
تشذگ هک  یا  هتفه  رد  هاگشناد 
اه هناسر  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  زا  هدش  رشتنم  رابخا 
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بلاطم بلاطم تسرهف   تسرهف

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

شهاک اه و  هاگشناد یگدنکاج  زا  انورک / رصع  رد  ایفارغج  دنب  زا  هاگشناد  یجیردت  ییاهر 
ناکم  هب  یگتسباو  ظفح  اب  اه  تیدودحم

رهم یرازگربخ  انریا انسیا
مولع ۳ترازو 

ایلاتیا  ناریا و  یگنهرف  یاهوگتفگ  رود  نیمراهچ  ناتسبشیرازگرب  یرازگربخ 

حیرشت ار  یلیصحت  لاس  مود  لاسمین  یزاجم  شزومآ  یاهدرواتسد  هاگشناد  یشزومآ  نواعم 
درک 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

دورولا  دیدج  ناگدش  هتفریذپ  هب  هاگشناد  یشزومآ  نواعم  همالعمایپ  هاگشناد 
ییابطابط

دادعتسا هیمهس   ) یئابطابط همالع  هاگشناد  نومزآ  نودب  یرتکد  عطقم  ناگدش  هتفریذپ  یماسا 
دش  مالعا  ناشخرد ) یاه 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

حرط و هشقن  داتس  رد  هلاس  همانرب ۲۵  تیمها  تهج  هب  نیچ  ناریا و  یروانف  ملع و  طباور 
دوش  یم یسررب 

زوینایرآ زوین مدرم  رهم یرازگربخ  سراف یرازگربخ  انسیا مینست یرازگربخ 

انسیا امیس ادص و  یرازگربخ 

وجشناد ۸یرازگربخ 

دنجریب  هاگشناد  یا  هتشر نیب  یاه  شهوژپ یلم  شیامه  رد  هلاقم  هئارا ۲۳ 

نیالنآ ناسارخ  نیالنآ ناسارخ  مینست یرازگربخ  انریا
ترازو
مولع

۵انسیا

دش  رشتنم  هغدغد »  » ییوجشناد هیرشن  هرامش ۶  ّقد / ! وجشنادهنییآ  یرازگربخ 

؟  دنتسه نیگمشخ  یزاجم  یاضف  رد  مدرم  ارچ  یناقرف : رتکد 

انسیا
رصع
ربخ اه نیرترب

ربخ
وردوخ نیالنآ رگراک 

تفه همانزور 
حبص

زوین هعیش 
رصع
نوماه تعاس ۲۴

رصع
ناریا

نیالنآ ۱۰یرهشمه 

دش  مالعا  یلاع  شزومآ  هزوح  رد  نیچ  ناریا و  طباور  هعسوت  یاه  رهمتیولوا  یرازگربخ 

یرواد یارب  ناموت  رازه  ات ۵۰۰   ۱۵۰ تساجک /؟ هلاقم  راشتنا  یارب  هجو  تخادرپ  رد  نوناق  زرم 
تالاقم 

سراف یرازگربخ 
سراف ۱یرازگربخ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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https://www.msrt.ir/fa/news/57805/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://shabestan.ir/detail/News/987632
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13191
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13186
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13135
https://snn.ir/fa/news/885767/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99080704201/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DB%B2%DB%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/885698/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%82%D9%91-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B6-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.hamshahrionline.ir/news/560509/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5058475/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/13990730000654/%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86


یللملا  نیب یصصخت  یاه  هرود یربارب  دشر ۸ 

ترازو
مولع انریا انسیا

رهم ۳یرازگربخ 

دینک  جارخا  ار  هسنارف  ریفس  فیرظ /  هب  نارهت  یاه  هاگشناد ییوجشناد  جیسب  رتفد  همان ۳۰ 

سدقم عافد  یرازگربخ  صخاش سراف یرازگربخ  مینست یرازگربخ  هیشاحرد
وجشناد ۵یرازگربخ 

 « یلیصحت رواشم  تیبرت   » عماج هرود  انسیایرازگرب 

انورک  رصع  رد  ایفارغج  دنب  زا  هاگشناد  یجیردت  ییاهر 

ترازو
مولع رهم یرازگربخ  انریا

۳انسیا

یئابطابط  همالع  هاگشناد  پات  پل  یرتویپماک و  تازیهجت  دیرخ  یمومع  هصقانم 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۱ییابطابط

مان  تبث  لمعلاروتسد  غالبا  / زورما زا  همالع  یرتکد  ناگدش  هتفریذپ  یسیون  مان  انسیازاغآ 

ييابطابط  همالع  هاگشناد  رد  يزاجم  ياه  تسشن ندش  ربارب  دنچ 

امیس ادص و  یرازگربخ 
۱زوینایرآ

ناغفا  نارجاهم  اب  یلدمه  داجیا  یارب  یتیفرظ  اه  انریاهاگشناد 

ناداتسا و یدصرد  رب ۹۹ غلاب  روضح  ات  اه  سالک یدصرد  زا ۹۶ شیب  بسانم  یرازگرب  زا 
اه  سالک رد  نایوجشناد  یدصرد  مولع۹۸ ترازو 

ییابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یزاجم  یاه  تسشن ندش  ربارب  دنچ 

زوینایرآ
امیس ادص و  ۱یرازگربخ 

انورک  راهم  رد  یناگمه »  » دیدج یریذپ  هعماج شقن 

نیالنآ ناریا 
همانزور
ناریا

همانزور
ناریا

یرازگربخ
اناپ

۴انریا

دنکن  للعت  ص )  ) مالسا ربمایپ  هب  تمرح  کته  لباقم  رد  عطاق  یریگ  عضوم یارب  تلود 

مالیا
رادیب

سراف ۱یرازگربخ 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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https://www.mehrnews.com/news/5057672/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://snn.ir/fa/news/885652/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99080603586/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99080603534/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13188
https://www.isna.ir/news/99080603338/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://www.aryanews.com/News/20201027112735765/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%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-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%8A
https://www.irna.ir/news/84087575/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://www.msrt.ir/fa/news/57797/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B6%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A8%D8%B1-%DB%B9%DB%B9%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DB%B9%DB%B8%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7
https://www.iribnews.ir/fa/news/2882554/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%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-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84089293/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.farsnews.ir/news/13990805001150/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%87%D8%AA%DA%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA%E2%80%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B5-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84


؟  اجک یدنه  ینیچ و  هفسلف  اجک ؛ یمالسا  هفسلف 

هاگشناد
همالع

همالع هاگشناد  ۱انطع -

تسا  ندرک  وگو  تفگ ناکما  یقیبطت  ۀفسلف  فده  نیرتمهم 

هاگشناد
همالع

همالع هاگشناد  ۱انطع -

دراذگ  یم رس  تشپ  ار  دوخ  تیوه  یرگید  یاج  رد  ناکم  کرت  اب  همالعناسنا  هاگشناد  انطع -

انورک  راهم  رد  یناگمه »  » دیدج یریذپ  هعماج شقن 

نیالنآ ناریا  انریا
همانزور
ناریا

یرازگربخ
اناپ

ناریا ۴همانزور 

یناحور  زا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  لقتسم  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  وجشنادتساوخرد  یرازگربخ 

یئابطابط  همالع  هاگشناد  یرادا  نانکراک  باهذ  بایا و  سیورس  یراذگاو  یمومع  همالعهصقانم  هاگشناد 
ییابطابط

زا مان  تبث زاغآ  دوش /  یم رازگرب  یناسنا  مولع  لوحت  ناونع  اب  دیتاسا  هژیو  ییازفا  فرعم هرود 
نابآ  مجنپ  زورما ،

همالع هاگشناد 
ییابطابط

وجشناد ۱یرازگربخ 

درخ  هب  یرادافو  / تسین هدوهیب  یعازتنا و  روما  هرابرد  ثحب  هفسلف 

باتک یرازگربخ 
ناریا

رهم ۱یرازگربخ 

تسا  یناهج  رت و  گرزب راکوزاس  کی  دنمزاین  للم  نامزاس 

زوینایرآ
۱انسیا

ازنیپاس هاگشناد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  تکراشم  اب  ایلاتیا  ناریا و  یگنهرف  یاهوگتفگ 
دوش  یم  رازگرب  ایلاتیا 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

تخادرپ  یناهج  ینارمکح  هب  ناوت  یمن  همانعطق  اب  افرص 

امیس ادص و  یرازگربخ  زوین نایدا 
۲انریا

دوش  یم  رازگرب  یئابطابط  نیسح  دمحم  دیس  همالع  نامدای  یللملا  نیب  هزیاج  همالعنیتسخن  هاگشناد 
ییابطابط

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://www.atnanews.ir/archives/297575/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%9B-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%AC%D8%A7/
https://www.atnanews.ir/archives/297572/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%80-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF/
https://www.atnanews.ir/archives/297569/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF/
http://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/558377
https://snn.ir/fa/news/885420/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%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%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13113
https://snn.ir/fa/news/885320/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%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-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5056316/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99080502317/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13175
https://www.irna.ir/news/84087364/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13177


دوش  یم  رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یراج  هتفه  رد  یللملا  نیب  یملع و  دادیور   ۱۱

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۳ییابطابط

هاگیاپ رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد   Issues in Language Teaching هیرشن ندش  هیامن 
 (DOAJ) جود یللملا  نیب

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۱ییابطابط

دوش  یم  رازگرب  یراج  لاس  هام  نابآ  یئابطابط ۳۰  همالع  هاگشناد  یسیلگنا  نابز  نومزآ 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۲ییابطابط

لیمیا یاه  تناکا  یزاس  لاعف  ریغ  یارب  هاگشناد  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  زکرم  هیعالطا 
هدافتساالب 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۲ییابطابط

یکشزپ  مولع  یاه  هاگشناد رد  ینآرق  یشهوژپ  راک  ملع و  دیلوت  یاضف  داجیا 

انریا
هار
ون

رهم ۲یرازگربخ 

اکیرمآ  یروهمج  تسایر  تاباختنا  لیلحت  انسیایبایزرا و 

تسا  دصرد  ریز ۱۰  اه  هراوهام ییانورک  رابخا  هب  ناوجدامتعا  همانزور 

؟  دنراد هقالع  بیرغ  بیجع و  یاهسابل  ندیشوپ  هب  ناناوجون  ارچ 

نیالنآ ناتسزوخ  انسیا زوین وناب 
اناپ ۳یرازگربخ 

؟  دنراد هقالع  بیرغ  بیجع و  یاهسابل  ندیشوپ  هب  ناناوجون  انسیاارچ 

سرپ  مق  دوش -  یم رازگرب  تسا  هلئسم  مهف  رسارس  یگدنز  باتک  دقن  یسررب و  سرپتسشن  مق 

سیردتلا  قح ناملعم  یلغش  تینما  قوقح و  ناوجیفیلکتالب  همانزور 

دش  رازگرب  یهوژپ  یتسینویهص  میژر  سنارفنک  تسشن  شیپ  نیمهدزناش 

انرب یرازگربخ 
۱انکیا

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 9   3۴

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13168
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13174
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13173
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13171
https://www.mehrnews.com/news/5055109/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99080301081/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.javanonline.ir/fa/news/1024287/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.pana.ir/news/1134796
https://www.isna.ir/news/99080704575/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.qumpress.ir/fa/news/326940/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%87%D9%85
https://www.javanonline.ir/fa/news/1025119/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://iqna.ir/fa/news/3932123/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


۶۶
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
انسیا۱۲:۴۸ یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / مولع  ترازو   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رد همـالع  هاگـشناد  نایوجـشناد  تکرــش  تـفگ : ییاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  یللملا  نـیب یاـه  شزوـمآ  صوـصخرد  یو   
نابز یاه  هتـشر رد  کرتشم  یاه  هرود  یارجا  هیـسور ، ایناپـسا و  ناملآ ، هسنارف ، رد  راکمه  یاـه  هاگـشناد  یاـه  سـالک 

شزوـمآ هرود  هس  یزادـنا  هار یللملا ، نیب یـصصخت  یاـه  هرود یربارب  دـشر ۸  طخرب ، تروص  هب  یـسانش  ناریا  یـسانش ،
یارب  D۸ هاگــشناد اـب  یراـکمه  یجراـخ و  نایوجــشناد  هژیو  یزاـجم  یاـه  هرود راـکمه ، یاـه  هاگــشناد اـب  دــیدج  یمــسر 

.تسا تامادقا  نیا  هلمج  زا  یمسر  یاه  هرود یرازگرب 

حطـس رد  طـقف  هن  یـشزومآ  تلادـع  هدـیا  یرارقرب  دوزفا : درک و  هراـشا  یللملا  نیب  یاـه  هژورپ فدـه  هب  یمیلـس  رتـکد   
یایــسآ زا  یندــمت  یگنهرف و  کرتــشم  هزوـح  یاــهروشک  رد  یناریا  ریغ  ناــبطاخم  زا  یا  هدرتــسگ هورگ  یارب  هـکلب  روـشک 

.درک هاگن  ناوت  یم طباور  نیا  یلصا  فده  ناونع  هب  ایسآ  بونج  یزکرم و  یایسآ  ات  ریغص 

زا ۱۳۰ شیب  یرازگرب  تـفگ : اـنورک  نارود  رد  هدـش  ماـجنا  تامادــقا  نازیم  دروـم  رد  ییاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  سیئر   
لاس یاه  ینارنخس اهرانیبو و  یرامآ  شیازفا  هتشذگ و  هام  تفه  رد  یملع  تسـشن  یللملا و ۲۳۷  نیب  دادیور  ناونع 

یاـهروشک نیرت  مـهم هـک  دراد  اـنورک  نارود  رد  هاگـشناد  نـیا  دـیفم  تیلاـعف  زا  ناـشن  لاـس ۱۳۹۸  اـب  هسیاـقم  رد   ۱۳۹۹
، نــیچ هــیکرت ، ایناپـــسا ، هیـــسور ، ناتـــسناغفا ، یاــهروشک  لـــماش  طـــخرب  کرتــشم  یاهدادـــیور  یرازگرب  یارب  راـــکمه 

ایبملک ایلاتیا و  هسنارف ، دئوس ، نانبل ، دنه ، شدالگنب ، ناتسکاپ ، ناتسکیجات ، شیرتا ، ناملآ ، ناتسقازق ، ناتـسکبزا ،
.دشاب یم

همالع هاگشناد  یللملا  نـیب یـشهوژپ  یاـه  هژورپ هـب  یمیلس  رتـکد  موـلع ، ترازو  یموـمع  طـباور  لــک  هرادا  شرازگ  هـب 
ود تمالـس ، تاـطابترا  هزوـح  رد  وکـسنوی  یناـهج و  تشادـهب  ناـمزاس  اـب  کرتـشم  هژورپ  تفگ : درک و  هراـشا  ییاـبطابط 

وـضع یاـهروشک  هقطنم  یراـکمه  یاـه  هژورپ لـلملا و  نیب طـباور  هزوـح  رد  ییاـپورا  هیداـحتا  هنوـم  ناژ  هماـنرب  زا  هژورپ 
.دور یم رامش  هب  هاگشناد  نیا  یللملا  نیب تامادقا  زا  وضع  روشک  هد  زا  یناداتسا  روضح  اب  وکا  نامزاس 

رد همالع  هاگشناد  نایوجـشناد  تکرــش  تـفگ : ییاـبطابط  همالع  هاگـشناد  یللملا  نـیب یاــه  شزوـمآ  صوـصخرد  یو 
نابز یاه  هتشر رد  کرتشم  یاه  هرود  یارجا  هیسور ، ایناپـسا و  ناملآ ، هسنارف ، رد  راکمه  یاه  هاگـشناد  یاه  سالک 

شزومآ هرود  هس  یزادنا  هار یللملا ، نیب یـصصخت  یاه  هرود یربارب  دشر ۸  طخرب ، تروص  هب  یسانش  ناریا  یـسانش ،
یارب  D۸ هاگـشناد اـب  یراـکمه  یجراـخ و  نایوجـشناد  هژیو  یزاـجم  یاـه  هرود راـکمه ، یاـه  هاگـشناد اـب  دـیدج  یمـسر 

.تسا تامادقا  نیا  هلمج  زا  یمسر  یاه  هرود یرازگرب 
حطـس رد  طـقف  هن  یـشزومآ  تلادـع  هدـیا  یرارقرب  دوزفا : درک و  هراـشا  یللملا  نـیب  یاـه  هژورپ فدـه  هـب  یمیلس  رتکد 

یایــسآ زا  یندـمت  یگنهرف و  کرتـشم  هزوـح  یاـهروشک  رد  یناریا  ریغ  ناـبطاخم  زا  یا  هدرتـسگ هورگ  یارب  هـکلب  روـشک 
.درک هاگن  ناوت  یم طباور  نیا  یلصا  فده  ناونع  هب  ایسآ  بونج  یزکرم و  یایسآ  ات  ریغص 

زا ۱۳۰ شیب  یرازگرب  تـفگ : اـنورک  نارود  رد  هدــش  ماـجنا  تامادــقا  نازیم  دروـم  رد  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 

اهاه  وو هاگشناد هاگشناد یگدنکاج   یگدنکاج زازا   انورک / / انورک رصع   رصع ردرد   ایفارغج   ایفارغج دنب   دنب زازا   هاگشناد   هاگشناد یجیردت   یجیردت ییاهر   ییاهر
ناکم ناکم هبهب   یگتسباو   یگتسباو ظفح   ظفح اباب   اهاه   تیدودحم تیدودحم شهاک   شهاک

للملا نــیب ناریدـــم  ناــنواعم و  یزاــجم  تســـشن  نیمهدزاــی  رد  ییاــبطابط  همــالع  هاگـــشناد  سیئر  یمیلـــس ، نیـــسح  رتــکد 
(... هبنش هس  ) زورما هک  یروانف  یشهوژپ و  یلاع ، شزومآ  زکارم  اه ، هاگشناد
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https://www.msrt.ir/fa/news/57805/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86


یاـه ینارنخـس اـهرانیبو و  یراـمآ  شیازفا  هتـشذگ و  هاـم  تـفه  رد  یملع  تسـشن  یللملا و ۲۳۷  نـیب  دادـیور  ناوـنع 
نیرت مـهم هـک  دراد  اــنورک  نارود  رد  هاگــشناد  نــیا  دــیفم  تیلاــعف  زا  ناــشن  لاــس ۱۳۹۸  اــب  هسیاــقم  رد  لاـس ۱۳۹۹ 

، هـیکرت ایناپـسا ، هیــسور ، ناتــسناغفا ، یاـهروشک  لـماش  طـخرب  کرتـشم  یاهدادـیور  یرازگرب  یارب  راـکمه  یاـهروشک 
ایلاتیا هسنارف ، دئوس ، نانبل ، دنه ، شدالگنب ، ناتسکاپ ، ناتسکیجات ، شیرتا ، ناملآ ، ناتـسقازق ، ناتـسکبزا ، نیچ ،

.دشاب یم ایبملک  و 
: دوزفا درک و  هراشا  نیچ  ناتـسناغفا و  اب  طباور  رد  صخاش  یاـه  هماـنرب یخرب  هب  دوخ  نانخـس  ناـیاپ  رد  یمیلس  رتکد 

نابز شزومآ  هرود  نیلوا  یرازگرب  ناتـسناغفا ، ناریا و  یاه  هاگـشناد ناداتـسا  یزاجم  یراـکمه  یاـه  هکبـش یزادـنا  هار
یراـکمه اـب  نـیچ  ناریا و  یگنهرف  طـباور  یاـهدرگزیم  یرازگرب  ناتـسناغفا ، یاـه  هاگـشناد ناداتــسا  یزومآزاـب  وتــشپ ،
تامدـقم یاـهگناش و  هاگــشناد  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رتـفد  یزاـس  لاـعف نکپ ، گـنهرف  ناـبز و  یاـه  هاگـشناد 

رامـش هـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  مـهم  یاـه  هماـنرب زا  یخرب  نـیچ  هاگــشناد  هـس  اـب  کرتـشم  یاــه  هرود  یزادــنا  هار
.دور یم

.ع م.ل ۵۴ / س.س ۵۱ /
ع ۵۷

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انسیا انورک -  رصع  رد  ایفارغج  دنب  زا  هاگشناد  یجیردت  ییاهر   

انریا انورک -  رصع  رد  ایفارغج  دنب  زا  هاگشناد  ییاهر   

رهم یرازگربخ  یللملا -  نیب یصصخت  یاه  هرود یربارب  دشر ۸   

۷۷
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۳۸

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ناتسبش  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ینابزیم ییابطابط  همالع  هاگـشناد.دوش  یم رازگرب  ربماون ۲۰۲۰  اب ۲۸  ربارب  نابآ ۹۹  هبنـشراهچ ۷  زور  ایلاتیا  رد  ناریا   
.دشاب یم راد  هدهع  ار  اهوگتفگ  زا  رود  نیا 

رود نیمراــهچ  یمالــسا ، تاــطابترا  گــنهرف و  ناــمزاس  یموــمع  طــباور  زا  لــقن  هـب  ناتــسبش و  یرازگربــخ  شرازگ  هـب 
گنهرف و نامزاس  یگنهرف  طباور  یدربهار  تاعلاطم  زکرم  یراکمه  تکراشم و  اب  اـیلاتیا  ناریا و  یگنهرف  یاـهوگتفگ 

.ا.ج یگنهرف  ینزیار  ایلاتیا و  ازنیپاس  هاگشناد  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  یمالسا ، تاطابترا 
ینابزیم ییابطابط  همالع  هاگشناد  .دوش یم رازگرب  ربماون ۲۰۲۰  اب ۲۸  ربارب  نابآ ۹۹  هبنـشراهچ ۷  زور  ایلاتیا  رد  ناریا 

.دشاب یم راد  هدهع  ار  اهوگتفگ  زا  رود  نیا 
ود یارفــس  یگنهرف ، طـباور  یدربـهار  تاـعلاطم  زکرم  سیئر  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  سیئر  روـضح  اـب  راـنیبو  نیا 

دهاوــخ رازگرب  یـــسیلگنا  ناــبز  هــب  راــنیبو و  بلاــق  رد  روــشک  ود  ره  زا  دـــیتاسا  زا  یعمج  زین  اــیلاتیا و  ناریا و  روــشک 

ایلاتیا ایلاتیا ناریا  وو   ناریا یگنهرف   یگنهرف یاهوگتفگ   یاهوگتفگ رود   رود نیمراهچ   نیمراهچ یرازگرب   یرازگرب

ناریا یگنهرف  ياهوگتفگ  رد  یعامتجا  ینا و  ـ ـسنا مولع  شقن   » ناونع تحت  ایلاتیا  ناریا و  یگنهرف  یاـهوگتفگ  رود  نیمراـهچ 
.دوش یم رازگرب  هام  نابآ  ۷ ایلاتیا » و 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 9   3۶

http://shabestan.ir/detail/News/987632
http://shabestan.ir/detail/News/987632


۱۴ .دیدرگ
/ مایپ نایاپ 

۷۷
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۲۷۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

درک حیرشت  ار  یلیصحت  لاس  مود  لاسمین  یزاجم  شزومآ  یاهدرواتسد  هاگشناد  یشزومآ  نواعم 
رد یزاـجم  شزوـمآ  یاهدرواتـسد  حیرـشت  هب  یـشرازگ ، رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـشزومآ  نواعم  ، دـنودمحا رتکد 

، شرازگ نیا  ساسا  رب  هاگـشناد  یمومع  طباور  شرازگ  هب.تخادرپ  هاگـشناد  نیا  یلیصحت ۹۸-۹۹  لاس  مود  لاسمین 
فـلتخم و یاـه  همانـشخب اـه و  هماـن نـیئآ عاوـنا  نیودـت  یـصصخت ، یاـه  تسـشن لاـبند  هـب  یئاـبطابط  همالع  هاگـشناد 

درک زاغآ  هامدنفـسا ۱۳۹۸  مود  ۀـمین  زا  ار  سرد  یاه  سالک یرازگرب  زاین ، دروم  یاه  تخاسریز یزاس  هداـمآ  نینچمه 
زا یخرب  نیالفآ  شزومآ  اوتحم و  دـیلوت  یدـیربیاه و  یاه  سالک یزادـنا  هار یارب  یزیر  همانرب لاح  رد  رـضاح  لاـح  رد  و 

شزوـمآ و یاـه  تـیفرظ هـمه  زا  هدافتــسا  یارب  یلماـعت  یاــه  شزوـمآ یموـمع ، سورد  ریظن  ــالاب  تـیعمج  اــب  سورد 
نداد قوـس  یارب  یباـیزرا  شجنــس و  دـیدج  یاـه  ماـظن کرادـت  نایوجــشناد ، ناداتــسا و  طـسوت  یکینورتـکلا  یریگداـی 

.تسا نایوجشناد  رت  عماج یبایشزرا  یسالک و  یاه  تیاعف رمتسم  شجنس  درکلمع و  یبایزرا  هب  ینایاپ  تاناحتما 
یاــه هزوـح رد  یتامادــقا  لــماش  یکینورتـکلا  شزوـمآ  متــسیس  یاــقترا  تـهج  رد  هاگــشناد  رد  هدــش  ماــجنا  تامادــقا 

.دوش یم یشجنس  یگنهرف و  یقوقح ، ییارجا ،
تیوقت و یژولونکت و  ینف و  یاه  تخاسریز تیوقت  هزوح  رد ۲  هاگشناد  نیا  یاه  تیلاعف ییارجا ، تامادقا  شخب  رد 

.دوش یم میسقت   ) تاسلج اه و  همان نایاپ اه ، سالک  ) ییارجا یاه  تخاسریز کرادت 
رورس هیهت ۱۰  ناروآربا و  تکرـش  زا  رورـس  هراـجا  هاگـشناد ، یزاـجم  تامدـخ  هدـنهد  هـئارا  تکرـش  اـب  مهاـفت  هرکاذـم و 

اب ییاـه  همانـشخب رودـص  تـسخن و  شخب  رد  تامادـقا  هـلمج  زا  یا  هراـجا یاهرورــس  اـب  نآ  ندوـمن  نیزگیاـج  دـیدج و 
.دشاب یم مود  شخب  رد  تامادقا  هلمج  زا  هاگشناد  نوریب  لخاد و  فلتخم  یاه  شخب اب  یگنهامه 

مادقا نیا  هک  تخادرپ  اه  همان هویش  اه و  همان نیئآ  حالصا  نیودت و  هب  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  یقوقح ، شخب  رد 
دـیدمت و دـندوب ، اـنورک  سوریو  زا  بیــسآ  ضرعم  رد  هـک  یلــصا  هورگ  راـهچ  یارب  مرت  فذـح  طـباوض  نیودــت  هـب  رجنم 

نیودـت رطاخ ، شمارآ  داجیا  یحور و  کمک  یارب  یرارطـضا  فذـح  نامز  تلهم  روط  نیمه لاـسمین و  ندرک  رت  ینـالوط
ماـجنا ییوجــشناد و  یاـه  تساوـخرد یــسررب  رواد و  نـییعت  هماـن ، حرط  بیوـصت  ناـکما  یارب  مزـال  تاررقم  طــیارش و 
لاسرا هدکـشناد و  سانـشراک  قیرط  زا  طخرب  یاه  سالک رب  تراظن  راکوزاس  نیودت  نایوجـشناد و  یـشزومآ  روما  ریاس 

.دش اه  سالک یرازگرب  شرازگ  هنازور 
التبم ناشهداوناخ  لوا  هجرد  دارفا  ای  دوخ  هک  یناسک  لماش  اـنورک  سوریو  زا  بیـسآ  صوصخرد  هراـشا  دروم  هورگ   ۴
تکرـش زا  یتنرتنیا  یاه  تخاسریز رادروخرب  مک  قطانم  رد  ندش  عقاو  تلع  هب  هک  ینایوجـشناد  دـندوب ، هدـش  انورک  هب 

صیخـشت هـب  سرد  نآ  هـئارا  ناـکما  دنتـشاد و  یلمع  سورد  هـک  ینایوجــشناد  دـندوب ، مورحم  یزاـجم  یاـه  سـالک رد 
.دوش یم انورکزا  ناگدید  بیسآ  هب  یناسر  کمک رد  لاعف  نایوجشناد  دوبن و  نکمم  یکینورتکلا  هویش  هب  داتسا 

یاه یگنهامه ماجنا  یلمع ، سورد  فیلکت  نییعت  هب  ناوت  یم هاگـشناد  یـشزومآ  تنواعم  تامادقا  یدـعب  شخب  رد 
یزکرم و هناخباتک  یزاجم ، هناماس  قیرط  زا  اه  شهوژپ زاین  دروم  عبانم  نیمأت  یارب  هاگـشناد  یزکرم  هناخباتک  اب  مزـال 

یاه مرت یارب  نآ  یزاس  هریخذ  قیرط  زا  هاگباوخ  رد  ناکسا  تباب  هدش  تخادرپ  غلابم  فیلکت  نییعت  هوژپ ، هب  هناماس 
هب هاگـشناد  یاـنما  تـئیه  قـیرط  زا  مزـال  یاـه  فـیفخت یاـطعا  لیــصحتلا و  غراـف  نایوجــشناد  هـب  نآ  تدوـع  هدـنیآ و 

ارار یلیصحت   یلیصحت لاس   لاس مود   مود لاسمین   لاسمین یزاجم   یزاجم شزومآ   شزومآ یاهدرواتسد   یاهدرواتسد هاگشناد   هاگشناد یشزومآ   یشزومآ نواعم   نواعم
درک درک حیرشت   حیرشت

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13191
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13191


.درک هراشا  اه  سالک هنوگ  نیا  هنیزه  شیازفا  مغر  هب  اه  سالک یزاجم  یرازگرب  لیلد  هب  نایوجشناد 
شزومآ هرود  یرازگرب ۴۴  نوچمه  ییاه  تیلاعف هاگشناد  یگنهرف  تامادقا  شخب  رد  یشجنس  یگنهرف و  تامادقا  *

هیهت یزاجم ، یاضف  رد  سیردت  یاه  کینکت یزاجم ، شزومآ  زاف  هب  ناشیا  ندرک  دراو  فده  اب  ناداتـسا  یارب  یزاجم 
ددـعتم یاه  هرود یرازگرب  یکینورتکلا ، هویـش  هب  لاسمین  ناـیاپ  یاـه  نومزآ رمتـسم و  یاـه  یباـیزرا هوحن  سرد ، حرط 

هیهت یزاـجم ، یاـضف  هاگــشناد و  یمــسر  یاـه  تیاـس رد  بساـنم  یناـسر  عـالطا  نایوجــشناد و  یارب  یزاــجم  شزوـمآ 
یاه یدنمناوت یاقترا  فده  اب  ناداتـسا  نایوجـشناد و  یارب  هقیقد ) ات ۵   ۳  ) تدم هاتوک  شزومآ  ییوئدـیو  یاه  پیلک

، نایوجـشناد هب  ییوگخـساپ  فدـه  اب  هدـنز  یاه  همانرب رد  تکرـش  یکینورتکلا ، شزومآ  هناماس  زا  هدافتـسا  رد  ناـشیا 
، دـنا هتـشادن ار  نآ  هبرجت  نآ  زا  شیپ  هک  شزوـمآ  زا  دـیدج  یا  هنوـگ هب  دورو  یارب  ناـشیا  یزاـس  هداـمآ  اـه و  ماـهبا عـفر 
رد هاگـشناد  رابخا  ساـکعنا  نویزیولت ؛ هکبـش ۶  رد  نآ  هدرتـسگ  شخپ  وجــشناد و  ضبن  ینوـیزیولت  هماـنرب  رد  تـکرش 

خـساپ یزاسگنهرف و  فده  اب  اه  همانزور انطع و  انـسیا ، نوچمه  یفلتخم  یاه  هناسر اب  هبحاصم  مولع ، ترازو  تیاس 
.تسا هداد  ماجنا  ار  تسکتو  نفلت  بلاق  رد  ناداتسا  سامت   ۵۰ دودح ۱۰۰ -  نایوجشناد و  سامت  هنازور ۵۰۰ 

، اــهرامآ یــسررب  هاگــشناد و  یزاــجم  شزوــمآ  دــشر  دــنور  زا  فــلتخم  یاــهرامآ  هــیهت  یــشجنس ، تامادــقا  شخب  رد 
دروخزاـب تفاـیرد  هاگـشناد ، یزاـجم  شزوـمآ  حطـس  یاـقترا  دوـبهب  فدـه  اـب  یا  هرود هـنازور و  تروـص  هـب  اـه  یجنـسرظن

زا تـبقارم  هدـشن و  هدـش و  لیکـشت  یاـه  سـالک راـمآ  تفاـیرد  یفداـصت ، لکـش  هـب  نایوجــشناد  ناداتــسا و  زا  هـنازور 
هب نایوجـشناد  هنازور  یاه  لاصتا دادـعت  دـصر  نایوجـشناد ، یـسرد  همانرب  رد  لالتخا  مدـع  اه و  سالک یقطنم  موادـت 

، نـکمم ناــمز  نیرتـمک  رد  صیاــقن  عـفر  اــه و  ســالک یرازگرب  تـیفیک  زا  تـبقارم  فدــه  اــب  یزاــجم  شزوـمآ  هناــماس 
ناـیاپ رد  یجنـس  رظن  حرط  یارجا  دـنا و  هداد ناداتـسا  هب  هک  یدروخزاـب  لکـش  هـب  نایوجـشناد  تیاـضر  نازیم  شجنس 

هلمج زا  تشاد  نایوجـشناد  یدـصرد  رب ۷۰  غلاب  تیاـضر  زا  تیاـکح  یتفاـیرد  جـیاتن  هک  ، ۱۳۹۸ مود ۱۳۹۹ -  لاـسمین 
.تسا هاگشناد  یوس  زا  هتفرگ  تروص  تامادقا 

تکرش ناداتسا و  یدصرد  رب ۹۹  غلاب  روضح  اه و  سالک یدصرد  رب ۹۶  غلاب  بسانم  یرازگرب  زا  ناشن  اهرامآ  یـسررب 
.دراد اه  سالک رد  نایوجشناد  یدصرد  رب ۹۸  غلاب 

ات ۱۰۰۰ نیب ۸۰۰  هتفه  لوط  رد  هک  یروط  هب  تسا  رادروخرب  یبسانم  یایازم  زا  هاگشناد  یکینورتکلا  شزومآ  متـسیس 
.دوش یم لیکشت  تعاس ) کی  زور و  کی  رد  وجشناد  رب ۳۵۰۰  غلاب  نامزمه  روضح   ) ربراک رازه  روضح ۵۰  اب  سالک 

ظاحل هب  اه  سالک دـصر  ناکما  ناداتـسا ، نایوجـشناد و  طـسوت  اـه  سـالک طبـض  یریوصت ، یتوص ، تاـناکما  نینچمه 
تـفگ و دیالـسا و  مـلیف ، یفارگ ، نشوـم تنیوپرواـپ ، ریظن  یـشزومآ  کـمک  رازبا  زا  هدافتـسا  وجـشناد و  داتـسا و  روـضح 

.تسا هاگشناد  یزاجم  شزومآ  هناماس  یایازم  رگید  زا  سالک  رد  هرفندنچ  یوگ 
مه دـیدج ، طیارـش  اب  یـشزومآ  تاررقم  قابطنا  زاـین  هب  هجوت  اـب  هدـمآ ، شرازگ  نیا  هدـنیآ  زادـنا  مشچ  شخب  رد  هچنآ 
اهنآ دـیدج  یناوخزاب  تسا  مزـال  کـنیا  مه  هدـش و  راوتـسا  یروضح  شزومآ  هیاـپ  رب  اـه  هاگـشناد یـشزومآ  ماـظن  نونکا 

.دوش نیودت  کرادت و  نآ  یارب  ینوناق  یقوقح و  یاهراکهار  دوش و  ماجنا  دیدج  طیارش  اب  بسانتم 
مود لاسمین  یاهزور  نیـسپاو  رد  یزاـجم  شزومآ  یورآرف  یاـه  شلاـچ زا  یکی  یزاـجم ، لکـش  هب  تاـناحتما  تیریدـم 

هب دص ) ات  رفص  زا   ) ار تاناحتما  یمامت  تسناوت  هاگـشناد  هک  دوب  مرت  نایاپ  تاناحتما  یرازگرب  یگنوگچ   ۱۳۹۸  - ۱۳۹۹
.دیآ لمع  هب  هدنیآ  یارب  رمتسم  نومزآ  رب  هیکت  اه و  نومزآ ماظن  رد  یلوحت  دیاب  هک  هتبلا  دنک و  رازگرب  یزاجم  تروص 

فلتخم یاه  شزومآ تردقرپ ، یاهرورس  یوق ، یاه  تخاس ریز  دنمزاین  هنیزهرپ و  نیگنس و  یدنیآرف  یزاجم  شزومآ 
تیوقت یزاجم ، شزومآ  یراج  روما  دربشیپ  رانک  رد  دیاب  اذـل  تسا ، یدـنمراک  ییوجـشناد و  یداتـسا ، حوطـس  همه  رد 

.تشاد رظن  رد  زین  ار  نآ  یفیک  حطس  یاقترا  هجدوب  نیمأت  اه و  تخاسریز
لکـش هب  شزومآ  یاهاوتحم  بساـنم  هئارا  هچ  نیـالفآ و  ظاـحل  هب  هچ  یوتحم  دـیلوت  یزاـجم  شزومآ  مهم  تاـمازلا  زا 

ینف یـشزومآ و  یقوقح ، یاهراتخاس  کرادـت  یدـیربیاه و  یاه  سالک سیـسأت  یریگیپ  اب  هاگـشناد  اذـل  تسا ، نیـالنآ 
.دراد راک  روتسد  رد  ار  یکینورتکلا  یاوتحم  دیلوت  ناکما  طیارش  مزال ،

راـبخا تـسیل  air.ir/ZHqpma يپاــچ هخــسن  ۱۲ دــــیدزاب :  ١٣١٩١ ربـــخ : هرامـــش   ٠٩:٤٠ ناــــبآ ١٣٩٩ -  هبنــشراهچ ٧ 
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۷۷
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۲۷

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

دورولا دیدج  ناگدش  هتفریذپ  هب  هاگشناد  یشزومآ  نواعم  مایپ 
هدرک زاغآ  هک  یهار  : تفگ یئابطابط  همالع  هاگشناد  دیدج  ناگدش  هتفریذپ  هب  کیربت  نمـض  یمایپ  رد  ، دنودمحا رتکد 

.تسا رایشوه  هاگآ و  شالترپ و  ، شوکتخس هاوخ ، نامرآ  دنموزرآ ، راودیما ، ینایوپهر  دنمزاین  دیا ،
: تسا حرش  نیا  هب  هاگشناد  یشزومآ  نواعم  دنودمحا ، رتکد  مایپ  نتم 

راـبخا تسیل  air.ir/ZHqjma يپاـچ هخــسن  ۱۸۶۳ دـــیدزاب :  ١٣١٨٦ ربــخ : هرامـــش   ١٥:٥٦ ناـــبآ ١٣٩٩ -  هبنـشود ٥ 
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط  <<

۷۷
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۵۷۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( ناـشخرد یاـه  دادعتـسا  هیمهـس   ) یئاـبطابط همالع  هاگـشناد  نوـمزآ  نودـب  یرتـکد  عـطقم  ناگدـش  هتفریذــپ  یماـسا 
دش مالعا 

لاـس یارب  فـلتخم  یاـه  هتــشر رد  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  نوـمزآ  نودـب  یرتـکد  عـطقم  ناگدــش  هتفریذــپ  یماـسا 
( ناشخرد یاه  دادعتسا  هیمهس   ) یلیصحت ۹۹-۱۴۰۰

ناگدش هتفریذپ  یماسا 
فارصنا مرف 

راـبخا تسیل  air.ir/ZHqqka يپاــچ هخــسن  ۱۰۰۶ دــــیدزاب :  ١٣١٣٥ ربـــخ : هرامـــش   ١٤:٥٠ رهم ١٣٩٩ -  هبنــشود ٢٨ 
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۷۷
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
مینست۰۹:۳۵ یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۸   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

دورولا دورولا دیدج   دیدج ناگدش   ناگدش هتفریذپ   هتفریذپ هبهب   هاگشناد   هاگشناد یشزومآ   یشزومآ نواعم   نواعم مایپ   مایپ

هیمهس هیمهس  ) ) یئابطابط یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد نومزآ   نومزآ نودب   نودب یرتکد   یرتکد عطقم   عطقم ناگدش   ناگدش هتفریذپ   هتفریذپ یماسا   یماسا
دشدش مالعا   مالعا ناشخرد ) ) ناشخرد یاه   یاه دادعتسا   دادعتسا

هشقن هشقن داتس   داتس ردرد   هلاس   هلاس همانرب  ۲۵۲۵   همانرب تیمها   تیمها تهج   تهج هبهب   نیچ   نیچ ناریا  وو   ناریا یروانف   یروانف ملع  وو   ملع طباور   طباور
دوش دوش یمیم یسررب   یسررب حرط  وو   حرط
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https://snn.ir/fa/news/885767/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تشادــهب ، ترازو  یـــشزومآ  نواــعم  فیرـــش ، هاگـــشناد  سیئر  روــضح  اــب  یا  هــسلج داد : هــمادا  یو.دوــش  هدافتـــسا   
یدـنب عـمج  یارب  یروـهمج  سیئر  یرواـنفو  یملع  تنواـعم  هدـنیامن  هارمه  هـب  نـینچمه  اـین و  یریما رتـکد  یلمآرـالاس و 
نییعت هتـــسب  رد  یلماــع.دوش : هــئارا  روــشک  یملع  عماــج  هــشقن  داتـــس  هــب  ییاــهن  شرازگ  لیکـــشت و  عوــضوم  ییاــهن 
تـصرف تاـناکما  زا  داـجیا و  یـشخب  عونت دـیاب   نیچ  ناریا و  ىمالـسا  ىروهمج  ىرواـنف  ىملع و  تـالماعت  ىاـه  تساـیس

...و ههام  کی  یاه  رفس یتاعلاطم ،

.تسا تیمها  زئاح  رایسب   

رد روـشک  یلاـع  شزوـمآ  تاسـسؤم  اـه و  هاگـشناد  " هدـحاو هداـم  عوـضوم  نـیا  نوـماریپ  اـضعا  یــسررب  ثـحب و  زا  سپ   
عومجم لـماش  هک  نومزآ  مود  هلحرم  هرمن  یارب  دـعب  هب  لاس ۱۴۰۰  زا  دـنراد  رایتخا  (  ph.D  ) زکرمتم همین  هرود  شریذـپ 

( روحم شهوژپ  یاه  لحم هتشر  رد   ) هراو حرط  یملع  شجنس  هبحاصم و  یروانف ، یشهوژپ ، یشزومآ ، قباوس  تارمن ،
.دننک لمع  ییاهن  شریذپ  رد  نییعت و  لحم  هتشر  دک  ره  یارب  هرمن  باصن  دح  دشاب ، یم

داتـس یاروش  هـسلج ١٣٧  ، یگنهرف بـالقنا  یلاـع  یاروـش  زا  لــقن  هـب  وجــشناد ، یرازگربـخ  هاگــشناد  هورگ  شرازگ  هـب 
نیا هناـخریبد  لـحم  رد  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروـش  ریبد  یلماـع  اـضر  دیعـس  تساـیر  هب  روـشک  یملع  عماـج  هشقن 

اه هاگشناد هب  یرتکد  یوجـشناد  شریذپ  رایتخا  یراذگاو  نیچ و  ناریا و  یروانف  ملع و  طباور  یـسررب  عوضوم  اب  اروش 
زاربا ص )  ) مرکا ربماـیپ  دــالیم  و  جــع )  ) ناــمز ماــما  تماــما  زاــغآ  کــیربت  نمــض  هـسلج  ىادــتبا  رد  ىلماع.دــش  رازگرب 

ماـجنا یرتشیب  شـالت  تدـحو  یردارب و  یارب  تسا  هدـش  ناناملـسم  یارب  تدـحو  ءاـشنم  هک  ماـیا  نیا  درک : یراودـیما 
هعماج حطـس  رد  مه  تدحو  شیازفا  درک : دیکأت  ریخا  یاه  زور رد  روشک  رد  هتفرگ  لکـش  تدـحو  هب  هراشا  اب  یو.دوش 
نییعت شرازگ  هئارا  هب  هک  هـسلج  لوا  روتـسد  دروـم   رد  یلماـع.تسا  ترورـض  زاـین و  کـی  لـلملا  نـیب حطـس  رد  مـه  و 

طباور میرادـن  اـنب  تفگ : تشاد ، صاـصتخا  نـیچ  ناریا و  ىمالـسا  ىروـهمج  ىرواـنف  ىملع و  تـالماعت  ىاـه  تساـیس
.مینک یسررب  روشک  یملع  عماج  هشقن  داتس  رد  ار  اه  روشک همه  اب  یروانف  یملع و  هبناجود 

حرط و هشقن  داتـس  رد  هلاس  همانرب ۲۵  یدربهار و  تیمها  تهج  هب  نیچ  ناریا و  یرواـنف  ملع و  طـباور  لاـح  نیع  رد 
رما کی  نیچ  روشک  اب  ناریا  یمالسا  یروهمج  هطبار  هکنیا  نایب  اب  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  ریبد.دوش  یم یسررب 
نیچ ناریا و  ىمالسا  ىروهمج  ىروانف  ىملع و  تالماعت  ىاه  تسایس نییعت  هتسب  رد  داد : داهنشیپ  تسا ، یدربهار 

: داد هـمادا  یو.دوـش  هدافتــسا  ...و  ههاـم  کـی  یاـه  رفــس یتاـعلاطم ، تـصرف  تاـناکما  زا  داـجیا و  یــشخب  عوـنت دــیاب  
اــین و یریما رتــکد  یلمآرــالاس و  تشادــهب  ، ترازو  یـــشزومآ  نواــعم  فیرـــش ، هاگـــشناد  سیئر  روــضح  اــب  یا  هــسلج
لیکــشت و عوـضوم  ییاــهن  یدــنب  عـمج  یارب  یروــهمج  سیئر  یرواــنفو  یملع  تنواــعم  هدــنیامن  هارمه  هـب  نـینچمه 
ىملع و تالماعت  ىاه  تسایـس نییعت  هتـسب  رد  یلماع.دوش : هئارا  روشک  یملع  عماـج  هشقن  داتـس  هب  ییاـهن  شرازگ 

ههام کی  یاه  رفـس یتاعلاطم ، تصرف  تاناکما  زا  داجیا و  یـشخب  عونت دـیاب   نیچ  ناریا و  ىمالـسا  ىروهمج  ىروانف 
ىروانف ىملع و  تالماعت  ىاه  تسایـس یداهنـشیپ  حرط  درک : دـیکأت  دوخ  نانخـس  نایاپ  رد  یلماع.دوش  هدافتـسا  ...و 

دوجوم و یاـه  زاـین ساـسا  رب  ییاـه  داهنـشیپ روشک و  یاـه  هاگـشناد رظن  هب  رظاـن  دـیاب  نیچ  ناریا و  ىمالـسا  ىروهمج 
هکنیا نایب  اب  للملا  نیب روما  رد  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  ریبد  رواشم  این  یریما  اضردیمح  همادا  رد.دـشاب  یعقاو 

یاراد ۲۷۰۰ عومجم  رد  نیچ  تفگ : تسا ، هتشاد  ىلاع  شزومآ  رد  ىریگمشچ  دشر  هتشذگ  ههد  دنچ  رد  نیچ  روشک 
لوا هبتر  رد  وجشناد  نویلیم  دادـعت ۲۸  اب  هتفرگ و  رارق  ناهج  مود  هبتر  رد  ظاـحل  نیا  زا  هک  تسا  یلاـع  شزومآ  زکرم 

، یبوـنج هرک  یاـه  روـشک تشاد : راـهظا  نیچ  رد  یجراـخ  یاـه  روـشک نایوجـشناد  روـضح  دروـم  رد  یو.دراد  رارق  ناـهج 

روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 
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لیصحت هب  لوغشم  یجراخ  نایوجـشناد  رامـش  زا  مهـس  نیرتشیب  بیترت  هب  هیـسور  ناتـسکاپ و  دنه ، دنلیات ، اکیرمآ ،
.دنا هداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  نیچ  یاه  هاگشناد رد 

بوچراهچ قیقدـت  دوزفا : للملا ، نیب  یملع  طباور  عماج  دنـس  رد  یروانف  ملع و  لدابت  تیمها  هب  هراشا  اـب  اـین  یریما 
نییعت مادـقا  دربهار و  فدـه ، حطـس  هس  رد  للملا  نیب  یملع  طباور  عماـج  دنـس  طـسوت  یللملا  نیب  یملع  تـالماعت 
تـصرف زا  یرادرب  هرهب  یارب  یزیر  هماـنرب نیچ ، ناریا و  طـباور  ینونک  طیارـش  هب  هجوت  اـب  درک : حیرـصت  یو.تسا  هدـش 

ناریا و یمالـسا  یروـهمج  تارکاذـم  هنیـشیپ  حیرـشت  رد  اـین  یریما.دراد  ییـالاب  تـیمها  روـشک  نـیا  اـب  یملع  تـالدابت 
مظعم ماقم  طسوت  نیچ  ناریا و  طباور  یریگیپ  لوئـسم  ناونع  هب  یناجیرال  رتکد  باصتنا  زا  دـعب  تشاد : راهظا  نیچ 
روشک اـب  ىملع  طـباور  عوضوم  تیمها  یـسررب  هب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  هناـخریبد  یلاـعلا ،» هلظدـم  » یربهر
عماـج هشقن  داتـس  رد  نیچ  روـشک  اـب  یرواـنف  ملع و  تـالدابت  یـسررب  یارب  یهورگراـک  درک : هفاـضا  یو.تـخادرپ  نـیچ 

ىاـه تیفرظ زا  هدافتـسا   " اـین یریما.دـش  هئارا  دروـم  نیا  رد  یرواـنف  مـلع و  یداهنـشیپ  هماـنرب  لیکـشت و  روـشک  یملع 
" راد تیولوا یاه  هزوح رد  صـصختم  دارفا  مازعا   " و یلخاد " حالـصیذ  یاه  ناگرا نییعت  موزل  "، " نیچ ىملع  هنارواـنف و 
شزوـمآ و مـلع و  نویـسیمک  طـسوت  نـیچ  روـشک  اـب  یرواـنف  مـلع و  تـالدابت  هدـش  داهنـشیپ  ىاـه  تسایـس هـلمج  زا  ار 
اب درک : دـیکأت  دوخ  نانخـس  نایاپ  رد  یو.درک  ناونع  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  لـلملا  نیب  ىملع  طـباور  نویـسیمک 

یرورـض یژولونکت  لداـبت  هنادنمـشوه  لدـم  هئارا  یـسررب و  یارب  هژیو  هورگراـک  کـی  لیکـشت  عوضوم  تیمها  هب  هجوت 
وجـشناد و هـفرطکی  مازعا  زا  زیهرپ  رب  دـیکأت  اـب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروـش  وـضع  فراـع  اضردـمحم  هـمادا  رد.تـسا 
یرتـکد و نایوجــشناد  یارب  یتاـعلاطم  تـصرف  تـفگ : نـیچ  ناریا و  یمالــسا  یروـهمج  نـیب  وجــشناد  لداــبت  تـیمها 

ىروانف ىملع و  تالماعت  ىاه  تسایس ناونع  هب  یـشهوژپ  زکارم  اه و  ناتـسگنهرف حطـس  رد  یدج  یراکمه  دیتاسا ،
درک و دـیکأت  لـباقتم  تروـص  هب  یللملا  نیب حطـس  رد  یملع  یاـه  یراـکمه ترورـض  رب  یو.دـشاب  رظندـم  نـیچ  ناریا و 

دوـمحم همادا  رد.دوـش  ماـجنا  تدـم  هاـتوک  یـشزومآ  عطاـقم  رد  ىا و  هژورپ تروـص  هـب  نـیچ  اـب  ىراـکمه  داد : داهنـشیپ 
نیچ اـب  ار  طـباور  نیرت  هدرتسگ نیرت و  ینـالوط نارهت  هاگـشناد  هکنیا  ناـیب  اـب  نارهت  هاگـشناد  سییر  ىدابآدـمحا  ىلین 

.درک زاغآ  ار  ىنیچ  نابز  شزومآ  روشک  رد  هاگشناد  نیلوا  ناونع  هب  نارهت  هاگشناد  تفگ : دراد ،
یاراد هاگـشناد  نیا  دوش ، یم سیردـت  نارهت  هاگـشناد  رد  ینیچ  نابز  شزومآ  نیرتربتعم  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوزفا : یو 

ىملع و یراکمه  هکنیا  نایب  اب  نارهت  هاگـشناد  سییر.تسا  زین  سویـسوفنک )  ) ینیچ نابز  تیکیفیترـس  رودـص  زوجم 
، دـشاب یتاـعلاطم  یاـه  تصرف نـینچمه  کرتـشم و  یاـه  هرود بلاـق  رد  دـیاب  نـیچ  ناریا و  ىمالـسا  ىروـهمج  ىرواـنف 
زا دراد  ترورـض  دارفا و  هن  دـشاب  یملع  یاـه  داـهن حطـس  رد  دـیاب  نیچ  روـشک  اـب  یرواـنف  یملع و  تـالماعت  درک : دـیکأت 

نامرد و تشادهب ، ترازو  یـشزومآ  نواعم  تسودـقح  ربکا  یلع  نینچمه.دوش  هدافتـسا  ریبدـت  اب  هدـمآ  شیپ  تصرف 
یبوخ تصرف  نیچ  تصرف  اذـل  درک  هدافتـسا  اه  تصرف ماـمت  زا  دـیاب  یلعف  طیارـش  رد  تشاد : راـهظا  یکـشزپ  شزومآ 

، ىکــشزپ موـلع  هزوـح  رد  داد : هـمادا  یو.دوـب  دــهاوخ  رثؤـم  زین  اـه  روـشک رگید  اــب  اــم  یاــه  ینز هناــچ رد  یتـح  تـسا و 
یـشزومآ نواعم.دـنک  ادـیپ  تیرومأـم  یـسانش  نیچ روما  رد  روـشک  رد  زکرم  کـی  دراد  ترورـض  هک  میرادـن  ىـسانش  نیچ
ىمالــسا ىروـهمج  ىرواـنف  ىملع و  یراـکمه  رد  هـفرط  ود  تروـص  هـب  یتاـعلاطم  تـصرف  درک : دــیکأت  تشادــهب  ترازو 

هکنیا نایب  اب  للملا  نیب روما  رد  مولع  ریزو  ماقم  مئاق  یلمآ  رـالاس  نیـسح  همادا  رد.دراد  تیمها  رایـسب  نیچ  ناریا و 
رـضاح ۱۶۰۰ لاـحرد  تـفگ : تـسا ، حرطم  ناـمروشک  یاـه  یراـکمه هعـسوت  ىارب  فدـه  روـشک  ناوـنع  هـب  نـیچ  روـشک 

.دنتسه لیصحت  هب  لوغشم  نیچ  روشک  رد  یرتکد  عطقم  رد  ًاتدمع  یناریا  یوجشناد 
رد لاــس ۱۳۹۸  رد  ىــسانش  نــیچ  زکرم  داد : هــمادا  یو.دــننک  یم لیــصحت  ناریا  رد  ینیچ  یوجــشناد  نـینچمه ۳۰۰ 

سیئر.دنتـسه لاعف  روشک  ود  رد  ینیچ  ناـبز  یـسراف و  ناـبز  یاـه  یـسرک هدـش و  لیکـشت  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد 
عورـــش هـــقرج  هجراـــخ  روـــما  ترازو  هماـــن  اـــب  شیپ  لاـــس  دودــــح ۲  دوزفا : یللملا  نـــیب یملع  یاـــه  یراــــکمه زکرم 

یاـه هاگـشناد تارظن  اتــسار  نـیا  رد  هـک  دـش  هدز  موـلع  ترازو  رد  یلاـع  شزوـمآ  هزوـح  رد  نـیچ  ناریا و  یاـه  یراـکمه
هیهت للملا  نیب  طباور  دنـس  بوچراچ  رد  تاسلج  یاه  شرازگ تفاـیرد و  هنیمز  نیا  رد  هناـخترازو  نینواـعم  فلتخم و 

.دش
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یعونـصم و شوه  یناسنا ، یورین  تاعوضوم  رـضاح  لاح  رد  تشاد : راهظا  للملا  نیب روما  رد  مولع  ریزو  ماـقم  مئاـق 
یاراد یلاـع  شزوـمآ  هزوـح  رد  نیچ  ناریا و  طـباور  هعـسوت  یارب  هنروآوـن  یاـه  راـک بـسک و  ناـینب و  شناد یاـه  تـکرش

لاس زا  فیرـش  هاگـشناد  درک : ناـشنرطاخ  فیرـش  یتعنـص  هاگـشناد  سییر  ىحوتف  دومحم  همادا  رد.دنتـسه  تیولوا 
نایهاگـشناد تخانـش  مدـع  ریـسم ، نیا  رد  ىلـصا  لکـشم  دراد و  هدـهع  رب  ار  نیچ  اب  طباور  هورگراک  تیلوئـسم   ۱۳۹۶

درک دیکأت  نیچ  ناریا  نارگشهوژپ  اه و  هاگشناد نیب  یطابترا  هار  داجیا  موزل  رب  یو.تسا  نیچ  ىاه  هاگشناد زا  روشک 
طاـبترا نـیچ  روـشک  اـب  یرواـنف  شهوژپ و  شزوـمآ و  هزوـح  رد  یملع  تنواـعم  موـلع و  ترازو  رــضاح  لاـح  رد  دوزفا : و 

هب یلامـش  یاـکیرمآ  اـپورا و  یاـه  هاگـشناد اـب  یهاگـشناد  تاـطابترا  داد : همادا  فیرـش  یتعنـص  هاگـشناد  سیئر.دـنراد 
هب هجوت  اـب  نیچ  یاـه  هاگـشناد اـب  طاـبترا  یرارقرب  یارب  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  اـما  تسا ، ریذـپ  ناـکما لقتـسم  تروص 

شزومآ هزوح  رد  نیچ  ناریا و  یاه  یراکمه درک : دیکأت  یحوتف.دراد  دوجو  ییاه  یتخـس روشک  نیا  رد  دوجوم  راتخاس 
کرتــشم یاــه  هژورپ یلیمکت و  تالیـــصحت  عطاــقم  رد  یراــکمه  نــیا  دوــشن و  یلیـــصحت  هیـــسروب  هــب  دودــحم  یلاــع 
بـالقنا یلاـع  یاروش  هناـخریبد  شزوـمآ  ملع و  نویـسیمک  سیئر  ییوزرب  یلعبجر  نینچمه.دوـش  فـیرعت  یهاگـشناد 

داتــسا و لداــبت  عوــضوم  رد  روــشک  ود  رترب  یاــه  هاگــشناد نـیب  کرتــشم  مویــسرسنک  داــجیا  تـشاد : راــهظا  یگنهرف 
تدــم هاـتوک  یاـه  هرود داد : هـمادا  یو.دوـب  دــهاوخ  دــیفم  رایــسب  یــسانش  ناـبز ىاــه  یــسرک ددــجم  اــیحا  وجــشناد و 

.تسا تیمها  زئاح  رایسب  ...و  ىهاگشیامزآ  ىشزومآ ، هزوح  رد  ییوجشناد  یصصخت و 
هزوـح رد  نـیچ  ناریا و  یاـه  یراـکمه هعـسوت  یارب  ...و  یتراـهم  ماـظن  یعونـصم ، شوـه  دـننام  یتاـعوضوم  نـینچمه 

ىروـهمج ىرواـنف  ىملع و  تـالماعت  ىاـه  تسایــس نـییعت  درک : دــیکأت  ییوزرب.دنتــسه  تیوـلوا  یاراد  یلاــع  شزوـمآ 
رد نآ  یارجا  عیزوت و  نیودـت و  ىگنهرف  بالقنا  ىلاع  ىاروش  هناـخریبد  ىرواـنف  ملع و  داتـس  رد  نیچ  ناریا و  ىمالـسا 

حرط رگا  درک : دـیکأت  ىگنهرف  بـالقنا  ىلاـع  ىاروش  وضع  ناـییوچک  نیـسح  همادا  رد.دوش  ماـجنا  یتلود  یاـه  هاگتـسد
ثحب نآ  لـیذ  تاـعوضوم  صوصخ  رد  ناوت  یمن دوشن ، هیهت  یلاـع  شزومآ  هزوح  رد  نیچ  ناریا و  یاـه  یراـکمه یلک 

، یشزومآ یاه  هزوح ریاس  رد  دیاب  دوش و  وجـشناد  مازعا  ای  لدابت  هب  دودحم  دیابن  هدش  داجیا  تصرف  دوزفا : یو.مینک 
شور تـفگ : ریبـکریما  هاگـشناد  سییر  ىدـمتعم  دـمحا  هـمادا  رد.درک  هدافتـسا  نـیچ  اـب  طـباور  زا  یرواـنف  یـشهوژپ و 

