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Objective: Student participation in the governance structure within the university is one of the 
most important issues that the world's leading academic systems have considered for many 
years. However, this field has been neglected in the domestic research literature. However, this 
study aims to analyze students' role in governance within the university. 
Method: This qualitative research has been compiled with a Conventional Content Analysis 
strategy. The statistical population of this study consists of Ph.D. students in higher education 
in all fields in Tehran, Shahid Beheshti, and Allameh Tabatabai universities, who were selected 
from the mentioned universities using a sampling strategy with a maximum variety of 35 Ph.D. 
students. Data were collected using semi-structured interviews 
Findings: In the Findings, the section of barriers for students to participate in six main 
components; Inefficiency of the governance of the educational system; Intra-academic non-
academic governance; Improper teaching and learning system; Dysfunctional rules and 
regulations; Students' non-participation in governance and cultural weakness was achieved with 
thirteen subcomponents. Then, corresponding to these six components, strategies for 
accelerating students' participation in governance within the university were summarized in the 
form of six main components with thirteen sub-components. Finally, based on the findings, 
policy recommendations for the Iranian higher education system are stated. 
Conclusion: The role of students in governance within the university is an important issue that 
has been neglected in the domestic research literature. All students participating in this study 
emphasized the importance of this issue. However, about 38% of students have no experience 
in participating in university decisions. Accordingly, the findings of this study provide a general 
representation of the losers and facilitators of student participation in governance that can be 
the basis for policy in this area 
Innovation and originality: Identifying the most important factors preventing students' 
participation in university governance and providing solutions to remove these factors for 
greater participation of students in university governance. 
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  هدیکچ
 ياهماظن هجوت دروم تساهلاس هک تسا یلئاسم نیرتمهم زا هاگشناد نورد رد ینارمکح راتخاس رد نایوجشناد تکراشم :فده
 فده ،نکیل .تسا هدنام لوفغم روشک لخاد یشهوژپ تایبدا رد هزوح نیا دوجو نیا اب .تسا هتفرگ رارق ناهج ورشیپ یهاگشناد
 .دشابیم هاگشناد نورد ینارمکح رد نایوجشناد شقن لیلحت ،رضاح شهوژپ زا
 نایوجشناد ار شهوژپ نیا يرامآ هعماج .تسا هدش نیودت یفرع اوتحم لیلحت دربهار اب یفیک شهوژپ نیا :یسانششور
 هدافتسا اب هک دنهدیم لیکشت یئابطابط همالع و یتشهبدیهش ،نارهت ياههاگشناد رد اهشیارگ یمامت رد یلاعشزومآ يرتکد
 هبحاصم زا هدافتسا اب ياههداد .دندش شنیزگ هدربمان ياههاگشناد زا يرتکد يوجشناد 35 عونترثکادح اب يریگهنومن دربهار زا
 .دش يروآدرگ هتفای راتخاسهمین
 ؛یشزومآ ماظن ینارمکح يدمآراکان ؛یلصا هفلوم شش رد تکراشم يارب نایوجشناد يورارف عناوم شخب رد اههتفای :اههتفای
 تکراشم مدع ؛تاررقم و نیناوق يدرکراکژک ؛بسانمان يریگدای و یهددای ماظن ؛یهاگشناد نورد کیمداکآریغ ینارمکح
 يارب ياهراکهار هفلوم شش نیا اب رظانتم سپس .دمآ تسدب هفلومریز هدزیس اب یگنهرف فعض و ینارمکح رد نایوجشناد
 نایاپ رد .دش يدنبعمج هفلومریز هدزیس اب یلصا هفلوم شش بلاق رد هاگشناد نورد ینارمکح رد نایوجشناد تکراشم عیرست
 .تسا هدش نایب ناریا یلاعشزومآ ماظن يارب یتسایس ياههیصوت اههتفای ساسا رب
 یشهوژپ تایبدا رد نونکات هک تسا یمهم هلئسم هاگشناد نورد ینارمکح رد نایوجشناد شقن :تاداهنشیپ و يریگهجیتن
 نیا اب .دناهتشاد ناغدا عوضوم نیا تیمها رب شهوژپ نیا رد هدننک تکراشم نایوجشناد همه .تساهدنام لوفغم روشک لخاد
 ياههتفای ،ساسا نیا رب .دناهتشادن هاگشناد ياهيریگمیمصت رد یتکراشم هبرجت چیه نایوجشناد زا دصرد 38 دودح ،دوجو
 يارب يانبم دناوتیم هک تسا هداد هئارا ینارمکح رد ناوجشناد تکراشم رگلیهست و هدنزاب لماوع زا یلک ییامنزاب هعلاطم نیا
 .دریگ رارق هنیمز نیا رد يراذگتسایس
 ياهراکهار هئارا و هاگشناد نورد ینارمکح رد نایوجشناد تکراشم هدنرادزاب لماوع نیرتمهم ییاسانش :تلاصا و يروآون
 .تسا هاگشناد ینارمکح رد نایوجشناد رتشیب تکراشم يارب هدنرادزاب لماوع نیا عفر يارب
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Extended abstract 
Introduction 

 One of these functional developments of universities to meet new environmental needs is to redefine the relationship 
between university stakeholders and the government in university governance (Austin & Jones, 2016; Núñez & 
Leiva,2018). University stakeholders in university governance and management include; They become managers, 
faculty members, students, board of trustees, and foreign representatives (industry, society, etc.). Researchers believe 
that university governance does not mean that all stakeholders have the same status and power in the governance 
structure and play the same role, but rather that decision-making at the university should be based on democratic 
voting with the participation of all stakeholders. Be (Wang & Zhang, 2019). Students are one of the most critical 
stakeholders in university decision-making. Numerous studies have pointed to the importance of the role and 
involvement of students in governance within the university (Lizzio & Wilson, 2009). However, research evidence 
suggests that various countries' student participation in government and academic elections is low (Parejo & 
Lorente,2012). Estimates of European countries' student participation in governance and university elections are less 
than one-third. (Bergan, 2011). In addition, little research literature is available on the role of students in university 
governance (Trowler, 2010). There are many reasons for this; Including; Lack of trust of faculty members and 
administrators in students' decision-making ability, lack of continuous and active participation of students in the 
university decision-making process, lack of background and students' proper understanding of university decisions, 
the inability of student representatives in student institutions, extremism of student activists (Moore, 1995). In 
addition, there is long-term resistance to accepting students as legitimate university governance beneficiaries 
(Naylor,2019). Given the epidemic challenges that plague academic systems around the world. Reengineering and 
reconstructing the structure of academic systems, especially from the cradle of governance and management structure, 
has become more intense. However, identifying and analyzing the share of different stakeholders in the university's 
governance has become doubly necessary. Students are one of the key stakeholders in university governance. Students 
will have a direct role in the development of various ecosystems after graduation, as well as the countries' human 
capital of the countries. However, so far, few studies have been conducted in this area. In particular, no study has been 
shown in the domestic research literature as far as the authors of this study are aware. Therefore, research in this field 
is very important and vital to fill this research gap. The need for this issue is felt more and more in the higher education 
system of Iran, as in other developing countries, which seek greater efficiency and effectiveness in their university 
system. Because looking at the upstream documents (comprehensive scientific map of the country, development plans, 
vision document 1404), the common theme of all of them is the comprehensive development of the country (economic, 
political, cultural, social, and scientific) against other countries due to unfair international sanctions. This is possible, 
as mentioned in the documents, by emphasizing the activism and leadership of universities. Therefore, conducting 
studies in the field of university governance is very important to enhance the efficiency capacity of the university 
system in the current turbulent situation because of the endless global challenges. Accordingly, this study aims to 
analyze students' role in governance within the university. To achieve this goal, two questions have been raised; What 
are the most significant deterrents for students to participate in governance within the university? And what are the 
most important ways to remove barriers to student participation in governance within the university? 

Methods: The present study is written with a qualitative approach. In this qualitative research, the Conventional 
Content Analysis strategy has been used in particular. The statistical population of this research consists of Ph.D. 
students in higher education (all majors: Economics, Management, University Development Planning, Curriculum 
Planning, and Information Technology) in Tehran, Shahid Beheshti, and Allameh Tabatabai Universities in Tehran. 
For sampling, the purposive sampling method Homogenous Sampling has been used. Semi-structured interviews were 
used to collect data. Two strategies have been used to calculate reliability; First) member checking; is one of the most 
important techniques for validating findings (Cho & Trent, 2006). In this study, after analyzing the interviews, the 
findings were shared with some of the participants, and their views were validated by reflecting their views. Second) 
was the peer debriefing. 

Results: Findings in the section of barriers for students to participate in six main components; Inefficiency of the 
governance of the educational system; Intra-academic non-academic governance; Improper teaching and learning 
system; Dysfunctional rules and regulations; Students' non-participation in governance and cultural weakness was 
achieved with thirteen subcomponents. Then, corresponding to these six components, strategies for accelerating 
students' participation in governance within the university were summarized in the form of six main components with 
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thirteen sub-components. Finally, based on the findings, policy recommendations for the Iranian higher education 
system are stated. 

Conclusion: The role of students in governance within the university is an important issue that has been neglected in 
the domestic research literature. All students participating in this study emphasized the importance of this issue. 
However, about 38% of students have no experience in participating in university decisions. Accordingly, the findings 
of this study provide a general representation of the losers and facilitators of student participation in governance that 
can be the basis for policy in this area. 
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  همدقم
 رگید زا ار نآ تیوه هک ییاههبنج ظفح نیع رد ،طیحم رد تالوحت هب خساپ رد ،درذگیم ناشندش هتخاسرب زا هک ینالوط نارود یط اههاگشناد
 يارب اهنآ زا هک دناهدش يدیدج ياهدرکراک ياریذپ و دناهتخاس راکشآ ار ياهزات ياهتیفرظ ،دناهدش رییغت شوختسد ،دزاسیم زیامتم اههتخاسرب
 هب ییوگخساپ يارب اههاگشناد يدرکراک تالوحت نیا زا یکی . (Paya, 2018)تسا هدش هتفرگ هرهب هعماج رد دیدپون ياهزاین هب ییوگخساپ
 ; Austin & Jones, 2016( دشابیم اههاگشناد ینارمکح رد تلود و هاگشناد ناعفنيذ نیب هطبار فیرعتزاب ،یطیحم نیون ياهزاین

Núñez& Leiva ,2018(. و انما تئیه ،نایوجشناد ،یملع تئیه ياضعا ،ناریدم ؛لماش هاگشناد تیریدم و ینارمکح رد هاگشناد ناعفنيذ 
 کی زا ناعفنیذ همه هک تسین نیا يانعم هب هاگشناد ینارمکح هک دنرواب نیا رب نارگشهوژپ .دنوشیم )هریغ و هعماج ،تعنص( یجراخ ناگدنیامن
 رد يریگمیمصت هک تسا هتکن نیا هدننک وگزاب هکلب دننک يزاب ار یناسکی شقن و دنشاب رادروخرب تیمکاح راتخاس رد ناسکی تردق و تیعضو
 .)Wang & Zhang, 2019( دشاب ناعفنیذ همه تکراشم اب کیتارکومد يریگيار رب ینتبم دیاب هاگشناد

 نایوجشناد تلاخد و شقن تیمها هب يدایز ياهشهوژپ .دنتسه نایوجشناد ،هاگشناد يریگمیمصت و يزاسمیمصت رد ناعفنيذ نیرتمهم زا یکی 
 تکراشم هک تسا هتکن نیا دیوم یشهوژپ دهاوش دوجو نیا اب .)Lizzio & Wilson, 2009( دناهتشاد هراشا یهاگشناد نورد ینارمکح رد
 یبیرقت دروآرب )Parejo & Lorente, 2012( دراد رارق ینییاپ حطس رد فلتخم ياهروشک رد یهاگشناد تاباختنا و ینارمکح رد نایوجشناد
 ،نیا رب نوزفا .)Bergan, 2012( تسا موس کی زا رتمک ییاپورا ياهروشکرد اههاگشناد تاباختنا و ینارمکح رد نایوجشناد تکراشم نازیم زا
 ناوتیم رما نیا يارب ار يرایسب لیالد .)Trowler, 2010( تسا سرتسد رد هاگشناد ینارمکح رد نایوجشناد شقن زا یلیلق یشهوژپ تایبدا
 دنور رد نایوجشناد لاعف و رمتسم تکراشم مدع ،نایوجشناد يریگمیمصت ییاناوت هب ناریدم و یملع تئیه ياضعا دامتعا مدع ؛هلمج زا ؛درمش رب
 ،ییوجشناد ياهداهن رد نایوجشناد ناگدنیامن ییاناوت مدع ،هاگشناد تامیمصت زا نایوجشناد بسانم كرد و هنیمز نادقف ،هاگشناد يریگمیمصت
 ینوناق عفنيذ هباثمهب نایوجشناد شریذپ ربارب رد تدم ینالوط تمواقم ،اهنیا رب هوالع .)Moore, 1995(  ییوجشناد نالاعف طیرفت و طارفا
 .)Naylor, 2019( تسا هاگشناد نورد ینارمکح رد

