
تشذگ هک  یا  هتفه  رد  هاگشناد 
دنفسا 1399) تیاغل 1  نمهب   25) اه هناسر  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  هدش  رشتنم  رابخا  نتلوب 

هاگشناد یمومع  طباور 



بلاطم بلاطم تسرهف   تسرهف

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

یگنهرف و تاعلاطم  هسسؤم  یشهوژپ  یملع و  یاه  یراکمه شرتسگ  براجت و  لاقتنا 
ناتسناغفا  مولع  یمداکآ  اب  مولعیعامتجا  ۲ترازو 

دوش  یم دقن  یداقتنا » شناوخ  یعامتجا : یاه  هناسر  » رهمباتک یرازگربخ 

دش  زاغآ  هامدنفسا  مود  زورما ، زا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  نایوجشناد  یسرد  یاه  وجشنادسالک یرازگربخ 

زا نایضاقتم  مان  تبث  زاغآ  / ییابطابط همالع  هاگشناد  رد  نامهم  یوجشناد  شریذپ  طورش  مالعا 
انسیازورما 

دش  رازگرب  یئابطابط  همالع هاگشناد  رد  لمع  ات  رظن  زا  رایس  یریگدای  همالعشیامه  هاگشناد 
ییابطابط

تساوخ  یم  رگشسرپ  دازآ و  ، لقتسم یهاگشناد  نیعم ، نیالنآرتکد  ۱ناریا 

انورک  نارود  رد  اه  یمومع  طباور  یبایرازابیژتارتسا  رابخا 

مینک  یم ارجا  دب  ار  بوخ  یاه  شور یرتکد  نایوجشناد  شریذپ  انسیایارب 

تسا  ناتسناغفا  ناریا و  هعماج  رد  ریقحت  ساره و  شلاچ  ود  لح  ناگبخن  وجشنادهفیظو  ۸یرازگربخ 

دوش  یم  یسررب  ناتسناغفا  ناریا و  یاه  هاگشناد کرتشم  هبعش  رهمداجیا  ۸یرازگربخ 

دش  رازگرب  مایخ  هرازه  یللملا  نیب سنارفنک  همالعنیمشش  هاگشناد 
۳ییابطابط

دنا  هلاس  ات ۴۴  ناگدننک ۱۵  یشکدوخ  دصرد   ۵۵/ ناهج رد  یشکدوخ  یدصرد  ۵انسیاشیازفا ۶۰ 

تسا  یهاگشناد  ناگبخن  هب  انورک  نسکاو  دیلوت  یارب  اه  دیما ناراگنربخمامت  ۸هاگشاب 

ناتسناغفا  ناریا و  روشک  ود  یملع  یاه  یراکمه رب  یشلاچ  هاگن  انمیاود  ۸یرازگربخ 

دننک  عفترم  ار  یللملا  نیب یلم و  یاه  هصرع رد  عماوج  تالکشم  دیاب  اه  ۸انلیاهاگشناد

دادعتسا هیمهس   ) نومزآ نودب  دشرا  یسانشراک  یوجشناد  شریذپ  صوصخ  رد  هیعالطا 
 ( ناشخرد

همالع هاگشناد 
۲ییابطابط

؛ ناتسناغفا ناریا و  نادنمشیدنا  یوگو    تفگ شیامه  نیموس  تالاقم  هعومجم  زا  ییامنور 
تسا  ییارگ  هبخن رادیاپ ، ۀعسوت  هب  هعماج  ندیسر  اکریاۀمزال  ۱ناغفا 

ناتسناغفا  ناریا و  روشک  ود  یاه  یراکمه  یشلاچ  هاگن  ۸انسیاود 

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

https://www.msrt.ir/fa/news/60190/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5151384/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=14393
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https://snn.ir/fa/news/913460/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/5149382/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=14384
https://www.isna.ir/news/99112922114/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%B5%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B5-%D8%AA%D8%A7-%DB%B4%DB%B4
https://www.yjc.ir/fa/news/7669017/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.imna.ir/news/475652/%D8%AF%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1040080-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=14383
http://www.afghanirca.com/newsIn.php?id=83259
https://www.isna.ir/news/99112921577/%D8%AF%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


هب یلمع  یاه  سالک دودحم  یرازگرب  زوجم  رودص  / یکینورتکلا شزومآ  همان  ماظن  بیوصت 
یروضح  ۳انسیاتروص 

دراد  دوجو  دیتاسا  یلمع  سورد  شجنس  رد  یدج  یاه  شلاچ قیدص : وجشنادیکاخ  ۲یرازگربخ 

دوش  یم رازگرب  شزومآ » یامن  بطق   » همانرب نیمودو  انزیلتسیب

نواعت  هزوح  رترب  یاه  شهوژپ هراونشج  نیلوا  رد  رثا  نادرگیسررب ۵۷۳  ۲داصتقا 

نایوجشناد  بوکرس  زا  یشرازگ  نک ! یدایرف  ملظ  نیا  زورزا  رابخا 

 « نایب نف  یگدنیوگ و   » نیالنآ انسیاهاگراک 

؟  دنک یمن لمع  دوخ  فیاظو  هب  یزکرم  کناب  ارچ  ! / گنر مک زوینتراظن  لوپ 

دش  رشتنم  افینح »  » ییوجشناد هیرشن  هرامش ۱۱  تسایس / هیلع  وجشنادمادقا  یرازگربخ 

سلجم  قیفلت  نویسیمک  یاضعا  ییارجا  یلیصحت و  قباوس  بلاج  سالپجیاتن  انریا 

هاگشناد ییوجشناد /  یاه  لکشت هب  ور  شیپ تاباختنا  یارب  یمتسر  مالسالا  تجح هیصوت 
درک  یطاسقا  ار  نایوجشناد  هیرهش  وجشنادهمالع  یرازگربخ 

اکیرمآ  یرثکادح  راشف  هیلع  یقوقح  رازراک  رد  ناریا  یزوریپ  ههال ، ناوید  انریایأر 

همالع  هاگشناد  نایوجشناد  هب  پات  پل  تلبت و  دیرخ  ماو  زوینیاطعا  ۲هعیش 

دنک  یم  ینارنخس  ییابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یکسماچ » ماون  رهم« ۴یرازگربخ 

رادفرطرپ  یاه  هتشر  رد  نایوجشناد  شریذپ  طیارش  نییعت  انسیاترورض 

 « یعونصم شوه  هداد و  مولع  ریثات  تحت  رامآ  یلامتحا  یاه  هدنیآ   » انسیارانیبو

دوش  یم  رازگرب  یللملا  نیب  تالاقم  شراگن  یصصخت  یاه  تراهم  همالعهرود  هاگشناد 
۳ییابطابط

دوش  یم  یسررب  ناناوجون » ناکدوک و  رد  مرج  رطخ  هداوناخ و  یدشر  درکراک  انسیا«

یبابطابط  همالع  هاگشناد  یعامتجا  تاطابترا  مولع  نایوجشناد  یصصخت  تسشن  انسیایرازگرب 

تسا  وربور  یتیبرت  شلاچ  اب  یزاجم  انریاشزومآ 

 « حیبست  » یصصخت یملع  همانلصف  دیدج  هرود  هرامش  نیمجنپ  یارب  هلاقم  همالعناوخارف  هاگشناد  انطع -

.تسا تاطابترا  مشناد  تاعلاطم و  ۀزوح  هکنیا  لیلد  هب  .تسا  یطابترا  قالخا  هدز و  انورک  همالعرهش  هاگشناد  انطع -

روشک  یاه  هاگشناد رد  یشزرو  مویسرسنک  امیسداجیا  ادص و  ۴یرازگربخ 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم
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https://snn.ir/fa/news/913310/%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.lisna.ir/library/item/2309-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%C2%AB%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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دوش  یم  حاتتفا  بالقنا  یملع  نامتفگ  یمئاد  ۲انقفشهاگشیامن 

اه  هاگشناد  دیتاسا  طسوت  دنمفده  یشهوژپ  یاه  هورگ لیکشت  ۵انسیاترورض 

دوش  هدید  هعماج  رد  دیاب  یشهوژپ  یهاگشناد و  زکارم  رد  یملع  تاقیفوت  راثآ  وجشنادیمالغ : ۴یرازگربخ 

دش  بیوصت  همالع  هاگشناد  یرادا  نانکراک  قوقح  زوینشیازفا  ۵رگراک 

دش  هفاضا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یشهوژپ  یشزومآ  تحاسم  هب  عبرم  رتم  رازه  وجشناد۶۰  ۴یرازگربخ 

مولع ریزو  روضح  اب  یئابطابط  همالع هاگشناد  یشزومآ  ینارمع و  یاه  هژورپ زا  یرادرب  هرهب نییآ 
دش  رازگرب 

همالع هاگشناد 
۲ییابطابط

هعماج  تالکشم  لح  یارب  دنمفده  یشهوژپ  یاه  هورگ لیکشت  ۴انادموزل 

هاگشناد سیئر  مولع و  ریزو  روضح  اب  یشزومآ  ینارمع و  هژورپ  ییابطابط  همالع هاگشناد 
ییاطابط  همالعهمالع هاگشناد  ۵انطع -

دش  هفاضا  همالع  هاگشناد  یشهوژپ  یشزومآ  تحاسم  هب  عبرم  رتم  رازه  رهم۶۰  ۴یرازگربخ 

تسا  تکرح  رد  یروحم  هعماج  تمس  هب  یشهوژپ ، زکارم  اه و  هاگشناد مولعدرکیور  ۲ترازو 

دش  بیوصت  ییابطابط  همالع  هاگشناد  نانکراک  قوقح  ۵انسیاشیازفا 

یتاعلاطم  تصرف  یارب  ایناپسا  یاه  هاگشناد هب  وجشناد  راکمازعا  رازاب 

 « لاتیجید تسیز  کیتارکومد  ریغ  کیتارکومد و  یاه  هیوس  » انسیاتسشن

یشنایار  یسانش  نابز رب  انسیایدمآرد 

هتسویپ مه  هب  هعسوت  .دشاب  روشک  طیارش  اب  گنهامه  دیاب  هبناج و  همه رادیاپ ، دیاب  هعسوت 
همالع.تسا  هاگشناد  انطع -

دوش  لیکشت  اه  هاگشناد رد  شزرو  هژیو  ۱هیشاحردمویسرسنک 

دش  حاتتفا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یتسردنت  زکرم  کی  هدکشهوژپ و  ۲هیشاحرد۴

؟  دهاوخ یم  هچ  شزومآ  رد   z انسیالسن

زا یکی  .دنتشادن  نواعت  هب  طوبرم  ثحابم  ندناوخ  یارب  یا  هزیگنا یلیخ  اهوجشناد  نواعت 
تفگ  همالعنایوجشناد  هاگشناد  انطع -

دنتفرگ  تیلاعف  زوجم  یعمج  یلام  نیمات  ناینب  شناد یوکس  ۱۰انریاراهچ 

دش  مهارف  همالع  هاگشناد  نایوجشناد  ریغتم  هیرهش  طیسقت  ۳انقفشناکما 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم
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۳۰۳۰
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
وجشناد۱۸:۰۶ یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / مولع  ترازو   

تـسشن نیا  رد  یعاـمتجا ، یگنهرف و  تاـعلاطم  هسـسؤم  زا  لـقن  هب  مولع  ترازو  یموـمع  طـباور  لـک  هرادا  شرازگ  هب 
زکرم یــصصخت  یاـه  ناــمزاس یملع و  یاــه  یراــکمه نواــعم  ناتــسناغفا و  یمالــسا  یروـهمج  ریفــس  روـضح  اــب  هـک 

تاــعلاطم هســسوم  سیئر  یئازریم ، نیــسح  رتــکد  رتــکد  دــش ، رازگرب  موــلع  ترازو  یللملا  نـیب یملع  یاــه  یراــکمه
ود ناگبخن  نیب  طباور  شرتسگ  ناتـسناغفا ، روشک  اب  ینید  یناـبز و  یگنهرف ، تبارق  رب  دـیکات  اـب  یعاـمتجا  یگنهرف و 

یاه یراکمه  شقن  رب  تسناد و  ناتـسناغفا  ناریا و  روشک  ود  نیب  هدـنزاس  یاه  یراـکمه هعـسوت  زاـس  هنیمز ار  روشک 
.دومن دیکات  روشک  ود  یتاقیقحت  زکارم  نیب  یشهوژپ  یملع و 

، موــلع ترازو  یعاــمتجا  یگنهرف و  رکف  قاــتا  هباــثم  هـب  یعاــمتجا  یگنهرف و  تاــعلاطم  هســسؤم  هـکنیا  ناــیب  اــب  یو 
یزادرپ هـیرظن لـیلحت و  یلاـع و  شزوـمآ  یعاــمتجا  یگنهرف و  یاــه  هـنیمز رد  شهوژپ  راد  هدــهع یرواــنف  تاــقیقحت و 
شزوـمآ یـصصخت  تاـعلاطم  رد  ربـتعم  یدـنرب  ناوـنع  هـب  هسـسؤم  نـیا  درک : دـیکأت  تـسا  ناریا  یلاـع  شزوـمآ  هراـبرد 
سیـسات کرتـشم و  یاـه  یراـکمه تاـیبرجت و  لاـقتنا  یارب  دوـخ  تـیفرظ  ماـمت  زا  دراد  یگداـمآ  یرواـنف  مـلع و  یلاـع ؛

.دنک یراکمه  ناتسناغفا  مولع  یمداکآ  اب  یناتسناغفا  ناگبخن  یاه  تیفرظ زا  هدافتسا  اب  دوخ ، هباشم  یا  هسسوم
راهظا ریخا  یاه  لاـس یط  ناریا  رد  وجـشناد  شریذـپ  دـنور  رد  هتفرگ  تروص  قیمع  تـالوحت  هب  هراـشا  اـب  ییازریم  رتکد 

زا هک  یتـکرح  هتفرگ و  تروص  ناریا  رد  وجـشناد  بذـج  هاگـشناد و  یزادـنا  هار هنیمز  رد  هک  یباتـشرپ  هعـسوت  اـب  تشاد :
ام یارب  ار  یدنمشزرا  یاه  هبرجت هتفرگ ؛ تروص  ریخا  یاه  لاس رد  یلاع  شزومآ  یفیک  هعسوت  تمس  هب  یمک  هعسوت 

هرهب ناتـسناغفا  یلاـع  شزومآ  رد  ور  شیپ  تالکـشم  یریگـشیپ  یارب  براـجت  نآ  زا  ناوـت  یم هک  تسا  هدروآ  دوـجو  هب 
.درب

، ناتـسناغفا موـلع  یمداـکآ  تـشاد : راـهظا  زین  ناتـسناغفا  موـلع  یمداـکآ  سیئر  بیکــش ، رهاظلادـبع  رتـکد  هـمادا  رد 
شرتسگ یاتـسار  رد  نآ  یقیقحت  یملع - یاه  تیلاـعف هدوب و  ناتـسناغفا  روشک  رد  یقیقحت  یملع - عجرم  نیرت  یلاـع

.تسا زکرمتم  ناتسناغفا  یداصتقا  یگنهرف و  روما  هعسوت  مولع و 
وتـشب  » لـثم اـهنآ  زا  یخرب  تمدـق  هـک  هدـمآ  دوـجو  هـب  یا  یگنهرف یملع  زکارم  ماـغدا  زا  لاـس ۱۳۵۷  رد  یمداـکآ  نیا 
وتـشپ  ) راهدـنق یبدا  نمجنا  لـباک و  یبدا  نمجنا  ناتـسناغفا -  کـیمداکا  یملع و  زکرم  نیلوا  وتـشپد - ) هکرم  « ) هـکرم

.ددرگ یمرب شیپ  لاس  دودح ۱۰۰  هب  نمجنا ) یبدا 
موـلع یمداــکآ  دوزفا : دراد  تیلاــعف  روـهمج  سیئر  رظنریز  ًامیقتــسم  ناتــسناغفا  موـلع  یمداــکآ  هـکنیا  هراــشا  اــب  یو 

زکرم هــک ۱۴  دراد  تیلاــعف  یناـــسنا  موــلع  یعیبــط و  موــلع  یمالـــسا ، موــلع  تاـــقیقحت  شخب  هــس  رد  ناتـــسناغفا 
.دنراد تیلاعف  اه  شخب نیا  لیذ  یتاقیقحت 

.دنتسه نامتراپد  زا ۸۰  شیب  وتیتسنا و  لماش ۴۴  عومجم  رد  زکارم  نیا 
اب ًاـضعب  یتـالجم  یاراد  باـتک  دـلج  اـه  هد راـشتنا  رب  هوـالع  ناتـسناغفا  موـلع  یمداـکآ  درک : ناـشنرطاخ  بیکــش  رتـکد 

.تسا یسراف ) تایبدا  نابز و  هزوح  رد   ) ناسارخ هلجم  انایرآ و  هلجم  لباک ، هلجم  لثم  هلاس  دون  تمدق 
رد ناریا  دنمشزرا  تایبرجت  لاقتنا  زا  لابقتسا  اب  زین  ناتسناغفا  مولع  یمداکآ  نواعم  حلـصم ، دماح  دمحم  همادا ، رد 

یگنهرف یملع و  یاــهانبریز  گــنج ، لاــس  زا ۴۰  شیب  هنافــسأتم  تـشاد : راــهظا  روـشک  نآ  هـب  یلاــع  شزوـمآ  هزوــح 
.تسا هدش  اهزغم  رارف  ثعاب  هدرک و  ناریو  ًالماک  ار  ناتسناغفا 

یگنهرف یگنهرف تاعلاطم   تاعلاطم هسسؤم   هسسؤم یشهوژپ   یشهوژپ یملع  وو   یملع یاه   یاه یراکمه یراکمه شرتسگ   شرتسگ براجت  وو   براجت لاقتنا   لاقتنا
ناتسناغفا ناتسناغفا مولع   مولع یمداکآ   یمداکآ اباب   یعامتجا   یعامتجا وو  

یعاــمتجا یگنهرف و  تاــعلاطم  هســسؤم  ناریدــم  سیئر و  اــب  یتســشن  رد  هارمه  تـئیه  ناتــسناغفا و  موـلع  یمداــکآ  سیئر 
...و کرتشم  یتاقیقحت  یملع و  یاه  یراکمه یاه  هنیمز
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.تسا دوخ  یفیک  دشر  هب  رتشیب  هجوت  دنمزاین  هلاس  تمدق ۱۰۰  دوجو  اب  زین  ناتسناغفا  مولع  یمداکآ  اذل 
براجت زا  میهد  یم حیجرت  دنک و  یم یط  ار  دشر  هب  ور  یدـنور  یمداکآ  فلتخم ، یاهروشک  کمک  اب  لاس ۲۰۰۱  زا  دعب 

.میوش دنم  هرهب شیپ  زا  شیب  میراد ، ار  نآ  اب  یگنهرف  ینابز و  تاکارتشا  نیرتشیب  هک  ناریا  دیفم 
، مــینک یم تفاـــیرد  هــک  ییاـــه  کـــمک دوـــجو  اـــب  هــک  تـــسا  نـــیا  اـــم  یدـــج  تالکـــشم  زا  یکی  درک : ناـــشنرطاخ  یو 

دنرادن ناتسناغفا  رد  ینادنچ  لاغتشا  هنیمز  دندرگ  یم زاب  رگید  یاهروشک  ای  ناریا  زا  هک  یناتسناغفا  ناگتخومآ  شناد
.دننک یم ترجاهم  یبرغ  یاهروشک  ًاصوصخ  رگید  یاهروشک  هب  راچان  هب  و 

.دنشاب یسانشراک  کردم  یاراد  ناتسناغفا  نادنمشناد  زا  یرایسب  هک  هدش  ثعاب  هلأسم  نیا 
دـشرا و یـسانشراک  عطقم  اـت  رگید  یاـهروشک  دـنه و  ناریا و  رد  اـهنآ  زا  یگرزب  دـصرد  فرط  نیا  هب  لاـس ۲۰۰۱  زا  هتبلا 

.دنراد تیلاعف  مولع  یمداکآ  رد  یسانشراک  هجرد  اب  دنمشناد  یدایز  دادعت  نانچمه  یلو  دندرک  لیصحت  یرتکد 
اطعا ناتـسناغفا  مولع  یمداـکآ  هب  ار  یا  یلیـصحت یاـه  سروـب هک  تسا  نیا  اـم  تساوـخرد  درک : حیرـصت  حلـصم  رتـکد 

.دنهدب لیصحت  همادا  ناریا  یاه  هاگشناد رد  دنا  هدرکن ادیپ  ار  یلیمکت  تالیصحت  ناکما  زونه  هک  ینادنمشناد  ات  دینک 
رد میراودــیما  هـک  تـسا  ناریا  یاـه  هاگــشناد رظندــم  ینــس  یاـهرایعم  زا  رتـالاب  نایــضاقتم ، نـیا  زا  یخرب  نـس  هـتبلا 

.دشاب هتشادن  دوجو  ینس  تاظحالم  یمداکآ  هب  ییاطعا  یاه  سروب
دوجو اب  ناتـسناغفا  مولع  یمداکآ  تشاد : راهظا  زین  ناریا  رد  ناتـسناغفا  یمالـسا  یروهمج  ریفـس  لاویل ، روفغلادـبع 

یاهداهن یارب  ایند ، مولع  یاه  یمداکآ اب  عیسو  تاطابترا  ناتسناغفا و  رد  عیـسو  کیمداکآ  یملع و  تامدخ  هاگیاج و 
اب یمداـکآ  یاـه  یراـکمه شرتـسگ  یارب  یا  همدـقم رفـس  نیا  مراودـیما  هک  تـسین  هدـش  هتخانـش  نادـنچ  ناریا  یملع 

.دشاب ناریا  یملع  یاهداهن 
دوش یم یزادنا  هار نارهت  رد  روشک  نیا  هناخترافس  رد  یدوز  هب  ناتسناغفا  ندمت  گنهرف و  قاتا  هکنیا  هب  هراشا  اب  یو 
یارب ناتـسناغفا  ترافـس  هبناـج  همه  شـالت  رب  داـی و  ناریا  رد  ناتـسناغفا  مولع  یمداـکآ  زا  یا  هبعـش ناوـنع  هب  نآ  زا 

.درک دیکأت  ناریا  یشهوژپ  یملع  یاهداهن  اب  ناتسناغفا  مولع  یمداکآ  یاه  یراکمه طباور و  یاقترا  هب  کمک 
مولع ترازو  یللملا  نیب یملع یاه  یراکمه زکرم  یـصصخت  یاه  نامزاس یملع و  یاه  یراکمه نواـعم  هدازیلع ، رتکد 

میا هتـشاد یناتـسناغفا  ناراـکمه  اـب  هک  یفلتخم  تاـسلج  رد  تشاد : راـهظا  یناتـسناغفا  تئیه  هب  مدـقم  ریخ  اـب  مه 
میدنـسرخ میا و  هتـشاد مالعا  ار  روشک  نآ  هب  یروانف  شهوژپ و  شناد ، لاقتنا  یارب  مولع  ترازو  لماک  یگداـمآ  اـهراب 

هب لیصحت  همادا  یارب  یسانشراک  کردم  اب  هک  ناتسناغفا  یاه  هاگشناد نایبرم  لوا  لسن  شناد ، لاقتنا  هنیمز  رد  هک 
.دنا هتشگزاب ناشروشک  هب  دشرا  یسانشراک  کردم  ذخا  اب  دندوب  هدمآ  ناریا 

.میراد ار  ناتسناغفا  اب  یراکمه  هنوگره  ناکما  مه  یروانف  شهوژپ و  هنیمز  رد 
هب یلم  لمعلاروتسد  مه  یا  هفرح ینف -  یتراهم و  یاه  هزوح رد  یـشزومآ  یاه  یراکمه هنیمز  رد  درک : ناشنرطاخ  یو 

.تسا هدش  غالبا  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  یا و  هفرح ینف  هاگشناد 
رگید زا  مه  ناتسناغفا  رد  یجراخ  نالیصحتلا  غراف کرادم  یبایشزرا  هنیمز  رد  یناتسناغفا  ناراکمه  هب  براجت  لاقتنا 
یملع تازیهجت  نیمأـت  یملع و  عباـنم  یزاـس  ینغ یارب  میا و  هتفر شیپ  ارجا  هلحرم  اـت  هک  تـسا  یراـکمه  یاـه  هـنیمز

.میراد یگدامآ  مه  روشک  نآ  یلاع  شزومآ  ناصصختم  ناریدم و  شزومآ  ناتسناغفا و  یاه  هاگشناد زاین  دروم 
دوجو اب  ناتـسناغفا  هکنیا  نایب  اب  مه  یعامتجا  یگنهرف و  تاـعلاطم  هسـسؤم  یـشهوژپ  نواـعم  یزوحاـم ، اـضر  رتکد 

اب درک  یراودـیما  زاربا  تسا  یناریا  ناـققحم  ناداتـسا و  یارب  هدـش  هتخانـش  رتـمک  یروشک  ناـنچمه  تاـکارتشا ، همه 
تلم ود  کیمداکآ  رتشیب  هچ  ره  دـنویپ  ییانـشآ و  هنیمز  یتاقیقحت  یملع  کرتشم  یاه  یراکمه تاطابترا و  شرتسگ 

.دوش مهارف  ناتسناغفا  ناریا و 
یاتـسار رد  یکرتشم  یراکمه  هک  درک  داهنـشیپ  هافر  حلـص و  شرتسگ  رد  یلاـع  شزومآ  یـالاب  تیفرظ  هب  هراـشا  اـب  یو 

موـلع یمداـکآ  هسـسؤم و  نیب  یا  هـقطنم یلم و  حطـس  رد  حلـص  قـقحت  رد  یلاـع » شزوـمآ  یـساملپید   » زا یریگ  هرهب
ییارجا فیرعت و  یکیمداکآ  تالدابت  اه و  شهوژپ اه ، سنارفنک اه ، تسـشن اتـسار  نیا  رد  دریگب و  لکـش  ناتـسناغفا 

.دوش

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



تـسا یلاخ  هقطنم  رد  نابز  یـسراف  یاهروشک  بختنم  یاه  هاگـشناد زا  یا  هیداحتا یاـج  هکنیا  ناـیب  اـب  یزوحاـم  رتکد 
دنور اـــت  دوـــش  لیکـــشت  ناتـــسناغفا  ناریا و  بـــختنم  یاـــه  هاگـــشناد زا  یا  هیداـــحتا تـــسخن  ماـــگ  رد  درک  داهنـــشیپ 

.دوش لیهست  روشک  ود  ناققحم  ناداتسا و  اه ، هاگشناد یگنهرف  یملع و  یاه  یراکمه
موـلع یمداـکآ  تأـیه  هـب  یعاـمتجا  یگنهرف و  تاـعلاطم  هســسؤم  یاـه  باـتک زا  یا  هعوـمجم یادـها  هـب  هراـشا  اـب  یو 

تایرــشن بـتک و  رمتــسم  لداـبت  هـنیمز  یمداـکآ  تدــعاسم  اـب  مراودــیما  تـشاد : راــهظا  تســشن  نـیا  رد  ناتــسناغفا 
.دوش مهارف  رگیدگی  یملع  تاراشتنا  زا  روشک  ود  ناققحم  یدنم  هرهب کیمداکآ و 

لماــک یگداــمآ  رب  دــیکأت  اــب  تســشن  نــیا  ناــیاپ  رد  یعاــمتجا  یگنهرف و  تاــعلاطم  هســسؤم  سیئر  یئازریم ، رتــکد 
هــسسوم تــشاد : راــهظا  ناتــسناغفا  ردارب  تــسود و  روــشک  هــب  ناریا  یلاــع  شزوــمآ  براــجت  لاــقتنا  یارب  هســسؤم 
هـسسوم هلمج  زا  ناریا  رگید  یـشهوژپ  تاسـسوم  یاه  هبرجت  هک  دـشاب  یلپ  دـناوتیم  یعامتجا  یگنهرف و  تاـعلاطم 
تیریدـــم عماــج و  تاــعلاطم  هســـسوم  یملع و  تسایـــس  تاــقیقحت  زکرم  یلاـــع ؛ شزوــمآ  یزیر  هماـــنرب  شهوژپ و 

.دهد رارق  ناتسناغفا  مولع  یمداکآ  رایتخا  رد  ار  روشک  تیعمج  یصصخت 
ار روشک  نیا  اب  میقتسم  ییانـشآ  ناتـسناغفا و  هب  رفـس  ناکما  یناریا  ناققحم  زا  یرایـسب  هکنیا  نایب  اب  یئازریم  رتکد 

بلاــق رد  یناریا  ناــققحم  رفـــس  هــنیمز  ناتـــسناغفا  موــلع  یمداــکآ  تدــعاسم  اــب  هــک  درک  داهنـــشیپ  دــنا  هدرکن ادـــیپ 
.دوش مهارف  ناتسناغفا  هب  تدم  نایم  ای  تدم  هاتوک  یتاعلاطم  یاه  تصرف

هــسسؤم تاراــشتنا  اهدرواتــسد و  هاگــشیامن  زا  تســشن  زاــغآ  زا  شیپ  ناتـــسناغفا  موــلع  یمداــکآ  یاــضعا  سیئر و 
ینابزیم اب  فدـص و  نلاـس  رد  تسـشن  لـحم  رد  هک  یرواـنف  تاـقیقحت و  مولع ، ترازو  یعاـمتجا  یگنهرف و  تاـعلاطم 
صوصخ رد  یعماج  شرازگ  نآ  یط  دـندرک و  دـیدزاب  دوب ؛ هدـش  اپرب  امه  یعامتجا  تیلوئـسم  یاتـسار  رد  امه و  لـته 

یناتـسناغفا ناگبخن  زا  نت  ود  زا  نونک  ات  هک  یباراف  یللملا  نیب  هراونـشج  هناخریبد  هسـسؤم و  تامادـقا  اه و  تیلاـعف
.دش هئارا  یئازریم  رتکد  طسوت  تسا  هدرک  ریدقت 

روـهمج و سییر  یرواـنف  یملع و  تنواـعم  توـعد  هـب  هارمه  تـئیه  ناتـسناغفا و  موـلع  یمداـکآ  سیئر  تـسا  ینتفگ 
؛ لـلملا نیب  روـما  رد  موـلع  ریزو  ماـقم  مئاـق  اـب  دوـخ  روـضح  ناـمز  رد  هدرک و  رفـس  ناریا  هب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد 

یرواــنف یملع و  یاهدرواتـــسد  زا  هتـــشاد و  رادـــید  روــشک  رگید  تاــماقم  یخرب  ییاـــبطابط و  همالع  هاگـشناد  سییر 
.دندروآ لمع  هب  دیدزاب  ناریا  یمالسا  یروهمج 

م.ل ۵۴

۲۲
دنفسا

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۱۵



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یملع تئیه وضع  داتـسا   ) یکیناخ یداه  روضح  اب  تعاس ۱۰  دنفسا ۹۹  هبنشراهچ ۱۳  رثا ، نیا  یـسررب  دقن و  هسلج   
.دوش یم رازگرب  تاطابترا ،) رنه و  گنهرف ، هاگشهوژپ  یملع  تأیه وضع   ) ینسح نیسح  و  ییابطابط ) همالع  هاگشناد 

.www زا : تسترابع  تسشن  هب  نتسویپ  کنیل   

دوش دوش یمیم دقن   دقن یداقتنا » » یداقتنا شناوخ   شناوخ یعامتجا : : یعامتجا یاه   یاه هناسر هناسر  » » باتک باتک

هاگــشناد ۀــناسر  تاـطابترا و  ناـمتراپد  داتــسا   ) سکوـف نیتـسیرک  هتــشون  یداـقتنا ،» شناوـخ  یعاـمتجا : یاـه  هناــسر  » باــتک
.دوش یم یسررب  دقن و  یمرهج ، نایریصب  نیسح  همجرت  و  رتسنیم ) تسو

 

https://www.mehrnews.com/news/5151384/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5151384/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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داتــسا  ) سکوــف نیتــسیرک  هتــشون  یداــقتنا ،» شناوــخ  یعاــمتجا : یاــه  هناــسر  » باــتک رهم ، یرازگربــخ  شرازگ  هـب 
.دوش یم یسررب  دقن و  یمرهج ، نایریصب  نیسح  همجرت  و  رتسنیم ) تسو هاگشناد  ۀناسر  تاطابترا و  نامتراپد 

یاه هناـسر رتسب  نآ ، یاـنبمرب  هک  دـنک  یم حرطم  یعاـمتجا  یاـه  هناـسر یداـقتنا  مهف  یارب  ار  یرظن  یبوچراـچ  رثا  نیا 
تراظن و یـسایس ، قالخا  یـسایس ، داصتقا  تاطابترا ، تردـق  یتکراشم ، گنهرف  نوچمه  ییاـه  عوضوم رد  یعاـمتجا 
، یعاــمتجا تازراــبم  یژولوئدــیا و  لاــتیجید ، یراد  هیامرــس ماــظن  یموـمع ، ۀزوــح  یرــالاس و  مدرم یــصوصخ ، مـیرح 

.تسا هدش  هدیشک  شلاچ  دقن و  هب  ...و  یتنرتنیا  یگدرب  رامثتسا و 
تیوـقت لاـتیجید  یاـه  هناـسر رــصع  رد  ار  یداـقتنا  هـیرظن  مـهف  یداــقتنا و  رکفت  یاــه  تراــهم نـینچ ، مـه باــتک  نـیا   

.دنک یم
یملع تئیه وضع  داتـسا   ) یکیناخ یداه  روضح  اب  تعاس ۱۰  دنفسا ۹۹  هبنـشراهچ ۱۳  رثا ، نیا  یـسررب  دقن و  هسلج 
رازگرب تاــطابترا ،) رنه و  گــنهرف ، هاگـــشهوژپ  یملع  تأـــیه وــضع   ) ینـــسح نیـــسح  و  ییاـــبطابط ) همالع  هاگـشناد 

.دوش یم
.www زا : تسترابع  تسشن  هب  نتسویپ  کنیل 
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۲۲
دنفسا

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۴۳۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یاـه سـالک ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  یـشزومآ  میوـقت  ساـسا  رب  وجـشناد ، یرازگربـخ  هاگــشناد  راـگنربخ  شرازگ  هـب   
.atu یناشن هب  هاگشناد  یزاجم  شزومآ  هناماس  رد  هتشذگ  لاس   مین نوچمه  نایوجشناد  یسرد 

.iranlms 

.دوش یم رازگرب   org 

یاه سـالک ییاـبطابط  همالع  هاگـشناد  یــشزومآ  میوـقت  ساـسا  رب  وجــشناد ، یرازگربـخ  هاگــشناد  راـگنربخ  شرازگ  هـب 
.atu یناشن هب  هاگشناد  یزاجم  شزومآ  هناماس  رد  هتشذگ  لاس   مین نوچمه  نایوجشناد  یسرد 

.iranlms
.دوش یم رازگرب   org

هتشذگ مرت  روبع  زمر  ییوجـشناد و  هرامـش  یداتـسا / دک  نامه  اب  هتـشادن و  یرییغت  نایوجـشناد  دیتاسا و  یربراک  دک 
.دراد دوجو  دورو  ناکما 

زاغآ زاغآ هامدنفسا   هامدنفسا مود   مود زورما ، ، زورما زازا   ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد نایوجشناد   نایوجشناد یسرد   یسرد یاه   یاه سالک سالک
دشدش

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

 

https://snn.ir/fa/news/913866/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/913866/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF


یداتسا و دک  اب  دنناوت  یم دنا ، هتـسویپ ییابطابط  همالع  هاگشناد  هداوناخ  عمج  هب  یگزات  هب  هک  ینایوجـشناد  دیتاسا و 
.دنوش هناماس  دراو  روبع  زمر  یربراک و  مان  ناونع  هب  ییوجشناد  هرامش 

.دنهد رییغت  ار  دوخ  روبع  زمر  دورو  نیلوا  زا  سپ  دوش  یم هیصوت  ناربراک  زا  هتسد  نیا  هب 
.دینک کیلک  دروبشاد ) رامشرتمولیک / تمالع   ) راک زیم  یور  هناماس ، هب  دورو  زا  سپ  تسا ، مزال 

.دینک باختنا  ار  مود  لاس  مین ی  هنیزگ سرد ) یلک  یامن   ) رتلیف تمسق  رد  افطل  مود  لاس  مین سورد  هدهاشم  یارب 
.دینک میظنت  لوا  لاس  مین یور  ار  رتلیف  نیا  لوا  لاس  مین یاه  نومزآ سورد و  هدهاشم  یارب 

.دریگ یم تروص  هدش  صخشم  نامز  رد  یشزومآ  میوقت  قبط  اه  سالک یرازگرب 
هدـش ریذـپ  ناـکما  مرت  نـیا  رد  سـالک ، یمــسر  ناـمز  زا  لـبق  هـقیقد  سـالک ۱۰  هـب  دورو  ناـکما  دـیتاسا  تساوـخرد  هـب 

.تسا
.دنوش سالک  دراو  دنناوت  یم داتسا  دورو  زا  سپ  نایوجشناد 

لباق هناماس ، یدورو  هحفـص  رد  یزاجم ، شزومآ  هناماس  زا  هدافتـسا  تهج  یـشزومآ  یاـه  پیلک اـمنهار و  یاـه  لـیاف
.تسا هدهاشم  دولناد و 

.دوش یم یناوخارف  ناتسلگ  ی  هناماس زا  یزاجم  شزومآ  متسیس  رد  هدش  هدهاشم  سورد   
و دـحاو ) باختنا  زا  نانیمطا  لوصح  تهج   ) هدکـشناد شزومآ  اب  ادـتبا  سورد ، هدـهاشم  مدـع  تروص  رد  نایوجـشناد 

.دننک لصاح  سامت  هاگشناد  کینورتکلا  یریگدای  زکرم  اب  نیالنآ  یوگتفگ  قیرط  زا  سپس 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

هفاـضا فذـح و  دــحاو و  باـختنا  یدــنب  ناـمز  هماـنرب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـشزومآ  تنواـعم  انــسیا ، شرازگ  هـب 
نایوجـشناد هماـنرب ، نـیا  ساـسا  رب  درک و  مـالعا  ار  یلیــصحت  عطاـقم  هـیلک  یلیـصحت ۱۳۹۹-۱۴۰۰  لاـس  مود  لاـسمین 

همالع هاگشناد  دـشرا  یـسانشراک  یــسانشراک و  هرود  و ۹۹  لاــس ۹۸  یدورو  یدورو ۹۷ ، لـــبقام ، لاـس ۹۶ و  یدورو 
یاهدحاو هفاضا  ای  فذح  هب  تبـسن  دـنناوت  یم  هام  دنفـسا  ۱۲ و ۱۳  ، ۱۱ و    ۱۰ یاه ۹ ، خـیرات  رد  بیترت  هب  ییابطابط 

.دننک مادقا  دوخ 
.دریگ یم  تروص  هام  دفنسا  یاهزور ۱۴ و ۱۵  رد  زین  نایوجشناد  ریخات  اب  دحاو  باختنا  نینچمه 

یارب زین  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یرتکد ) دشرا و  یسانشراک  یسانشراک ،  ) عطاقم یمامت  نایوجـشناد  ینامهم  تبث   
.دوش یم  زاغآ  یراج  هام  دفنسا  مود  زورما  زین  یلیصحت ۱۴۰۰-۱۳۹۹  مود  لاس  مین 

یلام یهدب  یاراد  هک  هیرهـش  تخادرپ  لومـشم  هک  ینایوجـشناد  زا  هتـسد  نآ  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  مالعا  قبط 
یم هعجارم  هدکـشناد  یلاـم  روـما  هب  دوـخ  هیرهـش  فـیلکت   نییعت  هـب  تبـسن  دـحاو  باـختنا  ناـمز  زا  لـبق  دـیاب  دـندوب 

.تسین ریسم  اهنآ  یارب  دحاو  باختنا  مان و  تبث  تروص  نیا  ریغ  رد  دندرک 
ییاـبطابط همالع  هاگـشناد  صاـخ  داروـم  نویــسیمک  زا  زوـجم  تفاـیرد  نودـب  ناـمهم  نایوجــشناد  ماـن  تـبث  نـینچمه 

هام دنفسا  هبنـش ۲  زورما  زا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یلیـصحت  عطاقم  هیلک  یاه  سالک  دوب و  دهاوخن  ریذـپ  ناکما 
.دوش یم  زاغآ 

مان مان تبث   تبث زاغآ   زاغآ // ییابطابط ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ردرد   نامهم   نامهم یوجشناد   یوجشناد شریذپ   شریذپ طورش   طورش مالعا   مالعا
زورما زورما زازا   نایضاقتم   نایضاقتم

.دوش یم  زاغآ  هام  دنفسا  مود  زورما  زا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  عطاقم  یمامت  نایوجشناد  ینامهم  مان  تبث 

 

https://www.isna.ir/news/99120200548/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://www.isna.ir/news/99120200548/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

زا تبوـن  ود  رد  اـم  تـفگ : دــش ، هـئارا  یزاـجم  تروـص  هـب  یروـئت  یاـه  ســالک دــصرد  هـکنیا ۹۸  ناـیب  اـب  قیدــص  یکاـخ   
نیتـسخن یرگید  دوب و  مود ۹۹-۹۸  لاـسمین  یکی  هک  میدرک  یریگ  شرازگ  یکینورتکلا  یاـه  شزومآ هراـبرد  اـه  هاگـشناد

.دوب لاسمین ۰۰-۹۹ 

رظن رد  ار  عضوم  نیا  دـیاب  ناملـسم  درف  کـی  تشاد : ناـیب  درمـشرب و  عضوم  نیموـس  ار  هنادـقتنم  عـضوم  یکلم  رتـکد   
.دریگب

.air يپاچ هخسن  ۶ دیدزاب :  ١٤٣٩٣ ربخ : هرامش   ٠٩:٣٤ دنفسا ١٣٩٩ -  هبنش ٢   

لمع ات  رظن  زا  رایـس  یریگدای  شیامه  دش  رازگرب  یئابطابط  همالع هاگشناد  رد  لمع  ات  رظن  زا  رایـس  یریگدای  شیامه 
شزوـمآ و ریزو  نواـعم  یرواـنف و  تاـقیقحت و  موـلع ، ترازو  یــشزومآ  نواـعم  روـضح  اـب  یئاــبطابط  همالع هاگشناد  رد 

.دش رازگرب  شرورپ 
انورک عویش  هرود  رد  اه  هاگـشناد  درکلمع  هب  شیامه  نیا  رد  مولع  ترازو  یـشزومآ  نواعم  یمومع ، طباور  شرازگ  هب 

یمدناپ یلو  دوش  یم لح  هلاسم  اه ، هاگشناد  یلیطعت  هتفه  کی  اب  دندرک  یم رکف  یخرب  لیاوا  رد  تفگ : درک و  هراشا 
.دش رت  ینالوط

ور هب  ور  شزومآ  رد  یدـج  یلیطعت  اـب  ًـالمع  اـم  هک  دوب  نیا  دروآ  دوجو  اـم  روـشک  یارب  کـینورتکلا  شزوـمآ  هک  یتـصرف 
.میدوب شزومآ  یلیطعت  دهاش  هامدنفسا  مود  همین  هامدنفسا و  لوا  همین  رد  طقف  میدشن و 

دهاش تیاهن  رد  اما  میتشاد  اه  هیال یخرب  رد  شزومآ  ندـش  یروضحریغ  ثحب  رد  ییاه  تمواقم هتبلا  درک : دـیکات  یو 
نیزگیاج داجیا و  ام  یلاع  شزومآ  تاسـسؤم  اه و  هاگـشناد رثکا  رد  یزاـجم  شزومآ  دـعب  هب  هاـم  نیدورف  زا  هک  میدوب 

.دنک لح  یبوخ  هب  ار  روشک  رد  شزومآ  فقوت  لکشم  تسناوت  دش و  یروضح  شزومآ 
رشتنم  هتـشذگ  هام  دودـح ۱۰  ناهج  رد  یلاع  شزومآ  رب  اـنورک  ریثأـت  صوصخ  رد  یـشرازگ  دوزفا : قیدـص  یکاـخ  رتکد 

دصرد دـندوب و ۱۲  هدرک  هدافتـسا  یروضحریغ  شزومآ  زا  اـپورا  رد  اـه  هاگـشناد دـصرد  نآ ۸۵  ساـسارب  هک  تسا  هدـش 
.دندوب هتفر  نآ  تمس  هب  یلو  دنتشادن  یزاجم  شزومآ  یارب  تخاسریز 

.دندوب هدرک  لیطعت  ار  ناششزومآ  زین  دصرد  هس 
.تسا هتشادن  ریثأت  اه  نآ شزومآ  رب  انورک  یمدناپ  هک  دندوب  هدرک  مالعا  اه  هاگشناد دصرد  هس  اکیرمآ ، رد 

مرن یرازفا و  تخـس  تخاسریز  ًالعف  دـندوب  هتفگ  دـصرد  دـندوب و ۲۳  هدرک  هدافتـسا  کـینورتکلا  شزومآ  زا  دـصرد   ۷۲
.مینک شالت  نآ  یزادنا  هار  یارب  میهاوخ  یم میرادن و  یرازفا 

.دندوب هدرک  لیطعت  ار  شزومآ  زین  دصرد   ۳
ریثأـت اـه  نآ شزوـمآ  رب  یمدـناپ  هک  دـندوب  هدرک  مـالعا  اـه  هاگـشناد دـصرد  کـی  زین   هسوناـیقا  ایـسآ و  رد  یو ، هتفگ  هـب 

میرادن و ۳ ار  تخاسریز  دندوب  هدرک  مالعا  اه  هاگـشناد دصرد  دنتـشاد و ۳۶  یروضح  ریغ  شزومآ  دصرد  هتشادن و ۶۰ 
.دندوب هدرک  لیطعت  ًالک  ار  شزومآ  دصرد 

هدافتـسا یروضحریغ  شزومآ  زا  دـصرد  هتـشادن و ۲۹  اه  نآ شزومآ  رب  یریثأـت  اـنورک  دـندوب  هتفگ  دـصرد  اـقیرفآ ۳  رد 

دشدش رازگرب   رازگرب یئابطابط   یئابطابط همالع همالع هاگشناد   هاگشناد ردرد   لمع   لمع اتات   رظن   رظن زازا   رایس   رایس یریگدای   یریگدای شیامه   شیامه

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=14393
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=14393


شیپ یزاــجم  شزوـمآ  تمــس  هـب  دــندوب  هدرک  مــالعا  یلو  دــندوب  هدرک  فـقوتم  ار  شزوــمآ  دــصرد  دـــندوب و ۴۳  هدرک 
.دنتشاد لماک  یلیطعت  ییاقیرفآ  یاهروشک  رد  دصرد  دنور و ۲۴  یم

دارفا اب  هرواشم  اب  هامدنفسا  لیاوا  نامه  زا  مولع  ترازو  نالک  تسایس  درک : ناشنرطاخ  مولع  ترازو  یشزومآ  نواعم 
دیاـب یروضحریغ  شزومآ  تمـس  هب  دوش و  فقوتم  شزومآ  دـیابن  هجو  چـیه  هب  هک  دوـب  نیا  رظن  بحاـص  صـصختم و 

.میورب
.میتفر شزومآ  رد  یریذپ  فاطعنا  نیناوق و  حالصا  تمس  هب  لیلد  نیمه  هب 

.میدرک راذگاو  اه  هاگشناد هب  ار  تارایتخا  هک  تروص  نیا  هب 
.دش ماجنا  هک  دوب  یتامادقا  رگید  زا  یزاجم  شزومآ  هنیمز  رد  یزاسگنهرف  یزاسدنمناوت و 

یبوخ هب  هزوـح  نیا  رد  ار  ناـشدوخ  یعاـمتجا  تیلؤـسم  شقن  دنتـسناوت  یملع  تأـیه  یاـضعا  اـه و  هاگـشناد عـقاو  رد 
.دوش نارحب  راچد  روشک  رد  شزومآ  هک  دنهدن  هزاجا  دننک و  افیا 

زا تبوـن  ود  رد  اـم  تـفگ : دــش ، هـئارا  یزاـجم  تروـص  هـب  یروـئت  یاــه  ســالک دــصرد  هـکنیا ۹۸  ناـیب  اـب  قیدــص  یکاـخ 
نیتسخن یرگید  دوب و  مود ۹۹-۹۸  لاسمین  یکی  هک  میدرک  یریگ  شرازگ  یکینورتکلا  یاه  شزومآ هرابرد  اه  هاگـشناد

.دوب لاسمین ۰۰-۹۹ 
تاسـسؤم هیقب  دندوب و  یتلود  اه  هاگـشناد زا ۷۸  شیب  دادـعت  نـیا  زا  میتـفرگ و  شرازگ  هاگـشناد  زا ۲۲۰  شیب  زا  اـم 

.رون مایپ  یا و  هفرح ینف و  یدربراک و  یملع  هلمج  زا  یتلودریغ 
اه شرازگ نـیا  رد  یملع  تأـیه  رازه  درکلمع ۷۱  دـندش و  هداد  تکراـشم  اهـشرازگ  نیا  رد  وجـشناد  نوـیلیم  زا ۱  شیب 

.تسا هدش  هئارا 
دصرد زا ۹۸  شیب  اه  شرازگ نیا  هیاـپ  رب  دوزفا : دـش ، رازگرب  یزاـجم  یلمع ، یاـه  سـالک دـصرد  هکنیا ۷۷  نایب  اـب  یو 
تروـص هـب  اـه  هاگـشناد یلمع  یاـه  سـالک دـصرد  زا ۷۷  شیب  هـئارا و  یزاـجم  تروـص  هـب  اـم  یاــه  یروـئت یاــه  ســالک

.تسا هدش  ارجا  تشذگ ، هک  یمرت  رد  یکینورتکلا 
هعوـمجم زا  دــصرد  زا ۸۵  شیب  وجــشناد  داتــسا و  ناـمزمه  روـضح  اـب  طـخرب  یاـه  ســالک یتفاــیرد  یاــهرامآ  هیاــپ  رب 

.تسا هدش  یم  لماش  ار  اه  سالک یمسر  تاعاس 
وجـشناد داتـسا و  روضح  اب  طخرب  یاه  سالک رامآ  هامدنفـسا  لبق  هک  یلاح  رد  مولع ، ترازو  یـشزومآ  نواعم  هتفگ  هب 

.دوب هدیسر  دصرد  ریز ۲  هب 
دنم هرهب  یکینورتـکلا  یاـه  شزوـمآ زا  یلاـع  شزوـمآ  تاسـسؤم  اـه و  هاگـشناد رد  اـم  نایوجــشناد  دـصرد  زا ۹۷  شیب 

.دنوش
.تسا هدش  رازگرب  نیال  فآ  ای  طخ  نورب  تروص  هب  نامسورد  زا  دصرد  دودح ۷ 

رد تیفیک  ثحب  هب  تاسـسؤم  اه و  هاگـشناد یاسؤر  هک  یتیمها  لیلد  هب  اه  هاگـشناد رد  ام  درک : دـیکات  قیدـص  یکاخ 
هعلاطم یارب  یدـیفم  رایـسب  رامآ  کی  هک  میراد  یراج  لاـس  مین  لوط  رد  یجنـسرظن  دودح ۵۸۰  دـنهد ، یم هنیمز  نیا 

.تسا
اـه و مـیرحت هـلمج  زا  تالکــشم  ماـمت  مـغر  یلع  هـک  مـینک  راـختفا  دوـخ  یلاــع  شزوـمآ  اــه و  هاگــشناد ناریدــم  هـب  اــم 
دـنهد و شزوـمآ  ار  ناسانـشراک  دـننک و  تیادـه  تمـسق  نـیا  هـب  ار  هجدوـب  زا  یــشخب  دنتــسناوت  یا ، هجدوـب تالکــشم 

.دننک ییارجا  دیتاسا  یارب  یزاسدنمناوت  یاه  همانرب
.دبای همادا  دیسر ؛ بیوصت  هب  شرتسگ  یاروش  رد  ًاریخا  هک  یکینورتکلا  شزومآ  همان  ماظن  اب  دنور  نیا  مراودیما 

ور شیپ  مرت  رد  یروضح  تروص  هب  یلمع  یاه  سـالک دودـحم  یرازگرب  یارب  اـنورک  داتـس  زوجم  رودـص  زا  ناـیاپ  رد  یو 
رازگرب ار  یلمع  یاه  سالک میورب و  یروضح  یاه  نومزآ تمـس  هب  انورک  عویـش  شهاک  اب  میراودیما  تفگ : داد و  ربخ 

.مینک
یلمع و یاـه  سـالک یرازگرب  یارب  یدودـحم  زوـجم  موـلع  ترازو  هب  خـساپ  رد  اـنورک  داتـس  هتـشذگ  هتفه  هـکنیا  نـمض 

.داد یهاگشیامزآ 

 



رد یفلتخم  عضاوم  ناوت  یم  هکنیا  نایب  اب  یشزومآ  یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  سیئر  ریزو و  نواعم  فهمادا  رد 
هنادـقتنم عضوم  دـیاب  ناملـسم  درف  کی  عضوم  تفگ : درک ، ذاـختا  تسا  طلـسم  تیعقاو  کـی  هک  یزاـجم  یاـضف  ربارب 

.دشاب
تکراـشم رـضاح و  نارظن  بحاـص  دـیتاسا و  هـمه  شیاـمه و  نـیا  ناگدـننکرازگرب  زا  رکــشت  نمــض  یکلم  نـسح  رتـکد 

زا رت  یلک  هک  ما  هتفرگ  رظن  رد  ار  یزاـجم  یاـضف  رد  شزومآ  عوـضوم  ما  ینارنخـس  یارب  هدـنب  تشادراـهظا : ناگدـننک ،
.تسا رایس  یریگدای  ینعی  شیامه  عوضوم 

یاضف هرطیس  اما  میراد  یفلتخم  یاه  تیعقاو  دوخ  نوماریپ  فارطا  رد  ام  تسا ؛ طلـسم  تیعقاو  کی  یزاجم  یاضف 
تیعقاو نیا  یارب  یناث  کی  ناوتن  دیاش  تسا و  هدیسر  ام  یگدنز  داعبا  مامت  هب  طلـسم  تیعقاو  کی  ناونع  هب  یزاجم 

.تفرگ رظن  رد  طیارش  نیا  رد 
هطاـحا رد  میهاوخن  هچ  میهاوخب و  هچ  اـم  دوزفا : دوـش ، مهف  کرد و  دـیاب  یزاـجم  تیعقاو  نیا  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یو 

کی رد  ...و  یتسدـالاب  دانــسا  یتـیبرت ، فادــها  فرط  کـی  رد  مـینک ؛ یم  یگدــنز  نآ  نـیب  رد  میتـسه و  یزاـجم  یاـضف 
هچ نیب  نیا  رد  هک  تسا  نیا  یـساسا  مهم و  لاوس  دراد ، رارق  هدرک ؛ داجیا  نامیارب  یزاجم  یاـضف  هک  یطیارـش  فرط 

هتـسیز هبرجت  دـنک  یم  ناـیب  هک  یتاـکن  هـکنیا  رب  دـیکات  اـب  یـشزومآ  یزیر  هماـنرب  شهوژپ و  ناـمزاس  سیئر  درک ؟ دـیاب 
زا ار  دـشاب  دـیاب  یا  ههجاوم  هچ  یزاـجم  یاـضف  ینعی  طلـسم  تیعقاو  نیا  اـب  اـم  ههجاوـم  هکنیا  تفگ : تسا ، شدوـخ 

.تفرگ ناوت  یم  عضوم  هس  مدقتعم  هک  منک  یم  نایب  مدوخ  رکف  هشیدنا و  تهج 
دننک یم  راـک  تیبرت  میلعت و  رد  هک  ییاـهنآ  ینعی  داد : همادا  تسناد و  شخب  نیا  رد  لوا  عضوم  ار  لـماک  لاـعفنا  یو 

هفـسلف ار  نآ  مینک و  یم  راختفا  وا  هب  تسا و  ام  قوشعم  تاـطابترا  تاـعالطا و  یرواـنف  ییوگ  هک  دـننک  دروخرب  یروط 
.تسا هابتشا  نیا  هک  دنریگب ؛ رظن  رد  تیبرت  میلعت و 

یزاـجم یاـضف  هرطیـس  رکنم  هدـنب  هـتبلا  تـسین  یتـیبرت  هـتخیهرف  رکفتم و  ناـسنا  کـی  هتــسیاش  لاـعفنا  عـضوم  نـیا 
.درک دیاب  هچ  مینادب  دیاب  یلو  متسین 

.دش میهاوخ  هناروانف  نویسانیلا  راچد  عقاو  رد  تسا  یزاجم  یاضف  ربارب  رد  ندوب  میلست  ام  عضوم  رگا 
دناوت یم  زین  یزاـجم  یاـضف  نیمه  هک  دراد  یددـعتم  لـماوع  ندـش  هناـگیب  دوخ  زا  یگتخاـبدوخ و  زا  نویـسانیلا  نوچ 

.دنک شومارف  ار  رگید  یاه  ناسنا  درف ، هک  دشاب  لماع  کی 
نیا رد  لمتحم  مود و  درکیور  یزاجم  یاضف  اـب  زیتس  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع 

.دنک یمن  دییات  ار  نآ  زین  لقع  تسین و  ریذپناکما  یزاجم  یاضف  لابق  رد  عضوم  نیا  تفگ : تسا ، ههجاوم  عون 
رظن رد  ار  عضوم  نیا  دـیاب  ناملـسم  درف  کـی  تشاد : ناـیب  درمـشرب و  عضوم  نیموـس  ار  هنادـقتنم  عـضوم  یکلم  رتـکد 

.دریگب
هک تسا  نیا  ام  رنه  اـما  مینک  ار  مزـال  یرادرب  هرهب هدـش و  ییاسانـش  اـیازم  بیاـعم و  یزاـجم  یاـضف  دـیدپون و  روما  رد 

.مینک یسانش  دیدهت 
یریگدای تمـس  هب  هناـملاع  تسرد و  تکرح  زج  یا  هراـچ  یلمع  دـعب  هچ  یرظن و  دـعب  رد  هچ  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 

.درک حرطم  ناوت  یم  دربهار  نیا  باختنا  یارب  ناوت  یم  مه  یددعتم  لیالد  میرادن و  دربهار  کی  ناونع  هب  یبیکرت 
یرادرب هرهب  نآ  تاـناکما  تیفرظ و  زا  دـیاب  هک  تسا  لوا  شخب  یزاـجم  تیبرت  مـیلعت و  نیـالنآ و  یریگداـی  دوزفا : یو 

.درک
هب یدربـهار  یریگداـی  زا  یتسیاـب  دراد  دوـجو  تـسا  یرایـسب  ناـیلاس  هدوـب و  فورعم  یتنـس  هویـش  هـب  هـک  مود  درکیور 

.میریگب رظن  رد  درکیور  کی  ناونع 
زگره یزاجم  یاضف  رد  هک  دراد  یتاکرب  هویـش  نیا  هک  ارچ  تسین  اـم  حالـص  هب  یتنـس  هویـش  نیا  زا  ندرک  یظفاحادـخ 

.تسین یبای  تسد  لباق 
یریگداـی بلاـق  رد  یتنـس  هویــش  یزاـجم و  یاـضف  ینعی  شخب  ود  ره  تاـقیفوت  زا  دـیاب  اـم  تـشاد : ناـیب  یکلم  رتـکد 

.مینک مورحم  ناکما  نیا  زا  ار  نامدوخ  دیابن  میربب و  هدافتسا  یبیکرت  

 



رتشیب تلاح  ود  نیا  بیکرت  طرـش  هب  اه  تراهم  یخرب  دنک ؛ هدافتـسا  شزومآ  هویـش  ود  ره  تیفرظ  زا  دیاب  زومآ  شناد
.تسا ریذپ  ناکما 

تریـصب کی  هب  یزاجم  یاضف  اب  طابترا  رد  هک  مراد  داقتعا  دشروآدای : یـشزومآ  یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  سیئر 
.مینکن هیکت  یژولونکت  ای  یزاجم  یاضف  هب  طقف  ینعی  میراد  زاین  هناروانف 

همه زا  نازومآ  شناد هک  دشاب  یا  هنوگ هب  دـیاب  ام  تیبرت  میلعت و  ماظن  ینعی  تسا  ترورـض  هناروانف  تریـصب  نتـشاد 
یوس زا  درک و  مورحم  یزاجم  یاضف  یاه  تیباذج  تاناجیه و  زا  ار  اه  نآ  ناوت  یمن  ینعی  دـنوش  دـنمرهب  اه  تیفرظ 

.دنیبب همطل  دوش و  هتفرگ  هدیدان  تیبرت  یاه  فده  دیابن  رگید 
.دریذپ تروص  تیبرت  نیا  ءاجر   فوخ و  تلاح  رد  دیاب  مدقتعم 
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نیالنآ ناریا  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / نیالنآ  ناریا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هب یفطـصم  دـندوب ، هدـنام  نوریب  هک  اـهنآ  ناـیم  زا  میدـش و  زاریـش  یناـخ  مـیرک  گرا  ینادـنز  لاــس ۵۰  رد  اــم  زا  یخرب   
.دمآ یم ام  یتاقالم 

مارح امش  یارب  باوخ  تعاس  زا ۲  شیب  دییایب و  حبـص  جنپ  دنتفگ  یم دندرک و  یم اهر  ار  ام  بش  مه ۱۲ تاقوا  یهاگ   
.تسا

هیرــشن رازه  هــس  زا  شیب  تــفرگ و  لکــش  هاگـــشناد  رد  لکـــشت  رازه  ود  اــت ۷۸  لاـس ۷۶  زا  هـک  دــش  نـیا  شلــصاح   
.دش دیلوت  ییوجشناد 

؛ دوـب یرواـنف  تاـقیقحت و  موـلع ، قبـسا  ریزو  نـیعم  یفطــصم  تشادوـکن  نـییآ  یارب  موـلع  ریزو  ماـیپ  زا  یــشخب  نـیا 
اـضرمالغ ناریا ، یلم  هناـخباتک  دانـسا و  ناـمزاس  سیئر  یدرجورب  فرـشا  روـضح  اـب  هبنــش  هـس زور  رــصع  هـک  یمــسارم 

رازگرب نامزاس  نیا  یاه  شیامه نلاس  رد  وا  ناراکمه  ناتـسود و  زا  یعمج  نامزاس و  نیا  هاگـشیدنا  سیئر  ناـیفیرظ 
.دش

ناشخرد رابرپ و  همانراک  هک  نانچ  نیعم  رتکد  یاه  هغدغد : » تسا هدـمآ  مولع  ریزو  مایپ  نتم  رد  نارامج ، شرازگ  هب 
جراخ یاـهزرم  هب  هتفر و  نآ  زا  رتارف  هکلب  تسا  هدوبن  ملع  یارب  ملع  هصرع  هب  دودـحم  زگره  دـهد  یم یهاوگ  ناـشیا 

.تسا هتفای  یرست  مه  لمع  رظن و  ماقم  ینعی  ملع ، داهن  زا 
هکلب ملاـع  درف  رد  طـقف  هن  ار  هعـسوت  نـیا  هتـشاد و  تـیمها  نآ  هدرتـسگ  خارف و  یاـنعم  رد  مـلع  هعـسوت  ناـشیا  یارب 
لمع هناــبلطواد ، تیلاــعف  یعاــمتجا ، یریذــپ  تیلوئــسم دــجاو  هـک  یملع  یاــه  نـمجنا تاــعامتجا و  رد  ار  نآ  یاــنتبا 

تساوخ تساوخ یمیم   رگشسرپ   رگشسرپ دازآ  وو   دازآ ،، لقتسم لقتسم یهاگشناد   یهاگشناد نیعم ، ، نیعم رتکد   رتکد

یفطـصم تشادوکن  نییآ  رد  هاگـشناد  دـیتاسا  تساوـخ :  یم  رگـشسرپ  دازآ و  ، لقتـسم یهاگـشناد  نیعم ، رتـکد  - نیـالنآ ناریا 
ناوت یم روشک  یلاـع  شزومآ  ماـظن  رد  نیعم  یفطـصمرتکد  تامدـخ  نیرت  هتـسجرب زا  / » یعاـمتجا هورگ  دـندرک :  ناونع  نیعم 

، یشزومآ تلادع  نتخاس  ریگارف  بوچراچ  رد  رادروخرب ، مک  قطانم  رد  یلاع  شزومآ  زکارم  اه و  هاگشناد تیوقت  شرتسگ و  هب 
ترازو تیرومأم  رییغت  یروانف و  ملع و  ییارگمه  یوس  هب  تکرح  درکیور  اب  یلاع  شزومآ  ماـظن  رد  یرواـنف  تخاـسریز  هعـسوت 

« .درک هراشا  یروانف  ملع و  یسایس  هکبش  یریگ  لکش فده  اب  یروانف  تاقیقحت و  مولع ، هب  عوبتم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۳طباور 
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، یگنهرف یعاـمتجا و  تحاـس  رد  نآ  یارب  هـک  تـسا  هتــسناد  هجوـت  ناـیاش  دنتــسه  یداــقتنا  یعمج و  درخ  یقــالخا ،
.دوش یم راکشآ  هدنزاس  یوگ  و تفگ یندم و  گنهرف  یعامتجا ، تیندم 

یاــه هیامرــس ناوــخارف  هـب  هـک  رظنم  نـیا  زا  مـلع ، جــیورت  خــیرات و  تــسرد  شناوــخ  یلم و  ینید و  تیوــه  ناــمگ  یب
زا تــسرد  یناوخزاــب  تیوــه و  تیوــقت  فدـــه  اــب  اــهنآ  زا  هزاـــت  یـــشناوخ  زورما  قــفا  رد  دوــش و  رجنم  زورید  یگنهرف 

.تسا هدوب  هجوت  نایاش  یرما  دوش  ماجنا  دوخ  نتشیوخ 
رد ییاشگهار  یارب  یغارچ  دیما  هک  میراد  رواب  نیا  نتشاد  هگن  نازورف  نامیا و  هب  زاین  زیچ  ره  زا  شیب  ریـسم  نیا  رد 

« .تسا تخس  یاهزور  یکیرات 
درک ناوارف  شالت  اه  هاگشناد یدازآ  لالقتسا و  زا  عافد  رد  نیعم ،

تاسـسؤم رد  نیعم  رتکد  روضح  هب  هراشا  اب  یمایپ  رد  یمتاـخ  دمحمدیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح مسارم  نیا  رد 
اب هناسانـش  بیـسآ  هک  دـندرک  یعـس  تاسـسؤم  ریاس  نامحر و  هسـسؤم  رد  ناشروضح  اـب  نیعم  رتکد  تفگ : یگنهرف 

.دنیوگب ار  اه  بیسآ نامرد  هار  هناققحم  مه  دننک و  دروخرب  لئاسم 
رد ناـشدوخ  یـصصخت  هتـشر  رد  ناـشیا  دوـخ  زین  هـتفرگ و  تروـص  یا  هدـنزرا یاـهراک  یعاـمتجا  یاـه  بیــسآ هـنیمز  رد 