یارب دوزفا : یو.دوـش  هـتفرگ  رظن  رد  نـیچ  روـشک  تاـئاضتقا  دــیاب  دراد و  یــصخشم  راـک  هویــش  نـیچ  اـب  راـک  لــماعت و 
هجرد یشزومآ  زکارم  هن  نیچ  ربتعم  یـشزومآ  زکارم  اب  دیاب  یلاع  شزومآ  هزوح  رد  نیچ  ناریا و  یاه  یراکمه هعـسوت 
رـضاح لاح  رد  تفگ : یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  وضع  یبساـج  هللادـبع  نینچمه.دوش  رارقرب  طاـبترا  روشک  نیا  ود 

: درک دیکأت  یو.تسین  هنوگنیا  نیچ  روشک  یاه  هاگشناد صوصخ  رد  اما  میراد ، برغ  یاه  هاگـشناد اب  یبوخ  تاطابترا 
یاه هاگـشناد اب  طابترا  هعـسوت  یارب  یا  همانرب دراد  ترورـض  هدـنیآ ، رد  اه  هزوح یمامت  رد  نیچ  مهم  شقن  هب  هجوت  اـب 

کرتــشم یاــه  هرود یرازگرب  یارب  ىوــق  ىاــهدادرارق  هماــن و  مهاــفت درک : حیرــصت  یبساــج.دوش  یحارط  نــیچ  روــشک 
داتـس ریبد  نایناگبک  روصنم  همادا  رد.دوش  دـقعنم  نیچ  روشک  اـب  ...و  هفرطود  تروص  هب  وجـشناد  لداـبت  ییوجـشناد ،
ناریا یمالـسا  یروهمج  للملا  نیب یملع  طباور  عماج  دنـس  هب  هراـشا  اـب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  یرواـنف  ملع و 

یلاع یاروش  رد  طبترم  یارزو  روضح  اب  للملا  نیب یملع  یاه  تسایس دیاب  هک  تسا  هدش  حیرـصت  دنـس  نیا  رد  تفگ :
ءاقترا تالماعت  حطس  ًاعطق  نیچ ، روشک  اب  یدربهار  هطبار  داجیا  تروص  رد  دوزفا : یو.دوش  بیوصت  یگنهرف  بالقنا 

یلیمکت و تالیـــصحت  یـــصصخت ، یاـــه  هزوــح رد  درک : دـــیکأت  یگنهرف  بـــالقنا  یلاـــع  یاروـــش  وضع.تفاـــی  دـــهاوخ 
دیاــب نـیفرط  اذــل  دراد  دوــجو  نــیچ  روــشک  ناریا و  یمالــسا  یروــهمج  نــیب  یراــکمه  هــینمز  یتعنــص  یاــه  یراــکمه

عوـضوم تیروـف  هـب  هجوـت  اـب  اـضعا و  یــسررب  ثـحب و  زا  سپ  تیاـهن  رد.دــننک  داـجیا  ار  مزـال  داـمتعا  یراذــگ و  هیاـمرس
رب ینبم  یلماــع  رتــکد  داهنــشیپ  نـیچ ، ناریا و  ىمالــسا  ىروــهمج  ىرواــنف  ىملع و  تــالماعت  ىاــه  تسایــس نــییعت 

تنواعم هدنیامن  یلمآرالاس ، تشادـهب  ، ترازو  یـشزومآ  نواعم  فیرـش ، هاگـشناد  سیئر  روضح  اب  یا  هسلج لیکـشت 
هــشقن داتــس  رد  دـییأت  زا  سپ  ییاـهن  شرازگ  لیکــشت و  عوـضوم  ییاـهن  یدــنب  عـمج یارب  اـین  یریما یرواـنفو و   یملع 

.دوش هئارا  نیچ  ناریا و  طباور  یریگیپ  لوئسم  یناجیرال ، رتکد  هب  روشک  یملع  عماج 
صاـصتخا یرــسارس  نوـمزآ  رد  ناراــیهب  یارب  هیمهــس  صیــصخت  عوـضوم  یــسررب  هـب  هـسلج  مود  هـسلج  روتــسد  رد 

 



یاـه هیمهـس هیلک  یهدـناماس  هک  ییاـجنآ  زا  دـش  ررقم  عوضوم  نیا  نوماریپ  اـضعا  یـسررب  ثحب و  زا  سپ  هک  تشاد 
اه هیمهس ریاس  یهدناماس  رانک  رد  زین  نارایهب  هیمهس  تسا ، اه  هاگشناد ندش  یمالسا  یاروش  راک  روتـسد  رد  روکنک 

.دوش هتفرگ  رظن  رد 
یرتـکد عطقم  رد  شریذـپ  یـسررب  هب  هسلج  موس  روتـسدیرتکد  یوجـشناد  شریذـپ  هویـش  رییغت  هدـحاو  هداـم  بوـصت 

.تخادرپ صوصخ  نیا  رد  یشرازگ  هئارا  هب  شجنس  نامزاس  سیئر  ییادخ  میهاربا  هک  تشاد  صاصتخا 
رد روـشک  یلاـع  شزوـمآ  تاسـسؤم  اـه و  هاگـشناد  " هدـحاو هداـم  عوـضوم  نـیا  نوـماریپ  اـضعا  یــسررب  ثـحب و  زا  سپ 

عومجم لماش  هک  نومزآ  مود  هلحرم  هرمن  یارب  دعب  هب  لاس ۱۴۰۰  زا  دنراد  رایتخا  (  ph.D  ) زکرمتم همین  هرود  شریذپ 
شهوژپ یاـه  لـحم هتــشر  رد   ) هراو حرط  یملع  شجنــس  هبحاـصم و  یرواــنف ، یــشهوژپ ، یــشزومآ ، قـباوس  تارمن ،

.دننک لمع  ییاهن  شریذپ  رد  نییعت و  لحم  هتشر  دک  ره  یارب  هرمن  باصن  دح  دشاب ، یم روحم )
داتـس یراکمه  اب  شجنـس  نامزاس  هدحاو  هدام  نیا  هرـصبت  ساسا  رب  تسا  ینتفگ.دیـسر  بیوصت  هب  هسلج  نیا  رد  " 

تالیـصحت یاـه  هرود رد  وجـشناد  شریذـپ  شجنـس و  هحیـال  تسا  فـظوم  روـشک ، یملع  عماـج  هشقن  یارجا  یربـهار 
یگنهرف بـالقنا  یلاـع  یاروش  هب  بیوصت  یارب  هاـم  تدـم ۳  فرظ  ار  یلاع  شزومآ  تاسـسؤم  اـه و  هاگـشناد یلیمکت 

.دنک هئارا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

مینست یرازگربخ  یسایس -  دننک  یم  لیصحت  نیچ  رد  یناریا  یوجشناد   ۱۶۰۰ 

انسیا یگنهرف -  بالقنا  یلاع  یاروش  راک  روتسد  رد  نارایهب  هیمهس  یهدناماس   

سراف یرازگربخ  یملع -  هشقن  یربهار  داتس  رد  نیچ  ناریا و  یروانف  ملع و  طباور  یسررب  یلماع :  

رهم یرازگربخ  دوش -  یم  یسررب  روشک  یملع  عماج  هشقن  داتس  رد  نیچ  ناریا و  یملع  تالماعت   

زوین مدرم  دننک -  یم  لیصحت  نیچ  رد  یناریا  یوجشناد   ۱۶۰۰ 

زوینایرآ نيچ -  ناريا و  يروانف  ملع و  طباور  هعسوت   

امیس ادص و  یرازگربخ  نیچ -  ناریا و  یروانف  ملع و  طباور  هعسوت  رب  دیکات   

انسیا دندش -  یرتکد ۱۴۰۰  شریذپ  هرمن  باصندح  نییعت  هب  راتخم  اه  هاگشناد   

۷۷
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مراودـیما تفگ : شیاـمه ، نیا  هیحاـتتفا  نییآ  رد  ناـبآ   هبنـشراهچ ۷  زورما  دنجریب ، هاگـشناد  سیئر  ناسماخ ، دـمحا 
یراـمیب لیلدـب  اـیند  روـشک و  حطـس  رد  دوـجوم  تالکـشم  رتدوز  هچره  دـسرب و  هدـش  نییعت  فادـها  هـب  شیاـمه  نـیا 

.میشاب    امش  نابزیم  دنجریب  هاگشناد  رد  ار  شیامه  نیمود  دوش و  مامت  انورک 
هتفرگ تروـص  تامادـقا  زا  یــشرازگ  هـئارا  نمــض  شیاـمه  نـیا  یملع  ریبد  یــسوط ، یعراز  نویاـتک  انــسیا ، شرازگ  هـب 

و یـسانش " نابز تایبدا و  شیاـمه   " ناونع اـب  شیاـمه  ود  نونک  اـت  دـنجریب  هاگـشناد  یـسیلگنا  ناـبز  هورگ  درک : راـهظا 
.تسا هدرک  رازگرب  یاه ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵  لاس رد  بیترت  هب  یا " هتشر نیب تاعلاطم  همجرت و  یلم  شیامه  "

دنجریب دنجریب هاگشناد   هاگشناد یایا   هتشر هتشر نیب   نیب یاه   یاه شهوژپ شهوژپ یلم   یلم شیامه   شیامه ردرد   هلاقم   هلاقم هئارا  ۲۳۲۳   هئارا

نیا یط  رد  رازگرب و  دـنجریب  هاگـشناد  رد  یزاـجم  تروـص  هـب  هـمجرت  یا  هتـشر نـیب  یاـه  شهوژپ یلم  شیاـمه  هیحاـتتفا  نـییآ 
.دش دهاوخ  هئارا  یصصخت  یاه  تسشن رد  هلاقم  ًاعومجم ۲۳  شیامه 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 9   3۱۳
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هلمج زا  ییاـــه  تســــشن هـــمجرت  یا  هتــــشر نـــیب  یاــــه  شهوژپ یلم  شیاــــمه  یرازگرب  زور  ود  لوـــط  رد  دوزفا : یو 

تاعلاطم رد  یجنـس  ملع "، " هناسر همجرت و  "، " یبدا دـقن  همجرت و  "، " همجرت یاه  هیرظن هب  یا  هتـشر نیب  یاـهدرکیور  "
رد طاـقتلا  تردـق و  "، " یـسانشنابز همجرت و  یجنـس /  ناور همجرت و  "، " یرگن خـیرات  یراـگن و  خـیرات  همجرت ، "، " هـمجرت

.دش    دهاوخ  رازگرب  نابز " شزومآ  همجرت و  تسشن "   و  همجرت " یسانش  هعماج  "، " همجرت
یا هتــشر نـیب یاــه  شهوژپ یلم  شیاــمه  نـیلوا  تـفگ : زین  شیاــمه  نـیا  ییارجا  ریبد  یئوـلد ، ناــیئاضر  اضردــمحم 

تیروحم اب  شیامه  نیموس  نیا  تسا و  یرازگرب  لاح  رد  دنجریب  هاگـشناد  رد  یزاجم  تروص  هب  ادرف  زورما و  همجرت ،
.تسا    هدش  رازگرب  دنجریب  یسیلگنا  نابز  هورگ  طسوت  نونکات  هک  تسا  همجرت  تاعلاطم 

همجرت و  » نیوانع اـب  یـصصخت  یاـه  تسـشن رد  هلاـقم  ًاـعومجم ۲۳  شیاـمه ، نـیا  رد  دوزفا : شیاــمه  ییارجا  ریبد 
رد طاقتلا  تردـق و  «، » ندـش یناهج همجرت و  «، » همجرت تاـعلاطم  رد  یجنـس  ملع «، » هناـسر همجرت و  «، » یبدا دـقن 

شزوــمآ یــسانش و  ناــبز هـمجرت ، «، » یرگن خــیرات یراــگن و  خــیرات هـمجرت ،  » و هـمجرت ،» یــسانش  هعماــج «، » هـمجرت
.دش    دهاوخ  هئارا  یجنس » ناور همجرت و   » و نابز ،»

نیا یلخاد  وعدــم  نارنخــس  یئاـبطابط  همالع  هاگـشناد  ماـمت  داتــسا  دازحرف ، هـنازرف  رتـکد  درک : ناـیب  یئوـلد  ناــیئاضر
هراـبرد ناریا  جراـخ  زا  هتــسجرب  وعدــم  نارنخــس  ود  لــیتنام  زتـک  وکراــم  رتـکد  نـچ و  یل  یل  رتـکد  دنتــسه و  شیاــمه 
دنهاوـخ تبحـص  گـنهرف  همجرت  هباـثم  هب  یـسیون  همانرفـس یقیـسوم و  هـمجرت  هـمجرت ، تاـعلاطم  ندـش  یا  هتـشرارف

.درک   
یمجرتـم هتـشر  یلغـش  یاـه  تیعقوم هراـبرد  یـشزومآ  هاـگراک  راـهچ  شیاـمه ، نیا  یرازگرب  اـب  ناـمزمه  تسا ؛ ینتفگ 
هتـسجرب ناداتـسا  طـسوت  یهافـش  همجرت  و  یا ، هناسردـنچ همجرت  همجرت ، شزوـمآ  مجرتـم و  تـیبرت  یـسیلگنا ، ناـبز 

.دش  دهاوخ  هئارا  ناریا  یاه  هاگشناد
مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

مولع ترازو  درک -  راک  هب  زاغآ  دنجریب  هاگشناد  رد  همجرت  یا  هتشر نیب  یاه  شهوژپ یلم  شیامه   

انریا تفای -  شیاشگ  دنجریب  هاگشناد  رد  همجرت  یا  هتشر نیب  یاه  شهوژپ شیامه   

یرازگربخ اهناتسا -  یبونج  ناسارخ  دش  حاتتفا  دنجریب  هاگشناد  رد  همجرت  یا  هتشر نیب  یاه  شهوژپ یلم  شیامه   
مینست

نیالنآ ناسارخ  تفای -  شیاشگ  دنجریب  هاگشناد  رد  همجرت  یا  هتشر نیب  یاه  شهوژپ شیامه   

نیالنآ ناسارخ  دنجریب -  هاگشناد  یا  هتشر نیب  یاه  شهوژپ یلم  شیامه  رد  هلاقم  هئارا ۲۳   
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

موـلع هدکــشناد  لقتــسم  نایوجــشناد  یمالــسا  نـمجنا  تـمه  هـب  وجــشناد ، یرازگربـخ  هاگــشناد  راـگنربخ  شرازگ  هـب 
.دش رشتنم  هغدغد »  » ییوجشناد هیرشن  هرامش  نیمشش  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  یعامتجا 

دشدش رشتنم   رشتنم هغدغد » » هغدغد  » » ییوجشناد ییوجشناد هیرشن   هیرشن هرامش  ۶۶   هرامش ّقدّقد / ! / ! هنییآ   هنییآ

روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 9   3۱۴
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، دـنزرف یاراد  یاـه  جوز قـالط  دـننام  یعاـمتجا  یگنهرف و  لـئاسم  هب  هغدـغد »  » ییوجـشناد هیرـشن  زا  هرامـش  نـیا  رد 
ورین طـسوت  رهــش  حطــس  رد  ینادرگ  لذارا  یــسانش  بیــسآ  تاــغیلبت ، رد  ناــنز  زا  هدز  تیــسنج  تسرداــن و  هدافتــسا 

، یروـهمج تساـیر  تاـباختنا  رد  اــه  نز ندــشن  ادــیدناک  ییارچ  ناــناوج و  جاودزا  لیهــست  نونواــق  یــسررب  یماــظتنا ،
.تسا هدش  هتخادرپ 

ییابطابط همالع  هاگشناد  یعامتجا  مولع  هدکشناد  لقتسم  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  یرگ  هبلاطم  درکلمع  یسررب 
.دینک کیلک  ار  اجنیا  هیرشن  نیا  هدهاشم  یارب.دینک  یم هعلاطم  هیرشن  نیا  رد  ار  هتشذگ  لاس  رد 
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حبص تفه  همانزور  یلصا : عبنم   ۵۴۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۰   ۰   ۰   / نیالنآ  یرهشمه   

رصع هاگـشناد  داتـسا  توسکـشیپ و  راگن  همانزور  یناقرف ، یدهمدمحم  انـسیا ، زا  لقن  هب  نیالنآ  یرهـشمه  شرازگ  هب 
رد مشخ  زورب  لیالد  زا  یزاجم ،» یاضف  رد  تنوشخ   » عوضوم اب  نیالنآ  ینارنخـس  کی  رد  هاـم ) ناـبآ   ۵  ) هبنشود زور 

.تفگ نخس  هعماج  رد  تنوشخ  دیدشت  زا  یریگولج  یاهراکهار  یزاجم و  یاه  شنک  رد  نآ  دومن  هعماج ،
.تسا هدوب  توافتم  نآ  یناوارف  تدش و  اما  هتشاد  دوجو  تیرشب  زاغآ  زا  تنوشخ  درک : راهظا  وا 

اه مایپ نیا  یگدرتسگ  یناوارف و  زیمآ ، تنوشخ یاه  مایپ راشتنا  تعرـس  لیلد  هب  تنوشخ  عوضوم  ریخا  یاه  لاـس رد 
.تسا هدش  رت  گنررپ دنشاب ، هتشاد  یعامتجا  فلتخم  یاه  هیال یور  دنناوت  یم هک  یریثات  یزاجم و  یاضف  رد 

ینکارپ ترفن هک  تـسا  هدرک  ناوـنع  هـیهت و  یزاـجم  یاـضف  رد  ینکارپ  ترفن ناوـنع  تـحت  ار  یبلاـطم  اریخا  زین  وکـسنوی 
.تسا یزرو  تنوشخ همدقم 

تنوـشخ همدـقم  یمـالک  تنوـشخ  هـک  هـتکن  نـیا  ناـیب  تنوـشخ و  زا  یفلتخم  فیراـعت  هـئارا  نمــض  هـمادا  رد  یناـقرف 
هن ماع ، یاـنعم  هب  اـه  هناـسر تسین و  اـه  هناـسر یزاـجم و  یاـضف  هب  رـصحنم  تنوشخ  نیا  درک : راـهظا  تسا ، یراـتفر 

.شقن نودب  ریثأت و  یب لاح  نیع  رد  هن  دنتسه و  تنوشخ  أشنم  هن  لماع و 
زورب دشر و  تنوشخ  هک  یا  هعماج رد  نیاربانب  دنک ؛ یم لمع  دراد  روضح  نآ  رد  هک  یعامتجا  طیارـش  رد  هناسر  اتعیبط 

.دنزادرپ یم نآ  باتزاب  هب  هتساوخان  هتساوخ و  زین  اه  هناسر دنک ، یم
اه هناسر هک  تسین  یدـیدرت  اما  دـبای ، یم نایاپ  هناـسر  اـب  دوش و  یم عورـش  هناـسر  زا  هن  تنوشخ  یلک  روط  هب  عقاو  رد 

.دنشاب هتشاد  نآ ، حیبقت  ای  جیورت  رد  نآ و  دیدشت  ای  تنوشخ  راهم  رد  یرثوم  شقن  دنناوت  یم
، تـسا مـهم  نآ  راـهم  اـی  تنوـشخ  جـیورت  رد  یزاـجم  یاـضف  شقن  ارچ  هـک  شـسرپ  نـیا  حرط  اـب  هاگـشناد  داتــسا  نـیا 

راـهم اـی  جـیورت  رد  یراذـگریثات  شقن  دـنناوت  یم هـک  دراد  صخاـش  مـهم و  یگژیو  دـنچ  یزاـجم  یاـضف  درک : ناـشنرطاخ 
.دشاب هتشاد  تنوشخ 

تعرـس بوخ و  یـسرتسد  ناکما  رانک  رد  هک  دراد  یدودـحمان  یاـضف  تسین و  ناـکم  ناـمز و  هب  دـیقم  یزاـجم  یاـضف   
هب تسا ؛ هدش  رادروخرب  یدرف  هبرصحنم یاه  یگژیو زا  دارفا ، تیصخش  ندوب  ناهنپ  دروخزاب و  تفایرد  راشتنا و  یالاب 

یتحار هب دـننک ، یم تفاـیرد  یبساـنمان  یاـهدروخزاب  هک  دـننک  ساـسحا  ماـیپ  ناگدننکرـشتنم  هک  یا  هظحل لاـثم  ناونع 
.دننک فذح  ار  ناشبلطم  دنناوت  یم

.دنک یم مهارف  ار  یبسانم  رتسب  دننک ، دیلوت  زیمآ  تنوشخ یاوتحم  دنهاوخ  یم هک  یناسک  یارب  اه  یگژیو نیا 

؟؟ دنتسه دنتسه نیگمشخ   نیگمشخ یزاجم   یزاجم یاضف   یاضف ردرد   مدرم   مدرم ارچ   ارچ یناقرف : : یناقرف رتکد   رتکد

تنوـشخ شیازفا  لـلع  یــسررب  رد  هـک  تـسا  رواـب  نـیا  رب  ییاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  تاـطابترا  موـلع  هدکــشناد  قباــس  سیئر 
.دراد تیمها  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یاهرتسب  دشاب ، مهم  یتخانشناور  یاه  عوضوم هکنآ  زا  شیب  یعامتجا 
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یارب یزاـجم  یاــضف  زا  روـفو  هـب  شعاد  دــننامه  یتـسیرورت  وـج و  هزیتـس یاــه  هورگ زا  یخرب  دــیناد  یم هـک  هنوگناــمه 
.دندرک هدافتسا  ناشفادها  دربشیپ 

یعون هب  ناـهج  ناـناوجون  زا  دـصرد  دودـح ۵۹  هک  دـهد  یم ناشن  لاس ۲۰۱۸  رد  یجنـسرظن  کی  جـیاتن  دوزفا : یناـقرف 
یزاجم یاضف  رد  تنوشخ  جیورت  شیازفا  یارب  اه  ینارگن مه  لیلد  نیمه  هب  دنا و  هتفرگ رارق  یربیاس  تنوشخ  تحت 

.تسا شیازفا  لاح  رد  تدش  هب 
شنک هـب  دـنک و  یم ادـیپ  یعاـمتجا  دــُعب  یزاـجم  یاـضف  رد  زیمآ  تنوـشخ یدرف  شنک  یهاـگ  هـک  هـتکن  نـیا  ناـیب  اـب  وا 

زاربا هــخرچ  میهاوــخب  رگا  درک : ناــشنرطاخ  تــسا ، هدــننک  نارگن  کاــنرطخ و  ناــمز  نآ  هــک  دوــش  یم  لیدـــبت  یعمج 
رد زیمآ  تنوـشخ هدــیدپ  کـی  اـب  هـک  میــسر  یم هـخرچ  نـیا  هـب  مـیهد  رارق  یــسررب  دروـم  یزاـجم  یاـضف  رد  ار  تنوـشخ 

.دنک یم ادیپ  باتزاب  یعامتجا  یاه  هکبش رد  عوضوم  نیا  تعرس  اب  هلصافالب و  دوش و  یم عورش  هعماج 
.دوش یم یعمج  شنک  کی  هب  لیدبت  عیسو  باتزاب  نیا  سپس 

.تسا هدوب  دایز  ام  روشک  هعماج و  رد  عوضوم  نیا  یاه  هنومن
یدردــمه مـه  اـب  دــننک و  یم ادــیپ  ار  رگیدــمه  دارفا  عـقاو  رد  دریگ و  یم لکــش  یزاــجم  یاــضف  رد  ادــتبا  یعمج  شنک 

یعقاو و دومن  یهاگ  هک  دوش  لیدـبت  یعمج  شنک  کـی  هب  دـناوت  یم یدردـمه  ییازفا و  مه نیا  ماجنارـس  هک  دـننک  یم
.دنک یم ادیپ  زین  یعامتجا 

یردـلق یتیـسنج ، اـی  یـسنج  تنوـشخ  یربیاـس ، یهاوـخ  جاـب یزیروربآ ، تـمرح ، کـته  توسکـشیپ  راـگن  هماـنزور نـیا 
درک ناونع  یزاجم  یاضف  رد  تنوشخ  جـیورت  قیداصم  هلمج  زا  ار  ترفن  جـیورت  یـصوصخ و  میرح  هب  زواجت  یربیاـس ،

.تسا تردق  لامعا  دنیآرف  زا  یشخب  تنوشخ  لاحره  هب  داد : همادا  و 
ادـیپ دومن  یرگید  هنوگ  هب  یداع  نادنورهـش  رد  دوش و  یم لامعا  یرگید  عون  هب  تردـق  ناـبحاص  طـسوت  تنوشخ  نیا 

.دنک یم
.دوب هداتفا  قافتا  نایرج  نیا  الماک  یبرع  راهب  نایرج  رد  لاثم  ناونع  هب 

هجیتن رد  دـنوش و  یم اهر  ییاهنت  زا  یعاـمتجا  یاـه  هکبـش رد  تیوضع  اـب  هک  دـننک  یم روصت  دارفا  دـش : روآداـی  یناـقرف 
.دننک یم شمارآ  تردق و  ساسحا 

کی تـسا ؛ درکیور  ود  یراد  یزاـجم  یاـضف  رد  مـشخ  زاربا  هـک  میــشاب  هتــشاد  هجوـت  هـتکن  نـیا  هـب  دــیاب  ناـیم  نـیا  رد 
داـیرف یزاـجم  یاـضف  رد  دارفا  دـیهدب  هزاـجا  دـندقتعم  یخرب  هـنیمز  نـیمه  رد  هـک  تـسا  یناور  هـیلخت  هـب  رواـب  درکیور 

.دنوش مارآ  هیلخت و  ات  دننک  ضارتعا  دنشکب و 
.دراد لابند  هب  یناور  رثا  یزاجم  یاضف  رد  مشخ  هیلخت  هک  تسا  رواب  نیا  رب  رگید  هبنج  اما 

دوـجو هـب  ار  یناور  تیارــس  کــی  عـقاو  رد  میراذــگ  یم  کارتــشا  هـب  ار  زیمآ  تنوـشخ یاوــتحم  یتــقو  هـک  ینعم  نـیا  هـب 
.میا هدروآ

گنرمک هعماج  رد  قالخا  هک  یتقو  درک : راهظا  هعماج ، رد  مشخ  زورب  لیالد  هب  هراشا  اـب  همادا  رد  هاگـشناد  داتـسا  نیا 
طوقـس یعامتجا  یاه  شزرا دریگ و  یم رارق  زواـجت  دروم  اـی  دوش  یم هتفرگ  هدـیدان  اـه  ناـسنا یـصخش  میرح  دوش ، یم

.دوش یم هدییاز  هعماج  نآ  لد  زا  یعیبط  روط  هب  تنوشخ  دنک ، یم ادیپ 
دوخ هب  دوخ  تسا ، هدـش  عضو  دـیابن ، دـیاب و  ینعی  یراـجنه  دـعاوق  مدرم ، هرمزور  یگدـنز  یئزج و  رما  ره  یارب  یتـقو 

لیدـبت یراتفر  یمالک و  تنوشخ  هب  دـناوت  یم هک  دوش  یم داجیا  مدرم  رد  ینورد  مشخ  داـیز و  اـهراجنه  نیا  زا  یطخت 
.دوش

رد هکارچ  دنتـسه ؛ مـشخ  زورب  رد  یتخانـشناور ، یاـه  هـنیمز زا  رتـمهم  رایـسب  یعاـمتجا  یـسایس و  یاـهرتسب  عـقاو  رد 
زورب یعاـمتجا  هلاـسم  کـی  تماـق  رد  مـشخ  هـک  یناـمز  اـما  دــش ، هجاوـم  یدرف  لــماوع  اــب  ناوـت  یم تنوـشخ  عوـضوم 

.دوب دهاوخن  تحار  نآ  اب  ههجاوم  رگید  دنک ، یم
ِدوـــخ زا  تــیمورحم  ساـــسحا  داد : هــمادا  درمـــش و  رب  مــشخ  زورب  لـــماوع  رگید  زا  ار  تـــیمورحم  ساـــسحا  یناـــقرف 

.تسا رتدب  تیمورحم 
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.دهد یم ناشن  ار  شدوخ  زین  یگنهرف  یعامتجا و  یاه  هزوح رد  هکلب  تسین ، یداصتقا  هزوح  رد  طقف  تیمورحم 
.دنک دیدشت  ار  تنوشخ  دناوت  یم تیمورحم  ساسحا  عون  ره   

تنوـشخ دـیدشت  هـب  رجنم  دـناوت  یم هـک  تـسا  یلماوـع  رگید  زا  ندـشن  هدینــش  هدـید و  ضیعبت و  ساـسحا  نـینچمه 
.دوش

.دنک یم قدص  زین  ام  هعماج  هرابرد  هاگ  هک  تسا  یتاعوضوم  اهنیا 
یریگ لکــش رد  تـسین ، دــنب  ییاـج  هـب  ناشتــسد  دــندش و  اــهر  تالکــشم  هحوـبحب  رد  دــننک  یم ساــسحا  دارفا  هـکنیا 

.تسا رثوم  رایسب  تنوشخ 
.تسا تنوشخ  هدننکدیدشت  لماوع  رگید  زا  زین  نایب  یدازآ  تیدودحم  ای  نادقف  یو  هتفگ  هب 

نیرتهب یزاجم  یاضف  اتعیبط  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  هعماج  رد  تاداقتنا  تارظن و  قیالع ، اه ، هاگدـید ناـیب  ناـکما  رگا 
.دوش یم مدرم  یارب  هاگهانپ 

هعماـج کـی  زا  رت  تخـس  رایـسب  یـضاران  هعماـج  کـی  تیریدـم  هـکنیا  ناـیب  اـب  یراـگن  هماـنزور  تاـطابترا و  سردـم  نـیا 
دیاــب مدرم  درک : راــهظا  ناوـنع و  ار  یزاــجم  یاــضف  رد  تنوـشخ  شیازفا  زا  یریگوـلج  یارب  ییاــهراک  هار تـسا ، یــضار 

.دنشاب ناشدوخ  بقارم  سیلپ و  ناشدوخ 
.دنهدب ناشن  یلالدتسا  شنکاو  نآ  هب  تبسن  دیاب  دننیب  یم یزاجم  یاضف  رد  زیمآ  تنوشخ یاوتحم  رگا 
.دشاب رثوم  رایسب  یزاجم  یاضف  تنوشخ  لرتنک  رد  دناوت  یم هک  تسا  یلماوع  رگید  زا  یا  هناسر داوس 

تروص هب مه  یخرب  دنتسه و  یلعج  الماک  یزاجم  یاضف  رد  هدش  رشتنم  بلاطم  زا  یخرب  هک  میناد  یم ام  زا  یرایسب 
.دنوش یم رشتنم  دنمفده 

یاضف ندرک  یناسنا  دـنمزاین  هشیمه  زا  شیب  ام  زورما  هک  دـش  روآدای  ار  هتکن  نیا  شنانخـس  ینایاپ  شخب  رد  یناـقرف 
.میتسه یناسنا  یگدنز  ندرک  هناسر  یاج  هب  یا  هناسر

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

حبص تفه  همانزور  دنتسه - ؟ نیگمشخ  یزاجم  یاضف  رد  مدرم  ارچ   | 

نیالنآ رگراک  دنتسه - ؟ نیگمشخ  یزاجم  یاضف  رد  مدرم  ارچ   

وردوخ ربخ  دنتسه - ؟ نیگمشخ  یزاجم  یاضف  رد  مدرم  ارچ   

اه نیرترب دنتسه - ؟ نیگمشخ  یزاجم  یاضف  رد  مدرم  ارچ   

ربخ رصع  دنتسه - ؟ نیگمشخ  یزاجم  یاضف  رد  مدرم  ارچ   

انسیا دنتسه - ؟ نیگمشخ  یزاجم  یاضف  رد  مدرم  ارچ   

ناریا رصع  دنتسه - ؟ نیگمشخ  یزاجم  یاضف  رد  مدرم  ارچ   

تعاس ۲۴ دنتسه - ؟ نیگمشخ  یزاجم  یاضف  رد  مدرم  ارچ   

نوماه رصع  دنتسه - ؟ نیگمشخ  یزاجم  یاضف  رد  مدرم  ارچ   

زوین هعیش  دنتسه - ؟ نیگمشخ  یزاجم  یاضف  رد  مدرم  ارچ   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

یلماـع اـضر  دیعـس  رتـکد  تساـیر  هب  روشک  یملع  عماـج  هشقن  داتـس  یاروش  هـسلج ١٣٧  رهم ، یرازگربـخ  شرازگ  هـب 
نیچ ناریا و  یروانف  ملع و  طباور  یـسررب  عوضوم  اب  اروش  نیا  هناخریبد  لـحم  رد  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  ریبد 

.دش رازگرب  اه  هاگشناد هب  یرتکد  یوجشناد  شریذپ  رایتخا  یراذگاو  و 
یارب فدـه  روشک  ناونع  هب  نیچ  روشک  هکنیا  ناـیب  اـب  لـلملا  نیب روما  رد  موـلع  ریزو  ماـقم  مئاـق  یلمآ  رـالاس  نیـسح 

رد یرتکد  عطقم  رد  ًاتدمع  یناریا  یوجشناد  رضاح ۱۶۰۰  لاحرد  تفگ : تسا ، حرطم  نامروشک  یاه  یراکمه هعـسوت 
.دنتسه لیصحت  هب  لوغشم  نیچ  روشک 

.دننک یم لیصحت  ناریا  رد  ینیچ  یوجشناد  نینچمه ۳۰۰ 
نابز یاـه  یـسرک هدـش و  لیکـشت  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  لاــس ۱۳۹۸  رد  یــسانش  نـیچ  زکرم  داد : هــمادا  یو 

.دنتسه لاعف  روشک  ود  رد  ینیچ  نابز  یسراف و 
هقرج هجراخ  روما  ترازو  همان  اب  شیپ  لاـس  دودـح ۲  دوزفا : مولع  ترازو  یللملا  نیب یملع  یاه  یراـکمه زکرم  سیئر 

تارظن اتـــسار  نــیا  رد  هـــک  دـــش  هدز  موـــلع  ترازو  رد  یلاـــع  شزوـــمآ  هزوـــح  رد  نـــیچ  ناریا و  یاـــه  یراـــکمه عورش 
نیب طباور  دنس  بوچراچ  رد  تاسلج  یاه  شرازگ تفایرد و  هنیمز  نیا  رد  هناخترازو  نینواعم  فلتخم و  یاه  هاگشناد

.دش هیهت  للملا 
یعونـصم و شوه  یناسنا ، یورین  تاعوضوم  رـضاح  لاح  رد  تشاد : راهظا  للملا  نیب روما  رد  مولع  ریزو  ماـقم  مئاـق 

یاراد یلاـع  شزوـمآ  هزوـح  رد  نـیچ  ناریا و  طـباور  هعــسوت  یارب  هنروآوـن  یاـهراک  بـسک و  ناـینب و  شناد یاـه  تـکرش
.دنتسه تیولوا 
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سراف یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

راشتنا یتخس  زا  یرتکد  یاهوجـشناد  هک  تسا  یتدم  سراف ، یرازگربخ  یهاگـشناد  یملع و  هورگ  راگنربخ  شرازگ  هب 
.دنیوگ یم  نخس  تسا  یلیصحتلا  غراف  عافد و  یاه  همزال  زا  یکی  هک  هلاقم 

کردـم ذــخا  یارب  هلاـقم  پاـچ  بئاـصم  اـنورک ، هـک  یطیارــش  رد  هـک  دــندرک  مـالعا  یــشرازگ  رد  سراـف  ناراـگنربخ  اریخا 
تراــجت طیارــش ، نــیا  هجیتــن  دــشک و  یم ار  نایوجــشناد  راــظتنا  تاونـــس  هــنیزه  هــمیرج  هدرک و  فعاــضم  ار  یرتــکد 

.تسا هتفرگ  قنور  هجو  تفایرد  یازا  رد  یرتکد  هلاقم  شریذپ  ینیمزریز 

دشدش مالعا   مالعا یلاع   یلاع شزومآ   شزومآ هزوح   هزوح ردرد   نیچ   نیچ ناریا  وو   ناریا طباور   طباور هعسوت   هعسوت یاه   یاه تیولوا   تیولوا

ناـینب و شناد یاـه  تکرـش یعونــصم و  شوـه  یناـسنا ، یورین  تاـعوضوم  تـفگ : لـلملا  نـیب روـما  رد  موـلع  ریزو  ماـقم  مئاــق 
.دراد تیولوا  یلاع  شزومآ  هزوح  رد  نیچ  ناریا و  طباور  هعسوت  یارب  هنروآون  یاهراک  بسک و 

یارب یارب ناموت   ناموت رازه   رازه اتات  ۵۰۰۵۰۰     ۱۵۰۱۵۰ تساجک /؟ /؟ تساجک هلاقم   هلاقم راشتنا   راشتنا یارب   یارب هجو   هجو تخادرپ   تخادرپ ردرد   نوناق   نوناق زرم   زرم
تالاقم تالاقم یرواد   یرواد

تخادرپ یا  هنیزه دیابن  تسا و  ینوناقریغ  اه  لانروژ تالجم و  طسوت  هلاقم  پاچ  یارب  هجو  تفایرد  ایآ  دنسرپ  یم نایوجشناد 
.دندرک یسررب  ار  هلاقم  راشتنا  یارب  هجو  تفایرد  رد  نوناق  زرم  دح و  لاؤس ، نیا  خساپ  نتفای  یارب  سراف  ناراگنربخ  دوش ؟

 

https://www.mehrnews.com/news/5058475/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5058475/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/13990730000654/%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.farsnews.ir/news/13990730000654/%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86


ینویلیم یاهدادرارق  نارادرب / هـالک هنوگ  چراـق دـشر  نایوجـشناد و  هاـتوک  تسد  » دــیناوخب : ار  شرازگ  نـیا  هراـب  نـیا  رد 
هجو تفایرد  زا  سراف  شرازگ  هب  اـه  شنکاو  * دینک : هدهاشم  مه  ار  وئدـیو  نیا  نیغورد » یاه  شریذـپ تفایرد  یارب 

.دش ور  هب  ور  یددعتم  یاه  شنکاو  اب  شرازگ  نیا  راشتنا  هلاقم  پاچ  یارب 
هک دــننک  سکعنم  ار  ناـنآ  تارظن  هـک  دنتــساوخ  سراـف  راـگنربخ  زا  یلیــصحتلا  غراـف  هناتــسآ  رد  نایوجــشناد  زا  یخرب 

.دش هئارا  یشرازگ  رد  هدش  هئارا  تارظن  زا  یباتزاب 
/ دـنیوگ یم  یرتـکد  هلاـقم  شریذـپ  ینیمزریز  تراـجت  زا  دــیتاسا  اهوجــشناد و  » دــیناوخب : ار  شرازگ  نـیا  هراــب  نــیا  رد 

هلاقم راشتنا  یارب  هجو  تفایرد  رد  نوناق  زرم  * دنرب » یم  ار  هدافتـسا  ءوس  نیرتشیب  اه  یناریا  ینیچ و  یدنه ، یخرب 
پاـچ یارب  هـجو  تـخادرپ  هراـبرد  ناـققحم  اهوجــشناد و  یوـس  زا  یتـالاوس  شرازگ  نـیا  راـشتنا  زا  سپ  اــما  تساجک ؟

.دش حرطم  هلاقم 
.تسا وپاکت  رد  دوخ  هلاقم  راشتنا  یارب  هک  تسا  عافد  هناتسآ  رد  نایوجشناد  زا  یکی  همطاف 

دننک و یم  تفایرد  هنیزه  هلاقم  پاچ  یارب  اه  لانروژ  تالجم و  هک  میا  هدینش  هراومه  تفگ : سراف ، راگنربخ  هب  یو 
.تسا هدوب  لاور  مه  هنیزه  نیا  تخادرپ 

تبحـص هنیزه  نیا  ندوب  راد  لاکـشا  زا  مه  یـسک  میا و  هتفریذـپ  ار  هنیزه  نیا  ام  مه  اـم و  زا  لـبق  یاهوجـشناد  مه 
.دوب هدرکن 

؟ دوش تخادرپ  دـیابن  تسا و  ینوناقریغ  اه  لانروژ  تالجم و  طسوت  هلاـقم  پاـچ  یارب  هنیزه  تفاـیرد  اـیآ  دیـسرپ : یو 
یارب هـجو  تفاـیرد  رد  نوناـق  زرم  دـح و  زا  عـالطا  یارب  سراـف  راـگنربخ  تسا  ینوناـق  تـالاقم  یرواد  هنیزه  تفاـیرد  *

.تفر یروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  نالووسم  غارس  هب  لاوس  نیا  خساپ  نتفای  هلاقم و  راشتنا 
داتـسا یرواـنف و  تاـقیقحت و  مولع ، ترازو  یمومع  طـباور  لـک  ریدـم  داژن  یهللادـبع  اـضریلع  عوـضوم ، نیا  یریگیپ  رد 
تـالاقم یرواد  هنیزه  تفاـیرد  هک  درک  مـالعا  هراـب  نـیا  رد  سراـف  راـگنربخ  اـب  وـگو  تـفگ  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد 

.تسا ینوناق 
زا  یـشهوژپ  یملع و  تایرــشن  اـه و  لاـنروژ  دوـجوم  یاـه  لمعلاروتــسد  نوناـق و  ساـسارب  ـالومعم  داد : حیــضوت  یو 

دناوـت یم  قـقحم  نـیا  هـک  دــنک  رــشتنم  هلاـقم  تروـص  هـب  ار  دوـخ  یاــه  شهوژپ  هجیتـن  دــهاوخ  یم  هـک  یرگــشهوژپ 
.دننک یم  تفایرد  تالاقم  یرواد  تباب  ار  یا  هنیزه  دنشاب  دیتاسا  ای  نایوجشناد 

نکمم تـسین و  یهاگــشناد  یملع  تایرــشن  اـه و  لاـنروژ  هـب  طوـبرم  افرــص  مـه  عوـضوم  نـیا  تـفگ : داژن  یهللادــبع 
.دنشاب ییوجشناد  یملع  تایرشن  اه و  لانروژ  تسا 

.دنشاب هتشاد  یلام  قازترا  دنناوت  یم  قیرط  نیا  زا  دنراد و  ییاه  هنیزه  مه  یملع  تایرشن  اه و  لانروژ  نیا 
ات ۵۰۰ ناموت  رازه  زا ۱۵۰  مه  راک  نیا  هنیزه  درک : حیرـصت  یروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  یمومع  طباور  لک  ریدم 

.تسا دودح  نیمه  رد  اه  هنیزه  تسا و  توافتم  ناموت  رازه 
.دراد دوجو  مه  یجراخ  یملع  تایرشن  اه و  لانروژ  رد  یتح  عوضوم  نیا  دوزفا : یئابطابط  همالع  هاگشناد  داتسا  نیا 

دـش ماـجنا  یرواد  یتـقو  هنیزه  نیا  هک  دریگ  یم  هنیزه  وروـی  هلاقم ۴۰۰  تبث  یارب  اـه  لاـنروژ  نیا  زا  یکی  لاـثم  یارب 
.دوش یم  تفایرد 

.تسا ینوناقریغ  هنیزه  تفایرد  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  یرواد  همحزلا  قح  هنیزه  نیا  درک : دیکات  رگید  راب  یو 
عالطا یارب  سراف  راگنربخ  دننک  یم  یناسر  عالطا  یمسر  روط  هب  ار  هلاقم  راشتنا  یارب  هجو  تفایرد  تالجم  زا  یخرب  *

.تفر مه  ار  دنراد  طابترا  نیا  رد  یدایز  یاه  هبرجت  هک  یهاگشناد  نالووسم  دیتاسا و  غارس  هب  هراب  نیا  رد  رتشیب 
، سراـف راـگنربخ  اـب  وـگو  تـفگ  رد  نارهت  هاگــشناد  یــشزومآ  نواـعم  ینیــسح  نیــسح  دیــس  عوـضوم ، نـیا  یریگیپ  رد 

نیا دــننک و  یم  تفاـیرد  هـجو  راـشتنا   یارب  هلاـقم ، شریذــپ  زا  سپ  یــشهوژپ  یملع  تـالجم  زا  یخرب  تشادراــهظا :
.دننک یم  مالعا  یمسر  روط  هب  مه  ار  عوضوم 

لوـپ اـه  هسـسوم  یـضعب  هب  درادـن ، هلاـقم  اـما  دـنک  عاـفد  دـیاب  هک  ارتـکد  یوجـشناد  لاـثم  یارب  رگا  اـما  داد : همادا  یو 
دتــسرفب و اـه  لاـنروژ  یارب  ار  هلاـقم  مـه  شدوـخ  دـسیونب و  هلاـقم  هلاـقم ، یارب  هرواـشم  بلاـق  رد  هســسوم  دــهدب و 

 



.تسین ینوناق  لاور  دریگب ، هنیزه  وجشناد  زا  راک  نیا  یارب  دریگب و  شریذپ 
امنهار داتسا  دیاب  اتدعاق  هلاسر  زا  جرختسم  تالاقم  لووسم  هدنـسیون  داد : حیـضوت  نارهت  هاگـشناد  یـشزومآ  نواعم 

.دریگ یم  تروص  لووسم  هدنسیون  قیرط  زا  هلجم  اب  تابتاکم  دشاب و 
یلع دیـس  مه  تیاهن  رد  تسا  مرجم  یا  هسـسوم  ره  ای  صخـش  ره  طسوت  هلاـقم  شریذـپ  یارب  یرتشیب  مادـقا  ره  *

تاـقیقحت و موـلع ، ترازو  یکینورتـکلا  یاـه  شزوـمآ  یـصصخت  هورگراـک  سیئر  زاریـش و  هاگـشناد  داتـسا  یوفـص  ربـکا 
یمادقا ره  اما  دنتـسه  اهراکنیا  لابند  دارفا  زا  یخرب  هک  میناد  یم  درک : دیکات  سراف ، راگنربخ  اب  وگو  تفگ  رد  یروانف 

هن مرجم (  طوبرم  یاه  فرط  همه  اعطق  تسا و  مرج  یا  هسـسوم  ره  ای  صخـش  ره  طسوت  هلاقم  شریذپ  ذـخا  یارب 
!( راکفالخ

.دنتسه
.دریگ یم  تروص  نامرجم  اب  ینوناق  دروخرب  دراوم ، نیا  قیداصم  زا  عالطا  تروص  رد  تفگ : یو 

یارب لاـنروژ  باـختنا  دروـم  رد  نتفرگ  تروـشم  درک ، یـشوپ  مـشچ  نآ  زا  ناوـتب  دـیاش  هـک  یزیچ  اـهنت  درک : حیرـصت  یو 
.دراد دوجو  داسف  هنیمز  هیور  نیا  همادا  رد  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا ؛ هلاقم  لاسرا 

یب یرواد  تباـب  هنیزه  تفاـیرد  هلاـقم  یرواد  هلحرم  رد  هک  دوـش  یم  لـصاح  هجیتـن  نـیا  نیارباـنب  سراـف ، شرازگ  هـب 
.تسا یملع  فالخ  قادصم  هلاقم  راشتنا  نیمضت  یارب  هنیزه  تخادرپ  اما  تسا  داریا 

/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

 - تالاقم یرواد  یارب  ناموت  رازه  ات ۵۰۰  یاه ۱۵۰  تمیق  تساجک ؟ هلاقم  راشتنا  یارب  هجو  تخادرپ  رد  نوناق  زرم   
سراف یرازگربخ 

۶۶
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۲۸



انسیا یلصا : عبنم   ۱۲۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

ناریدـم نانواعم و  یزاجم  تسـشن  نیمهدزاـی  رد  یمیلس  نیـسح  موـلع ، ترازو  زا  لـقن  هب  رهم  یرازگربـخ  شرازگ  هب 
تاقیقحت مولع ، ریزو  روضح  اب  هبنش ) هس  ) زورما هک  یروانف  یـشهوژپ و  یلاع ، شزومآ  زکارم  اه ، هاگـشناد للملا  نیب

هراشا انورک  رـصع  رد  ایفارغج  دـنب  زا  هاگـشناد  یجیردـت  ییاهر  هب  دـش ، رازگرب  یملع  داهج  یادهـش  نلاس  رد  یروانف  و 
هب یگتـسباو  ظفح  اب  اـه  تیدودـحم شهاـک  اـه و  هاگـشناد یگدـنکاج  زا  بجوم  ار  اـنورک  عویـش  ندـش و  یناـهج  درک و 

.تسناد ناکم 
ناــمزاس اــب  کرتــشم  هژورپ  تــفگ : درک و  هراــشا  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یللملا  نـیب یــشهوژپ  یاــه  هژورپ هــب  یو 

طباور هزوح  رد  ییاپورا  هیداحتا  هنوم  ناژ  هماـنرب  زا  هژورپ  ود  تمالـس ، تاـطابترا  هزوح  رد  وکـسنوی  یناـهج و  تشادـهب 
تامادقا زا  وضع  روشک  هد  زا  یناداتـسا  روضح  اب  وکا  نامزاس  وضع  یاهروشک  هقطنم  یراکمه  یاه  هژورپ للملا و  نیب

.دور یم رامش  هب  هاگشناد  نیا  یللملا  نیب
رد همالع  هاگشناد  نایوجـشناد  تکرـش  تـفگ : ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یللملا  نـیب یاــه  شزوـمآ  صوـصخ  رد  یو 

نابز یاه  هتشر رد  کرتشم  یاه  هرود  یارجا  هیسور ، ایناپـسا و  ناملآ ، هسنارف ، رد  راکمه  یاه  هاگـشناد  یاه  سالک 

یللملا یللملا نیب نیب یصصخت   یصصخت یاه   یاه هرود هرود یربارب   یربارب دشر  ۸۸   دشر

، هـسنارف رد  راـکمه  یاـه  هاگـشناد  یاـه  سـالک  رد  همـالع  هاگـشناد  نایوجــشناد  تکرــش  زا  ییاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  سیئر 
.داد ربخ  یللملا  نیب یصصخت  یاه  هرود یربارب  دشر ۸  نینچمه  هیسور و  ایناپسا و  ناملآ ،

 

https://www.mehrnews.com/news/5057672/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/5057672/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C


شزومآ هرود  هس  یزادنا  هار یللملا ، نیب یـصصخت  یاه  هرود یربارب  دشر ۸  طخرب ، تروص  هب  یسانش  ناریا  یـسانش ،
یارب  D۸ هاگـشناد اـب  یراـکمه  یجراـخ و  نایوجـشناد  هژیو  یزاـجم  یاـه  هرود راـکمه ، یاـه  هاگـشناد اـب  دـیدج  یمـسر 

.تسا تامادقا  نیا  هلمج  زا  یمسر  یاه  هرود یرازگرب 
روشک حطـس  رد  طـقف  هن  یـشزومآ  تلادـع  هدـیا  یرارقرب  دوزفا : درک و  هراـشا  یللملا  نیب  یاـه  هژورپ فدـه  هب  یمیلس 

ات ریغـص  یایـسآ  زا  یندـمت  یگنهرف و  کرتشم  هزوح  یاهروشک  رد  یناریا  ریغ  نابطاخم  زا  یا  هدرتسگ هورگ  یارب  هکلب 
.درک هاگن  ناوت  یم طباور  نیا  یلصا  فده  ناونع  هب  ایسآ  بونج  یزکرم و  یایسآ 

زا ۱۳۰ شیب  یرازگرب  تـفگ : اـنورک  نارود  رد  هدــش  ماـجنا  تامادــقا  نازیم  دروـم  رد  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 
یاـه ینارنخـس اـهرانیبو و  یراـمآ  شیازفا  هتـشذگ و  هاـم  تـفه  رد  یملع  تسـشن  یللملا و ۲۳۷  نـیب  دادـیور  ناوـنع 
نیرت مـهم هـک  دراد  اــنورک  نارود  رد  هاگــشناد  نــیا  دــیفم  تیلاــعف  زا  ناــشن  لاــس ۱۳۹۸  اــب  هسیاــقم  رد  لاـس ۱۳۹۹ 

، هـیکرت ایناپـسا ، هیــسور ، ناتــسناغفا ، یاـهروشک  لـماش  طـخرب  کرتـشم  یاهدادـیور  یرازگرب  یارب  راـکمه  یاـهروشک 
ایلاتیا هسنارف ، دئوس ، نانبل ، دنه ، شدالگنب ، ناتسکاپ ، ناتسکیجات ، شیرتا ، ناملآ ، ناتـسقازق ، ناتـسکبزا ، نیچ ،

.دشاب یم ایبملک  و 
: دوزفا درک و  هراـشا  نـیچ  ناتــسناغفا و  اـب  طــباور  رد  صخاــش  یاــه  هماــنرب یخرب  هـب  دوـخ  نانخــس  ناــیاپ  رد  یمیلس 

نابز شزومآ  هرود  نیلوا  یرازگرب  ناتـسناغفا ، ناریا و  یاه  هاگـشناد ناداتـسا  یزاجم  یراـکمه  یاـه  هکبـش یزادـنا  هار
یراـکمه اـب  نـیچ  ناریا و  یگنهرف  طـباور  یاـهدرگزیم  یرازگرب  ناتـسناغفا ، یاـه  هاگـشناد ناداتــسا  یزومآزاـب  وتــشپ ،
تامدـقم یاـهگناش و  هاگــشناد  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رتـفد  یزاـس  لاـعف نکپ ، گـنهرف  ناـبز و  یاـه  هاگـشناد 

رامـش هـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  مـهم  یاـه  هماـنرب زا  یخرب  نـیچ  هاگــشناد  هـس  اـب  کرتـشم  یاــه  هرود  یزادــنا  هار
.دور یم

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انسیا انورک -  رصع  رد  ایفارغج  دنب  زا  هاگشناد  یجیردت  ییاهر   

انریا انورک -  رصع  رد  ایفارغج  دنب  زا  هاگشناد  ییاهر   

ظفح اب  اه  تیدودحم شهاک  اه و  هاگشناد یگدنکاج  زا  انورک / رصع  رد  ایفارغج  دنب  زا  هاگشناد  یجیردت  ییاهر   
مولع ترازو  ناکم -  هب  یگتسباو 

۶۶
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
هیشاحرد۱۵:۵۲ یلصا : عبنم   ۲۱۰۰۰  رگید  عبنم   ۵   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

نمض هجراخ  ریزو  هب  یا  همان یط  نارهت  هاگشناد  ییوجشناد ۳۰  جیسب  وجشناد ، یرازگربخ  هاگشناد  هورگ  شرازگ  هب 
عطاـق یریگ  عـضوم راتـساوخ  هسنارف ، روـهمج  سیئر  زیمآ  نیهوـت  مادـقا  لـباقم  رد  تـلود  توکـس  لاـعفنا و  زا  داـقتنا 

روما ریزوفیرظ  داوجّدمحم  یاقآ  بانج  : تسا ریز  حرش  هب  همان  نیا  نتم.دندش  روشک  زا  هسنارف  ریفس  جارخا  تلود و 
یروتاکیراک راشتنا  اب  ودبا  یلراش  ی  هلجم ریخا ، یاه  هام رد  دیرـضحتسم ، هک  روط  نامهناریا یمالـسا  یروهمج  هجراخ 

بوـلق تشاد و  اور  هلآ  هیلع و  تاولـص هللا  مالـسا  مرکم  لوـسر  سدـقم  تحاـس  هب  یا  هراـبود تراـسج  زیمآ ، نیهوـت 
روما ترازو  بناج  زا  یلاعفنا  یعـضاوم  ذاختا  اب  اددـجم  ام  فسالا  عم  و  دومن ؛ راد  هحیرج ار  ناهج  رـسارس  ناناملـسم 

ارار هسنارف   هسنارف ریفس   ریفس فیرظ /  /  فیرظ هبهب   نارهت   نارهت یاه   یاه هاگشناد هاگشناد ییوجشناد   ییوجشناد جیسب   جیسب رتفد   رتفد همان  ۳۰۳۰   همان
دینک دینک جارخا   جارخا

روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 

 

https://snn.ir/fa/news/885652/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/885652/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%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%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF


سیئر نورکم ، لـئوناما  یاـقآ  هتــشذگ  یاـه  تیاـمح زا  سپ  ریخا و  یاـه  زور رد  اـّما.میدوب  هجاوـم  ناـمروشک  ی  هجراـخ
همادا اـه  نیهوـت نـیا  هـب  هـک  تـسا  هدرک  مـالعا  هناخاتــسگ  یتـییوت  رد  هراـبود  ناـشیا  نیهوـت ، نـیا  زا  هـسنارف  روـهمج 
یتـــلود ناـــمتخاس  کـــی  راوـــید  یور  رب  زیمآ  نیهوـــت روتاـــکیراک  نـــیا  شیاــــمن  دــــهاش  زین  نآ  زا  سپ  داد و  دــــهاوخ 

اه تمرح کـته  نیا  صوصخ  رد  ّیدـج  عیرـس و  یمادـقا  راتـساوخ  امـش  زا  ناملـسم  نایوجـشناد  اـم  راـب  نیا.میا  هدوـب
دهاوـخن میمرت  ار  اـم  تـّلم  راد  هـحیرج بوـلق  نیهوـت ، نـیا  ندرک  موـکحم  نوـچمه  ینیئزت ، تامادـقا  رگید  میتـسه و 

خیش مادعا  یکازکز ، خیـش  یریگتـسد  انم ، ی  هثداح یریگیپ  دننام  ینوگانوگ  لئاسم  لابق  رد  ار  امـش  ام  لاح  هب  ات.درک 
ربارب رد  راب  نیا  اما  میا ؛ هدید لاعفنا  عضوم  رد  ینامیلس  مساق  جاح  مالسا ، دیشر  رادرـس  تداهـش  رّمنلا و  رقاب  دیهش 
ناریا ناملـسم  تلم  نایوجـشناد و  یادص  همان ، نیا  رد.درک  میهاوخن  توکـس  هناخاتـسگ  یاه  نیهوت تامادقا و  نیا 

ماـن ِروـخرد  هک  ار  یمادـقا  عـقوت  امـش  زا  هدـناسر و  ناـت  باـنج شوـگ  هـب  دنتـسه ، هـسنارف  ریفـس  جارخا  راتـساوخ  هـک  ار 
یـشنکاو ّیدـج و  یمادـقا  ماـجنا  مدـع  تروص  رد  کـش  یب.میراد دـشاب ، ناریا  یمالـسا  یروهمج  ی  هجراـخ روـما  ترازو 
رادـمچرپ امـش.تسناد  میهاوخ  کیرـش  نیهوت  نیا  رد  ار  امـش  هجراـخروما ، ترازو  طـسوت  هراـب ، نیا رد  عطاـق  عـیرس و 

رانک ار  اه  تحلصم مامت  نوعلم ، یدشر » ناملس   » نیهوت ربارب  رد  نآ  ی  هنازرف رامعم  هک  دیتسه  یماظن  یـساملپید 
امـش و صخـش  لاعفنا  حـماست و  هنوگره  فصولا ، عم  دومن ؛ مـالعا  حاـبم  ار  شنوخ  و  دـترم ، ار  نهوم  درف  هتـشاذگ و 

لوبق لباق  ناونع ، چیه  هب  مالـسا ، یمارگ  لوسر  تحاس  هب  یپایپ  یاه  نیهوت ربارب  رد  هجراخ  روما  ترازو  ی  هعومجم
ماـما هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  « .نـیقتملل هبقاـعلا  «و  .دوـب دـهاوخن  ناریا  یبـالقنا  ناملـسم و  تـّلم  نایوجـشناد و 

هاگشناد ییوجـشناد  جیـسبدهاش  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسبییابطابط  همالع  هاگشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ع)  ) قداص
هاگـشناد ییوجـشناد  جیـسبیمالسا  بهاذم  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسبامیسوادص  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسبارهزلا 

ییوجشناد جیسبنایگنهرف  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسبروپ  یـسمش  دیهـش  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسبیمالسا  بالقنا 
جیسبیرهطم دیهش  یلاع  هسردم  ییوجشناد  جیسبروپ  سابع  دیهش  سیدرپ  ییوجشناد  جیـسبسردم  تیبرت  هاگـشناد 

ییوجشناد جیسب  لامش  نارهت  دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد  ییوجشناد  جیسبنارهت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجـشناد 
ییوجشناد جیسبرتشا  کلام  یتعنص  هاگشناد  ییوجشناد  جیـسبمالسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگـشناد  نارهاوخ  سیدرپ 
ییوجــشناد جیــسبنارهاوخ  دـحاو  یرهطم  دیهــش  یلاـع  هسردـم  ییوجــشناد  جیــسبنارهت  یمالــسا  دازآ  یکــشزپ  موـلع 
جیـسبگنهرف مـلع و  هاگـشناد  ییوجــشناد  جیــسبییاجر  دیهــش  هاگــشناد  ییوجــشناد  جیــسببونج  نارهت  دازآ  هاگــشناد 

لآ هاگــشناد  ییوجــشناد  جیــسب  ( جــع  ) هـیقب هللا یکــشزپ  موـلع  ییوجــشناد  جیــسب  ناریا  یکــشزپ  موـلع  ییوجــشناد 
ییوجشناد جیسبیتعیرش  ینف  هدکـشناد  ییوجـشناد  جیـسبنارهط  نآرق  نونف  مولع و  هدکـشناد  ییوجـشناد  جیـسبهط 
ییوجـشناد جیــسب  ( ییاـیفارغج ناـمزاس   ) عاـفد ترازو  یرادرب  هـشقن  ییوجــشناد  جیــسبنارهت  نیدـلا  لوـصا  هدکــشناد 

