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ایٷؼبٶت َیجٻ ضٸحی ٲیطآثبزی زاٶكؼٹی ٦بضقٷبؾی اضقس ضقشٻ ٲٗٳبضی ٪طایف ٲٗٳبضی اؾالٲی زاٶك٫بٺ ثیٵ اٮٳٯٯی اٲبٰ 

ثٻ ضاټٷٳبیی ز٦شط  ضيب ٖٯیٻ اٮؿالٰ ،ٶٹیؿٷسٺ دبیبٴ ٶبٲٻ ثب ٖٷٹاٴ :ثب٘ ٲؼٳٹٖٻ یبز٪بضټبی سٹضیؿشی سٟطیحی اؾالٲی ٲكٽس

 حٳعٺ ٶػاز ٲشٗٽس ٲی قٹٰ :

ٶشبیغ اضائٻ قسٺ زض ایٵ دبیبٴ ٶبٲٻ حبن٭ ٲُبٮٗبر ٖٯٳی ٸ ٖٳٯی ایٷؼبٶت اؾز ٸ ٲؿئٹٮیز نحز ٸ     -

 انبٮز ٲُبٮت ٲٷسضع ضا ثٻ َٹض ٦بٲ٭ ثط ٖٽسٺ ٲی ٪یطٰ . 

 اؾشٷبز قسٺ اؾز . زض ذهٹل اؾشٟبزٺ اظ ٶشبیغ دػٸټف ټبی ٲح٣٣بٴ زی٫ط ثٻ ٲطػٕ ٲٹضز ٶٓط     -

سب٦ٷٹٴ ٲُبٮت ٲٷسضع زض ایٵ دبیبٴ ٶبٲٻ ثٻ ٲٷٓٹض اذص ټیچ ٶٹٔ ٲسض٤ یب اٲشیبظی سٹؾٍ ایٷؼبٶت یب ٞطز      -

 زی٫طی ثٻ ټیچ ٲطػٗی سؿٯیٱ ٶكسٺ اؾز .

٦ٯیٻ ح٣ٹ٠ ٲٗٷٹی ایٵ اطط ،ٲشٗٯ١ ثٻ زاٶك٫بٺ ثیٵ اٮٳٯٯی اٲبٰ ضيب )ٔ( اؾز ٸ ٲ٣بالر ٲؿشرطع  اظ دبیبٴ      -

 ٶبٲٻ ،ثب ی٧ی اظ زٸ ٶبٰ ظیط ثٻ چبح ذٹاټس ضؾیس 

 زاٶك٫بٺ ثیٵ اٮٳٯٯی اٲب ضيب )ٔ()زاٶك٫بٺ اٲبٰ ضيب )ٔ((

Imam Rrza International university (ImamReza University)              

                      ٴ ٶبٲٻ سبطیط ٪صاض ثٹزٺ اٶس زض ح٣ٹ٠ ٲٗٷٹی سٳبٲی اٞطازی ٦ٻ زض ثٻ زؾز آٲسٴ ٶشبیغ انٯی دبیب    -                         

 ٲؿشرطع اظ دبیبٴ ٶبٲٻ ضٖبیز ذٹاټس قس .ٲ٣بالر 

زض ذهٹل اؾشٟبزٺ اظ ٲٹػٹزار ظٶسٺ یب ثبٞز ټبی آٴ ټب ثطای اٶؼبٰ دبیبٴ ٶبٲٻ ،٦ٯیٻ يٹاثٍ ٸ       -

 انٹ٬ اذال٢ی ٲطثٹٌ ضٖبیز قسٺ اؾز .

بیبٴ ٶبٲٻ ٦ٻ ثٻ حٹظٺ اَالٖبر قرهی اٞطاز زؾشطؾی یبٞشٻ یب اظ آٴ زض ٦ٯیٻ ٲطاح٭ اٶؼبٰ ایٵ د      -

 اؾشٟبزٺ ٶٳٹزٺ اٰ ،ان٭ ضاظزاضی ،يٹاثٍ ٸ انٹ٬ اذال٢ی اٶؿبٶی ضٖبیز قسٺ اؾز .

 29/03/93سبضید ٸ ٶبٰ ٸ ٶبٰ ذبٶٹاز٪ی زاٶكؼٹ : َیجٻ ضٸحی ٲیطآثبزی                                                 

 اٲًب                                                                                              
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 با سپاس

به ساحت مقدس استادان بی بدیل و گوهران بی نظیرم فرهیختگانی از 

عالم معرفت و طالیه دارانی از وادی نجابت که همواره چون کوکبی 

 صودم گردیدند.هدایتگر را هم و شمع فروزان راه مق

میراث داران بزرگ تمدن و فرهنگ اسالم، کسانی که به حق جای تشکر 

و سپاس را دارند. که از باب من لم یشکر الخالق، برخود الزم می دانم 

از کلیه استادان گرامیم قدردانی و اعالم نمایم که تدوین این پایان نامه 

اد ژدكتر حمزه ناستاد محترم  جناب  را مدیون راهنمایی های ارزنده

میل کوین و اصالح و تعنوان استاد راهنما می باشند که در تهیه و تد

دلسوزانه و صبورانه یاری   پایان نامه مرحله به مرحله مرا

 نمودندتشکرنمایم. 

در پایان الزم می دانم از مسئوالن کتابخانه آستان قدس رضوی و 

تشکر را مسئولین محترم سالن محققان آستان قدس رضوی کمال 

 اعالم  دارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 تقدیم به:           

 پدرم                      

 اسوه صبر و شکیبایی که بی حضورش گذر از این راه میسر نبود.

 مادرم                      

کسی که دامان پر مهرش پناهگاه دوران کودکیم و قلب پاکش منبع 

 دعای خیر در زندگی من بوده است.

 همسرمهربانم               

که در تمامی مراحل زندگی یارو یاورم بود و صفای باطن و مهربانی 

هایش الهام بخش زندگی ام ، همو که خستگی هایم را تحمل می کند 

 .و من صداقت وجودش را می ستایم
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 فْزست جذاٍل:

 23،1376ػبی٫بٺ ٸ ٶ٣ف سٟطع زض ٶٓبٰ ٖٳٹٲی ٪صضاٴ ٞطاٚز .ٲبذص:ضحٳز اهلل ٲٷكی، 2-1ػسٸ٬ 

 ٲبذص: ٲُبٮٗبر ػٳٗیشی قٽط ٲكٽس1375-1335.ٲیعاٴ ػٳٗیز قٽط ٲكٽس اظ ؾب٬  4-1ػسٸ٬

.سٹيیٕ ثبضـ ٲبټیبٶٻ ٸ ٞهٯی زض ٲح٭ ثٷس ٪ٯؿشبٴ .ٲبذص: ٲُبٮٗبر قٷبؾبیی ثٽطٺ ثطزاضی اظ ضٸزذبٶٻ  4 -2ػسٸ٬ 

 ټبی زٸٮز آثبز، اؾؼی٭، ظق٥، ػبٚط٠ ٸ ٪ٯؿشبٴ

زاضی اظ ضٸزذبٶٻ ټبی .ثبضـ ټبی ٦ٹسبٺ ٲسر زض ٲح٭ ثٷس ٪ٯؿشبٴ ٲبذص: ٲُبٮٗبر قٷبؾبیی ثٽطٺ ثط 4 -3ػسٸ٬ 

 زٸٮز آثبز، اؾؼی٭، ظق٥، ػبٚط٠ ٸ ٪ٯؿشبٴ

.ثطضؾی زٲب زض ٲبٺ ټبی ؾب٬ زض ٲح٭ ثٷس ٪ٯؿشبٴ ٲبذص: ٲُبٮٗبر قٷبؾبیی ثٽطٺ ثطزاضی اظ ضٸزذبٶٻ ټبی  4 -4ػسٸ٬ 

 زٸٮز آثبز، اؾؼی٭، ظق٥، ػبٚط٠ ٸ ٪ٯؿشبٴ

ٗبر قٷبؾبیی ثٽطٺ ثطزاضی اظ ضٸزذبٶٻ ټبی زٸٮز .ثطضؾی ٲیعاٴ ضَٹثز زض ٲح٭ ثٷس ٪ٯؿشبٴ ٲبذص: ٲُبٮ 4 -5ػسٸ٬ 

 آثبز، اؾؼی٭، ظق٥، ػبٚط٠ ٸ ٪ٯؿشبٴ

. ٲؿبحز ٲٷب١َ ٦بضثطی ټبی ٲرشٯٝ دیكٷٽبزی زض َطح ؾبٲبٶسټی ٲبذص: َطح ؾبٲبٶسټی ٲحسٸزٺ  4 -6ػسٸ٬ 

 اضايی ٸیالقٽط )ٲٽٷسؾیٵ ٲكبٸض ٲٽطاظاٴ(

ٲبذص: َطح ؾبٲبٶسټی ٲحسٸزٺ  ٽبزی ٲحسٸزٺ َطح ٸیالقٽطثطٶبٲٻ ٦بضثطی اضايی ٸ ٲٷ٣ُٻ ثٷسی دیكٷ . 4 -7ػسٸ٬ 

 اضايی ٸیالقٽط )ٲٽٷسؾیٵ ٲكبٸض ٲٽطاظاٴ(

 ًٞبی ٲٹضز ٶیبظ زض زٞشط ٦بض .ٲبذص :ٶٹیٟطر 4-8ػسٸ٬ 

 

 فْزست ًوَدارّب :

 1392ٲیبٶ٫یٵ ؾبٖبر حًٹض ظائطاٴ زض حطٰ اٲبٰ ضيب)ٔ(.ٲُبٮٗبر ٲیساٶی ٶ٫بضٶسٺ 2-1ٶٳٹزاض

 1392ٲصټجی.ٲُبٮٗبر ٲیساٶی ٶ٫بضٶسٺ -ؾبٖبر حًٹض ظائطاٴ زضٲطا٦ع ٞطټٷ٫ی ٲیبٶ٫یٵ 2-2ٶٳٹزاض 

 1392ٞطټٷ٫ی زضٸٴ قٽط .ٲُبٮٗبر ٲیساٶی ٶ٫بضٶسٺ -ٲیبٶ٫یٵ ؾبٖبر حًٹض ظائطاٴ اظ اٲب٦ٵ سبضیری2-3ٶٳٹزاض

 1392ضٶسٺٞطټٷ٫ی ذبضع اظ قٽط .ٲُبٮٗبر ٲیساٶی ٶ٫ب -ٲیبٶ٫یٵ ؾبٖبر حًٹض ظائطاٴ اظ اٲب٦ٵ سبضیری 2-4ٶٳٹزاض 

 

 فْزست تصبٍيز:

 .ٶٳبیی اظ حیبٌ ٲٹظٺ ټٷطټبی ٲٗبنط.ٲٷجٕ :ایٷشطٶز 3-1سهٹیط 

 Google erthe .ٲؼشٳٕ ٞطټٷ٫ی اٲبٰ ضيب )ٔ(.ٲٷج3ٕ-2سهٹیط 

 .ٲؼشٳٕ ٞطټٷ٫ی اٲبٰ ضيب )ٔ(.ٲٷجٕ: ٶ٫بضٶسٺ3-3سهٹیط 

 .زیب٪طاٰ َج٣ٻ ټٳ٧ٝ  ٲؼشٳٕ ٞطټٷ٫ی اٲبٰ ضيب )ٔ(.ٲٷجٕ :ٶ٫بضٶسٺ 3-4سهٹیط 

 .زیب٪طاٰ َج٣ٻ اٸ٬  ٲؼشٳٕ ٞطټٷ٫ی اٲبٰ ضيب )ٔ(.ٲٷجٕ :ٶ٫بضٶسٺ  3-5هٹیط س

 .ٲٹظٺ ټٷط ٦یٳج٭ .ٲٷجٕ :ٲؼٳٹٖٻ ٖٳٯ٧طز ټبی ٲٗٳبضی)ٲٹظٺ (3-6سهٹیط
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 . ٲٹظٺ ټٷطټبی ٲسضٴ .ٲٷجٕ :ٲؼٳٹٖٻ ٖٳٯ٧طزټبی ٲٗٳبضی )ٲٹظٺ (3-7سهٹیط

 ٶٳبیی اظ ټش٭ ٲبی٧٭ ٪طیٹظ .ٲٷجٕ ایٷشطٶز3-8 سهٹیط

 دالٴ ثبض٤ ػٳكیسیٻ سٽطاٴ .ٲٷجٕ :٦شبة َطاحی ثب َجیٗز.3-9سهٹیط 

 Google erthes .٧ٖؽ ټٹایی دبض٤ ٦ٹټؿٷ٫ی ٲكٽس .ٲٷجٕ:3-10سهٹیط 

 1368،469ٲبذص: ٲطسًی ٦ؿٳبیی،3زضػٻ 44سب  0زیب٪طاٰ ٲٹ٢ٗیز ذٹضقیس ثطای ٖطو ػٛطاٞیبیی 4 -1سهٹیط 

 

 فْزست ًمطِ ّب:

 ٲٷجٕ:ٶ٣سی ثط ٲٗٳبضی ٲٗبنط.دالٴ ټٳ٧ٝ ٲٹظٺ ټٷطټبی ٲٗبنط.3-1ٶ٣كٻ 

 دالٴ َج٣ٻ اٸ٬ ٲٹظٺ ټٷطټبی ٲٗبنط .ٲٷجٕ: ٶ٣سی ثط ٲٗٳبضی ٲٗبنط  3-2ٶ٣كٻ 

 .دالٴ َج٣ٻ ټٳ٧ٝ ٲٹظٺ ټٷط ٦یٳج٭ .ٲٷجٕ :ٲؼٳٹٖٻ ٖٳٯ٧طز ټبی ٲٗٳبضی )ٲٹظٺ (3-3ٶ٣كٻ

 ٲ٣ُٕ ٲٹظٺ ټٷط ٦یٳج٭.ٲٷجٕ :ٲؼٳٹٖٻ ٖٳٯ٧طز ټبی ٲٗٳبضی )ٲٹظٺ(3-4ٶ٣كٻ

 ثطٮیٵ .ٲٷجٕ :ٲؼٳٹٖٻ ٖٳٯ٧طزټبی ٲٗٳبضی )ٲٹظٺ ( .ٲٹظٺ یٽٹز3-5ٶ٣كٻ

 . ٲٹظٺ ټٷطټبی ٲسضٴ .ٲٷجٕ :ٲؼٳٹٖٻ ٖٳٯ٧طزټبی ٲٗٳبضی )ٲٹظٺ (3-6ٶ٣كٻ 

 .ٲ٣ُٕ ٲٹظٺ ټٷطټبی ٲسضٴ .ٲٷجٕ :ٲؼٳٹٖٻ ٖٳٯ٧طزټبی ٲٗٳبضی )ٲٹظٺ (3-7ٶ٣كٻ 

 ٳٕ ټبی ٲؿ٧ٹٶی ٸ ا٢بٲشی.ٲؼٳٹٖٻ سٟطیحی ٦ٹٮسیٷ٩ .ٲٷجٕ:ضاټ٧بضټبیی ٲشٟبٸر زض َطاحی ٲٗٳبضی ٲؼش3-8ٶ٣كٻ 

.ی٧ی اظ اٶٹأ دالٴ ټبی ٲؼٳٹٖٻ ٦ٹٮسیٷ٩ .ٲٷجٕ :ضاټ٧بضټبیی ٲشٟبٸر زض َطاحی ٲٗٳبضی ٲؼشٳٕ ټبی 3-9ٶ٣كٻ 

 ٲؿ٧ٹٶی ٸ ا٢بٲشی

 ؾبیز دالٴ ٲؼٳٹٖٻ .ټش٭ ٲبی٧٭ ٪طیٹظ زض ٲهط .ٲٷجٕ ایٷشطٶز3-10ٶ٣كٻ 

 ٶزثركی اظ دالٴ ټش٭ ٲبی٧٭ ٪طیٹظ زض ٲهط .ٲٷجٕ ایٷشط3-11ٶ٣كٻ 

 ٶٳب ٸ ٲ٣ُٕ اظ ټش٭ .ٲٷجٕ ایٷشطٶز3-12ٶ٣كٻ 

 .دالٴ دبض٤ ٦ٹټؿٷ٫ی ٲكٽس.ٲٷجٕ:ایٷشطٶز3-13ٶ٣كٻ 

 .دبض٤ الٸیٯز )ذُٹٌ ضاٺ ضاٺ  (.ٲٷجٕ:ضٰ ٦ٹٮٽبؼ3-14ٶ٣كٻ 

 .دبض٤ الٸیٯز )قج٧ٻ ټبی ٶ٣ُٻ ایی (.ٲٷجٕ:ضٰ ٦ٹٮٽبؼ3-15ٶ٣كٻ 

 .دبض٤ الٸیٯز )زؾشطؾی ٸ چطذف (.ٲٷجٕ:ضٰ ٦ٹٮٽبؼ3-16ٶ٣كٻ 

 .دبض٤ الٸیٯز )الیٻ ٶٽبیی (.ٲٷجٕ:ضٰ ٦ٹٮٽبؼ3-17ٶ٣كٻ 
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 چىيذُ :

 

ثٻ ٶٓط ثطذی ػبٲٗٻ قٷبؾبٴ ٸ .آذطیٵ زؾشبٸضز سٳسٴ، سٹاٶبیی اٶؿبٴ زض دط ٦طزٴ ټٹقٳٷساٶٻ ایبٰ ٞطاٚز اؾز

ف قٽطقٷبؾبٴ آیٷسٺ ٶ٫ط اټٳیز ٞطاٚز زض ػبٲٗٻ ػسیس قٽطی، ثٻ اٶساظٺ ای اؾز ٦ٻ اظ آٴ ثٻ ٖٷٹاٴ چٽبضٲیٵ ثر

 .ٞٗبٮیز اٶؿبٶی دؽ اظ ٦كبٸضظی، نٷٗز ٸ ذسٲبر یبز ٲی ٦ٷٷس ٸ آٴ ضا ٲكرهٻ ػٹاٲٕ آیٷسٺ ٲی زاٶٷس

ایطاٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٧ی اظ ٦كٹضټبی ٦ٽٵ ػٽبٴ ٸ ثب ؾٹاث١ سبضیری، ٶٳٹٶٻ ای ثؿیبض ثب اضظـ اظ غضٞبی اٖش٣بزار، اٶسیكٻ 

ٻ قٳبض ٲی آیس ٸ زٸضٺ س٧بٲ٭ ضٸاثٍ ٞطټٷ٫ی ٸ ټب، سؼبضة ٸ ٲیطاص ٞطټٷ٫ی ثكط اؾز. ٖهط ٞٗٯی ٖهط اضسجبَبر ث

اػشٳبٖی اؾز. زض ایٵ قطایٍ ٲٯشی ٦ٻ اضظقٽبی ٞطټٷ٫ی ٸ اٖش٣بزی ثبالیی زاضز ٲی سٹاٶس ثب ٞطټٷ٩ دیكیٷٻ ٸ ؾٹاث١ 

سبضیری ، ؾیبؾی، اػشٳبٖی ٸ ٲصټجی ذٹز ضا ثٻ ػٽبٶیبٴ ثٷٳبیبٶس. ا٪ط سٳبٰ ػٹاٶت ٲحیُی، ا٢شهبزی ٸ اػشٳبٖی زض ٶٓط 

شٻ قٹز ذٹاټیٱ زیس ٦ٻ ټیچ٫ٹٶٻ ؾطٲبیٻ ٪صاضی زض زضاظ ٲسر ؾٹزٲٷسسط ٸ زض ٦ٹسبٺ ٲسر ؾٽ٭ اٮٹنٹ٬ سط اظ ٪طٞ

ؾطٲبیٻ ٪صاضی زض ثرف ٲطثٹٌ ثٻ اٸ٢بر ٞطاٚز ٸ ؾط٪طٲی ٶیؿز. ٖالٸٺ ثط ایٵ ثطٶبٲٻ ضیعی زض ظٲیٷٻ ٪صضاٴ ایبٰ ٞطاٚز 

ٞیعی٧ی ٸ ضٸاٶی( ؾٻ ض٦ٵ اؾبؾی ثطٶبٲٻ ظٶس٪ی ٲٗبنط ضا  زض ٦ٷبض ثطٶبٲٻ ػٽز ٦بض ، اؾشطاحز )سؼسیس ٸ ثبظؾبظی سٹاٴ

 سك٧ی٭ ٲی زټٷس.

اٲطٸظٺ زض ٦كٹضټبی دیكطٞشٻ ثطای آٲبیف ٸ قٽطؾبظی، اٸ٢بر ٞطاٚز ضا ٶٻ ثط َج١ ٲبټیز ٞطنز ټب ثٯ٧ٻ ثط اؾبؼ 

َج٣ٻ ثٷسی ٲی  ْطٞیز، ٸؾٗز ػبشثٻ ًٞبیی، ٲیعاٴ اؾشٟبزٺ، اٲ٧بٴ زؾشطؾی ٸ سٳبٰ چیعټبیی ٦ٻ ثٻ آٶٽب ثؿش٫ی زاضز

ٶٳبیٷس. ثطای سؼٽیعار ٲطثٹٌ ثٻ ٪صضاٴ اٸ٢بر ٞطاٚز ٶیع ټٳچٹٴ زی٫ط سؼٽیعار ثبیس زض ټط ٦كٹضی ثطٶبٲٻ ټبی ٲطثٹٌ 

 ثٻ اٶؼبٰ ٖٳٯیبر ٖٳطاٶی ثط حؿت ػٳٗیز ٸ ؾبذشبض آٴ َطح قٹز.

ٻ سٛییط ٲح٭ ثط٪كشٵ ثٻ قٽطٶكیٷی اٲطٸظی ٖال٢ٻ ٸاٞطی ثٻ ٪صضاٴ اٸ٢بر ٞطاٚز ذٹز زض ذبضع اظ قٽط زاضز. ٶیبظ ث

َجیٗز، زاقشٵ ٞٗبٮیز ټبی ػؿٳی ٸ ٸضظـ ٦طزٴ ٸ اظ ػٳٯٻ ٶیبظټبی ٲجطٰ اٶؿبٴ اٲطٸظی اؾز. ټٳچٷیٵ قٽطٶكیٷبٴ 

اٲطٸظ ثٻ زٶجب٬ سح٧یٱ دیٹٶسټبی ذٹز ثب َجیٗز ټؿشٷس ٸ زض دی آٴ ثٻ سٹؾٗٻ ٲٷبثٕ، دبض٤ ټبی َجیٗی ٸ حیبر ٸحف ٲی 

ؾز ثب ٢سٲز چٷس ټعاض ؾبٮٻ ٸ زاضای سٳسٴ ٚٷی ٦ٻ اظ َالیٻ زاضاٴ ٞطټٷ٩ زض زٶیب ٲی دطزاظٶس. اظ َطٞی ایطاٴ ٦كٹضی ا

ثبقس. زض ظٲبٴ حبيط ثٻ ٖٯ٭ ٲشٟبٸر اظ ٢جی٭ دیكطٞز نٷٗز ٸ ٪ؿشطـ اضسجبَبر زض ػٽبٴ، ظٶس٪ی ػٹاٲٕ زض حب٬ 

ذسٲبر اضسجبَی ٶٓیط  سٹؾٗٻ ثیكشط ثٻ ؾٹی ٲبزی ٪طایی ٸ سؼٳ٭ ٪طایی ٪طایف یبٞشٻ اؾز ٸ اظ َطٜ زی٫ط ثب ٪ؿشطـ

 ایٷشطٶز ٸ ٲبټٹاضٺ ذُط ٸضٸز ٞطټٷ٩ ثی٫بٶٻ ٸ دصیطـ آٴ اظ ؾٹی ٢كط ػٹاٴ ٸ ٶٹػٹاٴ ثیف اظ ټط چیع ٸػٹز زاضز.

ؾب٬ اؾز ٸ اظ ػٹاٴ سطیٵ ٦كٹضټبی زٶیب ٲحؿٹة ٲی قٹز  20% ػٳٗیز ظیط 50ثب سٹػٻ ثٻ ایٵ ٦ٻ ٦كٹض ٲب زاضای 

آیٷسٺ ؾبظ ٦كٹض احؿبؼ ٲی قٹز ػٷجٻ ټبی ٞطاٚشی اٶؿبٴ اٲطٸظ ټٳطاٺ ثب سٳبی٭ ٮعٸٰ ثطٶبٲٻ ضیعی ثطای ایٵ ٢كط ٖٓیٱ ٸ 

ثیكشط ثكط زض اضسجبٌ ثب َجیٗز ٸ ٶیبظ اٸ ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ حبٞٓٻ سبضیری ټط ٶبحیٻ ٲی سٹاٶس زٮی٭ ٲح٧ٳی زض ق٧٭ ٪یطی 

ض٤ ٸ ٲؼشٳٕ زض حبقیٻ زضیبچٻ ٸ سٟطیحی زض حبقیٻ ثٷس ٪ٯؿشبٴ ثبقس ٦ٻ ثٻ زٮی٭ ٢طاض ٪طٞشٵ ایٵ دب –ٲؼٳٹٖٻ ٞطټٷ٫ی 

ػبشثٻ ټبی ٲٹػٹز زاضای ٪طایف ټبی ثبالی سٟطیحی ٸ سٟطػی قٷبذشٻ قسٺ ٸ ٲی سٹاٶس ػٹاث٫ٹی ثؿیبضی اظ ٶیبظټبی 

 ٲطزٰ ٲٷ٣ُٻ ٸ ٲكٽس ٸ ظائطاٴ ٸ ٲؿبٞطاٴ ثبقس.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 همذهِ:

ټبی ٦ٽٵ ػٽبٴ ٸ ثب ؾٹاث١ سبضیری، ٶٳٹٶٻ ای ثؿیبض ثب اضظـ اظ غضٞبی اٖش٣بزار، اٶسیكٻ ایطاٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٧ی اظ ٦كٹض

ټب، سؼبضة ٸ ٲیطاص ٞطټٷ٫ی ثكط اؾز. ٖهط ٞٗٯی ٖهط اضسجبَبر ثٻ قٳبض ٲی آیس ٸ زٸضٺ س٧بٲ٭ ضٸاثٍ ٞطټٷ٫ی ٸ 

اٶس ثب ٞطټٷ٩ دیكیٷٻ ٸ ؾٹاث١ اػشٳبٖی اؾز. زض ایٵ قطایٍ ٲٯشی ٦ٻ اضظقٽبی ٞطټٷ٫ی ٸ اٖش٣بزی ثبالیی زاضز ٲی سٹ

سبضیری ، ؾیبؾی، اػشٳبٖی ٸ ٲصټجی ذٹز ضا ثٻ ػٽبٶیبٴ ثٷٳبیبٶس. ا٪ط سٳبٰ ػٹاٶت ٲحیُی، ا٢شهبزی ٸ اػشٳبٖی زض ٶٓط 

٪طٞشٻ قٹز ذٹاټیٱ زیس ٦ٻ ټیچ٫ٹٶٻ ؾطٲبیٻ ٪صاضی زض زضاظ ٲسر ؾٹزٲٷسسط ٸ زض ٦ٹسبٺ ٲسر ؾٽ٭ اٮٹنٹ٬ سط اظ 

ٹٌ ثٻ اٸ٢بر ٞطاٚز ٸ ؾط٪طٲی ٶیؿز. ٖالٸٺ ثط ایٵ ثطٶبٲٻ ضیعی زض ظٲیٷٻ ٪صضاٴ ایبٰ ٞطاٚز ؾطٲبیٻ ٪صاضی زض ثرف ٲطث

زض ٦ٷبض ثطٶبٲٻ ػٽز ٦بض ، اؾشطاحز )سؼسیس ٸ ثبظؾبظی سٹاٴ ٞیعی٧ی ٸ ضٸاٶی( ؾٻ ض٦ٵ اؾبؾی ثطٶبٲٻ ظٶس٪ی ٲٗبنط ضا 

 سك٧ی٭ ٲی زټٷس.

 

 تطزيح ٍ ثيبى هسئلِ:

آٲبیف ٸ قٽطؾبظی، اٸ٢بر ٞطاٚز ضا ٶٻ ثط َج١ ٲبټیز ٞطنز ټب ثٯ٧ٻ ثط اؾبؼ  اٲطٸظٺ زض ٦كٹضټبی دیكطٞشٻ ثطای

ْطٞیز، ٸؾٗز ػبشثٻ ًٞبیی، ٲیعاٴ اؾشٟبزٺ، اٲ٧بٴ زؾشطؾی ٸ سٳبٰ چیعټبیی ٦ٻ ثٻ آٶٽب ثؿش٫ی زاضز َج٣ٻ ثٷسی ٲی 

كٹضی ثطٶبٲٻ ټبی ٲطثٹٌ ٶٳبیٷس. ثطای سؼٽیعار ٲطثٹٌ ثٻ ٪صضاٴ اٸ٢بر ٞطاٚز ٶیع ټٳچٹٴ زی٫ط سؼٽیعار ثبیس زض ټط ٦

 ثٻ اٶؼبٰ ٖٳٯیبر ٖٳطاٶی ثط حؿت ػٳٗیز ٸ ؾبذشبض آٴ َطح قٹز.

قٽطٶكیٷی اٲطٸظی ٖال٢ٻ ٸاٞطی ثٻ ٪صضاٴ اٸ٢بر ٞطاٚز ذٹز زض ذبضع اظ قٽط زاضز. ٶیبظ ثٻ سٛییط ٲح٭ ثط٪كشٵ ثٻ 

ی اؾز. ټٳچٷیٵ قٽطٶكیٷبٴ َجیٗز، زاقشٵ ٞٗبٮیز ټبی ػؿٳی ٸ ٸضظـ ٦طزٴ ٸ اظ ػٳٯٻ ٶیبظټبی ٲجطٰ اٶؿبٴ اٲطٸظ

اٲطٸظ ثٻ زٶجب٬ سح٧یٱ دیٹٶسټبی ذٹز ثب َجیٗز ټؿشٷس ٸ زض دی آٴ ثٻ سٹؾٗٻ ٲٷبثٕ، دبض٤ ټبی َجیٗی ٸ حیبر ٸحف ٲی 

دطزاظٶس. اظ َطٞی ایطاٴ ٦كٹضی اؾز ثب ٢سٲز چٷس ټعاض ؾبٮٻ ٸ زاضای سٳسٴ ٚٷی ٦ٻ اظ َالیٻ زاضاٴ ٞطټٷ٩ زض زٶیب ٲی 

ٻ ٖٯ٭ ٲشٟبٸر اظ ٢جی٭ دیكطٞز نٷٗز ٸ ٪ؿشطـ اضسجبَبر زض ػٽبٴ، ظٶس٪ی ػٹاٲٕ زض حب٬ ثبقس. زض ظٲبٴ حبيط ث

سٹؾٗٻ ثیكشط ثٻ ؾٹی ٲبزی ٪طایی ٸ سؼٳ٭ ٪طایی ٪طایف یبٞشٻ اؾز ٸ اظ َطٜ زی٫ط ثب ٪ؿشطـ ذسٲبر اضسجبَی ٶٓیط 

 یف اظ ټط چیع ٸػٹز زاضز.ایٷشطٶز ٸ ٲبټٹاضٺ ذُط ٸضٸز ٞطټٷ٩ ثی٫بٶٻ ٸ دصیطـ آٴ اظ ؾٹی ٢كط ػٹاٴ ٸ ٶٹػٹاٴ ث

ؾب٬ اؾز ٸ اظ ػٹاٴ سطیٵ ٦كٹضټبی زٶیب ٲحؿٹة ٲی قٹز  20% ػٳٗیز ظیط 50ثب سٹػٻ ثٻ ایٵ ٦ٻ ٦كٹض ٲب زاضای 

ٮعٸٰ ثطٶبٲٻ ضیعی ثطای ایٵ ٢كط ٖٓیٱ ٸ آیٷسٺ ؾبظ ٦كٹض احؿبؼ ٲی قٹز ػٷجٻ ټبی ٞطاٚشی اٶؿبٴ اٲطٸظ ټٳطاٺ ثب سٳبی٭ 

ٗز ٸ ٶیبظ اٸ ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ حبٞٓٻ سبضیری ټط ٶبحیٻ ٲی سٹاٶس زٮی٭ ٲح٧ٳی زض ق٧٭ ٪یطی ثیكشط ثكط زض اضسجبٌ ثب َجی

سٟطیحی زض حبقیٻ ثٷس ٪ٯؿشبٴ ثبقس ٦ٻ ثٻ زٮی٭ ٢طاض ٪طٞشٵ ایٵ دبض٤ ٸ ٲؼشٳٕ زض حبقیٻ زضیبچٻ ٸ  –ٲؼٳٹٖٻ ٞطټٷ٫ی 

سٹاٶس ػٹاث٫ٹی ثؿیبضی اظ ٶیبظټبی  ػبشثٻ ټبی ٲٹػٹز زاضای ٪طایف ټبی ثبالی سٟطیحی ٸ سٟطػی قٷبذشٻ قسٺ ٸ ٲی

 ٲطزٰ ٲٷ٣ُٻ ٸ ٲكٽس ٸ ظائطاٴ ٸ ٲؿبٞطاٴ ثبقس.
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 ضزٍرت هسبلِ:

ثٻ ٲٷٓٹض ایؼبز ی٥ ٲحیٍ ٲٷبؾت سٟطیحی ٸ ٞطټٷ٫ی ثطای ٲطزٰ حبقیٻ ثٷس ٪ٯؿشبٴ ٲی سٹاٶس ی٧ی اظ ثٽشطیٵ ٲٷب١َ 

ټبی ٖٳسٺ اَطاٜ ٲكٽس ٲی ثبقس ٸ ټٳٻ ؾبٮٻ  ثبقس چطا ٦ٻ ثب ٸػٹز ایٵ ٦ٻ ثٷس ٪ٯؿشبٴ زض حب٬ حبيط ی٧ی اظ سٟطیح٫بٺ

سٗساز ثؿیبض ظیبزی اظ ٲطزٰ اٖٱ اظ ٲؿبٞطاٴ ٸ ظائطاٴ ٸ سٹضیؿز ټب، ټٳچٷیٵ ٲطزٰ ٲٷ٣ُٻ ٸ ٲكٽس اظ آٴ ثبظزیس ٲی ٦ٷٷس 

 ٲشبؾٟبٶٻ اٲ٧بٶبر ٸ سؿٽیالر ٲٷبؾت سٟطیحی ٸ سٹضیؿشی ثٻ ټیچ ٸػٻ ٸػٹز ٶساضز.

 سٹاٴ ثٻ ٲٹاضز ظیط اقبضٺ ٶٳٹز: اظ ٖٹاٲ٭ ٲٽٱ ػبشثٻ ای ؾس ٪ٯؿشبٴ ٲی

 ؾس ٸ ٲٷبْط اَطاٜ ؾس ٲرعٶی ٪ٯؿشبٴ

 ٸ ...ییال٢بر قٽط َط٢جٻ ٸ قبٶسیع زض ٶعزی٧ی ٲح٭، ٲبٶٷس: ػبٚط٠، ٶ٣ٷسض، ظق٥، اثطزٺ 

ٸػٹز قٽط ٲ٣سؼ ٲكٽس ثٻ ٖٷٹاٴ دبی٫بٺ انٯی ٲصټجی زض ٦كٹض ٸ ٸا٢ٕ قسٴ ایٵ ؾس زض ایٵ قٽطؾشبٴ ؾبالٶٻ اٞطازی 

 ز اؾشٟبزٺ اظ ٲٷبْط ظیجب ٸ ٲٟطح ایٵ ٢ؿٳز ثٻ ذٹز ػصة ٲی ٦ٷس.ظیبزی ضا ػٽ

ٞبنٯٻ ثؿیبض ٦ٱ ٲح٭ یبز قسٺ ثب قٽط ٲكٽس ٸ ایٵ ٲؿبٮٻ ٦ٻ اظ َطی١ دبیبٶٻ ٢ُبض قٽطی ٦ٻ زض ٶعزی٧ی ؾبیز ٲٹضز ٶٓط 

 ز.ٲی سٹاٴ زض ٲسر ظٲبٴ ٦ٹسبټی ثٻ ٲط٦ع قٽط ٲكٽس ٸ حطٰ )زض ٲٹضز ظائطاٴ( زؾز دیسا ٦ط٦ٻ ٢طاض زاضز 

ثب سٹػٻ ثٻ ٶعزی٧ی ٲح٭ ؾس ثٻ قٽطؾشبٴ ٲكٽس ایٵ ٲؼٳٹٖٻ ٲی سٹاٶس ػٽز اؾشٟبزٺ اظ اضزٸ٪بٺ ټبی سبثؿشبٶی زاٶف 

 آٲٹظاٴ ٶیع اؾشٟبزٺ ٪طزز ٸ یب ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ٲ٧بٴ ا٢بٲشی ثطای ظائطاٴ ٲس ٶٓط ٢طاض ٪یطز.

 

 سَاالت تحميك:

ٷبض ټٱ زض ی٥ ًٞبی سٟطیحی ذبضع اظ قٽط زض چ٫ٹٶٻ ٲی سٹاٴ سط٦یجی اظ سٟطیح ٸ ٲٗٷٹیز اؾالٲی ضا زض ٦ -1

 ٲكٽس ثٷب ٶٽبز؟

ٲربَجبٴ ٲرشٯٝ اظ ػٳٯٻ سٹضیؿز یب اټبٮی قٽطٲكٽس ثب ؾُٹح ٲرشٯٝ ٞطټٷ٫ی چٻ ا٢شًبیبسی زض َطاحی ایٵ  -2

 ٲؼشٳٕ ایؼبز ٲی ٦ٷس؟

 

 :اعالػبت آٍري جوغ فٌَى ٍ رٍش

 ...ٸ ٲٗشجطٖٯٳی ټب،ؾبیشٽبی ټب،ٲ٣بٮٻ ،آٲبضٶبٲٻ ٸالسیٵ ٞبضؾی ٸ٦شبثربٶٽبی اؾٷبزی دػٸټف،اظٲٷبثٕ ؾٹاث١ سسٸیٵ ثطای

 اؾشٟبزٺ ٸ٪طزق٫طاٴ ،ظائطاٴ ،ا٢شهبزی ،ٞطټٷ٫یی اػشٳبٖ ٸیػ٪یٽبی ثطضؾی طای...( ثٸ ،ٲكبټسٺ دطؾكٷبٲٻ) ٸٶیعدیٳبیكی

 : ٖجبضسٷساظ س٧ٟی٥ ثٻ شی٭ زض ٦ٻ اؾز قسٺ

 : اي اعالػبتي،وتبثخبًِ هٌبثغالف( 

 ٶٳیشٹاٴ ضا ٦بضسح٣ی٣ی اؾز،ټیچ ٲساض٤ اؾٷبزٸ ٸثطضؾی اظ٦شبثربٶٻ سح٣ی١،اؾشٟبزٺ ثرف ٲٽٳشطیٵ : ٪ٟز قبیسثشٹاٴ

 (.101:1381، قٹضیٷی ذٯیٯیز)ٶ٫یط ثٽطٺ ٸٲساض٤ ٸاؾٷبز ٸ٦شبثربٶٻ اظ٦شبة ٦ٻ یبٞز

 اَالٖبر ٸثبٶ٧ٽبی ٸ٦شبثربٶٽبی ٲ٧شٹة اؾٷبزٸٲساض٤ اَالٖبسی سح٣ی١،اظٲٷبثٕ ٲٹيٹٔ ضاؾشبثبسٹػٻ زضایٵ

 .اؾز قسٺ اؾشٟبزٺ سح٣ی١ ٲرشٯٝ ټبی ظٲیٷٻ زض ٖٯٳی ٸٚٷبی ٲؿشٷسؾبظی ثطای..... ٸ زیؼیشبٮی ټبی ٦شبثربٶٻی،ػٛطاٞیبی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 : هيذاًي رٍضْبي ة(

ظائطاٴ .....اػشٳبٖی ، ٶیبظٲٷسیٽبی ٞطاٚشی ٸ –ا٢شهبزی ؾبذشبض ثطضؾی ټجطای قس ث٧بض٪طٞشٻ ٲیساٶی ضٸقٽبی

 :اؾز ٸ٪طزق٫طاٴ ٲصټجی ٦الٴ قٽط ٲكٽس اؾشٟبزٺ قسٺ

ٸ ...( ثطای ثطضؾی ٸيٗیز  سٟطیحی ٞطټٷ٫ی ،ؾبظٲبٴ)قٽطزاضی شیطثٍ ٸٲشرههیٵ دطؾك٫طیبظ٦بضقٷبؾبٴ -1

 ًٞبټبی سٟطیحی ٸ ٪صضاٴ اٸ٢بر ٞطاٚشی قٽط اٶؼبٰ ٪طٞشٻ اؾز.

 .اؾز ٪طٞشٻ اٶؼبٰ قٽط سٟطیحی ٸًٞبټبی اظاٲ٧بٶبر ٲكبټسٺ -2

 

 فزضيِ ّب:

ح٭ ټب اظ ػٳٯٻ ٲٽٳشطیٵ ٶیبظټبی ٲربَت اؾز.ی٥ زٮی٭ اؾبؾی ٸ ٲٽٱ ثطای ٶیبظ ټبی ٲٗٷٹی ثبظزیس ٦ٷٷس٪بٴ اظ ٲ -

ثبظزیس اظ ی٥ ٲ٧بٴ ثٻ ػبی ٲ٧بٴ ټبی زی٫ط ثطاٶ٫یعـ ٲٗٷٹی اظ ی٥ ٲح٭ اؾز ، ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس ٦ٻ ثطای ایٵ ٦ٻ 

ی٫صیٵ .ی٧ی ٲحٯی ٲٹػجبر ضيبیز ذبَط اٶؿبٴ ضا ٞطاټٱ ٦ٷس ٮعٸٲبً ثبیس ٣ٍٞ ی٥ ٲح٭ ٸا٢ٗی ثبقس ٸ ٶٻ ی٥ ثس٬ ٸ ػب

اظ ایٵ ضٸـ ټبی ثٽطٺ ٲٷسی ټٱ ظٲبٴ اظ سٟطیح ٸ ٲٗٷٹیز اؾالٲی س٧ٟی٥ ثٷسی ٶیبظټبی ٞطټٷ٫ی ٸ ٲٗٷٹی 

 ثبظزیس٦ٷٷس٪بٴ اؾز.

ؾٗی زض ٦ٻ سالـ زض ػٽز سٹٮیس ٸ سٗطیٝ ًٞبیی اؾز  اؾالٲی-سٹضیؿشی–ضؾبٮٻ َطاحی ٲؼٳٹٖٻ ٞطټٷ٫ی  - 

بزی زضاق٧ب٬ ٸ ضٸقٽبی ٲشٷبؾت ثب ټط زٸضٺ ٦ٻ ثیبٶ٫ط اضظقٳٷسی ٲٗطٞی سساٸٰ ٲٹيٹٔ ٞطټٷ٩ ٸ آٲٹظـ َی ٢طٸٴ ٲشٳ

 ایٵ حٹظٺ زض ٖطنٻ ٲجبٶی ٶٓطی ٸ اٶسیكٻ ای اٶؿبٴ ایطاٶی اؾز.

 

 اّذاف تحميك:

زض ایٵ ٲؼٳٹٖٻ ؾٗی ٲی قٹز سب ثب َطاحی ی٥ ٲؼٳٹٖٻ سٹضیؿشی  ٞطټٷ٫ی،اؾالٲی زض ثؿشط قٽط ٲكٽس ٲ٧بٴ ٲٷبؾجی 

ٲ٧بٶی ثطای سٟطع ٸ آٲٹظـ ٸ....زض چٽبض چٹة ٞطټٷ٩ ی٥ ٲٯز ٸ زض ضاؾشبی اضس٣بء  ثطای ػٹاٶبٴ ایؼبز قٹز.َطاحی

ایؼبز ًٞبټبیی ثطای آٲٹظـ ٸ دػٸټف ضاػٕ ثٻ ٞطټٷ٩ ثٹٲی ٸانی٭ ایطاٶی اؾالٲی ټسٜ ایٵ دبیبٴ ٶبٲٻ ٲی ثبقس.

ٷطٲٷس ٸ ایؼبز ټٷطټبی اؾالٲی ٸ ایؼبز اٲ٧بٴ ثٻ ثبظزیس٦ٷٷس٪بٴ ثطای ٮٳؽ اظ ٶعزی٥ دطٸؾٻ ذٯ١ ټٷط سٹؾٍ ټ

اضسجبٌ ٲٯٳٹؼ ٲیبٴ ٲربَجیٵ ٸ ټٷطٲٷساٴ . سب ٦ٻ ټٱ ټٷطٲٷساٴ اظ شٸ٠ ٸ ؾٯی٣ٻ ٲربَجیٵ ثطذٹضزاض قٹٶس ٸ ټٱ 

اؾشٟبزٺ ٦ٷٷٷس٪بٴ اظ ٶٓط نبحجٷٓطاٴ ٸ زؾز اٶسض٦بضٴ ټٷط آ٪بټی یبثٷس ٸ زض ٶٽبیز ثطآیٷس آٴ ثٻ سٹؾٗٻ ٦یٟی 

 ټٷطاؾالٲی اظ سٳبٲی ػٹاٶت ٲٷؼط ٪طزز .

