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 :هدیکچ

 هاگشناد رد ناینبشناد ياهراکوبسک يزاسرادیاپ رب ینتبم نیرفآراک هاگشناد هعسوت لدم هئارا شهوژپ نیا زا فده
 ،شهوژپ دوصقم هب ندیسر يارب .تسا یفیک هویش زا يریگ هرهب لماش شهوژپ شور .تسا نارهت فیرش یتعنص
 دراد رارق يرتالاب تیولوا رد اههاگشناد ریاس هب تبسن ،ینیرفآراک لیسناتپ ندوب اراد ظاحل زا هک فیرش یتعنص هاگشناد
 هب دندوب هدش باختنا یفداصت تروص هب هک هاگشناد نیا دیتاسا زا نت 15 هاگدید و هدش باختنا يرامآ هعماج ناونع هب
 يروآعمج شور .تسا هدوب دنمفده يریگ هنومن زا هدافتسا لماش يریگ هنومن هویش .دیدرگ يروآدرگ يرامآ هنومن ناونع
 هویش زا هدافتسا اب اههتفای .تسا هتفرگ ماجنا هتفایراتخاس هبحاصم رازبا زا هدافتسا اب هک هدوب ینادیم تروص هب اههداد
 یحارط نیرفآراک ياههاگشناد هعسوت يارب ار یلدم ناوتیم هک دنداد ناشن اههجیتن .دندش لیلحت یفیک اوتحم لیلحت
 و یحارط ماع تروص هب اههاگشناد ریاس يارب مه و صاخ تروص هب فیرش یتعنص هاگشناد يارب مه لدم نیا .دومن
 کی یتروص هچ رد دننک ینیبشیپ دنناوتیم هک دنراد دوجو ییاههفلوم هک دهدیم ناشن هدش یحارط لدم .دیدرگ نیودت
  .دوب دهاوخ قفوم رما نیا رد هزادنا هچ ات و دش هاوخ لیدبت نیرفآراک هاگشناد هب هاگشناد

 .نیون ياهراک و بسک ،راک و بسک يزاسرادیاپ ،نیرفآراک هاگشناد هعسوت لدم ،نیرفآراک هاگشناد : :يدیلک ياههژاو

 
 gmail.com  mahanMail: z. -E@889               .ناریا ،يراس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یناسنا مولع هدکشناد ،ینیرفآراک يرتکد يوجشناد 1

                
  Mail: ruosefi@yahoo.com -E.ناریا ،يراس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یناسنا مولع هدکشناد ،یشزومآ تیریدم هورگ رایداتسا :لوئسم هدنسیون * 2

    
   Mail: Majid.fattahi59@gmail.com -E  .ناریا ،يراس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یناسنا مولع هدکشناد ،یشزومآ تیریدم هورگ رایداتسا 3

 



 1399 ناتسبات و راهب ،  مهدفه هرامش مهن  هرود ،یشزومآ يزیرهمانرب تاعلاطم همانلصف ود......283

 
 

 : همدقم

 مان زا رپ يداصتقا ياهنامزاس شرازگ .تسین عیسو هتشذگ دننام نوگانوگ ياهراک و بسک ماود هزورما
 ياهلغش نیگنایم ،یشرازگ رد هنومن ناونع هب .دناهدش هدیچرب ًاریخا ای سیسات یگزات هب هک تسا ییاهتکرش
 تعرس .تسا نیون هعماج يداصتقا طیارش زا یشان هلئسم نیا .تسا هدش ناونع لاس 8 ات 5 نیب دیدج
 هک تفای ناوتیم ار يدایز لغاشم و دوشیم اهراک و بسک هدرتسگ ماود زا عنام هک تسا ياهنوگ هب تفرشیپ
 اهنآ ماود ،يزورما لغاشم رد یلصا هغدغد و هلئسم نیاربانب .دنروآیم يور رگید يراک هب هاتوک یتدم زا سپ
 ضرعم رد رگید هفرح هنوگ ره زا شیب ،شناد رب ینتبم و نیون راک و بسک )2016( رتور داقتعا هب .تسا
 یمیدق شناد نیزگیاج دیدج شناد نامز تشذگ اب و تسا لایس شناد اریز .دنراد رارق يرادیاپان و ینوگرگد
 داقتعا هب عقاو رد .دومن نانیمطا ،دناشناد رب ینتبم هک نیون ياهراک و بسک هب ناوتیمن ور نیا زا .دش دهاوخ
 و دیدج يراک دناوتیم هک نآ رب هوالع و دنکیم لمع هبل ود یغیت دننام شناد رب ینتبم ياهراک و بسک يو
 داقتعا هب ور نیا زا .دورب نایم زا ،رگید یلغش عیرس دورو اب دناوتیم تبسن نامه هب دوش بوسحم دایز دمآرد اب
 ینامز اهنت ،دناهتفرگ لکش یناهج هصرع رد یگزات هب هک شناد رب ینتبم ياهراک و بسک )2016( رتور
 هک تسا رواب نیا رب يو .دزاس یمئاد ار اهنآ دناوتب ات دنشاب رادروخرب یملع هناوتشپ کی زا هک دنراد ییاراک
 ام داقتعا هب .دننک افیا یساسا یشقن هنیمز نیا رد دنناوتیم شناد هدننکنیمات عبنم ناونع هب اههاگشناد
 هب تبسن يرترثوم شقن نیرفآراک ياههاگشناد هک دوزفا زین ار هتکن نیا )2016( رتور هیرظن هب ناوتیم
 یلبق شناد دنشوکیم و دنشابیم شناد يزاسيراجت لابند هب هراومه اههاگشناد نیا .دنراد يداع ياههاگشناد
 ینیرفآراک زا هدافتسا اب ،ناینب شناد ياهراکوبسک هک دسریم رظن هب ور نیا زا .دنشخبب دوبهب ار هدش دیلوت
 تروص نیا ریغ رد و دننک نیمضت ار دوخ ماود دنناوتیم ددرگیم هضرع اههاگشناد نیا يوس زا هک ییاه
 ياههاگشناد شقن و مهس بیترت نیا هب .دنوش فذح هعماج ياضف رد تباقر هصرع زا تعرس هب تسا نکمم
 هب .دشابیم عیسو رایسب ،شناد رب ینتبم ياهراک و بسک يرادیاپ هصرع رد يزورما راک و بسک رد نیرفآراک
 ؛دنوشیم اهنآ یشاپورف زا عنام و هدومن تظفاحم تباقر هصرع زا جورخ زا ار اهراک و بسک نیا هک يروط
 اب دنناوتب دناهدش سیسات یگزات هب هک ناینبشناد ياهتکرش ددرگیم بجوم نیرفآراک هاگشناد ،سکعرب
 .دنهد همادا دوخ تیلاعف هب بولطم دوس و الاب تعرس اب هراومه ،اههاگشناد نیا زا یشان ياهيروآون زا هدافتسا
  .دنادیم نیون تارییغت ءاشنم ار دیدج ياههاگشناد پالکام هک دشاب ور نیمه زا دیاش
 تیلاعف و دنراد رارق روحم شهوژپ ياههاگشناد ینعی یهاگشناد لوا لسن رد اههاگشناد بلغا ،ام روشک رد
 اههاگشناد دیدج لسن هب ندش لیدبت و نیرفآراک دارفا ياهشهوژپ ياههتفای يزاسيراجت ياتسار رد ینادنچ
 همانرب عورش زا لبق ات هک دهدیم ناشن شهوژپ هنیشیپ و تایبدا یسررب .دنرادن نیرفآراک ياههاگشناد ینعی
 و يودهم .)1391 ،رصن و یمیرک( تسا هدشن ینیرفآراک هب ینادنچ هجوت ناریا یمالسا يروهمج هعسوت موس
 ناشن دناهتخادرپ ناینبشناد ياهراک و بسک رب نیرفآراک هاگشناد رثا هعلاطم هب هک )1392( ناراکمه
 نیا اب .تسا زیچان ناریا ياههاگشناد نایم رد اما تسا یتایح هچرگا اههاگشناد يارب ینیرفآراک هک دنهدیم
 اههاگشناد نالیصحتلاغراف نیب رد هژیو هب نآ ندش رتداح ینیبشیپ و يراکیب هب طوبرم تالکشم و لئاسم دوجو
 هناخترازو دنچ حطس رد ینیرفآراک عوضوم ،هعسوت موس همانرب نیودت نامز رد ات دیدرگ بجوم 1380 ههد رد
 روپدمحا( ددرگ ینیبشیپ اتسار نیا رد یتارابتعا و دوش حرطم يروآنف و تاقیقحت ،مولع ترازو هلمج زا
 ياهفاکش دنناوتیم اهنت هک دنهدیم شرورپ ار يدارفا ام ياههاگشناد زونه دوجو نیا اب .)4 :1393 ،ینایراد
 هب اههاگشناد رد نانیرفآراک دیلوت ياتسار رد میظع یتکرح دیاب نیاربانب و دننک رپ ار هدش فیرعت رایسب یلغش
 رب ینتبم نیرفآراک ياههاگشناد زا ییوگلا هئارا روظنم هب شهوژپ نیا .دریگ تروص روشک یملع بطق ناونع
 یناریا ینیرفآراک ياهتکرش رد ار وگلا نیا دشوکیم و هدش یحارط ناینب شناد ياهراکوبسک يزاسرادیاپ
 و بسک يزاسرادیاپ رد )نارهت فیرش یتعنص هاگشناد اج نیا رد( نیرفآراک ياههاگشناد هاگیاج ات دیامن هعلاطم
 تیلاعف روکذم هاگشناد اب یعون هب و هدش ماجنا روشک ياهناتسا ریاس ای نارهت رد یگزات هب هک ییاهراک
 .ددرگ صخشم دننکیم
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 :شهوژپ شور
 
 زا سپ ققحم هک بیترت نیا هب .تسا هدوب هتفایراتخاس هبحاصم رازبا اب و یفیک تروص هب شهوژپ ماجنا شور
 رارق شسرپ دروم يرامآ هنومن ياضعا زا ار اهنآ و هدرک حرطم ار شهوژپ ياهشسرپ ،اههاگدید و اههیرظن هعلاطم
 ،دراد ییاهیگژیو هچ نیرفآراک هاگشناد هک دهد ناشن ات هدرک شالت تالاوس نیا قیرط زا ققحم .تسا هداد
 هک دومن یحارط اهنآ ساسا رب ار یلدم ناوتیم هنوگچ و دنناسریم يرای راک و بسک هب هنوگچ اهیگژیو نیا
 عابشا" هب ندیسر ساسا رب هنومن دادعت .تخاس یمئاد ار هاگشناد هب هتسباو ياهراک و بسک ناوتب نآ قیرط زا
 تسا تاقیقحت رد يرارکت ياههداد هب ندیسر ،یبرجت و يرظن عابشا زا روظنم .دش نییعت "یبرجت و يرظن
 يریگهنومن هویش هب يرامآ هعماج ياضعا زا نت 15 اب رضاح شهوژپ رد ساسا نیا رب .)1396 ،يدمحم(
 رد یملع تئیه یگدنکارپ زا تلاح ره زا ات تسا هدیشوک ققحم هک قیرط نیا هب .دش هبحاصم دنمفده
 هدافتسا اب اههتفای .دریگب هرهب )نز ای درم و رتنییاپ ای رتالاب نینس ،رتنییاپ ای رتالاب تالیصحت ریظن( هاگشناد
 هویش زا هبحاصم زا لصاح ياههتفای رابتعا یسررب يارب .دندش لیلحت یفیک ياوتحم لیلحت کینکت زا
 یبایزرا یتاقیقحت میت طسوت اهيراذگدک زا ییاههنومن هک انعم نیا هب دش هدافتسا ياهزاس ای ییاوتحم -يروص
 هدرک راذگاو زین يرگید صصختم هب ار اههلوقم لیلحت ققحم زین اههداد ییایاپ یسررب يارب .دیدرگ دییات هک دش
  .دوش صخشم اههلوقم نایم هباشت نازیم ات
 
