
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

یلیمکت  تالیصحت  نابلطواد  شهاک  هب  هجوت  اب  یتاقیقحت  ناوت  شیازفا  موزل 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط وجشناد یرازگربخ  انسیا

همالع هاگشناد 
ییابطابط انقفش زوینوکا

رهم ۷یرازگربخ 

یاه لاس رد  یلیمکت  تالیصحت  نابلطواد  شهاک  هب  هجوت  اب  یتاقیقحت  ناوت  شیازفا  موزل 
ریخا 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط وجشناد یرازگربخ  رهم یرازگربخ 

همالع هاگشناد 
ییابطابط انقفش زوینوکا

۷انسیا

دشاب  زکارم  ریاس  یوگلا  تالاقم  هئارا  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد 

زوینوکا
همالع هاگشناد 

ییابطابط
همالع هاگشناد 

ییابطابط انسیا رهم یرازگربخ 

همالع هاگشناد 
ییابطابط انقفش

وجشناد ۷یرازگربخ 

دندرک  بسک  ار  رطق  یبدا  هزیاج  موس  هبتر  یناریا  رثا  ود 

هنیدآ
نیون رهم یرازگربخ 

یرازگربخ
ناتسبش بیرقت یرازگربخ 

زوینوکا زوین تارم 
رهپس همانزور 

برغ

۷انکیا

رازگرب « ناهج رد  یسراف  نابز  شرتسگ  شزومآ و  رب  انورک  یرامیب  عویش  یاهدمایپ   » تسشن
دش 

هاگشناد
همالع

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۳ییابطابط

نسکاو زا  یللملا ؛ نیب یاهراکوزاس  رب  اکیرمآ  یاه  میرحت هربنچ  یناحور |  هب  نایوجشناد  همان 
 FATF ات انورک 

سراف یرازگربخ  مینست یرازگربخ 
یادهش

ناریا وجشناد یرازگربخ 

سراف ۴یرازگربخ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هام 1399 ید  تیاغل 5  رذآ   29۱

https://www.mehrnews.com/news/5103916/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99100402972/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://snn.ir/fa/news/899873/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3942990/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13846
https://www.farsnews.ir/news/13991003000157


یریبدت یب سکاوک  هب  نتسویپ  هبرجت  زا  نتفرگ  تربع  نودب   FATF هب نتسویپ  یناحور ؛ یاقآ 
تسا 

سراف یرازگربخ  مینست یرازگربخ 
یادهش

ناریا سراف یرازگربخ 
وجشناد ۴یرازگربخ 

دیسر  بیوصت  هب  نارهت  هقطنم ۲۲  هژیو  یلیصفت  حرط 

ناریا
ون

هار
ون زوین دنلیآ  نامسرپ انسیا هنیسراپ

نیالنآ سراف  انلیا انلیا نیالنآ ناسارخ 
یربخ یلیلحت  تیاس 

رهش

انرب یرازگربخ  مدرم هار  همانزور  ایرآ رازاب  انکر ادرف رهش  نیالنآ ناتسزوخ 

زوین وناب  ناهاپس مایپ  امص نیالنآداصتقا نیالنآ یرذآ  هنیسراپ

نیالنآ درک  نیالنآ مق  نیالنآ نالیگ  نیالنآ دزی 

سراف ۲۷یرازگربخ 

نارهت  هاگشناد  دشرا  یسانشراک و  عطقم  ود  رد  امنیس  هتشر  یزادنا  انادهار 

یزاجم  شزومآ  یسانش  بیسآ  اهدیدهت  اه و  تصرف یزاجم |  شزومآ  یسانش  همالعبیسآ  هاگشناد  انطع -

درک  دیدزاب  یئابطابط  همالع هاگشناد  یشهوژپ  زکارم  زا  مولع  ترازو  یروانف  شهوژپ و  همالعنواعم  هاگشناد 
ییابطابط

یسراف  تایبدا  نابز و  یزاجم  شزومآ  انورک و  نارود  رد  نایوجشناد  اب  ناداتسا  نیالنآ  همالعلماعت  هاگشناد  انطع -

دوش  یم رازگرب  هام  نمهب  یتمواقم  داصتقا  هنالاس  شیامه  نیمتفه 

رصع
رابتعا تراجت لصف  داصتقا لصف  رهم یرازگربخ 

وجشناد ۴یرازگربخ 

ناهج  رد  یسراف  نابز  شرتسگ  شزومآ و  یللملا  نیب  رانیبو  نانبل  رد  یسراف  نابز  همالعسیردت  هاگشناد  انطع -

درک  ور  ریز و  انورک  هک  یا  یگدنز نایوجشناد و 

نیالنآداصتقا انسیا تیلم
۳دیدارف

دوب  یسایس  رگ  شنک شیدنا و  فرژ یرکفتم  یحریف ؛

انلیا لاس راعش 
ناجنز یادص 

زوین زوینوکا انلیا
یربخ هاگیاپ 

نارامج
۶انسیا

هاگشناد  تمرح  زا  زوینعافد  فاصنا 

یا  هنایار یزاب  یحارط  همزال  ینف  یرنه و  یناسنا ، مولع  رد  هدرتسگ  ناراگنربختاقیقحت  هاگشاب 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://snn.ir/fa/news/899635/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-fatf-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.farsnews.ir/news/13991002000651/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-22-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://danakhabar.com/fa/news/1253841/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.atnanews.ir/archives/298867/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13848
https://www.atnanews.ir/archives/298804/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF/
https://snn.ir/fa/news/899306/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.atnanews.ir/archives/298778/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
https://faradeed.ir/fa/news/88518/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99100100490/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%98%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://www.ensafnews.com/274120/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/
https://www.yjc.ir/fa/news/7605366/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C


دش  رازگرب  اه » نآ  زا  تظافح  یاه  هویش  یلاتیجید و  عجرم  میهافم  اب  ییانشآ   » انزیلهاگراک

میتشادن  دنمفده  هنارای  تقو  چیه   / انورک عویش  یپ  رد  رقف  اب  هزرابم  درگ  بقع 

نیالنآ ناریا 
۱انسیا

یبرع  تایبدا  نابز و  رد  یملع  تیعجرم  ناشن  یلم  هراونشج  نیلوا  یرازگرب 

زوینوکا
رهم ۱یرازگربخ 

تسا  نوناق  تلادع و  یارب  نوناق  تلادع و  زا  یا  هیرظن هیقف  تیالو 

زوین مدرم  زوین تارم 
رهم ۲یرازگربخ 

نسکاو زا  یللملا ؛ نیب یاهراکوزاس  رب  اکیرمآ  یاه  میرحت هربنچ  یناحور |  هب  نایوجشناد  همان 
 FATF ات انورک 

مینست یرازگربخ 
یادهش

ناریا سراف یرازگربخ  وجشناد یرازگربخ 

سراف ۴یرازگربخ 

یسدنهم  مولع  اب  یناسنا  مولع  یشناد  دنویپ  همالعیاهراکهار  هاگشناد  انطع -

یسراف  نابز  شرتسگ  انورک و  دراد ؟ یسراف  نابز  شرتسگ  رد  یشقن  هچ  انورک 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد  ۲انطع -

درک  دهاوخن  شومارف  ار  اه  یزوس تصرف  یسایس  داصتقا  خیرات  تصرف / نیرخآ  تلود و 

عیاقو همانزور 
هیقافتا اناد سراف یرازگربخ  داصتقا لصف  مینست یرازگربخ 

زوینوکا

سراف ۶یرازگربخ 

یزاجم  تسشن  کی  رد  ارتاس  داشرا و  ترازو  راد  همادا یاهارجام 

رصع
ناریا زوین فاصنا  ارادم

هار
ون انلیا

ریبدت و
دیما

نیالنآ  ۵۵۶

میتسه  اراد  ار  روشک  یعامتجا  یناسنا و  مولع  ۀزوح  ۀناخباتک  نیرت  ینغ

انسیا زوینوکا
هاگشاب

ناراگنربخ
همالع هاگشناد 

ییابطابط رهم یرازگربخ 

همالع هاگشناد 
ییابطابط انلیا

ناتسبش ۷یرازگربخ 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://www.lisna.ir/report/item/1903-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%C2%AB%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99100302127/%D8%B9%D9%82%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%88%D9%82%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5102894/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/5102810/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.farsnews.ir/news/13991003000157/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%7C-%DA%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.atnanews.ir/archives/298772/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9/
https://www.atnanews.ir/archives/298755/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://www.farsnews.ir/news/13990930000598
https://www.55online.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-20/181714-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://shabestan.ir/detail/News/1005822


دش  یزادنا  هار  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یتاعالطا  هزاورد 

هاگشاب
ناراگنربخ

یرازگربخ
ناتسبش

همالع هاگشناد 
ییابطابط رهم یرازگربخ 

هاگشناد
همالع

همالع هاگشناد 
ییابطابط انلیا انسیا

۸زوینوکا

یجراخ  یاه  هاگشناد اب  یهاگشناد  طباور  یاقترا 

هاگشاب
ناراگنربخ

یرازگربخ
ناتسبش

همالع هاگشناد 
ییابطابط رهم یرازگربخ 

همالع هاگشناد 
ییابطابط انسیا زوینوکا

۷انلیا

ناتسناغفا  ایناپسا و  اب  اه  هاگشناد یراکمه  رد  همالع  هاگشناد  شقن 

انسیا زوینوکا
یرازگربخ
ناتسبش

همالع هاگشناد 
ییابطابط رهم یرازگربخ 

همالع هاگشناد 
ییابطابط انلیا

ناراگنربخ ۷هاگشاب 

یئابطابط  همالع  هاگشناد  رترب  نارگشهوژپ  زا  ریدقت 

همالع هاگشناد 
ییابطابط انسیا سرپانیس

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

۵زوینوکا

رتیت ۱۲»   » ییوجشناد تایرشن  هناسر و  یرسارس  هراونشج  نميهدزاود  هب  راثآ  لاسرا  همالعناوخارف  هاگشناد 
ییابطابط

یجراخ  یلخاد و  یاه  هراونشج ناگدنرب  هب  یقیوشت  هیاپ  یاطعا 

همالع هاگشناد 
ییابطابط رهم یرازگربخ 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ناراگنربخ ۳هاگشاب 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

http://econews.ir/fa/content/2838219
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1013025-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/7601270/%D9%86%D9%82%D8%B4-%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%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://econews.ir/fa/content/2838311
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13809
https://www.yjc.ir/fa/news/7601428/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C


مینک  یم تبث  وکسنوی  رد  ار  ادلی  بش  هداز : بیطخ 

سراف یرازگربخ  رهم یرازگربخ  انلیا انریا هنیسراپ نیالنآربخ

رصع
ربخ

هنیدآ
نیون فافش نامسرپ یسراف ملاعلا  سدقم عافد  یرازگربخ 

وجشناد یرازگربخ  باتفآ بیرقت یرازگربخ  رصاعم دربهار 
یایند همانزور 

داصتقا

زوین کاترف  زوینراکفا
رصع
سرپ انسیا نیالنآ  ۵۵

هاگشاب
ناراگنربخ

اناد نیالنآ ثلثم 
نیرخآ

ربخ ارآرهش همانزور  زوین ناراب  کیت

سراف یرازگربخ  نیالنآ دامتعا  طارص انرب یرازگربخ  نیالنآ یرهشمه 

نیالنآ ناریا  غادربخ قرشم سراف یرازگربخ  مینست یرازگربخ 
رصع
ناریا

یرازگربخ
اناپ سراف یرازگربخ  زوینایرآ

امیس ادص و  ۴۳یرازگربخ 

یانبمرب هعماج  یاهزاین  لئاسم و  هب  ییوگخساپ  ییاسانش و  | تسا شناد  حور  یناسنا  مولع 
یلم  هعسوت  یرادیاپ 

همالع هاگشناد 
ییابطابط انسیا زوینوکا

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد  ۴انطع -

 " یا هقطنم  یگتسبمه  ادلی ،  " رانیبو یرازگرب 

رهم یرازگربخ  انلیا انریا هنیسراپ نیالنآربخ امیس ادص و  یرازگربخ 

رصع
ربخ

هنیدآ
نیون فافش نامسرپ یسراف ملاعلا  سدقم عافد  یرازگربخ 

وجشناد یرازگربخ  باتفآ بیرقت یرازگربخ  رصاعم دربهار 
یایند همانزور 

داصتقا

زوین ناراب  کیت زوین کاترف  زوینراکفا
رصع
سرپ انسیا نیالنآ  ۵۵

نیالنآ یرهشمه  اناد نیالنآ ثلثم 
نیرخآ

ربخ ارآرهش همانزور 

رصع
ناریا سراف یرازگربخ  نیالنآ دامتعا  طارص انرب یرازگربخ 

زوینایرآ نیالنآ ناریا  غادربخ قرشم سراف یرازگربخ  مینست یرازگربخ 

یرازگربخ
اناپ

ناراگنربخ ۴۱هاگشاب 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2958578/%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.atnanews.ir/archives/298698/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE/
https://www.yjc.ir/fa/news/7600450/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C


؟  دنور یمن ییادزرقف  غارس  نانادقوقح  همالعارچ  هاگشناد  انطع -

دش  ارجا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  تمالس  شیاپ  همالعحرط  هاگشناد  انطع -

؟  درک دیاب  هچ  شهوژپ  تیعضو  دوبهب  یارب 

داحتا
ربخ انسیا زوینوکا زوینوکا اناد

تسیمونوکا ۵ناریا 

یشهوژپ  تیلاعف  دوبهب  لاب  ود  شزومآ  یبایزرا و  روشک / رد  شهوژپ  یاهرگا  اما و 

داحتا
ربخ انسیا تسیمونوکا ناریا  زوینوکا زوینوکا

۵اناد

دش  رازگرب  ناتسناغفا  ناریا و  یاه  هاگشناد یاسور  ییامهدرگ 

انقفش زوینوکا ارآرهش همانزور  انسیا
مولع ۴ترازو 

ناتسناغفا  ناریا و  روشک  ود  یاه  هاگشناد نمجنا  سیسات 

زوینوکا
ترازو
مولع ارآرهش همانزور  انسیا

۴انقفش

ناهنپ  لیسناتپ  ود 

نیالنآ ناریا 
یرازگربخ
اناپ تراجت لصف  نیالنآداصتقا

طخ
رازاب لاس راعش 

نیالنآ ناریا 

۷انریا

ییابطابط  همالع  هاگشناد  دشرا  نومزآ  نودب  شریذپ  مان  تبث  تلهم  نیرخآ  زورما 

زوینوکا
۱انسیا

مدرم  هب  تمدخ  ات  ییانورک  گنج  زا  ییوجشناد / یگدنز  رد  رسمه  اب  ماگمه 

زوین وناب  نیالنآ ناسارخ  نیالنآ ناسارخ  زوین ارآ 
رهم ۴یرازگربخ 

هبلاطم تسوربور /  اه  هاگشناد یتیمها  مک  یراگنا و  لهس  اب  ییوجشناد  یاه  لکشت تیلاعف 
ییوجشناد  شبنج  یلصا  تلاسر  وجشنادیرگ ، یرازگربخ 

یاه هاگشناد  زا  یکی  هب  دیدج  یاه  تخاسریز رب  هیکت  اب  لاس  تفه  زا  سپ  یمیلس : رتکد 
می  ا هدش لدب  روشک  یلصا 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

یماسا  + دندش ریدقت  یشهوژپ  تنواعم  ۀنومن  ناسانشراک  هاگشناد و  رترب  همالعنارگشهوژپ  هاگشناد 
ییابطابط

تسا  بطاخم  تخانش  یاههار  نیرتهب  زا  یکی  یناوخباتک  یاه  انریاتیلاعف

ایلاتیا  رد  یگنهرف  یاهاضف  هعسوت  یسررب  انلیارانیبو 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://www.atnanews.ir/archives/298720/%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7/
https://www.atnanews.ir/archives/298714/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
http://iraneconomist.com/fa/news/370388/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://danakhabar.com/fa/news/1253709/%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C
https://www.msrt.ir/fa/news/58872/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://fa.shafaqna.com/news/1064562/
https://www.irna.ir/news/84152989/%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99100100529/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/5100859/%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://snn.ir/fa/news/899018/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13791
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13787
https://www.irna.ir/news/84155478/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1013099-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7


دش  رازگرب  ناریا » رد  یسایس  مولع  یسانش  بیسآ   » انسیاشیامه

هاگشناد  هزوح و  تدحو  هنیمز  رد  یگنهرف  یراذگتسایس  یزاس و  نامتفگ

سدقم عافد  یرازگربخ 
سراف ۱یرازگربخ 

دش  رازگرب  یتیعمج » یاه  صخاش اه و  هداد ناریا : رد  انورک   » یملع همالعتسشن  هاگشناد 
ییابطابط

هاگشناد هزوح و  تدحو  یارب  ام  کیتارکوروب  یاه  شالت میشاب ، هتشادن  هیاپ  هاگدید  رگا 
دنام  یم ماجنارس  یب

همالع هاگشناد 
ییابطابط

دوش  یم رازگرب  هام  رذآ  زورما ۲۹  ییابطابط  همالع  هاگشناد  رد  شهوژپ  هتفه  وجشنادهیماتتخا  یرازگربخ 

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

یناسنا مولع  رد  شهوژپ  شزومآ و  یللملا  نیب  یاقترا  طورش  ییابطابط : همالع  هاگشناد  سیئر 
یعامتجا  زورماو  گنهرف 

یعامتجا  مولع  رد  یفیک  یمک و  شور  لیلحت  انسیاهاگراک 

تایهلا  یاه  هتشر رد  یروآون  ینیرفآراک و  یاه  تصرف اب  انسیاییانشآ 

 « شنادنزرف روالد و  هنن   » همانشیامن یناملآ  ِیسراف و  ۀخسن  یاه  همالعتوافت هاگشناد  انطع -

؟  مینک هدافتسا  ارگ  لح هار یراگن  همانزور زا  دیاب  همالعارچ  هاگشناد  انطع -

دشاب  دیاب  هک  هچنآ  تمس  هب  شهوژپ  ماظن  یراذگ  لیر

داحتا
ربخ تسیمونوکا ناریا  زوینوکا زوینوکا اناد

۵انسیا

ناریا  یامنیس  رد  رقف  همالعییامنزاب  هاگشناد  انطع -

دش  رازگرب  یتیعمج » یاه  صخاش اه و  هداد ناریا : رد  انورک   » یملع همالعتسشن  هاگشناد 
ییابطابط

دنک  نییعت  ار  ریگارف  ریوصت  توص و  قیداصم  یزاجم  یاضف  یلاع  یاروش 

ملیف یناب  همانزور 
۱انریا

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم
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انسیا یلصا : عبنم   ۴۲۰۰۰  رگید  عبنم   ۷   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

اب هارمه  یروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  یروانف  شهوژپ و  نواـعم  یمیحر ، نیـسحمالغ  رهم ، یرازگربخ  شرازگ  هب 
هاگشناد شهوژپ  یاروش  ۀسلج  دیدزاب و  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یشهوژپ  زکارم  زا  تنواعم  نیا  ناریدم  زا  یعمج 

.دش رازگرب  یو  روضح  اب  مه 
ۀناـخباتک یعاـمتجا ، یناـسنا و  موـلع  یروآوـن  زکرم  یعاـمتجا و  یناـسنا و  موـلع  رواـنف  یاهدـحاو  دـشر  زکرم  زا  یمیحر 

انطع یربخ  هاگیاپ  هیریرحت  تاطابترا و  گنهرف و  هدکشهوژپ  هزوم ، یتخانش ، مولع  هاگشیامزآ  دانسا ، زکرم  یزکرم و 
.درک دیدزاب 

قفوـم یرازگرب  هـب  هراـشا  اـب  هاگــشناد  شهوژپ  یاروـش  ۀــسلج  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیسح 
، مولع ترازو  یراکمه  اب  هاگـشناد و  نیا  ینابزیم  هب  یروانف » شهوژپ و  رد  یناسنا  مولع  شقن   » یزاـجم ییاـمهدرگ 
هک دش  هجاوم  هتشر  نیا  نارظن  بحاص یناسنا و  مولع  ۀزوح  یاه  هاگشناد لابقتسا  اب  مسارم  نیا  هناتخبشوخ  تفگ :

.تشاد یئابطابط  همالع  هاگشناد  اب  یبوخ  یراکمه  مولع  ترازو  هنیمز  نیا  رد 
نایلاس یط  زکارم  نیا  مامت  هک  دش  دیدزاب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یشهوژپ  زکارم  زا  یخرب  زا  زورما  داد : همادا  یو 

.تسا هدش  یزادنا  هار  ثادحا و  ریخا 
زکرم یزکرم و  هناـخباتک  یزادـنا  هار  اـهروشک ، ریاـس  اـب  هدرتـسگ  یملع  تادوارم  هدرتـسگ و  یللملا  نـیب طـباور  یرارقرب 
هلمج زا  دـشر  زکارم  یزادـنا  هار  یـشهوژپ و  تنواـعم  راـتخاس  رییغت  دـیدج ، یاـه  هدکـشهوژپ سیــسات  عماـج ، دانــسا 

.تسا ریخا  لاس  تفه  رد  یشهوژپ  مهم  تامادقا 
رد ًامتح  هدنیآ  لاس  هس  ود ، یط  هاگـشناد ، دشر  هب  ور  دنور  نیا  اب  درک : یراودـیما  زاربا  دوخ  نانخـس  نایاپ  رد  یمیلس 

.تفرگ میهاوخ  رارق  یللملا  نیب یاه  گنیکنر
یاـه فرح روـشک ، یناـسنا  موـلع  هاگـشناد  نیرتـگرزب  ًاـعطق  تفگ : ینانخـس  یط  یمیحر  رتـکد  تسـشن ، نیا  همادا  رد 

.دراد للملا  نیب حطس  رد  نتفگ  یارب  یرایسب 
.دوب دهاوخ  یللملا  نیب تایرشن  تالاقم و  قیرط  زا  مه  اه  فرح  نیا  لاقتنا 

.دشاب اه  هاگشناد ریاس  یوگلا  هنومن و  یئابطابط  همالع  هاگشناد  مه  هنیمز  نیا  رد  دیاب  سپ 
ۀلاـقم نیدـنچ  نآ  زا  لـبق  لقادـح  هک  دـنک  دـیلوت  یعناـم  عماـج و  باـتک  دـناوت  یم یـصخش  نم  رظن  هب  داد : هـمادا  یو 

.دشاب هدرک  فیلات  باتک  نآ  اب  طبترم  روخرد و  یملع 
.دریگب رارق  رظندم  دیاب  مه  عماج  یملع  یاه  باتک راشتنا  لیلد  نیمه  هب 

یتایح مهم و  رایـسب  هعماج  یارب  یناـسنا  مولع  ۀزوح  تاـقیقحت  درک : دـیکات  دوخ  نانخـس  زا  یرگید  شخب  رد  یمیحر 
.تسا

.دنک ادیپ  شرتسگ  دیاب  زین  ییامرفراک  یاه  حرط دنک ، یم یط  ار  یدشر  هب  ور  دنور  هک  هاگشناد  نیا  رد 
.دنریگب رارق  هجوت  دروم  دیاب  زین  دنهد  یم تهج  ناداتسا  یاه  شهوژپ هب  هک  مه  ییاه  تنرگ هتبلا 

هک مدش  لاحـشوخ  رایـسب  درک : حیرـصت  هاگـشناد  نیا  رد  یناسنا  مولع  ۀزوح  رد  دشر  زکارم  یزادنا  هار  هب  هراشا  اب  یو 
.تسا هتفرگ  لکش  هاگشناد  نیا  رد  یناسنا  مولع  ۀزوح  رد  یروآون  دشر و  زکارم 

.درک داجیا  ار  یزکارم  نینچ  نیا  ناوت  یم  مه  یناسنا  مولع  ۀزوح  رد  هک  درک  تباث  هاگشناد  نیا 
.تسا مهم  رایسب  مه  اهنآ  دشر  هب  ور  دنور  دشاب و  زکارم  نیا  تشپ  دیاب  هدیا  هشیدنا و  رکف ، مامتها ،

یلیمکت یلیمکت تالیصحت   تالیصحت نابلطواد   نابلطواد شهاک   شهاک هبهب   هجوت   هجوت اباب   یتاقیقحت   یتاقیقحت ناوت   ناوت شیازفا   شیازفا موزل   موزل

ناوـت شیازفا  هـنیمز  رد  دــیاب  یلیممکت  تالیــصحت  ناـبطلواد  شهاـک  لـیلد  هـب  تـفگ : موـلع  ریزو  یرواــنف  شهوژپ و  نواــعم 
.مینکب یرتشیب  شالت  یهاگشناد  ناققحم  یشهوژپ و  نارایتسد  یرتکد ، اسپ  یاه  هرود یتاقیقحت ،

 

https://www.mehrnews.com/news/5103916/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/5103916/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C


یلیمکت تالیـصحت  یاه  نومزآ  نابلطواد  دادـعت  شهاک  هب  هراشا  اب  نایاپ  رد  مولع  ترازو  یرواـنف  شهوژپ و  نواـعم 
اب دـنور  نیا  تسا و  شهاـک  هب  ور  یلیمکت  تالیـصحت  ناـبلطواد  دادـعت  هـکنیا  هـب  هجوـت  اـب  تـفگ : ریخا  یاـه  لاـس  رد 
، یرتـکد اـسپ  یاـه  هرود  یتاــقیقحت ، ناوـت  شیازفا  ۀــنیمز  رد  دــیاب  دوـش ، یم  طــبترم  زین  اــم  تــالاقم  اــه و  شهوژپ 

.مینکب یرتشیب  شالت  یهاگشناد  ناققحم  یشهوژپ و  نارایتسد 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انسیا ریخا -  یاه  لاس رد  یلیمکت  تالیصحت  نابلطواد  شهاک  هب  هجوت  اب  یتاقیقحت  ناوت  شیازفا  موزل   

وجشناد یرازگربخ  دشاب -  زکارم  ریاس  یوگلا  تالاقم  هئارا  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد   

همالع هاگشناد  درک -  دیدزاب  یئابطابط  همالع هاگشناد  یشهوژپ  زکارم  زا  مولع  ترازو  یروانف  شهوژپ و  نواعم   
ییابطابط

همالع هاگشناد  درک -  دیدزاب  یئابطابط  همالع هاگشناد  یشهوژپ  زکارم  زا  مولع  ترازو  یروانف  شهوژپ و  نواعم   
ییابطابط

زوینوکا ...ت -  تالیصحت  نابلطواد  شهاک  هب  هجوت  اب  یتاقیقحت  ناوت  شیازفا  موزل   

انقفش ریخا -  یاه  لاس رد  یلیمکت  تالیصحت  نابلطواد  شهاک  هب  هجوت  اب  یتاقیقحت  ناوت  شیازفا  موزل   

همالع هاگشناد  درک -  دیدزاب  یئابطابط  همالع هاگشناد  یشهوژپ  زکارم  زا  مولع  ترازو  یروانف  شهوژپ و  نواعم   
ییابطابط
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رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۳۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۷   ۰   ۰   / انسیا   

اب هارمه  یرواـنف  تاـقیقحت و  موـلع ، ترازو  یرواـنف  شهوژپ و  نواـعم  یمیحر ، نیـسحمالغ  رتـکد  انــسیا ، شرازگ  هـب 
هاگشناد شهوژپ  یاروش  ۀسلج  دیدزاب و  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یشهوژپ  زکارم  زا  تنواعم  نیا  ناریدم  زا  یعمج 

.دش رازگرب  ناشیا  روضح  اب  مه 
، یعاــمتجا یناــسنا و  موـلع  یروآوــن  زکرم  یعاــمتجا و  یناــسنا و  موــلع  رواــنف  یاهدــحاو  دــشر  زکرم  زا  یمیحر  رتــکد 

هاـگیاپ هیریرحت  تاـطابترا و  گـنهرف و  هدکـشهوژپ  هزوم ، یتخانـش ، مولع  هاگـشیامزآ  دانـسا ، زکرم  یزکرم و  ۀـناخباتک 
.درک دیدزاب  انطع  یربخ 

قفوـم یرازگرب  هـب  هراــشا  اــب  هاگــشناد  شهوژپ  یاروــش  ۀــسلج  رد  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  سیئر  یمیلس ، رتـکد 
، مولع ترازو  یراکمه  اب  هاگـشناد و  نیا  ینابزیم  هب  یروانف » شهوژپ و  رد  یناسنا  مولع  شقن   » یزاـجم ییاـمهدرگ 
هک دش  هجاوم  هتشر  نیا  نارظن  بحاص یناسنا و  مولع  ۀزوح  یاه  هاگشناد لابقتسا  اب  مسارم  نیا  هناتخبشوخ  تفگ :

.تشاد یئابطابط  همالع  هاگشناد  اب  یبوخ  یراکمه  مولع  ترازو  هنیمز  نیا  رد 
نایلاس یط  زکارم  نیا  مامت  هک  دش  دیدزاب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یشهوژپ  زکارم  زا  یخرب  زا  زورما  داد : همادا  یو 

ردرد یلیمکت   یلیمکت تالیصحت   تالیصحت نابلطواد   نابلطواد شهاک   شهاک هبهب   هجوت   هجوت اباب   یتاقیقحت   یتاقیقحت ناوت   ناوت شیازفا   شیازفا موزل   موزل
ریخا ریخا یاه   یاه لاس لاس

اب تفگ : یئابطابط  همالع  هاگـشناد  یـشهوژپ  زکارم  زا  دـیدزاب  رد  یرواـنف  تاـقیقحت و  مولع ، ترازو  یرواـنف  شهوژپ و  نواـعم 
طبترم زین  اـم  تـالاقم  اـه و  شهوژپ اـب  دـنور  نـیا  تـسا و  شهاـک  هـب  ور  یلیمکت  تالیـصحت  ناـبلطواد  دادـعت  هـکنیا  هـب  هجوـت 
شـالت یهاگـشناد  ناـققحم  یـشهوژپ و  ناراـیتسد  یرتـکد ، اـسپ  یاـه  هرود یتاـقیقحت ، ناوت  شیازفا  هنیمز  رد  دـیاب  دوش ، یم

.مینکب یرتشیب 

 

https://www.isna.ir/news/99100402972/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99100402972/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C


.تسا هدش  یزادنا  هار  ثادحا و  ریخا 
زکرم یزکرم و  هناـخباتک  یزادـنا  هار  اـهروشک ، ریاـس  اـب  هدرتـسگ  یملع  تادوارم  هدرتـسگ و  یللملا  نـیب طـباور  یرارقرب 
هلمج زا  دـشر  زکارم  یزادـنا  هار  یـشهوژپ و  تنواـعم  راـتخاس  رییغت  دـیدج ، یاـه  هدکـشهوژپ سیــسات  عماـج ، دانــسا 

.تسا ریخا  لاس  تفه  رد  یشهوژپ  مهم  تامادقا 
هدـنیآ لاـس  هس  ود ، یط  هاگـشناد ، دـشر  هب  ور  دـنور  نـیا  اـب  درک : یراودـیما  زاربا  دوـخ  نانخـس  ناـیاپ  رد  یمیلس  رتکد 

.تفرگ میهاوخ  رارق  یللملا  نیب یاه  گنیکنر رد  ًامتح 
یاـه فرح روـشک ، یناـسنا  موـلع  هاگـشناد  نیرتـگرزب  ًاـعطق  تفگ : ینانخـس  یط  یمیحر  رتـکد  تسـشن ، نیا  همادا  رد 

.دراد للملا  نیب حطس  رد  نتفگ  یارب  یرایسب 
.دوب دهاوخ  یللملا  نیب تایرشن  تالاقم و  قیرط  زا  مه  اه  فرح  نیا  لاقتنا 

.دشاب اه  هاگشناد ریاس  یوگلا  هنومن و  یئابطابط  همالع  هاگشناد  مه  هنیمز  نیا  رد  دیاب  سپ 
ۀلاـقم نیدـنچ  نآ  زا  لـبق  لقادـح  هک  دـنک  دـیلوت  یعناـم  عماـج و  باـتک  دـناوت  یم یـصخش  نم  رظن  هب  داد : هـمادا  یو 

.دشاب هدرک  فیلات  باتک  نآ  اب  طبترم  روخرد و  یملع 
.دریگب رارق  رظندم  دیاب  مه  عماج  یملع  یاه  باتک راشتنا  لیلد  نیمه  هب 

مهم و رایـسب  هعماـج  یارب  یناـسنا  مولع  ۀزوـح  تاـقیقحت  درک : دـیکات  دوـخ  نانخـس  زا  یرگید  شخب  رد  یمیحر  رتـکد 
.تسا یتایح 

.دنک ادیپ  شرتسگ  دیاب  زین  ییامرفراک  یاه  حرط دنک ، یم یط  ار  یدشر  هب  ور  دنور  هک  هاگشناد  نیا  رد 
.دنریگب رارق  هجوت  دروم  دیاب  زین  دنهد  یم تهج  ناداتسا  یاه  شهوژپ هب  هک  مه  ییاه  تنرگ هتبلا 

هک مدش  لاحـشوخ  رایـسب  درک : حیرـصت  هاگـشناد  نیا  رد  یناسنا  مولع  ۀزوح  رد  دشر  زکارم  یزادنا  هار  هب  هراشا  اب  یو 
.تسا هتفرگ  لکش  هاگشناد  نیا  رد  یناسنا  مولع  ۀزوح  رد  یروآون  دشر و  زکارم 

.درک داجیا  ار  یزکارم  نینچ  نیا  ناوت  یم  مه  یناسنا  مولع  ۀزوح  رد  هک  درک  تباث  هاگشناد  نیا 
.تسا مهم  رایسب  مه  اهنآ  دشر  هب  ور  دنور  دشاب و  زکارم  نیا  تشپ  دیاب  هدیا  هشیدنا و  رکف ، مامتها ،

یلیمکت تالیـصحت  یاه  نومزآ  نابلطواد  دادـعت  شهاک  هب  هراشا  اب  نایاپ  رد  مولع  ترازو  یرواـنف  شهوژپ و  نواـعم 
اب دـنور  نیا  تسا و  شهاـک  هب  ور  یلیمکت  تالیـصحت  ناـبلطواد  دادـعت  هـکنیا  هـب  هجوـت  اـب  تـفگ : ریخا  یاـه  لاـس  رد 
، یرتـکد اـسپ  یاـه  هرود  یتاــقیقحت ، ناوـت  شیازفا  ۀــنیمز  رد  دــیاب  دوـش ، یم  طــبترم  زین  اــم  تــالاقم  اــه و  شهوژپ 

.مینکب یرتشیب  شالت  یهاگشناد  ناققحم  یشهوژپ و  نارایتسد 
مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رهم یرازگربخ  یلیمکت -  تالیصحت  نابلطواد  شهاک  هب  هجوت  اب  یتاقیقحت  ناوت  شیازفا  موزل   

وجشناد یرازگربخ  دشاب -  زکارم  ریاس  یوگلا  تالاقم  هئارا  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد   

همالع هاگشناد  درک -  دیدزاب  یئابطابط  همالع هاگشناد  یشهوژپ  زکارم  زا  مولع  ترازو  یروانف  شهوژپ و  نواعم   
ییابطابط

همالع هاگشناد  درک -  دیدزاب  یئابطابط  همالع هاگشناد  یشهوژپ  زکارم  زا  مولع  ترازو  یروانف  شهوژپ و  نواعم   
ییابطابط

زوینوکا ...ت -  تالیصحت  نابلطواد  شهاک  هب  هجوت  اب  یتاقیقحت  ناوت  شیازفا  موزل   

انقفش ریخا -  یاه  لاس رد  یلیمکت  تالیصحت  نابلطواد  شهاک  هب  هجوت  اب  یتاقیقحت  ناوت  شیازفا  موزل   

همالع هاگشناد  درک -  دیدزاب  یئابطابط  همالع هاگشناد  یشهوژپ  زکارم  زا  مولع  ترازو  یروانف  شهوژپ و  نواعم   
ییابطابط
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رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۳۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۷   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

تاقیقحت مولع ، ترازو  یرواـنف  شهوژپ و  نواـعم  یمیحر  نیـسحمالغ  وجـشناد ، یرازگربخ  هاگـشناد  هورگ  شرازگ  هب 
یناـسنا و موـلع  رواـنف  یاـه  دـحاو دـشر  زکرم  یــشهوژپ ، زکارم  زا  تنواـعم  نـیا  ناریدــم  زا  یعمج  اـب  هارمه  یرواـنف  و 
، هزوم یتخانـش ، مولع  هاگـشیامزآ  دانـسا ، زکرم  یزکرم و  هناخباتک  یعامتجا ، یناسنا و  مولع  یروآون  زکرم  یعامتجا و 

نینچمه درک ، دــیدزاب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  اـنطع  یربـخ  هاـگیاپ  هـیریرحت  تاـطابترا و  گــنهرف و  هدکــشهوژپ 
هـسلج رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، .دـش رازگرب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  شهوژپ  یاروـش  هـسلج 

« یروانف شهوژپ و  رد  یناسنا  مولع  شقن   » یزاجم ییامهدرگ  قفوم  یرازگرب  هب  هراشا  اـب  هاگـشناد  شهوژپ  یاروش 
هزوح یاـه  هاگـشناد لابقتـسا  اـب  مسارم  نیا  هناتخبـشوخ  تفگ : مولع ، ترازو  یراـکمه  اـب  هاگـشناد و  نیا  یناـبزیم  هب 
همالع هاگشناد  اب  یبوخ  یراکمه  مولع  ترازو  هنیمز  نیا  رد  هک  دـش  هجاوم  هتـشر  نیا  نارظن  بحاـص  یناـسنا و  مولع 

نیا مامت  هک  دش  دـیدزاب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یـشهوژپ  زکارم  زا  یخرب  زا  زورما  داد : همادا  یو.تشاد  یئابطابط 
.تسا هدش  یزادنا  هار  ثادحا و  ریخا  نایلاس  یط  زکارم 

زکرم یزکرم و  هناـخباتک  یزادـنا  هار  اـهروشک ، ریاـس  اـب  هدرتسگ  یملع  تادوارم  هدرتـسگ و  یللملا  نیب  طـباور  یرارقرب 
هلمج زا  دـشر  زکارم  یزادـنا  هار  یـشهوژپ و  تنواـعم  راـتخاس  رییغت  دـیدج ، یاـه  هدکـشهوژپ سیــسات  عماـج ، دانــسا 
دـــشر هــب  ور  دــنور  نــیا  اــب  درک : ناــشنرطاخ  ناــیاپ  رد  یمیلس  .تـسا ریخا  لاــس  تـفه  رد  یــشهوژپ  مــهم  تامادــقا 

، تســشن نـیا  هـمادا  رد.تـفرگ  میهاوـخ  رارق  یللملا  نـیب یاـه  گـنیکنر رد  ًاـمتح  هدــنیآ  لاــس  هـس  ود ، یط  هاگــشناد ،
یاـه فرح روـشک ، یناــسنا  موـلع  هاگــشناد  نیرتـگرزب  ًاــعطق  تـفگ : موـلع  ترازو  یرواــنف  شهوژپ و  نواــعم  یمیحر ،

.دراد للملا  نیب حطس  رد  نتفگ  یارب  یرایسب 
.دوب دهاوخ  یللملا  نیب تایرشن  تالاقم و  قیرط  زا  مه  اه  فرح نیا  لاقتنا 

رظن هب  داد : همادا  یو.دـشاب  اـه  هاگـشناد ریاـس  یوگلا  هنومن و  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  مه  هنیمز  نـیا  رد  دـیاب  سپ 
اب طبترم  روخرد و  یملع  هلاقم  نیدـنچ  نآ  زا  لبق  لقادـح  هک  دـنک  دـیلوت  یعنام  عماج و  باتک  دـناوت  یم یـصخش  نم 

.دشاب هدرک  فیلات  باتک  نآ 
دوخ نانخـس  زا  یرگید  شخب  رد  یمیحر.دریگب  رارق  رظندـم  دـیاب  مه  عماـج  یملع  یاـه  باـتک راـشتنا  لـیلد  نیمه  هب 

.تسا یتایح  مهم و  رایسب  هعماج  یارب  یناسنا  مولع  هزوح  تاقیقحت  درک : دیکات 
.دنک ادیپ  شرتسگ  دیاب  زین  ییامرفراک  یاه  حرط دنک ، یم یط  ار  یدشر  هب  ور  دنور  هک  هاگشناد  نیا  رد 

هار هب  هراشا  اب  یو.دنریگ  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  زین  دـنهد  یم تهج  ناداتـسا  یاه  شهوژپ هب  هک  مه  ییاه  تنرگ هتبلا 
دـشر و زکارم  هـک  مدـش  لاحــشوخ  رایــسب  درک : حیرــصت  هاگــشناد  نـیا  رد  یناـسنا  موـلع  هزوـح  رد  دــشر  زکارم  یزادــنا 

.تسا هتفرگ  لکش  هاگشناد  نیا  رد  یناسنا  مولع  هزوح  رد  یروآون 
.درک داجیا  ار  یزکارم  نینچ  نیا  ناوت  یم مه  یناسنا  مولع  هزوح  رد  هک  درک  تباث  هاگشناد  نیا 

نواـعم.تسا مـهم  رایــسب  مـه  اـه  نآ دـشر  هـب  ور  دـنور  دـشاب و  زکارم  نـیا  تـشپ  دـیاب  هدـیا  هشیدــنا و  رکف ، ماـمتها ،
رد یلیمکت  تالیــصحت  یاـه  نوـمزآ ناـبلطواد  دادــعت  شهاـک  هـب  هراــشا  اــب  ناــیاپ  رد  موـلع  ترازو  یرواــنف  شهوژپ و 
اب دــنور  نـیا  تـسا و  شهاـک  هـب  ور  یلیمکت  تالیــصحت  ناــبلطواد  دادــعت  هـکنیا  هـب  هجوـت  اــب  تـفگ : ریخا  یاــه  لاــس
، یرتــکد اــسپ  یاــه  هرود یتاــقیقحت ، ناوــت  شیازفا  هــنیمز  رد  دـــیاب  دوــش ، یم طــبترم  زین  اــم  تــالاقم  اــه و  شهوژپ

.میشاب هتشاد  یرتشیب  شالت  یهاگشناد  ناققحم  یشهوژپ و  نارایتسد 

دشاب دشاب زکارم   زکارم ریاس   ریاس یوگلا   یوگلا تالاقم   تالاقم هئارا   هئارا ردرد   ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد

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

 

https://snn.ir/fa/news/899873/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/899873/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF


هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رهم یرازگربخ  یلیمکت -  تالیصحت  نابلطواد  شهاک  هب  هجوت  اب  یتاقیقحت  ناوت  شیازفا  موزل   

انسیا ریخا -  یاه  لاس رد  یلیمکت  تالیصحت  نابلطواد  شهاک  هب  هجوت  اب  یتاقیقحت  ناوت  شیازفا  موزل   

همالع هاگشناد  درک -  دیدزاب  یئابطابط  همالع هاگشناد  یشهوژپ  زکارم  زا  مولع  ترازو  یروانف  شهوژپ و  نواعم   
ییابطابط

همالع هاگشناد  درک -  دیدزاب  یئابطابط  همالع هاگشناد  یشهوژپ  زکارم  زا  مولع  ترازو  یروانف  شهوژپ و  نواعم   
ییابطابط

زوینوکا ...ت -  تالیصحت  نابلطواد  شهاک  هب  هجوت  اب  یتاقیقحت  ناوت  شیازفا  موزل   

انقفش ریخا -  یاه  لاس رد  یلیمکت  تالیصحت  نابلطواد  شهاک  هب  هجوت  اب  یتاقیقحت  ناوت  شیازفا  موزل   

همالع هاگشناد  درک -  دیدزاب  یئابطابط  همالع هاگشناد  یشهوژپ  زکارم  زا  مولع  ترازو  یروانف  شهوژپ و  نواعم   
ییابطابط
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۱۵:۲۴

بیرقت یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۴۲۰۰۰  رگید  عبنم   ۷   ۰   ۰   / انکیا   

، اشروخ قداص  یوس  زا  ناریا  یبدا  هتـشذگ  زا  باتک  یمالـسا ، تاطابترا  گنهرف و  ناـمزاس  زا  لـقن  هب  اـنکیا  شرازگ  هب 
هتـشون یـسراف  بدا  خیرات  باتک  روشک و  مانب  نامجرتم  زا  و  (ع ) ییابطابط همالع  هاگشناد  برع  تایبدا  نابز و  داتـسا 
یگنهرف ینزیار  راکمه  یـسراف  تایبدا  نابز و  دـیتاسا  نامجرتم و  زا  یواـندا ، دـمحا  لـساب  تمه  هب  یراد  میمت  دـمحا 

هرود نیا  هدیزگرب  نیمجرتم  ناونع  هب  هدش و  همجرت  یبرع  نابز  هب  یسراف  نابز  زا  قشمد  رد  ناریا  یمالسا  یروهمج 
دمح خیش  یللملا  نیب مهافت  همجرت و  هزیاج.دندش  یفرعم  باختنا و  نارواد  تئیه  یوس  زا  رطق  دمح  خیش  هزیاج  زا 

نیرتــهب نارــشان  ناــمجرتم و  هــب  دــهد و  یم رارق  هزیاــج  یادــها  یــسررب و  تیوــلوا  رد  ار  ییاــه  ناــبز لاــس  ره  رطق ،
.دنک یم ادها  ار   یا  هدنزرا زیاوج  یبرع ) نابز  هب  ای  یبرع  نابز  زا   ) هدش رشتنم  همجرت و  یاه  باتک

راد تیولوا  یلـصا و  یاه  نابز ناونع  هب  یـسیلگنا  یـسراف و  یاه  نابز یبدا ، هزیاج  نیا  هرود  نیمـشش  یارب  لاـسما و 
یاـه ناـبز بیترت  هب  هدـننکرازگرب ، هتیمک  ءاـنما و  تئیه  هزیاـج  نـیا  نیـشیپ  هرود  جـنپ  رد.دـنا  هدـش باـختنا  هزیاـج  نـیا 
هدرک باختنا  یلصا  ناونع  هب  ار  یسراف » نابز  ( » ۲۰۲۰) یراج لاس  رد  یسور و  یناملآ ، یوسنارف ، ییایناپسا ، یکرت ،
هتیمک ءاـنما و  تـئیه  تراـظن  اــب  یناــهج  یا  هزیاــج ناوـنع  هـب  دــمح ، خیــش  یللملا  نـیب مهاــفت  هـمجرت و  هزیاــج.تسا 

ناوـخارف مـالعا و  ساـسا  رب.تـسا  هدـش  سیــسأت  یدـالیم  لاـس ۲۰۱۵  رد  لقتــسم  یرواد  یاـه  هـتیمک هدــننکرازگرب و 
ناگدیزگرب هب  رالد  نویلیم  ود  لداعم  یمقر  عومجم  رد  دمح ، خیـش  یللملا  نیب مهافت  همجرت و  هزیاج  یرازگرب  هتیمک 

.تسا هتفای  صاصتخا  هزیاج  نیا  فلتخم  یاهشخب 
همجرت رــالد ،) رازه   ۲۰۰  ) یــسراف هـب  یبرع  هـمجرت  رـالد ،) رازه   ۲۰۰  ) یبرع هـب  یــسراف  هـمجرت  شخب  رد  مـقر  نــیا  زا 

هدــیزگرب راــثآ  نیمجرتــم و  هـب  رــالد ) رازه   ۲۰۰  ) یبرع هــب  یـــسیلگنا  هـــمجرت  و  رـــالد ) رازه   ۲۰۰  ) یــسیلگنا هــب  یبرع 
یگنهرف و یتاراـشتنا و  تاسـسؤم  ناـمجرتم ، زا  اـت  دـشوک  یم دوـخ ، فادـها  رب  اـنب  هزیاـج  نـیا.تسا  هتفاـی  صاـصتخا 

دندرک دندرک بسک   بسک ارار   رطق   رطق یبدا   یبدا هزیاج   هزیاج موس   موس هبتر   هبتر یناریا   یناریا رثا   رثا ودود  

هب هک  بوک  نیرز نیـسحلادبع  راثآ  زا  ناریا » یبدا  هتـشذگ  زا   » یراد و میمت  دـمحا  زا  یـسراف » بدا  خـیرات   » یاه باـتک همجرت 
رد هدــش ، هـمجرت  یبرع  ناـبز  هـب  یــسراف  ناــبز  زا  یمالــسا  تاــطابترا  گــنهرف و  ناــمزاس  یدــهلا  یللملا  نـیب هســسؤم  تـمه 

.دش موس  هبتر  بسک  هب  قفوم  رطق  دمح  خیش  یللملا  نیب مهافت  همجرت و  هزیاج  هرود  نیمشش 

 

https://iqna.ir/fa/news/3942990/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3942990/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


.دنک ریدقت  ناهج ، للم  نایم  یراکمه  یتسود و  یاهدنویپ  هب  یشخب  ماکحتسا رد  نانآ  شقن 
.دزادرپ یم یللملا  نیب مهافت  ییارگ و  ترثک شرتسگ  الاو ، یاه  شزرا میکحت  یروآون ، عادبا و  قیوشت  هب  هزیاج 

تیوـقت یللملا و  نیب مهاـفت  داـجیا  یمالـسا ، یبرع و  گـنهرف  راـشتنا  وـگو ، تفگ گـنهرف  تفرعم و  قـیمعت  نینچمه 
نتخاـس کـیدزن  رد  ناـمجرتم  شقن  هب  هدوب و  هزیاـج  نیا  رظن  دـم  فادـها  زا  شناد  حلـص و  شرتسگ  رد  همجرت  شقن 

مایپ یاهتنا.دراد  نیداینب  هژیو و  هجوت  اه  گنهرف

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

بیرقت یرازگربخ  رطق -  یللملا  نیب مهافت  همجرت و  یبدا  هزیاج  موس  هبتر  رد  یناریا  رثا  ود   

ناتسبش یرازگربخ  رطق -  یللملا  نیب مهافت  همجرت و  یبدا  هزیاج  موس  هبتر  رد  یناریا  رثا  ود   

رهم یرازگربخ  رطق -  همجرت  یبدا  هزیاجرد  یناریا  رثا  ود  ندش  هدیزگرب   

نیون هنیدآ  رطق -  همجرت  یبدا  هزیاجرد  یناریا  رثا  ود  ندش  هدیزگرب   

برغ رهپس  همانزور  رطق -  یللملا  نیب مهافت  همجرت و  یبدا  هزیاج  موس  هبتر  رد  یناریا  رثا  ود   

زوین تارم  رطق -  همجرت  یبدا  هزیاجرد  یناریا  رثا  ود  ندش  هدیزگرب   

زوینوکا رطق -  همجرت  یبدا  هزیاجرد  یناریا  رثا  ود  ندش  هدیزگرب   
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همالع۱۹:۱۲ هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

ییابطابط

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

نابز یشزومآ  یاه  سالک رب  انورک  یرامیب  تاریثأت  : » نوچمه ییاهروحم  اب  یزاجم  تسشن  نیا  رد  رضاح  نانارنخـس   
یراـمیب تاریثأـت  «، » یـسراف تاـیبدا  ناـبز و  هزوح  رد  یـشزومآ  یزیر  هماـنرب ماـظن  رد  اـنورک  یراـمیب  تاریثأـت  «، » یـسراف
شزومآ نیون  یاهراکهار  اه و  هویش «، » یجراخ نازومآ  یسراف  ینابز  یاه  ییاناوت شجنـس  یریگ و  هزادنا هزوح  رب  انورک 

، اه یگژیو  » و اه » نآ لـح  یاـهراکهار  یزاـجم و  یریگداـی  رد  نازومآ  یـسراف  تالکـشم  «، » اـنورک هرود  رد  یـسراف  ناـبز 
.دنتخادرپ وگتفگ  هب  نانابز » یسرافریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  دمآراک  یاهرازفا  مرن  اهرتسب و 

یاـه شلاـچ  عوـضوم  اـب  ناــهجرد  یــسراف  ناــبز  شرتـسگ  شزوـمآ و  یللملا  نـیب  راــنیبو  رد  زين  یدعــس  داــینب  سیئر   
برد اـما  دـش ، یروـضح  یاـه  سـالک  فـقوت  بجوـم  یتـهج  زا  ییاـنورک  طیارــش  تـفگ : اـنورک  نارود  رد  یزاـجم  شزوـمآ 

.دوب یزاجم  یاضف  نتفرگ  یدج  نآ  دش و  زاب  ام  یور  هب  ناهج و  رد  یسراف  شزومآ  یور  هب  یرگید 

یزاــجم شیاــمه  نــیا  رد  زور  ود  ضرع  رد  رفن  زا ۳۰  شيب  تـفگ : یناـیاپ  نارنخـس  ناوـنع  هـب  لداعدادـح ، یلعمـالغ   
.تسا ناریا  زا  جراخ  لخاد و  رد  یسراف  نابز  شزومآ  هب  دایز  هجوت  هدنهد  ناشن  نیا  دندرک و  تکرش 

دش رازگرب  « ناهج رد  یسراف  نابز  شرتسگ  شزومآ و  رب  انورک  یرامیب  عویش  یاهدمایپ   » تسشن
عویـش یاهدـمایپ   » روحم اب  هزور  ود  یللملا  نـیب راـنیبو  ناـبزیم  يدعــس ، داـينب  يراـكمه  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد 
شرازگ هب.دوـب  ناـهج  فـلتخم  یاـهروشک  زا  یدـیتاسا  روـضح  اـب  یــسراف » ناـبز  شرتـسگ  شزوـمآ و  رب  اـنورک  یراـمیب 

ردرد یسراف   یسراف نابز   نابز شرتسگ   شرتسگ شزومآ  وو   شزومآ ربرب   انورک   انورک یرامیب   یرامیب عویش   عویش یاهدمایپ   یاهدمایپ  » » تسشن تسشن
دشدش رازگرب   رازگرب «« ناهج ناهج
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رد یـسراف " نابز  شرتسگ  شزومآ و  رب  انورک  یراـمیب  عویـش  یاهدـمایپ  " یللملا نیب تسـشن  هاگـشناد ، یمومع  طـباور 
طـسوت ناهج  رـسارس  رد  نانابز  یـسراف  ریغ  هب  یـسراف  ناـبز  شزومآ  داتـسا  روـضح ۳۰  اـب  یزاـجم و  تروـص  هب  زور  ود 

.دش رازگرب  يدعس  داينب  یئابطابط و  همالع  هاگشناد 
نيا يرازگرب  زا  ركـشت  نمـض  يئاـبطابط  همالع  هاگشناد  سيئر  يميلـس ، نيـسح  يللملا ، نيب  تسـشن  نـيا  يادـتبا  رد 
ناــبز شزوـمآ  زكرم  يئاــبطابط و  همالع  هاگـشناد  تـخادرپ و  يــسراف  گـنهرف  ناــبز و  هاــگياج  تـيمها و  هـب  شياــمه 

.درك داي  رما  نيا  رد  زاتشيپ  ناونع  هب  ار   هاگشناد  للملا  نيب  طباور  نينچمه  يسراف و 
هب يئاــبطابط   همالع  هاگشناد  يـسراف  ناـبز  شزوـمآ  زكرم  سيئر  ييارحـص  دارماـضر  اـب  ييوـگتفگ  يط  هاگـشناد  سیئر 

.درك هراشا  ناهج  فلتخم  طاقن  رد  يسراف  تايبدا  نابز و  شرتسگ  موزل 
نابز یشزومآ  یاه  سالک رب  انورک  یرامیب  تاریثأت  : » نوچمه ییاهروحم  اب  یزاجم  تسـشن  نیا  رد  رـضاح  نانارنخس 

یرامیب تاریثأت  «، » یـسراف تایبدا  نابز و  هزوح  رد  یـشزومآ  یزیر  همانرب ماـظن  رد  اـنورک  یراـمیب  تاریثأـت  «، » یـسراف
نیوـن یاـهراکهار  اـه و  هویــش «، » یجراـخ نازوـمآ  یــسراف  یناـبز  یاـه  ییاـناوت شجنــس  یریگ و  هزادــنا هزوـح  رب  اـنورک 

و اـه » نآ لـح  یاـهراکهار  یزاـجم و  یریگداـی  رد  نازوـمآ  یـسراف  تالکــشم  «، » اـنورک هرود  رد  یــسراف  ناـبز  شزوـمآ 
.دنتخادرپ وگتفگ  هب  نانابز » یسرافریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  دمآراک  یاهرازفا  مرن  اهرتسب و  اه ، یگژیو »

یاـه شلاـچ  عوـضوم  اــب  ناــهجرد  یــسراف  ناــبز  شرتـسگ  شزوـمآ و  یللملا  نـیب  راــنیبو  رد  زين  یدعــس  داــینب  سیئر 
برد اـما  دـش ، یروضح  یاـه  سـالک  فقوت  بجوم  یتـهج  زا  ییاـنورک  طیارـش  تفگ : اـنورک  نارود  رد  یزاـجم  شزوـمآ 

.دوب یزاجم  یاضف  نتفرگ  یدج  نآ  دش و  زاب  ام  یور  هب  ناهج و  رد  یسراف  شزومآ  یور  هب  یرگید 
یزاــجم شیاـــمه  نــیا  رد  زور  ود  ضرع  رد  رفن  زا ۳۰  شيب  تـفگ : یناـیاپ  نارنخـس  ناوـنع  هـب  لداعدادـح ، یلعمـالغ 

.تسا ناریا  زا  جراخ  لخاد و  رد  یسراف  نابز  شزومآ  هب  دایز  هجوت  هدنهد  ناشن  نیا  دندرک و  تکرش 
داینب سیـسأت  لوا  لاس  زا  درک : حیرـشت  یزاجم  یاضف  هار  زا  شزومآ  شرتسگ  هعـسوت و  یگنوگچ  هرابرد  لداـع  دادـح 
هدنیآ رد  یهاگبو  میتسه  ددـصرد  میدوب و  یزاجم  یاضف  زا  هدافتـسا  اب  یـسراف  نابز  شزومآ  هعـسوت  رکف  هب  یدـعس 

.دراد دوجو  نانابز  یسرافریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  یارب  یرایسب  تاناکما  نآ  رد  هک  مینک  حاتتفا  کیدزن 
.ديدرگ رازگرب  یراج  لاس  هامرذآ  ۲۵و۲۶  یاهزور رد  یزاجم ، تسشن  نیا  هك  تسا  ركذ  ناياش 

راـبخا تسیل  air.ir/ZHqUxa يپاــچ هخــسن  ۳۷ دــــیدزاب :  ١٣٨٤٦ ربـــخ : هرامـــش   ١٤:٤٦ ید ١٣٩٩ -  هبنــشراهچ ٣ 
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط  <<

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

همالع هاگشناد  دش -  رازگرب  « ناهج رد  یسراف  نابز  شرتسگ  شزومآ و  رب  انورک  یرامیب  عویش  یاهدمایپ   » تسشن  
ییابطابط

همالع هاگشناد  دش -  رازگرب  « ناهج رد  یسراف  نابز  شرتسگ  شزومآ و  رب  انورک  یرامیب  عویش  یاهدمایپ   » تسشن  
ییابطابط

همالع هاگشناد  انطع - یسراف -  نابز  شرتسگ  انورک و  دراد ؟ یسراف  نابز  شرتسگ  رد  یشقن  هچ  انورک   

۳۳
ید

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۴۵



وجشناد یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۲۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

زازا یللملا ؛ ؛ یللملا نیب نیب یاهراکوزاس   یاهراکوزاس ربرب   اکیرمآ   اکیرمآ یاه   یاه میرحت میرحت هربنچ   هربنچ یناحور |  |  یناحور هبهب   نایوجشناد   نایوجشناد همان   همان
FATFFATF  اتات انورک   انورک نسکاو   نسکاو
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

FATF یاه تیدودـحم زا  رتدـیدش  ار  اکیرمآ  یاـه  میرحت تیدودـحم  لاـس ۹۸ ، دنفـسا  رد  زین  یلاـعبانج  نیارب ، هوـالع  
.دیتسناد

زا اکیرمآ  جورخ  اب  هدنام و  یقاب  توکسم  ( U-TURN  ) رالد هخرچ  میرحت  هیلوا ، یاه  میرحت موادـت  رب  هوالع  ماجرب  رد   
.تسا هدش  لامعا  ًاددجم  هیوناث  یاه  میرحت همه  ماجرب ،

داجیا انورک  نسکاو  هنالداع  عیزوت  فده  اب  یناهج ، تشادهب  نامزاس  طسوت  ( COVAX  ) سکاوک یللملا  نیب راکوزاس   
.تسا هتسویپ  راکوزاس  نیا  هب  دوخ ، نسکاو  هیمهس  تفایرد  تین  اب  ناریا  هدش و 

همـالع هاگـشناد  لقتـــسم  نایوجـــشناد  یمالـــسا  نــمجنا  سراــف ، یرازگربــخ  یهاگـــشناد  هزوــح  راـــگنربخ  شرازگ  هــب 
، ومرلاــــپ تادـــهاعم CFT و  هــب  نتـــسویپ  تروــص  رد  تشوـــن : روـــهمج  سیئر هــب  باـــطخ  یا  هماـــن رد  هر ) ) یئاـــبطابط
زا هک  دریگ  یم رارق  تسب  نب کـی  رد  روـشک  تروـص  نیا  رد  دوـش ؛ ماـجنا  یمـسر  رتـسب  زا  اـهنت  دـیاب  یلاـم  یاـه  شنکارت

طسوت زین  یمـسرریغ  تالدابم  یارب  ناریا  رگید ، یوس  زا  دنک و  یم دودسم  ار  یمـسر  تالدابت  ریـسم  اه  میرحت وسکی ،
.تسا تخاب  رس  ود  یزاب  کی  نیا  دوش و  یم تازاجم   FATF

، یعیبر یاقآ  هتشذگ  زور  مکیلع  مالس  روهمج  مرتحم  تسایر  یناحور  یاقآ  بانج  تسا : ریز  حرـش  هب  همان  نیا  نتم 
.درک یفرعم  انورک  نسکاو  دیرخ  هار  رس  رب  یعنام  ار   FATF یاهدرادناتسا نتفریذپن  تلود ، یوگنخس 

شریذـپ تروصرد  عاـضوا  دوبهب  یارب  ینیمـضت  چـیه  هک  هدرک  مـالعا  رت  شیپ هجراـخ  روما  ریزو  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
.درادن دوجو   FATF

لیلد هـب  یجراــخ  یاــه  کــناب بـلغا  یزکرم ، کــناب  لــک  سیئر  یتـمه ، رتـکد  هتــشذگ  لاــس  تاراــهظا  قـبط  نـینچمه 
تـسرهف زا  ندـش  جراـخ  طیارـش  نیا  رد  دـنرادن و  ار  ناریا  یاـه  کـناب اـب  مزـال  یراـکمه  اـکیرمآ ،» یاـه  میرحت دـیدشت  »

.تشاد دهاوخن  روشک  یجراخ  تراجت  رب  یهجوت  لباق  ریثأت  ، FATF لباقتم مادقا  هب  زاین  راکمه  ریغ  یاهروشک 
FATF یاه تیدودـحم زا  رتدـیدش  ار  اـکیرمآ  یاـه  میرحت تیدودـحم  لاـس ۹۸ ، دنفـسا  رد  زین  یلاـعبانج  نیارب ، هوـالع

.دیتسناد
زا اکیرمآ  جورخ  اب  هدنام و  یقاب  توکـسم  ( U-TURN  ) رالد هخرچ  میرحت  هیلوا ، یاه  میرحت موادـت  رب  هوالع  ماجرب  رد 

.تسا هدش  لامعا  ًاددجم  هیوناث  یاه  میرحت همه  ماجرب ،
تراجت یلصا  عنام  ناونع  هب   FATF یفرعم ضوع ، رد  اکیرمآ و  هیوناث  یاه  میرحت ددجم  لامعا  شقن  نتفرگ  هدـیدان 

.دیامن یم مهارف  اه  میرحت لزاپ  لیمکت  یارب  ار  هنیمز  هک  تسا  یطلغ  سردآ  یجراخ ،
داجیا انورک  نسکاو  هنالداع  عیزوت  فده  اب  یناهج ، تشادـهب  نامزاس  طسوت  ( COVAX  ) سکاوک یللملا  نیب راکوزاس 

.تسا هتسویپ  راکوزاس  نیا  هب  دوخ ، نسکاو  هیمهس  تفایرد  تین  اب  ناریا  هدش و 
هب ًاـقیقد  دریگ و  تروـص  یمــسر " ریــسم   " زا دــیاب  سکاوـک  زا  نـسکاو  دــیرخ  یزکرم ، کـناب  سیئر  ریخا  عـضاوم  هـب  اـنب 

.تسا هتخاس  هجاوم  عنام  اب  ار  نسکاو  هنیزه  تخادرپ  یارب  یشالت  ره  اکیرمآ ، یناسناریغ  یاه  میرحت لیلد ، نیمه 
یمـسر یراجت  تالدابم  رب  اکیرمآ  یاه  میرحت ریثأت  زا  یحـضاو  هنومن  نسکاو ، دـیرخ  قح  زا  ناریا  هدافتـسا  تیعونمم 

.تسا
نیا رد  دوـش ؛ ماـجنا  یمــسر  رتـسب  زا  اـهنت  دـیاب  یلاـم  یاـه  شنکارت ومرلاـپ ، تادـهاعم CFT و  هب  نتـسویپ  تروـص  رد 
یوس زا  دنک و  یم دودسم  ار  یمسر  تالدابت  ریسم  اه  میرحت وسکی ، زا  هک  دریگ  یم رارق  تسب  نب کی  رد  روشک  تروص 

نـسکاو تادراو  رد  ناریا  لکـشم  تشوـن : روـهمج  سیئر هـب  یا  هماـن رد  همـالع  هاگـشناد  لقتـسم  نایوجــشناد  یمالــسا  نـمجنا 
زا  FATF یتـح سکاوـک و  دـننام  یللملا  نیب یاـهراکوزاس  تیعبت  نآ ، لـیلد  هکلب  تسین ؛  FATF هب نتـسویپن  لیلد  هب  اـنورک ،

.تساکیرمآ یاه  میرحت

 



.تسا تخاب  رس  ود  یزاب  کی  نیا  دوش و  یم تازاجم   FATF طسوت زین  یمسرریغ  تالدابم  یارب  ناریا  رگید ،
اب فـیرحت  ناـیرج  اـه ، مـیرحت یزاـس  یثـنخ دربـهار  یریگیپ  رب  یربـهر  مـظعم  ماــقم  تادــیکأت  مـغر  یلع هـک  میدــهاش 

.تسا یرامعتسا  حیاول  بیوصت  لابند  هب  نسکاو  نداد  رارق  زیواتسد 
، روـشک یلاـم  شدرگ  رب  نمــشد  یتاـعالطا  فارــشا  اـب  هـکلب  دــنک ، یمن مـک  ار  اــه  مـیرحت راــشف  اــهنت  هـن   FATF بارس

.دزاس یم نز  هطقن ار  یداصتقا  یاه  میرحت
شالت درک ، لتخم  ار  سکاوک  ِیللملا  نیب راکوزاس  زا  نسکاو  تفایرد  اکیرمآ ، یاه  میرحت هک  روطنامه  رگید  ترابع  هب 

.دومن دهاوخ  هجاوم  لکشم  اب  زین  ار   FATF بلاق رد  لوپ  لاقتنا  یارب  ناریا 
زج یمایپ  سکاوک  دننام  یللملا  نیب یمسر  یاهراکوزاس  هب  نتـسویپ  ی  هبرجت زا  یریگ  تربع نودب   FATF هب نتسویپ 

.تشاد دهاوخن  تلود  یدمآراکان  یریبدت و  یب
/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یرازگربخ تسا -  یریبدت  یب سکاوک  هب  نتسویپ  هبرجت  زا  نتفرگ  تربع  نودب   FATF هب نتسویپ  یناحور ؛ یاقآ   
وجشناد

ناریا یادهش  یناحور -  هب  نایوجشناد  همان   

مینست یرازگربخ  یسایس -   FATF هرابرد یناحور  هب  ییوجشناد  لکشت  کی  همان   

 - FATF ات انورک  نسکاو  زا  یللملا ؛ نیب یاهراکوزاس  رب  اکیرمآ  یاه  میرحت هربنچ  یناحور |  هب  نایوجشناد  همان   
سراف یرازگربخ 

۳۳
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سراف۱۰:۰۳ یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

FATF یاه تیدودـحم زا  رتدـیدش  ار  اکیرمآ  یاـه  میرحت تیدودـحم  لاـس ۹۸ ، دنفـسا  رد  زین  یلاـعبانج  نیارب ، هوـالع  
جورخ اب  هدـنام و  یقاـب  توکـسم  ( U-TURN  ) رالد هخرچ  میرحت  هیلوا ، یاـه  میرحت موادـت  رب  هوـالع  ماـجرب  رد.دـیتسناد 

.تسا هدش  لامعا  ًاددجم  هیوناث  یاه  میرحت همه  ماجرب ، زا  اکیرمآ 

داجیا انورک  نسکاو  هنالداع  عیزوت  فده  اب  یناهج ، تشادهب  نامزاس  طسوت  ( COVAX  ) سکاوک یللملا  نیب راکوزاس   
.تسا هتسویپ  راکوزاس  نیا  هب  دوخ ، نسکاو  هیمهس  تفایرد  تین  اب  ناریا  هدش و 

نیا رد  دوـش ؛ ماـجنا  یمـسر  رتـسب  زا  اـهنت  دـیاب  یلاـم  یاـه  شنکارت ومرلاـپ ، تادـهاعم CFT و  هـب  نتـسویپ  تروـص  رد   
یوس زا  دـنک و  یم دودـسم  ار  یمـسر  تالدابت  ریـسم  اه  میرحت وسکی ، زا  هک  دریگ  یم رارق  تسب  نب کـی  رد  روشک  تروص 

میدـهاش.تسا تخاب  رـس  ود  یزاب  کی  نیا  دوش و  یم تازاجم   FATF طسوت زین  یمـسرریغ  تالدابم  یارب  ناریا  رگید ،
رارق زیواتـسد  اـب  فـیرحت  ناـیرج  اـه ، میرحت یزاـس  یثـنخ دربـهار  یریگیپ  رب  یربـهر  مظعم  ماـقم  تادـیکأت  مغر  یلع هک 

.تسا یرامعتسا  حیاول  بیوصت  لابند  هب  نسکاو  نداد 

سکاوک سکاوک هبهب   نتسویپ   نتسویپ هبرجت   هبرجت زازا   نتفرگ   نتفرگ تربع   تربع نودب   نودب   FATFFATF  هبهب نتسویپ   نتسویپ یناحور ؛ ؛ یناحور یاقآ   یاقآ
تسا تسا یریبدت   یریبدت یبیب

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

 

https://snn.ir/fa/news/899635/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-fatf-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://snn.ir/fa/news/899635/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-fatf-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


یئابطابط همالع  هاگشناد  لقتسم  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  وجـشناد ، یرازگربخ  هاگـشناد  هورگ  راگنربخ  شرازگ  هب 
یلام یاـه  شنکارت ومرلاـپ ، تادـهاعم CFT و  هب  نتـسویپ  تروـص  رد  تفگ : روـهمج  سیئر هـب  باـطخ  یا  هماـن رد  هر ) )

اه مـیرحت وـسکی ، زا  هـک  دریگ  یم رارق  تـسب  نـب کـی  رد  روـشک  تروـص  نـیا  رد  دوـش ؛ ماـجنا  یمـسر  رتـسب  زا  اـهنت  دـیاب 
تازاجم  FATF طسوت زین  یمـسرریغ  تـالدابم  یارب  ناریا  رگید ، یوس  زا  دـنک و  یم دودـسم  ار  یمـسر  تـالدابت  ریـسم 
مرتـحم تساـیریناحور  یاـقآ  باـنج  : تسا ریز  حرـش  هب  هماـن  نـیا  نـتم.تسا  تخاـب  رـس  ود  یزاـب  کـی  نـیا  دوـش و  یم

هار رـس  رب  یعناـم  ار   FATF یاه درادناتـسا نتفریذپن  تلود ، یوگنخـس  یعیبر ، یاقآ  هتـشذگ  زور  مکیلع  مالـسروهمج 
.درک یفرعم  انورک  نسکاو  دیرخ 

شریذـپ تروصرد  عاـضوا  دوبهب  یارب  ینیمـضت  چـیه  هک  هدرک  مـالعا  رت  شیپ هجراـخ  روما  ریزو  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
.درادن دوجو   FATF

لیلد هـب  یجراــخ  یاــه  کــناب بـلغا  یزکرم ، کــناب  لــک  سیئر  یتـمه ، رتـکد  هتــشذگ  لاــس  تاراــهظا  قـبط  نـینچمه 
تـسرهف زا  ندـش  جراـخ  طیارـش  نیا  رد  دـنرادن و  ار  ناریا  یاـه  کـناب اـب  مزـال  یراـکمه  اـکیرمآ ،» یاـه  میرحت دـیدشت  »

.تشاد دهاوخن  روشک  یجراخ  تراجت  رب  یهجوت  لباق  ریثأت  ، FATF لباقتم مادقا  هب  زاین  راکمه  ریغ  یاه  روشک
FATF یاه تیدودـحم زا  رتدـیدش  ار  اـکیرمآ  یاـه  میرحت تیدودـحم  لاـس ۹۸ ، دنفـسا  رد  زین  یلاـعبانج  نیارب ، هوـالع

جورخ اب  هدنام و  یقاب  توکـسم  ( U-TURN  ) رالد هخرچ  میرحت  هیلوا ، یاه  میرحت موادـت  رب  هوالع  ماجرب  رد.دـیتسناد 
.تسا هدش  لامعا  ًاددجم  هیوناث  یاه  میرحت همه  ماجرب ، زا  اکیرمآ 

تراجت یلصا  عنام  ناونع  هب   FATF یفرعم ضوع ، رد  اکیرمآ و  هیوناث  یاه  میرحت ددجم  لامعا  شقن  نتفرگ  هدـیدان 
.دیامن یم مهارف  اه  میرحت لزاپ  لیمکت  یارب  ار  هنیمز  هک  تسا  یطلغ  سردآ  یجراخ ،

داجیا انورک  نسکاو  هنالداع  عیزوت  فده  اب  یناهج ، تشادـهب  نامزاس  طسوت  ( COVAX  ) سکاوک یللملا  نیب راکوزاس 
.تسا هتسویپ  راکوزاس  نیا  هب  دوخ ، نسکاو  هیمهس  تفایرد  تین  اب  ناریا  هدش و 

هب ًاـقیقد  دریگ و  تروـص  یمــسر " ریــسم   " زا دــیاب  سکاوـک  زا  نـسکاو  دــیرخ  یزکرم ، کـناب  سیئر  ریخا  عـضاوم  هـب  اـنب 
.تسا هتخاس  هجاوم  عنام  اب  ار  نسکاو  هنیزه  تخادرپ  یارب  یشالت  ره  اکیرمآ ، یناسناریغ  یاه  میرحت لیلد ، نیمه 
یمـسر یراجت  تالدابم  رب  اکیرمآ  یاه  میرحت ریثأت  زا  یحـضاو  هنومن  نسکاو ، دـیرخ  قح  زا  ناریا  هدافتـسا  تیعونمم 

.تسا
نیا رد  دوـش ؛ ماـجنا  یمــسر  رتـسب  زا  اـهنت  دـیاب  یلاـم  یاـه  شنکارت ومرلاـپ ، تادـهاعم CFT و  هب  نتـسویپ  تروـص  رد 
یوس زا  دنک و  یم دودسم  ار  یمسر  تالدابت  ریسم  اه  میرحت وسکی ، زا  هک  دریگ  یم رارق  تسب  نب کی  رد  روشک  تروص 

تخاـــب رــــس  ود  یزاـــب  کـــی  نـــیا  دوـــش و  یم تازاـــجم   FATF طـــــسوت زین  یمــــــسرریغ  تــــــالدابم  یارب  ناریا  رگید ،
اب فیرحت  نایرج  اه ، میرحت یزاس  یثنخ دربهار  یریگیپ  رب  یربهر  مظعم  ماقم  تادیکأت  مغر  یلع هک  میدـهاش.تسا 

.تسا یرامعتسا  حیاول  بیوصت  لابند  هب  نسکاو  نداد  رارق  زیواتسد 
، روـشک یلاـم  شدرگ  رب  نمــشد  یتاـعالطا  فارــشا  اـب  هـکلب  دــنک ، یمن مـک  ار  اــه  مـیرحت راــشف  اــهنت  هـن   FATF بارس

.دزاس یم نز  هطقن ار  یداصتقا  یاه  میرحت
شالت درک ، لتخم  ار  سکاوک  ِیللملا  نیب راکوزاس  زا  نسکاو  تفایرد  اکیرمآ ، یاه  میرحت هک  روطنامه  رگید  ترابع  هب 

.دومن دهاوخ  هجاوم  لکشم  اب  زین  ار   FATF بلاق رد  لوپ  لاقتنا  یارب  ناریا 
زج یمایپ  سکاوک  دننام  یللملا  نیب یمسر  یاه  راکوزاس هب  نتـسویپ  ی  هبرجت زا  یریگ  تربع نودب   FATF هب نتسویپ 

.تشاد دهاوخن  تلود  یدمآراکان  یریبدت و  یب

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

 - FATF ات انورک  نسکاو  زا  یللملا ؛ نیب یاهراکوزاس  رب  اکیرمآ  یاه  میرحت هربنچ  یناحور |  هب  نایوجشناد  همان   
سراف یرازگربخ 

 



ناریا یادهش  یناحور -  هب  نایوجشناد  همان   

مینست یرازگربخ  یسایس -   FATF هرابرد یناحور  هب  ییوجشناد  لکشت  کی  همان   

 - FATF ات انورک  نسکاو  زا  یللملا ؛ نیب یاهراکوزاس  رب  اکیرمآ  یاه  میرحت هربنچ  یناحور |  هب  نایوجشناد  همان   
سراف یرازگربخ 
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هنیسراپ یلصا : عبنم   ۱۵۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۲۷   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

نارهت رهـش  هدوسرف  تفاـب  هب  ییاـه  هدودـحم قاـحلا  درکیور  اـب  یداهنـشیپ  یحرط  هسلج  نیا  رد  نینچ  مه دوزفا : یو   
هعطق رازه و ۸۱۳   لماش ۱۰۲  نارهت ، رهش  هدوسرف  تفاب  هب  راتکه  قاحلا ۱۵۱۹  اب  رواشم ، تاحیضوت  زا  سپ  حرطم و 

.دش تقفاوم 

صخاـش یاراد ۳  هــک  ییاــه  هدودـــحم دـــش ، ررقم  حرط ، نیارباــنب  تــفگنارهت : هداــم ۵  نویـــسیمک  هناـــخریبد  سیئر   
یرادرهــش ییارجا  تامادـقا  یاـنبم  یقیوـشت  یاـه  تسایــس لاـمعا  تـهج  دنتــسه  یریذـپانذوفن  یرادـیاپان و  یگنادزیر ،

.دریگ رارق  نارهت 

تعـسو ۱۴ هب  یا  هدودحم رد  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  هرامـش ۲  سیدرپ  حرط  هسلج ، نیا  همادا  رد  تـفگ : یقارـشا   
یــضارا و هـیلک  فـیلکت  نـییعت  تـهج  یعماـج  هماـنرب  حرط و  دـش  رارق  دیــسر و  بیوـصت  هـب  هـقطنم ۲۲  رد  عـقاو  راـتکه 

هیهت زین  هـقطنم ۲۲  هدودـحم  رد  هاگـشناد  هچراـپکی  حرط  هدـش و  هـئارا نارهت  رهــش  حطــس  رد  هاگــشناد  هدـنکارپ  نکاـما 
.دوش

حرط بیوصت  هرابرد  نارهت  هدام ۵  نویسیمک  هناخریبد  سیئر  یقارشا  یلع  سراف ، یرازگربخ  یرهش  هورگ  شرازگ  هب 
یلاع یاروش  بیوصت  هب  دادرم ۹۸  رد  هقطنم ۲۲  هژیو  یلیـصفت  حرط  تایلک  : تشادراهظا نارهت  هقطنم ۲۲  یلیصفت 

.تفرگ ار  نارهت  رهش  یمالسا  یاروش  هیدییأت  یراج ، لاس  ریت  رد  هتبلا  هک  دیسر  ناریا  یرامعم  یزاسرهش و 
تنواـعم طـسوت  روکذـم  حرط  صقاوـن ، عـفر  ییاـهن و  یـسررب  تهج  رهـش ، یمالـسا  یاروـش  هیدـییأت  زا  سپ  دوزفا : یو 

ینف هورگراک  یـسانشراک  ددـعتم  تاسلج  یرازگرب  زا  سپ  دـش و  عاجرا  جـنپ  هداـم  نویـسیمک  هب  یراـمعم  یزاـسرهش و 
حرطم و یراج  لاس  جنپ  هدام  نویسیمک  هسلج  نیمهدزناش  رد  تفریذپ و  تروص  مزال  تاحالـصا  هدام ۵ ، نویسیمک 

تاررقم طباوض و  اه و  هشقن تقفاوم و  هقطنم ۲۲  هژیو  یلیصفت  حرط  اب  حرط ، هدننک  هیهت رواشم  تاحیضوت  زا  سپ 
.دیسر بیوصت  هب  نآ  یصاصتخا 

هاــم تدـــــم ۲  فرظ  رثکادـــــح  هدوــــمن و  مادـــــقا  حرط  طــــباوض  ربارب  نارهت  یرادرهـــــش  دـــــش  رارق  تــــفگ : یقارـــــشا 
.دنک هئارا  زین  ار   روکذم  حرط  یصاصتخا  یاه  لمعلاروتسد

نارهت رهـش  هدوسرف  تفاـب  هب  ییاـه  هدودـحم قاـحلا  درکیور  اـب  یداهنـشیپ  یحرط  هسلج  نیا  رد  نینچ  مه دوزفا : یو 
و ۸۱۳  رازه  لـماش ۱۰۲  نارهت ، رهـش  هدوـسرف  تفاـب  هب  راـتکه  قاـحلا ۱۵۱۹  اـب  رواـشم ، تاحیــضوت  زا  سپ  حرطم و 

.دش تقفاوم  هعطق 
صخاـش یاراد ۳  هــک  ییاــه  هدودـــحم دـــش ، ررقم  حرط ، نیارباـــنب  تــفگنارهت : هداــم ۵  نویـــسیمک  هناــخریبد  سیئر 

دیسر دیسر بیوصت   بیوصت هبهب   نارهت   نارهت هقطنم  ۲۲۲۲   هقطنم هژیو   هژیو یلیصفت   یلیصفت حرط   حرط

.داد ربخ  هقطنم ۲۲  هژیو  یلیصفت  حرط  بیوصت  زا  نارهت  هدام ۵  نویسیمک  هناخریبد  سیئر 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هام 1399 ید  تیاغل 5  رذآ   29۱۸
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یرادرهـش ییارجا  تامادـقا  یاـنبم  یقیوشت  یاـه  تسایـس لاـمعا  تهج  دنتـسه  یریذـپانذوفن  یرادـیاپان و  یگنادزیر ،
.دریگ رارق  نارهت 

هچ ره  یگتـسویپ  داجیا  فدهاب  هدوب ، یگنادزیر  یرادـیاپان و  صخاش  یاراد ۲  هک  ییاه  هدودحم هتبلا  درک : دـیکأت  یو 
ناریا یراـمعم  یزاسرهـش و  یلاـع  یاروش  هناـخریبد  دـییأت  تروـص  رد  دـش  اـنب  هدـش و  قاـحلا  هدوـسرف  تفاـب  هب  رتـشیب 

یگنهرف ثاریم  طباوض  یخیرات  تالحم  اهاتـسور و  هلمجزا  یخیرات  یاه  هدودحم رد  دوش و  زاغآ  نآ  ییارجا  تامادـقا 
.دوش ظاحل  زین 

تعـسو ۱۴ هب  یا  هدودـحم رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  هرامـش ۲  سیدرپ  حرط  هسلج ، نیا  همادا  رد  تـفگ : یقارـشا 
یـضارا و هیلک  فـیلکت  نییعت  تـهج  یعماـج  هماـنرب  حرط و  دـش  رارق  دیـسر و  بیوـصت  هـب  هقطنم ۲۲  رد  عـقاو  راـتکه 

هیهت زین  هقطنم ۲۲  هدودـحم  رد  هاگـشناد  هچراـپکی  حرط  هدـش و  هئارا نارهت  رهـش  حطـس  رد  هاگـشناد  هدـنکارپ  نکاـما 
.دوش

، ءاـضعا روـضح  اـب  نارهت  رادرهـش  یچاـنح  زوریپ  تساـیر  هب  نارهت  رهـش  هداـم ۵  نویـسیمک  هسلج  سراـف ، شرازگ  هـب 
یرادرهـش یرامعم  یزاسرهـش و  نواعم  یناـگیاپلگ  اضرلادـبع  نارهت ، ره  ـــ ـش یمالـسا  یاروش  سیئر  یمـشاه ، نسحم 

نیا بیوصت  هب  هقطنم ۲۲  هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ لیکـشت و ط هدام ۵  نویسیمک  هناخریبد  سیئر  یقارـشا  یلع  نارهت و 
.دیسر نویسیمک 
/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هنیسراپ هقطنم ۲۲ -  هژیو  یلیصفت  حر  بیوصت طـ  

انسیا هدام ۵ -  نویسیمک  رد  هقطنم ۲۲  هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ بیوصت ط  

نامسرپ هقطنم ۲۲ -  هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ بیوصت ط  

زوین دنلیآ  هقطنم ۲۲ -  هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ بیوصت ط  

ون هار  هقطنم ۲۲ -  هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ بیوصت ط  

ون ناریا  هقطنم ۲۲ -  هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ بیوصت ط  

رهش یربخ  یلیلحت  تیاس  هقطنم ۲۲ - -   هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ بیوصت ط  

نیالنآ ناسارخ  هقطنم ۲۲ -  هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ بیوصت ط  

انلیا هدام ۵ -  نویسیمک  رد  هقطنم ۲۲  هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ بیوصت ط  

انلیا دش -  هفاضا  نارهت  رهش  هدوسرف  تفاب  هب  راتکه   ۱۵۱۹ 

نیالنآ سراف  هقطنم ۲۲ -  هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ بیوصت ط سراف |  مایپ   

نیالنآ ناتسزوخ  هقطنم ۲۲ -  هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ بیوصت ط  

ادرف رهش  هدام ۵ -  نویسیمک  رد  هقطنم ۲۲  هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ بیوصت ط  

انکر هقطنم ۲۲ -  طباوض  یلیصفت و  حرط  بیوصت   

ایرآ رازاب  هقطنم ۲۲ -  هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ بیوصت ط ایرآ |  رازاب   

مدرم هار  همانزور  نیالنآ -  هقطنم ۲۲ |  هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ بیوصت ط  

انرب یرازگربخ  هقطنم ۲۲ -  هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ بیوصت ط  

هنیسراپ هقطنم ۲۲ -  هژیو  یلیصفت  حر  بیوصت طـ  

نیالنآ یرذآ  هقطنم ۲۲ -  هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ بیوصت ط  

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هام 1399 ید  تیاغل 5  رذآ   29۱۹



نیالنآداصتقا  - ۲۲ هقطنم هژیو  یلیصفت  حرط  بیوصت   

امص ناریا -  یسدنهم  یادص  امص |  هقطنم ۲۲ -  هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ بیوصت ط  

ناهاپس مایپ  هقطنم ۲۲ -  هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ بیوصت ط  

زوین وناب  هقطنم ۲۲ -  هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ بیوصت ط وناب |  ایرآ   

نیالنآ دزی  نارهت -  یرادرهش  هقطنم ۲۲  هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ بیوصت ط  

نیالنآ نالیگ  هقطنم ۲۲ -  هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ بیوصت ط  

نیالنآ مق  هقطنم ۲۲ -  هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ بیوصت ط  

نیالنآ درک  هقطنم ۲۲ -  هژیو  یلیصفت  حر  ــــــ بیوصت ط  

۵۵
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / اناد   

، اناد یرازگربخ  شرازگ  هب 
نایب  اب  یناسنا  مولع  یاقترا  لوحت و  یاروش  هسلج ۱۸۹  رد  یگنسرس  دیجم  رتکد 

هب  لیدبت  هتشاذگ و  رتارف  رنه  کی  زا  ار  دوخ  یاپ  رصاعم  ناهج  رد  امنیس  هکنیا 
یگنهرف ، یعامتجا ، تانایرج  رب  قیمع  یریثات  تسا  رداق  هک  هدش  تردقرپ  یا  هناسر

نیا  درکراک  نیرتمهم  نیتسخن و  یمرگرس  تفگ : دراذگب ، اهروشک  یداصتقا  یسایس و 
لابند  هب  یمرگرس  رصنع  یارو  رد  ملیف  ناگدننکدیلوت  کنیا  اما  تسا ، هدوب  رنه 

یرشب  عماوج  نیب  رد  نآ  تیلوبقم  رنه و  نیا  ناوت  زا  دنتسه و  یرگید  مهم  فادها 
لـسن لابقا  ًاـصوصخ  رنه و  نیا  نوزفازور  شرتسگ  داد : همادا  یو.دـنرب  یم هرهب  رت  هدـیچیپ دـصاقم  هب  یباـیتسد  یارب 

نآ  هب  ناوج 
یاه هتشر یزادنا  هار هب  تسد  ناهج  ربتعم  یاه  هاگشناد زا  یرایسب  تسا  هدش  ثعاب 

رنه و نیا  اب  هطبار  رد  ار  یعونتم  یاه  هرود دننزب و  امنیس  اب  طبترم  نوگانوگ 
ناریا رد  درک : هفاـضا  نارهت  هاگـشناد  یملع  تـئیه  وضع.دـننک  سیـسات  امنیـس  اـب  طـبترم  یا  هتــشر نـیب  یاـه  هرود زین 

یهاگشناد  یاه  هرود
رد رنه  نیا  نادنمقالع  یاه  تساوخرد اهزاین و  هب  ییوگخساپ  ترورض  رب  انب  امنیس 

ناریا و یامنیس  ییایوپ  مغریلع  هنافساتم  درک : راهظا  یو.تسا  هدش  یزادنا  هار دشرا  یسانشراک  یـسانشراک و  عطاقم 
نارگامنیس  ششخرد 

روشک  لخاد  رد  هتشر  نیا  یملع  یاهزاین  زونه  یللملا  نیب یلخاد و  یاه  هصرع رد 
انب  یزادرپ و  هیرظن دوجو  مدع  زا  ناریا  یامنیس  تسا و  هدشن  نیمات  یتسرد  هب 

تاــعلاطم یارتـکد  هرود  سیــسات  دوزفا : یگنــسرس  رتـکد.درب  یم جــنر  یلم  یامنیــس  کــی  یملع  یاــهراتخاس  نداــهن 
عطاقم  رانک  رد  ییامنیس ،

نارهت نارهت هاگشناد   هاگشناد دشرا   دشرا یسانشراک  وو   یسانشراک عطقم   عطقم ودود   ردرد   امنیس   امنیس هتشر   هتشر یزادنا   یزادنا هار   هار

داد و ربخ  هاگـشناد  نیا  رد  امنیـس  هتـشر  دشرا  یـسانشراک  یـسانشراک و  هرود  ود  یزادنا  هار  زا  نارهت  هاگـشناد  یگنهرف  نواعم 
دح ات  تسناوت  دهاوخ  دشرا  یسانشراک  یسانشراک و  دوجوم  عطاقم  رانک  رد  ییامنیس ، تاعلاطم  یارتکد  هرود  سیسات  تفگ :

.دهد خساپ  روشک  رد  رنه  نیا  یملع  یعقاو  یاهزاین  هب  یرایسب 
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یاهزاین  هب  یرایسب  دح  ات  تسناوت  دهاوخ  دشرا  یسانشراک  یسانشراک و  دوجوم 
دیلوت  یارب  ار  یناریا  نارگامنیس  دهد و  خساپ  روشک  رد  رنه  نیا  یملع  یعقاو 

ینابز  نتفای  رنه و  نیا  یموب  دیدج و  یاه  هیرظن یانبم  رب  رخاف  راثآ 
یمالسا  یناریا و  یاه  شزرا زا  رثاتم  بان و  میهافم  هئارا  یارب  یللملا  نیب

سییر  یمیلس ، نیسح  رتکد  یگنهرف ، بالقنا  یلاع  یاروش  ربخ  زکرم  شرازگ  هب.دنک  یرای 
ایند  یملع  زکارم  اه و  هاگشناد رثکا  رد  هکنیا  نایب  اب  زین  همالع  هاگشناد 

هب طوبرم  هرود  تفگ : دننک ، یمن هاگن  دوش  هتفرگ   ph.D هک یدح  رد  ار  امنیس  هتشر 
تسا و  یا  هفرح ینف و  هتشر  کی  شداینب  امنیس  نوچ  دوش ، یمن امنیس  لماش   ph.D

هب یزاین  دنتسه ، دشرا  ات  رثکادح  هک  یا  هفرح ینف و  یاه  هتشر زا  یرایسب  دننام 
.درادن یرتکد  هرود 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

ناونع اب  یتسـشن  انطع ، شرازگ  هب.دـنمادک  ینونک  طیارـش  رد  اهدـیدهت  اه و  تصرف یزاـجم ، شزومآ  یـسانش  بیـسآ 
یلم لضعم  ای  هلئـسم  کی  لح  ای  حرط  یاتـسار  رد  اهراکهار ) اهدیدهت و  ، اه تصرف  ) یزاجم شزومآ  یـسانش  بیـسآ 

، یرکسع نیسح  زا : ترابع  تسشن  نیا  یاضعا.دش  رازگرب  رذآ  هبنشکی ۲۳  زور  یتایلمع  رثوم و  یاهراکهار  ی  هئارا و 
لیعامــسا زاوـها ، نارمچ  دیهــش  هاگــشناد  یملع  تـئیه  وـضع  یوـضر ، ساـبع  دروـنجب ، هاگــشناد  یملع  تـئیه  وـضع 
یمیهاربا یرغـص  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یتـیبرت  موـلع  یـسانشناور و  هدکـشناد  یملع  تئیه  وـضع  روـپ ، یدـعس

نیا ریدـم  هدازدــسا ؛ نـسح  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یتـیبرت  موـلع  یـسانشناور و  هدکــشناد  یملع  تـئیه  ماوـق ،
ییابطابط همالع  هاگشناد  یتـیبرت  مولع  یـسانشناور و  هدکـشناد  یملع  تئیه  وـضع  هدازدـسا ، نسح.دـندوب  تسـشن 

یاـه هویـش رد  رییغت  هدرک ، دوـخ  ریگرد  ار  ناـهج  ی  هـمه اـنورک  سوـحنم  سوریو  هـک  یطیارــش  رد  تـفگ : ینانخــس  رد 
ناـگمه یارب  راکـشآ  انـشآ و  قاـفتا  دادـیور و  هدـیدپ و  هب  لیدـبت  اـه ، هاگـشناد سرادـم و  حطـس  رد  هچ  یمـسر  شزومآ 

هاگـشناد یملع  تئیه  وـضع  یرکـسع ، نیـسحیتنس  شزوـمآ  اـب  تواـفت   | یزاـجم شزوـمآ  یـسانش  بیـسآ.تسا  هدـش 
ریخا لاس  ود  رد  هدنب  : دیآ یم یپ  رد  نآ  حورشم  هک  تخادرپ  یتنـس  شزومآ  یزاجم و  شزومآ  نایم  توافت  هب  درونجب 
جیاتن مهد و  یم هئارا  تسـشن  نیا  رد  ار  اه  نآ زا  یـشرازگ  متـسه و  یزاجم  یاضف  یاه  بیـسآ دروم  رد  قیقحت  ریگرد 

شزومآ یاـه  بیـسآ دروـم  رد.تفرگ  رارق  زین  شرورپ  شزوـمآ و  ریدـقت  دروـم  هتـشذگ  لاـس  رد  اـه  شهوژپ نیا  زا  یکی 
زکارم رد  یرت  هژیو لکش  هب  ثحب  نیا  انورک  سوریو  عویش  زا  دعب  صوصخ  هب  تسا  هدش  هتفگ  نخس  ناوارف  یزاجم 
تفرگ یم رارق  هعلاطم  دروم  دش و  یم ینیب  شیپ  البق  هک  ییاه  بیـسآ یرظن و  ینابم  یهتنم  دش  لابند  ایند  یـشزومآ 
تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  اه  بیسآ نیا  هکلب  دشاب ، هدش  هجوت  نآ  هب  هزات  هک  تسین  یزیچ  تسا و  یمیدق  ابیرقت 
هنوـمن رگا.دـندوب  ناتـساد  نـیا  هجوـتم  نادنمـشیدنا  نارظن و  بحاـص  اـما  تـسا  هدـش  نآ  هـب  یا  هژیو هجوـت  هزورما  اـما 

.مربب مان  رساد  ساموت  زا  مناوت  یم منک ، نایب  مهاوخب  ار  نآ یمیدق 

یزاجم یزاجم شزومآ   شزومآ یسانش   یسانش بیسآ   بیسآ اهدیدهت   اهدیدهت اهاه  وو   تصرف تصرف یزاجم |  |  یزاجم شزومآ   شزومآ یسانش   یسانش بیسآ   بیسآ

رد یتنس  یشزومآ  اب  شزومآ  عون  نیا  توافت  .دنمادک  ینونک  طیارش  رد  اهدیدهت  اه و  تصرف یزاجم ، شزومآ  یسانش  بیـسآ 
.دزادرپ یم هلئسم  هب  دید  هیواز  نیا  زا  عوضوم  نیا  .تسیچ 
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.تسا هداد  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  مهم  یاهراک  زا  یکی  یو 
.درادن دوجو  یراد  ینعم  توافت  چیه  هداد و  خر  یا  هدیدپ هک  تسا  نیا  رب  ینبم  یو  داقتعا 

زا یاه  شزومآ یکینورتکلا و  یاه  شزومآ یزاجم ، یاه  شزومآ رد  ؟ درادـن دوجو  یزیچ  هچ  رد  رادانعم  تواـفت  نیا  اـما 
.مینک یم دای  یتنس  یاه  شزومآ ناونع  اب  نآ  زا  ام  هک  ییاه  شزومآ رود و  هار 

هب ار  یدـیدج  یاه  شهوژپ لاــس ۲۰۱۵  رد  داد و  هـمادا  لاـس ۲۰۰۵  اـت  زاـغآ و  ار  دوخ  راـک   ۱۹۹۹ لاس زا  رـساد  ساموت 
.دندرک دصر  ار  یللملا  نیب شهوژپ  ًاعومجم ۳۵۵  هفاضا و  دوخ  یلبق  یاهراک 

رادانعم توافت  مدـع  ی  هدـیدپ نیا  هب  اتیاهن  درک و  یدـنب  عمج  یدـنب و  هتـسد  ار  اه  نآ یرورم  ی  هعلاطم یاه  کینکت اب 
رگا تسا ، هدـمآ  رـساد  ساـموت  نانخـس  زا  یـشخب  ردرـساد  ساـموت  نانخـس  یزاـجم |  شزوـمآ  یـسانش  بیـسآ.دیسر 

دوبهب دیون  دیاب  میریگ ، راک  هب هتفریذـپ و  ار  ناشیاه  هتفای میزومایب و  دوجوم  تاقیقحت  جـیاتن  هوبنا  زا  دـشاب  رارق  یزور 
هک هدـش  تاـبثا  تیعقاو  نیا  رطاـخ  هب  دراد  اـج  مینک و  شوـمارف  ار  یـشزومآ  یرواـنف  قـیرط  زا  تیبرت  مـیلعت و  دـنیآرف 

تواـفت مدـع  نیا  زا  روـظنم.میریگب  نشج  دـیاب  دروآ ، تسد هب  یتنـس  یاـه  سـالک قـیرط  زا  ناوـت  یم ار  تیفیک  ناـمه 
زا هک  مینک  یم ار  ناـم  یعـس ماـمت  اـم  رـضاح  لاـحرد  تسین ، دـیدج  یاـه  یرواـنف زا  هدافتـسا  مدـع  یاـنعم  هـب  راداـنعم 

نیا رد  مـه  اـنورک و  سوریو  زا  لـبق  مـه  ناـیم  نـیا  رد  یهتنم.مـینک  هدافتــسا  لکــش  نیرتـهب  هـب  دــیدج  یاـه  یرواـنف
هب.دوـش رجنم  یریگداـی  یهدداـی  تیفیک  دوـبهب  هب  دـناوت  یم اـه  یرواـنف نیا  هـک  تـسا  هدوـب  حرطم  ثـحب  کـی  طـیارش 

عبانم ملعم و  - درگاش رایتخا  رد  هک  یا  هدـیچیپ یاه  لماعت ، دـهد یم رارق  ام  رایتخا  رد  هک  یا  هداعلا قوف تاناکما  رطاـخ 
ون یاه  یروانف زا  عافد  رد  یـشزومآ  یژولونکت  ی  هقباس دوب و  عافد  لباق  ذـغاک  یور  تاکن  نیا.دـنک  یم داجیا  یریگداـی 
هب یزاــس  ندــمت یتـح  یــشزومآ  یاــه  بــالقنا زا  شرورپ  شزوـمآ و  دــیتاسا  زا  یــضعب  ناریا  لــخاد  رد  یتــح  اــضعب  و 

دیدـج یاـه  یرواـنف هک  تشاد  دوجو  یناوارف  یاهدـیما  یتراـبع  هب.دنتـشون  بلطم  دـنتفگ و  دـیدج  یاـهرازبا  ی  هطـساو
ی هـطقن هـب  رتـشیب  تعرـس  اـب  ار  اـم  دـنک و  ُرپ  ار  لوا  ناـهج  موـس و  ناـهج  نـیب  فاکـش  اـم و  یاـه  یگدـنام بـقع دـناوتب 

ینتبم میدرک  یم رکف  ام  هک  هنوگنآ  یروانف  زا  عقوت  راظتنا و  نیا  هک  دـهد  یم ناـشن  ناوارف  تاقیقحت.دـناسرب  بولطم 
نیا رگنایامن  ددـعتم  تاقیقحت  هک  یا  هنوگ هب میدـش ؛ هجاوم  یداـیز  رایـسب  یاـه  شلاـچ اـب  لـمع  رد  دوبن و  تیعقاو  رب 

رد هک  یتاقیقحت  زا  رگید  یکی.دراد  دوجو  یقیقح  شزومآ  یزاجم و  شزومآ  نیب  یراداـنعم  تواـفت  لـمع  رد  هک  تسا 
هب تلاح  نیرتهب  رد  رود  هار  زا  شزومآ  دهد  یم ناشن  تاقیقحت  زا  دـصرد  دنک ۹۲  یم نایب  تسه ، دوجوم  هنیمز  نیا 

.رتشیب هن  تسا و  شخبرثا  یتنس  شزومآ  ی  هزادنا
نیوـن یاـهرازبا  نـیا  هـک  تـسه  ناـمز  نآ  میــشاب  هتــشاد  ار  نیوـن  یاــهرازبا  بلاــق  رد  یــشزومآ  یلاــع  تـیفیک  اــم  رگا 
یزاجم یاضف  رد  هچ  یشزومآ  یاه  هفلوماه هناسر ریثات   | یزاجم شزومآ  یسانش  بیسآ.دشاب  دیفم  ام  یارب  دناوت  یم

.درادن مهاب  یتوافت  تسا و  ناسکی  یروضح  یاه  سالک رد  هچ  و 
نارگ رتسب ، ندوب  هتفرشیپ  فرـص  هب  یزاجم  یاه  شزومآ.تسا مهم  لماعت  راکتـشپ و  ، هزیگنا مه  یزاجم  شزومآ  رد 
هتبلا میناـجنگب و  نآ  رد  ار  اـه  نیا زا  هفلوم  دـنچ  هکنیا  رگم  دـنک ، یمن شزومآ  تیفیک  هب  یکمک  ندوب  هدـیچیپ  ندوب و 

، دور یم راـک  هب یزاـجم  شزومآ  یاـضف  رد  هک  یتاـناکما  ی  همه.تسا مهم  اـضف  نیا  رد  زومآ  شناد تکراـشم  لـماعت و 
شزومآ رد  یساسا  ی  هفلوم هس  لماعت  تیلاعف و  تکراشم.دننک و  تکرح  هدنریگدای  نتشادهگن  لاعف  تمـس  هب  دیاب 

ار اــه  نآ درک و  هجوـت  اــه  نآ هـب  بـیترت  هـب  دــیاب  تـسا و  مـهم  مـه  هرهچ  هـب هرهچ شزوــمآ  رد  هـتبلا  هـک  تـسا  یزاــجم 
یارب هک  یناـمز  رادـقم  دـنراد ، نازومآ  شناد هک  ییاـه  هزیگنا تسا ، مهم  یزاـجم  شزومآ  رد  هک  یرگید  لماوع.دـناجنگ 

اه هناـسر.تسا مـهم  یاـه  هفلوـم رگید  زا  یریگداـی  یاـه  کبــس دروخزاـب و  ی  هـئارا ، تـسا هدـش  هتــشاذگ فـیلکت  ی  هـئارا
.دنهد یمن رارق  ریثات  تحت ار  یریگدای  هاگ  چیه

یـسانشناور یاه  هیرظن یریگدای و  یاه  هیرظن هب  طوبرم  یاه  هفلوم دهد  یم رارق  ریثات  تحت  ار  یریگدای  هک  یزیچ  نآ
.تسا یتیبرت 

.دنرادن یریگدای  رد  یریثات  ندوب  هناسر  فرص  هب  اه  هناسر دوخ 
نیا زین  دـیدج  تاقیقحت  اما  تسا ، شیپ  لاس  زا ۲۰ شیب  هب  طوـبرم  تسا و  دوـن  نرق  هب  قـلعتم  کرـالک  ی  هلمج نیا 

 



هاگـشناد یملع  تـئیه  وـضع  یوـضر ، ساـبع  دیـساه  کبـس  | یزاـجم شزوـمآ  یـسانش  بیـسآ.دننک  یم دـیئات  ار  نـخس 
یپ رد  نآ  حورــشم  هــک  تــخادرپ  نخــس  داریا  هــب  ناریا  رد  یزاــجم  شزوــمآ  کبــس  هــس  هراــبرد  زاوــها  نارمچ  دــیهش 

یزاـجم شزوـمآ  میتـسه  شدــهاش  ناریا  رد  هزورما  هـچنآ  دراد و  دوـجو  ناریا  رد  یزاـجم  شزوـمآ  کبــس  هـس  : دــیآ یم
نایم یکیکفت  دیاب  ادتبا  رد  ام.تسا  هتفرگ  لکش  انورک  یمدیپا  رد  شزومآ  فقوت  مدع  یارب  ًافرص  هک  تسا  یرارطـضا 

یزاجم شزومآ  نایم  دیاب  مینک  یم تبحـص  یزاجم  شزومآ  زا  یتقو  هک  ثیح  نیا  زا  دـش ؛ لئاق  یزاجم  شزومآ  عاونا 
ی هطـساو هـب  هزورما  هـک  یزاـجم  شزوـمآ  یلوـمعم و  عوـن  زا  یزاـجم  شزوـمآ  اـب  یلاـعتم ) نـشپآ و  لوـف   ) یلعا عوـن  زا 

نـشپآ لوف  ای  یلعا  یزاجم  شزومآ  مییوگ  یم یتقو  ًاحالطـصا  ام.دـش  لـئاق  تواـفت  تسه ، ناـیرج  رد  اـنورک  یراـمیب 
ام یارب  ار  نآ یایازم  دنزادرپ و  یم نآ  هب  نارظن  بحاص اه و  هیرظن اه ، باتک رد  ًاتدـمع  هک  یزاجم  شزومآ  نامه  ینعی 
دـنراد و بسانم  یاه  تخاسریز هتفای ، هعـسوت  یاه  روشک رد  یزاجم  یاه  شزومآ زا  عون  نیا  ًاتدـمع  هک  دنرمـش  یم رب 

عون زا  یزاجم  شزومآ  زا  هک  ینامز  اما.دنتـسه  ارجا  لباق  یزاـجم  یاـضف  رد  دـنا و  هدـش هداـمآ  عوضوم  نیا  یارب  دارفا 
.ریخ مه  یهاگ  دهد و  یم باوج  یهاگ  هک  یا  هخسن مینز  یم فرح  یلومعم 

رطاـخ هـب ـالومعم  هـک  ، تـسه راوـشد  ًـالومعم  نیـالنآ  تاـطابترا  لـثم  اـه  لـماعت یخرب  یرارقرب  هخــسن  نـیا  رد  ــالومعم 
امناریا رد  شور   | یزاـجم شزوـمآ  یـسانش  بیــسآ.تسا  قرب  تنرتـنیا و  لکــشم  دـننامه  اـه  تخاـسریز رد  یتالکــشم 
ًالوـمعم تسا و  هدوـب  راـبجا  هـب  یناـهگان و  هـک  میتـشاد  یتنـس  یزاـجم و  شزوـمآ  زا  یبـیکرت  ناـمدوخ  روـشک  رد  هزورما 

.تسا هدروآ  دوجو  هب  مه  ار  ییاه  شلاچ
هجاوـم نآ  اـب  روـشک  رد  اـم  هـک  هـچنآ  تـسا ؛ یرارطــضا  رود  هار زا  شزوـمآ  کـی  ًـالومعم  یزاـجم  شزوـمآ  موـس  عوـن  اـما 

هک دـش  میهاوخ  هجوـتم  میزادرپ ، یم یزاـجم  شزوـمآ  فـلتخم  عاوـنا  هب  اـم  هک  یناـمز.تسا  عوـن  نآ  زا  اـبلاغ  میتـسه 
ناـکما هـک  مـینک  مـهارف  ار  یطیارــش  دــیاب  ادــتبا  اـم  هـک  ییاـنبم  تـسه ، یرظن  یاــنبم  کــی  رب  ینتبم  یزاــجم  شزوـمآ 

هب یروـضح  شزوـمآ  زا  رییغت  هـک  تـسه  نـیا  اـهانبم  نـیا  زا  یکی.دــشاب  هتــشاد  دوـجو  یزاــجم  شزوـمآ  یزاــس  هداــیپ
رظن زا  هـک  مـینک  تـکرح  یا  هنوـگ هـب  دـیاب  ینعی  دـشاب ؛ یجیردـت  رمتـسم و  هناـهاگآ و  رییغت  کـی  دـیاب  یزاـجم  شزوـمآ 

بسانم یناسک  یارب  یزاجم  شزومآ.دنشاب  هدامآ  یزاجم  یاضف  کی  رد  روضح  یارب  دارفا  یـشزومآ و  ینف ، یگنهرف ،
یارب کـینورتکلا  یریگداـی  ًاحالطـصا  دنتـسه و  ناـشدوخ  یدرف  ی  هعـسوت لاـبند  هـب  و  دـنراد ، یفاـک  ی  هزیگنا هـک  تـسا 
راشف تحت  اـب  دـیاب  اـم  هک  یناـسک یارب  هن  دروخ ، یم تراتـسا  ناـشروتوم  تشگنا  رثا  کـی  اـب  هک  تسا  بساـنم  یناـسک 

هتـشاد یزاـجم  شزومآ  رد  روضح  یارب  مزـال  ی  هزیگنا دـیاب  دارفا.مهد  قوس  شزومآ  تمـس  هب  ار  اـه  نآ ناـشنداد  رارق 
.دنشاب

زاین و نیا  دـنراد و  زاین  هکنیا  لیلد  هب  دـنراد ، ار  مزـال  ی  هزیگنا دنتـسه  ناـشدوخ  یـصخش  ی  هعـسوت رکف  هب  هک  یدارفا 
.دراد ترورض  یزاجم  شزومآ  رد  ام  قیفوت  رد  ًالومعم  هک  تسا  یا  هژاودیلک ترورض 

یزاـجم شزوـمآ  هب  اـم  زاـین  لـیلد  هب  دـش ، لـصاح  اـنورک  یمدـیپا  نارود  رد  مه  یزاـجم  شزوـمآ  رد  هک  یتفرـشیپ  نـیا 
دیلوـت یاــه  هراو نـشج  روـشک  رد  هـک  تـسا  لاــس  تـسیب  دودــحانورک  بــالقنا   | یزاــجم شزوـمآ  یــسانش  بیــسآ.دوب 

تارج هـب  میتـسه و  هجاوـم  اـنورک  اـب  اـم  هـک  تـسا  لاـس  کـی  زا  رتـمک  ًاـبیرقت  اـما  دوـش  یم رازگرب  یکینورتـکلا  یاوـتحم 
ام اب  تسناوتن  لاس  تسیب  دودح  رد  اوتحم  دیلوت  یاه  هراونشج  ، درک تدم  نیا  رد  ام  اب  انورک  هک  هچنآ  تفگ  ناوت  یم

هنیداـهن یرواـنف  نآ  میتـشاد  یمن زاـین  اـم  رگا  اریز  تـسا  زاـین  ی  هژاودــیلک ناـمه  لاوـس  نـیا  خــساپ  ارچ ؟ ، دــهد ماــجنا 
تواــفت دــنهد ، یم هـئارا  یزاــجم  شزوـمآ  رد  هـچنآ  هـک  میوــش  یم هجوــتم  مـینک ، یــسررب  رت  قــیقد رگا  یلو.دوــش  یمن

رد لاـثم  یارب.دـنراد  یرتـمک  یـشخبرثا  یلیـالد  هـب  اـه  شزوـمآ نـیا  یهاـگ  ًاـضعب  درادـن و  یتنـس  شزوـمآ  اـب  یراداـنعم 
.یبیکرت یریگدای  زا  تسا  ترابع  هک  هدش  هئارا  یزاجم  شزومآ  زا  یدیدج  یاه  هخسن ایند  حطس 

جیاـتن زا  دـنک و  یم لـح  ار  یناـکم  یناـمز و  یاـه  تیدودــحم لـثم  یزاـجم  شزوـمآ  تالکــشم  اـه و  فعــض هخــسن  نـیا 
.دنک هدافتسا  یزاجم  یاه  شزومآ

طیحم کـی  دـنوش و  بیکرت  رگیدـکی  اـب  یزاـجم  یتنـس و  درکیور  یاـیازم  هک  دوش  یم شـالت  یبـیکرت  درکیور  رد  عـقاو  رد 
.دنتسه اه  هداوناخ طیارش  نیا  رد  یزاجم  شزومآ  یساسا  یاه  هیاپ زا  یکی.دننک  مهارف  شزومآ  یارب  یرتهب 

 



.تسا مزال  بوخ  شزومآ  کی  یارجا  یارب  اه  هداوناخ شزومآ  دراد  دوجو  هک  یا  هتکن اما 
.دنک یم حرطم  نادنزرف  رب  اه  هناسر ریثات  لیلحت  صوصخ  رد  هک  ینیشناج  ی  هیرظن ساسارب 

اهدـمآرد عیزوت  روشک  فلتخم  یاـه  شخب رد.دـشاب  هتـشاد  دوجو  یزاـجم  شزوـمآ  رد  یتلادـع  یب  یعوـن  تسا  نکمم 
راعش هک  هدش  ثعاب  نیمه  تسا و  توافتم  اه  یروانف اه و  تخاسریز هب  یـسرتسد  تبـسن  نامه  هب  تسا ، توافتم 

بیـسآ.میشاب یتلادـع  یب یعون  دـهاش  اـم  دورب و  لاوس  ریز  تسا  یزاـجم  شزوـمآ  راعـش  هک  شزوـمآ  رد  ربارب  تصرف 
مولع یـسانشناور و  هدکـشناد  یملع  تئیه  وـضع  روـپ ، یدعـس لیعامـسا  یرواـنف  تاریثاـت  یزاـجم |  شزوـمآ  یـسانش 

هچ اـم  : دـیآ یم یپ  رد  نآ  حورـشم  هک  دزادرپ  یم طیارـش  نیا  رد  یرواـنف  تاریثاـت  هـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یتیبرت 
رب یدوز  هب  ار  شدوـخ  یرواـنف  دوـبن  مه  اـنورک ثحب  رگا  تـسا و  مـهم  رایـسب  نیـالنآ  شزوـمآ  میهاوـخن  هـچ  میهاوـخب 

.درک دهاوخ  لیمحت  عماوج  ی  همه
هاگدید اه  هاگدید نیا  زا  یکی  هک  تشاد  ناوت  یم فلتخم  حوطـس  رد  یزاجم  شزومآ  هب  تبـسن  یفلتخم  یاه  هاگدـید

یزیچ نوچ  دوب ، دـهاوخ  لاعتم  هدـنیآ  هب  بسن  ناشهاگن  دـناد و  یم تیزم  تصرف و  کی  ار  نآ هک  تسا  هناـنیب  شوخ
رتشیب ام  ی  هعماج رد  هنافـساتم  هک  تسا  یهاگن  مود  هاگن.تشاد  دهاوخن  یریگ  عضوم چـیه  هب  زاین  دـشاب  تبثم  هک 

هاگن میناد و  یم بیـسآ  دـیدهت و  ار  یزاجم  شزومآ  اه و  هناسر هاگن  نیا  رد  تسا  هنانیبدـب  هاگن  میتسه ، هجاوم  نآ  اـب 
.تسا رتلیف  دیدهت و  هاگن  اه  هناسر هب  تبسن  ام 

.میتشاد ار  هاگن  نیمه  مه  یزاجم  یاه  هکبش اه و  هناسر اه و  همانزور هب  تبسن  مینک  هاگن  اه  هناسر خیرات  هبرگا 
ی هـئارا لکــش  یزاـجم |  شزوـمآ  یــسانش  بیــسآ.دراد  دوـجو  مـه  هناـیارگ  عـقاو ناوـنع  اـب  یموـس  هاـگن  هراـب  نـیا رد  اـما 

هرابرد ییابطابط  همالع  هاگشناد  یتیبرت  مولع  یسانشناور و  هدکشناد  یملع  تئیه  ماوق ، یمیهاربا  یرغـصاهاوتحم 
اب طاـبترا  رد  هـک  یناــمز : دــیآ یم یپ  رد  نآ  حورــشم  هـک  تـخادرپ  نخــس  داریا  هـب  کــینورتکلا  لکــش  هـب  اــهاوتحم  هـیارا 