 لي:ّذف اص

 اټساٜ اؾبؾی ٲٹضز سٹػٻ زض ایٵ ضؾبٮٻ ٖجبضسٷس اظ:

 اضائٻ اٮ٫ٹی ٲٷبؾت ػٽز َطاحی ًٞبټبی ٞطټٷ٫ی اؾالٲی -1

 سالـ زض ػٽز  سطٲیٱ ؾالٲز ٸ ضٸاٴ ػبٲٗٻ ثٻ ذهٹل ٢كط ػٹاٴ-2

 سب٦یس ثط ٲحٹض ټب ٦ٻ اظ انٹ٬ ؾبظٲبٶسټی ٸ ٪ٹٶٻ قٷبؾی ٲٗٳبضی ایطاٶی اؾالٲی اؾز-4

 بزٺ اظ قٳبیٯی اظ ذُٹٌ ٲٗٳبضی ایطاٴسالـ زض ػٽز اؾشٟ-5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ی٧ذبضچٻ ٶٳٹزٴ ٸحبٮز ٶٳبزیٵ زاقشٵ-احشطاٰ ثٻ ذب٤-ثٷبټبی ا٣ٞی-اؾشٟبزٺ اظ ٞطٰ ټبی ٲشٳط٦ع -6

 اّذاف فزػي:

سٟطیحی چٹٴ ؾبٮٵ ؾیٷٳب ٸ سئبسط ٸ ػبی٫بٺ ٲٹؾی٣ی ٦ٻ ټٱ ثبٖض ایؼبز  –ایؼبز ًٞبټبیی ثطای ٲ٣بنس ٞطټٷ٫ی 

ای اؾشٟبزٺ ٸ ٦كیسٺ قسٴ ثٻ ؾبیز ٲٹضز ٶٓط ثبقس ٸ ټٱ زض ٚٷی ؾبظی ٞطټٷ٫ی ٲٹطط ضٚجز زض ثبظزیس٦ٷٷس٪بٴ ثط

 ثبقس .

ایؼبز ًٞبټبیی ثطای ٲُبٮٗبر زض ظٲیٷٻ ټبی ٲرشٯٝ ٸ ایؼبز اٲ٧بٴ ثطای ایؼبز ًٞبی ٲٗٷٹی زض ٲؼٳٹٖٻ ٸ 

 اؾشٟبزٺ ٦ٷٷس٪بٴ سب ثب آٶچٻ زض زٶیبی ٲسضٴ اٲطٸظ زض حب٬ ضٸیساز اؾز آ٪بټی دیسا ٦ٷٷس

ضٞبټی سب ټٱ ػٹاث٫ٹی ٶیبظټبی ٞٹ٠ ثبقس ٸ زض س٧ٳی٭ ٦بضایی آٶٽب ا٢ساٰ ٦ٷٷس ٸ ټٱ  –ایؼبز ًٞبټبی ذسٲبسی 

 ذٹز ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٷبنط ػصاة زض ػٯت ٲربَجیٵ ٲٟیس ٖٳ٭ ٦ٷٷس .

سب٦یس ثط ایؼبز ًٞبی ثبظ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٟه٭ سٹزٺ ټبی ٖٳٯ٧طزی ٞٹ٠ ٸ ٸحسر زټٷسٺ ثٻ ٦٭ ٲؼٳٹٖٻ ٸ ثركیسٴ 

 قٽطی ٸ ػٳٗی ٸ دیٹٶس ٲیبٴ ٲؼٳٹٖٻ ٸ ٲحیٍ دیطاٲٹٴ ؾبذشبضټبی

 

 اّذاف ٍ ضزٍرت تحميك:

ٲشبؾٟبٶٻ زض ػبٲٗٻ ٦ٷٹٶی ٲب ٞطټٷ٩ ٸ ټٷط ٖٷبنطی ػسا اظ ظٶس٪ی سٯ٣ی قسٺ ٸ ٞٗبٮیز ټبی ٲطثٹٌ ثٻ آٶٽب سٷٽب 

 ټٷطی ػؿشؼٹ ٦طز ٶٻ زض الثالی ظٶس٪ی ضٸظٲطٺ . –ثبیس زض ًٞبټبی ٞطټٷ٫ی 

ثٻ  .اٲطٸظ ػبٲٗٻ ٲب ثب ٪صقشٻ ثٻ ٦ٯی ػسا قسٺ ٸ ضاٺ ثٻ ؾٹی آیٷسٺ ضا ٶیع ٪ٱ ٦طزٺ اؾزاضسجبٌ ٞطټٷ٩ ٸ ټٷط 

زٮی٭ ایؼبز ٞبنٯٻ ٲیبٴ ا٢كبض ٲطزٰ  ٸ ټٷطٲٷساٴ اظ ی٧ؿٹ ٖال٢ٻ ٸ اقشیب٠ ٲطزٰ ٶؿجز ثٻ ٲ٣ٹٮٻ ټٷط ضٸ ثٻ ٦بټف اؾز 

ثیٷف ٲربَت ٶؿجز ثٻ اطط ټٷطی اٸ ثٻ ٸ اظ َطٞی ټٷطٲٷس ٶٹٲیس اظ اضسجبٌ ثب ٲربَت ذٹیف ٸ ٖسٰ آ٪بټی اظ س٧ٟط ٸ 

اظ ایٷطٸ ایؼبز ٲطا٦عی  سسضیغ ذال٢یز ٸ ق٧ٹٞبیی ذٹز ضا اظ زؾز زازٺ ٸ زچبض ؾُحی ٶ٫طی ٸ س٧طاض ٲی قٹز .

 ٦ٻ زض آٶٽب ٶٹٖی اضسجبٌ ٸ سجبز٬ ٶٓط ٲیبٴ ٲطزٰ ٸ ټٷطٲٷساٴ ثط٢طاض قٹز ثٻ قسر احؿبؼ ٲی قٹز .

ی سٹاٴ قطایُی ضا ٲٽیب ؾبذز سب ٲطزٰ يٳٵ آقٷبیی ثب ٶحٹٺ س٧ٟط ټٷطٲٷس زض ایٵ ٲطا٦ع يٳٵ ایؼبز ایٵ اضسجبٌ ٲ

زض ذٯ١ اطط ټٷطی ٖال٢ٻ ٸ اقشیب٠ ثیكشطی ثٻ قٷبذز ٸ سحٯی٭ ټٷط دیسا ٦ٷٷس ٸ ثب ایٵ دیف ظٲیٷٻ ثٻ ؾٳز ٞٗبٮیز ټبی 

ٰ ٸ ثحض ٸ سجبز٬ ٶٓط ٸ ټٷطی ٸ ٞطا٪یطی ټٷطټب ٪طایف دیسا ٦ٷٷس . اظ َطٞی ټٷطٲٷساٴ ٶیع ثب ٖطيٻ آطبض ټٷطی ثٻ ٲطز

آقٷبیی ثب ٶحٹٺ س٧ٟطٸثیٷف آٶٽب ذال٢یز ٸ اٲ٧بٴ سؼطثٻ شټٷیشٽبی ټٷطی ذٹیف ضا ذٹاټٷس زاقز ٸثب ق٧ٹٞبیی 

 ثیٷف ٸ شټٷیز ټٷطی ذٹیف آطبض ټٷطی ػبٸیساٴ ذٯ١ ذٹاټٷس ٦طز.

 

 :هسبيل ٍ هطىالت تحميك

ثبقسثب ٲك٧الر ٸ ٲٹاٶٕ ثیكٳبضی ضٸ ثٻ ضٸ ټط سح٣ی١ ٖٯٳی ذهٹنب سح٣ی٣ی ٦ٻ ثبیس ثهٹضر ٲؿش٣یٱ ٸ ٲیساٶی 

 :ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ایٵ سح٣ی١ ټٱ اظ ایٵ اٲط ٲؿشظٷی ٶیؿز ٦ٻ ٖٳسٺ سطیٵ ٲك٧الر ٖجبضسٷس اظ 

 قسٺ اذیطقسیسسطټٱ زضؾبٮٽبی ٦ٻ آٲبضٸاَالٖبر اضائٻ ثطای زٸٮشی ٲطا٦عٸؾبظٲبٶٽبی ؾرش٫یطاٶٻ ٸػٹز٢ٹاٶیٵ -1

 اؾز
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 دػٸټف ٸٶٹٔ ٖٯٳی ثبضقشٻ ب،ٸٶٽبزټبی،ظیطثٍازاضار،ؾبظٲبٶٽ نحیح آ٪بټی ٖسٰ -2

 ٞبحف ٸٸػٹزسٟبٸسٽبی ػٳٗیشی ٲٹضزٶٓطذهٹنبًزضٲٹضزآٲبضټبی ټبی زضظٲیٷٻ ٸنحیح ٦بٲ٭ اَالٖبر ٣ٞساٴ -3

 . ٪صاضز ٲی سإطیطٲٷٟی دػٸټف ذٹزثطضٸٶساػطای ایٵ ٦ٻ ٲطا٦عثبټٱ آٲبضی

 ظٲیٷٻ زضایٵ ټٳ٧بضی ؾبظٲبٶٽبثبدػٸټك٫طٸٖسٰ ثطذی ټٳ٧بضی ٸػٹزضٸحیٻ سٰٖ -4
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 ًظزي تفزيح ٍ اٍلبت فزاغت هجبًي دٍم: فصل
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 :تحَالت ووي ٍ ويفي در گذراى اٍلبت فزاغت

ثٻ ٶٓط ثطذی ػبٲٗٻ قٷبؾبٴ ٸ .ط ٦طزٴ ټٹقٳٷساٶٻ ایبٰ ٞطاٚز اؾزآذطیٵ زؾشبٸضز سٳسٴ، سٹاٶبیی اٶؿبٴ زض د

اٚز زض ػبٲٗٻ ػسیس قٽطی، ثٻ اٶساظٺ ای اؾز ٦ٻ اظ آٴ ثٻ ٖٷٹاٴ چٽبضٲیٵ ثرف قٽطقٷبؾبٴ آیٷسٺ ٶ٫ط اټٳیز ٞط

ٞٗبٮیز اٶؿبٶی دؽ اظ ٦كبٸضظی، نٷٗز ٸ ذسٲبر یبز ٲی ٦ٷٷس ٸ آٴ ضا ٲكرهٻ ػٹاٲٕ آیٷسٺ ٲی زاٶٷس. )ضحٳز اهلل 

 (20،1376ٲٷكی ،

، قٽطټبی آیٷسٺ ٲی ٶٹیؿس ٦ٻ ایٵ غٸظٜ ثٯٹٲٹٴ قٽطؾبظ ٸ ٲٗٳبض ٲٗطٸٜ ٞطاٶؿٹی زض ٦شبثی ثٻ ٶبٰ قٽطټبی ٪صقشٻ

ثرف چٽبضٲیٵ، ػسا اظ سٹٮیس ثٻ ٲٗٷبی اذم، ٞٗبٮیز ټبی ٲظ٭ آٞطیٷف، آٲٹظـ ٸ ٞطاٚز ضا زض ثط ٲی ٪یطز ٦ٻ ٲكٛٯٻ 

 ایٵ دػٸټك٫ط زض ظٲیٷٻ سحٹالر قٽطٶكیٷی ٸ قٽطؾبظی چٷیٵ ٶٓط ٲی زټس:سٺ ػٹاٲٕ آیٷسٺ ضا سك٧ی٭ ٲی زټس.ٖٳ

ٸ ٶٹؾبظی ثرف ټبی دیكیٵ ضا ازاٲٻ زاز. اٲب ٸْیٟٻ ذُیط ٶؿٯٽبی آیٷسٺ، ایؼبز  ثسیٽی اؾز ٦ٻ ثبیس ٶ٫ٽساضی

 .سؼٽیعار ٶٹٔ چٽبضٲیٵ اؾز ٦ٻ ثط ٲحٹض آٲٹظـ، ذال٢یز ٸ ٞطاٚز ٢طاض زاضز

 

 ٍيضگي ّبي فزاغت در ضْزًطيٌي:

 سٳبٰ َج٣بر ٸ ٪طٸٺ ټبی ٲرشٯٝ اػشٳبٖی ضا زض ثط ٲی ٪یطز. -اٮٝ

 ثب سك٧یالر ٸ ٲ٣طضار ٖٳٹٲی ٖٳ٭ ٲی ٦ٷس. ثٻ نٹضر ی٥ ٶٽبز اػشٳبٖی -ة

 ػبی٫بٺ ٲٽٳی زض ٶٓبٰ سٹٮیس، سٹظیٕ ٸ ٲهطٜ ٦٭ ػبٲٗٻ ثٻ زؾز آٸضزٺ اؾز. -ع

 اضسجبٌ سٷ٫بسٷ٫ی ثب سٹؾٗٻ نٷٗشی ٸ ٞٷی دیسا ٦طزٺ اؾز. -ز

 ٶ٣ف ٞٗبٮیز ٚیط ٞٗب٬ یب ٞٗ٭ دصیط )سٳبقب ٸ ٪ٹـ زازٴ( اٞعایف یبٞشٻ اؾز. -ٺ

ٖٷٹاٴ اٲ٧بٶبر ٲبزی ٢بث٭ ذطیس ٸ ټٱ ثٻ ٖٷٹاٴ اضظـ ټبی ٚیط ٲبزی زض ٶٓط ٪طٞشٻ قٹز. زض  ٞطاٚز ٲی سٹاٶس ټٱ ثٻ

ټط حب٬ ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس ٦ٻ ػٹاٲٕ ػسیس زض حب٬ سٛییط یبٞشٵ اظ ی٥ ػبٲٗٻ ٲشٳط٦ع ثط سٹٮیس ثٻ ؾٹی ػبٲٗٻ ای ٦ٻ ثٻ َٹض 

 (.10،1352،)زٸٲبظیٻ ټٳٻ ػبٶجٻ ثٻ ٦یٟیز ظٶس٪ی ثٽبء ٲی زټس ټؿشٷس.

ٸٴ ایٵ سٛییط ػٽز ٞطاٚز ثٻ نٹضر ی٥ ػٷجٻ ٲٽٱ اظ سٳبٰ اضظـ ټب ٸ اٸٮٹیز ټب ثطای سٳبٰ ٦ؿبٶی ٲحؿٹة زض

 (1376،56قٹز ٦ٻ ثٻ ؾٹی ٢طٴ ثیؿز ٸ ی٧ٱ ٪بٰ ثط ٲی زاضٶس. )ضحٳز اهلل ٲٷكی ، ٲی

 

 ضزٍرت ثزًبهِ ريشي ثزاي اٍلبت فزاغت:

٪ی اٶؿبٴ ثس٬ قسٺ ٦ٻ زض آٴ سبٲیٵ ثؿیبضی اظ ٶیبظټبی اٲطٸظٺ ٞطاٚز زض ٲٗٷبی ٖبٰ ذٹز ثٻ ثرف ٖٳسٺ ای اظ ظٶس

ضٸحی ٸ اػشٳبٖی ذٹز ضا ػؿشؼٹ ٲی ٦ٷس. اٶؿبٴ آ٪بټبٶٻ یب ٶبآ٪بټبٶٻ ٸ٢ز سٟطیح ذٹز ضا َٹضی اٶشربة  –ٞطزی 

٦ٷس سب ثطای اٖهبثف ٦ٻ زض اطط ٞٗبٮیز ټبی اػجبضی ٦بض ٸ ذؿش٫ی ٶبقی اظ ٞكطز٪ی ثیف اظ حس ٲحیٍ قٽطی اـ  ٲی

٬ ٪طزیسٺ، سٗبز٬ ٞیعی٧ی ٸ ضٸاٶی ثٻ ٸػٹز آٸضز. زض ایٵ ضاؾشب ٲطزٰ ثٻ قطایُی ٶیبظ زاضٶس سب ثشٹاٶٷس اٸ٢بر ٞطاٚز ٶبٲشٗبز

 ذٹز ضا ثٻ ٶحٹ ٲُٯٹة ٸ ضيبیز ثرف دط ٦ٷٷس ٸ اٶؼبٰ ایٵ ٲٽٱ ثٻ سبٲیٵ اٲ٧بٶبر ٸ ثطٶبٲٻ ضیعی ٸ ٲسیطیز ٶیبظ زاضز.

 (1376،24)ضحٳز اهلل ٲٷكی ،
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 تؼزيف تفزج: 

طع یب ٪طزـ ثركی اظ ٪صضاٴ اٸ٢بر ٞطاٚز قٽطٸٶساٴ اؾز ٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض اضيبی ٶیبظټبی ٞطاٚشی ضٸظٲطٺ ٸ ٲؿشٳط سٟ

زض ًٞبټبی ثبظ زضٸٴ قٽطی ٲحیٍ َجیٗی دیطاٲٹٴ قٽط سح١٣ دیسا ٲی ٦ٷس ثط اؾبؼ ایٵ سٗطیٝ ذهبیم ٖٳسٺ سٟطع 

 ٖجبضسؿز اظ:

قٹز ٸ زض ٢ٯٳطٸ ثطٶبٲٻ ضیعی ٸ ٲسیطیز قٽطی ٢طاض سٟطع ثركی ػساٶبدصیطی اظ حیبر قٽطی ٲحؿٹة ٲی  -اٮٝ

 ٪یطز. ٲی

 سٟطع ضٞشبضی اؾز ٦ٻ ثط اؾبؼ ضٞشبض ٲش٣بث٭ ٲیبٴ اٶؿبٴ ټب، ٲحیٍ ٸ ٞٗبٮیز ٞطاٚشی ق٧٭ ٲی ٪یطز. -ة

 سٟطع اضسجبٌ سٷ٫بسٷ٫ی ثب ٲحیٍ َجیٗی ٸ ٶیبظټبی ٲحیُی اٶؿبٴ زاضز. -ع

 (24،1376دطسحط٤ ؾط ٸ ٦بض زاضز. )ضحٳز اهلل ٲٷكی ،سٟطع ثٻ َٹض ٖٳسٺ یب ٞطاٚز ٞٗب٬ ٸ ًٞبټبی  -ز
 

 : تفزيح

سٟطیح اظ ٶٓط ا٢شهبزی، ٖجبضر اؾز اظ ټط ٪ٹٶٻ ٞٗبٮیشی ٦ٻ ثب ٢هس ٢جٯی ٸ ثب ٲی٭ ٸ ضٚجز زض اٸ٢بر ٞطاٚز اٶؼبٰ       

آٴ ټب زؾز ٲی ٲی قٹز. ثٷبثطایٵ سٟطیح ی٥ سؼطثٻ احؿبؾی ٸ ٮصر ثركی اؾز ٦ٻ ثب سٳبی٭ اٞطاز زض ټٷ٫بٰ ٞطاٚز ثٻ 

زټس. ثٻ ٖجبضر زی٫ط ټٷ٫بٲی ٦ٻ ٦ٹچ٧شطیٵ احؿبؾی اظ اػجبض زض ٞٗبٮیز زض ظٲبٴ ٞطاٚز ٸػٹز زاقشٻ ثبقس ٶٳی سٹاٴ 

آٴ ضا سٟطیح ٶبٲیس. سٟطیح ثٻ َٹض ٦ٯی ثب ٦بض سجبیٵ ٦بٲ٭ زاضز ٸ ٸػٻ سٳبیع آٶٽب ٸيٕ حبٮز ٸ احؿبؾی اؾز ٦ٻ زض آٴ ثٻ 

 ٲی ٪یطز. اٞطاز زؾز ٲی زټس ٸ آٶٽب ضا ٞطا

اٮجشٻ ٲطظ ٲكرهی ثیٵ سٟطیح ٸ ثطذی اظ ٞٗبٮیز ټبی ضٸظاٶٻ ٸػٹز ٶساضز. حشی ٪بټی ٞٗبٮیز ټبی ٦بٲال حطٞٻ ای ٦ٻ 

 (.74 ،1379)آقٹضی، ٲٷجٕ ٦ؿت زضآٲسٶس ٲٳ٧ٵ اؾز زاضای ػٷجٻ ټبی ٢ٹی سٟطیحی ثبقس.

طیح ٲحؿٹة قٹٶس ٸ ٞٗبٮیشٽبی سٟطیحی یب ٞٗبٮیز ټبی سٟطیحی ثٻ آٴ زؾشٻ اظ ٞٗبٮیز ټب ٪ٟشٻ ٲی قٹز ٦ٻ ػعئی اظ سٟ

ؾط٪طٲی ټبی ٸیػٺ یب ػٷجٻ ٚیط ضؾٳی زاضٶس ٶٓیط دی٥ ٶی٥، ضاټذیٳبیی، ٦ٹټٷٹضزی،  ػٷجٻ ضؾٳی زاضٶس ٶٓیط ثبظی ټب ٸ 

 ٲبټی٫یطی، ٲؿبٞطر ٸ ...

ٰ ذبل ٸ زؾشٹضی زض ػبٲٗٻ نٷٗشی اٲطٸظ ثٻ زٶجب٬ ٶٓٱ ٸ اٶًجبٌ ٦بض ضٸظاٶٻ ٸ ی٧ٷٹاذشی ٲال٬ آٸضی ٦ٻ ٲٗٳٹال ثب ٞط

اٶؼبٰ ٲی ٪یطٶس ٲٷؼط ٲی قٹز ٦ٻ ثؿیبضی اظ ٲطزٰ اظ ٪صضاٴ اٸ٢بر ٞطاٚز زض سٟطیح٫بٺ ثٻ زٸض اظ ټط٪ٹٶٻ ػجط اؾز 

 (24،1376ٮصر ثجطٶس. )ضحٳز اهلل ٲٷكی ،
 

 ًمص تفزج در گذراى اٍلبت فزاغت: 

 ٞٗبٮیز ټبی ٞطاٚشی ضا ٲی سٹاٴ ثٻ زٸ زؾشٻ ٖٳسٺ س٣ؿیٱ ٦طز:  

 ر ٞطاٚز زض ٲحیٍ َجیٗی ٸ ًٞبټبی ثبظ٪صضاٴ اٸ٢ب

 ٪صضاٴ ٞطاٚز زض ًٞبټبی ثؿشٻ ٸ زضٸٶی

ثرف ٲٽٳی اظ ٶیبظټب ٸ ٞٗبٮیز ټبی ٞطاٚشی ثٻ ٖالی١ ٸ زٮجؿش٫ی اٶؿبٴ ثٻ ٲحیٍ َجیٗی ٸ ػبشثٻ ټبی آٴ ثط ٲی ٪طزز. 

ٻ ټٳیٵ زٮی٭ ٲٗٳٹال ثب ایٵ اٲط ذهٯز ٸ اټٳیز ٸیػٺ ای ثٻ ٪صضاٴ ٞطاٚز زض ًٞبی ثبظ ٸ آٚٹـ َجیٗز ٲی ثركس. ٸ ث
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انُالحبر ذبل زی٫طی ٲبٶٷس سٟطع ٸ ٪طزـ، ؾیط ٸ ؾیبحز، ٪كز ٸ ٪صاض، ؾیط ٸ سٳبقب ٸ ... ٲشٳبیع ٲی ٪طزز. 

 (25،1376)ضحٳز اهلل ٲٷكی

ثطای ایٵ ٲٟٽٹٰ ثٻ ٦بض ٲی ضٸز ٦ٻ ٲٗبز٬ ثطای سٟطع ٸ ٪طزـ  (out door reaction)زض ظثبٴ اٶ٫ٯیؿی انُالح 

ثٻ ٸيٹح ثط ٪صضاٴ اٸ٢بر ٸ سٟطیح زض ًٞبی آظاز زالٮز زاضز. ټٳچٷیٵ انُالح ضایغ ثیٵ اٮٳٯٯی ٲحؿٹة ٲی قٹز ٸ 

)سٹضیؿٱ( ٸ ثٻ ٸیػٺ )ا٦ٹ سٹضیؿٱ( زض اثٗبزی ٸؾیٕ سط ثب ټٳیٵ ٲٟٽٹٰ سٟطع ٸ ٪طزـ اضسجبٌ دیسا ٲی ٦ٷس ٦ٻ ټٳٻ ثٻ 

بٌ ٲی قٹز سٟطع ٸ ٪طزـ آٴ ثرف ٪صضاٴ ٶحٹی ثب ٲٟٽٹٰ ٖبٰ ٞطاٚز دیٹٶس زاضٶس. ثٻ َٹضی ٦ٻ اظ ػسٸ٬ ظیط اؾشٷج

ٞطاٚز اؾز ٦ٻ زض ٲحسٸزٺ ؾ٧ٹٶش٫بٺ ٸ زض ًٞبټبی ثبظ زضٸٴ قٽطی ٸ ثطٸٴ قٽطی سح١٣ دیسا ٲی ٦ٷس ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ 

ثركی اظ ٶیبظټب ٸ ٞٗبٮیز ټبی ٞطاٚشی ٲؿشٳط ٖبٰ قٽطٸٶساٴ ٲحؿٹة ٲی قٹز. اظ ایٵ ٶٓط سٟطع اظ زٸ ثرف ٖٳسٺ زی٫ط ثب 

 قٹز:ٞطاٚز ٲشٳبیع ٲی 

 ٪صضاٴ ٞطاٚز زض ًٞبټبی ثؿشٻ -اٮٝ

 ٪صضاٴ ٞطاٚز ثٻ نٹضر ػٽبٶ٫طزی زاذٯی ٸ ذبضػی -ة

 

 فزاغت ثزٍى ضْزي فزاغت درٍى ضْزي فزاغت در خبًِ

 فضبي ثستِ جوؼي فزدي
فضبي ثبس 

 )تفزج(

حَسُ ضْزي 

 )تفزج(

حَسُ وطَري 

)تَريسن 

 داخلي(

حَسُ ثيي 

الوللي 

 )جْبًگزدي(

اؾشطاحز، 

ٳبقب ٲُبٮٗٻ، س

ٞیٯٱ، ٪ٹـ 

٦طزٴ ثٻ 

ٲٹؾی٣ی، 

آٞطیٷف 

ټٷطی، 

آٲٹظـ ٖٯٳی 

 ٸ ...

ٲٽٳبٶی، 

دصیطایی، 

زیساض ٸ 

٪ٟش٫ٹ، 

قُطٶغ، 

ٲٹؾی٣ی، آٸاظ 

 ٸ ...

ضٞشٵ ثٻ ؾیٷٳب، 

ؾبٮٵ ٸضظقی، 

ٲٹظٺ، ٦شبثربٶٻ 

 ٸ ...

٪طزـ زض 

دبض٤، ضٞشٵ 

ثٻ ٲیساٴ ټبی 

ٸضظقی، 

٪طزـ زض 

 ذیبثبٴ ټب ٸ ...

٪طزـ زض ثب٘ 

ٸ ٲعاضٔ، 

زض ٪طزـ 

دبض٤ 

ػٷ٫ٯی، دی٥ 

ٶی٥، 

٦ٹټٷٹضزی، 

ق٧بض ٸ 

ٲبټی٫یطی، 

 اضزٸ ٸ ...

ؾیبحز، 

ظیبضر، 

٪طزـ ٖٯٳی 

سٟطیحی، 

٪طزـ 

 زضٲبٶی ٸ ...

ؾیبحز، 

ظیبضر، 

٪طزـ ٖٯٳی، 

سٟطیحی، 

٪طزـ 

 زضٲبٶی ٸ ...

 

 (23،1376ػبی٫بٺ ٸ ٶ٣ف سٟطع زض ٶٓبٰ ٖٳٹٲی ٪صضاٴ ٞطاٚز)ضحٳز اهلل ٲٷكی، 2-1ػسٸ٬ 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 هفَْم فزٌّگ:

ٸاغٺ ٞطټٷ٩ ٸاغټبی ثب زاٲٷٻ ٸؾیٕ ٸ دط ٦بضثطز اؾز ٦ٻ ثٻ ٲبٶٷس ٦ٯٳبسی اظ ایٵ ٢جی٭، زض زایطٺ ٲحسٸز سٗطیٟبر 

اٸؾشبیی ثٻ ٲٗٷبی ٦كیسٴ ٸ ٞطټیرشٵ اؾز.  thanٲطؾٹٰ ٶٳی ٪ٷؼس. زض ٮٛز ٞطټٷ٩ ٲط٦ت اظ دیكٹٶس )ٞط( ٸ ٸاغٺ سٷ٩ 

یٵ ٦ٻ ثٻ ٲٗٷبی ٦كیسٴ ٸ ٶیع ثٻ ٲٗٷبی سٗٯیٱ ٸ سطثیز اؾز زض الس edure, educeٞطټٷ٩ ضا ٲی سٹاٴ ٲُبث١ ثب ضیكٻ 

 (.1381،184)٦بْٳی، زاٶؿز.

ظی٫ٳٹٶس ٞطٸیس ٞطټٷ٩ ضا چٷیٵ سٗطیٝ ٲی ٦ٷس: )ٞطټٷ٩ ٲؼٳٹٖٻ سٳبٰ سٹاٶبیی ټب ٸ ٸؾبیٯی اؾز ٦ٻ ظٶس٪ی ٲب ضا 

ض ٲ٣بث٭ َجیٗز ٸ سٷٓیٱ ضٸاثٍ اظ ظٶس٪ی اػساز حیٹاٶی ٲب زٸض ٲی ٦ٷس ٸ زض ذسٲز زٸ ټسٜ ٲی ثبقس: ٲحبٞٓز اظ ثكط ز

 اٶؿبٶی ثیٵ اٞطاز(

ٞطټٷ٩ قبٲ٭ ازثیبر، ټٷط، ٖٯٱ، آٞطیٷف ټب، ٞٯؿٟٻ ٸ زیٵ اؾز. ثٻ ایٵ زؾشٻ اظ ٖبزار ټب، ثبٸضټب ٸ ٶٽبزټبی دیٹٶس 

ټٷطی  یبٞشٻ ٞطټٷ٩ ٲی ٪ٹیٷس. ثٻ ٞطایبٞشٽبی ٸیػٺ ٪طٸټی اظ ٲطزٰ اٖٱ اظ ٞطایبٞشٽبی اػشٳبٖی ، ؾیبؾی، ا٢شهبزی، ٧ٞطی ،

 (.1381،173)٦بْٳی، ٸ زیٷی ٶیع ٞطټٷ٩ ٪ٟشٻ ٲی قٹز.

چٷبٴ ثٻ ټٱ آٲیرشٻ اٶس ٦ٻ ثیبٴ ٲٗٷبیی ػسا٪بٶٻ ثطای ټط ٦ساٰ  (culture)ٸ ٞطټٷ٩  (civilization)زٸ ٲ٣ٹٮٻ سٳسٴ 

ٻ ثٻ ٲٗٷی اٲطی اؾز ٲك٧٭ ٸ زاٶكٳٷساٴ زض سٹػیٻ ایٵ زٸ ٖٷٹاٴ ٦ٳشط ثب ټٱ سٹا١ٞ زاضٶس. سٳسٴ ټٱ ذبٶٹازٺ ٸاغٺ ٲسیٷ

سؼٳٕ اؾز ٸ ٲطثٹٌ ثٻ زٸضٺ ای ٲی قٹز ٦ٻ اٶؿبٴ ظٶس٪ی قٽط ٶكیٷی ضا آٚبظ ٦طزٺ اؾز. سٳسٴ اٲطی اؾز ٲحؿٹؼ ٸ 

ٖیٷی ٦ٻ ټط ٶؿ٭ ثب اؾشٟبزٺ اظ سؼطثیبر ٪صقش٫بٴ ذٹیف ثٻ ٲحشٹای آٴ س٧بٲ٭ ٸ ٚٷب ٲی ثركس. ٸٮی ٞطټٷ٩ ٲٟٽٹٲی 

ټٷٹظ ثٻ ٲطحٯٻ سٳسٴ ٶطؾیسٺ ثٹز، یٗٷی اثعاض ؾبظی ٶٳی زاٶؿز ٸ سٹٮیس ٦ٯی سط ٸ ٢سیٳی سط اظ سٳسٴ زاضز. ظیطا ثكطی ٦ٻ 

 اٸ ټٷٹظ ثط دبیٻ ا٢شهبزی ػٳٕ آٸضی ذٹضا٤ ٲظجشی ثٹز ثب ایٵ حب٬ ٞطټٷ٩ ٲؿش٣٭ ٸ ٲٗشجطی ثطای ذٹز زاقز.

 ٞطټٷ٩ ضاٺ ٲكشط٤ ظٶس٪ی، اٶسیكٻ ٸ ٦ٷف اٶؿبٴ اؾز ٸ زض ثط ٪یطٶسٺ ایٵ چیعټبؾز:

 ظټبی ا٢شهبزی ثب ٲحیٍ ػٛطاٞیبیی دیطاٲٹٴؾبظ٪بضی ٦ٯی ثب ٶیب -1

 ٳؼٳٹٖٻ ٲكشط٦ی اظ اٶسیكٻ ټب ٸ زؾشبٸضزټبْ -2

 ؾبظٲبٴ ٲكشط٦ی ٦ٻ ثطای ٞطٸٶكبٶسٴ ٶیبظټبی اػشٳبٖی ٸ ؾیبؾی ٦ٻ اظ ٲحیٍ دیطاٲٹٴ ثطذبؾشٻ اٶس دیسا قسٺ اؾز. -3

 (22-25 ،1382ی،)٪ی/ؾبظٲبٴ ػٽبٶی ػٽبٶ٫طز

 

 ضزٍرت پزداختي ثِ فضبّبي فزٌّگي:

 طای سح١٣ ایٵ اټساٜ ٸ ثطٶبٲٻ ضیعی زض ایٵ ؾُح ٲُٳئٷب احشیبع ثٻ ی٥ ؾطی ًٞب ٶٓیط ذبٶٻ ټبی ٞطټٷ٩ ،ث

 (62-57، 1382،)٦ٯی ٸ... احؿبؼ ٲی قٹز ٦ٻ ثشٹاٶس ػٹاث٫ٹی ایٵ ٶیبظ ثبقس. ٞطټٷ٫ؿطا ،

 ټبی ٞطټٷ٫ی ػبٲٗٻ،ٲبټیز چٷیٵ ًٞبټبیی زض ظٶس٪ی قٽطی چٷبٴ اؾز ٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض ثطآٸضزٺ ؾبذشٵ ثؿیبضی اظ ٶیبظ

٦ٳ٥ قبیبٶی ٶٳبیس.اظ آٶؼب ٦ٻ ٞطاټٱ قسٴ ظٲیٷٻ ټبی الظٰ ػٽز ثطَطٜ ؾبذشٵ ٶیبظټبی ٞطټٷ٫ی ثطای س٥ س٥ اٞطاز 

ٲیؿط ٶیؿز ،زض ًٞبټبی قٽطی ایٵ ٪ٹٶٻ اٲ٧بٶبر ثٻ نٹضر ٲشٳط٦ع زیسٺ ٲی قٹز چطا ٦ٻ ز٪ط٪ٹٶی ٦ٻ زض شار ٸ زض 

ٞطټٷ٩ ضخ ٲی زټٷس ،سٷٽب ټٷ٫بٲی ٲٹضز اضظیبثی ٢طاض ٲی ٪یطٶس ٦ٻ اظ ػٽبٴ  ٲٗٷبی ټط ی٥ اظ ٖبٲ٭ ټبی ؾٷز ،اٶسیكٻ ٸ

زضٸٶی ٞطز ثیطٸٴ ٲی ضٸٶس ٸ ٸاضز ٪ؿشطٺ اػشٳبٖی ٲی قٹٶس ٸ ػع ایٵ ثب سٳبٲی اټٳیشی ٦ٻ ایٵ ز٪ط٪ٹٴ قسٴ ټب زاضٶس 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ز٪ط٪ٹٶی ټب اظ زضٸٴ  ٞطزی اٸ ٲحؿٹة ٶٳی قٹز .ٮصا ثطای ثطٸظ ایٵ–قرهی –،ػع اٲطی ٸاثؿشٻ ثٻ ػٽبٴ زضٸٶی شټٷی 

 ( 415، 1374)سٹؾٯی ثٻ ثیطٸٴ آزٲی ٸ سٗبٲ٭ ٸ ضٸیبضٸیی آٴ ټب زض ثؿشط ٞطټٷ٩ ثبیس اٲ٧بٴ آٴ ٞطاټٱ قٹز .

 

 ٍيضگي ّبي فزٌّگي :

 ٲ٧بٶی ثطای اضس٣بءؾُح ٞطټٷ٩ ) زض ٢بٮت آٲٹظـ ٸ دػٸټف ( ٸ ثٻ ٶٳبیف ٪صضاٶسٴ ٞطټٷ٩ ػبٲٗٻ . -

ٽبی ٞطټٷ٫ی ٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٞطټٷ٩ ٸ ٞٗبٮیز ٞطټٷ٫ی ٸیػ٪یٽبی ذبل ٲ٧بٶی ٲٷبؾت ثطای اٶؼبٰ ٞٗبٮیش -

 ذٹیف ضا زاضا ٲی ثبقس .

 ٲؼٳٹٖٻ ٞطټٷ٫ی ثبیس اٲ٧بٴ ثطذٹضز ثیٵ ػٷجف ټبی ٲرشٯٝ ٞطټٷ٫ی ٸ ټٷطی ظٲبٴ ضا ٞطاټٱ آٸضز. -

 ثٻ ٲطاػٗٻ ٦ٷٷسٺ اٲ٧بٴ اٶشربة ثط اؾبؼ سٳبیالر قرهی ضا ثسټس .  -

ٶی ثطای اٞطازٖبٰ ٢طاض ٲی زټٱ ثب سٹػٻ ثٻ ایٵ ٦ٻ زض ٲكٽس ټط دطٸغٺ سؼبضی ٸ ٞطټٷ٫ی ٦ٻ ثٻ ٸػٹز ـ ٞطټٷ٫ؿطا ضا ٲ٧ب

اٲسٺ اٶس ٖبٲٻ ٲطزٰ ٲی سٹاٶٷس اظ آٶٽب اؾشٟبزٺ ٦ٷٷس ٸ قبیس سب حسٸزی ایٵ ٲؿبٮٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ٞطټٷ٩ ثطای ایٵ ٲطزٰ 

 (.62-57 ،1382 ،) ٦ٯی زضآٲسٺ ثبقس.

 

 بي فزٌّگيٍيضگيْبي ػوَهي هجوَػِ ّ

 خصَصيبت وبلجذي

ًٞبټبی ٞطټٷ٫ی ٖٳٹٲبً ًٞبټبیی ټؿشٷس ؾج٥ ، ْطیٝ ، قٟبٜ ثب دیٹٶس ٶعزی٥ ثب َجیٗز ، اضسجبٌ ثیطٸٴ ٸ زضٸٴ ثب  -

زاضای  -ٲٷ٧ٗؽ ٦ٷٷسٺ ضٸح ظٲبٴ ذٹز -دیٹٶس ٪صقشٻ ٸ آیٷسٺ -ثی حسٸٲطظ ثٹزٴ -آظازی ًٞب -اؾشٟبزٺ اظ اق٧ب٬ َجیٗی

 ز.ٞطٲی ؾبزٺ ٶبقی اظ ٖٳٯ٧ط

٦٭ ٲؼٳٹٖٻ ثبیس زض ٦بٮجس ثٻ ٖٷٹاٴ ًٞبیی ٖٳٹٲی ق٧ٯی ثٻ ذٹز ث٫یطز ٦ٻ ثٻ ثٽشطیٵ ٸػٻ زض ػصة ٲربَت ٲٹ١ٞ  -

 ثبقس .

اٲب زض ٖیٵ حب٬ ؾبذشٳبٶٽبیی ٶٓیط ٲٹظٺ ، سئبسط ٸ ٶٳبیك٫بٺ ثٻ ٖٯز ٲبټیز ټٷطی ذٹز ٲی سٹاٶٷس زاضای حبٮز ٲؼؿٳٻ 

 ثبقٷس. ٲبٶٷس ٸ یبزٲبٶی ٸ ذٹز ثٻ نٹضر ی٥ اطط ټٷطی

 ایؼبز آٲبز٪ی ثهطی ثطای ثطذٹضز ثب ٲؼٳٹٖٻ  -

 ٖٳٹٲی ثٹزٴ ، ٞطټٷ٫ی ثٹزٴ ، ثطٸٶ٫طایی  -

 دیٹٶس ٲٷبؾت ثب اَطاٜ ، اټٳیز ٲٟهٯٽبی ثیطٸٶی  -

 اضػحیز ؾٽٱ ًٞب ثٻ سٹزٺ  -

 ټٳبټٷ٩ ثب ٲٟبټیٱ سٟطیح ٸ اٸ٢بر ٞطاٚز  -

 ټٷسؾٻ ؾبزٺ ٸ ذبٮم ) ٸحسر ( -

 ض زاذ٭ ٸ سٯُیٝ ًٞب ٸاضی ز سٷبؾجبر : ٲطزٰ -

 قبذم ثٹزٴ زض الیٻ دیطاٲٹٴ  -

 (1391،6َبٮجیبٴ  ٸ زی٫طاٴ ،(ثٻ زٮی٭ سٷٹٔ ٲربَجیٵ : اٶُٗبٜ دصیط ٸ ٲشٷٹٔ ) ثرهٹل زض ٦بض٦طز ( -
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 خصَصيبت دستزسي

 ثٻ ٖٷٹاٴ ًٞبی ٖٳٹٲی : سٹػٻ ثٻ ٶ٣بٌ قطٸٔ ٸ ذشٱ ٸ ٶ٣بٌ ط٣٭ ٲیبٶی  -

 ب ثب ٶكبٶٻ ټب ٸ ًٞبټبی ذبل ٲی ثبیؿز ثٻ ټط ًٞب ټٹیز زاز.زض َٹ٬ ٲؿیط ٸ اثشسا ٸ اٶشٽبی آٶٽ -

 دیٹؾش٫ی ٸ سٹاٮی  -

 نطاحز ، ٸيٹح ٸ ذٹاٶبیی ٲؿیطټب  –سٹػٻ ثٻ ٲٟه٭ ثٷسی ټب 

 (1391،36َبٮجیبٴ ٸ زی٫طاٴ(سٹػٻ ثٻ ضیشٱ ، ؾٯؿٯٻ ٲطاست ، ٶحٹٺ سط٦یت ٖٷبنط ، سٷبؾجبر 

 

 خصَصيبت ػولىزدي

 دػٸټف  اضس٣بء ؾُح ٞطټٷ٩ : آٲٹظـ ٸ -

 آقٷبیی ثب ٲٓبټط ٞطټٷ٩ ػبٲٗٻ : ٶٳبیف  -

)َبٮجیبٴ  ٸ  زٸضی اظ س٥ ثٗسی ثٹزٴ ایٵ ٶٹٔ ًٞبټب : سٹػٻ ثٻ ثٗس سٟطیحی ٸ اٲ٧بٶبر ٲ٧ٳ٭ زض ٦ٷبض ثٗس ٞطټٷ٫ی -

 (1391،36زی٫طاٴ

 

 ًيبسّب ٍ توبيالت هخبعت : )داليل ثبسديذّبي فزٌّگي (

زیس ٦ٷٷسٺ ٲح٭ ٞطټٷ٫ی ٲشٟبٸر ثٹزٴ آٴ اظ ظٶس٪ی ضٸظٲطٺ اؾز ایٵ ثٻ ی٧ی اظ ٲٽٳشطیٵ ػبشثٻ ټب ثطای ی٥ ثبظ -1

 ٲٗٷی ٸیػ٪ی ټبی ذبل ٸ ق٫ٟز ٲؼٳٹٖٻ ٲی ثبقس . 

ی٧ی اظ ٖٹاٲ٭ انٯی ایؼبز اٶ٫یعٺ ثطای ثبظزیس اظ ٲح٭ ټبی ٞطټ٫ی ٦ؿت ٲٷعٮز اؾز. ٦ؿت ٲٷعٮز زٮیٯی اؾز  -2

ٲی ضٸٶس ٸ ټٱ ؾُح ٸ ټٱ ضٶ٩ قسٴ ثب آٶبٴ ٸ ٶیع ثطای       ثطای ق٧٭ ٪طٞشٵ احؿبؼ ٶیبظ ثٻ ضٞشٵ ثٻ ػبیی ٦ٻ زی٫طاٴ

٦ؿبٶی ٦ٻ ذٹز ضا دیكشبظ زی٫طاٴ ٲی دٷساضٶس ٸ ثٻ ٲ٧بٴ ټبیی ٲی ضٸٶس ٦ٻ سٹزٺ ٲطزٰ ٶٳی ضٸٶس ٸ ٦بضټبیی ضا اٶؼبٰ ٲی 

 آٶؼب ثٹزٺ (زټٷس ٦ٻ سٹزٺ ٲطزٰ اٶؼبٰ ٶٳی زټٷس . ذطیس یبز٪بضی زٮی٭ ایٵ ٲی٭ اؾز. ) قیئی ٦ٻ ٶكبٴ ثسټس ٞطز زض 

 (.101-125 ،1381)ؾیٝ اٮسیٷی،

ٶیبظ ټبی ٲٗٷٹی ثبظزیس ٦ٷٷس٪بٴ اظ ٲح٭ ټب اظ ػٳٯٻ ٲٽٳشطیٵ ٶیبظټبی ٲربَت اؾز.ی٥ زٮی٭ اؾبؾی ٸ ٲٽٱ ثطای  -3

ثبظزیس اظ ی٥ ٲ٧بٴ ثٻ ػبی ٲ٧بٴ ټبی زی٫ط ثطاٶ٫یعـ ٲٗٷٹی اظ ی٥ ٲح٭ اؾز ، ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس ٦ٻ ثطای ایٵ ٦ٻ 

 یز ذبَط اٶؿبٴ ضا ٞطاټٱ ٦ٷس ٮعٸٲبً ثبیس ٣ٍٞ ی٥ ٲح٭ ٸا٢ٗی ثبقس ٸ ٶٻ ی٥ ثس٬ ٸ ػبی٫صیٵ .ٲحٯی ٲٹػجبر ضيب

آٲٹظـ، دػٸټف : ثبظزیس اظ ی٥ ٲح٭ ٞطټٷ٫ی ثبیس ثشٹاٶس ) اٖٱ اظ ی٥ قٽط ، ٲؼٳٹٖٻ یب حشی ی٥ ثٷبی سبضیری  -4

ټٳطاٺ ثب ٲؼٳٹٖٻ ای اظ ٶیبظټبی ذبل ( اَالٖبر ذبٰ اٸٮیٻ ٲشرههیٵ ، اَالٖبسی ټٳبٲٷ٩ ثب ؾٵ ذبل ٲربَجیٵ ، 

 ٲرهٹل ٪طٸټٽبی ػٷؿی ، ٢ٹٲی ٸ ٲصټجی ضا زض اذشیبض ٲربَت ٢طاض زټس .