 
 
 
 
 
 
 

  )ناگربخ( يرامآ هنومن ياضعا ياهیگژیو :1 لودج
 لک یناوارف یملع هبتر اههفلؤم ریغتم

 سنج
 3 داتسا 11 8 رایشناد درم
 1 داتسا 4 3 رایشناد نز

 تالیصحت
 3 داتسا 12 9 رایشناد ارتکد
 رتالاب

  )يرتکد تسپ لیصحتلاغراف ای وجشناد(
 2 داتسا 3 1 رایشناد

 
 و هدرک يراذگدک ًاددجم ار اههتفای زا یشخب ققحم يراذگدک هوحن زا یهاگآ نودب صصختم کی اج نیا رد
 هلوقم 42 یفداصت تروص هب شهوژپ نیا رد .دندش هسیاقم ققحم طسوت هدش لیلحت ياهدک اب اهدک نیا سپس
 86 بیرض اب اههلوقم نیا 1Z هطبار ساسا رب هک نیا هب هجوت اب .دناهدش باختنا هلحرم ود رد اههلوقم لک نایم زا
 نازیم هب اههلوقم هک دهدیم ناشن رادقم نیا عقاو رد ؛ددرگیم دییات اههتفای ییایاپ ،دناهدوب کیدزن رگیدکی هب دصرد

 .دنراد ینورد یناسمه رگیدکی اب دصرد 0.86
 :شهوژپ ياه هتفای
  

 
1   
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  یلیلحت و یفیصوت ياهشسرپ
 و درم داتسا 11 ،ناگربخ نیا نایم زا .دش هبحاصم فیرش یتعنص هاگشناد دیتاسا زا نت 15 اب شهوژپ نیا رد
 يراذگدک هقیرط همادا رد .دناهدش لیلحت ياهلحرم يراذگدک هویش زا هدافتسا اب اههداد .دناهدوب نز داتسا 4
  .دناهدش هئارا هیلوا
 هچ اب( یهاگشناد هچ هک تسا نآ دش هدیسرپ نایوگخساپ زا هک یتسخن شسرپ
  ؟دیامن داجیا ار ناینب شناد ياهراک و بسک دناوتیم )ییاهیگژیو
 

 ندوب مک لیلد هب ناریا ياههاگشناد زا يرایسب هک دناهدرک هراشا دیتاسا بلغا :دمآردرپ هاگشناد 1-1
 هب دنناوتب اههاگشناد ددرگ ثعاب دناوتیم یفاک دمآرد دوجو هک یلاح رد دنتسین ینیرفآراک هب رداق ناشدمآرد
  .دننک مادقا ...و ینیرفآراک ریظن همانربقوف و یفاضا ياهتیلاعف

 ثعاب هلئسم نیمه و دنتسه هدرتسگ هجدوب دقاف یلک تروص هب ام ياههاگشناد :A-2 يوگخساپ
  .دنهد ماجنا ار دوخ هاوخلد ياهتیلاعف زا يرایسب دنناوتن اهنآ دوشیم

 هراشا نآ هب اههاگشناد ینیرفآراک هنیمز رد يرامآ هعماج هک ياهفلوم نیمود :یتسدالاب ياضاقت 2-1
 زا ییاضاقت هک دشاب نیرفآراک دناوتیم هاگشناد کی یتروص رد هک انعم نیا هب تسا یتسدالاب ياضاقت دناهدرک
 تروص ینیرفآراک هعسوت روظنم هب ...و یگنهرف بالقنا نامزاس ،مولع ترازو ریظن تسدالاب ياهنامزاس هیحان
  .دریگ

A-1: ناریا رد هک یلاح رد دنشاب نیرفآراک هک دنراد راظتنا دیتاسا زا یجراخ ياهروشک ياههاگشناد 
  .دوب دهاوخن نیا هجیتن ًاعطق دشاب اضاقت و دشاب ام زا راظتنا رگا ...تسین هنوگ نیا

 يرایسب هک تسا یلاح رد نیا .تسا شناد دیلوت ،نیرفآراک هاگشناد ياهیگژیو زا یکی :شناد دیلوت 3-1
 هکلب دوشیمن دیلوت یعقاو موهفم هب یملع اهنآ رد و دنتسه روشک رد ملع دیلوت ناوت دقاف ناریا ياههاگشناد زا
  .ددرگیم لقتنم نایوجشناد هب اهنآ هدش هتخومآ ملع عقاو رد

A-2: ینیرفآراک ریسم رد اهنآ زا میناوتب هک دنتسین تروص نآ هب ملع هدننکدیلوت ًاعقاو ام ياههاگشناد 
  .مینک هدافتسا

 ناسردم ینیرفآراک و تیقالخ ،نایوگخساپ زا يرایسب هاگن زا :ناسردم ینیرفآراک و تیقالخ 4-1
  .تسا نیرفآراک ياههاگشناد يارب یساسا یگژیو کی ،هاگشناد

A-15: یلاح رد .دنشاب قالخ مه نآ نالماع هک میروآ دوجو هب نیرفآراک هاگشناد میناوتیم ینامز ام 
 یبایدادعتسا ًابلاغ یجراخ ياهروشک .تسین تیقالخ يانبم رب ًاموزل یبایدادعتسا ام ياههاگشناد رد هک
  .دریگیم تروص اهنآ تیقالخ ساسا رب اهداتسا شریذپ اهنآ رد و دننکیم

 ندوب ،نیرفآراک ياههاگشناد يارب رگید مهم یگژیو کی :نایوجشناد ینیرفآراک و تیقالخ 5-1
 هک دشاب نیرفآراک دناوتیم ینامز هاگشناد کی عقاو رد .تسا نآ نایوجشناد رد ینیرفآراک و تیقالخ
ً الثم .دریگ تروص فلتخم روما هطساو هب دناوتیم هلئسم نیا .دنشاب هتشاد تیقالخ ییاناوت زین نآ نایوجشناد
  .دنریگ راک هب دنراد دادعتسا صاخ هنیمز کی رد هک ار ینایوجشناد ،شریذپ نامز رد دنناوتیم اههاگشناد

A-7: موهفم هب تیقالخ ام ياههاگشناد رد هک یلاح رد .دنشاب قالخ دیاب ،نیرفآراک ياههاگشناد 
 ینایوجشناد هک دینیبیم ناریا رنه ياههاگشناد زا یخرب رد یتح امش .درادن رارق هجوت دروم نآ یعقاو
 زا یضعب زین فیرش هاگشناد نیمه رد .دننادیمن يزرورنه و رنه زا يزیچ هک دناهدش هتشر نیا دراو
  .دننادیمن نآ زا يزیچ هک دنناوخیم سرد ییاههتشر رد نایوجشناد

 ینیرفآراک رب يدایز ریثات نوریب اب هاگشناد طابترا ،دیتاسا داقتعا هب :نوریب طیحم اب طابترا 6-1
 نیمه هب دنراد طابترا نوریب طیحم اب تردن هب ناریا ياههاگشناد ،دارفا نیا هاگن زا هک یلاح رد دراد اههاگشناد
 لوصحم دیلوت هب هعماج زاین و وس کی زا ام ياههاگشناد طسوت ملع دیلوت مغریلع ،نایوگخساپ داقتعا هب لیلد
 ناریا ياههاگشناد طسوت تعنص زاین نیمات زا عنام تعنص و هاگشناد نایم هطبار دوجو مدع ،رگید يوس زا
  .ددرگیم

A-2: راک و بسک هعسوت و ینیرفآراک يارب نم رظن زا یگژیو نیرتیلصا ،نوریب اب هاگشناد طابترا 
 رد و دسانشب ار هعماج ياهزاین دناوتیم دشاب هتشاد طابترا نوریب اب هک یهاگشناد .تسا ناینبشناد
 نیمه هب و دناعالطایب یجنسزاین نیا زا بلغا ام ياههاگشناد هک یلاح رد درادرب ماگ اهنآ نیمات ریسم
 .دننک نیمات ار هعماج ياهزاین دنناوتیمن لیلد
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 ققحم اب قیقحت نیا رد هک يدارفا بلغا هاگن زا :هاگشناد رد ینیرفآراک ياهدحاو سیسات 7-1
 کی ندش نیرفآراک يارب مهم رایعم کی ینیرفآراک و راک و بسک هژیو ياهدحاو دوجو ،دناهدرک هبحاصم
  .دشابیم هاگشناد

A-1: هک مدیسر هجیتن نیا هب ماهتشاد اکیرما ياههاگشناد رد هک هلاس هد هبرجت کی ساسا رب نم 
 دشاب هدش سیسات هاگشناد رد روظنم نیا يارب یصاخ ياهدحاو هک دریگیم لکش ینامز ینیرفآراک
 هدش تسرد ینیرفآراک يارب صاخ دحاو کی هک دینیبیم اکیرما ياههاگشناد زا يرایسب رد امش ًالثم
 تساوخ و دینک هعجارم دحاو نآ هب دیناوتیم دینک هئارا هدیا کی دیناوتیم دینک ساسحا هک نامز ره و
  .دینک نومزآ ای هبرجت یلمع تروص هب ار دوخ

 یگژیو کی ناونع هب یلبق قفوم هبرجت هب ،هبحاصم دروم نایوگخساپ زا یخرب :یلبق قفوم هبرجت 8-1
 کی يارجا رد اههاگشناد یلبق قفوم هبرجت اهنآ داقتعا هب .دناهدرک هراشا نیرفآراک هاگشناد يارب یلصا
 هزیگنا نایوجشناد دوشیم ثعاب هبرجت نیا هک نیا تسخن :دراد هارمه هب ياهبناجدنچ تاریثات ،راکوبسک
 هک نیا ماجنارس و دنرادروخرب یماح کی زا هک دنباییمرد دیتاسا هک نیا مود .دننک ادیپ هنیمز نیا رد يرتشیب
 و هیکت نیرفآراک نامزاس کی ناونع هب اههاگشناد هب دنناوتیم هک دنسریم هجیتن نیا هب ینوریب ياهتکرش
  .دننک نانیمطا