ییامیپاوه تعنص  هدکشناد 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هیشاحرد فیرظ -  هب  نارهت  هاگشناد  ییوجشناد ۳۰  جیسب  همان   

مینست یرازگربخ  یسایس -  فیرظ  هب  نارهت  هاگشناد  ییوجشناد ۳۰  جیسب  همان   

سراف یرازگربخ  دریگب -  عضوم  هناعطاق  (ص ) ربمایپ هب  تناها  لباقم  تلود  فیرظ |  هب  ییوجشناد  جیسب  همان ۳۰   

صخاش دریگب -  عضوم  هناعطاق  (ص ) ربمایپ هب  تناها  لباقم  تلود  فیرظ |  هب  ییوجشناد  جیسب  همان ۳۰   

سدقم عافد  یرازگربخ  درک -  دنهاوخن  توکس  لاعفنا  ربارب  رد  ناملسم  نایوجشناد   
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

لاناک هب  رتشیب  تاـعالطا  بسک  تهج  و  @ Alireza_bahrambeyk یدیآ هب  مان   تبث  تهج  دنناوت  یم نادـنم  هقالع  
.دننک هعجارم  @ anjomanelmimoshaveresbu

درکلمع رد  نآ  شقن  هزیگنا و  "، " یلیــصحت تفرــشیپ  رد  نآ  شقن  شوــه و  ، " انــسیا نایوجــشناد  هاگــشاب  شرازگ  هـب 
"، نآ تیوـقت  یاــه  شور هظفاــح و  "، " هعلاــطم تشادــهب  نوـنف  "، " هعلاــطم یاــه  شور زکرمت و  هجوـت و  "، " یلیــصحت
"، تنوپرواــپ هـیهت  لوـصا  نوــنف و  "، " یهافــش هـئارا  "، " نآ لوــصا  یزیر و  هماــنرب "، " یرادرب تشادداــی "، " نداد شوــگ  "

یدعـس لیعامـسا  سیردـت  اب  هک  هرود   نیا  یـشزومآ  یاه  لصفرـس  هلمج  زا  یهد " ناحتما تراـهم   " و ناـمز " تریدـم  "
.دش دهاوخ  هئارا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یسانشناور  هورگ  داتسا  روپ 

هـسلج راهچ  تدم  هب  یلا ۱۲  تعاس ۸  نابآ  زا ۱۵  هعمج   هبنـشجنپ و  یاهزور  یلیـصحت " رواشم  تیبرت   " عماـج هرود 
.دوش یم  رازگرب  یزاجم  مرفتلپ  یاضف  رد 

لاناک هب  رتشیب  تاـعالطا  بسک  تهج  و  @ Alireza_bahrambeyk یدیآ هب  مان   تبث  تهج  دـنناوت  یم نادـنم  هقالع
.دننک هعجارم  @ anjomanelmimoshaveresbu

مایپ یاهتنا 
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انریا یلصا : عبنم   ۱۲۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رد همـالع  هاگـشناد  نایوجـشناد  تکرــش  تـفگ : ییاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  یللملا  نـیب یاـه  شزوـمآ  صوـصخرد  یو   
نابز یاه  هتـشر رد  کرتشم  یاه  هرود  یارجا  هیـسور ، ایناپـسا و  ناملآ ، هسنارف ، رد  راکمه  یاـه  هاگـشناد  یاـه  سـالک 

شزوـمآ هرود  هس  یزادـنا  هار یللملا ، نیب یـصصخت  یاـه  هرود یربارب  دـشر ۸  طخرب ، تروص  هب  یـسانش  ناریا  یـسانش ،
یارب  D۸ هاگــشناد اـب  یراـکمه  یجراـخ و  نایوجــشناد  هژیو  یزاـجم  یاـه  هرود راـکمه ، یاـه  هاگــشناد اـب  دــیدج  یمــسر 

.تسا تامادقا  نیا  هلمج  زا  یمسر  یاه  هرود یرازگرب 

زا ۱۳۰ شیب  یرازگرب  تـفگ : اـنورک  نارود  رد  هدـش  ماـجنا  تامادــقا  نازیم  دروـم  رد  ییاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  سیئر   
لاس یاه  ینارنخس اهرانیبو و  یرامآ  شیازفا  هتشذگ و  هام  تفه  رد  یملع  تسـشن  یللملا و ۲۳۷  نیب  دادیور  ناونع 

«« یلیصحت یلیصحت رواشم   رواشم تیبرت   تیبرت  » » عماج عماج هرود   هرود یرازگرب   یرازگرب

.دنک یم  رازگرب  ار  یلیصحت " رواشم  تیبرت   " عماج هرود  یتشهب ، دیهش  هاگشناد  هرواشم  یملع  نمجنا 

انورک انورک رصع   رصع ردرد   ایفارغج   ایفارغج دنب   دنب زازا   هاگشناد   هاگشناد یجیردت   یجیردت ییاهر   ییاهر

عویش ندش و  یناهج  درک و  هراشا  انورک  رصع  رد  ایفارغج  دنب  زا  هاگشناد  یجیردت  ییاهر  هب  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  سیئر 
.تسناد ناکم  هب  یگتسباو  ظفح  اب  اه  تیدودحم شهاک  اه و  هاگشناد یگدنکاج  زا  بجوم  ار  انورک 

 

https://www.isna.ir/news/99080603586/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99080603586/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99080603534/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.isna.ir/news/99080603534/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


یاـهروشک نیرت  مـهم هـک  دراد  اـنورک  نارود  رد  هاگـشناد  نـیا  دـیفم  تیلاـعف  زا  ناـشن  لاـس ۱۳۹۸  اـب  هسیاـقم  رد   ۱۳۹۹
، نــیچ هــیکرت ، ایناپـــسا ، هیـــسور ، ناتـــسناغفا ، یاــهروشک  لـــماش  طـــخرب  کرتــشم  یاهدادـــیور  یرازگرب  یارب  راـــکمه 

ایبملک ایلاتیا و  هسنارف ، دئوس ، نانبل ، دنه ، شدالگنب ، ناتسکاپ ، ناتسکیجات ، شیرتا ، ناملآ ، ناتسقازق ، ناتـسکبزا ،
.دشاب یم

رد صخاش  یاه  همانرب یخرب  هب  دوخ  نانخس  نایاپ  رد  یمیلـس  رتکد  مولع ، ترازو  یمومع  طباور  لک  هرادا  شرازگ  هب   
ناریا و یاه  هاگـشناد ناداتـسا  یزاجم  یراـکمه  یاـه  هکبـش یزادـنا  هار دوزفا : درک و  هراـشا  نیچ  ناتـسناغفا و  اـب  طـباور 

یاهدرگزیم یرازگرب  ناتسناغفا ، یاه  هاگشناد ناداتـسا  یزومآزاب  وتـشپ ، نابز  شزومآ  هرود  نیلوا  یرازگرب  ناتـسناغفا ،
ییابطابط همالع  هاگشناد  رتفد  یزاس  لاعف نکپ ، گنهرف  نابز و  یاه  هاگشناد  یراکمه  اب  نیچ  ناریا و  یگنهرف  طباور 
هاگـشناد مهم  یاه  همانرب زا  یخرب  نیچ  هاگـشناد  هس  اب  کرتشم  یاه  هرود  یزادنا  هار تامدقم  یاهگناش و  هاگـشناد  رد 

.دور یم رامش  هب  ییابطابط  همالع 

، اـه هاگـشناد لـلملا  نیب ناریدـم  ناـنواعم و  یزاـجم  تسـشن  نیمهدزاـی  رد  یمیلس ، نیـسح  رتـکد  انـسیا ، شرازگ  هـب 
نلاـس رد  یرواـنف  تاـقیقحت و  موـلع ، ریزو  روـضح  اـب  هبنـش ) هس  ) زورما هـک  یرواـنف  یـشهوژپ و  یلاـع ، شزوـمآ  زکارم 

: تـفگ درک و  هراـشا  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  یللملا  نـیب یـشهوژپ  یاـه  هژورپ هـب  دـش ، رازگرب  یملع  داـهج  یادـهش 
هیداحتا هنوم  ناژ  همانرب  زا  هژورپ  ود  تمالس ، تاطابترا  هزوح  رد  وکسنوی  یناهج و  تشادهب  نامزاس  اب  کرتشم  هژورپ 

هد زا  یناداتـسا  روضح  اب  وکا  نامزاس  وضع  یاهروشک  هقطنم  یراکمه  یاه  هژورپ للملا و  نیب طباور  هزوح  رد  ییاپورا 
.دور یم رامش  هب  هاگشناد  نیا  یللملا  نیب تامادقا  زا  وضع  روشک 

رد همالع  هاگشناد  نایوجـشناد  تکرــش  تـفگ : ییاـبطابط  همالع  هاگـشناد  یللملا  نـیب یاــه  شزوـمآ  صوـصخرد  یو 
نابز یاه  هتشر رد  کرتشم  یاه  هرود  یارجا  هیسور ، ایناپـسا و  ناملآ ، هسنارف ، رد  راکمه  یاه  هاگـشناد  یاه  سالک 

شزومآ هرود  هس  یزادنا  هار یللملا ، نیب یـصصخت  یاه  هرود یربارب  دشر ۸  طخرب ، تروص  هب  یسانش  ناریا  یـسانش ،
یارب  D۸ هاگـشناد اـب  یراـکمه  یجراـخ و  نایوجـشناد  هژیو  یزاـجم  یاـه  هرود راـکمه ، یاـه  هاگـشناد اـب  دـیدج  یمـسر 

.تسا تامادقا  نیا  هلمج  زا  یمسر  یاه  هرود یرازگرب 
حطـس رد  طـقف  هن  یـشزومآ  تلادـع  هدـیا  یرارقرب  دوزفا : درک و  هراـشا  یللملا  نـیب  یاـه  هژورپ فدـه  هـب  یمیلس  رتکد 

یایــسآ زا  یندـمت  یگنهرف و  کرتـشم  هزوـح  یاـهروشک  رد  یناریا  ریغ  ناـبطاخم  زا  یا  هدرتـسگ هورگ  یارب  هـکلب  روـشک 
.درک هاگن  ناوت  یم طباور  نیا  یلصا  فده  ناونع  هب  ایسآ  بونج  یزکرم و  یایسآ  ات  ریغص 

زا ۱۳۰ شیب  یرازگرب  تـفگ : اـنورک  نارود  رد  هدــش  ماـجنا  تامادــقا  نازیم  دروـم  رد  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 
یاـه ینارنخـس اـهرانیبو و  یراـمآ  شیازفا  هتـشذگ و  هاـم  تـفه  رد  یملع  تسـشن  یللملا و ۲۳۷  نـیب  دادـیور  ناوـنع 
نیرت مـهم هـک  دراد  اــنورک  نارود  رد  هاگــشناد  نــیا  دــیفم  تیلاــعف  زا  ناــشن  لاــس ۱۳۹۸  اــب  هسیاــقم  رد  لاـس ۱۳۹۹ 

، هـیکرت ایناپـسا ، هیــسور ، ناتــسناغفا ، یاـهروشک  لـماش  طـخرب  کرتـشم  یاهدادـیور  یرازگرب  یارب  راـکمه  یاـهروشک 
ایلاتیا هسنارف ، دئوس ، نانبل ، دنه ، شدالگنب ، ناتسکاپ ، ناتسکیجات ، شیرتا ، ناملآ ، ناتـسقازق ، ناتـسکبزا ، نیچ ،

.دشاب یم ایبملک  و 
رد صخاش  یاه  همانرب یخرب  هب  دوخ  نانخـس  نایاپ  رد  یمیلس  رتکد  مولع ، ترازو  یمومع  طباور  لـک  هرادا  شرازگ  هب 

ناریا و یاه  هاگـشناد ناداتـسا  یزاجم  یراکمه  یاه  هکبـش یزادـنا  هار دوزفا : درک و  هراشا  نیچ  ناتـسناغفا و  اب  طباور 
یرازگرب ناتـــسناغفا ، یاـــه  هاگـــشناد ناداتـــسا  یزومآزاـــب  وتـــشپ ، ناـــبز  شزوـــمآ  هرود  نـــیلوا  یرازگرب  ناتـــسناغفا ،
هاگشناد رتفد  یزاس  لاعف نکپ ، گـنهرف  ناـبز و  یاـه  هاگـشناد  یراـکمه  اـب  نیچ  ناریا و  یگنهرف  طـباور  یاـهدرگزیم 

زا یخرب  نـیچ  هاگــشناد  هــس  اــب  کرتــشم  یاــه  هرود  یزادــنا  هار تامدــقم  یاــهگناش و  هاگــشناد  رد  ییاــبطابط  همالع 
.دور یم رامش  هب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  مهم  یاه  همانرب

مایپ یاهتنا 

 



هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انریا انورک -  رصع  رد  ایفارغج  دنب  زا  هاگشناد  ییاهر   

رهم یرازگربخ  یللملا -  نیب یصصخت  یاه  هرود یربارب  دشر ۸   

ظفح اب  اه  تیدودحم شهاک  اه و  هاگشناد یگدنکاج  زا  انورک / رصع  رد  ایفارغج  دنب  زا  هاگشناد  یجیردت  ییاهر   
مولع ترازو  ناکم -  هب  یگتسباو 

۶۶
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۰۸

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

یئابطابط همالع  هاگشناد  پات  پل  یرتویپماک و  تازیهجت  دیرخ  یمومع  هصقانم 
هـــصقانم یرازگرب  قــیرط  زا  ار  دوــخ  پاــت  بــل  یرتویپماــک و  تازیهجت  دـــیرح  دراد  رظن  رد  یئاـــبطابط  همالع  هاگـشناد 

.دیامن راذگاو  یمومع 
هصقانم رد  تکرش  مرف 

هصقانم رد  تکرش  یمومع  طیارش 
هصقانم رد  تکرش  یصاصتخا  طیارش 

پات بل  دیرخ  دادرارق 
باهذ بایا و  ناوخارف 

باهذ بایا و  تمیق  داهنشیپ  
 

راـبخا تسیل  air.ir/ZHqmma يپاـچ هخــسن  ۳ دـــیدزاب :  ١٣١٨٨ ربــخ : هرامـــش   ١٢:٥٣ ناـــبآ ١٣٩٩ -  هبنــش ٦  هـس 
https://www.aryanic.com/products-highportal.html تیاس - یحارط /https://www.aryanic.com <<

aryanic طسوت

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  یئابطابط -  همالع  هاگشناد  پات  پل  یرتویپماک و  تازیهجت  دیرخ  یمومع  هصقانم   

۶۶
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۲۷



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یم زاغآ  نابآ  هبنـش ۶  هس  زورما  زا  ییابطابط   همالع  هاگـشناد  یرتکد  نایوجـشناد  یکینورتکلا  یروضح  ریغ  مان  تبث   
.دراد همادا  هام  نیا   ۸ هبنشجنپ   ات  دوش و 

یئابطابط یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد پات   پات پلپل   یرتویپماک  وو   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم

مان مان تبث   تبث لمعلاروتسد   لمعلاروتسد غالبا   غالبا // زورما زورما زازا   همالع   همالع یرتکد   یرتکد ناگدش   ناگدش هتفریذپ   هتفریذپ یسیون   یسیون مان   مان زاغآ   زاغآ

.دش مالعا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  لاس ۹۹  یرتکد  عطقم  دورولادیدج  نایوجشناد  زا  مان  تبث  لمعلاروتسد 

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13188
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13188
https://www.isna.ir/news/99080603338/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.isna.ir/news/99080603338/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84


تبسن  ems.atu.ac.ir یناشن هب  ناتسلگ  یشزومآ  هناماس  هب  دورو  اب  دنتسه  فظوم  ناگدش  هتفریذپ  هیلک  نیاربانب   
.دننک مادقا  هدش  نییعت  ینامز  هزاب  رد  مان  تبث  هب 

رب هوالع  دنا  هدوب  دشرا  یـسانشراک  هرود  رخآ  لاس  یوجـشناد  یرتکد ، هرود  روکنک  مان  تبث  نیح  هک  یناگدش  هتفریذپ   
.دننک نکسا  لیمکت و  ار  رخآ  لاس  نایوجشناد  هدنارذگ  یاهدحاو  دادعتو  لدعم  صوصخم  مرف  دیاب  قوف ، کردم 

لاــس یرتــکد  ناگدــش  هتفریذــپ  زا  ماــن  تـبث  هوـحن  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یــشزومآ  تنواــعم  انــسیا ؛ شرازگ  هـب 
ار ماــن  تـبث  یارب  مزــال  یاهدــنیارف  صوـصخ  رد  یلیمکت  تاــعالطا  هارمه  هـب  ار  هاگــشناد  نـیا  یلیصحت ۱۳۹۹-۱۴۰۰  

.درک مالعا 
یکیزیف هدـنورپ  لیکــشت  یکینورتـکلا و  یروـضحریغ  هـلحرم  ود  رد  قوـف  ناگدــش  هتفریذــپ  زا  ماـن  تـبث  ساـسا  نـیا  رب 

.دریگ یم  تروص 
هدـش مـالعا  یدـنبنامز  قباـطم  هعلاـطم و  تـقد  هـب  ار  لمعلاروتـسد  مادـقا  هنوـگره  زا  لـبق  نایوجــشناد  تـسا  یرورض 

.دننک مادقا 
یم زاغآ  نابآ  هبنـش ۶  هس  زورما  زا  ییابطابط   همالع  هاگشناد  یرتکد  نایوجـشناد  یکینورتکلا  یروضح  ریغ  مان  تبث 

.دراد همادا  هام  نیا   ۸ هبنشجنپ   ات  دوش و 
تبسن  ems.atu.ac.ir یناشن هب  ناتسلگ  یشزومآ  هناماس  هب  دورو  اب  دنتسه  فظوم  ناگدش  هتفریذپ  هیلک  نیاربانب 

.دننک مادقا  هدش  نییعت  ینامز  هزاب  رد  مان  تبث  هب 
رب هوالع  دنا  هدوب  دشرا  یـسانشراک  هرود  رخآ  لاس  یوجـشناد  یرتکد ، هرود  روکنک  مان  تبث  نیح  هک  یناگدش  هتفریذپ 

.دننک نکسا  لیمکت و  ار  رخآ  لاس  نایوجشناد  هدنارذگ  یاهدحاو  دادعتو  لدعم  صوصخم  مرف  دیاب  قوف ، کردم 
هنیزه لاـیر  نویلیم  کـی  غلبم  دـیاب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  لـحم  هتـشر  دـکره  یرتکد ی  هبحاـصم  یارب  ناـبلطواد 

.دننک تخادرپ 
غلبم دـیاب  اه  هورگ  ریاس  یناسنا و  مولع  یـشزومآ  هورگ  یاه  هتـشر  رد  لیـصحت  یارب  یرتکد  نابلطواد  ساـسا  نیا  رب 
لایر رازه  نویلیم و ۸۲۵  غلبم ۹۹  زین  لاس  مین  ره  یارب  هرود و  لک  هیرهش  ناونع  هب  لایر  رازه  نویلیم و ۶۰۰   ۷۹۸

.دننک تخادرپ 
ریاس لاـیر و  رازه  نوـیلیم و ۴۰۰  دـیاب ۶۵۳  زین  یناـسنا  مولع  یـشزومآ  هورگ  هنابـش  هرود  رد  لیـصحت  یارب  نینچمه 

.دنک تخادرپ  هرود  لک  هیرهش  ناونع  هب  لایر  رازه  نویلیم ۷۰۰  زین ۶۸۹  اه  هورگ 
زین ۸۶ اــه  هورگ  ریاــس  لاـــیر و  رازه  نوــیلیم و ۶۷۵  یناـسنا ۸۱  موـلع  هورگ  رد  لاــس  مـین  ره  هیرهــش  هـکنیا  نـمض 

.تسا هدش  نییعت  لایر  رازه  نویلیم ۲۱۲ 
نوـمزآ تراـک  رد  هدـش  مـالعا  یدـنبنامز  قباـطم  طـخرب و  تروـص  هـب  همالع  هاگشناد  یرتکد  ناگدـش  هتفریذـپ  هبحاـصم 

.دنبای روضح  هدش  نییعت  تعاس  زور و  رد  یریوصت  طخرب و  تروص  هب  دنتسه  فظوم  نابلطواد  دوش و  یم  رازگرب 
عطق هب  زاـجم  دنتـسه و  یریوصت  و  طـخرب   تروص  هب  روضح  هب  مزلم  هبحاـصم  تدـم  لوـط  رد  ناـبلطواد  هکنیا  نمض 

.دنتسین هدننک  هبحاصم  تایه  سییر  هزاجا  نودب  ریوصت 
مایپ یاهتنا 

۶۶
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۱۳۹۹۱۳۹۹
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امیس ادص و  یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / زوینایرآ   

ييابطابط ييابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ردرد   يزاجم   يزاجم ياه   ياه تسشن تسشن ندش   ندش ربارب   ربارب دنچ   دنچ

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 9   3۲۶

http://www.aryanews.com/News/20201027112735765/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%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-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%8A
http://www.aryanews.com/News/20201027112735765/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%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-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%8A


( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تسشن یللملا و ۲۳۷  نـیب  دادــیور  هتـشذگ ۱۳۰  هام  رد ۷  تفگ : ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  سیئر  اـیرآ - یرازگربـخ   
ناریدـم نانواعم  یزاجم  تسـشن  نیمهدزای  رد  یمیلـس  نیـسح  یاقآ  اـیرآ ، یرازگربخ  شرازگ  هب.میا  هدرک  رازگرب  یملع 

یللملا و ۲۳۷ نیب  دادیور  هتشذگ ۱۳۰  هام  رد ۷ داد : همادا  دـش ، رازگرب  مولع  ریزو  روضح  اب  هک  اه  هاگـشناد للملا  نیب 
ام یزاجم  یاه  تسـشن هدوب و  اه  نیرت تیفیک اب  زا  ام  یـسانش  نابز  تسـشن  لاـثم  یارب  هک  میا  هتـشاد  یملع  تسـشن 

هدافتـــسا تســـشن  نـــیا  زا  یملع  زکرم  هاگـــشناد و  نالوئــسم ۱۲۰  دوزفا : یمیلــس  اــقآ.تسا  هدــش  ربارب  نیدــنچ  مــه 
زا ییاهر  ای  یگدنکاج  زا  هدیدپ  اب  دور  یم راک  هب  یناهج  یاه  هصرع رد  هک  یدـیدج  ناگژاو  ساسارب  تفگ : یو.دـندرک  یم

ینیعم یاـیفارغج  رد  اـه  هاگــشناد هـکنیا  هـب  هجوتاـب  دوزفا : یمیلــس.میتسه  هجاوـم  یعاـمتجا  یاـه  هدــیدپ رد  اــیفارغج 
.تسا هتفرگ  لکش  شناد ، یناهج  هکبش  هک  میتسه  نیا  دهاش  یناهج  یاه  تیلاعف هصرع  رد  دنتسه 

تسشن یللملا و ۲۳۷  نـیب  دادــیور  هتـشذگ ۱۳۰  هام  رد ۷  تـفگ : ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  اـیرآ - یرازگربـخ 
ناریدم نانواعم  یزاجم  تسشن  نیمهدزای  رد  یمیلس  نیسح  یاقآ  ایرآ ، یرازگربخ  شرازگ  هب.میا  هدرک  رازگرب  یملع 

یللملا و نـیب  دادـیور  هتـشذگ ۱۳۰  هام  رد ۷ داد : همادا  دـش ، رازگرب  موـلع  ریزو  روـضح  اـب  هـک  اـه  هاگـشناد لـلملا  نـیب 
یاـه تسـشن هدوـب و  اـه  نیرت تیفیک اـب  زا  اـم  یـسانش  ناـبز  تسـشن  لاـثم  یارب  هک  مـیا  هتـشاد  یملع  تسـشن   ۲۳۷

تــسشن نــیا  زا  یملع  زکرم  هاگــشناد و  نالوئــسم ۱۲۰  دوزفا : یمیلس  اـقآ.تسا  هدـش  ربارب  نیدــنچ  مـه  اـم  یزاـجم 
یگدنکاج زا  هدـیدپ  اب  دور  یم راک  هب  یناهج  یاه  هصرع رد  هک  یدـیدج  ناگژاو  ساسارب  تفگ : یو.دـندرک  یم هدافتـسا 
یایفارغج رد  اه  هاگشناد هکنیا  هب  هجوتاب  دوزفا : یمیلس  .میتسه هجاوم  یعامتجا  یاه  هدیدپ رد  ایفارغج  زا  ییاهر  ای 

.تسا هتفرگ  لکش  شناد ، یناهج  هکبش  هک  میتسه  نیا  دهاش  یناهج  یاه  تیلاعف هصرع  رد  دنتسه  ینیعم 
: تـفگ ییاـبطابط  همالع  هاگـشناد  سییر.دــشاب  هتــشاد  یلوـبق  لـباق  شهج  هتــسناوت  مـه  ییاـبطابط  همالع  هاگـشناد 

یاه شزومآ هصرع  رد  هداد و  لکـش  تاطابترا  هزوح  رد  وکـسنوی  یناهج و  نامزاس  تکراشم  اب  ییاه  حرط راـب  نیتسخن 
یدیدج یاه  هرود دراد و  همادا  تردق  اب  هک  میا  هتشاد  تسشن  ...و  ناتـسقازق  هیـسور ، یاه  تلود اب  مه  یللملا  نیب 

.دش دهاوخ  رازگرب  رگید  یاه  روشک روضح  اب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

امیس ادص و  یرازگربخ  ییابطابط -  همالع  هاگشناد  رد  یزاجم  یاه  تسشن ندش  ربارب  دنچ   

۶۶
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۴۴



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انریا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ييابطابط همالع  هاگشناد  رد  يزاجم  ياه  تسشن ندش  ربارب  دنچ  ایرآ -  یرازگربخ 

ناغفا ناغفا نارجاهم   نارجاهم اباب   یلدمه   یلدمه داجیا   داجیا یارب   یارب یتیفرظ   یتیفرظ اهاه   هاگشناد   هاگشناد

هک تسا  یدـیدج  داعبا  یاراد  ینونک  یایند  رد  ترجاهم  نیا  .دراد  ینالوط  یا  هقباس  ناریا  هب  اه  ناغفا  ترجاهم  اـنریا - نارهت -
ادـبم و یاهروشک  یاه  تسایـس  زا  یـشان  یناور  یحور و  تالکـشم  اب  یدـمآرد ، یداصتقا و  لئاسم  رب  هوالع  ار  رجاـهم  هعماـج 

.تفرگ هرهب  اه  هاگشناد  تیفرظ  زا  دیاب  نآ  ندرک  عفترم  یارب  هک  دنک  یم  وربور  مه  دصقم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 9   3۲۷

https://www.irna.ir/news/84087575/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84087575/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86


هدرک و هراشا  یلدمه ) یارب  یفرظ   ) The Ware for Kindness باتک هدنسیون  یکذ » لیمج   » زا یا  هبحاصم  هب  یو   
« یلدمه ، » دوش ششوک  نآ  ندروآ  تسد  هب  یارب  دیاب  هک  ار  ناهج  زورما  لکـشم  دوخ  هبحاصم  رد  یکذ  لیمج  دوزفا :

.دناد یم 

زا یـشرازگ  نـینچمه  یئاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  داتـسا  نـیا  روـشک  ود  نـیب  هدــش  ماـجنا  یهاگــشناد   یاــه  تیلاــعف   
یرازگرب هدنهد  ناشن  هک  داد  هیارا  ناتسناغفا  یاه  ه اگشناد اب  ات ۹۸  لاس ۹۲  زا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یاه  تیلاعف

، یتاـعلاطم یاـه  تـصرف  یـشهوژپ ، یاـه  هژورپ  یــشزومآ ، یاـه  هرود  اـه ، هاـگراک  اـه ، شیاـمه  زا  ینوگاـنوگ  هعوـمجم 
.دوب روشک  ود  نایهاگشناد  نایم  کرتشم  یملع  یاهدیدزاب  دید و  اه و  هیسروب 

رـسیم رگا  هک  تسا  اهداهن  رگید  یاه  یراکمه بذـج  لابند  هب  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  هک  درک  مـالعا  نینچمه  یو   
.داد شرتسگ  ار  ناور  تمالس  هرواشم  تامدخ  درک و  یزادنا  هار  زین  ناریا  رگید  یاه  رهش  رد  ار  زکرم  نیا  ناوتب  دوش ،

اب طاــبترا  رد  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یاـه  تیلاـعف  هـبرجت  عوـضوم  اــب  هاگــشناد ، هدــیا  تســشن  نـیمود  تـسیب و 
.دش رازگرب  ۱۳۹۹ هام   نابآ  هبنشجنپ ۱  خیرات  رد  روشک  نیا  یهاگشناد  هعماج  اب  طابترا  ناتسناغفا و  لها  نارجاهم 
همالع هاگـشناد  تــمه  هــب  هــک  ناتــسناغفا  ناریا و  یگنهرف  لــئاسم  اــب  طــبترم  یاــه  تســـشن  هلـــسلس  یاتـــسار  رد 

.دیدرگ رازگرب  دهشم  یسودرف  هاگشناد  یراکمه  اب  روکذم  تسشن  دوش ، یم  رازگرب  ییابطابط 
دیکات نمض  یئابطابط ، همالع  هاگشناد  یهوژپ  گنهرف  هدکـشهوژپ  یملع  تئیه  وضع  یلـضف » زر   » تسـشن نیا  رد 

ار نارجاهم  هعماج  یناور  یاهزاین  هب  هجوت  موزل  یلدمه ، داجیا  رد  کرتشم  تاکن  هب  هجوت  موزل  نوچمه  یلئاسم  رب 
.درمش رب  ناریا  هعماج  رد  هجوت  لباق  مهم و  عوضوم  ناونع  هب 

تسا  فیعض  هیاسمه  یاهروشک  اب  طابترا  رد  ناریا  یمومع  یساملپید  یاجک 
هک ناتـسناغفا  روشک  اب  هژیو  هب  هیاسمه ،» یاـهروشک  اـب  طاـبترا  رد  ناریا  یمومع  یـساملپید  فعـض   » هراـبرد یلـضف 

دقتعم دـننک  یم  یگدـنز  ناریا  رد  ینوگانوگ  لیالد  هب  نآ  نادنورهـش  زا  یدایز  رامـش  درادـن و  زین  یناـبز  طاـبترا  لکـشم 
.دنک رییغت  دیاب  هک  تسا  یناهج  درکیور  کی  هدوبن و  ناریا  هب  طوبرم  اهنت  فعض  نیا  هک  تسا 

هدرک و هراشا  یلدمه ) یارب  یفرظ   ) The Ware for Kindness باتک هدنسیون  یکذ » لیمج   » زا یا  هبحاصم  هب  یو 
، دوــش شـــشوک  نآ  ندروآ  تــسد  هــب  یارب  دـــیاب  هــک  ار  ناــهج  زورما  لکـــشم  دوــخ  هبحاــصم  رد  یکذ  لـــیمج  دوزفا :

.دناد یم  یلدمه » »
رد هکلب  هنایمرواخ ، رد  اـهنت  هن  رما  نیا  میـشاب و  اهدـنویپ  لاـبند  هب  دـیاب  دراد ، یگتـسسگ  یوس  هب  یور  هک  ییاـیند  رد 

.تسا هداتفا  قافتا  تیزگرب »  » دننام مه  اپورا 
یکی دراد ؛ ینعم  دنچ  یسراف  رد  هک  تسا  ( Empathy «) یلدکی  » مان هب  یدیدج  دنویپ  ندرک   ادیپ  یکز  رتکد  داهنشیپ 

اه زیامت اه و  توافت کرد  رثا  رب  دنویپ  دوش و  یم داجیا  یلدمه  رد  هک  تسا  یدنویپ  هلئـسم  یرگید  یلدمه و  هلئـسم 
.تسا یلاخ  رگید  یاهروشک  ناریا و  یاهدرکیور  رد  هلئسم  نیا  مینک و  عوجر  یلدکی  هب  هک  دوش  یم ثعاب  تسا و 

دناوت یم دریگ ، رارق  صاـخ  یطیارـش  رد  ناـسنا  یتـقو  دـنک و  ادـیپ  اـقترا  ناـسنا  رد  دـناوت  یم  هک  تسه  یـسح  یلدـکی 
.دنک دشر 

هکت دــنچ  هعماـج  رد  تاـکارتشا  نـیا  اـما  دــهد ، یم طاـبترا  یارب  ار  یگرزب  ناــکما  اــم  هـب  کرتـشم  ناــبز  کرتـشم ، نـید 
.میشاب طابترا  تسویپ و  یارب  یرگید  بسچ  لابند  هب  دیاب  هدوبن و  زاسراک  ناتسناغفا 

درک ؟ عورش  دیاب  اجک  زا  رتهب  طابترا  یارب 
نیا دوش  یم اـیآ  مینک و  عورـش  اـجک  زا  دـیاب  ناتـسناغفا  اـب  طاـبترا  یارب   » هک شـسرپ  نیا  ربارب  رد  هاگـشناد  داتـسا  نیا 

ار اهدـنویپ  دـیاب  تـسین ، یفاـک  رگید  کرتـشم  یخیراـت  هنیــشیپ  بهذـم و  نـید و  : داد خـساپ  دروآ ،»؟ دـیدپ  ار  یلدــمه 
.داد شرتسگ 

.دنک دشر  ناسنا  رد  یرگید  تاساسحا  مهف  قیرط  زا  دناوت  یم هک  تسا  یا  یگژیو یلدمه 

 



تبثم یاــه  ماــگ  ناوــت  یم هـک  دــهد  یم ار  گرزب  یراودــیما  نـیا  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  قــفوم  هـبرجت  مـک  تـسد 
.تشادرب

.میهدب رییغت  ار  دوخ  نهذ  یدنب  هقبط  دیاب 
.دهد یم ماجنا  یدنب  هقبط  یزاس  هداس  یارب  نهذ 

دراو ضرف  شیپ  اب  میهد و  رارق  وت  نم و  نایم  ار  زیامت  نیا  دـیاب  ام  تساـهنآ و  اـم و  ناـیم  زیاـمت  یدـنب ، هقبط  نیا  رد 
.میوشن

یاه هورگ یئابطابط ، همالع  هاگشناد  هبرجت  رد  میوش و  یم دراو  طاـبترا  زا  یدـیدج  بلاـق  رد  اـم  وت ،» نم و   » بلاـق رد 
.دش گنرمک  اه  ضرف  شیپ  شقن  میدش و  دراو  وت  نم و  فیرعت  اب  روشک ، ود  زا  یهاگشناد  یراکمه 

داـجیا دوزفا : درک و  وگزاـب  ار  ناتـسناغفا  ناریا و  یاـه  هاگـشناد  ناـیم  کـیدزن  یراـکمه  یارب  یتاداهنـشیپ  همادا  رد  یو 
لابند ار  کرتشم  فادـها  هک  ییاه  هورگ رد  دارفا  تکراشم  اـب  دـناوت  یم  هدـنهد  دـنویپ  یناور  بسچ  ناونع  هب  یلدـمه 

زا یجراخ  نایوجـشناد  دـیاب  نآ  رد  هک  تسا  هاگـشناد  اـه  هورگ نیا  زا  یکی  دنـشاب و  هتـشاد  ار  تدـحو  هبرجت  دـننک ، یم
فیرعت نیا  مینک و  فیرعت  وت »  » هب هتفاب ، ادج  هورگ  کی  یاج  هب  ار  اهنآ  دنشابن و  ادج  هاگشناد  رد  رگید  نایوجـشناد 

هب نایوجشناد  نیا  یتقو  دنشاب و  هتشاد  یراکمه  مه  رانک  رد  دنناوتب  یرتالاب  حطس  رد  نایوجشناد  هک  دنک  یم کمک 
.دنروایب رد  ییارجا  تلاح  هب  ار  اه  هبرجت نیا  دنناوت  یم  دندرگ ، یم  زاب  دوخ  روشک 

نآ یاـه  هاگـشناد  زا  دـیدزاب  ناتــساغفا و  هـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  ناداتــسا  یاهرفــس  تاـیبرجت  زا  ناـیاپ  رد  یو 
.درک دای  ناداتسا  رگید  اب  تایبرجت  نیا  نتشاذگ  کارتشا  هب  روشک و 

روشک  ود  نیب  هدش  ماجنا  یهاگشناد   یاه  تیلاعف 
اب ات ۹۸  لاس ۹۲  زا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یاه  تیلاعف زا  یشرازگ  نینچمه  یئابطابط  همالع  هاگشناد  داتسا  نیا 

یاه هرود  اه ، هاگراک  اه ، شیامه  زا  ینوگانوگ  هعومجم  یرازگرب  هدنهد  ناشن  هک  داد  هیارا  ناتسناغفا  یاه  ه اگـشناد
ناــیم کرتـشم  یملع  یاهدــیدزاب  دــید و  اــه و  هیــسروب  یتاــعلاطم ، یاــه  تـصرف  یــشهوژپ ، یاــه  هژورپ  یــشزومآ ،

.دوب روشک  ود  نایهاگشناد 
تکراــشم اــب  نیــالنآ  یاــه  هماــنرب  یرازگرب  اــنورک و  زا  سپ  نارود  یاــه  تیلاــعف زا  ییاــهرامآ  هـئارا  هــب  نــینچمه  یو 

یزاـجم هورگ  یزادــنا  هار  ماـگنه  زا  تـفگ  تـخادرپ و  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  اب  ناتـسناغفا  ناداتـسا  اـه و  هاگـشناد
نایوجـشناد ناداتـسا و  زا  نت  اهدص  هامرهم ۱۳۹۹  نایاپ  اـت  نیدرورف ۱۳۹۹  رد  ناتـسناغفا  ناریا و  ناداتـسا  یرایمه 

دنا هدرک  تکرش  یناریا  نایوجـشناد  ناداتـسا و  رانک  رد  هاگـشناد  نیا  یللملا  نیب  همانرب  زا ۲۳۰  شیب  رد  یناتسناغفا 
یاـه هماـنرب  رد  هتـشذگ  هاـم  شـش  رد  ناتـسناغفا  نوگاـنوگ  یاـه  هاگـشناد  ناداتــسا  زا  نـت   ۲۶ راــب ، نیتـسخن  یارب  و 

.دنا هدومن  ینارنخس  ناریا  رد  دوخ  ناراکمه  یارب  هاگشناد  نیا  نیالنآ 
لاس رد  هک  تفگ  درک و  هراشا  ناتـسناغفا  نارجاهم  هعماج  اـب  یراـکمه  هبرجت  کـی  هب  نینچمه  هاگـشناد ، داتـسا  نیا 

هرواشم زکرم   » یئاـبطابط همالع  هاگشناد  یـسانش  ناور  هتـشر  یرتـکد  عطقم  نایوجـشناد  زا  یرامـش  داهنـشیپ  اـب   ۹۷
هرادا نایوجـشناد  طسوت  زکرم  نیا  هک  دش  یزادـنا  هار  نارهت  هقطنم ۲۰  یرادرهـش  ینابیتشپ  اب  رجاهم » ناور  تمالس 

.دهد یم  هئارا  نیرجاهم  هعماج  هب  ار  یتامدخ  هدش و 
رـسیم رگا  هک  تسا  اهداهن  رگید  یاه  یراکمه بذـج  لابند  هب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  هک  درک  مـالعا  نینچمه  یو 

شرتـسگ ار  ناور  تمالــس  هرواـشم  تامدـخ  درک و  یزادـنا  هار  زین  ناریا  رگید  یاـه  رهــش  رد  ار  زکرم  نـیا  ناوـتب  دوـش ،
.داد

فادـها هک  تسا  ییاـه  هورگ هـبرجت  دارفا ، هدـنهد  دـنویپ  ناوـنع   هـب  یـسح  مـه داـجیا  هـک  درک  دـیکات  ناـیاپ  رد  یلـضف 
.دنهد یم ماجنا  یکرتشم 

.تسا یلدمه  داجیا  ام و  هب  نم  لیدبت  یارب  یبسانم  رتسب  هاگشناد 
.دوش داجیا  اه  توافت هب  زکرمت  اب  یلدمه  هسورپ  هک  دنک  یم کمک  فیرعتزاب  نیا 

.دنشاب نالک  یاهوگتفگ  هدنیامن  دنناوت  یم هاگشناد  رد  فلتخم  یاه  هورگ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 9   3۲۹



وکا یا  هقطنم  تاعلاطم  دشرا  یسانشراک  یوجشناد  کیجات ، نیریش  زا : راتشون 

۶۶
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۳۷۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / مولع  ترازو   

لاــبند هـب  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  شرازگ ، نـــیا  ساـــسا  رب  موـــلع ، ترازو  یموـــمع  طـــباور  لـــک  هرادا  شرازگ  هـــب 
یاه تخاسریز یزاس  هدامآ  نینچمه  فلتخم و  یاه  همانـشخب اـه و  هماـن نییآ عاونا  نیودـت  یـصصخت ، یاـه  تسـشن
یزیر همانرب لاح  رد  رـضاح  لاـح  رد  درک و  زاـغآ  هامدنفـسا ۱۳۹۸  مود  ۀـمین  زا  ار  سرد  یاه  سالک یرازگرب  زاـین ، دروم 
سورد ریظن  ـالاب  تیعمج  اـب  سورد  زا  یخرب  نیـالفآ  شزومآ  اوتحم و  دـیلوت  یدـیربیاه و  یاـه  سـالک یزادـنا  هار یارب 

ناداتـسا و طسوت  یکینورتکلا  یریگداـی  شزومآ و  یاـه  تیفرظ  همه  زا  هدافتـسا  یارب  یلماـعت  یاـه  شزومآ یمومع ،
درکلمع و یباـیزرا  هـب  یناـیاپ  تاـناحتما  نداد  قوـس  یارب  یباـیزرا  شجنــس و  دــیدج  یاـه  ماــظن کرادــت  نایوجــشناد ،

.تسا نایوجشناد  رت  عماج یبایشزرا  یسالک و  یاه  تیاعف  رمتسم  شجنس 
یاـه هزوـح رد  یتامادــقا  لـماش  یکینورتـکلا  شزوـمآ  متــسیس  یاـقترا  تـهج  رد  هاگــشناد  نـیا  هدــش  ماـجنا  تامادــقا 

.دوش یم  یشجنس  یگنهرف و  یقوقح ، ییارجا ،
تیوقت یژولونکت و  ینف و  یاه  تخاـسریز تیوقت  هزوح  رد ۲  هاگـشناد  نیا  یاه  تیلاعف  ییارجا ، تامادـقا  شخب  رد 

.دوش یم  میسقت   ) تاسلج اه و  همان نایاپ اه ، سالک  ) ییارجا یاه  تخاسریز کرادت  و 
رورس هیهت ۱۰  ناروآربا و  تکرـش  زا  رورـس  هراـجا  هاگـشناد ، یزاـجم  تامدـخ  هدـنهد  هـئارا  تکرـش  اـب  مهاـفت  هرکاذـم و 

اب ییاـه  همانـشخب  رودـص  تسخن و  شخب  رد  تامادـقا  هـلمج  زا  یا  هراـجا یاهرورـس  اـب  نآ  ندوـمن  نیزگیاـج  دـیدج و 
.دشاب یم  مود  شخب  رد  تامادقا  هلمج  زا  هاگشناد  نوریب  لخاد و  فلتخم  یاه  شخب  اب  یگنهامه 

نیا هک  تخادرپ  اه  همان  هویـش  اه و  همان نیئآ  حالـصا  نیودت و  هب  هاگـشناد  نیا  یـشزومآ  تنواعم  یقوقح ، شخب  رد 
دیدمت دندوب ، انورک  سوریو  زا  بیـسآ  ضرعم  رد  هک  یلـصا  هورگ  راهچ  یارب  مرت  فذح  طباوض  نیودت  هب  رجنم  مادـقا 

، رطاـخ شمارآ  داـجیا  یحور و  کــمک  یارب  یرارطــضا  فذــح  ناــمز  تـلهم  روـط  نـیمه لاــسمین و  ندرک  رت  ینــالوط  و 
ییوجـشناد و یاـه  تساوـخرد  یـسررب  رواد و  نییعت  هماـن ، حرط  بیوـصت  ناـکما  یارب  مزـال  تاررقم  طیارـش و  نیودـت 
هدکشناد و سانـشراک  قیرط  زا  طخرب  یاه  سالک  رب  تراظن  راکوزاس  نیودت  نایوجـشناد و  یـشزومآ  روما  ریاس  ماجنا 

.دش اه  سالک  یرازگرب  شرازگ  هنازور  لاسرا 
التبم ناشهداوناخ  لوا  هجرد  دارفا  ای  دوخ  هک  یناسک  لماش  اـنورک  سوریو  زا  بیـسآ  صوصخرد  هراـشا  دروم  هورگ   ۴
تکرـش زا  یتنرتنیا  یاه  تخاسریز  رادروخرب  مک  قطانم  رد  ندش  عقاو  تلع  هب  هک  ینایوجـشناد  دندوب ، هدش  انورک  هب 

صیخـشت هـب  سرد  نآ  هـئارا  ناـکما  دنتـشاد و  یلمع  سورد  هـک  ینایوجــشناد  دـندوب ، مورحم  یزاـجم  یاـه  سـالک رد 
.دوش یم انورکزا  ناگدید  بیسآ  هب  یناسر  کمک رد  لاعف  نایوجشناد  دوبن و  نکمم  یکینورتکلا  هویش  هب  داتسا 

یاه یگنهامه  ماجنا  یلمع ، سورد  فیلکت  نییعت  هب  ناوت  یم هاگشناد  یـشزومآ  تنواعم  تامادقا  یدعب  شخب  رد 
یزکرم و هناخباتک  یزاجم ، هناماس  قیرط  زا  اه  شهوژپ  زاین  دروم  عبانم  نیمأت  یارب  هاگشناد  یزکرم  هناخباتک  اب  مزال 

مرت یارب  نآ  یزاـس  هریخذ  قـیرط  زا  هاـگباوخ  رد  ناکـسا  تباـب  هدـش  تـخادرپ  غلاـبم  فـیلکت  نـییعت  هوژپ ، هـب  هناـماس 

ناداتسا  وو ناداتسا یدصرد   یدصرد ربرب  ۹۹۹۹ غلاب   غلاب روضح   روضح اتات   اهاه   سالک سالک یدصرد   یدصرد زازا  ۹۶۹۶ شیب   شیب بسانم   بسانم یرازگرب   یرازگرب زازا  
اهاه سالک سالک ردرد   نایوجشناد   نایوجشناد یدصرد   یدصرد ۹۸۹۸

لاـس مود  لاـسمین  رد  یزاـجم  شزوـمآ  یاهدرواتـسد  حیرــشت  هـب  یــشرازگ ، رد  ییاـبطابط  هطـالع  هاگــشناد  یــشزومآ  تنواـعم 
.تخادرپ هاگشناد  نیا  یلیصحت ۹۸-۹۹ 
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هب هاگشناد  یانما  تئیه  قیرط  زا  مزال  یاه  فیفخت  یاطعا  لیصحتلا و  غراف  نایوجشناد  هب  نآ  تدوع  هدنیآ و  یاه 
تامادـقا * .درک هراـشا  اـه  سـالک  هنوـگ  نیا  هـنیزه  شیازفا  مـغر  هـب  اـه  سـالک  یزاـجم  یرازگرب  لـیلد  هـب  نایوجـشناد 

یشجنس یگنهرف و 
فده اب  ناداتسا  یارب  یزاجم  شزومآ  هرود  یرازگرب ۴۴  نوچمه  ییاه  تیلاعف  هاگشناد  یگنهرف  تامادقا  شخب  رد 

یباـیزرا هوحن  سرد ، حرط  هیهت  یزاـجم ، یاـضف  رد  سیردـت  یاـه  کـینکت  یزاـجم ، شزوـمآ  زاـف  هب  ناـشیا  ندرک  دراو 
یارب یزاـجم  شزوـمآ  ددــعتم  یاـه  هرود یرازگرب  یکینورتـکلا ، هویــش  هـب  لاـسمین  ناـیاپ  یاـه  نوـمزآ  رمتــسم و  یاــه 

ییویدـیو یاـه  پـیلک  هـیهت  یزاـجم ، یاـضف  هاگـشناد و  یمـسر  یاـه  تیاـس  رد  بساـنم  یناـسر  عـالطا  نایوجـشناد و 
هدافتـسا رد  ناشیا  یاه  یدنمناوت  یاقترا  فده  اب  ناداتـسا  نایوجـشناد و  یارب  هقیقد ) ات ۵   ۳  ) تدم هاتوک  شزومآ 

اـه و ماـهبا  عـفر  نایوجـشناد ، هـب  ییوگخـساپ  فدـه  اـب  هدـنز  یاـه  هماـنرب  رد  تکرــش  یکینورتـکلا ، شزوـمآ  هناـماس  زا 
رد تکرــش  دــنا ، هتــشادن  ار  نآ  هـبرجت  نآ  زا  شیپ  هـک  شزوـمآ  زا  دــیدج  یا  هنوـگ  هـب  دورو  یارب  ناـشیا  یزاــس  هداــمآ 

ترازو تیاس  رد  هاگشناد  رابخا  ساکعنا  نویزیولت ؛ هکبش ۶  رد  نآ  هدرتسگ  شخپ  وجـشناد و  ضبن  ینویزیولت  همانرب 
هنازور ۵۰۰ خـساپ  یزاسگنهرف و  فدـه  اب  اه  همانزور  انطع و  انـسیا ، نوچمه  یفلتخم  یاه  هناسر  اب  هبحاـصم  مولع ،

.تسا هداد  ماجنا  ار  تسکتو  نفلت  بلاق  رد  ناداتسا  سامت   ۵۰ دودح ۱۰۰ -  نایوجشناد و  سامت 
، اــهرامآ یــسررب  هاگــشناد و  یزاــجم  شزوــمآ  دــشر  دــنور  زا  فــلتخم  یاــهرامآ  هــیهت  یــشجنس ، تامادــقا  شخب  رد 

دروخزاـب تفاـیرد  هاگـشناد ، یزاـجم  شزوـمآ  حطـس  یاـقترا  دوـبهب  فدـه  اـب  یا  هرود هـنازور و  تروـص  هـب  اـه  یجنـسرظن
زا تـبقارم  هدـشن و  هدـش و  لیکـشت  یاـه  سـالک راـمآ  تفاـیرد  یفداـصت ، لکـش  هـب  نایوجــشناد  ناداتــسا و  زا  هـنازور 
هب نایوجـشناد  هنازور  یاه  لاصتا دادعت  دصر  نایوجـشناد ، یـسرد  همانرب  رد  لالتخا  مدـع  اه و  سالک  یقطنم  موادـت 

، نـکمم ناـمز  نیرتـمک  رد  صئاــقن  عـفر  اــه و  ســالک  یرازگرب  تـیفیک  زا  تـبقارم  فدــه  اــب  یزاــجم  شزوـمآ  هناــماس 
نایاپ رد  یجنـس  رظن  حرط  یارجا  دـنا و  هداد  ناداتـسا  هب  هک  یدروخزاـب  لکـش  هب  نایوجـشناد  تیاـضر  نازیم  شجنس 
هلمج زا  تشاد  نایوجـشناد  یدـصرد  رب ۷۰  غلاب  تیاـضر  زا  تیاـکح  یتفاـیرد  جـیاتن  هک  ، ۱۳۹۸ مود ۱۳۹۹ -  لاـسمین 

.تسا هاگشناد  یوس  زا  هتفرگ  تروص  تامادقا 
تکرش ناداتسا و  یدصرد  رب ۹۹  غلاب  روضح  اه و  سالک یدصرد  رب ۹۶  غلاب  بسانم  یرازگرب  زا  ناشن  اهرامآ  یـسررب 

.دراد اه  سالک  رد  نایوجشناد  یدصرد  رب ۹۸  غلاب 
ات ۱۰۰۰ نیب ۸۰۰  هتفه  لوط  رد  هک  یروط  هب  تسا  رادروخرب  یبسانم  یایازم  زا  هاگشناد  یکینورتکلا  شزومآ  متـسیس 

.دوشیم لیکشت  تعاس ) کی  زور و  کی  رد  وجشناد  رب ۳۵۰۰  غلاب  نامزمه  روضح   ) ربراک رازه  روضح ۵۰  اب  سالک 
ظاحل هب  اه  سالک  دـصر  ناکما  ناداتـسا ، نایوجـشناد و  طسوت  اه  سالک  طبـض  یریوصت ، یتوص ، تاناکما  نینچمه 

تـفگ و دیالـسا و  مـلیف ، یفارگ ، نشوـم تنیوپرواـپ ، ریظن  یـشزومآ  کـمک  رازبا  زا  هدافتـسا  وجـشناد و  داتـسا و  روـضح 
.تسا هاگشناد  یزاجم  شزومآ  هناماس  یایازم  رگید  زا  سالک  رد  هرفندنچ  یوگ 

مه دـیدج ، طیارـش  اب  یـشزومآ  تاررقم  قابطنا  زاـین  هب  هجوت  اـب  هدـمآ ، شرازگ  نیا  هدـنیآ  زادـنا  مشچ  شخب  رد  هچنآ 
اهنآ دـیدج  یناوخزاب  تسا  مزال  کنیا  مه  هدـش و  راوتـسا  یروضح  شزومآ  هیاـپ  رب  اـه  هاگـشناد  یـشزومآ  ماـظن  نونکا 

.دوش نیودت  کرادت و  نآ  یارب  ینوناق  یقوقح و  یاهراکهار  دوش و  ماجنا  دیدج  طیارش  اب  بسانتم 
مود لاسمین  یاهزور  نیـسپاو  رد  یزاجم  شزومآ  یورآرف  یاه  شلاـچ  زا  یکی  یزاـجم ، لکـش  هب  تاـناحتما  تیریدـم 

هب دص ) ات  رفص  زا   ) ار تاناحتما  یمامت  تسناوت  هاگـشناد  هک  دوب  مرت  نایاپ  تاناحتما  یرازگرب  یگنوگچ   ۱۳۹۸  - ۱۳۹۹
.دیآ لمع  هب  هدنیآ  یارب  رمتسم  نومزآ  رب  هیکت  اه و  نومزآ  ماظن  رد  یلوحت  دیاب  هک  هتبلا  دنک و  رازگرب  یزاجم  تروص 
یاـه شزوـمآ  تردــقرپ ، یاهرورــس  یوـق ، یاـه  تخاـس  ریز  دــنمزاین  هـنیزهرپ و  نیگنــس و  یدــنیآرف  یزاـجم  شزوـمآ 

، یزاجم شزومآ  یراج  روما  دربشیپ  رانک  رد  دیاب  اذل  تسا ، یدنمراک  ییوجـشناد و  یداتـسا ، حوطـس  همه  رد  فلتخم 
.تشاد رظن  رد  زین  ار  نآ  یفیک  حطس  یاقترا  هجدوب  نیمأت  اه و  تخاسریز  تیوقت 

لکـش هب  شزومآ  یاهاوتحم  بساـنم  هئارا  هچ  نیـالفآ و  ظاـحل  هب  هچ  یوتحم  دـیلوت  یزاـجم  شزومآ  مهم  تاـمازلا  زا 
ینف یـشزومآ و  یقوقح ، یاهراتخاس  کرادت  یدـیربیاه و  یاه  سالک  سیـسأت  یریگیپ  اب  هاگـشناد  اذـل  تسا ، نیالنآ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 9   3۳۱



.دراد راک  روتسد  رد  ار  یکینورتکلا  یاوتحم  دیلوت  ناکما  طیارش  مزال ،
.ع م.ل ۵۴ / ع.ه ۷۳ /

ع ۵۷

۶۶
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۱۸



زوینایرآ یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / امیس  ادص و  یرازگربخ   

نیب ناریدم  نانواعم  یزاجم  تسـشن  نیمهدزای  رد  یمیلس  نیسح  یاقآ  امیـس ، ادص و  یرازگربخ  راگنربخ  شرازگ  هب 
یللملا و ۲۳۷ نـیب  دادـیور  هتشذگ ۱۳۰  هام  رد ۷ داد : همادا  دـش ، رازگرب  مولع  ریزو  روـضح  اـب  هک  اـه  هاگـشناد لـلملا 
ام یزاجم  یاه  تسشن هدوب و  اه  نیرت تیفیک اب  زا  ام  یسانش  نابز  تسشن  لاثم  یارب  هک  میا  هتشاد  یملع  تسـشن 

هدافتــسا تســـشن  نــیا  زا  یملع  زکرم  هاگـــشناد و  نالوئـــسم ۱۲۰  دوزفا : یمیلس  اـقآ.تسا  هدــش  ربارب  نیدــنچ  مـه 
ییاهر ای  یگدـنکاج  زا  هدـیدپ  اب  دور  یم راک  هب  یناهج  یاه  هصرع رد  هک  یدـیدج  ناگژاو  ساسارب  تفگ : یو.دـندرک  یم
ینیعم یایفارغج  رد  اـه  هاگـشناد هکنیا  هب  هجوتاـب  دوزفا : یمیلس  .میتسه هجاوم  یعامتجا  یاه  هدـیدپ رد  اـیفارغج  زا 

.تسا هتفرگ  لکش  شناد ، یناهج  هکبش  هک  میتسه  نیا  دهاش  یناهج  یاه  تیلاعف هصرع  رد  دنتسه 
: تـفگ ییاـبطابط  همالع  هاگـشناد  سییر.دــشاب  هتــشاد  یلوـبق  لـباق  شهج  هتــسناوت  مـه  ییاـبطابط  همالع  هاگـشناد 

یاه شزومآ هصرع  رد  هداد و  لکـش  تاطابترا  هزوح  رد  وکـسنوی  یناهج و  نامزاس  تکراشم  اب  ییاه  حرط راـب  نیتسخن 
یدیدج یاه  هرود دراد و  همادا  تردق  اب  هک  میا  هتشاد  تسشن  ...و  ناتـسقازق  هیـسور ، یاه  تلود اب  مه  یللملا  نیب 

.دش دهاوخ  رازگرب  رگید  یاه  روشک روضح  اب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوینایرآ ييابطابط -  همالع  هاگشناد  رد  يزاجم  ياه  تسشن ندش  ربارب  دنچ   

۶۶
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۶:۳۰



اناپ یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / انریا   

همالع هاگشناد  یملع  تأیه  وضع  سانش  مدرم ییازریم  نیـسح  ملق  هب  یتشاددای  رد  نابآ  هبنش ۶  هس  ناریا  همانزور 
زا ناهج  دوش و  شیامزآ  مالعا و  نآ  راـهم  یارب  یملع  یاـه  لـح هار دـعب ، یکدـنا  هک  تفر  یم دـیما  تشون : ییاـبطابط ،

.دبای ییاهر  کانرطخ  سوریو  نیا  رش 

ییابطابط ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ردرد   یزاجم   یزاجم یاه   یاه تسشن تسشن ندش   ندش ربارب   ربارب دنچ   دنچ

.میا هدرک  رازگرب  یملع  تسشن  یللملا و ۲۳۷  نیب  دادیور  هتشذگ ۱۳۰  هام  رد ۷  تفگ : ییابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 

انورک انورک راهم   راهم ردرد   یناگمه » » یناگمه  » » دیدج دیدج یریذپ   یریذپ هعماج هعماج شقن   شقن

یاـهریم گرم و  هظحـالم  ناـهج و  رد  اـنورک  سوریو  یریگ  هـمه زا  دــعب  تـسا : هدــمآ  ناریا  هماـنزور  تشادداـی  رد  اـنریا - نارهت -
مولع ناـیلوتم  هب  یراـمیب  نیا  راـهم  یارب  اـه  هاـگن موـلع ، رد  ناـسنا  فرگـش  یاـه  تفرـشیپ هب  هجوـت  اـب  نآ و  زا  یـشان  هدرتـسگ 

.دش هتخود  یکشزپ  یهاگشیامزآ و 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 9   3۳۲

https://www.iribnews.ir/fa/news/2882554/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%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-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/2882554/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%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-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84089293/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84089293/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


تسین و اکتا  لباق  دنمتردق و  دوش  یم ییامنزاب  اه  هناسر رد  هک  ردقنآ  رشب ، ملع  ًارهاظ  هک  دش  هدهاشم  لمع ، رد  اما 
مرجـال و تدـم ، نـیا  رد  دـشاب و  یرـشب  هعماـج  هدـناوخان  ناـمهیم  ینـالوط  یتدـم  یارب  دـیاش  سوریو  نـیا  هجیتـن ، رد 

! دناشکب گرم  ماک  هب  ار  اه  ناسنا زا  یرایسب  هنافسأتم ،
، یناگمه شزومآ  هلأسم  دوخ ، هب  دوخ  نسکاو ، فشک  نوچ  یملع  یاه  لح هار نتفای  یارب  اهوپاکت  رانک  رد  نیارباـنب ،