 ياهلدم تمس هب یللملانیب رییغت کی رگنایب ،هاگشناد ینارمکح رد نایوجشناد تکراشم رظنم زا هاگشناد ینارمکح راتخاس رد یشیدنازاب ،نکیل 
 & Bryson( تسا هدوب هتشذگ ياهلاس یط رد یلاعشزومآ يراذگتسایس یلصا ياههصخشم زا یکی هک تسا کیتارکومد ینارمکح

etc.,2017(. يارب نایوجشناد ینارمکح موهفم سپس و هاگشناد رد نایوجشناد شقن زا یقیقد فیرعت دیاب تسخن ،عوضوم زا يرتهب كرد يارب 
 یهاگ ار نایوجشناد .دراد دوجو یلاع شزومآ تایبدا رد وجشناد شقن زا یتوافتم ياهتئارق هکنیا هب هجوت اب .دوش ماجنا شاکنک و ثحب هب دورو
 World ؛ Naylor, 2019 ; Tanaka, 2019( دنمانیم5یهاگشناد دنورهش و 4هدننک تفایرد ای 3هدننکفرصم ،2يرتشم ،1عفنيذ

Bank,2002(. نیا نارگشهوژپ .دراد نارگشهوژپ رظن هطقن و شهوژپ عوضوم رب مکاح نامتفگ هب یگتسب اهشقن نیا زا مادک ره زا یقلت 
 ،يدعبدنچ موهفم نیا تشاد ناعذا دیاب ،نایوجشناد ینارمکح موهفم لیلحت رد .دنراد رظن رد هاگشناد رد ینوناق عفنيذ هباثمهب ار نایوجشناد هعلاطم
 ینامز نارگشهوژپ معز هب .تسا هدمآ نایم هب نخس نآ زا یشهوژپ تایبدا رد ینوگانوگ یموهفم ياهپسچرب اب نونک ات .تسا هدیچیپ و رثکتم
 نیب رد تاقوا بلغا .درک دادملق "ییوجشناد تسایس" ناونع تحت ناوتیم ار نآ ،دوشیم هراشا هاگشناد ینارمکح رد نایوجشناد تکراشم هب هک
 .دنوشیم هتخیمآ مهرد مه اب "9ییوجشناد ضارتعا" و "8ییوجشناد یمارآان" ،"7ییوجشناد تیلاعف" ،"6ییوجشناد تسایس" موهفم ،ناهوژپشناد
 ینارمکح" ای "11یلاع شزومآ ینارمکح" زا هدش قتشم هک دوشیم هتفرگ رظن رد "10ییوجشناد ینارمکح"اب فدارتم موهفم نیا ،یلک روط هب اما
 دنورهش هباثمهب نایوجشناد هک ییاجنآ زا هاگشناد ینارمکح رد نایوجشناد تکراشم ،عقاو رد .)Luescher, 2005( دشابیم "12هاگشناد
 حوطس رد يریگمیمصت هب نایوجشناد يریگرد و يدنمقالع مزلتسم رما نیا .تسا یساسا قح کی و مزال طرش کی دنوشیم هتشادنپ یهاگشناد
 نایوجشناد یمسر ییاناوت هباثمهب هاگشناد ینارمکح رد نایوجشناد تکراشم ،رگید یتشادرب رد .)Macfarlane, 2005( تسا هاگشناد فلتخم
 زا ینوگانوگ لاکشا رد تکراشم نیا .)Klemenčič, 2012( دوشیم قالطا هاگشناد تیریدم رد هدش ذاختا تامیمصت رد يراذگریثات يارب
 رذگهر زا تالماعت ماجنا و ییوجشناد ياههیداحتا و اهنمجنا رد تکرش ،تیفیک نیمضت ياههمانرب رد تکراشم ،ییوجشناد ياهتیلاعف ؛هلمج
 راتخاس رد تردق بتارم هلسلس رد نایوجشناد تیعقوم یسانشزاب رد .)Rodgers & etc., 2011( دباییم روهظ و دومن یمسر ریغ ياهلاناک

 
1 Beneficiaries 
2 Consumers 
3 Consumers 
4 Recipients 
5 University citizen 
6 Student politics 
7 Student activism 
8 Student unrest 
9 Student protest’ 
10 Student governance 
11 Higher education governance 
12 University governance 
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 ریظن( یبایزرا يارب ياههداد يروآدرگ قیرط زا لومعم روط هب راکنیا ،1بایزرا هباثمهب نایوجشناد )فلا ؛تسا هدش نایب درکیور راهچ ،هاگشناد
 و دنوش ریگرد یبایزرا دنیارف رد اهنآ دنراد راظتنا ناریدم و دنوشیم تکراشم هب قیوشت نایوجشناد نکیل .دوشیم هدافتسا )درکلمع یبایزرا
 اههاگشناد هک تسا ییاهراکوزاس لماش هک ،2هدننکتکرش هباثمهب نایوجشناد )ب ؛)Gvaramadze, 2011( دنشاب هتشاد یلاعف تکراشم
 قلاخ ،کیرش هباثمهب وجشناد )ج ؛)Lizzio & Wilson, 2009( دننکیم ریگرد دوخ يریگمیمصت و يزاسمیمصت راتخاس رد ار نایوجشناد
 هاگشناد يریگدای هعماج رد یلصا رگیزاب ناونعهب اهنآ شقن نکیل .دنراد هاگشناد رد يرتلاعف شقن نایوجشناد تفایهر نیا رد 3سانشراک و كرتشم
 يربهر شقن نایوجشناد درکیور نیا رد ،4رییغت لماع هباثمهب نایوجشناد )د ؛)McComas & etc., 2010( دوشیم يراذگشزرا و هتخانش
 .)Dunne & etc., 2011( دنراد يرتلاعف يرگشنک تارییغت شنیرفآ يارب و دنراد

 یهاگشناد ياهماظن راتخاس يزاسزاب و یسدنهمزاب .تسا هتفرگ ارف ار ناهج رسارس یهاگشناد ياهماظن هک يریگهمه ياهشلاچ هب هجوت اب
 ینارمکح رد فلتخم ناعفنيذ مهس لیلحت و ییاسانش ،نکیل .تسا هتفرگ دوخ هب يرتشیب تدش یتیریدم و ینارمکح راتخاس هاگینارگ زا هژیوهب
 میقتسم يرادروخرب نمض نایوجشناد .دنتسه نایوجشناد هاگشناد ینارمکح ناعفنيذ نیرتيدیلک زا یکی .تسا هتفای نادنچ ود یترورض هاگشناد
 دنهاوخ هدهع رب نوگانوگ ياهموبتسیز هعسوت رد یمهم شقن یلیصحتلاغراف زا سپ اهروشک یناسنا ياههیامرس ناونعهب ،هاگشناد تامدخ زا
 ناگدنراگن هک ییاج ات روشک لخاد یشهوژپ تایبدا رد صاخ روطهب .تسا هدش نیودت ورملق نیا رد یکدنا تاعلاطم نونک ات دوجو نیا اب .تشاد
 مهم رایسب ورملق نیا رد یشهوژپ ماجنا یشهوژپ فاکش و ءالخ نیا ندرک رپ يارب نیاربانب .تسا هدشن ماجنا ياهعلاطم دنراد عالطا شهوژپ نیا
 ماظن رتشیب یشخبرثا و ییاراک لابندهب هک هعسوت لاح رد ياهروشک رگید دننامه ناریا یلاعشزومآ ماظن رد هلئسم نیا ترورض .دشابیم یتایح و
 comprehensive scientific map of( یتسدالابدانسا هب یهاگن اب هکارچ .دوشیم ساسحا شیپ زا شیب دنتسه دوخ یهاگشناد

the country, development plans, vision document1404( روشک هبناجهمه هعسوت اهنآ همه كرتشم نومضم 
 هنوگنامه مهم نیا .تسا یللملانیب هنالداعان ياهمیرحت هب هجوت اب ناهج ياهروشک ریاس ربارب رد )یملع و یعامتجا ،یگنهرف ،یسایس ،يداصتقا(
 يارب هاگشناد ینارمکح ورملق رد تاعلاطم ماجنا ،نیاربانب .تسا رسیم اههاگشناد يربهار و يرگشنک رب دیکات اب تسا هدش هراشا زین دانسا رد هک
 فده ،ساسا نیا رب .تسا مهم رایسب یناهج ریذپان نایاپ ياهشلاچ هب هجوت اب ینونک كانبوشآ طیارش رد یهاگشناد ماظن ییاراک تیفرظ ءاقترا
 نیرتمهم ؛تسا هدش حرطم شسرپ ود ،فده نیا یبایتسد يارب .دشابیم هاگشناد نورد ینارمکح رد نایوجشناد شقن لیلحت شهوژپ نیا ماجنا زا
 يارب هدنرادزاب لماوع عفر ياهراکهار نیرتمهم و  ؟دنامادک هاگشناد نورد ینارمکح رد تکراشم يارب نایوجشناد يور ارف هدنرادزاب لماوع
 ؟دنامادک هاگشناد نورد ینارمکح رد نایوجشناد تکراشم

 یپویتا روشک رد یتلود هاگشناد 20 ینارمکح رد نایوجشناد تکراشم تیفیک و عون ،حطس یسررب هب یشهوژپ رد )Tamrat, 2020( تارمات
 هاگشناد ینارمکح رد یبتارم هلسلس راتخاس نانچمه هاگشناد ینارمکح رد تکراشم هب نایوجشناد لیامت مغریلع دادیم ناشن اههتفای .تخادرپ
 & Wang( گناژ و گناو .دراد رارق دوخ دح نیرتنییاپ رد یپویتا یتلود ياههاگشناد رثکا رد نایوجشناد تکراشم نازیم و تیفیک و دراد دوجو

Zhang,2019) هچرگا هک دندیسر هجیتن نیا هب و دنتخادرپ هاگشناد ینارمکح رد ییاکیرمآ نایوجشناد تکراشم ياهمسیناکم هب دوخ هعلاطم رد 
 نایوجشناد ایآ هکنیا هلمج زا .دراد دوجو ياهدیدع تالکشم زونه اما دنتسه رادوخرب هاگشناد ینارمکح رد تکراشم تهج ینغ براجت زا نایوجشناد
 تکراشم نیاربانب درادن دوجو یتخاونکی و کیتامتسیس لدم نینچمه تسین صخشم تامیمصت يارجا رثا .دنتسه راددروخرب يریگمیمصت تردق زا
 تکراشم هعلاطم هب )Li & Zhao, 2018( وئایژ و یل .دریگ رارق شاکنک دروم رتشیب اههاگشناد نیا رد دیاب هاگشناد ینارمکح رد نایوجشناد
 رایسب هاگشناد ینارمکح رد نایوجشناد تکراشم حطس هک دنتفای تسد هجیتن نیا هب و دنتخادرپ هاگشناد ینارمکح رد ینیچ نایوجشناد یکینورتکلا
 ینارمکح رد ار نایوجشناد یکینورتکلا تکراشم هاگشناد و نایوجشناد نیب طباور رد دوخ تیریدم تیفیک دوبهب يارب هاگشناد نکیل .تسا نییاپ
 شقن یسررب هب )Lizzio & Wilson, 2009( نوسلیو و ویزیل .دشاب هتشاد رمتسم ینابیتشپ نآ زا و دنازیگنا رب ياهنالاعف روط هاگشناد
 .تسا شقن يافیا رد ماهبا ییوجشناد ياهنمجنا یلعف شلاچ نیرتگرزب هک دندیسر هجیتن نیا هب هاگشناد ینارمکح رد نایوجشناد ياهنمجنا
 ینارمکح هنیمز رد نایوجشناد اب هدنزاس وگتفگ يرارقرب يارب یهاگشناد ناریدم لیامت و نایوجشناد ییاناوت و لیامت هب اهنمجنا نیا ییاراک دوبهب
 هاگشناد رد یشهوژپ رد )Martı´n, 2007( نیترام .دریگ شیپ رد هاگشناد هنیمز نیا رد ياهنالاعف درکیور دیاب نیاربانب .دراد یگتسب هاگشناد رد
 زا دصرد 70 دودح هکارچ درک یبایزرا هدننک نارگن رایسب ار دوخ هعلاطم جیاتن و تخادرپ هاگشناد رد نایوجشناد تکراشم یسررب هب دیردام
 رد نایوجشناد تکراشم هنیمز رد یناسرعالطا فعض هب دقتعم رگید یخرب و دناهتشادن تکراشم هاگشناد تاباختنا رد نونک ات زگره نایوجشناد
 طقف يرگید هاگشناد رد نازیم نیا هک دیسر هجیتن نیا هب دوخ ياههتفای رد )Gonza´lez, 2007( زلازنوگ هباشم یشهوژپ رد .دندوب هاگشناد
  .دننکیم تکراشم هاگشناد تاباختنا رد نایوجشناد هک تسا موس کی