ٲٷحهط ثٻ ٞطز ثٹزٴ: ی٧ی اظ اٶشٓبضاسی ٦ٻ ٲربَت اظ ٲ٧بٴ سٟطیحی زاضز ٞطاٲٹـ ٶكسٶی ثٹزٴ ثبظزیس ٲطثٹَٻ  -5

 اؾز .

٢بزض ٶرٹاټٷس ثٹز ٦ٻ ذٹزقبٴ آٶٽب ضا ؾبظٲبٴ زټی ؾط٪طٲی ټب ضا ثبیس ثبټٱ سٯٟی١ ٦طز چٹٴ اٚٯت ٪طزق٫طاٴ ټط٪ع 

 ٦ٷٷس.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 آؾبیف ٸ ضاحشی  -6

ثؿیبضی اظ ٲطا٦ع ٞطټٷ٫ی ٖالٸٺ ثط اٲط ثبظزیس اٲ٧بٴ ذطیس ٦طزٴ ٸ ذٹضزٴ ضا ثطای ٲربَجیٵ ٞطاټٱ ٲی ٦ٷس ایٵ  -7

 اٲط ضيبیز ٸ ػصة ثبظزیس٦ٷٷس٪بٴ ضا ثٻ ټٳطاٺ ذٹاټس زاقز .

كرم ٦ٷیٱ چٻ چیعی احؿبؼ ضيبیز ذبَط ثبظزیس ٦ٷٷسٺ ضا اظ ثبظزیس زض آٴ ٲح٭ زض ٲٹضزٲط٦ع ٞطټٷ٫ی ثبیس ٲ -8

 ثٻ ٸػٹز ٲی آٸضز سب ثشٹاٶیٱ ی٥ سؼطثٻ ػبی٫عیٵ ثطای ضايی ٦طزٴ یب ؾط٪طٰ ٦طزٴ ٸی ثٻ اٸ دیكٷٽبز ٦ٷیٱ . 

احؿبؼ  اَالٖبر ٦بٞی زض ٲطحٯٻ دیف اظ سهٳیٱ ٪یطی ٦بٲالً يطٸضی اؾز ثٻ قرم ٲؿبٞط یب ثبظزیس ٦ٷٷسٺ -9

اَٳیٷبٴ ٸ اٲٷیز ٲی زټس . زض ی٥ ٲؼٳٹٖٻ ٞطټٷ٫ی اَالٔ ضؾبٶی زض ٲٹضز اٲ٧بٶبر دیف ضٸ ثطای ٲربَت یب ٲؿبٞط ی٧ی 

اظ سٳبیالر ٸ ٶیبظټبی انٯی اٸؾز. يطٸضی اؾز ٦ٻ ثب ثبظزیس٦ٷٷس٪بٴ ثب ظثبٴ ٸ قیٹٺ ای اضسجبٌ ثط٢طاض قٹز ٦ٻ ثب آٴ 

 ټبی ٸیسئٹیی ، اؾالیس ، ٧ٖؽ ، ٢ٯٱ ٸ ... ( ی سٹاٶس ٖالیٱ ضا زض٤ ٦ٷس( ) ٞیٯٱآقٷب ټؿشٷس ) ټط ٦ؽ ٦ٻ ٲی سٹاٶس ثجیٷس ٲ

زض زؾشطؼ ثٹزٴ ٲح٭ ٞطټٷ٫ی ثطای ثبظزیس ٦ٷٷسٺ ی٥ يطٸضر اؾز ) ٢طاض زازٴ ی٥ ٶؿرٻ ثس٬ اظ سٳبٲی  -10

رشٯٝ ثٻ ضٸی ٲح٭ ثٻ ٲٷٓٹض سؿٯی ثركیسٴ ثٻ ثبظزیس٦ٷٷس٪بٴ (زضټبی ٲح٭ ٞطټٷ٫ی ثبیس سب حس اٲ٧بٴ زض ظٲبٶٽبی ٲ

 ٲربَت ثبظ ثبقس . 

ضٖبیز اؾشبٶساضزټبی ذبل ، ز٢ز ٸ نسا٢ز ٲٗٳٹ٬، ػصاثیز ټبی ٶٳبیك٫بټی اظ ٲس اٞشبزٺ ٪طچٻ ثٻ ٶٹٖی  -11

ٲبٶٹؼ ٲی ثبقس اٲب ی٧ٷٹاذشی سب حسی ٲال٬ آٸض ثٹزٺ ٸ ٲٳ٧ٵ اؾز ذؿش٫ی ثهطی ایؼبز ٶٳبیس ، سٷٹٔ ٸ سٟبٸر زض ایؼبز 

 ط اؾز. ػبشثٻ ثطای ٲح٭ ٞطټٷ٫ی ٲٹط

ٶٳبیك٫بټٽبی ضؾٳی قبیس ثٻ ذبَط ضٸقٽبی ٢سیٳی قبٴ زض ثٻ ٶٳبیف ٪صاقشٵ زضٸٴ ٪طایی ی٥ ػبٲٗٻ زچبض ؾ٣ٹٌ 

 ٸ اٞز قسٺ ثبقٷس .

 ،1381)ؾیٝ اٮسیٷی، ثًٗی ٲحٯٽبی ٞطټٷ٫ی ثٻ ٖٯز ٶٳبیف زازٴ ی٥ ؾطی ٸیػ٪ی ټبی ذبل ػصاثیز زاضٶس. -12

125-101.) 

 

 ايجبد هزوش فزٌّگي ( ) اّذاف ًيبسّبي ػزضِ وٌٌذُ هحل فزٌّگي

 سٳبیالر ٲسیطیز 

 خصَصي :

 زؾشیبثی ثٻ ٲٹ٣ٞیز سؼبضی ) نطٞٻ ا٢شهبزی ( -

 ایٟبی ی٥ ٶ٣ف آٲٹظقی یب اَالٖبسی  -

 زالی٭ اػشٳبٖی ، ثكط زٸؾشبٶٻ  - 

 (1391،41َبٮجیبٴ  ٸ زی٫طاٴ(قبٴ ٸ ٲٷعٮز  -

 دٍلتي :

 طاص ، ٪طزق٫طی دسیس آٲسٴ سؼبضر یب نٷٗز ٲی –زالی٭ ا٢شهبزی  -

 ایؼبز قٛ٭ ٸ سٹٮیس زض آٲس یب ثبظ سٹٮیس زض آٲس  -

 اټساٜ اػشٳبٖی ٖٳٹٲبً زض ذهٹل حٟبْز ٲٷبثٕ َجیٗی  -

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 (1391،41َبٮجیبٴ  ٸ زی٫طاٴ( زالی٭ ؾیبؾی ، ٲصټجی یب ٲٷعٮشی  -

 : تَريسن ٍ جْبًگزد

ٸ اػشٳبٖی ػٽبٴ یبز ٲی قٹز ٸ ٪طزـ  اٲطٸظٺ اظ نٷٗز ػٽبٶ٫طزی ثٻ ٖٷٹاٴ ی٧ی اظ دٹیبسطیٵ ثرف ټبی ا٢شهبزی

ا٢شهبزی ایٵ ثرف ٸ حؼٱ ٖٓیٳی اظ ٲجبزالر سؼبضی ضا ثٻ ذٹز اذشهبل زازٺ اؾز. سٹػٻ ثیف اظ دیف ٦كٹضټب ثٻ ایٵ 

نٷٗز ٸ سالـ زض ػٽز ایؼبز ظٲیٷٻ ټبی ٲٷبؾت ػصة ٪طزق٫طاٴ، ثیبٶ٫ط آٴ اؾز ٦ٻ ٦كٹضټبی ٲرشٯٝ ثب آ٪بټی اظ 

اټٳیز ٸیػٺ ای ثطای ٪ؿشطـ ایٵ ثرف اظ ا٢شهبز ػٽبٶی ٢بئ٭ قسٺ اٶس. )ضحٳز اهلل زضآٲس ؾطقبض ػٽبٶ٫طزی، 

 (25،1376ٲٷكی

 

 جْبًگزد ٍ جْبًگزدي ٍ تبثيزات آى ثز التصبد جْبى: 

 قبیس دؽ اظ ثطذٹضز ثٻ ٦ٯٳٻ نٷٗز ػٽبٶ٫طزی اٸٮیٵ ؾئٹاٮی ٦ٻ زض شټٵ ټط ٞطز ایؼبز ٲی قٹز ؾئٹاالر ظیط ثبقس:

 ػٽبٶ٫طزی ٦یؿز؟ -

 ػٽبٶ٫طزی چیؿز؟ -

 آیب ثٻ ټط قرهی ٦ٻ ثٻ ٦كٹض زی٫طی ؾٟط ٲی ٦ٷس ػٽبٶ٫طز اَال٠ ٲی قٹز؟ -

ثٻ َٹض ٦ٯی ٲٳ٧ٵ اؾز ؾئٹاالسی ٶٓیط ؾئٹاالر ٞٹ٠ زض شټٵ ټط قرهی ایؼبز ٪طزز ٸ زض دبؾد ثٻ ایٵ ؾئٹاالر 

ٮٳٯٯی زض قٽط ضٰ ػٽبٶ٫طز یب ثبیس ٪ٟز ٦ٻ َج١ سٗطیٝ ٦ٷٟطاٶؽ ؾبظٲبٴ ٲٯ٭ ٲشحس زضثبضٺ ٲؿبٞطر ٸ ػٽبٶ٫طزی ثیٵ ا

ثبظزیس ٦ٷٷسٺ ٲٹ٢ز ٦ؿی اؾز ٦ٻ ٦كٹض ثٻ ٚیط اظ ٦كٹض ٲح٭ ا٢بٲز ذٹز ضا ٲٹضز ثبظزیس ٢طاضزټس. ٲكطٸٌ ثط ایٷ٧ٻ 

ٲبٺ زض ٦كٹض ٲٹضز ٶٓط ثٳبٶس ٸ  3ؾبٖز ٸ حسا٦ظط  24ثبظزیس ثٻ ٲٷٓٹض احطاظ ټیچ٫ٹٶٻ قٛ٭ ٸ ٦ؿجی ٶجبقس ٸ حسا٢٭ 

 ٖٯ٭ ظیط ثبقس: ٲؿبٞطر اٸ ٲجٷی ثط ی٧ی اظ

 ػٽبٶ٫طزی سٟطیحی: ایٵ ؾٟط ټب ثب ټسٜ سٟطیح، اؾشطاحز ٸ ٪صضاٶسٴ سُٗیالر ٸ ٲطذهی ټب اٶؼبٰ ٲی ٪یطز.

ػٽبٶ٫طزی ٞطټٷ٫ی: ټسٜ قرم ػٽبٶ٫طز زض ایٵ ٶٹٔ ؾٟطټب آقٷبیی ثب ٞطټٷ٩ ٸ آزاة ٸ ضؾٹٰ ٲٯ٭ ٸ ثبظزیس اظ 

 آطبض سبضیری ٸ ... ٲی ثبقس.

 ب ثٻ ٲٷٓٹض قط٦ز زض ٲؿبث٣بر ٸضظقی اٶؼبٰ ٲی قٹز.ػٽبٶ٫طزی ٸضظقی: ایٵ ؾٟطټ

 (25،1376ػٽبٶ٫طزی سؼبضی: ټسٜ زض ایٵ ٶٹٔ ػٽبٶ٫طزی سؼبضر اؾز. )ضحٳز اهلل ٲٷكی

 

 تبثيزات صٌؼت جْبًگزدي ثز ثخص ّبي هختلف التصبدي وطَرّب:

ظٲبٴ ػٽبٶی ػٽبٶ٫طزی ثطای ایٵ ٦ٻ ٦بٲال اټٳیز نٷٗز ػٽبٶ٫طزی ضٸقٵ قٹز، الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ دیف ثیٷی ؾب

ٲیٯیبضز ػٽبٶ٫طز ثٻ ؾبحز ٦طٺ  6/1حسٸز  2020ٲیالزی حسٸز ی٥ ٲیٯیبضز ٸ سب ؾب٬  2010حب٦ی اظ ایٵ اؾز ٦ٻ سب ؾب٬ 

 2020ٲیالزی حسٸز ی٥ ټعاض ٲیٯیبضز زالض ٸ زض ؾب٬  2010ذب٦ی ٲی دطزاظٶس. زضآٲس حبن٭ اظ ػٽبٶ٫طزی زض ؾب٬ 

ٲیالزی زض  1999ثٹز. ٪عاضـ ؾبظٲبٴ ػٽبٶی ػٽبٶ٫طزی ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ زض ؾب٬ حسٸز زٸ ټعاض ٲیٯیبضز زالض ذٹاټس 

زضنس  8ٲیٯیبضز زالض ثٹزٺ اؾز. نٷٗز ػٽبٶ٫طزی زض ایٵ ؾب٬ ثیف اظ  455زضنس اٞعایف  2/3آٲس ثرف ػٽبٶ٫طزی ثب 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٹاٴ ثعض٪شطیٵ ثرف اظ نبزضار ثبظض٪بٶی ٸ ی٥ ؾٹٰ اظ سؼبضر ػٽبٶی ضا ثٻ ذٹز اذشهبل زازٺ اؾز ٸ ثٻ ظٸزی ثٻ ٖٷ

 (27،1376)ضحٳز اهلل ٲٷكی، سؼبضر ثیٵ اٮٳٯٯی ٲٗطٞی ٲی قٹز.

ثب سٹػٻ ثٻ اٖساز ٸ اض٢بٰ ش٦ط قسٺ ثٻ ذٹثی ٲی سٹاٴ ثٻ سبطیطار ٞطاٸاٴ نٷٗز ػٽبٶ٫طزی زض ق٧ٹٞبیی ا٢شهبز 

ت ٶٳٹز ثبیس ثب ٲُبٮٗٻ ٦كٹضټب دی ثطز. ثطای ایٵ ٦ٻ ثشٹاٴ ػٽبٶ٫طز ثیكشطی ضا ػصة ٸ زض ٶشیؼٻ زضآٲس ثیكشطی ضا ٦ؿ

ز٢ی١ ٸ ػبٲٕ ٲٗٯٹٰ ٪طزز ٦ٻ ایٵ نٷٗز ثیكشط ثط ٦ساٰ ظیط ؾبذشٽب سبطیط ٲی ٪صاضز. ثب ٞطاټٱ ٶٳٹزٴ سؿٽیالر ٸ اٲ٧بٶبر 

ػسیس ٸ ٲٷبؾت ٸ ٪ؿشطـ ٸ ثٽیٷٻ ؾبظی اٲ٧بٶبر ٲٹػٹز زض آٴ ثرف ټب ٲی سٹاٴ ثٻ اټساٜ انٯی زض ایٵ نٷٗز یٗٷی 

 ٲطزٰ ٦كٹضټبی ٲرشٯٝ ثب ٞطټٷ٩ ی٧سی٫ط زؾز یبٞز.٦ؿت زضآٲس ثیكشط ٸ آقٷبیی 

 نٷٗز ػٽبٶ٫طزی ثبٖض ثٻ ٸػٹز آٲسٴ ٲٹاضز شی٭ ٲی ٪طزز:

 نسٸض ٦بال اظ َطی١ ذطیس ٞطآٸضزٺ ټبی ػٽبٶ٫طزی سٹؾٍ ؾیبحبٴ -

 ایؼبز ذسٲبر ٲرشٯٝ ثطای اؾشٟبزٺ ػٽبٶ٫طزاٴ -

 سٹؾٗٻ ٸ دیكطٞز آغاٶؽ ټبی ٲؿبٞطسی -

 ٣٭سٹؾٗٻ ٸ دیكطٞز حٳ٭ ٸ ٶ -

 اؾشٟبزٺ اظ زضآٲس ٶبقی اظ ؾطٲبیٻ ٪صاضی ټبی ذبضػی -

 سٹؾٗٻ ضاٺ ټب ٸ ٞطٸز٪بٺ ټب -

 ایؼبز ٲٹؾؿبر ٸ ٲطا٦ع حّٟ ٸ ٶ٫ٽساضی آطبض ثبؾشبٶی ٸ سبضیری -

 ثٻ ٸػٹز آٲسٴ ػبشثٻ ټبی ٲرشٯٝ ػٽبٶ٫طزی -

 (27،1376سجبز٬ ٞطټٷ٫ی ٸ ٧ٞطی ا٢ٹاٰ ٸ ٲٯ٭ ٲرشٯٝ )ضحٳز اهلل ٲٷكی، -

 

 جبيگبُ آى در ايزاى:  جْبًگزدي ٍ

قطایٍ ا٢ٯیٳی ٸ آة ٸ ټٹای ٲشٷٹٔ ایطاٴ ٸ ٸػٹز ٲٹاټت ٞطاٸاٴ َجیٗی زض دٽٷٻ ٪ؿشطزٺ ٦كٹض ٸ ٶیع ٲیطاص ټبی ٖٓیٱ 

سبضیری ٸ سٳسٴ چٷسیٵ ټعاض ؾبٮٻ ٸ آطبض ٪طاٶجٽبی ٞطټٷ٫ی، ټٷطی، ٲٗٳبضی، نٷبیٕ زؾشی، اٲب٦ٵ ظیبضسی ٲشجط٦ٻ ٸ آزاة 

٢ٹٲی ٸ ػبشثٻ ټبی ٲرشٯٝ ظیجبی َجیٗی ٸ ٶیع ضٸحیٻ ٲٽٳبٴ ٶٹاظی ایطاٶیبٴ ټٳ٫ی اظ ٖٹاٲٯی ٸ ؾٷٵ ٸ ٪طٸٺ ټبی ٲرشٯٝ 

ټؿشٷس ٦ٻ ا٪ط ثٻ زضؾشی ثٻ ػٽبٶیبٴ ٲٗطٞی قٹٶس، ٲی سٹاٶٷس ایطاٴ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ی٧ی اظ ٢ُت ټبی ثعض٨ ػٽبٶ٫طزی سجسی٭ 

ٺ ٦كٹض اٸ٬ زاضای ػصاثیز ټبی سٹضیؿشی ػٽبٴ ٶٳبیٷس. ثب ٸػٹز ایٵ ٦ٻ اظ ٮحبِ ػبشثٻ ټبی سٹضیؿشی ٦كٹض ایطاٴ ػعء ز

اظ ٦كٹضټبی ػٽبٴ ثبظزیس ٦طزٺ اٶس سٷٽب ثیٵ  2000ٲیٯیٹٴ ٶٟط ػٽبٶ٫طزی ٦ٻ زض ؾب٬  ٢560ٯٳساز ٲی ٪طزز، اٲب اظ ٲؼٳٹٔ 

ایٵ ٲیٯیٹٴ زالض ثٹزٺ ٦ٻ  250ټعاض ٶٟط اظ ایطاٴ زیسٴ ٦طزٺ اٶس ٸ ض٢ٱ زض آٲس حبن٭ اظ سٹضیؿٱ زض ایٵ ؾب٬  450سب  420

ض٢ٱ زض ٲ٣بیؿٻ ثب زضآٲس چٽبضنس ٲیٯیبضز زالضی آٴ ؾب٬ ض٢ٱ ثؿیبض ٶبچیعی اؾز ٸ ثٗالٸٺ آٲبضټب ٶكبر ٲی زټس ٦ٻ 

 (1376،146)ضحٳز اهلل ٲٷكی زضنس ٦بټف یبٞشٻ اؾز. 42حسٸز  1386سب  1383نٷٗز سٹضیؿٱ ایطاٴ زض ؾب٬ 

ثك٧ٻ ٶٟز ثطاثطی ٲی  ٥150 ٪طزق٫ط ثب ٞطٸـ ٶشبیغ سح٣ی٣بر ثیبٶ٫ط ایٵ ٲؿبٮٻ اؾز ٦ٻ زضآٲس حبن٭ اظ ػصة ی

ٶٟط ػٽبٶ٫طز ثٻ ٦كٹض ثطای ی٥ ٶٟط اقشٛب٬ ایؼبز ٲی قٹز. ایٵ ٲؿبئ٭ ٲٹػت قسٺ اؾز  ٦6ٷس. ټٳچٷیٵ ثٻ اظای ٸضٸز ټط 

 (٦147،1376ٻ زض ؾب٬ ټبی اذیط سٹػٻ ضٸظاٞعٸٶی ثٻ نٷٗز ػٽبٶ٫طزی ٸ سٹضیؿٱ ٲی قٹز. )ضحٳز اهلل ٲٷكی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ايزاى: هطىالت تَريسن در 

ثٻ ٶٓط ٦بضقٷبؾبٴ ٲٽٳشطیٵ ٲك٧٭ نٷٗز ػٽبٶ٫طزی ایطاٴ ٶجٹز ثطٶبٲٻ انٯی ثطای ػٽبٶ٫طزی اؾز اٲطٸظٺ ثٻ ٮحبِ 

٣ٞساٴ ی٥ ثطٶبٲٻ ٲٷؿؼٱ زض ثرف ٪طزق٫طی ٸ سُبث١ ٶساقشٵ ضٞشبضټبی ٲؿئٹالٴ ایٵ ثرف ثب ثرف ټبی ٲرشٯٟی ٦ٻ ثٻ 

اؾشٟبزٺ اظ سٹاٶٳٷسی ټبی ٲٯی ٸ ٲؼٳٹٖٻ اٲ٧بٶبسی ٦ٻ اظ َطی١  ٶٹٖی زض ایٵ نٷٗز زذی٭ ٲی ثبقٷس، اٲ٧بٴ ټٳبټٷ٫ی ٸ

حٳبیز ثرف ذهٹنی ٲی سٹاٶس ثطای ٪طزق٫طی ثٻ ٸػٹز آیس زض زؾشطؼ ٶجٹزٺ یب ثؿیبض يٗیٝ ثٹزٺ اؾز. زض حب٬ 

حبيط اظ ٶ٣ُٻ آٚبظ حط٦ز ی٥ ػٽبٶ٫طز ثٻ ؾٹی ایطاٴ سب ٶ٣ُٻ دبیبٶی ٲك٧٭ ٸػٹز زاضز. ثٻ ایٵ ٲٗٷی ٦ٻ ٸ٢شی ی٥ 

ٽبٶ٫طز ٲی ذٹاټس ایطاٴ ضا اٶشربة ٦ٷس یب سهٹض ثسی ٲٹاػٻ ٲی قٹز ٦ٻ زض نحٷٻ سجٯیٛبر اظ ایطاٴ ٸػٹز زاضز ٸ ثٻ ػ

 ټٳیٵ زٮی٭ ایطاٴ ضا اٶشربة ٶٳی ٦ٷس.

اٲ٧بٶبر ٶبٲٷبؾت قج٧ٻ دطٸاظی ٸ دصیطایی ثیٵ ضاټی ٲٷبؾت، ٣ٞساٴ ؾیبؾز ټبی انٹٮی ػٽبٶ٫طزی زض زاذ٭ ٦كٹض، 

ض ػٽز ػصة ػٽبٶ٫طزاٴ، ٖسٰ اػطای نحیح ٢بٶٹٴ ػٽبٶ٫طزی ، ٲك٧الر ٪ٳط٦ی ٸ يٗٝ نٷٗز سجٯیٛبر ز

ٲك٧الر ٞطټٷ٫ی ٖسٰ دصیطـ ٖبٲٻ ٲطزٰ اظ سٹضیؿٱ ٶیع اظ زی٫ط ٲك٧الر ثط ؾط ضاٺ سٹؾٗٻ نٷٗز ػٽبٶ٫طزی اؾز. اظ 

اهلل  )ضحٳز ؾٹی زی٫ط س٣ٹیز ضٸٶس ثبظؾبظی حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ػبزٺ ای ٶیع ٶ٣ف ثؿعایی زض ػٯت ػٽبٶ٫طز زاضز.

 (129،1376ٲٷكی

ثب سٹػٻ ثٻ ٲُبٮت ش٦ط قسٺ ٞٹ٠ ثطای ذبضع قسٴ نٷٗز ػٽبٶ٫طزی ایطاٴ اظ ٸيٗیز ٞٗٯی ثبیس ایٵ ٦بضټب اٶؼبٰ 

 ٪طزز:

قٷبذز ٲ٧بٴ ټب ٸ ٲؿیطټبی ػصة ٦ٷٷسٺ ػٽبٶ٫طز، قٷبذز ٸ ثطضؾی اٲ٧بٶبر ٲٹػٹز ثطضؾی ٲك٧الر، سٷ٫ٷبټب ٸ 

ثطای ح٭ ٲك٧الر ٸ اٞعایف اٲ٧بٶبر ٲٹضز ٶیبظ اظ َطی١ ی٥ ثطٶبٲٻ ٲسٸٴ،  ٶٹا٢م ٲٹػٹز زض ټط ٲ٧بٴ ٸ ٲٷ٣ُٻ ٸ سالـ

 (129،1376ػبٲٕ ٸ ٪بٰ ثٻ ٪بٰ. )ضحٳز اهلل ٲٷكی

 

 :در هَرد تفزيح ٍ اٍلبت فزاغت اسالهي ًٍظزيِ ّبي ّب ديذگبُ

 ٸاظآٚبظسب قسٺ آٲیرشٻ اٶؿبٴ ثبؾطقز ٦ٻ اؾز َجیٗی اظٶیبظټبی ی٧ی سٟطیح ثٻ اؾالٰ،ٲی٭ ټبی آٲٹظٺ ثطاؾبؼ

 ٸزض قٹز ٲی اٶؼبٰ ٦ٹز٦بٴ ټبی ثبظی ق٧٭ ثٻ ٦ٹز٦ی زٸضاٴ زض ٦ٻ َٹضی ثٻ زاضز، ٸػٹز ټٳٹاضٺ ظٶس٪ی دبیبٴ

 ٦ٻ اٶساظٺ ټٳبٴ ثٻ ټٳچٷیٵز. دصیط ٲی سح١٣ ٪ٹٶب٪ٹٴ اق٧ب٬ ثٻ ٸذبٶٹاز٪ی اػشٳبٖی قطایٍ اٖشجبضسٟبٸر ثٻ ثعض٪ؿبٮی

 سٹػٻ ثٷبثطایٵ. اؾز قسٺ ټبیی سٹنیٻ ٶیع ٞطاٚز اٸ٢بر ثٻ زسٹػٻزضٲٹض قسٺ زٖٹر ٸٲبزی اٲٹضٖجبزی اٶؼبٰ ثٻ اٶؿبٴ

 ٸ ضٸحی ثٽطٺ ٶٽبیز ثبیس ٸ ثبقس اٖشٷب یث آٴ ثٻ ٶؿجز ٶجبیس ٲؿٯٳبٴ ټط ٦ٻ اؾز ذبنی اظٲٹاضزی ٞطاٚز اٸ٢بر ثٻ

 ( . 91 ،1386ثط٪یطز)٢طٺ ذٯٹ، اظآٴ ضا ٲٗٷٹی

 ٞطاٚشف اٸ٢بر ٪صضاٶسٴ ثٻ سبٶؿجز ٲی٧ٷس ٲ٧ٯٝ ضا یٸ ٸ زاضز سب٦یس اٶؿبٴ ٖٳٯی ټبی ٪یطی ػٽز ثٻ اؾالٰ اٮجشٻ

 زض اؾالٰ ٶٓط َٹض٦ٯی ثٻ .اؾز ٦طزٺ ٸٖجبزر اَبٖز ثٻ ٲٹْٝ ضا اٶؿبٴ آٶ٧ٻ سط ٲٽٱ ټٳٻ اظ س.٦ٷ ٲؿئٹٮیز احؿبؼ

 :قٹز ٲی ذالنٻ ظیط ٲٹاضز زض ٞطاٚز اٸ٢بر دسیسٺ ٲٹضز

 آٶطا ٸ زټس ٲی ؾٹ٠ سٗسی٭ ثٻ ضا ٮصر ثٻ ٲی٭ ٦ٻ ؾز ای ٪ٹٶٻ ثٻ ، سٗٯیٳبسی ټبی ثطٶبٲٻ زض اؾالٰ ٸزؾشٹضټبی اح٧بٰ

 .٦ٷس ٲی ٪یطی اٶساظٺ ضٸاٴ ٸ ضٸح ٸؾالٲز ٲهٯحز ثبٲ٣یبؼ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 زٶیب ایٵ ټبی ٸاثؿش٫ی اظ ضا اٸ ٸ س٦ٷ ٲی قبز ضا اٶؿبٴ يٳیط ٦ٻ ؾز ػعا  ضٸظ ٸ ذسا ثٻ ایٳبٴ سٷٽب اظٶٓطاؾالٰ، -

 .دطزاظز ٲی ٖجبزر ثٻ ساٶس٦ٻٲی ظٲبٶی ضا ٞطاٚز ثٽشطیٵ ٲٹٲٵ ثٷبثطایٵ .ؾبظز ٲی ضټب

 اػشٳبٖی،زیٷٹی ثٷس ٢یسٸ ٶٹٔ ټط اظ ټٱ ثبیس ٞطاٚز، زضظٲبٴ اٞطاز ٲٗش٣سٶس٦ٻ ٚطة ٸ٦بض٪عاضاٴ ٲساضاٴ ؾیبؾز -

 ثٻ ٞطاٚز اٸ٢بر زاقشٵ یٗٷی ثیٷف ایٵ اؾالٰ زضزیٵ ٦ٻ زضحبٮی زٸضثبقٷس، ثٻ ایسئٹٮٹغی ټط٪ٹٶٻ اظسبطیط ٸټٱ ...ٸ

 ٶجبیس ٶیع ٞطاٚز زضاٸ٢بر حشی ذساقٷبؼ اٶؿبٴ ثٷبثطایٵ .اؾز ٖجض ؾرٷی ٸ٣ٖیسٺ یسئٹٮٹغیا ثبض اظ ٸآظاز ضټب ٲٟٽٹٰ

 ٲٹضز زضایٵ اٲب ، قٹز ٲی ػٹیی ٮصر نطٜ ٞطاٚز اظاٸ٢بر چٷسثركی ټط .ث٫صاضز ٦ٷبض ضا ذٹز اٮٽی ٪یطی ػٽز

 (. 56-59، 1376ضحیٱ دٹض ،(اؾز ٞطاٚز اٸ٢بر ٪صضاٴ اٮٽی ٪یطی ػٽز ٲشًٳٵ اٮٽی ٶیعٶیز

 ٦ٷس ٶٳی نطٜ ٸٲبزی ٶٟؿبٶی ټبی ذٹاؾشٻ ٸ ٮصائص ٦ؿت ثطای نطٞبً ضا ذٹز ظٶس٪ی اٸ٢بر سٷٽب ٶٻ ٲٹحس اٶؿبٴ ٮصا

 آذطر حیبر ٲٹحس ٖٷٹاٴ ثٻ زٶیب حیبر ثٻ ٸا٢ٕ زض ٸ زاٶس ٲی اثسی ؾٗبزر ثٻ ضؾیسٴ ضا٪صض٪بٺ ػٽبٴ ایٵ چٹٴ ثٯ٧ٻ

ٸ٦ٳب٬ ټٳٻ ػبٶجٻ  ػٽز ضقس زض ثٽطٺ ٸضی ضا ؾشٟبزٺ ٸٮحٓٻ ٖٳطـ ثیكشطیٵ اٻ ٮحٓ اظ دؽ ٶ٫طز ٲی ػبٸزاٶٻ ٸظٶس٪ی

 (.1376،15،ٶٳبیس)ٲٗهٹٲی ذٹز ٲی

 :ثٻ َٹض٦ٯی زیس٪بٺ اؾالٰ ضاػٕ ثٻ اٸ٢بر ٞطاٚز ٲیشٹاٴ ثٻ ٪ٹٶٻ شی٭ س٣ؿیٱ ثٷسی ٦طز

 :الف( لزآى وزين

ٸ٢شی سٹػٽف ثٻ ذسا  ٲؿٯٳبٴ ٶٳی سٹاٶٷس اٸ٢بر ٞطاٚز ثٻ ٲٗٷبی اٸ٢بسی ثطای ثُبٮز ٸ ثیٽٹز٪ی زاقشٻ ثبقس. اٶؿبٴ

ثبقس ٸ ثطٶبٲٻ ټسٞٳٷس ثطای ظٶس٪ی ذٹز ثبقس. زی٫ط ثی ٦بض ٶٳی ٲبٶس سب ٲكٛٹ٬ ٮٛٹیبر ٸ ٮٽٹیبر قٹز ٸ ټسٜ ضا ٢طة 

حیبسف ٸ ... ثطای ذساٸٶس اؾز ٦ٻ آٞطیٷسٺ ټؿشی اؾز. ٲشبؾٟبٶٻ ثٻ  اٮٽی ٸ حط٦ز ثٻ ؾٹی اٸ ٲی زاٶس. ٶٳبظـ، ٖجبزسف،

ضٶ٩ ٸٮٗبة آٮٹزٺ ای ٲی ٦كبٶس ٸ ٶبزضؾشی ټب ضا زض چكٱ اٶؿبٴ ظیٷز  ی سٳبٰ اثٗبز ح٣ی٣ی،قیُبٴ ضٸ زٮی٭ ٖٓٳز اٶؿبٴ،

آٸضزٺ  38آیٻ ی  ٸ ػٯٹٺ ٲی زټس ٸ زض ٶٽبیز اٶؿبٴ ضا ثٻ ٶبثٹزی ٸ ذؿطاٴ ٲی ٦كبٶس )چٷیٵ ثیبٶبسی زض ؾٹضٺ ٖٷ٧جٹر،

ٸ ٲٵ اٮٷبؼ ٲٵ »بَ٭ ٸ ثٻ اٶؿبٴ ټكساض ٲی زټس طایٵ ذساٸٶس اٶؿبٴ ټب ضا ثط حصض ٲی زاضز اظ اٖٳب٬ ٮٛٹ ٸ ثثقسٺ اؾز( ثٷب

 (6)ٮ٣ٳبٴ/ « یكشطی ٮٽٹ اٮحسیض ٮیً٭ ٖٵ ؾجی٭ اهلل ثٛیط ٖٯٱ ٸ یشرصټب ټعٸا اٸٮئ٥ ٮٽٱ ٖصاة ٲٽیٵ

ثطذی اظ ٲطزٰ زاؾشبٴ ټبی ثبَ٭ ضا ٲی ذطٶس )اٶشربة ٲی ٦ٷٷس( سب ٲطزٰ ضا ٶساؾٷشٻ اظ ضاٺ ذسا ثبظزاضٶس ٸ آیبر ٢طآٴ 

ثطای آٶبٴ اؾز ٖصاة ذٹاض ٦ٷٷسٺ. دؽ ٶ٫بٺ ٢طآٴ زضثبضٺ ی ثب اٸ٢بر ٞطاٚز، زٸضی اظ ټط آٴ چیعی  ضا اؾشٽعاء ٦ٷٷس

اؾز ٦ٻ اٶؿبٴ ضا اظ ح٣ی٣ز ثبظ ٲی زاضز ٸ سٹػٻ ثٻ ٞطنشٽب ٸ اٸ٢بسی اؾز ٦ٻ زض ظٶس٪ی ثطای ٲٹٲٵ دیف ٲی آیس سب ثطای 

( ثٻ ٲحى آٶ٧ٻ 7)اٮكطح/« ٞبشا ٞطٚز ٞبٶهت»ٷٷس اظ آٴ اؾشٟبزٺ ٦ ٦ٹقف ٸ سالـ ثٻ ٲٷٓٹض ذٹزیبثی ٸ ضقس ٸ سٗبٮی،

 دؽ ث٧ٹـ. ٞطاٚشی حبن٭ ٦طزی،

ضٞشبض  ،اٖٳب٬ ٸ ،ٮصازضټٳٻ ٮحٓبر ٖٳط ضا ی٥ ٶٗٳز اٮٽی ٲیساٶس«حیبر ٞطنز ٸ ٖٳط»اظآٶؼبیی ٦ٻ اٶؿبٴ ٲٹحس

 ٲؿیط زض ٸ ذساٸٶسټٳٻ ٸټٳٻ ثطای  .. ثطای ذساٸٶس ٸ زض ٲؿیط٢طة اٮٽی ٢طاضٲیسټس،یٗٷی ٦بض،اؾشطاحز،ٖجبزر،سٟطیح،ٸ

ٲ٧بست  ؾبیط سٟبٸر اؾبؾی ثب «اٸ٢بر ٞطاٚز» ٦ٳب٬ اؾز ایٵ اؾبؼ اؾز ٦ٻ زضٲ٧بست اٮٽی،ذبنٻ ٲ٧شت اؾالٰ ٲٟٽٹٰ

 زاقشٻ ثبقس، ضاثٻ ٲٟٽٹٰ ٲبزی  «اٸ٢بر ٞطاٚز» سٹاٶس اٶؿبٴ ٲؿٯٳبٴ ٶٳی زضٸا٢ٕ ٷس.٦ ٲیٲ٧بست ٲبزی دیسا  ٲرهٹنبً زی٫ط

  .٢ٹا ٸآٲبز٪ی ضٸحی ٸػؿٳی دیف ثیٷی ٶٳٹزٺ اؾز آٶطا ثطای سؼسیس اټٱ قٹز،ٞط ٞطنشی ټٱ ثطای اٸ چطا٦ٻ ا٪ط
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 :هىبتت هبدي است چزا وِ اسديذگبُ اسالم جبهغ تز همبيسِ ثب ٍ اي ثبستز ساٍيِ  اس

ثٯ٧ٻ ٲؿئٹٮیز آٸض  .ٞطز ٲؿٯٳبٴ ٶٻ سٷٽب اضظقٳٷس اؾز ٖٳط ٸ ٞطنز حیبر ی٥ ٶٗٳز اٮٽی اؾز. دؽ ثطا ی -1

 ز ثبیس دبؾر٫ٹی چ٫ٹٶ٫ی اؾشٟبزٺ اظآٴ ثبقس.اؾز ٸ ضٸظ ٢یبٲ

االذطٺ( دؽ اظایٵ ٞطنز ٸٖٳط ٶٻ سٷٽب  ٖٳط ٸ حیبر زٶیٹی ٲ٣سٲٻ ػٽبٴ آذطر ٸحیبر اثسی اؾز. )اٮسٶیبٲعضٖٻ -2

 ثبیس ثطای آؾبیف ٸؾٗبزر زٶیٹی ثٽطٺ ٪یطی ٦طز ثٯ٧ٻ اظآٴ ثطای ضؾیسٴ ثٻ س٣طة اٮٽی ٸؾٗبزر اثسی ٶیعؾٹزػؿز. 

٢شٯٹ  یٵٸالسحؿجٷبٮص» ظٶس٪ی ثكط ٲحسٸز ثٻ ایٵ زٶیب ٶیؿز ٶساضز ،چطا ٦ٻ اظٶٓط اؾالٰ حیبر ٸ ٲحسٸزیز ٦ٳی -3

 (169)آ٬ ٖٳطاٴ، آیٻ « ضثٽٱ یطظ٢ٹٴ ٞی ؾجی٭ اهلل اٲٹاسبً ث٭ احیبءٸٖٷس

ثطای  سبٲیٵ ٶیبظټبی ٲبزی ذٹز ثٻ ضٺ ٶٳیجطز  ٲحسٸزیز ٦یٟی ٶساضز، چطا ٦ٻ ی٥ اٶؿبٴ ٲٹحس اظٖٳطذٹزنطٞبً -4

يطٸضیبسی ٲیساٶس٦ٻ ٪بٺ ٲ٣سٰ ثطٶیبظټبی ٲبزی ٸزٶیٹی  اظ ضا ضٸاٶی ٸٲٗٷٹی ٸ اذال٢ی ذٹز ٧ٻ سبٲیٵ ٶیبظټبی ضٸحی ٸثٯ

 ثٻ سبٲیٵ آٶٽب ٲیذطزاظز. 

ثٻ ظٲبٴ ٸٸ٢ز ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ اضظـ اٮٽی ٸٲٽٱ ٸ ثب ٖٓٳز ٲیٷ٫طز چطا٦ٻ ذساٸٶسٲشٗب٬ ثٻ آٴ ٢ؿٱ یبز٦طزٺ اؾز  -5

 (1ذؿط)ؾٹضٺ ٖهط آیٻ ٸاٮٗهط،اٴ االٶؿبٴ ٮٟی »٦ٻ 

سٸ٦ٳب٬ ثٽطٺ قض ټٳٹاضٺ ثبسحطی٥ ٸ دٹیبیی ټٳطاٺ ثبقس ٸ اظ آٴ ثطای ظٲبٴ ٖٳط،زضظٶس٪ی ٲؿٯٳبٴ ثبیس ٸ٢ز ٸ -6

 ( 95٪یطی ٦طز. ٦ؿی ٦ٻ زٸ ضٸظـ ثبټٱ ثطاثطثبقسظیبٶ٧بضاؾز ٸ ... )ٞٯؿٟی، ؾب٬ 

 :ة( ًظزهؼصَهيي درهَرداٍلبت فزاغت

(: ثیكشط ٲطزٰ 12:8)اٮ٧بٞی ع« بٴ ٦ظیط ٲٵ اٮٷبؼ ٞیٽٳب ٲٟشٹٴ اٮهحٻ ٸ اٮٟطا٘ذٯش»ضؾٹ٬ ا٦طٰ )ل( ٞطٲٹزٺ اؾز: 

زضثبضٺ ی زٸ ذهٯز ٸ چبض٪ٳطاټی ٸ يالٮز ټؿشٷس، ی٧ی زض ٲٹضز ؾالحز ٸ نحز ٸ آٴ زی٫ط زض اٲط ٞطاٚز ٸ 

ٸػٹز ذٹیف ٸ  ثی٧بضی. آزٲی ثبیس ٢سض آؾبیف ٸ اٸ٢بر ذبٮی ذٹز ضا ثساٶس ٸ اظ آٴ ثطای دطٸضـ اؾشٗسازټبی ٶٽٟشٻ ی

)ٶٽغ « ايبٖٻ اٮٛطنٻ ًٖٻ»ضؾیسٴ ثٻ ٦ٳب٬ اؾشٟبزٺ ٦ٷس سب اظ زؾز زازٴ ٞطنز ټب ٲبیٻ ی ٚٱ ٸ اٶسٸٺ ٸ دكیٳبٶی ٪طزز 

اٴ اٮٟطل سٳطٲط اٮؿحبة ٞبٶشٽطٸټب اشا ٲ٧ٷز ٞی اثٹاة اٮریط ٸ االٖبزار »( ٸ یب 199، ل  118اٮجالٚٻ، ٦ٯٳبر ٢هبضـ 

 (244،  ل 2)ٖعض اٮح٧ٱ ع « ٶسٲٻ

« ټٹاٴ سشٽط ٞطنش٥ ٸ سٗبػ٭ ٲب اٲٯٷ٥»ٸ ایكبٴ دبؾد ٞطٲٹزٶس « حعٰ»اظ اٲبٰ ټبزی )ٔ( ؾٹا٬ ٦طزٶس زضثبضٺ ی ٲٗٷی 

( حعٰ ٖجبضر اظ ایٵ اؾز ٦ٻ ٞطنز ذیط ضا ٲٛشٷٱ ثكٳبضی ٸ ثٻ ٢سض ٲٳ٧ٵ زض اؾشٟبزٺ اظ آٴ سؿطیٕ 353:2)ٲؿشسض٤، ع 

 ٶٳبیی.

( زٮٽب ضا ؾبٖز ثٻ ؾبٖز 1،393)ٲؿٷساٮكٽبة ع « ٹا ال٢ٯٹة ؾبٖٻ ثؿبٖٻ ضٸح»دیبٲجط ا٦طٰ )ل( ٶیع چٷیٵ ٞطٲٹزٺ اٶس: 

 اؾشطاحز زټیس.