یکی.دوش یم لدب  سوریو  نیا  هب  التبا  زا  یـشان  تاراسخ  شهاک  یارب  اهراکهار  اه و  تسایـس نیرت  یلـصا زا  یکی  هب 
شقن یاـنعم   هب  نـیا  تـسا و  نآ  ندوـب  یباـستکا  دـنراد ، قـفاوت  نآ  رب  نارظنبحاـص  هـمه  هـک  گـنهرف ، یاـه  یگژیو زا 

.تسا هعماج  کی  رد  دیدج  یراتفر  یاه  هراو تداع  اهوگلا و  داجیا  رد  شزومآ  مهم 
یاهراتفر لاقتنا  رد  دـناوت  یم شزومآ  دـننک و  یم تفلاخم  تمواقم و  گنهرف  ینوگرگد  ربارب  رد  هعماج  یاضعا  ًـالوصا 

.دشاب هتشاد  ار  یلصا  شقن  هعماج  یگنهرف  یسایس و  ناراذگتسایس  رظندم  یاهوگلا  اب  قباطم 
.نآ اب  یمسر  ههجاوم  اب  هن  دنک ، یم تفایرد  ار  نآ  گنهرف  کی  اب  نتفرگ  سنا  اب  صخش  هک  تسا  یزیچ  شزومآ  اما 

لوط رد  هک  تسا  یگنهرف  یرما  دوش ، یم دارفا  یریذپ  هعماج هب  رجنم  هک  شزومآ  دـنیآرف  هک   درک  اعدا  ناوت  یم سپ 
.دراد هعماج  نآ  تاداقتعا  اهرواب و  اب  یمکحم  طابترا  دریگ و  یم لکش  نامز 

نالماع یاه  شنک لامعا و  هچنآ  هک  ارچ  درادن  رارمتسا  اقب و  ناکما  یریذپ  هعماج دنیآرف  نودب  ای  هعماج چیه  ًاتدعاق 
.تسا یریذپ  هعماج دنیآرف  دنک ، یم ریذپ  ینیب  شیپ ریذپ و  مهف  رگیدکی  یارب  ار  یعامتجا 

هک دـــننک  یم لــمع  هنوــگ  ناــمه  هعماــج  دارفا  تــسا و  یعاــمتجا  شنک  قــطنم  یریذـــپ  هعماـــج رت ، قــیقد ریبــعت  هــب 
.دنا هدش ریذپ  هعماج

ای یعاـمتجا  یریگداـی  ماـظن  یاـه  مسیناـکم لوـصحم  یداـیز  دـح  اـت  یعاـمتجا  یاـه  یدــنب تروـص اـه و  شنک هجیتـن  رد 
.دنتسه یریذپ  هعماج

هب ینارحب  زمرق و  تیعـضو  رد  یتشادـهب  ظاـحل  هب  روشک  رـسارس  ًاـبیرقت  نادنورهـش  هک  یلاـح  رد  ینونک ، تیعـضو  رد 
.دوش یم ساسحا  یرورض  دیووک ۱۹  نوچ  یریگ  همه یرامیب  ربارب  رد  دارفا  دیدج  یریذپ  هعماج دنرب ، یم رس 

، یرامیب راـهم  ینعی  نآ ، هناـنیبشوخ  لکـش  رد  یتسیزمه و  یارب  سوریو ، نیا  کاـنرطخ  روآ و  گرم عویـش  هب  هجوت  اـب 
مدـع نیا  بقاوع  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دـننک  هبرجت  ار  یتارییغت  زین  هعماج  دارفا  یراـتفر  یاـه  هراو تداـع  تسا  زاـین 

.دوب دهاوخ  ریذپان  ناربج دیدج  یریذپ  هعماج
اه هناسر یـشزومآ و  یاهداهن  نآ  زا  سپ  دور و  یم رامـش  هب  یریذپ  هعماج دـنیآرف  رگزاغآ  هداوناخ  ًالوصا  هک  روط  نامه

یریذـپ هعماج دـنیآرف  یارب  یراذگتـسایس  رد  اهداهن  نیا  زا  مادـک  ره  تسا  مزـال  دـنریگ ، یم هدـهع  هب  ار  تیرومأـم  نیا 
.دنریگ رارق  هجوت  دروم  سوریو  نیا  اب  ههجاوم  رد  دارفا  رثؤم 

شزوـمآ اـب  اـت  دــشاب  هتــشاد  رت  گـنررپ یــشقن  دــناوتب  اـنورک  راـهم  یارب  یــشزومآ  یاـهداهن  اـه و  هناـسر دــیاش  اـجنیا  رد 
یـشزومآ و یاه  همانرب یزادـنا  هار ات  یتشادـهب  یاهدومنهر  یزاـس  یلمع زا  اـنورک ، اـب  هلباـقم  یاـه  مزیناـکم اـهراکهار و 

.دنهد یرای  یریذپ  گنهرف دنیآرف  نیا  یلصا  یاه  هتسه ناونع  هب ار  اه  هداوناخ یمرگرس ،
یاه یناـسر عـالطا راـنک  رد  اـنورک ، راـهم  یارب  یناـگمه  شزومآ  یارب  ورین  نیرتراذـگرثا  ناونع  هب  اـه  هناـسر نم ، رظن  هب 

، یزاـسدامتعا یلم ، یگتــسبمه  حیحــص ، یاـه  هراو تداـع دـیلوت  رد  یموـمع  جیــسب  رد  مـهم  یلماـع  دــنناوت  یم رثؤـم ،
هتشاد هدهعرب  یگنهرف  رییغت  نیا  رد  مهم  یشقن  مدرم  یارب  یناور  تمالس  داجیا  دیما و  حور  ندیمد  یشخب ، یهاگآ

.دنشاب

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

اناپ یرازگربخ  انورک -  راهم  رد  یناگمه »  » دیدج یریذپ  هعماج شقن  یئازریم * نیسح   

ناریا همانزور  انورک -  راهم  رد  یناگمه »  » دیدج یریذپ  هعماج شقن   

ناریا همانزور  انورک -  راهم  رد  یناگمه »  » دیدج یریذپ  هعماج شقن   

 



نیالنآ ناریا  انورک -  راهم  رد  یناگمه »  » دیدج یریذپ  هعماج شقن   

۶۶
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۵:۰۶



رادیب مالیا  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

نـسح رتکد  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح یاقآ  بانج  ناریا  یمالـسا  یروهمج  مرتـحم  تساـیر  بـالقنا ) مـظعم  ربـهر   ) 
(، ص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  سدـقم  تحاس  هب  یوسنارف  تاـماقم  ریخا  زیمآ  نیهوت مادـقا  یپ  رد  مکیلع  مالس  یناحور 
دنت تدـش  هـب  فراـعتمان و  تاراـهظا  هـک  تـسا  نآ  زا  یکاـح  دـهاوش  - ۱ مـینک : ضرع  امـش  تمدـخ  ار  یتاـکن  میدـید  مزـال 

شیب تاساسحا  ندرک  راد  هحیرج زا  رتارف  یفده  رابگرم ، یژولوئدـیا  کی  هب  نآ  فیـصوت  مالـسا و  هیلع  نورکم  لئوناما 
.دشاب هتشاد  ناملسم  درایلیم  کی  زا 

، رما نـیا  تـسا و  هداد  یاـج  دوـخ  رد  ار  ناملــسم  تـیعمج  نیرتـشیب  هـک  تـسا  ییاـپورا  یاـهروشک  هـلمج  زا  هـسنارف   
.تسا هدش  روشک  نیا  ناناملسم  رب  هسنارف  تلود  زا  یدیدش  یاهراشف  ندمآ  دراو  ثعاب 

ینیـشن و بقع تفگ  ناوـت  یم تـسا و  برغ  رامعتـسا  مالـسا ، ناـهج  یلـصا  نمـشد  دیرـضحتسم ، هـک  روـط  ناـمه - ۲ 
.دیآ یم رامش  هب  نورکم  تراسج  یلصا  للع  زا  یمالسا ، یاهروشک  تاماقم  تاشامم 

ربماــیپ هــب  هــسنارف  روــهمج  سیئر  تناــها  یپ  رد  سراــف ، یرازگربــخ  یهاگـــشناد  یاــه  لکـــشت  راـــگنربخ  شرازگ  هــب 
سیئر یناــحور  نـسح  هـب  یا  هماــن رد  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  لقتـسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نـمجنا  (ص ،) مالـسا
عــضوم دــهدن و  ناــشن  یللعت  اــه  تـمرح کــته  نـیا  لــباقم  رد  دور  یم راــظتنا  تـلود  زا  تشوـن : ناــمروشک  روــهمج 

.دشاب هتشاد  هنیمز  نیا  رد  یرت  هناعطاق
اه یتخــس لـمحت  هزراـبم و  رارمتــسا  تروـص  رد  یهلا  ریذـپاندیدرت  هدــعو  یزوریپ  تـسا : ریز  حرــش  هـب  هماـن  نـیا  نـتم 

.دش بجعت  راچد  اه  ینمشد همادا  زا  دیابن  نیاربانب  تسا  ناربکتسم  تعیبط  قح ، ههبج  اب  ینمشد  تسا ؛
نـسح رتکد  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح یاقآ  باـنج  ناریا  یمالـسا  یروـهمج  مرتـحم  تساـیر  بـالقنا ) مظعم  ربـهر  )

(، ص  ) مالسا یمارگ  ربمایپ  سدقم  تحاس  هب  یوسنارف  تاماقم  ریخا  زیمآ  نیهوت مادقا  یپ  رد  مکیلع  مالس  یناحور 
دنت تدـش  هب  فراـعتمان و  تاراـهظا  هک  تـسا  نآ  زا  یکاـح  دـهاوش  - ۱ مینک : ضرع  امـش  تمدـخ  ار  یتاکن  میدـید  مزـال 

تاـساسحا ندرک  راد  هـحیرج زا  رتارف  یفدـه  راـبگرم ، یژولوئدــیا  کـی  هـب  نآ  فیــصوت  مالــسا و  هـیلع  نورکم  لـئوناما 
.دشاب هتشاد  ناملسم  درایلیم  کی  زا  شیب 

، یدازآ نورکم (  یاهراعـش  ندـمآرد  بآ  زا  چوـپ  هسنارف و  رد  ریخا  لاـس  دـنچ  تاـضارتعا  جوـم  هک  تسا  نـیا  تـیعقاو 
هدرک بارخ  دوـش ، یم هدرمــش  یــسارکومد  دــهم  یللملا ، نـیب یاــضف  رد  هـک  ار  هـسنارف  هـهجو  یگتــسب ،)  مـه یربارب ،

.تسا
دیمااـن زا  سپ  نورکم ، یتاـباختنا  مـیت  یاـه  تسایـس دـسر  یم رظن  هـب  تاـباختنا ۲۰۲۲ ، نتـشاد  شیپ  رد  هـب  هجوـت  اـب 

صیخـشت تاـغیلبت  عورـش  یارب  هنیزگ  نیرتهب  ار  ناـش  تاسدـقم ناناملـسم و  هب  هلمح  اـپورا  هیداـحتا  ظـفح  زا  ندـش 

للعت للعت صص ) )  ) ) مالسا مالسا ربمایپ   ربمایپ هبهب   تمرح   تمرح کته   کته لباقم   لباقم ردرد   عطاق   عطاق یریگ   یریگ عضوم عضوم یارب   یارب تلود   تلود
دنکن دنکن

هب تمرح  کته  لباقم  رد  تساوخ  نامروشک  روهمج  سیئر  زا  یا  همان رد  همالع  هاگشناد  لقتسم  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا 
.دشاب هتشاد  هنیمز  نیا  رد  یرت  هناعطاق عضوم  دهدن و  ناشن  یللعت  ص )  ) مالسا ربمایپ 
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.دنا هداد
، رما نـیا  تـسا و  هداد  یاـج  دوـخ  رد  ار  ناملــسم  تـیعمج  نیرتـشیب  هـک  تـسا  ییاـپورا  یاــهروشک  هـلمج  زا  هـسنارف 

.تسا هدش  روشک  نیا  ناناملسم  رب  هسنارف  تلود  زا  یدیدش  یاهراشف  ندمآ  دراو  ثعاب 
ینیـشن و بـقع تـفگ  ناوـت  یم تـسا و  برغ  رامعتـسا  مالـسا ، ناـهج  یلـصا  نمـشد  دیرـضحتسم ، هـک  روـط  ناـمه - ۲

.دیآ یم رامش  هب  نورکم  تراسج  یلصا  للع  زا  یمالسا ، یاهروشک  تاماقم  تاشامم 
نیا یزاس  یداع  یولج  دیاب  دربهار ، کی  ناونع  هب  یناهج ، رامعتـسا  لطاب  نایرج  هیلع  رگیدـکی  اب  ناناملـسم  تدـحو 

.دریگب ار  ناهج  رسارس  رد  قح  یادص  ندش  هدینش  عناوم  تامادقا و 
تدحو اریز  تسا ، یرورـض  عضوم  کی  رب  نانآ  یمالک  مه  مچرپ و  کی  ریز  رد  ناناملـسم  یگتـسبمه  رـضاح ، لاح  رد 

.دنکش یم مه  رد  ار  نانآ  بیرف  گنرین و  دنک و  یم عفد  ار  نانمشد  موجه  هک  تسا  یتردق  نانآ 
هقطنم ناملسم  یاه  تلم زا  یرایسب  یاوشیپ  مالـسا و  ناهج  راد  مچرپ ناونع  هب  ناریا  یمالـسا  یروهمج  عضاوم  - ۳

.دراد رارق  نایناهج  نیب  هرذ ریز 
هتـشاد هنیمز  نیا  رد  یرت  هناعطاق عضوم  دـهدن و  ناشن  یللعت  اه  تمرح کته  نیا  لباقم  رد  دور  یم راظتنا  تلود  زا 

.دشاب
دوخ یطابترا  لاناک  اهنت  دـهاوخ  یم تلود  هک  دزاس  یم رداـبتم  نهذ  هب  ار  بلطم  نیا  هناـعطاق ، یریگ  عضوم رد  لـلعت 

رد نیا  دمدب ؛ ماجرب  دـسج  هب  یحور  هسنارف  کمک  اب  دـناوتب  ات  دـنک  ظفح  ار  هسنارف  صوصخلا  یلع اپورا ، یاکیئورت  اب 
.تسا هتشاد  ناریا  یمالسا  یروهمج  لباقم  رد  یدنت  عضاوم  ًاررکم  هسنارف  تلود  هک  تسا  یلاح 

یعـضوم دـمد ، یم ییارگ  طارفا شتآ  رب  مادـقا  نیا  دـندرک  نایب  هک  تیئوت  کی  بلاق  رد  فیرظ ، یاـقآ  ریخا  رظن  راـهظا 
یمالسا یروهمج  تلود  دنراد  راظتنا  ناریا  ناملسم  تلم  هدوبن و  ناناملـسم  هب  تمرح  کته  نیا  لباقم  رد  هناعطاق 

.دنک حرطم  ار  دوخ  هناعطاق  حیرص و  عضوم  طلغ ، یاه  یجنس تحلصم زا  رود  هب  ناریا 
/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رادیب مالیا  دنک -  یریگ  عضوم  ص )  ) مالسا ربمایپ  هب  تمرح  کته  لباقم  تلود   

۶۶
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۴:۰۱

همالع هاگشناد  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ِناـیاپ ۀـیرظن  دـقن  یقیبـطت و  ۀفـسلف  ترورـض  ناـکما و  تاـشقانم   » یجیورت یـسرک  مود  شخب  رد  اـنطع و  شرازگ  هب   
دوخ یاه  هاگدـید هئارا  هب  دـقتنم  هاگیاج  رد  ییابطابط  همـالع هاگـشناد  هفـسلف  ماـمت  داتـسا  یـسابلک ، نیـسح  رتکد  نآ »
ییاه شیامه ًاریخا  : » تفگ تسا ، یمالـسا  یناریا  تنـس  یقرـش ، تنـس  نیرت  لمعت لباق  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  تخادرپ و 

Indian « ) یفوزـــالیف نیدـــنیا  (، » Chinese philosophy « ) یفوزــالیف زینیاـــچ   » ناوــنع اـــب  دریگ ، یم لکـــش  اـــیند  رد 
.یفوزالیف وگنک  یفوزالیف ، روپاگنس  میونشب  هک  میشاب  رظتنم  دیاب  ادرف  ام  philosophy ؛)

ءارآ نیب  ای  یفـسلف و  یاه  هاگتـسد یفـسلف ، لئاسم  نیب  یا  هسیاقم تاـعلاطم  دـناوت  یم یقیبطت  هفـسلف  نم  رظن  زا   
.دشاب نافوسلیف 

رد درک و  مـضه  لـیلحت و  دــیمهف ، دــناوخ ، ار  یناـنوی  یتنــس  داد ، ماـجنا  یباراـف  هـک  یراــک  : » داد حیــضوت  هـمادا  رد  وا   
، نوریب ار  یفقوـم  راتــسیا و  دـناوتب  هـک  تـسا  نـیا  یلیلحت  زا  نـم  دارم  سپ  دیــشوپ ؛ ار  یرگید  ساـبل  دراوـم  زا  یرایــسب 

؟؟ اجک اجک یدنه   یدنه ینیچ  وو   ینیچ هفسلف   هفسلف اجک ؛ ؛ اجک یمالسا   یمالسا هفسلف   هفسلف

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 9   3۳۵
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مهم قیبـطت  باـب  رد  هک  یلـصا  هس  ناـیب  هب  یو  «. دـشاب هداد  ناـماس  یرگید  فوسلیف  کـی  زا  تواـفتم  اـی  رترب و  رتـالاب ،
دوجو تیاهن ، رد  یلولعم و  ّیلع و  یطاعت  ناکما  یرکف ، یاه  ماظن اه و  تنس یزرا  مه ضرف  ار  اهنآ  تخادرپ و  دنتـسه 
دیتسه لئاق  تاذ  هب  امش  ایآ   » هک لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  هفـسلف  داتـسا  نیا.تسناد  ینابم  یدابم و  یخرب  رد  کارتشا 
نوریب رد  ام  هک  متسین  نیا  هب  لئاق  نم  ینعی  متسین ، لئاق  دیوگ  یم وستوزیا  هک  یتاذ  هب  ریخ ، : » درک ناونع  ریخ »؟ ای 

اهنیا مییوگب  دـعب  دریگب ، همـشچرس  اـجنآ  زا  اـه  هشیدـنا همه  هک  میتـسه  یـسدق  خـیرات  کـی  یاراد  تاـیئزج ، خـیرات و  زا 
شخب زا  سپمینک  هاگن  لئاسم  یخیرات  ریـس  هب  دـیاب  «. دوش یمن نیا  زا  عنام  تاـیئزج  نیا  رد  تواـفت  دنتـسه و  تاـیئزج 
بلاـطم اـت  داد  رـضاح  نادـقتنم  هـب  ار  تـصرف  یـسرک  ریبد  یبـیبح ، نـسحم  رتـکد  تســشن ، رد  هدـش  هـپارا  بلاـطم  مود 

.دننک نایب  ار  دوخ  ییاهن 

ِناـیاپ ۀـیرظن  دـقن  یقیبـطت و  ۀفـسلف  ترورـض  ناـکما و  تاـشقانم   » یجیورت یـسرک  مود  شخب  رد  اـنطع و  شرازگ  هب 
دوخ یاه  هاگدید هئارا  هب  دـقتنم  هاگیاج  رد  ییابطابط  همالع هاگشناد  هفسلف  مامت  داتسا  یـسابلک ، نیـسح  رتکد  نآ »
ییاه شیامه ًاریخا  : » تفگ تسا ، یمالسا  یناریا  تنس  یقرش ، تنـس  نیرت  لمعت لباق  هکنیا  هب  هراشا  اب  تخادرپ و 

Indian « ) یفوزــالیف نیدــنیا  (، » Chinese philosophy « ) یفوزــالیف زینیاــچ   » ناوــنع اــب  دریگ ، یم لکــش  اــیند  رد 
.یفوزالیف وگنک  یفوزالیف ، روپاگنس  میونشب  هک  میشاب  رظتنم  دیاب  ادرف  ام  philosophy ؛)

.تسا لمأت  لحم  اهنیا 
، مینک هسیاـقم  میهاوـخب  هدـنامیقاب  راـثآ  هب  عوـجر  نتم ، هب  عوـجر  اـب  هکلب  یرترب ، یعوـن  هبنج  فافختـسا و  نودـب  رگا 

یخرب ای  کرتشم  یاه  هشیر اـجک ؟ یدـنه  هفـسلف  اـجک ؛ یمالـسا  هفـسلف  اـجک ؟ ینیچ  هفـسلف  اـجک ؛ یمالـسا  هفـسلف 
نیا هک  ییاه  نافرع رصانع  زا  یخرب  تسا  نکمم  دراد ، تیمها  یاج  یلولعم  یلع  ِیلیلحت  تاعلاطم  ای  اهرثأت  ریثأت و 

هک هدیـسر  یدـح  هب  ینیمز  کی  رد  ییاج ، کی  رد  ًادـعب  رـصانع  نیا  الاح  دـشاب ، هدـمآ  دـنه  زا  تسا ، هشقانم  یاج  مه 
رد قیبطت  ۀـمزال  «. هیلوا رـصانع  نآ  اب  دـنک  یم قرف  نیا  هدرک ، ادـیپ  یبوچراهچ  کـی  تسا و  هدـش  ماـظن  کـی  هب  لیدـبت 
اج چیه رد  دشاب  ریذپ  ناکما رگا  قیبطت  : » دنک یم هراشا  همادا  رد  یسابلک  نیسحتسا  اه  هشیدنا یزرا » مه ، » هفـسلف

یاج ره  زا  شیب  ام  یارب  شناکما  عقاو  رد  ینعی  دش ، دهاوخن  عقاو  نیمزرـس  نیا  رد  ام  یخیرات  دادعتـسا  هب  هجوت  اب 
«. دراد فقوت  لحم  یرگید 

ود ناونع  هب  یقیبطت  ۀفـسلف  ناـکما  زا  یتقو  دریگب ؛ رارق  یدـج  هجوت  دروم  دـیاب  یزرا  مه یاـنعم  هب ناـکما  : » دوزفا وا 
نایب اب  یـسابلک  «. دشاب هدش  لصاح  دیاب  زرا  مه طیارـش  نیا  هک  مینک  هجوت  دـیاب  مییوگ  یم نخـس  میراد  زرا  مه ماظن 

رد بختنم  رگید  یاه  ماظن اب  یدرورهـس  انیـس و  نبا یباراـف ، یفـسلف  ماـظن  ناـیم  یزرا  مه ناـکما  اـیآ  هک  شـسرپ  نیا 
هک تسا  نیا  یاـنعم  هب  زرا  مه اـنعم ؟ هـچ  هـب  زرا  مـه هـک  دوـش  یم لاؤـس  تـقو  نآ  : » تـفگ دراد ؟ دوـجو  یبرغ  تـنس 

مهارف یلقادـح  ماجـسنا  هتفرگ ، رارق  هجوت  دروم  هک  یعوضوم  ای  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  هک  یراتخاس  نآ  رد  مک  تسد
‐ یناود ًالثم  رت  نییاپ یردق  یاه  هرهچ یتح  ای  یدرورهـس  ًالثم  ای  انیـس  نبا دشاب  رارق  رگا  دـینک  ضرف  یلو  دـشاب ، هدـش 

طیارـش نـیا  اـیآ  مینیبـب  دـیاب  مـه  تمـس  نآ  رد  مـینک  هسیاـقم  میهاوـخب  ار  یگدرتـسگ ،) یاـنعم  هـب  رتـالاب  اـی  رت  نییاـپ )
هب هراشا  اب  ییاـبطابط  همالع هاگشناد  ۀفـسلف  هورگ  مامت  داتـسادرادن  نیلپیـسید  یقیبطت  ۀفـسلف  «. هن ای  هدش  لصاح 

رتشیب مینیب ، یم یماهبا  ای  صقن  یقیبطت  هفـسلف  رد  رگا  عقاو  رد  ام  : » درک راـهظا  یقیبطت ، ۀفـسلف  رد  دوجوم  صقن 
هک تسا ، یا  هتکن لاحره  هب  شدوخ  نیا  هدشن و  حرطم  نیلپیسید  ی  هباثم هب  یقیبطت  ۀفسلف  هک  تسا  نآ  ًاتدمع  و 

.ینایاپ ینایم و  هب  دسرب  هچ  میا  هدشن لئان  مه  هیلوا  تیعضو  کی  هب  مه  زونه 
تـسا یقیبطت  ۀفـسلف  تالمأت  ناونع  تحت  هک  یزیچ  نآ  ای  هدـشن  راب  یقیبطت  هفـسلف  رب  نیلپیـسید  تفاب  راتخاس و 
قافتا نیا  تسا ، هدادـن  تقباـطم  شناد  زا  هخاـش  ره  هتـشر و  ره  ۀـنوگ  نیلپیـسید تفاـب  راـتخاس و  نیا  اـب  ار  شدوخ 
ۀفـسلف هورگ  ماـمت  داتـسا  یرـصن ، هللادـبع  رتکدتـسین  یفـسلف  یهاگتـسد  یقیبـطت ، ۀفـسلف  «. ددـنویپب عوقو  هب  دـیاب 
ۀفـسلف ایآ  ًاساسا  : » درک زاغآ  هنوگ  نیا لاؤس  کی  حرط  اب  ار  دوخ  نانخـس  دـقتنم  هاگیاج  رد  ییابطابط ، همالع هاگشناد 

؟ دراد یـصاخ  تیاـغ  دراد ؟ یــصاخ  شور  دراد ؟ یــصاخ  لـئاسم  دراد ؟ صاـخ  عوـضوم  ینعی  تـسا ؟ هفــسلف  یقیبـطت 

 



.تسین عقاو  رد  یزیچ  نینچ  هک  دراد ؟ یقیدصت  یروصت و  یدابم 
دـیوش و نیا  دراو  دـیناوت   یمن امـش  رگید  نیارباـنب  دـینک ، یم هفـسلف  یارب  امــش  هـک  تـسا  یفیرعت  نآ  زا  جراـخ  ًاـساسا 

اهدرکیور ساسا  رب  اـی  برغ  اـی  قرـش  هب  مینک  میـسقت  ییاـیفارغج  ـالاح  مینک  میـسقت  ار  هفـسلف  میهاوخب  رگا  دـییوگب 
زا تاذ  هـب اریز  مـینک ، میــسقت  نوگاــنوگ  یاــه  شور ساــسا  رب  تـسا  رتــهب  : » تـفگ هـمادا  رد  یرــصن  «. مـینک میــسقت 

.تسا هدش  جراخ  هفسلف 
ءارآ نیب  ای  یفـسلف و  یاه  هاگتـسد یفـسلف ، لئاسم  نیب  یا  هسیاقم تاـعلاطم  دـناوت  یم یقیبطت  هفـسلف  نم  رظن  زا 

.دشاب نافوسلیف 
یروحماپورا زا  روظنم  «. تسین صاخ  یفـسلف  هاگتـسد  کی  دوخ  یدوخ  هب  تسا و  هعلاـطم  عون  کـی  یقیبطت  ۀفـسلف 

یـسرک نـیا  دـقتنم  هاـگیاج  رد  زین  ناهفـصا  هاگـشناد  ۀفـسلف  هورگ  رایـشناد  یناهفــصا ، ۀداز یــسابرک یلع  رتکدتــسیچ 
ایآ دـیتسه ؟ یقیبطت  ۀفـسلف  یارب  تاذ  هب لئاق  امـش  اـیآ  : » دیـسرپ هدـنهد  هئارا هاـگیاج  رد  نسحروپ ، رتکد  زا  یجیورت 

یروحماــپورا زا  امـــش  روــظنم  تــسا ؟ راــگزاس  ًـــالماک  یلع  یلیلحت  هویـــش  ود  نــیب  قــیفلت  ینعی  یقیفلت  درکیور  نــیا 
ۀفـسلف هورگ  یملع  تئیه  وـضع  نسحروـپ ، مساقتـسا  گولاـید  ناـکما  یقیبـطت ، ۀفـسلف  فدـه  نیرتـمهم  »؟ تـسیچ

نم تسا ؛ یلقع  یفسلف  یلیلحت  یانعم  هب هنارگنارف  : » تفگ دوخ ، نانخس  مود  شخب  رد  ییابطابط ، همالع هاگشناد 
گولاـید ناـکما  یقیبـطت ، ۀفـسلف  فدـه  نیرت  مهم هک  دـنک  یم ناونع  وستوزیا  مدرک ، ضرق  وستوزیا  زا  ار  تراـبع  نیا 
یفسلف حطس  وگو  تفگ هجو  نیرتهب  : » تسا نیا  شترابع  اما  یرکف ؛ یاه  تنـس نایم  هدنزاس  گولاید  ناکما  تسا ،

خروم نایم  لـسروا  هک  یهیبشت  زا  مناوتب  هکنیا  یارب  مدروآ ؛ ار  هنارگنارف  تراـبع  نم  : » داد همادا  وا  .تسا » ینـالقع  و 
ود نـیب  قـیفلت  ینعی  یقیفلت  درکیور  نـیا  اـیآ   » لاؤـس هـب  خـساپ  رد  وا  «. میاـیب نوریب  دــهد ، یم تـسد  هـب  فوـسلیف  و 

، فوــسلیف کــی  هـک  دوــب  نـیا  نـم  روــظنم  ّیلع  ِلــیلحت  باــب  رد  : » تـفگ تـسا »؟ راــگزاس  ًــالماک  یلع  یلیلحت  هوــیش 
نآ ِترروـص  یروـحم ، اـپورا  زا  دارم  «. دـشاب هتفریذـپ  ریثأـت  وا  زا  اـی  هتــشاذگ  ریثأـت  وا  رب  هـک  دــناوخب  ار  یرگید  فوـسلیف 

یروحماـپورا تروـص  نـم ، دارم  : » تـفگ تـسیچ »؟ یروحماـپورا  زا  امــش  روـظنم   » لاؤـس هـب  خـساپ  رد  نسحروپتــسین 
زا تسا ، اـم  تـشپ  رکفت  زا  هـنمیه  کـی  ینعی  مـیا ؛ هدـش باـترپ  اـم  رگدـیاه  لوـق  هـب  هـک  تـسا  نـیا  نـم  دارم  تـسین ؛

«. مینک رارف  اهنیا  زا  میناوت  یمن اه و  هراگنااشیپ مهفاشیپ و  تشادرباشیپ ،
رد درک و  مـضه  لـیلحت و  دــیمهف ، دــناوخ ، ار  یناـنوی  یتنــس  داد ، ماـجنا  یباراــف  هـک  یراــک  : » داد حیــضوت  هـمادا  رد  وا 

، نوریب ار  یفقوـم  راتـسیا و  دـناوتب  هک  تسا  نـیا  یلیلحت  زا  نـم  دارم  سپ  دیـشوپ ؛ ار  یرگید  ساـبل  دراوـم  زا  یرایـسب 
مهم قیبطت  باب  رد  هک  یلـصا  هس  نایب  هب  یو  «. دـشاب هداد  ناماس  یرگید  فوسلیف  کی  زا  تواـفتم  اـی  رترب و  رتـالاب ،

، تیاـهن رد  یلوـلعم و  ّیلع و  یطاـعت  ناـکما  یرکف ، یاـه  ماـظن اـه و  تنـس یزرا  مـه ضرف  ار  اـهنآ  تـخادرپ و  دنتـسه 
لئاق تاذ  هب  امش  ایآ   » هک لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  هفـسلف  داتـسا  نیا.تسناد  ینابم  یدابم و  یخرب  رد  کارتشا  دوجو 

ام هک  متسین  نیا  هب  لئاق  نم  ینعی  متسین ، لئاق  دیوگ  یم وستوزیا  هک  یتاذ  هب  ریخ ، : » درک ناونع  ریخ »؟ ای  دیتسه 
دعب دریگب ، همــشچرس  اـجنآ  زا  اـه  هشیدـنا هـمه  هـک  میتـسه  یــسدق  خـیرات  کـی  یاراد  تاـیئزج ، خـیرات و  زا  نوریب  رد 
هاـگن لـئاسم  یخیراـت  ریـس  هـب  دـیاب  «. دوـش یمن نـیا  زا  عناـم  تاـیئزج  نـیا  رد  تواـفت  دنتـسه و  تاـیئزج  اـهنیا  مییوـگب 

نادــقتنم هـب  ار  تـصرف  یــسرک  ریبد  یبـیبح ، نـسحم  رتـکد  تســشن ، رد  هدــش  هـپارا  بلاــطم  مود  شخب  زا  سپمینک 
.دننک نایب  ار  دوخ  ییاهن  بلاطم  ات  داد  رضاح 

هکنیا نایب  اب  دوخ  نانخـس  ییاهن  شخب  رد  ییابطابط ، همالع هاگشناد  هفسلف  هورگ  مامت  داتسا  یرـصن ، هللادبع  رتکد 
یرهطم یاقآ  زا  ار  یا  هتکن ام  هتبلا  دراد ، راکورـس  صاخ  لئاسم  اب  هفـسلف  : » تفگ تسا ، یناسنا  ِنابز  هفـسلف ، ِنابز 

یخیراتارف یخیرات ، یرگن ، خیرات هب  یراک  مینک ؛ هاگن  لئاسم  یخیرات  ریـس  هب  دیاب  هک  تسا  نیا  مه  نآ  میتفرگ و  دای 
مینک و یمن ار  اـهاطخ  یلیخ  رگید  مینک ، هجوت  یخیراـت  ریـس  هب  اـم  یتـقو.مینک  هاـگن  یخیراـت  ریـس  هب  میرادـن ، اـهنیا  و 

تـشاذگ هداز ، یـسابرک رتکد  رایتخا  رد  ار  تصرف  هسلج  ریبد  سپـس  «. میهد یمن ماجنا  ار  طلغ  یاه  هسیاـقم زا  یلیخ 
ار ّیلع  یلیلحت  هژاو  امــش  هـک  ییاــجنآ  : » تـفگ ّیلع ، یلیلحت  ۀژاو  ۀراــبرد  نسحروـپ  رتــکد  حیــضوت  هـب  هراــشا  اــب  وا  و 

حالطــصا تـغل و  دـنچ  زا  یا  هعوـمجم ار  نآ  امــش  هـک  تـسا  دــیدج  ًارهاـظ  ِحالطــصا  کـی  یلیلحت ،» ، » دــیداد حیــضوت 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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فیرعت نیا  تسا  رتهب  دـیهد ، هئارا  یقیبـطت  ۀفـسلف  زا  یدـیدج  فیرعت  دـیهاوخ  یم امـش  هکنیا  هب  هجوت  اب.دـیتسناد 
تقد هب  تاحالطـصا  نیا  کت  کت دوش ، یم هئارا  فیرعت  نیا  ِلـیذ  رد  هک  یحیـضوت  رد  لقادـح  اـی  دوش و  هئارا  رت  قیقد

هرابود و نایب  هب  یـسرک  ناگدـننک  تکرـش ناداتـسا و  زا  رکـشت  نمـض  نسحروپ  مساق  رتکد  نایاپ  رد  «. دـنوش زاب  مه  زا 
دقن یقیبـطت و  ۀفــسلف  ترورــض  ناـکما و  تاـشقانم   » یجیورت یــسرک  تـخادرپ و  دوـخ  ثـحب  یلــصا  تاـکن  رب  دــیکأت 

.دیسر نایاپ  هب  نآ » ِنایاپ  ۀیرظن 
یقیبطت ۀفسلف  ترورـض  ناکما و  تاشقانم  : » یدیلک تاملکیدمحم  کلم همطاف  ریبد  یـسنوی |  یدزیا  دمحم  راگنربخ 

یناهفـصا ۀداز یـسابرک یلع  انطع  یرـصن  هللادـبع  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـسابلک  نیــسح  نآ  ِناـیاپ  ۀـیرظن  دـقن  و 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۵۷۵ یراذگ : کارتشایجیورت  یسرک  نسحروپ  مساق  هفسلف 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

همالع هاگشناد  انطع - تسا -  ندرک  وگو  تفگ ناکما  یقیبطت  ۀفسلف  فده  نیرتمهم   

۶۶
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
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همالع هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رد ییارگ  تاذ یوـجو  تسج رد  هـک  دـشاب  ( Toshihiko Izutsu  ) یی وستوزیا یاـنعم  دـناوت  یم هناـنیبشوخ  مود  یاـنعم   
‐ یم وجو  تسج ار  رکفت  دحاو  هاگتـساخ  ای  کرتشم  ۀـشیر  کرتشم ، ۀتـسه  کرتشم ، ۀلئـسم  هک  تسا  یقیبطت  ۀفـسلف 
، دراد هجو  ود  زین  هنانیب  دب هاگن  یخیراتارف ، هاگدید  رد  : » تفگ یقیبطت  ۀفـسلف  هب  هنانیبدب  هاگن  هرابرد  نسح  روپ  «. دـنک
یناریا و یارگ  تنـس هلأـتم  فوـسلیف ، رـصن ، نیـسحدیس  رتـکد  تیوـنعم ،» تـفرعم و   » باـتک رد  راـب  نیتـسخن دـیاش  هـک 

.دش نایب  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  نتگنیشاو  جرج  هاگشناد  یمالسا  مولع  داتسا 

هک دنک  یم نایب  تدش  تدح و  اب  برغ ،» ۀفـسلف  رب  یدمآرد   » باتک رد  ( Antony Flew  ) ولف ینوتنآ  مان  هب  یرکفتم   
.میشاب نآ  یوجو  تسج رد  میهاوخب  هک  درادن  دوجو  یزیچ  قرش  رد 

قیبطت ناکما  اذـل  تسا ، هدـش  توافتم  رکف  ود  ببـس  توافتم  یایفارغج  ود  توافتم و  خـیرات  ود  تواـفتم ، ۀـنیمز  ود   
: درک راهظا  دراد ، دوجو  یقیبطت  ۀفـسلف  باب  رد  یمگردرـس  یعون  ناریا  رد  هکنیا  هب  هراشا  نمـض  نسحروپ  «. درادن دوجو 
هب دوـخ  باـتک  رد  لـسروا  هـک  اـه  فـالتخا اــه و  تهابــش درکیور  ۀرطیــس  رب  نآ  تـلع  کــی  دراد ، تـلع  ود  هلئــسم  نـیا  »

ناریا رد  یـــسانشرادیدپ  صقاــن  درکیور  ِندوــب  عیاــش  یراــج و  هــب  مود  لــیلد  ددرگ و  یم رب  دـــنک  یم دـــقن  ار  نآ یتــسرد 
تروص یقیبطت  ۀفـسلف  ۀرابرد  ار  یا  هرابود یوجو  تسج دـیاب  ام  هک  دـهد  یم ناـشن  تقیقح  رد  هلئـسم  نیا  ددرگ ؛ یمرب
َنبروـک هکنیا  مغر  هب : » تفگ همادا  رد  یوتـسا  لقتـسم » درکیور   » داـجیا یقیبـطت » ۀفـسلف   » یریگ لکـش ۀـمزال  «. میهد
ۀعلاطم یلو  تسا ، قرـشم  تنـس  نورد  رد  مه  وستوزیا  تفرگ و  رارق  اـم  تنـس  رد  دـمآ و  جـیردت  هب  ( Henry Corbin)

.دراد رارق  یروحماپورا  نورد  رد  تسا  زونه  هک  زونه  ناریا  رد  یقیبطت  ۀفسلف 

تمه هـب  نآ » ِناـیاپ  ۀـیرظن  دـقن  یقیبـطت و  ۀفـسلف  ترورـض  ناـکما و  تاـشقانم   » یجیورت یــسرک  اـنطع ، شرازگ  هـب 
ۀناـخریبد یراـکمه  اـب  ییاـبطابط و  همالع هاگـشناد  یجراـخ  یاـه  ناـبز یـسراف و  تاـیبدا  ۀدکـشناد  یــشهوژپ  تنواـعم 

یلاـع یاروـش  رنه  ینید و  فراـعم  یناـسنا ، موـلع  ۀژیو  هرظاـنم  دــقن و  یزادرپ ، هـیرظن یاــه  یــسرک زا  تیاــمح  تـئیه 
، هبنش ییابطابط ، همالع هاگشناد  یمالـسا  مالک  هفـسلف و  رایداتـسا  یبیبح ، نسحم  رتکد  یریبد  هب  یگنهرف ، بالقنا 

تسا تسا ندرک   ندرک وگو   وگو تفگ تفگ ناکما   ناکما یقیبطت   یقیبطت ۀفسلف   ۀفسلف فده   فده نیرتمهم   نیرتمهم
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.دش رازگرب  ییابطابط  همالع هاگشناد  یزاجم  رالات  رد  نابآ   ۳
هاـگیاج رد  ییاــبطابط  همالع هاگـشناد  ۀفـــسلف  هورگ  یملع  تــئیه  وـــضع  نسحروـــپ ، مساـــق  رتـــکد   یـــسرک  نـــیا  رد 

یلع رتـکد  ییاـبطابط و  همالع هاگشناد  ۀفـسلف  ناداتـسا  یرـصن ، هللادـبع  رتکد  یـسابلک و  نیـسح  رتـکد  هدـنهد ، هئارا
.دنتخادرپ دوخ  یاه  هاگدید نایب  هب  دقتنم  هاگیاج  رد  ناهفصا  هاگشناد  ۀفسلف  هورگ  رایشناد  یناهفصا ، ۀداز یسابرک

دوـجو برغ  قرـش و  ۀفـسلف  قیبـطت  ناـکما  ؛ میناوـخ یم ار  یجیورت  یــسرک  نـیا  یلیــصفت  شرازگ  لوا  شخب  هـمادا  رد 
ود هب  ادـتبا  هدـنهد  هئارا هاگیاج  رد  ییاـبطابط  همالع هاگشناد  هفـسلف  هورگ  یملع  تئیه  وـضع  نسحروـپ ، مساقدرادـن 
هک دـشاب  یهاگن  دـناوت  یم هنانیبشوخ  ماع  هاگن  : » تفگ درک و  هراـشا  ناریا  رد  یقیبطت  هفـسلف  ۀراـبرد  دوجوم  هاگدـید 
اب ار  عوــضوم  ره  یرگید ، یفــسلف  فرح  اــب  ار  یفــسلف  یفرح  مـیریگ و  یم رارق  تهابــش  هاگدــید  نورد  رد  نآ  رد  اــم 

.میهد یم رارق  هجوت  دروم  یظفل ، کارتشا  یتح  ۀناهب  هب  رگید  یعوضوم 
رد ییارگ  تاذ یوـجو  تسج رد  هـک  دـشاب  ( Toshihiko Izutsu  ) یی وستوزیا یانعم  دـناوت  یم هناـنیبشوخ  مود  یاـنعم 
‐ یم وجو  تسج ار  رکفت  دحاو  هاگتساخ  ای  کرتشم  ۀشیر  کرتشم ، ۀتسه  کرتشم ، ۀلئسم  هک  تسا  یقیبطت  ۀفسلف 

هجو ود  زین  هناـنیب  دـب هاـگن  یخیراـتارف ، هاگدـید  رد  : » تفگ یقیبـطت  ۀفـسلف  هب  هنانیبدـب  هاـگن  هراـبرد  نسح  روـپ  «. دـنک
یارگ تنـس هلأـتم  فوـسلیف ، رــصن ، نیــسحدیس  رتـکد  تیوـنعم ،» تـفرعم و   » باـتک رد  راـب  نیتـسخن دـیاش  هـک  دراد ،

.دش نایب  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  نتگنیشاو  جرج  هاگشناد  یمالسا  مولع  داتسا  یناریا و 
ییادوب و ینیچ ، یمالسا ، یاه  تنس رد  ار  نارحب  زا  جورخ  لح  هار هدش و  نارحب  راچد  اه  یبرغ تسا  دقتعم  هاگن  نیا 

دوجو هب  هدش  نارحب  ببـس  هک  دـیدج  ملع  ینابم  رد  یرییغت  ات  دـنک  یم شالت  زین  ( Orsel  ) لسروا دنا ؛ هدید ییودنه 
هدـش هئارا  نایبرغ  بناج  زا  هنانیب  دـب هاگن  مود  هجو  : » درک نایب  همادا  رد  وا  «. دـنک یم تیاـنع  سدـقم  ملع  رب  درواـیب و 

.ددرگ یم رب  دنراد  رکفت  ۀرابرد  ناینیمز  برغم هک  یا  هنایارگراصحنا هاگن  هب  هک  تسا 
هک دنک  یم نایب  تدش  تدح و  اب  برغ ،» ۀفـسلف  رب  یدمآرد   » باتک رد  ( Antony Flew  ) ولف ینوتنآ  مان  هب  یرکفتم 

.میشاب نآ  یوجو  تسج رد  میهاوخب  هک  درادن  دوجو  یزیچ  قرش  رد 
.تسا نافلاخم  هاگدید  نیرت  مهم مییوگب  میناوتب  دیاش  تسا و  برغ  رد  عانتما  نیا 

قیبطت ناکما  اذـل  تسا ، هدـش  توافتم  رکف  ود  ببـس  توافتم  یایفارغج  ود  تواـفتم و  خـیرات  ود  تواـفتم ، ۀـنیمز  ود 
راـهظا دراد ، دوجو  یقیبـطت  ۀفـسلف  باـب  رد  یمگردرـس  یعوـن  ناریا  رد  هکنیا  هب  هراـشا  نمـض  نسحروـپ  «. درادـن دوـجو 

هب دوخ  باتک  رد  لسروا  هک  اه  فالتخا اه و  تهابش درکیور  ۀرطیس  رب  نآ  تلع  کی  دراد ، تلع  ود  هلئـسم  نیا  : » درک
ناریا رد  یــسانشرادیدپ  صقاــن  درکیور  ِندوـب  عیاــش  یراــج و  هـب  مود  لــیلد  ددرگ و  یم رب  دــنک  یم دــقن  ار  نآ یتــسرد 

یقیبـطت ۀفــسلف  ۀراـبرد  ار  یا  هراـبود یوـجو  تـسج دــیاب  اـم  هـک  دــهد  یم ناــشن  تـقیقح  رد  هلئــسم  نـیا  ددرگ ؛ یمرب
هکنیا مغر  هب : » تفگ همادا  رد  یوتسا  لقتسم » درکیور   » داجیا یقیبطت » ۀفـسلف   » یریگ لکـش ۀمزال  «. میهد تروص 

یلو تسا ، قرـشم  تنـس  نورد  رد  مه  وستوزیا  تفرگ و  رارق  ام  تنـس  رد  دمآ و  جـیردت  هب  ( Henry Corbin  ) َنبروک
.دراد رارق  یروحماپورا  نورد  رد  تسا  زونه  هک  زونه  ناریا  رد  یقیبطت  ۀفسلف  ۀعلاطم 

.میهد لکش  یقیبطت  ۀفسلف  ۀرابرد  ار  یلقتسم  درکیور  هک  تسا  نیا  نم  داهنشیپ 
شور قطنم و  زا  تسرد  مهف  دـنمزاین  مه  تسا ، یقیبـطت  ۀفـسلف  یتـسیچ  اـنعم و  زا  فیرعتزاـب  دـنمزاین  مه  رما  نیا 

دـسر یم رظن  هب  یتراـبع  هب  میتسه ، رکفت  یاـه  هنیمز یرگ و  یخیراـت زا  هراـبود ، مهف  دـنمزاین  نم  رظن  هب  مه  قیبطت و 
تئیه وـضع  «. یظفل تاـکارتشا  اـت  مـینک  یم تاـفتلا  تیاـنع و  رکفت  ره  یناـبم  باـب  رد  رتـمک  یقیبـطت ، ۀفـسلف  رد  اـم 

: تـفگ تـخادرپ و  یقیبـطت  ۀفـسلف  زا  دوـخ  فـیرعت  ناـیب  هـب  هـمادا  رد  ییاـبطابط  همالع هاگشناد  ۀفــسلف  هورگ  یملع 
ریثأت و مهف  یارب  رکفت  ود  ِینابم  یدابم و  ِّیلع  یلیلحت  ۀنارگنارف  ینیشیپ و  یـسررب  زا  تسا  ترابع  یقیبطت  ۀفـسلف  »

هاگدید ۀئارا  هب  شنانخـس  ۀمادا  رد  نسحروپ  «. یا هشیدنا ِتابـسانم  فشک  یارب  دـحاو  ۀلئـسم  ای  عوضوم  رد  ماع  رثأت 
ۀرابرد دـشر  نبا یلازغ و  انیـس ، نبا نیب  میهاوخ  یم اـم  دـینک  ضرف  : » درک راـهظا  تخادرپ و  ّیلع  یلیلحت  باـب  رد  دوخ 

ای تسه  یقیبطت  ۀفـسلف  ایآ  هک  تایئزج ، تاـیلک و  هب  یهلا  ملع  ۀراـبرد  لاـثم  ناونع  هب  مینک ، ثحب  یدـحاو  ۀلئـسم 
زا غراـف  دـشاب ، هدـمآ  فوسلیف ب  دوش و  حرطم  فـلا  فوـسلیف  بناـج  زا  یدـحاو  ۀلئـسم  رگا  هاگدـید  نیا  قـبط  ریخ ؟

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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، دشاب هداد  رت  نوزفا یحرـش  هن ، ای  دشاب  هدرک  دقن  دشاب و  هدرک  لیلحت  دشاب ، هدرک  مضه  دشاب ، هدناوخ  ار  نآ  نامز ،
نورد رد  ار  نیا میناوت  یم اـم  دـشاب ، هدرک  یرواد  ود  نآ  ناـیم  دـشاب ، هدـمآ  یموس  فوسلیف  فـلا و  فوـسلیف  زا  رثأـتم 

«. میهد رارق  یقیبطت  ۀفسلف 
یتـــح یحیحـــص ، تــسرد و  فـــیرعت  میناوـــتن  هــک  یناـــمز  اـــت  هــک  تــسا  نــیا  نـــم  یقلت  تروـــص  ره  رد  : » دوزفا یو 
هباشت یانبم  رب  یلسروا » اشیپ   » ۀفـسلف «. دش میهاوخ  لکـشم  راچد  مینک ، هئارا  یقیبطت  ۀفـسلف  زا  زیگنارب ، هشقانم

، دراد دوـجو  ناریا  رد  یقیبـطت  ۀفـسلف  زا  هک  یتـیاور  راـهچ  ناـیب  هـب  ثـحب  ۀـمادا  رد  هفـسلف ، داتـسا  نیاتـسا  تواـفت  و 
هک تـسا  یلــسروا  اـشیپ  هاگدــید  یکی  مـیراد ، ناریا  رد  یقیبـطت  ۀفــسلف  زا  تـیاور  راــهچ  اــم  : » درک راــهظا  تـخادرپ و 
هب اه  تقو یهاگ  هتبلا  دنداد ، رارق  دقن  دروم  ار  نیا فوسلیف  هس  ره  تسا و  اه  توافت اه و  تهابـش هاگدید  رب  ینتبم 
رد نسحروپ  «. مراد راـک  رتـشیب  اـه  تواـفت هب  مرادـن و  یراـک  اـه  تهابـش هب  نم  هک  تسا  دـقتعم  لـسروا  هکارچ  طارفا ؛

هباشت تبسن و  هباشت  نیداینب ، توافت  ناونع  تحت  مهم  ۀلئسم  کی  یلسروا  هاگدید  رد  : » تفگ هفلسف  نیا  حیـضوت 
.مینیب یم بسانت 

هجاوـم رما  ود  اـب  اـم  رگا  هک  دـنک  یم ناوـنع  دـنک ، کـمک  اـم  هب  دـناوت  یم هداـعلا  قوـف هک  یـضایر  لاـثم  رد  سویـسوفنک 
.کی هب  ود  تبسن  مییوگب  لاثم  ناونع  هب میشاب و  هجاوم  ددع  ود  اب  ینعی  میشاب ،

هک مییوگ  یم اجنیا  رد  اـم  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  مینیب ، یم تبـسن  هباـشت  اـجنیا  هک  دـییوگ  یم کـی  هب  ود  تبـسن  بخ 
ود هب  راهچ  تبسن  اب  ار  هس  هب  شش  تبسن  ام  رگا  هک  دییوگ  یم همادا  رد  اما  کی  اب  تبسن  رد  تسا ، کی  ربارب  ود  ود ،

تبـسن نامه  ود  اب  راهچ  هک  دراد ، هس  اب  ار  یتبـسن  نامه  شـش  ینعی  میراد ، بسانت  هباشت  اجنیا  رد  مینک ، هسیاقم 
ریـسفت هـب  هـمادا  رد  نسحروپمرتـکیدزن  وـستوزیا »  » هـب نـم  تـسا ، نبروـک »  » هاگدـید ۀرطیـس  رد  اـم  ۀـعماج  «. دراد ار 

یعدم مه  هرطیـس و  مه  ام  ۀـعماج  رد  ینبروک  هاگدـید  تسا ، ینبروک  هاگدـید  موس  هاگدـید  : » تخادرپ موس  هاگدـید 
.دراد

.تسا یسانشرادیدپ  یقیبطت ، ۀفسلف  رد  نام  ثحب یانبم  هک  مییوگ  یم ًامئاد  ام 
دـنک و یم حرطم  مه  وـستوزیا  اـه  دـعب هک  تسا  یزیچ  تاذ ، کـی  ِیدوهـش  کاردا  دـنک ، یم ناـیب  نبروـک  هـک  یزیچ  نآ 

ِیدوهـش کاردا  هتبلا  هک  ریخ  ای  میتسه  هجاوم  کرتشم  تاذ  کرتشم و  ۀتـسه  اب  اـم  اـیآ  هک  تسا  نیا  هشقاـنم  نیلوا 
.تسا ییوستوزیا  تیاور  مراهچ ، تیاور  : » دوزفا وا  «. تسا یدرورهس  هب  نبروک  نیداینب  تافتلا  ۀرمث  تاذ ، کی 

نیا رد  مـنک  یم شـالت  هـچرگ  متـسه ، رت  کـیدزن ییوـستوزیا  تـیاور  هـب  لاـح  نـیع  رد  تـیاور ، راـهچ  نـیا  نـیب  رد  نـم 
درب یم یا  یخیراتارف هاگن  هب  ار  ام  زاب  وستوزیا  هکنیا  رطاـخب  مشاـب ، رت  کـیدزن یقیفلت  هاگدـید  هب  میراد  هک  ییاـه  ثحب

رد نسحروـپ  دـشاب  اوزنا  رد  دـناوت  یمن یتنـس  چـیه  هزورما  «. میراد نآ  ۀراـبرد  یداـیز  رایـسب  یاـه  عازن تاـشقانم و  هـک 
: درک حیرصت  تخادرپ و  یقیبطت  ۀفـسلف  ترورـض  ناکما و  زا  عافد  رد  دوخ  لیالد  ۀئارا  هب  شنانخـس  لوا  شخب  نایاپ 

نتفاـی ببــس  هـب  ًاـموزل  هـن  تـسا ، یتاـیح  یرما  یمالــسا  ۀفــسلف  اـم و  یارب  یقیبـطت  ۀفــسلف  هزورما  مدــقتعم  نـم  »
.تسا وستوزیا  نبروک و  کرتشم  هجو  هک  تاکارتشا ،

هراشا وا  «. دراد هبلغ  اـم  ۀـعماج  رد  زاـب  هک  وگو  تفگ یارب  مه  ًافرـص  هن  رکفتم و  ود  نداد  یراـگزاس  یاـنعم  هب  ًاـموزلهن 
رد دناوت  یمن یتنس  چیه  هزورما  هکنیا  ببس  هب  هکلب  دنشاب  یقیبطت  ۀفسلف  یانبم  فرـص  یانعم  هب  دیابن  اهنیا  : » درک

.دشاب هتسب  ورف  دوخ  رد  دناوت  یمن دشاب ، اوزنا 
کمک نارگید  هب  دندرک و  دشر  دندش ، افوکـش  دندز ، یعیبط  دتـسوداد  هب  تسد  یمالـسا  هزوح  رد  اه  هشیدنا هک  ینامز 
دوــجو هــک  یا  یرکف یا و  هشیدـــنا یاــه  قــفا هباــثم  هــب  یرگید  مــینک ، تــلفغ  یرگید  زا  میناوــت  یمن اــم  سپ  دـــندرک ،
شقن رب  دیکات  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  هفسلف  رایشنادتسا  هشیدنا  ناهج  هب  دورو  ۀزاورد  یقیبطت  ۀفـسلف  «. دراد

رکف ناـهج  میناد ، یم رکف  ناـهج  هب  دورو  یارب  یهار  ار  یقیبطت  ۀفـسلف  اـم  : » داد همادا  یقیبطت  هفـسلف  ییوگو  تفگ
یم ناونع  رگدیاه  مه  لگه و  مه  هنافـسأتم  تشادـنپ ؛ یم اهنت  ار  دوخ  مه  برغ  هک  نانچ  نآ میتسین ، اهنت  ام  ینعی 

.تینانوی اب  تسا  یواسم  هفسلف  هک  دننک 
ام تسین و  خـیرات  موق و  کی  فرـص  تسین ، ایفارغج  فرـص  رکف  ناـهج  اـما  مدرک ، ناـیب  ار  شا  هدـش دـیدشت  نم  ـالاح 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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اهنآ اـب  ندــش ، روـهقم  اـی  هرطیــس  باـب  زا  هـن  ناـمدوخ  باـب  زا  میوـش و  دراو  رکف  ناـهج  هـب  میناوـتب  هـکنیا  زا  ریغ  یهار 
.میرادن مینک ، وگو  تفگ

راـگنربخلوا شخب  ناـیاپ  «. نارگید رب  نتــشاذگ  ریثأـت  یارب  نارگید ، مـهف  یارب  تـسا  رازبا  کـی  اـهنت  وـگو  تـفگ نیارباــنب 
یاروش ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـسابلک  نیـسح  یدـیلک : تاملکیدـمحم  کـلم همطاـف  ریبد  یــسنوی |  یدزیا  دـمحم 

ترورــض ناـکما و  تاـشقانم  یبـیبح  نـسحم  نسحروـپ  مساـق  هفــسلف  اـنطع  یرــصن  هللادــبع  یگنهرف  بـالقنا  یلاــع 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۵۷۲ یراذگ : کارتشایجیورت  یسرک  نآ  ِنایاپ  ۀیرظن  دقن  یقیبطت و  ۀفسلف 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

همالع هاگشناد  انطع - اجک - ؟ یدنه  ینیچ و  هفسلف  اجک ؛ یمالسا  هفسلف   
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

رایشناد یرگـسع ، اکـستیووکار  انیلوراک  رتکد  روضح  اب  نابآ  هبنش ۳  یـسراف » نامر  رد  ناکم  درکراک   » نیالنآ تسـشن 
.دش رازگرب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ینابزیم  هب  فکارک ، ینولگای  هاگشناد  یسانشناریا 

ناـمر تـخادرپ ؛ یـسرافریغ  یاـه  ناـمر رد  ناـمز  درکراـک  هـب  یرگـسع  اکـستیووکار  تسـشن  یادـتبا  رد  اـنطع ، شرازگ  هـب 
ناوـت یم نینچ  مه دراد و  یراکـشآ  داـیز و  تهابـش  هساـمح  هب  دـنک و  یم هدافتـسا  یداـیز  یاـه  هروطـسا زا  هـک  یناـنوی 

.درک سح  نآ  رد  ار  یرتشیب  ناکم  نزو 
یناسنا یاه  تیـصخش تالاح و  اب  یدایز  یناوخمه  هک  یکفـسویاتساد  نامر  رد  صاخ  یاه  ناکم ناـمز و  زا  هدافتـسا 

«. درد ی  هناتسآ  » دننام دراد ،
.میریگ یمن رارق  انعم  نودب  یاه  ناکم رد  ام  ینعی 

دنور هدنـسیون  هک  دارفا  ۀتـشذگ  لثم  صاـخ  یاـه  ناـمز میناوت  یم اـم  دـنک و  طوبرم  مه  هب  ار  اـه  ناـمز دـناوت  یم ناـکم 
تـسا هتفرگ  تروص  یدایز  تاقیقحت  ناـمز ، هراـبرد  : » دوزفا یو.میوش  نآ  ریگرد  مینک و  کرد  دـهد  یم رییغت  ار  یداـع 

ناوت یم دـیارگ ، یم نامز  هب  یرتشیب  تیمها  اب  هک  متـسیب  نرق  ناـمر  خـیرات و  رب  دـیکأت  اـب  مهدزون  نرق  ناـمر  نیب  هک 
.دوش یم یکی  ناکم  نامز و  هک  دش  یعدم 

هب ار  ناـسنا  یناـمز  یاـه  هیـال تسا ، یناـسنا  هجوت  لـباق  هک  یناـکم  دریگرب و  رد  ار  فـلتخم  یاـه  ناـمز دـناوت  یم ناـکم 
ییاـج رگد  نآ  هـب  هـک  دـنک  یم تبحـص  ییاـه  ناـکم زا  وـکوف  لـشیم  : » داد هـمادا  یرگـسع  اکـستیووکار  «. دریگ یم دوـخ 