هتــــــشاد رظن  رد  ار  هفلوــــــم  راــــــهچ  هـــــک  میتــــــسه  زیرگاــــــن  مــــــینک ، یم تبحــــــص  شزوــــــمآ  یــــــسرد و  ی  هماــــــنرب
دوـن ی  هـهد زا  دـنچره  هـک  تـسا  نـیارما  تیعقاو.یــشزومآ  طـیحم  (۴ یسرد ی همانرب (۳ هدنریگدای (۲ هدنهددای (۱: میشاب

هب ندیـشخب  هعـسوت  یارب  یفلتخم  یاه  هنیمز لاح  نیع  رد  تسا و  شرتسگ  هب  ور  ناهج  رد  یزاجم  شزومآ  یدـالیم 
.تفرگ تروص  نآ 

تروـــص سرادـــم  هاگــــشناد و  رد  هرهچ  هـــب  هرهچ  ودردور و  شزوـــمآ  هراوـــمه  هـــکنیا  هـــب  هجوـــت  اـــب  اـــم  روـــشک  رد  پ 
میراد راظتنا  هدـنهد  شزومآ  ناونع  هب  ملعم  زا  الاح  درک و  حرطم  ار  یزاجم  شزومآ  ترورـض  انورک  یمدـیپا  ، تفرگ یم

.دنک هدافتسا  یشزومآ  یاوتحم  ی  هئارا رد  یزاجم  شزومآ  تاناکما  زا  هک 
هب هک  دـنک  یم هدافتـسا  یوحن  هب  لاعف  سیردـت  شور  یاه  هویـش زا  و  هدرک ؟ بسک  ار  مزال  یاـه  یگتـسیاش ملعم  اـیآ 
هک دـــننک  هدافتـــسا  بو  یاـــضف  فــلتخم  یاـــه  یگژیو زا  دـــنناوتب  نازوــمآ  شناد  دـــشاب ، هدـــحو  مــلکتم  هــکنیا  یاـــج 

دریگ یم رارق  هدافتـسا  دروم  هدنریگدای  یریگدای  رد  رگلیهـست  لماع  کی  ناونع  هب  یزاجم  شزومآ  هک  دـنچره.دنزومایب 
هب هجوتاـب  دــنریگ  یم راـک  هـب ناـملعم  هـک  یــشزومآ  یاـه  شور هـک  تـسا  نآ  دــنمزاین  عوـضوم  نـیا  یزاـس  تـیفرظ  اــما 

، دراد دوجو  یریگدای  یاه  کبـس نیب  هک  یدرف  یاه  تواـفت ناـش و  ناگدـنریگدای یریگداـی  یاـه  تیفرظ زا  هک  یتخاـنش 
شزوـمآ یـسانش  بیـسآ.دنزومایب  ار  نآ یـشخبرثا  وـحن  هـب  ناگدـنریگدای  هـک  دـننک  هـئارا  یوـحن  هـب  ار  اوـتحم  تسیاـب  یم

هک ییاـه  هـبنج زا  یکی  تـسا  هدـمآ  دوـجو  هـب روـشک  رد  هـک  یطیارـش  هـب  هجوـت  اـب  هنافــساتمناریا  رد  اـم  شور  یزاـجم | 
هفرط و کی روط  هب  شزومآ  ی  هئارا ی  هوحن هدوب ، راذـگریثات  یریگداـی  قیمعت  لاـح  نیعرد  یریگداـی و  تیفرظ  رب  رایـسب 

.تسا سردم  تمس  زا  هبناج  کی 
راـک هب دوـخ  یاـه  شزوـمآ رد  دـیتاسا  اـی  ناـملعم  هک  یفلتخم  یاـهرازفا  مرن هب  هجوـت  اـب  اـهروشک  ریاـس  رد  هـک  یلاـح رد 

نییاپ نالک و  یاه  تخاسریز ندوب  نییاپ  لیلد  هب  اـم  روشک  رد.دـنک  یم مهارف  ار  هدـنریگدای  ندـید  ناـکما  هک  دـنرب  یم
یـسیردت ناـملعم  بلغا  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  صاـخ  ی  هلئـسم نیا  درادـن و  دوجو  ناـکما  نیا  تنرتـنیا  تعرـس  ندوب 

ملعم مینک ، یم تبحـص  سیردـت  نیوـن  یاـه  هیرظن زا  اـم  هک  یناـمز.تسا  نییاـپ  نآ  یـشخبرثا  نازیم  هـک  دـنهد  هـئارا 
.تسا هدنریگدای  ی  هدهع رب  یریگدای  تیلوئسم  دراد و  هدنهددومنهر  رگ و  لیهست شقن 

 



ام روشک  رد  هک  یرگید  ی  هتکن.دنک هئارا  ناگدنریگدای  هب  ار  بلاطم  دشاب و  شناد  یادـخان  دـیاب  ملعم  یتنـس  لکـش  رد 
یتنس لکـش  زونه  ام.تسا  یـشزومآ  عبانم  صوصخ  رد  دوش ، یم دای  نآ  زا  یزاجم  شزومآ  یارب  دیدهت  کی  ناونع  هب 
یارب یـــشزومآ  عباــنم  ی  هعـــسوت ًــالمع  مــیهد و  یم رارق  دــیکات  دروــم  ار  دـــحاو  ناــمز  کــی  رد  دـــحاو  یـــشزومآ  عباــنم 

طــسوت هدـش  نـییعت  شیپ  زا  باـتک  دـنچ  اـی  کـی  یاوـتحم  یریگارف  هـب  دودـحم  یــشزومآ  یاـه  طـیحم رد  ناگدــنریگدای 
یشزومآ ماظن  رد  یلو  درادن ، دوجو  حیحـص  خساپ  ناونع  هب  طقف  خساپ  کی  هک  دریگب  دای  دیاب  هدنریگدای.تسا  دیتاسا 

ار یناسکی  تسرد و  صخـشم  خساپ  دـیاب  ناگدـنریگدای  هک  تسا  نیا  تسا  دـیکات  دروم  هک  یبایـشزرا  ی  هویـش زونه  ام 
طیحم تـسا  حرطم  هـک  یا  هلئـسم نیمراـهچنراهچ  هلئـسم  یزاـجم |  شزوـمآ  یـسانش  بیــسآ.دنهدب  شــسرپ  کـی  هـب 
میتـسه سیردـت  لوغـشم  هـک  یناـمز  مـیا  هتـسناوت سرادـم  اـه و  هاگـشناد سردـم و  ناوـنع  هـب  اـم  اـیآ  تـسا  یــشزومآ 

هب زین  اـه  هداوناخ.دـشابن ملعم  ی  هئارا هب  هتـسباو  طـقف  یریگداـی  هک  مینک  مهارف  یـشزومآ  طـیحم  رد  ار  ییاـه  تـصرف
ناشنادـنزرف یریگداـی  یارب  ار  ییاـه  شور اـه  هداوناـخ زا  یرایــسب  دنتــسه ؛ حرطم  مـهم  یــشزومآ  شلاـچ  کـی  ناوـنع 

هتـشاد لخادـت  دنتـسه ، نآ  ماـجنا  ددـصرد  ناـملعم  هک  یمـسر  شزوـمآ  اـب  دـناوت  یم هتـساوخان  هـک  دـننک  یم هدافتـسا 
ندوب یا  هناسردنچ ، یـشزومآ ناکم  یزیر  همانرب رد  یریذپ  فاطعنا  یزاجم ، شزومآ  توق  هطقن  مییوگ  یم ام  رگا.دشاب 

ی هویـش هکنیا  ی  هطـساو هب  اـم  ناگدـنریگدای  هک  تسه  نیا  دوش ، یم هتفرگ  هدـیدان  اـجنیا  هک  یا  هتکن یلو  تسه ، نآ 
هدــهع هـب  ار  ناـش  یریگداــی تیلوئــسم  هـک  دــنک  تـیبرت  یلقتــسم  ناگدــنریگدای  هـک  هدوـبن  یا  هنوـگ هـب  اــه  نآ شزوـمآ 

دنک و سیردت  ملعم  ای  داتـسا  ار  تقو  مامت  سیردت  نامز  تدـم  رد  هک  دـنراد  راظتنا  مهزاب  طیارـش  نیا  رد  یتح.دـنریگ 
.میوش یم هجاوم  توکس  اب  تاقوا  رت  شیب رد  ؟ هن ای  دیراد  یلاوس  ایآ  دوش  یم هدیسرپ  اه  نآ زا  هک  ینامز یتح 

.دنک افیا  یریگدای  رد  ار  یساسا  شقن  دیاب  هدنریگدای  دوخ  تسا  موادت  رد  تلاح  نیا  رد  سرد  سالک  هک  یلاحرد
هک تسا  یلماوـع  ریثاـت  تحت  هنافـساتم  هک  تسه  نازوـمآ  شناد  یـشزیگنا  یب تسا ، حرطم  هک  یمهم  رایـسب  دـیدهت 

لیعامـــسا یزاــجم  شزوــمآ  یزاــجم  شزوــمآ  یـــسانش  بیـــسآ  یدـــیلک : تاــملکیزیزع  همطاـــف  راگنربخ.میدرمـــشرب :
: یراذـــــگ کارتشاـــــیوضر  ساـــــبع  ماوـــــق  یمیهاربا  یرغـــــص  یرگــــــسع  نیــــــسح  هدازدـــــسا  نـــــسح  زوـــــپ  یدـــــعس
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درک دیدزاب  یئابطابط  همالع هاگشناد  یشهوژپ  زکارم  زا  مولع  ترازو  یروانف  شهوژپ و  نواعم 
ناریدـم زا  یعمج  اـب  هارمه  یرواـنف  تاـقیقحت و  موـلع ، ترازو  یرواـنف  شهوژپ و  نواـعم  یمیحر ، نیــسحمالغ  رتـکد 

روـضح اـب  مه  هاگـشناد  شهوژپ  یاروـش  ۀـسلج  دـیدزاب و  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـشهوژپ  زکارم  زا  تنواـعم  نـیا 
.دش رازگرب  ناشیا 

مولع یروآون  زکرم  یعاـمتجا و  یناـسنا و  مولع  رواـنف  یاهدـحاو  دـشر  زکرم  زا  یمیحر  رتکد  یمومع ، طـباور  شرازگ  هب 
تاطابترا گنهرف و  هدکشهوژپ  هزوم ، یتخانش ، مولع  هاگشیامزآ  دانسا ، زکرم  یزکرم و  ۀناخباتک  یعامتجا ، یناسنا و 

.درک دیدزاب  انطع  یربخ  هاگیاپ  هیریرحت  و 
قفوـم یرازگرب  هـب  هراــشا  اــب  هاگــشناد  شهوژپ  یاروــش  ۀــسلج  رد  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  سیئر  یمیلس ، رتـکد 

، مولع ترازو  یراکمه  اب  هاگـشناد و  نیا  ینابزیم  هب  یروانف » شهوژپ و  رد  یناسنا  مولع  شقن   » یزاـجم ییاـمهدرگ 
دـش هجاوم  هتـشر  نیا  نارظن  بحاص  یناسنا و  مولع  ۀزوح  یاه  هاگـشناد  لابقتـسا  اب  مسارم  نیا  هناتخبـشوخ  تفگ :

.تشاد یئابطابط  همالع  هاگشناد  اب  یبوخ  یراکمه  مولع  ترازو  هنیمز  نیا  رد  هک 

یئابطابط یئابطابط همالع همالع هاگشناد   هاگشناد یشهوژپ   یشهوژپ زکارم   زکارم زازا   مولع   مولع ترازو   ترازو یروانف   یروانف شهوژپ  وو   شهوژپ نواعم   نواعم
درک درک دیدزاب   دیدزاب
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نایلاس یط  زکارم  نیا  مامت  هک  دش  دیدزاب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یشهوژپ  زکارم  زا  یخرب  زا  زورما  داد : همادا  یو 
.تسا هدش  یزادنا  هار  ثادحا و  ریخا 

زکرم یزکرم و  هناـخباتک  یزادـنا  هار  اـهروشک ، ریاـس  اـب  هدرتسگ  یملع  تادوارم  هدرتـسگ و  یللملا  نیب  طـباور  یرارقرب 
هلمج زا  دـشر  زکارم  یزادـنا  هار  یـشهوژپ و  تنواـعم  راـتخاس  رییغت  دـیدج ، یاـه  هدکـشهوژپ  سیـسات  عماـج ، دانـسا 

.تسا ریخا  لاس  تفه  رد  یشهوژپ  مهم  تامادقا 
هدـنیآ لاـس  هس  ود ، یط  هاگـشناد ، دـشر  هب  ور  دـنور  نـیا  اـب  درک : یراودـیما  زاربا  دوـخ  نانخـس  ناـیاپ  رد  یمیلس  رتکد 

.تفرگ میهاوخ  رارق  یللملا  نیب  یاه  گنیکنر  رد  ًامتح 
نیرتـگرزب ًاـعطق  تـفگ : ینانخــس  یط  موـلع  ترازو  یرواـنف  شهوژپ و  نواـعم  یمیحر ، رتـکد  تســشن ، نـیا  هـمادا  رد 

.دراد للملا  نیب  حطس  رد  نتفگ  یارب  یرایسب  یاه  فرح  روشک ، یناسنا  مولع  هاگشناد 
.دوب دهاوخ  یللملا  نیب  تایرشن  تالاقم و  قیرط  زا  مه  اه  فرح  نیا  لاقتنا 

.دشاب اه  هاگشناد  ریاس  یوگلا  هنومن و  یئابطابط  همالع  هاگشناد  مه  هنیمز  نیا  رد  دیاب  سپ 
ۀلاقم نیدـنچ  نآ  زا  لـبق  لقادـح  هک  دـنک  دـیلوت  یعناـم  عماـج و  باـتک  دـناوت  یم  یـصخش  نم  رظن  هب  داد : همادا  یو 

.دشاب هدرک  فیلات  باتک  نآ  اب  طبترم  روخرد و  یملع 
.دریگب رارق  رظندم  دیاب  مه  عماج  یملع  یاه  باتک  راشتنا  لیلد  نیمه  هب 

مهم و رایـسب  هعماـج  یارب  یناـسنا  مولع  ۀزوـح  تاـقیقحت  درک : دـیکات  دوـخ  نانخـس  زا  یرگید  شخب  رد  یمیحر  رتـکد 
.تسا یتایح 

.دنک ادیپ  شرتسگ  دیاب  زین  ییامرفراک  یاه  حرط  دنک ، یم  یط  ار  یدشر  هب  ور  دنور  هک  هاگشناد  نیا  رد 
.دنریگب رارق  هجوت  دروم  دیاب  زین  دنهد  یم  تهج  ناداتسا  یاه  شهوژپ  هب  هک  مه  ییاه  تنرگ  هتبلا 

هک مدش  لاحـشوخ  رایـسب  درک : حیرـصت  هاگـشناد  نیا  رد  یناسنا  مولع  ۀزوح  رد  دشر  زکارم  یزادنا  هار  هب  هراشا  اب  یو 
.تسا هتفرگ  لکش  هاگشناد  نیا  رد  یناسنا  مولع  ۀزوح  رد  یروآون  دشر و  زکارم 

.درک داجیا  ار  یزکارم  نینچ  نیا  ناوت  یم  مه  یناسنا  مولع  ۀزوح  رد  هک  درک  تباث  هاگشناد  نیا 
.تسا مهم  رایسب  مه  اهنآ  دشر  هب  ور  دنور  دشاب و  زکارم  نیا  تشپ  دیاب  هدیا  هشیدنا و  رکف ، مامتها ،

یلیمکت تالیـصحت  یاه  نومزآ  نابلطواد  دادـعت  شهاک  هب  هراشا  اب  نایاپ  رد  مولع  ترازو  یرواـنف  شهوژپ و  نواـعم 
اب دـنور  نیا  تسا و  شهاـک  هب  ور  یلیمکت  تالیـصحت  ناـبلطواد  دادـعت  هـکنیا  هـب  هجوـت  اـب  تـفگ : ریخا  یاـه  لاـس  رد 
، یرتـکد اـسپ  یاـه  هرود  یتاــقیقحت ، ناوـت  شیازفا  ۀــنیمز  رد  دــیاب  دوـش ، یم  طــبترم  زین  اــم  تــالاقم  اــه و  شهوژپ 

.مینکب یرتشیب  شالت  یهاگشناد  ناققحم  یشهوژپ و  نارایتسد 
راـبخا تسیل  air.ir/ZHqWxa يپاـچ هخــسن  ۲۴۳ دـــیدزاب :  ١٣٨٤٨ ربــخ : هرامـــش   ١٥:٤١ ید ١٣٩٩ -  هبنـشراهچ ٣ 

aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط  <<
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تایبدا تایبدا نابز  وو   نابز یزاجم   یزاجم شزومآ   شزومآ انورک  وو   انورک نارود   نارود ردرد   نایوجشناد   نایوجشناد اباب   ناداتسا   ناداتسا نیالنآ   نیالنآ لماعت   لماعت
یسراف یسراف

مه دریگ و  یم داتـسا  زا  یرتشیب  تقو  مه  ییویدـیو  یاه  لیاف ۀـیهت  انورک و  نارود  رد  نایوجـشناد  اـب  ناداتـسا  نیـالنآ  لـماعت 
.تسا یرترادیاپ  شزومآ 
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زا ار  یرتـشیب  تقو  مـه  هـکنیا  اـب  ییویدـیو  یاـه  لـیاف ۀـیهت  اـنورک و  نارود  رد  نایوجـشناد  اـب  ناداتـسا  نیـالنآ  لـماعت 
یللملا نیب رانیبو  انطع ، شرازگ  هب.دوش  یم یرت  مجـسنم رت و  هتفای نامزاس یاوتحم  ۀـیهت  هب  رجنم  اـما  دریگ  یم داتـسا 

اب ییابطابط  همالع هاگشناد  تمه  هب  ناهج » رد  یـسراف  نابز  شرتسگ  شزومآ و  رب  انورک  یرامیب  عویـش  یاهدـمایپ  »
.دش رازگرب  هامرذآ  هبنشراهچ ۲۵ و ۲۶  هبنش و  هس یدعس ، داینب  یراکمه 

، ناتــسقازق ناتــسبرص ، ناتــسودنه ، ناتــسکاپ ، ناتـــسجرگ ، زا  یـــسراف  تاــیبدا  ناــبز و  داتـــسا  راـــنیبو ۲۹  نـــیا  رد 
رـصم و ناـمع ، هیـسور ، نمی ، شدـالگنب ، ایناپـسا ، اـینک ، سنوـت ، ناـنبل ، هـیکرت ، ناـجیابرذآ ، ناتـسکبزا ، ناتـسزیقرق ،

.دنتخادرپ دوخ  یاه  هاگدید نایب  هب  قارع 
هب هراـب  نـیا  رد  ناــنبل  یلم  هاگــشناد  یــسراف  تاــیبدا  ناــبز و  هورگ  سیئر  ییاــبطابط و  همالع  هاگشناد  تساـیر  هتبلا 
رد یــسراف  ناـبز  سردــم  یناراـب ، ایزانایناپــسا  هاگــشناد  رد  یناریا  گــنهرف  هشیدــنا و  سیردــت.دندوب  هـتخادرپ  نـخس 

دراد و هلاس  تمدق ۸۰۰  اکنامالاس  یتلود  هاگشناد  : تخادرپ نخس  هب  هراب  نیا رد  کنیل )  ) ایناپسا یاکنامالاس  هاگشناد 
.دریذپ یم وجشناد  ایند  یاه  روشک زا  یرایسب  هلاس  ره  هک  تسا  اپورا  یاه  هاگشناد نیرت  فورعم نیرتهب و  زا  یکی 

شیب یسانش  نابز ۀدکـشناد  رد.دراد  دوجو  یتاقیقحت  زکرم  فلتخم و ۱۳ یاه  هتشر رد  هدکـشناد  هاگشناد ۲۶  نیا  رد 
.دوش یم سیردت  یسراف  نابز  هلمج  زا  فلتخم  نابز  زا ۲۰ 

رد یجراـخ  مود  ناـبز  ناوـنع  هـب  ار  نآ  میتـسناوت  رایــسب  شـالت  اـب  اــما  دوـب  یموـمع  سرد  کــی  ادــتبا  رد  یــسراف  ناــبز 
گنهرف هشیدـنا و  مسا  هب  رگید  یـسرد  دـحاو  کی  میـسناوت  لاس ۲۰۱۷  رد.میهد  هئارا  یـسانشراک  فلتخم  یاه  هتـشر

.مینک هفاضا  ار  یناریا 
دادــعت زا  طیارــش  هجوـت  اـب  لاـسما.میدرک  حاـتتفا  یــسانش  ناـبز  ۀدکــشناد  رد  ار  ناریا  تاـعلاطم  قاـتا  لاــس ۲۰۱۸  رد 
گنهرف هشیدــنا و  سرد  رد  وجـــشناد  دز و ۲۷  دروــکر  وجــشناد  اـب ۴۲  یـسراف  ناـبز  اـما  دوب  هدـش  هتـساک  نایوجـشناد 

.دندرک مان  تبث
و.دوش یم رازگرب  یناریا  یاه  ملیف یفرعم  رعـش ، بش  یللملا ، نیب یاه  رانیمـس دـننام  یتواـفتم  یاـه  هماـنرب نینچمه 

.تسا ور  هب ور نایوجشناد  ریگ  مشچ لابقتسا  اب  هلاس  ره  اه  همانرب نیا 
.دش هنیطنرق  دراو  یرارطضا ، تیعضو  رد  نتفرگ  رارق  انورک و  هدرتسگ  عویش  اب  مه  ایناپسا  روشک 

نتــشادن.دش رازگرب  یزاـجم  تروـص  هـب  یلو  لـبق  لاور  ناـمه  اـب  اــه  ســالک هاگــشناد  تساوـخرد  هـب  تـلع  نـیمه  هـب 
یدربراـک لـماک و  رارفا  مرن هـک  ویدوتـسا  رازفا  مرن زا  هـنیطنرق  نارود  رددـیدج  یژوـلونکت  زا  هدافتــسا  رد  یفاـک  تاـعالطا 

ات یلو  دـنا  هدرک یم یرادرب  هرهب رازفا  مرن نیا  تاناکما  زا  ناداتـسا  اه  لاس.دـش هدافتـسا  اکنامالاس  هاگـشناد  صوصخم 
عباـنم دــیلوت  یارب  ار  یرایــسب  تـقو  هراـبکی  دــیاب  اــهنت  هـن  اــم.میدرکن  هدافتــسا  نآ  زا  یزاــجم  سیردــت  یارب  اــم  نوـنک 

.میدرک یم بسک  تاعالطا  یزاجم  یاه  همانرب ۀرابرد  میداد و  یم صاصتخا  یزاجم  یشزومآ 
هیهت هب  هدرـشف  هاتوک و  نامز  تدم  کی  رد.درک  رازگرب  ناداتـسا  یارب  ار  یزاجم  یـشزومآ  یاه  سالک ریخات  اب  هاگـشناد 

.میتخادرپ تدم  هاتوک  یریوصت  یتوص و  یاه  لیاف
.دننک رورم  ار  اه  سرد دنهاوخ  یم هک  راب  دنچ  ره  دنناوتب  نایوجشناد  هکنیا  یارب 

نم.دوب یرتشیب  تقو  مزلتـسم  نایوجـشناد  یارب  نداتـسرف  همجرت و … هملاکم و  نابز ، روتـسد  ژاتنوم ، اه ، لیاف هیهت 
.تفرگ رارق  نایوجشناد  لابقتسا  دروم  هک  مداد  لیکشت  پاستاو  هورگ  کی  نایوجشناد  اب  رتشیب  طابترا  یارب 

رد نم  اـب  دنتـسناوت  یم نایوجـشناد  هکنیا.دـننک  حرطم  ار  دوـخ  یاـه  لاوـس دنتـسناوت  یم لـیطعت  یاـه  زور رد  یتـح  هک 
اهنآ هـک  مـیریگب  ناـحتما  نایوجـشناد  زا  هنوـگچ  میتـسناد  یمن.تـشاد یتـبثم  ریثأـت  مـه  یحور  ظاـحل  زا  دنـشاب  طاـبترا 

.دشاب ناشدوخ  یعقاو  هرمن  دننک  یم بسک  هک  یا  هرمن دنکن و  بلقت 
یوـلج میتـسناوت  یدودـح  اـت  دــننک  هـعجارم  باـتک  هـب  دــنناوتن  هـک  مـک ، تـقو  یتـست و  یاـه  لاوـس یحارط  اـب  نیارباـنب 

اب ناداتـسا  نیـالنآ  لـماعت  یــسراف  ناـبز  سیردـت  ایناپــسا  یــسراف  ناـبز  شزوـمآ  یدـیلک : تاـملک.میریگب  ار  اـه  بـلقت
: یراذـگ کارتشااـنورک  نارود  رد  نایوجـشناد  اـب  ناداتـسا  نیـالنآ  وـگ  تـفگ و  یناراـب  اـیزان  اـنورک  نارود  رد  نایوجــشناد 

https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۸۸۰۴
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

اــه و روــحم.دوش یم یریگیپ  مادــقا  تـهج  هدیــسر و  ییارجا  نیلوئــسم  تـسد  هــب  تیاــهن  رد  شیاــمه  یاــه  یجورخ  
ریز حرـش  هب  یدربهار  تیولوا  یا ؛ هقطنم  تراجت  عوضوم  اب  یتمواقم  داـصتقا  هنـالاس  شیاـمه  نیمتفه  یاـه  روحمریز

اب لـماعت  درکیوریللملا  نـیب تـالماعت  رد  یا  هـقطنم هبناجدـنچ  هبناـجود و  تراـجت  هاـگیاجاه  دربـهار اـه و  تسایــس : تـسا
ناـیلوتمیا و هـقطنم تراــجت  ریــسم  زا  یلخاد  دــیلوت  قـنور  یاــه  دربـهاریا هـقطنمارف یداــصتقا  یاــه  هیداــحتا اــه و  هژورپ

یوگلاهقطنم یاه  روشک اب  تراجت  رد  یلوتم  یاه  هاگتـسد راک  میـسقتیا  هقطنم تراجت  هعـسوت  رد  تلود  فیاظونارگیزاب 
یحارطیکرمگ یراجت و  تاقفاوت  داـقعنا  تاـمازلااه  راـکوزاس اـه و  تخاـسریزیتلودریغ یمومع  یاـه  ناـمزاس ینیرفآ  شقن

اـه و تیفرظـالاک تیزنارت  یاـه  ریـسم لـقن و  لـمح و  یاـه  تخاـسریز هعـسوتریذپان  مـیرحت یکناـب  یلاـم و  یاـه  راـکوزاس
روـحم یاـه  روـشک اـب  تراـجت  هعــسوت  یوگلاتامدــخ  ـالاک و  تادراو  تارداـص و  رد  هـقطنم  یاـه  تـیفرظهژیو یاـه  تـصرف

مـلع و هاگـشناد  یملع  تـئیه  وـضع  یرفنــضغ  یدـهم  ناـیاقآهقطنم  یاـه  روـشک رد  یراذـگ  هیامرــس یاـه  تصرفتمواـقم
دـشرا سانـشراک  یرکف  یلع  مالـسلا ، هـیلع  نیــسح  ماـما  هاگــشناد  یملع  تـیئه  وـضع  فیــس  دارم  هـلا  ناریا ، تـعنص 

دیس الاک و  سروب  ماقم  مئاق  هقطنم و  یاه  روشک داصتقا  سانشراک  روپ  یمشتحم  اضر  ایـسآ ، قرـش  یاه  روشک داصتقا 
ار یتمواقم  داصتقا  هنالاس  شیامه  نیمتفه  یملع  هتیمک  سلجم ، یاه  شهوژپ زکرم  یداصتقا  نواـعم  یناـحور  یلع 
رد روضح  هلاقم و  لاـسرا  ماـن ، تبث  هب  نادـنم  هقـالع : تسا هدـهاشم  لـباق  همادا  رد  شیاـمه  رتسوپ.دـنهد  یم لیکـشت 

هنالاس شیامه  نیمـشش  رب  یرورم.دنیامن  هعجارم   conf.mett.ir تیاس هب  دادـیور ، نیا  تایئزج  زا  عالطا  شیاـمه و 
ملع و هاگشناد  رد  هتشذگ  لاس  هام  نمهب  یتمواقم ۲۹  داصتقا  هنالاس  شیامه  نیمشش  نیا  زا  شیپیتمواقم  داصتقا 

رتـکد ناـیاقآ  ار  شیاـمه  نـیا  یملع  هـتیمک  دــیدرگ ؛ رازگرب  دــیلوت » تمدــخ  رد  یکناـب  ماــظن   » عوـضوم اــب  ناریا  تـعنص 
هیلع قداص  ماما  هاگـشناد  یملع  تیئه  وضع  یردـن  رتکد  یئابطابط ، همالع  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع  مدـقا  یریـصن 
زکرم یداـصتقا  رتـفد  لکریدـم  یناـحور  رتـکد  یئاـبطابط ، همـالع  هاگــشناد  یملع  تـئیه  وـضع  یزودــناخ  رتـکد  مالــسلا ،

هاگـشناد یملع  تئیه  وضع  هداز  فیرـش  رتکد  نارهت و  هاگـشناد  داصتقا  سردـم  ناـیدورد  رتکد  سلجم ، یاـه  شهوژپ
نابحاص زا  یتمواقم  داصتقا  هنالاس  شیامه  نیمشش  هیماتتخا  مسارم  رد.دنداد  یم لیکشت  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

.دش ریدقت  سیفن  یزیاوج  یادها  اب  یتمواقم  داصتقا  شیامه  هب  هدش  هئارا  رترب  تالاقم 

رد یتمواقم ، داصتقا  هنالاس  شیامه  هناخریبد  یمومع  طباور  زا  لقن  هب  وجشناد  یرازگربخ  یداصتقا  هورگ  شرازگ  هب 
عوـضوم اـب  یتمواـقم  داـصتقا  هنـالاس  شیاــمه  نـیمتفه  یتمواــقم ، داــصتقا  هنــالاس  شیاــمه  شــش  یرازگرب  هـمادا 

نیرتربتعم هک  هنالاس  شیامه  نیا.دـش  دـهاوخ  رازگرب  یراج  لاـس  هاـم  نمهب  یدربهار » تیولوا  یا ؛ هقطنم تراـجت  »
هدکــشیدنا هـلمج  زا  اـه  داـهن رگید  یراـکمه  اـب  شیاـمه  هناـخریبد  طـسوت  تـسا ، روـشک  رد  یتمواـقم  داــصتقا  دادــیور 

داــصتقا هنــالاس  شیاــمه.دوش  یم رازگرب  یمالـــسا  یاروــش  سلجم  یتمواـــقم  داـــصتقا  هــتیمک  یتمواـــقم و  داـــصتقا 
رازگرب یتمواــقم  داــصتقا  یلک  یاــه  تسایــس بیوـصت  درگلاــس  نراــقم  ماــیا  رد  هاــم و  نـمهب  رد  هلاــس  ره  یتمواــقم 

داصتقا یـشهوژپ  یملع و  یاه  هیاپ تیوقت  روشک ، رد  یتمواقم  داصتقا  شیاـپ  دـصر و  یارب  هنیمز  نآ ، یط  دوش و  یم

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب هام   هام نمهب   نمهب یتمواقم   یتمواقم داصتقا   داصتقا هنالاس   هنالاس شیامه   شیامه نیمتفه   نیمتفه

روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 
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مهارف هزوـح  نـیا  نـالاعف  هـمه  روـضح  اــب  یتمواــقم  داــصتقا  قـقحت  یارب  یتاــیلمع  یاــه  داهنــشیپ هـئارا  یتمواــقم و 
تـالاقم یــسانشراک ، یاـه  تســشن بلاـق  رد  هداد و  رارق  روـحم  ار  عوـضوم  کـی  لاــس ، ره  رد  شیاــمه  نـیا.ددرگ  یم

.دزادرپ یم نآ  هب  نیلوئسم ، اب  لماعت  یتسایس و 
اــه و روــحم.دوش یم یریگیپ  مادــقا  تـهج  هدیــسر و  ییارجا  نیلوئــسم  تـسد  هــب  تیاــهن  رد  شیاــمه  یاــه  یجورخ

ریز حرش  هب  یدربهار  تیولوا  یا ؛ هقطنم  تراجت  عوضوم  اب  یتمواقم  داصتقا  هنالاس  شیامه  نیمتفه  یاه  روحمریز
اب لماعت  درکیوریللملا  نیب تـالماعت  رد  یا  هقطنم هبناجدـنچ  هبناـجود و  تراـجت  هاـگیاجاه  دربهار اـه و  تسایـس : تسا
ناـیلوتمیا و هـقطنم تراـجت  ریــسم  زا  یلخاد  دــیلوت  قـنور  یاـه  دربـهاریا هـقطنمارف یداـصتقا  یاـه  هیداـحتا اــه و  هژورپ

یاــه روــشک اــب  تراــجت  رد  یلوــتم  یاــه  هاگتـــسد راـــک  میـــسقتیا  هــقطنم تراـــجت  هعـــسوت  رد  تــلود  فیاـــظونارگیزاب 
یراجت و تاقفاوت  داقعنا  تامازلااه  راکوزاس اه و  تخاسریزیتلودریغ یمومع  یاه  ناـمزاس ینیرفآ  شقن یوگلاـهقطنم 

تیزنارت یاـه  ریــسم لـقن و  لـمح و  یاـه  تخاـسریز هعــسوتریذپان  مـیرحت یکناـب  یلاـم و  یاــه  راــکوزاس یحارطیکرمگ 
اب تراـجت  هعــسوت  یوگلاتامدــخ  ـالاک و  تادراو  تارداـص و  رد  هـقطنم  یاـه  تـیفرظهژیو یاـه  تـصرف اـه و  تیفرظـالاک

یملع تئیه  وضع  یرفنـضغ  یدـهم  نایاقآهقطنم  یاه  روشک رد  یراذـگ  هیامرـس یاه  تصرفتمواـقم روحم  یاـه  روشک
یرکف یلع  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  هاگـشناد  یملع  تـیئه  وـضع  فیـس  دارم  هـلا  ناریا ، تعنـص  مـلع و  هاگـشناد 

ماقم مئاق  هقطنم و  یاه  روشک داصتقا  سانشراک  روپ  یمشتحم  اضر  ایسآ ، قرـش  یاه  روشک داصتقا  دشرا  سانـشراک 
هنالاس شیامه  نیمتفه  یملع  هتیمک  سلجم ، یاه  شهوژپ زکرم  یداصتقا  نواعم  یناحور  یلع  دیـس  الاک و  سروب 
لاسرا مان ، تبث  هب  نادنم  هقالع : تسا هدهاشم  لباق  همادا  رد  شیامه  رتسوپ.دنهد  یم لیکـشت  ار  یتمواقم  داصتقا 

رب یرورم.دــنیامن  هـعجارم   conf.mett.ir تیاــس هـب  دادــیور ، نـیا  تاــیئزج  زا  عــالطا  شیاــمه و  رد  روـضح  هلاــقم و 
هاـم نمهب  یتمواـقم ۲۹  داـصتقا  هنـالاس  شیاـمه  نیمـشش  نیا  زا  شیپیتمواـقم  داـصتقا  هنـالاس  شیاـمه  نیمـشش 

یملع هتیمک  دیدرگ ؛ رازگرب  دیلوت » تمدخ  رد  یکناب  ماظن   » عوضوم اب  ناریا  تعنص  ملع و  هاگـشناد  رد  هتـشذگ  لاس 
تیئه وـضع  یردـن  رتـکد  یئاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع  مدـقا  یریـصن  رتـکد  ناـیاقآ  ار  شیاـمه  نـیا 

یناحور رتکد  یئابطابط ، همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  یزودناخ  رتکد  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  هاگشناد  یملع 
فیرـش رتـکد  نارهت و  هاگـشناد  داـصتقا  سردـم  ناـیدورد  رتـکد  سلجم ، یاـه  شهوژپ زکرم  یداـصتقا  رتـفد  لکریدـم 
شیامه نیمـشش  هیماتتخا  مسارم  رد.دـنداد  یم لیکـشت  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع  هداز 

سیفن یزیاوج  یادـها  اب  یتمواقم  داصتقا  شیامه  هب  هدـش  هئارا  رترب  تالاقم  ناـبحاص  زا  یتمواـقم  داـصتقا  هنـالاس 
.دش ریدقت 

اــه و وــگتفگ هدـــیزگرب ، تــالاقم  اــه ، تســـشن  شیپ  زا  یـــشرازگ  یواـــح  هــک  هماـــن  هژیو  نــینچمه  شیاـــمه  نــیا  رد 
.دیدرگ هضرع  شیامه  زور  یاه  تسشن اه و  ینارنخس

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رهم یرازگربخ  دوش -  یم رازگرب  هام  نمهب  یتمواقم  داصتقا  هنالاس  شیامه  نیمتفه   

داصتقا لصف  دوش -  یم رازگرب  هام  نمهب  یتمواقم  هنالاس  شیامه  نیمتفه  ناریا  یصصخت  تیاس   

تراجت لصف  دوش -  یم رازگرب  هام  نمهب  یتمواقم  داصتقا  هنالاس  شیامه  نیمتفه  داصتقا  یلیلحت  یربخ  تیاس   

رابتعا رصع  دوش -  یم رازگرب  هام  نمهب  یتمواقم  داصتقا  هنالاس  شیامه  نیمتفه   
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ردرد یسراف   یسراف نابز   نابز شرتسگ   شرتسگ شزومآ  وو   شزومآ یللملا   یللملا نیب   نیب رانیبو   رانیبو نانبل   نانبل ردرد   یسراف   یسراف نابز   نابز سیردت   سیردت
ناهج ناهج

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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ادـص و هک  مینک  یحارط  یا  همانرب میناوتب  دـیاب  نیاربانب  تسا  لماک  عبانم  یـسرتسد و  مزلتـسم  یـسراف  ناـبز  سیردـت 
، انطع شرازگ  هب.دننک  هدافتـسا  نآ  زا  دنناوتب  یـسراف  هب  دنم  هقالع دارفا  نایوجـشناد و  دـشاب و  هتـشاد  یـسراف  ریوصت 

هاگشناد تمه  هب  ناهج » رد  یـسراف  نابز  شرتسگ  شزومآ و  رب  انورک  یراـمیب  عویـش  یاهدـمایپ   » یللملا نیب راـنیبو 
داتسا راـنیبو ۲۹  نـیا  رد.دــش  رازگرب  رذآ  و ۲۶  هبنـشراهچ ۲۵  هبنـش و  هس یدعـس ، داینب  یراـکمه  اـب  ییاـبطابط  همالع

، ناتــسکبزا ناتـــسزیقرق ، ناتـــسقازق ، ناتـــسبرص ، ناتـــسودنه ، ناتـــسکاپ ، ناتـــسجرگ ، زا  یـــسراف  تاــیبدا  ناــبز و 
یاه هاگدـید نایب  هب  قارع  رـصم و  نامع ، هیـسور ، نمی ، شدالگنب ، ایناپـسا ، اـینک ، سنوت ، ناـنبل ، هیکرت ، ناـجیابرذآ ،

.دنتخادرپ دوخ 
هدرک دــیکات  ناـهج  رد  یــسراف  ناــبز  شرتـسگ  تـیمها  هـب  تســشن  نـیمه  رد  مـه  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  سیئر 
یلم هاگشناد  یسراف  تایبدا  نابز و  هورگ  سیئر  نامیلس ، جاح بیدا  نسحناهج  رد  یسراف  نابز  سیردت  تیمها.دوب 

.دنا هتخادرپ ناهج  رد  یسراف  نابز  شرتسگ  تیمها  هلئسم  هب  یرگید  هیواز  زا  ار  کنیل )  ) نانبل
دای ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  ار  یـسراف  هـک  تـسا  نـم  راـختفا  ثعاـب  : دـیناوخ یم هـمادا  رد  ار  یو  نانخـس  حورـشم 

.متفرگ
.دراد قح  نم  ندرگ  رب  هاگشناد  نیا 

.تسا هدش  زاغآ  نانبل  هاگشناد  رد  لاس ۲۰۱۳  زا  یسراف  نابز  شزومآ 
.دنتسه لیصحت  هب  لوغشم  وجشناد  دودح ۱۰۰  یسراف  تایبدا  نابز و  هورگ  رد 

.دوبن هدامآ  نیالنآ  سیردت  یارب  ام  هاگشناد  انورک  عویش  نامز  رد 
هبیـسراف ناـبز  سیردـت  رد  هرهچ  هب  هرهچ  یوـگو  تفگ.مینک هدافتـسا  تفاـسورکام  یاـه  متـسیس زا  میناوـت  یم طـقف  و 
سالکرـس داتـسا  دوجو  هکارچ  تسا ، رادروخرب  یرتـشیب  تیمها  زا  یروـضح  تروـص  هب  یـسراف  ناـبز  شزوـمآ  نم  رظن 

.تسا رت  راذگریتاث نایوجشناد  اب  یوگو  تفگ
ام نایوجـشناد  هب  ار  ناـش  تاـیبیرجت همه  دـننک و  یم یراـکمه  اـم  اـب  نیـالنآ  تروـص  هب  همـالع  داتـسا  ود  میرختفم  اـم 

.میهد حیضوت  یروضح  تروص  هب  هرابود  ار  نیالنآ  بلاطم  میناوخب و  ارف  ار  نایوجشناد  میروبجم  ام.دننک  یم لقتنم 
.تسا هناخباتک  هب  یسرتسد  یشزومآ و  یسرد و  بتک  دوبن  سرتسد  رد  یدعب  لکشم 

هناـخباتک ناـنچمه  یلو  میدوـب  هـتفرگ  اـه  هاگــشناد زا  ترافــس  ناریا و  یمالــسا  یروـهمج  ینزیار  اـب  ار  ییاـه  باــتک اــم 
.دهدب ام  هب  یربراک  باسح  امش  هاگشناد  مراد  تساوخ  رد.میرادن یلماک 

.مینک هدافتسا  بلاطم  زا  نیالنآ  روط  هب  میوش و  همالع  هناخباتک  دراو  میناوت  یم تروص  نیا  رد 
.تسا لماک  عبانم  یسرتسد و  مزلتسم  یسراف  نابز  سیردت 

دارفا نایوجــشناد و  تروــص  نـیا  رد.دــشاب  هتــشاد  یــسراف  ریوــصت  ادــص و  هـک  مــینک  یحارط  یا  هماــنرب میناوــتب  دــیاب 
.دنزومایب ار  یسراف  نابز  دنناوت  یم دنم  هقالع

رازگرب ار  تاــناحتما  یروــضح  میروــبجم  اــم  دــشاب و  یزاــجم  تاــناحتما  هــک  درادــن  دوــجو  ینوناــق  ناــنبل  هاگـــشناد  رد 
هاگشناد ییابطابط  همالع  هاگشناد  یسراف  نابز  سیردت  ةينانبللا  ةعماجلا  یـسراف  نابز  شزومآ  یدیلک : تاملک.مینک 

کارتشاـناهج رد  یـسراف  ناـبز  شرتـسگ  یللملا  نـیب  راـنیبو  ناـنبل  اـنطع  نامیلـس  جاـح  بـیدا  نـسح  رتـکد  ناـنبل  یلم 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۸۷۷۸ یراذگ :

یداـع دارفا  نایوجــشناد و  نیـالنآ و  یا  هماـنرب میناوـتب  دــیاب  .تـسا  لـماک  عباـنم  یــسرتسد و  مزلتــسم  یــسراف  ناــبز  سیردــت 
.دننک هدافتسا  نآ  زا  دنناوتب  یسراف  هب  دنم  هقالع
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ار اـــنورک  زا  دـــعب  ییوجـــشناد  یگدـــنز  زا  یهاـــگباوخ  یوجـــشناد  هــس  تــیاور  اـــه ، هاـــگباوخ یلیطعت  زا  سپ  اـــه  هاـــم
یاه هاگـشناد رد  صوصخ  هب  ) هک دناد  یم دـشاب ، هتـشاد  ار  ییوجـشناد  هاگباوخ  رد  یگدـنز  هبرجت  هک  یـسک.دیناوخ  یم

.دنام یم یسرتسد  زا  رود  یایور  هب  تولخ  یصخش و  میرح  یا  هرذ ندرک  ادیپ  یتلود )
دودــحم یمیدــق و  بـلغا  تاـناکما  و  نارهت ) رد  صوـصخ  هـب  ) هاـگباوخ رد  ناکــسا  ناـهاوخ  نایوجــشناد  یــالاب  دادــعت 

تیوـس هـب  هـلک  شــش  اـت  راـهچ  مـک  تـسد  ینک  زاـب  ار  شرد  یتـقو  هـک  هدوـب  ییاـه  قاـتا روـهظ  شا  هجیتـن اـه  هاگــشناد
.دندرگ یمرب

نایم رد  ات  دـنریگب  هلـصاف  ناش  هداوناـخ هناـخ و  زا  دـنرذگب ، روکنک  دـس  زا  دـنا  هتـسناوت هک  دنتـسه  ینایوجـشناد  اـه  نیا
دنناوخب سرد  تیعضو  نامه  رد  دنوش و  رابنلت  مه  یور  اه  تییوس اه و  قاتا رد  هاگشناد ، یهافر  یاه  شخب یناوتان 

.دننک یگدنز  و 
یاه هاگباوخ روهظ  هک  ییاج  ات  هدـش  رت  هدـیچیپ لاـس  ره  هک  تسا  یتیاـکح  شدوخ  مه  تخت  کـی  نیمه  هب  ندیـسر 

ود مک  تسد  یا  هنیزه اـب  دـنک ؛ ناربـج  ار  دریگب  هدـهع  رب  دـناوت  یمن هاگـشناد  هچ  نآ  دـش ، رارق  نادرگدوـخ  هب  موـسوم 
.یلقادح تاناکما  یربارب و 

.دنتفر اوه  هب  دندش و  دود  اه  نیا مامت  رگید  انورک  عویش  اب 
رهـش هب  ناش  یهاگـشناد رهـش  زا  وجـشناد  نارازه  دـش و  یلاخ  اه  قاتا دـنداد ، موتامیتلوا  نایوجـشناد  هب  اـه  هاگـشناد

.دنتشگزاب ناش  هداوناخ یگدنز  لحم 
لقن یصوصخ  یاه  نویـسناپ هب  مه  اه  یـضعب دنتفرگ ، هناخ  یخرب  دندنام ، هاگباوخ  رد  طورـش  طرـش و  رازه  هب  یخرب 

.دندرک ناکم 
ار اـــنورک  زا  دـــعب  ییوجـــشناد  یگدـــنز  زا  یهاـــگباوخ  یوجـــشناد  هــس  تــیاور  اـــه ، هاـــگباوخ یلیطعت  زا  سپ  اـــه  هاـــم

نیرخآ هک  تسا  ینایوجشناد  زا  یکی  ارهزلا  هاگشناد  عیانـص  یـسدنهم  هتـشر  یـسانشراک  یوجـشناد  ارهز.دیناوخ ، یم
.ددرگ یم زاب  لبق  لاس  هام  نمهب  هب  هاگباوخ  رد  شندنام  هرطاخ 

ادیپ همادا  هام  دادرخ  ات  یلیطعت  نیا  درک و  لیطعت  ار  هاگباوخ  روشک  رد  انورک  عویش  یمـسر  دییات  ضحم  هب  هاگـشناد 
.دنتشاد هگن  هتسب  ار  هاگباوخ  دادرخ  ات  دوب و  هدنام  هاگباوخ  رد  نم  لیاسو  : » درک

هتفه هک  اوه  نیا  هب  متشادرب  باتک  ات  ود  افرص  مه  نم  میدنب و  یم ار  هاگباوخ  هتفه  کی  هک  تفگ  نامز  نآ  هاگشناد 
.مدرگ یمرب دعب 

.دنامب هتسب  هاگباوخ  تسا  رارق  هک  دش  صخشم  وهی  دعب 
.روط نیمه مه  اه  باتک زا  یرس  کی دوب ، اجنآ  میاه  سابل همه 

هداد امـش  هب  ینامز  چـیه  ینعی  « .دـندوب هتـشاذگ  هاـگباوخ  رد  ار  ناـش  پاـت پل لـثم  یرت  یرورـض لـیاسو  اـه  هچب یخرب 
رگا لـیابوم  باـتک و  پاـت و  پل لـثم  یلیاـسو  هک  داد  یا  هیمـالعا هاگـشناد  « ؟ دـیدرگرب لـیاسو  نتـشادرب  یارب  هـک  دـشن 

.مینک لاسرا  نات  یارب ات  دینزب  لیمیا  ام  هب  دیناوت  یم دیراد 

درک درک ورور   ریز  وو   ریز انورک   انورک هکهک   یایا   یگدنز یگدنز نایوجشناد  وو   نایوجشناد

.درک رت  تخـس ناش  یارب ار  زیچ  همه  مه  انورک  طیارـش  دنداتفا و  رـس  درد  هب  دندوب  هدرک  ادیپ  راک  نارهت  رد  هک  یناسک  زا  یلیخ 
هب دـندرگنرب  اـما  دـنریگب ، هناـخ  دـنداد  حـیجرت  دـنریگب ، هناـخ  مـه  اـب  دـندش  روـبجم  هدـش و  عـمج  نـم  ناـیفارطا  زا  یداـیز  دادــعت 

.ناشرهش

 

https://faradeed.ir/fa/news/88518/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://faradeed.ir/fa/news/88518/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


یدـمک رد  اـه  هچب لـیاسو  هک  نیا  هب  طوـنم  هتبلا  دـنهد  ماـجنا  ار  راـک  نـیا  هـک  دنتـشاد  روـضح  اـجنآ  رد  هدـنیامن  اـت  هـس 
.دشاب هدش  لفق  شرد  هک  دشابن 

یگدـنز هـک  یناـمز  زا  « .دوـب تدوـخ  اـب  مـه  زیچ  هـمه  تیلوئــسم  تـشاد و  یــسرتسد  دــش  یم هـک  یلیاـسو  نآ  هـب  اـهنت 
اما هتـشاد ، همادا  نیـالنآ  تروص  هب  لیـصحت  دـندش ، ناـش  یاهرهـش هناور  همه  دـش و  وروریز  نایوجـشناد  یهاـگباوخ 
شا یگدنز دلوت و  لحم  زا  ریغ  یرهش  نکاس  یوجشناد  کی  هرمزور  یگدنز  هک  ینامز  ندش  رهـش  کرت  هب  روبجم  سفن 

رد ییوجـشناد  یگدـنز  دروم  رد  صاخ  تروص  هب  وا  دوش ؟ داجیا  تسا  نکمم  ییاـه  رـسدرد هچ  دـنک  یم رییغت  هنوگ  نیا
ناـش یداـیز دادــعت  دــنناوخ ، یم سرد  نارهت  یاـه  هاگــشناد رد  دــنیآ و  یم هـک  ینایوجــشناد  اـمومع  : » دــیوگ یم نارهت 

.دننام یم یقاب  نارهت  نکاس 
.میوگ یم ار  نیا  مدوخ  یاه  یرب رود و  دروم  رد  هتبلا  نم 

.دننام یم جاودزا  یارب  دنوش و  یم انشآ  یصخش  اب  ای  دننک  یم ادیپ  راک  اه  نآ زا  یدادعت 
ناـش یارب ار  زیچ  هـمه  مـه  اـنورک  طیارــش  دــنداتفا و  رــس  درد  هـب  دــندوب  هدرک  ادــیپ  راـک  نارهت  رد  هـک  یناـسک  زا  یلیخ 

.درک رت  تخس
دندرگنرب اما  دنریگب ، هناخ  دنداد  حـیجرت  دـنریگب ، هناخ  مه  اب  دـندش  روبجم  هدـش و  عمج  نم  نایفارطا  زا  یدایز  دادـعت 

.دنامب نارهت  تساوخ  یم هک  تسا  یناسک  زا  یکی  وا  دوخ  « .ناشرهش هب 
لماـک اـه  سـالک « .مدرگرب مدـشن  روـبجم  نـم  نارهت و  دـندمآ  ما  هداوناـخ : » تـشاد دوـجو  یرگید  راـکهار  هـتبلا  وا  یارب 

.دوش یم رازگرب  نیالنآ 
ارتکد نایوجشناد  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  رگید  یاه  هاگـشناد زا  یرایـسب  دننام  ارهزلا  هاگـشناد  رد  هک  ییانثتـسا  اهنت 

رد زوـجم  بـسک  اـب  دـنناوت  یم دنتــسه ، ناـش  هماـن ناـیاپ زت و  یور  راـک  لوغــشم  هـک  دـشرا  نایوجــشناد  زا  هتــسد  نآ  و 
.دننامب هاگباوخ 

هک یتلاح  درک ؛ قاتا  کی  نکاس  ار  نایوجـشناد  نیا  زا  کی  ره  دوش  یم هاگباوخ  ناـنکاس  دادـعت  ندـش  مک  اـب  هنوگ  نیا 
مه اه  نآ دـش  داح  یلیخ  انورک  عاضوا  یتقو  هتبلا  : » دوب هزجعم  هب  هیبش  ییوجـشناد  یاه  هاگباوخ رد  نیا  زا  شیپ  ات 

یزادـنا مشچ چـیه  شهاگـشناد  نایوجـشناد  ریاس  دـننام  مه  وا  رـضاح  لاـح  رد  « .دـننک کرت  ار  هاـگباوخ  دـندش  روبجم 
.درادن دعب  یاه  مرت هدنیآ و  هب  تبسن 

همه ناتـسبات  طقف  : » هدادن ور  شیپ  یلامتحا  یاه  ویرانـس ای  دـعب  یاه  مرت دروم  رد  یحیـضوت  چـیه  هاگـشناد  نونکات 
.دننک هیلخت  ار  ناش  لیاسو هک  نارهت  دندیشک  روشک  رسارس  زا  ار  یهاگباوخ  نایوجشناد 

نارهت یهار  انورک  طیارش  نیا  رد  لیاسو  نتـشادرب  یارب  طقف  ناشدنزرف  هک  دندرک  تفلاخم  الـصا  اه  هداوناخ زا  یلیخ 
.دوش

.میریگ یم ناتزا  ار  ناتسبات  هراجا  دییاین  رگا  هک  دندوب  هدرک  دیدهت  ار  اه  هچب ریبکریما )  ) کینکت یلپ رد  مناد  یم
هک یزیچ  اهنت  « .میرادن یتیلوئسم  دوش  مه  بارخ  رگا  مینک و  یم هیلخت  نامدوخ  دییاین  رگا  دنتفگ  ارهزلا  هاگشناد  رد 

دیراد یرورـض  هلیـسو  هچ  ره  دـنتفگ  اـه  نآ هب  لـیاسو  هیلخت  عـقوم  هک  دوـب  ناتـسبات  ناـمه  هتفگ  اـه  نآ هـب  هاگـشناد 
.دوش زاب  یک  هاگباوخ  تسین  مولعم  نوچ  دیربب ،

رـضاح لاـح  رد  هک  یلیمکت  تالیـصحت  نایوجـشناد  دودـعم  ناـمه  زا  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  نایوجــشناد  زا  یکی 
متــسر ناوــخ  تــفه  زا  نتــشذگ  رــضاح  لاــح  رد  هاــگباوخ  رد  تنوکــس  هــمادا  هــک  دــیوگ  یمدنتــسه هاــگباوخ  نکاــس 

هک نـــیا  رگم  دنتـــسه ؛ رخآ  مرت  دنتــــسه و  دـــشرا  هـــک  یناـــسک  یتـــح  دـــنهد ، یم هاـــگباوخ  تخــــس  یلیخ  : » تـــسا
.دشاب هدش  بیوصت  ناش  لازوپورپ

دنتــساوخ رگا  دـعب  دـننامب و  دــنناوت  یم ناـش  هماـن ناـیاپ یاـه  راـک یریگیپ  یارب  زور و  یارب ۲۰  اــهنت  مـه  تروــص  نآ  رد 
.دنریگب همان  دیاب  هرابود  دننک  دیدمت 

طیارـش نیا  رد  نانچمه  دـیتفرگ  میمـصت  هک  دـش  هچ  .دوش » زاب  نارگید  یارب  اج  ات  دـننک  هیلخت  دـیاب  دـشاب  نیا  زا  ریغ 
هب هاگباوخ  رد  ندنام  هک  دیوگ  یم اه  یریگتخس نیا  اب  رضاح  لاح  رد  .ما » یراک طیارش  رطاخ  هب  « ؟ دینامب هاگباوخ  رد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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رفن کی  هب  ار  قاتا  ره  هاگباوخ  رد  : » تسا یروتسد  هتبلا  نکمم و  نارگید  اب  هلـصاف  ظفح  نوچ  درادن ، یرطخ  شرظن 
.رفن ود  هب  ار  هرفن  تفه  شش ، گرزب  یاه  قاتا الثم  دنا و  هداد

.دورب نارگید  قاتا  هب  دیابن  یسک  دنهد و  یم رکذت  ار  اه  قاتا رد  عمجت 
دـنیب و یمن ار  یـسک  دایز  هاگباوخ  رد  نوریب  دـمآ  تفر و  زا  ریغ  مه  وا  نیمه  یارب  .دوش » یم تیاعر  اـه  لـکتورپ ینعی 
ار راک  نیا  همدـخ  دوخ  نالا  اما  دوب ، نایوجـشناد  دوخ  هفیظو  اه  تییوس تفاظن  البق  : » دـنام یم قاتا  نامه  رد  رتشیب 

تفاظن ندرک و  ینوفع دض  وش و  تسش راک  هک  دنوش  نئمطم  تسا  رارق  هاگباوخ  همدخ  انورک  عویش  دعب  زا  « .دننک یم
.دوش یم ماجنا  بترم 

تـسد زا  تباـب  دـندرگرب و  هناـخ  هب  دسانـش  یم وا  هک  یناـسک  دوـخ  هـک  دـش  ببـس  اـنورک  طیارـش  ندـش  داـح  شرظن  هـب 
.دنشادن یتیاضران  نادنچ  هاگباوخ  نداد 

یـصوصخ یاـه  نویــسناپ نکاـس  دـندش  روـبجم  دـندوب  هدـش  راـک  هـب  لوغــشم  تدـم  نـیا  رد  هـک  ییاـه  نآ لاـح  نـیا  اـب 
ناتسزوخ و هب  هرابود  انورک  عورش  نامز  زا  ناتسرل  هاگـشناد  یوجـشناد  فسوییفنـص ، یاه  اروش نداتفا  قمر  زا.دنوش 

.تسا هتشگزاب  شا  یگدنز لحم 
هک دـیچیپ  شربخ  هک  یزور  : » دـیدن ار  هاگباوخ  رگید  سلجم  باختنا  زا  دـعب  هتفه  کـی  هتـشذگ و  لاـس  هاـم  دنفـسا  زا 

.مینک هیلخت  ار  هاگباوخ  هک  دنداد  تصرف  زور  ود  ام  هب  هدش ، شخپ  انورک  سوریو 
.دندرک لیطعت  ار  هاگشناد  مه  ناشدوخ 

رد یــسک  رگید  نـیمه  یارب  دــننک  رازگرب  زور  کــی  رد  هـک  دــننک  یم عـمج  مـه  ار  یلمع  یاــه  ســالک یتــح  ناــمز  نآ  زا 
یـشزومآ تیفیک  تفا  دوش  یم سح  همه  زا  شیب  هچ  نآ  شرظن  هب  نونکات  یلیطعت  زاغآ  نامه  زا  « .تسین هاـگباوخ 

مک یتنرتنیا )  ) اه هتـسب مجح  زا  دـننک و  ناگیار  ار  اـه  هناـماس هک  دوب  شتبحـص  : » تنرتنیا یاـه  هنیزه شیازفا  تسا و 
.داتفین یقافتا  نینچ  اما  دوشن ،

ار نتـشون  راک  دیاب  هزات  اه  سالک دـعب  نالا  میداد ، یم ماجنا  سالک  رـس  ار  اه  راک همه  هاگـشناد  میتفر  یم هک  نامز  نآ 
هب الـصا  هاگـشناد  « .دـنا هدرک رتـشیب  ار  اـه  نیرمت راـک و  راـشف  دـنوش ، نئمطم  هک  نـیا  یارب  مـه  دـیتاسا  مـینک و  عورش 
هب هدـنیآ  دروم  رد  یحیـضوت  چـیه  دـتفیب ؟ یقافتا  هچ  رگید  مرت  کی  رگید ، هام  کـی  تسا ، نکمم  هک  هداد  یربخ  اـمش 

.هدشن هتفگ  یزیچ  چیه  هن ، « ؟ دنا هداد امش 
رـضاح وا  دوخ  هچ ؟ دـندرک  یمن لیطعت  ار  هاگباوخ  رگا  .دـننک » یم دـیدمت  ار  اه  هاگباوخ یلیطعت  مرت  هب  مرت  دـنراد  طقف 

.ریخ « ؟ دنامب هاگباوخ  رد  دوب 
یزور رگا  دیوگ  یم هدوب و  هرفن  یداع ۶  تلاح  رد  اه  نآ قاتا  .درادن » یبسانم  تیعـضو  الـصا  یتشادهب  ظاحل  هب  نوچ 

یتشادـهب دراوـم  یعاـمتجا و  هلـصاف  ظـفح  یارب  یناـکما  الــصا  دوـش  زاـب  هاـگباوخ  یریگ  هـمه ناـیاپ  زا  شیپ  دـشاب  رارق 
.دنا هتفرگ رظن  رد  شیارب  هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  رتشیب  یتح  اه  قاتا زا  یضعب  اقافتا  : » درادن دوجو 

دنیوـگ یم اـه  نآ هب  هک  دنتـسه  اـه  قاـتا نـیا  رد  دارفا  یرـس  کـی اـما  دراد ، هرفن  شـش  هرفن و  راـهچ  یاـه  قاـتا هاـگباوخ 
.دوش یم هفاضا  رفن  کی  هرفن  شش  قاتا  هب  الثم  ینعی  دازام » »

هزات نیا  « .دـباوخب قاتا  فک  دـیاب  درادـن و  تخت  رگید  اما  دـنوش ، یم هفاضا  قاتا  هب  دـنریگ و  یم همان  اه  هاگباوخ روما  زا 
رتدب ینامز  تیعضو  : » دنک ادیپ  ییاج  هاگشناد  هب  قلعتم  یتلود و  هاگباوخ  رد  یسک  الوصا  هک  تسا  ینامز  هب  طوبرم 

.دنریگ یمن رظن  رد  هاگباوخ  الصا  یمود  مرت  یلوا و  مرت  نایوجشناد  یارب  هک  دوش  یم
.نادرگدوخ یاه  هاگباوخ تمس  دنتسرف  یم ار  اه  نآ رتشیب 

یتیعـضو رد  مه  نآ  دریگ  یم ناموت  رازه  یمرت ۵۰۰  نادرگدوخ  هاـگباوخ  دریگ  یم ناـموت  رازه  یمرت ۲۰۰  هاگباوخ  رگا 
.یتشادهب یهافر و  ظاحل  هب  رت و  نییاپ رایسب 

هدوب یتبهوم  اه  هاگـشناد اه و  هاگباوخ یخرب  رد  انورک  عویـش  دـسر  یم رظن  هب  « .دـنرادن مه  هعلاطم  نلاس  یتح  ینعی 
.تاناکما اضف و  نازیم  نایوجشناد و  دادعت  تالداعم  نیا  زا  ندش  صالخ  یارب  تسا 

ناـش لاـح لـماش  مـه  ناـگیار  تنرتـنیا  ناـمه  یتـح  دـیوگ  یم وا  هـک  روـط  نآ  دـنناوخ و  یم سرد  هناـخ  رد  نایوجـشناد 

 



تنواــعم روــحم  هقیلـــس هــیور  نآ  مــیریگب ، ار  ناــمدوخ  قــح  میناوــتن  هدــش  ببـــس  هــک  یتاــعوضوم  زا  یکی  : » هدــشن
.هدش هتفرگ  شیپ  رد  ریخا  لاس  دنچ  رد  هک  تسا  ییوجشناد 

.دنوش یفنص  یاروش  دراو  لاعف  نایوجشناد  دراذگ  یمن یروحم  هقیلس نیا 
.اهادیدناک ندرک  در  هب  دننک  یم عورش  همانساسا  هب  هجوت  نودب 

.دوش یمن هدینش  مه  نایوجشناد  یقاب  یادص  دنوش ، یفنص  یاروش  دراو  دنناوتن  یوق  نایوجشناد  یتقو 
.درک مه  رت  هتفشآ ار  عضو  نیا  انورک  « .دنسر یم اروش  هب  نیچ  تسد هدنیامن  یرس  کی طقف 

رازگرب یفنـص  یاه  اروش تاباختنا  دـش  ببـس  اه  هاگـشناد زا  یرایـسب  رد  اه  هاگـشناد یکیزیف  یلیطعت  یراـمیب و  عویش 
.دندرک نییعت  یفنص  یاروش  ام  یارب  اما  دشن ، رازگرب  یتاباختنا  : » دسرن باصن  دح  هب  ای  دوشن 

!« تسین مولعم  یروطچ ؟

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

تیلم دش - ؟ وروریز  انورک  اب  روطچ  ییوجشناد  یگدنز   

انسیا دش - ؟ وروریز  انورک  اب  روطچ  ییوجشناد  یگدنز   

نیالنآداصتقا دش - ؟ وروریز  انورک  اب  روطچ  ییوجشناد  یگدنز   

۱۱
ید
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رکفتم نیا  هک  نیا  زا  دش ؛ هتفگ  دیقف  دنمشیدنا  نیا  یتیـصخش  یاه  یگژیو هرابرد  شیامه  نیا  رد  انـسیا ، شرازگ  هب 
.تسا هدوبن  ناونع  مسا و  لابند  هب  شیدنا ، فرژ

ار ییانام  یاه  شـسرپ تسا  هتـسناوت  لماک  لالقتـسا  اب  یزابدناب و  تنار و  نودب  هک  هدوب  عضاوتم  یدنمـشناد  یحریف 
.دنک حرطم  دوخ  هزوح  رد 

قوـقح و هدکـشناد  دـیقف  داتـسا  یحریف ، دوواد  رتـکد  نیملـسملاو  مالـسالا  تـجح راـثآ  دـقن  یــسررب و  یملع  شیاـمه 
یگنهرف تنواـــعم  رد  هاــــمرذآ   ۲۹ هبنــش یو ، تشذــگرد  زور  نــیملهچ  تبــسانم  هــب  نارهت  هاگــشناد  یـــسایس  موــلع 

.دش رازگرب  یزاجم  تروص  هب  ناوج  نارگشهوژپ  هاگشناد و  ناداتسا  تکراشم  اب  یهاگشنادداهج و 
هلـسلس یرازگرب  هب  هراشا  اب  مسارم  نیا  رد  یهاگـشنادداهج  تاراشتنا  ناـمزاس  تسرپرـس  هدازربکا ، یلع  دـماح  رتکد 

هب عورـش  رد  دوـب  رارق  تـفگ : ناـمزاس ، نـیا  تـمه  هـب  یناریا  نادنمــشیدنا  ناـگتخیهرف و  راـثآ  یــسررب  یاـه  شیاـمه
نآ رب  مـیداد و  تـسد  زا  ار  یحریف  رتـکد  اـم  داـتفا و  دـب  قاـفتا  نـیا  هنافـسأتم  هـک  میزادرپـب  یرگید  دنمــشیدنا  یــسررب 

.میهد صاصتخا  وا  هب  ار  تسشن  نیا  ات  میدش 
یا هنوگ هب  داتسا  نیا  یتیصخش  یاه  یگژیو دوزفا : یهاگشنادداهج ، اب  دیقف  داتسا  نیا  کیدزن  طابترا  هب  هراشا  اب  یو 

.دندش یم وا  تیصخش  بذج  همه  هک  دوب 
.دوب یقالخا  اب  فیرش و  ناسنا  وا 

.تشاد صخشم  یرکف  هژورپ  وا 
رد قرغ  هک  دوب  نیا  وا  رگید  یگژیو  درک و  یم راـک  دنمـشور  هک  نیا  یکی  تشاد ؛ مهم  یگژیو  ود  نینچمه  یحریف  رتکد 

دوب دوب یسایس   یسایس رگرگ   شنک شنک شیدنا  وو   شیدنا فرژ فرژ یرکفتم   یرکفتم یحریف ؛ ؛ یحریف

یهاگشنادداهج تاراشتنا  نامزاس  تمه  هب  یحریف  دوواد  رتکد  نیملسملاو  مالـسالا  تجح راثآ  دقن  یـسررب و  یملع  شیامه 
.دش رازگرب  دیقف  داتسا  نیا  تشذگرد  زور  نیملهچ  ندیسرارف  تبسانم  هب  و 
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.تخادرپ یم نامدوخ  تنس  یسررب  هب  هدرک و  هدافتسا  اه  هشیدنا نآ  زا  دوبن و  برغ  هشیدنا  برغ و 
.تسین یفاک  دیقف  داتسا  نیا  یسررب  یارب  شیامه  نیا  اعطق 

دوبن ناونع  مسا و  لابند  یحریف 

هب هراــشا  اــب  یملع  شیاــمه  نـیا  رد  نارهت  هاگــشناد  یــسایس  موــلع  داتــسا  ینــالیگ ، یقثوــم  دــمحا  رتــکد  هـمادا  رد 
زا هک  تسا  یتعرسرپ  ریت  یحریف  رتکد  درک : راهظا  وا ، یرکف  روخـشبآ  یحریف و  رتکد  یهاگـشناد  یوزوح و  تالیـصحت 

.دوش یم هاگشناد  دراو  هدش و  اهر  تنس  هلچ 
.تسا نارهت  هاگشناد  هدش  گرزب  وا 

.دیود یم شلابند  ناونع  مسا و  هکلب  دوبن  ناونع  مسا و  لابند  دوبن ؛ حرطم  شیارب  ناونع  مسا و 
.تشاد ار  ناریا  اه و  هدید متس هغدغد  هعماج و  ناسنا ، هغدغد  هکلب  تشادن  ار  هقف  نید و  هغدغد  طقف  وا 

.تسا لیصا  ناهاوخ  هطورشم  یرکف  تنس  همادا  وا  رکفت 
لابند هب  وا  تفگ : تسناد و  یرهطم  هللا  تیآ دیهـش  ینییان و  هللا  تیآ یدابآدسا ، نیدلا  لامج ور  هلابند ار  یحریف  یو 

هک نامه  یفلـس ؛ مالـسا  مان  هب  دوش  یم یناـیرج  هجوتم  دـیآ ، یم  رتولج  هچره  دوب و  هتینردـم  هقف و  ههجاوم  خـساپ 
یمالـسا شیپ و  عـماوج  یارب  تـسا و  هدـمآ  نوریب  تنــس  لد  زا  هـک  یمالــسا  ییارگداـینب  مییوـگ  یم نامــسورد  رد  اـم 

.تسا هدوب  هنیزهرپ 
دوــب و هتینردــم  تنـــس و  یناوخزاــب  دـــقن و  لاــبند  هــب  یحریف  رتــکد  درک : ناــیب  دوــخ  نانخـــس  زا  یرگید  شخب  رد  یو 

.تشاد مه  ییاه  تفرشیپ
.دید یم هعیش  هقف  رد  ار  ناکما  نیا  دوب و  هدناوخ  بوخ  ار  اپورا  خیرات  یحریف 

.دوب قیمع  رایسب  یحریف  رتکد  داد : همادا  یقثوم  رتکد 
.دوب شیدنا  فرژ رایسب  هکلب  دوبن  رکفتم  هیقف و  افرص  وا 

.تشاد حلص  هب  یتوافتم  هاگن  دوب و  یوگ » هدیزگ یوگ و  مک  » هنومن
دنک حرط  ار  ییانام  یاه  شسرپ تسناوت  یحریف 

طقف یحریف  رتکد  درک : راهظا  یملع  شیامه  نیا  رد  مه  یمزراوخ  هاگشناد  یسایس  مولع  داتسا  یریـصن ، ریدق  رتکد 
رد یـسایس  هشیدـنا  مه  نآ دوـب ؛ یـسایس  هشیدـنا  شزوـمآ  شراـک  دوـب و  ملعم  کـی  وا  دوـبن ، یـسایس  دنمـشیدنا  کـی 

.قرش برغ و  هن  رصاعم ، مالسا 
یدنمـشناد یحریف  تفگ : تخادرپ و  یحریف  داتـسا  یاه  هغدـغد هشیدـنا و  هرابرد  ییاـه  شـسرپ حرط  هب  همادا  رد  یو 

یاه شـسرپ تسناوت  طسوتم ، یتشیعم  یگداوناخ و  تیعـضو  اب  لماک و  لالقتـسا  اب  یزابدناب و  تنار و  نودب  هک  دوب 
.تسا تالاوس  هب  نداد  باوج  زا  رت  مهم شسرپ  حرط  یسایس  هشیدنا  رد  دنک و  حرطم  دوخ  هزوح  رد  ار  ییانام 

یدنمـشناد یحریف  رتکد  درک : راـهظا  نارهت  هاگـشناد  یـسایس  مولع  داتـسا  ناـیرتشا ، ثرمویک  رتکد  تسـشن  همادا  رد 
.دوب عضاوتم 

.درک یم تفلاخم  هناندمتم  درک و  یم ثحب  هناندمتم  دوب ، یندمتم  ناسنا  وا 
زا تشاد ، یـسایس  هقف  هزوح  رد  یلاوس  رگا  تسا و  هدرک  راک  رتمک  یـسایس  هشیدنا  هزوح  رد  هک  نیا  هب  هراشا  اب  یو  
هب نیوـک  تیب  هدـیدپ  اـب  هـقف  هجاوـم  مراد ، یـسایس  هـقف  هزوـح  رد  نوـنکا  هـک  یلاوـس  تـفگ : دیـسرپ ، یم یحریف  رتـکد 

.تسا نردمارف  تلود  زا  یشخب  ناونع 
نردـم تسپ تلود  اـب  هجاوـم  رد  یـسایس  هـقف  ـالاح  دز و  دوـخ  یزاـسزاب  هـب  تـسد  هتینردـم  اـب  هجاوـم  رد  تنـس  هـقف و 

؟ دوب دهاوخ  لکش  هچ  هب  زکرمتمدض  زکرمتمریغ و 

، یریاــشع بیبــح  رتــکد  شخب ، نـیا  رد  هـک  تـشاد  صاــصتخا  ناوــج  نارگــشهوژپ  هـب  زین  شیاــمه  نـیا  مود  شخب 
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.دنتفگ نخس  یحریف  رتکد  یرکف  هژورپ  راثآ و  هرابرد  یمشاه  داوج  روپ و  قلاخ یفطصم 
رگ شنک یسایس  دنمشیدنا  یحریف ،

دیفم هاگشناد  یسایس  مولع  داتـسا  یعیفـش ، دومحم  رتکد  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح زین  شیامه  نیا  مود  لنپ  رد 
.تسین ریذپ  ناکما مینک ، تبحص  یحریف  رتکد  لیاضف  هرابرد  میهاوخب  رگا  تفگ : مق 

وا هـکلب  دوـبن  درک ، یم سیردــت  هتفرگداـی و  یبوـخ  هـب  ار  یــسایس  شناد  افرــص  هـک  یداـع  دنمــشیدنا  ناــشیا  مرظن  هـب 
رثوم یتارییغت  اب  دراد  شالت  دنک و  یم یریگیپ  ار  هعماج  تالوحت  هک  یدنمـشیدنا  دوب ؛ یرگ  شنک یـسایس  دنمـشیدنا 

.دوش عقاو 
یـشنک دوب ، دنمـشیدنا  هک  یتهج  زا  نارحب  نآ  هب  عجار  دـهد و  صیخـشت  ار  یناریا  هعماج  نارحب  ات  درک  یم  شـالت  وا 

.دهد هئارا 
مالـسا نید  هب  ییارگرادتقا  نیا  هتبلا  دوب ؛ یمالـسا  عماوج  رد  ییارگرادتقا  دوب ، هداد  صیخـشت  یحریف  رتکد  هک  یدرد 

.دوبن طوبرم 
: تفگ تخادرپ و  یـسایس  هقف  هزوح  رد  وا  تاـعلاطم  یحریف و  رتـکد  یروآوـن  هب  دوـخ  نانخـس  زا  یرگید  شخب  رد  یو 

.دوب یرگ  شنک یسایس  دنمشیدنا  یحریف 
.دوب هدروآ  دوجو  هب  ینتشاد  تسود لماک و  یناسنا  وا  زا  هک  تشاد  یناسنا  لیاضف  داتسا  نیا 

ناریا رد  نوناق  موهفم  هرابرد  ینایاپ  نارنخس  ناونع  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  هفسلف  داتسا  یرصن ، هللادبع  رتکد 
.تفگ نخس  رصاعم 

نامز هب  نوناق  تموکح و  هرابرد  تالاوس  نیلوا  تفگ : دراد ، هتـشذگ  لئاسم  رد  هشیر  زورما  لئاسم  هک  نیا نایب  اـب  وا 
.ددرگ یمرب ناریا  سور و  یاه  گنج

.دننک یم حرطم  ار  اه  شسرپ نیا  ماقم  مئاق  ازریم و  سابع 
.دنک یم زاغآ  هیوفص  لوا  زا  ار  دوخ  یاه  ثحب یحریف  رتکد 

هک دندرک  یم حرطم  ار  لاوس  نیا  دیاب  رظن  هب اما  دنک  یم زاغآ  تناک  تراکد و  زباه و  نوچ  یبرغ  نارکفتم  اب  ار  ثحب  وا 
؟ میدوب هنوگچ  رظنم  نیا  زا  ام  اما  تشاد  ار  نارکفتم  نیا  برغ  میتشاد ؟ ار  یناسک  هچ  ناریا  رد  ام 

.دنک یم حرطم  ار  ددجت  تسایس و  نید ، ثحب  دوخ  باتک  زا  یرگید  شخب  رد  یحریف  موحرم  داد : همادا  یرصن 
، میتـشاد هطورــشم  زا  دـعب  ار  ییاهریــسم  هـچ  اـم  هـک  نـیا  اـما  دـنک  یم حرطم  هدرک ، یط  برغ  هـک  ار  یریــسم  ادـتبا  وا 

.دریگ یم هدیدان 
.مینکشب نارکفنشور  ای  نارادمتسایس و  رس  رب  ار  اه  هزوک هساک  دیابن 

.میتشادن هنیمز  نیا  رد  یدج  هجوت  هدوب و  هفسلف  یلصا  لضعم  میتشاد و  رکف  شناوخ  رد  یتالضعم  مه  ام 
ناشنرطاخ یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  هفـسلف  داتـسا  یهاگـشنادداهج ، تاراـشتنا  ناـمزاس  یموـمع  طـباور  شرازگ  هـب 

.دراد دیکأت  نآ  رب  هدرک و  هراشا  یفسلف  حور  هب  لامجدیس  هطورشم ، هرود  رد  درک :
.دوب تسایس  نید و  طابترا  دراد ، دیکات  وا  هک  یساسا  فعض  هطقن  دنک و  یم هراشا  عوضوم  نیا  هب  مه  یحریف  رتکد 

زاـغآ یباراـف  زا  ار  لـئاسم  نیا  دوـب  رتـهب  مرظن  هب  هک  دـنک  یم هراـشا  اردـصالم  هشیدـنا  هب  نوناـق  ثـحب  رد  یحریف  رتـکد 
.تخادرپ یم نارگید  هب  دعب  درک و  یم

مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

، یمتاخ دمحمدیس  یدرجورب ، فرشا  ینارنخس  یحریف / موحرم  تشذگرد  زور  نیملهچ  مسارم  زا  نارامج  شرازگ   
نارامج یربخ  هاگیاپ  ...و -  یتالحم  شورس  دمحم  یکیناخ ، یداه 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / زوین  فاصنا   

طخرب يتسـشن  يياـبطابط ، همالع  هاگشناد  تيريدـم  هدكـشناد  يملع  ياـه  نمجنا يگزاـت  هـب  تشوـن : داـمتعا  هماـنزور 
مولع ريزو  نيعم ، يفطـصم  تسـشن  نيا  رد  هك  دندرك  رازگرب  يروانف  تاقيقحت و  مولع ، ترازو  دركلمع  يـسررب  هرابرد 
عمجم ريبد  دازكاپ ، اضرريما  ييابطابط و  همالع  هاگشناد  يملع  تايه  وضع  هوكساط ، يدنسرخ  يلع  تاحالـصا ، هرود 

هب هراـشا  اـب  دازكاـپ  تسـشن  نيا  يادـتبا  دنتـشاد و  روضح  تسـشن  نيا  رد  همالع  هاگشناد  يملع  ياـه  نمجنا يمومع 
تاحالـصا هرود  رد  مولع  ترازو  نواـعم  ناـيفيرظ ، اـضرمالغ  روضح  زا  ييوجـشناد ، ياـه  لكـشت هب  زوجم  ياـطعا  مدـع 

ياه لكـشت ياه  تيدودـحم نايوجـشناد و  هيلع  يطابـضنا  همان  هويـش بيوصت  هب  هراـشا  هماـنرب و  نيا  رد  تكرـش  يارب 
.درك هراشا  ييوجشناد 

دنك تمواقم  دياب  مولع  ترازو 
ياـه لكــشت يور  شيپ  ياـه  تيدودــحم يطابــضنا و  هماــن  هويــش بيوـصت  هراــبرد  تســشن ، نـيا  رد  نـيعم  يفطــصم 

نوناـك دـياب  هاگـشناد  هك  ارچ  دـشاب ؛ هعماـج  زا  نآ  يريذـپريثات  زا  رتـشيب  دـياب  هاگـشناد  يراذـگريثات  تـفگ : ييوجـشناد 
.دشاب يژرنا  ششوج و 

رب يدـيماان  سأي و  هكنيا  هن  دـنراذگب ، تبثم  ريثات  ات  دـشاب  رتالاب  متـسيس  ييايوپ  كرحت و  دـياب  مه  ينارحب  طيارـش  رد 
.دراذگب رثا  نآ 

هظحل كي  يتح  نالووسم  اه و  هاگتسد ديابن  نم  رظن  هب  دشاب و  يهاگشناد  تايح  هب  هتـسباو  دناوت  يم هعماج  تايح 
.دنوش يديماان  سأي و  راچد  ميراذگب  ديابن  دنتسه و  ام  ناتسد  رد  يتناما  ناناوج ، هك  ارچ  دنهدب ؛ تسد  زا  ار 

.تسا يعامتجا  يديماان  تفآ ، نيرت  گرزب
، تسيز طيحم  يرگدادـما ، يعامتجا ، ياه  هزوح رد  يرايـسب  ييوجـشناد  ياه  لكـشت دـناوت  يم هاگـشناد  ره  هكنآ  لاح 

.دوش هاگشناد  وجشناد و  ييافوكش  ثعاب  ات  دشاب  هتشاد  يسايس و … يرنه ،
يحانج يبزح و  هن  تسا ، يلم  داهن  هاگشناد 

.دش لواپچ  مهد  مهن و  تلود  رد  مولع  ترازو  تارايتخا  زا  يرايسب  دهد : يم همادا  تاحالصا  تلود  مولع  ريزو 
ياـهداهن يگنهرف و  بـالقنا  يلاــع  ياروـش  زورما  تخادــنا ؛ هناــخترازو  ندرگ  رب  ار  تالكــشم  هـمه  ناوـت  يمن نيارباــنب 

نيا هـك  ارچ  دـنك ؛ تمواـقم  يگداتـسيا و  موـلع  ترازو  دور  يم راـظتنا  هـك  دـنراد  شقن  اـه  هاگـشناد تيريدـم  رد  يماـظن 
.تسا مولع  ترازو  يتنس  ياه  تيلووسم وزج  تمواقم 

.مينك عافد  هاگشناد  تمرح  زا  دياب  ام 
.مينك غالبا  هاگشناد  هب  مينك و  نييعت  تيلاعف  يارب  ينوناق  يبوچراچ  دياب  هك  تسا  نيا  نم  يلوصا  هاگن 

ريگرد هكنآ  نودـب  دـننك ، تيلاـعف  دـنهدب و  ليكـشت  ار  دوـخ  لكـشت  هك  ميهدـب  لـمع  يدازآ  نايوجـشناد  هـب  نآ  زا  سپ 
.دنوش زوجم  نتفرگ  يساركورب 

هاگشناد هاگشناد تمرح   تمرح زازا   عافد   عافد
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.دنك تراظن  دياب  افرص  زين  هاگشناد 
.دنهدب همادا  ار  ناش  تيلاعف دياب  اه  لكشت هن ، رگا  اما  دوش  دروخرب  نآ  اب  دوب ، بوچراچ  زا  يفلخت  رگا 

.تسام زا  لكشم  مينيب ، يم تينما  فالخ  نظءوس و  اب  ار  زيچ  همه  ام  هكنيا 
؟ دشاب ربخ  هچ  تسا  رارق  دـنهد  يمن زوجم  دـننك ، رازگرب  رانيبو  دـنهاوخب  هاگـشناد  يملع  ياه  لكـشت انورك ، نارحب  رد 

.ميدرك يم رازگرب  رذآ  مسارم ۱۶  هشيمه  ام 
رادروـخرب يرتـشيب  تاــيقالخا  لداــعت و  زا  هـك  ارچ  ميــشاب ؛ هتــشاد  وجــشناد  دنمــشناد و  هـب  دــياب  ار  داــمتعا  نيرتـشيب 

.دنتسه
.يحانج يبزح و  داهن  هن  تسا و  يناهج  يلم و  داهن  هاگشناد 

.داد رييغت  ار  اه  هاگن دياب 
دننك عافد  نآ  زا  نالووسم  هدش و  ليدـبت  يمومع  تساوخ  هب  دوش ، عورـش  دـيتاسا  وجـشناد و  زا  دـياب  هاگن  رييغت  نيا 

.دننك ليدبت  تسايس  يشم و  هب  يگنهرف  بالقنا  يلاع  ياروش  سلجم و  رد  ار  نآ  و 
.دوش يمن لح  يا  هلاسم يتوافت  يب توكس و  اب 

.دوش ثحب  هراب  نيا  رد  بترم  دياب 
.دننك تلاخد  هاگشناد ، نوريب  زا  ديابن  نالووسم 

.دنوش يم لح  لئاسم  زا  يرايسب  دنوش ، نايهاگشناد  لمع  لالقتسا  راتساوخ  لوا  هجرد  رد  رگا 
هاگشناد رد  هاگشناد  نافلاخم  مهس 

تاـبلاطم تفگ : اـه  تيلاـعف هاگـشناد و  رب  تراـظن  لرتـنك و  هراـبرد  زين  هوكـساط  يدنـسرخ  يلع  تسـشن  نيا  همادا  رد 
.دنشاب تيولوا  رد  دياب  ييوجشناد 

.تسا هاگشناد  شرورپ  يارب  هاگشناد  نوريب  هاگشناد و  رد  اه ، شنكاو شنك و  همه 
هك دنتسه  روشك  رد  يدنمتردق  نارگيزاب  هك  ميراد  يعامتجا  دنمتردق  ياهورين  يرس  كي ام  هك  تسا  نيا  تيعقاو  اما 
هك دنتـسه  يياـهورين  هك  ارچ  ميزادـنيب ؛ تيريدـم  ندرگ  رب  ار  اـهداريا  هـمه  مـينك و  تواـضق  هـفرط  كـي ميناوـت  يمن اـم 

.دنراد مهس  مه  اه  هاگشناد رد  دنتسه و  هاگشناد  فلاخم 
.تسين روآ  طاشن هاگشناد  يگنهرف  يملع و  ياضف  منئمطم 

هاگشناد داهن  لالقتسا  يملع و  تيفيك  تيمها  رد 
طيارـش رد  دـياب  هاگـشناد  دـيوگ : يم ييوجـشناد  تيلاـعف  تيمها  هـب  هراـشا  اـب  تسـشن  نـيا  هـمادا  رد  نـيعم  يفطـصم 

.دشاب هتشاد  يرتشيب  يشخبرثا  ينارحب 
هاگـشناد و دـشاب و  اـيهم  هاگـشناد  داـهن  لالقتـسا  يملع و  تـيفيك  دـشاب ؛ هاگـشناد  هاگـشناد ، هـك  طرــش  نـيا  هـب  هـتبلا 

.دشاب هتشاد  تيلووسم  ساسحا  دوخ  هعماج  هب  تبسن  زين  وجشناد 
.دنا هتشاد بيشن  زارف و  فلتخم  طيارش  اه و  تلود رد  دنچره  دنرادروخرب ، طيارش  نيا  زا  ام  ياه  هاگشناد هتبلا 

.ميشاب هتشاد  راظتنا  هاگشناد  هعماج و  يگتفاي  هعسوت طيارش  اب  بسانتم  دياب  ام 
يلاع شزومآ  ماظن  رد  يراتخاس  لوحت  هك  مدرك  هيارا  سلجم  هب  يحرط  متـشاد ، ار  مولع  ترازو  تيلووسم  هك  يناـمز 

تاقيقحت و مولع ، ترازو  هب  هناخترازو  نيا  ناونع  نآ  هجيتن  رد  ديايب و  دوجو  هب  يـشخب  ماجـسنا يعون  ات  دوب  ناريا  رد 
طاـبترا اـت  دوب  هناـخترازو  نيا  يدركراـك  يياوتحم و  رييغت  هكلب  دوـبن ، ناوـنع  رييغت  كـي  اـهنت  هك  درك  ادـيپ  رييغت  يرواـنف 

هرادا هاگـشناد ، هـب  راـيتخا  نداد  ييادززكرمت ، تمـس  هـب  دـيايب و  دوـجو  هـب  روـشك  هعـسوت  ياـه  هماـنرب هاگـشناد و  نـيب 
.ميورب اه و … هاگشناد ييانما  تايه 

لوــحت نـيا  مـهد  مـهن و  تـلود  رد  ادــعب  دــش و  فــقوتم  ناــبهگن  ياروــش  داريا  رطاــخ  هــب  هار  هــمين  رد  هنافــساتم  اــما 
.دش هتشاذگ  اپريز  يراتخاس 
.ميتسين يبولطم  طيارش  رد  زورما 

يعامتجا يقالخا و  تيلووسم  يعون  هكلب  يملع ، تيلووسم  كي  اهنت  هن هعماج ، لابق  رد  تيلووسم  ساسحا  هك  ارچ 

 



.تسا
يملع و يعامتجا ، ياـه  هنيمز رد  اـه  هاگـشناد هب  دـش و  يم داـجيا  يراـتخاس  تارييغت  تلود  نيا  رد  هك  متـشاد  راـظتنا 

.دوب هدش  ينيب  شيپ مراهچ  همانرب  رد  هك  يا  هتكن دش ، يم رايتخا  ضيوفت  يشهوژپ 
يلاع شزومآ  رب  يتلود  ينارمكح  بيسآ 

، ينارمكح عون  نيا  هك  هدوب  يتلود  ام  يلاع  شزومآ  ينارمكح  يخيرات  روط  هب  تسا : هتفگ  هراـب  نيا  رد  مه  يدنـسرخ 
.تسا لرتنك  نآ  هلاسم  نيرت  مهم دراد ؛ ار  دوخ  بئاصم 

؛ تشاد دـنهاوخن  ار  عاـمتجا  رد  شقن  ياـفيا  يارب  روناـم  تردـق  نادـنچ  اـه  هاگـشناد دـشاب ، هتـشاد  دوجو  لرتنك  يتقو 
.دننك لمع  يياه  لمعلاروتسد ساسا  رب  دياب  هك  ارچ 

هب هك  دـندوب  يتاجرد  هكلب  دـندوبن ، يوهام  تارييغت  نيا  اما  هداد  خر  يتارييغت  هچ  رگ  زورما ، هب  اـت  نونفلاراد  ناـمز  زا 
.تسا هدوب  يزود  هنيپ دح  رد  هنايماع  نابز 

يتبثم تاقافتا  اما  دش ، يزوس  تصرف دـنهدب و  ماجنا  ار  اهراك  يرـس  كي  دنتـسناوت  يم دـنچ  ره  يلعف  تلود  رد  هتبلا 
.تسا هداد  خر  مه 

يللملا نيب يملع  تايه  تيعونمم 
اه هاگشناد رد 

هتـشاد يللملا  نـيب يملع  تاـيه  وـضع  ميناوـت  يمن هـك  ميتـسه  اـيند  ياـهروشك  دودـعم  وزج  اـم  داد : هـمادا  يدنــسرخ 
.ميشاب

تيعقاو دـننك و  يمن تياعر  ار  يعاـمتجا  تلادـع  يملع ، تاـيه  بذـج  رد  اـه  هاگـشناد هك  تشاد  دوجو  هدـيا  نيا  نوچ 
.دراد دوجو  شيب  مك و  داقتنا  نيا  هك  تسا  نيا 

.درادن دوجو  ام  هاگشناد  داهن  يارب  ورين  بذج  يلام و  لالقتسا  نوچ 
تسا فعاضم  ملظ  هلاقم  پاچ  هب  وجشناد  رابجا 

پاچ يارب  يرتكد  نايوجشناد  هب  راشف  تسه ، ناريا  رد  اما  تسين  موسرم  ايند  يلاع  شزومآ  رد  هچنآ  درك : هفاضا  وا 
.تسا هلاقم 

.تسا هداد  جاور  ار  يسيون  هلاقم هراكم  رازاب  هدرك و  داجيا  يناور  بيسآ  نايوجشناد  يارب  هلاسم  نيا 
.دنك داجيا  يتارييغت  اتسار  نيا  رد  هك  تشاد  ار  تصرف  نيا  مولع  ترازو  يلعف  هرود 

.دنتسه يناور  تالكشم  راچد  دنتسه و  عافد  راويد  تشپ  هلاقم  پاچ  مدع  رطاخ  هب  هك  مراد  يدايز  نايوجشناد  نم 
.ميدهاش زين  ار  عامتجا  رد  نابيتشپ  دوبن  يليصحتلا و  غراف زا  سپ  يراكيب  تاونس ، ديدمت  مدع  فرط  نآ  زا 

.دوش يم رت  گنت زور  ره  شدبس  هك  تسا  يا  هداوناخ وجشناد  نابيتشپ  اهنت  زورما 
.دننك يراك  هنيمز  نيا  رد  لقادح  دياب  هدنام ، يقاب  هامدنچ  نيا  رد  هك  منك  يم ركف  نياربانب 

يسايس هزيگنا  اب  يتيريدم  عاطقنا  گرزب ؛ لكشم  كي 
.ميتشاد لوفا  يدازآ ، لالقتسا و  رد  ام  تسا : دقتعم  نينچمه  نيعم  يفطصم 

.دش داجيا  بذج  هتيمك  مهن  تلود  زا  اما  دش ، يم زاغآ  يشزومآ  هورگ  رد  هاگشناد  باختنا  ام ، هرود  رد 
.دندروآ نيياپ  ار  يملع  تيفيك  دنتفرگ و  رارق  يداصتقا  طيارش  ريثات  تحت  ام  ياه  هاگشناد

نيا تفرشيپ  مدع  ليلد  هك  دندوب  دقتعم  تفرگ ، لبون  هزياج  هك  ناملسم  دنمـشناد  نيلوا  مالـسالادبع ، رتكد  موحرم 
.دنك يمن اديپ  همادا  اه  تسايس هك  تسا 

تـسين و يداــصتقا  نارحب  تــسا ، گــنهامه  سلجم  اــب  تــسا و  يوــق  تــلود  دــهد ، يم خر  يلوــحت  عــطقم  كــي  رد 
.دوش يم هتشاذگ  اپ  ريز  تالوحت  تارييغت و  نيا  همه  دعب  تلود  رد  اما  دوش  يم عضو  يبوخ  ياه  تسايس

.دنك يم اديپ  يتيريدم  رييغت  يداصتقا ، يسايس و  طيارش  تحت  اه  تسايس ينعي 
.يسايس ياه  هزيگنا اب  تيريدم  عاطقنا  ينعي  نيا 

، نم يافعتـسا  زا  سپ  اـما  دـندوب  قـفوم  مـه  رايـسب  هـك  دـش  يباـختنا  هاگـشناد ، ياـسور  زا  رفن  نـييعت ۱۵  اـم  هرود  رد 

 



.درك عونمم  ار  هيور  نيا  يگنهرف  بالقنا  يلاع  ياروش 
.تسا ريزو  تارايتخا  وزج  دنچ  ره 

.دشاب تارييغت  گنهاشيپ  دياب  طقف  هاگشناد 
يراـظتنا هچ  گـنهرف و … داـصتقا ، زا  دـشاب ، هتـشاد  ينينچ  نيا زيخ  تفا و  يـسايس ، لـئاسم  رطاـخ  هب  هاگـشناد  يتقو 

!؟ تشاد دوش  يم
دنزادرپ يم هيرهش  نايوجشناد  دصرد   ۸۵

حرطم ناهج  رد  يا  هدـيا تفگ : اه  هاگـشناد يزاـس  يراـجت ثحب  هب  دورو  اـب  نيعم  ياـه  تبحـص همادا  رد  زين  يدنـسرخ 
هجدوب زا  دصرد  ات ۱۵  هك ۵  دوب  رارق  نيا  زا  درك ، يم حرطم  هديا  نيا  هك  يمهف  هك  هاگـشناد  يزاس  يراجت ناونع  اب  دش 

ناريا رد  اـما  دوـش  لـصاح  يــشناد  تــالوصحم  شورف  زا  يقباــم  دوـش و  نيماــت  نايوجــشناد  هيرهــش  زا  هاگــشناد  ره 
.دنك يم نيمات  نايوجشناد  زا  ار  دوخ  هجدوب  لك  هك  ميراد  يهاگشناد 

.ناشدوخ هنيزه  اب  رگيد  دصرد  دنناوخ و ۸۵  يم سرد  تلود  هنيزه  اب  ناريا  نايوجشناد  دصرد  اهنت ۱۵٫۳  نونكا  مه
.تسا يدصرد  يلرتنك ۱۰۰  يلاع  شزومآ  رب  تلود  لرتنك  اما 

رب رازاب  ميژر  هطلـس  ينعي  نيا  درادن ؛ مه  لالقتـسا  اما  دريگ  يمن لوپ  تلود  زا  هاگـشناد  دهد ، يم لوپ  وجـشناد  ينعي 
! هاگشناد

.مينك سيردت  يللملا  نيب نابز  هب  ميناوت  يمن ام  نينچمه 
.دوش هتفرگ  زوجم  دياب  هك  صاخ  دراوم  رد  رگم 

.تسا هدش  ضقانت  راچد  لمع  رد  اما  تسا  حرطم  يللملا  نيب يوجشناد  بذج  هديا  زين  نيا  زج  هب 
زوـجم موـلع  ترازو  اـما  دــنروايب  يللملا  نـيب يوجــشناد  اـه  هاگــشناد يارب  دــنهاوخ  يم هـك  دنتــسه  يياـه  تكرــش ـالثم 

مایپ یاهتنا.دهد  يمن
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ناراگنربخ  هاگشاب   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تاقافتا ریثات  تحت   SeGaP۲۰۲۰ یرازگرب رد  هدـش  داجیا  تارییغت  هب  شیاه  تبحـص رد  یدـج  یاه  یزاب هزیاـج  ریبد   
.درک هراشا  زین  هتشذگ  یاه  هرود زا  هدش  یدنب  عمج یاه  زاین ناریا و  ایند و  رد  هدمآ  شیپ 

زا هک  میراد  هزوح  نیا  رد  لاعف  یملع  زکارم  اب  یللملا  نیب یلم و  حطس  رد  ییاه  یراکمه ام  تفگ : نینچمه  یرهاط   
، یتخانــش موـلع  هدکــشهوژپ  یتــشهب ، دیهــش  هاگــشناد  یتخانــش  موــلع شناد  زغم و  هدکــشهوژپ  هـب  ناوــت  یم هـلمج 
، نارهت هاگــشناد  یکــشزپ  موــلع  هدکــشناد  یــشخبناوت ، یتــسیزهب و  موــلع  هاگــشناد  یداــینب ، یاــه  شناد هاگــشهوژپ 

دئوس  KTH هاگشناد لیی و  هاگشناد  روند ، هاگـشناد  یعامتجا  کیتابر  هاگـشیامزآ  رتویپماک و  قرب و  یـسدنهم  هدکـشناد 
اب نادـنمقالع  یراذـگ  هیامرـس ای  یراکمه  ناکما  زا  شهوژپ ، تسد  رد  یاه  هژورپ هب  هراشا  نمـض  نایاپ  رد  وا.درک  هراشا 

.داد ربخ  فیرش  یتعنص  هاگشناد  کیتابر  بطق 

یایا هنایار هنایار یزاب   یزاب یحارط   یحارط همزال   همزال ینف   ینف یرنه  وو   یرنه یناسنا ، ، یناسنا مولع   مولع ردرد   هدرتسگ   هدرتسگ تاقیقحت   تاقیقحت

هب زاغآ  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  زورما  یدج  یاه  یزاب میزوپمـس  حاتتفا  اب  یدج ۱۳۹۹ ، یاه  یزاب هزیاج  نیمراهچ  یادها 
.درک راک 
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زا ( The Barn  ) نراـب یراـجت  ریدـم  یژورتـسا ، نـیلوژ  یدـج  یاـه  یزاـب نـالاعف  یراـجت  یاـه  وـگلا یناـسرزور  هـب  موزل   
یراـجت هـبنج  صوـصخ  رد  یعماـج  شهوژپ  هـک  دــنله  رد  یدــج  یاـه  یزاـب هدــنهد  هعــسوت هدــننکدیلوت و  یاــه  تـکرش
تعنـص نیا  رد  لاـعف  ناـنیرفآراک  ناریدـم و  اـب  اتـسار  نیا  رد  هک  یددـعتم  یاـه  هبحاـصم هداد و  ماـجنا  یدـج  یاـه  یزاـب

.تسا هدش  هتخانش  هزوح  نیا  رد  قفوم  دارفا  زا  یکی  هب  هداد ، ماجنا 

یاـه یزاـب هزیاـج  نیمراـهچ  ناوج ، ناراـگنربخ  هاگـشاب  یزاـجم  یاـضف  هورگ  تاـطابترا  یاـیند  هزوـح  راـگنربخ  شرازگ  هب 
هاگشناد یرادباسح  تیریدم و  هدکـشناد  رد  یدـج  یاه  یزاب مویزوپمـس  حاتتفا  اب  و  هام ، ید  موس  زورما  یدج ۱۳۹۹ 

.درک راک  هب  زاغآ  یئابطابط  همالع 
دراد هجوت  هب  زاین  روشک  رد  یدج  یاه  یزاب هعاشا  یزاس و  یراجت

تــسایس تاـقیقحت  زکرم  سیئر  یئاــبطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع  ینیئاـن ، یروـن  یـضاق شورـس  دـیس 
گرزب فعـض  زا  دادیور  نیا  یملع  شخب  ناونع  هب  یدج  یاه  یزاب مویزوپمـس  شخب  تیمها  رب  دیکات  اب  روشک  یملع 

تیریدـم و هدکــشناد  لاـسما  هـک  تـفگ  درب و  ماـن  هعماـج  رد  اـه  نآ هعاـشا  یزاـس و  یراـجت رد  یدــج  یاـه  یزاـب هزوـح 
یزاس و یراجت عوضوم  هب  یدج  هجوت  فدـه  اب  ار  دادـیور  نیا  مویزوپمـس  شخب  ینابزیم  یئابطابط  همالع  یرادـباسح 

.تسا هتفریذپ  اه  یروآون هعاشا 
لاسرا تالاقم  رد  یراذـگ  تسایـس یزاـس و  یراـجت شخب  مهـس  زونه  هک  درک  ناـشنرطاخ  مه  ار  هتکن  نیا  یرون  یـضاق

رد هـک  یهجوـت  اـما  دـنراد ، یتخانـش  موـلع  دـننام  ییاـه  شخب ار  یلـصا  شقن  تـسا و  مـک  مویزوپمــس  شخب  هـب  هدـش 
، هدـش یدـج  یاـه  یزاـب یروآوـن  یراذــگ  تسایــس اـه و  یرواـنف هعاـشا  عوـضوم  هـب  یدـج ۱۳۹۹  یاـه  یزاـب موـیزوپمس 

.تسا هدنیآ  یاه  لاس رد  هزوح  نیا  هب  رتشیب  هجوت  شخبدیون 
یاه یزاـب تعنـص  هعـسوت  هک  تفگ  مه  ار  هتکن  نیا  شنانخـس  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وـضع  نیا 

رد یدـج  یاـه  یزاـب هـب  یدـج  هجوـت  همزـال  تـسین و  یندـش  هعــسوت  قـیقحت و  شخب  یهارمه  نودـب  روـشک  رد  یدـج 
.تسا یتخانش  مولع  هیاپ و  مولع  رد  قیمع  تاعلاطم  ماجنا  یراذگ و  هیامرس روشک ،

قـیقحت و یملع و  یاـه  درواتــسد نـیرخآ  یراذــگ  کارتـشا هـب  موزل  تـخادرپ  نآ  هـب  ناــیاپ  رد  وا  هـک  یرگید  مـهم  هـتکن 
هزوــح رد  لوــصحم  هعــسوت  یباــیرازاب و  تاــیبرجت  هـئارا  یا و  هتــشر نـیب تروــص  هــب  فــلتخم  یاــه  هدکــشناد هعــسوت 

.تسا یدج  یاه  یزاب هزوح  رد  یوق  یتعنص  هب  یبایتسد  روظنم  هب  راکو  بسک
رادیاپ هعسوت  یارب  یرازبا  ناونع  هب  یدج  یاه  یزاب هب  یشخب  تیعورشم 

هک هتکن  نیا  یروآدای  اب  یدـج  یاه  یزاب هزیاـج  ریبد  یا و  هناـیار یاـه  یزاـب یلم  داـینب  شهوژپ  نواـعم  یریـصن ، دـماح 
، دراد فلتخم  ینـس  یاـه  هدر رد  نکیزاـب  رفن  نویلیم  ناریا ۳۲  لاس ۱۳۹۸ ، نایاپ  ات  یزاـب  فرـصم  راـمآ  نیرخآ  قبط 

رامــش هـب  یعاـمتجا  هاـفر  یداـصتقا و  هعــسوت  یارب  راذـگریثات  ییاـه  رازبا یدـج  یاـه  یزاـب تـهج  نـیا  زا  هـک  درک  دـیکات 
یدربراک یرازبا  ناونع  هب  یدج  یاه  یزاب هب  یـشخب  تیعورـشم یدج  یاه  یزاب هزیاج  یرازگرب  درکیور  هکنیا  دنیآ و  یم

.تسا مهم  فده  نیا  هب  یبایتسد  یارب 
تاقافتا ریثاـت  تحت   SeGaP۲۰۲۰ یرازگرب رد  هدـش  داجیا  تارییغت  هب  شیاه  تبحـص رد  یدـج  یاه  یزاـب هزیاـج  ریبد 

.درک هراشا  زین  هتشذگ  یاه  هرود زا  هدش  یدنب  عمج یاه  زاین ناریا و  ایند و  رد  هدمآ  شیپ 
یاه میت راثآ و  یرواد  یباـیزرا و  هزوح  هب  یتیاـمح  فلتخم  یاـه  داـهن اـه و  ناـمزاس رت  یدـج دورو  تارییغت  نیا  زا  یکی 

.تسا اه  نآ هعسوت  تهج  رد  یراذگ  هیامرس یارب  یزیر  همانرب فلتخم و  یاه  شخب رد  رترب 
یزاــسراو و یزاــب یزیمور ، یاــه  یزاــب زا  مــعا  یدــج  یاــه  یمرگرـــس هزوــح  یارب  هدـــش  داــجیا  تــیفرظ  رگید  عوــضوم 

هتفگ هب  هک  یعوضوم  نیرتمهم  هرخالاب  و  تسا ؛ هدـش  یا  هژیو هجوت  اه  نآ هب  لاـسما  دادـیور  رد  هک  دوب  اـه  زاـس هیبش
عوضوم دادیور و  نیا  یرازگرب  لکش  رد  هک  دوب  انورک  عویش  داد ، رارق  یمهم  تارییغت  عاعـشلا  تحت ار  دادیور  نیا  یو 

.تشاذگ ریثات  نآ 
تسا ریذپ  ناکما  کیتابر  هدکشهوژپ  رد  نادنمقالع  یراذگ  هیامرس  یراکمه و 

 



سیسأت زا  فده  ییوگتفگ  رد  فیرش  یتعنص  هاگـشناد  یتخانـش  یعامتجا  کیتابر  هاگـشیامزآ  وضع  یرهاط ، اضریلع 
نادـنملاس و صوصخ  هب  اه ، ناسنا یگدـنز  رد  رگنامرد  کمک ناونع  هب  اـه  تاـبر زا  هدافتـسا  شهوژپ و   » ار هاگـشیامزآ 

هدـش یحارط  یاـه  هماـنرب هنیزه ، شهاـک  رتشیب و  یـسرتسد  روظنم  هب  هاگـشیامزآ  نیا  تفگ : درک و  ناونع  ناـکدوک »
.دش یدج  یاه  یزاب هصرع  دراو  بیترت  نیا  هب  درک و  رشتنم  یزاجم  یاضف  رد  بسانم  یبلاق  رد  ار  اه  تابر یارب 

دیلوت هب  تسد  هک  تشاد  نآ  رب  ار  هاگشیامزآ  نیا  نارگشهوژپ  یدج ، یاه  یزاب کیتابر و  هصرع  رد  نامزمه  تیلاعف 
.دننزب ...و  یزاجم  تیعقاو  لکش  هب  یزاب  یاه  طیحم

شزوـمآ و دـنور  لیهـست  رد  راـکمه  شقن  دـنراد و  روـضح  رگناـمرد  راـنک  رد  اـه  تاـبر هک  تـسا  نـیا  تـیمها  زئاـح  هـتکن 
نیا تادیلوت  جیاتن و  هطوبرم ، نیلوئسم  یراکمه  اب  هک  دوب  دهاوخ  رترثوم  ینامز  دنور  نیا  اما  دننک ، یم افیا  ار  نامرد 

.دوش مهارف  ینامرد  یشزومآ و  زکارم  رد  اه  نآ گنررپ  روضح  یارب  مزال  رتسب  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  اه  شهوژپ
زا هک  میراد  هزوح  نیا  رد  لاعف  یملع  زکارم  اب  یللملا  نیب یلم و  حطـس  رد  ییاه  یراکمه ام  تفگ : نینچمه  یرهاط 

، یتخانـش موـلع  هدکـشهوژپ  یتـشهب ، دیهــش  هاگــشناد  یتخانــش  موـلع شناد  زغم و  هدکــشهوژپ  هـب  ناوـت  یم هـلمج 
، نارهت هاگــشناد  یکــشزپ  موـلع  هدکــشناد  یــشخبناوت ، یتـسیزهب و  موـلع  هاگــشناد  یداـینب ، یاـه  شناد هاگــشهوژپ 
KTH هاگـشناد لـیی و  هاگـشناد  روـند ، هاگــشناد  یعاـمتجا  کـیتابر  هاگــشیامزآ  رتویپماـک و  قرب و  یــسدنهم  هدکــشناد 

یراذــگ هیامرــس اـی  یراـکمه  ناـکما  زا  شهوژپ ، تـسد  رد  یاـه  هژورپ هـب  هراـشا  نمــض  ناــیاپ  رد  وا.درک  هراــشا  دــئوس 
.داد ربخ  فیرش  یتعنص  هاگشناد  کیتابر  بطق  اب  نادنمقالع 

یا هنایار یزاب  یحارط  همزال  ینف  یرنه و  یناسنا ، مولع  رد  هدرتسگ  تاقیقحت 
ناـیاپ هب  نبروـس  هاگـشناد  ار  دوـخ  تالیـصحت  هک  مویزوپمـس  نیا  نانارنخـس  زا  یوـسنارف  سانـشناور  تندوـه ، اـیلیس 

ور نیا  زا  تسا ، زکرمتم  ناکدوک ـ  رد  یتخانش ـ  هعسوت  دشر و  وا  روحم  یور  شتاعلاطم  یلـصا  روحم  زکرمت و  هدناسر 
.درگن یم لاتیجید  یاه  یزاب تعنص  هب  یا  هیواز نینچ  زا  یو  تاعلاطم 

حارط ناونع  هب زمیگ  کـیپا تفاـس و  یبوی نوـچمه  یزاـب  هدـننکدیلوت  یاـه  تکرـش اـب  وا  یراـکمه  هقباـس  رگید  یفرط  زا 
.دشاب یدنمشزرا  شناد  هبرجت و  بحاص زین  هنیمز  نیا  رد  ات  تسا  هدش  ثعاب  یربراک  هبرجت 

دیاش هک  دراد  یزاب  اـب  بطاـخم  لـماعت  رد  یناوارف  رایـسب  تیمها  یربراـک  هبرجت  یحارط  تفگ : شنانخـس  رد  تندوه 
.میشابن نآ  هجوتم  نادنچ  تسخن  هاگن  رد 

دنک دوـجوم  طیارـش  اـب  قیبـطت  هب  راداو  ار  ناـسنا  دـیابن  یداهنـشیپ  حرط  هک  تسا  لـصا  نـیا  رب  ینتبم  ناـحارط  شـالت 
قیبـطت یناـسنا  یاـه  یگژیو اـب  رورم  هب  لـماوع  یماـمت  یربراـک و  طـبار  یژوـلونکت ، اـت  دروآ  مهارف  ار  یرتـسب  دـیاب  هـکلب 

.دنبای
لوـط رد  هک  تسا  یمیهاـفم  یناـعم و  زا  وا  کاردا  تشادرب و  دـهد ، یم لکـش  ار  یزاـب  اـب  بطاـخم  لـماعت  هوـحن  هچنآ 

رب مکاـح  یاـه  رواـب گـنهرف و  زا  یرتـسب  رد  ناـمز و  رورم  هب  دوـخ  کاردا  هوـق  نیا  هـک  دوـش ؛ یم هجاوـم  اـه  نآ اـب  یزاـب 
.دبای یم شرورپ  دشر و  هعماج 

لماـعت تـیفیک  ندرب  ـالاب  یاتــسار  رد  رظندروـم  یاـه  یگژیو ماـمت  یزاــس  هداــیپ ارجا و  تـسا  نـکمم  دــنچره  دوزفا : وا 
ددـعت و هکنآ  تسخن  داد ؛ رارق  رظندـم  دـیاب  هراومه  ار  یدـیلک  هتکن  ود  اـما  دنـسرب ؛ رظن  هب  یرورـض  یزاـب  اـب  ناـبطاخم 

مود دشکن و  شلاچ  هب  مئاد  روط  هب ار  وا  یرصب  هظفاح  ددرگن و  بطاخم  یمگردرـس  بجوم  یلماعت  رـصانع  یگدیچیپ 
.دنزن مهرب  ار  وا  زکرمت  دحاو ، نامز  رد  راک  نیدنچ  ماجنا  هب  بطاخم  ندرک  راداو  اب  هکنآ 

ات دـنوش  یحارط  یا  هنوـگ هـب دـیاب  زین  هدـش  رکذ  یاـه  دـنیارف یماـمت  هـک : درک  یدــنب  عـمج هنوـگ  نـیا  ار  دوـخ  نانخــس  وا 
.دنک قیوشت  یزاب  همادا  هب  هراومه  ار  بطاخم 

هدرتسگ یتاقیقحت  دنمزاین  هک  تسا  یا  هدیچیپ دـنیارف  یزاب  یحارط  تشاد ، راهظا  ناوتب  دـیاش  نایاپ  رد  بیترت  نیدـب 
.تسا ینف و ...  یرنه ، یناسنا ، مولع  رد  هبناج  همه و 

تسا یزاس  یراجت  یور  شیپ  یاه  شلاچ زا  لوصحم  شورف  یبایرازاب و  ملع  هب  زاین 
نــالرط و هژورپ  عوــضوم  هــب  ییوــگتفگ  رد  اــیتوت  یاوــتحم  دــیلوت  یـــسانشناور و  عماــج  زکرم  ریدــم  یدــمحا ، هفطاــع 

 



یبایرازاب و ملع  هب  زاین  ناوت  یم یزاس  یراجت یاه  شلاچ زا  تفگ : درک ، ادیپ  صاصتخا  یریگدای  هناخ  میت  یریگ  لکش
یاه رهـش رد  اه  نآ هب  یـسرتسد  هک  درک  هراشا  هزوح  نیا  رد  رظن  بحاص دارفا  هب  ندـش  لـصو  لوصحم و  یارب  شورف 

.تسا هارمه  یراوشد  اب  نارهت  زا  ریغ 
زا یزومآ  تراهم هک  یریثأت  ندرک  هتـسجرب  تسا و  هزوح  نیا  مهم  یاه  شلاچ زا  یکی  زین  یزاس  گـنهرف نیا  رب  هوـالع 

.تسین یشوپ  مشچ  لباق  دراد ، ناوج  ناوجون و  ینس  یاه  هدر رد  ًاصوصخ  یزاب  قیرط 
نآ هـب  وـگتفگ  نـیا  رد  یدـمحا  هـک  دوـب  یرگید  عوـضوم  یزاـس  یراـجت دـنور  ندـش  دـنک  رب  نآ  ریثأـت  اـنورک و  یریگ  هـمه

یراکمه رانیبو و  یرازگرب  یارب  شالت  نازاس ، یزاب نارگـشهوژپ و  زا  تیامح  رد  زکرم  نیا  هدـنیآ  همانرب  هرابرد  هراـشا و 
.درک تبحص  یدج  یاه  یزاب یزاس  یراجت یزاس و  گنهرف یاتسار  رد  یا  هنایار یاه  یزاب یلم  داینب  اب  رتشیب 

یدج یاه  یزاب نالاعف  یراجت  یاه  وگلا یناسرزور  هب  موزل 
دنله رد  یدج  یاه  یزاب هدنهد  هعسوت هدننکدیلوت و  یاه  تکرش زا  ( The Barn  ) نراب یراجت  ریدم  یژورتسا ، نیلوژ 
اتـسار نیا  رد  هک  یددـعتم  یاه  هبحاصم هداد و  ماجنا  یدـج  یاه  یزاب یراجت  هبنج  صوصخ  رد  یعماـج  شهوژپ  هک 

.تسا هدش  هتخانش  هزوح  نیا  رد  قفوم  دارفا  زا  یکی  هب  هداد ، ماجنا  تعنص  نیا  رد  لاعف  نانیرفآراک  ناریدم و  اب 
هچ یمدـق و  هچ  فـلتخم  یاـه  هنیمز رد  عیانـص  اـه و  تکرـش یماـمت  تفگ : دادـیور  نیا  رد  شا  ینارنخـس رد  یژورتـسا 
زا زین  یدـج  یاه  یزاب هک  دنتـسه ، دوخ  راکو  بسک دربشیپ  یارب  بسانتم  دـنمفده و  یراـتخاس  هماـنرب و  دـنمزاین  اـپون 

