
تشذگ هک  یا  هتفه  رد  هاگشناد 
رویرهش 1399) تیاغل 7   1) اه هناسر  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  هدش  رشنم  رابخا  نتلوب 

هاگشناد یمومع  طباور 



بلاطم بلاطم تسرهف   تسرهف

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  زا  مولع  ریزو  ریدقت 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ناراگنربخ ۱هاگشاب 

؟  تسا هدش  زاغآ  ناریا  رد  یسنج  رازآ  هیلع  رازراک  ارچ  ناسانشراک ؛ زوینرظن  ماگن 

یگناخ  تنوشخ  هب  اه  تلود رتشیب  هجوت  یارب  یللملا  نیب دانسا 

انریا هیشاحرد
۲انریا

دوش  یم رازگرب  یساملپید » هصرع  رد  ینارمکح   » رهمتسشن یرازگربخ 

دش  مالعا  همالع  نایوجشناد  دیدج  مرت  یشزومآ  انسیامیوقت 

دوش  یم  رازگرب  اهراکهار » اه و  شلاچ  یگناخ ، تنوشخ   » یسررب انسیارانیبو 

یئابطابط  همالع  هاگشناد  ینابیتشپ  یتامدخ و  روما  هصقانم  ناوخارف 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۱هاگشناد 

یا هناسر مسیلارولپ  هب  یداقتعا  روشک : رد  یا  هناسر یراذگتسایس  زا  داقتنا  رد  هاوخیلع  نیدرف 
درادن  اراشدوجو 

میتسه  روشک  رد  یشورف  هدنیآ  یداصتقا و  طاطحنا  دنور  دهاش  ینموم : داشرف 

لداعت همانزور 
ناب هدید 

ناریا

یلیلحت ، یربخ هاگیاپ 
۲۴ ۲داصتقا

زا دوخ  تادهاشم  ساکعنا  راتساوخ  نابطاخم  یلاجنج ۹۹ / روکنک  هب  سراف  ناربراک  شنکاو 
دندش  ییانورک  روکنک 

سراف یرازگربخ  سراف یرازگربخ 
سراف ۲یرازگربخ 

لتقم  نیرت  لصفم رد  زیگناربداقتنا  بلاطم  یراجاق و  دهع 

همانزور
ناگتخیهرف

همالع هاگشناد  ۱انطع -

یرادازع  دیدج  یاه  هویش مرحم و  کسانم  ییایوپ 

نیالنآ ناریا 
همانزور
ناریا

همالع هاگشناد  ۲انطع -

اه  شور لوصا و  يکينورتکلا ؛ ياوتحم  ديلوت  يشزومآ  هاگراک  زوینایرآيرازگرب 

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

https://www.yjc.ir/fa/news/7473219/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://negaam.news/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%9B-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86/
https://www.irna.ir/news/84019325/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/5010019/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99060605138/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99060504919/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12724
http://www.shara.ir/view/44340/%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1:-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://eghtesaad24.ir/fa/news/76858/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.farsnews.ir/news/13990603000669/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-99
https://www.atnanews.ir/archives/296806/%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%81/
https://www.atnanews.ir/archives/296800/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%A7/
http://www.aryanews.com/News/20200825141914925/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%DA%A9%D9%8A%D8%9B-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7


 « للملا نیب ماظن  زادنا  مشچ نکپ و  نارهت ـ  تاقفاوت  انسیا«

دوش  یم  یسررب  دقن و  ناتسناغفا  تینما  حلص و  یامعم  رهمباتک  یرازگربخ 

دننک  یم یچوپ  ساسحا  نامز  تشذگ  اب  دنزرف  کت ای  دنزرف  نودب  یاه  زویناکسیاهداوناخ

ماظن یتیریدم  یاه  هدر رد  یناحور  هلاس  هبرجت ۴۰  دندش / ریزو  تبون  هب  روهمج  سیئر  ناتسود 
دروخن  شدرد  زویناکسیاهب 

یاه هدنورپ یسررب  ظاحل  زا  میا / هتشاد نونکات  لاس ۹۴  زا  یلاقتنا  بذج و  یورین  دودح ۲۳۴ 
میتسه  زورب  اقترا ،

هاگشناد
همالع

هاگشناد
همالع

همالع هاگشناد  ۲انطع -

تماقا  دیدمت  تالکشم  ات  هاگباوخ  رد  تنوکس  زا  هاگشناد ؛ رد  یجراخ  نایوجشناد  همالعروضح  هاگشناد  انطع -

دوش  یم  رازگرب  رویرهش   ۱۱ یسایس » یسانش  هعماج   » ناونع اب  نیالنآ  یشزومآ  ییابطابطهاگراک  همالع  هاگشناد 

یزاجم تروص  هب  ِیا ) یدرآ  ) عبنم هب  یسرتسد  فیصوت و  درادناتسا  یشزومآ  هاگراک  نیمهدزون 
.دش  ییابطابطرازگرب  همالع  هاگشناد 

دنوش  یم زهجم  طخرب  سیردت  یارب  مزال  یاه  تیحالص هب  یملع  تئیه  زویناکسیایاضعا 

یپ رد  ار  هشقانم  یرتشیب  یرهطم  دقن  مادک  ینیسح / » هسامح   » شراگن یاه  هنیمز رب  یریرقت 
انکیاتشاد 

دوش  یم  رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  رویرهش  لوا  هتفه  یللملا  نیب  یملع و  دادیور  ییابطابط۹  همالع  هاگشناد 

 « راتفر باختنا و  یسایس ، داصتقا   » ناونع اب  نیالنآ  یشزومآ  هاگراک 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۲هاگشناد 

تنرتنیا  رد  وجتسج  یاه  هویش   » ناونع اب  نیالنآ  یشزومآ  هاگراک 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۱هاگشناد 

یزاجم تروص  هب  یملع  تأیه  یاضعا  یزاسدنمناوت  ییازفا و  شناد  ۀرود  نیمود  تسیب و 
دوش  یم  رازگرب 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۱هاگشناد 

ییاروشاع  ینآرق و  راثآ  زا  رشن  رازاب  انکیالابقتسا 

خروم ۹۹/۶/۷  یئابطابط  همالع  هاگشناد  نابز  نومزآ  رد  ناگدننک  مان  تبث  هجوت  ییابطابطلباق  همالع  هاگشناد 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://www.isna.ir/news/99060403116/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://www.mehrnews.com/news/5006982/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://iscanews.ir/news/1076926/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%D9%88%DA%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-...
http://iscanews.ir/news/1078772/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF--%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-...
https://www.atnanews.ir/archives/296785/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B2%DB%B3%DB%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B4-%D8%AA/
https://www.atnanews.ir/archives/296755/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9/
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=12693
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=12692
http://iscanews.ir/news/1078773/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-...
https://iqna.ir/fa/news/3918418/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=12675
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12686
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12684
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12682
https://iqna.ir/fa/news/3918081/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12683


رامآ   + نابلط حالصا رگنس  هب  هاگشناد  لیدبت  ات  یحانج  یاه  بذج

زوین مدرم 
۱قرشم

دوش  یم یسررب  یا  هناسر یزرو  تسایس اراشراکفا و 

یکیناخ  یداه  یداه  روضح  اب  انورک  یا  هناسر تسشن  نیمراهچ  یرازگرب 

زورما طابترا 
۱انسیا

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

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

https://www.mashreghnews.ir/news/1109786/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://www.shara.ir/view/44300/%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99060100982/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C


۶۶
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۱:۳۷



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

ناونع اـب  یـشهوژپ  حرط  یارجا  لاـبند  هب  ناوج ، ناراـگنربخ  هاگـشاب  یکـشزپ  یملع  هورگ  یهاگـشناد  هزوح  شرازگ  هب 
روصنم ییابطابط  » همالع  هاگشناد  نایوجشناد  نیب  رد  یزاجم  شزومآ  تیعـضو  یمـسج و  ناور ، تمالـس  یبایزرا  »
یارجا زا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس  نیـسح  هب  یا  همان لاسرا  اب  یروانف  تاقیقحت و  مولع ، ریزو  یمالغ 

.درک ریدقت  حرط  نیا 
هدش ماجنا  هاگـشناد  نیا  ییوجـشناد  روما  تیریدم  شالت  اب  ییوجـشناد و  تنواعم  تمه  هب  حرط  نیا  تسا ، ینتفگ 

.تسا
/ مایپ یاهتنا  دننک ؟ عافد  نیالنآ  تروص  هب  دوخ  همان  نایاپ زا  همالع  نایوجشناد  هنوگچ  دیناوخب  رتشیب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  درک -  ریدقت  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  زا  مولع  ریزو   

۷۷
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۵۲

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / زوین  ماگن   

نادرم طـسوت  یـسنج  رازآ  زا  ناـشبراجت  هراـبرد  یناریا  نز  راـگن  هماـنزور دـنچ  یرگاـشفا  ماـگن ،  یلیلحت  یربخ /  هاـگیاپ 
.تسا هدش  ناریا  رد   Me_Too شبنج یریگ  لکش زاغآرس  روهشم ، رادمتسایس و 

رازآ هنیمز  رد  ناـشبراجت  زا  راـگن  هماـنزور ناـنز  یاـه  تیاور هب  طوبرم  دنتـسم  ملیف  راـشتنا  زا  سپ  زوینوروی ،  شرازگ  هب 
، ییاه تییوت هتـشر راشتنا  اب  یناریا  ناراـگن  هماـنزور زا  یکی  دوب ، رگرازآ  نارادمتـسایس  ماـن  رکذ  نودـب  هتبلا  هک  یـسنج ،

دنا هدوب ینانز  نارتخد و  هب  زواجت  راک  رد  فلتخم  لاکشا  هب  هک  درک  مهتم  ار  هاگشناد  داتسا  کی  روهشم و  دنمرنه  کی 
.دنا هدوب لماعت  رد  درگاش  ناونع  هب  اه  نآ اب  هک 

هار هب  مارگاتنـسیا  رتـییوت و  رد  یدرو  ماـما ناوـیک  ماـن  هب  یدرف  هیلع  زین  اـه  یرگاـشفا زا  یجوـم  یرگاـشفا ، نـیا  یپ  رد 
ناـنز و هب  یـشوهیب  یوراد  هب  هدوـلآ  یندیـشون  ندـناروخ  زا  سپ  یدرو  ماـما ناوـیک  هک  دوـب  اـعدا  نـیا  اـب  ماوـت  هـک  داـتفا 

.تسا هدرک  زواجت  اه  نآ هب  ددعتم ، نارتخد 
یلو دـش  تشادزاب  ناریا  سیلپ  یوس  زا  درف  نیا  اه ، یرگاشفا نیا  نایرج  رد  یدرو  ماـما ناویک  ماـن  ندـش  هتـسجرب  اـب 

.تسا  Me_Too شبنج تابلاطم  وزج  ارهاظ  زین  روهشم » شاقن   » تشادزاب
« ناـجمداب شراـب   » زنط پـیلک  ناگدـنزاس  یتـقو  تشوـن  شدوـخ  رتـییوت  رد  ارگلوـصا ، هرهچ  روـپ ، یفئار ربـکا  یلع یتـح 

یط ؟ دوش تشادزاب  دیابن  تسا ، شنادرگاش  زا  یرایـسب  هب  زواجت  هب  مهتم  هک  روکذم  دنمرنه  ارچ  دنوش ، یم تشادزاب 
یارب ناینابرق  دیدهت  ای  زواجت و  هب  مهتم  دارفا  نیا  زا  ناینابرق  تیاکـش  حرط  هرابرد  یـضیقن  دض و  رابخا  ریخا  یاهزور 

.تسا هدش  رشتنم  یزاجم  یاضف  رد  تیاکش ، یرگاشفا و  زا  زیهرپ 
هچ دراوـم  نیا  رد  یناـبرق  ناـنز  ـالوصا  میتـسه و  ناریا  رد   Me_Too شبنج روـهظ  دـهاش  یلعف  طیارـش  رد  ارچ  هـکنیا 
رد هـک  تـسا  یتـالاوس  تساـه ، نآ یماـح  دـح  هـچ  اـت  ناریا  هعماـج  رب  مکاـح  گـنهرف  نوناـق و  دـننکب و  دــنناوت  یم راـک 

یئابطابط یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد سیئر   سیئر زازا   مولع   مولع ریزو   ریزو ریدقت   ریدقت

همالع هاگشناد  نایوجشناد  نیب  رد  یزاجم  شزومآ  تیعضو  یمـسج و  ناور ، تمالـس  یبایزرا   » حرط یارجا  زا  یمالغ  روصنم 
.درک ریدقت  یئابطابط »

؟؟ تسا تسا هدش   هدش زاغآ   زاغآ ناریا   ناریا ردرد   یسنج   یسنج رازآ   رازآ هیلع   هیلع رازراک   رازراک ارچ   ارچ ناسانشراک ؛ ؛ ناسانشراک رظن   رظن

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴طباور 

https://www.yjc.ir/fa/news/7473219/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/7473219/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://negaam.news/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%9B-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86/
https://negaam.news/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%9B-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86/


لیکو یدمحا  تمعن  و  ناریا ، یـسانش  هعماج نمجنا  نانز  تاعلاطم  هورگ  ریدم  یزازعا ، الهـش  اب  زوینوروی  یوگو  تفگ
.تسا هدش  حرطم  نادقوقح  و 

یعامتجا تالوحت  ایآ  هک  لاوس  نیا  هب  خساپ  رد  یزازعا  مناخ  « هدرک رتشیب  ار  نادرم  یرگرازآ  هعماج ، رد  نانز  روضح  »
یــشبنج نـینچ  دـهاش  نـیا  زا  شیپ  ارچ  هدــش و  زورما  ناریا  رد   Me_Too شبنج روـهظ  هـب  رجنم  یــصاخ  یگنهرف  و 

الاب نانز  یهاـگآ  اـما  تسا  قباـس  لـثم  دوش ، یم طوبرم  تلود  هب  هک  ییاـج  اـت  یعاـمتجا ، طیارـش  : » دـیوگ یم میدوبن ،
.تسا هتفر 

حرطم نانز  هیلع  یـسنج  یاهزواجت  سپـس  ینابایخ و  رازآ  ناـنز ، هیلع  تنوشخ  هراـبرد  یثحاـبم  ریخا  ههد  ود  یکی  رد 
درف ای  تنوشخ  لماع  هکلب  تسین  رـصقم  ینابرق  هک  هتکن  نیا  هدش و  نانز  یهاگآ  شیازفا  بجوم  رما  نیمه  هدش و 

اـشفا ار  ناش  یگدیدرازآ براجت  دنرـضاح  نالا  لیلد  نیمه  هب  هدش و  زرحم  نانز  زا  یا  هدع یارب  تسا ، رـصقم  رگزواجت 
.دننک

.تسا هتفرگ  تروص  یتخس  هب  هلحرم  نیا  هب  ندیسر  هک  دنچ  ره 
.دشاب هعماج  رد  یسنج  زواجت  رازآ و  نوزفازور  شیازفا  دیاش  رما  نیا  رگید  لیلد  هتبلا 

دیاب اج  کـی  هرخـالاب  دـنریگ و  یم رارق  تیذا  رازآ و  دروم  یلیخ  عومجم  رد  دـننک ، یم حرطم  ار  ثحاـبم  نیا  هک  ینارتخد 
.تفرگ یم تروص  یسنج  رازآ  ییاورپ  یب اب  ماوت  شیازفا  ربارب  رد  یتمواقم 

دیدـپ شیپ  زا  شیب  نـالا  یتعاجـش  نینچ  هناتخبـشوخ  هک  تساوخ  یم تعاجـش  یلیخ  مه  یرگاـشفا  تمواـقم و  نیا 
.تسا هدمآ 

یلو دوب  نالا  زا  رترالاسدرم  لبق  لبق  ههد  دـنچ  ناریا  هعماج  هک  لاوس  نیا  هب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  داتسا  نیا  «
ناریا هعماج  رد  یرالاسدرم  هک  مراد  کش  نم  هتبلا  : » دهد یم خـساپ  نینچ  هدـش ، رتشیب  یـسنج  رازآ  دراوم  نالا  ارچ 

.دشاب ندش  فیعض  لاح  رد 
نادرم زا  یرایــسب  درادــن ، ییاـج  زورما  یاـیند  رد  یرـالاسدرم  هـک  یلاـح  رد  میهجاوـم : سکوداراـپ  کــی  اــب  اــم  عـقاو  رد 

.دننک تیوقت  ناریا  رد  ار  یرالاسدرم  دننک  یم یعس  روشک  نالوئسم  روط  نیمه  هعماج و 
.تسا لبق  زا  رتمک  زورما  ناریا  رد  یرالاسدرم  مرادن  لوبق  نم  نیاربانب 

.هدش رتشیب  هعماج  رد  نانز  روضح  هک  تسا  نیا  شتلع  هدش ، لبق  زا  رتشیب  یسنج  یاهرازآ  ارچ  هکنیا  اما 
.هناخ هب  دندرگرب  دیاب  نانز  هک  دننک  یم طابنتسا  یروف  نم  فرح  نیا  زا  یا  هدع هتبلا 

.دننامب یقاب  هناخ  رد  دنناوت  یمن رگید  نانز  یلو 
.دنراد روضح  هعماج  رد  شیپ  زا  شیب  بتارم  هب  نانز  هک  تسا  یا  هنوگ هب  زورما  یگدنز  طیارش 

.دنراد هناخ هک  ینانز  هچ  دنلغاش ، هک  ینانز  هچ 
.دوش یم جراخ  هناخ  زا  یددعتم  دراوم  رد  مه  راد  هناخ نز 

هـسردم هب  ای  دنک  دیرخ  ات  دوش  یم جراخ  هناخ  زا  ردام ، ناونع  هب  ای  راد  هناخ نز  ناونع  هب  شفیاظو  ماجنا  ماقم  رد  وا 
.دهد ماجنا  ار  شرگید  هرمزور  یاهراک  ای  دنک  هعجارم  شدنزرف 

اب ار  شدوخ  هکنیا  یاـج  هب  یمومع  هصرع  یلو  دـنراد  روـضح  یموـمع  هصرع  رد  راد  هناـخ هچ  لـغاش  هچ  ناـنز  نیارباـنب 
.دوش یم رت  هنارالاسدرم زور  هب  زور  دهد ، قفو  یدودح  ات  مکی  تسیب و  نرق  اب  بسانتم  یناسنا  طیارش 

.تسا هنارالاسدرم  یاضف  نیمه  لوصحم  راک ، یاه  طیحم رد  یسنج  یاهرازآ  ای  ینابایخ  تیذا  رازآ و 
مرج کیرـش  هانگ و  مه ار  ینابرق  هک  یمومع  لیامت  نیا  هرابرد  یزازعا  مناـخ  « تسا رـصقم  یناـبرق  اـم ، گـنهرف  رد  «»

.تسا هنارالاسدرم  شگنهرف  هک  تسا  یا  هعماج تاصتخم  وزج  نیا  : » دیوگ یم دنناد ، یم رگرازآ 
هداد ماجنا  یـصاخ  تکرح  ای  هدـیدنخ  الثم  هکارچ  دـنناد  یم رـصقم  طقف  ار  ینابرق  یتح  تاقوا  زا  یلیخ  ام ، هعماج  رد 

.تسا
یبساـنمان یاـج  رد  اـی  دوـب  هدیــشوپ  یــصاخ  ساـبل  یــسنج ، رازآ  یناـبرق  ِنز  نــالف  دوـش  یم هـتفگ  ناریا  رد  صوـصخب 

.تشاد روضح 

 



هب هک  تسا  هعماج  رد  هدش  هنیداهن  یرالاسدرم  زا  یشان  یسنج ، رازآ  ِینابرق  نانز  نداد  هولج  رصقم  یارب  لیالد  نیا 
.دهد یمن یباختنا  چیه  قح  نانز 

.دسانش یمن تیمسر  هب  نز  یارب  ار  یسنج  هطبار  ِنتشادن  ای  نتشاد  ِقح  الثم 
یـسنج هطبار  نآ  اب  دراد  قح  درم  نآ  راـگنا  دـشاب ، اـهنت  فقـس  کـی  ریز  درم  کـی  کـی  اـب  نز  کـی  هکنیا  فرـص  هب  ینعی 

.درادن تفلاخم  قح  مه  نز  دشاب و  هتشاد 
لاوـس ریز  یعاـمتجا ، طیارـش  رثا  رد  تسرداـن ، شرگن  نیا  اـج  کـی  هرخـالاب  یلو  هتـشاد  دوـجو  هشیمه  یـشرگن  نـینچ 

.دور یم
رگرازآ هیلع  تیاکش  حرط  زا  نانز  زیهرپ  لیالد  زا  یکی  مه  یدمحا  تمعن  « دناد یمن ریصقت  یب ار  ینابرق  مه  نوناق  «»

.دوش نانز  ریگنماد  تسا  نکمم  هک  دناد  یم یا  ینوناق تالکشم  زا  یشان  ار  یسنج 
اه نآ نیب  تیجوز  هقلع  هک  ینز  درم و  ندـش  عمج  هک  میراد  یمالـسا  تازاجم  نوناق  رد  ام  دـیوگ « : یم یدـمحا  یاقآ 

.تسا قالش  مه  شتازاجم  تسا و  فالخ  تسین ،
.دشاب هتفرگن  تروص  یسنج  هطبار  عون  چیه  دندوب ، هدش  عمج  فقس  کی  ریز  هک  نز  درم و  نآ  نیب  رگا  یتح 

نآ روضح  سفن  دـسوبب ، روز  هب  ار  نز  نیا  درم  نآ  دنـشاب و  اهنت  فقـس  کی  ریز  مرحماـن  درم  نز و  کـی  یتقو  نیارباـنب 
هک یا  یـسنج رازآ  تباـب  دـهاوخ  یم نز  نآ  یتـقو  لـیلد  نـیمه  هـب  تـسا و  مرج  فقـس ، کـی  ریز  درم  نـیا  راـنک  رد  نز 
مه شدوخ  نز  نیا  ینعی  یدوب ؟ اهنت  فقـس  کی  ریز  مرحماـن  درم  کـی  اـب  ارچ  وت  دـنیوگ  یم وا  هب  دـنک ، تیاکـش  هدـید 

.هدرک تولخ  درم  نآ  اب  هک  تسا  مرجم 
نیناوـق رد  یـسنج » رازآ   » ماـن هـب  یمرج  هراـبرد  یدـمحا  یاـقآ  « تـسا هدـشن  فـیرعت  ناریا  نیناوـق  رد  یــسنج  رازآ  «»

.میرادن یسنج ” رازآ   “ مان هب  یثحبم  ناریا  رد  ام  دیوگ « : یم ناریا 
.میراد طباور ”  “ ام

.عورشمان ای  دنعورشم  ای  طباور  نیا 
.دنریگ یم تروص  دقع  اب  دنشاب ، عورشم  رگا 

.دنک یم قرف  شتازاجم  هن ، ای  دنشاب  هتشاد  رسمه  هطبار  نیفرط  هکنیا  هب  هتسب  دنشاب ، عورشمان  رگا 
.میراد مه  زواجت ”  “ ثحب کی  اما 

ار شیاعدا  دناوت  یمن ینابرق  تسا ، حرطم  زواجت  ثحب  هک  ییاه  هدـنورپ رد  امومع  تسا و  لکـشم  رایـسب  زواجت  تابثا 
.دنک تباث 

هاگداد رد  ار  ناشفرح  دـنناوت  یمن هکنیا  یارب  دـننک ؛ یمن یوعد  حرط  دـنریگ ، یم رارق  زواجت  ضرعم  رد  هک  یناـنز  اتدـمع 
.دننک تباث 

نیا دریگ ، تروص  یرابجا  ندیسوب  ای  یلامتـسد  طقف  دریگن و  تروص  یلوخد  رگا  : » دیازفا یم هقباساب  نادقوقح  نیا  «
.ناریا نیناوق  قباطم  تسین  زواجت  قادصم 

نیگنس شتازاجم  دشابن ، رادرهوش  ای  دشاب  رادرهوش  نز  هکنیا  هب  هتـسب  شتازاجم  تسا و  هسبالم  عرـش  رد  راک  نیا 
.دوش یم کبس  و 

ییاه تازاجم اب  ناوت  یمن ار  اه  تازاـجم نیا  تسا و  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یعرـش  یاـه  تازاـجم راـک  نیا  یارب  نوناـق  رد 
.درک هسیاقم  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  یمادقا  نینچ  یارب  اپورا  دیدج  قوقح  رد  هک 

هطبار درم  نآ  مرج  هدــش ، هدیــسوب  اـی  یلامتــسد  روز  هـب  یدرم  یوـس  زا  هـک  دــنک  تباــث  دــناوتب  ینز  رگا  تروـص  ره  رد 
.تسا انز  تازاجم  زا  ریغ  مرج  نیا  تازاجم  تسا و  عورشمان 

.تسا کبس  یمرج  نینچ  تازاجم  ینعی 
تالکـشم اهالخ و  مغر  هب  دندقتعم  یـسنج  رازآ  دراوم  یرگاشفا  ناعفادم  « مینادـب لرتنک  لباق  ریغ  ار  اهدرم  دـیابن  «»

نیا عقاو  رد  دوش و  یم نانز  اـب  دروخرب  رد  ناـشراتفر  رب  نادرم  رتشیب  تبقارم  بجوم  اـه  یرگاـشفا نیا  سفن  ینوناـق ،
.دش دهاوخ  ناریا  هعماج  رد  یزاس  گنهرف بجوم  اه  یرگاشفا

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶طباور 



الوصا : » دـیوگ یم روکذـم  یزاس  گنهرف هرابرد  ناریا ، هعماـج  ینونک  یـسنج  گـنهرف  زا  داـقتنا  اـب  نمـض  یزازعا  ـالهش 
.دننکب ار  راک  نیا  دیابن  اهدرم 

ییادـتبا و زیارغ  راـهم  رب  مـئاد  هـکنیا  یارب  تـسا ؛ روآ  مرـش یرما  نـم  رظن  زا  یهاـگ  اـم ، هعماـج  رد  یزاـس  گـنهرف نـیا 
.دنک یم دیکات  نادرم  یناویح 

.دیآ دوجوب  نادرم  رد  وا  رازآ  هب  لیامت  ینز ، ره  ندید  اب  هک  درادن  دوجو  یزیچ  نینچ  الصا  منک  یم رکف  نم 
لباق ریغ  اـهدرم  دوش و  یم هعماـج  قـالخا  مظن و  ندروخ  مه  هب  بجوم  نز  راـتفر  شـشوپ و  عون  ره  هک  گـنهرف  نیا 

.تسا نانز  یسنج  رازآ  قوشم  نوناق ، رانک  رد  گنهرف  نیا  هکارچ  دوش ؛ هتشاذگ  رانک  دیاب  دنلرتنک ،
دهد و رازآ  نابایخ  ای  سوبوتا  ای  یـسکات  رد  ار  ینز  دـناوت  یم درم  کی  هک  یمومع  گنهرف  نیا  اه ، یرگاشفا نیا  رثا  رد 

.تسا نتفر  نیب  زا  لاح  رد  دنک ، توکس  تلاجخ  طرف  زا  ای  شیوربآ  سرت  زا  وا  دشاب  هتشاد  نانیمطا 
یـسنج یاهرازآ  هدرتسگ  یاشفا  زا  یزاجم  یاضف  رد  یناریا  ناـنز  زا  یخرب  ریخا ، یاـهزور  رد  »؟ ناـنز هیلع  ناـنز   » ارچ «

ناشناردـپ نارهوش و  یوـس  زا  نارتـخد  ناـنز و  زا  یعاـمتجا  یاـه  یدازآ ندـش  دودـحم  زاـس  هنیمز ار  نآ  دـندرک و  داـقتنا 
.دنتسناد

ناـنز و کرتـشم  روـضح  اـب  یمـسر ، گـنهرف  اـب  وـسمه  یتارظن  ناـیب  اـب  یناریا  نادـنمرنه  زا  یخرب  زین  رتـشیپ  نینچمه 
هجاوـم یتـمرح  یب اـب  دـشاب ، هناـمرتحم  اـعقاو  شراـتفر  هـک  ینز  دـندوب  هـتفگ  اـی  هدرک و  تفلاـخم  اـه  هاگـشزرو رد  نادرم 

.دوش یمن
.دنناد یم نانز ” هیلع  نانز   “ مایق قادصم  ار  یتارظن  نینچ  نیدقتنم ، زا  یخرب 

دنناوت یم اه  نآ دـنتردق و  رد  نادرم  ام  هعماج  رد  لاـح  ره  هب  : » دـیوگ یم ناـنز  هیلع  ناـنز  هدـیدپ  هراـبرد  یزازعا  ـالهش 
.دننکب دیابن  هچ  دننکب و  دیاب  هچ  نانز  دنیوگب 

تعاـطا هعماـج  رد  موـسرم  تردـق  زا  دنتــسه و  تردـق  رد  ناـشدوخ  دـبال  دــننز ، یم ییاـه  فرح نـینچ  هـک  ییاـه  مناـخ
.دننک یم

.دنا طابترا رد  تردق ” رد  نادرم   “ اب مه  نانز  زا  رگید  یا  هدع
یرادقم مه  امـش  ات  دینک  هدایپ  ار  نانآ  لوبقم  یاهراجنه  دیاب  دـیتسه ، هطبار  رد  دـنمتردق  نادرم  اب  نز  کی  هک  یتقو 

.دیروآ تسدب  تردق 
.دنروآ یمن تسد  هب  ار  الاب  هدر یاه  تردق ناریا  هعماج  رد  نانز 

نآ ریظن  اپمه و  اب  ناشدوخ  هنادرم  یاه  شزرا اهراجنه و  لوبق  اب  دننک  یعـس  دنراچان  نانز  زا  یا  هدع طیارـش ، نیا  رد 
.دننکب نادرم 

.دوش یم نایب  فلتخم  روص  هب  اه  فرح نیا 
.دوش بلقنم  دیاب  ارچ  مویداتسا  رد  نز  کی  هک  ممهف  یمن الصا  نم 

.تسا تنوشخ  عوضوم  هک  تسا  یدرف  ندرک  ینابرق  عقاو  رد  دوش ، هتفرگ  لزنم  زا  نز  جورخ  یولج  هکنیا  اما 
هتـشاد روـضح  هعماـج  رد  دوـش و  جراـخ  هناـخ  زا  هغدـغد  یب دـناوتب  نز  اـت  دوـش  نـما  هعماـج  طـیحم  دـیاب  هـک  یلاـح  رد 

.دشاب
بیجع و هویـش  کی  نیا  مینک ، ینادـنز  ار  نز  مینکن و  نما  ار  هعماـج  هکنیا  اـما  تسا  لوقعم  یتساوخرد  نما ، هعماـج 

.تسا لوقعمان  بیرغ و 
.دریگ یم تروص  هناخ  لخاد  رد  یسنج  یاهرازآ  زا  یهجوت  لباق  شخب  هک  میرذگب  : » دوزفا نایاپ  رد  یزازعا  مناخ  «

.مینک نما  مه  ار  هناخ  دیاب  ام  ینعی 
.تسا یگدنز  یاج  نیرت  کانرطخ هناخ  یناکم ، ره  نس و  ره  تیعقوم و  ره  رد  سک  ره  یارب 

، نانز یارب  یگدنز  ناکم  نیرت  کانرطخ هک  تسا  هداد  ناشن  اپورا ، رد  نانز  هیلع  تنوشخ  هب  طوبرم  تاقیقحت  اه  لاس
.تسا هناخ  اقافتا 

.مینک نما  ار  اه  نآ مینک  یعس  هکنیا  رگم  دنتسین ؛ نما  اه  هناخ نیاربانب 

 



نارتخد و نانز و  یارب  هناخ  یاضف  ندوب  نماان  هرابرد  « میراد زاین  یمالـسا  تازاـجم  نوناـق  زا  لقتـسم  یا  هحیـال هب  «»
نینچ : » دیوگ یم یدـمحا  تمعن  تسیچ ، ناشتازاجم  دـنهد  شرازآ  ای  دـننک  زواجت  وا  هب  رتخد  کی  ناگتـسب  رگا  هکنیا 

.دراد فعاضم  تازاجم  یمرج 
.مراحم اب  یانز  مه  هتفرگ  تروص  زواجت  مه  یدراوم  نینچ  رد  نوچ 

.تسا مادعا  مرج  نیا  تازاجم 
.دشاب هدش  بکترم  ار  یمرج  نینچ  ردپ  رگا  یتح 

هک یدرف  تازاجم  دـشاب ، هتفرگن  تروص  یزواجت  دـشاب و  هتـشاد  تیاـضر  رتخد  رگا  یتح  یدراوم  نینچ  رد  هک  میرذـگب 
.تسا مادعا  هدش ، مراحم  اب  یانز  بکترم 

ای زواجت  بکترم  هک  تسا  یتقو  زا  رت  کبس رایـسب  شتازاجم  دنک ، یلامتـسد  ای  دسوبب  ار  شرتخد  روز  هب  یدرف  رگا  اما 
.دشاب هدش  انز 

ای ناـنز  یهاوخداد  عناوم  زا  یکی  رتخد ، کـی  نادـنواشیوخ  مادـعا  تازاـجم  دـنا  هتفگ ناریا  نیناوق  نیدـقتنم  زا  یخرب  «
.دنک تیاکش  دناوت  یم رت  تحار ینابرق  دشابن ، مادعا  زواجتم  درف  تازاجم  رگا  هکارچ  تسا ؛ نارتخد 

.تسین ینادنچ  توافت  تدم  ینالوط سبح  مادعا و  نیب  : » دیوگ یم لکشم  نیا  هرابرد  یدمحا  یاقآ 
ینادـنز لاـس  تسیب  یلو  دوش  یمن مادـعا  ردـپ  نآ  دـنک ، تیاکـش  زواـجت  مرج  هب  شردـپ  زا  یرتخد  رگا  مه  اـیلارتسا  رد 

.دوش یم
یسنج رازآ  هک  یا  هحیال میـشاب ؛ هتـشاد  یمالـسا  تازاجم  نوناق  زا  ادج  یلقتـسم  هحیال  دیاب  ام  مدقتعم  نم  عقاو  رد 

.دنک صخشم  ار  یسنج  ینابرق  زا  مزال  یاه  تیامح فیرعت و  ار 
.دورب درادن  ییاج  تسا ، هداد  یسنج  رازآ  ار  وا  هک  دنک  تیاکش  شردپ  زا  رتخد  کی  رگا  نالا 

.دنک یگدنز  هناخ  نامه  رد  دیاب  هرابود  ادرف 
.ندرک یگدنز  یارب  تشادن  ییاج  وا  انیمور ، یارجام  نامه  رد  الثم 

.دنک یگدنز  شردپ  هناخ  رد  دوب  راچان 
هک دـیوگب  شرهوش  هب  تسین  رـضاح  هتفرگ و  رارق  زواـجت  دروم  رادرهوش  نز  هک  ما  هدـید ار  یدراوم  نم  نیا ، رب  هوـالع 

.هدرک زواجت  نم  هب  ینالف 
.دهد یم مقالط  دوش ، ربخاب  عوضوم  نیا  زا  مرهوش  رگا  دیوگ  یم هکنوچ 

.دوش یم تیامح  روطچ  هدیدرازآ  درف  زا  هک  تسا  نیا  بلطم  لصا  : » دیازفا یم راک  هنهک لیکو  نیا  «
.مینک راک  هچ  زواجتم  اب  هک  میتسه  نیا  لابند  طقف  ام 

.درک تیامح  دیاب  روطچ  هدیدرازآ  درف  زا  هک  مینک  رکف  مه  عوضوم  نیا  هب  دیاب  یلو 
یلو میراد  یزاس  گنهرف هب  زاین  ام  هدرک ، زواجت  وا  هب  ینالف  دـیوگ  یمن شرهوش  هب  قالط ، سرت  زا  نز  هک  یدراوم  رد 
میوگ یم نم  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دنک و  تیامح  هدیدرازآ  نانز  زا  دـیاب  نوناق  تسین ؛ یزاس  گنهرف بلطم ، همه 

.میراد زاین  یمالسا  تازاجم  نوناق  زا  لقتسم  هحیال  کی  هب  ام 
.تسا مهم  ام  یارب  هدیدرازآ  نانز  یعامتجا  نیمات 

.دوش هانپرس  یب یسنج ، رازآ  مرج  هب  شناگتسب  زا  تیاکش  حرط  زا  دعب  دیابن  هدیدرازآ ، رتخد  ای  نز 
، منک تیاکـش  مردپ  زا  رگا  هک  تسا  نیا  دنا ، هجاوم ناشردپ  یـسنج  رازآ  اب  هک  ینارتخد  یاه  هغدـغد نیرت  مهم زا  یکی 
وت دـیوگب  وا  هب  تـسا  نـکمم  رهوـش  هـکارچ  دـشکب  ار  وا  شرهوـش  تـسا  نارگن  نز  یتـقو  مـنک ؟ یگدـنز  اـجک  دـیاب  ادرف 

.دنک یمن تیاکش  زواجتم  زا  هک  تسا  مولعم  یتشاد ، یشقن  دنک ، ادیپ  ار  وت  هب  زواجت  تارج  ینالف  هکنیا  رد  تدوخ 
شردـپ زا  دـنک  یمن تارج  هک  تسا  یعیبط  دـنک ، نوریب  هناـخ  زا  ار  وا  شزواـجتم  ردـپ  تسا  نارگن  رتـخد  هک  یتـقو  اـی  و 

.دنک تیاکش 
.یعامتجا نیمات  هن  دنک  یم تیامح  نوناق  هن  ینز  نینچ  زا 

.دوش مادعا  وا  تیاکش  زا  دعب  تسا  نکمم  شیومع  ای  شردپ  هک  تسین  نیا  شا  هغدغد رتخد  نآ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸طباور 



.تسا یهانپرس  یب یهانپ و  یب شا  هغدغد
.دنک تیاکش  وا  زا  دورب  هک  دراد  ترفن  هدنهدرازآ  ای  زواجتم  درف  زا  ردق  نآ  وا  دنک ، تیامح  وا  زا  نوناق  رگا 

«

۷۷
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۳۸



هیشاحرد یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / انریا   

یناـهج و ناـهنپ ، یمدـیپا  کـی  ناـینابرق و  تمالـس  هدـننکدیدهت  هدـمع ، عیاـش و  یلکــشم  ناوـنع  هـب  یگناـخ  تنوـشخ 
.دوش یم هتخانش  ناور  تمالس  هزوح  رد  راد  همادا

تالکـشم هـب  رجنم  درف  یناور   تمالــس  یاـه  هـبنج رگید  رد  دـناوت  یم ینامــسج  تالکــشم  رب  هوـالع  یگناـخ  تنوـشخ 
.دوش درف  رد   یددعتم 

قیرط زا  دادرم  هبنش ۶  جنپ  زور  ییابطابط  همالع  هاگشناد  هداوناخ  قوقح  ییوجـشناد  یملع  نمجنا  رظنم ،  نیمه  زا 
.درک رازگرب  اهراکهار  اه و  شلاچ یگناخ : تنوشخ  یقوقح  یسررب  ناونع  اب  یتسشن  نیالنآ ،» رانیبو  »

همالع هاگشناد  یباـیزرا  تراـظن و  ریدـم  ناـنز و  تاـعلاطم  هورگ  یملع  تاـیه  وـضع  یفیـس ،" اـتیهانآ   " تسـشن نیا  رد 
تاـیه وضع  یراـفغ " یدـه  ، " یگناـخ یاـه  تنوـشخ زا  یریگـشیپ  رد  اـه  تلود هلخادـم  شقن  صوـصخ  رد  ییاـبطابط ،
رواشم یعامتجا و  یگنهرف  تنواعم  یبایزرا  تراـظن و  یزیر ، هماـنرب  ریدـم  لـلملا و  نیب  یمومع و  قوقح  هورگ  یملع 

رد ناـنز  هـیلع  تنوـشخ  عـنم  نیناوـق  هسیاـقم  عوـضوم  اـب  هداوناــخ  ناــنز و  روـما  رد  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 
هاگــشناد و سردــم  لــلملا ، نـیب  قوــقح  یرتــکد  هتخوــمآ  شناد  یمیهاربا ،" همطاــف   " سنوــت و یزلاــم و  یاــهروشک 
هب یللملا  نـیب  دانــسا  رد  یگناــخ  تنوـشخ  زا  یریگــشیپ  یواــکاو  ناوـنع  اــب  کدوــک  نز و  هداوناــخ  قوــقح  رگــشهوژپ 

.دنتخادرپ ینارنخس 
اه تنوشخ  نتفای  همادا  هرابرد "  للملا   نیب  قوقح  رایداتسا  یفیس  " اتیهانآ    " نانخس شرازگ ،  نیا  لوا  تمسق  رد 

عجرم نیرتـــمهم  ناوـــنع  هــب  تــلود   " شقن و  ناـــمروشک " رد  ثـــحب  نـــیا  نتـــشاد  یتیاـــمح  هـــبنج  "، " راـــمآ دوـــبن  "، "
 . دش رشتنم   یگناخ  یاه  تنوشخ شهاک  یارب  یلام " عبانم  تردق و  ندوب  اراد  و  یراذگتسایس  

هیلع تنوشخ  هب  طوبرم  نیناوق  تنوشخ و  عاونا  هرابرد  یرافغ  یده  ینارنخس  حورشم  مود ،  تمـسق  رد  همادا و  رد 
دانـسا رد  هنایارگ  هلخادم  درکیور  یللملا و  نیب  یاهراکوزاس  هرابرد  یمیهاربا   همطاف  نانخـس   زین  و   یزلام   رد  نانز  

.دیناوخ یم ار  للملا  نیب 
تردـق زا  اـجبان  هدافتـسا  هب  تنوشخ  یلک  روط  هب  تفگ : نآ  عاونا  تنوشخ و  صوصخ  رد  یراـفغ  نآ  عاوناو  تنوشخ 

.دوش یم هتفگ  یدرف  قوقح  اه و  یدازآ هیلع 
 . دشاب زین  یسنج و ...  یناور ، یدام ، عون  زا  دناوت  یم هکلب  تسین  یمسج  افرص  تنوشخ 

اه تنوشخ ریاس  هب  تبـسن  ار  نآ  یاه  بیـسآ هدرک و  دیکات  یناور  یاه  تنوشخ رب  ناسانـشراک  زا  یخرب  یتح  اسب  هچ 
.دنناد یم رتشیب 

هب طوبرم  یاـه  ثحب صوصخ  رد  یراـفغ  یدـه  ناـنز  هیلع  تنوشخ  هب  طوـبرم  نیناوـق  هنیمز  رد  یقیبـطت  یـسررب  کـی 
عنم نیناوـق  یزلاــم  رد  تـفگ : سنوـت  نوــچ  یروــشک  اــب  نآ  یقیبــطت  هسیاــقم  یزلاــم و  روــشک  رد  یگناــخ  تنوــشخ 

یگناخ یگناخ تنوشخ   تنوشخ هبهب   اهاه   تلود تلود رتشیب   رتشیب هجوت   هجوت یارب   یارب یللملا   یللملا نیب نیب دانسا   دانسا

هداوناــخ قوـقح  رگــشهوژپ  هاگــشناد و  سردــم  لــلملا ، نـیب قوـقح  یرتـکد  هتخوـمآ  شناد یمیهاربا » همطاــف  - » اــنریا نارهت -
اـه و تلود هجوـت  دروـم  یللملا  نیب دانـسا  رد  شیپ  زا  شیب  مـهم  هلاـسم  کـی  ناوـنع  هـب  ناـنز  هـیلع  تنوـشخ  هزورما  دـیوگ : یم

.دش یم یقلت  یصوصخ  هزوح  ناونع  هب  نیا  زا  شیپ  ات  هک  یرما  تسا ؛ هتفرگ  رارق  اهنآ  هلخادم 
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.تسا حرطم  یلک  تروصب  هکلب  درادن  صاصتخا  نانز  هب  افرص  تنوشخ 
.تسا هدش  هجوت  یصاصتخا  تروصب  نانز  هیلع  تنوشخ  عنم  نیناوق  هب  سنوت  رد  هکیلاح  رد 

.دش بیوصت  نیودت و  هیهت ، نز  ناناد  قوقح  زا  یعمج  طسوت  یزلام  رد  تنوشخ  عنم  نوناق 
 . دوش یم لماش  ار  یزلام  هنکس  مامت  نوناق  نیا 

.مینک یم هجوت  عابتا  هب  اهنت  اهروشک  نیناوق و  زا  یخرب  رد  ام  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
.دراد دیکات  تقوم » یاه  هناخ  » رب تنوشخ  عنم  نوناق  یزلام  رد  تفگ : یو 

.درب یم هانپ  اجنآ  هب  هدید  بیسآ  درف  هک  تسا  یا  هناخ تقوم ، هناخ 
هب ناوتاـن  لاـسگرزب  اـی  تیلوـلعم  یاراد  ناوتاـن  لاـسگرزب  کدوـک ، درم ، نز ، دـناوت  یم هدـید  بیـسآ  درف  نـیا  نـینچمه 

.دشاب نس  تلوهک  لیلد 
.تسا اه  هدنورپ هب  یگدیسر  تعرس  رد  یزلام  روشک  رد  نیناوق  نیا  تبثم  تاکن  زا  یکی  دوزفا : هاگشناد  داتسا  نیا 

.تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  یدج  رایسب  ریبدت  کی  ناونع  هب  هکیروط  هب 
.دریگب رارق  یسررب  دروم  لیکشت و  هدنورپ  دیاب  تعاس  ات ۲۴  هک  تروص  نیا  هب 

.تسا یطاخ  درف  تشادزاب  رگید  هلاسم  نینچمه 
.دوشن کیدزن  هدید  بیسآ  درف  هب  یتدم  یارب  ای  دنیزگ و  ینکس  دوخ  تماقا  لحم  رد  ای  هک  لکش  نیا  هب 

رما نیا  هکلب  تـسین  درف  رـسمه  افرـص  دوـش  یم تبحـص  هدـننز  بیـسآ  درف  زا  یتـقو  یزلاـم  نیناوـق  رد  دوزفا : یراـفغ 
.دوش یم زین  نز  ای  درم  قباس  رسمه  لماش 

ار دـنوش  یم مرج  نیا  بکترم  هک  ینارگید  یتـح  هکلب  دوـش  یم نادـنواشیوخ  لاـح  لـماش  نوناـق  نیا  اـهنت  هـن  یفرط  زا 
.دوش یم لماش  زین 

یروآ عـمج  یارب  رگا  یتـح  دوـش و  کـیدزن  یناـبرق  درف  هب  هاـگداد ، رد  هدـنورپ  هـب  یگدیـسر  زا  لـبق  اـت  دـیابن  یطاـخ  درف 
.دشاب ارسداد  هزاجا  اب  دیاب  دوش ، یم  کیدزن  هناخ  نآ  هب  شلاوما 

همه زا  دوـش ، یم رود  هناـخ  نآ  زا  هک  یطاـخ  صخـش  هک  دـنک  رداـص  یرارق  دـیابن  زین  هاـگداد  هک  تـسا  نـیا  رگید  هـتکن 
.دراد همادا  تیعضو  ندش  صخشم  ات  هاتوک  یتدم  یارب  اهنت  تیمورحم  نیا  دوش و  مورحم  اه  ییاراد لاوما و 

.تسا یزلام  نیناوق  نیرتمهم  زا  زاب  نآ  یاه  شور تراسخ و  ناربج  ثحب  دوزفا : هاگشناد  داتسا  نیا 
هدش دراو  همدص  نازیم  عون و  دریگب و  رظن  رد  ار  تراسخ  ناربج  دـیاب  تامدـص  هب  تبـسن  هنافـصنم  یتریـصب  اب  هاگداد 

.دهد رارق  یسررب  دروم  ییاسانش و  ار 
دیاب نما  هناخ  رد  درف  تماقا  نینچمه  ینابرق و  درف  نامرد  تراسخ و  ناربج  اـیو  یلاـم  همدـص  عون  ره  نوناـق  نیا  رد 

.دوش ظاحل  اه  تراسخ نازیم  یسررب  رد  هک  دشاب  یدراوم  وزج 
.دنک یم قرف  تیعضو  سنوت  روشک  دروم  رد  داد : همادا  یو 

هجوت نانز  ثحب  هب  اهنت  افرـص و  یگناخ  تنوشخ  ثحب  هب  دراد و  یزاـتمم  هاـگیاج  یبرع  یاـهروشک  نیب  رد  روشک  نیا 
.دراد

...و نادرم  ناـنز ، ناـکدوک ، دارفا  هـمه  لـماش  تـسا و  یلک  تنوـشخ  عـنم  نیناوـق  یزلاـم  رد  هـک  تـسا  یلاــح  رد  نـیا 
.دوش یم

هاـنپ اـجنآ  هـب  تنوـشخ  ناـینابرق  هـک  دوـب  نـما  هناـخ  زین  دــش  ینیب  شیپ  سنوـت  رد  هـک  یمادــقا  نـیلوا  تـفگ : یراــفغ 
.دوشن کیدزن  ینابرق  درف  هب  دوش و  رود  اجنآ  زا  دیاب  رازآ  هب  مهتم  درف  دنرب و  یم

کمک امتح  تلود  درادن ، یلام  تعاضب  یطاخ  درف  رگا  دوش و  ینابرق  درف  هب  دیاب  هک  تسا  یلام  یاه  کمک رگید  هتکن 
.دنک یم

.دوش یم هتفرگ  رظن  رد  یتیامح  یاه  متسیس ینابرق  یارب  نینچمه 
هب نیناوق  دوجو  مغر  یلع  لاس ، نایلاس  اـت  یماـظن  یاـهورین  هک  تسا  نیا  سنوت  یاـه  شلاـچ زا  یکی  دوزفا : یراـفغ 

.درکن مادقا  هداوناخ  رتسب  رد  تنوشخ  ندرک  یقلت  یصوصخ  یگنهرف و  طیارش  لیلد 

 



.دش حالصا  رما  نیا  نامز  یط  رد  زاب  یلو 
.درک یم هجوت  تفرگ ، یم تروص  هتسب  یاهرد  تشپ  رد  هک  یتنوشخ  ره  هب  تلود  هک  یا  هنوگ  هب 

.دش هجوت  شیپ  زا  شیب  شزومآ  ثحب  هب  سنوت  رد  نینچمه 
.دوب زین  یعامتجا  نارگنامرد  ناراکددم و  لماش  مه  یطاخ و  درف  ینابرق و  درف  لماش  مه  اه  شزومآ نیا 

تبسن روشک  نیا  رد  یگناخ  تنوشخ  رامآ  انورک  نارود  رد  زاب  سنوت  رد  رثوم  نیناوق  دوجو  اب  تفگ : یرافغ  تیاهن  رد 
نیناوق اـم  اـهروشک  زا  یرایـسب  رد  هچرگا  هک  دـناسر  یم ار  موهفم  نیا  هتکن  نیا  دوـب و  رتـالاب  رگید  یاـهروشک  ریاـس  هب 

.دنتسه هجاوم  یتالکشم  اب  لمع  رد  اهنآ  زا  یرایسب  اما  میراد  رثوم  بوخ و 
تنوشخ ثحب  رد  یللملا  نیب  یاهراکوزاس  صوصخ  رد  یمیهاربا  همطاف  یگناخ  تنوشخ  یللملا و  نیب  یاهراکوزاس 

.تسا هدش  هجوت  یگناخ  تنوشخ  ثحب  هب  فلتخم  لاکشا  هب  ددعتم  دانسا  رد  تفگ : یگناخ 
نیا لـیلد  هـب  تـسا  مزـال  دنتـسه و  نآ  وـضع  زین  اـهروشک  زا  یرایـسب  هـک  تـسا  ییاـه  نویـسناونک دانــسا  نـیا  زا  یکی 

.دننک ارجا  ار  نآ  دافم  تیوضع 
یگناخ یاه  تنوشخ ثحب  هب  صاخ  روط  هب  هک  دراد  دوجو  زین  یمومع  عمجم  یاه  همانعطق اه ، نویـسناونک رب  هوـالع 

.دنا هدرک  هجوت 
.تسا هتفرگ  رظن  رد  تنوشخ  قیداصم  زا  یکی  ار  نانز  هیلع  ضیعبت  عون  ره  یمومع  عمجم  هیمالعا  لاثم  یارب 

اهنآ هـلمج  زا  هـک  دوــش  یم هجوــت  یراــتخاس  یاــه  تـلع هـب  ــالومعم  ناــنز  هــیلع  تنوــشخ  یاــه  شرازگ رد  دوزفا : یو 
.تسا نانز  هیلع  یراتخاس  یاه  ضیعبت

هب فلتخم  موسر  بادآ و  گنهرف و  رب  ینتبم  یاه  تنوشخ ثحب  نادرم ، نانز و  نایم  رباربان  ماظن  طابترا و  یاه  ثحب
.دوش یم  هجوت  یراتخاس  للع  ناونع 

هجوـت یـصوصخ  مـیرح  ناوـنع  هـب  رتـشیب  یگناـخ  تنوـشخ  هلاـسم  هـب  نـیا  زا  لـبق  اـت  رگا  دوزفا : هاگـشناد  داتـسا  نـیا 
هجوـت یعاـمتجا  رما  کـی  ناوـنع  هـب  رتـشیب  یگناـخ  تنوـشخ  ثـحب  هزورما  دـندرک ، یمن یا  هلخادـم اـه  تـلود دـش و  یم

زا تفر  نورب  یارب  ار  ییاـه  هار دـنهد و  رارق  هجوت  دروـم  ار  دـندش  یم نآ  ببـس  هک  یللع  تسا  هدـش  یعـس  دوـش و  یم
.دنهد رارق  هجوت  دروم  تیعضو  نیا 

.تفرگ رارق  هجوت  دروم  اه  تلود یرثکادح  تالخادم  ساسا  نیا  رب 
یللملا نیب  دانـسا  رد  هنایارگ  هلخادم  یاهدرکیور  صوصخ  رد  یمیهاربا  للملا  نیب  دانـسا  رد  هنایارگ  هلخادم  درکیور 

هدام رد  نیودت و  لاسرد ۱۹۹۳  هک  تسا  نانز  هیلع  تنوشخ  اب  هلباـقم  فورعم  هیمـالعا  حرطم ، دانـسا  زا  یکی  تفگ :
.دوش یم قالطا  یراگنا  مرج  عون  ره  ناونع  اب  نآ  زا   ۴

.تسا هیوناث  یریگشیپ  یعون  هیمالعا  نیا  دندقتعم  ناسانشراک  زا  یا  هدع
یگنهرف یقوقح ، یسایس ، تیهام  اب  یریگشیپ  یاه  هویـش دیاب  هک  تسا  هدمآ  نآ  یاهدنب  زا  یکی  رد  هک  یا  هنوگ  هب 

.دریگ رارق  هجوت  دروم  ...و 
هنیمز نیا  رد  فلتخم  یاـه  هاـگن دوـش و  هجوـت  هیوناـث  یریگـشیپ  هب  مه  هیلوا و  یرگـشیپ  هب  دـیاب  مه  یوـحن  هب  ینعی 

.دریگ رارق  هجوت  دروم 
.دننک یبایزرا  ار  هناریگشیپ  یاه  تسایس دیاب  اه  تلود هک  تسا  نیا  هیمالعا  نیا  رد  رگید  دروم 

.دنهدب رییغت  ار  اهنآ  دیاب  دنتسین  شخبرثارگا  ریخ و  ای  دنتسه  شخبرثا  ایآ  هک  انعم  نیا  هب 
.ریخ ای  دنتسه  رثوم  هک  دریگب  تروص  ییاه  یسررب دیاب  زین  یریگشیپ  هنیمز  رد  هدش  ارجا  ریبادت  هرابرد  نینچمه 

لاــس ۱۹۹۳ یناــهج  سنارفنک  هیمــالعا  یگناــخ  تنوــشخ  صوــصخ  رد  یللملا  نــیب  دانـــسا  رگید  زا  دوزفا : یمیهاربا 
.تسا

ییاـهراکهار عـفر و  ناـنز  هیلع  تنوـشخ  دـننک  شـالت  ینوناـق  تامادـقا  قـیرط  زا  دـیاب  اـهروشک  هیمـالعا ، نیا  یاـنبم  رب 
.دننک حرطم 

ددص رد  دنک و  یم یسررب  ار  تنوشخ  تلع  دنک ، تازاجم  ار  یطاخ  درف  هکنیا  یاج  هب  هک  تسا  یتلود  رایـشوه  تلود   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۱طباور 



.دیآ یم رب  نآ  عفر 
.تسا یتیبرت  یشزومآ و  ماظن  ثحب  تسا ، حرطم  هیمالعا  نیا  رد  هک  یرگید  ثحب  یفرط  زا 

نیکـست نز ، یارب  یطاخ  درف  تازاجم  هچرگا  دوش  یم  حرطم  هدـش و  هجوت  هنایارگ  هلباـقم  درکیور  هب  هیمـالعا  نیا  رد 
.تسین اشگهار  اما  دشاب  هدنهد 

هچ مادک  ره  دنریگب  دای  اهناسنا  همه  نآ  بلاق  رد  دوش و  راک  یمسر  ریغ  یمسر و  تیبرت  ماظن  رد  تسا  رتهب  نیاربانب 
.دنراد رگیدکی  لابق  رد  ییاه  تیلوئسم قوقح و 

.دنریگب دای  ار  رگیدکی  اب  تروشم  وگو و  تفگ  یاه  تراهم دارفا  دوش  یم یعس  روحم  نیا  رد  عقاو  رد 
درکیور ود  نیب  یلداـعت  دـیاب  متـسه  دـقتعم  اـما  تـسین  تازاـجم  فذـح  رب  مدـیکات  هـچرگ  تـفگ : هاگـشناد  داتـسا  نـیا 

.تسا هناریگشیپ  هفک  زا  رت  نیگنس هنایارگ  هلباقم  درکیور  هفک  یللملا  نیب  دانسا  زا  یرایسب  رد  هنافساتم  هک  دشاب 
، یـشزومآ یاـه  هزوح رد  مزـال  تامادـقا  یریگـشیپ و  رب  هک  تسا  یمومع  عمجم  هماـنعطق  رگید  دروـم  دوزفا : یمیهاربا 

.دوش یم هجوت  یگنهرف  یعامتجا   یداصتقا ، ینوناق ،
.دننیبب ار  مزال  یاه  شزومآ زین  نایضاق  نارومام و  ناراک ، ددم  دیاب  هک  تسا  هدش  دیکات  شزومآ  ثحب  رد 

ار هناریگشیپ  درکیور  مه  هنایارگ و  هلباقم  درکیور  مه  هک  تسا  رـشب  قوقح  یاروش  همانعطق  دراوم  رگید  زا  تفگ : یو 
.دراد

ییاـه قادــصم اـه  تنوـشخ ثـحب  رد  هـتفرگ و  رارق  هجوـت  دروـم  هـیلوا  لـحارم  رد  یریگــشیپ  ثحاـبم  هماـنعطق  نـیا  رد 
.دروآ یم

تـسا هدش  یا  هژیو هجوت  ناگیار  یا  هرواشم تامدـخ  نیجوز و  شزومآ  نیدـلاو ، شزومآ  رب  همانعطق  نیا  رد  نینچمه 
.دننک راتفر  رگیدکی  اب  هنوگچ  دنریگب  دای  هداوناخ  یاضعا  دوش و  مک  اه  شنت ات 

تنوـشخ قـفاوم  یلقاـع  ناـسنا  چـیه  ناـنز ، هـیلع  تنوـشخ  ثـحب  رد  عـقاو  رد  تـفگ : تیاـهن  رد  هاگــشناد  داتــسا  نـیا 
.تسا فلتخم  یاهروشک  رد  قیداصم  رس  رب  ثحب  اهنت  هکلب  دنک  یمن دییات  ار  نآ  تسین و 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هیشاحرد ام -  نایم  یدرد  یگناخ  تنوشخ   