.نامز ندوب  قلعم  لثم  اه  ناسنا یگدنز  ندرک  نوگرگد  ینعی  مییوگ  یم
«. مینک هبرجت  ار  فلتخم  یاه  نامز میناوت  یم ام  لاح  نیع  رد  ینعی 

فلتخم یاه  نامز ندـش  هدرـشف : » دوزفا دـنک ، یم ادـیپ  طبر  ینامز  رگد  اب  یناکمرگد )  ) ییاـج رگد  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  وا 
رایــسب دــنیآرف  نـیا  زا  اریز  دروـخ ؛ یمن درد  هـب  دــیدج  تاـیبدا  رد  صوـصخ  هـب  هـک  تـسا  یعوـضوم  صاـخ ، یاــهاج  رد 

ندوـب هیـال  دـنچ  ساـسا  رب  یودـنک  یم اـفیا  یـصاخ  شقن  یـسراف  یاـه  ناـمر رد  ناـکم  ناـمز و   «. تـسا هدـش هدافتـسا 
.دنتسه صاخ  مهم و  رایسب  ناکم  نامز و  : » تفگ راتخاس 

ار دوخ  تیوـه  رگید  یاـج  رد  ناـکم  کرت  اـب  ناـسنا  اریز  دـنا ؛ مهم رایـسب  یزورما  ناگدنـسیون  یارب  ًاـصوصخم  اـه  ناـکم
.دراد دارفا  ناکم  هب  یگتسب  تیوه  نوچ  دراذگ  یم رس  تشپ 

.دراد ار  ناکم  رگد  هب  یناکم  ره  ندرک  لیدبت  ناوت  یوحن  هب  تایبدا 
ناـمر رد  ناـکم  درکراـک  هب  همادا  رد  یو  «. دـشاب زین  هدـش » یناـسنا   » هـکنیا رگم  میوـش  یمن وربور  یناـکم  اـب  تاـیبدا  رد 

دراذگ دراذگ یمیم رسرس   تشپ   تشپ ارار   دوخ   دوخ تیوه   تیوه یرگید   یرگید یاج   یاج ردرد   ناکم   ناکم کرت   کرت اباب   ناسنا   ناسنا

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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میناوت یم ًالثم  دـنک ، یم افیا  یـصاخ  شقن  یـسراف  یاه  نامر رد  ناکم   » هک درک  هراـشا  هتکن  نیا  هب  تخادرپ و  یـسراف 
مــشچ زا  رود  هــب  یا  هــبارخ روــک ، فوــب  «. مــینک لیدــبت  راداــنعم  یاــهاضف  هــب  ار  هدــش ) هتخانــش   ) هرمزور یاــه  ناــکم

حیضوت درک و  تبحص  نآ  هب  عجار یرگسع  اکستیووکار  انیلوراک  هک  دوب  یباتک  نیلوا  تیاده  قداص  روک » فوب  » اه مدآ
«. دراد یرتشیب  تیمها  نامز  رتمک و  تیمها  ناکم  باتک  نیا  رد  : » داد

نامز و هب  تشگزاب  لثم  دـنک  یم ندرک  رکف  هب  راداو  ار  هدـنناوخ  هک  ییاـه  کـینکت زا  باـتک  نیا  رد  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  وا 
ناـکم مدآ ، مشچ  زا  رود  هب  یا  هـبارخ دنتـسه ، صاـخ  رایـسب  ناـمر  نـیا  رد  اـه  ناـکم : » تـفگ دوـش  یم هدافتـسا  رارکت 
ینیع دوجو  لاح  نیع  رد  یلو  ناکم  ندوب  یـصخش  نیا  تسا و  ناکم  نآ  ی  هدنروآ دوجوب  یوار  هک  ابیز  رتخد  اب  رادید 

زا هک  درک  هراشا  بش  یانعم  یبوط و  یفورعم ، سابع  داهرف  رکیپ  لثم  یاه  نامر هب  وا  سپـس  «. تسا یعمج  تلاـح 
.دنتفرگ ماهلا  روک  فوب 

یوار یـصخش  هدـش و  یراکتـسد  ینورد و  یایند  تیاور ، دوش و  یم تیاور  رتخد  دوخ  ناـبز  زا  ناتـساد  داـهرف  رکیپ  رد 
.تسا تیعضو  دوخ  میقتسم  یانعم  دراد و  طابترا  مهاب  هک  تسا 

ۀناـخ یاـضف  دوـمحم ، دـمحا  نوـچ  یناگدنـسیون  : » تفگ همادا  رد  یو.دـنراد  دـنویپ  مـه  اـب  ناـمز  ناـکم و  یلک  روـط  هـب 
.دننک یم تیاور  ار  هدش  هتخاس  هدنسیون  طسوت  هک  ناکم )  ) یمیدق

هدید ناکم  ینیگنس  هک  باجتحا » هدزاش   » رد ًاصوصخم  دراد  یرایسب  هجوت  ناکم  هب  هک  یریشلگ  گنشوه  نینچ  مه
.دوش یم

.دننک یم یگدنز  حاورا  اب  مدرم  ییوگ  دنراد ، دوجو  ناگدنز  مه  و  هبیرغ ) انشآ و  حاورا   ) حاورا مه  ناتساد ، نیا  رد 
دنک و یم ناوتان  ار  وا  ناکاین  ءایـشا  ناکاین و  سکع  لثم  دـنک  یم یگدـنز  نآ  رد  ناتـساد  تیـصخش  هک  یناکم  ینیگنس 

.دریگ یم رارق  شرسمه  رخسمت  دروم 
: دهد یم همادا  هتسجرب  داتسا  نیا  «. دریم یم وا  دنک و  یم گنت  وا  رب  ار  ناکم  هدزاش ، لحم  ءایـشا  رد  ناگتـشذگ  دوجو 

.درک هدهاشم  ناوت  یم ار  ناسنا  ۀتسباو  تیوه  ندش  مگ  تسین و  هتسباو  ناکم  هب  نابز  هک  تسا  رواب  نیا  رب  یوار  »
.دنک صخشم  ار  تیوه  دناوت  یمن ینیع  دوجو  چیه 

«. درک نایب  دیاب  ار  تیوه 
لاؤس نیا  دور و  یم یفلتخم  یاه  ترفاسم یوار  هک  دندرک  هراشا  رادرد » یاه  هنیآ  » هب همادا  رد  یرگسع  اکـستیووکار 

رایــسب ناـمک  ناـگدرم  ناگدــنز و  یتـسیزمه  تـسا ؟ ینورد  ینهذ و  اـی  دراد  ینیع  دوـجو  تیوـه  اـیآ  هـک  دــیآ  یم شیپ 
زج یزیچ  نیا  دـهد و  ناشن  نامز  مه ار  نامز  فلتخم  یاه  هیال دراد  ار  ناکما  نیا  هک  تسا  هدنـسیون  تسد  رد  یبوخ 
رد یرگـسع  اکـستیووکار  انیلوراکتـسا  نیدامن  رـسارس  هتـشون  نیا  شتآ : رانک  یلوک  «. تسین یناـسنا  تیوه  یاـه  هیـال

شتآ رانک  یلوک  باتک  ۀرابرد  درک و  هراـشا  بش » یاـنعم  یبوط و   » و شتآ » راـنک  یلوک   » ناـمر ود  هب  ثحاـبم  یاـهتنا 
.دنک نارهت  هب  بونج  زا  یرفس  بالقنا  ی  هناتسآ رد  دوش  یم روبجم  هک  تسا  یناوج  رتخد  یلوک  : » تفگ

.تسا نیدامن  رسارس  ایند ) کرد  هب  رفس   ) غولب هب  رفس  لثم  هتشون  نیا 
.دوش یم شاقن  دنک و  یم ادیپ  تسد  لقتسم  شقن  هب  نینچ  مه

یناکمرگد - ناـکم شیاـمزآ   ) دوش یم هک  یـشیامزآ  لـیلد  هب  دـنک و  یم در  ار  متـسر  ناـخ  تفه  لـثم  یتلاـح  یلوک  رتخد 
رد ناـکم  : » داد همادا  یرگـسع  اکـستیووکار.دنیاشوخ  اـی  تسا  کاـنرطخ  اـی  گـنج  نیا  هک  دـگنجب  تـسا  روـبجم  وـکوف )

.دریگ یم وا  زا  ار  یتارایتخا  دنک و  یم دوخ  نآ  زا  ار  یبوط  هک  یا  هناخ تسا ؛ صاخ  یناکم  بش » یانعم  یبوط و  »
تیـصخش دـشر  ثعاـب  هک  دروآ  یم دوجو  هب ار  ییاـضف  یتـسیزمه ، دـنک و  یم یگدـنز  ناگتـشذگ  اـب  یبوط  رطاـخ  نیا  هب 

.دوش یم
.تسا هدش  تبحص  ناکم  نیا  هب  عجار  زین  ناگدرم » ینوفمس   » نامر رد 

.تسا تیوه  لک  زا  هراعتسا  تفگ  دوش  یم هک  دروآ  یم دوجو  هب ییاضف  ناکم ، نامز و  ندرک  هتخیمآ 
 | یدابآ نسح همطاف  راگنربخ  «. دهد ناشن  تیوه  یاراد  تدـمدنلب و  ار  اه  ناسنا تیـصخش  ات  دـنک  یم زاب  ییاج  ناکم 

ینولگای هاگـشناد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  روـک  فوـب  یـسانشناریا  تاـیبدا  یدـیلک : تاـملک  نییاـپ  کـلم همطاـف  ریبد 

 



: یراذــــگ کارتشاـــشتآ  راـــنک  یلوـــک  یرگــــسع  اکــــستیووکار  اـــنیلوراک  ناـــکم  اـــنطع  باـــجتحا  هدزاـــش  ناـــمر  فـــکارک 
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اناپ یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۲۴۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / ناریا  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یاهراتفر لاقتنا  رد  دـناوت  یم شزومآ  دـننک و  یم تفلاخم  تمواقم و  گنهرف  ینوگرگد  ربارب  رد  هعماج  یاضعا  ًـالوصا   
.دشاب هتشاد  ار  یلصا  شقن  هعماج  یگنهرف  یسایس و  ناراذگتسایس  رظندم  یاهوگلا  اب  قباطم 

.نآ اب  یمسر  ههجاوم  اب  هن  دنک ، یم تفایرد  ار  نآ  گنهرف  کی  اب  نتفرگ  سنا  اب  صخش  هک  تسا  یزیچ  شزومآ  اما   

ای یعاـمتجا  یریگداـی  ماـظن  یاـه  مسیناـکم لوـصحم  یداـیز  دـح  اـت  یعاـمتجا  یاـه  یدـنب تروـص اـه و  شنک هجیتـن  رد   
تیعضو رد  یتشادهب  ظاحل  هب  روشک  رسارس  ًابیرقت  نادنورهش  هک  یلاح  رد  ینونک ، تیعـضو  رد.دنتـسه  یریذپ  هعماج
ساسحا یرورض  دـیووک ۱۹  نوچ  یریگ  همه یرامیب  ربارب  رد  دارفا  دـیدج  یریذـپ  هعماج دـنرب ، یم رـس  هب  ینارحب  زمرق و 

.دوش یم

رد اــنورک  سوریو  یریگ  هـمه زا  دــعبییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تأـیه  وـضع  سانـش ، مدرمیئازریم نیــسح  رتـکد 
اه هاـگن مولع ، رد  ناـسنا  فرگـش  یاـه  تفرـشیپ هب  هجوت  اـب  نآ و  زا  یـشان  هدرتسگ  یاـهریم  گرم و  هظحـالم  ناـهج و 
، دــعب یکدــنا  هـک  تـفر  یم دــیما  دــش و  هــتخود  یکــشزپ  یهاگــشیامزآ و  موــلع  ناــیلوتم  هــب  یراــمیب  نــیا  راــهم  یارب 

.دبای ییاهر  کانرطخ  سوریو  نیا  رش  زا  ناهج  دوش و  شیامزآ  مالعا و  نآ  راهم  یارب  یملع  یاه  لح هار
تسین و اکتا  لباق  دنمتردق و  دوش  یم ییامنزاب  اه  هناسر رد  هک  ردقنآ  رشب ، ملع  ًارهاظ  هک  دش  هدهاشم  لمع ، رد  اما 
مرجـال و تدـم ، نـیا  رد  دـشاب و  یرـشب  هعماـج  هدـناوخان  ناـمهیم  ینـالوط  یتدـم  یارب  دـیاش  سوریو  نـیا  هجیتـن ، رد 

! دناشکب گرم  ماک  هب  ار  اه  ناسنا زا  یرایسب  هنافسأتم ،
، یناگمه شزومآ  هلأسم  دوخ ، هب  دوخ  نسکاو ، فشک  نوچ  یملع  یاه  لح هار نتفای  یارب  اهوپاکت  رانک  رد  نیارباـنب ،

یکی.دوش یم لدب  سوریو  نیا  هب  التبا  زا  یـشان  تاراسخ  شهاک  یارب  اهراکهار  اه و  تسایـس نیرت  یلـصا زا  یکی  هب 
شقن یاـنعم   هب  نـیا  تـسا و  نآ  ندوـب  یباـستکا  دـنراد ، قـفاوت  نآ  رب  نارظنبحاـص  هـمه  هـک  گـنهرف ، یاـه  یگژیو زا 

.تسا هعماج  کی  رد  دیدج  یراتفر  یاه  هراو تداع  اهوگلا و  داجیا  رد  شزومآ  مهم 
یاهراتفر لاقتنا  رد  دـناوت  یم شزومآ  دـننک و  یم تفلاخم  تمواقم و  گنهرف  ینوگرگد  ربارب  رد  هعماج  یاضعا  ًـالوصا 

.دشاب هتشاد  ار  یلصا  شقن  هعماج  یگنهرف  یسایس و  ناراذگتسایس  رظندم  یاهوگلا  اب  قباطم 
.نآ اب  یمسر  ههجاوم  اب  هن  دنک ، یم تفایرد  ار  نآ  گنهرف  کی  اب  نتفرگ  سنا  اب  صخش  هک  تسا  یزیچ  شزومآ  اما 

لوط رد  هک  تسا  یگنهرف  یرما  دوش ، یم دارفا  یریذپ  هعماج هب  رجنم  هک  شزومآ  دـنیآرف  هک   درک  اعدا  ناوت  یم سپ 
دنیآرف نودــب  ای  هعماـج چــیه  ًاتدــعاق.دراد  هعماـج  نآ  تاداـقتعا  اـهرواب و  اـب  یمکحم  طاــبترا  دریگ و  یم لکــش  ناــمز 

ریذپ مهف  رگیدکی  یارب  ار  یعامتجا  نالماع  یاه  شنک لامعا و  هچنآ  هک  ارچ  درادن  رارمتـسا  اقب و  ناکما  یریذـپ  هعماج
.تسا یریذپ  هعماج دنیآرف  دنک ، یم ریذپ  ینیب  شیپ و 

هک دـــننک  یم لــمع  هنوــگ  ناــمه  هعماــج  دارفا  تــسا و  یعاــمتجا  شنک  قــطنم  یریذـــپ  هعماـــج رت ، قــیقد ریبــعت  هــب 
.دنا هدش ریذپ  هعماج
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ای یعاـمتجا  یریگداـی  ماـظن  یاـه  مسیناـکم لوـصحم  یداـیز  دـح  اـت  یعاـمتجا  یاـه  یدــنب تروـص اـه و  شنک هجیتـن  رد 
رد یتشادــهب  ظاـحل  هـب  روـشک  رــسارس  ًاـبیرقت  نادنورهــش  هـک  یلاـح  رد  ینوـنک ، تیعــضو  رد.دنتــسه  یریذــپ  هعماــج

یرورض دیووک ۱۹  نوچ  یریگ  همه یرامیب  ربارب  رد  دارفا  دیدج  یریذپ  هعماج دنرب ، یم رس  هب  ینارحب  زمرق و  تیعـضو 
.دوش یم ساسحا 

، یرامیب راـهم  ینعی  نآ ، هناـنیبشوخ  لکـش  رد  یتسیزمه و  یارب  سوریو ، نیا  کاـنرطخ  روآ و  گرم عویـش  هب  هجوت  اـب 
مدـع نیا  بقاوع  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دـننک  هبرجت  ار  یتارییغت  زین  هعماج  دارفا  یراـتفر  یاـه  هراو تداـع  تسا  زاـین 

.دوب دهاوخ  ریذپان  ناربج دیدج  یریذپ  هعماج
اه هناسر یـشزومآ و  یاهداهن  نآ  زا  سپ  دور و  یم رامـش  هب  یریذپ  هعماج دـنیآرف  رگزاغآ  هداوناخ  ًالوصا  هک  روط  نامه

یریذـپ هعماج دـنیآرف  یارب  یراذگتـسایس  رد  اهداهن  نیا  زا  مادـک  ره  تسا  مزـال  دـنریگ ، یم هدـهع  هب  ار  تیرومأـم  نیا 
.دنریگ رارق  هجوت  دروم  سوریو  نیا  اب  ههجاوم  رد  دارفا  رثؤم 

شزوـمآ اـب  اـت  دــشاب  هتــشاد  رت  گـنررپ یــشقن  دــناوتب  اـنورک  راـهم  یارب  یــشزومآ  یاـهداهن  اـه و  هناـسر دــیاش  اـجنیا  رد 
یـشزومآ و یاه  همانرب یزادـنا  هار ات  یتشادـهب  یاهدومنهر  یزاـس  یلمع زا  اـنورک ، اـب  هلباـقم  یاـه  مزیناـکم اـهراکهار و 

.دنهد یرای  یریذپ  گنهرف دنیآرف  نیا  یلصا  یاه  هتسه ناونع  هب ار  اه  هداوناخ یمرگرس ،
یاه یناـسر عـالطا راـنک  رد  اـنورک ، راـهم  یارب  یناـگمه  شزومآ  یارب  ورین  نیرتراذـگرثا  ناونع  هب  اـه  هناـسر نم ، رظن  هب 

، یزاـسدامتعا یلم ، یگتــسبمه  حیحــص ، یاـه  هراو تداـع دـیلوت  رد  یموـمع  جیــسب  رد  مـهم  یلماـع  دــنناوت  یم رثؤـم ،
هتشاد هدهعرب  یگنهرف  رییغت  نیا  رد  مهم  یشقن  مدرم  یارب  یناور  تمالس  داجیا  دیما و  حور  ندیمد  یشخب ، یهاگآ

.دنشاب

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

یپ رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  لقتسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  وجـشناد ، یرازگربخ  هاگـشناد  هورگ  شرازگ  هب 
روـهمج سیئر  هـب  باـطخ  هـعقاو ، نـیا  هـب  ناریا  تـلود  فیعــض  شنکاو  یرگ و  شنک هـسنارف و  روـهمج  سیئر  تناــها 
هزرابم رارمتسا  تروص  رد  یهلا  ریذپاندیدرت  هدعو  یزوریپ  :» تسا ریز  حرش  هب  روکذم  همان  نتم.درک  رـشتنم  ار  یا  همان

راچد اـه  ینمـشد همادا  زا  دـیابن  نیارباـنب  تسا  ناربکتـسم  تعیبط  قح ، ههبج  اـب  ینمـشد  تسا ؛ اـه  یتخـس لـمحت  و 
.دش بجعت 

نسح رتکد  نیملسملاو  مالسالا تجح یاقآ  بانجناریا  یمالـسا  یروهمج  مرتحم  تسایر  ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ بالقنا ، ربهر 
(، ص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  سدـقم  تحاس  هب  یوسنارف  تاـماقم  ریخا  زیمآ  نیهوت مادـقا  یپ  ردـمکیلع  مالـسیناحور 

یناحور یناحور زازا   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد لقتسم   لقتسم نایوجشناد   نایوجشناد یمالسا   یمالسا نمجنا   نمجنا تساوخرد   تساوخرد

روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 
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دنت تدـش  هب  فراـعتمان و  تاراـهظا  هـک  تـسا  نآ  زا  یکاـح  دـهاوش  - ۱: مینک ضرع  امـش  تمدـخ  ار  یتاکن  میدـید  مزـال 
تاـساسحا ندرک  راد  هـحیرج زا  رتارف  یفدـه  راـبگرم ، یژولوئدــیا  کـی  هـب  نآ  فیــصوت  مالــسا و  هـیلع  نورکم  لـئوناما 

زا چوپ  هسنارف و  رد  ریخا  لاس  دنچ  تاضارتعا  جوم  هک  تسا  نیا  تیعقاو.دشاب  هتشاد  ناملـسم  درایلیم  کی  زا  شیب 
دهم یللملا ، نـیب یاــضف  رد  هـک  ار  هــسنارف  ی  هــهجو یگتــسب ،) مــه یربارب ، یدازآ ،  ) نورکم یاــه  راعــش ندــمآرد  بآ 
دــسر یم رظن  هــب  تاــباختنا ۲۰۲۲ ، نتــشاد  شیپ  رد  هــب  هجوــت  اــب.تسا  هدرک  بارخ  دوــش ، یم هدرمـــش  یـــسارکومد 

ناناملـــسم و هـــب  هـــلمح  اـــپورا  ی  هیداـــحتا ظـــفح  زا  ندـــش  دـــیماان  زا  سپ  نورکم ، یتاـــباختنا  مـــیت  یاـــه  تساـــیس
.دنا هداد صیخشت  تاغیلبت  عورش  یارب  هنیزگ  نیرتهب  ار  ناش  تاسدقم

، رما نـیا  تـسا و  هداد  یاـج  دوـخ  رد  ار  ناملـسم  تـیعمج  نیرتـشیب  هـک  تـسا  ییاـپورا  یاـه  روـشک هـلمج  زا  هـسنارف 
هک روـط  ناــمه - ۲ .تــسا هدــش  روــشک  نــیا  ناناملــسم  رب  هــسنارف  تــلود  زا  یدــیدش  یاــه  راــشف ندــمآ  دراو  ثعاــب 

تاـماقم تاـشامم  ینیـشن و  بقع تفگ  ناوـت  یم تـسا و  برغ  رامعتـسا  مالـسا ، ناـهج  یلـصا  نمـشد  دیرـضحتسم ،
.دیآ یم رامش  هب  نورکم  تراسج  یلصا  للع  زا  یمالسا ، یاه  روشک

نیا یزاس  یداع  یولج  دیاب  دربهار ، کی  ناونع  هب  یناهج ، رامعتـسا  لطاب  نایرج  هیلع  رگیدـکی  اب  ناناملـسم  تدـحو 
.دریگب ار  ناهج  رسارس  رد  قح  یادص  ندش  هدینش  عناوم  تامادقا و 

تدحو اریز  تسا ، یرورـض  عضوم  کی  رب  نانآ  یمالک  مه  مچرپ و  کی  ریز  رد  ناناملـسم  یگتـسبمه  رـضاح ، لاح  رد 
یروهمج عضاوم  - ۳ .دنکـش یم مه  رد  ار  نانآ  بیرف  گنرین و  دـنک و  یم عفد  ار  نانمـشد  موجه  هک  تسا  یتردـق  نانآ 
نایناهج نیب  هرذ ریز  هقطنم  ناملسم  یاه  تلم زا  یرایسب  یاوشیپ  مالـسا و  ناهج  راد  مچرپ ناونع  هب  ناریا  یمالـسا 

.دراد رارق 
هتـشاد هنیمز  نیا  رد  یرت  هناعطاق عضوم  دـهدن و  ناشن  یللعت  اه  تمرح کته  نیا  لباقم  رد  دور  یم راظتنا  تلود  زا 

.دشاب
دوخ یطابترا  لاناک  اهنت  دـهاوخ  یم تلود  هک  دزاس  یم رداـبتم  نهذ  هب  ار  بلطم  نیا  هناـعطاق ، یریگ  عضوم رد  لـلعت 

رد نیا  دمدب ؛ ماجرب  دـسج  هب  یحور  هسنارف  کمک  اب  دـناوتب  ات  دـنک  ظفح  ار  هسنارف  صوصخلا  یلع اپورا ، یاکیئورت  اب 
.تسا هتشاد  ناریا  یمالسا  یروهمج  لباقم  رد  یدنت  عضاوم  ًاررکم  هسنارف  تلود  هک  تسا  یلاح 

یعـضوم دـمد ، یم ییارگ  طارفا شتآ  رب  مادـقا  نیا  دـندرک  نایب  هک  تیئوت  کی  بلاق  رد  فیرظ ، یاـقآ  ریخا  رظن  راـهظا 
یمالسا یروهمج  تلود  دنراد  راظتنا  ناریا  ناملسم  تلم  هدوبن و  ناناملـسم  هب  تمرح  کته  نیا  لباقم  رد  هناعطاق 

« .دنک حرطم  ار  دوخ  هناعطاق  حیرص و  عضوم  طلغ ، یاه  یجنس تحلصم زا  رود  هب  ناریا 

۵۵
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۳۹۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

یئابطابط همالع  هاگشناد  یرادا  نانکراک  باهذ  بایا و  سیورس  یراذگاو  یمومع  هصقانم 
هصقانم قـیرط  زا  ار  دوـخ  زاـین  دروـم  یرادا  ناــنکراک  باــهذ  باــیا و  سیورــس  دراد  رظن  رد  یئاــبطابط  همالع  هاگشناد 

.دیامن راذگاو 
روما تیریدـم  هب  زور  هد  تدـم  فرظ  رثکادـح  هصقانم  رد  تکرـش  طیارـش  زا  عالطا  یارب  دوش  یم  توعد  نایـضاقتم  زا 

.دنیامن هعجارم  تاکرادت ) هرادا   ) یرادا
هصقانم یهگآ 

دادرارق

همالع همالع هاگشناد   هاگشناد یرادا   یرادا نانکراک   نانکراک باهذ   باهذ بایا  وو   بایا سیورس   سیورس یراذگاو   یراذگاو یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم
یئابطابط یئابطابط

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 9   3۴۵
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دادرارق طیارش 
یصاصتخا طیارش 

هصقانم رد  تکرش  مرف 
تمیق داهنشیپ 
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۵۵
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۵:۰۰ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

یئابطابط همالع  هاگشناد  رد  یربـهر  مـظعم  ماـقم  یگدـنیامن  داـهن  وجـشناد ، یرازگربـخ  هاگــشناد  راـگنربخ  شرازگ  هـب 
رازگرب یگنوگچ » ییارچ و  یتسیچ ، یناسنا ؛ مولع  لوحت   » ناونع اب  ار  هاگشناد  نیا  ناداتسا  هژیو  ییازفا  تفرعم هرود 
رانیبو هناماس  قیرط  زا  یزاجم و  تروص  هب ات ۲۰  تعاس ۱۸  هبنشکی  یاه  زور یراج  لاس  هام  نابآ رد  هرود  نیا.دنک  یم

هـسسؤم هفـسلف  هورگ  مامت  داتـسا یفیرـش ، نیـسح دـمحا  رتکد  مالـسالا  تجح روضح  اـب  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد 
رازگرب یناـسنا  موـلع  رد  نیداـینب  تاـقیقحت  یـشهوژپ  - یملع هـلجم  ریبدرـس  و  هر )  ) ینیمخ ماـما  یـشهوژپ  یـشزومآ و 
همالع هاگشناد  ناداتــسا  دراد و  هـمادا  هاـم  ناــبآ اـت ۹  زاـغآ و  هاـم  ناــبآ هبنــشود ۵  زور  زا  هرود  نـیا  ماــن  تبث.دوـش یم
ناسر مایپ رد  یاه ۰۹۱۲۷۲۷۵۰۶۳ و ۰۹۱۳۴۸۳۸۹۰۰  هرامـش هب  ار  دوخ  تاصخـشم  دنناوت  یم مان  تبث یارب  یئابطابط 

.دنریگب سامت  هرامش ۰۲۱۴۸۳۹۳۵۳۴  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  دننک و  لاسرا  پا  ستاو

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

همالع هاگشناد  یگنوگچ - ؟ ییارچ و  یتسیچ ، یناسنا ؛ مولع  لوحت   » ناونع اب  ناداتسا  هژیو  ییازفا  فرعم هرود   
ییابطابط

۵۵
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۴۵



ناریا باتک  یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

رازگرب باتک  رهش  یگنهرف  زکرم  رد  یناکدرا  یرواد اضر  هزیاج  هرود  نیمـشش  یادها  مسارم  رهم ، یرازگربخ  شرازگ  هب 

زاغآ زاغآ دوش /  /  دوش یمیم رازگرب   رازگرب یناسنا   یناسنا مولع   مولع لوحت   لوحت ناونع   ناونع اباب   دیتاسا   دیتاسا هژیو   هژیو ییازفا   ییازفا فرعم فرعم هرود   هرود
نابآ نابآ مجنپ   مجنپ زورما ، ، زورما زازا   مان   مان تبث تبث

روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 

درخ درخ هبهب   یرادافو   یرادافو // تسین تسین هدوهیب   هدوهیب یعازتنا  وو   یعازتنا روما   روما هرابرد   هرابرد ثحب   ثحب هفسلف   هفسلف

یارب بزح و  یژولوئدـیا و  تسایــس و  هـن  تـسا و  هدوـهیب  یعازتـنا  روـما  زا  ثـحب  هـن  هفــسلف  تـفگ : موـلع  ناتــسگنهرف  سیئر 
.تسا هدماین  دوجو  هب  مه  صخش  تسایس و  یأر و  نآ  لوق و  نیا  زا  یراد  بناج

 

https://snn.ir/fa/news/885320/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%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-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://snn.ir/fa/news/885320/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%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-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5056316/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5056316/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF


.دش
نیرتــهب هـب  هلاــس  هـمه دوــش ، یم رازگرب  یناــکدرا  یرواد اــضر  تیاــمح  یرکف و  مـه اــب  لاــس ۱۳۹۴  زا  هــک  هزیاــج  نــیا 

.دوش یم ادها  هفسلف  یرتکد  ی  هرود یاه  هلاسر
داوجدــمحم حلــصم ، رغــصا  یلع هداز ، بلاـط دیمحدیــس  یکوزاــپ ، مارهــش  یباهــش ، ءایــض زیورپ  یناــکدرا ، یرواد اــضر 
یکیتوـنمره یـسانشرادیدپ  رد  یمهفدوـخ  لـیلحت  یـسررب و   » ی هلاـسر ود  هک  دـندوب  هرود  نـیا  نارواد  تـئیه  ناـیفاص 

دقن  » ناـیفاص و داوجدـمحم  ی  هرواـشم لوقاـش و  فـسوی  ییاـمنهار  اـب  یتاـکرب  مرکا  هدیـس ی  هتـشون روـکیر » رگدـیه و 
اب وـلگیب  یجاـح یداهدـمحم  ی  هتـشون روـگکریک » ی  هشیدـنا رد  یبدا  ی  هفـسلف رظنم  زا  لـگه  ی  هفــسلف رد  کـیتکلاید 

.دندیزگرب ار  نایموجن  یلعریما  یناخلیا و  دمحم  ی  هرواشم یناخدارم و  یلع  یرگسمربکا و  یلعدمحا  ییامنهار 
.دش شخپ  یگنهرف  زکرم  مارگاتسنیا  ی  هحفص زا  یزاجم  تروص  هب هزیاج  نیا  یادها  مسارم 

.دش دنهاوخ  رشتنم  زین  سمره  رشن  طسوت  هلاسر  ود  ره  ریدقت ، حول  یدقن و  زیاوج  رب  هوالع  تسا  ینتفگ 
شسرپ و حرط  وگو ، تفگ تشاد : راهظا  باتک ، رهش  یگنهرف  نواعم  یناخدمحم ، رغصا  یلع تسشن ، نیا  یادتبا  رد 

.تسا هفسلف  خیرات  رد  مهم  ثحابم  زا  یکی  لئاسم  لیلحت 
.دننک هجوت  رتشیب  ثحابم  یفسلف  لیلحت  هب  ملق  گنهرف و  باحصا  زورما  هک  تسا  هتسیاب 

یاـهوگو تـفگ هار  زا  شیوـخ و  ی  هژیو یکیتکلاـید  شور  رد  طارقــس  ار  یفــسلف  لـیلحت  شور  زا  لـصاح  راـبنارگ  تـنس 
همادا وطـسرا  نوطـالفا و  دزن  یـصاخ  یاـه  هنوگ هب  هک  دیـشک  ییاـیاز  ییاـیوپ و  زا  نیون  یا  هصرع هب  یطارقـس  ی  هزاوآرپ

.تفای
مهارف رنه  بدا و  هشیدـنا ، باحـصا  یوـگو  تفگ یارب  ار  یرتـسب  هتـشذگ  ی  ههد ود  رد  زین  باـتک  رهـش  یگنهرف  زکرم 

.دهد یم شرتسگ  ار  نآ  فلتخم  یاه  همانرب اب  تسا و  هدرک 
یاه شـسرپ دـقن ، یاضف  یگتفای ، هعـسوت هب  هک  تسا  اه  همانرب نیا  زا  یکی  یناـکدرا  یرواد اـضر  رتکد  ی  هزیاـج یادـها 

.دنک یم ینایاش  کمک  هعماج  رد  یدج 
.تسا هرمزور  یگدنز  هفسلف و  هب  هجوت  هفسلف ، ی  هزوح رد  رگید  ی  هتکن داد : همادا  یو 

هب هزادــنا  هـچ  اـت  زورما  ًـالثم  تـسا ؟ صاوـخ  یارب  طـقف  اــیآ  دراد و  اــم  ی  هرمزور یگدــنز  رد  یریثأــت  هـچ  هفــسلف  هـکنیا 
.مینک یم هجوت  انورک  دننام  راوشد ، هتخانشان و  یاهدادیور  حلص ، نتسیز ، رتهب  تلیضف ، قالخا ، لثم  یلئاسم 

.تسا هتشاد  یا  هژیو هجوت  هرمزور  یگدنز  هفسلف و  دنویپ  هب  هتشذگ  ی  ههد دنچ  رد  یرواد  رتکد 
جرب هب  ار  هفـسلف  هـک  دـنک  یم لاـبند  ار  یناـسک  راـصحنا  زا  هفـسلف  ندرک  جراـخ  یزرو و  هفـسلف هـب  کـمک  هزیاـج  نـیا  و 

.دننک یگدومخ  فعض و  ًاتیاهن  یکرحت و  یب راچد  ار  نآ  تسا  نکمم  دنناشک و  یم یجاع 
رایـسب یفــسلف  راـثآ  ناریا  رد  هناتخبــشوخ  تـفگ : ناریا  رد  هفــسلف  ی  هزوـح رد  هدـش  رــشتنم  یاـه  باـتک ی  هراـبرد یو 

.تسا بولطم  یفیلأت ، مه  همجرت  مه  یفسلف ، یاه  باتک هب  ناگدنناوخ  لابقا  دوش و  یم رشتنم 
فیلأت ناریا  رد  هفـسلف  ی  هزوح رد  هک  یراثآ  زا  تسا و  هفرط  کی یا  هداـج زین  همجرت  دراد و  هبلغ  فیلأـت  رب  همجرت  اـما 

.دوش یم همجرت  رگید  یاه  نابز هب  رتمک  دوش  یم
! تسین هدوهیب  هفسلف 

جنپ رد  درک : راـهظا  هفــسلف  ی  هدـیزگرب یاـه  هلاـسر هـب  هزیاـج  یادــها  ی  هرود نیمــشش  مـسارم  رد  یناـکدرا  یرواد اـضر 
تسا و هدوب  نم  زیزع  ناراکمه  ناتـسود و  داهنـشیپ  هب  هزیاـج  نیا  سیـسأت  هک  مدرک  هراـشا  مسارم  نیا  یلبق  ی  هرود

.دنهد یم هداد و  ماجنا  ناشیا  ار  نآ  یاهراک  ی  همه
یرواد مان  هب  ار  هزیاج  میراذگ ، یم مارتحا  ناریپ  هب  بدا  مکح  هب  ام  مرت و  هدروخلاس همه  زا  نم  نانآ  عمج  رد  نوچ  و 

.دنا هدیمان
وا ی  هراـبرد اـجنآ  اـجنیا و  هک  تـسین  یـسک  ًاملـسم  تـسیک ؟ تـسوا  ماـن  هـب  ار  هزیاـج  هـک  یـصخش  نـیا  داد : هـمادا  یو 

.دنناوخ یم کینکت  ددجت و  اب  فلاخم  ار  وا  دنسیون و  یم
.میدنبب ناهج  یور  هب  ار  روشک  یاهرد  دیوگ  یم هن  تسا و  کینکت  ملع و  ددجت و  برغ و  نمشد  هن  وا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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ینونک ناهج  رد  مینک و  یم هچ  میتسه و  هک  مینیبب  مینک و  رکف  دیوگ  یم تسا و  هفـسلف  ی  هداس یوجـشناد  ًافرـص  وا 
.میشکب نوریب  بآ  زا  ار  دوخ  میلگ  دیاب  هنوگچ 

لودع ی  هیام دشاب  رگا  هک  تسین  تفلاخم  دصق  نآ  رد  تسا و  تفایرد  کرد و  یارب  ملع  یتح  کینکت و  ددجت و  دـقن 
.دوش یم هفسلف  زا 

میهاوخ یم میراد و  یم تسود  ار  هفـسلف  درخ و  ییاـناد و  هک  تسا  نیا  اـم  عـمج  کرتـشم  هجو  دوزفا : یناـکدرا  یرواد
.مینک هفسلف  فرص  ار  دوخ  ّمه  ی  همه میشاب و  رادافو  اهنآ  هب 

ار دـیفم  یاهراک  هک  تسین  درخ  تیاـعر  طرـش  درک و  دـیابن  هفـسلف  فرـص  ار  رمع  هک  دـنا  هتفگ و  دـنیوگب ، یناـسک  دـیاش 
.دنوش لوغشم  هفسلف  هب  دنراذگاو و 

هنـسرگ دـنراد و  یراـتفرگ  رازه  ناریا  مدرم  هک  یناـمز  رد  تفگ ، نم  هب  ضارتعا  هب  هتخیمآ  نحل  اـب  یـصخش  مه  یزور 
.دیا هفسلف راک  لوغشم  تحار  هدوسآ و  امش  دننک ، یم ناج  نان  لغش و  هار  رد 

.تسا نیسحت  لباق امش  تاساسحا  متفگ ،
؟ دـینکب دـیناوت  یم دـیهاوخ و  یم هچ  دـیا و  هدرک هچ  مدرم  یاهدرد  نامرد  یارب  دـیرادن ، هفـسلف  هب  یراـک  هک  امـش  یلو 

.تشادن یخساپ 
هک تسا  هدـش  هچ  ارچ و  هک  مینک  رکف  تسین  رتهب  مینک ، راهظا  ار  نآ  مینامب و  تاساسحا  رد  هکنیا  یاج  هب اـیآ  متفگ ،
رد دـیاب  نامدرم  نهک ، یخیرات  ی  هقباس یدام و  یناسنا و  میظع  عبانم  ناوارف و  یاه  ناکما اب  ناریا ، لثم  یروشک  رد 

.دشیدنا یم مه  لئاسم  نیا  هب  هفسلف  دنشاب ؟ رگید  تائالتبا  عاونا  شاعم و  یانگنت 
رهوج و هداـم و  تروص و  یعازتـنا  میهاـفم  هب  لاغتـشا  ظاـفلا و  ثحب  هفـسلف  درک : حیرـصت  مولع  ناتـسگنهرف  سیئر 

.تسین لولعم  تلع و  َضَرع و 
دوجوم ناهج  رد  هک  دنادب  دیایب و  نآ  یاه  هولج دوجو و  کرد  هب  یهار  دهاوخ  یم دنک ، یم ثحب  انعم  نیا  زا  رگا  هکلب 

.تسا یَضَرع  َضَرع و  اه  مادک یرهوج و  رهوج و  اهزیچ  هچ 
.تسین یرکف  یتیلوغشم  یعازتنا و  یرما  هفسلف 

.درک یمن ادیپ  خیرات  رد  ینأش  ییاج و  دوب ، نینچ  رگا  و 
نآ لوق و  نیا  زا  یراد  بناج یارب  بزح و  یژولوئدـیا و  تسایـس و  هن  تسا و  هدوهیب  یعازتنا  روما  زا  ثحب  هن  هفـسلف 

.تسا هدماین  دوجو  هب  مه  صخش  تسایس و  یأر و 
هک دنناد  یمن دنا و  هناگیب هفسلف  اب  دننز  یم هفسلف  ی  هزوح نآ  ای  نیا  هب  باستنا  بسچرب  هفسلف  لها  هب  هک  یناسک 

بـصعت نآ  دروم  رد  دـننک و  یمن لیدـبت  داقتعا  هب  ار  نآ  دنـشاب ، هتـشاد  قلعت  هقالع و  یا  هفـسلف ره  هب  هفـسلف  لـها 
.دنزرو یمن

.تسا نآ  یاه  هولج نوئش و  دوجو و  کرد  دش  هتفگ  هک  نانچ هفسلف 
ترورـض دـیاش  دراد و  صاـخ  تـیمها  تـسا ، هدـش  داـینب  هفـسلف  رب  نآ  خـیرات  هـک  اـم ، ناـمز  رد  صوـصخ  هـب کرد  نـیا 

.دشاب هدش  ناهج  ی  همه خیرات 
.تسا هدشن  انب  هفسلف  یانبم  رب  ددجت  خیرات  زج  ینارود  خیرات و  چیه  درک : حیرصت  یو 

.دنراذگب ار  یفسلف  درخ  رب  ینتبم  یاه  هنیدم یفسلف  یانب  دندیشوک  توافتم  هار  ود  زا  وطسرا  نوطالفا و 
.دندش هدنیآ  ناملعم  اهنآ  دیسر و  رس  هب  ینانوی  ی  هرود اما 

.هزات یهاگن  اب  هتبلا  دش ، حرطم  هعماج  رد  یلقع  ماظن  ی  هلأسم هرابود  سناسنر  رد  هکنیا  ات 
نورق یاه  هفـسلف رد  هدـش  فصو  فیرعت و  ِدـیدج  درخ  دـنتخادنارد و  ار  یدـیدج  یلقع  مظن  حرط  سناـسنر  نارکفتم 

.تسا دیدج  ناهج  شخب  تروص مهدزون  مهدجه و  مهدفه و 
.تسین یبوخ  ی  هناشن هفسلف  نادقف  دوبن و  ام  نامز  رد  تهج ، نیا  هب 

.میراد زاین  هفسلف  هب  ام 
.دراد زاین  هفسلف  هب  زورما  ناهج 

 



.دنک ور  نآ  هب  دناوت  یم دازآ  حور  دیآ و  یمرب دازآ  حور  زا  تسا و  دازآ  ثحب  هفسلف 
هفسلف یرتکد  یاه  هلاسر هب  یتقو  ام  عمج  دینادب  ات  مدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  داد : حیضوت  نارهت  هاگشناد  داتسا  نیا 

.تسا هتخادرپ  یفسلف  ی  هزوح هفسلف و  مادک  هب  هلاسر  هک  درادن  نیا  هب  یراک  دنک ، یم هاگن 
لثم ییاـنعم  یب هـجو و  یب یاــه  بـسچرب هفــسلف  اــب  ناــگناگیب  نوـچ  هـک  تـسا  هدــش  راــهظا  ینارگن  نـیا  یهاــگ  یلو 
یاه هفسلف یـسانشرادیدپ و  هب  عجار  یاه  هلاسر نارواد  تئیه هک  دننک  نامگ  یناسک  دیاش  دننز ، یم نم  هب  یرگدیاه 

.دراد یم مدقم  دناد و  یم حجرم  ار  سناتسیزگا 
.دوشن اهرادنپ  لیبق  نیا  راچد  یسک  مراودیما 

.دش هلاسر  نیرتهب  یلیلحت  ی  هفسلف رد  یا  هلاسر هک  میدش  لاحشوخ  رایسب  راب  کی مناتسود  نم و 
هجوـت ارچ  یتــسار  هـک  مـینک  رکف  دــیابن  اــیآ  مـینکب ؟ میناوـت  یم هـچ  عــضو  نـیا  رد  اــما  تـفگ : دــیکأت  اــب  یناــکدرا  یرواد

دیاش تسا ؟ یـسانشرادیدپ  صوصخ  هب رـصاعم و  یاه  هفـسلف هب  هفـسلف  لها  ناناوج  نیرتدعتـسم  نیرت و  هتـسیاش
.دراد دوجو  هجوت  نیا  ناکما  ای  دوش  یم هجوت  نآ  لئاسم  خیرات و  هب  یسانشرادیدپ  رد  هک  دشاب  نیا  نآ  هجو 

.دنراد یسانشرادیدپ  هب  صاخ  هجوت  زین  کیتیلانآ  ی  هزوح نافوسلیف  زا  یضعب  هک  تسا  یلمأت  لباق ی  هتکن نیا 
.دندش هزیاج  دزمان  زاتمم  ی  هلاسر ود  هناتخبشوخ  لاسما 

تسا و هتخادرپ  لـگه  کـیتکلاید  زا  روگکری  یک دـقن  هب  تسا ، وـلگیب  یجاـح یداهدـمحم  رتـکد  نآ  ی  هدنـسیون هک  یکی 
رگدـیاه و کـیتونمره  یـسانشرادیدپ و  زا  یهجو  ناـیب  هب  تسا ، یتاـکرب  مرکا  هدیـس رتـکد  هب  قلعتم  هک  رگید  ی  هلاـسر

.دراد صاصتخا  روکیر  لپ 
قیقد حرط  هب  هکلب  دـنهد ، یمن تیمها  تسا ، هدـش  رظن  ناـنآ  یارآ  رد  هک  یناـفوسلیف  اـه و  هلاـسر نیواـنع  هب  نارواد 

.دننک یم رظن  تامدقم  بیترت  زا  تسرد  یریگ  هجیتن طابنتسا و  یرکف و  طابضنا  مظن و  تیاعر  لئاسم و 
هفسلف  یوسو  تمس زا  تبقارم 

لئاـسم ی  هراـبرد اـم  اـت  تسا  یا  هزیگنا نآ ، جـیاتن  ی  همه نمـض  رد  اـه  هماـنرب هنوـگ  نـیا درک : راـهظا  حلـصم  رغـصا  یلع
.مینک وگو  تفگ نام ، هعماج رد  هفسلف  شهوژپو  شزومآ یلصا ،

.دنسیون یم یبوخ  یلیخ  یاه  هلاسر دنوش و  یم لیصحتلا  غراف یرتکد  یوجشناد  یدادعت  لاس ، ره 
.دریگ یم رارق  یرواد  ی  هنودرگ رد  دوش و  یم هداتسرف  یناکدرا  یرواد رتکد  ی  هزیاج ی  هناخریبد یارب  اهنآ  زا  یخرب 

ناتـسود دریگ و  یم رارق  یرواد  ی  هتوب رد  زین  هدـش  هتفرگراـک  هب یاـه  شور اـهراک ، نیا  نزو  اوتحم و  یـسررب  ِنمـض  رد 
.دنوش یم قیوشت  دنا ، هداد ماجنا  ار  ناشراک  یژرنارپ  قوذرپ و  هک  یناوج 

.تسا روآرورس  رایسب  نیا 
دـــیدج و یاــه  لــسن زورما  یدـــنم  هقــالع تاــعوضوم ، اــهراک و  یوــسو  تمـــس دـــصر  تــصرف  ًـــالومعم  نــیا ، راـــنک  رد 

.تسا یبوخ  نازیم  هک  دیآ  یم مهارف  دیتاسا  یاه  شالت یوسو  تمس
اب نامدوخ  تبـسن  مه  نام  هعماج رد  هفـسلف  شقن  دوجو و  ی  هرابرد مه  اـم  دوش  یم ثعاـب  هراونـشج  نیا  نینچمه ،

.میشیدنیب ناریا  زا  جراخ  ناهج 
اب یتبــسن  ناـفوسلیف  یاـهراک  ینــالوط و  یاــه  شــشوک هـک  میدــهاش  هراوـمه  یفــسلف ، رکفت  زاــغآ  زا  درک : ناــیب  یو 

.تسا هتفرگ  تروص  نتشاذگ  ریثأت  دصق  هب  هتشاد و  اهنآ  ی  هنامز
.دسر یمن نایاپ  هب  هاگ  چیه تبسن  نیا  زا  شسرپ 

ناـبز اــب  زین  وا  زا  دــعب  یفوـسلیف  ره  و  تـسیچ »؟ وـت  راــک  طارقــس   » هـک هدــش  حرطم  هنوـگ  نـیا طارقــس  ناــمز  رد  رگا 
نیمه دیاب  ام  مه  زورما  هدرک ، صخشم  دوخ  موق  رابوراک  راگزور و  زور و  هنامز و  اب  ار  دوخ  تبـسن  دوخ و  راک  یفـسلف 

.مینک رارکت  هرابود  ار  شسرپ 
یتیعضو طیارـش و  دهاش  یناریا  ی  هعماج رد  زورما  منامگ  هب  یلک ، یهاگن  رد  تفگ : ییابطابط  همالع  هاگشناد  داتسا 

.میزیمآ ضراعت یسکوداراپ و 
.تسا هدش  یفرعم  هزیاج  نیمه  رد  نآ  ی  هنومن هک  دسر  یم ماجنا  هب  یناشخرد  یاهراک  ییوس ، زا 

 



ی هرود نـیا  رد  اـت  دــنراذگ  یم ار  ناـشتقو  لاـس  یهاـگ ۱۰  دــنناوخ و  یم هفــسلف  قوـش  قوذ و  یژرنا و  اـب  یناوـج  لــسن 
نیا هتـشذگ  اـب  هسیاـقم  رد  ناوـج  لـسن  نـیا  یرترب  دـنناسرب و  ماـجنا  هـب  ار  یراـک  یرتـکد ، اـت  یـسانشراک  زا  یــشزومآ ،

.دنراد دوخ  ی  هعماج زا  یسوملم  کرد  تسا و  یناهج  لئاسم  قفا  رد  هتشذگ  زا  شیب  هک  تسا 
یدایز دادعت  دهاش  تسا ، دایز  رایسب  یهاگشناد  ی  هفسلف شزومآ  ی  هنودرگ رد  وجـشناد  دادعت  نوچ  رگید ، یوس  زا 
خیراـت دنـسانش ، یم ار  ناـفوسلیف  تسا ، یفـسلف  میهاـفم  زا  وـلمم  ناـشنهذ  هـک  مینایوجـشناد  نالیـصحتلا و  غراـف زا 

.دنسانش یم ار  یفسلف  یاه  ماظن دندلب و  یدح  ات  ار  هفسلف 
ار ناشدوخ  یفسلف  یاه  هتخودنا ییاناوت و  نیا  نتفرگراک  هب ی  هوحن دندیسرن و  هفسلف  یلصا  دصاقم  نآ  هب  زونه  اما 

.دنا هتفاینرد هنامز  هعماج و  نداد  طبر  یارب 
هعـسوت لـصا  هک  مینک  یم یگدـنز  یناـهج  رد  اـم  هـک  دـتفا  یم قاـفتا  یطیارـش  لـیذ  رد  عـضو  نـیا  درک : حیرـصت  حلـصم 

.تسا تیریدم  هتفای  هعسوت نردم  ی  هعماج ی  همزال تسا و 
.ریبدت تحت  هدش و  تیریدم  ی  هعماج ینعی  نردم ؛ ی  هعماج یریسفت ، هب  انب 

ییاناد نم  هک  هدرک  اـعدا  تلوبموه ، اـت  وطـسرا  زا  هشیمه ، دراد و  یتمواـقم  تیریدـم  لـباقم  رد  یتاذ  روط  هب هفـسلف 
.متسین مدوخ  زا  جراخ  دصاقم  اه و  شناد یلیفط  نم  متسین ، تیعبت  لها  مدازآ و 

.تسا یتاذ  ی  هلأسم کی  نیا 
.میدش یم راد  هنماد ثحب  نیا  دراو  مینک  تبحص  یفسلف  ییاناد  دوخ  ی  هرابرد میتساوخ  یم رگا 

نودـب مینک ، هجوت  یگدـنز  هعماج و  اب  یفـسلف  شهوژپ  شزومآ و  یفـسلف ، شناد  یفـسلف ، راک  تبـسن  هب  یتقو  اـما 
.دوش یم متخ  اجک  هب  ناشراک  دنناد  یمن مه  نافوسلیف  دور و  یم شیپ  یگتفشآ  تمس  هب  اه  تیلاعف مامت  تیریدم 

.مینک یرتشیب  تبقارم  هفسلف  شهوژپ  شزومآ و  زا  دیاب  ام  دسر  یم رظن  هب  هلاسم  نیا  هب  هجوت  اب 
ناـهج رد  ناـشدوخ  شقن  هـب  دـننک و  وـگو  تـفگ باـب  نـیا  رد  هـک  دـنراد  یگتـسیاش  هـمه  زا  شیب  هفـسلف  لـها  دوـخ  و 

.دننک یم تیلاعف  نآ  رد  هک  دنشیدنیب  یا  هعماج رد  یلعف و 
.تسا وگو  تفگ یعون  هب  زاین  راک  نیا  یارب 

ناــشنایفارطا و ناــشدوخ و  یگدــنز  رد  هعماــج و  رد  درخ  ییاــناد و  شقن  تـیمها و  هــب  هــک  یناــسک  نــآلا  دــیاش  اذــل 
رکف یلعف  تالـضعم  نامرد  یاه  هراچ اه و  هار هب  دنـشیدنیب و  لئاسم  نیا  هب  هتـشذگ  زا  شیب  دیاب  دـنا ، لئاق ناشموق 

.دننک
دیتاـسا زا  هلاـس  یــس دودــح  لـسن  هـس  نتــشاذگرس  تـشپ هفــسلف و  لـها  زا  لـسن  راـهچ  هـس لقادــح  ندــنارذگ  اـب  اـم 

.میشاب ساسح  ثحب  نیا  هب  تبسن  هتشذگ  زا  شیب  دیاب  زورما  هفسلف  یهاگشناد 
.دنشاب هتشاد  هباشم  ی  هبرجت دروم  نیا  رد  زین  هفسلف  نایبرم  دیتاسا و  ی  همه منک  یم رکف  تفگ : نایاپ  رد  یو 

ندـناوخ هفـسلف  فرـص  ار  شدوخ  یناوج  یژرنا و  قوذ ، قوش و  اـب  دـیما ، اـب  هک  میوش  یم ور  هبور ییوجـشناد  اـب  یتقو 
راـک لاـس  نیدـنچ  تسه ، هفـسلف  نتفرگداـی  شزومآ و  راـک و  رد  هک  ییاـه  بیـشنوزارف اـه و  یراوشد نیا  اـب  دـنک و  یم

.میرب یم تذل  میوش و  یم قوذ  دیما و  زا  رپ  دنک ، یم
ام شقن  مینک  یم یگدـنز  هـک  یراـگزور  رد  دنـسرپ  یم نایوجـشناد  نـیا  دوـخ  لاـس  نیدـنچ  زا  دـعب  مـینیب  یم شراـنک  رد 

.دوش یم نایامن  اجک  ام  راک  لصاح  تسیچ و 
.میزادرپب هفسلف  راک  هب  رت  ممصم رت ، یدج رتشیب ، دیاب  ام  هک  تساجنیا 

.تسا ناسنا  تشادگرزب  درخ  تشادگرزب  هک  میراد  داقتعا  نیا  هب  نوچ 
.تسا هفسلف  رد  نآ  دومن  کی  تسا و  ندیشیدنا  ام  نأش  نیرت  گرزب

.مینک هجوت  نامدوخ  راک  لصاح  هب  نامدوخ ، شقن  هب  نآ  رانک  رد  اما 
یگدـنز و اب  تبـسن  رد  رکفت  نتفای  ناماس  عضو  رکف و  عضو  دوبهب  دـهاش  ام  راوشد  طیارـش  ی  همه مغر  یلع مراودـیما 

.میشاب نامراگزور  رابوراک و  رد  درخ  هشیدنا و  رتشیب  نتشاد  ریثأت 
دوبهب تهج  رد  یرثؤم  یاه  ماگ میناوتب  ناـمفارطا  رد  دوجوم  فلتخم  یاـه  نارحب ییاـنورک و  طیارـش  نیا  رد  مراودـیما 
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.میرادرب اه  ناسنا ی  همه عضو 
گولاید  فوسلیف  ود  ندز  هرگ

زا درک : راهظا  هزیاج  نیا  ی  هرابرد نارواد ، تئیه  زا  رکـشت  نمـض  یتاکرب ، مرکا  هدیـس یاـمنهار  داتـسا  لوقاـش ، فسوی 
.تسا هدش  رکذ  هفسلف  ی  هزوح رد  مانمگ  رترب و  یاهدادعتسا  ندناسانش  دادخر  نیا  فادها  نیرت  مهم

هدـش نیمأت  یبوخ  هب فدـه  نیا  یتاکرب  مرکا  هدیـس باختنا  رد  هک  مهدـب  نانیمطا  یدودـح  ات  میوگب و  مهاوخ  یم نم 
.تسا

.تسین اهدزمان  ریاس  راک  ندید  اهب  مک ندرک و  شزرا مک یانعم  هب نیا 
هـضرع هعماج  گنهرف  ی  هزوح هب  رـشتنم و  ار  یدنمـشزرا  راثآ  ام  ناوج  رگـشهوژپ  راکمه و  نیا  نونکات  هک  روط  نامه 

.دوب میهاوخ  دهاش  وا  زا  ار  یرتراگدنام  رتدنمشزرا و  راثآ  مه  سپ  نیازا تسا ، هدرک 
عطقم رد  هفسلف  راگدنام  دنمشزرا و  نایوجـشناد  دودعم  لثم  هک  تسا  نیا  یتاکرب  مهم  یاه  یگژیو زا  داد : همادا  یو 

.دش هفسلف  ی  هزوح دراو  شسرپ  هغدغد و  اب  دشرا  یسانشراک یرتکد و 
.تسا هدوب  ندرک  یگدنز  نیع  وا  یارب  یفسلف  قیقحت 

.تسا هدروخ  هرگ  وا  یگدنز  هب  یتاکرب  ینهذ  یاه  شسرپ
دوخ یگدـنز  زا  یمهم  شخب  ندرک  یرپس  لثم  وا  یارب  هماـن  ناـیاپ نیودـت  لازوپورپ و  فیرعت  دـنیارف  رطاـخ ، نیمه  هب 

.تسا هدوب 
دش ببـس  یرتکد ، ی  هرود رد  هژیو  هب هفـسلف ، ی  هزوح هب  دورو  رد  یتاکرب  یرگـشسرپ  یدنم و  هغدغد هک  منک  یم دیکأت 

.دنزب هرگ  دوخ  ی  هغدغد اب  ار  همان  نایاپ عوضوم  یبوخ  هب هک 
.دوب هدرک  ادیپ  یبسن  ییانشآ  گولاید ، وگو و  تفگ نافوسلیف  زا  یکی  روکیر ، لپ  اب  دشرا  یسانشراک ی  هرود رد  وا 

یرتـکد ی  هـلحرم دراو  یــسانشدوخ  یگدـنز و  یاـنعم  اـب  هدروـخ  هرگ  شــسرپ  ناـمه  اـب  هـک  دـش  ببــس  ییانــشآ  ناـمه 
.دوش هفسلف 

یا ییانـشآ اب  دـنزب و  هرگ  شدوخ  یفـسلف  تاعلاطم  اب  ار  دوخ  شـسرپ  هنوگچ  هک  دوب  نیا  یپ  رد  زاغآ  نامه  زا  یتاـکرب 
ود نیا  یارآ  ندز  هرگ  رد  ار  شدوـخ  ی  هدـش مگ درک ، ادـیپ  رگدـیاه  نیتراـم  گرزب  فوـسلیف  اـب  سرد  یاـه  سـالک رد  هـک 

.تفای مه  اب  طبترم  فوسلیف 
.دوب هدرک  هدافتسا  رایسب  رگدیاه  یاه  هشیدنا زا  هطساو  یب هطساو و  هب روکیر  لپ  هک  نانچ

.تسا وا  ی  هغدغد یرگشسرپ و  ی  هدنهد ناشن یبوخ  هب همان  نایاپ یارب  یتاکرب  یباختنا  عوضوم  درکد : نایب  لوقاش 
اب ود  ره  دنتـشاد و  یدوجو  شـسرپ  ود  ره  هک  فوسلیف ، ود  نیا  ناـیم  ناوـت  یم اـیآ  هکنیا  یـسررب  یمهفدوـخ و  ینعی 

.هن ای  درک  رارقرب  یکیتکلاید  ای  گولاید  دنویپ و  دندوب ، طبترم  ناسنا  دوجو  دوخ و 
هب زاـب  مه ، دـنکب  فیـصوت  یمهفدوخ  دوجو و  شـسرپ  لـباقم  رد  ار  رگدـیاه  هاـتوک  هار  روکیر  ریبـعت  هب  مه  دیـشوک ، وا 

.ار روکیر  ینالوط  هار  روکیر ، لپ  ریبعت 
.دنکب هضرع  شدوخ  راک  رد  ناگدنناوخ  یارب  ینشور  ًاتبسن  نایب  اب  ار  راوشد  ثحابم  نیا  و 