  یسانش شور

 
1 Students as evaluators 
2 Students as participants 
3 Students as partners, co-creators and experts. 
4 Students as change agents 
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 نیا رد .تسا هدش هدافتسا 1یفرع ياوتحم لیلحت دربهار زا صاخ روطهب یفیک شهوژپ نیا رد .تسا هدش هتشاگن یفیک درکیور اب رضاح شهوژپ
 نیاربانب ؛دنوش یشان اههداد زا اههلوقم هک دنهدیم یبیترت نآ يازا رد و دننکیم زیهرپ هتشادنپشیپ ياههلوقم نتفرگ راکب زا نارگشهوژپ ،دربهار
 رتمک ای نونکم ياوتحم ات دوشیم شالت و هدش زاغآ نتم قیقد شناوخ اب اوتحم لیلحت یفیک هویش .دنباییم روهظ اههداد زا اههلوقم ءارقتسا زا
 ناونع اب اهنآ زا هک دنکیم داجیا ییاهدک ای تاقبط الومعم اههداد هعومجم لک رد لیلحت و هیزجت ماگنه .دوش فشک نآ رد دوجوم صخشم
 ياههشوخ ای تاقبط .دننکیم راکشآ ار يرتگرزب ياهنامتفگ هک دوش زاربا یمالقا تروص هب دناوتیم اوتحم لیلحت کی هجیتن .دوشیم دای نیماضم
 نانچمه هک بیترت نیا هب تسا يرارکت دنیارف کی تاقبط نیماضم ییاسانش .دنهد ناشن ار يرتیعازتنا میهافم دناوتیم اههداد زا هدش ییاسانش
 اهنآ و دنکیم فرص هتشذگ رد هدش ییاسانش تاقبط يرگنزاب يارب ار دوخ نامز ،دنکیم یسررب و لیلحت و هیزجت رتشیب و رتشیب ار نتم ققحم
 ار شهوژپ نیا يرامآ هعماج  .)Mohammadzadeh & etc., 2014( دنکیم لصف و لح ار اهضقانت ای دنکیم يدنبمیسقت ای ماغدا ار
 )یناسر عالطا يروانف و یسرد يزیرهمانرب ،یهاگشناد هعسوت يزیرهمانرب ،تیریدم ،داصتقا :اهشیارگ یمامت( یلاعشزومآ هتشر يرتکد نایوجشناد
 رثکادح اب دنمفده يریگهنومن شور زا يریگهنومن يارب .دنهدیم لیکشت نارهت رهش رد یئابطابط همالع و یتشهب دیهش ،نارهت ياههاگشناد رد
 .دریگیم رب رد ار عونت زا یلآهدیا هعومجم هک تسا يروحم تالوقم و اهمت جارختسا فده يریگهنومن دربهار نیا رد .تسا هدش هدافتسا 2عونت
 تسا هتفرگن رظن رد ار دراوم زا یصاخ عاونا ققحم دوشن یعدم یسک هک تسا لیلد نیا هب شور نیا زا هدافتسا لیالد زا یکی
)Mohammadpour, 2018(. 

 هدش شنیزگ ياههنومن کیفارگومد ياهیگژیو :1 لودج

 تسینج یلیصحت هتشر و شیارگ لیصحت لصحم هاگشناد

 نارهت هاگشناد
 )نز 1 -درم 2( رفن 3 یلاع شزومآ تیریدم -یلاع شزومآ

 )نز 1 -درم 3( رفن 4 یلاع شزومآ یلام تیریدم و داصتقا-یلاع شزومآ

 یتشهب دیهش هاگشناد

 )درم 3- نز3( دروم 6 یلاع شزومآ تیریدم-یلاع شزومآ
 )درم 3-نز 2(دروم 5 یلاع شزومآ هعسوت يزیر همانرب -یلاع شزومآ
 )درم 1 -نز 3( دروم 4 یلاع شزومآ رد یناسر عالطا يروانف -یلاع شزومآ
 )درم 1( دروم 1 یلاع شزومآ رد یسرد يزیر همانرب-یلاع شزومآ

 )درم 5-نز 7( دروم 12 یلاع شزومآ تیریدم -یلاع شزومآ یئابطابط همالع هاگشناد
 

 ياهنوگ هب .تفای همادا 4يرظن عابشا هطقن هب ندیسر نامز ات اههبحاصم  .تسا هدش هدافتسا 3هتفای راتخاسهمین هبحاصم زا اههداد يروآدرگ يارب

 هنیمز رد .دوب هقیقد 45 ات 30 نیب اههبحاصم نامز تدم نیگنایم .دشیمن هفاضا نیشیپ ياههتفای هب يدیدج هتفای ،دیدج هبحاصم ماجنا اب هک
 يارب اهنت اههبحاصم زا هک دش دیکات و دش نایب یتاحیضوت ناگدننکتکراشم يارب شهوژپ فده دروم رد اههبحاصم زاغآ رد ،یقالخا تاظحالم
 یشخبرابتعا هنیمز رد .دش دهاوخن صخشم هلاقم راشتنا و قیقحت ياهشرازگ رد هجو چیه هب دارفا تیوه و دش دهاوخ هدافتسا یشهوژپ دصاقم
 یلاعشزومآ يراذگتسایس ورملق رد راکردنا تسد ناریدم دنمشزرا تارظن زا اههتفای ندوب قیقد و شهوژپ ییاور زا نانیمطا لوصح يارب ،اههداد هب
 هدافتسا اههداد لیلحت و ریسفت رد زین شهوژپ رد ناگدننکتکراشم تارظن زا نیا رب نوزفا .دش هدافتسا دندوب علطم و هربخ هزوح نیا رد هک روشک
 داجیا يارب اهکینکت نیرتمهم زا یکی ؛5ناگدننکتکراشم طسوت ینیبزاب زا )تسخن ؛تسا هدش هدافتسا دربهار ود زا ییایاپ هبساحم يارب .دش
 ناگدننکتکراشم زا یخرب رایتخا رد اههتفای ،اههبحاصم لیلحت زا سپ شهوژپ نیا رد .) Cho & Trent, 2006( دشابیم اههتفای رد رابتعا
 شهاک اب شور نیا .دوب 6شهوژپ ناراکمه طسوت ینیبزاب دربهار )مود .تفرگ تروص ییازفا رابتعا اهنآ ياههاگدید ساکعنا اب و تفرگ رارق
 و يریذپرواب هب دنراد یفیک یشهوژپ راک هقباس هک شهوژپ ناراکمه رگید هلیسو هب جیاتن دییات و عامجا داجیا اب اههداد لیلحت رد ياهيریگوس
 رگید راکمه ققحم ود رایتخا رد جیاتن ققحم کی طسوت هبحاصم لیلحت زا سپ شهوژپ نیا رد .)Spall, 1998( دنکیم کمک رابتعا شیازفا
 .دش ماجنا اههداد لوادج هب یشخبرابتعا یعمج تارظن باتزاب اب و تفرگ رارق شهوژپ ماجنا هقباس ياراد و یفیک لیلحت شور اب انشآ

 شهوژپ ياه هتفای

 هب اههبحاصم .؟دنامادک هاگشناد نورد ینارمکح رد تکراشم يارب نایوجشناد يور ارف هدنرادزاب لماوع نیرتمهم ،شهوژپ لوا لاوس هب خساپ
 .دناهدش هئارا لیضفت هب )2( لودج رد شخب نیا ياههتفای .دندش لیلحت دش هداد حرش نیشیپ شخب رد هک هنوگنامه و ییارقتسا لکش

 
1 Conventional Content Analysis 
2 Homogenous Smapling 
3 Semi-structured interview 
4 Theoretical saturation 
5 Member checking 
6 Peer debriefing 
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 هاگشناد ینارمکح رد تکراشم يارب نایوجشناد يور ارف هدنرادزاب لماوع نیرتمهم :2 لودج
 ناگدنوش هبحاصم ياهدک و يدیلک میهافم اههفلومریز اههلوفم

 يدمآراکان
 ماظن ینارمکح

 یشزومآ

 يراذگتسایس
 رد تسیاشان
 یلاعشزومآ

 اههاگشناد لالقتسا مدع /)10( یلاعشزومآ يراذگتسایس ياضف ندوب هتسب /)10/34( اههاگشناد رد کیمداکآ يدازآ دوجو مدع
 هنالداعان عیزوت /)27( اههاگشناد لرتنک هب یسایس ماظن لیامت /)10( یلاعشزومآ يراذگتسایس رد اههورگ عفانم داضت /)10/20/14(
 /)20( اههاگشناد هب اهیشمطخ و اهتسایس ندرک هتکید /)31( یلاعشزومآ رد ریگمیمصت زکارم ددعت /)10( یلاعشزومآ رد تردق
 دوبن /)22/28( یلاعشزومآ يرادا متسیس رد يدمآراکان و ییارگزکرمت /)22( یلاعشزومآ تفاب رد ددعتم ياهیگدیچیپ و اهشلاچ
 هب نایوجشناد ندشن هدید /)22( یلاعشزومآ متسیس یگچراپکی مدع /)22( یلاعشزومآ رد راذگتسایس يارب لالقتسا و لمع يدازآ
 یلاعشزومآ رد ياهریزج يریگمیمصت /)23( یلاعشزومآ رد تامیمصت ندش هخاش هخاش /)22( یلاعشزومآ رد راذگریثاترصنع ناونع
 رد یهاگشنادارف و یسایس تاباصتنا /)27( یلاعشزومآ ماظن رب زکرمتم راتخاس /)29( ناگتخومآ شناد هوبنا يراکیب /)23(
 دوبن /)35/27( یلاعشزومآ رد نایوجشناد زا یمسر شقن فیرعت مدع /)27( عفنيد ياههورگ هب يدامتعایب /)27( یلاعشزومآ
 /)31( یلاعشزومآ يریگمیمصت راتخاس رد تیفافش

 دمآراکان يربهر
 شزومآ ماظن

 یمومع

 /)3( هاگشناد هب دورو زا شیپ ياههورد رد یتکراشم ياهشزومآ دوبن /)12( هسردم ياهيریگمیمصت رد نازومآ شناد تکراشم مدع
 شزومآ نایم تسسگ /)3( روشک یشزومآ ماظن حوطس یمامت رد نییاپ هب الاب زکرمتم هاگن هرطیس /)3( یمومع شزومآ ماظن فعض
 )3( ناگدنریگدای تکراشم ثیح زا یلاع و یمومع

 ینارمکح
 نورد کیمداکآریغ

 یهاگشناد
 

 يراذگتسایس
 نورد یملع ریغ

 یهاگشناد

 رد نایوجشناد ياههاگدید زا تلفغ /)19( ناعفيذ روضح نودب هاگشناد رد يراذگتسایس/)1( هاگشناد رد زکرمتم يراذگتسایس
 /)6( اهيریگمیمصت رد نایوجشناد شقن و مهس هب هجوت مدع /)11( هاگشناد تامیمصت رد تکراشم دوبن /)1( هاگشناد يراذگتسایس
 /)10( هاگشناد يریگمیمصت رد عفنيذ ياههورگ ریاس ندش لامیاپ /)15( نایوجشناد تکراشم رد هاگشناد ياهتسایس یگدنرادزاب
 زا ششک مدع /)20( هاگشناد رد نایوجشناد تیروحم اب يراذگتسایس تیروحم مدع /)12( هاگشناد زا جراخ ياهتسایس لیمحت
 نورد فافشان راتخاس /)6( هاگشناد يریگمیمصت نادیم رد نایوجشناد ندادن يزاب  /)20( تکراشم يارب هاگشناد تیریدم تمس
 رد ییوجشناد ياهداهن شریذپ مدع /)14( هاگشناد يریگمیمصت راتخاس رد نایوجشناد يارب یهاگیاج ندشن هدید /)22/11( هاگشناد
 /)10( هاگشناد يریگمیمصت ياضف رد ییادص کت /)14( هاگشناد و ییوجشناد ياهداهن نایم داضت و شکمشک /)14( هاگشناد راتخاس
 نایرج ندوب هفرطکی /)3( هاگشناد تامیمصت رد ییارگزکرمت /)10/13( هاگشناد رد دوجوم يرکف ياهتیفرظ زا هدافتسا مدع
 یبتارم هلسلس و زکرمتم راتخاس /)6( نایوجشناد نایب يدازآ دوبن /)6( هاگشناد رد کیمداکآ يدازآ دوبن /)12( هاگشناد رد يریگمیمصت
 یناسرعالطا /)20( نایوجشناد تکراشم هب ناریدم یعطقم هاگن /)19( هاگشناد نورد رد کیمداکآریغ ینارمکح /)4/15( هاگشناد
 زا تامیمصت /)26/17( یلمعلاروتسد تروص هب نآ غالبا و هاگشناد ياهيریگمیمصت زکرمتم ذاختا /)20/23( هاگشناد رد یفاکان
 رد ناعفنيذ عامجا مدع /)21( یلاعشزومآ يراذگتسایس تایبدا رد نایوجشناد تکراشم دوبن / )6( هاگشناد رد هدش نییعت شیپ
 )26( رگنهبناجهمه دید دوبن /)25( نایوجشناد تکراشم يارب یمسر شقن فیرعت مدع /)21( یلاعشزومآ يراذگتسایس