.تسین انثتسم  رما  نیا 
اهنت تسا  نکمم  هکنآ  تسخن  دـنهد ؛ رارق  رظندـم  ار  مهم  رایـسب  هتکن  ود  هراومه  هنیمز  نیا  رد  لاعف  لوئـسم و  دارفا 

تیلباـق اـت  دـنوش  یناـسرزور  هب مئاد  روـط  هب دـیاب  اـه  وـگلا نیا  هـکنآ  مود  دـشابن و  یفاـک  اـه  نآ یارب  یراـجت  یوـگلا  کـی 
.دنشاب هتشاد  ار  دیدج  طیارش  اب  قیبطت 

یاـه یزاـب هزوـح  رد  نآ  ترورـض  راـک و  بـسک و  یارب  یراـجت  یوـگلا  لدـم و  نتــشاد  تـیمها  هـب  دوـخ  ینارنخــس  رد  وا 
رد نانیمطا  مدـع  مغر  یلع تفگ : یدـج  یاـه  یزاـب هزوح  نـالاعف  یارب  ییاـه  راـکهار هئارا  نمـض  درک و  دـیکأت  لاـتیجید 

؛ دــنهد هعــسوت  هدرک و  یحارط  ار  یمکحتــسم  یوـق و  یراـجت  یاـه  وـگلا اـه و  لدــم دــنناوتب  هدــنیآ ، طیارــش  صوـصخ 
ینیب شیپ یدج  یاه  یزاب تعنص  رد  بسانم  یراجت  لدم  یحارط  یلـصا  روحم  هک  تشاد  راهظا  ناوتب  دیاش  نیاربانب 

، یـسایس یاـه  هنیمز رد  نکمم  عناوم  هبناـج ، همه یلیلحت  قیرط  زا  هک  تسا ، هدـنیآ  رد  یلاـمتحا  طیارـش  ییاسانـش  و 
یاتـسار رد  یددـعتم  یاه  شرگن هئارا  هب  رجنم  تیاـهن  رد  دـهد و  یم رارق  شجنـسدروم  ار  ینف  یعاـمتجا و  یداـصتقا ،

ناگدــننکدیلوت و راـکو  بـسک تراــجت و  لدــم  یارب  یا  هیاــپ ناوـنع  هـب دــنناوت  یم هـک  دوـش  یم راــکو  بـسک زا  تظفاــحم 
.دنریگ رارق  هدافتسا  دروم  یدج  یاه  یزاب ناگدنهد  هعسوت

دیناوخب رتشیب 

؟ دنمادک ناریا  رد  یزاس  یزاب  جیار  یاهروتوم 

/ مایپ یاهتنا 
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رازگرب رازگرب اهاه » » نآنآ   زازا   تظافح   تظافح یاه   یاه هویش   هویش یلاتیجید  وو   یلاتیجید عجرم   عجرم میهافم   میهافم اباب   ییانشآ   ییانشآ  » » هاگراک هاگراک
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یناسر عالطا  یرادـباتک و  یملع  نمجنا  یراکمه  اب  ناـیگنهرف  هاگـشناد  یرواـنف  شهوژپ و  تنواـعم  اـنزیل ، شرازگ  هب 
سیردـت اـب  اـه »  نآ  زا  تظاـفح  یاـه  هویـش  یلاـتیجید و  عجرم  میهاـفم  اـب  ییانـشآ   » ناونع اـب  یزاـجم   هاـگراک  ناریا 
شزوـمآ هـتیمک  لوئـسم  هریدـم و  تأـیه  وـضع  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وـضع  یعیمـص ، ارتـیم  رتـکد 

روظنم هب  یلا ۱۳   تعاس ۹  زا  هام ۱۳۹۹  رذآ  خروم ۳۰  هبنـشکی  زور  رد  ناریا  یناسر  عالطا  یرادباتک و  یملع  نمجنا 
یاـه تفرـشیپ تفگ : یعیمـص  رتـکد.درک  رازگرب  ار  ناـیگنهرف  هاگـشناد  زکارم  یاـه  هناـخباتک  نارادـباتک  یزاـس  دـنمناوت 

، یا هنایار یرواـنف  اـب  شزادرپ  هریخذ و  رد  ـالاب  رایـسب  ییاـناوت  وجتـسج ، یاـهروتوم  تنرتنیا ، رتسگ ، ناـهج بو  رد  ریخا 
کی هعـسوت  داـجیا و  زاـس  هـنیمز هریغ  تاـعالطا و  یــصصخت  یاـه  هاـگیاپ داـجیا  یکینورتـکلا ، تاراـشتنا  دادـعت  شیازفا 

.تسا هدش  لاتیجید » عجرم  زیم   » نوچمه ینیوانع  اب  انبم  بو عجرم  طیحم 
عجرم شخب  رد  قوف  فدـه  هب  لین  رد  ار  نارادـباتک  اـه و  هناـخباتک هک  تسا  ییاـه  ماـظن هلمج  زا  یلاـتیجید  عجرم  زیم 

.دیامن یم یرای 
زا یگمه  درادربرد و  ار  یرایسب  یکینورتکلا  یاهرازبا  هک  دنک  یم  فیرعت  یسیورس  ناونع  هب  ار  یزاجم  عجرم  تامدخ 

.دننک یم  هدافتسا  تنرتنیا 
ناوــنع هـب  یتــنرتنیا ، یوــگتفگ  یاــه  قاــتا یتــسپ و  یاــه  تــسرهف ییویدــیو ، شیاــمه  یکینورتــکلا ، تــسپ  زا  یخرب 

یاــه هـبنج یلاــتیجید ، عــجرم  زیم  رازفا  مرن یحارط  رد  تـفگ : یو.دــننک  یم  هدافتــسا  یزاــجم  عــجرم  زا  ییاــه  هنوــمن
دیاب لدـم ، نآ  رد  هدـش  هتفرگ  راـک  هب  یرواـنف  اـب  بساـنتم  هک  دراد  دوجو  یطاـبترا  یاـه  لدـم زا  کـی  ره  یارب  یفلتخم 

.دوش لمع 
عجرم یطاـبترا  یاـه  لدــم زا  هنوـمن  ود  رب  دــیکأت  یلاـتیجید ، عـجرم  تامدــخ  هدــنهد  هـئارا  یاــه  لدــم عوـنت  لــیلد  هـب 

یطاـبترا لدــم  یبو و  مرف  قـیرط  زا  عـجرم  تامدــخ  و  یکینورتـکلا ، تـسپ  قـیرط  زا  عـجرم  تامدــخ  ینعی  ناـمزمهان ،
: تفگ یلاـتیجید  عباـنم  زا  تظاـفح  یاـه  هویـش  هنیمزرد  یو.دوش  یم  تچ )  ) هتـسویپ یوگتفگ  دـننام  ناـمزمه   عجرم 

.تسا نامز  لوط  رد  یمقر  داوم  هب  یبایتسد  نیمضت  نآ  فده  هک  تسا  ییاه  تیلاعف  هعومجم  یمقر  تظافح 
رد ار  یمقر  یاـه  بلاـق رد  تاـعالطا  هب  یباـیتسد  هک  تـسا  یتاـیلمع  اـهدربهار و  اـه ، تسایـس لـماش  یمقر   تظاـفح 

.دیامن یم نیمضت  نامز  لوط 
هدـهعرب ار  اـهنآ  تظاـفح  تیلوئـسم  یـسک  هچ  ؛ ؟ دـنوش تظاـفح  یمقر  داوم  دـیاب  ارچ  هکنیا :  تسا و  حرطم  یتـالاوس 

ردــقچ یمقر  تظاــفح  لــئاسم  زا  اــم  یهاــگآ  ینوــنک  تیعــضو  تـسا ؟ یدــج  یمقر   تظاــفح  لکــشم  ردــقچ  ؛ ؟ دراد
یلاتیجید و تظاـفح  هنیمز  رد  وزیا  یاهدرادناتـسا  یلاـتیجید ؛ تظاـفح  یاـهدربهار  هب  یعیمـص  رتکد  ناـیاپ  رد  ؟ تسا

یایــشا زا  یلیلحت  نآ ؛ عاوــنا  یفرعم  اــه و  هداد  تظاــفح  رد  اــه  نآ  شقن  یمئاد و  یاهرگـــسانش  اــه ؛ هداد  تــینما 
یاه هدادارف  اه ؛ هداد  نتفر  تسد  زا  نودـب  اه  هداد  یزاس  هریخذ  درادناتـسا  یاه  بلاق  تظافح ، ءیـش  یلاـتیجید و 

یلاــتیجید تظاــفح  رد  مــهمو  حرطم  یاــه  هژورپ  ؛  نآ هداد  لدـــم  سیمرپ و  تظاــفح  هدادارف  یقوــقح و  یتظاــفح و 
.تخادرپ

.دیسر نایاپ  هب  تعاس ۱۳  رد  نارضاح  خساپ  شسرپ و  اب  هسلج 

یعیمص ارتیم  رتکد  سیردت  اب  اه » نآ  زا  تظافح  یاه  هویـش  یلاتیجید و  عجرم  میهافم  اب  ییانـشآ   » ناونع اب  یزاجم  هاگراک 
.دش رازگرب 

 



۳۳
ید

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۴۱



نیالنآ ناریا  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انسیا   

زا هک  رقف » هب  یتسایـس  یاه  شنکاو  انورک و   » عوضوم اب  یمارگاتـسنیا  ویـال  کـی  رد  ینودرک  هبزور  انـسیا ، شرازگ  هب 
زا لـبق  هـکنیا  ناـیب  اـب  دــش  رازگرب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یعاـمتجا  یگنهرف و  تنواـعم  یــشیدنا  دازآ  هناــخ  یوـس 

میراد رقف  اـب  هزراـبم  هنیمز  رد  هـک  یتـفگنه  یراذـگ  هیامرـس  مـغریلع  ارچ  هـک  دوـب  حرطم  لاوـس  نـیا  مـه  اـنورک  عوـیش 
رگید اـم و  روـشک  یارب  ار  نآ  اــب  طــبترم  لــئاسم  رقف و  عوـضوم  اــنورک ، تـفگ : تـسین ؟ ریگ  مـشچ  اــم  یاــه  تیقفوـم 

.درک یدیدج  هلحرم  دراو  اهروشک ،
زا دـعب  رقف ، اب  هزرابم  یارب  هلاـس  یاه ۳۰  شالت  هک  دـش  مـالعا  امـسر  یللملا  نیب  ربتعم  یاـهداهن  طـسوت  دوزفا : یو 

.میتشگرب بقع  هب  لاس   ۳۰ اه ، شالت  همه  زا  دعب  ییوگ  تشاد و  بقع  هب  تشگزاب  انورک  عویش 
یمرب اـم  یاـه  یراذـگ  تسایـس  یدـمآراکان  هب  رقف  عوضوم  رد  اـم  تیقفوـم  مدـع  لـیالد  زا  یکی  هکنیا  ناـیب  اـب  ینودرک 

صیخـشت زا  مینک ، یم  تبحـص  یراذـگ  تسایـس  هلوـقم  زا  یتـقو  تفگ : تسا  یلک  هرازگ  کـی  مه  نیا  هتبلا  هـک  ددرگ 
یم هدـید  یراذـگ  تسایـس  دـنیارف  رد  همه  هک  مییوـگ  یم  نخـس  یباـیزرا و ...  ارجا ، بیوـصت ، راـکهار ، هـئارا  هلئـسم ،

.دوش
.تسا هدوبن  دمآراک  اه  هزوح  نیا  زا  کی  مادک  مینیبب  مینک و  دورو  رت  یئزج  تسا  مزال 

.تسا ردقچ  اهنآ  زا  مادک  ره  نزو  تسا و  هدوب  هنوگنیا  ارچ  مینیبب  دیاب  میداد  صیخشت  ار  لضعم  نیا  رگا 
.تفرگ رظنرد  دیاب  زین  ار  از  نورب  یاه  کوش  دننام  لماوع  ریاس  شقن 

رد هک  تسا  نیا  رقف  اب  هزرابم  رد  مهم  یاه  شلاچ  زا  یکی  داد : همادا  یعامتجا  نیمات  شهوژپ  یلاع  هسسوم  سیئر 
.مینام یم  فیصوت 

میهد خـساپ  قـیقد  حیرـص و  دـیاب  میتـسین و  یبوـلطم  هطقن  رد  زوـنه  مه  رقف  فیـصوت  رد  یتـح  اـنورک ، زا  دـعب  ییوـگ 
یدمآراکان نیا  زورب  لیالد  میناوت  یم  هاگنآ  تسا و  هدوب  ردقچ  رقف  اب  هلباقم  رد  نآ  شخب  ره  یراذگ و  تسایس  نزو 

.مینک یبای  هشیر  ار 
ایند یاـج  همه  رد  رقف  تفگ  : تساـم ؟ هعماـج  رد  رمتـسم  نـمزم و  لکـشم  کـی  رقف  ارچ  هـکنیا  هـب  خـساپ  رد  ینودرک 

.تسا نمزم  هلئسم  کی 
.میشاب هتشاد  هلئسم  زا  هنانیب  عقاو  یریوصت  دیاب  ام 

.تسا ناریا  ینونک  نمزم  لکشم  طقف  رقف  مییوگب  میتسیاب و  یا  هطقن  رد  مفلاخم 
.تسا یناهج  شلاچ  کی  رقف  هک  میریذپب  دیاب 

.میسرپب تسرد  لاوس  دیاب  مینک  لح  ار  هلئسم  هکنآ  یارب  دهد  یم  ناشن   یناهج  هبرجت  کی  داد : همادا  یو 
.دینک هدافتسا  هلئسم  اب  هلباقم  یارب  دنمشوه  یاه  هداد  زا  هکنیا  رگم  دیوش  یمن  قفوم  امش 

هلباـقم تیلباـق  هـک  یا  هژوـس  هـب  یعازتـنا  موـهفم  زا  ار  نآ  دــیاب  میوـشب  رقف  اـب  هزراـبم  هـطیح  دراو  میهاوـخ  یم  یتـقو 
.مینک لیدبت  دراد  دنمفده 

یهافر رتچ  کی  لیذ  ناوتب  هک  میـشاب  هتـشاد  فلتخم  راشقا  قطانم و  رد  نآ  داعبا  تدش و  نازیم ، زا  قیقد  مهف  دیاب 
.داد ماجنا  دنمفده  هلخادم 

هاگیاپ کی  دوجو  ترورض  رب  ینبم  یربهر  ریخا  تاشیامرف  هب  هراشا  اب  یعامتجا  نیمات  شهوژپ  یلاع  هسـسوم  سیئر 

میتشادن میتشادن دنمفده   دنمفده هنارای   هنارای تقو   تقو چیه   چیه  / / انورک انورک عویش   عویش یپیپ   ردرد   رقف   رقف اباب   هزرابم   هزرابم درگ   درگ بقع   بقع

اـم و روشک  یارب  ار  نآ  اـب  طـبترم  لـئاسم  رقف و  عوـضوم  اـنورک ، هکنیا  ناـیب  اـب  یعاـمتجا  نیماـت  شهوژپ  یلاـع  هسـسوم  سیئر 
هلاس یاه ۳۰  شالت  هک  دـش  مـالعا  امـسر  یللملا  نیب  ربتعم  یاـهداهن  طـسوت  تفگ : درک  یدـیدج  هلحرم  دراو  اـهروشک ، رگید 

.میتشگرب بقع  هب  لاس   ۳۰ اه ، شالت  همه  زا  دعب  ییوگ  تشاد و  بقع  هب  تشگزاب  انورک  عویش  زا  دعب  رقف ، اب  هزرابم  یارب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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تسد رد  هدش و  یزادنا  هار  یهاگیاپ  نینچ  تسا  یلاس  دنچ  هافر  ترازو  رد  هناتخبشوخ  تفگ : نایناریا  تاعالطا  یلم 
.دوب گرزب  رایسب  ماگ  کی  هک  تسا  لیمکت 

.میدوب رقف  اب  هزرابم  یارب  نشور  هداد  ریوصت و  کی  دقاف  هتشذگ  یاه  لاس 
موس ماگ  میبای و  رد  ار  تلع  مود  ماگ  رد  میـشاب و  هتـشاد  یقیقد  لیافورپ  دـیاب  ادـتبا  هک  هدوب  نیا  هلئـسم  لـح  همزـال 

.میهد ماجنا  یحیحص  یراذگ  تسایس  هکنیا 
یئزج و یا ، هقطنم  قیقد  لیافورپ  دـقاف  دـهد  یم  ناشن  رقف  اب  هزرابم  هزوح  یاـه  لـیلحت  هعومجم  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 

لاوـس هک  دوـب  نیا  تلع  کـی  میدوـب  ماـکان  هتـشذگ  ناـیلاس  رگا  درک : ناوـنع  میا  هدوـب  رقف  هـب  رثوـم  دورو  یارب  زکرمتم 
.دش یم  دمآراکان  یراذگ  تسایس  بجوم  ود  نیا  میتشادن و  دنمشوه  یاتید  میدیسرپن ، قیقد 

یا هنارای  میتشادن و  دنمفده  هنارای  تقو  چیه  ام  تفگ : اه  هنارای  یزاسدنمفده  هرابرد  یـشسرپ  هب  خساپ  رد  ینودرک 
.تشادن سیباتید  هب  یزاین  دوب و  ریگارف  دش  هداد  هک 

.دندرک عیزوت  دنمفده  هنارای  دندوب  قفوم  هک  ییاهروشک  دهد  یم  ناشن  یناهج  براجت  اقافتا 
اهدرکیور ریبادـت ، ذاختا  اب  ار  رقف  عوضوم  میناوت  یم  ام  هکنیا  نایب  اب  یعامتجا  نیماـت  شهوژپ  یلاـع  هسـسوم  سیئر 

یلم عاـمجا  اـب  تسا و  یلم  هلئـسم  کـی  رقف  میریذـپب  دـیاب  اـم  درک : راـهظا  مینک  لـح  دـمآراک  یاـه  یراذـگ  تسایـس  و 
.تسا لح  لباق 

هتفای شیازفا  یردق  هب  فلتخم  یاه  نایرج  اههورگ و  نیب  عازن  هزیتس و  حطـس  هک  تسا  نیا  ام  یاه  شلاچ  زا  یکی 
.دهد یم  ناشن  تمواقم  نآ  هب  تبسن  لباقم  نایرج  دنک ، ذاختا  یتسایس  ینایرجره  هک 

فلتخم حوطــس  رد  دنمــشوه  دـنمفده و  تالخادـم  دـنمزاین  رقف  اـب  هلباـقم  یارب  مـینک  قـفاوت  دـیاب  اـم  درک : دـیکات  یو 
.میتسه یا  هقطنم 

.مینک فرص  عبانم  رقف  اب  هزرابم  یارب  میریذپب  دیاب  نینچمه 
.درک هزرابم  رقف  اب  تارابتعا ، ندرک  ازفا  مه  نودب  ناوت  یمن 

.دیایب نوریب  عامجا  کی  نآ  لد  زا  هک  تسا  یعامتجا  یاهوگو  تفگ  دنک  یم  کمک  لماوع  نیا  ققحت  هب  هچنآ 
عویـش زا  دـعب  تفگ : تسا  هدز  مقر  ایند  یهافر  یاه  تسایـس  تحاس  رد  ار  یگرزب  قافتا  اـنورک  هکنیا  ناـیب  اـب  ینودرک 
هعماـج دــشن  قـفوم  نارحب  ناـمز  رد  اریز  دروـخ  تسکــش  اـیند  یعاـمتجا  نیماـت  ماـظن  دــش  مـالعا  ریگارف  یراــمیب  نـیا 

.دنک تیامح  ار  ریذپ  بیسآ 
رقف و شیازفا  رد  اـنورک  هک  تسا  یتـالوحت  زا  قـیقد  کرد  مهف و  هجوـت ، دـنمزاین  اـنورکاسپ  نارود  رد  رقف  هلئـسم  لـح 

.درک داجیا  نآ  هب  طوبرم  یاه  یراذگ  تسایس 
مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نیالنآ ناریا  انورک -  عویش  یپ  رد  رقف  اب  هزرابم  درگ  بقع   

۳۳
ید

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۱۶



زوینوکا یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

یبرع یبرع تایبدا   تایبدا نابز  وو   نابز ردرد   یملع   یملع تیعجرم   تیعجرم ناشن   ناشن یلم   یلم هراونشج   هراونشج نیلوا   نیلوا یرازگرب   یرازگرب

نیا ناگدـیزگربو  دـش  رازگرب  یتـشهب  دیهـش  هاگـشناد  رد  یبرع  تاـیبدا  ناـبز و  رد  یملع  تـیعجرم  ناـشن  یلم  هراونـشج  نـیلوا 
.دندش یفرعم  هراونشج 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هام 1399 ید  تیاغل 5  رذآ   29۴۶

https://www.mehrnews.com/news/5102894/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/5102894/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA


بتک نوـتم و  یـسررب  یاروـش  یبرع  هورگ  یراـکمه  اـب  یبرع  تاـیبدا  ناـبز و  یناریا  نـمجنا  رهم ، یرازگربـخ  شرازگ  هـب 
زکرم ینوریب  ناـحیروبا  رـالات  ار  یبرع  تاـیبدا  ناـبز و  رد  یملع  تـیعجرم  ناـشن  یلم  هراونــشج  نـیلوا  یناــسنا ، موـلع 

.درک رازگرب  یتشهب  دیهش  هاگشناد  یللملا  نیب یاه  شیامه
نمجنا طـسوت  هک  دوـب  یبرع  ناـبز  رد  تیعجرم  ناـشن  یارجا  یارب  شـالت  لاـس  کـی درواتـسد  گرزب  یملع  دادـیور  نـیا 

دیهش هاگـشناد  ینابزیم  اب  یناسنا و  مولع  هاگـشهوژپ  نوتم  یـسررب  یاروش  یبرع  هورگ  یبرع و  تایبدا  نابز و  یناریا 
شزوـمآ یزیر  هماـنرب لـک  ناریدــم  یروـهمج ، تساـیر  یرواـنف  یملع و  تنواــعم  نوـچ  ییاــهداهن  یراــکمه  یتـشهب و 

، یرواـنف تاـقیقحت و  موـلع ، ترازو  یعاـمتجا  یگنهرف و  یاـه  تسایــس یزیر  هماـنرب و  یــشهوژپ ، یزیر  هماـنرب یلاــع ،
وکـسسیآ و ۴۶ یلم  نویـسیمک  وکـسنوی ، یلم  نویـسیمک  ناـگبخن ، یلم  داـینب  روـشک ، یملع  یاـه  نـمجنا نویــسیمک 

.دش رازگرب  ناهج  روشک  زا ۲۳  یملع  نمجنا  و  هاگشهوژپ ، هاگشناد ،
یادــلی نـشج  ار  هراونــشج  نـیا  تـیعجرم ، ناـشن  هماــنرب  ریدــم  یناهفــصا  یناــقاخ دــمحم  هراونــشج ، نـیا  یادــتبا  رد 

لثم یبرع  تاـیبدا  ناـبز و  رد  یملع  تـیعجرم  ناـشن  یلم  ی  هراونــشج تـفگ : درک و  فیــصوت  روـشک  یبرع  یاـه  هورگ
.درک عمج  اج  کی هتشر  نیا  رکتبم  ناوج و  نارگشهوژپ  اب  ار  یبرع  تایبدا  نابز و  دنمجرا  ناتوسکشیپ  ییادلی  یسرک 

یا و هـقطنم حطــس  ود  رد  دـعب  یاـه  لاـس رد  هراونــشج  یارجا  ینعی  یدـعب  ماـگ  ود  تـیعجرم و  ناـشن  فادــها  نییبـت 
.دش حیرشت  یو  طسوت  یللملا  نیب

وـضع یبرع و  تاـیبدا  ناـبز و  یناریا  نمجنا  سیئر  لـبقم ، یناـمرهق یتـشهب ، دیهـش  هاگـشناد  سیئر  یرادـیق ، یریـصن 
، یناـسنا موـلع  هاگـشهوژپ  نوـتم  یـسررب  یاروـش  یبرع  هورگ  ریدـم  هداز ، یقتم یتـشهب ، دیهــش  هاگــشناد  یبرع  هورگ 

شزومآ ریزو  ماقم  مئاق  دـنو ، ینیز یبتجم یروهمج ، تسایر  یروانف  یملع و  تنواعم  یروآون  نواعم  یحلاص ، ناـمیپ 
، بشرذآ یلعدمحم  وکسنوی ، یلم  نویسیمک  لکریبد  یبویا ، هللا تجح وکسسیآ ، یلم  نویـسیمک  لکریبد  شرورپ و  و 
، روشک یملع  یاه  نمجنا نویـسیمک  ریبد  یلـالج ، دـمحم  روشک ، یبرع  تاـیبدا  ناـبز و  توسکـشیپ  هتـسجرب و  داتـسا 
یرواـنف و تاـقیقحت و  مولع ، ترازو  یعاـمتجا  یگنهرف و  یاـه  تسایـس یزیر  هماـنرب  مرتحم  لکریدـم  یرکف ، دوعـسم 

نیا نانارنخـس  رگید  زا  یروانف  تاـقیقحت و  مولع ، ترازو  یلاـع  شزومآ  یزیر  هماـنرب  لـک  ریدـم  ناـیچنهآ ، اضردـمحم 
.دندوب هراونشج 

ریز حرـش  هب  یبرع  تاـیبدا  ناـبز و  رد  یملع  تیعجرم  ناـشن  یلم  ی  هراونـشج نیلوا  ناگدـیزگرب  مسارم  نیا  ناـیاپ  رد 
تسا : ریز  حرش  هب  ناگدیزگرب  یماسا  دندرک ؛ تفایردار  صوصخم  حول  هراونشج و  سیدنت  دندش و  یفرعم 

.۱
نارهت ۲. هاگشناد  داتسا  بشرذآ ، یلعدمحم  رتکد  یبرع : تایبدا  خیرات  ی  هزوح رد 

نارهت ۳. هاگشناد  داتسا  شونرذآ ، شاترذآ  رتکد  یبرع : میدق  تایبدا  ی  هزوح رد 
ییابطابط ۴. همالع  هاگشناد  داتسا  یهللادسا ، یفجن دیعس  رتکد  وحن : فرص و  ی  هزوح رد 

یتشهب ۵. دیهش  هاگشناد  داتسا  یرتشوش  هفیلخ  میهاربادمحم  رتکد  هیفاق : ضورع و  ی  هزوح رد 
یمزراوخ ۶. هاگشناد  داتسا  یقدص ، دماح  رتکد  یبرع : نابز  شزومآ  ی  هزوح رد 

دهشم ۷. یسودرف  هاگشناد  داتسا  یلضاف ، دمحم  رتکد  تغالب : ی  هزوح رد 
ییابطابط ۸. همالع  هاگشناد  داتسا  نایمظان ، اضر  رتکد  همجرت : ی  هزوح رد 

دهشم ۹. یسودرف  هاگشناد  داتسا  یدیس ، نیسحدیس  رتکد  یبرع : یسانشنابز  ی  هزوح رد 
رهشوب  سراف  جیلخ  هاگشناد  رایشناد  یوالب  لوسر  رتکد  یبرع : رصاعم  تایبدا  ی  هزوح رد 

دندش : هتخانش  ریدقت  ی  هتسیاش ریز  حرش  هب  ناداتسا  زا  رفن  هس  یلم  ی  هراونشج نیلوا  رد  نینچمه 
.۱۰

سردم ۱۱. تیبرت  هاگشناد  داتسا  ینیورپ ، لیلخ  رتکد  یقیبطت : تایبدا  ی  هزوح رد 
سردم ۱۲. تیبرت  هاگشناد  رایشناد  مظنم ، یرظن یداه  رتکد  یقیبطت : تایبدا  ی  هزوح رد 

هاشنامرک یزار  هاگشناد  رایشناد  یریما ، ریگناهج  رتکد  هنایم : تایبدا  ی  هزوح رد 

 



هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوینوکا ...تایبدا -  نابز و  رد  یملع  تیعجرم  ناشن  یلم  هراونشج  نیلوا  یرازگرب   
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زوین تارم  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

گنهرف هدکـشهوژپ  تمه  هب  هـک  تیعورـشم » تیمکاـح و  نـید ، یرـالاس  مدرم   » راـنیبو رد  رهم ، راـگنربخ  شرازگ  هـب 
رازگرب هاـم  ید مود  هبنـش  هـس  هاگـشناد  هزوـح و  هاگـشهوژپ  یــسایس  موـلع  هورگ  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یهوژپ 

.دنتخادرپ رظن  ثحب و  هب  نایعاجش  دمحم  مالسالا  تجح  تاداس و  تسرپرس  میهاربادیس  دش ،
عمج یارب  یـــسارکومد  زا  ییوــگلا  ار  ینید  یرــالاس  مدرم نارگـــشهوژپ ، یـــسررب  هــب  دانتـــسا  اــب  تاداـــس ، تــسرپرس 

، یروـحم تلیــضف زا  تـفگ : تـسناد و  یــسایس  ماــظن  کــی  ناــماد  رد  یمدرم  یهلا و  قوــقح  هیاــپود  ره  یاــه  تـیزم
یروحم تیاضر یروحم و  نوناق یمدرم ، باختنا  ات  هتفرگ  تسا ، یهلا  دـعب  اب  طبترم  هک  ینید  نامیا  یروحم و  تیادـه

.تسا یمدرم  دعب  اب  دنویپ  رد  هک 
هب رما  اـب  تردــق  رب  تراـظن  دــقن و  یروـحم ، فـیلکت ییارگ ، ناــمرآ دــنوش : یم دــیلوتزاب  ییاهــشزرا  ود ، نآ  ندــمآدرگ  زا 

یشور اب  یسایس  تباقر  ناحلاص ، تموکح  یرالاس ، هتسیاش تردق ، عیزوت  اه ، حطس ۀمه  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
یارب یدـح  ۀـلزنم  هـب ینید  یاـه  شزرا تسایــس و  رد  تیوـنعم  یکین ، ریخ و  رد  رگیدــکی  رب  نـتفرگ  یــشیپ  رد  هنیداـهن 

.دنوادخ ربارب  رد  تیلوئسم  اب  هارمه  یدازآ  هبرجت  اب  یناسنا  یالاو  شزرا  تمارک و  ظفح  یسارکومد ،
تکراـشم زا  یا  هژیو  هنوـگ  هک  دنتـسه  ییاـهروحم  ناـمه  ینید ، یرـالاس  مدرم یاـه  هفلؤـم تاداـس ، تسرپرـس  رظن  زا 

.دنشخب یم تروص  یهلا  قوقح  تیاعر  نمض  ار  یسایس 
نیرت یلـصا نیون ؛ یـسایس  ماظن  اب  دـنوادخ  تیمکاح  ناـیرج  فلا ) درک : دـیکأت  یلـصا  هفلؤم  هس  رب  اتـسار  نیا  رد  یو 
ققحت لدـم  رد  ینید و  یاـه  هزوـمآ ناـمگ ، یب نآ ، موادـت  رد  مه  ییادـیپ و  رد  مـه  ینید ، یرـالاس  مدرم یوـگلا  هفلؤـم 

.تسا یعیش » یسایس  مالسا  ، » ناریا رد  نآ  هتفای ی 
.دنراد ینید  یرالاس  مدرم ینورد  ینوریب و  یاهراکوزاس  تاصتخم و  یدابم ، رد  ار  مهس  نیرتشیب  اه ، هزومآ نیا 

.دنتسه اه  هزومآ نامه  زا  یسایس ، تیعورشم  عجرم  نیرتشیب 
هب ندیــشخب  ناــیرج یارب  ینید  رــالاس  مدرم  نیوـن  ماــظن  دــعاوق  تاــماظن و  ۀــمه  هـک  تـسا  تـیعجرم  نـیا  رطاــخ  هـب

یایاوز یمامت  رد  اـیوپ  اـناوت و  هقف  همه  یلمع  هفـسلف  تموکح ، نینچ  نیا  اـت  دـنا ، هتفاـی بیترت  دـنوادخ » تیمکاـح  »
.دوش تیرشب  یگدنز 

نآ نیناوـق  دـعاوق و  مه  تـسا ، یلقع  یعرـش و  تاـبجاو  زا  یتـموکح  نـینچ  ییاـپرب  سفن  مـه  وـگلا ، نـیا  رد  نیارباـنب 
دننک یم ادیپ  رادتقا  هدش و  هتخانـش  فراعم ، نآ  رب  ینتبم  نامکاح ، مه  دنـشاب ، نوگرگید  یمالـسا  یاه  هزومآ اب  دیابن 

ار اهنآ  تیحالـص  یـسایس  یبتکم و  یاهرایعم  هک  دنـشاب  یگتـسیاش  نانچ  یاراد  یتسیاب  نایرجم ، ناگدنیامن و  مه  و 
.دنهد رارق  هاوگ  دروم 

یوـــگلا رد  تیـــالو ؛ اـــب  تیادـــه »  » و تعیرـــش »  » ناـــیرج ب ) درک : حیرـــصت  شنانخـــس  هـــمادا  رد  رگـــشهوژپ  نـــیا 
ساـسا رب  ناگدـنیامن  نارازگراـک و  اـی  دنـشاب ، هتــشادن  تریاـغم  تعیرــش  اـب  نیناوـق  هـکنیا  فرــص  ینید ، یرـالاس  مدرم

تسا تسا نوناق   نوناق تلادع  وو   تلادع یارب   یارب نوناق   نوناق تلادع  وو   تلادع زازا   یایا   هیرظن هیرظن هیقف   هیقف تیالو   تیالو

یارب و  نوناــق »  » و تلادــع »  » زا هدــمآرب  یا  هـیرظن یعیــش ، تماــما  لــصا  هلاــبند  هـیقف  تیــالو  تـفگ : هاگــشناد  داتــسا  کــی 
.تسا نوناق »  » و تلادع »  » رما یلو  تیلوئسم  نیرتشیب  نیاربانب  تسا ، نوناق »  » و تلادع » »

 

https://www.mehrnews.com/news/5102810/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/5102810/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


تماـما هیرظن  زا  هتـساخرب  هکلب  دـنک ؛ یمن فاـفک  دـنوش ، هدـیزگرب  هدرک و  ادـیپ  یزرو  شنک  ییاـناوت  یبـتکم  یاـهرایعم 
.دوش یم دیکأت  رالاس  مدرم  ینید  یسایس  ماظن  سأر  رد  یونعم  ینید و  ربهر  تیروحم  رب  یعیش ،

هب یــشخب  قـقحت  یــسایس و  ینید -  ریبدــت  یرگتیادــه ، شقن  هـملک ، تـسرد  یاــنعم  هـب  هـک  یوـنعم  ینید و  یربـهر 
راد هدـهع ار  لـماک  تلادـع  ییاـپرب  هر )  ) ینیمخ ماـما  رظن  رد  هتـسجرب  روـط  هـب  ینید و  تسایـس  تموـکح و  یاـه  تیاـغ

.تسا
.تسا هعماج  اه و  ناسنا رب  یهلا  تیالو  هب  یشخب  نایرج  یدصتم  وا 

نآ ندرک  تابثا  یارب  اهنت  هن هک  تسا ، یـساسا  ییانبم و  هفلؤم  ینید ، یرالاس  مدرم یوگلا  رد  هیقف ، تیالو  ور  نیا  زا 
.دوش یم ینابیتشپ  زین  یمالک  لالدتسا  اب  ینیمخ ، ماما یگشیدنا  یانبم  رب  هک  دوش  یم هتفرگ  راک  هب  یهقف  یاه  لیلد

زا یهاگآ   » رطاخ هب  ار  تیـالو  ماـما ، هشیدـنا  رد  یـسایس  یهقف و  یمکح ، یناـفرع -  یلقع ، یاـه  لالدتـسا زا  یا  هزیمآ
نیا زا  دنک ، تموکح  تمـصع »  » و ملع »  » رد موصعم  هب  نیرت  هیبش ات  دننک ، یم تابثا  هیقف  رب  تلادـع »  » و نوناق »

« نوناق  » و تلادع »  » یارب و  نوناق »  » و تلادـع »  » زا هدـمآرب  یا  هیرظن یعیـش ، تماما  لصا  هلابند  هیقف  تیالو  ور ،
.تسا نوناق »  » و تلادع »  » رما یلو  تیلوئسم  نیرتشیب  نیاربانب  تسا ،

زگره هیقف  یلو  هک  تسا  نارگ  تیلوئسم  نیا  راب  رطاخ  هب  درک : حیرصت  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 
هطبار کـی  زا  نخـس  هـکلب  دوـش ، یمن هتـشاگنا  یـسایس  نارگیزاـب  ریاـس  راـنک  رد  یـسایس  رگــشنک  کـی  اـی  فرــص  مکاـح 

.تسا مدرم »  » و رما » یلو   » نیب یفطاع 
دوخ یرای  اب  نآ  زا  رتارف  و  دریگب ، ار  ناشتـسد  اـت  دـنراد  یلو »  » هب مشچ  هدوب و  نیفعـضتسم  زا  نآ  رتشیب  هک  یمدرم 

.دناکشخب ار  فاعضتسا  هشیر  ساسا  زا  ناگدیدمتس  نیمه 
زا نارگداـقتنا  ریبـعت  هـب  هـک  تـسا  یناـهج  رد  تسایـس ، یــسدق » رما   » راـیعم ینید ، یرـالاس  مدرم  یوـگلا  رد  یربـهر 

.تسا هدش  ییادز  یسدق  نآ  تابسانم  تاحاس و 
رد مدرم ؛ تراـظن »  » و باـختنا »  » اـب یموـمع » هدارا   » ناـیرج ج ) تـفگ : مـه  رخآ  هفلؤـم  ناـیب  رد  تاداــس  تـسرپرس 

.دراد هاگیاج  زین  مدرم  قوقح  دراد ، هاگیاج  دنوادخ ، قوقح  هک  هنوگ  ره  هب  ینید ، یرالاس  مدرم یوگلا 
.تسا هدوب  اه  نآ یود  ره  هب  نامأوت  نداد  نزو یارب  ینید ، یرالاس  مدرم ییادیپ  ًاساسا 

، مدرم یأر  زا  نــشور  ردــق  ییاــغ ؛ هدـــننک  نــییعت ماــمت و  ماــت و  هــن  تــسا و  یتافیرـــشت  هــن  مدرم  یأر  وــگلا ، نــیا  رد 
.تسا یهلا  تیمکاح  یارب  یزاس  ناکما یشخب و  ییاور

ناگدنوش تموکح ناگدننک و  تموکح ینعی  ازـسب ، فرطود  لمع ، رد  هکلب  تسین ؛ ینهذ  یرما  تموکح  لاح  نیع  رد 
داینب ینید ، تموکح  تلود و  هلمجزا  یتموکح ، تلود و  چـیه  ناگدـنوش  تموکح تیاـضر  نودـب  نیارباـنب ، دـنراد ؛ رارق 

.دنک یگشیمه  ار  دوخ  یتسه  دناوت  یمن یرارقرب ، زا  سپ  ای  دوش  یمن هداهن 
یــساسا نوناـق  لوـصا  ینید ، رـالاس  مدرم  ماــظن  رد  مدرم  هاــگیاج  یــسانشزاب  رد  عـجرم  نیرتدنتــسم  درک : دــیکأت  یو 

.تسا ینید  یرالاس  مدرم  یوگلا  هتفای  ققحت  هنومن  ناونع  هب  یمالسا  یروهمج 
تیعورـشم یاراد  یتخانـش  هعماج  یهقف و  یفـسلف ، ثیح  هس  زا  ار  ینید  یرـالاس  مدرم  همادا  رد  تاداـس  تسرپرس 

مدرم دــنداد ، رارق  ثـحب  دروــم  تیناــقح ،»  » اــب ار  ینید  یرــالاس  مدرم  ِتیعورــشم  یهقف ، رظنم  زا  دوزفا : تــسناد و 
زینک سجن  تسد  اـهنت  هـن  تـسا و  هدرک  لـصف  لـح و  ار  بـصغ  هلأـسم  یلم ، تیمکاـح  هـب  ماـمتها  اـب  ینید ، یرـالاس 
لداـع هیقف  تموکح  اـب  زین  ماـما  قح  بصغ  هلأـسم  یهایـس و  لـک  هک  دوـش  یم هتـسش  ینید  یرـالاس  مدرم  رد  هاـیس 

.دوش یم عفترم 
یرـالاس مدرم  درک : دـیکأت  ینید  یرـالاس  مدرم  ندوـب  تیاـغ  یذ  هب  یفـسلف  تیعورـشم  هـجو  رد  هاگـشناد  داتـسا  نـیا 

تفرـشیپ هعـسوت و  یهاـفر و  یوـیند و  تابـسانم  ناـمه  نآ  دـصقم  هـک  تـسا  تیاـغ  یاراد  یــسایس  ماـظن  کـی  ینید ،
.تسا ریصملا  یلا هللا  ینعی  یتسه  تیاغ  ِجهنم  رد  نتفرگ  رارق  یلا هللا و  تروریص  نآ  ِدوصقم  اما  تسا ،

یعرـش تسایـس  رب  تسا ، راتفر  هدـننک  میظنت  لصا  تیاغ ، لصا  هک  یرهطم  دیهـش  نایب  نیا  تیاغ و  هب  یانتبا  اب  یو 
.درک دیکأت  ینید  یرالاس  مدرم  ناماد  رد  تاجن  تداعس و  هب  فوطعم  تسایس  و 

 



شریذپ هب  اتسار  نیا  رد  داد و  حیضوت  تیلوبقم  هژاو  اب  ار  نآ  یتخانش  هعماج  هجو  رد  تیعورـشم  تاداس ، تسرپرس 
عاوــنا لــیبق  زا  ییاــهراکوزاس  درک و  دــیکأت  نآ  حالــصا  موادــت و  یمالــسا ، ماــظن  سیـــسأت  ناــمه  زا  یمدرم  لاــبقا  و 
یربـهر یتــح  نیلوئــسم  هـمه  ینید  یرــالاس  مدرم  رد  درک : ناــیب  داد و  رارق  هراــشا  دروـم  ار  یــسرپ  هـمه  تاــباختنا و 

.دنوش یم هدیزگرب  تاباختنا  قیرط  زا  میقتسمریغ ) دنچره  )
: درک نایب  تسیچ ؟ یدـمآراک  تیعورـشم و  هطبار  هک  ناـنامهم  زا  یکی  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  یـسایس  مولع  داتـسا  نیا 

نیب زا  ار  تیعورـشم  یدـمآراکان ، اـما  دروآ ، یمن تیعورـشم  یدـمآراک ، تسا  هاوگ  زین  بـالقنا  یربـهر  هشیدـنا  هکناـنچ 
.تسا ینید  یرالاس  مدرم  تابسانم  تاماظن و  یاقب  نماض  ار  یدمآراک  هب  هجوت  ور  نیا  زا  درب ، یم

هناگ ود  ینید  یرالاس  مدرم  تیعورـشم  عباـنم  هکنیا  ناـیب  اـب  همادا  رد  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وـضع 
یزاب یناسک  نیمز  رد  هک  دنشاب  بقارم  دیاب  نارازگراک  ات  نازرورظن  زا  نایفارطا  همه  درک : دیکأت  تسا ، یمدرم  یهلا و 
فاکـش داـجیا  یارب  یمدرم  اـی  یهلا  هوـجو  نیا  زا  یکی  یزاـس  هتـسجرب  لاـبند  هب  شیدـنا  هناـگود  تـینهذ  اـب  هـک  دـننکن 

.دنروآ یم نایم  هب  هناگود  تیمکاح  زا  نخس  دنتسه و  یمالسا  یروهمج  رد  یراتخاس 
یساسا ۱۳۵۸ نوناق  مان  هب  یناگبخن  دنـس  اب  نایناریا  تفگ : تسا ، تیمکاح  یفن  هناگود ، تیمکاح  هکنیا  نایب  اب  یو 

.دندرک لصف  لح و  ار  نآ 
یرـالاس مدرم  ساـسا  ار  دـنوادخ  یعیرـشت  ینیوـکت و  قـلطم  تیمکاـح  ناـسنا ، ناـهج و  رب  یهلا  قـلطم  تیمکاـح  یو 

هحص نآ  رب  زین  یساسا  نوناق  لصا ۵۶  هکنانچ  ار  ناسنا  میکح  ِدـنوادخ  هک  درک : دـیکأت  لاح  نیع  رد  تسناد و  ینید 
مه دازآ و  مه  شیوخ  تشونرـس  نییعت  رد  مدرم  ات  تسا ، هتخانـش  شیوخ  یعامتجا  تشونرـس  رب  مکاـح  دراذـگ ، یم

.دنشاب لوئسم 
یاـنغ تیوقت و  رب  دـشاب ، نایهاگـشناد  ثحب  هجوت و  لـحم  یتسیاـب  اـه  هنیمز نیا  رد  یا  هغدـغد ره  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 

رظن رد  یهلا  ای  یمدرم  هوجو  زا  یکی  رب  دـیکأت  رد  هک  ار  یهورگ  درف و  نآ  ره  درک و  دـیکأت  یگناـگود  نیا  لـح  درواتـسد 
مدرم بوچراـچ  رد  ناـیناریا  گرتـس  درواتــسد  یــشومارف  دــننک ، یفن  ار  یرگید  نآ  هـک  دــنور  یم شیپ  ناـنچ  لـمع ، اــی 

.تسناد ینید  یرالاس 
یرـالاس مدرم  رد  یهلا  یمدرم و  هـجو  هدـنهد  دـنویپ  ار  تیـالو  زین  نایعاجـش ، دـمحم  مالـسالا  تـجح  راـنیبو  هـمادا  رد 

.تسناد ینید 
، دـنا هدوب  یمدرم  نآ  رد  یـسایس  گرزب  یاه  تکرح هراومه  هک  تسا  یمالـسا  هشیدـنا  تاراـختفا  زا  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 

تــشگرب راعــشا و  لاـبقا و  اـب  ار  ع )  ) یلع ترــضح  تموـکح  برثـی ، مدرم  لاـبقا  اـب  ار  هنیدـم  رد  ص )  ) ربماـیپ تموـکح 
رواـب داـقتعا و  اـب  یوـلهپ  مـیژر  هـیلع  رب  یــسایس  تازراـبم  ندرک  یمدرم  دــنیارب  ار  هـیقف  تیـالو  تموـکح  وا و  هـب  مدرم 

.داد رارق  شناوخ  دروم  ینیمخ  ماما  یمدرم 
ناهج رد  یـسارکومد  لدم  چیه  کیروئت  تالـضعم  هکنیا  رب  دیکأت  اب  هاگـشناد ، هزوح و  هاگـشهوژپ  یملع  تئیه  وضع 

.دش راتساوخ  ینید  یرالاس  مدرم  یرظن  کیروئت و  یانغ  رد  ار  نارگشهوژپ  رتشیب  مامتها  تسا ، هدیسرن  نایاپ  هب 
یا هفیرــش تاـیآ  مـه  یروـش و  تـعیب و  نوـچ  ییاـه  هژاو شناد  رد  ار  ینید  یرـالاس  مدرم  ناـبیتشپ  ثاریم  ناــیعاجش 

.دنشاب نارگشهوژپ  هجوت  لحم  ینید و  یرالاس  مدرم  هیرظن  یانغ  تابجوم  دنناوت  یم هک  تسناد  رون  هروس  نوچ ۶۲ 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین تارم  تسا -  نوناق  تلادع و  یارب  نوناق  تلادع و  زا  یا  هیرظن هیقف  تیالو   

زوین مدرم  تسا -  نوناق  تلادع و  یارب  نوناق  تلادع و  زا  یا  هیرظن هیقف  تیالو   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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وجشناد یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

FATF یاه تیدودـحم زا  رتدـیدش  ار  اکیرمآ  یاـه  میرحت تیدودـحم  لاـس ۹۸ ، دنفـسا  رد  زین  یلاـعبانج  نیارب ، هوـالع  
.دیتسناد

زا اکیرمآ  جورخ  اب  هدنام و  یقاب  توکسم  ( U-TURN  ) رالد هخرچ  میرحت  هیلوا ، یاه  میرحت موادـت  رب  هوالع  ماجرب  رد   
.تسا هدش  لامعا  ًاددجم  هیوناث  یاه  میرحت همه  ماجرب ،

داجیا انورک  نسکاو  هنالداع  عیزوت  فده  اب  یناهج ، تشادهب  نامزاس  طسوت  ( COVAX  ) سکاوک یللملا  نیب راکوزاس   
.تسا هتسویپ  راکوزاس  نیا  هب  دوخ ، نسکاو  هیمهس  تفایرد  تین  اب  ناریا  هدش و 

همـالع هاگـشناد  لقتـــسم  نایوجـــشناد  یمالـــسا  نــمجنا  سراــف ، یرازگربــخ  یهاگـــشناد  هزوــح  راـــگنربخ  شرازگ  هــب 
، ومرلاــــپ تادـــهاعم CFT و  هــب  نتـــسویپ  تروــص  رد  تشوـــن : روـــهمج  سیئر هــب  باـــطخ  یا  هماـــن رد  هر ) ) یئاـــبطابط
زا هک  دریگ  یم رارق  تسب  نب کـی  رد  روـشک  تروـص  نیا  رد  دوـش ؛ ماـجنا  یمـسر  رتـسب  زا  اـهنت  دـیاب  یلاـم  یاـه  شنکارت

طسوت زین  یمـسرریغ  تالدابم  یارب  ناریا  رگید ، یوس  زا  دنک و  یم دودسم  ار  یمـسر  تالدابت  ریـسم  اه  میرحت وسکی ،
.تسا تخاب  رس  ود  یزاب  کی  نیا  دوش و  یم تازاجم   FATF

، یعیبر یاقآ  هتشذگ  زور  مکیلع  مالس  روهمج  مرتحم  تسایر  یناحور  یاقآ  بانج  تسا : ریز  حرـش  هب  همان  نیا  نتم 
.درک یفرعم  انورک  نسکاو  دیرخ  هار  رس  رب  یعنام  ار   FATF یاهدرادناتسا نتفریذپن  تلود ، یوگنخس 

شریذـپ تروصرد  عاـضوا  دوبهب  یارب  ینیمـضت  چـیه  هک  هدرک  مـالعا  رت  شیپ هجراـخ  روما  ریزو  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
.درادن دوجو   FATF

لیلد هـب  یجراــخ  یاــه  کــناب بـلغا  یزکرم ، کــناب  لــک  سیئر  یتـمه ، رتـکد  هتــشذگ  لاــس  تاراــهظا  قـبط  نـینچمه 
تـسرهف زا  ندـش  جراـخ  طیارـش  نیا  رد  دـنرادن و  ار  ناریا  یاـه  کـناب اـب  مزـال  یراـکمه  اـکیرمآ ،» یاـه  میرحت دـیدشت  »

.تشاد دهاوخن  روشک  یجراخ  تراجت  رب  یهجوت  لباق  ریثأت  ، FATF لباقتم مادقا  هب  زاین  راکمه  ریغ  یاهروشک 
FATF یاه تیدودـحم زا  رتدـیدش  ار  اـکیرمآ  یاـه  میرحت تیدودـحم  لاـس ۹۸ ، دنفـسا  رد  زین  یلاـعبانج  نیارب ، هوـالع

.دیتسناد
زا اکیرمآ  جورخ  اب  هدنام و  یقاب  توکـسم  ( U-TURN  ) رالد هخرچ  میرحت  هیلوا ، یاه  میرحت موادـت  رب  هوالع  ماجرب  رد 

.تسا هدش  لامعا  ًاددجم  هیوناث  یاه  میرحت همه  ماجرب ،
تراجت یلصا  عنام  ناونع  هب   FATF یفرعم ضوع ، رد  اکیرمآ و  هیوناث  یاه  میرحت ددجم  لامعا  شقن  نتفرگ  هدـیدان 

.دیامن یم مهارف  اه  میرحت لزاپ  لیمکت  یارب  ار  هنیمز  هک  تسا  یطلغ  سردآ  یجراخ ،
داجیا انورک  نسکاو  هنالداع  عیزوت  فده  اب  یناهج ، تشادـهب  نامزاس  طسوت  ( COVAX  ) سکاوک یللملا  نیب راکوزاس 

.تسا هتسویپ  راکوزاس  نیا  هب  دوخ ، نسکاو  هیمهس  تفایرد  تین  اب  ناریا  هدش و 
هب ًاـقیقد  دریگ و  تروـص  یمــسر " ریــسم   " زا دــیاب  سکاوـک  زا  نـسکاو  دــیرخ  یزکرم ، کـناب  سیئر  ریخا  عـضاوم  هـب  اـنب 

زازا یللملا ؛ ؛ یللملا نیب نیب یاهراکوزاس   یاهراکوزاس ربرب   اکیرمآ   اکیرمآ یاه   یاه میرحت میرحت هربنچ   هربنچ یناحور |  |  یناحور هبهب   نایوجشناد   نایوجشناد همان   همان
FATFFATF  اتات انورک   انورک نسکاو   نسکاو

نـسکاو تادراو  رد  ناریا  لکـشم  تشوـن : روـهمج  سیئر هـب  یا  هماـن رد  همـالع  هاگـشناد  لقتـسم  نایوجــشناد  یمالــسا  نـمجنا 
زا  FATF یتـح سکاوـک و  دـننام  یللملا  نیب یاـهراکوزاس  تیعبت  نآ ، لـیلد  هکلب  تسین ؛  FATF هب نتـسویپن  لیلد  هب  اـنورک ،

.تساکیرمآ یاه  میرحت

 

https://www.farsnews.ir/news/13991003000157/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%7C-%DA%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/13991003000157/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%7C-%DA%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C


.تسا هتخاس  هجاوم  عنام  اب  ار  نسکاو  هنیزه  تخادرپ  یارب  یشالت  ره  اکیرمآ ، یناسناریغ  یاه  میرحت لیلد ، نیمه 
یمـسر یراجت  تالدابم  رب  اکیرمآ  یاه  میرحت ریثأت  زا  یحـضاو  هنومن  نسکاو ، دـیرخ  قح  زا  ناریا  هدافتـسا  تیعونمم 

.تسا
نیا رد  دوـش ؛ ماـجنا  یمــسر  رتـسب  زا  اـهنت  دـیاب  یلاـم  یاـه  شنکارت ومرلاـپ ، تادـهاعم CFT و  هب  نتـسویپ  تروـص  رد 
یوس زا  دنک و  یم دودسم  ار  یمسر  تالدابت  ریسم  اه  میرحت وسکی ، زا  هک  دریگ  یم رارق  تسب  نب کی  رد  روشک  تروص 

.تسا تخاب  رس  ود  یزاب  کی  نیا  دوش و  یم تازاجم   FATF طسوت زین  یمسرریغ  تالدابم  یارب  ناریا  رگید ،
اب فـیرحت  ناـیرج  اـه ، مـیرحت یزاـس  یثـنخ دربـهار  یریگیپ  رب  یربـهر  مـظعم  ماــقم  تادــیکأت  مـغر  یلع هـک  میدــهاش 

.تسا یرامعتسا  حیاول  بیوصت  لابند  هب  نسکاو  نداد  رارق  زیواتسد 
، روـشک یلاـم  شدرگ  رب  نمــشد  یتاـعالطا  فارــشا  اـب  هـکلب  دــنک ، یمن مـک  ار  اــه  مـیرحت راــشف  اــهنت  هـن   FATF بارس

.دزاس یم نز  هطقن ار  یداصتقا  یاه  میرحت
شالت درک ، لتخم  ار  سکاوک  ِیللملا  نیب راکوزاس  زا  نسکاو  تفایرد  اکیرمآ ، یاه  میرحت هک  روطنامه  رگید  ترابع  هب 

.دومن دهاوخ  هجاوم  لکشم  اب  زین  ار   FATF بلاق رد  لوپ  لاقتنا  یارب  ناریا 
زج یمایپ  سکاوک  دننام  یللملا  نیب یمسر  یاهراکوزاس  هب  نتـسویپ  ی  هبرجت زا  یریگ  تربع نودب   FATF هب نتسویپ 

.تشاد دهاوخن  تلود  یدمآراکان  یریبدت و  یب
/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یرازگربخ تسا -  یریبدت  یب سکاوک  هب  نتسویپ  هبرجت  زا  نتفرگ  تربع  نودب   FATF هب نتسویپ  یناحور ؛ یاقآ   
وجشناد

 - FATF ات انورک  نسکاو  زا  یللملا ؛ نیب یاهراکوزاس  رب  اکیرمآ  یاه  میرحت هربنچ  یناحور |  هب  نایوجشناد  همان   
سراف یرازگربخ 

ناریا یادهش  یناحور -  هب  نایوجشناد  همان   

مینست یرازگربخ  یسایس -   FATF هرابرد یناحور  هب  ییوجشناد  لکشت  کی  همان   
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

یناسنا مولع  یاه  هصرع نایم  یقیمع  دنویپ  دناوت  یم یندمت  نارود  هب  عوجر  یهاگشناد  هزوح  ناراذگ  تسایس دید  زا 
مولع و ترازو  یرواـنف  شهوژپ و  نواـعم  یمیحر ، نیـسحمالغ  اـنطع ، شرازگ  هب.دـنک  داـجیا  یـسدنهم  ینف و  موـلع  و 

.دروآ لمع  هب  دیدزاب  انطع »  » یلیلحت یربخ  تیاس  هیریرحت  زا  حبص  زورما  تاقیقحت 
هب زین  انطع »  » هیریرحت رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  زا  یمـسر  رادـید  کی  رد  مولع  ترازو  یروانف  شهوژپ و  نواـعم 

یرواـنف تاـقیقحت و  موـلع ، ریزو  نواـعم.تخادرپ  یناـسنا  موـلع  هـب  هجوـت  ترورـض  صوـصخرد  یهاـتوک  تـفگ  پـگ و 
یئابطابط همالع  هاگشناد  ینابزیم  هب  یروانف  شهوژپ و  رد  یناسنا  مولع  شقن  یزاـجم  ییاـمهدرگ  رد  هتـشذگ  هتفه 

یاـه هزوح یملع  هاـگیاج  یاـقترا  هب  دـناوت  یم هک  تسا  تسد  رد  یدـیدج  یاـه  هدـیا یناـسنا  مولع  رد  دوـب  هدرک  دـیکات 
.دنک کمک  رایسب  ناهج  ناریا و  رد  یناسنا  مولع 

یناسنا مولع  یاه  شلاـچ صوصخ  رد  تشاد ، هارمه  هب  زین  ار  ییاـه  شنکاو هک  کـنیل )  ) یرگید رظنراـهظا  رد  وا  هتبلا 
هب تبحص  تعنص  هعماج و  یاهزاین  اب  یناسنا  مولع  دنویپ  ترورـض  زا  رذگهر  نیا  رد  هتخادرپ و  رظن  زاربا  هب  ناریا  رد 

یسدنهم یسدنهم مولع   مولع اباب   یناسنا   یناسنا مولع   مولع یشناد   یشناد دنویپ   دنویپ یاهراکهار   یاهراکهار

 

https://www.atnanews.ir/archives/298772/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9/
https://www.atnanews.ir/archives/298772/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9/


اوتحم هئارا  اما  دراد  دوجو  یبولطم  دـنور  اوتحم ، دـیلوت  هصرع  رد  یناسنا  مولع  نارظن  بحاـص  دـید  زا.دوب  هدروآ  ناـیم 
.دوش یم نایامن  یسدنهم  ینف –  هصرع  رد  رت  شیب

مولع نیب  ناوت  یم روطچ  رما ، نیا  ققحت  یارب  هک  انطع »  » یـصاصتخا شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  یمیحر  نیـسحمالغ 
یواکاو ار  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  هتکن ، بلاق ۳  رد  درک ، رارقرب  یوق  لـماعت  دـنویپ و  یـسدنهم  ینف –  مولع  یناـسنا و 

ود دنتـسه و  هتـشر  ود  زا  یبـیکرت  هک  مـیراد  ییاـه  هتـشر یـسدنهم ، ینف - هزوـح  رد  : دـیآ یم یپ  رد  نآ  حورـشم  هـک  درک 
ود بیکرت  زا  تسا و  یا  یلـصا هتـشر  هک  میراد  یکـشزپ  یـسدنهم  مـسا  هـب  یا  هتـشر دـنهد ؛ یم دـنویپ  مـه  هـب  ار  هتـشر 

.تسا هدمآ  دیدپ  یملع  هورگ 
هک مـیراد  ار  کــینورتاکم  یــسدنهم   ینف - هورگ  رد  اــی  مـیراد  ار  کــیرتکلاویب  کــیناکمویب و  یاــه  شیارگ نآ  لــخاد  رد 

موـلع یاـه  هتــشر بـیکرت  اـما  دراد ؛ دوـجو  زین  یناــسنا  موـلع  رد  عوـضوم  نـیا.تسا  کــینورتکلا  کــیناکم و  زا  یبـیکرت 
.دوش یم هدید  رتمک  هتشر  کی  هب  نآ  لیدبت  یسدنهم و  ینف - مولع  یناسنا و 

یرگید یاه  هتشر و  یتعنص ، یسانش  ناور یتعنص ، یرادباسح  یتعنص ، تیریدم  لثم  اه  هتشر یـضعب  نیا ، دوجو  اب 
.تسا یسدنهم  ینف - مولع  یناسنا و  مولع  دنویپ  لصاح  هک  دراد  دوجو 

هب دـیاب  هک  تسا  نیا  رگید  مهم  هتکن.دوـش  یم هتفرگ  هرهب  یناـسنا  موـلع  زا  زین  یتعنـص  یاـه  هزوـح رد  نـیا ، رب  هوـالع 
.دندروخ دنویپ  مه  هب  هنوگچ  یتفرعم  یشناد و  یاه  هزوح هک  مینک  عوجر  نامدوخ  یندمت  نارود 

مــیدرک و یم رارقرب  طاــبترا  یناــسنا  یاــه  هزوــح اــب  یدربراــک  یاــه  هزوــح نــیب  هنوــگچ  ناــمدوخ  میدــق  یاــه  تنــس رد 
.تسا هدوب  هچ  نآ  یاه  هدولاش

راک نیا  ماجنا  یگنوگچ  هک  دهد  یم رارق  ام  یور  شیپ  ار  ییاهراکهار  تایبرجت ، نیا  زا  تسرد  کرد  هتـشذگ و  هب  هاگن 
.دهد یم ناشن  ام  هب  ار 

هتکن.میا هدرک سابتقا  ایند  زا  ار  یتعنـص  تیریدـم  لثم  ییاه  هتـشر ام  تسا و  هتفرگ  شیپ  رد  اه  هیور نیا  زین  اـیند  رد 
.دیا هدروآ یناسنا  مولع  هزوح  رد  ار  نف  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  امش  هک  تسا  نیا  یدعب 

.دبای یم دنویپ  ینف  مولع  اب  رگید  دراوم  یشزرو و  مولع  یسانش ، ناور لثم  ییاه  هتشر
.تسا رایشوه  هنیمز  نیا  رد  ناریا  رد  یناسنا  مولع  بطق  ناونع  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  هناتخبشوخ 

هب دعب  عورش و  هاگشناد  نیمه  زا  اه  یروآون تاراکتبا و  عون  نیا  تسا و  ناریا  یـصصخت  هاگـشناد  اهنت  هاگـشناد  نیا 
یاضعا هب  باطخ  هصرع ، نیا  نارگشالت  زا  رکشت  زاربا  اب  نایاپ  رد  نینچمه  یو.دوش  یم لقتنم  یملع  یاهداهن  رگید 

تمکح زا  دـیاب  هکلب  دیـشاب ، دـنرب  کی  طقف  دـیابن  دـیتسه ، انطع  یرازگربخ  رد  هک  امـش  درک : هیـصوت  انطع »  » هیریرحت
جنپ ناریا  هک  ارچ  دراد ؛ ام  زورما  یارب  یا  هدافتسا هچ  هتشذگ  شناد  دینیبب  دیسرب و  میدق  تمکح  هب  یئابطابط  همالع 

یمیحر نیـسحمالغ  انطع  یدـیلک : تاـملک.تسا  هدوب  دمآرـس  اـه  هتـشر همه  رد  شناد  گـنهرف و  ملع ، رد  نرق  شش 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۸۷۷۲ یراذگ : کارتشاتاقیقحت  مولع و  ترازو  یروانف  شهوژپ و  نواعم 
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ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

ناهج رد  یعامتجا  تسیز  زا  یرگید  دیما  یارب  یا  هچیرد هکلب  تسین  هناسانـش  نابز مادـقا  کی  یـسراف  نابز  شرتسگ 

یسراف یسراف نابز   نابز شرتسگ   شرتسگ انورک  وو   انورک دراد ؟ ؟ دراد یسراف   یسراف نابز   نابز شرتسگ   شرتسگ ردرد   یشقن   یشقن هچهچ   انورک   انورک

تسا و ناهج  رد  یعامتجا  تسیز  زا  یرگید  دـیما  یارب  یا  هچیرد هکلب  تسین  هناسانـش  نابز مادـقا  کی  یـسراف  نابز  شرتسگ 
.میا هدوب یزاجم  یاه  تیلاعف شرتسگ  ثعاب  انورک  عویش 

 

https://www.atnanews.ir/archives/298755/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://www.atnanews.ir/archives/298755/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/


یعاـمتجا و یاـه  هدـیدپ ندــش  اـهر  دهاشتــشاد  اـنورک  یراـمیب  عویــش  هـک  یراـب  هعجاـف تارــضم  ماـمت  دوـجو  اـب  وتــسا 
یاـه تیلاـعف قـیرط  زا  یناـهج  حطــس  رد  اـه  هدـیدپ نـیا  شرتـسگ  ندـش  ریذـپ  ناـکما واـیفارغج  دـنب  دــیق و  زا  یگنهرف 
ناـبز شرتـسگ  شزوـمآ و  رب  اـنورک  یراـمیب  عویــش  یاهدــمایپ   » یللملا نـیب راـنیبو  اـنطع ، شرازگ  هـب.میا  هدوـب یزاـجم 

و ۲۶ هبنـشراهچ ۲۵  هبنـش و  هـس یدعـس ، داـینب  یراـکمه  اـب  ییاـبطابط  همالع هاگشناد  تـمه  هـب  ناـهج » رد  یــسراف 
، ناتـسزیقرق ناتـسقازق ، ناتـسبرص ، ناتـسودنه ، ناتـسکاپ ، ناتـسجرگ ، زا  یناداتـسا  رانیبو  نیا  رد.دش  رازگرب  هامرذآ 

نایب هب  قارع  رـصم و  نامع ، هیـسور ، نمی ، شدـالگنب ، ایناپـسا ، اـینک ، سنوت ، ناـنبل ، هیکرت ، ناـجیابرذآ ، ناتـسکبزا ،
مدقم ریخ  نمـض  ، رانیبو یادتبا  رد  ییابطابط  همالع هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیـسح  رتکد.دنتخادرپ  دوخ  یاه  هاگدید
تسا ام  راختفا  ثعاب  رایـسب  :» تفگ ناهج ، رد  نآ  شرتسگ  یـسراف و  نابز  نادنم  هقالع یمامت  رـضاح و  ناداتـسا  هب  

زکرم نتـشاذگ  داینب  یارب.میتسه  ناهج  فلتخم  یاه  روشک ناریا و  زا  نارگـشهوژپ  ناـققحم و  ناداتـسا ، ناـبزیم  هک 
رایـسب یاه  تیلاعف وتـسشن  نیا  نداد  نامزاس  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  رد  ناـنابز  یـسراف  ریغ  هب  یـسراف  شزومآ 
دناوتب تسـشن  نیا  مراودیما.منک  یم ینادردق  نالوئـسم  زا  یـسراف ، نابز  شرتسگ  ۀزوح  رد  هک  یراذگریثات  هدرتسگ و 
ناریا رد  یسراف  نابز  نارگشزومآ  ناهج و  فلتخم  طاقن  رد  یسراف  نابز  ناداتسا  رتشیب  یـشیدنا  مه یارب  ار  یطیارش 

هتفرگ و رارق  قالخا  یوسارف  یبلط  تعفنم یرگادوس و  هک  یناهج  ردمیشاب  رگشرورپ  یرگادوس ، ناهج  رد.دنک  مهارف 
هاگ یرگادوس و  یبلط ، تعفنم یادف  یقالخا  یاه  شزرا هک   یناهج  رد.تسا  هدش  لدب  یرـشب  شنک  یلـصا  لدـم  هب 

مکاـح ناـهج  نـیا  رد  یرگید  یادــص  میناوـتب  یــسراف  ناـبز  شرتـسگ  اـب  میتـسه  راودــیما  اــمدوش  یم چوـپ  یاــه  شزرا
، یراجنه هعومجم  کی  گنهرف ، کی  یـسراف  نابز  تسین ، یمالک  طابترا  هلیـسو  ناـبز و  کـی  طـقف  یـسراف  ناـبز.مینک 

زادـنا نینط ار  ییادـص  میناوتب  یـسراف  نابز  شرتسگ  اب  میتسه  راودـیما.تسا  قالخا  نابز   تبحم ، نابز  نافرع ، نابز 
مادقا کی  ار  یـسراف  نابز  شرتسگ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب.دشاب  قشع  تبحم و  قالخا ، یادص  ادـص ، نیا  هک  مینک 

ام.تسا ناـهج  رد  یعاـمتجا  تسیز  زا  یرگید  دـیما  یارب  یا  هچیرد ندـش  زاـب  میدـقتعم  هکلبمیناد  یمن هناسانـش  ناـبز
، ناشدوخ شرتسگ  یارب  ودندوب  هدش  راتفرگ  ایفارغج  دنب  رد  یعون  هب  ناشدوخ  همه ، هک  میدرک  یم یگدنز  یناهج  رد 
، یرادا یناــمزاس و  یاــهریجنز  و لـــغ یعوــن  هــب  ودنتـــشاد  ییاـــیفارغج  یاـــهاضف  ندـــیدرون  رد  یارب  ار  یتخـــس  عــناوم 
اب امایناهج  عامتجا  تسیز  رد  نآ  تارثا  انورک.دوب و  هدرک  دودـحم  روصحم و  ایفارغج  نورد  رد  ار  یعامتجا  یاه  هدـیدپ

و.داتفا ناهج  رد  یمهم  قافتا  هک  میدوب  نآ  دـهاش  تشاد  اـنورک  یراـمیب  عویـش  هک  یراـب  هعجاـف تارـضم  ماـمت  دوجو 
شرتسگ یریذـپ  ناکما وایفارغج  دـنب  دـیق و  زا  اه  گـنهرف زا  یرایـسب  ندـش  اـهر  یعاـمتجا ، یاـه  هدـیدپ ندـش  اـهر  نآ 
لاتیجید شهج  کی  اـب  یداـصتقا  ۀـصرع  رد  هک  روطناـمه.تسا  یزاـجم  یاـه  تیلاـعف دـنیارف  زا  اـه  هدـیدپ نیا  یناـهج 

رد شهج  کی  دـهاش  ام  دـسر  یم رظن  هب.میدـش  هجاوم  یزاـجم  شهج  کـی  اـب  یلاـع  شزومآ  ۀـصرع  رد  میدـش  هجاوم 
عویـش زا  سپ  هک  یدـیدج  طیارـش  لیلد  نیمه  هب.میتسه  مه  یناسنا  یراـجنه  یاـه  هعومجم یناـسنا و  یاـه  هدـیدپ
ناـبز رد  هـتفهن  یراـجنه  هعوـمجم  ویـسراف  ناـبز  یناـهج  شرتـسگ  یگدـنکاج و  زا  ناـکما  دـمآ  دوـجو  هـب  اـنورک  یراـمیب 
ناـبز شرتسگ  ییاوتحم  یکینکت و  یاـه  هنیمز رد  دـناوتب  زورما  تسـشن  میتـسه  راودـیما.تسا  هدرک  مهارف  ار  یـسراف 

هاگشناد یسراف نابز  شرتسگ  رد  ییابطابط  همالع  هاگیاج  شقن.دهد و  رارق  یسررب  دروم  نیون  یاضف  نیا  رد  یسراف 
نیا هک  تسا  ییاه  هاگشناد نیلوا  زا  وتسا  نانابز  یسراف ریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ  ۀتـشر  راذگناینب  ییابطابط  همالع 
هژیو صــصخت  هـک  ییاــه  صــصختم.تسا هدرک  یزادــنا  هار یلیمکت  یلیــصحت  یاــه  هزوـح ارتــکد و  عـطقم  رد  ار  هتــشر 

رد یسراف  نابز  شرتسگ  عناوم  زا  یکی.دنا  هدش تیبرت  ام  روشک  رد  دنراد  ار  نانابز  یسراف ریغ  هب  یـسراف  نابز  شزومآ 
نانابز یـسرافریغ هب  یـسراف  نابز  شزومآ  یـسراف و  نابز  شرتسگ  رد  یـصصخت  یاـه  شور نادـقف  لـیلد  هب  اـم  روشک 
نیودــت اـب  هزورما.میدوـب  هـنیمز  نـیا  رد  یــشزومآ  یا  هنارواـنف تالکــشم  یــشزومآ ، تالکــشم  زا  یا  هراـپ راـچد  اـم  ودوـب 

اب هارمه  میناوت  یم ام  هکتـسا  هدـش  مهارف  یا  هنیمز یـسراف  نابز  یـشزومآ  یـصصخت  یاـه  هویـش یـسرد و  یاـه  باـتک
هجاوـم ناـنابز  یـسراف ریغ  هب  یـسراف  ناـبز  شزوـمآ  رد  ار  یفطع  ی  هطقن دـش  داـجیا  دـیدج  یاـیند  رد  هـک  یگرزب  لوـحت 

هب میناوتب  هنیمز  نیا  رد  نارازگراک  اهنآ و  شالت  ناداتسا  یـشیدنا  مه  ناداتـسا و  روضح  اب  هک  متـسه  راودیما.میـشاب 
: یدــیلک تاــملک  «. میزادــنا رد  وـن  یحرط  یزاــجم  شزوـمآ  دــیدج  یاــضف  رد  وـمییازفا  یب یناــج  یــسراف  ناــبز  هلیــسو 
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هنیمز رد  یتشادداـی  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  داـصتقا  زاـتمم  داتـسا  ناـشخرد  دوعـسم  سراـف ، یرازگربخ  شرازگ  هب   
اکیرمآ کیتکات  رییغت  رطاخ  هب  یتمواقم  داـصتقا  یارجا  راتـساوخ  تشون و  هجدوب ۱۴۰۰  هحیـال  رد  تلود  تصرف  نیرخآ 

.دش یداصتقا  گنج  رد 

هن درک و  یحارط  یتـسرد  هـب  ار  تمواـقم  یاـه  هماـنرب ناوـت  یم هـن  نمـشد  زا  حیحـص  ِتخانــش  نودـب  هـک  مـیناد  یم - ۲ 
.درک هلباقم  یسایس  یداصتقا و  یعامتجا ، یگنهرف ، یاه  ههبج رد  نمشد  اب  ناوت  یم

اب هک  میـشاب  هتـشاد  شخب  ماهلا یتلود  هک  تسا  نیا  نانآ  اب  هلباقم  نانمـشد و  ربارب  رد  تمواقم  یارب  مزـال  طرـش  - ۳ 
رد دـشاب و  هزراـبم  تماقتـسا و  زا  ییوـگلا  یداـصتقا ، گـنج  طیارــش  رد  دـناوتب  یداـهج  درکلمع  یبـالقنا و  رکفت  هـیحور و 

.دشاب یداصتقا  گنج  ناگدنمزر  یمرگلد  ۀیام  دتسیاب و  هناریلد  نمشد  لباقم  رد  مدرم  یبالقنا  یاه  هدوت رانک 

هنیمز رد  یتشادداـی  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  داـصتقا  زاـتمم  داتـسا  ناـشخرد  دوعـسم  سراـف ، یرازگربـخ  شرازگ  هب 
کیتکاـت رییغت  رطاـخ  هـب  یتمواــقم  داــصتقا  یارجا  راتــساوخ  تشوـن و  هجدوـب ۱۴۰۰  هحیــال  رد  تـلود  تـصرف  نـیرخآ 

.دش یداصتقا  گنج  رد  اکیرمآ 
راک هب  ماجرب  رد  تشاد  ریبدت »  » هچنآره دیما  ریبدت و  تلود  هک  تسا  لاس  تفه  زا  شیب  تصرف ۱ - نیرخآ  تلود و 

« دیلک  » ار وا  ییاپورا  نارکون  اکیرمآ و  اب  هدنزاس » لماعت   » تسب و اه » میرحت وغل   » هب ار  دوخ  دیما »  » ۀـمه تفرگ و 
.تسناد یداصتقا  تالکشم  لح 

نتخاس یارب  هلاس  تفه  یزوس  تصرف زج  یزیچ  دیما  دیلک و  نیا  ۀرمث  دوب و  ضحم » تراسخ   » ریبدـت نآ  درواتـسد 
.دوبن افوکش  مواقم و  یداصتقا 

.تسا یهلا  یاه  تمحر زا  هک  هدنام  یفاب  تلود  نیا  یارب  ییالط  تصرف  کی  زونه  نیا ، دوجو  اب 
سلجم ناگدـنیامن  مدرم و  یاه  هدوت تسا و  هدـش  مهارف  روشک  رد  نونکا  مه هک  تسا  یطیارـش  ییالط ، تصرف  نیا 

دهاوخن دهاوخن شومارف   شومارف ارار   اهاه   یزوس یزوس تصرف   تصرف یسایس   یسایس داصتقا   داصتقا خیرات   خیرات تصرف / / تصرف نیرخآ   نیرخآ تلود  وو   تلود
درک درک

شیازفا راتـساوخ  تـسا ، ینوـنک  تـلود  تـصرف  نـیرخآ  هجدوـب ۱۴۰۰  هحیـال  هـکنیا  رب  دـیکات  اـب  هاگـشناد  داـصتقا  زاـتمم  داتــسا 
.دنک یم رییغت  یداصتقا  گنج  رد  نمشد  کیتکات  اریز  دش  هجدوب  هحیال  رد  یتمواقم  داصتقا  یاه  هفلؤم
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.دننک یم هبلاطم  تلود  زا  ار  یبالقنا  تامادقا 
.درک دهاوخ  لیمکت  ار  ینارمکح  رد  شیاهاطخ  تسرهف  هاگنآ  دنازوسب  زین  ار  تصرف  نیا  دیما  ریبدت و  تلود  رگا 

نیا دـنا و  هدروآ تـسد  هـب  یبرغ  یاـهروشک  یراـکبیرف زا  یقیمع  تخانـش  مدرم  یبـالقنا  یاـه  هدوـت ینوـنک ، طیارــش  رد 
یاـه گـنج رورت و  زج  ییاـکیرمآ  نارادمتـسایس  زا  تسین و  شیب  یبارـس  ماـجرب  هب  دـیما  هـک  دـنا  هدرک کرد  ار  تـیعقاو 

.تشاد ناوت  یمن یرگید  راظتنا  یناور  یداصتقا و 
.دهدب تسد  زا  ار  ییالط  تصرف  نینچ  دیابن  دیما  ریبدت و  تلود 

هن درک و  یحارط  یتـسرد  هـب  ار  تمواـقم  یاـه  هماـنرب ناوـت  یم هـن  نمــشد  زا  حیحــص  ِتخانــش  نودـب  هـک  مـیناد  یم - ۲
.درک هلباقم  یسایس  یداصتقا و  یعامتجا ، یگنهرف ، یاه  ههبج رد  نمشد  اب  ناوت  یم

مامت گنج  هدـید و  یمالـسا  بالقنا  تسخن  یاه  لاس ناـمه  زا  ار  اـکیرمآ  یداـصتقا  یاـه  میرحت ناریا ، یبـالقنا  تلم 
.تسا هدوب  دهاش  ریخا  یاه  لاس رد  هژیو  هب ار  ناریا  یمالسا  یروهمج  هیلع  یداصتقا  رایع 

اـکیرمآ و یاـه  یرگ هطلـس اـب  هلباـقم  تمواـقم و  یارب  یبـالقنا  تلم  نیا  نوـنکا  مه هک  تسین  بجعت  یاـج  ور ، نیا  زا 
تلود هک  تسا  نیا  رد  بجعت  یاـج  اـما  تسا ، هداـمآ  ًـالماک  ناـملآ  هسنارف و  ناتـسلگنا ، هژیو  هب  وا  ییاـپورا  ناـقفانم 

.دراد یبالقناریغ  هناراکشزاس و  یریگ  عضوم زونه  یداصتقا  گنج  یرثکادح و  میرحت  طیارش  رد  یتح  دیما  ریبدت و 
هتـشادن یعفادت  تکرح  چیه  رگید  یوس  زا  میتسه و  یداصتقا  رایع  مامت  گنج  رد  هک  تسا  دقتعم  تلود  وس  کی  زا 

.تسا هدرکن  رثؤم  یدج و  ششوک  چیه  یداصتقا  گنج  نیا  رد  یلم  داصتقا  یزاس  مواقم  یارب  و 
اب هک  میـشاب  هتـشاد  شخب  ماهلا یتلود  هک  تسا  نیا  نانآ  اب  هلباقم  نانمـشد و  ربارب  رد  تمواـقم  یارب  مزـال  طرـش  - ۳
رد دـشاب و  هزرابم  تماقتـسا و  زا  ییوگلا  یداصتقا ، گـنج  طیارـش  رد  دـناوتب  یداـهج  درکلمع  یبـالقنا و  رکفت  هیحور و 

.دشاب یداصتقا  گنج  ناگدنمزر  یمرگلد  ۀیام  دتسیاب و  هناریلد  نمشد  لباقم  رد  مدرم  یبالقنا  یاه  هدوت رانک 
زا ریخا  یاـه  هـتفه رد  هژیوـب  لاـس و  دـنچ  نـیا  رد  هـک  یا  هدـننک دــیمون  هناراکــشزاس و  ضقاـنتم ، یاـه  یریگ عـضوم اـیآ 

گنج نیا  رد  رتدوز  هچره  یزوریپ  هب  دـیما  هناعاجـش و  تمواقم  یبالقنا ، ربص  شخب  ماـهلا دـناوت  یم میا ، هدـید تلود 
دیوـن دـناوت  یم یداـصتقا  روـما  رد  تـلود  یدربـهار  یاـه  تسایــس یریگ  تـهج ینارمکح و  کبــس  اـیآ  دـشاب ؟ یداـصتقا 
شور هک  تسا  لاس  تفه  زا  شیب  - ۴ دشاب ؟ رادیاپ  لقتـسم و  روحم ، تلادع هدنلاب ، مواقم ، یداصتقا  ییاپرب  شخب 

تلم هکلب  دنوش ، هدـنار  هیـشاح  هب  روشک  یبالقنا  ناگبخن  اهنت  هن  هک  تسا  هدـش  بجوم  دـیما  ریبدـت و  تلود  شنم  و 
.تسا هدرک  لیدبت  ماجرب  لایرس  نایچاشامت  هب  ار  یبالقنا 

هکنآ یاـج  هب  ناـشیا  هنافـسأتم  اـما  میتـسه ، اـکیرمآ  اـب  یداـصتقا  راـیع  ماـمت  گـنج  رد  روهمج ، سیئر  قیدـصت  هب  اـنب 
یلم داـصتقا  رد  داـسف  یناـبم  دـنزیخ و  اـپ  رب  یداـصتقا  تلادــع  طـسق و  ییاـپرب  یارب  هـک  دــنک  توـعد  ار  یبـالقنا  مدرم 

یاشامت هب  دننیـشنب و  هک  دـهاوخ  یم ناـنآ  زا  دـننک ، نک  هشیر ار  دـیلوت  عناوم  هیامرـس و  رازاـب  یکناـب ، هکبـش  رد  هژیو  هب
.دش دهاوخ  شخپ  یدوز  هب  نآ  نیریش  یاه  تمسق هک  اریز  دنهد ، همادا  ماجرب  لایرس 

ناریا نامرهق  تلم  هب  یرثکادـح  راـشف  هک  دـنا  هدـش فقاو  یبوخ  هب  تقیقح  نیا  رب  اـهلد  رادرـس  نـالتاق  نونکا  مه - ۵
.تسا هدرک  داجیا  مدرم  یاه  هدوت رد  ار  یرثکادح  تمواقم  هکلب  تسین ، شخب  هجیتن اهنت  هن 

هرکاذــم ماـیپ  دــنهد و  رییغت  ار  دوـخ  یداـصتقا  گـنج  کـیتکات  هـک  دــنا  هدــش روـبجم  ییاــکیرمآ  ناراــکتیانج  ور ، نـیا  زا 
هک دیما  نیدب  دنهدب  یلام  ۀژیو  یاهزایتما  راشقا ، یخرب  تلود و  نداد  بیرف  یارب  دنـشاب  رـضاح  اسب  هچ  دنتـسرفب و 

مواقم یداصتقا  ییاپرب  روشک و  یداصتقا  تالـضعم  یا  هشیر لح  یارب  یبالقنا  یاه  همانرب یارجا  نیودت و  زا  دـنناوتب 
.دننک یریگولج  افوکش  و 

هک تسا  هدرک کرد  ار  تقیقح  نیا  هتخانش و  لامک  مامت و  هب  ار  دوخ  نمشد  ناریا  یبالقنا  تلم  هک  ینونک  طیارـش  رد 
بیرف رگید  راـب  تلود  رگا  تشاد  دـشر  هب  ور  اـیوپ و  یداـصتقا  ناوـت  یمن یلخاد  یاـهورین  اـه و  تـیفرظ رب  هـیکت  اـب  زج 
دهاوخ تسد  زا  یداصتقا  تفرـشیپ  یلم و  داـصتقا  یزاـس  مواـقم  یارب  تصرف  نیرتهب  اـهنت  هن  هاـگنآ  دروخب  ار  اـکیرمآ 

.تسا دنمزاین  شالت  اه  لاس هب  نآ  میمرت  هک  دش  دهاوخ  دراو  یا  هبرض نانچ  مدرم  یبالقنا  گنهرف  هب  هکلب  تفر 
یدربهار یاطخ  زا  شیب  بتارم  هب  نآ  یاهدمایپ  ًاعطق  دوش  بکترم  ار  یدربهار  یاطخ  نینچ  دـیما  ریبدـت و  تلود  رگا 

 



.دش بکترم  یلیمحت  گنج  نایاپ  زا  دعب  هک  تسا  یگدنزاس  تلود 
یگدـنز کبــس  یداـهج و  درکلمع  یبـالقنا ، رکفت  یبـالقنا ، ۀـیحور  زا  هـک  دوـب  نـیا  یگدـنزاس  تـلود  یدربـهار  یاـطخ  - ۶

تـساوخن ای  تسناوتن و  دوب  هتفرگ  لکـش  تروص  نیرتابیز  هب  سدـقم  عافد  لاس  تشه  لالخ  رد  هک  مدرم  یاـه  هدوت
.دنک هدافتسا  روشک  یگدنزاس  دنیآرف  رد 

، درک اـپرب  هاـیگ  لـگ و  هاگـشیامن  هک  دوـب  نیا  یلیمحت  گـنج  زا  دـعب  یگدـنزاس  تلود  مادـقا  نیتـسخن  هک  میراد  داـی  هب 
.دنراد سفنت  هب  زاین  نونکا  دنا و  هدش هتسخ  یلیمحت  گنج  لاس  تشه  زا  مدرم  هک  هناهب  نیدب 

جیورت یارب  ییاـکیرمآ  ییاـپورا و  کبـس  هب  لـلجم  گرزب و  دـیرخ  زکارم  دـنتخادرپ ، اهرهـش  یزاـس  اـبیز  هـب  اـه  یرادرهش
ار ییارگ  لمجت یگدنزاس  تلود  سیئر  یتح  دش و  زاغآ  هجوم  یرهاظ  اب  یجراخ  ضارقتسا  دش ، هتخاس  یگدز  فرصم 

.تسنادن یمالسا  تانوئش  فالخ 
.دش زاغآ  یداصتقا  هافر  راعش  تحت  یفرصم  یاهالاک  تادراو  لیس  بیترت ، نیدب 

رد درک و  سوـلج  یفارــشا  یلدنــص  رب  راـب  نیتـسخن  یارب  یلیمحت و  گـنج  زا  دــعب  هـک  ار  یــسک  مـیرب  یمن داـی  زا  زگره 
.دش رهاظ  امیس  ربخ  ۀکبش 

اب هک  نانآ  تسا ؟ یگدنزاس  یارب  مزال  طرش  تیفارشا  ییارگ و  لمجت گنهرف  جیورت  هک  دنتـشادنپ  یم نینچ  ناشیا  ایآ 
یبوـخ هـب  دنتـسه  انـشآ  لاربـیل  یراد  هیامرـس تفــص  رکوـن  ناـنادداصتقا  یاـه  هزوـمآ هـن  داـصتقا و  یعقاو  مـلع  یاـبفلا 

داد تاجن  یتفن  یاهرالد  فرـصم  هب  دایتعا  زا  ار  یلم  داصتقا  ناوتب  هکنآ  یارب  یعقاو  تصرف  اـهنت  اـهنت و  هک  دـنناد  یم
.تسین یگدنز  کبس  فرصم و  یوگلا  ندش  نوگرگد  زج  یزیچ  داد  هعسوت  یلم  دیلوت  راوتسا  یاه  هیاپ رب  ار  نآ  و 

تاـکرب زا  هک  ار  مدرم  یتـسیز  هداـس  تعاـنق و  اـهنت  هن  داد و  تسد  زا  ار  ییـالط  تصرف  نآ  یگدـنزاس  تلود  هنافـسأتم 
ۀیــصوت هـب  لـماک  یگتخاـبلد  قاــیتشا و  اــب  هـکلب   دادــن ، رارق  یداــصتقا  تفرــشیپ  یوـگلا  یاــنبم  دوـب ، یلیمحت  گــنج 

.داد ارف  شوگ  یلخاد  ۀدز  برغ  نانادداصتقا  لوپ و  للملا  نیب قودنص  نانادداصتقا 
اه هناـسر امیـس و  ادـص و  دوـب و  نآ  یماـح  یگدـنزاس  تـلود  هـک  یفارـشا  یگدـنز  کبــس  یگدز و  فرــصم  بـیترت ، نیدـب 

تلود رد  نونکا  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  ات  تفای  رارمتـسا  یدـعب  یاه  تلود رد  تفرگ و  قنور  دـندوب  نآ  ۀدـنهد  جـیورت 
.دننک یم راختفا  یراوس  هشروپ  ینیشن و  خاک  هب  نانآ  ینژ  نادنزرف  ای  دشرا  ناریدم  یخرب  دیما  ریبدت و 

ندش هتخابلد وس و  کیزا یلخاد  یبالقنا  یاهورین  اه و  تیفرظ زا  ندـش  لفاغ  رد  یگدـنزاس  تلود  یدربهار  یاطخ  - ۷
بـالقنا ۀدروـخ  مـسق نانمـشد  اـب  هدـنزاس  حالطـصا  هـب  ِلـماعت  یارب  شــشوک  رگ و  هطلــس برغ  یداـصتقا  یاـهوگلا  هـب 

رطخ هک  تسا  هداد  یور  یلعف  تلود  رد  رت  قیمع رت و  هدرتـسگ بتارم  هب یداـعبا  رد  هنافـسأتم  رگید  یوس  زا  یمالـسا 
.میتسه دهاش  نونکا  مه ار  دربهار  نیا  کانرطخ  ییاهن و  ۀلحرم  عوقو 

درادرب تسد  ماجرب  لایرـس  ۀمادا  زا  هک  تسا  نیا  دـیما  ریبدـت و  تلود  یارب  ریذـپان  رارکت  تصرف  نیرخآ  هکنآ ، لصاح 
یالاب رایـسب  تیفرظ  زا  نآ  یاج  هب  دـنادن و  یبرغ  ناراکتیانج  اب  هدـنزاس  لـماعت  رد  ار  یداـصتقا  تالکـشم  لـح  دـیلک  و 

.دنک یرادرب  هرهب حیحص  وحن  هب  دنا  هدروآ تسد  هب  اکیرمآ  یرثکادح  راشف  لباقم  رد  مدرم  یاه  هدوت هک  تمواقم 
.درک دهاوخن  شومارف  ار  یزوس  تصرف نینچ  هاگچیه  روشک  یسایس  داصتقا  خیرات  تروص ، نیا  ریغ  رد 

/ب مایپ یاهتنا  مالسلا  هیلع قداص  ماما  هاگشناد  راگدنام  ۀرهچ  داصتقا و  داتسا  ناشخرد  دوعسم  رتکد 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رد یتمواقم  داصتقا  یاه  هفلوم ندرک  ظاحل  موزل  درادرب / تسد  ماجرب  لایرس  ۀمادا  زا  دیما  ریبدت و  تلود  ناشخرد :  
مینست یرازگربخ  یداصتقا -  ناریا  داصتقا  هجدوب ۱۴۰۰  هحیال 

ندرک ظاحل  موزل  درادرب / تسد  ماجرب  لایرس  ۀمادا  زا  دیما  ریبدت و  تلود  ناشخرد : ناریا  یصصخت  تیاس   
داصتقا لصف  هجدوب ۱۴۰۰ -  هحیال  رد  یتمواقم  یاه  هفلوم

سراف یرازگربخ  درک -  دهاوخن  شومارف  ار  اه  یزوس تصرف  یسایس  داصتقا  خیرات  تصرف / نیرخآ  تلود و   

دهاوخن شومارف  ار  اه  یزوس تصرف یسایس  داصتقا  خیرات  درادرب / تسد  ماجرب  لایرس  ۀمادا  زا  دیما  ریبدت و  تلود   

 



اناد درک - 

هیقافتا عیاقو  همانزور  هدرک -  رییغت  ناریا  اب  یداصتقا  گنج  رد  اکیرمآ  کیتکات   

زوینوکا رییغت - ...  ناریا  اب  یداصتقا  گنج  رد  اکیرمآ  کیتکات  ناشخرد : روسفورپ   

۳۰۳۰
رذآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۴۸

دیما ریبدت و  یلصا : عبنم   ۳۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۶   ۰   ۰   / نیالنآ   ۵۵ 

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

امنیس و هناسر ، دیوگ ، یم ام  هب  رنه  گنهرف و  هصرع  هلاس  هبرجت ۴۳-۴۲  تشاد : راهظا  همادا  رد  یگنهرف  ریدم  نیا   
ام یرنه  یگنهرف و  تالوصحم  هب  ناریا  زا  جراخ  ناهج  رد  هک  یروصت  هدیشخرد و  شوخ  یناهج  یاه  هصرع رد  ام  رنه 

.تسا یا  هتسجرب دنرب  ناریا ، یگنهرف  تالوصحم  دنرب  تسا و  تبثم  دنراد ،

یاضف یلاع  یاروش  زا  ناگدننک  هیهت فنص  هیداحتا  تساوخرد  امنیـس و  هناخ  فنـص  همان ۲۸  هب  نالوئـسم  میراودیما   
تراظن هکنیا  دوشب و  یـسررب  دـیاب  اج  کی  رد  امنیـس  ملیف و  هک  ارچ  دـننک  هجوت  یگنهرف  بالقنا  یلاـع  یاروش  یزاـجم و 

.دهد یمن باوج  دننک ، هناگود  ار  نآ  رب 

هیبـــش ار  اـــه  مرفتلپ هــک  دـــنا  هدرکن شـــالت  دـــنراد ، یموـــمع  یتـــلود و  نوـــیزیولتوویدار  هـــک  ییاـــهروشک  زا  یرایـــسب   
.تسا یصوصخ  نویزیولت  ویدار و  یزاس  هیبش تمس  هب  ناش  تکرح دنکب و  یمومع  یتلود و  نویزیولتوویدار 

شیامن یاه  هکبش راذگ  تاررقم یاهداهن  عوضوم  اب  یزاجم  یتسشن  رد  ییامنیـس  نامزاس  تراظن  یبایـشزرا و  نواعم 
یداهن زا  ریغ  روتالوگر  رگ و  میظنت داـهن  هزوح  نیا  رد  تسا  رتهب  درک ، دـیکات  ناریا  رد  یتنرتنیا  یاـه  نویزیولت یگناـخ و 

.تسا عفنیذ  هنیمز  نیا  رد  دوخ  هک  دشاب 
توـص و یاـه  هناـسر تاررقم  مـیظنت  ناـمزاس  ییامنیــس ، ناـمزاس  ناریدــم  زا  یدادــعت  روـضح  اـب  هـک  تســشن  نـیا  رد 
اب ییامنیـس  نامزاس  تراـظن  یبایـشزرا و  نواـعم  دوب ، هارمه  هاگـشناد  زا  یناداتـسا  یزاـجم و  یاـضف  رد  ریگارف  ریوصت 

هدافتـسا دروم  یروانف  یتقو  هشیمه  تفگ : ارتاس »  » راـک هب  عورـش  زا  سپ  هدـمآ  دوجو  هب  یاـه  یناـشوپمه هب  هراـشا 
.دنتفا یم نآ  تیریدم  لرتنک و  لابند  هب  نالوئسم  تسا ، هعسوت  لاح  رد  مدرم 

یعمـس و ییامنیـس و  روـما  تنواـعم  نیا  زا  شیپ  هک  نیا  هـب  هراـشا  اـب  رانیمـس  نـیا  زا  یـشخب  رد  نـتورف  یبـجر دـیعس 
یعمس و ثحب  نآ  ناونع  رد  هک  میا  هتشاد ار  یرـصب  یعمـس و  ییامنیـس و  روما  نامزاس  دون ، ههد  یادتبا  زا  یرـصب و 

دوجو ناریزو  تأیه  هبوصم  وئدـیو  دیالـسا و  ملیف ، شیاـمن  رب  تراـظن  هماـن  نیئآ زورما  هب  اـت  دوب و  هدـش  هدـید  یرـصب 
ترازو لاتیجید  یاه  هناسر تاعالطا و  یرواـنف  تنواـعم  ییامنیـس ، روما  ناـمزاس  راـنک  رد  هک  نآ  نمـض  تسا ، هتـشاد 

.دشاب نآ  زا  هتفرگوگلا  ارتاس ، دیاش  هک  هتشاد  تیلاعف  مه  یمالسا  داشرا  گنهرف و 
رد ریخأـت  هب  دوـخ  یاـه  تبحـص رد  هدـمآ ، دوـجو  هـب  ارتاـس  راـک  هـب  عورـش  زا  دـعب  هـک  ییاـه  یناـشوپمه هـب  هراـشا  اـب  وا 

ناـکما هیور و  نیا  یـسانش  بیـسآ هب  درک و  هراـشا  قیداـصم  هئارا  اـب  یتیریدـم  فلتخم  یاـه  هنیمز رد  یـسیون  تاررقم 
.تخادرپ تالوحت  اب  هنانیب  عقاو دروخرب 

، مـیا هدوـب هجاوـم  ریخاـت  اـب  دـیدج  تاـعوضوم  یارب  یراذــگ  نوناـق صوـصخ  رد  روـشک  رد  هراوـمه  هـکنیا  هـب  هراـشا  اـب  وا 

یزاجم یزاجم تسشن   تسشن کیکی   ردرد   ارتاس   ارتاس داشرا  وو   داشرا ترازو   ترازو راد   راد همادا همادا یاهارجام   یاهارجام

، دـیآ یم نامـشوخ  ـالامتحا  مه  اـم  هدـمآ و  یمن ناشـشوخ  ناتـسود  یخرب  هک  یگناـخ  هکبـش  لایرـس  راـهچ  هس ، رطاـخ  هب دـیابن 
.میزیرب مه  هب  ار  زیچ  همه 
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لاـح رد  یرواـنف  نآ  هک  یتـقو  دـننک و  یم هدافتـسا  یرواـنف  نآ  زا  مدرم  دوـش و  یم مهارف  اـه  یـسرتسد هراوـمه  تفگ :
.دنتسه نآ  تیریدم  لرتنک و  لابند  هب  نالوئسم  تسا ، هعسوت 

.دش زاغآ  یراذگ  تاررقم ریخات   لاس  دنچ  اب  داتفا و  قافتا  عوضوم  نیا  مه  ویدیو  امنیس و  یارب 
طسوت لاس ۸۹  رد  هک  لاتیجید  یگنهرف  یاـه  تیلاـعف اـه و  هناـسر هعـسوت  یهدـناماس و  هماـن  نییآ رد  داد : همادا  یو 
یزاجم یاضف  یلاع  یاروش  ار  ریگارف  ریوصت  توص و  یاه  هنومن قیداصم و   ات  دـش  ررقم  دـش ، بیوصت  ناریزو  تاـیه 

.تسا هدرکن  نشور  ار  قیداصم  نیا  یزاجم  یاضف  یلاع  یاروش  لاس  زا ۱۰  دعب  زونه  دنک و  نشور 
توص روغث  دودح و  نییعت  ینوناق  عجرم  نآ  دراد و  دوجو  یدـیلک  هاش  تلود  امیـس و  ادـص و  یاوعد  رد  اه  لاس نیارد 

.تسا هدش  نییعت  یزاجم  یاضف  یلاع  یاروش  هبوصم  نیا  قبط  هک  تسا  ریگارف  ریوصت  و 
نیا رد  دوخ  هک  دـشاب  یداهن  زا  ریغ  روتالوگر  رگ و  میظنت داهن  هک  تسا  رتهب  یناهج  یاهوگلا  ساـسارب  نتورف  هتفگ  هب 

.تسا عفنیذ  هنیمز 
.دوش یم فرطرب  اه  شلاچ نیا  زا  یرایسب  دتفیب  قافتا  نیا  رگا 

تخادرپ  یرگ  لیهست یرگ و  میظنت هفیظو  هب  ناوت  یمن یگنهامه  یلم و  مزع  نودب  شبات :
هـصرع رد  یا  هناـسر یاـه  تیلاـعف زا  یا  همدـقم هئارا  اـب  یباراـف -  ییامنیـس  داـینب  لماعریدـم  شباـت -  اـضریلع  نینچمه 

نیا ریثأــت  تـحت یعوـن  هـب هـمه  میتــسه ، لاــتیجیداسپ  رــصع  هـب  دورو  رد  هـک  زورما  تـفگ : روــشک  رد  ریوــصت  تـعنص 
یـصوصخ و شخب  رتشیب  ینیرفآ  شقن اهاوتحم و  نیا  رب  تراـظن  عون  یریوصت ، تـالوصحم  دـنا و  هتفرگ رارق  تـالوحت 

نیا ریثأت  تحت اه  لاس نیا  یط  هک  هدوب  ییاه  ماگ یرگ  لیهست تمـس  هب  دیلوت  رد  یرگ  یدصت تمـس  زا  تلود  جورخ 
.تسا هدش  هتشادرب  تالوحت 

دوش یمن هتـشاد و  دوجو  یگنهرف  یاه  هاگتـسد یتراـظن و  یاـه  هاگتـسد نیب  مه  ییاـه  شلاـچ اـه  لاـس نیا  یط  هتبلا 
.درک نامتک  ار  اهنآ 

هتـشاد یـسانشراک  دونـش  تفگ و  مینک و  راک  نآ  لیذ  رد  دیاب  ام  دهد ، یم عاجرا  دنک و  یم غالبا  ار  یتیلک  نوناق  یتقو 
ینعی تسه ؛ هار  مه  زونه  منامگ  هب  دوش و  لیکـشت  عمج  نیا  زا  لکـشتم  هورگراک  کی  رد  دیاب  نآ  قیداصم  میـشاب و 

.دتفیب قافتا  نیا  هک  تسا  نیا  رب  نانچمه  مداهنشیپ 
یکی دراد ؛ دوجو  اجنیا  رد  یلـصا  ی  هفلوم راهچ  تفگ : تخادرپ و  ریذـپ  شلاچ یتنـس  یاـه  هراـگنا حیرـشت  هب  سپـس  وا 

.دنناد یم یدصتم  ماقم  رد  راذگ و  تسایس ار  تلود  هکنیا 
.دنهد یم رارق  یتلود ) شخب  زا  ای  یصوصخ  شخب  زا  ای   ) ریذپ شرافس ماقم  رد  ار  دنمرنه  هکنیا  رگید 

راثآ نآ  هب  رتشیب  نالا  هک  یرنه  ای  زاس » گنهرف راثآ  « ؛ دننک یم میسقت  شخب  ود  هب  ار  ییامنیـس  یرنه  راثآ  یفرط  زا 
داــینب یرنه ، هزوـح  لــثم  ییاــهداهن  هـک  دــنروآ  یم دوـجو  هـب  یموــمع  راــکفا  رد  ار  راــظتنا  نـیا  دوــش و  یم هـتفگ  رخاــف 

.دننک دیلوت  ار  راثآ  نیا  ینینچ  نیا  یاهداهن  امیسوادص و  جوا ، نامزاس  یباراف ، ییامنیس 
هاـگن ...دوـش  یم یرازاـب ) اـی  دنــسپ  هماـع « ) زوـس گـنهرف  » یقلت نآ  زا  هـک  دوـش  یم یراـثآ  هـب  رگید  هاـگن  کــی  یفرط  زا 
راکو بسک گنهرف  زا  روط  نیمه دـنک و  یم رارف  رنه  ملاع  رد  یداصتقا  تالداعم  زا  هک  تسا  یفیط  هب  قلعتم  یدـعب ،

.دراد زیرگ  رنه ، گنهرف و  داصتقا  رد 
ریوصت تعنـص  یا و  هناسر تیریدـم  هب  شرگن  رییغت  یاه  ترورـض عوضوم   اب  یثحابم  حرط  زا  سپ  همادا و  رد  شباـت 

رـــصع دراو  هــک  نآ  یارب  هناـــسر  امنیـــس و  ریوــصت ، تعنـــص  تــفگ : اـــنورک  نارحب  زا  سپ  یا  هناـــسر لوــحت  عیرـــست  و 
تکرح یرگ  لیهـست تمـس  هب  یرگ  یدـصت زا  تلود  یعون  هب دوش و  کیدزن  رواجم  عیانـص  هب  دـیاب  دوشب ، لاـتیجیداسپ 

.دنک
هعلاطم لمأت و  لـباق هک  دراد  دوجو  ریوصت  امنیـس و  تیریدـم  یارب  زورما  هب  اـت  طلـسم  قفوم و  یوگلا  اـت  ود  ناـهج  رد 

.دنتسه
دـنیوگ و یم ییادز ) تاررقم () deregulatory   ) نآ هـب  هـک  تـسا  یتـلود  تیریدــم  مدــع  رب  ینتبم ییاـکیرمآ  لدــم  یکی 

.تسا یتلود  تیریدم  رب  ینتبم ینیچ  لدم  رگید  یکی 

 



؟ میسرب زور  یوگلا  نیا  هب  میناوت  یم ام  ایآ  لاتیجیداسپ ، رصع  رد  هک  تسا  نیا  رس  رب  ثحب  هزورما 
هب یناهج  دـنور  هناـسر ، یریگ  میظنت هزوح  رد  تفگ : زور ) یوگلا   ) لاتیجیداسپرـصع رد  امنیـس  تیریدـم  هب  هراـشا  اـب  وا 

.دندش ماغدا  ناهج  حطس  رد  مهرد  فلتخم  یروتالوگر  دنور و  یم اهرگ  میظنت یگچراپکی  تمس  هب  هک  تسا  یا  هنوگ
.دنا هتفر یگچراپکی  تمس  هب  همه  هزورما  هناسر ، یرگ  میظنت هزوح  رد 

.تسا شور  کی  نیا  دننک و  یم راک  تخس  هلخادم  لکش  هب  ایند  رد  اه  تلود یرسکی 
هطقن نیا  دور  یم لامتحا  هک  یرگ  میظنتزاب تمس  هب  نتفر  شخب ، کی  تسا و   ییادز  تاررقم هویـش  مه  ، شور  کی 

.دشاب لداعت 
هک تلود  تیمکاح و  دیدش  هلخادم  نارادفرط  یکی  دـنراد ؛ یدـج  تفلاخم  نامتفگ  نیا  اب  ارهاظ  ناریا  رد  هورگ  ود  اما 

یرکفنـشور یاه  هورگ مه  یکی  دـشناب ؛ هتـشاد  دورو  یریگ  میظنت ثحب  رد  دـیاب  تیمکاـح  تلود و  دـندقتعم  ناـنچمه 
.دنتسه ییادز  تاررقم رادفرط  هک 

...و یزیمم  فذــح  موزل  هـب  هـک  دوـش  یم رداـص  اـه  هورگ نـیا  طـسوت  ناـمروشک  رد  ییاـه  هیناـیب لاـس  ره  مـینیب  یم اـم 
.دراد هراشا 

.دنراد ییاه  هبلاطم ای  دنهد  یم تیمکاح  هب  یتاداهنشیپ 
امنیس و هناسر ، دیوگ ، یم ام  هب  رنه  گنهرف و  هصرع  هلاس  هبرجت ۴۳-۴۲  تشاد : راهظا  همادا  رد  یگنهرف  ریدم  نیا 

یرنه یگنهرف و  تالوصحم  هب  ناریا  زا  جراخ  ناهج  رد  هک  یروصت  هدیـشخرد و  شوخ  یناهج  یاـه  هصرع رد  اـم  رنه 
.تسا یا  هتسجرب دنرب  ناریا ، یگنهرف  تالوصحم  دنرب  تسا و  تبثم  دنراد ، ام 

لداعت هطقن  نآ  ای  موس  هاـگن  تمـس  هب  هورگ ، ود  نیا  دوجو  مغر  هب میتسه  راـچان  ناریا  رد  اـم  هک  دوش  یم ینیب  شیپ
.میورب

یگنهاـــمه یلم و  مزع  نودـــب  میناوـــت  یمن اـــم  ناریا ،» رد  یا  هناـــسر ییارگمه   » ثــحبم ساـــسا  رب  درک : حیرـــصت  وا 
ی هعماج هبلاطم  یتیمکاح و  یاهداهن  شود  رب  هک  یرگ  لیهست یرگ و  میظنت هفیظو  هب  یتیمکاح  فلتخم و  یاهداهن 

.میسرب تسا ، یندم 
رثا زا  دــیاب  امنیــس  رد  تــفگ : یلــصا » یاــهدربهار  اــهراکهار و   » ناوــنع اــب  دوــخ  نانخــس  زا  یرگید  شخب  رد  شباــت 

.درک رذگ  هموظنم  هب
.داتفا دهاوخ  قافتا  نینچ  نیا  یریوصت  تالوصحم  تیریدم  هب  امنیس  تیریدم  راذگ 

ار یراکو  بسک مهف  هکنیا  مود  دنوش و  یرگ  میظنت دـیدج  لکـش  هب  اه  مرف تلپ هکنیا  لوا  دراد ؛ نکر  ود  عوضوم  نیا  و 
.مینک قیرزت  ریوصت  تعنص  رد 

لیهـست امنیـس  رد  ار  یراکو  بسک هاگن  عون  نیا  دناوت  یم اه  هدنهد باتـش سیـسات  ریذپرطخ و  یاه  قودنـص سیـسات 
.دنک

هجیتن هب  گـنیتکرام  یباـیرازاب و  شخب  تیوقت  روط  نیمه هعـسوت و  قیقحت و  شخب  تیوقت  مه ، یرگ  میظنت هزوح  رد 
.دسر یم

.تسا شناد  قلخ  یاهدنیآرف  حیحصت  مود  راکهار  داد : همادا  وا 
تاـعلاطم یارب  یا  هتــشرانیب یاـه  هزوـح اـت  دوـش  یرتـشیب  یاـه  شهوژپ یریوـصت  تـالوصحم  عیانــص و  هزوـح  رد  دــیاب 

.ددرگ داجیا  ییامنیس 
یارب یندـم  یاـهداهن  دــنوش و  تیاـمح  تیوـقت و  یریوـصت  عیانــص  امنیــس و  یندــم )  ) یناـب هدــید یــصوصخ  یاـهدامن 

.دهدب یتلود  یاه  تراظن هب  ار  شدوخ  یاج  یعامتجا  یاه  شزرا دنوش و  تیامح  تیوقت و  نابطاخم  زا  تیامح 
دوش نیمـضت  دـیاب  ییامنیـس  عیانـص  یرگ و  میظنت ندوب  زور  هب موس ؛ راکهار  دوزفا : یباراف  ییامنیـس  داـینب  لماعریدـم 

.مینک دصر  تسرد  میسانشب و  ار  زور  تالوحت  هکنیا  لوا  داد ؛ نکر  هس  هک 
ات میریگب  رت  یدـج ار  یباـیرازاب  سپـس  هعـسوت و  قیقحت ، ییامنیـس ، یاوتحم  دـیلوت  یور  یتـلود  هدوهیب و  زکرمت  یاـج 

.دنوش تیوقت  دیلوت  هریجنز  یاه  شخب همه 

 



دینک صخشم  ار  یصوصخ  شخب  فیلکت  یوسوم : اضرمالغ 
اب هن  نم  تشاد : راهظا  ناریا -  یامنیـس  ناگدـننک  هیهت فنـص  هیداحتا  سیئر  یوسوم -  اضرمالغدیـس  رگید  یـشخب  رد 

.نویزیولت اب  هن  متسه ، داشرا  ترازو 
نم هک  یلکـشم  میا و  هداـتفا ریگ  یچیق  هـغیت  ود  نـیب  اـقیقد  یـصوصخ  شخب  ناوـنع  هـب اـم  هـک  تـسا  نـیا  اـم  لکـشم 

.تسا یفنص  لکشم  کی  اتعیبط  منک ، حرطم  مهاوخ  یم
ییاـج هـب  هـعفد  کــی  دوـش و  یم ارجا  هـک  تـسا  لاــس  نیدــنچ  ینیناوـق  هـک  تـسا  نـیا  مراد  ناتــسود  اــب  هـک  یلکــشم 

.دننک مالعا  زونه  ار  نآ  نیناوق  هدشن  تصرف  الصا  هک  میسر  یم
.میوش یم یگناگود  راچد  ام  طیارش  نیا  رد 

.تسین مه  تیمکاح  عفن  هب  دش و  دهاوخ  هدید  یگناگود  نیا  مه  روشک  زا  جراخ 
شیاـمن هکبـش  رد  شخپ  اـه و  ملیف یکیزیف  شیاـمن  ناـمه  همادا  یتـنرتنیا  یاـه  مرف تـلپ امنیـس ، هدـننک  هـیهت هاـگن  زا 

راچد دوشب ، رت  هداس لیهـست و  یـصوصخ  شخب  ناگدـننک  هیهت ناونع  هب ام  راک  هکنیا  یاـج  هب  ـالاح  اـما  تسا ، یگناـخ 
.تسا هدش  للخ 

زوـجم ساـسا  رب  ییامنیـس  ملیف  شخپ  هـنیمز  رد  اـم  هـک  دـنتفگ  متـشاد ، ارتاـس  نواـعم  اـب  نـم  هـک  یرادـید  نـیرخآ  رد 
.دیریگب ام  زا  دیاب  ار  شیامن  زوجم  یزاس ، لایرس هنیمز  رد  اما  مینک  یم لمع  ییامنیس  نامزاس  شیامن  تخاس و 

.تسا یگناگود  نیا 
هدمآ و یمن ناشـشوخ  ناتـسود  یخرب  هک  یگناخ  هکبـش  لایرـس  راهچ  هس ، رطاخ  هب دیابن  دش : رکذـتم  هدـننک  هیهت نیا 

.میزیرب مه  هب  ار  زیچ  همه  دیآ ، یم نامشوخ  الامتحا  مه  ام 
یاهاروش رد  ـالبق  هک  دنتـسه  یمیدـق  یاـه  مدآ ناـمه  دـننیب ، یم ار  اـه  لایرـس ارتاـس  رد  هک  ییاـه  مدآ تفگ : یوسوم 

.دندوب مه  داشرا  ترازو  فلتخم 
.تسا یسایس  راتفر  نیا  هک  متسه  نیا  نارگن  هشیمه  نیمه  یارب  نم 

یاضف یلاع  یاروش  زا  ناگدننک  هیهت فنص  هیداحتا  تساوخرد  امنیـس و  هناخ  فنـص  همان ۲۸  هب  نالوئـسم  میراودیما 
تراظن هکنیا  دوشب و  یسررب  دیاب  اج  کی  رد  امنیـس  ملیف و  هک  ارچ  دننک  هجوت  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  یزاجم و 

.دهد یمن باوج  دننک ، هناگود  ار  نآ  رب 
ارتاـس اـما  دــننک ، یم ینیبزاـب  نوـیزیولت  دوـخ  رد  ناتــسود  میزاـس ، یم لایرــس  نوـیزیولت  یارب  اـم  یتـقو  اــتعیبط  هـتبلا 

.دنیبب دهاوخ  یم ار  یرگید  لئاسم  اتعیبط 
نیا هب  هجوـت  مدـع  زا  اـه  مرفتلپ زا  تیار  یپـک نودـب  یجراـخ  یاـه  ملیف شیاـمن  عوـضوم  حرط  اـب  شیاـه  تبحـص رد  وا 

ار یتارظن  هـطقن یگناـخ  شیاـمن  هکبـش  راـثآ  ینـس  یدـنب  هـجرد  رد  تاهابتــشا  هـب  تبــسن  درک و  داـقتنا  هابتــشا  تـکرح 
.درک حرطم 

نیا رد  دـحاو  یاروش  کـی  اـی  دوـش  شیاـمن  هزاـجا  ینیبزاـب و  لوئـسم  داـشرا  ترازو  اـی  درک  تساوـخرد  نیچمه  یوـسوم 
، دـنک یـسررب  ار  اه  لایرـس ارتاس  رگا  تسا و  یگناخ  شیامن  بیقر  نویزیولت  یوسوم  رظن  زا  نوچ  دوش  لیکـشت  هنیمز 

.دشاب راد  فده داهن  نیا  ینیبزاب  تسا  نکمم 
هب یبایتسد  موزل  هب  هراشا  اب  یزاجم  رانیمـس  نیا  رد  یتشهب -  دیهـش  هاگـشناد  قوقح  داتـسا  یراـصنا -  رقاـب  همادا  رد 
رد تسا و  لـمأت  لـحم  یقوـقح  رظن  زا  ثـحبم  نـیا  تـفگ : یا » هناـسر ییارگمه   » ناوـنع زا  صخـشم  کرتـشم و  مـهف 