ای موـس  یهار  هب  گرزب ، فوـسلیف  ود  نیا  ناـیم  یگولاـید  یرارقرب  رذـگهر  زا  هک  دوـب  نیا  لاـبند  هـب  یتاـکرب  تیاـهن ، رد 
.دنکب ادیپ  تسد  یزتنس  ای  هزات  یهار 

.تسا هدوبن  یا  هداس راک  هجو  چیه هب زتنس  نیا  هب  ندیسر  ًانیقی 
.دنتسناد یم ار  نیا  مه  یتاکرب  هارمه  میت 

ار تیامح  تیاهن  میدیـشوک  دوب و  دنمـشزرا  رایـسب  ام  یارب  گولاید  یرارقرب  موس و  هار  یوجو  تسج یارب  وا  شالت  اما 
.دربب شیپ  هب  ار  دوخ  راک  ات  مینکب  ناوج  رگشهوژپ  نیا  زا 

.دیرفآ یا  هزات یاه  هلاسم اه و  شسرپ شدوخ  اب  هک  تسه  ردق  نیا یتاکرب  راک  لصحام 
دهاوخ جارختـسا  هزوح  نیا  رد  هزاـت  یاـه  شهوژپ یارب  یا  هزاـت یاـه  شـسرپ عوضوم و  ًاـمتح  هلاـسر  نیا  ی  هعلاـطم اـب 

.دش

 



مینک  نیرمت  ار  نتشون  یفسلف دیاب 
یفـسلف یاه  همان نایاپ ی  هرابرد هزیاج  نیا  نارواد  زا  یکی  یتاـکرب و  مرکا  هدیـس یاـمنهار  داتـسا  ناـیفاص ، داوجدـمحم 

، دـنوش فوـطعم  هعماـج  یمامـضنا  یعقاو و  تالکـشم  لـئاسم و  هـب  یرتـکد  یاـه  هماـن ناـیاپ تـسا  مزـال  درک : حیرـصت 
.یفسلف رکفت  رظنم  زا  اهتنم 

تالکــشم و لد  زا  یفــسلف  لـئاسم  هـک  مـینک  یم هدـهاشم  یتـحار  هـب مـینکب ، هجوـت  گرزب  ناـفوسلیف  رکفت  هـب  اـم  رگا 
.تسا هتساخرب  یگدنز  تالضعم 

.تسین یعازتنا  دوش ، یم هتسناد  هفسلف  بیع  دوش و  یم روصت  ًابلاغ  هچنآ  فالخرب  هفسلف 
ای درد  هـچ  دــهاوخ  یم تـسا و  هجوـتم  یروـما  هـچ  هـب  تـسین  موـلعم  هـک  دــشاب  یعازتـنا  ثحاـبم  هـک  تـسین  روـط  نـیا

.دنکب لح  ار  یلکشم 
.دنریگرد نآ  اب  اه  ناسنا هک  دوش  یم لصاح  یتالضعم  لد  زا  یفسلف  یقیقح  لئاسم 

ساسارب اهتنم  دـننکب ، هجوت  هعماج  لئاسم  تالکـشم و  هب  ام  ناوج  ناـققحم  نایوجـشناد و  هک  تسا  مزـال  نیارباـنب ،
.ناشدوخ یصخش  یاه  هغدغد

تالکـشم و نآ  یفـسلف ، رگـشهوژپ  ققحم و  هلاـسم ، ی  هدـننک حرط هک  دوش  یم حرط  یتـسرد  هب یتـقو  هلاـسم  هکارچ 
.دشاب هدش  لصاح  وا  یصخش  یاه  هبرجت لد  زا  دشاب و  هدرک  هبرجت  دوخ  تسوپ  تشوگ و  اب  ار  لئاسم 

.تفر میهاوخن  تاعوضوم  هبش یرارکت و  تاعوضوم  یوس  هب ام  رگید  دشاب ، نینچ  رگا 
.مینک یم هظحالم  دوش ، یم ارجا  ًادعب  بیوصت و  هک  ییاه  همان نایاپ تاعوضوم  رد  یهاگ  هنافسأتم  هک  یرما 

تسین و یقیقح  یانعم  هب  عوضوم  هک  دنزادرپ  یم یتاعوضوم  هب  ای  دـنا  یرارکت اه  همان نایاپ یخرب  هک  مینیب  یم یهاگ 
.درادن دوجو  نآ  رد  هملک  قیقد  یانعم  هب  شسرپ  ای  هلاسم 

شـسرپ حرط  تئرج  تراـسج و  یفـسلف  نارگـشهوژپ  هاـگیاج  رد  اـم  هک  تسا  مزـال  نـیا  رب  هوـالع  داد : هـمادا  ناـیفاص 
.میسانشن نامدوخ  یارب  یدح  چیه  شسرپ  حرط  یارب  میشاب و  هتشاد 

.تسا رکفت  ربهار  شسرپ  رصاعم ، گرزب  نافوسلیف  زا  یکی  ریبعت  هب 
.دراد یمزاب اطخ  زا  ار  رکفت  شسرپ 

رب ینتبم  هـک  ار ، یفـسلف  رکفت  تلاـصا  یرتـکد  یاـه  هماـن ناـیاپ یاـه  شهوژپ رد  اـم  هـک  تـسا  مزـال  لاوـنم ، نـیمه  رب 
.مینک ظفح  تسا ، یرگشسرپ 

.رکفت دوخ  یریگدای  تهج  رد  دایز  رایسب  نیرمت  اب  رگم  دوش ، یمن لصاح  نیا  و 
.مینک رکفت  هنوگچ  هک  میریگب  دای  ام  تسا  مزال 

.دراد یریگدای  هب  زاین  هک  تسا  یتراهم  یفسلف  رکفت 
.درک مادقا  لکشم  راک  نیمه  یارب  دیاب  یلو  دشاب ، راک  نیرت  لکشم دیاش 

دهاوـخ تـسد  رکفت  زا  یبــتارم  هـب  دــهد ، یم جرخ  هـب  هـک  یتــمه  دوـخ و  دادعتــسا  هـبترم و  بـسح  رب  سک  ره  هـتبلا 
.تفای

.مینکب نتشون  یفسلف  نیرمت  هک  تسا  مهم  رایسب  مرظن  هب  تفگ : نایاپ  رد  یو 
قیمع یلیلحت و  یفـــسلف و  تــسرد و  هــک  مــینکب  نــیرمت  نآ  ساــسارب  مــینکب و  باــختنا  ار  ییوــگلا  یفـــسلف  نوــتم 

.میسیونب
.تسه مه  ام  سرتسد  رد  نارصاعم  نابز  زا  یسراف و  نابز  هب  ینوتم  نینچ 

اه هزوح نآ  هب  ام  یفـسلف  تایبدا  تسا و  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رتمک  هک  مینک  هجوت  ییاه  هزوح هب  هکنیا  رخآ  ی  هتکن
.تسا دنمزاین 

ساـسارب هـک  تـسا  مزـال  نـم  رظن  هـب  یلو  دـنک ، یم ادـیپ  هار  مـه  یفــسلف  تاـعوضوم  باـختنا  رد  دـم  زا  یوریپ  یهاـگ 
.دوشب هجوت  مه  نامروشک  رد  انشآ  رتمک  یاه  نایرج یضعب  هب  یواکجنک  ًافرص  هن  هغدغد و 

.میشاب رتهب  رتهب و  یاه  همان نایاپ دهاش  هدنیآ  یاه  لاس رد  مراودیما 
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قطنم  ملع  زا  ییاشم  ی  هدیا یبایزاب 
یط رد  طقف  هن  ولگیب  یجاح یداهدمحم  درکراهظا : ولگیب ، یجاح یداهدمحم  یامنهار  داتسا  یرگـسمربکا ، یلعدمحا 

.تسا هدوب  زیگنارب  هجوت ریگمشچ و  مه  شزومآ  لیصحت و  نارود  رد  هکلب  دوخ ، لیصا  شهوژپ 
هک داد  ناــشن  هنوــگ  نــیا ار  شزرا  تلاـــصا و  نــیا  یرتــکد  ی  هلاـــسر یارب  دوــخ  یاهداهنـــشیپ  عوــضوم و  باـــختنا  اـــب 

.دهدب ماجنا  لهس  یا و  هشیلک یشهوژپ  راک و  دهاوخ  یمن
ریذـپرواب نـم  یارب  ار  هدـنزرا  عیدــب و  یراـک  قـقحت  وا  شـالت  تیدــج و  یفرط و  زا  وا  تیمیمــص  تعاجــش و  ی  هظحـالم

.درک یم
.تخاس یم دنم  هقالع نایرج  نیا  رد  ناشیا  یهارمه  هب  مه  ار  نم  ًاتعیبط 

ولگیب یجاح یفاشتکا  رفـس  نیا  یلوارق  شیپ مه  یناـخدارم ، رتکد  زیزع ، داتـسا  تسود و  ناـمز  نآ  رد  هک  صوصخ  هب
.درک یم نئمطم  هلاسر  نیا  رد  رتشیب  یریخ  هب تبقاع هب  ار  نم  زاب  دوخ  ی هبون هب نیا  دوب و  هتفریذپ  ار 

.دوب تقیقح  نابز و  نایم  تبسن  رد  قیقحت  ولگیب  یجاح نیداینب  ی  هقالع داد : همادا  یو 
یباـیزاب تامدـقم  دـناوتب  قطنم  زا  لـباقتم  ًـالماک  روـصت  ود  رد  ندـیواک  رذـگهر  زا  دـیاش  هک  دوـب  نیا  وا  نیداـینب  ی  هدـیا

.تشاد دوجو  ناییاشم  قطنم  رد  هتشذگ  زا  وا  معز  هب هک  دروایب  مهارف  ار  قطنم  ملع  زا  توافتم  یا  هدیا
قطنم هک  تسا  نآ  زا  رت  قیثو رت و  عیـسو ناـبز  قطنم و  ناـیم  طـبر  نآ  قفو  رب  هک  تسا  قطنم  زا  یروـصت  ناـنچ  نآ  و 

هرــسکی یباــطخ ، لوــق  اــی  یرعــش  لوــق  نوــچمه  راــتفگ ، تاــحاس  رگید  زا  دوــش و  رــصحنم  یربــخ  لوــق  لــیلحت  هـب 
.دنک یشوپ  مشچ

نیا رد  ییاشم  قطنم  ی  هتفهن تاناکما  نیمزرس و  نیا  رد  یفسلف  تنـس  اب  هک  دنک  اعدا  تسناوت  یم وا  بیترت ، نیدب 
.تسا هدرک  رارقرب  یطابترا  تبسن و  هفسلف 

روصت نایم  لباقت  رد  هکلب  یمالسا ، ی  هفسلف تنس  ناملسم و  نافوسلیف  نایم  رد  هن  ار  روصت  قیقحت و  نیا  وا  هتبلا 
یطارقـس گولاـید  ی  هلزنم هب کـیتکلاید  زا  روـگکری  یک روـصت  تقیقح و  قـطنم  ی  هلزنم هـب کـیتکلاید  قـطنم و  زا  لـگه 

.تخادرپ نآ  هب  داد و  رارق  وجو  تسج نومزآ و  شهوژپ و  دروم 
لثم ینافوسلیف  ریزگان  سپ  دوب ، دـیدج  ی  هفـسلف نایوجـشناد  زا  وا  درک : حیرـصت  شنانخـس  همادا  رد  رگـشهوژپ  نیا 

فوسلیف ود  نیا  یارآ  رد  لـمأت  روغ و  اـب  تفرگ و  رارق  شراـک  رتـسب  لـگه  رب  روگکری  یک یاهدـقن  روـگکری و  یک لـگه و 
.دننک رت  هدرورپ ار  دوخ  ی  هقالعدروم ی  هدیا درک  یعس 

.تسا هدوبن  مه  قیفوت  یب مرتحم  نارواد  رظن  زا  رهاظ ، هب
زا کی  ره  تبـسن  نایب  راـتفگ و  فلتخم  لاکـشا  زا  دوب  یلیلحت  دـبای ، تسد  نآ  هب  هلاـسر  نیا  رد  تشاد  دـیما  وا  هچنآ 

.تقیقح موهفم  اب  فلتخم  لاکشا  نیا 
.دشاب رود  هب  یگیوس  کی هنوگره  زا  هک  یلیلحت 

ای فرــص  یبدا  یــسانش  ییاـبیز ی  هـبنج هـب  یبدا  ی  هفــسلف نتخاـس  دودـحم  یبدا و  ی  هفــسلف رد  یگیوـس  کـی زا  ًـالثم 
.قدص ثحب  هب  قطنم  نتخاس  رصحنم  قطنم و  رد  یگوس  کی

دربب هچنآ  زا  رتارف  قطنم  زا  ار  ام  فیرعت  روصت و  دنک و  ادیپ  تسد  قطنم  موهفم  زا  ییانغ  هب  دیشوک  رذگهر  نیا  زا  وا 
.تسا لوادتم  جیار و  زورما  هک 

، دــیوگ یم نآ  بـسحرب  هـک  دــهد  یم تروـص  ناـییاشم  دزن  قـطنم  مـلع  ی  هـیلوا ی  هدــیا هـب  یتشگزاــب  اتــسار  نـیا  رد  وا 
باسح هب  قطنم  ینورد  ناکرا  زا  هکلب  قطنم ، خـیرات  رد  یدـعب  ناناد  قطنم یاـه  هدوزفا زا  هن  سمخ  تاعانـص  ثحبم 

.دیآ یم
.دنارورپ یمرسرد یقطنم  قدص  زا  رتشیب  ار  تقیقح  ی  هغدغد هک  درادب  هضرع  ار  یقطنم  تساوخ  یم وا 

اشوک  یعاس و  یوجشناد 
یناکدرا یرواد اضر  رتکد  ی  هزیاـج دـیدرت  یب تشاد : راـهظا  ولگیب ، یجاـح یداهدـمحم  یاـمنهار  داتـسا  یناـخدارم ، یلع 

نومیم و رایـسب  یگنهرف  ظاـحل  هب  تمیق و  یذ یونعم  ظاـحل  هب یا  هزیاـج یرتـکد  ی  هرود رد  هفـسلف  نایوجـشناد  یارب 
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.تسا کرابم 
دننارذگ یم دوخ  کرابم  رظن  زا  ار  هدیزگرب  یاه  هلاسر ناشرظن  تعـسو  تقد و  اب  ًاعطق  هزیاج  نیا  مرتحم  نارواد  تئیه

.دننک یم باختنا  دوش  یم قالطا  نآ  رب  بئاص  یأر  ار  هچنآ  و 
یداهدـمحم رتکد  نآ  زا  میتشاد  هدـهع  رب  ار  نآ  ییامنهار  نم  یرگـسم و  دـمحا  باـنج  هک  رـضاح  ی  هدـیزگرب ی  هلاـسر

.تسا یتشهب  دیهش  هاگشناد  ی  هفسلف هورگ  رکف  لها قیقد و  اشوک و  یعاس و  نایوجشناد  زا  ولگیب ، یجاح
رد ار  یثحاــبم  میدــناوخ و  یم مهاــب  رت  قـیقد ار  لــگه  قوــقح » ی  هفــسلف  » باــتک زا  ییاــه  شخب سورد ، زا  یکی  رد 

.میدرک حرط  مهاب  لگه  کیتکلاید  نابز و  صوصخ 
ی هفسلف رد  نابز  شقن  زا  هک  یـصاخ  ریبعت  هب  رظن  اب  تیاهن ، رد  درک و  لابند  ار  ثحب  نیا  یدج  دنم و  هقالع یلیخ  وا 

باختنا لگه  رد  کیتکلاید  موهفم  دقن  مه  ار  دوخ  یرتکد  ی  هلاسر عوضوم  یبدا ، ی  هفسلف ینعی  تشاد ؛ روگکری  یک
.درک

هدـش حرطم  نآ  رد  یزت  ینعی  تسا ؛ هملک  یعقاو  یانعم  هب هلاـسر  نم  رظن  هب  ولگیب  یجاـح ی  هلاـسر داد : حیـضوت  یو 
.تسا

نیا نارواد  تئیه ی  هتیمک هب  یلاسرا  یاه  هلاسر نایم  رد  مک  تسد هک  تفگ  دیاب  راک  نیا  رد  وا  قیفوت  نازیم  ی  هرابرد
.تسا هدمآ  باسح  هب  یقفوم  ی  هلاسر هزیاج ،

.تسا تقیقح  نابز و  نیب  تبسن  رد  ثحب  هلاسر  ًالامجا ،
هداد تسد  هب  یبدا  ی  هفـسلف زا  یـصاخ  فیرعت  تایبدا ، ی  هفـسلف ای  تایبدا  هفـسلف و  یاـه  شهوژپ زا  لقتـسم  وا ،

.تسا
ناـبز رد  ییاـج  ندرکزاـب  یبدا و  ناـبز  یارب  تیفـشاک  یوحن  هب  ندـش  لـئاق مدـیمهف  نم  هک  ناـنچ شهوژپ  نیا  لـصاح 

.تسا یبدا  نابز  یارب  یقطنم 
لگه رد  ار  قطنم  نابز و  نیب  تبـسن  هک  تسا  هدرک  یعـس  هتخادرپ و  ثحب  نیا  هب  لصفم  هلاسر  نیا  رد  ولگیب  یجاـح

.دنک نشور  راکشآ و  روگکری  یک رد  و 
قطنم  ندرتسگ  یبدا و  ی  هفسلف

دوخ نانخـس  زا  یـشخب  رد  یناکدرا ، یرواد اـضر  رتکد  ی  هزیاـج ی  هرود نیمـشش  ی  هدـیزگرب ولگیب ، یجاـح  یداهدـمحم 
.تسا هدوب  روگکری  یک ی  هشیدنا لگه و  ی  هفسلف نایم  تبسن  یسررب  نم  ی  هلاسر یروحم  عوضوم  تشاد : راهظا 

.تسین دیدج  نادنچ  ثحب  نیا  هتبلا ،
ی هراـق رد  وا  دـش و  همجرت  رگید  یاـه  ناـبز هب  سپـس  یوسنارف و  یناـملآ و  هب  یکراـمناد  زا  روگکری  یک راـثآ  هک  یناـمز زا 

.تسا لگه  یدج  نادقتنم  وزج  روگکری  یک هک  تسا  هدوب  روهشم  هتکن  نیا  دش ، هتخانش  اپورا 
.تسین اهنت  هتکن  نیا  رد  روگکری  یک هتبلا 

.تسا هدوب  لگه  ی  هفسلف دقن  متسیب  نرق  یادتبا  یفسلف  یاه  نایرج زا  یرایسب  تمیزع  طاقن  زا  یکی 
باـتک زا  نایدیـشر  میرکلادـبع  ناـشخرد  ی  هـمجرت ی  هطـساو هـب روـگکری  یک هـچرگ  ناـمدوخ ، یفــسلف  ی  هعماـج رد  اـما 
یقاـب یلک  مهبم و  ًاـمومع  روـگکری  یک لـگه و  ی  هشیدـنا تبـسن  ثـحب  اـما  تـسا ، هدـش  هتخانـش  ًاتبـسن  زرل » سرت و  »

.دوب هدنام 
مرظن هب  مدوـب ، هدرک  راـک  روـگکری  یک ی  هشیدـنا زا  یـشخب  یور  دـشرا  یـسانشراک نارود  رد  هکنیا  هـب  هجوـت  اـب  نیارباـنب ،

.دوب دهاوخ  دیفم  مزال و  یشهوژپ  نینچ  ماجنا  هک  دیسر 
.دنک هدنسب  رارکت  هب  دناوت  یمن یرتکد  حطس  رد  ًاصوصخ  یشهوژپ  نینچ  هک  تسا  صخشم  اهتنم 

ظاحل رگـشهوژپ  ناوت  ناکما و  دـح  اـت  یناـهج ، یورملق  رد  هچ  ناـبز  یـسراف یورملق  رد  هچ  اـه ، شهوژپ یماـمت  دـیاب 
.دنکب هیجوت  ار  نآ  ماجنا  تیمها  ترورض و  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  هلاسر  رد  یزت  دوش و 

.تسا یبدا  ی  هفسلف ی  هدیا مشاب ، هتشاد  هلاسر  نیا  رد  مدیشوک  هک  یمهس  نآ 
تبسن هدش  یعس  رظنم  نآ  زا  هک  تسا  هدوب  یزادنا  مشچ ای  درکیور  یبدا  ی  هفسلف ی  هدیا عقاو ، رد  داد : حیضوت  یو 
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.دوشب ثحب  روگکری  یک ی  هشیدنا لگه و  ی  هفسلف نیب 
.تسا اهنآ  یبدا  هجو  هک  دراد  دوجو  یا  هلأسم روگکری  یک راثآ  هشیدنا و  دروم  رد  ًاصخشم 

.دنناد یم فوسلیف  ار  وا  روگکری  یک راثآ  زا  یخرب  ساسا  رب  نارسفم  زا  یرایسب  تهج ، نیازا
هک تسا  فوسلیف  ییانعم  نامه  هب  وا  ایآ  تسا ؟ فوسلیف  انعم  هچ  هب  روگکری  یک هک  دوش  یم داـجیا  هلاـسم  نیا  اـما 

.دنک یم رت  یدج رایسب  ار  هلاسم  نیا  یدج  رایسب  یبدا  هجو  نیا  روضح  و  دنا ؟ فوسلیف ازونیپسا  ای  انیس  نبا
.دندش روگکری  یک راثآ  شناوخ  دراو  یبدا  ی  هیرظن یبدا و  دقن  رظنم  زا  نارسفم  زا  یرایسب  رگید ، فرط  زا 

زا یبدا  ی  هفـسلف ی  هدـیا تاـیبدا ؟ لـها  اـی  تسا  فوسلیف  روـگکری  یک اـیآ  هک  تسا  هدـش  داـجیا  هناـگود  نیا  نیارباـنب ،
.تسا هدمآرب  هناگود  نیمه 

.دراد مه  یفسلف  هجو  نامز  مه روگکری  یک راثآ  یبدا  هجو  هک  اعدا  نیا 
نخـس و یاوـتحم  نیب  یگنوـگچ ، یتـسیچ و  نـیب  هـک  مـیا  هدینـش یفلتخم  یاـهاج  رد  مـهبم  تروـص  هـب ار  هدـیا  نـیا  اـم 

.دراد دوجو  یداینب  یتاذ و  طبر  نخس ، ی  هوحن
مدرک یعس  متفرگ و  هدهع  رب  هلاسر  نیا  رد  نم  هک  تسا  یراک  رت  قیقد یئزج و  تروص  هب هدیا  نیا  نداد  ناشن  اهتنم 

.مهدب رارق  یبدا  ی  هفسلف ناونع  اب  ار  هلاسم  نیا  هک 
ذاـختا یلکروـط  هب ناـبز  ی  هفـسلف زا  ار  دوـخ  درکیور  یبدا  ی  هفـسلف رت ، قـیقد یاـنعم  هـب  تـفگ : ناـیاپ  رد  وـلگیب  یجاـح

.دنک یم
فرــص هـب  نآ  عوــضوم  اــما  دراد ، روــضح  مـه  یبدا  ی  هفــسلف رد  هـک  تــسا  یدرکیور  ناــبز  باــب  رد  یفــسلف  لــیلحت 

یاهراتفگ هلمج  زا  نابز ، رد  نکمم  یاـهراتفگ  ی  هیقب هکلب  دوش ، یمن هصـالخ  نیهارب  اـه و  ساـیق یربخ و  یاـه  هرازگ
.تسا اج  نیمه زا  یبدا  ی  هفسلف ریبعت  دهد و  یم رارق  شدوخ  عوضوم  مه  ار  هریغ  یلدج و  یباطخ ، یرعش ،

نآ هـب  هلاـسم  نـیا  دروـم  رد  لـگه  روـگکری و  یک فوـسلیف  ود  نـیب  تارظن  لـباقت  ی  هطـساو هـب مدیــشوک  نـم  نیارباـنب ،
.مزادرپب یبدا  ی  هفسلف ی  هدیا زادنا و  مشچ

قطنم ملع  زا  یا  هدـیا هملک  رت  قیقد ینعم  هب  یبدا  ی  هفـسلف هک  دـش  لجـسم  نم  یارب  هلاسم  نیا  شهوژپ  دـنور  رد 
.تسا هتشاد  روضح  ییاشم  تنس  رد  مک  ِتسد هک  تسا 

هکلب دوـش ، یمن هصـالخ  ناـهرب  ساـیق و  باـب  رد  ثحب  هـب  ًافرـص  قـطنم  مـینیب ، یم وطـسرا  نوـنغرا  رد  هـک  ناـنچ ینعی 
.دجنگ یم قطنم  ملع  ی  هریاد رد  مه  راتفگ  یلامتحا  یاه  تروص رگید  یباطخ و  یرعش و  یاهراتفگ 

یاـج هک  دـندش  یروآ  عـمج لـیلد  نیا  هب  ًافرـص  وطـسرا  یقطنم  راـثآ  هعوـمجم  نیا  هک  تسا  هدوـب  نیا  رب  روـصت  ًاـمومع 
.تسا هدوبن  اهنآ  یارب  یرگید 

قطنم ورملق  هـک  دیــسر  یم مرظن  هـب  نوطـالفا  راـثآ  باـب  رد  یباراــف  یاــه  هلاــسر زا  یکی  ساــسارب  صوـصخ  هـب اــهتنم ،
دوش و یم روصت  دـیدج ، یربـج  قطنم  رد  هچ  ناـمدوخ  یتنـس  قـطنم  رد  هچ  هزورما ، هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  رت  هدرتـسگ

.منک عافد  نآ  زا  هلاسر  نیا  رد  مدرک  یعس 
روکیر  ینالوط  هار  رگدیاه و  هاتوک  هار 

دوــخ و ثــحب  تــشاد : راــهظا  یناــکدرا ، یرواد اــضر  رتــکد  ی  هزیاــج ی  هرود نیمـــشش  ی  هدــیزگرب یتاــکرب ، مرکا  هدـــیس
.دوش یم حرطم  شا  یگدنز نارود  رد  یدرف  ره  یارب  ًاتعیبط  یمهفدوخ 

.درک ادیپ  همادا  ینامزرید  ات  دش و  حرطم  قیمع  ماگنهدوز و  یلیخ  نم  یارب  عوضوم  نیا 
.مزادرپب نآ  هب  روکیر  یارآ  رب  زکرمت  اب  ات  مدوب  هدرک  لوکوم  یرتکد  ی  هرود هب  ار  عوضوم  نیا  عقاو ، رد 

یادـتبا نامه  زا  دـنوش ، یم هفـسلف  کیتونمره  ی  هزوح هب  طوبرم  هس  ره  هک  روکیر  رگدـیاه و  رماداگ ، اـب  نم  ییانـشآ 
.دوب هفسلف  کیتونمره و  ی  هزوح اب  ما  ییانشآ

.مدوب سونأم  رایسب  رگدیاه  یارآ  اب 
.مدرک یم ادیپ  ییاه  خساپ رگدیاه  یارآ  رد  دوب ، حرطم  نم  یارب  نامز  نآ  رد  هک  یلئاسم  اه و  هغدغد یارب  عقاو ، رد 

نودـب منک و  لاـبند  ریـسم  نیمه  رد  ار  مدوخ  یرگـشسرپ  مناوتب  اـت  درک  زاـب  نم  یارب  ار  یریـسم  رگدـیاه  یارآ  لقادـح 
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ی هشیدنا اب  روحم  هلاسم لکش  هب  مشاب ، هتشاد  ههجاوم  یـصاصتخا  لکـش  هب  اه  فوسلیف نیا  یماسا  اب  یلیخ  هکنیا 
.مدوب ور  هبور اهنآ 

.مورب روکیر  ثحابم  غارس  هک  تسا  دوز  یلیخ  مدرک  یم رکف  نوچ  مدرک ، باختنا  دشرا  ی  هلاسر یارب  ار  رماداگ  ثحب 
رد هک  تسا  یرتراوشد  فوسلیف  روکیر  دوبن و  روکیر  زا  هدـش  همجرت باتک  یفاک  ی  هزادـنا هب نامز  نآ  هکنیا  صوصخ  هب

.دراد یراثآ  ددعتم  یاه  هنیمز
هکارچ مداد ، رارق  مـــه  راـــنک  یمهفدوـــخ  عوـــضوم  رد  ار  روـــکیر  رگدـــیاه و  ثـــحب  یرتـــکد  ی  هرود رد  داد : هـــمادا  یو 

.تشاد دوجو  فوسلیف  ود  ره  ی  هشیدنا نیب  ییاه  کارتشا
.تسا هدش  حرطم  ود  نیا  راثآ  رد  توافتم  درکیور  ود  رظنم  زا  یمهفدوخ  دوخ و  هب  طوبرم  ثحابم 

رگدـیاه ی  هشیدـنا اـب  ساـیق  رد  ار  شدوـخ  ی  هفـسلف کـیتونمره ،» تلاـسر   » ی هلاـقم رد  یفورعم  ی  هـلمج رد  روـکیر 
.دهد یم رارق 

هاتوک میقتسم و  یریسم  دوب ، دوجو  مهف  ریـسم  هک  شیوخ  زا  نیازاد  مهف  نیازاد و  ثحب  رد  رگدیاه  دیوگ ، یم روکیر 
.درک باختنا  ار 

هنوگ نیا ار  شدوخ  نیازاد  هک  تسا  نیا  ی  هدـنهد ناشن میقتـسم  یدوهـش و  وحن  هب رگدـیاه  یـسانش  یتسه عقاو ، رد 
.دبای یمرد

نتـشیوخ زا  اـم  مهف  شرظن  هب  تـسا و  هدرک  باـختنا  ار  یرت  ینـالوط هار  شدوـخ  هـک  تـسا  هدـیقع  نـیا  رب  روـکیر  یلو 
.دشاب هطساو  یب دناوت  یمن ناونع  چیه هب

لیلحت لـمأت و  لـیوأت و  هب  طوـبرم  هک  تسا  یرما  دریگب و  تروـص  اـهدامن  راـثآ ، اـه ، هناـشن لـیوأت  قـیرط  زا  دـیاب  هـکلب 
.دوش یم نابز 

.تسا یتخانش  یتسه رگدیاه  درکیور  یتخانش و  تفرعم روکیر  درکیور  نیاربانب ،
رگدـیاه یـسانش  یتسه هک  دراد  ناعذا  دـنک ، یم حرطم  رگدـیاه  اب  ار  فالتخا  نیا  هکنیا  رب  هوالع  روکیر  دوزفا : یتاـکرب 

نیا هک  دراد  رواـب  دـناد و  یم یباـیتسد  لـباق دراد ، رظن  رد  ور  شیپ رد  هک  یتیاـغ  ی  هلزنم هب ار  نآ  طـقف  اـما  دریذـپ ، یم ار 
.مینک تکرح  نآ  تمس  هب  دیاب  هک  تسا  یریسم 

.دناد یم ریذپان  ناکما لمع  رد  ار  میقتسم  یسانش  یتسه هنوگره  یلو 
مدید و فوسلیف  ود  ره  رد  ار  یرگید  نابز و  نامز ، کرتشم  میهافم  رکفت  ود  نیا  ی  هسیاقم رد  نم  درک : حیرـصت  یو 

.دندوب هدرک  میسرت  اه  قفا نیا  رد  نتشیوخ  زا  ار  ام  مهف  اهنآ  زا  کی  ره 
.دندرک حرطم  ار  هطبار  نیا  ناشدوخ  صاخ  درکیور  اب  ناشدوخ و  ی  هویش هب  اهنآ  زا  مادکره  اما 

یارآ رد  یوـحن  هب مه  اـهنیا  دـنراک و  یـصصخت  ثحاـبم  زا  مـه  شنک  تـیاور و  هراعتـسا ، ناوـنع  تـحت  یرگید  میهاـفم 
.دش یم هدید  مه  رگدیاه 

دییأـت رگدـیاه  ی  هشیدـنا رد  ثـحبم  هـس  نـیا  لـیلحتو  هـیزجت یارب  مدرک و  ادــیپ  یتادنتــسم  اـه  هلاـسر تـالاقم و  رباـنب 
.متفرگ

قاـفتا یرگید  ناـبز و  ناـمز ، قفا  رد  فوسلیف  ود  ره  رکفت  رد  یمهفدوخ  هک  تفرگ  لکـش  تروـص  نیا  هب  زت  نیارباـنب ،
.تسا رادروخرب  یدنم  شنک ییاور و  یراعتسا ، یگژیو  زا  دتفا و  یم

.مداد ناشن  همان  نایاپ لوصف  رد  تایئزج  اب  ار  لحارم  نیا  مامت  زت  نیا  ندرک  للدم  یاتسار  رد 
یگژیو زا  دوش و  یم ققحم  یرگید  ناـبز و  ناـمز ، قفا  رد  یمهفدوخ  رگدـیاه  یـسانش  یتـسه درکیور  رد  روط  هچ هکنیا 

.تسا رادروخرب  یدنم  شنک ییاور ، یراعتسا ،
مه روکیر  ی  هرابرد مداد و  ناشن  روکیر  لوق  هب  میقتـسم  ریـسم  یتخانـش و  یتسه صاخ  درکیور  رد  ار  اـهنیا  ی  همه و 

.دراد یدنم  شنک ییاور ، یراعتسا ، یگژیو  دتفا و  یم قافتا  یرگید  نابز و  نامز ، قفا  رد  یمهفدوخ  هک  مداد  ناشن 
.مداد ناشن  یتخانش ، تفرعم روکیر ، دوخ  درکیور  ربانب  مه  ار  لیلحت  نیا  اما 

هوـالع هب مینک و  میـسرت  یتخانـش  یتـسه یناـینب  روـکیر  یـسانش  تفرعم یارب  میتـسناوت  تیاـهن ، رد  درک : ناـیب  یتاـکرب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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.مینک ایاز  یکیتونمره  لئاسم  هب  ییوگ  خساپ یارب  ار  رگدیاه  یسانش  یتسه
.دنک یم هراشا  نآ  هب  روکیر  هک  تسا  یا  هتکن نیا 

هب دـنک ، یرای  یکیتونمره  لـئاسم  هب  خـساپ  رد  ار  اـم  دـناوت  یمن یرگدـیاه  یـسانش  یتسه هک  تسا  نیا  روکیر  داـقتعا 
.میراد زاین  شور  هب  ام  هکنیا  لیلد 

.دوش یم حرطم  روکیر  رد  شور  یایحا  ثحب 
هتـشاد یتخانـش  یتـسه یناـینب  دـیاب  روـکیر  یـسانش  تفرعم یاـنبم  هـک  مهدـب  ناـشن  هلاـسر  نـیا  رد  متـساوخ  زین  نـم 

.دشاب
.داد ناشن  رگدیاه  یسانش  یتسه رد  ناوت  یم ار  یتخانش  یتسه ناینب  نیا 

رود نـیا  تــسا و  رارقرب  یکیتوــنمره  یرود  یــسانش  تــفرعم یــسانش و  یتــسه نــیب  هــک  دــش  نــیا  هجیتــن  نیارباــنب ،
نیا اــب  یــسانش  تـفرعم یــسانش و  یتــسه زرم  بـیترت  نیدــب  دــشاب و  هتــشاد  هــمادا  هتــسویپ  دــناوت  یم یکیتوــنمره 

.دوش وحم  جیردت  هب اه  تشگربو تفر
ثحاـبم یگنهرف ، ناـیم لـئاسم  رد  ار  ثـحبم  نـیا  میناوـت  یم هـک  تـسا  نـیا  هلاـسر  نـیا  جــیاتن  زا  تـفگ : ناــیاپ  رد  یو 

هتـشاد ثحاـبم  نیا  رد  یرت  یوـق ناـینب  بیترت ، نیدـب  میهد و  رارق  ثحب  دروـم  یعاـمتجا  لـئاسم  هعـسوت ، هـب  طوـبرم 
.میشاب

یرگید دوخ و  ثحب  هب  مراد  دصق  یدعب  یاه  شهوژپ رد  تسا و  هدش  رشتنم  همان  نایاپ نیا  زا  جرختسم  ی  هلاقم ود 
.مزادرپب

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناریا باتک  یرازگربخ  درخ - |  هب  یرادافو  / تسین هدوهیب  یعازتنا و  روما  هرابرد  ثحب  هفسلف   
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زوینایرآ یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یعمج درخ  .دـنک " حالــصا  دـیاب  ار  مـسیرورت  ناـینابرق  زا  تیاـمح  رد  شدرکیور  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  دــسر  یم  رظن  هـب   
: تفگ تسشن ، یدعب  نارنخس  یمالسا ، دازآ  هاگشناد  قوقح  داتـسا  یرهاظ ،  رتکد  دنک   یم  روحم  هتسبمه  ار  هعماج 

لداــعم ناوــت  یم  ار  یعمج  درخ  نــیا  هــک  تــسا  یعمج  درخ  مــنک  یــسررب  تســشن  نــیا  رد  مهاوــخ  یم هــک  یموــهفم 
.میریگب  WISDOM OF CROWD ای و    COMMON SENSE

هدش و هجوت  لصا  نیا  یفلتخم  دراوم  رد  هک  اهتلود  تیمکاح  لصا  ینعی  میراد ، درف  هب  هجوت  زا  یدهاوش  مه  ینعی   
هرادا شور  تشونرـس و  نییعت  رد  مدرم  قـح  رد  هلمج  زا  تـسا ، هدـش  هجوـت  یفلتخم  ثحاـبم  هـب  هـک  یعمج  درخ  مـه 

رد ( ECOSOC  ) کوـسوکا راـتخاس  ساـسا  دــحتم و  لـلم  ناـمزاس  یاـه  نویــسیمک  دــحتم و  لــلم  ناــمزاس  رد  ییاروـش 
رد دـش  باـختنا  لـلم  ناـمزاس  داـجیا  رد  هک  ییاـنبم  : " داد همادا  یو  .تـسا " یعمج  درخ  رب  دـیکات  اـه  نمـس  زا  هدافتـسا 
هب دـحتم  للم  نامزاس  رد  یعمج  درخ  نیا  هک  دادـن  هزاجا  طیارـش  نیا  دـنک و  لمع  یبوخ  هب  تسناوتن  درـس  گنج  نارود 

.دنک لمع  یبوخ 

تسا تسا یناهج   یناهج رترت  وو   گرزب گرزب راکوزاس   راکوزاس کیکی   دنمزاین   دنمزاین للم   للم نامزاس   نامزاس

.تسا حالصا  دنمزاین  نامزاس  نیا  هک  دش  دیکات  للم  نامزاس  یگلاس  جنپ  داتفه و  تسشن  رد 
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نوناـق هـک  تـسا  یتـلود  دـننام  لـلم  ناـمزاس  هـک  تـسا  نـیا  هلئـسم  نیرتـمهم  نـیرخآ و  نیموـس و  : " داد هـمادا  یو   " 

.دنک یم  ضقن  ار  دوخ  یساسا 

نیا سیـسات  درگلاس  نیمجنپوداتفه  تبـسانم  هب  للم ، " ناـمزاس  اـب  لاـس  جـنپ  داـتفه و   " تسـشن انـسیا ، شرازگ  هب 
قوـقح و هدکـشناد  یراـکمه  مسیرورت و   ناـینابرق  زا  عاـفد  نـمجنا  تـمه  هـب  ربـتکا )  ۲۴  ) ناـبآ موـس  زور  رد  ناـمزاس 

ههال یللملا  نیب  قوقح  زکرم  نارهت ، رد  دحتم  للم  نامزاس  تاعالطا  زکرم  یئابطابط ، همالع  هاگشناد  یسایس  مولع 
یلعف و تیعـضو  نییبـت  لـلم و  ناـمزاس  تـالوحت  ریــس  درکلمع  یــسررب  روـظنم  هـب  حلــص ، یارب  یا  هـملک  هســسوم  و 

.درک رازگرب  رانیبو  تروص  هب  رورت  یادهش  یاه  هداوناخ  هاگشناد و  دیتاسا  روضح  اب  هدنیآ  ، زادنا  مشچ 
زا تیرـشب  تاجن  للملا و  نیب  قوقح  هب  مارتحا  ، رـشب قوقح  زا  تظافح  یناسنا ، تمارک  یاقترا  ام  نیداینب  تیرومأـم 

تسا  گنج 
نامزاس درگلاس  نیمجنپ  داتفه و  تبـسانم  هب  دحتم ، للم  نامزاس  لک  ریبد  شرتوگ ، وینوتنآ  مایپ  تسـشن  یادتبا  رد 

.دش شخپ  دحتم  للم 
همه کی  هحوبحب  رد  دـحتم  للم  نامزاس  درگلاس  نیمجنپ  داتفه و  درک : دـیکات  دوخ  ییوئدـیو  مایپ  رد  شرتوگ  وینوتنآ 

.دراد رارق  یناهج  یریگ 
.تسا تیمها  دجاو  یرگید  نامز  ره  زا  شیب  ام  نیداینب  تیرومأم 

.یناسنا تمارک  یاقترا  یارب 
.للملا نیب  قوقح  هب  مارتحا.رشب  قوقح  زا  تظافح 

" .گنج زا  تیرشب  تاجن  و 
فده اب  شالت  دـیدشت  نامز  نونکا  تفگ ": دوخ  یریوصت  مایپ  همادا  رد  دـحتم  للم  نامزاس  لک  ریبد  داد " : همادا  یو 

.تسا یناهج  سب  شتآ  هب  یبایتسد  یارب  حلص 
.تسا رذگ  لاح  رد  نامز 

ناـیاپ یارب  یرتـشیب  تامادــقا  دــیاب  ناـهج ، رــسارس  رد   : " داد هـمادا  یو  مـینک " یتـشآ  دوـخ  هرایــس  اـب  دــیاب  نـینچمه 
، نید داژن ، ساسا  رب  ضیعبت  اب  و  میهد -  ماجنا  ترفن  یگنـسرگ و  یرباربان ، رقف ، زا  یـشان  یناـسنا  جـنر  هب  ندیـشخب 

" .مینک هزرابم  یرگید  توافت  ره  ای  تیسنج 
دنشاب  هناگود  یاهدرادناتسا  دروم  رد  یرگ  هبلاطم  لابند  هب  دیاب  مسیرورت  ناینابرق 

یدوـجو هفــسلف  تـفگ  : ینانخــس  رد  تســشن  ییادــتبا  نارنخــس  نارهت ، هاگــشناد  قوــقح  داتــسا  هداز ، نـیما  ماــهلا 
هناشن هک  تسا  گنج  یالب  زا  رـشب  یاـه  لـسن  نتـشاد  ظوفحم  دـشاب  یم  رتتـسم  زین  نآ  روشنم  رد  هک  لـلم  ناـمزاس 

.تسا للم  نامزاس  رظن  رد  گنج  دوبن  ینعی  حلص  یفنم  موهفم  دوجو  زا  یا 
.مینک رکف  مه  تلادع  هب  هک  میراد  زاین  تسین و  رشب  یانبا  یمامت  هافر  یانعم  هب  گنج  دوبن  هتبلا 

یم حلـص  زاـسرتسب  ار  تلادـع  رگید  یخرب  تـسا و  تلادـع  زاـسرتسب  حلــص  دـنیوگ  یم  یخرب  : " تـفگ هـمادا  رد  ناـشیا 
دنناد "

یور رب  یدــج  یراذــگ  هیامرــس  لاــس  جــنپ  داــتفه و  نـیا  لوـط  رد  تـفگ " : شنانخــس  زا  یرگید  شخب  رد  هداز  نـیما   
.تسا هدشن  للم  نامزاس  فادها 

.دنتسه للم  نامزاس  نامسآ  رد  یا  هراتس  هک  دراد  دوجو  ییاه  همانعطق  فلتخم  یاه  ههرب  رد 
مـسیرورت یاه  هشیر  ندرب  نیب  زا  رد  اما  دـننک  حـیبقت  ار  مسیرورت  لامعا  هتـسناوت  اه  هماـنعطق  نیا  داد "  همادا  یو  " 

.دنا هدنام  ماکان 
.دبای یم  نایاپ  مه  مسیرورت  دوش  هدناکشخ  رقف  رگا 

یفیرعت دوـجو  مدـع  زین  نآ  تـلع  دـنک و  بـسک  تیقفوـم  هـنیمز  نـیا  رد  تـسا  هتـسناوتن  لـلم  ناـمزاس  هنافـساتم  اـما 
" .تسا شخبیدازآ  یاه  تضهن  مسیرورت و  زا  لومشناهج 

 



رد لـلم  ناـمزاس  یاـه  ضیعبت  عوـضوم  رد  شنانخــس  زا  یرگید  شخب  رد  یروـهمج ، تساـیر  قباـس  یقوـقح  نواـعم 
چیه میرادن و  تیوک  هیلع  قارع  مجاهت  دننام  یلمع  تعرس  اهروشک ، مجاهت  هدنورپ  رد  تفگ " : فلتخم  یاه  هدنورپ 
" .میدوب دهاش  ار  توکس  لاس  تشه  ناریا  هب  قارع  هلمح  رد  هباشم  زواجت  رد  هکیلاح  رد  تسا  هتشادن  یا  هقباس 

.دوش یم  لیکشت  تینما  یاروش  طسوت  هاگداد  هلصافالب  یریرح  قیفر  رورت  عوضوم  رد  ای  و  داد " : همادا  ناشیا 
" .میدیدن نانبل  اب  هباشم  یا  همکحم  نینچ  تقو  چیه  اهروشک  یاسور  زا  یرایسب  رورت  رد  هکیلاح  رد 

یهباشم دراوم  هک  تسا  یرگید  دروم  زین  ادناور  یوالـسگوی و  دروم  رد  هاگداد  لیکـشت  : " تفگ شنانخـس  همادا  رد  یو 
.رامنایم رد  اه  ییایگنیهور  دروم  دننام  میراد  ناهج  رد  ار 

" .متیسین ادناور  یوالسگوی و  دننام  یا  همکحم  چیه  دهاش  ام  یلو 
.تسا هتخادرپن  تلادع  حلص و  هب  ناسکی  تروص  هب  للم  نامزاس  هک  دسر  یم  رظن  هب  : " تفگ همادا  رد  ناشیا 

هدـش هراـشا  گـنج  یـالب  زا  نداد  تاـجن  ینعی  لـلم  ناـمزاس  یدوـجو  هفــسلف  دروـم  رد  دـحتم  لـلم  روـشنم  همدـقم  رد 
" .داتفا یمن  قافتا  لاس  جنپ  داتفه و  رد  لئاسم  نیا  زا  یرایسب  دش  یم  ارجا  یبوخ  هب  رگا  تسا و 

.دوش یم  رتشیب  للم  نامزاس  زا  اه  تلم  راظتنا  درذگیم  هک  زور  ره  : " تشاد نایب  تسشن  همادا  رد  هداز  نیما 
" .تخادرپ یناهج  ینارمکح  هب  ناوت  یمن  همانعطق  اب  افرص  هک  تفگ  ناوت  یم  ناهج  ندش  یبطقدنچ  هب  هجوت  اب  و 

هنوـگنیا دنـشاب و  هناـگود  یاهدرادناتــسا  دروـم  رد  یرگ  هبلاـطم  لاـبند  هـب  دـیاب  مـسیرورت  ناـینابرق  تـفگ : اـهتنا  رد  یو 
" .دنتسه دنمشزرا  اهرانیبو 

دنک  زاغآ  سناسنر  کی  اب  ار  دوخ  مود  لاس  جنپ  داتفه و  دحتم  للم  نامزاس  دشاب  مزال  دیاش 
نمجنا زا  رکـشت  اـب  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  لـلملا  نـیب  قوـقح  داتـسا  یناـمز ، رتـکد  تســشن ، زا  یرگید  شخب  رد 
لاـمتحا زا  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  سیـسات  زا  لاـس  جـنپ  داـتفه و  زا  سپ  هک  تشاد  ناوـنع  مـسیرورت  ناـینابرق  زا  عاـفد 

تالمح دون و  ههد  لیاوا  رد  ناـهج  ندـش  یبطق  کـت  یوروش و  داـحتا  یـشاپورف  اـت  ههد ۶۰  لیاوارد  یا  هتـسه  گـنج 
یداـیز یاـه  بیـشن  زارف و  اـنورک ، نارحب  رد  هژیو  هب  ریخا  لاـسراهچ  رد  اـکیرما  ییارگ  هبناـجکی  جوا  یتسیرورت ۲۰۰۱ و 

.تسا هتشاد  دوجو  للم  نامزاس  ربارب  رد 
دنک  " زاغآ  سناسنر  کی  اب  ار  دوخ  مود  لاس  جنپ  داتفه و  دحتم  للم  نامزاس  دشاب  مزال  دیاش  داد " : همادا  ناشیا 

لاس رد ۷۵  دـحتم  لـلم  روـشنم  همدـقم  رد  هک  یتلادـع  : " تفگ شنانخـس  هـمادا  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  داتسا 
قوـقح هب  مارتـحا  ناـنز و  یربارب  رب  هدوـب و  لـلملا  نیب  قوـقحرب  ینتبم  یتلادـع  دوـبن و  یعازتـنا  دـش  ثحب  نآ  زا  شیپ 

" .دوب اهروشک  اه و  تلم  نایم  میظع  یتاقبط  هلصاف  زا  نتساک  تشونرس و  قح  نییعت  یارب  شالت  یدازآ و  رشب و 
یداصتقا یاروش  دـننام  ییاهداهن  وترپ  رد  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  رظن  دروم  تلادـع  دـسر  یم  رظن  هب  : " داد همادا  ناـشیا 

" .تسا ییاضق  یتلادع  هدوبن و  یعامتجا  یتلادع  یمومع  عمجم  یتح  هناخریبد و  تمومیق ، یاروش  یعامتجا ،
.تسا هدش  هتشادرب  یبوخ  یاه  ماگ  رورت  ناینابرق  یارب  ییاضق  تلادع  عوضوم  رد  تفگ " : همادا  رد  ینامز 

دوجو اـهنآ  رد  یهاوخ  ملظت  قح  هک  هناـگهد  یاـه  هتیمک  رـشب و  قوقح  یاـهداهن  رـشب و  قوـقح  نویـسیمک  ییوـس  زا 
.دننک نیمضت  ار  تراسخ  ناربج  رب  قح  رورت  ناینابرق  یارب  دنا  هتشاد  شالت  هجنکش و ...  عنم  هتیمک  دننام  دراد 

" 
مرج اـب  هزراـبم  شخب  صوصخ  هب  یعاـمتجا  یداـصتقا و  یاروش  یرـشب ، قوقح  یاـهداهن  نیا  راـنک  رد  : " داد همادا  یو 

" .تسا هتشادرب  یرفیک  تلادع  هب  رورت  ناینابرق  یسرتسد  یارب  ار  یدایز  یاه  شالت 
تیاـمح دروـم  دـیابن  مسیرورت  ناـینابرق  ریاـس  رگم  : " هک درک  حرطم  ار  شـسرپ  نـیا  هداز  نـیما  نانخـس  دـییات  اـب  یناـمز 

رازه هک ۱۸  تسا  ناریا  یمالـسا  یروهمج  رد  ناینابرق  هژیوب  اهنآ و  نایم  یتواقت  هچ  دنریگب ؟ رارق  دـحتم  للم  نامزاس 
هب ار  تسایـس  اب  قوقح  یگتخیمآ  زیمآ  ضیعبت  هاگن  نیا  داد " : همادا  ناـشیا  تسیچ "؟ رد  تواـفت  دراد ؟ رورت  یناـبرق 

.دشک یم  ریوصت 
" .دنک حالصا  دیاب  ار  مسیرورت  ناینابرق  زا  تیامح  رد  شدرکیور  دحتم  للم  نامزاس  دسر  یم  رظن  هب 

دنک  یم  روحم  هتسبمه  ار  هعماج  یعمج  درخ 

 



نیا رد  مهاوخ  یم هک  یموهفم  تفگ : تسشن ، یدعب  نارنخس  یمالـسا ، دازآ  هاگـشناد  قوقح  داتـسا  یرهاظ ،  رتکد   
WISDOM ای و    COMMON SENSE لداعم ناوت  یم  ار  یعمج  درخ  نیا  هک  تسا  یعمج  درخ  منک  یسررب  تسشن 

.میریگب  OF CROWD
.مینادب یسانش  تفرعم  رازبا  ار  نآ  رگا 

.دراد دوجو  هنیمز  نیا  رد  یددعتم  یاهلاثم  تروص  نیا  رد 
نامزاس رد  نآ  دنور  یـسررب  دحتم و  للم  نامزاس  راتخاس  رد  یعمج  درخ  نیا  زا  هدافتـسا  ام  ثحب  : " داد همادا  ناشیا 

.تسا للم 
" 

حرطم ثحب  نیا  رد ۱۹۴۵  یحارط  نامز  رد  للم و  نامزاسراتخاس  رد  : " تفگ شنانخـس  همادا  رد  هاگـشناد  داتـسا  نیا 
.؟ یعمج درخ  ای  دوش  هجوت  درف  هب  دیاب  ایآ  هک  دوش  یم 
.دراد هجوت  ودره  هب  دحتم  للم  روشنم  هک  دسر  یم  رظن  هب 

هدش و هجوت  لصا  نیا  یفلتخم  دراوم  رد  هک  اهتلود  تیمکاح  لصا  ینعی  میراد ، درف  هب  هجوت  زا  یدـهاوش  مه  ینعی 
هرادا شور  تشونرـس و  نییعت  رد  مدرم  قح  رد  هلمج  زا  تسا ، هدـش  هجوـت  یفلتخم  ثحاـبم  هب  هک  یعمج  درخ  مه 

رد ( ECOSOC  ) کوـسوکا راـتخاس  ساـسا  دـحتم و  لـلم  ناـمزاس  یاـه  نویـسیمک  دـحتم و  لـلم  ناـمزاس  رد  ییاروـش 
" .تسا یعمج  درخ  رب  دیکات  اه  نمس  زا  هدافتسا 

دـنک و لمع  یبوخ  هب  تسناوتن  درـس  گـنج  نارود  رد  دـش  باـختنا  لـلم  ناـمزاس  داـجیا  رد  هک  ییاـنبم  : " داد همادا  یو 
.دنک لمع  یبوخ  هب  دحتم  للم  نامزاس  رد  یعمج  درخ  نیا  هک  دادن  هزاجا  طیارش  نیا 
.دیآ یم  دوجوب  بوخ  ینارمکح  یناهج و  ینارمکح  میهافم  درس ، گنج  زا  سپ  اهتنم 

یعمج درخ  اـب  طاـبترا  یب  هـک  یناـهج  ینارمکح  یاهدرادناتــسا  مـیراد و  ار  یناـهج  ینارمکح  ثـحب  رگید  نارود  نـیا  رد 
" .دراد ییاهضرف  شیپ  تسا و  هدوبن 

هک تسا  نیا  یعمج  درخ  اب  هطبار  رد  نآ  ددعتم  یاه  ضرف  شیپ  هلمج  زا  : " تشاد نایب  شنانخس  همادا  رد  یرهاظ 
" .تسا هدروآ  نادیم  هب  ار  عفنیذ  یاه  هورگ 

.تسا حرطم  هراب  نیا  رد  مهم  ضرف  شیپ  هس  تفگ " : همادا  رد  یو 
.دنک یم  روحم  هتسبمه  ار  هعماج  یعمج  درخ  تسا  نیا  یناهج  ینارمکح  ضرف  شیپ  نیلوا 

.دوش یم  همه  اقترا  دشر و  ثعاب  هکدیآ  یم  دوجوب  یروحم  هتسبمه  اه ، تلم  نیب  تباقر  یاج  هب  ینعی 
" .تسا هدش  تابثا  نآ  فالخ  هکلب  هتفاین  ققحت  ضرف  شیپ  نیا  رضاح  نامز  ات  لقادح  یلو 

اه کیکفت  یلخاد و  یاهزرم  هک  تسا  نیا  یناـهج  ینارمکح  یارب  ضرف  شیپ  نیمود  : " تشاد ناـیب  همادا  رد  ناـشیا 
.میوش یم  هجاوم  یناهج  یدنورهش  موهفم  اب  میراد و  یمرب  ار 

هب ندش  کیدزن  زا  یناشن  تمالع و  چـیه  هتفاین و  ققحت  مه  نیا  هک  دـیآ  یم  دوجوب  یللملا  نیب  یندـم  هعماج  ینعی 
.دوش یمن  هدید  فده  نیا 

هب رجنم  یناــهج  یعمج  درخ  هــکنیا  ینعی  تــسا  ییارگ  هعـــسوت  هعـــسوت و  ینارمکح ، دروــم  رد  ضرف  شیپ  نیموــس 
.دوش یم  هعسوت 

.تسا هتفاین  ققحت  مه  ضرفشیپ  نیا  هنافساتم  یلو 
" .تسین نآ  زا  یا  هناشن  چیه  هکلب 

هیکت هن  ادـتبا  رد  دـحتم ، للم  روشنم  دـحتم ، للم  نامزاس  یراتخاس  یحارط  رد  : " تفگ شنانخـس  یاـهتنا  رد  یرهاـظ 
.درف رب  یا  هیکت  هن  تشاد و  یعمج  درخ  رب  یا 

.درب نیب  زا  ار  یعمج  درخ  المع  درس ، گنج  ات  اهدنور  یلو 
نامز ات  یناهج  ینارمکح  ندش  یتایلمع  درس و  گنج  زا  دعب  دیسر و  غولب  هب  کیروئت  هطقن  رد  درـس  گنج  زا  دعب  یلو 

" .دراد یدایز  هلصاف  نآ  یاه  ضرف  شیپ  اهدرادناتسا و  اب  رضاح 

 



تسا  هدنام  یقاب  مظن ۱۹۴۵  رد  نانچمه  للم  نامزاس 
اهنت لـلم  ناـمزاس  : " تـفگ تسـشن  نـیا  رد  دوـخ  نانخـس  یادـتبا  رد  یللملا ، نـیب  نادـقوقح  لـیکو و  رلباد ، سیتروـک 

.دوش وضع  نآ  رد  دناوت  یم  یروشک  ره  هدوب و  ریگارف  هک  تسا  ینامزاس 
.تسا هتشاد  دوجو  للم  نامزاس  رد  هتشذگ  لاس  رد ۷۵  صیاقن  یخرب  اما 

" 
.تسا هدش  ینتبم  یناهج ۱۹۴۵  مظن  رب  هک  تسا  نیا  صقن  نیرتمهم  نیلوا و  تفگ " : همادا  رد  یو 
.هدوب تینما  یاروش  قیرط  زا  شهار  نیلوا  هدوب و  للم  نامزاس  فادها  زا  ناهج  رد  تینما  حلص و 

.تسین نآ  رد  اقیرفا  زا  یا  هدنیامن  چیه  اما 
" .تسا هدنامیقاب  مظن ۱۹۴۵  رد  نانچمه  هک  تسا  نیارد  للم  نامزاس  یگداتفا  بقع  لیلد  نیرتمهم  نیاربانب 

، دحتم للم  روشنم  رد  هک  تسا  نیا  للم  نامزاس  رد  صقن  تلع  نیمود  : " تشاد نایب  همادا  رد  ییاکیرمآ  نادـقوقح 
ناـهج رد  یربارب  داـجیا  هکلب  تـسین  اـهروشک  زا  یدودـحم  دادـعت  هعـسوت  یاـنعم  هـب  هعـسوت  اـما  هدـش ، ناـیب  هعـسوت 

.تسا
هب رتـشیب  یا   هعــسوت  یاـه  کـمک  دراد و  دوـجو  یا  هلــصاف  دنتــسه و   هتفاـی  هعــسوت  رتـمک  اـه  ییاـقیرفا  هکیلاـح  رد 

.تسا هدش  هداد  ایلاتیا  دننام  ییاهروشک 
نوناـق هـک  تـسا  یتـلود  دـننام  لـلم  ناـمزاس  هـک  تـسا  نـیا  هلئــسم  نیرتـمهم  نـیرخآ و  نیموـس و  : " داد هـمادا  یو  " 

.دنک یم  ضقن  ار  دوخ  یساسا 
یدرف بسانم ، یادـیدناک  نیدـنچ  دوجو  اب  اما  دوب  فسینوی  یارب  یریدـم  باختنا  لابند  هب  لـلم  ناـمزاس  دروم  کـی  رد 

" .دش باختنا  دوب  اکیرما  رظن  دروم  هک 
دنک  کمک  ام  همه  هب  دناوتب  هک  تسا  یناهج  رت و  گرزب راکوزاس  کی  دنمزاین  للم  نامزاس 

لیلد هـب  نـمجنا  زا  رکـشت  اـب  تســشن ، یدـعب  نارنخــس  حلــص ، یارب  یا  هـملک  هســسوم  ریدـم  یوـلهد ، لوـسر  مـالغ   
ام همه  هب  دـناوتب  هک  تـسا  یناـهج  رت و  گرزب راـکوزاس  کـی  دـنمزاین  لـلم  ناـمزاس  تـشاد " : ناوـنع  تسـشن ، یرازگرب 

.مینک هزرابم  مسیرورت  تفآ  اب  دنک  کمک 
" 