 ریغ تیریدم
 نورد یملع
 یهاگشناد

 نایوجشناد تکراشم يارب یتصرف ندرکن مهارف /)1( یشزومآ ياههورگ لئاسم دروم رد نایوجشناد تارظن هب یهجوتیب
 و درکلمع رب هبرجت اب دیتاسا تارظن هبلغ /)8/32( ناریدم لیامت مدع /)19/21/23/27/32/34/17 /8/13 /20/1/2/4/6(
 تکراشم نتفرگن يدج /)21/12 /10 /6( یهاوخرظن بلاق رد نایوجشناد يروص و يرازبا تکراشم /)31( نایوجشناد درکراک
 هاگشناد یتیریدم-ییارجا ياهلکتورپ رد نایوجشناد تکراشم فیرعت مدع /)33( نایوجشناد يدنمناوت هب داقتعا مدع /)6( نایوجشناد
 /)27/6( هاگشناد راتخاس رب هدش هلاحتسا کیتارکوروب راتخاس  /)19( ناریدم طسوت يدرف تروص هب ییاهن تایمصت ذاختا /)2(
 رکفت دوجو /)6( هتسب و یطخ تارکفت دوجو /)6/23(نارگید ياههتسناد هب ناریدم دامتعا مدع /)6( ناریدم ندرک لمع یصخش
 /)11( نایوجشناد تکراشم زا هاگشناد نانکراک و ناریدم هابتشا روصت /)11( هاگشناد نیلوئسم ندوبن وگخساپ /)16( هاگشناد رد ارگاو
 تکراشم هب ناریدم رواب مدع /)8( هاگشناد رد یسایس ییارآ فص و يدنبهورگ /)11( ندرک لمع ات ناریدم ندز فرح يراعش
 مک رواب /)18( هاگشناد راتخاس ندوبن بسانم /)13( هتسب یتیریدم کبس رد نالک ناریدم زا هاگشناد ناریدم تیعبت /)9( نایوجشناد
 ناریدم یهجوتیب /)13( نایوجشناد تارظن هب هاگشناد ناریدم يزاینیب ساسحا /)13( یتکراشم تیریدم هب هاگشناد و روشک ناریدم
 يارب یقیوشت يراکوزاس دوبن /)14( نایوجشناد و ناریدم نیب دامتعا دوبن /)13( یتکراشم تیریدم ياهشهوژپ جیاتن هب نالوئسم و
 ندوب نییاپ /)17( نایوجشناد تایاکش هب یگدیسر مدع /)16/27( هاگشناد رد یبهذم يرکف فیط هب رتشیب نداد اهب /)20( تکراشم
 هب هاگشناد ناریدم دهعت مدع /)12/33( هاگشناد ناریدم ینیزگهتسیاش مدع /)12( هاگشناد یتیریدم ياهتسپ رد اهمناخ دادعت
 وجشناد ره توافتم طیارش هب هجوت اب یشزومآ ياههورگ رد نایوجشناد مامت يارب ناسکی تامیمصت ذاختا /)17( هدش هتفرگ تامیمصت
 ناریدم یتیریدم ياهکبس ندوب بسانمان /)17( نایوجشناد يارب ضارتعا قح نتفرگن رظن رد /)17( )زاینشیپ سورد هنومن يارب(
 طابترا دوبن /)12( هاگشناد رد یتیریدم دادبتسا دوجو /)10( نایوجشناد تکراشم اب تامیمصت یشخبرثا نازیم زا دروخزاب دوبن /)17(
 هب نییاپ هب الاب و هنالاسردپ هاگن دوجو /)6( نایوجشناد اب یشزومآ ياههورگ رد دیتاسا يدنبزرم /)31( نایوجشناد و نانکراک نیب
 تکراشم هب ناریدم ندرکن زاین ساسحا /)16( نایهاگشناد ياوزنا /)13( نایوجشناد تارظن زا ناریدم لابقتسا مدع /)8( نایوجشناد
 يرادهاگنب هسوسو /)22( هاگشناد هدش رازگرب ياههرود نیب ییارگمه مدع /)21( هدننک هیبنت راتخاس دوجو /)35/21( نایوجشناد
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 /)29( ییوجشناد ياهداهن تکراشم هب ندادن اهب /)26( تامیمصت رد يراپسعمج يارب يراکوزاس دوبن /)23( هاگشناد تیریدم رد
 نایوجشناد تکراشم زا ناریدم یقلت /)30( هاگشناد ياهیبایزرا جیاتن يزاسفافش /)30( هاگشناد یبایزرا ياهدنیارف ندوبن فافش
 تحت /)31( یشزومآ ياههورگ نورد رد بسانمان تاطابترا /)27( نایوجشناد ياهتیلاعف هب یهدزوجم مدع /)27( دیدهت ناونع هب
 )35( رگهبلاطم نایوجشناد ندادرارق راشف

 و یهددای ماظن
 بسانمان يریگدای

 ياههمانرب
 یشزومآ
 بسانمان

 تاعالطا ندوب نییاپ /)23( يزومآ تراهم رد فعض /)23( هاگشناد يداوسیب دوجو /)3( تکراشم دروم رد یصصخت ياهشزومآ دوبن
 )27( نایوجشناد زاین و قیالع اب یشزومآ ياههمانرب قابطنا مدع /)23( نایوجشناد یمومع

 ياههمانرب
 بسانمان یسرد

 /)1( یسرد ياههمانرب نیودت رد نایوجشناد تکراشم مدع /)1( نایوجشناد یلیصحت هتشر اب یسرد ياهدحاو زا یخرب قابطنا مدع
 )22( نایوجشناد تکراشم نودب سورد ياهلصفرس بیوصت /)3( یسرد ياههمانرب نیودت رد نایوجشناد زا یجنسزاین مدع

 نیناوق يدرکراکژک
 تاررقم و

 ندوب بسانمان
 نیناوق
 یلاعشزومآ

 و نیناوق ندوب ریذپان فاطعنا /)21/20 /14( )یشهوژپ تیافک ریظن( یلاعشزومآ ياههیور و نیناوق نیودت رد نایوجشناد شقن مدع
 )23( هاگشناد نیناوق ندوب زکرمتم /)3( یمومع و یلاعشزومآ تاررقم

 ندوب بسانمان
 نورد نیناوق
 یهاگشناد

 هب تاررقم و نیناوق ندرک هتکید /)6( نایوجشناد تکراشم يارب ینوناق تیعورشم دوبن /)10/34( هاگشناد نورد رد بسانمان نیناوق
 مدع/)4/5( هاگشناد ياههمان نیئآ ندوبن فطعنم /)19/27/5/4( هاگشناد نورد ياههماننیئآ ندوب بسانمان /)3( نایوجشناد
 )24( نیناوق نیودت رد تکراشم

 تکراشم مدع
 رد نایوجشناد

 ینارمکح

 ياهداهن فعض
 ییوجشناد

 رد یفنم ياهدمایپ دوجو /)11( نایوجشناد ناگدنیامن يدمآراکان /)12( یشزومآ ياههورگ تاسلج رد نایوجشناد روضح مدع
 /)8( یسایس تکراشم یفنم ياهدمایپ و بقاوع /)31( یگنهرف و یعامتجا ياههمانرب ندوب یبهذم /)11( نایوجشناد يرگهبلاطم
 ياهاروش ندوبن لاعف /)27/14( یشزومآ ياههورگ رد نایوجشناد تکراشم مدع /)14( هاگشناد ياهاروش رد نایوجشناد تکراشم مدع
 مدع /)14( یهافر روما رد تکراشم مدع /)22/14( یشهوژپ و یشزومآ روما رد نایوجشناد تکراشم مدع /)14( نایوجشناد یفنص
 ياهداهن رب یبهذم يرکف تیفرظ هبلغ /)12( ییوجشناد ياهداهن رب درم تیسنج هبلغ /)14( نایوجشناد نیب ماجسنا و داحتا
 يراکوزاس دوبن /)10( نایوجشناد تکراشم یگتفایاننامزاس  /)4( نایوجشناد یعمج عفانم رب يدرف عفانم هبلف /)12( ییوجشناد
  /)10( نایوجشناد هتیلامرف و نیدامن تکراشم /)10/30/26( هاگشناد تامیمصت رد نایوجشناد تکراشم هنیمز رد نودم
 یلیطعت /)29( یلیصحت تینما دوبن /)22( یملع تئیه ياضعا بذج رد تکراشم مدع /)20( نایوجشناد ياهتیلاعف یگتفایانناماس
 )34( نایوجشناد هب گنا و ینز پسچرب /)27( ییوجشناد ياهداهن

 ياهیگژیو
 بسانمان
 نایوجشناد

 تکراشم هب نایوجشناد لیامت مدع /)22/25/33/23 /21 /19 /15 /13 /12/8 /1/2/3 /14( نایوجشناد یفاک هبرجت مدع
 نییاپ يدنمناوت /)6/16( يداقتنا رکفت دوبن /)6( نایوجشناد ندوب طاتحم /)8/11( نایوجشناد رد یتکراشم هیحور دوبن /)8(
 /)11/28 /19/4 /3( نایوجشناد ندوبن رگهبلاطم /)10/27( غلابان ناونع هب نایوجشناد زا روصت /)6( تکراشم يارب نایوجشناد
 یلغش هلغشم /)6/8( نایوجشناد دایز يراکراب /)3( نایوجشناد رد میلست شریذپ هیحور /)27/4( نایوجشناد ندوبن دنمتارج
 لاعفنا /)6/8( نایوجشناد تقو دوبمک /)6( نایوجشناد یتکراشم و یلغش ،یملع ياهتیلاعف نیب لداعت هطقن دوبن /)6( نایوجشناد
 /)22( تامیمصت رد نایوجشناد یناجیه ياهشنکاو /)20( نایوجشناد یتخانش یهاگآ و غولب ندوب نییاپ /)27/20( نایوجشناد
 زا نایوجشناد سرت /)23/29( تکراشم يارب هقالع و هزیگنا دوبن /)22( میمصت ذاختا رد طیارش زا نایوجشناد دایز يریذپریثات
 )29( تکراشم

 یگنهرف فعض

 بسانمان گنهرف
 هعماج

 هداوناخ رد یتکراشم يریگمیمصت گنهرف دوبن /)8( یمومع شزومآ بسانمان گنهرف /)6/33( هعماج رد یتکراشم گنهرف دوبن
 /)29( هعماج رد یلیصحت كرادم ندش شزرایب /)25( نایوجشناد ندوبن ریذپتیلوئسم /)3/6( يریذپرگد و دقن گنهرف دوبن /)9(
 )33/6( هعماج رد ییارگدرف گنعرف

 بسانمان گنهرف
 یلاعشزومآ

 گنهرف دوبن /)31( هسردم هب هیبش یطیحم هب اههاگشناد طیحم ندش هتساکورف /)6 /3/5( یلاع شزومآ رد یتکراشم گنهرف دوبن
 وج /)29( هاگشناد رد قوش و روش و وج دوبن /)20( یلاعشزومآ رد ییارگدرف گنهرف /)3/9( یلاع و یمومع شزومآ رد یتکراشم
 )31( یعمج عفانم رب یسایس عفانم هبلغ /)27( یلاعشزومآ هب روحمرازاب گنهرف ءاقلا /)27( بسانمان یسایس