.دنریگب هرهب  عامتجا  هصرع  رد  ندرب  یعامتجا و  دعب  زا  ار  هلأسم  نیا  دنا  هدرک یعس  ناکدوک  هنیمز 
روما حالـصا  راتـساوخ  هک  یناـنیب  نشور  زا  یرایـسب  لـثم  نیعم  رتکد  یاـقآ  باـنج  درک : دـیکأت  تاحالـصا  تلود  سیئر 

تموکح مدرم و  هعماج ، هدننک  ییامنهار لاح  نیع  رد  ضرتعم ، یتح  رگشسرپ و  دازآ ، لقتسم ، یهاگشناد  دنتسه ،
یدازآ لالقتـسا و  نایوجـشناد و  ناداتـسا ، زا  عاـفد  رد  دـندوب و  راتـساوخ  ار  دراد  دوجو  هعماـج  یارب  هک  یتـسرد  هار  هب 

.دندرک ناوارف  شالت  اه  هاگشناد
ام دــشاب و  دــنم  هرهب لاـس  ناـیلاس  نـیعم  رتـکد  یاـقآ  باـنج  لـثم  ینازیزع  دوـجو  زا  ناـنچمه  اــم  هعماــج  میراودــیما 
دنتـسه و دـهعت  لها  لاح  نیع  رد  هک  یـصصخت  ملع و  لـها  نازیزع  هک  مینک  تیوقت  هعماـج  رد  ار  رکفت  نیا  میناوتب 
ام هعماج  دوش و  مهارف  رتشیب  فلتخم  یاه  هصرع رد  ناشروضح  هنیمز  دنراد  ار  هعماج  تفرشیپ  هغدغد  مدرم و  درد 

.دربب ناوارف  یاه  هرهب تهج  نیا  زا 
اعدا یب  یدنمشیدنا 

اعدا یب یدنمشیدنا  نیعم  یفطصم  تشاد : راهظا  زین  ناریا ، یلم  هناخباتک  دانـسا و  نامزاس  سیئر  یدرجورب  فرـشا   
داـعبا هب  هجوـت  یـشیدنا و  فرژ  دـنمزاین  هک  ناـسآ  یراـک  هن  نیعم  یفطـصم  رتـکد  زا  نـتفگ  نخـس  کـش  نودـب  تـسا ؛

اب ار  ارادـم  مـلع و  اـب  ار  قـالخا  میمـصت ، اـب  ار  ریبدـت  رکفت ، اـب  ار  شناد  هـک  تـسا  یـسک  وا  هوـجو ، یذ تـسا  یتیــصخش 
دورو میوگب و  نخـس  مهاوخ  یم موـلع  ترازو  بصنم  رد  یو  یرگ  یدـصت هیواز  زا  زورما  نم  هتخاـس و  جوزمم  یروـبص 

.ار تسایس  هصرع  هژیوب  منک  یم لوحم  ناشهارمه  نارای  ریاس  ار  وا  یشخب  رثا  یراذگرثا و  رگید و  یاه  هصرع هب 
درک کیدزن  عامتجا  گنهرف و  هب  ار  هاگشناد  داهن 

هراشا نیعم  رتکد  اب  یتسود  نرق  مین  زا  شیب  هب  زین  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  تاطابترا  مولع  داتسا  یکیناخ  یداه 
ار نامز  لـئاسم  دـناوخ و  یم بوخ  مه  رگید  یاـه  باـتک دوب و  یکـشزپ  زاـتمم  نایوجـشناد  وزج  یفطـصم  تفگ : درک و 

.درک یم تکرش  بوخ  یعامتجا  هناهاوخریخ و  یاهراک  رد  دیمهف و  یم بوخ 
ینیرفآزاـب ار  ناـمیا  ناـمرآ و  روش و  زا  یگرزب  یاـیند  اـم  یاـهزور  نآ  هداـس  کـچوک و  عـمج  میدوـب و  اـج  همه  رد  مه  اـب 

.درک یم
هب یفطـصم  دـندوب ، هدـنام  نوریب  هـک  اـهنآ  ناـیم  زا  میدـش و  زاریـش  یناـخ  مـیرک  گرا  ینادـنز  لاـس ۵۰  رد  اــم  زا  یخرب 

.دمآ یم ام  یتاقالم 
هب ار  یهاگـشناد  هعماج  گـنهرف و  هب  ار  هاگـشناد  داـهن  دوشگ و  هار  اـه  لاـس نیا  رد  نیعم  رتکد  ًاـفاصنا  درک : دـیکأت  وا 

.درک کیدزن  یلمع  تسایس  رنه و  بدا و  عامتجا و  هزوح 
هعـسوت دـندش و  راودـیما  مولع  ترازو  یاه  همانرب اه و  تسایـس هب  دـندید و  جرا  جراخ  لخاد و  رد  یناریا  نادنمـشیدنا 

.تفای بسانم  نایعا  هصرع و  نآ  یعقاو  یانعم  هب  یملع 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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.تفر یگدنزاس  تلود  زا  یمسر  عیدوت  یب نیعم  رتکد  دنام و  مامتان  اهراک  اه و  فرح اما 
مولع لالقتسا  تخسرس  عفادم 

زا یدایز  تارطاخ  دوزفا : تسا ، مولع  لالقتسا  تخـسرس  عفادم  نیعم  رتکد  هکنیا  هب  هراشا  اب  زین  نایفیرظ  اضرمالغ 
.مراد نیعم  رتکد 

هک تاـسلج  رد  دـنتفگ  یم نـم  هـب  ریـسم  لوـط  رد  مدـش و  یم هارمه  ریزو  باـنج  اـب  متیلوئـسم  لـیلد  هـب تاـقوا  یهاـگ 
.نزب تحارص  هب  یتشاد  یقح  فرح  یسانشراک و  راک  رگا  دریگن و  ار  امش  ناراوگرزب  نیا  تهبا  ینک  یم تکرش 

لاس ۷۶ رد  تشاد : راهظا  یو  یدزن ؟ ار  قح  فرح  نآ  ارچ  هک  درک  یم قاطنتـسا  تاقوا  یهاگ  مه  میتشگ  یم رب  یتقو 
یـسایس و یفنـص ، یعامتجا ، یگنهرف ، یاه  تیلاعف کیژتارتسا  همانرب  هک  دـندرک  فظوم  ار  ام  لوا  یاهزور  ناـمه  زا 

هتفه رد  دنتـشاذگ ، یملع  هعـسوت  یارب  هک  یداـیز  تقو  مغر  یلع  دـیروایب و  نم  یارب  ار  نایوجـشناد  یطیحم  تـسیز 
.دندرک یم فظوم  ار  ام  حبص  شش  حبص و  جنپ  هسلج  هس  ود  دیاش 

مارح امش  یارب  باوخ  تعاس  زا ۲  شیب  دییایب و  حبـص  جنپ  دنتفگ  یم دندرک و  یم اهر  ار  ام  بش  مه ۱۲ تاقوا  یهاگ 
.تسا

ریذـپ عماـج  یوجـشناد  دـیاب  ناـینب  شناد  هاگـشناد  دـندوب  دـقتعم  دـندرک و  یم تکرـش  تاـسلج  رد  قـیقد  نـیعم  رتـکد 
نیع دنتـسناد و  یمن همانرب  قوف  ار  وجـشناد  یملع  یفنـص و  یعامتجا ، یـسایس ، یاه  تیلاعف دهدب و  هعماج  لیوحت 

.دنتسناد یم همانرب 
دوش فیرعت  هاگـشناد  فراعتم  یاه  بوچراچ رد  دـنم و  همانرب دـیاب  اه  تیلاعف نیا  هک  دـندوب  دـقتعم  مه  لاح  نیع  رد 

.دنشاب لیخد  مه  اه  لکشت اهوجشناد و  دیاب  اه  همان نییآ  نیودت  یارب  و 
هیرــشن رازه  هــس  زا  شیب  تــفرگ و  لکـــش  هاگـــشناد  رد  لکـــشت  رازه  ود  اــت ۷۸  لاـس ۷۶  زا  هـک  دــش  نـیا  شلــصاح 

.دش دیلوت  ییوجشناد 
تسیز هداس  یناسنا 

هنافـسأتم تفگ : نیعم ، رتـکد  یتـسیز  هداـس  هب  هراـشا  اـب  مسارم  نیا  رد  مه  موـلع  قبـسا  ریزو  اـناد  یجرف  اـضر  رتـکد 
کی راچد  یـشزرا  ظفل  نیا  ندرب  راـک  هب  رد  اـم  هدـش  موهفم  نیا  زا  یـسایس  هصرع  رد  هک  ییاـه  هدافتـسا ءوس هطـساوب 

.میروآ یمن نابز  هب  میا و  هدش هتساوخن  یراک  هظفاحم 
هک هدرب  یا  هشوگ هب  ار  ام  درک و  ار  هدافتـسا  ءوس رثکادح  اهنیا  زا  هک  دمآ  راک  رـس  یتلود  تاحالـصا  تلود  زا  سپ  نوچ 

.مییوگ یمن ار  نامیاه  شزرا 
هاگن اب  تسا  هدادن  هار  هاگشناد  لخاد  هب  ار  مولع  ریزو  ارچ  هک  دش  تساوخزاب  نارهت  هاگـشناد  نابهگن  یتقو  دوزفا : وا 

!؟ دیآ یم هاگشناد  لخاد  هب  ناکیپ  نیشام  اب  مولعریزو  رگم  تفگ  یبناج  هب  قح 
زاجم ریغ  دورو  دهاوخ  یم تسا و  یرگید  سک  تسا ، مولع  ریزو  دنک  یم اعدا  وا  هدـننار  هک  یـسک  دوب  هدرک  رکف  ًاعقاو 

.دشاب هتشاد 
.تسا یشزرا  ًاعقاو  نیا 

۲۲
دنفسا

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۶:۱۹

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / یبایرازاب  رابخا   

انورک انورک نارود   نارود ردرد   اهاه   یمومع   یمومع طباور   طباور یژتارتسا   یژتارتسا

رد هک  هداد  رارق  ریثاـت  تحت  ار  ناـهج  رـساترس  مدرم  یعاـمتجا  یدرف و  یگدـنز  یاـه  هبنج ی  همه یطیارـش  رد  دیوک ۱۹  یمدناپ 
یریظن یب  تصرف  انورک  نارحبدندش  هجاوم  لاتیجید  سناسنر  اب  انورک  نارحب  رد  اه  یمومع  طباور  ...رصع 
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ار ناـهج  رـساترس  مدرم  یعاـمتجا  یدرف و  یگدـنز  یاـه  هبنج  همه ی  یطیارـش  رد  دـیووک ۱۹  یمدـناپ  زوـین : یا  یب  ما   
هجاوـم لاـتیجید  یطاـبترا و  نیوـن  یاـه  یرواـنف  روـصت  لـباقریغ  باتـش  اـب  تاـطابترا ، رـصع  رد  هک  هداد  رارق  ریثاـت  تـحت 

هعـسوت ی یاـه  هـنیمز  هدرک  داـجیا  عـماوج  مدرم  یارب  هـک  یطاـبترا  یاـه  تیدودـحم  ظاـحل  هـب  زین  نارحب  نـیا  میتـسه ،
.تسا هدرک  عیرست  شیپزا  شیب  ار  یطابترا  نیون  یاه  یروانف نیا  زارتالاب  یرو  هرهب  لاتیجید و  تاطابترا  نوزفازور 

هدمآ و نامزاس  کمک  هب  دیاب  یمومع  طباور  اذل  دوب ، دهاوخن  زین  نیرخآ  هدوبن و  نارحب  نیلوا  انورک  هکنیا  هب  هجوت  اب   
لماـش ار  مسج  تمالـس  اـهنت  هـک  ناـمزاس  نورب  نورد و  ناـبطاخم  یوـنعم  یداـم و  تاـیح  هـمادا  تمالـس و  ظـفح  یارب 

...و اهراک  بسک و  تایح  همادا  هکلب  دوش ، یمن

دیاـب یمومع  طـباور  هدـنیامن  ناونع  هب  هزوح  نیا  رد  یـصوصخ  شخب  نـالاعف  یمومع و  طـباور  یاـه  نمجنا  نینچمه   
عـفر و رد  شیوـپ  داـجیا  یارب  فـلتخم  یاـه  شخب  رد  اـه  ناـمزاس  ریاـس  ناــیم  ییارگمه  یلم و  یاــه  نیپـمک  داــجیا  رد 

لماش دش  ماجنا  هک  یتامادقا  میدوب  دهاش  نونکات  هکیلاحرد  داد  یم  تروص  یمادقا  کرتشم  درد  نیا  تارثا  زا  نتساک 
هدـش یرتـشیب  هنیزه ی  تقو و  فرـص  ثعاـب  هک  دوب  یا  هریزج  هدـنکارپ و  لکـش  هب  اـه  ناـمزاس  یاـه  تیلاـعف  یرـسکی 

.تسا

ار ناـهج  رـساترس  مدرم  یعاـمتجا  یدرف و  یگدـنز  یاـه  هبنج  هـمه ی  یطیارـش  رد  دـیووک ۱۹  یمدـناپ  زوـین : یا  یب  ما 
هجاوم لاتیجید  یطاـبترا و  نیون  یاـه  یرواـنف  روصت  لـباقریغ  باتـش  اـب  تاـطابترا ، رـصع  رد  هک  هداد  رارق  ریثاـت  تحت 

هعـسوت ی یاـه  هنیمز  هدرک  داـجیا  عماوج  مدرم  یارب  هک  یطاـبترا  یاـه  تیدودـحم  ظاـحل  هب  زین  نارحب  نیا  میتـسه ،
.تسا هدرک  عیرست  شیپزا  شیب  ار  یطابترا  نیون  یاه  یروانف نیا  زارتالاب  یرو  هرهب  لاتیجید و  تاطابترا  نوزفازور 

یارب ییاـه  کـینکت  قلخ  داـجیا و  هب  راـچان  تـالوحت  نیا  رذـگرد  هعماـج  یاـه  شخب ریاـس  دـننام  زین  اـه  یمومع  طـباور 
یارب اـنورک  نارود  یژتارتـسا  دریگ ، یم رارق  یمومع  راـکفا  سرتـسد  رد  یا  هظحل  تاـعالطا  هک  دنتـسه  ینارود  هب  دورو 

نیمـضت هک  تسا  تیمها  لباق  رایـسب  یعوضوم  یـصوصخ  یتلود و  یاـه  تکرـش  اـه و  ناـمزاس  یاـه  یمومع  طـباور 
.دوب دهاوخ  اهنآ  تایح  همادا  اقب و  هدننک ی 

رد هک  میتشاد  ییوگتفگ  یتلود  یـصوصخ و  یاه  شخب  یمومع  طـباور  ناریدـم  دـیتاسا و  زا  یخرب  اـب  هطبار  نیمه  رد 
یریــصن " دــشن یموـمع  طـباور  یاـه  تیلاـعف  فـقوت  یارب  یا  هناــهب  زگره  اــنورک  : دــیناوخ یم ار  نآ  حرــش  لــیذ  شرازگ 

طباور ناــمزاس ، نوریب  نورد و  رد  یموـمع  طــباور  یطاــبترا  شقن  رب  دــیکات  نمــض  یموـمع ، طــباور  سردــم  یرادــیق "
اه و شیامه  ییاپرب  ریظن  درک ، یم  هدافتـسا  یزاـسراک  شخبرثا و  یطاـبترا  یاـهرازبا  زا  یداـع  طیارـش  رد  اـه  یمومع 

تاطابترا ینامزاس و  طاشن  داجیارد  تسناوت  یم اه  کینکت  نیا  زا  یرادرب  هرهب  هک  ...و  اه  تسشن  تلسلج و  یرازگرب 
زا ار  اهرازبا  نیا  یخرب  زا  هدافتـسا  ناکما  انورک  هدـیدپ ی  اما  دـشاب ، هتـشاد  یمهم  شقن  ناـمزاس  نوریب  نورد و  رثوم 

یاه یگژیو  رـصع  نیا  لاتیجید  تاطابترا  رـصع  رد  نتفرگرارق  ظاـحل  هب  هناتخبـشوخ  لـباقم  رد  تفرگ و  یمومع  طـباور 
یمومع طـباور  یاـه  تیلاـعف  تمدـخ  رد  یطاـبترا  یاـهرازبا  همه ی  تشاذـگ و  اـه  یمومع  طـباور  راـیتخا  رد  یزیاـمتم 

.تسا هتفرگرارق 
ناـیرتشم ناـنکراک و  ناـیم  رد  یتشادـهب  یاـه  لـکتورپ  زا  هدافتــسا  جــیورت  اـب  فـلتخم  یاـه  شخب  رد  یموـمع  طـباور 

مایپ انورک و  طیارش  رد  الاک  نآ  زا  هدافتـسا  هوحن  دوش  یم  دیلوت  نامزاس  طسوت  ییالاک  رگا  الثم  هدوب و  اشوک  نامزاس 
.دوش جرد  سوریو  نیا  اب  هلباقم  نومضم  اب  ییاه 

اذل دراد ، شتایح  یگدنز و  رد  یمهم  شقن  وا  تاطابترا  هک  تس  یعامتجا  یدوجوم  ناسنا  هکنیا  هب  هجوت  اب  ییوس  زا 
نامزاس یاضعا  یاهرادید  یروضح و  یاه  تاقالم  ناکما  یتشادـهب  یـشزومآ و  تاناکما  رارقتـسا  اب  اه  یمومع  طباور 
ثحاـبم تاـسلج و  ییاـپرب  یارب  لاـتیجید  یطاــبترا  یاــهرازبا  زا  نـینچمه  دــننک و  مـهارف  لکــش  نـیا  هـب  ار  ناریدــم  و 

.دنوش دنم  هرهب  ینامزاس  نورب  ینامزاس و  فلتخم 
 



نییبت و مهم  شقن  نانچمه  هکلب  یمومع  طباور  یاـه  تیلاـعف  فقوت  یارب  دـشاب  یا  هناـهب  دـناوت  یمن  اـنورک  عقاو  رد 
.دوش ییارجا  یریگ و  یپ شخب       نیا  طسوت  دیاب  ینامزاس  یژتارتسا  یزاس  هداس  حیرشت و 

هجوت اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  تاطابترا  مولع  داتسا  ایکرغصا " یلع   " نارحب زا  راذگرد  یلـصا  درکیور  یناسر  عالطا 
نارحب نارود  رد  یمومع  طباور  یدـیلک  کیژترتسا و  درکراک  نارود  نیا  رد  هناسر  اـه و  یمومع  طـباور  یعاـنقا  شقن  هب 

.تسا یمومعراکفا  هب  یناسر  عالطا  یتاذ  درکراک  یانبم  رب  زین 
اب هک  یتاطابترا  هطـساو ی  هب  یمومع  طباور  اـما  دـنوش  نآ  دراو  دـنناوت  یم  رتمک  اـه  شخب  ریاـس  هک  یدرکیور  عقاو  رد 

راشتنا طیارـش و  حیرـشت  نیببت و  رد  دوخ  یتاذ  درکراک  بسحرب  دـنک  یم رارقرب  ناـمزاس  ناـبطاخم  اـب  ییوس  زا  هناـسر و 
.دشاب رثوم  دناوت  یم حیحص  تاعالطا  ماقرا و 

همه ی اـنورک  هک  ینارود  رد  میتـسه  دـهاش  اـما  دوـب  هتـسجرب  فـلتخم  روـما  رد  یموـمع  طـباور  یتاـغیلبت  درکراـک  ـالبق 
یاه تیلاعف  زا  رگید  یاه  هبنج  رب  یناسر  عالطا  یـشخب و  یهاگآ  درکیور  داد ، رارق  ریثاـت  تحت  ار  مدرم  یگدـنز  داـعبا 

لنـسرپ نینچمه  ناـمزاس و  ناـبطاخم  یارب  یـشخب  هیحور  تلاـسر  هک  یلکـش  هب  تسا ، هتفرگ  یـشیپ  یموـمع  طـباور 
یاـنبمرب اوـتحم  دــیلوت  کبــس  هداد و  صاــصتخا  دوـخ  هـب  یا  هژیو  هاــگیاج  شخب  نـیا  یاــه  هماــنرب  رد  ناــمزاس  نورد 

.تسا هدوب  یعانقا  یاه  مایپ  تیوقت 
یاه تیفرظ  ءاقترا  یارب  روحم  شزومآ  ییاه  همانرب  ملیف و  دـیلوت  رد  اه  یمومع  طباور  زین  یا  هناـسر  راـک  هزوح ی  رد 

.میتسه هزوح  نیارد  تالوحت  دهاش  هک  دنراد  ییازسب  مهس  تسین  یداع  الصا  هک  یطیارش  رد  هعماج 
یاه هناسر  رگـشهوژپ  رورپ " ییاضریما  درک " داجیا  یمومع  طباوررد  یطابتراریظن  یب  تـالوحت  سناـسنر  دـننامه  اـنورک 

تالوحت زورب  ثعاب  ساسنر  دـننامه  هک  تسا  یریظن  یب  تصرف  اه  یمومع  طـباور  یارب  اـنورک  نارحب  زورب  یعاـمتجا :
.تسا هدش  شخب  نیا  یاه  تیلاعف  عون  رد  یا  هدرتسگ

یطابترا و نیون  یاه  یروانف  زا  هدافتسا  هب  روبجم  یصوصخ  یتلود و  تارادا  اه و  نامزاس  هتشذگ  لاسکی  دودح  یط 
زین هدـنیآ  لاـس  جـنپ  اـت  دوـب ، هدـشن  داـجیا  رتـسب  نـیا  رگا  دـیاش  یداـع  طیارــش  رد  هچناـنچ  دـندش  کـینورتکلا  تامدــخ 

‐ یمن تسد  هعسوت  دشر و  زا  هلحرم  نیا  هب  زگره  هدش ، هدومیپ  لاتیجید  تاطابترا  هعسوت ی  یاتسار  رد  هک  یریسم 
.تفای

مغریلع هدــش و  داـجیا  اــه  یموـمع  طــباور  طــسوت  اوـتحم  دــیلوت  نیــالنآ و  یوجتــسج  تامدــخ  اــه و  پاتراتــسا  دــشر 
ییافوکــش اـب  هـطبار  رد  یریظن  یب  ییاــه  تـصرف  اــما  میدوـب  هجاوـم  نآ  اــب  اــنورک  طیارــش  رد  هـک  یددــعتم  تالکــشم 

.تسا هداد  خر  دوب  نآ  هعسوت  دنمزاین  اهلاس  هک  ییاه  هزوح  رد  یمومع  طباور  یاه  تیلاعف 
فلتخم یاه  هبنج  رد  ریذپ  بیـسآ  یاه  هورگ هب  کمک  هیاپرب ی  رتشیب  اه  یمومع  طباور  یعامتجا  تیلوئـسم  درکیور 

ریـسم نیا  رد  هناهاوخریخ  تامادقا  نینچمه  یتشادهب و  یاهرادشه  یـشزومآ ، یاوتحم  دیلوت  یناسر ، یهاگآ  ریظن :
.تسا هدوب 

 ‐ مرفتلپ داجیا  تسا ، رتشیب  هجوت  دنمزاین  هدنام و  لوفغم  یمومع  طباور  تامادقا  هزوح ی  رد  نونکات  هک  یـشخب  اما 
میتـسه و یجراـخ  یاـه  هنوـمن  هـب  یکتم  دروـم  نـیا  رد  رــضاح  لاـح  رد  هـک  تـسا  رود  هار  تاـطابترا  یارب  یلخاد  یاـه 

صاـصتخا دـیاش  دـنک و  عـفترم  ار  یلخاد  زاـین  هـنیمز  نـیا  رد  یداـیز  دودـح  اـت  تسناوـت  تاراـپآ  هـک  وئدـیو  دـیلوت  دــننام 
.دشاب مزال  زین  شخب  نیا  یارب  یرثوم  تامادقا  هجدوب و 

یگدـنز اساسا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  هاگـشناد : داتـسا  یعاـس " روصنم   " تسا نارحب  تریدـم  هماـنرب  دـنمزاین  یمومع  طـباور 
یژتارتـسا دـیاب  اـه  یموـمع  طـباور  اذـل  تـسا ، ینیب  شیپ  لـباقریغ  یاـه  نارحب  اـه و  کـسیر  اـب  هـتخیمآ  هعماـج  دارفا 

ساسا رب  اه  نارحب  داـجیا  یرورـض و  عقاومرد  اـت  دنـشاب  هتـشاد  دوخ  یاـه  تیلاـعف  هعومجم ی  رد  ار  نارحب  تیریدـم 
.دوشن یمگردرس  راچد  ات  دهد  ماجنا  ار  مزال  مادقا  لمعلاروتسد  همانرب و 

یحارط کسیر  تیریدم  یانبم  رب  رگا  هک  یلاحرد دننک  یم  راتفر  شنکاو  مهم  یاهدادیور  رد  اه  یمومع  طباور  عقاورد 
.دوش یم  یزاس  هدایپ  یلبق  همانرب  یانبمرب  هنارگ و  شنک ناشتامادقا  دنشاب ، هتشاد  یزیر  همانرب  و 

هدمآ و نامزاس  کمک  هب  دیاب  یمومع  طباور  اذل  دوب ، دـهاوخن  زین  نیرخآ  هدوبن و  نارحب  نیلوا  انورک  هکنیا  هب  هجوت  اب 

 



لماش ار  مسج  تمالـس  اهنت  هک  ناـمزاس  نورب  نورد و  ناـبطاخم  یونعم  یداـم و  تاـیح  همادا  تمالـس و  ظـفح  یارب 
نـشور تهج  یا  هناسر  یطابترا و  یزیر  همانرب  اب  دریگ ، یمربرد  زین  ار  ...و  اهراک  بسک و  تایح  همادا  هکلب  دوش ، یمن

.دشاب ینامزاس  رثوم  یاه  تیلاعف  تامادقا و  زاسرتسب  نابطاخم  هعماج ی  یارب  نارحب  طیارش  زادنا  مشچ  ندش 
عقاورد دوـش  یناـسر  عـالطا  نییبـت و  یموـمع  طـباور  طـسوت  ناـمزاس  یروـضحریغ  نیــالنآ و  تامدــخ  هنوـمن  ناوـنع  هـب 
هماـنرب اـه و  یژتارتـسا  رد  اـه  ناـمزاس  نودـم  هماـنرب  یــشم و  طـخ  ناوـنع  هـب  اـنورک  نارود  نارحب  کـسیر و  هـبرجت ی 

.دریگرارق یمومع  طباور  یا  هناسر 
دیاـب یمومع  طـباور  هدـنیامن  ناونع  هب  هزوح  نیا  رد  یـصوصخ  شخب  نـالاعف  یموـمع و  طـباور  یاـه  نمجنا  نینچمه 

عفر و رد  شیوپ  داـجیا  یارب  فـلتخم  یاـه  شخب  رد  اـه  ناـمزاس  ریاـس  ناـیم  ییارگمه  یلم و  یاـه  نیپـمک  داـجیا  رد 
دـش ماـجنا  هـک  یتامادـقا  میدوـب  دـهاش  نونکاـت  هکیلاـحرد  داد  یم  تروـص  یمادـقا  کرتـشم  درد  نـیا  تارثا  زا  نتــساک 

یرتشیب هنیزه ی  تقو و  فرص  ثعاب  هک  دوب  یا  هریزج  هدنکارپ و  لکـش  هب  اه  نامزاس  یاه  تیلاعف  یرـسکی  لماش 
.تسا هدش 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

شریذــپ دروـم  رد  هـک  یلاوـس  درک : راـهظا  بـلطم  نـیا  ناــیب  نمــض  انــسیا ، اــب  وـگو  تـفگ رد  یئارحــص  دارم  اــضر  رتـکد 
رد تسیچ ؟ یارب  یرتـکد  یوجـشناد  شریذـپ  یـالاب  دادـعت  هک  تسا  نیا  دوـش ، یم حرطم  یرتـکد  عـطقم  نایوجـشناد 

نونکا مه دـشرا و  یـسانشراک  دـعب  دوب ، جـیار  یـسانشراک  عطقم  نالیـصحتلا  غراف  نایم  رد  یراکیب  یناـمز ، عطقم  کـی 
.تسا هعجاف  کی  نیا  هدش و  یرتکد  نالیصحتلا  غراف  نایوجشناد و  ریگنابیرگ  لضعم  نیا 

.تسا رت  نییاپ عطاقم  راکیب  نالیصحتلا  غراف زا  رتشیب  یرتکد  راکیب  نالیصحتلا  غراف شیازفا  یعامتجا  تاعبت  هکارچ 
.دنوش یمن یراک  ره  ماجنا  هب  رضاح  دنا ، هدرک بسک  هک  یا  یعامتجا نأش  لیلد  هب  نالیصحتلا  غراف نیا  اریز 

دنس هک  مدقتعم  تیعطاق  اب  تفگ : یلیمکت  تالیـصحت  عطاقم  رد  هژیو  هب  یلاع  شزومآ  شیامآ  حرط  هب  هراشا  اب  یو 
.تسا یلاع  شزومآ  هزوح  یلصا  هلئسم  نیا  درادن و  دوجو  یلیمکت  تالیصحت  یارب  یلاع  شزومآ  یلم  شیامآ 

بوخ یلو  تسا  یبوخ  شور  یلعف ، هویش  دوزفا : یرتکد  نایوجشناد  شریذپ  یلعف  هویش  اب  هطبار  رد  یئارحص  رتکد 
.دوش یمن ارجا 

.تسا نابلطواد  یحطس  شناد  هب  دودحم  دوش ، یم رازگرب  شجنس  نامزاس  طسوت  هک  ینومزآ 
نایــضاقتم کرادــم  هـب  ندرک  هاـگن  دــح  رد  زین  دوـش  یم تفاـیرد  اـه  هاگــشناد طــسوت  هـک  یا  هبحاــصم  رگید ، یفرط  زا 

.تسا
.دنریگ یم رارق  شجنس  دروم  دنک  یم هئارا  هک  یکرادم  دوش و  یمن شجنس  وجشناد  ینعی 

.تسین صخشم  نادنچ  هاگ  مه  اهنآ  رابتعا  نازیم  هک  یکرادم   
ار وجـشناد  تاظوفحم  طقف  ملع ، یاـج  هب  دـنک  یم تفاـیرد  شجنـس  ناـمزاس  هک  ینومزآ  داد : همادا  هطبار  نیا  رد  یو 

مینک مینک یمیم ارجا   ارجا دبدب   ارار   بوخ   بوخ یاه   یاه شور شور یرتکد   یرتکد نایوجشناد   نایوجشناد شریذپ   شریذپ یارب   یارب

یوس زا  هدش  یفرعم  یرتکد  نایوجشناد  شریذپ  یلعف  هویش  یارجا  هب  هراشا  اب  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  یملع  تایه  وضع 
نیا ندرک  ییارجا  هوحن  ام  لکـشم  یلو  تسا  بوخ  دوخ  یدوخ  هب  یلعف  هویـش  تفگ : اههاگـشناد ، طسوت  شجنـس ، ناـمزاس 

.تسا هویش 

 

https://www.isna.ir/news/99120100304/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.isna.ir/news/99120100304/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85


.دجنس یم
.تسا شوه  تست  یعون  هب  یا و  هنیزگ شجنس ۴  هاگشناد  نومزآ  هکارچ 

نـسح کـی  یرتکد  وجـشناد  شریذـپ  رد  هاگـشناد  شجنـس و  ناـمزاس  ناـمزمه  تلاـخد   " هکنیا ناـیب  اـب  یئارحـص  رتکد 
.تسا لوبق  لباق  دادعت  نیا  اب  دشاب ، یلیمکت  تالیصحت  قحم  هک  ییوجشناد  بذج  درک : ناونع  تسا ،"

دوخ هلاسر  اـب  وجـشناد  ره  هک  میا  هدوب نیا  دـهاش  اـیآ  یلو  مینک  یم بذـج  یرتکد  یوجـشناد  دادـعت  نیا  روشک  رد  اـم 
همالع هاگـشناد  یملع  تاــیه  وــضع  نـیا  هـتفگ  هــب  دــنزب ؟ بوــخ  فرح  کــی  دراد ، روــشک  یارب  هـنیزه  هــمه  نــیا  هــک 

مدع یلیمکت و  تالیصحت  رد  یلم  شزومآ  شیامآ  دنس  نتشادن  بوخ ، یاه  هدیا ندرک  ارجا  دب  زا  لکـشم  ییابطابط ،
.تسا ماظن  یلک  یاه  تسایس یروانف و  ملع و  ماظن  دنس  روشک و  یلم  عماج  هشقن  دنس  هب  هجوت 

لیمکت یعون  هب  داتـسا  یاهدحاو  هک  مینک  یم بذـج  وجـشناد  ام  تفگ : ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وضع 
.دوش

لح هعماج  زا  یلکشم  میهد و  هعسوت  ار  ملع  هکنیا  هن  میشاب ؛ هداد  هعـسوت  ار  هورگ  هک  میریگ  یم یرتکد  یوجـشناد 
.مینک

دوبهب هب  دـناوت  یم هک  تسا  یلح  هار  یلیمکت ، تالیـصحت  رد  هژیو  هب  یلاـع  شزومآ  یلم  شیاـمآ  دنـس  داد : همادا  یو 
.دنک کمک  یلاع  شزومآ  ماظن  رد  یلعف  طیارش 

مینیبب دوب ، زاین  رگا  ؟ ریخ ای  تسا  زاـین  دادـعت  نیا  اـب  وجـشناد  شریذـپ  اـیآ  هک  دوش  یم  هدیجنـس  ادـتبا  رد  دنـس  نیا  اـب 
.مینک شریذپ  وجشناد  لکشم  نآ  یارب  تساجک و  زا  لکشم 

.تسین یرتکد  نایوجشناد  بسانم  هک  میریگیم  شوه  تست  میریگیم ، هک  ییاه  نومزآ اب  ام  رضاح  لاح  رد 
دندرک یم شریذپ  ار  یرتکد  یوجشناد  ناشدوخ  دندوب و  لقتـسم  اه  هاگـشناد هتـشذگ  رد  درک : حیرـصت  یئارحـص  رتکد 

دندش یم اه  هاگـشناد بذج  یرت  یفیک نایوجـشناد  دـهد و  خر  یتلادـع  یب  یمک  هویـش  نیا  رد  دوب  نکمم  مرظن  هب  هک 
.دوب یرتهب  هویش  و 

.دندیسرپ یم نایوجشناد  زا  یلیلحت  یاه  لاوس یبتک ، ییاه  نومزآ رد  اه  هاگشناد هکارچ 
یلو تسا  بوخ  هویـش  نیا  دنک ، رازگرب  یبوخ  هب  ار  یلعف  هویـش  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  ییاناوت  نیا  شجنـس  نامزاس  رگا 

.دهد یمن ماجنا  یبوخ  هویش  هب  ار  راک  نیا  هنافساتم 
روکنک تست  یارب  هاگـشناد  نآ  دیتاسا  زا  یلو  دنک  یم  بذج  یرتکد  وجـشناد  یهاگـشناد ، کی  یارب  شجنـس  نامزاس 

.دریگ یمن ییامنهار 
لح لـیلحت و  لـحم  هکلب  ، تـسین ضحم  شناد  لـحم  یرتـکد ، وجـشناد  یارب  هاگـشناد  درک : ناـشنرطاخ  ناـیاپ  رد  یو 

.میرادن هلئسم  لح  هاگدید  دوخ  یلاع  شزومآ  حوطس  رد  ام  یلو  تسا ؛ هلئسم 
.درادن تلاصا  هلاقم  دربراک  یلو   دراد  تلاصا  هلاقم  لاثم ، ناونع  هب 

.تسین رادروخرب  تلاصا  زا  نآ  هجیتن  یلو  دراد  تلاصا  شدوخ  هک  میتسه  یزیچ  لابند  ام 
لح ار  تالکـشم  هـکنیا  یاـج  هـب  مدرم ، هیامرـس  اـب  یلو  مـینک  لـح  ار  تالکـشم  یرتـکد  نایوجــشناد  قـیرط  زا  دـیاب  اـم 

.تسا یتیریدم  کبس  نیرتدب  نیا  مینک و  یم داجیا  لکشم  مینک ،
مایپ یاهتنا 

۲۹۲۹
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۵۳

ناراگنربخ هاگشاب  یلصا : عبنم   ۴۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۸   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

تسا تسا ناتسناغفا   ناتسناغفا ناریا  وو   ناریا هعماج   هعماج ردرد   ریقحت   ریقحت ساره  وو   ساره شلاچ   شلاچ ودود   لحلح   ناگبخن   ناگبخن هفیظو   هفیظو

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

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

https://snn.ir/fa/news/913460/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://snn.ir/fa/news/913460/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


مسارم رد  للملا  نیب روما  رد  مولع  ریزو  ماقم  مئاق  یلمآ ، رالاس  نیسح  وجشناد ، یرازگربخ  هاگشناد  هورگ  شرازگ  هب 
یناـبزیم هـب  هـک  ناتــسناغفا  ناریا و  نادنمــشیدنا  یوـگو  تـفگ شیاـمه  نیموـس  تـالاقم  هعوـمجم  باـتک  زا  ییاـمنور 

اب طـباور  یرارقرب  اـب  طاـبترا  رد  موـلع  ترازو  نــالک  یاــه  تسایــس هـب  هراــشا  اــب  دــش ، رازگرب  ییاــبطابط  همالع هاگـشناد 
ناـگبخن هـب  نتــسب  لد  ورگ  رد  هـمه  لـمع  نامدــنار  شیازفا  رقف و  اــب  هزراــبم  رتـهب ، داــصتقا  تـفگ : رگید  یاــه  روـشک

یملع و ناگبخن  هب  اه  دیما مامت  انورک ، عویش  نارود  رد  یتح  هکنیا  نایب  اب  یو.تسا   کیمداکآ  هعماج  یهاگـشناد و 
افیا هعماج  رد  ار  ناشدوخ  یناگبخن  شقن  دنهاوخب  رگا  اه  هاگـشناد درک : راهظا  تسا ، نسکاو  دیلوت  یارب  یهاگـشناد 

.دنورب تاعامتجا  عماوج و  لخاد  هب  دننکشب و  ار  اه  راصح دیاب  دننک 
اب یلمآ  رالاس.دـننک  عـفترم  ار  یللملا  نـیب یلم و  یاـه  هـصرع رد  عـماوج  تالکـشم  دـنناوتب  دـیاب  اـه  هاگــشناد نـینچمه 
هک یساره  تسا ؛ ساره »  » شلاچ نیتسخن  درک : راهظا  ناتـسناغفا  ناریا و  هعماج  ود  رد  یـشلاچ  هاگن  ود  هب  هراشا 

.دننک عفر  ار  نیا  دیاب  روشک  ود  ناگبخن  هعماج  هک  دنزادنا  یم هار  روشک  ود  مدرم  نایم  رد  نارگید 
ناـگبخن هفیظو  زین  نیا  دوـش و  عـفر  دـیاب  هـک  بهاذـم  دارفا و  اـه ، تیموـق ریقحت  تـسا ؛ ریقحت »  » هاـگن مود ، شلاـچ 

: درک ناـشنرطاخ  ناتـسناغفا  ناریا و  روـشک  ود  ناـیم  یملع  یاـه  یراـکمه یارب  یلک  روـحم  هس  هب  هراـشا  اـب  یو.تسا 
.تسا روشک  ود  گرزب  یاه  هاگشناد یاسؤر  نمجنا  داجیا  روحم ، نیتسخن 

کرتشم یتاقیقحت  یاه  راک هب  دورو  موس  روحم  ناتـسناغفا و  ناریا و  یاه  هاگـشناد کرتشم  هبعـش  داجیا  مود ، روحم 
.تسا
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ناراگنربخ هاگشاب  یلصا : عبنم   ۳۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۸   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

تـالاقم هعومجم  باـتک  زا  ییاـمنور  مسارم  رد  یلمآ  رـالاس  نیـسح  مولع ، ترازو  زا  لـقن  هب  رهم  یرازگربخ  شرازگ  هب 
اب دش ، رازگرب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ینابزیم  هب  هک  ناتـسناغفا  ناریا و  نادنمـشیدنا  یوگو  تفگ شیامه  نیموس 
، رتهب داصتقا  تشاد : راهظا  رگید  یاهروشک  اب  طـباور  یرارقرب  اـب  طاـبترا  رد  مولع  ترازو  نـالک  یاـه  تسایـس هب  هراـشا 

.تسا کیمداکآ  هعماج  یهاگشناد و  ناگبخن  هب  نتسب  لد  ورگ  رد  همه  لمع  نامدنار  شیازفا  رقف و  اب  هزرابم 
.تسا نسکاو  دیلوت  یارب  یهاگشناد  یملع و  ناگبخن  هب  اهدیما  مامت  انورک ، عویش  نارود  رد  یتح  درک : حیرصت  یو 

افیا هعماج  رد  ار  ناشدوخ  یناگبخن  شقن  دـنهاوخب  رگا  اـه  هاگـشناد دوزفا : لـلملا  نیب روما  رد  مولع  ریزو  ماـقم  مئاـق 
.دنورب تاعامتجا  عماوج و  لخاد  هب  دننکشب و  ار  اهراصح  دیاب  دننک 

.دننک عفترم  ار  یللملا  نیب یلم و  یاه  هصرع رد  عماوج  تالکشم  دنناوتب  دیاب  اه  هاگشناد نینچمه 
« ساره  » شلاـچ نیتـسخن  درک : ناـیب  ناتــسناغفا  ناریا و  هعماـج  ود  رد  یــشلاچ  هاـگن  ود  هـب  هراــشا  اــب  یلمآ  رــالاس 

.دننک عفر  ار  نیا  دیاب  روشک  ود  ناگبخن  هعماج  هک  دنزادنا  یم هار  روشک  ود  مدرم  نایم  رد  نارگید  هک  یساره  تسا ؛
ناـگبخن هفیظو  زین  نیا  دوـش و  عـفر  دـیاب  هـک  بهاذـم  دارفا و  اـه ، تیموـق ریقحت  تـسا ؛ ریقحت »  » هاـگن مود ، شلاـچ 

.تسا
نیتسخن درک : ناشنرطاخ  ناتسناغفا  ناریا و  روشک  ود  نایم  یملع  یاه  یراکمه یارب  یلک  روحم  هس  هب  هراشا  اب  یو 

دوش دوش یمیم   یسررب   یسررب ناتسناغفا   ناتسناغفا ناریا  وو   ناریا یاه   یاه هاگشناد هاگشناد کرتشم   کرتشم هبعش   هبعش داجیا   داجیا

یاـهراک هب  دورو  کرتـشم و  هبعـش  اـه ، هاگـشناد یاـسؤر  نمجنا  داـجیا  روحم  هس  زا  لـلملا  نیب  روما  رد  موـلع  ریزو  ماـقم  مئاـق 
.درب مان  ناتسناغفا  ناریا و  یملع  یاه  یراکمه یاهروحم  ناونع  هب  کرتشم  یتاقیقحت 

 

https://www.mehrnews.com/news/5149382/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5149382/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


.تسا روشک  ود  گرزب  یاه  هاگشناد یاسؤر  نمجنا  داجیا  روحم ،
کرتشم یتاقیقحت  یاهراک  هب  دورو  موس  روحم  ناتـسناغفا و  ناریا و  یاه  هاگـشناد کرتشم  هبعـش  داـجیا  مود ، روحم 

.تسا
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همالع هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   
ییابطابط

دش رازگرب  مایخ  هرازه  یللملا  نیب سنارفنک  نیمشش 
فلتخم یاـهروشک  نارگــشهوژپ  دــیتاسا و  زا  یفلتخم  تـالاقم  هـئارا  اـب  ماــیخ  هرازه  یللملا  نـیب سنارفنک  نیمــشش 

.دش رازگرب  یزاجم  یاضف  رد  هدنز  روط  هب مایخ  هرابرد 
هزوخ رتکد  یراـخلب ، نسح  یهاـشمرخ ، نیدـلا  ءاـهب زا  یتـالاقم  هتعاـس  جـنپ تسـشن  نیا رد  یمومع ، طـباور  شرازگ  هب 

کنارف لازیمت ، یملع  گــنیت ، یی نیــش  مناــخ  یرد و  هــمجن  ناخروبـــصلادبع ، یلــالج ، ریمادــمحم  ساــیخم ، لــئونام 
ریـشیلع دعـسا ، زوریف  تروکزوب ، ناروماک  یناخدـمحم ، رغـصا  یلع یرگـسع ، همطاـف  دیـشرلا ، تیممدـمحم  یمـشاه ،

.دش هئارا  انووامکاووتالوپ  رادلد  چیونسح ، فوناطلس 
اب ماـیخ  رمع  مـیکح  نـیب  تبــسن  ماـیخ ، یدنــسپ  مدرم هـلمجزا  یتاـعوضوم  هـب  دادــیور ، نـیا رد  هدــش  هـئارا تـالاقم  رد 

راعشا کرتشم  نیماضم  شدالگنب ، رد  مایخ  هرهچ  مایخ ، تایعابر  رد  یفسلف  یاه  هشیدنا تکرح  ریس  انیس ، یلعوبا 
تاعلاطم یناملآ ، نابز  هب  مایخ  تایعابر  یریذـپ  همجرت  شلاـچ  هیکرت ، رد  ماـیخرمع  تاـعلاطم  یاـب ،» یلو   » اـب ماـیخ 

هسیاقم ناریا ، رد  یهوژپ  مایخ  همانراک  اه ، کیلاتیا  نیمزرس  رد  مایخرمع  میکح  لابقا  یلاگنب ، تایبدا  رد  مایخ  رمع 
نابز هب  تسردان  همجرت  تلع  هب  مایخرمع  رعش  رد  زدنا  ودنپ  یتلاح ، هداز  یمیظع  مایخ و  تایعابر  رد  ینیبدب  موهفم 

.دش هتخادرپ  مایخ  تیبوبحم  زار  و  یسور ،
همالع هاگشناد  یجراـخ  یاـه  ناـبز  یـسراف و  تاـیبدا  هدکــشناد  یهوژپ  نواـعم  ناـیمظان  اـضر  سنارفنک  نـیا ناـیاپ  رد 

تــسشن یرازگرب  نالوئــسم  زا  نادــنم  هقـالع تساوـخرد  قـبط  تســشن ، نـیا یرازگرب  زا  یدونــشخ  زاربا  اـب  یئاــبطابط ،
هئارا یارب  نانارنخـس  راـیتخا  رد  یرتـشیب  ناـمز  یتآ ، یاـه  تسـشن رد  دـشاب و  راد  هـمادا  اـه  تســشن  نـیا  اـت  تساوـخ 

.دوش هداد  رارق  ناشتالاقم 
رایتخا رد  یدوزب  دـنا و  پاـچ لاـح  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  تاراشتنا  طـسوت  سنارفنک  نیا رد  هدـش  هئارا  تـالاقم 

.تفرگ دنهاوخ  رارق  نادنم  هقالع 
راـبخا تسیل  air.ir/ZHqkja يپاـچ هخـسن  ۲۸ دـــیدزاب :  ١٤٣٨٤ ربــخ : هرامــش   ١٤:٣٣ نـــمهب ١٣٩٩ -  هبنـشراهچ ٢٩ 

aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط  <<

۲۹۲۹
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۲۱



یس یب  یب  یلصا : عبنم   ۲۳۰۰۰  رگید  عبنم   ۵   ۰   ۰   / انسیا   

دشدش رازگرب   رازگرب مایخ   مایخ هرازه   هرازه یللملا   یللملا نیب نیب سنارفنک   سنارفنک نیمشش   نیمشش

هلاس هلاس اتات  ۴۴۴۴   ناگدننک  ۱۵۱۵   ناگدننک یشکدوخ   یشکدوخ دصرد   دصرد   ۵۵۵۵// ناهج ناهج ردرد   یشکدوخ   یشکدوخ یدصرد   یدصرد شیازفا  ۶۰۶۰   شیازفا
دنا دنا

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=14384
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=14384
https://www.isna.ir/news/99112922114/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%B5%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B5-%D8%AA%D8%A7-%DB%B4%DB%B4
https://www.isna.ir/news/99112922114/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%B5%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B5-%D8%AA%D8%A7-%DB%B4%DB%B4


تروـص هب  هک  ناور  تمالـس  نارحب و  رد  تالخادـم  یلم  شیاـمه  نیتـسخن  رد  جاـترد  زربـیرف  رتـکد  انـسیا ، شرازگ  هـب 
عبانم درک : راهظا  دـش ، رازگرب  هرواشم  یـسانشناور و  ماـظن  ناـمزاس  یراـکمه  اـب  رمحا  لـاله  تیعمج  طـسوت  یزاـجم ،

یگدرسفا ریظن  یتاشنکاو  تسا  نکمم  شیازفا  تروص  رد  تسا و  دودحم  دننک  تفایرد  دنناوت  یم  دارفا  هک  یـسرتسا 
.دنهد زورب  دوخ  زا  ار  یشکدوخ  ای  دایتعا و  و 

دص کی  رد  رفن  لاس ۱۶  ره  طسوتم  روط  هب  رفن و  نویلیم  کی  ابیرقت  لاـس  ره  رد  یناـهج  تشادـهب  ناـمزاس  هتفگ  هب 
.دنهد یم تسد  زا  یشکدوخ  رثا  رب  ار  دوخ  ناج  رفن  رازه 

هب یـشکدوخ  ار  ناـهج  زیمآ  تنوـشخ  یاـهریمو  گرم زا  یمین  داد : همادا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  نـیا 
دصرد یــشکدوخ ۶۰  نازیم  ناـهج  رــسارس  رد  یناـهج ، تشادـهب  ناـمزاس  راـمآ  اـب  قباـطم  دـهد و  یم صاـصتخا  دوـخ 

.تسا هتفای  شیازفا 
.تسا گرم  یلصا  لماع  هس  نیب  هلاس  ات ۴۴  دارفا ۱۵  نیب  رد  یشکدوخ  رضاح  لاح  رد  نینچمه 

نیب زا  دوش و  یم ناـناوج  هب  فوـطعم  یـشکدوخ  هب  مادـقا  نیرتـشیب  دوزفا : ناریا  یتـیبرت  یـسانشناور  نمجنا  سییر 
لاس نینـس ۴۴  هب  فوطعم  دصرد  لاس و ۴۵  ات ۴۴   ۱۵ نینـس   هب  فوطعم  دصرد  دودح ۵۵  ینعی  ناهج  یشکدوخ 

.تسا الاب  هب 
رد رفن  هیروــــس ۱.۹  قارع ۳ و  ناتــسناغفا ۴.۷ ، ریظن  گــنج  ریگرد  یاــهروشک  رد  یـــشکدوخ  خرن  جاــترد  هــتفگ  هــب 

.تسا رفن  رازه  دصکی  
.دنراد ار  یشکدوخ  خرن  نیرتمک  بیئاراک  ریازج  یاهروشک  نینچمه 

رفن رازه  دـــصکی  رد  رفن  ناــنز ۷.۲  رفن و  نادرم ۲۳.۶  نــــیب  رد  رفن و  نیگناـیم ۱۵.۳  اـب  اـکیرمآ  روـشک  یارب  راـمآ  نیا 
.تسا

، ندرم گرم و  رب  لوـمعم  ریغ  زکرمت  هدنـشک ، لـیاسو  یوجتــسج  یــشکدوخ ، هراـبرد  هـنادازآ  تبحــص  جاـترد  هـتفگ  هـب 
مئــالع هــلمج  زا  ....و  هرظتنم  ریغ  یاهـــسامت  رادــید و   مرـــش و  هاــنگ و  ساــسحا  دوــخ ، زا  ترفن  یدــیماان ، ساــسحا 

.تسا یشکدوخ  هب  مادقا  هدنهدرادشه 
جنر یتخانـشناور  لـالتخا  دـنچ  اـی  کـی  زا  دـننک  یم یـشکدوخ  هب  مادـقا  هـک  یدارفا  دـصرد  دودـح ۹۰  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو 

.دوش یم  بوسحم  یشکدوخ  لماع  نیمود  زین  ردخم  داوم  فرصم  ءوس  یناور ، تالالتخا  زا  سپ  تفگ : دنرب  یم
شیازفا ار  یــشکدوخ  رطخ  ناــناوج  یارب  یگدرــسفا  دــض  یاــهوراد  زا  هدافتــسا  تـسا  هدــش  صخــشم  رگید  یوـس  زا 

.دهد یم
مایپ یاهتنا 

۲۹۲۹
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۵۳



رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۳۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۸   ۰   ۰   / ناراگنربخ  هاگشاب   

یناهج نیگنایم  مراهچ  کی  ناریا  رد  یـشکدوخ  رامآ  تفگم  : روشک  هرواشم  یـسانشناور و  ماـظن  ناـمزاس  یزکرم  یاروش  وضع 
ناـنز نـیب  رد  رفن و  رازه  دـصکی  رد  رفن  نادرم ۵  نیب  رد  راـمآ  نـیا  .دراد  رارق  ناـهج  هبتر ۱۴۹  رد  یـشکدوخ  رفن  اـب ۴.۱  تسا و 

.تسا رفن  رازه  دصکی  رد  رفن   ۳.۱

تسا تسا یهاگشناد   یهاگشناد ناگبخن   ناگبخن هبهب   انورک   انورک نسکاو   نسکاو دیلوت   دیلوت یارب   یارب اهاه   دیما دیما مامت   مامت

.تسا نسکاو  دیلوت  یارب  یهاگشناد  یملع و  ناگبخن  هب  اه  دیما مامت  انورک ، عویش  نارود  رد  تفگ : یلمآرالاس 

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

https://www.yjc.ir/fa/news/7669017/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7669017/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رظن  PDF دولناد ربخ ۷۶۶۹۰۱۷  دـک  نـمهب ۱۳۹۹ ۱۳:۵۳  راشتنا ۲۹  خـیرات  یکـشزپ  یملع  روـكنك  هاگـشناد و  هورگ   
.تسا نسکاو  دیلوت  یارب  یهاگشناد  یملع و  ناگبخن  هب  اه  دیما مامت  انورک ، عویش  نارود  رد  تفگ : یلمآرالاس  نداد 

هعوـمجم  » باــتک زا  ییاــمنور  مـسارم  ناوــج ، ناراــگنربخ  هاگــشاب  یکــشزپ  یملع  هورگ  یهاگــشناد  هزوــح  شرازگ  هـب   
رازگرب ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  یناـبزیم  هب  ناتـسناغفا » ناریا و  نادنمـشیدنا  یوـگ  و تـفگ شیاـمه  نیموـس  تـالاقم 

.دش

نمجنا داجیا  روحم ، نیتسخن  تفگ : روشک  ود  نایم  یملع  یاه  یراکمه یارب  یلک  روحم  هس  هب  هراشا  اـب  ناـیاپ  رد  وا   
.تسا روشک  ود  گرزب  یاه  هاگشناد یاسور 

رظن  PDF دولناد ربخ ۷۶۶۹۰۱۷  دـک  نـمهب ۱۳۹۹ ۱۳:۵۳  راشتنا ۲۹  خـیرات  یکـشزپ  یملع  روـكنك  هاگـشناد و  هورگ 
نــسکاو دـیلوت  یارب  یهاگــشناد  یملع و  ناـگبخن  هـب  اـه  دـیما ماـمت  اـنورک ، عویــش  نارود  رد  تـفگ : یلمآرـالاس  نداد 

.تسا
هعوـمجم  » باــتک زا  ییاــمنور  مـسارم  ناوــج ، ناراــگنربخ  هاگــشاب  یکــشزپ  یملع  هورگ  یهاگــشناد  هزوــح  شرازگ  هـب 

رازگرب ییابطابط  همالع  هاگشناد  ینابزیم  هب  ناتـسناغفا » ناریا و  نادنمـشیدنا  یوگ  و تفگ شیاـمه  نیموس  تـالاقم 
.دش

یملع یاـه  یراـکمه زکرم  سیئر  لـلملا و  نـیب روـما  رد  موـلع  ریزو  ماــقم  مئاــق  یلمآ ، رــالاس  نیــسح  مـسارم  نـیا  رد 
.دننک عفترم  ار  یللملا  نیب یلم و  یاه  هصرع رد  عماوج  تالکشم  دنناوتب  دیاب  اه  هاگشناد درک : راهظا  یللملا  نیب

روشک هلمج  زا  رگید  یاه  روشک اب  طباور  یرارقرب  اب  طابترا  رد  مولع  ترازو  نالک  یاـه  تسایـس هب  هراـشا  اـب  یلمآرـالاس 
ناــگبخن هــب  نتـــسب  لد  ورگ  رد  هــمه  لــمع  نامدـــنار  شیازفا  رقف و  اــب  هزراـــبم  رتــهب ، داـــصتقا  تــفگ : ناتـــسناغفا ،

.تسا کیمداکآ  ۀعماج  یهاگشناد و 
.تسا نسکاو  دیلوت  یارب  یهاگشناد  یملع و  ناگبخن  هب  اه  دیما مامت  انورک ، عویش  نارود  رد  یتح  درک : حیرصت  وا 

افیا هعماج  رد  ار  ناشدوخ  یناگبخن  شقن  دـنهاوخب  رگا  اـه  هاگـشناد دوزفا : لـلملا  نیب روما  رد  مولع  ریزو  ماـقم  مئاـق 
.دنورب تاعامتجا  عماوج و  لخاد  هب  دننکشب و  ار  اه  راصح دیاب  دننک ،

.دننک عفترم  ار  یللملا  نیب یلم و  یاه  هصرع رد  عماوج  تالکشم  دنناوتب  دیاب  اه  هاگشناد نینچمه 
« ساره  » شلاـچ نیتـسخن  درک : ناـیب  ناتــسناغفا  ناریا و  هعماـج  ود  رد  یــشلاچ  هاـگن  ود  هـب  هراــشا  اــب  یلمآ  رــالاس 

.دننک عفر  ار  نیا  دیاب  روشک  ود  ناگبخن  هعماج  هک  دنزادنا  یم هار  روشک  ود  مدرم  نایم  رد  نارگید  هک  یساره  تسا ؛
ناـگبخن ۀـفیظو  زین  نیا  دوـش و  عـفر  دـیاب  هک  بهاذـم  دارفا و  اـه ، تیموـق ریقحت  تـسا ؛ ریقحت »  » هاـگن مود ، شلاـچ 

.تسا
نمجنا داجیا  روحم ، نیتسخن  تفگ : روشک  ود  نایم  یملع  یاه  یراکمه یارب  یلک  روحم  هس  هب  هراشا  اـب  ناـیاپ  رد  وا 

.تسا روشک  ود  گرزب  یاه  هاگشناد یاسور 
کرتشم یتاقیقحت  یاه  راک هب  دورو  موس  روحم  ناتـسناغفا و  ناریا و  یاه  هاگـشناد کرتشم  ۀبعـش  داجیا  مود ، روحم 

.تسا
دیناوخب رتشیب 

یشزومآ کرتشم  یاه  هرود یزادنا  هار  اب  اه  هاگشناد یعامتجا  هیامرس  شیازفا 

/ مایپ یاهتنا 
 



۲۹۲۹
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۱۳

ناراگنربخ هاگشاب  یلصا : عبنم   ۳۷۰۰۰  رگید  عبنم   ۸   ۰   ۰   / انمیا  یرازگربخ   

هعوـمجم باـتک  زا  ییاـمنور  مسارم  رد  یلمآرـالاس  نیـسح  موـلع ، ترازو  یموـمع  طـباور  زا  لـقن  هـب  اـنمیا و  شرازگ  هـب 
رازگرب ییابطابط  همالع  هاگشناد  ینابزیم  هب  هک  ناتسناغفا  ناریا و  نادنمـشیدنا  یوگو  تفگ شیامه  نیموس  تالاقم 
روـشک هـلمج  زا  رگید  یاـهروشک  اـب  طـباور  یرارقرب  اـب  طاـبترا  رد  موـلع  ترازو  نــالک  یاــه  تسایــس هـب  هراــشا  اــب  دــش ،

ناـگبخن هـب  نتــسب  لد  ورگ  رد  هـمه  لـمع  نامدــنار  شیازفا  رقف و  اـب  هزراــبم  رتـهب ، داــصتقا  درک : راــهظا  ناتــسناغفا ،
یملع و ناـگبخن  هب  اهدـیما  ماـمت  اـنورک ، عویـش  نارود  رد  یتـح  هک  یروـط  هب  تـسا ، کـیمداکآ  ۀـعماج  یهاگـشناد و 

.تسا نسکاو  دیلوت  یارب  یهاگشناد 
، دننک افیا  هعماج  رد  ار  دوخ  یناگبخن  شقن  دـنهاوخب  رگا  اه  هاگـشناد دوزفا : للملا  نیب روما  رد  مولع  ریزو  ماقم  مئاق 

.دنورب تاعامتجا  عماوج و  لخاد  هب  دننکشب و  ار  اهراصح  دیاب 
.دننک عفترم  ار  یللملا  نیب یلم و  یاه  هصرع رد  عماوج  تالکشم  دنناوتب  دیاب  اه  هاگشناد نینچمه 

« ساره  » شلاـچ نیتـسخن  درک : ناـیب  ناتــسناغفا  ناریا و  هعماـج  ود  رد  یــشلاچ  هاـگن  ود  هـب  هراــشا  اــب  یلمآ  رــالاس 
.دننک عفر  ار  نآ  دیاب  روشک  ود  ناگبخن  هعماج  هک  دنزادنا  یم هار  روشک  ود  مدرم  نایم  رد  نارگید  هک  یساره  تسا ؛
ناـگبخن هفیظو  زین  نیا  دوـش و  عـفر  دـیاب  هـک  بهاذـم  دارفا و  اـه ، تیموـق ریقحت  تـسا ؛ ریقحت »  » هاـگن مود ، شلاـچ 

.تسا
: درک ناشنرطاخ  ناتـسناغفا  ناریا و  روشک  ود  نایم  یملع  یاه  یراکمه یارب  یلک  روحم  هس  هب  هراشا  اب  ناـیاپ  رد  یو 

کرتــشم هبعــش  داــجیا  مود ، روــحم  تـسا ، روــشک  ود  گرزب  یاــه  هاگــشناد یاــسؤر  نــمجنا  داــجیا  روــحم ، نیتــسخن 
.تسا کرتشم  یتاقیقحت  یاهراک  هب  دورو  موس  روحم  ناتسناغفا و  ناریا و  یاه  هاگشناد

۲۹۲۹
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۳۷



ناراگنربخ هاگشاب  یلصا : عبنم   ۳۷۰۰۰  رگید  عبنم   ۸   ۰   ۰   / انلیا   

: تفگ یللملا  نیب یملع  یاـه  یراـکمه زکرم  سیئر  لـلملا و  نیب روما  رد  موـلع  ریزو  ماـقم  مئاـق  یلمآ ، رـالاس  نیـسح 
.دننک عفترم  ار  یللملا  نیب یلم و  یاه  هصرع رد  عماوج  تالکشم  دنناوتب  دیاب  اه  هاگشناد

تـالاقم هعوـمجم  باـتک  زا  ییاـمنور  مـسارم  رد  یلمآرـالاس  موـلع ، ترازو  یموـمع  طـباور  لـک  هرادا  زا  اــنلیا  شرازگ  هـب 

ناتسناغفا ناتسناغفا ناریا  وو   ناریا روشک   روشک ودود   یملع   یملع یاه   یاه یراکمه یراکمه ربرب   یشلاچ   یشلاچ هاگن   هاگن ودود  

ناتـسناغفا ناریا و  روشک  ود  یراکمه  طـباور و  یـشلاچ  هاـگن  ود  ار  ساره  ریقحت و  لـلملا ، نیب روما  رد  مولع  ریزو  ماـقم  مئاـق 
.دننک عفر  ار  یشلاچ  یاه  هاگن  نیا  دیاب  ناگبخن  تفگ : تسناد و 

دننک دننک عفترم   عفترم ارار   یللملا   یللملا نیب نیب یلم  وو   یلم یاه   یاه هصرع هصرع ردرد   عماوج   عماوج تالکشم   تالکشم دیاب   دیاب اهاه   هاگشناد هاگشناد

اه هاگشناد تفگ : یللملا  نیب یملع  یاه  یراکمه زکرم  سیئر  للملا و  نیب روما  رد  مولع  ریزو  ماقم  مئاق  یلمآ ، رالاس  نیسح 
.دننک عفترم  ار  یللملا  نیب یلم و  یاه  هصرع رد  عماوج  تالکشم  دنناوتب  دیاب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۴طباور 

https://www.imna.ir/news/475652/%D8%AF%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.imna.ir/news/475652/%D8%AF%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1040080-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1040080-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


رد دش ، رازگرب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ینابزیم  هب  هک  ناتسناغفا  ناریا و  نادنمشیدنا  یوگ  و تفگ شیامه  نیموس 
روشک هلمج  زا  رگید  یاـهروشک  اـب  طـباور  یرارقرب  اـب  طاـبترا  رد  مولع  ترازو  نـالک  یاـه  تسایـس هب  هراـشا  اـب  یناـنخس 

ناـگبخن هب  نتـسب  لد  ورگ  رد  همه  لـمع  نامدـنار  شیازفا  رقف و  اـب  هزراـبم  رتـهب ، داـصتقا  تشاد : راـهظا  ناتـسناغفا ،
.تسا کیمداکآ  ۀعماج  یهاگشناد و 

.تسا نسکاو  دیلوت  یارب  یهاگشناد  یملع و  ناگبخن  هب  اهدیما  مامت  انورک ، عویش  نارود  رد  یتح  درک : حیرصت  یو 
افیا هعماج  رد  ار  ناشدوخ  یناگبخن  شقن  دـنهاوخب  رگا  اـه  هاگـشناد دوزفا : لـلملا  نیب روما  رد  مولع  ریزو  ماـقم  مئاـق 

.دنورب تاعامتجا  عماوج و  لخاد  هب  دننکشب و  ار  اهراصح  دیاب  دننک 
.دننک عفترم  ار  یللملا  نیب یلم و  یاه  هصرع رد  عماوج  تالکشم  دنناوتب  دیاب  اه  هاگشناد نینچمه 

« ساره  » شلاـچ نیتـسخن  درک : ناـیب  ناتــسناغفا  ناریا و  هعماـج  ود  رد  یــشلاچ  هاـگن  ود  هـب  هراــشا  اــب  یلمآ  رــالاس 
.دننک عفر  ار  نیا  دیاب  روشک  ود  ناگبخن  هعماج  هک  دنزادنا  یم هار  روشک  ود  مدرم  نایم  رد  نارگید  هک  یساره  تسا ؛
ناـگبخن ۀـفیظو  زین  نیا  دوـش و  عـفر  دـیاب  هک  بهاذـم  دارفا و  اـه ، تیموـق ریقحت  تـسا ؛ ریقحت »  » هاـگن مود ، شلاـچ 

.تسا
، روحم نیتـسخن  درک : ناـشنرطاخ  روشک  ود  ناـیم  یملع  یاـه  یراـکمه یارب  یلک  روحم  هس  هب  هراـشا  اـب  ناـیاپ  رد  یو 

.تسا روشک  ود  گرزب  یاه  هاگشناد یاسور  نمجنا  داجیا 
کرتشم یتاقیقحت  یاهراک  هب  دورو  موس  روحم  ناتـسناغفا و  ناریا و  یاه  هاگـشناد کرتشم  ۀبعـش  داـجیا  مود ، روحم 