.دراد دوجو  یفلتخم  یاه  شور فلتخم ، یاهروشک 
وـیدار و هیبــش  ار  اــه  مرفتلپ دــنا و  هدــمآ هـک  رگید  یاــهروشک  رد  نوـیزیولت  وـیدار و  اــب  اــم  روـشک  رد  نوـیزیولت  وــیدار و 

.تسام زا  توافتم  اهروشک  نآ  رد  ییارگمه  یانعم  دراد و  قرف  دنا  هدرک یصوصخ  نویزیولت 
هیبـــش ار  اـــه  مرفتلپ هـــک  دـــنا  هدرکن شـــالت  دـــنراد ، یموـــمع  یتـــلود و  نوـــیزیولتوویدار  هـــک  ییاـــهروشک  زا  یرایـــسب 

.تسا یصوصخ  نویزیولت  ویدار و  یزاس  هیبش تمس  هب  ناش  تکرح دنکب و  یمومع  یتلود و  نویزیولتوویدار 
دـنراد و هناگادـج  یاه  هبوصم ماکحا و  فلتخم  یاه  مرفتلپ اپورا  هیداـحتا  رگید و  یاـهروشک  رد  هکنیا  ناـیب  اـب  یراـصنا 
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فلتخم و یاـه  مرفتلپ زا  یـصخشم  فیرعت  زونه  اـم  روشکرد  تفگ : دـنناد ، یم  ار  دوخ  فیلکت  مه  هزوح  نیا  نـالاعف 
.میرادن اه  VOD

.دنریگ یم رظن  رد  ییاهرایعم  اه  مرفتلپ نیا  زا  مادکره  یارب  رگید  یاهروشک 
.دنک یم تیلاعف  یصوصخ  نویزیولت  ویدار و  رظنریز  تشاد ، ار  رظندم  یاهرایعم  یا  هناسر رگا 

.دراد دوجو  روشک  رد  لکشم  نیا 
.میسرب یگنهامه  کی  هب  میتسناوتن  الاح  ات  میراد و  ار  ریگارف  ریوصت  توص و  اه و  مرفتلپ یعامتجا و  یاه  هکبش

.دراد تارابع  نیا  زا  ار  دوخ  فیرعت  یداهنره 
.تسا یزاجم  یاضف  یلاع  یاروش  هنیمز  نیا  رد  رصقم  نیرتمهم  نم  رظن  هب 

هک یتروص  رد  دـهد  یمن ماجنا  یـصصخت  راک  هنیمز  نیا  رد  اما  دراد ؛ ار  ینوناـق  تاراـیتخا  یزاـجم  یاـضف  یلاـع  یاروش 
.درک یم فیرعت  ار  تاحالطصا  نیا  شیپ  اه  لاس دیاب 

.میریگب هرهب  رگید  یاهروشک  هبرجت  زا  میناوت  یم مینک و  یزاس  فافش ار  شخب  نیا  دیاب  دوزفا : نینچمه  وا 
.تسا یزاجم  یاضفرد  ناکدوک  تنوشخ و  عوضوم  شیامن  تیار ، یپک تیاعر  ام  یلصا  یاه  هغدغد هلمج  زا 
.میراد دیدج  تاررقم  داهن و  هب  زاین  ام  دننک ؟ فرطرب  ار  دراوم  نیا  دنناوت  یم ام  نیناوق  یلعف و  یاهداهن  ایآ 

دوش داجیا  یدنـس  دـیاب  یروتالوگر  ثحب  رد  تسا و  یزاجم  یاضف  یلاع  یاروش  یراذگتـسایس  داهن  یراصنا  داقتعا  هب 
.دوش داجیا  هنیمز  نیا  رد  دیاب  مه  لقتسم  رثوم و  تالیکشت  نینچمه  دننک ، تیعبت  نآ  زا  همه  ات 

همه درادـن و  دوـجو  دـننک ، یوریپ  نآ  زا  هـمه  دـشاب و  هتــشاد  رثوـم  دنــس  هـک  یعجرم  نوـنکا  مـه هـک  دـنک  یم دـیکات  وا 
یزاجم یاضف  هب  طوبرم  دراوم  همه  ناوت  یمن هک  یتروص  رد.دـنرب  یم شیپ  ار  دوخ  یاهراک  هناگادـج  تروص  هب  اهداهن 

.دوش یراذگنوناق  عجرم  کی  رد  ار 
اب دوخ  نانخـس  رد  هک  دوـب  رانیمـس  نیا  نارنخـس  رگید  ارتاـس  یقوـقح  روـما  تاررقم و  نیودـت  نواـعم  دـنمهرف ، دـیحو 
رب زارفارـس  رتـکد  تیریدـم  مکح  تسوـیپ  رد  تشاد : راـهظا  ارتاـس  سیـسات  تمـس  هـب  تـکرح  یخیراـت  دـنور  هـب  هراـشا 

هکبـش رتسب  رب  ار  ریگارف  ریوصت  توص و  عماج  تامدخ  داهن  دـش ,  فظوم  نامزاس  نیا  امیـسوادص ، نامزاس  تیریدـم 
.دهد لیکشت  شخبرثاو  لاعف  هنارکتبم ، یروضح  اب  تاعالطا 

روط هب  میشاب ، هابتشا  راچد  یراذگتسایس  رد  ام  رگا  یتح  روشک  ناگبخن  یهاگشناد و  هعماج  هک  تسا  نیا  نم  عقوت 
.دنک کمک  ام  هب  دنشاب و  هتشاد  یرتشیب  قمعت  صاخ 

.دسرب لقادح  هب  ام  یاطخ  بیرض  ات  میشاب  هتشاد  دوخ  رانک  رد  یشهوژپ  یوزاب  یزاسداهن ، اب  میا  هدرک شالت  ام 
هب یتوافتم  یاه  هاگن یژتارتسا  رد  اـما  دـنراد  هغدـغد  دنتـسه ، رانیمـس  نیا  رد  هک  یدارفا  همه  هک  نیا  هب  هراـشا  اـب  وا 

.دنراد عوضوم 
.دنک داجیا  ام  داقن  بطاخم و  نهذ  رد  ار  یطلغ  تئارق  حیحص و  تئارق  دناوت  یم هک  تسا  ارتاس  درکلمع  تایلمع و 

.دراد دوجو  یزیچ  نینچ  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  درکلمع  هرابرد  هک  روطنامه 
شلاچ هب  ار  ام  دـننک و  دـقن  دـنراد  قح  دـنا  هتفرگ رارق  ارتاـس  یاـه  تسایـس ناـیرج  رد  هک  یناـسک  همه  تفگ : دـنمهرف 

تاـقافتا هک  داـتفا  هار  یناـیرج  روشک  رد  هرخـالاب  هک  ملاحـشوخ  یلیخ  اـما  تسا  ناتـسود  یعیبـط  قح  نیا  دـنناشکب و 
.تسیک تاقافتا  نیا  لماع  هک  نیا  زا  رظن  فرص  دز ، مقر  ار  یتبثم 

ریوصت توص و  فیلکت  یدودح  ات  نابهگن  یاروش  یریسفت  هیرظن  تفگ : ارتاس  یقوقح  روما  تاررقم و  نیودت  نواعم 
.تسا هدرک  صخشم  ار  ریگارف 

.میراد ییارگمه  هب  داقتعا  ام  هتبلا 
، دراد میقتــسم  شقن  یزاـجم  یاـضف  رد  دـیلوت  هریجنز  زا  یــشخب  رد  داـشرا  ترازو  هـک   تـسا  ینعم  نـیا  هـب  ییارگمه 

یزاجم یاضف  یلاع  یاروش  دراد و  یتخاسریز  شقن  تاطابترا  ترازو  دراد ، شقن  اضف  نیا  رد  یکچوک  شخب  رد  ارتاس 
.تسا راذگتسایس  مه 

.میشاب هتشاد  کرتشم  زیم  کی  دیاب  ام 
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یاضف یلاع  یاروش  تسشن  نیا  رد  ییامنیس  نامزاس  تراظن  یبایشزرا و  نواعم  نتورف ، یبجر  دیعـس  هتفگ  ساسارب 
.دنک نییعت  ار  ریگارف  ریوصت  توص و  روغث  دودح و  دیاب  یزاجم 

.میریگن یکمک  مه  اهداهن  رگید  زا  میدنبب و  ار  اهرد  الماک  هنیمز  نیا  رد  میناوت  یمن
رازگرب تاطابترا  داـشرا و  ترازو  زا  توعد  نودـب  ار  تاررقم  میظنت  نویـسیمک  تاـسلج  میراد و  ییارگمه  هب  داـقتعا  اـم 

.دندرکن تکرش  تاسلج  رد  ناتسود  نیا  اما  مینک ؛ یمن
.درک تیلاعف  یراصحنا  تروص  هب  دیابن  لمع  رد  دوش ؛ تیاده  دیاب  ریگارف  ریوصت  توص و  هک  دیراد  داقتعا  رگا 

یریــسفت هـیرظن  رد  ریگارف »  » راــب نـیلوا  یارب  : » تـفگ درک و  هراــشا  ریگارف  ریوـصت  توــص و  فــیرعت  هـب  نـینچمه  وا 
.تسا هدش  هدرب  راک  هب  نابهگن  یاروش 

.تسا راشتنا  رتسب  ثحب  هکلب  تسین  حرطم  ریوصت  ثحب  ریگارف  عوضوم  رد 
؟ تسا هدشن  فیرعت  عوضوم  نیا  هک  مینک  یم هیالگ  ارچ 

لوا داد ؛ ماـجنا  مادـقا  ود  دوـشن ، یفیلکتـالب  راـچد  یــصوصخ  شخب  هـکنیا  یارب  ارتاـس  دـنمهرف ، یاـه  هـتفگ ساـسارب 
ات دـندوب  لماعت  رد  یـشهوژپ  یاه  شخب اـب  هکنیا  مود  دـنتفرگ و  رظن  رد  یا  هشیـش قاـتا  یتلود  تامیمـصت  یارب  هکنیا 

.دریگب لکش  نامتفگ 
هفیظو دوـش  صخـشم  یـصوصخ  شخب  فـیلکت  هک  نیا  یارب  هـک  دـنک  یم دـیکات  دوـخ  یاـه  تبحـص هـمادا  رد  دـنمهرف 

.دنسرب یا  هجیتن هب  رگیدکی  لماعت  اب  ات  تسا  داشرا  ترازو  ارتاس و 
عوـضوم اـب  شهوژپ  هـتفه  تبــسانم  هـب  اـه » هناـسر ییارگ  مـه رــصع  رد  یراذــگ  تسایــس تاــمازلا   » یزاــجم راــنیمس 

دمحمدیـــس روــضح  اــب  ناریا » رد  یتــنرتنیا  یاــه  نوــیزیولت یگناــخ و  شیاــمن  یاــه  هکبـــش راذـــگ  تاررقم یاــهداهن  »
اضریلع یتشهب ، دیهش  هاگشناد  قوقح  داتـسا  یراصنا  رقاب  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  یملع  ت�یه  وضع  هداز  یدـهم

همالع هاگشناد  تاطابترا  مولع  رایداتـسا  یمرهج  هدازربکا  نیدـلا  لامجدیـس یباراف ، ییامنیـس  داینب  لماعریدـم  شباـت 
نواـعم نـتورف  یبـجر  دیعـس  ناریا ، یامنیـس  ناگدـننک  هـیهت فنـص  هیداـحتا  سیئر  یوـسوم  اضرمالغدیــس  یئاـبطابط ،

تمه هــب  ارتاــس  یقوــقح  روــما  تاررقم و  نیودــت  نواــعم  دــنمهرف  دــیحو  ییامنیــس و  ناــمزاس  تراــظن  یبایـــشزرا و 
هب ناــققحم  نایوجــشناد و  روــضح  اــب  ییاــبطابط و  همالع  هاگـشناد  تاـطابترا  موـلع  هدکـشناد  تاـطابترا  هدکــشهوژپ 

.دش رازگرب  طخرب  تروص 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

دیما ریبدت و  یزاجم -  تسشن  کی  رد  ارتاس  داشرا و  ترازو  راد  همادا یاهارجام   

VOD زا یصخشم  فیرعت  زونه  دینک / صخشم  ار  یصوصخ  شخب  فیلکت  داشرا / ارتاس و  یاوعد  مگردرس  فالک   
انلیا میرادن - 

ون هار  یزاجم -  تسشن  کی  رد  ارتاس  داشرا و  ترازو  راد  همادا یاهارجام   

توص و قیداصم  یزاجم  یاضف  یلاع  یاروش  لداعت / هطقن  هب  ندیسر  رگ و  میظنت یاهداهن  ییارگمه  ترورض   
ارادم دنک -  نییعت  ار  ریگارف  ریوصت 

زوین فاصنا  دنک -  نییعت  ار  ریگارف  ریوصت  توص و  قیداصم  یزاجم  یاضف  یاروش   » 

ناریا رصع  یزاجم -  تسشن  کی  رد  ارتاس  داشرا و  ترازو  راد  همادا یاهارجام   
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رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۳۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۷   ۰   ۰   / ناتسبش  یرازگربخ   

میتسه میتسه اراد   اراد ارار   روشک   روشک یعامتجا   یعامتجا یناسنا  وو   یناسنا مولع   مولع ۀزوح   ۀزوح ۀناخباتک   ۀناخباتک نیرت   نیرت ینغ ینغ
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

مهم تامادقا  زا  یکی  یمیلـس ، ۀتفگ   هب.تسا  هدش  سیـسات  هرابود  تیوقت و  مه  یندـب  تیبرت  هاگـشیامزآ  نینچمه   
جیاتن زا  یکی  هک  دوب  یللملا » نیب یملع و  یاه  یراـکمه تیریدـم   » هب یهاگـشناد  طـباور  هورگ  یاـقترا  لاس ۱۳۹۲ ، رد 

.تسا هدوب  یجراخ  یاه  هاگشناد  اب  یشزومآ  کرتشم  یاه  هرود  نیلوا  یزادنا  هار  نآ 

شخب رد  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  سیئر.تسا  هدوب  ریخا  یاـه  لاـس  یط  یـشهوژپ  تنواـعم  عونتم  دراوم  هلمج  زا   
رازه و ۸۵ کـی  دودــح  ربماـسد  اـت ۱۸  درک : ناـشنرطاخ  درک و  هراـشا  هاگـشناد  یـشهوژپ  تادـیلوت  هـب  دوـخ  نانخـس  مود 

یلخاد تالجم  رد  مه  هلاقم  رازه و ۱۳۶  هاگیاپ Scopusو ۹  رد  هلاقم  رازه و ۴۴۸  کی  ، WOS هاگیاپ رد  یملع  هلاقم 
.تسا هدش  پاچ 

نونکاـت روشک  ییارجا  یاـه  هاگتـسد هب  یئاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  یتسایـس  یاـه  هیـصوت باـتک  زا  دـلج  هس  نینچمه   
هب هراشا  اب  یومیا  هتفای تسد  یلاعت  ۀدیا  هاگـشناد و  حور  هب.تسا  راشتنا  تسد  رد  مه  نآ  مراهچ  دلج  هدش و  رـشتنم 

یتروـشم هشوـخ  هلمج  زا  یئاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  هـب  روـشک  یتروـشم  هشوـخ  جـنپ  زا  یتروـشم  هشوـخ  ود  صاـصتخا 
تلود و تئیه  نحـص  رد  هاگـشناد  یاهداهنـشیپ  حرط  درک : راـهظا  یکناـب  یلوـپ و  یتروـشم  هشوـخ  هناـسر و  تاـطابترا و 

نیا دـنا و  هدـش  کیدزن  نالک  یاه  یراذـگ  تسایـس  هب  اهداهنـشیپ  نیا  دـش و  حرطم  سلجم  سیئر  روضح  رد  نینچمه 
ناـیاپ رد  یئاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  سیئر.تـسا  هداـتفا  قاـفتا  روـشک  یلاــع  شزوـمآ  خــیرات  رد  راــب  نیتـسخن  یارب  رما 

رب هیکت  اـب  لاـس  تفه  زا  سپ  تفگ : میا ، هتفاـی  تسد  یلاـعت  هدـیا  هاگـشناد و  حور  هب  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  دوـخ  ناـنخس 
.میا هدش  لدب  روشک   یلصا  یاه  هاگشناد  زا  یکی  هب  دیدج  یاه  تخاسریز 

ۀتفه ۀـیماتتخا  مـسارم  رد  یمیلس » نیـسح  ، » ییابطابط همالع  هاگشناد  زا  لـقن  هـب  ناتـسبش  یرازگربـخ  شرازگ  هـب 
یاـهدوبمک لاــس ۱۳۹۲  رد  درک : راــهظا  دــش ، رازگرب  طــخرب  تروـص  هـب  یئاــبطابط  همالع هاگـشناد  یرواـــنف  شهوژپ و 

ۀناـخباتک لـماش  یناـسر  عـالطا  راـتخاس  دوـبمک  هـب  ناوـت  یم  اـهنآ  ۀــلمج  زا  هـک  تـشاد  دوـجو  هاگــشناد  رد  یتخاـسریز 
، اه هدکـشهوژپ  رد  ینوناق  ءالخ  للملا و  نیب  روما  نادقف  یروآون ، دـشر و  زکارم  نادـقف  لاتیجید ، ۀـناخباتک  یزکرم و 

.درک هراشا  تاراشتنا  اه و  همان  نیئآ 
ثادــحا اـب  نآ ، یپ  رد  درک : ناــیب  لاـس ۱۳۹۶  رد  دانــسا  زکرم  یزکرم و  ۀـناخباتک  ناـمتخاس  سیــسات  هـب  هراـشا  اـب  یو 

یزاجم عجرم  زیم  هوژپ ،» هب  » یـشهوژپ عبانم  تیریدم  هارمه  هناماس  هاگـشناد ، لاتیجید  ۀناخباتک  یزکرم ، ۀـناخباتک 
.دش داجیا 

هاگیاپ ناونع  زا ۸۰  شیب  هب  یـسرتسد  ناکما  دـش و  یزادـنا  هار  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یتاـعالطا  هزاورد  نینچمه 
ناوـنع رازه  نوـیلیم و ۵۰۰  کـی  نـتم و  ماـمت  هیرــشن  ناوـنع  رازه  زا ۵۴  شیب  لـماک  نـتم  لـماش  هتـسویپ  یتاـعالطا 

رب غلاب  یا  هعومجم اب  هناخباتک  نیا  درک : دـیکات  یمیلس  .تسا هدش  مهارف  هاگـشناد  طیحم  زا  جراخ  یکینورتکلا  باتک 
هزوح هناخباتک  نیرت  ینغ ناونع  هب  یکیزیف ) ءیش  رازه  یلاتیجید و ۶۴۰  ءیش  رازه   ۳۴۰  ) ییاوتحم یش  نویلیم  کی 
یارب اـه  هاگـشناد ندرک  گـنهامه  رد  هاگــشناد  یروـحم  شقن.تـسا  هدـش  هتخانــش  روـشک  یعاـمتجا  یناـسنا و  موـلع 
راهچ یناسنا ، مولع  یروآون  روانف و  یاهدحاو  دشر  زکارم  رد  داد : همادا  یوناتسناغفا  ایناپسا و  یاه  هاگشناد اب  طابترا 

.دنتسه یا  همالع  اه  میت  نیا  نالغاش  زا  رفن  هک ۱۲۳  دنتسه  تیلاعف  لاح  رد  میت  هدنهد و ۸۱  باتش 
رد یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  داتـسا  نیا.دـنا  هتـشاد  یمـسر  دـمآرد  لاـیر  دراـیلیم  دودـح ۲۷۰  نونکاـت  اـه  تکرـش  نیا 

یژوـلویب مـشچ ، تاـکرح  یباـیدر  درک : راـهظا  تـخادرپ و  لاـس ۱۳۹۸  رد  یتخانـش  موـلع  هاگـشیامزآ  سیـسات  هب  هـمادا 

نیرت ینغ ناوـنع  هـب  ییاوـتحم  یــش  نوـیلیم  کـی  رب  غلاـب  یا  هعوـمجم اـب  ییاـبطابط  همــالع  هاگــشناد  هناــخباتک  تـفگ : یمیلس 
هدش هتخانش  روشک  یعامتجا  یناسنا و  مولع  هزوح  هناخباتک 

 



شخب هلمج  زا  یا  هرکیپ یسانش  نابز هاگراک  یـسانشاوآ و  هاگراک  یژولورونوکیاس ، شخب  یژولویزیفورتکلا ، یلوکلوم ،
.تسا هاگشیامزآ  نیا  فلتخم  یاه 

مهم تامادـقا  زا  یکی  یمیلس ، ۀتفگ   هب.تسا  هدـش  سیـسات  هرابود  تیوقت و  مه  یندـب  تیبرت  هاگـشیامزآ  نینچمه 
جیاتن زا  یکی  هک  دوب  یللملا » نیب یملع و  یاه  یراکمه تیریدم   » هب یهاگشناد  طباور  هورگ  یاقترا  لاس ۱۳۹۲ ، رد 

.تسا هدوب  یجراخ  یاه  هاگشناد  اب  یشزومآ  کرتشم  یاه  هرود  نیلوا  یزادنا  هار  نآ 
.تسا هدیسر  اضما  هب  یجراخ  ۀمان  مافت  نونکات ۱۴۲  لاس ۱۳۹۲  زا  نینچمه 

ناتـسناغفا ایناپـسا و  یاه  هاگـشناد  اب  طابترا  رد  روشک  یاه  هاگـشناد  ندرک  گنهامه  یارب  یئابطابط  همالع  هاگشناد 
ۀزوح رد  رترب  هنومن و  هاگشناد  ناونع  هب  لاس ۱۳۹۸  رد  هاگشناد  نیا  هکنیا  نایب  اب  وا.تسا  هتشاد  یروحم  شقن  مه 

سومـسارآ هماـنرب  بلاـق  رد  یلاـع  شزومآ  یزاـس  یللملا نیب هژورپ  درک : حیرـصت  تسا ، هدـش  یفرعم  لـلملا  نیب  روما 
(۲۰۱۸-۲۰۲۰  ) ییاپورا نویـسیمک  هنوم  ناژ  همانرب  بلاـق  رد  یللملا  نیب هژورپ  راـهچ  (، ۲۰۱۵-۲۰۱۸  ) ییاپورا نویسیمک 

ناـنابز یـسراف یهاـگآ  حطـس  یللملا  نیب هژورپ  هدوب ، اـه  هژورپ نیا  هدـنرب  هاگـشناد  اـهنت  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  هک 
نارود رد  ناراــگن  هماـــنزور شزوــمآ  یارب  یللملا  نــیب هژورپ  ، ۲۰۲۰ یناـهج –  تشادــهب  ناـمزاس  یناــبیتشپ  اــب  هـقطنم 

یئابطابط همالع هاگشناد  .تسا هدوب  تیریدم  نیا  تامادقا  هلمج  زا  ...و   ۲۰۲۰  - وکسنوی ینابیتشپ  اب  انورک  یریگ  همه
رد تاراشتنا  پاچ و  زکرم  هب  تاراـشتنا  هورگ  یاـقترا  یمیلس ، دراد رارق  یناهج  گرزب  یاه  یدـنب هدر هب  دورو  ۀناتـسآ  رد 

یاه تیلاعف  هعـسوت  تفگ : تسناد و  یـشهوژپ  تاررقم  نیناوق و  راتخاس و  حالـصا  زا  رگید  یا  هنومن  ار  لاس ۱۳۹۲ 
لوا پاچ  اهنآ  دلج  هک ۳۹۵  باتک  دلج  رضاح ۵۴۰  نامز  ات  تفرگ و  رارق  راک  روتسد  رد  هاگـشناد  هناخپاچ  هزوح و  نیا 

.تسا هدش  رشتنم  هدوب 
طابترا یرارقرب  دش : روآدای  یاه ۱۳۹۲-۱۳۹۹ ، لاس رد  هاگـشناد  یـشهوژپ  یاه  تیلاعف عونت  شیازفا  هب  هراشا  اب  یو 

یاـه هتــسه یــشهوژپ و  یاـه  هناـماس یزادــنا  هار  یــصصخت ، یاـهورگراک  اـه و  هـتیمک لیکــشت  هعماـج ، اــب  هاگــشناد 
سیـسات یــشهوژپ ، ناراـیتسد  یزاـس  لاـعف  تعنــص ، هعماـج و  رد  یلخاد  یتاـعلاطم  تـصرف  یزادـنا  هار  یــشهوژپ ،

، نایوجــشناد ناداتــسا و  یــشهوژپ  یزاسدــنمناوت  یرتـکد ، اـسپ  یتاـقیقحت  هرود  یرارقرب  یــشهوژپ ، تامدــخ  دــحاو 
عوــنتم دراوــم  هـلمج  زا  ...و  یملع  تادــیلوت  یباــیزرا  شهوژپ ، رد  قــالخا  یاــه  هاــگراک  یرازگرب  قــالخا ، دــک  یاــطعا 

هب دوـخ  نانخـس  مود  شخب  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر.تسا  هدوب  ریخا  یاـه  لاـس  یط  یـشهوژپ  تنواـعم 
رد یملع  هلاـــقم  رازه و ۸۵  کــی  دودـــح  ربماــسد  اـت ۱۸  درک : ناـشنرطاخ  درک و  هراــشا  هاگــشناد  یــشهوژپ  تادــیلوت 

هدـش پاچ  یلخاد  تـالجم  رد  مه  هلاـقم  و ۱۳۶  رازه  هاگیاپ Scopusو ۹  رد  هلاـقم  رازه و ۴۴۸  کــی  ، WOS هاگیاپ
.تسا

اب نـینچمه  یمیلس  .دراد رارق  یناـهج  گرزب  یاـه  یدــنب  هدر  هـب  دورو  ۀناتــسآ  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  نینچمه 
یاـه تسـشن یتروشم ، یاـه  هشوخ درک : ناـیب  یعاـمتجا ) یـشخبرثا   ) هعماـج اـب  هاگـشناد  طاـبترا  یاـهروحم  هب  هراـشا 

روظنم هب  یـصصخت  یاـه  هتیمک لیکـشت  تعنـص ، اـب  طاـبترا  یهوژپ  یاـه  حرط یارجا  روـشک ، تالکـشم  لـح  هب  کـمک 
نیا ۀــلمج  زا  لـلملا  نـیب یاـه  یراـکمه هزوـح  رد  یراـکمه  تاراـشتنا و  هزوـح  رد  یراـکمه  هعماـج ، اـب  طاـبترا  لیهــست 

دودـح ۲۷۴ نونکات  لاـس ۹۲  زا  دوزفا : یوتـسا  هدـش  رازگرب  نونکاـت  لاـس ۹۲  زا  یجیورت  یــسرک   ۲۵۳ .تسا اهروحم 
یاـهداهن ییارجا و  یــشهوژپ ، یــشزومآ ، یتعنــص ، یاـه  ناــمزاس اــب  مـمتم ) یاــهدادرارق  باــستحا  اــب   ) دادرارق هرقف 

.تسا هدش  دقعنم  اه  نامزاس یشهوژپ  یاهزاین  عفر  هرواشم و  یاتسار  رد  راذگ  تسایس
رد یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر.تسا  هدـش  بذـج  تدـم  نیا  رد  روـحم  شهوژپ یرتـکد  یوجـشناد  نینچمه ۱۹۰ 

دودـح ۲۵۳ تفگ : هاگـشناد  رد  هدـش  رازگرب  یجیورت  یروآوـن و  یزادرپ ، هیرظن  یاـه  یـسرک  دادـعت  هب  هراـشا  اـب  هـمادا 
هک هدـش  رازگرب  اه  لاس  نیا  رد  یروآون  یـصصخت  یـسرک  کی  یزادرپ و  هیرظن  یـصصخت  یـسرک  کی  یجیورت ، یـسرک 

تالکـشم لح  هب  کمک  تسـشن   ۱۳۹ یمیلس ، رتـکد  ۀـتفگ  هب.دنتـسه  ارجا  تسد  رد  مه  رگید  یـصصخت  یـسرک  هس 
اب هامدنفـسا ۱۳۹۳  زا  روشک  یعامتجا  یتعنـص و  ییارجا ، یاـه  شخب ناگدـنیامن  ناداتـسا و  کرتشم  روضح  اـب  روشک 
هب ۱۰۲ یتسایس  هیـصوت  لاسرا ۳۱۳  هک  هدش  رازگرب  یتسایـس  یاه  هیـصوت هئارا  قیرط  زا  روشک  تالـضعم  لح  فدـه 

 



.تسا هدوب  اهنآ  ۀجیتن  روشک  ییارجا  نامزاس 
نونکاـت روـشک  ییارجا  یاـه  هاگتـسد هب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یتسایـس  یاـه  هیـصوت باـتک  زا  دـلج  هس  نـینچمه 

هراشا اب  یومیا  هتفای تسد  یلاعت  ۀدـیا  هاگـشناد و  حور  هب.تسا  راشتنا  تسد  رد  مه  نآ  مراهچ  دـلج  هدـش و  رـشتنم 
یتروشم هشوخ  هلمج  زا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  هب  روشک  یتروشم  هشوخ  جنپ  زا  یتروشم  هشوخ  ود  صاصتخا  هب 

تلود و تئیه  نحـص  رد  هاگـشناد  یاهداهنـشیپ  حرط  درک : راهظا  یکناب  یلوپ و  یتروشم  هشوخ  هناـسر و  تاـطابترا و 
نیا دنا و  هدش  کیدزن  نالک  یاه  یراذگ  تسایس  هب  اهداهنـشیپ  نیا  دش و  حرطم  سلجم  سیئر  روضح  رد  نینچمه 

ناـیاپ رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر.تـسا  هداـتفا  قاـفتا  روـشک  یلاـع  شزوـمآ  خـیرات  رد  راـب  نیتـسخن  یارب  رما 
رب هیکت  اب  لاس  تفه  زا  سپ  تفگ : میا ، هتفای  تسد  یلاعت  هدـیا  هاگـشناد و  حور  هب  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  دوخ  ناـنخس 

.میا هدش  لدب  روشک   یلصا  یاه  هاگشناد  زا  یکی  هب  دیدج  یاه  تخاسریز 
۲۶۰ .مینک یم  تکرح  یناسنا  مولع  یاه  شهوژپ  یوگلا  هب  ندش  لدبم  دیدج و  موب  تسیز  یوس  هب  نینچمه 

/ مایپ نایاپ 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رهم یرازگربخ  ناتسناغفا -  ایناپسا و  اب  اه  هاگشناد یراکمه  رد  همالع  هاگشناد  شقن   

لدب روشک  یلصا  یاه  هاگشناد  زا  یکی  هب  دیدج  یاه  تخاسریز رب  هیکت  اب  لاس  تفه  زا  سپ  یمیلس : رتکد   
ییابطابط همالع  هاگشناد  می -  ا هدش

ناراگنربخ هاگشاب  ناتسناغفا -  ایناپسا و  اب  اه  هاگشناد یراکمه  رد  همالع  هاگشناد  شقن   

زوینوکا دش -  یزادنا  هار  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یتاعالطا  هزاورد   

انسیا دش -  یزادنا  هار  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یتاعالطا  هزاورد   

انلیا یجراخ -  یاه  هاگشناد اب  یهاگشناد  طباور  یاقترا   

لدب روشک  یلصا  یاه  هاگشناد  زا  یکی  هب  دیدج  یاه  تخاسریز رب  هیکت  اب  لاس  تفه  زا  سپ  یمیلس : رتکد   
ییابطابط همالع  هاگشناد  می -  ا هدش

۳۰۳۰
رذآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۲۱

رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۳۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۸   ۰   ۰   / زوینوکا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

شخب رد  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  سیئر.تسا  هدوب  ریخا  یاـه  لاـس  یط  یـشهوژپ  تنواـعم  عونتم  دراوم  هلمج  زا   
رازه و ۸۵ کـی  دودــح  ربماـسد  اـت ۱۸  درک : ناـشنرطاخ  درک و  هراـشا  هاگـشناد  یـشهوژپ  تادـیلوت  هـب  دوـخ  نانخـس  مود 

یلخاد تالجم  رد  مه  هلاقم  رازه و ۱۳۶  هاگیاپ Scopusو ۹  رد  هلاقم  رازه و ۴۴۸  کی  ، WOS هاگیاپ رد  یملع  هلاقم 
.تسا هدش  پاچ 

نینچمه یمیلس  رتکد.دراد  رارق  یناهج  گرزب  یاه  یدنب  هدر  هب  دورو  ۀناتـسآ  رد  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  نینچمه   
یاه تسـشن یتروشم ، یاه  هشوخ درک : ناـیب  یعاـمتجا ) یـشخبرثا   ) هعماـج اـب  هاگـشناد  طاـبترا  یاـهروحم  هب  هراـشا  اـب 

دشدش یزادنا   یزادنا هار   هار یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یتاعالطا   یتاعالطا هزاورد   هزاورد

ساـسا نیا  رب  تفگ : داد و  ربـخ  هاگـشناد  نیا  یتاـعالطا  هزاورد  یزادـنا  هار  زا  یئاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  سیئر  ناریا : داـصتقا 
عالطا هاگیاپ  ناونع  زا ۸۰  شیب  هب  یسرتسد  ناکما 
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روـظنم هـب  یـصصخت  یاـه  هـتیمک لیکـشت  تعنـص ، اـب  طاـبترا  یهوژپ  یاـه  حرط یارجا  روـشک ، تالکــشم  لـح  هـب  کـمک 
نیا هـلمج  زا  لـلملا  نـیب یاـه  یراـکمه هزوـح  رد  یراــکمه  تاراــشتنا و  هزوـح  رد  یراــکمه  هعماــج ، اــب  طاــبترا  لیهــست 
یاه نامزاس اب  ممتم ) یاهدادرارق  باـستحا  اـب   ) دادرارق هرقف  دودح ۲۷۴  نونکات  لاس ۹۲  زا  دوزفا : یو.تسا  اـهروحم 

اه نامزاس یشهوژپ  یاهزاین  عفر  هرواشم و  یاتسار  رد  راذگ  تسایس یاهداهن  ییارجا و  یـشهوژپ ، یـشزومآ ، یتعنص ،
.تسا هدش  دقعنم 

رد یئابطابط  همـالع  هاگـشناد  سیئر.تسا  هدـش  بذـج  تدـم  نیا  رد  روحم  شهوژپ یرتکد  یوجـشناد  نـینچمه ۱۹۰   
دودـح ۲۵۳ تـفگ : هاگــشناد  رد  هدـش  رازگرب  یجیورت  یروآوـن و  یزادرپ ، هـیرظن  یاـه  یــسرک  دادـعت  هـب  هراـشا  اـب  هـمادا 

هس هک  هدش  رازگرب  اه  لاس  نیا  رد  یروآون  یصصخت  یسرک  کی  یزادرپ و  هیرظن  یصصخت  یسرک  کی  یجیورت ، یسرک 
اب روشک  تالکشم  لح  هب  کمک  تسشن   ۱۳۹ یمیلس ، رتکد  ۀتفگ  هب.دنتسه  ارجا  تسد  رد  مه  رگید  یصصخت  یسرک 
لح فده  اب  هامدنفـسا ۱۳۹۳  زا  روشک  یعامتجا  یتعنـص و  ییارجا ، یاه  شخب ناگدـنیامن  ناداتـسا و  کرتشم  روضح 

نامزاس هـب ۱۰۲  یتسایـس  هیــصوت  لاـسرا ۳۱۳   هـک  هدـش  رازگرب  یتسایـس  یاـه  هیـصوت هـئارا  قـیرط  زا  روـشک  تالـضعم 
.تسا هدوب  اهنآ  ۀجیتن  روشک  ییارجا 

هب یئابطابط  همالع هاگشناد  یرواــنف  شهوژپ و  هـتفه  هیماــتتخا  مـسارم  رد  یمیلس  نیـسح  رتـکد  انـسیا ؛ شرازگ  هـب 
رد یتخاـسریز  یاــهدوبمک  لاــس ۱۳۹۲  رد  تــفگ : درک و  هراــشا  ریخا  ناــیلاس  یط  هاگــشناد  یــشهوژپ  یاهدرواتــسد 

هناخباتک یزکرم و  ذهناخباتک  لماش  یناسر  عالطا  راتخاس  دوبمک  هب  ناوت  یم  اهنآ  ۀـلمج  زا  هک  تشاد  دوجو  هاگـشناد 
اـه و هماـن  نیئآ  اـه ، هدکـشهوژپ  رد  ینوناـق  ءـالخ  لـلملا و  نیب  روما  نادـقف  یروآون ، دـشر و  زکارم  نادـقف  لاـتیجید ،

ساـسا نـیا  رب  دوزفا : داد و  ربـخ  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  یتاـعالطا  هزاورد  یزادــنا  هار  زا  یو.درک  هراـشا  تاراــشتنا 
هیرـشن ناونع  رازه  زا ۵۴  شیب  لـماک  نتم  لـماش  هتـسویپ  یتاـعالطا  هاـگیاپ  ناونع  زا ۸۰  شیب  هـب  یـسرتسد  ناـکما 

رتـکد.تسا هدــش  مـهارف  هاگــشناد  طـیحم  زا  جراـخ  یکینورتـکلا  باـتک  ناوـنع  رازه  نوـیلیم و ۵۰۰  کــی  نـتم و  ماــمت 
یلاتیجید و ۶۴۰ ءیش  رازه   ۳۴۰  ) ییاوتحم یـش  نویلیم  کی  رب  غلاب  یا  هعومجم اب  هناخباتک  نیا  درک : دـیکات  یمیلس 

سیئر.تسا هدـش  هتخانـش  روشک  یعاـمتجا  یناـسنا و  مولع  هزوح  هناـخباتک  نیرت  ینغ ناوـنع  هب  یکیزیف ) ءیـش  رازه 
هراشا هاگـشناد  نیا  ینیرفآراک  و  یروانف   یروآون ، موب  تسیز  هعـسوت  هب  هراشا  هب  همادا  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد 

یناسنا مولع  روانف  یاهدحاو  دشر  زکرم  لاس ۱۳۹۵ ، رد  یلغـش  تیاده  ینیرفآراک و  زکرم  هنیمز  نیا  رد  تفگ : درک و 
شرازگ هب.تسا  هدـش  سیـسات  لاـس ۱۳۹۶  رد  یعاـمتجا  یناـسنا و  موـلع  یروآوـن  زکرم  لاـس ۱۳۹۶ و  رد  یعاـمتجا  و 

راهچ یناسنا ، مولع  یروآون  روانف و  یاهدـحاو  دـشر  زکارم  رد  داد : همادا  یو  ، ییابطابط همالع  هاگشناد  یمومع  طباور 
.دنتسه یا  همالع  اه  میت  نیا  نالغاش  زا  رفن  هک ۱۲۳  دنتسه  تیلاعف  لاح  رد  میت  هدنهد و ۸۱  باتش 

رد یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  داتـسا  نیا.دـنا  هتـشاد  یمـسر  دـمآرد  لاـیر  دراـیلیم  دودـح ۲۷۰  نونکاـت  اـه  تکرـش  نیا 
یژوـلویب مـشچ ، تاـکرح  یباـیدر  درک : راـهظا  تـخادرپ و  لاـس ۱۳۹۸  رد  یتخانـش  موـلع  هاگـشیامزآ  سیـسات  هب  هـمادا 

شخب هلمج  زا  یا  هرکیپ یسانش  نابز هاگراک  یـسانشاوآ و  هاگراک  یژولورونوکیاس ، شخب  یژولویزیفورتکلا ، یلوکلوم ،
.تسا هاگشیامزآ  نیا  فلتخم  یاه 

تامادـقا زا  یکی  یمیلس ، رتکد  ۀـتفگ  هب.تسا  هدـش  سیـسات  هرابود  تیوقت و  مه  یندـب  تیبرت  هاگـشیامزآ  نینچمه 
زا یکی  هک  دوب  یللملا » نیب یملع و  یاه  یراکمه تیریدـم   » هب یهاگـشناد  طباور  هورگ  یاقترا  لاس ۱۳۹۲ ، رد  مهم 

.تسا هدوب  یجراخ  یاه  هاگشناد  اب  یشزومآ  کرتشم  یاه  هرود  نیلوا  یزادنا  هار  نآ  جیاتن 
.تسا هدیسر  اضما  هب  یجراخ  ۀمان  مافت  نونکات ۱۴۲  لاس ۱۳۹۲  زا  نینچمه 

ناتـسناغفا ایناپـسا و  یاه  هاگـشناد  اب  طابترا  رد  روشک  یاه  هاگـشناد  ندرک  گنهامه  یارب  یئابطابط  همالع  هاگشناد 
ۀزوح رد  رترب  هنومن و  هاگشناد  ناونع  هب  لاس ۱۳۹۸  رد  هاگشناد  نیا  هکنیا  نایب  اب  وا.تسا  هتشاد  یروحم  شقن  مه 

سومـسارآ هماـنرب  بلاـق  رد  یلاـع  شزومآ  یزاـس  یللملا نیب هژورپ  درک : حیرـصت  تسا ، هدـش  یفرعم  لـلملا  نیب  روما 

 



(۲۰۱۸-۲۰۲۰  ) ییاپورا نویـسیمک  هنوم  ناژ  همانرب  بلاـق  رد  یللملا  نیب هژورپ  راـهچ  (، ۲۰۱۵-۲۰۱۸  ) ییاپورا نویسیمک 
ناـنابز یـسراف یهاـگآ  حطـس  یللملا  نیب هژورپ  هدوب ، اـه  هژورپ نیا  هدـنرب  هاگـشناد  اـهنت  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  هک 

نارود رد  ناراــگن  هماـــنزور شزوــمآ  یارب  یللملا  نــیب هژورپ  ، ۲۰۲۰ یناـهج –  تشادــهب  ناـمزاس  یناــبیتشپ  اــب  هـقطنم 
یاقترا یمیلس ، رتـکد.تسا  هدوـب  تیریدـم  نیا  تامادـقا  هـلمج  زا  ...و   ۲۰۲۰  - وکـسنوی ینابیتشپ  اـب  اـنورک  یریگ  همه
تاررقم نیناوـق و  راــتخاس و  حالــصا  زا  رگید  یا  هنوــمن  ار  لاـس ۱۳۹۲  رد  تاراـشتنا  پاـچ و  زکرم  هـب  تاراــشتنا  هورگ 

نامز ات  تفرگ و  رارق  راـک  روتـسد  رد  هاگـشناد  هناـخپاچ  هزوح و  نیا  یاـه  تیلاـعف  هعـسوت  تفگ : تسناد و  یـشهوژپ 
.تسا هدش  رشتنم  هدوب  لوا  پاچ  اهنآ  دلج  هک ۳۹۵  باتک  دلج  رضاح ۵۴۰ 

طابترا یرارقرب  دش : روآدای  یاه ۱۳۹۲-۱۳۹۹ ، لاس رد  هاگـشناد  یـشهوژپ  یاه  تیلاعف عونت  شیازفا  هب  هراشا  اب  یو 
یاـه هتــسه یــشهوژپ و  یاـه  هناـماس یزادــنا  هار  یــصصخت ، یاـهورگراک  اـه و  هـتیمک لیکــشت  هعماـج ، اــب  هاگــشناد 

سیـسات یــشهوژپ ، ناراـیتسد  یزاـس  لاـعف  تعنــص ، هعماـج و  رد  یلخاد  یتاـعلاطم  تـصرف  یزادـنا  هار  یــشهوژپ ،
، نایوجــشناد ناداتــسا و  یــشهوژپ  یزاسدــنمناوت  یرتـکد ، اـسپ  یتاـقیقحت  هرود  یرارقرب  یــشهوژپ ، تامدــخ  دــحاو 

عوــنتم دراوــم  هـلمج  زا  ...و  یملع  تادــیلوت  یباــیزرا  شهوژپ ، رد  قــالخا  یاــه  هاــگراک  یرازگرب  قــالخا ، دــک  یاــطعا 
هب دوـخ  نانخـس  مود  شخب  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر.تسا  هدوب  ریخا  یاـه  لاـس  یط  یـشهوژپ  تنواـعم 
رد یملع  هلاـــقم  رازه و ۸۵  کــی  دودـــح  ربماــسد  اـت ۱۸  درک : ناـشنرطاخ  درک و  هراــشا  هاگــشناد  یــشهوژپ  تادــیلوت 

هدـش پاچ  یلخاد  تـالجم  رد  مه  هلاـقم  و ۱۳۶  رازه  هاگیاپ Scopusو ۹  رد  هلاـقم  رازه و ۴۴۸  کــی  ، WOS هاگیاپ
.تسا

نینچمه یمیلس  رتکد.دراد  رارق  یناهج  گرزب  یاه  یدـنب  هدر  هب  دورو  ۀناتـسآ  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  نینچمه 
یاه تسـشن یتروشم ، یاه  هشوخ درک : نایب  یعامتجا ) یـشخبرثا   ) هعماج اب  هاگـشناد  طابترا  یاـهروحم  هب  هراـشا  اـب 

روظنم هب  یـصصخت  یاـه  هتیمک لیکـشت  تعنـص ، اـب  طاـبترا  یهوژپ  یاـه  حرط یارجا  روـشک ، تالکـشم  لـح  هب  کـمک 
نیا هـلمج  زا  لـلملا  نـیب یاـه  یراـکمه هزوـح  رد  یراـکمه  تاراـشتنا و  هزوـح  رد  یراـکمه  هعماـج ، اـب  طاــبترا  لیهــست 
یاه نامزاس اب  ممتم ) یاهدادرارق  باستحا  اب   ) دادرارق هرقف  دودح ۲۷۴  نونکات  لاس ۹۲  زا  دوزفا : یو.تسا  اهروحم 

یــشهوژپ یاــهزاین  عــفر  هرواــشم و  یاتـــسار  رد  راذــگ  تسایـــس یاــهداهن  ییارجا و  یـــشهوژپ ، یـــشزومآ ، یتــعنص ،
.تسا هدش  دقعنم  اه  نامزاس

رد یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر.تسا  هدـش  بذـج  تدـم  نیا  رد  روـحم  شهوژپ یرتـکد  یوجـشناد  نینچمه ۱۹۰ 
دودـح ۲۵۳ تفگ : هاگـشناد  رد  هدـش  رازگرب  یجیورت  یروآوـن و  یزادرپ ، هیرظن  یاـه  یـسرک  دادـعت  هب  هراـشا  اـب  هـمادا 

هک هدـش  رازگرب  اه  لاس  نیا  رد  یروآون  یـصصخت  یـسرک  کی  یزادرپ و  هیرظن  یـصصخت  یـسرک  کی  یجیورت ، یـسرک 
تالکـشم لح  هب  کمک  تسـشن   ۱۳۹ یمیلس ، رتـکد  ۀـتفگ  هب.دنتـسه  ارجا  تسد  رد  مه  رگید  یـصصخت  یـسرک  هس 

اب هامدنفـسا ۱۳۹۳  زا  روشک  یعامتجا  یتعنـص و  ییارجا ، یاـه  شخب ناگدـنیامن  ناداتـسا و  کرتشم  روضح  اـب  روشک 
هب ۱۰۲ یتسایس  هیصوت  لاسرا ۳۱۳   هک  هدش  رازگرب  یتسایس  یاه  هیـصوت هئارا  قیرط  زا  روشک  تالـضعم  لح  فده 

.تسا هدوب  اهنآ  ۀجیتن  روشک  ییارجا  نامزاس 
نونکاـت روـشک  ییارجا  یاـه  هاگتـسد هب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یتسایـس  یاـه  هیـصوت باـتک  زا  دـلج  هس  نـینچمه 

هشوخ جنپ  زا  یتروشم  هشوخ  ود  صاصتخا  هب  هراشا  اب  یو.تسا  راشتنا  تسد  رد  مه  نآ  مراهچ  دلج  هدش و  رشتنم 
یلوپ و یتروـشم  هشوـخ  هناـسر و  تاـطابترا و  یتروـشم  هشوـخ  هلمج  زا  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  هب  روشک  یتروـشم 

حرطم سلجم  سیئر  روـضح  رد  نـینچمه  تـلود و  تـئیه  نحـص  رد  هاگــشناد  یاهداهنــشیپ  حرط  درک : راـهظا  یکناـب 
شزومآ خـیرات  رد  راب  نیتسخن  یارب  رما  نیا  دـنا و  هدـش  کیدزن  نالک  یاه  یراذـگ  تسایـس  هب  اهداهنـشیپ  نیا  دـش و 

حور هـب  هـکنیا  هـب  هراـشا  اـب  دوـخ  نانخـس  ناـیاپ  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر.تسا  هداـتفا  قاـفتا  روـشک  یلاـع 
زا یکی  هـب  دــیدج  یاـه  تخاـسریز  رب  هـیکت  اـب  لاـس  تـفه  زا  سپ  تـفگ : مـیا ، هتفاــی  تـسد  یلاــعت  هدــیا  هاگــشناد و 

.میا هدش  لدب  روشک   یلصا  یاه  هاگشناد 
یاـهتنا.مینک یم  تکرح  یناـسنا  مولع  یاـه  شهوژپ  یوـگلا  هب  ندـش  لدـبم  دـیدج و  موـب  تسیز  یوـس  هب  نینچمه 

 



مایپ

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رهم یرازگربخ  ناتسناغفا -  ایناپسا و  اب  اه  هاگشناد یراکمه  رد  همالع  هاگشناد  شقن   

لدب روشک  یلصا  یاه  هاگشناد  زا  یکی  هب  دیدج  یاه  تخاسریز رب  هیکت  اب  لاس  تفه  زا  سپ  یمیلس : رتکد   
ییابطابط همالع  هاگشناد  می -  ا هدش

ناتسبش یرازگربخ  میتسه -  اراد  ار  روشک  یعامتجا  یناسنا و  مولع  ۀزوح  ۀناخباتک  نیرت  ینغ  

ناراگنربخ هاگشاب  ناتسناغفا -  ایناپسا و  اب  اه  هاگشناد یراکمه  رد  همالع  هاگشناد  شقن   

انسیا دش -  یزادنا  هار  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یتاعالطا  هزاورد   

انلیا یجراخ -  یاه  هاگشناد اب  یهاگشناد  طباور  یاقترا   

لدب روشک  یلصا  یاه  هاگشناد  زا  یکی  هب  دیدج  یاه  تخاسریز رب  هیکت  اب  لاس  تفه  زا  سپ  یمیلس : رتکد   
ییابطابط همالع  هاگشناد  می -  ا هدش
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رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۳۴۰۰۰  رگید  عبنم   ۷   ۰   ۰   / انلیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یروانف شهوژپ و  ۀـتفه  ۀـیماتتخا  مسارم  رد  یمیلـس  نیـسح  ییابطابط ، همالع  هاگـشناد  زا  لـقن  هب  اـنلیا  شرازگ  هب   
هاگـشناد رد  یتخاـسریز  یاـهدوبمک  لاـس ۱۳۹۲  رد  درک : راـهظا  دـش ، رازگرب  طـخرب  تروـص  هب  یئاـبطابط  همـالع هاگـشناد 

، لاتیجید ۀـناخباتک  یزکرم و  ۀـناخباتک  لماش  یناـسر  عـالطا راـتخاس  دوبمک  هب  ناوت  یم اـه  نآ ۀـلمج  زا  هک  تشاد  دوجو 
هراشا تاراشتنا  اه و  همان نیئآ  اه ، هدکـشهوژپ  رد  ینوناق  ءالخ  للملا و  نیب  روما  نادقف  یروآون ، دـشر و  زکارم  نادـقف 

.درک

ۀناخباتک نامتخاس  سیسات  هب  هراشا  اب  یو  میتسه  اراد  ار  روشک  یعامتجا  یناسنا و  مولع  ۀزوح  ۀـناخباتک  نیرت  ینغ  
، هاگــشناد لاـتیجید  ۀـناخباتک  یزکرم ، ۀـناخباتک  ثادــحا  اـب  نآ ، یپ  رد  درک : ناـیب  لاــس ۱۳۹۶  رد  دانــسا  زکرم  یزکرم و 

.دش داجیا  یزاجم  عجرم  زیم  هوژپ ،» هب  » یشهوژپ عبانم  تیریدم  هارمه  هناماس 

ناشنرطاخ درک و  هراشا  هاگـشناد  یـشهوژپ  تادیلوت  هب  دوخ  نانخـس  مود  شخب  رد  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  سیئر   
هاگیاپ Scopusو ۹ رد  هلاقم  رازه و ۴۴۸  کی  ، WOS هاگیاپ رد  یملع  هلاقم  رازه و ۸۵  کی  دودـح  ربماسد  ات ۱۸  درک :

.تسا هدش  پاچ  یلخاد  تالجم  رد  مه  هلاقم  رازه و ۱۳۶ 

ایناپسا یاه  هاگشناد اب  طابترا  رد  روشک  یاه  هاگشناد ندرک  گنهامه  یارب  هاگشناد  نیا  تفگ : همالع  هاگشناد  سیئر 

یجراخ یجراخ یاه   یاه هاگشناد هاگشناد اباب   یهاگشناد   یهاگشناد طباور   طباور یاقترا   یاقترا

ایناپـسا و یاـه  هاگـشناد اـب  طاـبترا  رد  روـشک  یاـه  هاگــشناد ندرک  گـنهامه  یارب  هاگــشناد  نـیا  تـفگ : همـالع  هاگــشناد  سیئر 
.تسا هتشاد  یروحم  شقن  ناتسناغفا 
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.تسا هتشاد  یروحم  شقن  ناتسناغفا  و 
یرواـنف شهوژپ و  ۀـتفه  ۀـیماتتخا  مسارم  رد  یمیلس  نیـسح  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  زا  لـقن  هب  اـنلیا  شرازگ  هـب 
هاگـشناد رد  یتخاسریز  یاهدوبمک  لاس ۱۳۹۲  رد  درک : راـهظا  دـش ، رازگرب  طـخرب  تروص  هب  یئاـبطابط  همالع هاگشناد 

، لاتیجید ۀناخباتک  یزکرم و  ۀـناخباتک  لماش  یناسر  عالطا راتخاس  دوبمک  هب  ناوت  یم اه  نآ ۀـلمج  زا  هک  تشاد  دوجو 
تاراـشتنا اـه و  هماـن نیئآ  اـه ، هدکـشهوژپ  رد  ینوناـق  ءـالخ  لـلملا و  نـیب  روـما  نادـقف  یروآوـن ، دـشر و  زکارم  نادـقف 

.درک هراشا 
میتسه اراد  ار  روشک  یعامتجا  یناسنا و  مولع  ۀزوح  ۀناخباتک  نیرت  ینغ

ثادــحا اـب  نآ ، یپ  رد  درک : ناــیب  لاـس ۱۳۹۶  رد  دانــسا  زکرم  یزکرم و  ۀـناخباتک  ناـمتخاس  سیــسات  هـب  هراـشا  اـب  یو 
یزاجم عجرم  زیم  هوژپ ،» هب  » یـشهوژپ عبانم  تیریدم  هارمه  هناماس  هاگـشناد ، لاتیجید  ۀناخباتک  یزکرم ، ۀـناخباتک 

.دش داجیا 
هاگیاپ ناونع  زا ۸۰  شیب  هب  یـسرتسد  ناکما  دـش و  یزادـنا  هار  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یتاـعالطا  هزاورد  نینچمه 
ناوـنع رازه  نوـیلیم و ۵۰۰  کـی  نـتم و  ماـمت  هیرــشن  ناوـنع  رازه  زا ۵۴  شیب  لـماک  نـتم  لـماش  هتـسویپ  یتاـعالطا 

.تسا هدش  مهارف  هاگشناد  طیحم  زا  جراخ  یکینورتکلا  باتک 
یلاتیجید و ۶۴۰ ءیش  رازه   ۳۴۰  ) ییاوتحم یـش  نویلیم  کی  رب  غلاب  یا  هعومجم اب  هناخباتک  نیا  درک : دـیکات  یمیلس 

.تسا هدش  هتخانش  روشک  یعامتجا  یناسنا و  مولع  هزوح  هناخباتک  نیرت  ینغ ناونع  هب  یکیزیف ) ءیش  رازه 
ناتسناغفا ایناپسا و  یاه  هاگشناد اب  طابترا  یارب  اه  هاگشناد ندرک  گنهامه  رد  هاگشناد  یروحم  شقن 

تیلاعف لاح  رد  میت  هدنهد و ۸۱  باتـش  راهچ  یناسنا ، مولع  یروآون  روانف و  یاهدحاو  دـشر  زکارم  رد  داد : همادا  یو 
.دنتسه یا  همالع اه  میت نیا  نالغاش  زا  رفن  هک ۱۲۳  دنتسه 

.دنا هتشاد  یمسر  دمآرد  لایر  درایلیم  دودح ۲۷۰  نونکات  اه  تکرش نیا 
راهظا تخادرپ و  لاس ۱۳۹۸  رد  یتخانش  مولع  هاگـشیامزآ  سیـسات  هب  همادا  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  داتسا  نیا 
هاگراک یـسانشاوآ و  هاگراک  یژولورونوکیاس ، شخب  یژولویزیفورتکلا ، یلوکلوم ، یژولویب  مشچ ، تاـکرح  یباـیدر  درک :

.تسا هاگشیامزآ  نیا  فلتخم  یاه  شخب هلمج  زا  یا  هرکیپ یسانش  نابز
.تسا هدش  سیسات  هرابود  تیوقت و  مه  یندب  تیبرت  هاگشیامزآ  نینچمه 

یاه یراکمه تیریدـم   » هب یهاگـشناد  طباور  هورگ  یاـقترا  لاـس ۱۳۹۲ ، رد  مـهم  تامادـقا  زا  یکی  یمیلس ، ۀـتفگ  هب 
یجراخ یاـه  هاگـشناد اـب  یـشزومآ  کرتشم  یاـه  هرود نیلوا  یزادـنا  هار  نآ  جـیاتن  زا  یکی  هک  دوب  یللملا » نیب یملع و 

.تسا هدوب 
.تسا هدیسر  اضما  هب  یجراخ  ۀمان  مافت  نونکات ۱۴۲  لاس ۱۳۹۲  زا  نینچمه 

ناتـسناغفا ایناپـسا و  یاه  هاگـشناد اب  طاـبترا  رد  روشک  یاـه  هاگـشناد ندرک  گـنهامه  یارب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد 
.تسا هتشاد  یروحم  شقن  مه 

هدـش یفرعم  لـلملا  نیب  روما  ۀزوح  رد  رترب  هنومن و  هاگـشناد  ناوـنع  هب  لاس ۱۳۹۸  رد  هاگـشناد  نیا  هکنیا  نایب  اـب  وا 
ییاـــپورا نویــــسیمک  سومــــسارآ  هماـــنرب  بلاـــق  رد  یلاـــع  شزوـــمآ  یزاـــس  یللملا نـــیب هژورپ  درک : حیرــــصت  تـــسا ،

همالع هاگشناد  هک  ( ۲۰۱۸-۲۰۲۰  ) ییاپورا نویـسیمک  هنوم  ناژ  همانرب  بلاق  رد  یللملا  نیب هژورپ  راـهچ  (، ۲۰۱۵-۲۰۱۸)
ینابیتشپ اب  هقطنم  نانابز  یـسراف یهاـگآ  حطـس  یللملا  نیب هژورپ  هدوب ، اـه  هژورپ نیا  هدـنرب  هاگـشناد  اـهنت  یئاـبطابط 

اب اـــنورک  یریگ  هــمه نارود  رد  ناراـــگن  هماـــنزور شزوــمآ  یارب  یللملا  نــیب هژورپ  ، ۲۰۲۰ یناــهج –  تشادــهب  ناــمزاس 
.تسا هدوب  تیریدم  نیا  تامادقا  هلمج  زا  ۲۰۲۰ و …  - وکسنوی ینابیتشپ 

دراد رارق  یناهج  گرزب  یاه  یدنب هدر هب  دورو  ۀناتسآ  رد  یئابطابط  همالع هاگشناد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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نیناوق راتخاس و  حالصا  زا  رگید  یا  هنومن ار  لاس ۱۳۹۲  رد  تاراشتنا  پاچ و  زکرم  هب  تاراشتنا  هورگ  یاقترا  یمیلس ،
تفرگ و رارق  راک  روتـسد  رد  هاگـشناد  هناخپاچ  هزوح و  نیا  یاه  تیلاعف هعـسوت  تفگ : تسناد و  یـشهوژپ  تاررقم  و 

.تسا هدش  رشتنم  هدوب  لوا  پاچ  اه  نآ دلج  هک ۳۹۵  باتک  دلج  رضاح ۵۴۰  نامز  ات 
طابترا یرارقرب  دش : روآدای  یاه ۱۳۹۲-۱۳۹۹ ، لاس رد  هاگـشناد  یـشهوژپ  یاه  تیلاعف عونت  شیازفا  هب  هراشا  اب  یو 

یاـه هتــسه یــشهوژپ و  یاـه  هناـماس یزادــنا  هار  یــصصخت ، یاـهورگراک  اـه و  هـتیمک لیکــشت  هعماـج ، اــب  هاگــشناد 
دحاو سیسات  یشهوژپ ، نارایتسد  یزاس  لاعف تعنص ، هعماج و  رد  یلخاد  یتاعلاطم  تصرف  یزادنا  هار  یـشهوژپ ،

دک یاطعا  نایوجـشناد ، ناداتـسا و  یـشهوژپ  یزاسدنمناوت  یرتکد ، اسپ  یتاقیقحت  هرود  یرارقرب  یـشهوژپ ، تامدخ 
یـشهوژپ تنواعم  عونتم  دراوم  هلمج  زا  یملع و … تادـیلوت  یبایزرا  شهوژپ ، رد  قالخا  یاه  هاـگراک یرازگرب  قـالخا ،

.تسا هدوب  ریخا  یاه  لاس یط 
ناشنرطاخ درک و  هراشا  هاگـشناد  یـشهوژپ  تادیلوت  هب  دوخ  نانخـس  مود  شخب  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 

هاگیاپ Scopusو رد  هلاقم  رازه و ۴۴۸  کی  ، WOS هاگیاپ رد  یملع  هلاـقم  رازه و ۸۵  کی  دودـح  ربماسد  ات ۱۸  درک :
.تسا هدش  پاچ  یلخاد  تالجم  رد  مه  هلاقم  رازه و ۱۳۶   ۹

.دراد رارق  یناهج  گرزب  یاه  یدنب هدر هب  دورو  ۀناتسآ  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  نینچمه 
یاـه هشوـخ درک : ناـیب  یعاـمتجا ) یــشخبرثا   ) هعماـج اـب  هاگــشناد  طاــبترا  یاــهروحم  هـب  هراــشا  اــب  نـینچمه  یمیلس 
یاه هتیمک لیکـشت  تعنـص ، اب  طابترا  یهوژپ  یاه حرط یارجا  روشک ، تالکـشم  لح  هب  کمک  یاه  تسـشن یتروشم ،
یاــه یراــکمه هزوـح  رد  یراــکمه  تاراــشتنا و  هزوــح  رد  یراــکمه  هعماــج ، اــب  طاــبترا  لیهــست  روــظنم  هـب  یــصصخت 

.تسا اهروحم  نیا  ۀلمج  زا  للملا  نیب
تسا هدش  رازگرب  نونکات  لاس ۹۲  زا  یجیورت  یسرک   ۲۵۳

، یتعنـص یاـه  ناـمزاس اـب  ممتم ) یاـهدادرارق  باـستحا  اـب   ) دادرارق هرقف  دودـح ۲۷۴  نونکاـت  لاـــس ۹۲  زا  دوزفا : یو 
دقعنم اه  نامزاس یشهوژپ  یاهزاین  عفر  هرواشم و  یاتسار  رد  راذگ  تسایـس یاهداهن  ییارجا و  یـشهوژپ ، یـشزومآ ،

.تسا هدش 
.تسا هدش  بذج  تدم  نیا  رد  روحم  شهوژپ یرتکد  یوجشناد  نینچمه ۱۹۰ 

هدش رازگرب  یجیورت  یروآون و  یزادرپ ، هیرظن  یاه  یسرک دادعت  هب  هراشا  اب  همادا  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 
رد یروآون  یصصخت  یسرک  کی  یزادرپ و  هیرظن یصصخت  یسرک  کی  یجیورت ، یسرک  دودح ۲۵۳  تفگ : هاگشناد  رد 

.دنتسه ارجا  تسد  رد  مه  رگید  یصصخت  یسرک  هس  هک  هدش  رازگرب  اه  لاس نیا 
یاـه شخب ناگدـنیامن  ناداتـسا و  کرتـشم  روضح  اـب  روـشک  تالکـشم  لـح  هب  کـمک  تسـشن   ۱۳۹ یمیلس ، ۀـتفگ  هب 
یاـه هیـصوت هـئارا  قـیرط  زا  روـشک  تالـضعم  لـح  فدـه  اـب  هامدنفــسا ۱۳۹۳  زا  روـشک  یعاــمتجا  یتعنــص و  ییارجا ،

.تسا هدوب  اه  نآ ۀجیتن  روشک  ییارجا  نامزاس  هب ۱۰۲  یتسایس  هیصوت  لاسرا ۳۱۳  هک  هدش  رازگرب  یتسایس 
نونکاـت روـشک  ییارجا  یاـه  هاگتـسد هب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یتسایـس  یاـه  هیـصوت باـتک  زا  دـلج  هس  نـینچمه 

.تسا راشتنا  تسد  رد  مه  نآ  مراهچ  دلج  هدش و  رشتنم 
میا هتفای تسد  یلاعت  ۀدیا  هاگشناد و  حور  هب 

هلمج زا  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  هب  روـشک  یتروـشم  هشوـخ  جـنپ  زا  یتروـشم  هشوـخ  ود  صاـصتخا  هب  هراـشا  اـب  یو 
نحـص رد  هاگـشناد  یاهداهنـشیپ  حرط  درک : راهظا  یکناب  یلوپ و  یتروشم  هشوخ  هناسر و  تاطابترا و  یتروشم  هشوخ 
کیدزن نالک  یاـه  یراذـگ تسایـس هب  اهداهنـشیپ  نیا  دـش و  حرطم  سلجم  سیئر  روضح  رد  نینچمه  تلود و  تئیه 

.تسا هداتفا  قافتا  روشک  یلاع  شزومآ  خیرات  رد  راب  نیتسخن  یارب  رما  نیا  دنا و  هدش
هتفای تسد  یلاعت  هدـیا  هاگـشناد و  حور  هب  هکنیا  هب  هراشا  اب  دوخ  نانخـس  نایاپ  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 
.میا هدش  لدب  روشک  یلصا  یاه  هاگشناد زا  یکی  هب  دیدج  یاه  تخاسریز رب  هیکت  اب  لاس  تفه  زا  سپ  تفگ : میا ،

 



.مینک یم تکرح  یناسنا  مولع  یاه  شهوژپ یوگلا  هب  ندش  لدبم  دیدج و  موب  تسیز  یوس  هب  نینچمه 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رهم یرازگربخ  ناتسناغفا -  ایناپسا و  اب  اه  هاگشناد یراکمه  رد  همالع  هاگشناد  شقن   

لدب روشک  یلصا  یاه  هاگشناد  زا  یکی  هب  دیدج  یاه  تخاسریز رب  هیکت  اب  لاس  تفه  زا  سپ  یمیلس : رتکد   
ییابطابط همالع  هاگشناد  می -  ا هدش

ناتسبش یرازگربخ  میتسه -  اراد  ار  روشک  یعامتجا  یناسنا و  مولع  ۀزوح  ۀناخباتک  نیرت  ینغ  

ناراگنربخ هاگشاب  ناتسناغفا -  ایناپسا و  اب  اه  هاگشناد یراکمه  رد  همالع  هاگشناد  شقن   

زوینوکا دش -  یزادنا  هار  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یتاعالطا  هزاورد   

انسیا دش -  یزادنا  هار  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یتاعالطا  هزاورد   

لدب روشک  یلصا  یاه  هاگشناد  زا  یکی  هب  دیدج  یاه  تخاسریز رب  هیکت  اب  لاس  تفه  زا  سپ  یمیلس : رتکد   
ییابطابط همالع  هاگشناد  می -  ا هدش

۳۰۳۰
رذآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۴۱



رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۳۲۰۰۰  رگید  عبنم   ۷   ۰   ۰   / ناراگنربخ  هاگشاب   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هاـگیاپ ناونع  زا ۸۰  شیب  هـب  یــسرتسد  ناـکما  یزادــنا و  هار  یئاــبطابط  همــالع  هاگــشناد  یتاــعالطا  هزاورد  نـینچمه   
باتک ناونع  رازه  نویلیم و ۵۰۰  کی  نتم و  مامت  هیرـشن  ناونع  رازه  زا ۵۴  شیب  لماک  نتم  لماش  هتـسویپ  یتاعالطا 

.دش مهارف  هاگشناد  طیحم  زا  جراخ  یکینورتکلا 

یباـیدر تفگ : تخادرپ و  لاس ۱۳۹۸  رد  یتخانـش  مولع  هاگـشیامزآ  سیـسات  هب  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  داتـسا  نیا   
یـسانش ناـبز هاـگراک  یـسانشاوآ و  هاـگراک  یژولورونوکیاـس ، شخب  یژولویزیفورتکلا ، یلوکلوم ، یژولویب  مشچ ، تاـکرح 

.تسا هاگشیامزآ  نیا  فلتخم  یاه  شخب هلمج  زا  یا  هرکیپ

ات ۱۸ تفگ : درک و  هراشا  هاگشناد  یشهوژپ  تادیلوت  هب  دوخ  نانخس  مود  شخب  رد  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  سیئر   
رازه و و ۹   Scopus هاگیاپ رد  هلاـقم  رازه و ۴۴۸  کــی  ، WOS هاـگیاپ رد  یملع  هلاـقم  رازه و ۸۵  کی  دودـح  ربماـسد 

.تسا هدش  پاچ  یلخاد  تالجم  رد  مه  هلاقم   ۱۳۶

همالع هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیـسح  ناوـج ، ناراـگنربخ  هاگـشاب  یکـشزپ  یملع  هورگ  یهاگـشناد  هزوـح  شرازگ  هـب 
لاـس ۱۳۹۲ رد  درک : راـهظا  دـش ، رازگرب  طـخرب  تروص  هب  هک  یرواـنف  شهوژپ و  ۀـتفه  ۀـیماتتخا  مسارم  رد  ییاـبطابط 

لماش یناـسر  عـالطا  راـتخاس  دوبمک  هب  ناوت  یم اـه  نآ ۀـلمج  زا  هک  تشاد  دوجو  هاگـشناد  رد  یتخاـسریز  یاـه  دوبمک
رد ینوناــق  ءــالخ  لــلملا و  نـیب  روــما  نادــقف  یروآوــن ، دــشر و  زکارم  نادــقف  لاــتیجید ، ۀــناخباتک  یزکرم و  ۀــناخباتک 

.درک هراشا  تاراشتنا  اه و  همان نیئآ  اه ، هدکشهوژپ 

ناتسناغفا ناتسناغفا ایناپسا  وو   ایناپسا اباب   اهاه   هاگشناد هاگشناد یراکمه   یراکمه ردرد   همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد شقن   شقن

یاـه هاگـشناد اـب  طاـبترا  رد  روـشک  یاـه  هاگـشناد ندرک  گـنهامه  یارب  هاگـشناد  نـیا  تـفگ : ییاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  سیئر 
.تسا هتشاد  یروحم  شقن  ناتسناغفا  ایناپسا و 
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، یزکرم ۀناخباتک  ثادحا  اب  درک : نایب  لاس ۱۳۹۶  رد  دانسا  زکرم  یزکرم و  ۀناخباتک  نامتخاس  سیـسات  هب  هراشا  اب  وا 
.دش داجیا  یزاجم  عجرم  زیم  هوژپ ،» هب  » یشهوژپ عبانم  تیریدم  هارمه  هناماس  هاگشناد ، لاتیجید  ۀناخباتک 

هاـگیاپ ناوـنع  زا ۸۰  شیب  هــب  یـــسرتسد  ناــکما  یزادــنا و  هار  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یتاــعالطا  هزاورد  نـینچمه 
ناوـنع رازه  نوـیلیم و ۵۰۰  کـی  نـتم و  ماـمت  هیرــشن  ناوـنع  رازه  زا ۵۴  شیب  لـماک  نـتم  لـماش  هتـسویپ  یتاـعالطا 

.دش مهارف  هاگشناد  طیحم  زا  جراخ  یکینورتکلا  باتک 
یلاتیجید و ۶۴۰ ءیش  رازه   ۳۴۰  ) ییاوتحم یـش  نویلیم  کی  رب  غلاب  یا  هعومجم اب  هناخباتک  نیا  درک : دـیکات  یمیلس 

.تسا هدش  هتخانش  روشک  یعامتجا  یناسنا و  مولع  هزوح  هناخباتک  نیرت  ینغ ناونع  هب  یکیزیف ) ءیش  رازه 
تیلاعف لاـح  رد  میت  هدـنهد و ۸۱  باتـش  راهچ  یناسنا ، مولع  یروآون  روانف و  یاـه  دـحاو دـشر  زکارم  رد  داد : همادا  وا 

.دنتسه یا  همالع اه  میت نیا  نالغاش  زا  رفن  هک ۱۲۳  دنتسه 
.دنا هتشاد  یمسر  دمآرد  لایر  درایلیم  دودح ۲۷۰  نونکات  اه  تکرش نیا 

یباـیدر تفگ : تخادرپ و  لاس ۱۳۹۸  رد  یتخانـش  مولع  هاگـشیامزآ  سیـسات  هب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  داتسا  نیا 
یسانش نابز هاگراک  یـسانشاوآ و  هاگراک  یژولورونوکیاس ، شخب  یژولویزیفورتکلا ، یلوکلوم ، یژولویب  مشچ ، تاکرح 

.تسا هاگشیامزآ  نیا  فلتخم  یاه  شخب هلمج  زا  یا  هرکیپ
.تسا هدش  سیسات  هرابود  تیوقت و  مه  یندب  تیبرت  هاگشیامزآ  نینچمه 

یاه یراکمه تیریدـم   » هب یهاگـشناد  طباور  هورگ  یاـقترا  لاـس ۱۳۹۲ ، رد  مـهم  تامادـقا  زا  یکی  یمیلس ، ۀـتفگ  هب 
یجراخ یاـه  هاگـشناد اـب  یـشزومآ  کرتشم  یاـه  هرود نیلوا  یزادـنا  هار  نآ  جـیاتن  زا  یکی  هک  دوب  یللملا » نیب یملع و 

.تسا هدوب 
.تسا هدیسر  اضما  هب  یجراخ  ۀمان  مافت  نونکات ۱۴۲  لاس ۱۳۹۲  زا  نینچمه 

ناتـسناغفا ایناپـسا و  یاه  هاگـشناد اب  طاـبترا  رد  روشک  یاـه  هاگـشناد ندرک  گـنهامه  یارب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد 
.تسا هتشاد  یروحم  شقن  مه 

دراد رارق  یناهج  گرزب  یاه  یدنب هدر هب  دورو  ۀناتسآ  رد  یئابطابط  همالع هاگشناد 
نیناوق راتخاس و  حالصا  زا  رگید  یا  هنومن ار  لاس ۱۳۹۲  رد  تاراشتنا  پاچ و  زکرم  هب  تاراشتنا  هورگ  یاقترا  یمیلس ،

تفرگ و رارق  راک  روتـسد  رد  هاگـشناد  هناخپاچ  هزوح و  نیا  یاه  تیلاعف هعـسوت  تفگ : تسناد و  یـشهوژپ  تاررقم  و 
.تسا هدش  رشتنم  هدوب  لوا  پاچ  اه  نآ دلج  هک ۳۹۵  باتک  دلج  رضاح ۵۴۰  نامز  ات 

طابترا یرارقرب  درک : یروآدای  یاه ۱۳۹۲-۱۳۹۹ ، لاس رد  هاگشناد  یـشهوژپ  یاه  تیلاعف عونت  شیازفا  هب  هراشا  اب  وا 
یاـه هتــسه یــشهوژپ و  یاـه  هناـماس یزادــنا  هار  یــصصخت ، یاـه  ورگراـک اـه و  هـتیمک لیکــشت  هعماـج ، اـب  هاگــشناد 

سیـسات یــشهوژپ ، ناراـیتسد  یزاـس  لاـعف  تعنــص ، هعماـج و  رد  یلخاد  یتاـعلاطم  تـصرف  یزادـنا  هار  یــشهوژپ ،
، نایوجــشناد ناداتــسا و  یــشهوژپ  یزاسدــنمناوت  یرتـکد ، اـسپ  یتاـقیقحت  هرود  یرارقرب  یــشهوژپ ، تامدــخ  دــحاو 

تنواعم عونتم  دراوم  هلمج  زا  ...و  یملع  تادیلوت  یبایزرا  شهوژپ ، رد  قالخا  یاه  هاگراک یرازگرب  قالخا ، دک  یاطعا 
.تسا هدوب  ریخا  یاه  لاس یط  یشهوژپ 

ات ۱۸ تفگ : درک و  هراشا  هاگشناد  یشهوژپ  تادیلوت  هب  دوخ  نانخـس  مود  شخب  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 
رازه و هاگیاپ Scopus و ۹  رد  هلاـقم  رازه و ۴۴۸  کـی  ، WOS هاگیاپ رد  یملع  هلاـقم  رازه و ۸۵  کی  دودـح  ربماسد 

.تسا هدش  پاچ  یلخاد  تالجم  رد  مه  هلاقم   ۱۳۶
.دراد رارق  یناهج  گرزب  یاه  یدنب هدر  هب  دورو  ۀناتسآ  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  نینچمه 

، یتروـشم یاـه  هشوـخ درک : ناـیب  یعاـمتجا ) یــشخبرثا   ) هعماـج اـب  هاگــشناد  طاـبترا  یاـه  روـحم هـب  هراــشا  اــب  یمیلس 
یصصخت یاه  هتیمک لیکشت  تعنـص ، اب  طابترا  یهوژپ  یاه  حرط یارجا  روشک ، تالکـشم  لح  هب  کمک  یاه  تسـشن

ۀلمج زا  للملا  نیب یاه  یراکمه هزوح  رد  یراکمه  تاراشتنا و  هزوح  رد  یراکمه  هعماج ، اب  طاـبترا  لیهـست  روظنم  هب 
.تساه روحم نیا 

تسا هدش  رازگرب  نونکات  لاس ۹۲  زا  یجیورت  یسرک   ۲۵۳

 



، یتعنــص یاـه  ناـمزاس اـب  مـمتم ) یاـه  دادرارق باـستحا  اـب   ) دادرارق هرقف  دودــح ۲۷۴  نونکاـت  لاــــس ۹۲  زا  دوزفا : وا 
دقعنم اه  نامزاس یشهوژپ  یاه  زاین عفر  هرواشم و  یاتسار  رد  راذگ  تسایس یاه  داهن ییارجا و  یـشهوژپ ، یـشزومآ ،

.تسا هدش 
.تسا هدش  بذج  تدم  نیا  رد  روحم  شهوژپ یرتکد  یوجشناد  نینچمه ۱۹۰ 

رد هدــش  رازگرب  یجیورت  یروآوـن و  یزادرپ ، هـیرظن  یاـه  یــسرک دادــعت  هـب  هراـشا  اـب  یئاــبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 
رد یروآون  یـصصخت  یـسرک  کی  یزادرپ و  هیرظن  یـصصخت  یـسرک  کی  یجیورت ، یـسرک  دودح ۲۵۳  تفگ : هاگـشناد 

.دنتسه ارجا  تسد  رد  مه  رگید  یصصخت  یسرک  هس  هک  هدش  رازگرب  اه  لاس نیا 
یاـه شخب ناگدـنیامن  ناداتـسا و  کرتـشم  روضح  اـب  روـشک  تالکـشم  لـح  هب  کـمک  تسـشن   ۱۳۹ یمیلس ، هتفگ  هـب 
یاـه هیـصوت هـئارا  قـیرط  زا  روـشک  تالـضعم  لـح  فدـه  اـب  هامدنفــسا ۱۳۹۳  زا  روـشک  یعاــمتجا  یتعنــص و  ییارجا ،

.تسا هدوب  اه  نآ ۀجیتن  روشک  ییارجا  نامزاس  هب ۱۰۲  یتسایس  هیصوت  لاسرا ۳۱۳  هک  هدش  رازگرب  یتسایس 
نونکاـت روـشک  ییارجا  یاـه  هاگتـسد هب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یتسایـس  یاـه  هیـصوت باـتک  زا  دـلج  هس  نـینچمه 

.تسا راشتنا  تسد  رد  مه  نآ  مراهچ  دلج  هدش و  رشتنم 
دیناوخب رتشیب 

! روشک یملع  هجدوب  رد  شهوژپ  کدنا  مهس  یملع / تفرشیپ  هیلوا  یانب  گنس  قیقحت ، شهوژپ و 
/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رهم یرازگربخ  ناتسناغفا -  ایناپسا و  اب  اه  هاگشناد یراکمه  رد  همالع  هاگشناد  شقن   

لدب روشک  یلصا  یاه  هاگشناد  زا  یکی  هب  دیدج  یاه  تخاسریز رب  هیکت  اب  لاس  تفه  زا  سپ  یمیلس : رتکد   
ییابطابط همالع  هاگشناد  می -  ا هدش

ناتسبش یرازگربخ  میتسه -  اراد  ار  روشک  یعامتجا  یناسنا و  مولع  ۀزوح  ۀناخباتک  نیرت  ینغ  

زوینوکا دش -  یزادنا  هار  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یتاعالطا  هزاورد   

انسیا دش -  یزادنا  هار  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یتاعالطا  هزاورد   

انلیا یجراخ -  یاه  هاگشناد اب  یهاگشناد  طباور  یاقترا   

لدب روشک  یلصا  یاه  هاگشناد  زا  یکی  هب  دیدج  یاه  تخاسریز رب  هیکت  اب  لاس  تفه  زا  سپ  یمیلس : رتکد   
ییابطابط همالع  هاگشناد  می -  ا هدش

۳۰۳۰
رذآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۴۲

ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۲۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۵   ۰   ۰   / زوینوکا   

نارگـشهوژپ و زا  نآ  یط  رازگرب و  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یروانف  شهوژپ و  ۀتفه  ود  ۀـیماتتخا  انـسیا ، شرازگ  هب 
رازگرب طـخرب  تروص  هب  هک  مسارم  نیا  رد.دـش  ریدـقت  یـشهوژپ  فلتخم  یاـه  هزوـح رد  هاگـشناد  نیا  رترب  ناسانـشراک 

کی دانتـسا  رپ  رگـشهوژپ  هیاـپ ، مولع  رد  هاگـشناد  رترب  رگـشهوژپ  یناـسنا ، مولع  رد  هاگـشناد  رترب  رگـشهوژپ  زا  دـش ،

یئابطابط یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد رترب   رترب نارگشهوژپ   نارگشهوژپ زازا   ریدقت   ریدقت

.دش ریدقت  هاگشناد  نیا  رترب  نارگشهوژپ  زا  یئابطابط ، همالع  هاگشناد  شهوژپ  هتفه  هیماتتخا  رد  ناریا : داصتقا 
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مالعا قبط.دش  ریدقت  هاگشناد  نیا  یشهوژپ  تنواعم  رترب  ناسانـشراک  اه و  هدکـشناد  رترب  نارگـشهوژپ  رترب ، دصرد 
هب هاگـشناد  لاـس ۱۳۹۹  رترب  یـشهوژپ  ناسانـشراک  نارگـشهوژپ و  یماـسا  یئاـبطابط ؛ همالع  هاگشناد  یمومع  طباور

رگـشهوژپ مدـقم ، ینماـب  دـمحم  رتکدـیناسنا  مولع  رد  هاگـشناد  رترب  رگـشهوژپ  یدـمحم ، رومیت  رتـکد  : تسا ریز  حرش 
هاگیاپ یاه  شزادرپ  ساسا  رب  رترب  دـصرد  کـی  دانتـسا  رپ  رگـشهوژپ  یریما ، دوصقم  رتکدـهیاپ  مولع  رد  هاگـشناد  رترب 

دیحو رتکداـه  هدکـشناد رترب  نارگـشهوژپ  WOS و ESI زا جرختــسم  یاـه  هداد  یور  رب  مالــسا  ناــهج  موـلع  یدانتــسا 
رتکدیجراخ یاه  نابز  یسراف و  تایبدا  هدکشناد  یجاتسا ، هموصعم  رتکدهنایار  یضایر و  رامآ ، هدکشناد  رابت ، یئاضر 

رتکدداصتقا هدکـشناد  دابآ ، نیـسح  یرکاش  سابع  رتکدیمالـسا  فراعم  تاـیهلا و  هدکـشناد  یرواد ، هداز  یقت  دومحم 
موــلع قوــقح و  هدکــشناد  یزابهــش ، شمارآ  رتکدیــشزرو  موــلع  یندــب و  تــیبرت  هدکــشناد  ینیـــسح ، خیـــش  ناــمحر 
موـــلع هدکـــشناد  یئاـــکذ ، دیعـــسدمحم  رتکدـــیتیبرت  موـــلع  یـــسانشناور و  هدکـــشناد  جاـــترد ، زربـــیرف  رتکدیــــسایس 

شزوـمآ ۀســسؤم  میعزرــس ، یلع  رتکدـیرادباسح  تیریدـم و  هدکــشناد  یتساوخماـنرو ، یعــشاخ  دـیحو  رتکدـیعامتجا 
یعیمـس یدهم  دیـس  یـشهوژپ  روما  تیریدـم  رترب  سانـشراک  یراولا ، یداشیـشهوژپ  رترب  ناسانـشراکوکا  ۀـمیب  یلاع 

نیب یملع  یاـه  یراـکمه  تیریدــم  رترب  سانــشراک  یداجــس ، انادــنامتاراشتنا  پاــچ و  زکرم  رترب  سانــشراک  یــسفو ،
رترب سانــشراک  یداــبآ ، هــم  میرمهاگــشناد  دانـــسا  زکرم  یزکرم و  ۀــناخباتک  رترب  سانـــشراک  روــپ ، نــسح  هرهزیللملا 

مایپ یاهتناهاگشناد  یلغش  تیاده  ینیرفآراک و  زکرم  رترب  سانشراک  یراسین ، دمحمداصتقا  ۀدکشهوژپ 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  یماسا -  + دندش ریدقت  یشهوژپ  تنواعم  ۀنومن  ناسانشراک  هاگشناد و  رترب  نارگشهوژپ   

سرپانیس یئابطابط -  همالع  هاگشناد  رترب  نارگشهوژپ  زا  ریدقت   

انسیا یئابطابط -  همالع  هاگشناد  رترب  نارگشهوژپ  زا  ریدقت   

ییابطابط همالع  هاگشناد  یماسا -  + دندش ریدقت  یشهوژپ  تنواعم  ۀنومن  ناسانشراک  هاگشناد و  رترب  نارگشهوژپ   

ییابطابط همالع  هاگشناد  یماسا -  + دندش ریدقت  یشهوژپ  تنواعم  ۀنومن  ناسانشراک  هاگشناد و  رترب  نارگشهوژپ   

۲۲
ید

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۹:۱۴۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

‐ تبث هب  تبسن  ید ۱۳۹۹  ات ۳۰  دنناوت  یم نارهت  یاه   هاگشناد  ییوجـشناد  تایرـشن  ناگدنـسیون  نالوئـسم و  ریدم   
.دننک مادقا   titrfestival.ir هناماس رد  هراونشج  نیا  هب  راثآ  لاسرا  مان و 

هقباسم یلصا ��۱  هزوح  رد ۲  یئابطابط : همالع  هاگشناد  ییوجشناد  تایرشن  اب  طبترم  هراونشج  یاه  شخب نیرت  مهم  
، یــسایس هلاـقم  یتاـعوبطم ، تـالاقم  تشادداـی ، هلاقمرــس و  شرازگ ، هبحاـصم ، ربـخ ، رتـیت ، زا : مـعا  تایرــشن  راـثآ » »
، ینآرق ینید و  هلاـقم  یرنه ، هلاـقم  یبدا ، هلاـقم  یفنــص ، هلاـقم  یداـصتقا ، هلاـقم  یعاـمتجا ، هلاـقم  یگنهرف ، هلاــقم 

یملع هلاـقم  یـسدنهم ، ینف و  یملع  هلاـقم  یناـسنا ، موـلع  یملع  هلاـقم  هیاـپ ، موـلع  یملع  هلاـقم  یملع ، یاـه  هلاـقم
۲� � کیفارگوفنیا ) ییارآ ، هحفـص کیفارگ و  سکع ، زنط ، دـلج ، یور  حرط  روتاـکیراک ، حرط ،  ) یرنه راـثآ  یراـمعم ، رنه و 

هیرـشن یرنه ، هیرـشن  یگنهرف ، هیرــشن  یــسایس ، هیرــشن  یفنــص ، هیرــشن  یرنه ، راـثآ  زا : مـعا  تایرــشن »  » هقباـسم
یملع هیرـشن  یناـسنا ، موـلع  یملع  هیرـشن  روتاـکیراک ، زنط و  هیرــشن  یبدا ، هیرــشن  ینآرق ، ینید و  هیرــشن  یعاـمتجا ،

ییوجشناد ییوجشناد تایرشن   تایرشن هناسر  وو   هناسر یرسارس   یرسارس هراونشج   هراونشج نميهدزاود   نميهدزاود هبهب   راثآ   راثآ لاسرا   لاسرا ناوخارف   ناوخارف
رتیت  ۱۲۱۲»» رتیت »»
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، یدرک یکرت ،  ) یلحم یاـه  ناـبز اـب  تایرـشن  عوـنتم ،) تاـعوضوم  بلاـطم و  اـب  تایرـشن   ) یموـمع تایرـشن  هیاـپ ، موـلع 
یکرت ینیچ ، ییایناپسا ، یسور ، یوسنارف ، یبرع ، یسیلگنا ،  ) یجراخ یاه  نابز تایرشن  نمکرت و ،)...  یچولب ، یبرع ،

، ییوجـشناد یاه  تسکداپ  لاسرا  تبث و  ناکما  نوچمه : هراونـشج  یاـه  شخب ریاـس  زا  عـالطا  تهج  یلوبناتـسا و )... 
ناـکما ییوجـشناد ،  یاـه  گـالبو  اـه و  تیاـس  یارب  تکرـش  ناـکما  نایوجـشناد ، یمارگاتـسنیا  تاحفـص  تکرـش  ناـکما 

یاــه پیلکوــتف  یربــخ و  یاــه  مــلیف  یارب  تکرـــش  ناــکما  ییوجـــشناد ، یدــیلوت  یاــه  کــیفارگ  نشوــم  یارب  تــکرش 
هعلاطم ار  ييارجا  لمعلاروتـسد  نادنمقالع  ییوجـشناد  یناسر  عالطا  یاه  نشیکیلپا  یارب  تکرـش  ناکما  ییوجـشناد ، 

.دنیامن

ید ات ۳۰  ید ۱۳۹۷  ینامز ۱  هزاـب  رد  هک  ار  دوخ  رثا  رثکادح ۳  هراونشج ، فلتخم  یاه   هتسر رد  دناوت  یم وجـشناد  ره   
.دیامن لاسرا  ار  تسا  هدش  رشتنم  تایرشن  رد   ۱۳۹۹

رتیت ۱۲ »  » ییوجشناد تایرشن  هناسر و  یرسارس  هراونشج  نميهدزاود  هب  راثآ  لاسرا  ناوخارف 
« ناـیب رد  یدازآ  لـیلحت و  رد  فاـصنا  ربـخ ، رد  تـینیع   » راعـش اـب  رتیت ۱۲ »  » ییوجشناد تایرـشن  یرـسارس  هراونـشج 

.درک راک  هب  زاغآ 
یاـضف هدــیزگرب ، تایرــشن  هدــیزگرب ، راـثآ  شخب  جــنپ  رد  راـثآ  هراونــشج  نـیا  رد  هاگــشناد ، یموـمع  طـباور  شرازگ  هـب 

.تسا تکرش  لباق  یردام  نیمزرس  شخب  هژیو و  شخب  یزاجم ،
ور نــیا  زا  دـــیامن ، لاــسرا  ار  رثا  هــس  اــت  هژیو  شخب  راـــثآ و  شخب  یاـــه  هتـــشر زا  کـــی  ره  رد  دـــناوت  یم وجـــشناد  ره 

.دنهد تکرش  هراونشج  رد  ار  دوخ  راثآ  نیرتهب  زا  رثا  هس  دیاب  ناگدننک  تکرش
‐ تبث هب  تبسن  ید ۱۳۹۹  ات ۳۰  دنناوت  یم نارهت  یاه   هاگشناد  ییوجـشناد  تایرـشن  ناگدنـسیون  نالوئـسم و  ریدم 

.دننک مادقا   titrfestival.ir هناماس رد  هراونشج  نیا  هب  راثآ  لاسرا  مان و 
ییوجشناد تایرشن  هناسر و  یرسارس  هراونشج  نیمهدزاود  ییارجا  لمعلاروتسد 

ناگدننک تکرش  مان  تبث  لحارم  يریوصت  يامنهار   

تایرشن راثآ و  لاسرا  يریوصت  يامنهار 

ید ات ۳۰  ید ۱۳۹۷  ینامز ۱  هزاـب  رد  هک  ار  دوخ  رثا  رثکادح ۳  هراونشج ، فلتخم  یاه   هتسر رد  دناوت  یم وجشناد  ره 
.دیامن لاسرا  ار  تسا  هدش  رشتنم  تایرشن  رد   ۱۳۹۹

فلتخم یاـهبلاق  رد  مـه  هراونـشج  رد  رثا  بحاـص  نايوجــشناد  تكرــش  ناـكما  ييوجــشناد  تايرــشن  لاـسرا  رب  هوـالع 
، یگنهرف یملع ، تالاقم  دـلج ، یور  حرط  یئارآ ، هحفـص کیفارگ و  ربخ ، رتیت ، هبحاصم ، شرازگ ، نوچمه  یتاعوبطم 

.دراد دوجو  یعامتجا و ...  یرنه ،
: یئابطابط همالع  هاگشناد  ییوجشناد  تایرشن  اب  طبترم  هراونشج  یاه  شخب نیرت  مهم

یلصا هزوح  رد ۲ 
هلاقم یتاعوبطم ، تالاقم  تشاددای ، هلاقمرـس و  شرازگ ، هبحاـصم ، ربخ ، رتیت ، زا : معا  تایرـشن  راـثآ »  » هقباـسم  ۱��

ینید و هلاقم  یرنه ، هلاقم  یبدا ، هلاقم  یفنـص ، هلاقم  یداصتقا ، هلاقم  یعامتجا ، هلاقم  یگنهرف ، هلاقم  یـسایس ،
هلاقم یـسدنهم ، ینف و  یملع  هلاقم  یناسنا ، مولع  یملع  هلاقم  هیاپ ، مولع  یملع  هلاقم  یملع ، یاـه  هلاـقم ینآرق ،

، ییارآ هحفـــــص کــــیفارگ و  سکع ، زنط ، دـــــلج ، یور  حرط  روتاـــــکیراک ، حرط ،  ) یرنه راـــــثآ  یراـــــمعم ، رنه و  یملع 
( کیفارگوفنیا

هیرشن یرنه ، هیرشن  یگنهرف ، هیرشن  یسایس ، هیرشن  یفنـص ، هیرـشن  یرنه ، راثآ  زا : معا  تایرـشن »  » هقباسم  ۲� �

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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یملع هیرـشن  یناسنا ، مولع  یملع  هیرـشن  روتاـکیراک ، زنط و  هیرـشن  یبدا ، هیرـشن  ینآرق ، ینید و  هیرـشن  یعاـمتجا ،
، یدرک یکرت ،  ) یلحم یاه  نابز اـب  تایرـشن  عونتم ،) تاـعوضوم  بلاـطم و  اـب  تایرـشن   ) یمومع تایرـشن  هیاـپ ، مولع 
، ینیچ ییایناپـسا ، یـسور ، یوـسنارف ، یبرع ، یـسیلگنا ،  ) یجراـخ یاـه  ناـبز تایرــشن  نـمکرت و ،)...  یچوـلب ، یبرع ،

 ...( یلوبناتسا و یکرت 
تکرـش ناکما  ییوجـشناد ، یاه  تسکداپ  لاسرا  تبث و  ناـکما  نوچمه : هراونـشج  یاـه  شخب ریاـس  زا  عـالطا  تهج 

یارب تکرـش  ناـکما  ییوجـشناد ،  یاـه  گـالبو  اـه و  تیاـس  یارب  تکرـش  ناـکما  نایوجـشناد ، یمارگاتـسنیا  تاـحفص 
ناکما ییوجـشناد ،  یاه  پیلکوتف  یربخ و  یاه  ملیف  یارب  تکرـش  ناکما  ییوجـشناد ، یدیلوت  یاه  کیفارگ  نشوم 

.دنیامن هعلاطم  ار  ييارجا  لمعلاروتسد  نادنمقالع  ییوجشناد  یناسر  عالطا  یاه  نشیکیلپا  یارب  تکرش 
ید ات ۳۰  ید ۱۳۹۷  ینامز ۱  هزاـب  رد  هک  ار  دوخ  رثا  رثکادح ۳  هراونشج ، فلتخم  یاه   هتسر رد  دناوت  یم وجشناد  ره 

.دیامن لاسرا  ار  تسا  هدش  رشتنم  تایرشن  رد   ۱۳۹۹
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ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / ناراگنربخ  هاگشاب   

نواعم یداـبآزوریف ، یناـقهد  لـالج  دیـس  ناوج ، ناراـگنربخ  هاگـشاب  یکـشزپ  یملع  هورگ  یهاگـشناد  هزوح  شرازگ  هب 
اب لاـسما  یاـه  هماـنرب رد  تفگ : هاگـشناد ، نـیا  یرواـنف  شهوژپ و  هیماـتتخا   رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یشهوژپ 

مایا ۲۸ نیا  رد  میدوب و  دـهاش  ار  یجیورت  یاه  یـسرک نیرتشیب  یرازگرب  هدـمآ ، لـمع  هب  یاـه  یراذگتـسایس هب  هجوت 
هتـشذگ لاـس  کـی  یط  هدـش  رازگرب  یاـه  یـسرک لـک  زا  دادـعت  نـیا  هـک  دـش  رازگرب  هاگـشناد  حطــس  رد  یجیورت  یــسرک 

.تسا رتشیب 
تاراــبتعا لــحم  زا  یفرــصم  مزاوـل  تازیهجت  دــیرخ  فقــس  رد  یرگنزاــب  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یـشهوژپ  نواـعم 

زا تیاــمح  هماــن  هویــش  دوزفا : هـمادا  رد  دــش و  روآداــی  ار  دــصرد  هـب ۶۰  دــصرد  زا ۴۰  یملع  تـئیه  یاــضعا  هناــهوژپ 
هدوـب هزوـح  نـیا  تامادـقا  رگید  زا  زین  ناـموت  نوـیلیم  هـب ۱۰  راـبتعا  نـیا  شیازفا  یللملا و  نـیب تـالاقم  ناگدـننکدیلوت 

.تسا
نیا رد  هدش  ارجا  هبوصم  رگید  ار  یجراخ  یلخاد و  یاه  هراونشج ناگدنرب  هب  یقیوشت  هیاپ  یاطعا  رگید ، یشخب  رد  وا 

یغـالبا هماـن  نـییآ  ساـسا  رب  هاگـشناد  یـشهوژپ  یاـه  دـحاو سیــسات  یرگنزاـب و  رد  رییغت  درک : هفاـضا  مـالعا و  هزوـح 
مولع داصتقا ، یعامتجا ، یراذگتـسایس  یـشهوژپ  زکارم  اتـسار ، نیا  رد  تسا و  هدش  لابند  تدم  نیا  رد  مولع  ترازو 

هاگـشناد رد  یناـسنا  موـلع  لوـحت  یــشهوژپ  زکرم  زین  تاـطابترا و  گـنهرف و  هـمجرت ، تاـعلاطم  یتسردـنت ، یــشزرو و 
.تسا هدش  لاعف 

ییابطابط همالع  هاگشناد  طسوت  یتاقیقحت  زکرم  یزادنا ۵  هار 
زکرم نیچ ، تاقیقحت  زکرم  لـماش  یتاـقیقحت  زکرم  جـنپ  داـجیا  نینچمه  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـشهوژپ  نواعم 
زکرم یروآوـن ، تیریدــم و  هدکــشناد  تاــقیقحت  زکرم  تاــیبدا ، ناــبز و  تاــقیقحت  زکرم  یتخانــش ، موـلع  تاــقیقحت و 

هعسوت داجیا و  رد  هدش  ماجنا  تامادقا  رگید  زا  ار  تایبدا  نابز و  تاقیقحت  زکرم  نینچمه  یا و  هتـشر نایم  تاقیقحت 

یجراخ یجراخ یلخاد  وو   یلخاد یاه   یاه هراونشج هراونشج ناگدنرب   ناگدنرب هبهب   یقیوشت   یقیوشت هیاپ   هیاپ یاطعا   یاطعا

.داد ربخ  یجراخ  یلخاد و  یاه  هراونشج  ناگدنرب  هب  یقیوشت  هیاپ  یاطعا  زا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یشهوژپ  نواعم 

 

https://www.yjc.ir/fa/news/7601428/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/7601428/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C


.درمشرب هاگشناد  حطس  رد  یتاقیقحت  زکارم 
تاـعلاطم یـشهوژپ  هورگ  نیوـن و  یتابـساحم  موـلع  یاـه  ناوـنع اـب  یـشهوژپ  هورگ  ود  سیـسات  یداـبآزوریف  یناـقهد 

یزادـنا و هار  سیـسات ، دـهاش  تدـم  نیا  رد  دوزفا : داد و  رارق  هراـشا  دروـم  زین  ار  ثیدـح  نآرق و  موـلع  یا  هتـشر ناـیم 
تیریدـم و هدکــشناد  هاگــشیامزآ  یتخانــش ، موـلع  هاگــشیامزآ  یزکرم ، هاگــشیامزآ  نیواـنع  اـب  هاگــشیامزآ  جـنپ  زیهجت 

زین یــضایر و  موــلع  راــمآ و  هدکــشناد  هاگــشیامزآ  یتــیبرت ، موــلع  یــسانشناور و  هدکــشناد  هاگـــشیامزآ  یرادــباسح ،
.تسا راگدنام  راذگریثات و  تامادقا  زا  هک  میدوب  یشزرو  مولع  یندب و  تیبرت  هدکشناد  هاگشیامزآ 

دشاب راذگریثات  تموکح  هعماج و  ناراذگ  تسایس راتفر  رب  دیاب  شهوژپ 
هبناج همه  داعبا  هب  هجوت  تیمها  نایب  هب  شنانخـس  زا  یرگید  شخب  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یشهوژپ  نواعم 

هب ندیــسر  ندـش و  قـفوم  یارب  شهوژپ  درک : ناـیب  نآ  یلوـصا  تلاـسر  یلاـعتم و  فادــها  هـب  ندیــسر  یارب  شهوژپ 
.دنک لابند  یبوخ  هب  ار  هصخشم  جنپ  دیاب  دوخ  بولطم 

.تسا قفوم  شهوژپ  کی  تاصخشم  زا  یروآون  لمع و  راکتبا  ییاشگهار ، اب  هارمه  ندوب  دیفم  دلوم و 
تموـکح هعماـج و  ناراذـگ  تسایــس  هعماـج و  یاـه  راـتفر اـه و  شنک رب  دـشاب و  رثوـم  دـیفم و  دـیاب  شهوژپ  دوزفا : وا 

.دشاب راذگریثات 
ماـــجنا درک : هفاـــضا  درمــــشرب و  لکــــشم  لـــح  ییاـــشگهار و  ار  شهوژپ  هصخــــشم  نیموـــس  یداـــبآزوریف  یناــــقهد 

رارق هجوـت  دروـم  دـیاب  هـک  تـسا  تاـقیقحت  اـه و  شهوژپ یارجا  تایرورــض  زا  یکی  اـشگهار ، یدربراـک و  یاـه  شهوژپ
دهاوـخ بلـس  نآ  زا  اـه  دـیفم ندوـب و  دـلوم  هلمج  زا  اـه  شخب نیا  طـباور  دوـشن  هجوـت  مهم  نیا  هب  رگا  هـک  ارچ  دریگ ،

.دش
هجوت درک : حیرـصت  یـشهوژپ  دراوم  هب  هجوت  ترورـض  نایب  اب  همادا  رد  هاگـشناد  لملا  نیب  طباور  یـشزومآ  هورگ  وضع 
ماــجنا رب  دــیکات  دروــم  دراوــم  هـلمج  زا  تالکــشم  لــئاسم و  هـب  دــیدج  درکیور  نتــشاد  هناروآوــن و  هـنارکتبم و  دــُعب  هـب 

.دور یم رامش  هب  اه  شهوژپ
یارب ار  یا  هناروآون یاه  تسبراک دـیدج  یاه  هیـصوت اه و  لح هار اهراکهار ، هئارا  اب  دـناوتب  دـیاب  ساـسا  نیا  رب  شهوژپ 

.دنک هئارا  هلئسم  لح 
یاه یگژیو رگید  زا  ار  اه  شهوژپ ماـجنا  رد  ندوب  روحم  هلئـسم  ناـیاپ  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یشهوژپ  نواعم 

دهاوخن یدربراک  شهوژپ  هلئـسم ، نودب  شهوژپ  ماجنا  درک : هفاضا  درمـشرب و  قیقحت  شهوژپ و  ماجنا  یارب  یلـصا 
اـضاقت هب  طوبرم  هلئـسم  هک  ییاه  هنیمز رد  شهوژپ  تسین و  یفاک  اما  تسا ، مزال  ضحم  شهوژپ  هک  دـنچ  ره  دوب ،

.دوش ماجنا  دیاب  تسا 
دیناوخب رتشیب 

ناتسناغفا ایناپسا و  اب  اه  هاگشناد یراکمه  رد  همالع  هاگشناد  شقن 

/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

لدب روشک  یلصا  یاه  هاگشناد  زا  یکی  هب  دیدج  یاه  تخاسریز رب  هیکت  اب  لاس  تفه  زا  سپ  یمیلس : رتکد   
ییابطابط همالع  هاگشناد  می -  ا هدش

رهم یرازگربخ  یجراخ -  یلخاد و  یاه  هراونشج  ناگدنرب  هب  یقیوشت  هیاپ  یاطعا   

لدب روشک  یلصا  یاه  هاگشناد  زا  یکی  هب  دیدج  یاه  تخاسریز رب  هیکت  اب  لاس  تفه  زا  سپ  یمیلس : رتکد   
ییابطابط همالع  هاگشناد  می -  ا هدش

 



۲۹۲۹
رذآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۱:۲۲



نیالنآربخ یلصا : عبنم   ۲۴۱۰۰۰  رگید  عبنم   ۴۳   ۰   ۰   / امیس  ادص و  یرازگربخ   

راـنیبو هجراـخ ، روـما  ترازو  ییوگنخــس  روـما  یناـسر و  عـالطا  لـک  هرادا  زا  لـقن  هـب  امیــس  ادـص و  یرازگربـخ  شرازگ  هـب 
نامدرم یگتسبمه  رد  نآ  شقن  نییبت  ادلی و  بش  نهک  نییآ  تشادساپ  تبـسانم  هب  یا ،" هقطنم  یگتـسبمه  ادلی ، "

یدعس داینب  وکا و  یگنهرف  هسـسوم  هجراخ ، روما  ترازو  یا  هناسر یمومع و  یـساملپید  زکرم  تکراشم  اب  هقطنم  نیا 
یدعــــس و داـــینب  سیئر  مـــسارم  نـــیا  رد.دــــش  رازگرب  زورما  رهظ  زا  دــــعب  ییاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  یراــکمه  اـــب  و 
رد ناتسزیقرق  ناتسکیجات و  ناتسناغفا ، یارفـس  وکا و  یگنهرف  هسـسوم  سیئر  یـسراف ، تایبدا  نابز و  ناتـسگنهرف 

نابز و ناتسگنهرف  یدعـس و  داینب  سیئر  لداعدادح ، رتکد  رانیبو  نیا  رد.دنتـشاد  روضح  زین  ناریا  یمالـسا  یروهمج 
یروهمج هجراخ  روما  ترازو  یا  هناسر یمومع و  یساملپید  زکرم  سیئر  وگنخس و  هداز  بیطخ  دیعـس  یـسراف ، تایبدا 

، ناتـسناغفا یمالـسا  یروهمج  ریفـس  لاویل ، روفغلادـبع  وـکا ، یگنهرف  هسـسوم  سیئر  یتـخب ، رورـس  ناریا ، یمالـسا 
دمحا رتکد  ناتـسزیقرق و  یروهمج  ریفـس  فا ، قازرلادبع  کیبزاوآ  ناتـسکیجات ، یروهمج  ریفـس  یدهاز ، نیدـلا  ماظن 

ینارنخــس داریا  هـب  یراــگن  همانــشناد  هدکــشهوژپ  سیئر  یناــسنا و  موــلع  هاگــشهوژپ  یملع  تاــیه  وــضع  یچتکاــپ ،
.دنتخادرپ

نیئآ نـیا  تمدـق  هـب  هراـشا  اـب  ینانخــس  رد  هجراـخ  روـما  ترازو  یا  هناـسر یموـمع و  یــساملپید  زکرم  سیئر  وـگنخس و 
.درک هراشا  هقطنم ، نامدرم  نایم  حلص  ییارگمه و  رد  نآ  شقن  هب  یناتساب 

تملظ و رب  روـن  یزوریپ  بش  هـلچ ،" بـش  ناـمه " اـی  ادـلی " بـش   " رود یاـه  هتـشذگ زا  درک : ناـشن  رطاـخ  هداز  بـیطخ 
یندـــمت هزوــح  هــب  یگنهرف  هاــگن  درک : دـــیکات  هــمادا  رد  یو.تــسا  هدوــب  ناــیناریا  ناــیم  یربارب  تاواــسم و  زا  یداــمن 

هقطنم مدرم  ناــیم  شخب  تدــحو  یرــصانع  یگنهرف  رــصانع  نـیا  ددرگ و  یم رت  یوـق زور  هـب  زور  هـقطنم  یاــه  روــشک
.دنتسه

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نیالنآربخ دناسر -  میهاوخ  تبث  هب  وکسنوی  رد  ادلی  هداز : بیطخ  

هنیسراپ مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش  هداز : بیطخ   

انریا مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش  هداز : بیطخ   

انلیا مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش   

رهم یرازگربخ  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش   

سراف یرازگربخ  رذآ -  هبنش ۲۹  یا » هقطنم یگتسبمه  ادلی ،  » یشیدنا مه  تسشن  یرازگرب   

سدقم عافد  یرازگربخ  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش   

یسراف ملاعلا  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش  هداز : بیطخ   

نامسرپ مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  ار  ادلی » بش   » هدنیآ لاس  هداز : بیطخ   

فافش هداز -  بیطخ روضح  اب  یا " هقطنم یگتسبمه  ادلی ،  " رانیبو یرازگرب   

مینک مینک یمیم تبث   تبث وکسنوی   وکسنوی ردرد   ارار   ادلی   ادلی بشبش   هداز : : هداز بیطخ   بیطخ

سوملمان ثاریم  ناونع  هب  ار  ادـلی  بش  هدـنیآ  لاس  هجراـخ : روما  ترازو  یا  هناـسر یمومع و  یـساملپید  زکرم  سییر  وگنخس و 
.دناسر میهاوخ  تبث  هب  وکسنوی  رد  هقطنم 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2958578/%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.iribnews.ir/fa/news/2958578/%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85


هنیدآ میناسر -  یم تبث  هب  وکسنوی  رد  هقطنم  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی » بش   » هدنیآ لاس  هداز : بیطخ   
نیون

ربخ رصع  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش  هجراخ : ترازو   

داصتقا یایند  همانزور  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش  هداز : بیطخ   

رصاعم دربهار  رصاعم -  دربهار  - دناسر میهاوخ  تبث  هب  وکسنوی  رد  ار  ادلی  بش  : هداز بیطخ   

بیرقت یرازگربخ  میناسر -  یم تبث  هب  وکسنوی  رد  ار  ادلی » بش   » هدنیآ لاس  هداز : بیطخ   

باتفآ دناسر -  میهاوخ  تبث  هب  وکسنوی  رد  ادلی  هداز : بیطخ  

یرازگربخ میناسر -  یم تبث  هب  وکسنوی  رد  هقطنم  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی » بش   » هدنیآ لاس  هداز : بیطخ  
وجشناد

ناراگنربخ هاگشاب  یا - " هقطنم  یگتسبمه  ادلی ،  " رانیبو یرازگرب   

نیالنآ  ۵۵ مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  ار  ادلی  بش  هجراخ  | ترازو   

انسیا هداز -  بیطخ روضح  اب  یا " هقطنم یگتسبمه  ادلی ،  " رانیبو یرازگرب   

سرپ رصع  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  ارادلی  بش  هداز : بیطخ   

زوینراکفا یا -  هقطنم یگتسبمه  ، ادلی  » رانیبو یرازگرب   

کاترف میناسر -  یم تبث  هب  وکسنوی  رد  هقطنم  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی » بش   » هدنیآ لاس  هداز : بیطخ   
زوین

کیت دناسر -  میهاوخ  تبث  هب  وکسنوی  رد  ادلی  هداز : بیطخ  

زوین ناراب  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش   

ارآرهش همانزور  زوینارآرهش -  مینک |  یم تبث  وکسنوی  رد  ار  ادلی  بش  دعب  لاس  هداز : بیطخ   

ربخ نیرخآ  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  ار  ادلی » بش   » هدنیآ لاس  هداز : بیطخ   

نیالنآ ثلثم  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  ار  ادلی » بش  : » هداز بیطخ   

اناد میناسر -  یم تبث  هب  وکسنوی  رد  هقطنم  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی » بش   » هدنیآ لاس   

نیالنآ یرهشمه  دوش -  یم تبث  وکسنوی  ثاریم  تسرهف  رد  ادلی  بش   

انرب یرازگربخ  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش   

طارص دوش -  یم  تبث  وکسنوی  ثاریم  تسرهف  رد  ادلی  بش   

نیالنآ دامتعا  دناسر -  میهاوخ  تبث  هب  وکسنوی  رد  ار  ادلی » بش   » 

 - میناسر یم تبث  هب  وکسنوی  رد  هقطنم  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی » بش   » هدنیآ لاس  هداز : بیطخ   
سراف یرازگربخ 

ناریا رصع  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش  هجراخ : ترازو   

مینست یرازگربخ  للملا -  نیب  ناریا  یساملپید  دش  رازگرب  یا » هقطنم یگتسبمه  ادلی ،  » رانیبو  

 - میناسر یم تبث  هب  وکسنوی  رد  هقطنم  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی » بش   » هدنیآ لاس  هداز : بیطخ   
سراف یرازگربخ 

قرشم مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  ار  ادلی  بش   

غادربخ مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش   

نیالنآ ناریا  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش  هداز : بیطخ   

 



زوینایرآ مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  ار  ادلی  بش   

سراف یرازگربخ  رذآ -  هبنش ۲۹  یا » هقطنم یگتسبمه  ادلی ،  » یشیدنا مه  تسشن  یرازگرب   

اناپ یرازگربخ  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش  هداز : بیطخ   

۳۰۳۰
رذآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۰:۴۸ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

سیـسات رگید  یاـهروشک  زا  یـضعب  رد  ار  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  رتفد  هک  میتسناوت  ناراـکمه  تمه  هب  نینچمه   
هب هراشا  اب  یمیلس  نیسح  لاس ۹۸ رد  للملا  نیب  روما  ۀزوح  رد  رترب  هنومن و  هاگشناد  ییابطابط ؛ همالع  هاگشناد.مینک 

یفرعم لــلملا  نـیب  روـما  ۀزوـح  رد  رترب  هنوــمن و  هاگــشناد  ناوــنع  هـب  لاـس ۱۳۹۸  رد  ییاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  هـکنیا 
ییاـــپورا نویـــسیمک  سومـــسارآ  هماـــنرب  بلاـــق  رد  یلاـــع  شزوـــمآ  یزاـــس  یللملا نــیب هژورپ  داد : هـــمادا  تـــسا ، هدـــش

همالع هاگـشناد  هک  ( ۲۰۱۸-۲۰۲۰  ) ییاـپورا نویـسیمک  هنوـم  ناژ  هماـنرب  بلاـق  رد  یللملا  نیب هژورپ  راـهچ  (، ۲۰۱۵-۲۰۱۸)
یناـبیتشپ اـب  هقطنم  ناـنابز  یـسراف یهاـگآ  حطـس  یللملا  نیب هژورپ  هدوـب ، اـه  هژورپ نـیا  هدـنرب  هاگـشناد  اـهنت  ییاـبطابط 
ینابیتشپ اب  انورک  یریگ  همه نارود  رد  ناراگن  همانزور شزومآ  یارب  یللملا  نیب هژورپ  ، ۲۰۲۰ یناهج –  تشادهب  نامزاس 

یدنمـشزرا هعومجم  تاررقم ، نیناوق و  حالـصا  هطیح  رد.تسا  هدوب تیریدم  نیا  تامادـقا  هلمج  زا  ۲۰۲۰ و …  - وکسنوی
.دندرک یروآدرگ  یرایسب  تمحز  اب  ناراکمه  ار  اه  یهدناماس اه و  همان نییآ  تاررقم و  زا 

رازه و کی  دودح  ربماسد  ات.تسا ۱۸  هدش  رـشتنم  هدوب  لوا  پاچ  اهنآ  دلج  هک ۳۹۵  باتک  دلج  رضاح ۵۴۰  نامز  ات   
تالجم رد  مه  هلاـقم  و ۱۳۶  رازه  هاگیاپ Scopusو ۹  رد  هلاـقم  رازه و ۴۴۸  کــی  ، WOS هاـگیاپ رد  یملع  هلاـقم   ۸۵

.تسا هدش  پاچ  یلخاد 

.تسا هدش  بذج  تدم  نیا  رد  روحم  شهوژپ یرتکد  یوجشناد  نینچمه ۱۹۰   

، ییابطابط همالع  هاگشناد  تسایر  یمیلس ، نیـسح  روضح  اـب  یواـنف  شهوژپ و  هتفه  ود  هیماـتتخا  اـنطع  شرازگ  هب 
تروـص هب  هاـمرذآ  هبنــش ۲۹  زور  رد  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  یـشهوژپ  تنواعم  یداـبآزوریف ، یناـقهد  لـالج  دـیس 