A-2: دسرب هجیتن نیا هب ام تعنص رگا هک يروط هب .تسا يرثوم یلیخ دنیآرف ،یلبق قفوم هبرجت 
 هاگشناد دوخ رد ًالثم .درک باسح اههاگشناد ینیرفآراک يور ناوتیم دنک هیکت هاگشناد هب دناوتیم هک
 هاگن هلمج زا اههاگن مامت دش ثعاب هک دش ماجنا )1396( هتشذگ لاس رد گرزب حرط ود فیرش یتعنص
 فیعض اههژورپ نیا رگا هک یلاح رد .دوش بلج ام يوس هب یجراخ يژولونکت و يداصتقا تاسسوم
 یجراخ و یلخاد ياهنامزاس رد شیارگ لیلد نیمه هب و دیآیمن دوجو هب یتبثم هبرجت ،دشیم ماجنا
  .درادن اهنآ زا يدیلوت ياههژورپ دیرخ و اههاگشناد اب يراکمه يارب

  .دهدیم ناشن ار تسخن یشهوژپ لاوس هب ناگدنوش هبحاصم ییوگخساپ لیلحت و هیزجت هجیتن 2 لودج
  اههداد هبحاصم زا جتنم لماوع :2 لودج

 اههداد لماع اههفلؤم فیدر
 دمآردرپ هاگشناد 1

 یهاگشنادارف راتخاس
 یتسدالاب ياضاقت 2
 هاگشناد رد ینیرفآراک ياهدحاو سیسات 3
 نایوجشناد ینیرفآراک و تیقالخ 4
 نوریب طیحم اب طابترا 5
 شناد دیلوت 6

 یلبق قفوم هبرجت 7 یهاگشناد ياهیگژیو
 سردم ینیرفآراک و تیقالخ 8

 

 و یهاگشناد ياهیگژیو یلک هتسد ود هب نیرفآراک هاگشناد ياهیگژیو هک دنهدیم ناشن 2 لودج
 و هدش هاگشناد هب طوبرم اهیگژیو نیا زا یخرب هک تسا نآ روظنم .دنوشیم میسقت يراتخاسارف ياهیگژیو
 هاگشناد کی ندش نیرفآ راک هک دهدیم ناشن هلئسم نیا .دنوشیم طبترم یهاگشنادارف ياهراتخاس هب یخرب
 يراکمه هاگشناد اب هک یتسدارف ياهداهن ریاس هب هتسباو مه و دشابیم هاگشناد نآ دوخ هب هتسباو مه
 شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو ،يروآنف و تاقیقحت ،مولع ترازو لماش دنناوتیم اهداهن نیا .دننکیم
 بالقنا یلاع ياروش ،شرورپ و شزومآ نامزاس ،نداعم و عیانص ترازو ،)یکشزپ ياههتشر يارب( یکشزپ
 ریسم رد ناوتیم هاگشناد اب یتسد ارف ياهداهن يراکمه تروص رد بیترت نیا هب .دنشاب ...و یگنهرف
  .دومن مادقا نآ ندش نیرفآراک
 
 تروص هب دناوتیم ار ییاهراکوبسک هچ فیرش یتعنص هاگشناد هک تسا نآ مود شسرپ
  ؟دنک داجیا رادیاپ
 هب .دشاب هتشاد تیلاعف يدایز ياههزوح رد دناوتیم تسا یتعنص هاگشناد کی فیرش هاگشناد هک نیا هب هجوت اب
 و تیریدم ،کیزیف ،یضایر ،یمیش لماش هاگشناد نیا تیلاعف ياههتشر هبحاصم دروم نایوگخساپ داقتعا
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 یسدنهم ،نارمع یسدنهم ،عیانص یسدنهم ،تفن و یمیش یسدنهم ،قرب یسدنهم ،رتویپماک یسدنهم ،داصتقا
 رب هک ددرگیم هدهاشم بیترت نیا هب .دشابیم اضفاوه یسدنهم و داوم ملع و یسدنهم ،کیناکم یسدنهم ،يژرنا
 ياههتشر رد دنناوتیم نارهت فیرش یتعنص هاگشناد نانکراک و نایوجشناد ،نایوگخساپ رثکا رظن ساسا
 رب هک دسریم رظن هب عومجم رد .دننک داجیا رادیاپ شناد رب ینتبم ياهراکوبسک و هدرک ینیرفآراک یفلتخم
 اب دنناوتیم ناریا رد اهنامزاس و اهتعنص بلغا نارهت فیرش یتعنص هاگشناد لنسرپ و دیتاسا مالعا ساسا
  .دننک يراکمه هاگشناد نیا

A-12: اب دراد ناینبشناد ياهراکوبسک يارب يدایز لیسناتپ فیرش یتعنص هاگشناد هدنب رظن هب 
 رتویپماک هنیمز رد میناوتیم ام نم رظن هب .تسا رتویپماک هتشر هنیمز نیرتیلصا نم رظن هب لاح نیا
 ره دشاب نیرفآراک و قالخ ام هاگشناد رگا عقاو رد .میشاب هتشاد يدایز ياهتیقفوم ،رازفا مرن و
 ثعاب دناوتیم هتشر نیا عقاو رد .تسا ازلاغتشا شدوخ و تسا یتلود راک زا زاینیب هتشر نیا يوجشناد
  .دنوش راک رازاب دراو تیدودحم نودب وجشناد دادعت ره دوش

A-8: هبخن نایوجشناد هک نیا هب هجوت اب و دراد راک و بسک يارب يدایز لیسناتپ فیرش هاگشناد 
 ياههتشر اب ار هاگشناد نیا ياهراک و بسک طقف هک تسین تسرد دنراد روضح هاگشناد نیا رد يدایز
 ياهلادم دناهدش قفوم ام ياههچب تاکوبور تاقباسم رد یهاگ ًالثم .میهدب قیبطت نآ رد دوجوم
  .میرادن تاکوبور مان هب یصخشم هتشر هک یلاح رد دنروآ تسد هب یناهج

 اههداد هبحاصم زا جتنم ياهراک و بسک :3 لودج

 راک و بسک یئزج راک و بسک اههفلؤم فیدر
 یهورگ

 داوم دیلوت ،یهاگشیامزآ هیلوا تالوصحم دیلوت ،یهایگ ياهوراد تخاس ،يزاسوراد یمیش 1
 دیدج یمیشورتپ

 ریمعت و تخاس
 داوم

 متسیس یبایبیع ،درادناتسا تالوصحم دیلوت هب کمک ،دیدج تالوصحم دیلوت کیزیف 2
 یکیتسالپ تالوصحم دیلوت ،وردوخ

 یمیشورتپ و تفن ياهشسرپ تکرش رد روضح تفن و یمیش یسدنهم 3
 لخاد رد هیلوا داوم دیلوت هب کمک ،یلخاد يوردوخ دیلوت عیانص یسدنهم 4

 کیناکم یسدنهم 5
 تالآ نیشام ریمعت ،یمیشورتپ ياههاگتسد ریمعت ،یکشزپ ياههاگتسد ریمعت
 هیوهت ياهمتسیس سیورس تامدخ ،یلخاد و یجراخ ياهلیبموتا ریمعت ،هتفرشیپ

 بات بل و رتویپماک تاعطق ریمعت ،...و لیابوم ،یگناخ مزاول ریمعت ،اوه

 داوم ملع و یسدنهم 6

 داوم ،تعنص يارب هیلوا داوم دیلوت ریظن روشک زا جراخ زا یتادراو داوم هیلک تخاس
 ،رهاوج و الط تخاس ،...و تفن ،تاجناخراک ،لیبموتا ،نکسم دیلوت رد زاین دروم
 هب کمک ،يزرواشک تافآ دض داوم دیلوت ،نامتخاس ياهفرح يدنب قیاع ،يزرگنر

 يرورابان هب کمک ،ناتخرد و یهایگ داوم رتشیب یهدراب
 ...و اهکشوم ،اهامیپاوه یحارط و تخاس يارب مزال داوم نیمات اضفاوه یسدنهم 
 وردوخ متسیس یبایبیع ،عیانص رد زاین دروم داوم ریمعت و تخاس قرب یسدنهم 7

 زاس و تخاس

 هب کمک ،يژرنا مک فرصم یحارط ،مکحتسم و هدامآ ياهشسرپ هزاس تخاس نارمع یسدنهم 8
 يژرنا فرصم يزاس هنیهب

 يژرنا فرصم يزاس هنیهب ،تاجناخراک ،تعنص ،نامتخاس رد يژرنا هنیهب فرصم يژرنا یسدنهم 9
 وردوخ رد يژرنا فرصم شهاک هب کمک ،يرادا و يراک ياهاضف رد

 ،مک هنیزه اب هنیهب داوم دیلوت ،نکسم و نارمع رد هیلوا داوم تخاس هب کمک داوم ملع و یسدنهم 10
 رتشیب تمواقم و الاب ماکحتسا

 ناگبخن تیریدم اب دیدج ناینب شناد ياهتکرش داجیا داصتقا و تیریدم 11

 رتویپماک یسدنهم 12
 ،تاعالطا شیاپ و هریخذ ،تبث ،اهراک و بسک يارب ینشیمینا ياهویدیو تخاس
 ،یتنرتنیا تاغیلبت ،يزاب یحارط ،نشیکیلپا یحارط ،بو رب ینتبم و نردم یبایرازاب

 دنمشوه ياهوردوخ تخاس هب کمک
 هب راوشد عماج رظنهطقن کی هب ندیسر ور نیمه زا و تشاد ناسانشراک نیب رد ار یتوافتم تایرظن شسرپ نیا
 زا یخرب هک نیا تسخن :دراد دوجو نایوگخساپ ياههاگدید نایم ییاهتهباشم دوجو نیا اب ؛دسریم رظن
 دنناوتیم رتویپماک و رازفامرن اب طبترم تعنص لاثم ناونع هب دنریگیم رارق صاخ هورگ کی رد اهراک و بسک
 اههتشر زا یخرب هک نیا مود .دراد دوجو اهنآ نایم يدایز يدربراک هباشت اریز .دنوش هداد ياج هورگ کی رد
 ،یمیش لاثم ناونع هب .دراد رارق یتعنص هزوح کی رد ار اهنآ ناوتیم ور نیا زا و دنراد يرتهدرتسگ دربراک
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 ار یکمک نامه نامتخاس هزوح هب کیزیف ملع :دنریگب ياج هورگ کی رد دنناوتیم ... و داوم ملع ،کیزیف
 هنوگچ هک دهدیم ناشن لودج نیا .دناهدش هئارا 3 لودج رد اههتفای نیا .داوم ملع ای قرب ملع هک دناسریم
  .دنوشیم لیدبت یلک ياهراک و بسک و طسوتم ياهراکوبسک هب رتکچوک لغاشم
 فیرش یتعنص هاگشناد هنوگچ هک تسا نآ دش هدیسرپ نایوگخساپ زا هک یموس شسرپ
  ؟ددرگ لیدبت نیرفآراک یهاگشناد هب دناوتیم
 هب نارهت فیرش یتعنص هاگشناد ندش لیدبت يارب يدایز ياههار قیقحت هعلاطم دروم دیتاسا هاگن زا
 هاگشناد ندرک لیدبت يارب هک دراد دوجو اههفلوم زا هعومجم کی دوجو نیا اب .دراد دوجو نیرفآراک یهاگشناد
  .دیشوپ مشچ اهنآ دوجو زا ناوتیمن و دنايرورض نیرفآراک هاگشناد کی هب فیرش یتعنص