تحت ریمـشک  هرد  رد  ار  رـشب  قوقح  یدازآ و  مسیرورت  دعب ، هب  زا ۱۹۸۹  : " تفگ شنانخس  همادا  رد  رـشب  قوقح  لاعف 
.تسا هداد  رارق  ریثات 

.یتسد عیانص  مسیروت ، یزرواشک ، لثم  تسا  هدرک  لکشم  راچد  زین  ار  مدرم  تشیعم  یتسیرورت ، لامعا 
.دنک هجوت  تیعضو  نیا  هب  دیاب  داهن  نیا  للم ، نامزاس  یگلاس  جنپ  داتفه و  درگلاس  رد  نونکا 

" .دنک هجوت  مسیرورت   ناینابرق  همه  هب  دیاب  هکلب  دیامن ، افیا  رشب  قوقح  زا  تظافح  یارب  دوخ  شقن  دیاب  اهنت  هن 
.غورد زا  ار  تیعقاو  مینک و  ادج  ناتساد  زا  ار  تقیقح  هک  تسا  مهم  یلیخ  نیا  تفگ ": همادا  رد  یو 

.دنک تظفاحم  تقیقح  نتسناد  رب  قح  زا  دیاب  هک  تسا  رت  مهم للم  نامزاس  یارب 
تـسرد و تاـعالطا  دــنهد و  یم هـئارا  تسرداـن  یتاـعالطا  یاـنبم  رب  ییاـه  شرازگ لـلم  یاـه  ناـمزاس یاــهداهن  یهاــگ 
" .دریگ یم رارق  ریثات  تحت  لکش  نیا  هب  زین  للم  نامزاس  مسیرورت  دض  همانرب  هجیتن  رد  دنریگ و  یم هدیدان  ار  یعقاو 

دوش  یم  للم  نامزاس  رابتعا  شهاک  ثعاب  یگدز  تسایس 
.دوب تسشن  نیا  نارنخس  نیرخآ  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  للملا  نیب  قوقح  داتسا  شنم ، یدنژن  رتکد 

کی دروخرب  یمومع و  دامتعا  بلج  هک  میوگب  دیاب  هناگود  یاهدرادناتسا  مسیرورت و  دروم  رد  تفگ " : ینانخـس  رد  یو 
.دوش یم  فیعض  نامزاس  نآ  درکلمع  دشاب ، هتشاد  یفنم  ریثات  یمومع  دامتعا  رب  رگا  داهن 

.دنک بلج  ار  دحتم  للم  دامتعا  شدوخ و  یاضعا  دامتعا  دیاب  زین  دحتم  للم  نامزاس 
 . میتسه یناهج  یندم  هعماج  یللملا و  نیب  هعماج  بلاق  رد  دحتم  للم  مدرم  ام 

" .یمسرریغ یاهزیناکم  هتبلا  هدش  رتیوق  دحتم  للم  نامزاس  یاهدرکلمع  رب  یتراظن  یاه  مزیناکم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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" .دشاب یمومع  راکفا  یبایزرا  نیمه  دناوتیم  یعمج  درخ  دروم  رد  یرهاظ  رتکد  یاقآ  ثحب  داد " : همادا  ناشیا 
.تسا یتسردان  ریبعت  میرادن و  دب  بوخ و  مسیرورت  : " تفگ همادا  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  داتسا 

.دوش دادملق  دیاب  تیرشب  کرتشم  نمشد  تسا و  موکحم  یسک  ره  تکراشم  اب  یسکره و  هیلع  مسیرورت 
" .دنک افیا  ار  دوخ  شقن  دیاب  یللملا  نیب  هعماج 

هک ییاهروشک  زا  یخرب  دـحتم ، للم  ناـمزاس  درکلمع  هب  اـهروشک  شنکاو  هب  میزادـنیب  یهاـگن  رگا  : " داد همادا  ناـشیا 
.دننیب یم  زیمآ  ضیعبت  هناگود و  ار  دحتم  للم  نامزاس  درکلمع  دنتسه ، مسیرورت  اب  هزرابم  رد 

.تسا تینما  یاروش  للم ، نامزاس  ناکرا  زا  یکی 
.دوش هدز  تسایس  دیابن  اما  تسا  یسایس  نکر  کی  هک  تسا  تسرد 

" .دوش یم  للم  نامزاس  رابتعا  شهاک  ثعاب  یگدز  تسایس 
یمن دـنراد  هناـگود  درادناتـسا  یعوـن  اـه  ناـمزاس  اـت  هـک  تـسا  نـیا  تـیعقاو  : " تـفگ شنانخـس  هـمادا  رد  شنم  یدـنژن 

.مینک فقوتم  ار  مسیرورت  میناوت 
تامادـقا یارب  یا  هتیمک  اـیآ  اـما  هداد  لیکـشت  راـمنایم و ...  یارب  باـی  تقیقح  هتیمک  نیدـنچ  زین  رـشب  قوقح  یاروش 

؟ هدـش لیکـشت  دـنلیات  رد  ایـس  یفخم  تیاـس  دروـم  رد  اـیآ  تـسا ؟ هدـش  لیکـشت  ناتــسناغفا و  ..  رد  اـکیرما  ناـیماظن 
یاههورگ طـسوت  رـشب  قوقح  ضقن  زا  یرایـسب  اـما  تسا  تلود  رب  زکرمتم  هدـش  هیهت  هیروس  دروم  رد  هک  ییاهـشرازگ 

" .تسا هتفرگ  ماجنا  یتلودریغ 
" .دهد یم  ناشن  ار  یشنیزگ  دروخرب  یعون  ییاپورا ، تیلوئسم  نمی و  رد  یباکترا  یگنج  تایانج  : " داد همادا  ناشیا 

مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوینایرآ للم -  نامزاس  يگلاس  جنپ  داتفه و  تسشن   

۴۴
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۳:۱۸۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تروـص هب  اـیلاتیا  یازنیپاـس  هاگـشناد  یئاـبطابط و  همـالع  هاگـشناد  زا  ینارظنبحاـص  ناداتـسا و  روـضح  اـب  تسـشن  نیا   
.دش دهاوخ  رازگرب  هام  نابآ  متفه  یلا ۱۸  تعاس ۱۵  زا  یزاجم 

دوش  یم  رازگرب  ایلاتیا  ازنیپاس  هاگشناد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  تکراشم  اب  ایلاتیا  ناریا و  یگنهرف  یاهوگتفگ 
متفه ایلاتیا  ازنیپاـس  هاگـشناد  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  تکراشم  اـب  اـیلاتیا  ناریا و  یگنهرف  یاـهوگتفگ  نیمراـهچ 

.دوش یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  یراج  هام  نابآ 
تروـص هب  اـیلاتیا  یازنیپاـس  هاگـشناد  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  زا  ینارظنبحاـص  ناداتـسا و  روـضح  اـب  تسـشن  نـیا 

.دش دهاوخ  رازگرب  هام  نابآ  متفه  یلا ۱۸  تعاس ۱۵  زا  یزاجم 
هدافتـــــــسا تســـــــشن  نــــــیا  یاــــــه  ینانارنخـــــــس  زا  یناــــــشن  نــــــیا  هــــــب  هــــــعجارم  اــــــب  دــــــنناوت  یم  نادــــــنمقالع 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/international .دنیامن
یحارط  << رابخا تسیل  air.ir/ZHq۸ma يپاچ هخسن  ۱۳۱ دیدزاب :  ١٣١٧٥ ربخ : هرامش   ١٣:٥٢ نابآ ١٣٩٩ -  هبنش ٣ 

هاگشناد هاگشناد یئابطابط  وو   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد تکراشم   تکراشم اباب   ایلاتیا   ایلاتیا ناریا  وو   ناریا یگنهرف   یگنهرف یاهوگتفگ   یاهوگتفگ
دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب ایلاتیا   ایلاتیا ازنیپاس   ازنیپاس
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aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو 

۳۳
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۰:۲۷



زوین نایدا  یلصا : عبنم   ۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / انریا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

اب هک  دوب  تسشن  یدعب  نارنخس  یمالسا ، دازآ  هاگشناد  قوقح  داتسا  دنک   یم روحم  هتسبمه  ار  هعماج  یعمج  درخ   
WISDOM OF اـــــی و    COMMON SENSE لداـــعم ناوـــت  یم ار  یعمج  درخ  رگا  تــفگ : یعمج  درخ  موـــهفم  نییبـــت 

.میریگب  CROWD

هدش و هجوت  لصا  نیا  یفلتخم  دراوم  رد  هک  اهتلود  تیمکاح  لصا  ینعی  میراد ، درف  هب  هجوت  زا  یدهاوش  مه  ینعی   
هرادا شور  تشونرـس و  نییعت  رد  مدرم  قـح  رد  هلمج  زا  تـسا ، هدـش  هجوـت  یفلتخم  ثحاـبم  هـب  هـک  یعمج  درخ  مـه 

رد ( ECOSOC  ) کوـسوکا راـتخاس  ساـسا  دــحتم و  لـلم  ناـمزاس  یاـه  نویــسیمک  دــحتم و  لــلم  ناــمزاس  رد  ییاروـش 
.تسا یعمج  درخ  رب  دیکات  اه  نمس زا  هدافتسا 

.دنک بلج  ار  دحتم  للم  دامتعا  شدوخ و  یاضعا  دامتعا  دیاب  زین  دحتم  للم  نامزاس   

تبـسانم هب  للم " نامزاس  اب  لاس  جـنپ  داتفه و   " یرانیبو تسـشن  مسیرورت  ناینابرق  زا  عافد  نمجنا  انریا ، شرازگ  هب 
یراـکمه مـسیرورت و   ناـینابرق  زا  عاـفد  نـمجنا  تـمه  هـب  هبنـش  زور  ناـمزاس  نـیا  سیــسات  درگلاـس  نیمجنپوداـتفه 

زکرم نارهت ، رد  دــحتم  لــلم  ناــمزاس  تاــعالطا  زکرم  ییاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  یـسایس  موـلع  قوـقح و  هدکــشناد 
نییبت للم و  نامزاس  تالوحت  ریس  درکلمع  یسررب  روظنم  هب  حلص  یارب  یا  هملک هسـسوم  ههال و  یللملا  نیب  قوقح 
لکریبد ماـیپ  تـئارق  اـب  رورت  یادهـش  یاـه  هداوناـخ هاگـشناد و  دـیتاسا  روـضح  اـب  هدـنیآ  زادـنا  مـشچ  یلعف و  تیعــضو 

.دش رازگرب  دحتم  للم  نامزاس 
دنشاب  هناگود  یاهدرادناتسا  دروم  رد  یرگ  هبلاطم لابند  هب  دیاب  مسیرورت  ناینابرق 

نامزاس یدوجو  هفـسلف  تفگ : ینانخـس  رد  تسـشن  ییادتبا  نارنخـس  نارهت  هاگـشناد  قوقح  داتـسا  هداز  نیما  ماهلا 
دوجو زا  یا  هناـشن هک  تسا  گـنج  یـالب  زا  رـشب  یاـه  لـسن نتـشاد  ظوفحم  تسا ، رتتـسم  زین  نآ  روـشنم  رد  هک  لـلم 

.تسا للم  نامزاس  رظن  رد  گنج " دوبن   " ینعی حلص  یفنم  موهفم 
.مینک رکف  مه  تلادع  هب  هک  میراد  زاین  تسین و  رشب  یانبا  یمامت  هافر  یانعم  هب  گنج  دوبن  هتبلا 

.دنناد یم حلص  زاسرتسب  ار  تلادع  رگید  یخرب  تسا و  تلادع  زاسرتسب  حلص  دنیوگ  یم یخرب  دوزفا : یو 
هدـشن لـلم  ناـمزاس  فادـها  یور  رب  یدـج  یراذـگ  هیامرـس  لاـس  جـنپ  داـتفه و  نیا  لوط  رد  تشاد : راـهظا  هداز  نیما 

.تسا
.دنتسه للم  نامزاس  نامسآ  رد  یا  هراتس هک  هدش  رداص  ییاه  همانعطق  فلتخم  یاه  ههرب رد 

.دنا هدنام ماکان  مسیرورت  یاه  هشیر ندرب  نیب  زا  رد  اما  دننک  حیبقت  ار  مسیرورت  لامعا  هتسناوت  اه  همانعطق نیا 
.دبای یم نایاپ  مه  مسیرورت  دوش  هدناکشخ  رقف  رگا  دوزفا : هاگشناد  داتسا  نیا 

تخادرپ تخادرپ یناهج   یناهج ینارمکح   ینارمکح هبهب   ناوت   ناوت یمن   یمن همانعطق   همانعطق اباب   افرص   افرص

هماـنعطق اـب  افرـص  هک  تفگ  ناوـت  یم ناـهج  ندـش  یبطقدـنچ  هـب  هجوـت  اـب  تـفگ : نارهت  هاگـشناد  قوـقح  داتـسا   - اـنریا نارهت - 
دنشاب هناگود  یاهدرادناتسا  دروم  رد  یرگ  هبلاطم لابند  هب  دیاب  مسیرورت  ناینابرق  .تخادرپ  یناهج  ینارمکح  هب  ناوت  یمن

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 9   3۶۳
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یفیرعت دوـجو  مدـع  زین  نآ  تـلع  دـنک و  بـسک  تیقفوـم  هـنیمز  نـیا  رد  تـسا  هتـسناوتن  لـلم  ناـمزاس  هنافـساتم  اـما 
.تسا شخبیدازآ  یاه  تضهن مسیرورت و  زا  لومش  ناهج 

رد تـفگ : فـلتخم  یاـه  هدــنورپ رد  لـلم  ناـمزاس  یاـه  ضیعبت عوـضوم  رد  شنانخــس  زا  یرگید  شخب  رد  هداز  نـیما 
.میرادن تیوک  هیلع  قارع  مجاهت  دننام  یلمع  تعرس  اهروشک ، مجاهت  هدنورپ 

.میدوب توکس  لاس  تشه  دهاش  ناریا  هب  قارع  هلمح  رد  هباشم  زواجت  رد  هک  یلاح  رد 
رد هک  یلاح  رد  دوش  یم لیکـشت  تینما  یاروش  طسوت  هاگداد  هلـصافالب  یریرح  قیفر  رورت  عوضوم  رد  داد : همادا  یو 

.میدیدن نانبل  اب  هباشم  یا  همکحم نینچ  تقو  چیه  اهروشک  یاسور  زا  یرایسب  رورت 
دروم دـننام  میراد  ناـهج  رد  ار  یهباـشم  دراوم  هک  تسا  یرگید  دروم  زین  ادـناور  یوالـسگوی و  دروـم  رد  هاـگداد  لیکـشت 

.متیسین ادناور  یوالسگوی و  دننام  یا  همکحم چیه  دهاش  ام  یلو  رامنایم  رد  اه  ییایگنیهور
همدـقم رد  تفگ : تسا ، هتخادرپن  تلادـع  حلـص و  هب  ناسکی  تروص  هب  للم  نامزاس  هکنیا  نایب  اـب  قوقح  داتـسا  نیا 

هب رگا  تسا و  هدـش  هراشا  گنج  یالب  زا  نداد  تاجن  ینعی  للم  ناـمزاس  یدوجو  هفـسلف  دروم  رد  دـحتم  لـلم  روشنم 
.داتفا یمن قافتا  لاس  جنپ  داتفه و  رد  لئاسم  نیا  زا  یرایسب  دش  یم ارجا  یبوخ 

یبطقدـنچ هب  هجوت  اب  دوش و  یم رتشیب  لـلم  ناـمزاس  زا  اـه  تلم ظـتنا  درراذـگ  یم هک  زور  ره  تشاد : ناـیب  هداز  نیما 
.تخادرپ یناهج  ینارمکح  هب  ناوت  یمن همانعطق  اب  افرص  هک  تفگ  ناوت  یم ناهج  ندش 

نینچ یرازگرب  تـهج  نـیا  زا  دنـشاب و  هناـگود  یاهدرادناتــسا  دروـم  رد  یرگ  هبلاـطم لاـبند  هـب  دـیاب  مـسیرورت  ناـینابرق 
.تسا دنمشزرا  ییاهرانیبو 

دنک  زاغآ  سناسنر  کی  اب  ار  دوخ  مود  لاس  جنپ  داتفه و  دحتم  للم  نامزاس 
ناــینابرق زا  عاــفد  نـمجنا  زا  ینادردــق  اــب  تســشن  نــیا  رد  زین  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  لـلملا  نـیب  قوـقح  داتــسا 

لیاوارد یا  هتسه  گنج  لامتحا  زا  دحتم  للم  نامزاس  سیـسات  زا  لاس  جنپ  داتفه و  زا  سپ  تشاد : راهظا  مسیرورت 
جوا یتـسیرورت ۲۰۰۱ و  تـالمح  دون و  ههد  لـیاوا  رد  ناـهج  ندـش  یبـطق  کـت  یوروش و  داـحتا  یـشاپورف  اـت  ههد ۶۰ 
للم ناـمزاس  ربارب  رد  یداـیز  یاـه  بیــشن زارف و  اـنورک ، نارحب  رد  هژیو  هـب  ریخا  لاــسراهچ  رد  اــکیرما  ییارگ  هبناــجکی 

.تسا هتشاد  دوجو 
.دنک زاغآ  سناسنر  کی  اب  ار  دوخ  مود  لاس  جنپ  داتفه و  دحتم  للم  نامزاس  دشاب  مزال  دیاش  دوزفا : ینامز 

دـش ثحب  نآ  زا  شیپ  لاس  رد ۷۵  دـحتم  للم  روشنم  همدـقم  رد  هک  یتلادـع  تفگ : ییابطابط  همالع  هاگشناد  داتسا 
شـالت یدازآ و  رـشب و  قوـقح  هب  مارتـحا  ناـنز و  یربارب  رب  هدوـب و  لـلملا  نیب  قوـقحرب  ینتبم  یتلادـع  دوـبن و  یعازتـنا 

.دوب اهروشک  اه و  تلم نایم  میظع  یتاقبط  هلصاف  زا  نتساک  تشونرس و  قح  نییعت  یارب 
یداصتقا یاروش  دـننام  ییاهداهن  وترپ  رد  دـحتم  للم  نامزاس  رظن  دروم  تلادـع  دـسر  یم رظن  هب  درک : ناـشنرطاخ  یو 

.تسا ییاضق  یتلادع  هدوبن و  یعامتجا  یتلادع  یمومع  عمجم  یتح  هناخریبد و  تمومیق ، یاروش  یعامتجا ،
ییوـس زا  تـسا  هدــش  هتــشادرب  یبوـخ  یاـه  ماــگ رورت  ناــینابرق  یارب  ییاــضق  تلادــع  عوـضوم  رد  درک : دــیکات  یناــمز 
دننام دراد  دوجو  اـهنآ  رد  یهاوخ  ملظت  قح  هک  هناـگهد  یاـه  هتیمک رـشب و  قوقح  یاـهداهن  رـشب و  قوقح  نویـسیمک 

.دننک نیمضت  ار  تراسخ  ناربج  رب  قح  رورت  ناینابرق  یارب  دنا  هتشاد شالت  هجنکش و ...  عنم  هتیمک 
مرج اـب  هزراـبم  شخب  صوصخ  هب  یعاـمتجا  یداـصتقا و  یاروـش  یرـشب ، قوـقح  یاـهداهن  نیا  راـنک  رد  داد : همادا  یو 

.تسا هتشادرب  یرفیک  تلادع  هب  رورت  ناینابرق  یسرتسد  یارب  ار  یدایز  یاه  شالت
دحتم لـلم  ناـمزاس  تیاـمح  دروـم  دـیابن  مسیرورت  ناـینابرق  ریاـس  رگم  هک  درک  حرطم  ار  شـسرپ  نـیا  هـمادا  رد  یناـمز 

؟ دراد رورت  ینابرق  رازه  هک ۱۸  تسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رد  ناینابرق  هژیو  هب  اهنآ و  نایم  یتواقت  هچ  دنریگب ؟ رارق 
تسیچ " ؟ رد  توافت 

یم رظن  هب  دـشک و  یم ریوـصت  هب  ار  تسایـس  اـب  قوـقح  یگتخیمآ  زیمآ  ضیعبت  هاـگن  داد : همادا  هاگـشناد  داتـسا  نـیا   
.دنک حالصا  دیاب  ار  مسیرورت  ناینابرق  زا  تیامح  رد  شدرکیور  دحتم  للم  نامزاس  دسر 

دنک  یم روحم  هتسبمه  ار  هعماج  یعمج  درخ 
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درخ رگا  تفگ : یعمج  درخ  موـهفم  نییبـت  اـب  هک  دوـب  تسـشن  یدـعب  نارنخـس  یمالـسا ، دازآ  هاگـشناد  قوـقح  داتـسا   
.میریگب  WISDOM OF CROWD ای و    COMMON SENSE لداعم ناوت  یم ار  یعمج 

.مینادب یسانش  تفرعم  رازبا  ار  نآ  رگا 
نامزاس راتخاس  رد  یعمج  درخ  نیا  زا  هدافتـسا  اـم  ثحب  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  یددـعتم  یاـه  لاـثم تروص  نیا  رد 

.تسا للم  نامزاس  رد  نآ  دنور  یسررب  دحتم و  للم 
ایآ هک  دوـش  یم حرطم  ثـحب  نـیا  رد ۱۹۴۵  یحارط  ناـمز  رد  لـلم و  ناـمزاس  راـتخاس  رد  : " تـفگ هاگـشناد  داتـسا  نـیا 

.دراد هجوت  ود  ره  هب  دحتم  للم  روشنم  هک  دسر  یم رظن  هب  یعمج ؟ درخ  ای  دوش  هجوت  درف  هب  دیاب 
هدش و هجوت  لصا  نیا  یفلتخم  دراوم  رد  هک  اهتلود  تیمکاح  لصا  ینعی  میراد ، درف  هب  هجوت  زا  یدـهاوش  مه  ینعی 

هرادا شور  تشونرـس و  نییعت  رد  مدرم  قح  رد  هلمج  زا  تسا ، هدـش  هجوـت  یفلتخم  ثحاـبم  هب  هک  یعمج  درخ  مه 
رد ( ECOSOC  ) کوـسوکا راـتخاس  ساـسا  دـحتم و  لـلم  ناـمزاس  یاـه  نویـسیمک  دـحتم و  لـلم  ناـمزاس  رد  ییاروـش 

.تسا یعمج  درخ  رب  دیکات  اه  نمس زا  هدافتسا 
دنک و لمع  یبوخ  هب  تسناوتن  درس  گنج  نارود  رد  دش  باختنا  للم  نامزاس  داجیا  رد  هک  ییانبم  داد : همادا  یرهاط 

.دنک لمع  یبوخ  هب  دحتم  للم  نامزاس  رد  یعمج  درخ  نیا  هک  دادن  هزاجا  طیارش  نیا 
.دیآ یم دوجوب  بوخ  ینارمکح  یناهج و  ینارمکح  میهافم  درس ، گنج  زا  سپ  اهتنم 

یعمج درخ  اــب  طاــبتر  یب هـک  یناــهج  ینارمکح  یاهدرادناتــسا  مـیراد و  ار  یناــهج  ینارمکح  ثـحب  رگید  نارود  نـیا  رد 
.دراد ییاه  ضرف شیپ  تسا و  هدوبن 

ار عفنیذ  یاـه  هورگ هک  تسا  نیا  یعمج  درخ  اـب  هطبار  رد  نآ  ددـعتم  یاـه  ضرف شیپ  هلمج  زا  تشاد : ناـیب  یرهاـظ 
.تسا هدروآ  نادیم  هب 

.تسا حرطم  هراب  نیا  رد  مهم  ضرف  شیپ  هس  تفگ : یو 
.دنک یم روحم  هتسبمه  ار  هعماج  یعمج  درخ  تسا  نیا  یناهج  ینارمکح  ضرف  شیپ  نیلوا 

لقادـح یلو  دوش  یم همه  اقترا  دـشر و  ثعاب  هک  دـیآ  یم دوجوب  یروحم  هتـسبمه  اه ، تلم نیب  تباقر  یاـج  هب  ینعی 
.تسا هدش  تابثا  نآ  فالخ  هکلب  هتفاین  ققحت  ضرف  شیپ  نیا  رضاح  نامز  ات 

رب ار  اـه  کـیکفت  یلخاد و  یاـهزرم  هـک  تـسا  نـیا  یناــهج  ینارمکح  یارب  ضرف  شیپ  نـیمود  تـشاد : ناــیب  یرهاــط 
.میوش یم هجاوم  یناهج  یدنورهش  موهفم  اب  میراد و  یم

هب ندـش  کیدزن  زا  یناشن  تمالع و  چـیه  هتفاین و  ققحت  مه  نیا  هک  دـیآ  یم دوجوب  یللملا  نیب  یندـم  هعماـج  ینعی 
.دوش یمن هدید  فده  نیا 

هب رجنم  یناــهج  یعمج  درخ  هــکنیا  ینعی  تــسا  ییارگ  هعـــسوت  هعـــسوت و  ینارمکح ، دروــم  رد  ضرف  شیپ  نیموــس 
.تسین نآ  زا  یا  هناشن چیه  هکلب  تسا  هتفاین  ققحت  مه  ضرف  شیپ نیا  هنافساتم  یلو  دوش  یم هعسوت 

یعمج درخ  رب  یا  هـیکت هـن  ادــتبا  رد  دــحتم ، لـلم  روـشنم  دــحتم ، لـلم  ناـمزاس  یراـتخاس  یحارط  رد  تـفگ : یرهاــظ 
.درف رب  یا  هیکت هن  تشاد و 

.درب نیب  زا  ار  یعمج  درخ  المع  درس ، گنج  ات  اهدنور  یلو 
نامز ات  یناهج  ینارمکح  ندش  یتایلمع  درس و  گنج  زا  دعب  دیسر و  غولب  هب  کیروئت  هطقن  رد  درـس  گنج  زا  دعب  یلو 

.دراد یدایز  هلصاف  نآ  یاه  ضرف  شیپ  اهدرادناتسا و  اب  رضاح 
تسا  هدنامیقاب  مظن ۱۹۴۵  رد  نانچمه  للم  نامزاس 

اهنت لـلم  ناـمزاس  تفگ : تسـشن  نیا  رد  دوـخ  نانخـس  یادـتبا  رد  زین  یللملا  نـیب  نادـقوقح  لـیکو و  رلباد  سیتروـک 
رد هتـشذگ  لاس  رد ۷۵  صیاـقن  یخرب  اـما  دوـش  وـضع  نآ  رد  دـناوت  یم یروـشک  ره  هدوـب و  ریگارف  هک  تـسا  یناـمزاس 

.تسا هتشاد  دوجو  للم  نامزاس 
.تسا هدش  ینتبم  یناهج ۱۹۴۵  مظن  رب  هک  تسا  نیا  صقن  نیرتمهم  نیلوا و  تفگ : یو 

چیه اـما  تسا  هدوـب  تینما  یاروـش  قـیرط  زا  نآ  هار  نـیلوا  هدوـب و  لـلم  ناـمزاس  فادـها  زا  ناـهج  رد  تـینما  حـلص و 
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رد نانچمه  هک  تسا  نیا  رد  للم  نامزاس  یگداتفا  بقع  لیلد  نیرتمهم  نیاربانب  تسین  نآ  رد  اـقیرفآ  زا  یا  هدـنیامن
.تسا هدنامیقاب  مظن ۱۹۴۵ 

هعـسوت دـحتم ، للم  روشنم  رد  هک  تسا  نیا  لـلم  ناـمزاس  رد  صقن  تلع  نیمود  تشاد : ناـیب  ییاـکیرمآ  نادـقوقح 
.تسا ناهج  رد  یربارب  داجیا  هکلب  تسین  اهروشک  زا  یدودحم  دادعت  هعسوت  یانعم  هب  هعسوت  اما  هدش ، نایب 

هب رتـشیب  یا  هعــسوت یاـه  کـمک دراد و  دوـجو  یا  هلــصاف دنتــسه و   هتفاـی  هعــسوت  رتـمک  اــه  ییاــقیرفآ هـک  یلاــح  رد 
.تسا هدش  هداد  ایلاتیا  دننام  ییاهروشک 

یـساسا نوناـق  هک  تسا  یتلود  دـننام  لـلم  ناـمزاس  هک  تسا  نیا  هلاـسم  نیرتـمهم  نیرخآ و  نیموس و  دوزفا : رلباد 
.دنک یم ضقن  ار  دوخ 

یدرف بسانم ، یادـیدناک  نیدـنچ  دوجو  اب  اما  دوب  فسینوی  یارب  یریدـم  باختنا  لابند  هب  لـلم  ناـمزاس  دروم  کـی  رد 
.دش باختنا  دوب ، اکیرمآ  رظن  دروم  هک 

تسا  یناهج  رت و  گرزب راکوزاس  کی  دنمزاین  للم  نامزاس 
دنمزاین للم  نامزاس  تشاد : راهظا  تسـشن  یدـعب  نارنخـس  حلـص ، یارب  یا  هملک هسـسوم  ریدـم  یولهد  لوسر  مالغ 

.مینک هزرابم  مسیرورت  تفآ  اب  دنک  کمک  ام  همه  هب  دناوتب  هک  تسا  یناهج  رت و  گرزب راکوزاس  کی 
هداد رارق  ریثاـت  تـحت  ریمــشک  هرد  رد  ار  رــشب  قوـقح  یدازآ و  مـسیرورت  دــعب ، هـب  زا ۱۹۸۹  : " تفگ رـشب  قوـقح  لاـعف 

.تسا
.یتسد عیانص  مسیروت ، یزرواشک ، لثم  تسا  هدرک  لکشم  راچد  زین  ار  مدرم  تشیعم  یتسیرورت ، لامعا 

.دنک هجوت  تیعضو  نیا  هب  دیاب  داهن  نیا  للم ، نامزاس  یگلاس  جنپ  داتفه و  درگلاس  رد  نونکا 
.دنک هجوت  مسیرورت   ناینابرق  همه  هب  دیاب  هکلب  دیامن ، افیا  رشب  قوقح  زا  تظافح  یارب  دوخ  شقن  دیاب  اهنت  هن 

.غورد زا  ار  تیعقاو  مینک و  ادج  ناتساد  زا  ار  تقیقح  هک  تسا  مهم  یلیخ  نیا  تفگ : یولهد 
للم یاه  نامزاس یاهداهن  یهاگ  دـنک  تظفاحم  تقیقح  نتـسناد  رب  قح  زا  دـیاب  هک  تسا  رت  مهم للم  ناـمزاس  یارب 

هجیتن رد  دـنریگ و  یم هدـیدان  ار  یعقاو  تسرد و  تاعالطا  دـنهد و  یم هئارا  تسرداـن  یتاـعالطا  یاـنبم  رب  ییاـه  شرازگ
.دریگ یم رارق  ریثات  تحت  لکش  نیا  هب  زین  للم  نامزاس  مسیرورت  دض  همانرب 

دوش  یم للم  نامزاس  رابتعا  شهاک  ثعاب  یگدز  تسایس 
ینانخس رد  دوب  تسشن  نیا  نارنخـس  نیرخآ  ییابطابط  همالع  هاگشناد  للملا  نیب  قوقح  داتـسا  شنم  یدنژن  رتکد   

رب رگا  داـهن  کـی  دروـخرب  یموـمع و  داــمتعا  بـلج  هـک  میوـگب  دــیاب  هناــگود  یاهدرادناتــسا  مـسیرورت و  دروـم  رد  تـفگ :
.دوش یم فیعض  نامزاس  نآ  درکلمع  دشاب ، هتشاد  یفنم  ریثات  یمومع  دامتعا 

.دنک بلج  ار  دحتم  للم  دامتعا  شدوخ و  یاضعا  دامتعا  دیاب  زین  دحتم  للم  نامزاس 
.میتسه یناهج  یندم  هعماج  یللملا و  نیب  هعماج  بلاق  رد  دحتم  للم  مدرم  ام 

.یمسرریغ یاهزیناکم  هتبلا  هدش  رتیوق  دحتم  للم  نامزاس  یاهدرکلمع  رب  یتراظن  یاه  مزیناکم 
.تسا یتسردان  ریبعت  میرادن و  دب  بوخ و  مسیرورت  : " تفگ همادا  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  داتسا 

.دوش دادملق  دیاب  تیرشب  کرتشم  نمشد  تسا و  موکحم  یسک  ره  تکراشم  اب  یسکره و  هیلع  مسیرورت 
.دنک افیا  ار  دوخ  شقن  دیاب  یللملا  نیب  هعماج 

هناــگود و ار  دــحتم  لــلم  ناــمزاس  درکلمع  دنتــسه ، مـسیرورت  اــب  هزراــبم  رد  هـک  ییاــهروشک  زا  یخرب  درک : دــیکات  یو 
.دننیب یم زیمآ  ضیعبت 

.تسا تینما  یاروش  للم ، نامزاس  ناکرا  زا  یکی 
.دوش هدز  تسایس  دیابن  اما  تسا  یسایس  نکر  کی  هک  تسا  تسرد 

.دوش یم للم  نامزاس  رابتعا  شهاک  ثعاب  یگدز  تسایس 
" 

.مینک فقوتم  ار  مسیرورت  میناوت  یمن دنراد  هناگود  درادناتسا  یعون  اه  نامزاس ات  تفگ  : شنم  یدنژن 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 9   3۶۶



تامادـقا یارب  یا  هتیمک اـیآ  اـما  هداد  لیکـشت  راـمنایم و ...  یارب  باـی  تقیقح  هتیمک  نیدـنچ  زین  رـشب  قوـقح  یاروـش 
هدـش لیکـشت  دـنلیات  رد  ایـس  یفخم  تیاـس  دروـم  رد  اـیآ  تـسا ؟ هدـش  لیکـشت  ناتــسناغفا و  ...  رد  اـکیرمآ  ناـیماظن 

طـسوت رـشب  قوـقح  ضقن  زا  یرایـسب  اـما  تسا  تلود  رب  زکرمتم  هدـش  هیهت  هیروـس  دروـم  رد  هک  ییاـه  شرازگ تسا ؟
.تسا هتفرگ  ماجنا  یتلودریغ  یاه  هورگ

.دهد یم ناشن  ار  یشنیزگ  دروخرب  یعون  ییاپورا ، تیلوئسم  نمی و  رد  یباکترا  یگنج  تایانج  داد : همادا  یو 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین نایدا  تخادرپ -  یناهج  ینارمکح  هب  ناوت  یمن  همانعطق  اب  افرص  تسا /  حالصا  دنمزاین  دحتم  للم  نامزاس   

امیس ادص و  یرازگربخ  للم -  نامزاس  یگلاس  جنپ  داتفه و  تسشن   

۳۳
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۹:۰۳۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ات تسا  هدـش  توـعد  ناـهج  نوگاـنوگ  یاـهروشک  رد  یناریا  ریغ  نارگـشهوژپ  زا  یللملا  نیب  ۀزیاـج  نـیا  ناوـخارف  یط   
مکی یلا  نابآ ۱۳۹۷  مکی  ینامز  ۀزاب  رد  یـسراف  ناـبز  هب  هک  یعاـمتجا  یناـسنا و  مولع  ۀزوح  رد  دوخ  یملع  یاـه  باـتک 

.دننک لاسرا  یرواد  ۀتیمک  رد  هئارا  یارب  ار  دنا  هدرک  رشتنم  نابآ ۱۳۹۹ 

لیمیا  هب  ار  دوخ  راثآ  دـنناوت  یم  نادـنم  هقـالع تسا و  یراـج  لاـس  هاـم  ناـبآ  ات ۱۰  راـثآ  لاـسرا  تلهم  ساـسا ، نیا  رب   
.دننک لاسرا   international@atu.ac.ir

هحفـص ناونع ، هحفـص  لـماش   ) باـتک تسخن  ۀحفـص  فا.ید.یپ ۲۰  لـیاف  هدنــسیون ، یملع  ۀــمانراک  تـسا ، ینتفگ   
هلمج زا  هژاو  رد ۵۰۰  باـتک  یفرعم  هدـیکچ  نتم ،) نیزاـغآ  تاحفـص  همدـقم و  راتفگـشیپ ، بلاـطم ، تـسرهف  یقوـقح ،

.دنیامن لاسرا  دیاب  یللملا  نیب  لزیاج  نیا  ۀناخریبد  یارب  ناگدنسیون  هک  تسا  یکرادم 

دوش یم  رازگرب  یئابطابط  نیسح  دمحم  دیس  همالع  نامدای  یللملا  نیب  هزیاج  نیتسخن 
رازگرب یـسراف  نابز  هب  باتک  شراگن  ۀژیو  یئابطابط ، نیـسح  دـمحم  دیـس  همـالع  ناـمدای  یللملا  نیب  هزیاـج  نیتسخن 

یراکمه اب  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  تمه  هب  یللملا  نیب  ۀزیاج  نیا  هاگـشناد ، یمومع  طباور  شرازگ  هب.دوش  یم 
.دوش یم  رازگرب  یناوخباتک  باتک و  ۀتفه  تبسانم  هب  وکا و  یگنهرف  هسسوم 

ات تسا  هدـش  توـعد  ناـهج  نوگاـنوگ  یاـهروشک  رد  یناریا  ریغ  نارگـشهوژپ  زا  یللملا  نـیب  ۀزیاـج  نـیا  ناوـخارف  یط 
مکی یلا  نابآ ۱۳۹۷  مکی  ینامز  ۀزاب  رد  یـسراف  نابز  هب  هک  یعامتجا  یناسنا و  مولع  ۀزوح  رد  دوخ  یملع  یاه  باـتک 

.دننک لاسرا  یرواد  ۀتیمک  رد  هئارا  یارب  ار  دنا  هدرک  رشتنم  نابآ ۱۳۹۹ 
لیمیا  هب  ار  دوخ  راثآ  دـنناوت  یم  نادـنم  هقـالع تسا و  یراـج  لاـس  هاـم  ناـبآ  ات ۱۰  راـثآ  لاـسرا  تلهم  ساـسا ، نیا  رب 

.دننک لاسرا   international@atu.ac.ir
هحفـص ناوـنع ، هحفـص  لـماش   ) باـتک تسخن  ۀحفـص  فا.ید.یپ ۲۰  لـیاف  هدنــسیون ، یملع  ۀــمانراک  تـسا ، ینتفگ 

هلمج زا  هژاو  رد ۵۰۰  باتک  یفرعم  هدـیکچ  نتم ،) نیزاغآ  تاحفـص  همدـقم و  راتفگـشیپ ، بلاـطم ، تسرهف  یقوقح ،
.دنیامن لاسرا  دیاب  یللملا  نیب  لزیاج  نیا  ۀناخریبد  یارب  ناگدنسیون  هک  تسا  یکرادم 

یمیم رازگرب   رازگرب یئابطابط   یئابطابط نیسح   نیسح دمحم   دمحم دیس   دیس همالع   همالع نامدای   نامدای یللملا   یللملا نیب   نیب هزیاج   هزیاج نیتسخن   نیتسخن
دوش دوش

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 9   3۶۷
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یحارط  << راـبخا تسیل  air.ir/ZHqama يپاچ هخـسن  ۴۹ دـیدزاب :  ١٣١٧٧ ربخ : هرامـش   ١٤:٤٤ ناـبآ ١٣٩٩ -  هبنش ٣ 
aryanic طسوت زور  ربخ  ینامزاس  لاترپزور  ربخ  تیاس 

۳۳
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
همالع۱۴:۵۳ هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

ییابطابط

دوش یم  رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یراج  هتفه  رد  یللملا  نیب  یملع و  دادیور   ۱۱
لاس هام  ناـبآ  لوا  هتفه  یللملا  نیب  یملع  یاهدادـیور  میوـقت  یللملا  نـیب  یملع  یاـه  یراـکمه  تیریدـم  یوـس  زا 

.دش مالعا  یراج 
یحارط  << راـبخا تسیل  air.ir/ZHq۱ma يپاچ هخـسن  ۹۷ دـیدزاب :  ١٣١٦٨ ربخ : هرامـش   ١٠:٢٦ ناـبآ ١٣٩٩ -  هبنش ٣ 

aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

همالع هاگشناد  دوش -  یم  رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یراج  هتفه  رد  یللملا  نیب  یملع و  دادیور   ۱۱ 
ییابطابط

همالع هاگشناد  دوش -  یم  رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یراج  هتفه  رد  یللملا  نیب  یملع و  دادیور   ۱۱ 
ییابطابط

همالع هاگشناد  دوش -  یم  رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یراج  هتفه  رد  یللملا  نیب  یملع و  دادیور   ۱۱ 
ییابطابط

۳۳
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۳:۱۸ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

(DOAJ) جود یللملا  نیب هاگیاپ  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد   Issues in Language Teaching هیرشن ندش  هیامن   
رد یئابابط  همالع  هاگشناد  یسیلگنا ) نابز  شزومآ  لئاسم   ) Issues in Language Teaching نابز یسیلگنا  هیرشن 

.دش هیامن  ( DOAJ) جود یللملا  نیب هاگیاپ 

تایرـشن دادـعت  هدـش و  هیامن  ( DOAJ  ) جود يللملا  نـيب هاـگیاپ  رد  هـلجم  نـیا  مرتـحم ، نالوئـسم  شـالت  اـب  دوزفا : وا   
.تسا هدیسر  ناونع  هب ۱۹ هیامن  نیا  رد  هاگشناد 

تایرشن یدعب  یاه  ماگ رد  هدش ، ماجنا یاه  یزير  همانرب اب  درک  یراودیما  راهظا  هاگشناد  تاراشتنا  پاچ و  زکرم  ريدم   
.دنوش هیامن   Scopus نوچمه رگید  ربتعم  یاه  هاگیاپ رد  هاگشناد 

یمیم رازگرب   رازگرب یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ردرد   یراج   یراج هتفه   هتفه ردرد   یللملا   یللملا نیب   نیب یملع  وو   یملع دادیور   دادیور   ۱۱۱۱
دوش دوش

ردرد یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد   Issues in Language TeachingIssues in Language Teaching  هیرشن هیرشن ندش   ندش هیامن   هیامن
((DOAJDOAJ)) جود جود یللملا   یللملا نیب نیب هاگیاپ   هاگیاپ

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 9   3۶۸
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(DOAJ) جود یللملا  نیب هاگیاپ  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد   Issues in Language Teaching هیرشن ندش  هیامن 
یئابابط همالع  هاگشناد  یـسیلگنا ) نابز  شزومآ  لئاسم   ) Issues in Language Teaching نابز یسیلگنا  هیرـشن 

.دش هیامن  ( DOAJ) جود یللملا  نیب هاگیاپ  رد 
یزاس یللملا نیب یاتسار  رد  تفگ : ربخ  نیا  مالعا  نمض  هاگشناد ، تاراشتنا  پاچ و  زکرم  ريدم  یوضر ، یوسوم  رتکد 

Issues in ناـبز یـسیلگنا  هیرــشن  يمارگ ، ناراـکمه  شـالت  تـمه و  اـب  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  يملع  تايرـشن 
.دش ییاهن  تبث  (  DOAJ  ) جود یللملا  نیب هاگیاپ  رد   Language Teaching

تایرـشن دادـعت  هدـش و  هیامن  ( DOAJ  ) جود يللملا  نـيب هاـگیاپ  رد  هـلجم  نـیا  مرتـحم ، نالوئــسم  شـالت  اـب  دوزفا : وا 
.تسا هدیسر  ناونع  هب ۱۹ هیامن  نیا  رد  هاگشناد 

تایرشن یدعب  یاه  ماگ رد  هدش ، ماجنا یاه  یزير  همانرب اب  درک  یراودیما  راهظا  هاگشناد  تاراشتنا  پاچ و  زکرم  ريدم 
.دنوش هیامن   Scopus نوچمه رگید  ربتعم  یاه  هاگیاپ رد  هاگشناد 

بو یحارط   << رابخا تسیل  air.ir/ZHq۷ma يپاچ هخسن  ۷ دیدزاب :  ١٣١٧٤ ربخ : هرامش   ١٣:٠٥ نابآ ١٣٩٩ -  هبنش ٣ 
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

(DOAJ) جود یللملا  نیب هاگیاپ  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد   Issues in Language Teaching هیرشن ندش  هیامن   
ییابطابط همالع  هاگشناد  - 

۳۳
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۲:۰۴ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یاه شزومآ  تیریدـم  دوـش  یم  رازگرب  یراـج  لاـس  هاــم  ناــبآ  یئاـبطابط ۳۰  همـالع  هاگـشناد  یـسیلگنا  ناـبز  نوـمزآ   
حبص تعاس ۹  سار  خروم ۹۹/۸/۳۰  هعمج  زور  رد  ار  هاگـشناد  ناـبز  نومزآ  : درک مـالعا  ییازفا  تراـهم  دازآ و  یـصصخت 

.دش دهاوخ  رازگرب 

همالع هاگشناد  نایوجـشناد  یارب  ناموت ) رازه  ۱۶۰  ) فیفخت دـصرد  هک ۲۰  دـشاب  یم  ناموت  رازه  ماـن ۲۰۰ تبث  هنیزه   
هتفرگ رظن  رد  رگراثیا  دـهاش و  مرتحم  یاه  هداوناخ  نایوجـشناد  یارب  ناـموت  ) رازه  ۱۰۰  ) فیفخت دصرد  یئابطابط و ۵۰ 

.تسا هدش 

تخادرپ ار  نوـمزآ  ۀیرهـش  ًاـمتح  هک  تـفرگ  دـنهاوخ  رارق  نوـمزآ  رد  تکرـش  ییاـهن  تـسیل  رد  یناـسک  طـقف  -  ۱ هجوـت :  
.دنشاب هدرک 

دوش یم  رازگرب  یراج  لاس  هام  نابآ  یئابطابط ۳۰  همالع  هاگشناد  یسیلگنا  نابز  نومزآ 
خروــم هــعمج  زور  رد  ار  هاگـــشناد  ناــبز  نوــمزآ  : درک مــالعا  ییازفا  تراــهم  دازآ و  یـــصصخت  یاــه  شزوــمآ  تیریدـــم 

.دش دهاوخ  رازگرب  حبص  تعاس ۹  سار   ۹۹/۸/۳۰
همالع هاگشناد  نایوجـشناد  یارب  ناموت ) رازه  ۱۶۰  ) فیفخت دـصرد  هک ۲۰  دـشاب  یم  ناـموت  رازه  ماـن ۲۰۰ تبث  هنیزه 

یمیم رازگرب   رازگرب یراج   یراج لاس   لاس هام   هام نابآ   نابآ یئابطابط  ۳۰۳۰   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یسیلگنا   یسیلگنا نابز   نابز نومزآ   نومزآ
دوش دوش

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 9   3۶۹
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رظن رد  رگراـثیا  دــهاش و  مرتـحم  یاـه  هداوناــخ  نایوجــشناد  یارب  ناــموت  ) رازه  ۱۰۰  ) فـیفخت دـصرد  یئاــبطابط و ۵۰ 
.تسا هدش  هتفرگ 

: هجوت
هدرک تـخادرپ  ار  نوـمزآ  ۀیرهــش  ًاـمتح  هـک  تـفرگ  دــنهاوخ  رارق  نوـمزآ  رد  تکرــش  ییاـهن  تـسیل  رد  یناـسک  طــقف  -  ۱

.دنشاب
.تسا هقیقد  نومزآ ۱۰۰  نامز  -  ۲

otc.atu.ac.ir یشزومآ : ۀناماس  قیرط  زا  مان  تبث 
تراـهم دازآ و  یـصصخت  یاـه  شزوـمآ  تیریدـم  رکیپ ، تـفه  ۀـچوک  شبن  یوـجنگ ، یماـظن  خ  ریناوـت ، یرازگرب : ناـکم 

ییازفا
۹۹/۸/۲۴ مان : تبث  تلهم 

: دنیامن لصاح  سامت  ریز  یاه  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب  دنناوت  یم  نایضاقتم 
۰۲۱۸۸۸۸۰۹۹۲  -  ۰۲۱۸۸۸۸۰۹۹۳ نفلت :         

training.atu.ac.ir تیاس  :         
راـبخا تـسیل  air.ir/ZHq۶ma يپاــچ هخـــسن  ۱۴ دـــــیدزاب :  ١٣١٧٣ ربــــخ : هرامــــش   ١١:٥٢ ناـــــبآ ١٣٩٩ -  هــبنش ٣ 
https://www.aryanic.com/products-highportal.html تیاس - یحارط /https://www.aryanic.com <<

aryanic طسوت

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  دوش -  یم  رازگرب  یراج  لاس  هام  نابآ  یئابطابط ۳۰  همالع  هاگشناد  یسیلگنا  نابز  نومزآ   

ییابطابط همالع  هاگشناد  دوش -  یم  رازگرب  یراج  لاس  هام  نابآ  یئابطابط ۳۰  همالع  هاگشناد  یسیلگنا  نابز  نومزآ   

۳۳
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۱:۵۳ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ات ار  هاگشناد  یاضعا  یاه  لیمیا  سردآ  تبث  تلهم  یا  هیعالطا  رودص  اب  هاگـشناد  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  زکرم   
.درک مالعا  یراج  هام  نابآ  خیرات ۱۴ 

، یملع تـیئه  هاگـشناد (  مرتـحم  یاـضعا  هـیلک  یارب  یتمالــس  یوزرآ  نـمض  تسا : حرـش  نـیا  هـب  هیعـالطا  نـیا  نـتم   
ندوـب تـبث  زا  ناربراـک  یماـمت  تـسا  مزـال  هاگـشناد ، لـیمیا  یاـه  تناـکا  شیاـپ  موزل  هـب  رظن  نایوجــشناد ،)  ناـنکراک و 

.دنیامن لصاح  نانیمطا   its.atu.ac.ir سردآ هب  تاعالطا  یروانف  تامدخ  لاتروپ  رد  دوخ  یهاگشناد  لیمیا  تناکا 

دنهاوخ لاـعف  ریغ  خروـم ۹۹/۸/۱۴  هبنـشراهچ  زور  زا  دنـشاب ، هدـشن  تبث  روکذـم  هناـماس  رد  هـک  ییاـه  لـیمیا  سردآ   
.دش

هدافتساالب لیمیا  یاه  تناکا  یزاس  لاعف  ریغ  یارب  هاگشناد  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  زکرم  هیعالطا 
رد هـک  ییاـه  لـیمیا  سردآ  یئاــبطابط ، همالع  هاگشناد  یاـضعا  هیلک  یاـه  لـیمیا  تناـکا  شیاـپ  ترورـض  هب  هجوـت  اـب 

یاه یاه تناکا   تناکا یزاس   یزاس لاعف   لاعف ریغ   ریغ یارب   یارب هاگشناد   هاگشناد تاطابترا   تاطابترا تاعالطا  وو   تاعالطا یروانف   یروانف زکرم   زکرم هیعالطا   هیعالطا
هدافتساالب هدافتساالب لیمیا   لیمیا

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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.دش دهاوخ  فذح  دنشاب  هدشن  تبث  هاگشناد  یروانف  تامدخ  لاتروپ 
ات ار  هاگـشناد  یاضعا  یاه  لیمیا  سردآ  تبث  تلهم  یا  هیعالطا  رودص  اب  هاگـشناد  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  زکرم 

.درک مالعا  یراج  هام  نابآ  خیرات ۱۴ 
: تسا حرش  نیا  هب  هیعالطا  نیا  نتم 

موزل هـب  رظن  نایوجــشناد ،)  ناــنکراک و  یملع ، تـیئه  هاگــشناد (  مرتـحم  یاــضعا  هـیلک  یارب  یتمالــس  یوزرآ  نـمض 
لاتروپ رد  دوخ  یهاگـشناد  لیمیا  تناکا  ندوب  تبث  زا  ناربراک  یمامت  تسا  مزال  هاگـشناد ، لیمیا  یاـه  تناـکا  شیاـپ 

.دنیامن لصاح  نانیمطا   its.atu.ac.ir سردآ هب  تاعالطا  یروانف  تامدخ 
دنهاوخ لاـعف  ریغ  خروـم ۹۹/۸/۱۴  هبنـشراهچ  زور  زا  دنـشاب ، هدـشن  تبث  روکذـم  هناـماس  رد  هـک  ییاـه  لـیمیا  سردآ 

.دش
"

بو یحارط   << رابخا تسیل  air.ir/ZHq۴ma يپاچ هخسن  ۱۷ دیدزاب :  ١٣١٧١ ربخ : هرامش   ١١:٤٢ نابآ ١٣٩٩ -  هبنش ٣ 
aryanic طسوت ینامزاس  لاتروپتیاس 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هاگشناد هدافتساالب -  لیمیا  یاه  تناکا  یزاس  لاعف  ریغ  یارب  هاگشناد  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  زکرم  هیعالطا   
ییابطابط همالع 

هاگشناد هدافتساالب -  لیمیا  یاه  تناکا  یزاس  لاعف  ریغ  یارب  هاگشناد  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  زکرم  هیعالطا   
ییابطابط همالع 

۳۳
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۱۶



ون هار  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

هللا حور رتـــکد  ادــــفم ،)  ) تشادــــهب ترازو  ییوجــــشناد  یگنهرف و  تنواـــعم  زا  لـــقن  هـــب  رهم  یرازگربـــخ  شرازگ  هـــب 
نیرتمهم زا  تمالـس  تشادهب و  ماظن  هعومجم  رد  ینآرق  شنیب  قیمعت  یزرو و  هشیدـنا تفگ : نارمع  داژن  یلعدـمحم

شالترپ یاضعا  ینآرق  ینید و  شناد  حطـس  ءاقترا  روظنم  هب  هک  تسا  تشادهب  ترازو  ترتع  نآرق و  زکرم  یاه  همانرب
.دش دهاوخ  لابند  روشک  تمالس  تشادهب و  ماظن 

یاـه تیفرظ هفلؤـم  ود  زا  یرثکادـح  هدافتـسا  هـب  ترتـع  نآرق و  یاـه  تیلاـعف هزوـح  رد  اـم  داـقتعا  هـک  نـیا ناـیب  اـب  یو 
یریگ هرهب تـفگ : تـسا ، یزاـجم  یاـضف  زا  هدافتـسا  یرگید  اـه و  نـمجنا اـه و  نوناـک بلاـق  رد  ییوجـشناد  یناـگبخن و 
ققحت رد  میناــمب  مورحم  نآ  زا  رگا  هــک  مــنتغم  تــسا  یتــصرف  اــنورک  طیارــش  رد  هژیوــب  یزاــجم  یاــضف  زا  یرثکادــح 

.دوب میهاوخن  قفوم  فادها  زا  یرایسب 
توالت ظفح و  یاه  هتـشر رد  یجیورت  یاه  تیلاـعف راـنک  رد  هک  نیا ناـیب  اـب  تشادـهب  ترازو  ترتع  نآرق و  زکرم  سیئر 

ینید و شنیب  قیمعت  یزرو و  هشیدـنا  » ثحب هب  دـج  روط  هب  دـیاب  دـش  دـهاوخ  لابند  فعاضم  یناوت  اب  هک  میرک  نآرق 
شخب دنچره  تشاد : راهظا  مینک ، مامتها  تمالس  تشادهب و  ماظن  نانکراک  دیتاسا و  نایوجشناد ، نایم  رد  ینآرق »

یفاک نکل  دزاـس  یم نیمأـت  ار  هغدـغد  نیا  یا  هزادـنا اـت  تشادـهب  ترازو  نایهاگـشناد  ترتع  نآرق و  هراونـشج  یفراـعم 

یکشزپ یکشزپ مولع   مولع یاه   یاه هاگشناد هاگشناد ردرد   ینآرق   ینآرق یشهوژپ   یشهوژپ راک   راک ملع  وو   ملع دیلوت   دیلوت یاضف   یاضف داجیا   داجیا

حطــس رد  ینید  شناد  حطــس  ءاـقترا  رب  دـیکات  زکرم و  نـیا  یاـه  هماـنرب هـب  هراـشا  اـب  تشادـهب  ترازو  ترتـع  نآرق و  زکرم  سیئر 
.داد ربخ  ینآرق  یشهوژپ  راک  ملع و  دیلوت  یاضف  داجیا  زا  یکشزپ  مولع  نایهاگشناد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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.تسین
اما تسین  راکنا  لباق  نآرق  هراونـشج  فراـعم  شخب  رد  میهاـفم  یاـه  هتـشر رثؤم  شقن  هکنیا  مغر  یلع اذـل  دوزفا : یو 

ءاـضعا هژیو  یئازفا  شناد یــشزومآ  یاــه  هرود یرازگرب  هـک  تـسا  یرت  قـیقد یزیر  هماــنرب دــنمزاین  بوـلطم  نآ  هـب  لــین 
.دور یم رامش  هب  تسد  نآ زا  ...و  نانکراک  تمدخ  نمض  یاه  هرود یملع و  تئیه 

یملع یاـه  نـمجنا دــننام  یا  هزاــت یاــهراتخاس  زا  دــیاب  درک : هفاــضا  ییاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  یملع  تــئیه  وــضع 
نیا هیاس  رد  ات  درک  هدافتـسا  یئانبریز  یاه  تیلاـعف یارب  ییوجـشناد  دـیتاسا و  حوطـس  رد  تمالـس  نآرق و  تاـعلاطم 

.دوش لابند  یرت  یمسر لکش  هب  یا  هتشر نیب تاعلاطم  اه  تیفرظ
ماـجنا یکـشزپ ، هعماـج  یملع  یاـضف  رد  تمالـس  نآرق و  هزوـح  رد  یا  هتـشر نیب  تاـعلاطم  یزاـس  ناـمتفگ دوزفا : یو 

اب هـصرع  نـیا  رد  نایوجــشناد  تکراـشم  یملع و  تـئیه  یاـضعا  دــیتاسا و  کـیمداکآ  طـیحم  رد  یتاـقیقحت  یاـه  هژورپ
یا هتــشر نـیب تاـعلاطم  هـصرع  رد  دنمــشور  ًـالماک  یملع و  ناـیرج  قـقحت  شخبدـیون  نـمجنا ، رواـشم  دـیتاسا  تراـظن 

.دوب دهاوخ  کیدزن  یا  هدنیآ رد  بط » نآرق و   » و تمالس » نآرق و  »
همـالع موـحرم  یلمآ ، یداوـج  همـالع  ترــضح  ینآرق  هشیدــنا  اــب  ییانــشآ  یتاــعلاطم  یاــه  هرود درک : هفاــضا  داژن  یلع

نیرتمهم زا  یهاگـشناد  یاضف  رد  ینید  تاعلاطم  هزوح  لوا  زارط  دـیتاسا  رگید  و  هر )  ) یرهطم دیهـش  هر ،)  ) ییابطابط
یارآ هشیدـنا و  اب  یتاعلاطم  هرود  کی  رد  نایوجـشناد  نآ  یط  هک  دوب  دـهاوخ  ترتع  نآرق و  زکرم  یـشزومآ  یاه  همانرب

نایوجشناد حطـس  رد  ینید  ینآرق و  شنیب  قیمعت  فده  ققحت  رد  یماگ  دوخ  عون  هب  نیا  هدش و  انـشآ  یمالـسا  بان 
.دوب دهاوخ  نانکراک  و 

یـشهوژپ راک  ملع و  دـیلوت  یاـضف  دراو  دـج  روط  هب  هک  نیا رب  دـیکأت  نمـض  تشادـهب  ترازو  ترتع  نآرق و  زکرم  سیئر 
تیلاـعف تیودــهم ،» راـظتنا و  ناـیرج   » هـب نـتخادرپ  درک : حیرــصت  دــش  میهاوـخ  تمالــسو  نآرق  تاـعلاطم  هزوـح  رد 

یملع زکارم  رد  رکنم » زا  یهن فورعم و  هـب  رما  زاـمن و  هـضیرف  ود  یاـیحا  یزاـس  ناــمتفگ  «،  » یبهذــم یاــه  نوناــک »
هک دوب  دهاوخ  تشادهب  ترازو  ترتع  نآرق و  زکرم  یتاذ  فیاظو  رگید  زا  تمالـس  تشادهب و  ماظن  ینامرد  یـشزومآ و 

.دش دهاوخ  لابند  دج  هب 
یشزومآ و زکارم  اه و  هاگشناد حطس  رد  ینآرق  یا  هتشر نیب  تاعلاطم  ملع و  دیلوت  نایرج  تفگ : هاگشناد  داتـسا  نیا 

.تسا ع )  ) ترتع نآرق و  زکرم  هژیو  فادها  زا  تمالس  تشادهب و  ماظن  هب  هتسباو  یتاقیقحت 
یارب تمدـــخ  نمـــض  یاــه  هرود  » و یملع » تــئیه  یاـــضعا  یارب  ییازفا  شناد  یاـــه  هرود  » یرازگرب درک : دـــیکات  یو 

شنیب حطس  ءاقترا  روظنم  هب  یناگبخن  حوطـس  رد  یزرو  هشیدنا یاضف  یریگ  لکـش زاس  هنیمز اه » هاگـشناد رد  نانکراک 
.دوب دهاوخ  روشک  تمالس  تشادهب و  ماظن  هعومجم  ینآرق  ینید و 