.دش رازگرب  طخرب 
رد ییابطابط  همالع  هاگشناد  یـشهوژپ  تنواـعم  درکلمع  زا  یـشرازگ  یواـنف  شهوژپ و  هتفه  ود  هیماـتتخا  یادـتبا  رد 
هاگـشناد : یـشهوژپ  راعـش.دش  هئارا  ییاهدیالـسا  بلاق  رد  یزکرم  هناـخباتک  یرواـنف و  دـشر و  زکرم  ینیرفآراـک ، زکرم 

لـالج دیـس  رتـکد  هـسلج  یادـتبایلم  هعـسوت  یرادـیاپ  یاـنبمرب  هعماـج  یاـهزاین  لـئاسم و  هـب  ییوگخـساپ  ییاـسانش و 
طیارـش مغر  یلع تسا و  شهوژپ  راهب  رذآ  هام  : تخادرپ یـشهوژپ  تنواعم  یاه  تیلاعف هئارا  هب  یداـبآزوریف  یناـقهد 
اهراـمآ هکلب  درکن ، داـجیا  یعناـم  اـهنت  هن  شهوژپ  هزوـح  رد  هداد ، رارق  ریثاـت  تحت  ار  اـه  هنیمز زا  یرایـسب  هک  ییاـنورک 

.تسا هدوب  لاسراپ  زا  شیب  لاسما  هاگشناد  یشهوژپ  تیلاعف  دهد  یم ناشن 
ناسانـشراک اه و  هدکـشناد یـشهوژپ  تنواعم  اه ، هدکـشناد یاسؤر  ناراکمه ، هب  ار  شهوژپ  زور  نم  لـیلد  نیمه  هب 

هعماج یاهزاین  لئاسم و  هب  ییوگخساپ  ییاسانش و   » هاگشناد یشهوژپ  راعش  تساه  لاس.میوگ  یم کیربت  دنمجرا 
.تسا یلم » هعسوت  یرادیاپ  یانبمرب 

رد دادــیور  کـیکفت ۳۰۶  هـب  هـک  هدوـب  دادــیور  لــماش ۳۴۳  دــش  رازگرب  شهوژپ  هـتفه  رد  هـک  یــشهوژپ  یاهدادــیور 

هعماج هعماج یاهزاین   یاهزاین لئاسم  وو   لئاسم هبهب   ییوگخساپ   ییوگخساپ ییاسانش  وو   ییاسانش || تسا تسا شناد   شناد حور   حور یناسنا   یناسنا مولع   مولع
یلم یلم هعسوت   هعسوت یرادیاپ   یرادیاپ یانبمرب   یانبمرب
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https://www.atnanews.ir/archives/298698/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE/


رازگرب یملع  یاه  بطق رد  دادـیور  یروانف و ۶  دـشر و  زکارم  رد  دادـیور   ۱۰ اه ، هدکـشهوژپ رد  دادیور   ۲۱ اه ، هدکشناد
.دش

.دندرک ارجا  ار  ییاه  همانرب راب  نیلوا  یارب  اه  هدکشهوژپ زا  یضعب 
.درک رازگرب  لاسما  شهوژپ  هتفه  رد  ار  اه  همانرب نیرتشیب  یسراف  تایبدا  نابز و  هدکشناد  اه ، هدکشناد نیب  رد 

.تسا هدوب  یلخاد  یاه  هاگراک یشهوژپ  هتفه  یاه  تیلاعف نایم  رد  اهدادیور  نیرتشیب 
یاـه یـسرک راـمآ  دوـب و  شهوژپ  هتفه  یاـه  هماـنرب زا  یکی  یجیورت  یاـه  یـسرک لاـسما ، یراذـگ  تسایـس هب  هجوـت  اـب 

.دوب هتشذگ  لاس  ربارب  ود  شهوژپ  هتفه  یجیورت 
هناـهوژپ هدـنام  زا  تازیهجت  دـیرخ  دـیدج  فقـس  هلمج  زا  یـشهوژپ  دـیدج  یاـه  یراذـگ تسایـس تاـبوصم و  نینچمه 

تامدـخ یاهدـحاو  هعــسوت  ربـتعم ، یللملا  نـیب تـالاقم  ناگدـننکدیلوت  زا  تیاـمح  هماـن  هویــش یملع ، تأـیه  یاـضعا 
.تسا یملع  تأیه  یاضعا  هب  یقیوشت  هیاپ  یاطعا  هاگشناد ، یشهوژپ  یاهدحاو  یرگنزاب  اه ، هاگشناد یشهوژپ 

هشیدنا و یسررب  هنیمز  رد  رخاف  راثآ  زا  ات  دش  دهاوخ  ریاد  هاگـشناد  نیا  رد  یهوژپ  همالع دحاو  زین  هدنیآ  رد  نینچمه 
تنواعم زا  رکشت  نمض  یمیلس  نیسح  رتکد  سپستسا  شناد  حور  یناسنا  مولع.دوش  تیامح  ییابطابط  همالع  ءارآ 

( هتـشذگ لاـس   ۷  ) ریخا یاـه  لاــس رد  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  یاـه  تیلاـعف زا  لـماک  یـشرازگ  هـئارا  هـب  یـشهوژپ ،
هچنآ زا  مییوـگب  نخـس  یعوـن  هب  میناوـت  یم ناداتـسا  اـب  یـشهوژپ  کرتـشم  تسـشن  زا  لاـس  زا ۷  دـعب  زورما  : تـخادرپ

.دشاب دیاب  هچنآ  هدوبن و  هچنآ  هدشن ، ماجنا 
.تسین هدهاشم  لباق  ماقرا  رامآ و  اب  الصا  نیا  مینک و  داجیا  دوخ  ناداتسا  نیب  یکرتشم  حور  هک  تسا  نیا  ام  شالت 
هاگـشناد دراو  هک  ادتبا  رد  ام.تسا  هتفرگ لکـش  ناداتـسا  ام  نیب  یعمج  تیوه  هبرجت و  نیا  جیردت  هب  هک  میلاحـشوخ 

.میهدب اقترا  یشهوژپ  ظاحل  هب  ار  یناسنا  مولع  هاگیاج  میناوتب  ات  میدوب  هیاپ  شنیب  کی  دنمزاین  میدش 
.میداد رارق  دوخ  یورارف  ار  تسا » شناد  حور  یناسنا  مولع   » دنیوگ یم هک  یربهر  مظعم  ماقم  نخس  نیا 

.دندقتعم نآ  هب  مه  یناهج  هتسجرب  نیرکفتم  هک  ینخس 
هک یناـسنا  موـلع  یلـصا  تیهاـم  زا  مـیهد ، یم هعـسوت  هاگـشناد  رد  ار  یرواـنف  مـلع و  هـکنیا  نمــض  مـیدرک  یعــس  اـم 

.میوشن لفاغ  تسا ، هدرتسگ  ریگارف و  تایح  کی  داجیا  هعماج و  هب  شناد  حور  ندیمد  ینیرفآ ، تفرعم
میتسناوت یمن ام  دوشن ، ناربج  اهءالخ  نیا  هک  ینامز  ات  میتشاد و  یـساسا  یاهءالخ  هنیمز  راهچ  رد  ام  راک  یادـتبا  رد 

.مینک داجیا  هاگشناد  رد  شهوژپ  رد  رادیاپ  نیداینب و  یشهج 
یزکرم هناخباتک  نتـشادن  یناسر ، عالطا راتخاس  دوبمک  لماش  مکیدوب  هجاوم  هاگـشناد  رد  یتخاسریز  یاهدوبمک  اب  ام 

هناـخباتک.دراوم رگید  دـشر و  زکارم  یروآون ، زکارم  لـلملا ، نیب  روما  هدـشن ، زور  هب هدـشن و  دـیدجت  یاـه  باـتک زهجم و 
صقن مه  تاراشتنا  اه و  همان نییآ هزوح  ردروشک  یاه  هاگـشناد هتـسجرب  هناخباتک  ءزج ۱۲  ییابطابط ؛ همالع  هاگشناد 

.تشاد دوجو  هاگشناد  رد  یدج 
.دندرک یمن تیلاعف  ینوناق  یرتسب  رد  دوب و  هتشذگ  اه   هدکشهوژپ یرایسب  زوجم  خیرات 

.میدرک مهارف  یشهوژپ  هزوح  یدج  رادیاپ  هعسوت  یارب  ار  اه  تخاسریز نیا  ام  لوا  هجرد  رد 
هتـسجرب هناـخباتک  ءزج ۱۲   ) یزکرم هناــخباتک  نــیرت  هتــسجرب نیرتاــبیز و  زا  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  رـضاح  لاـحرد 

.تسا رادروخرب  روشک ) یاه  هاگشناد 
رد شا  هنوـمن تـفگ  ناوـت  یم اـبیرقت  هـک  درک  داـجیا  ار  یا  هنوـمن لاـعف و  لاـتیجید  هناـخباتک  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد 

میراد و یـسرتسد  یتاـعالطا  ناونع  هب ۸۰  اـم  دراد ، دوـجو  هک  ییاـه  میرحت مغر  هب  درادـن و  دوـجو  رگید  یاـه  هاگـشناد
ناراـکمه تـمه  هـب  یجراـخ  عباـنم  هـب  یــسرتسد  یارب  تـسا و  اـم  راـیتخا  رد  یجراـخ  تــالاقم  اــه و  باــتک زا  یرایــسب 

راــیتخا رد  زور  هـب  عــبنم  رازه  هـب ۵۰۰  کـیدزن  یلاـتیجید  هناـخباتک  نورد  رد.تـسین  یلکـشم  رگید  یــشهوژپ  تنواـعم 
.تسا هدش  هتفرگ  ام  نایوجشناد  زا  یجراخ  زور  عبانم  هب  نتشادن  یسرتسد  هناهب  هک  تسا 

یناـسر عـالطا تخاـسریز  رد.دــش  لاـعف  یزاـجم  عـجرم  زیم  و  هوژپ » هـب  » یــشهوژپ عباـنم  تیریدــم  هناـماس  نـینچمه 
ناینب شناد زکارم.میدرک  مهارف  ار  دشاب  هتـشاد  دیاب  هاگـشناد  هک  زیچ  نآ  تسا و  هدش  ماجنا  گرزب  یـشهج  هاگـشناد 

 



.دوب ینیرفآراک  یروآون و  یروانف ، هلاسم  مود  الخ  لکشم و  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یروانف  دشر و  زکارم  رد  قفوم 
زورما اهنت  هن  هکیلاحرد  دـندوب  فلاـخم  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  ناـینب  شناد زکارم  یزادـنا  هار اـب  دارفا  زا  یرایـسب 
ییـالاب یلاـم  شدرگ  اـب  زکرم  نیا  رد  ناـینب  شناد قـفوم  یاـه  تکرـش زا  یرایـسب  هکلب  هتفرگ  لکـش  ناـینب  شناد زکارم 

.دنا لاعف  دشر  زکارم  نیا  رد  روهشم  یاه  هدنهدباتش زا  یرایسب  دنراد و  رارق 
تیلاعف لاح  رد  میت  هدنهد و ۸۱  باتـش راهچ  یناسنا ، مولع  یروآون  روانف و  یاهدـحاو  دـشر  زکارم  رد  رامآ  ساسا  رب 

.دنتسه یا  همالع اه  میت نیا  نالغاش  زا  رفن  هک ۱۲۳  دنتسه 
.دنا هتشاد یمسر  دمآرد  لایر  درایلیم  دودح ۲۷۰  نونکات  اه  تکرش نیا 

هاگشناد نایوجـشناد  هک  هدرک  داجیا  ار  یطیارـش  ییازفا  تراـهم زکرم  اـب  هارمه  هاگـشناد  ینیرفآراـک  زکرم  نیارب ، هوـالع 
همالع هاگشناد  رد  داـیز  دادــعت  هـب  ینیرفآراـک  یتراـهم و  یاـه  شزوـمآ عوـن  نیرتـهب  رــضاح  لاــح  رد  ییاــبطابط  همالع 

لاس رد  زین  یتخانش  مولع  هاگشیامزآ.تفرگ  لکش  همالع  هاگشناد  رد  مه   یبایراک  یلغش و  تیاده  زکرم  دننیب و  یم
هاـگراک یژولورونوکیاـس ، شخب  یژولویزیفورتـکلا ، یلوـکلوم ، یژوـلویب  مـشچ ، تاـکرح  یباـیدر  دــش و  سیــسات   ۱۳۹۸

.تسا هاگشیامزآ  نیا  فلتخم  یاه  شخب هلمج  زا  یا  هرکیپ یسانش  نابز هاگراک  یسانشاوآ و 
نیب هزوـح  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  .تسا هدـش  سیـسات  هراـبود  تیوقت و  مه  یندـب  تیبرت  هاگـشیامزآ  نینچمه 

.دنک رازگرب  ایند  رد  رگید  یاه  هاگشناد اب  کرتشم  یاه  هرود تسناوت  تسا و  هدرک یرایسب  یاه  تفرشیپ زین  للملا 
سیـسات رگید  یاـهروشک  زا  یـضعب  رد  ار  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رتـفد  هک  میتـسناوت  ناراـکمه  تمه  هب  نینچمه 

هراشا اب  یمیلس  نیسح  لاس ۹۸ رد  لـلملا  نیب  روما  ۀزوح  رد  رترب  هنومن و  هاگـشناد  ییاـبطابط ؛ همالع  هاگشناد  .مینک
یفرعم لـلملا  نیب  روما  ۀزوح  رد  رترب  هنوـمن و  هاگـشناد  ناوـنع  هب  لاس ۱۳۹۸  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  هکنیا  هب 

ییاــپورا نویـــسیمک  سومـــسارآ  هماــنرب  بلاــق  رد  یلاـــع  شزوــمآ  یزاـــس  یللملا نــیب هژورپ  داد : هــمادا  تــسا ، هدـــش
همالع هاگشناد  هک  ( ۲۰۱۸-۲۰۲۰  ) ییاپورا نویـسیمک  هنوم  ناژ  همانرب  بلاق  رد  یللملا  نیب هژورپ  راـهچ  (، ۲۰۱۵-۲۰۱۸)

ینابیتشپ اب  هقطنم  نانابز  یـسراف یهاگآ  حطـس  یللملا  نیب هژورپ  هدوب ، اـه  هژورپ نیا  هدـنرب  هاگـشناد  اـهنت  ییاـبطابط 
اب اـــنورک  یریگ  هــمه نارود  رد  ناراـــگن  هماـــنزور شزوــمآ  یارب  یللملا  نــیب هژورپ  ، ۲۰۲۰ یناــهج –  تشادــهب  ناــمزاس 

هعومجم تاررقم ، نیناوق و  حالـصا  هطیح  رد.تسا  هدوب تیریدم  نیا  تامادقا  هلمج  زا  ۲۰۲۰ و …  - وکسنوی ینابیتشپ 
.دندرک یروآدرگ  یرایسب  تمحز  اب  ناراکمه  ار  اه  یهدناماس اه و  همان نییآ  تاررقم و  زا  یدنمشزرا 

راــتخاس و حالــصا  زا  رگید  یا  هنوــمن ار  لاـس ۱۳۹۲  رد  تاراـشتنا  پاـچ و  زکرم  هـب  تاراــشتنا  هورگ  یاــقترا  لاــثم  یارب 
.تسناد یشهوژپ  تاررقم  نیناوق و 

رازه و کی  دودح  ربماسد  ات.تسا ۱۸  هدش  رـشتنم  هدوب  لوا  پاچ  اهنآ  دلج  هک ۳۹۵  باتک  دلج  رضاح ۵۴۰  نامز  ات 
تالجم رد  مه  هلاقم  رازه و ۱۳۶  هاگیاپ Scopusو ۹  رد  هلاـقم  رازه و ۴۴۸  کـی  ، WOS هاگیاپ رد  یملع  هلاـقم   ۸۵

.تسا هدش  پاچ  یلخاد 
.دراد رارق  یناهج  گرزب  یاه  یدنب  هدر  هب  دورو  ۀناتسآ  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  نینچمه 

، یـشزومآ یتعنــص ، یاـه  ناـمزاس اـب  مـمتم ) یاـهدادرارق  باـستحا  اـب   ) دادرارق هرقف  دودــح ۲۷۴  نونکاـت  لاــس ۹۲  زا 
هدـش دـقعنم  اـه  ناـمزاس یـشهوژپ  یاـهزاین  عـفر  هرواـشم و  یاتـسار  رد  راذـگ  تسایـس یاـهداهن  ییارجا و  یــشهوژپ ،

.تسا
.تسا هدش  بذج  تدم  نیا  رد  روحم  شهوژپ یرتکد  یوجشناد  نینچمه ۱۹۰ 

اه لاـس  نـیا  رد  یروآوـن  یـصصخت  یـسرک  کـی  یزادرپ و  هـیرظن  یـصصخت  یــسرک  کـی  یجیورت ، یــسرک  دودح ۲۵۳ 
ییاــبطابط ۱۳۹ همالع  هاگـشناد  نینچمه.دنتــسه  ارجا  تـسد  رد  مــه  رگید  یــصصخت  یــسرک  هــس  هــک  هدــش  رازگرب 
یتعنــص و ییارجا ، یاــه  شخب ناگدــنیامن  ناداتــسا و  کرتــشم  روـضح  اــب  روـشک  تالکــشم  لــح  هـب  کــمک  تســشن 

.تسا هدرک  رازگرب  یتسایس  یاه  هیصوت هئارا  قیرط  زا  روشک  تالضعم  لح  فده  اب  روشک  یعامتجا 
نونکاـت روـشک  ییارجا  یاـه  هاگتـسد هب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یتسایـس  یاـه  هیـصوت باـتک  زا  دـلج  هس  نـینچمه 

یکی هب  دیدج  یاه  تخاسریز رب  هیکت  اب  لاس  تفه  زا  سپ.تسا  راشتنا  تسد  رد  مه  نآ  مراهچ  دلج  هدش و  رشتنم 

 



.میا هدش لدب  روشک   یلصا  یاه  هاگشناد زا 
: راـگنربخ.مینک یم تکرح  یناـسنا  مولع  یاـه  شهوژپ یوگلا  هب  ندـش  لدـبم  دـیدج و  موـب  تسیز  یوـس  هب  نینچمه 

https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۸۶۹۸ یراذگ : کارتشانییاپ  کلم همطاف 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

لدب روشک  یلصا  یاه  هاگشناد  زا  یکی  هب  دیدج  یاه  تخاسریز رب  هیکت  اب  لاس  تفه  زا  سپ  یمیلس : رتکد   
ییابطابط همالع  هاگشناد  می -  ا هدش

زوینوکا دش -  یزادنا  هار  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یتاعالطا  هزاورد   

انسیا دش -  یزادنا  هار  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یتاعالطا  هزاورد   

لدب روشک  یلصا  یاه  هاگشناد  زا  یکی  هب  دیدج  یاه  تخاسریز رب  هیکت  اب  لاس  تفه  زا  سپ  یمیلس : رتکد   
ییابطابط همالع  هاگشناد  می -  ا هدش

۲۹۲۹
رذآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۲۱



امیس ادص و  یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۲۲۹۰۰۰  رگید  عبنم   ۴۱   ۰   ۰   / ناراگنربخ  هاگشاب   

هب یا ،" هقطنم  یگتـسبمه  ادـلی ،  " راـنیبو ناوـج ، ناراـگنربخ  هاگـشاب  یـسایس  هورگ  یجراـخ  تسایـس  هزوـح  شرازگ  هب 
زکرم تکراـشم  اـب  هـقطنم  نـیا  ناـمدرم  یگتـسبمه  رد  نآ  شقن  نییبـت  ادـلی و  بـش  نـهک  نـییآ  تشادـساپ  تبــسانم 
همالع هاگشناد  یراکمه  اب  یدعس و  داینب  وکا و  یگنهرف  هسـسوم  هجراخ ، روما  ترازو  یا  هناسر یمومع و  یـساملپید 

.دش رازگرب  هبنش  رهظ  زا  دعب  ییابطابط 
وگنخـس و هداز  بیطخ  دیعـس  یـسراف ، تاـیبدا  ناـبز و  ناتـسگنهرف  یدعـس و  داـینب  سیئر  لداعدادـح ، راـنیبو  نـیا  رد 

هـسسوم سیئر  یتخب ، رورـس  ناریا ، یمالـسا  یروهمج  هجراخ  روما  ترازو  یا  هناسر یمومع و  یـساملپید  زکرم  سیئر 
یروــهمج ریفـــس  یدــهاز ، نیدـــلا  ماــظن  ناتـــسناغفا ، یمالـــسا  یروــهمج  ریفـــس  لاوــیل ، روفغلادـــبع  وــکا ، یگنهرف 

هاگـشهوژپ یملع  تاـیه  وـضع  یچتکاـپ ، دـمحا  ناتـسزیقرق و  یروـهمج  ریفـس  فا ، قازرلادـبع  کـیبزاوآ  ناتــسکیجات ،
.دنتخادرپ ینارنخس  داریا  هب  یراگن  همانشناد  هدکشهوژپ  سیئر  یناسنا و  مولع 

نیئآ نـیا  تمدـق  هـب  هراـشا  اـب  ینانخــس  رد  هجراـخ  روـما  ترازو  یا  هناـسر یموـمع و  یــساملپید  زکرم  سیئر  وـگنخس و 
.درک هراشا  هقطنم ، نامدرم  نایم  حلص  ییارگمه و  رد  نآ  شقن  هب  یناتساب 

تملظ و رب  روـن  یزوریپ  بش  هـلچ ،" بـش  ناـمه " اـی  ادـلی " بـش   " رود یاـه  هتـشذگ زا  درک : ناـشن  رطاـخ  هداز  بـیطخ 
.تسا هدوب  نایناریا  نایم  یربارب  تاواسم و  زا  یدامن 

رـصانع نیا  ددرگ و  یم رت  یوـق زور  هب  زور  هقطنم  یاـه  روـشک یندـمت  هزوـح  هـب  یگنهرف  هاـگن  درک ، دـیکات  هـمادا  رد  یو 
.دنتسه هقطنم  مدرم  نایم  شخب  تدحو  یرصانع  یگنهرف 

هب ار  ادـلی  بش  هدـنیآ  لاس  ، " تفگ نینچمه  هجراخ  روما  ترازو  یا  هناـسر یمومع و  یـساملپید  زکرم  سیئر  وگنخس و 
.دناسر میهاوخ  تبث  هب  وکسنوی  رد  هقطنم  سوملمان  ثاریم  ناونع 

/ مایپ یاهتنا 

"" یایا هقطنم   هقطنم یگتسبمه   یگتسبمه ادلی ، ، ادلی  " " رانیبو رانیبو یرازگرب   یرازگرب

رازگرب یـسراف  تاـیبدا  ناـبز و  ناتـسگنهرف  سیئر  هجراـخ و  روما  ترازو  یوگنخـس  روـضح  اـب  یا  هقطنم یگتـسبمه  ادـلی ، راـنیبو 
.دش
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انریا مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش  هداز : بیطخ   

انلیا مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش   

رهم یرازگربخ  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش   

سدقم عافد  یرازگربخ  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش   

یسراف ملاعلا  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش  هداز : بیطخ   

نامسرپ مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  ار  ادلی » بش   » هدنیآ لاس  هداز : بیطخ   

فافش هداز -  بیطخ روضح  اب  یا " هقطنم یگتسبمه  ادلی ،  " رانیبو یرازگرب   

هنیدآ میناسر -  یم تبث  هب  وکسنوی  رد  هقطنم  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی » بش   » هدنیآ لاس  هداز : بیطخ   
نیون

ربخ رصع  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش  هجراخ : ترازو   

داصتقا یایند  همانزور  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش  هداز : بیطخ   

رصاعم دربهار  رصاعم -  دربهار  - دناسر میهاوخ  تبث  هب  وکسنوی  رد  ار  ادلی  بش  : هداز بیطخ   

بیرقت یرازگربخ  میناسر -  یم تبث  هب  وکسنوی  رد  ار  ادلی » بش   » هدنیآ لاس  هداز : بیطخ   

باتفآ دناسر -  میهاوخ  تبث  هب  وکسنوی  رد  ادلی  هداز : بیطخ  

یرازگربخ میناسر -  یم تبث  هب  وکسنوی  رد  هقطنم  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی » بش   » هدنیآ لاس  هداز : بیطخ  
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نیالنآ  ۵۵ مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  ار  ادلی  بش  هجراخ  | ترازو   

انسیا هداز -  بیطخ روضح  اب  یا " هقطنم یگتسبمه  ادلی ،  " رانیبو یرازگرب   

سرپ رصع  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  ارادلی  بش  هداز : بیطخ   

زوینراکفا یا -  هقطنم یگتسبمه  ، ادلی  » رانیبو یرازگرب   

کاترف میناسر -  یم تبث  هب  وکسنوی  رد  هقطنم  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی » بش   » هدنیآ لاس  هداز : بیطخ   
زوین

کیت دناسر -  میهاوخ  تبث  هب  وکسنوی  رد  ادلی  هداز : بیطخ  

زوین ناراب  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش   

ارآرهش همانزور  زوینارآرهش -  مینک |  یم تبث  وکسنوی  رد  ار  ادلی  بش  دعب  لاس  هداز : بیطخ   

ربخ نیرخآ  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  ار  ادلی » بش   » هدنیآ لاس  هداز : بیطخ   

نیالنآ ثلثم  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  ار  ادلی » بش  : » هداز بیطخ   

اناد میناسر -  یم تبث  هب  وکسنوی  رد  هقطنم  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی » بش   » هدنیآ لاس   

نیالنآ یرهشمه  دوش -  یم تبث  وکسنوی  ثاریم  تسرهف  رد  ادلی  بش   

انرب یرازگربخ  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش   
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طارص دوش -  یم  تبث  وکسنوی  ثاریم  تسرهف  رد  ادلی  بش   

نیالنآ دامتعا  دناسر -  میهاوخ  تبث  هب  وکسنوی  رد  ار  ادلی » بش   » 
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ناریا رصع  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش  هجراخ : ترازو   

مینست یرازگربخ  للملا -  نیب  ناریا  یساملپید  دش  رازگرب  یا » هقطنم یگتسبمه  ادلی ،  » رانیبو  

 - میناسر یم تبث  هب  وکسنوی  رد  هقطنم  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی » بش   » هدنیآ لاس  هداز : بیطخ   
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قرشم مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  ار  ادلی  بش   

غادربخ مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش   

نیالنآ ناریا  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش  هداز : بیطخ   

زوینایرآ مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  ار  ادلی  بش   

اناپ یرازگربخ  مینک -  یم تبث  وکسنوی  رد  سوملمان  ثاریم  ناونع  هب  ار  ادلی  بش  هداز : بیطخ   
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

مزال یاه  یدازآ دـنک و  هبلاطم  مکاح  تردـق  زا  دـیاب  ییادزرقف  یارب  نادـقوقح  هکنیا  نایب  اب  داژن  بیبح دمحادیـس  رتکد 
یمالـسا یروـهمج  یـساسا  نوناـق  ۀـمدقم  رد  هک  ییادزرقف  عوـضوم  یریگیپ  تفگ : دـنک ، مهارف  ار  ارقف  تیلاـعف  یارب 

هب نتخادرپ  یارب  مزال  یاضف  نانادـقوقح  نیاربانب  تسا  زیگنارب  هشقانم ساسح و  تسا ، هدـش  هراشا  نآ  هب  زین  ناریا 
یگنهرف و تنواـعم  یــشیدنادازآ  ۀــناخ  تـمه  هـب  همــالع  دازآ  یاــهوگو  تـفگ مود  رود  اــنطع ، شرازگ  هب.دــنرادن  ار  نآ 

رد.دـش رازگرب  همـالع  تکمین ۀحفـص  رد  یزاـجم  تروـص  هب هاـمرذآ   ۱۸ هبنـش ، هس ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یعامتجا 
لـلملا و نیب قوقح  رایداتـسا  ییادزرقف و  قوقح  هعـسوت  هسـسؤم  لماعریدـم  داژن ، بیبح دمحادیـس  رتـکد  هماـنرب  نیا 

همالع هاگشناد  یگنهرف  سانـشراک  تسایـس و  ملع  ۀتخومآ  شناد هاوخ ، تمحر اضردمحم  اب   نارهت  هاگـشناد  یمومع 
همادا رد  هـک  دنتــسشن ، وــگو  تـفگ هـب  اــم » یــساسا  نوناــق  ییادزرقف و   » عوــضوم ۀراــبرد  تســشن  ریبد  ییاــبطابط و 

لح هشیر  زا  دـیاب  ار  رقف  هلئـسم  هاوخ : تمحر اضردـمحمرقف  ۀلئـسم  هب  هجوـت  رد  یربارباـن »  » یلاـخ یاـج  ؛ میناوـخ یم
نینچمه.تسا یرورـض  مزال و  یقوقح ، یاه  ماظن رد  رما  نیا  مینک ، راتفر  یعیبطریغ  هدـیدپ  کـی  لـثم  رقف  اـب  مینک و 

شالت ایآ  تفای ، ییاهر  رقف  هلت  زا  درب و  نیب  زا  ار  هعماـج  فاکـش  ـألخ و  اـت  درک  یرتشیب  هجوت  یمومع  قوقح  هب  دـیاب 
روطنیمه هلب  داژن : بیبـح دمحادیـس  ؟ تسا رقف  ۀلئـسم  یقوقح  یاـهألخ  عفر  یاتـسار  رد  ییادزرقف  یقوـقح  هسـسؤم 

رظن رد  یداـصتقا  یاـه  هراـگنا ار  نآ  دارفا  دوـش ، یم تبحـص  رقف  هـب  عـجار  هـک  ناـمز  ره  هـک  تـسا  نـیا  هلئـسم  تـسا ،
یاه هتـشر داصتقا و  ات  هتفرگ ، یـسانش  هعماج زا  یفلتخم  یاه  هتـشر.تسا یا  هتـشر نیب یا  هلئـسم رقف  اما  دنریگ ، یم
مدـع هلوـقم  نآ  دراد و  دوـجو  ییادزرقف  یـشناد  ماـظن  رد  مـهم  رایـسب  ـألخ  کـی  اـما  دـننک  یم ثـحب  رقف  هزوـح  رد  رگید 

.تسا رقف  هزوح  هب  هجوت 
.دش یم هجوت  رتشیب  یرباربان  هزوح  هب  مه   یمک  رقف ، هلئسم  هب  هجوت  رانک  رد  ادتبا  زا  هک  دوب  رتهب 

هاـــگن یعیبـــطریغ  هدـــیدپ  کـــی  هباـــثم  هــب ار  رقف  یقوــقح ، رظنم  زا  هــک  دـــنک  یم شـــالت  ییادزرقف  یقوــقح  هســـسؤم 
زا یکی  هک  دـنناوخ  یم قوقح » ملع  همدـقم   » ماـن هب  یـسرد  یـسانشراک  هرود  رد  لوا  مرت  رد  قوـقح ، نایوجـشناد.دنک 

؟؟ دنور دنور یمن یمن ییادزرقف   ییادزرقف غارس   غارس نانادقوقح   نانادقوقح ارچ   ارچ

 

https://www.atnanews.ir/archives/298720/%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7/
https://www.atnanews.ir/archives/298720/%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7/


باــتک رد  ناــیزوتاک  رتـکد.تسا  ناریا  قوـقح  مـلع  ردــپ  ناــیزوتاک ، رــصانریما  رتـکد  باــتک  سرد ، نـیا  عباــنم  نیرتــهب 
طباور دهاوخ  یم تسا و  یعامتجا  طباور  ۀدننک  میظنت قوقح ،  » دیوگ یم قوقح »  » فیرعت رد  قوقح » ملع  ۀمدقم  »
دارفا نایم  طباور  میظنت  هب  ار  نانادقوقح  هجوت  ام  یقوقح  تنـس  نیاربانب ، دهد » خسن  مظن و  رگیدـکی  اب  ار  صاخـشا 
طباور میظنت  زا  یقوـقح  دـعاوق  بلاـغ  هک  میوـش  یم هجوـتم  مینک  هدـهاشم  ار  یندـم  قوـقح  رگا.تـسا  هدرک  فوـطعم 

ریقف رقف و  ۀلئــسم  هـب  دــنک و  یم تبحــص  یراــجت  یاــه  تکرــش اکرــش و  رجأتــسم ، رجوـم و  یرتــشم و  عیاــب و  ناــیم 
.دزادرپ یمن

سمخ تاـکز و  باـب  رد  یدـعاوق  هکلب  میرادـن  ارقفلاـهقف  رد  هک  ارچ  دـشاب ؛ مه  هقف  زا  هتفرگرب  دـناوت  یم عوـضوم  نـیا 
.دینارورپ ار  رقف  ۀلئسم  یهقف ، دعب  دیاب  نیاربانب  تسا ، هدش  حرطم 

تــسا و هتـــشاد  دوــجو  ییادزرقف  قوــقح و  نــیب  یناـــبرهمان  هــطبار  هراوــمه  تــسا ، هلئـــسم  نــیمه  مــه  قوـــقح  رد 
ار قوـقح  رگا  هـک  یلاــح  رد.دنتــشادن  یدورو  دــندرپس و  ناسانــشهعماج  ناــناد و  اــصتقا  هـب  ار  هزوـح  نـیا  نانادــقوقح 

ۀدـیدپ کـی  رقف  رگا.دـنک  دورو  رقف  ۀلئـسم  هب  دـیاب  قوقح  یعاـمتجا ، طـباور  هجیتن  ار  رقف  مینادـب و  طـباور  ۀدـنهد  مظن
مییوگب میناوت  یم هک  تسا  تروص  نآ  رد  دوش ، جراخ  رقف  هلت  زا  د  ناوت یمن دیآ و  یم ایند  هب  ریقف  درف  دـشاب ، یعیبط 

رقف یعاـمتجا و  طـباور  هدـننک  میظنت قوـقح  هـکنیا  هـب  هجوـت  اـب  اما.دـنک  د  ناوـت یمن یراـک  رقف  صوـصخ  رد  قوـقح  هـک 
.دنک ادیپ  دورو  رقف  ۀلئسم  هب  دیاب  قوقح  سپ  تسا  یعامتجا  طباور  زا  یشان  یا  هدیدپ

؛ تسا هدـش  رارکت  راب  دـنچ  رقف  عوضوم  تسا ، یـساسا  نوناق  هک  قوقح  عبنم  نیرتیلـصا  نیرتالاب و  رد  نیا  رب  هوـالع 
هب ام  یـساسا  نوناق  رد  موهفم  کی  هژاو  کی  هلئـسم  کی  عوضوم و  کی  هباثم  هب  ار  رقف  یتقو  هک  دـهد  یم ناـشن  نیا 

هتـشاد هجوـت  نآ  هب  تبـسن  دـیاب  مه  ناـناد  قوـقح سپ  هدـمآ ، روـشک  ینوناـق  دنـس  کـی  یمـسر  دنـس  نیرتـالاب  ناوـنع 
هتفرگرب ای  هقف  زا  عبت  بلاـغ  قوقح  هک  مدرک  تفاـیرد  روطنیا  امـش  یاـه  تبحـص زا  نم  هاوخ : تمحر اضردمحم.دنـشاب 

رد یراگنا  مرج  کی  ار  رقف  نیا  هکنآ  رگم  دنک  ادیپ  دورو  ارقف  رقف و  عوضوم  هب  هک  درادن  یلیامت  هقالع و  رگید  دراوم  زا 
رد ییاـنتعا  یب هـب  لـیامت  ییاـنتعا و  یب نـیا  ارچ  تـسیچ ؟ زا  یــشان  نـیا  دـتفا ؛ هعماـج  رد  یــصاخ  قاـفتا  اـی  دریگب  رظن 

یتنــس اـم  قوـقح  هـکنیا  یکی  دراد ، دوـجو  لـیلد  دــنچ  داژن : بیبـح دمحادیــس  ؟ دراد دوـجو  قوـقح  یاـه  ناــینب قوـقح و 
.تسا یصوصخ 

ام هقف  رد.تسا  هقف  زا  هتفرگرب  اـم  یقوقح  ماـظن  هب  اـم  نیناوق  یتنـس  روـط  هب تسا و  هقف  همجرت  یندـم  نوناـق  داوـم 
هک دـنچ  ره  میرادـن  ارقف  باب  ناونع  تحت  یباب  ام.اما  میراد ، تاواسم  باب  تکرـش و  باب  هراجا ، باـب  عیب ، باـب  ـالثم 

هدـش هجوت   تاـکز  سمخ و  فرـصم  لـحم  تاـکزلا  باـب  سمخلا و  باـب  ـالثم  باـب  نیا  زا  ییارجا  رد  هک  منک  یم دـیکأت 
دعاوق زا  ریغ  ار  شیاه  نابداب تکرح  هک  تسا  یتشک  کی  لثم  قوقح.تسین  باب  کـی  هباـثم  هب  ریقف  رقف و  اـما  تسا 

رگا تــسا ، هدرکن  یدورو  رقف  ملاــع   رد  قوــقح ، شناد  ملاــع  ناــناد و  قوقح.دـــنک یم صخـــشم  تسایـــس  یقوــقح ،
ماع رد  امـش  رگا  ای  دـشاب  هتـشاد  دوجو  شیارب  یفیفخت  ًـالثم  هک  تسا  تازاـجم  نوناـق  بلاـغ   رد  دـنک  یدزد  یمورحم 

نانچمه لیـصا  عوضوم  کی  وه   هنع ام  هب  یلو  دوش  یمن عطق  ناتتـسد  دینک  تقرـس  ار  باصن  وا  یگنـسرگ  لاس  وجلا 
امـش اـیآ  هاوـخ : تمحراضردـمحم.تسا هتفرگن  تروـص  یا  هجوـت نـینچ  مـیراد  رگید  تاـعوضوم  اـی  هراـجا  عـیب  رد  اـم  هـک 

دمحادیـس ؟ تسا هعماج  هنارادروخرب  عفانم  نابهاگن  یعون  هب ام  یندم  ای  یمومع  قوقح  هک  دیتسه  هلمج  نیا  قفاوم 
ار دوجوم  قوقح  هتسیاش ، قوقح  امش  عقوم  کی  دتفا ، یم یقافتا  نینچ  لمع  رد  یلو  هن ، تحارص  نیا  اب  داژن : بیبح

قوقح هزوح  رد  رگـشهوژپ ، نم  نادقوقح ، نم  لیکو ،  نم  هک  تسا  نیا  دتفا  یم قافتا  هک   یزیچ  نآ  دیراد ، رظن  رد 
ود هقباسم  کی  رد  مهاوخ  یم نم  دـشاب ، یربارب  تلادـع و  زا  دـیاب  ثحب  اما.متـسه  دوجوم  عضو  هیجوت  لابند  رتشیب 

نادقوقح راک  دشاب ، هتـشاد  ندیود  ییاناوت  مه  نآ  هک  مهدـب  شفک  مه  ریقف  هب  دـنود  یم شفک  اب  همه  هک  ینادـیم 
رد هک  تسا  یمومع  قوقح  هزوـح  یدـعب  هتکن.دـیهدب  وا  هب  شفک  کـی  دـیوگب  تاـقباسم  هدـننکرازگرب  هب  هک  تسا  نیا 

رقف هزوح  هب  طوبرم  ثحابم  دوب ، یصوصخ  قوقح  رب  لاد  تنس  تسا ؛ یصوصخ  قوقح  زا  رت  فیعـض ام  قوقح  ملاع 
دهاوخب دـهد و  مظن  ار  تردـق  دـهاوخ  یم هک  دوش  یم حرطم  یمومع  قوقح  هزوح  رد  رتشیب  لـصا  کـی  هباـثم  هب اـم  هب 

الثم هک  یلئاسم  ات  تسا  لابقتسا  دروم  رتمک  یدازآ  میظنت  تردق و  میظنت  ثحابم  نیا  ًالومعم.دنک  نیمـضت  ار  یدازآ 

 



، ییاوه قوقح  ییایرد و  قوقح  یراجت  یاه  تکرـش تکرـش و  تاواسم و  عیاـب و  کـلام و  رجاتـسم  رجوم و  نیب  طـباور 
ار هبور تردق  اب  دوش ، ییادزرقف  قوقح  ثحب  دراو  دهاوخب  ینادـقوقح  رگا.یدازآ  اب  هن  دـنراد  راک  تردـق  اب  هن  اهنآ  نوچ 

ندـیود یارب  رتـسب  اـضف و  دـیاب  نادـقوقح  نوچ  تسا ، یدازآ  ثحب  زین  رگید  فرط  زا.دـنک  هبلاـطم  دـیاب  نوچ  دوـش  یم
رد هاوـخ : تـمحر اضردـمحم.دنک  رـسدرد  راـچد  ار  نادـقوقح  تـسا  نـکمم  رطاـخ  نـیمه  هـب  دـنک ، هداـمآ  مـه  ریقف  نـیا 

باــتک رد  هـلب  داژن : بیبــح دمحادیــس  ؟ دــنا هدرک هجوــت  هــتخادرپ و  ییادزرقف  ۀلئــسم  هــب  ردــقچ  یبرغ  عــماوج  قوــقح 
ثحاـبم نـیا  تـسا  هدـش  لـبون  هزیاـج  هدـنرب  هـک  یدازآ » هباـثم  هـب  هعــسوت   » فورعم باـتک  و  رقف » یــسانش  هعماـج »

.تسا هدش  حرطم 
یا هلوقم کی  رقف.دـنا  هدرک هجوت  رقف  ۀلئـسم  هب  یدایز  تاسـسوم  ینوناق  تاـیبدا  رد  هچ  اـیند و  یملع  تاـیبدا  رد  هچ 

هدـمآ رـشب  قوـقح  دانـسا  رد  هکنیا  ضحم  هب  ینعی  هدـمآ  مـه  یرـشب  قوـقح  دانـسا  یللملا و  نـیب دانـسا  رد  هـک  تـسا 
رایـسب تاراشا  ام  یـساسا  نوناق  رد  هکنیا  اـب  اـم  روشک  رد  هنافـساتم  دـندرک ، یزیر  هماـنرب لـمات و  نآ  یور  ناراذـگنوناق 
نوناـق همدـقم  رد  هک  تسا  یتراـبع  ققحت  ناریا  یمالـسا  یروهمج  فدـه.تسا  هدـشن  ینادـنچ  هجوت  هدـش ، یحیرص 
نوناـق تـسا ،» نیربکتــسم  هـب  نیفعــضتسم  ماـمت  یزوریپ  ناریا  یمالــسا  بــالقنا  یاوـتحم  ، » تـسا هدــمآ  یــساسا 

.تسا نیمز  رد  نیفعضتسم  تموکح  یارب  یتکراشم  هنیمز  یساسا 
نیا حورــشم   رد  دنتــشازن  مـک  یــساسا  نوناـق  رد  اـم  ینعی  تـسا ، بلاــج  یلیخ  دـنب ۱۲ دـینک ، هاـگن  لـصا ۳  رد  اـمش 
یلیخ اجنآ  رد  رقف  هزوح  تایبدا  الماک  دـننک  هعجارم  رگا  نادـنمقالع  تسا ، هدـش  رـشتنم  هک  یـساسا  نوناق  تارکاذـم 

عفر هافر و  داجیا  تهج  یمالسا  طباوض  قبط  هنالداع  حیرص و  داصتقا  یزیر  یپ دییامرفب  هظحالم  ار  دنب.تسا ۱۲ نایع 
یارب لـصا.تسا ۴۳ ، تشادــهب  راـک و  هیدــغت ،   ، نکــسم یاـه  هـنیمز رد  تـیمورحم  عوـن  ره  نتخاــس  فرط  رب  رقف و 
یکی هک  دشر ، نایرج  رد  ناسنا  یاه  زاین ندروآرب  تیمورحم و  رقف و  ندرک  هشیر  هعماج و  یعامتجا  لالقتـسا  نیمات 
لباق تیعورـشم  دنـس  نیرتـالاب  هک  اـم  یـساسا  نوناـق  نیا  رباـنب.تسا  یگدـنز  یـساسا  یاـه  زاـین نیماـت  اـه  زاـین نآ  زا 
نوناق لصا.دـشاب ۲  یـساسا  نوناـق  اـب  ریاـقم  دـیابن  یا  هررقم چـیه  تسا   یقوقح  عباـنم  هلـسلس   رـس  تسا ، دانتـسا 

هداد رارق  دـیحوت  ضرع  مه ناـسنا  یـالاب  یاـه  شزرا تمارک و  تسا  یمالـسا  یروـهمج  یناـمیا  یاـه  هیاـپ هـک  یـساسا 
تـمارک و تماـما ، لدـع ، داـعم ، دـیحوت و  هـب  ناـمیا  هیاـپ  رب  تـسا  یماـظن  یمالــسا  یروـهمج  دـیوگ  یم لصا.تسا ۲ 
هک روطناـمه  ینعی  تـسا ، هداد  رارق  دــیحوت  ضرع  مـه رد  ار  ناـسنا  یـالاو  شزرا  تـمارک و  ینعی.ناـسنا  یـالاو  شزرا 

دناوت یمن مه  هنوگنامه  دـنک  عضو  دـیحوت  اب  فلاخم  یا  هدـعاق دـناوت  یمن ریگ ، میمـصت هیئاضق و  هوق  تلود ، سلجم ،
تیمـسر هـب  هعماـج  رد  رقف  امـش  رظن  هـب  هاوـخ : تـمحر اضردـمحم.دنز  مـه  رب  ار  دنورهــش  تـمارک  هـک  دریگب  یمیمــصت 
یـساسا نوناق  یعامتجا  درکراک  هب  دیاب  تسا و  یدرکراک  ثحب  نیا  نم  رظن  هب  داژن : بیبح دـمحا  ؟ تسا هدـش  هتخانش 

مینیبب هک  دوب  دـهاوخ  زاسراک  یدربراک و  اـم  یـساسا  نوناـق  یتقو  دـیوگ  یم هحفص ۲۳۵ ، یـساسا  نوناق  رد.میزادرپب 
هک دشاب  دیاب  اجکی  یلو  دینک ، یم نایب  ار  یعامتجا  یاه  درد یـسانش  هعماج هتـشر  رد  امـش.تسیچ  یعامتجا  یاهدرد 

یـساسا نوناق.دیور  نامرد  غارـس  دـیناوت  یمن دیـسانشن  تیمـسر  هب  ار  درد  ات  امـش  دسانـشب ، تیمـسر  هب  ار  اهدرد  نیا 
هک دـینک  ضرف  ؟ تسا ییادزرقف  زا  رتـالاب  یراـکهار  مادـک  و  تسا ؟ رقف  زا  رتـالاب  درد  مادـک  تـسا ، درد  ناـیب  شدرکراـک 
زا ریزو ، زا  منک ، یم لاوـس  روـهمج  سیئر  زا  ادرف  نم  بخ  دوـبن ، یـساسا  نوناـق  رد  ناـمورحم  رقف و  ثـحب  رقف و  هژاو 

.مرادن یدهعت  نم  اقآ  دیوگ  یم دوش ؟ یم هچ  ارقف  ثحب  نیا  هک  هدنیامن ،
هماـنرب و ناـمزاس  یوگنخـس  اـب  ار  یا  هبحاـصم.میراد ارقف  هب  عـجار  یـساسا  نوناـق  رد  لـصا  هـمه  نـیا  ناریا  رد  اـم  اـما 
هن دـنراد ، نیـشام  هن  دـنراد ،  هناـخ  هن  اـهنیا  هک  رفن  نویلیم  هس  هب  میهد  یم هناراـی  اـم  تفگ  هک  دـنداد ، ماـجنا  هجدوـب 

نامزاس یوگنخـس  حیرـص  هبحاصم.ناش  هداوناخ یاضعا  زا  مادک  چیه  هن  ناشدوخ و  هن  دـنراد ، همیب  هن  دـنراد ، دـمآرد 
تیعـضو نیا  هـب  یـساسا  نوناـق  ردـقنآ  رگا  امـش  ـالاح  دـنراد  یتیعـضو  نـینچ  هـک  یراد  ار  رفن  نوـیلیم  هـس  امـش  ینعی 

ریـسافت ارجا و  مدـع  رد  لکـشم  هک  تسا  بوخ  رایـسب  رایـسب  رظن  نیا  زا  ام  یـساسا  نوناق  نیا  دوب  رتدـب  تخادرپ  یمن
مهم الــصا  دـینیبب  دوـش ؛ یم یــساسا  نوناـق  میهاـفم  هـب  هـک  تـسا  یزواـجت  هـمه  زا  رت  مـهم . دوـش یم یــساسا  نوناـق 

رت مهم الصا  درادن  یساسا  نوناق  نینچ  سیلگنا  میشاب ، هتشادن  ای  میشاب  هتـشاد  نودم  یـساسا  نوناق  ام  هک  تسین 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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دوشن ارجا  هک  میـشاب  هتـشاد  یـساسا  نوناـق  رگا  ریخ ؟ اـی  دوش  یم ارجا  یـساسا  نوناـق  لوـصا  اـیآ  هک  تسا  نیا  نآ  زا 
.دوش صخشم  یساسا  نوناق  یاه  هژاو کت  هب  کت  روقث  دودح و  دیاب.میرادن  یساسا  نوناق  الصا  ینعی 

، میتفگ نآ  یاـج  هب  دـش  جراـخ  ییارجا  ینینقت  ناـگژاو  زا  نیفعـضتسم ، هملک  امـش  دـش ، هلاحتـسا  ناـمز  رورم  رد  رقف 
هب ار  وا  هــک  تــسا  یــسک  فعــضتسم  یلو  درادــن  ار  نیفعـــضتسم  موــهفم  هژاو  نــیا  الـــصا   ریذــپ ، بیـــسآ یاــه  هورگ

هعماـــج ًاـــعقاو  موـــهفم  هـــب  تـــسا  هدـــیدپ  کـــی  تـــسا  یعاـــمتجا  هدــــیدپ  کـــی  رقف  هـــک  دــــنا  هدــــناشک فاعــــضتسا 
نم رگا  دیـسر  ینارـصن  درمریپ  نآ  یتـقو  هک  یا  هچوـک هب  دیـسر  فورعم  ناتـساد  رد  نینموـملاریما  یتـقو.شا  یتخاـنش

هدـیدپ کی  رقف  ؟ هیچ هدـیدپ  نیا  هیچ  نیا  اذـه  اـم  تفگ  تفگن  ار  نیا  اـما  هیک  نیا  اذـه  نم  متفگ  یم مدوب  داژن  بیبح
هـیآ ۱۵۷ فارعا  هروـس.داد  شــشوپ  ریذــپ  بیــسآ راـشقا  ریذــپ و  بیــسآ یاـه  هورگ میهاـفم  اـب  ار  نآ  ناوـت  یمن تـسا و 

دیوش ریقف  امش  هدش  ثعاب  هک  یطباور  نیا  یاه  هریجنز تسا و  تمحر  هک  میداتـسرف  یربمایپ  امـش  یارب  ام  دیوگ  یم
یدرف ۱۰۰۰ رگا  ینعی  تسا ، نادنورهـش  ییاراد  شزرا  زا  یرادـساپ  اـه  تموـکح مهم  فیاـظو  زا  یکی.تـسا  هتـشادرب  ار 

دیوـگ یم یـساسا  نوناـق  لــصا.دوشن ۴۷  مـه  ناــموت   ۹۹۹ دــشن ، ناــموت  رگا ۱۰۰۱  شلوــــپ  شزرا  ادرف  دراد ، ناــــموت 
شزرا هک  تسا  نیا  هب  تسین ، هک  کیلع  مالس و  هب  ددرگ ؟ یمرب یزیچ  هچ  هب  مارتحا  نیا ، تسا ، مرتحم  تیکلام » »

هک زورما  هب  ات  هدـش  بیوصت  یـساسا  نوناـق  هک  لاـس ۱۳۵۸ زا  هاوخ : تمحر اضردـمحم.دیاین  نییاـپ  زور  ره  دارفا  لوپ 
یتاهابتـشا یریگ  میمـصت یراذگتـسایس و  داـصتقا و  یاـه  هصرع رد  هک  میناد  یم مینک ، یم وـگو  تفگ مه  اـب  مـیراد  اـم 

نیلوا زا  هک  دـیتفگ  ؟ تسا هداـتفا  یقاـفتا  هچ  نوناـق  قوقح و  هصرع  رد  اـما  هتفرگ ، تروـص  ییاـه  نارحب هدـش و  ماـجنا 
فعـضتسم ًالثم  دـندش ، یهت  ناشدوخ  ییانعم  یـشزرا و  راب  زا  تاملک  ناـگژاو و  هک  هدوب  نیا  بلطم  نیا  یاـه  هناـشن

دوجو اب  ارچ  ناگدش ؛ هتفرگ هدیدان  اه و  نیشن هیشاح نیمورحم ، هب  دندش  لیدبت  ناگنهرب  اپ  ای  ریذپ  بیسآ رشق  هدش 
دمحادیـس ؟ میتـسه اـهنآ  ندـشن  یلمع  نیناوق و  نیا  نتفرگ  هدـیدان  دـهاش  میراد ، یمکحم  رایـسب  یتـسد  ـالاب  نیناوق 

هکنیا عوضوم  نیلوا.درکن  ادـیپ  ققحت  یـساسا  نوناـق  ارچ  مییوگب  میناوـت  یم هک  مهد  یم هئارا  لـیلد  دـنچ  داژن : بیبـح
هب دـهعت  اـی  یـصوصخ  قوـقح  تادـهعت  تـسا ؛ یـصوصخ  قوـقح  رب  ینتبم  یـساسا  نوناـق  زا  نانادـقوقح  یاهریــسفت 

مدرم فادها  هب  لین  یارب  تسا  فظوم  ناریا  یمالـسا  یروهمج  تلود  یـساسا ، نوناق   قبط  ،. هجیتن ای  تسا  هلیـسو 
داـــجیا رقف ، عـــفر  ناـــگیار ، یندـــب  تــیبرت  ناـــگیار ، شرورپ  شزوـــمآ و  لـــثم  دریگ ، راـــک  هــب  ار  دوـــخ  تادـــهعت  ماـــمت 

رد تلود  تادهعت  اقآ  دنتفگ  ینعی  دندرک ، ریـسفت  دـندناوخ و  دـندرک ، هاگن  ار  یـساسا  نوناق  دـندمآ و  نانادـقوقح.هافر 
ریما رظنم  زا.تسا  هلیـسو  هب  تادـهعت  زج  دراد  ارقف  لابق  رد  تموکح  هک  یتادـهعت  یـساسا  نوناق  لصا ۳  هب  لامعا 

زا تسا  یرـشب  یگدـنز  یاـه  لقادـح هک  نکـسم  هب  یـسرتسد  اذـغ ، هب  یـسرتسد  ملاـس ، بآ  هـب  یـسرتسد  نینموـملا ،
تلود دـننک ، یم تلود  تادـهعت  هزوح  رد  هک  تسا  یتسرداـن  یاـه  ریـسفت اـم  لکـشم  نیلوا.تسا  تلادـع  یاـه  هفلوم

، هدـش رادـشخب   ، هدـش ریزو  هدـشروهمج ، سییر  هدـمآ  و  هدــناوخ   ار  یــساسا  نوناـق  تـلود   تـسا ، دــهعتم  فـظوم و 
هکلب تـسین  نیمـضت  طـقف  یــساسا  نوناق.دـنناد  یمن ار  اـهنیا  مییوـگب  هـک  تـسین  هدـش  هتفریذـپ  سپ  هدـش ، رادـنامرف 

هن تـسا  هدـش  ناوـنع  رقف  عـفر  فدـه  ریقف و  ۀژاو  هـن  هدـش  هدروآ  رقف  ۀژاو  یــساسا  نوناـق  رد.دـهاوخ  یم زین  مـیظنت 
.ریقف هب  کمک  ًافرص  

هلب نادنورهش ، هب  یا  هنارای یاه  کمک هب  هدش  هتساکارف  میراد  تیمورحم  عفر  رقف و  عفر  دروم  رد  هک  یزیچ  نآ  مامت 
یا هدـیاف دـشاب ، نیا  طـقف  دوـش  یم ماـجنا  ییادز  رقف  هزوـح  رد  هک  یزیچ  نآ  همه  رگا  اـما  تسا  بوـخ  یلیخ  مه  نـیا 
رقف یکی  مـیراد  ادـج  هلوـقم  ود  مـینک ، یم تبحـص  ییادزرقف  رقف و  هـب  عـجار یتـقو  یتیلباـق  رقف  یدـمآرد و  رقف.درادـن 

، مرخب نان  مورب  دیهد  یم نم  هب  ناموت   ۱۰۰ اجنیا   مرخب  نان  مرب  مرادن  لوپ  ناموت  داژن ۱۰۰  بیبح نم  ینعی  یدمآرد ،
لح نـم  لکــشم  ناـموت  اــب ۱۰۰  مـنک و  راــک  هـک  مرادــن  ناوـت  ًالــصا  نـم  هـک  اــنعم  نـیا  هـب  تـسا ، یتیلباــق  رقف  یرگید 

ار لکیـس  نآ  دیاب  دـنک ، یم داجیا  ار  رقف  هک  تسا  یرباربان  نیا  دـشاب ، یربارب  ثحب  دـیاب.موش  دـنمناوت  دـیاب  دوش ، یمن
.دز مه  رب  ار  یرباربان  لماع  دیاب  درک ، عطق 

رباربود یتلود  یاه  تکرش هجدوب ۱۴۰۰  ینعی  یرباربان  ؟ طباور میظنت  رد  ییارجا ؟ ماـظن  رد  تساـجک ؟ رد  یربارباـن  نیا 
.تسا یمومع  هجدوب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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بجوم هتـشاد  دوـجو  رگا  اـی  میتشادـن و  ییادزرقف  ناـمتفگ  لاـح  هب  اـت  هنافـساتم  دوـش ؟ یم یفیک  یباـیزرا  هچ  هجدوـب 
دـش هتخاس  یاه  نیمز رد  شیپ ، لاس  هس  ود  هاشنامرک  هلزلز  هصق  رد.تسا  هدـشن  یمومع  راـکفا  تیـساسح  راـشف و 

.یرباربان ینعی  نیا  دوبن ، تخاس  بسانم  رتسب  هک 
اهنیا هـــب  دـــیاب  ییاـــضق  ماـــطن  هدــــید و  بیــــسآ  نوا  یلم  تراـــک  هداد  تـــسد  زا  ار  شا  یگدــــنز ماـــمت   هـــلزلز  رد  درف 

فاــطعنا دــیاب  اــمتح  ییادز  رقف  عوــضوم  تـسا و  ریقف  شناــهاوخ  هـک  ییاــه  هدــنورپ رد  اــم  ییاــضق  هاگتــسد.دزادرپب 
نانز تنواعم  هتفگ  هک  میراد  دنب  کی  هعـسوت  مشـش  همانرب  نوناق  رددشاب  رتعیرـس  دیاب  امتح  دـشاب ، هتـشاد  یرتشیب 

هب دـعب  دـنک و  میدـقت  تلود  هب  درایب  ار  راوناخ  تسرپرـس  نانز  یزاسدـنمناوت  عماج  حرط  دـیاب  هافر  هعـسوت  اـب  هداوناـخ 
حرط نـیا  زا  یربـخ  چــیه  یلو  تـسا  هعــسوت  مشــش  هماـنرب  رخآ  لاـس  لاـسما  هـکنیا  دوـجو  اــب  اــما  دتــسرفب ، سلجم 

یریگیپ دشاب  شدوخ  یایازم  صوصخ  رد  یرتسگداد ، یـضاق  رگا   سلجم ، هدنیامن  رگا  اه ، راوناخ نواعم  رگا.تسین 
تـسا نم  تعفنم  دـندرک ، یمن ارجا  رگید  دراوم  رد  دـندرک و  یم ارجا  دوب  ناشقوقح  بجار  هک  یثحاـبم  نوا  دـندرک ، یم

نـالا یلو  دـنتفرگ  یم یروف  مود  زور  دوش  تخادرپ  دـصرد  درف ۱۵ نیا  هب  دـیاب  هک  دوـب  نیا  حرط  رگا  مـنکیم  ارجا  عـیرس 
نیا زا  یتمـسق  ؟ ار عوضوم  نیا  دـننک  هبلاطم  دـیاب  یک  نانادـقوقح  متفه ، همانرب  میورب  دـیاب  هدـش و  مامت  لاـس  شش 

نالولعم زا   دینک  مادختـسا  دیهاوخ  یم رگا  امـش  تسا ، تلود  دوخ  هب  طوبرم  درادـن  مه  یلام  عبانم  هب  یطبر  اه  ارجا
یدج هدارا  مدع  رگید  تمسق  اما  تسا  ینوناق  ألخ  شتمسق  کی  درادن ، یلام  راب  الصا  نیا  هک  دینک  مادختسا  یشنم 

و نارگتعنـص ، ناگدـننکدیلوت ، هک  میونـش  یم هشیمه  اـم  هاوـخ : تمحر اضردـمحم.تسا  اـه  نوناـق نیا  ارجا  موزل و  هب 
امتح هن ؟ ای  دوش  یم یگدیـسر  ایآ  دـنراد  تیاکـش  هلگ و  عقاو  رد  ناشقوقح  ندـش  عیاض  زا  هعماج  فلتخم  یاـه  فنص

.تسا هماع  قوقح  هک  دراد  دوجو  هدنام  لوفغم  رایسب  شخب   کی  هک  مسریم  هجیتن  نیا  هب  اما  تسا  یرگید  هلوقم 
کی رطاخ  هب  هاـگداد  رد  دـنک  یم تیاکـش  یلوئـسم  یلوتم و  یداـهن  کـی  زا  درف  کـی  هک  میا  هدـید یجراـخ  یاـه  ملیف رد 

هب یلیامت  هزیگنا و  ام  قوقح  هعماج  اصخـشم.دوش  یمن هدید  ناریا  ییاضق  زکارم  رد  الـصا  اه  دـنور نیا  اما  یئزج  قح 
لیذ یموـمع  قوــقح  دنتــسین و  راد  ریگ و  نـیا  رد  دــننک و  یمن هجوــت  نانادــقوقح  ارچ  دــنرادن ؟ هلیــسو  نـیا  یارب  دورو 

زا یفلتخم  یاه  قح ارچ  دتفا ؟ قافتا  یتفیـش  - میاداراپ هک  دـتفیب  دـیاب  یقافتا  هچ  تسا ؟ هتفرگ  رارق  یـصوصخ  قوقح 
قوــقح داژن : بیبــح دــمحا  ؟ درادـــن دوــجو  یـــسرتسد  رد  یکیدزن و  یـــسرداد  چـــیه  یلو  دوــش  یم عیاــض  هعماــج  دارفا 
قوـقح اـم ، روـشک  رد  تسا ، سکع  رب  رگید  یاـه  روـشک رد  هک  یلاـح  رد  تسا  بلاـغ  اـم  یموـمع  قوـقح  رد  یـصوصخ 

نادقوقح ربارب  تصرف  نتشاد  یارب  مورحم  قطانم  رد  دارفا  لیصحت  همادا  ۀزوح  رد  ًالثم.تسا  هقف  هناوتـشپ  زا  رثأتم 
شخب.دشاب رگ  هبلاطم ددرگرب و  دوخ  ۀقطنم  هب  دهدب ، لیـصحت  همادا  درف  ات  دنک ، شالت  دـیاب  ملعم  دـنک ، شالت  دـیاب 

ام تــسا ، ریذــبت  فارـــسا و  زراــب  قادــصم  هــک  تــسا  ــالاب  یاــه  هاــگیاج رد  تسیاــشان  دارفا  نداد  رارق  یربارباــن  رگید 
هک ینادقوقح  میـشاب ، هتـشاد  هغدغد  نتـشاد و  درد  دـیاب  میـشاب  یعقاو  یانعم  هب  نمؤم  نادـقوقح   کی  میهاوخ  یم

.تسین نادقوقح  دشاب  هتشادن  درد  دشاب و  شوخ 
لاحـشوخ هـک  میدـید  ار  ینادـقوقح  رگا  دـشاب ، شوـخ  هـک  میـشاب  هتـشاد  یـسانش  هعماـج ینادـقوقح و  میناوـت  یمن اـم 

نادــقوقح و اــم و  شناد  ماــظن  هــب  یملع  ماــظن  دـــشک ، یم کدـــی  هــب  ار  شناوــنع  طــقف  تــسین  نادـــقوقح  وا  تــسا 
تـشاد درد  رگا  نادداصتقا  نادقوقح و  نیا.دروآ  یم مه  اود  شدوخ  هارمه  هب  درد  دـنوش  دـنمدرد  دـیاب  ام  نادداصتقا 

یوق رایسب  هک  ییاه  ناوج میراد و  هک  یبوخ  ناتـسود  کمک  اب  دتفا  دیاب  یبیرغ  بیجع و  لوحت  نیا  دنک ، یم مه  رکف 
امـش هک  تسا  یقوقح  تاماظن  هب  ندیـسر  عقاو  رد  ام  زورما  زاین  تسا ، روطنیمه  هاوخ : تمحراضردـمحم.دننک یم راک 
دوش حالـصا  دـیاب  یداصتقا  یتخاـنش و   هعماـج یاـه  ناـینب دـیاش  مدیـشیدنا  یم نیا  هب  وـگو  تفگ نیا  زا  شیپ  دـیتفگ ،

تـسا مزال  روشک  ناکرا  رد  مه  یدنم و  هغدـغد هلحرم  رد  مه  یقوقح  تاماظن  هک  مدـش  هجوتم  وگو  تفگ نیا  رد  یلو 
یداصتقا و یعامتجا و  یا  هناماس رانک  رد  بیـسآ  زا  یریگولج  یارب  تسا  مزـال  یتشادـهب  تاـمازلا  هک  هزادـنا  ناـمه  هب 

ماـظن اـب  اـم  یاوـعد  داژن : بیبـح دمحادیــس.دوش  قـقحم  نـیا  میراودـیما  هـک  تـسا  مزـال  ردــق  ناـمه  یقوـقح  تاـماظن 
زا مــنک  یم تساوـــخ  رد  تــسا و  هدرکن  نــیجع  تــیمورحم  رقف و  هزوـــح  اـــب  ار  شدوـــخ  ناـــنچنآ  هــک  تـــسا  یقوـــقح 

.دننک هجوت  ییادز  رقف  یقوقح  هلوقم  هب  هک  داصتقا  یسانش و  هعماج یعامتجا ، مولع  هزوح  نادنمشیدنا 

 



ود نیا  مییوگب  هک  دـشاب  نیا  تاـسلج  نیا  هجیتـن  درک و  هجوت  ییادز  رقف  عوضوم  رد  هبلاـطم  هعلاـطم و  هزوـح  هب  دـیاب 
داژن بیبـح  دـمحا  دیـس  یمومع  قوقح  یتلادـع  یب  یربارب  یدـیلک : تاملک.دـنک  ادـیپ  اـقترا  هبلاـطم  هعلاـطم و  عوضوم 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

زا یـشان  یاـه  تیدودـحم دوجو  اـب  ار  تمالـس  شیاـپ  حرط  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  ناور  تشادــهب  هرواــشم و  زکرم 
شیاپ حرط  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  ناور  تشادــهب  هرواــشم و  زکرم  اــنطع ، شرازگ  هـب.درک  ارجا  دیووک ۱۹  یمدـیپا 

هب ییابطابط  همالع  هاگشناد  یدورو  نایوجشناد  هب  یرتکد ) دشرا و  یسانشراک  یسانشراک ،  ) عطقم هس  رد  ار  تمالس 
.دروآرد ارجا 

تروـص هـب  نایوجــشناد  یناور  تمالــس  دــصر  یاتــسار  رد  ار  تمالــس  شیاـپ  حرط  هلاـس  ره  هـک  یا  هرواــشم زکرم  نـیا 
حرط رد.درک  هیارا  ینفلت  تروص  هب  ار  روبزم  حرط  دیووک ۱۹  یمدیپا  عویش  لیلد  هب  لاسما  هدناسر ، ماجنا  هب  یروضح 

همالع هاگـشناد  ناور  تشادــهب  هرواــشم و  زکرم  صــصختم  هـبرجت و  اــب  نارواــشم  زا  هــک  هدــننک ، هبحاــصم روـبزم ۱۱۰ 
( یرتــکد دــشرا و  یــسانشراک  یــسانشراک ،  ) عـطقم هـس  رد  یدورو  یوجــشناد  رفن  و ۷۰۰  رازه  زا ۳ دــندوب ، ییاـبطابط 

.دنروآ لمع  هب  یصصخت  یا  هرواشم هبحاصم 
رد نایوجـشناد  دوـش ، یم ارجا  یـصصخت  هبحاـصم  تروـص  هب  نآ  یزاـس  هداـیپ لاـس  نیموـس  هک  روـبزم  حرط  ساـسارب 

تواـفتم یا  هرواـشم تامدـخ  اـه ، شـسرپ هب  تبـسن  نایوجـشناد  خـساپ  بساـنت  هب  دـنوش و  یم شیاـپ  لیـصحت ، هرود 
.دننک یم تفایرد 

، تیامح تحت  نایوجـشناد  دوش و  یم ماجنا  یا  هرواـشم درادناتـسا  یاـه  مرف بلاـق  رد  نایوجـشناد  زا  کـی  ره  یباـیزرا 
تـشادهب هرواشم و  زکرم  تمالـس  شیاـپ  حرط  یدـیلک : تاملک.دـننک  یم تفاـیرد  فلتخم  یا  هرواـشم ناـگیار  تامدـخ 

https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۸۷۱۴ یراذگ : کارتشاییابطابط  همالع  هاگشناد  ناور 

۲۹۲۹
رذآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۲۰

اناد یلصا : عبنم   ۳۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۵   ۰   ۰   / تسیمونوکا  ناریا   

یاـه تفآ تالکـشم و  شرازگ ، هبحاـصم و  اـه  هد  بلاـق  رد  تدـم  نـیا  رد  دیـسر و  ماـمتا  هـب  لاـس ۹۹  شهوژپ  هتفه 
.تفرگ رارق  یسررب  دروم  هصرع  نیا  نالاعف  نالوئسم و  هاگدید  زا  روشک  شهوژپ 

ینیب و شیپ  ار  روـشک  رد  شهوژپ  تالکــشم  لـح  یارب  هـیلوا  تامادـقا  زا  یخرب  ناوـت  یم تاراـهظا  نـیا  یدـنب  عـمج اـب 

دشدش ارجا   ارجا ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد تمالس   تمالس شیاپ   شیاپ حرط   حرط

؟؟ درک درک دیاب   دیاب هچهچ   شهوژپ   شهوژپ تیعضو   تیعضو دوبهب   دوبهب یارب   یارب

نیداینب مادقا  هس  ماجنا  اب  هک  تفایرد  ناوت  یم روشک ، رد  شهوژپ  رما  نیصصختم  یاه  تبحص یسررب  اب  - تسیمونوکا ناریا 
یاه هقلح ناونع  هب  نیجورم  هب  هجوت   » و رگـشهوژپ » هبناج  همه عماـج و  شزومآ  «، » یباـیزرا ماـظن  رد  یرگنزاـب   » یدربهار و 

.درک افوکش  ار  روشک  شهوژپ  ماظن  ناوت  یم هاگشناد ،» هعماج و  نیب  طساو 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هام 1399 ید  تیاغل 5  رذآ   29۹۱
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ریـسم دـش و  رود  اـه  مـقر اهددـع و  زا  ناوـت  یم نیداـینب ، تارییغت  تـهج  رد  کـچوک  یاـه  مدـق اـب  هـکارچ  درک  داهنـشیپ 
نیلوئـسم نارگـشهوژپ و  نایوجـشناد ، اـب  هبحاـصم  رد.درک  یراذـگ  لـیر دـشاب » دـیاب  هک  هـچ  نآ  » تـهج رد  ار  شهوژپ 

دادعت ساسا  رب  نارگشهوژپ  یبایزرا  ماظن  تالضعم  دوش ، یم رارکت  تارک  هب  هک  یدراوم  زا  یکی  روشک  یاه  هاگـشناد
.تسا هلاقم 

یـسیون هلاقم تمـس  هب  نارگـشهوژپ  یخرب  هک  هدـش  ثعاب  رتشیب ، تالاقم  دادـعت  ساـسا  رب  قیوشت  یباـیزرا و  هویش 
.دوش شومارف  روشک  رد  شهوژپ  یلصا  تلاسر  دنورب و  فرص 

افرص یـشهوژپ  تالوصحم  شهوژپ و  دیوگ : یم دروم  نیا  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سییر  یمیلس ؛ نیسح  رتکد 
.دوش فیرعت  ییوجشناد  کرتشم  راک  زا  هدمآرب  هلاقم  مه  نآ  هلاقم و  رد  دیابن 

یناهج یاه  یدـنب هبتر  یاه  ماظن هتبلا  هک  تسا  یداینب  لاکـشا  کی  عوضوم ، نیا  ام  یاـه  یباـیزرا ماـظن  رد  هنافـساتم 
دادـعت هنایلاس  روط  هب  هک  ینامز  اـت  هاگـشناد  کـی  دـیوگ  یم اـم  هب  اـه  ماـظن نیا  یتقو  تسا ؛ هدرک  لـیمحت  اـم  هب  ار  نآ 
دیتاسا هک  دوش  یم ثعاب  نیا  درادـن ، ار  یدـنب  هبتر یاه  ماظن رد  دورو  قح  دـنکن  هئارا  ماـظن  نیا  رد  هلاـقم  زا  یـصخشم 

؛ لدنـشور اضرمالغ  رتکد.دوش  اه  گنیکنر نیا  دراو  ام  یاه  هاگـشناد ات  دـننک  دـیلوت  هلاـقم  ای ۴۰  دودـح ۳۰  لاس  رد  اـم 
یلــصا تیهاـم  دـیوگ : یم شهوژپ  یلــصا  تیهاـم  رب  دـیکات  اـب  ناتــسلگ  یکــشزپ  موـلع  هاگــشناد  یملع  تاـیه  وـضع 

اب شهوژپ و  ماــجنا  اــب  دــنک  یم یعــس  رگــشهوژپ  دوـش و  یم حرطم  رگــشهوژپ  یارب  یلاوـس  هـک  تـسا  نـیا  شهوژپ 
.دنک ادیپ  ار  لاوس  خساپ  یملع  یاه  شور زا  هدافتسا 

یرگید فدـه  ره  رگـشهوژپ  رگا  دوش و  ماجنا  صخـشم  لاوس  کی  هب  خـساپ  یارب  دـیاب  یـشهوژپ  ره  رگید  تراـبع  هب 
اـضعب هکلب  دـشابن ، دـیفم  اـهنت  هن  دوش و  جراـخ  دوـخ  یلـصا  ریـسم  زا  شهوژپ  تسا  نکمم  دـشاب ، هتـشاد  نیا  زا  ریغ 

.دشاب نآ  دیاوف  زا  رتشیب  تسا  نکمم  نآ  ررض  نایز و 
یلصا تیهام  هب  یهجوت  دهد و  ماجنا  شهوژپ  ارتکد  کردم  تفایرد  فده  اب  افرـص  یرتکد  وجـشناد  رگا  لاثم ، روطب 

هب ار  یبوخ  جـیاتن  شهوژپ  نیا  انئمطم  دـشاب ، هتـشادن  لاوس ) کی  خـساپ  نتفای  یارب  شهوژپ  ماجنا  ینعی   ) شهوژپ
تفایرد فدـه  اب  افرـص  اه  شهوژپ یخرب  هک  دـهد  یم ناشن  ام  هعماج  تیعقاو  هنافـساتم  هک  تشاد  دـهاوخن  هارمه 

.دوش یم ماجنا  کردم 
رد هک  دوش  یم هدـهاشم  اضعب  دـنک و  یم قدـص  زین  اه  هاگـشناد رد  یملع  تئیه  یاضعا  یاـقترا  دروم  رد  عوضوم  نیا 

یارب افرـص  هتــشادن و  شهوژپ  تلاـصا  تیهاـم و  هـب  یفاـک  هجوـت  شهوژپ  ماـجنا  رد  یملع  تـئیه  وـضع  هـک  یدراوـم 
تنواـعم کاـپ ؛ ساـبع  رتـکد.دوش  یمن لـصاح  اـه  شهوژپ نآ  زا  بوـلطم  جـیاتن  دــهد ، ماـجنا  شهوژپ  اـقترا  تفاـیرد 

یاـه تیلاـعف هعماـج و  یاـهزاین  ناـیم  بساـنت  مدـع  لـیلد  زین  انیـس  یلعوـب  هاگـشناد  یــسدنهم  هدکــشناد  یــشهوژپ 
رد اـبلاغ  ار  ملع  دـیلوت  شهوژپ و  هک  تسا  یوـحن  هب  روـشک  رد  اـم  یراذـگ  فدـه هک  تسناد  عوـضوم  نیا  ار  یـشهوژپ 
رد یمک  هبنج  رتشیب  اه ، هاگـشناد یدربهار  همانرب  یراذگ و  تسایـس  هجیتن  رد  مینک و  یم  هصالخ  هلاقم  پاچ  هئارا و 

.تسا هدرک  ادیپ  اه  یدنب هبتر دادعا و  هب  هجوت  تالاقم و  پاچ 
لئاـسم لـح  هاگـشناد  یاـه  تیروماـم اـیند ، یاـه  هاگـشناد یدربـهار  هماـنرب  رد  هک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا  داد : هـمادا  یو 

رادم نوناق ریذـپ و  تیلوئـسم  یاه  ناسنا تیبرت  یداصتقا ، طیارـش  دوبهب  رـشب ، یگدـنز  تیفیک  دوبهب  هلمج  زا  هعماج 
هب ندیـسر  دـننام  یمک  لـئاسم  هب  رتـشیب  مینک ، هجوت  روشک  یاـه  هاگـشناد تیروماـم  هب  رگا  یلو  تسا  هدـش  فـیرعت 
رد لوا  هبتر  هب  ندیـسر  ناهج ، یاهاگـشناد  نیب  هاگـشناد  هبتر  دوبهب  مالـسا ، ناهج  یاـه  هاگـشناد  ناـیم  رد  لوا  هبتر 

سفن هک  مهم  هتکن  نیا  هب  هراشا  اب  نینچمه  وا.میوش  یم  هجاوم  رگید  یمک  دراوم  هقطنم و  کـی  یاـه  هاگـشناد  نیب 
: درک ناشن  رطاخ  تسین ، یـشهوژپ  یاـه  تیلاـعف  داد  نورب  زا  یبولطماـن  عوضوم   ، نآ دادـعت  شیازفا  هلاـقم و  پاـچ 
دـنروآ و یم تسد  هب  ار  ییاه  هتفای یـشهوژپ  یتاقیقحت و  یاـهراک  ماـجنا  اـب  اـیند  رـسارس  رد  ناـققحم  نایهاگـشناد و 
هک تسا  نیا  لکـشم  یلو  تسا  هاگـشناد  یاه  تلاسر  زا  یکی  نیا  دوش و  رـشتنم  ییاج  رد  دـیاب  اه  هتفاـی نیا  اـتعیبط 

.دوش یم  هجوت  هلاقم  دادعت  پاچ و  هب  طقف  هک  دنک  یم  تیاده  ییوس  تمس و  هب  ار  ام  یلصا ، یاه  تسایس
.تسا هدش  فیرعت  الاب  ریثات  بیرض  اب  تالجم  رد  هلاقم  پاچ  رد  یشهوژپ ، یاه  تیلاعف  ندش  یفیک  یتح 

 



تاررقم هدرک و  تیاده  اهنآ  ندش  یدربراک  هعماج و  یاهزاین  تمـس  هب  ار  یـشهوژپ  یاه  تیلاعف  دیاب  هک  یتروص  رد 
ماظن دـناوت  یم یبایزرا  هویـش  رد  یرگنزاـب  دـسر  یم رظن  هب.دـنک  مهارف  ار  طیارـش  نیا  هک  دـشاب  یوحن  هب  مه  نیناوق  و 

دـنک و رود  اه  هبتر اهددـع و  زا  ار  نآ  دربب و  شیپ  ندـش  روحم  هلئـسم ندـش و  یدربراک  تمـس  هب  ار  روشک  رد  شهوژپ 
زا یخربـشهوژپ  شیور  یارب  رگـشهوژپ  شزوـمآ  هب  یدـج  هجوت.دـنک  کـمک  شهوژپ  رد  تاـفلخت  لـضعم  لـح  هب  مه 

شزومآ مدع  شقن  دنتـشاد و  تیاکـش  اه  شزومآ ندوبن  هبناج  همه وجـشناد و  شزومآ  هوحن  زا  دیتاسا  نایوجـشناد و 
.دنتسناد یم گنر  رپ  یشهوژپ  تافلخت  صوصخ  هب  شهوژپ  تافآ  رد  ار  حیحص 

قیقحت شور  سرد  وجـشناد و  شزومآ  تیمها  هب  هراشا  اب  ناهفـصا  هاگـشناد  هفـسلف  داتـسا  روپ ؛ ییافـص دـماح  رتکد 
! قیقحت شور  هن  تسا  قیقحت » شراگن   » سرد سناسیل ، هرود  رد  قیقحت  شور  سرد  رضاح  لاح  رد  دیوگ : یم

.دنک هلئسم  ریگرد  ار  شیاه  هغدغد دنک و  دورو  دنک ، روغ  یا  هلئسم کی  رد  دیاب  هنوگچ  دریگ  یمن دای  وجشناد 
نیا نتـشون و  هلاـقم  لـها  هـمه  هـک  ییاهداتـسا  دراد ، یـصصخت  یاـه  سرد وجـشناد  نـالا  ...دـتفا  یمن اـه  قاـفتا نـیا 

.دنتسه شیامه  نآ  شیامه و 
ادـیپ ار  یــشهوژپ  رکفت  اـه و  شور هیاـم  نورد هتــسه و  دـنک ، یم دـیلقت  یتـقو  دـنک ، دـیلقت  تـسا  روـبجم  زین  وجــشناد 

.دنک یمن
.دنک دیلقت  دیاب  هرابود  دسر و  یم ارتکد  هب 

شزومآ رما  هب  یرتشیب  هجوت  اـه  هاگـشناد زا  یخرب  رد.درادـن  یـشهوژپ  رکفت  یلو  دـسر ، یم ارتکد  هب  وجـشناد  روط  نیا
.دنریگ یم  رارق  شهوژپ  یاه  تفآ ضرعم  رد  رتمک  رتشیب ، یهاگآ  لیلد  هب  نایوجشناد  رطاخ  نیمه  هب  دوش  یم

: دــیوگ یم صوــصخ  نــیا  رد  نارهت  هاگــشناد  یوجــشناد  قوــقح  یناــبم  هــقف و  یرتــکد  یوجــشناد  یــسوواط ؛ بــنیز 
یلیخ راـک  تسین ، دـلب  هک  یـسک  یارب  دـنهدب و  ماـجنا  یـشهوژپ  راـک  دـیاب  روـطچ  هک  دـنا  هدـیدن شزوـمآ  نایوجـشناد  »

.تسا تخس 
.میتشاد قیقحت  شور  دحاو  راهچ  قداص ) ماما  هاگشناد  رد   ) ام سناسیل  عطقم  رد 

تـشاد زاین  وجـشناد  دـندوب و  هدرک هبرجت  ناشدوخ  هک  ییاهزیچ  ناریا ، رگ  شهوژپ یوناب  هداز  میظع رتکد  مناخ  اـج  نآ
.دنداد شزومآ  ام  هب  ار 

.قیقحت شور  یاه  باتک زا  رتارف  یتح 
قیقحت شور  مان  هب  یدـحاو  هن  شهوژپ و  قالخا  مان  هب  یدـحاو  هن  ام  دـنهاوخ  یم همان  نایاپ هک  ارتکد  دـشرا و  رد  اما 

.میتشادن
اعقاو متـشاد  یرتـکد  دـشرا و  یاـه  هرود رد  هک  ییاـه  یـسالک مه یلو  مدـید  یـسانشراک  هرود  رد  ار  اـه  شزومآ نیا  نم 

.دندوبن انشآ  لگوگ  رد  یصصخت  چرس  کی  هویش  اب  یتح  دندوبن و  دلب  ار  بلاطم  نیا 
زا دننک و  هیهت  یقیقحت  بلطم  کی  دـنناوتب  هک  دنتـسین  انـشآ  ربتعم  یملع  یاوتحم  هئارا  یاه  تیاس اب  یتح  دارفا  نیا 

! دننک یم هدافتسا  ...و  ایدپ  یکیو
یراذــگ تسایــس یزیر و  هماــنرب رتــفد  لکریدــم  «. دــنک هـئارا  یبوــخ  یقیقحت  بـلطم  دــناوت  یمن هدــعاقلا  یلع درف  نــیا 

دـمآراک و یناـسنا  یورین  صـصختم و  تـیبرت  ار  یــشهوژپ  زکرم  هاگــشناد و  هـفیظو  نـیلوا  زین  موـلع  ترازو  یــشهوژپ 
یوجـــشناد دراد  هــفیظو  یملع  تاــیه  دـــیوگ : یم دـــناد و  یم اــیند  زور  یاــه  یژوــلونکت نوــنف و  اـــه ،  شور هــب  زهجم 

داـی یژولونکت  هب  زهجم  اـت  دـهد  شزوـمآ  وا  هب  ار  یزادرپ  هدـیا رکفت و  شهوژپ ، شور  دـنارورپب و  ار  یلیمکت  تالیـصحت 
نازورف رتــکد.تسا  تــسخن  مدـــق  نــیا  دوــش ؛ ...و  اــتید  زیلاــنآ  یهاگـــشیامزآ و  یاـــه  شور هژورپ ، فــیرعت  نــتفرگ ،

دنک و یم دیکات  رگشهوژپ  شزومآ  هب  زین  یتشهب  دیهش  یکشزپ  مولع  هاگـشناد  یراتـسرپ  هدکـشناد  سییر  هداز ؛ شتآ
هب دوـش و  انـشآ  شهوژپ  هلئـسم و  اـب  یبوـخ  هب  یـشزومآ  هرود  رد  ادـتبا  دـیاب  یلیمکت  تالیـصحت  یوجـشناد  دـیوگ : یم

یـسیون هلاقم یرامآ و  زیلانآ  شهوژپ و  شور  هار و  فادـها ، نییعت  هلئـسم ، فیرعت  یبای ، هلئـسم یفاـک  یاـه  تراـهم
مولع هدکـشهوژپ  سیئر  یرظتنم ؛ یلع  رتکد.دنک  ریـسم  یط  یتحار  هب  دوخ  یـشهوژپ  هرود  رد  دناوتب  ات  دوش  طلـسم 

ام یشزومآ  ماظن  هاگن  دیوگ : یم شزومآ  هب  یهجوت  یب یسیون و  هلاقم هب  رابجا  زا  داقتنا  اب  یهاگشناد  داهج  یتشادهب 

 



هجیتن میـشاب و  هتـشاد  ریـسم  نیا  رد  یطلغ  یراذـگ  لیر دوش  یم ثعاب  تسا و  یروتاـکیراک  هاـگن  شهوژپ  عوضوم  هب 
.دوش یم هدید  بالقنا  نابایخ  یاه  هچوک سپ هچوک - رد  مه  نآ 

رد تــسا ؟ هدــمآ  اــجک  زا  راــبجا  نــیا  مــینک ؟ هلاــقم  نتــشون  هــب  روــبجم  ار  یلیمکت  تالیــصحت  نایوجـــشناد  دــیاب  ارچ 
یعیبط و تروص  هب هک  دنوش  یم تیبرت  هدـید و  شزومآ  یوحن  هب یلیمکت  تالیـصحت  نایوجـشناد  هتفرـشیپ  یاهروشک 

.دنسیون یم  هلاقم  راکدوخ 
حیحـص و شزوـمآ  اـب  دـسر  یم رظن  هـب.تسا  یـشهوژپ  ره  یناـیاپ  یاـه  هـقلح زا  یکی  هلاـقم  نتـشون  اـهروشک ، نـیا  رد 

زهجم صـصختم  یورین  ناوت  یم هک  نیا رب  هوالع  حیحـص ؛ رکفت  اب  دارفا  ندرک  انـشآ  دـنم و  ماـظن شهوژپ  هوحن  عماـج 
دراد دوجو  شهوژپ  هار  رـس  رب  هک  یتافآ  زا  ناوت  یم درک ، انـشآ  شهوژپ  یلـصا  تلاسر  اـب  انـشآ  نهذ و  رازبا  هبعج  هب 

.درک یریگولج  زین 
ریـسم زا  شهوژپ  دور و  یم دـیلقت  تمـس  هب  شهوژپ  یارب  وجـشناد  دوـشن ، هداد  شزوـمآ  شهوژپ  حیحـص  شور  رگا 

.دوش یم رود  دوخ  یلصا 
شقن هـب  هجوـت.تسا  روـحم  شهوژپ بـصعت و  زا  رود  رکفت ، اـب  انـشآ  یا  هعماـج هـب  ندیـسر  یارب  مدـق  نـیلوا  شزوـمآ 
جیاــــتن زا  هــــک  عوــــضوم  نــــیا  زا  نارگــــشهوژپ  زا  یرایــــسبهعماج  هاگــــشناد و  نــــیب  طاــــبترا  داــــجیا  یارب  نــــیجورم 

نیا هـب  هجوـت  مدـع  دـنیوگ  یم دـنراد و  تیاکــش  دوـش ، یمن هدافتــسا  نیلوئــسم  طـسوت  هعماـج و  رد  ناـشیاه  شهوژپ
یکشزپ مولع  هاگشناد  تفاب  یسدنهم  یرتکد  یوجشناد  ول ؛ فجن هیضار.دوش  یم اه  نآ ندش  هزیگنا  یب ثعاب  هلئسم 

.دوش یمن هجوت  شهوژپ  هب  ام  روشک  رد  : دیوگ یم صوصخ  نیا  رد  ناریا 
دیلوـت دوـش و  یم ملع  دـیلوت  هب  روـشک  رد  یمک  یلیخ  هجوت.دـنام  یم یقاـب  هلاـقم  تروـص  هـب  طـقف  اـه  شهوژپ هجیتـن 

.مینیب یمن ...و  فلتخم  تالوصحم  دیلوت  داصتقا و  رد  ار  نآ  هجیتن  ام  دنام و  یم هلاقم  هلحرم  رد  طقف  ملع 
.دنتسه یتادراو  تالوصحم  همه  هک  مدید  هدوب  یکشزپ  یسدنهم  ما  هتشر نوچ  نم 

مادختـسا دـناوتب  اـت  دـشاب  کردـم  لاـبند  هـب  افرــص  دـشاب و  هتــشادن  ار  مزـال  هزیگنا  وجــشناد  هـک  دوـش  یم ثعاـب  نـیمه 
هزیگنا نایوجـشناد  تسا : دقتعم  زین  فیرـش  هاگـشناد  داصتقا  دـشرا  یـسانشراک  یوجـشناد  مانـشوخ ؛ هزمحریما.دوش 

.دنرادن شهوژپ  هب  نتخادرپ  یارب  یفاک 
.درادن رادیرخ  ام  روشک  رد  یشهوژپ  یاه  هتفای دسر  یم رظن  هب  نوچ 

، دراد رادــیرخ  هعماـج  رد  شــشهوژپ  هـک  تـسناد  یم وجــشناد  تـشاد و  دوـجو  هاگــشناد  تعنــص و  نـیب  یطاــبترا  رگا 
رد هعماج  یاـهزاین  اـب  رد  روشک  رد  اـه  شهوژپ زا  یخرب  هک  دوش  یم ناونع  نینچمه.درک  یم یرتشیب  شـالت  وجـشناد 

.دننک کمک  هعماج  تالکشم  لح  هب  دنناوت  یمن دنرادن و  رارق  اتسار  کی 
عوضوم نیا  هب  هراـشا  اـب  موـلع  ترازو  یـشهوژپ  یراذـگ  تسایـس یزیر و  هماـنرب رتـفد  لکریدـم  یفیرـش ؛ نسحم  رتـکد 
عوـضوم اـما  مـیهد ، ماــجنا  بوـخ  ار  تـسا ) صــصختم  رگــشهوژپ  شزوـمآ  هـک   ) لوا هـلحرم  اــم  ردــقچ  ره  دــیوگ : یم

.تشاد دهاوخن  یشخبرثا  دشاب  هعماج  زاین  زا  رود  شهوژپ 
دوجو هعماج  نارگـشهوژپ و  نیب  میقتـسم  طابترا  دیاب  هکلب  دوش  فیرعت  هاگـشناد  طسوت  دناوت  یمن شهوژپ  عوضوم 

دننک یم باختنا  هک  یتاعوضوم  یلو  دننک  یم راک  یبوخ  هب  دیتاسا  دریگن ، لکـش  یبوخ  هب  طابترا  نیا  رگا  دشاب  هتـشاد 
نایهاگـشناد نیب  طساو  هقلح  کی  هب  لکـشم  نیا  لح  یارب  دسر  یم رظن  هب.تسا  ناشدوخ  هدیا  هقیلـس و  ساسا  رب 

.تسا زاین  هعماج  و 
.دنا هدرک هدافتسا  هلئسم  نیا  رد  طساو  هقلح  ناونع  هب  ملع  نیجورم  زا  مه  رگید  یاهروشک  رود  یاه  لاس زا 

دنناوـت یم مدرم ، هماـع  ناـبز  نـینچمه  مـلع و  هـب  ندوـب  انـشآ  لـیلد  هـب  هـک  دنتـسه  یــصصختم  دارفا  مـلع ؛ نـیجورم 
.دنشاب هاگشناد  مدرم و  نایم  یا  هطساو

رگ و تعنــــص اـــت  هـــتفرگ  یداـــع  مدرم  زا  فـــلتخم ؛ راـــشقا  نـــیب  ار  یهاگــــشناد  یاـــه  شهوژپ دـــنناوت  یم دارفا  نـــیا 
رتکد.دـننک انـشآ  فلتخم  یاه  شهوژپ عفانم  اب  ار  اه  نآ یـصصخت  ریغ  هداس و  نابز  اب  دـنهد و  هعاشا  راذـگ ، تساـیس

مینک یموـمع  ار  مـلع  میناوـتب  اـم  هزادــنا  ره  هـب  دــیوگ : یم روـشک  رد  مـلع  جــیورت  تـیمها  هـب  هراـشا  اــب  یرظتنم ؛ یلع 

 



یاـه نوـبیرت رد  ساـسا  یب  بلاـطم  نتــشون  نـتفگ و  یگدز و  ماوـع  دـش و  دــهاوخ  رادروـخرب  یرتـشیب  دــشر  زا  هعماـج 
.درک دهاوخ  ادیپ  شهاک  اه  هناسر  عماجم و  ای  یمومع و 

ساسا یب  یبلاطم  اب  زور  ره  اه  نآ ناور  هتفای و  تاجن  یناشیرپ  زا  مدرم  هعماج و  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  راک  نیا  هجیتن 
ناهفـصا یکــشزپ  موـلع  هاگــشناد  یرواـنف  تاـقیقحت و  نواـعم  درمناوـج ؛ وـج  قـح قیاقــش  رتـکد.دوش  یمن راد  هشدـخ 

دوــبن ناراذـــگ و  تسایـــس نارگـــشهوژپ و  ناـــیم  هلـــصاف  دوــجو  ار  روـــشک  رد  شهوژپ  یور  شیپ  شلاـــچ  نیرتـــمهم 
نودــب تامیمــصت  هـب  رجنم  ییوــس  زا  عوــضوم  نــیا  درک : راــهظا  تــسناد و  یملع  دــهاوش  رب  ینتبم  یراذــگ  تساــیس

دماــح رتکد.دــنهد  یم تـسد  زا  ار  هـنیمز  نـیا  رد  تیلاــعف  هزیگنا  نارگــشهوژپ  رگید  یوـس  زا  هدــش و  یملع  هناوتــشپ 
جورم یاه  هرهچ تفگ : درک و  هراشا  روشک  ناگبخن  مدرم و  یارب  طساو  هقلح  دوجو  هناـگود  تعفنم  هب  زین  روپ  ییاـفص

نآ مجح  زا  دـننک و  دراو  یفیق  کی  رد  ار  ماوع  عیـسو  مجح  هک  تسا  نیا  ناشفدـه  همه  یجیورت  یاه  تیلاعف ملع و 
.دننک مک 

.دننک یم رپ  ندرگ  اب  ار  تسد  رس و  نیب  فاکش  عقاو  رد  هعماج ، رد  ییاه  هعومجم نینچ 
.دنتسه راد  هنماد یاه  هورگ اه  نیا

.دننک یگدنز  هعماج  نآ  رد  دنناوتب  عقاو  رد  دنوشن و  اوزنا  راچد  مه  ناگبخن  دوش  یم ثعاب  تامدقا  نیا 
ار ناـشفرح  رتـشیب  هک  دـنورب  ییاـج  هب  دـننک و  ترجاـهم  دـمهف ، یمن ار  ناـشفرح  یـسک  هعماـج  رد  هک  دـننکن  ساـسحا 

! دنمهفب
.میدرکن ادیپ  تسد  یگدنز ، یارب  ملع  موهفم  هب  زونه  ام  یلک  روط  هب 
.میوش یمن  هدنزرس  نآ  اب  مینک و  یمن فیک  یزرو  ملع  ملع و  اب  ام 

تـسکش کی  ام  نم ، رظن  هب  تسا و  یمهم  یلیخ  قاـفتا  دـتفاین ، قاـفتا  اـم  هعماـج  رد  یگدـنز ، ملع و  لاـصتا  نیا  رگا 
زا یریگ  هرهب اـب  دـسر ؛ یم رظن  هـب  نیـصصختم  یاـه  تبحـص هـب  هجوـت  اـب.درک  میهاوـخ  هـبرجت  ناـم  خـیرات رد  ار  یندـمت 

یدربراـک یاـه  شهوژپ قیرط  نیا  زا  اـتدرک  حیرـشت  نارگـشهوژپ  یارب  ار  مدرم  یاـهزاین  ناوت  یم جورم  دارفا  صـصخت 
.دریگ ماجنا  یرتشیب 

ار یگدز  ماوع دـنربب و  الاب  هعماج  رد  زین  ار  یملع  تینالقع  دـنناوت  یم مدرم  اب  یوق  طاـبترا  لـیلد  هب  دارفا  نیا  نینچمه 
.دننک رت  مک هعماج  رد 

هدهاشم نارگشهوژپ  هک  ینامز  دننک ، یریگولج  زین  ناگبخن  نارگشهوژپ و  ندنام  روجهم  زا  دنناوت  یم یتح  نیجورم 
ادـیپ دوخ  هار  همادا  یارب  یرتشیب  هزیگنا  دوش ، یم هتفریذـپ  نیلوئـسم  مدرم و  نیب  رد  ناـش  یملع یاـه  هتفاـی هک  دـننک 

.دننک یم
ماـجنا یارب  ار  هـنیمز  شهوژپ ، هلئــسم  هـب  مدرم  هجوـت  ندرک  بـلج  اــب  دــناوت  یم نـیجورم  زا  نـتفرگ  کــمک  نـینچمه 

.دنک مهارف  یصوصخ  شخب  یلام  یاه  تیلاعف
تالکـشم زا  یــشخب  دـنهد و  هعاـشا  هعماـج  رد  ار  یملع » رذـن   » مدرم فرط  زا  یلاـم  عباـنم  بـلج  اـب  دـنناوت  یم اـه  نآ

تفایرد ناوت  یم روشک ، رد  شهوژپ  رما  نیصصختم  یاه  تبحص یـسررب  اب.دننک  رت  مک ار  روشک  شهوژپ  ماظن  یلام 
هب هجوت   » و رگـشهوژپ » هبناج  همه عماج و  شزومآ  «، » یباـیزرا ماـظن  رد  یرگنزاـب   » یدربهار مادـقا  هس  ماـجنا  اـب  هک 
رود نامه  هک  ار  نارگشهوژپ  یلصا  تالکشم  ناوت  یم هاگشناد ،» هعماج و  نیب  طساو  یاه  هقلح ناونع  هب  نیجورم 
داد شهاک  ار  تسا  هار  همادا  یارب  یگزیگنا  یب حیحـص و  شهوژپ  شور  زا  یهاگآان  شهوژپ ، یلـصا  تلاسر  زا  ندـش 

انسیا.درک رتراومه  روحم  شهوژپ داصتقا  کی  هب  ندیسر  یارب  ار  ریسم  تامادقا ، نیا  اب  و 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

اناد یشهوژپ -  تیلاعف  دوبهب  لاب  ود  شزومآ  یبایزرا و  روشک / رد  شهوژپ  یاهرگا  اما و   

زوینوکا دشاب -  دیاب  هک  هچنآ  تمس  هب  شهوژپ  ماظن  یراذگ  لیر  

زوینوکا درک - ؟ دیاب  هچ  شهوژپ  تیعضو  دوبهب  یارب   
 



انسیا دشاب -  دیاب  هک  هچنآ  تمس  هب  شهوژپ  ماظن  یراذگ  لیر  

ربخ داحتا  درک - ؟ دیاب  هچ  شهوژپ  تیعضو  دوبهب  یارب   

۲۹۲۹
رذآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۴۵

زوینوکا یلصا : عبنم   ۳۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۵   ۰   ۰   / اناد   

سیورس اناد ، یرازگربخ  روداد ، نینزان 
دروم ًابیرقت  دراد ، یکدنا  یهدرمث  ام  روشک  رد  شهوژپ  قیقحت و  هکنیا  هب  داقتعا  شزومآ ؛

شهوژپ نیا  زا  دنهاوخ  یم  هک  تسا  یزکارم  یتح  نارگشهوژپ و  ناققحم ، یملع ، یاهدحاو  لوبق 
یریذپریثأت یراذگریثأت و  ةنماد  هک  اجنآ  زا.دنریگ  یم  هرهب  اه 

نشور یارب  یمادقا  ره  هزورما  تسا ، حرطم  یلم  حطس  رد  یملع  تاقیقحت  یشهوژپ و  یاه  تیلاعف
.تسا تیمها  زئاح  نآ ، یور  شیپ عناوم  قیقحت و  هاگیاج  نتخاس 

یرادروخرب معز  هب  ام  روشک  یلیالد  هچ  هب 
یاه ماگ تاقیقحت ، ةنیمز  رد  تسا  هتسناوتن  ققحم  یاهورین  شخب و  نیا  رد  هوقلاب  تاناکما  زا 

.دیامن تیوقت  شخب  نیا  رد  ار  دوخ  صصختم  یاهورین  زا  یرایسب  ةزیگنا  درادرب و  یرثؤم 
نیا

.دش دهاوخ  هتخادرپ  نآ  هب  هلاقم  نیا  رد  هک  تسا  یلاؤس 
هک دنا  هدیقع نیا  رب  نارظنبحاص  زا  یا  هدع

نیمه هب  دنزاس و  یمن نشور  قیقحت  زا  ار  دوخ  شناد  ام ، نالوئسم  ناگتخودنا و  شناد  ًاتدمع 
بلغا دوش ، یم رهاظ  نآ  ندمآ  راب  ندناسر و  رمث  هب  اب  هک  شهوژپ  قیقحت و  یعقاو  ةرهچ  لیلد 

.تسین هدهاشم  لباق 
دننک و یم هدهاشم  یدودحم  هتسب و  بوچراهچ  رد  ار  تاقیقحت  دنور  نانآ 

شناد هب  ام  یملع  ةدوزفا  یلو  دنا  هتشون ام  ناداتسا  دنیوگ : یم نینچ  ماجنارس  یفیصوت  رد 
ناوت یم دسر ، یمن بولطم  ًاتبسن  جیاتن  هب  روشک  یاه  شهوژپ تاقیقحت و  نوچ  تسا و  مک  دوجوم ،

.درادن دوجو  قیقحت  یعقاو  یضاقتم  هک  تفرگ  هجیتن 
دنک یم تساوخرد  ار  قیقحت  یسک  یترابع  هب 

، دنک یم ساسحا  یزاین  هک  دهد  یم ماجنا  یسک  دراد و  رایتخا  رد  یا  هجدوب راک  نیا  یارب  هک 
رد دسر و  یمن پاچ  هب  نآ  جیاتن  دوش و  یمن هتفرگ  راک  هب  ندش  نومزآ  یارب  قیقحت  لصاح  اما 

.دناوخ یمن ار  نآ  مه  یسک  هجیتن ،
یگتفای هعسوت یگدنلاب و  صخاش  نیرتزراب  هک  اجنآ  زا 

، دنناد یم روشک  نآ  یدربراک  یملع و  یاه  شهوژپ هناروآ و  نف یاه  ییاناوت رد  ار  روشک  کی 
قیقد تخانش  مزلتسم  یدربراک ، یملع و  یاه  شهوژپ یروآ و  نف ییآراک  تیفرظ و  شیازفا  اذل 
یلام عبانم  صصختم ، یناسنا  یورین  زا  یا  هعومجم هک  تسا  دوجوم  ةوقلاب  یاه  هفلؤم عبانم و 

یشهوژپ یشهوژپ تیلاعف   تیلاعف دوبهب   دوبهب لاب   لاب ودود   شزومآ   شزومآ یبایزرا  وو   یبایزرا روشک / / روشک ردرد   شهوژپ   شهوژپ یاهرگا   یاهرگا اما  وو   اما

یـــسررب اــب  .دــننک  يم تيلاــعف  يعاــمتجا  يگدــنز  يياــيوپ  یارب  هــک  دنتـــسه  گــنهرف  رکف و  هزوــح  ناــشکتمحز  نارگـــشهوژپ ،
«، یباـیزرا ماـظن  رد  یرگنزاـب   » یدربـهار نیداـینب و  مادــقا  هـس  ماـجنا  اـب  هـک  تفاـیرد  ناوـت  یم رما ، نیــصصختم  یاــه  تـبحص

ناوت یم هاگـشناد ،» هعماج و  نیب  طساو  یاه  هقلح ناونع  هب  نیجورم  هب  هجوت   » و رگـشهوژپ » هبناج  همه عماـج و  شزومآ  »
.درک افوکش  ار  روشک  شهوژپ  ماظن 
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.دهد یم لیکشت  ار  یدبلاک  یاضف  تازیهجت و  یتاعالطا ، و 
هیزجت شزادرپ ، یروآدرگ ، تسا  یهیدب 

.دوش یدربراک  هدش و  باسح  شهوژپ  کی  یاشگهار  دناوت  یم هک  تسا  تاعالطا  هعومجم  لیلحت  و 
نیا رد  دیسر و  مامتا  هب  لاس ۹۹  شهوژپ  هتفه 

نالوئسم هاگدید  زا  روشک  شهوژپ  یاه  تفآ تالکشم و  شرازگ ، هبحاصم و  اه  هد  بلاق  رد  تدم 
.تفرگ رارق  یسررب  دروم  هصرع  نیا  نالاعف  و 

زا یخرب  ناوت  یم تاراهظا  نیا  یدنب  عمج اب 
یاه مدق اب  هکارچ  درک  داهنشیپ  ینیب و  شیپ  ار  روشک  رد  شهوژپ  تالکشم  لح  یارب  هیلوا  تامادقا 

رد ار  شهوژپ  ریسم  دش و  رود  اه  مقر اهددع و  زا  ناوت  یم نیداینب ، تارییغت  تهج  رد  کچوک 
.درک یراذگ  لیر دشاب » دیاب  هک  هچ  نآ  » تهج

نیلوئسم نارگشهوژپ و  نایوجشناد ، اب  هبحاصم  رد 
نارگشهوژپ یبایزرا  ماظن  تالضعم  دوش ، یم رارکت  تارک  هب  هک  یدراوم  زا  یکی  روشک  یاه  هاگشناد

.تسا هلاقم  دادعت  ساسا  رب 
هدش ثعاب  رتشیب ، تالاقم  دادعت  ساسا  رب  قیوشت  یبایزرا و  هویش 

شومارف روشک  رد  شهوژپ  یلصا  تلاسر  دنورب و  فرص  یسیون  هلاقم تمس  هب  نارگشهوژپ  یخرب  هک 
.دوش

تالوصحم شهوژپ و  دیوگ : یم دروم  نیا  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سییر  یمیلس ؛ نیسح  رتکد 
.دوش فیرعت  ییوجشناد  کرتشم  راک  زا  هدمآرب  هلاقم  مه  نآ  هلاقم و  رد  دیابن  افرص  یشهوژپ 

یاه ماظن هتبلا  هک  تسا  یداینب  لاکشا  کی  عوضوم ، نیا  ام  یاه  یبایزرا ماظن  رد  هنافساتم 
کی دیوگ  یم ام  هب  اه  ماظن نیا  یتقو  تسا ؛ هدرک  لیمحت  ام  هب  ار  نآ  یناهج  یاه  یدنب هبتر 
قح دنکن  هئارا  ماظن  نیا  رد  هلاقم  زا  یصخشم  دادعت  هنایلاس  روط  هب  هک  ینامز  ات  هاگشناد 

دودح لاس  رد  ام  دیتاسا  هک  دوش  یم ثعاب  نیا  درادن ، ار  یدنب  هبتر یاه  ماظن رد  دورو 
.دوش اه  گنیکنر نیا  دراو  ام  یاه  هاگشناد ات  دننک  دیلوت  هلاقم  ای ۴۰   ۳۰

هاگشناد یملع  تایه  وضع  لدنشور ؛ اضرمالغ  رتکد 
تسا نیا  شهوژپ  یلصا  تیهام  دیوگ : یم شهوژپ  یلصا  تیهام  رب  دیکات  اب  ناتسلگ  یکشزپ  مولع 

هدافتسا اب  شهوژپ و  ماجنا  اب  دنک  یم یعس  رگشهوژپ  دوش و  یم حرطم  رگشهوژپ  یارب  یلاوس  هک 
.دنک ادیپ  ار  لاوس  خساپ  یملع  یاه  شور زا 

هب خساپ  یارب  دیاب  یشهوژپ  ره  رگید  ترابع  هب 
تسا نکمم  دشاب ، هتشاد  نیا  زا  ریغ  یرگید  فده  ره  رگشهوژپ  رگا  دوش و  ماجنا  صخشم  لاوس  کی 

نکمم نآ  ررض  نایز و  اضعب  هکلب  دشابن ، دیفم  اهنت  هن  دوش و  جراخ  دوخ  یلصا  ریسم  زا  شهوژپ 
.دشاب نآ  دیاوف  زا  رتشیب  تسا 

کردم تفایرد  فده  اب  افرص  یرتکد  وجشناد  رگا  لاثم ، روطب 
خساپ نتفای  یارب  شهوژپ  ماجنا  ینعی   ) شهوژپ یلصا  تیهام  هب  یهجوت  دهد و  ماجنا  شهوژپ  ارتکد 

هنافساتم هک  تشاد  دهاوخن  هارمه  هب  ار  یبوخ  جیاتن  شهوژپ  نیا  انئمطم  دشاب ، هتشادن  لاوس ) کی 
.دوش یم ماجنا  کردم  تفایرد  فده  اب  افرص  اه  شهوژپ یخرب  هک  دهد  یم ناشن  ام  هعماج  تیعقاو 

هدهاشم اضعب  دنک و  یم قدص  زین  اه  هاگشناد رد  یملع  تئیه  یاضعا  یاقترا  دروم  رد  عوضوم  نیا 
شهوژپ تلاصا  تیهام و  هب  یفاک  هجوت  شهوژپ  ماجنا  رد  یملع  تئیه  وضع  هک  یدراوم  رد  هک  دوش  یم

لصاح اه  شهوژپ نآ  زا  بولطم  جیاتن  دهد ، ماجنا  شهوژپ  اقترا  تفایرد  یارب  افرص  هتشادن و 
.دوش یمن

 



یسدنهم هدکشناد  یشهوژپ  تنواعم  کاپ ؛ سابع  رتکد 
ار یشهوژپ  یاه  تیلاعف هعماج و  یاهزاین  نایم  بسانت  مدع  لیلد  زین  انیس  یلعوب  هاگشناد 

ابلاغ ار  ملع  دیلوت  شهوژپ و  هک  تسا  یوحن  هب  روشک  رد  ام  یراذگ  فده هک  تسناد  عوضوم  نیا 
، اه هاگشناد یدربهار  همانرب  یراذگ و  تسایس  هجیتن  رد  مینک و  یم  هصالخ  هلاقم  پاچ  هئارا و  رد 

.تسا هدرک  ادیپ  اه  یدنب هبتر دادعا و  هب  هجوت  تالاقم و  پاچ  رد  یمک  هبنج  رتشیب 
همادا یو 

هاگشناد یاه  تیرومام ایند ، یاه  هاگشناد یدربهار  همانرب  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  داد :
یاه ناسنا تیبرت  یداصتقا ، طیارش  دوبهب  رشب ، یگدنز  تیفیک  دوبهب  هلمج  زا  هعماج  لئاسم  لح 

هجوت روشک  یاه  هاگشناد تیرومام  هب  رگا  یلو  تسا  هدش  فیرعت  رادم  نوناق ریذپ و  تیلوئسم 
، مالسا ناهج  یاه  هاگشناد  نایم  رد  لوا  هبتر  هب  ندیسر  دننام  یمک  لئاسم  هب  رتشیب  مینک ،
هقطنم کی  یاه  هاگشناد  نیب  رد  لوا  هبتر  هب  ندیسر  ناهج ، یاهاگشناد  نیب  هاگشناد  هبتر  دوبهب 

.میوش یم  هجاوم  رگید  یمک  دراوم  و 
شزومآ هوحن  زا  دیتاسا  نایوجشناد و  زا  یخرب  شهوژپ  شیور  یارب  رگشهوژپ  شزومآ  هب  یدج  هجوت 

شهوژپ تافآ  رد  ار  حیحص  شزومآ  مدع  شقن  دنتشاد و  تیاکش  اه  شزومآ ندوبن  هبناج  همه وجشناد و 
.دنتسناد یم گنر  رپ  یشهوژپ  تافلخت  صوصخ  هب 

هاگشناد هفسلف  داتسا  روپ ؛ ییافص دماح  رتکد 
شور سرد  رضاح  لاح  رد  دیوگ : یم قیقحت  شور  سرد  وجشناد و  شزومآ  تیمها  هب  هراشا  اب  ناهفصا 

! قیقحت شور  هن  تسا  قیقحت » شراگن   » سرد سناسیل ، هرود  رد  قیقحت 
هنوگچ دریگ  یمن دای  وجشناد 

.دنک هلئسم  ریگرد  ار  شیاه  هغدغد دنک و  دورو  دنک ، روغ  یا  هلئسم کی  رد  دیاب 
اه قافتا نیا 

نیا نتشون و  هلاقم  لها  همه  هک  ییاهداتسا  دراد ، یصصخت  یاه  سرد وجشناد  نالا  ...دتفا  یمن
.دنتسه شیامه  نآ  شیامه و 

هتسه دنک ، یم دیلقت  یتقو  دنک ، دیلقت  تسا  روبجم  زین  وجشناد 
.دنک یمن ادیپ  ار  یشهوژپ  رکفت  اه و  شور هیام  نورد و 

دیاب هرابود  دسر و  یم ارتکد  هب 
.دنک دیلقت 

.درادن یشهوژپ  رکفت  یلو  دسر ، یم ارتکد  هب  وجشناد  روط  نیا
رما هب  یرتشیب  هجوت  اه  هاگشناد زا  یخرب  رد 

شهوژپ یاه  تفآ ضرعم  رد  رتمک  رتشیب ، یهاگآ  لیلد  هب  نایوجشناد  رطاخ  نیمه  هب  دوش  یم شزومآ 
.دنریگ یم  رارق 

نارهت هاگشناد  یوجشناد  قوقح  ینابم  هقف و  یرتکد  یوجشناد  یسوواط ؛ بنیز 
دنهدب ماجنا  یشهوژپ  راک  دیاب  روطچ  هک  دنا  هدیدن شزومآ  نایوجشناد  : » دیوگ یم صوصخ  نیا  رد 

.تسا تخس  یلیخ  راک  تسین ، دلب  هک  یسک  یارب  و 
.میتشاد قیقحت  شور  دحاو  راهچ  قداص ) ماما  هاگشناد  رد    ) ام سناسیل  عطقم  رد 

دندوب هدرک هبرجت  ناشدوخ  هک  ییاهزیچ  ناریا ، رگ  شهوژپ یوناب  هداز  میظع رتکد  مناخ  اج  نآ
.دنداد شزومآ  ام  هب  ار  تشاد  زاین  وجشناد  و 

.قیقحت شور  یاه  باتک زا  رتارف  یتح 
رد اما 

 



هب یدحاو  هن  شهوژپ و  قالخا  مان  هب  یدحاو  هن  ام  دنهاوخ  یم همان  نایاپ هک  ارتکد  دشرا و 
.میتشادن قیقحت  شور  مان 

ییاه یسالک مه یلو  مدید  یسانشراک  هرود  رد  ار  اه  شزومآ نیا  نم 
کی هویش  اب  یتح  دندوبن و  دلب  ار  بلاطم  نیا  اعقاو  متشاد  یرتکد  دشرا و  یاه  هرود رد  هک 

.دندوبن انشآ  لگوگ  رد  یصصخت  چرس 
ربتعم یملع  یاوتحم  هئارا  یاه  تیاس اب  یتح  دارفا  نیا 

! دننک یم هدافتسا  ...و  ایدپ  یکیو زا  دننک و  هیهت  یقیقحت  بلطم  کی  دنناوتب  هک  دنتسین  انشآ 
«. دنک هئارا  یبوخ  یقیقحت  بلطم  دناوت  یمن هدعاقلا  یلع درف  نیا 

هوحن عماج  حیحص و  شزومآ  اب  دسر  یم رظن  هب 
صصختم یورین  ناوت  یم هک  نیا رب  هوالع  حیحص ؛ رکفت  اب  دارفا  ندرک  انشآ  دنم و  ماظن شهوژپ 

هک یتافآ  زا  ناوت  یم درک ، انشآ  شهوژپ  یلصا  تلاسر  اب  انشآ  نهذ و  رازبا  هبعج  هب  زهجم 
.درک یریگولج  زین  دراد  دوجو  شهوژپ  هار  رس  رب 

وجشناد دوشن ، هداد  شزومآ  شهوژپ  حیحص  شور  رگا 
.دوش یم رود  دوخ  یلصا  ریسم  زا  شهوژپ  دور و  یم دیلقت  تمس  هب  شهوژپ  یارب 

نیلوا شزومآ 
.تسا روحم  شهوژپ بصعت و  زا  رود  رکفت ، اب  انشآ  یا  هعماج هب  ندیسر  یارب  مدق 

نیب طابترا  داجیا  یارب  نیجورم  شقن  هب  هجوت 
زا هک  عوضوم  نیا  زا  نارگشهوژپ  زا  یرایسب  هعماج  هاگشناد و 