 ار یمتسیس تسیابیم هاگشناد ،دیتاسا هاگن زا :ییازلاغتشا ریسم رد دیدج شناد زا هدافتسا 1-3
 دیلوت .ددرگ لیدبت دیدج هفرح کی هب دوشیم دیلوت هاگشناد نیا رد هک یملع ره ،نآ قیرط زا ات دزاس ایهم
  .دشاب هاگشناد و نایوجشناد يارب دیدج راک و بسک کی هدننک داجیا دناوتیم اهيروآون نیا هوبنا

A-9: هب روشک زا جراخ رد هچ و لخاد رد هچ فیرش هاگشناد نایوجشناد طسوت يدایز تاعارتخا نالا 
 دحاو کی هب نآ يراکمه اب ای فیرش هاگشناد دوخ طسوت تسناوتیم تاعارتخا نیا .دسریم تبث
 نیریش بآ هب فرصم لباق ریغ بآ لیدبت يارب یهاگتسد دیلوت لاثم ناونع هب .ددرگ لیدبت ییازلاغتشا
 هک یلاح رد دیامن داجیا عیسو راک رازاب کی تسناوتیم دش ماجنا فیرش هاگشناد یمیش هورگ طسوت هک
   .تسا یسررب لاح رد اکیرما روشک رد نونکامه هژورپ نیا

 لیلد نیمه هب .تسین یفاک ییاهنت هب نیرفآراک داهن کی دوجو :نانیرفآراک زا یشزومآ تیامح 2-3
  .دنشاب نیرفآراک دناهتسناوتن زین دناهدش داجیا ینیرفآراک صتخم هک ییاهداهن یتح

A-3: امش .یگدننار لثم ،رگید زیچ ره لثم ؛دراد شزومآ هب زاین اما تسین يراوشد راک ینیرفآراک 
 دناوتب هک تشاد راظتنا یسک زا ناوت یمن ،نآ نودب اما تسین يراوشد دایز راک یگدننار هک دینیب یم
 نیا رد .داد شزومآ نایوجشناد هب ار نآ دیاب امتح و تسا تروص نیمه هب زین ینیرفآراک .دنک یگدننار
 یلاح رد دننک داجیا دوخ يارب ناینب شناد ياهراکوبسک دنناوتیم یلام ياهکمک نودب اهنآ تروص
 یگزات هب نم هک تسا يرامآ نیا و دنامورحم ینیرفآراک شزومآ زا ام نایوجشناد زا دصرد 99 دودح هک
  .ما هدینش ما هتشاد مولع ترازو رد هک يا هسلج رد

A-10: هب دنناوتب دیتاسا و نایوجشناد دوشیم ثعاب هک تسا یلصا نیلوا ،یشزومآ تیامح 
  .دنروایب يور ینیرفآراک

 کی هب نارهت فیرش یتعنص هاگشناد ندرک لیدبت يارب رگید هلئسم :نانیرفآراک زا یلام تیامح 3-3
 هک يدیتاسا و نایوجشناد ،نایوگخساپ داقتعا هب .دشابیم نایوجشناد زا یلام تیامح ،نیرفآراک هاگشناد
  .دنامورحم دوخ ياههدیا يزاسهدایپ هنیزه نیمات زا بلغا دنراد ینیرفآراک يارب يدایز ياههدیا

A-7: ینیرفآراک هب -دیتاسا هچ و وجشناد هچ -يدرف ره دوشیم ثعاب نانیرفآراک زا یلام تیامح 
 زا وجشناد کی هک ینامز دوش ثعاب دناوتیم یتح نانیرفآراک زا یلام تیامح عقاو رد .دنوش بیغرت
 هاگشناد هب ،دشاب تیلاعف لاح رد هژورپ کی يور رب تسا نکمم و دوشیم لیصحتلاغراف هاگشناد
  .دهد رارق شیوخ هژورپ نایرج رد ار نآ و هدرک عوجر

A-3: و یلمع تیلاعف ماجنا هب بیغرت ار نیرفآراک داتسا ای وجشناد کی دناوتیم هک یلماع اهنت 
 ار دوخ ياههدیا امتح نایوجشناد دنوشیم ثعاب اهتیامح نیا .تسا يو زا یلام تیامح ،دنک یهورگ
  .دنهد رارق هاگشناد رایتخا رد

A-14: نیا هلمج زا :دشاب رثوم نایوجشناد ینیرفآراک رب فلتخم ياههبنج زا دناوتیم یلام تیامح 
 لیطعت ،هاگشناد زا تفرنورب هب يزاین و دوب دهاوخ نانآ یماح هاگشناد دننادب اهنآ دوش یم ثعاب هک
  .درادن دوجو یجراخ ياهنامزاس اب يراکمه یتح ای هژورپ ندراذگ

 یتروص رد و دراد یبایرازاب هب زاین هنانیرفآراک تیلاعف کی :هنانیرفآراک ياهتیلاعف يارب یبایرازاب 4-3
 و نامزاس يارب يروآدوس و وجشناد يارب ییاراک دقاف ًالمع دسرن هوبنا ای یشرافس دیلوت هب لوصحم کی هک
 یلمع و نایوجشناد قالخ ياهشسرپ هدیا هعسوت هب کمک زا سپ هاگشناد لیلد نیمه هب .دوب دهاوخ هاگشناد
  .دراذگب اهنآ رایتخا رد زین ار تالوصحم شورف يارب مزال رازاب تسیابیم ،اهنآ يزاس

A-11: يارب هک ینایوجشناد تسا نکمم الثم .تسا رثوم یلیخ نایوجشناد هبرجت رد یبایرازاب 
 دنبایرد اهنآ هک ینامز اما دنشاب هاگشناد اب يراکمه هب رضاح دنزاسیم حرطم ار هدیا کی راب نیتسخن
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 هب ار دوخ يدعب ياهحرط ای ؛دنوش فرصنم راک همادا زا تسا نکمم درادن یئآراک رازاب رد اهنآ هدیا
  .دنزاس فرصنم ینیرفآراک زا ار نارگید تسا نکمم اهنآ ماجنارس و دننکن لیدبت ینیرفآراک

A-13: هک تسه مه لاس 18 دودح و منکیم راک فیرش یتعنص هاگشناد اب هک تسا لاس 12 نم 
 رد ینیرفآراک هدشمگ هقلح نم داقتعا هب .ماهدوب سیردت لوغشم ندنل و فیرش ،نارهت ياههاگشناد رد
  .تسا یبایرازاب هلئسم نیمه ،ناریا

  ینوریب طیحم اب یملع هعماج هطبار 5-3
 ،فیرش یتعنص هاگشناد ندرک نیرفآراک يارب رگید مهم لصا کی هک دناهدرک مالعا فیرش هاگشناد دیتاسا
 ياضف اب یهاگ هچرگا هاگشناد نیا ،نایوگخساپ نیا هاگن زا .دشابیم تعنص اب نآ هتسویپ و مئاد هطبار
  .تسا هدوبن دنمماظن هطبار نیا اما تسا هتشاد ییاههطبار -جراخ رد هچ و لخاد رد هچ -ینوریب

A-6: رد و دنشاب هتشادن یبایرازاب هب یصاخ زاین اههاگشناد هک دوشیم ثعاب تعنص اب هاگشناد طابترا 
 هک یلاح رد .دناسرب هوبنا دیلوت هب ار نآ دنناوتب یتحار هب ،لوصحم کی دیلوت ضحم هب هاگشناد عقاو
 روط هب و دیتاسا ،نایوجشناد يارب ار يدایز تالکشم ،ام زورما یهاگشناد هعماج رد یبایرازاب دوبن
 هدمع یمهس یبایرازاب هک دسریم رظن هب ور نیا زا .تسا هدرک داجیا نانیرفآراک و ناگبخن يارب ،یلک
  .تشاد دهاوخ ینیرفآراک یلعف تیعضو دوبهب رد

A-9: ره دوش یم ثعاب و دراد تعنص مه و هاگشناد يارب يدایز يایازم تعنص اب هاگشناد طابترا 
  .دنریگ هرهب رگیدکی زا دنناوتب اهنآ يود

 دننادب دیتاسا و نایوجشناد دوشیم ثعاب اههاگشناد رد هنانیرفآراک راتخاس دوجو :هنانیرفآراک راتخاس 6-3
  .دنزادرپب ینیرفآراک هب نامزاس نیا رد تسیابیم هک

A-6: رد هک دننادیم دیتاسا و نایوجشناد هک يروط هب دنراد یهباشم راتخاس اههاگشناد رثکا ناریا رد 
 و دنهد سپ یبوخ هب ار هدش هتفرگ دای بلاطم دنناوتیم هکلب دنرادن ملع دیلوت هب يزاین هاگشناد نیا
 کی ریظن ناهج نیرفآراک ياههاگشناد زا یخرب رد امش هک یلاح رد .دننک تفایرد هرمن راک نیا تباب
 هک یتروص رد هک دیباییم رد ادتبا زا امش ،تسا هنانیرفآراک ،هاگشناد راتخاس نوچ ،ناملآ رد هاگشناد
  .دینک ضوع ار دوخ هاگشناد تسیابیم ،دیشابن قالخ

 هب تبسن ،هجدوب نیا و دنراد يدج هجدوب هب زاین ندوب نیرفآراک يارب اههاگشناد :یلام نیمات 7-3
 هبحاصم دروم قیقحت نیا رد هک هاگشناد دیتاسا زا یخرب .تسا توافتم ًالماک ،میدق لسن و يداع ياههاگشناد
 رد هجدوب هک دناهتفرگ هدرک مالعا ،دناهدش زین تمس ،فیرش هاگشناد رد هک دناهدش نایب و دناهتفرگ هتفرگ رارق
  .ددرگ ربارب 8 تسیابیم لقادح ،ندش نیرفآراک يارب هتشذگ نامز هب تبسن هاگشناد نیا