.تسا

۲۹۲۹
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۷:۳۰ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( ناشخرد دادعتسا  هیمهس   ) نومزآ نودب  دشرا  یسانشراک  یوجشناد  شریذپ  صوصخ  رد  هیعالطا 
عطقم هب  دورو  نایـضاقتم  هدـش  باختنا  یاـه  تیولوا  ددـحم  باـختنا  شیاریو و  ناـکما  : درک مـالعا  یـشزومآ  تنواـعم 

.دش مهارف  یئابطابط  همالع  هاگشناد  ناشخرد ) دادعتسا  هیمهس   ) نومزآ نودب  دشرا  یسانشراک 
۱  - ۱۴۰۱

راـبخا تسیل  air.ir/ZHqjja يپاـچ هخــسن  ۱۲۱ دـــیدزاب :  ١٤٣٨٣ ربــخ : هرامـــش   ١٣:٠١ نـــمهب ١٣٩٩ -  هبنـشراهچ ٢٩ 
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط  <<

۲۹۲۹
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
اکریا۲۰:۵۸ ناغفا  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / اکریا  ناغفا   

هیمهس هیمهس  ) ) نومزآ نومزآ نودب   نودب دشرا   دشرا یسانشراک   یسانشراک یوجشناد   یوجشناد شریذپ   شریذپ صوصخ   صوصخ ردرد   هیعالطا   هیعالطا
(( ناشخرد ناشخرد دادعتسا   دادعتسا

ناریا  وو ناریا نادنمشیدنا   نادنمشیدنا یوگو   یوگو    تفگ تفگ شیامه   شیامه نیموس   نیموس تالاقم   تالاقم هعومجم   هعومجم زازا   ییامنور   ییامنور
تسا تسا ییارگ   ییارگ هبخن هبخن رادیاپ ، ، رادیاپ ۀعسوت   ۀعسوت هبهب   هعماج   هعماج ندیسر   ندیسر ۀمزال   ۀمزال ناتسناغفا ؛ ؛ ناتسناغفا

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۵طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=14383
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=14383
http://www.afghanirca.com/newsIn.php?id=83259
http://www.afghanirca.com/newsIn.php?id=83259


( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ۀمزال ناتـسناغفا ؛ ناریا و  نادنمـشیدنا  یوگو    تفگ شیامه  نیموس  تالاقم  هعومجم  زا  ییاـمنور  یریوـصت ؛ شرازگ   
  نـیب شخب  رد  ناریا  یمالــسا  یروـهمج  موـلع  ترازو  ماـقم  مئاــق  تسا  ییارگ  هـبخن رادـیاپ ، ۀعـسوت  هـب  هعماـج  ندیـسر 
اـه و   هاگــشناد کرتـشم  هبعــش  داـجیا  ناتــسناغفا ، ناریا و  گرزب  یاـه    هاگــشناد یاـسور  نـمجنا  داـجیا  راتــساوخ  لـلملا 

ناتسناغفا یلاع  تالیـصحت  ترازو  زا  هدش و  روشک  ود  نادنمـشیدنا  ناگبخن و  نایم  کرتشم  تاقیقحت  ماجنا  نینچمه 
.دنک هجوت  هنیمز  نیا  رد  هتساوخ  زین 

هک درک  ناشنرطاخ  هعسوت ، دروم  رد  ناتسناغفا  ناریا و  نادنمشیدنا  یوگو    تفگ رود  نیموس  عوضوم  هب  هراشا  اب  یو   
رد هدـش و  شنیزگ  هلاقم   ۱۸ هناریگ ،   تخـس یرواد  زا  سپ  هک  دوب  هدـش  لاسرا  دروم  نیا  رد  یددـعتم  تـالاقم  هعومجم 

روما رد  ناریا  مولع  ترازو  ماقم  مئاق  یلمآ ، رالاس  تسشن ، نیا  همادا  رد.تسا  هدش  رشتنم  هبناج  همه  عماج و  یباتک 
، هدوب اشوک  هتـشذگ  لاس  کی  رد  یللملا    نیب تاطابترا  داجیا   رد  هک  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  زا  رکـشت  اـب  لـلملا ،   نیب
  نارحب یگدیچیپ  دنناوتب  دیاب  نادنمشناد  هک  درک  دیکأت  هتسناد و  رتراکشآ  زور  هب  زور  یرـشب  عماوج  رد  ار  ناگبخن  شقن 

ناگبخن هک  درک  هراشا  یـشلاچ  هاگن  ود  هب  ناتـسناغفا  ناریا و  تاطابترا  دروم  رد  یو.دنک  لح  ار  ینونک  یاه    شلاچ اه و 
موـق کـی  تلم ، کـی  هعماـج ، کـی  دـیدهت  یرگید  یـساره و  ناتـسناغفا  یـساره و  ناریا  یکی ، دـننک ؛ هجوـت  نآ  هـب  دـیاب 

ناتسناغفا ناریا و  گرزب  یاه    هاگشناد یاسور  نمجنا  داجیا  راتـساوخ  یلمآ  رتکد.دوش  هتـشادرب  وس  ود  زا  دیاب  هک  ...و ،
یاه   هاگـشناد یماسا  اه    نآ دنک و  هجوت  یزاسراتخاس  نیا  هب  ناتـسناغفا  رد  طوبرم  ترازو  هک  درک  یراودیما  زاربا  دـش و 

ناریا و یاـه    هاگـشناد کرتشم  هبعـش  داـجیا  راتـساوخ  یو  رگید ، یوس  زا.دـنا    هدرک مـالعا  یناتـسناغفا  فرط  هب  ار  یناریا 
داهنـشیپ.دش اه    هدکـشناد اه و    هتـشر یخرب  رد  لباک  هاگـشناد  اب  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  لاثم  ناونع  هب  ناتـسناغفا ،

کرتـشم یتاـقیقحت  یاـهراک  هـب  دورو  روـشک ، ود  ناـگبخن  هـب  لـلملا    نـیب شخب  رد  ناریا  موـلع  ترازو  ماــقم  مئاــق  موـس 
یاـه   هاگــشناد کـمک  هـب  ناریا  یاـه    هاگــشناد دـنراد  رارق  یــشزومآ  دــعب  رد  ـالعف  ناتــسناغفا  یاـه    هاگــشناد اریز  تـسا ،
همالع هاگشناد  یشهوژپ  نواعم  یدابآزوریف ، یناقهد  رتکد.دننک  فیرعت  ار  یتاقیقحت  یاه    هژورپ دنناوت    یم ناتسناغفا 

ار روشک  ود  نیب  یملع  یوگتفگ  یاهرتسب  اه و    هنیمز دنا  هدامآ  هاگشناد  نیا  رد  هک  درک  دیکأت  ینانخس  رد  زین  ییابطابط 
  نیا نایب  اب  یو.دوب  ناریا  رد  ناتسناغفا  ریفس  لاویل ، روفغلادبع  تسـشن ، نیا  رگید  نامهم.دنهدب  هعـسوت  شرتسگ و 
ره زا  دیدج  تخانش  دیاب  هک  درک  دیکأت  میراد ، وگو    تفگ هب  زاین  روشک ، ود  نیب  طباور  تابـسانم و  داجیا  رطاخ  هب  ام  هک 
درک دیکأت  یسانش ، ناریا  یسانش و  ناتسناغفا  ترورض  هب  هراشا  اب  لاویل.دشاب  هتشاد  روحم    هعسوت تیهام  روشک ، ود 

.دناسر   یم روحم  داصتقا  تابسانم  رد  درب  درب  هجیتن  کی  هب  ار  روشک  ود  یملع  راک  هک 

تروص هب  اما  دـنام ، تکاس  نکاس و  خـیرات  زا  ییاـه    هرود رد  ناتـسناغفا  رد  هعـسوت  اـنمت ، رتکد  رتکد  هتفگ  هب  دـنچره   
رد هعـسوت  دـنور  هب  هراـشا  اـب  یو.تسا  دـنک  اـم  هعـسوت  دـنور  هچرگا  تسا ، هعـسوت  لاـح  رد  روشک  کـی  ناتـسناغفا  لـک 

طیارش رد  هعـسوت  اب  ناتـسناغفا  هلـصاف  هزادنا  هب  نابلاط  نامز  رد  هعـسوت  اب  روشک  هلـصاف  درک  ناشنرطاخ  ناتـسناغفا ،
هدـش   هتخانـش رگـشهوژپ  نـیا.دریگب  تروـص  فاکـش  نـیا  ندرک  رپ  یارب  یرتـشیب  باتـش  دـیاب  زورما  هدوـبن و  داـیز  ینوـنک 

هعـسوت یـسررب  رد  ار  ناتـسناغفا  دوش ، یـسررب  مدرم  تلود و  نیب  لماعت  دیاب  هعـسوت  یـسررب  رد  هک    نیا نایب  اب  روشک 
 هللا ناما هرود  زیتس ،   هعـسوت نامدرم  همانرب / اـب  یارگ  هعـسوت  تلود   ؛ درک میـسقت  تلم  تلود و  نیب  لـماعت  هنوگ  هب ۷ 
/ همانرب   یب یارگ    هعـسوت یاه    تلودـناخ دوواد  هرود  هماـنرب ، اـب  یارگ    هعـسوت ناـمدرم  هماـنرب / اـب  یارگ    هعـسوت تلودـناخ  

هاوخ   هعـسوت نامدرم  همانرب / دب  یارگ    هعـسوت تلودـیزرک   دـماح  هاشرهاظ و  یاه    هرود همانرب ،   یب یارگ    هعـسوت نامدرم 
  هعـسوت تلودـنابلاط   هرود  زیرگ ،   هعـسوت مدرم  هماـنرب / اـب  زیتـس    هعـسوت تلودـیلم   تدـحو  تموکح  لاـس   ۵ همانرب ،   یب

ناریا گرزب  یاه    هاگـشناد یاسور  نمجنا  داجیا  راتـساوخ  للملا    نیب شخب  رد  ناریا  یمالـسا  یروهمج  مولع  ترازو  ماقم  مئاـق 
روشک ود  نادنمـشیدنا  ناگبخن و  نایم  کرتشم  تاقیقحت  ماـجنا  نینچمه  اـه و    هاگـشناد کرتشم  هبعـش  داـجیا  ناتـسناغفا ، و 

.دنک هجوت  هنیمز  نیا  رد  هتساوخ  زین  ناتسناغفا  یلاع  تالیصحت  ترازو  زا  هدش و 

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



هب تبـسن  یثنخ  مدرم  هعـسوت / هب  تبـسن  یثـنخ  یاـه    تلودـنیدهاجم هرود  هعـسوت ، زا  سویأـم  مدرم  هماـنرب /   یب زیرگ 
لماعت عون  ساسا  رب  دیاب  ناتـسناغفا  رد  هعـسوت  یـسررب  هنوگره  هک  درک  دیکأت  نایاپ  رد  یویپچ  یاه    تموکح هعـسوت ،

کیژتارتسا تاعلاطم  توتیتسنا  یگنهرف  دـشرا  رواشم  یدـمحم ، اضر.دریگب  تروص  هعـسوت  اب  مدرم  هعـسوت و  اـب  تلود 
هیاـم و ناـج  ناونع  هب  قشع " یروئت   " زا یبدا ، ینارنخـس  کـی  رد  دوب ، تسـشن  نیا  یناـیاپ  نارنخـس  هک  مه  ناتـسناغفا 
، ناـیدارم دوواد  رتـکد  طـسوت  یروئت  نیا  هک  تفگ  درک و  داـی  هقطنم  یاـهروشک  هزوح  رد  گـنهرف  ندـمت و  ییاـیوپ  لـیلد 

یماظن یداصتقا و  تردق  هتـشذگ  رد  هقطنم  رد  ام  ندمت  یروئت ، نیا  ساسا  رب.تسا  هدـش  هئارا  توتیتسنا  نیا  سییر 
یاـهرولبت زا  یکی  هک  هدوـب  قـشع  هتـشاد ، هگن  اـیوپ  هدـنز و  ناـنچمه  ار  هقطنم  نیا  ندـمت  گـنهرف و  هچنآ  اـما  هتـشادن ،

.تسا هدوب  تایبدا  رد  نآ ، مهم 

؛ یریوصت شرازگ 
هب هعماج  ندیـسر  ۀمزال  ناتـسناغفا ؛ ناریا و  نادنمـشیدنا  یوگو    تفگ شیامه  نیموس  تالاقم  هعومجم  زا  ییامنور 

تسا ییارگ  هبخن رادیاپ ، ۀعسوت 

یاـه   هاگـشناد یاـسور  نمجنا  داـجیا  راتـساوخ  لـلملا    نـیب شخب  رد  ناریا  یمالـسا  یروـهمج  موـلع  ترازو  ماـقم  مئاـق 
ناـگبخن و ناـیم  کرتـشم  تاـقیقحت  ماـجنا  نـینچمه  اـه و    هاگـشناد کرتـشم  هبعـش  داـجیا  ناتــسناغفا ، ناریا و  گرزب 

.دنک هجوت  هنیمز  نیا  رد  هتساوخ  زین  ناتسناغفا  یلاع  تالیصحت  ترازو  زا  هدش و  روشک  ود  نادنمشیدنا 
نادنمـشیدنا یوـگو    تـفگ شیاـمه  نیموـس  تـالاقم  هعوـمجم  هعـسوت ، روـحم  رب  وـگو    تـفگ باـتک  زا  ییاـمنور  هماـنرب 

، ناتسناغفا کیژتارتسا  تاعلاطم  توتیتسنا  یراکمه  اب  نارهت  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یوس  زا  ناتسناغفا  ناریا و 
.دش رازگرب  نمهب ) ولد /  ۲۷) هبنشود زور 

هدرک رفــس  نارهت  هـب  هـک  دوـب  ناتــسناغفا  موـلع  یمداـکآ  سییر  بیکــش ، رهاظلادـبع  رتـکد  هماـنرب ، نـیا  هژیو  ناـمهم 
نیا رد  ینانخـس  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تأـیه  وضع  شیاـمه و  نیا  یملع  ریبد  تسرپ ،   نید رتکد.تسا 

یـشهوژپ یملع و  تاسـسوم  اب  یراکمه  لابند  هب  هتـشذگ  یاه    لاس لوط  رد  هاگـشناد  نیا  هک    نیا ناـیب  اـب  تسـشن ،
.تسا هدش  رازگرب  روشک  ود  نادنمشیدنا  یدج  یاهوگو    تفگ رود  هس  نونکات  هک  تفگ  هدوب ، ناتسناغفا 

هک درک  ناشنرطاخ  هعسوت ، دروم  رد  ناتسناغفا  ناریا و  نادنمشیدنا  یوگو    تفگ رود  نیموس  عوضوم  هب  هراشا  اب  یو 
هدـش و شنیزگ  هلاقم   ۱۸ هناریگ ،   تخـس یرواد  زا  سپ  هک  دوب  هدـش  لاـسرا  دروم  نیا  رد  یددـعتم  تـالاقم  هعوـمجم 
رد ناریا  مولع  ترازو  ماقم  مئاق  یلمآ ، رالاس  تسشن ، نیا  همادا  رد.تسا  هدش  رشتنم  هبناج  همه  عماج و  یباتک  رد 

اـشوک هتـشذگ  لاس  کی  رد  یللملا    نیب تاطابترا  داجیا   رد  هک  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  زا  رکـشت  اب  للملا ،   نیب روما 
دنناوــتب دــیاب  نادنمــشناد  هــک  درک  دــیکأت  هتــسناد و  رتراکــشآ  زور  هــب  زور  یرـــشب  عــماوج  رد  ار  ناــگبخن  شقن  هدوــب ،
یـشلاچ هاـگن  ود  هب  ناتـسناغفا  ناریا و  تاـطابترا  دروـم  رد  یو.دـنک  لـح  ار  ینوـنک  یاـه    شلاـچ اـه و    نارحب یگدـیچیپ 

، هعماج کی  دیدهت  یرگید  یساره و  ناتـسناغفا  یـساره و  ناریا  یکی ، دننک ؛ هجوت  نآ  هب  دیاب  ناگبخن  هک  درک  هراشا 
یاـه   هاگـشناد یاـسور  نمجنا  داـجیا  راتـساوخ  یلمآ  رتـکد.دوش  هتـشادرب  وس  ود  زا  دـیاب  هک  ...و ، موـق  کـی  تلم ، کـی 

دـنک و هجوت  یزاسراتخاس  نیا  هب  ناتـسناغفا  رد  طوبرم  ترازو  هک  درک  یراودـیما  زاربا  دـش و  ناتـسناغفا  ناریا و  گرزب 
هبعـش داجیا  راتـساوخ  یو  رگید ، یوس  زا.دـنا    هدرک مـالعا  یناتـسناغفا  فرط  هب  ار  یناریا  یاـه    هاگـشناد یماـسا  اـه    نآ

  هتشر یخرب  رد  لباک  هاگشناد  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  لاثم  ناونع  هب  ناتسناغفا ، ناریا و  یاه    هاگـشناد کرتشم 
هب دورو  روشک ، ود  ناگبخن  هب  للملا    نیب شخب  رد  ناریا  مولع  ترازو  ماقم  مئاق  موس  داهنشیپ.دش  اه    هدکشناد اه و 

ناریا یاه    هاگشناد دنراد  رارق  یـشزومآ  دعب  رد  العف  ناتـسناغفا  یاه    هاگـشناد اریز  تسا ، کرتشم  یتاقیقحت  یاهراک 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۷طباور 



نواعم یدابآزوریف ، یناقهد  رتکد.دننک  فیرعت  ار  یتاقیقحت  یاه    هژورپ دنناوت    یم ناتـسناغفا  یاه    هاگـشناد کمک  هب 
یاـهرتسب اـه و    هنیمز دـنا  هداـمآ  هاگـشناد  نیا  رد  هـک  درک  دـیکأت  ینانخـس  رد  زین  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یشهوژپ 

ریفــس لاوـیل ، روفغلادــبع  تســشن ، نـیا  رگید  نامهم.دــنهدب  هعــسوت  شرتــسگ و  ار  روــشک  ود  نـیب  یملع  یوــگتفگ 
وگو   تفگ هب  زاـین  روـشک ، ود  نـیب  طـباور  تابـسانم و  داـجیا  رطاـخ  هـب  اـم  هـک    نـیا ناـیب  اـب  یو.دوـب  ناریا  رد  ناتـسناغفا 

هب هراـشا  اـب  لاویل.دـشاب  هتــشاد  روـحم    هعــسوت تیهاـم  روـشک ، ود  ره  زا  دـیدج  تخانــش  دــیاب  هـک  درک  دــیکأت  مـیراد ،
تابسانم رد  درب  درب  هجیتن  کی  هب  ار  روشک  ود  یملع  راک  هک  درک  دیکأت  یـسانش ، ناریا  یـسانش و  ناتـسناغفا  ترورض 

.دناسر   یم روحم  داصتقا 
ناریا ریفـس  ناینیما ، رداهب.میـشاب  هتـشاد  مه  کرتشم  عفانم  میناوت    یم کرتشم ، یاه    شزرا گنهرف و  یولهپ  رد  ام 

  شیپ و  دوش ،   یم یقلت  یا    هعماج ره  هعـسوت  رد  یلـصا  لماع  گـنهرف ، لـماع  هک    نیا هب  هراـشا  اـب  زین  ناتـسناغفا  رد 
روشک ود  تابسانم  هعسوت  رد  اهدیدهت  اه و    بیسآ نایب  هب  دنتسه ، هعماج  ره  ناگبخن  هعسوت ، موهفم  یلـصا  نارب 

ات دریگ و    یم رارق  عـماوج  ربارب  رد  جراـخ  زا  هـک  تـسا  یلئاـسم  اهدـیدهت  ینورد و  عـناوم  اـه    بیـسآ : " تـفگ تـخادرپ و 
فرطرب ار  عناوم  نیا  دناوت  یم  هک  یهورگ  اهنت  دنک و  ادیپ  تسد  هعـسوت  هب  دـناوت    یمن هعماج  کی  دوشن ، لح  ود  نیا 

، دناسر   یمن یا    هجیتن هب  ار  ام  ناگناگیب  دیما  هب  نتسشن  جراخ و  هب  اکتا  هک    نیا هب  هراشا  اب  یو  ". دنتـسه ناگبخن  دنک ،
  هیامرـس اب  یتح  ناگناگیب  دورو  مینکن ، داجیا  لوحت  لخاد  رد  اـت  دراد ، دوجو  ناتـسناغفا  ناریا و  رد  هبرجت  نیا  : " تفگ
زا یکی  ناــینیما  ". دوـش   یم رجنم  عـماوج  بـیرخت  هـب  طــقف  تـسین و  راذــگریثأت  هعــسوت ، یاــه    لدــم هدرتــسگ و  یاــه 

لابقتسا روشک  ود  ناگبخن  نیب  تاطابترا  زا  هک  درک  دیکأت  تسناد و  ناگبخن  نیب  طابترا  نتشادن  ار  روشک  ود  تالکشم 
رهاظلادــبع رتـکد.تسا  روـشک  ود  هـب  ناـگبخن  رفــس  طیارــش  ندرک  مـهارف  هداـمآ  لـباک  رد  ناریا  ترافــس  و  دــننک ،   یم

وگو   تفگ باـتک  زا  ییاـمنور  تسـشن  هژیو  ناـمهم  هدرک ، رفـس  نارهت  هب  هک  ناتـسناغفا  مولع  یمداـکآ  سییر  بیکش ،
  نیا نایب  اب  وا.دوب  ناتـسناغفا  ناریا و  نادنمـشیدنا  یوگو    تفگ شیامه  نیموس  تـالاقم  هعومجم  هعـسوت ، روحم  رب 

یملع کرتـشم  یاـهراک  هنافـسأتم  هک  تفگ  تـسا ، روـشک  ود  یرورـض  یدـنمزاین  یملع ، یاـه    تیلاـعف یراـکمه و  هـک 
یاه   تیلاعف هعسوت  دهاش  باتک ، نیا  رـشن  اب  دور    یم دیما  هدوب و  دودحم  مولع  یمداکآ  رد  اصوصخم  روشک  ود  نیب 

یگرزب یاه    تیفرظ ناتسناغفا  مولع  یمداکآ  هک  دوزفا  بیکش  رتکد.میشاب  روشک  ود  نیب  یـشهوژپ  یملع و  کرتشم 
رد یمـسر  یقیقحت  زکرم  نیرتالاب  ناونع  هب  یمداکآ  نیا  دشاب و    یم اراد  یگنهرف  یملع و  یاه    یراکمه هعـسوت  یارب 

، اـنمت زرمارف  رتکد.دراد    یم مـالعا  ناریا  اـب  یقیقحت  یملع و  کرتـشم  یاـه    هژورپ دربـشیپ  یارب  ار  دوخ  یگداـمآ  روشک ،
ثحب کی  موهفم  نیا  هک  تفگ  ناتسناغفا ، رد  هعـسوت  عوضوم  نوماریپ  ینانخـس  رد  زین  ناتـسناغفا  هاگـشناد  سییر 
هباشم ابیرقت  ناتـسناغفا ، رد  هعـسوت  تالکـشم  هدوب و  لبق  نرق  ود  زا  هکلب  هدـشن ، عورـش  ـالاح  زا  هک  تسا  هدـیچیپ 

بقع هعـسوت ، لاـح  رد  هتفاـی ، هعـسوت  یاـهروشک  هب  اـهروشک  میـسقت  اـب  یو.تـسا  هدوـب  ناریا  رد  هعـسوت  تالکـشم 
.تسا هعسوت  لاح  رد  یروشک  ناتسناغفا  وا ، دید  زا  هک  درک  دیکأت  ریذپان    هعسوت یاهروشک  هدنام و 

تروص هب  اما  دـنام ، تکاس  نکاس و  خـیرات  زا  ییاـه    هرود رد  ناتـسناغفا  رد  هعـسوت  اـنمت ، رتکد  رتکد  هتفگ  هب  دـنچره 
رد هعـسوت  دـنور  هب  هراشا  اب  یو.تسا  دـنک  ام  هعـسوت  دـنور  هچرگا  تسا ، هعـسوت  لاح  رد  روشک  کی  ناتـسناغفا  لـک 

طیارش رد  هعسوت  اب  ناتسناغفا  هلصاف  هزادنا  هب  نابلاط  نامز  رد  هعسوت  اب  روشک  هلصاف  درک  ناشنرطاخ  ناتـسناغفا ،
هدـش   هتخانـش رگـشهوژپ  نیا.دریگب  تروص  فاکـش  نیا  ندرک  رپ  یارب  یرتـشیب  باتـش  دـیاب  زورما  هدوبن و  داـیز  ینونک 

هعسوت یسررب  رد  ار  ناتسناغفا  دوش ، یسررب  مدرم  تلود و  نیب  لماعت  دیاب  هعسوت  یـسررب  رد  هک    نیا نایب  اب  روشک 
 هللا ناما هرود  زیتس ،   هعسوت نامدرم  همانرب / اب  یارگ  هعسوت  تلود   ؛ درک میسقت  تلم  تلود و  نیب  لماعت  هنوگ  هب ۷ 
/ همانرب   یب یارگ    هعـسوت یاه    تلودـناخ دوواد  هرود  همانرب ، اب  یارگ    هعـسوت نامدرم  همانرب / اب  یارگ    هعـسوت تلودـناخ  

هاوخ   هعسوت نامدرم  همانرب / دب  یارگ    هعسوت تلودیزرک   دماح  هاشرهاظ و  یاه    هرود همانرب ،   یب یارگ    هعسوت نامدرم 
  هعـسوت تلودـنابلاط   هرود  زیرگ ،   هعـسوت مدرم  همانرب / اب  زیتس    هعـسوت تلودـیلم   تدـحو  تموکح  لاس   ۵ همانرب ،   یب
هب تبـسن  یثنخ  مدرم  هعـسوت / هب  تبـسن  یثنخ  یاه    تلودنیدهاجم هرود  هعـسوت ، زا  سویأم  مدرم  همانرب /   یب زیرگ 

عوـن ساـسا  رب  دـیاب  ناتــسناغفا  رد  هعــسوت  یــسررب  هنوـگره  هـک  درک  دـیکأت  ناـیاپ  رد  یویپـچ  یاـه    تموـکح هعــسوت ،

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



تاـعلاطم توتیتـسنا  یگنهرف  دـشرا  رواـشم  یدـمحم ، اـضر.دریگب  تروص  هعـسوت  اـب  مدرم  هعـسوت و  اـب  تلود  لـماعت 
ناونع هب  قشع " یروئت   " زا یبدا ، ینارنخـس  کی  رد  دوب ، تسـشن  نیا  ینایاپ  نارنخـس  هک  مه  ناتـسناغفا  کیژتارتسا 

رتـکد طـسوت  یروـئت  نیا  هک  تـفگ  درک و  داـی  هـقطنم  یاـهروشک  هزوـح  رد  گـنهرف  ندـمت و  ییاـیوپ  لـیلد  هیاـم و  ناـج 
تردـق هتـشذگ  رد  هقطنم  رد  ام  ندـمت  یروئت ، نیا  ساـسا  رب.تسا  هدـش  هئارا  توتیتسنا  نیا  سییر  ناـیدارم ، دوواد 

هک هدوب  قشع  هتـشاد ، هگن  ایوپ  هدنز و  نانچمه  ار  هقطنم  نیا  ندمت  گنهرف و  هچنآ  اما  هتـشادن ، یماظن  یداصتقا و 
.تسا هدوب  تایبدا  رد  نآ ، مهم  یاهرولبت  زا  یکی 

اکریا ناغفا  یرازگربخ 

: طبترم رابخا  • 
: طبترم رابخا 

۲۹۲۹
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۵۴



ناراگنربخ هاگشاب  یلصا : عبنم   ۳۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۸   ۰   ۰   / انسیا   

یوگو تفگ شیامه  نیموس  تالاقم  هعومجم  باتک  زا  ییامنور  مسارم  رد  یلمآرالاس  نیسح  رتکد  انـسیا ، شرازگ  هب 
نالک یاه  تسایـس هب  هراشا  اب  دـش ، رازگرب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ینابزیم  هب  هک  ناتـسناغفا  ناریا و  نادنمـشیدنا 
هزرابم رتهب ، داصتقا  درک : راهظا  ناتسناغفا ، روشک  هلمج  زا  رگید  یاهروشک  اب  طباور  یرارقرب  اب  طابترا  رد  مولع  ترازو 

.تسا کیمداکآ  ۀعماج  یهاگشناد و  ناگبخن  هب  نتسب  لد  ورگ  رد  همه  لمع  نامدنار  شیازفا  رقف و  اب 
.تسا نسکاو  دیلوت  یارب  یهاگشناد  یملع و  ناگبخن  هب  اهدیما  مامت  انورک ، عویش  نارود  رد  یتح  هکیروط  هب 

افیا هعماج  رد  ار  ناشدوخ  یناگبخن  شقن  دـنهاوخب  رگا  اـه  هاگـشناد دوزفا : لـلملا  نیب روما  رد  مولع  ریزو  ماـقم  مئاـق 
.دنورب تاعامتجا  عماوج و  لخاد  هب  دننکشب و  ار  اهراصح  دیاب  دننک 

.دننک عفترم  ار  یللملا  نیب یلم و  یاه  هصرع رد  عماوج  تالکشم  دنناوتب  دیاب  اه  هاگشناد نینچمه 
ناتسناغفا ناریا و  هعماج  ود  رد  یشلاچ  هاگن  ود  هب  هراشا  اب  یلمآ  رالاس  رتکد  مولع ، ترازو  یمومع  طباور  شرازگ  هب 

هعماـج هک  دـنزادنا  یم هار  روـشک  ود  مدرم  ناـیم  رد  نارگید  هک  یـساره  تسا ؛ ساره »  » شلاـچ نیتـسخن  درک : ناـیب 
.دننک عفر  ار  نیا  دیاب  روشک  ود  ناگبخن 

ناتسناغفا ناتسناغفا ناریا  وو   ناریا روشک   روشک ودود   یاه   یاه یراکمه   یراکمه یشلاچ   یشلاچ هاگن   هاگن ودود  

ناتـسناغفا ناریا و  روشک  ود  یراـکمه  طـباور و  یـشلاچ  هاـگن  ود  ار  ساره  ریقحت و  لـلملا  نیب روـما  رد  موـلع  ریزو  ماـقم  مئاـق 
.دننک عفر  ار  یشلاچ  یاه  هاگن  نیا  دیاب  ناگبخن  تفگ : تسناد و 

 

https://www.isna.ir/news/99112921577/%D8%AF%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99112921577/%D8%AF%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


ناـگبخن ۀـفیظو  زین  نیا  دوـش و  عـفر  دـیاب  هک  بهاذـم  دارفا و  اـه ، تیموـق ریقحت  تـسا ؛ ریقحت »  » هاـگن مود ، شلاـچ 
.تسا

: درک ناشنرطاخ  ناتـسناغفا  ناریا و  روشک  ود  نایم  یملع  یاه  یراکمه یارب  یلک  روحم  هس  هب  هراشا  اب  ناـیاپ  رد  یو 
.تسا روشک  ود  گرزب  یاه  هاگشناد یاسور  نمجنا  داجیا  روحم ، نیتسخن 

کرتشم یتاقیقحت  یاهراک  هب  دورو  موس  روحم  ناتـسناغفا و  ناریا و  یاه  هاگـشناد کرتشم  ۀبعـش  داـجیا  مود ، روحم 
.تسا

مایپ یاهتنا 

۲۹۲۹
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۰۷



تیلم یلصا : عبنم   ۱۲۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / انسیا   

هاگشناد رد  یزاـجم  تروـص  هب  زورما  هک  رایـس  یریگداـی  یلم  شیاـمه  رد  قیدـص  یکاـخ  یلع  رتـکد  انـسیا ، شرازگ  هب 
یخرب لیاوا  رد  تفگ : درک و  هراشا  سوریو  انورک  عویـش  هرود  رد  اه  هاگـشناد  درکلمع  هب  دـش ، رازگرب  ییابطابط  همالع 

.دش رت  ینالوط یمدناپ  یلو  دوش  یم لح  هلاسم  اه ، هاگشناد  یلیطعت  هتفه  کی  اب  دندرک  یم رکف 
ور هب  ور  شزومآ  رد  یدـج  یلیطعت  اـب  ًـالمع  اـم  هک  دوب  نیا  دروآ  دوجو  اـم  روـشک  یارب  کـینورتکلا  شزوـمآ  هک  یتـصرف 

.میدوب شزومآ  یلیطعت  دهاش  هامدنفسا  مود  همین  هامدنفسا و  لوا  همین  رد  طقف  میدشن و 
دهاش تیاهن  رد  اما  میتشاد  اه  هیال یخرب  رد  شزومآ  ندـش  یروضحریغ  ثحب  رد  ییاه  تمواقم هتبلا  درک : دـیکات  یو 

نیزگیاج داجیا و  ام  یلاع  شزومآ  تاسـسؤم  اه و  هاگـشناد رثکا  رد  یزاـجم  شزومآ  دـعب  هب  هاـم  نیدورف  زا  هک  میدوب 
.دنک لح  یبوخ  هب  ار  روشک  رد  شزومآ  فقوت  لکشم  تسناوت  دش و  یروضح  شزومآ 

هتشذگ هام  دودـح ۱۰  ناهج  رد  یلاع  شزومآ  رب  انورک  ریثأت  صوصخ  رد  یـشرازگ  دوزفا : مولع  ترازو  یـشزومآ  نواعم 
دندوب و ۱۲ هدرک  هدافتـسا  یروضحریغ  شزومآ  زا  اپورا  رد  اه  هاگـشناد دـصرد  نآ ۸۵  ساسارب  هک  تسا  هدش  رـشتنم  

.دندوب هتفر  نآ  تمس  هب  یلو  دنتشادن  یزاجم  شزومآ  یارب  تخاسریز  دصرد 
.دندوب هدرک  لیطعت  ار  ناششزومآ  زین  دصرد  هس 

.تسا هتشادن  ریثأت  اه  نآ شزومآ  رب  انورک  یمدناپ  هک  دندوب  هدرک  مالعا  اه  هاگشناد دصرد  هس  اکیرمآ ، رد 
مرن یرازفا و  تخـس  تخاسریز  ًالعف  دـندوب  هتفگ  دـصرد  دـندوب و ۲۳  هدرک  هدافتـسا  کـینورتکلا  شزومآ  زا  دـصرد   ۷۲

.مینک شالت  نآ  یزادنا  هار  یارب  میهاوخ  یم میرادن و  یرازفا 
.دندوب هدرک  لیطعت  ار  شزومآ  زین  دصرد   ۳

اه نآ شزومآ  رب  یمدناپ  هک  دندوب  هدرک  مالعا  اه  هاگشناد دصرد  کی  زین   هسونایقا  ایـسآ و  رد  قیدص ، یکاخ  هتفگ  هب 
میرادن ار  تخاسریز  دندوب  هدرک  مالعا  اه  هاگشناد دصرد  دنتشاد و ۳۶  یروضح  ریغ  شزومآ  دصرد  هتشادن و ۶۰  ریثأت 

.دندوب هدرک  لیطعت  ًالک  ار  شزومآ  دصرد  و ۳ 
هدافتـسا یروضحریغ  شزومآ  زا  دـصرد  هتـشادن و ۲۹  اه  نآ شزومآ  رب  یریثأـت  اـنورک  دـندوب  هتفگ  دـصرد  اـقیرفآ ۳  رد 

شیپ یزاــجم  شزوـمآ  تمــس  هـب  دــندوب  هدرک  مــالعا  یلو  دــندوب  هدرک  فـقوتم  ار  شزوــمآ  دــصرد  دـــندوب و ۴۳  هدرک 

یلمع یلمع یاه   یاه سالک سالک دودحم   دودحم یرازگرب   یرازگرب زوجم   زوجم رودص   رودص // یکینورتکلا یکینورتکلا شزومآ   شزومآ همان   همان ماظن   ماظن بیوصت   بیوصت
یروضح یروضح تروص   تروص هبهب  

: تفگ داد و  ربخ  یروضح  تروص  هب  یلمع  یاه  سالک دودحم  یرازگرب  یارب  انورک  داتس  زوجم  زا  مولع  ترازو  یـشزومآ  نواعم 
.دوش رازگرب  یروضح  تروص  هب  زین  ام  یاه  نومزآ  انورک  عویش  شهاک  اب  میراودیما 

 

https://www.isna.ir/news/99112921964/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99112921964/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C


.دنتشاد لماک  یلیطعت  ییاقیرفآ  یاهروشک  رد  دصرد  دنور و ۲۴  یم
دارفا اب  هرواشم  اب  هامدنفسا  لیاوا  نامه  زا  مولع  ترازو  نالک  تسایس  درک : ناشنرطاخ  مولع  ترازو  یشزومآ  نواعم 
دیاـب یروضحریغ  شزومآ  تمـس  هب  دوش و  فقوتم  شزومآ  دـیابن  هجو  چـیه  هب  هک  دوـب  نیا  رظن  بحاـص  صـصختم و 

.میورب
.میتفر شزومآ  رد  یریذپ  فاطعنا  نیناوق و  حالصا  تمس  هب  لیلد  نیمه  هب 

.میدرک راذگاو  اه  هاگشناد هب  ار  تارایتخا  هک  تروص  نیا  هب 
.دش ماجنا  هک  دوب  یتامادقا  رگید  زا  یزاجم  شزومآ  هنیمز  رد  یزاسگنهرف  یزاسدنمناوت و 

یبوخ هب  هزوـح  نیا  رد  ار  ناـشدوخ  یعاـمتجا  تیلؤـسم  شقن  دنتـسناوت  یملع  تأـیه  یاـضعا  اـه و  هاگـشناد عـقاو  رد 
.دوش نارحب  راچد  روشک  رد  شزومآ  هک  دنهدن  هزاجا  دننک و  افیا 

زا تبوـن  ود  رد  اـم  تـفگ : دــش ، هـئارا  یزاـجم  تروـص  هـب  یروـئت  یاــه  ســالک دــصرد  هـکنیا ۹۸  ناـیب  اـب  قیدــص  یکاـخ 
نیتسخن یرگید  دوب و  مود ۹۹-۹۸  لاسمین  یکی  هک  میدرک  یریگ  شرازگ  یکینورتکلا  یاه  شزومآ هرابرد  اه  هاگـشناد

.دوب لاسمین ۰۰-۹۹ 
تاسـسؤم هیقب  دندوب و  یتلود  اه  هاگـشناد زا ۷۸  شیب  دادـعت  نـیا  زا  میتـفرگ و  شرازگ  هاگـشناد  زا ۲۲۰  شیب  زا  اـم 

.رون مایپ  یا و  هفرح ینف و  یدربراک و  یملع  هلمج  زا  یتلودریغ 
اه شرازگ نـیا  رد  یملع  تأـیه  رازه  درکلمع ۷۱  دـندش و  هداد  تکراـشم  اهـشرازگ  نیا  رد  وجـشناد  نوـیلیم  زا ۱  شیب 

.تسا هدش  هئارا 
دصرد زا ۹۸  شیب  اه  شرازگ نیا  هیاـپ  رب  دوزفا : دـش ، رازگرب  یزاـجم  یلمع ، یاـه  سـالک دـصرد  هکنیا ۷۷  نایب  اـب  یو 
تروـص هـب  اـه  هاگـشناد یلمع  یاـه  سـالک دـصرد  زا ۷۷  شیب  هـئارا و  یزاـجم  تروـص  هـب  اـم  یاــه  یروـئت یاــه  ســالک

.تسا هدش  ارجا  تشذگ ، هک  یمرت  رد  یکینورتکلا 
هعوـمجم زا  دــصرد  زا ۸۵  شیب  وجــشناد  داتــسا و  ناـمزمه  روـضح  اـب  طـخرب  یاـه  ســالک یتفاــیرد  یاــهرامآ  هیاــپ  رب 

.تسا هدش  یم  لماش  ار  اه  سالک یمسر  تاعاس 
وجـشناد داتـسا و  روضح  اب  طخرب  یاه  سالک رامآ  هامدنفـسا  لبق  هک  یلاح  رد  مولع ، ترازو  یـشزومآ  نواعم  هتفگ  هب 

.دوب هدیسر  دصرد  ریز ۲  هب 
دنم هرهب  یکینورتـکلا  یاـه  شزوـمآ زا  یلاـع  شزوـمآ  تاسـسؤم  اـه و  هاگـشناد رد  اـم  نایوجــشناد  دـصرد  زا ۹۷  شیب 

.دنوش
.تسا هدش  رازگرب  نیال  فآ  ای  طخ  نورب  تروص  هب  نامسورد  زا  دصرد  دودح ۷ 

رد تیفیک  ثحب  هب  تاسـسؤم  اه و  هاگـشناد یاسؤر  هک  یتیمها  لیلد  هب  اه  هاگـشناد رد  ام  درک : دـیکات  قیدـص  یکاخ 
هعلاطم یارب  یدـیفم  رایـسب  رامآ  کی  هک  میراد  یراج  لاـس  مین  لوط  رد  یجنـسرظن  دودح ۵۸۰  دـنهد ، یم هنیمز  نیا 

.تسا
اـه و مـیرحت هـلمج  زا  تالکــشم  ماـمت  مـغر  یلع  هـک  مـینک  راـختفا  دوـخ  یلاــع  شزوـمآ  اــه و  هاگــشناد ناریدــم  هـب  اــم 
دـنهد و شزوـمآ  ار  ناسانـشراک  دـننک و  تیادـه  تمـسق  نـیا  هـب  ار  هجدوـب  زا  یــشخب  دنتــسناوت  یا ، هجدوـب تالکــشم 

.دننک ییارجا  دیتاسا  یارب  یزاسدنمناوت  یاه  همانرب
.دبای همادا  دیسر ؛ بیوصت  هب  شرتسگ  یاروش  رد  ًاریخا  هک  یکینورتکلا  شزومآ  همان  ماظن  اب  دنور  نیا  مراودیما 

ور شیپ  مرت  رد  یروضح  تروص  هب  یلمع  یاه  سـالک دودـحم  یرازگرب  یارب  اـنورک  داتـس  زوجم  رودـص  زا  ناـیاپ  رد  یو 
رازگرب ار  یلمع  یاه  سالک میورب و  یروضح  یاه  نومزآ تمـس  هب  انورک  عویـش  شهاک  اب  میراودیما  تفگ : داد و  ربخ 

.مینک
یلمع و یاـه  سـالک یرازگرب  یارب  یدودـحم  زوـجم  موـلع  ترازو  هب  خـساپ  رد  اـنورک  داتـس  هتـشذگ  هتفه  هـکنیا  نـمض 

.داد یهاگشیامزآ 
مایپ یاهتنا 

 



۲۹۲۹
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۲۴

انریا یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

یرواـنف تاـقیقحت و  مولع ، ریزو  یـشزومآ  نواـعم  قیدـص ، یکاـخ  یلع  وجـشناد ، یرازگربـخ  هاگـشناد  هورگ  شرازگ  هب 
، دـش رازگرب  ییابطابط  همالع هاگشناد  رد  هـک  لـمع » اـت  رظن  زا  رایـس ، یریگداـی   » شیاـمه رد  هاـم ۹۹  نمهب  زورما ۲۹ 

دنفـسا همین  رد  بخ  اما  میدـشن ، ور  هب  ور  یدـج  یلیطعت  اب  انورک  یمدـناپ  رد  یزاـجم  شزومآ  لـحارم  ماـمت  رد  تفگ :
یکینورتکلا شزومآ  هام  نیدرورف  زا  اما  تسا ، ارذگ  هلئـسم  نیا  دش  یم روصت  اریز  دـش ؛ فقوتم  اه  شزومآ یخرب  هام 

اب موـلع  ترازو  نـالک  تسایــس  ناریا  رد  داد : هـمادا  یو.دـش  یروـضح  شزوـمآ  نیزگیاـج  داـجیا و  تاســسوم  ماـمت  رد 
یکاخ.دـش داـجیا  شزوـمآ  رد  یریذـپ  فاـطعنا دوـب و  شزوـمآ  ندـشن  فـقوتم  اـه ، هاگـشناد یـشزومآ  نینواـعم  هرواـشم 

.دش یزاس  گنهرف  هنیمز  نیا  رد  هک  دوب  یزاجم  شزومآ  یارب  ییاه  تمواقم درک : حیرصت  قیدص 
هزاـجا دــندرک و  اـفیا  ار  دوـخ  شقن  یبوـخ  هـب  اـه  هاگــشناد تـسا و  یلم  راــختفا  روـشکرد  یکینورتـکلا  شزوـمآ  عوـضوم 

باـختنا کـی  تـسا و  مازلا  کـی  یـشزومآ  یاـضف  رد  لـیابوم  زا  هدافتـسا  دوزفا : یو.دوـش  نارحب  راـچد  شزوـمآ  دـندادن 
.تسین

زا ۲۲۰ درک : حیرـصت  قیدـص  یکاخ.دـش  ماـجنا  یریگ  شرازگ تبون  ود  اـه  هاگـشناد تیلاـعف  درکلمع  زا  موـلع  ترازو  رد 
.دش یریگ  شرازگ  هاگشناد 

.دش یسررب  زین  یملع  تایه  رازه  دودح ۷۱  درکلمع  دنتسه و  یتلود  هاگشناد  دودح ۷۸ 
زا شیب  درک : راـهظا  یو.تسا  هدـش  رازگرب  یلمع  یاـه  سـالک دـصرد  کینورتکلا و ۷۷  یاه  سـالک دـصرد  زا ۹۸  شیب 

.دندش دنم  هرهب یکینورتکلا  یاه  شزومآ زا  نایوجشناد  عومجم  زا  دصرد   ۹۷
.دنهد شزومآ  ار  دیتاسا  دنهد و  قوس  یزاجم  شزومآ  تمس  هب  ار  دوخ  یاه  هجدوب دیاب  اه  هاگشناد

یبـیکرت یاـه  شزوـمآ بلاـق  رد  نـیقی  هـب  اـه  شزوـمآ نـیا  دیــسر ، بیوـصت  هـب  هـک  یکینورتـکلا  شزوـمآ  هماـن  مهاـفت اـب 
دیتاسا یلمع  سورد  شجنس  رد  یدج  یاه  شلاچ تالکـشم و  درک : حیرـصت  مولع  ریزو  نواعم.دنک  یم ادیپ  رارقتـسا 

.دراد دوجو 
.تشادن یقفوم  هجیتن  هک  دنزادرپب  یلمع  سورد  یبایزرا  هب  نومزآ  اب  دنتشاد  دصق  دیتاسا  یخرب 

ناشنرطاخ نایاپ  رد  قیدص  یکاخ.مینک  رازگرب  یروضح  تروص  هب  ار  یلمع  یاه  سالک یرامیب  ندش  مک اب  تسا  دـیما 
.داد ار  یلمع  یاه  سالک یرازگرب  زوجم  قطانم  یخرب  هب  انورک  یلم  داتس  درک :

یزاجم یروضح و  زا  یبیکرت  تروص  هب  اـه  سـالک یتشادـهب  یاـه  لـکترپ تیاـعر  اـب  اـت  میتسه  نیا  لاـبند  هب  نینچمه 
.دوش رازگرب 

دراد دراد دوجو   دوجو دیتاسا   دیتاسا یلمع   یلمع سورد   سورد شجنس   شجنس ردرد   یدج   یدج یاه   یاه شلاچ شلاچ قیدص : : قیدص یکاخ   یکاخ

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

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

https://snn.ir/fa/news/913310/%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/913310/%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


۳۰۳۰
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۱:۲۷

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انزیل   

یامن بطق  ناونع   اب  ار  یـشزومآ   هدـنز  همانرب  نیمودو  تسیب ناریا  یناسر  عالطا  یرادـباتک و  نمجنا  انزیل ، شرازگ  هب 
یتاعالطا داوس  یارتکد  یرظن  میرم  رتکد  هئارا  سیردت و  اب  راد »  هدنیآ دلوم و  شهوژپ  عوضوم «  اب   و  ( ۲۲  ) شزومآ

زور رد  راگدنام  دلوم و  شهوژپ  باتک  هدنسیون  شهوژپ و  نارگایمیک  یمداکآ  راذگناینب  ناتسلگنا  دلیفـش  هاگـشناد  زا 
وـضع یعیمـص  ارتیم  رتـکد  سانـشراک  یرجم.دوش  یم رازگرب  یلا ۲۲  تعاــس ۲۰  زا  دنفـسا ۱۳۹۹  خروـم ۵  هبنـش  هس 

یرادــباتک و یملع  نـمجنا  هریدــم  تأـیه  وـضع  شزوـمآ و  هـتیمک  لوئــسم  یئاــبطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تأــیه 
تالیـصحت نایوجــشناد  نارگــشهوژپ و  هـب  ندـناسر  یراـی  روـظنم  هـب  ار  هماـنرب  نـیا  نـمجنا.تسا  ناریا  یناـسر  عـالطا 

سردآ هب  نمجنا  مارگاتـسنیا  هحفـص  قیرط  زا  دنناوت  یم نارگـشهوژپ  نادنم و  هقالع.تسا هدرک  یزیر  همانرب  یلیمکت 
.دننک تکرش  همانرب  نیا  رد  ( ilisa۱۳۴۵)

۲۸۲۸
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۴۴

انسیا یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / نادرگ  داصتقا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هـس زورما  رهظ  هک  نواـعت  هزوح  رترب  یاـه  شهوژپ هراونـشج  نیلوا  هیماـتتخا  مسارم  رد  هداز  یقن ارهز  نادرگداـصتقا -  
نواعت راک ، ترازو  نواعت  تنواعم  یهاگـشناد و  داهج  یگنهرف  تنواعم  شقن  هب  هراشا  اب  دـش  رازگرب  نمهب )  ۲۸  ) هبنش

رد یملع  زکارم  ناداتـسا و  دـصر  دـش  ماـجنا  هراونـشج  نیا  رد  هـک  ییاـهراک  نـیرت  مـهم هـلمج  زا  تـفگ : یعاـمتجا  هاـفر  و 
.دوب یللملا  نیب یلم و  حطس 

زا یکی  هـک  داد  ناــشن  اــه  یــسررب دوزفا : یو.دــندش  ییاسانــش  یملع  زکرم  داتــسا و   ۵۳۶ اـه ، یـسررب نـیا  لاـبند  هـب   
ییارجا یاه  هاگتـسد یوس  زا  دوش  یم ماجنا  یملع  هصرع  رد  هک  ییاه  شهوژپ هک  تسا  نیا  نواعت  هصرع  یاه  شلاـچ

.دریگ یمن رارق  یسررب  دروم 

یهاگـشناد داـهج  تسرپرـس.میدرک  یم ادـیپ  لـح  هار ییارجا  یاـه  هاگتـسد یملع و  زکارم  ناـیم  ـالخ  نیا  یارب  دـیاب  اـم   
هزوح رترب  یاه  شهوژپ هراونـشج  یارب  اه  ماگ نیلوا  نواعت  هدکـشیدنا  رد  یراـج ، لاـس  راـهب  رد  داد : همادا  ارهزلا  دـحاو 

یــسررب ار  هراونــشج  هناـخریبد  هـب  هدــش  لاـسرا  یــشهوژپ  یاـه  حرط اـه و  هماــن ناــیاپ اــه ، باــتک میتـشادرب و  ار  نواــعت 
هراونـشج نیا  هناخریبد  هب  هلاقم  همان و ۲۶۲  ناـیاپ  ۷۶ یـشهوژپ ، حرط   ۱۹۰ باتک ، هک ۴۱  نیا  ناـیب  اـب  هداز  یقن.میدرک

نیا یـسررب  زا  سپ  تیاهن  رد  دش و  لاسرا  یملع  هتیمک  هب  رثا   ۶۴ یرواد ، هلحرم  هس  زا  سپ  تفگ : تسا  هدـش  لاسرا 
، هراونـشج نیا  ریبد  ی  هتفگ هب.درک  دـییات  ار  راثآ  اروش  نیا  دـش و  لاـسرا  یراذـگ  تسایـس یاروش  هب  ییاـهن  رثا   ۱۰ هتیمک ،

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب شزومآ » » شزومآ یامن   یامن بطق   بطق  » » همانرب همانرب نیمودو   نیمودو تسیب تسیب

رازگرب راد »  هدــنیآ دــلوم و  شهوژپ  عوــضوم «  اــب  ( ۲۲) شزوـمآ یاـمن  بطق   » ناوـنع اـب  یـشزومآ  هدـنز  هماـنرب  نیمودو  تـسیب
.دوش یم

نواعت نواعت هزوح   هزوح رترب   رترب یاه   یاه شهوژپ شهوژپ هراونشج   هراونشج نیلوا   نیلوا ردرد   رثا   رثا یسررب  ۵۷۳۵۷۳   یسررب

.داد ربخ  هراونشج  نیا  هناخریبد  هب  رثا  لاسرا ۵۷۳  زا  نواعت  هزوح  رترب  یاه  شهوژپ هراونشج  نیلوا  ریبد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۳طباور 
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هک تسا  نیا  زا  یکاح  نواعت  هزوح  رترب  یاه  شهوژپ هراونـشج  نیلوا  هناـخریبد  هب  یلاـسرا  یاـه  باـتک دادـعت  ندوب  مک 
ریبد هدامآ ، دـیمح  رتکد  همانرب ، نیا  ی  همادا رد.دراد  دوجو  ییاه  شلاچ نانچمه  نواعت  هزوح  رد  یرظن  طـسب  هنیمز  رد 

هراونـــشج یزادـــنا  هار نواــعت و  هدکـــشیدنا  سیـــسات  هــب  هراــشا  اـــب  نواـــعت  هزوــح  رترب  یاـــه  شهوژپ هراونـــشج  یملع 
نواعت هزوح  نارگـشهوژپ  نایم  رتهب  لماعت  یارب  یتصرف  هراونـشج  نیا  تفگ : یراج  لاس  رد  نواعت  رترب  یاـه  شهوژپ

نیا ی  هـتفگ هـب.دراد  دوـجو  یبوـخ  طاـبترا  یـشهوژپ  یاـهداهن  نواـعت و  شخب  نـیب  دـهد  یم ناـشن  راـثآ  یـسررب  تـسا و 
نالوئسم اب  رواد  ناونع  هب  هاگشناد  ناداتـسا  زا  رفن  ییابطابط ۴۰  همالع  هاگشناد  داصتقا  هدکـشناد  یملع  تئیه  وضع 

حرط هـس  هلاـقم و  هـس  هماـن ، ناـیاپ هـس  باـتک ، کـی  درک : ناــشن  رطاــخ  ناــیاپ  رد  یو.دــنا  هدرک یراــکمه  هراونــشج  نـیا 
.دندش هدیزگرب  هراونشج  نیا  رد  یشهوژپ 

هـس زورما  رهظ  هک  نواـعت  هزوـح  رترب  یاـه  شهوژپ هراونـشج  نیلوا  هیماـتتخا  مسارم  رد  هداز  یقن ارهز  نادرگداـصتقا -
، راـک ترازو  نواـعت  تنواـعم  یهاگــشناد و  داـهج  یگنهرف  تنواـعم  شقن  هـب  هراــشا  اــب  دــش  رازگرب  نـمهب )  ۲۸  ) هبنش

زکارم ناداتـسا و  دـصر  دـش  ماـجنا  هراونـشج  نـیا  رد  هـک  ییاـهراک  نـیرت  مـهم هـلمج  زا  تـفگ : یعاـمتجا  هاـفر  نواـعت و 
.دوب یللملا  نیب یلم و  حطس  رد  یملع 

زا یکی  هــک  داد  ناــشن  اــه  یــسررب دوزفا : یو.دــندش  ییاسانــش  یملع  زکرم  داتــسا و   ۵۳۶ اـه ، یـسررب نیا  لاـبند  هـب 
یاـه هاگتــسد یوـس  زا  دوـش  یم ماـجنا  یملع  هـصرع  رد  هـک  ییاـه  شهوژپ هـک  تـسا  نـیا  نواـعت  هـصرع  یاـه  شلاــچ

.دریگ یمن رارق  یسررب  دروم  ییارجا 
.دننک لح  ار  اه  نآ دیاب  یملع  یاهداهن  هک  دنراد  ییاه  شلاچ دندقتعم  زین  ییارجا  یاه  هاگتسد نایلوتم 

یهاگـشناد داـهج  تسرپرـس.میدرک  یم ادـیپ  لـح  هار ییارجا  یاـه  هاگتـسد یملع و  زکارم  ناـیم  ـالخ  نـیا  یارب  دـیاب  اـم 
هزوح رترب  یاه  شهوژپ هراونشج  یارب  اه  ماگ نیلوا  نواعت  هدکـشیدنا  رد  یراج ، لاس  راهب  رد  داد : همادا  ارهزلا  دحاو 

یــسررب ار  هراونــشج  هناـخریبد  هـب  هدــش  لاـسرا  یــشهوژپ  یاـه  حرط اـه و  هماـن ناـیاپ اـه ، باـتک میتـشادرب و  ار  نواـعت 
هراونشج نیا  هناخریبد  هب  هلاقم  همان و ۲۶۲  نایاپ  ۷۶ یشهوژپ ، حرط   ۱۹۰ باتک ، هک ۴۱  نیا  نایب  اب  هداز  یقن.میدرک
یـسررب زا  سپ  تیاـهن  رد  دـش و  لاـسرا  یملع  هتیمک  هـب  رثا   ۶۴ یرواد ، هلحرم  هس  زا  سپ  تـفگ : تـسا  هدـش  لاـسرا 

نیا ریبد  ی  هـتفگ هـب.درک  دـییات  ار  راـثآ  اروـش  نـیا  دــش و  لاـسرا  یراذــگ  تسایــس یاروـش  هـب  ییاـهن  رثا   ۱۰ هتیمک ، نـیا 
زا یکاح  نواـعت  هزوح  رترب  یاـه  شهوژپ هراونـشج  نیلوا  هناـخریبد  هب  یلاـسرا  یاـه  باـتک دادـعت  ندوب  مک  هراونـشج ،

رتـکد هماـنرب ، نیا  ی  همادا رد.دراد  دوـجو  ییاـه  شلاـچ ناـنچمه  نواـعت  هزوـح  رد  یرظن  طـسب  هنیمز  رد  هک  تسا  نـیا 
یزادنا هار نواعت و  هدکـشیدنا  سیـسات  هب  هراشا  اب  نواعت  هزوح  رترب  یاه  شهوژپ هراونـشج  یملع  ریبد  هدامآ ، دـیمح 

نارگـشهوژپ نایم  رتهب  لماعت  یارب  یتصرف  هراونـشج  نیا  تفگ : یراـج  لاـس  رد  نواـعت  رترب  یاـه  شهوژپ هراونـشج 
هب.دراد دوجو  یبوخ  طابترا  یـشهوژپ  یاهداهن  نواـعت و  شخب  نیب  دـهد  یم ناـشن  راـثآ  یـسررب  تسا و  نواـعت  هزوح 

ناوـنع هـب  هاگـشناد  ناداتـسا  زا  رفن  ییاـبطابط ۴۰  همالع  هاگشناد  داـصتقا  هدکـشناد  یملع  تئیه  وـضع  نـیا  ی  هـتفگ
هلاقم هس  همان ، نایاپ هس  باتک ، کی  درک : ناشن  رطاخ  نایاپ  رد  یو.دنا  هدرک یراکمه  هراونشج  نیا  نالوئـسم  اب  رواد 

.دندش هدیزگرب  هراونشج  نیا  رد  یشهوژپ  حرط  هس  و 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / زور  رابخا   

نایوجشناد نایوجشناد بوکرس   بوکرس زازا   یشرازگ   یشرازگ نکنک ! ! یدایرف   یدایرف ملظ   ملظ نیا   نیا زازا  

 - ناوخشيپ نايوجشناد  بوکرس  زا  یشرازگ  نک ! یدايرف  ملظ  نيا  زا  پچ  یربخ  یسايس  تياس  زور -  رابخا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۴طباور 
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هدرک هابت  اه  لاس نیا  رد  ار  یداـیز  یاـه  یگدـنز  ناـیرج و  رد  تدـش  اـب  بوکرـس  روشک : نایوجـشناد  یفنـص  یاـهاروش 
.تسا

ره تسا و  بوکرس  نایرج  هب  هتسباو  کوکـشم و  ییادص  کش  یب  نآ  هیجوت  ای  دنور  نیا  یزاس  یداع  رد  ییادص  ره 
هتـشذگ یاهزور  ردتـسا  بوکرـس  اب  یتسدـمه  دـنراد  رایتخا  رد  ار  ییوجـشناد  یاه  نوبیرت هک  یناسک  بناج  زا  یتوکس 

هدـش دـییات  رظن  دـیدجت  هاگداد  رد  انیع  نارهت  هاگـشناد  یفنـص  یاروش  قباس  ریبد  ییاضترم  اهـس  نادـنز  لاـس  مکح ۶ 
یاـهدروخرب تیموـکحم  نایوجــشناد و  قوـقح  یریگیپ  یفنــص و  یاــه  تیلاــعف ماــجنا  وا  یاــه  ماــهتا قیداــصم.تسا 

.تسا هدوب  لیصحت  زا  تیمورحم  هب  ضارتعا  رد  هرفن  کی  نصحت  لاس ۹۶ و  رد  هلمج  زا  یتینما 
! دوب هدرک  ینابت  یلم  تینما  هیلع  مادقا  یارب  شدوخ  اب  وا 

نارهت و هاگــشناد  تـسارح  تعناــمم  اــب  دوـب  هدرک  بـسک  ار  یــسایس  موــلع  هتــشر  رد  ارتــکد  نوــمزآ  هـبتر ۱۰  هـک  اـهس 
.دش ور  هب  ور  لیصحت  همادا  یارب  یتینما  یاهورین 

نارود دش و  تشادزاب  نارهت  هاگـشناد  نیلوئـسم  یراکمه  اب  ییوجـشناد و  هاگباوخ  رد  نابآ ۹۸  تاضارتعا  ی  هناـیم رد 
.تشاذگ رس  تشپ  راب  نیمدنچ  یارب  ار  یدارفنا  تشادزاب و  ینالوط 

هتــسد هتــسد  دنداتــسیا و  ضرتـعم  مدرم  راــنک  نایوجــشناد  هـک  دوـب  هاگــشناد  باــهتلا  رپ  یاــه  هاــم  ید ۹۸  ناــــبآ و 
.دندش تشادزاب 

یمـشاه یفطـصم  نارهت ، هاگـشناد  یـسایس  موـلع  قوـقح و  ی  هدکـشناد یوجـشناد  یقاحـسا  ناـجرم  اـه  نآ هـلمج  زا 
یاهزور رد  نینچمه.نارهت  هاگشناد  یرادرب  هشقن  یوجشناد  یفیرـش  دمحم  ریما  نارمع و  یـسدنهم  یوجـشناد  هداز 

نونکا مه  دوب و  هدش  تشادزاب  هام ۹۶  ید  تاضارتعا  زا  سپ  رد  هک  نارهت  هاگشناد  یفنـص  لاعف  یعیفر  اسیرپ  ریخا 
.دنارذگ یم ار  دوخ  هنالدعان  تیموکحم  نارود  نیوا  نادنز  رد 

رد هئربـت  مغر  یلع  هک  دوب  هدرک  تبحـص  شتـشادزاب  طیارـش  رد  اـهوجزاب  دروـخرب  زا  هداشگرـس  یا  هماـن رد  نیا  زا  شیپ 
رد یتهابـش  دـمحم.دش  موکحم  سبح  هام  هب ۱۵  رظن  دـیدجت  هاگداد  رد  ناتـسداد  میقتـسم  تیاکـش  اب  یودـب  هاگداد 
یا هقیثو  اب  تشادزاب  زا  سپ  یمیمـص  ماهلا  تسا و  هدش  موکحم  سبح  لاس  هب ۶  یبایغ  تروص  هب  هتشذگ  یاه  هام

.درب یم رس  هب  نادنز  زا  جراخ  نیگنس 
یلع میناد  یم  هک  تسا  یلاـحرد  نیا  تـسا و  نایوجـشناد  هـیلع  ماـکحا  رودـص  تشادزاـب و  دراوـم  زا  یـشخب  اـهنت  نـیا 
دنرب یم  رس  هب  تشادزاب  رد  نانچمه  هتشذگ  لاس  راهب  زا  فیرش  هاگـشناد  نایوجـشناد  یدارم  نیـسحریما  یـسنوی و 

.دنا هدش  شومارف  الماک  و 
.دنا هدش  مورحم  تدم  نیا  رد  زین  ناشلیصحت  قح  زا  یهاو  تاماهتا  اب  هک  ییوجشناد  ود 

فوذـحم هک  تسا  ینتفگ.دوزفا  زین  ار  مـکح  تـحت  نایوجـشناد  ریاـس  زا  یرگید  ینـالوط  تـسیل  دـیاب  اـه  نـیا هـمه  هـب 
دننک یم باـنتجا  اـهنآ  تیعـضو  هب  نتخادرپ  زا  ارگزکرم  یاـهراتخاس  اـه و  هناـسر هک  نایوجـشناد  نیرت  ادـص  یب نـیرت و 

.دنا هدوب  مورحم  مه  اه  لقادح  زا  نانیشنزکرم  یتوافت  یب فعاضم و  یاه  متس  تحت  هراومه 
، جورداـب بیهـص  یناـماس و  دازرف  دوـش ، یم هـتخیوآ  راد  هـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یوجـشناد  هللادـبع  خیـش  رباص 

لاعف زاریش و  دازآ  هاگشناد  یوجشناد  یرظن ، نیدلا  باهـش  دنوش و  یم تشادزاب  یمزراوخ  هاگـشناد  دُرک  نایوجـشناد 
هیور رییغت  تقوم  یاهوفع  هک  تسا  صخـشم  الماک.دوش  یم نادـنز  یهار  سبح  لاـس  کـی  لـمحت  تهج  یناتـسزوخ 

دیدشت اب  تقوم  یاهوفع  رانک  رد  هک  هدماین  دوجو  هب  طیارش  رد  یرییغت  اهنت  هن  تسا و  هدوبن  ییاضق  هاگتسد  رد  یا 
.میتسه ور  هب  ور  ییوجشناد  نیلاعف  بوکرس 

دیاب ارچ  ـالوصا.تسین  یناـشوپال  لـباق  یتاـغیلبت  روناـم  چـیه  اـب  یمـسج  یحور و  یاـهراشفو  ینـالوط  یاـه  تشادزاـب 
نایوجـشناد فنـص  هب  هناـهاش  اـه  نآ  وفع  نآ  زا  سپ  دوش و  دوباـن  نایوجـشناد  لیـصحت  یگدـنز و  ماـجنا و  یتشادزاـب 

ار یخیرات  یتنایخ  اه  تشادزاب یناشوپال  یهارمه و  توکـس ، اب  اه  لاـس  نیا  رد  اـه  هاگـشناد  نیلوئـسم  ؟ دوش میدـقت 
.دش دهاوخ  نشور  تنایخ  نیا  داعبا  بسانم  نامز  رد  هک  دناهدش  بکترم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۵طباور 