دنیوگ یم دنراد و  تیاکش  دوش ، یمن هدافتسا  نیلوئسم  طسوت  هعماج و  رد  ناشیاه  شهوژپ جیاتن 
.دوش یم اه  نآ ندش  هزیگنا  یب ثعاب  هلئسم  نیا  هب  هجوت  مدع 

تفاب یسدنهم  یرتکد  یوجشناد  ول ؛ فجن هیضار 
.دوش یمن هجوت  شهوژپ  هب  ام  روشک  رد  : دیوگ یم صوصخ  نیا  رد  ناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد 

هجیتن
دوش یم ملع  دیلوت  هب  روشک  رد  یمک  یلیخ  هجوت.دنام  یم یقاب  هلاقم  تروص  هب  طقف  اه  شهوژپ

تالوصحم دیلوت  داصتقا و  رد  ار  نآ  هجیتن  ام  دنام و  یم هلاقم  هلحرم  رد  طقف  ملع  دیلوت  و 
.مینیب یمن ...و  فلتخم 

یتادراو تالوصحم  همه  هک  مدید  هدوب  یکشزپ  یسدنهم  ما  هتشر نوچ  نم 
.دنتسه

.دوش مادختسا  دناوتب  ات  دشاب  کردم  لابند  هب  افرص   دشاب و  هتشادن  ار  مزال  هزیگنا  وجشناد  هک  دوش  یم ثعاب  نیمه 
دشرا یسانشراک  یوجشناد  مانشوخ ؛ هزمحریما 

.دنرادن شهوژپ  هب  نتخادرپ  یارب  یفاک  هزیگنا  نایوجشناد  تسا : دقتعم  زین  فیرش  هاگشناد  داصتقا 
.درادن رادیرخ  ام  روشک  رد  یشهوژپ  یاه  هتفای دسر  یم رظن  هب  نوچ 

تعنص نیب  یطابترا  رگا 
شالت وجشناد  دراد ، رادیرخ  هعماج  رد  ششهوژپ  هک  تسناد  یم وجشناد  تشاد و  دوجو  هاگشناد  و 

.درک یم یرتشیب 
اه شهوژپ زا  یخرب  هک  دوش  یم ناونع  نینچمه 

هعماج تالکشم  لح  هب  دنناوت  یمن دنرادن و  رارق  اتسار  کی  رد  هعماج  یاهزاین  اب  رد  روشک  رد 
.دننک کمک 

مولع ترازو  یشهوژپ  یراذگ  تسایس یزیر و  همانرب رتفد  لکریدم  یفیرش ؛ نسحم  رتکد 

 



( تسا صصختم  رگشهوژپ  شزومآ  هک   ) لوا هلحرم  ام  ردقچ  ره  دیوگ : یم عوضوم  نیا  هب  هراشا  اب 
.تشاد دهاوخن  یشخبرثا  دشاب  هعماج  زاین  زا  رود  شهوژپ  عوضوم  اما  میهد ، ماجنا  بوخ  ار 

عوضوم
هعماج نارگشهوژپ و  نیب  میقتسم  طابترا  دیاب  هکلب  دوش  فیرعت  هاگشناد  طسوت  دناوت  یمن شهوژپ 

یلو دننک  یم راک  یبوخ  هب  دیتاسا  دریگن ، لکش  یبوخ  هب  طابترا  نیا  رگا  دشاب  هتشاد  دوجو 
هقیلس  ساسا  رب  دننک  یم باختنا  هک  یتاعوضوم 

.تسا ناشدوخ  هدیا  و 
هقلح کی  هب  لکشم  نیا  لح  یارب  دسر  یم رظن  هب 

.تسا زاین  هعماج  نایهاگشناد و  نیب  طساو 
ملع نیجورم  زا  مه  رگید  یاهروشک  رود  یاه  لاس زا 

.دنا هدرک هدافتسا  هلئسم  نیا  رد  طساو  هقلح  ناونع  هب 
دنتسه یصصختم  دارفا  ملع ؛ نیجورم 

مدرم نایم  یا  هطساو دنناوت  یم مدرم ، هماع  نابز  نینچمه  ملع و  هب  ندوب  انشآ  لیلد  هب  هک 
.دنشاب هاگشناد  و 

مدرم زا  فلتخم ؛ راشقا  نیب  ار  یهاگشناد  یاه  شهوژپ دنناوت  یم دارفا  نیا 
اه نآ یصصخت  ریغ  هداس و  نابز  اب  دنهد و  هعاشا  راذگ ، تسایس رگ و  تعنص ات  هتفرگ  یداع 

.دننک انشآ  فلتخم  یاه  شهوژپ عفانم  اب  ار 
جیورت تیمها  هب  هراشا  اب  یرظتنم ؛ یلع  رتکد 

یرتشیب دشر  زا  هعماج  مینک  یمومع  ار  ملع  میناوتب  ام  هزادنا  ره  هب  دیوگ : یم روشک  رد  ملع 
یمومع و یاه  نوبیرت رد  ساسا  یب  بلاطم  نتشون  نتفگ و  یگدز و  ماوع  دش و  دهاوخ  رادروخرب 

.درک دهاوخ  ادیپ  شهاک  اه  هناسر  عماجم و  ای 
هعماج و هک  دوب  دهاوخ  نیا  راک  نیا  هجیتن 

.دوش یمن راد  هشدخ  ساسا  یب  یبلاطم  اب  زور  ره  اه  نآ ناور  هتفای و  تاجن  یناشیرپ  زا  مدرم 
تاقیقحت نواعم  درمناوج ؛ وج  قح قیاقش  رتکد 

هلصاف دوجو  ار  روشک  رد  شهوژپ  یور  شیپ  شلاچ  نیرتمهم  ناهفصا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  و 
راهظا تسناد و  یملع  دهاوش  رب  ینتبم  یراذگ  تسایس دوبن  ناراذگ و  تسایس نارگشهوژپ و  نایم 

نارگشهوژپ رگید  یوس  زا  هدش و  یملع  هناوتشپ  نودب  تامیمصت  هب  رجنم  ییوس  زا  عوضوم  نیا  درک :
.دنهد یم تسد  زا  ار  هنیمز  نیا  رد  تیلاعف  هزیگنا 

هناگود تعفنم  هب  زین  روپ  ییافص دماح  رتکد 
یاه تیلاعف ملع و  جورم  یاه  هرهچ تفگ : درک و  هراشا  روشک  ناگبخن  مدرم و  یارب  طساو  هقلح  دوجو 

مک نآ  مجح  زا  دننک و  دراو  یفیق  کی  رد  ار  ماوع  عیسو  مجح  هک  تسا  نیا  ناشفده  همه  یجیورت 
.دننک

.دننک یم رپ  ندرگ  اب  ار  تسد  رس و  نیب  فاکش  عقاو  رد  هعماج ، رد  ییاه  هعومجم نینچ 
.دنتسه راد  هنماد یاه  هورگ اه  نیا

دنوشن اوزنا  راچد  مه  ناگبخن  دوش  یم ثعاب  تامدقا  نیا 
.دننک یگدنز  هعماج  نآ  رد  دنناوتب  عقاو  رد  و 

ار ناشفرح  یسک  هعماج  رد  هک  دننکن  ساسحا 
! دنمهفب ار  ناشفرح  رتشیب  هک  دنورب  ییاج  هب  دننک و  ترجاهم  دمهف ، یمن

زونه ام  یلک  روط  هب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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.میدرکن ادیپ  تسد  یگدنز ، یارب  ملع  موهفم  هب 
اب مینک و  یمن فیک  یزرو  ملع  ملع و  اب  ام 

.میوش یمن  هدنزرس  نآ 
یلیخ قافتا  دتفاین ، قافتا  ام  هعماج  رد  یگدنز ، ملع و  لاصتا  نیا  رگا 

.درک میهاوخ  هبرجت  نام  خیرات رد  ار  یندمت  تسکش  کی  ام  نم ، رظن  هب  تسا و  یمهم 
؛ دسر یم رظن  هب  نیصصختم  یاه  تبحص هب  هجوت  اب 

اتدرک حیرشت  نارگشهوژپ  یارب  ار  مدرم  یاهزاین  ناوت  یم جورم  دارفا  صصخت  زا  یریگ  هرهب اب 
.دریگ ماجنا  یرتشیب  یدربراک  یاه  شهوژپ قیرط  نیا  زا 

طابترا لیلد  هب  دارفا  نیا  نینچمه 
رد ار  یگدز  ماوع دنربب و  الاب  هعماج  رد  زین  ار  یملع  تینالقع  دنناوت  یم مدرم  اب  یوق 

.دننک رت  مک هعماج 
زا دنناوت  یم یتح  نیجورم 

دننک هدهاشم  نارگشهوژپ  هک  ینامز  دننک ، یریگولج  زین  ناگبخن  نارگشهوژپ و  ندنام  روجهم 
همادا یارب  یرتشیب  هزیگنا  دوش ، یم هتفریذپ  نیلوئسم  مدرم و  نیب  رد  ناش  یملع یاه  هتفای هک 

.دننک یم ادیپ  دوخ  هار 
مدرم هجوت  ندرک  بلج  اب  دناوت  یم نیجورم  زا  نتفرگ  کمک  نینچمه 

.دنک مهارف  یصوصخ  شخب  یلام  یاه  تیلاعف ماجنا  یارب  ار  هنیمز  شهوژپ ، هلئسم  هب 
دنناوت یم اه  نآ

« یملع رذن    » مدرم فرط  زا  یلام  عبانم  بلج  اب 
.دننک رت  مک ار  روشک  شهوژپ  ماظن  یلام  تالکشم  زا  یشخب  دنهد و  هعاشا  هعماج  رد  ار 

رد شهوژپ  رما  نیصصختم  یاه  تبحص یسررب  اب 
شزومآ «، » یبایزرا ماظن  رد  یرگنزاب   » یدربهار مادقا  هس  ماجنا  اب  هک  تفایرد  ناوت  یم روشک ،

«، هاگشناد هعماج و  نیب  طساو  یاه  هقلح ناونع  هب  نیجورم  هب  هجوت   » و رگشهوژپ » هبناج  همه عماج و 
زا یهاگآان  شهوژپ ، یلصا  تلاسر  زا  ندش  رود  نامه  هک  ار  نارگشهوژپ  یلصا  تالکشم  ناوت  یم

ریسم تامادقا ، نیا  اب  داد و  شهاک  ار  تسا  هار  همادا  یارب  یگزیگنا  یب حیحص و  شهوژپ  شور 
هاگیاج / ایند یملع  تالاقم  رد  انورک  هاگیاجطبترم  بلاـطم.درک  رتراومه  روحم  شهوژپ داـصتقا  کـی  هب  ندیـسر  یارب  ار 
یملع بلقتدریگب  ضرق  شا  هلاقم  یارب  ار  یجراخ  دـیتاسا  مسا  دوش  یم  روبجم  یناریا  داتـسا  یتقوناهج  رد  ناریا   ۱۲
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هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوینوکا دشاب -  دیاب  هک  هچنآ  تمس  هب  شهوژپ  ماظن  یراذگ  لیر  

زوینوکا درک - ؟ دیاب  هچ  شهوژپ  تیعضو  دوبهب  یارب   

تسیمونوکا ناریا  درک - ؟ دیاب  هچ  شهوژپ  تیعضو  دوبهب  یارب   

انسیا دشاب -  دیاب  هک  هچنآ  تمس  هب  شهوژپ  ماظن  یراذگ  لیر  

ربخ داحتا  درک - ؟ دیاب  هچ  شهوژپ  تیعضو  دوبهب  یارب   
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انسیا یلصا : عبنم   ۱۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / مولع  ترازو   

سیئر یمیلس  نیـسحرتکد  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  زا  لــقن  هـب  موـلع  ترازو  یموـمع  طــباور  لــک  هرادا  شرازگ  هـب 
هعماـج و رب  یا  هدرتـسگ تاریثأـت  دـناوت  یم یناـسنا  مولع  تفگ : یزاـجم  ییاـمهدرگ  نیا  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد 

یاه یدـنمزاین هب  لین  یارب  یماظن  تعیبط و  اب  یراگزاس  یارب  اه  ناـسنا ناوت  یاـنعم  هب  نآ  عسوم  موهفم  رد  تعنص 
.دراذگب یاجرب  هعماج ، رد  اه  هدیدپ نتخاسرب  هعماج و 

شقن دـنناوت  یم یعامتجا  یناسنا و  مولع  مه  زاب  مینادـب ، یا  هناخراک دـیلوت  یاـنعم  هب  ار  تعنـص  رگا  یتح  دوزفا : یو 
.دننک افیا  یتیمهارپ  رایسب 

نیا رگا  هـک  دــهد  یم ناــشن  یرواــنف  یروآوــن و  متــسیسوکا  ندروآ  دوــجو  هــب  یارب  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  هـبرجت 
.دزاس نوگرگد  ار  هاگشناد  موهفم  انعم و  دناوت  یم دبای ، جیورت  متسیسوکا 

.دزاس مهارف  ناگتخومآ  شناد یارب  ار  یتلودریغ  لاغتشا  یاه  هنیمز دناوت  یم متسیسوکا  نیا 
هزوـح رد  هدـنز  یاـه  هاگــشیامزآ یرواـنف ، دـشر و  زکارم  زا  یا  هعوـمجم هـکنیا  ناـیب  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 

فیرعت طیارـش  نیا  اـب  درک : راـهظا  میا ، هدروآ دوـجو  هـب  متـسیسوکا  نـیا  رد  ار  یروآوـن  تیقـالخ و  زکرم  یناـسنا ، موـلع 
.تسا هدمآ  دوجو  هب  یهاگشناد  طیحم  زا  یتوافتم 

هجدوب تاناکما و  زا  هدافتـسا  نودـب  رفن  نونکا ۳۵۰  مه  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یرواـنف  یروآون و  موـب  تسیز  رد 
.دنا هدرک داجیا  دوخ  یارب  دمآرد  درایلیم  هتشذگ ۶۰  لاس  رد  دنتسه و  لاعف  یتلود 

.تسا هدش  رقتسم  دشر  یروآون و  زکرم  هاگشناد  نیا  یاه  هدکشناد مامت  رد 
تــسیز تیوـقت  یارب  تاـناکما  رگید  زا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  ینیرفآ  تراــهم زکرم  درک : ناــشنرطاخ  یمیلس  رتکد 

.تسا هعماج  رد  ینیرفآراک  موب 
یزاس هدایپ  دوخ  یهاگـشناد  هعماج  رد  ار  نآ  هتفرگ و  وگلا  موب  تسیز  نیا  زا  دنناوت  یم زین  ناتـسناغفا  یاه  هاگـشناد

.دننک
.تسا یناسنا  مولع  هاگشناد  کی  تسخن  تیرومأم  ینیرفآ  تفرعم  هک  میرواب  نیا  رب  نانچمه  ام  دوزفا : یو 

یمالسا یروهمج  تلود  ییارجا و  یاه  هاگتسد یارب  یتروشم  یاه  هشوخ لیکشت  رد  ناریا  گرزب  یاه  هاگشناد هبرجت 
نیرفآ و تفرعم  یاه  هاگـشناد تمـس  هب  مود  لسن  یاه  هاگـشناد زا  روبع  هنیمز  رد  زیمآ  تیقفوم  یاه  هبرجت زا  ناریا 

.تسا هدوب  موس  لسن  نیرفآراک 
رکذ نایاش  ناتسناغفا  یاه  هاگشناد اب  ییابطابط  همالع  یاه  هاگشناد ناداتـسا  کرتشم  یاه  تیلاعف اتـسار  نیمه  رد 

یراذـــــگناینب روــــشک  ود  ناــــیم  ار  کرتــــشم  یروآوــــن  ینیرفآراــــک و  زکارم  تراـــــجت  میناوــــتب  اـــــم  هللااـــــشنا  تــــسا و 
یمـسر تروـص  هـب یدوز  هـب  ناتـسناغفا  ناریا و  یاـه  هاگــشناد نـمجنا  درک  یراودـیما  زاربا  ناـیاپ  رد  یمیلس  رتکد.مینک
تیلاـعف * .دزاـس مهارف  ناتـسناغفا  ناریا و  یاـه  هاگـشناد نمجنا  سیـسأت  یارب  یا  هنیمز هـسلج  نـیا  دوـش و  سیـسأت 

لباک نوتنهوپ  نامتراپد  رد ۹۳  یملع  تئیه  وضع   ۹۰۰
رد یلاـع  تالیـصحت  تفگ : ینانخـس  رد  لـباک  نوـتنهوپ  سیئر  یرباـب ، ناـمثع  دـمحم  رتـکد  ییاـمهدرگ ، نیا  هـمادا  رد 

.تسا رادروخرب  یتدم  دنلب  هنیشیپ  زا  یمسر ، ریغ  تروص  هب ناتسناغفا 
.دراد ار  روشک  نیا  یلاع  تالیصحت  رد  یتوسکشیپ  راختفا  لباک  نوتنهوپ 

.تسا هدرک  یط  اجنیا  هب  ات  ار  یبوخ  ریس  هاگشناد  نیا 

دشدش رازگرب   رازگرب ناتسناغفا   ناتسناغفا ناریا  وو   ناریا یاه   یاه هاگشناد هاگشناد یاسور   یاسور ییامهدرگ   ییامهدرگ

رب یهاگـشناد  یاه  شهوژپ  ریثات  هنیمز  رد  هبرجت  لداـبت   » تیروحم اـب  ناتـسناغفا  ناریا و  یاـه  هاگـشناد  یاـسور  ییاـمهدرگ 
...ینابزیم هب  یزاجم و  تروص  هب  هعماج »

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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.تسا هعماج  فاشکنا  یشهوژپ و  یاهراک  ظاحل  زا  هقطنم  بوخ  یاه  نوتنهوپ  زا  یکی  لباک  نوتنهوپ 
.تسا هدوب  تسود  یاهروشک  زا  یدایز  ناققحم  نایوجشناد و  نابزیم  هاگشناد  نیا  داد : همادا  یو 

.تسا هتشاد  رارق  ناتسناغفا  یدژارت  ریثأت  تحت  هنافسأتم  هاگشناد  نیا  نینچمه 
.تسا یلاع  تالیصحت  اه ، ناغفا یگدنز  داعبا  زا  یکی  لاح  نیا  اب 

.تفرگ یا  هزات  ناج  ناتسناغفا  یلاع  تالیصحت  فاشکنا ، یژتارتسا  زاغآ  اب  ناتسناغفا و  کیتارکومد  ماظن  داجیا  اب 
.درک داجیا  ار  وگخساپ  هتفای و  هعسوت  متسیس  کی  هتشذگ ، ههد  ود  یط  لباک  هاگشناد 

خر هاگـشناد  دوخ  نالک  یژتارتسا  یلم و  یژتارتسا  یریگیپ  اب  هاگـشناد  نیا  تارییغت  درک : دیکات  لباک  نوتنهوپ  سیئر 
.تسا هداد 

.تسا هداد  خر  یا  هظحالم لباق  یاه  تفرشیپ هاگشناد  نیا  یملع  تئیه  یاضعا  یکلسم  فاشکنا  شخب  رد 
.دننک یم تیلاعف  هاگشناد  نیا  نامتراپد  رد ۹۳  یملع  تئیه  وضع  نونکا ۹۰۰  مه 

اقترا وگ  خـساپ  بوچراـچ  کـی  هب  ار  هاگـشناد  رب  مکاـح  ینوناـق  بوچراـچ  هک  دوب  هجاوـم  شلاـچ  نیا  اـب  لـباک  نوـتنهوپ 
دنتسه لیصحت  هب  لوغشم  ناتسچولب  ناتسیس و  هاگشناد  رد  ناغفا  یوجشناد   ۹۲* .دهد

هب ناتسچولب  ناتسیس و  هاگشناد  درک : راهظا  ناتسچولب ، ناتسیس و  هاگـشناد  سیئر  ییاضر ، اضرمالغرتکد  همادا  رد 
زوجم لاس ۹۵  زا  اگـشناد  نیا  تسا ، رادروخرب  ناتـسناغفا  روشک  اب  ییالاب  یگنهرف  یکیدزن  زا  ییایفارغج  برقت  تلع 

.تسا هدوب  یناتسناغفا  نایوجشناد  نابزیم  لاس  تدم ۳  هب  هدرک و  ذخا  ار  یللملا  نیب  یوجشناد  شریذپ 
رادروخرب ناغفا  نایوجـشناد  شریذپ  یارب  ییالاب  تلوهـس  زا  تفاسم  یکیدزن  ظاحل  هب  هاگـشناد  نیا  درک : حیرـصت  یو 

.تسا
لاــح رد  تـسا و  یملع  تـئیه  وـضع  یــشزومآ و ۴۳۰  هورگ   ۵۱ هدکـشناد ، یاراد ۱۱  ناتـسچولب  ناتـسیس و  هاگـشناد 

.دنتسه لیصحت  لوغشم  هاگشناد  نیا  رد  ناغفا  یوجشناد  رضاح ۹۲ 
.دنا هدش لیصحتلا  غراف  ام  هاگشناد  زا  یتبثم  رایسب  تینهذ  اب  نایوجشناد  نیا 

نایوجـشناد یارب  ار  ددرت  ریـسم  هک  دوـش  یم حاـتتفا  رهـش  نیا  رد  یدوزب  زین  راـهباچ  نـهآ  هار  درک : ناـیب  ییاـضر  رتـکد 
.درک دهاوخ  لیهست  ناغفا  هدنیآ 

نیا رد  ناـغفا  یوجـشناد  شریذـپ  قاتـشم  میراد و  ار  یزاـسوراد  یکـشزپ و  مشچ  هتـشر  نیرت  یوـق ناتـسا ، نیا  رد  اـم 
.میتسه اه  هتشر

رایـسب ریـسم  نیا  رد  دـنا و  هداد رییغت  ینیرفآراک  شهوژپ و  هب  ار  دوخ  تیرومأم  نونکا  مه  ناریا  روشک  یاه  هاگـشناد
؛ یـشهوژپ مهم  تاـعوضوم  * .تسا هدوـمن  زاـغآ  ار  دوـخ  تکرح  ریـسم  نـیا  رد  زین  ناتـسیس  هاگـشناد  دـنا ، هدوـب قـفوم 

تاره نوتنهوپ  تیولوا 
زا سپ  سیسأت و  لاس ۱۳۶۷  زا  هاگـشناد  نیا  تفگ : تاره ، نوتنهوپ  سیئر  زیاف ، هللادبعرتکد  ییامهدرگ ، همادا  رد 

.تسا هدش  داجیا  تاره  نوتنهوپ  هژیو  هب  ناتسناغفا و  یاه  هاگشناد رد  یبوخ  تارییغت  لاس ۱۳۸۱ 
هدرتسگ یهاگدـید  تارییغت  دوب و  یعامتجا  مولع  تاـقیقحت  رد  شهوژپ  شقن  ندـش  گـنر  رپ  تارییغت ، نیا  هلمج  زا 

.دوب ناتسناغفا  رد  اهنآ  زا  یشان 
لاغتـــشا تیعـــضو  نوــماریپ  درک ، داــجیا  هاگـــشناد  نــیا  رد  یبـــالقنا  هــک  یمهم  تاـــقیقحت  زا  یکی  درک : حیرـــصت  یو 

.درک ادیپ  باتزاب  هاگشناد  نیا  هلاس  جنپ  نالک  یژتارتسا  رد  مهم  شهوژپ  نیا  جیاتن  دوب و  نایوجشناد 
رد قیقحت  زا ۷۷  شیب  هتـشذگ  یاه  لاس رد  میداد و  رییغت  راک  رازاب  زاین  ساـسارب  ار  هاگـشناد  نیا  یتیبرت  هاگدـید  اـم 

.میا هدرک داجیا  یناسنا  مولع  یاه  هتشر
یللملا نیب  نامزاس  هاگدـید  رییغت  هب  رجنم  هک  ینوناقریغ  یاه  ترجاهم رب  رثؤم  لماوع  یـسررب  درک : راهظا  زیاـف  رتکد 

.تسا هدوب  هاگشناد  نیا  رد  مهم  یاه  شهوژپ زا  دش ، ترجاهم 
هژورپ ود  بوچراچ  رد  زین  ناتـسناغفا  روشک  یداـصتقا  یزاسدـنمناوت  یگنوگچ  یعاـمتجا و  یداـصتقا و  تینما  لـئاسم 

.دش ماجنا  تاره  نوتنهوپ  رد  راب  نیتسخن  یارب  یشهوژپ 

 



یداـصتقا هعـسوت  ناوناـب ، یزاسدـنمناوت  ییارگ ، طارفا  ناتـسناغفا ، فـلتخم  تاـیالو  زا  یلخاد  نارجاـهم  یاـه  شلاـچ
تیبرت هاگشناد ، یعامتجا  یراذگریثأت  * .تسا هدوب  هاگشناد  نیا  یـشهوژپ  تاعوضوم  رگید  زا  ناتـسناغفا  برغ  هزوح 
یشخب هکنیا  هب  هراشا  اب  مه  دهشم  یسودرف  هاگـشناد  سیئر  یفاک ، دمحمرتکدتـسا  هعماج  یانـشآ  درد  نارگـشهوژپ 

درد نارگـشهوژپ  تیبرت  هاگـشناد ، یعاـمتجا  یراذـگریثأت  تـفگ : تـسا ، یرگـشهوژپ  شزوـمآ  اـه ، هاگـشناد تلاـسر  زا 
.تسا هعماج  یانشآ 

.دننک لمع  ینیرفآ  شناد  رد  دوخ  یندمت  هاگیاج  یایحا  یملع و  تیعجرم  هزوح  رد  دیاب  ناتسناغفا  ناریا و  روشک  ود 
اهراتخاس و مزلتـسم  دزاس ، دـمآراک  هعماج ، یارب  ار  اه  شهوژپ نیا  لصاح  دـناوت  یم هک  یموب  تسیز  درک : دـیکات  یو 

.دنک لیهست  ار  یهاگشناد  یاه  هدیا یزاس  یراجت  هک  تسا  یا  هژیو  نیناوق 
دـشر و زکارم  سیـسأت  اـب  و  شناد » یاـنبم  رب  هعماـج  هرادا   » ناـمتفگ داـجیا  اـب  تـسا  هدرک  شـالت  یــسودرف  هاگــشناد 

.دزاس راومه  ار  ریسم  نیا  تعنص  اب  طابترا  یروانف و 
هاگــشناد رد  اـه  هناـخراک  R&D شخب یزاـس  رقتــسم  یرگــشدرگ ، تراـیز و  هدکــشهوژپ  هتفرــشیپ ، یاـه  یرواــنف زکرم 

.تسا هدوب  هاگشناد  نیا  یاه  شالت هرمز  رد  یروانف  سیدرپ  سیسأت  یسودرف و 
ینتبم ناتسناغفا  نایوجشناد  یارب  کرتشم  یامنهار  داتسا  صاصتخا  درک : حیرصت  دهـشم  یـسودرف  هاگـشناد  سیئر 

دشرا و کرتشم  یاه  هرود سیسأت  یسانش ، ندعم  یسانش و  ناسارخ  زکرم  سیسأت  روشک ، ود  کرتشم  تالکـشم  رب 
ناریا و روــشک  ود  یهاگــشناد  یــشهوژپ و  طــباور  تیوــقت  یارب  یـــسودرف  هاگـــشناد  یاهداهنـــشیپ  هــلمج  زا  یرتــکد 
لیلخرتکدـهمجرت هللا فیلأـت و  تیلماـع  سیـسأت  ملع ؛ دـیلوت  یاتـسار  رد  خـلب  هاگـشناد  یژتارتـسا  * .تسا ناتـسناغفا 
هب دراد و  یرتـهب  تیعـضو  رگید  تاـیالو  زا  تینما  ظاـحل  هب  خـلب  هاگـشناد  هکنیا  ناـیب  اـب  خـلب  نوتنهوپ  سیئر  لاوـیلک ،

شـالت هاگــشناد  تـیفیک  تـیمک و  یاـقترا  هـنیمز  رد  اـم  درک : راـهظا  تـسا ، هدوـب  قـفوم  وجــشناد  بذــج  رد  رطاـخ  نـیا 
.میا هدرک ناوارف 

.تسا هدوب  همجرت  فیلأت و  تیلماع  سیسأت  ملع ، دیلوت  یاتسار  رد  هاگشناد  نیا  یژتارتسا 
.تسا رب  نامز  رایسب  یدنیآرف  ملع  دیلوت  یزاس  هنیداهن  هتبلا 

.دجنگ یم  یدربراک  تاقیقحت  عون  رد  هاگشناد  نیا  رد  اه  شهوژپ تاقیقحت و  رتشیب  دشروآدای : یو 
دوـخ یرتــکد  کردــم  ذــخا  لاــح  رد  هاگــشناد  نـیا  ناداتــسا  زا  یرایــسب  دادــعت  شهوژپ ، رما  یرــشب  یورین  هـنیمز  رد 

.دنتسه
لاــح رد  یــشهوژپ  زکارم  هناــخباتک و  سیــسأت  هـنیمز  رد  خــلب  نوــتنهوپ  شهوژپ ، رما  یرازفا  مرن  شخب  صوــصخرد 

.دراد هتشذگ  هب  تبسن  یرتهب  تیعضو  رضاح 
.تسا رادروخرب  یگنهرف  یندمت و  تاقیقحت  هنیمز  رد  ییایفارغج  تیزم  زا  خلب  نیمزرس  زین ، یرازفا  تخس  شخب  رد 

ار دوخ  تیرومأـم  هتـشذگ  لاـس  ود  زا  تسا و  شزومآ  تیبرت و  هاگـشناد ، نیا  تیرومأـم  تفگ : ناـیاپ  رد  لاویلک  رتـکد 
.دنک تکرح  نیرفآراک  موس و  لسن  هاگشناد  تمس  هب  دنک  یم شالت  هداد و  ماجنا  مود  لسن  یاه  هاگشناد هنیمز  رد 

اب یهاگــشناد  یاـه  هتــشر بساـنت  دوـش ، هجوـت  نآ  هـب  ناتــسناغفا  یلاــع  تالیــصحت  رد  دــیاب  هـک  یتاــعوضوم  زا  یکی 
.تسا هاگشناد  ییایفارغج  تیعقوم 

.ل
.ل س ۴۲ /

م ۵۴

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انسیا ناتسناغفا -  ناریا و  روشک  ود  یاه  هاگشناد نمجنا  سیسات   

ارآرهش همانزور  زوینارآرهش -  دوش |  یم سیسات  ناتسناغفا  ناریا و  یاه  هاگشناد نمجنا   

زوینوکا ناتسناغفا -  ناریا و  روشک  ود  یاه  هاگشناد نمجنا  سیسات   
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انقفش ناتسناغفا -  ناریا و  روشک  ود  یاه  هاگشناد نمجنا  سیسات   

۲۹۲۹
رذآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۰۴

انسیا یلصا : عبنم   ۱۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / انقفش   

هب ناتـسناغفا  ناریا و  روشک  ود  یاه  هاگـشناد نمجنا  دـیاب  هکنیا  رب  دـیکات  اب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سییر  انقفش -
روشک ود  نایم  زین  ار  کرتشم  یروآون  ینیرفآراک و  زکارم  تراجت  میناوتب  میراودـیما  تفگ : دوش ، سیـسات  یمـسر  روط 
لداـبت  » ناوـنع اـب  ناتــسناغفا  ناریا و  یاـه  هاگــشناد  یاــسور  ییاــمهدرگ  رد  یمیلس  نیـسح  رتـکد.مینک  یراذـگناینب 

رب یا  هدرتـسگ  تاریثاـت  دـناوت  یم  یناـسنا  موـلع  تفگ : هعماـج » رب  یهاگـشناد  یاـه  شهوژپ  ریثاـت  هـنیمز  رد  هـبرجت 
هب لـین  یارب  یماـظن  تعیبـط و  اـب  یراـگزاس  یارب  اـه  ناـسنا  ناوـت  یاـنعم  هـب  نآ  عـسوم  موـهفم  رد  تعنـص  هعماـج و 

ار تعنـص  رگا  یتح  درک : حیرـصت  همادا  رد  یو.دراذگب  یاجرب  هعماج ، رد  اه  هدیدپ  نتخاسرب  هعماج و  یاه  یدـنمزاین 
.دننک افیا  یتیمها  رپ  رایسب  شقن  دنناوت  یم  یعامتجا  یناسنا و  مولع  مه  زاب  مینادب ، یا  هناخراک  دیلوت  یانعم  هب 

نیا رگا  هـک  دــهد  یم  ناــشن  یرواــنف  یروآوـن و  متــسیسوکا  ندروآ  دوــجو  هـب  یارب  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  هـبرجت 
.دزاس نوگرگد  ار  هاگشناد  موهفم  انعم و  دناوت  یم  دبای ، جیورت  متسیسوکا 

همالع هاگشناد  سیئر.دزاس  مهارف  ناگتخومآ  شناد  یارب  ار  یتلودریغ  لاغتشا  یاه  هنیمز  دناوت  یم  متـسیسوکا  نیا 
زکرم یناـسنا ، موـلع  هزوـح  رد  هدــنز  یاـه  هاگــشیامزآ  یرواـنف ، دــشر و  زکارم  زا  یا  هعوـمجم  هـکنیا  ناـیب  اـب  یئاـبطابط 

طیحم زا  یتواـفتم  فـیرعت  طیارـش  نـیا  اـب  درک : راـهظا  مـیا ، هدروآ  دوـجو  هـب  متـسیسوکا  نـیا  رد  ار  یروآوـن  تیقـالخ و 
.تسا هدمآ  دوجو  هب  یهاگشناد 

هجدوب تاناکما و  زا  هدافتـسا  نودـب  رفن  نونکا ۳۵۰  مه  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یرواـنف  یروآون و  موـب  تسیز  رد 
.دنا هدرک  داجیا  دوخ  یارب  دمآرد  درایلیم  هتشذگ ۶۰  لاس  رد  دنتسه و  لاعف  یتلود 

هاگشناد یموـمع  طـباور  شرازگ  هـب.تسا  هدـش  رقتــسم  دــشر  یروآوـن و  زکرم  هاگــشناد  نـیا  یاـه  هدکــشناد  ماـمت  رد 
تیوقت یارب  اـم  تاـناکما  رگید  زا  هاگـشناد  نیا  ینیرفآ  تراـهم  زکرم  درک : ناـشنرطاخ  یمیلس  رتکد  ییاـبطابط ، همالع 

.تسا هعماج  رد  ینیرفآراک  موب  تسیز 
هداـیپ دوـخ  یهاگــشناد  هعماـج  رد  ار  نآ  هـتفرگ و  وـگلا  موـب  تـسیز  نـیا  زا  دـنناوت  یم  زین  ناتــسناغفا  یاـه  هاگــشناد 

یناسنا مولع  هاگـشناد  کـی  تسخن  تیروماـم  ینیرفآ  تفرعم  هک  میرواـب  نیا  رب  ناـنچمه  اـم  دوزفا : یو.دـننک  یزاـس 
.تسا

یروـهمج تـلود  ییارجا و  یاــه  هاگتــسد  یارب  یتروـشم  یاــه  هشوـخ  لیکــشت  رد  ناریا  گرزب  یاــه  هاگــشناد  هـبرجت 
یاـه هاگــشناد  تمــس  هـب  مود  لــسن  یاــه  هاگــشناد  زا  روـبع  هـنیمز  رد  زیمآ  تیقفوـم  یاــه  هـبرجت  زا  ناریا  یمالــسا 

.تسا هدوب  موس  لسن  نیرفآراک  نیرفآ و  تفرعم 
نایاش ناتـسناغفا  یاه  هاگـشناد  اب  یئابطابط  همالع  یاـه  هاگـشناد  ناداتـسا  کرتشم  یاـه  تیلاـعف  اتـسار  نیمه  رد 

یراذـــگناینب روــشک  ود  ناــیم  ار  کرتــشم  یروآوــن  ینیرفآراــک و  زکارم  تراــجت  میناوــتب  اـــم  میراودـــیما  هــک  تــسا  رکذ 
سیسات یمـسر  تروص  هب  یدوز  هب  ناتـسناغفا  ناریا و  یاه  هاگـشناد  نمجنا  درک : یراودیما  زاربا  یمیلس  رتکد.مینک 

نیا هـمادا  رد.دزاــس  مـهارف  ناتــسناغفا  ناریا و  یاــه  هاگــشناد  نـمجنا  سیــسات  یارب  یا  هـنیمز  هـسلج  نــیا  دوــش و 
ریغ تروـص  هـب  ناتـسناغفا  رد  یلاـع  تالیـصحت  تـفگ : لـباک  نوـتنهوپ  سیئر  یرباـب  ناـمثع  دـمحم  رتـکد  ییاـمهدرگ ،

.تسا رادروخرب  یتدم  دنلب  هنیشیپ  زا  یمسر ،
.دراد ار  روشک  نیا  یلاع  تالیصحت  رد  یتوسکشیپ  راختفا  لباک  نوتنهوپ 

.تسا هدرک  یط  اجنیا  هب  ات  ار  یبوخ  ریس  هاگشناد  نیا 
: داد همادا  یو.تسا  هعماج  فاشکنا  یشهوژپ و  یاهراک  ظاحل  زا  هقطنم  بوخ  یاه  نوتنهوپ  زا  یکی  لباک  نوتنهوپ 

ناتسناغفا ناتسناغفا ناریا  وو   ناریا روشک   روشک ودود   یاه   یاه هاگشناد هاگشناد نمجنا   نمجنا سیسات   سیسات
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.تسا هدوب  تسود  یاهروشک  زا  یدایز  ناققحم  نایوجشناد و  نابزیم  هاگشناد  نیا 
.تسا هتشاد  رارق  ناتسناغفا  یدژارت  ریثات  تحت  هنافساتم  هاگشناد  نیا  نینچمه 

.تسا یلاع  تالیصحت  اه ، ناغفا  یگدنز  داعبا  زا  یکی  لاح  نیا  اب 
.تفرگ یا  هزات  ناج  ناتسناغفا  یلاع  تالیصحت  فاشکنا ، یژتارتسا  زاغآ  اب  ناتسناغفا و  کیتارکومد  ماظن  داجیا  اب 

نیا تارییغت  درک : دیکات  یو.درک  داجیا  ار  وگخـساپ  هتفای و  هعـسوت  متـسیس  کی  هتـشذگ ، ههد  ود  یط  لباک  هاگـشناد 
.تسا هداد  خر  هاگشناد  دوخ  نالک  یژتارتسا  یلم و  یژتارتسا  یریگیپ  اب  هاگشناد 

.تسا هداد  خر  یا  هظحالم  لباق  یاه  تفرشیپ  هاگشناد  نیا  یملع  تئیه  یاضعا  یکلسم  فاشکنا  شخب  رد 
.دننک یم  تیلاعف  هاگشناد  نیا  نامتراپد  رد ۹۳  یملع  تئیه  وضع  نونکا ۹۰۰  مه 

اقترا وگ  خـساپ  بوچراـچ  کـی  هب  ار  هاگـشناد  رب  مکاـح  ینوناـق  بوچراـچ  هک  دوب  هجاوـم  شلاـچ  نیا  اـب  لـباک  نوـتنهوپ 
هاگشناد سیئر  ییاضر ، اضرمالغ  رتکد  همادا  ردناتسچولب  و  ناتسیس   هاگشناد  رد  ناغفا  یوجشناد  لیصحت.دهد ۹۲ 
یگنهرف یکیدزن  زا  ییاـیفارغج  برقت  تـلع  هـب  ناتـسچولب  ناتـسیس و  هاگـشناد  درک : راـهظا  ناتــسچولب ، ناتــسیس و 

هدرک ذخا  ار  یللملا  نیب  یوجشناد  شریذپ  زوجم  لاس ۹۵  زا  اگشناد  نیا  تسا ، رادروخرب  ناتـسناغفا  روشک  اب  ییالاب 
یکیدزن ظاـحل  هـب  هاگــشناد  نـیا  درک : حیرــصت  یو.تـسا  هدوـب  یناتــسناغفا  نایوجــشناد  ناـبزیم  لاـس  تدــم ۳  هـب  و 

.تسا رادروخرب  ناغفا  نایوجشناد  شریذپ  یارب  ییالاب  تلوهس  زا  تفاسم 
لاــح رد  تـسا و  یملع  تـئیه  وـضع  یــشزومآ و ۴۳۰  هورگ   ۵۱ هدکـشناد ، یاراد ۱۱  ناتـسچولب  ناتـسیس و  هاگـشناد 

.دنتسه لیصحت  لوغشم  هاگشناد  نیا  رد  ناغفا  یوجشناد  رضاح ۹۲ 
نهآ هار  درک : ناـیب  ییاـضر  رتکد.دـنا  هدـش  لیـصحتلا  غراـف  اـم  هاگـشناد  زا  یتـبثم  رایـسب  تـینهذ  اـب  نایوجـشناد  نـیا 

دهاوـخ لیهـست  ناـغفا  هدـنیآ  نایوجـشناد  یارب  ار  ددرت  ریـسم  هک  دوـش  یم  حاـتتفا  رهـش  نـیا  رد  یدوز  هـب  زین  راـهباچ 
.درک

نیا رد  ناـغفا  یوجـشناد  شریذـپ  قاتـشم  مـیراد و  ار  یزاـسوراد  یکـشزپ و  مـشچ  هتـشر  نیرتـیوق  ناتـسا ، نـیا  رد  اـم 
.میتسه اه  هتشر 

رایسب ریسم  نیا  رد  دنا و  هداد  رییغت  ینیرفآراک  شهوژپ و  هب  ار  دوخ  تیرومام  نونکا  مه  ناریا  روشک  یاه  هاگشناد 
رتـکد ییاـمهدرگ ، هـمادا  رد.تـسا  هدوـمن  زاـغآ  ار  دوـخ  تـکرح  ریـسم  نـیا  رد  زین  ناتـسیس  هاگـشناد  دـنا ، هدوـب  قـفوم 

تارییغت لاــس ۱۳۸۱  زا  سپ  سیـــسات و  لاـس ۱۳۶۷  زا  هاگــشناد  نـیا  تـفگ : تاره ، نوـتنهوپ  سیئر  زیاـف ، هللادــبع 
.تسا هدش  داجیا  تاره  نوتنهوپ  هژیو  هب  ناتسناغفا و  یاه  هاگشناد  رد  یبوخ 

هدرتسگ یهاگدـید  تارییغت  دوب و  یعامتجا  مولع  تاـقیقحت  رد  شهوژپ  شقن  ندـش  گـنر  رپ  تارییغت ، نیا  هلمج  زا 
، درک داـجیا  هاگــشناد  نـیا  رد  یبـالقنا  هـک  یمهم  تاـقیقحت  زا  یکی  درک : حیرــصت  وا.دوـب  ناتــسناغفا  رد  اـهنآ  زا  یــشان 

هاگـشناد نـیا  هلاـس  جـنپ  نـالک  یژتارتـسا  رد  مـهم  شهوژپ  نـیا  جـیاتن  دوـب و  نایوجـشناد  لاغتـشا  تیعـضو  نوـماریپ 
.درک ادیپ  باتزاب 

رد قیقحت  زا ۷۷  شیب  هتشذگ  یاه  لاس  رد  میداد و  رییغت  راک  رازاب  زاین  ساسا  رب  ار  هاگـشناد  نیا  یتیبرت  هاگدید  ام 
هک ینوناقریغ  یاه  ترجاهم  رب  رثوم  لـماوع  یـسررب  درک : راـهظا  زیاـف  رتکد.میا  هدرک  داـجیا  یناـسنا  مولع  یاـه  هتـشر 

.تسا هدوب  هاگشناد  نیا  رد  مهم  یاه  شهوژپ  زا  دش ، ترجاهم  یللملا  نیب  نامزاس  هاگدید  رییغت  هب  رجنم 
هژورپ ود  بوچراچ  رد  زین  ناتـسناغفا  روشک  یداـصتقا  یزاسدـنمناوت  یگنوگچ  یعاـمتجا و  یداـصتقا و  تینما  لـئاسم 

.دش ماجنا  تاره  نوتنهوپ  رد  راب  نیتسخن  یارب  یشهوژپ 
یداصتقا هعـسوت  ناوناـب ، یزاسدـنمناوت  ییارگ ، طارفا  ناتـسناغفا ، فلتخم  تاـیالو  زا  یلخاد  نارجاـهم  یاـه  شلاـچ 

هاگـشناد سیئر  یفاـک ، دـمحم  رتـکد.تسا  هدوـب  هاگــشناد  نـیا  یــشهوژپ  تاـعوضوم  رگید  زا  ناتــسناغفا  برغ  هزوـح 
یراذـگریثات تفگ : تسیرگـشهوژپ ، شزوـمآ  اـه ، هاگـشناد  تلاـسر  زا  یـشخب  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  مه  دهـشم  یـسودرف 

.تسا هعماج  یانشآ  درد  نارگشهوژپ  تیبرت  هاگشناد ، یعامتجا 
لمع ینیرفآ  شناد  رد  دوـخ  یندــمت  هاــگیاج  یاــیحا  یملع و  تـیعجرم  هزوـح  رد   دــیاب  ناتــسناغفا  ناریا و  روــشک  ود 
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مزلتــسم دزاـس ، دــمآراک  هعماـج ، یارب  ار  اـه  شهوژپ  نـیا  لـصاح  دــناوت  یم  هـک  یموـب  تـسیز  درک : دــیکات  یو.دــننک 
.دنک لیهست  ار  یهاگشناد  یاه  هدیا  یزاس  یراجت  هک  تسا  یا  هژیو  نیناوق  اهراتخاس و 

دـشر و زکارم  سیـسات  اـب  و  شناد » یاـنبم  رب  هعماـج  هرادا   » ناـمتفگ داـجیا  اـب  تـسا  هدرک  شـالت  یــسودرف  هاگــشناد 
.دزاس راومه  ار  ریسم  نیا  تعنص  اب  طابترا  یروانف و 

هاگـشناد رد  اـه  هناـخراک  R&D شخب یزاـس  رقتــسم  یرگــشدرگ ، تراـیز و  هدکــشهوژپ  هتفرــشیپ ، یاـه  یرواـنف  زکرم 
دهـشم یـسودرف  هاگـشناد  سیئر.تسا  هدوـب  هاگـشناد  نیا  یاـه  شـالت  هرمز  رد  یرواـنف  سیدرپ  سیـسات  یـسودرف و 

، روشک ود  کرتشم  تالکشم  رب  ینتبم  ناتـسناغفا  نایوجـشناد  یارب  کرتشم  یامنهار  داتـسا  صاصتخا  درک : حیرـصت 
یاهداهنشیپ هلمج  زا  یرتکد  دشرا و  کرتشم  یاه  هرود  سیـسات  یـسانش ، ندعم  یـسانش و  ناسارخ  زکرم  سیـسات 

لـیلخ هللا رتـکد.تسا  ناتـسناغفا  ناریا و  روـشک  ود  یهاگـشناد  یـشهوژپ و  طـباور  تیوـقت  یارب  یــسودرف  هاگــشناد 
هب دراد و  یرتـهب  تیعـضو  رگید  تاـیالو  زا  تینما  ظاـحل  هب  خـلب  هاگـشناد  هکنیا  ناـیب  اـب  خـلب  نوتنهوپ  سیئر  لاوـیلک ،

شـالت هاگــشناد  تـیفیک  تـیمک و  یاـقترا  هـنیمز  رد  اـم  درک : راـهظا  تـسا ، هدوـب  قـفوم  وجــشناد  بذــج  رد  رطاـخ  نـیا 
.میا هدرک  ناوارف 

.تسا هدوب  همجرت  فیلات و  تیلماع  سیسات  ملع ، دیلوت  یاتسار  رد  هاگشناد  نیا  یژتارتسا 
نیا رد  اه  شهوژپ  تاقیقحت و  رتشیب  دـش : روآدای  یو.تسا  رب  نامز  رایـسب  یدـنیارف  ملع  دـیلوت  یزاس  هنیداهن  هتبلا 

.دجنگ یم  یدربراک  تاقیقحت  عون  رد  هاگشناد 
دوـخ یرتــکد  کردــم  ذــخا  لاــح  رد  هاگــشناد  نـیا  ناداتــسا  زا  یرایــسب  دادــعت  شهوژپ ، رما  یرــشب  یورین  هـنیمز  رد 

.دنتسه
لاـح رد  یــشهوژپ  زکارم  هناــخباتک و  سیــسات  هـنیمز  رد  خــلب  نوـتنهوپ  شهوژپ ، رما  یرازفا  مرن  شخب  صوـصخ  رد 

.دراد هتشذگ  هب  تبسن  یرتهب  تیعضو  رضاح 
رادروــخرب یگنهرف  یندــمت و  تاــقیقحت  هــنیمز  رد  ییاــیفارغج  تــیزم  زا  خــلب  نیمزرــس  زین ، یرازفا  تخــس  شخب  رد 
تیروماـم هتـشذگ  لاـس  ود  زا  تسا و  شزومآ  تیبـترت و  هاگـشناد ، نیا  تیروماـم  تفگ : ناـیاپ  رد  لاویلک  رتـکد.تسا 
نیرفآراـک موـس و  لـسن  هاگـشناد  تمـس  هب  دـنک  یم  شـالت  هداد و  ماـجنا  مود  لـسن  یاـه  هاگـشناد  هـنیمز  رد  ار  دوـخ 

.دنک تکرح 
اب یهاگــشناد  یاـه  هتــشر  بساـنت  دوـش ، هجوـت  نآ  هـب  ناتــسناغفا  یلاـع  تالیــصحت  رد  دــیاب  هـک  یتاـعوضوم  زا  یکی 

.تسا هاگشناد  ییایفارغج   تیعقوم 
مارگلت مارگاتسنیا |  رتییوت |  یعامتجا : یاه  هکبش  رد  انقفش  fa.shafaqna.com مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انسیا ناتسناغفا -  ناریا و  روشک  ود  یاه  هاگشناد نمجنا  سیسات   

ارآرهش همانزور  زوینارآرهش -  دوش |  یم سیسات  ناتسناغفا  ناریا و  یاه  هاگشناد نمجنا   

مولع ترازو  دش -  رازگرب  ناتسناغفا  ناریا و  یاه  هاگشناد یاسور  ییامهدرگ   

زوینوکا ناتسناغفا -  ناریا و  روشک  ود  یاه  هاگشناد نمجنا  سیسات   
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لاس راعش  یلصا : عبنم   ۳۴۰۰۰  رگید  عبنم   ۷   ۰   ۰   / انریا   

رذآ هبنــش ۲۹  خروــم  ناریا  هماــنزور  رد  یتشادداــی  جرد  اــب  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  داـصتقا  داتــسا  یکوزاـپ  یدـهم 
داصتقا رد  تیفافش  مدع  عون  کی  بجوم  مه  هتشاذگ و  ناریا  داصتقا  رب  ار  دوخ  راثآ  مه  یجراخ  یاه  میرحت تشون :

.دنا هدش ناریا 
ماجنا دـهاش  اـت  تسا  هدـش  یا  هناـهب مه  یداـصتقا  نـالک  لـئاسم  رـس  رب  سلجم  تلود و  یاـه  فـالتخا رگید  فرط  زا 

.میشاب روشک  داصتقا  یارب  گنهامهان  روما 
یزاس تابث یب رد  دناوت  یم یلک  روط  هب دوش و  یم هداد  هعماج  هب  هک  تسا  یلانگیس  یداصتقا  تیفافش  مدع  عقاو  رد 

.دشاب هتشاد  شقن  داصتقا 
زا ناریا  هــک  یلاـــح  رد  تــسا  یداـــصتقا  یتاـــبث  یب دوـــش  یمن ماـــجنا  روـــشک  رد  یراذـــگ  هیامرـــس هـــک  یلیـــالد  زا  یکی 

.تسا رادروخرب  یداصتقا  یالاب  یاه  لیسناتپ
هتخیـسگراسفا دوعـص  روـشک  رد  یداـصتقا  یتاـبث  یب یلـصا  هشیر  هک  درک  هراـشا  مهم  هتکن  نیا  هـب  ناوـت  یم تأرج  هـب 

.دنتسه راذگریثأت  دراوم  نیا  داجیا  رد  یددعتم  لماوع  هک  تسا  یلم  لوپ  شزرا  لوزن  اب  مأوت  مروت  خرن 
داـصتقا رد  تیفافـش  مدـع  عوـن  کـی  بجوـم  مه  دـنا و  هتـشاذگ ناریا  داـصتقا  رب  ار  دوـخ  راـثآ  مه  یجراـخ  یاـه  مـیرحت

.تسا هدش  ناریا 
ماجنا دـهاش  اـت  تسا  هدـش  یا  هناـهب مه  یداـصتقا  نـالک  لـئاسم  رـس  رب  سلجم  تلود و  یاـه  فـالتخا رگید  فرط  زا 

.میشاب روشک  داصتقا  یارب  گنهامهان  روما 
یزاس تابث یب رد  دناوت  یم یلک  روط  هب دوش و  یم هداد  هعماج  هب  هک  تسا  یلانگیس  یداصتقا  تیفافش  مدع  عقاو  رد 

.دشاب هتشاد  شقن  داصتقا 
زا ناریا  هــک  یلاــح  رد  تــسا  یداـــصتقا  یتاـــبث  یب دوــش  یمن ماـــجنا  روــشک  رد  یراذـــگ  هیامرـــس هــکنیا  لـــیالد  زا  یکی 

.تسا رادروخرب  یداصتقا  یالاب  یاه  لیسناتپ
داصتقا ناوت  یم هیامرـس  نیا  بذـج  اـب  دوش و  یم دروآرب  روشک  جراـخ  رد  اـه  یناریا هیامرـس  رـالد  دراـیلیم  رازه  زا  شیب 

هدشن داجیا  ناریا  لخاد  رد  روشک  زا  جراخ  نایناریا  هیامرـس  بذج  یارب  یطیارـش  زورما  هب  ات  اما  درک  ناتـسلگ  ار  ناریا 
.دوش یم بوسحم  گرزب  فعض  کی  عوضوم  نیا  دوخ  هک  تسا 

هتـشاد یکناب  تالدابت  ناهج  اب  روشک  دیاب  هک  دننادب  ار  مهم  هتکن  نیا  دیاب  نالوئـسم  ناریا  داصتقا  یزاسدنمناوت  یارب 
.درادن دوجو  ینالوط  یا  هرود رد  لوپ  لاقتنا  لقن و  ناکما  ینادمچ  تروص  هب  دشاب و 

یداـصتقا ناوـت  یملع  ظاـحل  هـب  عـطق  روـط  هـب دور ، یم ـالاب  هـب  ور  تـیعمج  دـشر  نییاـپ و  هـب  ور  یداـصتقا  دــشر  یتـقو 
.دنک یم ادیپ  شهاک  روشک  یلم  صلاخان  دیلوت  دوش و  یم فیعض 

.دوب دهاوخ  رقف  شرتسگ  هجیتن  رد  هنالاس و  دمآرد  شهاک  قافتا  نیا  تاعبت  زا  یکی 
لک رد  هکلب  ناریا  رد  اـهنت  هن  داـصتقا  دـشر  تیعـضو  هدـش  بجوـم  اـنورک  سوریو  عویـش  هتبلا  هناـملاظ و  یاـه  مـیرحت

یداـیز عـناوم  دنتـسین  مـه  مـیرحت  هـک  یا  هتفاـی هعـسوت یاـهداصتقا  یتـح  هـک  یروـط  هـب دـنک  ادـیپ  یفنم  تلاـح  ناـهج 
.دننیب یم دوخ  یور  شیپ

هتشاد دمآرد  ناموت  نویلیم   ۴ رگا ملعم  کی  تسا ، ناموت  نویلیم  ریز ۱۰  رقف  طخ  دوش  یم هتفگ  یتقو  رگید  یوس  زا 

ناهنپ ناهنپ لیسناتپ   لیسناتپ ودود  

یتابث یب یلـصا  هشیر  هک  درک  هراشا  مهم  هتکن  نیا  هب  ناوت  یم تأرج  هب  تسا : هدروآ  یتشاددای  رد  ناریا  همانزور  انریا - نارهت -
نیا داـجیا  رد  یددـعتم  لـماوع  هـک  تـسا  یلم  لوـپ  شزرا  لوزن  اـب  مأوـت  مروـت  خرن  هتخیــسگراسفا  دوعــص  روـشک  رد  یداـصتقا 

.دنتسه راذگریثأت  دراوم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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https://www.irna.ir/news/84152989/%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84152989/%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86


.تسا ناموت  نویلیم  وا ۹  دیرخ  تردق  عقاو  رد  دشاب ، ناموت  نویلیم  یرتم ۵  تسا  نآ  کلام  هک  یا  هناخ تمیق  و 
نآ زا  زورما  هب  اـت  نالوئـسم  هـک  دراد  یلاـع  لیـسناتپ  ناریا ۲  داـصتقا  هک  درک  هراـشا  مهم  هتکن  نـیا  هـب  دـیاب  نـینچمه 

.دنا هدرکن هدافتسا  هنیهب  روط  هب
دوجو اب  هنافـسأتم  اما  تسا  هدرک  لیـصحت  رهام و  یناسنا  راـک  یورین  لیـسناتپ  نیمود  نازرا و  یژرنا  لیـسناتپ  نیلوا 
ذاـختا اـب  دوش و  یمن هدـید  نالوئـسم  ناریگ و  میمـصت  نیب  رد  یلم  عفاـنم  هک  تسا  نیا  مهم  لکـشم  لیـسناتپ  نیا ۲ 

.دنوش یم روشک  هب  یجراخ  یاه  هیامرس دورو  زا  عنام  طلغ  یاه  میمصت
نتـشاد نودـب  هـیکرت  داـصتقا  هـک  میـسر  یم مـهم  هـتکن  نـیا  هـب  میـشاب  هتـشاد  هـیکرت  ناریا و  داـصتقا  نـیب  یـسایق  رگا 

یجراخ یراذـگ  هیامرـس بذـج  لیلد  هب  هدرک  لیـصحت  یناسنا  راک  یورین  اب  هارمه  نازرا و  یژرنا  اب  مأوت  ایوپ  یداـصتقا 
یلخاد ددــعتم  لـماوع  هناـملاظ و  نیگنــس و  یاــه  مـیرحت لاــمعا  لــیلد  هـب  ناریا  داــصتقا  اــما  تـسا  دوعــص  لاــح  رد 

.دوش یم بوسحم  گرزب  فعض  کی  قافتا  نیا  هک  دنک  بذج  ار  یجراخ  یراذگ  هیامرس تسا  هتسناوتن 
.تسین ریذپ  ناکما ایند  اب  لماعت  نودب  روشک  کی  داصتقا  یزاسدنمناوت  دشر و 

رد تخورف و  یبرغ  ناـملآ  هب  زیچاـن  یتمیق  هب  ار  یقرـش  ناـملآ  تاـجناخراک  ماـمت  لـکرم  ـالگنآ  ناـملآ  رد  لاـثم  روط  هب 
.میتسه ناملآ  یداصتقا  دشر  دهاش  ینونک  طیارش 

تارداــص هـک  یروـط  هـب  دنتــسه  ییایــسآ  یاــهروشک  نـیب  رد  یداــصتقا  دــشر  زراــب  یاــه  هنوـمن زا  یبوــنج  هرک  نـپاژ و 
.دنهد یم شیازفا  لاس  هب  لاس  اکیرما  هیسور و  نیچ ، نوچمه  ناهج  یاه  تردقربا هب  ار  دوخ  تالوصحم 

رهام یناسنا  یورین  یژرنا و  زا  هدافتسا  اب  دیاب  میـشاب  هتـشاد  افوکـش  ایوپ و  یداصتقا  ناریا  رد  میهاوخب  رگا  نیاربانب 
.میرادرب ماگ  یداصتقا  هعسوت  دشر و  ریسم  رد  رگید  فرط  زا  ایند  فلتخم  یاهروشک  اب  لماعت  فرط و  کی  زا  نازرا  و 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

لاس راعش  یکوزاپ - ؟ رتکد  یداصتقا  ناهنپ  لیسناتپ  ود  یاعدا  رب  یدقن   

رازاب طخ  روشک -  یداصتقا  یدنمناوت  طیارش  تامازلا و   

نیالنآداصتقا روشک -  یداصتقا  یدنمناوت  طیارش  تامازلا و   

تراجت لصف  ناریا -  داصتقا  رد  ناهنپ  لیسناتپ  ود  داصتقا  یلیلحت  یربخ  تیاس   

اناپ یرازگربخ  ناهنپ -  لیسناتپ  ود  یکوزاپ * یدهم   

نیالنآ ناریا  ناهنپ -  لیسناتپ  ود   

نیالنآ ناریا  تسه -  ییاناوت  تسین و  بلط   
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زوینوکا یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انسیا   

نوــمزآ نودــب  شریذـــپ  هماــن  نــییآ  ساــسارب  هــک  تــسا  هدرک  مــالعا  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  انـــسیا ، شرازگ  هـــب 
یارب هتـسویپ )  یـسانشراک  هرود  یملع  ناگدیزگرب  نیب  زا  دـشرا  یـسانشراک  یلیـصحت  هرود  رد  ناشخرد  یاهدادعتـسا 

شریذپ وجـشناد  دـشرا  یـسانشراک  هنازور  هرود  رد  یلیـصحت ۱۴۰۰-۱۴۰۱  لاـس  لوا  لاـسمین  هنابـش  هنازور و  یاـه  هرود 

ییابطابط ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد دشرا   دشرا نومزآ   نومزآ نودب   نودب شریذپ   شریذپ مان   مان تبث   تبث تلهم   تلهم نیرخآ   نیرخآ زورما   زورما

همالع هاگشناد  یلیـصحت ۱۴۰۰-۱۴۰۱  لاس  لوا  لاسمین  دـشرا  یـسانشراک  هرود  نومزآ  نودـب  یاه  هتـشر  یارب  ماـن  تبث  تلهم 
.دریذپ یم  نایاپ  ید  لوا  زورما  ییابطابط 

 

https://www.isna.ir/news/99100100529/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87
https://www.isna.ir/news/99100100529/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87


.دنک یم 
یلیصحت لاس  مین  شش  زا  سپ  هک  یلیصحت ۹۶-۹۷  لاس  یدورو  هتسویپ  یسانشراک  هرود  نایوجشناد  ساسا  نیارب 

نایوجـشناد رترب  دصرد  ءزج ۱۵  لک  نیگنایم  ظاـحل  هب  هرود ، یـسرد  یاهدـحاو  لـک  زا  مراـهچ  هس  لقادـح  ندـنارذگ  اـب 
مین  ۹  ) لاس مین  تشه  تدم  رد  رثکادـح  دنـشاب و  دوخ  هنابـش  هنازور و  یاه  هرود  عومجم  زا  یدورو  مه  هتـشر و  مه 
قوف یاـه  هتـشر  رد  دـنناوت  یم  دـنوش ، هتخومآ  شناد  ( یزیر هماـنرب  یلاـع  یاروش  بوصم  یـسرد  لصفرـس  قبط  لاـس 

.دننک مان  تبث 
لک نیگنایم  اب  هسیاقم  رد  لک  نیگنایم  ظاحل  هب  دیاب  دـنوش  هتخومآ  شناد  لاس  مین  شـش  لوط  رد  هک  ینایوجـشناد 
مه ریغ  هتـشر و  مـه  دـیق  دنــشاب  رترب  دـصرد  ذءزج ۱۵ دوـخ  یدورو  مـهریغ  هتـشر و  مـه  نایوجـشناد  لاـسمین  تـشه 

.تسا یمازلا  ادبم  هاگشناد  یهاوگ  رد  یدورو 
ناونع اه ۱۷  هاگشناد  ریاس  نایضاقتم  یلیصحت  یاه  هتـشر  هیلک  یارب  مشـش  لاس  مین  نایاپ  ات  لک  نیگنایم  لقادح 

دنوش لیصحتلا  غراف  دوخ  یسانشراک  عطقم  زا  لاس ۱۴۰۰   رویرهش  خیرات ۳۱  ات  رثکادح  دیاب  نایضاقتم  تسا و  هدش 
ره اـب  فـتع ( ترازو  اـی  هاگـشناد  یطابـضنا  یاروـش  زا  یطابـضنا  تیموـکحم  هنوـگره  یاراد  هـک  ینایوجــشناد  نـینچمه 

راـتخم هاگـشناد  دـنرادن و  ار  ناـشخرد  دادعتـسا  هیمهـس  قـیرط  زا  رتـالاب  عـطقم  هب  دورو  ناـکما  دنـشاب ، ناوـنع  هجرد و 
وجــشناد اـب  لیــصحت  زا  تـغارف  یتـح  لیــصحت و  شریذــپ ، ماـن ، تـبث  زا  هـلحرم  ره  رد  نآ  زا  عــالطا  تروـص  رد  تـسا 

.دیامن دروخرب  تاررقم  طباوض و  قباطم 
نایوجـشناد ریاس  یاضاقت  هب  اذـل  دریگ ، یم  ماجنا  یتلود  یاهذ  هاگـشناد  طیارـش  دـجاو  نایوجـشناد  ناـیم  زا  شریذـپ 

همین یاـه  هرود  یدربراـک و  یملع -  روـن ، ماـیپ  رگدوـخ ،  سیدرپ  یمالـسا ، دازآ  یعاـفتناریغ ، یتـلودریغ ، یاههاگـشناد 
هتـشر رد  تکرـش  ناکما  نآ  ریاظن  ییارجا و  یاه  ناـمزاس  هب  هتـسباو  یاـه  هاگـشناد  یزاـجم و  یروضحریغ ،  ، یروضح

.دنرادن ار  قوف  یاه 
دریگ یم  رارق  یسررب  دروم  طبریذ  یاهذ  هتشر  یشزومآ  هورگ  بختنم  هتیمک  طسوت  نایضاقتم  هیلک  یلیـصحت  کرادم 

بوچراچ رد  تیولوا و  بیترت  هب  دنوش ، زایتما ) لک  زا  دـصرد   ۵۰ مزلا (  باصن  دح  بسک  هب  قفوم  هک  ینایوجـشناد  و 
.دش دنهاوخ  شریذپ  بوصم ، شریذپ  تیفرظ 

یبایزرا هرمن  تبسن ۶۰ و  هب  بلطواد  لدعم  ندرک  ظاحل  اب  دشرا  یسانشراک  عطقم  هب  دورو  نایضاقتم  ییاهن  شنیزگ 
.دش دهاوخ  هبساحم  تبسن ۴۰  هب  هطوبرم  یشزومآ  هورگ  دیتاسا 

یاـضاقت لوـبق  اـی  در  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  دـشاب و  یمن  یعطق  شریذــپ  هـلزنم  هـب  ناوـخارف  نـیا  رد  ماـن  تـبث 
.دشاب یمن  دوخ  شریذپ  تیفرظ  لیمکت  هب  مزلم  تسا و  رادروخرب  مزلا  تارایتخا  زا  نابلطواد 

یـسانشراک کردـم  هک  ینایوجـشناد  روشک و  زا  جراخ  یاه  هاگـشناد  زا  یلاـقتنا  یناریا  یناریاریغ ، نایوجـشناد  شریذـپ 
دنا هتفای  هار  یسانشراک  هرود  هب  نومزآ  نودب  هک  ینایوجـشناد  دنا و  هدرک  ذخا  روشک  زا  جراخ  یاه  هاگـشناد  زا  ار  دوخ 

.تسین ریذپ  ناکما  ناوخارف  نیا  طباوض  زا  هدافتسا  اب  هتسویپان ، یسانشراک  نایوجشناد  و 
.دشاب یم  دشرا  یسانشراک  هرود  رد  طبترم  یلیصحت  هتشر  نامه  رد  وجشناد  لیصحت  همادا  تیولوا 

فذـح شریذـپ  دـنیارف  زا  یـضاقتم  اضاقت ، دروم  هتـشر  اب  دـشرا  یـسانشراک  هتـشر  قباطت  مدـع  تروص  رد  تسا  یهیدـب 
.دش دهاوخ 

هکنآ نمض  هدوب  شیارگ  / هتشر کی  باختنا  هب  زاجم  طقف  یئابطابط ) هملاع  هاگـشناد  نایوجـشناد  زا  ریغ  ) بلطواد ره 
یئابطابط هملاـع  هاگـشناد  رترب  دـصرد  نایوجـشناد.درادن ۱۵  دوـجو  زین  شیارگ  / هتــشر کـی  زا  شیب  رد  شریذـپ  ناـکما 

.دنشاب یم  هتشر  هس  باختنا  هب  زاجم 
هتـشر زا  هتـسد  نآ  دـیاب  دـشرا  یـسانشراک  هرود  رد  لیـصحت  همادا  تهج  اـضاقت  دروـم  هتـشر  باـختنا  یارب  نایوجـشناد 

.دشاب هتشاد  دوجو  طابترا  اهنآ  یسانشراک  هتشر  اضاقت و  دروم  هتشر  نیب  هک  دنیامن  باختنا  ار  ییاه 
یلخاد تابوصم  قباطم  یلیصحت ۱۴۰۰-۱۴۰۱  لاس  رد  هاگشناد  شریذپ  دروم  یاه  هتـشر  رد  رییغت  لامتحا  هب  هجوت  اب 

.دش دهاوخ  ملاعا  صوصخ  نیا  رد  رییغت  هنوگره  هاگشناد ،

 



، روکذـم یلیـصحت  لاـس  یارب  هاگـشناد  شریذـپ  دروم  یاـه  هتـشر  عوـمجم  زا  هتـشر  کـی  فذـح  تروـص  رد  نایوجـشناد 
.تشاد دنهاوخن  یقح  هنوگچیه  نآ  باختنا  هب  تبسن 

.دننک باختنا  ار  نآ  نیزگیاج  هتشر  تسناوت  دنهاوخ  نایوجشناد  زا  هتسد  نیا  تسا  رکذ  هب  مزلا 
زا زاین  دروم  کرادـم  لاسرا  هب  تبـسن  دـنراد ، تصرف  یراج  هام  ید  لوا  زورماذ  نایاپ  ات  طقفذ  طیارـش  دـجاو  نابلطواد 

.دنیامن مادقا  هاگشناد  مان  تبث  هناماس  قیرط 
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دوش ، یراذگراب  صقان  هک  یکرادم  هب 

مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوینوکا ...همالع -  هاگشناد  دشرا  نومزآ  نودب  شریذپ  مان  تبث  تلهم  نیرخآ  زورما   
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زوین ارآ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

رد دارفا  رگید  یـــشزومآ ، ثحاــبم  هــب  اــه  یـــسرتسد شیازفا  تاــناکما و  دـــشر  اــب  اـــه : ناتـــسا هورگ  رهم -  یرازگربــخ 
.دنوش لوبق  هاگشناد  رد  دنهد و  روکنک  دنناوخب ؛ سرد  دنورب ، هسردم  هب  دنناوت  یم زین  اهاتسور  نیرت  تسدرود

.دنرادرب یگرزب  یاه  مدق دوخ  نطو  روشک و  یارب  هداد و  لیصحت  همادا 
ناشهار دـس  هتـسناوتن  تالکـشم  هک  مینیب  یم ار  دـنلب  تمه  اـب  دارفا  نینچ  روفو  هب  مینزب  یرـس  اهاتـسور  فک  هب  رگا 

.دننک راومه  تیقفوم  یارب  ار  دوخ  هار  کنیا  هتشاذگ و  رس  تشپ  ار  تالکشم  مدق  هب  مدق  دنا  هتسناوت دوش و 
هک تسا  ینادـحو » هبوـبحم  ، » دزادـنیب اـه  ناـبز رـس  رب  ار  شماـن  لاـح  دـنک و  لـمع  نـینچ  هتـسناوت  هـک  یدارفا  زا  یکی 

.دنک بسک  ار  هرواشم  هتشر  رد  یرتکد  کی  هبتر  تسناوت 
.تسا یلامش  ناسارخ  مرجاج  ناتسرهش  عباوت  زا  تساوخنس  شخب  رد  یلق  یاتسور  دلوتم  وناب  نیا 

هعماـج لـیوحت  ار  یناـگبخن  هـک  هدــشن  ثعاـب  تـیمورحم  نـیا  اـما  دوـش ، یم بوـسحم  مورحم  قطاــنم  وزج  هـک  یلحم 
.دهدن

عطقم رد  هـبتر ۱۹۸  اــب  دوـب ، ناشیاتــسور  رد  هسردــم  رواــشم  یرتــکد ، عـطقم  رد  یلوــبق  زا  شیپ  هـک  ینادــحو  مناــخ 
رد هدـش  یرتـکد  کـی  هبتر  هک  کـنیا  دوب و  هدـش  لوبق  هاگـشناد  رد  دـشرا  یـسانشراک  عطقم  رد  هبتر ۲  اـب  یـسانشراک و 

سیردـت زین  نارهت  سرادـم  زا  یکی  رد  نامزمه  تسا و  لیـصحت  هب  لوغـشم  ییابطابط  همالع  هاگشناد  هرواشم  هتشر 
.دنک یم

عطقم رد  دـنهد ، لیـصحت  همادا  یرتـکد  عـطقم  رد  دـنتفرگ  میمـصت  دوـخ  رـسمه  هارمه  هب  هک  لـهأتم  یوجـشناد  نیا 
نیا اـب  ار  دوـخ  هماـن  ناـیاپ  تـشاد و  هعلاـطم  ییوجــشناد » یلهأــتم  یگدــنز  یاــه  شلاــچ  » یور رب  دــشرا  یــسانشراک 

.داد هئارا  عوضوم 
ملعم و نیب  هطبار  یزاجم و  یاضف  شزومآ   » نیوانع اب  هدـش  پاـچ  هلاـقم  یناـسارخ ۶  هبخن  ناوج  نیا  رگید  یوس  زا 

شناد هب  یگدـنز  یاـه  تراـهم یـشخبرثا  «، » نازوـمآ شناد  هب  مـشخ  تیریدـم  شزوـمآ  یـشخبرثا  «، » نازوـمآ شناد 
و تخانـشارف » یناـجیه و  شوه  هطبار  یـسررب  «، » ییوشاـنز یگدز  لد یناـجیه و  یرگزاربا  هطبار  یـسررب  «، » نازوـمآ

مدرم مدرم هبهب   تمدخ   تمدخ اتات   ییانورک   ییانورک گنج   گنج زازا   ییوجشناد / / ییوجشناد یگدنز   یگدنز ردرد   رسمه   رسمه اباب   ماگمه   ماگمه

رـسمه یناـبیتشپ  اـب  راکتـشپ و  شـالت و  اـب  تسا  یلامـش  ناـسارخ  یاهاتـسور  نیرت  مورحم  زا  یکی  دـلوتم  هک  ییوناـب  دروـنجب -
.تسا لیصحت  لوغشم  نارهت  رد  شرسمه  هارمه  کنیا  دنک و  بسک  ار  یرتکد  کی  هبتر  تسناوت  دوخ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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.دراد دوخ  همانراک  رد  ار  ینت » ناور  تالالتخا  اب  هطبار  رد  یواکناور  هاگدید  یسررب  »
شناد هب  هیـصوت  تیقفوم ، یاه  هار یگدـنز ، یاه  بیـشن زارف و  زا  میدز و  پگ  هتـسشن و  وگتفگ  هب  هبخن  یوناـب  نیا  اـب 

.میدیسرپ رگید  دراوم  زا  یرایسب  نایوجشناد و  نازومآ و 
دینک  افوکش  هتخانش و  ار  دوخ  یاهدادعتسا 

ره ًالومعم  تفگ : دوش  یم رادیب  باوخ  زا  رتشیب  یریگدای  قوش  اب  زور  ره  هکنیا  رب  دـیکات  اب  ادـتبا  رد  ینادـحو  هبوبحم 
.منک یم هعلاطم  تعاس  ات ۵  نیب ۴  هنازور  لاح  نیا  اب  متسه  باتک  ای  هلاقم و  نتشون  ریگرد  زور 

همادا رد  هقـالع  موزل  هب  هراـشا  اـب  دروآ و  ناـیم  هب  نخـس  شا  یلیـصحت هتـشر  هب  دوخ  هژیو  صاـخ و  هقـالع  زا  ینادـحو 
زا هظحل  ره  زورما  اـت  موـش و  هتـشر  نیا  دراو  دـش ، ثعاـب  متـشاد  هرواـشم  هب  هـک  یداـیز  ی  هقـالع درک : ناـیب  لیـصحت ،

.ما هدرب تذل  مباختنا 
رکف درک : حیرــصت  دوـخ ، یاهدادعتــسا  تخانــش  نازیم  رب  ینبم  یلاوـس  هـب  خــساپ  رد  یرتــکد  عـطقم  یوجــشناد  نـیا 

.تسا یلاع  دنک ، افوکش  مه  ار  اه  نآ زا  یضعب  دناوتب  رگا  هک  دراد  یتوافتم  یاهدادعتسا  یدرف  ره  منک  یم
ردـقچره هرواـشم ، ی  هتـشر باـختنا  زا  دـعب  صوـصخ  هب  ما ؛ هدرک یداـیز  شـالت  مدوـخ ، نتخانـش  یارب  نم  دوزفا : یو 

رمع رخآ  ات  رگا  یتح  هک  تسا ، یتخس  راک  ناسنا  تخانش  هک  مدرب  یپ  نیا  هب  رتشیب  مدیمهف ، مدوخ  دروم  رد  رتشیب 
هک یریسم  زا  نم  میوشن ؛ نامدوخ  زا  ییاه  هبنج هجوتم  تسا  نکمم  مهزاب  میـشاب ، نامدوخ  تخانـش  لابند  هب  مه 

دیفم مزیزع  یاه  یناتـسا مه  مدوخ و  یارب  مناوتب  مراودیما  همادا  رد  متـسه و  یـضار  ما ، هدمآ ما  یگدنز یاجنیا  هب  ات 
.مشاب

تسا  مورحم  یلامش  ناسارخ  تشگ /  مهاوخ  رب  مرهش  هب 
هب هجوـت  اـب  تفگ : باوـج  رد  هک  میدرک  لاوـس  ناتـسا  هـب  شتـشگزاب  ناـکما  زا  دـمآ  شیپ  اـه  یناتـسا مـه  ثـحب  یتـقو 

تـسا رتشیب  رایـسب  صوصخ  نیا  رد  مدرم  زاین  هک  میراد  هقطنم  رد  یمک  رایـسب  هرواـشم  دادـعت  مهاـگداز ، تیمورحم 
.منک ناربج  ار  دنا  هدیشک میارب  هک  یتامحز  زا  یکچوک  شخب  ات  تشگ  مهاوخ  زاب  مرهش  هب  ًامتح  اذل 

هب ور  یگدـنز  رد  ما  هدرک یعـس  هشیمه  درک : هفاـضا  تشاد و  هراـشا  یگدـنز  لیـصحت و  یاـه  بیـشن زارف و  هب  ینادـحو 
زارف نودب  ریـسم  نیا  ندرک  یط  ًانئمطم  مشابن ؛ دـکار  منک و  دـشر  مه  مدوخ  منـس ، نتفر  رتالاب  اب  هارمه  مشاب و  ولج 

یـضعب یتح  هک  تسا  نیا  مرب ، یم تذل  ما و  هدوب بجعتم  نآ  زا  هشیمه  هک  یزیچ  اما  تسین ، ریذپ  ناکما  بیـشن  و 
هب تفده  هب  وت  ندیسر  ریـسم  رد  ینیب  یم هک  یتالکـشم  صوصخ  هب  دنـشاب ، شخب  تذل  دنناوت  یم مه  تالکـشم  زا 

، دـیآ یم دوجو  هب  وت  رد  اـه  نآ عـفر  زا  دـعب  هک  یقوـش  ییاـیبرب و  اـه  نآ سپ  زا  یناوـت  یم هک  یناد  یم دـنیآ و  یم دوـجو 
.دنک رت  شخب تذل  تئارب  ار  فده  هب  ندیسر  دیاش 

دندش  یمقر  کت  هبتر  روکنک  رد  هک  یجوز  رسمه /  اب  ماگ  هب  ماگ 
زا ار  تفرـشیپ  نیا  زا  یـشخب  هدیـسر ، تیقفوم  هب  کـنیا  دـناوخ و  سرد  دوـخ  رـسمه  راـنک  رد  هک  یناـسارخ  یوناـب  نیا 
ار نارهت  یاه  هاگـشناد زا  یکی  ناملیـصحت  همادا  یارب  میتفرگ  میمـصت  یتقو  دـیوگ : یم دـناد و  یم دوخ  یگدـنز  کـیرش 

مامت ًابیرقت  ترجاـهم  تالکـشم  نارهت و  رد  یگدـنز  یـالاب  یاـه  هنیزه ناـم ، یلغـش طیارـش  هب  هجوت  اـب  مینک ، باـختنا 
لئاـسم نـیا  سپ  زا  میتـسناوت  اـم  تیاـهن  رد  اـما  دــندرک ؛ تفلاـخم  اـم  میمــصت  اـب  یلیلد  هـب  مادــکره  ناــمکیدزن  دارفا 

.میدش نارهت  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یوجشناد  میایبرب و 
بسک ار  هبتر ۱۰  ناشیا  دشرا  عطقم  رد  میتفرگ و  ندناوخ  سرد  هب  میمصت  مرـسمه  اب  یگدنز  لوا  لاس  رد  دوزفا : یو 

.میوش یسالک  مه  همالع  هاگشناد  رد  دش  ثعاب  نیا  متفای و  تسد  هبتر ۲  هب  زین  نم  دندرک و 
درک  تمدخ  مدرم  هب  دیاب  تسین /  رنه  دوخ  مکش  ندرک  ریس 

ناـسنا رگا  دـنک : یم دـیکات  دـیوگ و  یم شروـشک  ناتـسا و  رهـش ، هب  کـمک  یارب  شدـصق  زا  هـمادا  رد  ینادـحو  هبوـبحم 
تسد دناوتب  رگا  هکلب  هدرکن  یصاخ  یدنمرنه  دنک ، تسرد  شدوخ  یارب  یهفرم  یگدنز  دنک و  ریـس  ار  شمکـش  دناوتب 

هک تـفگ  ناوـت  یم دنـشاب ، هتــشاد  یا  هنادنمتفارــش یگدـنز  اـت  دـنک  کـمک  مـه  اـه  نآ هـب  دریگب و  مـه  ار  رگید  رفن  دـنچ 
.دنمرنه تسا و  ناسنا 

 



همه هک  نیا  تفگ : تشاد و  ییاه  هیـصوت ناناوج  ناناوجون و  هب  باـطخ  یلامـش  ناـسارخ  هبخن  وگتفگ  شخب  نیا  رد 
یلیخ دناوت  یم دنوش ، یم هجاوم  ییاه  شلاچ اب  همه  تیقفوم ، ریسم  رد  تسین و  اه  نآ هب  رصحنم  تالکشم  دننادب 

.دشاب هدننک  کمک 
دـشک و یم تسد  شـالت  زا  شریـسم ، رد  لکـشم  نیتـسخن  هب  دروخرب  اـب  یـسک  هک  دوش  یم هدـهاشم  داـیز  هنافـسأتم 

.دنک یم شومارف  ار  شفده 
، تسین دـلب  روکنک  هسلج  رد  هک  یتـست  نیلوا  اـب  دـنک و  یم ییادـج  تساوـخرد  شکرتـشم  یگدـنز  رد  لکـشم  نیلوا  اـب 

.دزاب یم ار  شدوخ 
لیصحت  ییانورک و  گنج 

تشاد ۳ دوجو  رگید  یاه  هلغشم زا  یرایسب  یراد و  هناخ  ندز ، تست  لغش ، ندناوخ ، سرد  هک  یلاح  رد  دوزفا : یو 
دیق هک  دنداد  یم قح  نم  هب  همه  یگتـسخ  زا  مجح  نآ  اب  داتفا و  قیوعت  هب  نومزآ  انورک  لیلد  هب  روکنک  هب  هدنام  زور 

رد اـما  منک ، یمن شومارف  ار  روـکنک  قـیوعت  ییادـتبا  تاـعاس  رد  مدـب  رایـسب  لاـح  هتبلا  منزب ؛ ار  نداد  همادا  ندـناوخ و 
.دندیشک رانک  تباقر  زا  هلحرم  نیا  رد  ًاعطق  نابلطواد  زا  یرایسب  هک  یلاح  رد  مدمآ  دوخ  هب  همادا 

، هدـناوخان ناـمهیم  نیا  اـنورک ، هک  مهد  هزاـجا  متـسناوت  یمن داد : هـمادا  تـفگ و  نخـس  زین  اـنورک  اـب  گـنج  زا  ینادـحو 
سرد متــشون و  یم هلاـقم  نـم  دــندوب  تحاراـن  هـنیطنرق  یارب  یا  هدــع هـک  یناـمز  اذــل  دــنک  بآ  رب  شقن  ار  میاـه  شـالت

.مدناوخ یم
تسا  تیقفوم  یلصا  لماع  یزیر  همانرب

سرد زا  ناشفدـه  ًاـمتح  مـنک  یم داهنـشیپ  تـفگ : ناـناوج  هـب  شیاـه  هیـصوت هـمادا  رد  یرتـکد  عـطقم  یوجـشناد  نـیا 
.دنریگب رظن  رد  ناشفادها  هب  ندیسر  یارب  یلمع  یاه  ماگ نآ  اب  بسانتم  دننک و  صخشم  دوخ  یارب  ار  ندناوخ 

.فده نودب  اما  دنناوخ ، یم سرد  نایوجشناد  ای  نازومآ  شناد  منک  یم بجعت  یهاگ 
نازوــمآ و شناد  هــب  اـــه  هــنیمز ی  هــمه رد  هــکلب  ندـــناوخ  سرد  یارب  اـــهنت  هــن  یزیر  هماـــنرب درک : ناـــیب  اـــهتنا  رد  یو 

کی نتـشاد  دـسر ؛ یم رظن  هب  نکممان  تخـس و  یلیخ  تیقفوم  ریـسم  یزیر  هماـنرب نودـب  دـنک ؛ یم کـمک  نایوجـشناد 
.دشاب فادها  هب  ندیسر  ریسم  رد  دارفا  توق  هطقن  دناوت  یم فطعنم  بوخ و  همانرب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین ارآ  مدرم -  هب  تمدخ  ات  ییانورک  گنج  زا  ییوجشناد / یگدنز  رد  رسمه  اب  ماگمه   

نیالنآ ناسارخ  مدرم -  هب  تمدخ  ات  ییانورک  گنج  زا  ییوجشناد / یگدنز  رد  رسمه  اب  ماگمه   

نیالنآ ناسارخ  مدرم -  هب  تمدخ  ات  ییانورک  گنج  زا  ییوجشناد / یگدنز  رد  رسمه  اب  ماگمه   

زوین وناب  یناسارخ -  هبخن  ناوج  یگدنز  زا  یندینش  یاه  تبحص  وناب |  ایرآ   

۱۱
ید

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۰۱۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

هاگــشناد راــگنربخ  اــب  وــگتفگ  رد  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  لقتــسم  نایوجــشناد  یمالـــسا  نــمجنا  ریبد  یناــخمیرک 

 / / تسوربور تسوربور اهاه   هاگشناد هاگشناد یتیمها   یتیمها مکمک   یراگنا  وو   یراگنا لهس   لهس اباب   ییوجشناد   ییوجشناد یاه   یاه لکشت لکشت تیلاعف   تیلاعف
ییوجشناد ییوجشناد شبنج   شبنج یلصا   یلصا تلاسر   تلاسر یرگ ، ، یرگ هبلاطم   هبلاطم

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

 

https://snn.ir/fa/news/899018/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://snn.ir/fa/news/899018/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C


تسا انورک  سوریو  عویش  زا  رثاتم  ییوجشناد  یاه  لکشت تیلاعف  هک  ینونک  تیعـضو  رد  تفگ : وجـشناد ، یرازگربخ 
ییاوتحم و ظاـحل  هب  ار  دوخ  یاـه  ورین دـنناوتب  اـت  دـننک  یریگیپ  تیدـج  اـب  ار  یزاـجم  یاـضف  رد  شزومآ  دـیاب  اـه  لکـشت
اب یو.دـنک  ادـیپ  موادـت  اه  لکـشت رد  یزاسرداک  هخرچ  اـت  دوش  یم ثعاـب  زین  عوضوم  نیمه  هتبلا  دـننک و  یوق  یتراـهم 

لهـس اب  ییوجـشناد  یاه  لکـشت تیلاـعف  اـنورک  سوریو  عویـش  لـیلد  هب  اـه  هاگـشناد یلیطعت  هب  هجوت  اـب  هکنیا  ناـیب 
یمالـسا نمجنا  رتاـفد  درک : هفاـضا  تـسا ، وربور  یگنهرف  یاـه  تنواـعم هژیو  هـب  اـه و  هاگـشناد یتـیمها  مـک  یراـگنا و 

یاـه هتـشر هب  هجوـت  اـب  ناسانـشراک  اـب  وـگتفگ  زا  سپ  همالع  هاگشناد  فلتخم  یاـه  هدکـشناد رد  لقتـسم  نایوجـشناد 
.دنزادرپ یم فلتخم  تاعوضوم  دروم  رد  یرگ  هبلاطم  یزاس و  نامتفگ  هب  هدکشناد  ره  رد  یصصخت 

یدازآ هجدوـب ، دوزفا : درک و  داـی  ییوجــشناد  شبنج  یلــصا  تلاــسر  ناوـنع  هـب  یرگ  هبلاــطم  یزاــس و  ناــمتفگ  زا  یو 
شیازفا فده  اب  شرورپ  شزومآ و  رد  ملعم  بذج  یـسیلگنا و  نابز  زا  راصحنا  عفر  جاودزا ، لیهـست  نوناق  تاعمجت ،

رد لقتـسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  رتافد  هک  دنتـسه  یلئاسم  هلمج  زا  ناـیگنهرف  هاگـشناد  رد  شریذـپ  تیفرظ 
.دنزادرپ یم اه  نآ هب  یراج  یلیصحت  لاس  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  فلتخم  یاه  هدکشناد

۱۱
ید

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۴:۲۴۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هدـش یفرعم  لـلملا  نیب  روما  ۀزوح  رد  رترب  هنومن و  هاگـشناد  ناونع  هب  لاس ۱۳۹۸  رد  هاگـشناد  نیا  هکنیا  نایب  اـب  وا   
(، ۲۰۱۵-۲۰۱۸  ) ییاپورا نویسیمک  سومـسارآ  همانرب  بلاق  رد  یلاع  شزومآ  یزاس  یللملا نیب هژورپ  درک : حیرـصت  تسا ،

اهنت یئابطابط  همـالع  هاگـشناد  هک  ( ۲۰۱۸-۲۰۲۰  ) ییاـپورا نویـسیمک  هنوـم  ناژ  هماـنرب  بلاـق  رد  یللملا  نیب هژورپ  راـهچ 
تـشادهب نامزاس  ینابیتشپ  اب  هقطنم  نانابز  یـسراف یهاگآ  حطـس  یللملا  نیب هژورپ  هدوب ، اه  هژورپ نیا  هدـنرب  هاگـشناد 

۲۰۲۰  - وکـسنوی یناـبیتشپ  اـب  اـنورک  یریگ  همه نارود  رد  ناراـگن  هماـنزور شزومآ  یارب  یللملا  نیب هژورپ  ، ۲۰۲۰ یناهج – 
...و

ناشنرطاخ درک و  هراشا  هاگـشناد  یـشهوژپ  تادیلوت  هب  دوخ  نانخـس  مود  شخب  رد  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  سیئر   
هاگیاپ Scopusو ۹ رد  هلاقم  رازه و ۴۴۸  کی  ، WOS هاگیاپ رد  یملع  هلاقم  رازه و ۸۵  کی  دودـح  ربماسد  ات ۱۸  درک :

.تسا هدش  پاچ  یلخاد  تالجم  رد  مه  هلاقم  رازه و ۱۳۶ 

ناگدــنیامن ناداتــسا و  کرتــشم  روـضح  اــب  روـشک  تالکــشم  لــح  هـب  کــمک  تســشن   ۱۳۹ یمیلــس ، رتــکد  ۀــتفگ  هــب   
هئارا قـيرط  زا  روــشک  تالــضعم  لــح  فدــه  اــب  هامدنفــسا ۱۳۹۳  زا  روــشک  یعاــمتجا  یتعنـــص و  ییارجا ، یاــه  شخب
هدوـب اـهنآ  ۀـجیتن  روـشک  ییارجا  ناـمزاس  هـب ۱۰۲  یتسایـس  هیــصوت  لاـسرا ۳۱۳   هک  هدـش  رازگرب  یتسايـس  یاـه  هيـصوت

.تسا

می ا هدش لدب  روشک  یلصا  یاه  هاگشناد  زا  یکی  هب  دیدج  یاه  تخاسریز رب  هیکت  اب  لاس  تفه  زا  سپ  یمیلس : رتکد 
زا نآ  یط  رازگرب و  طــــخرب  تروـــص  هـــب  یئاــــبطابط  همالع هاگـشناد  یرواـــنف  شهوژپ و  ۀـــتفه  ود  ۀــــیماتتخا  مـــسارم 

.دش ریدقت  هزوح  نیا  رترب  ناسانشراک  نارگشهوژپ و 
زا یا  هشوـگ  هـب  مـسارم  نـیا  رد  یئاــبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیـسح  رتـکد  یموـمع ، طـباور  شرازگ  هـب 

هاگشناد هاگشناد زازا   یکی   یکی هبهب   دیدج   دیدج یاه   یاه تخاسریز تخاسریز ربرب   هیکت   هیکت اباب   لاس   لاس تفه   تفه زازا   سپسپ   یمیلس : : یمیلس رتکد   رتکد
میمی اا هدش هدش لدب   لدب روشک   روشک یلصا   یلصا یاه   یاه

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13791
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13791


رد یتخاـسریز  یاــهدوبمک  لاــس ۱۳۹۲  رد  تــفگ : درک و  هراــشا  ریخا  ناــیلاس  یط  هاگــشناد  یــشهوژپ  یاهدرواتــسد 
ۀناخباتک یزکرم و  ۀـناخباتک  لماش  یناسر  عـالطا  راـتخاس  دوبمک  هب  ناوت  یم  اـهنآ  ۀـلمج  زا  هک  تشاد  دوجو  هاگـشناد 

اـه و هماـن  نیئآ  اـه ، هدکـشهوژپ  رد  ینوناـق  ءـالخ  لـلملا و  نیب  روما  نادـقف  یروآون ، دـشر و  زکارم  نادـقف  لاـتیجید ،
.درک هراشا  تاراشتنا 

میتسه اراد  ار  روشک  یعامتجا  یناسنا و  مولع  ۀزوح  ۀناخباتک  نیرت  ینغ
ثادــحا اـب  نآ ، یپ  رد  درک : ناــیب  لاـس ۱۳۹۶  رد  دانــسا  زکرم  یزکرم و  ۀـناخباتک  ناـمتخاس  سیــسات  هـب  هراـشا  اـب  یو 

يزاجم عجرم  زيم  هوژپ ،» هب  » یـشهوژپ عبانم  تیریدم  هارمه  هناماس  هاگـشناد ، لاتيجيد  ۀناخباتک  یزکرم ، ۀـناخباتک 
.دش داجیا 

هاگیاپ ناونع  زا ۸۰  شیب  هب  یـسرتسد  ناکما  دـش و  یزادـنا  هار  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یتاـعالطا  هزاورد  نینچمه 
ناوـنع رازه  نوـیلیم و ۵۰۰  کـی  نـتم و  ماـمت  هیرــشن  ناوـنع  رازه  زا ۵۴  شیب  لـماک  نـتم  لـماش  هتـسویپ  یتاـعالطا 

.تسا هدش  مهارف  هاگشناد  طیحم  زا  جراخ  یکینورتکلا  باتک 
یلاتیجید و ءیش  رازه   ۳۴۰  ) ییاوتحم یـش  نویلیم  کی  رب  غلاب  یا  هعومجم اب  هناخباتک  نیا  درک : دیکات  یمیلس  رتکد 

.تسا هدش  هتخانش  روشک  یعامتجا  یناسنا و  مولع  هزوح  هناخباتک  نیرت  ینغ ناونع  هب  یکیزیف ) ءیش  رازه   ۶۴۰
هاگشناد نیا  ینيرفآراک  و  یروانف   یروآون ، موب  تسيز  هعـسوت  هب  هراشا  هب  همادا  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 

مولع روانف  یاهدحاو  دـشر  زکرم  لاس ۱۳۹۵ ، رد  یلغـش  تیادـه  ینیرفآراـک و  زکرم  هنیمز  نیا  رد  تفگ : درک و  هراـشا 
.تسا هدش  سیسات  لاس ۱۳۹۶  رد  یعامتجا  یناسنا و  مولع  یروآون  زکرم  لاس ۱۳۹۶ و  رد  یعامتجا  یناسنا و 

ایناپسا و یاه  هاگـشناد اب  طابترا  یارب  روشک  یاه  هاگـشناد ندرک  گنهامه  رد  یئابطابط  همالع هاگشناد  یروحم  شقن 
ناتسناغفا

تیلاعف لاح  رد  میت  هدنهد و ۸۱  باتـش  راهچ  یناسنا ، مولع  یروآون  روانف و  یاهدحاو  دـشر  زکارم  رد  داد : همادا  یو 
.دنتسه یا  همالع  اه  میت  نیا  نالغاش  زا  رفن  هک ۱۲۳  دنتسه 

.دنا هتشاد  یمسر  دمآرد  لایر  درایلیم  دودح ۲۷۰  نونکات  اه  تکرش  نیا 
راهظا تخادرپ و  لاس ۱۳۹۸  رد  یتخانش  مولع  هاگـشیامزآ  سیـسات  هب  همادا  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  داتسا  نیا 
هاگراک یـسانشاوآ و  هاگراک  یژولورونوکیاس ، شخب  یژولویزیفورتکلا ، یلوکلوم ، یژولویب  مشچ ، تاـکرح  یباـیدر  درک :

.تسا هاگشیامزآ  نیا  فلتخم  یاه  شخب  هلمج  زا  یا  هرکيپ یسانش  نابز
.تسا هدش  سیسات  هرابود  تیوقت و  مه  یندب  تیبرت  هاگشیامزآ  نینچمه 

تيريدــم  » هــب یهاگـــشناد  طــباور  هورگ  یاــقترا  لاــــس ۱۳۹۲ ، رد  مــــهم  تامادـــــقا  زا  یکی  یمیلس ، رتــکد  ۀــتفگ  هـب 
هاگـشناد اب  یـشزومآ  کرتشم  یاه  هرود  نیلوا  یزادنا  هار  نآ  جیاتن  زا  یکی  هک  دوب  یللملا » نيب یملع و  یاه  یراکمه

.تسا هدوب  یجراخ  یاه 
.تسا هدیسر  اضما  هب  یجراخ  ۀمان  مافت  نونکات ۱۴۲  لاس ۱۳۹۲  زا  نینچمه 

ناتـسناغفا ایناپـسا و  یاه  هاگـشناد  اب  طابترا  رد  روشک  یاه  هاگـشناد  ندرک  گنهامه  یارب  یئابطابط  همالع  هاگشناد 
.تسا هتشاد  یروحم  شقن  مه 

هدـش یفرعم  لـلملا  نیب  روما  ۀزوح  رد  رترب  هنومن و  هاگـشناد  ناوـنع  هب  لاس ۱۳۹۸  رد  هاگـشناد  نیا  هکنیا  نایب  اـب  وا 
ییاـــپورا نویــــسیمک  سومــــسارآ  هماـــنرب  بلاـــق  رد  یلاـــع  شزوـــمآ  یزاـــس  یللملا نـــیب هژورپ  درک : حیرــــصت  تـــسا ،

همالع هاگشناد  هک  ( ۲۰۱۸-۲۰۲۰  ) ییاپورا نویـسیمک  هنوم  ناژ  همانرب  بلاق  رد  یللملا  نیب هژورپ  راـهچ  (، ۲۰۱۵-۲۰۱۸)
ینابیتشپ اب  هقطنم  نانابز  یـسراف یهاـگآ  حطـس  یللملا  نیب هژورپ  هدوب ، اـه  هژورپ نیا  هدـنرب  هاگـشناد  اـهنت  یئاـبطابط 

اب اـــنورک  یریگ  هــمه نارود  رد  ناراـــگن  هماـــنزور شزوــمآ  یارب  یللملا  نــیب هژورپ  ، ۲۰۲۰ یناــهج –  تشادــهب  ناــمزاس 
.تسا هدوب  تیریدم  نیا  تامادقا  هلمج  زا  ...و   ۲۰۲۰  - وکسنوی ینابیتشپ 

دراد رارق  یناهج  گرزب  یاه  یدنب هدر هب  دورو  ۀناتسآ  رد  یئابطابط  همالع هاگشناد 
دنا و هدـش  نیودـت  ای  حالـصا و  هک  هاگـشناد  یـشهوژپ  تاررقم  نیناوق و  هب  همادا  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 

 



.درک هراشا  نونکات  لاس ۱۳۹۲  زا  یشهوژپ  تالیهست  هئارا  نازیم 
راتخاس و حالـصا  زا  رگید  یا  هنومن  ار  لاس ۱۳۹۲  رد  تاراشتنا  پاچ و  زکرم  هب  تاراـشتنا  هورگ  یاـقترا  یمیلس ، رتکد 

رارق راک  روتـسد  رد  هاگـشناد  هناخپاچ  هزوح و  نيا  یاه  تيلاـعف  هعـسوت  تفگ : تسناد و  یـشهوژپ  تاررقم  نیناوق و 
.تسا هدش  رشتنم  هدوب  لوا  پاچ  اهنآ  دلج  هک ۳۹۵  باتک  دلج  رضاح ۵۴۰  نامز  ات  تفرگ و 

طابترا یرارقرب  دش : روآدای  یاه ۱۳۹۲-۱۳۹۹ ، لاس رد  هاگـشناد  یـشهوژپ  یاه  تيلاعف عونت  شیازفا  هب  هراشا  اب  یو 
یاـه هتــسه یــشهوژپ و  یاـه  هناـماس یزادــنا  هار  یــصصخت ، یاـهورگراک  اـه و  هـتيمک لیکــشت  هعماـج ، اــب  هاگــشناد 

سیـسات یــشهوژپ ، ناراـيتسد  یزاـس  لاـعف  تعنــص ، هعماـج و  رد  یلخاد  یتاـعلاطم  تـصرف  یزادـنا  هار  یــشهوژپ ،
، نایوجــشناد ناداتــسا و  یــشهوژپ  یزاسدــنمناوت  یرتـکد ، اـسپ  یتاـقيقحت  هرود  یرارقرب  یــشهوژپ ، تامدــخ  دــحاو 

عوــنتم دراوــم  هـلمج  زا  ...و  یملع  تادــيلوت  یباــيزرا  شهوژپ ، رد  قــالخا  یاــه  هاــگراک  یرازگرب  قــالخا ، دــک  یاــطعا 
.تسا هدوب  ریخا  یاه  لاس  یط  یشهوژپ  تنواعم 

ناشنرطاخ درک و  هراشا  هاگـشناد  یـشهوژپ  تادیلوت  هب  دوخ  نانخـس  مود  شخب  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 
هاگیاپ Scopusو رد  هلاقم  رازه و ۴۴۸  کی  ، WOS هاگیاپ رد  یملع  هلاـقم  رازه و ۸۵  کی  دودـح  ربماسد  ات ۱۸  درک :

.تسا هدش  پاچ  یلخاد  تالجم  رد  مه  هلاقم  رازه و ۱۳۶   ۹
.دراد رارق  یناهج  گرزب  یاه  یدنب  هدر  هب  دورو  ۀناتسآ  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  نینچمه 

یاه هشوخ درک : نایب  یعامتجا ) یـشخبرثا   ) هعماج اب  هاگـشناد  طاـبترا  یاـهروحم  هب  هراـشا  اـب  نینچمه  یمیلس  رتکد 
یاه هتيمک ليکشت  تعنص ، اب  طابترا  یهوژپ  یاه  حرط یارجا  روشک ، تالکـشم  لح  هب  کمک  یاه  تسـشن یتروشم ،
یاــه یراــکمه هزوـح  رد  یراــکمه  تاراــشتنا و  هزوــح  رد  یراــکمه  هعماــج ، اــب  طاــبترا  ليهــست  روــظنم  هـب  یــصصخت 

.تسا اهروحم  نیا  ۀلمج  زا  للملا  نیب
تسا هدش  رازگرب  نونکات  لاس ۹۲  زا  یجیورت  یسرک   ۲۵۳

، یتعنـص یاـه  ناـمزاس اـب  ممتم ) یاـهدادرارق  باـستحا  اـب   ) دادرارق هرقف  دودـح ۲۷۴  نونکاـت  لاـــس ۹۲  زا  دوزفا : یو 
دقعنم اه  نامزاس یشهوژپ  یاهزاين  عفر  هرواشم و  یاتسار  رد  راذگ  تسايـس یاهداهن  یيارجا و  یـشهوژپ ، یـشزومآ ،

.تسا هدش 
.تسا هدش  بذج  تدم  نیا  رد  روحم  شهوژپ یرتکد  یوجشناد  نینچمه ۱۹۰ 

رازگرب یجیورت  یروآوـن و  یزادرپ ، هـیرظن  یاـه  یــسرک  دادـعت  هـب  هراـشا  اـب  هـمادا  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 
یـصصخت یـسرک  کـی  یزادرپ و  هـیرظن  یـصصخت  یـسرک  کـی  یجیورت ، یـسرک  دودـح ۲۵۳  تـفگ : هاگـشناد  رد  هدـش 

.دنتسه ارجا  تسد  رد  مه  رگید  یصصخت  یسرک  هس  هک  هدش  رازگرب  اه  لاس  نیا  رد  یروآون 
ناگدــنیامن ناداتــسا و  کرتــشم  روــضح  اــب  روــشک  تالکــشم  لــح  هـب  کــمک  تســشن   ۱۳۹ یمیلس ، رتــکد  ۀــتفگ  هـب 

هئارا قـيرط  زا  روـشک  تالــضعم  لـح  فدــه  اــب  هامدنفــسا ۱۳۹۳  زا  روـشک  یعاــمتجا  یتعنــص و  ییارجا ، یاــه  شخب
هدوب اـهنآ  ۀـجیتن  روشک  ییارجا  ناـمزاس  هـب ۱۰۲  یتسایـس  هیـصوت  لاسرا ۳۱۳   هک  هدـش  رازگرب  یتسايـس  یاه  هيـصوت

.تسا
نونکاـت روـشک  یيارجا  یاـه  هاگتـسد هب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یتسايـس  یاـه  هيـصوت باـتک  زا  دـلج  هس  نـینچمه 

.تسا راشتنا  تسد  رد  مه  نآ  مراهچ  دلج  هدش و  رشتنم 
میا هتفای تسد  یلاعت  ۀدیا  هاگشناد و  حور  هب 

هلمج زا  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  هب  روـشک  یتروـشم  هشوـخ  جـنپ  زا  یتروـشم  هشوـخ  ود  صاـصتخا  هب  هراـشا  اـب  یو 
نحـص رد  هاگـشناد  یاهداهنـشیپ  حرط  درک : راهظا  یکناب  یلوپ و  یتروشم  هشوخ  هناسر و  تاطابترا و  یتروشم  هشوخ 
کیدزن نالک  یاه  یراذگ  تسایس  هب  اهداهنـشیپ  نیا  دش و  حرطم  سلجم  سیئر  روضح  رد  نینچمه  تلود و  تئیه 

.تسا هداتفا  قافتا  روشک  یلاع  شزومآ  خیرات  رد  راب  نیتسخن  یارب  رما  نیا  دنا و  هدش 
هتفای تسد  یلاعت  هدـیا  هاگـشناد و  حور  هب  هکنیا  هب  هراشا  اب  دوخ  نانخـس  نایاپ  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 

هدـش لدـب  روـشک   یلـصا  یاـه  هاگـشناد  زا  یکی  هب  دـیدج  یاـه  تخاـسریز  رب  هیکت  اـب  لاـس  تفه  زا  سپ  تفگ : میا ،

 



.میا
.مینک یم  تکرح  یناسنا  مولع  یاه  شهوژپ  یوگلا  هب  ندش  لدبم  دیدج و  موب  تسیز  یوس  هب  نینچمه 

دش رازگرب  هاگشناد  حطس  رد  فلتخم  دادیور  زا ۳۴۳  شیب  لاسما  شهوژپ  ۀتفهود  یاه  همانرب هژیو یط 

یط هکنیا  نایب  اب  هاگـشناد  یـشهوژپ  نواعم  یدابآزوریف ، یناـقهد  لـالج  دیـس  رتکد  مسارم ، نیا  زا  یرگید  شخب  رد 
یتاقیقحت و زکارم  اه ، هدکـشناد حطـس  رد  فلتخم  دادـیور  زا ۳۴۳  شیب  لاسما  شهوژپ  ۀـتفهود  یاـه  هماـنرب  هژیو 
، هدـمآ لـمع  هب  یاـه  یراذگتـسایس هب  هجوـت  اـب  لاـسما  یاـه  هماـنرب رد  تفگ : تسا ، هتفرگ  تروـص  یملع  یاـه  بطق 
دش رازگرب  هاگشناد  حطس  رد  یجیورت  یسرک  مایا ۲۸  نیا  رد  میدوب و  دهاش  ار  یجیورت  یاه  یسرک نیرتشیب  یرازگرب 

.تسا رتشیب  هتشذگ  لاس  کی  یط  هدش  رازگرب  یاه  یسرک  لک  زا  دادعت  نیا  هک 
رگید یاـــقترا  هعـــسوت و  صوــصخ  رد  هدـــش  ماـــجنا  تامادـــقا  هــب  شنانخـــس  هــمادا  رد  یداـــبآزوریف  یناـــقهد  رتـــکد 

.تخادرپ هاگشناد  یشهوژپ  هزوح  یاه  تیلاعف
زا تنرگ  لحم  زا  یملع  تئیه  یاضعا  هناهوژپ  تارابتعا  لحم  زا  یفرـصم  مزاول  تازیهجت  دـیرخ  فقـس  رد  یرگنزاب  وا 

یللملا و نیب تـالاقم  ناگدـننکدیلوت  زا  تیاـمح  هماـن  هویـش  دوزفا : هـمادا  رد  دـش و  روآداـی  ار  دـصرد  هـب ۶۰  دـصرد    ۴۰
.تسا هدوب  هزوح  نیا  تامادقا  رگید  زا  زین  ناموت  نویلیم  هب ۱۰  رابتعا  نیا  شیازفا 

دوش یم اطعا  یقیوشت  ۀیاپ  یجراخ  یلخاد و  یاه  هراونشج ناگدنرب  هب 
رد هدـش  ارجا  هبوصم  رگید  ار  یجراخ  یلخاد و  یاه  هراونـشج  ناگدـنرب  هب  یقیوشت  هیاـپ  یاـطعا  رگید ، یـشخب  رد  یو 

یغالبا ۀمان  نییآ  ساسا  رب  هاگشناد  یـشهوژپ  یاهدحاو  سیـسات  یرگنزاب و  رد  رییغت  درک : هفاضا  مالعا و  هزوح  نیا 
مولع داصتقا ، یعامتجا ، یراذگتـسایس  یـشهوژپ  زکارم  اتـسار ، نیا  رد  تسا و  هدش  لابند  تدم  نیا  رد  مولع  ترازو 

هاگـشناد رد  یناـسنا  موـلع  لوـحت  یــشهوژپ  زکرم  زین  تاـطابترا و  گـنهرف و  هـمجرت ، تاـعلاطم  یتسردـنت ، یــشزرو و 
.تسا هدش  لاعف 

مولع تاقیقحت و  زکرم  نیچ ، تاقیقحت  زکرم  لماش  یتاقیقحت  زکرم  جـنپ  داجیا  نینچمه  هاگـشناد  یـشهوژپ  نواـعم 
هتـشر  نایم  تاقیقحت  زکرم  یروآون ، تیریدـم و  هدکـشناد  تاقیقحت  زکرم  تایبدا ، ناـبز و  تاـقیقحت  زکرم  یتخاـنش ،
رد یتاقیقحت  زکارم  هعـسوت  داجیا و  رد  هدـش  ماجنا  تامادـقا  رگید  زا  ار  تایبدا  نابز و  تاـقیقحت  زکرم  نینچمه  یا و 

.درمشرب هاگشناد  حطس 
یــشهوژپ هورگ  نیوـن و  یتابــساحم  موــلع  یاــه  ناوــنع  اــب  یــشهوژپ  هورگ  ود  سیــسات  یداــبآزوریف  یناــقهد  رتــکد 

هار سیـسات ، دـهاش  تدـم  نیا  رد  دوزفا : داد و  رارق  هراشا  دروم  زین  ار  ثیدـح  نآرق و  مولع  یا  هتـشر  نایم  تاـعلاطم 
هدکــشناد هاگــشیامزآ  یتخانــش ، موــلع  هاگــشیامزآ  یزکرم ، هاگــشیامزآ  نیواــنع  اــب  هاگــشیامزآ  جــنپ  زیهجت  یزادــنا و 

یضایر و مولع  رامآ و  هدکشناد  هاگـشیامزآ  یتیبرت ، مولع  یـسانشناور و  هدکـشناد  هاگـشیامزآ  یرادباسح ، تیریدم و 
.تسا راگدنام  راذگریثات و  تامادقا  زا  هک  میدوب  یشزرو  مولع  یندب و  تیبرت  هدکشناد  هاگشیامزآ  زین 

دشاب راذگریثات  تموکح  هعماج و  ناراذگ  تسایس هعماج و  یاهراتفر  اه و  شنک رب  دیاب  شهوژپ 
یارب شهوژپ  هبناـج  همه  داـعبا  هب  هجوـت  تیمها  ناـیب  هب  شنانخـس  زا  یرگید  شخب  رد  هاگـشناد  یـشهوژپ  نواـعم 

دوخ بولطم  هب  ندیـسر  ندـش و  قفوم  یارب  شهوژپ  تشاد : ناـیب  نآ  یلوصا  تلاـسر  یلاـعتم و  فادـها  هب  ندیـسر 
.دنک لابند  یبوخ  هب  ار  هصخشم  جنپ  دیاب 

.تسا قفوم  شهوژپ  کی  تاصخشم  زا  یروآون  لمع و  راکتبا  ییاشگهار ، اب  هارمه  ندوب  دیفم  دلوم و 
تموـکح هعماـج و  ناراذـگ  تسایـس  هعماـج و  یاـهراتفر  اـه و  شنک  رب  دـشاب و  رثوـم  دـیفم و  دـیاب  شهوژپ  دوزفا : وا 

.دشاب راذگریثات 
ماــجنا درک : هفاــضا  درمــشرب و  لکــشم  لــح  ییاــشگهار و  ار  شهوژپ  هصخــشم  نیموـس  یداــبآزوریف  یناــقهد  رتـکد 

رارق هجوـت  دروـم  دـیاب  هک  تـسا  تاـقیقحت  اـه و  شهوژپ  یارجا  تایرورـض  زا  یکی  اـشگهار ، یدربراـک و  یاـه  شهوژپ
دهاوخ بلـس  نآ  زا  اـه  دـیفم  ندوـب و  دـلوم  هلمج  زا  اـه  شخب نیا  طـباور  دوـشن  هجوـت  مهم  نیا  هب  رگا  هک  ارچ  دریگ ،

 



.دش
هجوت درک : حیرـصت  یـشهوژپ  دراوم  هب  هجوت  ترورـض  نایب  اب  همادا  رد  هاگـشناد  لملا  نیب  طباور  یـشزومآ  هورگ  وضع 
ماــجنا رب  دــیکات  دروــم  دراوــم  هـلمج  زا  تالکــشم  لــئاسم و  هـب  دــیدج  درکیور  نتــشاد  هناروآوــن و  هـنارکتبم و  دــُعب  هـب 

.دور یم رامش  هب  اه  شهوژپ
ار یا  هناروآوـن  یاـه  تسبراـک  دـیدج  یاـه  هیـصوت  اـه و  لـح هار اـهراکهار ، هئارا  اـب  دـناوتب  دـیاب  ساـسا  نیا  رب  شهوژپ 

.دیامن هئارا  هلئسم  لح  یارب 
یاه یگژیو رگید  زا  ار  اه  شهوژپ ماـجنا  رد  ندوب  روحم  هلئـسم  ناـیاپ  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یشهوژپ  نواعم 

دهاوخن یدربراک  شهوژپ  هلئـسم ، نودب  شهوژپ  ماجنا  درک : هفاضا  درمـشرب و  قیقحت  شهوژپ و  ماجنا  یارب  یلـصا 
اضاقت هب  طوبرم  هلئسم  هک  ییاه  هنیمز  رد  شهوژپ  تسین و  یفاک  یلو  تسا  مزال  ضحم  شهوژپ  هک  دنچ  ره  دوب ،

.دوش ماجنا  دیاب  تسا 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

یماسا + دندش ریدقت  یشهوژپ  تنواعم  ۀنومن  ناسانشراک  هاگشناد و  رترب  نارگشهوژپ 
رترب ناسانــشراک  نارگــشهوژپ و  زا  نآ  یط  رازگرب و  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یرواـنف  شهوژپ و  ۀـتفه  ود  ۀـیماتتخا 

.دش ریدقت  یشهوژپ  فلتخم  یاه  هزوح  رد  هاگشناد  نیا 
، یناسنا مولع  رد  هاگشناد  رترب  رگشهوژپ  زا  دش ، رازگرب  طخرب  تروص  هب  هک  مسارم  نیا  رد  یمومع ، طباور  شرازگ  هب 
اــه و هدکــشناد  رترب  نارگــشهوژپ  رترب ، دــصرد  کــی  دانتــسا  رپ  رگــشهوژپ  هیاــپ ، موــلع  رد  هاگــشناد  رترب  رگـــشهوژپ 

.دش ریدقت  هاگشناد  نیا  یشهوژپ  تنواعم  رترب  ناسانشراک 
: تسا ریز  حرش  هب  هاگشناد  لاس ۱۳۹۹  رترب  یشهوژپ  ناسانشراک  نارگشهوژپ و  یماسا 

یناسنا مولع  رد  هاگشناد  رترب  رگشهوژپ  یدمحم ، رومیت  رتکد 
هیاپ مولع  رد  هاگشناد  رترب  رگشهوژپ  مدقم ، ینماب  دمحم  رتکد 

مالسا ناهج  مولع  یدانتسا  هاگیاپ  یاه  شزادرپ  ساسا  رب  رترب  دصرد  کی  دانتسا  رپ  رگشهوژپ  یریما ، دوصقم  رتکد 
WOS وESI زا جرختسم  یاه  هداد  یور  رب 