A-11: هک یتروص رد هک مینکیم نایب تارج هب ام .تسا ندش نیرفآراک يارب هیلوا زاین کی هجدوب 
 ماگ ندش نیرفآراک ریسم رد اهداهن ریاس اب یگنهامه نودب میرضاح نامدوخ ،دشاب یفاک ام هجدوب
 لماک تروص هب میناوتیمن ام ًاعطق یتسدالاب ياهداهن اب یگنهامه نودب و تلاح نیا رد هتبلا .میرادرب
 لیدبت یتایلمع تروص هب ار اههژورپ زا یخرب میناوتیم اما میوش لیدبت نیرفآراک هاگشناد کی هب
  .مینک ییازدمآرد هار نیا زا و مینک

 رد .دشابیم نیرفآراک هاگشناد لیکشت يارب مزال لماوع زا هفلؤم نیرخآ يریذپکسیر :يریذپ کسیر 8-3
 ار نیا کسیر دیاب ...و دیتاسا ،نانواعم ،ناریدم ،نادنمراک ،نایوجشناد لیبق زا نآ نانکراک هیلک هاگشناد نیا
 هک دنریذپب ار کسیر نیا دیاب اهنآ نینچمه .دنسرن بولطم هجیتن هب هژورپ زا یخرب تسا نکمم هک دنریذپب
 .دنبلطیم ار يدایز هیلوا هنیزه اههژورپ زا یخرب

A-11: نم .تسا يریذپکسیر ،هاگشناد کی ندرک نیرفآراک ای ندش نیرفآراک رد مهم هلئسم کی 
 هب لیدبت اهنآ نونکات ارچ اما ماهدید ار ندش نیرفآراک لیسناتپ مه ناریا ياههاگشناد زا یخرب رد یتح
 نیرفآراک ارچ اما درادن یمک هجدوب نارهت هاگشناد لثم یهاگشناد ًالثم ؟دناهدشن نیرفآراک هاگشناد
 يریذپکسیر ییاهن ماگ نیاربانب .دریذپیمن ار ندش نیرفآراک کسیر یسک هکنیا رطاخهب .تسین
  .تسا

 تیامح ،نانیرفآراک زا یشزومآ تیامح ،ییازلاغتشا يارب دیدج شناد هعسوت هفلؤم 8 اههتفای ساسا رب
 راتخاس ،ینوریب طیحم اب یملع هعماج هطبار ،هنانیرفآراک ياهتیلاعف يارب یبایرازاب ،نانیرفآراک زا یلام
 یتعنص هاگشناد رد نیرفآراک هاگشناد هعسوت لدم ناونع هب يریذپ کسیر و یلام نیمات ،هنانیرفآراک
 ،دندش ییاسانش فلتخم دیتاسا طسوت اههفلؤم نیا هک نیا هب هجوت اب .دنشابیم ییاسانش لباق فیرش
 نیا رد ار ناشتارظن اهنآ ات تفرگ رارق يرامآ هنومن ياضعا هیلک رایتخا رد اههفلؤم نیا ،مود هلحرم رد
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 لباق تیریدم و راتخاس یلصا لماع ود بلاق رد هفلؤم 8 نیا هک دناهتشاد نایب ناققحم .دننک هئارا هطبار
  .دریگیم رارق تیریدم هرطیس تحت ،راتخاس هک نیا و دنشابیم ییاسانش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فیرش یتعنص هاگشناد رد نیرفآراک هاگشناد هعسوت لدم :1 لکش
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 هعسوت يارب ار یلدم هچ نانآ هک دوب نآ ،دش هدیسرپ نایوگخساپ زا هک یمراهچ شسرپ
  ؟دننکیم هیصوت ناینب شناد ياهراکوبسک يزاسرادیاپ رب ینتبم نیرفآراک هاگشناد
 نایم تسا نکمم هک دوشیم لیکشت يددعتم ياههفلوم زا نیرفآراک هاگشناد هک دناهتفگ خساپ رد نایوگخساپ
  .دنشاب هتشاد اههفلوم ریاس هب تبسن يرتمک ای رتشیب تیمها اههفلوم زا یخرب اهنآ

 تسا لماع نیا عقاو رد و دشابیم ملع دیلوت لماع نیرتیلصا ،يروآون هک دنرواب نیا رب ناققحم :يروآون 1-4
 و اههداد هدنریذپ اهنت دیتاسا و نایوجشناد ،يروآون دوبن تروص رد هک یلاح رد .دنک داجیا ار ملع دیلوت دناوتیم هک
  .دنوشیم هتخومآ اهنآ هب هک دنتسه یتاعالطا

A-9: دیلوت ار يدیدج ییاه هدیا امش دوشیم ثعاب تیقالخ .تسا ینیرفآراک همزال ،تیقالخ و يروآون 
 هب ملع کی هک ینامز دوشیم ثعاب هک تسا تیقالخ اهنت نینچمه .تسا هتشادن دوجو البق هک دینک
 اهنت سپ .دننک لیدبت رتدیدج هلئسم کی هب و دننک شزادرپ ار هدیا نآ اهنآ ،دوش یم لقتنم نایوجشناد
  .دزاس یم لیدبت ینیرفآراک هب ار ملع هک تسا تیقالخ

 هدهع رب ار ینیرفآراک تیلوئسم هک تسا هاگشناد رد یتمسق ،راتخاس نیا زا روظنم :يزکرم راتخاس 2-4
 هرادا و لرتنک دحاو هب راتخاس زا یشخب ،ام ياههاگشناد رد هک دناهتفرگ هدرک هیصوت ناگدنوش هبحاصم .دراد
 تفایرد ،ینیرفآراک هب دیتاسا و نایوجشناد قیوشت ،هجدوب نیمات هفیظو راتخاس نیا .دبای صاصتخا ینیرفآراک
 .دراد هدهع رب ار ...و یبایرازاب ،يزاس يراجت هب اهنآ لیدبت و هنانیرفآراک ياههژورپ

A-6: ات ام هک ار یفیاظو هیلک عقاو رد هک تسا هاگشناد رد يزکرم ای داهن کی عقاو رد راتخاس نیا 
 نایوجشناد تلاح نیا رد .دشاب هتشاد هدهع رب تسیابیم میاهتشاذگ نایم رد امش اب هبحاصم نیا رد نالا

 

تیریدم  

راتخاس  

یجنسزاین  

يروآ نف  

 شاداپ
يروحم  

 ياوتحم
هنانیرفآراک  

عارتخا تبث لالقتسا   

تاقیقحت  هورگ 
يروحم  
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 هچ و دننک عوجر اجک هب دیاب دنشاب هتشاد يروآون يارب حرط کی هک یتروص رد دنناد یم دیتاسا و
 .درک دنهاوخ تفایرد یباوج

A-5: اهراتخاس نیا .دننکیم نییعت ار یهاگشناد ینیرفآراک هب طوبرم ياهیگژیو مامت اهراتخاس 
 هنیزه يریسم هچ رد ار دمآرد نیا ؛دشاب هتشاد يدمآرد هچ هاگشناد کی دننکیم صخشم هک دنتسه
 يارب ار يروآدوس نیرتشیب هک دیامن يزاسهنیهب ياهنوگ هب ار ینیرفآراک ياهحرط هنوگچ و دنک
  .دشاب هتشاد هارمه هب هعماج

 رضاح شهوژپ رد هبحاصم دروم دیتاسا زا يرایسب هک تسا يرگید مهم لماع کی لالقتسا :لالقتسا 3-4
 هتشادن ار مزال لالقتسا هاگشناد کی هک یتروص رد ،ناگربخ ياضعا داقتعا هب .دناهتفرگ هدرک هراشا نآ هب
 دراد یصاخ ياهيدازآ هب زاین ،یهاگشناد ینیرفآراک اریز .دهد همادا دوخ ینیرفآراک تیلاعف هب دناوتیمن دشاب
  .دنوشیم نآ زا عنام یتسدالاب ياهداهن و اهراتخاس زا یخرب یهاگ هک

A-13: هتشادن لالقتسا و يدازآ اما دشاب هتشاد ار تاناکما همه هک دینک روصت ار یهاگشناد امش 
 هورگ ریدم هک ینامز نم اما تسا هجدوب ام یساسا لکشم کی رضاح لاح رد هک تسا تسرد ... دشاب
 ینعی میتشادن مه لالقتسا اما میتشادن يا هجدوب لکشم یلیخ نامز نآ رد مدوب هاگشناد رد هتشر کی
 هب ار هنانیرفآراک ياهتیلاعف میناوتن ام ات دوشیم ثعاب لمع يدازآ نیا دوبن و میتشادن لمع يدازآ
  .. مینک يریگیپ لماک تروص

 يرتیتخانش ناور هبنج دش هدرب مان نونکات هک ییاههفلوم ریاس هب تبسن هچرگا لماع نیا :يروابدوخ 4-4
 یتروص رد .تسا يرورض ،نیرفآراک یهاگشناد هب یملع هاگشناد کی لیدبت و ینیرفآراک داجیا يارب اما دراد
 يروابدوخ و هجیتن نیا هب رصانع و ازجا مامت ،نآ رد هک دراد ار ینیرفآراک هب ندش لیدبت تیلباق هاگشناد کی
  .دنراد ار ندوب نیرفآراک و قالخ تیلباق هک دنسرب

A-2: رد نیلرب هاگشناد دراو راب نیلوا يارب نم هک تسا ینامز ،هلئسم نیا دروم رد ینیع هنومن کی 
 رد نوچ دشرا يوجشناد ناونع هب نم اما تسا نیرفآراک هاگشناد کی هنومن هاگشناد نیا .مدش ناملآ
 .منک ینیرفآراک و مشاب قفوم اج نیا رد مناوتیم هک متشاد کش ،مدوب هتخوماین ار يروابدوخ ناریا
  .منک ینیرفآراک مناوتیم امتح هک منادب و مشاب روابدوخ هک دنتخومآ نم هب ات تشذگ يدایز نامز

 
 ندوب اراد ،یهاگشناد ینیرفآراک لدم زا رگید مهم هفلؤم کی :يزاس يراجت تیلباق ندوب اراد 5-4

 .دراد هارمه هب يدایز يایازم لماع نیا ،ناگدنوش هبحاصم هاگن زا .تسا هدش دیلوت شناد يزاسيراجت تیلباق
 نآ یط هک يروط هب تسا هاگشناد کی ندوب نیرفآراک زا یلمع هلحرم نیرتییاهن و نیرتیلصا لماع نیا
  .تسا هدش لیدبت راک رازاب کی هب اهنآ تیلاعف هک دننکیم سمل تروص هب نایوجشناد

A-1: و دیتاسا ،نایوجشناد دیاب دوش لیدبت نیرفآراک یهاگشناد هب ًاعقاو هاگشناد کی هکنیا يارب 
 نآ مزلتسم رما نیا و دننیبب ار دوخ نامزاس یملع ياهتیلاعف یلمع هجیتن ،هاگشناد نآ نانکراک یتح
  .دنریگ رارق يزاسيراجت ریسم رد یهاگشناد ياههژورپ زا یشخب لقاال هک تسا