 :دیبٲجطا٦طٰ)ل( ٸائٳٽبَٽبض )ٖٯیٽٳبالؾالٰ( ٶیع زضثبضٺ اٸ٢بر ٞطاٚز ؾرٷبٴ ٸضټٷٳٹزټبیی اضائٻ ٦طزٺ اٶس

ٲحجٹة سط اظٲٹٲٵ ٲٹٲٵ ٶیطٸٲٷس ،ثٽشطٸ: دیبٲجطا٦طٰ )ل( زضٲٹضزچ٫ٹٶ٫ی ٪صضاٴ اٸ٢بر ٞطاٚز چٷیٵ ٲیٟطٲبیس

ٶبسٹاٶب اؾز.دیبٲجط ا٦طٰ ٲی ٞطٲبییٷس: ثیكشطٲطزٰ زض زٸ ذهٯز زچبض٪ٳطاټی ټؿشٷس ی٧ی زضٲٹضزؾالٲز ٸنحز 

 «.ٸزی٫طی زضٲٹضز ٞطاٚز
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اٸ٢بر ٞطاٚز ٸيطٸضر سٹػٻ اٶؿبٴ ثٻ آٴ ؾٟبضـ ٦طزٺ اؾز ،چٷبٴ چٻ ثٻ اثبشض  ټٱ زضٲٹضز )ٔ( حًطر ٖٯی

یب اثبشض ثؿیبضی اظ ٲطزٰ زض ٲٹضز زٸ ٶٗٳز  .ٶ٫ٽساضی ٦ٷی سب زض ػٽبٴ ؾٗبزسٳٷس قٹی ٲیٟطٲبیس:ایب اثبشض، دٷسټبی ٲطا

 .ٲٛجٹٴ ټؿشٷسٸاظآٴ ٢سضزاٶی ٶٳی٧ٷٷس،آٶسٸسٷسضؾشی ٸٞطاٚز اؾز

آؾبیف ذبَط،قبز٦بٲی ٸٶكبٌ ضا ٞطاٲٹـ ٲ٧ٵ ٸثب اؾشٟبزٺ اظایٵ دٷغ سٷسضؾشی،ٶیطٸ، :ایكبٴ زضػبی زی٫ط ٲیٟطٲبیٷس

 (. 325َٯت ٦ٵ )ٲٗبٶی االذجبض، ٶٗٳز ثعض٨ آذطر  ضا

٦ٹقف ٦ٷیس اٸ٢بر ٞطاٚز قٳب چٽبض٢ؿٳز ثبقس،٢ؿٳشی ثطای ٖجبزر ٸذٯٹر ثبذسا ،٢ؿٳشی »اٲبٰ ضيب)ٔ(ٞطٲٹزٶس  

ثطای سبٲیٵ ٲٗبـ ،٢ؿٳشی ثطای آٲیعـ ٸٲهبحجز ثب ثطازضاٴ ٲٹضز اٖشٳبز ٸ٦ؿبٶی ٦ٻ قٳبضا ثٻ ٖیٹثشبٴ ٸا٢ٝ ٲیؿبظٶس ٸ 

ل ٸ نٟب زاضٶس ٸ٢ؿٳشی ضا ٶیع ثٻ سٟطیحبر ٸٮصایص ذٹز اذشهبل ثسټیس ٸ اظ ٲؿطر ٸٶكبٌ زض ثبَٵ ٶؿجز ثٻ قٳبذٯٹ

 (.76 ،1386ؾبٖبر سٟطیح ٶیطٸی اٶؼبٰ ٸْبیٝ ٸؾبٖبر زی٫ط ضاسبٲیٵ ٦ٷیس)٢طٺ ذٯٹ،

 :ج( ًظزيِ ّبي داًطوٌذاى اسالهي

اٸٲٗش٣ساؾز ثطای  .ٮسیٵ َٹؾی ٶبٲجطزاظٲیبٴ ٲش٧ٟطاٶی ٦ٻ زضثبضٺ اٸ٢بر ٞطاٚز ٶٓط زازٺ اٶس ،ٲیشٹاٴ اظذٹاػٻ ٶهیطا

 .ؾبٮ٫ی ٸثٗساظآٴ اؾز،ٸضظـ ٸحسا٢٭ اؾشطاحز ٞٗب٬ الظٰ اؾز 13 آٲٹذشٵ ٞٵ ٸحطٜ ټبی ٦ٻ آٚبظـ زضحسٸز

یٗٷی حط٦ز ثسٶی ٸٞٗبٮیشی حشی ٲرشهط ٦ٻ ٲٹػت ضٕٞ ٦ؿبٮز حبن٭ اظسٗٯیٱ قٹز ٸذؿش٫ی شټٷی ٶبقی اظٞكبض ٧ٞطی 

 ٴ(.ٲطسٟٕ ٦ٷس )ټٳب ضا ٸسٹػٻ ثیف اظحس

٦ؿی٧ٻ ثٻ سٳطیٷبر ثسٶی ٲیذطزاظز ،ثٻ ټیچ  :قید اٮطئیؽ اثٹٖٯی ؾیٷب زضٲٹضز اټٳیز ٸضظـ ٸسٟطیحبر ؾبٮٱ ٲی٫ٹیس

 زضٲبٶی ٶیبظ ٶساضز،زضٲبٴ اٸزضػٷجف ٸحط٦ز اؾز)ټٳبٴ(.

ٲٳٯ٧ز ٲب ټٳیٵ َٹض ثٻ ٖٯٳب ٸزاٶكٳٷساٴ احشیبع  :اٲبٰ  ذٳیٷی )ضٺ( زضٲٹضز ٶیبظ ثٻ ٸضظـ ٸ ٸضظق٧بض ٞطٲٹزٶس

 .زاضز،ثٻ ٢سضر قٳب ٸضظق٧بضاٴ ټٱ ٶیبظ زاضز)ټٳبٴ(
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 ؼت گزايي  اسالهي ٍ الگَي ثبؽ:جيهجبًي ع

 

 همذهِ:

ثبٚؿبظی ی٧ی اظ ٲبٶس٪بض سطیٵ ټٷطټبی ایطاٶبٴ اؾز ٦ٻ ٖالٸٺ ثط ػٽبر ٪ٹٶب٪ٹٴ ذٹز )ټٱ چٹٴ ٲٗٳبضی ،٪٭ 

 ثٻ ػب ٪صاقشٻ اؾز.آضایی ٸ ټٷطټبی سعییٷی (ثط ؾبیط ټٷطټب ٶیع سبطیط ٞطاٸاٴ 

 آیس، ٦ٻ اظ ٶٹقشٻ ټبی ٲٹضذبٴ یٹٶبٶی ثٻ زؾز ٲی ثب٘ ایطاٶی اظ ٢سیٳی سطیٵ ثب٘ ټبی ػٽبٴ ثٻ قٳبض ٲی ضٸز .ثٻ َٹضی

ؾب٬ ٢ج٭ ،دیطاٲٹٴ ذبٶٻ ټبی ثیكشط ایطاٶیبٴ ضا ثب٘ ټبیی احبَٻ ٦طزٺ ثٹزٶس. ایٵ ټٷط ی٧ی اظ ٦ٽٵ سطیٵ 3000ٶعزی٥ ثٻ 

ؾٷز ټبی اضظقٳٷس ٸ ٢سضسی ٲٗٷٹی اؾز .ق٧٭ ثب٘ ایطاٶی اظ زیطثبظ سب٦ٷٹٴ ثب َجیٗز ٸ ٲیعاٴ  ټٷطټبی ایطاٶیبٴ ٸ زاضای

 (1،1389آة سٷبؾجی ٦بٲ٭ زاقشٻ اؾز.ثٷبثطایٵ ثب٘ ټب ضا اظ زیطثبظ ثٻ قیٹٺ ټبی ٪ٹٶب٪ٹٴ ٲی ؾبذشٷس . )َبټطٺ ٶهط ،

 

 پيطيٌِ ثبؽ سبسي در ايزاى :

ٲٷٓط ٸ ًٞبی ؾجع ثٻ ایطاٶیبٴ ٶؿجز زازٺ ٲی قٹز.ؾبث٣ٻ ی دطزیؽ ټبی ایطاٴ  ثٷبثط اؾٷبز ٖٯٳی ٸ سبضیری ،ٲجسا َطاحی

ثٻ ٶیٳٻ ٢طٴ چٽبضٰ ٲیالزی ثط ٲی٫طزز.ایٵ ٖٷٹاٴ ثط ثب٘ ټبیی اَال٠ ٲی قسٺ ٦ٻ ثطای سٟطع ٖٳٹٰ احساص ٲی ٪طزیسٺ 

 (.2،1389اؾز . )َبټطٺ ٶهط ،

 

 ٌظز:هديذگبُ اسالم در هَرد عجيؼت ٍ 

یٵ ثعض٨ ػٽبٴ ،یٗٷی اؾالٰ ٸ ٲؿیحیز ٦ٻ زض ی٧ی اظ ذك٥ سطیٵ ٶٹاحی ٦طٺ ظٲیٵ دب ثٻ سهبزٞی ٶیؿز ٦ٻ زٸ ز

ٖطنٻ ٸػٹز ٪صاقشٻ اٶس ثٽكز ضا ثٻ نٹضر ثبٚی ثبق٧ٹٺ ٸ ٲؼٯ٭ سٹنیٝ ٦طزٺ اٶس . زض ٢طآٴ ٦طیٱ زض ٲٹضز ثٽكز 

ٸ ؾبیط ٲشٹٴ اؾالٲی ظیبز نحجز قسٺ ٸ ذساٸٶس ثٽكز ضا ثٻ ٲٹٲٷیٵ ٸٖسٺ زازٺ اؾز .ٶحٹٺ سئهیٝ ثٽكز زض ٢طآٴ 

–ثٽكز ضا ثٻ نٹضر ثبٚی ثبق٧ٹٺ سٹنیٝ ٦طزٺ اٶس ،ٲبٶٷس ؾٹضٺ اٶؿبٴ :زض ثٽكز ٶٻ آٞشبثی ؾٹظاٴ ٸػٹز زاضز ٶٻ ؾطٲب 

ؾبیٻ زضذشبٴ ثٽكشی ثط ؾط ؾب٦ٷبٴ آٴ ٸ ٲیٹټبیف زض زؾشطؼ ٸ اذشیبض آٴ ټبؾز .زض ثٽكز ٲٹٲٷبٴ ثٻ سرز ټبی ٖعر 

٦ٽٝ آٲسٺ :ٲٹٲٷبٴ زض ثٽكز ثط سرز ټب س٧یٻ ظٶٷس ٸ اظ ٲیٹٺ ټبی زضذشبٴ ثٽطٺ ثطٶس  س٧یٻ ٲی ظٶٷس .ٸ ټٱ چٷیٵ زض ؾٹضٺ

 ٲیٹٺ ټب ٞطاٸاٴ ٸ ...–ٶٽطټب اظ آة ظال٬ ٸ ٪ٹضا ٲٳٯٹ اؾز –ٶٽطټب دط اظ قطاة ٶبة ٸ ٖؿب اؾز –

....اؾبؾب یٗٷی زض حبٮز ٦ٯی ثٽكز ٲٹٖٹز ٲٹٲٷبٴ ټٳیكٻ ثٻ نٹضر ثب٘ سكجیٻ قسٺ ٶٻ ٦بخ ،ٶٻ ٦ٹٺ ،ٶٻ ثٻ ٦ٹیط،ٸ

َجیٗز زض ټٷط اؾالٲی ٶیع ثیف اظ ټط ټٷط زی٫طی زض ٪صقشٻ ٶٳبز سٷٹٔ ؾطقبض ظٶس٪ی ٪طزیسٺ اؾز .حشی ټٷطٲٷساٴ 

اؾالٲی ثٻ ٸؾیٯٻ ٞطـ ٸ ٶ٣ٹـ ثبٚی ثط ضٸی آٴ سٹاٶؿشٻ اٶس ،ثب٘ ٸ َجیٗز ضا ثٻ ًٞبی زاذٯی ذبٶٻ ټب ٸاضز ٦ٷٷس.)ٲٽسی 

 (25،1383ذٹاٶؿبضی،

 

 ايزاًي : ٍاصُ ضٌبسي حىوي ثبؽ

سطیٵ  ټبی ٲشٷٹٖی ثٗٷٹاٴ ٲشطازٜ ٸ ٲٗبز٬ ٸاغٺ ثب٘ اؾشٟبزٺ قسٺ ،ٲٽٱ زض ظثبٴ ٞبضؾی ٸ ٞطټٷ٩ ایطاٶی اظ ٸاغٺ       

٪ٯؿشبٴ ٸ...اؾز .ٖٯز سٗسز ٸاغ٪بٴ ٲطسجٍ ثب ثب٘ ٸ ًٞبی  -٪ٯعاض -ٖٯٟعاض -ثٹؾشبٴ -ثؿز -ثٽكز -دطزیؽ -ټب ثب٘ آٴ
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ی ٸاغ٪بٴ ٪ٹٶب٪ٹٴ ثٻ ایٵ زٮی٭ اؾز ٦ٻ ظٲبٶی ٦ٻ ی٥ ٶبٰ ثطای ٶبٲیسٴ چٷئ اٲط ثٻ ؾجع زض ظثبٴ ٞبضؾی ٸ ٶیع ثٻ ٦بض ٪یط

٦بض ٲی ضٸز شټٵ اٶؿبٴ اضسجبَی ثیٵ سٳبٰ اٲٹض آٴ ثط٢طاض ٦طزٺ ٸ اظ ٦ٯیز حبن٭ سهٹیطی شټٷی ٲی ؾبظز.)ثطاسی 

،1382،7) 

ثهٹضر ٲحسٸزٺ ایی ٲحهٹض ٦ٻ  ثب٘ ایطاٶی دسیسٺ ایی ٞطټٷ٫ی ،سبضیری ،٦بٮجسی زض ؾطظٲیٵ ایطاٴ اؾز ٸ ٲٗٳٹال

زض آٴ ٪یبٺ ،آة ٸ اثٷیٻ زض ٶكبٰ ٲٗٳبضی ٲكرهی ثب ټٱ سٯٟی١ ٲی قٹٶس ٸ ٲحیُی ٲُٯٹة ،ایٳٵ ٸ آؾٹزٺ ثطای اٶؿبٴ 

ثٹػٹز ٲی آٸضٶس ،ؾبذشٻ ٲی قٹز .زض زایطپاٮٗبضٜ اؾالٲی زض سٹيیح ٸاغٺ ثب٘ آٲسٺ :ٲحٹَٻ ایی ٚبٮجب ٲحهٹض ،ثٽطٺ 

ؾز .)زایطپاٲٗبضٜ ،زضذز، آة ٸ ثٷبټبی ٸیػٺ ٦ٻ ثط ٢ٹاٖس ټٷسؾی ٸ ثبٸضټب ٲجشٷی ا ٪یطی اٶؿبٴ اظ ٪٭ ،٪یبٺ

 (1381،206اؾالٲی،

 (1385،9ټٱ چٷیٵ ثب٘ ایطاٶی دیٹٶس ٞطذٷسٺ ٸ ؾٹزٲٷسی اؾز .)دیطٶیب ،

 

 الگَي جبهغ ثبؽ ايزاًي :

آٴ ٲحهٹض اؾز .ؾُح ایٵ ٲحسٸزٺ ٲحسٸزٺ ایی ٲطثٕ یب ٲؿشُی٭ ق٧٭ اظ ظٲیٷی ٶؿجشب ٸؾیٕ ٦ٻ ثب زیٹاضی زض دیطاٲٹٴ 

ثب زٸ ٲحٹض )زٸ ػٹی (ٲش٣بَٕ ٖٳٹز ثط ټٱ ،ثٻ چٽبض ٢ؿٳز ٲؿبٸی س٣ؿیٱ ٲی قٹز. انٯی سطیٵ ثٷبی ثب٘ )٦ٹق٥(زض 

 ٲ٧بٴ س٣بَٕ زٸ ٲحٹض ٢طاض ٲی ٪یطز .

 

 ٍيضگي هطتزوي وِ در هَرد ثبؽ ّبي ايزاًي ٍجَد دارد ،ثِ عَر خالصِ ثز هي ضوبرين :

 ض ظٲیٵ قیجساضاحساص ثب٘ ز -1

 ٲحهٹض ثٹزٴ دیطاٲٹٴ ثب٘ ثب زیٹاض -2

 س٣ؿیٱ ؾُح ثب٘ ٚبٮجب ثٻ چٽبض ثرف  -3

 ٸػٹز ی٥ ؾبذشٳبٴ زض ٲط٦ع یب ثٯٷس سطیٵ ٢ؿٳز ًٞب  -4

 اؾشٟبزٺ اظ ی٥ ػٹی انٯی -5

 اؾشٟبزٺ اظ ذُٹٌ ضاؾز زض َطاحی ثب٘  -6

 ضٸاٴ ٶٳٹزٴ آة ثٻ ٪ٹٶٻ ایی ٦ٻ نسای آة ثٹػٹز آیس. -7

 ٟبزٺ اظ ؾٷ٩ ټبی سطاـ زاض زض ٦ٝ ػٹی ثطای ٶٳبیبٴ قسٴ ٲٹع آة اؾش -8

 ٸػٹز حٹو ٸ یب اؾشرط ثطای سبٲیٵ آة ٸ ظیجبیی چكٱ اٶساظ زض ٲ٣بث٭ ٖٳبضر  -9

 ٸػٹز ضاثُٻ ٶعزی٥ ثب َجیٗز ٸ ٖسٰ ٸػٹز حس ٞبن٭ ثیٵ ؾبذشٳبٴ ٸ ثب٘ -10

 ضی٥اؾشٟبزٺ اظ زضذز ټبی ظیبز ٸ ؾبیٻ زاض ٸ ٸػٹز ٲٗجط ټبی ثب -11

 اذشهبل زازٴ ثیكشطیٵ ٢ؿٳز ثب٘ ثٻ ٦بقشٵ زضذشبٴ ٲیٹٺ -12

 اؾشٟبزٺ اظ اٶٹأ ٪٭ ټبی ظیٷشی ٸ زاضٸیی -13

 (1389،60اؾشٟبزٺ اظ ٪٭ ؾطخ ثیكشط اظ ٪ٹٶٻ ټبی زی٫ط)َبټطٺ ٶهط، -14
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 ضىل ضٌبسي ثبؽ ايزاًي:

       انٹال ثب٘ ټب اظ زیس٪بٺ ٲٹضٞٹٮٹغی٥ ثٻ ؾٻ زؾشٻ ٲرشٯٝ س٣ؿیٱ ٲی قٹٶس :

زض ایٵ زؾشٻ اظ ثب٘ ټب ٢ٹاٶیٵ ضیبيی حب٦ٱ اؾز .زض ٸا٢ٕ ایٵ ثب٘ ټب سبثٕ ٶٓبٰ ټٷسؾی ټؿشٷس .ثب ایٵ  ثب٘ ټبی ټٷسؾی:

سٹنیٝ ،ٸیػ٪ی ټبیی ټٱ چٹٴ اق٧ب٬ ٲٷٓٱ ،ظاٸیٻ ټبی ز٢ی١ ،ٲؿیطټبی زؾشطؾی ٲطست ،آؾٻ ثٷسی ټسایز قسٺ ،قج٧ٻ 

ز .قبیبٴ ش٦ط اؾز ٦ٻ سئؼٻ ثٻ ٶٓبٰ ټٷسؾی ز٢ی١ ټٳٹاضٺ زض ثب٘ ایطاٶی آة ٸ ذٍ ٲؿش٣یٱ زض ایٵ ثب٘ ټب ٢بث٭ ٲكبټسٺ اؾ

 ٲٹضز سٹػٻ ثٹزٺ اؾز ٸ ټٱ چٷیٵ ایٷ٧ٻ ٲٗٳبضاٴ ټٳٹاضٺ سٳبی٭ زاضٶس سب ثب٘ ټبی ټٷسؾی َطاحی ٦ٷٷس .

ٖٷهط قبذم ،ایٵ زؾشٻ اظ ثب٘ ټب ،حط٦ز آظاز ٸ ټٱ چٷیٵ ذُٹٌ آظاز ٸ ٲٹاع ٲی ثبقس .ټسٜ  ثب٘ ټبی ٲٷٓطی :

ثبقس ،ٮصا َجیٗی اؾز زض اح زض َطاحی ثب٘ ټبی ٲٷٓطی ،ایٵ اؾز ٦ٻ ٶبْط ،قبټس سط٦یت ټبیی آظاز ٸ چكٱ ٶٹاظ َط

ٽبیی ذهٹنیبسی چٹٴ ٪صضټبی ٲٹاع ،زیسټبی ٶبٲطست ٸ زضټٱ ،ٖسٰ سٹػٻ ثٻ ٲحٹضټبی ټٷسؾی ٸ ٲٷٓٱ ،سٛییط ثبٚچٷیٵ 

ٶب٪ٹٴ ثٻ چكٱ ٲی ذٹضز .ثط ٧ٖؽ ثب٘ ټبی ټٷسؾی ػٽز ټبی ثؿیبض ،حط٦ز ټبی ٲالیٱ ٸ آظاز ٸ ػعییبر ٲشٷٹٔ ٸ ٪ٹ

)ٲٽسی دطٶب  ،ایٵ زؾشٻ اظ ثب٘ ټب ٲٹضز سٹػٻ ٶ٣بقبٴ ٲی ثبقس ٸ ٲٗٳٹال ٲٗٳبضاٴ سٳبیٯی ثٻ َطاحی چٷیٵ ثب٘ ټبیی ٶساضٶس.

،89،1389) 

ز٢ز قٹز سٳبٰ ثب٘ ټبیی ٦ٻ زض آٴ ټب قبټس سط٦یجی اظ زٸ ٶٓبٰ ټٷسؾی ٸ ٲٷٓطی ټؿشیٱ : ا٪ط ثٻ ق٧٭ ثب٘ ټبی ایطاٶی 

آٴ ټب زاضای ق٧ٯی چٽبض ٪ٹـ ٲی ثبقٷس .ایٵ ق٧٭ چٽبض ٪ٹـ ثٻ َٹض ٚبٮت ٲطثٗی ٦بٲ٭ ٲی ثبقس .ٲطثٕ ٸ زایطٺ اظ 

ق٧٭ ټبی اؾشظٷبیی ٖبٮٱ ټٷسؾٻ ٲحؿٹة ٲی قٹٶس ٦ٻ ثب ػٽبٴ ثیٷی اؾالٲی ٶیع ټٳبټٷ٫ی زاضٶس .ثسیٵ ٲ٣هٹز ٦ٻ ټط زٸ 

قٷس .ح٣بی٣ی چٹٴ ٸحسر ،٦ٳب٬ ،ٚیط ٲبزی ثٹزٴ ٸ ... .ٲطثٕ ثٻ ٮحبِ ق٧٭ زض ثُٵ ذٹز ٪ٹیبی ح٣ی٣شی ٲ٣سؼ ٲی ثب

ایٷ٧ٻ اظ چٽط يٯٕ ٲؿبٸی سك٧ی٭ قسٺ ق٧٭ ٦بٲٯی اؾز .ثٷبټبی ٲٽٳی چٹٴ ٲ٧بٴ ټبی ٲ٣سؼ ،ظیبضس٫بٺ ټب ،ثٷبټبی 

ٶیع اظ سٳبٰ ػٽز  یبزثٹزی ٲٽٱ ٸ... دالٴ اقبٴ ثٻ ق٧٭ ٲطثٕ اؾز ،ٲظ٭ دالٴ ٲؿبػس ػبٲٕ ،چٽبض َب٢ی ؾبؾبٶی ٸ ... . زایطٺ

 (1389،90)ٲٽسی دطٶب ، ټب ی٧ؿبٴ اؾز ٸ شټٵ ضا ٲشٹػٻ ٲط٦ع ذٹز ٲی ٦ٷس .

ا٪ط ثٻ ثب٘ ټبی ٦ٽٵ ایطاٶی ز٢ز قٹز ،ٲٗٯٹٰ ٲی قٹز اظ ق٧٭ ٲطثٕ زض ثب٘ ایطاٶی ټٱ ظیبز اؾشٟبزٺ قسٺ ٲظ٭ ثب٘ ٞیٵ 

بٶساال زض ٲ٣یبؼ ٸؾیٗی سؼٯی دیسا ٦طزٺ ٦بقبٴ .ٲطثٕ ذٹز ی٥ ق٧٭ ٲبٶساالیی اؾز ٦ٻ زض ٖطنٻ َطاحی ټٷط ایطاٶی ٲ

اؾز .َطح قطیبٴ ټبی آة زض ثب٘ ایطاٶی ٶیع ؾبذشبضی ٲبٶساالیی زاضز .٪طایف ایطاٶی ټب ثٻ ٞٯؿٟٻ ٚیط ٲبزی زض اٲط ثب٘ 

ؾبظی اظ ػٽبٴ ثیٷی آٴ ټب ٶكبر ٲی ٪یطز .اسٟب٢بسی ٦ٻ زض ثب٘ ایطاٶی ضخ ٲی زټس یبزآٸض ضذسازی ٦یٽبٶی اؾز .ثُٹض 

ٲی سٹاٴ ثٻ ٶٓبٰ آثطؾبٶی ثب٘ اقبضٺ ٦طز .ټٱ چٷیٵ ٸػٹز ٞٹاضٺ ټب زض ثب٘ ٪ٹیبی ٲٟبټیٱ ٖٳی٣ی ٲی ثبقس .ایٵ ٞٹاضٺ  ٶٳٹٶٻ

ټب ثب ػٹقف ٲساٸٰ آة ،ٶٹ قسٴ ٖبٮٱ ٸ ظایف زٸثبضٺ ػٽبٴ زض ټط زٰ ضا ثٻ اٶؿبٴ ٪ٹقعز ٲی ٦ٷٷس .ٞٹاضٺ ټب زض ثب٘ 

 ذهٯشی ٶٳب ٪ٹٶٻ ٶساضٶس.

ٲحؿٹؾبر ٲحسٸز ٶٳی قسٺ ثٯ٧ٻ ایطاٶی ټب اظ اثشسا ثب٘ ضا ی٥ سؼٯی ظٲیٷی اظ ی٥ ح٣ی٣ز  ثب٘ ایطاٶی ٣ٍٞ زض ٖبٮٱ

ٲٗٷٹی ٲی زیسٶس .ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ اؾز ٦ٻ ثب٘ ؾبظی ایطاٶی ثب ٖٯٹٰ ػٽبٴ قٷبؾی ٸ ح٧ٳز آٲیرشٻ قسٺ اؾز .ٮصا ثب٘ 

 (1389،90،ٲ٣سؼ ٲحؿٹة ٲی قٹز . )ٲٽسی دطٶب ؾبظی ،ټٷطیع
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 :سبسهبًذّي فضبيي ثبؽ 

 ؾبظٲبٶسټی ًٞبیی ثب٘ ٸ ٶٓبٰ اؾش٣طاض ٖٷبنط ٲرشٯٝ زض سبٲیٵ ًٞبی آضاٰ ٸ ضٸح ثرف ثب٘ ٶ٣ف ثؿعایی زاضٶس .

 ثٻ َٹض ٦ٯی ؾٻ ٶٓبٰ ٲٽٱ زض ثب٘ ٸػٹز زاضز ٦ٻ ٶؿجز ثٻ ؾبیط ٶٓبٰ ټب اظ اټٳیز ثیكشطی ثطذٹضزاض ټؿشٷس :

 ٶٓبٰ اؾش٣طاض -1

 ٶٓبٰ آثیبضی -2

 ٶٓبٰ ٦بقز -3

اٶؼبٰ قسٺ ،احؿبؼ ؾبیٻ ضٸقٵ ،ٶؿیٱ ذٷ٥ ٸ ضٶ٩ آٲیعی اظ ٶٓبٰ ٦بقز ،احؿبؼ ٶٓٱ ،س٣بضٴ ٸ َج١ ثطضؾی ټبی 

ټٳبټٷ٫ی اظ ٶٓبٰ اؾش٣طاض ٸ احؿبؼ َطاٸر ٸ زضذكٷس٪ی ٸ دب٦یع٪ی اظ ٶٓبٰ آثیبضی اٮ٣ب ٲی قٹز ٦ٻ ایٵ ٲٹاضز ثطای ثب٘ 

بیز ٲ٣یبؼ اٶؿبٶی ٶیع اظ ٸیػ٪ی ټبی ذبل ضٸح ٸ ػبٴ ٲی آٞطیٷٷس ،ټٱ چٷیٵ اثٗبز ٲشٗبز٬ ػٳبزار ،ٶجبزار ،آة ٸ ضٖ

 (58،1389َبټطٺ ٶهط ،) ثب٘ ټبی ایطاٶی ٲی ثبقس .

 

 ػٌبصز اصلي ٍ فزػي ثبؽ ايزاًي :

     :سهيي -فضب–گيبُ  –آة 

ثسٸٴ زض ٶٓط ٪طٞشٵ ټط ی٥ اظ ٖٹاٲ٭ یبز قسٺ ثب٘ ثٻ ٸػٹز ٶرٹاټس آٲس یب ٶب٢م ذٹاټس ثٹز .ظٲیٵ اظ ٖٷبنط ثؿیبض 

٦ٻ ق٧٭ انٯی ثب٘ ضا ؾبظٲبٶسټی ٦ٷس .ٖٷبنط چٽبض٪بٶٻ یبز قسٺ ثٻ ټیچ ٸػٻ ٶٳی سٹاٶٷس ٲؿش٣٭ اظ ی٧سی٫ط  ٲٽٱ ثب٘ اؾز

 ثبقٷس ٸثٻ قسر ثط ضٸی ی٧سی٫ط سبطیط زاضٶس .

 آة در ثبؽ:

ی٧ی اظ ٲكرهٻ ټبی ٲٽٱ ثب٘ ایطاٶی ،سٳبی٭ ظیبز ثٻ ٶٳبیف آة ثٹز ،چٹٴ آة ٲٗٳٹال ذیٯی ٦ٱ ٸ ثؿیبض ٖعیع ثٹز ٸ 

٘ ټب ثب ټٷطٲٷسی ټبی ٲبټطاٶٻ ثیكشط اظ آٶچٻ ټؿز ٲی ٶٳبیبٶس .حٹو ټب ػع ٖٷبنط انٯی اٮ٫ٹی ثب٘ ایطاٶی ټؿشٷس ٦ٻ زض ثب

اٚٯت ٮجطیع اظ آة ثٹزٶس .ظیطا ٲٗٳٹال آٴ ټب ثبالسط اظ ؾُح ظٲیٵ احساص ٲی ٪كشٷس .آة ثب ٞكبض ذٹز اظ ٮجٻ ټبی حٹو 

زض ٲؿیطټبی ٲكرم قسٺ ػبضی ٲی قس .ق٧٭ اٸٮیٻ حٹو ټب زض ټب ثٻ ٲحٹَٻ ی ټٱ ؾُح ظٲیٵ ٲی ضیرز ٸ اظ آٶؼب 

 ثب٘ ټبی ایطاٴ ثٻ ق٧٭ حٹو ټبیی ثب آة ټبی ضٸاٴ اظ ی٧ی ثٻ زی٫طی ثٹزٺ اؾز .

ثطای ایؼبز ٲحیُی آضاٰ ٸ ذٷ٥ ٸ دط ؾبیٻ ،چبضٺ ایی ػع احساص ػٹی ټبی آة زض َٹ٬ سٳبٰ ثب٘ ٶجٹز ٸ ٲٗٳٹال 

٪طزز. ایٵ ػٹی ټب ٚبٮجب اظ حٹو ذبٶٻ ٖٳبضر ثب٘ آٚبظ ٸ زض ٞبنٯٻ ای ٲٷٓٱ ثب  س٣بَٕ ایٵ ػٹی ټب ثٻ حٹيچٻ سجسی٭ ٲی

اؾشٟبزٺ اظ قیت َجیٗی ظٲیٵ ثبس٧طاض آثكبضټب ثٻ زاذ٭ حٹيچٻ ټب ضٸاٴ ٲی ٪طزز .آة ٶٳب ټب ٦ٻ اظ يطٸی سطیٵ ٖٷبنط 

اٶ٧ٗبؼ آٴ زض آة ،حٹو ایؼبز ثب٘ اؾز ثیكشط زض ٲ٣بث٭ ٖٳبضر انٯی ثب٘ احساص ٲی قس .سهٹیط ثٷب ٸ زضذشبٴ ٸ 

ٲط٦عی انٯی ټٳٹاضٺ ٲٹضز سٹػٻ ایطاٶیبٴ ثٹزٺ اؾز .نسای ٞٹاضٺ ټبی ٪ٹٶب٪ٹٴ زض ثب٘ ټبی ایطاٶی ،يٳٵ ایٷ٧ٻ َطح ٸ 

 (.7،1385ٲحٳس ٦طیٱ دیطٶیب ،)حؼٱ آٴ ټب ًٞبی ثب٘ ضا ق٧٭ ٲی زټس قٷیسٶی اؾز 

 : گيبّبى در ثبؽ

اقز ٸ سعییٵ ٦بقشٻ ٲی قسٶس .حؼٱ انٯی ٪یبټبٴ ٲشٹػٻ زضذشبٴ ؾبیٻ ٪یبټبٴ زض ثب٘ ایطاٶی ثب ټسٜ ایؼبز ؾبیٻ ،ضز

زاض ٸ ٲحهٹ٬ زاض اؾز ٸ ٪٭ ټب ٸ ٪یبټبٴ سعییٷی ثٻ ٲیعاٴ ٦ٳشطی زض ثب٘ ټب ٸػٹز زاضٶس .٪یبټبٴ ضا ٲی سٹاٴ ثٻ ؾٻ ٪طٸٺ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

26 

 

ٲٗٳٹال ٪یبټبٶی ٲی س٣ؿیٱ ثٷسی ٦طز :٦ٻ قبٲ٭ زضذشبٴ ،ثٹسٻ ټب ٸ ٪٭ ټبی سعییٷی اؾز .زض ٲیبٴ ٦طر ثب٘ ایطاٶی ،

٦بقشٷس ٦ٻ ظیبز ثٯٷس ٶكٹٶس ٸ ټٳیكٻ ؾجع ٸ ظیجب ثبقٷس .اٲب زض زٸ َطٜ ٲیبٴ ٦طر یب آة ٶٳب ،زاالٴ ؾطدٹقیسٺ ای اظ 

زضذشبٴ ٲی ؾبذشٷس .ٶٹٔ زضذشبٴ ثؿشٻ ثٻ آة ٸ ټٹا ٸ ذب٤ ٲٷ٣ُٻ ٲشٟبٸر ثٹز .زض ثًٗی ٲٷب١َ ،ٲظ٭ ذٹظؾشبٴ یب ثٱ 

 (74،1389ٺ ٶهطزضذشبٴ ٶر٭ ٲی ٦بقشٷس . )َبټط

 

 ثزخي اس اًَاع فضبّبي سبختِ ضذُ در ثبؽ ايزاًي : 

:زض سٗساز ٲٗسٸزی اظ ثب٘ ټب ٖٳبضر ؾط زض ثهٹضر ٖٳبضسی ثعض٨ ٸ ثبق٧ٹٺ اؾز .اظ ٖٳبضر ؾط ػوبرت سز در  

ٷٹاٴ ح٧ٹٲشی ،ٖٳبضسی ٦ٻ زض ٸضٸزی ثب٘ ثٗ –زض ٲی سٹاٴ اؾشٟبزٺ ټبی ٲشٗسزی ٦طز .زض ثیكشط ثب٘ ټبی ؾ٧ٹٶش٫بټی 

ٖٳبضر ؾط زض ؾبذشٻ ٲی قس ،ٲح٭ اؾ٧بٴ ثبٚجبٶبٴ ٸ ٶ٫ٽجبٶبٴ ٸ ټٱ چٷیٵ ؾبیط ٦بض٦ٷبٴ ذسٲبسی ثب٘ ثٹز .زض ثطذی زی٫ط 

اظ ثب٘ ټب اظ ٖٳبضر ؾط زض ثٗٷٹاٴ ؾبذشٳبٶی زیٹاٶی ٸ ح٧ٹٲشی اؾشٟبزٺ ٲی ٦طزٶس ٦ٻ ایٵ ٦بضثطز ی٥ ٲعیز ثؿیبض ٲٽٱ 

 اذ٭ ٖٳبضر ؾط زض ثب ٲطاػٗٻ ٦ٷٷس٪بٴ ٲال٢بر ٲی ٦طز .زاقز .حب٦ٳی ٦ٻ زض زاذ٭ ثب٘ ؾب٦ٵ ثٹز ،ز

:زض ثب٘ ټبیی ٦ٻ اظ آٴ ټب ثٻ ٖٷٹاٴ ٲح٭ ؾ٧ٹٶز اؾشٟبزٺ ٲی قسٺ ٖٳبضر اٶسضٸٶی ٸػٹز زاقشٻ ػوبرت اًذرًٍي 

اؾز .ایٵ ٲؿبٮٻ زض ثب٘ ټبیی ٦ٻ ټٱ ؾ٧ٹٶش٫بټی ټؿشٷس ٸ ټٱ ح٧ٹٲشی ثٻ َطظ قسیس سطی ثٻ چكٱ ٲی ذٹضز .زض ٢ؿٳز 

ثب٘ ،اٞطاز ثی٫بٶٻ ثٻ ټیچ ٸػٻ ح١ ٸضٸز ٶساقشٷس ٸ ٣ٍٞ سٗساز ٲكرهی اظ اٞطاز زضثبضی ایٵ اػبظٺ ضا زاقشٷس ٦ٻ  ضٸٶیساٶ

ضٸٶی ثب٘ ټب ٦ٳشط نحجز ٦طزٺ اٶس ټٳیٵ سٸاضز حطیٱ ثب٘ قٹٶس .ی٧ی اظ زالی٭ ٲٽٳی ٦ٻ ػٽبٴ ٪طزاٴ زض ٲٹضز ٢ؿٳز اٶ

 (71،1389)َبټطٺ ٶهط ، ٲؿبٮٻ ثٹزٺ اؾز .

ٖٳبضر ٦ٹق٥ ٚبٮجب ؾبذشٳبٶی ثطٸٶ٫طا ثٹزٺ اؾز .سبٲیٵ ثیكشطیٵ ٸ ثٽشطیٵ ٲٷٓط ٲٳ٧ٵ ثطای  :ػوبرت وَضه

 ًٞبی ٦ٹق٥ ،ٲٷؼط ثٻ اؾشٟبزٺ اظ َطح ټبی چٽط نٟٻ ثب ٶ٣كٻ ٲطثٕ یب ټكز يٯٗی ٸ ٶیع َطح ټبی ټكز ثٽكز ٪طزیس.

ٴ ،ضاثُٻ ٦ٹق٥ ٸ ثب٘ ثٻ ذٹثی ثط٢طاض ٮصا ثٻ اَطاٜ ذٹز اقطاٜ ٦بٲ٭ زاقشٻ ٸ ثب ایؼبز ایٹاٴ ټبیی زض ايالٔ ٲرشٯٝ آ

ٲی قس .ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ ا٦ظط دالٴ ٦ٹق٥ ټب ثهٹضر ټكز يٯٗی اٶس .ټٱ چٷیٵ ٸیػ٪ی زی٫طی ٦ٻ زض ثب٘ ټبی ایطاٶی 

 (71،1389)َبټطٺ ٶهط ، زیسٺ ٲی قٹز ،ٸػٹز آة ٶٳبټبیی ثٻ ټٳطاٺ ٞٹاضٺ زض ٲط٦ع ٖٳبضر ٸ قٟبٞیز ٞطٲی ٲی ثبقس.

:اظ ًٞبټبی ذسٲبسی ٸ ػبٶجی ثب٘ ٲی سٹاٴ ثٻ انُج٭ ،چبی ذبٶٻ ،اٶجبض ٸ حٳبٰ اقبضٺ جي فضبّبي خذهبتي ٍ جبً 

٦طز .اٮجشٻ زض ثطذی اظ ثب٘ ټب ًٞبټبیی چٹٴ ٦جٹسط ذبٶٻ ،٦شبثربٶٻ ٸ ...ٶیع ٸػٹز زاقشٷس ٦ٻ ػع ًٞبټبی ػبٶجی ٲحؿٹة 

یطٸی ٶٳی ٦طزٺ اؾز .ٖٷبنط ٞطٖی ټط ٲی قٹٶس .چ٫ٹٶ٫ی اؾش٣طاض ایٵ چٷیٵ ًٞبټبیی زض حبٮز ٦ٯی اظ انٹ٬ ٲٗیٷی د

 چٻ ٦ٻ ثبقٷس ،سٳبٲكبٴ ی٥ ٸیػ٪ی ٲكشط٤ زاضٶس ،ثسیٵ سطسیت ٦ٻ ثسٸٴ ایٵ ٖٷبنط ٶیع ثب٘ ایطاٶی ٲی سٹاٶس ق٧٭ ث٫یطز،

 اٲب ٸػٹز ایٵ ٖٹاٲ٭ ثبٖض آضاؾشٻ قسٴ ثب٘ ٲی قٹز ٸ ضٸحیبر ذبنی ثٻ ثب٘ ٲی ثركس .

ټیچ چیع ثی ٲٹضزی ٸػٹز ٶساضز .ثب٘ ایطاٶی ٲعیٵ ثٻ ٶٓٱ ٸ سٷبؾت ،ثطذٹضزاض زض ثب٘ ټبی ایطاٶی ٲبٶٷس ٲٗٳبضی ایطاٶی ،

اظ حطٲز ٸ ٲحطٲیز ٲٷعٺ اظ ثی ټٹز٪ی ٸ اٞطاٌ ٸ سٟطیٍ ،ٲٹْٝ ثٻ ٦بضایی ٸ ؾٹزټی ٲؿبٖس ثب ٢ٷبٖز ٸ نطٞٻ ػٹیی ٸ 

ٸ يٹاثٍ ذٹز ضا زض ٲؼٽع ثٻ دبیساضی اؾز .ثب ٸػٹز ایٵ اٸنبٜ چٷبٴ َطح ٲٹػٻ ٸ ټٳبٲٷ٫ی ضا زاضا اؾز ٦ٻ انٹ٬ 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٶ٣بٌ ذٹـ آة ٸ ټٹا ٸ حشی ٲطَٹة ٶیع سٹنیٻ ٦طزٺ ٸ ثٻ ثٽشطیٵ ٶشبیغ زؾز یبٞشٻ اؾز .ثب٘ ایطاٶی دبؾد ثٻ ٶیبظ اؾز،

 (71،1389اظ ٶیبظ ا٢ٯیٳی سب ٶیبظ ٞطزی ،حسا٦ظط ٦بضایی ضا زاضز . )َبټطٺ ٶهط ،

 

 رًٍذ رسيذى اس ايذُ ّب ثِ عزاحي 

 : ثبؽ ايزاًي 1ايذُ 

ثب٘ زض ٦كٹض ٲب ؾبث٣ٻ َٹالٶی زاقشٻ ٸ زض سٳبٰ زٸضاٴ ټب ثٻ ذهٹل زٸضٺ اؾالٲی ٲٹضز سٹػٻ ثٹزٺ اؾز .زض  ؾبذز

زٸضٺ اؾالٲی ٶیع ایؼبز ثب٘ ټب ٸ زضذز ظاضټب ټٱ چٷبٴ ٲٹضز ٖال٢ٻ ؾب٦ٷبٴ ایٵ ؾطظٲیٵ ٦ٽٵ ؾب٬ ثٹزٺ ٸ ٖالٸٺ ثط ثب٘ 

بظی زض زضٸٴ ٸ دیطاٲٹٴ قٽطټب ،ذبل ایٵ ؾطظٲیٵ ثٹزٺ ټبی ثعض٨ ٸ ثبق٧ٹٺ ثیطٸٴ قٽطټب ،چٷسیٵ ؾسٺ دسیسٺ ثب٘ ؾ

اؾز .زض زیٵ اؾالٰ ٦بقشٵ زضذز دؿٷسیسٺ ٸ اظ ثیٵ ثطزٴ ٸ ٢ُٕ ثی ٲٹضز آٴ ٶ٧ٹټیسٺ قٳطزٺ قسٺ ٸ زض ایٵ ٲٹضز 

 احبزیض ٞطاٸاٶی زض زؾز اؾز .زض ٢طآٴ ٦طیٱ ٶیع اقبضٺ ټبی ٲشٗسزی ثٻ ثٽكز ٸ ؾطؾجعی ٸ ظیجبیی آٴ قسٺ اؾز.

 (1383،52اٶؿبضی ٸ زی٫طاٴ،)ٲٽسی ذٹ

 ثُٹض ٶٳٹٶٻ چٷس آیٻ ؾٹضٺ اٮطحٳٵ ثٻ قطح شی٭ ٲی ثبقس :

 زض آٴ زٸ سب ،زٸ چكٳٻ اؾز ٦ٻ ػبضی ٲی ثبقٷس .

 زض آٴ زٸ سب ،اظ ټط ٲیٹٺ ټؿز .

 س٧یٻ ٲی٧ٷٷس ثط ٞطـ ټبیی ٦ٻ آؾشط آٴ ټب اظ زیجبی ؾُجط اؾز .

 (68-62)ؾٹضٺ اٮطحٳٵ ،زض آٴ زٸ سب اؾز ٲیٹٺ ٶر٭ ٸ اٶبض .

ټٳؼٷیٵ ثٻ زٮی٭ اذشالٜ آة ٸ ټٹایی ٲٷب١َ ٲرشٯٝ ایطاٴ ،ثرهٹل زض ٲٷب١َ ٪طٲؿیطی ،ثب٘ اټٳیز ٸیػٺ ایی دیسا 

 ٲی٧ٷس . 