انریا ام -  نایم  یدرد  یگناخ  تنوشخ   

۶۶
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۱۷



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

یمومع و یراذگ  تسایس یملع  سنارفنک  یتامدقم  یاه  تسشن هلسلس  زا  هسلج  نیمهن  رهم ، یرازگربخ  شرازگ  هب 
رد ات ۱۶  تعاس ۱۴  زا  هامرویرهش ۱۳۹۹  هبنش ۱۱  هس یـساملپید » هصرع  رد  ینارمکح   » عوضوم اب  یمالـسا  ینارمکح 

.دوش یم رازگرب  اردص  یمالسا  یناسنا  مولع  یاه  شهوژپ زکرم 
هتیمک سیئر  نارهت و  هاگــشناد  ناــهج  تاــعلاطم  هدکــشناد  یملع  تـئیه  وــضع  یدزیا  داؤــف  تســشن  نـیا  ناــنامهم 

ییابطابط و همالع  هاگشناد  داتسا  داشمرخ  رقابدمحم  یمالـسا و  یناسنا  مولع  یللملا  نیب هرگنک  نیمـشش  للملا  نیب
.دوب دنهاوخ  یمالسا  تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  قباس  سیئر 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب یساملپید » » یساملپید هصرع   هصرع ردرد   ینارمکح   ینارمکح  » » تسشن تسشن

یناـسنا موـلع  یاـه  شهوژپ زکرم  رد  داـشمرخ  رقابدـمحم  یدزیا و  داوـف  روـضح  اـب  یـساملپید » هـصرع  رد  ینارمکح   » تســشن
.دوش یم رازگرب  اردص  یمالسا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۲طباور 

https://www.mehrnews.com/news/5010019/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5010019/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


.دراد هدهعرب  ار  تسشن  نیا  یریبد  مه  هاگشناد  سردم  رگشهوژپ و  ناخاباب  اضریلع 
.دنیامن لصاح  سامت   ۰۲۱ هرامش ۶۶۴۰۹۰۵۶ ـ  اب  دنناوت  یم تسشن  نیا  رد  تکرش  یارب  نادنم  هقالع

۶۶
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۰۶



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

ات یلیـصحت ۱۳۹۹  لاس  لوا  لاسمین  یـشزومآ  میوقت  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  انـسیا ، شرازگ  هب 
.دش صخشم  هاگشناد  نیا  نایوجشناد  هفاضا  فذح و  دحاو ، باختنا  یدنبنامز  ساسا  نیا  رب  درک و  مالعا  ار   ۱۴۰۰

رد هاگشناد  نیا  لاس ۹۹  دورولادیدج  نایوجـشناد  دحاو  باختنا  مان و  تبث  ییابطابط  همالع  هاگشناد  مالعا  ساسارب 
هرداص یاه  لمعلاروتـسد روشک و  شزومآ  شجنـس و  نامزاس  یوس  زا  یماسا  مـالعا  ساـسارب  یلیـصحت  عطاـقم  هیلک 
صاـخ دراوـم  نویــسیمک  زا  زوـجم  تفاـیرد  نودــب  ناـمهم  نایوجــشناد  ماـن  تـبث  دریگ و  یم تروـص  هاگــشناد  یوـس  زا 

.تسین ریذپ  ناکما  هاگشناد 
باختنا مان و  تبث  هاگـشناد  زا  هزاجا  بسک  نودـب  هدـش  نییعت  ررقم  ناـمز  رد  هک  ینایوجـشناد  زا  هتـسد  نآ  نینچمه 

.دنرادن لیصحت  همادا  قح  دنوش و  یم بوسحم  لیصحت  زا  فرصنم  دننکن  دحاو 
نایوجشناد یلیصحت  لوا  لاسمین  هفاضا  فذح و  دحاو و  باختنا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  دیکأت  ساسارب  نینچمه 

باختنا هب  تبـسن  دـنناوت  یم هامرویرهـش  اـت ۱۲  زا ۱۰  یاـه ۹۸  یدورو اـت  لـبقام  یاـه ۹۶ و  یدورو زا  یــسانشراک  هرود 
هام نیا  ات ۲۵  دوش و  یم زاـغآ  هامرویرهـش  زا ۲۲  نایوجـشناد  نیا  هفاضا  فذـح و  نینچمه  دـننک و  مادـقا  دوخ  دـحاو 

.دراد همادا 
.دراد همادا  هام  نیا  ات ۲۶  دوش و  یم زاغآ  هامرویرهش  زا ۱۳  اه  یدورو یمامت  ریخأت  اب  دحاو  باختا  نینچمه 

زاغآ هامرویرهـش  زا ۱۵  زین  سانــــشراک  هرود  یارب  ییاـــبطابط  همالع  هاگشناد  نایوجـشناد  ناـمهم  ماـن  تـبث  نـینچمه 
.دوش یم

یاه ۹۸ یدورو ات  لبقام  یدورو ۹۶ و  زا  دشرا  یسانشراک  هرود  نایوجـشناد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  مالعا  ساسارب 
اه نآ هفاضا  فذح و  یارب  زین  هام  نیا  ات ۲۵  دنهد و ۲۲  ماجنا  ار  دوخ  دحاو  باختنا  دنناوت  یم هامرویرهش  ات ۱۲  زا ۱۰ 

.تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد 
.دوش یم ماجنا  هامرویرهش  نامه ۱۵  زین  هاگشناد  نیا  نایوجشناد  نامهم  مان  تبث  عقاو  رد 

باختنا دریگ و  یم ماجنا  هامرویرهش  ات ۱۲  زا ۱۰  زین  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یرتکد  هرود  نایوجـشناد  دحاو  باختنا 
.دریگ یم ماجنا  هامرویرهش  زین ۱۳  یرتکد  دشرا و  یسانشراک  هرود  ود  یاه  یدورو یمامت  ریخأت  اب  دحاو 

مالعا ابقاعتم  یلیصحت  عطاقم  یمامت  رد  دیدج  یاه  یدورو دحاو  باختنا  نامز  هدرک  دیکأت  ییابطابط  همالع  هاگشناد 
.دوش یم

باختنا نامز  زا  لبق  دیاب  دنتسه  یلام  یهدب  یاراد  هک  هیرهـش  تخادرپ  لومـشم  نایوجـشناد  زا  هتـسد  نآ  نینچمه 
یارب دحاو  باختنا  مان و  تبث  تروص  نیا  ریغ  رد  دننک  مادقا  هدکـشناد  اب  دوخ  هیرهـش  فیلکت  نییعت  هب  تبـسن  دحاو 

.دوب دهاوخن  ریذپ  ناکما  اه  نآ
مایپ یاهتنا 

دشدش مالعا   مالعا همالع   همالع نایوجشناد   نایوجشناد دیدج   دیدج مرت   مرت یشزومآ   یشزومآ میوقت   میوقت

زا یرتکد  دشرا و  یسانشراک  یسانشراک ، عطاقم  نایوجشناد  دحاو  باختنا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یشزومآ  میوقت  ساسارب 
.دوش یم زاغآ  هامرویرهش   ۱۰

 

https://www.isna.ir/news/99060605138/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99060605138/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF


۵۵
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۱:۴۸



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.دننک هعجارم   https://meeting.atu.ac.ir/ch/family کنیل : هب   دنناوت  یم  رانیبو  رد  تکرش  تهج  نادنم  هقالع   

نیناوق هسیاقم  "، " یگناـخ تنوشخ  زا  یریگـشیپ  رد  اـه  تلود  هلخادـم  شقن  ، " انـسیا نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
نیب دانــسا  رد  یگناــخ  تنوــشخ  زا  یریگــشیپ  یواــکاو  "، " سنوــت یزلاــم و  یاــهروشک  رد  ناــنز  هــیلع  تنوــشخ  عــنم 
تئیه وـضع   ) یفیـس اـتیهانآ  ینارنخـس  روـضح و  اـب  هک  تـسا  راـنیبو  نـیا  یاـه  لصفرـس  نیواـنع و  هـلمج  زا  یللملا ،"

نیب یمومع و  قوقح  هورگ  یملع  تئیه  وضع   ) یرافغ یدـه  ییاـبطابط ،) همالع  هاگشناد  نانز  تاعلاطم  هورگ  یملع 
یم رازگرب  کدوک ) نز و  ، هداوناخ رگـشهوزپ  هاگـشناد و  سردـم   ) یمیهاربا همطاف  و  ییاـبطابط ) همالع  هاگشناد  للملا 

.دوش
یلا تعاـس ۱۸  هام ۹۹ ، رویرهـش  هبنـشجنپ ۶  زور  اـهراکهار ،" اـه و  شلاـچ  یگناـخ : تنوشخ  یقوقح  یـسررب   " راـنیبو

.دوش یم  رازگرب  تنرتنیا  رتسب  رد  یزاجم و  تروص  هب  ، ۲۰
.دننک هعجارم   https://meeting.atu.ac.ir/ch/family کنیل : هب   دنناوت  یم  رانیبو  رد  تکرش  تهج  نادنم  هقالع 

مایپ یاهتنا 

۵۵
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۸:۰۱

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

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

جرد خیرات  زا  سپ  زور   ۱۰ تدم   هب  خیرات ۹۹/۶/۵  زا  هصقانم  رد  تكرش  طيارـش  زا  عالطا  ىارب  دنناوت  یم  نايـضاقتم   
.دنیامن لصاح  سامت  دانسا  تفایرد  یگنهامه  یارب  هاگشناد ۰۲۱۴۴۷۳۷۵۵  تاکرادت  هرادا  اب  یهگآ ،

.دنیامن مالعا  داتس  هناماس  قیرط  زا  تمیق  داهنشیپ  دنناوت  یم  نایضاقتم  تسا  رکذ  هب  مزال   

رويرهش هبنشراهچ ٥  تمیق  داهنشیپ  تامدخ  دادرارق  اضاقت  مرف  یصاصتخا  طیارش  یمومع  طیارش  ناوـخارف  یهگآ   
.air يپاچ هخسن  ۳۴ دیدزاب :  ١٢٧٢٤ ربخ : هرامش   ١٣:٠٠  - ١٣٩٩

ماـجنا دراد  رظن  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یناـبیتشپ  یتامدـخ و  روما  هصقاـنم  ناوخارف 
.دیامن راذگاو  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  ینابیتشپ  یتامدخ و  روما  زا  یخرب 

جرد خیرات  زا  سپ  زور   ۱۰ تدم   هب  خیرات ۹۹/۶/۵  زا  هصقانم  رد  تكرش  طيارش  زا  عالطا  ىارب  دنناوت  یم  نايـضاقتم   
.دنیامن لصاح  سامت  دانسا  تفایرد  یگنهامه  یارب  هاگشناد ۰۲۱۴۴۷۳۷۵۵  تاکرادت  هرادا  اب  یهگآ ،

دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب اهراکهار » » اهراکهار اهاه  وو   شلاچ   شلاچ یگناخ ، ، یگناخ تنوشخ   تنوشخ  » » یسررب یسررب رانیبو   رانیبو

اـه و شلاـچ  یگناـخ ، تنوـشخ  یقوـقح  یـسررب   " راـنیبو ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  هداوناـخ  قوـقح  ییوجـشناد  یملع  نمجنا 
.دنک یم  رازگرب  ار  اهراکهار "

یئابطابط یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ینابیتشپ   ینابیتشپ یتامدخ  وو   یتامدخ روما   روما هصقانم   هصقانم ناوخارف   ناوخارف

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

https://www.isna.ir/news/99060504919/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99060504919/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12724
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12724


.دنیامن مالعا  داتس  هناماس  قیرط  زا  تمیق  داهنشیپ  دنناوت  یم  نایضاقتم  تسا  رکذ  هب  مزال 
رويرهش هبنشراهچ ٥  تمیق  داهنشیپ  تامدخ  دادرارق  اـضاقت  مرف  یـصاصتخا  طیارش  یمومع  طـیارش  ناوـخارف  یهگآ 

.air يپاچ هخسن  ۳۴ دیدزاب :  ١٢٧٢٤ ربخ : هرامش   ١٣:٠٠  - ١٣٩٩
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط   << رابخا تسیل  ir/ZHqdd۹

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  یئابطابط -  همالع  هاگشناد  ینابیتشپ  یتامدخ و  روما  هصقانم  ناوخارف   

۵۵
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۰۲۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / اراش   

روـشک رد  یا  هناـسر یراذگتــسایس  زا  داــقتنا  رد  هاوــخیلع  نـیدرف  اراـش ||-)  ) ناریا یموـمع  طـباور  یناــسر  عــالطا  هـکبش 
.دوب یتنس  یاه  هناسر رصع  رد  هک  تس  یتسایس نامه  ام ، روشک  رد  یا  هناسر یراذگتسایس  هنافسأتم  تفگ :

.درادن دوجو  یا  هناسر مسیلارولپ  هب  یداقتعا 
.دیوگب مشچ  ام  هب  دریذپب و  ار  نآ  ربخ  ندینش  زا  دعب  هک  مینیب  یم یکی  هراومه  ار  بطاخم 

.درک دهاوخ  داجیا  لکشم  ام  یارب  یبرغ  یا  هناسر ییارگ  ترثک ندیدن 
یداـه رتکد  روضح  اـب  یا » هناـسر یزرو  تسایـس یمومعراـکفا و   » عوضوم اـب  یعاـمتجا  رما  اـنورک و  تسـشن  نیمراـهچ 

( نـالیگ هاگـشناد  یملع  تئیه وضع   ) هاوـخیلع نیدرف  رتـکد  و  ییاـبطابط ) همالع  هاگشناد  یملع  تئیه وضع   ) یکیناـخ
.دش رازگرب  نیالنآ  تروص  هب هبنشود ۹۹/۶/۳ 

، میتـفرگ هلـصاف  یتنــس  یاـه  هناـسر رــصع  زا  لـبق  لاـس  هـکنیا ۲۰  ناــیب  اــب  دوـخ  نانخــس  یادــتبا  رد  هاوـخیلع  نـیدرف 
نیا تایصوصخ  ءزج  ار  نییاپ  هب  الاب  زا  طابترا  ای  لک و  لقع  یناب ، هزاورد تاطابترا ، ندوب  هفرط کی دننامه  ییاه  یگژیو
زمرق راـکدوخ  رازاـب و  تردــق ، تراـجت و  تسایــس ، هیامرــس و  لـثم  یمیهاــفم  یلک  لکــش  هـب  تـفگ : درمــشرب و  رــصع 

یا یدـج ثحب  تشاد و  دوجو  یتنـس  یاه  هناـسر رد  هک  دـننک  یم هراـشا  یـسایس  تردـق  رازاـب و  هناـگود  نآ  هب  مادـکره 
.دوب

هجوـت و لـباق  تردــق  یاراد  یلوـمعم  دنورهــش  هـکنیا  هـلمجزا  دــتفا  یم یبوـخ  تاـقافتا  دــیدج ، یاــه  هناــسر ندــمآ  اــب 
ای لـک  لـقع  راـصحنا  زا  اوـتحم  دـیلوت  دـهد و  یم تـسد  زا  ار  دوـخ  تـیمها  ربـخ  یناـب  هزاورد ثـحب  دوـش ، یم یــسوملم 

.دوش یم جراخ  یلصا  هناسر 
تسایـس و هـلمجزا  یگدـنز ، یاـه  هـصرع هـمه  دوـش و  یم نوـگرگد  دـیدج  یا  هناـسر رــصع  رد  اـم  تـسیز  یلک  روـط  هـب   

.دنوش یم یلومعم  راتفر  هب  روبجم  یزاجم ، یاضف  رد  یگدنز  ندرک و  تیئوت  اب  نارادمتسایس 
.میتسه دهاش  مه  یسایس  تاماقم  رد  ار  ندوب  یلومعم  یترابع  هب 

.تس یمومعراکفا یدعب  هلأسم 
ریخا یاه  ههد یط  هک  هچنآ  زا  توافتم  دـندرک ، یم ثحب  لاس ۲۰۰۰ م  زا  لبق  ناصـصختم  هک  یکیمانید  ییایوپ و  نآ 

مسیلارولپ مسیلارولپ هبهب   یداقتعا   یداقتعا روشک : : روشک ردرد   یایا   هناسر هناسر یراذگتسایس   یراذگتسایس زازا   داقتنا   داقتنا ردرد   هاوخیلع   هاوخیلع نیدرف   نیدرف
درادن درادن دوجو   دوجو یایا   هناسر هناسر

: تـفگ روـشک  رد  یا  هناــسر یراذگتــسایس  زا  داــقتنا  رد  هاوــخیلع  نــیدرف  اراـش ||-)  ) ناریا یموـمع  طــباور  یناــسر  عــالطا  هـکبش 
مسیلارولپ هب  یداقتعا  .دوب  یتنس  یاه  هناسر رصع  رد  هک  تس  یتسایس نامه  ام ، روشک  رد  یا  هناسر یراذگتسایس  هنافسأتم 

ندـیدن .دـیوگب  مشچ  اـم  هـب  دریذـپب و  ار  نآ  ربـخ  ندینـش  زا  دـعب  هـک  مـینیب  یم یکی  هراوـمه  ار  بطاـخم  .درادـن  دوـجو  یا  هناـسر
عوـــضوم اـــب  یعاـــمتجا  رما  اـــنورک و  تســـشن  نیمراـــهچ.درک  دـــهاوخ  داـــجیا  لکــــشم  اـــم  یارب  یبرغ  یا  هناـــسر ییارگ  ترثـــک
( ییابطابط همالع  هاگشناد  یملع  تئیه وضع   ) یکیناخ یداه  رتکد  روضح  اب  یا » هناسر یزرو  تسایس یمومعراکفا و  »

 

http://www.shara.ir/view/44340/%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1:-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.shara.ir/view/44340/%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1:-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


.دوش یم تسا ،
.تسا هدمآرد  ریوصت  هب  هدش و  ندرکدصر  لباق  لاتیجید ، یاضف  رد  زیچ  همه  ندش  یریوصت  اب  مه  یمومعراکفا 

کی اــی  مینیبــب  یگتفــشآ  کــی  ار  نآ  هـکنیا  دراد ؛ نآ  زا  اــم  هاــگن  عوـن  هـب  یگتــسب  یا  هناــسر مسیلاروـلپ  زا  اــم  تـشادرب 
.لامرن تیعضو 

.دراد دوجو  تیعضو  نیا  یاهدمایپ  هرابرد  مه  ییاه  ینارگن ًاتعیبط  قایتشا  نیا  رانک  رد    
.تس یعقاو راتفر  یزاجم و  راتفر  یرگشنک ، یعامتجا  تارییغت  اه ، ینارگن نیا  زا  یکی 

.دش میهاوخ  نادنورهش  نایم  یلبنت  یعون  راچد  ام  دندقتعم  دنتسه و  نیبدب  یا  هدع
.ددرگ یمرب لاریاو  رصع  لثم  یتاحالطصا  هب  مود ، ینارگن 

ندـش هدـید علو  هک  میتسه  یدـیدج  درف  روهظ  دـهاش  یعامتجا  یاـه  هکبـش شرتسگ  روهظ و  اـب  هک  تسا  نیا  هلأـسم 
.دراد

.دور یم راک  هب  لاریاو  حالطصا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب    
تمـس نیا  هب  یدرایلیم  یاه  لوپ هک  دـنربب  هجوت » تعنـص   » تمـس هب  ار  دوخ  عیانـص  دـننک  یم شالت  اـهروشک  مک  مک

.تفر دهاوخ 
یاهدـمایپ هک  دـننز  یم ییاـهراک  هب  تسد  ندـش ، هدـید نـیا  رد  هـک  دـنوش  هدـید  هـک  دـنراد  تـسود  یلکـش  ره  هـب  دارفا 

.دراد یعامتجا 
.تساه نآ زا  یکی  یلعجرابخا 

هب هک  دـش  ثعاب  انورک  دوزفا : انورک  یلک  تاظحالم  اب  اه  ینارگن نیا  طاـبترا  هراـبرد  نـالیگ  هاگـشناد  یملع  تئیه وضع 
.میوش باترپ  نارود  نیا  هب  میوش و  نیشن  هناخ یلبق  یزیر  همانرب نودب  هرابکی و 

درک و روهظ  رت  گنررپ رایـسب  دوب ، هدرک  هراـشا  نآ  هب  ههد ۸۰ م  رد  رلفات  نیولآ  هک  کـینورتکلا  هداوناـخ  نارود ، نیا  رد 
.دش هتسباو  تنرتنیا  هب  تاروما  همه 

، اـه نآ زا  یرایـسب  رد  هک  درک  اوـتحم  دـیلوت  یلکـش  هـب  سکره  هـک  دوـب  نارود  نـیا  رد  تاـعالطا  ناراـبمب  یدـعب  هـتکن    
.میدید فلتخم  لاکشا  هب  ار  ندوب  طلغ زا  ییاه  هگر
.دوب مایا  نیا  رد  ندش  هدید شطع  یدعب ، قافتا 

دندرک ییاهراک  ندـش  هدـید نیا  سپ  رد  دارفا ، زا  یلیخ  درک و  رتشیب  ار  ندـش  هدـید شطع  نیا  انورک ، زا  یـشان  یاوزنا 
.درک رت  هتفشآ ار  اضف  هک 

.دیما یاج  مه  دراد و  دوجو  ینارگن  یاج  مه  دراوم ، نیا  همه  رد 
.دشاب یا  هناسر یزرو  تسایس نودب  دناوت  یمن یعامتجا  یاه  هناسر رد  راتفر  شنک و  یسررب 

هنیمز رد  اــم  هـک  هــچنآ  درک : ناوــنع  تــخادرپ و  اــنورک  نارود  رد  یا  هناــسر یاــه  تسایــس دــقن  هــب  هــمادا  رد  هاوــخیلع 
.هناسر تیریدم  ات  دور  یم یا  هناسر لرتنک  تمس  هب  یا  هزادنا ات  میتسه ، دهاش  یا  هناسر یزرو  تسایس

هزادــنا ناـمه  هـب  مـه  یمــسر  یاـه  هناـسر رد  مـینیب ، یم یعاـمتجا  یاــه  هکبــش رد  هـک  هزادــنا  ناــمه  هـب  رگید  فرط  زا 
.میدوب دهاش  ار  ضیقن  دض و  رابخا  یگتفشآ و 

.دناد یمن ار  شدوخ  فیلکت  هک  یناشیرپ  یمومعراکفا  هب  دوش  یم رجنم  هلأسم  نیا 
.تسا هدوب  فیعض  نارود  نیا  رد  هک  تس  یا هناسر یراذگتسایس  رد  تیفافش  ثحب  یدعب ، عوضوم    

.منک هراشا  نآ  هب  مناوت  یم هک  تسیرگید  عوضوم  تیعجرم  عجارم و 
فیلکت یمومعراـکفا  دـننک ، تبحـص  دـنیایب و  نادـیم  هب  نارکفتم  ناـگبخن و  دـشاب و  رت  گـنررپ یموـمع  هزوـح  ردـقچره 

.دورب رتربتعم  عجارم  غارس  دناوت  یم تسناد و  دهاوخ  ار  شدوخ 
.دنراد تبحص  قح  هکنیا  مغر  یلع تسین  زاب  نارکفتم  ناگبخن و  نیا  یارب  اضف  اما 

هتـشادن یطلغ  تاعالطا  یزاجم  یاضف  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  راـظتنا  دـیابن  اـه ، نآ یارب  هصرع  ندوب  هتـسب  اـب  نیارباـنب 
.میشاب

 



نامه ام ، روشک  رد  یا  هناسر یراذگتسایس  هنافـسأتم  درک : روشک  رد  یا  هناسر یراذگتـسایس  زا  داقتنا  رد  نایاپ  رد  یو 
.دوب یتنس  یاه  هناسر رصع  رد  هک  تس  یتسایس

.درادن دوجو  یا  هناسر مسیلارولپ  هب  یداقتعا 
.دیوگب مشچ  ام  هب  دریذپب و  ار  نآ  ربخ  ندینش  زا  دعب  هک  مینیب  یم یکی  هراومه  ار  بطاخم 

.درک دهاوخ  داجیا  لکشم  ام  یارب  یبرغ  یا  هناسر ییارگ  ترثک ندیدن 
.تخادرپ نخس  داریا  هب  یکیناخ  یداه  همانرب  نیا  لوا  شخب  رد  تس  ینتفگ

ییاضر ابیرف  زا : شرازگ 

۵۵
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ناریا ناب  هدید  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   /  ۲۴ داصتقا یلیلحت  ، یربخ هاگیاپ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هعومجم ریز  یشهوژپ  یاه  هاگتسد زا  هک  تسا  راب  نیمجنپ  نیا  یراج  لاس  رد  تفگ : ناریا  داصتقا  رظن  بحاص  نیا   
تاــماقم مـشچ  یوــلج  رد  ار   OECD یـشهوژپ یاـه  شرازگ یناـهج و  کـناب  یاـه  شرازگ مـنک  یم اـضاقت  هناـگ  هـس یاوـق 

.دنراذگب ام  روشک 

زا ار  ناریا  یتعنـص  هعـسوت  دـنهاوخ  یم هک  دراد  یّتوق  طاقن  لاح  نیع  رد  دراد ؛ صخاش  نیا  هک  ییاه  یتساک همه  اـب   
عضوم زا  اجنآ  دندرک  رشتنم  دنتسه   MIT دراوراه و ناصـصختم  هک  یدیلک  نارکفتم  راثآ  اه  نآ دننک  یریگدر  لاناک  نیا 
دیریگ یم شیپ  رد  ار  طاطحنا  هار  ییارگ  فرصم  جیورت  یدیلوت و  هینب  زا  تلفغ  قیرط  زا  دنیوگ  یم هعسوت  حطس  لیلحت 

.دینک ادیپ  تاجن  دیناوتب  تسا  لاحم  و 

شخب یریذـپ  بیـسآ  تدـش  دـشاب  هدرک  دراو  کوـش  هزادـنا  ره  هب  ناریا  رد  ّیلم  صلاـخان  دـیلوت  هـب  زرا  خرن  کوـش  نآ   
هدوب روـشک   GDP تیلک هب  هدـش  دراو  یاـه  بیـسآ ربارب  ود  نآ  یریذـپ  بیـسآ  هـک  تـسه  یا  هزادـنا هـب  ناریا  رد  تـعنص 

.تسا

، اب ار  ناریا  یداصتقا  یاضف  هتـشذگ ، هتفه  دـنچ  رد  روهمج ، سییر یوس  زا  یداـصتقا  شیاـشگ  مـالعا  اـب   - ۲۴ داصتقا
.تسا هدرک  هجاوم  رگا  اما و 

یگرزب قافتا  هک  دراد  نانیمطا  تلود  یداـصتقا ، شیاـشگ  حرط  ندـش  ییاـهن  اـب  هک  دیـسر  یم رظن  هب  ادـتبا  رد  دـنچره 
هک هدـشن  ییاهن  زونه  یداـصتقا  شیاـشگ  حرط  اـهنت  هن  هک  داد  یم ناـشن  داد ، خر  لـمع  رد  هچنآ  اـما  داد ، دـهاوخ  خر 

.دراد دوجو  نآ  یراذگرثا  نازیم  هرابرد  یدایز  تاماهبا  زین ، ارجا  تروص  رد  یتح 
هک دننک  یم حرطم  ار  لاوس  نیا  دنا و  هدرک هاگن  حرط  نیا  هب  رظنم  دنچ  زا  هتشذگ  یاه  هتفه رد  یداصتقا  ناسانـشراک 

ردــق هـچ  تـسین  صخــشم  دــننک ، تقفاوـم  مدرم  هـب  یتـفن  فلــس  قاروا  شورف  اــب  هییاــضق  هوـق  سلجم و  رگا  یتـح 
.دراد دوجو  دوش  روهشم  یداصتقا  شیاشگ  هب  هک  یدح  ات  نآ  یدج  ریثات  هب  ناوت  یم

هب هتشذگ  یاه  زور رد  هک  تسا  یناسانشراک  زا  یکی  ییابطابط -  همالع  هاگشناد  داتسا  نادداصتقا و  ینموم –  داشرف 

میتسه میتسه روشک   روشک ردرد   یشورف   یشورف هدنیآ   هدنیآ یداصتقا  وو   یداصتقا طاطحنا   طاطحنا دنور   دنور دهاش   دهاش ینموم : : ینموم داشرف   داشرف

زا یعوـنتم  فـیط  هیاـم  دـنور  نـیا  دوـش و  یم هدـهاشم  ناریا  یداـصتقا  درکلمع  رد  طاـطحنا  دـنور  کـی  هتــشذگ  هلاـس  دــنچ  یط 
هماـع ناـیم  رد  هچ  ناگدـننکدیلوت و  ناـیم  رد  هچ  روـشک و  یریگ  میمـصت ماـظن  حطـس  رد  هـچ  ینهذ  یاـه  یگتفـشآ اـه و  ینارگن

.دننک یم هبلاطم  ار  ناریا  داصتقا  رد  یشیاشگ  دوجو  مامت  اب  همه  هدش و  مدرم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۷طباور 
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اب شتفلاـخم  لـیلد  داـصتقا  نـید و  هســسوم  رد  دوـخ  ریخا  یاـه  تبحــص رد  هـتخادرپ و  یداـصتقا  شیاـشگ  حرط  دـقن 
.تسا هدرک  حیرشت  ار  تلود  حرط 

ادیپ شیازفا  یتآ  یاه  لاس رد  تفن  تمیق  ًالامتحا  یخرب  هتفگ  هب  رگا  تفگ : ییابطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  داتسا 
شا یراج روما  نارذگ  یارب  شدوخ  لاس ۱۳۹۹  هجدوب  دافم  ساسا  رب  دراد و  رارق  یهدـب  رد  هرخرخ  ات  هک  یتلود  دـنک 
هداد رارق  راک  روتسد  رد  مه  ار  یزاسراکهدب  یاه  هار زا  یعونتم  فیط  هداد و  ار  شورف  لباق  ییاراد  ره  شورف  نامرف 

یط تفگ : یو  ؟ دـنکب دـناوت  یم هچ  دریگ ؛ یم شدوـخ  هنارگن  هتوـک  یاـه  هیور ناـگورگ  هـب  ار  یدـعب  تـلود  تموـکح و  و 
زا یعونتم  فیط  هیام  دـنور  نیا  دوش و  یم هدـهاشم  ناریا  یداصتقا  درکلمع  رد  طاطحنا  دـنور  کی  هتـشذگ  هلاس  دـنچ 

نایم رد  هچ  ناگدـننکدیلوت و  نایم  رد  هچ  روشک و  یریگ  میمـصت ماظن  حطـس  رد  هچ  ینهذ  یاه  یگتفـشآ اه و  ینارگن
.دننک یم هبلاطم  ار  ناریا  داصتقا  رد  یشیاشگ  دوجو  مامت  اب  همه  هدش و  مدرم  هماع 

نیا یدـیلک  نکر  کـی  دـش  مولعم  داد و  ار  شیاـشگ  هدـعو  یروـهمج  سییر یاـقآ  باـنج  هتـشذگ  هتفه  هک  یناـمز  اـما    
ناتـسود تسه ؛ دـیلوت  هـب  ندرک  تـشپ  یرورپ و  ـدّلوم  ریغ  یـشورف و  هدـنیآ  زا  یدـیدج  باـب  کـی  ندـش  زاـب  شیاـشگ 
یطارفا ندـنار  هیـشاح  هب  قیرط  زا  ناوت  یم اـیآ  هک  دـنتخادرپ  عوضوم  نیا  حرط  هب  داـصتقا  نید و  تاـعلاطم  هسـسوم 
داصتقا داتـسا  هن ؟ ای  میـشاب  هتـشاد  هعماج  تیعـضو  دوبهب  شیاشگ و  هب  یدیما  مشچ  نآ  زا  هقلطم  عاطقنا  دـیلوت و 

هب مینک  یم رورم  ار  تسا  هدـش  رادـیدپ  اـیند  رد  هک  یتـالوحت  هیواز  نـیا  زا  هـک  یناـمز  تـفگ : ییاـبطابط  همالع  هاگشناد 
.تسا یفنم  شسرپ  نیا  هب  عطاق  یعطق و  خساپ  دوش  یم هدهاشم  حوضو 

دیدـپ یروشک  رد  شخب  التعا  رادـیاپ و  ارگ ، هعـسوت  شیاشگ  تسا  لاحم  دوب ؟ هچ  هامریت  مروت  لـماع  دـیناوخب : رتشیب 
یدیلوت ارگ و  هعسوت دیلوت  زا  تیامح  هملک  قیقد  یانعم  هب  دیلوت و  ینف  یملع - یاه  ناینب هب  هجوت  هکنیا  نودب  دیایب 

.دریگب رارق  راک  روتسد  رد  تسا  روحم  ییاناوت  ییاناد و  هک 
یزیچ ًاـقیقد  دور و  یم رامـش  هب  ناریا  یـسایس  داـصتقا  رد  هدـنهد  ناـکت رایـسب  هتبلا  یتاـیح و  رایـسب  هلاـسم  کـی  نـیا 

یریگ و میمــصت یاـه  دـنیارف راو  ماـظن  تروـص  هـب  زورما  هدـنیازف و  یجیردـت و  تروـص  هـب  هـک  یناـمز  زا  لاـس  دودح ۳۱ 
راـظتنا دـنا ، هدرک دوـخ  هـشیپ  ار  یرورپ  ـدّلوم  ریغ  یرورپ و  تـنار  دـنا و  هدرک دــیلوت  هـب  تـشپ  ناریا  رد  عباـنم  صیــصخت 

هب کـیرحت  هک  تسا  هدـننک  نارگن  رایـسب  یاـه  زادـنا مشچ اـب  زاـس و  هعجاـف  هـنیزه ، رپ  تیاـغ  هـب  راـظتنا  کـی  شیاـشگ 
ار یعمج  تایح  ماظن  ناکرا  همه  یگداتفا  درکراک  زا  جراخ و  یایند  هب  ّتلذ  یاـه  یگتـسباو قیمعت  یمارآاـن و  بوشآ و 

.درادن یشوخ  تبقاع  نیا  دراد و  لابند  هب 
روشک یساسا  یریگ  میمـصت ماظن  نهذ  ندرک  نشور  یارب  هلاسم و  نیا  اب  ههجاوم  رد  داد : همادا  ینموم  داشرف  رتکد 

.مینک هدافتسا  شور  ود  زا  میناوت  یم
.مینک هتسجرب  ار  تفن  شورف  شیپ  حرط  یارجام  یاه  یدمآراکان ضقانت و  اه و  یتسردان هکنیا  شور  کی 

یاـه هزیگنا دــینک و  یم دــیلوت  هـب  تـشپ  هـک  یناــمز  یناوـنع  ره  تـحت  مـیهد  ناــشن  یداــینب  روـط  هـب هـکنیا  رگید  شور 
.دوش رتهب  لاوحا  عاضوا و  دیشاب  هتشاد  راظتنا  دیابن  دیرب  یم نیب  زا  ار  ّدلوم  یراذگ  هیامرس

سأــی و داــجیا  تموــکح و  زا  ییادز  تیعورـــشم  رظنم  زا  هژیو  هــب  ار  هلاـــسم  نــیا  یاـــه  هــنیزه میـــشاب  رداـــق  اـــم  رگا 
هب هـک  یتکــالف  رقف و  رظن  زا  هـک  ییاــه  بیــسآ تـّلم و  ناــگبخن  ناــگتخیهرف و  هژیو  هـب  تـّلم و  ناــیم  رد  یگدروـخرس 

دوجو دیما  نیا  دیاش  مینک  راکشآ  ار  دوش  یم هتـشاذگ  یدوبان  هب  ور  هک  یتسیز  طیحم  دنک و  یم لیمحت  مدرم  تیرثکا 
هعجاف روحم و  تنار  هعـسوت و  دـض  یاه  درکیور تحابق  دوش و  عوقو  زا  لبق  هعقاو  جالع  هللا  ءاـش نا هک  دـشاب  هتـشاد 

.دوش المرب  یا  هزادنا هب  نآ  یاه  یزاس
یارب تابـسانم  نیا  ناعفن  یذ دـساف  یاه  شـالت بذاـک و  یاـه  هروش لد  زا  روشک  یـساسا  یاـه  یریگ میمـصت ماـظن  اـت 
قیقد یاـنعم  هب  هک  دـنهد  رارق  یریـسم  رد  ار  روـشک  دـنیایب و  شوـه  هـب  تـیعقاو  یراکتـسد  طـلغ و  یاـه  سردآ نداد 

لوا هنیزگ  زا  ییاه  هشوگ هب  مینک  یم شالت  ام  هسلج  نیا  رد  نیاربانب  دوش ؛ رهاظ  شخب  دـیما  یاـه  زادـنا مشچ هملک 
دنهاوـخ یم یمارگ  نارگتموـکح  رگا  هـک  میراذـگب  مود  تمــسق  یور  ار  ثـحب  یلــصا  زکرمت  اـما  میــشاب ، هتــشاد  هراـشا 

هک یرگید  روـج  دـنیوشب و  دـیاب  ار  اـه  مـشچ دوـش  رود  هعماـج  نـیا  زا  یگدروخرــس  یرادـیاپان و  شیوـشت و  بارطــضا و 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۸طباور 



.دننک هاگن  ناریا  یسایس  داصتقا  لئاسم  هب  تسه  شخب  ءالتعا  هناملاع و  هنانیب ، عقاو 
شیاشگ ناونع  کانرطخ  یـشورف  هدـنیآ  کی  یارب  دوش و  یم یزاب  ظافلا  اب  هنوگچ  دـینیب  یم امـش  هک  ینامز  تفگ : یو 

.دیهد رارق  هجوت  دروم  یرت  عونتم داعبا  رد  ار  یراذگ  مان  یاه  قطنم ظافلا و  اب  یزاب  دیناوت  یم دوش  یم هتشاذگ 
.دننک المرب  ار  اه  یزاب نیا  دنسرب و  ّتلم  داد  هب  منک  یم اضاقت  روشک  یاه  هناسر زا  هناعضاخ  هنامیمص و 

تایه راک و  ترازو  یهاـفر ، تنواـعم  یمـسر  یاـه  شرازگ حیرـصت  هب  اـنب  تیعمج  دـصرد  رب ۷۵  غلاـب  هـک  یا  هعماـج رد 
مادـک یارب  دـییوگب  دـیاب  تسه  مدرم  یارب  شیاـشگ  دـییوگ  یم امـش  هـکنیا  دنتـسه  ءاـقب  یارب  تیاـمح  دـنمزاین  ناریزو 

ایآ دننک ؟ هیضق  نیا  فرص  ار  ناشدوخ  عبانم  دنناوت  یم هنارگادوس  یاه  هزیگنا هب  هک  دنتسه  مدرم  مادک  تسا ؟ مدرم 
تـسایس نیا  زاـس  هعجاـف  راـثآ  ماـمت  رگا  تلاـح  نیرتـهب  رد  هک  یلاـح  رد  دـیراذگب  شیاـشگ  ار  راـک  نیا  مسا  میناوت  یم

یاـه هنیزه اـب  یا  هنارگن هتوک  هار  کـی  دزادـنیب و  قـیوعت  هب  یکدـنا  ار  نارحب  دـناوت  یم طـقف  طـقف و  دوـش  هتفرگ  هدـیدان 
راـک روتـسد  رد  هنارگن  هتوـک  هویـش  هب  تلود  یلاـم  یرـسک  نیمأـت  فدـه  اـب  تلود و  ندرک  راکهدـب  یارب  یتآ  رت  نیگنس

.دهد رارق  شدوخ 
ًالاـمتحا یخرب  هتفگ  هـب  رگا  تـفگ : ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  داتـسا  ؟ دـتفا یم قافتا  مدرم  یارب  یـشیاشگ  اـیآ 

هجدوـب داـفم  ساـسا  رب  دراد و  رارق  یهدـب  رد  هرخرخ  اـت  هـک  یتـلود  دـنک  ادــیپ  شیازفا  یتآ  یاـه  لاـس رد  تـفن  تـمیق 
زا یعوـنتم  فـیط  هداد و  ار  شورف  لــباق  ییاراد  ره  شورف  ناــمرف  شا  یراــج روـما  نارذــگ  یارب  شدوـخ  لاس ۱۳۹۹ 

هنارگن هتوـک  یاـه  هیور ناـگورگ  هب  ار  یدـعب  تلود  تموـکح و  هداد و  رارق  راـک  روتـسد  رد  مه  ار  یزاسراکهدـب  یاـه  هار
ینامز دشک  یم شلاچ  هب  ار  تلود  تیعورـشم  تیثیح و  هک  فازگ  هنیزه  نیا  اب  دنکب ؟ دناوت  یم هچ  دریگ ؛ یم شدوخ 

رد ریگارف  هدرتسگ و  یراـکیب  لکـشم  لـح  اـب  یتبـسن  اـیآ  مادـقا  نیا  دوش ، یم مهارف  تادـهعت  نیا  یادا  دیـسر  رـس  هک 
لح ار  یراذگ  هیامرس یاه  هزیگنا طوقس  دنور  دناوت  یم راک  نیا  ایآ  دنک ؟ لح  ار  مروت  هلاسم  تسا  رداق  ایآ  دراد ؟ روشک 
هک میراد  دـیما  مشچ  ایآ  تسه  ناریا  داـصتقا  ندرک  یرـالد  تهج  رد  سوحنم  ماـگ  کـی  هک  راـک  نیا  اـب  دـنک ؟ لـصف  و 

شالت یارجام  زا  رتراب  فسا  یزیچ  مه  راک  نیا  منک  ضرع  دـیاب  فسأت  تیاهن  اب  دوش ؟ رادـیدپ  قیرط  نیا  زا  شیاشگ 
.تسا رفص  راهچ  فذح  یارب 

یداـینب لـئاسم  نآ  هب  یمارگ  هییاـضق  هوق  سلجم و  تلود و  ارچ  دراد  نارحب  اـنگنت و  همه  نیا  روشک  هک  یطیارـش  رد 
رد ار  یـشیامن  اوتحم و  یب یروص و  هناـیارگ ، لکـش  هنارگن  هتوک  یاـه  لـح هار ًاـمیاد  دـننک و  یم یا  هجوت یب هجرد  نیا  اـت 
نآ رد  هک  ار  ییاـضف  دـیاب  دـتفیب  قاـفتا  شیاـشگ  دـیهاوخ  یم امـش  رگا  داد : همادا  ینموم  رتکد  ؟ دـنهد یم رارق  روتـسد 

.دیهد رارق  یسانش  بیسآ  ییاشگزمر و  دروم  هدرک  طوقس  یزیمآ  هعجاف  زرط  هب  یدیلوت  یراذگ  هیامرس یاه  هزیگنا
هدرک و اه  ینانیمطاان اه و  کسیر اه و  راشف زا  یهوبنا  راچد  ار  ـدّلوم  یاه  تیلاعف هک  یهد  شاداـپ  ماـظن  حالـصا  دـیاب 

.دیهد رارق  راک  روتسد  رد  ار  هدرک  داجیا  اه  لالد اه و  روخابر اه و  وج تنار یارب  فراعتم  ریغ  یاه  یرادروخرب
.دوش داجیا  شیاشگ  ات  دیهد  رارق  راک  روتسد  رد  ار  روشک  یزیر  همانرب یزیر و  هجدوب ماظن  دیاب  امش 

.دیهد هیارا  همانرب  دراد  روشک  هک  یعامتجا  یداصتقا - رامشرپ  یاه  نارحب دادعت و  رپ  یاه  دیدهت یارب  دیاب  امش 
.میشاب هتشاد  شیاشگ  دیما  میناوت  یم دیهد  ماجنا  ار  اه  راک نیا  رگا 

یناـسک هـچ  یرگادوـس  راـمق و  یارب  دـیدج  تـصرف  یلـصا  یاـه  بطاـخم دـنا  هدرک یـسررب  مرتـحم  سلجم  تـلود و  اـیآ 
طوقس نآ  رثا  رد  دوش ؟ هتشادرب  دیدج  یاه  ماگ اهّدلوم  ریغ  ماک  هب  مدرم و  مان  هب  دنهاوخ  یم نانچمه  ایآ  دنتـسه ؟
دهاـش هتـشذگ  ههد  هس  یط  هک  یا  هنوـگ هب  ار  تلود  یلاـم  ناوـت  طوقـس  مدرم ، یگدـنز  تیفیک  طوقـس  یدـیلوت ، هینب 
ًاعقاو رگا  تفگ : درک ، راـمق  نآ  تیثیح  تلود و  داـهن  اـب  میهد  هزاـجا  دـیابن  هکنیا  رکذـت  اـب  ینموم  مینک ؟ رارکت  میا  هدوب
یافیا هب  دـناوت  یم تسه  ریگرد  روشک  هک  یطیارـش  نیا  اب  یلام و  تیعـضو  نیا  اب  تلود  نیا  ایآ  دورب  الاب  رـالد  تمیق 

یاه هبرـض ناوات  دـهاوخ  یم یـسک  هچ  دـهد  ماجنا  ار  راک  نیا  تسناوتن  رگا  دـشاب   ؟ هتـشاد  داـمتعا  شدوخ  تادـهعت 
دیاـش میـشاب  هتـشاد  لاـجم  رگا  ًاـعقاو  دـنک ؟ ناربـج  ار  دوـش  یم دراو  روـشک  یریگ  میمـصت ماـظن  تیثـیح  هب  هـک  یکلهم 
یاه ییاوران اه و  یتساک اه ، ضقانت حیرـشت  یارب  طقف  میا  هداد صاصتخا  نآ  هب  نونکا  هک  یناـمز  ربارب  راـهچ  زا  شیب 

.درک ثحب  ناوت  یم روآ  شیاشگ  حالطصا  هب  حرط  نیا 

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



.تسا نآ  رد  هتفهن  کلهم  یاه  ضقانت هیضق  نیا  هجو  نیرت  مهم دیاش 
بطاــخم دنتــسه  تیاــمح  دــنمزاین  تموــکح  یمــسر  شرازگ  حیرــصت  هــب  اــنب  مدرم  عطاــق  تیرثــکا  هــک  یطیارـــش  رد 

.دنتسه اه  هدننکدراو اه و  لالد اه و  روخابر اهوج ، تنار  زا  یکدنا  یاه  هورگ تسد ، نیا  زا  ییاه  لح هار
هدرک ینیب  شیپ لاـس ۱۳۹۹  هجدوب  نوناـق  بوچراـچ  رد  هک  تلود  دوـخ  یارب  راـک  نیا  ماـجنا  رگید  یوـس  زا  دوزفا : یو 

.دشارت یم دیدج  بیقر  شدوخ  تسایس  یارب  شدوخ  تلود  هک  تسا  نآ  یانعم  هب  دنک ، رشتنم  هنازخ  قاروا  هک 
سروب زا  یلام  یندعم و  یتنار ، یاه  یقوقح نیاربانب  هدش و  رادیدپ  دیدج  یتنار  یزاب  کی  هک  تسانعم  نیدـب  راک  نیا 

.دنورب دیدج  همعط  غارس  دنیایب و  نوریب 
عون هچ  دناوت  یم دیدرک ؛ هدهاشم  ریخا  هتفه  ود  رد  هچنآ  هاوگ  هب  سروب  رد  طوقـس  نیرت  کچوک هک  دیمهف  یم نونکا 

.دروایب دوجو  هب  روشک  یارب  ییاه  ارجام اه و  باهتلا
.دوش صاخ  حرط  نیا  هرابرد  یداینب  یرگنزاب  کی  مراودیما  هنامیمص  نم 

همه هراـــبرد  یتخانـــش  بیــــسآ  یباـــیزرا  کـــی  دـــیاب  میتـــسه  شیاـــشگ  یوـــجو  تـــسج رد  رگا  یلوـــصا  رظنم  زا  اـــما 
یخیراـت هقباـس  یب یاـه  شلاـچ هرطاـخم و  اـب  ار  ناریا  رد  هنارواـنف  دـیلوت  یاـه  هزیگنا هک  میـشاب  هتـشاد  ییاـه  تساـیس

.تسا هدرک  وربور 
.میتسه وربور  طلغ  یاه  سردآ اب  ًامیاد  هتشذگ  ههد  هس  یط  دیوش  یم هجوتم  دینک  یم هاگن  هیواز  نیا  زا  هک  ینامز 

.مینک ادیپ  تاجن  ات  مینک  جیورت  ار  دیلوت  راب  کی
هعومجم ریز  یشهوژپ  یاه  هاگتـسد زا  هک  تسا  راب  نیمجنپ  نیا  یراج  لاس  رد  تفگ : ناریا  داصتقا  رظن  بحاص  نیا 
تاـماقم مـشچ  یوـلج  رد  ار   OECD یـشهوژپ یاه  شرازگ یناـهج و  کـناب  یاـه  شرازگ منک  یم اـضاقت  هناـگ  هس یاوق 

.دنراذگب ام  روشک 
هتشذگ هلاس  جنپ  یط  هکنیا  دوجو  اب  ارچ  دوب  حرطم  شسرپ  نیا   OECD هناخریبد اپورا و  هیداحتا  یناهج و  کناب  یارب 

ییاه خساپ دروآ ؟ یمن نوریب  رـس  داصتقا  نیا  ارچ  دـنا  هدرک قیزرت  نانوی  داصتقا  هب  اه  ینوریب رالد  درایلیم  رب ۱۵۰  غلاب 
یراذگ هیامرـس لیلد  هب  نانوی  دنیوگ  یم هکنیا  هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  هراشا  دروم  یاه  داهن یاه  شرازگ رد  زورما  ات  هک 

یگدـنامورف راـچد  هنارواـنف  یدـیلوت  یراذــگ  هیامرــس یور  یطارفا  تـلفغ  ناـمتخاس ، نکــسم و  مسیروـت ، یور  یطارفا 
.تسا هدش 

نآ هک  یناـمز  دنتـسه   ؟ هسیاـقم  لـباق  ناـنوی  اـب  کیمادـک  اـم  یتـسیروت  یاـه  هبذاـج تینما ، هقباـس ، هبرجت ، اـیآ  اـما ،
رد طلغ و  یاه  سردآ اـب  دـنراد  راـظتنا  هنوگچ  هداـتفا  زور  نیا  هب  مدرک  هراـشا  هک  یا  هناـگ هس  یاـه  اـطخ قیرط  زا  روشک 
یا هقطنم هچ  رد  ام  دـنناد  یمن اه  نیا اـیآ  دـنک ؟ ییاـشگ  لکـشم  ناریا  یارب  مسیروت  جـیورت  یدـیلوت  هینب  ءاـقترا  باـیغ 

دنناد یمن اه  نیا ایآ  تسه ؟ هنوگچ  اـم  هب  اـیند  ّطلـسم  گرزب و  یاـه  تردـق هاـگن  دـنناد  یمن اـه  نیا اـیآ  میا ؟ هتفرگ رارق 
ماـجرب زا  جورخ  مـیرحت و  هـب  تشگزاـب  یاـه  شرازگ رد  یمـسر  روـط  هـب هتــشذگ  هـهد  راـهچ  یط  راـب  نـیلوا  یارب  اـکیرما 

ادیپ تاجن  ات  دینک  هیکت  مسیروت  هب  دـیهاوخ  یم یطیارـش  نینچ  رد  دـنک ؟ یم حرطم  ناریا  تموکح  یزادـنارب  زا  نخس 
رکف ام  راگنا  دنک  یم ساسحا  تاقوا  یهاگ  مدآ  هک  دوش  یم حرطم  کانرطخ  طلغ و  یاه  سردآ نیا  زا  یردق  هب  دینک ؟

.میا هدرک راذگاو  اه  یجراخ هب  ار  نامدوخ  یاه  زاین لئاسم و  هرابرد  ندرک 
نارگید هک  یجاوما  یور  طقف  میا و  هدرک اهر  ار  یزرو  هشیدـنا  یاه  هسـسوم اه و  کنت کنیت  یـشهوژپ و  یاـه  هاگتـسد

.میراد یمرب ماگ  دننک  یم داجیا  ام  یارب 
هار هنارواـنف  دـیلوت  زج  یرگید  لـح  هار چـیه  هـن  روـشک و  یتـیزنارت  تیعقوـم  هـن  مسیروـت ، هـن  درک : دـیکأت  ینموـم  رتـکد 

.تسین ام  تاجن 
.دننک ییاشگزمر  اه  نآ یارب  هناروانف  دیلوت  زا  ات  دنهاوخب  ناشدوخ  هعومجم  ریز  ناسانشراک  زا  دیاب  روشک  نالووسم 

یاه زاـین قلخ  رد  ریظن  یب یتردـق  هک  تسا  نیا  دراد  هنارواـنف  دـیلوت  هک  یتلـصخ  نیرت  مهم هک  تسا  نیا  رـس  رب  ثحب 
.دراد دیدج  یفرصم 

رد یناوتاـن  دـهدن  ءاـقترا  ار  شدوـخ  یدـیلوت  هـینب  دـنزب و  زاـب  رــس  هلاـسم  نـیا  زا  هـک  یروـشک  ره  تساـنعم  نیدـب  نـیا 

 



تیعورـــشم و نارحب  یلـــصا  نوناــک  هــب  لیدــبت  شا  هتفاــی شیازفا  هدــش و  قــلخ  ًادــیدج  یفرـــصم  یاــه  زاــین نیمأــت 
.دش دهاوخ  وا  یارب  یمتسیس  یاه  یرادیاپان

ادـیپ یا  هقباـس یب داـعبا  میا  هدـش وربور  تاـطابترا  رد  بـالقنا  اـب  اـم  هک  زورما  اـت  متـسیب  نرق  یناـیاپ  عبر  زا  هلاـسم  نیا 
رایــسب تاـیبدا  دــیوش  یم هجوـتم  دــیهد  یم ءاـقترا  ار  ناـتدوخ  تخانــش  هـیواز  نـیا  زا  هـک  یناـمز  نیارباـنب  تـسا ؛ هدرک 

.دراد دوجو  ینشور  هتفر و  هتسش و 
یاه شهوژپ تاعلاطم و  رتفد  زا  مهاوخ  یم اجنیا  رد  ًاـفاصنا  نم  داد : همادا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  داتسا 

قیمع و یاه  رورم اب  ناشیا  هک  منک  ریدـقت  ناینیرحب  سدـنهم  یاقآ  بانج  نآ  یمارگ  سییر  دهـشم و  قاـتا  یداـصتقا 
هک درک  داجیا  ار  یدنمـشزرا  ییاناد  هریخذ  کی  هعـسوت  هشیدـنا  خـیرات  نارکفتم  نیرت  هتـسجرب یاـه  هشیدـنا زا  هناـملاع 

یاـه تیلاـعف اـب  تباـقر  هب  رداـق  دـیلوت  نآ  رد  هک  دیـشاب  یطیارـش  بقارم  دـنیوگ  یم هک  تسا  نیا  اـه  نآ فرح  هصـالخ 
.تسین ّدلوم  ریغ 

ریغ یاه  تیلاـعف هک  تسا  وربور  اـه  هنیزه زا  ینوگاـنوگ  عاونا  اـب  دـیلوت  دـنیوگ  یم هکنیا  دـننک  یم رکذ  اـه  نآ هک  یلیلد 
لباـق دنتـسه  وربور  نآ  اـب  اـه  هدـننکدیلوت هک  یداـعبا  اـه و  هزادـنا اـی  دنتـسین و  وربور  اـه  هنیزه نـیا  اـب  ًاـساسا  اـی  ـدّلوم 

.تسین دلومریغ  یاه  تیلاعف اب  هسیاقم 
یراذـگ هیامرـس تروص  رد  اه  ییاراد ندـش  دودـحم  هب  طوبرم  یاه  هنیزه هتفر ، تسد  زا  ای  هدـش  تخوس  یاـه  هنیزه   

نآ اب  هدـننکدیلوت  هک  تسه  یرامـشرپ  یاه  هنیزه زا  هورگ  هس  شا  هناـگ شـش  عاونا  اـب  هلداـبم  یاـه  هنیزه یدـیلوت و 
دور و یمن دـیلوت  غارــس  یــسک  دـشاب  رتـشیب  اـه  یدـیلوت زا  ـدـّلوم  ریغ  یاـه  تیلاـعف یهدزاـب  رگا  نیارباـنب  تـسا ؛ وربور 

.دنام دهاوخ  یقاب  یتشیعم  دیلوت  دح  رد  یدیلوت  هبنج  زا  ّیلم  داصتقا 
داـسف و زا  یریگــشیپ  ّیلم  یاــه  هماــنرب دوـش  راد  هـشیر دــیلوت  دــیهاوخ  یم رگا  دــنیوگ  یم هـک  تـسا  رطاــخ  نـیمه  هـب 
رد ار  دـیلوت  زا  ارگ  هعـسوت تیاـمح  هناـملاع  یاـه  هماـنرب یگراوـخ و  تـفم  تـصرف  هـنیزه  هدـنهد  ءاـقترا یداـهن  تاـبیترت 

.دیهد رارق  راک  روتسد 
نودـب یروـخ و  تفم یروـخ و  لهـس  دـساف و  یاـه  هویـش قـیرط  زا  دـنناوتب  دارفا  دـنتفین و  قاـفتا  هس  نیا  هـک  یناـمز  اـت 

.دنک ادیپ  هشیر  دیلوت  درادن  ناکما  دنشاب  هتشاد  یدنم  هرهب  ششوک  شالت 
یا هقباس یب داعبا  اب  امـش  یـشخب  ءالتعا  رظن  زا  هاگنآ  داتفا  قافتا  دیلوت  رگا  اما  دوزفا ،: ناریا  داصتقا  رظن  بحاص  نیا 

.دیوش یم وربور  لئاسم  زا 
نارکفتم راثآ  منک  یم اضاقت  ّیلم  تینما  یـسایس و  یعامتجا و  یگنهرف ، یاه  هطیح رد  دنمجرا  نارکفتم  زا  ًاعقاو  نم 

.دننک یناوخزاب  ار  هعسوت  گرزب 
تفرعم رایـسب  یاـه  شیف اـجنآ  رد  هـک  دـننک  هـعجارم  دـنا  هدرک ناـشیا  ناتــسود  ناـینیرحب و  یاـقآ  هـک  یراـک  هـب  لـقاال 

اب نارگید  تیدـنب و  نوس ، مایلیو  ثرون ، سـالگاد  گـناچ ، نوجاـه  تراـه ، لـگنیا  لـثم  گرزب  نارکفتم  راـثآ  زا  ینیرفآ 
قاـفتا هـب  بـیرق  تیرثـکا  ماـن  رـشب  خـیرات  لوـط  رد  هـک  دـنوش  هجوـتم  دـننک و  هاـگن  ار  اـه  نـیا دـنا  هدرک جارختــسا  تـقد 

.تسا هدش  فیرعت  هرود  نآ  رد  طلسم  لغش  دیلوت و  راک و  روحم  رب  اه  ندمت
.تسا شخب  ءالتعا  دیلوت  ّدلوم و  راک  یزاس  ندمت  ساسا    

هک ار  تراه  لگنیا  دـیور ؟ یم تاجن  هار  ناونع  هب  یزیچ  ره  غارـس  دـیلوت  ـالا  هتـشذگ  ههد  هس  یط  رد  دوش  یم هنوگچ 
رد هک  منز  یم لاـثم  تباـب  نیا  زا  تسه  اـیند  رد  یگنهرف  هعـسوت  هنیمز  رد  نارکفتم  نـیرت  گرزب نـیرت و  حرطم زا  یکی 

دیاب تسا  یگنهرف  یقالخا و  یلاعتم  یاـه  هولج هب  یـشخب  تینیع  یوجو  تسج رد  یروشک  ره  : » دـیوگ یم دوخ  راـثآ 
.دنک مهارف  یداصتقا  تینما  دوخ  نادنورهش  یارب 

.دوش یمن داجیا  داسف  یلالد و  یگراوخ و  تفم  یروخ و  تنار  اب  یداصتقا  تینما  « 
دیاــب رگید  راــب  دــنچ  دــنیوگب  اــم  هـب  دــیاب  نازیزع  مـینک  یم هاــگن  ناــمدوخ  مـشچ  یوــلج  ار  هتــشذگ  هــهد  هــس  اــم  رگا 