A-11: رد ،دنکیم دناوتب هک ار یملع دناوتب هک دشاب هتشاد دوجو یهاگشناد ره يارب دیاب ناکما نیا 
 کی ام .تسین نکمم يزیرهمانرب قیرط زا زج هلئسم نیا و دنک یتایلمع مه يراجت هصرع
 نیودت يارب یشزومآ يزیرهمانرب .یتایلمع يزیرهمانرب کی و میراد زاین یشزومآ يزیرهمانرب
 و اههداد هاگدید و اهحرط ندرک ییارجا يارب یتایلمع يزیرهمانرب و حیحص یشزومآ ياهلمعلاروتسد
  .اههداد تیقالخ

 .تسا ازدمآرد ًاعطق نیرفآراک هاگشناد کی ،شهوژپ نیا رد هبحاصم دروم دیتاسا هیلک هاگن زا :ییازدمآرد 6-4
 رداق هک تسا راذگ هیامرس داهن کی ،نیرفآراک هاگشناد کی هک دننکیم نایب و هتفر نیا زا رتارف زین یخرب
 دزن رد نیرفآراک هاگشناد لیلد نیمه هب .دراذگب نارگید رایتخا رد یتح و دنک دیلوت ار يدایز ياههیامرس تسا
  .تسا هدش هیبشت حالطصا نیا هب ،یخرب طسوت و هدش هتفرگ رظن رد کناب کی دننامه ،دیتاسا نیا

A-12: نیا هب هجوت اب ناریا رد .تسا نیرفآراک هاگشناد کی هصخشم و هفیظو زا یشخب ییازدمآرد 
 رد هک یلاح رد .دریگیمن تروص تسرد ینیرفآراک ،دنرادروخرب یتلود هجدوب زا اههاگشناد هک
 دمآرد و هنیزه و دنشاب نیرفآراک دیاب اههاگشناد ینعی .درادن دوجو یعضو نینچ اکیرما ياههاگشناد
  .دننک نیمات ناشدوخ ار دوخ

 .تسا رازاب زور ياهزاین ییاسانش و یجنسزاین ،نیرفآراک هاگشناد لدم يارب رگید هفلؤم :یجنسزاین 7-4
 یهاگشناد هکلب ؛دنک دیلوت رازاب يارب ار دوخ ياههژورپ زا یخرب هک تسین یهاگشناد اهنت ،نیرفآراک هاگشناد
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 لاثم ناونع هب .درادرب ماگ زین اهنآ لح ریسم رد و هدرک ییاسانش ار رازاب و هعماج مومع ياهزاین هک تسا
 و اههژورپ ای اهرانمیس بلاق رد نایوجشناد نونکامه هک ییاههژورپ زا يدادعت هک دناهدرک هراشا دیتاسا زا یخرب
 يدایز تالکشم هعماج رد ام نونکا هک یلاح رد ؛دنرادن یعقاو دربراک ،دننکیم ناونع ییوجشناد ياههماننایاپ
 يوجتسج فرص ار ياهدوهیب نامز نایوجشناد مه دوش ثعاب دناوتیم هعماج ياهزاین ییاسانش هک میراد
  .دننک نیمات ار هعماج ياهزاین هک نیا مه و دننکن عوضوم

A-6: ياهزاین یجراخ ياههاگشناد رد هک ماهدید نم .تسا یمهم هلئسم هعماج ياهزاین ییاسانش 
 ،دیلوت نایم یبولطم هطبار اهروشک نیا رد هک تسه مه لیلد نیمه هب .دنوشیم ییاسانش هعماج
 هدهاشم ار يدنویپ نینچ ،نامروشک لخاد رد ام هک یلاح رد .دراد دوجو هاگشناد و ملع و تعنص
 هب .دنرادیم رب ماگ مدرم تالکشم لح ریسم رد عیانص بلغا ،یجراخ ياهروشک رد نالا .مینکیمن
 يراکمه اب روشک نیا ياههاگشناد ،دنرادن یسرتسد زاگ هب مدرم یتقو ،ناملآ روشک رد لاثم ناونع
 هبنج کی نیا .دوش نیمات مدرم زاین ات دنهد هعسوت روشک نیا رد ار یقرب ياهرازبا دناهدیشوک عیانص
 .دنوش ییاسانش مه رگید ياهروشک مدرم ياهزاین هک تسا نآ رگید هبنج .تسا ینیرفآ راک زا فیعض
 ییاسانش ناهج رساترس رد ار مدرم ياهزاین دناهدیشوک ،نیچ رد نیرفآراک ياههاگشناد لاثم ناونع هب
 .دناهدش دیلوت اهینیچ طسوت نایناریا یمرگرس و یبهذم ياهرازبا یهاگ هک تسا لیلد نیمه هب .دننک
 یعیسو تاعلاطم اهنآ رد و تسا ینیرفآراک هژیو هک تسا هدرک سیسات ار ییاههاگشناد روشک نیا اریز
  .دریگیم تروص ناهج مدرم ياهزاین ییاسانش و صیخشت هزوح رد

 هک یتروص رد دوجو نیا اب .دنهدیم هئارا يدایز ياهتیقالخ نیرفآراک ياههاگشناد :عارتخا تبث قح 8-4
 ناوتیمن دروآیم هارمه هب ار يدایز يدعب تالکشم هک اجنآ زا دشابن دوخ ياههدیا زا تظفاحم هب رداق اهنآ
 تسا نآ ،نیرفآراک ياههاگشناد يارب یلصا یگژیو کی لیلد نیمه هب .تسناد نیرفآراک هاگشناد کی ار نآ
  .دشاب ظوفحم نانآ يارب اهنآ زا يرادربهرهب قح ات دنک تبث ار دوخ دیتاسا و نایوجشناد تاعارتخا دناوتب هک

A-11: مراد غارس ار يدایز تاعارتخا نم .دنراد عارتخا تبث رد یگرزب لکشم ام دیتاسا و نایوجشناد 
  .دناهدش تبث رگید ياهروشک رد دورب تقرس هب نارگید طسوت ادابم هک نیا سرت زا هک

A-5: نالا .دوشیمن هداد تیمها ام روشک رد ًالصا هلئسم نیا .تسا یمهم هلئسم عارتخا تبث 
 حیجرت هک نیا ای دننکن ءاشفا ار نآ ،ناش هژورپ و ناش حرط نتفر ول سرت زا تسا نکمم اهیلیخ
 هک یلاح رد میرادن هنیمز نیا رد یتسرد يزیرهمانرب ام ...دننک تبث رگید ياهروشک رد ار نآ دنهدب
 اب امش هک دناهتفرگ هدیچ هلئسم نیا يارب ار يدایز ياهشسرپ لح هار و اههمانرب رگید ياهروشک
  .دیبایرد ار نآ دیناوتیم اهنآ هچخیرات هب یهاگن

 رد هک تسا ياهنانیرفآراک ياوتحم لماش ینیرفآراک لدم زا رگید مهم هفلؤم :هنانیرفآراک ياوتحم 9-4
 متسیس نامه اب تشاد راظتنا ناوتیمن هک تسا نیا روظنم .ددرگ اقلا نایوجشناد هب تسیابیم لیصحت نیح
 رثکا ای مامت هک تسا نیرفآراک هاگشناد کی ینامز اریز .دنوش نیرفآراک نایوجشناد بلغا سیردت یلبق
 شزومآ و تیبرت يارب و لیلد نیمه هب .دنشاب هتشاد ینیرفآراک هب لیامت نآ نانکراک و دیتاسا ،نایوجشناد
  .دشاب هنانیرفآراک زین نایوجشناد هب یشزومآ ياهاوتحم تسا مزال نیرفآراک يورین

A-6: رد یسیردت و یشزومآ ياهتیلاعف زا یشخب هک هداد ناشن یجراخ ياهروشک رد نم هبرجت 
  .دراد صاصتخا نایوجشناد هب هنانیرفآراک ياوتحم شزومآ هب ،نیرفآراک ياههاگشناد

 نیرفآراک هاگشناد لدم زا ياهفلوم ناونع هب دیتاسا زا يرایسب هک يرگید مهم یگژیو :يروحمهورگ 10-4
 و دننک راک مه اب هک دنزومایب دیاب دیتاسا و نایوجشناد هک انعم نیا هب .تسا یهورگ راک دناهدرک هراشا نآ هب
 ناشن دیتاسا اب هبحاصم و دنوشیم ماجنا ییاهنت هب تردن هب هنانیرفآراک ياهتیلاعف .دننک راک مه اب هنوگچ
  .دناهتشاد روضح هنانیرفآراک ياهتیلاعف رد رفن کی زا شیب دراوم بلغا رد هک دهدیم

A-8: ولج هب يرتشیب تعرس اب ،دنریگب لکش يرتهب هنانیرفآراک ياههژورپ دوشیم ثعاب یهورگ راک 
  .دنهدب تسد هب يرت بولطم هجیتن و دنورب

 يارب ار مزال شالت نامزاس ریدم نآ رد هک تسا تیریدم زا ياهویش ،روظنم :کیژتارتسا تیریدم 11-4
 ریدم هچنانچ هک دناهدرک هراشا نایوگخساپ زا یخرب .)1392 ،ناراکمه و يودهم( درادیم لامعا ینیرفآراک
  .دنهد رارق لاح زا رتهب یتیعضو رد ار فیرش یتعنص هاگشناد دنتسناوت یم دناهدوبیم

A-4: طابترا تسدارف ياهنامزاس اب دناوتیم تیریدم .دراد هدهع رب یمهم شقن نامزاس رد تیریدم 
 .دروآ تسد هب نیرفآراک هاگشناد هب یملع هاگشناد ندرک لیدبت يارب ار اهنآ تیاضر و هدرک رارقرب
 ،مظنم و مجسنم يزیرهمانرب اب دناوتیم ای .دنک ینیرفآراک هب راداو ار دیتاسا دناوتیم نینچمه تیریدم
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 بیترت نیا هب و دهد صاصتخا هنانیرفآراک ياهتیلاعف هب ار هاگشناد ياههجدوب زا يدایز شخب
 ار يدایز ياهشسرپ بیغرت ای قیوشت دناوتیم نینچمه تیریدم .دیامن داجیا ناینب شناد یهاگشناد
  .دنک يزادنا هار هنانیرفآراک ياهتیلاعف هب دیتاسا و نایوجشناد کیرحت يارب

 تیلباق ایند رد نیرفآراک ياههاگشناد ،ناگدنوشهبحاصم هتفگ ساسا رب :يروآنف لاقتنا تیلباق 12-4
 ياضعا ياهینیرفآراک و تاعارتخا لاقتنا يارب یتیلباق دیاب هک تسا نیا روظنم .دنراد ار يروآنف لاقتنا
  .دشاب هتشاد دوجو هاگشناد