فذــح زا  تیاــمح  رد  یــصاخ  عفاــنم  هـک  یــشرافس  نایوجــشناد  اــه  بوکرــس نــیا  یزاوــم  هــک  میدــهاش  نارود  دــب  زا 
ییوجـشناد نیلاعف  هیلع  ینکارپ  نجل  چیه  زا  دـننک  یم بسک  هاگـشناد  نوریب  نورد و  زا  ناهاوخ  قح  ناشیدـنارگد و 

.دننک یمن غیرد 
میرح هـب  یتـینما  ضرعت  ربارب  رد  نایوجـشناد  تمواـقم  نینوـخ  رگنـس  یزور  هـک  روـشک  یفنـص  یاـهاروش  یخرب  یتـح 

لاـح رد  هک  تسا  هـتفرگ  رارق  یدارفا  راـیتخا  رد  دـقتنم  نایوجـشناد  یراـتخاس  یکیزیف و  فذـح  اـب  زورما  دوـب  هاگـشناد 
ییوجـشناد و قوقح  زا  عافد  رد  نآ  یقیقح  یاه  تیفرظ نتخادـنا  راک  زا  ندرک و  لعفنم  اب  بوکرـس  حرط  ندرک  لماک 

.دنتسه نایوجشناد  تینما  زا  تیامح 
هایـس کانرطخ و  باوخ  نیا  ییوجـشناد  نیلاعف  یرگاشفا  اه و  هاگـشناد رد  یفنـص  یاه  تمواقم  میراودیما  دـنچ  ره 

.تسا نایوجشناد  مامت  یارب  یدج  یرادشه  نیا  اما  دنک  هتفشآ  ار 
! دننک یم  لمع  یسایس  الماک  دننک  یم  بانتجا  یریگ  عضوم  زا  ماکحا  ندوب  یسایس  هناهب ی  هب  هک  یناسک 

انثنـسا ار  اه  نآ تسا و  هدوبن  اه  نآ  ییادـتبا  قوقح  وزج  نایوجـشناد  یاـه  یهاوخ قح  اـه و  تیلاـعف  مینک  لوبق  رگا 
.دوب میهاوخ  ییوجشناد  یاه  تیلاعف  زا  یتینما  شناوخ  تسدمه  مینک ،

هاگـشناد و رد  ناشنافنـص  مـه  یادـص  دـنا  هتـساوخ هـک  نـیا  ریغ  دـنا  هدـشن بـکترم  یمرج  چـیه  دنتـسه و  اـم  زا  اـه  نآ
یراـگنا مرج  هاگـشناد و  میرح  هب  ضرعت  یوـگ  خـساپ  یـسک  هـچ  یتـسار  هب.دنـشاب  هاگـشناد  نوریب  هدیـشک  جـنر  مدرم 

هتیمک یتـینما  رـسارس  دـیدج  هماـن  نییآ  رد  توکـس و  رد  هک  تسا  هنوـگچ  تسا ؟ ییوجـشناد  یفنـص و  یاـه  تیلاـعف 
رظن روضح و  تسا ، هدش  نیودت  نایوجشناد  ضارتعا  یادص  ندرک  شوماخ  تهج  رد  المع  هک  نایوجشناد  یطابـضنا 
نیرت هایس  زا  یکی  نیا  ؟ تسا هدش  هتخانش  تیمسر  هب  اه  نآ  لیصحت  همادا  دروم  رد  میمصت  یارب  یتینما  یاه  داهن 

.تسا نایوجشناد  هاگشناد و  یارب  یخیرات  یاه  ههرب 
رازآ بوکرـس و  دنور  یلک  فقوت  یارب  ییادـص  مه  ییوجـشناد و  لقتـسم  یاهورین  داحتا  دـنور  نیا  ربارب  رد  ام  هار  اهنت 

.تسا هدرک  هابت  اه  لاس نیا  رد  ار  یدایز  یاه  یگدنز  نایرج و  رد  تدش  اب  بوکرس.تسا  نایوجشناد 
ره تسا و  بوکرس  نایرج  هب  هتسباو  کوکـشم و  ییادص  کش  یب  نآ  هیجوت  ای  دنور  نیا  یزاس  یداع  رد  ییادص  ره 
ار رتشیب  یاهربخ.تسا  بوکرـس  اب  یتسدـمه  دـنراد  رایتخا  رد  ار  ییوجـشناد  یاه  نوبیرت هک  یناسک  بناج  زا  یتوکس 

نک پاچدیناوخب  زور  رابخا  مارگلت  رد 

۳۰۳۰
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۴۳



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

هدــنیوگ و یرجم ، یدــنویمان -  یمرک  داجــس  هــئارا  روــضح و  اــب  هاــگراک  نــیا  انــسیا ، نایوجـــشناد  هاگـــشاب  شرازگ  هــب 
دهاوـخ رازگرب  دودـحم  تیفرظ  اـب  نیـالنآ  تروـص  هب  تعاـس ۱۸  هامدنفـسا  مکی  هعمج  زور  یا ، هناـسر داوـس  رگـشهوژپ 

.دش
.دننک هعجارم  @ Fatemeh_Montazeri هسانش   هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  مان و  تبث تهج  دنناوت  یم نادنم  هقالع

مایپ یاهتنا 

«« نایب نایب نفنف   یگدنیوگ  وو   یگدنیوگ  » » نیالنآ نیالنآ هاگراک   هاگراک

.دنک یم  رازگرب  نایب » نف  یگدنیوگ و   » نیالنآ هاگراک  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  یطابترا  تاعلاطم  ییوجشناد  یملع  نمجنا 

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

https://www.isna.ir/news/99113022642/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99113022642/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86


۳۰۳۰
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۱۶

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / زوین  لوپ   

ات هـک  هدرک  ینیب  شیپ دوـخ  یمروـت  یراذـگفده  رد  یزکرم  کـناب  یمروت  تاراـظتنایلم  لوـپ  تلود  ، زوـین لوـپ  شرازگ  هب 
.دسرب دصرد  یفنم ۲  تبثم و  ناسون  هنماد  اب  دصرد  فده ۲۲  مروت  هب  دادرخ ۱۴۰۰ 

.تسا هدرک  رت  کیدزن ماگ  کی  دوخ  فده  هب  ار  داهن  نیا  یمروت ، تاراظتنا  شهاک  اب  ریخا  یاه  هام رد  هک  یمادقا 
هب مـه  مروـت  رگا  دوـشن ، فرطرب  اـه  شلاـچ نـیا  رگا  هـک  تـسا  هجاوـم  ییاـه  شلاـچ اـب  یزکرم  کـناب  نـیب ، نـیا  رد  اــما 
هک یناـمز  اـت  دــنامب  رادــیاپ  روـشک  یداـصتقا  طیارــش  هـک  دوـب  راودــیما  ناوـت  یمن اـما  دوـش ، لرتـنک  تدــم  هاـتوک تروـص 

.دوشن عفترم  رت  قیمع یاه  هیال رد  تالکشم 
سلجم و یلوصا  تیامح  یئاضق ، هاگتـسد  تراظن  یزکرم ، کناب  لـمع  لالقتـسا  یداـصتقا ، ناسانـشراک  هک  یروط  هب 

طیارـش رد  اما.دـنناد  یم ینونک  طارـش  زا  تفر  نورب یاـه  هار هلمج  زا  ار  یداـصتقا  ریبادـت  ذاـختا  رد  هناـیارگ  عـقاو درکیور 
ره مهس  یتسار ، هب  دوب و  نیبشوخ  روشک  یداصتقا  عاضوا  دوبهب  هب  ناوت  یم ردق  هچ لاس ۱۴۰۰ ، هناتسآ  رد  ینونک و 
رد دـیاب  هراوـمه  هـک  یـشسرپ  هـکنیا  ماجنارـس  و  تـسا ؟ نازیم  هـچ  هـب  روـشک  یتسایـس  یداـصتقا و  یاـه  شخب زا  کـی 

یداصتقا قنور  یاـه  هناـشن زا  یکی  هک  هب  شزرا  تشگزاـب  دـهاش  هدـنیآ  لاـس  رد  اـیآ  هک  تسا  نیا  دوب ، نآ  یوجتـسج 
: تفگ عوضوم  نیا  هراـبرد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  داتـسا  نادداصتقا و  یراـت ، حـتف هللا  ؟ ریخ اـی  دوب  میهاوخ  تسا 
اب رما  نیا  تیریدـم  هک  تسا  یلم  لوپ  شزرا  ظفح  روشک ، یکناب  یلوپ و  ماظن  رد  یزکرم  کناب  یلـصا  فیاظو  زا  یکی 

یگنیدـقن دـشر  رـضاح ، لاح  رد  داد : همادا  یو.تسا  ریذـپ  ناکما یگنیدـقن  دـشر  اـب  هسیاـقم  رد  دـیلوت و  دـشر  هب  هجوت 
رد مـه  نآ  رثا  هـک  میتـسه  یلم  لوـپ  شزرا  شهاـک  دــهاش  اـم  یعیبـط  روـط  هـب  نیارباـنب  تـسا ، دــیلوت  دــشر  زا  شیب 

رطاــخ هـب  یلخاد  یزرواــشک  تــالوصحم  رد  یتــح  اــه  ــالاک هـمه  رد  مـه  نآ  هجیتــن  دوـش و  یم هدــید  زرا  خرن  شیازفا 
چیپراـم هب  اـه  تمیق دـشر  شیازفا و  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یرات.دـنک  یم ادـیپ  دوـمن  یتادراو  یماد  یاـه  هداـهن زا  هدافتـسا 

سانکسا و پاچ  هب  هک  اجنآ  ات  هک  تسا  یلوپ  هیاپ  هب  طوبرم  یگنیدقن  زا  یـشخب  دوزفا : دنز ، یم نماد  یگنیدقن  - مروت
.ددرگ یمزاب یزکرم  کناب  هب  تسا  طبترم  تاکوکسم  راشتنا 

.دننک یم بیوصت  سلجم  مرتحم  ناگدنیامن  هک  تسا  یا  هجدوب هب  طوبرم  رت  مهم شخب  اما 
.تسین لوصح  لوصو و  لباق  الومعم  لاس ، لوط  رد  دنریگ ، یم رظن  رد  هجدوب  رد  هک  ییاه  دمآرد هک  یتروص  هب 

نادداصتقا نیایگنیدـقن  تالیهـستیزکرم  کـناب  دـنک  یمن نییعت  خرن  زرا ، یارب  سلجم  اـیند  یاـج  چـیه  دـیناوخبرتشیب :
ظاـحل ددـعتم  فراـصم  هـنیزه و  دـنک ، یم ینیب  شیپ دـمآرد  یارب  هـک  یمجح  هـب  تبـسن  سلجم  نیارباـنب  درک : حیرـصت 

.دنک یم
هب تیاـهن  رد  دوـشن ، نیماـت  مزـال  دــمآرد  نآ ، لـباقم  رد  هـک  یتـقو  دــنک و  یم داــجیا  دــهعت  یعوـن  هـب  هـک  ییاــه  هـنیزه

یتلود یهدـب  قاروا  هکنیا  هرابرد  یو.تسا  مروت  لماوع  زا  یکی  هک  دوش  یم رجنم  یکناـب  متـسیس  زا  تلود  ضارقتـسا 
هب درادن و  ینادنچ  هبذاج  رگید  مه  تکراشم  قاروا  راشتنا  درک : راهظا  دشاب ؟ رثوم  هجدوب  یرسک  رد  دناوت  یم ردق  هچ 
راـک زا  یـشخب  ناـیم  نـیا  رد  نیارباـنب ، درک : هفاـضا  یرات.دـنک  یم راوـشد  ار  یزکرم  کـناب  راـک  نـیمه  دور و  یمن شورف 

نیا.دـنک تیریدـم  ار  رما  نیا  هدرک و  تمواـقم  یملعریغ  یاـه  هار زا  هجدوـب  یرـسک  ناربـج  لـباقم  رد  هک  تـسا  تـسد 
دوس هنماد  ناریا  رد  تسا ، تبثم  یکناب  دوس  رگید  یاه  روشک زا  یرایسب  رد  هک  یلاح  رد  دش : روآدای  هاگـشناد  داتـسا 
دیرخ زرا ، دـیرخ  الاک ، دـیرخ  یاه  رازاب رگید  یلالد و  یزاب ، هتفـس  تمـس  هب  یگنیدـقن  هجیتن ، رد  تسا و  یفنم  یکناـب 

هراب نیا  رد  یرات.تسا  بذاک  مروت  هب  ندز  نماد  نادرگرس  یگنیدقن  نیا  هجیتن  هک  دور  یم نآ  ریاظن  نکسم و  هکس و 

؟؟ دنک دنک یمن یمن لمع   لمع دوخ   دوخ فیاظو   فیاظو هبهب   یزکرم   یزکرم کناب   کناب ارچ   ارچ ! / ! / گنر گنر مکمک تراظن   تراظن

لوپ شزرا  ظفح  روشک ، یکناب  یلوپ و  ماظن  رد  یزکرم  کناب  یلـصا  فیاظو  زا  یکی  درک : ناونع  یکناـب  متـسیس  سانـشراک  نیا 
.تسا ریذپ  ناکما یگنیدقن  دشر  اب  هسیاقم  رد  دیلوت و  دشر  هب  هجوت  اب  رما  نیا  تیریدم  هک  تسا  یلم 
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تسا یتسرد  تسایس  رظن  هب  دوش ، هتشاد  هگن  نییاپ  هدننکدیلوت  زا  تیامح  یارب  دوس  خرن  دشاب  رارق  رگا  درک : دیکات 
.دریگ یم تروص  دراد ، دوجو  هک  یا  هعسوت یتیامح و  یاه  کناب قیرط  زا  اه  روشک رگید  رد  الومعم  هک 

همادا یو.تسا  هتفهن  نآ  رد  یرت  شیب دوس  هک  دنهد  یم یراجت  شخب  هب  ار  دوخ  یراجت  یاه  کناب هدـمع  لباقم ، رد 
دنم هرهب نآ  زا  تالیهـست  رد  یراجت  شخب  دـنچ  ره  میروآ ، یم نییاپ  همه  یارب  ار  یکناـب  دوس  خرن  اـم  یتقو  اـما  داد ،:

رد دـنراد ؛ هگن  کناب  رد  ار  دوخ  لوپ  هک  دـنرادن  یا  هزیگنا هیامرـس  ناـبحاص  ناراذـگ و  هدرپس رگید ، فرط  زا  اـما  دوش ، یم
رما یا  هجیتن رد  دنربب و  الاب  ار  دوخ  شزرا  دنناوت  یم مروت  رثا  رد  هک  دنروآ  یم ییاه  ییاراد دـیرخ  هب  ور  دارفا  نیا  هجیتن 

رد ادــتبا ، رد  دــیاب  مروــت ،- چــیپرام  نـیا  لــح  یارب  یلک  روــط  هـب  درک : ناــشنرطاخ  یرات.دــنک  یم ادــیپ  هـمادا  ناــنچمه 
ات دوش  یرگنزاب  یـسیون  هجدوب تیریدـم  اه و  کناب یگنیدـقن  تیریدـم  هیامرـس ، رازاب  تیریدـم  رب  مکاح  یاـه  تساـیس

.میشاب لاس ۱۴۰۰  مروت  یارب  هدش  یراذگفده  خرن  هب  ندیسر  دهاش  ام  درک و  کمک  مروت  خرن  لرتنک  هب  ناوتب 

۳۰۳۰
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۰۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

همالع هاگشناد  تاطابترا  مولع  هدکشناد  ییوجشناد  جیسب  تمه  هب  وجـشناد ، یرازگربخ  هاگـشناد  راگنربخ  شرازگ  هب 
.دش رشتنم  افینح »  » ییوجشناد هیرشن  مهدزای  هرامش  هر ،)  ) ییابطابط

هب ناـیمیرک ، داوـج  دـمحم  یریبدرـس ، یتـجح و  لیهـس  یلوئـسم ، ریدـم  اـب  اـفینح »  » هیرــشن زا  هرامــش  نیمهدزاـی  رد 
ربـهر ی  هلوـحم یاـه  تیروماـم تیروـحم  اـب  یلم ، ی  هناـسر امیــس ، ادــص و  ناــمزاس  سیئر  درکلمع  فیاــظو و  یــسررب 

.تسا هدش  هتخادرپ  ناشیا  هب  بالقنا 
هیلع یــسایس  یاـه  تیلاـعف رب  یدـقن  یلم و  هناـسر  طـسوت  نآ  فرــصم  هوـحن  تـلود و  طـسوت  بوـصم  هجدوـب  رادــقم 

.دینک کیلک  ار  اجنیا  هیرشن  نیا  هدهاشم  یارب.تسا  ییوجشناد  هیرشن  نیا  بلاطم  رگید  هلمج  زا  یلم ، تینما 

۳۰۳۰
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۰۹



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / سالپ  انریا   

نویسیمک مان  دنک ، یم میدقت  سلجم  هب  ار  هجدوب  هحیال  تلود  هک  ینامز  ینعی  لاس  ره  زییاپ  سالپانریا ، شرازگ  هب 
.دوش یم هدینش  یرگید  نامز  ره  زا  رتشیب  زین  هجدوب  قیفلت 

هدـهعرب ار  هجدوـب  هحیـال  یـسررب  مـهم  هـفیظو  هـک  تـسا  سلجم  یـصصخت  یاـه  نویـسیمک زا  یکی  قـیفلت  نویـسیمک 

دشدش رشتنم   رشتنم افینح » » افینح  » » ییوجشناد ییوجشناد هیرشن   هیرشن هرامش  ۱۱۱۱   هرامش تسایس / / تسایس هیلع   هیلع مادقا   مادقا

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

سلجم سلجم قیفلت   قیفلت نویسیمک   نویسیمک یاضعا   یاضعا ییارجا   ییارجا یلیصحت  وو   یلیصحت قباوس   قباوس بلاج   بلاج جیاتن   جیاتن

نویـسیمک نیا  هفیظو  .میونـش  یم دایز  ار  قیفلت  نویـسیمک  مان  سلجم ، رد  هجدوب  هحیال  یـسررب  نامز  رد  سـالپانریا - نارهت -
هبرجت شناد و  هک  دـنوش  باختنا  یناگدـنیامن  نیب  زا  نآ ، یاضعا  دور  یم راظتنا  نیارباـنب  .تسا  تلود  یمیدـقت  هحیـال  یـسررب 

.دنشاب هتشاد  هنیمز  نیا  رد  ار  مزال 

 

https://snn.ir/fa/news/913482/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%DB%B1%DB%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/913482/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%DB%B1%DB%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://plus.irna.ir/news/84232233/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://plus.irna.ir/news/84232233/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3


.دراد
؛ یـصصخت یاه  نویـسیمک رگید  زا  رفن  هجدوـب و ۳۶  هماـنرب و  نویــسیمک  زا  رفن   ۹ دراد ؛ وـضع   ۴۵ قیفلت ، نویـسیمک 

.نویسیمک ره  زا  رفن  هس  ینعی 
دــننک و یم یـــسررب  ار  هحیــال  زور  تدــم ۱۵  رد  ناگدــنیامن  سلجم ، هــب  تــلود  طــسوت  هجدوــب  هحیــال  میدــقت  زا  سپ 

.دنهد یم هئارا  یصصخت  یاه  نویسیمک هب  ار  دوخ  یاهداهنشیپ 
.دنهدب قیفلت  نویسیمک  هب  هجدوب  هرابرد  ار  دوخ  شرازگ  ات  دنراد  نامز  زور  زین ۱۵  یصصخت  یاه  نویسیمک

هئارا ار  دوـخ  ییاـهن  شرازگ  یــصصخت ، یاـه  نویــسیمک یاـه  شرازگ یــسررب  زا  سپ  قـیفلت  نویــسیمک  زین  تیاـهن  رد 
.دوش یم ماجنا  هجدوب  هحیال  تایلک  هرابرد  یریگ  یأر نآ  زا  سپ  دنک و  یم

روشک نیناوـق  دانـسا و  نیرت  مهم زا  یکی  بیوـصت  یـسررب و  رد  هک  تسا  ییاـجنآ  زا  هجدوـب  قـیفلت  نویـسیمک  تیمها 
.دنک یم شقن  یافیا  هنایلاس  یاه  هجدوب ینعی 

یاـه هاـگنب تیلاـعف  رب  هـکلب  تـسا ، لاـس  کـی  رد  تـلود  یاهدـمآرد  اـه و  هـنیزه هدــننک  صخــشم اـهنت  هـن  هـک  یدــنس 
.دراذگ یم ریثأت  زین  راوناخ  تشیعم  یصوصخ و  شخب  یداصتقا 

هجدوب و عوضوم  رد  یفاک  هبرجت  ای  صصخت  شناد و  نویسیمک  نیا  یاضعا  زا  دادعت  هچ  هک  تساجنیا  شـسرپ  لاح 
دنراد ؟ ار  نآ  یسررب 

نینچمه تیریدم و  یاه  شیارگ یخرب  یرادباسح ، داصتقا ، یاه  هتـشر ناگتخومآ  شناد دسر  یم رظن  هب رفن  جـنپ  نیا 
.دنتسه نآ  یاهدمایپ  راثآ و  نآ و  یازجا  هجدوب ، هنیمز  رد  یصصخت  شناد  یاراد  یلام  هتشر 

ییارجا هقباس  دنا و  هدرک لیصحت  طبترم  یلیصحت  هتـشر  رد  هدنیامن  جنپ  قیفلت ، نویـسیمک  وضع  هدنیامن  نیب ۴۵  رد 
.تسا هدروخ  هرگ  هجدوب  اب  شیب  مک و  زین  اهنآ 

.تسا هدمآ  قیفلت  نویسیمک  هب  تابساحم  هجدوب و  همانرب ، نویسیمک  زا  هک  تسا  یا  هدنیامن زا ۹  یکی  عراز  میحر 
.دوش یم هدید  وا  ییارجا  قباوس  رد  یسرزاب  نامزاس  یجراخ  یناگرزاب  تیریدم  دراد و  تیریدم  یارتکد  عراز 

.تسا هدوب  سلجم  یداصتقا  نویسیمک  وضع  زین  مهد  مهن و  سلجم  رد  یو 
یملع تأــیه  وـضع  دراد ؛ داــصتقا  یرتـکد  تابــساحم ، هجدوـب و  هماــنرب ، نویــسیمک  زا  ینیــسح  نیدــلا  سمــش دــیس 

هجدوـــب و هماـــنرب ، نویـــسیمک  زا  هدوـــب و  داـــصتقا  ریزو  داژن ، یدـــمحا تــلود  رد  تـــسا و  ییاـــبطابط  همالع  هاگـشناد 
.تسا هتسویپ  قیفلت  نویسیمک  هب  تابساحم 

.تسا هدمآ  قیفلت  نویسیمک  هب  یداصتقا  نویسیمک  زا  ینیرحب ، هداز  نیسح نیسحدمحم 
.تسا دهشم  یسودرف  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع  دراد و  داصتقا  یرتکد  یوزوح و  تالیصحت 

.تسا هدوب  یداصتقا  نویسیمک  وضع  زین  مهد  مهن و  سلجم  رد  ینیرحب 
دــشرا یــسانشراک  عــطقم  رد  ار  دوــخ  تالیــصحت  هدــمآ و  قــیفلت  نویــسیمک  هــب  یژرنا  نویــسیمک  زا  ینــالیگ  بارهس 

.تسا هدناسر  نایاپ  هب  تیریدم 
.دراد دوخ  همانراک  رد  ار  سلجم  مهد  رود  رد  یگدنیامن  هقباس  هدوب و  جیسب  هجدوب  همانرب و  نواعم  نیا  زا  شیپ  یو 

.تسا قیفلت  نویسیمک  رد  تابساحم  هجدوب و  همانرب ، نویسیمک  وضع  رگید  ناردان  سایلا 
.تسا نارهت  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع  دراد و  داصتقا  یارتکد 

.تسا هدوب  هجدوب  همانرب و  نویسیمک  وضع  زین  مهن  متشه و  متفه ، سلجم  رد  ناردان 
، دنتسه انشآ  هجدوب  اب  ییارجا  یلیـصحت و  هقباس  رظن  زا  هک  رفن  جنپ  نیا  زج  هب  یا  هجدوب شناد  قیفلت و  نویـسیمک 

.تسا داصتقا  دشرا  یسانشراک  عطقم  هتخومآ  شناد هک  درک  هراشا  یداصتقا ) نویسیمک   ) رگناوت یبتجم  هب  ناوت  یم
نویـسیمک  ) یفـسوی یبـتجم  یژرنا ،) نویـسیمک   ) ینیودگنـس یلعناـضمر  یعاـمتجا ،) نویــسیمک   ) یماطــسب ربـکا  یلع

( یقوـــقح ییاـــضق و  نویـــسیمک   ) یناـــگیلد یجاـــح  یلع  نیـــسح و  نارمع ) نویــــسیمک   ) یناـــخ رغــــصا  یلع نارمع ،)
.دنتسه تیریدم  هتشر  دشرا  یسانشراک  هتخومآ  شناد

( تابـساحم هجدوب و  همانرب ، نویـسیمک   ) ینیگچ دنوزردوگ  نیـسح  و  یداصتقا ) نویـسیمک   ) یناهارف یدابآریما  دـمحا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۹طباور 



تیریدـم یرتـکد  یوجـشناد  زین  یقوـقح ) ییاـضق و  نویـسیمک   ) یرتاـبا شوـخلد  مظاکدیـس  دـنراد و  تیریدـم  یرتـکد 
.تسا

هتـشر ندوـبن  طـبترم  دوـجو  اـب  یرــصم  اضرلادـبع  ییاـباب و  یجاـح اضردـیمح  ینعی  قـیفلت  نویــسیمک  یانــشآ  هرهچ  ود 
.دنتسه انشآ  هجدوب  اب  سلجم ، فلتخم  یاه  هرود رد  یگدنیامن  هطساو  هب یلیصحت ،

ریزو داژن ، یدـــمحا مود  تــلود  رد  دراد و  تاــیهلا  یرتــکد  تابـــساحم ،) هجدوــب و  هماــنرب ، نویـــسیمک   ) ییاــباب یجاــح
هدوب سلجم  رد  نادمه  مدرم  هدنیامن  مهد  متـشه و  متفه ، مشـش ، مجنپ ، یاه  هرود رد  یو  هدوب ؛ شرورپو  شزومآ

.تسا
هرود هدـنیامن  نیا  زا  شیپ  دراد ؛ یـسانش  نیمز یارتکد  زین  تابـساحم ) هجدوب و  همانرب ، نویـسیمک   ) یرـصم اضرلادـبع 

.تسا هدوب  مهد  مهن و  متفه ،
.تسا هدوب  ناریا  ریفس  الئوزنو  رد  زین  یتدم  هدوب و  هافر  ریزو  داژن ، یدمحا تسخن  تلود  رد  یو 

قیفلت هرفن  نویـسیمک ۴۵  یلـصا  راب  دـسر  یم رظن  هب لاح  نیا  اب  تسیچ ؟ قیفلت  نویـسیمک  یاضعا  یلیـصحت  هتـشر 
شخب اریز  دـنراد  ناـمزمه  روـط  هـب ار  هجدوـب  اـب  ههجاوـم  هـبرجت  شناد و  هـک  دــشاب  یرفن  جــنپ  ناـمه  شود  رب  هجدوـب 

.دنا هدرک لیصحت  طبترمریغ  یاه  هتشر رد  نویسیمک ، نیا  یاضعا  هدمع 
لیـصحت تایـضایر  خـیرات و  یاـه  هتـشر رد  قـیفلت ، نویــسمک  رد  یرواـنف  تاـقیقحت و  شزوـمآ ، نویــسیمک  ناگدـنیامن 

.دنا هدرک
.دراد خیرات  یارتکد  رکفنشور ، یرهم  دشرا و  سانشراک  یلیعامسا  یدهم 

.دراد تایضایر  یارتکد  زین  یدهاز  یدهمدمحم 
قیفلت نویـسیمک  هب  قوقح  یارتکد  اب  یراصنا  دیجم  هفـسلف و  یارتکد  اب  روپ  مساق همطاف  زین  یعامتجا  نویـسیمک  زا 

.دنا هتفای هار 
قوقح یـسایس و  مولع  یاه  هتـشر رد  زین  قیفلت  نویـسیمک  رد  یجراـخ  تسایـس  یلم و  تینما  نویـسیمک  ناگدـنیامن 

.دنا هدرک لیصحت 
.تسا یسایس  مولع  یارتکد  دنودومحم  یضترم  دشرا و  سانشراک  هداز  لالج دیحو 

.تسا هدش  لیصحتلا  غراف دشرا  یسانشراک  عطقم  رد  قوقح  هتشر  زا  زین  یزیزع  میهاربا 
رهم و کاـپ دمحمدیـس  هدازرقاـب ، رغـصا  یلع ینعی  قـیفلت ، نویـسیمک  رد  ناـمرد  تشادـهب و  نویـسیمک  وـضع  هـس  ره 

.دنتسه کشزپ  یدبیم  یدمحمریم  لیلجدیس 
.تسا یژرنا  یاه  متسیس یسدنهم  یارتکد  هاگشناد و  سردم  یژرنا ، نویسیمک  زا  رساین  یتعیرش  کلام 

.دنتسه یسایس  مولع  ناصصختم  قیفلت ، نویسیمک  رد  یلخاد  روما  اهاروش و  نویسیمک  ناگدنیامن 
.دنتسه یسایس  مولع  دشرا  یسانشراک  عطقم  هتخومآ  شناد یچوک  یدیشر  لالج  یرفصآ و  نسحدمحم 

.تسا هدش  لیصحتلا  غراف یسایس  یسانش  هعماج هتشر  دشرا  یسانشراک  عطقم  زا  زین  یریماب  نیسح 
یارتـکد عـطقم  رد  دنلوغـشم ، هجدوـب  یـسررب  هـب  قـیفلت  نویــسیمک  رد  هـک  نداـعم  عیانــص و  نویــسیمک  هدـنیامن  هـس 

.دنا هدرک لیصحت  هجدوب  اب  طبترمریغ  یاه  هتشر
قوقح یارتکد  یبسامهط  داهرف  قرب و  یارتکد  یرهاط  یفطـصم  دراد ؛ یژولونکتویبونان  یارتکد  یونهد  نسحم  دیس 

.یمومع
.تسا هدش  قحلم  قیفلت  نویسیمک  هب  قوقح  یارتکد  اب  یزگرس  دمحم  زین  نارمع  نویسیمک  زا 

.دراد یوزوح  تالیصحت  نیب  کین داوج  ینعی  رفن  کی  قیفلت  نویسیمک  رد  یگنهرف  نویسیمک  هدنیامن  هس  زا 
.تسا قوقح  یرتکد  یوجشناد  زین  یمشاه  هداز  یضاق ناسحا  دیس  دراد و  یسایس  مولع  یارتکد  هنیتسار  دمحا 

دــشرا یــسانشراک  عـطقم  رد  تـسا ، قـیفلت  نویــسیمک  رد  یقوـقح  ییاـضق و  نویــسیمک  هدـنیامن  هـک  یزیزع  مـیهاربا 
.هدرک لیصحت  قوقح 

هک دنتسه  قیفلت  نویسیمک  رد  یزرواشک  نویـسیمک  وضع  هس  یزورون  هللا  تمحر یدیـشر و  دمحم  هانپدزیا ، هللادبع 

 



دـشرا یـسانشراک  ثیدـح و  نآرق و  موـلع  یارتـکد  یمالـسا ، ناـفرع  دـشرا  یـسانشراک  یلیـصحت  کردـم  یاراد  بیترت  هب
.دنتسه خیرات 

هاوخاضر و یبتجم  یناکدرا ، یتشد  اضردمحم  ینعی  تابـساحم  هجدوب و  همانرب ، نویـسیمک  هرفن  یاضعا ۹  زا  رفن  هس 
یزاـس و هـنیهب تیریدـم  یرتکداـسپ  قوـقح ، دـشرا  یــسانشراک  عـطقم  هتخوـمآ  شناد بـیترت  هـب ناداـشرف  یدـهم  دـیس 

.دنتسه یکشزپ 

۳۰۳۰
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۰۱۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تامدــخ شخب  هاگــشناد ، یلـــصا  تیاــس  بو  اــی   erp.atu.ac.ir یتـــنرتنیا سردآ  هــب  دوــخ  تساوــخرد  تــبث  تــهج   
.۲ .دوش هعجارم  هاگشناد  یرادا  نویساموتا  کینورتکلا ،

یرازگرب زوجم  تسناوت  لاس  کی  زا  سپ  هک  مولع  ترازو  نابز  نومزآدـش  دـیدمت   msrt نابز نومزآ  رد  ماـن  تبث تلهم   
.دننک مان  تبث  نومزآ  نیا  رد  تکرش  یارب  دنناوت  یم نایوجشناد  دنفسا  مود  ات  دنک  تفایرد  انورک  یلم  داتس  زا  ار 

دیدــج هرود  درک : مـالعا  نایوجــشناد  روـما  ناـمزاس  نایوجــشناد  مازعا  سروـب و  لـک  هرادا  نایوجــشناد ، روـما  ناـمزاس   
اب هامدنفــسا  مود  اـت  نـمهب  زا ۲۳  دــنناوت  یم ناــبلطواد  دوـش و  یم رازگرب  هامدنفــسا  و ۸  یاــه ۷  زور رد   msrt نومزآ
: تسا هدـمآ  نایوجـشناد  مازعا  سروـب و  لـک  هرادا  هیعـالطا  رد.دـننک  ماـن  تبث  نوـمزآ  نیا  رد  داجـس  هناـماس  هب  هعجارم 

نابلطواد هژیو   ) دنفسا متشه  هعمج  زور  و  اقآ ) نابلطواد  هژیو   ) دنفـسا متفه  هبنـش  جنپ  یاه  زور رد   msrt نابز نومزآ 
هامدنفـسا مود  ات  هدـش و  زاـغآ  حبـص  تعاـس ۷  نـمهب  زورزا ۲۳  نوـمزآ  نـیا  رد  ماـن  تـبث  عورـش.دوش  یم رازگرب  مناـخ )

ود رد  انورک  تبثم  تست  نتـشادن  انورک ، اب  هلباقم  یتشادـهب  یراج  یاه  لـکتورپ تیاـعر  رب  هوـالع.دراد  همادا  تعاس ۱۸ 
.تسا  msrt نومزآ یرازگرب  مهم  طیارش  زا  مان ، تبث  زا  شیپ  هتفه 

یگنهرف و یفنـــص ، سنج  زا  ییاــه  ربــخ تشذــگ ، هــک  یا  هــتفه وجـــشناد ، یرازگربــخ  هاگـــشناد  راــگنربخ  شرازگ  هــب 
.دش رشتنم  اه  هاگشناد حطس  رد  ییوجشناد 

.دوب تیمها  زئاح  اه  نآ یارب  تفرگ و  ربرد  ار  یدایز  نایوجشناد  رابخا  نیا  زا  یخرب 
رد تکرـش  ماـن  تـبث.مینک  یم رورم  ار  هتــشذگ  هـتفه  رد  اـه  هاگــشناد یگنهرف  یفنــص و  راـبخا  نـیرت  مـهم زا  یا  هدـیزگ

یاـه تیدودـحم اـب  ییوجـشناد  جاودزا  نشج  هرود  نیموس  تسیب و  دوـش  یم زاـغآ  یدوز  هب  ییوجـشناد  جاودزا  نشج 
.دوش رازگرب  وجشناد  یاه  جوز یارب  بذج  یاه  همانرب اب  صاخ و  تروص  هب  تسا  رارق  ییانورک 

، اه هاگشناد رد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  جاودزا  هداوناخ و  زکرم  ریدم  یمشاه ، دمحم  دیس  مالسالا  تجح 
نیموس تسیب و  رد  تکرـش  ماـن  تبث  تفگ : اـنورک  طیارـش  هب  هجوت  اـب  ییوجـشناد  جاودزا  نشج  یرازگرب  صوصخ  رد 

هرود نـیا  یارب  هدـش  هـتفرگ  رظن  رد  تـیفرظ  صوـصخ  رد  یو.دوـش  یم زاـغآ  هاـم  نـمهب  رخاوا  ییوجــشناد  جاودزا  هرود 
نیا ییوجـشناد  جاودزا  نشج  رد  تکرـش  یارب  یتیدودـحم  دوـش و  یم نییعت  اـه  ماـن تبث  ساـسا  رب  اـه  تیفرظ تفگ :

 / / ییوجشناد ییوجشناد یاه   یاه لکشت لکشت هبهب   ورور   شیپ شیپ تاباختنا   تاباختنا یارب   یارب یمتسر   یمتسر مالسالا   مالسالا تجح تجح هیصوت   هیصوت
درک درک یطاسقا   یطاسقا ارار   نایوجشناد   نایوجشناد هیرهش   هیرهش همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد

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

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

https://snn.ir/fa/news/912965/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/912965/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


.میرادن هرود 
تکرـــش ییوجـــشناد  جاودزا  نــشج  رد  دــنناوتب  مــینک  یم شــالت  دـــننک  ماــن  تــبث  وجـــشناد  یاــه  جوز زا  یدادـــعت  ره 

رظن رد  یا  هژیو ریبادـت  دـیاب  ییاـنورک  طیارـش  هب  هجوـت  اـب  ییوجـشناد  جاودزا  هرود  نـیا  یارب  درک : هفاـضا  یمـشاه.دننک 
رد یربـهر  مظعم  ماـقم  یگدـنیامن  داـهن  جاودزا  هداوناـخ و  زکرم  ریدـم.تسا  هتفرگ  تروـص  اـه  یزیر هماـنرب  هک  میریگب 

شیپ میشاب ، هتشاد  ار  دهـشم  هب  یترایز  رفـس  یرازگرب  ناکما  هک  دوش  یا  هنوگ هب  طیارـش  رگا  درک : هفاضا  اه  هاگـشناد
.دش دهاوخ  ماجنا  مادقا  نیا  دشاب  یناوراک  تروص  هب  مازعا  ناکما  رگا  هتفرگ و  تروص  اه  ینیب

زکارم اـه و  هاگــشناد ندــش  یمالــسا  یاروـش  هسلجدــش ۳۵۲  یــسررب  نایهاگــشناد  جاودزا  یلم  دنـــس  سیوــن  شیپ 
یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  لحم  رد  یروانف  تاقیقحت و  مولع ، ریزو  یمـالغ ، روصنم  تساـیر  هب  یـشزومآ 

.دش رازگرب 
نیا روتـسد  هب  هراـشا  اـب  یـشزومآ ، زکارم  اـه و  هاگـشناد ندـش  یمالـسا  یاروـش  ریبد  یرطاـش ، هللا  حور مالـسالا  تـجح
یلم دنـس   » سیون شیپ  نوماریپ  اـه  هاگـشناد رد  یربهر  مظعم  ماـقم  یگدـنیامن  داـهن  داهنـشیپ  یـسررب  هب  هک  هسلج 

ارف حرط  کی  نایهاگـشناد  جاودزا  حرط  هکنیا  هب  هجوت  اب  تفگ : ینانخـس  رد  تشاد ، صاصتخا  نایهاگـشناد » جاودزا 
یلاـع و شزوـمآ  هزوـح  هـب  طوـبرم  یاـه  هاگتـسد هـفیظو  مهـس و  اـضعا ، بـیکرت  دـیاب  ًاـتعیبط  تـسا ، یلم  یهاگتـسد و 

روط هب  دـنناوتب  اه  نامزاس نیا  ات  دوش  صخـشم  دنـس  نیا  رد  حوضو  هب  روشک ، یاه  هاگتـسد اه و  داهن ریاس  نینچمه 
.دنریگ رارق  هلوحم  یاه  تیلوئسم فیاظو و  نایرج  رد  لماک 

هلمج زا  همالع  هاگـشناد  دــش مـهارف  ییاـبطابط  همالع  هاگـشناد  زادرپ  هیرهــش  نایوجــشناد  هیرهــش  طیــسقت  ناـکما 
تخادرپ نآ  هلمج  زا  هک  هتفرگ  رظن  رد  نایوجـشناد  یارب  ار  یبوـخ  تالیهـست  اـنورک  عورـش  زا  هک  تـسا  ییاـه  هاگـشناد

یفنـص یاروـش  یاـه  یریگیپ هـب  هجوـت  اب.دـنوشن  هجاوـم  لیـصحت  لکـشم  اـب  نایوجـشناد  هـک  تساـه  هیرهـش یطاـسقا 
تیریدـم هعـسوت و  تنواعم  ییوجـشناد و  تنواعم  نایم  هدـمآ  لمع  هب  یاه  یگنهامه همالع و  هاگشناد  نایوجشناد 

.دش مهارف  مود  تبون  نایوجشناد  زا  یدادعت  ریغتم  هیرهش  طیسقت  ناکما  هاگشناد ، عبانم 
نایوجــشناد تساوـخرد  هوحن.دـننک  هـئارا  ار  دوـخ  تساوـخرد  هدـش  نـییعت  یناـمز  هزاـب  رد  دــیاب  یــضاقتم  نایوجــشناد 

.۱: تسا ریز  تروص  هب  یضاقتم 
تامدـــخ شخب  هاگـــشناد ، یلـــصا  تیاــس  بو  اــی   erp.atu.ac.ir یتـــنرتنیا سردآ  هــب  دوــخ  تساوــخرد  تــبث  تــهج 

.۲ .دوش هعجارم  هاگشناد  یرادا  نویساموتا  کینورتکلا ،
.دینک هژاو ) رذگ  یربراک و  مان   ) تاعالطا دورو  هب  مادقا  یزکرم  تیوه  زارحا  تمسق  زا 

وجـشناد هژاورذـگ  یربراک و  مان  ای  هاگـشناد و  متـسیس  هب  دورو  لیمیا  نامه  هژاورذـگ  یدربراـک و  ماـن  تسا  رکذـب  مزـال 
.۳ .تسا هاگشناد  تنرتنیا  یربراک  باسح  هب  دورو  یارب 

یسررب تهج  هدرک و  لیمکت  ار  هیرهـش  طیـسقت  هب  طوبرم  مرف  اه  تساوخرد ریاس  تمـسق  رد  لاتروپ ، هب  دورو  زا  سپ 
.دننک لاسرا 

.دننک یریگیپ  ار  دوخ  راک  دنور  لاتروپ ، رد  لباتراک  تمسق  زا  دنناوت  یم تساوخرد  یریگیپ  یارب 
هب لهاتم  نایوجـشناد  تاـضارتعا  زا  سپ  هرخـالاب  یمالـسا  یاروش  سلجمدـمآ  لـهاتم  نایوجـشناد  کـمک  هب  سلجم 

عفترم هدـنیآ  لاس  دـنچ  رد  لکـشم  نیا  بسانم  تارابتعا  صیـصخت  اب  تسا  رارق  درک و  دورو  یلهاتم  هاگباوخ  لکـشم 
.دوش

لیصحت هک  یا  هنوگ هب  هدرک ؛ داجیا  نایوجشناد  یارب  یدایز  ینارگن  ریخا  یاه  لاس رد  یلهاتم  هاگباوخ  دوبمک  لکشم 
تیفرظ یهاگشناد  رگا  هدروخ و  هرگ  یلهاتم  هاگباوخ  صاصتخا  هب  یلیمکت  تالیصحت  عطاقم  رد  لهاتم  نایوجشناد 
دـصقم ناوـنع  هب  ار  رظن  دروـم  هاگـشناد  نایوجـشناد ، هک  تـسا  نـکمم  دـشاب ، هتـشادن  ار  یلهاـتم  هاـگباوخ  صاـصتخا 

تالکـــشم هــلمج  زا  یفلتخم  دراوــم  اــب  یلهاــتم  هاــگباوخ  نارحب.دـــننکن  باـــختنا  لیـــصحت  هــمادا  یارب  دوــخ  ییاـــهن 
عوضوم نیا  تیاهن  رد  هک  دـش  یـسررب  یتسدالاب  یاه  داهن مولع و  ترازو  طبریز ، یاه  داهن اـه و  ناـمزاس اـه ، هاگـشناد

ینلع نحـص  رد  نیودـت و  ار  تیعمج  هداوناـخ و  زا  تیاـمح  حرط  هک  تفرگ  رارق  یمالـسا  یاروش  سلجم  هغدـغد  دروم 

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



، وجـشناد یرازگربـخ  هب  حرط  نیا  صوصخ  رد  یمالـسا  یاروش  سلجم  هدـنیامن  روپ ، یکناب.دیـسر  بیوـصت  هب  سلجم 
زا هدام  ای ۵  ییوجـشناد ۴  یلهاتم  هاگباوخ  یارب  دراد و  هداـم   ۷۲ هداوناـخ ، زا  تیاـمح  تیعمج و  یناوج  حرط  تفگ :

هدـش هدـید  کرادـت  حرط  نیا  رد  هک  یلئاـسم  زا  یکی  دوزفا : یو.تسا  هتفاـی  صاـصتخا  یلهاـتم  هاـگباوخ  هب  حرط  نیا 
.تسا نارسپ  هچ  نارتخد و  هچ  یموبریغ  یموب و  زا  معا  نایوجشناد  یارب  یلهاتم  هاگباوخ 

یلهاتم یاه  هاـگباوخ رگید  لاـس  اـی ۶  اـت ۵  هک  میراد  هبوـصم ، نـیا  رد  یلهاـتم  هاـگباوخ  هعـسوت  حرط  هداـم  هـس  ود ،
.دوش یم هدرتسگ  عیسو و 

نایوجــشناد یارب  یلیــصحت  یــصخرم  هدرک و  ینیب  شیپ  نایوجــشناد  نکــسم  هـعیدو  یارب  ار  ییاـه  هجدوـب نـینچمه 
.میا هتفرگ رظن  رد  ردام  رادراب و 

یاروش ناگدـنیامن  باـختنا   » هدـحاو هدامدـندش  دازآ  هاگـشناد  رظن  دـیدجت  یلاـع  تأـیه  وضع  یبساـج  یلوفزد و  ربـخم 
یاروش هسلج ۸۳۶  هبوصم  یمالـسا » دازآ  هاگـشناد  رظن  دـیدجت  یلاع  تأیه  رد  تیوضع  یارب  یگنهرف  بالقنا  یلاـع 

بـالقنا یلاــع  یاروـش  سیئر  یناــحور  نـسح  مالــسالا  تـجح  طــسوت  نــمهب ۱۳۹۹  خروـم ۷  یگنهرف  بــالقنا  یلاــع 
یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  ناگدنیامن  باختنا   » هدـحاو هدام  لماک  نتم  شرازگ ، نیا  ساسا  رب.دـش  غالبا  یگنهرف 
باــختنا  » هدــحاو هداــم  : تــسا لــیذ  حرــش  هــب  یمالــسا » دازآ  هاگـــشناد  رظن  دــیدجت  یلاــع  تأــیه  رد  تیوــضع  یارب 

رد هـک  یمالــسا » دازآ  هاگــشناد  رظن  دـیدجت  یلاـع  تأـیه  رد  تیوـضع  یارب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروـش  ناگدـنیامن 
.تسا هدیسر  بیوصت  هب  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  خروم ۱۳۹۹/۱۱/۰۷  هسلج ۸۳۶ 

یرازگرب زوجم  تسناوت  لاس  کی  زا  سپ  هک  مولع  ترازو  نابز  نومزآدـش  دـیدمت   msrt نابز نومزآ  رد  ماـن  تبث تلهم 
.دننک مان  تبث  نومزآ  نیا  رد  تکرش  یارب  دنناوت  یم نایوجشناد  دنفسا  مود  ات  دنک  تفایرد  انورک  یلم  داتس  زا  ار 

دیدــج هرود  درک : مـالعا  نایوجــشناد  روـما  ناـمزاس  نایوجــشناد  مازعا  سروـب و  لـک  هرادا  نایوجــشناد ، روـما  ناـمزاس 
اب هامدنفـسا  مود  اـت  نـمهب  زا ۲۳  دـنناوت  یم ناـبلطواد  دوـش و  یم رازگرب  هامدنفــسا  و ۸  یاــه ۷  زور رد   msrt نومزآ
: تسا هدـمآ  نایوجـشناد  مازعا  سروب و  لک  هرادا  هیعالطا  رد.دـننک  مان  تبث  نومزآ  نیا  رد  داجـس  هناـماس  هب  هعجارم 

هژیو  ) دنفــسا متــشه  هــعمج  زور  و  اــقآ ) ناــبلطواد  هژیو   ) دنفــسا مــتفه  هبنـــش  جــنپ  یاــه  زور رد   msrt ناـبز نوـمزآ 
مود ات  هدـش و  زاغآ  حبـص  تعاـس ۷  نمهب  زورزا ۲۳  نوـمزآ  نیا  رد  ماـن  تبث  عورـش.دوش  یم رازگرب  مناـخ ) ناـبلطواد 

تبثم تست  نتـشادن  انورک ، اب  هلباقم  یتشادـهب  یراج  یاه  لکتورپ تیاعر  رب  هوـالع.دراد  همادا  تعاس ۱۸  هامدنفسا 
.تسا  msrt نومزآ یرازگرب  مهم  طیارش  زا  مان ، تبث  زا  شیپ  هتفه  ود  رد  انورک 

، یمتــسر مالــسالا  تجحدــننک  شـالت  ور  شیپ تاـباختنا  رد  مدرم  یرثکادــح  تکراـشم  یارب  ییوجــشناد  یاــه  لکــشت
هب هراــشا  اــب  دوـخ  یــصخش  هحفــص  رد  یتشادداــی  یط  اــه  هاگــشناد رد  یربـهر  مـظعم  ماــقم  یگدــنیامن  داــهن  سیئر 
هب یهتنم  یلیـصحت  لاـس  رد  اـه  لکـشت نـیا  درک  یراودـیما  زاربا  اـنورک  ماـیا  رد  ییوجـشناد  یاـه  لکــشت یاـه  تیلاـعف

یریگ لکـش  رد  مه  مدرم و  یرثکادـح  تکراـشم  هب  کـمک  رد  مه  یدـج  لکـش  هب  دـنناوتب  یروـهمج  تساـیر  تاـباختنا 
ورشیپ نایرج  ناونع  هب  ییوجشناد  یاه  لکشت.دنشاب رثوم  شیپ  زا  شیب  نامروشک  تفرشیپ  یارب  بوخ  باختنا  کی 

دـش دـمآ و  اـب  دـیاب  هـک  دنتــسه  اـیوپ  ییاـه  هعوـمجم هاگــشناد  نحــص  رد  یگنهرف  یــسایس و  یعاـمتجا ، یرگ  هبلاـطم 
اب رگم  دـتفا  یمن قافتا  مهم  نیا  دنـشاب ، هتـشاد  یروآون  اه  شور رد  ینابم  لوصا و  ظـفح  نمـض  فلتخم  نایوجـشناد 
زا یکی  ییوجـشناد  یاـه  لکـشت رد  یزاـسرداک  شزوـمآ و  هخرچ  راـک ، نـیح  رد  شزوـمآ  شور  هـب  ورین  شرورپ  بذـج و 

مود لاـسمین  ییوجــشناد  یاـه  ماو غـلبم.تسا  ییوجــشناد  یاــضف  رد  تیوـه  ظــفح  لــسن و  رییغت  داــجیا  تاــموزلم 
هدــش و زاـغآ  ررقم  دــعوم  زا  رتدوز  یلیــصحت  مود  لاـسمین  یارب  ییوجــشناد  یاـه  ماو ماــن  تبثدــش  مــالعا  یلیــصحت 

.دننک هدافتسا  اه  ماو عقوم  هب  تفایرد  یارب  تصرف  نیا  زا  دنناوت  یم نایوجشناد 
یاــه ماو عاوــنا.درک  مــالعا  ار  یلیــصحت  مود  لاــسمین  ییوجــشناد  یاــه  ماو عاوــنا  غــلبم  نایوجـــشناد  هاــفر  قودــنص 

ماو هک  تـسا  هیرهـش  ماو  یلهاـتم و  نکـسم  ماو  یرتـکد ، هژیو  ماو  یرورـض ، ماو  یلیـصحت ، ماو  لـماش ، ییوجـشناد 
ینف و یاه  هدکشزومآ ییارجا ، یاه  هاگتسد هب  هتسباو  زکارم  یتلود ، یاه  هاگشناد هنازور  نایوجشناد  هژیو  یلیصحت ،
، ییارجا یاــه  هاگتـــسد هــب  هتـــسباو  زکارم  یتــلود  یاـــه  هاگـــشناد هــنازور  نایوجـــشناد  یارب  یرورـــض  ماو  یا ، هــفرح 

 



یاـه هاگـشناد یرتـکد ، عـطقم  تقو  ماـمت  هنازور  نایوجـشناد  یارب  یرتـکد  هژیو  ماو  یا ، هفرح  ینف و  یاـه  هدکـشزومآ
یاـه هاگـشناد هنازور  نایوجـشناد  یارب  هعیدو )  ) یلهاـتم نکـسم  ماو  ییارجا ، یاـه  هاگتـسد هب  هتـسباو  زکارم  یتلود ،
تبون نایوجـشناد  یارب  هیرهـش  ماو  یا و  هفرح ینف و  یاه  هدکـشزومآ ییارجا ، یاه  هاگتـسد هب  هتـسباو  زکارم  یتلود ،

یارب ییوجـشناد  یاـه  ماو عاوـنا  ماـن  تـبث  یارب  دـنناوت  یم نایوجـشناد  تـسا ، رکذ  هـب  مزـال.تسا  زادرپ  هیرهـش  مود و 
لاسمین ناـیاپ  اـت  نـمهب ۹۹  زا ۱۶  قودنــص  لاـتروپ )  ) ییوجــشناد هناـماس  رد   ۹۹ یلیـصحت ۱۴۰۰ - لاـس  مود  لاـسمین 

.دننک مادقا  روکذم  هناماس  رد  دوخ  یاضاقت  تبث  هب  تبسن  هدرک و  هعجارم  یراج  یلیصحت 
بالقنا یلاع  یاروش  سیئر  یناحور ، نسحدش  ناشخرد  یاه  دادعتسا تیاده  یاروش  وضع  ناگبخن  یلم  داینب  سیئر 
تیوضع  » هدـحاو هداـم  ناونع  اـب  نـمهب ۱۳۹۹  خروـم ۷  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروـش  هـسلج ۸۳۶  هبوـصم  یگنهرف 

نیئآ هدام ۳  هب  دـیدج  دـنب  کی  قاحلا  بلاق  رد  ناشخرد  یاـه  دادعتـسا تیادـه  یاروش  رد  ناـگبخن  یلم  داـینب  سیئر 
(« دادرم ۸۱ بوصم ۲۲   ) یروانف تاقیقحت و  مولع ، ترازو  هژیو  ناشخرد  یاه  دادعتـسا تیادـه  یاروش  لیکـشت  همان 

خروـم داهنــشیپ  هـب  اـنب  ناـشخرد  یاـه  دادعتــسا تیادــه  یاروـش  رد  ناـگبخن  یلم  داــینب  سیئر  تیوـضع.درک  غــالبا  ار 
یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  نمهب ۹۹  خروم ۷  هسلج ۸۳۶  رد  یروانف ، تاقیقحت و  مولع ، ترازو  نمهب ۹۸   ۱۳۹۱۴

.تسا هدش  غالبا  ناگبخن  یلم  داینب  یروانف و  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  هب  روهمج  سیئر  طسوت  هدیسر و  بیوصت  هب 

۳۰۳۰
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۱۷



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انریا   

هبناـجکی و یتـفن  یکناـب و  یداــصتقا ، یاــه  مـیرحت لاــمعا  ماــجرب و  زا  اــکیرمآ  جورخ  زا  سپ  ناریا  یمالــسا  یروـهمج 
هماندــهع ضقن  ناریا و  هـیلع  اــکیرمآ  یاــه  مــیرحت هــنیمز  رد  یا  هحیــال لاـــس ۱۳۹۷  دادرخ  رد  ناریا ، هــیلع  هناـــملاظ 

.داد هئارا  ههال  هاگداد  هب  تدوم 
.دوب هحفص  رازه  هس  دودح  تادنتسم و  هلدا و  دلج  تفه  لماش  هحیال  نیا 

درک و دراو  یتیحالـص  داریا  ناریا  تیاکـش  هب  یرتـسگداد  یللملا  نـیب ناوـید  دورو  هـب  تبـسن  پـمارت  تـلود  نآ  زا  سپ 
.دنک یگدیسر  تیاکش  نیا  هب  دناوت  یمن ههال  ناوید  هک  درک  مالعا 

زارحا ار  تیاکـش  نیا  هب  دورو  یارب  دوـخ  تیحالـص  یرتـسگداد  یللملا  نیب ناوـید  هک  دوـب  نـیا  ماـگ  نیتـسخن  نیارباـنب 
.دنک

اب یرتـسگداد  یللملا  نـیب  ناوـید  رد  اـکیرمآ  هـیلع  ناریا  تیاکــش  هـب  یگدیــسر  تـسخن  ماـگ  نـمهب )  ۱۵  ) هیروف موـس 
.دندرک زارحا  ار  یگدیسر  یارب  دوخ  تیحالص  ءارآ  تیرثکا  اب  ههال  ناوید  تاضق  دش و  هتشادرب  ناریا  تیقفوم 

زین دوـخ  هـک   یروـهمج  سیئر  یناــحور  نـسح  نیملــسملاو  مالــسالا  تـجح  ناریا  یارب  گرزب  یقوــقح  تیقفوــم  کــی 
دنتـساوخ یم  نانمــشد  هـک  یلاـح  رد  تـفگ : نـمهب  هبنــشجنپ ۱۶  زور  یقوـقح ، یزوریپ  نـیا  زا  دـعب  تـسا ، نادــقوقح 

همه یارب  هک  میراد  یـشوخ  یاهربخ  دـننک ، گنت  ام  رب  ار  یـسفنت  یاضف  دـننک و  میـسرت  ناریا  یارب  ار  یکیرات  یاهزور 
.تسا تیمها  زئاح  ام 

.دش راگدنام  ام  خیرات  رد  تفر و  هاگداد  نیا  هب   قدصم  رتکد  موحرم  راب  کی  دش : روآدای  یناحور 

اکیرمآ اکیرمآ یرثکادح   یرثکادح راشف   راشف هیلع   هیلع یقوقح   یقوقح رازراک   رازراک ردرد   ناریا   ناریا یزوریپ   یزوریپ ههال ، ، ههال ناوید   ناوید یأر   یأر

بوسحم اـکیرمآ  هیلع  یقوقح  رازراـک  رد  ناریا  یارب  یزوریپ  کـی  یرتـسگداد  یللملا  نیب ناوـید  تیحالـص  زارحا  اـنریا -  نارهت - 
وراد و هب  یسرتسد  یتح  هک  ییاه  میرحت تسا ، اه  میرحت اب  ههجاوم  رد  ناریا  تلم  تیناقح  دنـس  درواتـسد ، نیا  دوش و و  یم

.تسا هدرک  لکشم  ناریا  مدرم  یارب  ار  یکشزپ  تازیهجت 
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.میدوب زوریپ  لحارم  همه  رد  زورما  ات  هللادمحب  میتفر و  یللملا  نیب  هاگداد  هب  ام  تبون  نیدنچ  تلود  نیا  رد 
شـالت یلیخ  اـه  ییاـکیرمآ هلحرم  نیا  رد  یلو  تسا  هدـنیآ  رد  زونه  هدـنورپ  نیا  هب  عـجار  یوهاـم  یلـصا  یاوـعد  هتبلا 
هاگداد تیحالـص  هرابرد  یأر  نیا  اما  دینک  یگدیـسر  هلئـسم  نیا  هب  دیناوت  یمن امـش  هک  دننک  تباث  هاگداد  هب  هک  دندرک 

.تسا هدوب  ناریا  یمالسا  یروهمج  یارب  گرزب  یقوقح  تیقفوم  کی  نیا  دش و  رداص 
رد اـکیرمآ  هیلع  ناریا  تیاکـش  هـب  یگدیـسر  تیحالـص  زارحا  هراـبرد  زین  یروـهمج  سیئر  یقوـقح  نواـعم  یدـینج  اـیعل 

روشک نیا  هیلع  اکیرمآ  طسوت  اه  میرحت هداعا  ناونع  اب  یا  هدنورپ تلود ، یقوقح  نامزاس  تفگ : انریا  هب  ههال  هاگداد 
.دوب هدرک  هئارا  ار  طوبرم  یللملا  نیب  دانسا  ضقن  دراوم  نآ  رد  هک  دوب  هدرک  حرطم 

، ییاذغ داوم  دننام  صخـشم  یاه  هزوح رد  لقادح  اه  میرحت هداعا  عنم  رب  ینبم  هاگداد  تقوم  روتـسد  هب  هراشا  اب  یو 
فیلکت نیا  اب  روتـسد  نیا  دوزفا : ییاوه  لقن  لمح و  ناـگوان  زاـین  دروم  تاـعطق  یکـشزپ و  تازیهجت  وراد و  یزرواـشک 

لرتنک و ار  ضقن  دراوم  تدم  نیا  رد  مه  ام  دوب و  هارمه  مه  دننکن ، رت  تخس نیا  زا  ار  عاضوا  نیفرط  زا  کی  چیه  هک 
.میدرک یم شرازگ  ار  نآ  یدراوم  رد 

یـسایس و یاضف  رب  نآ  ریثاـت  درواتـسد و  نیا  هراـبرد  یقوقح  ناسانـشراک  ههـال ، ناوید  تیحالـص  زارحا  مـالعا  زا  سپ 
.دنتفگ کیتاملپید  طباور 

قوقح سانشراک  یهللادبع  نسحم  تسا ؟ یخیرات  درواتـسد  کی  ناریا  تیاکـش  هب  یگدیـسر  رد  ههـال  ناوید  یأر  ارچ 
هب لـسوت  تالــضعم  تالکــشم و  نیرتـمهم  زا  یکی  تـفگ : یتـشهب  دیهــش  هاگــشناد  یملع  تاـیه  وـضع  لـلملا و  نـیب

تراـبع هـب  تـسا  تیحالــص  نادـقف  تاداریا و  تالاکــشا ، رب  ندــمآ  قئاـف  یللملا ، نـیب هعماـج  رد  یقوـقح  یاـهراکهار 
تیحالــص مدــع  دــس  رب  هـکنیا  رگم  درک  لــح  یللملا  نـیب قوـقح  قرط  زا  ناوـت  یمن ار  یللملا  نـیب فــالتخا  کــی  رگید ،
بوـسحم گرزب  درواتـسد  کـی  تسا و  راوـشد  رایـسب  یقوـقح  رظنم  زا  تیحالـص  زارحا  ور  نـیا  زا  دـمآ و  قئاـف  مکاـحم ،

.دوش یم
شیپ یراوشد  رایـسب  راـک  یرتـسگداد  یللملا  نیب ناوید  تاـضق  ندرک  عناـق  یارب  ناریا  یقوـقح  میت  تشادراـهظا : یو 

اما درک  دـهاوخن  تیحالـص  زارحا  یرتسگداد  یللملا  نیب ناوید  هک  دـندوب  دـقتعم  نانادـقوقح  زا  یرایـسب  دنتـشاد و  ور 
.دوش یم یوهام  یگدیسر  دراو  درک و  تیحالص  زارحا  ناوید  هناتخبشوخ 

یزوریپ کــی  ناوـنع  هـب  نآ  زا  هـمه  درذــگ و  یم  ههــال  رد  قدــصم  ناتــساد  زا  لاــس  نونکا ۷۰  دـش : روآداـی  یهللادـبع 
.دننک یم دای  یخیرات 

اوـعد حرط  ناریا  هیلع  یرتـسگداد  یللملا  نیب ناوـید  رد  سیلگنا  ناـمز  نآ  درک و  یلم  ار  تـفن  تعنـص  قدـصم  تـلود 
ار ناریا  یتیحالـص  یاـهداریا  یرتـسگداد ، یللملا  نیب ناوـید  هک  دوـب  نیا  مـهم  درک و  دراو  یتیحالـص  داریا  ناریا  درک و 

.تفریذپ
یللملا نـیب ناوـید  زوریپ  ار  دوـخ  اــم  ارچ  تساــجنیا  لاوـس  درک : هفاــضا  یتــشهب  دیهــش  هاگــشناد  یملع  تاــیه  وـضع 
یوهام یأر  ناریا  هک  یلاح  رد  دـش  زوریپ  ههـال  ناوید  رد  قدـصم  مییوگ  یم  میناد و  یم قدـصم  نارود  رد  یرتسگداد 

نیا هب  یگدیسر  تیحالص  یرتسگداد ، یللملا  نیب ناوید  مینک  تباث  میتسناوت  نوچ  هک  تسا  نیا  خساپ  دوب ؟ هتفرگن 
رد ناوید  تیحالص  ناریا و  یاوعد  حرط  نونکا  یهتنم  تسا  هرود  نآ  هباشم  تیعـضو  اقیقد  نونکا  درادن و  ار  عوضوم 

نیا زوریپ  زورما  اهنآ  درادـن  تیحالـص  ناوید  هک  دـننالوبقب  دنتـسناوت  یم اه  ییاـکیرمآ زورما  رگا  هدـش  ، زارحا  یگدیـسر 
.دندوب یخیرات  یقوقح و  دربن 

قوـقح سانــشراک  یناــحور  نراــک  کــیتاملپید  یاــه  یژتارتــسا دربــشیپ  رد  زاــیتما  کــی  ههــال  ناوــید  تیحالــص  زارحا 
رد ناریا  تیاکــش  هـب  یگدیــسر  رد  یرتـسگداد  یللملا  نـیب ناوـید  تیحالــص  زارحا  زین  یرتـسگداد  لـیکو  لـلملا و  نـیب

هصرع رد  روشک  کی  یزوریپ  یـساملپید ، هصرع  رد  تفگ : تسناد و  کیتاملپید  راثآ  یاراد  ار  اکیرمآ  یاه  میرحت هنیمز 
.دشاب کیتاملپید  یاه  یژتارتسا دربشیپ  رد  زایتما  کی  دناوت  یم یقوقح 

درواتـسد اـکیرمآ  هیلع  ناریا  تیاکـش  هب  یگدیـسر  یارب  یرتـسگداد  یللملا  نـیب ناوـید  تیحالـص  زارحا  داد : هـمادا  یو 
هتخاس و حرطم  یتسرد  یاوعد  ادتبا  زا  ناریا  هک  تسا  نیا  رگناشن  اریز  تسا  روشک  یقوقح  هعماج  یارب  گرزب  رایسب 

 



.تسا هتشاد  یوق  یقوقح  یاه  لالدتسا هدرک و  حرط  یتسرد  هب  ار  دوخ  هتساوخ 
یللملا نـیب ناوــید  نوــنکا  درک و  ضارتــعا  ناوــید  تیحالــص  هــب  اــکیرمآ  هــتبلا  تــفگ : لــلملا  نــیب قوــقح  سانــشراک 

.تسناد تدوم  هماندهع  ریسفت  زا  یشان  ار  فالتخا  تفریذپ و  ار  ناریا  یاه  لالدتسا عطاق  تیرثکا  اب  یرتسگداد 
اکیرمآ دوزفا : دـناد ، یم  روشک  ود  طـباور  رب  مکاـح  ار  تدوم  هماندـهع  یرتسگداد  یللملا  نیب ناوید  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 