 بسانمان گنهرف
 هاگشناد نورد

  /)6/35( هاگشناد رد یتینما وج دوجو /)9 /6( هاگشناد رد یهورگراک گنهرف دوبن /)8( ییوجشناد ياهلسن نیب یگنهرف توافت
 و نانکراک نایم لماعت و وگتفگ دوبن /)11/20/27/14/32( هاگشناد رد یتکراشم گنهرف دوبن /)27/3( يرادم وگتفگ گنهرف دوبن
 نایهاگشناد رد یهاگشناد قلعت ساسحا دوبن /)6( وش تعامج گنرمه گنهرف /)27/6( نایهاگشناد یملع رورغ /)10( نایوجشناد
 جرب گنهرف /)10( نایوجشناد تکراشم يارب یهاگشناد گنهرف ندوبن یماح /)6( هاگشناد رد يروحمدرف گنهرف هرطیس /)3/11(
 یشزومآ ياههورگ نورد رد بسانمان وج دوجو /)5( یفنم یسایس ياهشرگن /)6( تسدورف هباثم هب وجشناد و دیتاسا ینیشن جاع
 گنهرف رد نایوجشناد يریذپهعماج دنور ندوب دنک /)3/6( رییغت ربارب رد تمواقم /)14( نییاپ هب الاب زا یهاگشناد ياهتنس /)11(
 /)27( دیتاسا یشیدنا مزج و بصعت /)6( تامیمصت رد دورولا دیدج نایوجشناد شریذپ رد هاگشناد راتخاس تمواقم /)6( یهاگشناد
 /)19( يریذپداقتنا هیحور دوبن /)6( هاگشناد ياضف اب دورولادیدج نایوجشناد یگناگیب  /)19( نایهاگشناد رد یبلطتعفنم هزیگنا
 یتباقر ياضف دوبن /)27( هاگشناد رد یبتارم هلسلس گنهرف /)27( هاگشناد رد يدامتعایب گنهرف /)27( هاگشناد رد سرت گنهرف
 )31( هاگشناد نورد رد ملاس
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 بقاوع نایوجشناد يارب دناوتیم یسایس تکراشم ام روشک رد )8( لوق لقن هنومن .ددرگیم هئارا ناگدنوشهبحاصم زا ياهلوق لقن هنومن همادا رد
 و ضقانتم ياهتسایس اضعب هک میتسه هجاوم يزاوم زکارم ددعت اب یلاعشزومآ يراذگتسایس رد )31( لوق لقن هنومن ...دشاب هتشاد يدایز یفنم
 ببس هک دراد دوجو يدایز ياهشلاچ و اهیگدیچیپ ناریا یلاعشزومآ راتخاس رد )22( لوق لقن هنومن ...دنوشیم نیودت یتوافتم ياههزیگنا اب
 تکراشم )9( لوق لقن هنومن ...تسا هتخاس دودحم ار یملع يدازآ و لالقتسا زکرمت نیا و دنریگ رارق زکرمتم متسیس کی رد اههاگشناد تساهدش
 راذگریثات ردقچ تساهدشن صخشم مه شنایاپ رد هک تسا هدوب يروص و هتیلامرف یهاوخرظن کی دیاش .تسا هدوبن دنمماظن و هتفاینامزاس لکش هب
 يارب یشقن المع هاگشناد ياهتنواعم و یشزومآ ياههورگ ،هاگشناد ياهاروش راتخاس رد نایوجشناد ناگدنیامن )14( لوق لقن هنومن ..تساهدوب
 ...دنرادن يریگمیمصت

 نیا هب خساپ يارب .؟دنامادک هاگشناد نورد ینارمکح رد نایوجشناد تکراشم يارب هدنرادزاب لماوع عفر ياهراکهار ،شهوژپ مود لاوس هب خساپ 
 رد هاگشناد نورد ینارمکح رد نایوجشناد رتشیب تکراشم يارب ياهراکهار هدنرادزاب لماوع اب رظانتم ،اههبحاصم ياوتحم لیلحت زا سپ زین لاوس
 .تساهدش حیرشت )3( لودج

 هاگشناد نورد ینارمکح رد نایوجشناد تکراشم يارب هدنرادزاب لماوع عفر ياهراکهار :3 لودج
 ناگدنوش هبحاصم ياهدک و يدیلک میهافم اههفلومریز اههلوفم

 ینارمکح
 ماظن رد دمآراک

 یشزومآ

 عفان يراذگتسایس
 یلاعشزومآ رد

 نایوجشناد تکراشم فیرعت /)20( یلاعشزومآ تکراشم يراذگتسایس  /)20( نایوجشناد رب دیکات اب یلاعشزومآ رد ياهتسایس نیودت
 رد ناعفنيذ همه روضح اب ییاهداهن /)7( یلاعشزومآ رد یتکراشم نامتفگ يزاسهدایپ /)20( هاگشناد ره صصخت و طیارش هب هجوت اب
 /)21 /10( یلاعشزومآ يراذگتسایس رد یعقاو ناعفنيذ روضح /)10( اههاگشناد هب يدرکراک لالقتسا ياطعا /)10( یلاعشزومآ راتخاس
 و دنلب ياههمانرب نیودت /)10( یلاعشزومآ ماظن رد زاین اب بسانتم نیون يزاسداهن /)10( یلاعشزومآ ماظن دئاز ياهراتخاس حالصا
 ياههتفای زا هدافتسا /)10( یهاگشناد ياهداهن و یلاعشزومآ ماظن هب هاگن عون رییغت /)10/18( یلاعشزومآ ماظن حالصا يارب تدمنایم
 ياهراکهار هئارا و هاگشناد يریگمیمصت رد نایوجشناد تکراشم یگنوگچ یقیبطت یسررب /)12( راتخاس حالصا رد ینارمکح هزوح یشهوژپ
 یلاعشزومآ رد زاب يراذگتسایس /)10( یلاعشزومآ رد نارگشنک و ناعفنيذ همه نیب نزاوت داجیا  /)2( یلاعشزومآ ماظن يارب یتسایس
 یمومع شزومآ حوطس زا تیریدم رد يریگمیمصت درکیور حالصا /)10/23( روشک يراذگتسایس هخرچ رد ناعفنيذ همه دوجو /)10/28(
 ناونع هب یلاعشزومآ يریگمیمصت هب هجوت /)22/28/25( یلاعشزومآ يراذگتسایس تاسلج رد نایوجشناد بترم روضح/)3( یلاع و
 نیب بولطم ياتسارمه /)23( نایوجشناد قیالع و اهزاین هب هجوت اب یلاعشزومآ ياهتسایس نیودت /)23(یعامتجا نایرج کی
 نایوجشناد يارب يار قح ياطعا /)24( نایوجشناد بذج ماظن حالصا /)23( یهاگشناد و لاغتشا ياههمانرب ،یلاعشزومآ يراذگتسایس
 و فادها رد يرگنزاب /)27( یلاعشزومآ نالک فادها و اهزادنامشچ نییعت رد نایوجشناد تکراشم /)25( یلاعشزومآ يراذگتسایس رد
 )31( نآ يارب هجدوب فیدر فیرعت و یلامعبانم صیصخت رد ییوجشناد ياهداهن یلام تیعضو هب هجوت /)27( یلاعشزومآ ياهتلاسر

 رد اراک يربهر
 شزومآ ماظن

 یمومع

 شناد يریذپهعماج عیرست /)31( شرورپ و شزومآ رد روحم نامتفگ و زاب ياضف داجیا /)31( هسردم رد نازومآ شناد تکراشم شیازفا
 ياهمیت رد تکراشم نیرمت اب سرادم رد نازومآ شناد يزاسهدامآ /)12( هسردم رد نازومآ شناد زا رمتسم یجنسرظن /)6( هسردم رد نازومآ
 )31( یلاعشزومآ اب یمومع شزومآ متسیس نیب کیناگرا دنویپ /)31( کچوک

 ینارمکح
 کیمداکآ

 نورد
 یهاگشناد

 

 يراذگتسایس
 نورد کیمداکآ

 یهاگشناد

 /14 /10/11 /9 /7 /6 /2/5( هاگشناد يریگمیمصت رد نایوجشناد رتگنر رپ تکراشم /)1( هاگشناد رد يراذگتسایس ياههیور حالصا
 نیمضت /)6( هاگشناد زاب راتخاس /)19( هاگشناد يریگمیمصت رد ناعفنيذ همه تارظن تفایرد /)23/21/33/28/34 /20 /18 /17 /16
 /)10( هاگشناد ناعفنيذ همه روضح اب ییاهداهنارف لیکشت /)10( یتراظن ياهداهن شقن شیازفا /)6( نایوجشناد یلیصحت تینما
 /)10( هاگشناد يریگمیمصت رد ناعفنيذ همه يارب یقح و مهس نتفرگ رظن رد /)32/17/26( هاگشناد رد يریگمیمصت دنیارف يزاسفافش
 هاگشناد تامیمصت رد نایوجشناد تکراشم نازیم یشخبرثا شجنس يارب ياهصخاش فیرعت /)2( نایوجشناد تکراشم هطیح و دودح نییعت
 رد نایوجشناد ناگدنیامن روضح  /)2( هاگشناد يریگمیمصت رد تکراشم يارب نایوجشناد تکراشم يارب ییارجا ياهلکتورپ نیودت /)2(
 ياههاگشناد راتخاس ندوب تواقتم  /)6( يریگمیمصت رد ییوجشناد فلتخم ياههورگ هب هجوت /)20/22 /12 /2/6( هاگشناد حوطس هیلک
 مهس ندرک صخشم /)6( هاگشناد تامیمصت ذاختا رد ییارگصصخت /)/6( نایوجشناد تکراشم رظنم زا یعافتنا ریغ و دازآ و یتلود
 تیمسر هب /)13( هاگشناد رد هنیهب تامیمصت ذاختا /)19( هاگشناد راتخاس و درکلمع يزاسفافش /)6( هاگشناد يریگمیمصت رد نایوجشناد
 /)4( هاگشناد تلاسر رد نایوجشناد تکراشم هب هجوت /)31( هاگشناد رد تردق عیزوت /)15/19( اهيریگمیمصت رد نایوجشناد شقن نتخانش
 ياههدیا و تیقالخ زا هدیا /)4/8( هاگشناد تامیمصت رد نایوجشناد ياهزاین تخانش /)4( هاگشناد يریگمیمصت رد عطاقم یمامت هب هجوت
 هاگشناد ياهيریگمیمصت رد نایوجشناد قوقح هب هجوت /)4( هاگشناد راتخاس زا ییادززکرمت /)22/4( هاگشناد تامیمصت رد نایوجشناد ون
 /12 /9 /5/23/6( یلیمکت تالیصحت نایوجشناد رب دیکات اب يریگمیمصت رد تکراشم /)20( هاگشناد و نایوجشناد هیوس ود هطبار /)4(

 نایوجشناد شقن شریذپ /)3( هاگشناد ياهيریگمیمصت رد هیور و ماجسنا ظفح /)10( هاگشناد يراذگتسایس رد تکراشم /)29/27/13
 ورشیپ /)22( هاگشناد نورد ینارمکح رد نایوجشناد يادص ندینش/)6/26/33/10( یتکراشم يریگمیمصت /)4( هاگشناد ینارمکح رد
 يراپسعمج /)22( نایوجشناد هب يریگمیمصت تاعالطا نداد رارق رایتخا رد /)22( دنمشوه ياهيروانف زا هدافتسا رد نایوجشناد لسن ندوب
 )32( نایوجشناد زاین هب هجوت اب اهيریگمیمصت /)28( نایوجشناد همه تکراشم اب تامیمصت
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 کیمداکآ تیریدم
 نورد رد
 یهاگشناد