ءزج هراونــشج  نـیا  تـفگ : درک و  هراـشا  تشادـهب  ترازو  نایهاگــشناد  ترتـع  نآرق و  هراونــشج  هـب  نـینچمه  داژن  یلع
هدـش و رازگرب  نآ  زا  هرود  راهچ  تسیب و  نونکات  هک  تسا  تشادـهب  ترازو  ترتع  نآرق و  زکرم  یاه  هماـنرب نیرت  یلـصا

.تسا یرازگرب  لاح  رد  هراونشج  نیا  هرود  نیمجنپ  تسیب و 
« یدــحا اضردــمحا  دیهــش  تشادــگرزب   » ناوــنع اــب  هراونــشج  یفراــعم  شخب  یروــشک  هـلحرم  درک : ناــشن  رطاــخ  یو 

دیهش نیا  دلوت  زورلاس  اب  نامزمه  هام  نابآ  ۲۵ تمالس ، تشادهب و  ماظن  ینآرق  صخاش  دیهش  یکشزپ و  یوجـشناد 
.دش دهاوخ  رازگرب  روشک  رسارس  رد  نیالنآ )  ) طخرب نامزمه و  تروص  هب راوگرزب 

نآرق و هتفه  تبـسانم  هب  ییاه  همانرب هژیو  تفگ : هاگـشناد  نآرق و  هتفه  یاـه  هماـنرب هب  هراـشا  اـب  لوؤسم  ماـقم  نیا 
نآرق گرزب  رـسفم  یونعم  یملع و  ماقم  تشادیمارگ  اب  نامزمه  هام  نابآ ات ۲۴  یط ۱۸  هک  میا  هدید کرادت  هاگشناد  

.درک میهاوخ  رازگرب  یشزومآ  زکارم  اه و  ناتسرامیب اه ، هاگشناد ینامرد ، زکارم  رد  هر ) ) یئابطابط همالع 
زاربا تسناد و  زکرم  نیا  یجیورت  یاـه  هماـنرب جوا  ار  یراـج  هاـمرذآ  ناـبآ و  تشادـهب ، ترازو  ترتع  نآرق و  زکرم  سیئر 

نآرق و یلم  هراونـشج  ناـبزیم  یراـج ، هاـم  نـمهب  تشادـهب ، ترازو  ترتـع  نآرق و  زکرم  یهلا  هوـق  لوـح و  هـب  تـشاد :
ترازو یکـشزپ ، شزوـمآ  ناـمرد و  تشادـهب ، ترازو  ینآرق  ناگدـیزگرب  هاـگدروآ  هـک  دوـب  دـهاوخ  نایوجـشناد  (ع ) ترتـع
عماـج هاگــشناد  روـن ، ماـیپ  هاگــشناد  یمالــسا ، دازآ  هاگــشناد  شرورپ ، شزوـمآ و  ترازو  یروآ ، نـف تاــقیقحت و  موـلع 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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.دوب دهاوخ  میرک  نآرق  فراعم  مولع و  هاگشناد  یدربراک و  یملع و 
نابآ ات ۱۸   ۸  ) تدحو هتفه  زین  و  جـع )  ) نامز ماما  تدالو  زاغآ  اب  قباطم  لوالا  عیبر  مهن  زور  هب  هراشا  اب  نینچمه  یو 
هعبات تاسسؤم  اه و  هاگـشناد حطـس  رد  هک  نیا  هدرک  یحارط  تبـسانم  ود  نیا  یارب  ییاه  هژیوراک تشاد : راهظا  هام )

.دیسر دهاوخ  ماجنا  هب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ون هار  دوش -  یم رازگرب  نابآ  تشادهب ۲۵  ترازو  نآرق  هراونشج  یروشک  هلحرم   

انریا دوش -  یم رازگرب  نابآ  تشادهب ۲۵  ترازو  نآرق  هراونشج  یروشک  هلحرم   

۳۳
نابآ
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

تاـباختنا لـیلحت  یباـیزرا و  تاـسلج  هلـسلس  زا  هـسلج  نیتـسخن  هماـنرب  نـیا  انـسیا ، نایوجـشناد  هاگــشاب  شرازگ  هـب 
هاگشناد لـلملا  نیب  طـباور  داتـسا  نکهوک ـ  اـضریلع  رتـکد  روضح  اـب  هک  تسا  اـکیرمآ  هدـحتم  تـالایا یروهمج  تساـیر 

طباور یملع  نمجنا  مارگاتسنیا  هحفص  زا  هدنز  تروص  هب  تعاس ۱۹  هام ۹۹  نابآ مراهچ  هبنشکی  زور  ییابطابط  همالع 
شخپ  http://instagram.com/internationalrelation_atu سردآ   هـــب  ییاــــبطابط  همالع  هاگـشناد  لـلملا  نـیب 

.دش دهاوخ 
.دننک هعجارم  @ ATU_IR مارگلت لاناک  هب  دنناوت  یم  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  نادنم  هقالع

مایپ یاهتنا 

۱۱
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۱:۴۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ناوج  همانزور   

یـس یب یب امیـسوادص ، یا  هناـسر تادـیلوت  نآ  رد  هـک  شهوژپ  نـیا  ساـسا  رب  نیـالنآ : ناوـج  رنه  گـنهرف و  سیورس 
کیدزن ۵۵ امیـسوادص  تسا ، هدـش  نآ  ساسا  رب  یملع  یجنـسرظن  یـسررب و  یا » وا یو  » لانـشنرتنیا و ناریا یـسراف ،

یجنسرظن جیاتن  رگید  زا.تسا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ییانورک  یاه  شرازگ رابخا و  هنیمز  رد  ار  یمومع  دامتعا  دصرد 
ندوـب نییاـپ  رطاـخ  هـب  دـهد  یم ناـشن  هـک  تساـنورک  نارود  زا  دـعب  یا  هراوهاـم یاـه  هکبــش هـب  ددـجم  هـعجارم  نازیم 

اکیرمآ اکیرمآ یروهمج   یروهمج تسایر   تسایر تاباختنا   تاباختنا لیلحت   لیلحت یبایزرا  وو   یبایزرا

یروـهمج تساـیر  تاـباختنا  لـیلحت  یباـیزرا و  تسـشن  نیتـسخن  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  لـلملا  نـیب  طـباور  یملع  نـمجنا 
.دنک یم  رازگرب  ار  اکیرمآ  هدحتم  تالایا

تسا تسا دصرد   دصرد ریز  ۱۰۱۰   ریز اهاه   هراوهام هراوهام ییانورک   ییانورک رابخا   رابخا هبهب   دامتعا   دامتعا

رابخا هب  یمومع  دامتعا  نازیم  هرابرد  یا  هراوهام یاه  هکبش یزاساضف  فالخرب  دهد  یم ناشن  یهاگـشناد  شهوژپ  کی  جیاتن 
هب دامتعا  نازیم  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  بطاخم  دامتعا  نازیم  نیرتشیب  امیسوادص  مه  زونه  اهنآ ، یوس  زا  هدش  رشتنم 

.تسا دصرد  ریز ۱۰  یا  هراوهام یاه  هکبش رابخا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نابآ 1399 تیاغل 9   3۷۳

https://www.isna.ir/news/99080301081/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.isna.ir/news/99080301081/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.javanonline.ir/fa/news/1024287/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.javanonline.ir/fa/news/1024287/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


ار روشک  رابخا  دنهد  یم حیجرت  دنا  هدرک مالعا  ناگدنهد  خساپ بلغا  یا ، هراوهام یاه  هناسر تادیلوت  هب  دامتعا  نازیم 
هب نآ  یمدــناپ  اـنورک و  عویــشهناسر  هـب  داـمتعا  نوـمزآ  انورک.دــننک ؛ لاـبند  یا  هراوهاـم یاـه  هکبــش زا  ریغ  یا  هناـسر زا 

.تسا هدش  لیدبت  ناهج  رد  یتسیز  شلاچ  نیرت  مهم
انورک نوماریپ  راـبخا  رـشنزاب  رـشن و  لوـح  یعاـمتجا  یاـه  هکبـش یاوـتحم  اـه و  هناـسر تادـیلوت  زا  یهجوـت  لـباق  شخب 

رد اـه  هناـسر ذوـفن  تردـق  تخانـش  یارب  یرازبا  هـب  یا  هناـسر تادـیلوت  هـب  هعماـج  داـمتعا  هدافتـسا و  نازیم  درذـگ و  یم
.تسا هدش  لدبم  هعماج  نایم 

دوجو اب  دهد  یم ناشن  تسا ، هدـش  ماجنا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  نایوجشناد  یوس  زا  هک  یا  یهاگـشناد شهوژپ 
هدافتـسا نابز  یـسراف یا  هراوهاـم یاـه  هکبـش راـبخا  زا  امیـسوادص  راـنک  رد  یراـمآ  هعماـج  زا  دـصرد  زا ۸۶  شیب  هــکنیا 
نابطاخم نایم  رد  ار  دامتعا  یربخ و  تیعجرم  نازیم  نیرتشیب  ناریا  یمالـسا  یروهمج  یامیـسوادص  رابخا  دـننک ، یم

.دراد
لباقم رد  تسا و  دایز  یلیخ  دایز و  حطس  رد  زین  امیـسوادص  یوس  زا  انورک  نارحب  یا  هناسر شـشوپ  زا  تیاضر  نازیم 

.تسا مک  یلیخ مک و  حطس  رد  مارگلت ، دننام  یعامتجا  یاه  هکبش رد  انورک  رابخا  ششوپ  زا  یدنمتیاضر  نازیم 
.دنا هدرک ناونع  هناسر  باختنا  لماع  نیرت  مهم ار  انورک  اب  طبترم  رابخا  راشتنا  رد  یریگوس » مدع  » نابطاخم

رشتنم انورک  عویش  هرابرد  یرت  عماج یاوتحم  دیاب  یربخ  تیعجرم  ظفح  یارب  امیسوادص  دهد  یم ناشن  هعلاطم  نیا 
ناوت یم دهد ، یم رارق  ریثأت  تحت  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  تروص  هب  ار  هعماج  کی  تیرثکا  یا  هلئـسم هک  ینامز.دنک 

.دنک رییغت  شوختسد و  راچد  ار  هعماج  رب  مکاح  یاه  شرگن اه و  راتفر نآ  زا  یشان  تاریثأت  تشاد  راظتنا 
رارق یــسررب  دروـم  دوـخ  تاـعلاطم  رد  ار  نآ  دـنرب و  یم ماـن  یعاـمتجا  راـتفر  ناوـنع  هـب  طیارــش  نـیا  زا  ناسانــش  هعماـج

.دنهد یم
هدننک نییعت یلماع  هب  دریگ ، یم رارق  رابخا  راشتنا  دـیلوت و  یانبم  هک  یعامتجا  مهم  یاه  دادـخر زین  تاطابترا  هزوح  رد 

، دیدج یاه  یروانف هعـسوت.دوش  یم لیدـبت  نآ  رابخا  تحـص  هب  بطاخم  دامتعا  اه و  هناسر یربخ  تیعجرم  نازیم  رد 
یا هناسر نامزاس  رظن  زا  طقف  هن  هک  ییاه  باـختنا دـهد ؛ یم رارق  بطاـخم  راـیتخا  رد  یددـعتم  یا  هناـسر یاـه  باـختنا

ار عجرم  هناسر  دـننزب و  شنیزگ  هب  تسد  فلتخم ، لـیالد  ساـسا  رب  دزاـس  یم رداـق  ار  دارفا  هناـسر ، لکـش  رظن  زا  هکلب 
، یگدـنهد یهاـگآ یغیلبت ، یربخ ، شقن  دـننام  یفلتخم  یاـه  شقن اـه  هناـسر یارب.دـننک  باـختنا  راـبخا  تفاـیرد  یارب 

.دنا هدش لئاق  ...و  یحیرفت 
اه نآ تینـالقع  هب  ییوس  زا  و  فطاوع ) کـیرحت   ) تفگ نخـس  مدرم  تاـساسحا  اـب  ییوس  زا  ناوت  یم اـه  شقن نیا  رد 

تاـطابترا ناـققحم  هک  دوـش  یم رادروـخرب  یتـیمها  ناـنچ  زا  اـه  هناـسر تیلاـعف  نیارباـنب  لـیلحت ،) هئارا   ) تـشاد هجوـت 
یاـه هفلؤم ییوس  زا  اـت  دنتـسه  ...و  ناـبطاخم  تفاـیرد  لـیلحت  ماـیپ ، یراذـگرثا  اـهنآ ، درکراـک  هعلاـطم  یپ  رد  هراوـمه 

هب دامتعا  یلم  هناسر  هب  دامتعا.دـنیای  تسد  نابطاخم  داـمتعا  یاـه  راـکهار هب  رگید  یوس  زا  دنـسانشب و  ار  ماـیپ  ریثأـت 
یاـه نارحب زا  روـبع  یلــصا  لـماوع  زا  یکی  دـناوت  یم تـسا ، هداد  خر  نارحب  هـک  یطیارــش  رد  هناـسر  هـب  داـمتعاتیمکاح 

.دشاب یماظن  یسایس و  یتسیز ،
الاـب هب  ینونک ، یاـه  نارحب اـه و  اـنگنت زا  هعماـج  روبع  یارب  هک  تسا  یـشقن  مهـس و  هب  رتشیب  هجوت  تسا ، مهم  هچنآ 

.تسا هدش  هدرپس  یا  هناسر یاه  شناوت تاطابترا و  نتفر 
ناسنا یروآ  بات تیاور  تردـق و  نارحب ،» تاـطابترا   » درک و روبع  تاـطابترا »  » زا یدـنم  هرهب نودـب  ناوت  یمن نارحب  زا 

دوخ یـسایس  ماـظن  هب  داـمتعا.تسا  یعمج  تسیز  زا  ییاـهر  هب  هدـنهد  قوـس یاـه  ـالب اـه و  دـیدهت ربارب  رد  یعاـمتجا 
.دشاب هناسر  هب  دامتعا  رب  یلماع  دناوت  یم

.تسا طابنتسا  لباق  ینشور  هب  ناگود  زندیگ و  یارآ  زا  موهفم  نیا 
یصخشریغ یاه  راتخاس هجوتم  هکلب  صاخشا  نیب  هن  هک  تسا  دامتعا  زا  یلکش  دننک ، یم حرطم  هیرظن  ود  نیا  هچنآ 

.تسا
.دنراد یتیمکاح  یاه  داهن هب  مدرم  هک  یدامتعا  ینعی  تسا ، یداهن » دامتعا  ، » دامتعا عون  نیا  زا  ناگود  ریبعت 
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.تسا یلم  هناسر  اه  داهن نیا  زا  یکی 
دامتعا شیازفا.دوش  یم زین  تموکح  نآ  هب  هتسباو  هناسر  هب  دامتعا  لماش  تیمکاح ، هب  مدرم  دامتعا  رگید  ترابع  هب 

کی ذوفن  بیرـض  شیازفا  رد  هدـننک  نییعت یلماع  ناونع  هب  هناسر  هب  دامتعا  هلئـسم  ناـیم  نیا  ردـیلخاد  یاـه  راـمآ هب 
.دور یم رامش  هب  شنابطاخم ، رب  رابخا  راشتنا  رد  نآ  یریگوس  هناسر و 

.تسا یریگوس  عون  ود  یاراد  نابز ، یسراف یجراخ  یا  هراوهام یاه  هکبش یلم و  هناسر  رد  انورک  رابخا  ششوپ 
هب بطاخم  دامتعا  نازیم  ناریا ، رد  یتنرتنیا  یاه  نویزیولت یا و  هراوهام یاه  هدـنریگ زا  هدافتـسا  شرتسگ  هب  هجوت  اب 

.دهد یم ناشن  رتشیب  ار  دوخ  یتسیز  یسایس و  یعامتجا ، یاه  نارحب رد  یجراخ  یلخاد و  یاه  هناسر رابخا 
.دشاب هناسر  هب  نآ  دامتعا  نازیم  هدنهد  ناشن دناوت  یم هدش  دیلوت  رابخا  عون  زا  بطاخم  یدنمتیاضر  نازیم  کرد 

یاـه داـهن یوـس  زا  هک  اـنورک  رثا  رب  ناگتـشذگرد  ناـگتفایدوبهب و  ناـیالتبم ، یاـه  راـمآ هـئارا  دـهد  یم ناـشن  اـه  یـسررب
رذـگ اـب  هک  یوحن  هب  تسا ، هدـش  یلخاد  راـبخا  هب  داـمتعا  داـجیا  ثعاـب  دوـش ، یم رـشتنم  یلخاد  یاـه  هناـسر یمـسر و 

هب لاس ۹۸  دنفـسا  رد  دصرد  زا ۶۹  یدامتعا  یب نازیم  هتـشاد و  یلوبق  لباق  دـشر  یمـسر  رامآ  هب  دامتعا  نازیم  نامز ،
اب یا  هراوهام یاه  هکبش یوس  زا  ادتبا  هک  یلخاد  یمسر  یاه  رامآ تقادص.تسا  هدیـسر  تشهبیدرا ۹۹  رد  دصرد   ۴۸

مدرم یوس  زا  دامتعا  لباق  یعجرم  ناونع  هب  نونکا  دوب ، هدـش  هجاوم  یلخاد  داـمتعا  بلـس  روظنم  هب  کیکـشت  داـجیا 
.دنهد یمن رونام  یلخاد  یاه  رامآ هب  یدامتعا  یب یور  رگید  نابز  یسراف یا  هراوهام یاه  هکبش تسا و  هدش  لیدبت 

۹۹
نابآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۰۹

زوین وناب  یلصا : عبنم   ۱۲۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / اناپ  یرازگربخ   

شیارگ ندوـب  یعیبـط  هـب  هراــشا  اــب  روـشک  هرواــشم  یــسانشناور و  ماــظن  ناــمزاس  یزکرم  یاروـشوضع  اــناپ - )  ) نارهت
زین ناوجون  دندنسپ ، یم اه  نآ هک  ار  هچ  ره  هک  دنشاب  هتشاد  ارـصا  دیابن  نیدلاو  درک : راهظا  شیارآ  دم و  هب  ناناوجون 

.ددنسپب
.دننک شا  ییامنهار دنراذگب و  دازآ  سابل  باختنا  رد  ار  ناوجون  دیاب  نیدلاو  انسیا ، شرازگ  هب

هابتشا نآ  زا  هک  یا  هبرجت اما  دشاب ؛ هتشاد  مه  رارصا  دوخ  هابتـشا  رد  دنک و  هابتـشا  باختنا  رد  وا  تسا  نکمم  یهاگ 
.تسا هنیمز  نیا  رد  نیدلاو  تحیصن  زا  رتشیب  شریثأت  دروآ ، یم تسد  هب 

زا شیارآ  ساــبل و  هــب  نداد  تــیمها  دـــم و  هــب  هجوــت  هــکنیا  ناــیب  اــب  و  ناوــجون » زور   » اــب ناــمزمه  جاــترد ، زربــیرف 
شیب هجوت  دوخ  رهاظ  هب  ناوجون  هرود ، نیا  رد  درک : راـهظا  دور ، یم رامـش  هب  یناوجون  هرود  یراـتفر  مهم  یاـه  یگژیو

.دهد یم ناشن  دح  زا 
.دوریم رامش  هب  ناناوجون  یگدنلاب  یاه  هویش زا  نآ ، زا  یوریپ  ُدم و  نینچمه 

ناـیم رد  هـک  دنتـسه  دـنم  هقـالع ییاـه  ساـبل ندیـشوپ  هـب  ناـناوجون  دوزفا : ناریا  یتـیبرت  یــسانشناور  نـمجنا  سییر 
هعماـج سانـشرس  دارفا  زا  یکی  اـی  هشیپرنه  کـی  دـننام  ییاـهوگلا  زا  تـسا  نـکمم  اـی  دراد  تیبوـبحم  دوـخ  نـالاسمه 

.دنک رییغت  نیشیپ  دم  هب  تبسن  زین  شا  هقالع دم ، رییغت  اب  یتح  دننک و  یوریپ  رگید ، یاهروشک  ای  دوخ 
هزادنا زا  شیب  هجوت  هب  رجنم  دـناوت  یم ینوگانوگ  لیالد  هک  تسا  دـقتعم  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  نیا 

.دوش بیرغ  بیجع و  یاه  سابل ندیشوپ  هب  هقالع  شعضو و  رس و  هب  ناوجون 

؟؟ دنراد دنراد هقالع   هقالع بیرغ   بیرغ بیجع  وو   بیجع یاهسابل   یاهسابل ندیشوپ   ندیشوپ هبهب   ناناوجون   ناناوجون ارچ   ارچ

دم هب  ناناوجون  شیارگ  ندوب  یعیبط  هب  هراشا  اب  روشک  هرواشم  یسانشناور و  ماظن  نامزاس  یزکرم  یاروشوضع  اناپ - )  ) نارهت
.ددنسپب زین  ناوجون  دندنسپ ، یم اه  نآ هک  ار  هچ  ره  هک  دنشاب  هتشاد  ارصا  دیابن  نیدلاو  درک : راهظا  شیارآ  و 
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.دوش یم رهاظ  تدشب  نس  نیا  رد  هک  دریگ  یم تأشن  ناوجون  یروحمدوخ »  » یگژیو زا  اهراتفر  هنوگ  نیا یهاگ 
عیرــس تارییغت  دروـم  رد  دوـش ، یم فوــطعم  ناــشدوخ  هـب  ناــشهجوت  رکفت و  نـس  نـیا  رد  ناــناوجون  داد : هـمادا  یو 

رد نینچمه  دنتـسه  تواضق  دروم  نارگید  طسوت  هشیمه  هک  دـننک  یم ساسحا  دـننک و  یم ادـیپ  یهاگآ  دوخ  یرهاظ 
.دننارگن ساسح و  دوخ  هرابرد  نارگید  تواضق  راکفا و  هوحن  دروم 

زا شیب  یعامتجا  یاه  تسکش اهتیقفوم و  یعامتجا و  راتفر  ششوپ ، عون  رهاظ ، هب  تبسن  ناناوجون  لیلد  نیمه  هب 
.دننکیم ادیپ  تیساسح  دح 

نیا زا  هـک  تـسا  نآ  ناـناوجون ، ییارگدـم  لـیالد  زا  رگید  یکی  جاـترد ، هـتفگ  هبدـُم  هـب  شیارگ  هار  زا  تیوـه  یوجتـسج 
سابل لدـم  کاشوپ و  هکارچ  دـنوش  هدـید  هنوگنیا  دـنهاوخ  یم  دنتـسه و  یـسک  هچ  دـنهد  یم ناـشن  ناـناوجون  قیرط 

.دوش یم یقلت  یتیوه  تمالع  یعون  یدرف  ره  یارب 
.تسا یصخش  تیوه  یوجتسج  یناوجون  هرود  یاه  هصخشم زا  یکی  نوسکیرا ، هیرظن  ساسا  رب 

.دشاب وا  تیوه  زا  یگرزب  شخب  دناوت  یم دشوپ  یم ناوجون  هچنآ  ور  نیا  زا 
صاخ یعماوج  ای  صاـخ  یکبـس  اـب  طاـبترا  رگناـیب  دـناوت  یم وم  یاـه  لدـم شـشوپ و  ناـناوجون  یارب  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 

زا زین  نالاسمه  هورگ  زا  یریذپریثأت  یگتـسباو و  دوزفا : تسا ، ناهج  هب  تبـسن  اه  نآ شنیب  هدـنهد  ناشن  ای  دـشاب و 
یگنهامه یارب  یا  هلیـسو هکارچ  دوش ، یم شرهاظ  هب  وا  هجوت  ُدم و  زا  ناوجون  یوریپ  ثعاب  هک  تسا  یلماوع  هلمج 

.دور یم رامش  هب  ندش  عقاو  نانآ  لوبق  دروم  نالاسمه و  اب 
هب تبــسن  ناـناوجون  هناـیوج  هزیتـس شنکاو  یعوـن  دـناوت  یم نوگمهاـن  یاـه  ساـبل ندیــشوپ  دـُم و  زا  یوریپ  نـینچمه 

ار دوخ  یدونـشخان  بیترت ، نیا  هب  دنفلاخم و  لئاسم  نیا  اب  اهنآ  درذگ و  یم هعماج  رد  هک  دـشاب  یتاعوضوم  لئاسم و 
.دنهدییم ناشن 

یمهم شقن  ندیشوپ  سابل  زرط  دنزومآ  یم ناناوجون  تفگ : هرواشم  یسانشناور و  ماظن  نامزاس  یزکرم  یاروشوضع 
.دنک یم افیا  دنریگ ، یم رارق  یبایزرا  دروم  هنوگچ  نارگید  یوس  زا  هک  نیا یعامتجا و  طباور  رد 

لقتسم دوخ  نیدلاو  زا  هکنیا  یارب  دشاب  یهار  دناوت  یم  دننکیم  باختنا  ندیشوپ  یارب  ناناوجون  هک  یسابل  نینچمه 
.دنوش

رد ناشناناوجون  هک  هچنآ  یارب  ات  تسا  مهم  نیدلاو  یارب  جاترد ، هتفگ  هبتسا هتشذگ  ناوجون  یارب  یریگ  میمـصت نامز 
اهنآ هک  ینامز  هک  دننادب  دـیاب  زین  نیدـلاو  اما  دـنوش  لئاق  تیدودـحم  یدـنبزرم و  دنـشوپ ، یم  نوریب  طیحم  ای  هسردـم 

.تسا هتشذگ  دننک ، باختنا  اهنآ  یارب  ار  دوخ  دنزرف  یاهسابل  دنتسناوت  یم
هاگآ ناوجون  یاه  شنکاو هنوگ  نیا ندوب  یعیبط  هب  یتقو  نیدلاو  داد : همادا  ناریا  یتیبرت  یـسانشناور  نمجنا  سییر 

دنهاوـخ یبساـنم  یاـهدروخرب  ییاـهراتفر ، نـینچ  لـباقم  رد  دــننک و  یم بـسک  ار  تارییغت  یارب  مزــال  یروبــص  دــنوش ،
.تشاد

شـالت دـیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  دروـم ، نیا  رد  تـسرد  یقطنم و  راـتفر  نـتفرگ  شیپ  رد  یارب  ناوـجون  ناـیفارطا  نیدـلاو و 
.دنروآ تسد  هب  یتاعالطا  دم  هرابرد  ات  دننک 

دـنتفیب و ناشنیدـلاو  زا  دوخ  عقوت  نازیم  یناوج و  راـگزور  داـی  هب  یهاـگآ ، نیا  ندروآ  تسد  هب  اـب  هک  تسا  نیا  فدـه 
.دنهد جرخ  هب  یرتشیب  ربص  ناشدنزرف  اب  دوخ  راتفر  رد 

دنهد هزاجا  ناوجون  هب  دـیاب  نیدـلا  هک و  تسا  دـقتعم  سانـشناور  نیاوا  یزابجل  ناوجون و  هقیلـس  زا  میقتـسم  داقتنا 
هب اـما  دوـش ، هابتـشا  راـچد  شا  هیلوا یاـه  باـختنا رد  تـسا  نـکمم  دـنچ  ره  دـهدب ، ار  دوـخ  رظن  ساـبل ، باـختنا  یارب 

.دنک هیهت  سابل  دوخ  یارب  اهنآ  دننام  یگداوناخ و  یعامتجا ، بناوج  مامت  نتفرگ  رظن  رد  اب  دیاب  هک  دزومآ  یم جیردت 
.دنریگن داقتنا  داب  هب  ار  وا  میقتسم  ای  دننکن  هرخسم  ار  وا  تسین  نایفارطا  نیدلاو و  دنسپ  دروم  وا  هقیلس  رگا 

هب یزابجل  یعفادـت و  تلاح  ناوجون  هک  دوش  یم ثعاـب  هناـیارگ  لرتنک  میقتـسم و  دـنت ، یاـه  شور اـهراتفر و  هنوگ  نیا
.دریگب دوخ 

هب رابجا  اب  ار  ناشترظن  دـننک و  ارادـم  ناشناوجون  اـب  ینارحب  هرود  نیا  رد  نیدـلاو  تسا  رتهب  درک : هیـصوت  ناـیاپ  رد  یو 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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رارق نارگید  دییأت  هجوت و  دروم  دهاوخ  یم هک  تسا  لیلد  نیا  هب  وا  لامعا  راتفر و  بلغا  هک  دننادب  دـننکن و  لیمحت  وا 
اــهدرد و دــننک  یم کــمک  وا  هــب  هنوــگنیا  هــکارچ  دــننک ، ظــفح  ار  دوــخ  شمارآ  نیارباــنب ، دـــشاب ؛ هجوــت  نوناــک  دریگ و 

.دراذگب رس  تشپ  بیسآ  نیرتمک  اب  ار  نارود  نیا  دنک و  لح  رت  ناسآ ار  شتالکشم 
ُدم هب  شیارگ  سابل  باختنا  بیرغ  بیجع و  یاهسابل  ناناوجون  جاترد  زربیرف 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین وناب  دنراد - ؟ هقالع  بیرغ  بیجع و  یاهسابل  ندیشوپ  هب  ناناوجون  ارچ  وناب |  ایرآ   

انسیا دنراد - ؟ هقالع  بیرغ  بیجع و  یاهسابل  ندیشوپ  هب  ناناوجون  ارچ   

نیالنآ ناتسزوخ  دنراد - ؟ هقالع  بیرغ  بیجع و  یاهسابل  ندیشوپ  هب  ناناوجون  ارچ   

۹۹
نابآ
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

هب نداد  تیمها  دـم و  هب  هجوت  هکنیا  نایب  اـب  و  ناوجون » زور   » اـب ناـمزمه  انـسیا ، اـب  وگو  تفگ رد  جاـترد  زربیرف  رتکد 
رهاظ هب  ناوجون  هرود ، نیا  رد  درک : راهظا  دور ، یم رامـش  هب  یناوجون  هرود  یراتفر  مهم  یاه  یگژیو زا  شیارآ  سابل و 

.دهد یم ناشن  دح  زا  شیب  هجوت  دوخ 
.دوریم رامش  هب  ناناوجون  یگدنلاب  یاه  هویش زا  نآ ، زا  یوریپ  ُدم و  نینچمه 

ناـیم رد  هک  دنتـسه  دـنم  هقـالع ییاـه  ساـبل ندیـشوپ  هب  ناـناوجون  دوزفا : ناریا  یتـیبرت   یـسانشناور  نـمجنا  سییر 
هعماـج سانـشرس  دارفا  زا  یکی  اـی  هشیپرنه  کـی  دـننام  ییاـهوگلا  زا  تـسا  نـکمم  اـی  دراد  تیبوـبحم  دوـخ  نـالاسمه 

.دنک رییغت  نیشیپ  دم  هب  تبسن  زین  شا  هقالع دم ، رییغت  اب  یتح  دننک و  یوریپ  رگید ، یاهروشک  ای  دوخ 
هزادنا زا  شیب  هجوت  هب  رجنم  دـناوت  یم ینوگانوگ  لیالد  هک  تسا  دـقتعم  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  نیا 

.دوش بیرغ  بیجع و  یاه  سابل ندیشوپ  هب  هقالع  شعضو  و  رس و  هب  ناوجون 
.دوش یم رهاظ  تدشب  نس  نیا  رد  هک  دریگ  یم تأشن  ناوجون  یروحمدوخ »  » یگژیو زا  اهراتفر  هنوگ  نیا یهاگ 

عیرــس تارییغت  دروـم  رد  دوـش ، یم فوــطعم  ناــشدوخ  هـب  ناــشهجوت  رکفت و  نـس  نـیا  رد  ناــناوجون  داد : هـمادا  یو 
رد نینچمه  دنتـسه  تواضق  دروم  نارگید  طسوت  هشیمه  هک  دـننک  یم ساسحا  دـننک و  یم ادـیپ  یهاگآ  دوخ  یرهاظ 

.دننارگن ساسح و  دوخ  هرابرد  نارگید  تواضق  راکفا و  هوحن  دروم 
زا شیب  یعامتجا  یاه  تسکش اهتیقفوم و  یعامتجا و  راتفر  ششوپ ، عون  رهاظ ، هب  تبسن  ناناوجون  لیلد  نیمه  هب 

.دننکیم ادیپ  تیساسح  دح 
نیا زا  هک  تسا  نآ  ناـناوجون ، ییارگدـم  لـیالد  زا  رگید  یکی  جاـترد ، هـتفگ  هـب  دـُم  هب  شیارگ  هار  زا  تیوـه  یوجتـسج 

سابل لدـم  کاشوپ و  هکارچ  دـنوش  هدـید  هنوگنیا  دـنهاوخ  یم  دنتـسه و  یـسک  هچ  دـنهد  یم ناـشن  ناـناوجون  قیرط 
.دوش یم یقلت  یتیوه  تمالع  یعون  یدرف  ره  یارب 

.تسا یصخش  تیوه  یوجتسج  یناوجون  هرود  یاه  هصخشم زا  یکی  نوسکیرا ، هیرظن  ساسا  رب 
.دشاب وا  تیوه  زا  یگرزب  شخب  دناوت  یم دشوپ  یم ناوجون  هچنآ  ور  نیا  زا 

؟؟ دنراد دنراد هقالع   هقالع بیرغ   بیرغ بیجع  وو   بیجع یاهسابل   یاهسابل ندیشوپ   ندیشوپ هبهب   ناناوجون   ناناوجون ارچ   ارچ

شیارآ دـم و  هب  ناـناوجون  شیارگ  ندوب  یعیبـط  هب  هراـشا  اـب  روـشک  هرواـشم  یـسانشناور و  ماـظن  ناـمزاس  یزکرم  یاروـشوضع 
ار ناوجون  دیاب  نیدلاو  .ددنـسپب  زین  ناوجون  دندنـسپ ، یم اه  نآ هک  ار  هچ  ره  هک  دنـشاب  هتـشاد  ارـصا  دـیابن  نیدـلاو  درک : راهظا 
مه رارصا  دوخ  هابتـشا  رد  دنک و  هابتـشا  باختنا  رد  وا  تسا  نکمم  یهاگ  .دننک  شا  ییامنهار دنراذگب و  دازآ  سابل  باختنا  رد 

.تسا هنیمز  نیا  رد  نیدلاو  تحیصن  زا  رتشیب  شریثأت  دروآ ، یم تسد  هب  هابتشا  نآ  زا  هک  یا  هبرجت اما  دشاب ؛ هتشاد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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صاخ یعماوج  ای  صاـخ  یکبـس  اـب  طاـبترا  رگناـیب  دـناوت  یم وم  یاـه  لدـم شـشوپ و  ناـناوجون  یارب  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 
زا زین  نالاسمه  هورگ  زا  یریذپریثأت  یگتـسباو و  دوزفا : تسا ، ناهج  هب  تبـسن  اه  نآ شنیب  هدـنهد  ناشن  ای  دـشاب و 

هکارچ دوــــــش ، یم شرهاـــــــظ  هــــــب  وا  هجوــــــت  دـــــــُم و  زا  ناوــــــجون  یوریپ  ثعاـــــــب  هــــــک  تــــــسا  یلماوــــــع  هــــــلمج 
.دور یم رامش  هب  ندش  عقاو  نانآ  لوبق  دروم  نالاسمه و  اب  یگنهامه  یارب  یا  هلیسو

هب تبـسن  ناـناوجون  هناـیوج  هزیتـس شنکاو  یعون  دـناوت  یم نوگمهاـن   یاـه  ساـبل ندیـشوپ  دـُم و  زا  یوریپ  نینچمه   
دوخ یدونـشخان  بیترت ، نیا  هب  دـنفلاخم و  لئاسم  نیا  اب  اـهنآ  درذـگ و  یم هعماـج  رد  هک  دـشاب  یتاـعوضوم  لـئاسم و 

.دنهدییم ناشن  ار 
یمهم شقن  ندیشوپ  سابل  زرط  دنزومآ  یم ناناوجون  تفگ : هرواشم  یسانشناور و  ماظن  نامزاس  یزکرم  یاروشوضع 

.دنک یم افیا  دنریگ ، یم رارق  یبایزرا  دروم  هنوگچ  نارگید  یوس  زا  هک  نیا یعامتجا و  طباور  رد 
لقتسم دوخ  نیدلاو  زا  هکنیا  یارب  دشاب  یهار  دناوت  یم  دننکیم  باختنا  ندیشوپ  یارب  ناناوجون  هک  یسابل  نینچمه 

.دنوش
هک هــچنآ  یارب  اـــت  تــسا  مــهم  نیدـــلاو  یارب  جاـــترد ، هــتفگ  هـــب  تــسا  هتـــشذگ  ناوـــجون  یارب  یریگ  میمـــصت  ناـــمز 
هک دننادب  دیاب  زین  نیدلاو  اما  دنوش  لئاق  تیدودحم  یدنبزرم و  دنـشوپ ، یم  نوریب  طیحم  ای  هسردم  رد  ناشناناوجون 

.تسا هتشذگ  دننک ، باختنا  اهنآ  یارب  ار  دوخ  دنزرف  یاهسابل  دنتسناوت  یم اهنآ  هک  ینامز 
هاگآ ناوجون  یاه  شنکاو هنوگ  نیا ندوب  یعیبط  هب  یتقو  نیدلاو  داد : همادا  ناریا  یتیبرت  یـسانشناور  نمجنا  سییر 

دنهاوـخ یبساـنم  یاـهدروخرب  ییاـهراتفر ، نـینچ  لـباقم  رد  دــننک و  یم بـسک  ار  تارییغت  یارب  مزــال  یروبــص  دــنوش ،
.تشاد

شـالت دـیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  دروـم ، نیا  رد  تـسرد  یقطنم و  راـتفر  نـتفرگ  شیپ  رد  یارب  ناوـجون  ناـیفارطا  نیدـلاو و 
.دنروآ تسد  هب  یتاعالطا  دم  هرابرد  ات  دننک 

دـنتفیب و ناشنیدـلاو  زا  دوخ  عقوت  نازیم  یناوج و  راـگزور  داـی  هب  یهاـگآ ، نیا  ندروآ  تسد  هب  اـب  هک  تسا  نیا  فدـه 
.دنهد جرخ  هب  یرتشیب  ربص  ناشدنزرف  اب  دوخ  راتفر  رد 

دنهد هزاجا  ناوجون  هب  دیاب  نیدلا  هک و  تسا  دـقتعم  سانـشناور  نیا  وا  یزابجل  ناوجون و  هقیلس  زا  میقتـسم  داقتنا 
هب اـما  دوـش ، هابتـشا  راـچد  شا  هیلوا یاـه  باـختنا رد  تـسا  نـکمم  دـنچ  ره  دـهدب ، ار  دوـخ  رظن  ساـبل ، باـختنا  یارب 

.دنک هیهت  سابل  دوخ  یارب  اهنآ  دننام  یگداوناخ و  یعامتجا ، بناوج  مامت  نتفرگ  رظن  رد  اب  دیاب  هک  دزومآ  یم جیردت 
.دنریگن داقتنا  داب  هب  ار  وا  میقتسم  ای  دننکن  هرخسم  ار  وا  تسین  نایفارطا  نیدلاو و  دنسپ  دروم  وا  هقیلس  رگا 

هب یزابجل  یعفادـت و  تلاح  ناوجون  هک  دوش  یم ثعاـب  هناـیارگ  لرتنک  میقتـسم و  دـنت ، یاـه  شور اـهراتفر و  هنوگ  نیا
.دریگب دوخ 

هب رابجا  اب  ار  ناشترظن  دـننک و  ارادـم  ناشناوجون  اـب  ینارحب  هرود  نیا  رد  نیدـلاو  تسا  رتهب  درک : هیـصوت  ناـیاپ  رد  یو 
رارق نارگید  دییأت  هجوت و  دروم  دهاوخ  یم هک  تسا  لیلد  نیا  هب  وا  لامعا  راتفر و  بلغا  هک  دننادب  دـننکن و  لیمحت  وا 

اــهدرد و دــننک  یم کــمک  وا  هــب  هنوــگنیا  هــکارچ  دــننک ، ظــفح  ار  دوــخ  شمارآ  نیارباــنب ، دـــشاب ؛ هجوــت  نوناــک  دریگ و 
.دراذگب رس  تشپ  بیسآ  نیرتمک  اب  ار  نارود  نیا  دنک و  لح  رت  ناسآ ار  شتالکشم 

مایپ یاهتنا 
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مقمق دوش -  -  دوش یمیم رازگرب   رازگرب تسا   تسا هلئسم   هلئسم مهف   مهف رسارس   رسارس یگدنز   یگدنز باتک   باتک دقن   دقن یسررب  وو   یسررب تسشن   تسشن
سرپ سرپ
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

سردآ هب  ( bigbluebutton  ) یزاجم رورـس  رتسب  رد  یلا ۱۹:۳۰  تعاس ۱۸  هام  ناـبآ  زورما ۸  رصع  هدشدای  تسـشن   
.دوش یم شخپ  نیالنآ  تروص  هب  رازگرب و  / https://engage.shatel.com/b/vze-۳hq-xxc

تروـص هب  ار  قـیقحت  دـنیارف  رد  هلئـسم  ثحب  هاـگیاج و  هک  تـسا  یباـتک  نـیلوا  نـیا  مـناد  یم  هـک  ییاـج  اـت  دوزفا : یو   
.دنک یم ثحب  لقتسم  باتک  بوچراچ  رد  لقتسم 

.دوش هدناوخ  باتک  نیا  مراودیما   

رسارس یگدنز  باتک  دقن  یسررب و  یفرعم ، یملع  تسـشن  ناریا  یـسایس  مولع  نمجنا  تمه  هب  سرپ  مق  شرازگ  هب 
تمعن هللا باتک  هدنـسیون  روضح  اـب  ناریا  یناـسنا  یعاـمتجا  مولع  رد  یـسانش  هلئـسم  هلئـسم و  تسا ؛ هلئـسم  مهف 

.دوش یم رازگرب  یگنهرف  تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هاگشهوژپ  یملع  تئیه  وضع  یلضاف 
یبــتجم ییاــبطابط و  همالع  هاگـشناد  یــسایس  موــلع  هورگ  یملع  تأــیه  وــضع  یروــالد  لــضفلاوبا  تســشن  نــیا  رد 

دـنراد و روضح  یزکرم  نارهت  دـحاو  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  هاگـشناد  یـسایس  مولع  هورگ  یملع  تأیه  وضع  یدوصقم 
.دنزادرپ یم نخس  هئارا  هب 

.تسا ناریا  یسایس  مولع  نمجنا  ییارجا  ریبد  کلرس  نمهب  مه  تسشن  نیا  ریبد 
سردآ هب  ( bigbluebutton  ) یزاجم رورـس  رتسب  رد  یلا ۱۹:۳۰  تعاس ۱۸  هام  ناـبآ  زورما ۸  رصع  هدشدای  تسـشن 

.دوش یم شخپ  نیالنآ  تروص  هب  رازگرب و  / https://engage.shatel.com/b/vze-۳hq-xxc
.تسا ناگیار  دازآ و  نادنمقالع  مومع  یارب  یملع  تسشن  نیا  رد  روضح 

نم و یاه  هتشون همه  یتخانش  یتسه  یتخانش و  تفرعم  هراصع  باتک  نیا  تسا : هتفگ  رثا  نیا  یفرعم  رد  یلـضاف 
.تسا هحفص  دصناپ  دودح 

یتاقیقحت و یاه  هژورپ ماجنا  ریگرد  هک  نایوجشناد  ناققحم و  همه  هب  دناوت  یم تسا » هلئسم  مهف  رـسارس  یگدنز  »
.دنک کمک  دنتسه  همان  نایاپ  هلاسر و  شراگن 

.تسا روحم  هلئسم  تاقیقحت  ماجنا  یامنهار  عقاو  رد 
تروـص هب  ار  قـیقحت  دـنیارف  رد  هلئـسم  ثحب  هاـگیاج و  هک  تـسا  یباـتک  نـیلوا  نـیا  مـناد  یم  هـک  ییاـج  اـت  دوزفا : یو 

.دنک یم ثحب  لقتسم  باتک  بوچراچ  رد  لقتسم 
.ما هدیدن  یباتک  نینچ  مه  یسیلگنا  نابز  رد  نم 

ضماـغ ثحاـبم  حیــضوت  یارب  ار  هناراـگن  مدرم  ییاور و  ناـیب  هداـس و  ناور و  رثـن  ما  هدرک  شـالت  باــتک  نـیا  رد  ًاــنمض 
.مریگ راک  هب  یفسلف  یرظن و 

ناور هک  دـنراد  ناعذا  دـنا  هدـناوخ  ار  باتک  پاچ  زا  شیپ  هک  اهنآ  همه  اما  ما ، هدوب  قفوم  راک  نیا  رد  ردـقچ  مناد  یمن 
.تسا باتک  نیا  مهم  یگژیو  ندوب  نیریش  و 

.دوش هدناوخ  باتک  نیا  مراودیما 
.دشاب یم  زیزع  نانطومه  یاه  مایپ  رابخا و  تفایرد  رظتنم  سرپ  مق  رهم  عبنم : 

مولع نمجنا  تمه  هب  رهم ، راگنربخ  شرازگ  هب  دوش -  یم رازگرب  تسا  هلئسم  مهف  رسارس  یگدنز  باتک  دقن  یسررب و  تسشن 
هلئسم - رسارس - یگدنز - باتک - یسررب - تسشن - اریا یسایس 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ناوج  همانزور   

یــسررب هــب  یتشادداــی  رد  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  رایــشناد  یرداــق  یفطــصم  نیــالنآ : ناوــج  یعاــمتجا  سیورس 
.تخادرپ سیردتلا  قح  ناملعم  تیعضو  یفیلکتالب 

قح هتــسیاش  یناریا  ناـکدوک  هـمه  هـکنیا  نارگن  روـشک  ناریدــم  هـک  تـسا  بـجعت  یاـج  : تشوـن تشادداــی  نـیا  رد  وا 
همه هتـسیاش  تیبرت  تشونرـس  اـب  اـم  نادـنزرف  تشونرـس  دـننک  یمن کرد  هدوبن و  دنتـسه ، بوخ  ملعم  زا  یرادروخرب 

.تسا هدروخ  دنویپ  روشک  نیا  نادنزرف 
تیفیک اب  ملعم  زا  یرادروخرب  ندـش  لامیاپ  اب  تسا  یواـسم  ناـملعم  یلغـش  تینما  قح  ندـش  لاـمیاپ  تسین  یکش 

.دوش یم هتفایان  تیبرت  یلسن  روهظ  هب  رجنم  تیاهن  رد  نیا  یا و  هیشاح قطانم  رد 
رفن هب ۵۴۱۰۰  هدرک  مالعا  شرورپ  شزومآ و  تالیکـشت  یرادا و  لکریدم  هک  یرامآ  قبط  سیردتلا  قح  ناملعم  دادعت 

.دسر یم هامریت ۹۹  رد 
.دنتسه یناریا  زومآ  شناد  رازه  نویلیم و ۵۰۰  کی  تیبرت  لوغشم  یبیرقت  تروص  هب  ناملعم  نیا 

دـشرا یـسانشراک  ارتـکد ، اـه  نآ ناـیم  رد  هـک  دنتـسه  اـه  یتـضهن ههد ۸۰ و  یـسیردتلا  قـح ناـملعم  دارفا  نـیا  بـلغا 
.دنراد روضح  زین  سیردت  لاس  هد  ات  ود  هقباس  اب  ملپید  یزرواشک و  یسدنهم و  یسانشراک  یتیبرت ، مولع  یاه  هتشر

کی دودـح  اـه  نآ قوقح  اریخا  هدوب و  ناـموت  رازه  نویلیم و ۲۰۰  کی  هتـشذگ  لاـس  رد  ناـملعم  نیا  یتخادرپ  صلاـخ 
.تسا ناموت  رازه  نویلیم و ۸۰۰ 

رد همیب  هام  اب ۶  یا  هیـشاح قطانم  رد  یلو  دـنراد ، روضح  اه  سالک رد  یمـسر  ناملعم  دـننامه  لاسکی  لوط  رد  اه  نآ
.دسر یمن ناموت  نویلیم  هب ۱۶  لاس  کی  رد  اه  نآ یایازم  قوقح و  لک  هک  قوقح  هام  لاس و ۹ 

، قلعت مدـع  ساـسحا  سفن ، تزع  یحور ، طیارـش  اـب  سرادـم و  قطاـنم و  نیرتراوـشد  نیرت و  تخـس رد  ناـملعم  نیا 
.دننک یم تمدخ  اه  یرادباسح طسوت  قوقح  عییضت  تخادرپ و  مدع  نییاپ و  یلغش  تینما  یدامتعا و  یب 
.دنتمدخ لوغشم  هناراثن  ناج دنا و  هتشاد هگن  خرس  ار  دوخ  تروص  یلیس  اب  هدرک  یرادوربآ  زین  یدادعت  هچرگ 

روـبجم نیـالنآ  سیردـت  اـنورک و  یراـمیب  لـیلد  هب  یراـج  لاـس  رد  مسانـش  یم کـیدزن  زا  هک  ار  ناـملعم  نیا  زا  یدادـعت 
قوقح موـس  کـی  اـب  ینعی  دـننک ، هیهت  یتـنرتنیا  یاـه  هتـسب زور  ره  دـنرخب و  یدـیوردنا  یـشوگ  ییـالاب  تمیق  اـب  دـندش 

.دوخ هنالاس 
.دندرک یم دمآ  تفر و  جرخ  ار  دوخ  دمآرد  زا  یدایز  رادقم  ناملعم  نیا  زین  هتشذگ  رد 

یلو میا ، هدوب یمالـسا  یاروش  سلجم  یولج  یتح  ناـملعم  نیا  یهاوخداد  تاـضارتعا و  دـهاش  ریخا  لاـس  دـنچ  یط 
.روشک تیبرت  میلعت و  داهن  رد  ناشدوخ  ناراکمه  ناصصختم و  طسوت  یتح  هدشن ، هدینش  زگره  اه  نآ یادص 

حرطم تــکلمم  تــیبرت  مـــیلعت  نارادمدرـــس  شرورپ و  شزوـــمآ و  ناریدـــم  زا  یقطنم  شـــسرپ  دـــنچ  هـــطبار  نـــیا  رد 
هتـشاد ار  کدوـک  لـهچ  تیبرت  یژرنا  رـالد  مین  کـی و  زا  رت  مـک اـب  دـناوتیم  مـلعم  اـیند  یاـجک  رد  امـش  رظن  هـب  ؟ دوـش یم
جارخا ار  اه  نآ ارچ  تسا ؟ نییاپ  اه  نآ تیفیک  هک  یتروص  رد  میریگیم  تمدخ  هب  ار  سیردـتلا  قح ناملعم  ارچ  ؟ دـشاب

اب طبترم  یارتکد  دـشرا و  یـسانشراک  یـسانشراک ، کرادـم  هک  یناسک  یتح  سیردـتلا  قح ناـملعم  همه  ارچ  ؟ مینک یمن
ار ناملعم  نیا  ارچ  ؟ میراد اـه  نیا ندرکن  مادختـسا  یارب  یا  هناـهب هچ  مینک ؟ یمن مادختـسا  ار  دـنراد  شرورپ  شزومآ و 

سیردتلا سیردتلا قحقح ناملعم   ناملعم یلغش   یلغش تینما   تینما قوقح  وو   قوقح یفیلکتالب   یفیلکتالب

، دـنزرف ود  هنازور و  قوقح  رـالد  مین  کـی و  اـب  یملعم  مکی  تسیب و  نرق  رد  مینک  یم روـصت  هنوـگچ  تفگ : هاگـشناد  داتـسا  کـی 
.دنک داجیا  شرورپ  شزومآ و  ترازو  رد  نیداینب  لوحت 
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شزوــمآ تمدــخ  نمــض  سرادــم  مـلعم و  تـیبرت  زکارم  رد  ناتــسبات  تــالیطعت  ماــیا  رد  هدرــشف  مـظنم و  تروــص  هـب 
نادنزرف یارب  تقو  مامت  هک  دارفا  نیا  هیلوا  قوقح  هب  تبسن  ارچ  ؟ دنوش رادروخرب  یلوبق  لباق  تیفیک  زا  ات  میهد  یمن

یاجک رد  ؟ مینک یمن راتفر  راک  نوناق  یاه  همان نییآ طباوض و  قبط  دودـحم ، یراکمه  تدـم  نیمه  رد  دـننک ، یم راک  اـم 
راـتخاس یـال  هبـال یو  قوقح  هک  هاـنپ  یب دـیماان و  نینچنیا  هزاـت  میراد و  سیردـتلا » قـح  ملعم   » ماـن هب  یا  هدـیدپ اـیند 

مکی تـسیب و  نرق  رد  مـینک  یم روـصت  هنوـگچ  ؟ دوـش نـفد  اـه  تـلود یرازآ  مـلعم  تسایــس  شرورپ و  شزوـمآ و  نـالک 
ار یا  هتــسیاش لـسن  داـجیا و  شرورپ  شزوـمآ و  ماـظن  رد  نیداـینب  لوـحت  دـنزرف  ود  قوـقح و  رـالد  مـینو  کـی اـب  یملعم 

نادقف یتراهم و  یب تلاح  رد  یپایپ  لاس  نیدنچ  ار  سیردـتلا  قح ناملعم  ارچ  ؟ میناوت یم امـش  نم و  ایآ  دـنک ؟ تیبرت 
ناـــملعم هدـــننکدیماان  طیارـــش  ؟ مــینک یمن تیعـــضو  نــیا  یفنم  تارثا  هــب  یهاـــگن  مــیا و  هدرک اـــهر  یلغـــش  تـــینما 

تلزنم نأش و  زا  هک  یملعم  نودـب  اریز  تسا ، هعماـج  دوبهب  حالـصا و  هب  اـه  تلود یاـنتعا  مدـع  رگناـیب  سیردـتلا  قح
.تسین روصت  لباق  یتفرشیپ  چیه  زگره  تسا ، رادروخرب  یعامتجا 

اذـل روشک ؛ لک  دوبهب  هب  ییاـنتعا  یب  ینعی  روشک  رد  ملعم  کـی  یتح  قوقح  دـشر و  شزومآ ، تیعـضو  هب  ییاـنتعا  یب 
ود دوش  یم داهنـشیپ  روشک  رد  ملعم  تیفیک  تیوقت  سیردـتلا و  قح ناملعم  ناـماسبان  ناتـساد  هب  نداد  ناـیاپ  یارب 
رد ههاـم  هس  هدرـشف  ملعم  تـیبرت  یاـه  هرود یرازگرب  _ ۱: دریگ تروص  سیردـتلاقح  ناملعم  اـب  هطبار  رد  یدـج  مادـقا 

.دننک یط  لاس  ود  رد  تیقفوم  اب  ار  اه  هرود نیا  هک  یناملعم  مادختسا  اه و  هتفه نایاپ  اه و  ناتسبات
شرورپ شزوـمآ و  اـب  طـبترم  یارتـکد  سناـسیل و  قوـف  سناـسیل ، کردـم  یاراد  سیردــتلا  قـح  ناـملعم  مادختــسا  _۲

.موادم یزومآ  تراهم  تدم و  هاتوک  یملعم  تراهم  هرود  کی  یط  رب  طورشم 
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نایب اب  ناناوج  شزرو و  ترازو  للملا  نیب  روما  رتفد  لکریدـم  یبسامهط ، دیـشرف  تسـشن  یادـتبا  رد  انکیا ، شرازگ  هب 
یمالـسا بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  شزرو  هزوح  درکلمع  تفگ : تسا ، یتسینویهـص  میژر  راک  یلـصا  رازبا  تاـغیلبت  هکنیا 

شزرو هزوح  رد  یدربهار  همانرب  دوجو  مدع  شزرو و  رد  ییارگ  صـصخت  هب  هجوت  مدـع  نینچمه  یو.تسا  هدوب  بوخ 
نوـچمه ییاـهراکهار  یتسینویهــص  مـیژر  اـب  هلباـقم  یارب  رخآ  رد  یبساـمهط.تسناد  یلعف  فعــض  طاـقن  هـلمج  زا  ار 

، شزرو هزوـح  رد  یتسینویهـص  میژر  اـب  هلباـقم  یمئاد  هورگراـک  لیکـشت  لـلملا ، نیب  قوـقح  یاـه  تـیفرظ  زا  هدافتـسا 
اب هلباقم  رد  اهروشک  ریاس  قفوم  براجت  زا  هدافتـسا  شزرو ، رد  اه  تسینویهـص  تامادـقا  هباقم  یارب  رخاف  راثآ  هیهت 

یاـهراکهار یزاـس  هداـیپ  رد  یدربـهار  هماـنرب  هـئارا  اـیند ، هراـق  جـنپ  هـب  یــشزرو  یاـه  نزیار  مازعا  یتسینویهــص ، مـیژر 
دیکأت دروم  ار  ناریدـم  شنیزگ  رد  تقد  یزاس و  گنهرف  شزومآ و  دـننام  یبناج  هناریگـشیپ  تامادـقا  ماجنا  یتاـیلمع ،

دــض روـحم  داـجیا  اــب  ناوـت  یم  هـک  درک  ناوـنع  هجراــخروما  ترازو  دــشرا  سانــشراک  یناــما ، یبـتجم  هـمادا  رد.داد  رارق 
راــک یتسینویهــص  مــیژر  یتــسرپ  داژن  دــننام  یتاــغیلبت  تاــعوضوم  یور  نــقتم  لــیالد  رکذ  شزرو و  رد  یتــسینویهص 

هدافتــسا لاـبند  هـب  یتسینویهــص  مـیژر  هـکنیا  ناـیب  اـب  زین  ناراکــشزرو  جیــسب  ناـمزاس  سیئر  یلیلجریم ، سپــس.درک 
زا هدافتــسا  تاـسلج ، موادــت  هورگراـک و  داـجیا  ار  نآ  اـب  هلباـقم  یاـهراکهار  تـسا ، یزاـس  یداـع  یارب  شزرو  زا  یرازبا 

نیب یاـهداهن  یاـه  تـیفرظ  زا  هدافتــسا  یموـمع ، راـکفا  تاـغیلبت و  یاـضف  یریگراــک  هـب  کــیپملا ، روـشنم  یاــهتیفرظ 

دشدش رازگرب   رازگرب یهوژپ   یهوژپ یتسینویهص   یتسینویهص میژر   میژر سنارفنک   سنارفنک تسشن   تسشن شیپ   شیپ نیمهدزناش   نیمهدزناش

زا یتسینویهص  میژر  یرازبا  هدافتـسا   » عوضوم اب  یهوژپ » یتسینویهـص  میژر   » هنالاس سنارفنک  تسـشن  شیپ  نیمهدزناش 
.دش رازگرب  نارهت  رصاعم  راربا  یللملا  نیب  تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسوم  رد  یزاس » یداع  تهج  رد  شزرو 
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مه داجیا  ناراکشزرو  جیـسب  نامزاس  سیئر.تسناد  ناراکـشزرو  یارب  یـشزیگنا  ثحابم  داجیا  وکـسنوی و  دننام  یللملا 
یزاـس و ناـمتفگ  رب  تـسناد و  مزــال  ار  جیــسب  لــلملا  نـیب  تنواــعم  شزرو ، ترازو  هجراــخ ، روـما  ترازو  ناــیم  ییازفا 

دیکاــت دــنبای ، یمن  روــضح  یتسینویهــص  مــیژر  لــباقم  رد  هــک  یناراکــشزرو  هــب  تمواــقم  یللملا  نــیب  ناــشن  یاــطعا 
یناریا ناراکـشزرو  روضح  مدـع  همادا  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وـضع  شنم ، یدـنژن  تـبیه.درک هللا 
ضقن مـیژر و  نــیا  ینوناــقریغ  تیعورــشم  تیدوــجوم و  هــب  یــضارتعا  تــقیقح  رد  ار  یتسینویهــص  مــیژر  لــباقم  رد 
ینیدلا جاتریم  اضردمحمدیس  نیملسملا  مالسالا و  تجح.تسناد  نیطسلف  مولظم  مدرم  هیلع  رـشب  قوقح  هدرتسگ 

نیا تفگ : درک و  دـیکأت  یتسینویهـص  میژر  اب  اـه  هزوح  همه  رد  هبناـج  همه  هزراـبم  موزل  رب  تسـشن  شیپ  نیا  رد  زین 
.دشاب فافش  راکشآ و  دیاب  هزرابم 

یشزرو هزوح  دیاب  تسین و  ادج  مه  تسایـس  زا  تسین ، ادج  داصتقا  زا  شزرو  هک  روطنامه  درک : هفاضا  نینچمه  یو 
نیب یگنهامه  شیازفا  رب  رخآ  رد  ینیدـلا  جاتریم.دـنک  تکرح  یـشزرا  یاه  هزوح  تمـس  هب  دوش و  اـهر  ندوب  یثنخ  زا 

یاهتنا.دنتـسناد یدـج  داریا  کـی  ار  هـنیمز  نـیا  رد  ینوناـق  ـألخ  دوـجو  درک و  دـیکات  شزرو  ترازو  یـساملپید و  هاگتــسد 
مایپ

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یداع تهج  رد  شزرو  زا  یتسینویهص  میژر  یرازبا  هدافتسا  عوضوم "  اب  یهوژپ  یتسینویهص  میژر  تسشن  شیپ   
انرب یرازگربخ  یزاس - "

 