اب یرتــسگداد  یللملا  نـیب  ناوـید  تاــضق  هـک  درک  حرط  یرتــسگداد  یللملا  نـیب ناوـید  تیحالــص  در  یارب  دروــم  جــنپ 
.دندرک زارحا  ار  دوخ  تیحالص  اکیرمآ  یاهاعدا  زا  کی  ره  یسررب 

ریدم یئابطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع  شنم  یدـنژن هللا  تبیه یقوقح  لـئود  کـی  رد  ناریا  نداـتفا  ولج 
هب یگدیــسر  یارب  یرتــسگداد  یللملا  نـیب ناوـید  تیحالــص  زارحا  ههــال ، یراذــگ  هیامرــس یللملا و  نـیب  قوــقح  زکرم 

هلحرم نـیا  اــت  یقوــقح ، لــئود  نـیا  رد  تــفگ : تــسناد و  ناریا  یارب  یمهم  درواتــسد  ار  اــکیرمآ  هــیلع  ناریا  تیاــکش 
.تسا هداتفا  ولج  ناریا  یمالسا  یروهمج 

.دننک یم  تباقر  مه  اب  فلتخم  یاه  هزوح رد  اهروشک  هزورما  دوزفا : یو 
زین قوقح  هزوح  رد  رما  نیا  دـننک ، یم  تباقر  مه  اـب  اـهروشک  شزرو  یتح  یداـصتقا و  یماـظن ، هزوح  رد  هک  ناـنچمه 

.تسا قداص 
هدـننک نییعت  قیمع و  رایـسب  نآ  رثا  لاـح  نیع  رد  دوش ، یم  هدـید  رتمک  دراد  یرازفا  مرن هبنج  هک  نیا  لـیلد  هب  قوقح 

.تسا
زارحا تشادراــهظا : یرتــسگداد  یللملا  نــیب ناوــید  تیاکــش  یگدیــسر  دــنیارف  هراــبرد  لــلملا  نــیب قوــقح  سانــشراک 

.تسا یلصا  یگدیسر  یانبریز  تیحالص ،
یلصا هلحرم  دراو  میتسناوت  یمن مینک  در  ار  اکیرمآ  یاه  لالدتـسا میتسناوت  یمن هلحرم  نیا  رد  ام  رگا  رگید ، ترابع  هب 

.میوش یوهام  یگدیسر  ینعی 
هب تبــسن  یقوـقح  دربـن  نـیا  رد  اـم  هـک  نـیا  تـسخن  دراد ؛ ییاهدرواتــسد  مادـقا  نـیا  عوـمجم  رد  دوزفا : شنم  یدــنژن

.میتسه رتولج  دراد -  ار  الاب  تسد  رگید  یاه  هزوح  رد  هک  اکیرمآ - 
.تسا دقتعم  یقوقح  یاهراکزاس  نوناق و  تیمکاح  هب  هراومه  هک  داد  ناشن  ناریا  یمالسا  یروهمج  مود ،

یارب یرت  لقتـسم  رتدـیفم و  راـکزاس  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  ناـکرا  رگید  هب  تبـسن  یرتـسگداد  یللملا  نیب ناوید  موس ،
.تسا ام  روشک 

اما تسا ، یمهم  هلحرم  یتیحالص  هلحرم  دنچ  ره  تشادراهظا : ههال  یراذگ  هیامرـس یللملا و  نیب  قوقح  زکرم  ریدم 
.تسا یوهام  هلحرم  رت  تخس  هلحرم 

.دنک داجیا  ناریا  یقوقح  میت  رد  یوق  هزیگنا  یقوقح  یتح  یناور و  رظن  زا  دناوت  یم  یتیحالص  هلحرم  رد  یزوریپ 
یملع تاـیه  وـضع  لـلملا و  نـیب قوـقح  سانــشراک  یهللادـبع  تـسا ؟ مـهم  یرتــسگداد  یللملا  نــیب ناوــید  یارآ  ارچ 

یللملا نـیب ناوـید  یارآ  ـالومعم  تـفگ : یرتـسگداد  یللملا  نـیب ناوـید  یارآ  تـیمها  هراــبرد  یتـشهب  دیهــش  هاگــشناد 
یراـثآ هدـیاف و  هچ  دوـشن  ارجا  ارآ  نیا  رگا  دـیوگب  یـسک  تـسا  نـکمم  دـنوش و  یمن ارجا  اـه  تـلود یوـس  زا  یرتـسگداد 

نآ یـسایس  یقوقح و  عضوم  تسا و  هدـنرب  هدربداد و  تلود  هب  یـشخب  تیناقح  نآ ، رثا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دراد ؟
.دنک یم  تیوقت  یتآ  تارکاذم  یللملا و  نیب هعماج  رد  ار  تلود 

هدروآ تسد  هب  ار  یأر  هک  یتلود  درک : حیرـصت  دـحتم  للم  نامزاس  تاعلاطم  یناریا  نمجنا  هریدـم  تئیه  یلـصا  وضع 
دهاوـخ ار  ـالاب  تسد  یتآ  تارکاذـم  رد  هک   تسا  صخـشم  دوـش و  یم هتخانـش  قـحم  تـسوا ، اـب  قـح  هدـش و  زوریپ  و 

.تشاد
دریگب رارق  یرتسگداد  یللملا  نیب ناوید  یوهام  یأر  کـی  عوضوم  هک  تسین  رـضاح  یتلود  چـیه  درک : ناـشنرطاخ  یو 

هب راداو  ار  اـه  تـلود یللملا  نـیب تیموـکحم  زا  سرت  دنتــسه و  دوـخ  یللملا  نـیب هرهچ  بـقارم  تدــش  هـب  اـه  تـلود و 
هرهچ میمرت  هب  ندـیاب  نوـنکا  لـیلد  نیمه  هـب  دـندوبن  رـضاح  نآ  زا  لـبق  اـت  هـک  دـنک  یم ییاـه  هحلاـصم ندـمآ و  هاـتوک 
شوب زا  سپ  اکیرمآ  طـباور  حالـصا  هب  دوخ  هرود  رد  اـمابوا  هک  هنوگناـمه  تهدرک  مادـقا  یللملا  نیب هعماـج  رد  اـکیرمآ 

 



.تخادرپ رسپ 
غـلبم ۴۰۰ لاـس ۱۹۷۷  رد  ناریا  هاـش  یوـلهپ  هرود  رد  داد : حیــضوت  لاـثم  کـی  هـب  هراـشا  اـب  لـلملا  نـیب نادــقوقح  نـیا 

بـالقنا یزوریپ  زا  دــعب  هـک  دوـب  هداد  رارق  اـکیرمآ  رد  ناریا  یماـظن  یاـه  شورف یاـه  ییاراد قودنــص  رد  رــالد  نوـیلیم 
.درک فیقوت  ار  قودنص  نیا  اکیرمآ  یمالسا ،

داـقعنا زا  دــعب  هلــصافالب   هـک  تـشاد  یگدیــسر  تـسد  رد  اـکیرمآ  ناریا و  یرواد  ناوـید  رد  اـهلاس  ییاوـعد  حرط  ناریا 
دنک تخادرپ  ناریا  هب   رـالد  نویلیم  درایلیم و ۷۰۰  کی  دش  رـضاح  فیرظ  داوج  دمحم  اب  هرکاذـم  رد  یرک  ناج  ماجرب ،
مکح دنتــساوخ  یمن اــه  ییاــکیرمآ اریز  دــهد  همتاــخ  ار  یرتــسگداد  یللملا  نـیب ناوـید  رد  دوـخ  یاوـعد  حرط  ناریا  اــت 

.دننک تفایرد  تیموکحم 
ناریا و طـباور  دوـبهب  مـیمرت و  هـب  دــیما  پـمارت و  نـتفر  اـب  نوـنکا  تـفگ : یتـشهب  دیهــش  هاگــشناد  یملع  تاـیه  وـضع 

صوصخرد ناریا  تیاکـش  هب  یگدیـسر  رد  یرتـسگداد  یللملا  نیب  ناوید  تیحالـص  زارحا  یأر  دـسر  یم رظن  هب  اـکیرمآ 
.دروآ دوجو  هب  هتشذگ  ناربج  تارکاذم و  هب  تشگزاب  یارب  ندیاب  تلود  هب  ار  یرتشیب  راشف  دناوت  یم اه  میرحت

تـشگزاب لامتحا  هرابرد  یرتسگداد  لیکو  للملا و  نیب قوقح  سانـشراک  یناحور  اه  میرحت نتـشادرب  ماـجرب و  ندـیاب ،
دهاوخن تیاکـش  نیا  هب  نداد  همتاخ  بجوم  هسفن  یف  اکیرمآ  تشگزاب  تفگ : اه  میرحت نتـشادرب  ماـجرب و  هب  ندـیاب 

هدرک ضقن  ار  للملا  نیب قوقح  تاررقم  الوا  تدوم  هماندهع  ضقن  اب  اکیرمآ  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  اوعد  نیا  اریز  دش 
درکیور رد  دـیاش  اما  تسین  هتـشذگ  زا  هدراو  تاراسخ  یفاـن  اـکیرمآ  تشگزاـب  نیارباـنب  هدروآ  ، راـب  هب  یتاراـسخ  اـیناث  و 

.دشاب راذگریثات  اوعد  همادا  رد  اهروشک 
یأر تفگ : زین  ههـال  یراذـگ  هیامرـس یللملا و  نـیب  قوـقح  زکرم  ریدـم  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وضع 

راکفا یتح  اهروشک و  زا  یرایـسب  شرگن  دـناوت  یم  دراد و  کیتاملپید  ثیح  زا  یداـیز  ریثاـت  زین  ناوید  یلعف  یتامدـقم 
.دهد رییغت  دوش ، یم  هک  یفنم  تاغیلبت  ناریا و  یمالسا  یروهمج  هب  تبسن  ار  یمومع 

ناریا اــب  طــباور  رب  نآ  ریثاــت  اــکیرمآ و  تــلود  رییغت  هراــبرد  ههــال  یراذــگ  هیامرـــس یللملا و  نــیب  قوــقح  زکرم  ریدـــم 
.تسین ینیب  شیپ  لباق  اه  تلود یسایس  یاهراتفر  درک : ناشنرطاخ 

.درک دهاوخ  ذاختا  ار  یدرکیور  هچ  ندیاب  تلود  هک  تفگ  ناوت  یمن  اقیقد  نیاربانب ،
یرتـشیب تینـالقع  زا  یلبق  تلود  هب  تبـسن  اـکیرمآ  ینوـنک  تلود  هک  نیا  نآ  تسا و  ملـسم  هتکن  کـی  داد : همادا  یو 

.دنک یم  تردابم  اهنآ  اب  لماعت  هب  یللملا  نیب ییاضق  یاهداهن  اب  هلباقم  یاج  هب  تسا و  رادروخرب 
دوـجو اـهنآ  رد  ناوـید  هـب  عوـجر  طرــش  هـک  یتادــهاعم  زا  ار  اـکیرمآ  جورخ  ــالوا  یلبق  تـلود  دــش : روآداــی  شنم  یدــنژن

تخادرپ یرفیک  یللملا  نیب  ناوید  هلمج  زا  اهداهن  یخرب  اب  تموصخ  هب  المع  یتح  یناث  رد  درک و  یم  یلمع  تشاد ،
.درک میرحت  ار  نآ  و 

ییاـضق یاـهداهن  هب  اـهنآ  شرگن  عوـن  اـکیرمآ و  تلود  رد  رییغت  دـسر  یم  رظن  هـب  دوزفا : لـلملا  نـیب قوـقح  سانـشراک 
.دریگب رظن  رد  هدنورپ  یریگیپ  یارب  ار  یرت  یوق میت  ندیاب  تلود  هک  دراد  مه  ار  هجیتن  نیا  یللملا  نیب

هحلاصم ناکما  یـسایس  یاهدـنور  طیارـش و  هب  رظن  لاح ، ره  هب  تفگ : یئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع 
.دراد دوجو  زین 

.تشاد یگدامآ  لباقم  فرط  تکرح  نیرت  هدیچیپ  نیرت و  تخس  یارب  هشیمه  دنام و  رظتنم  مامت  یرایشوه  اب  دیاب 
زا اـه  میرحت وـغل  دوزفا : هدـنورپ   نـیا  هـب  یگدیـسر  دـنیارف  رب  نآ  ریثاـت  اـه و  مـیرحت  وـغل  لاـمتحا   هراـبرد  شنم  یدـنژن

.دشاب یلمع  ای  ینابز و  تروص  هب  دناوت  یم اکیرمآ  یوس 
یمنرب ار  اـهنآ  هراـبود  هک  دوـش  لـصاح  ناـنیمطا  نیا  دـشاب و  یلمع  اـه  میرحت  وـغل  رگا  یربـهر  مظعم  ماـقم  ریبـعت  هـب 

.درک تبحص  مه  هدنورپ  دنور  دروم  رد  ناوت  یم  دنادرگ ،
.تسین هدننک  نییعت  دوخ  یدوخ  هب  اه  میرحت  وغل  دسر  یم  رظن  هب  تشادراهظا : یو 

.تسا هدش  تباث  اهراب  عوضوم  نیا  دنتسین و  دامتعا  لباق  اه  ییاکیرمآ 
.اهنآ مادقا  هن  دوش  لصاح  ناریا  یارب  هک  تسا  یرطاخ  نانیمطا  مهم 

 



.درک تبحص  شزاس  هحلاصم و  زا  ناوت  یم  دوش  داجیا  ناریا  یارب  رطاخ  نانیمطا  نیا  رگا  تروص  ره  رد 
تــسا نـکمم  دــنچره  هدروـخ و  دــیلک  ههـال  ناوـید  رد  اــکیرمآ  زا  ناریا  تیاکــش  هدــنورپ  هـب  یوهاــم  یگدیــسر  نوـنکا 

تسا و اه  میرحت نتـشادرب  هب  طوبرم  یکی  دراد  هتـساوخ  ود  اوعد  نیا  حرط  رد  ناریا  اـما  دـشاب  ربناـمز  نآ  هب  یگدیـسر 
.تسا تراسخ  ناربج  یرگید 

رد دنام و  دهاوخ  یقاب  مود  شخب  دوش ، رارقرب  ناهج  ناریا و  نیب  تراجت  یدازآ  درادرب و  ار  اه  میرحت اکیرمآ  رگا  یتح 
.دور یم نیب  زا  ناریا  تیاکش  تیعوضوم  تروص  نآ  رد  دهدب  رارق  یبسانم  ناربج  اکیرمآ  هک  یتروص 

دیآرب طباور  میمرت  ددـصرد  اکیرمآ  نونکا  هکنیا  دنتـسه و  هتـشذگ  هب  طوبرم  لامعا  یخرب  هک  درک  شومارف  دـیابن  هتبلا 
رد یناربـج  دوـش و  عـفر  مه  اـه  میرحت رگا  دـسر  یم رظن  هب  نیارباـنب  دـنک  کاـپ  یتـحار  هـب  ار  هتـشذگ  دـناوت  یمن مـه  زاـب 

.دوش ماجنا  یرت  هدرتسگ یسایس  هحلاصم  نیفرط  نیب  هکنیا  رگم  دبای  یم  همادا  اوعد  نیا  دریگن ، رارق  ناریا  رایتخا 
دناوـت یم یــضتقم  ناـمز  رد  بساـنم  یاـه  شور اـه و  تسایــس ذاـختا  رد  ریبدـت  مادــقا و  تساـشگهار و  هراوـمه  دــیما 

.دشاب هدننک  نییعت 
رظتنم یگدیـسر و  ههـال  هاـگداد  رد  ناـیناریا  یبلط  قح  دـیاب  ناـیناهج ، هاگـشیپ  رد  لـلملا و  نیب قوقح  هزوح  رد  نونکا 

.دوش نشور  ایند  همه  یارب  ناریا  مدرم  تیناقح  هدیجنس ، یصصخت و  تامادقا  هعومجم  اب  ات  میشاب 
یعیفش  هنانح  زا :

۳۲۲۹

۲۷۲۷
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۳۳

رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / زوین  هعیش   

دیرخ تالیهـست  درک : مـالعا  یا  هیعـالطا رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  ییوجـشناد  تنواـعم  «، زوین هعیـش   » شرازگ هب 
.دش مهارف  کناب  کی  اب  یراکمه  ساسا  رب  نایوجشناد  یارب  پات  پل  تلبت و 

زا یکی  بختنم  ناگدنـشورف  زا  دـیرخ  تهج  تراک  ـالاک  بلاـق  رد  تالیهـست  صاـصتخا  طیارـش  شرازگ ، نیا  ساـسا  رب 
تفایرد یـصاصتخا  طیارـش  تسا  رکذ  هب  مزـال.تسا  دـصرد  دزمراـک ۴  اـب  لاـیر و  نویلیم  رثکادـح ۲۰۰  غلبم  اه و  کـناب

.دوش یم مالعا  ًابقاعتم  تساوخرد  هوحن  ماو و 

۲۷۲۷
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۳۹



راک رازاب  یلصا : عبنم   ۱۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

همالع همالع هاگشناد   هاگشناد نایوجشناد   نایوجشناد هبهب   پات   پات پلپل   تلبت  وو   تلبت دیرخ   دیرخ ماو   ماو یاطعا   یاطعا

.دنک یم تخادرپ  نایوجشناد  هب  لایر  نویلیم  فقس ۲۰۰  ات  پات  پل تلبت و  دیرخ  ماو  ییابطابط  همالع  هاگشناد 

دنک دنک یمیم   ینارنخس   ینارنخس ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ردرد   یکسماچ » » یکسماچ ماون   ماون »»

رد نیـالنآ  تروص  هب  یـسانش  ناـبز  صوصخ  رد  یعاـمتجا  یـسایس و  دـقتنم  خروـم و  سانـش ، ناـبز فوـسلیف ، یکـسماچ  ماوـن 
.دزادرپ یم ینارنخس  هب  یئابطابط  همالع هاگشناد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۸طباور 

https://www.shia-news.com/fa/news/251501/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%84%D9%BE-%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87
https://www.shia-news.com/fa/news/251501/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%84%D9%BE-%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/5147428/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85-%DA%86%D8%A7%D9%85%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5147428/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85-%DA%86%D8%A7%D9%85%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


ییابطابط همالع  هاگشناد  یـسانش  نابز یملع  نمجنا  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  زا  لـقن  هب  رهم  یرازگربخ  شرازگ  هب 
تالوحت رییغت و  نیرخآ  نوماریپ  ات  تسا  هدرک  توعد  ناهج ، هدـنز  نادنمـشیدنا  نیرتمهم  زا  یکی  یکـسماچ ، ماون  زا 

.دزادرپب ینارنخس  هب  یشیاز ، هلحن  رد  یکسماچ  یرکف  طخ  نیرتمهم  ارگ » هنیمک  » همانرب رد  یرظن 
تروص هب  هفسلف و  یعونصم ، شوه  یسانش ، ناور یسانش ، تسیز یـسانش ، نابز هب  نادنم  هقالع یارب  تسـشن  نیا 

.دوب دهاوخ  تیمها  زئاح  باذج و  یتخانش  مولع  یلک 
.دزادرپ یم یسانش  نابز نوماریپ  ینارنخس  یادا  هب  ناریا  زا  یهاگشناد  رد  یکسماچ  هک  تسا  یراب  نیتسخن  نیا 

.دوش یم رازگرب  هقیقد  تعاس ۲۰:۳۰  هام  دنفسا  مشش  ینارنخس  نیا 
.دش دهاوخ  یناسر  عالطا ییابطابط  همالع  هاگشناد  تیاس  قیرط  زا  یدوز  هب  تسشن  نیا  رد  تکرش  کنیل 

۲۹۲۹
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۳۱



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

بالقنا یلاع  یاروش  یناسنا  مولع  یاقترا  لوحت و  یاروش  هسلج ۱۹۳  رد  نایچنهآ  اضردمحم  رتکد  انسیا ، شرازگ  هب 
قوـقح یـسانشناور و  لـثم  یرادـفرط  رپ  یاـه  هتـشر ناـگتخومآ  شناد  تیعـضو  هـب  بـلطم  نـیا  ناـیب  نمــض  یگنهرف 
شناد یراـکیب  اـب  هجاوـم   نـالا  هـک  تـسا  هـتفرگ  تروـص  هوـبنا  دــیلوت  یردــق  هـب  اـه  هتــشر نـیا  رد  تـفگ : درک و  هراــشا 

رد هک  یدایز  لابقـسا  لیلد  هب  هک  دراد  دوجو  زین  طباور  هتـشر  هنیمز  رد  ینارگن  نیا  و  میدـش ، اه  هتـشر نیا  ناـگتخومآ 
نیا دایز  شرتسگ  هجیتن  رد  و  دنـشاب ، هتـشاد  ییالاب  شریذـپ  اه  هاگـشناد ًاددـجم  دوش  ثعاب  دریگ  یم تروص  لوا  ماگ 

.دنوش لکشم  راچد  لاغتشا  هنیمز  رد  هتشر  نیا  نالیصحتلا  غراف  هک  دوش  یم ثعاب  هتشر 
زا یریگـشیپ  یارب  دـنراد و  دوخ  اـب  رادـفرطرپ  یاـه  هتـشر هک  یـصاخ  تارطاـخم  زا  یریگولج  روظنم  هب  درک : حیرـصت  یو 

هتشر نیا  رد  وجشناد  شریذپ  طیارش  ییاهن  هخسن  رد  تسا  یرورـض  هتـشر ، نیا  هاگیاج  ناش و  هب  یدعب  یاه  بیـسآ
.دنشاب هتشاد  وجشناد  شریذپ  هتشر  نیا  رد  دنراد  هزاجا  یتاصخشم  هچ  اب  ییاه و  ماظن ریز  هچ  هک  دوش  دیق 

ظاحل زا  یناسکی  نزو  اه  شیارگ نیا  زا  مادـک  ره  ًاـعطق  تفگ : درک و  هراـشا  هتـشر  نیا  شیارگ  جـنپ  هب  ناـیچنهآ  رتکد 
لوـبقم مـه  اـه  شیارگ شهاـک  اریز  تـسا  رتـهب  دــبای  شهاـک  اـه  شیارگ نـیا  دادــعت  رگا  دــنرادن ، ییاز  لاغتــشا نازیم 
تـصرف مک و  ار  هتـشر  نیا  نالیـصحتلا  غراف  یاکیب  ناکما  نینچمه  تسا و  یلاع  شومآ  مولع و  ترازو  یاه  تساـیس

.دهد یم شیازفا  ار  لاغتشا 
طباور یـالاب  هاـگیاج  هـب  هراـشا  اـب  یناـسنا  موـلع  یاـقترا  لوـحت و  یاروـش  سییر  لداــع  دادــح  یلعمــالغرتکد  هـمادا  رد 

نوریب و اـب  هاگتـسد  لاـصتا  هـقلح  اـه  هاگتـسد رد  یموـمع  طـباور  تـشاد : راـهظا  اـه  ناـمزاس اـه و  هاگتــسد رد  یموـمع 
هقلح هـب  یموـمع  طـباور  یزاـجم ، یاـضف  یعاـمتجا و  دــیدج  یاـه  هناـسر زورب  روـهظ و  اـب  هزورما  دــشاب و  یم سکعلاــب 

.تسا هدش  لیدبت  هدننک  فرصم  هدننک و  دیلوت  لاصتا 
نیرتـمهم زا  یکی  تـفگ : تـسا ، زورما  یاـیند  یاـه  تـیعقاو زا  ریذــپان  ییادــج  ءزج  یموـمع  طــباور  هـکنیا  ناــیب  اــب  یو 
صـصختم دارفا  زا  اه  هاگتـسد یمومع  طباور  ًاعون ، تسا و  دمآراک  یمومع  طباور  کی  نتـشاد  یریدم  ره  یاه  هغدـغد

هک یدنمناوت  دارفا  هب  اه ، هاگتـسد اه و  نامزاس رد  شخب  نیا  تیلوئـسم  ًاتدـمع  دنتـسین و  هتـشر  نیا  هدرک  لیـصحت  و 

رادفرطرپ رادفرطرپ یاه   یاه هتشر   هتشر ردرد   نایوجشناد   نایوجشناد شریذپ   شریذپ طیارش   طیارش نییعت   نییعت ترورض   ترورض

، دوش نییعت  رادـفرطرپ  یاه  هتـشر  رد  نایوجـشناد  شریذـپ  طیارـش  دـیاب  مولع  ترازو  یلاع  شزومآ  یزیر  هماـنرب  رتفد  لکریدـم 
هچ اـب  ییاــه و  ماــظن ریز  هـچ  هـک  دوـش  دــیق  هتــشر  نـیا  رد  وجــشناد  شریذــپ  طیارــش  ییاــهن  هخــسن  رد  تـسا  یرورــض  تـفگ :

.دنشاب هتشاد  وجشناد  شریذپ  هتشر  نیا  رد  دنراد  هزاجا  یتاصخشم 
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.دوش یم هدرپس  دنراد  ییالاب  یعامتجا  طباور 
رگا تفگ : درک و  هراـشا  اـه  ناـمزاس رد  یمومع  طـباور  ساـسح  شقن  هب  یناـسنا  مولع  یاـقترا  لوـحت و  یاروـش  سییر 
اریز دوـش  یم فرطرب  مدرم  هماـع  یاـه  یتیاـضران زا  یرایـسب  دـشاب ، یا  هتـسیاش هدـیزرو و  درف  یموـمع  طـباور  لوئــسم 

.دراد یساسا  شقن  هاگتسد ، هب  مدرم  تالکشم  لاقتنا  نامزاس و  مدرم و  نیب  لماعت  رد  یمومع  طباور 
حیحـص هعـسوت  رگا  دراد و  راک  رازاب  هک  تسا  یرادـفرط  رپ  ییاه  هتـشر زا  یمومع  طباور  درک : هفاـضا  لداـع  دادـح  رتکد 

.تشاد دنهاوخن  یلکشم  لاغتشا  هنیمز  رد  هتشر  نیا  نالیصحتلا  غراف  دنک  ، ادیپ 
، دراد دوجو  زین  هتـشر  نیا  یارتکد  ایند  یاهروشک  ریاس  رد  تسا و  هقباس  یاراد  ناریا  رد  هتـشر  نیا  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 
ات هتـشر ، نـیا  یرتـکد  هرود  سیــسات  یارب  تـسا  یتـبثم  ماـگ  یموـمع  طـباور  هتــشر  دـشرا  یــسانشراک  بیوـصت  تـفگ :

.دننک تیبرت  هزوح  نیا  رد  دلب  راک  صصختم و  دارفا  دنناوتب  اه  هاگشناد
تاـطابترا گـنهرف ، هورگراـک  سییر  یناـقرف  یدــهم  دــمحم  رتـکد  ، یگنهرف بـالقنا  یلاـع  یاروـش  ربـخ  زکرم  شرازگ  هـب 

طباور دـشرا  یـسانشراک  هتـشر  هکنیا  ناـیب  اـب  ییاـبطابط   همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع  لوـحت و  یاروـش  هناـسرو 
هب یموـمع  طـباور  هتـشر  تفگ : تـسا ، تاـطابترا  موـلع  هزوـح  رد  یعاـمتجا  موـلع  یدربراـک  یاـه  هتـشر زا  یکی  یموـمع 

فلتخم یاه  شخب زاین  دروم  یناسنا  یورین  تیبرت  نیمات و  یارب  یناسنا  مولع  هعومجمریز  یاـه  هتـشر زا  یکی  ناونع 
تالیــصحت عطاـقم  هـب  اـقترا  دــنمزاین  لـمع ، رظن و  هـصرع  رد  تیقـالخ  یروآوـن و  اـه و  ترورــض اــهزاین و  کرد  روـشک و 

.تسا روشک  ییارجا  یاه  هاگتسد یارب  ناصصختم  ناسانشراک و  تیبرت  یلیمکت و 
روــما یموــمع و  طـــباور   " شیارگ رد ۵  دــشرا  یــسانشراک  عــطقم  رد  یموــمع  طــباور  هتــشر  داد : هــمادا  یناــقرف  رتــکد 

تعنــص و یموـمع و  طــباور  "، " یگنهرف روــما  یموــمع و  طــباور  "،  " لــلملا نـیب  روــما  یموــمع و  طــباور  یعاــمتجا " ،"
یدـمآزور و یزاـس ، یموـب  یزاـس ، یمالـسا  یاـهرایعم  تیاـعر  اـب  یعاـمتجا " یاـه  هناـسر یموـمع و  طـباور   " و یناـگرزاب "

.تسا هدش  نیودت  یدمآراک 
رد مربم  یاه  ترورض زا  اه  هناسر تاطابترا و  نوزفا  زور  هعـسوت  دوزفا  : ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 

مکاح هدیچیپ  طیارش  یطابترا و  یاه  لاناک اهرازبا و  زا  دنناوتب  هک  دنمناوت  ناسانـشراک  هب  زاین  و  تسا ، رـصاعم  عماوج 
.تسا شیازفا  هب  ور  هراومه  دننک ، هدافتسا  بولطم  عفن  هب  اهنآ  رب 

لامعا زا  یکی  یدربراـک ، موهفم  رد  تسا و  تاـطابترا  مولع  یـصصخت  یاـه  هزوح زا  یکی  یمومع  طـباور  درکراـهظا : یو 
مهاـفت هـطبار و  نـسح  داـجیا  روـظنم  هـب  هماـع  تخانــش  نمــض  نآ  هلیــسو  هـب  ریدـم  هـک  دوـش  یم بوـسحم  تیریدـم 

.دراذگ یم ارجا  هب  یناهج  یلم و  حطس  رد  هماع  نامزاس و  نیب  یزیر و  حرط ار  یطابترا  یاه  همانرب لباقتم ،
یاه هرود نالیـصحتلا  غراف  نایم  زا  یمومع ، طباور  هتـشر  دـشرا  یـسانشراک  هرود  یوجـشناد  درک : هفاضا  یناـقرف  رتکد 

گنهرف و یعامتجا ، تاطابترا  یا ، هناسر یطابترا و  تاعلاطم  یراـگن و  هماـنزور  یمومع ، طـباور  یاـه  هتـشر یـسانشراک 
موـلع زا  مـعا  اــه  هتــشر ریاــس  نالیــصحتلا  غراــف  دوـش و  یم هتفریذــپ  یدورو  نوـمزآ  قـیرط  زا  نـیا  ریاــظن  تاــطابترا و 
تکرـش نآ  یدورو  نومزآ  رد  دـنناوت  یم زین  یکـشزپ  یزرواشک و  یـسدنهم ، هیاپ ، مولع  رنه ، یعامتجا ، مولع  یناسنا ،

.دننک
یاــه سرد ندــنارذگ  هـب  مزلم  یدورو  نوـمزآ  رد  تیقفوـم  تروـص  رد  ناــبلطواد  زا  هتــسد  نـیا  درک : ناــشن  رطاــخ  یو 
اهنآ نیوانع  هک  دنتـسه  یـسانشراک  سورد  زا  دحاو  فقـس ۶۳  ات  یمومع  طباور  هتـشر  دشرا  یـسانشراک  هرود  یناربج 

.دوش یم نییعت  یشزومآ  هورگ  صیخشت  قبط  بلطواد ، ره  یارب 
دیاب یمومع  طباور  درک : راهظا  یگنهرف  تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هاگـشهوژپ  سییر  یدابق  یلعنیـسح  رتکد  همادا  رد 
راتفر اب  دـنادب و  دوخ  لکـشم  هلئـسم و  ار  اهنآ  دـشاب و  ساـسح  نارحب  نارود  ثداوح  اـهرطخ و  یلم ، لـئاسم  هزوح  رد 

.دنک کمک  یلم  لئاسم  نیا  لح  هب  یمومع  یاه  نارحب رد  حیحص  ینامزاس 
لدـبت ییاسانـش و  ار  دوجوم  یاه  نارحب یلم و  قیمع   لئاسم  دـناوت  یم یدایز  دـح  ات  یمومع  طباور  هتـشر  دوزفا : یو 

.دهد ماجنا  هعماج  رد  یا  هتسیاش تامدخ  دناوت  یم قیرط  نیا  زا  دنک و  هیهت  همانرب  هدرک و  لصفرس  هب 
: تفگ ینانخـس  رد  هاگـشناد  هزوـح و  هاگـشهوژپ  سییر  ناـیمیکح  دـمحم  یلع  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  هـمادا  رد 

 



دناوتب هک  کرتشم  یملع  نابز  یلو  میراد ، روشک  رد  یهاگـشهوژپ  یهاگـشناد و  یملع ، هعماج  نویلیم  راـهچ  کـیدزن 
.درادن دوجو  دنک  داجیا  یملع  هعماج  اه و   هاگشناد نیب  هرواحم 

اب ات  دوش ، داجیا  یهاگشهوژپ  یهاگـشناد و  یمومع  طباور  یارب  یـشیارگ  یمومع ، طباور  هتـشر  رد  داد : داهنـشیپ  یو 
.میشاب هتشاد  یروانف  ملع و  یمومع  طباور  کی  یملع ، زکارم  نیا  عیفر  هاگیاج  هب  هجوت 

رد هتـشابنا  زاین  کی  ام  اما  دـنک  داـجیا  ار  ییاـه  لـالتخا تسا  نکمم  اـه  شیارگ دادـعت  ددـعت ، درک : دـیکات  یناـقرف  رتکد 
یداـیز لـیامت  دوش و  هداد  خـساپ  زاـین  نیا  هب  اـت  دـشک  یم لوط  لاـس  ناـیلاس  هک  میراد  روشک  رد  هتـشر  نیا  صوـصخ 

.دراد دوجو  اه  نامزاس تاسسوم  همه  رد  یمومع   طباور  دشرا  یسانشراک  نالیصحتلا  غراف  زا  هدافتسا  یارب 
، دـشاب هتـشاد  دوـجو  وجـشناد  شریذـپ  طیارــش  زارحا  یارب  موـلع ، ترازو  شرتـسگ  یاروـش  تراـظن  رگا  درک  : دـیکات  یو 

.دنک یم یریگولج  هتشر  نیا  رد  وجشناد  هیور  یب بذج  زا  اعطق 
: تفگ ینانخس  رد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  سییر  یمتسر  یفطصم  نیملسملا  مالسالا و  تجح  همادا  رد 

.دوش ظاحل  هتشر  نیا  رد  یرتشیب  تقد  اب  دیاب  یدمراک  یزاس و  یمالسا یزاس ، یموب ثحب 
یاه شزرا یمومع و  طباور  قـالخا  ثحب  درک : راـهظا  دراد ، هناـسر  اـب  یعیـسو  تبـسن  یمومع  طـباور  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 

.دریگ رارق  هظحالم  دروم  تقد  هب  هتشر  نیا  رد  دیاب  هزوح  نیا  رب  مکاح  ینید 
یاروـش هناـخریبد  هزوـح  اـب  طاـبترا  نواـعم  ینیمظاـک  نیـسح  دـمحم  دیـس  رتـکد  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  هـمادا  رد 

یزاــس و یموـب درکیور  هـب  هـک  یماــمتها  تـشاد : راــهظا  ینانخــس  یط  هـسلج  نـیا  رد  یناــسنا  موـلع  یاــقترا  لوــحت و 
.تسا همانرب  نیا  توق  طاقن  زا  سورد  یاه  لصف رس  ماجسنا  نینچمه  تسا و  هدش  هتشر  نیا  رد  یزاس  یمالسا

هب اه  نامزاس مدرم ، هفلوم  راهچ  هب  تبـسن  دـیاب  یمومع  طباور  هتـشر  یلیمکت  تالیـصحت  نایوجـشناد  داد : همادا  یو 
یـشزرا یراجنه و  ماظن  دراد و  تیروحم  هناسر  طابترا  نیا  رد  هک  اه  نامزاس مدرم و  نیب  لماعت  طابترا و  معا ، یاـنعم 

.دنشاب هتشاد  طلست  تسا ، اهنیا  رب  مکاح  هک 
اه سرد عبانم و  رد  هناـسر  ثحب  هب  طـقف  هفلوم ، راـهچ  نیا  نیب  زا  داد : همادا  ینیمظاـک  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح 

.تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رتمک  رگید  هفلوم  هس  اما  تسا  هدش  هتخادرپ  یبوخ  هب 
اه سرد یخرب  لــیذ  اــی  دوـش  فیلاــت  سرد  اــی  صوـصخ  نـیا  رد  هـک  تـسا  نـیا  دــنمزاین  مدرم ، هفلوــم  داد : هـمادا  یو 
ار نامزاس  رگا  اذـل  تسا  فیعـض  اه  شیارگ اه و  لصفرـس رد  زین  نامزاس  هفلوم  نینچمه  دوش ، هدـید  کرادـت  یعبانم 

نیب تواـفت  یقوقح و  دـعاوق  یتح  یناـمزاس و  یاـهراجنه  تاـئاضتقا و  اـه ، ناـمزاس دوخ  مینادـب ، یدـیلک  رییغتم  کـی 
.دوش تیوقت  دیاب  هک  دراد  دوجو  ییاه  هاگیاج زین  یراجنه  ماظن  هفلوم  رد  تسا و  تیوقت  دنمزاین  نامزاس 

یمومع طباور  هتـشر  دـشرا  یـسانشراک  هکنیا  نایب  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  سییر  یمیلس  نیـسح  رتکد  نینچمه 
دـیاب  دـنوش  یم هتـشر  نیا  دراو  یگزاـت  هب  هک  ینایوجـشناد  یارب  تفگ : دوش ، هدـید  یا  هفرح عطقم  کـی  ناوـنع  هب  دـیاب 

لئاسم رتشیب  اریز  دوش  ظاحل  تاـطابترا  قوقح  یگنهرف و  تاـعلاطم  یـسانش  ، هعماـج  تسایـس ، هزوح  رد  یتاـعالطا 
.دنک یم کمک  هتشر  رتشیب  یانغ  هب  تاعالطا  نیا  تسا و  هنیمز  نیا  رد  اه  یمومع طباور 

، اـضعا تاداهنــشیپ  رظن و  راــهظا  زا  سپ  هـسلج  نـیا  ناــیاپ  رد  یگنهرف ، بــالقنا  یلاــع  یاروـش  ربـخ  زکرم  شرازگ  هـب 
یسررب دیسر و  بیوصت  هب  دشرا  یسانشراک  عطقم  رد  یمومع  طباور  هتـشر  یـسرد  همانرب  یـشزومآ و  لصفرـس  تایلک 

.دش لوکوم  هدنیآ  هسلج  هب  همانرب  نیا  تایئزج 
مایپ یاهتنا 

 



۲۹۲۹
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۲۷



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

meeting.atu.ac.ir/ch/an/anjoman-amar کــنیل هــب  هماــنرب  نــیا  رد  تکرـــش  تــهج  دـــنناوت  یم  نادـــنم  هقــالع  
.دننک هعجارم 

زور ناریا ، رامآ  تاـقباسم  لوا  رفن  یناـهج ـ  دـیمح  هئارا  روضح و  اـب  هماـنرب  نیا  انـسیا ، نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
.دوش یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  یلا ۱۶:۳۰  تعاس ۱۵:۳۰  نمهب  هبنشجنپ ۳۰ 

meeting.atu.ac.ir/ch/an/anjoman-amar کــنیل هــب  هماــنرب  نــیا  رد  تکرـــش  تــهج  دـــنناوت  یم  نادـــنم  هقــالع
.دننک هعجارم 

مایپ یاهتنا 

۲۷۲۷
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۱۰

همالع هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   
ییابطابط

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یللملا نیب تالاقم  شراگن  هب  طوبرم  یـصصخت  یاه  تراـهم -   ۱ تسا : ریز  لوادج  حرـش  هب  اه  هرود  نیا  تاصخـشم   
مود شراـگن ۳۸ ۲  روتــسد و  لوا  شزومآ ۱  تعاـس  هرود  ناوــنع  حطس  فیدر  هاگــشناد ) یملع  تأـیه  یاــضعا  هژیو  )
قبط رب  یدنب  حطس  یهاگشناد ۲ ۳۸               * شراگن  مراهچ  یهاگشناد ۱ ۳۸ ۴  شراگن  موس  هیاپ ۳۸ ۳  شراگن 

.دش دهاوخ  ماجنا  حطس  نییعت  نومزآ 

هاگـشناد ) یلیمکت  تالیـصحت  نایوجــشناد  هژیو   ) یللملا نـیب تـالاقم  شراـگن  هـب  طوـبرم  یــصصخت  یاـه  تراـهم  - ۲ 
شراگن موس  شراگن ۲ ۳۸ ۳  روتسد و  مود  شراگن ۱ ۳۸ ۲  روتسد و  لوا  شزومآ ۱  تعاس  هرود  ناونع  حطس  فیدر 

نومزآ قبط  رب  یدنب  حطس  یهاگشناد ۲ ۳۸                 * شراگن  مجنپ  یهاگشناد ۱ ۳۸ ۵  شراگن  مراهچ  هیاپ ۳۸ ۴ 
.دش دهاوخ  ماجنا  حطس  نییعت 

.تسا یراج  لاس  هامدنفسا  هبنش ۸  هس  زور  تعاس ۲۴  ات  هیلوا  مان  تبث  تلهم     paper.atu.ac.ir 

دوش یم  رازگرب  یللملا  نیب  تالاقم  شراگن  یصصخت  یاه  تراهم  هرود 
یاضعا هژیو  یللملا  نیب تـالاقم  شراـگن  هب  طوبرم  یـصصخت  یاـه  تراـهم هرود  نیموس  هاگـشناد  یـشهوژپ  تنواـعم 

.دیامن یم  رازگرب  هدنیآ  لاس  رد  ار  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یلیمکت  تالیصحت  نایوجشناد  یملع و  تأیه 

«« یعونصم یعونصم شوه   شوه هداد  وو   هداد مولع   مولع ریثات   ریثات تحت   تحت رامآ   رامآ یلامتحا   یلامتحا یاه   یاه هدنیآ   هدنیآ  » » رانیبو رانیبو

شوه هداد و  مولع  ریثات  تحت  رامآ  یلاـمتحا  یاـه  هدـنیآ   » راـنیبو ییاـبطابط ، همـالع  هاگـشناد  راـمآ  ییوجـشناد  یملع  نمجنا 
.دنک یم  رازگرب  ار  یعونصم »

دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب یللملا   یللملا نیب   نیب تالاقم   تالاقم شراگن   شراگن یصصخت   یصصخت یاه   یاه تراهم   تراهم هرود   هرود

 

https://www.isna.ir/news/99112922122/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99112922122/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=14364
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=14364


: تسا ریز  لوادج  حرش  هب  اه  هرود  نیا  تاصخشم 
( هاگشناد یملع  تأیه  یاضعا  هژیو   ) یللملا نیب تالاقم  شراگن  هب  طوبرم  یصصخت  یاه  تراهم -   ۱

فیدر

حطس

هرود ناونع 

شزومآ تعاس 

۱

لوا

شراگن روتسد و 

۳۸

 



۲

مود

هیاپ شراگن 

۳۸

۳

موس

یهاگشناد ۱ شراگن 

۳۸

 



۴

مراهچ

یهاگشناد ۲ شراگن 

۳۸

 
          

.دش دهاوخ  ماجنا  حطس  نییعت  نومزآ  قبط  رب  یدنب  حطس  * 
.دوب دهاوخ  لایر  حطس ۳۵۰۰۰۰۰  ره  هیرهش  ** 

هاگشناد  ) یلیمکت  تالیصحت  نایوجشناد  هژیو   ) یللملا نیب تالاقم  شراگن  هب  طوبرم  یصصخت  یاه  تراهم  - ۲

فیدر

حطس

هرود ناونع 

شزومآ تعاس 

 



۱

لوا

شراگن ۱ روتسد و 

۳۸

۲

مود

شراگن ۲ روتسد و 

۳۸

 



۳

موس

هیاپ شراگن 

۳۸

۴

مراهچ

یهاگشناد ۱ شراگن 

۳۸

۵

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۷طباور 



مجنپ

یهاگشناد ۲ شراگن 

۳۸

 
            

.دش دهاوخ  ماجنا  حطس  نییعت  نومزآ  قبط  رب  یدنب  حطس  * 
.دوب دهاوخ  لایر  نویلیم  جنپ  ات ۵ ، حوطس ۳  هیرهش  لایر و  نویلیم   مود ۴  لوا و  حطس  هیرهش  ** 

.دییامن هعجارم  ریز  سردآ  هب  حطس ، نییعت  نومزآ  رد  تکرش  هیلوا و  مان  تبث  تهج 
دهاوخ ماـجنا  هیرهـش  غلبم  تخادرپ  یعطق و  ماـن  تبث  یارب  مزـال  یگنهاـمه  حطـس ، نییعت  نوـمزآ و  یرازگرب  زا  سپ 

.تفرگ
.دوب دنهاوخ  هتفه  رد  تعاس  تدم ۶  هب  اه  سالک تسا ، رکذ  هب  مزال 

دهاوخ رازگرب  درف  یاهزور  یلیمکت  تالیصحت  نایوجشناد  یاه  سالک جوز و  یاهزور  یملع  تایه  یاضعا  یاه  سالک
.دش

paper.atu.ac.ir
 

.تسا یراج  لاس  هامدنفسا  هبنش ۸  هس  زور  تعاس ۲۴  ات  هیلوا  مان  تبث  تلهم 
راـبخا تسیل  air.ir/ZHqZja يپاـچ هخــسن  ۳۸ دـــیدزاب :  ١٤٣٦٤ ربــخ : هرامـــش   ٠٨:٣٥ نـــمهب ١٣٩٩ -  هبنـشود ٢٧ 
https://www.aryanic.com/products-highportal.html تیاس - یحارط /https://www.aryanic.com <<

aryanic طسوت

 



۲۹۲۹
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۴۴



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/anjoman-family کنیل هب  همانرب  نیا  رد  تکرـش  تهج  دـنناوت  یم  نادـنم  هقـالع  
.دننک هعجارم 

یـسانش و مرج  یـشزومآ  یاـه  هاـگراک  هلـسلس  زا  هاـگراک  نیموـس  هماـنرب  نـیا  انـسیا ، نایوجــشناد  هاگــشاب  شرازگ  هـب 
مولع قوقح و  یملع  تئیه  وضع  یودـهم ـ  دومحم  رتـکد  هئارا  روضح و  اـب  هک  تسا  نمجنا  روـحم  هداوناـخ  یریگـشیپ 

.دوش یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  یلا ۱۷  تعاس ۱۶  نمهب  هبنشراهچ ۲۸  زور  نارهت ، هاگشناد  یسایس 
https://meeting.atu.ac.ir/ch/anjoman-family کنیل هب  همانرب  نیا  رد  تکرـش  تهج  دـنناوت  یم  نادـنم  هقـالع

.دننک هعجارم 
مایپ یاهتنا 

۲۹۲۹
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۴۳



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

کنیل هــــــــــــــــــب  هماــــــــــــــــــنرب  نــــــــــــــــــیا  رد  تکرـــــــــــــــــــش  تــــــــــــــــــهج  دـــــــــــــــــــنناوت  یم  نادـــــــــــــــــــنم  هقـــــــــــــــــــالع  
.دننک هعجارم   https://www.skyroom.online/ch/atu.meeting/room.anjoman

یاه تیلاعف  فادها و  اب  ییانشآ  "، " یعامتجا تاطابترا  مولع  هتشر  اب  ییانشآ  ، " انسیا نایوجشناد  هاگشاب  شرازگ  هب 
نایوجشناد یریگ  وضع  نمجنا و  یصصخت  هیرشن  اب  نایوجـشناد  ییانـشآ   " و یعامتجا " تاطابترا  مولع  یملع  نمجنا 

ثحاــبم و هـلمج  زا  ...و ") کــیفارگ  نشوــم  هیرــشن ، نـمجنا (  فــلتخم  یاــه  هــنیمز  رد  یراــکمه  تــهج  دــنم  هقــالع 
رتـکد یعاـمتجا و  تاـطابترا  موـلع  هورگ  ریدـم  یکیناـخ ـ  یداـه  رتـکد  روـضح  اـب  تسـشن  نیا  رد  هـک  تـسا  یتاـعوضوم 

.دریگ یم  رارق  وگ  و  تفگ ثحب و  دروم  یعامتجا  تاطابترا  مولع  نمجنا  رواشم  داتسا  ییالوم ـ  یدهمدمحم 
.دوش یم  رازگرب  مور  یاکسا  یاضف  رد  تعاس ۱۴  نمهب  هبنشراهچ ۲۹  زور  همانرب  نیا 

دوش دوش یمیم   یسررب   یسررب ناناوجون » » ناناوجون ناکدوک  وو   ناکدوک ردرد   مرج   مرج رطخ   رطخ هداوناخ  وو   هداوناخ یدشر   یدشر درکراک   درکراک »»

هاـگراک شیک ، دازآ  هـقطنم  ناـمزاس  ناــنز  روـما  هرادا  ییاــبطابط و  همــالع  هاگــشناد  هداوناــخ  قوـقح  ییوجــشناد  یملع  نـمجنا 
.دننک یم  رازگرب  ار  ناناوجون » ناکدوک و  رد  مرج  رطخ  هداوناخ و  یدشر  درکراک  »

همالع همالع هاگشناد   هاگشناد یعامتجا   یعامتجا تاطابترا   تاطابترا مولع   مولع نایوجشناد   نایوجشناد یصصخت   یصصخت تسشن   تسشن یرازگرب   یرازگرب
یبابطابط یبابطابط

یعامتجا تاطابترا  مولع  نایوجشناد  یصصخت  تسشن  نیتسخن  ییابطابط ، همالع  هاگـشناد  یعامتجا  تاطابترا  مولع  نمجنا 
.دنک یم  رازگرب  ار  یبابطابط  همالع  هاگشناد 

 

https://www.isna.ir/news/99112921837/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99112921837/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99112921835/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87
https://www.isna.ir/news/99112921835/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87


کنیل هــــــــــــــــــب  هماــــــــــــــــــنرب  نــــــــــــــــــیا  رد  تکرـــــــــــــــــــش  تــــــــــــــــــهج  دـــــــــــــــــــنناوت  یم  نادـــــــــــــــــــنم  هقـــــــــــــــــــالع
.دننک هعجارم   https://www.skyroom.online/ch/atu.meeting/room.anjoman

مایپ یاهتنا 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انریا   

، دـش رازگرب  نیالنآ  تروص  هب  هک  لـمع  اـت  رظن  زا  رایـس ، یریگداـی  یلم  شیاـمه  نیلوا  رد  هبنـشراهچ  زور  یکلم  نسح 
تاـفآ یراـمیب و  میباـیرد و  ار  تاــعالطا  یرواــنف و  فعــض  طاــقن  یزاــجم  شزوـمآ  هزوـح  رد  تـسا  زاــین  تـشاد : راــهظا 

ار توق  فعـض و  طاقن  یزاجم و  یاضف  تیعقاو  دـقتنم  اریز  میـشاب  هتـشاد  یداـقتنا  هاـگن  مینک و  ییاسانـش  ار  شزومآ 
.دسانش یم 

.مینک هاگن  یزاجم  یاضف  هب  هنادقتنم  عضوم  دیاب  داد : همادا  یو 
یریگدای یوس  هب  هناملاع  تسرد و  تکرح  زج  یا  هراچ  یلمع  یرظن و  دـعب  رد  یـشزومآ  همانرب  شهوژپ و  ناـمزاس  رد 

.میهد رارق  رظندم  یلصا  دربهار  ناونع  هب  ار  یبیکرت  تیبرت  میلعت و  دیاب  ام  میرادن و  یبیکرت 
یروضح شزومآ  هجو  ود  ره  تاناکما  تیفرظ و  زا  دیاب  درک : حیرـصت  یـشزومآ  یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  سییر 

رد ار  یتـیبرت  تبثم  یاـه  هصخاـش  تاـکرب و  زگره  اریز  دوش  ظـفح  یتنـس  هویـش  تسا  زاـین  مینک و  هدافتـسا  یزاـجم  و 
.مینک یمن  ادیپ  یزاجم  یاضف 

دوـجو یزاـجم  یاـضف  رد  هک  دراد  یرایـسب  تبثم  یاـه  هفلوـم  یروـضح  شزوـمآ  رد  تـیبرت  مـیلعت و  داد : هـمادا  یکلم 
.دوش یمن  لصاح  یزاحم  یاضف  رد  یتیبرت  تاقیفوت  درادن و 

تکرح روـحم  هلاـسم  یداـقتنا ، رکفت  دـننک و  هدافتــسا  شزوـمآ  ود  ره  تـیفرظ  دــیاب  زوـمآ  شناد  درک : ناـشنرطاخ  یو 
.تسا زاین  دروم  ریذپ و  ناکما  یبیکرت  یریگدای  رد  اهرازبا  مامت  زا  هدافتسا  ندرک و 

یمن میراد و  زاـین  هبناـج   همه  دـشر  هب  شزوـمآ  رد  اـم  درک : حیرـصت  یـشزومآ  یزیر  هماـنرب  شهوژپ و  ناـمزاس  سییر 
دیاب اما  دراد  دوجو  یزاجم  شزومآ  رد  شلاچ  هک  میریگب  رظن  رد  دیاب  اما  میـشاب  هتـشاد  یفذح  هجاوم  عون  کی  میناوت 

.میروا تسدب  نازوما  شناد  ملعم و  اب  لماعت  اب  ار  یتیبرت  یاه  فده  یزیر  همانرب  اب 
هب میناوـت  یمن  میزادرپـن  نا  یاـه  شلاـچ  هب  رگا  دراد و   دوـجو  تیعقاو  ناوـنع  هـب  یزاـجم  یاـضف  درک : حیرـصت  یکلم 

.مینک هدافتسا  نآ  زا  یبوخ 
یـشهوژپ هتـسه  تمه  هب  نمهب  و ۳۰  یاهزور ۲۹  نمهب ۹۹  لـمع ، اـت  رظن  زا  رایـس ، یریگداـی  یلم  شیاـمه  نیلوا 

.دوش یم  رازگرب  هاگشناد  نیا  لحم  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  رایس  یریگدای 

تسا تسا وربور   وربور یتیبرت   یتیبرت شلاچ   شلاچ اباب   یزاجم   یزاجم شزومآ   شزومآ

هجاوم یتیبرت  یـساسا  یاه  شلاچ اب  یزاجم  شزومآ  رد  تفگ : یـشزومآ  یزیر  همانرب  شهوژپ و  ناـمزاس  سییر  اـنریا - نارهت -
.میراد شزومآ  عون  نیا  موادت  یارب  اهنآ  عفر  یسررب و  هب  زاین  هک  میتسه 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۰طباور 

https://www.irna.ir/news/84232594/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84232594/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


۲۹۲۹
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۴۷

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

نآرق و موــلع  ییوجــشناد  _ یملع نـمجنا  یــصصخت  یملع  همانلــصف  دــیدج  هرود  هرامــش  نـیمجنپ  هلاـقم �  ناوـخارف 
� .تسا یملع  تالاقم  تفایرد  هدامآ  یا  هتـشر نیب  تاعلاطم  ثیدـح و  نآرق و  مولع  تیعوضوم  اب   � حیبست ”  “ ثیدح

نمجنا هـــب  یهاگــــشناد  یاـــه  شهوژپ هـــمجرت و  هلاــــقم ، ناوـــنع  تـــحت  ار  دوـــخ  راــــثآ  دــــنناوت  یم  نادــــنم  هقــــالع 
قیرط زا  ار  دوــخ  یملع  تـــالاقم   � .دـنیامن لاسرا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  ثیدـح  نآرق و  موـلع  ییوجــشناد  _ یملع

https://www.atnanews.ir/? یراذـگ : کارتـشا  fardindarabi@gmail.com دــییامن : لاـسرا  لـیذ  لــیمیا  سردآ 
p=۳۰۰۰۴۶

۲۹۲۹
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۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۵:۳۳۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

، یوسوم رهاطریم  سییر و  نیعم ، یفطصم  ینارنخـس  اب  نمهب  ینیشن ۲۹  رهـش  گنهرف  قالخا و  شیامه  نیتسخن 
.دش زاغآ  شیامه  نیا  یملع  ریبد 

لماش نارنخـس ، زا ۶۰  شیب  دوـش ، یم رازگرب  یزاـجم  تروـص  هب هاـم  نـمهب و ۳۰  رد ۲۹  هـک  هزور  ود  شیاــمه  نـیا  رد 
یاـه هزوح رد  روشک  ییارجا  یاـه  هرهچ نادنمـشیدنا و  نارگـشهوژپ ، نایوجـشناد و  یملع ، تئیه  یاـضعا  ناداتـسا و 

سابع یلـضاف ، دمحم  یدقن ، هلادـسا  یکیناخ ، یداه  یتشهب ، دمحمدیـس  ناریپ ، زیورپ.دـننک  یم  ینارنخـس  فلتخم 
یقت داـماد ، قـقحم  یفطــصمدیس  یقاـب ، نیدــلادامع  یدــبع ، ساــبع  ناــگرزاب ، ارهز  هاوختــسارف ، دوـصقم  یدــنوخآ ،

یودهم دیجملادبع  نایتپ ، هرق کروئگ  نایفیرظ ، اضرمالغ  یقفش ، رایرهـش  ینموم ، داشرف  یمثیم ، هلا  فطل یخماش ،
ساـــبع راد ، هقیلــــس ـــالیل  یکــــشوگ ، یــــسمش  ناـــسحا  یمرجاـــج ، یناـــمیا  نیــــسح  روـــپ ، یدــــمحا ارهز  یناـــغماد ،

، یکیناخ یداه  انطع  شرازگ  هب.دنتـسه  شیامه  نیا  نانارنخـس  هلمج  زا  راهبون  میحر  ریما و  نیمرآ  یمالـسالا ، خـیش
نتم هک  دیوگ  یم یطابترا  قالخا  هدز و  انورک  رهـش  زا  شیامه  نیا  رد  یئابطابط ، همالع  هاگشناد  تاطابترا  هورگ  ریدم 

یطاـبترا قـالخا  هدز و  اـنورک  رهــش  ۀراـبرد  نـم  تبحــص  » تـسا هدرک  رادــیب  ار  اـم  اـنورک  ؛ میناوـخ یم ار  ینارنخــس  لـماک 
.تسا

.منک یم هاگن  هلئسم  هب  یعامتجا  یقالخا و  ۀنیمز  رد  تسا  تاطابترا  مشناد  تاعلاطم و  ۀزوح  هکنیا  لیلد  هب 
.منک یم تبحص  تارییغت  ۀرابرد  نآ و  اب  طبترم  قالخا  ینیشنرهش و  یدنورهش و  گنهرف  یرهش و  تاعلاطم 

ماـن بحاـص  هوژپ  هدــنیآ زلوـه ، لـکیام.منک  یم هراـشا  طیارــش  نـیا  رد  اـنورک  اــب  یتـسیزمه  تاــمازلا  ۀراــبرد  نـینچمه 
.تسا هدرک  یریگ  هجیتن هداد و  ماجنا  انورکاسپ  نارود  انورک و  ۀرابرد  یا  هدنزرا تاعلاطم  یناملآ ،

هـتخیر و ورف  میـسانش  یم ار  نآ  مـیدرک  یم لاـیخ  هـک  یناـهج  اـنورک ، نارود  رد  : » تـسا حرـش  نـیا  هـب  یو  یریگ  هجیتـن
وماـکربلآ هاـگن  هب  نینچمه  «. میراد رارق  یهاـگنزب  تلاـح  رد  نـالا  اـم  تسا و  شیاز  لاـح  رد  نآ  سپ  رد  یرگید  ناـهج 

«« حیبست حیبست  » » یصصخت یصصخت یملع   یملع همانلصف   همانلصف دیدج   دیدج هرود   هرود هرامش   هرامش نیمجنپ   نیمجنپ یارب   یارب هلاقم   هلاقم ناوخارف   ناوخارف

مشناد مشناد تاعلاطم  وو   تاعلاطم ۀزوح   ۀزوح هکنیا   هکنیا لیلد   لیلد هبهب   .تسا   .تسا یطابترا   یطابترا قالخا   قالخا هدز  وو   هدز انورک   انورک رهش   رهش
.تسا .تسا تاطابترا   تاطابترا

یعامتجا یقالخا و  ۀـنیمز  رد  تسا  تاطابترا  مشناد  تاعلاطم و  ۀزوح  هکنیا  لیلد  هب  .تسا  یطاـبترا  قـالخا  هدز و  اـنورک  رهش 
.منک یم هاگن  هلئسم  هب 

 

https://www.atnanews.ir/archives/300046/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC/
https://www.atnanews.ir/archives/300046/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC/
https://www.atnanews.ir/archives/300056/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
https://www.atnanews.ir/archives/300056/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/


هب شـساوح  یـسک  دوب و  مارآ  یکانتـشحو  لکـش  هب  نوعاط  عویـش  زا  لبق  مدرم  یگدنز   » منک یم هراشا  نوعاط »  » رد
«. درک رادیب  ار  ام  نوعاط  ات  دوبن  یگدنز 

.مینک رادیب  دیاب  ار  یگتفخان  یاه  هبنج تسا و  هدرک  رادیب  نوعاط  لثم  ار  ام  زین  انورک 
گنهرف و تسایـس ، قالخا ، هک  دـنا  هتفرگ رارق  یطیارـش  رد  نادنورهـش  رهـش و  هک  تسا  لکـش  نیا  هب  هاگن  نیا  ینعم 

.دنوش یم لیدبت  یداع  هب  اه  یداعریغ لیدبت و  یداعریغ  هب  یداع  یگدنز  یعامتجا  داعبا 
دنور ندروـخ  مه  هب  هلئـسمتسا  هدروـخ  مهرب  یرهـش  تاـیح  مظن.دـنک  یم داـجیا  دارفا  یارب  ار  ییاـه  هنیمز هسورپ  نیا 

.تسا یرهش  تایح  مظن و  فراعتم 
ار یرگید  ریـسم  ای  هدـش و  عطق  طاقن  یـضعب  رد  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یطیارـش  رد  اه  یتساـک یماـمت  اـب  فراـعتم  دـنور 

.تسین یرهش  یگدنز  دنور  رد  عورشم  رادیاپ و  مظن  یقالخا  رظن  زا.دنک  یم لابند 
مظن رد  یدــــنیاشوخ  قـــلعت و  ساـــسحا  نادنورهــــش  تـــسا و  هارمه  تیاــــضر  اــــب  بوـــخ  رهــــش  اــــی  بوـــلطم  مـــظن 
یاـه تـصرف زا  یرادروـخرب  اـه ، تـصرف یربارب  تلادـع و  تـسا ؛ هارمه  هفلؤـم  جـنپ  اـب  بوـخ  رهـش  یاـه  صخاش.دـنراد

ینتبم یعامتجا  طباور  یعامتجا ، یالاب  یگتسبمه  تینما ، ساسحا  هدنیآ و  هب  دیما  یدونـشخ و  هب  فوطعم  باختنا 
یگتخیر و مه هب راچد  هدزانورک  رهـش  رد  اه  هفلؤم نیا.هعـسوت  عبانم  زا  یدـنم  هرهب تیفیک و  یاراد  یگدـنز  دامتعا و  رب 

.دوش یم یگتفشآ 
.دننک لابند  ار  نآ  دنناوت  یم نایرجم و … ناراذگتسایس ، هک  منک  یم هراشا  ار  دنور  دنچ  هدزانورک  رهش  رد 

هاـــگن نآ  هــب  یموــمع  ، ۀزوـــح  رظن  زا  هــچ  دـــبلاک و  رظن  زا  هــچ  یرهـــش ، رظنم  زا  ادـــتبا  ار  یگدزاـــنورک  لـــالتخا  دـــنور 
هجو ود  اب  وا  دراد ؛ دـنور  نیا  هب  یهجوت  لباق  هاگن  ناگداز  فیرـش رتکدتـسا  مزال  رایـسب  یطاـبترا  تارییغت  مهف.منک  یم

ریخ هب  هجوت  یمومع ، هاـفر  شرتـسگ  هب  هجوـت   » منک یم هراـشا  نآ  هب  هک  تسا  هداد  رارق  هجوـت  دروـم  ار  رهـش  تیفیک 
هچ میوش  هجوتم  میناوت  یم ساـسا  نیا  رب  هک  یعاـمتجا » تشادـهب  هب  هجوت  یعاـمتجا و  قـالخا  هب  هجوـت  یعاـمتجا ،
هب اـم  هک  دراد  ترورـض  یرهـش  رظنم  زا  اـه  صخاـش نیا  ۀـیاپ  رب.تسا  هـتفر  تـیفیک  تمـس  هـب  هدز  اـنورک  رهـش  رادـقم 

هلباـقم کـسیر  بیــسآ و  اـب  دوـش و  یم یموـمع  یاـه  شخب هـب  یهتنم  هـک  رهــش  هـب  یعاـمتجا  یاــه  تسایــس هلئــسم 
.تسا هدرک  رییغت  فراصم  هنوگچ  دنتسه و  یتیعضو  هچ  رد  میوش  هجوتم  دنک ، یم

نیا زا  یـشخب  تسا و … هدـش  هجوت  ناکدوک  نانز و  هب  رادـقم  هچ  دـنا و  هدـش تیوقت  نازیم  هچ  یقالخا  یاه  تساـیس
.داد رارق  هجوت  دروم  یعامتجا  ریخ  یقالخا و  یاه  تسایس ساسارب  ناوت  یم ار  دراوم 

.تسا عامتجا  زا  زیرگ  هداوناخ و  ندش  مهم  تاطابترا و  تارییغت  مهف  موزل  یطابترا ؛ یاه  تسایس
یگدز اـنورک  دـنور  ردـباختنا  رد  مگردرـس  هدز و  اـنورک  رهـش.تسا  هدرک  ادـیپ  تـیمها  نارحب  اـب  طاـبترا  یناـسنا و  هلئـسم 

.داد رارق  هجوت  دروم  یعامتجا و )… یداصتقا ، ) یرهش تایح  رظنم  زا  دیاب  ار  لئاسم  هب  هاگن 
یگدــنز مـسج ، تمالــس  اـی  دــهد  رارق  تیوـلوا  ار  نـت  تمالــس  دــناد  یمن تـسا ، مگردرــس  باــختنا  رد  هدز  اــنورک  رهش 

دــض اـی  یدنورهــش  دــنور  شزوـمآ ، مهوـت  اـی  شزوـمآ  اـنورک ، اـی  تـشیعم  باـختنا  هناـخ ، اـی  دــنک  باـختنا  ار  یعاــمتجا 
.یناسنا طابترا  ای  تاعالطا  یروانف  یدنورهش ،

.دوش یم رتشیب  اه  هناسر زا  ام  راظتنا  باتش  رپ  تارییغت  رد  نینچمه 
دنچ هبطیارــش  ندــش  تخــس  باــختنا و  رد  یراوـشد  ؟ دوـش باــختنا  هنوــگچ  رطاــخ  تـینما  ساــسحا  ینارگن و  حــطس 

قـالخا یارب  دوـش  یم تخـس  ردـقچ  اـه  باـختنا یراوـشد  هـک  میوـش  هجوـتم  اـت  مـنک  یم هراـشا  نارهت  رهـش  زا  صخاـش 
رد اـنورک  هب  تبـسن  اـه  ینارگن دـنور  تسا ، هدـش  ماـجنا  نارهت  رهـش  زا  هـک  یجنـسرظن  نـیرخآ  ساـسا  رب  ینیـشنرهش ؛