 /)12( هاگشناد رد نایوجشناد هاگیاج ءاقترا /)22/25/28/30/27/12/32 /4/6( نایوجشناد تکراشم يارب یتصرف يزاسمهارف
 یناسرعالطا /)20( تکراشم رظن زا هاگشناد تیعضو موادم یبایزرا و شیاپ /)12( هاگشناد یکیزیف يزاساضف رد نایوجشناد تکراشم
  /)6( نایوجشناد تکراشم زا یعفادت تلاح نتشادرب /)6( نایوجشناد و تیریدم نایم تاضراعت عفر /)20( هاگشناد درکلمع زا هدرتسگ
 ياهدنیارف عفر /)6( اطخ تروص رد یتح نایوجشناد شریذپ /)6( نایوجشناد يزاسدنمناوت يارب ياههرود هئارا /)6( هاگشناد ناریدم يرادزار
 تیوقت /)16( نایوجشناد و ناریدم ندوب ریذپ داقتنا /)6( تکراشم رد نایوجشناد لهات تیعضو هب هجوت /)6/27/15( يرادا يزابذغاک
 /)12( هاگشناد ناریدم تاباصتنا يرالاسهتسیاش /)10( یشزومآ ياههورگ نورد تالماعت هعسوت /)14( نایوجشناد تکراشم ياهرتسب
 نایوجشناد تیاضر موادم شیاپ /)12( اهتنواعم هلاسکی درکلمع زا نایوجشناد زا شسرپ /)12( هاگشناد ياهتنواعم یشخبرثا موادم یبایزرا
 ضیوفت /)12( ییوجشناد ياهداهن هب یفاک یلامعبانم صیصخت /)12( نایوجشناد درکلمع زا فافش یناسرعالطا /)12( هدش هئارا تامدخ زا
 اب نایوجشناد بترم تاسلج يرازگرب /)7( نایوجشناد تکراشم يارب هاگشناد ياضف يزاسهدامآ /)12( نایوجشناد هب تیریدم تیلوئسم
 نایوجشناد تکراشم نازیم زا رمتسم شیامیپ /)2( نایوجشناد دنمماظن تکراشم يارب همانساسا و ییارجا دنس هیهت /)7( ناریدم و نالوئسم
 هاگشناد یتیریدم حطس نیرتالاب رد نایوجشناد تکراشم  /)6( نایوجشناد تیاضر شیازفا /)20( تکراشم يارب یقیوشت ياهراکوزاس /)2(
 هب رتشیب رایتخا ضیوفت /)6( ياهفرح تیریدم  /)5( حوطس یمامت رد هاگشناد درکلمع دوبهب /)5( نایوجشناد تامیمصت تیفیک دوبهب /)4(
 نایوجشناد اب اههدکشناد و هاگشناد سیئر بترم تاسلج يرازگرب /)24/17( نایوجشناد باختنا تردق شیازفا /)17( یشزومآ ياههورگ
 نالیصحتلاغراف تکراشم يارب یتصرف يزاس مهارف /)17/28/20( يریگمیمصت رد ناششقن و تیمها زا نایوجشناد يزاسهاگآ /)17(
 رد یمسر ریغ و یمسر تالماعت شرتسگ /)13( ناریدم رتشیب لمحت و ربص /)13( هاگشناد لئاسم رد نایوجشناد ندرک ریگرد /)9/17(
 ناونعهب هاگشناد یمومع طباور درکلمع ندرب الاب /)13( یمیت تیریدم /)13( يزاجم ياضف رد نایوجشناد زا یجنسرظن /)33( هاگشناد
 ناریدم ییوگخساپ /)15( هاگشناد فلتخم ینامزاس ناکرا اب نایوجشناد رثوم طابترا /)13( هاگشناد ناریدم و نایوجشناد نیب طساو هقلح
 تاطابترا هعسوت /)8( نایوجشناد تاراظتنا و اههتساوخ هب هجوت /)17( هاگشناد رد درکلمع رب ینتبم هیبنت و شاداپ متسیس یشخبرثا /)17/19(
  /)12/34/29( نایوجشناد تاضارتعا هب یگدیسر و هجوت /)12( اههورگ ریدم اب تاطابترا هعسوت /)12( اههدکشناد تسایر اب نایوجشناد
 زا یشخب يراذگاو /)6( نایوجشناد هب یلغش ياههمانرب هئارا /)6( نایوجشناد هب یلام کمک ياههمانرب هئارا /)6( تکراشم هب قیوشت
 ياضعا تکراشم اب ياهمیت لیکشت /)16( نایوجشناد يارب یشهوژپ ياههتسه داجیا /)6( میت بلاق رد نایوجشناد هب یتیریدم فیاظو
 تارظن تفایرد يارب يرادا نویساموتا متسیس يزاسمهارف /)7( هاگشناد تیریدم ياههلئسم يدنبتروص  /)16( نایوجشناد و یملع تئیه
 ياهتراهم هعسوت /)8( یلام و يرادا لئاسم اب نایوجشناد ییانشآ /)11( نایوجشناد ياههدیا و تارظن يراذگكارتشا هب /)11( نایوجشناد
 هاگشناد تسایر اب ییوجشناد ياهداهن تالماعت هعسوت  /)19( نایوجشناد باختنا اب هاگشناد ینایم ناریدم باختنا /)8( نایوجشناد لاغتشا
 نایوجشناد تالکشم و لئاسم لح  /)9/12/25 /3/6( نایوجشناد تارظن هب هجوت و مارتحا /)19( هاگشناد رد یناسنا عبانم تیریدم )19(
 زا رمتسم تیامح و ینابیتشپ /)5( هاگشناد کیژتارتسا همانرب نیودت رد تکراشم /)6( هاگشناد يرادا متسیس يرادا یشخبرثا /)3/17(
 يرازگرب /)9( نایوجشناد هب دیتاسا هنایوجتکراشم هاگن /9( نایوجشناد و یملع تئیه ياضعا تالماعت هعسوت /)5( نایوجشناد تامیمصت
 /)9( یشزومآ ياههورگ درکلمع زا نایوجشناد تارظن ياهرود دروخزاب و تارظن تفایرد /)9( نایوجشناد اب یشزومآ ياههورگ تاسلج بترم
 و ناریدم نایم یشیدنامه تاسلج بترم يرازگرب  /)6( نایوجشناد تارظن هب نداد شوگ  /)9( هاگشناد تیریدم رد نایوجشناد تکراشم
 و هقالع داجیا /)8( یلامریغ و یلام ياهقوشم هئارا /)8( یقیوشت ياهراکوزاس یحارط /)8( نایوجشناد يزاسدنمناوت /)4( نایوجشناد
 /)8( يراک هموزر ناونع هب نایوجشناد تکراشم نتفرگ رظن رد /)17/30/29/28/12 /8/23( تکراشم تهج نایوجشناد يارب هزیگنا
 تامیمصت رد نآ لامعا و نایوجشناد هیلک تارظن تفایرد /)17( هاگشناد يروانق و دنمشوه ياهتخاسریز هعسوت /)8( یسایس تیامح
 لیهست /)31( ناریدم اب نایوجشناد تاطابترا هعسوت /)6( نایوجشناد يدنمشزرا ساسحا ءاقترا /)13 /10( تکراشم تیریدم /)9( هاگشناد
 يارب نایوجشناد يزاسهدامآ /)8( یگنهرف و یعامتجا-یسایس ياهتیلاعف رد نایوجشناد هب رتشیب لمع يدازآ /)6( نایوجشناد تکراشم
 ياهزاین ساسا رب هاگشناد يزیرهمانرب دنور تکرح /)24( هاگشناد تامیمصت رد نآ ندرک ظاحل و تالوحت هتسویپ دصر /)23( تکراشم
 یجیردت يراذگاو /)25( نایوجشناد هب هاگشناد زا یشخب هرادا يراذگاو /)24( نایوجشناد هب يدنمداقتعا /)24( هعماج و نایوجشناد
 ذاختا /)28( هاگشناد يرادا راتخاس حالصا /)26( تکراشم يارب ناریدم ینهذ يزاسهدامآ /)25( نایوجشناد هب کچوک ياهتیلوئسم
 تکراشم جیاتن نداد رارق رایتخا رد /)30( نایوجشناد هب دروخزاب دنمماظن هئارا /)29( نایوجشناد تکراشم اب دمآراک و هنیهب تامیمصت
 /)34( هناهام تروصب نایوجشناد تاداهنشیپ و تاشرازگ تفایرد /)34( نایوجشناد تکراشم يارب ییارجا بوچراچ هیهت /)30( نایوجشناد
 )35( نایوجشناد روما رد یطابضنا هتیمک ياهتلاخد هزوح ندرک دودحم /)35( هتسجرب نایوجشناد زا ینادردق و لیلجت

 و یهددای ماظن
 رثوم يریگدای

 ياههمانرب
  رثوم یشزومآ

 يزومآ تراهم ياههمانرب /)16( سرد سالک رد يروحم وجشناد /)1( نایوجشناد زاین و قیالع اب قباطم یسرد و یشزومآ ياههمانرب نیودت
 /)13/23( سرد سالک رد نایوجشناد تکراشم /)6( یگدنریگدای تیلاعف رب ینتبم ینهذ ياهوگلا رییغت /)7/27/23( نایوجشناد يارب
 نارود رد یکینورتکلا ياهشزومآ رد نایوجشناد تکراشم /)3( هاگشناد تامیمصت رد نایوجشناد تکراشم يارب یصصخت ياهشزومآ هئارا
 )22( انورک

 یسرد ياههمانرب
 رثوم

 نیودت زا لبق يدنیآشیپ یجنسرظن /)21( سورد نیودت رد نایوجشناد زا یجنسزاین /)9( سورد ياهلصفرس رد نایوجشناد تکراشم
 )31( ياهتشرنایم یسرد ياههمانرب نیودت /)22( نایوجشناد تکراشم اب یکینورتکلا درکیور اب یسورد نیودت /)21( یسردهمانرب

 رثوم نیناوق
 یلاعشزومآ

 فطعنم /)16( یلاعشزومآ نیناوق حالصا رد نایوجشناد تکراشم /)15( نایوجشناد تکراشم يارب یلاعشزومآ رد یقوقح رتسب کی داجیا
 )3( یلاعشزومآ رد عفنيذ ناونع هب نایوجشناد ینوناق شریذپ  /)3/4( یلاعشزومآ ياههماننیئآ ندرک
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 و نیناوق
 تاررقم
 بسانم

 نورد رثوم نیناوق
 یهاگشناد

 هاگشناد نورد نیناوق ینیبزاب /)20( هاگشناد ياههماننیئآ رد نایوجشناد شقن فیرعت /)8( هاگشناد نیناوق رد نایوجشناد تاراظتنا ندناجنگ
 /)2( هاگشناد ياههمان نیئآ رد نایوجشناد تکراشم هب هجوت /)2( تکراشم يارب ییوجشناد ياهلکشت هب ینوناق قح ياطعا /)29/12(
 هب ینوناق یشخب تیعورشم /)8/21/14( هاگشناد نیناوق نیودت رد تکراشم /)2/21/13/9( نایوجشناد تکراشم اب اههماننیئآ نیودت
 )6/29/25/9( هاگشناد رد نایوجشناد تکراشم

 ینیرفآ شقن
 رد نایوجشناد

 ینارمکح
 هاگشناد

 يزاسلاعف
 ياهداهن
 ییوجشناد

 ییوجشناد تایرشن هعسوت /)1( یتکراشم تروص هب هدش نیودت ياهیشم طخ و اهتسایس دربشیپ رد نایوجشناد يرابجا تیوضع و تکراشم
 رد تکراشم /)12/25/22/29/27( هاگشناد یهافر لئاسم رد تکراشم /)16( ياهتشرنیب میت بلاق رد نایوجشناد تکراشم  /)14(
 یلیصحت هتشر ياضتقا هب نایوجشناد تکراشم /)12( اهنمجنا ياضف رد نوگانوگ تارکفت شریذپ تیفرظ /)12( هیذغت هب طوبرم لئاسم
 نایوجشناد روضح /)12( نایوجشناد همه يرکف فیط زا نایوجشناد ناگدنیامن باختنا /)12( نایوجشناد ناگدنیامن باختنا رد تقد /)12(
 تئیه رد نایوجشناد تکراشم /)2/23/19/8/25( ییوجشناد ياهلکشت داجیا /)12/14/19/11/24/30/33( هاگشناد ياهاروش رد
 كرتشم ییوجشناد ياهداهن لیکشت /)14( ییوجشناد ياههیداحتا لیکشت /)14( یلامعبانم درک هنیزه رد نایوجشناد تکراشم /)2( انما
 ینیزگهتسیاش /)14( )یشزومآ روما ،یشهوژپ روما هب طوبرم داهن( ییوجشناد ياهداهن سیسات رد ییارگصصخت /)14( اههاگشناد نیب
 یگنهرف ياهتیلاعف هعسوت /)4( نایوجشناد یسایس ياهتیلاعف هعسوت /)22 /16( ییوجشناد ياهداهن رد نایوجشناد ناگدنیامن
 عفر /)31( هاگشناد سیئر باصتنا رد تکراشم /)6( میت بلاق رد نایوجشناد تکراشم /)6( مه زا نایوجشناد يرادربوگلا /)25/27/4(
 ياههورگ رد ءارآ باراضت /)6/16/11( یعمج ياهلحهار هئارا و ییوجشناد کچوک ياههورگ لیکشت /)6( نایوجشناد نایم تاضراعت
 یشزومآ روما رد تکراشم /)30/11( هاگشناد ياههتیمک مامت رد نایوجشناد روضح /)11( اههتیمک رد نایوجشناد يار قح  /)6( ییوجشناد
 /)6/13/30( یشزومآ ياههورگ حطس رد نایوجشناد تکراشم /)8( نایوجشناد شقن ندرک صخشم /)21/25/8/13/9/27( یشهوژپ و
 يزاس لاعف /)29/11/33 /12 /16/25/14 /10/23( ییوجشناد ياهنمجنا /)3/4/9/12( نایوجشناد روما تامیمصت رد تکراشم
 نایم نامتفگ يزاسایوپ /)10( ییوجشناد ياهداهن رد نایوجشناد فیاظو و اهشقن ندرک صخشم /)10/30/29/25( یفنص ياهنمجنا
 /)6( نایوجشناد عفانم ظفاح و نیطبار ناونع هب نایوجشناد ناگدنیامن /)20( نایوجشناد هنادازآ تکراشم /)10( ییوجشناد ياهداهن
 ياههمانرب و اهتسایس ییارجا رد تکراشم /)6( )یمیدق و دورولادیدج نایوجشناد نیب( تکراشم رد نایوجشناد تردق نازیم ندوب توافتم
 /)9( یملع تئیه ياضعا هب طوبرم لئاسم رد نایوجشناد تکراشم /)16 /21 /9/23( یهاگباوخ یگدنز رد تکراشم /)10/12( هاگشناد
 يارب ربارب ياهتصرف قلخ /)22( ریگیپ ناگدنیامن /)22( ییوجشناد ياهنوناک داجیا /)6( هاگشناد ینامزاس ياهتیلاعف رد تکراشم
 نایوجشناد ياهتشرنیب یشهوژپ ياهتیلاعف ماجنا /)23( نایوجشناد ياهتشر نیب ياههاگدید داجیا /)22( همه يارب ربارب ندش ادیدناک
 هعسوت /)23( نایوجشناد تاداهنشیپ و تارظن ساکعنا يارب يرتافد سیسات /)23( هریغ و یشیدنا مه تاسلج ،شیامه يرازگرب /)23(
 هعسوت /)32( هاگشناد تیفیک یبایزرا ياههمانرب رد تکراشم /)27( یتیریدم روما رد تکراشم /)30/34( همانرب قوف ياههمانرب
 )34( نایوجشناد یعامتجا ياهتیلوئسم