٦بٮجس سٳبٲی ثب٘ ټبی سبضیری ق٧٭ یبٞشٻ اظ ؾٻ ٶٓبٰ :٦بقز ،آة ٸ ثٷبټب )یب اؾش٣طاض ٲٗٳبضی (اؾز .٦ٻ ایٵ ٶٓبٰ ټب 

 ؾطظٲیٷی ٶؿجز ثٻ ؾطظٲیٵ زی٫ط ٲشٛیطاؾز. ٲشٷبؾت ثب قطایٍ ا٢ٯیٳی ٸ ٞطټٷ٫ی ټط

 

 اصل يه در ثبؽ ايزاًي :

 : ًظبم وبضت

ٶٓبٰ ٦بقز زضذشبٴ ٸ ٪یبټبٴ زض ثب٘ ایطاٶی ٖالٸٺ ثط آٶ٧ٻ ثب٘ ایطاٶی ضا ٲجس٬ ثٻ دبؾری ٲٷبؾت ثٻ ٸیػ٪ی ټبی ا٢ٯیٳی 

ركیسٺ اؾز ،ٲٹػت دسیساض قسٴ ٶٓبٰ ٸ ػٛطٮٟیبیی ؾطظٲیٵ ایطاٴ ٦طزٺ ،٦یٟیز ٸیػٺ ای ثٻ ٦بٮجس ٸ ًٞبی ثب٘ ایطاٶی ث

ټبیی چٹٴ ٶٓبٰ ؾبیٻ ٸ ٶٓبٰ ٲٷٓط ثٻ ٲظبثٻ ٶٓبٰ ټبی ٲشٳبیع ٶؿجز ثٻ ٶٓبٰ ټبی ًٞبیی ثبظ قٷبؾی قسٺ زض ثب٘ ؾبظی ؾبیط 

سٳسٴ ټب قسٺ اؾز .ٶٓبٰ ٦بقز ثب٘ ایطاٶی ،ټٱ ٲٹطط ثط ٶٓبٰ ؾبذشبض ټٷسؾی ٸ ټٱ ٲشبطط اظ آٴ اؾز .ظیطا اظ ی٥ ؾٹ 

ثطزی ،قیٹٺ ټبی ٦بقز ٸ ٦كبٸضظی ضا ؾجت دیسایف ؾبذشبض ټٷسؾی ٲی زاٶس ٸ اظ زی٫ط ؾٹ ٶٓبٰ ٦بقز ٶیع زیس٪بٺ ٦بض

ٲشبطط اظ ایٵ ټٷسؾٻ اؾز ثٻ َٹضی ٦ٻ ٦بقز زضذز ٸ ٪یبټبٴ زض ثب٘ ایطاٶی ثب زضټٱ سٷیسٴ ټٷسؾٻ یبز قسٺ ٸ ٶٓبٰ آة 

ی ،ٸؾٗز ٸ ٪ؿشطز٪ی ټٳبټٷ٩ ،ضٖبیز ػٽبر ٸیػ٪ی ټبی قٷبذشٻ قسٺ ایی یبٞشٻ اؾز .٦طر ټب ثط اؾبؼ ٶٓٱ ٲٷ٣ُ
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ػٛطاٞیبیی ٸ ٲكرهبر ٲحیُی ،اؾشٟبزٺ ثٽیٷٻ اظ آٞشبة ،دبیساضی زض ثطاثط ثبز ،ضٸیبضٸیی ثب ثیكیٷٻ ٸ ٦ٳیٷٻ حطاضر ،ضاحشی 

 (278،1378زاقز ٸ ٞطاٸاٶی ثطزاقز .)اثٹاٮ٣بؾٳی ،

 

 اصل دٍ در ثبؽ ايزاًي :

 ًظبم آة :

ټٱ ػٽز ثب قیت ٖٳٹٲی ٸ ٲٷُج١ ثب ٶٓبٰ ؾبذشبض ټٷسؾی ،نٹضر ذُی آة  حط٦ز ضٸاٴ آة ضٸی ؾُح ظٲیٵ ٸ

 زض ثب٘ ضا دسیس ٲی آٸضز .

٪طزـ آة ػٹی ټب زضٸٴ ٦طر ټب زائٳی ٶیؿز ثٯ٧ٻ ثب آثیبضی ټط ٦طر ٸ ٚط٠ آة قسٴ آٴ آة ثٻ ؾٳز ٦طر 

ٸ ٶٻ ضٸاٴ .)قیجبٶی  ثٗسی ؾطاظیط ٲی قٹز .زض ح٣ی٣ز زض ٦كٹض ٲب ؾیؿشٱ آثیبضی ٦طر ټب زضذشبٴ ٚط٠ آثی اؾز

،1383.)  

اٲب آة زض ػٹی ټبی ٲحٹض انٯی زض دبی زضذشبٴ ثهٹضر ضٸاٴ ټٳیكٻ ٖجٹض ٲی ٦ٷس ٸ ثٻ ٶٳبیف زض ٲی آیس .ی٧ی 

اظ ٸیػ٪ی ټبی ٲٽٱ ٶٓبٰ آة زض ثب٘ ایطاٶی ،سٳبی٭ ظیبز ثٻ ٶٳبیف آٴ اؾز ،چٹٴ آة ٲٗٳٹال ذیٯی ٦ٱ ثٹز،ٲٗٳبض ثب٘ ؾبظ 

ی ٦طز ٸ ثب ثبظی ٸنٝ ٶبدصیطی ثبضټب آة ضا ثٻ زضٸٴ ظٲیٵ ثطزٺ ٸ ثیطٸٴ ٲی آٸضز .)دیطٶیب ثبظی ټبی ٚطیجی ثب آة ٲ

(.ایٵ ٲٹيٹٔ ٖالٸٺ ثط آٶ٧ٻ ټسض ضٞشٵ ثٻ حسا٢٭ ٲیطؾبٶس ٶٳبیف ظیجبیی آة ضا ثٻ ټٳطاٺ زاضز . ٶٓبٰ آة زض ثب٘ 7،1385،

ثب ٦بض٦طزټبی ٪ٹٶب٪ٹٶی دبؾد ٶیبظټب ضا ایطاٶی ٦ٻ زض نٹضر ټبی ق٧ٯی چٷس ٪بٶٻ ای ضٸی ظٲیٵ دیسا ٲی قٹز ،ټٱ 

ٞطاټٱ ٲی ؾبظز ،ټٱ سبطیط ٲحؿٹؾی ثط ٶٓبٰ ثهطی زاضز ٸ ټٱ چٷیٵ ٶٓبٰ آٸایی ثؿیبض ز٢ی٣ی زض ثب٘ ٲی آٞطیٷس .)آظازٺ 

 (78،1389قبټچطاٚی ،

 

 ًظبم سَم در ثبؽ ايزاًي :

 ًظبم استمزار اثٌيِ

ٲهٷٹٔ ٶٓٱ ٲی زټس ،ًٞبی ثب٘ ضا ؾبٲبٶسټی ٲی ٦ٷس ٸ زض سٯٟی١ ثب ٶٓبٰ اؾش٣طاض اثٷیٻ زض ثب٘ ایطاٶی ثٻ سٳبٲی ٖٷبنط 

ٶٓبٰ ٦بقز ٸ ٶٓبٰ آة ثٻ ٶٓبٰ ټبی ٦بٮجسی ثب٘ اٶؿؼبٰ ٲی زټس .ٶٓبٰ اؾش٣طاض اثٷیٻ ٶیع ٲبٶٷس زٸ ٶٓبٰ ٦بٮجسی زی٫ط 

ق٧٭ ثركیسٴ ثٻ )٦بقز ٸ آة (ثط ٶٓبٰ ؾبذشبض ټٷسؾی ثب٘ ٲٷُج١ اؾز ٸ ٖٷبنط ٲهٷٹٔ )اٶؿبٴ ؾبذز (ٸ اثٷیٻ ضا يٳٵ 

ظٲیٵ )ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ٖٷهط َجیٗی (ثط آٴ ٲؿش٣ط ٲی ٦ٷس .ټٱ چٷیٵ ٶٓبٰ اؾش٣طاض اثٷیٻ ٖالٸٺ ثط ثٷبټب ٸ ٶٓبٰ ټبی ٦بٮجسی 

 (79،1389،زی٫ط اػعا ٸ ٖٷبنط ثب٘ ضا ٲٗیٵ ٲی ٦ٷس ٦ٻ ٲٽٱ سطیٵ آٴ ټب زیٹاض ثب٘ اؾز .)آظازٺ قبټچطاٚی ،

 

 گزدضگزي ٍ گفتگَي فزٌّگ ّبايذُ دٍ :

 ٢٭ ؾیطٸا ٞی االضو ٞبٶٓطٸا ٦یٝ ثساءاٮرٯ١ طٱ اهلل یٷكی اٮٷكبپاالذطپاٴ اهلل ٖٯی ٦٭ قی ٢سیط

ای ضؾٹ٬ ثٻ ٲطزٰ ث٫ٹ ٦ٻ زض ظٲیٵ ؾیط ٦ٷٷس ٸ ثٷ٫طٶس ٦ٻ ذساٸٶس چ٫ٹٶٻ آٞطیٷف ضا آٚبظ ٦طز ،ؾذؽ ذساٸٶس ػٽبٴ 

 (19ٖٷ٧جٹر آذطر ضا ایؼبز ذٹاټس ٦طز ٦ٻ ذساٸٶس ثط ټٳٻ چیع ٢بزض ٸ سٹاٶبؾز )ؾٹضٺ 
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حط٦ز ٸ ؾٟط ثٻ ٲٷٓٹض زیساض دسیسٺ ټبی ٶبقٷبذشٻ ٸ ؾطظٲیٵ ټبی ٲرشٯٝ ٸ ٲٷبْط ػصاة َجیٗز زض ٶٽبز اٶؿبٶی 

ٶٽٟشٻ اؾز .اظ زیطثبظ ټٳٹاضٺ ٪طٸټٽبیی اظ اٶؿبٴ ټب ثٻ ذبَط زیساض ثالز زی٫ط ٸ آقٷبیی ثب ا٢ٹاٰ ٸ ػٹاٲٕ  ٲرشٯٝ ثكطی ٸ 

 ٟط ضا ثط ذٹز ټٳٹاض ٲی ٶٳٹزٶس .زیساض ٲٷب١َ ػصاة ٸ زٮٟطیت اـ ضٶغ ؾ

نٷٗز سٹضیؿٱ ٖالٸٺ ثط اقشٛب٬ ٸ زضآٲس ظایی ٸ اضس٣ب ؾُح ٞطټٷ٫ی ثٻ ٲظبثٻ دٯی ٢ٯٳساز ٲی ٪طزز ٦ٻ اٶؿبٴ ټب ٸ ٲٯیز 

ټبی ٪ٹٶب٪ٹٴ ضا ثٻ ی٧سی٫ط اضسجبٌ ٲی زټس ٸ ٲٹػجبر اؾشح٧بٰ دیٹٶسټبی اػشٳبٖی ٲٯ٭ ضا ٞطاټٱ ؾبذشٻ ٸ زض ثؿٍ ٸ 

 (1،1376اٮٳٯ٭ ٸ ثط٢طاضی نٯح ػٽبٶی ٶیع ؾٽٱ ثؿعایی ضا ایٟب ٲی ٶٳبیس .)ضحٳز اهلل ػٽبٶ٫طزی ، ٪ؿشطـ ضٸاثٍ ثیٵ

 

 اصل يه : تَريسن هذّجي ٍ سيبرتي 

ایٵ ٶٹٔ اظ اق٧ب٬ ػٽبٶ٫طزی ی٧ی اظ ضایغ سطیٵ اٶٹأ سٹضیؿٱ ٢ٯٳساز ٪طزیس ٸ ؾبث٣ٻ آٴ ثٻ ٢طٸٴ ٸ اٖهبض ٪صقشٻ 

ظ ټعاضاٴ ؾب٬ ٢ج٭ ثٻ ٲٷٓٹض اٶؼبٰ ٞطایى ٲصټجی ٸ زیٷی ټط ضٶؼی ضا ثٻ ذٹز ټٳٹاض سٹزٺ ټبی اٶؿبٶی ا ٲطسجٍ ٲی ٪طزز.

 (80،1376ٲی ٦طزٶس ٸ ضاټی ؾٟطټبی زٸض ٸ زضاظ ٲی قسٶس . )ضحٳز اهلل ٲٷكی ،
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 ؾبٖز16ب س 8                                                 

 ؾبٖز20سب  16                                                

 

 عجيؼت ٍ تَريسن )تَريسن سجش ( اصل دٍ:

یؿٱ ٸ ٲُبٮٗبر اٶؼبٰ قسٺ ٪ٹیبی ایٵ ٲُت اؾز ٦ٻ ٖٹاٲی ٸ قطایٍ ٲحیٍ َجیٗی ؾٽٱ ثطػؿشٻ ایی ضا زض سٹؾٗٻ سٹض

ػٽبٶ٫طزی ایٟب ٲی ٶٳبیس .ایٵ ٖٹاٲ٭ ٦ٻ زض ق٧٭ ٪یطی ٸ سٹؾٗٻ ػٽبٶ٫طزی سٹضیؿٱ ٶ٣ف اؾبؾی ضا ثٻ ٖٽسٺ زاضز 

ٖجبضسٷس اظ :آة ٸ ټٹای ٲُٯٹة ٲٷب١َ ٦ٹټؿشبٶی ،سٷٹٔ ٶبټٹاضی ټب ،ٶٹاحی ییال٢ی ،ؾٹاح٭ زضیبټب،دبض٤ ټبی ػٷ٫ٯی ٸ 

ٸ ضټأٸضزټبی ا٢شهبزی ٲی سٹاٶس ثٻ سٹؾٗٻ ا٢شهبزی ٸ اػشٳبٖی ٸ ...ټطی٥ اظ ٖٹاٲ٭ ٲص٦ٹض ٖالٸٺ ثط ػصة ػٽبٶ٫طزاٴ 

 (80،1376ٞطټٷ٫ی ٦كٹض ٲیعثبٴ ٲٷؼط ٲی قٹز .)ضحٳز اهلل ٲٷكی ،

1392ٲیبٶ٫یٵ ؾبٖبر حًٹض ظائطاٴ زض حطٰ اٲبٰ ضيب)ٔ(.ٲُبٮٗبر ٲیساٶی ٶ٫بضٶسٺ 2-1ٶٳٹزاض  

زؾبٖ 1  

ساعت2  

ؾبٖز 3  

ؾبٖز5ٸ 4  
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 يه سبػت

 دٍ سبػت

 سِ سبػت

 چْبر سبػت

 پٌج سبػت

 ضص سبػت

1392بٮٗبر ٲیساٶی ٶ٫بضٶسٺ.ٲُٲصټجی -ٲطا٦ع ٞطټٷ٫ی ٲیبٶ٫یٵ ؾبٖبر حًٹض ظائطاٴ زض2-2ٶٳٹزاض   

 يه سبػت

 دٍ سبػت

 سِ سبػت

 چْبر سبػت

 ثيطتز اس چْبر سبػت            

1392.ٲُبٮٗبر ٲیساٶی ٶ٫بضٶسٺٞطټٷ٫ی زضٸٴ قٽط  –اظ اٲب٦ٵ سبضیری  ٲیبٶ٫یٵ ؾبٖبر حًٹض ظائطاٴ2-3ٶٳٹزاض  

 يه سبػت

 دٍ سبػت

 سِ سبػت

ثيطتز اس سِ سبػت             

1392.ٲُبٮٗبر ٲیساٶی ٶ٫بضٶسٺٞطټٷ٫ی ذبضع اظ قٽط  –اظ اٲب٦ٵ سبضیری  ٶ٫یٵ ؾبٖبر حًٹض ظائطاٴٲیب2-4ٶٳٹزاض   
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 ایسٺ ؾٻ : ٶ٫بٺ ثٻ َجیٗز ،سبضید ٸ ٲٗٷب 

 ٴ ٶٳٹزٺ اؾز :ؾٻ ان٭ ضا ٢طآٴ ثٻ اٶؿبٴ ؾٟبضـ ثٻ س٧ٟط ٸ سبٲ٭ زض آ

 س٧ٟط زض َجیٗز ،س٧ٟط زض سبضید ٸ دیكیٷیبٴ  ٸ س٧ٟط زض ٲٗٷب ٸ ثبَٵ ټط قیئ

 

 تفىز در عجيؼت:

زض ثبٸض ٸ اٖش٣بز اٶؿبٴ ٲصټجی ،ټط٪ع َجیٗز نطٞب َجیٗی ٶیؿز ،ثٯ٧ٻ اضظقی ٲصټجی ضا ٶیع زاضا اؾز .اظ آٴ ػب ٦ٻ 

اظ س٣سؼ اؾز .ػٽبٴ َجیٗی ثٻ ٪ٹٶٻ ایی ٶٳٹز دیسا ٦طزٺ  ٦یٽبٴ آٞطیٷف ذساٸٶس٪بض اؾز ،ٮصا ؾطاؾط ػٽبٴ اقجبٔ قسٺ

٦ٻ اٶسیكٻ اٶؿبٴ ٲصټجی ،٢بزض ثٻ ٦كٝ ٦یٟیبر س٣سؼ زض آٴ ٲی ثبقس ٸ ثب زض٤ ثٻ ضاظ حیبر دی ٲی ثطز ٸ ثب س٧ٟط ٸ 

 سسثط زض آٴ ثٻ ٖٓٳز ذبٮ١ ټؿشی دی ٲی ثطز .

 

 تفىز ثِ تبريخ ٍ پيطيٌيبى :

اق٧ب٬ ثٗس ٶٳبزیٵ آٶبٴ ثط اؾبؼ ضٲٹظ ،ٶكبٶٻ ټب ٸ ٶٳبزټبیی اؾز ٦ٻ ٲٗٷب ٸ ٲٟٽٹٲی ؾیط زض ٲٗٷب :ٲٽٱ سطیٵ ضٸـ ثیبٴ 

ٞطاسط اظ نٹضر ْبټطی زاضز .ایٵ ٶٓبٰ زض زٸ ثٗس ٖسزی ٸ ٶٳبزټبی ق٧ٯی ػٯٹٺ ٲی ٦ٷٷس ٶٳبزټبی ٖسزی قبٲ٭ اٖسازی 

.ٶٳبزټبی ق٧ٯی ٶیع  4،7،12،14اؾز ٦ٻ ثٻ ٶٹٖی اظ س٣سؼ ٸ اضظـ ذبل ٲٗٷبیی ثط دبیٻ ثبٸضټب ثطذٹضزا اؾز ٲبٶٷس 

 اق٧بٮی ٲبٶٷس زایطٺ ،ٲطثٕ ،ٲبٶساال ،ٲ٧ٗت ،٦طٺ ٸ ...ضا قبٲ٭ ٲی قٹز ٦ٻ زض ثبٸضټبی زیٷی ػبی٫بٺ ٸیػٺ زاضز.

 

 ًتيجِ گيزي :

سٟطیح ثب سٹػٻ ثٻ ٞطټٷ٩ ټط ٢ٹٰ ٸ ثب سٹػٻ ثٻ ٲكشط٤ ثٹزٴ ثًٗی اظ ذهٹنیبر اٶؿبٴ ټب )حًٹض زض َجیٗز ٸ ٶٹٔ 

ٞطاٚز (اؾشٟبزٺ ثٽیٷٻ اظ ٞطاٚز ٲٽٱ ٸ يطٸضی ػٯٹٺ ٲی ٦ٷس .ثسیٵ ٮحبِ ؾبذز ٲ٧بٴ ټبی ػصاة ٸ ٸ ٪صضاٴ اٸ٢بر 

 اظ ٸْبیٝ زٸٮز ټبؾز. زض ٖیٵ حب٬ ٦بضثطزی ثطای ٪صضاٴ اٸ٢بر ٞطاٚز ٲطزٰ
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 ًوًَِ ّبي هَردي:

 هَسُ ٌّزّبي هؼبصز تْزاى: -1

 ط: ٲٹظٺ ټٷطټبی ٲٗبنط ٶبٰ اط

 ٺ.ـ. 1356-1346 سبضید ق٧٭ ٪یطی اطط :

 ٦بٲطاٴ َجبَجبیی زیجب،آٶشٹٶی ٲیؼط،ة.٪ٹثشب ٪طٸٺ َطاحی:

 سٽطاٴ  ٲٹ٢ٗیز:

 ٲشطٲطثٕ 16000 ٲؿبحز ثؿشط َطح:

 ٲشط ٲطثٕ 5000 ٲؿبحز ظیط ثٷب:

 

 پبرن اللِ تْزاى:

ظ ثٹؾشبٴ ټبی ثعض٨ قٽط سٽطاٴ اؾز. ایٵ دبض٤ زض ؾب٬ دبض٤ ٞطح ٶبٰ زاقز، ا 57دبض٤ الٮٻ ٦ٻ سب دیف اظ اٶ٣الة 

ثٻ زض ذٹاؾز ٞطح دٽٯٹی اظ دبزقبٺ ثٷیبٴ قس. دیف اظ آٴ ی٥ ٲٷ٣ُٻ ٶٓبٲی ثٹز ٦ٻ ثطای اؾت زٸاٶی ٸ ضغٺ ٲٹضز  1345

 ټبی ٲشٟبٸر ټ٧شبض اؾز. زض ایٵ دبض٤ ٪ٹٶٻ 35قس. ٲؿبحز ایٵ دبض٤  اؾشٟبزٺ اضسف ٢طاض زاقز ٸ ػالٮیٻ ٶبٲیسٺ ٲی

اضايی دبض٤ الٮٻ اظ ٪صقشٻ زض اذشیبض اضسف  ٪یبټی ٲٹػٹز اؾز ٦ٻ ٲٽٳشطیٵ آٶٽب ٖجبضسٷس اظ : چٷبض، ا٢ب٢یب ٸ ٦بع سٽطاٴ

قس.، اضسف اضايی ٲطثٹَٻ ضا زض  ثٹزٺ اؾز.ظٲیٵ ٲعثٹض ٲٗطٸٜ ثٻ ٲیساٴ اؾت زٸاٶی ػالٮیٻ ٸ ثطای ضغٺ اظ آٴ اؾشٟبزٺ ٲی

ر ذبٶٻ اٶش٣ب٬ زاز.ٸظاضر آثبزاٶی ٸ ٲؿ٧ٵ ٸ٢ز ٲبٲٹضیز یبٞز ثطای ایٵ ٲٷ٣ُٻ اظای ٲُبٮجبر ٸظاضر زاضایی ثٻ آٴ ٸظاض

َطحی سٽیٻ ٶٳبیس.٢ؿٳز قٳب٬ دبض٤ ثطای سبؾیؿبر ٞطټٷ٫ی ٖٳٹٲی ٸ ٢ؿٳز ػٷٹثی نطٞب ثطای دبض٤ زضٶٓط ٪طٞشٻ 

٪طزیس.ؾبیط  ٸ ؾبیط َطاحبٴ دبض٤ ؾبظی ٸ ټٳ٧بضاٴ ایطاٶی سٽیٻ« غٸٞٻ»قس.َطح آٴ ثٹؾیٯٻ َطاح ٲٗطٸٜ ٞطاٶؿٹی 

ٖٳٯیبر اػطایی ثٻ ٖٽسٺ قٽطزاضی ٪صاقشٻ قس.قٽطزاضی ٖٳٯیبر اػطایی ضا َج١ َطح ازاٲٻ زاز سب زض ؾطاٶؼبٰ زض ؾب٬ 

 ٶبٰ ایٵ دبض٤ ثٻ الٮٻ سٛییط یبٞز. 1357دبض٤ ٞطح سبؾیؽ ٪طزیس. دؽ اظ دیطٸظی اٶ٣الة اؾالٲی زض ثٽٳٵ  1345

 (85،1389)ٲحؿٵ ٞیًی ٸ زی٫طاٴ ،

 

 :فضبّب اهىبًبت ٍ

ٶٳب ٸ ٶٽطټبی ٲبضدیچ اؾز. زض  ټبی غادٷی َطاحی قسٺ ٸ زاضای آة يٯٕ ػٷٹة قط٢ی ایٵ دبض٤ ثٻ ؾج٥ دبض٤

ټبی ثؿ٧شجب٬ ٸ  ټبی ٸضظقی دبض٤ قبٲ٭ ظٲیٵ ټبی قٳبٮی دبض٤ ٲحٹَٻ ٲیعټبی قُطٶغ ٸا٢ٕ قسٺ اؾز. ظٲیٵ ذیبثبٴ

٥ ٲط٦ع سئبسط ٖطٸؾ٧ی، ی٥ ٦شبثربٶٻ سحز دٹقف ٸاٮیجب٬ ٶیع زض يٯٕ قٳبٮی ٸا٢ٕ اؾز. زض ایٵ دبض٤ ټٳچٷیٵ ی

ټبی ٲشٗسزی ٶیع زض ایٵ دبض٤  ټب ٸ سٷسیؽ ثبقس. ٲؼؿٳٻ ٦بٶٹٴ دطٸضـ ٧ٞطی ٦ٹز٦بٴ ٸ ٶٹػٹاٶبٴ ٸ ی٥ ٲؿؼس زایط ٲی

 .سطیٵ آٶٽب ٲؼؿٳٻ ذیبٰ ٸ ٲؼؿٳٻ اثٹضیحبٴ ثیطٸٶی اؾز ٸػٹز زاضز ٦ٻ ٲٗطٸٜ

ؾٟبضـ اٶؼٳٵ آطبض ٲٯی( ؾبذشٻ  ٸ زض ٦كٹض ایشبٮیب )ثٻ 1351ض ؾب٬ ٲؼؿٳٻ ذیبٰ اظ آطبض اثٹاٮحؿٵ نسی٣ی اؾز ٦ٻ ز

قسٺ اؾز. ایٵ ٲؼؿٳٻ دؽ اظ اٶش٣ب٬ ثٻ ایطاٴ ثٻ ایٵ دبض٤ ٲٷش٣٭ قس ٸ زض ٲٗطو زیس ٖٳٹٰ ٢طاض ٪طٞز ٸ دؽ اظ آٴ 

 (76،1389اؾٳبٖی٭ آظازی ٸ زی٫طاٴ ،)چٷسیٵ ثبض سٹؾٍ ٞطیسٸٴ نسی٣ی )ٞطظٶس ذبٮ١ اطط( ٲٹضز ثبظؾبظی ٢طاض ٪طٞز.
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ایٵ ثٷب ٸاػس زٸ ٸضٸزی اؾز .ٸضٸزی انٯی آٴ زض ػبٶت ٚطة ثٷب اظ ؾٹی ذیبثبٴ ٦بض٪ط زض ٶٓط ٪طٞشٻ قسٺ اؾز ٸ 

ٸضٸزی زٸٰ اظ ؾٳز دبض٤ الٮٻ ،ٸضٸزی ای ذسٲبسی ٲحؿٹة ٲی قٹز . ؾبذشٳبٴ ٲٹظٺ زض ػٷٹة ثؿشط َطح ،ٸ ثب٘ 

ض زاضز . ثٷبی ٲٹظٺ ثٻ نٹضر ٲؼٳٹٖٻ ای اظ احؼبٰ ٦ٱ ٲؼؿٳٻ ٦ٻ دٽٷٻ ثبظ چٳٷ٧بضی قسٺ ای اؾز زض قٳب٬ آٴ ٢طا

زضػٻ چطذیسٺ اؾز . ثط ٞطاظ ایٵ احؼبٰ چطذیسٺ  45اضسٟبٔ َطاحی قسٺ  ٦ٻ ٶؿجز ثٻ ذیبثبٴ انٯی ثٻ اٶساظٺ 

،ٶٹض٪یطټبیی ټٱ ق٧٭ ٸا٢ٕ قسٺ اٶس ٦ٻ ثؼع چٽبض ٶٹض٪یط ٞطاظ ٸضٸزی ټٳ٫ی ضٸ ثٻ قٳب٬ قط٠ زاضٶس. ًٞبټبی ٲٹظٺ 

ؾبٮٵ اػشٳبٖبر(،٦شبثربٶٻ،ٚطٞٻ ٞطٸـ ٦شبة ، ) ظ : ؾطؾطای ٲط٦عی ،ثرف ٶٳبیك٫بټی ،ؾیٷبس٥ٖجبضسٷس ا

)اؾٳبٖی٭ آظازی ٸ زی٫طاٴ  .ٚصاذٹضی،ثرف ازاضی ٸ طجز ٸ ٶ٫ٽساضی آطبض ٸ ًٞبټبی ذسٲبسی ٸ دكشیجبٶی ٲٹظٺ

،76،1389) 

ټبی ٲٷب١َ حبقیٻ ٦ٹیط ایطاٴ ؾبذشٻ قسٺ ؾبذشٳبٴ ٲٹظٺ ،سٯٟی٣ی اظ ٲٗٳبضی ٲسضٴ ٸ ؾٷشی اؾز ٦ٻ ثب اٮٽبٰ اظ ثبز٪یط

 اؾز .زضٸٴ ٲٹظٺ اظ ٖٷبنطی ٲبٶٷس :چٽبضؾٹ،٪صض٪بٺ ،ٲٗجط ،ټكشی ٸ ...سك٧ی٭ قسٺ اؾز.

 

 

 
 

 57ظٺ ټٷطټبی ٲٗبنط.ٲٷجٕ:ٶ٣سی ثط ٲٗٳبضی ٲٗبنط ،ٹ.دالٴ ټٳ٧ٝ ٲ3-1ٶ٣كٻ 
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 57دالٴ َج٣ٻ اٸ٬ ٲٹظٺ ټٷطټبی ٲٗبنط .ٲٷجٕ: ٶ٣سی ثط ٲٗٳبضی ٲٗبنط ، 3-2ٶ٣كٻ 

 

٢طاض زاقشٻ ثبقس ٸ ټٳٻ ًٞب ټب زض اَطاٜ آٴ ث٫ٹٶٻ ای ؾبظٲبٶسټی قٹٶس ٦ٻ ،ټط٪بٺ ٦بٶٹٴ ًٞب زض ٲیبٴ ٸ ٢ٯت ًٞب 

 ٲحٹض آٶٽب ثٻ ؾٳز ٦بٶٹٴ ٲیبٶی ًٞب ثبقس، ًٞبی انٯی ضا ٲط٦ع٪طا ٲی ٶبٲٷس.

 ٲٗٳبضی ذٹز ضا ثب انٹ٬ ظیط ٲٗطٞی ٲی ٦ٷس:ایٵ ان٭ ثٻ ظثبٴ 

 ٦بٮجسی ثب ٪طایف ثٻ اٮ٫ٹټبی ؾبٲبٶسټی ٲط٦عی. –سب٦یس ثط ٦بٶٹٴ ٸ ٲط٦عیز ًٞبیی  -1

 سب٦یس ثط ٲط٦عیز زض آضایٻ ؾبظی ټب ٸ ٶ٫بضٺ ټبی اؾٯیٳی.  -2

ٌ حبن٭ دؽ ٸ ٸز ثٻ ٲٹظٺ اؾز.ق٧٭ حیبزاضز .٦كیس٪ی آٴ ٖٳٹز ثط ٲحٹض ٸض حیبٌ ٲیبٶی ٲٹظٺ ق٧٭ ٶبٲٷٓٳی

دیف ٶكؿش٫ی ټبی حؼٱ ٪بٮطی ټبؾز.ایٵ حیبٌ اظ َطی١ زٸ زضة قیكٻ ای ثٻ ٪بٮطی ټب ٲطسجٍ اؾز.حٹو چٽبض 

٪ٹقی ٶیع زض ٸؾٍ آٴ سٗجیٻ قسٺ اؾز ٦ٻ ثط ٲحٹض انٯی حیبٌ ٸا٢ٕ اؾز.اؾش٣طاض حیبٌ زض ٲیبٴ ًٞبی ثؿشٻ یبز آٸض 

ض ٢طاض ٲی ٪یطز ٸ ًٞبټبی ثؿشٻ ضا ثٻ زٸض ذٹز ق٧٭ ٲی زټس َطح ثٷبټبی ؾٷشی اؾز ٦ٻ زض آٶٽب حیبٌ ان٭ ٸ اؾبؼ ٦ب

،آطبضی ٦ٻ زض آٶٽب ًٞبټبی ثؿشٻ َٟیٯی ًٞبټبی ثبظ ػٯٹٺ ٲی ٦ٷس ٸ ًٞبټبی ثبظثٻ ٮحبِ ٖٷبیز ٸ سٹػٻ ًٞبی ثؿشٻ ضٸٶ١ 

زض ٸ ټٹیز ٲی یبثس. زض حبٮی٧ٻ زض حیبٌ ٲیبٶی ٲٹظٺ ټٷطټبی ٲٗبنط ټیچ ی٥ اظ ایٵ ذهٹنیبسی ٦ٻ حیبٌ ٲط٦عی 

ثٷبټبی ؾٷشی ٪صقشٻ زاقشٻ ٲكبټسٺ ٶٳی ٪طزز،ٸ اظ ایٷطٸ ثٻ ٶٓط ٶٳی ضؾس ٦ٻ ٦بٶٹٴ ًٞب زض ٲیبٴ ٸ ٢ٯت ًٞب ثبقس ثٻ ٪ٹٶٻ 

ای ٦ٻ ًٞبټب زض اَطاٜ آٴ ؾبظٲبٶسټی قسٺ ثبقٷس، ٸ سٷٽب ان٭ ٲط٦ع ٪طایی ضا زض ایٵ ٲؼٳٹٖٻ ثٻ نٹضر ٲؼؿٳٻ ٸاض زض 

  (77،1389.)اؾٳبٖی٭ آظازی ٸ زی٫طاٴ ، ع  ثطای آٴ ٶٳی سٹاٴ ٲشهٹض ثٹز.ٸیس ٲط٦عی ٲی ثیٷیٱ ٦ٻ ٖٳٯ٧طز چٷساٶی ٶی

ثب ٶٳبیبٴ  "اضزالٴ ،ًٞب ضا ٖبٲ٭ دیسایف نٹضر ٸ آٞطیٷٷس٪ی زضٲٗٳبضی ٲی زاٶس ٸ ٶٻ ق٧٭ ٸ زض ایٵ ثبضٺ ٲی ٪ٹیس:

ٶسٺ ٸاض اظ ًٞب قسٴ ػٷجٻ ټبی ٦یٟی ًٞب ،ثی زضٶ٩ ٦بضثطزټبی ٦ٳی قبٴ ثسؾز ٲی آیٷس.ثسیٷؿبٴ ثطزاقز ٲظجز ٸ ظ

 -٦ٻ ًٞبؾز،ٶٻ ق٧٭ ،٦ٻ ٲی ثبیس ثٻ دیسایف نٹضر ضاټجط قٹز -،ثبٶی سٳبٰ آٞطییٷٷس٪یٽبی ٲٗٳبضی اؾز. ایٵ ثطزاقز
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ٲساضی ضا  -اؾبؼِ زض٤ ؾٷز ٲٗٳبضی ایطاٴ اؾالٲی اؾز. ٖالٸٺ ثط ض٦ٵ ثبَٷی ،ٲالحٓبر زی٫طی ټٱ ټؿز ٦ٻ حیبٌ

 ."ٸاػت ٲی ٪طزاٶس ٻ زض ٲٗٳبضی، ثطای ظٶس٪ی ؾبٮٱ زض ایٵ ٲٷ٣ُ

حبن٭  "ٸی حبن٭ ٶٓبٲٽبی ًٞبیی ٲظجز ضا زض ی٥ ٲٗٳبضی زضٸٴ ٪طای ػسایی ٶبدصیط اظ ثبٞز ٲٷٓط قٽط ٲی زاٶس: 

٦بض،ی٥ ٲٗٳبضی زضٸٴ ٪طاؾز ػسایی ٶبدصیط اظ ثبٞز ٲٷٓط قٽط ٲٗٳبضی ای حب٦ی اظایٷ٧ٻ ٖٳ٭ ذال٢ٻ ثٻ احؼبٰ زضٸٴ 

زضؾز ټٳچٷبٶ٧ٻ ضٸح سٗییٵ ثرف ٖبٮٳی اؾز ٦ٻ ٶٟؽ زضآٴ ؾیط ًٞب ٦ٳشط ٦بض زاضز سب ثٻ حّٟ ذٹز ًٞب .

ٲی٧ٷس،اٶؿبٴ ٲ٣یٱ ٶیع ق٧ٯٽبیی ٲی آٞطیٷس ٦ٻ ًٞبټبیی ضا زضٲیبٴ ٲی ٪یطٶس ٦ٻ ٶٟؽ ٪ٹټطیٵ اٶؿبٴ ٲی سٹاٶس زضٸٶكبٴ 

 (5،1380)اضزالٴ ، زٰ ظٶس.

 

 
 .ٶٳبیی اظ حیبٌ ٲٹظٺ ټٷطټبی ٲٗبنط.ٲٷجٕ :ایٷشطٶز 3-1سهٹیط 

 

 (1331هطْذ .هؼوبر: هٌْذط هجيذي )–ايزاى  -زٌّگي اهبم رضب )ع(هجتوغ ف -2

ایٵ ٲؼشٳٕ سٹؾٍ زٞشط َطح ټبی ٖٳطاٶی ٸظاضر اضقبز اؾالٲی ٸ ثٻ ٲٷٓٹض ضٕٞ ٦ٳجٹز اٲب٦ٵ ٞطټٷ٫ی ایؼبز قسٺ 

ټبی اؾز .ٲ٧بٴ ٢طاض ٪یطی ایٵ ٲؼشٳٕ زض دبض٤ ٲٯز ٲكٽس اؾز .اظ ٸیػ٪ی ټبی ثبضظ َطاحی ث٧بض ضٞشٻ زض آٴ :اٮٳبٴ 

بسط ،٦شبثربٶٻ ٖٳٹٲی ئؾٷشی اظ ٢جی٭ چٽبض ؾٹ٠ ٸ ٪ٷجس اؾز .ًٞبټبی دیف ثیٷی قسٺ اٸٮیٻ قبٲ٭ ی٥ ؾبٮٵ ؾیٷٳب ،س

،٦شبثربٶٻ سرههی ټٷط ،ٶ٫بضذبٶٻ ،٦الؼ ټبی سئٹضی ٸ ٖٳٯی ٸ ... .ثٻ زٮی٭ ٦ٳجٹز اٖشجبضار ٸ ٲك٧الر دیف آٲسٺ زض 

ټعاض ٲشط ٲطثٕ ثٻ اػطا زض آٲسٺ ٸ اػطای ؾبٮٵ ټبی انٯی  10س٣طیجی  ضٸٶس ؾبذز ایٵ ثٷب ی٥ ٢ؿٳز اظ ٲؼشٳٕ ثب ظیط ثٷبی

ٲٗٹ٠ ٲبٶسٺ اؾز .ؾبذشٳبٴ زض ټؿشٻ ٲط٦عی ؾٻ َج٣ٻ اؾز .ٸ ثرف ټبی دط ؾط ٸ نسا اظ ٢جی٭ ٦الؼ ټبی ٲٹؾی٣ی ٸ 

 ز ٶ٧ٷس .٦بض٪بٺ چٹة ٸ ز٦ٹض ٸ ٲٗط٠ ٸ ظیطظٲیٵ ٢طاض زازٺ قسٺ سب ٲعاحٳشی ثطای ؾبیط ٢ؿٳز ټب اظ ٶٓط نٹسی ایؼب

٦الؼ ټبی سئٹضی زض َج٣ٻ ٞٹ٢بٶی ٢طاض ٪طٞشٻ ٦ٻ دٷؼطٺ آٶٽب ثٻ ًٞبی ؾجع ثیطٸٴ زیس زاضز .حیبٌ ٲط٦عی ؾبذشٳبٴ ٸ 

ٲط٦ع آٴ ًٞبی ٲٷبؾجی ضا ػٽز اؾشطاحز ٸ ټٹاذٹضی ٞطاټٱ آٸضزٺ اؾز  .٦بضثطی ثٷب ٲؼٳٹٖٻ ای ټٷطی اؾز ٸٮی 

ټٷط ټٳیكٻ دیٹٶس ٚطیجی ثب ضٸح ظٲبٴ ذٹز زاضٶس .زض حبٮی ٦ٻ  ًٞبی آٴ ٶكبٶ٫ط ضٸح ًٞبی ټٷطی ٶیؿز .اظ ؾٹی زی٫ط
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ٶی٥ )ټٱ چٷبٴ قبټس اؾشٟبزٺ اظ اٮٳبٴ ټبی ؾٷشی ٸ سعییٷبر ؾٷشی ثسٸٴ ټیچ دیٹٶس ذبنی ثب ظٲبٴ حب٬ ټؿشیٱ .

 (1392نبٮحی،

 

 

 
 .ٲؼشٳٕ ٞطټٷ٫ی اٲبٰ ضيب )ٔ(.3-٧ٖ2ؽ قٳبضٺ 

 Google erthe ٲٷجٕ

 

 

 
 ټٷ٫ی اٲبٰ ضيب )ٔ(.ٲٷجٕ: ٶ٫بضٶسٺ.ٲؼشٳٕ ٞط3-٧ٖ3ؽ قٳبضٺ 
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 ٶ٫بضٶسٺ.زیب٪طاٰ َج٣ٻ ټٳ٧ٝ  ٲؼشٳٕ ٞطټٷ٫ی اٲبٰ ضيب )ٔ(.ٲٷجٕ : 3-4سهٹیط 

 

 
 

 ٶ٫بضٶسٺ.زیب٪طاٰ َج٣ٻ اٸ٬  ٲؼشٳٕ ٞطټٷ٫ی اٲبٰ ضيب )ٔ(.ٲٷجٕ :  3-5سهٹیط 

 

 ثزرسي ًوًَِ ّبي)هصبديك (خبرجي :
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 هَسُ ٌّز ويوجل: -1

 ٲٗٳبض :ٮٹیی ٦بٴ 

 ثٷب :س٫عاؼ آٲطی٧ب  ٲٹ٢ٗیز

 1972ظٲبٴ ؾبذز :

زض ٲٗٳبضی ضا ٲی سٹاٴ زض ٲٹظٺ ټٷط ٦یٳج٭ ٲكبټسٺ ٦طز.ایٵ ؾبذشٳبٴ ٦ٻ زض َٹ٬  اٸع ثٻ ٦بض ٪یطی ٖٳٯ٧طز ٪طایبٶٻ

زٸضاٴ ٲرشٯٝ ،ټٳٹاضٺ ػعء ظیجبسطیٵ آطبض ٲٗٳبضی ثٹزٺ ٸ ٲٗٳبض آٴ ٮٹیی ٦بٴ ثٻ زٮی٭ حؿبؾیز اـ ٶؿجز ثٻ ٶٹض زض 

ٶٹض دطزاظی ٲٗطٸٜ قسٺ اؾز. اٸ زض ا٦ظط ٦بضټبیف سحز سبطیط ٲ٧شت ثٹظاض ثٹز ٸ ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ زض َطاحی ثٻ قبٖط 

 ٦30بضټبی اٸ ٶٹٖی ٶ٫طـ ثٻ سبضید دیساؾز .ٲٹظٺ ټٷط ٦یٳج٭ اظ ی٥ ؾطی َب٠ ټبی ٲسٸض ثشٷی ٸ ٲشه٭ ثٻ ټٱ ثٻ َٹ٬ 

حؼٱ ذبٮی ٸ ثبظ ثٻ ًٞبی ثیطٸٴ سك٧ی٭  3ٲٹظٺ ضا سك٧ی٭ ٸ  حؼٱ دط ٦ٻ ًٞبټبی انٯی 13ٲشط ٸ قبٲ٭  7ٲشط ٸ ٖطو 

ٲی زټس .ٲٹظٺ زض ثبٚی ثعض٨ ٦ٻ اَطاٜ آٴ ضا ظٲیٵ ٸؾیٗی احبَٻ ٦طزٺ اؾز ٢طاض زاضز ٸ ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ ؾبذشٳبٴ زض 

 (1390،20،ٶیٳب َبٮجیبٴ ٸ زی٫طاٴ)ؾُح ا١ٞ ٪ؿشطزٺ قسٺ اؾز .

زٺ اؾز ،ظیطا اقٗٻ ٲبٸضای ثٷٟف ٲٹػٹز زض ٶٹض اظ ٢سیٱ ٶٹض دطزاظی َجیٗی ٲٹظٺ ټبی ټٷطی ثب ق٥ ٸ سطزیس ټٳطاٺ ثٹ

 ذٹضقیس سبطیط ٲرطة ثط ٖٷبنط ٲٹػٹز زض آطبض ټٷطی زاضز .

ٮٹیی ٦بٴ ٲٷبؾت سطیٵ ؾُح ٶٹض ضٸظ ضا ثطای ضٸقٷبیی ٲحیٍ ٲٹظٺ اٶشربة ٦طز ثب ایٵ ټسٜ ٦ٻ سبطیط ٲرطثی ٸػٹز 

 ٶساقشٻ ٸ یب حسا٢٭ ثؿیبض ٦ٱ ثبقس .