هدـش رتـمک  اـهریم  گرم و  اریز  تسا ، اـنورک  هـب  تبـسن  ینارگن  شهاـک  ناـبآ  رخاوا  هـب  تبـسن  هاـم  ید  رخاوا  تیعـضو 
یدعب لاوس.دنراد  انورک  هب  تبسن  ینارگن  مدرم  دصرد  هام ۴۵  ید  رخاوا  دصرد و  ینارگن ۶۷ هام  نابآ  نایاپ  رد  تسا ،
دصرد دــصرد و ۳۶  هاـم ۵۸  ید  رد  یداـصتقا  لـئاسم  زا  ینارگن  اــنورک ؟ زا  اــی  دنتــسه  نارگن  رتـشیب  داــصتقا  زا  هـکنیا 
ینارگن دصرد  ینعی ۷  انورک ، تیعـضو  زا  دصرد  داصتقا و ۴۷  تیعـضو  زا  دصرد  نابآ ۵۱  رد  انورک ، تیعـضو  زا  نتفگ 

.تسا هدش  رتمک  انورک  ینارگن  دصرد  رتشیب و ۱۱  داصتقا  هب  تبسن 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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زا رهـشیطابتراریغ  رهـش  یطابترا و  رهـش.دنتسه  یداصتقا  عاضوا  نارگن  رتشیب  ناناوج  اـنورک و  نارگن  رتشیب  ریپ  دارفا 
.تسا هدش  لتخم  طابترا  اب  رهش  ای  یطابتراریغ  رهش  هب  کیدزن  هدزانورک  رهش  تسا ؟ هنوگچ  یطابترا  رظنم 

طابترا یگنهرف ، لماعت  اه ، توافت شریذـپ  هعماـج ، درف و  ناـیم  یگتـسویپ  دونـشو ، تفگ وگو ، تفگ یطاـبترا  رهـش  رد 
رد.تسا مکاح  یدنورهـش و … تیوه  ناسنا ، رب  ینتبم  یمومع  ۀزوح  تسیز ، طیحم  یگدـنز و  طابترا  اه ، ناسنا نایم 

رتشیب نآ  رد  زیتس  ینامگدـب و  درادـن ، دوجو  نآ  رد  یطابترا  چـیه  هک  تسا  هراوقدـب  یرهـش  یطابترا ، ریغ  رهـش  لـباقم 
یبــطق دــنچ  هـتفر و  نـیب  زا  تکراــشم  یعاــمتجا و  دــیما  تـسا ، یعاــمتجا  ۀــتخابلام  رهــش  تـسا ، لــمحت  مـک  تـسا ،
فیعـض نآ  رد  قلعت  ساسحا  تسا و  ناـهنپ  یمـسرریغ  یاـه  قیالـس تسا ، تواـفتم  مه  اـب  نورد  نوریب و  دوش ، یم

.دید عماوج  نیا  رد  ناوت  یم ار  اهنت  هوبنا  ؟ تسیچ هدز  انورک  رهش  تالکشم  ۀراچ.تسا 
نارگــشنک زا  رتـشیب  نارگــشامت  دـنرادن ، یتکراـشم  دنتــسه و  هدــننک  فرــصم  نادنورهــش  زین ، یموـمع  ۀزوـح  رظنم  زا 

.دنتسه
دارفا اـت  دوش  میظنت  رهـش  نیا  یارب  ییاـه  هفلؤم تسا  مزـال  اـنورک  تیعـضو  هب  هجوت  اـب  تسیچ ؟ تالکـشم  نیا  هراـچ 

.دیایب دوجو  هب دنورهش  دشر  دنوشب و  رتدنورهش 
هک راوناـخ و … تسرپرـس  ناـنز  ناداـتعم ، ناگدـید ، بیـسآ  هب  ندرک  هجوـت  رتـمک  لـثم  دورب  نیب  زا  دـیاب  ییادزدـنورهش 

.تخادرپ اهنآ  هب  یعامتجا  ظاحل  زا  دیاب 
عماوج رد  تاـفارخ.دریگ  لکـش  دـیاب  رکفت  هب  دورو  مهوـت و  زا  روـبع  دـعاوق  میظنت  یعاـمتجا و  تخانـش  هب  ییوگخـساپ 

.درب نیب  زا  ار  اهنآ  دیاب  دنک و  یم ادیپ  شیازفا  ییانورک 
.درک سوکعم  ار  اه  تصرف نیا  دیاب 

.دناوخارف رکفت  هب  ار  اهنآ  داد و  روبع  مهوت  زا  ار  دارفا 
.تسا یا  هناسر ءالخ  یارب  یعامتجا  یاه  هکبش تیوقت  درب ، راک  هب  هراچ  یارب  دیاب  هک  یرگید  تصرف 

.دنتسه نآ  زا  روبع  انورک و  تیعضو  هب  تبسن  یرواد  دنمزاین  نادنورهش 
مک رایـسب  اـهداهن  هب  داـمتعا  اـم  هعماـج  حطـس  رد  نوـچ  دـننک  داـمتعا  اـهنآ  هب  دـننک و  هعجارم  ییاـهداهن  هب  دارفا  دـیاب 

.مینک داجیا  یعامتجا  یاه  هکبش رد  یدایز  دامتعا  دیاب  ام  تسا و  هدش 
قالخا ۀرابرد  تبحص  مود  شخبتسا  قالخا  زا  یشخب  تاطابترا.دراد  یدایز  ریثات  زین  یندم  یملع و  داهن  نایم  فالتئا 

.تسا تاطابترا  رظنم  زا  ییانورک 
.تسا قالخا  زا  یا  هراپ ای  شخب  تاطابترا 

.دنزادرپب نآ  هب  نارحب  بلاق  رد  دیاب  اه  هناسر تاطابترا و  هک  یروشنم 
.تسا یدرف  قالخا  زا  رت  مهم یعمج  یطابترا  قالخا 

.دوش یم لقتنم  اهداهن  اه و  تسایس هب  نارگشنک  دارفا و  قیرط  زا  تاطابترا  یزکرم  ۀتسه 
هب مارتـحا  اـه ، هناـسر یدازآ  یموـمع و  یهد  یهاـگآ هـک  تـسا  یهاـگآ  یا و  هـفرح یـسانش  قـالخا دـعب  هـب  مهجوـت  نـم 

تـسرد و ناـیم  زییمت  فـیرعت و  اـم  ثحبمیتـسه  یقـالخا  روـشنم  نیودـت  دـنمزاین.تسا  یـصخش و …  یگدـنز  تیثـیح 
مدــق ور  شیپ  یاـه  شلاـچ زا  روـبع  یرتسکاـخ و  یاـضف  یوـس  رد  تـکرح  اـهراکوزاس و  تمــس  هـب  دــیاب  تـسین ، طـلغ 

.دشاب رت  تسرد دناوت  یم باختنا  مادک  اما  میرادرب ،
.دنوش دنمناوت  ور  شیپ تالکشم  تالضعم و  ربارب  رد  نادنورهش  روطچ  ینعی 

ریسم ناونع  هب دیاب  دنامب  یا  هناسر یسایس و  تاغیلبت  ناونع  هب  هکنیا  هن  یلو  میتسه  یقالخا  روشنم  نیودت  دنمزاین 
نمجنا هک  یرهش  دعاسم  یاه  هنیمز زا  یکیتسا  یعامتجا  هیامرس  انورک ، اب  هلباقم.درک  هدافتـسا  نآ  زا  یرهـش  نشور 

ۀرابود عویـش  یریگ  جوا زا  یریگولج  تهج  یلم  یاشگهار  ترورـض  یارب  ییاه  هینایب بلاق  رد  یروانف ، مولع و  قـالخا 
ناـیم طاـبترا  هب  دـیکات  دـننام  درک  هجوـت  نآ  هـب  زین  یرهـش  حطـس  رد  ناوـت  یم هـک  دـنداد  ماـجنا  روـشک  حطـس  رد  اـنورک 

تمالس نیمات  یارب  ییاورمکح  حالصا  هب  دیکات  تخادرپ ؛ لقتـسم  اهنآ  هب  دیابن  هک  ییانورک  طیارـش  داصتقا و  قالخا ،
یرازفا تخس مه  یقالخا و  لوصا  لثم  یرازفا  مرن یاه  یدنب تروص  رد  یدرف  تیلوئسم  رب  یداهن  تیلوئـسم  مدقت  و 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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.یتاعالطا یاه  هناماس لثم 
یزاـسزاب هب  اـنورک ، راـهم  رد  تیقفوم  ینعی  دوش  یم تبحـص  یعاـمتجا  ۀیامرـس  زا  یتـقو  اـنورک ، اـب  هلباـقم  تاـیبدا  رد 

اریز تسا  مهم  رایسب  للملا  نیب طیارش  تسایـس و  هب  هجوتدراد  مدقت  حوطـس  ۀمه  رد  قالخا.دراد  یگتـسب  یعامتجا 
.تسا یللملا  نیب هلئسم  کی  انورک 

ۀزوح رد  هچ  یراذگتسایس  قالخا و  مدقت  زا  دیابن  انورک  عویش  اب  هلباقم  یارب  هنارگنامرد  یرارطضا و  یاه  تیعضو رد 
.تشادرب تسد  گنهرف و …  هچ  داصتقا ،

.مزادرپ یم تاطابترا  ۀزوح  رد  قالخا  هب  نم  یلو  دنراد  توافت  مه  اب  فلتخم  یاه  هزوح
.تخانش تیمسر  دیاب  ار  دارفا  رب  نآ  ریثات  بارطضا و  سرت و  هلئسم  فلتخم ، یاه  هولج نایالتبم و  شیازفا  اب 

دولآ ضیعبت هاگن  یعامتجا » گنا  » تسا دولآ  ضیعبت یعامتجا » گنا  » .دوش یم گنا و …  ضیعبت ، ببـس  لئاسم  نیا 
یگتخانـشان دراد : یلـصا  لماع  هس  هک  تسا  نادنورهـش  یناـمرد  طیارـش  ندـش  دودـحم  نآ  تاـعبت  دـنک و  یم داـجیا  ار 

.نارگید هب  دوخ  سرت  ندرک  فوطعم  اه و  هتخانشان زا  سرت  یرامیب ،
میهاوخ لکـشم  راچد  ناـمرد  رد  دراد و  دوجو  یراـک و … ناـهنپ ضیعبت ، زا  سرت  نآ  لاـبند  هب  یعاـمتجا ، گـنا  زا  سرت 

.دش
.دنزادرپب رتشیب  لئاسم  نیا  هب  دیاب  اه  هناسر

یریگوـس و راـچد  یـضیرم  دـنک و  یم تیوـقت  ار  گـنا  هـک  دوـش  یم طـلغ  یاهریــسفت  راـبخا و  ثعاـب  مهوـت و … تاـملک ،
کی طلغ  رابخا  عویـش  سوریو و  عویـشدننک  کمک  ییادز » گنا  » رما رد  دـیاب  اه  هناـسر.دوش یم لکـشم  راـچد  تخاـنش 
نآ زا  یریگولج  اه  هناـسر تیلوئـسم  هک  تسا  یدـج  تالکـشم  ببـس  طـلغ  تاـیاور  تسا و  تاـطابترا  رد  مهم  هلئـسم 

.تسا
ساسا رب  ییادز  گنا درادناتـسا  هب  دـیاب  اـه  هناـسر.دوش یم رهـش  رد  تـالالتخا  ببـس  هدـننک ، دـیماان  یاـه  ماـیپ ِیمدـیپا 

.دننک راک  ینامرد  یاه  شخب یاپ  هباپ دنوش و  دراو  اه  کمک یارب  یندم  یاهداهن  دننک و  هجوت  یعامتجا  تبقارم 
کرتشم ۀبرجت  اب  دارفا  دنک و  یم تسرد  ار  هدز  انورک  رهش  یگتخیسگ  یگتسبمه ، یعامتجا و  یلدمه  تیوقت  هلئـسم 

: راـگنربخ «. دریگ یم  تروـص  یعاـمتجا  یلدـمه  دـننک و  یم  کـمک  مـه  هـب  دــننک ، یم  سح  ار  رگیدــمه  یاـه  تیعقوـم
کارتشااـنورک یکیناـخ  یداـه  رتـکد  هدزاـنورک  هعماـج  هعماــج  تاــطابترا  عاــمتجا  یدــیلک : تاــملکیدابآ  نـسح همطاــف 
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وجشناد یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۲۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / امیس  ادص و  یرازگربخ   

رد یمیلس  نیــسح  یاـقآ  یرنه ؛  یگنهرف و  یملع  هورگ  هاگــشناد  هزوـح  راـگنربخ  شرازگ  هبامیــس  ادــص و  یرازگربـخ 
شزرو هـب  اـم  قـیمع  هاـگن  تـفگ : ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  ییوجــشناد  یــشهوژپ و  یاــه  حرط زا  یرادرب  هرهب  نــییآ 

لیلد هب  روشک  یاه  نارحب زا  یرایـسب  دوش و  یم بوسحم  روشک  یعامتجا  تالوحت  باـتزاب  شزرو  هک  دـهد  یم ناـشن 
یتقو تسا ، شزرو  ندـش ، یناهج  یاـه  تیولوا نیرتمهم  زا  یکی  دـیاش  دوزفا : یو.تسا  شزرو  هصرع  هب  یهجوت  مک 

یوس زا  هک  دور  یم یکیپملا  یوس  هب  یـشزرو  یاه  درادناتـسا مامت  اب  لاـبتوف  لـثم  شزرو  هزوح  نیرتروهـشم  مینیب  یم

روشک روشک یاه   یاه هاگشناد هاگشناد ردرد   یشزرو   یشزرو مویسرسنک   مویسرسنک داجیا   داجیا

کی دنناوت  یم دنتسه  گرزب  یاه  هاگشناد رد  هک  یشزرو  یاه  هدکشناد اه و  هاگشهوژپ تفگ : ییابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 
.دنک فرطرب  ار  راکشزرو  نایوجشناد  یاه  هغدغد هک  دننک  داجیا  یشزرو  مویسرسنک 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۴طباور 
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شنت راچد  ار  هعماـج  یـشناد  یب  تروص  رد  هک  تسا  یراذـگریثأت  یاـه  هیـال اـه  نیا همه  دوش و  یمن هرادا  یتلود  داـهن 
دوش ظفح  یباداش  طاشن و  دـیاب  شزرو  هصرع  رد  هک  نیا  نایب  اب  یو.دراد  هعماج  یارب  یدایز  یاـه  تراـسخ دـنک و  یم

اب شزرو  یاه  تیلاعف دـیاب  نیارباـنب  تسا  هدروخ  هرگ  شزرو  اـب  یـسانش  هعماـج  یـسانش و  ناور  یاـه  تیلاـعف تفگ :
.میشاب روشک  یاه  هاگشناد رد  یشزرو  یاه  تیلاعف هعسوت  دهاش  ات  دروخب  هرگ  شهوژپ  شناد و  هصرع 

کی دــنناوت  یم دنتــسه  گرزب  یاــه  هاگــشناد رد  هــک  یـــشزرو  یاــه  هدکـــشناد اــه و  هاگـــشهوژپ تــفگ : یمیلس  یاــقآ 
کیدزن رگید  یوس  زا  یروانف و  تاقیقحت و  مولع  ترازو  هب  کیدزن  وس  کی  زا  هک  دـنروایب  دوجو  هب  یـشزرو  مویـسرسنک 

.دشاب راکشزرو  نایوجشناد  ناراکشزرو و  یاه  هغدغد ندرک  فرطرب  نآ  فده  دشاب و  شزرو  ترازو  هب 
دـنوش و یم تیادـه  روشک  یـشزرو  یاه  زاین تمـس  هب  یندـب  تیبرت  یاه  هتـشر نایوجـشناد  یاه  همان نایاپ  تفگ : یو 

شناد یهاگآ و  تمس  هب  ار  گنهرف  دیاب  دشابن  هاگشناد  رد  یرگشاخرپ  گنهرف  میهاوخ  یم رگا  هک  دوش  یم داهنشیپ 
.دشاب لاعف  اتسار  نیا  رد  شزرو  دیاب  میهد و  قوس 

زورما تـفگ : ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـشزرو  موـلع  یندـب و  تـیبرت  هدکــشناد  سیئر  یرنه  بیبـح  یاـقآ  هـمادا  رد 
رد یگرزب  یاـه  حاـتتفا اریز  تـسا ، یگرزب  زور  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  رد  یهاگـــشناد  شزرو  شزرو و  هعماــج  یارب 

یـشزرو یاـه  تیلاـعف ظاـحل  زا  یـشزرو  موـلع  یندـب و  تیبرت  هدکـشناد  تفرگ و  لکـش  هاگـشناد  نـیا  رد  شزرو  هـصرع 
.دشاب هتشاد  هدنیآ  رد  ار  تیفرظ  نیرتهب  دناوت  یم

لاس ۸۶ رد  دش و  یراذگ  هیاپ ییابطابط  همالع  هاگشناد  رد  لاس ۹۲  یشزرو  مولع  یندب و  تیبرت  هدکشناد  تفگ : یو 
دادـعت نوـنکا  مـه  دـندش و  هدکــشناد  نـیا  دراو  شزرو  تیریدـم  هتــشر  دــشرا  یــسانشراک  نایوجــشناد  هرود  نیتـسخن 

.تسا رفن  ارتکد ۶۰۰  دشرا و  یسانشراک  یسانشراک ، عطاقم  رد  هاگشناد  نیا  رد  یشزرو  یاه  هتشر نایوجشناد 
همالع هاگشناد  دوزفا : ییابطابط  همالع  هاگشناد  عبانم  تیریدـم  هعـسوت و  ریدـم  رگراک  یلعمالغ  رتکد  یاـقآ  همادا  رد 

.دراد هدهعرب  روشک  رد  ار  یسانش  ناسنا  گرزب  تلاسر 
دودح اب  یندب  تیبرت  هدکشناد  تسا و  هتفرگ  لکـش  هاگـشناد  نیا  رد  شزرو  هزوح  رد  اه  یرادرب هرهب  زورما  دوزفا : یو 

.دیآ یم رامش  هب  هاگشناد  هرامش ۲  سیدرپ  هدکشناد  نیا  هدش و  سیسأت  نیمز  راتکه  زا ۵  شیب 
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، یفارعا تیآ هللا  روضح  اـب  نمهب   ۳۰ بالقنا ، یملع  نامتفگ  یمئاد  هاگـشیامن  یـصصخت و  هناخباتک  نیمود  اـنقفش -
رد یرجاـه ، لوسرلادـبع  نیملــسملاو  مالــسالا  تـجح  انقفــش ، شرازگ  هب.دوـش  یم  حاـتتفا  نارهت  هـیملع  هسردـم  رد 

نلاس رد  هک  نارهت  هیملع  هزوح  رد  یمالسا  بالقنا  یملع  نامتفگ  یمئاد  هاگشیامن  هناخباتک و  حاتتفا  یربخ  تسشن 
رخاف راـثآ  یهاگـشناد  یهاگـشهوژپ و  هسـسوم  دودـح ۵۰  لاـسما  تفگ : دـش ، رازگرب  ناتـسا  هزوح  تیریدـم  تاـسلج 
وا.دش دهاوخ  رشتنم  هنیمز  نیا  رد  باتک  دلج  دودح ۵۰  هک  دنا  هدرک  لاسرا  یمالـسا  بالقنا  نامتفگ  حرط  هب  ار  دوخ 

اـه و هناـخباتک  رد  هک  تسا  تادـلجم  هعوـمجم  راـشتنا  یمالـسا  بـالقنا  ناـمتفگ  یجورخ  نـیلوا  هـک  نـیا  هـب  هراـشا  اـب 
تسا تخانش  باتک  هناماس  یزادنا  هار  نامتفگ  یجورخ  نیمود  داد : همادا  دریگ ، یم  رارق  یملع  زکارم  اه و  هاگشناد 

.دوش یم  هضرع  اه  باتک  یشهوژپ و  یملع و  تالاقم  یرازفا  مرن  هناماس  نیا  رد  هک 
یاه هزوح  ریدـم  مولع و  ریزو  روضح  اب  هاگـشناد  هزوح و  تدـحو  زورلاـس  اـب  ناـمزمه  لاـسما  هاـم  رذآ  هناماس ۲۷  نیا 
زکرم نـیلوا  هـب  دـهد و  هعــسوت  یزاـجم  یاـضف  رد  ار  دوـخ  هاـگیاج  تسناوـت  تعرــس  هـب  دــش و  ییاـمنور  روـشک  هـیملع 

، هیملع یاه  هزوح  یملع  یاه  نمجنا  هناخریبد  لوئـسم.دوش  لیدبت  مالـسا  ناهج  یمالـسا  یناسنا و  مولع  یدانتـسا 
هناــخباتک نــیلوا  دوزفا : درک و  مــالعا  یمالــسا  بــالقنا  ناــمتفگ  یجورخ  نیموــس  ار  یـــصصخت  هناــخباتک  یزادــنا  هار 

دوش دوش یمیم   حاتتفا   حاتتفا بالقنا   بالقنا یملع   یملع نامتفگ   نامتفگ یمئاد   یمئاد هاگشیامن   هاگشیامن

 

https://fa.shafaqna.com/news/1098360/
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یزادـنا هار  زا  وا.دـش  یزادـنا  هار  مـق  رد  هتــشذگ  لاـس  یمالــسا  بـالقنا  یملع  ناـمتفگ  یمئاد  هاگــشیامن  یــصصخت و 
نیا تفگ : داد و  ربخ  نارهت  رد  یمالـسا  بالقنا  یملع  نامتفگ  یمئاد  هاگـشیامن  یـصصخت و  هناـخباتک  هبعـش  نیمود 

، روـشک هـیملع  یاـه  هزوـح  ریدـم  یفارعا ، تـیآ هللا  روـضح  اـب  یورم  هـیملع  هسردـم  رد  نـمهب  یـصصخت ۳۰  هناخباتک 
یم یزادــنا  هار  یملع  یاــه  تیــصخش  یگنهرف و  بــالقنا  یلاــع  یاروـش  ریبد  یلماــع ، نیملــسملاو  مالــسالا  تـجح 

: تفگ یمالـسا ، بالقن  یملع  نامتفگ  یمئاد  هاگـشیامن  یـصصخت و  هناخباتک  یاـه  یگژیو  صوصخ  رد  یرجاـه.دوش 
.تسا هدش  یزادنا  هار  یبوخ  رایسب  یاضف  رد  هناخباتک  نیا 

ربتعم هیملع  یاه  هزوح  زکرم  لد  رد  رتمهم  همه  زا  دشاب و  یم  مق  رد  یـصصخت  هناخباتک  ربارب  دنچ  یتحاسم  رظن  زا 
.تسا هدرک  مهارف  ار  مدرم  همه  یسرتسد  ناکما  نآ  تیزکرم  هدش و  عقاو 

نیموس یزادـنا  هار  هب  هراـشا  اـب  وا.تسا  رت  کـیدزن  یلمارف  یلم و  یاهدرادناتـسا  هب  یدرادناتـسا  رظن  زا  هناـخباتک  نیا 
یم شـالت  لوا  زاـف  رد  درک : راـهظا  کـیدزن ، یا  هدــنیآ  رد  نارهت  هر ) ) ییاــبطابط همالع  هاگشناد  رد  یـصصخت  هناـخباتک 

، یصصخت هناخباتک  یزادنا  هار  زا  شیپ  میشاب و  هتشاد  یمالسا  بالقنا  یصصخت  هناخباتک  کی  ناتسا  ره  رد  ات  مینک 
یاه هزوح  یملع  یاه  نمجنا  هناخریبد  لوئـسمدش  دهاوخ  رازگرب  ناتـسا  نآ  رد  هام  کی  تدـم  هب  یعطقم  هاگـشیامن 

درمشرب و یمالسا  بالقنا  یملع  نامتفگ  حرط  یجورخ  نیمراهچ  ار  یـصصخت  یاه  تسـشن  هلـسلس  یرازگرب  هیملع ،
صصخت یملع  هعماج  هک  دوش  تبحص  یعوضوم  رد  مینک  یم  شالت  یمالـسا  بالقنا  یملع  نامتفگ  حرط  رد  تفگ :

یم مازعا  ییوگخـساپ  یارب  فلتخم  قطانم  هب  داتـسا  اه  هفلوم  نیا  اـب  نیارباـنب  دـشاب ، هدرک  دـییات  هنیمز  نآ  رد  ار  درف 
بـالقنا یملع  ناـمتفگ  هناـخریبد  هـب  هتـشر  رد ۱۷  باــتک  دــلج  رازه  هصـالخ ۳  رــضاح  لاـح  رد  درک : هفاـضا  وا.مـیدرک 

زایتما باختنا و  هوحن  نایب  اب  یرجاه.تسا  هدش  رـشتنم  هدیزگرب  رخاف و  راثآ  ناونع  اب  هک  تسا  هدش  لصاو  یمالـسا 
رثا هک ، تسا  تروص  نیا  هب  نآ  فلوم  رثا و  یفرعم  یزاس و  نامتفگ  یاـه  هار  زا  یکی  داد : همادا  هصاو ، راـثآ  هب  یهد 

باـتک اـت  میهاوـخ  یم  باـتک  فـلوم  زا  نیارباـنب  دریگب ، رارق  یملع  هعماـج  یـسررب  میقتــسم  ضرعم  رد  دـیاب  فـلوم  و 
هاگــشناد و دــیتاسا  هـک  ناـبطاخم  یارب  ار  دوـخ  یقیقحت  یاـه  هتفاـی  هـیرظن و  دــنک و  سیردــت  هـسلج  دــنچ  رد  ار  دوـخ 

یملع یاروش  رضاح  لاح  رد  تفگ : انورک ، سوریو  عویش  هب  هراشا  اب  وا.دنک  حیرشت  دنشاب ، یم  یملع  تئیه  یاضعا 
دـنک و یم  مـالعا  ار  عوـضوم  اهوجـشناد  بـالط و  داتـسا ، زاـین  اـب  بساـنتم  اروـش  نـیا  هـک  مـیراد  روـشک  ناتــسا  رد ۲۲ 

یاـه تسـشن  هلـسلس  نـیا  اـنورک ، عویــش  هـب  هجوـت  اـب  هـتبلا  دـنوش ، یم  مازعا  رظن  دروـم  زکرم  هـب  صــصختم  دـیتاسا 
هب هراــشا  اــب  هـیملع  یاــه  هزوــح  یملع  یاــه  نـمجنا  هناــخریبد  لوئــسم.دوش  یم  رازگرب  راــنیبو  لکــش  هــب  یــصصخت 
یا همانلـصف  راشتنا  نیودـت و  درک : ناشن  رطاخ  هداوناخ و ،…  نز و  یگدـنز ، کبـس  صوصخ  رد  بالقنا  ربهر  تابلاطم 

عوضوم اب  رخاف  یملع و  تـالاقم  هک  تسا  یمالـسا  بـالقنا  یملع  ناـمتفگ  یاـه  یجورخ  رگید  زا  درواتـسد »  » ماـن اـب 
گنج هداوناـخ ، نز و  یناـسنا ، موـلع  رد  لوـحت  ریظن  یتاـعوضوم  تـفگ : ناـیاپ  رد  وا.دــنک  یم  یروآدرگ  اــجکی  ار  دــحاو 

دلج رد ۱۴  تسا  بالقنا  ربهر  دـیکات  دروم  تابلاطم  هک  یمالـسا  نیون  ندـمت  یتمواـقم و  داـصتقا  یگدـنز ، کبـس  مرن ،
.تسا هدافتسا  لباق  مومع  یارب  تسا و  هدش  هیهت 

مارگلت مارگاتسنیا |  رتییوت |  یعامتجا : یاه  هکبش  رد  انقفش  fa.shafaqna.com مایپ یاهتنا 
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اهاه هاگشناد   هاگشناد دیتاسا   دیتاسا طسوت   طسوت دنمفده   دنمفده یشهوژپ   یشهوژپ یاه   یاه هورگ هورگ لیکشت   لیکشت ترورض   ترورض

لئاسم و لح  روظنم  هب  اه  هاگشناد  دیتاسا  طسوت  روحم  همانرب دنمفده و  یـشهوژپ  یاه  هورگ لیکـشت  ترورـض  رب  مولع  ریزو 
مه و  یـشهوژپ ، یهاگـشناد و  یاه  طیحم هدارا  هزیگنا و  مه  ییاه ، همانرب نینچ  دربشیپ  : تفگ درک و  دـیکات  هعماـج  تالکـشم 

.دبلط یم ار  یلم  یاه  تیامح 
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همالع هاگـشناد  یـــشزومآ  ینارمع و  یاـــه  هژورپ زا  یرادرب  هرهب  نـــییآ  رد  یمـــالغ  روـــصنم  رتـــکد  انـــسیا  ، شرازگ  هـــب 
روشک زورما  درک : راهظا  روشک ، یـشهوژپ  زکارم  اه و  هاگـشناد راذـگریثات  یاه  تیلاعف هعومجم  هب  هراـشا  اـب  ییاـبطابط 

ساـــسا رب  تــسا و  ناـــهج  حطـــس  رد  شهوژپ  مــلع و  هزوــح  رد  تیعقوـــم  ماـــن و  بحاـــص  یاـــهروشک  هــلمج  زا  اـــم 
رادروـخرب یبوـخ  هاـگیاج  زا  فـلتخم ، یاـهروشک  یملع  زکارم  درکلمع  صوـصخ  رد  یللملا  نیب هناـیلاس  یاـه  یدـنب هبتر

.میتسه
هتـشاد دوـمن  هعماـج  حطـس  رد  دـیاب  یـشهوژپ  یهاگــشناد و  زکارم  رد  یملع  تاـقیفوت  راـثآ  هـکنیا  ناـیب  اـب  موـلع  ریزو 

.دننک یم تکرح  ریسم  نیا  رد  روشک  یاه  هاگشناد قافتا  هب  بیرق  هک  تسا  یدرکیور  نیا  دوزفا : دشاب ،
دننک فیرعت  تیرومأم  دوخ  یارب  دـیاب  هار ، نیا  رد  تیقفوم  هب  یبایتسد  یارب  یلاع  شزومآ  زکارم  اـه و  هاگـشناد هتبلا 

.دنشاب هتشاد  همانرب  ناشفادها ، ققحت  یارب  لیلد و  روشک  زا  هطقن  ره  رد  دوخ  روضح  یارب  و 
دـنمفده و یـشهوژپ  یاه  هورگ لیکـشت  اب  رترب ، یملع  یاـه  تیلاـعف راـنک  رد  اـه  هاگـشناد دـیتاسا  تفگ : همادا  رد  یو 
هزیگنا و مه  ییاه ، همانرب نینچ  دربشیپ  هتبلا  هک  دننک  تکرح  هعماج  تالکـشم  لئاسم و  لح  تمـس  هب  روحم ، همانرب

.دبلط یم ار  یلم  یاه  تیامح  مه  و  یشهوژپ ، یهاگشناد و  یاه  طیحم هدارا 
هدش هتخانش  یاه  هرهچ نایم  رد  یناریا  دیتاسا  زا  یهجوت  لباق  دادعت  روضح  دهاش  هناتخبشوخ  هکنیا  نایب  اب  یمالغ 
یط روشک ، یلاع  شزومآ  مهم  لمأت و  لـباق  یاهدرواتـسد  زا  یکی  مهم  نیا  دوزفا : میتسه ، ناـهج  یملع  راذـگریثأت  و 

.دور یم رامش  هب  یمالسا  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  یگدنلاب  لاس   ۴۲
زکارم دـشر ، زکارم  بلاـق  رد  اـم  دـیتاسا  ناـگتخومآ و  شناد زورما  هـک  تـسا  یتخبـشوخ  یـسب  یاـج  دوزفا : موـلع  ریزو 

هاگـشناد ریـسم  رد  تـکرح  هـب  ندیـشخب  تعرـس  لاـح  رد  یرواـنف  مـلع و  یاـه  کراـپ رواـنف ، یاهدـحاو  هدـنهد ، باـتش 
.دنتسه روحم  هعماج 

یتخانــش موــلع  زکرم  هرامــش ۲  یاــه  ناــمتخاس موــلع ، ریزو  نـییآ  نـیا  رد  موــلع ؛ ترازو  یموــمع  طــباور  شرازگ  هــب 
، یتسردـنت یـشزرو و  مولع  هدکـشهوژپ  یعامتجا ، یراذگتـسایس  تاـعلاطم و  هدکـشهوژپ  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد 

.درک حاتتفا  ار  هاگشناد  نیا  تاطابترا  گنهرف و  هاگشهوژپ  یناسنا و  مولع  لوحت  هاگشهوژپ 
موـلع عماـج  هدـنهد  باتـش نیلوا  یـسانش ، نیچ زکرم  یـسایس ، موـلع  قوـقح و  هدکـشناد  یقوـقح  کـینیلک  نـینچمه 

شزومآ  ) یکینورتـکلا یاهدـحاو  یریگداـی  زکرم  هیدـهم و  دیهـش  یتماـقا  یـشزومآ  عمتجم  و  وگنیمـالف )  ) روشک یناـسنا 
.دندش حاتتفا  نیالنآ  تروص  هب  مولع  ریزو  روضح  اب  زین  هاگشناد  نیا  نانابز ) یسراف  ریغ  هب  یسراف  نابز 

مایپ یاهتنا 

۲۶۲۶
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۲۵

زوینوکا یلصا : عبنم   ۲۲۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

زا یرادرب  هرهب مسارم  رد  یروانف  تاـقیقحت و  مولعریزو  یمـالغ ، روصنم  وجـشناد ، یرازگربخ  هاگـشناد  هورگ  شرازگ  هب 
لحم رد  هاـم ۹۹  نـمهب  زورما ۲۶  حبـص  هـک  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  ییوجـشناد  یـشهوژپ و  یـشزومآ ، یاـه  هژورپ
زکارم اـه و  هاگــشناد راذــگرثا  یاـه  تیلاـعف هعوـمجم  هـب  هراـشا  اــب  دــش ، رازگرب  هاگــشناد  نـیا  یندــب  تـیبرت  هدکــشناد 

رد هبترم  بحاص  تیعقوم و  بحاص  مان ، بحاـص  یاـه  روشک هلمج  زا  اـم  زورما  هناتخبـشوخ  تفگ : روشک ، یـشهوژپ 

دوش دوش هدید   هدید هعماج   هعماج ردرد   دیاب   دیاب یشهوژپ   یشهوژپ یهاگشناد  وو   یهاگشناد زکارم   زکارم ردرد   یملع   یملع تاقیفوت   تاقیفوت راثآ   راثآ یمالغ : : یمالغ

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

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۷طباور 

https://snn.ir/fa/news/912470/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/912470/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF


رد هـتفرگ  تروـص  هناـیلاس  یاـه  یدــنب هـبتر ساـسا  رب  دوزفا : یو.میتـسه  ناـهج  حطــس  رد  یملع  یاـه  شهوژپ هزوـح 
دهاـش هناتخبــشوخ  هدوـب و  رادروـخرب  یبوـخ  هاـگیاج  زا  اـم  روـشک  فـلتخم ، یاـه  روـشک یملع  زکارم  درکلمع  صوـصخ 

هک میتسه  ناـهج  یملع  راذـگریثأت  هدـش و  هتخانـش  یاـه  هرهچ ناـیم  رد  یناریا  دـیتاسا  زا  یهجوت  لـباق  دادـعت  روضح 
هب بـالقنا  یزوریپ  زا  سپ  یگدــنلاب  لاـس  یط ۴۲  روـشک  یلاـع  شزوـمآ  مهم  لـمأت و  لـباق  یاـه  درواتـسد زا  یکی  نیا 
رد یروحم  هعماج  تمـس  هب  روشک ، یـشهوژپ  زکارم  اه و  هاگـشناد درکیور  زورما ، هکنیا  نایب  اـب  یمـالغ.دور  یم راـمش 

نیا دنـشاب و  هتـشاد  هعماـج  رب  یراذـگریثأت  ناوـت  اـم  یملع  زکارم  هک  تساـجب  یراـظتنا  نـیا  درک : ناـیب  تـسا ، تـکرح 
زکارم رد  یملع  تاـقیفوت  زا  ییـالاب  حطـس  رد  اـم  دوش  یم مـالعا  هکنیا  درک : حیرـصت  یو.دـنهد  ناـشن  هنیع  هب  ار  ریثأـت 

قاــفتا هـب  بـیرق  هـک  تــسا  یدرکیور  نــیا  دوــش و  هدــید  هعماــج  رد  شراــثآ  دــیاب  میتــسه ، یــشهوژپ  یهاگــشناد و 
، هار نـیا  رد  تیقفوـم  هـب  یباـیتسد  یارب  هـک  تـسا  مـهم  هـتبلا  دنتــسه ؛ تـکرح  رد  نآریــسم  رد  روـشک  یاـه  هاگــشناد

روـشک زا  هطقن  ره  رد  دوـخ  روـضح  یارب  دـننک و  فـیرعت  تیرومأـم  دوـخ  یارب  دـیاب  ًاترورـض  یملع  زکارم  اـه و  هاگـشناد
زورما هناتخبــشوخ  داد : هـمادا  یرواـنف  تاـقیقحت و  موـلع ، ریزو.دنــشاب  هتــشاد  هماــنرب  فادــها ، قـقحت  یارب  لــیلد و 
زکارم دـشر ، زکارم  بلاـق  رد  تـسا ، ینوزف  هـب  ور  ناشدادـعت  زور  هـب زور هـک  یدـیتاسا  ناـگتخومآ و  شناد هـک  مـینیب  یم

هاگـشناد ریـسم  رد  تکرح  هـب  ندیـشخب  تعرـس  لاـح  رد  یرواـنف  مـلع و  یاـه  کراـپ رواـنف ، یاـه  دـحاو هدـنهد ، باـتش 
نداد باتـش  یارب  یـساسا  یاه  زاین زا  یکی  ناونع  هب  قیقد ، نیعم و  همانرب  کـی  فیرعت  زا  یو.دنتـسه  روحم  هعماـج 
هدارا هزیگنا و  مه  یا ، همانرب نینچ  دربشیپ  نیا  رب  هوالع  دوزفا : درک و  دای  روحم  هعماج  یاـه  هاگـشناد یریگ  لکـش  هب 

هب تبـسن  یراودـیما  زاربا  اب  نایاپ  رد  یمالغ.دـبلط  یم ار  یلم  یاه  تیامح مه  و  یـشهوژپ ، یهاگـشناد و  یاه  طیحم
اب رترب ، یملع  یاه  تیلاعف رانک  رد  ام  دیتاسا  هللاءاش  نا  درک : ناشنرطاخ  اه ، هاگـشناد رد  اه  شهوژپ ندش  دنمفده 
زین ام  دـننک و  تکرح  هعماج  تالکـشم  لئاسم و  لح  تمـس  هب  روحم ، همانرب دـنمفده و  یـشهوژپ  یاه  هورگ لیکـشت 

.دوش رت  گنررپ زور  هب زور ردقنارگ ، یاه  تیفرظ نیا  هب  هجوت  اه و  تیامح ات  مینک  شالت  یلم  نالک  حطس  رد 

۲۶۲۶
نمهب
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۱۴:۲۱

انلیا یلصا : عبنم   ۲۹۰۰۰  رگید  عبنم   ۵   ۰   ۰   / زوین  رگراک   

ۀسلج رد  هاگشناد  نانکراک  یایازم  قوقح و  شیازفا  درک : راهظا  رگراک  یلعمالغ  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  شرازگ  هب 
دهاوخ رداص  هام ۱۳۹۹  نمهب  لوا  خـیرات  زا  یرادا  نانکراک  دـیدج  ماـکحا  هدیـسر و  بیوصت  هب  هاگـشناد  یاـنما  تئیه 

تاقیقحت مولع ، ترازو  زا  یملع  تئیهریغ  ناـنکراک  شیازفا  هب  طوبرم  ۀمانـشخب  درک : ناـیب  صوصخ  نیا  رد  یو.دـش 
رظتنم دـش و  بوصم  هاگـشناد  یانما  تئیه  رد  قوقح  شیازفا  تساوخرد  نتم  نآ  وریپ  غالبا و  هاگـشناد  هب  یروانف  و 

رظن زا  درک : دـیکات  همادا  رد  رگراک.دـش  دـهاوخ  رداص  زین  دـیدج  ماکحا  غـالبا ، ضحم  هب  هک  میتسه  هبوصم  نیا  غـالبا 
هاگشناد یملع ، تـــئیه  یاــــضعا  یاــــه  هماــــن ناــــیاپ یرواد  تیادــــه و  قـــیقحتلا ، قـــح  سیردــــتلا ، قـــح  تـــخادرپ 

.تسا ورشیپ  تخادرپ و  رد  ریخأت  نودب  یاه  هاگشناد وزج  یئابطابط  همالع
هک میا  هدرک شالت  مه  هنیمز  نیا  رد  دراد  دوجو  روشک  رد  یلام  یداصتقا و  یاه  هنیمز رد  هک  ییاه  تیدودحم دوجو  اب 
هب تخادرپ  درک : راهظا  هاگـشناد   عبانم  تیریدـم  هعـسوت و  نواعم.دـنوش  تخادرپ  عقوم  هب  مه  اـه و … سیردـتلا قح 

سیئر یاهدـیکأت  یلام و  یاه  تیدودـحم مغریلع  هک  تسا  یرگید  هغدـغد  زین  یرادا  ناـنکراک  یاـه  یراـک هفاـضا عقوم 
ات رگراک  ۀتفگ  هب.دنوش  یم تخادرپ  هام  ره  رد  بترم  مه  اه  یراک هفاضا میرادـن و  یریخأت  مه  هنیمز  نیا  رد  هاگـشناد 

تخادرپ هاگـشناد  یرادا  یملع و  تئیه  یاضعا  یلیمکت  ۀمیب  یارب  هنارای  ناموت  درایلیم  دودح ۲  هام ۱۳۹۹  ید  نایاپ 
یاـه تکرــش اـب  طاـبترا  رد  درک : دــیکات  یو.تـسا  زورب  ًاـبیرقت  هزوـح  نـیا  رد  ناراـکمه  هـب  تامدــخ  ۀــئارا  تـسا و  هدــش 

تاقوعم اه و  یهدـب هک  میا  هدرک ار  دوخ  شالت  مامت  هک  تفگ  دـیاب  دـننک  یم راک  هاگـشناد  اب  هک  یتامدـخ  یراـکنامیپ و 

دشدش بیوصت   بیوصت همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یرادا   یرادا نانکراک   نانکراک قوقح   قوقح شیازفا   شیازفا

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۸طباور 
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.دوشن دراو  یلام  راشف  ررض و  اه  تکرش نیا  هب  ات  مینک  تخادرپ  ار  اه  نآ
یورین تامدـخ  ناربج  ناـنکراک و  یاـیازم  قوقح و  فاـفک  یتح  تلود  یمومع  ۀـجدوب  لـحم  زا  هاگـشناد  مهـس  لاـسما 

، هاگـشناد یـصاصتخا  یاهدـمآرد  شیازفا  ییوـج و  هفرـص  عباـنم ، ۀـنیهب  تیریدـم  اـب  یلو  داد  یمن ار  هاگـشناد  یناـسنا 
نایاپ رد  هاگشناد  عبانم  تیریدم  هعسوت و  نواعم.تسا  هدش  تخادرپ  زین  هاگـشناد  ناراکنامیپ  تابلاطم  مامت  ًابیرقت 

رد صوـصخ  هب  خـیرات و  نیا  اـت  هک  تـسا  روـشک  رد  ییاـه  هاگـشناد دودـعم  زا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  درک : حیرـصت 
تخادرپ تیریدـم و  یمالـسا ، ۀـنازخ  دانـسا  یاکتا  هب  ار  هاگـشناد  ینارمع  یاـه  هژورپ هب  طوبرم  روما  ماـمت  لاس ۱۳۹۹ 

کی دوخ  عون  رد  تسا و  هدش  بذـج  هاگـشناد  نیا  هب  یـصیصخت  ۀـنازخ  دانـسا  دـصرد  زا ۹۹  شیب  هک  یوـحن  هـب  هدرک 
.دوش یم بوسحم  دروکر 

۲۶۲۶
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۴۸

امیس ادص و  یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

یرادرب هرهب نیئآ  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیـسح  وجـشناد ، یرازگربخ  هاگـشناد  هورگ  شرازگ  هب 
ییاـبطابط همـالع  یندـب  تیبرت  هدکـشناد  رد  هاـم ۹۹  نـمهب  زورما ۲۶  هـک  یـشزرو  یـشهوژپ و  یــشزرو ، یاـه  هژورپ زا 

رد یدـیدج  متـسیسوکا  ارچ  یندـب و  تیبرت  هدکـشناد  ارچ  هک  دوـش  حرطم  لاوـس  نیا  تسا  نکمم  تـفگ : دـش ، رازگرب 
روشک رد  یندـب  تیبرت  هدکـشناد  یداـیز  دادـعت  هک  یلاـح  رد  مه  نآ  تسا ؛ هدـش  داـجیا  یـشزرو  موـلع  شهوژپ  هزوـح 

باـتزاب هک  تسا  یا  هزوح نیا  هک  مینیب  یم میـشاب ، هتـشاد  شزرو  هزوـح  هب  یرت  قـیمع هاـگن  میهاوـخب  رگا  دراد ؛ دوـجو 
هناـشن ندـش  یکیپـملا  یوس  هب  اـم  یاـه  درادناتـسا داد : همادا  یمیلس  .دوش یم هدـید  نآ  رد  روـشک  یعاـمتجا  تـالوحت 

، دراذـگ یم رثا  اـم  هعماـج  فـلتخم  یاـه  هیـال رد  اـه  نیا هـمه  دوـش و  یمن لرتـنک  یتـلود  داـهن  چـیه  طـسوت  هـک  دور  یم
ًاـضعب هکنیا  هب  هراشا  اب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر.میا  هدـش شزرو  هزوح  رد  ندـش  یناهج  هصرع  دراو  اـم  ینعی 
تمـس هب  ار  یدایز  یاه  شنت ای  میوش و  یم گرزب  یاه  قیلعت راچد  یـشناد  ظاحل  هب  شزرو  هزوح  اب  یگناگیب  لیلد  هب 

دنتـسه و یـشزرو  یاـه  تیلاـعف یعاـمتجا ، طاـشن  رد  راذـگرثا  هصرع  نیرتـمهم  تفگ : مینک ، یم تیادـه  هعماـج  نطب 
یو.تسا هدروخ  هرگ  نآ  هب  دراد و  شزرو  اب  یگنتاگنت  طاـبترا  اـم  هعماـج  یـسانشناور  یعاـمتجا و  یاـه  تیلاـعف هصرع 

شزرو یمــسر  یاـه  هزوـح لوـنرت  لاـس ، لوـط  رد  ناـموت  دراـیلیم  نارازه  هـک  مـینیب  یم یداـصتقا  هـصرع  رد  داد : هـمادا 
هن تـسا  فرـصم  داـصتقا  اـم  داـصتقا  هعماـج  یعوـن  هـب  ینعی  میـشاب  هتــشاد  ینیعم  دـمآرد  هـکنآ  نودـب  تـسا ؛ روـشک 

میتسه نیا  دنمزاین  تدـش  هب  میرادـن و  هعماج  رد  شزرو  داصتقا  یارب  یعماج  حرط  ام  دوزفا : یمیلس  .دمآرد داصتقا 
داهنـشیپ هدنب  داد : همادا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر.مینزب  هرگ  شهوژپ  شزوـمآ و  هصرع  اـب  ار  شزرو  هزوـح  هـک 

طابترا هک  دنروآ  دوجو  هب  یمویسرسنک  کی  گرزب ، یاه  هاگشناد رد  یشزرو  یاه  هدکشناد اه و  هاگـشهوژپ هک  مهد  یم
ادـیپ روـشک و  یـشزرو  لـئاسم  تخانـش  نآ  هژیو  راـک  دـشاب و  هتــشاد  ناـناوج  شزرو و  ترازو  موـلع و  ترازو  اـب  یکیدزن 

میناوــتب تدـــم  هاــتوک  رد  یدوز و  هــب دـــیاش  درک : ناـــیب  یمیلس  .دـــشاب شهوژپ  قــیرط  زا  اــه  نآ یاــه  لـــح هار  ندرک 
.میهد صاصتخا  روشک  یشزرو  یاه  زاین تمس  هب  ًالماک  ار  نایوجشناد  یاه  هلاسر اه و  همان نایاپ

زاغآ هزوح  نیا  نادنمـشناد  زا  دـیاب  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  اـم  شزرو  رد  یرگـشاخرپ  فـالتخا و  گـنهرف  میهاوخ  یم رگا 
هرامـش ۲ سیدرپ  میناوـتب  متـسهراودیما  درک : ناـشنرطاخ  ناـیاپ  رد  یو.میهد  یرـست  یـشزرو  هعماـج  هب  دـعب  مینک و 

.میناسرب مامتا  هب  یدوز  هب  ار  هدکشناد  نیا 

دشدش هفاضا   هفاضا ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یشهوژپ   یشهوژپ یشزومآ   یشزومآ تحاسم   تحاسم هبهب   عبرم   عبرم رتم   رتم رازه   رازه   ۶۰۶۰

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

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۹طباور 
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.دنک یم ادیپ  نایاپ  زورما  مداد ، مولع  ترازو  هب  هاگشناد  هعسوت  یارب  هدنب  لاس ۹۲  هک  یا  همانرب
.دش ققحم  همانرب  نیا  زورما  مینک و  هفاضا  یشهوژپ  یشزومآ  تحاسم  هب  عبرم  رتم  رازه  هک ۶۰  میتشاد  همانرب  ام 

۲۶۲۶
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۲۰:۴۲ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یاه هدکشهوژپ دیدج  نامتخاس  یشزرو و  مولع  یندب و  تیبرت  هدکـشناد  دیدج  نامتخاس  یمومع ، طباور  شرازگ  هب   
هزاـت یهاــگباوخ  هعوـمجم  یا  هرود هاــگتماقا  هیدــهم ، دیهــش  یــشزومآ  یتماــقا  عـمتجم  یروـضح و  تروـص  هـب  هاگــشناد 

سالک یسانش ، نیچ تاقیقحت  زکرم  یـسایس ، مولع  قوقح و  هدکـشناد  یقوقح  کینیلک  کولب ۳۳ ،) ) کیپملا سیسات 
حاـتتفا نیـالنآ  تروص  هب  وگنیمـالف ) ) یناـسنا مولع  هزوح  عماـج  هدـنهد  باتـش نیلوا  و  یزاـجم ) یروـضح و  ) ناـگود یاـه 

.دندش

یاـه هزوح یارب  لاـس  لوط  رد  ناـموت  دراـیلیم  نارازه  هک  مینیب  یم یداـصتقا  ۀـصرع  رد  درک : ناـشنرطاخ  همادا  رد  یو   
فرـصم داـصتقا  اـم  داـصتقا  هعماـج  یعون  هب  ینعی  میـشاب  هتـشاد  ینیعم  دـمآرد  هکنآ  نودـب  تسا  روشک  شزرو  یمـسر 

.دمآرد داصتقا  هن  تسا 

.دنک یم ادیپ  نایاپ  زورما  مداد ، مولع  ترازو  هب  هاگشناد  هعسوت  یارب  هدنب  لاس ۹۲  هک  یا  همانرب  

دش رازگرب  مولع  ریزو  روضح  اب  یئابطابط  همالع هاگشناد  یشزومآ  ینارمع و  یاه  هژورپ زا  یرادرب  هرهب نییآ 
ریزو یمـالغ ، روـصنم  رتـکد  روـضح  اـب  یئاـبطابط  همالع هاگـشناد  یـــشزومآ  ینارمع و  یاـــه  هژورپ زا  یرادرب  هرهب  نـــییآ 

ناریدــم ناـنواعم و  زا  یعمج  یئاـبطابط و  همالع هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیـسح  رتـکد  یرواـنف ، تاـقیقحت و  مولع ،
.دش رازگرب  شزرو  ترازو  مولع و  ترازو 

یاه هدکشهوژپ دیدج  نامتخاس  یـشزرو و  مولع  یندب و  تیبرت  هدکـشناد  دیدج  نامتخاس  یمومع ، طباور  شرازگ  هب 
هزاـت یهاـگباوخ  هعوـمجم  یا  هرود هاـگتماقا  هیدـهم ، دیهـش  یــشزومآ  یتماـقا  عـمتجم  یروـضح و  تروـص  هـب  هاگــشناد 

، یــسانش نـیچ تاــقیقحت  زکرم  یــسایس ، موـلع  قوـقح و  هدکــشناد  یقوـقح  کــینیلک  کولب ۳۳ ،) ) کـیپملا سیـسات 
نیالنآ تروص  هب  وگنیمالف ) ) یناسنا مولع  هزوح  عماج  هدـنهد  باتـش نیلوا  و  یزاـجم ) یروضح و  ) ناـگود یاـه  سـالک 

.دندش حاتتفا 
زکارم اه و  هاگـشناد راذـگرثا  یاه  تیلاعف هعومجم  هب  هراـشا  اـب  یرواـنف  تاـقیقحت و  مولع ، ریزو  یمـالغ ، روصنم  رتکد 

رد هبترم  بحاص  تیعقوم و  بحاص  ماـن ، بحاـص  یاـهروشک  هلمج  زا  اـم  زورما  هناتخبـشوخ  تفگ : روشک ، یـشهوژپ 
.میتسه ناهج  حطس  رد  یملع  یاه  شهوژپ هزوح 

، فـلتخم یاـهروشک  یملع  زکارم  درکلمع  صوـصخ  رد  هـتفرگ  تروـص  هناـیلاس  یاــه  یدــنب هـبتر  ساــسا  رب  دوزفا : یو 
ناـیم رد  یناریا  دـیتاسا  زا  یهجوت  لـباق  دادـعت  روضح  دـهاش  هناتخبـشوخ  هدوب و  رادروخرب  یبوخ  هاـگیاج  زا  اـم  روـشک 

شزوـمآ مهم  لـمأت و  لـباق  یاهدرواتـسد  زا  یکی  نیا  هـک  میتـسه  ناـهج  یملع  راذـگریثأت  هدـش و  هتخانـش  یاـه  هرهچ
.دور یم رامش  هب  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  یگدنلاب  لاس  یط ۴۲  روشک  یلاع 

تکرح رد  یروـحم  هعماـج تمـس  هب  روـشک ، یـشهوژپ  زکارم  اـه و  هاگـشناد درکیور  زورما ، هکنیا  ناـیب  اـب  یمـالغ  رتـکد 

روضح روضح اباب   یئابطابط   یئابطابط همالع همالع هاگشناد   هاگشناد یشزومآ   یشزومآ ینارمع  وو   ینارمع یاه   یاه هژورپ هژورپ زازا   یرادرب   یرادرب هرهب هرهب نییآ   نییآ
دشدش رازگرب   رازگرب مولع   مولع ریزو   ریزو

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۰طباور 
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هب ار  ریثأت  نیا  دنـشاب و  هتـشاد  هعماج  رب  یراذگریثأت  ناوت  ام  یملع  زکارم  هک  تساجب  یراظتنا  نیا  داد : همادا  تسا ،
.دنهد ناشن  هنیع 

، میرادروخرب یـشهوژپ  یهاگـشناد و  زکارم  رد  یملع  تاقیفوت  زا  ییـالاب  حطـس  رد  اـم  دوش  یم مـالعا  هکنیا  تفگ : یو 
رد شریــسم  رد  روـشک  یاـه  هاگــشناد قاـفتا  هـب  بـیرق  هـک  تـسا  یدرکیور  نـیا  دوـش و  هدـید  هعماـج  رد  شراـثآ  دــیاب 

.دنتسه تکرح 
دوــخ یارب  دــیاب  ًاترورــض  یملع  زکارم  اــه و  هاگــشناد هار ، نـیا  رد  تیقفوــم  هـب  یباــیتسد  یارب  هــک  تــسا  مــهم  هــتبلا 

.دنشاب هتشاد  همانرب  فادها ، ققحت  یارب  لیلد و  روشک  زا  هطقن  ره  رد  دوخ  روضح  یارب  دننک و  فیرعت  تیرومأم 
هب زور  هک  یدـیتاسا  ناـگتخومآ و  شناد  هـک  مـینیب  یم زورما  هناتخبـشوخ  داد : هـمادا  یرواـنف  تاـقیقحت و  موـلع ، ریزو 

مـلع و یاـه  کراـپ رواـنف ، یاهدـحاو  هدـنهد ، باتــش  زکارم  دـشر ، زکارم  بلاـق  رد  تـسا ، ینوزف  هـب  ور  ناشدادـعت  زور 
.دنتسه روحم  هعماج هاگشناد  ریسم  رد  تکرح  هب  ندیشخب  تعرس  لاح  رد  یروانف 

یریگ لکــش هــب  نداد  باتــش  یارب  یـــساسا  یاــهزاین  زا  یکی  ناوــنع  هــب  قــیقد ، نــیعم و  ۀــمانرب  کــی  فــیرعت  زا  یو 
یاـه طـیحم هدارا  هزیگنا و  مـه  یا ، هماـنرب نـینچ  دربـشیپ  نـیا  رب  هوـالع  دوزفا : درک و  داـی  روـحم  هعماـج  یاـه  هاگـشناد

.دبلط یم ار  یلم  یاه  تیامح مه  و  یشهوژپ ، یهاگشناد و 
هللاءاش نا تشاد : راهظا  اه ، هاگشناد رد  اه  شهوژپ ندش  دنمفده  هب  تبسن  یراودیما  زاربا  اب  نایاپ  رد  یمالغ  رتکد 

لح تمـس  هب  روحم ، همانرب  دـنمفده و  یـشهوژپ  یاـه  هورگ لیکـشت  اـب  رترب ، یملع  یاـه  تیلاـعف راـنک  رد  اـم  دـیتاسا 
نیا هـب  هجوــت  اــهتیامح و  اــت  مــینک  شــالت  یلم  نــالک  حطــس  رد  زین  اــم  دــننک و  تــکرح  هعماــج  تالکــشم  لــئاسم و 

.دوش رت  گنررپ زور  هب  زور  ردقنارگ ، یاه  تیفرظ
دوش حرطم  لاوس  نیا  تسا  نکمم  درک : راهظا  مسارم  نیا  رد  یئابطابط  همالع هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیسح  رتکد 
هدش داجیا  یـشزرو  مولع  شهوژپ  هزوح  رد  یدـیدج  متـسیسوکا  ارچ  یـشزرو و  مولع  یندـب و  تیبرت هدکـشناد  ارچ  هک 

.دراد دوجو  روشک  رد  یندب  تیبرت  هدکشناد  یدایز  دادعت  هک  یلاح  رد  مه  نآ  تسا 
تـالوحت باــتزاب  هـک  تـسا  یا  هزوـح نـیا  هـک  مـینیب  یم میــشاب  هتــشاد  شزرو  هزوـح  هـب  یرت  قـیمع هاــگن  میهاوـخب  رگا 

.دوش یم هدید  نآ  رد  روشک  یعامتجا 
.تسا شزرو  هزوح  رد  ندش  یناهج  تایلجت  نیرتمهم  زا  یکی  هک  میتسه  نآ  دهاش  زورما  دوزفا : یو 

یاهدرادناتسا ساسارب  ار  نام  همانساسا میتسه  روبجم  لابتوف ، ینعی  ام  شزرو  هزوح  نیرتروهـشم  رد  ًالثم  هک  یتقو 
هیامرس اهدرایلیم  تسا  نکمم  للملا ، نیب  قوقح  هصرع  رد  یـشزرو  دادرارق  ندش  نییاپ  الاب  ای  مینک و  میظنت  یناهج 

.تسا هزوح  نیا  تیمها  هدنهد  ناشن  دنک ، یم اج  هباج  ار  روشک  تورث  و 
لرتنک یتلود  داهن  چـیه  طسوت  هک  دور  یم هناـشن  ندـش  یکیپملا  یوس  هب  اـم  یاهدرادناتـسا  داد : همادا  یمیلس  رتکد 

هزوـح رد  ندـش  یناـهج  هصرع  دراو  اـم  ینعی  دراذـگ ، یم رثا  اـم  ۀـعماج  فـلتخم  یاـه  هیـال رد  اـه  نـیا ۀـمه  دوـش و  یمن
. میا هدش شزرو 

راـچد یــشناد  ظاـحل  هـب  شزرو  هزوـح  اـب  یگناـگیب  لـیلد  هـب  ًاـضعب  هـکنیا  هـب  هراـشا  اـب  یئاـبطابط  همالع هاگـشناد  سیئر 
هـصرع نیرتمهم  تفگ : مینک ، یم تیادـه  هعماج  نطب  تمـس  هب  ار  یدایز  یاه  شنت ای  میوش و  یم گرزب  یاه  قیلعت

ام هعماج  یـسانشناور  یعاـمتجا و  یاـه  تیلاـعف هصرع  دنتـسه و  یـشزرو  یاـه  تیلاـعف یعاـمتجا ، طاـشن  رد  راذـگرثا 
.تسا هدروخ  هرگ  نآ  هب  دراد و  شزرو  اب  یگنتاگنت  طابترا 

یاـه هزوح یارب  لاـس  لوـط  رد  ناـموت  دراـیلیم  نارازه  هک  مینیب  یم یداـصتقا  ۀـصرع  رد  درک : ناـشنرطاخ  همادا  رد  یو 
فرـصم داصتقا  ام  داصتقا  هعماج  یعون  هب  ینعی  میـشاب  هتـشاد  ینیعم  دمآرد  هکنآ  نودـب  تسا  روشک  شزرو  یمـسر 

.دمآرد داصتقا  هن  تسا 
هزوح هک  میتسه  نیا  دنمزاین  تدـش  هب  میرادـن و  هعماج  رد  شزرو  داصتقا  یارب  یعماج  حرط  ام  دوزفا : یمیلس  رتکد 

.مینزب هرگ  شهوژپ  شزومآ و  هصرع  اب  ار  شزرو 
یاه هدکـشناد اه و  هاگـشهوژپ هک  مهد  یم داهنـشیپ  هدـنب  درک : ناشنرطاخ  همادا  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۱طباور 



شزرو و ترازو  مولع و  ترازو  اب  یکیدزن  طابترا  هک  دـندروآ  دوجو  هب  یمویـسرسنک  کی  گرزب ، یاه  هاگـشناد رد  یـشزرو 
شهوژپ قیرط  زا  اه  نآ یاه  لح  هار  ندرک  ادیپ  روشک و  یشزرو  لئاسم  تخانش  نآ  ۀژیوراک  دشناب و  هتـشاد  ناناوج 

.دشاب
هب ًالماک  ار  نایوجـشناد  یاه  هلاـسر اـه و  هماـن ناـیاپ  میناوتب  تدـم  هاـتوک  رد  یدوز و  هب  دـیاش  درک : ناـیب  یمیلس  رتکد 

.میهد صاصتخا  روشک  یشزرو  یاهزاین  تمس 
زاـغآ هزوح  نیا  نادنمـشناد  زا  دـیاب  دـشاب  هتـشادن  دوـجو  اـم  شزرو  رد  یرگـشاخرپ  فـالتخا و  گـنهرف  میهاوـخ  یم رگا 

.میهد یرست  یشزرو  هعماج  هب  دعب  مینک و 
.میناسرب مامتا  هب  یدوز  هب  ار  هدکشناد  نیا  هرامش ۲  سیدرپ  میناوتب  میتسه  راودیما  تفگ : نایاپ  رد  یو 

.دنک یم ادیپ  نایاپ  زورما  مداد ، مولع  ترازو  هب  هاگشناد  هعسوت  یارب  هدنب  لاس ۹۲  هک  یا  همانرب
.دش ققحم  همانرب  نیا  زورما  مینک و  هفاضا  یشهوژپ  یشزومآ  تحاسم  هب  عبرم  رتم  رازه  هک ۶۰  میتشاد  همانرب  ام 
رتــکد یــشزرو و  موــلع  یندــب و  تـیبرت  هدکــشناد  سیئر  یرنه ، بیبــح  رتــکد  مـسارم ، نــیا  یادــتبا  رد  تــسا  ینتفگ 
تیبرت هدکـشناد  دیدج  نامتخاس  ثادحا  دنور  زا  یـشرازگ  هاگـشناد  عبانم  تیریدم  هعـسوت و  نواعم  رگراک ، یلعمالغ 

.دنداد هئارا  هدکشناد  نیا  یاه  تیلاعف  یشزرو و  مولع  یندب و 
ههلا هدکـشناد و  نـیا  ناـگتخومآ  شناد  زا  ناریا  جنرطـش  گرزب  داتــسا  یماـقم ، مئاـق  ناـسحا  رتـکد  مـسارم ، ناـیاپ  رد 
نیا خـیرات  رد  ار  هجیتن  نیرتهب  و   ) هدروآ تسد  هب  ار  یناهج  هصرع  رد  یزادـناریت  هتـشر  رد  لادـم  نیرتشیب  هک  یدـمحا 

هب تسا  هدکشناد  نیا  یارتکد  هرود  یوجشناد  رضاح  لاح  رد  و  هدروآ ) تسد  هب  ناریا  یارب  کیپملا  رد  یـشزرو  هتـشر 
.دنتخادرپ دوخ  ۀدکشناد  اب  طابترا  رد  ناشتارظن  نایب 
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ییوجــشناد یــشهوژپ و  یــشزومآ ، یاــه  هژورپ زا  یرادرب  هرهب  مـسارم  رد  یمــالغ  روـصنم  اــناد ، یرازگربــخ  شرازگ  هـب 
هب هراـشا  اـب  دــش ، رازگرب  هاگــشناد  نـیا  یندــب  تـیبرت  هدکــشناد  لــحم  رد  زورما  حبــص  هـک  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد 

یاهروشک هلمج  زا  ام  زورما  هناتخبـشوخ  تفگ : روشک ، یـشهوژپ  زکارم  اه و  هاگـشناد راذـگرثا  یاـه  تیلاـعف هعومجم 
رب دوزفا : یو.میتسه  ناـهج  حطـس  رد  یملع  یاـه  شهوژپ هزوح  رد  هبترم  بحاـص  تیعقوم و  بحاـص  ماـن ، بحاـص 
زا اــم  روـشک  فـلتخم ، یاــهروشک  یملع  زکارم  درکلمع  صوـصخ  رد  هـتفرگ  تروـص  هناــیلاس  یاــه  یدــنب هـبتر  ساــسا 

یاـه هرهچ ناـیم  رد  یناریا  دـیتاسا  زا  یهجوت  لـباق  دادـعت  روـضح  دـهاش  هناتخبـشوخ  هدوـب و  رادروـخرب  یبوـخ  هاـگیاج 
روشک یلاع  شزومآ  مهم  لمأت و  لباق  یاهدرواتـسد  زا  یکی  نیا ؛ هک  میتسه  ناهج  یملع  راذـگریثأت  هدـش و  هتخاـنش 
زکارم اه و  هاگشناد درکیور  زورما ، هکنیا  نایب  اب  یمالغ.دور  یم رامش  هب  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  یگدنلاب  لاس  یط ۴۲ 
ناوت ام  یملع  زکارم  هک  تساجب  یراظتنا  نیا  داد : همادا  تسا ، تکرح  رد  یروحم  هعماج  تمس  هب  روشک ، یشهوژپ 
حطـس رد  ام  دوش  یم مالعا  هکنیا  تفگ : یو.دـنهد  ناشن  هنیع  هب  ار  ریثأـت  نیا  دنـشاب و  هتـشاد  هعماـج  رب  یراذـگریثأت 