اه هدکشناد رترب  نارگشهوژپ 
هنایار یضایر و  رامآ ، هدکشناد  رابت ، یئاضر  دیحو  رتکد 

یجراخ یاه  نابز  یسراف و  تایبدا  هدکشناد  یجاتسا ، هموصعم  رتکد 
یمالسا فراعم  تایهلا و  هدکشناد  یرواد ، هداز  یقت  دومحم  رتکد 

داصتقا هدکشناد  دابآ ، نیسح  یرکاش  سابع  رتکد 
یشزرو مولع  یندب و  تیبرت  هدکشناد  ینیسح ، خیش  نامحر  رتکد 

یسایس مولع  قوقح و  هدکشناد  یزابهش ، شمارآ  رتکد 
یتیبرت مولع  یسانشناور و  هدکشناد  جاترد ، زربیرف  رتکد 

یعامتجا مولع  هدکشناد  یئاکذ ، دیعسدمحم  رتکد 
یرادباسح تیریدم و  هدکشناد  یتساوخمانرو ، یعشاخ  دیحو  رتکد 

یماسا یماسا ++ دندش دندش ریدقت   ریدقت یشهوژپ   یشهوژپ تنواعم   تنواعم ۀنومن   ۀنومن ناسانشراک   ناسانشراک هاگشناد  وو   هاگشناد رترب   رترب نارگشهوژپ   نارگشهوژپ

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13787
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13787


وکا ۀمیب  یلاع  شزومآ  ۀسسؤم  میعزرس ، یلع  رتکد 
یشهوژپ رترب  ناسانشراک 

یشهوژپ روما  تیریدم  رترب  سانشراک  یراولا ، یداش  مناخ 
تاراشتنا پاچ و  زکرم  رترب  سانشراک  یسفو ، یعیمس  یدهم  دیس  یاقآ   

یللملا نیب  یملع  یاه  یراکمه  تیریدم  رترب  سانشراک  یداجس ، انادنام  مناخ 
هاگشناد دانسا  زکرم  یزکرم و  ۀناخباتک  رترب  سانشراک  روپ ، نسح  هرهز  مناخ  راکرس 

داصتقا ۀدکشهوژپ  رترب  سانشراک  یدابآ ، هم  میرم  مناخ 
هاگشناد یلغش  تیاده  ینیرفآراک و  زکرم  رترب  سانشراک  یراسین ، دمحم  یاقآ 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انریا   

یاـه  تسـشن  یرـس  زا  هصق " رتهب  باـختنا  رتشیب ، تخانـش   " یـصصخت تسـشن  رد  هبنـشکی  هاـگماش  بیجم  هتـشرف 
ناـــکدوک و یرکف  شرورپ  نوناـــک  هناـــخباتک  دوزفا : ناـــگزمره  یرکف  شرورپ  نوناـــک  ییوــگ  هــصق  نــمجنا  یـــصصخت 
هب ییوگ  هصق  دـننام  فلتخم  یاـه  تیلاـعف  اـب  وباـب  ناـیبرم  هکلب  تسین ؛ فرـص  هعلاـطم  یارب  طـقف  یناـکم  ناـناوجون 

.دنزادرپ یم  ناناوجون  ناکدوک و 
تـسا و باـتک  یاوـتحم  یاتــسار  رد  هـک  فـلتخم  یاــه  شــسرپ  حرط  اــب  یبرم  یناوخباــتک  تیلاــعف  رد  داد : هـمادا  یو 

ناوت کیمادـک  رد  کدوـک  هناـگ  یاـه ۹  شوـه  نیب  زا  هک  دـهد  صیخـشت  دـناوت  یم  بطاـخم  یاـه  خـساپ  اـب  بساـنتم 
.دراد یرتشیب 

میـسانشب و ار  هدنونـش  یاـه  یگژیو  دـیاب  ییوگ  هصق  رد  تفگ : اـه  شوه  عاوـنا  ندرمـشرب  اـب  ییوـگ  هصق  سردـم  نیا 
.مییوگب نخس  یو  اب  ماهبا  نودب 

ناملاع سرد  یاپ  تفگ : زین  ناگزمره  ناتـسا  ناـناوجون  ناـکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناـک  لـک  ریدـم  یهوکتـشپ  نیورپ 
.دنربب ار  هدافتسا  تیاهن  نایبرم  دیاب  هک  تسا  یمنتغم  تصرف  ییوگ  هصق  هصق و  هزوح 

هب هجوت  اـب  هماـنرب  نیا  تفگ : زین  ناـگزمره  یرکف  شرورپ  نوناـک  ییوگ  هصق  نمجنا  لوئـسم  یکـساج  یفارـشا  ماـهلا 
ِیجنـسزاین هلیـسو  هب  نآ ، یـشخبرثا  یفیک و  اقترا  ییوگ و  هصق  هصق و  جیورت  فدـه  اب  تسا و  ینتخاس  هدـنیآ  راعش 

.دش رازگ  رب  بطاخم  شیپ  زا  شیب  تخانش  فده و  هعماج 

تسا تسا بطاخم   بطاخم تخانش   تخانش یاههار   یاههار نیرتهب   نیرتهب زازا   یکی   یکی یناوخباتک   یناوخباتک یاه   یاه تیلاعف تیلاعف

دنناـم یتیلاـعفرد  تیقفوم  همزـال  ییوـگ ، هصق  توسکـشیپ  ییاـبطابط و  همـالع  هاگـشناد  یملع  تاـیه  وـضع  اـنریا - سابعردـنب -
.تسا یناوخباتک  تیلاعف  یارجا  بطاخم  تخانش  یاههار  نیرتهب  زا  یکی  تفگ : تسناد و  بطاخم  تخانش  ار  ییوگ  هصق 

 

https://www.irna.ir/news/84155478/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84155478/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انلیا   

" زورما ناهج  رد  یگنهرف  یاهاضف  هعسوت  یاهرانیبو  هعومجم   " زا ایلاتیا  رد  یگنهرف  یاهاضف  هعـسوت  یـسررب  رانیبو 
.دوش یم رازگرب 

یگنهرف یاهاضف  هعـسوت  یاهرانیبو  هعومجم   " زا ایلاتیا  رد  یگنهرف  یاهاضف  هعـسوت  یـسررب  رانیبو  انلیا ، شرازگ  هب 
.دوش یم رازگرب  تعاس ۱۱  هام  ید  هبنشراهچ ۳  زور  زورما " ناهج  رد 

طباور یدربهار  تاعلاطم  زکرم  سییر  درفنم  جـلخ  نسحلوبا  نارهت ، ییابطابط  همالع  هاگشناد  داتسا  ولیروئام  لئافار 
ربکا هجراخ ، ترازو  یمومع  یـساملپید  قباس  لکریدـم  نمادـکاپ  یلع  یمالـسا ، تاـطابترا  گـنهرف و  ناـمزاس  یگنهرف 

یمالـسا یروهمج  یگنهرف  نزیار  ینیما  یقت  دـمحم  یمالـسا و  تاطابترا  گنهرف و  ناـمزاس  لـلملا  نیب  نواـعم  یلوق 
یرنه یگنهرف و  یاهاضف  هعـسوت  رد  اـهرواب  اـه و  شزرا شقن.دوب  دـنهاوخ  راـنیبو  نیا  نانارنخـس  هلمج  زا  اـیلاتیا  رد 

یراـمعم کبـس  یزاسرهـش و  ناـنآ ، رنه ی  یگنهرف و  یاـهاضف  هعـسوت  اـهروشک و  یگنهرف  یراذگتــسایس  اـهروشک ،
یگنهرف یاهاضف  هعـسوت  رد  یمومع  یاهداهن  تلود و  شقن  ناـنآ و  رنه ی  یگنهرف و  یاـهاضف  هعـسوت  اـهروشک و 

شخب راــنیبو ، نـیا  تاــعوضوم  رگید  زا.دوــب  دــهاوخ  تســشن  نـیا  رد  ثــحب  دروــم  دراوــم  هــلمج  زا  اــهروشک  یرنه  و 
یخیرات یاهانب  زا  یرادرب  هرهب  راکوزاس  اـهروشک ، یرنه  یگنهرف و  یاـهاضف  هعـسوت  رد  یراذـگ  هیامرـس  یـصوصخ و 
یگنهرف یاه  تیلاعف  چوک  دنور  اهرهش ، یخیرات  تفاب  اهزالپ و  رد  یگنهرف  یاه  تیلاعف  یگنهرف ، یاضف  ناونع  هب 

اب هارمه  اهرهـش  نـالک  یداـصتقا  هعــسوت  یرنه و  یگنهرف و  یاـهاضف  هعــسوت  یزاـجم ، یاـضف  هـب  اـهانب  زا  یرنه  و 
نیا رد  هک  دوب  دـهاوخ  یمهم  دراوم  هلمج  زا  اـهروشک  رد  هبرجت  کـی  تیقفوم  لـیالد  ناـیب  نینچمه  یدروم و  یـسررب 

رد تکرـــــــــــــــــــــــــش  کـــــــــــــــــــــــــنیل.تفرگ  دـــــــــــــــــــــــــهاوخ  رارق  یـــــــــــــــــــــــــسررب  ثــــــــــــــــــــــــحب و  دروــــــــــــــــــــــــم  بو 
https://www.skyroom.online/ch/tfarhang.ir/fazahaye-farhangi رانیبو :
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

عطاـقم نایوجـشناد  روـضح  اـب  هبنـشجنپ  زور  رهظ  هک  شیاـمه  نیا  لوا  شخب  انـسیا ، نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هـب 
سردـم تیبرت  هاگـشناد  یـسایس  مولع  یرتکد  عطقم  یوجـشناد  زونز ـ  یمیحر  نیزرف  دـش ، رازگرب  یلیمکت  تالیـصحت 
ینوریب لماوع  هتسد  ود  هب  هتشر  نیا  رد  از  بیـسآ  لماوع  تفگ : یـسایس  مولع  رد  از  بیـسآ  لماوع  حیرـشت  اب  نارهت 

.دنوش یم میسقت  ینورد  و 

ایلاتیا ایلاتیا ردرد   یگنهرف   یگنهرف یاهاضف   یاهاضف هعسوت   هعسوت یسررب   یسررب رانیبو   رانیبو

رازگرب زورما " ناـهج  رد  یگنهرف  یاـهاضف  هعـسوت  یاـهرانیبو  هعومجم   " زا اـیلاتیا  رد  یگنهرف  یاـهاضف  هعـسوت  یـسررب  راـنیبو 
.دوش یم

دشدش رازگرب   رازگرب ناریا » » ناریا ردرد   یسایس   یسایس مولع   مولع یسانش   یسانش بیسآ   بیسآ  » » شیامه شیامه

موـلع هسردــم  سیــسات  زورلاــس  نـیمکی  تـسیب و  دــص و  تبــسانم  هـب  ناریا » رد  یــسایس  موـلع  یــسانش  بیــسآ   » شیاــمه
رازگرب روشک  یاه  هاگـشناد للملا  نیب طباور  یـسایس و  مولع  ییوجـشناد  یملع  یاـه  نمجنا  تمه  هب  رذآ  ۲۷ و ۲۸  یسایس ،

.دش

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1013099-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1013099-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://www.isna.ir/news/99093023215/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99093023215/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


 ... روشک و یداصتقا  یـسایس و  طیارـش  الثم  تسا ، جراخ  ام  هدارا  زا  هک  دنتـسه  یلماوع  زا  هتـسد  نآ  ینوریب  لـماوع 
مینک و حرطم  بیـسآ  کـی  ناوـنع  هـب  ار  نآ  میهاوـخب  رگا  هـکنیا  اـما  تـسا  هداـهن  یتاریثاـت  یـسایس  موـلع  هتـشر  رب  هـک 

.دیآ یم باسح  هب  نهذ  زا  رود  میهد ، داهنشیپ  نآ  یارب  یتایلمع  یراکهار 
ریگرد نآ  اـب  یـسایس  موـلع  هتـشر  هک  یبیـسآ  نیرتـگرزب  داد : همادا  تخادرپ و  ینورد  لـماوع  فیـصوت  هب  همادا  رد  یو 

.تسا هتشر  نیا  نایوجشناد  لاغتشا  راک و  رازاب  هلئسم  تسا ،
: تفگ یهوژپ  هدنیآ  رب  دیکات  نمض  زین  زاریش  هاگشناد  یسایس  مولع  یرتکد  عطقم  یوجشناد  ینایکب ـ  یقداص  نیما 

تروص هب  ای  تسا  زاین  هک  تسا  یهوژپ  هدـنیآ  ثحبم  یـسایس ، مولع  هتـشر  هریجنز  دوقفم  یاه  هقلح  زا  یکی  هزورما 
.دوش یریگیپ  یشزومآ  یاه  هاگراک  بلاق  رد  یمسر  تروص  هب  ای  دریگ  رارق  یسایس  مولع  سورد  رگید  رانک  رد  یمسر 

اب هیداــحتا  نـیا  دوزفا : درک و  حرطم  ار  یــسایس  موــلع  یملع  یاــه  نـمجنا  هیداــحتا  لیکــشت  داهنــشیپ  هــمادا  رد  یو 
هب عورـش  ییارجا  یاه  هاگتـسد  اـب  ینوناـق  بلاـق  کـی  رد  دـناوت  یم  یـصخشم  فیاـظو  فادـها و  همانـساسا و  نتـشاد 

فیاظو هدمع  دـنک و  مهارف  یتلود  یاه  هاگتـسد  رد  مادختـسا  یارب  ار  ییاه  هیمهـس  دـناوتب  ات  هدرک  ینز  هناچ ینزیار و 
.دشاب لاغتشا  راکرازاب و  هلئسم  زین  نآ 

: درک حیرـصت  شیامه  نیا  رد  زین  دهـشم  یـسودرف  هاگـشناد  یـسایس  مولع  یرتکد  عطقم  یوجـشناد  ینامثع ـ  دـمحم 
یناریا و تسایــس  شناد  ناـمه  هـک  هتــشر  نـیا  لـضعم  نیرتـگرزب  هـب  ار  یــسایس  موـلع  دــیتاسا  وجــشناد و  هاـگن  نـم 

.منک یم  هجوتم  تسا  یناریا  تالضعم 
.تسا هدشن  یهجوت  نآ  هب  اه  هاگشناد  رد  هک  یعوضوم  دشاب ؛ ام  عوضوم  دیاب  ناریا 

دوجوب اه  ناـمتراپد  تالـضعم  اـه و  شـسرپ  نیا  هب  هجوتاـب  دوش و  شـسرپ  هدـیا و  کـی  هب  لیدـبت  دـیاب  تسایـس  ملع 
.دنوش تیبرت  داتسا  وجشناد و  دنیآ و 

هتشر یاوتحم  هب  هجوت  نمض  زین  نارهت  هاگشناد  یمومع  یراذگ  تسایس  دشرا  یـسانشراک  یوجـشناد  بایماک ـ  دیرف 
.دشاب ناریا  دیاب  ام  هتشر  عوضوم  تفگ : ناریا  رد  یسایس  مولع 

.دشیدنایب ناریا  هب  لوا  هلهو  رد  دیاب  ام  هتشر 
یفاـک مهزاـب  اـما  دـنا  هدرک  هجوت  ناریا  هب  شیب  مک و  یحریف  رتـکد  داـی  هدـنز  ییاـبطابط و  رتـکد  نوـچ  یدـیتاسا  هچرگا 

.دوش ناریا  هب  یرتشیب  هجوت  دیاب  تسین و 
نمجنا سیئر  نارهت و  هاگـشناد  یراذـگ  تسایـس  یملع  تئیه  وضع  ناـیرتشا ـ  ثرمویک  رتکد  شرازگ ، نیا  ساـسا  رب 

یارب کیژولودـتم  رحبت  تـفگ : کیژولودـتم  رحبت  تـیمها  هـب  هراـشا  نمــض  شیاـمه  نـیا  رد  زین  ناریا  یــسایس  موـلع 
.تسا مهم  رایسب  ناریا  رد  یسایس  مولع  هناسانش  بیسآ  هعلاطم 

.تسا ملع  دیلوت  یارب  سفن  هب  دامتعا  شیازفا  یارب  یمهم  رایسب  لماع  نآ  یلامجا  دح  رد  کیژولودتم  رحبت 
یاه هدـیدپ  میناوتن  مییوگب و  نخـس  تسایـس  ملع  هزوح  رد  میناوتن  ام  هک  دوش  یم  بجوم  کیژولودـتم  رحبت  نادـقف 

.مینک فشک  ار  یسایس 
ناریا یـسایس  یـسانش  هعماج  نمجنا  سیئر  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یـسایس  مولع  داتـسا  داشمرخ ـ  رقابدمحم 

هب نتخادرپ  رظندـیدجت و  رد  درک : ناونع  تسناد و  یـشور  فعـض  ار  ناریا  رد  یـسایس  موـلع  یاـه  بیـسآ  زا  یکی  مه 
رد ناریا  رد  تسایـس  ملع  ملاع  وجـشناد و  ات  تخادرپ  شور  حالـصا  هب  دـیاب  لوا  هلهو  رد  یـسایس  مولع  یاه  بیـسآ 

.دوش دنمناوت  باوج  جارختسا  هلئسم و  نتخادرپ  یگنوگچ  یسانش ، هلئسم 
ام تفگ : یـسایس  هفـسلف  تیمها  هب  هراـشا  نمـض  مه  نارهت  دـهاش  هاگـشناد  یملع  تـئیه  وـضع  داز ـ  یدـشرم یلع 
‐ یم بوسحم  یسایس  مولع  هناوتشپ  عوضوم  نیاو  میراد  یسایس  هفـسلف  هب  زاین  یـسارکومد  تمـس  هب  تکرح  یارب 

.دوش
.تسین هتفریذپ  نادنچ  دقن  تنس  ام  هعماج  رد 

ار تالاکشا  یـسایس  یـسانش  هعماج  اریز  دوش ، یم  دادملق  بولطمان  مولع  زج  یـسایس  یـسانش  هعماج  نیمه  یارب 
.دنک یم  دقن  دنیب و  یم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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.تسا یمهم  رایسب  رما  ندرک  دقن 
.دهد ماجنا  ار  راک  نیا  دناوتب  دشاب و  دازآ  رما  نیا  رد  دیاب  یسایس  مولع 

ندش یدربراک  تهج  نیوزق ، هر )  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگـشناد  یـسایس  مولع  هورگ  ریدـم  لیخرـس ـ  مانهب  رتکد 
اب طبترم  یاهداهن  رد  نایوجـشناد  نیا  یارب  یزروراک  دـحاو  ود  داد  داهنـشیپ  لـلملا  نیب  طـباور  یـسایس و  مولع  هتـشر 

.دوش هدناجنگ  یسرد  یاه  لصفرس  رد  تسایس  ملع 
هتشر نایم  تمس  هب  دیاب  للملا  نیب  طباور  یسایس و  مولع  هتشر  هک  درک  دیکات  دوخ  نانخـس  زا  یرگید  شخب  رد  یو 
هجوت یسایس  یـسانشناور  للملا و  نیب  یـسایس  داصتقا  لثم  یا  هتـشر  نایم  ثحابم  هب  دیاب  تفگ : دنک و  تکرح  یا 

.دیازفیب ناریا  رد  یسایس  مولع  ییایوپ  رب  دناوت  یم  رما  نیا  ققحت  دوش ؛ یرتشیب 
مولع هسردـم  سیـسأت  زورلاس  نیمکی  تسیب و  دـص و  اـب  فداـصم  رذآ  هـعمج ۲۸  زور  رهظ  شیاـمه  نـیا  رگید  شخب 
دهشم یسودرف  هاگشناد  یـسایس  مولع  یملع  تئیه  وضع  یمالـسا ـ  حور هللا  رتکد  هک   دش  رازگرب  ناریا  رد  یـسایس 

هک تسا  نآ  ثاریم  زا  یکی  تردـق  هب  یـسایس  موـلع  هسردـم  هجوـت  تفگ : یـسایس  موـلع  هسردـم  ثاریم  هب  هراـشا  اـب 
.تسا هدش  گنرمک  یسایس  مولع  هتشر  رد  هزورما  هنافساتم 

.تسا تردق  ملع  هک  تسا  نیا  یسایس  مولع  تیعقاو 
دیاب تموکح  ام و  هتشر  نیب  طابترا  نیاربانب ، دهد  یم  رارق  یسررب  دروم  ار  تموکح  هک  تسا  یا  هتشر  یـسایس  مولع 

.دوش رت  مکحتسم 
، شخب نـیا  نارنخـس  رگید  نارهت  یتـشهب  دیهـش  هاگـشناد  یـسایس  موـلع  یملع  تـئیه  وـضع  هداز ـ  فـجن  اـضر  رتـکد 
اـناد و یملع  رداـک  تیبرت  هب  دـیاب  تفگ : تسناد و  یـسایس  مولع  یاـه  بیـسآ  زا  ار  اـه  هراو رتـکد  دومج  یگدز و  رتـکد 

.میزرو تردابم  تسانشآ  ناریا  خیرات  نابز و  هب  هک  دنمشیدنا 
.درک یلکش  تازایتما  اه و  یبلط  تصرف  ریگرد  ار  نایوجشناد  دیابن  داد : همادا  یو 

زا  یـشرافس  تالاقم  راشتنا  تاسلج و  زا  لبق  تاشرافـس  همان ، نایاپ  هلاسر و  رواد  باختنا  رد  اـه ، شنیزگ  رد  یناـبت 
.تسا یسایس  مولع  یاه  بیسآ  رگید 

یـسررب یاروش  یـسایس  مولع  هورگ  ریدـم  هنایمرواخ و  تاعلاطم  زکرم  یرکف  یاهدـنور  هورگ  ریدـم  یرون ـ  راتخم  رتکد 
، زورما ناریا  رد  تالکـشم  هدـمع  شخب  تفگ : یـسایس  مولع  یـسانش  بیـسآ  حیرـشت  رد  یناـسنا  مولع  بتک  نوتم و 

.تسا یریگ  میمصت  راتخاس  اب  یسایس ) مولع  هتشر  صاخ  روط  هب   ) یشناد ماظن  نیب  هطبار  مدع 
.دش یم  لح  تالکشم  یخرب  دیاش  مینک ، رارقرب  هزوح  ود  نیا  نیب  یرت  لوقعم  هطبار  میتسناوت  یم ام  رگا  ینعی 

یگنهرف و تاــعلاطم  هدکــشهوژپ  یملع  تـئیه  وــضع  یوــبن ـ  ریمالادــبع  رتــکد  مـه  شیاــمه  نـیا  شخب  نــیرخآ  رد 
دهاوخب یـسایس  مولع  رگا  تفگ : یملع  یاه  نمجنا  یاه  تیلاعف  رد  یروحم  هلئـسم  تیمها  رب  دـیکات  اب  یعاـمتجا ،

.ددرگرب هتشر  نیا  هب  دیما  هرابود  یتسیاب  دوش ، قفوم 
ییوجشناد یاه  نمجنا  زا  معا  یملع  یاه  نمجنا  اه و  تیعمج  تساه ، یـسایس  مولع  دیما  هناخ  هک  ییاج  نیرتهب 

.تسا دیتاسا  و 
تیمها هـب  هراـشا  نمـض  مـه  دهــشم  یــسودرف  هاگــشناد  یــسایس  موـلع  یملع  تـئیه  وـضع  یوـقت ـ  یلعدـمحمدیس 

زا یـشخب  ناونع  هب  یـسرد  یاه  لصفرـس  رد  یزومآراک  سورد  ندـناجنگ  نینچمه  یملع و  یاه  نمجنا  تاـعامتجا و 
هلئسم و تخانـش  هلئـسم ، اب  ههجاوم  ییاناوت  هک  دشاب  یناسانـشراک  شزومآ  دیاب  تسایـس  ملع  فده  تفگ : لح  هار 

.دشاب هتشاد  ار  نآ  یارب  لح  هار  هئارا 
.تسا مسیتامگرپ  تسایس ، ملع  هفسلف  دوزفا : یو 

.دیهد هئارا  لح  هار  نالک  لئاسم  رانک  رد  ییزج  یروف و  ینیع ، لئاسم  یارب  دیبایرد و  ار  یمومع  هلئسم  امش  هکنیا 
هلئـسم هب  هراـشا  نمـض  نادـمه  یلعوـب  هاگـشناد  یـسایس  موـلع  یملع  تـئیه  وـضع  ینامیلـس ـ  اـضر  رتـکد  نـینچمه 

.مینک تکرح  هیرظن  تمس  هب  هلئسم  زا  دشاب و  یروحم  هلئسم  دیاب  ام  تمیزع  هطقن  تفگ : یروحم 
موـلع ناـگبخن  زا  هکنیا  یارب  تردـق  راـتخاس  نتخاـس  دـعاقتم  یارب  ینوناـق  یندـم و  عورـشم  یاـهراشف  داد : همادا  یو 

 



، اـه لکــشت  اــه ، نـمجنا  نـیب  هـیور  تدــحو  یهاــگآدوخ و  زا  ریغ  نـیا  و  ددرگ ؛ تیوـقت  دــیاب  دوـش  هدافتــسا  یــسایس 
.دش دهاوخن  ققحم  هزوح  نیا  دیتاسا  نارگشهوژپ و 

طباور یـسایس و  موـلع  یملع  نمجنا  تمه ۲۱  هب  ناریا » رد  یـسایس  مولع  یـسانش  بیـسآ   » شیاـمه تسا  ینتفگ 
یلعوـب ناـکدرا ، یتـشهب ، دیهــش  نارهت ، سردــم ، تـیبرت  ییاــبطابط ، همــالع  یاــه  هاگــشناد  زا  لکــشتم  لــلملا  نـیب 

میکح هیردــیح ، تــبرت  زیربــت ، دروــنجب ، دهـــشم ، یـــسودرف  ع ،)  ) قداــص ماــما  نــیوزق ، هر )  ) ینیمخ ماــما  نادـــمه ،
.دش رازگرب  دزی  مق و  دیفم  زاریش ، زاوها ، نارمچ  دیهش  نامرک ، رنهاب  دیهش  نارهت ، دهاش  یراوزبس ،

مایپ یاهتنا 

۳۰۳۰
رذآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۲۹
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بسانم ۱۲. تامادقا  اهدربهار و  نیودت  رد  نآ  هظحالم  یطیحم و   swot لیلحت تخانش و   

.۱ 

هاگشناد یناسنا  مولع  تیرومام  یربهر و swot و  مظعم  ماقم  تانایب  زا  هتفرگرب  دربهار  دنچ  نیودت  یراذگتسایس و   
داهن ۲. رتفد  یناسنا  مولع  لوحت  تلاسر  و 

ماقم یگدنیامن  داهن  لوئسم  مدقا  یربکا مالسالا  تجح  سراف ، یرازگربخ  یهاگشناد  یاه  لکـشت راگنربخ  شرازگ  هب 
یاضف انعم و  هدـننک  مسجم  الومعم  اـه  ناـمتفگ تشون : یتشادداـی  یط  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  یربـهر  مظعم 

مدرم و یا  هشیدنا  ناهج  تسیز  زا  صخشم  یا  هرود  رد  صاخ  نابز  طلـسم و  تاینهذ  هدنهد  لکـش  ریگارف و  یرکف 
.دنا هدز  مقر  ار  نامکاح 

عوضوم ینامز  ره  رد  هتخاس و  رثاتم  ار  یعامتجا  تاطابترا  یعاـمتجا و  یدرف و  هتـسیز  هکنیا  رطاـخب  ناـمتفگ  زا  ثحب 
نرادمتـسایس نادنمـشیدنا و  یارب  دـنزاس  یم  نیعم  هدومن و  یدـنب  تیوـلوا  هداد و  دـشر  اـی  هدروآ  دوـجوب  ار  لـئاسم  و 

یمالـسا دنمـشزرا  گـنهرف  زا  هدـمآرب  هیلاـعتم  ناـمتفگ  رب  اـهنامتفگ  یخرب  هک  یتـقو  تیمها  نیا  هدوب و  تیمها  زئاـح 
.دوش یم  نادنچ  ود  دیامن  یم  دراو  همجه 

رد هک  دراد  زاین  مالسا  یندمت  یتفرعم  ییانعم و  ماظن  هب  نانچنآ  یعامتجا  یگنهرف و  ناهج  تسیز  رد  یرشب  هعماج 
.دراد ترورض  دریذپ  تروص  یزاس  نامتفگ  یزاس و  نایرج  ردقچ  ره  هنیمز  نیا 

هعجارم هتاـکرب  تـماد  یربـهر  مـظعم  ماـقم  تاـنایب  هـب  تـسا  مزــال  ناــمروشک  رد  یزاــس  ناــمتفگ هلوـقم  هـب  هجوـت  رد 
.مییامن

.دنا هتشاد  رایسب  دیکات  یا  هزوح ره  رد  یناگبخن  تیفرظ  زا  یریگ  هرهب  اب  اصوصخم  یزاس  نامتفگ هلوقم  هب  هل  مظعم
یزاس و هراگنا  یباـی ، تخاـس  یزاـس و  تخاـسرب  یزاـجم ، یاـضف  اـه و  هناـسر  ناـگبخن ، هب  هجوت  یزاـس  ناـمتفگ  یارب 

.دشاب یم  رادروخرب  یفعاضم  تیمها  زا  یگنهرف  یراذگتسایس  یریبعت  هب  یمومع و  یزاس  نایرج 

هاگشناد هاگشناد هزوح  وو   هزوح تدحو   تدحو هنیمز   هنیمز ردرد   یگنهرف   یگنهرف یراذگتسایس   یراذگتسایس یزاس  وو   یزاس نامتفگ نامتفگ

نیا رد  هک  دراد  زاـین  مالـسا  یندـمت  یتـفرعم  ییاـنعم و  ماـظن  هب  ناـنچنآ  یعاـمتجا  یگنهرف و  ناـهج  تسیز  رد  یرـشب  هعماـج 
.دراد ترورض  دریذپ ، تروص  یزاس  نامتفگ  یزاس و  نایرج  ردقچ  ره  هنیمز 
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مه یناـسنا و  موـلع  نادنمــشیدنا  تارظن  زا  هدــمآرب  هـک  یا  همدــقم نـیا  اـب  یگنهرف  یراذگتــسایس  یزاــس و  ناــمتفگ 
یا هشیدـنا  یرازفا و  مرن  یا  هلوـقم  رد  اـصوصخم  هدوـب  یربـهر  مظعم  ماـقم  تاـشیامرف  هیلاـعتم و  تمکح  زا  هدـمآرب 

.دراد تینها  رایسب  یناسنا  مولع  لوحت  هاگشناد و  هزوح و  تدحو  نوچمه 
یرازگرب یراذگمان و  کی  زا  رتشیب  دیاب  هدش  یراذگ  مان  حتفم  دیهش  تداهش  تبـسانم  هب  هک  هاگـشناد  هزوح و  تدحو 

.دوش هتفرگ  رظن  رد  یتبسانم  یاهتسشن  یرس  کی 
نیا زا  فدـه  رد  یگنهرف  یراذگتـسایس  یلو  تـسا  مـهم  هاگــشناد  هزوـح و  تدـحو  هـنیمز  رد  یتـکرح  عوـن  ره  هـچ  رگا 

زا تـسا  یمالــسا  ندــمت  هعماــج و  قـقحت  هـک  کرتـشم  زادــنا  مـشچ  هـب  یباــیتسد  رد  کرتـشم  یراذــگفده  تدــحو و 
.تسا رادروخرب  یرتشیب  تیمها 

عـضو نیا  اـب  یناـسنا  مولع  لوحت  نینچمه  هاگـشناد و  هزوح و  تدـحو  رد  بولطم  عضو  هب  ندیـسر  دـسر ، یم  رظن  هب 
.دهد صاصتخا  دوخ  هب  ار  یدایز  نامز  لوادتم 

.۱ درک : هجوت  دراوم  نیا  هب  دیاب  هنیمز  نیا  رد  یگنهرف  یراذگتسایس  یارب 
هتاکرب ۲. تماد  یربهر  مظعم  ماقم  یرکف  هموظنم  زا  هدمآرب  یتایلمع  یموهفم و  هشقن 

انورک ۳. اسپ  ینونک و  طیارش  رد  هاگشناد  هفسلف  هدیا و  ناریا و  رد  یشزومآ  ماظن  لیکشت  هفسلف  قطنم و 
یمالسا ۴. ناریا  ندمت  یتفرعم  یملع  یگنهرف و  یتیوه  تیفرظ 

یگدز ۵. برغ  یاهشنیزگ  زا  رتارف  عماج  همجرت 
یبرغ ۶. یاه  هشیدنا  دقن  تارج  یریگارف  یروابدوخ و 

یمالسا ۷. هفسلف  اصوصخم  فاضم  هفسلف  ملع ،  هفسلف  هب  یناسنا  مولع  هژیوب  ملع  ندز  هرگ 
یناگبخن ۸. یزاس  نامتفگ 

هاگشناد ۸. هزوح و  یتایلمع  یلمع و  یملع ، لابقا 
یبرغ ۹. مولع  هب  تبسن  اه  هاگشناد  یملع  فرصم  راصحنا  زا  جورخ 

اههاگشناد ۱۰. طسوت  یوزوح  تادیلوت  شریذپ  اههاگشناد و  یملع  فرصم  نیمات  رد  اه  هزوح  کمک 
روحم ۱۱. هلاسم  دماراک و  دمآ و  زور  یمالسا ، یموب ، درکیور  اب  کرتشم  یاه  هژورپ  ماجنا 

بسانم ۱۲. تامادقا  اهدربهار و  نیودت  رد  نآ  هظحالم  یطیحم و   swot لیلحت تخانش و 
.یودهم هعماج  یزاس  هنیمز  یمالسا و  نیون  ندمت  ریسم  رد  نتشادرب  مدق 

همالع هاگشناد  رد  ما  هلاــس دودــح ۴  روـضح  هـب  مـضئارع  زا  شخب  نـیا  رد  یلو  تـسا  داـیز  رایــسب  هراــب  نـیا  رد  ثـحب 
.میامن یم  هراشا  متامادقا  یخرب  یئابطابط و 

.۱
هاگشناد یناسنا  مولع  تیرومام  یربهر و swot و  مظعم  ماقم  تانایب  زا  هتفرگرب  دربهار  دنچ  نیودت  یراذگتـسایس و 

داهن ۲. رتفد  یناسنا  مولع  لوحت  تلاسر  و 
رابرپ یدـح  هب  ) هاگـشناد ناگبخن  دـیتاسا و  یرثکادـح  تکراشم  بلج  یناسنا و  مولع  لوحت  ددـعتم  یاهتـسشن  ییاـپرب 

زا یخرب  هـک  داد  ار  یناـسنا  موـلع  لوـحت  هدکـشهوژپ  یزادـنا  هار  داهنـشیپ  یناـسنا  موـلع  لوـحت  یلاـع  یاروـش  هـک  دوـب 
قفوـم هدکـشهوژپ  درکلمع  یلو  لاـسود  یکی  تشذـگ  زا  دـعب  یلو  مـیدرک  مـک  نآ  تیوـقت  یاتـسار  رد  ار  ناـمیاهتیلاعف 

( .تسا هدوبن 
.۳

یخرب هب  یتسایـس  هیـصوت  هئارا  اهنآ و  نییبت  لح و  یـصصخت  یاهتـسشن  لـئاسم و  یدـنب  تیولوا  یاهتـسشن  یرازگرب 
زکارم ۴.

هفـسلف یناسنا و  مولع  لوحت  یـسانش و  تفرعم  یاه  هرود  هژیوب  ییازفا  شناد  ییازفا و  تفرعم  یاـه  هرود  لیکـشت 
یمالسا ۵. هفسلف  ملع و 

ناریا رد  یگدز  برغ  برغ و  دــقن  هاــگراک  یرازگرب  ناشیا ۶. یا  هشیدـنا  یاهتیفرظ  یئابطابط و  همـالع  شیاـمه  ییاـپرب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هام 1399 ید  تیاغل 5  رذآ   29۱۲۴



.۷
هتکن ود  یکی  هب  مـناد  یم مزـال  ناـیاپ  رد  یناـسنا  مولع  لوحت  هب  تبـسن  هاگـشناد  یهد  هجوـت  اـه و  هماـنرب  زا  تیاـمح 

.منک دیکات 
تـسا مزـال  دـنا و  هدوـب  مزـالان  اـضعب  یفاـکان و  یلو  هتفریذـپ  تروـص  هاگـشناد  رد  ییاـهراک  اـه  هـنیمز  یخرب  رد  هـچ  رگا 

.۱ میامن : یم  هراشا  نادب  هک  دوش  هتفرگ  یدج  تامادقا  یخرب  ققحت  ناکما 
.دز مقر  ار  یساسا  یدج و  تامادقا  تفرگ و  هلصاف  دیاب  تروص  مرف و  رد  ضحم  یراتفرگ  زا 

.۲
ددرگ مهارف  نیفلاخم ) نیقفاوم و  زا  معا   ) هاگـشناد هزوح و  ناگبخن  نیب  یعقاو  ارآ  براـضت  لـماعت و  روضح و  ناـکما 

.دشاب هتشاد  هنیمز  نیا  رد  یدج  تمه  هاگشناد  و 
.۳

.ددرگ ظاحل  اه  هتشر  همه  یارب  یمالسا  هفسلف  فاضم و  هفسلف  ملع و  هفسلف  زا  ثحب  هنیمز 
.۴

ار اـه  یژولودـتم  رگید  دورو  ناـکما  دوش و  رتـمک  یملع  یاـه  یژولودـتم  اـه و  میاداراـپ  یخرب  هب  تبـسن  یـشیدنا  مزج 
.دومن مهارف  یمسر  تروصب 

یلعوـب اهاردــصالم و  یاـه  هشیدــنا  ءارآ و  هـب  هـیکت  هدــمآ و  رد  یبرغ  یناـسنا  موـلع  یاـه  هشیدــنا  ناـیب  راـصحنا  زا  .۵
ار هراـب  نـیا  رد  هدرتـسگ  ثـحب  هـنیمز  تـسناد و  نـکمم  مـهار  ینید  عباـنم  یناـبم و  اــه و  یئاــبطابط  همــالع  اــهانیس و 

.دومن مهارف  یمسر  تروصب 
.۶

مظعم ماقم  ماما و  ترـضح  یئابطابط و  همـالع  یرکف  هموظنم  تیـصخش و  هب  تبـسن  نایوجـشناد  دـیتاسا و  ییانـشآ 
.دومن لابند  یدج  تروصب  ار  یربهر 

.۷
لوحت و نیدقتعم  اب  ییانشآ  درکیور  اب  دومن  دنم  هدیاف  دنمفده و  ار  هاگشناد  دیتاسا  نیلوئـسم و  یجراخ  یاهترفاسم 

اهنآ ۸. یاه  هشیدنا  ءارآ و  یبرغ و  یناسنا  مولع  نیدقتنم 
یناسنا ۹. مولع  لوحت  نوماریپ  یللملا  نیب  یلم و  یاه  شیامه  اهتسشن و  یرازگرب 

یروحم هلاسم  یدـمآزور و  یدـمآراک و  یزاس و  یمالـسا  یزاـس  یموب  درکیور  اـب  شهوژپ  شزومآ و  رد  هب  یدـج  هجوت 
هاگشناد ۱۱. دیتاسا و  ءاقترا  رد  یناسنا  مولع  لوحت  صخاش  هب  هجوت  .۱۰

یسایس ۱۲. بذج  زا  یریگ  هلصاف  یناسنا و  مولع  لوحت  هب  دقتعم  هبخن  دارفا  زا  هاگشناد  یارب  دیتاسا  بذج 
یناسنا ۱۳. مولع  لوحت  هاگن  اب  یشزومآ  یاوتحم  رمتسم  هبناج و  همه  دیلوت 

لئاـسم نییبـت  تالکـشم و  لـح  رد  اـهنآ  تکراـشم  هنیمز  ندرک  مهارف  هبخن و  نایوجـشناد  ناداتـسا و  هـب  یدـج  هجوـت 
روشک ۱۴. یشزومآ و  ماظن 

/ مایپ یاهتنا  دوکر  زا  نآ  جورخ  یزاس  هنیمز  یناسنا و  مولع  لوحت  هدکشهوژپ  یعقاو  ندرک  لاعف 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

سدقم عافد  یرازگربخ  هاگشناد -  هزوح و  تدحو  هنیمز  رد  یگنهرف  یراذگتسایس  یزاس و  نامتفگ  

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

دش رازگرب  یتیعمج » یاه  صخاش اه و  هداد ناریا : رد  انورک   » یملع تسشن 
همالع هاگشناد  یـسانش  تیعمج هورگ  تمه  هب  یتیعمج » یاه  صخاش اه و  هداد ناریا : رد  اـنورک   » یـصصخت راـنیبو 

.دش رازگرب  یئابطابط 
جریا رتکد  یئابطابط ، همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیسح  رتکد  یزاجم  تسـشن  نیا  رد  یمومع ، طباور  شرازگ  هب 

، یئابطابط همالع  هاگشناد  یـسانش  تیعمج هورگ  ریدم  قفـشم ، دومحم  رتکد  تشادهب ، ترازو  لک  نواعم  یچریرح ،
هاگشناد یـسانش  هعماج  داتـسا  ایندـمحا ، نیریـش  رتکد  یتشهب و  دیهـش  هاگـشناد  رایـشناد  بانیز ، ینیع  نسح  رتکد 

.دنتخادرپ ینارنخس  هب  یئابطابط  همالع 
تسا نآ  کیژولویب  تاریثات  زا  شیب  انورک  یمدناپ  یعامتجا  تاریثات 

انورک یمدـناپ  یعامتجا  تاریثات  تفگ : درگزیم  همدـقم  هیحاتتفا و  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، رتکد 
.تسا نآ  کیژولویب  تاریثات  زا  شیب 

یعامتجا مولع  نادنمـشناد  ناصـصختم و  یدـج  روضح  یا و  هتـشر نیب  تاعلاطم  هب  ندیـشیدنا  نامز  لیلد  نیمه  هب 
.تسا هدیسر  ارف  یرامیب  لرتنک  هب  طوبرم  یاهدادخر  اه و  همانرب یراذگ  تسایس رد  مه  یبایزرا و  رد  مه 

یانعم تسا و  هدرک  نوگرگد  الماکار  یعاـمتجا  طـباور  یاـهداینب  هک  میتسه  ور  هب  ور  یا  هدـیدپ اـب  زورما  اـم  دوزفا : یو 
.تسا هدش  ضوع  اه  هنیمز زا  یرایسب  رد  یعامتجا  یاه  هدیدپ

تسا و هدـش  یـساسا  ینوگرگد  راچد  تسا  هعماـج  ییادـیپ  ثعاـب  دوخ  یدوخ  هب  هک  اـه  ناـسنا یگتـسویپ  مه  هب  عون 
.تسا هدرک  رییغت  زین  یعامتجا  شنک  یوگلا  اذل  تسا   رییغت  لاح  رد  اه  هدیدپ نیا  نوچ 

رییغت زین  هناسانش  تیعمج  یاه  یبایزرا هناسانش و  تیعمج  تاعلاطم  یارب  ام  یاه  صخاش ام و  یاهرایعم  نیاریانب 
.تسا هتفای 

مولع اـب  یـسانش  تیعمج  یعاـمتجا و  مولع  نیب  گـنتاگنت  طاـبترا  یعون  هک  تسا  مزـال  نوـنکا  یمیلس ، رتـکد  هتفگ  هب 
دیدـج یتاعلاطم  تاعوضوم  دـیدج ، یاـه  هتـشر میناوتب  اـت  دـیایب  دوجو  هب  روشک  رد  تمالـس  تیریدـم  هزوح  یکـشزپ و 

.مینک ادیپ  یعامتجا  یتشادهب –  تالکشم  لئاسم و  لرتنک  هنیمز  رد  یملع  شاکنک  یارب  یدیدج  یاه  هویشو
انورک  تیعضو  ینیب  شیپ رد  توافتم  یگنهرف  تایصوصخ  اه و  میلقا

لیلد هب  زین  یرواـنهپ و  لـیلد  هب  تـشاد : هراـشا  دوـخ  ینارنخـس  رد  تشادـهب  ترازو  لـک  نواـعم  یچریرح ، جریا  رتـکد 
رد نآ  دـنور  اـنورک و  تیعـضو  صوـصخ  رد  هـک  ییاـه  ینیب شیپ تواـفتم ، یعاـمتجا  یگنهرف - تایـصوصخ  اـه و  مـیلقا

.تسا یتاهابتشا  اب  ماوت  دریگ  یم تروص  اهرهش  نالک 
هب یرتسب  هنازور  دادعت  دیسر و  رفن  رازه  ره ۱۰۰  ازا  هب  رفن  دودح ۶.۵  هب  نابآ  ریخا  کیپ  رد  یرتسب  دادعت  دوزفا : یو 

.دیسر رفن   ۵۵۰۰
.دوب هدیسر  رفن  رازه  ره ۱۰۰  ءازا  هب  رفن  هب ۴.۷  داد  خر  دادرم  دنفسا و  طساوا  رد  هک  یلبق  یاه  کیپ رد  هک  یلاح  رد 

.میتسه اهریم  گرم و  رد  رییغت  راهچ  دهاش  انورک  زا  دعب  رضاح  لاح  رد  یچریرح  رتکد  هتفگ  هب 
انورک هدـش  ناـمرد  دراوـم  ریم  گرم و  شیازفا  اـنورک ، تبثم  تـست  ریم  گرم و  دراوـم  شیازفا  زا : دـنترابع  رییغت  نیا ۴ 

گرم و یقورع و  یبلق و  یاـهریم  گرم و  لـثم  ییاـنورک  طیارـش  زا  یـشان  ریم  گرم و  دراوم  شیازفا  یفنم ، تست  یلو 
.ثداوح تافداصت و  زا  یشانریم  گرم و  لثم  هتفای  شهاک  یاهریم 

ناتـسا ره  هژیو  طیارـش  هب  هجوت  اـب  یرتسب  ءـالتبا و  تارییغت  دـنور  حیرـشت  هب  دوخ  ینارنخـس  همادا  رد  یچریرح  رتکد 
لماوع حیرشت  لیلحت و  رد  هک  درک  تساوخرد  یعامتجا  مولع  ناصصختم  ناسانـش و  تیعمج زا  تیاهن  رد  تخادرپ و 

تـشادهب ترازو  ناریدـم  نالووئـسم و  اـب  یمدـناپ  تیریدـم  لرتـنک و  یاـهراکهار  اـنورک و  عویــش  یتـیعمج  یعاـمتجا و 

دشدش رازگرب   رازگرب یتیعمج » » یتیعمج یاه   یاه صخاش صخاش اهاه  وو   هداد هداد ناریا : : ناریا ردرد   انورک   انورک  » » یملع یملع تسشن   تسشن
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.دنشاب هتشاد  یراکمه 
انورک یراذگ  تسایس نییبت و  لیلحت ، رد  یسانش  تیعمج دربراک 

داـعبا و نییبـت  لـیلحت و  رد  دـناوت  یم یـسانش  تیعمج تفگ : تخادرپ و  ینارنخـس  هب  قفـشم  دومحم  رتـکد  همادا ، رد 
.دنک افیا  یا  هژیو شقن  یللملا  نیب  یاه  هسیاقم رد  ناریا و  رد  انورک  یمدناپ  یاهدمایپ 
.تسا ربتعم  بوخ و  یاه  هداد هب  ناسانش  تیعمج  یسرتسد  هب  طونم  رما  نیا  دنچ  ره 

رظن زا  میقتـسم و  ریغ  میقتـسم و  تاریثاـت  شخب  ود  هب  یراذـگریثات  عون  رظن  زا  اـنورک  یتیعمج  یاهدـمایپ  دوزفا : یو 
.دنوش یم یدنب  میسقت تدمدنلب  تدم و  هاتوک  تاریثات  هب  نامز 

لباـق یتـیعمج  تاـعلاطم  زا  هدافتـسا  اـب  ...و  قـالط  جاودزا و  دـیلاوم ، ریم ، گرم و  یاهدـنور  رب  اـنورک  میقتـسم  تارثا 
یئادز زکرمت  دـــنیارف  قــیرط  زا  یعاــمتجا  یتــیعمج و  طیارـــش  رب  اــنورک  میقتـــسم  ریغ  تارثا  تــسا و  یریگیپ  دـــصر و 

.دنهد یم خر  یتیعمج  یئداز  عمجت  ای  یتیعمج و 
یتـیعمج یعاــمتجا –  تیعــضو  رب  اــنورک  میقتــسم  ریغ  میقتــسم و  تاریثاــت  یخرب  حیرــشت  رد  هاگــشناد  داتــسا  نـیا 

یروشک و نورد  یناسنا  تاطابترا  یتیعمج ، یاه  ییاجباج  تاکرحت و  یعامتجا ، تابسانم  انورک  تفگ : انورک  سوریو 
.تسا هداد  یساسا  تارییغت  ار  یروشک  نیب 

.تسا هدرک  یساسا  تارییغت  شوختسد  ار  یگداوناخ  نورب یگداوناخ و  نورد طباور  انورک  نآ ، رب  هوالع 
.تسا یریگ  لکش  لاح  رد  یعمج  یئادز  مسارم  ای  یعمج و  یئادز  کسانم  یعون 

یــسیدرگد نـیا  یاـه  هناـشن میـالع و  زا  هـک  تـسا  هدـش  یــساسا  یاـه  یــسیدرگد راـچد  راـک  رازاـب  اـنورک  یمدـناپ  رثا  رد 
لالحمـضا یلغـش ، تینما  شهاک  دیدج ، لغاشم  یخرب  روهظ  لغاشم ، زا  یخرب  فذـح  یلغـش ، یگدننکـش  یراکرود ،

.تسا یداصتقا  یاه  تیلاعف زا  یدیدج  عون  یریگ  لکش یداصتقا و  یاه  تیلاعف یخرب 
دهد یم تسد  هب  انورک  لرتنک  اب  هطبار  رد  یبسانم  یتسایس  یاه  هنیزگ یتیعمج ، یزاس  هیبش

اب طـبترم  فلتخم  یتسایـس  یاـه  هنیزگ یتیعمج  یزاـس  هیبش هئارا  هب  دوخ  ینارنخـس  رد  زین  باـنیز  ینیع  نسح  رتـکد 
.تخادرپ یسانش  تیعمج یاه  شور اه و  لدم زا  هدافتسا  اب  ناریا  رد  دیووک ۱۹  یرامیب  عویش 

نیا تــسا و  هــتفرگ  تشادـــهب  ترازو  ناریا و  راـــمآ  زکرم  زا  ار  شیاـــه  هداد تــفگ  دوــخ  یزاـــس  هیبـــش حیـــضوت  رد  یو 
.تسا هداد  ماجنا  زور   یارب ۲۰۰  ار  یزاس  هیبش

اهویرانـس نیا  تفگ : تخادرپ و  نآ  یتیعمج  جیاتن  یراذـگ و  تسایـس هناگتـشه  یاه  یویرانـس حیرـشت  هب  سپـس  یو 
نیرتهب هجیتن  رد  صخـشم و  اـهریم  گرم و  عویـش و  شیازفا  رد  تالخادـم  مدـع  تالخادـم و  ریثاـت  اـت  دـننک  یم کـمک 

.دوش ذاختا  اه  یزیر همانرب اه و  تسایس
.دیسر دهاوخ  رازه  هب ۸۹  ما  زور ۲۰۰ نایاپ  رد  اهریم  گرم و  نازیم  دریگن  تروص  یا  هلخادم چیه  رگا  لاثم  یارب 

رد دوش ، هداد  لغاش  دارفا  هب  طقف  ددرت  هزاجا  هک  دوب  دهاوخ  یطیارش  رد  ویرانس  نیرترثوم  دوزفا : بانیذ  ینیع  رتکد 
گرم ینعی  دنوش ، یم التبم  یرامیب  هب  یرتمک  دارفا  دبای و  یم شهاک  اهریم  گرم و  مراهچ  هس  زا  شیب  ات  تروص  نیا 

.دیسر دهاوخ  رازه  هب ۱۹  هلخادم  نودب  تلاح  رد  رازه  زا ۸۹  ریم  و 
دریگب رارق  نالوئسم  هجوت  دروم  دیاب  انورک  زا  یشان  یگنهرف  یعامتجا و  یاهدمایپ 

رد تیقفوــم  نازیم  رظن  زا  ار  عــماوج  هــچنآ  تــفگ : یزاــجم  تســشن  نــیا  نارنخــس  نــیرخآ  ایندــمحا ، نیریــش  رتــکد 
اب دـسر  یم رظن  هب  دزاس ، یم زیاـمتم  رگیدـکی  زا  یلاـم  یناـج و  یاـه  هنیزه زا  نتـساک  یراـمیب و  اـب  هلباـقم  یریگـشیپ و 
، یناسر عالطا  رد  تیفافـش  طبریذ ، یاـهداهن  ییوگخـساپ  لـمع و  تعرـس  تاـماقم ، یریذـپ  تیلووسم  دـننام  یلماوع 

ریغ یمــــسر و  یاـــه  هناـــسر درکلمع  تـــیفیک  یداــــهن و  تامادــــقا  یتشادــــهب و  تامدــــخ  نیماــــت  تـــیفیک  تـــیمک و 
دشاب طابترا  رد  یعامتجا ) یاه  هکبش ) یمسر

ناکدوک هژیو  هب  ناکدوک  ناناوتان ، نالولعم ، تفگ : تخادرپ و  انورک  زا  یـشان  ریذـپ  بیـسآ  یاـه  هورگ هب  نینچمه  یو 
زا رظن  زا  هچ  انورک و  یرامیب  هب  ندش  التبم  تهج  زا  هچ  راوناخ  تسرپرـس  نانز  نادـنملاس و  تسد ، ورف  یاه  هداوناخ

..دنتسه انورک  زا  یشان  طیارش  ریثات  تحت  نارگید  زا  شیب  فعاضم  رقف  هب  ندش  راچد  لغش و  نداد  تسد 

 



: تفگ تخادرپ و  طیارـش  نـیا  رد  دارفا  زا  یا  هدـع ندـش  یقلت  ییاـنورک  ینز و  بـسچرب  تارثا  هـب  هاگـشناد  داتـسا  نـیا 
تنوشخ هاگ  و  دارفا ) یخرب  ندـنار  هیـشاح  هب   ) یداصتقا یعامتجا و  ندرک  یوزنم  یعامتجا ، درط  زیمآ ، ضیعبت  راتفر 

.تسا اهراتفر  زا  هنوگ  نیا  جیاتن  زا  اه  تیامح تامدخ و  یخرب  زا  تیمورحم  رانک  رد 
انریا عبنم :

راـبخا تـسیل  air.ir/ZHqwwa يپاــچ هخــسن  ۹۰ دــــیدزاب :  ١٣٧٦٨ ربـــخ : هرامــــش   ٢١:٥٩ رذآ ١٣٩٩ -  هــعمج ٢٨ 
https://www.aryanic.com/products-highportal.html تیاس - یحارط /https://www.aryanic.com <<

aryanic طسوت

۲۹۲۹
رذآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۹:۲۶۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

دنام یم ماجنارس  یب هاگشناد  هزوح و  تدحو  یارب  ام  کیتارکوروب  یاه  شالت میشاب ، هتشادن  هیاپ  هاگدید  رگا 
مولع هصرع  رد  صوـصخ  هب  ار  هاگـشناد  هزوـح و  تدـحو  میناوـتب  هک  نیا  یارب  تفگ : یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 

هب جاـیتحا  مینک ، ققحم  دـهد ، یم لیکـشت  ار  روشک  یلاـع  شزوـمآ  دـصرد  زا ۵۰  رتـشیب  هک  یعاـمتجا  موـلع  یناـسنا و 
.میراد هیاپ  هاگدید  کی 

.دنام دهاوخ  یقاب  ماجنارس  یب تدحو  یارب  ام  کیتارکوروب  یاه  شالت میشاب ، هتشادن  ار  هاگدید  نیا  رگا 
تـسشن رد  یمیلس ، نیــسح  رتــکد  موـلع ، ترازو  زا  لــقن  هـب  یئاــبطابط و  همالع  هاگشناد  یموـمع  طــباور  شرازگ  هـب 

هزوـح و تدــحو  زور  تبــسانم  هـب  هـک  یرواـنف  تاـقیقحت و  موـلع ، ریزو  اـب  روـشک  هـیملع  یاـه  هزوـح تیریدــم  کرتـشم 
هملع ریـسفت  هـب  هراـشا  اـب  دـش ، رازگرب  موـلع  ترازو  یملع  داـهج  یادهـش  نلاـس  رد  هبنـش ) جـنپ  ) زورما رــصع  هاگــشناد 

هدـش رادروـخرب  یهلا  تیادـه  رـصنع  زا  تـقلخ  ملاـع  رد  هـچنآ  ماـمت  تـشاد : راـهظا  نآرق  زا  یا  هـیآ نوـماریپ  یئاـبطابط 
.تسا نآرق  تایآ  دنوادخ و  تیاده  ملع ، لوصحم  تسا ،

هک یزیچ  ره  تفگ : درک و  هراشا  تسا  هتشاد  همالع  نخـس  نیا  زا  یلمآ  یداوج  هللا  تیآ هک  یفعاضم  ریـسفت  هب  یو 
.تسا یهلا  تایآ  همه  تسا ، تیناسنا  هعماج و  ماع  تعیبط و  ملاع  رد 

یناـسنا و ملاـع  رد  یراـج  دـعاوق  اـی  تعیبط و  ملاـع  رد  یراـج  دـعاوق  زا  یتسرد  مهف  یقیرط  ره  هب  میناوتب  اـم  رگا  اذـل 
.میا هدرک ادیپ  تسد  یهلا  ملع  هب  میسرب ، یعامتجا 

.دوش یم حیحص " ملع  "، " یهلا ملع   " یلمآ یداوج  تیآ هللا  نایب  هب  رظنم  نیا  زا 
تعیبـط ملاـع  زا  تسرداـن  یاـه  تشادرب رد  ضرغ  ءوس  هک  یملع  دورب و  راـک  هب  نآ  رد  یتـسرد  هب  تینـالقع  هک  یملع 

.دشاب هتشادن  دوجو  نآ  رد 
هک یعامتجا  مولع  یناسنا و  مولع  هصرع  رد  صوصخ  هب  ار  هاگشناد  هزوح و  تدحو  میناوتب  هکنیا  یارب  داد : همادا  یو 

.میراد هیاپ  هاگدید  کی  هب  جایتحا  مینک ، ققحم  دهد ، یم لیکشت  ار  روشک  یلاع  شزومآ  دصرد  زا ۵۰  رتشیب 
.دنام دهاوخ  یقاب  ماجنارس  یب ود  نیا  تدحو  یارب  ام  کیتارکوروب  یاه  شالت میشاب ، هتشادن  ار  هاگدید  نیا  رگا 

هعماـج رد  هـکنیا  زا  فساـت  زاربا  اـب  داـتفا ، قاـفتا  برغ  رد  هـک  یزیچ  نآ  هـب  هراـشا  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 
.دوب بهذم  اب  نردم  ملع  نیب  لباقت  یعون  تفگ : دننک ، یم یوریپ  نآ  زا  دنراد  اه  یضعب

ارچ تشاد ، یناسنا  ملع  یناسنا و  لقع  زا  یطـسو  نورق  تیحیـسم  هک  یتئارق  اـب  هکلب  تاذ ، سفن  یف  بهذـم  اـب  هن 
نیاربانب تشادـن  ار  شدوخ  لقع  اب  لئاسم  مهف  تینأـش  رکفت و  تینأـش  ًالـصا  ناـسنا  یطـسو  نورق  تیحیـسم  رد  هک 

.دش یم یزرو  هشیدنا رکفت و  عبتت و  هزوح  دراو  دیابن  الصأ 

هزوح  وو هزوح تدحو   تدحو یارب   یارب امام   کیتارکوروب   کیتارکوروب یاه   یاه شالت شالت میشاب ، ، میشاب هتشادن   هتشادن هیاپ   هیاپ هاگدید   هاگدید رگا   رگا
دنام دنام یمیم ماجنارس   ماجنارس یبیب هاگشناد   هاگشناد

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13765
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13765


لکـش یرواـب  لـقع داـضت  یحیـسم و  یاـه  هزوـح لد  زا  برغ  رد  هاگــشناد  داـهن  یریگ  لکــش هـب  نـینچمه  یمیلس  رتکد 
رد ییاـهرهوگ  تفگ : درک و  هراـشا  برغ  رد  بهذـم  نردـم و  مـلع  نـیب  ریذـپان  یتـشآ داـضت  و  بهذـم ، اـب  نآ  رد  هـتفرگ 

رارق نآ  رب  نید  داینب  هکلب  دنک ، یمن درط  دودـحم و  ار  ییالقع  شاکنک  یزرو و  لقع اهنت  هن  هک  میراد  یمالـسا  هشیدـنا 
.دربب شیپ  هاگشناد  هزوح و  تدحو  یوس  هب  ار  ام  دناوت  یم هک  تسا  یرکفت  نامه  نیا  دراد و 

هب میناوت  یم هک  تسا  هاگن  نیا  اب  درک : حیرـصت  یمالـسا  مولع  زا  یرهطم  دیهـش  یدـنب  هتـسد هب  هراشا  اب  همادا  رد  یو 
.میوش نومنهر  هاگشناد  هزوح و  تدحو 

.مینک یراج  ار  هاگدید  نیا  اه  هاگشناد حطس  رد  مینک  یم شالت  رکفت  نیا  هیاپ  رب 
: تفگ درک و  ناونع  هاگـشناد  هزوح و  کرتشم  یراکمه  رتسب  ناونع  هب  ار  هنیمز  هس  یئاـبطابط ، همالع  هاگشناد  سیئر 

.دوش یم حرطم  ینید  هشیدنا  ینابم  هرابرد  اه  هاگشناد رد  هک  تسا  یدیدج  تاهبش  هب  خساپ  لوا ، هتکن 
.میراد نایوجشناد  تاهبش  هب  ییوگخساپ  یارب  هنوگداهج  یتکرح  هب  جایتحا  ام 

حطـس نیا  هب  ییوگخـساپ  یارب  یناوتزاـب  اوق و  دـیدجت  کـی  هب  دنتـسه  هاگـشناد  رد  هک  یناـیوزوح  اـم و  فراـعم  دـیتاسا 
.دنراد زاین  تسا ، ینید  ثحابم  هزوح  رد  هک  تاهبش  عیسو 

دنوسپ اب  سورد  زا  یرایـسب  یناسنا  مولع  لوحت  نایرج  رد  دوزفا : یراـکمه  مود  هنیمز  هراـبرد  نینچمه  یمیلس  رتکد 
.دنتسه کدنا  رایسب  سورد  نیا  شناد  اب  قیمع و  نیسردم  اما  تسا  هدش  هفاضا  یسرد  یاه  همانرب هب  یمالسا 

زاـب رـس  سورد  نـیا  رد  سیردـت  زا  دـنراد ، روـضح  اـه  هاگـشناد رد  هـک  یهاگـشناد  هدرک  لیـصحت نویناـحور  یخرب  یتـح 
.دننز یم

هک تسا  هدـش  داـجیا  یـسورد  اـه  هتـشر زا  یرایـسب  رد  دوزفا : موس  هتکن  ناونع  هب  نوـتم  دـیلوت  ثحب  هب  هراـشا  اـب  یو 
.دنرادن ار  سیردت  یارب  مزال  نوتم 

.مینک یفرعم  یسرد  باتک  ناونع  هب ار  باتک  ود  ای  کی  میناوت  یمن رگید  اه  هاگشناد رد 
.میتسه سرد  ره  یارب  هعلاطم  تسرهف  قیقحت و  تایبدا  کی  دنمزاین 

.دنرادن سیردت  یارب  مه  باتک  ود  ای  کی  هک  میتسه  هجاوم  یسورد  اب 
میهد ماجنا  یهاگـشناد  یوزوح و  دـیتاسا  اب  کرتشم  تروص  هب  عبانم  دـیلوت  رد  گرزب  راک  کی  مینک  یم یگدامآ  مـالعا 

.مینک فرطرب  اه  هاگشناد رد  ار  هصیقن  نیا  میناوتب  هک 
میناوـتب میراودـیما  تفگ : اـه  هاگـشناد نیب  قـیمع  کـیدزن و  طاـبترا  یارب  یراودـیما  زاربا  نمـض  ناـیاپ  رد  یمیلس  رتکد 

.مینک لقتنم  هیملع  یاه  هزوح هب  ار  دیدج  مولع  زا  یا  هراپ
یحارط  << رابخا تسیل  air.ir/ZHqtwa يپاچ هخسن  ۱۹۴ دیدزاب :  ١٣٧٦٥ ربخ : هرامش   ١٤:٢٤ رذآ ١٣٩٩ -  هعمج ٢٨ 

aryanic طسوت ینامزاس  لاتروپبو 

۲۹۲۹
رذآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۱۲

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

رترب نارگـشهوژپ  زا  ریدـقت  اب  یروانف  شهوژپ و  هتفه  هیماتتخا  نییآ  وجـشناد ، یرازگربخ  هاگـشنادراگنربخ  شرازگ  هب 
هژیو هلاــسره ، مـسر  هب.دوــش  یم رازگرب  هاـــم ۹۹  رذآ  زورما ۲۹  یئاـــبطابط  همالع  هاگشناد  رد  یروــشک  یهاگــشناد و 

تروـص هب  اـت ۲۰   تعاـس ۱۸  زا  هاـمرذآ  هاگـشناد ۲۹  یــشهوژپ  ناگدـیزگرب  زا  ریدـقت  یفرعم و  اـب  شهوژپ  زور  هماـنرب 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب هام   هام رذآ   رذآ زورما  ۲۹۲۹   زورما ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ردرد   شهوژپ   شهوژپ هتفه   هتفه هیماتتخا   هیماتتخا

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

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هام 1399 ید  تیاغل 5  رذآ   29۱۲۹

https://snn.ir/fa/news/898648/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%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-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B9-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/898648/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%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-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B9-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%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


دنهاوـخ رارق  ریدـقت  دروـم  یفرعم و  هاگــشناد  هدـیزگرب  نارگــشهوژپ  ناداتــسا و  نآ  یط  دـش و  دــهاوخ  رازگرب  یزاـجم 
research.atu.ac.ir یناشن هب  دنناوت  یم اه  همانرب نیا  زا  هدافتسا  یارب  نایوجشناد  نارگشهوژپ و  ناداتـسا.تفرگ ،

.دننک هعجارم 

۲۹۲۹
رذآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۵۴

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انزیل   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یرجم.تـسا نارهت  یکــشزپ  موـلع  هاگــشناد  یملع  تأـیه  وـضع  یعاعــش  خیــش  همطاـف  رتـکد  تســشن   نـیا  ناــمهم   
وـضع شزومآ و  هتیمک  لوئـسم  یئاـبطابط ، همـالع  هاگـشناد  یملع  تأـیه  وضع  یعیمـص ، ارتـیم  رتـکد  هماـنرب  سانـشراک 

هب ندــناسر  یراـی  روـظنم  هـب  ار  هماـنرب  نـیا  نـمجنا.تسا  ناریا  یناـسر  عــالطا  یرادــباتک و  یملع  نـمجنا  هریدــم  تـئیه 
قیرط زا  دنناوت  یم  نارگشهوژپ  نادنم و  هقالع.تسا  هدرک  یزیر  همانرب  یلیمکت  تالیصحت  نایوجشناد  نارگشهوژپ و 

.دنبای روضح  همانرب  نیا  رد  ( ilisa۱۳۴۵  ) سردآ هب  نمجنا  مارگاتسنیا  هحفص 

شقن عوــــضوم «  اــــب  (« ۱۷) شزوــمآ یاــمن  بــطق   » ناوــنع اــب  یــشزومآ  هدــنز  هماــنرب  نیمهدــفه  اــنزیل ، شرازگ  هــب 
عـالطا یرادـباتک و  یملع  نـمجنا  مارگاتـسنیا  هحفـص  رد  دـهاوش »  رب  ینتبم  یکـشزپ  رد  تاـعالطا  موـلع  ناصــصختم 

.دوش یم  رازگرب  یلا ۲۲  تعاس ۲۰  زا  ، ۱۳۹۹ هامید   خروم ۲  هبنش  هس  زور  رد  ناریا  یناسر 
یرجم.تـسا نارهت  یکــشزپ  موـلع  هاگــشناد  یملع  تأـیه  وـضع  یعاعــش  خیــش  همطاـف  رتـکد  تســشن   نـیا  ناــمهم 

وـضع شزومآ و  هتیمک  لوئـسم  یئابطابط ، همالع  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع  یعیمـص ، ارتیم  رتکد  هماـنرب  سانـشراک 
هب ندـناسر  یراـی  روـظنم  هب  ار  هماـنرب  نـیا  نـمجنا.تسا  ناریا  یناـسر  عـالطا  یرادـباتک و  یملع  نـمجنا  هریدـم  تـئیه 
زا دـنناوت  یم  نارگــشهوژپ  نادــنم و  هقـالع.تسا  هدرک  یزیر  هماـنرب  یلیمکت  تالیــصحت  نایوجــشناد  نارگــشهوژپ و 

.دنبای روضح  همانرب  نیا  رد  ( ilisa۱۳۴۵  ) سردآ هب  نمجنا  مارگاتسنیا  هحفص  قیرط 

۲۹۲۹
رذآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۰۰۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / زورما  گنهرف   

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب ناریا   ناریا یناسر   یناسر عالطا عالطا یرادباتک  وو   یرادباتک نمجنا   نمجنا یشزومآ   یشزومآ هدنز   هدنز همانرب   همانرب نیمهدفه   نیمهدفه

شقن عوضوم «  اب  شزومآ » یامن  بطق   » ناونع اب  ناریا  یناسر  عالطا  یرادـباتک و  نمجنا  یـشزومآ  هدـنز  همانرب  نیمهددـفه 
.دوش یم رازگرب  دهاوش »  رب  ینتبم  یکشزپ  رد  تاعالطا  مولع  ناصصختم 

ردرد شهوژپ   شهوژپ شزومآ  وو   شزومآ یللملا   یللملا نیب   نیب یاقترا   یاقترا طورش   طورش ییابطابط : : ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد سیئر   سیئر
یعامتجا یعامتجا یناسنا  وو   یناسنا مولع   مولع

یعامتجا یناسنا و  مولع  رد  شهوژپ  شزومآ و  یللملا  نیب  یاقترا  طورـش  یارب  طورـش  یخرب  مالعا  اـب  همـالع  هاگـشناد  سیئر 
.تسا هدوب  یناسنا  مولع  هزوح  رد  ریخا  لاس  رد ۲۵  باتک  نیوانع  دصرد   ۸۰ تفگ :
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شهوژپ و رد  یناـسنا  موـلع  شقن  یزاـجم  ییاــمهدرگ  رد  یمیلس  نیـسح  رهم ؛ زا  لـقن  هـب  زورما  گـنهرف  شرازگ  هـب 
مولع هزوح  نادنمـشیدنا  زا  یعمج  یروانف و  تاقیقحت و  مولع ، ریزو  روضح  اب  هبنـشراهچ )  ) زورما هاگماش  هک  یرواـنف 

یناسنا مولع  تشاد : راهظا  ناریا  یناسنا  مولع  هزوح  رد  شناد  دیلوت  هب  هراشا  اب  دش ، رازگرب  رانیبو  تروص  هب  یناسنا 
یرما مه  هدـش و  لیدـبت  هعماج  یرکف  تایح  نیمأـت  هعماـج و  حور  ٔـیذغت  یارب  یا  هصرع  هب  مه  جـیردت  هب  ناریا  رد 

.تسا شناد  هب  ناسنا  نیداینب  شطع  هدننک  نیمأت  یدربراک و  دنمدوس و 
مولع دـنا : هدومرف هک  درک  هراـشا  یناـسنا  موـلع  هاـگیاج  صوـصخ  رد  یربـهر  مظعم  ماـقم  تاـشیامرف  هب  نینچمه  یو 

.تسا شناد  حور  یناسنا 
.تسا یناسنا  مولع  نآ ، حور  هک  تسا  دبلاک  کی  لثم  هعماج ، کی  رد  رترب  تاکرحت  همه  اه و  شناد  همه  ًاتقیقح 

.تسیچ لابند  ام  شناد  میوریم و  فرط  مادک  ام  هک  دنک  یم  صخشم  دهد و  یم  تهج  یناسنا  مولع 
نیا هب  تسا  دوـخ  رد  یتیاـغ  هـکلب  تـسین  دـنمدوس  یرما  ًافرـص  مـلع  هـکنیا  ناـیب  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 

عوضوم نیا  هب  هاگـشناد  هدـیا  باتک  رد  سرپسای  لراک  دوزفا : تسا ، شناد  هب  ناسنا  یداـینب  شطع  نیبم  هک  ینعم 
هک دـندوجوم  یناـمز  اـهنت  شهوژپ  مـلع و  رگا  تـسا و  شهوژپ  مـلع و  تمدـخ  رد  هاگـشناد  رگا  هـک  تـسا  هدرک  هراـشا 

.تسا هاگشناد  شخب  تایح  یورین  نامه  یرکف  تایح  نیا  هاگ  نآ  دشاب  ریگارف  یرکف  تایح 
توافتم یـسدنهم  یکـشزپ و  مولع  یاـه  صخاـش اـهرایعم و  اـب  یناـسنا  مولع  ٔەزوح  رد  یجنـس  ملع  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 

نییعت رد  دـنناوت  یم هکلب  دـنراد ، یعاـمتجا  هشیدـنا  یاـضف  هدـنهد  تـهج شقن  طـقف  هـن  یناـسنا  موـلع  دوزفا : تـسا ،
.دننک افیا  یساسا  شقن  یروانف  ملع و  لماکت  هعماج و  ییالقع  لماکت  دنیارف  رد  هار  ٔشقن 

دراد ار  ناریا  دیلوت  رد  مهس  نیرتشیب  یناسنا ، مولع 

مولع تفگ : دـنتفای ، تیوه  دوـجو و  یمالـسا  بـالقنا  یزوریپ  زا  سپ  یناـسنا  موـلع  زا  یرایـسب  هکنیا  ناـیب  اـب  یمیلس 
.دراد ار  روشک  ملع  دیلوت  رد  مهس  نیرتشیب  یشهوژپ ، یملع و  تالاقم  دیلوت  رد  یناسنا 

مولع زا  یناـسنا  موـلع  یوریپ  یارب  ناریا  رد  هاگـشناد  خـیرات  رد  هلاـس  شالت ۱۱۰  هکنیا  ناـیب  اـب  همالع  هاگشناد  سیئر 
هـسردم اب  ناریا  رد  نردـم  هاگـشناد  یمداکآ و  زاغآ  تفگ : دوش ، ینیرفآ  تفرعم زا  یریگولج  بجوم  تسناوتن  یرازبا ،

ینیرفآ و تـفرعم  داـینب  ناوـنع  هـب  باـتک  هدرک و  یم  تـیبرت  کـیتاملپید  نیــسنکت  یعوـن  هـب  هـک  هدوـب  یــسایس  موـلع 
.تسا یعامتجا  یناسنا و  مولع  رد  ملع  دیلوت  رایعم  نیتسخن  هشیدنا ، گنهرف و  یاقترا 

تسا هدوب  یناسنا  مولع  هزوح  رد  ریخا  لاس  رد ۲۵  باتک  نیوانع  دصرد   ۸۰

یناـسنا مولع  ٔەزوح  ردریخا  لاـس  رد ۲۵  هدـش  رـشتنم  نیواـنع  زا  دـص  رد  دودـح ۸۰  باـتک  دـیلوت  شخب  رد  دوزفا : یو 
هتفاـی شیازفا  دون  ههد  رد  رفن  رازه  هب ۶۰۰  تصـش  ههد  رد  رفن  رازه  دودح ۲۷  زا  باتک  ناگدنروآدیدپ  دـشر  تسا و 

.دنتسه یناسنا  مولع  زا  اهنآ  دصرد   ۸۹ یشزومآ ، کمک  ناگدنسیون  رسک  اب  هک 
یعاـمتجا تاـیح  رد  راذـگریثات  دـیلوت  نیرتراذـگرثا  ناوـنع  هب  باـتک  دـیلوت  رد  یناـسنا  موـلع  شقن  هـب  هراـشا  اـب  یمیلس 

رـشن تاسـسوم  یربارب  شیازفا ۲۰  یموـمع ، یهاــگآ  شیازفا  لــیبق  زا  یدراوـم  هـب  ناوـت  یم صوـصخ  نـیا  رد  تـفگ :
زا ۸۰ شیب  دــیلوت  هدـــشدیلوت ، باــتک  ناوــنع  یربارب  شیازفا ۳۴۰  یناوـخ ، باــتک هنارــس  یربارب  شیازفا ۳۰  باــتک ،

رنه گـنهرف و  شرتسگ  باـتک و  ناگدـننکدیلوت  یربارب  شیازفا ۲۴  یناسنا ، مولع  ناـهوژپ  شناد  طـسوت  بتکدـصرد 
.درک هراشا 

ون یاه  هشیدنا  ملع و  دیلوت  نوناک  یزادرپ  هیرظن 

دیلوت نوناک  یزادرپ  هیرظن  دوزفا : تسا ، یزادرپ  هیرظن  یناسنا ، مولع  یراذـگریثات  هصخاـش  نیمود  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 
یزادرپ هـیرظن  تأـیه  هـب  هـیرظن  حرط  رازه  زا  شیب  نونکاـت  اتــسار  نـیا  رد  دوریم و  رامــش  هـب  وـن  یاـه  هشیدــنا مـلع و 

شیب نونکات  نینچمه.تسا  هدیـسر  ییاهن  تبث  هب  زین  یروآون  هیرظن و  ارجا و ۴۶  حرط  زا ۴۰۰  شیب  هک  هدش  لاسرا 

 



.تسا هدشرازگرب  یزادرپ  هیرظن  هزوح  رد  یجیورت  یسرک  زا ۲۰۰۰ 
نوچمه یناسنا  مولع  هزوح  رد  هدـش  تبث  هتـسجرب  یاـه  هیرظن  زا  یخرب  هب  ناوت  یم صوصخ  نیا  رد  دوزفا : یمیلس 

ملع لـلملا ، نیب  طـباور  یمالـسا  هیرظن  اـهروشک ، نیب  طـباور  مهف  یارب  نیوـن  یا  هیرظن  یموـب ، یـسانش  ناـبز  هـیرظن 
.درک هراشا  یمالسا  هفسلف  ینید و  یبرجت 

درک و هراشا  یعامتجا  تایح  رد  راذگ  ریثات  لماع  نیموس  ناونع  هب  یـشهوژپ  تالاقم  دـیلوت  هب  همالع  هاگشناد  سیئر 
مجح دراد و  ار  روـشک  ملع  دـیلوت  رد  مهـس  نیرتـشیب  یـشهوژپ ، یملع ، تـالاقم  دـیلوت  رد  یتـح  یناـسنا  موـلع  تفگ :

طسوتم ۴۰۰ روط  هب  هنـالاس  نونک  اـت  لاس ۲۰۱۲  زا  هک  دـهد  یم ناـشن  یعاـمتجا  یناـسنا و  مولع  هزوح  رد  ملع  دـیلوت 
ناهج ملع  دیلوت  دصرد  ینعی ۲۰  مجنپ ، کی  دودح  هک  دنا  هدـش  دـیلوت  یللملا  نیب  حطـس  رد  هزوح  نیارد  هلاقم  رازه 

.دوش یم  لماش  ار 
تسا دصرد  مهد  ایند ۷  یناسنا  مولع  دیلوت  رد  ناریا  مهس 

: تفگ تسا ، دـصرد  مهد  ایند ۷  یناسنا  مولع  دـیلوت  رد  ناریا  مهـس  هکنیا  نایب  اـب  ییاـبطالبط  همالع  هاگشناد  سیئر 
لاس ۲۰۱۷، رد  ایند  یللملا  نیب یعامتجا  یناسنا و  مولع  تالجم  رد  یمالسا  یروهمج  زا  یناسنا  مولع  تالاقم  دیلوت 

لاس ضرع ۵  رد  ار  یربارب  دشر ۲.۵  هدوب و  هلاقم  دودح ۱۹۷۵  لاس ۲۰۱۲  رد  مقر  نیا  هک  هدوب  هلاـقم  دادعت ۳۳۰۳ 
.تسا یبسانم  رامآ  ناهج  رد  ملع  دیلوت  لک  زا  تبسن  نیا  دهد و  یم ناشن 

هدرتــسگ روــضح  تــفگ : درک و  داــی  یناــسنا  موــلع  یرترب  لــماع  نیمراــهچ  ناوــنع  هــب  ار  یعاــمتجا  یراذـــگ  ریثاــت  یو 
ناگتخومآ شناد  زا  یمین  ناونع  هب  اه  یریگ میمـصت راتخاس  هعماـج و  رد  یعاـمتجا  یناـسنا و  مولع  ناـگتخومآ  شناد

هئارا روـشک ، گرزب  یاـه  هاگـشناد بناـج  زا  یتسایـس  یاهداهنـشیپ  یتروـشم و  یاـه  هشوـخ  دوـجو  ناریا ، یهاگــشناد 
هدـیدپ نیا  ندوب  هقباس  یب روشک و  ییارجا  حوطـس  نیرت  یلاـع تلود و  تأـیه  رد  یتروشم  یاـه  هشوخ  یاهداهنـشیپ 

.تساعدم نیا  یهاوگ  ناریا  یلاع  شزومآ  خیرات  رد 
یناسنا مولع  ناگتخومآ  شناد  طسوت  یتاعوبطم  تادیلوت  دصرد  دیلوت ۸۰ 

، دوش یم  دـیلوت  یناسنا  مولع  ناگتخومآ  شناد  طسوت  یتاعوبطم  تادـیلوت  دـصرد  زا ۸۰  شیب  هکنیا  نایب  اـب  یمیلس 
زا یدراوم  تسین و  اـهنآ  فعـض  طاـقن  نتفرگ  هدـیدان  یاـنعم  هب  یعاـمتجا  یناـسنا و  موـلع  یاـه  تفرـشیپ  رکذ  دوزفا :

نیب تالاقم  دیلوت  دوبمک  اه ، هتشر زا  یرایـسب  رد  یدربراک  یموب و  رکفت  نادقف  سورد ، زا  رایـسب  ندوب  یعازتنا  لیبق 
یحطـس ندوب و  یدـیلقت  یـشهوژپ ، یـشزومآ و  یاه  هماـنرب یارجا  یحارط و  رد  یعاـمتجا  تیلوئـسم  نادـقف  یللملا ،
یللملا نـیب روـضح  مدــعو  هعماـج  تعنــص و  اـب  طاـبترا  فعــض  دوـجوم ، یاـه  شهوژپ یــسرد و  عباــنم  زا  یخرب  ندوـب 

.درک دادملق  روشک  یناسنا  مولع  فعض  طاقن  زا  ناوت  یم  ار  بسانم 
شزوـمآ و یللملا  نـیب یاـقترا  ناـکما  طیارــش  هـب  هراــشا  اــب  دوـخ  نانخــس  ناــیاپ  رد  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  سیئر 

تاطابترا ینابز و  یاه  تراهم هعـسوت  یارب  رتشیب  هنیمز  داجیا  اب  تشاد : راهظا  یعاـمتجا  یناـسنا و  مولع  رد  شهوژپ 
یموب و نایوجـشناد  نارگـشهوژپ و  ناداتـسا ، لماعت  رب  ینتبم  یاـه  هماـنرب  قوف  نیودـت  یموب ، دـیتاسا  یگنهرف  نیب 

تئیه یاـضعا  بذـج  تـهج  یراذـگ  تسایــس یجراـخ ، یناریا و  دـیتاسا  کرتـشم  سیردـت  یاـه  هماـنرب یارجا  یجراـخ ،
نارگـشهوژپ یارب  یلام  نابیتشپ  یاه  تسایـس دوجو  یللملا ، نیب  یملع  و  یطابترا ، ینابز ، یاه  تیلباـق زئاـح  یملع 

، یموب دـیتاسا  نایوجـشناد و  یگنهرف  نیب  تاطابترا  یـشهوژپ و  یاـه  تراـهم  شناد و  هعـسوت  یللملا ، نیب هتـسجرب 
نیمات یماح و  نیناوق  بیوصت  یجراخ ، یلخاد و  نارگشهوژپ  زا  لکشتم  یشهوژپ  یاه  هاگشاب  اه و  هکبش  لیکـشت 
یاـقترا رب  ینتبم  یـسرد  یـشهوژپ و  یــشزومآ ، یاـه  هماـنرب  یفیک و  یباـیزرا  متــسیس  رارقتــسا  یلاـم و  یاـهتخاسریز 

یاه لصفرـس  یرگنزاب  رد  یلـصا  تسایـس  ناونع  هب  یگنهرف  نیب  یـسرد  یزیر  همانرب  نابز ، شهوژپ و  شور  تراهم 
شزومآ و یللملا  نیب  یاقترا  هب  ناوت  یم یـشزومآ  یاه  ناـمتراپد یـسرد  یاـه  هماـنرب  یاـه  لصفرـس  هرخـالابو  هماـنرب 

.دوب راودیما  یعامتجا  یناسنا و  مولع  رد  شهوژپ 

 



۲۹۲۹
رذآ
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ار یکرادـم  دانـسا و  شهوژپ ، یاـه  هیـضرف  هئارا  شهوژپ و  عوضوم  حرط  زا  سپ  قـقحم  یفیک ، لـیلحت  شور  رد  اـما   
.دهد یم رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  یرامآ  هن  ینهذ و  هویش  ساسا  رب  تسا  هدرک  یروآ  عمج  بوتکم  تروص  هب  هک 

هزوـح صـصختم  یبـیبح ـ  نیـسحمالغ  رتـکد  هئارا  روـضح و  اـب  یعاـمتجا ، موـلع  رد  یفیک  یمک و  شور  لـیلحت  هاـگراک   
Adobe مرفتلپ رد  یزاــجم  تروـص  هـب  یلا ۱۹  تعاس ۱۷  هبنـشود  یاـهزور  هاــم ۹۹  ید  یلا ۲۲  مـکی  زا  یــسانش  شور

.دوش یم رازگرب   connect

هــــسانش هرامــــش ۰۹۳۹۳۸۹۹۵۷۰ و  اــــب   ماــــن  تـــبث  رتـــشیب و  تاــــعالطا  بـــسک  یارب  دــــنناوت  یم  نادــــنم  هقــــالع   
.دنشاب طابترا  رد  @ zynb_bakhtiari

تخانش و نیرت  ییادتبا  هدشن ، شزادرپ  ماخ و  یاه  یهاگآ  ناونع  هب  اه  هداد  انسیا ، نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
ققحم نیاربانب  دـنا ، هدـش  حرطم  شهوژپ  هلاسم  هرابرد  هک  دنتـسه  یلامتحا  یاه  خـساپ  هراـبرد  رگـشهوژپ  درواتـسد 
فیلکت دـناوتب  اـت  دـنک  لـیلحت  هـیزجت و  تیاـهن  رد  شزادرپ و   ، یدـنب هـقبط  ار  ار  نآ  دــیاب  اـه ، هداد هـب  یباـیتسد  زا  سپ 

.دنک نییعت  دنتسه  شهوژپ  هلاسم  یارب  یتقوم  یلامتحا و  یاه  خساپ  هک  ار  اه  هیضرف 
اب بسانتم  دیاب  ققحم  هک  دراد  دوجو  ینوگانوگ  یاه  شور اه ، هداد تیهام  هب  هجوت  اب  اه ، هداد لیلحت  هیزجت و  یارب 

.دنک باختنا  ار  بسانم  لیلحت  شور  شیاه  هداد
.تسا ققحم  طسوت  هدش  یروآ  عمج یاه  هداد عون  اه ، هداد لیلحت  شور  باختنارد  رازگریثأت  لماوع  زا  یکی 

اب هـطباررد  رتـشیب  یفیک  یاـه  شهوژپ  هـک  تـسا  نـیا  یمک ، یفیک و  یاـه  شهوژپ نـیب  یـساسا  یاـه  تواـفت زا  یکی 
هیــضرف نوــمزآ  یناــمز  دزادرپ و  یم  هیــضرف  نوــمزآ  هــب  یمک  یاــه  شهوژپ  اــما  دنتــسه  هیــضرف  تخاــس  اــی  نیودــت 

.میشاب هتشاد  ار  یمک  یاه  هداد هک  تسا  ریذپ  ناکما
تروـص هـب  دـنوش و  یم لیدـبت  یمک  راد و  ینعم یاـه  هداد هـب  هدــش  یروآ  عـمج ماـخ  یاـه  هداد یمک ، لـیلحت  شور  رد 

هـیزجت و یراـمآ ، یاـه  شور کـمک  اـب  ار  یددـع  یاـه  هداد رگـشهوژپ  سپـس  دـنیآ و  یم رد  شرامــش  بلاـق  رد  دادـعا و 
.دننک یم لیلحت 

ار یکرادـم  دانـسا و  شهوژپ ، یاـه  هیـضرف  هئارا  شهوژپ و  عوضوم  حرط  زا  سپ  قـقحم  یفیک ، لـیلحت  شور  رد  اـما 
.دهد یم رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  یرامآ  هن  ینهذ و  هویش  ساسا  رب  تسا  هدرک  یروآ  عمج  بوتکم  تروص  هب  هک 

.دنک یم  هدافتسا  یفسلف  ینهذ و  یاه  شور  لقع و  زا  بلاطم  حیضوت  ریسفت و  یارب  ینعی 
.دراد یفاشتکا  هبنج  رتشیب  تسا و  لالدتسا  رکفت و  قطنم ، لقع ، یفیک ، لیلحت  شور  رد  انبم  رگید ، ترابع  هب 

هزوـح صـصختم  یبـیبح ـ  نیـسحمالغ  رتـکد  هـئارا  روـضح و  اـب  یعاـمتجا ، موـلع  رد  یفیک  یمک و  شور  لـیلحت  هاـگراک 
Adobe مرفتلپ رد  یزاـجم  تروـص  هب  یلا ۱۹  تعاس ۱۷  هبنـشود  یاهزور  هاـم ۹۹  ید  یلا ۲۲  مـکی  زا  یـسانش  شور

یعامتجا یعامتجا مولع   مولع ردرد   یفیک   یفیک یمک  وو   یمک شور   شور لیلحت   لیلحت هاگراک   هاگراک

هاـگراک ییاـبطابط ، همـالع  هاگـشناد  یــسانش  هعماـج یملع  نـمجنا  یراـکمه  اـب  ارهزلا  هاگــشناد  یعاـمتجا  موـلع  یملع  نـمجنا 
.دنک یم رازگرب  یعامتجا  مولع  رد  یفیک  یمک و  شور  لیلحت 

 

https://www.isna.ir/news/99092922193/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99092922193/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C


.دوش یم رازگرب   connect
هـــــسانش هرامــــش ۰۹۳۹۳۸۹۹۵۷۰ و  اــــب   ماــــن  تـــبث  رتـــشیب و  تاــــعالطا  بـــسک  یارب  دــــنناوت  یم  نادــــنم  هقــــالع 

.دنشاب طابترا  رد  @ zynb_bakhtiari
مایپ یاهتنا 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

لوحت رـصع  رد  نآ  شقن  اوتحم و  "، " یبهذـم یاوتحم  هئارا  دـیلوت و  یگنوـگچ  ، " انـسیا نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
و یبهذـم " راک  یاه  همانرب قفوم  یاه  هنومن یفرعم  "، " یناسنا مولع  هزوح  رد  ینیرفآراک  یاه  تصرف هئارا  "، " لاتیجید

نیا رد  هـئارا  دروـم  یاـهروحم  ثحاـبم و  هـلمج  زا  نایوجــشناد " تیلاـعف  یارب  هاگــشناد  رد  دوـجوم  طیارــش  اـهرتسب و  "
.تسا تسشن 

، هدنهدباتــــش یئارآ ـ  مدــــقم  دیعــــس  همـالع ، هاگـشناد  دــــشر  زکرم  سیئر  هداز ـ  یقتدــــمحم روـــضح  اـــب  راــــنیبو  نـــیا 
زور یبهذـم  لاتیجید  یاه  سیورـس رواشم  راگتـسر ـ  یدـهمدمحم  اوتحم و  ینیرفآراک  داـینب  سیئر  ینـسحلاوبادمحم ـ 

.دوش یم رازگرب  بو  رتسب  رب  ویدوتسا  زا  هدنز  تروص  هب  یلا ۱۴  تعاس ۱۲  هامذآ  هبنش ۲۹ 
.دننک هعجارم  @ Alireza_ari۷۸ هسانش هب  مان  تبث یارب  دنناوت  یم نادنم  هقالع

مایپ یاهتنا 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

هک مـنک  یم رکف  : » تـفگ شنادـنزرف ،» روـالد و  هـنن   » همانـشیامن یارجا  یـسراف  ۀخــسن  ۀراـبرد  یمــشاه  کـنارف  رتـکد 
یبیلـص یاـه  گـنج هب  ناتـساد  یناـملآ  ۀخـسن  رد  دـشاب ؛ حـضاو  ـالماک  رخآ  هنحـص  رد  یـسراف  ۀخـسن  زیمآ  قارغا ۀـبنج 

نآ زا  هدافتـسا  اب  مینیب و  یم نیرتاک  تسد  رد  دنمـشوه  نفلت  کی  ام  یـسراف  ۀخـسن  رد  ددرگ و  یم رب  مهدـفه  هدـس 
ِیــسراف یناــملآ و  یارجا  ود  رد  یزاــس  هناــگیب رــصانع  یــسررب   » تســـشن اــنطع ، شرازگ  هــب  «. دریگ یم یفلـــس  نــفلت 

همالع هاگـشناد  یناـملآ  ناــبز  هورگ  رایداتــسا  یمــشاه ، کــنارف  رتـکد  هـئارا  اــب  شنادــنزرف ،» روــالد و  هـنن  همانــشیامن 
تروـص هـب  یناـملآ ، تاـیبدا  ناـبز و  ۀتـشر  دـشرا  یـسانشراک  عـطقم  یوجـشناد  یرظتنم ، امیـس  یراـکمه  اـب  ییاـبطابط 
ییاور همانـشیامن  فدـه  ؛ میناوخ یم ار  یمـشاه  کـنارف  رتـکد  بلاـطم  همادا  رد.دـش  رازگرب  هاـمرذآ ،  ۲۲ هبنـش ، طخرب ،

رد یعوـن  هب  هک  درک ، یفرعم  ار  ییاور  ۀمانـشیامن  تشرب  تلوـترب  ههد ۱۹۲۰ ، رد  » تسا رکفت  هـب  بطاـخم  ندرک  راداو 
.تفرگ رارق  میسانش ، یم ییوطسرا  ۀمانشیامن  ناونع  تحت  ار  نآ  ام  هک  کیسالک ، ۀمانشیامن  اب  لباقت 

یم هتـشاذگ  شیاـمن  هب  هک  یدادـیور  ناـکم  ناـمز و  هناـگی  راـتخاس  هک  دوـب  نیا  وطـسرا  ۀمانـشیامن  یگژیو  نیرت  یلـصا

تایهلا تایهلا یاه   یاه هتشر هتشر ردرد   یروآون   یروآون ینیرفآراک  وو   ینیرفآراک یاه   یاه تصرف تصرف اباب   ییانشآ   ییانشآ

ییانشآ  » طخرب تسشن  فراعم  تایهلا و  هدکشناد  ییوجـشناد  یملع  نمجنا  یراکمه  اب  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  دشر  زکرم 
.دنک یم رازگرب  ار  تایهلا » هدکشناد  یاه  هتشر رد  یروآون  ینیرفآراک و  یاه  تصرف اب 

«« شنادنزرف شنادنزرف روالد  وو   روالد هنن   هنن  » » همانشیامن همانشیامن یناملآ   یناملآ ِیسراف  وو   ِیسراف ۀخسن   ۀخسن یاه   یاه توافت توافت

 

https://www.isna.ir/news/99092922051/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://www.isna.ir/news/99092922051/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://www.atnanews.ir/archives/298606/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4/
https://www.atnanews.ir/archives/298606/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4/


.تسا اراد  ار  دوش 
سپـس دنام و  یم همانـشیامن  جوا  ۀطقن  نامه  ای  دوش  یم فطع  هطقن  هب  رجنم  هک  میراد  یدوعـص  رثکادح  یا  یفرعم

هب لوا  هدرپ  رد  دــشاب ، یا  هدرپ جــنپ  اـم  همانــشیامن  رگا.دــسر  یم ناتــساد  ناـیاپ  هـب  ًاـتیاهن  دــنک و  یم ادــیپ  یلوزن  ریس 
یم یط  ار  یدوعـص  ریـس  نآ  زا  دـعب  میراد و  ار  اه  تیـصخش یفرعم  ناتـساد و  یفرعم  همان ، شیامن یفرعم  حالطـصا 

ناتساد هعجاف  مجنپ  هدرپ  رد  دنک و  یم ادیپ  یلوزن  ریس  هرابود  سپس  تسا و  فطع  جوا و  هطقن  موس  ۀدرپ  رد  دنک و 
.دهد یم خر 

اب یرادـنپ  داز  مه هـب  راداو  یعوـن  هـب  ار  رگیزاـب  مـه  رگاـشامت و  مـه  هـک   دوـب  نـیا  ًاـبلاغ  ییوطـسرا  ۀمانـشیامن  زا  فدـه 
فده دوب ؛ یراذـگ  هلـصاف نیا  ًاقیقد  درک  داجیا  همانـشیامن  رد  تشرب  هک  یرییغت.دـندرک  یم ناتـساد  یلـصا  تیـصخش 
راداو ندرک  رکف  هب  ار  بطاخم  هک  تسا  نیا  ییاور  ۀمانـشیامن  فدـه  درادـن ، شقن  رگید  اجنیا  رد  رتاـئت  ندوب  هدـنزومآ 

هچ ناتـساد  ۀجیتن  دنیبب  دشاب  رظتنم  دنک و  ادیپ  دنیب ، یم هنحـص  رد  هک  یدادیور  نآ  هب  تبـسن  هناداقن  یدید  هک  دنک 
نیا رظتنم  طقف  هک  دننک  یم لح  هنحص  یور  دادیور  رد  ار  ناشدوخ  همه  ردقنآ  ییوطسرا  یاه  همانشیامن رد.دوش  یم

میرظتنم ام  درادن و  دوجو  تلاح  نیا  ییاور  ۀمانـشیامن  رد  یلو  دیـسر ، دـهاوخ  اجک  هب  ارجام  نایاپ  دـننیبب  هک  دنتـسه 
ینیب شیپ لـباق  زیچ  چـیه  تـسا و  دــیدج  اـم  یارب  یچ  هـمه  نوـچ  دــتفا  یم یقاـفتا  هـچ  هـظحل  هـب  هـظحل  هـک  مینیبـب 

.تسین
بطاخم رد  رخآ  ۀـظحل  اـت  ناـجیه  ییاور  رد  یلو  دـندوب ، ینیب  شیپ لـباق  اـهزیچ  یلیخ  ییوطـسرا  یاـه  همانـشیامن رد 

.دنام یم یقاب 
هاگدید رد  دـنک و  راداو  رکفت  هب  ار  بطاخم  دـنک ، داجیا  ار  هناداقن  هلـصاف  نآ  هک  تسا  نیا  ییاور  ۀمانـشیامن  رد  فدـه 

رد تـشرب »  » یارجا نـیلوا  شنادــنزرف » روـالد و  هـنن   » ۀمانــشیامن.دنک داـجیا  رییغت  اـم  ۀرمزور  یگدــنز  رد  اــم و  یاــه 
ناونع تحت  یـسراف  حالطـصا  رد  هک  دهد  یم ماجنا  یزاس  هناگیب مان  هب  یرـصنع  زا  هدافتـسا  اب  ار  راک  نیادوب  سیئوس 

.دور یم راک  هب  ییادز  ییانشآ
هک هچنآ  اب  دنیب ، یم ار  شیامن  هک  یرگاشامت  مه  رگیزاب و  یارب  مه  دـنک  یم یعـس  رتائت  هدنـسیون  یزاس  هناگیب نیا  اب 

.دوش ام  یتفگش  هجوت و  ثعاب  راک  نیا  اب  دنک و  داجیا  ییانشآان  هلصاف و  تسا ، یداع  ام  یارب 
.دنک یم هدافتسا  راک  نیا  یارب  یتوافتم  ددعتم و  رصانع  زا  شیاه  همانشیامن رد  تشرب 

یارجا ۀنحص  نیلوا  الاح  دروآ ، یم شیاه  همانـشیامن نتم  رد  هک  دنتـسه  ییاهرعـش  یزاس ، هناگیب رـصانع  نیا  زا  یکی 
، هنحـص ای  هدرپ  ره  لوا  رد  هک  تسا  نیا  راـثآ  نیا  زا  رگید  یکی.دـش  دـیهاوخ  هجوتم  ار  نیا  ًـالماک  مینیبب  هک  ار  یناـملآ 

نیا یوار  کی  ًالومعم  همانشیامن  یارجا  رد  هک  رطس  دنچ  دح  رد  ًافرـص  دهد ، یم هئارا  ام  هب  ار  هنحـص  نآ  زا  یا  هصالخ
الاح هدرک  یم روبع  هنحـص  یالاب  زا  یا  هتـشون کی  تروص  هب  نیا  رتائت  رد  اهارجا  یرـس  کی رد  هکنیا  ای  دنک  یم مالعا  ار 

.تسا هدوب  هک  یتروص  ره  هب 
یارجا نـیلوا  همانــشیامن  نیا.دوـب  اــهرگیزاب  رهاــظ  رد  مینیبــب ، اــه  یزادرپ هنحــص رد  میناوـت  یم هـک  ار   یرگید  رــصانع 

.دوب سیئوس  رد  لاس ۱۹۴۱  رد  تشرب 
رد راــب  نـیلوا  یارب  تسناوـت  لاـس ۱۹۴۹  رد  هجیتـن  رد  دوـب ، ترجاـهم  تاـیبدا  حالطـصا  هـب  یاـه  هدنــسیون ءزج  تـشرب 

تـسا نیا  مینیب ، یم ار  نآ  همادا  رد  هک  همانـشیامن  نیا  یاـه  یگژیو زا  یکی.دربب  هنحـص  یور  ار  همانـشیامن  نیا  ناـملآ 
کی یور  همانــشیامن  نــیا.تسین  نآ  رد  یرگید  ییامنیـــس  یگژیو  چــیه  تــسا و  هدــش  یرادربــملیف  هنحـــص  یور  هــک 

.تسا هدش  ارجا  دراد  دوجو  نآ  یور  نامزمه  هنحص  ات  ود  حالطصا  هب  دراد و  یشخرچ  تلاح  هک  یا  هنحص
.تسا ارجا  نیا  رصانع  نیرت  یلصا زا  یکی  نیا  دهد و  ناشن  ار  تفاسم  هک  تسا  هدرک  هدافتسا  یگژیو  نیا  زا  تشرب 

رـصانع زا  یکی.تـفر  هنحــص  یور  لاـس ۱۳۹۵  رد  هـک  تـسا  ماـکاژد  ریما  ینادرگراــک  هـب  همانــشیامن  نـیا  یناریا  هنوـمن 
کی زا  ناـشیا  هـک  تـسا  نـیا  مـینک  هجوـت  نآ  هـب  دـیاب  هـک  یا  هـتکن نیلواتــسا  ارجا  رد  رعــش  ندرب  راـک  هـب  یزاـس  هناـگیب
عقاو ناـشیا  دـییات  دروـم  دـندوب ، سرتـسد  رد  هـک  یرگید  یاـه  هـمجرت ًارهاـظ  دـنا ؛ هدرک هدافتـسا  راـک  یـسیلگنا  ۀـمجرت 

یم هدافتـسا  همجرت  نیا  زا  ًاتیاهن  تسا و  رت  کیدزن یلـصا  نتم  هب  یـسیلگنا  ۀـمجرت  نآ  هک  دـندرک  ساـسحا  دـندشن و 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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رد دنا ، هداد یدمک  ۀبنج  همانـشیامن ، نیا  هب  یدح  ات  ناشدوخ  ۀـتفگ  هب  ماکاژد  یاقآ  هک  تسا  نیا  رگید  ۀلئـسم.دننک 
داـجیا ار  یراذـگ  هلـصاف نآ  یناتـساد  نینچ  هب  نداد  یدـمک  ۀـبنج  نیمه  تسا و  یدژارت  یلـصا ، ۀمانـشیامن  هک  یلاـح 

.تسا یزاس  هناگیب رصانع  نامه  زا  یکی  دنک و  یم
هک تسا  یتاـیبدا  ساـبل و  رییغت  صاـخ ، یلیخ  یزادرپ  هنحـص مینک ، هراـشا  اـهنآ  هـب  میناوـت  یم هـک  یرگید  یاـه  یگژیو
‐ یمن رارق  تیـصخش  یاـج  ار  شدوـخ  دـنک ، ارجا می ار  شقن  دراد  هک  نیا  اـب  ناـمزمه  رگیزاب.دـنرب  یم راـک  هب  نارگیزاـب 
هک مینیب  یم ام  یتح  ییاهاج  رد  اسب  هچ  دوش و  یم رود  تیـصخش  نآ  زا  یراذـگ ، هلـصاف رـصنع  نامه  رطاـخب  دـهد و 

یکی.دروآ یم نابز  هب  مه  یداقتنا  هلمج  کی  شقن  نآ  دروم  رد  دـنک  یم افیا  ار  صاخ  شقن  نآ  دراد  هک  یرگیزاـب  دوخ 
مه همانشیامن  نیا  یناملآ  یارجا  لوا  ۀنحـص  رد  تسا ، رعـش  درب  یم راک  هب  یزاس  ه ناگیب یارب  تشرب  هک  یرـصانع  زا 
یا هیناـث دـنچ  هـک  میدـید  لوا  هنحــص  رد.دوـش  یم عورــش  نآ  اـب  همانــشیامن  میوـش و  یم انــشآ  اهرعــش  نـیا  زا  یکی  اـب 
دراو سپـس  میدرک و  هدـهاشم  ار  یبیلـص  یاـه  گـنج ۀنحـص  زا  ملق  هایـس  یاـه  یحارط نآ  زا  دـعب  دوـب و  هایـس  هحفص 

هک یملق  هایـس  یاه  حرط نامه  ًاقیقد  دوب و  هارمه  رعـش  یارجا  اب  هنحـص  نیلوا  هک  میدش  همانـشیامن  یلـصا  ۀـنحص 
هدرک هدافتـسا  اهنآ  زا  تشرب  هک  دنتـسه  یزاس  هناگیب یاه  هبنج رگنایب  رعـش ، اب  همانـشیامن  عورـش  نینچمه  میدید و 

رعـش و ندـش  ماـمت  ضحم  هـب  هـک  دـیدید  رگید  فرط  زاتـسا  یزورما  ًـالماک  ناـبز  هـب  همانـشیامن  یــسراف  ۀخــسن.تسا 
لاس ۱۶۲۴ رد  هک  تسا  یبیلـص  یاه  گنج ۀنحـص  هک  داد  حیـضوت  هاتوک  یلیخ  یوار  یلـصا ، ۀمانـشیامن  ندـش  عورش 

.دنتخادرپ شیامن  یارجا  هب  دندمآ و  هنحص  یور  هب  اهرگیزاب  نآ  زا  دعب  داتفا و  قافتا 
ۀخــسن رد  اـما  دـش ، لوا  هنحــص  دراو  دـعب  درک و  هدافتــسا  مـلق  هایــس  ریواـصت  زا  تـشرب  هـک  میدــید  یناـملآ  یارجا  رد 
یـــسراف ۀخـــسن  ناــبز.درب  دـــندوب  هتـــسشن  نآ  رد  ناــیچاشامت  هــک  یراــظتنا  قاــتا  هــب  ار  نارگیزاــب  نادرگراــک  یـــسراف 

.تسا یسراف  هنایماع  نابز  مییوگب  میناوت  یم یتح  تسا و  یزورما  الماک  ینابز  همانشیامن ،
دوش یم نایچاشامت  راظتنا  قاتا  دراو  لوا  شقن  رگیزاب  مدرک ، فذح  ار  نآ  نم  هک  همانشیامن  یسراف  ۀخسن  یادتبا  رد 

دیارـس یم رعـش  نایچاشامت  طسوت  هدش  رکذ  تاملک  اب  سپـس  دنیوگب و  هملک  کی  هک  دهاوخ  یم اهنآ  زا  رفن  دـنچ  زا  و 
وا لابند  هب  هک  دـهاوخ  یم نایچاشامت  زا  سپـس  دـناوخ و  یم ار  اهرعـش  نآ  یقیـسوم  اب  دراد  تسد  رد  هک  یراتیگ  اب  و 

دیـشاب هدرک  هجوت  رگا  مه  طسو  نآ  رد  نآ  رب  هوالع  مینیب و  یم اه  هنحـص رد  هک  یتایئزج  همه.دـنوش  ارجا  نلاـس  دراو 
نآ هنحـــص و  رییغت  تیعـــضو و  رییغت  ۀراــبرد  یحیـــضوت  دــیآ و  یم دــنک و  یم ارجا  ار  یوار  شقن  یا  هیناــث دـــنچ  رـــسپ 
اهنآ دروم  رد  میناوت  یم کـی  هب کـی هک  دنتـسه  یزاـس  هناـگیب رـصانع  یعون  هب  اـهنیا  ۀـمه  دـهد و  یم گـنج  رد  تارییغت 
کی هنحـص  یولج  رد  مینیب و  یم ار  روالد  هنن  یراگ  هنحـص ، تشپ  رد  اـم  یا  هنحـص رد  یناـملآ  هخـسن  رد.مینک  تبحص 

لـصو پوت  هب  ار  نآ  رگید  رـس  هدیـشک و  تخر  دـنب  کـی  یراـگ  تمـس  زا  تسا ؟ هدرک  راـک  هچ  روـالد  هنن  میراد ، ار  پوـت 
دنهاوخ یم دنتـسه و  ندـمآ  لاـح  رد  اهزابرـس  هک  یلاـحرد  تسا ؛ هدرک  نهپ  نآ  یور  ار  دوخ  یاـه  ساـبل تسا و  هدرک 

هنحــص نـیا  رد  روــالد  هـنن  لــمعلا  سکع دــنهد ، ماــجنا  اــه  کــیلوتاک لــباقم  رد  یعاــفد  اــی  هــلمح  هــک  دــنربب  ار  پوــت 
هب دــنک و  عـمج  ار  شتخر  دــنب  نآ  دــهاوخ  یم دوـشن و  فیثــک  شیاــه  ساــبل هـک  تـسا  نـیا  شا  ینارگن اــهنت  ؟ تـسیچ
یم منک و  عمج  ار  میاـه  ساـبل لوا  نم  دـیراذگب  دـینک و  ربـص  دـیراد ، هلجع  ردـقچ  هک  دـنز  یم رـشت  یعوـن  هب  اـهزابرس 

.درادن دنک ، دیدهت  ار  اهنآ  ۀمه  یرطخ  دیاش  هکنیا  هلمح و  گنج و  تباب  ینارگن  چیه  مینیب 
دوـجو شیارب  هـک  دنتــسه  یزیچ  نـیرت  مـهم شیاـه  ساـبل هـک  مـینیب  یم ار  روــالد  هـنن  ییارگ  یداــم هـبنج  نآ  اــجنیا  رد 

، دیاب هک  اجنآ  تسرد  ار  ییاهزیچ  کی  ام  ًالمع  یسراف ، یارجا  ۀدش  یزاس  ه داس ِیزادرپ  هنحص رطاخ  هب  رادقم  کی.دراد 
سپ دـشاب  هتـشاد  یـشقن  اجنیا  دـناوت  یمن مه  تخر  دـنب  میرادـن ، یگنج  پوت  یراگ و  هک  یتقو  ًاعبط  مینک ؛ یمن سح 

.دوش مگ  یسراف  یارجا  رد  دیاش  اه  هبنج نیا  رادقم  کی 
ناشن ام  هب  دهاوخ  یم ار  روالد  هنن  ۀیحور  دهد و  یم شیامن  ام  هب  ار  روالد  هنن  نآ  ًامیقتسم  شدوخ  تشرب  هک  روطنآ 

.دوش یمن هدید  یسراف  یارجا  رد  هنافساتم  اهنآ  زا  یضعب  دهد ،
هنن ۀـقی  زا  هـک  تـسا  یقـشاق  زیچ ، نآ  دـنک و  یم هجوـت  بـلج  لوا  ناـمه  زا  همانـشیامن  یناـملآ  ۀخــسن  رد  یزیچ  کـی 

رـصانع زا  یکی  نیمه  تسا و  نازیوآ  روـالد  هنن  ساـبل  هب قشاـق  نیا  رخآ  ۀنحـص  اـت  لوا  ۀنحـص  زا.تـسا  نازیوآ  روـالد 

 



.میتسه هجاوم  نآ  اب  ارجا  نیا  رد  هک  دشاب ، راد  هدنخ ام  دید  زا  یتح  دیاش  هک  تسا  بیجع 
دیـسانش یم ار  وا  ایآ  هک  دنـسرپ  یم روالد  هنن  زا  دنیآ و  یم دننک  مادعا  ار  رـسپ  دـنهاوخب  هکنیا  زا  لبق  یناملآ  ۀخـسن  رد 

روالد هنن  هب  ار  وا  دسج  ییاسانـش  یارب  دـنیآ  یم هرابود  دـنک و  یم مادـعا  دـننک و  یم مهتم  ار  وا  سپـس  دـنک ، یم راکنا  و 
اهنآ اب  ًالبق  راب  کی  ًافرـص  وا  هک  دنک  یم اعدا  دـهد ، تاجن  ار  دوخ  ناج  هکنیا  یارب  رگید  راب  روالد  هنن  دـنهد و  یم ناشن 

ناتتمدـخ مـه  ادتباتــسا  هدرک  هدافتــسا  همانــشیامن  یــسیلگنا  ۀـمجرت  کـی  زا  ماکاژد.دنــسانش  یمن ار  وا  هدروـخ و  اذـغ 
نیا ایآ  هک  مینیبب  دـیاب  ًاعقاو  الاح  تسا ، هدرک  هدافتـسا  یـسیلگنا  ۀـمجرت  ۀخـسن  کـی  زا  ماـکاژد  یاـقآ  هک  مدرک  ضرع 

تارییغت نیا  ًاعقاو  هکنیا  ای  هدش  ماجنا  یـسیلگنا  هب  یناملآ  ۀمجرت  رد  تسا ، هدـش  داجیا  همانـشیامن  رد  هک  یتارییغت 
یرییغت اـه  همانـشیامن رتدـیدج  یاـهارجا  رد  ناـملآ  رد  اـیآ  هکنیا  دروم  رد.دنتـسه  شیاـمن  نادرگراـک  دوخ  یاـه  لـیلحت

زیچ ره  ای  ارپا  هچ  دـشاب و  رتائت  هچ  همانـشیامن  ًالومعم  مراد  عالطا  نم  هک  ییاج  ات  میوگب  دـیاب  ریخ ، ای  دوش  یم هداد 
دروم رد  یلو  مرادن ، یا  هنومن نم  اه  همانـشیامن دروم  رد  دننک ؛ ظفح  ار  دوخ  لصا  هک  دنتـسه  نیا  دـنبیاپ  یلیخ  رگید ،

دنتساوخ دنتفر و  هنحـص  یور  هک  یدیدج  یاه  ینادرگراک یرـسکی  هک  مراد  عالطا  کیـسالک  یاهارپا  یاهارجا  یرـسکی 
یعـس دـننک و  داجیا  یرییغت  دـنناوت  یمن اعبط  گنهآ  نتم و  اوتحم ، رد  هتبلا  دـننک ، زورب  ار  اه  همانـشیامن یرـس  کـی هک 

یناملآ بطاخم  دنا و  هدوب قفومان  رایـسب  اما  دننک ، هدایپ  سابل  یحارط  هنحـص و  یحارط  رد  ار  تارییغت  نیا  هک  دندرک 
شیاهدیرخ هک  دوب  هداتـسرف  رهـش  هب  ار  نیرتاک  شرتخد  روالد  هنن  هنحـص  کی  رد  یناملآ  ۀخـسن  رد.دریذپ  یمن ار  نیا 

نیرتاک اب  زابرس  تشگرب  رد  اما  درک ، یمن رطخ  ساسحا  دوب و  هارمه  وا  اب  زابرس  کی  نتفر  ریـسم  رد  دریگب ؛ لیوحت  ار 
؛ ددرگ یمرب رداـچ  هب  یدـب  لاـح  اـب  سپ  دوش ، یم یمخز  دوـش و  یم هلمح  وا  هب  تشگرب  ریـسم  رد  ًارهاـظ  ددرگ و  یمنرب

شفک تفج  کـی  اـب  دـنک  یم رکف  دـنک و  یم نامـسناپ  ار  شرـس  دریگ ، یمن یدـج  ار  عوـضوم  یلیخ  رهاـظ  رد  روـالد  هـنن 
سپ ار  شرداـم  تسد  هنادـیماان  تلاـح  کـی  اـب  هک  میدـید  ار  نیرتاـک  شنکاو  یلو  دـهد ، یرادـلد  ار  شرتـخد  دـناوت  یم

هک یتمــسق  نآ  یــسراف  ۀخــسن  رد.مـینیب  یمن وا  زا  یلمعلا  سکع چــیه  رگید  دوـش و  یم یراــگ  دراو  سپــس  دــنز و  یم
هفاضا همانشیامن  هب  ماکاژد  یاقآ  طسوت  مه  تمسق  نیا  دوب ، یهلا  نومزآ  کی  نیا  دیوگ  یم دوش و  یم دنلب  شیـشک 
لیلحت ار  قاـفتا  نآ  هنحـص و  نآ  یعوـن  هـب ماـکاژد  یاـقآ  میرادـن ؛ همانــشیامن  رد  ینینچ ، نـیا  یا  هنحــص تـسا و  هدـش 

، یـسراف ۀخـسن  رد.دنهد  ناشن  رت  یوق ار  هنحـص  نیا  زنط  ۀبنج  یلکـش  هب  هک  دندرک  هفاضا  نآ  هب  یزیچ  کی  دـندرک و 
سابل اب  تیـصخش  هس  اجنیا  زاـب  هک  مینیب  یم ددرگ ، یمرب دنتـسه  نآ  رد  هک  یهاـگودرا  هب  تحارج  اـب  رتخد  هک  ییاـج 