، طاطحنا ریـسم  ریـسم ، نیا  هک  میـسرب  یدـنب  عمج  نیا  هب  دوش و  هراپ  اه  ترچ ات  میزادرپب  زیمآ  هعجاـف  یاـه  تراـسخ
.تسا مدرم  ندرک  هدروخرس  طوقس و 

 



توافتم یتعنص  یاه  روشک یاه  مروت اب  نب  خیب و  زا  هعسوت  لاح  رد  یاه  روشک مروت  دشاب  ناتـساوح  دش : رکذتم  یو 
.تسا

ماـظن هـک  اـنعم  نیدـب  دـندیزگرب  ار  یراـتخاس  مروـت  ناوـنع  هعـسوت  لاـح  رد  یاـه  روـشک رد  مروـت  یارب  رطاـخ  نـیمه  هـب 
.دراد لاکشا  یعمج  تایح 

داصتقا هضرع  تمـسق  یاـه  اـنگنت هب  دوش  یم مروت  هب  رجنم  هک  یراـتخاس  نارحب  هاـگ  ّیلجت  دـنیآرب و  دـنیوگ  یم اـه  نآ
.ددرگ یمرب

ناـیم هب  نخـس  یمقر  ود  مروـت  یریگ  لکـش رد  یدـیلوت  هینب  رد  طاـطحنا  شقن  هراـبرد  هملک  کـی  هتـشذگ  هـهد  هـس  رد 
.دیآ یمن

هب هجوت  نیرتـشیب  هک  دنتـسه  گرزب  رکفتم  راـهچ  هتـشذگ  ههد  ود  رد  دـیوگ  یم یناـهج  کـناب  نوـنکا  مه  هک  یلاـح  رد 
.تسا هدش  اه  نآ هعسوت  یاه  هیرظن

.تسا ولغا  مجع  اه  نآ زا  یکی    
یتاذ یتابث  یب ینماان و  یرادـیاپان و  درادـن  یدـیلوت  هینب  ءاقترا  هب  مامتها  هک  یروشک  دوش  یم هتفگ  ولغا  مجع  راـثآ  رد 

.درک دهاوخ  ورد 
.دننک یم راک  یگدیچیپ  صخاش  یور  یمسر  یشهوژپ  یاه  هاگتسد زا  یضعب  نونکا 

زا ار  ناریا  یتعنـص  هعـسوت  دـنهاوخ  یم هک  دراد  یّتوق  طاقن  لاح  نیع  رد  دراد ؛ صخاش  نیا  هک  ییاه  یتساـک همه  اـب 
زا اـجنآ  دـندرک  رـشتنم  دنتـسه   MIT دراوراـه و ناصــصختم  هـک  یدـیلک  نارکفتم  راـثآ  اـه  نآ دــننک  یریگدر  لاـناک  نـیا 

شیپ رد  ار  طاطحنا  هار  ییارگ  فرصم  جیورت  یدیلوت و  هینب  زا  تلفغ  قیرط  زا  دنیوگ  یم هعـسوت  حطـس  لیلحت  عضوم 
.دینک ادیپ  تاجن  دیناوتب  تسا  لاحم  دیریگ و  یم

.تسا راوتسا  هلاسم  نیا  یور  ناشمغ  مه و  مامت  دینیب  یم هک  هعسوت  رگید  گرزب  رکفتم  ره 
فرح زیچ  همه هرابرد  دـیلوت  ـالا  دـننک  تبحـص  شیاـشگ  هراـبرد  دـنهاوخ  یم نازیزع  هک  یناـمز  داد : همادا  ینموم  رتکد 

.تسا زیگنا  مغ رایسب  هلاسم  نیا  دننز و  یم
تاـیح ماـظن  کـی  دـیلوت  دـنیوگ  یم گرزب  نارکفتم  هک  هنوگ  ناـمه هکنیا  منک  ضرع  ناتتمدـخ  مهاوخ  یم هک  یزیچ  نآ 
هنیزه هدـنهاک  یداـهن  یاـه  یروآوـن اـب  اـت  دـشاب  هتــشاد  دوـجو  ییارگ  هعــسوت تموـکح  دـیاب  اـنعم  نیدــب  تـسا  یعمج 

.دنک داجیا  یدیلوت  یراذگ  هیامرس یارب  نانیمطا  تیکلام  قوقح  تینما  داجیا  هلدابم و 
یدنمـشوه یـسایس  تخاس  کـی  تسین ، اـه  رهـش زا  یـصاخ  هشوگ  رد  یعازتنا  تیلاـعف  کـی  طـقف  دـیلوت  هلاـسم  سپ 

هدنیآ دهد ، رارق  راک  روتـسد  رد  ار  تیفیک  اب  یمومع  یاه  الاک هضرع  ثحب  دنک و  ّیدـج  راک  ود  نیا  یور  هک  دـهاوخ  یم
.دهد رارق  راک  روتسد  رد  ار  دیلوت  زا  ارگ  تیامح  همانرب  دهد و  رارق  نیب  هرذ  ریز  ار  روشک  یابقر  دشاب ، سانش 

.تسه مه  یعامتجا  رما  کی  تسه  یسایس  رما  کی  رابتعا  نیا  هب  هک  هزادنا  نامه  هب  دیلوت  نیا    
دیـشاب و هدرک  فیرعت  نتفر  رد  راـک  ریز  زا  یزاـب و  ناـتالراش  ندز و  کـلک  اـب  ار  تیقفوم  یرایـشوه و  یگنرز و  امـش  رگا 
هک تسا  مولعم  دشاب  هدش  فیرعت  بوچراچ  نآ  یور  امـش  یاه  راجنه دینک و  جیورت  ار  تمحز  نودـب  یاه  یرادروخرب

.دییایبرب دیلوت  هدهع  زا  دیناوت  یمن
.دراد دوخ  یارب  یطسب  حرش و  اه  نآ زا  مادک  ره  هک  تسه  یتایح  هلاسم  کی  مه  ّیلم  تینما  رظن  زا 

داـعبا مـیهد  هـمادا  ار  ثـحب  نـیا  میهاوـخب  اـم  رگا  مـنک  ضرع  مفـسأتم  رایــسب  تـفگ : ناریا  داـصتقا  رظن  بحاـص  نـیا 
ههجاوم نیاربانب  هدـش و  لیدـبت  یعمج  تایح  ماظن  کی  هب  مه  هعـسوت  دـیلوت و  دـض  هکنیا  زا  یرت  فراـعتم ریغ  یلیخ 

.تسا تسکش  هب  موکحم  ًاعطق  نآ  اب  هدش  یزیر  همانرب ریغ 
مینیب یم شـالت  سلجم  تلود و  حطـس  رد  ردـقنیا  هتـشذگ  ههد  هس  یط  ارچ  مینادـب  اـت  مینک  ییاـشگزمر  هیواز  نـیا  زا 

.دوش لیدبت  اوتحم  یب کوپ و  کسانم  هب  روشک  رد  یزیر  هجدوب یزیر و  همانرب هلاسم  هک 
هب هدـش  رـشتنم  ناونع  نیا  تحت  هک  یدانـسا  تیفیک  میوش  یم کیدزن  ریخا  یاه  لاـس هب  لاس ۱۳۶۸  زا  ردـق  ره  ارچ 
رت قیمع ار  یعمج  تایح  ماظن  هباثم  هب  دیلوت  دض  داعبا  میناوت  یم ام  نیاربانب  تسا ؟ هدرک  طوقس  یزیمآ  هعجاف  زرط 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۲طباور 



.مینک کرد 
همانرب هک  دوب  نیا  نامرظن  ادـتبا  زا  اـم  دـیوگ  یم لووسم  ماـقم  کـی  هک  هتخیر  اـه  فرح یرـسکی  تحاـبق  هنوگچ  دـینیبب 

تکراـشم هـن  دوـش و  فافـش  هـن  اـنعم  نیدـب  دـنکن ، روـبع  سلجم  لاـناک  زا  یزیر  هجدوـب ماـظن  حالــصا  یارب  یداهنــشیپ 
دوجو هب  نآ  رد  ملع  لها  شخب  ءـالتعا  یاـه  هلخادـم یندـم و  یـصصخت  یاـه  تراـظن هکنیا  ناـکما  هن  دـشاب و  هناـیوج 

.دیایب
رد نیارباـنب  دنــشاب ؛ هدـش  یط  اـه  دـنیآرف نآ  هـکنیا  نودـب  دـننک  میمــصت  غـالبا  یناـهگان  لکــش  هـب  دـنهاوخ  یم ییوـگ    
هب منک  روشک  یساسا  یاه  یریگ میمـصت ماظن  میدقت  ار  ییاه  یرایـشوه مهاوخ  یم هک  ینامز  ثحب  نیا  مود  تمـسق 
رد ار  اـم  هدـش  هتفرگ  راـک  هـب  روـشک  هرادا  یارب  هتـشذگ  هـهد  هـس  یط  هـک  ینوـنک  یاـه  هویـش ًاـعقاو  مـنک  دزـشوگ  اـه  نآ

.دهد یم رارق  یتراسخ  رپ  هنیزه و  رپ  رایسب  یاه  تسب نب  ضرعم 
تاجن هار  یداینب  تروص  هب  هک  مراذگ  یم نیا  یور  ار  مثحب  زا  شخب  نیا  تمیزع  هطقن  داد : همادا  ینموم  داشرف  رتکد 

رد عباـنم  صیــصخت  یریگ و  میمــصت یاـه  دـنیآرف رد  مـلع  تسبراـک  هـب  دـنمداهن  مازتـلا  کـی  ادـتبا  هـک  تـسا  نـیا  ناریا 
.دوش هداد  رارق  راک  روتسد 

.درادن دوجو  یدنمداهن  مازتلا  نینچ  هننقم  ّهوق  حطس  رد  هچ  هیرجم و  ّهوق  حطس  رد  هچ  نونکا 
هکنیا الا  دریگن  رارق  یـسررب  دروم  یا  هحیال حرط و  چـیه  سلجم  رد  هچ  تلود و  رد  هچ  هکنیا  تمـس  هب  میورب  دـیاب  اـم 

دـننک و یم هدـهاشم  ییاه  یتساک هچ  دـنیوگب  ًاقیقد  نآ  رد  دـننک و  هیهت  شرازگ  کی  هحیال  اـی  حرط  نآ  ناعفادـم  ادـتبا 
میقتــسم و یاـه  هـنیزه دــنیوگب  اــم  هـب  ًاــقیقد  دــنک ؟ فرطرب  ار  اــه  یتساــک نآ  دــناوت  یم رییغت  نـیا  دــننک  یم رکف  ارچ 

رالد درایلیم  دودح ۶۲۱  ات ۱۳۹۰  یاه ۱۳۸۵  لاس رد  هک  دـشابن  هنوگنیا  تسیچ ؟ نآ  یاه  دـمایپ مزاول و  میقتـسمریغ ،
ناریا یداـصتقا  خـیرات  ییادز  تعنـص  نیرت  هقباـس یب هک  دـشاب  نیا  مینک  یم ورد  هچنآ  مینک و  قـیرزت  زرا  مـینک و  جرخ 

.دشاب هداتفا  قافتا 
.دش دنهاوخ  وگخساپ  همه  میهد  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا    

ناـکما مـیهد  ماـجنا  ار  راـک  نـیا  رگا  داد و  دــنهاوخ  رد  نـت  تیفافــش  یاـه  مازلا هـب  هـمه  مـیهد  ماـجنا  ار  راــک  نـیا  رگا 
.دوش یم مهارف  اه  هبرجت زا  یریگدای 

راب دص  ره  رد  مینک و  ارجا  راب  دص  زا  شیب  هلاس  یس  هرود  کی  رد  ار  زرا  خرن  یراکتسد  تسایـس  هک  دوش  یمن هنوگنیا 
راک روتـسد  رد  مه  راب  نیمکی  دص و  یارب  زاب  یلو  درواین ، راب  ار  هدش  مالعا  فادها  زا  مادـکچیه  دروخب و  تسکـش  مه 

.دریگب رارق 
.تسا ریذپ  ناکما  ارگ  هعسوت دیلوت  زا  تیامح  زا  فوطعم  یاه  راکوزاس قیرط  زا  ًارصحنم  یداصتقا  شیاشگ 

صخـشم یتایلمع  ییارجا - یاه  لح هار ناونع  هب  ار  تایئزج  رگا  مینک و  زکرمت  یمادقا  نینچ  ینابم  لوصا و  یور  دـیاب 
لاس رد  نانادداصتقا  هک  یا  همان ود  هعلاطم  هب  منک  یم توعد  ار  اـه  نآ نم  دـننک  وجو  تسج ناتـسود  نادـنم و  هقـالع

.دندرک رشتنم   ۱۳۹۷
هتفرگ رارق  ثحب  دروم  یباجیا  یبلـس و  هبنج  زا  هچ  هلاسم  نیا  هب  یـشخب  تینیع  یاـه  لـح هار تاـیئزج  اـب  هماـن  نآ  رد 

.تسا
یتخانـش بیـسآ  هوجو  یور  هک  تسا  نیا  روشک  یـساسا  یاه  یریگ میمـصت ماظن  یزاسدـعاقتم  یـشخبالتعا و  ریـسم 

تـشپ هملک  قیقد  ینعم  هب  هک  دننک  ادیپ  تسد  تینیع  نیا  هب  اه  نآ ات  میـشاب  هتـشاد  یرتشیب  دیکأت  زکرمت و  هلاسم 
.دنراد رارق  فده  هب 

هب ار  ناتدوخ  یور  مییوگب  اه  نآ هب  ات  مینک  ریگارف  هبلاطم  کی  هب  لیدـبت  ار  نیا  دـیاب  یعاـنقا  یاـه  ثحب قیرط  زا  دـیاب 
.دینک فده 

تیوقت دیما  نیا  ات  منک  یم حرطم  ار  یا  هتکن کی  ریخا  هلاسم  نیا  حیرـشت  تهج  رد  هسلج  نیا  رد  تفگ  ینموم  رتکد 
.مینک ذاختا  لح  هار هناملاع  نآ  تفر  نورب  یارب  میمهفب و  هناملاع  ار  لئاسم  میناوت  یم ام  هک  دوش 

تمــسق یور  اـجنآ  رد  دــننک و  هـعجارم  یناـهج  کـناب  تیاــس  هـب  هـکنیا  هـب  مـنک  یم توـعد  ار  روـشک  نادــنم  هقــالع نـم 

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



هک ینـالوط  یاـه  هرود نآ  رد  ار  صلاـخان  تباـث  هیامرـس  لیکـشت  دـنور  هتـشاذگ  یزکرم  کـناب  هـک  یناـهج  یاـه  صخاـش
.دننک هاگن  هدرک  هبساحم  یناهج  کناب 

نیب تباـث  هیامرــس  لیکــشت  تـالوحت  دـنور  رظن  زا  ار  اـت ۲۰۱۴  یناـمز ۱۹۵۹  هرود  یناـهج  کـناب  اـه  هبــساحم زا  یکی  رد 
.تسا هداد  رارق  هسیاقم  دروم  اه  روشک

.تسا هدش  ربارب  یبونج ۶۴۱  هرک  رد  تالآ  نیشام  رد  صلاخان  هیامرس  لیکشت  ات ۲۰۱۵  هرود ۱۹۵۹  رد  اجنآ  رد 
رد هک  یزرا  همه  نیا  دوـجو  اـب  ینـالوط و  هرود  نـیا  رد  ناریا  رد  یلو  هدرک ، روـبع  مـه  ربارب  زا ۹۰۰  نیچ  یارب  مقر  نـیا 

.تسا هدرک  ادیپ  شیازفا  ربارب  هدش ۱۰  هداد  صیصخت  داصتقا 
اـه و یا هرک مجنپ  تصـش و  کـی  دودـح  ًاـبیرقت  هدرک  ادـیپ  شیازفا  ربارب  نیدـنچ  روـشک  یفرـصم  یاـه  زاـین هک  یلاـح  رد 

.میهد هیامرس  لیکشت  تالآ  نیشام  رد  میتسناوت  اه  ینیچ مدون  کی  دودح 
هب هنوـگنیا  ارگ  هعـسوت یدـیلوت  یراذـگ  هیامرـس یاـه  هزیگنا یور  ار  شدوـخ  رثا  دـیلوت  دـض  ّقوـشم  یداـهن  راـتخاس  نآ    

.تسا هتشاذگ  شیامن 
رد ار  صلاخان  هیامرس  لیکشت  تالوحت  دنور  هک  ینامز  هکنیا  دراد  دوجو  شرازگ  نیا  رد  هک  یا  هدنهد ناکت رایـسب  هتکن 

هرود ۱۱۲ نـیا  رد  هرک  رد  صلاـخان  هیامرـس  لیکـشت  هـک  دـینیب  یم دـینک  یم هسیاـقم  هرک  ناریا و  نـیب  ناـمتخاس  شخب 
.تسا هدش  ربارب  ناریا ۱۶  رد  هک  یلاح  رد  هدش  ربارب 

ره هـب  دـیلوت  ناـج  هریـش  هـکنیا  لـیلد  هـب  ناریا  رد  مـه  تالقتـسم  ناـمتخاس و  رد  یراذـگ  هیامرــس هـب  یطارفا  شیارگ 
لیکـشت هیامرـس  ناوـنع  هب  هک  یزیچ  نآ  دوـش  یم هدیـشک  اـه  رگادوـس اـه و  لـالد اـه و  روـخ تـنار  طـسوت  دـشاب  یلکش 

.تسا زیمآ  هعجاف  دنام  یم یقاب  روشک  یارب  هدش 
.تسا هدش  اه  هدننکدیلوت مدرم و  هب  اه  متس نیرت  گرزب دیوش  یم هجوتم  دینک  هاگن  هیواز  نیا  زا 

شور یور  نآ  یاسرف  تقاط  راب  یلو  هدـش ، اهـدّلوم  ریغ  بیـصن  اه  شخب نیا  رد  هدـش  داجیا  یاه  شزرا هک  یلاح  رد 
.تسا هتفرگ  رارق  اه  هدننکدیلوت مدرم و 

لیکـشت ار  دیلوت  هنیزه  لک  مراهچ  هس  دودـح  نامتخاس  هزاجا  هنیزه  یدـیلوت  یاه  تیلاعف هتـشر  زا  یـضعب  رد  نونکا 
.دریگ یم رارق  یتابسانم  هچ  رد  روشک  دینیبب  نیاربانب  دهد ؛ یم

یکی هک  یـشرازگ  هب  دوش  یم طوبرم  هنیمز  نیا  رد  هدـنهد  ناـکت رایـسب  یاـه  هداد زا  رگید  یکی  داد : همادا  ینموم  رتکد 
.تسا هداد  راشتنا  انورک  طیارش  اب  ناریا  داصتقا  ندش  هجاوم  تبسانم  هب  لووسم  یاه  هاگتسد زا 

یداصتقا دـشر  خرن  هک  یلاح  رد  دـیوگ  یم یزکرم  کناب  هژیو  هب  رامآ و  زکرم  یمـسر  یاـه  شرازگ هب  دانـسا  اـب  اـجنآ  رد    
لداعم ۴. لاس ۱۳۹۷  رد 

لداعم ۹. لاس  نآ  رد  تعنص  شخب  دشر  خرن  هدوب  دصرد  - ۹
.تسا دصرد  - ۶

شخب یریذـپ  بیـسآ  تدـش  دـشاب  هدرک  دراو  کوـش  هزادـنا  ره  هب  ناریا  رد  ّیلم  صلاـخان  دـیلوت  هـب  زرا  خرن  کوـش  نآ 
هدوب روشک   GDP تیلک هب  هدـش  دراو  یاه  بیـسآ ربارب  ود  نآ  یریذـپ  بیـسآ  هک  تسه  یا  هزادـنا هب  ناریا  رد  تعنص 

.تسا
.تسا کانتشحو  رایسب  رطخ  تمالع  گرزب و  ضرغ  ضقن  کی  نیا 

شخب دـنک  یم لـمع  اـه  شخب هیقب  یارب  ظاـفح  کـی  دـننام  اـه  کوـش ربارب  رد  هک  شخب  نـیرت  مکحتـسم اـیند  ماـمت  رد 
.تسا هداتفا  زور  نیا  هب  ام  تعنص  دینیب  یم هک  یلاح  رد  تسا  تعنص 

رتدیدش یریذپ  بیـسآ  ییارچ  زا  هک  منک  حرطم  امـش  یارب  مناوت  یم هنیمز  نیا  رد  هک  یرگید  هدـنهد  ناکت رایـسب  هداد 
هب ۴۱. لاس ۱۳۹۸  رد  مروت  دشر  خرن  یزکرم  کناب  شرازگ  ساسا  رب  دنک  یم ییاشگزمر  ناریا  رد  تعنص  شخب 

دشر ۶۱. مقر  لاس  نآ  رد  هدننکدیلوت  هنیزه  صخاش  هدیسر  دصرد   ۲
.دراذگ یم شیامن  هب  ار  یدصرد   ۵

ناـشن هک  دـنراد  دوـجو  ییاـه  تلـالد هچ  مینک  هنیمز  نـیا  رد  ّیدـج  یـسانش  بیـسآ  میهاوـخب  رگا  دـناد  یم ادـخ  طـقف    

 



روشک یتعنـص  هعـسوت  هیلع  رب  یتعنـص  یاـه  تسایـس یتح  زرا و  خرن  یراـجت ، یلاـم ، یلوپ ، یاـه  تسایـس دـنهد  یم
.تسا هدرک  ادیپ  شیارآ 

تلود یداـصتقا  یاـه  تسایـس تعنـص  شخب  رتدـیدش  یریذـپ  بیـسآ  لـیلد  نیرت  مهم هـکنیا  رت  هدـنهد ناـکت هـمه  زا 
طیارــش رد  ناریا  رد  یتعنــص  دـیلوت  هـکنیا  یمود  دراذــگ  یم اـه  هدــننکدیلوت مدرم و  شود  یور  اـه  راـشف راـب  هـک  تـسا 

ام تسا ؛ هتفرگ  هلصاف  شدوخ  یارگ  هعـسوت تلـصخ  زا  هدش و  تنار  بسک  یارب  یلمحم  هکنیا  نآ  بلاغ  هجو  ینونک 
.میا هتشاذگ تعنص  مان  هب  یژاتنوم  یتنار  دیلوت  ار  نیا  مسا 

لح هار هویـش  هب ۱۰  نونکاـت  اـم  دـینک  هیارا  لـح  هار دـنیوگ  یم ناتـسود  تفگ : ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  داتـسا 
.میدرک هیارا 

.میدرک هیارا  لاس ۹۷  همان  ود  رد  هک  دوب  نآ  هویش  کی 
درادن روشک  یریگ  میمصت ماظن  رد  یا  هتسیاب هاگیاج  یسانشراک  هناقفشم  یاه  هیصوت هک  الاح  میتفگ  هتـشذگ  لاس  زا 

هدافتـسا ناریا  داـصتقا  هرادا  یارب  میکح  ناـمقل  زا  میدرک  اـضاقت  روـشک  نـالووسم  زا  دوـب  نیا  میدرک  هیارا  هـک  یلح  هار
.دننک

هک یناــمز  زا  میتــفگ  اــم  ...ناـــبدا  یب زا  داد  خـــساپ  یتــخومآ و  هــک  زا  بدا  دندیـــسرپ  ناـــمقل  زا  هــک  تــسین  نــیا  رگم 
زکرم اـه  نآ نـیرت  مـهم زا  یکی  هـک  میدــناوخ  ار  شرازگ  دودـح ۳۰  لقادـح  زورما  ات  دـندش  جراخ  ماـجرب  زا  اـه  ییاـکیرما

.تسا هتشاذگ  اه » میرحت رنه   » تیاس یور  سلجم  یاه  شهوژپ
نورد زا  یـشاپورف  هویـش  قیرط  زا  یزادنارب  مه  یژتارتسا  تسا و  یزادـنارب  ام  فدـه  دـنیوگ  یم تحارـص  هب  اجنآ  رد    

.تسا
ار ناریا  تلود  هک  مینک  دنمـشوه  یا  هنوگ هب  ار  اه  میرحت دـنیوگ  یم هک  تسا  نیا  دـندرک  رکذ  هک  ییارجا  یاه  تسایس

.دنوش ریزگان  ادز  لاغتشا  از و  مروت  یاه  تسایس ذاختا  هب  اه  نآ دنک و  یزرا  یلایر و  یاه  انگت راچد 
هورگ ود  نیا  قیرط  زا  مدرم  تموکح و  نیب  فاکـش  هنوگچ  یـسایس  داصتقا  رظنم  زا  هداد  حیـضوت  تاییزج  اـب  اـجنآ  رد 

ییارجا و لح  هار نیاربانب  دـنک ؛ یم مهارف  ار  نورد  زا  یـشاپورف  یارب  یریذـپ  بیـسآ  دـنک و  یم ادـیپ  تدـش  اه  تساـیس
.دیایب دیدپ  ادز  لاغتشا  واز  مروت  یاه  تسایس هرابرد  روشک  یریگ  میمصت ماظن  رد  یزمرق  طخ  هکنیا  یتایلمع 

یاـه تسایــس میهاوـخ  یم هـک  یناـمز  اـت  درک  تبحــص  شدوـخ  یاـج  رد  ناوـت  یم اـه  نآ هراـبرد  هـک  دراد  یتاــیئزج  نـیا 
.میورب اه  لاغتشا مادک  غارس  مینک  لابند  ار  ییاز  لاغتشا 

یمـسر و ریغ  یاه  لاغتـشا طـسب  یور  میهاوخ  یم اـم  دـنیوگ  یم لاغتـشا  یلوتم  یاـه  هاگتـسد فسأـت  لاـمک  اـب  نونکا 
.میراذگب یژرنا  اه  نآ زا  تیامح 

رارق راک  روتـسد  رد  ار  از  هعـسوت  یاه  لاغتـشا دیاب  دشاب  هتـشاد  دوجو  یراذگ  تیولوا  یا  همانرب قطنم  رگا  هک  یلاح  رد 
.دیهد

.درک رکذ  دیاب  شدوخ  یاج  رد  مه  نآ  هک  دراد  دوجو  تعنص  زا  تیامح  هویش  یور  یرگید  ددعتم  تایئزج 
تـشگزاب تفن ، تمیق  طوقـس  هناگ  هس  داح  نارحب  اب  روشک  هک  یطیارـش  رد  دـینیب  یم امـش  نونکا  تفگ : ینموم  رتکد 

دنیوگ یم یمسر  یاه  شرازگ میا  هتشاد ار  اه  نارحب هوبنا  زا  یا  ههد هس  ثاریم  ام  هدوب و  ور  هبور انورک  روهظ  میرحت و 
دودح ۲. طقف 

.دوش یم دیدهت  انورک  کوش  هیاس  رد  یلغش  تصرف  نویلیم   ۷
.دیا هتشاذگ زاب  ار  یگراوخ  تفم  تصرف  هنیزه  نانچمه  هکنیا  رس  رب  ثحب 

داصتقا یگتخیر  مه  هب  یلالد و  یرگادوس و  بت  هب  ندز  نماد  یاج  هب  دینک  یمن دیقم  ار  یـصوصخ  یاه  کناب اهنت  هن 
.دنربب ناشدوس  نانچمه  دییوگ  یم اه  نآ هب  هکلب  دنشاب  هتشاد  دیلوت  هب  یتیانع 

.دشاب هدش  اهر  ادخ  ناما  هب  دیلوت  اما  دنهد ، ماجنا  ناشیاه  یشورف ماخ  نانچمه  ناشورف  ماخ 
.دیایبرب هدیچیپ  لاوحا  عاضوا و  هدهع  زا  دناوتب  یطیارش  نینچ  رد  روشک  درادن  ناکما 

.میراد رارق  دیدج  یارجام  رپ  یسایس  لکیس  کی  هناتسآ  رد  نونکا  دوزفا : ینموم  رتکد 

 



دــصق هـب  دارفا  هـک  دـیدید  ریخا  هـتفه  ود  رد  هـک  یحرــش  هـب  نیارباـنب  دراد  رارق  شدوـخ  لاـس  نـیرخآ  رد  یلعف  تـلود 
هک یلبق  یاه  هبرجت همه  هدـعاق  هب  دـننز  یم یزیمآ  کـیرحت  هدیجنـسن و  هطباـض و  یب یاـه  فرح هچ  تیبوبحم  دـیرخ 

ماــظن دـــنک  ادـــیپ  تاــجن  دـــهاوخب  روــشک  ًاــعقاو  رگا  هــک  میتــسه  اـــه  دـــیدهت زا  یفیط  ضرعم  رد  میتــشاد  روــشک  رد 
یهار دـیاب  هییاـضق  ّهوـق  سلجم و  تلود ، نورد  رد  هـچ  اوـق و  نارـس  حطـس  رد  هـچ  روـشک  یـساسا  یاـه  یریگ میمـصت

رد هــنارگن  هتوـــک  درکیور  راـــبتعا  هـــب  اـــه  تسایـــس رد  یپرد  یپ تارییغت  رطخ  لوا ؛ دـــننک : ادـــیپ  اـــه  ینارگن نـــیا  یارب 
.عبانم صیصخت  یریگ و  میمصت یاه  دنیآرف

، دـنک یم رتشیب  ار  اـه  یمارآاـن دـهد ، یم تدـش  ار  ینمااـن  دروآ  یم دـیدپ  روشک  یقوقح  ماـظن  رد  هک  یلزلزت  هلاـسم  نیا 
.دنک یم تفگش  یاه  هنیزه راچد  ار  روشک  دهد و  یم شیازفا  ار  اه  یدامتعا یب

هک دنـشاب  نیا  رکف  هب  یناـسک  کوکـشم  هنارگن  هتوک  یاـه  تسایـس قیرط  زا  هکنیا  دراد  دوـجو  هک  یرگید  گرزب  رطخ    
تیبوبحم هنارگن  هتوک  دـیرخ  هدـنیآ  رد  هعـسوت  یاه  تصرف ندرک  دوبان  تمیق  هب  ناشدوخ  تیلووسم  ینایاپ  لاـس  رد 

.دنهد ماجنا 
دهاوخ رارق  گرزب  یلیخ  یاه  هنیزه ضرعم  رد  روشک  هنرگو  دوش  یرکف  یتادـیهمت  ریبادـت و  اب  اـه  نیا ماـمت  یارب  دـیاب 

.تفرگ
.میتسه یشاپ  لوپ  قیرط  زا  مدرم  بیرف  ضرعم  رد  یمسر  ریغ  یمسر و  یاه  لکش هب  هکنیا  موس  هتکن 

هوقلاب یاه  دیدناک هک  ینالف  رتفد  زا  میهاوخ  یم ام  دیهد  باسح  هرامـش  دنیوگب  دننزب و  گنز  یناسک  هب  یناسک  هکنیا 
یاه لکـش هب  هک  یرگید  فافـش  ریغ  کان و  ههبـش  یاه  هویـش میزیرب و  لوپ  مدرم  باسح  هب  دنتـسه  یروهج  تسایر 

.دهد رارق  راک  روتسد  رد  تسه  ور  هبور  نآ  اب  روشک  هک  یداح  نارحب  طیارش  رد  ار  یشاپ  لوپ  یمسر  ریغ  یمسر و 
، لمع لباق  ریغ  یاه  هدعو نداد  قیرط  زا  هوقلاب  یاه  دیدناک هکنیا  تسا  تیمها  زئاح  رایـسب  مرظن  هب  هک  یدـعب  هتکن 

.دنشاب یأر  یروآ  عمج  ددصرد  روشک  یارب  یا  هعسوت دض  هنیزه و  رپ  هناراکبیرف ،
دیاــش مـنک  یم رکف  دــندرک  ییاــه  یراــکبارخ هـنیمز  نـیا  رد  هچاپتــسد  دــعوم و  زا  رتدوز  اــه  یــضعب هـکنیا  هدــعاق  هــب    
قیرط زا  هکنیا  درک  حرطم  ناوـت  یم روـشک  یـساسا  یاـه  یریگ میمـصت ماـظن  هب  هیدـه  ناوـنع  هب  هک  یزیچ  نـیرت  گرزب

دندنبب و هناهاوخدوخ  هنابلط و  هاج  یا  هعـسوت دض  تامادـقا  اه و  یبلط تصرف  رب  ار  هار  ینوناق  یقوقح و  یاه  دـنیآرف
هدشن مالعا  یناتسا  یاه  رفس دشابن  هنوگنیا  دنک  تکرش  یروهمج  تسایر تباقر  رد  دهاوخ  یم یـسک  رگا  دنهد  هزاجا 

لوپ یمومع  عبانم  لحم  زا  اورپ  یب دـنزب و  رـس  اه  ناتـسا کت  کت  هب  شیپ  هام  دـنچ  زا  دوش و  هداد  رارق  راـک  روتـسد  رد 
رارق راک  روتـسد  رد  میا  هدینـش میدـید و  هک  یفراعتم  ریغ  یاه  راک همه  ای  دـهد  فراـعتم  ریغ  یاـه  هدـعو اـی  دـنک  یـشاپ 

.دهد
رد روشک  دوجوم  یدام  یناـسنا و  یاـه  تیفرظ زا  هکنیا  یارب  ناریا  رد  دوجوم  ییاـناد  هریخذ  درک : دـیکأت  ینموم  رتکد    

؛ تـسا روـشک  ینوـنک  یاـه  زاـین زا  رتارف  رایـسب  دـنک ؛ تـکرح  اـه  یراـتفرگ ندرک  فرطرب  ّیلم و  دـیلوت  هـینب  ءاـقترا  تـهج 
غالبا مه  یناهگان  دنریگن و  یناهگان  ار  یمیمصت  چیه  هک  منک  یم توعد  ار  روشک  یـساسا  یریگ  میمـصت ماظن  نیاربانب 

.دننکن
بلج قـیرط  زا  دنـشاب  هتـشاد  نیقی  دـننک و  زاـب  ار  هبرجت  درخ و  شناد ، لـها  اـب  هدـنزاس  یاـه  لـماعت اـه و  وـگتفگ باـب 
شیپ هعـسوت  تمـس  هـب  ینوـنک  روـبعلا  بعـص  ریـسم  رتدرواتـسد  رپ  رت و  هـنیزه مـک  دـناوت  یم ناریا  ناـیاناد  تکراـشم 

.دورب
ناب هدید  تیاس  عبنم :  
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یارب ناریا  تیعمج  دصرد   ۷۵ میتسه /  روشک  رد  یشورف  هدنیآ  یداصتقا و  طاطحنا  دنور  دهاش  ینموم : داشرف   
ناریا ناب  هدید  دنتسه -  تیامح  دنمزاین  ندنام  هدنز 

لداعت همانزور  تسین - ؟ یداصتقا  شیاشگ  هار  مدرم ، هب  تفن  شورف  ارچ   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۶طباور 



۵۵
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۷:۰۲



سراف یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

نومزآ عورـش  انورک و  ظاحل  هب  دـش  عورـش  رترید  تعاس  کی  نومزآ  لاسما  هدـش : روآدای  ربراـک  نیا  هب  خـساپ  رد  یلع   
.دوب تعاس ۸:۳۰ 

زا ۱. رتمک  رفن  ره  اب  ما  هلصاف  تشگرب  اجنآ و  ات  هناخ  زا  نم  رگا  ادخ  هب   

.دوب رتم  کی  هلصاف  لقادح  دوب ،  ۵ 

عویــش زا  یــشان  طیارــش  رد  یرــسارس ۹۹  نوــمزآ  سراــف ، یرازگربــخ  یهاگـــشناد  یملع و  هورگ  راــگنربخ  شرازگ  هــب 
یبرجت یناسنا ، یضایر ، مولع  رنه ، یشیامزآ  هورگ  رد ۵  هام  رویرهش  لوا  ات  هام  دادرم  زا ۲۹  روشک  رد  انورک  سوریو 

.دش رازگرب  یجراخ  یاه  نابز  و 
یدـح هب  روکنک  یرازگرب  هرابرد  فلاـخم  قفاوم و  تارظن  تشاد و  یناوارف  یاـه  ثیدـح  فرح و  لاـسما  روکنک  یرازگرب 

.تشاد رارق  ماهبا  زا  یا  هلاه  رد  زونه  نآ  یرازگرب  نومزآ ، زا  لبق  هتفه  کی  ات  هک  دوب 
یاه یروکنک  سرتسارپ / هام  زا ۱۴  سپ  شمارآ  زور  نیتسخن  نیوانع ، اب  شرازگ  نیدـنچ  رد  نونکات  سراف  ناراگنربخ 

ردپ و زا  رتهب  اه  هچب  دنتفگ /؟ هچ  یلاجنج ۹۹  روکنک  هرابرد  نیدلاو  دنیوگ ، یم  ییانورک  نومزآ  توافتم  هبرجت  زا   ۹۹
روکنک شریذپ  انورک ، اب  یگدنز  نامز و  تشذـگ  زاسربخ ۹۹ / روکنک  قیوعت  دوس  دـندرک ، تیاعر  ار  انورک  طیارـش  اهردام 

.دنا هتخادرپ  یرسارس ۹۹  روکنک  هرابرد  نانآ  یاه  هداوناخ  نابلطواد و  تارظن  ساکعنا  هب  درک ، ناسآ  ار  ییانورک 
.دوب هارمه  مه  سراف  ناربراک  یاه  شنکاو  اب  اه  شرازگ  نیا  ییانورک  روکنک  هب  سراف  ناربراک  شنکاو  *

روکنک زا  ناش  تادـهاشم  تارظن و  ساکعنا  راتـساوخ  اه ، شرازگ  نیا  هرابرد  دوخ  تارظن  ناـیب  اـب  ناربراـک  زا  یرایـسب 
.دنا هدش  ییانورک 

.دنا هتخادرپ  نابطاخم  تارظن  نایب  هب  هب  رخآ  شرازگ  رد  سراف ، نابطاخم  رظن  هب  مارتحا  اب  سراف  ناراگنربخ    
زا یا  هزات  دـیدج و  شخب  دـش  شالت  عومجم  رد  هک  دوب  رگیدـکی  اب  توافتم  یخرب  مه و  هب  هیبش  تارظن  نیا  زا  یخرب 

.دوش جارختسا  نابطاخم  یاه  تبحص  زا  ییانورک  روکنک  یایاوز 
زا یکی  ردـپ  هک  بطاخم  کـی  دـش  رت  تخـس  لبق  یاه  لاـس  زا  روکنک  اـما  دـش  فصن  اـنورک  رطاـخ  هب  اـه  باـتک  مجح  *

یادصورس اه و  تبحص  نامدیچ و  هوحن  تفگ  یم  دوب و  یضایر  هتشر  مرـسپ  هک : هداد  رظن  روط  نیا  تسا  نابلطواد 
.دوب هتخیر  مه  هب  ار  همه  باصعا  نیبقارم  موادم 

.دنریگ یم  لبق  یاه  لاس  زا  رت  تخس  بتارم  هب  یروکنک  اما  دنا  هدرک  فصن  ار  اه  باتک  مجح 
ردـپ و درادناتــساریغ  تـالاوس  یحارط  اـب  مدرم  بـیج  تراـغ  رب  هوـالع  روـکنک  یاـیفام  دـسر  یم  رظن  هـب  درک : هفاـضا  یو 

.دننک یم  تیاده  روکنک  یرچکال  یاه  هاگشزومآ  یرچکال و  سرادم  تمس  هب  ار  اه  ردام 
هیهت شرازگ  ییاهاج  زا  ارچ  هتشون : رگید  ربراک  کی  دندوبن  اه  هزوح  یخرب  دندوب و  زیهجت  یناحتما  یاه  هزوح  یخرب  *
جنـس بت  هن  ع  ،)  ) یلع ماـما  ناـبوتا  ییاـجر -  دیهـش  ریبد  تیبرت  هزوـح  رد  تسا ؟ لـبلب  لـگ و  زیچ  همه  هک  دـینک  یم 

تادهاشم تادهاشم ساکعنا   ساکعنا راتساوخ   راتساوخ نابطاخم   نابطاخم یلاجنج  ۹۹۹۹ / / یلاجنج روکنک   روکنک هبهب   سراف   سراف ناربراک   ناربراک شنکاو   شنکاو
دندش دندش ییانورک   ییانورک روکنک   روکنک زازا   دوخ   دوخ

ییانورک توافتم  روکنک  هراـبرد  ناـشیاه  هداوناـخ  روکنک ۹۹ و  ناـبلطواد  رظن  ساـکعنا  هب  شرازگ  نیدـنچ  رد  سراـف  ناراـگنربخ 
ساـکعنا راتــساوخ  ناربراــک  زا  یرایــسب  .دــش  هارمه  مـه  سراــف  ناــبطاخم  شنکاو  اــب  اــه  شرازگ  نـیا  .دــنا  هـتخادرپ  لاــسما 

.دندش روکنک  رد  ناش  تادهاشم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  طباور 

https://www.farsnews.ir/news/13990603000669/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-99
https://www.farsnews.ir/news/13990603000669/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-99


.دنداد یتشادهب  کپ  هن  ینوفع و  دض  لنوت  هن  دنتشاد ،
.دوب حاضتفا  هک  نداد  ناحتما  نتسشن و  طایح  رد  اه  هچب  درک : هفاضا  یو 

.تسا بوخ  زیچ  همه  دینیبب  هلب  هک  دوب  هتفر  یلصم  هب  ریزو  مه  نویزیولت  رد 
؛ دـندوب مظن  یب  اـه  هزوح  زا  یلیخ  هک  دوب  راـب  نیلوا  هتـشون : ربراـک  کـی  نوـمزآ  زاـغآ  ناـمز  زا  دارفا  یخرب  یعـالطا  یب  *
اه هچب  درک ؛ عورـش  ار  روکنک  هبنـشجنپ  زور  رد  ریخات  تعاس  کـی  اـب  نارهت  برغ  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  هزوح  الثم 

.دوبن وگخساپ  مه  یسک  دندروآ  مک  تقو 
نومزآ عورـش  انورک و  ظاحل  هب  دـش  عورـش  رترید  تعاس  کی  نومزآ  لاسما  هدـش : روآداـی  ربراـک  نیا  هب  خـساپ  رد  یلع 

.دوب تعاس ۸:۳۰ 
رد هعمج  زور  یبرجت  مولع  روکنک  رد  تشوـن : رگید  بطاـخم  کـی  ییانورک   روکنک  رد  دراوم  همه  زا  ربراـک  کـی  داـقتنا  *

.دوب هدشن  تیاعر  هلصاف  یندب  تیبرت  هدکشناد  نلاس ۲ 
.دندوب هتسب  یدورو  رد  زج  هب  همه  اه  رد  اه و  هرجنپ  تشادن و  بسانم  هیوهت  نلاس  دندادن  یتشادهب  کپ 

.دوب بسانمان  ییوشتسد  هدرک و  مد  یاوه 
.دوبن یربخ  تشادهی  لوئسم  زا  مه  هسلج  تدم  رد 

.دشن کچ  تمالس  هگرب  هن  بت و  هن 
، دیـشاپ یم  اه  تسد  هب  ینوفع  دض  عیام  یمک  ینابهگن  سابل  اب  درف  کی  نلاس  هب  دورو  یادتبا  طقف  درک : هفاضا  یو 

.دندید یم  ار  اه  مشچ  کسام و  نودب  نداد  تست  طسو  مه  تیوه  صیخشت  یارب 
رد کـیک  بآ و  نیمز  یور  یاـه  نتراـک  زا  تامدـخ  زا  رفن  دـنچ  ینوفعدـض  نودـب  ار  بآ  هیذـغت و  دوب و  دورو  رد  ماـحدزا 

.دنتشاذگ یم  زیم  یور  هلجع  اب  دندروآ  یم 
.دوب هداتفا  لاغشآ  شکتسد و  بآ و  یلاخ  فرظ  هطوحم  رد  دوب و  رپ  لبق  زور  زا  هلابز  یاه  لطس  وا ، هتفگ  هب 

.دندوب هدیشک  نییاپ  اه  کسام  اه  یضعب 
خـساپ دـیاب  تشادـهب  موـلع و  ریزو  هک  میریگن  اـنورک  هللااـشنا  دـندوب  بوـخ  یاـهاج  رد  هـک  اـه  یـضعب  لاـح  هـب  شوـخ 

.دنهدب
.وگن غورد  هتشون : هداد و  خساپ  بطاخم  نیا  هب  یرگید  بطاخم  دندوب  یلاع  ییانورک  روکنک  رد  همه  راظتنا  فالخرب  *

.دوب هلصاف  نیرتهب  اب  وحن و  نیرتهب  هب 
.مداد روکنک  مدوخ  نم 

زا ۱. رتمک  رفن  ره  اب  ما  هلصاف  تشگرب  اجنآ و  ات  هناخ  زا  نم  رگا  ادخ  هب 
.دوب رتم  کی  هلصاف  لقادح  دوب ،  ۵

.دوب بوخ  رایسب  هلصاف  مه  نتشگرب  عقوم  هک  دوب  هدش  یزیر  همانرب  یروج  ینعی 
، دـندرک یم  ینوفعدـض  مه  ار  اه  تسد  دـنداد ؛ یم  هدـننک  ینوفعدـض  کـسام و  هسلج  هب  دورو  لـبق  درک : هفاـضا  یو 

 . دوب بوخ  یلیخ  اه  یلدنص  هلصاف  دنتشاد و  دلیش  اه  بقارم 
 . ادخ هب  مرگ  ناشمد  هک  هصالخ 

.دندوب یلاع  راظتنا  فالخرب 
/ مایپ یاهتنا  دینیبب : ار  وئدیو  نیا  یرسارس ۹۹  روکنک  یتشادهب  یاه  لکتورپ  هرابرد 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

سراف یرازگربخ  دوب - ؟ دهاوخ  هنوگچ  لاس ۱۴۰۰  رد  متشه  هاجنپ و  روکنک  لاس / روکنک  نیرت  هقباس یب رب  نایاپ  رهم   

سراف یرازگربخ  دوب - ؟ دهاوخ  هنوگچ  لاس ۱۴۰۰  رد  متشه  هاجنپ و  روکنک  لاس / روکنک  نیرت  هقباس یب رب  نایاپ  رهم   
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ناگتخیهرف همانزور  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

اروشاـع هعقاو  زا  ثحب  نمـضتم  هک  یراـثآ  لـتاقم و  نیرت  مهم اـب  ییانـشآ  رد  هـک  یریـسم  رد  * رورـسم یـسوواط دـیعس 
رایـسب یا  هرود هک  میـسر  یم راـجاق  هرود  هب  میدرک  یط  نآ - تارخؤـم  هعقاو و  دوـخ  هعقاو ، تامدـقم  زا  مـعا  ، - دنتـسه

.تسا مهم 
دـشر فالخرب  هک  مییوگب  میناوت  یم تیفیک  ثیح  زا  اـما  هدـش  دـیلوت  یداـیز  رایـسب  نوتم  تیمک ، ثیح  زا  هرود  نیا  رد 

.میتسه راجاق  هرود  رد  نوتم  یفیک  تفا  دهاش  یمک ،
هتشون مه  یدنمـشزرا  عافد و  لباق بوخ و  راثآ  هرود  نیا  رد  هکارچ  دوش ، هاگن  یبسن  تروص  هب دیاب  هتکن  نیا  هب  هتبلا 

.تسا هدش 
عبانم شرازگ  اب  هک  تسا  کان  ههبـش بلاطم  یواح  ای  تسا  نییاپ  اهنآ  یخیراـت  ماکحتـسا  هک  مه  یراـثآ  رگید  یوس  زا 

.دوش یم هدید  دراد ، هلصاف  هیلوا 
.دروخ یم مشچ  هب شریذپ  لباقریغ ماقرا  رامآ و  بیرغ و  بیجع و  رابخا  ییوگ ، هفازگ عبانم  یخرب  رد  یتح 

کی هباثم  هب اروشاع  هلاسم  هب  هرود  نآ  رد  هک  تسا  نیا  دوش ، هتفگ  دـیاب  راجاق  هورد  لتاقم  درومرد  هک  یلک  هتکن  کی 
نیا یاـه  لـتقم ناوـنع  رد  یتـح  هلاـسم  نـیا  دوـش و  یم هجوـت  رایـسب  یراز  یرادازع و  هـیرگ و  ثـحب  مـیظع و  تبیـصم 

.دهد یم ناشن  ار  دوخ  هرود 
ینعی « – نازحالا جـیهم  » هب ناوت  یم هنومن  یارب  دور ، یم راک  هب اه  باتک یماسا  رد  نزح و … کشا ، لثم  یتاملک  ـالثم 

رد هک  درک  هراشا  عومدـلا » ضیف  » اـی تساـه - هیرگ ناـفوط  هک  « - ءاـکبلا ناـفوط  » اـی دـنک - جـییهت  ار  مدرم  نزح  تساـنب 
.تسا هدش  هدافتسا  اهنآ  ناونع  رد  یتابیکرت  تاریبعت و  نینچ  زا  ناش  ناونع

نآ و ندش  هدناوخ  روط  نیمه نآ و  زا  ندش  لابقتـسا  یبهذم و  سلاجم  رب  یراذگریثات  ثیح  زا  نتم  نیرت  مهم دیاش 
.دشاب یدنبرد  لضاف  زا  هداهشلا » رارسا   » باتک زورما ، ات  نآ  نتفرگ  رارق  دقن  دروم  نینچمه 

اعقاو هـک  هدـش  رکذ  ییاـه  هنوـمن دراد و  یبـیرغ  بـیجع و  بلاـطم  اـضعب  هـک  تـسا  یلکـش  هـب  باـتک  نـیا  شراـگن  عوـن 
.درک هیجوت  ای  تحص  رب  لمح  ار  نآ  ای  درک  یهارمه  نآ  اب  ناوت  یمن

یاهدـقن میدـمآ  رتوـلج  هـچره  اـما  هدوـب  باذـج  رایـسب  هرود  نآ  رد  ماـع  بطاـخم  یارب  بلاـطم  نـیا  زا  یـضعب  اـسب  یا
.تسا هتشاد  یپ  رد  ار  یدایز 

داتــسا و  ناـجرم » ؤـلؤل و   » باـتک رد  یروـن  ثدــحم  هـب  ناوـت  یم دنتــسه  باـتک  نـیا  دــقتنم  هـک  یناـسک  نـیرت  مـهم زا 
.درک هراشا  ینیسح » هسامح   » باتک رد  یرهطم  یضترم 

دودـح ۱۲۰۸ رد  یدـنبرد ، لـضاف  راـجاق  هرود  لـضاف  ملاـع و  مییوـگب  دـیاب  میوـشب  انــشآ  فـلوم  اـب  یردـق  میهاوـخب  رگا 
یرصان هرود  طساوا  رد  ینعی  یرمق  یرجه  رد ۱۲۸۶  هدمآ و  ایند  هب ناسارخ  ناوریـش  عباوت  زا  دنبرد  رد  یرمق  یرجه 

.تسا هتفر  ایند  زا  نارهت  رد 
.تسا هدوب  نارهت  دنبرد  لها  ناشیا  هک  مینک  رکف  دیابن  اذل 

شدیتاسا زا  هدناوخ و  سرد  تابتع  رد  تسا و  روهـشم  یدـنبرد  اقآالم  یدـنبرد و  لضاف  هب  ناشیا  هکنیا  رگید  بلطم 
.درک هراشا  البرک  رد  یناردنزام  ءاملعلا  فیرش هب  ناوت  یم

.تسا هدرک  لیصحت  ءاطغلا - فشاک رفعج  خیش دنزرف   - ءاطغلا فشاک یلع  خیش سرد  یاپ  هتفر و  فجن  هب  سپس 
رارـسا  » باتک فیلات  اب  اما  تسا  هدوب  لوغـشم  نادرگاش  تیبرت  سیردـت و  قیقحت و  هب  تایلاع  تاـبتع  رد  اـه  لاـس وا 

.تسا هدش  لیدبت  یرادازع  یاه  نییآ سلاجم و  خیرات  رد  رثوم  یاه  تیصخش زا  یکی  هب  تفگ  ناوت  یم هداهشلا »
هدوـب فورعم  ناـشیا  یاـه  هـضور سلاـجم و  عوـن  هـکنیا  دــننام  هدــش  هـتفگ  یرادازع  هـب  یو  ماـمتها  دروـم  رد  یبلاـطم 

.تسا

لتقم لتقم نیرت   نیرت لصفم لصفم ردرد   زیگناربداقتنا   زیگناربداقتنا بلاطم   بلاطم یراجاق  وو   یراجاق دهع   دهع
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نداد جاور هدـش ، حرطم  نم » یناگدـنز  حرـش   » باـتک رد  یفوتـسم  هللادـبع  طـسوت  ناـشیا  هراـبرد  هک  یلئاـسم  زا  یکی 
.تسا یرصان  دهع  رد  ناریا  رد  ینز  همق

هتفرگ تروـص  مـه  یدـنبرد  لـضاف  رمع  رخاوا  رد  هـک  هدوـب  هاـش  نیدلارـصان توـعد  هـب  اـساسا  نارهت  رد  ناـشیا  روـضح 
.تسا هتفر  ایند  زا  یرصان  هرود  طساوا  هک  دش  ضرع  تسا و 

نت زا  ار  دوخ  ساـبل  اروشاـع  زور  رد  درک و  یم شغ  هیرگ  تدـش  زا  ربـنم  یـالاب  رد  هک  هدـش  هتفگ  وا  سلاـجم  دروم  رد    
ربـنم هـب  لکـش  رــس و  ناـمه  اـب  دـیلام و  یم ندـب  رب  ـلِگ  تـخیر و  یم رــس  رب  کاـخ  تـسب و  یم یگنل  دروآ و  یم نوریب 

.تفر یم
.تسا هدوب  ناناوخ  هضور ریاس  یارب  ییوگلا  نارادازع و  لابقتسا  دروم  اهراتفر  هنوگنیا 

ظـعاوم و رد  ناـشیا  هک  تسا  نیا  هتفرگ  رارق  تقد  دروم  رتـمک  دـیاش  یدـنبرد  لـضاف  دروم  رد  هک  یهجوـت  بلاـج  هتکن 
هاـش نیدلارـصان مشخ  بجوـم  هـک  دـنک ، یم تموـکح  یاـضعا  یرـصان و  تموـکح  دـقن  هـب  عورـش  شا ، هـضور سلاـجم 

.دنک یم دیعبت  هاشنامرک  هب  هیضق  نیا  رثا  رد  ار  وا  دوش و  یم
نفد (ع ) نیـسح ماما مرح  رد  هدرک و  لـمح  تاـبتع  هب  ار  شرکیپ  راـجاق - هرود  جـیار  تنـس  رب  اـنب   - دور یم اـیند  زا  یتقو 

.دننک یم
باـتک نیرت  هدـش هتخانـش نـیرت و  مـهم هداهـشلا » رارـسا   » هـب فورعم  تاداهـشلا » رارـسا  یف  تادابعلاریـسکا   » باـتک

سیماوـق  » و ماـکحالا » نئازخ  «، » لوصـالا نـئازخ   » لـثم یوزوـح  موـلع  رد  ییاـه  باـتک هـک  یتروـصرد  تـسا  یدـنبرد 
.تسین هداهشلا  رارسا  باتک  نیا  ترهش  هب مادک  چیه هک  تسا  هتشاد  دعاوقلا »

رهاوج «، » نامیا هیامرـس   » لثم یرگید  راثآ  هکلب  تسین  اروشاع  عوضوم  رد  یدـنبرد  لـضاف  رثا  اـهنت  باـتک  نیا  هتبلا 
.تساروشاع بابرد  وا  تافیلات  زا  مه  یرصان » تاداعس   » روط نیمه و  ناقیالا »

دوخ هدـش و  هتـشون  زورما  هب  ات  هک  تسا  یلتقم  نیرت  لصفم باتک  نیا  هک  تفگ  دـیاب  هداهـشلا  رارـسا  باـتک  دروم  رد 
.دراذگب ینوزف  هب  ور  نآ  رد  لاکشا  دروم  رابتعا و  یب بلاطم  مجح  هدش  بجوم  اسب  هچ لیصفت  نیمه 

.دراد همتاخ  کی  سلجم و  ۴۴ همدقم ، هدش و ۱۲ هتشون  یبرع  نابز  هب باتک 
مامت ناریا - رد  هاش  نیدلارـصان  تنطلـس  زاـغآ  زا  دـعب  لاـس  ینعی ۸   - یرمق یرجه  لاس ۱۲۷۲  رد  باـتک  نیا  فیلاـت 

.تسا هدش 
نآ راـنک  رد  تسا و  یناتـساد  مـه  شرازگ  نـیا  هـک  هدـمآ  نآ  زا  دـعب  عیاـقو  اروشاـع و  زا  یلـصفم  شرازگ  باـتک  نـیا  رد 

تیمها دروـم  رد  یبلاــطم  و  (ع ) نیــسح ماــما و  (ع ) تـیب لــها ماــقم  هراــبرد  یمــالک  ییاور ، یداــقتعا ، بلاــطم  عاوـنا 
.تسا هدش  رکذ  ترایز ، تیمها  یرادازع و 

دراو نآ  هب  یدایز  تالاکـشا  مه  رظن  کی  زا  هدـش و  عقاو  یدایز  لابقتـسا  دروم  رظن  کی  زا  باـتک  نیا  هکنیا  رگید  هتکن 
.تسا هدش 

طــسوت بهذــم  رخــسمت  ازهتــسا و  نـعط و  هیاـم  ار  باـتک  نـیا  یروـن  ثدــحم  ــالثم  هـک  هدوـب  یا  هنوـگ هـب بلاــطم  عوـن 
.تسا هتسناد  نافلاخم 

هک دوش  هتفگ  نآ  هیجوت  رد  دسرب و  رفن  نارازه  هب  اروشاع  زور  رد  نمـشد  یاه  هتـشک دادـعت  هک  سنج  نیا  زا  یبلاطم 
ییوگ هفازگ هب  ریبـعت  اـهنآ  زا  یرایدنفـسا  دـمحم  داتـسا  هک  تسا  یبـیجع  بلاـطم  تسا ، هدوـب  تعاـس  اروشاـع ۷۲  زور 

.تسا هدش  زین  یرون  ثدحم  تواضق  نآ  ثعاب  تسا ، هدرک 
تاداعــس  » باـتک ناـمه  هـک  هدــش  هـمجرت  یــسراف  هـب یدــنبرد  دوـخ  طـسوت  هداهــشلارارسا  باــتک  یناــیاپ  یاــه  شخب

.مدرک هراشا  نآ  هب  هک  تسا  یرصان »
.تسا هدش  میدقت  هاش  نیدلارصان هب  باتک  نیا 

راجاق هرود  ناـمه  رد  رداـهبریما  ناـخ  اـشاپ نیـسح تساوخرد  هب یزیربت  رادمتعیرـش  نیـسح  طـسوت  باـتک  لـماک  نتم 
.تسا هداهشلا » رارسا  یف  هداعسلا  راونا   » نآ ناونع  هک  هدش  همجرت  یسراف  هب

نتم نوچ  تسا ، هدوب  رثؤم  ناـناوخ  هضور  ناـیم  رد  نآ  رتـشیب  جاور  باـتک و  نیا  زا  هدافتـسا  رد  مه  همجرت  نیا  دوخ 

 



.دنک هعجارم  نآ  هب  هتسناوت  یمن  یسکره  اعبط  هدوب و  یبرع  یلصا 
.درک رکذ  ییاه  هنومن ناوت  یم هتخیگنارب ، یدایز  تاداقتنا  هتفرگ و  رارق  هراشا  دروم  باتک  رد  هک  یلئاسم  زا 

نامکاح و دننامه  نیمـشیربا - ینعی   - جابید ریرح و  لمحم  اب ۴۰  هنیدم  زا  شنادناخ  و  (ع ) نیـسح ماما جورخ  تیفیک 
.تسا هدش  فصو  ناهاشداپ ،

۳۳۰ (ع ) نیسح ماما هک  هدش  رکذ  رفنرازه  ییاج ۴۶۰ رد  رفن و  رازه  دصشش  نویلیم و  کی  ییاج  رد  دعسرمع  رکـشل 
مـشاه ینب ریاس  تسد  هب رفنرازه  ساـبع و ۲۵ ترـضح  تسد  هـب رفن  رازه  دـُشک و ۲۵ یم ییاـهنت  هـب ار  اـهنآ  زا  رفنرازه 