ؼٳی ٦ٻ ؾبٮٵ ٶٳبیف ضا ػبی زازٺ ث٣یٻ زاضای ٶٹض٪یط ؾ٣ٟی قٟبٜ زض اٲشساز ثبالسطیٵ حؼٱ ذبٮی ٲٹظٺ ٸ ح 3ٚیط اظ 

ٶ٣ُٻ ټط َب٠ ٲی ثبقس .دیف ٸضٸزی ٲؼٳٹٖٻ قبٲ٭ ی٥ حیبٌ زض زضٸٴ حؼٱ ذبٮی ٸ زض اٶشٽبی آٴ ٢طاض زاضز 

 (1387،54)ضٸٲبٮسػٹض ٪ٹال ،.

 

 
 

 ٧طز ټبی ٲٗٳبضی )ٲٹظٺ (.ٲٷجٕ :ٲؼٳٹٖٻ ٖٳٯ ٲٹظٺ ټٷط ٦یٳج٭ .دالٴ َج٣ٻ ټٳ3ٝ٧-3ٻٶ٣ك

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٲ٣ُٕ ٲٹظٺ ټٷط ٦یٳج٭.ٲٷجٕ :ٲؼٳٹٖٻ ٖٳٯ٧طز ټبی ٲٗٳبضی )ٲٹظٺ(3-4ٻٶ٣ك

 

 
 )ٲٹظٺ (.ٲٹظٺ ټٷط ٦یٳج٭ .ٲٷجٕ :ٲؼٳٹٖٻ ٖٳٯ٧طز ټبی ٲٗٳبضی3-6سهٹیط

 

 هَسُ يَْد ثزليي : -2

 زاٶیب٬ ٮیجؿ٧یٷس ٲٗٳبض :

 آٮٳبٴ –ثطٮیٵ  ٲٹ٢ٗیز ثٷب :

 1998 ظٲبٴ ؾبذز :

ٲٗٳبض ثطػؿشٻ یٽٹزی االن٭ اؾز .ٞطٰ ؾبذشٳبٴ ټٱ چٹٴ ؾشبضٺ زاٸٸزی اؾز ٦ٻ زض ټٱ ضیرشٻ قسٺ اؾز ٮیجیؿ٧یٷس 

.ایسٺ ق٧ؿشٵ ٶكبٴ یٽٹز ،ایسٺ ایی اؾز ٦ٻ ٢ج٭ اظ ټط چیع ثٻ ټٹیشی ٞب٢س س٧ٟط اضظقٳٷس اقبضٺ زاقشٻ ٸ ٶكبٴ اظ چٷس ثٗسی 

 زاضز .

ب اٮٽبٰ ٪طٞشٻ اظ ٶ٣كٻ قٽط ثطٮیٵ ٸ ٶكبٴ زټٷسٺ ٲحالر ؾبذشٳبٴ قرهیشی ظذٱ ذٹضزٺ ٸ آضاٰ زاضز .ذُٹٌ ضٸی ثٷ

 یٽٹزی ٶكیٵ اؾز .

ٸضٸز ثٻ ٲٹظٺ اظ ز٬ ؾبذشٳبٴ ٢سیٳی ٦ٻ ثٻ ؾج٥ ثبضٸ٤ ثٷب قسٺ ،ٲیؿط ٲی ٪طزز.ٸضٸزی ؾبذشٳبٴ ػسیس ثطع ثشٷی 

ٸضٸز ثٻ  ٸ زض ٸا٢ٕ شٳبٴ ٢سیٳی ضا ٲی ق٧بٞسَج٣ٻ ٦ٻ دٯ٧بٶی َٹالٶی ٸ ضٸ ثٻ دبییٵ زاضز ٸ ؾبذ3ٖٓیٳی اؾز ثٻ اضسٟبٔ 

ٲؿیط ضا َطاحی  3ؾبذشٳبٴ ػسیس حط٦شی اؾز ضٸ ثٻ دبییٵ ٸ ثٻ ؾٹی سبضی٧ی ٮیجی٧یٷس زض ؾبذشبض ؾیط٦ٹالؾیٹٴ ٲٹظٺ ،

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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٦طزٺ اؾز :ایٵ ٲؿیطټب اظ ؾٻ ٲٟٽٹٰ ٸیطاٶی )ٲط٨( ،ؾط٪طزاٶی )سجٗیس (ٸ ٸػٹز )سساٸٰ (ؾطچكٳٻ ٲی ٪یطٶس ٦ٻ ټٳٹاضٺ 

 (1390،60)ٶیٳب َبٮجیبٴ ٸ زی٫طاٴ ، زاقشٻ اؾز . ثب ظٶس٪ی یٽٹزیبٴ آٮٳبٴ دیٹٶس

ټیچ ٦ساٰ اظ زٸ ٲؿیط اٸ٬ ثٻ ًٞبټبی ٶٳبیك٫بټی ٶٳی ضؾٷس ،سٷٽب ٲؿیط ؾٹٰ یب ټٳبٴ ٸػٹز ثٻ ٪بٮطی ټب ٲٷشٽی ٲی 

قٹز .ٲؿیط ٸیطاٶی ثٻ ثطع ټٹٮٹ٦بؾز ٲی ضؾس ،حؼٳی ٖٓیٱ سٽی ٸ ثشٷی ٦ٻ زیٹاضټبی آٴ سٹؾٍ ق٧بٞی زض ؾ٣ٝ 

 (1390،63)ٶیٳب َبٮجیبٴ ٸ زی٫طاٴ ،  قٹز . اٶس٦ی ضٸقٵ ٲی

زضػٻ ثب ظٲیٵ ظاٸیٻ زاضز ثٻ َٹضی ٦ٻ ضاٺ ضٞشٵ ٲیبٴ آٴ ټب سٗبز٬ ثیٷٷسٺ ضا  10ایٵ ٶٳب زض ٲیبٴ ثبٚی ٢طاض ٪طٞشٻ ٦ٻ 

ثطټٱ ٲی ظٶس .ثٻ ػع ثطع ثشٷی ٸ ثطع ټٹٮٹ٦بؾز قف ثطع ثشٷی زی٫ط زض ز٬ ثٷب ٸ زض اٲشساز ػبٶٳبیی قسٺ اٶس .٦ٻ 

ؿ٧یٷس آٴ ټب ضا ٸیسټب ٲی ذٹاٶس ،ثبظزیس ٦ٷٷس٪بٴ زض ایٵ ٸیسټبی ؾٷ٫یٵ ٸ ثشٷی سهٹیطی اظ ٣ٞساٴ ٸ ٶیؿشی ضا زض ٮیجی

 (54،1390)ؾیس احؿبٴ نیبزی ،نٹضس٥ ټبیی ٞٯعی ٦ٻ ثط ٦ٝ ظٲیٵ اٶجبقشٻ قسٺ ٲی ثیٷٷس.

 

 
 .ٲٹظٺ یٽٹز ثطٮیٵ .ٲٷجٕ :ٲؼٳٹٖٻ ٖٳٯ٧طزټبی ٲٗٳبضی )ٲٹظٺ (3-5 ٶ٣كٻ

 

 ٌّزّبي هذرى  هَسُ -3

 سبزٸ آٶسٸ  ٲٗٳبض :

 ػٷٹة آٲطی٧ب  ٲٹ٢ٗیز ثٷب :

  2002ظٲبٴ ؾبذز :

احؼبٰ ثی دیطایٻ ،ٲشك٧٭ اظ ؾُٹح ټٷسؾی ؾبزٺ زض ثؿشطی اظ ٲسٸالؾیٹٴ ٸايح ،ثب ٲهبٮح اثشسایی ټٱ چٹٴ ثشٵ 

  قٹز. ؿشی ثٻ ذسٲز ٪طٞشٻ ٲیسبثس زض ػٽز ایؼبز ًٞبیی ٲیٷی ٲبٮی ٶٳبیبٴ ،قیكٻ ،چٹة ٸ ٶٹضی ٦ٻ ثٻ آضاٲی ثط آٴ ټب ٲی

ٲٹظٺ ٲشك٧٭ اظ چٷس حؼٱ ٲ٧ٗت ٲؿشُی٭ اؾز ٦ٻ ثب ټٱ سط٦یت قسٺ اٶس .ٸ ثٻ ایٵ سطسیت اؾشرطی ثبظسبثٷسٺ ضا زض ثط 

 ٲی٫یطٶس.

چٹٴ ایٵ ثٷب زض ٲؼبٸضر ٲٹظٺ ټٷط ٦یٳج٭ اؾز ؾبذشٳبٴ اظ ٲؼٳٹٖٻ ایی اظ احؼبٰ ٲ٧ٗت ٲؿشُیٯی ثٹػٹز آٲسٺ سب 

 (1390، 36)ٶیٳب َبٮجیبٴ ٸ زی٫طاٴ ، ٗٳبضی ٦ٻ زض ٲؼبٸضر ذٹز اؾز زازٺ ثبقس.دبؾری اضظقٳٷس ثٻ ٲ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اظ زضٸٴ ثٻ ثیطٸٴ ثٷب الیٻ ټبیی ٲشٗسز اظ ًٞب ضا ٲی سٹاٴ قٷبؾبیی ٦طز .اثشسا ًٞبټب ی ٶٳبیف ٸ ٪بٮطی ټب ٦ٻ الیٻ الی 

قٟبٜ ٸ قیكٻ ایی ثٷب ٸضٸزی زیٹاضټبی ثشٷی ق٧٭ ٲی ٪یطٶس ٸ ؾذؽ ًٞبیی حس ٞبن٭ ایٵ ًٞبی ٪بٮطی ټب ٸ ػساضٺ 

،٪كبیف ٸ ٞطٸضٞش٫ی ؾبظٺ ایی زض ٶٳبی ثی دیطایٻ ؾٳز ذیبثبٴ اؾز .دؽ اظ آٴ الثی ٚط٠ زض ٶٹض ٲی قٹز ..٪بٮطی ټب 

زاضای ٲٷبثٕ ٶٹضی ٲشٗسز ٸ اضسٟبٖبر ٲشٗسز اٶس .ًٞبټبی زاذٯی ثٻ ٪ٹٶٻ ایی ق٧٭ ٲی ٪یطٶس ٦ٻ یبز آٸض ٲٹظٺ ټٷطی 

 (1390،20یبٴ ٸ زی٫طاٴ ،)ٶیٳب َبٮج٦یٳج٭ اؾز . 

 

 
 . ٲٹظٺ ټٷطټبی ٲسضٴ .ٲٷجٕ :ٲؼٳٹٖٻ ٖٳٯ٧طزټبی ٲٗٳبضی )ٲٹظٺ (3-6ٶ٣كٻ 

 

 

 
 

 . ٲٹظٺ ټٷطټبی ٲسضٴ .ٲٷجٕ :ٲؼٳٹٖٻ ٖٳٯ٧طزټبی ٲٗٳبضی )ٲٹظٺ (3-7سهٹیط

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

43 

 

 
 .ٲ٣ُٕ ٲٹظٺ ټٷطټبی ٲسضٴ .ٲٷجٕ :ٲؼٳٹٖٻ ٖٳٯ٧طزټبی ٲٗٳبضی )ٲٹظٺ (3-7ٶ٣كٻ 

 

 1114ٌگ ،داًوبرن (هجوَػِ تفزيحي )وَلذي

ایٵ دطٸغٺ حبن٭ ثط٪عاضی ٲؿبث٣ٻ ایی سٹؾٍ نٷسٸ٠ اػشٳبٖی زاٶٳبض٤ ثٹز ،٦ٻ ایٵ ٲؼٳٹٖٻ زض قٽط ٦ٹٮسیٷ٩ 

 )ی٥ قٽط ٦ٹچ٥ ٦ٷبض ذٯیغ ،ثب دٷؼبٺ ټعاض ػٳٗیز زض ػٷٹة قط٢ی ػٹسٯٷس (٢طاض ٪طٞشٻ اؾز .

ٹضزاض ثٹزٺ ٸ ثٻ ذٯیغ ٦ٹچ٥ ٸ ٢ٯٗٻ سبضیری ٲٗٳبضاٴ ایٵ ٲؼٳٹٖٻ سالـ ٶٳٹزٶس سب سٳبٰ ٸاحسټب اظ ٶٹض ٦بٞی ثطذ

ٶعزی٥ ٲؼٳٹٖٻ زیس زاقشٻ ثبقٷس .آٴ ټب ثطای ؾبذشٳبٴ ټبی ٲؼٳٹٖٻ ٞطٰ ټبیی ضا ثط٪عیسٶس ٦ٻ ثب ؾبذشٳبٴ ټبی ٲؿ٧ٹٶی 

٦الٺ  12ٸاحس ٲؿ٧ٹٶی ایٵ ٲؼٳٹٖٻ ضا ظیط  85ٲٹ٢شی ٦ٻ اٶؿبٴ ټب ثب آٴ ؾط ٸ ٦بض زاضٶس ٲشٟبٸر ثبقٷس .ثطای ایٵ ٲٷٓٹض 

 (1389،190.)٦بٮع ثطسٹ، .طٶ٫ی ثب ٞطٰ ټبی ٲشٷٹٔ ٢طاض زازٶسٞ

ایٵ حؼٱ ټب ثب ق٧٭ ٚیط ٲشٗبضٞكبٴ ثیٵ ذٯیغ ٦ٹچ٥ ٸ ذیبثبٴ دكز ؾط ذٹز ٶٳبیی ٲی ٦ٷٷس .زض ایٵ ٲؼٳٹٖٻ 

 ٷس.٦ ٲشط سؼبٸظ ٶٳی 25ؾبذشٳبٴ ټب زٸ ثٻ زٸ ثٻ ٸؾیٯٻ دٯ٧بٴ ٦ٹچ٧ی ثب ټٱ زض اضسجبٌ اٶس .ٲؿبحز ټیچی٥ اظ ٸاحسټب اظ 

 اٶس . ًٞبی ٶكیٳٵ ایٵ ٸاحسټب ثٻ زٸض ټؿشٻ ایی ٲط٦عی ٲشك٧٭ اظ آقذعذبٶٻ ٸ حٳبٰ ثٻ ټٳطاٺ ؾبظٺ ثشٷی ثبضثط ٢طاض ٪طٞشٻ

ایٵ دطٸغٺ ٲؿ٧ٹٶی ٦ٻ زض ؾبح٭ زضیبچٻ ؾبذشٻ قسٺ اظ ٸیػ٪ی ټبی ٲٳشبظ ؾبیز یٗٷی ټٳؼٹاض ثٹز ثب زضیبچٻ ثٽطٺ ثطزٺ 

 اؾز .

َطاحی قسٺ اؾز اٲب اظ ؾج٥ قٽطی زٸضی ػؿشٻ اٶس.٦ٻ سٷٹٔ ټٷسؾی َج٣بر ٸ  ایٵ آدبضسٳبٴ ټب ثطای ٲطزٰ قٽطی

 (1389،192،ٻ قسٺ ح٭ قسٺ اؾز .)٦بٮع ثطسٹسٟبٸر ټبی حؼٳی آٶٽب ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲهبٮح دیف ؾبذش
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 .ٲؼٳٹٖٻ سٟطیحی ٦ٹٮسیٷ٩ .ٲٷجٕ:ضاټ٧بضټبیی ٲشٟبٸر زض َطاحی ٲٗٳبضی ٲؼشٳٕ ټبی ٲؿ٧ٹٶی ٸ ا٢بٲشی3-8ٶ٣كٻ 

 

 
 

 .ی٧ی اظ اٶٹأ دالٴ ټبی ٲؼٳٹٖٻ ٦ٹٮسیٷ٩ .ٲٷجٕ :ضاټ٧بضټبیی ٲشٟبٸر زض َطاحی ٲٗٳبضی3-9ٶ٣كٻ قٳبضٺ 

 ٲؼشٳٕ ټبی ٲؿ٧ٹٶی ٸ ا٢بٲشی 

 

 1111ّتل هبيىل گزيَس ،هصز :

ٮجٻ ټبی ؾبیز دطٸغٺ زض اَطاٜ، ثٹؾیٯٻ آة یب ذٍ ؾبحٯی ٲطزاة ٲهٷٹٖی زض ٚطة ٸ ٲؿیطټبی آثی ٦ٻ زض اٲشساز 

ػٷٹثی ٲطزاة ضا ثٻ زضیب ٸن٭ ٲی ٦ٷٷس ٲحسٸز قسٺ اٶس. ٲحٹَٻ ؾبظی ٦ٻ اظ ٲؿیطټبی آة ٸ ٲطزاة ټبی  –ی يٯٕ قٳبٮ

ظیبزی سك٧ی٭ قسٺ ټط اسب٠ ٲٽٳبٴ ضا ثب ی٥ ٲٹ٢ٗیز آثی سٗطیٝ ٲی ٦ٷس. ٲؼٳٹٖٻ اؾشرطټبی قٷب قبٲ٭ اؾشرط ظیجبی 

ظ ٲهبٮح ٸ ؾبظٺ ټبی ؾٷشی ٲهط ٦ٻ قبٲ٭ آػط ثعض٪ؿبالٴ، ی٥ اؾشرط ٸضظقی ٸ اؾشرط ٦ٹز٦بٴ اؾز. زض ؾبذشٳبٴ ټب ا

ٸ ؾ٣ٝ ټبی ٪ٷجسی ٸ َب٠ زاض ټؿشٷس اؾشٟبزٺ قسٺ اؾز. سٷٹٔ ظیبز زض ٞطٰ ٸ ػعئیبر ټش٭، اؾشطاحش٫بٺ ٲٷحهط ثٻ ٞطزی 
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ضا ٦ٻ ٲٷ٧ٗؽ ٦ٷٷسٺ ظیجبیی ثیبثبٴ ٸ اؾ٧ٯٻ آة اؾز ثٹػٹز آٸضزٺ اؾز. آػط ٦ٻ اثشسا ثٹؾیٯٻ ثشٵ ٸ ؾذؽ ثب سط٦یجی اظ 

)ٞطیجب ضٶؼجط ٸ ضٶ٫ساٶٻ دٹقبٶسٺ قسٺ ٶ٣بقی آثطٶ٩ ضٸی آٴ ضا ٦ٻ ٪طیٹظ زض ایشبٮیب آٲٹذشٻ ثط ضٸی ذٹز زاضز. ٪چ ٸ

 (138،1388زی٫طاٴ،

َطاحی ٸ ٲحٹَٻ ؾبظی اَطاٜ ټش٭، ثطسطی آة زضیب ضا ثٻ ٖٷٹاٴ زیس ٸ ٲٷٓطٶكبٴ ٲیسټس؛ ثُٹضی٧ٻ ټط اسب٠ ٲٽٳبٴ 

ٸ ټٱ ثٻ َطٜ ٲؼٳٹٖٻ اؾشرط ٲط٦عی ٲی ثبقس. ایٵ ٲحٹَٻ ؾبظی حیبٌ  زاضای ټط زٸ زیس ٸ ٲٷٓط؛ ټٱ ثٻ َطٜ زضیب

قبٲ٭ اؾشرط، ی٥ ٦الٺ ٞطٶ٫ی ، اؾشرط آة ؾطز، ػ٧ٹظی ٪طٰ ٸ ضؾشٹضاٴ ثب سطاؼ ضٸثبضاؾز. اؾشرط ٸضظقی زض  

زض ٦٭  ػٷٹة ٸ ی٥ اؾشرط ٦ٹز٤ زض قٳب٬ َطاحی قسٺ ٸ آالچی١ ټبیی ٶیعزض َٹ٬ ايالٔ اؾشرط ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز.

هیز ثٷبټب، ٲهبٮح، ٶٳبټب، ٲجٯٳبٴ زاذٯی ٸ ز٦ٹضاؾیٹٴ سٟؿیط ٲؼسزی اظ ؾٷٵ ؾبذشٳبٴ ؾبظی ٲحٯی ٸ ٖٷبنط ٢سیٳی قر

ٲٗٳبضی ٲهط اؾز ٦ٻ ثط اؾبؼ ؾبذشبض ٦ٹچ٥ ٸ ٲؿش٣٭ ٸاحسټب ٸ اؾشٟبزٺ ٲبټطاٶٻ اظ حؼٱ ٸ حٹظٺ ٸؾیٗی اظ ضٶ٩ ټب 

ٴ ټبی ٶٳبزیٵ زض سٳبٰ ثٷب ثٻ چكٱ ٲی ذٹضز ٸ اسب٠ ټبی دبیٻ ضیعی قسٺ اؾز. ثُٹض ٲظب٬ اټطاٰ ٶب٢م ٸ ٸاضٸٶٻ ٸ ؾشٹ

ٲٽٳبٴ ثٻ ٪طٸټٽبیی س٣ؿیٱ ثٷسی قسٺ اٶس ٦ٻ ټط ٦ساٰ ٶٳبی ی٧سؾز قبذهی زاضٶس. ثب ٸػٹز اثٗبز ثعض٨ دطٸغٺ )٦ٻ 

 ٲشطٲطثٕ ضا زض ثطٲی ٪یطز( سیذٹٮٹغی ؾبذز ٲٹضز اؾشٟبزٺ ټش٭ ث٫ٹٶٻ ای اؾز ٦ٻ زض ٦٭، 150000ٲؿبحز س٣طیجی ٲٗبز٬ 

ٲؼٳٹٖٻ ْبټط ی٥ ٸیالی ٦ٹچ٥ ضا ثرٹز ٪طٞشٻ اؾز. ؾبذشٳبٴ ټبی ٲؼٳٹٖٻ ټش٭ ٶیع ٦ٻ ثب زیٹاضټبی نٯت ٚبٮت ثط 

ًٞبټبی سٽی سط٦یت قسٺ اٶس زیس ٸؾیٗی ضا ثٻ ذٹز اذشهبل زازٺ ٸ ایٵ ثٹؾیٯٻ ٲؼٳٹٖٻ ٲشٷٹٔ ٸ ٚیطٲٗٳٹٮی اظ ثبظقٹټب 

 ػجطاٴ قسٺ اؾز.

بضی آٲطی٧ب ضا زضیبٞز ٶٳٹز ٸ ثٗس اظ اسٳبٰ دطٸغٺ، ٦بضٞطٲبیبٶی ٦ٻ ٲؼصٸة ػبیعٺ ٲٹؾؿٻ ٲٗٳ 1996ایٵ َطح زض ؾب٬ 

 (140،1388)ٞطیجب ضٶؼجط ٸ زی٫طاٴ، ٦بض ٪طیٹظ قسٶس، ثطای ؾبذشٵ ؾٻ ټش٭ زی٫ط زض ٲهط ثب ٸی ٢طاضزاز ثؿشٷس.

ٲی ٦ٷس ٸ ثب ٲبی٧٭ ٪طیٹظ زض ایٵ َطح اثش٧بضی ٲؼٳٹٖٻ ای ا٢بٲش٫بٺ ټبی اذشهبنی ٸ زض ٖیٵ حب٬ ی٫بٶٻ ضا ذٯ١ 

ی٥ ؾٯؿٯٻ اظ اٮٳبٴ ټبی َطاحی ٦ٹچ٥ ٲ٣یبؼ، ٲٹ١ٞ ثٻ ایؼبز حؿی اظ نٳیٳیز ٸ حًٹض زض ًٞبیی سٟطیحی ٲی 

٪طزز. ٲبی٧٭ ٪طیٹظ، ثٻ ټٳطاٺ دیشط آیعٶٳٵ، ضیچبضز ٲٻ یط، چبضٮع ٪ٹاسٳی ٸ ػبٴ ټؼسا٤، ثٻ ٖٷٹاٴ ی٧ی اظٲٗٳبضاٴ 

 – 20ز. ٲٗٳبضاٶی ٦ٻ اٮ٫ٹی آٴ ټب، ؾبذشٳبٴ ټبی ٲسضٴ زټٻ ؾج٥ دؿز ٲسضٴ ؾٟیس یب ټٳبٴ ٶئٹ ٲسضٴ ٲحؿٹة ٲی قٹ

  ٸ ذهٹنب ؾبذشٳبٴ ټبی ٲسضٴ ؾٟیس ٮ٧ٹضثٹظیٻ، ثٹز. 30

                                               

ؾبیز دالٴ  3-10 ٶ٣كٻ قٳبضٺ

 ټش٭ ٲبی٧٭ ٪طیٹظ زض ٲهط. ٲؼٳٹٖٻ.

 ٲٷجٕ ایٷشطٶز
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 اظ دالٴ ټش٭ ٲبی٧٭ ٪طیٹظ زض ٲهط .ٲٷجٕ ایٷشطٶز ثركی3-11قٳبضٺٶ٣كٻ 

 

 
 

 .ٲٷجٕ ایٷشطٶز ٶٳب ٸ ٲ٣ُٕ اظ ټش٭3-12قٳبضٺٶ٣كٻ 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

47 

 

 
 

 ٶٳبیی اظ ټش٭ ٲبی٧٭ ٪طیٹظ .ٲٷجٕ ایٷشطٶز3-٧ٖ8ؽ قٳبضٺ

 

 ثزرسي تؼذادي پبرن :

 پبرن جوطيذيِ تْزاى: -1

ثٹؾیٯٻ قبٺ ؾبث١ ٸقٽجبٶٹ ٸٲٽٳبٴ ذبضػی اٶٽب،ضئیؽ ػٳٽٹض ؾٷ٫ب٬ اٞششبح قس.دؽ 1357اضزیجٽكز  ثب٘ ػٳكیسیٻ زض

ٲؼسزا اٞششبح  1370ٯ٥ چب٬ ثٻ ٖٯ٭ اٲٷیشی ثؿشٻ قسٸزضحسٸز ؾب٬ اظؾب٦ٵ قسٴ اٲبٰ ذٳیٷی زضػٳبضاٴ ایٵ ثب٘ ٸٲؿیط٦

 قسٸٲٹضز اؾشٟبزٺ ٲطزٰ ٢طاض ٪طٞز.

یٻ ٸ٦ٷبضٲؿی٭ ػٳكیسیٻ ٢طاضزاضز.حسقط٢ی ثب٘ ٲؼبٸضذیبثبٴ ٲٷٓطیٻ  ٲٷٻ اضسٟبٖبر اٮجطظ،ٲؼبٸضثب٘ ٲٷٓطثب٘ یبزقسٺ زضزا

ثٻ  ٴ ٶیع ٲحسٸزآٸؾٹاضٺ ؾبظٲبٴ ٶبیبٞشٻ اؾز.يٯٕ زی٫طٸزاضای قیت س٣طیجب ظیبز،ٖطو ٲشٛیط ٸاظٮحبِ س٣ؿیٱ ًٞبی دیبزٺ 

٦ٹچٻ ثبٚی اؾز ٦ٻ اظذیبثبٴ ٲٷٓطیٻ ثٻ ؾٳز ٦ٯ٥ چب٬ ٲٷكٗت ٲیكٹز ٸٖٳسسب٪صض٪بٺ  ٸضظق٧بضاٶی اؾز ٦ٻ ثٻ ٢هس 

 (84،1390)آضـ دٹض اؾٳبٖی٭ ټبزی،نٗٹز ثٻ اضسٟبٖبر ٲی ضٸٶس.

 ی سك٧ی٭ قسٺ ثٹز :ٲحٹض انٯ  3ًٞبی زاذٯی ثب٘ ٦ٻ اؾشٟبزٺ قرهی زاقز اظ  

ٲحٹضاٸ٬ : ٲحٹضقط٢ی ٦ٻ ٲٗجطٸٲٷٓط انٯی ثب٘ ثٻ قٳبضٲی اٲسٸزاضای ٖطو ٦ٱ ثبقیت ظیبز ٸثسٸٴ ٶ٣ُٻ ٲ٧ض ثٹز 

 ثیبضی ٲیكسٶس.آضزیٝ زضذشبٴ چٷبضاَطاٜ اٴ ،ثٹؾیٯٻ ػٹیجبضی 2ٸ

جی اظدٯٻ ٸسطاؼ ٲحٹضزٸٰ : ٲحٹضٲط٦عی )ٲحٹضدٯٻ ټب(٦ٻ ثرف آٖٱ اٴ ٸیطاٴ قسٺ ثٹز .ایٵ ٲحٹضثٻ نٹضر سط٦ی

 ٸس٣طیجب ثٻ نٹضر ٚیطٲٹاظی ثبٲحٹضاٸ٬ ٢طاضزاقز ٸثبیس ثبظؾبظی ٲی قس.

ٴ ٖٳسسب ٦بع ثٹزٶس آٚطثی ضاثٹػٹز ٲی اٸضز٦ٻ زضذشبٴ اَطاٜ -ٲحٹضؾٹٰ : زض٢ؿٳز قٳبٮی ٶیع ی٥ ٲؿیطقط٢ی

 ٴ ،زض٢ؿٳز ٚطثی،ی٥ ًٞبی ذبٮی اظزضذز ٸػٹز زاقز.  آٸزضاٶشٽبی 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

48 

 

ٶٽب ،٢بث٭ اؾشٷبزسطیٵ ٖبٲٯی آضایف زضذشبٴ ٸ٦یٟیز آطٸغٺ ټبی ثبٚؿبظی زی٫ط،ٸيٕ ٲٹػٹز ٸزضایٵ دطٸغٺ ٶیع ٲبٶٷس د

ثٹز٦ٻ ٲجبٶی َطاحی ضاق٧٭ ٲی زاز .قبیس اٸٮیٵ ٲؿئٯٻ ای ٦ٻ زضایٵ ثیٵ ذٹزٶٳبیی ٲی ٦طز ٸػٹز زضذشبٴ ٢سیٳی ٸ 

ػٹز سٛییط ایؼبز ٦ٷیٱ ٢ُٗب ضیكٻ سط٦یت دٯٻ ٸ سطاؼ زضایٵ ثب٘ ثٹز ،یٗٷی ا٪طٲب ٲی ذٹاؾشیٱ زضاضسٟبٔ ًٞبی ټبی ٲٹ

ضؾیس  ٴ ثٻ ٖٯز  ظحٳبر ثبٚجبٴ ٢جٯی ،زؾز ثطزٴ زضؾبذشبض انٯی زضؾز ثٻ ٶٓطٶٳیآزضذشبٴ نسٲٻ ٲی زیس.ٖالٸٺ ثط

ٲٯعٸٰ ٦طزیٱ ٦ٻ اظسٳبٰ سطاؼ ثٷسی ټبی ٲٹػٹز زض ثب٘ ،ټٳبٴ ٪ٹٶٻ ٦ٻ ثٹز اؾشٟبزٺ ٦ٷیٱ ٸَطاحی ذٹز ضا  ضا ذٹز دؽ  ٲب

ٹز ٲٷُج١ ثط٢طاض٪یطی ًٞبټبی ٲٹػٹز اٶؼبٰ زټیٱ.ثسیٵ سطسیت ٲجبٶی َطاحی ق٧٭ ٪طٞز.یٗٷی سب ػبیی ٦ٻ ٲٳ٧ٵ ث

  َجٗیز اظقیت ظٲیٵ ،حّٟ زضذشبٴ ٲٹػٹز ٸؾبذشبض٦ٯی ثب٘ زضاٶُجب٠ ثبسٹدٹ٪طاٞی.

 

 ٧ٖؽ 

 َطاحی ثب َجیٗز٦شبة .دالٴ ثبض٤ ػٳكیسیٻ سٽطاٴ .ٲٷجٕ :3-9قٳبضٺ

 

 پبرن وَّسٌگي هطْذ:-2

اؾز ٦ٻ زض زاٲٷٻ ٦ٹټٽبی ػٷٹثی ٲكٽس ٢طاض زاضز. زض  ایطاٴ ظ ٲكٽٹضسطیٵ دبض٦ٽبی ٢سیٳی ٸ ظیجبی٦ٹټؿٷ٫ی ی٧ی ا

ټعاض ٲشط ٲطثٕ زاضای اؾشرط ٸ  20ث٣یٻ دبض٤ زض ٲحٹَٻ ثؿیبضٸؾیٕ حسٸز زاضززٸ ٦ٹٺ ثعض٨ ؾٷ٫ی ٢طاض ثبالی ایٵ دبض٤

 اؾز.  ٸ ....ٸ ٲطا٦ع ذطیس ٸ ٲطا٦ع ٸضظقی ٸ سٟطیحی ٸ قٽطثبظی  ضؾشٹضاٶٽبی ٲشٗسز

دبض٤ ثعض٨ ٲكٽس ٸ ی٧ی اظ ظیجب سطیٵ دبض٦ٽبی ایطاٴ حشی ظیجب سط ٸ ثعض٨ سط اظ  15دبض٤ ٦ٹټؿٷ٫ی سٷٽب ی٧ی اظ 

ٲٯز ٸ ػٳكیسیٻ سٽطاٴ ٸ اظ ٶٓط ثعض٪ی چٽبض ٸ ٶیٱ ثطاثط ائ٭ ٪ٯی سجطیع ٸ قٽسا ی قیطاظ ٸ ثٻ ٮحبِ ظیجبیی ٚیط ٢بث٭ 

 ٲ٣بیؿٻ ثب ایٵ دبض٦ٽبؾز. 
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اٶجٹٺ ٪طزق٫ط، دؽ اظ حطٰ ٲُٽط ٸ آضاٲ٫بٺ ٞطزٸؾی، ضسجٻ ؾٹٰ حًٹض ٲؿبٞط ٸ ٪طزق٫ط ضا ثٻ ذٹز دصیطـ حؼٱ 

 اذشهبل زاز.

ټٹای ٮُیٝ ٸ زیس ٲٷبؾت ,دبض٤ ٦ٹټؿٷ٫ی ٲكٽس ٪طزق٫بٺ ټب ٢سیٳی ٲكٽساظ ٞطاظ ٦ٹٺ ټبیی ٦ٻ ضؾیسٴ ثٻ ثبالی 

ضز اؾش٣جب٬ ظائطاٴ ٸ ٲؼبٸضاٴ ٲكٽس ٢طاض زازٺ آٶٽب ؾٽ٭ ٸآؾبٴ اؾز، ایٵ دبض٤ ظیجبی ٲظٯظی ق٧٭ ضا اظ زیط ثبظ ٲٹ

 (1392)احٳس ضيب ؾالٲی،اؾز.

٦ٹټؿٷ٫ی زض حبٮی زض حب٬ اٶؼبٰ اؾز ٦ٻ ټٱ ا٦ٷٹٴ ایٵ ٲؼٳٹٖٻ  ٪طزق٫طی َطح ثعض٨ سٹؾٗٻ ٲؼٳٹٖٻ سٟطیحی

ز ٸ ثركی اظ ػبزٺ ٦ٳطثٷسی ٲكٽس ٦ٻ ػبزٺ آؾیبیی ٶیع ٶبٲیسٺ ٲی قٹز، اظ ٦ٷبض زض ٲؼبٸضر ثبٞز قٽطی ٢طاض ٪طٞشٻ اؾ

 اضايی آٴ ٲی ٪صضز.

ټ٧شبض دیف ثیٷی ٸ ٲُبٮٗبر آٴ سٹؾٍ ٲكبٸض اٶؼبٰ قسٺ اؾز ثب اػطای ثرف ٸؾیٗی اظ  100ایٵ َطح ٦ٻ زض ٸؾٗز 

ػطای ثرف ټبی زی٫ط زاضز. زض َطح سٹؾٗٻ َطح ټبی زاٲٷٻ قٳبٮی ٦ٹٺ ټب، چكٱ ثٻ آیٷسٺ ای ٲٷحهط ثٟطز زض ٲٷ٣ُٻ ثب ا

ټبی ټٟش٫بٶٻ ضا دیف ثیٷی ٦طزٺ اؾز ٦ٻ ٖجبضسٷس اظ: ثب٘ دصیطایی، ثب٘ ٞطټٷ٫ی، ثب٘ ؾٷ٫ی، ثب٘ ایٵ ٲؼٳٹٖٻ، ٲكبٸض َطح، 

ؼبز زضیبچٻ ٲهٷٹٖی ٸ ػعیطٺ دطٶس٪بٴ زض ٲیبٴ آٴ، احساص ثب٘ ٲٹظٺ ثب٘ َجیٗی، ثب٘ آضاٲ٫بٺ، ثب٘ ٸضظقی ٸثب٘ سٟطیحی ای

َجیٗی ثب ٢طاض٪طٞشٵ اٶٹأ حیٹاٶبر زض آٴ، ایؼبز ضؾشٹضاٴ ټبی ٲرشٯٝ ثط ٞطاظ ٦ٹٺ ٸ ٦ٷبض زضیبچٻ، ؾبذز زٸ ٲؼٳٹٖٻ 

ی اظ ٲؼٳٹٖٻ احساص ضی٭ سٟطیحی زض ضیٷ٩ اَطاٜ ٦ٹٺ ټب ٸ ثٽطٺ ثطزاضبٶٻ ٸ ؾطدٹقیسٺ ٸ ایؼبز ٲؿیط ٲٷٹقٽط ثبظی سبثؿش

قسٺ ٦ٹز٤ ٸآیٷسٺ، َطح ټبی ٢بث٭ ؾطٲبیٻ ٪صاضی ثب ثبظزٺ ٞطاٸاٴ زض ایٵ َطح ثعض٨ اؾز ٦ٻ ثٻ ؾطٲبیٻ ٪صاضاٴ سٹنیٻ 

٢ؿٳز ظیط  7ؾبیز ثٻ سٷبؾت قطایٍ دیطاٲٹٶی ٸزضٸٶی ٦بضثطی ٸذٹاؾشٻ ټبی ٦بضٞطٲب )قٽطزاضی ٲكٽس( ثٻ  ٲی قٹز.

 س٣ؿیٱ قسٺ اؾز : 

 (1392.)احٳس ضيب ؾالٲی،ؾبٮٻ ٦ٻ ثركی اظ ټٹیز قٽط اؾز.  70ب ٢سٲشی اؾشرط ٢سیٳی ث -1

 ثب٘ دصیطایی ثب حّٟ ضٸحیٻ قبز ثبق٫بٺ دصیطایی  -2

 ثب٘ ٞطټٷ٫ی ٸٲٹظٺ ثعض٨ ذطاؾبٴ  -3

 ٲؼٳٹٖٻ ٦ٹز٤  -4

 ظثبٴ ٞبضؾی  ذبٶٻ زٸؾشی ٲٯ٭ آؾیبیی ثب سٹػٻ ثٻ اٶشربة ٲكٽس ثٻ ٖٷٹاٴ دبؾساض -5

 ٦ٹٺ ٪طاٶیشی ثٻ ټٳطاٺ حیٹاٶبر ضټب قسٺ زض زضٺ ٸ ثب٘ دطٶس٪بٴ  ثب٘ ؾٷ٫ی قبٲ٭ زٸ -6

 ثب٘ َجیٗی زضثط٪یطٶسٺ زضیبچٻ َجیٗی ٦ٻ ٲرعٴ آثیبضی زض ٞهٹ٬ ٪طٰ ٶیع ٲی ثبقس.  -7
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 .دالٴ دبض٤ ٦ٹټؿٷ٫ی ٲكٽس.ٲٷجٕ:ایٷشطٶز3-13قٳبضٺٶ٣كٻ 

 

 
 .٧ٖؽ ټٹایی دبض٤ ٦ٹټؿٷ٫ی ٲكٽس .3-٧ٖ10ؽ قٳبضٺ

 Google erthes ٲٷجٕ:
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 پبرن الٍيلت :-3

 1982دبضیؽ، ٞطاٶؿٻ .ؾب٬ ؾبذز :

ایٵ دبض٤ ٖٳٹٲی اظ ٶٓط ؾبذز ثؿیبض َجیٗی ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس ٸ ثٻ ٦ٳشطیٵ اٲ٧بٶبر ٲؼٽع اؾز .ثطٶبٲٻ الٸیٯز ثٻ 

ٲؿبث٣ٻ ایی ثب ٖٷٹاٴ دبض٤ الٸیٯز زض دبضیؽ ثط٪عاض قس ٦ٻ ٲٗٳبضاٴ نبحت  1982نٹضر ػٷ٫ٯی اٶجٹٺ اؾز .زض ؾب٬ 

ٲی چٹٴ دیشط آیعٶٳٵ ،ثطٶبضز چٹٲی ،ضٰ ٦ٹٮٽبؼ ،ضاة ٦طیط ٸ ...زض آٴ قط٦ز ٦طزٶس ٦ٻ َطح ثطٶبضز چٹٲی ضسجٻ اٸ٬ ٶب

 ضا ٦ؿت ٦طز ٸ ثٻ اػطا ضؾیس .

 اظ ٸیػ٪ی ټبی ایٵ َطح :

ذُٹٌ ضاٺ ضاٺ :اثشسایی سطیٵ ٶكبٶٻ ټبی ٦٭ ؾبیز ٦ٻ زاضای ٲحشٹیبر ذبنی ټؿشٷس زض سٗسازی اظ ٶٹاضټبی  -1

 اظ قط٠ ثٻ ٚطة َج٣ٻ ثٷسی ٲی قٹٶس ،اٶٹأ ثب٘ ټب ،ظٲیٵ ټبی ثبظی ٸ ...– ٲٹاظی

 

 
 .دبض٤ الٸیٯز )ذُٹٌ ضاٺ ضاٺ  (.ٲٷجٕ:ضٰ ٦ٹٮٽبؼ3-14ٶ٣كٻ قٳبضٺ

 

قج٧ٻ ټبی ٶ٣ُٻ ایی:ثٻ ٚیط اظ قج٧ٻ ټبی ٶٹاضی ٦ٻ ٶؿجشب زض ٲ٣یبؼ ٦ٹچ٥ ټؿشٷس ٸ زض ٖطو ؾبیز ثب ٞط٦بٶؽ  -2

ټب ،ظٲیٵ ټبی ثبظی ،٦یٹؾ٥ ٞطٸـ ،ٲحسٸزټبی دی٥ ٶی٥ ٸ...٦ٻ سٹظیٕ آٴ ټب ثط  ٲٗیٷی ْبټط ٲی قٹٶس :٦یٹؾ٥

 (204،1387)ضٰ ٦ٹٮٽبؼ ،اؾبؼ ٞطٰ قج٧ٻ ټبی ٶ٣ُٻ ایی زض ٖطو ؾبیز اؾز .
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 .دبض٤ الٸیٯز )قج٧ٻ ټبی ٶ٣ُٻ ایی (.ٲٷجٕ:ضٰ ٦ٹٮٽبؼ3-15ٶ٣كٻ قٳبضٺ 

 

ی دبض٤ ضا سٛصیٻ ٲی ٦ٷس ٸ ثیكشطیٵ ثٽطٺ ثطزاضی زؾشطؾی ٸ چطذف :ؾیؿشٱ زؾشطؾی ٸ چطذف ،سٳبٰ ضٸیسازټب -3

آٴ ټب ضا سًٳیٵ ٲی ٦ٷس .ایٵ ؾیؿشٱ قبٲ٭ زٸ ػعء انٯی اؾز :ثٯٹاض ٸ سٟطػ٫بٺ.ثٯٹاض ٦ٻ اظ قٳب٬ ثٻ ػٷٹة ٦كیسٺ ٲی 

 سٟطػ٫بٺ س٧ٳی٭ ٦ٷٷسٺ ثٯٹاض اؾز ٸ قٷبؾبیی آٴ ټب اظ ټٱ ثٻ قٹز ٸ ٲؿش٣یٳب ثٻ اػعا انٯی ٲٗٳبضی دبض٤ ٸن٭ ٲی قٹز .

ضاحشی اٲ٧بٴ دصیط اؾز .٦ٻ قبٲ٭ :آٲٟی سئبسط ټبی ٦ٹچ٥ ،ؾُٹح اؾ٧یز ،ٲیع قُطٶغ ٸ ...اؾز. )ضٰ ٦ٹٮٽبؼ 

،204،1387) 

 

 

 .دبض٤ الٸیٯز )زؾشطؾی ٸ چطذف (.ٲٷجٕ:ضٰ ٦ٹٮٽبؼ3-16ٶ٣كٻ قٳبضٺ 
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ؾبؼ ٢ٹاٶیٵ ضیبيی ثب الیٻ ٶٽبیی :الیٻ ٶٽبیی سط٦یت اػعا انٯی اؾز ٦ٻ ٲٷحهط ثٻ ٞطز ٸ ثؿیبض ثعض٨ ټؿشٷس ٸ ثطا -4

ی٥ ؾیؿشٱ ٢طاض ٪طٞشٻ اٶس .ٶٓٱ ٶؿجی ٸ ثی َطٞی ؾٻ الیٻ اٸ٬ ،ظٲیٷٻ ایی ضا ثٻ ٸػٹز ٲی آٸضز ،٦ٻ ایٵ اػعا زض ثطاثط آٶٽب 

 (204،1387)ضٰ ٦ٹٮٽبؼ ، ٲٽٱ ٲی قٹٶس .