هعماج هعماج تالکشم   تالکشم لحلح   یارب   یارب دنمفده   دنمفده یشهوژپ   یشهوژپ یاه   یاه هورگ هورگ لیکشت   لیکشت موزل   موزل

هماـنرب دــنمفده و  یــشهوژپ  یاـه  هورگ لیکــشت  اـب  رترب ، یملع  یاـه  تیلاـعف راـنک  رد  اـم  دــیتاسا  هللءاـشنا  تـفگ : موـلع  ریزو 
.دننک تکرح  هعماج  تالکشم  لئاسم و  لح  تمس  هب  روحم ،
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نیا دوـش و  هدــید  هعماـج  رد  شراــثآ  دــیاب  میرادروـخرب ، یــشهوژپ  یهاگــشناد و  زکارم  رد  یملع  تاــقیفوت  زا  ییــالاب 
.دنتسه تکرح  رد  شریسم  رد  روشک  یاه  هاگشناد قافتا  هب  بیرق  هک  تسا  یدرکیور 

دوــخ یارب  دــیاب  ًاترورــض  یملع  زکارم  اــه و  هاگــشناد هار ، نـیا  رد  تیقفوــم  هـب  یباــیتسد  یارب  هــک  تــسا  مــهم  هــتبلا 
هتـــشاد هماــنرب  فادـــها ، قــقحت  یارب  لــیلد و  روــشک  زا  هــطقن  ره  رد  دوــخ  روــضح  یارب  دـــننک و  فــیرعت  تیرومأـــم 

هک یدـیتاسا  ناـگتخومآ و  شناد  هک  مـینیب  یم زورما  هناتخبـشوخ  داد : هـمادا  یرواـنف  تاـقیقحت و  موـلع ، ریزو.دنـشاب 
ملع و یاهکراپ  روانف ، یاهدحاو  هدنهد ، باتش  زکارم  دشر ، زکارم  بلاق  رد  تسا ، ینوزف  هب  ور  ناشدادعت  زور  هب  زور 

نیعم همانرب  کی  فیرعت  زا  یو.دنتسه  روحم  هعماج  هاگشناد  ریـسم  رد  تکرح  هب  ندیـشخب  تعرـس  لاح  رد  یروانف 
درک و داـی  روحم  هعماـج  یاـه  هاگـشناد یریگ  لکـش  هب  نداد  باتـش  یارب  یـساسا  یاـهزاین  زا  یکی  ناونع  هب  قـیقد ، و 
و یــــشهوژپ ، یهاگـــــشناد و  یاــــه  طــــیحم هدارا  هزیگنا و  مــــه  یا ، هماــــنرب نــــینچ  دربــــشیپ  نــــیا  رب  هوــــالع  دوزفا :
رد اـــه  شهوژپ ندـــش  دـــنمفده  هــب  تبـــسن  یراودـــیما  زاربا  اـــب  ناـــیاپ  رد  یمالغ.دـــبلط  یم ار  یلم  یاـــهتیامح  مــه 

یـشهوژپ یاه  هورگ لیکـشت  اـب  رترب ، یملع  یاـه  تیلاـعف راـنک  رد  اـم  دـیتاسا  هللاءاـش  نا  تشاد : راـهظا  اـه ، هاگـشناد
شالت یلم  نالک  حطـس  رد  زین  ام  دـننک و  تکرح  هعماج  تالکـشم  لـئاسم و  لـح  تمـس  هب  روحم ، هماـنرب  دـنمفده و 

.دوش رت  گنررپ زور  هب  زور  ردقنارگ ، یاه  تیفرظ نیا  هب  هجوت  اهتیامح و  ات  مینک 
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ریزو یمـالغ ، روـصنم  رتـکد  روـضح  اـب  ییاـبطابط  همالع هاگشناد  یـــشزومآ  ینارمع و  یاـــه  هژورپ زا  یرادرب  هرهب  نـــییآ 
ناریدــم ناـنواعم و  زا  یعمج  ییاـبطابط و  همالع هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیـسح  رتـکد  یرواـنف ، تاـقیقحت و  مولع ،

، انطع شرازگ  هبییابطابط  همالع هاگشناد  یشهوژپ  ینارمع و  یاه  هژورپ حاتتفا.دش  رازگرب  شزرو  ترازو  مولع و  ترازو 
یــشزرو و موـلع  یندــب و  تـیبرت  هدکــشناد  دــیدج  ناــمتخاس  ییاــبطابط ، همالع هاگـشناد  یموــمع  طــباور  زا  لــقن  هــب 

هاـگتماقا هیدـهم ، دیهـش  یـشزومآ  یتماـقا  عـمتجم  یروـضح و  تروـص  هـب  هاگـشناد  یاـه  هدکـشهوژپ دـیدج  ناـمتخاس 
، یـسایس مولع  قوـقح و  هدکـشناد  یقوـقح  کـینیلک  کولب ۳۳ ،) ) کـیپملا سیـسات  هزاـت  یهاـگباوخ  هعومجم  یا  هرود

موـلع هزوـح  عماـج  هدــنهد  باتــش نـیلوا  و  یزاـجم ) یروـضح و  ) ناــگود یاــه  ســالک  یــسانش ، نـیچ تاــقیقحت  زکرم 
یاه شهوژپ ۀزوح  رد  هبتر  بحاص  یاهروشک  زا  یکی  ناریا  روشک.دـندش  حاتتفا  نیـالنآ  تروص  هب  وگنیمـالف ) ) یناـسنا

اـه و هاگـشناد راذـگرثا  یاـه  تیلاـعف هعومجم  هب  هراـشا  اـب  یرواـنف  تاـقیقحت و  مولع ، ریزو  یمـالغ ، روصنم  رتکدـیملع 
بحاـص تیعقوـم و  بحاـص  ماـن ، بحاـص  یاـهروشک  هـلمج  زا  اـم  زورما  هناتخبــشوخ  تـفگ : روـشک ، یــشهوژپ  زکارم 
تروـص هناـیلاس  یاـه  یدـنب هـبتر  ساـسا  رب  دوزفا : یو.میتـسه  ناـهج  حطــس  رد  یملع  یاـه  شهوژپ هزوـح  رد  هـبترم 

هناتخبـشوخ هدوب و  رادروخرب  یبوخ  هاـگیاج  زا  اـم  روـشک  فـلتخم ، یاـهروشک  یملع  زکارم  درکلمع  صوـصخ  رد  هتفرگ 
میتسه ناهج  یملع  راذگریثأت  هدش و  هتخانش  یاه  هرهچ نایم  رد  یناریا  دیتاسا  زا  یهجوت  لباق  دادعت  روضح  دهاش 

هب بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  یگدنلاب  لاس  یط ۴۲  روشک  یلاع  شزومآ  مهم  لمأت و  لـباق  یاهدرواتـسد  زا  یکی  نیا  هک 

سیئر سیئر مولع  وو   مولع ریزو   ریزو روضح   روضح اباب   یشزومآ   یشزومآ ینارمع  وو   ینارمع هژورپ   هژورپ ییابطابط   ییابطابط همالع همالع هاگشناد   هاگشناد
ییاطابط ییاطابط همالع همالع هاگشناد   هاگشناد

سیئر یمیلــس ، نیــسح  رتـکد  یرواـنف ، تاـقیقحت و  موـلع ، ریزو  یمـالغ ، روـصنم  رتـکد  روـضح  اــب  ییاــبطابط  همــالع هاگــشناد 
.دش رازگرب  ییابطابط  همالع هاگشناد 
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زکارم اه و  هاگـشناد درکیور  زورما ، هکنیا  نایب  اب  یمـالغ  رتکددور  یم یروحم  هعماـج تمـس  هب  هاگـشناد.دور  یم راـمش 
ناوت ام  یملع  زکارم  هک  تساجب  یراظتنا  نیا  داد : همادا  تسا ، تکرح  رد  یروحم  هعماج تمس  هب  روشک ، یـشهوژپ 
حطـس رد  ام  دوش  یم مالعا  هکنیا  تفگ : یو.دـنهد  ناشن  هنیع  هب  ار  ریثأـت  نیا  دنـشاب و  هتـشاد  هعماـج  رب  یراذـگریثأت 

نیا دوـش و  هدــید  هعماـج  رد  شراــثآ  دــیاب  میرادروـخرب ، یــشهوژپ  یهاگــشناد و  زکارم  رد  یملع  تاــقیفوت  زا  ییــالاب 
.دنتسه تکرح  رد  شریسم  رد  روشک  یاه  هاگشناد قافتا  هب  بیرق  هک  تسا  یدرکیور 

دوــخ یارب  دــیاب  ًاترورــض  یملع  زکارم  اــه و  هاگــشناد هار ، نـیا  رد  تیقفوــم  هـب  یباــیتسد  یارب  هــک  تــسا  مــهم  هــتبلا 
هتـــشاد هماــنرب  فادـــها ، قــقحت  یارب  لــیلد و  روــشک  زا  هــطقن  ره  رد  دوــخ  روــضح  یارب  دـــننک و  فــیرعت  تیرومأـــم 

زورما هناتخبشوخ  داد : همادا  یروانف  تاقیقحت و  مولع ، ریزوتـسا  روحم  هعماج هاگـشناد  ره  زاین  قیقد ، ۀمانرب.دنـشاب 
زکارم دـشر ، زکارم  بلاـق  رد  تسا ، ینوزف  هب  ور  ناشدادـعت  زور  هب  زور  هک  یدـیتاسا  ناـگتخومآ و  شناد  هک  مینیب  یم

هاگـشناد ریـسم  رد  تـکرح  هـب  ندیـشخب  تعرـس  لاـح  رد  یرواـنف  مـلع و  یاـه  کراـپ رواـنف ، یاهدـحاو  هدـنهد ، باـتش 
هب نداد  باتش  یارب  یساسا  یاهزاین  زا  یکی  ناونع  هب  قیقد ، نیعم و  ۀمانرب  کی  فیرعت  زا  یو.دنتسه  روحم  هعماج

هدارا هزیگنا و  مـه  یا ، هماـنرب نـینچ  دربـشیپ  نـیا  رب  هوـالع  دوزفا : درک و  داـی  روـحم  هعماـج  یاـه  هاگــشناد یریگ  لـکش
ار هاگـشناد  یــشهوژپ  یاـه  هورگ لیکــشت.دبلط  یم ار  یلم  یاـه  تیاـمح مـه  و  یــشهوژپ ، یهاگــشناد و  یاـه  طـیحم

راهظا اه ، هاگـشناد رد  اه  شهوژپ ندش  دنمفده  هب  تبـسن  یراودیما  زاربا  اب  نایاپ  رد  یمالغ  رتکددنک  یم رتدـنمفده 
هماـنرب دـنمفده و  یــشهوژپ  یاـه  هورگ لیکــشت  اـب  رترب ، یملع  یاـه  تیلاـعف راـنک  رد  اـم  دــیتاسا  هللاءاـش  نا تـشاد :

اهتیامح و ات  مینک  شالت  یلم  نالک  حطـس  رد  زین  ام  دـننک و  تکرح  هعماج  تالکـشم  لـئاسم و  لـح  تمـس  هب  روحم ،
هاگشناد شزرو  ۀدکــــشناد  سیــــسأت  تلع.دوــــش  رت  گــــنررپ زور  هـــب  زور  ردــــقنارگ ، یاــــه  تـــیفرظ نــــیا  هــــب  هجوــــت 

نیا تـسا  نـکمم  درک : راـهظا  مـسارم  نـیا  رد  یئاــبطابط  همالع هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیـسح  رتکدییابطابط  همالع
مولع شهوژپ  هزوح  رد  یدـیدج  متـسیسوکا  ارچ  یـشزرو و  موـلع  یندـب و  تیبرت هدکـشناد  ارچ  هک  دوـش  حرطم  لاوـس 

.دراد دوجو  روشک  رد  یندب  تیبرت  هدکشناد  یدایز  دادعت  هک  یلاح  رد  مه  نآ  تسا  هدش  داجیا  یشزرو 
تـالوحت باــتزاب  هـک  تـسا  یا  هزوـح نـیا  هـک  مـینیب  یم میــشاب  هتــشاد  شزرو  هزوـح  هـب  یرت  قـیمع هاــگن  میهاوـخب  رگا 

ندش یناهج  تایلجت  نیرتمهم  زا  یکی  هک  میتسه  نآ  دـهاش  زورما  دوزفا : یو.دوش  یم هدـید  نآ  رد  روشک  یعامتجا 
.تسا شزرو  هزوح  رد 

یاهدرادناتسا ساسارب  ار  نام  همانساسا میتسه  روبجم  لابتوف ، ینعی  ام  شزرو  هزوح  نیرتروهـشم  رد  ًالثم  هک  یتقو 
هیامرس اهدرایلیم  تسا  نکمم  للملا ، نیب  قوقح  هصرع  رد  یـشزرو  دادرارق  ندش  نییاپ  الاب  ای  مینک و  میظنت  یناهج 
شزرو ۀزوــح  رد  یناــهج  ۀــصرع  دراو.تـسا  هزوــح  نــیا  تــیمها  هدــنهد  ناــشن  دــنک ، یم اــج  هباــج  ار  روــشک  تورث  و 
یتلود داـهن  چـیه  طـسوت  هک  دور  یم هناـشن  ندـش  یکیپملا  یوس  هب  اـم  یاهدرادناتـسا  داد : همادا  یمیلس  رتکدمیدش 

رد ندـش  یناـهج  هصرع  دراو  اـم  ینعی  دراذـگ ، یم رثا  اـم  ۀـعماج  فلتخم  یاـه  هیـال رد  اـه  نیا ۀـمه  دوش و  یمن لرتـنک 
هب شزرو  هزوـح  اـب  یگناـگیب  لـیلد  هب  ًاـضعب  هکنیا  هـب  هراـشا  اـب  یئاـبطابط  همالع هاگشناد  سیئر  . میا هدـش شزرو  هزوـح 

، مینک یم تیادـه  هعماـج  نـطب  تمـس  هـب  ار  یداـیز  یاـه  شنت اـی  میوـش و  یم گرزب  یاـه  قـیلعت راـچد  یـشناد  ظاـحل 
یعامتجا و یاـه  تیلاـعف هصرع  دنتـسه و  یـشزرو  یاـه  تیلاـعف یعاـمتجا ، طاـشن  رد  راذـگرثا  هصرع  نیرتمهم  تفگ :

داـصتقا رد  یعماـج  حرط  دــنمزاین.تسا  هدروـخ  هرگ  نآ  هـب  دراد و  شزرو  اـب  یگنتاـگنت  طاـبترا  اــم  هعماــج  یــسانشناور 
لاـس لوـط  رد  ناـموت  دراـیلیم  نارازه  هک  مـینیب  یم یداـصتقا  ۀـصرع  رد  درک : ناـشنرطاخ  هـمادا  رد  یومیتـسه  شزرو 

ام داصتقا  هعماج  یعون  هب  ینعی  میـشاب  هتـشاد  ینیعم  دـمآرد  هکنآ  نودـب  تسا  روشک  شزرو  یمـسر  یاـه  هزوح یارب 
میرادـن و هعماج  رد  شزرو  داصتقا  یارب  یعماج  حرط  ام  دوزفا : یمیلس  رتکد.دمآرد  داصتقا  هن  تسا  فرصم  داصتقا 

دیاـب شزرو  یاـه  هدکـشناد.مینزب هرگ  شهوژپ  شزوـمآ و  هصرع  اـب  ار  شزرو  هزوـح  هک  میتـسه  نـیا  دـنمزاین  تدـش  هـب 
داهنـشیپ هدنب  درک : ناشنرطاخ  همادا  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئردنشاب  هتـشاد  شزرو  ترازو  اب  لباقتم  طابترا 

هک دـندروآ  دوـجو  هـب  یمویـسرسنک  کـی  گرزب ، یاـه  هاگـشناد رد  یـشزرو  یاـه  هدکـشناد اـه و  هاگــشهوژپ هـک  مـهد  یم
روشک و یـشزرو  لئاسم  تخانـش  نآ  ۀژیوراک  دـشناب و  هتـشاد  ناناوج  شزرو و  ترازو  مولع و  ترازو  اـب  یکیدزن  طاـبترا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۴طباور 



تدــم هاـتوک  رد  یدوز و  هـب  دــیاش  درک : ناــیب  یمیلس  رتکد.دــشاب  شهوژپ  قـیرط  زا  اـه  نآ یاـه  لــح  هار  ندرک  ادــیپ 
.میهد صاصتخا  روشک  یشزرو  یاهزاین  تمس  هب  ًالماک  ار  نایوجشناد  یاه  هلاسر اه و  همان نایاپ  میناوتب 

زاـغآ هزوح  نیا  نادنمـشناد  زا  دـیاب  دـشاب  هتـشادن  دوـجو  اـم  شزرو  رد  یرگـشاخرپ  فـالتخا و  گـنهرف  میهاوـخ  یم رگا 
نیا هرامــش ۲  سیدرپ  میناوـتب  میتـسه  راودــیما  تـفگ : ناـیاپ  رد  یو.مـیهد  یرــست  یــشزرو  هعماـج  هـب  دــعب  مـینک و 

.میناسرب مامتا  هب  یدوز  هب  ار  هدکشناد 
.دنک یم ادیپ  نایاپ  زورما  مداد ، مولع  ترازو  هب  هاگشناد  هعسوت  یارب  هدنب  لاس ۹۲  هک  یا  همانرب

ققحم هماـنرب  نـیا  زورما  مـینک و  هفاــضا  یــشهوژپ  یــشزومآ  تحاــسم  هـب  عـبرم  رتـم  رازه  هـک ۶۰  میتـشاد  هماـنرب  اـم 
بیبـح رتـکد  مسارم ، نـیا  یادـتبا  رد  تـسا  ینتفگییاـبطابط  همالع هاگشناد  شزرو  ۀدکــشناد  ۀراـبرد  تارظن  نایب.دـش 
عباــنم تیریدــم  هعــسوت و  نواــعم  رگراــک ، یلعمــالغ  رتـکد  یــشزرو و  موـلع  یندــب و  تـیبرت  هدکــشناد  سیئر  یرنه ،

نیا یاــه  تیلاــعف  یــشزرو و  موـلع  یندــب و  تـیبرت  هدکــشناد  دــیدج  ناــمتخاس  ثادــحا  دــنور  زا  یــشرازگ  هاگــشناد 
نیا ناگتخومآ  شناد  زا  ناریا  جنرطش  گرزب  داتسا  یماقم ، مئاق  ناسحا  رتکد  مسارم ، نایاپ  رد.دنداد  هئارا  هدکشناد 

هجیتن نیرتهب  و   ) هدروآ تسد  هب  ار  یناهج  هصرع  رد  یزادناریت  هتـشر  رد  لادم  نیرتشیب  هک  یدـمحا  ههلا  هدکـشناد و 
نیا یارتـکد  ۀرود  یوجـشناد  رـضاح  لاـح  رد  و  هدروآ ) تسد  هب  ناریا  یارب  کـیپملا  رد  یـشزرو  هتـشر  نـیا  خـیرات  رد  ار 

هاگشناد شزرو  هدکـشناد  یدـیلک : تاملک.دـنتخادرپ  دوـخ  ۀدکـشناد  اـب  طاـبترا  رد  ناـشتارظن  ناـیب  هـب  تـسا  هدکـشناد 
: یراذـــگ کارتشاهدکـــشهوژپ  یـــشزومآ  یاــه  هژورپ ینارمع  یاــه  هژزورپ ییاــبطابط  همـالع هاگـشناد  ییاــبطابط  همالع

https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۹۹۴۹
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امیس ادص و  یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

رد زورما  هک  یشزرو  یـشهوژپ و  یـشزرو ، یاه  هژورپ زا  یرادرب  هرهب  نیئآ  رد  یمیلس  نیـسح  رهم ، راگنربخ  شرازگ  هب 
هدکـشناد ارچ  هک  دوش  حرطم  لاوس  نیا  تسا  نکمم  درک : راهظا  دش ، رازگرب  ییابطابط  همالع  یندـب  تیبرت  هدکـشناد 

دادعت هک  یلاح  رد  مه  نآ  تسا  هدش  داجیا  یـشزرو  مولع  شهوژپ  هزوح  رد  یدـیدج  متـسیسوکا  ارچ  یندـب و  تیبرت 
.دراد دوجو  روشک  رد  یندب  تیبرت  هدکشناد  یدایز 

تـالوحت باــتزاب  هـک  تـسا  یا  هزوـح نـیا  هـک  مـینیب  یم میــشاب  هتــشاد  شزرو  هزوـح  هـب  یرت  قـیمع هاــگن  میهاوـخب  رگا 
.دوش یم هدید  نآ  رد  روشک  یعامتجا 

.تسا شزرو  هزوح  رد  ندش  یناهج  تایلجت  نیرتمهم  زا  یکی  هک  میتسه  نآ  دهاش  زورما  دوزفا : یو 
ساـــسارب ار  ناـــم  همانـــساسا  میتـــسه  روـــبجم  لاـــبتوف ، ینعی  اـــم  شزرو  هزوـــح  نیرتروهــــشم  رد  ًـــالثم  هـــک  یتـــقو 

تـسا نکمم  لـلملا ، نیب  قوـقح  هصرع  رد  یـشزرو  دادرارق  ندـش  نییاـپ  ـالاب  اـی  مینک و  مـیظنت  یناـهج  یاهدرادناتـسا 
.تسا هزوح  نیا  تیمها  هدنهد  ناشن  دنک ، یم اج  هباج  ار  روشک  تورث  هیامرس و  اهدرایلیم 

لرتـنک یتــلود  داــهن  چــیه  طــسوت  هـک  دور  یم هناــشن  ندــش  یکیپــملا  یوـس  هـب  اــم  یاهرادناتــسا  داد : هـمادا  یمیلس 
هزوـح رد  ندـش  یناـهج  هصرع  دراو  اـم  ینعی  دراذـگ ، یم رثا  اـم  هعماـج  فـلتخم  یاـه  هیـال رد  اـه  نیا  همه  دوـش و  یمن

. میا هدش  شزرو 

دشدش هفاضا   هفاضا همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یشهوژپ   یشهوژپ یشزومآ   یشزومآ تحاسم   تحاسم هبهب   عبرم   عبرم رتم   رتم رازه   رازه   ۶۰۶۰

نیا زورما  مینک و  هفاضا  یشهوژپ  یشزومآ  تحاسم  هب  عبرم  رتم  رازه  هک ۶۰  میتشاد  همانرب  ام  تفگ : همالع  هاگشناد  سیئر 
.دش ققحم  همانرب 

 

https://www.mehrnews.com/news/5146627/%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5146627/%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF


راـچد یـشناد  ظاـحل  هب  شزرو  هزوـح  اـب  یگناـگیب  لـیلد  هـب  ًاـضعب  هـکنیا  هـب  هراـشا  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 
هـصرع نیرتمهم  تفگ : مینک ، یم تیادـه  هعماج  نطب  تمـس  هب  ار  یدایز  یاه  شنت ای  میوش و  یم گرزب  یاه  قیلعت

ام هعماج  یـسانشناور  یعاـمتجا و  یاـه  تیلاـعف هصرع  دنتـسه و  یـشزرو  یاـه  تیلاـعف یعاـمتجا ، طاـشن  رد  راذـگرثا 
.تسا هدروخ  هرگ  نآ  هب  دراد و  شزرو  اب  یگنتاگنت  طابترا 

یاه هزوح لونرت  لاس ، لوط  رد  ناموت  درایلیم  نارازه  هک  مینیب  یم یداـصتقا  هصرع  رد  درک : ناـشنرطاخ  همادا  رد  یو 
فرـصم داصتقا  ام  داصتقا  هعماج  یعون  هب  ینعی  میـشاب  هتـشاد  ینیعم  دمآرد  هکنآ  نودـب  تسا  روشک  شزرو  یمـسر 

.دمآرد داصتقا  هن  تسا 
ار شزرو  هزوح  هک  میتسه  نیا  دـنمزاین  تدـش  هب  میرادـن و  هعماج  رد  شزرو  داصتقا  یارب  یعماج  حرط  ام  دوزفا : یو 

.مینزب هرگ  شهوژپ  شزومآ و  هصرع  اب 
یاه هدکـشناد اه و  هاگـشهوژپ هک  مهد  یم داهنـشیپ  هدـنب  درک : ناشنرطاخ  همادا  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 

شزرو و ترازو  مولع و  ترازو  اب  یکیدزن  طابترا  هک  دـندروآ  دوجو  هب  یمویـسرسنک  کی  گرزب ، یاه  هاگـشناد رد  یـشزرو 
شهوژپ قیرط  زا  اه  نآ یاه  لح  هار  ندرک  ادیپ  روشک و  یشزرو  لئاسم  تخانـش  نآ  هژیو  راک  دشاب و  هتـشاد  ناناوج 

.دشاب
تمـس هب  ًالماک  ار  نایوجـشناد  یاه  هلاسر اه و  همان نایاپ  میناوتب  تدـم  هاتوک  رد  یدوز و  هب  دـیاش  درک : ناـیب  یمیلس 

.میهد صاصتخا  روشک  یشزرو  یاهزاین 
زاـغآ هزوح  نیا  نادنمـشناد  زا  دـیاب  دـشاب  هتـشادن  دوـجو  اـم  شزرو  رد  یرگـشاخرپ  فـالتخا و  گـنهرف  میهاوـخ  یم رگا 

.میهد یرست  یشزرو  هعماج  هب  دعب  مینک و 
.میناسرب مامتا  هب  یدوز  هب  ار  هدکشناد  نیا  هرامش ۲  سیدرپ  میناوتب  متسه  راودیما  تفگ : نایاپ  رد  یو 

.دنک یم ادیپ  نایاپ  زورما  مداد ، مولع  ترازو  هب  هاگشناد  هعسوت  یارب  هدنب  لاس ۹۲  هک  یا  همانرب
.دش ققحم  همانرب  نیا  زورما  مینک و  هفاضا  یشهوژپ  یشزومآ  تحاسم  هب  عبرم  رتم  رازه  هک ۶۰  میتشاد  همانرب  ام 
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ناراگنربخ هاگشاب  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / مولع  ترازو   

یرادا نواـعم  روپرظن ، رتـکد  یهارمه  اـب  زورما  رهظ  هک  نییآ  نیا  رد  مولع ، ترازو  یمومع  طـباور  لـک  هرادا  شرازگ  هب 
رد ییابطابط  همالع  هاگشناد  نانواعم  سیئر و  ناناوج و  شزرو و  ترازو  نانواعم  ترازو ، نیا  عباـنم  تیریدـم  یلاـم و 
اه هاگشناد راذگریثات  یاه  تیلاعف هعومجم  هب  هراشا  اب  یمالغ  روصنم  رتکد  دش ، رازگرب  هاگـشناد  نیا  سیدرپ ۲  لحم 
ملع و هزوح  رد  تیعقوـم  ماـن و  بحاـص  یاـهروشک  هلمج  زا  اـم  روـشک  زورما  تشاد : راـهظا  روـشک ، یـشهوژپ  زکارم  و 

یملع زکارم  درکلمع  صوـصخ  رد  یللملا  نـیب هناــیلاس  یاــه  یدــنب هـبتر ساــسا  رب  تـسا و  ناــهج  حطــس  رد  شهوژپ 
زکارم رد  یملع  تاــقیفوت  راـــثآ  هــکنیا  ناـــیب  اـــب  موــلع  ریزو.تــسا  رادروــخرب  یبوــخ  هاـــگیاج  زا  فــلتخم ، یاـــهروشک 
قاـفتا هـب  بـیرق  هـک  تـسا  یدرکیور  نـیا  دوزفا : دـشاب ، هتـشاد  دوـمن  هعماـج  حطـس  رد  دـیاب  یــشهوژپ  یهاگــشناد و 

.دننک یم تکرح  ریسم  نیا  رد  روشک  یاه  هاگشناد
دننک فیرعت  تیرومأم  دوخ  یارب  دـیاب  هار ، نیا  رد  تیقفوم  هب  یبایتسد  یارب  یلاع  شزومآ  زکارم  اـه و  هاگـشناد هتبلا 

تسا تسا تکرح   تکرح ردرد   یروحم   یروحم هعماج   هعماج تمس   تمس هبهب   یشهوژپ ، ، یشهوژپ زکارم   زکارم اهاه  وو   هاگشناد هاگشناد درکیور   درکیور

زورما تفگ : ییابطابط  همالع  هاگـشناد  یـشزومآ  ینارمع و  یاه  هژورپ زا  یرادرب  هرهب  نییآ  رد  یرواـنف  تاـقیقحت و  مولع ، ریزو 
...یشهوژپ یشزومآ ، زکارم  اه و  هاگشناد درکیور 

 

https://www.msrt.ir/fa/news/60109/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.msrt.ir/fa/news/60109/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


: تفگ همادا  رد  یو.دنـشاب  هتـشاد  هماـنرب  ناشفادـها ، قـقحت  یارب  لـیلد و  روـشک  زا  هطقن  ره  رد  دوـخ  روـضح  یارب  و 
تمس هب  روحم ، همانرب دنمفده و  یشهوژپ  یاه  هورگ لیکشت  اب  رترب ، یملع  یاه  تیلاعف رانک  رد  اه  هاگـشناد دیتاسا 

یاـه طـیحم هدارا  هزیگنا و  مـه  ییاـه ، هماـنرب نـینچ  دربـشیپ  هـتبلا  هـک  دــننک  تـکرح  هعماـج  تالکــشم  لـئاسم و  لــح 
روضح دـهاش  هناتخبـشوخ  هکنیا  ناـیب  اـب  یمـالغ  رتکد.دـبلط  یم ار  یلم  یاـه  تیاـمح  مه  و  یـشهوژپ ، یهاگـشناد و 
راـهظا میتـسه ، ناـهج  یملع  راذــگریثأت  هدــش و  هتخانــش  یاـه  هرهچ ناـیم  رد  یناریا  دــیتاسا  زا  یهجوـت  لــباق  دادــعت 
یزوریپ زا  سپ  یگدنلاب  لاس  یط ۴۲  روشک ، یلاع  شزومآ  مهم  لمأت و  لباق  یاهدرواتـسد  زا  یکی  مهم  نیا  تشاد :
دیتاسا ناگتخومآ و  شناد زورما  هک  تسا  یتخبـشوخ  یـسب  یاج  دوزفا : مولع  ریزو.دور  یم رامـش  هب  یمالـسا  بالقنا 

هب ندیـشخب  تعرـس  لاح  رد  یروانف  ملع و  یاه  کراپ روانف ، یاهدحاو  هدنهد ، باتـش  زکارم  دشر ، زکارم  بلاق  رد  ام 
هرامـش ۲ یاه  نامتخاس مولع ، ریزو  نییآ  نیا  رد  تسا ؛ رکذ  نایاش.دنتـسه  روحم  هعماج  هاگـشناد  ریـسم  رد  تکرح 

مولع هدکـشهوژپ  یعامتجا ، یراذگتـسایس  تاعلاطم و  هدکـشهوژپ  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یتخانـش  مولع  زکرم 
حاــتتفا ار  هاگــشناد  نــیا  تاــطابترا  گــنهرف و  هاگــشهوژپ  یناــسنا و  موــلع  لوــحت  هاگــشهوژپ  یتسردــنت ، یــشزرو و 

مولع عماج  هدنهد  باتش نیلوا  یسانش ، نیچ زکرم  یسایس ، مولع  قوقح و  هدکشناد  یقوقح  کینیلک  نینچمه.درک 
شزومآ  ) یکینورتـکلا یاهدـحاو  یریگداـی  زکرم  هیدـهم و  دیهـش  یتماـقا  یـشزومآ  عمتجم  و  وگنیمـالف )  ) روشک یناـسنا 

.ر.دندش حاتتفا  نیالنآ  تروص  هب  مولع  ریزو  روضح  اب  زین  هاگشناد  نیا  نانابز ) یسراف  ریغ  هب  یسراف  نابز 
.ن ب ۴۵ /

ش ۵۸
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زوین رگراک  یلصا : عبنم   ۲۳۰۰۰  رگید  عبنم   ۵   ۰   ۰   / انسیا   

ناـنکراک شیازفا  هـب  طوـبرم  همانــشخب  درک : راـهظا  بـلطم  نـیا  ناـیب  نمــض  رگراـک  یلعمـالغ  رتـکد  انــسیا ، شرازگ  هـب 
نتم نآ  وریپ  هـک  هدــش  غــالبا  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  هــب  یرواــنف  تاــقیقحت و  موــلع ، ترازو  زا  یملع  تــئیهریغ 

ضحم هـب  میتـسه و  هبوـصم  نـیا  غـالبا  رظتنم  دــش و  بوـصم  هاگــشناد  یاـنما  تـئیه  رد  قوـقح  شیازفا  تساوـخرد 
.دش دهاوخ  رداص  زین  دیدج  ماکحا  غالبا ،

تئیه یاضعا  یاه  همان نایاپ یرواد  تیاده و  قیقحتلا ، قح  سیردتلا ، قح  تخادرپ  رظن  زا  درک : دیکات  همادا  رد  یو 
.تسا ورشیپ  تخادرپ و  رد  ریخات  نودب  یاه  هاگشناد  وزج  یئابطابط  همالع هاگشناد  یملع ،

هک میا  هدرک  شالت  مه  هنیمز  نیا  رد  دراد  دوجو  روشک  رد  یلاـم  یداـصتقا و  یاـه  هنیمز  رد  هک  ییاهدودـحم  دوجو  اـب 
.دنوش تخادرپ  عقوم  هب  ...و  اه  سیردتلا قح  قوقح 

یاـه یراـک هفاـضا عـقوم  هـب  تـخادرپ  درک : ناــشنرطاخ  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  عباـنم  تیریدــم  هعــسوت و  نواــعم 
رد هاگـشناد  مرتـحم  سیئر  یاهدـیکات  یلاـم و  یاـه  تیدودـحم  مغر  یلع  هک  تـسا  یرگید  ۀـغدغد  زین  یرادا  ناـنکراک 

.دنوش یم  تخادرپ  هام  ره  رد  بترم  مه  اه  یراک هفاضا میرادن و  یریخات  مه  هنیمز  نیا 
یملع و تئیه  یاضعا  یلیمکت  ۀـمیب  یارب  هنارای  ناموت  درایلیم  دودح ۲  هام ۱۳۹۹  ید  نایاپ  ات  رگراک ، رتکد  ۀـتفگ  هب 

.تسا زور  هب  ًابیرقت  هزوح  نیا  رد  ناراکمه  هب  تامدخ  ۀئارا  تسا و  هدش  تخادرپ  هاگشناد  یرادا 

دشدش بیوصت   بیوصت ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد نانکراک   نانکراک قوقح   قوقح شیازفا   شیازفا

همالع هاگـشناد  یرادا  نانکراک  یایازم  قوقح و  شیازفا  بیوصت  زا  یئابطابط  همالع هاگـشناد  عبانم  تیریدـم  هعـسوت و  نواـعم 
.داد ربخ  هاگشناد  نیا  یانما  تئیه  ۀسلج  رد  یئابطابط 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۷طباور 

https://www.isna.ir/news/99112618884/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99112618884/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF


هک یتامدخ  یراکنامیپ و  یاه  تکرش  اب  طابترا  رد  درک : دیکات  یو  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  یمومع  طباور  شرازگ  هب 
ات مینک  تخادرپ  ار  اهنآ  تاقوعم  اه و  یهدـب  هک  میا  هدرک  ار  دوخ  شالت  مامت  هک  تفگ  دـیاب  دـننک  یم  راک  هاگـشناد  اب 

.دنوشن دراو  یلام  راشف  ررض و  اه  تکرش  نیا  هب 
یورین تامدـخ  ناربج  ناـنکراک و  یاـیازم  قوقح و  فاـفک  یتـح  تلود  یمومع  هجدوب  لـحم  زا  هاگـشناد  مهـس  لاـسما 

، هاگـشناد یـصاصتخا  یاهدـمآرد  شیازفا  ییوج و  هفرـص  عبانم ، ۀـنیهب  تیریدـم  اـب  یلو  داد  یمن  ار  هاگـشناد  یناـسنا 
.تسا هدش  تخادرپ  زین  هاگشناد  ناراکنامیپ  تابلاطم  مامت  ًابیرقت 

دودعم زا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  درک : حیرصت  نایاپ  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  عبانم  تیریدم  هعسوت و  نواعم 
ینارمع یاه  هژورپ  هب  طوبرم  روما  مامت  لاس ۱۳۹۹  رد  صوصخ  هب  خیرات و  نیا  ات  هک  تسا  روشک  رد  ییاه  هاگشناد 

هنازخ دانـسا  دصرد  زا ۹۹  شیب  هک  یوـحن  هـب  هدرک  تـخادرپ  تیریدـم و  یمالـسا ، ۀـنازخ  دانـسا  یاـکتا  هـب  ار  هاگـشناد 
.دوش یم  بوسحم  دروکر  کی  دوخ  عون  رد  تسا و  هدش  بذج  هاگشناد  نیا  هب  یصیصخت 

مایپ یاهتنا 

۲۸۲۸
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۰۲

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / راک  رازاب   

ایناپسا و یاه  هاگشناد  هب  نایوجـشناد  مازعا  نوچ  یتاعوضوم  ایناپـسا  ناریا و  یاه  هاگـشناد  ییامهدرگ  نیتسخن  رد 
هاگـشناد زا  لقن  هب  راکرازاب  شرازگ  هب.دـش  حرطم  شناد  رهـش  رد  ییاـپورا  یرواـنف  ملع و  یاـه  کراـپ  روضح  نینچمه 

یاتسار رد  روشک ، ود  یملع  یهاگشناد و  زکارم  هدنیامن  ایناپسا ۱۶  ناریا و  یاه  هاگشناد تسشن  نیتسخن  رد  نارهت ،
هدـــنیامن یناـــمز ، سوریــــس.دندرک  حرطم  ار  دوـــخ  تارظن  هـــطقن ایناپــــسا  ناریا و  یگنهرف  یملع و  طـــباور  شرتـــسگ 

ناـیب اـب  هماـنرب  نـیا  رد  روـضح  یارب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  توـعد  زا  رکـشت  نمـض  زین  نارهت  هاگـشناد  لـلملا  نـیب
هنیمز رد  ییاهداهنـشیپ  هئارا  هب  تسه ، هدوـب و  هراوـمه  ایناپـسا  ناریا و  یاـه  هاگـشناد نیب  یراـکمه  هب  لـیامت  هـکنیا 

یاه هاگـشناد هب  نایوجـشناد  مازعا  تصرف  ندروآ  مهارف  یو.تخادرپ  ییایناپـسا  یاـه  هاگـشناد اـب  یراـکمه  شرتسگ 
، دودـحم دادـعت  هب  هاگـشناد  تسایر  سروب  قیرط  زا  ییایناپـسا  نایوجـشناد  شریذـپ  یتاعلاطم ، تصرف  یارب  ایناپـسا 

یاــهراکهار هــلمج  زا  ار  کرتــشم  یتاـــقیقحت  یاـــه  هرود اـــه و  هژورپ یرازگرب  ســـالپ و  سومـــسارا  حرط  رد  یراـــکمه 
لاــح رد  نارهت  زکرم  رد  هــک  یا  هژورپ ناوــنع  هــب شناد » رهــش   » هــب هراــشا  اــب  نــینچمه  ینامز.درمـــشرب ، یداهنـــشیپ 
ریذــپ ناــکما نارهت  هاگـــشناد  شناد  رهـــش  رد  ار  ییایناپـــسا  ییاــپورا و  یرواــنف  مــلع و  یاــه  کراــپ روــضح  تــسارجا ،

، دــش رازگرب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  تـمه  هـب  هـک  ایناپـسا  ناریا و  یاـه  هاگــشناد ییاـمهدرگ  نیتـسخن  رد.تـسناد 
دیمحلادــبع ایناپــسا ، رد  ناریا  ریفــس  یواقــشق ، نــسح  ناریا ، رد  ایناپــسا  ریفــس  اــیِنپ ، ــال  ِد  زدــنانرف  پــیلف  سیئوــل 

ییاـــبطابط و همالع  هاگـشناد  سیئر  یمیلس ، نیـــسح  رتــکد  یرواــنف ، تاــقیقحت و  موــلع ، ترازو  هدـــنیامن  هدازیلع ،
دنتخادرپ ینارنخس  داریا  هب  روشک  ود  یاه  هاگشناد یاه  هدنیامن

یتاعلاطم یتاعلاطم تصرف   تصرف یارب   یارب ایناپسا   ایناپسا یاه   یاه هاگشناد هاگشناد هبهب   وجشناد   وجشناد مازعا   مازعا

نینچمه ایناپسا و  یاه  هاگشناد  هب  نایوجشناد  مازعا  نوچ  یتاعوضوم  ایناپسا  ناریا و  یاه  هاگشناد  ییامهدرگ  نیتسخن  رد 
.دش حرطم  شناد  رهش  رد  ییاپورا  یروانف  ملع و  یاه  کراپ  روضح 

 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/342950/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/342950/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C


۲۸۲۸
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۴۲



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/anjoman-siyasi کنیل هب  همانرب  نیا  رد  تکرـش  تهج  دـنناوت  یم  نادـنم  هقالع   
.دننک هعجارم 

هدکـشناد یملع  تئیه  وضع  ناـیرتشا ـ  ثرموـیک  رتـکد  روـضح  اـب  تسـشن  نیا  انـسیا ، نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
قوقح هدکـشناد  یملع  تئیه  وضع  یدرکهد ـ  هداز  ینامحر اضردـیمح  رتکد  نارهت و  هاگـشناد  یـسایس  مولع  قوقح و 
یاضف رد  یزاجم و  تروص  هب  ات ۱۷  تعاس ۱۵  هام  نمهب هبنش ۲۸  هس زور  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  یسایس  مولع  و 

.دوش یم  رازگرب  مور  یاکسا 
https://meeting.atu.ac.ir/ch/anjoman-siyasi کنیل هب  همانرب  نیا  رد  تکرـش  تهج  دـنناوت  یم  نادـنم  هقـالع 

.دننک هعجارم 
مایپ یاهتنا 

۲۸۲۸
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۳۴



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

: یـــسیلگنا هـــب   ) یتابـــساحم یـــسانش  ناـــبز اـــی  یـــشنایار  یــــسانش  ناـــبز انــــسیا ، نایوجــــشناد  هاگــــشاب  شرازگ  هـــب   
رتویپماک و مولع  رتویپماـک ، یـسدنهم  شزیمآ  زا  هک  تسا  یا  هتـشرانیب یا  هزوح ( CL ای  Computational Linguistics

.تسا هدمآ  دیدپ  یسانش  نابز

رد رگید  مـین  رتویپماـک و  موـلع  یـسدنهم و  هزوـح  رد  دـننارذگ  یم هتـشر  نـیا  نایوجــشناد  هـک  یــسورد  زا  یمین  اـبیرقت   
.تسا یسانش  نابز هنیمز 

، هنایار یضایر و  رامآ ، هدکـشناد  نیون  یتابـساحم  مولع  یـشهوژپ  هورگ  وضع  ینارحب ـ  دمحم  رتکد  هئارا  اب  هاگراک  نیا   
.دوش یم رازگرب  یزاجم  تروص  هب  تعاس ۱۷:۳۰  هامدنفسا  هبنشراهچ ۱۳ 

«« لاتیجید لاتیجید تسیز   تسیز کیتارکومد   کیتارکومد ریغ   ریغ کیتارکومد  وو   کیتارکومد یاه   یاه هیوس هیوس  » » تسشن تسشن

« لاتیجید تسیز  کیتارکومد  ریغ  کیتارکومد و  یاه  هیوس  » تسـشن ییابطابط  همـالع  هاگـشناد  یـسایس  مولع  یملع  نمجنا 
.دنک یم رازگرب  ار 

یشنایار یشنایار یسانش   یسانش نابز نابز ربرب   یدمآرد   یدمآرد

یگتفه یاهرانیبو  هلمج  زا  یشنایار » یـسانش  نابز رب  یدمآرد   » رانیبو ییابطابط ، همالع  هاگـشناد  یـسانش  نابز یملع  نمجنا 
.دنک یم  رازگرب  ار  یسانش  نابز

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۹طباور 

https://www.isna.ir/news/99112820925/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://www.isna.ir/news/99112820925/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://www.isna.ir/news/99112820790/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99112820790/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C


: یـــسیلگنا هـــب   ) یتابـــساحم یـــسانش  ناـــبز اـــی  یـــشنایار  یــــسانش  ناـــبز انــــسیا ، نایوجــــشناد  هاگــــشاب  شرازگ  هـــب 
رتویپماک مولع  رتویپماـک ، یـسدنهم  شزیمآ  زا  هک  تسا  یا  هتـشرانیب یا  هزوح ( CL ای  Computational Linguistics

.تسا هدمآ  دیدپ  یسانش  نابز و 
.تسا تابساحم »  » یانعم هب  یسراف  نابز  رد  شنایار »  » هژاو

یارب سپــس  دــننک و  یم تاـملک  یناوارف  یاـهرادرب  هـب  لیدــبت  ار  فـلتخم  یاـه  نـتم ــالومعم  هتــشر  نـیا  نارگــشهوژپ 
.دنهد یم ماجنا  اهرادرب  نیا  یور  رب  ار  مزال  تابساحم  ناشرظندروم  هجیتن  هب  ندیسر 

.دنیوگ یم یتابساحم »  » ای یشنایار »  » یسانش نابز نآ  هب  هک  تسا  تهج  نیا  زا 
رد رگید  مـین  رتویپماـک و  موـلع  یـسدنهم و  هزوـح  رد  دـننارذگ  یم هتــشر  نـیا  نایوجــشناد  هـک  یــسورد  زا  یمین  اـبیرقت 

.تسا یسانش  نابز هنیمز 
، هنایار یـضایر و  رامآ ، هدکـشناد  نیون  یتابـساحم  مولع  یـشهوژپ  هورگ  وضع  ینارحب ـ  دمحم  رتکد  هئارا  اب  هاگراک  نیا 

.دوش یم رازگرب  یزاجم  تروص  هب  تعاس ۱۷:۳۰  هامدنفسا  هبنشراهچ ۱۳ 
.دش دهاوخ  هتشاذگ  کارتشا  هب  یدوز  هب  هسلج  هب  دورو  کنیل 

مایپ یاهتنا 

۲۸۲۸
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۱۱۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

.میوشن نارحب  راچد  لئاسم  اب  ههجاوم  رد  دوش  یم ثعاب  هعماج  یاهراتخاس  حالصا 
، رادـیاپ ۀعـسوت  هب  هعماـج  ندیـسر  ۀـمزال  تسا و  هعماـج  ره  یاـه  ترورـض زا  یکی  رادـیاپ  هعـسوت  ریـسم  رد  یریگرارق 

تـسشن اـنطع ، شرازگ  هب.میتسه  هعماـج  رتهب  ۀرادا  یارب  اـهنآ  یراـکمه  کـمک و  دـنمزاین  نیارباـنب  تسا ، ییارگ  هبخن
هاگشناد تـمه  هـب  ناتــسناغفا » ناریا و  نادنمــشیدنا  یوـگو  تـفگ شیاـمه  نیموـس  تـالاقم  هعوـمجم  زا  ییاــمنور  »

.دش رازگرب  طخرب  تروص  هب  نمهب   ۲۷ هبنشود ، ناتسناغفا ، نادنمشیدنا  یراکمه  اب  ییابطابط  همالع
رد ییابطابط ، همالع هاگشناد  یـسایس  مولع  رایداتـسا  تسرپ ، نید زئاـف  رتکدناتـسناغفا  ناریا و  ناـیم  یراـکمه  موادـت 

یملع یاه  شهوژپ موادت  لابند  هب هتـشذگ  یاه  لاس لوط  رد  ییابطابط  همالع هاگشناد  تفگ  نارنخـس  نیلوا  هاگیاج 
.تسا ناتسناغفا  روشک  یراکمه  اب 

.تشاد گنهرف  رب  یرثوم  شقن  هک  تفرگ  لکش  نآ » تاعبت  وگو و  تفگ  » ۀرابرد ثحب  تسخن  ۀرود 
.دش رازگرب  ترجاهم »  » عوضوم اب  ناتسناغفا  رد  مود  ۀرود 

، مینک رازگرب  یروضح  تروص  هب  ار  نآ  میتـسناوتن  اـنورک  تلع  هب  یلو  تسا  هعـسوت »  » روـحم اـب  وـگو  تفگ موـس  ۀرود 
تالاقم هعومجم   » باتک زا  ییامنور  ۀناهب  هب.درک  میهاوخ  رازگرب  ار  هعسوت  شیامه  انورک  نارحب  لح  زا  سپ  نیاربانب 

.دش رازگرب  باتک  نیا  زا  ییامنور  تسشن  ناتسناغفا ،» ناریا و 
هک درک  ناشنرطاخ  هعسوت ، دروم  رد  ناتسناغفا  ناریا و  نادنمشیدنا  یوگو    تفگ رود  نیموس  عوضوم  هب  هراشا  اب  یو 

مهمه هبهب   هعسوت   هعسوت .دشاب   .دشاب روشک   روشک طیارش   طیارش اباب   گنهامه   گنهامه دیاب   دیاب هبناج  وو   هبناج همه همه رادیاپ ، ، رادیاپ دیاب   دیاب هعسوت   هعسوت
.تسا .تسا هتسویپ   هتسویپ

مه هب  هعـسوت  .دشاب  روشک  طیارـش  اب  گنهامه  نزاوم ، ...و ،  یناسنا  یگنهرف ، یاه  هزوح رد  هبناج  همه رادیاپ ، دـیاب  هعـسوت 
یگتفای هعسوت  صخاش  وگو  تفگ .تسا  هتسویپ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۰طباور 
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هدـش و شنیزگ  هلاقم   ۱۸ هناریگ ،   تخـس یرواد  زا  سپ  هک  دوب  هدـش  لاـسرا  دروم  نیا  رد  یددـعتم  تـالاقم  هعوـمجم 
نیــسح رتکدتــسا  داـیز  رایــسب  یهاگــشناد  ۀــعماج  هـب  دــیما.تسا  هدــش  رــشتنم  هبناــج  هـمه عماــج و  باــتک  نـیا  رد 

اب تفگ  نارنخـس  نیمود  هاـگیاج  رد  لـلملا ، نیب روما  رد  ناریا  یرواـنف  تاـقیقحت و  - مولع زیو  ماـقم  مئاـق  یلمآرـالاس ،
ناگبخن شقن  هدوب و  اشوک  هتشذگ  لاس  کی  رد  یللملا    نیب تاطابترا  داجیا   رد  هک  ییابطابط  همالع هاگشناد  زا  رکشت 

یگدـیچیپ دـنناوتب  دـیاب  نادنمـشناد  هـک  درک  دـیکأت  نـینچمه  تـسا ، هتـسناد  رتراکـشآ  زور  هـب  زور  یرــشب  عـماوج  رد  ار 
هک درک  هراشا  یـشلاچ  هاگن  ود  هب  ناتـسناغفا  ناریا و  تاطابترا  ۀرابرد  یو.دـننک  لح  ار  ینونک  یاه    شلاچ اـه و    نارحب

، تلم کـی  هعماـج ، کـی  دـیدهت  یرگید  یـساره و  ناتـسناغفا  یـساره و  ناریا  یکی ، دـننک ؛ هجوت  نآ  هب  دـیاب  ناـگبخن 
.دوش هتشادرب  وس  ود  زا  دیاب  هک  موق و ،… کی 

ترازو هک  درک  یراودیما  زاربا  دش و  ناتـسناغفا  ناریا و  گرزب  یاه    هاگـشناد یاسور  نمجنا  داجیا  راتـساوخ  یلمآ  رتکد 
یناتـسناغفا فرط  هب  ار  یناریا  یاـه    هاگـشناد یماـسا  اـه    نآ دـنک و  هجوـت  یزاـسراتخاس  نیا  هـب  ناتـسناغفا  رد  طوـبرم 

لاـثم ناونع  هب  ناتـسناغفا ، ناریا و  یاـه    هاگـشناد کرتشم  هبعـش  داـجیا  راتـساوخ  یو  رگید ، یوس  زا.دـنا    هدرک مـالعا 
.دش اه    هدکشناد اه و    هتشر یخرب  رد  لباک  هاگشناد  اب  ییابطابط  همالع هاگشناد 

یتاـقیقحت یاـهراک  هب  دورو  روشک ، ود  ناـگبخن  هب  لـلملا    نیب شخب  رد  ناریا  موـلع  ترازو  ماـقم  مئاـق  موـس  داهنـشیپ 
  هاگشناد کمک  هب  ناریا  یاه    هاگشناد دنراد ، رارق  یشزومآ  دعب  رد  العف  ناتـسناغفا  یاه    هاگـشناد اریز  تسا ، کرتشم 

لـالج دیـس  رتکدتـسا  هعـسوت  صخاـش  وـگو ، تفگ.دـننک فـیرعت  ار  یتاـقیقحت  یاـه    هژورپ دـنناوت    یم ناتـسناغفا  یاـه 
تیمها : » تــفگ نارنخـــس  نیموــس  هاــگیاج  رد  ییاـــبطابط ، همـالع هاگـشناد  یــشهوژپ  نواـعم  یداـبآزوریف ، یناــقهد

.دوش یم دیلوت  نآ  قیرط  زا  ملع  هک  تسا  وگو  تفگ شیامه ، عوضوم 
.تسا لقع  زا  ییالاب  ۀجرد  وگو  تفگ ییاناوت 

.تسا یگتفای  هعسوت صخاش  وگو  تفگ
.دشاب روشک  طیارش  اب  گنهامه  نزاوم و  یناسنا ، یگنهرف ، یاه  هزوح رد  هبناج  همه رادیاپ ، دیاب  هعسوت 

.تسا هتسویپ  مه  هب  هعسوت 
.دوش هعماج  لماک  ۀعسوت  ببس  دناوت  یم هتفای  هعسوت گنهرف.تسا  هعسوت  فلتخم  تاعبت  زا  تالکشم  زا  یرایسب 

.تسا روطنیمه  مه  هعسوت  دنک  یم ادیپ  یرست  ینماان  تینما و  هک  روط  نامه
هب تهابش  رایسب  زین  یرهاظ  ظاحل  زا  یتح  ناتسناغفا  ناریا و  یلو  تسا  رهاظ  فلتخم  یاهداژن  یاه  یگژیو زا  یکی 

.دنراد مه 
ناریا و کرتـشم  براــجت.تسا  هدــننک  کــمک  رایــسب  ناتــسناغفا  ناریا و  ناــبز  یکیدزن  نـیا  مـهف و  دــنمزاین  وـگو  تـفگ

.دنک داجیا  وگو  تفگ ۀنیمز  دناوت  یم زین  ناتسناغفا 
.درادن دوجو  اموزل  هعسوت  یارب  یدحاو  یوگلا 

.میسرب هعسوت  هب  ات  مینک  هدافتسا  تاکرتشم  زا  میناوت  یم ام 
یا هقطنم ۀعـسوت  ببـس  تیاـهن  رد  دریگب و  تروـص  ییازفا  مـه اـت  تـسا  مـهم  رایـسب  هلئـسم  تـسرد  نییبـت  حیـضوت و 

.میوش
یروحم هعـسوت «. میهد ماجنا  نیا  زا  رتشیب  رایـسب  ار  هعـسوت  ۀـنیمز  میناوتب  ات  میرختفم  ییاـبطابط  همالع هاگشناد  رد 

رد ناتـسناغفا  یمالـسا  یروـهمج  ریفـس  لاوـیل ،  روفغلادـبع  یاقآتــسا  ناتــسناغفا  ناریا و  زا  رتـشیب  تخانــش  دـنمزاین 
تخانش دیاب  میراد  ، وگو    تفگ هب  زاین  روشک ، ود  نیب  طباور  تابـسانم و  داجیا  یارب  تفگ  هاگیاج  نیمراهچ  رد  ناریا  ،

.دشاب هتشاد  روحم    هعسوت تیهام  روشک ، ود  ره  زا  دیدج 
درب هجیتن  کی  هب  ار  روشک  ود  یملع  راک  هک  درک  دیکأت  یسانش ، ناریا  یسانش و  ناتسناغفا  ترورض  هب  هراشا  اب  لاویل 

.دناسر   یم روحم  داصتقا  تابسانم  رد  درب 
ببــس هعماـج  لوحت.میــشاب   هتــشاد  مـه  کرتـشم  عفاــنم  میناوـت    یم کرتـشم ، یاــه    شزرا گــنهرف و  یوـلهپ  رد  اــم 

نارنخــس نـیمجنپ  هاـگیاج  رد  ناتــسناغفا ، رد  ناریا  یمالــسا  یروـهمج  ریفــس  ناـینیما ، رداــهب  رتـکددوش  یم هعــسوت 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۱طباور 



.دهد یم ماجنا  روشک  ود  نایم  هک  تسا  یدنمشزرا  راک  رایسب  ییابطابط  همالع هاگشناد  راک  : » تفگ
.میوشن هجاوم  لکشم  اب  کچوک  لئاسم  رس  رب  هک  میتسه  ییاهراتخاس  دنمزاین  ام 

.تسا هعماج  ره  یاه  ترورض اه و  تساوخ زا  یکی  هعسوت ، یانعم  هب  هعماج  رد  لوحت 
.تسا هعماج  ره  تبثم  ۀتکن  هعسوت 

.دنوش یم عماوج  ۀعسوت  ببس  ناگبخن 
ار هعسوت  یاه  یریذپ بیـسآ دیاب  نارگـشهوژپ.میتسه  اه  هعماج ندرک  هرادا  رتهب  یارب  اهنآ  یراکمه   کمک و  دنمزاین 

.دنزادرپب نآ  هب  دننک و  ییاسانش  هعماج  رد 
.دوش یریگولج  یسررب و  دناوت  یم ناگبخن  تسد  هب  مه  نیا  زاب  هک  تسا  هعماج  نتفاین  هعسوت  ببس  زین  اهدیدهت 

.دننک هلباقم  لئاسم  نیا  اب  دیاب  ناگبخن 
ییارگدرخ ییاـیوپ و  مدـع  ییارگ ، یموق دـیدشت  یموـق ، یاـه  تنوـشخ رگیدـمه ، نتفریذـپن  یبهذـم ، یاـه  یرگ یطارفا

اهنآ هـب  عـجار ناـگبخن  دـیاب  هـک  دنتــسه  یلخاد  یاـه  بیــسآ طـسوتم و … ۀــقبط  فعــض  یفنم ، ییارگ  تنــس یبهذــم ،
.دنشاب نآ  عفر  ددصرد  دننک و  تبحص 

زا دـیاب  لوا  ۀـجرد  رددـننک  کمک  هعماـج  هب  دـیاب  ناگبخن.دـننک  یراـکمه  مه  اـب  دـنناوت  یم ناتـسناغفا  ناریا و  ناـگبخن 
.دنوش ایاضق  نیا  دراو  دیاب  ناگبخن  مینک و  عورش  لخاد 

.دناسر یمن یا  هجیتن هب  ار  ام  نتسشن  ناگناگیب   نارگید و  دیما  هب 
.دنرادرب ماگ  دنراذگب و  وناز  هب  تمه  تسد  دیاب  ناگبخن 

.درک یرکفمه  زین  نآ  ۀرابرد  دیاب  هک  دنتسه  ور  هبور یجراخ   تادیدهت  اب  هعماج  ود  ناگبخن 
رددــشاب داـیز  دــیاب  روـشک  اـب  ناـگبخن  طاـبترا.تسا  کاـنرطخ  رایــسب  ناتــسناغفا  رد  تیباـهو  ۀــشیر  اـب  سرادــم  داـجیا 
.تسا کانرطخ  رایسب  هک  هدمآ  دوجو  هب ناتسناغفا  رد  تیباهو  ۀشیدنا  اب  سرادم  اه و  هاگشناد ۀمزمز  ریخا  یاه  هام

، دوـخ نیا  هک  دـنهد  یم سرد  ناتـسناغفا  رد  دـنوش و  یم تیبرت  دـنور  یم جراـخ  ناتـسبرع و  هـب  ناتـسناغفا  تیناـحور 
.تسا یگرزب  دیدهت 

.دنوش یم اه  هعماج رد  یدایز  تالکشم  ببس  عماوج  رد  یموق و … ینیب  هتوک  ینیب ، رتربدوخ  مک ، عالطا 
ار روشک  ات  دنهد  ماجنا  ار  هعماج  هب  رادشه  اه و  بیسآ هوبنا  مجح  تفایرد  لئاسم ، حیـصحص  تخانـش  دیاب  ناگبخن 

.دننک رود  تالکشم  زا 
.درک دنهاوخ  تواضق  ار  اه  تیقفوم ناگدنیآ  اعطق 

رتکدتـسا هعـسوت  یانبم  رب  وگو  تفگ «. مینک یم لابقتـسا  رایـسب  ام  دـشاب  رتشیب  روشک  ود  نایم  ناگبخن  طابترا  هچره 
وگو تـفگ ترورـض  هـب  دـیکات  اـب  نارنخـس  نیمـشش  هاـگیاج  رد  ناتـسناغفا ، موـلع  یمداـکآ  سیئر  بیکـش ، رهاظلادـبع 

روـشک ود  نـیب  یملع  کرتـشم  یاـهراک  هنافـسأتم  هـک  تـسا  روـشک  ود  یرورــض  یدـنمزاین  یملع ، یاـه    تیلاـعف تـفگ 
دهاش ناتسناغفا ،» ناریا و  تالاقم  هعومجم   » باتک رـشن  اب  دور    یم دیما  هدوب و  دودحم  مولع  یمداکآ  رد  اصوصخم 
موــلع یمداــکآ  هــک  دوزفا  بیکــش  رتکد.میـــشاب  روــشک  ود  نــیب  یـــشهوژپ  یملع و  کرتــشم  یاــه    تیلاــعف ۀعـــسوت 
ناوــنع هـب  یمداــکآ  نـیا  تـسا و  اراد  یگنهرف  یملع و  یاــه    یراــکمه ۀعــسوت  یارب  یگرزب  یاــه    تـیفرظ ناتــسناغفا 

ناریا اـب  یقیقحت  یملع و  کرتشم  یاـه    هژورپ دربشیپ  یارب  ار  دوخ  یگداـمآ  روشک ، رد  یمـسر  یقیقحت  زکرم  نیرتـالاب 
یـسایس موـلع  داتـسا  یلیلخ ، نسحم  رتکددـننیب  یم یداـیز  تراـسخ  گـنج  تـلع  هـب  لـئاح  یاهروشک.دـنک    یم مـالعا 
مهاوــخ ناتــسناغفا  تیعــضو  رب  یهاــتوک  رورم  : » تـفگ نارنخــس  نـیمتفه  هاــگیاج  رد  دهــشم ، یــسودرف  هاگــشناد 

.تشاد
.تسا هدرک  روبع  هرود  زا ۴  رصاعم  خیرات  ظاحل  هب  ناتسناغفا 

درادــن و یناـنچنآ  تـیمها  رگید  یاـهروشک  لـثم  دــننک و  یم رذــگ  نآ  زا  هـمه  هـک  مماــن  یم یهاگرذــگ  نـم  ار  لوا  ۀرود 
.تسا روبع  ۀرود  هرود ، نیا  رد  شیایفارغج 

رب رد  ار  ناتـــسناغفا  لاــس  دودـح ۱۵۰  ییاـه   هرود هـک  درادـن  ریثاـت  لـلملا  نـیب طـباور  رد  نادــنچ  یهاگرذــگ  روـشک  نـیا 

 



.تسا گرزب  یزاب  یدعب  ۀرود.دریگ  یم
اه  گنج رطاخ  هب  و  دنک   یم ادیپ  یلئاح  تلاح  روشک  دـبای و  یم همادا  عاضوا  نیا  ناتـسناغفا  رد  لاس  ات ۱۰۰  نیب ۷۵ 

هلمح یروشک  هب  نارگید  دراد و  هلاچ  هایـس تلاح  روشک  هک  اه  یوروش ۀـلمح  یدـعب  ۀرود.دـنیب  یم دایز  یاـه  تراـسخ
هب تراسخ  طقف  درب و  یمن هرهب  اه  تباقر زا  یلو  دوش  یم لیدبت  هرفح  هب  تسا  تباقر  روشک  رـس  رب  سب  زا  دننک و  یم

تلاـح ناتـسناغفا  روشک  یدـعب  ۀرودناتـسناغفا  رد  ییاـیفارغج  تلاـح  هس  هلماـعم ؛ ساره و  عـفن.دوش ،  یم دراو  اـهنآ 
.دراد مان  هاگولگ 

.هلماعم ساره و  عفن ، تسا ؛ هدش  مکاح  ییایفارغج  تلاح  هس  ناتسناغفا  رد 
.تسا هدش  لیدبت  یتباقر  امامت  تیعضو  هب  ناتسناغفا  هزورما 

.دوش جراخ  ینونک  عاضوا  زا  ناتسناغفا  مراودیما 
.دریگ یم لکش  یداصتقا  گرزب  تباقر  رس  رب  ایند  ۀدنیآ 

.دنک یمن ادیپ  ار  دوخ  هاگیاج  تقوچیه  دوش  ساره  راچد  روشک  رگا  تسا و  ناتسناغفا  ۀزوح  تینما ، ۀزوح 
هب رتـشیب  اـهروشک  رد  هعـسوت  «. دـنک ادـیپ  دوبهب  ادـیپ و  ار  دوخ  یلـصا  هاـگیاج  اـت  دورب  عـفن  تمـس  هب  دـیاب  ناتـسناغفا 

یلاع تالیصحت  هسسوم  سیئر  هاگشناد و  داتسا  انمت ، زرمارف  رتکدیملع  ۀعسوت  هن  تسا  یداصتقا  یسایس و  تمس 
، هدشن عورش  الاح  زا  هک  تسا  هدیچیپ  ثحب  کی  هعسوت »  » موهفم تفگ  نارنخس  نیمتـشه  هاگیاج  رد  ناتـسناغفا ،

یو.تسا هدوب  ناریا  رد  هعسوت  تالکشم  هباشم  ابیرقت  ناتسناغفا ، رد  هعسوت  تالکشم  هدوب و  لبق  نرق  ود  زا  هکلب 
درک دـیکأت  ریذـپان    هعـسوت یاهروشک  هدـنام و  بقع  هعـسوت ، لاح  رد  هتفای ، هعـسوت  یاهروشک  هب  اهروشک  میـسقت  اـب 

.تسا هعسوت  لاح  رد  یروشک  ناتسناغفا  وا ، دید  زا  هک 
، لـک تروص  هب  اـما  دـنام ، تکاـس  نکاـس و  خـیرات  زا  ییاـه    هرود رد  ناتـسناغفا  رد  هعـسوت  اـنمترتکد ، هتفگ  هب  دـنچره 
رد هعـسوت  دـنور  هـب  هراـشا  اـب  یو.تـسا  دـنک  اـم  هعـسوت  دـنور  هـچرگا  تـسا ، هعــسوت  لاـح  رد  روـشک  کـی  ناتــسناغفا 