 ياهیگژیو
 ياهفرح
 نایوجشناد

 وجشناد /)12( نایوجشناد تاعقوت حطس ندوب توافتم /)12( اهنآ یعامتجا و يداصتقا هاگیاپ ساسا رب نایوجشناد تکراشم نازیم توافت
 /)4/8( نایوجشناد یعامتجا ياهتراهم هعسوت /)8( يدرف عفانم هب هجوت نودب نایوجشناد ياههاگدید حیرص هئارا /)12( بایزرا ناونع هب
 عفانم هب هجوت /)11( یهورگ لکش هب يرگهبلاطم /)6/27( یصخش هعسوت /)4( يداقتنا رکفت تراهم هعسوت /)4( هلئسم لح تراهم هعسوت
 /)16( سفنب دامتعا شیازفا  /)17( هداوناخ کی هباثمهب نایوجشناد /)12( یهاگشناد دنورهش هباثمهب وجشناد /)11( تامیمصت رد نایوجشناد
 يدرف نیب ياهتراهم هعسوت  /)6( هاگشناد ناریدم رایتسد هباثم هب وجشناد /)16/29/25( نایوجشناد ییاناوت هب نایوجشناد يدنمرواب
 نایوجشناد يرگهبلاطم هیحور شرورپ /)10/13/14/19/25/11/26/29/27/32/28( ینوناق عفنيذ هباثمهب وجشناد /)6/8(
 عفانم هب هجوت /)6( نایوجشناد يدنمتارج هیحور شرورپ /)16( نایوجشناد نایم یگدروخرس سح ندرب نیب زا /)3/27/4/16/32(
 طابترا هعسوت /)8/13( نایوجشناد يریذپتیلوئسم /)8( نایوجشناد يرونخس تراهم شرورپ /)4( نایوجشناد تامیمصت رد یعمج
 يریذپ تیلوئسم /)23( یهاگشناد رگشنک هباثمهب وجشناد /)6/23( رگیدکی اب نایوجشناد طابترا هعسوت /)6( نانکراک اب نایوجشناد
 هاگشناد یلصا بطاخم هباثمهب وجشناد  /)24( ناشدوخ قوقح و قح هب نایوجشناد هجوت /)24( نایوجشناد ياهعسوتدوخ /)23( نایوجشناد
 )31( یسایس رگشنک کی هباثمهب وجشناد /)25(

 تیفرظ هعسوت
 یگنهرف

 رادرثا گنهرف
  هعماج

 دازآ گنهرف /)12( هعماج رد یسارکومد گنهرف /)12( فلتخم ماوقا و راوناخ ياهگنهرف ندوب توافتم /)3( حماست و وگتفگ گنهرف
 یجیردت تارییغت /)12( مدرم مومع یندم تکراشم شیازفا /)12( هاگشناد و هسردم ،هداوناخ گنهرف رد لماعت هژاو ندرک دراو /)12( یشیدنا
 )6/9( هداوناخ رد یتکراشم يریگمیمصت گنهرف /)3/6( هعماج گنهرف رد

 رثوم گنهرف
 یلاعشزومآ

 تکراشم يارب زاب ياضف داجیا /)8/12( یلاعشزومآ رد نایوجشناد ياهلسن نیب توافت /)12( یتلود و دازآ ياههاگشناد گنهرف رد توافت
 )27( یلاعشزومآ رد وگتفگ و لماعت گنهرف /)27( يرکف ياهفیط مامت

 گنهرف
 روحمتکراشم
 هاگشناد نورد

 /)3( هاگشناد رد يریذپدقن گنهرف يرست /)6( مهزا و مهاب يریگدای گنهرف /)3( هاگشناد ناریدم و نیلوئسم رد حماست هیحور ندرب الاب
 ندوب مهم سح داجیا /)10( هاگشناد راتخاس و گنهرف نیب کیتکلاید يرارقرب /)13 /3/24( نایهاگشناد رد ینامزاس قلعت سح داجیا
 گنهرف  /)6( هاگشناد رد يروآون وج داجیا /)4( دعاسم یسایس وج داجیا /)4( يزوسلد و دامتعا هیاپ رب يراکمه /)6( نارگید تکراشم
 /)3/4/6( رییغت هیحور قیرزت /)6( هابتشا شریذپ گنهرف /)6( هاگشناد ریذپکسیر گنهرف /)5/6( نایوجشناد تکراشم یماح یهاگشناد
 تکراشم هب تبسن تبثم شرگن داجیا /)17 /12 /6 /4( قافو و دامتعا وج داجیا /)3/6( یشزومآ ياههورگ ياهگنهرف هدرخ حالصا
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 /)27( هاگشناد رد کیمداکآ گنهرف /)27( نایوجشناد یملع يریذپهعماج عیرست /)29( هاگشناد رد نایب يدازآ وج و اضف /)6( نایوجشناد
 )35( هاگشناد رد یتینما وج عفر /)31( هاگشناد رد ملاس یتباقر ياضف داجیا

 

 رمتسم یبایزرا اهنآ درکلمع زا و دننک حرطم ار دوخ تاداهنشیپ و اههاگدید نایوجشناد ات مینک داجیا هزیگنا نایوجشناد يارب )30( لوق لقن هنومن
 هتشاد دهاوخیم ای دراد هک ییاههمانرب اب طابترا رد نایوجشناد اب هسلج دیاب هدکشناد سیئر)20( لوق لقن هنومن ...میهد دروخزاب و میشاب هتشاد
 يوجشناد )27( لوق لقن هنومن ..دنک مهارف نایوجشناد تالکشم هب ییوگخساپ يارب ار یمتسیس و دنک يزاسفافش .دنک لاوس و دهد بیترت دشاب
 ماجنا نایوجشناد قئالع و اهزاین نتفرگ رظن رد نودب ار راک نیا یشزومآ هورگ اما دنکب نییعت ور اوتحم و سورد ياهلصفرس دیاب شدوخ يرتکد
 الثم .دوش ماجنا نایوجشناد يارب يزومآراک ياههرود هئارا ای دورب يزومآ تراهم تمس هب یشزومآ ياههمانرب دیاب )31( لوق لقن هنومن ..دهدیم
 لقن هنومن ...دوش فیرعت یسرد دحاو ناونع هب هجدوب و همانرب نامزاس ای مولع ترازو رد يزروراک ياههرود یلاعشزومآ يرتکد نایوجشناد يارب
 شقن المع نایوجشناد هک دنوشیم بیوصت و نیودت یگنهرف بالقنا یلاع ياروش ،مولع ترازو زا هک ياههماننیئآ و نیناوق زا یخرب )14( لوق
 هنومن ...دریگب تروص يرگنزاب نایوجشناد یهاوخرظن اب هاگشناد ياههیور و نیناوق رد دیاب )21( لوق لقن هنومن .دنرادن اهنآ نیودت رد یتکراشم و
 شقن و دنکیم تکرح ندش یتکراشم تمس هب هاگشناد هاوخان و هاوخ مشاب رگهبلاطم فلتخم تاعوضوم رد وجشناد ناونعهب نم رگا )4( لوق لقن
 داجیا ياهلکشت ناشدوخ نایوجشناد دنهد هزاجا دیاب )8( لوق لقن هنومن...دوشیم هتفریذپ هاگشناد يریگمیمصت راتخاس رد هتفر هتفر نایوجشناد
 يادص ات دریگب لکش دیاب نایوجشناد ياههیداحتا )14( لوق لقن هنومن ...دشابن هاگشناد هدش فیرعت شیپ زا ياهبوچراچ رد مه یلیخ هک دننک
 لوق لقن هنومن . ...دریگب لکش دیاب اههاگشناد نیب و نالک حطس رد مه و اههاگشناد رد و درخ حطس رد مه اههیداحتا نیا .دوش هدینش نایوجشناد
 هب میراد تسود و دراد يدرف هبنج رتشیب اهتیلاعف و تسا مکاح يدارفنا وج رتشیب هک یگنهرف .مینکیم یگدنز یناریا گنهرف کی رد ام )6(
 ياهيریگمیمصت رد نایوجشناد تکراشم هنیمز رد صوصخ هب اههاگشناد رد یتکراشم گنهرف )20( لوق لقن هنومن ..مینک لمع یصخش تروص
 یشیدنا دازآ تبقاع زا یسرت چیه ات دشاب هتشاد جاور اههاگشناد رد یشیدنادازآ و یسارکومد گنهرف دیاب )12( لوق لقن هنومن ...درادن دوجو هاگشناد
 ...دشاب هتشادن دوجو

 رد يرامآ تروص هب جیاتن نایوجشناد تکراشم هنیمز رد نایوجشناد هتسیز براجت يواکاو تهج اههبحاصم یعرف تالاوس هب ییوگخساپ يارب
 .تساهدش ییامنزاب )4( لودج
 

 

 هاگشناد ینارمکح رد تکراشم زا نایوجشناد هتسیز براجت يرامآ جیاتن :4 لودج
 يرامآ جیاتن هبحاصم یعرف تالاوس ياههرازگ

 دناهتشاد نآ ترورض و تکراشم نیا هب تیمها هب دیکات دصرد 100 تکراشم نیا ترورض و تکراشم دروم رد رظن
 1دنتشاد تکراشم هبرجت )%37.14(  هاگشناد تامیمصت رد نایوجشناد تکراشم هبرجت
 دندوب تصرف ندمآ مهارف هب دقتعم )%37.14( تسا هتخاس مهارف ار تکراشم يارب یتصرف هاگشناد ایآ

 

 يریگ هجیتن و ثحب

 شهوژپ نیا رد .تساهدنام لوفغم روشک لخاد یشهوژپ تایبدا رد نونکات هک تسا یمهم هلئسم هاگشناد نورد ینارمکح رد نایوجشناد شقن
 تسادیپ رپ ،یشزومآ ماظن ینارمکح يدمآراکان هفلوم رد  .ددرگ هئارا عناوم نیا اب رظانتم ياهراکهار ،هدنرادزاب لماوع لیلحت نمض ات دش ششوک
 ینارمکح زا رثاتم زین یشزومآ ياهماظن ینارمکح هوحن هکارچ .دوشیم ارجا و هدایپ زکرمتم لکش هب یمومع و یلاعشزومآ ماظن ینارمکح هوحن
 Strydom & Loots, 2020 ;  ;Tamrat, 2020( یشهوژپ ياههتفای اب شخب نیا ياههتفای  .دشابیم زکرمتم لکش هب هعماج نالک

Muhsin & etc., 2020; ; Mthethwa & Chikoko, 2020 Meeuwissen & etc., 2019 Borg, 2019 ;(  یناوخمه 
 ییوگخساپ و ینادرگدوخ نازیم )Rezaei & etc, 2016( ناراکمه و ییاضر ،ناریا روشک رد هدش ماجنا تاعلاطم هفلوم نیا اب هنیمز رد .دراد
 رد )Pourhasan & etc, 2019( ناراکمه و نسحروپ .دراد رارق ینییاپ حطس رد ناگربخ رظن زا یهاگشناد بوخ تیمکاح يارب زاین دروم
 هک دادیم ناشن اهنآ ياههتفای .دنتخادرپ یلاعشزومآ رد بوخ ینارمکح شخبرثا رارقتسا و یجنسناکما يارب هیالراهچ ییوگلا هئارا هب یشهوژپ
 ،نیناوق يارجا رد يریذپفاطعنا ،طیحم تارییغت ساسارب شهوژپ و شزومآ هزوحرد تارییغت دنور تیریدم ،رمتسم یلام ياهشرازگ هئارا ياهدُک
 شالت ،شزومآ هب یسرتسد عناوم نتشادرب نایم زا ،صصختم یناسنا يورین ندوباراد ،سیردت هبرجت ،یسرد بلاطم رب طلست ،تردق ندوب ینوناق