 

 

 .دبض٤ الٸیٯز )الیٻ ٶٽبیی (.ٲٷجٕ:ضٰ ٦ٹٮٽبؼ3-17ٶ٣كٻ قٳبضٺ 

 

 پبيبى ًبهِ ّب :

 جوَػِ فزٌّگي ٍ هذّجي ضْز اَّاس :عزاحي ه -1

 :آ٢بی ز٦شط ٲحٳس ػٟٗط ذبسٳی1اؾشبز ضاټٷٳب 

 :آ٢بی ز٦شط ٲحٳس حؿیٵ آیز اٮٯٽی 2اؾشبز ضاټٷٳب 

 زاٶكؼٹ :ٚالٲطيب ٶػازی ؾالٲی 

زض ایٵ دبیبٴ ٶبٲٻ ٲؼٳٹٖٻ ٞطټٷ٫ی ٲصټجی ضا ،ٲؼٳٹٖٻ ایی اظ ٞٗبٮیز ټبی ٞطټٷ٫ی ٲطسجٍ ثب ٲٗٷٹیز ٸ ثبٸضټبی ٲطزٰ 

ط )اټٹاظ(زاٶؿشٻ اؾز ٦ٻ ٲؼٳٹٖٻ ٞطټٷ٫ی ٸ ٲصټجی زض ق٧٭ نحیح ذٹز زض ح٣ی٣ز چیعی ػع ی٥ ٲؿؼس ٦ٻ اٮجشٻ قٽ

ٲٷُج١ ثب ٶیبظټبی اٲطٸظی اؾز ضا زاٶؿشٻ اؾز .ایٵ َطح قبٲ٭ ؾٻ ثرف ٖٳٯ٧طزی :ثرف ٲصټجی ٸ ظیبضسی ،ثرف 

 ٞطټٷ٫ی ٸ ثرف سؼبضی ٸ ذسٲبسی 

ٖٯی ثٵ ٲٽعیبض اټٹاظی ،نحٵ ٸ ثؿز ټبی اَطاٜ حطٰ ٸ ټٱ چٷیٵ ٦ٻ ثرف ٲصټجی ٸ ظیبضسی قبٲ٭ حطٰ ٲُٽط 

 ٲؿؼس ٸٲهالی ٲؼٳٹٖٻ اؾز .

 ثرف ٞطټٷ٫ی قبٲ٭ ٦شبثربٶٻ ،ٲٹظٺ ،ٲط٦ع سح٣ی٣بر ٖٯٹٰ اؾالٲی ٸ آٲٟی سئبسط اؾز .
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 ثرف ذسٲبسی ټٱ قبٲ٭ زضٲبٶ٫بٺ ،زاضاٮًیبٞٻ ،ظائط ؾطا ،ثبٶ٥ ٸ ثبظاضچٻ ٦شبة اؾز .

طٞی آضاٲ٫بٺ ټبی اؾالٲی ،انٹ٬ ٸ اػعاء ٲكشط٤ زض ٲٗٳبضی اؾالٲی دطزاذشٻ ٸ ضؾٹٰ ٸ زض ٢ؿٳز ٲصټجی ٸی ثٻ ٲٗ

سسٞیٵ زض اؾالٰ ،ضیكٻ ټبی دیسایف آضاٲ٫بٺ ټبی اؾالٲی ،ٸاغٺ ټبی اؾالٲی آضاٲ٫بٺ ټب ،٢بٮت ٸ ٞطٰ آضاٲ٫بٺ ټبی اؾالٲی 

 ی ٦ٷس .ٸ ٪ٹٶٻ ټبی اثشسایی آضاٲ٫بٺ ټب زض ایطاٴ ضا زض ایٵ َطح ٲُبٮٗٻ ٸ ٲٗطٞی ٲ

 فزٌّگي :–عزاحي هجوَػِ ػجبدي  -2

 اؾشبز ضاټٷٳب :ز٦شط ٸحیس ٢جبزیبٴ 

 اؾشبز ٲكبٸض :ز٦شط ٲٷٹچٽط ٲعیٷی 

 زاٶكؼٹ :ٲٽطاٴ ؾٗیسی 

ًٞبی ٲٗٳبضی زض ؾطظٲیٵ ټبی اؾالٲی زاٶؿز .٦ٻ  ٵزض ایٵ دطٸغٺ ٲؼٳٹٖٻ ټبی ٖجبزی اظ ػٳٯٻ ٲؿؼس ضا ٲٽٱ سطی

ػٽبٴ اظ ػٳٯٻ ٲؿبػس ٖطثی ،ٲؿبػس زٸضاٴ اٲٹیبٴ ،ٖجبؾیبٴ ،ٲؿبػس ٲٛطثی ،ٲؿبػس اثشسا ثٻ ثطضؾی ٲٗٳبضی اؾالٲی زض 

چیٵ ٸ ...ٸ ټٱ چٷیٵ ٲٷبضٺ ټبی ٲرشٯٟی اظ ػٳٯٻ ٲٷبضٺ ټبی اؾالٲی ٚطثی ،ٲٷبضٺ ټبی ټٷسی ،ؾٹضیٻ ایی ،سط٦ی ،ایطاٶی ٸ 

 اٞٛبٶی ضا ثٻ ثطضؾی دطزاذشٻ اؾز .

 ٰ دطزاذشٻ اؾز .17-15ی آٴ ټب ثب ٲؿبػس اٸٮیٻ ٢طٸٴ ٲیبٶی ٸ ٢طٸٴ ٸ ؾذؽ ثٻ ثطضؾی ٲؿبػس ایطاٶی ٸ ثطضؾی سُجی٣

زض ثرف زی٫ط ثٻ ٲُبٮٗٻ  ټٷطټبیی ٲبٶٷس ٦بقی ٦بضی ،٪چجطی ،ذُبَی ٸ ...ٸ ٲٗطٞی چٷس ٶٳٹٶٻ اظ ٲؿبػس ٢سیٱ ٸ 

 ٲٗبنط ضا اٶؼبٰ زازٺ اؾز .

ٻ ٸ حب٬ ٸ ټسٜ اـ ایٵ ثٹزٺ ٦ٻ آٶچٻ زض َطاحی ایٵ ٲؼٳٹٖٻ ٲٽٱ ثٹزٺ اؾز ،٦ٻ زض َطاحی آٴ سُجی٣ی اظ ٪صقش

س٣ٯیس نطٜ اظ ٲٗٳبضی ٪صقشٻ ٶذطزاذشٻ ثٯ٧ٻ ٲٹسیٝ ټبیی اظ ٲٗٳبضی ٪صقشٻ ضا زض الثٻ الی ٦بضـ ثٻ ٶٳبیف ٪صاقشٻ 

 اؾز . 

اظ ٶ٧بر زی٫ط زض َطاحی ایٵ ٲؼٳٹٖٻ ٲی سٹاٴ ثٻ اؾشٟبزٺ اظ ٲسٸ٬ زض َطاحی ٸ اؾشٟبزٺ اظ ٞطٰ ټبیی ذبٮم اقبضٺ 

 اؾشٟبزٺ اظ س٧ٷٹٮٹغی ضٸظ زض ٢بٮت ٲٗٳبضی ؾٷشی ،ؾٯؿٯٻ ٲطاست ًٞبیی ٸ حیبٌ ٲط٦عی ضا اقبضٺ ٦طز .٦طز .ٶ٧شٻ زی٫ط 

 

 ًتيجِ گيزي :

 ٸ ٸیػ٪ی ټبی ٞطټٷ٫ی ثٹٲی.،ٗز ٖٳ٭ ًٞبټبی ٞطټٷ٫ی سحز سبطیط زٸ دبضاٲشط اٶس:حٹظٺ ٸ ٸؾ

ٷ٫ی آٴ ٶبحیٻ اظ ٢جی٭ ظثبٴ ،ٲصټت ٸ ٶٹٔ ٞٗبٮیز ټبی اٶؼبٰ قسٺ زض ٲطا٦ع دػٸټكی ثؿش٫ی ٲؿش٣یٱ ثب ٸیػ٪ی ټبی ٞطټ

ٲیعاٴ ضٞبٺ ا٢شهبزی ٲطزٰ زاضز .اٲب ثٻ َٹض ٦ٯی ًٞبټبی ظیط ضا زض ټط ٲؼٳٹٖٻ ٞطټٷ٫ی ٦ٱ ٸ ثیف ٲی سٹاٴ ٲكبټسٺ ٦طز 

:آٲٟی سبسط ،٦الؼ ټبی ٶ٣بقی ،ٲٹؾی٣ی،٦بٲذیٹسط ،نٷبیٕ زؾشی ،ؾبٮٵ ٶٳبیف ٞیٯٱ ،٦شبثربٶٻ ،ٶ٫بضذبٶٻ )٪بٮطی( ٸ 

 ذسٲبسی ػٷجی اظ ٢جی٭ ثٹٞٻ ،ضؾشٹضاٴ ٸ ًٞبی ثبظ .– ًٞبټبی ضٞبټی

ایٵ ٪ٹٶٻ ًٞبټب ٲحٯی اؾز ٦ٻ زض آٴ ػٹاٴ اظ ی٥ ؾٹ ثٻ ثیبٴ ٸ ٲُطح ٦طزٴ ذٹیف ٸ احؿبؾبر ٸ اٶسیكٻ ټبیف 

ٲی دطزاظز ٸ اظ ؾٹی زی٫ط ثط شذیطٺ ٞطټٷ٩ ٲٯی ٲی اٞعایس ٮصا ایٵ ٲطا٦ع ثبیس ثٻ َٹض ټٳٻ ػبٶجٻ زض ثط اٶ٫یرشٵ ضٸحیٻ 

 ٝ ٸ اثسأ ٸ ذال٢یز زض ػٹاٶبٴ ٲٹطط ثٹزٺ ٸ دیف اظ ټط ثٷبی زی٫طی ٶٳبز ٞطټٷ٩ حٹظٺ ٶٟٹش ذٹز ثبقس.٦ك
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 چْبرم : هجبًي عزاحي استبًذارد ّب ٍ ثزًبهِ فيشيىيفصل 
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 هطْذ:

ٹض ٲی ثبقس. ٲكٽس اظ ٶٓط ٲكٽس ثعض٪شطیٵ ٲط٦ع قٽطی زض ٲٷ٣ُٻ قط٠ ایطاٴ ٸ دؽ اظ سٽطاٴ، دطػٳٗیز سطیٵ قٽط ٦ك

٦یٯٹٲشط ٸ  120% اظ ٲؿبحز ٦٭ اؾشبٴ ذطاؾبٴ اؾز ثٻ َٹض اؾبؾی اظ زضٺ ٦كٝ ضٸز ثٻ َٹ٬ 6ػٛطاٞیبیی زض ثطزاضٶسٺ 

٦یٯٹٲشط زض ػٽز قٳب٬ ٚطثی ثٻ ػٷٹة قط٢ی ٦كیسٺ قسٺ اؾز ٦ٻ اظ قٳب٬ ثٻ ٦الر ٶبزضی اظ ٚطة ثٻ  15-20ثٻ ٖطو 

)زٞشط آٲبض ٸ زاقشٻ ٸ اظ قٳب٬ ٸ ػٷٹة سٹؾٍ زٸ ضقشٻ ٦ٹٺ ٲٹاظی ٲحهٹض قسٺ اؾز.٢ٹچبٴ ٸ اظ قط٠ سب ؾطذؽ ازاٲٻ 

 (1389اَالٖبر ذطاؾبٴ ضيٹی ،

قٽط ٲكٽس ثٻ زٮی٭ ٸػٹز ٲط٢س ٲُٽط حًطر اٲبٰ ضيب )ٔ( ، ی٧ی اظ ٲٽٱ سطیٵ ظیبضس٫بٺ ټبی قیٗیبٴ ٸ ؾبالٶٻ دصیطای 

 (1387)ؾبٮٷبٲٻ آٲبضی ٲكٽس،ټبی اؾالٲی ػٽبٴ اؾز.ٲیٯیٹٴ ٶٟط ظائط اظ ؾطاؾط ایطاٴ ٸ ؾبیط ٦كٹض 13ثیف اظ 

ظیبضسی ثٹزٴ قٽط ٲكٽس ٸ ٲطاػٗٻ ؾبالٶٻ ٲیٯیٹٴ ټب ظٸاض، سٳط٦ع ٞٹ٠ اٮٗبزٺ اٶٹأ ٞٗبٮیز ټبی سؼبضی، ذسٲبسی ٸ 

ازاضی ضا زض ایٵ قٽط ثبٖض قسٺ اؾز. ایٵ ٸیػ٪ی اططار ٢بث٭ سٹػٽی زض ٦ٯیٻ قئٹٴ ا٢شهبزی ٸ اػشٳبٖی قٽط زاقشٻ ٸ 

ٲكٽس ضا زض ٲ٣بیؿٻ ثب سٳبٲی ٲطا٦ع قٽطی ٲٷ٣ُٻ قٳب٬ قط٢ی ٦كٹض ثطػؿشٻ ٸ ٲشٳبیع ؾبذشٻ اؾز. ٶ٫بټی ثٻ آٲبض  قٽط

 ٲٹػٹز زض ٲٹضز ٲكٽس، ٲٹ٢ٗیز ٸیػٺ ایٵ قٽط ضا زض ا٢شهبز اؾشبٴ ٸ زض ٦٭ ٦كٹض ثٻ ذٹثی ٶٳبیبٴ ٲی ؾبظز.

ٸٴ ٶٟز ٦كٹض ضا سٹٮیس ٦طزٺ اؾز ٸ ؾٽٱ زضنس اظ سٹٮیس ذبٮم زاذٯی ثس ¼قٽط ٲكٽس ٶعزی٥ ثٻ  1375زض ؾب٬ 

زضنس اظ ٦٭ قبٚٯیٵ  26زضنس ثٹزٺ اؾز )٢بث٭ سٹػٻ اؾز ٦ٻ  3/434قٽط ٲكٽس اظ ٲؼٳٹٔ سٹٮیس ٶبذبٮم زاذٯی اؾشبٴ 

زضنس ٸ اظ  8/2اؾشبٴ ذطاؾبٴ زض ایٵ قٽط ٞٗبٮیز زاضٶس(. زض ټٳیٵ ؾب٬ ؾٽٱ ػٳٗیشی ایٵ قٽط اظ ٦٭ ػٳٗیز ٦كٹض 

زضنس ثٹزٺ اؾز. ایٵ اض٢بٰ ثیبٶ٫ط ٶ٣ف ٸ اټٳیز ٞطا ٲٷ٣ُٻ ای ایٵ قٽط زض ا٢شهبز ٲٯی اؾز. 28اظ ػٳٗیز اؾشبٴ ٦ٳشط 

ټٳچٷیٵ ثطضؾی ض٢ٳٽبی ثبال ٸظٴ ٸ زضػٻ اټٳیز قٽط ٲكٽس ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٢ُت سٹؾٗٻ ٸ ٲحط٤ ا٢شهبزی اؾشبٴ ذطاؾبٴ 

 ٶكبٴ ٲی زټس.

ی قٽط ٞطاسط اظ ض٢ٱ ټبی ٲكبثٻ ثطای اؾشبٴ ٸ ٦٭ ٦كٹض ٪ٟشٷی اؾز ٦ٻ اضظـ اٞعٸزٺ ؾطاٶٻ زض سٳبٲی ثركٽبی ا٢شهبز

زضنس ثیف اظ ض٢ٱ ٲكبثٻ زض ٦٭ اؾشبٴ ٸ زض ثرف نٷٗز  17اؾز. چٷبٶچٻ ؾطاٶٻ اضظـ اٞعٸزٺ ٦كبٸضظی زض قٽط ٲكٽس 

 (1390ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ،) زضنس ثیف اظ ؾطاٶٻ ٦٭ اؾشبٴ ذطاؾبٴ اؾز. 64ایٵ ؾطاٶٻ 

 % اظ ٦٭ ٦بض٪بٺ ټبی ثعض٨ ٸ نٷٗشی اؾشبٴ ذطاؾبٴ زض قٽط ٲكٽس ٢طاض زاضز.5يٳٷب ثبیس سٹػٻ زاقز ٦ٻ 

ٽٷسؾیٵ ٲكبٸض )ٲ زض ثرف ذسٲبر ٸیػ٪ی ٸ ػبی٫بٺ ٶؿجی قٽط زض ا٢شهبز ٲٯی ٸ ٲٷ٣ُٻ ای ثبضظسط زیسٺ ٲی قٹز.

 (اٴظٲٽطا

حیض ذسٲبر  سٳط٦ع ػٳٗیز زض حٹظٺ ٶٟٹش قٽط ٲٹ٢ٗیز ظیبضسی ٸ سٹضیؿشی قٽط زض ٦٭ ٦كٹض ٸ ٲط٦عیز آٴ اظ

ازاضی، آٲٹظقی ٸ ثٽساقشی اظ ی٥ ؾٹ ٸ ؾٽٹٮز اضسجبٌ ٸ ٸؾٗز ثبظاض ٲكٽس اظ ؾٹی زی٫ط ٲٹػت اضس٣بء ػبی٫بٺ 

ثبظزټی ٶبذبٮم ؾطاٶٻ ثرف ذسٲبر زض قٽط ٲكٽس  1375ذسٲبسی قٽط زض ا٢شهبز ٦كٹض ٸ ذطاؾبٴ قسٺ اؾز. زض ؾب٬ 

ټعاض ضیب٬ ثٹزٺ اؾز. زض حبٮی٧ٻ ایٵ ض٢ٱ زض اؾشبٴ  7/310 ټعاض ضیب٬ )ثٻ ٢یٳز طبثز( ٸ زض ٦٭ ٦كٹض 363ٶعزی٥ ثٻ 

ټعاض ضیب٬ ثٹزٺ اؾز ٦ٻ ثٻ زضؾشی ثبالسط ثٹزٴ سٹٮیس ٶؿجی ایٵ ثرف زض قٽط ٲكٽس ضا زض ٲ٣بیؿٻ ثب ٦كٹض  3/264ذطاؾبٴ 

 (1379)ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ، ٸ اؾشبٴ ٶكبٴ ٲی زټس.
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ثزرسي ّبي جوؼيتي ضْز هطْذ

 اى رضذ آى:تؼذد جوؼيت ٍ هيش

ثط اؾبؼ ؾطقٳبضی ٖٳٹٲی ٶٟٹؼ ٸ ٲؿ٧ٵ زض ؾب٬ ټبی ٪صقشٻ، اَالٖبر ظیط اظ ػٳٗیز قٽط ٲكٽس ثٻ زؾز آٲسٺ   

 اؾز:

 جوؼيت )ًفز( سبل

1335 241989 

1345 409616 

1355 667770 

1365 1463507 

1375 2163580 

 ػٳٗیشی قٽط ٲكٽسٲبذص: ٲُبٮٗبر 1375-1335.ٲیعاٴ ػٳٗیز قٽط ٲكٽس اظ ؾب٬  4-1ػسٸ٬

 

زضنس زض ؾب٬ ثٹزٺ اؾز )ایٵ  18/6( ثٻ َٹض ٲشٹؾٍ 1345-85ؾبٮٻ ) 40ٲیعاٴ ضقس ػٳٗیز قٽط ٲكٽس زض ایٵ زٸضٺ 

 ثٹزٺ اؾز(. 73/4ٶؿجز زض قٽط سٽطاٴ زض ټٳیٵ زٸضٺ 

 رضتِ ّبي صٌبيغ دستي هَجَد در استبى خزاسبى
 )ظیط اٶساظټب )٢بٮی، ٪ٯیٱ، ٶٳس ٸ ٪یٹٺ 

 ثبٞی، ثط٤ ثبٞی، اثطیكٱ ثبٞی، ٶٹاض ثبٞی ٸ چبزض قت ثبٞی( ٲٷؿٹػبر )ػبػیٱ 

 )ضٸزٸظی ټبی ؾٷشی )ؾطٲٻ زٸظی، چٽ٭ س٧ٻ زٸظی، ؾٹظٴ زٸظی ٸ ؾ٧ٻ زٸظی 

 )ؾٟب٬ ٸ ؾطاٲی٥ )ؾٟبٮ٫طی، ؾطاٲی٥ ٸ ٦بقی ؾٷشی 

 )قیكٻ )ٶ٣بقی ضٸی قیكٻ، سطاـ قیكٻ ٸ آیٷٻ ٦بضی 

 ٲؼؿٳٻ ٸ سٷسیؽ چٹثی( ؾبذز ؾبظټبی ؾٷشی، نٷبیٕ زؾشی چٹثی )ٲٗط٠ چٹة، ٲٷجز ٦بضی، ذطاَی چٹة ،

 ٲكج٥ ٦بضی چٹة، ٶبظ٤ ٦بضی چٹة ٸ ؾٹذز ضٸی چٹة(

 )نٷبیٕ زؾشی ٞٯعی )٢ٯٳعٶی ضٸی ٞٯع، ٲٯیٯٻ ٦بضی، اٞعاض ٞٯعی، ؾبذز ظیٹض آالر، ٲجٷب ٦بضی ٸ ٲكج٥ ٦بضی 

 ٢ٯٳعٶی ضٸی ؾٷ٩ ٸ سٹٮیسار ؾٷ٫ی )سطاـ ؾٷ٩ ټبی ٢یٳشی قبٲ٭: ٞیطٸظٺ سطاقی ٸ ٣ٖی١ سطاقی، حؼبضی ؾٷ٩ ،

 ٲٹظائی٥ ؾٷ٩(

 )ثبٞشٻ ټبی ٪یبټی )ؾجس ثبٞی، اضٚٹاٴ ثبٞی ٸ حهیط ثبٞی 

 )ٰسٹٮیسار دٹؾز ٸ چطٰ )چبضٸ٠ زٸظی، دٹؾشیٵ زٸظی، سٹٮیسار س٧ٳیٯی چطٰ ٸ ٶ٣بقی ضٸی چط 

 )نٷبیٕ زؾشی ٲؿشٓطٞٻ )ٶ٫بض٪طی ٸ سصټیت 

 )ٷبیٕ زؾشی ٸ ٪طزق٫طی  اؾشبٴ ذطاؾبٴ ضيٹی،ناص ٞطټٷ٫ی ٸ ط)ازاضٺ ٦٭ ٲی ؾبیط نٷبیٕ زؾشی )٪یٹٺ زٸظی 

1390) 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 هطخصبت ولي ًبحيِ عزلجِ:

زض زاٲٷٻ قٳبٮی ضقشٻ ٦ٹٺ ثیٷبٮٹز ٸا٢ٕ زض ٚطة ٸ ػٷٹة ٚطة قٽطؾشبٴ ٲكٽس زضٺ ټبی ثب نٟب ٸ ؾط ؾجعی ٸػٹز 

ٸا٢ٕ قسٺ اٶس ٶٳٹٶٻ  زاضز. زضٺ ټبی ظیجبی ٲبیبٴ، زټجبض ٸ ػبٚط٠ ٦ٻ زاضای ثبٚبر ٲیٹٺ ظیبزی ټؿشٷس ٸ زض ثرف َط٢جٻ

 ټبیی اظ ایٵ زضٺ ټب ټؿشٷس.

زضٺ ٲبیبٴ قبٲ٭ ضٸؾشبټبی اظٚٷس ، ٲبیبٴ ٖٯیب، ٲبیبٴ ٸؾُی، ٲبیبٴ ؾٟٯی، ٸ حهبض ثٹزٺ ٸ اضايی ٦كبٸضظی ٸ ثب٘ ټبی 

 ٲیٹٺ آٴ سٹؾٍ آة ضٸزذبٶٻ ٲبیبٴ آثیبضی ٲی قٹز.

 ز ٦ٻ اظ آة ضٸزذبٶٻ ػبٚط٠ اؾشٟبزٺ ٲی ٦ٷٷس.سض ٸ قٽط َط٢جٻ اؾٷزضٺ زټجبض قبٲ٭ ضٸؾشبټبی ػبٚط٠، ٖٷجطاٴ، ٶ٣

ضٸؾشبټبی ٲص٦ٹض ػعء سٟطیح٫بټٽبی قٽط ٲكٽس ټؿشٷس ٸ زض سٳبٰ ایبٰ ؾب٬ ثٻ ٸیػٺ زض ٞه٭ ټبی ثٽبض ٸ سبثؿشبٴ 

ػٳٗیز ظیبزی ضا دصیطا ٲی ثبقٷس. ضٸزذبٶٻ ٪ٯؿشبٴ اظ ثٻ ټٱ دیٹؾشٵ ؾٻ قبذٻ ٲبیبٴ، زټجبض ٸ ػبٚط٠ زض ٶعزی٥ ضٸؾشبی 

٦یٯٹٲشط ٲطثٕ ضا زض ٲح٭ ثٷس ٪ٯؿشبٴ ػٳٕ  302ٸػٹز آٲسٺ اؾز ٸ آثٽبی ؾُحی حٹيٻ آثطیعی ثٻ ٸؾٗز حهبض ثٻ 

 (1390)ازاضٺ ٦٭ ٲیطاص ٞطټٷ٫ی ٸ نٷبیٕ زؾشی ٸ ٪طزق٫طی  اؾشبٴ ذطاؾبٴ ضيٹی ، آٸضی ٲی ٦ٷس.

حطاٞی نطٜ آثیبضی ٲیٯیٹٴ ٲشط ٲ٧ٗت زض ؾب٬ اؾز ٦ٻ ثٻ ٸؾیٯٻ ٶٽطټبی اٶ 32آٸضز ٲشٹؾٍ ؾبالٶٻ ضٸزذبٶٻ حسٸز 

ثب٘ ټبی زضٺ ټبی ٲص٦ٹض ٲی قٹز ٸ ٣ٍٞ زض ٲٹا٢ٕ ؾیالثی ثٹزٴ، آة ٲبظاز زض دكز ثٷس یب ثٽبض اؾز ٦ٻ ثٻ ٸاؾُٻ ظیبزی 

 آة ٸ ػطیبٴ ؾیالة ټبی قسیس آة ٸاضز ثٷس ٲی قٹز ٸ زض ؾب٬ ټبی دط آة زضیبچٻ ثٷس سب اٸاذط سبثؿشبٴ ٶیع دطآة اؾز.

 (1370،53)ٸالیشی،

 

 : يًظز گزدضگز عزلجِ اس
زض ٲٹضز سٗساز ثبظزیس ٦ٷٷس٪بٴ اظ َط٢جٻ اَالٔ ز٢ی٣ی زض زؾز ٶیؿز اٲب ثط اؾبؼ ثطآٸضز ٲكبٸضیٵ َطح ټبزی َط٢جٻ 

ټعاض ٶٟط زض ضٸظ ثطآٸضز قسٺ اؾز ٦ٻ ظٲبٴ سٹ٢ٟی ثطاثط ی٥ ثطای ټط  100اٮی  50آٲبض ایٵ ثبظزیس ٦ٷٷس٪بٴ زض حسٸز 

 ی٥ اظ آٶٽب زض ٶٓط ٪طٞشٻ قسٺ اؾز.

% اظ ٦٭ ظٸاض ٸضٸزی ثٻ ٲكٽس 28آٲبضټبی ٲحٯی ٦ٻ سٹؾٍ ٞطٲبٶساضی َط٢جٻ اضائٻ قسٺ حب٦ی اظ آٴ اؾز ٦ٻ حسٸز 

ٲیٯیٹٴ ٶٟطی ظائطاٴ ٸ ٲؿبٞطیٷی ٦ٻ زض ؾب٬ ٸاضز ٲكٽس ٲی قٹٶس،  12اظ ایٵ ٲٷ٣ُٻ ثبظزیس ٲی ٦ٷٷس ٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ػٳٗیز 

ٶٟط زض ضٸظ  9200ټعاض ٶٟط زض ؾب٬ ٲی ثبقس ٦ٻ ثٻ َٹض ٲشٹؾٍ  360ٲیٯیٹٴ ٸ  3ٲی سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ سٗساز ثبظزیس ٦ٷٷسٺ 

اؾز. اٲب ایٵ ٦٭ ػٳٗیز ٪طزق٫طاٴ ٶیؿز ثٯ٧ٻ ؾب٦ٷیٵ ٲكٽس ضا ٶیع ثبیس ثٻ ایٵ ػٳٗیز ايبٞٻ ٦طز ٦ٻ ثٻ ذهٹل زض 

ط ٲی ثبقٷس. ضٸظټبی سُٗی٭ سبثؿشبٴ ؾی٭ ٖٓیٱ ػٳٗیز اظ ؾبٖبر اٸٮیٻ ضٸظ سب ؾبٖبر دبیبٴ قت زض حب٬ سطزز زض ایٵ ٲؿی

% ػٳٗیز ٲكٽس ٶیع زض ؾب٬ ی٥ ثبض ثٻ ایٵ ٲٷ٣ُٻ ثیبیٷس ػٳٗیز ثبظزیس ٦ٷٷسٺ اظ َط٢جٻ زض َی 28ا٪ط زض ٶٓط ث٫یطیٱ ٦ٻ 

)ازاضٺ ٦٭ ٲیطاص ٞطټٷ٫ی،نٷبیٕ  ٶٟط زض ضٸظ ذٹاټس ثٹز. 10740ټعاض ٶٟط ذٹاټس ضؾیس ٦ٻ ٲٗبز٬  920ٲیٯیٹٴ ٸ  3ؾب٬ ثٻ 

 (1390يٹی ،زؾشی ٸ٪طزق٫طی اؾشبٴ ذطاؾبٴ ض

ػٳٗیز ثبظزیس ٦ٷٷسٺ زض َٹ٬ ؾب٬ ی٧ٷٹاذز ٶیؿز ٸ ثیكشط آٴ ٲطثٹٌ ثٻ ضٸظټبی سبثؿشبٴ ٸ ثركی اظ ثٽبض ثٹزٺ اؾز 

اٮی  50ٸ زض ث٣یٻ ؾب٬ ٣ٍٞ زض ضٸظټبی سُٗی٭ یب اٶجٹٺ ػٳٗیز ثبظزیس ٦ٷٷسٺ ٲٹاػٻ ټؿشیٱ، ثٷبثطایٵ ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس سٗساز 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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)ازاضٺ  ټعاض ٶٟط زض ضٸظ اؾز. 12اٮی  10ع ٪طزق٫طی ثٹزٺ ٸ ٲیبٶ٫یٵ ؾبالٶٻ زض حس ټعاض ٶٟطی ٲطثٹٌ ثٻ ضٸظټبی اٸ 100

 (٦1390٭ ٲیطاص ٞطټٷ٫ی،نٷبیٕ زؾشی ٸ٪طزق٫طی اؾشبٴ ذطاؾبٴ ضيٹی ،

 :ثزرسي خصَصيبت جغزافيبيي ٍ ضٌبخت ٍيضگي ّبي غبلت هحيغي در هٌغمِ ٍيالضْز

اَطاٜ آٴ قبٲ٭ زضیبچٻ ٸ٦ی٭ آثبز، زضیبچٻ ثٷس ٪ٯؿشبٴ، سذٻ  ٲحسٸزٺ اضايی ٸیالقٽط ٸ دشبٶؿی٭ ټبی ٸیػٺ َجیٗی زض

ٶهٹح آثبز ٸ ... اظ ػٳٯٻ ًٞبټب ٸ اٲ٧بٶبر ثب اضظـ زض ٲؼبٸضر ٲكٽس ثٹزٺ ٦ٻ ٲشبؾٟبٶٻ زض حب٬ حبيط ثٻ زٮی٭ ٞكبض 

ٹزی سٹؾٗٻ قٽطی زض ٲكٽس اظ ی٥ َطٜ ٸ ٶٓبضر ٦بٞی ٸ ٶجٹز َطح یب ثطٶبٲٻ ٲهٹة اظ َطٜ زی٫ط قسیسا ضٸ ثٻ ٶبث

 (NJ 40-16 ,1369:،1:250000.)ٶ٣كٻ سٹدٹ٪طاٞی ٲكٽس اؾز ٸ ٶیبظٲٷس حٟبْز ٲی ثبقس.

زضنس ٲی  3سب   2قیت ٖٳٹٲی ٸ ٚبٮت ظٲیٵ زض ٲحسٸزٺ َطح اظ ؾٳز ػٷٹة ٚطثی ثٻ قٳب٬ قط٢ی ٸ حسٸزا ثیٵ 

 20سب  10ٸ حسٸزا ثیٵ  ثبقس. ټٳچٷیٵ قیت ظٲیٵ زض ٲؼبٸضر ضٸزذبٶٻ ٸ٦ی٭ آثبز )قط٠ ٲحسٸزٺ َطح( ٶؿجشب ثبال ثٹزٺ

زضنس ٲشٛیط اؾز. ثط اؾبؼ ٶشبیغ ٲُبٮٗبر ػٛطاٞیبیی ٸ ا٢ٯیٳی ٲهٹة قٽط ٲكٽس، ٲحسٸزٺ اضايی ٸیالقٽط ثٻ ٮحبِ 

س٣ؿیٳبر ٦الٴ ا٢ٯیٳی زض ٪طٸٺ ا٢ٯیٱ ٲسیشطاٶٻ ای ٪طٰ ٸ ذك٥ ٸا٢ٕ اؾز. زض ایٵ ا٢ٯیٱ قطایٍ آة ٸ ټٹایی ثٻ نٹضر 

ٲی ثبقس.  200سب  150بی ټٹا زض ؾطزسطیٵ ٲبٺ ؾب٬ ظیط نٟط ٸ يطیت ذك٧ی آٴ ثیٵ ٲٗشس٬ ثٹزٺ ٸ ٲیبٶ٫یٵ حسا٢٭ زٲ

ټٳچٷیٵ ٲُبث١ ٶشبیغ انٯی ٲُبٮٗبر ا٢ٯیٱ قٽط ٲكٽس ٲٽٳشطیٵ ٶ٧بر انٯی زض ذهٹل ػٳٗجٷسی ٸيٗیز ا٢ٯیٱ قٽط 

 ٲكٽس ثٻ قطح ظیط اؾز:

 سبثؿشبٴ ثحطاٶی سط اؾز.دبئیٵ ثٹزٴ زٲبی ټٹا زض ظٲؿشبٴ ٶؿجز ثٻ ثبال ثٹزٴ زٲبی ټٹا زض  -اٮٝ

 ثطاثط ٶیبظ ثٻ ؾطز ٦طزٴ آٶٽب اؾز. 6ٶیبظ ثٻ ٪طٰ ٦طزٴ ًٞبټبی زاذٯی ثیف اظ  -ة

زض سبثؿشبٴ ٲی سٹاٴ ثب اٞعایف ضَٹثز ثٻ ټٹا زٲبی آٴ ضا زض حس آؾبیف اٶؿبٴ سٗسی٭ ٶٳٹز اٲب زض ظٲؿشبٴ ٪طٰ  -ع

 یط ٶیؿز.٦طزٴ ټٹا ثُٹض َجیٗی )ثب اؾشٟبزٺ اظ سبثف آٞشبة( اٲ٧بٴ دص

 سٹػٻ ثٻ ػٽز ٸظـ ثبز زض ٲبټٽبی ؾطز حبئع اټٳیز ٲی ثبقس. -ز

 قطایٍ ټٹا زض ضٸظټبی ظٲؿشبٴ ثهٹضر ٪طٰ ثٹزٺ ٸ زض قجٽب ٲُٯٹة ٲی ثبقس. -ٺ

 ٲٹا٢ٕ ٪طٰ ؾب٬ ٲحسٸزٺ ی ٦ٹچ٧ی اظ ٦٭ ٲٹا٢ٕ ؾب٬ ضا سك٧ی٭ ٲی زټٷس. -ٸ

 ټٳؼٹاض ثب ٲحسٸزٺ اضايی ٸیالقٽط ٞبن٭ ٸٹاضو ٲٽٱ َجیٗی ثالٖزض ذهٹل قٷبذز ٸیػ٪ی ټبی ٚبٮت ٲحیٍ ٸ 

الظٰ ثٻ سٹيیح اؾز ٦ٻ ٲٽٳشطیٵ ٖٷبنط قبذم َجیٗی زض ایٵ ٲحسٸزٺ ٖٳسسب قبٲ٭ دبض٤ ٸ٦ی٭ آثبز، زضیبچٻ ثٷس 

 ٪ٯؿشبٴ ٸ سذٻ ٶهٹح اثبسذٻ قطح سٹيیحبر ٲی ثبقس:

ٍ اٮ٣ٗط ثیٵ زضٺ ٸ ضٸزذبٶٻ ای دبض٤ ٸ٦ی٭ آثبز اظ ػٳٯٻ زضٺ ټبی ٲٷكٗت قسٺ اظ ضقشٻ ٦ٹټٽبی ثیٷبٮٹز اؾز. زض ذ

ػطیبٴ زاضز ٦ٻ ًٞبی ؾجع ٸ٦ی٭ آثبز ٶیع زض ٦ٷبضٺ آٴ ق٧٭ ٪طٞشٻ اؾز. ثؿشط ضٸزذبٶٻ ٸ٦ی٭ آثبز زض اٲشساز ذٹز ثٻ 

ذٍ اٮ٣ٗط ثب٘ ٸ٦ی٭ آثبز ٦ٻ  ټبی قط٢ی ٪یطز. ثسٶٻ ؾٳز قٳب٬ ٖطیى سط قسٺ ٸ زض اٲشساز آٴ ٸ٦ی٭ چٽ٭ یعز ق٧٭ ٲی

اضز، اضسٟبٖبسی اؾز ٦ٻ سب ٢ؿٳز ټبی ػٷٹثی سط ٦كیسٺ قسٺ اٶس ٸ ثب اٲشساز ذٹز ثٻ ضقشٻ ٦ٹٺ ضٸزذبٶٻ زض آٴ ػطیبٴ ز

ټبی ثیٷبٮٹز ٲشه٭ ٲی قٹٶس. ق٧٭ َجیٗی ایٵ اضسٟبٖبر زض ٢ؿٳز ټبی ػٷٹثی زض ثب٘ ٸ٦ی٭ آثبز ثٻ نٹضر زټٷٻ ثبضی٧ی 

سبثٯٹټبی ٶهت قسٺ سٹؾٍ قط٦ز ٲح٭ احساص ثٷس ٪ٯؿشبٴ ٸ زضیبچٻ دكز آٴ ٲی ثبقس. َج١ اَالٖبر ٲٷسضع زض 

 (200:1370)زضٸیف ظازٺ، ٲشط اؾز. 20ؾٽبٲی آة ٲٷ٣ُٻ ای ذطاؾبٴ ثب حطیٱ ضٸزذبٶٻ ٸ٦ی٭ آثبز اظ ثؿشط آٴ حسٸز 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

61 

 

ٲٽٳشطیٵ ٸیػ٪ی َجیٗی زض ٲٷ٣ُٻ ٸیالقٽط ٸ َط٢جٻ زضیبچٻ دكز ثٷس ٪ٯؿشبٴ ٲی ثبقس الظٰ ثٻ سٹيیح اؾز ٦ٻ 

اظ ػٳٯٻ ٲٹ٢ٹٞبر اٲبٰ ضيب)ٔ( اؾز. اضسٟبٔ سبع ثٷس  ثٷسسیٳٹضی اؾز. ټٳچٷیٵ ایٵ  ؾبذشٳبٴ ثٷس ٪ٯؿشبٴ ٲطثٹٌ ثٻ زٸضٺ

ٲشطی اظ ؾُح زضیب اؾز. زض حب٬ حبيط زضیبچٻ دكز ثٷس ٪ٯؿشبٴ ٸ  1190ٲشط اؾز ٸ ٲٹ٢ٗیز ثٷس ٶیع زض اضسٟبٔ  23ٲٗبز٬ 

 ٞهٹ٬ دط آة ٲی ثبقس. ًٞبټبی زضذش٧بضی قسٺ اَطاٜ آٴ ٲح٭ سٟطیح اټبٮی قٽط ٲكٽس ٸ ظائطیٵ ثٻ ٸیػٺ زض

ټ٧شبض زض ٢ؿٳز ٲٷشٽی  3/2سذٻ ٶهٹح آثبز اظ زی٫ط قبذم ټبی ٲٽٱ َجیٗی ایٵ ٲٷ٣ُٻ ٲی ثبقس ٦ٻ ثب ٲؿبحز حسٸز 

 (1:250000،1381.)ؾبظٲبٴ ظٲیٵ قٷبؾی ٦كٹض ،ٶ٣كٻ  .اٮیٻ ػٷٹة ٚطثی ٲحسٸزٺ َطح ٸیالقٽط ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز

 

 :ثزرسي جوؼيت 
ٲٹ٢ٗیز ٲ٧بٶی ذٹز، زاضای زٸ ٖٳٯ٧طز ٲشٟبٸر ٲی ثبقس. ٖٳٯ٧طز اٸ٬ قبٲ٭ ثبٞز ضٸؾشبیی ثبٞز ٸیالقٽط ثب سٹػٻ ثٻ 

ٸ ؾ٧ٹٶز زائٳی ػٳٗیز ٸ ٖٳٯ٧طز زٸٰ قبٲ٭ ثبٞز ثب٘ ٸیالیی ٸ ٲطا٦ع سٟطیحی ثب ؾ٧ٹٶز ٚیط زائٳی اٞطاز اؾز. اظ ایٵ 

سب  2500ٳٗیز زائٱ ٸیالقٽط ثطاثط ثب ضٸ زض ٲحبؾجٻ ػٳٗیز آیٷسٺ ایٵ ٲٷ١ُ، ایٵ زٸ ٖٳٯ٧طز ثبٞز ٲال٤ ٖٳ٭ ثٹزٺ ٸ ػ

ٶٟط  4800سب  4300ٶٟط ثطآٸضز ٪طزیسٺ ٦ٻ سٗساز ٦٭ ػٳٗیز ثطاثط ثب  1800ٶٟط ٸ ػٳٗیز ٚیط زائٱ آٴ ثبٮٙ ثط  3000

 (1375،1376 ٲط٦عآٲبضایطاٴ )ٸظاضر ٦كٹض، ذٹاټس ثٹز.

 

 :ثٌذ گلستبى
ثب ٲك٧الر ٦ٱ آثی ٲٹاػٻ ثٹزٺ ٸ ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ ضٸـ ایطاٶیبٴ اظ زیطثبظ ثٻ ٖٯز ٢طاض ٪طٞشٵ زض ٲٷ٣ُٻ ٶیٳٻ ذك٥ 

ټبی ٲرشٯٝ ٲٽبض آة ضا سٹؾٗٻ زازٺ اٶس. زض ٦كٹض ٲب ث٣بیبی آطبض ٲٽبض آة زض ثؿیبضی اظ ٶ٣بٌ ثط ػبی ٲبٶسٺ ٦ٻ حشی 

ظٲیٵ ثطذی اظ آٶٽب ټٷٹظ ثٻ ٦بض ذٹز ازاٲٻ ٲی زټٷس ٢ٷبر ټبی احساص قسٺ زض ایطاٴ ٦ٻ َٹ٬ آٶٽب ٲؼٳٹٖب ثٻ ٞبنٯٻ ٦طٺ 

٦ٹقی ٸ ػسیز ٶیب٦بٴ ٲب زض اؾشحهب٬  سب ٲبٺ ٲی ضؾس ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٧ی اظ ٖؼبیت ٦طٺ ظٲیٵ ٲُطح ټؿشٷس ٶكبٶ٫ط ؾرز

آة ٲی ثبقس. ؾسټبی ٲرشٯٟی ٦ٻ ثب ٲ٣بنس ٪ٹٶب٪ٹٴ شذیطٺ ای ٲٽبض ؾی٭ ٸ سٛصیٻ آة ظیطظٲیٷی زض ػبی ػبی ٦كٹض 

٪عاضـ ٲُبٮٗبر دطٸغٺ ٲطٲز ٸ ثبظؾبظی )ز ایطاٶیبٴ اؾز. ؾبذشٻ قسٺ اؾز ٶٳٹٶٻ ټبی ضٸقٵ ٞٵ ٲٽٷسؾی ٸ ؾسؾبظی ٶع

 (ؾس سبضیری ٪ٯؿشبٴ، ٲُبٮٗبر ظیؿز ٲحیُی، سبضیرچٻ ٸيٗیز ٲٹػٹز، ٲُبٮٗبر ضاټجطزی

 هَلؼيت ٍ ٍسؼت ثٌذ گلستبى:

ثٷس ٪ٯؿشبٴ زض ٶ٣ُٻ ذطٸػی حٹيٻ آثطیع ٪ٯؿشبٴ ٸ دبییٵ زؾز قٽط َط٢جٻ ٸا٢ٕ قسٺ اؾز. ایٵ حٹيٻ زض قٳب٬ 

٦یٯٹٲشط ٲطثٕ ٲی ثبقس. ؾطقبذٻ ټبی انٯی  319ذطاؾبٴ ٸ ٚطة زقز ٲكٽس ٸا٢ٕ اؾز. ٸؾٗز ٦٭ حٹيٻ آثطیع اؾشبٴ 

 ٦یٯٹٲشط ٲطثٕ ٲی ثبقٷس. 78ٸ ػبٚط٠  ٦123یٯٹٲشط ٲطثٕ، ٲبیبٴ  118ضٸزذبٶٻ قبٲ٭ زټجبض ثب حٹيٻ ای ثٻ ٸؾٗز 

یٯٹٲشطی قٽط ٲكٽس ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز. ایٵ ٦ 20قٽط َط٢جٻ، ٲٽٳشطیٵ ٶ٣ُٻ ٲؿ٧ٹٶی زض ٲحسٸزٺ ایٵ حٹيٻ زض ٞبنٯٻ 

 ٲشط ٲی ثبقس. 1200ز٢ی٣ٻ َٹ٬ قط٢ی ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز ٸ اضسٟبٔ آٴ اظ ؾُح زضیب  20زضػٻ ٸ  59قٽط زض ٲٹ٢ٗیز 

٦یٯٹٲشط ٲطثٕ ٸؾٗز  211ٲؼٳٹٖٻ ٞٹ٠ ثركی اظ ییال٢بر اَطاٜ ٲكٽس ٲی ثبقس ٦ٻ زض حب٬ حبيط ایٵ قٽط ثب 

 )دطسب٬ قٽطزاضی َط٢جٻ(ذطاؾبٴ ضا ثٹزٺ ٸ ٖالٸٺ ثط آٴ ٲٽٳشطیٵ قٽط ٲصټجی ٦كٹض اؾز. ٲط٦عیز ؾیبؾی ٸ ازاضی اؾشبٴ
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 :جوؼيت

ٶ٣ُٻ ػٳٗیشی دطا٦ٷسٺ قسٺ ٦ٻ قٽط َط٢جٻ ٦ٻ قبٲ٭ زٸ ضٸؾشبی ٶ٣ٷسض  12ػٳٗیز ؾب٦ٵ زض حٹيٻ آثطیع ٪ٯؿشبٴ زض 

 17495ثطاثط  1380حٹيٻ زض ؾب٬ ٸ ٖٷجطاٴ ٲی ثبقس. ثرف ٖٳسٺ ػٳٗیز ضا زض ذٹز ػبی زازٺ اؾز. ػٳٗیز ٦٭ ایٵ 

 ٶٟط ضؾیسٺ اؾز. 18195ثٻ  1385ٶٟط ثٹزٺ اؾز ٦ٻ سب ؾب٬ 

سحٹالر ػٳٗیشی قٽط َط٢جٻ ٶكبٴ اظ ضقس دبییٵ ایٵ قٽط زاضز ٦ٻ ثٻ زٮی٭ ٶعزی٧ی ثٻ ی٥ ٲط٦ع ٢ٹی ػصة ػٳٗیز 

ثٻ احشؿبة  1385زض ؾب٬  )قٽط ٲكٽس( ، َجیٗی اؾز. اظ ٮحبِ س٣ؿیٳبر ٦كٹضی قٽط َط٢جٻ ٲط٦ع قٽط َط٢جٻ ثٹزٺ ٸ

)ٸظاضر ٦كٹض،ٲط٦ع آٲبض ٶٟط ضا زض ذٹز ػبی زازٺ اؾز. 9982ػٳٗیز ضٸؾشبئیبٴ ٪ٯؿشبٴ ٶهٹح آثبز، ٖٷجطاٴ ٸ َط٢سض، 

 ایطاٴ(

ضٸؾشبټبی ٖٷجطاٴ ٸ َط٢سض،  1346قٳؿی ثٻ ٖٷٹاٴ ٶ٣ُٻ قٽطی قٷبذشٻ قسٺ ٸ زض ؾب٬  1331قٽط َط٢جٻ اظ ؾب٬ 

ضٸؾشبی ػبٚط٠ اظ ایٵ  62ٶٟط ثٹزٺ اؾز. زض ؾب٬  10101ػٳٗیز آٴ  1350ٻ ٦ٻ زض ؾب٬ ٪ٯؿشبٴ ٸ ػبٚط٠ ثٻ آٴ دیٹؾش

 2288ٲی ثبقس. زض ټٳیٵ ؾب٬ ػبٚط٠   ٶٟط 8917حب٦ی اظ ضؾیسٴ ػٳٗیز ایٵ قٽط ثٻ  1365ٲؼٳٹٖٻ ػسا قسٺ ٸ آٲبض 

 ٶٟط ػٳٗیز زاقشٻ اؾز.