.دنرب یم رد  هب ملاس  ناج  رفن  رازه  دنوش و ۸۰  یم هتشک 
.دنا هتشک (ع ) نیسح ماما ار  اهنآ  رفن  رازه  هک ۴۰۰ هدوب  رفنرازه  دعسرمع ۵۰۰ هاپس  دادعت  دیوگ  یم رگید  یاج  رد 

هفوک هاپـس  روهـشم ، رب  اـنب  نوچ ، تسین  عاـفد  لـباق  یخیراـت  قطنم  چـیه  اـب  دراد و  ینورد  ضقاـنت  دوخ  راـهرامآ  نیا 
هدوب و رفنرازه  هاپـس ۲۲ نآ  لک  ارهاظ  دنـشاب ، رت  قیقد مدـقتم و  اـسب  هچ هک  یلاوقا  ساـسا  رب  یلو  هدوب  رفن  رازه  ۳۰

.تسا هدش  رکذ  کدنا  رایسب  مه  اه  هتشک عومجم 
رد هـک  هدــش  رکذ  رفن  نمـشد ۸۸ یاـه  هتـشک عومجم  یرذـالب  فارـشالا  باـسنا  فـنخم و  یبا لـتقم  دـننام  یعباـنم  رد 

.میتشاد نآ  هب  یتاراشا  ثحابم  نیا  لوا  تمسق 
لیالد رکذ  اب  فلوم  هک   - اروشاع زور  ندوب  تعاـس  رب ۷۲ هوالع هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  باـتک  نیا  رد  هک  یرگید  لـئاسم 

زور رد  اوـه  یاـمد  هـک  هدـش  هـتفگ  مـینک - لوـبق  وا  زا  ار  نـیا  میناوـت  یمن اـم  یلو  دـنک  تباـث  ار  نـیا  هدرک  یعــس  ددــعتم 
.تسا هدوب  رتشیب  ای  هجرد  اروشاع ۷۰

.تسا هداد  خر  رهم  رد ۲۱ هک  تسا  نیا  روهشم  لوق  یلو  هداد  خر  نابآ  لیاوا  رد  اروشاع  یموجن ، تابساحم  رب  انب 
.تسا نهذ  زا  رود  هجرد  یالاب ۷۰ یامد  نابآ ، لیاوا  رد  هچ  رهم و  رخاوا  رد  هچ 

نیا زا  باحصا  دش و  یراج  بآ  ترـضح  تشگنا  زا  دندرک و  دنلب  ار  دوخ  تسد  (ع ) نیـسح ماما دیوگ  یم رگید  یاج  رد 
.تسین عمج  لباق  دنراد ، باحصا  یگنشت  رب  دیکات  هک  ییاه  شرازگ اب  نیا  هک  دندیشون  بآ 

رد همجرت  نـیا  زا  هـک  مـنک  هفاـضا  ار  هـتکن  نـیا  یرمق  یرجه  یفوتم ۱۳۳۱  یزیربت  رادمتعیرـش  نیـسح  همجرت  هراـبرد 
پاـچ هب  مه  لاس ۹۷  رد  هدرک و  رـشتنم  ار  نآ  تبحم  یابوط  تاراـشتنا  هتفرگ و  تروص  یددـجم  پاـچ  مه  اـم  راـگزور 

.تسا هدیسر  موس 
.دراد ریثات  یبهذم  لفاحم  رد  نتم  نیا  شناوخ  رب  زین  هلاسم  نیا 

رد مه  باتک  اعقاو  دـیوگ و  یم ار  لتقم  نیع  هک  تشاد  دـیکات  یلیخ  نارنخـس  هک  مدرک  تکرـش  یـسلجم  کی  رد  هدـنب 
.تسا هداهشلا » رارسا   » باتک هک  مدید  مدرک و  هاگن  هدنب  دوب و  شتسد 

رد دـشاب ، هدـش  لـقن  تبث و  اـجره  هک  یا  هیـضق ره  هک  دـننک  یم روصت  سلاـجم  نیا  رد  ربـنم  لـها  ناـظعاو و  زا  یخرب 
.تسا هئارا  لقن و  لباق  ربنم 

.تسا لاکشا  لحم  اعقاو  نیا 
سفن  » لثم یباـتک  رـصاعم  هرود  رد  یتح  میراد و  هراـب  نیا  رد  هدافتـسا  لـباق ربتعم و  عباـنم  صخاـش و  راـثآ  هک  یتقو 

یباـیزرا کـی  رد  و   - دراد یتالاکـشا  نینچ  هک  هداهـشلا » رارـسا   » لـثم یباـتک  مـیراد ، ار  یمق  ساـبع  خیـش زا  موـمهملا »
هدافتـسا دروم  هدـش و  جـیورت  هنوگ  نیا دـیاب  ارچ  دوش - یم هدرمـش  ییاروشاع  عبانم  نیرت  فیعـض زا  یکی  ناونع  هب یلک 

.دریگب رارق 
یلاکـشا دـهد و  یرکذـت  یـسک  مه  یـسلجم  رد  رگا  دـننک و  تداـع  بلاـطم  عوـن  نیا  هب  ناـبطاخم  دوـش  یم ثعاـب  نیا 

دروم دـناوخ و  یم دوخ  سلاجم  رد  ار  باتک  نیا  مه  رگید  ملاع  نالف  تسا و  ملاـع  نـالف  زا  باـتک  نـالف  دـنیوگب  دـنکب ،
تـسب نـب شلاـچ و  اـب  ار  رباـنم  رد  (ع ) ادهـشلادیس یرادازع  بلاـطم  حالـصا  هـیور  رما  نـیا  اذـل  دـهد ، یم رارق  هدافتـسا 

.دنک یم هجاوم 
راـثآ شخب  باـتک و  یزیمم  رد  هک  یـسک  دوـش ، رـشنزاب  هداهـشلا » رارـسا   » هـمجرت دوـب  اـنب  هـک  یناـمز  مـهد ، تـلود  رد 
نیا رشن  یارب  یزوجم  نینچ  ارچ  امش  هک  مدرک  لاوس  وا  زا  نم  دوب و  هدنب  ناتسود  زا  یکی  تشاد  تیلوئـسم  یخیرات 

 



نودـب هک  مدـش  هجاوم  هلاسم  نیا  اب  مدوخ  ادـعب  اما  مدرکن  دـییات  ار  باتک  نیا  رـشن  هدـنب  تفگ  ناشیا  دـیداد و  باتک 
.تسا هدیسر  پاچ  هب  باتک  نیا  مه  نم  یاضما 

هلمج زا  ینتم  هنوگره  اهنآ ، هعسوت  تیوقت و  ینیـسح و  سلاجم  زا  عافد  مسا  هب  هک  تسا  راک  رد  ییاه  تسد ارهاظ 
هتفر و هیشاح  هب یشهوژپ  راثآ  یخرب  صخاش و  راثآ  یخرب  هک  تسا  فسات  یاج  دنک و  ادیپ  جاور  یسراف  هب نتم ، نیا 

.دنریگ یمن رارق  عوجر  دروم  دنوش و  یمن هدید 
نزح (ع ) نیسح ماما مرح  (ع ) نیسح ماما هداهشلا  رارـسا  یدیلک : تاملکیئابطابط  همالع هاگشناد  یملع  تئیه وضع  *

https://www.atnanews.ir/? یراذـــگ : کارتشایـــشهوژپ  سلاــجم  راــجاق  اروشاـــع  یزیربــت  رادمتعیرـــش  نیـــسح 
p=۲۹۶۸۰۶

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناگتخیهرف همانزور  لتقم -  نیرت  لصفم رد  زیگناربداقتنا  بلاطم  یراجاق و  دهع   

۵۵
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۲:۲۲

ناریا همانزور  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

دنتسه و هجاوم  ییارگ  یونعم یزرو و  نید زا  یلکش  اب  قرـش ، ات  هتفرگ  برغ  زا  یرـشب ، عماوج  همه  * ییازریم نیـسح 
.دور یم رامش  هب  گنهرف  زا  یساسا  یداینب و  وزج  نید  عماوج ، نیا  زا  یرایسب  رد 

.تساه شنک اهرواب و  زا  یبیکرت  نید  هصالخ ، روط  هب 
.دنهد یم لکش  ار  ـی  عامتجا یاهراتفر  زا  یعیسو  فیط  هک  تسا  ینید  یاه  شنک زا  یشخب  زین  کسانم  مسارم و 

.دراد یصاخ  یناکمارف  ینا و  ـ مزار تارثا فـ ییایو ، پـ تعسو ، ینوگانوگ ، یا  هعماج ره  رد  ینید  کسانم 
نیرت و هوکـشاب زا  یکی  اروشاع ، اعوسات و  مایا  هژیوب  مرحم ، لوا  ههد  مسارم  ناریا ، گـنهرف  رد  ینید  کـسانم  نیب  رد 

یگنهرف - یعاـمتجا یگدــنز  رد  اـیوپ  یلکــش  هـب  ناـنچمه  لاـسرازه  زا  شیب  تشذــگ  اـب  هـک  تـسا  کـسانم  نـیرت  مـیظع
.تسا هدش  یعا  ـ متجا یدرف و  یاه  شنک رد  یرایسب  تارییغت  اه و  ینوگرگد بجوم  دراد و  نایرج  نایناریا 

یرادازع یاه  هتسد دریگ و  یم لکش  ناریا  رد  هیوب  لآ  هرود  رد  راب  نیلوا  ینلع ، ینید و  کسانم  کی  ناونع  هب یرادازع 
.دنزادرپ یم یناوخ  هیثرم هب  نزرب  یوک و  رد 

.دوش یم هدناشک  اه  هناخ نورد  هب  جراخ و  یمسر  تلاح  زا  کسانم  نیا  نایقوجلس ، تموکح  ندمآرب  اب 
یمسر یوفص و  لیعامسا  هاش  ندمآ  راک  یور  اب  دبای و  یم همادا  نایوفص  هرود  ات  ییاروشاع  کسانم  ییاپرب  دنور  نیا 

ادـیپ عونت  کسانم  نیا  دوش و  یم رازگرب  هوکـشاب  ینلع و  تروص  هب ناریا  یاهرهـش  رد  رگید  راب  هعیـش ، بهذـم  ندـش 
ییاــپرب هــیزعت ،)  ) یناوــخ هیبــش راــجاق  هرود  رد  ینزریجنز و … یناوــخ ، هــضور یناوــخ ، لــتقم یناوــخ ، هــیثرم دـــنک : یم

.دبای یم شیازفا  کسانم  نیا  یرازگرب  عونت  دبای و  یم جاور  زین  یراذگ و … تشت مسارم  یرونخس ، ینز ، غیت هناخاقس ،
یاه هتـسد دورو  دوش و  یم زاغآ  نید  تنـس و  اـب  تفلاـخم  ناریا ، یزاـس  نردـم هژورپ  حرط  اـب  لوا ، یولهپ  هرود  رد  اـما 

کــسانم زا  یدــیدج  عوـن  لکــش ، نیدــب  دــنوش و  یم لـیطعت  اـه  هینیــسح اـه و  هـیکت عوـنمم و  اـه  ناــبایخ هـب  یرادازع 
.تسا یگناخ » یاه  هضور  » انامه هک  دوش  یم داجیا  یرادازع 

زا وا  تموکح  یاه  ناینب شزیر  لمع ، رد  اما  دهد  همادا  رت  تخـسرس ار  ردپ  هار  دناوتب  ات  درک  یدایز  شالت  مود  یولهپ 
توباـــت رب  لاــس ۱۳۵۷  یاروشاـــع  مــسارم  دـــیاش  ار  ریت  نــیرخآ  دـــش و  زاـــغآ  لاـس ۱۳۴۲ )  ) اروشاــع کــسانم  نـیمه 

.دنک ییامندوخ  ناریا  خیرات  رد  شیپ  زا  شیب  مرحم  کسانم  تیمها  ات  درک  هناور  ناریا  یهاشنهاش 
رد ینیون  یاه  هویـش داجیا  ثعاب  هشیمه  مرحم ، کسانم  دورف  زارف و  نیا  دش ، هظحالم  هک  روط  نامه  بیترت ، نیدب 

.تسا هدش  یرادازع 

یرادازع یرادازع دیدج   دیدج یاه   یاه هویش هویش مرحم  وو   مرحم کسانم   کسانم ییایوپ   ییایوپ

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

https://www.atnanews.ir/archives/296800/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%A7/
https://www.atnanews.ir/archives/296800/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%A7/


هب یرادازع  مـسارم  یرازگرب  ناـکما  یعاـمتجا ، یراذـگ  هلـصاف ترورــض  ناـهج و  رد  اـنورک  یمدـناپ  شیادـیپ  اـب  لاـسما ،
.تشادن دوجو  هتشذگ  یاه  لاس لاور 

.دش داجیا  ینیسح  یاروشاع  تشادگرزب  یارب  یدیدج  یاه  هویش تفر ، یم راظتنا  هک  روطنامه  نیاربانب ،
ره لیدبت  روهشم ، ناحادم  رایس  یاه  هینیسح ات  هتفرگ  یعامتجا  هلـصاف  تیاعر  اب  زاب  یاهاضف  رد  مسارم  یرازگرب  زا 

رییغت تنرتـنیا ، رتـسب  رد  نیــالنآ  تروـص  هـب یناوـخ  هیبــش یحادــم و  ینارنخــس و  مـسارم  یرازگرب  هینیــسح ، هـب  هناــخ 
زا ناــشن  هـمه  و … ینوفعدــض ) یاــه  لوــلحم کــسام و  عــیزوت   ) یتشادــهب یگنهرف و  یاهرذــن  هــب  یکاروــخ  یاهرذــن 

داـجیا یعمج و  تیوـه  یباـیزاب  یعاـمتجا ، قاــفو  یگتــسبمه و  دــناوت  یم هـک  دراد  کــسانم  نـیا  هوقلاــب  یاــه  ییاــیوپ
.دنزب مقر  ناکم  نامز و  طیارش  ربانب  ار  یلسنارف  یاهدنویپ 

.دزاس تیوقت  ار  کسانم  نیا  یعامتجا  تایح  ددرگ و  نایامن  شیپ  زا  شیب  نامز  لوط  رد  اه  ییایوپ نیا  دور  یم راظتنا 
نیـسح یعمج  تیوه  یبایزاب  یعامتجا  یدـیلک : تاـملکیئابطابط  همالع هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع  سانـش و  مدرم *

: یراذـــگ کارتشاـــمرحم  کـــسانم  ییاـــیوپ  ییارگ  یوـــنعم یــــسانش  مدرم یرادازع  دــــیدج  یاـــه  هویــــش نـــید  ییازریم 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۶۸۰۰

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناریا همانزور  یرادازع -  دیدج  یاه  هویش  مرحم و  کسانم  ییایوپ   

نیالنآ ناریا  یرادازع -  دیدج  یاه  هویش  مرحم و  کسانم  ییایوپ   
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / زوینایرآ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 
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.دنیامن هعجارم    ir 

؛ یکینورتـکلا یاوـتحم  دـیلوت  یــشزومآ  هاـگراک  هاگــشناد  یزاـجم  دازآ و  یاـه  شزوـمآ زکرم  تـمه  هـب  اـیرآ  - یرتازگربـخ 
.دش رازگرب  اه  شور لوصا و 

صوـصخ رد  هاگـشناد  هدـش  ذاـختا  تامیمـصت  هـب  هجوـت  اـب  رــسلباب ، ناتــسرهشرد  ناردـنزامرتفدایرآراگنربخ  شرازگ  هـب 
یملع و تاـیه  یاـضعا  یزاسدــنمناوت  ییازفا و  شناد یاتــسار  رد  یزاــجم و  تروـص  هـب  یتآ  لاــس  مـین سورد  یرازگرب 
دازآ و یاـه  شزوـمآ زکرم  تـمه  هـب  اـه  شور لوـصا و  یکینورتـکلا ؛ یاوـتحم  دـیلوت  یــشزومآ  هاـگراک  وعدــم ، ناسردــم 

فــسوی رتـکد  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وـضع  یماـقم  اضردــیمح  رتـکد  روـضح  اـب  هاگــشناد و  یزاـجم 
.دش رازگرب  هاگراک  ناسردم  ناونع  هب  یمزراوخ  هاگشناد  یملع  تایه  وضع  بسن  یودهم

هناماس قیرط  زا  وعدم  ناسردـم  یملع و  تایه  یاضعا  زا  رفن  روضح ۵۰  اب  هک  هاگراک  نیا  رد  شرازگ ، نیا  ساـسا  رب   
نیـال و یروتـسا  رازفا  مرن اـب  یکینورتـکلا  یاوتحم  دـیلوت  شزومآ  صوصخ  رد  دـیدرگ ، رازگرب  یزاـجم  تروص  هب  لدوم و 

اهاه شور شور لوصا  وو   لوصا يکينورتکلا ؛ ؛ يکينورتکلا ياوتحم   ياوتحم ديلوت   ديلوت يشزومآ   يشزومآ هاگراک   هاگراک يرازگرب   يرازگرب

اه شور لوصا و  يکينورتکلا ؛ ياوتحم  ديلوت  يشزومآ  هاگراک  يرازگرب  ایرآ -  یرازگربخ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۳طباور 

http://www.aryanews.com/News/20200825141914925/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%DA%A9%D9%8A%D8%9B-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://www.aryanews.com/News/20200825141914925/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%DA%A9%D9%8A%D8%9B-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7


.دش رظن  لدابت ثحب و  دیدرگ ، هفاضا  لدوم  یکینورتکلا  شزومآ  هناماس  رد  هک  یدیدج  یاه  تیلباق نینچ  مه
یزاجم دازآ و  یاه  شزومآ زکرم  تیاس  هب  دنناوت  یم روکذم  هاگراک  ملیف  هدـهاشم  تهج  نادـنم  هقالع دوش : یم روآدای 

.vu سردآ هب 
.umz

.ac
.دنیامن هعجارم    ir
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

لخاد رد  ار  یدایز  یاه  ثحب نیچ  ناریا و  هلاس  یاه ۲۵  یراکمه دنس  یاضما  انسیا ، نایوجشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
هدـنهد ناشن یراکمه  دنـس  نیا  یاـضما  هب  اـکیرمآ  صوصخ  هب برغ  شنکاو  تسا  هتـشاد  لاـبند  هب  روشک  زا  جراـخ  و 

.تسا یللملا  نیب تابسانم  رد  نآ  یاهدمایپ  قفاوت و  نیا  تیمها 
هک دـنا  هتـشادن یا  هنادـهعتم درکیور  ناریا  اب  دوخ  تاقفاوت  تادـهعت و  یارجا  رد  اه  یبرغ هک  تفریذـپ  دـیاب  لاح  نیا  اب 

.تسا ماجرب  نآ  ریخا  هنومن  نیرتزراب 
اب دـناوتب  هک  دـسرب  للملا  نیب ماظن  رد  یهاگیاج  هب  هتـسناوت  ناریا  دـهد  یم ناشن  نیچ   اب  ناریا  دـیدج  یراکمه  زاـغآ 

.دنک اضما  یراکمه  تدمدنلب  دنس  ناهج  یداصتقا  یاه  تردق زا  یکی 
یدـج ینارگن  زا  ناشن  یمومع  راکفا  کیرحت  یزاس و  هعیاـش زا  معا  نیچ  ناریا و  یاـه  یراـکمه هب  برغ  هیلوا  شنکاو 

.دراد اه  نآ
ددـصرد دـنتخادنا و  هار  هب  یراکمه  دنـس  نیا  اب  تفلاخم  رد  ار  یا  هدرتسگ یناور  گنج  هک  میتسه  دـهاش  نیمه  یارب 

.دندمآرب ناریا  نیچ و  یاه  یراکمه بیرخت 
هزوــح زا  ناریا  دوــش  یم ثعاــب  هــک  تــسا  کــیژتارتسا  گرزب و  یمادـــقا  نــیچ  ناریا و  طـــباور  شرتــسگ  برغ  هاـــگن  زا 

.دوش جراخ  اه  نآ یسایس  یداصتقا و 
ـ  یورغ دـیحو  نیدـلاءالع  دیـس  رتکد  روضح  اب  للملا ،" نیب ماظن  زادـنا  مشچ نکپ و  - نارهت تاقفاوت  یوگو " تفگ هماـنرب 

هحفــص زا  نیــالنآ  تروــص  هـب تعاـــــس ۲۲ ، رویرهـــش ۹۹ ،  زور ۱۱  لــلملا ، نــیب طــباور  هدکــشناد  داتــسا  رگـــشهوژپ و 
.دوش یم شخپ   ikiu_politics یمارگاتسنیا :

همالع هاگـشناد  لـلملا  نـیب طـباور  یملع  نـمجنا  لاـناک  هـب  دــنناوت  یم رتـشیب  تاـعالطا  بـسک  تـهج  نادــنم  هقــالع    
.دننک هعجارم   @ ATU_IR سردآ هب  ییابطابط ،

مایپ یاهتنا 

«« للملا للملا نیب نیب ماظن   ماظن زادنا   زادنا مشچ مشچ نکپ  وو   نکپ نارهت ـ  ـ  نارهت تاقفاوت   تاقفاوت »»

ینیمخ ماـما  یللملا  نیب هاگـشناد  یـسایس  موـلع  یملع  نـمجنا  ییاـبطابط و  همـالع  هاگـشناد  لـلملا  نـیب طـباور  یملع  نـمجنا 
.دنک یم یسررب  ار  للملا » نیب ماظن  زادنا  مشچ نکپ و  نارهت ـ  تاقفاوت   » یمارگاتسنیا هدنز  یوگو  تفگ رد  هر ،) )

 

https://www.isna.ir/news/99060403116/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://www.isna.ir/news/99060403116/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

موـلع نمجنا  یراـکمه  ناریا و  یـسایس  موـلع  نمجنا  لـلملا  نیب  طـباور  هـتیمک  تـمه  هـب  رهم ، یرازگربـخ  شرازگ  هـب 
یامعم باـتک  دـقن  یـسررب و  یفرعم ، تسـشن  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  ناتـسناغفا و  لـلملا  نیب  طـباور  یـسایس و 

.دوش یم رازگرب  ناتسناغفا  تینما  حلص و 
ردص رمع  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  وکا  یلاع  شزومآ  هسـسؤم  یملع  تأیه  وضع  رای  هشیت  انادـنام  تسـشن  نیا  رد 

نمجنا سیئر  اـنمت  زرمارف  ناتـسناغفا ، کـیژتارتسا  تاـعلاطم  وتیتـسنا  وـضع  ناتـسناغفا و  هاگـشناد  ییاـکیرمآ  داتـسا 
.دنزادرپ یم  نخس  هئارا  هب  ناتسناغفا  هاگشناد  سیئر  ناتسناغفا و  للملا  نیب  طباور  یسایس و  مولع 

یملع تأـیه  وـضع  ناریا و  یـسایس  موـلع  نمجنا  لـلملا  نیب  طـباور  هـتیمک  ریبد  یهوکـش  دیعـس  مـه  تسـشن  ریدـم 
.تسا ییابطابط  همالع  هاگشناد 

.دوش یم شخپ  اجنیا  زا  نیالنآ  تروص  هب  دوش و  یم اپرب  یلا ۱۹  تعاس ۱۷  زا  هام  رویرهش  هبنش ۱۵  هدشدای  تسشن 
.تسا ناگیار  دازآ و  نادنمقالع  یارب  دورو 

۴۴
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۴۱

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / زویناکسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

اب دـنزرف  کت ای  دـنزرف  نودـب  یاه  هداوناـخ دـش ؛ حرطم  زویناکـسیا  اـب  وـگو  تـفگ رد  یعاــمتجا    یگنهرف و  هاگــشناد     
: بلطم دک   ۰۸:۴۱ رویرهــش ۱۳۹۹ -  هبنـش ۴  هس  AM ۸:۴۱:۰۰ ۸/۲۵/۲۰۲۰ دـننک یم یچوـپ  ساـسحا  ناـمز  تشذـگ 
هک ییاـه  هداوناـخ دوـش ؛ یم هداد  خــساپ  نآ  هـب  یروآدــنزرف  اــب  هـک  تـسا  رــشب  رد  یعیبـط  یلیم  ندوـب  دــلوم   ۱۰۷۶۹۲۶

.دننک یم ادیپ  نارسخ  یچوپ و  ساسحا  نامز  تشذگ  اب  دنراد و  دنزرف  کی  ات  هتخادنا  قیوعت  هب  ار  یروآدنزرف 

فورح اب  ار  دوخ  تارظن  اـفطل  تارظن ۱ - شخبحرف  ثرمیک  یروآدنزرف  یدنزرف  کت هداوناخ   ۳۲۰  / ۳۶۸ مایپ / یاهتنا   
.دینک پیات  یسراف 

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

دوش دوش یمیم   یسررب   یسررب دقن  وو   دقن ناتسناغفا   ناتسناغفا تینما   تینما حلص  وو   حلص یامعم   یامعم باتک   باتک

تینما حلـص و  یامعم   » باتک دـقن  یـسررب و  یفرعم ، تسـشن  ناریا  یـسایس  مولع  نمجنا  للملا  نیب  طـباور  هتیمک  تمه  هب 
.دوش یم رازگرب  هام  رویرهش   ۱۵ ناتسناغفا »

دننک دننک یمیم یچوپ   یچوپ ساسحا   ساسحا نامز   نامز تشذگ   تشذگ اباب   دنزرف   دنزرف کتکت ایای   دنزرف   دنزرف نودب   نودب یاه   یاه هداوناخ هداوناخ

قیوعت هب  ار  یروآدنزرف  هک  ییاه  هداوناخ دوش ؛ یم هداد  خساپ  نآ  هب  یروآدنزرف  اب  هک  تسا  رـشب  رد  یعیبط  یلیم  ندوب  دـلوم 
.دننک یم ادیپ  نارسخ  یچوپ و  ساسحا  نامز  تشذگ  اب  دنراد و  دنزرف  کی  ات  هتخادنا 

 

https://www.mehrnews.com/news/5006982/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5006982/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://iscanews.ir/news/1076926/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%D9%88%DA%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-...
http://iscanews.ir/news/1076926/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%D9%88%DA%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-...


اب دـنزرف  کت ای  دـنزرف  نودـب  یاـه  هداوناـخ دـش ؛ حرطم  زویناکــسیا  اـب  وـگو  تـفگ رد  یعاـــمتجا    یگنهرف و  هاگـشناد   
: بلطم دک   ۰۸:۴۱ رویرهـش ۱۳۹۹ -  هبنش ۴  هس  AM ۸:۴۱:۰۰ ۸/۲۵/۲۰۲۰ دـننک یم یچوپ  ساـسحا  ناـمز  تشذـگ 
هک ییاـه  هداوناـخ دوـش ؛ یم هداد  خـساپ  نآ  هـب  یروآدـنزرف  اـب  هـک  تـسا  رـشب  رد  یعیبـط  یلیم  ندوـب  دـلوم   ۱۰۷۶۹۲۶

.دننک یم ادیپ  نارسخ  یچوپ و  ساسحا  نامز  تشذگ  اب  دنراد و  دنزرف  کی  ات  هتخادنا  قیوعت  هب  ار  یروآدنزرف 
تساـه و هداوناـخ دارفا و  یارب  لـئاسم  نـیرت  مـهم زا  یکی  یروآدــنزرف  زویناکــسیا ؛ هاگــشناد  هورگ  راــگنربخ  شرازگ  هـب 

.دوش یم ناونع  هداوناخ  لیکشت  جاودزا و  لیالد  زا  یکی  ناونع  هب  هراومه 
.دننک یم افتکا  دنزرف  کی  نتشاد  هب  اهنت  ای  هتخادنا  قیوعت  هب  ار  رما  نیا  نیجوز  زا  یرایسب  هزورما 

دشر خرن  شهاک  ریظن  هعماج  یارب  یتالکشم  داجیا  ثعاب  دنک ، یم دراو  هداوناخ  هب  هک  ییاه  بیـسآ رب  هوالع  رما  نیا 
.دوش یم نآ  ندشریپ  هعماج و  ینس  نیگنایم  نتفر  الاب  تیعمج و 

هورگ راگنربخ  اب  وگو  تفگ رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  هرواـشم  زکرم  سیئر  یملع و  تئیه  وضع  شخبحرف  ثرموـیک 
قفاوت اب  هلئـسم  نیا  رگا  تفگ : نیجوز  تاضراعت  رد  یروآدـنزرف  نتخادـنا  قیوعت  هب  شقن  هرابرد  زویناکـسیا  هاگـشناد 

هک ینامز  هژیو  هب دیآ  یمن دوجو  هب  یلکشم  دنـشاب  یروآدنزرف  نتخادنا  قیوعت  هب  دنم  هقالع اه  نآ دوخ  دشاب و  نیجوز 
.دننک داجیا  دوخ  رد  یرتشیب  یگدامآ  دنهاوخ  یم ای  دنراد  دوخ  یگدنز  یارب  یا  همانرب نیجوز  یخرب 

عوضوم نیا  داد : همادا  تسا  فلاخم  یرگید  یروآدـنزرف و  هب  دـنم  هقـالع اـه  نآ زا  یکی  هک  ییاـه  جوز هب  هراـشا  اـب  یو 
هک دوـش  یم ییاـه  شنکاو کدوـک و  نتـشاد  هـب  قاتــشم  فرط  یتیاـضران  نـیفرط و  یاـهزاین  رد  ضراـعت  داـجیا  بجوـم 

رتـشیب نـیفرط  زا  یکی  هقـالع  نازیم  ردـقچره  دـنک و  یم داـجیا  ضراـعت  فرط  ود  ناـیم  هجیتـن  رد  تحاراـن و  ار  رــسمه 
.دش دهاوخ  رت  یدج ضراعت  نیا  دشاب 

نتـشاد ای  دـنزرف  نتـشادن  هب  یزورما  یاه  هداوناخ لـیامت  هب  هراـشا  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  هرواـشم  زکرم  سیئر 
نیگنایم نتفر  الاب  ثعاب  اریز  دوب  دهاوخ  زاس  لکشم از و  بیسآ هعماج  یارب  یلک  روط  هب  هلئسم  نیا  دوزفا : مک  دنزرف 

.دوش یم یلم  تیوه  نیمزرس و  شیامآ  ظفح  ظاحل  زا  یرو  هرهب دیلوت و  نتفر  نیب  زا  هعماج و  ینس 
تیوه ظاحل  زا  یرتشیب  رطخ  ضرعم  رد  روشک  کی  هدنیآ  دنشاب  هتشاد  یروآدنزرف  هب  یرتمک  لیامت  نیجوز  ردقچره 

.دریگ یم رارق  یا  هیامرس یگنهرف و 
دوـش یم اـه  جوز یارب  یتالکـشم  زورب  ثعاـب  دـنزرف  نتـشادن  هکنیا  ناـیب  اـب  شخبحرف  هداوناـخ  رد  طاـشن  یروآدـنزرف و 

.دنک یم داجیا  یگدنز  رد  ار  یدیدج  عونت  هداوناخ  رد  دنزرف  دوجو  تفگ :
.تسا رشب  رد  یعیبط  یشیارگ  نیجوز و  رد  ییافوکشدوخ  رازبا  یعون  یروآدنزرف  نینچمه 

نیا زا  دوز  ای  رید  دـننک ، یراددوخ  یعیبط  لیم  نیا  زا  یدام  لـئاسم  هلمج  زا  لـیلد  ره  هب  یرهوش  نز و  رگا  نیارباـنب 
اب عوـضوم  نـیا  هـک  دـنراد  ندوـب  دـیفم  ساـسحا  ندوـب و  دـلوم  هـب  لـیم  اـه  ناـسنا اریز  دـش  دـنهاوخ  نامیـشپ  میمـصت 

.دوش یم ققحم  یروآدنزرف 
ریاـس نیـشام و  هناـخ ، لوپ ، دـمآرد و  بسک  راـک ، مرگرـس  ار  دوخ  یروآدـنزرف ، یاـج  هب  اـه  هداوناـخ زا  یخرب  دوزفا : یو 

.دنوش یم نادرگرس  هتفای و  لصاح  یب ار  اه  نیا همه  نس  نتفر  الاب  اب  یتدم  زا  سپ  اما  دننک  یم تایدام 
اتبـسن یلام  عضو  هک  اـه  ج وز زا  یخرب  هک  تسا  نـیا  دوـش  یم هدـید  داـیز  رایـسب  مدرم  نـیب  هزورما  هـک  یدراوـم  زا  یکی 
تبـسن ییانعم  یب یچوپ و  ساسحا  یعون  دـنا ، هدیـسر یرورابان  نس  هب  مک  دـنزرف  اب  ای  دـنزرف  نودـب  هتـشاد و  یبسانم 

.دنا هدرک ادیپ  دوخ  یاه  ییاراد هب 
تالکــشم یراـتفرگ و  لـیلد  هـب  اـهرهوش  نز و  زا  یخرب  هـکنیا  ناـیب  اـب  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع 

ناـکدوک هیلوا  یاـهزاین  نیمأـت  رد  یروآدـنزرف  تروصرد  دارفا  نیا  داد : همادا  دـنوش  راد  هچب دـنناوت  یمن دـنراد  هک  یداـع 
زا دـنراد و  یبساـنم  اتبـسن  یلاـم  عـضو  هک  یدارفا  اـما  دـش  دـهاوخ  لکـشم  راـچد  هدـنیآ  رد  کدوـک  هدوـب و  ناوتاـن  دوـخ 
دنا هدروآ تـسد  هـب یگدــنز  رد  هـک  ییاـهزیچ  ماـمت  هدــش و  یماـکان  راـچد  یتدــم  زا  سپ  دــنزرو ، یم عاــنتما  یروآدــنزرف 

.دش دهاوخ  انعم  یب ناشیارب 
هک تسا  یعاـمتجا  یدوـجوم  ناـسنا  هکنیا  ناـیب  اـب  شخبحرف  دـنک  یم تخـس  ار  ناکدوک  ندـش  یعامتجا  یدـنزرف  کـت

 



دریگب داـی  دــنراد ، رارق  هباـشم  طیارــش  رد  هـک  یدارفا  دوـخ و  نـالاسمه  ناـیم  رد  ار  فـلتخم  یعاـمتجا  یاــهراتفر  دــیاب 
رت نـسم وا  زا  بـتارم  هـب  هـک  دـنارذگب  یرداـم  ردــپ و  اـب  ار  دوـخ  رمع  رتـشیب  کدوـک  دوـش  یم ببــس  یدــنزرف  کـت تـفگ :

.دننک افیا  ار  تسوا  یزابمه  هک  یردارب  ای  رهاوخ  شقن  دنناوت  یمن دننک و  یمن کرد  ار  وا  طیارش  دنتسه و 
.دننک یم هجوت  وا  هب  هدوب و  دنزرف  یاهزاین  نیمات  ددصرد  اهنت  هک  دنتسه  ینالاسگرزب  عقاورد  نیدلاو 

دنـشاب هتـشاد  لکـشم  دـنزرف  کت ناکدوک  مامت  هک  تسین  هنوگنیا  دوزفا : نادـنزرف  دادـعت  ندوب  دایز  یایازم  هراـبرد  یو 
رگیدـمه راـنک  رد  ردارب  رهاوـخ و  هـس  اـی  ود  ندوـب  یلک  روـط  هـب  اـما  دنتـسه  یبوـخ  طیارــش  یاراد  یخرب  سکعرب  هـکلب 

یحور یاهزاین  رگیدـکی  اب  لماعت  قیرط  زا  هتفرگ و  دای  رتهب  ار  یعامتجا  تالماعت  اهراتفر و  ناکدوک  هک  دوش  یم ثعاب 
.دننک اضرا  ار  رگیدمه  ینامر  و 

دناوت یم دراد و  یناردارب  رهاوخ و  دوخ  رانک  رد  درک و  دـهاوخن  ییاـهنت  ساـسحا  دوش  گرزب  کدوک  هک  یناـمز  نینچمه 
.دنک افیا  ار  ندوب  ییاد  ای  ومع  دننام  ییاه  شقن

: تفگ دـنزرف  کـت ناـکدوک  یارب  یداـم  طیارـش  ندوب  رتـهب  هب  هراـشا  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  هرواــشم  زکرم  سیئر 
یافـص اه  نآ ندوب  هک  تسا  نآ  تقیح  اما  دنک  هولج  تیمها  یب درف  یارب  ردارب  رهاوخ و  ندوبن  دراوم  یخرب  رد  دـیاش 

.دروآ یم دوجو  هب  ییاهنت  یچوپ و  ساسحا  دارفا  خرب  رد  ناشدوبن  هداد و  یگدنز  هب  یرگید 
یفیعـض رایـسب  ینوخ  یلیماف و  تاطابترا  هدوب و  دنزرف  کت اه  هداوناخ زا  یدایز  دادـعت  هزورما  هکنیا  نایب  اب  شخبحرف 
الوـمعم هک  یتـسود  یاـه  هطبار هـب  یگداوناـخ  طـباور  یاـج  هـب  ناـکدوک  دوـش  یم ببـس  عوـضوم  نـیا  داد : هـمادا  دـنراد 

.دنروایب ور  دنتسه  رادیاپان 
ردارب و رهاوـخ و  نتـشادن  دـنیوگ  یم هک  دارفا  یخرب  داـقتعا  هـب  هراـشا  اـب  یو  دـنرادن  تابثاب  یفطاع  هاگیاپ  نادـنزرف  کت
هب یناور  یحور و  رظن  زا  اـه  ناـسنا تـفگ : تـسا ، لاکــشا  نودــب  هداوناـخ  دارفا  اـب  طاـبترا  یاـج  هـب  ناتــسود  اـب  طاـبترا 

.دهد یم لکش  ار  نآ  یگداوناخ  طباور  ینوخ و  تاطابترا  هک  دنراد  زاین  رادیاپ  یطابترا  یاه  هاگیاپ
.تسا عون  نیا  زا  نادنزرف  نیدلاو و  نایم  ای  رهوش  نز و  نایم  یفطاع  هطبار  لاثم  یارب 

.دنک یم داجیا  دارفا  رد  نتشاد  تلاصا  هشیر و  ساسحا  رادیاپ و  یتیوه  هاگیاپ  کی  یفطاع  یاه  هاگیاپ نیا 
گرزبردام و همع ، ییاد ، دـننام  لیماف  دارفا  هداوناـخ و  اـب  طاـبترا  دوزفا : ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وـضع 
هب کدوـک  دوـش و  عـطق  طـباور  نیا  هک  یناـمز  اـما  دـنک  نتـشاد  هشیر  تلاـصا و  ساـسحا  درف  دوـش  یم ثعاـب  گرزبردـپ 
هب کدوک  هجیتنرد  هتفای و  نایاپ  طابترا  نیا  ترجاهم  هلمج  زا  فلتخم  لیالد  نامز و  رذـگ  اب  دروآ  ور  ناتـسود  اـب  هطبار 

.دسر یمن تابثاب  یفطاع  هاگیاپ  کی 
.تسا دنزرف  کت ناکدوک  تالکشم  زا  یکی  نیا 

ناشـساسحا هرابرد  اه  نآ زا  هک  ینامز  تفگ : دـنزرف  کت دارفا  اب  هرواشم  رد  دوخ  تایبرجت  زا  یـشخب  هراـبرد  شخبحرف 
ای میتفر  یم ناـش  هناـخ هب  هک  میتشاد  یرهاوخ  اـی  ردارب  هک  تسا  نیا  ناـمیوزرآ  دـنیوگ  یم اـه  نآ زا  یرایـسب  مسرپ  یم

.دندمآ یم ام  هناخ  هب  اه  نآ
اما درادن  دوجو  یقیقد  رامآ  هکنآ  اب  دنرادن و  دوخ  ندوب  دـنزرف  کت زا  یدـنیاشوخ  ساسحا  اه  نآ زا  یرایـسب  عومجم  رد 

یبوـخ ساـسحا  هک  یناـسک  هـب  تبـسن  دـننک  یم یتخبـشوخ  ساـسحا  ندوـب  دـنزرف  کـت زا  هـک  یناـسک  دادـعت  مدـقتعم 
.تسا رتمک  دنرادن 

نادنزرف نایم  ینس  هلـصاف  هرابرد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  هرواشم  زکرم  سیئر  دشاب ؟ ردقچ  نادنزرف  ینس  هلـصاف 
هنیمز نیا  رد  هک  یتاعلاطم  ساـسا  رب  درادـن و  دوجو  نادـنزرف  ناـیم  یفاـک  ینـس  هلـصاف  یارب  یـصخشم  خـساپ  تفگ :

.تسا هدمآ  تسد  هب  یددعتم  یاه  خساپ هدش  ماجنا 
.دنراد ار  دوخ  صاخ  یایازم  طیارش  رب  انب  دایز  مک و  ینس  هلصاف  اما 

هب ار  یتالکـشم  دنزرف  ندمآ  ایند  هب  دشاب  مک  ینـس  هلـصاف  رگا  درک : راهظا  نادـنزرف  نایم  مک  ینـس  هلـصاف  هرابرد  یو 
نیدـلاو یوـس  زا  هجوـت  یفطاـع و  یاـه  تـیمورحم یرـس  کـی  راـچد  دوـخ  هـب  دوـخ  یلبق  دـنزرف  اریز  دروآ  دـهاوخ  دوـجو 

گرزب زا  سپ  اریز  تسا  بوخ  رایـسب  مک  ینـس  هلـصاف  دننک  ناربج  ار  هلئـسم  نیا  دنناوتب  نیدلاو  رگا  یلو  دش  دـهاوخ 

 



.تشاد دنهاوخ  مه  رانک  رد  ار  یشوخ  بوخ و  رایسب  نارود  هدش و  رگیدکی  یزابمه  نادنزرف  کدوک ، ندش 
.تسا ردارب  رهاوخ و  نایم  هنامیمص  هطبار  داجیا  رد  هداوناخ  یدنمناوت  یزیچ  نینچ  همزال  هتبلا 

اه هداوناخ نیا  رد  هکنیا  نایب  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وـضع  دـنراگزاسان ؟ مه  اب  نادـنزرف  یخرب  ارچ 
رد سرتسا  یتحاران و  یعون  هک  هلئـسم  نیا  دوزفا : دنراد  زیتس  گنج و  رـس  هدوب و  راگزاسان  رگیدـکی  اب  نادـنزرف  یهاگ 

.تسا اه  نآ نایم  هنامیمص  هطبار  داجیا  رد  نیدلاو  یناوتان  لیلد  هب  دنک ، یم داجیا  هداوناخ 
: داد همادا  دنک  یمن تیافک  تسین و  مهم  دوخ  یدوخ  هب  ینس  توافت  لئاسم  نیا  هب  هجوت  اب  هکنیا  نایب  اب  شخبحرف 

دـشاب هتـشادن  دوجو  یلکـشم  یکیژولویب  یتـسیز و  رظن  زا  دـننک و  داـجیا  تیمیمـص  دـنناوتب  رداـم  ردـپ و  هک  یتروـص  رد 
.تسا رتهب  دشاب  رتمک  نادنزرف  ینس  فالتخا  هچره 

ینـس هلـصاف  هک  تسا  رتهب  دـننک ، رارقرب  نادـنزرف  نایم  هنامیمـص  هطبار  دـنناوت  یمن نیدـلاو  هک  یتروص  رد  دوزفا : یو 
تـسا نکمم  رگید  فرط  زا  هدش و  رتمک  ردام  ردپ و  هجوت  هب  ناشزاین  رتگرزب  نادـنزرف  اریز  دـشاب  رتشیب  نادـنزرف  نایم 

.دننک یرتشیب  لابقتسا  دوخ  یگدنز  رد  دیدج  ردارب  رهاوخ و  روضح  زا 
فورح اب  ار  دوخ  تارظن  اـفطل  تارظن ۱ - شخبحرف  ثرمیک  یروآدنزرف  یدنزرف  کت هداوناخ   ۳۲۰  / ۳۶۸ مایپ / یاهتنا 

.دینک پیات  یسراف 
روشک نیناوق  اب  ریاغم  نارگید و  دـیاقع  اه ، تیموق صاخـشا ، هب  یمارتحا  یب اـی  زیمآ  نیهوت بلاـطم  یواـح  تارظن  - ۲

.دوش یمن رشتنم 
.دوش یم رشتنم  دییات  زا  سپ  تارظن  - ۳

تیوـلوا هداوناـخ  رد  یروآدـنزرف  هلئـسم  تسا / رت  گرزب تارطخ  همه  زا  تیعمج  یریپ  دـش  تبث  تیقفوم  اب  امـش  رظن 
دــشر خرن  شهاـک  نـیرت  عیرــس ناریا  دـهد / یم شهاـک  ار  یروراـب  خرن  یبرغ  یاـهوگلا  زا  یگتفاـی  هعــسوت دـیلقت  دراد 

! دنشاب هتشاد  نکسم  رتشیب و  زادنا  سپ یروآدنزرف  یاجب  دنهد  یم حیجرت  اه  هداوناخ ایند  رد  تیعمج 

۴۴
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۰۰۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / زویناکسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هلاس هبرجت ۴۰  دـندش / ریزو  تبون  هب  روهمج  سیئر  ناتـسود  هاگشناد : داصتقا  داتسا  شزوـمآ    شناد و  هاگشناد     
دک  ۰۸:۰۰ رویرهش ۱۳۹۹ -  هبنش ۴  هس  AM ۸:۰۰:۰۰ ۸/۲۵/۲۰۲۰ دروخن شدرد  هب  ماظن  یتیریدـم  یاه  هدر رد  یناحور 

نیرتدـب هب  یناـحور  تلود  رد  هک  بلطم  نیا  ناـیب  نمـض  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  داـصتقا  داتـسا   ۱۰۷۸۷۷۲ بلطم :
دـشر و مروت ، دروم  رد  یناحور  یاه  هدـعو زا  یلیخ  تفگ : میدیـسر ، للملا  نیب طباور  یداصتقا و  رظن  زا  نکمم  تیعـضو 

هدش لیدبت  هفیطل  کوج و  هب  هعماج  رد  ناهج  یاهروشک  ریاس  اب  طباور  اهدزمتسد و  قوقح و  شیازفا  یداصتقا ، هافر 
.تسا

.درب الاب  وا  تلود  زا  ار  تاراظتنا  داد ، مدرم  هب  یاهلاس ۹۲ و ۹۶  رد  روهمج  سیئر  هک  یناوارف  یاه  هدعو  

دیما ریبدـت و  تـلود  یروهمج  تساـیر  تاـباختنا  یـشخب  یلعفطل  تلود  هـتفه  یناحور   ۳۲۰  / ۳۶۶ ماـیپ / یاـهتنا   

یاه یاه هدر هدر ردرد   یناحور   یناحور هلاس   هلاس هبرجت  ۴۰۴۰   هبرجت دندش / / دندش ریزو   ریزو تبون   تبون هبهب   روهمج   روهمج سیئر   سیئر ناتسود   ناتسود
دروخن دروخن شدرد   شدرد هبهب   ماظن   ماظن یتیریدم   یتیریدم

رظن زا  نـکمم  تیعـضو  نیرتدـب  هـب  یناـحور  تـلود  رد  هـک  بـلطم  نـیا  ناـیب  نمـض  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  داـصتقا  داتــسا 
قوقح شیازفا  یداصتقا ، هافر  دشر و  مروت ، دروم  رد  یناحور  یاه  هدعو زا  یلیخ  تفگ : میدیـسر ، للملا  نیب طباور  یداصتقا و 

.تسا هدش  لیدبت  هفیطل  کوج و  هب  هعماج  رد  ناهج  یاهروشک  ریاس  اب  طباور  اهدزمتسد و  و 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۸طباور 

http://iscanews.ir/news/1078772/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF--%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-...
http://iscanews.ir/news/1078772/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF--%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-...


.دینک پیات  یسراف  فورح  اب  ار  دوخ  تارظن  افطل  تارظن ۱ -

هلاس هبرجت ۴۰  دـندش / ریزو  تبون  هب  روـهمج  سیئر  ناتـسود  هاگشناد : داصتقا  داتـسا  شزوـمآ    شناد و  هاگشناد   
۰۸:۰۰ رویرهش ۱۳۹۹ -  هبنش ۴  هس  AM ۸:۰۰:۰۰ ۸/۲۵/۲۰۲۰ دروخن شدرد  هب  ماظن  یتیریدـم  یاـه  هدر رد  یناـحور 
هب یناـحور  تـلود  رد  هـک  بـلطم  نـیا  ناــیب  نمــض  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  داـصتقا  داتـسا   ۱۰۷۸۷۷۲ بـلطم : دـک 

دروـم رد  یناـحور  یاـه  هدـعو زا  یلیخ  تـفگ : میدیـسر ، لـلملا  نـیب طـباور  یداـصتقا و  رظن  زا  نـکمم  تیعـضو  نیرتدـب 
کوج و هب  هعماـج  رد  ناـهج  یاـهروشک  ریاـس  اـب  طـباور  اهدزمتـسد و  قوقح و  شیازفا  یداـصتقا ، هاـفر  دـشر و  مروـت ،

.تسا هدش  لیدبت  هفیطل 
ار مدرم  داـمتعا  تسناوـت  دـیما ، ریبدـت و  راعـش  اـب  لاـس ۹۲  رد  یناـحور  زویناکـسیا ، هاگـشناد  هورگ  راـگنربخ  شرازگ  هـب 

.دنک بسک 
.درب الاب  وا  تلود  زا  ار  تاراظتنا  داد ، مدرم  هب  یاهلاس ۹۲ و ۹۶  رد  روهمج  سیئر  هک  یناوارف  یاه  هدعو

هدوبن قفوم  دوخ  یاـه  هدـعو هب  لـمع  رد  تلود  مدرم  رظن  زا  تسا و  هدیـسر  دوـخ  رخآ  لاـس  هب  یناـحور  تلود  نوـنکا 
.تسا

ات هتفر  هاگشناد  دیتاسا  غارـس  هب  یناحور  یروهمج  تسایر  یاه  هام نیرخآ  رد  تلود و  هتفه  تبـسانم  هب  زویناکـسیا 
.دوش ایوج  هتشذگ  لاس  رد ۸  یناحور  درکلمع  هرابرد  ار  اهنآ  رظن 

اب وــگو  تــفگ رد  یناــحور  تــلود  درکلمع  هراـــبرد  ییاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  یملع  تـــئیه  وـــضع  یـــشخب ، یلعفطل 
ینیب شیپ داد ، یناوارف  هدرتسگ و  یاه  هدـعو یروهمج  تسایر  تاباختنا  تاـغیلبت  رد  یناـحور  درک : راـهظا  زویناکـسیا ،

هک میدش  هجوتم  دمآ ، راک  رـس  یتقو  اما  دسانـش ، یم ار  یلخاد  لئاسم  هدوب و  تیمکاح  نورد  رد  یناحور  هک  دوب  نیا 
.تسا هداد  هدشن  باسح  ار  دوخ  یاه  هدعو تسین و  انشآ  ناریا  رد  تیمکاح  یاه  مخ چیپ و  اب 

هک یناـحور  لـثم  یرادمتـسایس  تفر ، یم راـظتنا  دوزفا : هـمادا  رد  یو  تسا  هدـش  لیدـبت  کوج  هب  یناحور  یاـه  هدـعو
روضح ماظن  یتیمکاح  راتخاس  رد  بـالقنا  یادـتبا  زا  هدوب و  سلجم  هدـنیامن  یلم و  تینما  یلاـع  یاروش  سیئر  اـهلاس 

.دهدب ار  دوخ  یاه  هدعو اه  یگدیچیپ نیا  ساسا  رب  دسانشب و  رتهب  ار  تیمکاح  یاه  یگدیچیپ تسا ، هتشاد 
نوـچ اـما  دیـسر ، یماجنارـس  کـی  هـب  تـلود  نـیا  رد  نـکمم  لکــش  ره  هـب  ماـجرب  تـفگ : ماـجرب  دادرارق  هراـبرد  یــشخب 

تـسکش اب  مه  ماجرب  داد ، یمن ار  مزال  تیمها  اهنآ  هب  اـی  تخانـش  یمن ار  ناریا  تسایـس  یاـه  یگدـیچیپ روهمج  سیئر
.دش هجاوم 

، مروت دروم  رد  یناحور  یاه  هدعو زا  یلیخ  درک : ناونع  یناحور  تلود  یاه  هدـعو ماجنارـس  هرابرد  هاگـشناد  داتـسا  نیا 
هفیطل کوج و  هب  هعماج  رد  ناـهج  یاـهروشک  ریاـس  اـب  طـباور  اهدزمتـسد و  قوقح و  شیازفا  یداـصتقا ، هاـفر  دـشر و 

.تسا هدش  لیدبت 
، میدیـسر لـلملا  نیب طـباور  یداـصتقا و  رظن  زا  نـکمم  تیعـضو  نیرتدـب  هـب  یناـحور  تـلود  رد  هـکنیا  هـب  هراـشا  اـب  یو 

.دراد دوجو  یدایز  ذوفن  یذ لماوع  دراد و  یدایز  یاه  یگدیچیپ ناریا  رد  تیمکاح  تفگ :
هب مه  یناحور  تلود  دربب ، شیپ  زا  یراک  تلود  هرادا  رد  دناوت  یمن دشابن ، هاگآ  اه  یگدیچیپ نیا  هب  تبسن  یـسک  رگا 

.دهد ماجنا  یصاخ  یراک  تسناوتن  لاکشا  نیمه  رطاخ 
لماـعت تسناوتن  تلود  هکنیا  رب  دـیکات  نمـض  یداـصتقا  سانـشراک  نیا  تلود  رد  روشک  حـلاصم  هب  اـه  تقاـفر حـیجرت 

اه هورگ رگید  اب  دـناوتن  تلود  یتقو  درک : ناشنرطاخ  دـشاب ، هتـشاد  تلود  زا  جراـخ  دـنمتردق  یاـه  هورگ رگید  اـب  یتبثم 
.دربب شیپ  ار  دوخ  راک  دناوت  یمن دشاب ، هتشاد  لماعت 

دمآراـک دارفا  زا  رگا  دـندوب و  یدـمآراکان  یاـه  هرهم دـنتفرگ ، تسپ  تلود  رد  هک  مه  یناـسک  هلئـسم  نـیا  راـنک  رد  هـتبلا 
هجاوـم تسکـش  اـب  تـلود  ساـیقم  نـیا  رد  هـکنیا  لقادـح  اـی  دوـب ، رتـشیب  تـلود  تیقفوـم  لاـمتحا  دـش ، یم هدافتــسا 

.دش یمن
داـشرا ترازو  رد  تفگ : داد ، ماـقم  تـسپ و  تـلود  رد  دوـخ  یاـقفر  ناتـسود و  ماـمت  هـب  یناـحور  هـکنیا  ناـیب  اـب  یـشخب 

 



اه هناـخترازو اـه و  ناـمزاس رگید  هجدوـب و  هماـنرب و  ناـمزاس  شزرو ، ترازو  رد  دـندش ، ریزو  تبوـن  هب  یناـحور  ناتـسود 
.میدوب قافتا  نیا  دهاش  مه 

رتـهب نـیا  زا  راـک  هجیتـن  دریگب ، رارق  اـقفر  ناتــسود و  راـیتخا  رد  طــقف  یتیریدــم  یاهتــسپ  هـک  دــشاب  نـیا  فدــه  یتـقو 
.دوش یمن

، دـش هداد  حـیجرت  تکلمم  حـلاصم  هب  اـه  تقاـفر یناـحور  تلود  رد  هکنیا  هـب  هراـشا  اـب  ییاـبابط  همالع  هاگشناد  داتسا 
.تشادن دوجو  یرالاس  هتسیاش  یناحور  تلود  رد  درک : راهظا 

.دوش یمن یهجوت  روشک  حلاصم  عفانم و  هب  دریگ و  یم تروص  ناتسب  هدب  تروص  هب  تلود  روما  رتشیب 
.تشاد تیحجرا  لئاسم  ریاس  هب  تبسن  بصانم  اه و  تسپ رد  اه  قیفر ظفح  تلود  نیا  رد 

اقلطم تلود  تفگ : یداـصتقا ، هزوـح  رد  صوـصخ  هـب  یناـحور  تـلود  رد  روـحم  لوـحت درکیور  هراـبرد  ناـیاپ  رد  یـشخب 
رییغت ترورــض  تشادــن و  یلوـحت  هاــگن  الــصا  هـک  دوـب  یناــحور  صخــش  هـمه ، زا  رتـمهم  دوـبن ، لوـحت  رییغت و  لاــبند 

.دوب هدرکن  سح  ار  اهراتخاس 
دوش مامت  یروهمج  تسایر  هرود  هک  دـنک  یم یرامـشزور  روهمج  سیئر  دـنک ، یم تقولا  عفد  طقف  تلود  مود ، رود  رد 

.دورب رانک  و 
.تسین یروآون  لوحت و  راک ، ماجنا  قاتشم  یلیخ  دشاب  هتشاد  یا  هیحور نینچ  هک  یسک 

دیما ریبدــت و  تـلود  یروـهمج  تساـیر  تاـباختنا  یـشخب  یلعفطل  تـلود  هـتفه  یناحور   ۳۲۰  / ۳۶۶ ماـیپ / یاـهتنا 
.دینک پیات  یسراف  فورح  اب  ار  دوخ  تارظن  افطل  تارظن ۱ -

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

.دوش یم رشتنم  دییات  زا  سپ  تارظن  - ۳
یاـه هدـعو قـقحت  رد  ناوتاـن  یناـحور  تـسین / عاـفد  لـباق  مـهدزاود  تــلود  درکلمع  دــش  تـبث  تیقفوـم  اـب  امــش  رظن 

تسا ناریا  رد  تردق  هب  ندیسر  یارب  یهار  ماجنارس ، یب یتاباختنا  یاه  هدعو یتاباختنا 

۴۴
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
همالع۰۵:۲۴ هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

تقفاوم رفن  اقترا ۱۶۸  هدنورپ و  زا  دـصرد  اب ۷۸  نونکات  لاس ۹۵  زا  تفگ : یئاـبطابط  همالع هاگشناد  یشزومآ  نواعم 
یداتسا هبترم  هب  رفن  یرایشناد و ۳۵  هبترم  هب  رفن   ۱۱۲ یرایداتـسا ، هبترم  هب  رفن  شـش  دادعت  نیا  زا  هک  تسا  هدش 

.دنا هدرک  ادیپ  اقترا  هاگشناد  زا  جراخ  تاسسوم  زا  مه  رفن  نینچمه ۱۵  و 
هاگــشناد هزیمم  تـئیه  صوـصخ  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـشزومآ  نواـعم  دـنودمحا ، عاجـش  اـنطع ، شرازگ  هـب 

یدام و تاناکما  اه و  تیفرظ  همه  زا  دـننک  یم  شالت  زورما ، یتباـقر  طیارـش  رد  اـهروشک  همه  لومعم  روط  هب  تفگ :
بقع تسا  حرطم  ناهج  همه  رد  هک  هعـسوت ، رـس  رب  یتباقر  دنیارف  زا  ات  دننک  هدافتـسا  دوخ  ناگبخن  هژیو  هب  یونعم ،

.دننامن
اهروـشک همه  یدـج  هجوـت  دروـم  هعماـج  کـی  ناـگبخن  شخب  نیرتـمهم  ناوـنع  هب  یملع  تئیه  یاـضعا  ناـیم  نیا  رد 

.دنتسه
یم شالت  لیلد  نیمه  هب  دراد و  دوخ  تفرشیپ  هب  یهاگن  مین  ادتبا  نامه  زا  دوش ، یم  هاگشناد  دراو  هک  یداتـسا  ره 

.دنک یط  ار  یقرت  یاه  هلپ  رتدوز  ات  دنک 
زا هک  یگنهرف  بالقنا  یارش  بوصم  همان  نییآ  ساسا  رب  هاگـشناد  یملع  تئیه  یاضعا  یاقترا  هکنیا  هب  هراشا  اب  یو 