طیارش رد  هعسوت  اب  ناتسناغفا  هلصاف  ۀزادنا  هب  نابلاط  نامز  رد  هعسوت  اب  روشک  هلصاف  درک  ناشنرطاخ  ناتسناغفا ،
مدرم تلود و  تالماعت  یسررب.دریگب  تروص  فاکش  نیا  ندرک  رپ  یارب  یرتشیب  باتش  دیاب  زورما  هدوبن و  دایز  ینونک 
مدرم تـلود و  نـیب  لـماعت  دـیاب  هعـسوت  یـسررب  رد  هـک    نـیا ناـیب  اـب  رگـشهوژپ  نیاناتـسناغفا  رد   هعــسوت  هـب  تبــسن 
یارگ هعـسوت  تلود   ؛ درک میـسقت  تلم  تلود و  نیب  لماعت  هنوگ  هب ۷  هعسوت  یسررب  رد  ار  ناتسناغفا  دوش ، یـسررب 

، همانرب اب  یارگ    هعـسوت نامدرم  همانرب / اب  یارگ    هعـسوت تلود   ناخ ،  هللا  ناما هرود  زیتس ،   هعـسوت نامدرم  هماـنرب / اـب 
دماح هاـشرهاظ و  یاـه    هرود هماـنرب ،   یب یارگ    هعـسوت ناـمدرم  هماـنرب /   یب یارگ    هعـسوت یاـه    تلود ناـخ ، دوواد  هرود 

  هعـسوت تلود   یلم ، تدحو  تموکح  لاس   ۵ همانرب ،   یب هاوخ    هعـسوت نامدرم  همانرب / دب  یارگ    هعـسوت تلود   یزرک ،
هرود هعــسوت ، زا  سویأـم  مدرم  هماـنرب /   یب زیرگ    هعــسوت تـلود   ناــبلاط ، هرود  زیرگ ،   هعــسوت مدرم  هماــنرب / اــب  زیتـس 

.یپچ یاه    تموکح و  هعسوت ، هب  تبسن  یثنخ  مدرم  هعسوت / هب  تبسن  یثنخ  یاه    تلود نیدهاجم ،
مدرم هعسوت و  اب  تلود  لماعت  عون  ساسا  رب  دیاب  ناتـسناغفا  رد  هعـسوت  یـسررب  هنوگره  هک  درک  دیکأت  نایاپ  رد  یو 

تاـعلاطم وتیتـسنا  یگنهرف  دــشرا  رواـشم  یدــمحم ، اـضر  یاقآدیــسر  کرتـشم  رواـب  هـب  دــیاب.دریگب  تروـص  هعــسوت  اـب 
ییاـیوپ لـیلد  هیاـم و  ناـج  ناوـنع  هب  قـشع » یروـئت   » زا یبدا ، ینارنخـس  کـی  رد  تـفگ  هماـنرب  یاـهتنا  رد  کـیژتارتسا 

نیا سییر  ناـیدارم ، دوواد  رتـکد  طـسوت  یروـئت  نیا  هک  تفگ  درک و  داـی  هقطنم  یاـهروشک  هزوـح  رد  گـنهرف  ندـمت و 
.تسا هدش  هئارا  وتیتسنا 

ندـمت گنهرف و  هچنآ  اما  هتـشادن ، یماـظن  یداـصتقا و  تردـق  هتـشذگ  رد  هقطنم  رد  اـم  ندـمت  یروئت ، نیا  ساـسا  رب 
هدوــب تاــیبدا  رد  نآ ، مــهم  یاــهرولبت  زا  یکی  هــک  هدوــب  قــشع  هتـــشاد ، هــگن  اــیوپ  هدـــنز و  ناــنچمه  ار  هــقطنم  نــیا 

ناریا و طباور  ییاـبطابط  همالع هاگشناد  هعـسوت  ناتـسناغفا  ناریا و  یدـیلک : تاملکیدابآ  نسح همطاف  راگنربخ.تسا :
https://www.atnanews.ir/?p=۳۰۰۰۰۷ یراذگ : کارتشاوگو  تفگ ناتسناغفا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۳طباور 



۲۶۲۶
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۴۷

انریا یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / هیشاحرد   

هژورپ زا  یرادرب  هرهب  حاتتفا و  نییآ  رد  هبنـشکی  زور  یمیلس  نیسح  انریا ، شزومآ  هاگـشناد و  هورگ  راگنربخ  شرازگ  هب 
حاتتفا و نییآ  رد  هبنـشکی  زور  یمیلس  نیسح  انریا ، شزومآ  هاگـشناد و  هورگ  راگنربخ  شرازگ  هب  ...ژپ  یـشزرو و  یاه 

باـتزاب یعون  هب   شزرو  هزوح  هب  رت  قیمع  هاـگن  دوزفا : همالع  هاگشناد  یشهوژپ  یـشزرو و  یاه  هژورپ  زا  یرادرب  هرهب 
.دوش یم  رتشیب  هعماج  رد  نآ  زا  یشان  یاه  نارحب  میوشن  هزوح  نیا  دراو  رگا  تسا و  روشک  تالوحت 

.تسا یندب  تیبرت  شزرو و  ندش  یناهج  صخاش  نیرتمهم  نونکا  مه  داد : همادا  یو 
یم تسد  زا  یاه  هیامرـس  میهد و  یم  هعماج  هب  دیدج  یاه  شنت  شزرو  هزوح  رد  یـشناد  یب  لیلد  هب  عقاوم  یخرب 

.دور
مکاـح هعماـج  رب  یگدرـسفا  اـنورک  نارود  رد  صوصخ  هب  دـشابن ؛ یـشزرو  یاـه  تیلاـعف  هک  یناـمز  درک : دـیکات  یمیلس 

.دوش یم 
هب ار  شزرو  هزوـح  میتـسه  نـیا  دــنمزاین  تدــش  هـب  هـک  یلاـح  رد  میرادــن ؛ هعماـج  رد  شزرو  داـصتقا  یارب  عماـج  حرط 

.مینزب هرگ  یندب  تیبرت  هزوح  رد  شهوژپ  شزومآ و 
تاقیقحت و مولع ، ریزو  روضح  اب  زورما  ییابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یتسردنت  زکرم  کی  هدکشهوژپ و  حاتتفا ۴  نییآ 

 : دیراذگب کارتشا  هب  انریا  ربخ :  عبنم  ...دراد  همادا.دش  رازگرب  یروانف 

۲۶۲۶
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۴۹

زوینراکفا یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / هیشاحرد   

ییوجـشناد یـشهوژپ و  یـشزومآ  یاـه  هژورپ  زا  یرادرب  هرهب  نییآ  اـنریا ، شزوـمآ  هاگـشناد و  هورگ  راـگنربخ  شرازگ  هـب 
یـشزومآ یاه  هژورپ  زا  یرادرب  هرهب  نییآ  انریا ، شزومآ  هاگـشناد و  هورگ  راگنربخ  شرازگ  هب  ...اـبطابط  همالع  هاگشناد 
یــشزومآ یاــه  هژورپ  مـسارم  نـیا  رد.دــش  رازگرب  هبنــشکی  حبــص  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  ییوجــشناد  یــشهوژپ و 

ریزو یمالغ  روصنم  روضحاب  دـیدج  یلیـصحت  لاس  رد  تیلاعف  یارب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  یشهوژپ و 
، یشزرو مولع  یندب و  تیبرت  هدکـشناد  دیدج  نامتخاس  شرازگ ، نیا  ساسارب.درک  حاتتفا  یروانف  تاقیقحت و  مولع ،
گنهرف و هدکشهوژپ  هرامش ۲  نامتخاس  یتسردنت و  یـشزرو و  مولع  هدکـشهوژپ  یعونـصم و  نمچ  نیمز  هناخباتک ،

تاـقیقحت زکرم  یناـسنا و  موـلع  لوـحت  هدکــشهوژپ  یعاـمتجا ، یراذـگ  تسایــس  تاـعلاطم و  هدکــشهوژپ  تاـطابترا ،
.دندیسر یرادرب  هرهب  هب  هک  تسا  یزکارم  هلمج  زا  یتخانش  مولع 

 : دیراذگب کارتشا  هب  انریا  ربخ :  عبنم 

دوش دوش لیکشت   لیکشت اهاه   هاگشناد هاگشناد ردرد   شزرو   شزرو هژیو   هژیو مویسرسنک   مویسرسنک

یاـه هژورپ  زا  یرادرب  هرهب  حاـتتفا و  نـییآ  رد  هبنـشکی  زور  یمیلـس  نیـسح  اـنریا ، شزوـمآ  هاگـشناد و  هورگ  راـگنربخ  شرازگ  هـب 
...ژپ یشزرو و 

دشدش حاتتفا   حاتتفا ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یتسردنت   یتسردنت زکرم   زکرم کیکی   هدکشهوژپ  وو   هدکشهوژپ ۴۴

هاگـشناد ییوجـشناد  یـشهوژپ و  یـشزومآ  یاـه  هژورپ  زا  یرادرب  هرهب  نییآ  اـنریا ، شزومآ  هاگـشناد و  هورگ  راـگنربخ  شرازگ  هب 
...ابطابط همالع 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۴طباور 

https://darhashiyeh.com/news/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://darhashiyeh.com/news/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://darhashiyeh.com/news/%DB%B4%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://darhashiyeh.com/news/%DB%B4%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF


۲۸۲۸
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۱۸



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

بو ریظن  یا  هتفرشیپ یاه  یروانف اب  یا  هدرتسگ روط  هب دوخ  فارطا  رد  دنا  هدوشگ ناهج  هب  مشچ  هک  یتقو  زا  دز  لسن   
و هارمه ، یاـه  نـفلت اـهریلپ ، یرت  یپ ما هاـتوک ، ماـیپ تامدــخ  یروـف ، یناـسر  ماـیپ یعاــمتجا ، یاــه  هکبــش رتـسگ ، ناــهج

.دنا هدوب هجاوم  بویتوی 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/anjoman- کـــنیل هــب  هماـــنرب  نــیا  رد  تکرـــش  تـــهج  دـــنناوت  یم نادـــنم  هقـــالع  
.دننک هعجارم   edutech

یطاــبترا هار  هـب  دــهاوخ "؟ یم  هـچ  شزوـمآ  زا   z لـسن  " هـنیمز رد  دوـخ  تـالاوس  دــنناوت  یم  نادــنم   هقــالع  نـینچمه   
.دننک لاسرا  @ rajabiyanm۷۱

هتخانــش زین  تنرتـنیا  لـسن  تـن و  لـسن  یاـه  ماـن اـب  هـک  اـهرموز  اــی  دز  لــسن  انــسیا ؛ نایوجــشناد  هاگــشاب  شرازگ  هـب 
لسن ینعی  یلبق  لسن  زا  و  دنا ؛ هدش هداز  لیاوا ۲۰۱۰  ات  ههد ۱۹۹۰  طساوا  زا  هک  تسا  مدرم  زا  یهورگ  ماـن  دوش ، یم

.دنزیامتم هرازه ) لسن   ) یاو
.دوش یم هتخانش  زین  تسیلارولپ  لسن  مان  اب  نینچمه  دز  لسن 

یبیب نیرت  ناوج وزج  اـه  نآ نیدـلاو  تسا  نکمم  هک  دـنچره  دنتـسه ؛ سکیا  لـسن  نادـنزرف  اتدـمع  دز  لـسن  یاـضعا 
.دنشاب یاو  لسن  یاضعا  نیرت  گرزب وزج  ای  اهرموب 

.درک دنهاوخ  هدافتسا  لاتیجید  یاه  هناسر تاطابترا و  زا  دوخ  رمع  مامت  یارب  دز  لسن  یاضعا  مظعا  شخب 
بو ریظن  یا  هتفرشیپ یاه  یروانف اب  یا  هدرتسگ روط  هب دوخ  فارطا  رد  دنا  هدوشگ ناهج  هب  مشچ  هک  یتقو  زا  دز  لسن 

و هارمه ، یاـه  نـفلت اـهریلپ ، یرت  یپ ما هاـتوک ، ماـیپ تامدـخ  یروـف ، یناـسر  ماـیپ یعاـمتجا ، یاـه  هکبـش رتـسگ ، ناـهج
.دنا هدوب هجاوم  بویتوی 

.دنا هداد لاتیجید  نادنورهش  مان  لسن  نیا  هب  یخرب  لیلد  نیمه  هب 
.دنا هدش هداز  یزاس  یناهج یگنهرف و  یگناگدنچ  ییارگوناسپ ، نارود  ردالماک  یگمه  دز  لسن 

هعسوت شزومآ و  هرواشم  نارهت و  هاگشناد  یتیبرت  مولع  هورگ  سردم  دحوم ـ  ییافـص  دیعـس  رتکد  هئارا  اب  رانیبو  نیا 
رازگرب یزاــجم  تروـص  هـب  یلا ۱۹:۳۰ ، تعاــس ۱۸  نـمهب  هبنــش ۳۰  جـنپ زور  ناریا ، تـفن  یلم  تکرــش  یناـسنا  عباـنم 

.دوش یم
https://meeting.atu.ac.ir/ch/anjoman-edutech کنیل هب  همانرب  نیا  رد  تکرش  تهج  دنناوت  یم نادنم  هقالع

.دننک هعجارم 
یطاــبترا هار  هـب  دــهاوخ "؟ یم  هـچ  شزوــمآ  زا   z لـسن  " هـنیمز رد  دوـخ  تـالاوس  دــنناوت  یم  نادــنم   هقــالع  نـینچمه 

.دننک لاسرا  @ rajabiyanm۷۱

؟؟ دهاوخ دهاوخ یمیم   هچهچ   شزومآ   شزومآ ردرد     zz  لسن لسن

ار دـهاوخ ؟ یم  هچ  شزومآ  رد   z لسن رانیبو  نارهت ، ییابطابط  همالع  هاگشناد  یـشزومآ  یژولونکت  ییوجـشناد  یملع ـ  نمجنا 
.دنک یم  رازگرب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۵طباور 

https://www.isna.ir/news/99112820511/%D9%86%D8%B3%D9%84-z-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99112820511/%D9%86%D8%B3%D9%84-z-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF


مایپ یاهتنا 

۲۸۲۸
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۱:۵۰۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

ناریا رد  قفوم  یاه  ینواعت یوجو  تسج هب  اـت  دـش  یا  هقرج یعاـمتجا  هاـفر  نواـعت و  ۀتـشر  نایوجـشناد  یاـه  هغدـغد
میبایرد ات  میتفر  رایرهـش  گنهابـش  ینواعت  لماعریدم  یدـمحم ، مساق  سدـنهم  غارـس  هب  روظنم  نیمه  هب  میزادرپب ،

زا مراـهچ  ۀــشوپ  رد  انطعتــسا ، یهلا  یا  هـملک نواعت.دیــسر  تیقفوـم  هـب  ییایــسآ  حطــس  رد  اــهنآ  ینواــعت  هنوـگچ  هـک 
؛ میا هتخادرپ قفوم  ینواـعت  کـی  لماعریدـم  اـب  وگو  تفگ هب  هاگـشناد ،» هعماـج و  دـنویپ  هشوپ ؛  » یاـه هماـنرب هعومجم 
دـیلوت و انطع  یلیلحت  یربخ  هاـگیاپ  طـسوت  هاگـشناد  هعماـج و  دـنویپ  فدـه  اـب  هک  تس  ییاهوئدـیو هعومجم  هشوپ » »

.دوش یم رشتنم 
یعامتجا هافر  نواعت و  وعدم  داتسا  یلعداتسا ، ناوضر  رتکد  رگشهوژپ و  ینایفوص ، هد مظعا  هشوپ ، مراهچ  همانرب  رد 
گنهابـــش ینواـــعت  تکرـــش  لماعریدـــم  یدـــمحم ، مساـــق  اـــب  دـــنا  هتـــشاد ییوــگو  تــفگ ییاـــبطابط  همـالع  هاگــشناد 

هکارچ دنهدن ، تسد  زا  ار  ناشدیما  هک  میوگ  یم نایوجشناد  هب  نم  «؛ میناوخ یم ار  نآ  حورشم  همادا  رد  هک  رایرهش ،
.دراد یناشخرد  رایسب  هدنیآ  تسا و  هدش  رکذ  میرک  نآرق  رد  تّارک  هب  تسا و  یهلا  یا  هملک نواعت 

.دراد نواعت  هب  تبسن  ام  داقتعا  نامیا و  هب  یگتسب  نیا 
.تسا یندش  راک  میهاوخب ، ام  رگا  میوگب  ات  مهد  یم رارق  امش  رایتخا  رد  رایرهش  گنهابش  ینواعت  زا  یا  هچخیرات

عقوم ناـمه  زا  ار  دوـخ  یاـه  تیلاـعف نیلوا  تسا و  هدـش  سیـسات  لاس ۱۳۳۷  رد  رایرهـش  گنهابـش  ینواـعت  تکرش 
.درک زاغآ 

لیکـشت.درک عورـش  ار  شتیلاـعف  وـضع  رازه  هـس  اـب  دوـب و  ناـموترازه   ۳۷۰ تشاد ، تکرـش  نیا  هـک  یا  هـیلوا هیاـمرس 
ینواعت تکرش  رایرهش ، رهش  رد  اتسور  رد ۲۸  ینواعت  ماغدا ۲۸  اب  لاسرداه ۱۳۵۲  تکرش ۀرادا  یارب  یمومع  عمجم 

یاـه تکرــش نیناوـق  هژیو  هـک  یدـعب  تاحالــصا  لاـس ۱۳۵۰ و  نوناـق  هـب  دنتــسم  دریگ و  یم لکــش  رایرهــش  گـنهابش 
رد ار  ییاتـسور  ینواـعت  تکرـش  هماـن  ساـسا نیلوا.دـنک  یم زاـغآ  ار  دوخ  تیلاـعف  دنتـسه ، یعارز  ییاتـسور و  ینواـعت ،

.دننک یم تبث  اه  تکرش تبث  هرادا  رد  ار  ینواعت  دسر و  یم سلجم  بیوصت  هب  دعب  دننک و  یم حرطم  تقو  سلجم 
رد دوخ  هحولرـس  ار  رادـیاپ  هعـسوت  هاگن  هدوب و  تدـم  دـنلب  یهاگن  ییاتـسور  یاه  تکرـش سیـسات  رد  راذـگ  نوناق هاـگن 

.تسا هداد  رارق  نوناق  نیا 
یریگوـلج ترجاـهم  زا  ًـالوا  میهد ، رارق  نازرواـشک  اهاتـسور و  راـیتخا  رد  ار  ناـم  تاـناکما اـم  رگا  هک  دوـب  نـیا  لالدتـسا 

رد یداـصتقا  دـشر  بجوم  لـماوع  نیا  تیاـهن  رد.دوش  یم مک  یراـکیب  دـنک و  یم ادـیپ  دـشر  یزرواـشک  ًاـمود  دوـش و  یم
.دش دهاوخ  روشک  حطس 

لنسرپ هس   ) لنسرپ قوقح  تخادرپ  زا  یتح  هکیروط  هب  دوش ، یم یگتـسکشرو  راچد  گنهابـش  تکرـش  لاس ۱۳۶۴  رد 
دوخ ینوناق  یاه  تیفرظ زا  ییاتـسور  ینواعت  نامزاس.دوش  یم زجاع  دوخ  تمدخـشیپ ) رادباسح و  لماعریدـم ، لماش 

.دنک یم کمک  ینواعت  نیا  هب  دننک و  یم هدافتسا  لاس ۱۳۶۴  رد 

.دنتشادن .دنتشادن نواعت   نواعت هبهب   طوبرم   طوبرم ثحابم   ثحابم ندناوخ   ندناوخ یارب   یارب یایا   هزیگنا هزیگنا یلیخ   یلیخ اهوجشناد   اهوجشناد نواعت   نواعت
تفگ تفگ نایوجشناد   نایوجشناد زازا   یکی   یکی

رگا میدینـش  ام  تفگ  نایوجـشناد  زا  یکی  .دنتـشادن  نواعت  هب  طوبرم  ثحابم  ندـناوخ  یارب  یا  هزیگنا یلیخ  اهوجـشناد  نواعت 
.دوش یم ماجنا  تیقفوم  اب  ناریا  رد  یراک  دیهاوخ  یم

 

https://www.atnanews.ir/archives/299995/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85/
https://www.atnanews.ir/archives/299995/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85/


عمجم یأر  اـب  لماعریدــم  دوـش و  لیکــشت  یموـمع  عـمجم  اـت  دــنک  یم باــختنا  نوناــق  ربارب  ار  یباــصتنا  هریدــم  تـئیه 
.دریگ تسد  هب  ار  تکرش  هرادا  تیلوئسم  دوش و  باختنا  یمومع 

اهنت یا » یـس  «آ  .دـنک تیلاـعف  لنـسرپ  رفن  اـب ۲۴۰  تکرـش  نـیا  زورما  اـت  دندیـشک  تـمحز  یرایـسب  دارفا  ناـمز  نآ  رد 
.دندرک باختنا  تکرش  نیا  لماعریدم  ناونع  هب  ار  ییانث  یاقآ  لاسیللملا ۱۳۶۴  نیب ۀیداحتا  وضع  ینواعت 

.دوب هدشن  لوصو  هک  تشاد  دوجو  گنهابش  ینواعت  رد  یتابلاطم  لوا  یاه  لاس نامه  رد 
.دوب رتشیب  تشاد ، تکرش  نیا  هک  ییاه  یهدب هب  تبسن  تابلاطم  نیا 

ار تاـبلاطم  نـیا  لماعریدــم  هریدــم و  تـئیه  یاــضعا.دوش  لوـصو  تاــبلاطم  نـیا  اــت  تساوـخ  یم خــسار  یمزع  طــقف 
.دندرک لوصو  یریگیپ و 

.تفرگ هرابود  ناج  گنهابش  تکرش  اددجم  لاس ۱۳۶۴  رد  دندش و  راودیما  زین  مدرم 
اه هد زورما  ات  دـنهد و  یم هئارا  نازرواشک  هب  ار  یتامدـخ  فلتخم  یاهاتـسور  رد  عمتجم  اب ۱۷  زورما  گنهابـش  تکرش 

.دنا هدرک مادقا  اه  عمتجم نیا  زا  دیدزاب  یارب  یلخاد  تئیه  اهدص  یجراخ و  تئیه 
یربراب یاقآ  بانج  للم  نامزاس  نواعم  دوش و  یم یفرعم  ایسآ  حطـس  رد  هنومن  تکرـش  ناونع  هب  هزورما  تکرـش  نیا 

تکرش نیا  تشاد ، دوجو  تکرش  نیا  هک  ییاه  تیفرظ هب  هجوت  اب  دندرک و  دیدزاب  گنهابـش  تکرـش  زا  لاس ۱۳۸۴  رد 
وـضع هک  ینواـعت  اـهنت  ناریا  اـم  روـشک  رد  هک  تـسنیا  هجوـت  لـباق  هتکن.دـندرک  مـالعا  ایـسآ  حطـس  رد  هنوـمن  تکرـش  ار 

.تسا گنهابش  تکرش  یا ، یس  یللملا آ  نیب هیداحتا 
.درادن ار  هیداحتا  نیا  تیوضع  ییاتسور  ینواعت  نامزاس  هک  تسا  یلاحرد  نیا 

زا یکی  درک و  رازگرب  ناریا  روشک  رد  هام  کـی  تدـم  هب  ار  شا  یـشزومآ یاـه  هرود هیداـحتا  نیا  یللملا  نیب شزومآ  زکرم 
هراـبرد امادـشاب  زین  نایئاتـسور  راـیتخا  رد  دـیاب  تامدـخ.تسا  گنهابـش  تکرــش  اـه  نآ یهاـگراک  یــشزومآ و  یاـهرقم 

تدمدنلب و هاگن  کی  دراد  هک  ینوناق  یاه  تیفرظ رب  انب  تکرـش  نیا  میوگب ، دـیاب  گنهابـش  تکرـش  یراک  یاه  تیلاعف
.درک نییعت  ار  یشزرا 

.دنربب هرهب  اه  نآ  زا  زین  نازرواشک  دیاب  تسا ، رقتسم  رهش  رد  هک  یتاناکما  مامت  میتفگ  ام 
.تسا رایسب  یدیلوت  یاه  تیلاعف اهاتسور  رد  اما  تسا  یتامدخ  رتشیب  اه  تیلاعف اهرهش  رد 

هعجارم ناتـسرهش  هـب  اـه  نآ نیماـت  یارب  دنــشابن  روـبجم  نازرواـشک  هـک  دوـش  مـهارف  یتاـناکما  دـیاب  اهاتــسور  رد  اذـل 
.مینک داجیا  ار  ییاتسور  یتامدخ و  تاناکما  ات  میدرک  عورش  ادتبا.دننک 

مسارم و ام  نارادماهـس  اضعا و  ماـمت  تسا و  نارهت  قرـش  رـالات  نیرتگرزب  هک  میدرک  داـجیا  اـج  نآ رد  ار  ییاریذـپ  رـالات 
.دننک یم رازگرب  رالات  نیا  رد  ار  یرادازع  یسورع و  سلاجم 

.منک یم هئارا  امش  تمدخ  انورک  سوریو  عویش  زا  لبق  ات  لاس ۱۳۹۸  زا  ار  یرامآ 
دیابن تسا و  یعامتجا  یداصتقا و  هاگنب  کی  ینواعت  یاه  تکرـش.میدرک ییاریذـپ  رالات  نیا  رد  نامهم  رازه  زا ۲۸۶  ام 

.دنک هجوت  یداصتقا  لئاسم  هب  افرص 
.دنک یم مهارف  ار  دارفا  نوگانوگ  یاهزاین  تسا و  یعاسم  کیرشت  اب  یداصتقا  هاگنب  کی  ینواعت 

.میا هتخاس ار  نارهت  برغ  یرفن  رازه  مویداتسا ۱۲  نیرتگرزب  یشزرو  شخب  رد 
.دش رازگرب  اجنیا  رد  یللملا  نیب تاقباسم  میدرک و  داجیا  یعونصم  نمچ  نیمز  نیلوا 

هــس زا  دـنا و  هدرک دـیدزاب  نآ  زا  یروـهمج  سیئر  هـس  زورما  هـب  اـت  دــننک و  یم هدافتــسا  تاـناکما  نـیا  زا  زین  اـم  یاـضعا 
.میدرک تفایرد  اه  ینواعت هنیمز  رد  ریدقت  حول  یروهمج  سیئر 

هب مه  یتشادـهب  رظن  زا  تسا و  ریظن  یب ناـمدوخ  ناتـسرهش  حطـس  رد  هک  میراد  وـلقود  رختـسا  یـشزرو  شخب  رد  اـم 
یزرواشک شخب  ردرایرهـش  گنهابـش  ینواعت  فادها  زا  یکی  ملاس ؛ یاذـغ  دـیلوت.تسا  هدیـسر  تشادـهب  ترازو  دـییات 

.داد مهاوخ  هئرا  امش  هب  یتاحیضوت  زین 
، تاودا میراد  هفیظو  ییاتـسور  ینواعت  تکرـش  ناونع  هب  ام  رایرهـش  ناتـسرهش  یعارز  یاه  نیمز تاغاب و  هب  هجوت  اـب 

.مینک هیهت  ار  نازرواشک  زاین  دروم  لیاسو  مومس و 

 



زورما ۹۸ میدرک و  سیسات  ملاس » یاذغ  دیلوت   » راعـش اب  کاپ » تایح  ناروآون   » مان اب  ار  تکرـش  کی  لیلد  نیمه  هب 
تسا یتکرش  نتشاد  افرـص  تکرـش  نیا  ندرک  ادج  تلع.تسا  گنهابـش  تکرـش  هب  قلعتم  تکرـش  نیا  ماهـس  دصرد 

.دوش یرگید  یاه  شخب رب  زکرمتم  گنهابش  تکرش  ات  دنک  تیلاعف  یزرواشک  شخب  رد  یصصخت  روط  هب  هک 
یاـهدوک زا  نآ  یاـج  هب  مینکن و  هدافتـسا  ییایمیـش  یاـهدوک  زا  هدـنیآ  رد  اـم  هـک  تـسنیا  تکرـش  نـیا  فادـها  زا  یکی 

.میربب هرهب  کیناگرا 
زورما هـب  اـت  هـک  داد  ماـجنا  گنهابـش  تکرـش  لاـس ۱۳۸۶  رد  رایرهـش  ناتـسرهش  رد  کـیناگرا  یاـهدوک  شیاـمزآ  نـیلوا 

.تسا هدادن  ماجنا  ییاج 
ناملـس اباب  مسا  هب  ام  یاهاتـسور  زا  یکی  رد  لاثم  یارب.دـندرک  یم تمواقم  شیامزآ  نیا  یارجا  یارب  نازرواـشک  ادـتبا 

.تشاد ار  تافسف  نیرتشیب  زین  کاخ  نآ  هدوب و  تافسفرپوس  مس  زا  هدافتسا  نیرتشیب 
یرگید دوـک  زا  دوـک  نیا  زا  هدافتـسا  یاـج  هب  میتـفگ  ناتـسود  هـب  اـم  دناکـشخ و  یم ار  تـخرد  هـشیر  ـالمع  طیارـش  نـیا 

.دوش دراو  یزرواشک  هب  یرتمک  بیسآ  ات  دننک  هدافتسا 
.دندرک لوبق  دراد ، گنهابش  تکرش  هک  یعامتجا  هیامرس  لیلد  هب  نازرواشک 

، یریصن یریصن ، هجاوخ  یاقآ  لاثم  یارب.میراد  ار  یروشک  یناتـسا و  یناتـسرهش ، هدننکدیلوت  اتـسور  نآ  رد  ام  نونکا 
.دنتسه وله  لیلش و  یروشک  یناتسا و  نازرواشک  یحلاص  رهلک و 

هداد لیکـشت  و …  یزاـس ، نوتراـک یزاسدبـس ، یاـه  هاـگراک دنتـسه و  راـک  لوغـشم  اـج  نآ دارفا  زا  یداـیز  دادـعت  هزورما 
.تسا

.تسا تکرب  اب  یزرواشک  تادیلوت  میورب ، شیپ  همانرب  اب  ام  رگا 
هدافتـــسا کـــیناگرا  دوــک  زا  نآ  یاـــج  هــب  مــینک و  یمن هدافتـــسا  ییایمیـــش  دوــک  زا  هــک  میدیـــسر  یا  هــلحرم هــب  نـــالا 

اه ناسنا یرکفمه  تروشم و  نوچ  تسا ؛ یهلا  یا  هملک نواعتتسا  دارفا  صیـصخت  دنمزاین  یرادا  یاهدحاو.مینک  یم
.دهد یم تاجن  ار 

هروا دوک  زا  ات  دـنراد  یدـیدش  هقالع  ام  نازرواشک  دراد و  صاصتخا  ناریا  هب  ناهج  رد  ییایمیـش  دوک  فرـصم  نیرتشیب 
.دننک هدافتسا  تسا ، ییایمیش  یدوک  هک 

.تسا یناطرس  یاه  لولس یریگ  لکش لماوع  زا  یکی  تارتین  دنک و  یم دیلوت  تارتین  دصرد  اهدوک ۷۰  نیا 
نیا دننک و  دیلوت  دوک » نیتالژ   » بلاق رد  ار  دوک  نیا  دنناوتب  ات  دـندرک  تبحـص  ناینب  شناد یاه  تکرـش اب  ام  ناراکمه 

هب ار  یذـغم  داوم  دـصرددص  دـنک و  بذـج  ار  تارتـین  دـناوت  یم هک  دـننزب  اـج  نیتـالژ  یاـج  هب  ییاـه  هداـم رد  ار  دوک  عوـن 
هب بسانم  تمیق  اب  عقوم و  هب  ار  یـساسا  یاهالاک  ات  دراد  هفیظو  گنهابـش  تکرـش  یزرواشک  شخب  رد.دناسرب  کاخ 

.دناسرب مدرم  تسد 
.میراد اهاتسور  رد  یا  هریجنز هاگشورف  ام ۱۷ 

مـیراد و… یم هـگن  اـجنآ  رد  ار  یتـشوگ  ینیئتورپ و  داوـم  هـک  مـیا  هتخاـس هانپرــس  اــب  زکرم  رد  گرزب  یراــبنا  نآ ، رب  هوـلع 
.تسا یرابتعا  یاهدحاو  تکرش ، یاه  تیلاعف زا  یشخب 

.دهد یم صیصخت  رابتعا  اضعا  هب  اتسار  نیمه  رد  دنک و  یم یروآ  عمج  ار  اضعا  یلام  عبانم  یرابتعا  یاهدحاو 
.دراد هنیزه  ناموت  درایلیم  کی  ات  نویلیم  دصناپ  هب  کیدزن  دوش  یبارخ  طوقس و  راچد  بآ  روتوم  کی  رگا  الثم 

مـینک و یم هدافتـسا  یعقاوـم  نـینچ  رد  عباـنم  نـیا  زا  اـم  اـما  درادـن  ریمعت  هـنیزه  یارب  ار  غـلبم  نـیا  یراد  روـتوم  چـیه 
رکفدیــشاب دـنبیاپ  اـه  شزرا هـب  ینواـعت  رد  تیقفوـم  یارب.مـینک  یم فرطرب  ار  یبارخ  نیماـت و  ار  زاـین  تعاـس  فرظ ۲۴ 

ماگ رد  دوش ، لیکـشت  دـهاوخب  ینواـعت  کـی  رگا  ؟ دوش یم قفوم  ینواـعت  کـی  تیقفوم  ثعاـب  یلماوع  هچ  هک  دـینک  یم
.دوش نییعت  فده  دیاب  تسخن 

دیابن دوش و  فیرعت  ییاه  شزرا فدـه  نآ  هب  ندیـسر  یارب  مود  مینک ؟ سیـسات  ار  ینواعت  میهاوخ  یم یفدـه  هچ  اـب 
.درک لودع  اه  شزرا نآ  زا 

.دشاب اضعا  زمرق  طخ  اه  شزرا نآ  دیاب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۸طباور 



کی سیـسات  یارب  موس  ماگ  رد.دیـسر  ینواعت  فده  هب  ناوتب  ات  درک  ظفح  ار  اه  شزرا دـیاب  نکمم  طیارـش  نیرتدـب  رد 
.دننک تکراشم  دیاب  اضعا  تسا و  اضعا  یرثکادح  تکراشم  هب  زاین  ینواعت 

عفر یارب  دراد ، زاین  یصصخت  هب  رگا  دنک و  هدافتسا  دوخ  یلخاد  یاه  تیفرظ زا  هک  دنکب  ار  ششالت  مامت  دیاب  ینواعت 
رد اـم  ـالثم.دورب  رگید  دارفا  غارـس  هب  درکن ، ادـیپ  ار  یدارفا  نـینچ  رگا  دـنک و  هـعجارم  شدوـخ  نورد  دارفا  هـب  لوا  زاـین 

.میا هدرک هبرجت  عوضوم  نیا  یناگرزاب  شخب 
دروـم دـنچ  هب  جـتنم  امـش  راـک  نیا  دیـشاب ، هتـشاد  دـیرخ  ناـمدوخ  یاـه  هاگـشورف زا  رگا  هک  میتـفگ  ینواـعت  یاـضعا  هب 

.ددرگ یمزاب امش  دوخ  هب  نآ  دوس  تشگزاب ، دازام  دوس  نوناق  ساسارب  هکنیا  لوا  دوش ؛ یم
.دریگ یم تروص  یبوخ  یلام  نیمات  مود 

.میدرک تیامح  دیلوت  زا  میشاب ، هتشاد  ییالاب  شورف  ام  یتقو  موس 
هک یرگید  هلئـسمدرک  هجوـت  هدوزفا  شزرا  تاـیلام  هب  دـیاب.تسا  رثوـم  اـه  ینواـعت  یلاـم  نیماـت  یارب  اـضعا  تکراـشم 

صلاـخ دوـس  فدـه  طـقف  دـیابن  ینواـعت  یاـضعا  هک  تسا  هـتکن  نـیا  تـسا ، رثوـم  یلیخ  اـه  ینواـعت رد  تیقفوـم  یارب 
.دنشاب هتشاد  یداصتقا 

.دننک یم عفترم  ار  اضعا  یاهزاین  یعاسم  کیرشت  اب  هک  دنتسه  یعامتجا  یداصتقا –  یاهداینب  اه  ینواعت
.میشاب عناق  دوس  لقادح  هب  دیاب  اجنیا  ام 

.میراد نایز  یشزرو  شخب  رد  یتح  رایرهش  گنهابش  تکرش  رد  ام  لاثم  یارب 
یداقتنا.دراد ییالاب  یعاـمتجا  دوس  عوضوم  نیا  اما.دـهد  یم شـشوپ  ار  شخب  نیا  تسا ، داـیز  رـالات  دـمآرد  نوچ  اـما 

.دریگ یم رظنرد  نامرد  هنیزه  وا  یارب  تلود  دنک ، ادیپ  دایتعا  یسک  رگا  هزورما  هک  تسنیا  میراد  هک 
تکمک یوـش  ناـمرد  یهاوـخب  رگا  ینک ، ادــیپ  داـیتعا  وـت  رگا  ناوـج  هـک  دــناسر  یم نـهذ  هـب  ار  اــنعم  نـیا  عوـضوم  نـیا 

.منک یم
.دزادرپب هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  دیاب  دنک ، هدافتسا  یشزرو  تاناکما  زا  دهاوخب  شزرو  هب  دنمقالع  یناوج  رگا  یلو 

نواـعت هاگــشناد  داتــسا  یدـیلک : تاملک.دـنک  یم نیماـت  ار  هعماـج  تمالــس  شزرو  هکیلاـحرد  دـشاب ؟ روـطنیا  دــیاب  ارچ 
https://www.atnanews.ir/? یراذــگ : کارتشاــییابطاب  همالع  هاگـشناد  نواـعت  هاـفر و  هاگــشناد  وجــشناد  هعــسوت 
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داصتقا ناوید  یلصا : عبنم   ۴۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۰   ۰   ۰   / انریا   

یلاـم نیوـن  یاـهرازبا  زا  یکی  یعمج  یلاـم  نیماـت  یروـهمج ، تساـیر  یرواـنف  یملع و  تنواـعم  هبنــش  زور  شرازگ  هـب 
قیرط زا  هناروآون  یاـه  حرط  هعـسوت  یارب  یمدرم  درخ  غلاـبم  بذـج  قیرط  زا  هناروآوـن  یاـه  حرط هیامرـس  نیماـت  یارب 

هک تسا  رازبا  نیا  یاه  تیزم زا  بو ، یعامتجا و  یاه  هناسر قیرط  زا  ناسآ  یسرتسد  تسا و  مدرم  درخ  غلابم  بذج 
.دنک یم لصتم  نانیرفآراک  هب  ار  ناراذگ  هیامرس

شاداپ ادـها و  یاه  لدـم دوش ، یم ماجنا  ماو  ماهـس و  شاداپ ، ادـها ، شور  راـهچ  رب  ینتبم  یعمج  یلاـم  نیماـت  رازبا 

دنتفرگ دنتفرگ تیلاعف   تیلاعف زوجم   زوجم یعمج   یعمج یلام   یلام نیمات   نیمات ناینب   ناینب شناد شناد یوکس   یوکس راهچ   راهچ

یوکس راهچ  نونکات  تفگ : یروهمج  تسایر  یروانف  یملع و  تنواعم  یراذگ  هیامرس یلام و  نیمات  رتفد  لکریدم  انریا - نارهت -
یلوـصا تقفاوـم  زین  رگید  مرفتلپ  تـفه  هـتفرگ و  تیلاـعف  زوـجم  گنیدــنافدارک )  ) یعمج یلاـم  نیماــت  ناــینب  شناد  مرفتلپ ) )

.دنا هدرک تفایرد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۹طباور 
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تالخادم یرگ و  میظنت دنمزاین  ماو  ماهـس و  رب  ینتبم  یاه  لدـم اما  تسا  ارجا  لاح  رد  یفلتخم  تاعوضوم  اب  ایند  رد 
.دوش یریگولج  یلامتحا  یلام  تارطاخم  زورب  زا  ات  تسا  یتراظن  ینوناق و 

رازه و ۴۰۰ زا  شیب  رــضاح  لاـح  رد  دــش و  داـجیا  رنه  هزوـح  رد  لاـس ۲۰۰۳  رد  اـیند  رد  یلاـم  نیماـت  مرفتلپ  نیتسخن 
زا ۸۰ شیب  لاـس ۲۰۱۹  اـت  یناــهج  ربـتعم  یاــهرامآ  قـبط  دراد و  دوـجو  اــیند  رد  نیــالنآ  یعمج  یلاــم  نیماــت  مرفتلپ 

.تسا هدش  ماجنا  ایند  رد  رازبا  نیا  قیرط  زا  یلام  نیمات  رالد  درایلیم 
هناروآون و یاه  حرط  یلام  نیمات  یارب  ماهـس  رب  ینتبم  لدـم  رد  رازبا  نیا  هعـسوت  یارب  تسا  یلاس  دـنچ  زین  ناریا  رد 

ییالاب یلاـم  کـسیر  اـب  مدرم ، یارب  ینوناـق  یاـهرازبا  دوجو  نودـب  دورو  اـما  تسا  هتفرگ  تروص  ییاـه  شـالت  هنارواـنف 
.تسا هارمه 

تکراشم اب  نیاربانب  دراد  ؛ دوجو  نآ  زا  هدافتـساءوس  لامتحا  دـشابن ، نوناـق  بوچراـچ  رد  تراـظن و  نودـب  راـک  نیا  رگا 
ینتبم لدـم  سروب ، یلاع  یاروش  بوصم  لمعلاروتـسد  ساسا  رب  یروهمج و  تساـیر  یرواـنف  یملع و  تنواـعم  رثوم 

.تسا هعسوت  لاح  رد  هدش و  یتایلمع  سروبارف  رتسب  رد  ماهس  رب 
دوش  یم هدرتسگ  یعمج  یلام  نیمات  هزوح  رد  تیلاعف  رب  تراظن 

تیلاعف هرابرد  یروهمج  تسایر  یروانف  یملع و  تنواعم  یراذـگ  هیامرـس  یلام و  نیمات  رتفد  لکریدـم  عوفرم  دـمحم 
رد تیلاعف  دصق  یـسک  رگا  سروب ، یلاع  یاروش  بوصم  لمعلاروتـسد  نیودـت  اب  تفگ : یعمج ، یلام  نیمات  هزوح  رد 

.دنک تیاعر  ار  هدش  نییعت  ینوناق  تامازلا  تسا  فظوم  دراد ، ار  ماهس  رب  ینتبم  یعمج  یلام  نیمات  لدم 
راذــگ هیامرــس و  حرط ) بحاــص   ) یــضاقتم لــماع ،) یوکــس   ) مرفتلپ زا  لکــشتم  یعمج  یلاــم  نیماــت  رازبا  دوزفا : یو 

تفایرد تیلاعف  زوجم  هطوبرم  طیارش  زارحا  هورگراک و  هب  دوخ  یاهوکـس  یفرعم  اب  نالماع  تسا و  هدننک ) تکراشم  )
.دننک یم 

ناماگــشیپ «، » یگنود مرفتلپ  اــب  اــنتآ  راــگن  هناــماس   » یعمج یلاــم  نیماــت  مرفتلپ  راــهچ  نونکاــت  داد : هـمادا  عوـفرم 
یراذـگ هیامرـس  رواشم   » و گنیدـناف » سراپ  مرفتلپ  اب  سراـپ  یلاـم  یروآون  «، » دارک نراـک  مرفتلپ  اـب  نراـک  ینیرفآراـک 

هب یگنود  مرفتلپ  دـنا ، هتفرگ یلوـصا  تقفاوـم  زین  رگید  مرفتلپ  تفه  تیلاـعف و  زوـجم  نیرفآ » مه مرفتلپ  اـب  کـتنیاف 
نیلوا یارب  ناـموت  دراـیلیم  کـی  یروآ  عمج  هب  قـفوم  هتـشذگ  هتفه  رد  یعمج ، یلاـم  نیماـت  یوکـس  نیتـسخن  ناوـنع 

.دش تکرش  کی  یارب  دوخ  حرط 
شور نیا  هکنیا  هب  هراشا  اب  یروهمج  تسایر  یرواـنف  یملع و  تنواـعم  یراذـگ  هیامرـس  یلاـم و  نیماـت  رتفد  لکریدـم 

اه تکرـش  نیا  درک : نایب  تسا ، دـمآراک  زین  ناینب  شناد یاـه  تکرـش طـسوتم  کـچوک و  یاـه  هژورپ یارب  یلاـم  نیماـت 
روطنیمه یگنود و  مرفتلپ  رد  هدـش  هئارا  حرط  نیتسخن  دـننک ، مادـقا  هیامرـس  بذـج  هب  شور  نیا  کمک  اب  دـنناوت  یم 

.تسا ناینب  شناد  تکرش  ود  هب  قلعتم  دنک  یلام  نیمات  دارک  نراک  مرفتلپ  رد  تسا  رارق  هک  یحرط 
یم تبث  اهوکـس  نیا  رد  یـسررب  زا  سپ  دنراد  زاین  هیامرـس  بذج  هب  هک  ییاه  تکرـش  حرط  ای  هدـیا  داد : همادا  عوفرم 
غلبم دصرد  لقادـح ۱۰  دـیاب  حرط  بحاـص  اـی  یـضاقتم  دوش ، یمدرم  درخ  یاـه  هیامرـس  یروآ  عمج  هب  مادـقا  اـت  دوش 
ینعی تسا ، عنامالب  روشک  زا  جراخ  نایناریا  تکراشم  اما  دشاب  ناریا  لخاد  رد  دیاب  اه  حرط  دـنک ، نیمات  دوخ  ار  حرط 

.تسا ریذپناکما  اهزرم  نوریب  زا  هیامرس  بذج 
دنتسه  کیرش  نایز  دوس و  رد  مدرم 

دوس و رد  هک  دننادب  دیاب  مدرم  نامه  ای  ناراذگ  هیامرـس  درک : دـیکات  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع  نیا 
لـماع ۵۰ ره  زاـب  یاـه  حرط  عوـمجم  تسا و  ناـموت  دراـیلیم  حرط ۱۰  ره  فقـس  دنتـسه ، کیرـش  اـه  حرط  نیا  ناـیز 

.تسا ناموت  درایلیم 
اب ناراذگ  هیامرـس تفگ : دنـشاب ، هتـشاد  یبسانم  یروآدوس  زادنا  مشچ دـیاب  هدـش  هئارا  یاه  حرط هکنیا  هب  هراشا  اب  یو 
دک ندوـب  اراد  اـب  دوـشن ، هجاوـم  تیقفوـم  اـب  هـکنیا  اـی  دــسرب  دوـس  هـب  تـسا  نـکمم  یا  هژورپ اــی  حرط  هـکنیا  زا  یهاــگآ 
دوز یلحم و  یاه  هژورپ هیامرـس  بذـج  یفرعم و  یارب  رازبا  نیا  دـننک ، یراذـگ  هیامرـس  هب  مادـقا  دـنناوت  یم یراد  ماهس
اهنآ یارجا  هب  رجنم  هک  اه  حرط  یلام  نیمات  مدرم و  هب  اهنآ  یفرعم  یارب  نئمطم  یریسم  تسا ، بولطم  رایسب  هدزاب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۰طباور 



.دوش یم 
یرکف و ییاراد  رازاب  قودنـصارف ، یـصوصخ و  هناروسج و  یاـه  قودنـص  راـنک  رد  یعمج  یلاـم  نیماـت  عوفرم ، هتفگ  هب 

یارب دـنک و  یم رتشیب  ار  اه  تکرـش نیا  یلام  نیمات  یاهرازبا  عونت  هیامرـس ، رازاب  رد  ناینب  شناد یاـه  تکرـش شریذـپ 
.دوب دهاوخ  رایتخا  رد  ییاهرازبا  اه  تکرش  رمع  هخرچ  زا  هلحرم  ره 

۲۵۲۵
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۵۲

انریا یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / انقفش   

ریغتم هیرهش  طیـسقت  ناکما  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  نایوجـشناد  یفنـص  یاروش  یاه  یریگیپ هب  هجوت  اب  اـنقفش -
یاروش یاه  یریگیپ هب  هجوت  اب  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  شرازگ  هب.دش  مهارف  هاگشناد  نیا  مود  تبون  نایوجشناد 

هعـسوت و تنواعم  ییوجـشناد و  تنواعم  ناـیم  هدـمآ  لـمع  هب  یاـه  یگنهاـمه همالع و  هاگشناد  نایوجـشناد  یفنص 
تـسا و هدــش  مـهارف  مود  تبوـن  نایوجــشناد  زا  یدادــعت  ریغتم  هیرهــش  طیــسقت  ناـکما  هاگــشناد ، عباــنم  تیریدــم 

نایوجشناد یلک  طیارـش  نینچمه.دننک  هئارا  ار  دوخ  تساوخرد  هدش  نییعت  ینامز  هزاب  رد  دیاب  یـضاقتم  نایوجـشناد 
لاسمین دیابن  هیرهش  طیسقت  تساوخرد  لاسمین  هک  تسا  تروص  نیا  هب  هیرهش  طیسقت  تساوخرد  یارب  مود  تبون 

تفایرد و مدع  هتشذگ ، یلیـصحت  لاسمین  رد  ندش  طورـشم  مدع  نیا ، رب  هوالع.دشاب  لیـصحت  زاجم  تاونـس  ینایاپ 
یهدب هیوست  مازلا  یراج ، لاسمین  هتـشذگ و  یلیـصحت  لاسمین  رد  نایوجـشناد  هافر  قودنـص  هیرهـش  ماو  تساوخرد 

دهعت هب  طاسقا  دیسررس  رد  هک  ینایوجشناد  و  هتشذگ ) یاه  لاسمین هیرهش   ) هاگشناد یلام  روما  تیریدم  اب  هتشذگ 
.دنوش یمن هدنیآ  مرت  رد  طیسقت  لومشم  دنا ، هدرکن  لمع  دوخ 

مارگلت مارگاتسنیا |  رتییوت |  یعامتجا : یاه  هکبش  رد  انقفش  fa.shafaqna.com مایپ یاهتنا 

۲۷۲۷
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

عیانـص یاـه  هخاـشریز "، " یناریا یتـسد  عیانـص  رد  یمـسجت  یاـهرنه  یناـبم  ، " انــسیا نایوجــشناد  هاگــشاب  شرازگ  هـب 
ییاه لصفرـس ثحابم و  هلمج  زا  نیمز " ناریا  رنه  هب  ینامرد  یملع و  هاگن   " و امـش " قیـالع  تخانـش  "، " یناریا یتسد 

.دوش یم  هئارا  رنه  هب  یملع  هاگن  اب  باشکرو  نیا  رد  هک  تسا 
مود ماــقم  ییاــبطابط و  همالع  هاگشناد  یموـمع  یــسانشناور  دـشرا  یــسانشراک  یعاـس ـ  ارهز  سیردـت  اـب  هماـنرب  نـیا 

ماجنا اـب  هارمه  ات ۱۹   ۱۷ تعاس زا  دنفـسا  هعمج ۲۹  زور  یـسانشناور ، رنه و  قیفلت  اـب  یروـشک  ینیرفآراـک  پاتراتـسا 
.دوش یم  رازگرب  رترب  تارفن  هب  یدقن  هزیاج  یادها  سالک و  رد  یلمع  فیلاکت 

.دننک هعجارم  @ Shirazi_Br هسانش هب  مان  تبث  رتشیب و  تاعالطا  بسک  تهج  دنناوت  یم نادنم  هقالع
مایپ یاهتنا 

دشدش مهارف   مهارف همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد نایوجشناد   نایوجشناد ریغتم   ریغتم هیرهش   هیرهش طیسقت   طیسقت ناکما   ناکما

ینامردرنه ینامردرنه اباب   نآنآ   طابترا   طابترا یناریا  وو   یناریا یتسد   یتسد عیانص   عیانص پاشکرو   پاشکرو

طابترا یناریا و  یتسد  عیانـص  پاشکرو  یتسد ، عیانـص  نوناک  یراکمه  اب  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  یمـسجت  یاـهرنه  نوناـک 
.دنک یم رازگرب  ار  ینامردرنه  اب  نآ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۱طباور 

https://fa.shafaqna.com/news/1097601/
https://fa.shafaqna.com/news/1097601/
https://www.isna.ir/news/99112719815/%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%BE-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99112719815/%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%BE-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / امیس  ادص و  یرازگربخ   

راـگنربخ اـب  یــصاصتخا  هبحاـصم  رد  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  سیئر  یمیلس  نیــسح  یاقآامیــس  ادـص و  یرازگربـخ 
یاـنب کـی  هک  دـش  حاـتتفا  عبرم  رتـم  رازه  دودـح ۶  اـب  یـشزرو  موـلع  یندـب و  تـیبرت  هدکـشناد  ناـمتخاس  زورما  دوزفا :

هاگشناد هب  هتـسباو  یـشزرو  یاه  نیمز نامتخاس  نیا  رانک  رد  دوش ، یم بوسحم  یندب  تیبرت  دیدج  یرامعم  دیدج و 
.دش حاتتفا  زین 

نیا فلتخم  یاه  هدکشناد رد  دنهد  یم هئارا  ار  شزومآ  یزاجم  یروضح و  تروص  هب  هک  هناگود  سالک  داد : همادا  یو 
رد یـــسانش  نــیچ  تاــعلاطم  زکرم  نیتــسخن  هــک  یـــسانش  نــیچ  تاــعلاطم  زکرم  نــینچمه  دـــش ، حاــتتفا  هاگـــشناد 

یتماقا یشزومآ  زکرم  هاگـشناد ، یقوقح  کینیلک  تفگ : یمیلس  یاقآ.تفای  شیاشگ  زین  دنتسه  روشک  یاه  هاگشناد
دش حاتتفا  زین  یناسنا  مولع  یاه  هتشر رد  ناینب  شناد  یاه  تکرش زا  دیدج  هدنهدباتش  زکرم  دنچ  هاگشناد و 

۲۵۲۵
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

تاقیقحت یژولونکت و  تفرـشیپ  اب  زور  هب  زور  شزرو  یناور  ینامـسج و  بولطم  تاریثأت  تسا ، هدـمآ  شهوژپ  نیا  رد 
.دو شـ یم تابثا  یرتشیب  تعسو  اب  هنیمز  نیا  رد  هتفای  ماجنا 

.دراد ییازسب  مهس  هعماج  دارفا  یتسردنت  تشادهب و  حطس  ءاقترا  رد  شزرو 
شزرو نامرد ، ملع  یکـشزپ و  یایند  رد  هزورما  دنا ، هدروآ شزرو » یناور و  تشادـهب   » ناونع اب  یـشهوژپ  رد  ناققحم 

.تسا ینامرد  مهم  هلیسو  کی  دوش ، بوسحم  ینف  تراهم  رنه و  کی  هکنیا  زا  لبق 
ینمهب همطاــف  زاوــها و  نارمچ  دیهــش  هاگــشناد  دــشرا  یـــسانشراک  شیاــشخب  هدــیمح  هدیـــس  طــسوت  شهوژپ  نــیا 

اه و یرامیب هب  هک  یدارفا  زا  یرایسب  دهد ، یم ناشن  هک  هدش  ماجنا  نارهت  ییابطابط  همالع  هاگشناد  دشرا  سانشراک 
بـسانت مدع  ینالـضع ، یلـصفم و  تاعیاض  تامدـص و  یبلق ، یاه  هتکـس طرفم ، یقاچ  لیبق  زا  نوگانوگ  یاه  یناوتان

کشزپ اب  دروخرب  نیلوا  رد  دننک  یم لابند  یروجنر  اب  ار  دوخ  یگدنز  امئاد  دنرب و  یم جنر  یفاک  ییاناوت  مدع  ینامـسج و 
.تسا یتمالس  ددجم  ندروآ  تسد  هب  رد  نانآ  یمیمص  بوخ و  تسود  یشزرو  یاه  تیلاعف هک  دنوش  یم هجوتم 

یـساسا و نکر  ملاـس  تاـحیرفت  تغارف و  تاـقوا  بلاـق  رد  یعاـمتجا  دـعب  رب  هوـالع  شزرو  هـک  تـسا  لـیلد  نـیمه  هـب 

ییابطابط ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ردرد   ییوجشناد   ییوجشناد یشهوژپ  وو   یشهوژپ حرط   حرط دنچ   دنچ حاتتفا   حاتتفا

رازگرب یروانف  تاقیقحت و  مولع  ریزو  روضح  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  یشهوژپ و  یاه  حرط زا  یرادرب  هرهب نییآ 
.دش

هعماج هعماج تمالس   تمالس ردرد   یساسا   یساسا نکر   نکر شزرو ؛ ؛ شزرو

یارب هک  یئوراد  ریغ  یاه  هار زا  یکی  دنیوگ و  یم یشزرو  تشادهب  ار  شزرو  رد  ندب  یحور  ینامـسج و  یتمالـس  بسک  نیمأت و 
.تسا ینامسج  تیلاعف  شزرو و  دوش ، یم داهنشیپ  یگدنز  نینس  یمامت  رد  دارفا  نتخاس  مواقم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۲طباور 
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.دیآ یم باسح  هب  هعماج  تمالس  تشادهب و  رد  یمهم 
.دنک یم لرتنک  ار  تاناجیه  درب و  یم نیب  زا  ار  یبصع  یاهراشف  یحور و  یگتسخ  روآ  یداش یاه  شزرو

هلیـــسو نیرتـــهب  شزرو  نــیارب ، هوـــالع  دوــش  یم دارفا  طاـــشن  یباداـــش و  رمع و  لوــط  شیازفا  ثعاـــب  مــظنم  شزرو 
.تسا هدش  هتخانش  دایتعا  اه و  یرامیب زا  یضعب  یریگشیپ  یارب 

تـالالتخا تلاـخد  دـنور و  تفرـشیپ  اـی  داـجیا  زا  یریگـشیپ  رد  هـک  یلماوـع  هعوـمجم  زا  تـسا  تراـبع  یناور ، تشادـهب 
.دنراد رثؤم  شقن  ناسنا  رد  یراتفر  یساسحا و  یتخانش ،

ملاس یندـب  هکنیارب  هوالع  ملاـس  درف  تسین ، یراـمیب  نتـشادن  طـقف  یتمالـس  اـما  تسا ، یتمالـس  ینعم  هب  تشادـهب 
.دشاب یضار  لاحشوخ و  دیاب  دراد ،

یگدـنز نارگید  اـب  ماـگمه  یتـحار  هب  دـناوت  یم دراد و  ار  اـه  تسکـش اـه و  تیمورحم تالکـشم ، اـب  دروـخرب  ییاـناوت  اـما 
.دنک دنمقالع  یگدنز  زا  ندرب  تذل  هب  مه  ار  نارگید  راک  نیا  اب  دناوت  یم هکلب  درب ، یم تذل  یگدنز  زا  اهنت  هن  وا  دنک ،

شیب دنا و  هدش رت  کیدزن مه  هب  رشب  دارفا  ندمت ، تفرشیپ  یگدنز و  تالکشم  تلع  هب  زورما  یایند  رد  هک  ییاجنآ  زا 
یتشادـهب یتیبرت و  لـئاسم  زا  یکی  نارگید  هجوت  بلج  یناـسنا و  طـباور  عوضوم  دـنراد ، یراـکمه  هب  جاـیتحا  شیپ  زا 

.دوش یم یقلت 
اهنت ار  یگدــنز  هار  دوــشن  روــبجم  دریگ و  رارق  نارگید  هقــالع  تـبحم و  دروــم  هـک  تـسا  نـیا  اــیند  رد  یرــشب  ره  یوزرآ 

.دیامیپب
نارگید اـب  یبوخ  هب  هدوب و  اـهراک  ما  ـ جنا رداـق بـه  هدـنزاس  رثؤـم و  روـط  هب  دـناوتب  صخـش  هک  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  رد 

نت رب  هوالع  دـیاب  درگنب ، یرت  یقطنم دـید  اب  یگدـنز  تایعقاو  هب  هتـشاد و  یبسن  تیاضر  دوخ  یگدـنز  زا  دـنک و  شزاـس 
.دشاب رادروخرب  زین  یملاس  ناور  زا  ملاس 

مزال هدش و  ندب  فلتخم  یاه  ناگرا رد  ددـعتم  یاه  یرامیب زورب  ثعاب  هرمزور  یگدـنز  رد  یحور  یاهراشف  تاناجیه و 
.دیآ لمع  هب  یریگشیپ  اهنآ  زا  تسا 

.تسا ناراکشزرو  رد  یناور  ینامسج و  یاهراشف  داجیا  لماع  شزرو 
.دشاب هتشاد  یفنم  تبثم و  تارثا  دناوت  یم راشف  نیا 

دوش و یحور  یمـسج و  لماکت  دـشر و  هجیتن  رد  هدـنزاس  تبثم و  تارییغت  داجیا  ثعاب  دـناوت  یم هدراو  راشف  یفرط  زا 
.دنک داجیا  راکشزرو  یتمالس  رد  یتالالتخا  دناوت  یم یفنم  برخم و  راشف  رگید  فرط  زا 

هژیو یاه  تراهم یگدامآ و  هب  زاین  دوش  یم نامرهق  هدراو ، یناور  ینامـسج و  دـیدش  یاهراشف  دوجو  اـب  هک  یراکـشزرو 
، ناتـــسود هداوناـــخ ، مــیت ، ءاـــضعا  نالوئـــسم و  ناـــیبرم ، یوـــس  زا  رگید  فرط  زا  نـــینچمه  دراد و  یناور  یمـــسج و 

.دریگ یم رارق  یناور  دیدش  یاهراشف  تحت  نایچاشامت  نانطومه و 
هب ساــسح  طیارـــش  نــیا  رد  دــناوتب  اــت  دــشاب  هتـــشاد  یـــصاخ  یناور  یحور و  یاــه  ییاــناوت دـــیاب  راکـــشزرو  نیارباــنب 

.دنک هبلغ  هدراو  دیدش  یاهراشف 
زیگنا تفگــش دادـیور  کـی  یتـح  دــنلب و  یادــص  اـی  یرتکاـب  کـی  تیارــس  یلخاد ، یاـه  ناـگرا درکلمع  رد  یناـهگان  رییغت 

.دنک کیرحت  ار  ندب  یعافد  هاگتسد  دناوت  یم
داـجیا کـیرحت و  نـیا  ببـس  هـک  یدادـیور  سرتـسا و  ار  اـسرف  تقاـط تیعقوـم  هـب  تبـسن  یـصاصتخا  ریغ  شنکاو  نـیا 

.دنمان یم از  سرتسا دوش ، یم شنکاو 
یتـکرح یاـه  تراـهم بوـلطم  یارجا  هدـنرادزاب  یلــصا  لـماوع  زا  یکی  سرتـسا  هـکنیا  هـب  هجوـت  اـب  دـنیوگ ، یم ناـققحم 
هدـننک داجیا  لماوع  صیخـشت  یـشزرو ، یاه  تراهم هتفرـشیپ  یارجا  یریگدای و  یـشزرو  ناـیبرم  یلـصا  هفیظو  تسا ،

شزوــــمآ دـــــننام  یرثؤــــم  یاـــــه  شور بساـــــنم و  ریبادـــــت  دنتـــــسه ، سرتــــسا  ضرعم  رد  هــــک  یدارفا  سرتـــــسا و 
.دننک ذاختا  سرتسا  لرتنک  شهاک و  تهج  رد  ار  یرارطضا  یاه  تیعقاو رد  دمآراک  یاه  لمعلا سکع

شیازفا تروص  هب  دازام  یژرنا  هک  هدش  دایز  تالـضع  سرتسد  رد  یژرنا  ندـب ، یعیبط  لمعلا  سکع سرتسا و  رثا  رد 
.تسا هدش  هدهاشم  لباق  هدرک و  زورب  ندب  رد  یعیبط  روط  هب  ینامسج  یاه  تیلاعف

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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نیا یداــع  دارفا  زا  رتناــسآ  رتــهب و  دـــنهد ، یم ماــجنا  یندـــب  مــظنم  تاـــنیرمت  دـــنا و  هداـــمآ یندـــب  رظن  زا  هــک  یدارفا 
.دنروآ یم دوجو  هب  دوخ  رد  ار  لمعلا  سکع

.دروآ یم دوجو  هب  سرتسا  لباقم  رد  شمارآ  یعون  نیرمت 
.دینک یم ادیپ  زین  یرتهب  ساسحا  هکلب  دیرگن  یم رتهب  اهنت  هن  دینک ، یم شزرو  هک  یماگنه 

.دیازفایب یتباقر  بارطضا  هب  یا  هدنیازف روط  هب  دناوت  یم هداوناخ  نایبرم و  ناملعم ، یوس  زا  دح  زا  شیب  راشف 
.دشاب قداص  دناوت  یم نآ  فالخ  هتبلا 

.دنتسه رتدعتسم  نارگید  هب  تبسن  بارطضا  هب  ندش  راچد  یارب  تیعقوم  زا  رظن  فرص  دارفا  زا  یضعب 
.دوش نییبت  هبرجت  کیتنژ و  هلیسو  هب  دناوت  یم عوضوم  نیا 

یکدوک نارود  زا  هدش  هتخومآ  یا  هصخـشم ناونع  هب  ار  بارطـضا  تلـصخ  تسا  نکمم  یعامتجا  یریگدای  یاه  یروئت
.دنک نییبت  نالاسگرزب  هلیسو  هب 

دنک یم هبرجت  درف  هک  یگداوناخ  یگتسسگ  ای  یحور  هبرض  عقاو  رد  هداوناخ و  هیلوا  طباور  تیمها  رب  یواکناور  هیرظن 
.دزرو یم دیکات  دشاب ، هتشاد  یپ  رد  ار  نمزم  بارطضا  تسا  نکمم  و 

.درک دنهاوخ  کرد  از  سرتسا تیعقوم  ناونع  هب  ار  تباقر  الامتحا  دنتسه ، ییادج  بارطضا  تلصخ  یاراد  هک  یدارفا 
هب دـناوت  یم شزرو  دـننک  یم اـعدا  بلغا  دـندقتعم ، شزرو  شزرا  هب  اـقیمع  هک  ییاـهنآ  یگدـنز  یارب  یناور  یاـه  تراـهم

لباـقتم طـباور  یاـه  تراـهم یاراد  دنــشاب و  هتــشاد  یرتـشیب  سفن  هـب  یاـکتا  دــنوش ، ربـهر  هنوـگچ  دــهد  داـی  ناــناوج 
.دنشاب یرتهب 

.د ـ تفا یمن قافتا  دوخ  هب  دوخ  شزرو ، رد  ندرک  تکرش  زا  لصاح  هوقلاب  تایفیک  نیا 
.دننک نیقلت  دارفا  هب  دنهد و  شزومآ  ار  یناور  تایفیک  نیا  دیاب  نایبرم  هکلب 

.تسا هدش  رشتنم  شزرو  طاشن  هلجم  رد  شهوژپ  نیا 
مایپ یاهتنا 

 