رد دـنک  یم یعـس  ماـکاژد  یاـقآ  هک  تسا  یراذـگ  هلـصاف یزاـس و  هناـگیب هبنج  مه  نیا  دـنا ، هدـش هنحـص  دراو  یراتـسرپ 
.دهد ناشن  ام  هب  دوخ  ۀمانشیامن 

دندروآ ار  شرسپ  هظحل  نامه  رد  دنک ، هلماعم  هک  هدش  رهش  دراو  روالد  هنن  میدید  هک  یا  هنحص رد  یسراف  ۀخـسن  رد 
هیـضق هدوب و  اجنیا  شرـسپ  هک  دـنیوگن  روالد  هنن  هب  هک  دـنریگ  یم میمـصت  دـعب  دـننک و  همکاـحم  ار  وا  دنتـساوخ  یم هک 

رگید فرط  زا.دوش  مادعا  تسا  هداد  ماجنا  هک  یفالخ  رطاخ  هب  تسا  رارق  رسپ  نآ  هک  دنناد  یم نوچ  دنامب ، توکسم 
هرابود دش ، گنج  هرابود  هک  دیوگ  یم هدز  قوذ  ددرگ و  یمرب یلاحـشوخ  اب  روالد  هنن  دوش و  یم دنلب  پوت  یادـص  هرابود 

مامت عقاو  رد  ما و  هتخورفن ار   میاـه  سنج نم  هک  دـش  بوخ  ردـقچ  میورب و  دـینک  عمج  دـیوش  دـنلب  دـش ، ماـمت  حـلص 
هک دـیوگ  یم وا  هـب  زپـشآ  هـک  یتـقو  دـنک و  یم ادـیپ  هـمادا  گـنج  هدــشن و  حلــص  هـک  تـسا  تـهج  نـیا  زا  وا  یلاحــشوخ 

یقاـفتا هـچ  هـک  دـهد  حیـضوت  دـهاوخ  یم زپـشآ  هـک  یتـقو  یلو  دـنک  یم یلاحـشوخ  زاربا  رهاـظ  هـب  دوـب ، هدـمآ  شرـسپ 
مینک و عمج  ًالعف  نک ، فیرعت  میارب  ادعب  تسین ، مهم  دـیوگ  یم دـنک و  یم عطق  ار  وا  تبحـص  روالد  هنن  تسا ، هداتفا 
وا یارب  تالماعم  هک  یتیمها  هب  ار  دوخ  یاج  هناردام ، سح  نآ  هک  مینیب  یم زاب  ًاتیاهن  میـسرب ؛ دوخ  یبساـک  هب  میورب 

لیلد دوب ، هدیـشوپ  یلدـبم  سابل  کی  شیـشک  نآ  هک  میدـید  هنحـص  اتود  یکی  رد  یناـملآ  ۀخـسن  رد.تسا  هداد  دراد ،
شیـشک نیا  دـنتفرگ ، تردـق  اـه  کـیلوتاک هکنیا  زا  دـعب  تسا و  هدوـب  ناتـستورپ  شیـشک  نیا  هک  دوـب  نیا  تـکرح  نـیا 

افیا شقن  روــالد  هـنن  راــیتسد  ناوــنع  هـب  درک  یعــس  نیارباــنب  دنــشکب ، ار  وا  تـسا  نــکمم  هــک  درک  یم رطخ  ساــسحا 
رظن هـب  دــید ، بیــسآ  تـفرگ و  رارق  هـلمح  دروـم  هاـگودرا  هـب  تـشگرب  ریــسم  رد  نیرتاــک  هـک  یا  هنحــص نآ  زا  دــعب.دنک 
لمع تابر  کی  دـننام  یعون  هب تسا و  هدرک  ادـیپ  عیاقو  ۀـمه  هب  تبـسن  یـسح  یب یتوافت و  یب تلاح  کـی  هک  دـسر  یم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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اه ناتـستورپ هرابود  نوچ  دوش  یم ادـج  اهنآ  زا  شیـشک  دوش و  یم هارمه  روالد  هنن  اب  زپشآ  ناتـساد  همادا  رد.دـنک  یم
یم ناتـسمز.دور  یم ار  شدوخ  ریـسم  هجیتن  رد  دـسرب  شدوخ  هفیظو  هب  دـناوت  یم رت  تحار یلیخ  دـنا و  هدـمآ راـک  رس 

یاـسیلک هـک  دنـسر  یم ییاتـسور  هـب  سپـس  دنـشک  یم یگنـسرگ  دوـش و  یم داـسک  اـهنآ  تیعــضو  دـیآ و  یم فرب  دوـش ،
هک یدارفا  هب  اه  شیـشک دـیناد ، یم هک  روطناـمه  دـننک و  قارتا  نآ  رد  هک  دـنریگ  یم میمـصت  تسه و  اـجنآ  رد  یکچوک 

یاذغ هدعو  کی  لقادح  دنناوتب  دنورب و  یـشیشک  ۀناخ  رد  هک  دوب  نیا  مه  اهنیا  دـیما  دـننک ، یم کمک  دـنراد  زاین  کمک 
رگید یا  هقطنم هب  مه  اـب  دـننام و  یم اـهنت  نیرتاـک  روـالد و  هنن  دوش ، یم ماـمت  ناتـسمز  هکنیا  زا  دـعب.دنریگب  وا  زا  مرگ 
اجنآ رد  ار  دوـخ  یراـگ  هـک  دــنریگ  یم هزاـجا  زرواـشک  ۀداوناـخ  کـی  زا  دــننک و  یم تماـقا  هـعرزم  کـی  رد  اــجنآ  دــنور و  یم

هک دـنهاوخ  یم زرواشک  نیا  هداوناـخ  یاـضعا  زا  دـنوش و  یم هعرزم  نیا  دراو  فلاـخم  شترا  یاـهورین  سپـس  دـنراذگب ؛
راد هعرزم رـسپ  ناونع  هب  هک  یـسک  هک  میدش  هجوتم  یا  هنحـص رد  یـسراف  ۀخـسن  رد.دنهد  ناشن  اهنآ  هب  ار  هار  ریـسم 

طـسوت درم  شقن  ندرک  یزاب  زا  رگید  هنومن  کی  نیا  دـنک و  یم یزاب  مناخ  رگیزاـب  کـی  ار  شـشقن  هراـبود  دـش ، یفرعم 
ۀخـسن رد  دشاب ؛ حـضاو  الماک  رخآ  هنحـص  رد  یـسراف  ۀخـسن  زیمآ  قارغا ۀـبنج  هک  منک  یم رکف.تسا  ارپا  رتائت و  رد  نز 

تسد رد  دنمـشوه  نفلت  کی  ام  یـسراف  ۀخـسن  رد  ددرگ و  یم رب  مهدفه  هدس  یبیلـص  یاه  گنج هب  ناتـساد  یناملآ 
رادـقم کی  میوش و  یم هجاوم  یناریا  زاوآ  اب  فرط  نآ  زا  دریگ و  یم یفلـس  نفلت  نآ  زا  هدافتـسا  اـب  مینیب و  یم نیرتاـک 

رخآ ۀنحص  رد.نآ  زیمآ  قارغا لکش  هب  یلو  مینیب  یم ار  یریگ  هلصاف ۀبنج  نآ ، رب  هوالع  تسه و  نآ  رد  زنط  ۀبنج  مه 
‐ یم زرواشک  هداوناخ  هب  یلوپ  مینیب ، یم ًاتیاهن  داد و  تسد  زا  ار  شنادـنزرف  ۀـمه  روالد  هنن  هک  میدـید  یناـملآ  هخـسن 

دراو هراـبود  دــیاب  هرخـالاب  هـک  تـسا  نـیا  درب  یم راـک  هـب  هـک  یا  هـلمج نـیرخآ  دنراپــسب ؛ کاـخ  هـب  ار  شرتـخد  هـک  دــهد 
دقن دـصق  هجو  چـیه  هب  امدوب  هخـسن  ود  نیا  یاه  توافت نداد  ناشن  ام  فدـه.مسرب  مراـکو  بسک هب  موش و  هلماـعم 
دایز یلیخ  اه  توافت هک  میدـید  دوب و  اه  تواـفت نداد  ناـشن  اـم  فدـه  میتشادـن ، ار  اـه  همانـشیامن نیا  زا  مادـک  چـیه 

رگا.داد ناـشن  ار  اـه  نآ ناوـت  یم یفلتخم  لاکــشا  هـچ  اـب  هـک  میدــید  ار  یزاــس  هناــگیب یاــه  هـبنج نآ  رب  هوــالع  تـسا ،
هک تسا  نیا  هتکن  نآ  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  هتکن  کـی  دـیاب  مینک ، تواـضق  روـالد  هنن  تیـصخش  دروم  رد  میهاوـخب 

شدوخ تمحز  اـب  دـیاب  هک  مینز  یم فرح  ینز  کـی  دروم  رد  هک  یتقو  مینک ، یم تبحـص  لـبق  لاـس  دروم ۵۰۰  رد  یتـقو 
هک هدوب  یهار  اهنت  نیا  دیاش  مینیب  یم دنک ، نیمأت  ار  اهنآ  جرخ  دـنک و  یرپس  ار  شیاه  هچب مه  شدوخ و  یگدـنز  مه 
زا یکی  یعون  هب  رما  نیمه  هتبلا  دـنامب و  هدـنز  لقادـح  هک  یلکـش  هب  دـنک  شاعم  رارما  نآ  زا  هدافتـسا  اـب  هتـسناوت  یم

تاملکیدمحم کلم  همطاف  ریبد : یـسنوی / یدزیا  دمحم  راگنربخ : «. تسا یراذگ  هلـصاف یزاس و  هناگیب رگید  یاه  هبنج
روــالد و هــنن  یناــملآ  تاــیبدا  ناــبز و  یمـــشاه  کــنارف  رتــکد  تــشرب  تلوــترب  ماــکاژد  ریما  یناــملآ  تاـــیبدا  یدـــیلک :
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

شقن ارجا  یاـه  مرها دـنراد و  یا  هدـیا هک  یدارفا  نیب  مـینک و  اـفیا  تراـظن  زا  رتارف  یـشقن  مـیراد  دـصق  اـم  دـنتفگ  اـهنآ   
.مینک افیا  هطساو 

یزادـنا هار یرازگربخ  کی  دوخ  یارب  یناـمزاس  ره  اـم  روشک  رد.دوب  عوضوم  نیا  بقارم  نکمم  دـح  اـت  دـیاب  لاـح  ره  رد   
هب ایند  رد  هک  دنتـسه  اه  نامزاس یمومع  طباور  عقاو  رد  دـنهد و  یم شـشوپ  ار  نامزاس  تبثم  یاـهربخ  رتشیب  هک  هدرک 

هئارا هجیتن  رد  لئاسم و  لیلحت  هیزجت و  قیقد و  ییاسانش  عنام  شدوخ  عوضوم  نیا  هنافساتم.تسین  جیار  لکـش  نیا 

؟؟ مینک مینک هدافتسا   هدافتسا ارگ   ارگ لحلح هار هار یراگن   یراگن همانزور همانزور زازا   دیاب   دیاب ارچ   ارچ
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.دوش یم لح  هار 

ناراگن و هماـنزور هناـیارگ ، لـح هار  درکیور  رد.تسا  یمـسر  تخاونکی  راـبخا  زا  بطاـخم  یگتـسخ  یدرکیور  نینچ  هجیتن   
درکلمع شرازگ  اه و  نامزاس هن  دشاب  عوضوم  هب  رظان  دیاب  اه  لح هار دنـشاب ، اه  نامزاس یوگنخـس  دـیابن  هناسر  باحـصا 

دیابن ارگ  لـح هار یراـگن  هماـنزور.درک غیلبت  دـیاب  ار  بوخ  راـک  یهاـگ  هک  تشاد  رظن  رد  زین  ار  هتکن  نیا  دـیاب  دـنچ  ره  اـهنآ ،
هنیمز دـشاب و  اهداهن  بولطماـن  درکلمع  رب  نتـشاذگ  شوپرـس  و  ( Social washing  ) یعاـمتجا یوش  تسـش و  بجوم 

.دشاب اه  نامزاس عفانم  تمدخ  رد  ییارگ  لح هار هناهب  هب  دنک و  مهارف  تیلوئسم  زا  ار  اهنآ  رارف 

زین ربخ  باحـصا  ناراگن و  هماـنزور هعماـج  لـئاسم  لـح  یارب  تفگ : ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یراگن  همانزور رایداتـسا 
تـسیز هب  هاگن  رد  دـنک و  وجو  تسج دـشاب ، دـنم  هغدـغد دـیاب  ارگ  لح هار یراگن  هماـنزور نیا  هک  دـننک  هئارا  لـح  هار  دـیاب 

هب ارگ » لح هار یراگن  همانزور  » تسـشن انطع ، شرازگ  هب.دـشاب  هتـشاد  رگن  هبناج همه یهاگن  هعماـج  عوضوم و  ناـهج 
یملع نمجنا  یراکمه  اب  یروانف و  ملع و  تاـطابترا  یـسرک  تاـطابترا و  ۀدکـشهوژپ  تاـطابترا ، مولع  ۀدکـشناد  تمه 

، هبنش ییابطابط  همالع  هاگشناد  یراگن  همانزور رایداتـسا  یدـمحا ، یلع  رتکد  ینارنخـس  اب  یراگن  ¬ همانزور ییوجـشناد 
.دش رازگرب  هامرذآ   ۲۲

ود عقاو  رد  دـنک ، یمن وداج  هزجعم و  ارگ  لح هار یراگن  همانزور :» میناوخ یم همادا  رد  ار  یدـمحا  یلع  رتکد  یاـه  هاگدـید
تبـسن بطاخم  یفنم  هاگن  یرگید  دـنک و  رییغت  یراگن  همانزور هب  تبـسن  ناـهج  هاگدـید  هکنآ  یکی  دراد  یلـصا  ۀتـسه 

نآ هارمه  مینکن  حرطم  ار  لکـشم  طقف  ام  عقاو  رد  دوش ؛ داـجیا  یفنم  راـبخا  راـشتنا  رد  ینزاوت  دورب و  نیب  زا  راـبخا  هب 
قیقحت لاح  رد  ارگ  لح هار یراگن  همانزور ۀرابرد  تسا  یتدم.میـشابن  ربخ  ۀدـننک  دـیلوت  طـقف  مینک و  حرطم  زین  لـح  هار

.متسه
یعاـمتجا یاـه  هکبـش هژیوـب  اـه و  هناـسر دنرایـسب و  لـئاسم  تالکـشم و  اریز  دراد  زاـین  رایـسب  درکیور  نـیا  هـب  اـم  روـشک 

.دنهد یم ششوپ  ار  تالکشم  نیا  زا  یهوبنا 
شهاک هب  دـنناوت  یم هنوگچ  یراـگن و … هماـنزور داتـسا  راـگنربخ ، ناونع  هب  هناـسر  باحـصأ  مینادـب  هک  تسا  نیا  فدـه 

شیب ناهج  رـسارس  رد  اه  هناسر هب  نابطاخم  یدامتعا  یب  ؟ ارگ لح هار یراگن  همانزور ارچ.دـننک  کمک  هعماـج  تالکـشم 
.تسا هدرک  ادیپ  شیازفا  شیپ  زا 

هب نینچمه  تیمکاح و  تلود و  هب  اه  هناسر یگتـسباو  نوچ  یددـعتم  للع  هب  ام  روشک  دـننام  اهروشک  زا  یرایـسب  رد 
لمع رتهب  یهاگ  دننک و  یم مادـقا  ناراگن  همانزور زا  رتدوز  تاقوا  یهاگ  هک  یعامتجا  یاه  هکبـش دـشر  شیازفا و  تلع 

ساسا رب  هناسر  ربخ و  باحـصا  لماش  ماع  یانعم  هب  ناراگن  همانزور.تسا هتفای  شهاک  اه  هناـسر هب  داـمتعا  دـننک  یم
دنـشاب و وگخـساپ  هعماـج  مدرم و  لـباقم  دـنراد  راـیتخا  رد  هـک  یا  هناـسر تردـق  اـب  دـیاب  دـنراد  هـک  یعاـمتجا  تیلوئــسم 

دوجو یفاک  یـسایس  یعامتجا و  یدرف ، تیاضر  نآ  رد  هک  میتسه  یا  هعماـج رد  ام.دـننک  اـفیا  ار  دوخ  یعاـمتجا  شقن 
.درادن

.تسا اه  هناسر درکلمع  تلع  هب  یتیاضران  نیا  زا  یشخب 
شیارگ یفنم  یاـهربخ  هـب  ناراـگنربخ  هدــش  بجوـم  یناوارف و … شکمــشک ، یگزاــت ، داــضت ، نوـچ  یربـخ  یاــه  شزرا

یعاـمتجا شقن  دــنراد  هـفیظو  ناراـگنربخ.دراد  مدرم  یتیاــضران  رد  یداــیز  ریثاــت  شیارگ  نـیا  دنــشاب و  هتــشاد  ناوارف 
هاـگن موـهفم  هـب  یفرط  یب تیاـعر  اـب  هناـیارگ و  ینیع هناـیارگ  لـح هار هناـیارگ و  لــمع درکیور  اــب  ٔ ٰو  دــننک ارجا  ار  ناــشدوخ 

.دننک افیا  ار  دوخ  مهم  شقن  یرتسکاخ 
شقن وـیدروب  لـثم  نادنمــشیدنا  یخرب.دنتــسه  شقن  نـیا  ندـش  رتـهب  لاـبند  هـب  ارگ  لـح هار ناراـگن  هماـنزور ناعفادــم 

مدرم هدـنیامن  ناراـگنربخ  اـیآ  هک  میـسر  یم شـسرپ  نیا  هب  تیاـهن  رد  هـک  دـنرب  یم لاوـس  ریز  ار  ناراـگنربخ  اـه و  هناـسر
رد نآ  جوا  دــش و  حرطم  برغ  رد  ارگ  لـح  هار یراـگن  هماـنزور عوـضوم  ییاــه  شــسرپ نـینچ  ندــش  حرطم  اــب  دنتــسه ؟

یفنم شقن.تـسا  هدــش  هـتخادرپ  موـهفم  نـیا  هـب  هدــنکارپ  روــط  هـب  لاـــس ۱۳۹۶  زا  ناریا  رد  اـــما  دوــب  یاـهلاس ۲۰۱۰ 

 



نادنمــشیدنا و یخرب  دوـش ؟ رتـمک  اـه  هناـسر یفنم  شقن  هـک  درک  دــیاب  هـچ  ؟ درک لیدــعت  ناوـت  یم هنوـگچ  ار  اـه  هناـسر
یداینب هک  تسا  یرگن ، عقاو باتک  هدنسیون  گنیلـسور ، سناه  نآ  هنومن  هک  دنا  هتخادرپ عوضوم  نیا  هب  نارگـشهوژپ 
تـسرد دنهد  یم ایند  هب  ناراگنربخ  هک  یتاعالطا  دیوگ  یم دوخ  باتک  رد  وا.تسا  هدرک  یزادنا  هار ردـنیام  پگ  مان  هب  ار 

.تسین تیعقاو  اب  قبطنم  و 
هب دــنا و  هدرک داـجیا  ناراــگنربخ  ار  اــضف  نـیا  دــنیوگ  یم دــنرب و  یم لاوـس  ریز  ار  ناراــگن  هماــنزور یفنم  هاــگن  دارفا  نـیا 

…. هافر و ندش  رتهب  ریمو ، گرم ندش  مک  لثم  زین  یدراوم 
میتشاد یداتـسا.تسین  یتسرد  ریوصت  هدش ، تسرد  تیعقاو  زا  هک  یریوصت  نانآ  داقتعا  هب  نیاربانب  دننک ، یم هراشا 

تـسناد و یم  یناـسر  عـالطا نیــشام  هـخرچ  ماــن  هـب  یا  هـخرچ رد  ار  راــبخا  راــشتنا  دــنور  هـک  ودوراــش  کــیرتاپ  ماــن  هـب 
ییارگ و ینیع لاـح  نـیع  رد  دنـشاب و  مدرم  رادـفرط  دنـشاب ، هتــشاد  رتـشیب  بطاـخم  دـنهاوخ  یم ناراـگنربخ  تـفگ : یم
اه هاگن نیا  اب  ارگ  لح هار یراگن  همانزور نارکتبم  عقاو  رد.دراد  ضقانت  مه  اب  دراوم  نیا  هک  دـننک  تیاـعر  زین  ار  یفرط  یب

.دندش عوضوم  دراو 
نآ ناعفادـم  هـک  دــید  اـکیرما  رد  یندــم  اـی  یموـمع  یراـگن  هماـنزور  رد  ناوـت  یم  ار  ارگ  لـح  هار  یراـگن  هماـنزور  هقباـس 

مدرم دوخ  مینک و  هعماج  رد  شنک  هب  راداو  ار  مدرم  دـننک و  شقن  یافیا  فلتخم  لئاسم  رد  مدرم  دـیاب  دـندوب  دـقتعم 
رد یندـم  اـی  یمومع  یراـگن  هماـنزور  همادا  ارگ  لـح  هار یراـگن  هماـنزور عقاو  رد.دـنهدب  لـح  هار هعماـج  ندـش  رتـهب  یارب 

.تسین یمومع  یراگن  همانزور زا  یمسا  رگید  دوش  یم ارگ  لح هار یراگن  همانزور زا  یتقو  نوچ  تسا  اکیرما 
رد هناـیارگ  لـح هار درکیور  نیا.ددرگ  یم زاـب  رخاوا ۱۹۹۰  هب  دـنا  هدـش هتـشون  ییارگ  لـح هار صوـصخ  رد  هک  مه  یتـالاقم 
لح هب  ارگ  لـح هار یراـگن  هماـنزور دوـب  دـقتعم  گـنیبسیل »  » ماـن هـب  یمناـخ  دـش و  حرطم  کراـمناد  رد  سپـس  اـه  هناـسر
نیا اب  دـندرک  هزوح  نیا  رد  یرایـسب  یاه  شـالت دتـسندلیگ » گـنیرتاک   » و پورگاـه » کـیدروا  » .دـنک یم کـمک  لـئاسم 

.داد رییغت  ار  هویش  نیا  دیاب  دننک و  ضوع  ار  دوخ  هاگیاج  دیاب  ناراگن  همانزور هک  انبم 
دیابن طقف  میلوئسم و  ام.دنک  راداو  شنک  هب  ار  مدرم  هک  دشک  یم ریوصت  هب  ار  یعامتجا  تاعوضوم  یراگن  همانزور نیا 

.میهدب لح  هار دیاب  ام  میشاب ، هدننکداقتنا 
داقتنا و هچ  ره  هک  تسناد  تسپ  نتگنـشاو  رد  تیگرتاو  ییاوسر  راشتنا  یارجام  رد  ار  یرگن  یفنم نیا  یاـنبم  عقاو  رد 

یاــه شرازگ هجیتـن  رد  دراد و  یرتـشیب  شزرا  دــشاب  رتـشیب  یقیقحت  یراــگن  هماــنزور اــه و  شرازگ رد  ییاوـسر  یاــشفا 
یزادـنا هار  اه  لح هار نویـساربیل  ناونع  اب  ار  یـشخب  نویـساربیل  ۀـمانزور  هسنارف  رد.دـنوش  یم هدـید  رتشیب  رت  یلاـجنج

دوـخ رد  دـش  تبحــص  نویــساربیل  رد  ارگ  لـح هار ربـخ  ۀراـبرد  یتقو.دــهد  یم لـح  هار فـلتخم  تاـعوضوم  یارب  هـک  درک 
راـک هزوـح  نیا  رد  دنتـشاد  تسود  یداـیز  دارفا  اـه  هماـنزور نیا  نتفر  شورف  اـب  یلو  تـشاد  یداـیز  ناـفلاخم  هـیریرحت 

.دناسرب یمومع  راکفا  هب  ار  اهادص  دراد  دصق  درک  مالعا  یدرکیور  نینچ  اب  مه  دنومول.دننک 
شقن ارجا  یاـه  مرها دـنراد و  یا  هدـیا هک  یدارفا  نیب  مـینک و  اـفیا  تراـظن  زا  رتارف  یـشقن  مـیراد  دـصق  اـم  دـنتفگ  اـهنآ 

.مینک افیا  هطساو 
ییاه لح هار دارفا  ۀـنیطنرق  انورک و  یاهزور  یارب  ناهج  رد  اه  هناسر اه و  همانزور یخرب  هنایارگ  لح هار درکیور  نیمه  اـب 

رد زین  هدــش  حرطم  سانــش  ناور نمگیلــس » نیتراـم   » هاــگن ساــسا  رب  هـک  رگن  تـبثم یراــگن  همانزور.دــندرک داهنــشیپ 
یریگرد تبثم ، ساسحا  هب  هک  تسا  امرپ »  » رب ینتبم  دـش و  داهنـشیپ  اهدادـیور  هب  ناراگنربخ  یفنم  هاـگن  هب  شنکاو 

.دراد هراشا  یگدنز  رد  تبثم  یاهدرواتسد  انعم و  بوخ ، طابترا  دوخ ، رد  زکرمت  و 
اب هک  یلاح  رد  مینک  یم تیذا  ار  بطاخم  دـنوش و  یم راک  یفنم  یاهربخ  هشیمه  ارچ  دـیوگ  یم یراگن  همانزور عون  نیا 
، یراـگنربخ رد  یفنم  درکیور  نـیا  هـب  نادقتنم.دندنـسپ  یم رتـشیب  ار  تـبثم  ربـخ  مدرم  هـک  درب  یپ  ناوـت  یم اـه  یــسررب
نویزیولت ۷۰۰ رد  لتق  رابخا  دوب  هداد  ناشن  ار  یدایز  یرایسب  شهاک  اکیرمآ  رد  لتق  خرن  هک  یلاس  رد  دننک  یم هراشا 

بوخربــخ ناوــنع  اــب  ار  یــشخب  تـسپ » نتگنیفاــه   » یفنم درکیور  نـیا  هــب  شنکاو  رد.دوــب  هدــش  شخپ  رتــشیب  ربارب 
.دننک یم رشتنم  ار  بوخ  یاهربخ  طقف  هک  تسا  هدرک  یزادنا  هار

شوخ یاهربخ  اب  ار  هتفه  دارفا  دـهاوخ  یم هدرک  دـیکات  هک  دراد  هتفه  نایاپ  یارب  یا  همان هژیو مه  تسپ » نتگنـشاو  »

 



دراد و یدرکیور  نـینچ  دـش  هـتفگ  هـک  یراـگن  هماـنزور رگید  عاوـنا  دـننام  مـه  حلـص  یراـگن  همانزور.دـننک عورــش  بوـخ  و 
دنت فرح  یدرف  رگا  دـیریگب  هلـصاف  گـنج  زا  دـییوگب و  تـبثم  ار  اـه  شکمـشک هـب  اـه  خـساپ دـیاب  دـیناوت  یم اـت  دـیوگ  یم

.دینک شخپ  دعب  دینک و  لیدعت  دنز  یم
ۀفیظو.دـــننک مــهارف  ار  شنت  زا  یرود  هـــنیمز  اـــی  دـــنوش و  گـــنج  شنت و  بجوـــم  دـــنناوت  یم یتـــحار  هـــب  اـــه  هناـــسر

تسیز یاه  لح هار نآ ، لیلحت  هیزجت و  لئاسم ، ییاسانـش  ارگ  لح هار یراگن  همانزور ؟ تسیچ ارگ  لح هار یراـگن  هماـنزور
.تسا هدش  باسح  قیقد و  داهنشیپ  نیا  هک  نک  یم داهنشیپ  ار  یعامتجا  یطیحم و 

نآ اما  دـتفیب  قافتا  زین  یرادـبناج  تسا  نکمم  دـنچ  ره  دوش  تیاـعر  زین  یراـگن  هماـنزور یاـهرایعم  دـیاب  لاـح  نیع  رد 
یارب دنهاوخ  یم مدرم.دننیبب  ار  نآ  یایاوز  همه  دـننک و  هاگن  قیقد  بوخ و  عوضوم  هب  هک  تسا  نیا  دراد  تیمها  هچ 

یداـصتقا تالکـشم  نـالولعم ، ۀیمهـس  ندـشن  زیراو  یملق ، نیلوسنا  وراد و  دوـبمک  دوـش ؛ هئارا  یلح  هار ناـش  لـئاسم
هاـگن نودــب  یداــقتنا و  طــقف  رگا  هـک  دنتــسه  ناوارف  ردــقنا  تالکــشم  نـیا  جاودزا و … ماو  تـخادرپ  تالکــشم  مدرم ،

زا سپ  اـم  بطاـخم  ناور  حور.درذـگ و  یم اـم  ربـخ  زا  دـب  لاـح  اـب  ناـمبطاخم  مینک ، حرطم  هناـیارگ  لـح هار هبناـج و  همه
یزاس فافش هک  لاح  نیع  رد  دوشن  هتفگ  اه  یفنم طقف  دیوگ  یم ارگ  لح هار یراگن  همانزور ؟ تسا هنوگچ  رابخا  ندینش 
کمک دـیاب  اـم  هک  نیا  رب  ینبم  هتـشون  یبـلطم  اراـبارابیک.دوش  هتفگ  زین  اـه  لـح هار لاـح  دریگ  یم تروص  یرگ  هبلاـطم و 

، دـنوشن یرارف  ناـمیاهربخ  زا  مدرم  مینادرگرب ، ار  ناراـگن  هماـنزور رادـتقا  مـینک و  رتـهب  ار  ناراـگن  هماـنزور تیعـضو  مـینک 
نیاربانب.مینک هئارا  یراگن  همانزور یشیدنازاب  یارب  ینیون  یاه  هار مینزن و  سپ  ار  بطاخم  هک  میریگب  شیپ  دیاب  یشور 

ادــیپ ربـتعم  خــساپ  مـینک ، یم حرطم  یقیقحت  یراـگن  هماـنزور رب  ینتبم  ار  یداـقتنا  راـبخا  ارگ ، لـح هار یراـگن  هماــنزور رد 
.مینک یرگشنک  دراو  ار  مدرم  رت  مهم همه  زا  مینک و 

ار مدرم  هجوت  میناوتب  ات  تسا  بطاخم  هیحاـن  زا  هناـسر  ندـش  هدـیمهف  بوخ  ندـش و  هدینـش  بوخ  دـنمزاین  نیا  هتبلا 
یخرب ؟ تـسیچ ارگ  لـح هار یراـگن  هماـنزور فدــه.دنیوگب  لـح  هار ناـشدوخ  یتـح  دــنهد و  ماـجنا  شنک  هـک  مـینک  بـلج 

.تسا ناراگن  همانزور عاضوا  ندش  رتهب  یارب  ارگ  لح هار یراگن  همانزور دندقتعم 
لح هار  هـئارا  یارب  اـه  تکرــش هدــیا  زا  یراـگنربخ  رگا  دــنیوگ  یم یراــگن  هماــنزور رد  درکیور  نـیا  هـب  داــقتنا  اــب  زین  یخرب 

.دیایب شیپ  یلام  تیامح  عوضوم  عقاو  رد  دوش و  رجنم  داهن  ای  تکرش  نیا  تاغیلبت  هب  تسا  نکمم  دنک  هدافتسا 
رظن هـب  غـیلبت  هـک  دـنک  یم داهنــشیپ  ار  نـسکاو  نـیا  هناـسر  دـنک و  یم دــیلوت  نـسکاو  یناـینب  شناد  تکرــش  لاـثم  یارب 

ینتبم یاه  همانرب یخرب  هک  دـنهدب  تراجت  لوپ و  یوب  اه  لح هار دـیابن  ارگ ، لـح هار  یراـگن  هماـنزور رد  عقاو  رد.دـسر  یم
.دربب لاوس  ریز  ار  یراگن  همانزور رایعم  دشاب و  روطنیا  تسا  نکمم  تکراشم  رب 

یزادـنا هار یرازگربخ  کی  دوخ  یارب  یناـمزاس  ره  اـم  روشک  رد.دوب  عوضوم  نیا  بقارم  نکمم  دـح  اـت  دـیاب  لاـح  ره  رد 
ایند رد  هک  دنتـسه  اه  نامزاس یمومع  طـباور  عقاو  رد  دـنهد و  یم شـشوپ  ار  ناـمزاس  تبثم  یاـهربخ  رتشیب  هک  هدرک 

هجیتن رد  لئاسم و  لیلحت  هیزجت و  قیقد و  ییاسانش  عنام  شدوخ  عوضوم  نیا  هنافـساتم.تسین  جیار  لکـش  نیا  هب 
.دوش یم لح  هار  هئارا 

ناراگن و هماـنزور هناـیارگ ، لـح هار  درکیور  رد.تسا  یمـسر  تخاونکی  راـبخا  زا  بطاـخم  یگتـسخ  یدرکیور  نینچ  هجیتن 
شرازگ اـه و  ناـمزاس هـن  دـشاب  عوـضوم  هـب  رظاـن  دـیاب  اـه  لـح هار دنــشاب ، اـه  ناـمزاس یوگنخــس  دـیابن  هناـسر  باحــصا 
یراــگن هماــنزور.درک غـیلبت  دــیاب  ار  بوــخ  راــک  یهاــگ  هـک  تـشاد  رظن  رد  زین  ار  هـتکن  نـیا  دــیاب  دــنچ  ره  اــهنآ ، درکلمع 

بولطماــن درکلمع  رب  نتــشاذگ  شوپرـــس  و  ( Social washing  ) یعاـمتجا یوـش  تســش و  بجوـم  دــیابن  ارگ  لـح هار
.دشاب اه  نامزاس عفانم  تمدخ  رد  ییارگ  لح هار هناهب  هب  دنک و  مهارف  تیلوئسم  زا  ار  اهنآ  رارف  هنیمز  دشاب و  اهداهن 

گنهاــمه طیارـــش  اــب  ار  دوــخ  کرد و  ار  طیارـــش  اــت  دراد  کــیدزن  طاــبترا  مدرم  هــب  هــک  دزادرپــب  ییاــه  لــح هار هــب  دــیاب 
تبـسن ناهج  هاگدید  هکنآ  یکی  دراد  یلـصا  ۀتـسه  ود  عقاو  رد  دنک ، یمن وداج  هزجعم و  ارگ  لح هار یراگن  همانزور.دننک

حرطم ار  لکـشم  طـقف  ندرک ، داـجیا  نزاوـت  بطاـخم و  یفنم  هاـگن  ندرب  نیب  زا  یرگید  دـنک و  رییغت  یراـگن  هماـنزور هب 
دنمزاـین لـح  هار هـئارا  یارب  ناراـگن  همانزور.میــشابن ربـخ  ۀدـننک  دـیلوت  طـقف  مـینک و  حرطم  زین  لـح  هار نآ  هارمه  مـینکن 

یصصخت یراگن  همانزور یقیقحت ، یراگن  همانزور رب  هوالع  نیاربانب  دنشاب  هتـشاد  یفاک  شناد  دیاب  دنتـسه و  صـصخت 

 



عوضوم ناهج  تسیز هب  عماج  هاگن  دنک ، وجو  تسج دیاب  دشاب ، دـنم  هغدـغد دـیاب  ارگ  لح هار یراگن  همانزوردراد تیمها 
همطاـف ریبد : یداـبآ - نسح همطاـف  راگنربخ.دـشاب : هتـشاد  تیمها  شیارب  هجیتن  رتشیب  دـیاب  دـشاب و  هتـشاد  هعماـج  و 

عقاو یدـمحا  یلع  ارگ  لـح  هار  یراـگن  هماـنزور  یراـگن  هماـنزور  هناـسر  اـه  یرازگربـخ  ربـخ  یدـیلک : تاملکیدــمحم  کـلم
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۸۶۵۸ یراذگ : کارتشاتیعقاو  یرگن 
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اناد یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۵   ۰   ۰   / انسیا   

هبحاــــصم و اــــه  هد  بلاــــق  رد  تدــــم  نـــیا  رد  دیــــسر و  ماــــمتا  هــــب  لاــــس ۹۹  شهوژپ  هـــتفه  انــــسیا ، شرازگ  هـــب 
.تفرگ رارق  یسررب  دروم  هصرع  نیا  نالاعف  نالوئسم و  هاگدید  زا  روشک  شهوژپ  یاه  تفآ تالکشم و  شرازگ ،

ینیب و شیپ  ار  روـشک  رد  شهوژپ  تالکــشم  لـح  یارب  هـیلوا  تامادـقا  زا  یخرب  ناوـت  یم تاراـهظا  نـیا  یدـنب  عـمج اـب 
ریـسم دـش و  رود  اـه  مـقر اهددـع و  زا  ناوـت  یم نیداـینب ، تارییغت  تـهج  رد  کـچوک  یاـه  مدـق اـب  هـکارچ  درک  داهنـشیپ 

.درک یراذگ  لیر دشاب » دیاب  هک  هچ  نآ  » تهج رد  ار  شهوژپ 
، دوش یم رارکت  تارک  هب  هک  یدراوم  زا  یکی  روشک  یاه  هاگشناد نیلوئسم  نارگـشهوژپ و  نایوجـشناد ، اب  هبحاصم  رد 

.تسا هلاقم  دادعت  ساسا  رب  نارگشهوژپ  یبایزرا  ماظن  تالضعم 
یـسیون هلاقم تمـس  هب  نارگـشهوژپ  یخرب  هک  هدـش  ثعاب  رتشیب ، تالاقم  دادـعت  ساـسا  رب  قیوشت  یباـیزرا و  هویش 

.دوش شومارف  روشک  رد  شهوژپ  یلصا  تلاسر  دنورب و  فرص 
افرص یـشهوژپ  تالوصحم  شهوژپ و  دیوگ : یم دروم  نیا  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سییر  یمیلس ؛ نیسح  رتکد 

.دوش فیرعت  ییوجشناد  کرتشم  راک  زا  هدمآرب  هلاقم  مه  نآ  هلاقم و  رد  دیابن 
یناهج یاه  یدـنب هبتر  یاه  ماظن هتبلا  هک  تسا  یداینب  لاکـشا  کی  عوضوم ، نیا  ام  یاـه  یباـیزرا ماـظن  رد  هنافـساتم 
دادـعت هنایلاس  روط  هب  هک  ینامز  اـت  هاگـشناد  کـی  دـیوگ  یم اـم  هب  اـه  ماـظن نیا  یتقو  تسا ؛ هدرک  لـیمحت  اـم  هب  ار  نآ 
دیتاسا هک  دوش  یم ثعاب  نیا  درادـن ، ار  یدـنب  هبتر یاه  ماظن رد  دورو  قح  دـنکن  هئارا  ماـظن  نیا  رد  هلاـقم  زا  یـصخشم 

.دوش اه  گنیکنر نیا  دراو  ام  یاه  هاگشناد ات  دننک  دیلوت  هلاقم  ای ۴۰  دودح ۳۰  لاس  رد  ام 
شهوژپ یلـصا  تیهاـم  رب  دـیکات  اـب  ناتــسلگ  یکــشزپ  موـلع  هاگــشناد  یملع  تاـیه  وـضع  لدنــشور ؛ اـضرمالغ  رتـکد 

اب دنک  یم یعـس  رگـشهوژپ  دوش و  یم حرطم  رگـشهوژپ  یارب  یلاوس  هک  تسا  نیا  شهوژپ  یلـصا  تیهام  دـیوگ : یم
.دنک ادیپ  ار  لاوس  خساپ  یملع  یاه  شور زا  هدافتسا  اب  شهوژپ و  ماجنا 

یرگید فدـه  ره  رگـشهوژپ  رگا  دوش و  ماجنا  صخـشم  لاوس  کی  هب  خـساپ  یارب  دـیاب  یـشهوژپ  ره  رگید  تراـبع  هب 
اـضعب هکلب  دـشابن ، دـیفم  اـهنت  هن  دوش و  جراـخ  دوـخ  یلـصا  ریـسم  زا  شهوژپ  تسا  نکمم  دـشاب ، هتـشاد  نیا  زا  ریغ 

.دشاب نآ  دیاوف  زا  رتشیب  تسا  نکمم  نآ  ررض  نایز و 
یلصا تیهام  هب  یهجوت  دهد و  ماجنا  شهوژپ  ارتکد  کردم  تفایرد  فده  اب  افرـص  یرتکد  وجـشناد  رگا  لاثم ، روطب 

هب ار  یبوخ  جـیاتن  شهوژپ  نیا  انئمطم  دـشاب ، هتـشادن  لاوس ) کی  خـساپ  نتفای  یارب  شهوژپ  ماجنا  ینعی   ) شهوژپ
تفایرد فدـه  اب  افرـص  اه  شهوژپ یخرب  هک  دـهد  یم ناشن  ام  هعماج  تیعقاو  هنافـساتم  هک  تشاد  دـهاوخن  هارمه 

دشاب دشاب دیاب   دیاب هکهک   هچنآ   هچنآ تمس   تمس هبهب   شهوژپ   شهوژپ ماظن   ماظن یراذگ   یراذگ لیر لیر

یدربـهار نیداـینب و  مادــقا  هـس  ماـجنا  اـب  هـک  تفاـیرد  ناوـت  یم روـشک ، رد  شهوژپ  رما  نیــصصختم  یاـه  تبحــص یــسررب  اــب 
نیب طساو  یاه  هقلح ناونع  هب  نیجورم  هب  هجوت   » و رگـشهوژپ » هبناج  همه عماـج و  شزومآ  «، » یباـیزرا ماـظن  رد  یرگنزاـب  »

.درک افوکش  ار  روشک  شهوژپ  ماظن  ناوت  یم هاگشناد ،» هعماج و 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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.دوش یم ماجنا  کردم 
رد هک  دوش  یم هدـهاشم  اضعب  دـنک و  یم قدـص  زین  اه  هاگـشناد رد  یملع  تئیه  یاضعا  یاـقترا  دروم  رد  عوضوم  نیا 

یارب افرـص  هتــشادن و  شهوژپ  تلاـصا  تیهاـم و  هـب  یفاـک  هجوـت  شهوژپ  ماـجنا  رد  یملع  تـئیه  وـضع  هـک  یدراوـم 
.دوش یمن لصاح  اه  شهوژپ نآ  زا  بولطم  جیاتن  دهد ، ماجنا  شهوژپ  اقترا  تفایرد 

یاهزاین نایم  بسانت  مدع  لیلد  زین  انیـس  یلعوب  هاگـشناد  یـسدنهم  هدکـشناد  یـشهوژپ  تنواعم  کاپ ؛ سابع  رتکد 
شهوژپ و هک  تسا  یوحن  هب  روشک  رد  اـم  یراذـگ  فدـه هک  تسناد  عوضوم  نیا  ار  یـشهوژپ  یاـه  تیلاـعف هعماـج و 
، اه هاگشناد یدربهار  همانرب  یراذگ و  تسایـس  هجیتن  رد  مینک و  یم  هصالخ  هلاقم  پاچ  هئارا و  رد  ابلاغ  ار  ملع  دیلوت 

.تسا هدرک  ادیپ  اه  یدنب هبتر دادعا و  هب  هجوت  تالاقم و  پاچ  رد  یمک  هبنج  رتشیب 
لئاـسم لـح  هاگـشناد  یاـه  تیروماـم اـیند ، یاـه  هاگـشناد یدربـهار  هماـنرب  رد  هک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا  داد : هـمادا  یو 

رادم نوناق ریذـپ و  تیلوئـسم  یاه  ناسنا تیبرت  یداصتقا ، طیارـش  دوبهب  رـشب ، یگدـنز  تیفیک  دوبهب  هلمج  زا  هعماج 
هب ندیـسر  دـننام  یمک  لـئاسم  هب  رتـشیب  مینک ، هجوت  روشک  یاـه  هاگـشناد تیروماـم  هب  رگا  یلو  تسا  هدـش  فـیرعت 
رد لوا  هبتر  هب  ندیـسر  ناهج ، یاهاگـشناد  نیب  هاگـشناد  هبتر  دوبهب  مالـسا ، ناهج  یاـه  هاگـشناد  ناـیم  رد  لوا  هبتر 

.میوش یم  هجاوم  رگید  یمک  دراوم  هقطنم و  کی  یاه  هاگشناد  نیب 
داد نورب  زا  یبولطماـن  عوـضوم   ، نآ دادـعت  شیازفا  هلاـقم و  پاـچ  سفن  هک  مهم  هـتکن  نـیا  هـب  هراـشا  اـب  نـینچمه  وا 

یاــهراک ماــجنا  اــب  اــیند  رــسارس  رد  ناــققحم  و  نایهاگــشناد   درک : ناــشن  رطاــخ  تــسین ، یـــشهوژپ  یاــه  تیلاــعف 
یکی نیا  دوش و  رـشتنم  ییاج  رد  دـیاب  اه  هتفای نیا  اتعیبط  دـنروآ و  یم تسد  هب  ار  ییاه  هتفای یـشهوژپ  یتاـقیقحت و 

یم تیادـه  ییوس  تمـس و  هب  ار  ام  یلـصا ، یاه  تسایـس هک  تسا  نیا  لکـشم  یلو  تسا  هاگـشناد  یاـه  تلاـسر  زا 
.دوش یم  هجوت  هلاقم  دادعت  پاچ و  هب  طقف  هک  دنک 

.تسا هدش  فیرعت  الاب  ریثات  بیرض  اب  تالجم  رد  هلاقم  پاچ  رد  یشهوژپ ، یاه  تیلاعف  ندش  یفیک  یتح 
تاررقم هدرک و  تیاده  اهنآ  ندش  یدربراک  هعماج و  یاهزاین  تمـس  هب  ار  یـشهوژپ  یاه  تیلاعف  دیاب  هک  یتروص  رد 

.دنک مهارف  ار  طیارش  نیا  هک  دشاب  یوحن  هب  مه  نیناوق  و 
روحم هلئسم ندش و  یدربراک  تمس  هب  ار  روشک  رد  شهوژپ  ماظن  دناوت  یم یبایزرا  هویش  رد  یرگنزاب  دسر  یم رظن  هب 

.دنک کمک  شهوژپ  رد  تافلخت  لضعم  لح  هب  مه  دنک و  رود  اه  هبتر اهددع و  زا  ار  نآ  دربب و  شیپ  ندش 
شهوژپ  شیور  یارب  رگشهوژپ  شزومآ  هب  یدج  هجوت 

مدع شقن  دنتشاد و  تیاکـش  اه  شزومآ ندوبن  هبناج  همه وجـشناد و  شزومآ  هوحن  زا  دیتاسا  نایوجـشناد و  زا  یخرب 
.دنتسناد یم گنر  رپ  یشهوژپ  تافلخت  صوصخ  هب  شهوژپ  تافآ  رد  ار  حیحص  شزومآ 

قیقحت شور  سرد  وجـشناد و  شزومآ  تیمها  هب  هراشا  اب  ناهفـصا  هاگـشناد  هفـسلف  داتـسا  روپ ؛ ییافـص دـماح  رتکد 
! قیقحت شور  هن  تسا  قیقحت » شراگن   » سرد سناسیل ، هرود  رد  قیقحت  شور  سرد  رضاح  لاح  رد  دیوگ : یم

.دنک هلئسم  ریگرد  ار  شیاه  هغدغد دنک و  دورو  دنک ، روغ  یا  هلئسم کی  رد  دیاب  هنوگچ  دریگ  یمن دای  وجشناد 
نیا نتـشون و  هلاـقم  لـها  هـمه  هـک  ییاهداتـسا  دراد ، یـصصخت  یاـه  سرد وجـشناد  نـالا  ...دـتفا  یمن اـه  قاـفتا نـیا 

.دنتسه شیامه  نآ  شیامه و 
ادـیپ ار  یــشهوژپ  رکفت  اـه و  شور هیاـم  نورد هتــسه و  دـنک ، یم دـیلقت  یتـقو  دـنک ، دـیلقت  تـسا  روـبجم  زین  وجــشناد 

.دنک یمن
.دنک دیلقت  دیاب  هرابود  دسر و  یم ارتکد  هب 

.درادن یشهوژپ  رکفت  یلو  دسر ، یم ارتکد  هب  وجشناد  روط  نیا
، رتشیب یهاـگآ  لـیلد  هب  نایوجـشناد  رطاـخ  نیمه  هب  دوش  یم شزومآ  رما  هب  یرتـشیب  هجوت  اـه  هاگـشناد زا  یخرب  رد 

.دنریگ یم  رارق  شهوژپ  یاه  تفآ ضرعم  رد  رتمک 
: دــیوگ یم صوــصخ  نــیا  رد  نارهت  هاگــشناد  یوجــشناد  قوــقح  یناــبم  هــقف و  یرتــکد  یوجــشناد  یــسوواط ؛ بــنیز 

یلیخ راـک  تسین ، دـلب  هک  یـسک  یارب  دـنهدب و  ماـجنا  یـشهوژپ  راـک  دـیاب  روـطچ  هک  دـنا  هدـیدن شزوـمآ  نایوجـشناد  »
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.تسا تخس 
.میتشاد قیقحت  شور  دحاو  راهچ  قداص ) ماما  هاگشناد  رد    ) ام سناسیل  عطقم  رد 

تـشاد زاین  وجـشناد  دـندوب و  هدرک هبرجت  ناشدوخ  هک  ییاهزیچ  ناریا ، رگ  شهوژپ یوناب  هداز  میظع رتکد  مناخ  اـج  نآ
.دنداد شزومآ  ام  هب  ار 

.قیقحت شور  یاه  باتک زا  رتارف  یتح 
قیقحت شور  مان  هب  یدـحاو  هن  شهوژپ و  قالخا  مان  هب  یدـحاو  هن  ام  دـنهاوخ  یم همان  نایاپ هک  ارتکد  دـشرا و  رد  اما 

.میتشادن
اعقاو متـشاد  یرتـکد  دـشرا و  یاـه  هرود رد  هک  ییاـه  یـسالک مه یلو  مدـید  یـسانشراک  هرود  رد  ار  اـه  شزومآ نیا  نم 

.دندوبن انشآ  لگوگ  رد  یصصخت  چرس  کی  هویش  اب  یتح  دندوبن و  دلب  ار  بلاطم  نیا 
زا دننک و  هیهت  یقیقحت  بلطم  کی  دـنناوتب  هک  دنتـسین  انـشآ  ربتعم  یملع  یاوتحم  هئارا  یاه  تیاس اب  یتح  دارفا  نیا 

! دننک یم هدافتسا  ...و  ایدپ  یکیو
«. دنک هئارا  یبوخ  یقیقحت  بلطم  دناوت  یمن هدعاقلا  یلع درف  نیا 

ار یـشهوژپ  زکرم  هاگــشناد و  هـفیظو  نـیلوا  زین  موـلع  ترازو  یــشهوژپ  یراذـگ  تسایــس یزیر و  هماـنرب رتـفد  لکریدـم 
دـــناد و یم اـــیند  زور  یاـــه  یژوـــلونکت نوـــنف و  اـــه ،  شور هــب  زهجم  دـــمآراک و  یناـــسنا  یورین  صـــصختم و  تـــیبرت 
ار یزادرپ  هدیا رکفت و  شهوژپ ، شور  دـنارورپب و  ار  یلیمکت  تالیـصحت  یوجـشناد  دراد  هفیظو  یملع  تایه  دـیوگ : یم

اتید زیلاـــنآ  یهاگـــشیامزآ و  یاـــه  شور هژورپ ، فــیرعت  نــتفرگ ، داـــی  یژوـــلونکت  هــب  زهجم  اـــت  دـــهد  شزوـــمآ  وا  هــب 
.تسا تسخن  مدق  نیا  دوش ؛ ...و 

رگـشهوژپ شزوـمآ  هب  زین  یتـشهب  دیهـش  یکـشزپ  موـلع  هاگـشناد  یراتـسرپ  هدکـشناد  سییر  هداز ؛ شتآ نازورف  رتـکد 
شهوژپ هلئـسم و  اـب  یبوـخ  هب  یـشزومآ  هرود  رد  ادـتبا  دـیاب  یلیمکت  تالیـصحت  یوجـشناد  دـیوگ : یم دـنک و  یم دـیکات 

یرامآ و زیلانآ  شهوژپ و  شور  هار و  فادها ، نییعت  هلئسم ، فیرعت  یبای ، هلئـسم یفاک  یاه  تراهم هب  دوش و  انـشآ 
.دنک ریسم  یط  یتحار  هب  دوخ  یشهوژپ  هرود  رد  دناوتب  ات  دوش  طلسم  یسیون  هلاقم

یــسیون و هلاــقم هــب  راــبجا  زا  داــقتنا  اــب  یهاگــشناد  داــهج  یتشادــهب  موــلع  هدکــشهوژپ  سیئر  یرظتنم ؛ یلع  رتــکد 
دوش یم ثعاب  تسا و  یروتاـکیراک  هاـگن  شهوژپ  عوضوم  هب  اـم  یـشزومآ  ماـظن  هاـگن  دـیوگ : یم شزومآ  هب  یهجوت  یب

هدــید بـالقنا  ناـبایخ  یاــه  هچوـک سپ هچوـک - رد  مـه  نآ  هجیتـن  میــشاب و  هتــشاد  ریــسم  نـیا  رد  یطلغ  یراذــگ  لــیر
.دوش یم

رد تــسا ؟ هدــمآ  اــجک  زا  راــبجا  نــیا  مــینک ؟ هلاــقم  نتــشون  هــب  روــبجم  ار  یلیمکت  تالیــصحت  نایوجـــشناد  دــیاب  ارچ 
یعیبط و تروص  هب هک  دنوش  یم تیبرت  هدـید و  شزومآ  یوحن  هب یلیمکت  تالیـصحت  نایوجـشناد  هتفرـشیپ  یاهروشک 

.دنسیون یم  هلاقم  راکدوخ 
.تسا یشهوژپ  ره  ینایاپ  یاه  هقلح زا  یکی  هلاقم  نتشون  اهروشک ، نیا  رد 

رب هوـالع  حیحــص ؛ رکفت  اـب  دارفا  ندرک  انــشآ  دـنم و  ماـظن شهوژپ  هوـحن  عماـج  حیحــص و  شزوـمآ  اـب  دــسر  یم رظن  هـب 
زا ناوت  یم درک ، انـشآ  شهوژپ  یلـصا  تلاـسر  اـب  انـشآ  نهذ و  رازبا  هبعج  هب  زهجم  صـصختم  یورین  ناوـت  یم هک  نیا

.درک یریگولج  زین  دراد  دوجو  شهوژپ  هار  رس  رب  هک  یتافآ 
ریـسم زا  شهوژپ  دور و  یم دـیلقت  تمـس  هب  شهوژپ  یارب  وجـشناد  دوـشن ، هداد  شزوـمآ  شهوژپ  حیحـص  شور  رگا 

.دوش یم رود  دوخ  یلصا 
.تسا روحم  شهوژپ بصعت و  زا  رود  رکفت ، اب  انشآ  یا  هعماج هب  ندیسر  یارب  مدق  نیلوا  شزومآ 

هعماج  هاگشناد و  نیب  طابترا  داجیا  یارب  نیجورم  شقن  هب  هجوت 
هدافتـــسا نیلوئـــسم  طــسوت  هعماــج و  رد  ناــشیاه  شهوژپ جــیاتن  زا  هــک  عوــضوم  نــیا  زا  نارگـــشهوژپ  زا  یرایـــسب 

.دوش یم اه  نآ ندش  هزیگنا  یب ثعاب  هلئسم  نیا  هب  هجوت  مدع  دنیوگ  یم دنراد و  تیاکش  دوش ، یمن
ام روشک  رد  : دیوگ یم صوصخ  نیا  رد  ناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تفاب  یسدنهم  یرتکد  یوجشناد  ول ؛ فجن هیضار 

 



.دوش یمن هجوت  شهوژپ  هب 
دیلوـت دوـش و  یم ملع  دـیلوت  هب  روـشک  رد  یمک  یلیخ  هجوت.دـنام  یم یقاـب  هلاـقم  تروـص  هـب  طـقف  اـه  شهوژپ هجیتـن 

.مینیب یمن ...و  فلتخم  تالوصحم  دیلوت  داصتقا و  رد  ار  نآ  هجیتن  ام  دنام و  یم هلاقم  هلحرم  رد  طقف  ملع 
.دنتسه یتادراو  تالوصحم  همه  هک  مدید  هدوب  یکشزپ  یسدنهم  ما  هتشر نوچ  نم 

.دوش مادختسا  دناوتب  ات  دشاب  کردم  لابند  هب  افرص   دشاب و  هتشادن  ار  مزال  هزیگنا  وجشناد  هک  دوش  یم ثعاب  نیمه 
یفاک هزیگنا  نایوجشناد  تسا : دقتعم  زین  فیرـش  هاگـشناد  داصتقا  دشرا  یـسانشراک  یوجـشناد  مانـشوخ ؛ هزمحریما 

.دنرادن شهوژپ  هب  نتخادرپ  یارب 
.درادن رادیرخ  ام  روشک  رد  یشهوژپ  یاه  هتفای دسر  یم رظن  هب  نوچ 

، دراد رادــیرخ  هعماـج  رد  شــشهوژپ  هـک  تـسناد  یم وجــشناد  تـشاد و  دوـجو  هاگــشناد  تعنــص و  نـیب  یطاــبترا  رگا 
.درک یم یرتشیب  شالت  وجشناد 

دـــنرادن و رارق  اتـــسار  کــی  رد  هعماــج  یاــهزاین  اـــب  رد  روــشک  رد  اـــه  شهوژپ زا  یخرب  هــک  دوــش  یم ناوــنع  نــینچمه 
.دننک کمک  هعماج  تالکشم  لح  هب  دنناوت  یمن

عوضوم نیا  هب  هراـشا  اـب  موـلع  ترازو  یـشهوژپ  یراذـگ  تسایـس یزیر و  هماـنرب رتـفد  لکریدـم  یفیرـش ؛ نسحم  رتـکد 
عوـضوم اـما  مـیهد ، ماــجنا  بوـخ  ار  تـسا ) صــصختم  رگــشهوژپ  شزوـمآ  هـک   ) لوا هـلحرم  اــم  ردــقچ  ره  دــیوگ : یم

.تشاد دهاوخن  یشخبرثا  دشاب  هعماج  زاین  زا  رود  شهوژپ 
دوجو هعماج  نارگـشهوژپ و  نیب  میقتـسم  طابترا  دیاب  هکلب  دوش  فیرعت  هاگـشناد  طسوت  دناوت  یمن شهوژپ  عوضوم 

دننک یم باختنا  هک  یتاعوضوم  یلو  دننک  یم راک  یبوخ  هب  دیتاسا  دریگن ، لکـش  یبوخ  هب  طابترا  نیا  رگا  دشاب  هتـشاد 
.تسا ناشدوخ  هدیا  و  هقیلس   ساسا  رب 

.تسا زاین  هعماج  نایهاگشناد و  نیب  طساو  هقلح  کی  هب  لکشم  نیا  لح  یارب  دسر  یم رظن  هب 
.دنا هدرک هدافتسا  هلئسم  نیا  رد  طساو  هقلح  ناونع  هب  ملع  نیجورم  زا  مه  رگید  یاهروشک  رود  یاه  لاس زا 

دنناوـت یم مدرم ، هماـع  ناـبز  نـینچمه  مـلع و  هـب  ندوـب  انـشآ  لـیلد  هـب  هـک  دنتـسه  یــصصختم  دارفا  مـلع ؛ نـیجورم 
.دنشاب هاگشناد  مدرم و  نایم  یا  هطساو

رگ و تعنــــص اـــت  هـــتفرگ  یداـــع  مدرم  زا  فـــلتخم ؛ راـــشقا  نـــیب  ار  یهاگــــشناد  یاـــه  شهوژپ دـــنناوت  یم دارفا  نـــیا 
.دننک انشآ  فلتخم  یاه  شهوژپ عفانم  اب  ار  اه  نآ یصصخت  ریغ  هداس و  نابز  اب  دنهد و  هعاشا  راذگ ، تسایس

مینک یمومع  ار  ملع  میناوتب  ام  هزادـنا  ره  هب  دـیوگ : یم روشک  رد  ملع  جـیورت  تیمها  هب  هراشا  اـب  یرظتنم ؛ یلع  رتکد 
یاـه نوـبیرت رد  ساـسا  یب  بلاـطم  نتــشون  نـتفگ و  یگدز و  ماوـع  دـش و  دــهاوخ  رادروـخرب  یرتـشیب  دــشر  زا  هعماـج 

.درک دهاوخ  ادیپ  شهاک  اه  هناسر  عماجم و  ای  یمومع و 
ساسا یب  یبلاطم  اب  زور  ره  اه  نآ ناور  هتفای و  تاجن  یناشیرپ  زا  مدرم  هعماج و  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  راک  نیا  هجیتن 

.دوش یمن راد  هشدخ 
شیپ شلاـچ  نیرتمهم  ناهفـصا  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  یرواـنف  تاـقیقحت و  نواـعم  درمناوج ؛ وج  قح قیاقـش  رتـکد 
دهاوش رب  ینتبم  یراذگ  تسایـس دوبن  ناراذگ و  تسایـس نارگـشهوژپ و  نایم  هلـصاف  دوجو  ار  روشک  رد  شهوژپ  یور 

رگید یوـس  زا  هدـش و  یملع  هناوتـشپ  نودـب  تامیمـصت  هـب  رجنم  ییوـس  زا  عوـضوم  نـیا  درک : راـهظا  تـسناد و  یملع 
.دنهد یم تسد  زا  ار  هنیمز  نیا  رد  تیلاعف  هزیگنا  نارگشهوژپ 

درک و هراـــشا  روــشک  ناـــگبخن  مدرم و  یارب  طـــساو  هــقلح  دوــجو  هناـــگود  تــعفنم  هــب  زین  روـــپ  ییافـــص دـــماح  رتـــکد 
یفیق کی  رد  ار  ماوع  عیـسو  مجح  هک  تسا  نیا  ناشفدـه  همه  یجیورت  یاه  تیلاـعف ملع و  جورم  یاـه  هرهچ تفگ :

.دننک مک  نآ  مجح  زا  دننک و  دراو 
.دننک یم رپ  ندرگ  اب  ار  تسد  رس و  نیب  فاکش  عقاو  رد  هعماج ، رد  ییاه  هعومجم نینچ 

.دنتسه راد  هنماد یاه  هورگ اه  نیا
.دننک یگدنز  هعماج  نآ  رد  دنناوتب  عقاو  رد  دنوشن و  اوزنا  راچد  مه  ناگبخن  دوش  یم ثعاب  تامدقا  نیا 
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ار ناـشفرح  رتـشیب  هک  دـنورب  ییاـج  هب  دـننک و  ترجاـهم  دـمهف ، یمن ار  ناـشفرح  یـسک  هعماـج  رد  هک  دـننکن  ساـسحا 
! دنمهفب

.میدرکن ادیپ  تسد  یگدنز ، یارب  ملع  موهفم  هب  زونه  ام  یلک  روط  هب 
.میوش یمن  هدنزرس  نآ  اب  مینک و  یمن فیک  یزرو  ملع  ملع و  اب  ام 

تـسکش کی  ام  نم ، رظن  هب  تسا و  یمهم  یلیخ  قاـفتا  دـتفاین ، قاـفتا  اـم  هعماـج  رد  یگدـنز ، ملع و  لاـصتا  نیا  رگا 
.درک میهاوخ  هبرجت  نام  خیرات رد  ار  یندمت 

ار مدرم  یاهزاین  ناوت  یم جورم  دارفا  صـصخت  زا  یریگ  هرهب اب  دـسر ؛ یم رظن  هب  نیـصصختم  یاه  تبحـص هب  هجوت  اـب 
.دریگ ماجنا  یرتشیب  یدربراک  یاه  شهوژپ قیرط  نیا  زا  اتدرک  حیرشت  نارگشهوژپ  یارب 

ار یگدز  ماوع دـنربب و  الاب  هعماج  رد  زین  ار  یملع  تینالقع  دـنناوت  یم مدرم  اب  یوق  طاـبترا  لـیلد  هب  دارفا  نیا  نینچمه 
.دننک رت  مک هعماج  رد 

هدهاشم نارگشهوژپ  هک  ینامز  دننک ، یریگولج  زین  ناگبخن  نارگشهوژپ و  ندنام  روجهم  زا  دنناوت  یم یتح  نیجورم 
ادـیپ دوخ  هار  همادا  یارب  یرتشیب  هزیگنا  دوش ، یم هتفریذـپ  نیلوئـسم  مدرم و  نیب  رد  ناـش  یملع یاـه  هتفاـی هک  دـننک 

.دننک یم
ماـجنا یارب  ار  هـنیمز  شهوژپ ، هلئــسم  هـب  مدرم  هجوـت  ندرک  بـلج  اــب  دــناوت  یم نـیجورم  زا  نـتفرگ  کــمک  نـینچمه 

.دنک مهارف  یصوصخ  شخب  یلام  یاه  تیلاعف
تالکـشم زا  یـشخب  دـنهد و  هعاـشا  هعماـج  رد  ار  یملع » رذـن    » مدرم فرط  زا  یلاـم  عباـنم  بلج  اـب  دـنناوت  یم اـه  نآ

.دننک رت  مک ار  روشک  شهوژپ  ماظن  یلام 
یدربــهار مادــقا  هـس  ماــجنا  اــب  هـک  تفاــیرد  ناوـت  یم روـشک ، رد  شهوژپ  رما  نیــصصختم  یاــه  تبحــص یــسررب  اــب 

یاـه هقلح ناوـنع  هب  نیجورم  هـب  هجوـت   » و رگـشهوژپ » هبناـج  هـمه عماـج و  شزوـمآ  «، » یباـیزرا ماـظن  رد  یرگنزاـب  »
یلــصا تلاـسر  زا  ندـش  رود  ناـمه  هـک  ار  نارگــشهوژپ  یلــصا  تالکــشم  ناوـت  یم هاگــشناد ،» هعماـج و  نـیب  طـساو 

، تامادــقا نـیا  اــب  داد و  شهاــک  ار  تـسا  هار  هــمادا  یارب  یگزیگنا  یب حیحــص و  شهوژپ  شور  زا  یهاــگآان  شهوژپ ،
.درک رتراومه  روحم  شهوژپ داصتقا  کی  هب  ندیسر  یارب  ار  ریسم 

مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

اناد یشهوژپ -  تیلاعف  دوبهب  لاب  ود  شزومآ  یبایزرا و  روشک / رد  شهوژپ  یاهرگا  اما و   

زوینوکا دشاب -  دیاب  هک  هچنآ  تمس  هب  شهوژپ  ماظن  یراذگ  لیر  

زوینوکا درک - ؟ دیاب  هچ  شهوژپ  تیعضو  دوبهب  یارب   

تسیمونوکا ناریا  درک - ؟ دیاب  هچ  شهوژپ  تیعضو  دوبهب  یارب   

ربخ داحتا  درک - ؟ دیاب  هچ  شهوژپ  تیعضو  دوبهب  یارب   

۲۹۲۹
رذآ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۳:۱۴

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

.دش ییامنزاب  هنوگچ  ناریا  یامنیس  رد  رقف 
هلئـسم نیا  یواکاو  هب  هاگـشناد  نیا  دـیتاسا  زا  یکی  اب  دازآ  یاـه  تسـشن هلـسلس  همادا  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد 

یملع تـئیه  وـضع  یدوـمحم ، کراـهب  روـضح  اــب  ناریا  یامنیــس  رد  رقف  یامیــس  تســشن  اــنطع ، شرازگ  هـب.تخادرپ 

ناریا ناریا یامنیس   یامنیس ردرد   رقف   رقف ییامنزاب   ییامنزاب
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زور خـساپ  شـسرپ و  تروص  هب  تسـشن  ریبد  هاوخ ، تمحر اضردـمحم  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  تاطابترا  هدکشناد 
دـش و ناریا  یامنیـس  دراو  یناـمز  هچ  زا  رقف  شـسرپدش : ناریا  یامنیـس  دراو  لـهچ  ی  هـهد رد  رقف.دـش  رازگرب  رذآ   ۲۵

نیلوا نیا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  دازآ  یاـه  تسـشن هلـسلس  رد  یدومحم : درک  ؟ بلج  دوخ  هب  ار  نارگامنیـس  رظن 
رقف ییاــمنزاب  هـصرع  هـب  هـتفر و  رتارف  رقف  یعقاو  هـصرع  زا  ینعی  مــیزادرپ ؛ یم رقف  ییاــمنزاب  هــب  هــک  تــسا  یتســشن 

.میسر یم
.تسا رقف  شیامن  یجنایم  هک  مینز  یم فرح  یا  هناسر زا  مینک ، یم تبحص  امنیس  زا  هک  ینامز 

رد هک  تسا  یا  هتـسجرب تاعوضوم  یدـیلک و  نیماـضم  زا  یکی  رقف  مینزب  قرو  ار  ناریا  یامنیـس  میهاوخب  رگا  ًاـتقیقح 
زا شیپ  لـهچ  هـهد  رد  تـفگ  ناوـت  یم ینهذ  قـفاوت  کـی  اـب  اـما  هدـش ، هـتخادرپ  نآ  هـب  امنیـس  تاـعوضوم  زا  یرایــسب 

.دوش یم ناریا  یامنیس  دراو  یگنررپ  نومضم  تروص  هب  رقف  بالقنا 
دوجو رقف  زا  ناریا  یامنیـس  رد  رـضاح  لاـح  رد  هک  ییاـپدر  اـما  هدوب ، ناریا  یامنیـس  رد  رقف  زا  ییاـپدر  مه  نآ  زا  شیپ 

تیعقاو زا  امنیـس  رد  رقف  هـک  دـیدقتعم  امـش  شـسرپ : ؟ دـش لیدـبت  رناژ  هـب  امنیـس  رد  رقف.تساـه  لاـس ناـمه  زا  دراد 
رگا ام  تسا و  سمل  لـباق  رتشیب  رگید  داـعبا  ریاـس  زا  امنیـس  رد  هعقاو  نیا  سمل  مدـقتعم  نم  یلو  دریگ ، یم هلـصاف 

ییاـمنزاب ریوـصت  نـیا  هـک  یتـقو اـما  دـننادن ، ار  یقوـقح  کـیمداکآ و  لـئاسم  یلیخ  دـیاش  مـیریگب  رظن  رد  ار  مدرم  هماـع 
.دننک یم رارقرب  یرتشیب  طابترا  رایسب  دیآ  یم رد  ارجا  هب  دوش و  یم

.دراد ام  رب  یرتشیب  ریثات  مینیب  یم هک  ار  هچنآ  ام  تسا و  یرادفرطرپ  تعنص  امنیس  هکنیا  ظاحل  هب 
ییامنیس طایتحا  هب  هجوت  اب  رگا  یدومحم : ؟ تسا هدش  رناژ  کی  هب  لیدبت  ناریا  یامنیس  رد  رقف  ایآ  امـش  رظن  هب  لاح 

.مینک رناژ  هب  لیدبت  ار  نیماضم  ام  هک  تسین  یتسرد  فرح  نیا  مهد ، خساپ  مهاوخب 
هتخادرپ نآ  هب  رتشیب  هک  دنتـسه  یتاعوضوم  لیبق  نیا  زا  ینیماـضم  اـی  رقف  دراد و  ار  دوخ  یاـهراتخاس  فیرعت و  رناژ 

.تسا هدش 
.دننک یمن دادملق  یروحم  رناژ  یامنیس  ار ، ناریا  یامنیس  دارفا  زا  یلیخ 

نآ هب  زورما  هب  اـت  تفرگ  لاـبورپ  ناریا  یامنیـس  هک  یناـمز  زا  هدوب و  یباذـج  عوضوم  رقف  عوضوم  هک  تسا  نیا  ارجاـم 
یاـه تیاور هدـش  هتخادرپ  نآ  هب  ارچ  تسا و  یباذـج  عوـضوم  عوـضوم  نیا  ارچ  هکنیا  هراـبرد  لاـح  خـساپ.دش  هتخادرپ 

قیقحت کی  دنمزاین  دیاش  هلئـسم  نیا  دـید و  ار  اه  تیاور نیا  ناوت  یم مه  هتـشذگ  لاس  هاجنپ  رد  هک  تسه  یهباشم 
.دشاب هدرتسگ 

.میدوب هجاوم  رقف  ییامنزاب  رقف و  لدم  ود  اب  لوا  یاه  لاس نامه  زا  هک  تسا  رارق  نیازا  ارجام 
.تسا هدش  یم ماجنا  لدمود  رد  رقف  ییامنزاب  مییوگب  دیاب  دشاب ، رتدنمراتخاس  رت و  ییامنیس یرادقم  میهاوخب  رگا 

یلکـشم چیه  رقف ، دوجو  اب  هک  تسا  یتخبـشوخ  ریقف  لدم  یـسراف ، لدم  تسا ، یـسراف  ملیف  لدم  اه ، لدم زا  یکی 
ملیف لوط  رد  فداصت  رـسرب  اقافتا و  تسا و  یـضار  تسه  هک  یزیچ  نامه  هب  دـناد و  یم یهلا  تمـسق  ار  نآ  درادـن و 
کرحت راـچد  مه  ریقف  درف  نآ  دـنک و  یم جاودزا  یقیرط  هب  دوش و  یم انـشآ  هعماـج  یـالاب  هقبط  زا  یدارفا  اـب  مینیب  یم

.تسا رقف  هب  شزادرپ  زا  لدم  کی  نیا.دوش  یم دنمتورث  ی  هقبط دراو  یتاقبط و 
ییانـشآان یاـه  هناـگود یلیخ  اـه  هناـگود نـیا  هـک  میـسانش  یم هناـگود  یرــس  کـی  اـب  ناریا  یامنیــس  رد  ار  ریقف  ًاـساسا 

رهـش زکرم  - رهـش هیـشاح  ی  هناگود رهـش و  نییاپ  - رهـش یالاب  ی  هناگود دـنمتورث ، - ریقف یاه  هناگود لاـثم  یارب  دنتـسین ؛
اتیاهن لاحشوخ و  یارقف  زا  یهورگ  ای  هعومجم  اب  یسراف  ملیف  یامنیس  رد  ام  رگا.دنتسه  رگیدکی  ضرع  مه هک  تسا 
هاـگیاج زا  هـک  مـیراد  یغاـی  ینابــصع و  ضرتـعم  یاـه  مدآ زا  هتــسد  کـی  اـم  مود  عوـن  رد  میتـسه ، هجاوـم  تخبــشوخ 

زا گرم و  هب  رجنم  هک  دـنهد  یم ماجنا  ار  یراـک  دـننز و  یم رییغت  ماـیق و  هب  تسد  دنتـسین و  یـضار  الـصا  دوخ  یتاـقبط 
رد طسوتم  ی  هقبط ار  نارگامنیـس  رگا  شـسرپ : ؟ دوش یم هروطـسا  هب  لیدبت  امنیـس  رد  رقف.دوش  یم نامرهق  نتفر  نیب 

رقف هک  دـتفا  یم یقاـفتا  هچ  امـش  رظن  هب  میهد ، رارق  ریقف ) دـنمتورث –   ) هناـگود نیا  هناـیم  رد  ار  اـه  نآ میریگب و  رظن 
تسا و نتم  هب  یسرتسد  هک  اجنآ  زا  ینتم  تاعلاطم  رد  یدومحم : ؟ دوش یم هروطـسا  کی  هب  لیدبت  ناریا  یامنیـس  رد 

اود ار  یدرد  ملیف ، نیا  تخاـس  یارب  نادرگراـک  رکف  زرط  دروـم  رد  ندرک  رکف  مـیورب ، میناوـت  یمن رتارف  نـتم  هریاد  زا  اـم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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.میرادن ار  لاوس  نیا  هب  ییوگخساپ  یارب  مزال  یاه  هداد هکنیا  لیلد  هب دنک ، یمن
.تسا ملیف  مینک  تبحص  شدرومرد  میناوت  یم هک  هچنآ  تسا و  ییامنیس  نوتم  میراد  رایتخا  رد  هچنآ 

.دشاب هتشاد  یتوافتم  یناعم  دناوت  یم اتعیبط  نوچ  موش ، یم هجاوم  طایتحا  اب  رقف  ندرک  هروطسا  حالطصا  اب  نم 
دـشاب یزیچ  نامه  هروطـسا  موهفمرب  دـیکات  زا  امـش  روظنم  منک  یم رکف  مییایب ، نوریب  تاـشقانم  نیا  زا  میهاوخب  رگا 

.منک یم دای  ناریا  یامنیس  رد  نومضمربا  کی  ناونع  هب  ار  نآ  نم  هک 
نم باتک  نآ  رد.منک  هراشا  تسا ، هدـمآرد  شهوژپ  نآ  زا  هک  یباتک  ما و  هداد ماجنا  هک  یـشهوژپ  هب  اجنیا  تسین  دـب 

.تسین طبر  یب  مه  ام  عوضوم  نیا  اب  اقافتا  هک  متخادرپ  ناریا  یامنیسرد  نارهت  ریوصت  ییامنزاب  هب 
.دتفا یم قافتا  رهش  رتسب  رد  دوش  یم رقف  هب  هک  یتاعاجرا  زا  یرایسب  هک  تهج  نآ  زا 

تــسد هــب  ناریا  یامنیـــس  رد  رهـــش  موــهفم  ی  هعلاــطم رد  هــک  تــسا  یزیچ  نآ  رهـــش  نییاــپ  رهـــش و  یــالاب  هناــگود 
هب هـک  مـینک  یم تفاـیرد  رت  گـنررپ نیماـضم  ریاـس  زا  ار  هـچنآ  رهــش ، اـب  ههجاوـم  رد  اــم  هـک  تساــجنیا  هلئــسم.دیآ  یم

.تسا هدمآرد  شیامن 
.تسا هدوب رقف  نومضم  اه  ملیف کرحم  روتوم 

.دنا هدش هجاوم  فلتخم  لاکشا  رد  نومضم  نیا  اب  فلتخم  یاه  نادرگراک
.منک هدافتسا  نومضمربا  مومهفم  زا  هروطسا  یاج  هب  مهد  یم حیجرت  نم 

رد رقف  یاـــه  یزاـــس هناـــگود.تسا  هتـــشاد روـــضح  ناریا  یامنیـــس  رد  نـــالا  اـــت  رود  یاـــه  لاـــس زا  هـــک  ینومــــضمربا 
یاـهاضف ـالثم  دــنهد ؛ یم ماـجنا  ییاـهراک  اـهاضفرد  یتـح  یزاـس  هناـگود  نـیا  وریپ  رد  اــم  ناــنادرگراک  شــسرپامنیس :

، انـشآان ییاضف  دـنمتورث  رـشق  یاهاضف  رگید  فرط  زا  هناخروز و  لثم  انـشآ  نیـشنلد و  یتنـس  یاهاضف  اـه  ناـمرهقربا
نیا زا  ییاه  هناگودو رهـشزکرم  هلحم و  اتـسور و  رهـش و  اب  دناوت  یم رهـش  نییاپ  الاب و  یدومحم.تسا : نردـم  زومرم و 

.دوش تهج  مه لیبق 
هک ینادـنمتورث  هک  اـنعم  نیا  هب  دـنهارمه ؛ یـشزرا  میهاـفم  زا  یا  هعومجم اـب  دنتـسین و  یثـنخ  عقاورد  اـه  هناـگود نیا 

تـسود ناـسنا ریغ  ـالماک  تسود و  لوـپ  دـیلپ ، تـسپ و  یاـه  مدآ ـالومعم  ناریا  یامنیـس  رد  دـنراد ، رارق  رهـش  یـالابرد 
میراد ار  اه  مدآ زا  یدادعت  مود  هاگن  رد  اما.دنوش  در  اه  مدآ همه  یور  زا  دننک و  یراکره  لوپ  یارب  دنرـضاح  دنتـسه و 

.دننک یم یگدنز  رهش  نییاپ  هقطنم  رد  ای  دنا و  هدمآ رهش  هب  دنا و  ییاتسور ای  هک 
.ریقف اما  دنا  مارماب نابرهم و  تسیز ، هداس 

.دنتسه یمیهافم  یاراد  دنتسین و  یلاخ  مادک  چیه  اه  یزاس هناگود  نیا 
بوـخ و یارقف  رد  رقف  هناـگود  مینک ، تبحـص  رقف  یـسانشابیز  دروـمرد  بـالقنا  زا  لـبق  اـم  رگا  هک  تـسا  نـیا  نآ  هـتکن 

.ددرگ یمرب یدیجمدیجم  هب  ناشیامنیس  هک  ییارقف.دوش  یم یدنب  هتسد  دب  یارقف 
.مینک یم تبحص  ناریا  یامنیس  رد  رقف  یسانش  ییابیز  زا  ام  هک  تساج  نیا 

.دنا ناسنا اصخشم  هک  یفیرش  یلیخ  یارقف 
.دننک یمن عیاض  ار  یسک  قح 

هناراک هظفاحم  هاگن.دننک  یم عمج  کعمـس و … شفک  دیرخ  لثم  یفده  یارب  دـنریگ ، یم هک  ار  یلوپ  ناشراک  لباقمرد 
یاه تنس زا  هک  دندوب  ییاه  نامرهق هبـش  ای  اه  نامرهق بالقنا  زا  لبق  یامنیـس  رد  رگا  شـسرپرقف : هب  ناریا  یامنیس 

یاـقآ یاـه  مـلیف هـب  هیبـش  یاـه  مـلیف رد  بـالقنا  زا  دــعب  دــندرک ، یم تظفاـحم  هتخیــسگراسفا  هتینردــم  لـباقم  رد  اـم 
تظفاحم مینیب ، یم رهش  یاج  یاجرد  هک  یگتخیر  مهرد ربارب  رد  ام  تیناسنا  زا  هک  دنتـسه  ییاه  ناسنا ارقف  یدیجم 

یود ره  یدومحم.دوش : یمن دنا  هدرک داجیا  ار  فاکـش  نیا  هک  یلماوع  یـسایس و  داصتقا  هب  یا  هراشا چـیه  دـننک و  یم
گنز کچوک  یاهزغم  لثم  شلکش  نیرت  بهتلم رد  اتیاهن  میدرک ، تبحص  ناشدرومرد  هک  ناتـسد  یهت  زا  هورگود  نیا 

اــه و مـلیف نـیا  یاــهتنا  دــنراد و  یا  هناراــک هظفاــحم یاــهدرکیور  ینابــصع ، ناتــسد  یهت  یاــه  مـلیف کبــس  نـیا  هدز و 
.درادن دننام ، یم ریقف  هشیمه  هک  ییارقف  اب  یقرف  ناشتشونرس 

.دنشاب هتشاد یعامتجا  کرحت  دنتسناوت  یم جاودزا  لثم  فداصت  بسحرب  ارقف  بالقنا  زا  لبق 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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نارکف نشور.دـندرگ یمزاب رقف  ی  هقبط هب  ددـجم  دـهد  خر  رگا  یتح  دـهد ، یمن خر  یعاـمتجا  کرحت  امنیـس  نیا  رد  اـما 
ناــــشن هناــــمرجم  یرتــــسگنگ و  یاــــضف  رقف  زا  رتــــشیب  زورما  یامنیــــس  ارچ  شـــــسرپرییغت : لاــــبند  هــــب  یعاــــمتجا 

.تسا هتشاد  یعامتجا  یدرکیور  ًاساسا  ناریا  یامنیس  یدومحم : ؟ دهد یم
ام هدش و  گنر  ُرپ  ناریا  یامنیـسرد  تدـش  هب  یعامتجا  درکیور  میدـمآ ، رتولج  هچره  نالا  هب  ات  اه  ملیف نیرت  یزاغآ زا 

.مینک تبحص  یعامتجا  یاه  تلالد زا  میناوت  یم
.میرب یم راک  هب  هشیمه  هک  تسا  یعامتجا  یاه  تلالد نیرت  مهم زا  یکی  رقف  ی  هلئسم

داتفه تصـش و  یاه  لاس رد  هچ  هاجنپ ، ای  لهچ  ههد  رد  هچ  رهـش  ریوصت  ًاساسا  مداد ، ماـجنا  نم  هک  یا  هعلاـطم رد 
رد هـک  نارهت  رهــش  نــالک  اــی  رهــش  هـب  اتــسور  زا  ینیرجاــهم  زا  تـسا  یریوــصت  ًاــساسا  دوــن  داتــشه و  هـهد  رد  هـچ  و 
ار یرهــش  تابــسانم  اـی  دــندرگ ، یم زاـب  اتــسور  هـب  اـی  تیاــهن  رد  دارفا  نیا.دنتــسه  راــک  هانپرــس و  نکــسم  یوجتــسج 

.دنور یم نیب  زا  رهش  رد  ای  دنوش و  یم الویه  هب  لیدبت  ای  دنریذپ ، یم
ار نـیا  میهاوـخب  رگا  تـسا و  ناریا  یامنیــس  رد  ریقف  یامیــس  اـی  رقف  ریوـصت  رد  هـک  تـسا  یتاراــشا  تاــکن  نـیا  ماــمت 
هک میورب  رت  بقع بقع و  هب  دـیاب  ییامنیـس  نوـتم  هب  هجوـت  اـب  تسا » هداـتفا  قاـفتا  نیا  ارچ   » هک مینک  یفاکـشدبلاک 

نارگامنیـس هک  منک  هراشا  دیاب  میوگب  ار  ما  یـشهوژپ تاعلاطم  ی  هبرجت مهاوخب  رگا.تسا  هتفرگ  هشیر  اجک  زا  مینیبب 
.دید یعامتجا  نارکف  نشور بلاق  رد  ناوت  یم رتشیب  مینیبب ، رگامنیس  بلاق  رد  هکنآ  زا  شیب  ار  میوگ ) یم طایتحااب  )

ناـشراثآ رد  یحالـصا  دـید  نیا  دـنراد و  هنادـقتنم  یحالـصا و  دـید  دـنا و  حالـصا رییغت و  یپ  رد  مادـم  هـک  ینارکف  نـشور
.تسا گنرُرپ  رایسب 

.تفرگ هدیدان  دیابن  ناریا  یامنیس  رد  مه  ار  دیلوت  راکوزاس 
رظن رد  امتح  دیاب  ییاه  ملیف نینچ  دیلوت  یارب  مه  ار  بطاخم  تساوخ  هتشاد و  رازاب  نومـضم  نیا  ییاج  امتح  یهاگ 

میرذـگب و رناژ  نـیا  ندوـب  بطاـخمرپ  امنیـس و  ندوـب  یتراـجت  ثـحب  زا  رگا  شـسرپرقف : هـب  ناریا  یامنیـس  هاـگن.تشاد 
اعقاو هعماج ، حالـصا  رکف  هب  دنتـسه  ینارکف  نشور  ام  نانادرگراک  ای  ناـسیون  هماـن  ملیف هک  امـش  تبحـص  هب  میدرگرب 
هئارا ام  هب  لح  هار هک  میرادن  راظتنا  ناریا  یامنیس  زا  ام  یدومحم : ؟ تسا حالصا  هار  امنیس  رد  رقف  ندرک  نایب  هنوگنیا 

هتـشاد دوجو  یتسد  یهت  ی  هلئـسم اب  ههجاوم  رد  دـناوت  یم هک  تسا  یتاناکما  یرـس  کـی  هب  هجوت  هلئـسم  اـما  دـهدب ،
.دشاب

.تسا نوریب  زا  هاگن  کی  ناریا  یامنیس  رد  رقف  ندرک  هژوس  هاگن  نیا 
هب قلعتم  نانادرگراک  نیا  هک  امـش  ییادتبا  لاوس  هب  ددرگ  یمرب هک  تسین  رقف  هب  نورد  زا  هاگن  هجو  چیه  هب  هاگن  نیا 

.دنا هعماج  طسوتم  رشق 
نیا هب  نوریب  زا  ناریا  یامنیس  دراد و  ینوریب  هاگن  کی  رقف  ی  هلئـسم یعامتجا و  هورگ  نیا  زا  ناریا   یامنیـس  ناکامک 

ارجاـم دراو  رگامنیـس  دوـخ  مـیروآ و  یم رد  شیاـمن  هـب  نـیبرود  باـق  رد  ار  رقف  یتلاـح ، نـینچ  رد.دـنک  یم هاـگن  هلئــسم 
.دوش یمن

.دوش یمن یکی  رقف  یارجام  اب  ناریا  یامنیس  هجیتنرد 
.دراد یا  هیریخ هاگن  تسا و  ریقف  هب  الاب  زا  یهاگن  هاگن  نیا 

هب یرت  توافتم یاه  هداد اـتعیبط  دوش ، یریوصت  یتاـقیقحت و  ی  هصرع دراو  رتدنتـسم  لکـش  هب  رگا  نیبرود  هکیلاـحرد 
رقف ی  هلئــسم هـب  ینورد  هاــگن  کــی  هـب  میناوـت  یم یناــمز  هـچناریا  یامنیــس  رد  رقف  مـسا  هـب  ینومــضمربا.دهد  یم اــم 

دنمزاـین لاوـس  نیا  هب  خـساپ  تسا و  هاـگن  نیمه  ریثاـت  تحت  دـعب  هب  لـهچ  ههد  زا  ناریا  یامنیـس  یدوـمحم : ؟ میـسرب
.تسا ناریا  یامنیس  رد  هضرع  دیلوت و  هخرچ  رایسب  قیقحت 

رقف اـما  دـشاب  تواـفتم  عوـضوم  نیا  هـب  تـخادرپ  لکـش  دـیاش  مدـقتعم  نـم  یلو  میناـمب  رظتنم  دـیاب  خـساپ  نـیا  یارب 
رد رقف  ییاــمنزاب  یدــیلک : تاــملکیزیزع  هفطاــع  زا  مــیظنت.تسا  هدــش  ناریا  یامنیــسرد  نومــضمربا  کــی  هــب  لیدــبت 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

دش رازگرب  یتیعمج » یاه  صخاش اه و  هداد ناریا : رد  انورک   » یملع تسشن 
همالع هاگشناد  یـسانش  تیعمج هورگ  تمه  هب  یتیعمج » یاه  صخاش اه و  هداد ناریا : رد  اـنورک   » یـصصخت راـنیبو 

.دش رازگرب  یئابطابط 
جریا رتکد  یئابطابط ، همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیسح  رتکد  یزاجم  تسـشن  نیا  رد  یمومع ، طباور  شرازگ  هب 

، یئابطابط همالع  هاگشناد  یـسانش  تیعمج هورگ  ریدم  قفـشم ، دومحم  رتکد  تشادهب ، ترازو  لک  نواعم  یچریرح ،
هاگشناد یـسانش  هعماج  داتـسا  ایندـمحا ، نیریـش  رتکد  یتشهب و  دیهـش  هاگـشناد  رایـشناد  بانیز ، ینیع  نسح  رتکد 

.دنتخادرپ ینارنخس  هب  یئابطابط  همالع 
تسا نآ  کیژولویب  تاریثات  زا  شیب  انورک  یمدناپ  یعامتجا  تاریثات 

انورک یمدـناپ  یعامتجا  تاریثات  تفگ : درگزیم  همدـقم  هیحاتتفا و  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، رتکد 
.تسا نآ  کیژولویب  تاریثات  زا  شیب 

یعامتجا مولع  نادنمـشناد  ناصـصختم و  یدـج  روضح  یا و  هتـشر نیب  تاعلاطم  هب  ندیـشیدنا  نامز  لیلد  نیمه  هب 
.تسا هدیسر  ارف  یرامیب  لرتنک  هب  طوبرم  یاهدادخر  اه و  همانرب یراذگ  تسایس رد  مه  یبایزرا و  رد  مه 

یانعم تسا و  هدرک  نوگرگد  الماکار  یعاـمتجا  طـباور  یاـهداینب  هک  میتسه  ور  هب  ور  یا  هدـیدپ اـب  زورما  اـم  دوزفا : یو 
.تسا هدش  ضوع  اه  هنیمز زا  یرایسب  رد  یعامتجا  یاه  هدیدپ

تسا و هدـش  یـساسا  ینوگرگد  راچد  تسا  هعماـج  ییادـیپ  ثعاـب  دوخ  یدوخ  هب  هک  اـه  ناـسنا یگتـسویپ  مه  هب  عون 
.تسا هدرک  رییغت  زین  یعامتجا  شنک  یوگلا  اذل  تسا   رییغت  لاح  رد  اه  هدیدپ نیا  نوچ 

رییغت زین  هناسانش  تیعمج  یاه  یبایزرا هناسانش و  تیعمج  تاعلاطم  یارب  ام  یاه  صخاش ام و  یاهرایعم  نیاریانب 
.تسا هتفای 

مولع اـب  یـسانش  تیعمج  یعاـمتجا و  مولع  نیب  گـنتاگنت  طاـبترا  یعون  هک  تسا  مزـال  نوـنکا  یمیلس ، رتـکد  هتفگ  هب 
دیدـج یتاعلاطم  تاعوضوم  دـیدج ، یاـه  هتـشر میناوتب  اـت  دـیایب  دوجو  هب  روشک  رد  تمالـس  تیریدـم  هزوح  یکـشزپ و 

.مینک ادیپ  یعامتجا  یتشادهب –  تالکشم  لئاسم و  لرتنک  هنیمز  رد  یملع  شاکنک  یارب  یدیدج  یاه  هویشو
انورک  تیعضو  ینیب  شیپ رد  توافتم  یگنهرف  تایصوصخ  اه و  میلقا

لیلد هب  زین  یرواـنهپ و  لـیلد  هب  تـشاد : هراـشا  دوـخ  ینارنخـس  رد  تشادـهب  ترازو  لـک  نواـعم  یچریرح ، جریا  رتـکد 
رد نآ  دـنور  اـنورک و  تیعـضو  صوـصخ  رد  هـک  ییاـه  ینیب شیپ تواـفتم ، یعاـمتجا  یگنهرف - تایـصوصخ  اـه و  مـیلقا

.تسا یتاهابتشا  اب  ماوت  دریگ  یم تروص  اهرهش  نالک 
هب یرتسب  هنازور  دادعت  دیسر و  رفن  رازه  ره ۱۰۰  ازا  هب  رفن  دودح ۶.۵  هب  نابآ  ریخا  کیپ  رد  یرتسب  دادعت  دوزفا : یو 

.دیسر رفن   ۵۵۰۰
.دوب هدیسر  رفن  رازه  ره ۱۰۰  ءازا  هب  رفن  هب ۴.۷  داد  خر  دادرم  دنفسا و  طساوا  رد  هک  یلبق  یاه  کیپ رد  هک  یلاح  رد 

.میتسه اهریم  گرم و  رد  رییغت  راهچ  دهاش  انورک  زا  دعب  رضاح  لاح  رد  یچریرح  رتکد  هتفگ  هب 
انورک هدـش  ناـمرد  دراوـم  ریم  گرم و  شیازفا  اـنورک ، تبثم  تـست  ریم  گرم و  دراوـم  شیازفا  زا : دـنترابع  رییغت  نیا ۴ 

گرم و یقورع و  یبلق و  یاـهریم  گرم و  لـثم  ییاـنورک  طیارـش  زا  یـشان  ریم  گرم و  دراوم  شیازفا  یفنم ، تست  یلو 
.ثداوح تافداصت و  زا  یشانریم  گرم و  لثم  هتفای  شهاک  یاهریم 

ناتـسا ره  هژیو  طیارـش  هب  هجوت  اـب  یرتسب  ءـالتبا و  تارییغت  دـنور  حیرـشت  هب  دوخ  ینارنخـس  همادا  رد  یچریرح  رتکد 
لماوع حیرشت  لیلحت و  رد  هک  درک  تساوخرد  یعامتجا  مولع  ناصصختم  ناسانـش و  تیعمج زا  تیاهن  رد  تخادرپ و 

تـشادهب ترازو  ناریدـم  نالووئـسم و  اـب  یمدـناپ  تیریدـم  لرتـنک و  یاـهراکهار  اـنورک و  عویــش  یتـیعمج  یعاـمتجا و 

دشدش رازگرب   رازگرب یتیعمج » » یتیعمج یاه   یاه صخاش صخاش اهاه  وو   هداد هداد ناریا : : ناریا ردرد   انورک   انورک  » » یملع یملع تسشن   تسشن
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.دنشاب هتشاد  یراکمه 
انورک یراذگ  تسایس نییبت و  لیلحت ، رد  یسانش  تیعمج دربراک 

داـعبا و نییبـت  لـیلحت و  رد  دـناوت  یم یـسانش  تیعمج تفگ : تخادرپ و  ینارنخـس  هب  قفـشم  دومحم  رتـکد  همادا ، رد 
.دنک افیا  یا  هژیو شقن  یللملا  نیب  یاه  هسیاقم رد  ناریا و  رد  انورک  یمدناپ  یاهدمایپ 
.تسا ربتعم  بوخ و  یاه  هداد هب  ناسانش  تیعمج  یسرتسد  هب  طونم  رما  نیا  دنچ  ره 

رظن زا  میقتـسم و  ریغ  میقتـسم و  تاریثاـت  شخب  ود  هب  یراذـگریثات  عون  رظن  زا  اـنورک  یتیعمج  یاهدـمایپ  دوزفا : یو 
.دنوش یم یدنب  میسقت تدمدنلب  تدم و  هاتوک  تاریثات  هب  نامز 

لباـق یتـیعمج  تاـعلاطم  زا  هدافتـسا  اـب  ...و  قـالط  جاودزا و  دـیلاوم ، ریم ، گرم و  یاهدـنور  رب  اـنورک  میقتـسم  تارثا 
یئادز زکرمت  دـــنیارف  قــیرط  زا  یعاــمتجا  یتــیعمج و  طیارـــش  رب  اــنورک  میقتـــسم  ریغ  تارثا  تــسا و  یریگیپ  دـــصر و 

.دنهد یم خر  یتیعمج  یئداز  عمجت  ای  یتیعمج و 
یتـیعمج یعاــمتجا –  تیعــضو  رب  اــنورک  میقتــسم  ریغ  میقتــسم و  تاریثاــت  یخرب  حیرــشت  رد  هاگــشناد  داتــسا  نـیا 

یروشک و نورد  یناسنا  تاطابترا  یتیعمج ، یاه  ییاجباج  تاکرحت و  یعامتجا ، تابسانم  انورک  تفگ : انورک  سوریو 
.تسا هداد  یساسا  تارییغت  ار  یروشک  نیب 

.تسا هدرک  یساسا  تارییغت  شوختسد  ار  یگداوناخ  نورب یگداوناخ و  نورد طباور  انورک  نآ ، رب  هوالع 
.تسا یریگ  لکش  لاح  رد  یعمج  یئادز  مسارم  ای  یعمج و  یئادز  کسانم  یعون 

یــسیدرگد نـیا  یاـه  هناـشن میـالع و  زا  هـک  تـسا  هدـش  یــساسا  یاـه  یــسیدرگد راـچد  راـک  رازاـب  اـنورک  یمدـناپ  رثا  رد 
لالحمـضا یلغـش ، تینما  شهاک  دیدج ، لغاشم  یخرب  روهظ  لغاشم ، زا  یخرب  فذـح  یلغـش ، یگدننکـش  یراکرود ،

.تسا یداصتقا  یاه  تیلاعف زا  یدیدج  عون  یریگ  لکش یداصتقا و  یاه  تیلاعف یخرب 
دهد یم تسد  هب  انورک  لرتنک  اب  هطبار  رد  یبسانم  یتسایس  یاه  هنیزگ یتیعمج ، یزاس  هیبش

اب طـبترم  فلتخم  یتسایـس  یاـه  هنیزگ یتیعمج  یزاـس  هیبش هئارا  هب  دوخ  ینارنخـس  رد  زین  باـنیز  ینیع  نسح  رتـکد 
.تخادرپ یسانش  تیعمج یاه  شور اه و  لدم زا  هدافتسا  اب  ناریا  رد  دیووک ۱۹  یرامیب  عویش 

نیا تــسا و  هــتفرگ  تشادـــهب  ترازو  ناریا و  راـــمآ  زکرم  زا  ار  شیاـــه  هداد تــفگ  دوــخ  یزاـــس  هیبـــش حیـــضوت  رد  یو 
.تسا هداد  ماجنا  زور   یارب ۲۰۰  ار  یزاس  هیبش

اهویرانـس نیا  تفگ : تخادرپ و  نآ  یتیعمج  جیاتن  یراذـگ و  تسایـس هناگتـشه  یاه  یویرانـس حیرـشت  هب  سپـس  یو 
نیرتهب هجیتن  رد  صخـشم و  اـهریم  گرم و  عویـش و  شیازفا  رد  تالخادـم  مدـع  تالخادـم و  ریثاـت  اـت  دـننک  یم کـمک 

.دوش ذاختا  اه  یزیر همانرب اه و  تسایس
.دیسر دهاوخ  رازه  هب ۸۹  ما  زور ۲۰۰ نایاپ  رد  اهریم  گرم و  نازیم  دریگن  تروص  یا  هلخادم چیه  رگا  لاثم  یارب 

رد دوش ، هداد  لغاش  دارفا  هب  طقف  ددرت  هزاجا  هک  دوب  دهاوخ  یطیارش  رد  ویرانس  نیرترثوم  دوزفا : بانیذ  ینیع  رتکد 
گرم ینعی  دنوش ، یم التبم  یرامیب  هب  یرتمک  دارفا  دبای و  یم شهاک  اهریم  گرم و  مراهچ  هس  زا  شیب  ات  تروص  نیا 

.دیسر دهاوخ  رازه  هب ۱۹  هلخادم  نودب  تلاح  رد  رازه  زا ۸۹  ریم  و 
دریگب رارق  نالوئسم  هجوت  دروم  دیاب  انورک  زا  یشان  یگنهرف  یعامتجا و  یاهدمایپ 

رد تیقفوــم  نازیم  رظن  زا  ار  عــماوج  هــچنآ  تــفگ : یزاــجم  تســشن  نــیا  نارنخــس  نــیرخآ  ایندــمحا ، نیریــش  رتــکد 
اب دـسر  یم رظن  هب  دزاس ، یم زیاـمتم  رگیدـکی  زا  یلاـم  یناـج و  یاـه  هنیزه زا  نتـساک  یراـمیب و  اـب  هلباـقم  یریگـشیپ و 
، یناسر عالطا  رد  تیفافـش  طبریذ ، یاـهداهن  ییوگخـساپ  لـمع و  تعرـس  تاـماقم ، یریذـپ  تیلووسم  دـننام  یلماوع 

ریغ یمــــسر و  یاـــه  هناـــسر درکلمع  تـــیفیک  یداــــهن و  تامادــــقا  یتشادــــهب و  تامدــــخ  نیماــــت  تـــیفیک  تـــیمک و 
دشاب طابترا  رد  یعامتجا ) یاه  هکبش ) یمسر

ناکدوک هژیو  هب  ناکدوک  ناناوتان ، نالولعم ، تفگ : تخادرپ و  انورک  زا  یـشان  ریذـپ  بیـسآ  یاـه  هورگ هب  نینچمه  یو 
زا رظن  زا  هچ  انورک و  یرامیب  هب  ندش  التبم  تهج  زا  هچ  راوناخ  تسرپرـس  نانز  نادـنملاس و  تسد ، ورف  یاه  هداوناخ

..دنتسه انورک  زا  یشان  طیارش  ریثات  تحت  نارگید  زا  شیب  فعاضم  رقف  هب  ندش  راچد  لغش و  نداد  تسد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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: تفگ تخادرپ و  طیارـش  نـیا  رد  دارفا  زا  یا  هدـع ندـش  یقلت  ییاـنورک  ینز و  بـسچرب  تارثا  هـب  هاگـشناد  داتـسا  نـیا 
تنوشخ هاگ  و  دارفا ) یخرب  ندـنار  هیـشاح  هب   ) یداصتقا یعامتجا و  ندرک  یوزنم  یعامتجا ، درط  زیمآ ، ضیعبت  راتفر 

.تسا اهراتفر  زا  هنوگ  نیا  جیاتن  زا  اه  تیامح تامدخ و  یخرب  زا  تیمورحم  رانک  رد 
انریا عبنم :

راـبخا تـسیل  air.ir/ZHqwwa يپاــچ هخــسن  ۳۷ دــــیدزاب :  ١٣٧٦٨ ربـــخ : هرامـــش   ٢١:٥٩ رذآ ١٣٩٩ -  هــعمج ٢٨ 
https://www.aryanic.com/products-highportal.html تیاس - یحارط /https://www.aryanic.com <<
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ملیف یناب  همانزور  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انریا   

یبـجر دیعـس  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یناــبزیم  هـب  تســشن  نـیا  رد  اــنریا ، یگنهرف  هورگ  هـعمج  رــصع  شرازگ  هـب 
یراذـگ نوناـق صوصخ  رد  روـشک  رد  هراوـمه  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  ییامنیـس  ناـمزاس  تراـظن  یبایـشزرا و  نواـعم  نتورف ،

هدافتـسا یروانف  نآ  زا  مدرم  دوش و  یم مهارف  اـه  یـسرتسد هراومه  تفگ : میا ، هتـشاد ریخاـت  دـیدج  تاـعوضوم  یارب 
.دنتسه نآ  تیریدم  لرتنک و  لابند  هب  نالوئسم  تسا ، هعسوت  لاح  رد  یروانف  نآ  هک  یتقو  دننک و  یم

.دش زاغآ  یراذگ  تاررقم ریخات   لاس  دنچ  اب  داتفا و  قافتا  عوضوم  نیا  مه  ویدیو  امنیس و  یارب 
طسوت لاـس ۸۹  رد  هک  لاـتیجید  یگنهرف  یاـه  تیلاـعف اـه و  هناـسر هعـسوت  یهدـناماس و  هماـن  نییآ رد  داد : هـمادا  وا 
یزاجم یاضف  یلاع  یاروش  ار  ریگارف  ریوصت  توص و  یاه  هنومن قیداصم و   ات  دـش  ررقم  دـش ، بیوصت  ناریزو  تاـیه 

.تسا هدرکن  نشور  ار  قیداصم  نیا  یزاجم  یاضف  یلاع  یاروش  لاس  زا ۱۰  دعب  زونه  دنک و  نشور 
روـغث دودـح و  نـییعت  ینوناـق  عـجرم  نآ  دراد و  دوـجو  یدـیلک  هاـش  تـلود ، امیـس و  ادـص و  یاوـعد  رد  اـه  لاـس نـیا  رد 

.تسا هدش  نییعت  یزاجم  یاضف  یلاع  یاروش  هبوصم  نیا  قبط  هک  تسا  ریگارف  ریوصت  توص و 
نیا رد  دوخ  هک  دـشاب  یداهن  زا  ریغ  روتالوگر  رگ و  میظنت داهن  هک  تسا  رتهب  یناهج  یاهوگلا  ساـسارب  نتورف  هتفگ  هب 

.تسا عفنیذ  هنیمز 
.دوش یم فرطرب  اه  شلاچ نیا  زا  یرایسب  دتفیب  قافتا  نیا  رگا 

اهداهن  یگنهامه  یلم و  مزع 
ار یزاـجم  یاـضف  یلاـع  یاروـش  نـتورف ، اـب  رظن  مـه زین  یباراـف  ییامنیــس  داـینب  لماعریدــم  شباــت ، اــضریلع  هـمادا  رد 
تلود و یاـه  شلاـچ فرط  یب یهورگراـک  رد  اـت  درک  تساوخرد  اروش  نیا  زا  تسناد و  ریگارف  ریوصت  توـص و  یدـصتم 

.دنک فرطرب  ار  امیس  ادص و 
.دریگ تروص  یسانشراک  ثحب  اهدونشو  تفگ بلاق  رد  دیاب  ریگارف  ریوصت  توص و  هنیمز  رد  تفگ : نینچمه  وا 

.تسین یا  هقیلس ثحب 
.دوش نییعت  یهورگراک  رد  نآ  قیداصم  دیاب  دنک  یم صخشم  یبوچراچ  نوناق  یتقو 

رگا دوزفا : درک و  هراــشا  یلم  مزع  اــب  یتیمکاــح و  یاــهداهن  یگنهاــمه  اــب  یا  هناــسر ییارگمه  ثـحب  هـب  نــینچمه  وا 

دنک دنک نییعت   نییعت ارار   ریگارف   ریگارف ریوصت   ریوصت توص  وو   توص قیداصم   قیداصم یزاجم   یزاجم یاضف   یاضف یلاع   یلاع یاروش   یاروش

یاـه هکبـش راذـگ  تاررقم یاـهداهن  اـه : هناـسر ییارگمه  رــصع  رد  یراذگتــسایس  تاـمازلا   » تســشن رد  نارــضاح  اـنریا - نارهت -
یلاـع یاروش  طـسوت  ریگارف  ریوصت  توـص و  قیداـصم  نییعت  ترورـض  رب  ناریا » رد  یتـنرتنیا  یاـه  نوـیزیولت یگناـخ و  شیاـمن 

.دندرک دیکات  یزاجم  یاضف 
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.میا هدرک میلست  یجراخ  ریوصت  تعنص  هب  ار  نادیم  میراذگن ، رانک  ار  تافالتخا 
لماـعت رازاـب  نیا  اـب  دنـسانشب و  ار  یناـهج  رازاـب  دنـشاب و  زور  هب  دـیاب  هطوبرم  نالوئـسم  مه  یلخاد  ریوصت  تعنـص  رد 

.دننک
.میریگن یناهج  براجت  زا  یتسرد  یوگلا  ام  رگا 

دیاـب اـهنت  دراد و  دوـجو  یرایـسب  یاـه  تیفرظ یـصوصخ  شخب  رد  شباـت  داـقتعا  هب  .میوـش » یم یگداـتفا  بقع  راـچد 
.درب هرهب  تیفرظ  نیا  زا  ناوتب  ات  دننک  بیوصت  یتسرد  تاررقم  دنوش و  گنهامه  مه  اب  یتمکاح  یاهداهن 

دنشاب  هتشاد  کرتشم  زیم  فلتخم  یاهداهن 
، تشاد روضح  هسلج  نیا  رد  ارتاس  زا  یگدـنیامن  هب  هک  ارتاـس  یقوقح  روما  تاررقم و  نیودـت  نواـعم  دـنمهرف ، دـیحو 

.تسا هدرک  صخشم  ار  ریگارف  ریوصت  توص و  فیلکت  یدودح  ات  نابهگن  یاروش  یریسفت  هیرظن  هک  تفگ 
دنک  نییعت  ار  ریگارف  ریوصت  توص و  روغث  دودح و  دیاب  یزاجم  یاضف  یلاع  یاروش  نتورف ، یبجر  هتفگ  هب 

.میریگن یکمک  مه  اهداهن  رگید  زا  میدنبب و  ار  اهرد  الماک  هنیمز  نیا  رد  میناوت  یمن داد : همادا  دنمهرف 
رازگرب تاطابترا  داـشرا و  ترازو  زا  توعد  نودـب  ار  تاررقم  میظنت  نویـسیمک  تاـسلج  میراد و  ییارگمه  هب  داـقتعا  اـم 

.دندرکن تکرش  تاسلج  رد  ناتسود  نیا  اما  مینک ؛ یمن
.درک تیلاعف  یراصحنا  تروص  هب  دیابن  لمع  رد  دوش ؛ تیاده  دیاب  ریگارف  ریوصت  توص و  هک  دیراد  داقتعا  رگا 

یاروش یریـسفت  هیرظن  رد  ریگارف »  » راب نیلوا  یارب  تفگ : درک و  هراشا  ریگارف  ریوصت  توص و  فیرعت  هب  نینچمه  وا 
.تسا هدش  هدرب  راک  هب  نابهگن 

.تسا راشتنا  رتسب  ثحب  هکلب  تسین  حرطم  ریوصت  ثحب  ریگارف  عوضوم  رد 
.تسا هدشن  فیرعت  عوضوم  نیا  هک  مینک  یم هیالگ  ارچ 

یارب هـکنیا  لوا  دــنداد  ماـجنا  مادــقا  ود  دوـشن ، یفیلکتـالب  راـچد  یــصوصخ  شخب  هـکنیا  یارب  ارتاــس  درک : ناوـنع  یو 
ناـمتفگ اـت  دـندوب  لـماعت  رد  یـشهوژپ  یاـه  شخب اـب  هـکنیا  مود  دـنتفرگ و  رظن  رد  یا  هشیـش قاـتا  یتـلود  تامیمــصت 

.دریگب لکش 
هفیظو دوـش  صخـشم  یـصوصخ  شخب  فـیلکت  هک  نیا  یارب  هـک  دـنک  یم دـیکات  دوـخ  یاـه  تبحـص هـمادا  رد  دـنمهرف 

.دنسرب یا  هجیتن هب  رگیدکی  لماعت  اب  ات  تسا  داشرا  ترازو  ارتاس و 
دینک  صخشم  ار  یصوصخ  شخب  فیلکت 

رد یصوصخ  شخب  هدنیامن  ناونع  هب  مه  ناریا  یامنیـس  ناگدننک  هیهت فنـص  هیداحتا  سیئر  یوسوم ، اضرمالغ  دیس 
هیهت اــم  تـفگ : یمالــسا  داــشرا  گــنهرف و  ترازو  ارتاــس و  نـیب  یگناــگود  زا  هیــالگ  اــب  هـک  تـشاد  روـضح  هـسلج  نـیا 

اهنآ اب  میهد و  قفو  اهداهن  نیا  اب  ار  دوخ  ات  میدوب  شالت  رد  میدرک و  راک  امیـس  ادص و  اب  مه  داشرا و  اب  مه  اه  هدـننک
.میوش گنهامه 

دـندوب و یکیزیف  راـکفا  هدـنهد  هـمادا  اـه  هدــننک هـیهت  هاـگن  زا  هـک  دــش  داـجیا  یدــیدج  یاـه  مرفتلپ ریخا  یاـه  لاـس رد 
.دش یم یط  دیاب  زین  اه  مرفتلپ نیا  رد  میدرک  یم یط  نویزیولت  امنیس و  رد  هک  یلحارم 

.دهدب مه  شیامن  هزاجا  دنک ، یم رداص  ار  زوجم  تخاس  شیامن و  هناورپ  هک  یداهن  میراد  عقوت  ام  دوزفا : وا 
.دینک لیدبت  داهن  کی  هب  ار  داهنود  نیا  ینعی 

ملیف و یور  ار  دوخ  رظن  دروم  تاحالـصا  اهداهن  نیا  زا  مادکره  میراد و  گنهرف  ترازو  ارتاس و  روسناس  لدم  ود  نوچ 
.دنهد یم ماجنا  لایرس 

شخب ندرگ  یور  ار  دوــخ  ریــشمش  هـکنیا  یاــج  هــب  نالوئــسم  درک : دــیکات  دوــخ  یاــه  تبحــص رد  نــینچمه  یوــسوم 
هناورپ نودب  یجراخ  لایرـس  ارچ  هک  دـننک  یـسررب  دـنورب و  یجراخ  یاه  لایرـس اه و  ملیف غارـس  هب  دـنراذگب  یـصوصخ 

.دوش یم رشتنم 
یاروـش کـی  اـی  دوـش  شیاـمن  هزاـجا  ینیبزاـب و  لوئـسم  یمالـسا  داـشرا  گـنهرف و  ترازو  اـی  درک  تساوـخرد  نیچمه  وا 

ار اـه  لایرــس ارتاـس  رگا  تـسا و  یگناــخ  شیاــمن  بـیقر  نوـیزیولت  وا  رظن  زا  نوـچ  دوـش  لیکــشت  هـنیمز  نـیا  رد  دــحاو 

 



.دشاب راد  فده داهن  نیا  ینیبزاب  تسا  نکمم  دنک ، یسررب 
هناگادج  ماکحا  فلتخم ؛ یاه  مرفتلپ

رگید و یاـهروشک  رد  هـکنیا  ناـیب  اـب  یتـشهب  دیهــش  هاگــشناد  قوـقح  داتــسا  یراــصنا ، رقاــب  نـینچمه  هـسلج  نـیا  رد 
یم ار  دوخ  فیلکت  مه  هزوـح  نیا  نـالاعف  دـنراد و  هناگادـج  یاـه  هبوـصم ماـکحا و  فـلتخم  یاـه  مرفتلپ اـپورا  هیداـحتا 

.میرادن اه  VOD فلتخم و یاه  مرفتلپ زا  یصخشم  فیرعت  زونه  ام  روشکرد  تفگ : دنناد ،
.دنریگ یم رظن  رد  ییاهرایعم  اه  مرفتلپ نیا  زا  مادکره  یارب  رگید  یاهروشک 

.دنک یم تیلاعف  یصوصخ  نویزیولت  ویدار و  رظنریز  تشاد ، ار  رظندم  یاهرایعم  یا  هناسر رگا 
.دراد دوجو  روشک  رد  لکشم  نیا  داد : همادا  وا 

.میسرب یگنهامه  کی  هب  میتسناوتن  الاح  ات  میراد و  ار  ریگارف  ریوصت  توص و  اه و  مرفتلپ یعامتجا و  یاه  هکبش
.دراد تارابع  نیا  زا  ار  دوخ  فیرعت  یداهنره 

.تسا یزاجم  یاضف  یلاع  یاروش  هنیمز  نیا  رد  رصقم  نیرتمهم  نمرظن  هب 
ماـجنا یــصصخت  راـک  هـنیمز  نـیا  رد  اــما  دراد ؛ ار  ینوناــق  تاراــیتخا  یزاــجم  یاــضف  یلاــع  یاروـش  یراــصنا ، هـتفگ  هـب 

.درک یم فیرعت  ار  تاحالطصا  نیا  شیپ  اه  لاس دیاب  هک  یتروص  رد  دهد  یمن
دوش داجیا  یدنـس  دـیاب  یروتالوگر  ثحب  رد  تسا و  یزاجم  یاضف  یلاع  یاروش  یراذگتـسایس  داهن  یراصنا  داقتعا  هب 

.دوش داجیا  هنیمز  نیا  رد  دیاب  مه  لقتسم  رثوم و  تالیکشت  نینچمه  دننک ، تیعبت  نآ  زا  همه  ات 
همه درادـن و  دوـجو  دـننک ، یوریپ  نآ  زا  هـمه  دـشاب و  هتــشاد  رثوـم  دنــس  هـک  یعجرم  نوـنکا  مـه هـک  دـنک  یم دـیکات  وا 

یزاجم یاضف  هب  طوبرم  دراوم  همه  ناوت  یمن هک  یتروص  رد.دـنرب  یم شیپ  ار  دوخ  یاهراک  هناگادـج  تروص  هب  اهداهن 
.دوش یراذگنوناق  عجرم  کی  رد  ار 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ملیف یناب  همانزور  دنک -  نییعت  ار  ریگارف  ریوصت  توص و  قیداصم  یزاجم  یاضف  یلاع  یاروش   

 