 
 ندوبن دنمماظن رگید هتکن تسا هدوب مولعمان هاگشناد ینارمکح رد اهتکراشم نیا یشخبرثا اما تساهدش نایب یفنص ياهاروش و اهنمجنا قیرط زا تکراشم 1
 .تسا هدوب اهتکراشم نیا
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 نیرتشیب ياراد ،بوخ ینارمکح هناگهس داعبا نی برد ناعفنيذ نیب یگنهامه و یمومع ياهیهاگآ شیازفا يارب بسانم هنیمز داجیا تهجرد
 اههاگشناد نورد رد یتیریدم ياهيریگمیمصت و ینارمکح هویش .تسا یهاگشناد نورد کیمداکآریغ ینارمکح ،مود هفلوم .دنتسه تیمها بیرض
 ياهشهوژپ ياههتفای اب شخب نیا ياههتفایدوشیم ماجنا ناعفنيذ لقادح تکراشم اب و زکرمتم یلاعشزومآ ینارمکح تحاس زا تیعبت هب زین
)2020Naylor & etc., ; ,2019آAkinyeye 2018 ؛Carey, ; 2013& etc.,  Planas;  & Bukola, 2014 Adeola ; 

Omal, 2019( ناراکمه و يرابدور ،هفلوم نیا هنیمز رد هدش ماجنا تاعلاطم .دراد ییاتسارمه )Rudbari & etc, 2019( نیب فاکش دوجو 
 لالقتسا هک تسا نیا رگنایب لباب یکشزپ مولع هاگشناد و یناوریشون یتعنص هاگشناد ود رد یهاگشناد لالقتسا داعبا یمامت بولطم و دوجوم عضو
 )Zakersalehi, 2009( یحلاصرکاذ .دنتسه نآ يوجتسج رد هاگشناد ود نیا و دوشیم یگتفای هعسوت هب رجنم هک تسا ياهبلاطم یهاگشناد
 لیبق زا يدراوم لماش هک درک يدنبهتسد و یسانشزاب ناریا رد یهاگشناد لالقتسا و ققحت تالکشم و لئاسم زا هورگ 14 رد قیقحت ياههتفای
 هوحن ،ینامزاس ياهتسپ و تالیکشت رد يرگنزاب هلئسم ،تابساحم ناوید تراظن هوحن رد ماهبا ،دیدج یمادختسا هماننییآ طباوض رد ماهبا
   .دوب هریغ و یتراظن ياهداهن لابق رد هاگشناد سیئر ییوگخساپ

 ناریگارف و هعماج ياهزاین اب نامزمهان لکش هب ابلاغ ناریا رد یسرد و یشزومآ ياههمانرب .دشابیم بسانمان يریگدای و یهددای ماظن ،موس هفلوم
 زکرمتم تروص هب اههاگشناد و یلاعشزومآ ماظن نیناوق .دشابیم تاررقم و نیناوق يدرکراکژک ،مراهچ هفلوم  دشابیم ياهتشرنایم درکیور نودب
 هدنرادزاب لماوع نیرتیلصا زا یکی .دوشیمن ماجنا نآ نیودت رد ناعفنيذ بناج زا یتکراشم لقادح نکیل .دراد نایرج اههاگشناد رد نییاپ هب الاب و
 تکراشم مدع ،مجنپ هفلوم .دشابیم یهاگشناد نورب و نورد نیناوق ینارمکح رد نایوجشناد تکراشم یگدنرادزاب رد ناگدنوشهبحاصم معز هب
 رد نایوجشناد تارظن هب هن هنافساتم .دشابیم هفلوم نیا نایوجشناد يرگشنک اب یهاگشناد نورد ینارمکح بلق .دشابیم ینارمکح رد نایوجشناد
 رد يدج هلئسم نیا تیلوفغم زا ناشن رما نیا .تسا هدش هتشاگن روشک رد ياهشهوژپ هزوح نیا رد هن و دوشیم هجوت هاگشناد نورد تیریدم
& Rodgers, 2011 ;  & Zhang, 2019 Wang ;  Strydom( یشهوژپ ياههتفای اب هفلوم نیا .دراد یلاعشزومآ ماظن

Loots,2020  ;  Miles & etc., 2008 ; Meeuwissen & etc., 2019 ; & Galán Palomares, 2018   
Klemenčič ; & etc.,2018 Planas ; Meeuwissen & etc., 2019 ؛ Chikoko, 2020 Mthethwa &( یناوخمه 

 اهشلاچ يواکاو هب یشهوژپ رد )  Ashuri & Quaidali, 2012( یلعدئاق و يروشاع ،هفلوم نیا هنیمز رد هدش ماجنا تاعلاطم هلمج زا .دراد
 رد فعض ،یتیریدم تارییغت ،تاطابترا رد فعض :هتسد جنپ رد ار اهشلاچ نیا دوخ جیاتن رد و دنتخادرپ ییوجشناد ياهلکشت تیریدم تالکشم و
 ياهنمجنا رد هدش هدرمشرب فعض طاقن دوجو اب .دندرک يدنبهتسد فده رد فعض و یناسنا عبانم تیریدم ياهشلاچ ،یگنهرف لئاسم تخانش
 نوسلیو و وزیل .دننکیم افیا اهنآ تکراشم و نایوجشناد يزاسيدنمناوت رد يدیلک شقن اهنمجنا نیا ناریا یلاعشزومآ ماظن رد ییوجشناد
)Lizzio & Wilson, 2009( یلعف شلاچ نیرتگرزب هک دندیسر هجیتن نیا هب هاگشناد ینارمکح رد نایوجشناد ياهنمجنا شقن یسررب رد 
 اب هدنزاس وگتفگ يرارقرب يارب یهاگشناد ناریدم لیامت و ییاناوت و لیامت هب نآ داجیا و تسا شقن يافیا رد ماهبا ییوجشناد ياهنمجنا
 .دریگ شیپ رد هاگشناد هنیمز نیا رد ار ياهنالاعف درکیور دیاب نیاربانب .دراد هاگشناد رد ینارمکح هنیمز رد نایوجشناد

 هنوگنامه .دنتسه رگیدکی اب یگدینت مه رد اهگنهرف هدرخ .دشابیم گنهرف یلوحت و رییغت ره ساسا و هیاپ .دشابیم یگنهرف فعض هفلوم نیرخآ
 نایوجشناد تکراشم نازیم رب هعماج رب هدش هطاحا گنهرف و هاگشناد گنهرف ات هداوناخ گنهرف زا تسا هدش ییامنزاب شهوژپ ياههتفای رد هک
 ; Jungblut & Weber, 2012 ; Gachoka, 2014( ياهشهوژپ ياههتفای اب هفلوم نیا .تسا راذگرثا هاگشناد نورد ینارمکح رد

Tamrat, 2020 ; Mthethwa & Chikoko, 2020  ; Borg, 2019 ; Rodgers & etc., 2011( هلمج زا .دراد یناوخمه 
 عوضوم اب طابترا رد یشهوژپ تاعلاطم دوبمک ،رگید تیدودحم .تسا یفیک ياهشهوژپ نییاپ يریذپمیمعت تیلباق ،شهوژپ نیا ياهتیدودحم
 ای همانشسرپ ریظن اهشور رگید زا اریز .دوب یسانششور تیدودحم ،موس تیدودحم .دوب اههتفای نیببت يارب یلخاد یشهوژپ تایبدا رد هلاقم
 یگتسخ هک تسا شهوژپ ماجنا دنیارف ندوب ینالوط یفیک ياهشهوژپ نایم رد كرتشم تیدودحم نیرخآ.دوب هدشن هدافتسا یبیکرت ياهشور
 کی رد یبیکرت یشهوژپ ياهشور زا هدافتسا اب )1 ؛يدعب نارگشهوژپ هب ساسا نیا رب .تسا راذگ ریثات ناققحم درکلمع رب رما نیا زا یشان
 حطس رد یشیامیپ ماجنا و شهوژپ نیا رد هدمآ تسدب ياههفلوم شیالاپ و يزاسیمک )2 ؛دنشاب هتشاد عوضوم نیا زا يرتقیقد یبایزرا هاگشناد
 داهنشیپ یلاعشزومآ ماظن يارب ییاهدومنهر هئارا و هاگشناد رد نایوجشناد تکراشم هنیمز رد یقیبطت تاعلاطم ماجنا )3 ؛روشک ياههاگشناد
 ؛دوشیم هئارا ناریا یلاعشزومآ ماظن يارب یتسایس ياههیصوت ،اههتفای ساسا رب نایاپ رد .دوشیم

 یلاع شزومآ ماظن ینارمکح دوبهب §
  ناعفنيذ همه عفانم نیمات و تکراشم اب زاب يراذگتسایس ماجنا و یمومع شزومآ و یلاعشزومآ راتخاس زا ییداززکرمت -
 یشیدنا رگد نامتفگ و یشیدنا دازآ وج هعسوت يارب نایهاگشناد یلغش و یلیصحت تینما ،یملع يدازآ و اههاگشناد لالقتسا زا تیامح -

 همهاو نودب نایوجشناد تکراشم رما عیرست تهج اههاگشناد رد
 مزع داجیا و روشک نالک ینارمکح ياهنامتفگ و یتسدالاب دانسا رد هاگشناد ره هب ینارمکح راتخاس يراذگاو و رتسب ندروآ مهارف -

 نآ ققحت يارب يدج
 یهاگشناد نورد کیمداکآ ینارمکح §
 نایوجشناد هژیو هب ناعفنيذ همه شقن فیرعتزاب و شریذپ اب هاگشناد نورد يراذگتسایس ياههیور و راتخاس حالصا -
 ییارگعمج درکیور اب هاگشناد یتیریدم ياهتسایسو اههمانرب رد يروآون  -
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 فیاظو زا یشخب يراذگاو اب ماوت هاگشناد یتیریدم راتخاس رد یتکراشم تیریدم ياهوگلا ساسا رب هاگشناد رد تردق میسقت و میهست -
 ییوجشناد ياههورگ هب

 و یملع تئیه ياضعا بذج ياهرگناشن فیرعت زاب رانک رد ناعفنيذ همه روضح اب اههاگشناد ياسوئر باصتنا دنیارف يزاسیتکراشم -
 اهیگتسیاش و صصخت يانبم رب نانکراک

 شخبرثا يریگدای و یهددای ماظن §
 يزومآ تراهم رب دیکات اب ياهتشرنایم درکیور اب رما نیا ناصصختم و نایوجشناد تکراشم اب یسرد و یشزومآ ياههمانرب نیودتزاب -

 نایوجشناد قئالع و راکرازاب ،هعماج ياهزاین اب بسانتم
 هعماج یعقاو لئاسم رب دیکات اب ياهتشر نایم یسرد و یشزومآ ياههمانرب هب هژیو هجوت -
 هاگشناد رد تیفیک ینوریب و ینورد یبایزرا ياههمانرب هعسوت -
 تاررقم و نیناوق يدمآراک §
 یشخب تیعورشم تهج نایوجشناد هژیو هب ناعفنيذ همه تکراشم اب و فطعنم تروص هب اههاگشناد و یلاعشزومآ نیناوق ینیبزاب -

 اهنآ تکراشم هب یقوقح
 هاگشناد ياهاروش و اههتیمک رد نایوجشناد ناگدنیامن رتگنر رپ روضح و اهنآ هعسوت يارب ییوجشناد ياهداهن هب یهدزوجم لیهست -

 رتشیب یتکراشم يرگشنک ماجنا يارب
 هاگشناد تامیمصت رد نایوجشناد تکراشم زا تیامح تهج رد ینیناوق نیودت -
 ینارمکح رد نایوجشناد تکراشم §
 اهيریگمیمصت رد ییازفامه داجیا تهج هاگشناد ناریدم و نانکراک ،یملع تئیه ياضعا اب ،رگیدکی اب نایوجشناد تاطابترا هعسوت -
 هاگشناد رد رتهب تکراشم يارب زاین دروم ياهتراهم رد نایوجشناد هعسوت يارب ياههمانرب يزاسهدایپ -
 ییوجشناد ياهنمجنا ياههمانرب و اهشنک هب یفاک یلام عبانم صیصخت -
 یگنهرف رییغت §
 هنایارگعمج گنهرف يرست و یعمج عفانم هب هجوت و هاگشناد ات هسردم ،هداوناخ حطس زا یتکراشم هاگن اب اهگنهرف هدرخ حالصا -
 يدرف ياج هب یعمج عفانم هب هجوت و ییارگ عمج گنهرف و یتکراشم راک گنهرف يزاسهنیداهن هب هجوت -
  اههاگشناد رد يریذپ رگد و دقن گنهرف جیورت و طسب -
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