یسررب یسررب ظاحل   ظاحل زازا   میا / / میا هتشاد هتشاد نونکات   نونکات لاس  ۹۴۹۴   لاس زازا   یلاقتنا   یلاقتنا بذج  وو   بذج یورین   یورین دودح  ۲۳۴۲۳۴   دودح
میتسه میتسه زورب   زورب اقترا ، ، اقترا یاه   یاه هدنورپ هدنورپ

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۰طباور 

https://www.atnanews.ir/archives/296785/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B2%DB%B3%DB%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B4-%D8%AA/
https://www.atnanews.ir/archives/296785/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B2%DB%B3%DB%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B4-%D8%AA/


، تـئیه لـماش  نـکر  راـهچ  ناـگبخن و  زا  هاگــشناد  هزیمم  تاـیه  دوزفا : دوـش ، یم  ماـجنا  تـسا ، هدـش  غـالبا  لاس ۹۵ 
دنچ نیا  زا  دیاب  اقترا  یارب  داتسا  ره  تسا و  هدش  لیکشت  یگنهرف  نویسیمک  بختنم و  هتیمک  یصصخت ، نویسیمک 

.دنک روبع  دیاب  هلحرم 
روـضح اـب  اـه  هدکـشناد  بختنم  یـصصخت  هورگراـک  ادـتبا  هک  تسا  تروـص  نـیا  هـب  یملع  تـئیه  یاـضعا  اـقترا  دـنیآرف 

جراـخ اــی  لــخاد  نایــضاقتم  درف  هتــشر  رد  صــصختم  داتــسا  هـس  هورگ و  ریدــم  یــشزومآ ، نواــعم  هدکــشناد ، سیئر 
.دریگ یم  لکش  دنتسه ، مامت  داتسا  اهنآ  زا  رفن  ود  لقادح  یداتسا  هب  اقترا  رد  هک  الاب  هب  رایشناد  هبترم  اب  هاگشناد 

.دننک یم  رپ  ار  اقترا  یاه  مرف  اقترا ، همان  نییآ  یانبم  رب  ناداتسا 
تروص رد  دریگ و  یم  رارق  شجنس  یسررب و  دروم  تقد  هب  هدکشناد  بختنم  هورگراک  رد  اقترا  تادنتسم  تساوخرد و 

.دوش یم  لاسرا  یصصخت  نویسیمک  یارب  دییات 
.دنوش یم  باختنا  اه  هدکشناد  نیب  زا  دنتسه و  یباختنا  نویسیمک  یاضعا 

.دوش یم  لیکشت  یصصخت  هزوح  ساسا  رب  اه  نویسیمک  نیا  داد : همادا  دنودمحا 
رد رامآ  داصتقا و  یاه  هتشر  هزوح و  کی  رد  یسایس  مولع  قوقح و  یعامتجا و  مولع  هزوح  تسا  نکمم  لاثم  روط  هب 

.دنریگب رارق  یرگید  هزوح 
زا شیپ  مود  هـلحرم  رد  هدکــشناد ، یــصصخت  هورگراــک  رد  یــضاقتم  هتــشر  مــه  ناداتــسا  یــصصخت  یــسررب  زا  دــعب 
هب هاگــشناد  سیئر  زا  لکــشتم  هاگــشناد  یگنهرف  نویــسیمک  رد  یگنهرف  هداـم  هزیمم ، تاــیه  یــصصخت  نویــسیمک 

هاگـشناد و یگنهرف  نواعم  یربهر ، مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  لوئـسم  زیمم ، تئیه  ریبد  نویـسیمک ، سیئر  ناونع 
هب دــییات  مزــال و  زاــیتما  بـسک  تروـص  رد  دوــش و  یم  حرط  رایــشناد  لقادــح  هـبترم  اــب  یملع  تـئیه  یاــضعا  زا  یکی 

.دوش یم  لاسرا  هزیمم  تئیه  یصصخت  نویسیمک 
ییارجا یــشهوژپ و  یــشزومآ ، ، یگنهرف یاـه  تیلاــعف  هزوـح  راــهچ  رد  یو  درکلمع  داتــسا ، ره  اــقترا  یارب  دوزفا : یو 

.دور یم  هزیمم  تئیه  هب  لحارم  نیا  زا  روبع  اب  دریگ و  یم  رارق  شجنس  دروم 
ات یـشهوژپ و ۱۳  نواـعم  ریبد و  ناونع  هب  یـشزومآ  نواـعم  تئیه ، سیئر  ناونع  هب  هاگـشناد  سیئر  زا  هزیمم  تاـیه 

.تسا هدش  لیکشت  یرایشناد  لقادح  هبترم  اب  اه  هدکشناد  یمامت  یملع  تئیه  یاضعا  زا  رفن   ۲۱
.دنشاب مامت  داتسا  ًامتح  دیاب  رفن  کی  هوالع  هب  فصن  لقادح  یقیقح  یاضعا  عومجم  زا 

.تسا یملع  تئیه  یاضعا  هبترم  اقترا  تساوخرد  یسررب  هاگشناد  هزیمم  تایه  راک  نیرتمهم 
.دوش یم  ماجنا  تایه  نیا  رد  زین  یقیوشت  یاه  هیاپ  یسررب  ای  تاونس  باستحا  دننام  یرگید  یاهراک  هتبلا 

دریگ یم  ماجنا  یفخم  یار  اب  تامیمـصت  مامت  تاررقم  قباطم  درک : دـیکات  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یشزومآ  نواعم 
.درادن دوجو  هزیمم  تئیه  رد  یذوفن  لامعا  هنیمز  چیه  و 

هدـنیامن دوـش و  یم  ماـجنا  یداتـسا  تساوـخرد  کـی  هراـبرد  یرایـسب  یاـهوگ  تـفگ و  دراد ، دوـجو  ینزیار  ثـحب و  هـتبلا 
.دنهد یم  حیضوت  هدکشناد  نآ  یاه  تساوخرد  هرابرد  دنراد  روضح  اجنآ  هک  هدکشناد  یاه 

تــساوخرد اـب  اـضعا ، زا  رفن  کـی  هوـالع  هـب  فـصن  تقفاوـم  بـسک  تروـص  رد  دوـش و  یم  ماــجنا  یریگ  یار  تیاــهن  رد 
.دوش یم  تقفاوم 

تروـص رد  اـت  دوـش  یم  مـالعا  یـضاقتم  درف  هب  فافـش  دنتـسم و  تروـص  هب  تقفاوـم  مدـع  لـیالد  تروـص  نـیا  ریغ  رد 
.دهد هئارا  هدکشناد  یصصخت  هورگراک  هب  ار  هرابود  تساوخرد  دنک و  مادقا  دراوم  تیوقت  ای  عفر  هب  تبسن  ناکما 

.تسا هدش  تقفاوم  اقترا  یاه  تساوخرد  دصرد  اب ۷۸ نونک  ات  لاس ۹۵  یادتبا  زا  درک : ناونع  همادا  رد  یو 
زا سپ  تـسا و  هدــش  حرطم  هزیمم  تـئیه  یــصصخت و  نوــسیمک  هــتیمک ، رد  رابدــنچ  اــه  تساوــخرد  زا  یخرب  هــتبلا 

.تسا هتفرگ  رارق  تقفاوم  ددجم و  یسررب  دروم  صقاون ، عفر  تیوقت و 
هب رفن  شـش  دادـعت  نـیا  زا  هـک  تـسا  هدـش  تقفاوـم  رفن  تساوـخرد ۱۶۸  اـب  هلاـس  جـنپ  تدـم  نیا  رد  رگید  تراـبع  هـب 

جراخ تاسسوم  زا  مه  رفن  نینچمه ۱۵  یداتسا و  هبترم  هب  رفن  یرایشناد و ۳۵  هبترم  هب  رفن   ۱۱۲ یرایداتسا ، هبترم 
.دنا هدرک  ادیپ  اقترا  هاگشناد  زا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۱طباور 



دنتـسم و تروص  هب  تقفاوم  مدع  لیالد  هکلب  دنا ، هدش  در  لماک  روط  هب  اه  هدنورپ  هیقب  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  اما 
تـساوخرد دـنک و  مادـقا  دراوم  تیوقت  اـی  عفر  هب  تبـسن  ناـکما  تروص  رد  اـت  دوش  یم  مـالعا  یـضاقتم  درف  هب  فاـفش 

.دهد هئارا  هدکشناد  یصصخت  هورگراک  هب  ار  هرابود 
زا دـعب  دـنوش و  یم  یرگنزاـب  لاـس  دـنچ  ره  اـقترا  یاـه  هماـن  نییآ  اهدـنیآرف و  تفگ : دوـخ  نانخـس  همادا  رد  دـنودمحا 

ترازو رد  هزیمم  یاه  تئیه انما و  یاه  تئیه زکرم  هب  نآ  باتزاب  همان و  نییآ  فعـض  طاقن  لـئاسم و  ندـش  صخـشم 
.دنک یم  ادیپ  رییغت  مارآ  مارآ  مولع 

هب اـقترا  یارب  یـشهوژپ  یملع و  هلاـقم  زاـیتما  لقادـح  لـبق  هماـن  نـییآ  هـب  تبـسن  یلعف  هماـن  نـییآ  رد  لاـثم  روـط  هـب 
.تسا هتفای  شیازفا  زایتما  هب ۴۰  زا ۵/۷  یداتسا  هب  اقترا  یارب  هب ۲۵ و  جنپ  زا  یرایشناد  هبترم 

مولع ترازو  هزیمم  یاه  تئیه انما و  یاه  تئیه زکرم  فرط  زا  هاگـشناد  هزیمم  تئیه  درکلمع  رب  تراـظن  هراـشا  اـب  یو 
دنک و یم  هعجارم  مولع  ترازو  تراظن  تایه  هب  دشاب  هتشاد  تیاکش  یدرف  هک  یتروص  رد  دوزفا : یـسرزاب ، نامزاس  و 

.دنک یم  رداص  ار  ییاهن  یار  یسررب ، زا  دعب  تایه  نآ 
هاگـشناد هزیمم  تئیه  یار  مه  راـب  کـی  ناـمه  رد  هـک  هدـش  تیاکـش  هاگـشناد  هزیمم  تـئیه  زا  راـب  کـی  اـهنت  نوـنک  اـت 

.تسا هدش  دییات 
تـساوخرد هدـش و  دادـملق  نیعم  تئیه  ناونع  هب  بولطم ، درکلمع  لیلد  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  هزیمم  تئیه 

ترازو یداتـس  شخب  شجنــس ، ناـمزاس  تمــس ، ناـمزاس  دـننام  هزیمم  تـئیه  دـقاف  یاـه  هســسوم  زا  یدادـعت  یاـه 
.دنک یم  یسررب  ار  روشک  یملع  تسایس  تاقیقحت  زکرم  مولع و 

تنواـعم اـی  یزکرم  هزیمم  تـئیه  فرط  زا  دــنوش  یم  ناوارف  فــالتخا  راــچد  هـک  ییاــه  هدــنورپ  دراوـم ، یخرب  رد  یتـح 
.دوش یم  لاسرا  هاگشناد  نیا  هزیمم  تئیه  یارب  مولع  ترازو  یقوقح 

.تسا هوب  هتشذگ  یاه  لاس  رد  هاگشناد  زیمم  تئیه  بوخ  درکلمع  لیلد  هب  بوخ  قافتا  نیا  زا  یا  هدمع  شخب 
نآ دـسرب و  تـئیه  هـب  یا  هدــنورپ  رگا  درک : مـالعا  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـسایس  مولع  قوقح و  هدکـشناد  داتـسا 

.دوش یم  فیعضت  دنریگب  اقترا  دیاب  هک  یدارفا  قح  لصا  رد  دوش ، یسررب  رید  هدنورپ 
.دنوش یسررب  نکمم  نامز  نیرت  هاتوک  رد  تقو و  عرسا  رد  اه  هدنورپ  همه  هک  تسا  نیا  رب  هاگشناد  رارصا  نیاربانب 

تـساوخرد ماـمت  تسا و  زورب  هزیمم  تـئیه  رد  ناداتـسا  یملع  اـقترا  یاـه  تساوـخرد  یـسررب  ظاـحل  زا  هاگـشناد  نـیا 
رب نامز  نیگنس و  رایـسب  اقترا  یاه  هدنورپ  هک  ارچ  تسا  یگرزب  رایـسب  راک  نیا  دنا و  هدش  فیلکت  نییعت  هدیـسر  یاه 

.دنتسه
یگتـسشنزاب ناـمز  رگا  مولع  ترازو  نیناوق  قباـطم  تفگ : ناداتـسا  یگتـسشنزاب  هوحن  اـقترا و  هدـنورپ  صوصخ  رد  یو 

.دوش یم  هداد  تلهم  داتسا  هب  مرت  نایاپ  ات  دشاب  مرت  عورش  زا  دعب  یداتسا 
سپ دـنا ، هتفرگ  داتـسا  نآ  اب  ار  دوخ  یاهدـحاو  نایوجـشناد  تسا و  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  سـالک  داتـسا  نیا  یارب  نوچ 

.دتفا یم  قیوعت  هب  مرت  نایاپ  ات  وا  یگتسشنزاب  لمع  رد 
یم رارق  یـسررب  دروـم  هدـنورپ  نآ  دـشاب  هدرک  لاـسرا  اـقترا  یارب  ار  دوـخ  هدـنورپ  یگتـسشنزاب  زا  لـبق  درف  رگا  نینچمه 

.دنک لماک  ار  دوخ  هدنورپ  ات  دوش  یم  هداد  یتلهم  یو  هب  یعیبط  روط  هب  دریگ و 
دوـجوم تاررقم  ساــسا  رب  دــنک ، تقفاوـم  داتــسا  اــقترا  اــب  هزیمم  تـئیه  یــسررب  زا  سپ  دوــش و  لــیمکت  هدــنورپ  رگا 

.دهد همادا  دوخ  تمدخ  هب  لاس  ات ۷۰  داتسا  لاس و  ات ۶۷  دناوت  یم  رایشناد 
بذــج ییارجا  تــئیه  درکلمع  هراــبرد  دوــخ  نانخــس  زا  یرگید  شخب  رد  یئاــبطابط  همالع  هاگشناد  یـشزومآ  نواـعم 

.دراد یا  هلحرم  ینالوط و ۱۲  یدنیآرف  هاگشناد  یملع  تئیه  یاضعا  بذج  تفگ : هاگشناد  یملع  تئیه  یاضعا 
هک دـنک  یم  لاـسرا  اـه  هاگـشناد  هب  یناوخارف  یرواـنف ،) تاـقیقحت و  موـلع ,  ) فـتع ترازو  یزکرم  بذـج  رتـفد  ادـتبا  رد 

.دوش یم  مالعا  هام  نمهب  هام و  رویرهش  رد  رابود  یلاس  ناوخارف  نیا 
اهنآ اـت  دـنک  یم  لاـسرا  اـه  هاگـشناد  هب  یا  هماـن  هناـخترازو ، یزکرم  بذـج  رتـفد  هک  تسا  تروـص  نـیا  هـب  مـالعا  شور 

.دننک مالعا  ار  دوخ  یاه  یدنمراین 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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یدنمزاین ررقم  نامز  هب  ندـش  کیدزن  اب  ات  دوش  یم  غالبا  اه  هدکـشناد  هب  هاگـشناد  بذـج  هناخریبد  فرط  زا  همان  نیا 
.دننک مالعا  هناخریبد  نیا  هب  ار  دوخ  یاه 

ار رفن  بذـج ۵۰  زوجم  هاگـشناد  تسا  نکمم  نوـچ  دوـش ، یمن  هدروآرب  اـه  یدـنمزاین  نآ  همه  هک  دـنامن  هتفگاـن  هتبلا 
.دنهد اضاقت  رفن  بذج ۷۰  یارب  اه  هدکشناد  یلو  دشاب  هتشاد 

سیئر اـب  دــنوش و  یم  یدــنب  هتــسد  بذــج  هناـخریبد  رد  هاگــشناد  نــالک  درخ و  تاــظحالم  اــب  اــه  یدــنمزاین  نیارباــنب 
.دسرب هدش  مالعا  زوجم  دادعت  هب  ات  دننک  مک  اهاضاقت  زا  هک  دوش  یم  وگ  تفگ و  ینزیار و  اه  هدکشناد 

رگید ۱۵ یهورگ  رد  اما  دشاب  لاثم ۳۰  ناونع  هب  تسا  نکمم  وجشناد  هب  داتسا  تبسن  یشزومآ  هورگ  کی  رد  هکنیا  ای 
یبوـخ وجـشناد  هب  داتـسا  تبـسن  هک  یهورگ  تیعـضو  یفیک  اـقترا  یارب  بذـج  هناـخرییبد  یدراوـم  نـینچ  رد  هـک  دـشاب 

.درادن یبسانم  یوجشناد  هب  داتسا  تبسن  هک  دنهد  یم  هورگ  نیا  هب  ار  درادن 
نابلطواد دوش و  یم  زاب  مزال  طیارـش  اب  نابلطواد  تاعالطا  یراذگراب  یارب  تیاس  یناسر ، عالطا  زا  دعب  داد : همادا  یو 

.دننک یم  یراذگراب  تیاس  رد  ار  دوخ  تاعالطا 
یم لاسرا  هاگـشناد  بذج  هناخریبد  یارب  یدنب و  عمج  ار  تاعالطا  فطع  ترازو  بذج  یزکرم  رتفد  هلحرم  نیا  زا  دعب 

.دوش یم  لاسرا  اه  هدکشناد  یارب  لابرغ و  طیارش  زارحا  ساسا  رب  تاعالطا   نیا  دنک ،
.دنهد یم  هرمن  ناگدش  هتفریذپ  نیتسخن  هب  هبحاصم  تاسلج  رد  اه  هدکشناد 

ریدـم هدکـشناد ، سیئر  بذـج ، ریبد  لماش  هک  یملع  یاه  یدـنمناوت  یـسررب  هورگراک  مانب  یرگید  هورگراـک  نآ  زا  دـعب 
هتفرگ رظن  رد  یاه  هرمن  دروم  رد  ار  اه  هورگ  همه  درکلمع  تسا ، هورگ  نامه  بختنم  اـضعا  زا  رفن  ود  هطوبرم و  هورگ 

.دننک یم  یسررب  هدش 
درف یشزومآ  یاه  یدنمناوت  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  یمومع  تیحالـص  هورگراک  مانب  زین  یرگید  هورگراک  دوزفا : دنودمحا 

.دریگ یم  رارق  شجنس  دروم  ینید  یقالخا ، یناور ، ظاحل  زا  وا  شنم  نینچمه  هدش و  باختنا 
.دوش یم  یفرعم  فتع  ترازو  بذج  یزکرم  رتفد  هب  دمآ  نوریب  دنلبرس  مه  هورگراک  نیا  زا  یدرف  رگا 

نایم نیا  زا  ات  دوش  یم  لاسرا  فتع  ترازو  بذج  یزکرم  رتفد  هب  یسررب  یارب  زین  نایضاقتم  یاه  هدنورپ  نآ ، زا  دعب 
هب یمادختـسا  فیدر  تفایرد  یارب  هدـش و  رداص  هیدـییات  هدوب ، تبثم  اهنآ  یاه  مالعتـسا  خـساپ  هک  ینایـضاقتم  یارب 

.دنوش یفرعم  روشک  یمادختسا  روما  نامزاس 
زا رفن  بذــج ۴۶  لــحارم  تـفگ : تـسا ، هدرک  بذــج  ورین   ۲۳۴ نوـنک ، اــت  لاـس ۹۲  زا  هاگــشناد  هـکنیا  مـالعا  اــب  یو 

تفایرد لاح  رد  تسا و  هدش  ماجنا  لماک  روط  هب  دندوب  هدرک  تکرش  هتـشذگ  لاس  ناوخارف  ود  رد  هک  زین  نایـضاقتم 
.دنتسه هاگشناد  فرط  زا  ماکحا  رودص  روشک و  یمادختسا  روما  نامزاس  زا  یمادختسا  فیدر 

رد دوزفا : یزاـجم ، شزوـمآ  رد  هاگــشناد  لوـبق  لـباق  درکلمع  هـب  هراـشا  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـشزومآ  نواعم 
ناداتـسا بذـج  لوصحم  تیقفوـم  نیا  زا  یمهم  شخب  میتشادـن و  لـبق  زا  یا  هبرجت  چـیه  اـم  یزاـجم  شزوـمآ  هزوـح 

.دوب یسیلگنا  نابز  الاب و  یطابترا  ناوت  دیدج ، یاه  شناد  هب  انشآ  ناوج و 
یقالخا یملع و  یاه  تحاس  یمامت  رد  دـهعتم  دعتـسم و  دـنمناوت ، یملع  تاـیه  بذـج  هاگـشناد  رد  زیچ  همه  هشیر 

.تسا
هب هدوسآ  لایخ  اب  دناوت  یم  اه  لاس  ات  دنک  بذج  ار  رترب  یاه  یدـنمناوت  اب  بوخ و  یاهورین  دـنک  شالت  هاگـشناد  رگا 

.دهد همادا  دوخ  یاه  تیلاعف 
داتسا ینعی  نیا  تسا و  هام  رد  تعاس  یئابطابط ۱۲۰  همالع  هاگشناد  رد  دیدج  ناداتسا  روضح  لدعم  رضاح  لاح  رد 

.تسا وجشناد  رایتخا  رد  یرتشیب  یاه  تعاس 
دیتاـسا اـه و  هیامرــس  دنمــشزرا ، ناـگتخیهرف  ناـگبخن و  زا  هـمه  اـه  هورگراـک  رد  رــضاح  یاــضعا  تـفگ : ناــیاپ  رد  یو 

نایوجـشناد هب  یدامتم  یاه  لاس  دنناوتب  هک  دنوش  باختنا  یدرفا  تسا ، نیا  اهنآ  هغدـغد  دنتـسه و  لداع  فصنم و 
.دننک تمدخ  هاگشناد  و 

دیاـب لـیلد  نیمه  هب  دـشاب  روـشک  رترب  هاگـشناد  هـس  وزج  دـیاب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  هک  تـسا  نـیا  رب  اـم  داـقتعا 

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



.دنشخردب یجراخ  یلخاد و  یملع  لفاحم  یمامت  ره  رد  هک  مینک  بذج  ار  یدارفا 
هجوـت نیا  هب  هتـسیاش  دارفا  بذـج  یارب  هـک  تـسا  نـیا  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  ریظن  مـک  یاــه  یگژیو  زا  نـینچمه 

یاه یدنمناوت  اه و  یگتـسیاش  درکلمع ، تادیلوت ، هب  هکلب  دنا  هدـناوخ  سرد  یا  هرود  هاگـشناد و  مادـک  هک  دوش  یمن 
.دوش یم  هاگن  درف  یقالخا  یملع و 

یاـهداهن اـه و  ناـمزاس  هاگـشناد ، هک  دنـشاب  یوق  ردـقنآ  دـیاب  دـنمناوت  ناوج و  ناداتـسا  راـنک  رد  اـم  ناـگتخومآ  شناد 
.دنشاب اهنآ  بذج  لابند  هب  ربتعم 

همالع هاگشناد  هک  یماـن  هتـسیاش  میراودـیما  میتسه و  دـشر  تیقفوم و  ریـسم  رد  هک  تسا  یلاـس  دـنچ  هناتخبـشوخ 
یدربراک و ار  یناسنا  مولع  میناوتب  میـشاب و  هدـنیآ  یارب  یهاگـشناد  میربب و  ـالاب  ار  دوخ  یملع  هاـگیاج  دراد  یئاـبطابط 

.مینک لح  روشک  هعماج و  حطس  رد  ار  تالکشم  زا  یرایسب 
هاگشناد یـشزومآ  نواعم  یئابطابط  همالع هاگشناد  بذـج  یملع  تئیه  یاضعا  داتـسا  اقترا  دـنودمحا  یدـیلک : تاملک 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۶۷۸۵ یراذگ : کارتشایشهوژپ  هزیمم  تئیه  ناگبخن  یئابطابط  همالع

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

- انطع میتسه -  زورب  اقترا ، یاه  هدنورپ یسررب  ظاحل  زا  میا / هتشاد نونکات  لاس ۹۲  زا  دیدج  بذج  دودح ۲۳۴   
همالع هاگشناد 

 - میتسه زورب  اقترا ، یاه  هدنورپ یسررب  ظاحل  زا  میا / هتشاد نونکات  لاس ۹۴  زا  یلاقتنا  بذج و  یورین  دودح ۲۳۴   
همالع هاگشناد  انطع -

۴۴
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۲:۴۰۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

.تسا هدوب  یجراخ  نایوجشناد  زا  یرایسب  دصقم  ریخا ، نایلاس  یط  یئابطابط  همالع هاگشناد 
نیا رد  طـقف  هـک  دراد  دوـجو  زین  ییاـه  هتــشر  هتــسجرب ، ناداتــسا  یــالاب  حطــس  تـیفیک و  رب  هوــالع  هاگــشناد  نـیا  رد 

همادا روـضح و  هـب  لـیامت  یجراـخ  نایوجـشناد  بـلغا  لـیلد  نـیمه  هـب  دوـش ؛ یم  هـئارا  سیردـت و  یـصصخت  هاگـشناد 
.دنراد ار  یناریا  هاگشناد  نیا  رد  لیصحت 

نکاـس اــهنآ  زا  رفن  هـک ۱۹۰  دـنراد  روـضح  یعاـمتجا  یناـسنا و  موـلع  هاگــشناد  نـیا  رد  یجراـخ  یوجــشناد  دودح ۲۸۵ 
.دنتسه هاگباوخ 

یپ رد  ار  یبایاعم  ایازم و  اه ، هاگشناد  رد  نیالنآ  یاه  شزومآ  جاور  ناهج و  رد  انورک  سوریو  عویش  انطع ، شرازگ  هب 
.تشاد

.دندوب اه  هاگشناد  للملا  نیب  نایوجشناد  دندش ، ثحب  نیا  ریگرد  هک  یهورگ 
، نمی نیطـسلف ، هیکرت ، یبونج ، هرک  نانبل ، هیروس ، ، هیـسور اـیلاتیا ، هلمج ، زا  فلتخم  یاـهروشک  زا  نایوجـشناد  نیا 

.دنتسه سنوت و … ناتسکاپ ، ناتسکیجات ، ناتسناغفا ، قارع ،
.دندرک نایب  ار  انورک  نارود  یاه  یدب  اه و  یبوخ  انطع ، راگنربخ  اب  وگ  تفگ و  رد  نایوجشناد  نیا  زا  یعمج 
.مدشن ور  هبور  یلکشم  چیه  اب  تقو  چیه  میوگب  هناقداص  درک : راهظا  ناتسناغفا  روشک  زا  یدمحم  هیضار 

تدـم هب  راب  کی  مدرک ، ماـن  تبث  راـب  ود  هک  یروط  هب  دوب  مدوخ  یدـلبان  لـیلد  هب  مدرک  دروخرب  هک  یلکـشم  ره  اـب  نم 
هرابود مدـش  روبجم  مدـناوخ و  یم  تاطابترا  هتـشر  دـیاب  هک  مدـش  هجوتم  دـعب  مدـناوخ و  هناـسر  تیریدـم  هتفه  شش 

.منک مان  تبث 
همیرج ناموت  رازه   ۲۰۰ ترازو ، ترافـس و  یاهراک  ماجنا  رد  درکرید  مان و  تبث  هوحن  اب  ییانـشآ  نتـشادن  لیلد  هب  نم 

دیدمت دیدمت تالکشم   تالکشم اتات   هاگباوخ   هاگباوخ ردرد   تنوکس   تنوکس زازا   هاگشناد ؛ ؛ هاگشناد ردرد   یجراخ   یجراخ نایوجشناد   نایوجشناد روضح   روضح
تماقا تماقا

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۴طباور 

https://www.atnanews.ir/archives/296755/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9/
https://www.atnanews.ir/archives/296755/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9/


.مدش
.تسا همیب  ندوبن  صخشم  میراد ، ام  هک  یتالکشم  زا  یکی 

نیا لوئـسم  هنافـساتم  همیب و  دـیدمت  یارب  متـسه  یریگیپ  لاـح  رد  زور  ره  نم  تـسا  هدـش  ماـمت  نـم  هـمیب  یتـقو  زا 
.منک جرخ  دوخ  بیج  زا  ار  اه  هنیزه  همه  مروبجم  نم  تسین و  وگخساپ  یتسرد  هب  شخب 

تمـسق رد  اـم  لـک  رد  دـنک و  یمن  یراـکمه  تـسرد  تساـم ، تروپـساپ  تماـقا و  یاـهراک  لوئـسم  هـک  یدرف  نـینچمه 
.میدش لکشم  راچد  یمک  یرادا 

یرـس کی  لاح  ره  هب  یلو  دوب  بوخ  تدم  نیا  رد  زیچ  همه  رکـش  ار  ادـخ  تفگ : مه  نانبل  روشک  زا  نیدـلا  نیز  تایآ 
.دنک یم  یتخس  داجیا  هک  دیآ  یم  شیپ  تالکشم 

ود زا  شیب  ام  جورخ  هگرب  رودـص  میدروخرب و  لکـشم  هب  میدرک  مادـقا  یجورخ  نتفرگ  یارب  تقو  ره  اـم  لاـثم  روط  هب 
.دیشک یم  لوط  هتفه 

یا هنیزه  زوـنه  یلو  متـسه  کـی  حطـس  هیـسروب  نم  هکنیا  اـب  تسا ، هامدـنچ  نیا  رد  هنیزه  کـمک  نتفرگن  رگید  هتکن 
 . ما هدرکن  تفایرد 

.دننک لح  ام  یارب  مه  ار  هیضق  ود  نیا  رگا  میوش  یم  نونمم 
یاهراک یهافر ، یشزومآ ، ظاحل  زا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یلک  روط  هب  تسا : دـقتعم  هیروس  روشک  زا  یلع  همطاف 

.تسا بوخ  رایسب  یرادا  یشزومآ و 
دـنهد و یم  حیـضوت  رتـشیب  دـننک و  یم  تیاـعر  رایــسب  یــسراف  ناـبز  اـب  اـم  ندوـب  انــشآان  لـیلد  هـب  هاگــشناد  ناداتــسا 

.دنهد یم  خساپ  نکمم  تروص  نیرت  ناسآ  هب  لماک و  روط  هب  ار  ام  یاه  لاوس  باوج  نینچمه 
دوز اـم  یاـهراک  دنتـشاد و  اـم  اـب  یبوـخ  یلیخ  یراـکمه  ناـنکراک  میتشادـن  یداـیز  یهاـگآ  نوـچ  مـه  یرادا  یاـهراک  رد 

.دش یم  ماجنا 
.دوب شخب  تذل  دندرک  یم  رازگرب  للملا  نیب  نایوجشناد  یارب  فلتخم  یاه  تبسانم  هب  هک  ییاه  نشج  یتح 

.دوب متماقا  هب  طوبرم  یاهراک  دمآ ، شیپ  نم  یارب  تدم  نیا  رد  هک  یلکشم  اهنت 
وزج هک  سرادـم  یلیطعت  اـنورک و  یراـمیب  عویـش  دوـجو  اـب  متـسه و  هماـن  ناـیاپ  نتـشون  لوغـشم  نـم  داد : هـمادا  یو 

هب مناسرب  ماجنارـس  هب  ار  همان  نایاپ  تقو  رـس  منک و  لماک  ار  دوخ  یاه  همانـشسرپ  متـسناوتن  تسا  ام  یرامآ  هعماج 
هک مـنک  یم  شهاوـخ  نالوئــسم  زا  تـسا  ماـمتا  هـب  ور  هاـگباوخ  رد  اـم  روـضح  تدــم  هـکنیا  هـب  هجوـت  اـب  لــیلد  نـیمه 

هاـگباوخ رد  اـت  دـنهد  تـصرف  اـم  هـب  دـننکن و  هبـساحم  تاونـس  ناوـنع  هـب  ار  یلیــصحت  لاـس  یادـتبا  هاـم  ود  اـت  لقادـح 
چیه هب  ناتـسناغفا  روـشک  هب  تـشگرب  نـتفر و  طیارـش  نـیا  اـب  نوـچ  مـینک ، هـیلخت  ار  هاـگباوخ  عاـفد ، زا  دـعب  میناـمب و 

.تسین ریذپ  ناکما  نم  یارب  ناونع 
مشاب هتشاد  هاگشناد  نالوئسم  زا  یا  هیالگ  منک و  هدافتسا  تصرف  زا  مهاوخ  یم  درک : نایب  تاطابترا  یوجـشناد  نیا 

.دنراذگ یمن  للملا  نیب  نایوجشناد  نیب  یتوافت  ارچ  هک 
دوخ دشرا  یسانشراک  عطقم  هک  اهنآ  اب  دنا  هدرک  مامت  ار  دوخ  یلیصحت  عطقم  عقوم ، هب  هک  ینایوجشناد  لاثم  روط  هب 

رضاح دنهد و  یم  لوط  ار  دوخ  لیصحت  یزابرس  زا  رارف  یارب  ای  دنا و  هدرک  مرت  فذح  ای  دنا  هداد  لوط  مرت  تفه  ات  ار 
.دنهد یم  رارق  وزارت  هفک  کی  رد  دنتسین  ناریا  کرت  هب 

رد عافد  یارب  ندـش  هدامآ  لاح  رد  متـسه و  دـشرا  یـسانشراک  راـهچ  مرت  هک  نم  هب  هاـگباوخ  هیلخت  دروم  رد  نینچمه 
رد دـشرا  یـسانشراک  شـش  مرت  نایوجـشناد  یارب  هک  دـنا  هتفرگ  رظن  رد  ار  طیارـش  نامز و  تدـم  نامه  متـسه  هامرهم 

.دنرادن عافد  دصق  نانچمه  دنا و  هتفرگ  رظن 
هناخباتک تنرتنیا و  رتویپماک ، لثم  هاگـشناد  تاناکما  زا  ات  منامب  هاگباوخ  رد  دوخ  همان  نایاپ  لـیمکت  یارب  مروبجم  نم 

.منک هدافتسا 
یم هدافتـسا  هاگباوخ  هژیو  هب  هاگـشناد  تاـناکما  زا  نم  هک  تدـم  نیا  تفگ : ناتـسناغفا  روشک  زا  مه  کـیجات  نیریش 

.متشادن یصاخ  لکشم  دندوب و  بوخ  یلیخ  هک  هاگباوخ  نالوئسم  صوصخ  هب  دوب  یلاع  رایسب  مدرک 

 



شناد ظاـحل  زا  ناداتـسا  یلو  دوـش  یم  سیردـت  یـسیلگنا  هب  نـم  هتـشر  هـکنیا  اـب  دـندوب و  بوـخ  یلیخ  مـه  ناداتـسا 
.دندوب یلاع  رایسب 

نانکراک و نایوجـشناد ، ناداتـسا ، مامت  زا  تفگ : ناتـسناغفا  روشک  زا  دشرا  یـسانشراک  یوجـشناد  یدحاو  تمعن هللا 
.دندرک ایهم  ار  ام  لیصحت  طیارش  یلاع  وحن  هب  ناوت و  دح  رد  هک  مینونمم  هاگشناد  نالوئسم 

ات میدوب و  شوخ  عومجم  رد  میدش و  دنم  هرهب  یبوخ  هب  هاگشناد  تامدخ  زا  میتسه  هدوب و  نامهم  هک  تدم  نیا  رد 
.میتسه شوخ  مه  نالا 

.دنتشاد یبوخ  راتفر  ناداتسا  منز و  یمن  یفرح  ًالصا  نم  دوب  یلاع  نوچ  یشزومآ  تیعضو  هرابرد 
ظفح لـیلد  هب  مه  یراـمیب  نیا  نارود  رد  دوـب و  بوـخ  یلیخ  اـنورک  یراـمیب  عویـش  زا  لـبق  اـت  مـه  یا  هیذـغت  ظاـحل  زا 
عطق روط  هب  دـننک  رتـشیب  ار  اـه  هدـعو  نیا  عیزوت  تاـعفد  رگا  یلو  دـنداد  کـشخ  ییاذـغ  داوم  اـم  هب  یتشادـهب  طـیارش 

.تسا رتهب 
.دوب بوخ  یلیخ  نالا  هب  ات  مه  هاگباوخ  تاناکما  هاگباوخ و  ظاحل  زا 

، مـینک لاـمعا  ار  دوـخ  یــصخش  یاـه  نوناـق  میناوـت  یمن  اـم  دراد و  ار  دوـخ  نیناوـق  یهاگــشناد  ره  هـکنیا  ناـیب  اــب  یو 
رد ار  یطیارش  تسا  هدنام  هام  ود  همان  نایاپ  زا  عافد  نامز  ات  هک  ام  لثم  ینایوجشناد  یارب  مینک  یم  شهاوخ  دوزفا :

.مینک هدافتسا  هاگباوخ  زا  مه  هام  ود  نیا  رد  میناوتب  هک  دنریگب  رظن 
انورک لـیلد  هب  هاـم  دادرخ  اـت  اـم  یاـه  لازوـپورپ  هک  ارچ  تسین  هاـگباوخ  هیلخت  یارب  یبساـنم  ناـمز  نـالا  منک  یم  رکف 

، تسا هدرک  تخس  ار  طیارش  یرامیب  رگید  فرط  زا  میتسه و  همان  نایاپ  نتشون  لوغشم  فرط  کی  زا  دشن و  بیوصت 
.دنک یم  رت  لکشم  ار  تیعضو  هاگباوخ  زا  ییاجباج  سپ 

”. شابن مگ  یاج  یلو  شاب  مگ  نان   “ دیوگ یم  هک  میراد  لثملا  برض  کی  ناتسناغفا  رد  ام 
.تسین تسرد  دراد  للملا  نیب  نایوجشناد  اب  هاگشناد  هک  یا  هیور  نینچمه 

یم مامت  مرت  تشه  رد  مرت  راهچ  یاـج  هب  ار  دوخ  دـشرا  یـسانشراک  هک  ینایوجـشناد  اـب  ار  اـم  دـنوش و  لـئاق  قرف  دـیاب 
.دننکن راتفر  روطنامه  ام  اب  دنهدن و  رارق  فرظ  کی  رد  دننک ،

هنیمز مامت  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  هک  نم  رظن  زا  درک : ناـیب  ناتـسکاپ  روشک  زا  ناـمهم  یوجـشناد  یوقن ، میرم 
.میتسه یضار  ًالماک  نم  تسا و  هداد  هئارا  تامدخ  نسحا  وحن  هب  هیذغت  شهوژپ و  شزومآ ، هاگباوخ ، لثم  اه 

، یـسانشراک عـطقم  هـس  رد  نـم  دـیوگ : یم  ناتـسناغفا  روـشک  زا  هرواـشم  هتـشر  یرتـکد  عـطقم  نایوجـشناد  زا  یمیحر 
یلیخ هک  یزیچ  مدرک و  لیصحت  للملا  نیب  یوجـشناد  ناونع  هب  فلتخم  هاگـشناد  هس  رد  یرتکد  دشرا و  یـسانشراک 

نیا تواــفتم  درکیور  هاــگن و  دوــش  یم  اــه  هاگــشناد  رگید  زا  یئاــبطابط  همالع  هاگشناد  تواـفت  ثعاـب  دوـب و  دوهــشم 
.تسا للملا  نیب  نایوجشناد  هب  تبسن  هاگشناد 

اـه و هاگــشناد  اــب  شخب  نـیا  یاــقترا  روـظنم  هـب  دراد و  یبوـخ  یاــه  هماــنرب  دوـخ  لــلملا  نـیب  شزوـمآ  یارب  هاگــشناد 
.تسا هدرک  رارقرب  یریگ  مشچ  طابترا  ناتسناغفا  هژیو  هب  فلتخم  یاهروشک  یاه  هاگشناد  ناداتسا 

نیا تفرشیپ  یارب  یصاخ  هشقن  همانرب و  یلو  دراد  دوجو  للملا  نیب  شخب  مه  رگید  یاه  هاگشناد  رد  مدید  یم  نم 
.تشادن دوجو  شخب 

.میتسه للملا  نیب  شخب  یارب  مظنم  یاه  همانرب  یا و  هفرح  میت  کی  دهاش  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  سکعرب 
یم لمع  یا  هفرح  رایـسب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  هک  منیب  یم  مـنک ، یم  هاـگن  هـک  یتـهج  ره  زا  نـم  درک : ناـیب  یو 

.مدش هجوتم  تسخن  زور  نامه  زا  ار  نیا  دنک و 
کی تـسا  نـکمم  هـک  یتالکـشم  زا  یتـسیل  دنتـساوخ  نـم  زا  هرواـشم  زکرم  سیئر  ادـتبا  ناـمه  زا  هاگــشناد  هـب  دورو  اـب 

.مینک یزیر  همانرب  اهنآ  عفر  یارب  ات  دینک  هیهت  ار  دوش  هجاوم  نآ  اب  یجراخ  یوجشناد 
.تسا دنمشزرا  یلیخ  نم  دوخ  یارب  دننک  یم  دروخرب  دنم  هغدغد  همه  نیا  یتقو  تسابیز ، هداعلا  قوف  هاگن ، نیمه 

یاه هاگـشناد  اب  هسیاقم  رد  نیا  تسا و  هدـش  یزیر  همانرب  اهراک  نیا  یارب  لبق  زا  هک  دـهد  یم  ناـشن  راـتفر  عون  نیا 
.تسا هتسجرب  یلیخ  یلیخ  یلبق 

 



یئابطابط همالع  هاگشناد  هک  ییاهراک  عومجم  رد  یلو  دراد  دوجو  مه  یتالکـشم  تفگ : یرتکد  عطقم  یوجـشناد  نیا 
.تسا دنمشزرا  رایسب  دهد  یم  ماجنا  للملا  نیب  نایوجشناد  اب  لماعت  رد 

یم داهنـشیپ  لـیلد  نیمه  هب  تسا  مهم  یلیخ  دراد  طاـبترا  وا  اـب  یناریا  ریغ  یوجـشناد  کـی  هک  یدرف  نیرخآ  نـیلوا و 
.دوش هتفرگ  رظن  رد  للملا  نیب  نایوجشناد  اب  طابترا  یاه  شخب  یارب  الاب  کرد  لمحت و  اب  دارفا  منک 

هـشیمه هاگـشناد  دـیوگ : یم  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  لیــصحت  هـبرجت  هراـبرد  سنوـت  روـشک  زا  یقوزرم  سدـنس 
.تسه هدوب و  بوخ  یلیخ 

.متسه یضار  دصرد  نم ۱۰۰  دوب و  یلاع  رایسب  ام  اب  ناداتسا  دروخرب  هوحن 
نتفرگ ِیرادا  دـنور  یرادا و  یاهراک  یخرب  ماجنا  مه  نآ  تسا و  هدـننک  تیذا  ام  یارب  هک  دراد  دوجو  هلئـسم  کی  طـقف 

.دشک یم  لوط  دریگ و  یم  ام  زا  یدایز  نامز  هک  تسا  نامدوخ  روشک  هب  نتفر  یارب  یجورخ 
رایسب هاگـشناد  طسوت  هدش  هئارا  تامدخ  زا  نم  تفگ : رگید  نایوجـشناد  دننام  زین  ناتـسناغفا  روشک  زا  نایاش  هفراع 

.متسه یضار 
یارب رگا  یلو  تسا  یلاع  ناداتـسا  دروخرب  نایوجـشناد و  نیب  قازرا  عیزوت  هاگباوخ ، رد  کشزپ  روضح  ناگیار ، تنرتنیا 
تروـص هـب  هـک  مرت  نـیا  یاـه  سرد  نوـچ  تـسا  بوـخ  یلیخ  دنـشاب  هتـشاد  یرتـشیب  لـماعت  اـم  اـب  یزاـجم  تاـناحتما 
لدعم میدش و  لکـشم  راچد  یریگدای  رد  برجم  بوخ و  یلیخ  ناداتـسا  دوجو  اب  یتح  دـش و  تخـس  یمک  دوب  نیالنآ 

.دش مک  مرت  نیا  رد  ام 
لکـشم هاگباوخ  هب  تشگرب  یارب  هک  لیلد  نیا  هب  دوب ، هاگباوخ  هیلخت  مالعا  دـش ، هدـننک  تحاران  یمک  هک  یزیچ  اـهنت 

.میراد
غلبم نیا  تخادرپ  وجـشناد  نم  یارب  هک  دراد  ییالاب  رایـسب  تمیق  دـشاب  مه  رگا  تسین و  لباک  هب  نارهت  یارب  یزاورپ 

.تسا تخس 
مولع یئاـبطابط  همالع هاگـشناد  یجراـخ  نایوجــشناد  نایوجــشناد  هاـگباوخ  تماـقا  دـیدمت  یعاـمتجا  یدــیلک : تاـملک 

https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۶۷۵۵ یراذگ : کارتشاانورک  شهوژپ  یناسنا 

۳۳
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۹:۰۶

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.air يپاچ هخسن  ۵۹ دیدزاب :  ١٢٦٩٣ ربخ : هرامش   ١٤:٥٦ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنشود ٣   

یهوژپ گنهرف  هدکشهوژپ  دوـش  یم  رازگرب  رویرهـش   ۱۱ یـسایس » یـسانش  هعماج   » ناونع اب  نیالنآ  یـشزومآ  هاگراک 
اب نیالنآ  یـشزومآ  هاگراک  ناریا ، یـسایس  مولع  نمجنا  تاره و  بلاغ  هاگـشناد  یراکمه  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد 

.دنیامن یم  رازگرب  نیالنآ  تروص  هب  یسایس » یسانش  هعماج   » ناونع
.air يپاچ هخسن  ۵۹ دیدزاب :  ١٢٦٩٣ ربخ : هرامش   ١٤:٥٦ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنشود ٣    

aryanic طسوت  Aryanic webdesignhighportal  << رابخا تسیل  ir/ZHqFc۹

دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب رویرهش   رویرهش   ۱۱۱۱ یسایس » » یسایس یسانش   یسانش هعماج   هعماج  » » ناونع ناونع اباب   نیالنآ   نیالنآ یشزومآ   یشزومآ هاگراک   هاگراک

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۷طباور 
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۳۳
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۸:۵۸۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یاـه لدــم رگید  هـب  تبــسن  ِما  رآ لا یاـه  تواـفت تارییغت و  اـب  طـبترم  ثحاـبم  هـمادا  رد  یرهاــط  رتـکد  هـسلج  نـیا  رد   
اب یناوـخمه  یارب  اِی  یدرآ درادناتــسا  یوـس  زا  هدـش  هدیــشیدنا  تادـیهمت  نـینچمه  و  یگنهرف ، ثاریم  تفاـب  یموـهفم 

هجو زین  و  (، Representative expression  ) هدــنیامن ِناـیب  ( attribute  ) یگژیو حیــضوت  هـب  ِما ، رآ لا یموـهفم  لدــم 
.تخادرپ درادناتسا  ود  نیا  رد  ( Person  ) صخش تیدوجوم  زیامت 

رد صخــش  تیدوــجوم  زیاــمت  هـجو  هـب  هــمادا  رد  یئاــبطابط ، همــالع  هاگــشناد  دانــسا  زکرم  یزکرم و  هناــخباتک  سیئر   
داجیا ( FRSAD و FRBR, FRAD  ) رآ فا هداوناخ  یاه  لدـم ماغدا  زا  هک  ِمارآ  لا دومن : نایب  و  تخادرپ ، ِمارآ  لا ِیا و  یدرآ

An individual human  ) تسا هتفرگ  رآ  یب رآ فا تیلوئـسم  هورگ  یاه  تیدوجوم زا  ار  صخـش  تیدوجوم  تسا ، هدـش 
An  ) دش یم لماش  ار  یرت  هدرتسگ هنماد  هک  دوب  دارف  یوگلا  ِیا  یدرآ رد  صخـش  تیدوجوم  ًاشنم  هک  یلاح  رد  (، being

(. individual or a persona or identity established or adopted by an individual or group

، دـشاب سنارفنک  ناگلانت و  اـی  و  نادـناخ ، صخـش ، کـی  دـناوت  یم هک  ( Agent  ) لـماع ینعی  ِمارآ  لا مشـش  تیدوـجوم   
.تسا ( Human being  ) یناسنا یاه  تیدوجوم هب  دودحم  یگمه 

.دش رازگرب  یزاجم  تروص  هب  ِیا ) یدرآ  ) عبنم هب  یسرتسد  فیصوت و  درادناتسا  یشزومآ  هاگراک  نیمهدزون 
یزاـس هداـيپ کرتـشم  هورگراـک  طـسوت  ِیا ) یدرآ  ) عـبنم هـب  یـسرتسد  فیـصوت و  درادناتـسا  یــشزومآ  هاـگراک  نیمهدزوـن 

یزاـجم تروـص  هـب  هاـم  ریت  یتـشهب ۲۲  دیهـش  یئاـبطابط و  همـالع  یاـه  هاگـشناد یاـه  هناـخباتک رد  ِیا  یدرآ درادناتـسا 
.دش رازگرب 

یزکرم هناخباتک  سیئر  یرهاط  یدهم  دیس  رتکد  سیردت  اب  هک  یزاجم  هاگراک  نیا  هاگشناد ، یمومع  طباور  شرازگ  هب 
هب دـش ، رازگرب  یهدـنامزاس  هزوح  نادـنمقالع  هورگراک و  یاضعا  تکرـش  اب  و  یئاـبطابط ، همالع  هاگشناد  دانـسا  زکرم  و 

.تشاد صاصتخا  ِما ،" رآ لا یموهفم  عجرم  لدم  اب  ِیا  یدرآ درادناتسا  یزاس  ناوخمه  " عوضوم همادا 
یاـه لدــم رگید  هـب  تبــسن  ِما  رآ لا یاـه  تواـفت تارییغت و  اـب  طـبترم  ثحاـبم  هـمادا  رد  یرهاــط  رتـکد  هـسلج  نـیا  رد 

اب یناوخمه  یارب  اِی  یدرآ درادناتـسا  یوس  زا  هدـش  هدیـشیدنا  تادـیهمت  نینچمه  و  یگنهرف ، ثاریم  تفاـب  یموـهفم 
هجو زین  و  (، Representative expression  ) هدـنیامن ِناـیب  ( attribute  ) یگژیو حیـضوت  هـب  ِما ، رآ لا یموـهفم  لدـم 

.تخادرپ درادناتسا  ود  نیا  رد  ( Person  ) صخش تیدوجوم  زیامت 
تلاـح زا  رثا  کـی  هک  یناـمز  تفگ : ( Work  ) رثا تیدوجوم  یارب  هدـنیامن  ِناـیب  یگژیو  تبث  تیمها  هب  هراـشا  اـب  ناـشیا 

طــسوت راــب  نیتـسخن  یارب  و  دــنک ، یم ادــیپ  ینوریب )  ) یرهاــظ دوـمن  هدــش و  جراــخ  دوـخ  هدــننیرفآ  نـهذ  رد  یعازتــنا 
.دریگ یم لکش  هدنیامن )  ) یلصا ِنایب  دوش ، یم  نایب  نآ  هدننیرفآ 

.دنبای یلجت  توافتم  یاه  بلاق رد  نوگانوگ و  یاه  نامز رد  دنناوت  یم رثا  تیدوجوم  یاه  نایب رگید 
.تسا نیتسخن  یلصا و  نایب  یاه  یگژیو فیصوت  تقیقح  رد  رثا ، تیدوجوم  یارب  هدنیامن  ِنایب  یگژیو 

و تسا ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یلـصا  ناـیب  اـب  رثا  تیدوـجوم  کـی  فـلتخم  یاـه  ناـیب نیب  زیاـمت  داـجیا  یارب  یگژیو  نـیا 
.تسا مادک  رثا  تیدوجوم  نایب  نیتسخن  هک  دنک  یم صخشم 

نیا اـب  طـبترم  رــصانع  یخرب  نـتفرگ  رظن  رد  و  ِما ، رآ لا طــسوت  هدــش  یحارط  ِیگژیو  نـیا  شرتـسگ  طــسب و  اــب  ِیا  یدرآ
.دزاس یم ریذپ  ناکما ار  نآ  یاه  شزرا تبث  و  هدنیامن )  ) یلصا نایب  یاه  یگژیو فیصوت  یگژیو ،

تروص تروص هبهب   ِیاِیا ) ) یدرآ یدرآ  ) ) عبنم عبنم هبهب   یسرتسد   یسرتسد فیصوت  وو   فیصوت درادناتسا   درادناتسا یشزومآ   یشزومآ هاگراک   هاگراک نیمهدزون   نیمهدزون
.دش .دش رازگرب   رازگرب یزاجم   یزاجم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۸طباور 
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رد یلو  دــش ، یم نومنزاـب  فیــصوت و  یــسیونتسرهف  تـسد  رد  عـبنم  نـکیرما ، وـلگنا  یــسیونتسرهف  دــعاوق  یاــنبم  رب 
رثا کـی  فـلتخم  حوطــس  یتخانــشباتک ،) یاـه  هداوناـخ نومنزاــب  و   ) طــباور تـبث  فـشک و  درکیور  هـب  هجوـت  اــب  ِیا  یدرآ
هب هـک  تـسناد ، ِیا  یدرآ درکیور  نـیمه  هجیتـن  ناوـت  یم ار  رثا  تیدوـجوم  یارب  هدـنیامن  ناـیب  یگژیو  و  هدـش ، فیـصوت 

.دماجنا یم رثا  تیدوجوم  کی  بتارم  هلسلس  حوطس  نیب  طباور  رتهب  ییامنزاب 
نیب زیامت  و  رتشیب ، یـسرتسد  طاقن  داجیا  ثعاب  هدـنیامن  نایب  یگژیو  فیـصوت  هک  اـجنآ  زا  درک : حیرـصت  یرهاـط  رتکد 

، اه نایب هک  یلم ، هناخباتک  دننام  یگرزب  یاه  هناخباتک یهدـنامزاس  یـشم  طخ رد  دـش ، دـهاوخ  هباشم  یاه  نایب راثآ و 
یارب هدــنیامن  ناــیب  یگژیو  فیــصوت  دــنراد ، دوـخ  هعوـمجم  رد  ار  رثا  تیدوـجوم  کــی  زا  یفلتخم  یاــهدروم  اــهدومن و 

.دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  طبترم  رثا  تیدوجوم 
، دوـش یم یرادــهگن  رثا  کـی  نوگاـنوگ  یاـه  ناـیب زا  یتواـفتم  یاــه  هخــسن هـچ  ناــنچ  زین  رت  کــچوک یاــه  هناــخباتک رد 

.تسا یرورض  مزال و  هدنیامن  نایب  یگژیو  فیصوت 
نایب تاعالطا  بسک  عبنم  دناوت  یم زین  یتخانـشباتک  یاه   هاگیاپ رد  وجتـسج  یـسیونتسرهف ، تسد  رد  عبنم  رب  نوزفا 

.دشاب رثا  تیدوجوم  کی  یلصا 
رد صخــش  تیدوــجوم  زیاــمت  هـجو  هـب  هـمادا  رد  یئاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  دانــــسا  زکرم  یزکرم و  هناـــخباتک  سیئر 

(FRSAD و  FRBR, FRAD  ) رآ فا هداوناـخ  یاـه  لدــم ماـغدا  زا  هـک  ِمارآ  لا دوـمن : ناــیب  و  تـخادرپ ، ِمارآ  لا ِیا و  یدرآ
An individual  ) تسا هتفرگ  رآ  یب رآ فا تیلوئـسم  هورگ  یاـه  تیدوجوم زا  ار  صخـش  تیدوـجوم  تسا ، هدـش  داـجیا 

لماـش ار  یرت  هدرتـسگ هنماد  هک  دوب  دارف  یوگلا  ِیا  یدرآ رد  صخـش  تیدوجوم  ًاـشنم  هک  یلاـح  رد  (، human being
(. An individual or a persona or identity established or adopted by an individual or group  ) دش یم

، دـشاب سنارفنک  ناـگلانت و  اـی  و  نادـناخ ، صخـش ، کـی  دـناوت  یم هک  ( Agent  ) لـماع ینعی  ِمارآ  لا مشـش  تیدوـجوم 
.تسا ( Human being  ) یناسنا یاه  تیدوجوم هب  دودحم  یگمه 

، شیاریو شنیرفآ ، نوچ  ییاهدـنیارف  ماـجنا  یدارا و  یاـهراتفر  ماـجنا  هب  رداـق  و  هدوـب ، صخـشم  قوـقح  یاراد  لـماع 
.تسا یلصا  هناگراهچ  یاه  تیدوجوم هب  تبسن  نآ  زج  عیزوت و  دیلوت ،

ریغ یاـه  هنوـمن لدــم ، نـیا  اـب  لـماک  یگنهاـمه  روـظنم  هـب  ِمارآ و  لا یموـهفم  لدــم  اــب  ناوـخمه  ِیا ، یدرآ درادناتــسا 
.دیامن یم فیصوت  امن  مان تیدوجوم  قیداصم  بلاق  رد  ار  لماع  تیدوجوم  یگتخاس  یناسنا و 

روآدــیدپ حرــش  ناوـنع و  یگژیو  رد  هـک  نآ  ریظن  یگتخاـس و  صاخــشا  اـه ، هناـسفا هـب  طوـبرم  یاـه  شزرا هنوـمن ، یارب 
هتـشادنپ یعمج  لـماع  اـی  صخـش  کـی  یاـه  صلخت اـی  راعتـسم  یاـه  ماـن هـلزنم  هـب  دـنوش ، یم تـبث  دوـمن  تیدوـجوم 

.دنبای یم قیبطت  امن  مان تیدوجوم  زا  ییاه  هنومن لکش  هب  و  هدش ،
سرتسد  رد  یهدنامزاس  هزوح  نادنمقالع  یارب  هورگراک  بو  هحفـص  قیرط  زا  هاگراک  یرادید  لیاف  تسا ، رکذ  هب  مزال 

.تسا
.air يپاچ هخسن  ۳۷ دیدزاب :  ١٢٦٩٢ ربخ : هرامش   ١٤:٤٨ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنشود ٣ 

aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط   << رابخا تسیل  ir/ZHqEc۹

۳۳
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۵۳

۱۲۱   ۱۰۸۹۶   ۱۳۴   ۰   ۰   ۰   / مارگلت   

شیامن هکبـش  رب  تراظن  هکنیا  هب  هراشا  اب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  یرتسگداد و  کی  هیاپ لـیکو  �
دهاوـخ یم هک  دـنک  یم لوـبق  رگا  امیـسوادص  هک  درک  ناوـنع  تسا ، داـشرا  ترازو  هدـهع  رب  ینوناـق  عباـنم  قـبط  یگناـخ 

نیالنآ نیالنآ همالع   همالع

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۹طباور 
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دیوگب امیـسوادص  هک  دوش  یمن لـح  هنوگ  نیا ضقاـنت  نیا  دوش و  یـصوصخ  دـناوت  یم مه  شدوخ  سپ  دـهدب ، زوـجم 
.دنریگب زوجم  نم  رظنریز  اه  یصوصخ اما  مشاب ، یتلود  مهاوخ  یم نم 

یقوقح #
atnanewsir@

۳۳
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۴۳

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / زویناکسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دنوـش یم زهجم  طـخرب  سیردــت  یارب  مزـال  یاـه  تیحالــص هـب  یملع  تـئیه  یاـضعا  شزوـــمآ    شناد و  هاگــشناد     
شناد هرود  نیمود  تـسیب و   ۱۰۷۸۷۷۳ بلطم : دک   ۰۹:۴۳ رویرهش ۱۳۹۹ -  هبنشود ۳   AM ۹:۴۳:۴۴ ۸/۲۴/۲۰۲۰
دهاوخ رازگرب  طخرب » سیردت  یارب  مزال  یاه  تیحالص  » ناونع اب  هاگشناد  یملع  تئیه  یاضعا  یزاسدنمناوت  ییازفا و 

.دش

هرود نیمود  تسیب و  مود  هلحرم  ییاـبطابط ، همـالع  هاگـشناد  یموـمع  طـباور  زا  زویناکـسیا  هاگـشناد  هورگ  شرازگ  هـب   
۵ طـخرب " سیردــت  یارب  مزـال  یاـه  تیحالــص  " ناوـنع اـب  هاگــشناد  یملع  تـئیه  یاــضعا  یزاسدــنمناوت  ییازفا و  شناد 