A-4: رد اما دننکیم یفرعم ار دوخ ،نیرفآراک هاگشناد ناونع هب يراذگمان اب اهنت ناریا ياههاگشناد 
 ياهيروآنف زا یشخب دیاب دننادب نیرفآراک یهاگشناد ار دوخ یللملانیب حطس رد دنهاوخب هک یتروص
 هب ایند رساترس رد بیترت نیا هب ناملآ و نپاژ ياههاگشناد .دنراذگب كارتشا هب نارگید اب ار دوخ
  .دناهدش هتخانش نیرفآراک ياههاگشناد ناونع

A-1:... يدایز يایازم هلئسم نیا .میشورفب رگید ياهروشک هب ار دوخ ياهيروآنف زا یشخب دیاب ام 
 نیا مود و دوشیم دصقم ياهروشک و ام نایم یملع تالدابت شیازفا ثعاب هک نیا لوا .دراد ام يارب
 رد هژیو هب و دصقم و ادبم هاگشناد ود ره رد هنانیرفآراک ياهتیلاعف دوبهب ثعاب راک نیا هک
  .دنراد رارق ندش نیرفآراک هیلوا لحارم رد زونه هک دوشیم ام ياههاگشناد

 
 نیا .تسا نیرفآراک هاگشناد يریگلکش يارب یساسا ياهفیظو ،يراکمه :كرتشم تاقیقحت 13-4

 ياههژورپ هب ندیشخب تعرس ثعاب هک تسین لیلد نیا هب اهنت نایوگخساپ رثکا هتفگ ساسا رب هلئسم
 تروص هب هاگشناد ود هک دوشیم نآ زا عنام اریز .دنکیم يریگولج زین تقو فالتا زا هکلب دوشیم یهاگشاد
 ياهروشک رثکا رد هک تسا لیلد نیمه هب .دنسرب ناسکی هجیتن هب و دننک راک هژورپ کی يور رب نامزمه
 تایلمع نیا زین ناریا رد .تسا هدش ذاختا اههاگشناد نایم كرتشم تاقیقحت ماجنا يارب یمتسیس دوجو ناهج
 هریخذ نآ رد ینیرفآراک ياههفلوم مامت و دریگ تروص عماج هناماس ای متسیس کی داجیا هطساو هب دناوتیم
  .دنشاب هاگآ ماجنا لاح رد ياهشسرپ هژورپ زا نانیرفآراک هیلک ات ددرگ

A-7: نم هبرجت .تسا اههاگشناد ینیرفآراک يارب یساسا لصا و رما کی اههاگشناد نایم يراکمه 
 نایم یتح اهروشک نیا رد يراکمه هک هدوب نیا نپاژ و اکیرما ریظن هتفرشیپ ياهروشک دروم رد
  .تسا هدوب زین نیرفآراک ریغ و نیرفآراک ياههاگشناد

 رظن ساسا رب .تسا یهاگشناد ینیرفآراک هعسوت لدم زا هفلؤم نیرخآ يریذپدهعت :يریذپدهعت 14-4
 هک هنوگنامه ینعی دنشاب ریذپدهعت دیاب دنراد روضح هنانیرفآراک ياهتیلاعف رد هک يدارفا هیلک ،دیتاسا
 يرما چیه زا و دنشاب دهعتم نآ هب تبسن دیاب مه اهنآ تسا هدرک ایهم ار ینیرفآراک راکوزاس اهنآ يارب هاگشناد
 نارگید هب ار دراد هنامرحم هبنج زونه هک یتاعالطا ؛دنراذگب نارگید رایتخا رد ار دوخ شناد ؛دننکن غیرد
 دراوم اب نونکات اهنآ اریز دشابیم تیمها زئاح رایسب ،فیرش هاگشناد دیتاسا هاگن زا هلئسم نیا ؛...و دنشورفن
 نیا دوخ رظنراهظا هب انب لیلد نیمه هب و هدیسر شورف هب اهنآ تاعالطا نآ یط هک دناهدش ور هب ور يدایز
  .دننکیم يراددوخ نایوجشناد اب يراکمه زا هژیو هب و رگیدکی اب يراکمه زا بلغا اهنآ ،دیتاسا

A-1: دوشیم رکف اریز مهدیم ماجنا لقتسم تروص هب ار مدوخ ياهتیلاعف زا يرایسب مدوخ نم 
 ای و ناراکمه نیب يدایز يراک دهعت اریز دوریمن شیپ بولطم روط هب ناریا رد نم هدیا و حرط منک
 لقتسم تروص هب ار دوخ یملع ياهتیلاعف مهدیم حیجرت لیلد نیمه هب درادن دوجو اهوجشناد دیاش
 نآ رد يراک دهعت هک اج نآ زا موریم روشک زا جراخ هب هک ینامز هک یلاح رد .مربب شیپ هب ییاهنت و
  .منک راک اهنآ اب مهد دنبلطیم حیجرت تسا کیتامتسیس اهروشک

 زا روظنم .دناهدرک هراشا نآ هب نایوگخساپ هک تسا ياهفلوم نیرخآ يروحمشاداپ :يروحم شاداپ 15-4
 هداد شاداپ دننکیم تکرش ینیرفآراک ياهتیلاعف رد هک يدارفا هب تسیابیم هک تسا نیا يروحمشاداپ
 هب تسیابیم دنراد دیدج و ون هدیا کی هک يدیتاسا ای نایوجشناد هک تسا انعم نیا هب يروحمشاداپ .دوش
 ثعاب شاداپ اریز تسا هداس قوقح کی تفایرد زا رتارف هلئسم نیا و دننک تفایرد شاداپ هدیا نیا هئارا لیلد
  .دوشیم دارفا رد هزیگنا داجیا

A-7: دنرادن یفاک يداصتقا عبنم و یلام دمآرد هک نایوجشناد هژیو هب نیرفآراک دارفا هب نداد شاداپ، 
 ار دوخ هژورپ ،یلام شاداپ تفایرد مدع لیلد هب هک متشاد يدایز نایوجشناد نم .دشابیم رثوم رایسب
 اهنآ لمع نیا عنام تسناوتیم مه كدنا هژورپ کی دوجو هک یلاح رد دناهدرک لقتنم رگید ياهروشک هب
  .ددرگ
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A-9: شاداپ عقاو رد .دنکیم بیغرت ینیرفآراک هب تبسن ار داتسا و وجشناد هک تسا یلماع هزیگنا 

 ،هنانیرفآراک ياهتیلاعف اب ار ناشدوخ تاطابترا نایوجشناد ات دوشیم ثعاب و تسا هزیگنا عون کی
 قداص يدایز هزادنا ات زین دیتاسا دروم رد هلئسم نیا .دنهد همادا زین یلیصحتلا غراف زا سپ ات یتح
  .دشابیم
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نیرفآراک هاگشناد هعسوت یلک لدم :2 لکش  
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يروابدوخ  

هنانیرفآراک راتخاس  

یلام تیریدم  

یهورگ يراکمه  

نیرفآراک تیصخش  
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 راتخاس ،يروآون زا دنترابع هک دناهدرک ییاسانش هفلؤم 15 نیرفآراک هاگشناد هعسوت لدم يارب نایوگخساپ
 ياوتحم ،عارتخا تبث قح ،یجنسزاین ،ییازدمآرد ،يزاسيراجت تیلباق ندوب اراد ،يروابدوخ ،لالقتسا ،يزکرم
 و يریذپ دهعت ،كرتشم تاقیقحت ،يروآنف لاقتنا تیلباق ،کیژتارتسا تیریدم ،يروحمهورگ ،هنانیرفآراک
 لدم رد دنناوتیم هک دنتسه ییاههعومجم نیرتیلصا ،اههفلؤم نیا هک دناهدرک ناونع نایوگخساپ .يروحمشاداپ
 راتخاس هورگ 4 بلاق رد ار هناگ 15 ياههفلوم ناوتیم 4 لودج ساسا رب .دنشاب هتشاد روضح راکوبسک
 يارب لماع 4 عقاو رد هفلؤم 4 نیا داد رارق نیرفآراک تیصخش و یهورگ يراکمه ،یلام تیریدم ،هنانیرفآراک
  .دنهدیم لیکشت ار ناینبشناد ياهراکوبسک رب ینتبم ینیرفآراک هعسوت لدم

 هفلؤم زا لماع جارختسا :4 لودج
 لماع هفلؤم فیدر

 يزکرم راتخاس 1

 هنانیرفآراک راتخاس

 کیژتارتسا تیریدم 2
 یجنسزاین 3
عارتخا تبث قح 4  
 يروآنف لاقتنا تیلباق 5
 لالقتسا 6
 هنانیرفآراک ياوتحم 7
 يزاس يراجت تیلباق ندوب اراد 8