.atu-meet یتنرتنیا سردآ  هب  تاسلج  هناماس  رد  طخرب  تروص  هب  تیاغل ۱۲  تعاس ۹  زا  رویرهش ۱۳۹۹ 

افطل تارظن ۱ - ناگرزاب  هواـک  ناگرزاب  ساـبع  طخرب  سیردـت  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد   ۳۲۰  / ۳۶۷ ماـیپ / یاــهتنا   
.دینک پیات  یسراف  فورح  اب  ار  دوخ  تارظن 

دنوـش یم زهجم  طـخرب  سیردــت  یارب  مزـال  یاـه  تیحالــص هـب  یملع  تـئیه  یاــضعا  شزوـــمآ    شناد و  هاگـشناد   
شناد هرود  نیمود  تسیب و   ۱۰۷۸۷۷۳ بلطم : دک   ۰۹:۴۳ رویرهش ۱۳۹۹ -  هبنشود ۳   AM ۹:۴۳:۴۴ ۸/۲۴/۲۰۲۰
رازگرب طـخرب » سیردــت  یارب  مزـال  یاـه  تیحالــص  » ناوـنع اـب  هاگــشناد  یملع  تـئیه  یاـضعا  یزاسدــنمناوت  ییازفا و 

.دش دهاوخ 
هرود نیمود  تـسیب و  مود  هـلحرم  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یموـمع  طـباور  زا  زویناکـسیا  هاگـشناد  هورگ  شرازگ  هب 

۵ طـخرب " سیردـت  یارب  مزـال  یاـه  تیحالـص  " ناوـنع اـب  هاگـشناد  یملع  تـئیه  یاـضعا  یزاسدـنمناوت  ییازفا و  شناد 
.atu-meet یتنرتنیا سردآ  هب  تاسلج  هناماس  رد  طخرب  تروص  هب  تیاغل ۱۲  تعاس ۹  زا  رویرهش ۱۳۹۹ 

.iranlms
.دش دهاوخ  رازگرب  رفن  تیفرظ ۳۰  اب  org و 

هناـیار ناـسنا و  لـماعت  رایداتــسا  ناـگرزاب ، هواــک  نارهت و  هاگــشناد  توسکــشیپ  داتــسا  ناــگرزاب ، ساــبع  هرود  نـیا  رد 
.دننک یم سیردت 

افطل تارظن ۱ - ناـگرزاب  هواـک  ناـگرزاب  ساـبع  طـخرب  سیردـت  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد   ۳۲۰  / ۳۶۷ ماـیپ / یاـهتنا 
.دینک پیات  یسراف  فورح  اب  ار  دوخ  تارظن 

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

دنوش دنوش یمیم زهجم   زهجم طخرب   طخرب سیردت   سیردت یارب   یارب مزال   مزال یاه   یاه تیحالص تیحالص هبهب   یملع   یملع تئیه   تئیه یاضعا   یاضعا

سیردت یارب  مزال  یاه  تیحالص  » ناونع اب  هاگشناد  یملع  تئیه  یاضعا  یزاسدنمناوت  ییازفا و  شناد  هرود  نیمود  تسیب و 
.دش دهاوخ  رازگرب  طخرب »
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.دوش یمن رشتنم 
.دوش یم رشتنم  دییات  زا  سپ  تارظن  - ۳

یگنهرف یاـه  موب تسیز  دـتفا  یمن قاـفتا  روحمداتـسا  یـشزومآ  ماـظن  اـب  ملع  دـیلوت  دـش  تـبث  تیقفوـم  اـب  امــش  رظن 
همالع نیچ و  گنهرف  یاه  هاگـشناد نیب  یـشزومآ  کرتشم  هرود  یزادـنا  هار دـندرک  رییغت  انورک  عویـش  لیلد  هب  عماوج 

ییابطابط

۲۲
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۰:۱۵۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دوـجو هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یرداـن  یاـه  هنوـمن زا  یکی  نیااروشاـع  هعقاو  ندرک  حرطم  یارب  ینیـسح  هساـمح  دربراـک   
هب یـسایس  دُعب  هزرابم و  هسامح و  دُعب  زا  ات ۱۳۵۷  لاس ۱۳۴۲  زا  دنداد ، ناشن  نایرفعج  داتـسا  هک  روطنامه  اما  دراد ،

.دش حرطم  دنتشاد ، هک  یهاگن  ثیح  زا  دقن  هلمج  زا  اهدقن  عاونا  نیشیپ  راثآ  رب  دش و  هجوت  اروشاع  هب  تدش 

دوش و یم رـشتنم  اروشاع  تافیرحت  رب  یرهطم  دیهـش  یاهدایرف  ناونع  اب  لاس ۶۰  رد  راب  نیلوا  باـتک  نیا  زا  یـشخب   
هب تسا و  هدوب  دوجوم  داتفه  ههد  طساوا  ات  یدـلج  هس  پاـچ  نآ  هک  دوش  یم هضرع  نآ  زا  یدـلج  هس  پاـچ  کـی  ًادـعب 

لهچ و پاـچ  هب  لاس ۱۳۸۹  ات  پاـچ  نیا  هک  دـش  هضرع  دـلج  ود  رد  دـلج  هس  نآ  دـعب ، تسا و  هدـش  یرایـسب  هجوت  نآ 
.تسین تسرد  زین  پاچ  دادعت  رامآ  نیا  هک  تسا  هدیسر  مکی 

هتشذگرد ۱۳۵۸ دلوتم ۱۲۹۸ و  ناشیا  مییوگب  دیاب  میـشاب ، هدرک  تبحـص  فلوم  دروم  رد  مه  یردق  میهاوخب  رگا  اما   
.تسا ریگمشچ  ناشیا  یگدنز  رد  (ع ) نیسح ماما  اروشاع و  ثحب  تسا و 

دیعـس ینارنخـس  اـب  هامرویرهـش ، مـکی  هتـشذگ ، بـش  ینیــسح ،» هساـمح   » باـتک یــسررب  تســشن  اـنکیا ؛ شرازگ  هـب 
ار یو  یاــه  تبحــص نـتم  هـمادا  رد  هــک  دــش  رازگرب  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یملع  تـئیه  وـضع  رورــسم ، یــسواط 

شروـش ماــیق و  تـضهن ، دــیوگ  یم ینیــسح  هساــمح  هـب  باــتک  یراذــگمان  تـلع  دروـم  رد  یرهطم  دیهــش  ؛ دــیناوخ یم
.تسا هسامح  دوش ، هدافتسا  دناوت  یم هک  یا  هژاو اهنت  دنک و  لقتنم  ار  مایق  نیا  تمظع  دناوت  یمن

دراد نشور  کیرات و  یور  ود  هک  تسا  یا  هکـس دـننام  اروشاع  هک  تسا  نیا  دـننک ، یم حرطم  باتک  رد  هک  یرگید  هتکن 
نـشور یور  هدـش و  ماـجنا  ناـشیا  ناراـی  ماـما و  قح  رد  هک  تسا  میظع  تیاـنج  ملظ و  کـی  یلجت  نآ  کـیرات  یور  هک 
.دنداد رارق  ناشدوخ  تکرح  نیا  عاعشلا  تحت ار  خیرات  دندز و  مقر  شنارای  و  (ع ) نیسح ماما  هک  تسا  یا  هسامح نآ 
تسا هدوبن  تقد  لحم  شنـشور  فرط  تسا و  هدوب  هجوت  دروم  کیرات  یور  نآ  رتشیب  خیرات  لوط  رد  دیوگ  یم سپس 

زا فلتخم  راـثآ  رد  تسا و  هدـش  هجوت  رتشیب  نآ  هب  یدژارت  باـب  زا  اـما  هدـش ، هدـید  رتمک  هساـمح  هباـثم  هب  اروشاـع  و 
.تسا یدژارت  نامه  بلاغ  یاضف  لتاقم و ...  زا  معا  فلتخم  یاه  هبنج

.دهد یم ناشن  ار  نیمه  لتاقم  یخیرات  ریس  یسررب  هک  تسا  یتسرد  هتکن  نیا 

هشقانم هشقانم یرتشیب   یرتشیب یرهطم   یرهطم دقن   دقن مادک   مادک ینیسح / » / » ینیسح هسامح   هسامح  » » شراگن شراگن یاه   یاه هنیمز هنیمز ربرب   یریرقت   یریرقت
تشاد تشاد یپیپ   ردرد   ارار  

تـسا یریـسم  همادا  زین  شدوخ  اما  تسا ، هدوب  هرود  نیا  رد  اروشاع  ماـیق  هلئـسم  رد  فیرحت  حالطـصا  عدـبم  یرهطم  دـیهش 
لمحت ار  یرادازع  سلاجم  هتـسناوتن  هتـشاد ، لـقن  رد  هک  یحماـست  ماـمت  اـب  مه  ثدـحم  دوش ؛ یم عورـش  ناـجرم  ؤلؤل و  زا  هک 

.تسا هتشون  ار  باتک  نیا  دنک و 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۱طباور 
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.دنشاب هدرک  هجوت  هزرابم  هسامح و  کی  ناونع  هب  اروشاع  هب  هک  دشاب  یردان  یاه  هنومن دیاش 
هب دـعب  هتـشون و  ار  نآ  سنوـت  رد  یجارخا  ناناملـسم  زا  رفن  کـی  هـک  هدـمآ  تـسد  هـب  ییایناپـسا  ناـبز  هـب  یلتقم  ًـالثم 

(ع) نیـسح ماـما  هتـشاد ، زاـین  وا  هک  ینیـسح  ماـما  تسا و  یـسامح  رایـسب  لـتقم  نیا  هک  تسا  هدـش  هـمجرت  یـسراف 
.تسا هدوب  یسامح 

ماــما تمــس  هـب  ار  دــندوب  هدــش  جارخا  ایناپــسا  زا  دــندوب و  سنوــت  رد  هـک  یناناملــسم  هتــساوخ  یم هـک  لــیلد  نـیا  هـب 
.دنریگب ار  ناشقح  ات  دهد  قوس  (ع ) نیسح

دوـجو هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یرداـن  یاـه  هنوـمن زا  یکی  نیااروشاـع  هعقاو  ندرک  حرطم  یارب  ینیـسح  هساـمح  دربراـک 
یـسایس دُعب  هزرابم و  هسامح و  دـُعب  زا  ات ۱۳۵۷  لاس ۱۳۴۲  زا  دـنداد ، ناشن  نایرفعج  داتـسا  هک  روطنامه  اما  دراد ،
.دش حرطم  دنتشاد ، هک  یهاگن  ثیح  زا  دقن  هلمج  زا  اهدقن  عاونا  نیشیپ  راثآ  رب  دش و  هجوت  اروشاع  هب  تدش  هب 

.تسا هتشون  یرهطم  داتسا  هک  تسا  یباتک  نیمه  اهنآ  هلمج  زا 
هدـش اروشاـع  هـعقاو  ندرک  حرطم  یارب  یدربراـک  یناوـنع  ینیـسح ، هساـمح  ینعی  باـتک  مـسا  مدـید  متـشاد و  یـسررب 

.تسا
تیلک هک  تلالد  نیا  اب  ینیـسح  هسامح  ناونع  باتک  نیا  زا  دعب  دنک ، دای  البرک  تضهن  زا  دـهاوخ  یم هک  یـسک  ینعی 

.دوش یم هدافتسا  دور و  یم راک  هب  دوش ، لماش  ار  هعقاو 
هدوب اروشاع  خـیرات ، هسامح  نیرتگرزب  هکلب  مالـسا ، خـیرات  هسامح  نیرتگرزب  دـنیوگ  یم ینارنخـس  کی  رد  یربهر  ًـالثم 

.تسا
.تسا ینیسح  هسامح  نآ  ناونع  هک  دراد  یا  هدیصق رایرهش  داتسا  ای 

پاچ هدـش و  پاچ  لاس ۸۲  رد  هک  دراد  دـیواج » هسامح  اروشاع ؛  » ناونع اـب  یباـتک  ینارکنل  لـضاف  هللا  تیآ نینچمه 
.تسا هدش  پاچ  اروشاع  هسامح  نوماریپ  ناونع  اب  زین  نآ  یلبق 

بالقنا رد  باتک  نیا  ریثأت  هدنـسیون  مدرک  روصت  مدـید و  یمالـسا  بالقنا  ینیـسح و  هسامح  ناونع  اب  مه  هلاقم  کـی 
شروظنم هکلب  درادـن ، یرهطم  ینیـسح  هساـمح  هب  یطبر  ًالـصا  مدـید  مدرک ، هعلاـطم  یتـقو  اـما  تسا ، هداد  ناـشن  ار 

.تسا اروشاع  هعقاو 
لیدـبت اروشاـع  هـعقاو  درکداـی  رد  جــیار  یناوـنع  هـب  ینیــسح  هساـمح  یمالــسا  بـالقنا  زا  سپ  باـتک ، نـیا  زا  دــعب  اذــل 

.دوش یم
دوش و یم رـشتنم  اروشاع  تافیرحت  رب  یرهطم  دیهـش  یاهدایرف  ناونع  اـب  لاس ۶۰  رد  راب  نیلوا  باـتک  نیا  زا  یـشخب 
هب تسا و  هدوب  دوجوم  داتفه  ههد  طساوا  ات  یدلج  هس  پاچ  نآ  هک  دوش  یم هضرع  نآ  زا  یدلج  هس  پاچ  کی  ًادعب 

لهچ و پاچ  هب  لاس ۱۳۸۹  ات  پاچ  نیا  هک  دش  هضرع  دلج  ود  رد  دلج  هس  نآ  دعب ، تسا و  هدـش  یرایـسب  هجوت  نآ 
.تسین تسرد  زین  پاچ  دادعت  رامآ  نیا  هک  تسا  هدیسر  مکی 

نیا هک  تـسا  اـت ۵۶  یاه ۴۸  لاس نیب  یرهطم  داتـسا  یاه  ینارنخـس باـتک ، یاوتحمینیـسح  هساـمح  باـتک  یاوتحم 
ار لزاپ  نیا  زا  یا  هعطق ًادعب  مادکره  هک  هتشاد  مه  فلتخم  تاعوضوم  ًاضعب  هدوب و  فلتخم  لفاحم  رد  اه  ینارنخس

.تسا هدرک  لیمکت 
هتشذگرد ۱۳۵۸ دلوتم ۱۲۹۸ و  ناشیا  مییوگب  دیاب  میـشاب ، هدرک  تبحـص  فلوم  دروم  رد  مه  یردـق  میهاوخب  رگا  اما 

.تسا ریگمشچ  ناشیا  یگدنز  رد  (ع ) نیسح ماما  اروشاع و  ثحب  تسا و 
رتکد یاه  ینارنخـس رـس  رب  زین  فـالتخا  لـصا  دـش و  جراـخ  مه  ًادـعب  تشاد و  یرثوم  شقن  داـشرا  هنیـسح  رد  ناـشیا 

.تسا هدوب  یتعیرش 
زاـین هتـشاد  یعـس  هک  تسا  ناـشیا  یـسانش  ناـمز ثحب  یکی  تفگ ، دوـش  یم یرهطم  دیهـش  دروـم  رد  هک  هـتکن  ود  اـما 
دقن ناـشیا  هب  هک  دارفا  زا  یخرب  یتـح  دـید و  ناوـت  یم ار  نیا  شفلتخم  راـثآ  رد  هـک  دـنک  ناـیب  ار  زور  هلئـسم  هعماـج و 

ناـشیا اـما  هدوـبن و ...  دـلب  یناـملآ  هـک  هدوـب  یلاـح  رد  هتـشون ، مسیــسکرام  هـیلع  هـک  ییاـهنیا  دـنیوگ  یم دنــسیون ، یم
.تسا هداد  یم خساپ  هدرک و  یم هعلاطم  شناوت  ساسا  رب  دشاب و  هتشاد  یباوج  بطاخم  یارب  هتساوخ  یم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۲طباور 



ماگـشیپ ناونع  هب  رـصاعم  هرود  رد  ار  ناشیا  دـیاب  هک  تسا  نیا  هداد ، ناشن  ار  شدوخ  باـتک  نیا  رد  هک  رگید  هلئـسم 
.مینادب تافیرحت  موهفم  عدبم  یرادازع و  حالصا 

طخ کی  نایرج و  کی  زین  نآ  زا  دعب  هدوب و  یرهطم  داتسا  هتخادنا ، اه  نابز رس  رب  ار  حالطصا  نیا  هک  یسک  نآ  ینعی 
.تسا هدش  دیلوت  یددعتم  راثآ  دندرک و  دورو  هصرع  نیا  رد  یریس 

.تسا هدوب  هعلاطم  رپ  مه  رایسب  دراد و  یباذج  رایسب  تیصخش  ناشیا 
اه تشادداـی اـهربنم و  رب  ینتبم  زین  ینیــسح  هساـمح  باـتک  هدــش و  یم ناــیب  ثیدــح و ...  رعــش و  ناــشیا ، ربـنم  رد 

.تسا
پاچ هدـنام ، ناشیا  زا  هک  مه  ییاه  تشاددای هدرک و  یم هعلاطم  تعاس  ربنم ۳۰  ره  یارب  طسوتم  تروص  هب  ناشیا 

.تسا هدش  دیلوت  نآ  یارب  یرازفا  مرن یتح  هدش و 
هداهن زین  باـتک  یور  هک  دراد  ار  ینیـسح  هساـمح  ناونع  تسخن ، لـصف  هک  دراد  لـصف  تفه  ینیـسح  هساـمح  باـتک 

.تسا هدش 
.دنتسه باتک  لوصف  نیرت  مهم مشش  مود و  لصف 

هک ییاــه  هنوـمن فــیرحت و  عاوــنا  فــیرحت ، یاــنعم  هـب  ــالبرک  یخیراــت  هـعقاو  رد  تاــفیرحت  ناوــنع  اــب  مود  لــصف  رد 
.دننک یم هراشا  دندوب ، دهاش  ناشدوخ 

نیا ریـسم  همادا  رد  مینیب و  یم حوضو  هب  ار  ثدـحم  ناـجرم  ؤلؤل و  باـتک  زا  یرهطم  داتـسا  یریذـپریثأت  لـصف  نیا  رد 
دننام باتک  نیا  هک  درب  یم راک  هب  یدـنت  ریباعت  یتح  دـنک و  یم داقتنا  ادهـشلاةضور  باتک  هب  تدـش  هب  ناـشیا  باـتک ،

.دوش یم ادیپ  مدنگ  ددع  راهچ  رابنا  نیا  رد  دنام و  یم هاک  رابنا 
.دوش ادیپ  نآ  رد  تسا  نکمم  مه  تسار  دنچ  هتبلا  تسا و  غورد  الک  باتک  نیا  ینعی 

.دنتشون دیواج  دیهش  باتک  هب  رظان  ار  لصف  نیا  دندرک و  ثحب  ار  ینیسح  مایق  تیهام  موس  لصف  رد 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رـصنع  مه  مشـش  لصف  اروشاع و  یاهراعـش  مجنپ  لـصف  هعقاو ، لـیلحت  مراـهچ  لـصف 

فورعم و هب  رما  هیرظن  نیمه  اروشاع  مایق  باب  رد  باتک  نیا  یساسا  هیرظن  هک  دنداد  حیـضوت  ار  ینیـسح  تضهن  رد 
.دندرک ثحب  ار  ینیسح  تضهن  رد  غیلبت  رصنع  متفه  لصف  رد  تسا و  رکنم  زا  یهن 

نآ زا  ییاه  هنومن دـنک و  یم عافد  غیلبت  هژاو  زا  سپـس  تسا و  هدـش  بارخ  ام  نامز  رد  غیلبت  یانعم  دـنیوگ  یم ناـشیا 
.دنک یم رکذ  ار  اروشاع  رد 

رد هک  ار  تاـکن  زا  یخرب  ًاـضعب  تسا و  هدوـب  اـه  ینارنخـس نیمه  ماـخ  هداـم  هـک  تـسا  اـه  تشادداـی باـتک  مود  شخب 
.دنا هتفگن اه  ینارنخس رد  دنا  هتشون اه  تشاددای

دیهـش باتک  رب  ناشیا  یـشاوح  نآ  زا  دـعب  دـنراد و  مدآ  ثراو  نیـسح  رب  یلک  تشادداـی  کـی  اـه ، تشادداـی یاـهتنا  رد 
.تسا هدش  پاچ  دیواج 

اجک زا  هک  تسا  نیا  ناشیا  راثآ  رشن  نایلوتم  زا  نم  تالاوس  زا  یکی  هدش و  میظنت  ناشیا  تداهـش  زا  سپ  باتک  نیا 
رایـسب هک  تسا  هتـشون  دـیواج  دیهـش  رب  هک  یـشاوح  نیمه  ـالثم  دوـش ؟ رـشتنم  اـهنیا  هـک  هدوـب  یـضار  ناـشیا  موـلعم 

.تسا هاتوک 
؟ درک یم هدافتـسا  یرگ  یچوه تراـبع  زا  دـیوگب  نخـس  باـتک  نیا  دروم  رد  یموـمع  تساوـخ  یم رگا  یرهطم  داتـسا  اـیآ 

.مناد یم دیعب  ار  نیا  یردق 
نیا اما  تسا  هتـشون  یزیچ  کی  تسا و  هدـمآ  شدـب  ای  هدـمآ و  شـشوخ  یلزغ  کی  زا  هتـشاد و  یظفاح  ناوید  الثم  ای 
باتک نیا  رد  مه  بلاطم  هنوگنیا  اذـل  دوش ؟ رـشتنم  اهنیا  هک  هدوب  یـضار  ردـقچ  دراد و  یقیقحت  یملع و  شزرا  ردـقچ 

.تسا لمأت  لحم 
رد حالطـصا  نیا  عدـبم  ناشیا  تسا  تاـفیرحت  ثحب  هک  مود  لـصف  ردتـسا  تاـفیرحت  حالطـصا  عدـبم  یرهطم  دـیهش 

.تسا هدوب  یریسم  همادا  زین  شدوخ  اما  تسا ، هدوب  هرود  نیا 
.تسا هدرک  لصتم  ام  راگزور  هب  ار  نآ  ناشیا  هدش و  عورش  یریس  کی  ینعی 

 



.دوش یم عورش  ناجرم  ولول و  زا  هک  یریسم 
سلاجم هتـسناوتن  تسا ، ناشیا  بتک  رد  بیارغ  بئاجع و  رابخا  هتـشاد و  لـقن  رد  هک  یحماـست  ماـمت  اـب  مه  ثدـحم 

.دراد دوجو  نآ  یاتسار  رد  زین  یبتک  تسا و  هتشون  ار  باتک  نیا  دنک و  لمحت  ار  یرادازع 
یمق ثدـحم  یاه  باتک رد  یراگن  خـیرات سنج  زا  یلمع  لصاح  هدـنب  رظن  هب  دـنک و  یم داجیا  ار  یجوم  کـی  باـتک  نیا 

.تسا هدش 
عوجر جـنپ  اـت  کـی  نرق  عباـنم  هب  دـیوگ  یم مومهملا  سفن  همدـقم  رد  خیـش  تسا و  هدوب  ثدـحم  درگاـش  ساـبع  خـیش 

.دشاب رادافو  نیا  هب  هدرک  یعس  منک و  یم
سلاـجم زا  یخرب  رد  مه  زونه  اـهنیا  زا  یخرب  هک  دراد  سلاـجم  لـها  هب  هیـصوت  تسیب  زین  مود  باـتک  یاـهتنا  رد  دـعب 

.دوش یمن تیاعر 
.دینکن تراسج  ایبنا  هب  دیوگ  یم ناشیا  هکنیا  هنومن  کی 

.دور یم الاب  (ع ) نیسح ماما  دننک ، کچوک  ار  ایبنا  رگا  دننک  یم رکف  یخرب  ارچ  مناد  یمن هنافساتم 
کی هتــشاد و  دوـجو  ساـبع  خیــش  رد  هـک  تـسا  حادـم  رــشق  هـب  هیــصوت  مـه  لـتقم و  هـصرع  یراـگن  خــیرات رظن  زا  نـیا 

.دوش یم زاغآ  نیما  نسحم  دیس یوس  زا  مه  یتضهن 
هتفگ یرادازع  رد  هک  یبلاطم  ثیح  زا  اه  یرادازع هک  هدوب  نیا  شفده  دسیون و  یم اروشاع  دروم  رد  باتک  جنپ  ناشیا 

.دوش حالصا  دوش ، یم
.دندوب دراوم  نیا  هک  تسا  هتشاد  یا  هبقع هتفر ، یرهطم  دیهش  هک  یریسم  نیا 

.تسا هتفای  همادا  زین  یرهطم  داتسا  زا  دعب 
یبـتک فدـه  نـیا  یارب  هـک  تـسا  یئزج  ییاوـتحم  تاـفیرحت  یکی  هدرک ، رکذ  ناـشیا  هـک  یدراوـم  تاـفیرحت ، شخب  رد 

زا هک  دهد  یم رارق  راکنا  در و  دروم  ار  سلاجم  تاروهـشم  یخرب  صخـشم  روط  هب  دنک و  یم دقن  ار  ادهـشلاةضور  دـننام 
مادک چیه  هک  تسا  (س ) هیقر ترضح  ثحب  البرک و  رد  ربکا  یلع ردام  الیل  روضح  مساق و  ترضح  یسورع  اهنآ  هلمج 

.تسا هدوبن  زاس  هیشاح دروم  نیرخآ  هزادنا  هب 
.دننک دقن  باتک  نیا  هب  ناظعاو  ناحادم و  زا  یخرب  هدش  بجوم  ثحب  نیا 

.دنسیون یم یرهطم  هیلع  یبلاطم  دننک و  یم ار  راک  نیا  مه  یزاجم  یاهاضف  رد  اه  یخرب
مایپ یاهتنایدحوا  یضترم  زا  شرازگ 

۲۲
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۸:۰۳۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.air يپاچ هخسن  ۱۵۳ دیدزاب :  ١٢٦٧٥ ربخ : هرامش   ١٣:٢٥ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنش ١   

یراکمه تیریدم  دوـش  یم  رازگرب  یئاــبطابط  همالع  هاگشناد  رد  رویرهــش  لوا  هـتفه  یللملا  نــیب  یملع و  دادــیور   ۹
لاس هامرویرهش  تسخن  هتفه  رد  هاگشناد  یللملا  نیب  یملع و  یاهدادیور  موقت  هاگشناد  یللملا  نیب  یملع و  یاه 

.درک مالعا  ار  یراج 
.air يپاچ هخسن  ۱۵۳ دیدزاب :  ١٢٦٧٥ ربخ : هرامش   ١٣:٢٥ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنش ١    

aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط   << رابخا تسیل  ir/ZHqmc۹

رازگرب رازگرب یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ردرد   رویرهش   رویرهش لوا   لوا هتفه   هتفه یللملا   یللملا نیب   نیب یملع  وو   یملع دادیور   دادیور   ۹۹
دوش دوش یمیم  
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۲۲
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۰۱

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

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

همالع هاگـشناد  یهوژپ  گـنهرف  هدکـشهوژپ  راـتفر » باـختنا و  یـسایس ، داـصتقا   » ناوـنع اـب  نیـالنآ  یــشزومآ  هاـگراک   
داصتقا  » ناونع اب  نیـالنآ  یـشزومآ  هاـگراک  ناریا ، یـسایس  مولع  نمجنا  تاره و  بلاـغ  هاگـشناد  یراـکمه  اـب  یئاـبطابط 

.دیامن یم  رازگرب  نیالنآ  تروص  هب  هام  رویرهش   ۱۶ راتفر » باختنا و  یسایس ،

همالع هاگشناد  یهوژپ  گـنهرف  هدکــشهوژپ  راـتفر » باـختنا و  یـسایس ، داـصتقا   » ناوـنع اـب  نیـالنآ  یــشزومآ  هاـگراک 
داصتقا  » ناونع اب  نیالنآ  یـشزومآ  هاگراک  ناریا ، یـسایس  مولع  نمجنا  تاره و  بلاغ  هاگـشناد  یراکمه  اب  یئاـبطابط 

.دیامن یم  رازگرب  نیالنآ  تروص  هب  هام  رویرهش   ۱۶ راتفر » باختنا و  یسایس ،
.air يپاچ هخسن  ۵۳ دیدزاب :  ١٢٦٨٦ ربخ : هرامش   ١١:٤٣ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنشکي ٢    

- لاتروپ /https://www.aryanic.com تیاس - یحارط /https://www.aryanic.com  << راـــبخا تــسیل  ir/ZHqxc۹
aryanic طسوت لاترپ  - ینامزاس

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  راتفر - » باختنا و  یسایس ، داصتقا   » ناونع اب  نیالنآ  یشزومآ  هاگراک   

ییابطابط همالع  هاگشناد  راتفر - » باختنا و  یسایس ، داصتقا   » ناونع اب  نیالنآ  یشزومآ  هاگراک   

۲۲
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۴۹

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

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.air يپاچ هخسن  ۵۵ دیدزاب :  ١٢٦٨٤ ربخ : هرامش   ١١:٣٤ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنشکي ٢   

همالع هاگـشناد  یهوژپ  گـنهرف  هدکــشهوژپ  تنرتـنیا » رد  وجتــسج  یاـه  هویــش   » ناوـنع اـب  نیـالنآ  یــشزومآ  هاــگراک 
هویـش  » ناونع اب  نیـالنآ  یـشزومآ  هاـگراک  ، ناریا یـسایس  مولع  نمجنا  تاره و  بلاـغ  هاگـشناد  یراـکمه  اـب  یئاـبطابط 

.دیامن یم  رازگرب  نیالنآ  تروص  هب  هام  رویرهش   ۱۰ تنرتنیا » رد  وجتسج  یاه 
.air يپاچ هخسن  ۵۵ دیدزاب :  ١٢٦٨٤ ربخ : هرامش   ١١:٣٤ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنشکي ٢    

aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط   << رابخا تسیل  ir/ZHqvc۹
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  تنرتنیا -  رد  وجتسج  یاه  هویش   » ناونع اب  نیالنآ  یشزومآ  هاگراک   

«« راتفر راتفر باختنا  وو   باختنا یسایس ، ، یسایس داصتقا   داصتقا  » » ناونع ناونع اباب   نیالنآ   نیالنآ یشزومآ   یشزومآ هاگراک   هاگراک

تنرتنیا تنرتنیا ردرد   وجتسج   وجتسج یاه   یاه هویش   هویش  » » ناونع ناونع اباب   نیالنآ   نیالنآ یشزومآ   یشزومآ هاگراک   هاگراک
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۲۲
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۵:۱۹ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ییازفا شناد  ۀرود  نیمود  تسیب و  مود  ۀـلحرم  یـشزومآ ، تنواعم  مالعا  رب  انب  هاگـشناد و  یمومع  طـباور  شرازگ  هب   
یملع تأـیه  مرتـحم  یاـضعا  یدـنمناوت  حطـس  ءاـقترا  روظنم  هب  هاگـشناد  یملع  تأـیه  مرتـحم  یاـضعا  یزاسدـنمناوت  و 

تعاـس ۹ زا  رویرهــش  خـیرات ۵  رد  طـخرب " سیردـت  یارب  مزـال  یاـه  تیحالـص  " ناوـنع اـب  ناـشیا  یزاـس  هداـمآ هاگــشناد و 
.atu-meet یتنرتنیا سردآ  هب  تاسلج  ۀناماس  رد  طخرب  تروص  هب  تیاغل ۱۲ 

زور زا  دـنناوت  یم  دنتـسه  هرود  نیا  رد  روضح  هب  دـنمقالع  هک  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  یملع  تئیه  مرتحم  یاـضعا   
سردآ هـب  دازآ  یـصصخت  یاـه  شزوـمآ ییازفا و  تراـهم  یاـه  هرود ۀـناماس  هـب  هـعجارم  اـب  خروم ۰۲/۰۶/۱۳۹۹  هبنـش  کی

.otc

هبنـشکي ٢  ۰۹۱۲۱۵۹۲۲۱۳  - ۴۸۳۹۲۲۵۰ رتـشیب : تاـعالطا  بـسک  تـهج  ساـمت  هراــمش  ماـن  تـبث  یاــمنهار  کــنیل   
.air يپاچ هخسن  ۱۶۳ دیدزاب :  ١٢٦٨٢ ربخ : هرامش   ١٠:٥٤ رويرهش ١٣٩٩ - 

مود دوـش  یم  رازگرب  یزاــجم  تروــص  هـب  یملع  تأــیه  یاــضعا  یزاسدــنمناوت  ییازفا و  شناد  ۀرود  نـیمود  تـسیب و 
یارب مزال  یاه  تیحالص  " ناونع اب  هاگـشناد  یملع  تأیه  یاضعا  یزاسدنمناوت  ییازفا و  شناد  ۀرود  نیمود  تسیب و 

.دش دهاوخ  رازگرب  رفن  تیفرظ ۳۰  اب  طخرب و  تروص  هب  رویرهش   ۵ طخرب " سیردت 
ییازفا شناد  ۀرود  نیمود  تسیب و  مود  ۀـلحرم  یـشزومآ ، تنواعم  مالعا  رب  اـنب  هاگـشناد و  یمومع  طـباور  شرازگ  هب 

یملع تأیه  مرتحم  یاضعا  یدـنمناوت  حطـس  ءاقترا  روظنم  هب  هاگـشناد  یملع  تأـیه  مرتحم  یاـضعا  یزاسدـنمناوت  و 
تعاـس ۹ زا  رویرهـش  خـیرات ۵  رد  طخرب " سیردـت  یارب  مزال  یاـه  تیحالـص  " ناونع اـب  ناـشیا  یزاـس  هداـمآ هاگـشناد و 

.atu-meet یتنرتنیا سردآ  هب  تاسلج  ۀناماس  رد  طخرب  تروص  هب  تیاغل ۱۲ 
.iranlms

.دش دهاوخ  رازگرب  رفن  تیفرظ ۳۰  اب  org و 
بانج نارهت و  هاگـشناد  توسکـشیپ  داتـسا  ناگرزاب ، سابع  رتکد  یاقآ  بانج  هرود  نیا  نیـسردم  دزاس  یم ناشنرطاخ 

.دنشاب یم هنایار  ناسنا و  لماعت  رایداتسا  ناگرزاب ، هواک  رتکد  یاقآ 
زور زا  دـنناوت  یم  دنتـسه  هرود  نیا  رد  روضح  هب  دـنمقالع  هک  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  مرتحم  یاـضعا 

سردآ هب  دازآ  یـصصخت  یاه  شزومآ ییازفا و  تراـهم  یاـه  هرود ۀـناماس  هب  هعجارم  اـب  خروم ۰۲/۰۶/۱۳۹۹  هبنش  کی
.otc
.atu
.ac

.دنیامرف تکرش  رظن  دروم  یاه  هرود رد   ir
هبنـشکي ٢  ۰۹۱۲۱۵۹۲۲۱۳  - ۴۸۳۹۲۲۵۰ رتـشیب : تاـعالطا  بـسک  تـهج  ساـمت  هراـمش  ماـن  تـبث  یاـمنهار  کـنیل   

.air يپاچ هخسن  ۱۶۳ دیدزاب :  ١٢٦٨٢ ربخ : هرامش   ١٠:٥٤ رويرهش ١٣٩٩ - 
- لاتروپ /https://www.aryanic.com تیاس - یحارط /https://www.aryanic.com  << راـــبخا تـــسیل  ir/ZHqtc۹

aryanic طسوت لاترپ  - ینامزاس
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

تروص تروص هبهب   یملع   یملع تأیه   تأیه یاضعا   یاضعا یزاسدنمناوت   یزاسدنمناوت ییازفا  وو   ییازفا شناد   شناد ۀرود   ۀرود نیمود   نیمود تسیب  وو   تسیب
دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب یزاجم   یزاجم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۶طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12682
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 - دوش یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  یملع  تأیه  یاضعا  یزاسدنمناوت  ییازفا و  شناد  ۀرود  نیمود  تسیب و   
ییابطابط همالع  هاگشناد 

۲۲
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۳۷

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

نآ زا  یرعـش  توافتم  یاه  اگدـید اـب  دوخ  راعـشا  رد  تسلا  دـهع  زا  هک  یناریا  ماـنب  رعاـش  زا ۵۰  شیب  ناـگژاو  گـنهرف   
.تسا هدش  قیقحت  هلاسر  نیا  سیفن  قیاقح  مهف  یارب  دنا  هدش  دنم  هرهب

.تشادن تیفرظ  رتشیب  رفن  اج ۶۰۰  نآ  تاعامتجا  نلاس   

.دوب ییاباب  سابع  دیهش  کیدزن  ناتسود  زا  ییاقب  بیبح  ریما   

زا ییاه  هزات هب  ور ، شیپ  شرازگ  رد  هک  تسا  هدش  رشتنم  یرایسب  یاه  هزات یراج  لاس  هامدادرم  رد  انکیا ؛ شرازگ  هب 
یاـــه شهوژپ رد  هیماــــما  ریــــسفت   » نوـــچمه یمهم  راــــثآ  هاــــم  نـــیا  یط  مـــیزادرپ ، یم ینید  ینآرق و  رــــشن  هزوـــح 

هب خـساپ  درکیور  اب  نآرق  رد  تیمتاخ  «، » ینامیلـس بتکم  رد  کولـس  «، » اروشاع تضهن  رد  یلمأـت  «، » ناسانـشرواخ
باتکیمالـسا هشیدنا  رد  ندمت  عونت و  میا : هتخادرپ راثآ  نیا  زا  یا  هدیزگ یفرعم  هب  همادا  رد  هدـش و  رـشتنم  تاهبش »

گنهرف مولع و  هاگـشهوژپ  تمه  هب  ییاـباب  بیبـح هللا  مالـسالا  تجح  فیلأـت  یمالـسا » هشیدـنا  رد  ندـمت  عونت و  »
.تسا هدش  رشتنم  یمالسا 

یلیلحت هتفرگ ، رارق  هجوت  دروم  یناملـسم  یندمت  دـنیآرف  رد  رثکت  عونت و  هلئـسم  هب  هجوت  رد  شهوژپ و  نیا  رد  هچنآ 
.یندمت ترثک  ینید و  تدحو  نیب  نکمم  یاه  داضت باب  رد  تسا 

هتفرگ لکـش  یمالـسا  ندـمت  رد  یناسنا  عونت  هلئـسم  هب  یتایهلا  یخـساپ  رد  یمالـسا  هشیدـنا  رد  ندـمت  عونت و  باتک 
.تسا

زا یقـالخاریغ ) یناـسناریغ و  تارثـک  ربارب  رد   ) یهلا یناـسنا و  تارثـک  کـیکفت  باـتک ، نـیا  رد  فـلؤم  یندــمت  داهنــشیپ 
.تسا یویند  یفرع و  تارثک 

تارثـک مکارت  ریـسم  زا  هکلب  رثـکت ، ترثـک و  فذـح  رذـگهر  زا  هن  یمالـسا ، ندـمت  رد  هتفاـی  قـقحت  دـیحوت  هاـگن  نـیا  رد 
.دوش یم لصاح  یناسنا  یهلا و 

دوش یمن راومه  یندمت  گرزب  یاه  هار یهلا ، لبـس  یناسنا و  قرط  زا  یتشابنا  داجیا  یهلا و  تارثک  ریثکت  نودـب  ًاساسا 
.دبای یمن یلجت  ناناملسم  هعماج  رد  یندمت  طارص  یناسنا ، یهلا و  نالک  یاه  هار نودب  و 

هک تسا  یتالاقم  هعومجم  لصاح  یندـمت » مالـسا  رد  یرظن  یاه  راتـسج  » باتکیندـمت مالـسا  رد  یرظن  یاـه  راتـسج
درکیور رد  ار  یا  هزات یاه  قفا دش و  رـشتنم  رظن  دقن و  هلجم  رد  یندمت  تاعلاطم  هورگ  مامتها  اب  هتـشذگ  لاس  یط ۴ 

.دوشگزاب یمالسا » ندمت   » و ندمت »  » عوضوم هب  یتایهلا 
یعمج و دــنیارف  کــی  رد  هدـــش و  هتـــشون  هثحاــبم و  ندـــمت »  » ناــققحم زا  رفن  طـسوت ۱۷  هلاــقم   ۲۱ باــتک ، نـیا  رد 

مولع ِیندـمت  یاه  تیفرظ ندـمت ، یمالـسا  ینابم  ندـمت ، مالـسا و  نیب  تبـسن  رد  یدـیدج  یاه  هلئـسم یا ، هتـشر نیب

ییاروشاع ییاروشاع ینآرق  وو   ینآرق راثآ   راثآ زازا   رشن   رشن رازاب   رازاب لابقتسا   لابقتسا

یاـه شهوژپ رد  هیماـما  ریـسفت  «، » اروشاـع تضهن  رد  یلمأـت   » نوچمه یمهم  راـثآ  راـشتنا  دـهاش  هتـشذگ  هاـم  رد  رـشن  رازاـب 
.تسا هدوب  و ...  ینامیلس » بتکم  رد  کولس  «، » ناسانشرواخ

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۷طباور 

https://iqna.ir/fa/news/3918081/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/3918081/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C


.تسا هدش  حرطم  ناملسم  نادنمشیدنا  یندمت  تایرظن  و  یمالسا ،
رظنم زا  یزاس  ندـمت  ناکما  هب  نینچمه  ندـمت و  یمالـسا  ینابم  هب  ندـمت و  زا  یمالـسا  یانعم  هب  یندـمت » مالـسا  »

تایرظن نوچمه  ناناملـسم  یعامتجا  یاه  هشیدنا زا  یندمت  شناوخ  هب  یندمت  مالـسا  روط  نیمه  دزادرپ ؛ یم مالـسا 
یمهف هب  رـصن  نیـسح  دیـس  یـسرون ، دیعـس  یا ، هنماخ یلعدیـس  تیآ هللا  ترـضح  یبن ، نب  کلام  یندمت  یگنهرف و 

یاه هزومآ زا  یندمت  یکرد  هب  مالـسا ) رد  نافرع  ملع  اب  مالک  ملع  یندمت  یاه  تیفرظ دننام   ) یمالـسا مولع  زا  یندـمت 
تفه یاه  هرود یمالـسا و  عماوج  تالوحت  خیرات  زا  یندمت  یلیلحت  هب  و  نآرق ) رد  ملع  لدع و  لقع ، دـننام   ) یمالـسا

.دنک یم هراشا  نآ  هناگ 
نینچ رب  تــسا  یدـــمآرد  هــتفرگ ، لکـــش  ناـــهوژپ  ندـــمت  زا  یعمج  تکراـــشم  اـــب  تـــالاقم  هعوـــمجم  نــیا  رد  هــچنآ 

.مالسا زا  یندمت  تاعلاطم  ندمت و  زا  یمالسا  تاعلاطم  رد  یزادنا  مشچ
یملع تئیه  یاضعا  رظن  زا  بالقنا  مود  ماگ  هینایب  داـعبا  نییبت   » باـتک لوا  پاـچبالقنا  مود  ماـگ  هیناـیب  داـعبا  نییبت 

، مدــقا یربـکا قداــص  هاگــشناد و  یملع  تـئیه  وـضع  ربــهر ، یلعــسابع  شــشوک  هـب  هـک  ییاــبطابط » همالع  هاگـشناد 
نیا تاراـشتنا  تـمه  هـب  تـسا ، هدــش  یروآ  عـمج  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  رد  یربـهر  مـظعم  ماـقم  داـهن  لوئــسم 

.دش رشتنم  پاچ و  هاگشناد 
دورو ترورـض  بـالقنا و  مود  ماـگ  هیناـیب  ندوب  یدربهار  نینچمه  هاگـشناد و  هنالوئـسم  شقن  هب  هجوت  اـب  باـتک ، نیا 
تأیه یاضعا  یراکمه  اب  بالقنا » مود  ماگ  هینایب   » یزاس نایرج  راـشتنا و  نییبت ، رد  یـشهوژپ  زکارم  اـه و  هاگـشناد

مه تاـسلج  لیکــشت  اـب  بـالقنا » مود  ماــگ  هیناــیب   » نییبـت حرــش و  یاتــسار  رد  ییاــبطابط و  همالع  هاگـشناد  یملع 
نیا داعبا  نییبت  هب  یراتفگ  یراتـشون و  یاـه  بلاـق رد  هاگـشناد  یملع  تئیه  یاـضعا  تارظن  زا  یریگ  هرهب  یـشیدنا و 

.تسا هتخادرپ  ماگ  هینایب 
زا رفن  طـسوت ۶۶  هـک  تـسا  بــالقنا » مود  ماــگ  هیناــیب   » زا یلاــمجا  ییاــشگ  قـفا  باــتک  نـیا  رد  تـیمها  زئاــح  هـتکن 

، یگنهرف فــلتخم  یاــه  هـبنج رد  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یملع  تــئیه  یاــضعا  ناـــگتخیهرف و  نارظن و  بحاـــص
یتخانــش ناـبز  یفــسلف و  یقوـقح ، یتـیبرت ، یتخانــش ، ناور  یداـصتقا ، یتیریدــم ، یعاـمتجا ، یتاـطابترا ، یــسایس ،

.تسا هدش  یسررب 
مالـسالا تجح رظن  ریز  نافلوم  زا  یعمج  تمه  هب  هیداجـس » هفیحـص  همانـشناد   » باتکهیداجـس هفیحـص  همانـشناد 

یتـیبرت یتـفرعم و  تاـعوضوم  اـب  نایوجــشناد  ناـناوج و  ییانــشآ  فدـه  اـب  نایدـمحم  مارهب  نیدـلا  یحم نیملــسملاو 
.دش رشتنم  هسردم  تاراشتنا  رد  ع )  ) نیسحلا نب یلع ماما  یاه  شیاین زا  هتفرگرب 

نیمه هب  هدـش ، نیودـت  ناناوج  یارب  همانگنهرف  همانـشناد و  بلاـق  رد  تسادـیپ  شماـن  زا  هک  ناـنچمه  رـضاح  باـتک 
.تسا هدش  هجوت  بطاخم  یتیبرت  هغبص  هب  اه  لخدم باختنا  رد  مه  تالاقم و  شراگن  رد  مه  لیلد 

زا دـنناوتب  زین  ع )  ) تیب لها  فراعم  هب  نادـنم  هقالع مومع  ات  دـنک  یم کمک  باتک  نیا  ناور  هداس و  شراـگن  نینچمه 
.دننک هدافتسا  نآ 

هب یمــساقدمحم  دــیمح  مـلق  هـب  هـک  تاـیاور » نآرق و  رد  یزادرپریوـصت   » باـتک رد  تاـیاور  نآرق و  رد  یزادرپریوـصت   
رد نیموـصعم  نآرق و  هداــعلا  قراــخ رنه  زا  ییاــه  هوـلج هـب  اــت  هدرک  شــالت  هدــنراگن  تـسا ، هدــش  هتــسارآ  عـبط  روـیز 

اـه و ولباـت زا  ییاـه  هنوـمن دــنک و  هراـشا  عیدــب  هدــنز و  ریواــصت  قـلخ  میهاــفم و  هـب  ندیــشخب  مـسجت  یزادرپ و  هـنحص
.دهد رارق  ناگمه  یور  شیپ  ار  اه  نآ یابیز  یاه  زادنا مشچ

ماـسقا هـب  یناـعم  ندرکراکــشآ  رد  نآ  هاــگیاج  ریوـصت و  فـیرعت  هـب  هراــشا  نمــض  باــتک  هدنــسیون  تـسخن  لــصف  رد 
.تسا هدش  روآدای  ار  یرگریوصت  شور  یاه  تیزم هتخادرپ و  تایاور  نآرق و  رد  یرگریوصت 

هنیمز ۱۰ نیا  رد  هتخادرپ و  اـه  هنحـص یزادرپریوصت  رد  تاـیاور  نآرق و  باذـج  یاـه  شور هب  هدنـسیون  مود ، لـصف  رد 
تایاور نآرق و  یرنه  ریواصت  زا  دـنچ  ییاه  هنومن باـتک  لـصف  نیرخآ  رد  تسا و  هداد  رارق  هراـشا  دروم  ار  عیدـب  شور 

روآ تفگـش یاـه  هدـیدپ یخیراـت و  یـسایس ، یعاـمتجا  یقـالخا ، یداـقتعا ، ثحاـبم  نوچمه  فلتخم  تاـعوضوم  رد  ار 
.تسا هدرک  هئارا  هتشاذگ و  شیامن  هب  زیگنا  تفگش  عیدب و  ییاه  هنحص بلاق  رد  کیره  ار  تقلخ  ناهج 

 



ققحم یفطـصمدیس  تیآ هللا  رثا  یدنورهـش ) قوقح  یرادا /  - یـسایس  ) یمومع شخب  هقف ، دـعاوق  باـتکهقف  دـعاوق 
هب ناریا  یمالــسا  یروـهمج  موـلع  ناتــسگنهرف  یمالــسا  تاـعلاطم  هورگ  سیئر  نادـقوقح و  هـیقف و  دـهتجم ، داـماد ،

.تسا هدش  رشتنم  یمالسا  مولع  رشن  زکرم  تمه 
.یرادا هقف  زین  یدنورهش و  قوقح  طباور و  هقف  یسایس ، هقف  لیبق  زا  تسا  یثحابم  هقف  یمومع  شخب  زا  روظنم 

یهقف هدـعاق  دـنچ  یواـح  دـلجم  نیا  رد  یمومع  شخب  هقف  دـعاوق  باـتک  دـسیون : یم باـتک  نیا  هراـبرد  داـماد  قـقحم 
لباــقم رد  تــلود  تیلوئـــسم   ) لــط هدــعاق  مازلا ، هدــعاق  نوــکر ، هدــعاق  لــیبس ، یفن  هدـــعاق  زا : دـــنترابع  هــک  تــسا 

.میا هداد ناونع  یمومع  هقف  ار  دعاوق  نیا  هک  صاقت  هدعاق  و  دهع ، هب  یافو  هدعاق  نادنورهش ،)
.دش دهاوخ  هئارا  هدنیآ  رد  هک  دراد  دوجو  زین  یرگید  دعاوق  هتبلا 

هب یگزاـت  هب یلزق  یدـهم  هتـشون  زاورپ » اـت  زاـغآ  زا  نیـسح  ماـما  یگدـنز  زا  ییاـه  شرب ـالبرک ؛ هصق   » باـتکالبرک هـصق 
.تسا هدش  رشن  رازاب  یهار  رشتنم و  یمظاک  دیهش  تاراشتنا  تمه 

.دوش یم لماش  ار  ع )  ) نیسح ماما  یگدنز  اروشاع و  هعقاو  زا  راذگریثأت  عیاقو  هدیزگ  باتک  نیا 
ار ـالبرک  اـت  ناریا  زا  ع )  ) نیــسح ماـما  دـقرم  حیرــض  لاـقتنا  هراـبرد  ار  هنــشت » یاـه  هرجنپ  » باـتک نـیا ، زا  شیپ  یلزق   

.تسا هدرک  رشتنم  هتشون و 
فـیرعت و نییبـت  هـب  تـسخن  هـلهو  رد  فـلؤم  تـسا ،» تـسلا  دــهع  رارکت  رکذ   » باــتک ردتــسا  تـسلا  دــهع  رارکت  رکذ 

.تسا هتخادرپ  نافراع  یارآ  نایاور و  نآرق ، ساسا  رب  اعد  درو و  رکذ ، توافت 
مهلم هک  تسا  رکذ »  » باب رد  هیبرغ  تبرغ  رد  یفراع  یبلق  تادراو  نایب  هک  تسا  هدش  رکذ  باتک  یلصا  نتم  سپس 
حطـش یاوه  لاح و  هک  عجـسم  یرثن  اـب  اـباب  قشاـعلا  یونیم  تاـیبرجت  نیموصعم و  تاـیاور  ینآرق ، تاـیآ  زا  دـشاب  یم

.دراد ار  ینافرع  حودمم 
هب دنه  زا  تسمرس  یتاپیرت  شیورس  نارهت و و  هاگشناد  یجراخ  یاه  نابز هدکشناد  یملع  تئیه  وضع  یفطل  مظعا 
هب نآ  همجرت  هب  تسا  هدـلاخ  تمکح  یواح  هک  دـنه  یاه  داـشیناپوا نوتم  اـب  یمالـسا  هناـفراع  نتم  نیا  هباـشت  رطاـخ 

ترداـبم دــنه  ناریا و  نـیب  یناـفرع  یفــسلف و  یاـه  وـگتفگ لیهــست  قـیمعت و  روـظنم  هـب  تیرکــسناس  یدــنه و  ناــبز 
.دنا هدرک

رکذ یناـفرع  تاحالطـصا  یفیـصوت  گـنهرف  باـتک ، یلـصا  نـتم  هـمجرت  رب  هوـالع  نارهت  هاگـشناد  داتــسا  یفطل  مـظعا 
.دنا هدرک نایب  باتک  نیا  رد  ار  وگ  تسلا »  » یناریا نارعاش  راعشا  گنهرف  تسلا و  دهع  رارکت 

نآ زا  یرعـش  توافتم  یاـه  اگدـید اـب  دوخ  راعـشا  رد  تسلا  دـهع  زا  هک  یناریا  ماـنب  رعاـش  زا ۵۰  شیب  ناـگژاو  گـنهرف 
.تسا هدش  قیقحت  هلاسر  نیا  سیفن  قیاقح  مهف  یارب  دنا  هدش  دنم  هرهب

یجراخ تسایـس  تفیـش  اب  تسا  رظانتم  هک  ییایـسآ  یفـسلف  - یناـفرع یاـه  وگتفگ تهج  مهم  تسا  یماـگ  باـتک  نیا 
.ایسآ یوس  هب  ناریا 

مدقت و هب  دقتعم  هک  تسا  هدلاخ  تمکح  نافوسلیف  زا  ندـنل  یناریا  تاعلاطم  یمداکآ  سیئر  یوفـص ، ناملـس  دـیس 
.دراد ییایسآ  یفسلف  ینافرع - هشیدنا  تلاصا 

نیب یقیبـطت  تاـعلاطم  یارب  دراد  اـه  داـشیناپوا هناـمیکح  میلاـعت  اـب  هک  یکرتـشم  هوـجو  رطاـخ  هب  باـتک  نـیا  یاوـتحم 
.تسا دیفم  کیمداکآ  یملع و  تهج  زا  یمالسا  نافرع  میلاعت  اه و  داشیناپوا میلاعت 

.تسا هدش  رشتنم  ندنل  یناریا  تاعلاطم  یمداکآ  تاراشتنا  یوس  زا  تسا و  هحفص  لصف و ۱۶۴  هن  یاراد  باتک 
هتـشون ترهـش » گنهرف  نید و  اه ، هناسر رادرکدـب : نایادـخ   » باتکترهـش گنهرف  نید و  اه ، هناـسر رادرکدـب : نایادـخ 

.تسا هدش  رشتنم  یمالسا  رنه  گنهرف و  هدکشهوژپ  تمه  هب  یمساق  هاش ناسحا  همجرت  اب  دراو ، تیپ 
.دوش یم وحم  یهلا  رما  دوخ و  نایم  زیامت  ترهش ، گنهرف  رد 

یشخب ۀلزنم  هب  یتایهلا  نابز  اه و  هراعتـسا سابتقا  ۀلیـسو  هب  دبای  یم یلجت  نامتفگ  رد  رما  نیا  هک  ییاه  هار زا  یکی 
.تسا ترهش  یاه  تیاور راتخاس  زا 

اه هراتــس دنــسانش ؛ یم ینامــسآ  یــصاخشا  ناوــنع  هـب  ار  اــه  هراتــس دــنوش ؛ یم لدــب  لیامــش  هـب  اــه  یتیربلــس سپ ،

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۹طباور 



.دننک یم زاغآ  ار  ینیون  یا  هفرح یگدنز  دنبای و  یم یراگتسر  اه  نآ دنتسه ؛ هدنهد  تاجن
.دنا هدش ادج  ییالعتسا  هطقن  ره  زا  اما  دنا ، هدش هتفرگ  ماو  ینید  عبانم  زا  یتایهلا  یاه  نومضم نیا 

.دنک یم تکرح  یهلا  یرما  هباثم  هب  دوخ  تایهلا  تمس  هب  اما  دنام ، یم اج  هب  یحیسم  ًاتدمع  ِیتایهلا  راتخاس  سپ ،
مه دننک  یم لمح  اه  نآ هک  ییانعم  دنوش ، یم یدـنب  لصفم اه  یتیربلـس اب  تاهیبشت  اه و  هراعتـسا هک  روطنامه  یلو 

.دنک یم ینوگرگد  رییغت و  هب  عورش 
دروـم رد  هـکلب  دـنک ، یمن فیــصوت  ار  دنــسپ  مدرم گـنهرف  رد  نـید  یهاـبت  اـی  نتفاـی  رییغت  طـقف  نـیدارف  موـهفم  سپ ،

.دراد هغدغد  مه  دنوش  یم هدزاج  یزاسزاب و  دنسپ  مدرم نامتفگ  رد  یتایهلا  یاه  هراعتسا هک  یا  هویش
نیا دنیارف  نیا  رد  هکلب ، دوش ، یم تبحص  اه  یتیربلـس دروم  رد  ینید  نابز  هب  هک  تسین  نیا  رـس  رب  یگداس  هب  ثحب 

.دنوش یم نوگرگد  یا  هناکریز تروص  هب  یتایهلا  یاه  هراعتسا
ناردارب و هک  تسا  یراعـش  نید دیهـش  زا  یتارطاخ  لماش  نامـسآ » ربعم  هب  یدـنخبل   » باتکنامـسآ ربعم  هب  یدـنخبل 

هدرپس یمظاک  دیهش  تاراشتنا  هب  راشتنا  پاچ و  یارب  ار  نآ  حوتفلا ، حتف یتاقیقحت  هورگ  دنا و  هدرک نایب  وا  نامزرمه 
.تسا

.دوش یم هدید  یراعش  نید دیهش  زا  یریواصت  نآ ، یاهتنا  رد  هدش و  رشتنم  هحفص  لصف و ۲۴۰  تفه  رد  رثا  نیا 
هدرک ارجا  یوفطــصم  یدـهم  ار  شدـلج  حرط  هدوـب و  یدــمحم  لـگ بـنیز  یدــمحم و  هملاـع  اـب  باـتک  نـیا  یراتــساریو 

.تسا
هامدادرم رد ۱۵  دعب ، زور  لاس و ۱۵  دمآ و ۲۸  ایند  هب  زیربت  رد  هامدادرم ۱۳۳۸  لوا  یراعش  نید نسحم  جاح  دیهش 

.دیسر تداهش  هب  تشدرس )  ) ازاپود تاعافترا  رد  نابرق  دیع  اب  فداصم   ۱۳۶۶
هب دار  یلع  فیلأت  ناسانشرواخ » یاه  شهوژپ رد  هیماما  ریسفت   » باتکناسانـشرواخ یاه  شهوژپ رد  هیماما  ریـسفت 

.تسا هدش  رشتنم  هاگشناد  هزوح و  هاگشهوژپ  تمه 
شخرچ تاروــطت و  نآرق ، فــیرحت  هــب  هیماــما  یدــنمرواب  هیماــما ، ریـــسفت  شخب  زیاــمت  هفلؤــم  نآرق ، ریـــسفت  قــح 

تسا هیماما  ریسفت  یمالک  مهم  یاه  شلاچ زا  هعیش  ناماما  ریـسفت  رد  ماجـسنا  نادقف  هیماما ، ریـسفت  یکیتونمره 
.تسا هدیباتزاب  ناسانشرواخ  راثآ  رد  هک 

.تسا یبایزرا  هراشا و  راتسج  ود  یاراد  باتک  زا  لصف  ره 
هبوت هب  ار  اـه  هیرظن یباـیزرا ، شخب  رد  میزادرپ و  یم اـه  شلاـچ هراـبرد  ناسانـشرواخ  هیرظن  ریرقت  هب  هراـشا  شخب  رد 

.میدرپس شجنس  دقن و 
دیامن یراددوخ  تسا ، کیژولوئدیا  هناریگوس و  هک  یزاوم  یتایهلا و  دقن  زا  ات  تسا  هدرک  شالت  ناکما  دح  رد  هدـنراگن 

.دزادرپب ناسانشرواخ  یاه  هاگدید یبایزرا  هب  یملع  دقن  لوصا  هیاپ  رب  و 
، تسا ناسانـشرواخ  یدج  هجوت  دروم  یمالک  ینابم  هیماما و  ریـسفت  هب  هجوت  هک  دراد  دیکأت  مهم  نیا  رب  باتک  دنیآرب 

ناـنآ جانتتـسا  اـه و  لـیلحت تادنتـسم ، رد  ییاـه  بیـسآ هیماـما ، ریـسفت  یناـبم  لوـصا و  رب  هطاـحا  مدـع  لـیلد  هـب  اـما 
راثآ هنافـصنم  یملع و  دـقن  ناسانـشرواخ و  نایم  رد  یداقتنادوخ  ناـیرج  یریگ  لکـش اـب  بیـسآ  نیا  هک  تسا  دوهـشم 

.تسا میمرت  لباق  یعیش  ناهوژپریسفت  یوس  زا  نانآ 
لوسر مالـسالا  تجح  رثا  اروشاع » تضهن  رد  یلمأت   » باتک دـیدج  یاه  هدوزفا شیاریو و  اـباروشاع  تضهن  رد  یلمأـت 

.تسا هدش  رشتنم  ملع  رشن  طسوت  هحفص  رد ۷۱۹  نارهت  هاگشناد  خیرات  داتسا  نایرفعج 
.تسا هدرک  رشتنم  باتک  نیمه  لخاد  رد  دوب ، هتشون  یدنبرد  اقآالم  هرابرد  ًالبق  هک  مه  ار  یا  هچباتک نایرفعج 

مایق و یاه  هنیمز یخیرات ، یهاگن  اب  سپس  هدرک و  یفرعم  ار  اروشاع  مایق  هب  طوبرم  یخیرات  عبانم  ادتبا  رد  هدنـسیون 
.تسا هدرکزاب  ار  نآ  یسایس  یعامتجا  یاه  دمایپ و  ع )  ) ماما تداهش  ات  زاغآ  زا  مایق  شرازگ 

ینیـسح مایق  راثآ  هتخادرپ و  مایق  فادها  لیلحت  هب  نیعبرا ، عوضوم  هب  نتخادرپ  نمـض  باتک ، یدـعب  یاه  شخب رد 
.دنک یم یسررب  ار 

دراد یلیلحت  درکیور  باتک  نیا  ینایاپ  یاه  شخب رد  ع ،)  ) نیسح مایق  هب  تبسن  یفیـصوت  درکیور  رب  هوالع  نایرفعج 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۰طباور 



.تسا هتخادرپ  ع )  ) ماما مایق  ییارچ  هب  و 
نیـسحالم ادهــشلا » ةـضور   » باـتک هـتخادرپ و  نآ  لـلع  اروشاـع و  تاـفیرحت  ثـحب  هـب  هدنــسیون  زین ، باـتک  ناـیاپ  رد 

.تسا هداد  رارق  یسررب  دقن و  دروم  ار  یفشاک 
تمه هــب  رگدور  داوجدــمحم  مالــسالا  تــجح  رثا  ینامیلــس » بــتکم  رد  کولـــس   » باتکینامیلـــس بــتکم  رد  کوــلس 

.تسا هدش  رشتنم  یمالسا  هشیدنا  گنهرف و  هاگشهوژپ  رصاعم  هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسسؤم 
تـسود ِیوـک  رفاـسم  یلا هللا و  رئاـس  ِناـسنا  یدوـجو  یلاـعت  یـسفنا و  ریـس  یلـصا  یاـه  هشیر لوـصا و  هئارا  رثا  نـیا 

مه نآ  کیتاتـسا  نکاس و  هن  کیمانید  اـیوپ و  لـعفنم ، هن  لاـعف و  ریذـپان  فقوت ِکولـس  لاـس  لـهچ  لوط  رد  هک  تسا 
صالخا حلاص و  لمع  نیرق  ار  داهج  ترجه و  نوچ  یمیهافم ، تشاد و  ققحت  موادـت و  تیالو  هبیط  هرجـش  هیاس  رد 

.داد نامناشن  یعامتجا  یدرف و  کولس  کبس  رد  ار  ناناشن  یب یاه  یناشن ینیع و  ریسفت  درک و 
تـیآ هللا ینیمخ و  ماـما  هنادواـج  اریماـن و  یندــشان ، ماـمت  راـختفارپ ، رادرــس  یباــجیا  یبلــس و  کولــس  باــتک  نـیا  رد 
تعرـس و تیدوبع ، تبحم ، تفرعم ، وترپ  رد  ناـسنا  هنوگچ  هک  دزاـس ، یم یلجتم  هبیط  تاـیح  تینیع  رد  ار  یا  هنماـخ

ناگتــشرف زا  رتارف  ار  اـپ  جـیردت  هـب  هدـش و  تریــس  هتــشرف  تروـص و  هتــشرف  دــناوت  یم سفن  تـبقارم  اـب  مأوـت  تـقبس 
.دبای ینامحر  یناحیر و  حور  هتشاذگ و 

هـسیفن فیلأـت  تاهبــش » هـب  خـساپ  درکیور  اـب  نآرق  رد  تیمتاـخ   » باتکتاهبــش هـب  خـساپ  درکیور  اـب  نآرق  رد  تیمتاـخ 
.تسا هدش  رشتنم  مق  باتک  ناتسوب  تمه  هب  ینسحلاوبا 

نابلط تقیقح رگ  تیادـه توبن ، متخ  نالعا  رب  نوزفا  تیدـحا  ترـضح  یوس  زا  لُُسر  لاسرا  ماـتتخا  یگدنـسب و  موزل 
ندـش متخ نید و  فراعم  ندـش  لـماک رد  دـناوت  یم هک  یتمکح  تسا ؛ تیمتاـخ  زار  تمکح و  ینعی  رخاـف ، یتیعقاو  هب 

.دوش ریسفت  تلاسر  رصع  رشب  یرکف  غولب  فیرحت و  زا  ص )  ) هیدمحم تعیرش  تنایص  تعیرش ، بتارم 
هدـش حرط  هنیمز  نیا  رد  ییاـه  شـسرپ هدوبن و  ناـما  رد  ههبـش  فیرحت و  زا  ینید  یاـه  شزرا رگید  نوچمه  تیمتاـخ 

.تسا
.دهد یم خساپ  تیمتاخ  نافلاخم  ینآرق  یاه  ههبش اه و  شسرپ هب  راتفگ  تفه  یط  ور  شیپ  رثا 

اب هـک  تـسا  ییارق  نـسح  دـیدج  رثا  ماـن  نـک » شوماـخ  ار  لاـملا  تـیب  عمـش   » باـتکنک شوماـخ  ار  لاـملا  تـیب  عـمش 
.دش رازاب  هناور  یمظاک  دیهش  تاراشتنا  تمه  هب  یروآ و  عمج یساقآ  اضردمحم  دای  هدنز راعشا  هدیزگ  تیروحم 

.دنوش یم دادملق  یمدرم »  » ناونع اب  یدایز  نارعاش  یسراف ، بدا  خیرات  رد 
هزوح نارظن  بحاص  هک  هدشن  هدـید  دوش  یم رت  یعامتجا رعـش  هک  هطورـشم ، زا  دـعب  هژیو  هب  رـصاعم ، ی  هرود رد  یلو 

تاـغیلبت ناـمزاس  هب  ار  یـساقآ  دـننک ؛ تیاور  هنوگ  نیا  وا  هب  عـجار  دـنیوگب و  نینچ  نیا  یرعاـش  دروـم  رد  یـسراف  بدا 
.میدرک توعد  دهشم 

.تشادن تیفرظ  رتشیب  رفن  اج ۶۰۰  نآ  تاعامتجا  نلاس 
.ددرگ یم رپ  هقبط  هس  دوش و  یم تیعمج  زا  ولمم  تاعامتجا  نلاس  نآ  یساقآ ، روضح  اب 

رارق ناـیرج  رد  ار  یناــشن  شتآ  ناـمتخاس ۲  نتخیرورف  سرت  زا  هک  اـج  نآ  اـت  وا  رعـش  ناقاتـشم  زا  تاـغیلبت  ناـمزاس 
.دهد یم

«! ضارتـعا  » تـسا و ضارتـعا »  » تـسا گـنرد  لـباق  یــساقآ  رعــش  یناـمک  نـیگنر  زادــنا  مـشچ  رد  هـک  ییاــه  یگژیو زا 
.ییالقع یبوچراچ  رد  ضارتعا 

.دروخ یم هرگ  شا  یبالقنا  هیحور  اب  دنمدرد ، رعاش  نیا  یاه  ضارتعا رثکا 
.تسا هدز  مقر  ار  همان » هعیش   » زیمآ نیسحت  یگ  دروخ  هرگ  نیا  لصاح 

.تسا یساقآ  یعامتجا  یمدرم و  یاه  رعش رب  هدنراگن  هجوت  رعش  هدیزگ  نیا  رد 
ناناوجون یارب  تثعب  رشن ۲۷  تمه  هب  رهپـس ، یلعدمحم  یرگریوصت  ملق و  هب  دنورا » ناگدنرپ   » باتکدنورا ناگدنرپ 

.تسا هدش  رشن  رازاب  یهار  رشتنم و 
.تسا ص )  ) هللا لوسردمحم  ۲۷ رکشل ادهشلادیس  هزمح  نادرگ  ناگدنمزر  زا  یتارطاخ  ساسارب  یناتساد ، باتک  نیا

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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.دمآ ولج  ینارگن  اب  دنت و  دومحم  جاح  : » میناوخ یم باتک  نیا زا  یتمسق  رد 
.دوب مشخ  زا  رپ  شا  هرهچ یوت 

.دنورب اه  رگنس هب  همه  دز  یم دایرف  داد و  ناکت  فارطا  هب  ار  شیاه  تسد
.دنبسچب نیمز  هب  درک  یم راداو  ار  همه  دش ، یم کیدزن  هک  ییاه  راپمخ هزوز  یادص 
.درک هاگن  دومحم  جاح  یاه  مشچ هب  دناکت و  ار  شسابل  کاخ  زیخ  مین نسحم 

.دیسر یم رظن  هب  تحاران  ینابصع و  هدنامرف 
.میدز ام  ور  نوشرگنس  یجاح ! : » تفگ رغصا 

«. هزوس یم هراد  زونه 
؟ نیدرک ور  راـک  نیا  یـسک  هچ  یگنهاـمه  اـب  دیـسرپ : دـنک ، لرتـنک  ار  شدوخ  درک  یم یعـس  هک  یلاـح  رد  دوـمحم  جاـح 

یوهایه رد  یبرع  همجرت  »!؟ نیگنج یم عالطا  نودب  دوخ و  رس  هک  میرادن  هدنامرف  هگم  امـش  رگنـس ! یوت  دیرب  عیرس 
رگشل داتس  هدنامرف  ینیمارو  سابع  دیهـش  دنتـسم  همانیگدنز  لماش  توکـس » یوهایه  رد   » باتک یبرع  همجرتتوکس 
رشتنم نانبل  رد  هیفاقثلا  هیمالـسالا  فراعملاراد  تاراشتنا  طسوت  یبرع  هتالک  داوج  هتـشون  ص )  ) هللا لوسردمحم  ۲۷

.تسا هدش  رشن  رازاب  یهار  و 
.دنک یم پاچ  ینانبل  رشان  نیا هک  تسا  هلفاقلاةداس »  » هعومجم نیوانع  زا  یکی  باتک  نیا یبرع  همجرت 

.دراد دید  هیواز  ود  باتک  نیا  تیاور  نتم و 
هدافتـسا زین  درفم  صخـش  لوا  یوار  زا  زین  یهاـگ  دراد و  صاـصتخا  درفم  صخـش  موس  تیاور  هب  باـتک  مجح  رتشیب 

.تسا هدش 
.دنا هدش هئارا  درفم  صخش  مود  دید  هیواز  زا  هک  دنتسه  مه  ییاه  تیاور تارطاخ و  دودعم 

.تسا هدوب  دوخ  نایفارطا  زا  زیامتم  هدرک و  لیصحت یدرف  ینیمارو ، دیهش  تیصخش 
هـتفر و یزابرــس  تمدـخ  هـب  نوـچ  دـش و ، بوـصنم  تاـیلمع  لوئــسم  ناوـنع  هـب یــسوساج  هنـال  ریخــست  ناـیرج  رد  وا 

یماـظن یورین  نـیا  دراو  هبرجتاـب ، یاـه  ورین هـب  زاـین  ساـسحا  هاپـس و  لیکـشت  زا  سپ  دوـب ، هتخودـنا  یداـیز  تاـیبرجت 
.دش یمدرم 

ییاسانـش هدنمزر و  یاه  ورین هارمه  فلتخم  یاه  تایلمع رد  تشاد ، هک  یماقم  تیلوئـسم و  دوجو  اب  ینیمارو  دیهش 
.درک یم ادیپ  روضح  دربن  هقطنم  رد  هدرک و  یورشیپ 

یوار و  (س ) همطاف ترـضح  مداخ  هضف  ترـضح  یگدـنز  هراـبرد  یقداـص  مرکا  هتـشون  میرم » هیبش   » ناـمرمیرم هیبش 
.تسا هدش  رشن  رازاب  یهار  رشتنم و  نارکمج  باتک  تاراشتنا  تمه  هب  یمطاف  ثیداحا 

ینیـشنمه ببـس  هب  هک  هدرب  مان  یراگزیهرپ  ملاع و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نامزالم  نامداخ و  یخرب  زا  هاگ  خـیرات ،
.دندیسر یم ملعو  اوقت  یالاب  تاجرد  هب  تارضح ، نآ  اب 

ات اقیرفا  هراق  رد  هیبون  رهش  زا  هتـشاد و  یبیـشن  زارف و  رپ  یگدنز  هک  یمداخ  تسا ؛ هضف  وناب  اه  تیـصخش نیا زا  یکی 
.تسا هتشاد  دشر  س )  ) ارهز همطاف  ترضح  تمزالم  یمداخ و 

خیراـت لوـط  رد  نآرق  ریظن  یب ناـظفاح  زا  یکی  اـیمیک ، تباـبط و  ملع  هب  طلـست  ـالاب و  هباـطخ  تردـق  رب  هوـالع  وناـب  نـیا
.تسا مالسا 

و ع )  ) یلع ترـضح  هناخ  نورد  زا  ینیـشنلد  هدنزومآ و  تایاور  دوب و  یحو  هناخ  نیریـش  خـلت و  تارطاخ  دـهاش  هضف ،
.تسا هدرک  لقن  س )  ) ارهز همطاف 

تموکح یریگ  لکش زا  شیپ  اه  لاس هب  یخیرات  رظن  زا  نآ  یناتساد  یاضف  هک  تسا  یداقتعا  ینامر  رثا  نیانوتاخ  هام 
.ددرگ یمزاب ناهفصا  رهش  یایفارغج  رد  هیمیت و  نبا یطارفا  هشیدنا  جیورت  زا  سپ  ینارود  یوفص و 

لها ناوریپ  زا  رهـش ، مدرم  زا  یرایــسب  ورــسخریما و  شردـپ  نوـچمه  تـسا و  رهــش  مکاـح  رتـخد  ماـن  نوتاـخ » هاـم  »
.دوش یم بوسحم  تنس 

بیبط نیا  اما  دور ، یم ناهفـصا  هب  یو  یاوادـم  یارب  ناشاک  لها  زا  قذاح  یبیبط  تسا و  رامیب  تدـش  هب  نوتاخ  هام 

 



وا نایم  یتارظانم  تاثحابم و  ورـسخریما ، دنزرف  شخبافـش  یاوادـم  نایرج  رد  و  تسا ، عیـشت  یاملع  زا  یکی  عقاو  رد 
.دوش یم شمادعا  دادترا و  مکح  رودص  وا و  ریفکت  هب  رجنم  هک  دریگ  یم لکش  ناهفصا  بصعتم  یاملع  و 

دوش و یم نوتاـخ  هاـم لد  رد  یتیادـه  روـن  یریگ  لکـش هب  رجنم  هک  دوـش  یم ناـیب  یتاـکن  تاـثحابم  تارظاـنم و  نیا  رد 
ربمایپ تیب  لها  لئاضف  تماما و  هاگیاج  هرابرد  خیش  یاه  خساپ وا و  تالاوس  دنیشن و  یم یـضفار  خیـش  نانخـس  یاپ 

.دنز یم مقر  باتک  نیا  نابطاخم  یارب  یبوخ  یتفرعم  یاه  ثحب ع ،)  ) نینمؤملاریما هژیو  هب (ص )
پاچ و تکرش  تمه  هب  هتفای و  شراگن  یرتشلک  یلوروپ  دیجم  ملق  هب  تسا  یتفرعم  ینید و  نامر  کی  هک  نامر  نیا 

.تسا هدش  رشتنم  للملا  نیب  رشن 
تمه هـب  مرحم ، هاـم  ندیــسرارف  هناتــسآ  رد  یگزاـت و  هـب یبیعــش  یلع  هتــشون  ناوـجون » لـتقم   » باــتکناوجون لــتقم 

.تسا هدش  رشن  رازاب  یهار  رشتنم و  تیالو  ردق  یرنه  یگنهرف  هسسؤم 
هب یـسیون » لـتقم   » هویـش قـبط  رب  هناـملاع ، دنتـسم و  روـط  هـب ار  اروشاـع  ـالبرک و  هـب  یهتنم  ثداوـح  ریـس  باـتک  نـیا 

ماجنا دـشاب ، ناناوجون  هژیو  هک  هداس  ناور و  یملق  اـب  ار  راـک  نیا شرـشان ، فلوم و  هتفگ  هب اـما  تسا ، هدیـشک  ریوصت 
.تسا هداد 

.تسا ع )  ) نیسحلا هللادبعابا  ترضح  نادیهش  رالاس  یازع  رد  ع )  ) همئا یاه  شرافس هلمج  زا  یناوخ » لتقم  »
زا ربخ  روشک  رـسارس  رد  هّلذـلاانم » تاهیه   » یاه مچرپ دـنوش و  یم اپرب  یبهذـم  یاه  تئیه یاه  همیخ مرحم  هام  رد 

.دنهد یم هودنا  نزح و  تراسا و  تداهش ، ییابیز و  یگنشت ، قشع و  ییادیش ، روش  ندیسر 
رغـصا یلع ترـضح  ربـکا و  یلع ترـضح  نسحلا و  نب  مساـق  ترـضح  قـشع  هب  ییاـه  هـمیخ هاـم  نـیا  رد  زین  ناـناوجون 

.دننک یم اپرب  مالسلا  مهیلع
رد ۱۲۰ یدنیــسرخ  یبـتجم  هدورــس  مد » ود  داـتفه و  غـیت   » ناوـنع اـب  ییاروشاــع  رعــش  هعوـمجممد  ود  داــتفه و  غـیت 

.دش رشتنم  مق  رد  قداص  رصع  تاراشتنا  تمه  هب  ناموت  رازه  یاهب ۲۰  هحفص و 
.تئیه رد  ارجا  درکیور  اب  تسا  ییاروشاع  رعش  یواح ۷۲  باتک  نیا 

هیام نورد  اب  هک  یعابر  لازغ و  یونثم ، - لزغ ّطمـسم ، هراپراهچ ، لزغ ، زا ؛ معا  فلتخم  یاـه  بلاـقو اـه  نزو رد  راعـشا 
رـالاس رورــس و  یرادازع  تاـسلج  رد  نیحداـم  یاـه  زاـین زا  یخرب  یوـگ  خـساپ اـت  هدـش  هدورــس  هـیثرم  حدـم و  تاـجانم ،

.دشاب نادیهش 
نیا رب  یعس  هدش و  شنیچ  شخب  هدراهچ  رد  رفص ، مرحم و  یاه  بش موسرم  یاه  تبسانم ساسا  رب  هعومجم  نیا 

.دوش هداد  رارق  سرتسد  رد  لماک  هسلج  کی  راعشا  بشره  یارب  هک  هدوب 
.تسا هدروآ  مهارف  مه  ار  هحون  تروص  هب  اه  نآ یارجا  ناکما  راعشا ، نازوا  اوتحم و  رد  عونت  نینچمه 

دوش هدافتـسا  ربتعم  فورعم و  لتاقم  رب  قبطنم  تایاور و  هب  دنتـسم  یثارم  حیادم و  زا  هک  هدـش  شالت  ناکما  دـح  ات 
.دشابن یقرواپ  رد  هرابود  عاجرا  هب  یزاین  ات 

پاـچ هب  دـهاش  رـشن  تمه  هب  یناورپ  رـصان  رثا  نیمهدزناـپ  دیـشروخ » یلاوح  ینادرم   » باتکدیـشروخ یلاوح  ینادرم 
.تسا هدیسر 

یگدــنز گــنج و  نارود  رد  شترا  ییاوــه  یورین  قباــس  هدـــنامرف  ییاــقب  بیبــح  ریما  تارطاــخ  زا  یـــشخب  باــتک  نــیا 
.تسا یگداوناخ 

ریما رب  هوـالع  هدــش و  هراـشا  سدــقم  عاـفد  نارود  رد  اـه  هدــنمزر یماـمت  یرگداـهج  اـه و  تداـشر هـب  رثا  نـیا  رد  هـتبلا 
هتخادرپ یناتسدرا  یفطصم  دیهش  ییاباب و  سابع  دیهش  یراتس ، روصنم  دیهش  تیـصخش  زا  یداعبا  هب  ییاقب  بیبح 

.تسا هدش 
.دوب ییاباب  سابع  دیهش  کیدزن  ناتسود  زا  ییاقب  بیبح  ریما 

.تشگ یم زاب  لوفزد  ییاوه  هاگیاپ  رد  لاس ۱۳۵۴  هب  اه  نآ ییانشآ  هقباس 
رد دـعب  یاـه  لاـس رد  دوـب و  تمدـخ  مه  یناتـسدرا  یفطـصم  رگـشلرس  اـب  لوـفزد  هاـگیاپ  رد  لاـس  نآ  رد  نینچمه  یو 

.داد همادا  اه  نآ اب  یراکمه  هب  زین  زیربت  یراکش  مود  هاگیاپ  رهشوب و  یراکش  مشش  هاگیاپ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۳طباور 



.تسا سدقم  عافد  نارود  رد  ناگدنمزر  ادهش و  نارسمه  گنررپ  شقن  نییبت  باتک  نیا  زراب  تاکن  زا 
.دراد مان  مرسمه » مان  هب  یهاگیاپ   » باتک نیا  لصف  زا ۱۰  یکی 

تایلمع دروم ۶  رد  تسا و  هدـش  هتخادرپ  لوفزد  رهـش  مدرم  یاه  یناشفناج هب  باتک  نیا  زا  ییاه  شخب رد  نینچمه 
.تسا هدش  تبحص  نآ  رد  ییاوه  یورین  شقن  گرزب و 

مایپ یاهتنا 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هاگشناد نابز  نومزآ  یرازگرب  خروم ۹۹/۶/۷  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  نابز  نومزآ  رد  ناگدـننک  مان  تبث  هجوت  لـباق   
.دش دیدمت  خیرات ۹۹/۶/۵  ات  نومزآ  نیا  رد  مان  تبث  تلهم  تسا و  تفای  رییغت  خیرات ۹۹/۶/۱۴  هب  یئابطابط  همالع 

تروص رد  دـنا ، هتـشادن  روضح  نومزآ  رد  هدوـمن و  ماـن  تبث  ریت ۹۹  نومزآ ۲۰  رد  هک  ینایوجـشناد  زا  هتـسد  نآ  ًانمـض   
رب ینبم  ار  دوخ  تساوخرد  مان ، تبث  تهج  هدـش  ررقم  تلهم  نایاپ  ات  دـیاب  هاـم  رویرهـش  نومزآ ۱۴  رد  روضح  هب  لـیامت 

.دنهد هئارا  دازآ  یصصخت  یاه  شزومآ  تیریدم  هب  نومزآ  رد  تکرش 

.air يپاچ هخسن  ۶ دیدزاب :  ١٢٦٨٣ ربخ : هرامش   ١١:٢٢ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنشکي ٢   

هاگشناد نابز  نومزآ  یرازگرب  خروم ۹۹/۶/۷  یئابطابط  همالع  هاگشناد  نابز  نومزآ  رد  ناگدـننک  مان  تبث  هجوت  لـباق 
.دش دیدمت  خیرات ۹۹/۶/۵  ات  نومزآ  نیا  رد  مان  تبث  تلهم  تسا و  تفای  رییغت  خیرات ۹۹/۶/۱۴  هب  یئابطابط  همالع 

یرازگرب ناـمز  هاگـشناد ، یـصصخت  دازآ و  یاـه  شزومآ  تیریدـم  مـالعا  رب  اـنب  هاگـشناد و  یمومع  طـباور  شرازگ  هب     
.دش دیدمت  خیرات ۹۹/۶/۵  ات  نومزآ  نیا  رد  مان  تبث  تلهم  تسا و  تفای  رییغت   ۹۹/۶/۱۴ خیرات   هب  نومزآ  نیا 

ییوجـشناد تناـکا  هب  دوـخ ، ماـن  تبث  دـنیارف  لـیمکت  تهج  اـفطل  دـنا ، هدرکن  تخادرپ  ار  نوـمزآ  هـنیزه  هـک  یناـبلطاود 
.دنیامن دوخ  مان  تبث  لیمکت  نومزآ و  هنیزه  تخادرپ  هب  مادقا  هدومن و  هعجارم  هناماس  رد  دوخ 

تروص رد  دـنا ، هتـشادن  روضح  نومزآ  رد  هدوـمن و  ماـن  تبث  ریت ۹۹  نومزآ ۲۰  رد  هک  ینایوجـشناد  زا  هتـسد  نآ  ًاـنمض 
رب ینبم  ار  دوخ  تساوخرد  مان ، تبث  تهج  هدش  ررقم  تلهم  نایاپ  ات  دیاب  هام  رویرهش  نومزآ ۱۴  رد  روضح  هب  لیامت 

.دنهد هئارا  دازآ  یصصخت  یاه  شزومآ  تیریدم  هب  نومزآ  رد  تکرش 
.air يپاچ هخسن  ۶ دیدزاب :  ١٢٦٨٣ ربخ : هرامش   ١١:٢٢ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنشکي ٢ 
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زوین مدرم  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / قرشم   

خروم  ۷۷//۶۶//۹۹۹۹ خروم یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد نابز   نابز نومزآ   نومزآ ردرد   ناگدننک   ناگدننک مان   مان تبث   تبث هجوت   هجوت لباق   لباق

رامآ رامآ  + + نابلط نابلط حالصا حالصا رگنس   رگنس هبهب   هاگشناد   هاگشناد لیدبت   لیدبت اتات   یحانج   یحانج یاه   یاه بذج بذج

اه هاگشناد یخرب  رد  یملع  تایه  وضع  ناونع  هب  یـسایس  صاخ  یاه  شیارگ اب  دیتاسا  یخرب  بذج  هرابرد  رابخا  یخرب  راشتنا 
.دوش هشدخ  راچد  روشک  یملع  هدنیآ  هاگشناد و  ناش  هک  دنک  یم داجیا  ار  ینارگن  نیا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۴طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12683
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12683
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https://www.mashreghnews.ir/news/1109786/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1


( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

موـلع هدکــشناد  رد  اـضف » ندرک  یــشبنج   » هـب هقـالع  و  پـچ »  » ماـخ هـنیمز  نآ  اـب  هـک  مـینک  ناـعذا  دــیاب  فســألا  عـم  
هجاوم ندوب  نک » غولـش  » زا یریذـپان  یریـس شیارگ  اب  یعامتجا  مولع  هدکـشناد  رد  ام  هک  تسا  نآ  لصاح ، یعاـمتجا ،

.میتسه

بآ یسدنهم  نارهت  هاگشناد  رفن  ۱ -  ۱۰۱ هتشذگ : نمهب  بذج  مالعا  رد  طقف  نارهت : هاگشناد  یاه  شریذپ  عومجم   * 

داـصتقا یداـصتقا  مولع  نارهت  هاگـشناد   - ۳ یبرع ۱   ناـبز  یمجرتـم  یبرع  ناـبز  نارهت  هاگــشناد  - ۲ یبآ ۱   یاـه  هزاـس 
یژرنا داصتقا  یداصتقا  مولع  نارهت  هاگشناد   - ۵ تسیز ۱   طیحم  داصتقا  یداصتقا  مولع  نارهت  هاگشناد   - ۴ هعسوت ۱  

موـلع یندـب و  تـیبرت  نارهت  هاگـشناد   - ۷ یـشزرو ۱   یـسانش  ناور  یـشزرو  موـلع  یندـب و  تیبرت  نارهت  هاگـشناد  - ۶   ۱
-۱۰ ییاـیلاتیا ۱   ناـبز  نارهت  هاگــشناد   ۹ ینیچ ۱   تاـیبدا  ینیچ  ناــبز  نارهت  هاگــشناد  - ۸ یـشزرو ۱   تیریدم  یـشزرو 

هاگشناد - ۱۲ اـیرد ۱   کـیزیف  یکیزیف  یــسانش  سوناـیقا  نارهت  هاگــشناد  کـیرتکلاوئژ ۱ ۱۱ - کـیزیفوئژ  نارهت  هاگـشناد 
نارهت هاگشناد  - ۱۴ یسانش ۱   هعماج  یـسانش  هعماج  نارهت  هاگـشناد  - ۱۳ یعامتجا ۱   لئاسم  یـسانش  هعماج  نارهت 

هاگشناد - ۱۶ للملا ۱   نیب  قوقح  لـلملا  نیب  قوقح  نارهت  هاگـشناد  - ۱۵ یضایر ۱   یسانش  تیعمج  یـسانش  تیعمج 
تینما ۱ رازفا -  مرن  یعونصم -  شوه  رتویپماک  یسدنهم  نارهت  هاگشناد   ۱۷ عیانص ۱   یسدنهم  عیانص  یسدنهم  نارهت 
-۲۰ یناـگرزاب ۱   یراذگتــسایس  یناـگرزاب  تیریدــم  نارهت  هاگــشناد  - ۱۹ ینیرفآراــک ۱   ینیرفآراــک  نارهت  هاگــشناد  -  ۱۸

یا هقطنم  یزیر  همانرب  یا  هقطنم  یزیر  هماـنرب  نارهت  هاگـشناد  کینورتکلا ۱ ۲۱  راک  بسک و  ینیرفآراک  نارهت  هاگـشناد 
نارهت هاگشناد  - ۲۴ یرامعم ۱   یرامعم  نارهت  هاگشناد  - ۲۳ یرهش ۱   تیریدم  یرهش  تیریدم  نارهت  هاگشناد   ۲۲   ۱

یزاسریوصت یزاسریوصت  نارهت  هاگشناد  - ۲۶ یزاس ۲   همسجم  یزاس  همسجم  نارهت  هاگـشناد   ۲۵ یشاقن ۲   یشاقن 
نـشیمینا نارهت  هاگـشناد  - ۲۹ کـیفارگ ۱   کــیفارگ  نارهت  هاگــشناد  - ۲۸ یـساکع ۱   یــساکع  نارهت  هاگــشناد  - ۲۷   ۲

یدربراک یضایر  نارهت  هاگشناد  امنیس ۱ ۳۱  امنیس  نارهت  هاگـشناد   ۳۰   ۱ کرحتم ) ریوصت   ) نشیمینا کرحتم ) ریوـصت  )
یسدنهم نارهت  هاگـشناد  - ۳۳ تخاس ۱   تیریدـم  یـسدنهم و  نارمع  یـسدنهم  نارهت  هاگـشناد  - ۳۲ شیارگ ۱   نودب 

راـک بـسک و  تیریدــم  نارهت  هاگــشناد  - ۳۵ اـه ۱   شیارگ  هـمه  عیانــص  یــسدنهم  نارهت  هاگــشناد  - ۳۴   ۱ رتویپماــک  
یسدنهم نارهت  هاگشناد  - ۳۷ تیزوپماک ۱   داوم -  ویاب  رمیلپ  یسدنهم  نارهت  هاگشناد  - ۳۶ اه ۱   شیارگ  همه  ( MBA)

رمیلپ یــسدنهم  نارهت  هاگـــشناد  - ۳۹ یراــفح ۱   تــفن  یــسدنهم  نارهت  هاگـــشناد  - ۳۸ یمیــش ۱   یــسدنهم  یمیش 
جارختسا ندعم  یـسدنهم  نارهت  هاگـشناد  تفن ۱ ۴۱ - فاـشتکا  تفن  یـسدنهم  نارهت  هاگـشناد  - ۴۰ رمیلپ ۱   یسدنهم 

موـلع کـیناکم  یـسدنهم  نارهت  هاگـشناد  - ۴۳ یکـشزپ ۱   یـسدنهم  یکـشزپ  یـسدنهم  نارهت  هاگــشناد  - ۴۲ ندعم ۱  
طیحم یـسدنهم  نارهت  هاگــشناد  - ۴۵ دـیلوت ۱   تخاـس و  کـیناکم  یــسدنهم  نارهت  هاگــشناد  - ۴۴ یژرنا ۱   و  یترارح 

- یکـشزپ یـسدنهم  لرتنک -  تردـق -  کینورتکلا -  تارباخم -  قرب  یـسدنهم  نارهت  هاگـشناد   ۴۶ کاـخ ۱   یگدولآ  تسیز 
یرامعم تاعالطا -  یروانف  رتویپماک  یسدنهم  نارهت  هاگشناد  - ۴۷ نما ۲   یاهمتسیس  هکبش و  لاتیجید -  یاهمتسیس 

نارهت هاگشناد  - ۴۸ نما ۲   یاه  متـسیس  هکبـش و  کبتابر -  یعونـصم و  شوه  رازفا -  مرن  یرتویپماک -  یاـه  متـسیس 
هاگشناد - ۵۰ یلوـکلوم ۱   کـیتنژ  ماد  داژن  حالـصا  کـیتنژ و  نارهت  هاگــشناد  - ۴۹ ناگدننکراوخـشن ۱   هیذغت  ماد  هیذـغت 

-۵۲ ایساروا ۲   ایسآ - قرـش  یا  هقطنم  تاعلاطم  نارهت  هاگـشناد  هقطنم ۱ ۵۱ - یرهـش و  داصتقا  یداـصتقا  مولع  نارهت 
هاگشناد - ۵۴ ینیچ ۱   نابز  شزومآ  ینیچ  نابز  نارهت  هاگشناد  - ۵۳ اه ۱   شیارگ  همه  ییایناپسا  نابز  نارهت  هاگشناد 

شور هـب  یباـی  نـس  شیارگ  اـی  یــسانش  هـلزلز  یــسانش  هـلزلز  نارهت  هاگــشناد  - ۵۵ وـج ۱   یمیـش  یــسانش  اوـه  نارهت 
هعماج نارهت  هاگشناد  - ۵۷ یعامتجا ۱   یسانشناور  یسانش  هعماج  نارهت  هاگشناد  - ۵۶ نیمز ۱   مولع  ای  سناسنیمول 

-۵۹ تیعمج ۱   داصتقا  یسانش  تیعمج  نارهت  هاگشناد  - ۵۸ هعسوت ۱   تاعلاطم  یداصتقا و  یسانش  هعماج  یسانش 
تاطابترا یعامتجا  تاطابترا  نارهت  هاگشناد  - ۶۰ یعامتجا ۱   تسایس  مسیروت و  یعامتجا  یزیر  همانرب  نارهت  هاگـشناد 

ندـمت خـیرات و  یـسانش  هعیـش  نارهت  هاگـشناد  - ۶۲ یـسانش ۱   ناـسنا  یعاـمتجا  موـلع  نارهت  هاگـشناد  تمالس ۱ ۶۱ -
ینیرفآراک ۱ یرگ  یبرم  ینیرفآراک  نارهت  هاگـشناد  - ۶۴ دیدج ۱   راک  بسک و  ینیرفآراک  نارهت  هاگـشناد  - ۶۳ یمالسا ۱  

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۵طباور 



-۶۷ اه ۱   شیارگ  همه  یرهش  یحارط  نارهت  هاگشناد  - ۶۶ اه ۱   شیارگ  همه  یرهش  یزیر  همانرب  نارهت  هاگشناد  -  ۶۵
-۶۹ یکــسورع ۱   شیاـمن  یکــسورع  شیاـمن  نارهت  هاگــشناد  - ۶۸ ینادرگراـک ۱   یرگیزاــب و  یرگیزاــب  نارهت  هاگــشناد 
 - یربواـن کـیمانیدوئژ -  یرادرب  هـشقن  یـسدنهم  نارهت  هاگــشناد  - ۷۰ هنحـص ۱   یحارط  هنحـص  یحارط  نارهت  هاگــشناد 
 - یتعنـــص یرتـــمارگوتف   - یرتـــمارگوتف رادار  یرادرب  هـــشقن  یــــسدنهم  نارهت  هاگــــشناد  یرادار ۱ ۷۱ - یجنـــس  لخادـــت 

یرادرب هـشقن  یـسدنهم  نارهت  هاگــشناد  - ۷۲ یرادار ۱   رود  زا  شجنــس  یراــمعم - یرتــمارگوتف  بآ -  ریز  یرتــمارگوتف 
نارهت هاگشناد  - ۷۴ دنیآرف ۱   یحارط  کیمانیدومرت -  یمیش  یسدنهم  نارهت  هاگـشناد  - ۷۳ نیمز ۱   هرادا  یاه  متسیس

، هداد مـلع  تالیهــست  تیریدــم  هژورپ ، تیریدــم  نارهت  هاگــشناد  - ۷۵ یزاـسوراد ۱   یژوـلونکتویب -  یمیــش  یــسدنهم 
.Industry ۴

-۷۷ اه ۱   شیارگ  هیلک  کیتسجل  نیمات و  هریجنز  عیانص -  یسدنهم  نارهت  هاگـشناد  - ۷۶ یلاتیجید ۱   یگنوگرگد   ۰ و 
یسدنهم نارهت  هاگـشناد  - ۷۸ اـه ۱   شیارگ  هـیلک  یژرنا  یزیر  هماـنرب  تیریدـم و  تاـیلمع ، رد  قـیقحت  نارهت  هاگـشناد 

تسیز طیحم  یژرنا و  تسیز  طیحم  یسدنهم  نارهت  هاگـشناد   ۷۹ تاشاعترا ۱   لرتنک و   - کیمانید تادـماج -  کیناکم 
ویب نارهت  هاگـشناد  تـسیز ۱ ۸۱ - طـیحم  تشادـهب و  ینمیا ، تـسیز  طـیحم  تشادـهب و  ینمیا ، نارهت  هاگــشناد  - ۸۰   ۱

کیتامروفناویب ۱ کیتامروفناویب  نارهت  هاگـشناد  - ۸۳ کیزیف ۱   ویب  کیزیف  ویب  نارهت  هاگـشناد  - ۸۲ یمیشویب ۱   یمیش 
۸۶ یـسانش ۱   شناد  تاـعالطا و  مـلع  نارهت  هاگــشناد  - ۸۵ یـسانش ۱   شناد  تاـعالطا و  مـلع  نارهت  هاگــشناد  -  ۸۴
-۸۸ مالــسا ۱   ناـهج  رنه  خـیرات  رنه  خـیرات  نارهت  هاگــشناد  - ۸۷ یتعنـص ۱   یحارط  یتعنـص  یحارط  نارهت  هاگــشناد 

تاـعالطا یرواـنف  تیریدـم  نارهت  هاگــشناد  - ۸۹ یمالــسا ۱   رنه  یلیلحت  یقیبــطت  خــیرات  رنه  خــیرات  نارهت  هاگــشناد 
 - لاگچ هدام  کیزیف  نارهت  هاگـشناد  یعفاش ۱ ۹۱ - هقف  یعفاش  هقف  نارهت  هاگـشناد  - ۹۰ تاعالطا ۲   یروانف  تیریدم 

ینیوکت یـسانش  تسیز  نارهت  هاگـشناد  - ۹۲ یا ۲   هتــسه  یداـینب  تارذ  یموـجن -  کــیزیف  شنارگ و  یلوـکلوم -  یمتا 
- یژولویبورکیم یلوکلم - ینژولیف  صصخت  یروناج  مولع  - یتخاسزاب یکشزپ  یداینب و  یاهلولـس  صـصخت  - یروناج مولع 
۱۰۱ عمج : نـید ۱  هفـسلف  نـید  هفـسلف  نارهت  هاگــشناد  - ۹۳ یطیحم ۱   یژوـلویبورکیم  اـی  یبرکیم  یژوـلوکا  صــصخت 

یکرت ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  رفن ۱ -  ۲۳ هتـشذگ : نـمهب  بذـج  مـالعا  رد  همـالع : هاگـشناد  یاـه  شریذـپ  عوـمجم  * 
نابز یمجرتم  - ییایناپسا تایبدا  نابز و  ییایناپسا  نابز  ییابطابط  همالع  هاگشناد  - ۲ یکرت ۱   رصاعم  تایبدا  یلوبناتسا 
همالع هاگـشناد  - ۴ یـسیلگنا ۱   ناـبز  یمجرتـم  همجرت -  هـمجرت  تاـعلاطم  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  - ۳ ییایناپسا ۱  

یقیبطت تایبدا  / یسانش همجرت  هسنارف  نابز  ییابطابط  همالع  هاگشناد  - ۵ ینیچ ۱   نابز  شزومآ  ینیچ  نابز  ییابطابط 
قوقح ییابطابط  همالع  هاگشناد   ۷ تسیز ۱   طیحم  یزرواشک و  یژرنا ، داصتقا  داصتقا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  - ۶   ۱
ینیلاـب یـسانشناور  ییاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  - ۸ یندـم ۱   قوـقح  ، یمالـسا قوـقح  یندـم ، یـسرداد  نـییآ  یــصوصخ 
هاگشناد - ۹ یناـمزاس ۱   یتعنـص و  یـسانشناور  (/ یمالـسا مـالک  نـید و   ، هفـسلف ثحاـبم  زا  یفاـک  عـالطا   ) یــسانشناور
شرورپ شزوـمآ و  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  - ۱۰ اـه ۱   شیارگ  همه  ییانثتـسا  ناـکدوک  یـسانشناور  ییاـبطابط  همـالع 

همالع هاگشناد  - ۱۲ یلغـش ۲   هرواشم  یـشخبناوت و  هرواشم  هرواشم  ییابطابط  همـالع  هاگـشناد  اـه ۱ ۱۱ - شیارگ  همه 
ییابطابط همالع  هاگشناد  - ۱۳ یسانش ۱   تیعمج  اب  طبترم  یاه  هزوح  اب  رامآ  ریمو /  گرم  یـسانش  تیعمج  ییابطابط 

یموـمع طـباور  - یموـمع طـباور  یموـمع  طـباور  ییاـبطابط  همـالع  هاگــشناد   ۱۴ اـه ۱   شیارگ  هـمه  یعاــمتجا  یراکددــم 
یتخانش مولع  تاطابترا -  تاطابترا  مولع  ییابطابط  همالع  هاگشناد  - ۱۵ یرصب ۱   تاطابترا  - اه یا  هناسر  دنچ  / لاتیجید

هناسر ۲ تیریدم  یحارط - کیفارگ و  یراگن - همانزور  یراگن  همانزور  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  - ۱۶ یعونصم ۱   شوه  و 
یاه متیروگلا  یزاس و  هیبش   ) تایلمع رد  قیقحت  عیانـص -  یـسدنهم  یتعنـص  تیریدـم  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  -  ۱۷
همه همیب  ییابطابط  همـالع  هاگـشناد  - ۱۸ رازفا ۲   مرن  یـسدنهم  ای  تاـعالطا  یرواـنف  تاـیلمع -  اـی  دـیلوت  یراـکتبا -) ارف 

همـالع هاگـشناد  - ۲۰ یناـملآ ۱   تاـیبدا  هـمجرت ، شزوـمآ ، یناـملآ  ناـبز  ییاـبطابط  همــالع  هاگــشناد  - ۱۹ اــه ۱   شیارگ 
نمهب بذـج  مـالعا  رد  یتـشهب : دیهـش  هاگـشناد  یاـه  شریذـپ  عومجم  عمج ۲۳  * یرادـباسح ۱  یرادـباسح  ییابطابط 
کیزیف یتشهب  دیهش  هاگشناد  یسیلگنا ۱ ۲ - نایبدا  نابز و  یسیلگنا  نابز  یتشهب  دیهـش  هاگـشناد  رفن ۱ -  ۲۶ هتشذگ :
یتـشهب دیهـش  هاگـشناد  یعونـصم ۱ ۴ - شوـه  یعونـصم  شوـه  یتـشهب  دیهــش  هاگــشناد  یداـینب ۱ ۳ - تارذ  کــیزیف 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۶طباور 



دیهش هاگـشناد  رتویپماـک ۱ ۶ - یراـمعم  رتویپماـک  یـسدنهم  یتشهب  دیهـش  هاگـشناد  رازفا ۱ ۵ - مرن  رتویپماـک  یــسدنهم 
تـمرم و یتـشهب  دیهـش  هاگـشناد  یراـمعم ۱ ۸ - یراـمعم  یتـشهب  دیهـش  هاگـشناد  یجنـسمیب ۱ ۷ - یجنـسمیب  یتشهب 

قوقح قوقح  یتشهب  دیهش  هاگشناد  - ۹ یخیرات ۱   یاه  تفاب  اهانب و  ءایحا  تمرم و  یخیرات  یاه  تفاب  اهانب و  ءاـیحا 
اه شیارگ  همه  داصتقا  یتشهب  دیهش  هاگشناد  للملا ۱ ۱۱ - نیب  تراجت  قوقح  یتشهب  دیهش  هاگـشناد  یصوصخ ۱ ۱۰ -

ندمت خـیرات و  مالـسا  خـیرات  یتشهب  دیهـش  هاگـشناد  یتـیبرت ۱ ۱۳ - مولع  یتـیبرت  مولع  یتـشهب  دیهـش  هاگـشناد  - ۱۲ ۲
یـضایر یتـشهب  دیهـش  هاگـشناد  باـصعا ۱ ۱۵ - موـلع  یکـشزپ  یـسدنهم  یتـشهب  دیهــش  هاگــشناد  یمالـسا ۱ ۱۴ - لـلم 

اهاتـسور ۱ ۱۷- یناداـبآ  نارمع و  ییاتــسور  یزیر  هماـنرب  اـیفارغج و  یتـشهب  دیهــش  هاگــشناد  یتعنـص ۱ ۱۶ - یدربراـک و 
دیهش هاگـشناد  یـشزرو ۱ ۱۸ - یرواـنف  یتخانـش و  یراـتفر  موـلع  یـشزرو  موـلع  یندـب و  تـیبرت  یتـشهب  دیهـش  هاگـشناد 
اضف اوه و  یـسدنهم  یتشهب  دیهـش  هاگـشناد  یـسانش ۱ ۱۹ - لیـسف  یـسانش /  هنیچ  کینوتکت /  یـسانش  نیمز  یتشهب 

یتشهب دیهش  هاگـشناد  لرتنک ۲ ۲۰ - زاورپ و  کـیمانید  ییاوه -  یاـه  هزاـس  یحارط  کـیمانیدوریآ -  ییاـضف -  یـسدنهم 
دیهش هاگـشناد  - ۲۲ تخوس ۱   هخرچ  یا  هتـسه  یـسدنهم  یتـشهب  دیهـش  هاگـشناد  کـینکتوئژ ۱ ۲۱ - نارمع  یـسدنهم 
دیهش هاگـشناد  - ۲۴ یداـب ۱   یاـه  یژرنا  کـیناکم  یـسدنهم  یتـشهب  دیهـش  هاگـشناد  - ۲۳ تمرم ۱   یراـمعم  یتـشهب 
نمهب بذـج  مالعا  رد  سردـم : تیبرت  هاگـشناد  یاـه  شریذـپ  عومجم  عمج ۲۶  * ییاذـغداوم ۱  یژولویبورکیم  یتشهب 

ناتساب سردم  تیبرت  هاگـشناد  شیارگ ۱ ۲ - نودب  هعـسوت  ناریا و  داصتقا  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  رفن ۱ -  ۷۰ هتشذگ :
هاگشناد نیمزرـس ۱ ۴ - شیاـمآ  یرهـش  یزیر  هماـنرب  اـیفارغج و  سردـم  تـیبرت  هاگـشناد  خـیرات ۱ ۳ - زا  شیپ  یــسانش 

یـسرد ۱ ۶- یزیر  هماـنرب  یتـیبرت  موـلع  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  یتخانـش ۱ ۵ - یـسانشناور  یـسانشناور  سردم  تیبرت 
یژولویمدـیپا ۱ ۸- یتسیز  راـمآ  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  یمالـسا ۱ ۷ - مالک  هفـسلف و  هفـسلف  سردـم  تیبرت  هاگـشناد 
ینیلاـب ۱ ۹- یاـه  هـنیمز  رب  دــیکات  اـب  یژولوتاـمه  نوـخ  کــناب  یهاگــشیامزآ و  یــسانش  نوـخ  سردــم  تـیبرت  هاگــشناد 

یــضایر سردـم  تـیبرت  هاگــشناد  یکــشزپ ۱ ۱۰ - یــسانش  سوریو  یکــشزپ  یــسانش  سوریو  سردــم  تــیبرت  هاگــشناد 
هبساحم هیرظن  رتویپماک و  مولع  سردم  تیبرت  هاگشناد  یکیمانید ۱ ۱۱ - یاه  متسیس  لیسنارفید و  تالداعم  یدربراک 

هزاـس سردـم  تیبرت  هاگـشناد  یهاـیگ ۱ ۱۳ - یژوـلویزیف  یهاـیگ  موـلع  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  اـه ۱ ۱۲ - شیارگ  هـمه 
-۱۴ ۱ هناخدور ) یسدنهم  ( / ) هکبش یزاس  هنیهب  نویساموتا و  تیریدم ،  ) یاه صصخت  اب  یرایبآ  یاه  هکبـش  یبآ  یاه 

( / یتـسیز یاهـشنت  هب  تمواـقم   ) یرتـمویب کـیتنژ  تاـتابن ) حالـصا   ) یهاـیگ یداژن  هب  کـیتنژ و  سردـم  تیبرت  هاگـشناد 
یشکهز یرایبآ و  سردم  تیبرت  هاگـشناد  یرتمویب ۱ ۱۵ - کیتنژ  یتسیز / ) ریغ  یاهـشنت  هب  تمواـقم   ) یرتمویب کـیتنژ 
هاگشناد - ۱۷ ۱ لویـسویب )  ) ریذپ دیدجت  یاه  یژرنا  متـسیسویب  کیناکم  سردم  تیبرت  هاگـشناد  اـه ۱ ۱۶ - شیارگ  همه 

نویـسازیرمیلپ یاهدنیآرف  یـسدنهم  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  یکـشزپ ۱ ۱۸  یـسدنهم  یکـشزپ  یـسدنهم  سردم  تیبرت 
صصخت اب  ییایرد  یاه  هزاس  نارمع -  ییایرد  یاه  هزاس  سردم  تیبرت  هاگشناد  نویسازیرمیلپ ۱ ۱۹ - زتنس و  صصخت 

هزاس نارمع -  یکیلوردـیه  یاه  هزاـس  سردـم  تیبرت  هاگـشناد   ۲۰ ۱ نارمع ) یـسدنهم  یلیـصحت  هیاپ  اب  ) ردنب یـسدنهم 
یلیــصحت هیاـپ  اـب   ) یکیلوردــیه یاــه  هزاــس  یحارط  یددــع ، تابــساحم  کیلوردــیه و  صــصخت  اــب  یکیلوردــیه  یاــه 

اب  ) یربارت هار و  ینمیا  صــصخت  اـب  یربارت  هار و  نارمع -  یربارت  هار و  سردــم  تـیبرت  هاگــشناد  - ۲۱ ۱ نارمع ) یسدنهم 
بآ یزاس  لدم  صـصخت  اب  بآ  نارمع -  بآ  یـسدنهم  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  - ۲۲ ۱ نارمع ) یسدنهم  یلیـصحت  هیاپ 
یاه نایرج  قارتحا -  یژرنا  لیدبت  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  - ۲۳   ۱ نارمع ) یسدنهم  یلیـصحت  هیاپ  اب   ) ینیمزریز یاه 

تیبرت هاگشناد  ییاوه ۱ ۲۵ - یاه  هزاس  کـیمانیدوریآ /  اـضف  اوه و  یـسدنهم  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  یقارتحا ۱ ۲۴ -
تیبرت هاگشناد  - ۲۶ ۱ یزاسملیف ) یلمع  هزوح  رد  لوبق  لـباق  هقباـس  اـب   ) امنیـس نشیمینا /  امنیـس  نشیمینا و  سردـم 

یرگیزاب ۱ ینادرگراک /  یرگیزاـب  ینادرگراـک و  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  یا ۱ ۲۷ - هقطنم  یزیر  همانرب  یزاسرهـش  سردـم 
تیبرت هاگـشناد  یـشاقن ۲ ۳۰ - یـشاقن  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  کـیفارگ ۲ ۲۹ - کـیفارگ  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  - ۲۸

قوقح سردم  تیبرت  هاگـشناد  یژرنا ۱ ۳۱ - قوـقح  بآ /  قوـقح  یللملا /  نیب  رـشب  قوـقح  لـلملا  نیب  قوـقح  سردـم 
یعاـمتجا ۱ یاـه  شبنج  یـسانش  هعماـج  سردـم  تـیبرت  هاگـشناد  یللملا ۱ ۳۲ - نـیب  یناـگرزاب  قوـقح  یرکف  تیکلاـم 

نودب یژولورتپ  سردم  تیبرت  هاگـشناد  ثیدح ۱ ۳۴ - نآرق و  مولع  ثیدح  نآرق و  مولع  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  - ۳۳

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۷طباور 



نودـب کیزیف  یمیـش  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  شیارگ ۱ ۳۶  نودـب  یلآ  یمیـش  سردـم  تـیبرت  هاگــشناد  شیارگ ۱ ۳۵ 
یژوـلونکتویب سردـم  تـیبرت  هاگـشناد  یفارگولاتـسیرک ۱ ۳۸ - یندـعم  یمیـش  سردـم  تـیبرت  هاگــشناد  شیارگ ۱ ۳۷ -

سردم تیبرت  هاگشناد  ینیلاب ۱ ۴۰ - یمیشویب  یکشزپ  یمیشویب  سردم  تیبرت  هاگشناد  کیتامروفناویب ۱ ۳۹ - یکشزپ 
شیارگ اـب  ندــعم  یــسدنهم  جارختــسا  سردــم  تـیبرت  هاگــشناد  یکـشزپ ۱ ۴۱ - یــسانش  چراـق  یکــشزپ  یــسانش  چراـق 
سردـم تـیبرت  هاگـشناد  تـالآ ۱ ۴۲ - نیــشام  تاریمعت  یرادــهگن و  شیارگ  اـب  ندــعم  یــسدنهم  ینیمزریز / جارختــسا 

کیمارـس ۱ ۴۴- کیمارـس  سردـم  تـیبرت  هاگـشناد  تازلف ۱ ۴۳  زا  تظاــفح  یگدروــخ و  تازلف  زا  تظاــفح  یگدروــخ و 
یروآرف سردم  تیبرت  هاگشناد  یزلف ۱ ۴۵ - داوم  باختنا  ییاسانش و  داوم  باختنا  ییاسانش و  سردم  تیبرت  هاگشناد 
تیبرت هاگشناد  گنس ۱ ۴۷ - کیناکم  گنس  کیناکم  سردم  تیبرت  هاگـشناد  تسیز ۱ ۴۶  طیحم  ندعم و  یندـعم  داوم 

تیریدـم سردـم  تـیبرت  هاگـشناد  تمالــس ۱ ۴۸ - داـصتقا  یژرنا /  داــصتقا  یداــصتقا  یزیر  هماــنرب  هعــسوت و  سردــم 
متسیس سردم  تیبرت  هاگـشناد  لاتیجید ۱ ۵۰ - داصتقا  داـصتقا  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  شیارگ ۱ ۴۹ - نودـب  یتعنص 

عیانص یسدنهم  شیارگ  اب  کیتسجل  صـصخت   / Big data کیتسجل رد  هداد  مولع  صـصخت  یعامتجا  یداصتقا  یاه 
راـمآ و عیانـص /  یـسدنهم  تالیــصحت  اـب  یلاـم  تیریدـم  یرو  هرهب  متــسیس و  تیریدـم  سردـم  تـیبرت  هاگــشناد  - ۵۱ ۱

تالیـصحت اـب  ریذـپ  فاـطعنا  کـیتاموتا و  یاـه  متـسیس  نویـساموتا و  عیانـص /  یـسدنهم  تالیــصحت  اـب  تـیفیک  لرتـنک 
رامآ و زکرمت   ) رامآ صصخت  شیارگ و  عیانص  یسدنهم  عیانص  یسدنهم  سردم  تیبرت  هاگشناد  عیانص ۱ ۵۲ - یسدنهم 
عیانـص ۱ ۵۳- یـسدنهم  تالیـصحت  اـب  هداد  موـلع  یژولویمدـیپا /  صـصخت  اـب  کـشزپ  عیانـص / ) تالیـصحت  تـالامتحا ،

یــــسدنهم رازفا ،  مرن  شیارگ   - IT یـسدنهم رتویپماک / یـسدنهم  تاـعالطا  یرواـنف  یـسدنهم  سردـم  تیبرت  هاگـشناد 
سردم تیبرت  هاگشناد  - Cloud Computing ۱ ۵۴ و OT شیارگ رتویپناک  یـسدنهم  هکبـش ،  تینما  شیارگ  رتویپماک 

، نازینوـی ریغ  یاـهوترپ  یکـشزپ  کـیزیف  سردـم  تـیبرت  هاگـشناد  یــسانش ۱ ۵۵ - مـس  اـی  یموـنوگرا  یا  هـفرح  تشادـهب 
تیبرت هاگشناد  یدربراک ۱ ۵۷ - رامآ  هزوح  یدربراـک  راـمآ  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  یژولویدار ۱ ۵۶ - یا ، هتـسه  یکـشزپ 

صــصخت یژوـلونکتویب  سردـم  تـیبرت  هاگــشناد  یژوـلویب ۱ ۵۸  متــسیس  تیلوباــتم و  یــسدنهم  یژوـلونکتویب  سردــم 
کینکتوئژ نارمع -  یپ ) کاخ و   ) کینکتوئژ سردم  تیبرت  هاگـشناد  کیمانیدومرتویب ۱ ۵۹ - ای  بیکرت و  ون  یاـه  نیئتورپ 

نارمع هلزلز  یسدنهم  سردم  تیبرت  هاگشناد   ۶۰   ۱ نارمع ) یسدنهم  یلیصحت  هیاپ  اب   ) یا هزرل  کینکتوئژ  صـصخت  اب 
۶۱ ۱ نارمع ) یسدنهم  یلیصحت  هیاپ  اب   ) GIS یاهدربراک اه و  هداد  تیریدم  نارحب و  رطخ  تیریدم  صـصخت  اب  هلزلز  - 

کاــخ یگدوـلآ  اوـه -  یگدوـلآ  صــصخت  اــب  تـسیز  طــیحم  نارمع -  تـسیز  طــیحم  یــسدنهم  سردــم  تـیبرت  هاگــشناد 
سردم تیبرت  هاگـشناد  - ۶۲ ۲ نارمع ) یـسدنهم  یلیـصحت  هیاپ  اـب  ( ) GIS و  RS یطیحم ، تسیز  کـینکتوئژ  صـصخت  )

 / تاشاعترا یدربراک  یحارط  سردم  تیبرت  هاگشناد  صوصخم ۱ ۶۳  دیلوت  یاه  شور  یراک و  نیـشام  دیلوت  تخاس و 
یماد مولع  سردم  تیبرت  هاگـشناد  شیارگ ۱ ۶۵ - نودب  کینوتکت  یـسانش -  نیمز  سردم  تیبرت  هاگـشناد  شنت ۱ ۶۴ -

لیاسم یسایس  مولع  سردم  تیبرت  هاگـشناد  یلوکلوم ۱ ۶۷ - کیتنژ  کیتنژ  سردم  تیبرت  هاگـشناد  رویط ۱ ۶۶- هیذغت 
.رفن عمج ۷۰  ناریا ۱ 

یخرب بذــج  هراـبرد  راـبخا  یخرب  راــشتنا  میوـش  یم رت  کــیدزن تـلود  رمع  ناــیاپ  هـب  هـک  ردــقچره  قرــشم ، شرازگ  هـب 
دنک یم داجیا  ار  ینارگن  نیا  اه  هاگـشناد یخرب  رد  یملع  تایه  وضع  ناونع  هب  یـسایس  صاـخ  یاـه  شیارگ اـب  دـیتاسا 

.دوش هشدخ  راچد  روشک  یملع  هدنیآ  هاگشناد و  ناش  رابخا ، نیا  تحص  تروص  رد  هک 
یسایس بیکرت  رییغت  فده  هب  یملع  یاه  تأیه یاضعا  هدرتسگ  یاه  بذج هک  دوش  یم هتفگ  ریخا  ساسا  نیمه  رب 

هدکـشناد رد  هدـش  هدینـش  دروم ، کـی  رد  اـهنت  ساـسا  نیمه  رب  تسا و  ناـیرج  رد  تلود  رخآ  لاـس  یط  اـه ، هاگـشناد
، وضع اب ۱۷  یسانش  هعماج هورگ  هب  ناهگان  لاس ، کی  یط  یسانش ، هعماج هورگ  رد  نارهت و  هاگشناد  یعامتجا  مولع 
ًاـقیمع و هک  یا  هدـمع لـئاسم  مرگاـمرگ  رد  هک  تـسا  تباـب  نآ  زا  عوـضوم  نـیا  یلم  تـیمها  دوش ! یم هفاـضا  وـضع   ۱۰

دیلوت یارب  وپاکت  هب  ار  ایند  یعامتجا  مولع  لئاسم ، نیا  هک  یلاح  رد  و  دنراد ، یعامتجا  مولع  یگدیسر  هب  زاین  ًاعیرس ،
یعامتجا مولع  هدکـشناد  زا  اه ، میرحت یدـعبدنچ  هلأسم  اب  ناریا  هعماج  یریگرد  یاغوغ  هنایم  رد  ای  هدـنکفا ؛ لح  هار 

 



ام زا  ماـهبا ، رپ  مادــم و  اـج ، نآ اـج و  نـیا ددرگ ، یم بجوـم  هـک  دــسر  یم شوـگ  هـب  یبـیرغ  یاهادــص  نارهت ، هاگــشناد 
روـهمج سیئر هاگدـید  زا  هـک  هام ۱۳۹۶  ید یاـه  یمارآاـن رد  تسا »؟ ربـخ  هـچ  یعاـمتجا  موـلع  هدکـشناد  رد  : » دنـسرپب

ارجام یاپ  کی  نارهت  هاگـشناد  یعامتجا  مولع  هدکـشناد  درک ، یرج  تلم  رب  راشف  لامعا  یارب  ار  ناییاکیرمآ  یناحور ،
کی هدکـشناد  نیا  زین  باـجح  ینآرق  مکح  هیلع  ناـضمر ۱۳۹۸  یاـه  بوشآ رد  رگید ، یهجو  زا  نینچمه ، تسا ؛ هدوب 

.تسا هدوب  لئاسم  یاپ 
.تسا هدش  یتاقافتا  نینچ  هب  رجنم  هک  درذگ »؟ یم هچ  نارهت  هاگشناد  یعامتجا  مولع  هدکشناد  رد   » ًاقیقد یلو 

یو دوش ؛» یمن هرادا  بوخ  یعامتجا ، مولع  هدکـشناد  : » هک دیوگ  یم لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  هاگـشناد  دـیتاسا  زا  یکی 
هک تـسا  هدـش  یبـلط  حالــصا نارکفنــشور  لـفحم  نـیرخآ  هـب  لدـبم  یعاـمتجا ، موـلع  هدکــشناد  : » هـک تـسا  دــقتعم 

هدکـشناد : » هک تسا  نیا  خساپ  نیرت  قیمع هرخالاب ، و  دنا ،» هدشن هدـنهانپ  هسنارف  ای  ناتـسلگنا  ای  اکیرمآ  هب  زونه “ ”
یاه شخرچ یعامتجا و  تالوحت  عوقو  دهاوخ  یمن و  تسا ، یرکفنشور  هنهک  رایـسب  یاه  مگد ریـسا  یعامتجا ، مولع 

«. دسانشب تیمسر  هب  ار  ناهج  ناریا و  رد  میظع  یرکف 
یملع تأیه  وضع  ناونع  هب  ام  زا  یلم  ناگبخن  حطـس  رد  مادم و  هک  یتالاؤس  هب  خـساپ  رد  دـنیوگ  یم دـیتاسا  زا  یخرب 

.تفگ خساپ  ناوت  یم حطس  هس  هب  تسا ؟ ربخ  هچ  اج  نآ هک  دوش  یم هدیسرپ  یعامتجا  مولع  هدکشناد 
یا هـفرح یلخاد و  لـئاسم  یعاـمتجا ، موـلع  هدکــشناد  لــئاسم  اــیآ  تـفگ ؟ خــساپ  لاؤـس  نـیا  هـب  دــیاب  ارچ  ًالــصا  یلو 

، ناـمگ یب هـلب ، دـنوش ؟ لـح  موـلع  ترازو  نورد  رد  اـی  هاگــشناد  نورد  رد  اـی  هدکــشناد  نـیا  نورد  رد  دـیاب  هـک  دنتــسه 
دوش و یمن لح  یتقو  عوضوم ، یلو  دنوش ؛ لصف  لح و  یا  هفرح یاه  هطیح نورد  رد  دیاب  هک  دنتسه  یلئاسم  اه  نیا

نیا روـشک ، یـسایس  فـلتخم  حوطـس  رد  هاگـشناد و  نوریب  رد  تقو  نآ  دـنک ، یم زیر  رـس  یا  هفرح هـطیح  زا  نوریب  هـب 
نیا لـئاسم  اـهنت  هـن  دـیوگ : یم هاگــشناد  داتــسا  نـیا  تـسا ؟ ربـخ  هـچ  اـجنآ  هـک  دوـش  یم هتــشاذگ  اـم  لــباقم  شــسرپ 

هک یروط  دـندرگ ، یم یلم  یاه  بیـسآ هب  رجنم  هکلب  دـنوش ، یمن لح  یا  هفرح هویـش  هب  نامزاس و  نورد  رد  هدکـشناد 
مولعم ًاـتیاهن  دـنک و  یم مـالعا  هاـــم ۱۳۹۶  ید رد  ار  لاـس ۱۳۹۷  یداـصتقا  مـیظع  نارحب  هـشیر  روـشک ، روـهمج  سیئر 
نارهت هاگـشناد  یعاـمتجا  موـلع  هدکـشناد  رد  مهبم ، فدـه و  یب یاـه  بوـشآ نیا  مـهم  تباـث و  یاـپ  کـی  هـک  دوـش  یم

.تسا هدوب 
حطس تسا »؟ * ربـخ  هچ  یعاـمتجا  مولع  هدکـشناد  رد  : » دـسرپب هک  داد  قح  مه  یمومع  بطاـخم  هب  دوـش  یم سپ ،
طوبرم هدکـشناد  زا  نوریب  یاـه  شـسرپ هب  هک  اـجنآ  اـت  دوش  یمن هرادا  بوـخ  یعاـمتجا ، موـلع  هدکـشناد  شاـکنک : لوا 

.تسین هدننک  نارگن  یعامتجا  مولع  هدکشناد  یگنهرف  عضو  هزادنا  هب  زیچ  چیه  تسا ،
یهاوـگ دـنک ، یم هـئارا  یا  هرواـشم تامدـخ  سورد و  فـلتخم  یاـه  هدکــشناد رد  هـک  نارهت  هاگــشناد  نارواـشم  زا  یکی 

رت میخدـب هاگـشناد  نیا  یاـه  هدکـشناد ریاـس  زا  نارهت  هاگـشناد  یعاـمتجا  مولع  هدکـشناد  یگنهرف  عـضو  هک  دـهد  یم
نیا یامعز  یهارمه  هب  وا  درک و  یرکف  نآ  یارب  دیاب  تسا و  هدش  یـسرد  روما  حیحـص  دربشیپ  لخم  هک  یروط  تسا !