 ییازدمآرد 9 یلام تیریدم
 يروحم شاداپ 10
 كرتشم تاقیقحت 11

 يریذپدهعت 12 یهورگ يراکمه
 يروحم هورگ 13
 نیرفآراک تیصخش يروآون 14
 يروابدوخ 15
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 :يریگ هجیتن و ثحب
 ،یجراخ ای یلخاد فلتخم ياهنامزاس يوس زا هدش هئارا ياههداد ساسا رب هک نیا هب هجوت اب 
 رظن هب عقاو رد .دباییم نادنچود نآ رد یتیمها ینیرفآراک هعسوت تسا نییاپ ًاتبسن ناریا رد ینیرفآراک نازیم
 هلئسم نامرد يارب نکمم ياههویش دودحم زا یکی لقادح ای نکمم هار اهنت ینیرفآراک هعسوت هک دسریم
 زا هلاس ره هک تسا یعیسو نالیصحتلاغراف و نایوجشناد ياهزاین نیمات و روشک رد هدرتسگ يراکیب
 ناریا رد ینیرفآراک ياههنیمز هک اج نآ زا .دندنویپیم راکیب تیعمج نیا هب و دنوشیم لیصحتلاغراف اههاگشناد
 زا شیب ام دسریم رظن هب دنراد هدهع رب ار یلصا هفیظو ،هنیمز نیا رد اههاگشناد رگید يوس زا و تسین ایهم
 نیا رد ماگ نیلوا و میشاب نیرفآراک هاگشناد کی هب نداد لکش و هعسوت يارب يزیرهمانرب کی دنمزاین زیچ ره
 هعسوت لدم ات هدش هدیشوک شهوژپ نیا رد ور نیا زا .تسا روظنم نیا يارب یلدم یحارط و ییاسانش ،هنیمز
 فیرش یتعنص هاگشناد ور نیمه زا .ددرگ یحارط اههاگشناد دیتاسا هاگدید زا هدافتسا اب نیرفآراک هاگشناد
 ناوتب ات دش هدیسرپ نآ یملع تئیه ياضعا زا یخرب زا یتالاوس و دش هدیزگرب يرامآ هعماج ناونع هب نارهت
 ،نیرفآراک ياههاگشناد ياهیگژیو لماش اهلاوس نیا .دومن یحارط نیرفآراک هاگشناد هعسوت يارب ار یلدم
 رد ینیرفآراک هبنج زا يزاس هدایپ لباق ياهراک و بسک عون ،روشک ياههاگشناد رد ینیرفآراک يزاسهدایپ ناکما
 شناد ياهراک و بسک يزاسرادیاپ رب ینتبم نیرفآراک هاگشناد هعسوت لدم و نارهت فیرش یتعنص هاگشناد
 اب .دنراد ار نیرفآراک یهاگشناد هب ندش لیدبت تیلباق ناریا ياههاگشناد هک دنداد ناشن اههتفای .دندوب ناینب
 هک دراد یناوارف ياهيراوشد یهاگشناد ینیرفآراک اریز تسین يزاسهدایپ لباق یگداس هب هلئسم نیا دوجو نیا
 ناشن ناریا رد ینیرفآراک هچخیرات هکنانچمه لیلد نیمه هب .دزاسیم زاسرسدرد ار هاگشناد ندش نیرفآراک
 ،هلئسم نیا هتبلا .تسا هدشن رما نیا يزاس هدایپ هب رضاح لماک تروص هب یهاگشناد چیه نونک ات دهدیم
 و دیتاسا ریظن نآ يازجا و هاگشناد هب رگید یشخب و دراد يراتخاس هبنج نآ زا یشخب هک دراد یتوافتم لیالد
 يازجا و یتسد ارف ياهنامزاس ای یلک راتخاس ،هاگشناد( رصنع هس نیا هک ینامز ات و ددرگیم زاب نایوجشناد
 هاگشناد کی ندرک نیرفآراک هب میمصت كرتشم و نامزمه تروص هب )دیتاسا و نایوجشناد ینعی هاگشناد
 هاگشناد هعسوت عنام نایوگخساپ ساسا نیا رب .1درادن دوجو هاگشناد کی ندرک نیرفآراک تیلباق ،دنریگن
 درخ ءازجا لماع ود ،ناریا روشک رد هک دنرواب نیا رب و دننادیم يراتخاس لماوع ار ناریا رد نیرفآراک
 دادعتسا ،هاگشناد کی ندرک نیرفآراک يارب )هاگشناد( هنایم لماع و )هاگشناد نانکراک و دیتاسا ،نایوجشناد(
 هدهاشم ور نیا زا .دنوش نیرفآراک ام ياههاگشناد دنهدیمن هزاجا هک دنتسه اهراتخاس اهنت نیا و دنراد ار یفاک
 و دراد يراتخاس شخب هب صاصتخا اههفلؤم نیرتشیب ناریا رد نیرفآراک هاگشناد هعسوت لدم رد هک ددرگیم
 هجیتن نینچمه و یجراخ ياهروشک هبرجت هک نیا بلاج .تسا يدرف لماوع شخب صتخم اههفلؤم نیرتمک
 زین )نارگید و )2014( لروس ؛)2016( رتور ؛)2018( سل و وکیت قیقحت هجیتن ،لاثم يارب( یلبق تاقیقحت
 نایوجشناد ینعی( يدرف شخب ،هاگشناد کی ندرک نیرفآراک يارب زاین نیرتراوشد و نیلوا هک تسا هداد ناشن
 اهروشک نیا رد اریز دنریگیم رارق يدعب لحارم رد يراتخاس و هنایم لماوع و ؛تسا )نیرفآراک دیتاسا و
 تیعضو نیا ناریا رد دسریم رظن هب هک یلاح رد دنتسه اههاگشناد ینیرفآراک یماح اهراتخاس و اهنامزاس
 نیا و دنهدیمن ماجنا ندشنیرفآراک يارب يدایز يراکمه ام ياهنامزاس و اهراتخاس ینعی .دشابیم سوکعم
 یمهم هتکن يایوگ هلئسم نیا .میراد اههاگشناد ندرک نیرفآراک يارب یفاک ياهدادعتسا ام هک تسا یلاح رد
 زا یخرب دروم رد هژیو هب هلئسم نیا .مینک نیرفآراک ار دوخ ياههاگشناد میناوتیم یتحار هب ام هک نیا ،نآ و تسا
 دنمزاین تسخن هجرد رد هنیمز نیا رد ام و ؛دریگ تروص یتحار هب دناوتیم فیرش یتعنص هاگشناد ریظن اههاگشناد
 یشزومآ يزیرهمانرب تسخن :دریگ تروص تسیابیم هنیمز ود رد يزیرهمانرب نیا .میتسه عماج يزیرهمانرب کی
 تروص ینیرفآراک شزومآ ياوتحم هعسوت روظنم هب دناوتیم یشزومآ ياهيزیرهمانرب .یتایلمع يزیرهمانرب مود و

 
 رد هک دهدیم ناشن دشابیم نیرفآراک اهنآ ياههاگشناد رثکا ای یخرب هک ییاهروشک تایبرجت و تاقیقحت رب يرورم 1
 اب اهداهن نیا هک يروط هب .تسا هتفرگ تروص هاگشناد کی ندرک نیرفآراک يارب هبناجهس یمیمصت زین اهروشک نیا
 .تسا هدرک ادیپ تیعقاو لمع رد هلئسم نیا و دننک نیرفآراک ار دوخ ياههاگشناد هک دناهتفرگ میمصت رگیدکی يراکمه
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 نیرفآراک هاگشناد زا هک هچ نآ مامت ندرک يزاس يراجت يارب شالت موهفم هب یتایلمع يزیرهمانرب و دریگیم
 ماجنا اههاگشناد اب ار ياهدرتسگ يراکمه ،یتسدارف ياهنامزاس هک تسا یتلاح رد نیا هتبلا .دیآیم لصاح
 و داهن يوس زا یصاخ شالت نونکات هک دهدیم ناشن )دیتاسا نایب هب( ام هبرجت هک یلاح رد دنهد
 قیقحت نونکات هکنیا هب هجوت اب .تسا هتفرگن تروص اههاگشناد ندرک نیرفآراک يارب هطوبرم ياهنامزاس
 هتفرگن تروص لخاد رد نیرفآراک هاگشناد هعسوت لدم ياهشسرپ هفلؤم و اهلماع ییاسانش هنیمز رد یصاخ
 ياهشهوژپ هب ناوتیم یجراخ تاقیقحت نایم رد اما درب مان ار جیاتن اب هباشم قیقحت ناوتیمن ور نیا زا تسا
 لدم اب اهنآ لدم ياههفلوم زا یخرب اما دنتسین رضاح شهوژپ اب هباشمً الماک هچرگا هک درک هراشا یکدنا
 لدم هک دناهداد ناشن تاقیقحت هنومن ناونع هب .دشابیم اتسارمه و ناوخمه قیقحت نیا رد هدش یحارط
 .تسا هفلؤم 18 لماش )2016( رتور لدم و هفلؤم 8 لماش )2018( سل و وکیت نیرفآراک هاگشناد هعسوت
 )2018( سل و وکیت لدم ردً الثم .تساتسارمه قیقحت نیا رد هدش یحارط لدم اب اهلدم نیا زا یخرب
 ،يروحمشاداپ ،يروحم هورگ هفلؤم 4 )2016( رتور لدم رد و كرتشم تاقیقحت و ییازدمآرد ياههفلوم
 نیا رد لاح نیا اب .دنشابیم ناسکی رضاح شهوژپ لدم اب يروآنف لاقتنا تیلباق و كرتشم تاقیقحت
 هفلؤم هنومن ناونع هب درادن دوجو رضاح قیقحت هجیتن رد هک دنراد دوجو زین يرگید ياهلدم تاقیقحت
 هب و دراد رضاح شهوژپ هب صاصتخا اهنت هک یلاح رد تسا هتشادن دوجو یلبق تاقیقحت رد »یجنسزاین«
 ،عیانص رگید ياهروشک رد هک دشاب لیلد نیا هب دناوتیم هلئسم نیا .ددرگیم بوسحم هزات و دیدج ،یعون
 هب زاین ،ناریا رد هک یلاح رد دننکیم عوجر اهنآ هب لیلد نیمه هب و دننادیم نیرفآراک داهن اهنت ار اههاگشناد
 زا یخرب هک تسا نیا رگید هلئسم .دراد دوجو اههاگشناد و عیانص نایم دنویپ داجیا يارب هطبار کی دوجو
 .تسا هدمآ تسد هب رضاح قیقحت رد هک تسا ییاههفلؤم اب ضقانتم هک دنراد دوجو یلبق تاقیقحت رد اههفلؤم
 رد يزکرم راتخاس تلاخد هچ ره هک تسا هداد ناشن دوخ قیقحت رد )2017( وتسیویک هنومن ناونع هب
 ،رضاح قیقحت رد هک یلاح رد .ددرگیم لصاح يرتبولطم هجیتن ،دشاب رتمک اههاگشناد ندرک نیرفآراک
 زاین دروم اههاگشناد ندرک نیرفآراک يارب نالک ياهراتخاس روضح ای تلاخد هک دناهدرک هراشا نایوگخساپ
 اههاگشناد هک تسا رواب نیا رب وا .دشابیم یبسانم هاگدید )2016( رتور هیرظن ،هلئسم نیا نییبت رد .دشابیم
 نآ زا سپ اما دنراد زاین یتسدارف ياهنامزاس تلاخد و روضح هب تسخن هجرد رد ،ندش نیرفآراک يارب
 اب یبوخ هب هدش داجیا يرهاظ ضقانت ،بیترت نیا هب .دنهد همادا دوخ تیلاعف هب نارگید روضح نودب دنناوتیم
 عنام هن ،هاگشناد کی ندرک نیرفآراک رد یتلود ياهداهن روضح مدع ای و روضح هک ددرگیم نییبت هلئسم نیا
 روضح ،ینیرفآراک هیلوا لحارم رد هک بیترت نیا هب دراد زاین نامز هب اهنت دنیآرف نیا هکلب .لماع هن و تسا
 هک یلاح رد دشاب هتشاد اههاگشناد ینیرفآراک عیرست رد هدننک کمک یشقن دناوتیم یتسدالاب ياهنامزاس
  .دریگب اههاگشناد زا ار لمع لالقتسا و هدرک داجیا هدننکعنام یشقن دناوتیم ،همادا رد روضح نیمه
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Abstract 
 
The purpose of this study is to present the development model of Entrepreneur 
University based on the stabilization of knowledge-based businesses in Sharif 
University of Technology in Tehran. The research method involves the use of 
qualitative methods. To achieve the goal of the research, Sharif University of 
Technology, which has a higher priority than other universities in terms of 
entrepreneurial potential, has been selected as a statistical population and the 
views of 15 professors of this university who were randomly selected as A 
statistical sample was collected. The sampling method involved the use of 
targeted sampling. The data collection method was performed in a field using 
structured interview tools. The findings were analyzed using qualitative content 
analysis. The results showed that a model could be designed for the development 
of entrepreneurial universities. This model was designed and developed both for 
Sharif University of Technology in a special way and for other universities in 
general. The designed model shows that there are components that can predict 
how a university will become an entrepreneurial university and how successful it 
will be. 
Keywords: Entrepreneurial University, Entrepreneurial University Development 
Model, Stabilization of Knowledge, Modern Businesses. 
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