.درادن یدیما  هدکشناد 
ات یکـشزپ  ناور ناتـسرامیب  رد  یرتـسب  ددـعتم  دراوم  هب  ار  راـک  لـئاسم ، زا  یعونتم  فـیط  تسا ؛ نارگن  زوـسلد  رواـشم 
ود ره  هک  هدزاود  هدزای و  هنیباک  مولع  یلاوتم  یارزو  باختنا  هب  دیاب  تباب  نیا  زا  و  تسا ، هدناسر  یـشکدوخ  هب  مادـقا 

موـلع هدکــشناد  تساـیر  یداـمتم ، ناـیلاس  یارب  هتــشذگ ، نـیا  زا  تـفگ ! کـیربت  دـنا ، هدـش هدـیزگرب  هدکــشناد  نـیا  زا 
نیا هلمجلا  یف هک  تسا  هدوب  ییور  هنایم ًامومع  هبتر و  یلاع نارایـشناد  ناداتـسا و  هدـهع  رب  نارهت  هاگـشناد  یعامتجا 
لیم دنت  یـسایس  یاه  شیارگ اب  یرایداتـسا  هب  تمـس ، نیا  ریخا ، یاه  لاس یط  یلو  دـنا ، هدـنار شیپ  هب  ار  هدکـشناد 

.تسا هدناسر  رایسب  بیسآ  هدکشناد  ماجسنا  تدحو و  هب  هک  هدرک 
لوزن هـب  ور  بساـنمان و  رایــسب  حطــس  رد  ار  هدکــشناد  هرادا  عـضو  زین  هاگــشناد  تـیفیک  یباــیزرا  زکرم  یباــیزرا  جــیاتن 

.دنک یم شجنس 
دروخ یم مشچ  هب  زین  لیذ  یاـه  تیریدـم حطـس  رد  یمهم  یاـه  ییاـسران هدکـشناد ، سأر  رد  لاـح  عضو و  نیا  عبت  هب 

، دـشاب هتـشاد  هعماج  ریـسم  نییعت  رد  یروحم  یـشقن  هکنآ  یاج  هب  هدکـشناد ، نیا  اـت  دـنک  یم کـمک  عومجم ، رد  هک 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۹طباور 



.دریگ رارق  هدکشناد  زا  جراخ  یسایس  یاهورین  ریثأت  تحت  دوخ ،
بحاـص و  یملع ، نیگنــس  تهاـجو  اـب  ییاـه  هرهچ هدـهع  رب  یهاگــشناد  یاهدـحاو  تیریدـم  هـک  دـنک  یم مـکح  ریبدــت 

رب تیریدـم  دـیاب  تلاح  نیرتهب  رد  لاصخ ، نیا  رب  هوالع  یعامتجا ، مولع  هدکـشناد  دروم  رد  و  دـشاب ؛ رایـسب  تایبرجت 
.دوش هدرپس  یعامتجا  دامتعا  دروم  عجرم و  هرهچ  کی  هدهع 

یعامتجا مولع  هدکـشناد  نوچمه  رایعم  هبتر و  یلاع یـشزومآ  دـحاو  کـی  تیریدـم  شنیزگ  رد  دـیاب  تلـصخ ، هس  نیا 
.تسا هدشن  لاحلا  یف هک  دوش ، ظاحل  نارهت  هاگشناد 

رد تـسا  هدـش  بـلط  حالـصا نارکفنـشور  رگنـس  نـیرخآ  هـب  لدـبم  یعاـمتجا ، موـلع  هدکـشناد  شاـکنک : مود  حطـس  *  
یلذـتبم حوطـس  رد  یگدز » برغ  » مه زوـنه  تسا ، هدـش  روآ  ماـن دـمحا  لآ  لـالج  کاـنبات  ماـن  هب  هک  یهارگرزب  هناتـسآ 

.یجراخ یاه  هجهل ات  هتفرگ  خرس » یرسور   » هتفشآ و ناوسیگ  تشرد و  لیبس  زا  دنز ؛ یم جوم 
« پچ  » هب یماخ ، یاـه  یرادرب هخـسن اـب  ًاصخـشم و  تسا و  نمااـن  نارهت ، هاگـشناد  یعاـمتجا  مولع  هدکـشناد  یاـضف 

.دراد شیارگ 
و داضت »  » تلاصا هب  هدیقع  هراومه  دـنتخاس ، لاس ۱۳۷۶  رد  ار  یبلط  حالصا یلصا  یاه  هتـسه هک  پچ  نارکفنـشور 

.دنا هتشاد اضف » ندرک  یشبنج  ، » ناشدوخ لقن  هب 
لاکیدار دروخرب  نایرج  رد  هک  دنا  هتفرگ رظن  رد  یشتآ  هباثم  هب  هراومه  ار  هعماج  یلماکت  دنور  اه ، نآ یرظن ، ظاحل  هب 

.دوشب یخیرات  لماکت  بجوم  اهورین ، راب  تنوشخ و 
یاـه مـگد ساــسا  رب  اــت  دــنا  هدــیزرو رارــصا  یعاــمتجا  یاــضف  ندرک » یــشبنج   » هـب مادــم ، نارکفنــشور ، تـسد  نـیا 

.دوش هدنار  شیپ  هب  دوخ  هب  دوخ  هعماج  یسکرام ،
رپ یبـصع و  یعاـمتجا  تیعـضو  کـی  اـب  دـنک ، یم لـمحت  ار  نآ  ضراوع  اـم ، هعماـج  مه  زوـنه  هک  رکف  زرط  نیا  لـصاح 

.دوش یم رخسمت  یتح  ینابرق و  مظن ، هدعاق و  یسانشردق و  نآ ، رد  هک  میهجاوم  شنت 
رایـسب دراد ، مظن  هدـعاق و  یـسانشردق و  یاـه  شزرا هب  یرتـشیب  یگتـسباو  هک  یملع  داـهن  کـی  رد  شرگن  نـیا  باـتزاب 

.تسا رترگناریو 
ییوجشناد تنواعم  بناج  زا  زور  نآ  یادرف  و  دهد ، رس  تناها  دایرف  هاگشناد  هبتر  یلاع داتسا  رس  رب  ییوجـشناد  رگا 

مظن هدعاق و  یسانشردق و  دریگ ، رارق  میرکت  دروم  دراد ، هدهع  رب  ار  هدکشناد  تسایر  تمس  زورما  هک  هدکشناد  تقو 
.دور یم فک  زا  هک  تسا 

، بـالقنا مظعم  ربـهر  یناـمز ، تـسا  یرکفنـشور  یاـه  مـگد ریـسا  یعاـمتجا ، موـلع  هدکـشناد  شاـکنک : موـس  حطــس  * 
نایوجــشناد زا  لاـح ، نـیع  رد  و  دـندناوخارف ، روـشک  رد  یــسایس  یرگ  هبلاـطم یداـقن و  یهد و  طـخ هـب  ار  نایوجــشناد 

.دنتشاد هیالگ  نک » غولش »
هدنـسب یزاس  هتفـشآ هب  نک ،» غولـش « ؛ ندوب نک » غولـش  » و یوس ، کی  زا  یرگ » هبلاـطم یداـقن و   » ناـیم تسا  قرف 

.دناد یمن نشور ، هبلاطم  زادنا و  مشچ کی  ندوشگ  هب  دهعتم  ار  دوخ  دنک و  یم
.دهد هئارا  روما  دوبهب  یارب  یریسم  هک  نآ  نودب  دنک ، یم داجیا  شاشتغا  یگتفشآ و  اهنت  وا 

موـلع هدکــشناد  رد  اـضف » ندرک  یــشبنج   » هـب هقـالع  و  پـچ »  » ماـخ هـنیمز  نآ  اـب  هـک  مـینک  ناــعذا  دــیاب  فســألا  عـم
ندوـب نـک » غولــش  » زا یریذــپان  یریــس شیارگ  اـب  یعاـمتجا  موـلع  هدکــشناد  رد  اـم  هـک  تـسا  نآ  لـصاح ، یعاـمتجا ،

.میتسه هجاوم 
.دهاوخ یمن ینادنچ  یرکف  ناوت  یلو  دبلط ، یم یدایز  یمسج  یژرنا  ندوب ، نک » غولش »

یدوخ هب  دوخ  یاهدـنیآرف  هکلب  وا  دوخ  هن  پچ ،»  » ماخ لوق  هب  اـت  دـنک ، بارخ  ار  روما  اـت  دراد  شیارگ  نک ،» غولـش »
دیاـب هچ  نآ یارب  ینـشور  رکف  هاـگ  چـیه نیا ، رب  اـنب  دـنزاسب ! دوـخ ، هب  دوـخ  ار  هدـش  ناریو  روـما  دـنتفیب و  راـک  هب  خـیرات 
تسد یدنمشناد  ساسحا  پچ ،» نک  غولـش  » کی هب  دوز  یلیخ  هک  تسا  رارق  نیا  زا  درادن ، دوش  اه  یبارخ نیزگیاج 

.دهد یم
قطنم و رکف و  یهاگـشناد ، طـیحم  کـی  رد  یتقو  تنوشخ »! : » دـناد یم دـنادب  دـیاب  هچ  نآ  همه  هک  دـنک  یم ناـمگ  وا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۰طباور 



شزرا نیزگیاــج  اــه  یرگن یحطــس هـک  دوــش  یم نآ  هجیتــن  دور ، اــنف  هـب  بــیترت  نیدــب  مــظن ، هدــعاق و  یــسانشردق و 
.دنریگ یم ار  یهوژپ  قمع

هک ینارکفنـشور  هـب  تبــسن  مادـم  یاهدـیلقت  یرکف ، ظاـحل  هـب  و  مرف ، تـخیر و  رد  عاـجترا  یوـحن  یرهاـظ ، ظاـحل  هـب 
کارتـشا هـجو  هـک  یتادراو  نارکفنـشور  زا  هناروـکروک  ساـبتقا  ددرگ ؛ یم ریگ  نـماد دـنوش ، یم یفرعم  اـت  ود  یکی  یلاـس 

ایند هک  یراـع  یب لـبط  رب  نزب  : » هک تسا  نـیا  ناشراعـش  یتعیرـش  یلع  رتـکد  موـحرم  لوـق  هـب  هـک  نـیا  دـنراد ؛ یتباـث 
«. داب داسف و  زج  تسین 

زین روشک  رگید  یاه  هاگشناد یاه و  هدکشناد رد  هدادن و  خر  یعامتجا  مولع  هدکشناد  رد  اهنت  قافتا  نیا  تسا  ینتفگ 
.تسا هدمآ  هب  همادا  رد  هک  هتفرگ  تروص  یتاقافتا  نینچ 

بآ یسدنهم  نارهت  هاگشناد  رفن  ۱ -  ۱۰۱ هتشذگ : نمهب  بذج  مالعا  رد  طقف  نارهت : هاگشناد  یاه  شریذپ  عومجم  * 
داصتقا یداـصتقا  مولع  نارهت  هاگـشناد   - ۳ یبرع ۱   ناـبز  یمجرتم  یبرع  ناـبز  نارهت  هاگـشناد  - ۲ یبآ ۱   یاه  هزاـس 
داـصتقا یداـصتقا  مولع  نارهت  هاگـشناد   - ۵ تـسیز ۱   طـیحم  داـصتقا  یداـصتقا  موـلع  نارهت  هاگـشناد   - ۴ هعسوت ۱  

یندب و تیبرت  نارهت  هاگـشناد   - ۷ یشزرو ۱   یـسانش  ناور  یـشزرو  مولع  یندب و  تیبرت  نارهت  هاگـشناد  - ۶ یژرنا ۱  
ییایلاتیا ۱ ناـبز  نارهت  هاگـشناد   ۹ ینیچ ۱   تایبدا  ینیچ  ناـبز  نارهت  هاگـشناد  - ۸ یشزرو ۱   تیریدم  یـشزرو  مولع 
-۱۲ اــیرد ۱   کــیزیف  یکیزیف  یــسانش  سوناــیقا  نارهت  هاگــشناد  کــیرتکلاوئژ ۱ ۱۱ - کــیزیفوئژ  نارهت  هاگــشناد  -  ۱۰
-۱۴ یـسانش ۱   هعماـج  یــسانش  هعماـج  نارهت  هاگــشناد  - ۱۳ یعاـمتجا ۱   لـئاسم  یـسانش  هعماـج  نارهت  هاگــشناد 

للملا نیب  قوقح  للملا  نیب  قوقح  نارهت  هاگشناد  - ۱۵ یضایر ۱   یسانش  تیعمج  یسانش  تیعمج  نارهت  هاگشناد 
 - یعونصم شوه  رتویپماک  یـسدنهم  نارهت  هاگـشناد   ۱۷ عیانص ۱   یسدنهم  عیانص  یـسدنهم  نارهت  هاگـشناد  - ۱۶   ۱

یراذگتسایس یناگرزاب  تیریدم  نارهت  هاگـشناد  - ۱۹ ینیرفآراک ۱   ینیرفآراک  نارهت  هاگـشناد  - ۱۸ تـینما ۱   رازفا -  مرن 
همانرب یا  هقطنم  یزیر  همانرب  نارهت  هاگشناد  کینورتکلا ۱ ۲۱  راک  بسک و  ینیرفآراک  نارهت  هاگـشناد  - ۲۰ یناگرزاب ۱  

یرامعم ۱ یرامعم  نارهت  هاگـشناد  - ۲۳ یرهش ۱   تیریدم  یرهـش  تیریدم  نارهت  هاگـشناد   ۲۲ یا ۱   هـقطنم  یزیر 
نارهت هاگشناد  - ۲۶ یزاس ۲   همـسجم  یزاس  همـسجم  نارهت  هاگـشناد   ۲۵ یشاقن ۲   یـشاقن  نارهت  هاگـشناد  -  ۲۴

-۲۹ کـیفارگ ۱   کـیفارگ  نارهت  هاگـشناد  - ۲۸ یـساکع ۱   یـساکع  نارهت  هاگـشناد  - ۲۷ یزاسریوصت ۲   یزاـسریوصت 
امنیـس ۱ ۳۱ امنیــس  نارهت  هاگــشناد   ۳۰   ۱ کرحتم ) ریوــصت   ) نـشیمینا کرحتم ) ریوــصت   ) نـشیمینا نارهت  هاگــشناد 
تخاس ۱ تیریدم  یسدنهم و  نارمع  یسدنهم  نارهت  هاگشناد  - ۳۲ شیارگ ۱   نودب  یدربراک  یضایر  نارهت  هاگشناد 

هاگشناد - ۳۵ اه ۱   شیارگ  همه  عیانص  یـسدنهم  نارهت  هاگـشناد  - ۳۴   ۱ رتویپماک   یسدنهم  نارهت  هاگـشناد  -  ۳۳
تیزوپماک ۱ داوم -  ویاب  رمیلپ  یسدنهم  نارهت  هاگـشناد  - ۳۶ اه ۱   شیارگ  همه  ( MBA  ) راک بسک و  تیریدـم  نارهت 
-۳۹ یراــفح ۱   تـفن  یــسدنهم  نارهت  هاگــشناد  - ۳۸ یمیـش ۱   یـسدنهم  یمیــش  یــسدنهم  نارهت  هاگــشناد  -  ۳۷

هاگشناد تفن ۱ ۴۱ - فاشتکا  تفن  یـسدنهم  نارهت  هاگـشناد  - ۴۰ رمیلپ ۱   یسدنهم  رمیلپ  یـسدنهم  نارهت  هاگـشناد 
هاگشناد - ۴۳ یکشزپ ۱   یسدنهم  یکشزپ  یـسدنهم  نارهت  هاگـشناد  - ۴۲ ندعم ۱   جارختسا  ندعم  یـسدنهم  نارهت 

-۴۵ دـیلوت ۱   تخاـس و  کـیناکم  یـسدنهم  نارهت  هاگــشناد  - ۴۴ یژرنا ۱   یترارح و  موـلع  کــیناکم  یــسدنهم  نارهت 
 - کـینورتکلا تارباـخم -  قرب  یـسدنهم  نارهت  هاگـشناد   ۴۶ کاـخ ۱   یگدولآ  تسیز  طـیحم  یـسدنهم  نارهت  هاگـشناد 

یسدنهم نارهت  هاگشناد  - ۴۷ نما ۲   یاهمتسیس  هکبش و  لاتیجید -  یاهمتسیس  - یکشزپ یـسدنهم  لرتنک -  تردق - 
هکبــش و کـبتابر -  یعونــصم و  شوـه  رازفا -  مرن  یرتویپماـک -  یاـه  متــسیس  یراـمعم  تاـعالطا -  یرواــنف  رتویپماــک 

حالصا کیتنژ و  نارهت  هاگشناد  - ۴۹ ناگدننکراوخشن ۱   هیذغت  ماد  هیذغت  نارهت  هاگـشناد  - ۴۸ نما ۲   یاه  متسیس 
نارهت هاگــشناد  هـقطنم ۱ ۵۱ - یرهــش و  داـصتقا  یداــصتقا  موـلع  نارهت  هاگــشناد  - ۵۰ یلوــکلوم ۱   کــیتنژ  ماد  داژن 

هاگشناد - ۵۳ اـه ۱   شیارگ  همه  ییایناپـسا  ناـبز  نارهت  هاگـشناد  - ۵۲ ایـساروا ۲   ایـسآ - قرـش  یا  هقطنم  تاعلاطم 
هلزلز نارهت  هاگـشناد  - ۵۵ وج ۱   یمیـش  یـسانش  اوه  نارهت  هاگـشناد  - ۵۴ ینیچ ۱   ناـبز  شزوـمآ  ینیچ  ناـبز  نارهت 

هعماـج نارهت  هاگــشناد  - ۵۶ نـیمز ۱   موـلع  اـی  سناـسنیمول  شور  هـب  یباـی  نـس  شیارگ  اــی  یــسانش  هـلزلز  یــسانش 
هعسوت ۱ تاعلاطم  یداصتقا و  یسانش  هعماج  یسانش  هعماج  نارهت  هاگشناد  - ۵۷ یعامتجا ۱   یسانشناور  یسانش 

 



مسیروـت و یعاـمتجا  یزیر  هماــنرب  نارهت  هاگــشناد  - ۵۹ تـیعمج ۱   داـصتقا  یـسانش  تـیعمج  نارهت  هاگــشناد  -  ۵۸
یعامتجا مولع  نارهت  هاگـشناد  تمالـس ۱ ۶۱ - تاطابترا  یعامتجا  تاطابترا  نارهت  هاگـشناد  - ۶۰ یعامتجا ۱   تسایس 

بسک ینیرفآراک  نارهت  هاگشناد  - ۶۳ یمالسا ۱   ندمت  خیرات و  یسانش  هعیش  نارهت  هاگشناد  - ۶۲ یسانش ۱   ناسنا 
همه یرهش  یزیر  همانرب  نارهت  هاگـشناد  - ۶۵ ینیرفآراک ۱   یرگ  یبرم  ینیرفآراک  نارهت  هاگـشناد  - ۶۴ دیدج ۱   راک  و 

یرگیزاــب و یرگیزاــب  نارهت  هاگــشناد  - ۶۷ اــه ۱   شیارگ  هــمه  یرهـــش  یحارط  نارهت  هاگـــشناد  - ۶۶ اــه ۱   شیارگ 
یحارط هنحـص  یحارط  نارهت  هاگـشناد  - ۶۹ یکـسورع ۱   شیامن  یکـسورع  شیامن  نارهت  هاگـشناد  - ۶۸ ینادرگراک ۱  

هاگشناد یرادار ۱ ۷۱ - یجنـس  لخادـت  یربواـن -  کـیمانیدوئژ -  یرادرب  هـشقن  یـسدنهم  نارهت  هاگـشناد  - ۷۰ هنحص ۱  
- یراـمعم یرتـمارگوتف  بآ -  ریز  یرتـمارگوتف   - یتعنـص یرتـمارگوتف   - یرتـمارگوتف رادار  یرادرب  هشقن  یـسدنهم  نارهت 

نارهت هاگشناد  - ۷۳ نیمز ۱   هرادا  یاه  متسیس یرادرب  هشقن  یسدنهم  نارهت  هاگشناد  - ۷۲ یرادار ۱   رود  زا  شجنس 
یزاسوراد ۱ یژولونکتویب -  یمیـش  یـسدنهم  نارهت  هاگـشناد  - ۷۴ دنیآرف ۱   یحارط  کیمانیدومرت -  یمیـش  یـسدنهم 

.Industry ۴ هداد ، ملع  تالیهست  تیریدم  هژورپ ، تیریدم  نارهت  هاگشناد  -  ۷۵
-۷۷ اه ۱   شیارگ  هیلک  کیتسجل  نیمات و  هریجنز  عیانص -  یـسدنهم  نارهت  هاگـشناد  - ۷۶ یلاتیجید ۱   یگنوگرگد  ۰ و 

یسدنهم نارهت  هاگشناد  - ۷۸ اه ۱   شیارگ  هیلک  یژرنا  یزیر  همانرب  تیریدـم و  تاـیلمع ، رد  قیقحت  نارهت  هاگـشناد 
طیحم یژرنا و  تــسیز  طــیحم  یــسدنهم  نارهت  هاگــشناد   ۷۹ تاـشاعترا ۱   لرتـنک و   - کـیمانید تادــماج -  کــیناکم 

هاگشناد تـسیز ۱ ۸۱ - طـیحم  تشادــهب و  ینمیا ، تـسیز  طـیحم  تشادــهب و  ینمیا ، نارهت  هاگــشناد  - ۸۰ تسیز ۱  
کیتاـمروفناویب نارهت  هاگـشناد  - ۸۳ کـیزیف ۱   وـیب  کـیزیف  وـیب  نارهت  هاگــشناد  - ۸۲ یمیـشویب ۱   یمیـش  وـیب  نارهت 

شناد تاعالطا و  ملع  نارهت  هاگـشناد  - ۸۵ یـسانش ۱   شناد  تاعالطا و  ملع  نارهت  هاگـشناد  - ۸۴ کیتامروفناویب ۱  
ناهج رنه  خـیرات  رنه  خـیرات  نارهت  هاگـشناد  - ۸۷ یتعنـص ۱   یحارط  یتعنـص  یحارط  نارهت  هاگـشناد   ۸۶ یسانش ۱  

یروانف تیریدم  نارهت  هاگشناد  - ۸۹ یمالسا ۱   رنه  یلیلحت  یقیبطت  خیرات  رنه  خیرات  نارهت  هاگشناد  - ۸۸ مالسا ۱  
کیزیف نارهت  هاگـشناد  یعفاـش ۱ ۹۱ - هقف  یعفاـش  هـقف  نارهت  هاگـشناد  - ۹۰ تاعالطا ۲   یروانف  تیریدـم  تاـعالطا 
تـسیز نارهت  هاگـشناد  - ۹۲ یا ۲   هتــسه  یداــینب  تارذ  یموـجن -  کــیزیف  شنارگ و  یلوـکلوم -  یمتا   - لاــگچ هداــم 
ینژوـلیف صــصخت  یروناـج  موـلع  - یتخاـسزاب یکــشزپ  یداـینب و  یاهلولــس  صــصخت  - یروناـج موـلع  ینیوـکت  یــسانش 

نید هفـسلف  نارهت  هاگـشناد  - ۹۳ یطیحم ۱   یژوـلویبورکیم  اـی  یبرکیم  یژوـلوکا  صـصخت  یژوـلویبورکیم - یلوـکلم -
هاگشناد رفن ۱ -  ۲۳ هتـشذگ : نمهب  بذج  مالعا  رد  همالع : هاگشناد  یاه  شریذپ  عومجم  *  ۱۰۱ عمج : نید ۱  هفسلف 

تایبدا نابز و  ییایناپسا  نابز  ییابطابط  همالع  هاگشناد  - ۲ یکرت ۱   رصاعم  تایبدا  یلوبناتسا  یکرت  ییابطابط  همالع 
ناــبز یمجرتــم  هــمجرت -  هــمجرت  تاــعلاطم  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  - ۳ ییایناپـسا ۱   ناـبز  یمجرتـم  - ییایناپــسا
ناـبز ییاـبطابط  همالع  هاگـشناد  - ۵ ینیچ ۱   ناــبز  شزوـمآ  ینیچ  ناــبز  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  - ۴ یـسیلگنا ۱  
طیحم یزرواـشک و  یژرنا ، داـصتقا  داـصتقا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  - ۶ یقیبطت ۱   تاـیبدا  / یـسانش همجرت  هسنارف 

-۸ یندـم ۱   قوقح  ، یمالـسا قوقح  یندـم ، یـسرداد  نییآ  یـصوصخ  قوـقح  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد   ۷ تسیز ۱  
مـــالک نـــید و   ، هفــــسلف ثحاـــبم  زا  یفاـــک  عـــالطا   ) یــــسانشناور ینیلاــــب  یــــسانشناور  ییاــــبطابط  همـالع  هاگــشناد 
شیارگ همه  ییانثتسا  ناکدوک  یسانشناور  ییابطابط  همالع  هاگشناد  - ۹ ینامزاس ۱   یتعنص و  یسانشناور  (/ یمالسا
هرواـشم ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  اــه ۱ ۱۱ - شیارگ  هــمه  شرورپ  شزوــمآ و  ییاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  - ۱۰ اـه ۱  

هزوـح اـب  راـمآ  ریمو /  گرم  یـسانش  تیعمج  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  - ۱۲ یلغـش ۲   هرواشم  یـشخبناوت و  هرواـشم 
هاگشناد  ۱۴ اه ۱   شیارگ  همه  یعامتجا  یراکددـم  ییابطابط  همالع  هاگشناد  - ۱۳ یسانش ۱   تیعمج  اب  طبترم  یاه 

-۱۵ یرـصب ۱   تاـطابترا  - اـه یا  هناـسر  دـنچ  / لاـتیجید یموـمع  طـباور  - یموـمع طـباور  یموـمع  طـباور  ییاـبطابط  همالع 
همالع هاگـشناد  - ۱۶ یعونــصم ۱   شوــه  یتخانــش و  موــلع  تاــطابترا -  تاــطابترا  موــلع  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد 

ییاـبطابط همالع  هاگـشناد  - ۱۷ هناــسر ۲   تیریدــم  یحارط - کــیفارگ و  یراــگن - هماــنزور  یراــگن  هماــنزور  ییاــبطابط 
تایلمع ای  دیلوت  یراکتبا -) ارف  یاه  متیروگلا  یزاس و  هیبش   ) تایلمع رد  قیقحت  عیانص -  یسدنهم  یتعنـص  تیریدم 
هاگشناد - ۱۹ اـه ۱   شیارگ  هـمه  هـمیب  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  - ۱۸ رازفا ۲   مرن  یــسدنهم  اـی  تاـعالطا  یرواــنف  - 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۲طباور 



یرادــباسح ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  - ۲۰ یناــملآ ۱   تاــیبدا  هــمجرت ، شزوــمآ ، یناــملآ  ناـــبز  ییاـــبطابط  همالع 
رفن ۱-  ۲۶ هتـشذگ : نمهب  بذـج  مـالعا  رد  یتـشهب : دیهـش  هاگـشناد  یاـه  شریذـپ  عومجم  عمج ۲۳  * یرادباسح ۱ 

تارذ کـیزیف  کـیزیف  یتـشهب  دیهـش  هاگـشناد  یـسیلگنا ۱ ۲ - ناـیبدا  ناـبز و  یـسیلگنا  ناـبز  یتشهب  دیهـش  هاگـشناد 
یـسدنهم یتـشهب  دیهــش  هاگــشناد  یعونــصم ۱ ۴ - شوـه  یعونــصم  شوـه  یتــشهب  دیهــش  هاگــشناد  یداـینب ۱ ۳ -

یتشهب دیهـش  هاگـشناد  رتویپماـک ۱ ۶ - یراـمعم  رتویپماـک  یـسدنهم  یتشهب  دیهـش  هاگـشناد  رازفا ۱ ۵ - مرن  رتویپماــک 
اهانب ءایحا  تمرم و  یتشهب  دیهش  هاگشناد  یرامعم ۱ ۸ - یرامعم  یتشهب  دیهش  هاگشناد  یجنسمیب ۱ ۷ - یجنسمیب 

یصوصخ قوقح  قوقح  یتشهب  دیهش  هاگشناد  - ۹ یخیرات ۱   یاه  تفاب  اهانب و  ءایحا  تمرم و  یخیرات  یاه  تفاب  و 
اه ۲ ۱۲- شیارگ  همه  داـصتقا  یتشهب  دیهـش  هاگـشناد  للملا ۱ ۱۱ - نیب  تراـجت  قوقح  یتشهب  دیهـش  هاگـشناد  - ۱۰ ۱

للم ندمت  خـیرات و  مالـسا  خـیرات  یتشهب  دیهـش  هاگـشناد  یتیبرت ۱ ۱۳ - مولع  یتـیبرت  مولع  یتـشهب  دیهـش  هاگـشناد 
یدربراک یضایر  یتشهب  دیهش  هاگشناد  باصعا ۱ ۱۵ - مولع  یکشزپ  یسدنهم  یتشهب  دیهش  هاگـشناد  یمالسا ۱ ۱۴ -
هاگشناد اهاتـسور ۱ ۱۷ - یناداـبآ  نارمع و  ییاتـسور  یزیر  هماـنرب  اـیفارغج و  یتشهب  دیهـش  هاگـشناد  یتعنـص ۱ ۱۶ - و 
یتشهب دیهـش  هاگـشناد  یـشزرو ۱ ۱۸ - یرواـنف  یتخانـش و  یراـتفر  مولع  یـشزرو  موـلع  یندـب و  تیبرت  یتـشهب  دـیهش 

اـضف اوـه و  یــسدنهم  یتـشهب  دیهــش  هاگــشناد  یــسانش ۱ ۱۹ - لیــسف  یــسانش /  هـنیچ  کــینوتکت /  یــسانش  نــیمز 
یتشهب دیهش  هاگشناد  لرتنک ۲ ۲۰ - زاورپ و  کیمانید  ییاوه -  یاه  هزاس  یحارط  کیمانیدوریآ -  ییاـضف -  یـسدنهم 

دیهش هاگشناد  - ۲۲ تخوس ۱   هخرچ  یا  هتسه  یـسدنهم  یتشهب  دیهـش  هاگـشناد  کینکتوئژ ۱ ۲۱ - نارمع  یـسدنهم 
دیهش هاگشناد  - ۲۴ یداب ۱   یاه  یژرنا  کـیناکم  یـسدنهم  یتشهب  دیهـش  هاگـشناد  - ۲۳ تمرم ۱   یراـمعم  یتشهب 
نمهب بذج  مالعا  رد  سردم : تیبرت  هاگـشناد  یاه  شریذپ  عومجم  عمج ۲۶  * ییاذغداوم ۱  یژولویبورکیم  یتشهب 

ناتساب سردم  تیبرت  هاگشناد  شیارگ ۱ ۲ - نودب  هعسوت  ناریا و  داصتقا  سردم  تیبرت  هاگشناد  رفن ۱ -  ۷۰ هتشذگ :
هاگشناد نیمزرـس ۱ ۴ - شیامآ  یرهـش  یزیر  همانرب  اـیفارغج و  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  خـیرات ۱ ۳ - زا  شیپ  یـسانش 

یـسرد ۱ ۶- یزیر  همانرب  یتیبرت  مولع  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  یتخانش ۱ ۵ - یـسانشناور  یـسانشناور  سردم  تیبرت 
یژولویمدیپا ۱ ۸- یتسیز  رامآ  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  یمالسا ۱ ۷ - مالک  هفسلف و  هفـسلف  سردم  تیبرت  هاگـشناد 
ینیلاـب ۱ ۹- یاـه  هـنیمز  رب  دـیکات  اـب  یژولوتاـمه  نوـخ  کـناب  یهاگـشیامزآ و  یـسانش  نوـخ  سردـم  تـیبرت  هاگــشناد 

یـضایر سردـم  تـیبرت  هاگـشناد  یکـشزپ ۱ ۱۰ - یــسانش  سوریو  یکــشزپ  یــسانش  سوریو  سردـم  تـیبرت  هاگــشناد 
هیرظن رتویپماــک و  موــلع  سردــم  تـیبرت  هاگــشناد  یکیماـنید ۱ ۱۱ - یاـه  متــسیس  لیــسنارفید و  تـالداعم  یدربراــک 
تیبرت هاگــشناد  یهاـیگ ۱ ۱۳ - یژوـلویزیف  یهاـیگ  موـلع  سردــم  تـیبرت  هاگــشناد  اــه ۱ ۱۲ - شیارگ  هـمه  هبــساحم 

یسدنهم ( / ) هکبش یزاس  هنیهب  نویساموتا و  تیریدم ،  ) یاه صـصخت  اب  یرایبآ  یاه  هکبـش  یبآ  یاه  هزاس  سردم 
هب تمواـقم   ) یرتـمویب کـیتنژ  تاـتابن ) حالــصا   ) یهاـیگ یداژن  هـب  کـیتنژ و  سردــم  تـیبرت  هاگــشناد  - ۱۴ ۱ هناـخدور )

تیبرت هاگـشناد  یرتـمویب ۱ ۱۵ - کـیتنژ  یتـسیز / ) ریغ  یاهــشنت  هـب  تمواـقم   ) یرتـمویب کــیتنژ  یتـسیز / ) یاهــشنت 
ریذپ دیدجت  یاه  یژرنا  متسیسویب  کیناکم  سردم  تیبرت  هاگـشناد  اه ۱ ۱۶ - شیارگ  همه  یـشکهز  یرایبآ و  سردم 

یسدنهم سردم  تیبرت  هاگشناد  یکشزپ ۱ ۱۸  یسدنهم  یکشزپ  یـسدنهم  سردم  تیبرت  هاگـشناد  - ۱۷ ۱ لویسویب ) )
 - نارمع ییایرد  یاه  هزاس  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  نویسازیرمیلپ ۱ ۱۹ - زتنس و  صـصخت  نویـسازیرمیلپ  یاهدنیآرف 

هزاس سردم  تیبرت  هاگـشناد   ۲۰ ۱ نارمع ) یـسدنهم  یلیـصحت  هیاپ  اب  ) ردـنب یـسدنهم  صـصخت  اب  ییایرد  یاه  هزاس 
یاـه هزاـس  یحارط  یددـع ، تابـساحم  کیلوردـیه و  صــصخت  اـب  یکیلوردـیه  یاـه  هزاـس  نارمع -  یکیلوردـیه  یاـه 

اب یربارت  هار و  نارمع -  یربارت  هار و  سردــم  تـیبرت  هاگــشناد  - ۲۱ ۱ نارمع ) یـسدنهم  یلیـصحت  هیاپ  اب   ) یکیلوردـیه
 - نارمع بآ  یسدنهم  سردم  تیبرت  هاگشناد  - ۲۲ ۱ نارمع ) یسدنهم  یلیصحت  هیاپ  اب   ) یربارت هار و  ینمیا  صصخت 

سردم تیبرت  هاگـشناد  - ۲۳   ۱ نارمع ) یـسدنهم  یلیـصحت  هیاپ  اب   ) ینیمزریز یاـه  بآ  یزاـس  لدـم  صـصخت  اـب  بآ 
هزاس کیمانیدوریآ /  اضف  اوه و  یسدنهم  سردم  تیبرت  هاگشناد  یقارتحا ۱ ۲۴ - یاه  نایرج  قارتحا -  یژرنا  لیدبت 

یلمع هزوح  رد  لوبق  لباق  هقباس  اب   ) امنیس نشیمینا /  امنیس  نشیمینا و  سردم  تیبرت  هاگشناد  ییاوه ۱ ۲۵ - یاه 
سردــم تـیبرت  هاگــشناد  یا ۱ ۲۷ - هــقطنم  یزیر  هماـــنرب  یزاسرهـــش  سردـــم  تــیبرت  هاگـــشناد  - ۲۶ ۱ یزاـسملیف )

 



تیبرت هاگـشناد  کـیفارگ ۲ ۲۹ - کـیفارگ  سردـم  تـیبرت  هاگـشناد  یرگیزاـب ۱ ۲۸ - ینادرگراـک /  یرگیزاـب  ینادرگراــک و 
 / بآ قوـقح  یللملا /  نـیب  رــشب  قوـقح  لـلملا  نـیب  قوـقح  سردـم  تـیبرت  هاگــشناد  یـشاقن ۲ ۳۰ - یـشاقن  سردم 

تیبرت هاگشناد  یللملا ۱ ۳۲ - نیب  یناگرزاب  قوقح  یرکف  تیکلام  قوقح  سردم  تیبرت  هاگـشناد  یژرنا ۱ ۳۱ - قوقح 
نآرق و موـلع  ثیدـح  نآرق و  موـلع  سردــم  تـیبرت  هاگــشناد  یعاـمتجا ۱ ۳۳ - یاـه  شبنج  یـسانش  هعماـج  سردـم 

نودـب یلآ  یمیــش  سردـم  تـیبرت  هاگــشناد  شیارگ ۱ ۳۵  نودــب  یژولورتــپ  سردــم  تـیبرت  هاگــشناد  ثیدـح ۱ ۳۴ -
یندـعم یمیـش  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  شیارگ ۱ ۳۷ - نودـب  کـیزیف  یمیـش  سردـم  تـیبرت  هاگـشناد  شیارگ ۱ ۳۶ 
سردـم تیبرت  هاگـشناد  کـیتامروفناویب ۱ ۳۹ - یکـشزپ  یژوـلونکتویب  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  یفارگولاتسیرک ۱ ۳۸ -

یکشزپ ۱ ۴۱- یسانش  چراق  یکـشزپ  یـسانش  چراق  سردم  تیبرت  هاگـشناد  ینیلاب ۱ ۴۰ - یمیشویب  یکشزپ  یمیـشویب 
شیارگ اــب  ندــعم  یــسدنهم  ینیمزریز / جارختــسا  شیارگ  اــب  ندــعم  یــسدنهم  جارختــسا  سردــم  تــیبرت  هاگـــشناد 

زا تظافح  یگدروخ و  تازلف  زا  تظافح  یگدروخ و  سردم  تیبرت  هاگـشناد  تالآ ۱ ۴۲ - نیشام  تاریمعت  یرادهگن و 
داوـم باـختنا  ییاسانـش و  سردـم  تـیبرت  هاگــشناد  کیمارـس ۱ ۴۴ - کیمارـس  سردـم  تـیبرت  هاگــشناد  تازلف ۱ ۴۳ 

تـسیز ۱ ۴۶ طـیحم  ندـعم و  یندـعم  داوـم  یروآرف  سردـم  تـیبرت  هاگـشناد  یزلف ۱ ۴۵ - داوـم  باـختنا  ییاــسانش و 
یداصتقا یزیر  همانرب  هعسوت و  سردم  تیبرت  هاگـشناد  گنس ۱ ۴۷ - کیناکم  گنس  کیناکم  سردم  تیبرت  هاگـشناد 

تیبرت هاگشناد  شیارگ ۱ ۴۹ - نودب  یتعنص  تیریدم  سردم  تیبرت  هاگشناد  تمالس ۱ ۴۸ - داصتقا  یژرنا /  داصتقا 
هداد مولع  صصخت  یعامتجا  یداصتقا  یاه  متسیس  سردم  تیبرت  هاگـشناد  لاتیجید ۱ ۵۰ - داصتقا  داصتقا  سردم 

تیریدـم سردـم  تیبرت  هاگـشناد  عیانـص ۱ ۵۱ - یــسدنهم  شیارگ  اـب  کـیتسجل  صــصخت   / Big data کــیتسجل رد 
یـسدنهم تالیـصحت  اـب  تـیفیک  لرتـنک  راـمآ و  عیانـص /  یـسدنهم  تالیـصحت  اـب  یلاـم  تیریدـم  یرو  هرهب  متــسیس و 

تیبرت هاگشناد  عیانـص ۱ ۵۲ - یـسدنهم  تالیـصحت  اب  ریذپ  فاطعنا  کیتاموتا و  یاه  متـسیس  نویـساموتا و  عیانص / 
( / عیانـص تالیـصحت  تـالامتحا ، راـمآ و  زکرمت   ) راـمآ صـصخت  شیارگ و  عیانــص  یــسدنهم  عیانــص  یــسدنهم  سردـم 

یسدنهم سردم  تیبرت  هاگشناد  عیانص ۱ ۵۳ - یـسدنهم  تالیـصحت  اب  هداد  مولع  یژولویمدیپا /  صـصخت  اب  کشزپ 
 ، هکبــش تـینما  شیارگ  رتویپماـک  یــسدنهم  رازفا ،  مرن  شیارگ   - IT یـسدنهم رتویپماک / یـسدنهم  تاعالطا  یرواـنف 
ای یمونوگرا  یا  هفرح  تشادهب  سردم  تیبرت  هاگـشناد  - Cloud Computing ۱ ۵۴ و OT شیارگ رتویپناک  یسدنهم 
یژولویدار ۱ یا ، هتـسه  یکـشزپ  نازینوی ، ریغ  یاـهوترپ  یکـشزپ  کـیزیف  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  یـسانش ۱ ۵۵ - مس 

یـسدنهم یژولونکتویب  سردم  تیبرت  هاگـشناد  یدربراک ۱ ۵۷ - رامآ  هزوح  یدربراـک  راـمآ  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  - ۵۶
ای بـیکرت و  وـن  یاــه  نـیئتورپ  صــصخت  یژوـلونکتویب  سردــم  تـیبرت  هاگــشناد  یژوـلویب ۱ ۵۸  متــسیس  تیلوباـتم و 

هزرل کینکتوئژ  صـصخت  اب  کینکتوئژ  نارمع -  یپ ) کاخ و   ) کینکتوئژ سردم  تیبرت  هاگـشناد  کیمانیدومرتویب ۱ ۵۹ -
صـصخت اـب  هـلزلز  نارمع -  هـلزلز  یــسدنهم  سردـم  تـیبرت  هاگــشناد   ۶۰   ۱ نارمع ) یــسدنهم  یلیــصحت  هیاـپ  اـب   ) یا

تیبرت هاگشناد   ۶۱ ۱ نارمع ) یسدنهم  یلیـصحت  هیاپ  اب   ) GIS یاهدربراک اه و  هداد  تیریدم  نارحب و  رطخ  تیریدـم 
کینکتوئژ صـصخت   ) کاخ یگدولآ  اوه -  یگدولآ  صـصخت  اب  تسیز  طیحم  نارمع -  تسیز  طـیحم  یـسدنهم  سردـم 

دیلوـت تخاـس و  سردـم  تـیبرت  هاگـشناد  - ۶۲ ۲ نارمع ) یـسدنهم  یلیــصحت  هیاـپ  اـب  ( ) GIS و  RS یطیحم ، تـسیز 
شنت ۱ ۶۴- تاشاعترا /  یدربراک  یحارط  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  صوصخم ۱ ۶۳  دـیلوت  یاه  شور  یراک و  نیـشام 

هیذـغت یماد  موـلع  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  شیارگ ۱ ۶۵ - نودـب  کـینوتکت  یـسانش -  نـیمز  سردـم  تـیبرت  هاگـشناد 
ناریا لیاسم  یسایس  مولع  سردم  تیبرت  هاگشناد  یلوکلوم ۱ ۶۷ - کیتنژ  کیتنژ  سردم  تیبرت  هاگشناد  رویط ۱ ۶۶-

.رفن عمج ۷۰   ۱
انیـس یلعوـب  هاگـشناد  رفن ۱ -  ۱۱ هتــشذگ : نـمهب  بذـج  مـالعا  رد  نادـمه : یلعوـب  هاگــشناد  یاـه  شریذــپ  عوـمجم  * 

یلعوب هاگشناد  اهیزبس ۱ ۳ - یژولویزیف  حالصا و  ینابغاب  مولع  انیـس  یلعوب  هاگـشناد  تردق ۱ ۲ - قرب  قرب  یـسدنهم 
نابز انیـس  یلعوب  هاگـشناد  یرادباسح ۱ ۵ - یرادـباسح  انیـس  یلعوب  هاگـشناد  اـه ۱ ۴ - شیارگ  همه  یرگـشدرگ  اـنیس 

یتـکرح ۱ ۷- یریگداـی  دـشر و  یــشزرو  موـلع  یندـب و  تـیبرت  انیــس  یلعوـب  هاگــشناد  یـسیلگنا ۱ ۶ - تاـیبدا  یـسیلگنا 
یـسدنهم عیانـص  یـسدنهم  انیـس  یلعوـب  هاگـشناد  اـه ۱ ۸ - شیارگ  هـمه  رتویپماـک  یـسدنهم  انیــس  یلعوـب  هاگــشناد 

 



یسانش نیمز  یسانش  نیمز  انیس  یلعوب  هاگـشناد  زره ۱ ۱۰ - یاهفلع  مولع  تعارز  انیس  یلعوب  هاگـشناد  عیانص ۱ ۹ -
رد دهشم : یـسودرف  هاگـشناد  یاه  شریذپ  عومجم  رفن  *  ۱۱ عمج : رامآ ۱  رامآ  انیـس  یلعوب  هاگـشناد  یداصتقا ۱ ۱۱ -

هاگـشناد یـسور ۱ ۲ - ناـبز  شزوـمآ  یـسور  ناـبز  دهـشم  یــسودرف  هاگــشناد  رفن ۱ -  ۱۵ هتـشذگ : نـمهب  بذـج  مـالعا 
یزرواـشک نویـسازیناکم  متـسیسویب / دهـشم  یـسودرف  هاگـشناد  اـه ۱ ۳ - شیارگ  هـمه  یرادـباسح  دهـشم  یــسودرف 

یــضارا ۱ ۵- یباـیزرا  کاـخ و  عباـنم  کاـخ  عباـنم  تیریدـم  دهــشم  یــسودرف  هاگــشناد  ریذـپ ۱ ۴ - دــیدجت  یاـه  یژرنا 
هاگـشناد داـصتقا ۱ ۷ - داـصتقا  دهـشم  یـسودرف  هاگــشناد  اـه ۱ ۶ - شیارگ  هـمه  هرواـشم  دهـشم  یـسودرف  هاگــشناد 
یراـمعم یـسدنهم  دهـشم  یــسودرف  هاگــشناد  یزاسرهـش ۱ ۸ - یاـه  هـیرظن  یزاسرهـش  یــسدنهم  دهــشم  یــسودرف 

دهـشم یـسودرف  هاگـشناد  یتخانـش ۱ ۱۰ - موـلع  یـسانش  تـسیز  دهـشم  یــسودرف  هاگــشناد  یعاـمتجا ۱ ۹ - یرادـیاپ 
یسودرف هاگشناد  تفن ۱ ۱۲ - یسدنهم  تفن  یسدنهم  دهشم  یسودرف  هاگشناد  تسیز ۱ ۱۱ - طیحم  نارمع  یسدنهم 
تیریدـم یـشزومآ  تیریدـم  دهـشم  یـسودرف  هاگــشناد  اــه ۱ ۱۳ - شیارگ  هـمه  داوـم  یژرولاــتم و  یــسدنهم  دهــشم 

یرتکاب اـی  یکـشزپماد  یـسانش  سوریو  یژولویبورکیم  یـسانش /  بورکیم  دهـشم  یـسودرف  هاگـشناد  - ۱۴ یشزومآ ۱  
سراف عبنم :  ۱۵ عمج : رازفا ۱  مرن  شیارگ  رتویپماک  یسدنهم  دهشم  یسودرف  هاگشناد  - ۱۵ یکشزپماد ۱   یسانش 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین مدرم  رامآ -   + نابلط حالصا رگنس  هب  هاگشناد  لیدبت  ات  یحانج  یاه  بذج  

۲۲
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۰:۰۴

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / اراش   

یمومعراکفا و  » عوضوم اب  یعامتجا  رما  انورک و  تسشن  نیمراهچ  اراش ||-)  ) ناریا یمومع  طباور  یناسر  عالطا  هکبش 
رتـکد و  ییاــبطابط ) همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع   ) یکیناـخ یداـه  رتـکد  روـضح  اــب  یا » هناــسر  یزرو  تساــیس 

نیالنآ تروص  هب ات ۱۶:۳۰  تعاس ۱۴:۳۰  زا  هبنـشود ۹۹/۶/۳  نالیگ ) هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع   ) هاوخ یلع  نیدرف 
.دوش یم رازگرب 

http://www.skyroom.online/ch/ricac/corona۱۳ همانرب : رد  روضح  کنیل     

۱۱
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۲:۰۲



زورما طابترا  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انسیا   

دوش دوش یمیم یسررب   یسررب یایا   هناسر هناسر یزرو   یزرو تسایس تسایس راکفا  وو   راکفا

تسایس یمومعراکفا و   » عوضوم اب  یعامتجا  رما  انورک و  تسشن  نیمراهچ  اراش ||-)  ) ناریا یمومع  طباور  یناسر  عالطا  هکبش 
هاوـخ یلع  نـیدرف  رتـکد  و  ییاـبطابط ) همـالع  هاگــشناد  یملع  تـئیه  وـضع   ) یکیناـخ یداـه  رتـکد  روـضح  اـب  یا » هناــسر  یزرو 
کنیل .دوـش   یم رازگرب  نیـالنآ  تروـص  هـب اـت ۱۶:۳۰  تعاــس ۱۴:۳۰  زا  هبنـشود ۹۹/۶/۳  نـالیگ ) هاگـشناد  یملع  تـئیه  وـضع  )

%{ http://www.skyroom.online/ch/ricac/corona۱۳                          {%TAG_SHOW_TYPE_۵۴_TAG

یکیناخ یکیناخ یداه   یداه یداه   یداه روضح   روضح اباب   انورک   انورک یایا   هناسر هناسر تسشن   تسشن نیمراهچ   نیمراهچ یرازگرب   یرازگرب

( هام رویرهـش  موس   ) هبنـشود انورک  یعامتجا  یگنهرف و  یاهدـمایپ  یلم  شیاـمه  یاـه  تسـشن هلـسلس  زا  تسـشن  نیمراـهچ 
.دوش یم رازگرب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۵طباور 

http://www.shara.ir/view/44300/%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.shara.ir/view/44300/%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99060100982/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99060100982/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C


( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

مور  :) یاکــسا   ) یتــنرتنیا سردآ  هـب  دــنناوت  یم نادــنم  هقــالع دــش و  دــهاوخ  رازگرب  نیــالنآ  تروــص  هـب  تســشن  نـیا   
.دننک هعجارم   https://www.skyroom.online/ch/ricac/corona۱۳

اب اــنورک  یعاــمتجا  یگنهرف  یاهدــمایپ  یلم  شیاــمه  یاــه  تســشن هلــسلس  زا  مراــهچ  تســشن  انــسیا ، شرازگ  هـب 
همالع هاگـشناد  یملع  تاــیه  وـضع   ) یکیناــخ یداــه  روــضح  اــب  یا  هناــسر یزرو  تسایــس یموــمع و  راــکفا  عوــضوم :

.دنوش یم رازگرب  نالیگ ) هاگشناد  یملع  تایه  وضع   ) هاوخیلع نیدرف  و  ییابطابط )
.دوب دهاوخ   ١۶:٣٠ ات تعاس ٣٠:١۴  رویرهش -  ) موس  هبنشود   ) تسشن نیا  نیالنآ  شخپ 

مور  :) یاکــسا   ) یتــنرتنیا سردآ  هـب  دــنناوت  یم نادــنم  هقــالع دــش و  دــهاوخ  رازگرب  نیــالنآ  تروــص  هـب  تســشن  نـیا 
.دننک هعجارم   https://www.skyroom.online/ch/ricac/corona۱۳

مایپ یاهتنا 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زورما طابترا  یکیناخ -  یداه  یداه  روضح  اب  انورک  یا  هناسر تسشن  نیمراهچ  یرازگرب   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۶طباور 