 ثزرسي الليوي هٌغمِ ثٌذ گلستبى:

 زض ایٷؼب ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٲی ٪یطٶس ٖجبضسٷس اظ: ٖٹاٲ٭ ٲٹطط ثط ا٢ٯیٱ ٲٷ٣ُٻ ٦ٻ

 ثبضٶس٪ی ٲشٹؾٍ، ثبضـ ټبی ٦ٹسبٺ ٲسر، زٲب، سجریط ٸ سٗط٠، ضَٹثز ٶؿجی ٸ ثبز

 86سٹظیٕ ثبضـ ٲبټبٶٻ ٸ ٞهٯی زض ٲح٭ ثٷس ٪ٯؿشبٴ زض ؾب٬  ثبرًذگي هتَسظ:

 

 ثبرًذگي هتَسظ هبُ

 )هيليوتز(

 تَسيغ ثبرش

 )درصذ(

 تَسيغ ثبرش فصلي

 )درصذ(

 93/1 21/4 ٲٽط

 52/5 06/12 آثبٴ 58/14

 14/7 60/15 آشض

 89/8 41/19 زی

75/49(max) 52/18 45/40 ثٽٳٵ 

 (max)35/22 83/48 اؾٟٷس

 65/15 20/34 ٞطٸضزیٵ

 48/12 (max)26/76 اضزیجٽكز 67/34

 54/6 30/14 ذطزاز

 49/0 07/1 سیط

 00/0 00/0 ٲطزاز 00/1

 51/0 11/1 قٽطیٹض
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 ٲبذص: ٲُبٮٗبر قٷبؾبیی ثٽطٺ ثطزاضی اظ .سٹيیٕ ثبضـ ٲبټیبٶٻ ٸ ٞهٯی زض ٲح٭ ثٷس ٪ٯؿشبٴ . 4 -2ػسٸ٬ 

 ضٸزذبٶٻ ټبی زٸٮز آثبز، اؾؼی٭، ظق٥، ػبٚط٠ ٸ ٪ٯؿشبٴ

 

 ثبرش ّبي وَتبُ هذت:

ضټب ٸ ٶحٹٺ ٸ٢ٹٔ آٶؼب ٦ٻ زض حٹيٻ ٪ٯؿشبٴ ټیچ ٶٹٔ زؾش٫بٺ ثبضاٴ ٶ٫بض ٸ طجبر ٸػٹز ٶساضز، اَالٖبر ٦بٲٯی اظ ض٪جب

ؾبٖشٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲهطٜ ض٪جبضټبی ٲٷ٣ُٻ ٲٹضز  24آٶٽب زض زؾز ٶیؿز. ٮصا ثب سٹػٻ ثٻ زازٺ ټبی ٲٹػٹز ثبضٶس٪ی حسا٦ظط 

 سؼعیٻ ٸ سحٯی٭ ٢طاض ٲی ٪یطز.

 ؾبٖشٻ ایؿش٫بٺ ٲٗطٜ ؾطآؾیبة قبٶسیع زض زٸضٺ ثط٪كز ټبی ٲرشٯٝ 24ثبضٶس٪ی حسا٦ظط 

 

 10000 1000 500 100 50 25 20 10 5 2 زٸضٺ ثط٪كز

ثبضٶس٪ی حسا٦ظط 

 ؾبٖشٻ 24
6/21 3/27 1/31 7/34 8/35 4/39 9/42 52 5/54 2/66 

ٲبذص: ٲُبٮٗبر قٷبؾبیی ثٽطٺ ثطزاضی اظ ضٸزذبٶٻ ټبی .ثبضـ ټبی ٦ٹسبٺ ٲسر زض ٲح٭ ثٷس ٪ٯؿشبٴ  4 -3ػسٸ٬ 

 زٸٮز آثبز، اؾؼی٭، ظق٥، ػبٚط٠ ٸ ٪ٯؿشبٴ

 

 دهب 3-4

 ٲكرهٻ ټبی ټٹاقٷبؾی ٲٽٱ اؾز زض ػسٸ٬ ظیط اضائٻ قسٺ اؾز. دبضاٲشط ټٹا ٦ٻ ی٧ی اظ

 قٽطیٹض ٲطزاز سیط ذطزاز ازضیجٽكز ٞطٸضزیٵ اؾٟٷس ثٽٳٵ زی آشض آثبٴ ٲٽط ٲبٺ

 14/14 02/23 62/25 45/26 74/22 19/17 56/11 98/4 92/2 92/2 90/5 96/10 زٲب

ذص: ٲُبٮٗبر قٷبؾبیی ثٽطٺ ثطزاضی اظ ضٸزذبٶٻ ټبی ٲب.ثطضؾی زٲب زض ٲبٺ ټبی ؾب٬ زض ٲح٭ ثٷس ٪ٯؿشبٴ  4 -4ػسٸ٬ 

 زٸٮز آثبز، اؾؼی٭، ظق٥، ػبٚط٠ ٸ ٪ٯؿشبٴ

 

 زضػٻ سؼبٸظ ٶٳی ٦ٷس. 27ٲكبټسٺ ٲی قٹز ٦ٻ ثٻ َٹض ٲشٹؾٍ زض ٪طٲشطیٵ ٲبٺ ټبی ؾب٬ ٶیع زٲبی ایٵ ٲٷ٣ُٻ اظ 

 زضػٻ قٳبٮی ٸ ػٷٹثی44سب 0زیب٪طا ٰ ٲٹ٢ٗیز ذٹضقیس ثطای ٖطو ټبی ػٛطاٞیبیی 
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 1368،469ٲبذص: ٲطسًی ٦ؿٳبیی،3زضػٻ 44سب  0زیب٪طاٰ ٲٹ٢ٗیز ذٹضقیس ثطای ٖطو ػٛطاٞیبیی . 4 -1سهٹیط 

 

دبضاٲشط ضَٹثز ٶؿجی زض ثطآٸضز سجریط ٸ سٗط٠ ٸ ٶیع ٶكبٴ زازٴ ٸيٗیز ضَٹثشی ٲٷ٣ُٻ حبئع اټٳیز   رعَثت ًسجي:

 ٲی ثبقس.

 

 هحل ثٌذ ول حَضِ جبغزق هبيبى دّجبر هبُ

 77/30 82/50 68/53 78/48 22/5 ٲٽط

 15/39 08/53 56/65 66/58 42/52 آثبٴ

 40/60 89/63 84/78 53/63 98/92 آشض

 74/65 72/67 75/81 52/67 77/67 زی

 08/72 42/78 00/100 77/75 58/28 ثٽٳٵ

 56/67 79/68 00/81 66/61 82/68 اؾٟٷس

 61/51 49/61 53/67 48/61 74/0 ٞطٸضزیٵ

 01/46 85/55 83/51 85/54 10/56 اضزیجٽكز

 55/32 25/48 00/40 65/44 65/48 ذطزاز

 72/25 68/43 68/30 85/47 14/44 سیط

 00/22 97/41 80/31 94/39 48/42 ٲطزاز

 71/22 29/45 00/39 08/43 97/45 قٽطیٹض

 69/44 61/56 18/60 40/55 92/56 ؾبالٶٻ

ٲبذص: ٲُبٮٗبر قٷبؾبیی ثٽطٺ ثطزاضی اظ ضٸزذبٶٻ ټبی زٸٮز  .ثطضؾی ٲیعاٴ ضَٹثز زض ٲح٭ ثٷس ٪ٯؿشبٴ 4 -5ػسٸ٬ 

 آثبز، اؾؼی٭، ظق٥، ػبٚط٠ ٸ ٪ٯؿشبٴ
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 راٌّوبي عزاحي الليوي:

ٲٷٓٹض اظ َطح ا٢ٯیٳی َطحی اؾز ٦ٻ ثشٹاٶس ثب اؾشٟبزٺ ٸ ثٽطٺ ٪یطی ټط چٻ ثیكشط اظ اٶطغی ټبی سؼسیس دصیط ٲٹػٹز 

زض ًٞبټبی ٲؿ٧ٹٶی ٸ ثٻ َٹض ٦ٯی ًٞبټبی ظیؿشی ٲٹضز اؾشٟبزٺ اٶؿبٴ زض َجیٗز ،سب حس اٲ٧بٴ قطایٍ ٲحیُی ٲٷبؾجی 

 (1379،91)٦ؿٳبیی ، ایؼبز ٶٳبییس .

 قطایٍ ٲرشٯٝ حطاضسی سٗییٵ قسٺ زض ًٞبټبی آظاز ثطای ٶ٣بٌ ٲرشٯٝ اؾشبٴ ثٻ قطح ظیط اؾز :

 قطایٍ ؾطز -1

 قطایٍ ٲٷبؾت زض آٞشبة -2

 قطایٍ ٲٷبؾت زض ؾبیٻ -3

 بیٻ ٸ زض ػطیبٴ ټٹاقطایٍ ٲٷبؾت ض ؾ -4

 قطایٍ ٲٷبؾت زض ؾبیٻ ٸ زض نٹضر اٞعٸزٴ ضَٹثز ټٹا -5

 قطایٍ ٪طٰ -6

قطایٍ یبز قسٺ ثٻ َٹض ٖٳسٺ ثط اؾبؼ سٛییطار زٸ ٖٷهط زٲب ٸ ضَٹثز ټٹا سٗییٵ قسٺ اؾز.ثٷبثطایٵ سبطیط ؾبیط ٖٷبنط 

یٳی یب اٶطغی ټبی سؼسیس دصیط ،قطایٍ حطاضسی زض ا٢ٯیٳی اظ ٢جی٭ ٸظـ ثبز ٸ سبثف آٞشبة ٲی سٹاٶس ثب اؾشٟبزٺ اظ ٖٷبنط ا٢ٯ

 ًٞبی آظاز ضا زض سبٲیٵ ٶیبظټبی حطاضسی اٶؿبٴ ثٽجٹز ثركس.

ثب سٹػٻ ثٻ قطایٍ ٲرشٯٝ حطاضسی سٗییٵ قسٺ زض ًٞبټبی آظاز ثطای ٶ٣بٌ ٲرشٯٝ اؾشبٴ ،ٲٹاضز شی٭ ثٗٷٹاٴ اټساٜ 

  َطاحی ا٢ٯیٳی ًٞبټبی آظاز زض اؾشبٴ ذطاؾبٴ سٗییٵ قسٺ اؾز:

 ػٯٹ٪یطی اظ سبطیط ثبزټبی ؾطز ظٲؿشبٶی  -1

 ټسایز سبثف آٞشبة ثٻ ًٞبټبی آظاز زض ٲٹا٢ٕ ؾطز ؾب٬  -2

 ػٯٹ٪یطی اظ ٶٟٹش آٞشبة ثٻ ًٞبټبی آظاز زض ٲٹا٢ٕ ٪طٰ ؾب٬ -3

 ټسایز ػطیبٴ ټٹا ثٻ ًٞبټبی آظاز زض ٲٹا٢ٕ ٲٷبؾت  -4

 (100،1379)٦ؿٳبیی، اؾشٟبزٺ اظ سٳٽیساسی ػٽز اٞعایف ضَٹثز ټٹا -5

 ثسیٽی اؾز ٦ٻ اټٳیز یب اٸٮٹیز ټطی٥ ثٻ زضنس ؾبالٶٻ ٶیبظټبی حطاضسی ٲطثٹٌ ثٻ آٴ ثؿش٫ی زاضز.

 ٚطثی(-ػٽز قٳبٮی ػٷٹثی )ٲحٹض َٹی٭ سطیٵ ؾبذشٳبٴ زض ػٽز قط٢ی-ق٧٭ ٢طاض٪یطی ؾبذشٳبٴ: 

ی سٹاٶٷس زاضای دٷؼط ټبیی زض ی٥ ٮصا اسب٠ ټب ٲ ایؼبز ػطیبٴ زایٳی ټٹا زض اس١ ټب يطٸضسی ٶسٮطز،-ٶیبظ ثٻ ػطیبٴ ټٹا: 

 َطٜ ثبقٷس.

 زضنس ٲؿبحز ٶٳبی ذبضػی ٲطثٹٌ. 40سب 20ثبظقٹټبی ٲشٹؾٍ ثب ٲؿبحشی حسٸز -اثٗبز ٸ اٶساظٺ ثبظقٹټب : 

ثب سٹػٻ ثٻ ٲٹاضز ٞٹ٠ ،ٲٽٱ سطیٵ ٲٹاضز زض َطاحی ا٢ٯیٳی یب ٖٳسٺ سطیٵ اټساٜ َطاحی ا٢ٯیٳی زض قٽط ٲكٽس ثٻ قطح 

 ظیط اؾز:

 طی اظ اسالٜ حطاضر ؾبذشٳبٴ زض ٲٹا٢ٕ ؾطز ػٯٹ٪ی -1

 ٲحبٞٓز ؾبذشٳبٴ زض ثطاثط سبثف آٞشبة زض ٲٹا٢ٕ ٪طٰ -2

 ثٽطٺ ٪یطی اظ ٶٹؾبٴ ضٸظاٶٻ زٲبی ټٹا -3
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 ٞطاټٱ ؾبذشٵ اٲ٧بٶبسی ػٽز اٞعایف ضَٹثز ټٹا  -4

 ثٽطٺ ٪یطی اظ اٶطغی ذٹضقیسی زض ٪طٲبیف ؾبذشٳبٴ  -5

 (100،1379)٦ؿٳبیی،  ؾبذشٳبٴ.٦بټف سبطیط ثبز زض اسالٜ حطاضر -6

 

 گزدآٍري ًْبيي اعالػبت ٍ عجمِ ثٌذي هجذد:-1

زض ایٵ ٲطحٯٻ ػطیبٴ ٸضٸز اَالٖبر ٲشٹ٢ٝ قسٺ ٸ ثب ثطضؾی ٸ ثبظثیٷی ٦ٯیٻ ٖٷبٸیٵ ٲُبٮٗبسی زض ٪بٰ قٷبذز، آٴ ټب 

 ضا ثط اؾبؼ ٲجبٶی ٶٓطی ٖبٰ َطح ٸ اټساٜ ،زؾشٻ ثٷسی ٲؼسز ٲی ٶٳبییٱ.

 ثب سٹػٻ ثٻ ضٸـ. -swot2دطٸغٺ ٲی دطزاظیٱٹر ٸ يٗٝ ٸ ٞطنز ټب ٸ سٽسیس ټبی ثٻ ٲٗطٞی ٶ٣بٌ ٢ 

 ًمبط ضؼف ًمبط لَت

 ټٳؼٹاضی ًٞبی ؾجع زض اَطاٜ ؾبیز -

 ٢طاض ٪یطی ؾبیز زض ٦ٷبض ضاؾشٻ انٯی ٸ زؾشطؾی آؾبٴ سط ثٻ آٴ -

 دبؾر٫ٹیی ټٳعٲبٴ ثٻ ٶیبظټبی ٲٗٷٹی ثبظزیس ٦ٷٷس٪بٴ زض ی٥ ٲؼٳٹٖٻ -

 بیی ثطای آٲٹظـ ٸ دػٸټف ضاػٕ ثٻ ټٷطټبی اؾالٲیایؼبز ًٞبټ -

سب٦یس ثط ٲحٹض ټب ٦ٻ اظ انٹ٬ ؾبظٲبٶسټی ٸ ٪ٹٶٻ قٷبؾی ٲٗٳبضی ایطاٶی  -

 .اؾالٲی اؾز

ټٳؼٹاضی ؾبیز ثب ًٞبی اٶجبض ٸ  -

 ٦بض٪بٺ

ٶعزی٥ ثٹزٴ ثٻ ذیبثبٴ انٯی ٦ٻ ثب  -

ٖض ایؼبز آٮٹز٪ی ټٹا ٸ آٮٹز٪ی 

 نٹسی ٲی قٹز.

 
 تْذيذّب فزصت ّب

اٲ٧بٴ ًٞب ؾبظی ٲٷبؾت ٸ سٹػٻ ثٻ ثحض ٪طزق٫ط  -

 ذبضػی )سٹضیؿٱ(

اٲ٧بٴ ایؼبز حبقیٻ ثٻ ٸؾیٯٻ ٪ٹٶٻ ټبی ؾجع ثطای ایؼبز  -

 حطیٱ ،زیس ٲُٯٹة ،٦بټف آٮٹز٪ی ٸ ...

ٖسٰ سٹػٻ ثٻ ٲربَجبٴ ٖبٰ ٸ ثطٶبٲٻ ضیعی  ٲٷبؾت ثطای  -

 آٴ ټب 

 ٖسٰ ثطٶبٲٻ ضیعی نحیح -

 ٲك٧الر ا٢شهبزی -

 

 :اّذاف-3

 ټسٜ ٦ٯی:

 َطاحی ٲؼشٳٕ سٹضیؿشی ،سٟطیحی ،اؾالٲی          

 ّذف اختصبصي تز :

سط٦یجی اظ سٟطیح ٸ ٲٗٷٹیز اؾالٲی ضا زض ٦ٷبض ټٱ زض ی٥ ًٞبی سٟطیحی ذبضع اظ قٽط ،زض دبیشرز ٲٗٷٹی           

 ایطاٴ َطاحی ٶٳٹز.
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 راّىبرّب: -4

 ایؼبز ًٞبټبی چٷس ٲٷٓٹضٺ زض ایٵ ٲؼٳٹٖٻ-

 ٹزٺ ټبی ٲؼعا ثب ٦بضثطی ٸ اٲ٧بٶبر ذبلایؼبز س-

 ایؼبز ًٞبټبی ٶٳبیك٫بټی ثطای آ٪بٺ ٦طزٴ ٲربَت ٖبٰ-

 

 هجبًي عزاحي هؼوبري پزٍصُ :

)َطح ؾبٲبٶسټی ٲحسٸزٺ اضايی ٸیالقٽط، ٲُبٮٗبر دبیٻ، ٲُبٮٗبر  يٹاثٍ ٸ ٲكرهبر َطح دیكٷٽبزی ٸیالقٽط

 (َطح دیكٷٽبزی ٸ ٲُبٮٗبر سطاٞی٥

 

 حي ٍ تَريستيضَاثظ هٌغمِ تفزي

 بي ٍرسضي  :ثبضگبُ ّ

ثبظی ټبی ٲرشٯٝ ٶٓیط ثیٯیبضز،  ٞٗبٮیز ټبیی اؾز ٦ٻ ثطای ؾط٪طٲی  ٲبٶٷس ظٲیٵ ټبی ثبظی، ایٵ ٦بضثطی قبٲ٭ 

 اؾ٧ٹسط، ثٹٮیٷ٩، ایٷشطٶز ٸ ٲٹاضز ٲكبثٻ زض ٶٓط ٪طٞشٻ قسٺ اؾز:

ٲشط ٲؼبظ  14ټبی انٯی ثبالسط اظ  ټبی ثبظی ٣ٍٞ زض ٲؼبٸضر ذیبثبٴ ټبی ٸضظقی ٸ ٦ٯٹح ٲح٭ احساص ثبق٫بٺ

 ثبقس. ٲی

 ٲشط ٲطثٕ 2000حسا٢٭ اٶساظٺ س٧ٟی٥ ظٲیٵ ثطاثط 

 %60حسا٦ظط سطا٦ٱ ؾبذشٳبٶی ثطاثط 

 % ٲؿبحز ظٲیٵ30حسا٦ظط ؾُح اقٛب٬ َج٣ٻ ټٳ٧ٝ ثطاثط 

 ٲشط 5حسا٢٭ ٞبنٯٻ ؾبذشٳبٴ اظ ټط َطٜ ثطاثط 

٣ٻ ټٳ٧ٝ ثطای اؾشٟبزٺ اٶجبضی ٸ سبؾیؿبر ٸ دبض٦یٷ٩ احساص ی٥ َج٣ٻ ظیط ظٲیٵ حسا٦ظط ٲٗبز٬ ؾُح ظیطثٷبی َج

 ٲؼبظ اؾز.

ٲشط ٲطثٕ ظیط ثٷب ثٹزٺ ٦ٻ ثبیؿشی زض زاذ٭ ؾبذشٳبٴ  100حسا٢٭ سٗساز دبض٦یٷ٥ ٲٹضز ٶیبظ ثطای ی٥ ٸاحس ثٻ اظای ټط 

 (491،1386)اضٶؿز ٸ دیشط ٶٹیٟطر ،سبٲیٵ قٹز

 ٲؼشٳٕ ټبی ٞطټٷ٫ی ٸ سٟطیحی

 ٲشط ٲطثٕ 2000طاثط حسا٢٭ اٶساظٺ س٧ٟی٥ ظٲیٵ ث

 % ٲؿبحز ظٲیٵ80حسا٦ظط سطا٦ٱ ؾبذشٳبٶی ثطاثط 

 % ٲؿبحز ظٲیٵ40حسا٦ظط ؾُح اقٛب٬ َج٣ٻ ټٳ٧ٝ ثطاثط 

احساص ی٥ َج٣ٻ ظیطظٲیٵ حسا٦ظط ٲٗبز٬ ؾُح ظیطثٷبی َج٣ٻ ټٳ٧ٝ ثطای اؾشٟبزٺ اٶجبضی ٸ سبؾیؿبر ٸ دبض٦یٷ٩ 

 ٲؼبظ اؾز.

ٲشط ٲطثٕ ظیطثٷب ثٹزٺ ٦ٻ ثبیؿشی زض زاذ٭ ؾبذشٳبٴ  200ٸاحس ثٻ اظای ټط حسا٢٭ سٗساز دبض٦یٷ٩ ٲٹضز ٶیبظ ثطاثط ی٥ 

 (492،1386)اضٶؿز ٸ دیشط ٶٹیٟطر ،سبٲیٵ قٹز

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ټش٭ آدبضسٳبٴ، ٲٽٳبٶؿطا ٸ ټش٭

 ٲشط ٲؼبظ اؾز. 18ٲح٭ احساص ٦بضثطی ٞٹ٠ زض ٲؼبٸضر ذیبثبٴ ټبی انٯی ثبالسط اظ 

 ٲشطٲطثٕ 10000حسا٢٭ اٶساظٺ س٧ٟی٥ ظٲیٵ ثطاثط ی٥ ټ٧شبض 

 زضنس ٲؿبحز ظٲیٵ 120حسا٦ظط سطا٦ٱ ؾبذشٳبٶی ثطاثط 

 زضنس ٲؿبحز ظٲیٵ 30حسا٦ظط ؾُح اقٛب٬ َج٣ٻ ټٳ٧ٝ ثطاثط 

 َج٣ٻ 4حسا٦ظط سٗساز ٲؼبظ َج٣بر ثطاثط 

َج٣ٻ ظیطظٲیٵ زض ظیط َج٣ٻ ټٳ٧ٝ ثطای اؾشٟبزٺ اٶجبضی، سبؾیؿبر، دبض٦یٷ٩، ؾطٸیؽ ثٽساقشی، آقذعذبٶٻ،  2احساص 

 (464،1386)اضٶؿز ٸ دیشط ٶٹیٟطر ، ٸضظقی ٸ ٲح٭ اؾشطاحز ٦بض٦ٷبٴ ٲؼبظ اؾز. –ٶٻ، سؿٽیالر ضٞبټی ضذشكٹیرب

حسا٢٭ سٗساز دبض٦یٷ٩ ٲٹضز ٶیبظ ثطاثط ی٥ ٸاحس ثٻ اظای ټط ی٥ اسب٠ ثٹزٺ ٦ٻ ثبیؿشی زض زاذ٭ ٦بضثطی )ثٻ نٹضر 

 ؾطدٹقیسٺ زض زاذ٭ ؾبذشٳبٴ ٸ یب ثٻ نٹضر ضٸثبظ زض ٲحٹَٻ( سبٲیٵ قٹز.

 (465،1386)اضٶؿز ٸ دیشط ٶٹیٟطر ، ثٽطٺ ٪یطی اظ ٶٹض ٸ سٽٹیٻ ٲؿش٣یٱ ثطای اسب٠ ټب ٸ ًٞبټبی انٯی يطٸضر زاضز.

َطح  ) َج٣ٻ ٸ ثبالسط ثبیؿشی آؾبٶؿٹض ثب ْطٞیز ٦بٞی زض ٶٓط ٪طٞشٻ قٹز. 3ٖالٸٺ ثط دیف ثیٷی دٯٻ، زض ثٷبټبی 

 (بر َطح دیكٷٽبزی ٸ ٲُبٮٗبر سطاٞی٥ؾبٲبٶسټی ٲحسٸزٺ اضايی ٸیالقٽط، ٲُبٮٗبر دبیٻ، ٲُبٮٗ

 

 ووپيٌگ

 ٲشط ٲؼبظ اؾز. 18ٲح٭ احساص ٦بضثطی ٞٹ٠ زض ٲؼبٸضر ذیبثبٴ ټبی انٯی ثبالسط اظ 

 ٲشط ٲطثٕ( 10000حسا٢٭ اٶساظٺ س٧ٟی٥ ظٲیٵ ثطاثط ی٥ ټ٧شبض )

 زضنس ٲؿبحز ظٲیٵ  15حسا٦ظط سطا٦ٱ ؾبذشٳبٶی ثطاثط 

ی١ ټبی ؾج٥ ٸ چزضنس اظ ٲؿبحز ظٲیٵ ٲی سٹاٶس ثٻ ٲح٭ احساص آال 30حسا٦ظط ؾُح اقٛب٬ ٲؼبظ، حسا٦ظط ٲٗبز٬ 

 ًٞبټبی چبزضی اذشهبل زازٺ قٹز.

احساص ی٥ َج٣ٻ ظیطظٲیٵ حسا٦ظط ٲٗبز٬ ٶهٝ ؾُح ظیطثٷبی َج٣ٻ ټٳ٧ٝ ثطای اؾشٟبزٺ اٶجبضی سبؾیؿبر ٸ 

 (229،1386)اضٶؿز ٸ دیشط ٶٹیٟطر ، دبض٦یٷ٩ ٲؼبظ ٲی ثبقس.

ٲشط ٲطثٕ ثٹزٺ ٦ٻ ثبیؿشی زض زاذ٭ ٦بضثطی )ثٻ  250ٲٹضز ٶیبظ ثطاثط ی٥ ٸاحس ثٻ اظای ټط حسا٢٭ سٗساز دبض٦یٷ٩ 

َطح ؾبٲبٶسټی ٲحسٸزٺ اضايی  ) نٹضر ؾطدٹقیسٺ زض زاذ٭ ؾبذشٳبٴ ٸ یب ثٻ نٹضر ضٸثبظ زض ٲحٹَٻ( سبٲیٵ قٹز.

 (ٸیالقٽط، ٲُبٮٗبر دبیٻ، ٲُبٮٗبر َطح دیكٷٽبزی ٸ ٲُبٮٗبر سطاٞی٥

 

 جشپبرن ٍ فضبي س

 يٹاثٍ ایٵ ٦بضثطی ٖیٷب ٲُبث١ يٹاثٍ ٦بضثطی دبض٤ ٸ ًٞبی ؾجع زض ٲٷ٣ُٻ ٲؿ٧ٹٶی ذٹاټس ثٹز.

َطح ؾبٲبٶسټی  ) ٲشط ٲطثٕ( ٲؼبظ ٲی ثبقس. 500احساص ٲؿؼس زض ًٞبی ؾجع ٲؼبٸظ سذٻ ٶهٹح آثبز )ثب حسا٦ظط 

 (٥ٲحسٸزٺ اضايی ٸیالقٽط، ٲُبٮٗبر دبیٻ، ٲُبٮٗبر َطح دیكٷٽبزی ٸ ٲُبٮٗبر سطاٞی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ضَاثظ تبهيي پبرويٌگ ّبي ػوَهي

زضنس اظ ٞٗبٮیز ټبی  10ثٻ ٲٷٓٹض سبٲیٵ دبض٦یٷ٩ ټبی ٖٳٹٲی ػٽز اؾشٟبزٺ ٲطاػٗیٵ الظٰ اؾز ثٻ اظای سح١٣ ټط  

ٲشط ٲطثٕ ثطای احساص دبض٦یٷ٩ ټبی ٖٳٹٲی زض ٶٓط  250سٹضیؿشی، حسا٢٭ ؾُحی ٲٗبز٬  –ٲؼبظ زض ٲٷ٣ُٻ سٟطیحی 

 (437،1386ٶٹیٟطر ، )اضٶؿز ٸ دیشط ٪طٞشٻ قٹز.

سؼبضی ٶیع سبٲیٵ حسا٢٭ ؾُحی  –زضنس اظ ٞٗبٮیز ټبی ٲؼبظ زض ٲٷ٣ُٻ ٪طزق٫طی  25ټٳچٷیٵ ثٻ اظای سح١٣ ټط 

َطح ؾبٲبٶسټی ٲحسٸزٺ اضايی ٸیالقٽط،  ) ٲشطٲطثٕ ثطای سبٲیٵ دبض٦یٷ٩ ټبی ٖٳٹٲی يطٸضر زاضز. 2000ٲٗبز٬ 

 (سطاٞی٥ ٲُبٮٗبر دبیٻ، ٲُبٮٗبر َطح دیكٷٽبزی ٸ ٲُبٮٗبر

 

 ضَاثظ هٌغمِ فضبي سجش ػوَهي در حبضيِ ثٌذ گلستبى

يٹاثٍ ظیط قبٲ٭ ٞٗبٮیز ټبی ٲؼبظ ٸ ؾٽٱ ټط ی٥ اظ آٶٽب زض ٲٷ٣ُٻ ًٞبی ؾجع ٖٳٹٲی اؾز ٦ٻ ثبیس زض ٢بٮت َطح 

 آٲبزٺ ؾبظی ی٧ذبضچٻ ٸ ثط اؾبؼ دشبٶؿی٭ قٷبؾبیی قسٺ زض َطح ػبٶٳبیی ٪طزز.

ٷ٣ُٻ ًٞبی ؾجع ٖٳٹٲی ثبیس ثٻ ٲؿیطټبی دیبٲس ٸ ٲحٹَٻ ټبی ثبظ ٦ٝ ؾبظی زضنس ٲؿبحز ٦٭ ٲ 10حسا٢٭ ثطاثط 

 قسٺ اذشهبل یبثس.

 زضنس ٲؿبحز ٦٭ ٲٷ٣ُٻ ًٞبی ؾجع ٖٳٹٲی ثبیس ثٻ دبض٦یٷ٩ ټبی ٖٳٹٲی اذشهبل یبثس. 5حسا٢٭ ثطاثط 

بټبی ٶٳبیف حسا٦ظط ًٞبی ٢بث٭ اذشهبل ثٻ ؾبٮٵ ټب ٸ ٲحٹَٻ ټبی ٲرهٹل اػطای ثطٶبٲٻ ټبی ٞطټٷ٫ی )ٶٓیط ًٞ

 زضنس ٲؿبحز ٦٭ ٲٷ٣ُٻ ًٞبی ؾجع ٖٳٹٲی ذٹاټس ثٹز. 3ػٳٗی ثب اٲ٧بٶبر اػطای ٲٹؾی٣ی( ثطاثط 

زضنس ٲؿبحز ٦٭ ٲٷ٣ُٻ ًٞبی ؾجع  2حسا٦ظط ًٞبی ٢بث٭ اذشهبل ثٻ چبیربٶٻ ٸ ٦بٞٻ ټبی ٦ٹچ٥ دصیطایی ثطاثط 

 ٖٳٹٲی اؾز.

زضنس ٲؿبحز ٦٭ ٲٷ٣ُٻ ًٞبی ؾجع  80طاثط حسا٢٭ ؾُح ٢بث٭ اذشهبل ثٻ دبض٤ ټبی َجیٗی ٸ ًٞبټبی ؾجع ث

 ٖٳٹٲی اؾز.

قبیبٴ ش٦ط اؾز ٦ٻ ثٻ زٮی٭ اټٳیز ًٞبټبی حبقیٻ ثٷس ٪ٯؿشبٴ ٸ سذٻ ٶهٹح آثبز، يطٸضی ذٹاټس ثٹز ٦ٻ زض ټٷ٫بٰ 

َطح ؾبٲبٶسټی  ) سٽیٻ َطح ًٞبی ؾجع ٖٳٹٲی حشٳب ثٻ اضسجبٌ ًٞبټبی ٞٹ٠ زض ٢بٮت َطاحی ی٧ذبضچٻ سٹػٻ ذبل قٹز.

 (اضايی ٸیالقٽط، ٲُبٮٗبر دبیٻ، ٲُبٮٗبر َطح دیكٷٽبزی ٸ ٲُبٮٗبر سطاٞی٥ٲحسٸزٺ 

 

 ضَاثظ پالن ّبي ٍالغ در حزين دريبچِ ثٌذ گلستبى
 ٲشط ٲی ثبقس. 150حطیٱ زضیبچٻ ثٷس ٪ٯؿشبٴ اظ سطاظ ٶطٲب٬ آة ثط ضٸی ؾطضیع ثٻ نٹضر ا٣ٞی ثطای 

ٞٗبٮیز ٸ احساص ؾبذشٳبٴ ٲُبث١ سهٹیت ٶبٲٻ قٳبضٺ قطایٍ ٸ  اؾشٟبزٺ اظ حطیٱ زضیبچٻ ثٷس ٪ٯؿشبٴ ػٽز اٶؼبٰ 

 ټیبر ٸظیطاٴ ٲی ثبقس. ثط اؾبؼ ایٵ سهٹیت ٶبٲٻ ٲٹاز ٢بٶٹٶی ظیط الظٰ االػطا ذٹاټس ثٹز. 42262

ثٻ ٲٷٓٹض حّٟ ٸ حطاؾز زضیبچٻ ټب ٸ ػٯٹ٪یطی اظ آٮٹز٪ی آة، زذ٭ ٸ سهطٜ ٸ احساص ټط٪ٹٶٻ ؾبذشٳبٴ ٸ ایؼبز 

ز ؾسټب ٲؿشٯعٰ نسٸض اػبظٺ ٦شجی اظ َطٜ ٸظاضر آة ٸ ثط٠ یب ٲٹؾؿبر سبثٗٻ ٲؼبظ ٸظاضر اٖیبٶی زض حطیٱ زضیبچٻ دك

 آة ٸ ثط٠ ذٹاټس ثٹز.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٲش٣بيیبٴ ؾبذشٳبٴ زض حطیٱ زضیبچٻ ثبیس ٶ٣كٻ ټبی ؾبذشٳبٶی ضا يٳیٳٻ زضذٹاؾز ذٹز ٶٳٹزٺ ٸ اظ ٸظاضر آة ٸ 

ب ضٖبیز َطح ػبٲٕ ٲطا٦ع ییال٢ی ٸ سٟطیحی اَطاٜ ثط٠ یب ٲٹؾؿبر سبثٗٻ زضذٹاؾز نسٸض اػبظٺ ٶٳبیس ایٵ اػبظٺ ټب ث

)  زضیبچٻ ٦ٻ سٹؾٍ ٸظاضر ٲؿ٧ٵ ٸ قٽطؾبظی سٽیٻ ٸ ثٻ سهٹیت قٹضای ٖبٮی قٽطؾبظی ذٹاټس ضؾیس نبزض ذٹاټس قس.

ٲُبٮٗبر دبیٻ، ٲُبٮٗبر َطح قٽطی ٸ ٲُبٮٗبر سطاٞی٥، ٲٽٷسؾیٵ ٲكبٸض  –َطح ؾبٲبٶسټی ٲحسٸزٺ اضايی ٸیالقٽط 

 (ٲٽطاظاٴ

ر آة ٸ ثط٠ یب ٲٹؾؿبر سبثٗٻ ٲؼبظ ثب ٸنٹ٬ زضذٹاؾز اػبظٺ ؾبذشٳبٴ ٶ٣كٻ ټبی ثٷب ضا ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض زازٺ ٸظاض

چٷبٶچٻ اظ ٶٓط حّٟ ٸ حطاؾز زضیبچٻ ٸ سبؾیؿبر ٸ ثٽساقز آة ثالٲبٶٕ ثبقس، ثٻ نسٸض اػبظٺ ؾبذشٳبٴ ٲجبزضر ٲی 

ض ضاټٷٳبیی ذٹاټس ٶٳٹز سب ٶ٣كٻ ؾبذشٳبٶی ضا ثب ضٖبیز ٶٳبیس ٸ زض ٚیط ایٵ نٹضر زضذٹاؾز ٦ٷٷسٺ ضا ثطای اٶؼبٰ ٲٷٓٹ

 انٹ٬ ٞٷی ٸ ثٽساقشی انالح ٸ س٧ٳی٭ ٸ ٲؼسزا ثطای نسٸض اػبظٺ سؿٯیٱ ٶٳبیٷس.

احساص ػٷ٫٭ ، ثب٧ٚبضی، ٪ٯ٧بضی ٸ ټط ٪ٹٶٻ ٖٳٯیبر ٦كبٸضظی زض ٲحسٸزٺ حطیٱ زضیبچٻ ؾسټب ٣ٍٞ ثب اؾشٟبزٺ اظ 

 ٦ٹز قیٳیبیی ٲؼبظ ذٹاټس ثٹز.

٦ٷٷس٪بٴ اػبظٺ احساص ػٷ٫٭، ثب٘، زضذش٧بضی، چٳٷ٧بضی، ٪ٯ٧بضی ٸ ټط٪ٹٶٻ ٖٳٯیبر ٦كبٸضظی  زضذٹاؾز

 س٣بيبٶبٺ ذٹز ضا ثب سٗٽساسی ٦ٻ اظ ٦ٹز قیٳیبیی اؾشٟبزٺ ذٹاټس ٦طز ثٻ ٲٹؾؿبر ٲؼبظ ؾس سؿٯیٱ ذٹاټٷس ٶٳٹز.

٦ٻ اظ َطٜ ٸظاضر آة ٸ ثط٠  اؾشٟبزٺ اظ حطیٱ زضیبچٻ ټب ثطای ایؼبز سبؾیؿبر ٸضظقی ٸ سٟطیحبر ؾبٮٱ زض نٹضسی

 اظ ٶٓط حّٟ ٸ حطاؾز زضیبچٻ ٸ ٖسٰ آٮٹز٪ی آة ٲؼبظ سكریم زازٺ قٹز ٲٹ٦ٹ٬ ثٻ نسٸض اػبظٺ ذٹاټس ثٹز.

ٲٹؾؿبر سبثٗٻ ٸظاضر آة ٸ ثط٠ ضاؾب ٸ یب ثٻ ٸؾیٯٻ ٲبٲٹضیٵ اٶشٓبٲی اظ ټط٪ٹٶٻ زذ٭ ٸ سهطٜ زض حطیٱ زضیبچٻ ټب 

ز ٸ ټٳچٷیٵ زض احساص ټط ٶٹٔ ؾبذشٳبٴ ٸ اٖیبٶی ٶٓبضر ذٹاټٷس ٦طز. سب ثسٸٴ ٦ٻ ٲالظٲٻ ثب زاقشٵ اػبظٺ زاضز ٲٳبٶٗ

) َطح  اػبظٺ ٸ یب ثط ذالٜ ٲسٮٹ٬ اػبضٺ ٶبٲٻ ٸ سٗٽسی ٦ٻ زضثبضٺ ضٖبیز انٹ٬ ٞٷی ٸ ثٽساقشی ٶٳٹزٺ ا٢ساٲی ٶٷٳبیس.

 (ٲٽٷسؾیٵ ٲكبٸض ٲٽطاظاٴ ٲُبٮٗبر دبیٻ، ٲُبٮٗبر َطح قٽطی ٸ ٲُبٮٗبر سطاٞی٥، –ؾبٲبٶسټی ٲحسٸزٺ اضايی ٸیالقٽط 

 

 ػسٸ٬ ٲؿبحز ٲٷب١َ ٦بضثطی ټبی ٲرشٯٝ دیكٷٽبزی زض َطح ؾبٲبٶسټی

 درصذ سغح )هتزهزثغ( وبرثزي ٍ فؼبليت ّب

 ٲٷ٣ُٻ ٲؿ٧ٹٶی

 ٲؿ٧ٹٶی

 ذسٲبر ٲ٣یبؼ ٲحٯٻ ٸ ٶبحیٻ

 قج٧ٻ ٲٗبثط

216721 

129150 

28071 

49500 

5/10 

- 

- 

- 

 ٲٷ٣ُٻ ثب٘ ٲؿ٧ٹٶی

 ثب٘ ٲؿ٧ٹٶی

 بر شذیطٺٸضظقی ٸ ذسٲ

 قج٧ٻ ٲٗبثط

506076 

382075 

24601 

99400 

6/24 

- 

- 

- 

 8/24 510947 ٲٷ٣ُٻ سٹضیؿشی ٸ سٟطیحی
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 8/7 159772 ٲٷ٣ُٻ ٪طزق٫طی سؼبضی

 4/5 111820 ًٞبی ؾجع ٖٳٹٲی حبقیٻ ثٷس ٪ٯؿشبٴ

 2/16 333640 َط٢جٻ ٸ حطیٱ ؾجع ٲؼبٸض آٴ –ػبزٺ ٲكٽس 

 2/5 106944 یٲشطی حبقیٻ َطح ٸ حطایٱ زاذٯ 24ضیٷ٩ 

 5/5 112000 اضايی ذبضع قسٺ اظ ٲحسٸزٺ َطح

 100 2057922 ػٳٕ ٦٭

 . ٲؿبحز ٲٷب١َ ٦بضثطی ټبی ٲرشٯٝ دیكٷٽبزی زض َطح ؾبٲبٶسټی  4 -6ػسٸ٬ قٳبضٺ 

 ٲبذص: َطح ؾبٲبٶسټی ٲحسٸزٺ اضايی ٸیالقٽط )ٲٽٷسؾیٵ ٲكبٸض ٲٽطاظاٴ(

 

 

 ٽبزی ٲحسٸزٺ َطح ٸیالقٽطػسٸ٬ ثطٶبٲٻ ٦بضثطی اضايی ٸ ٲٷ٣ُٻ ثٷسی دیكٷ

 هٌبعك اصلي
هسبحت ول 

 )ّىتبر(

 درصذ

 )ًسجت ثِ ول(
 فؼبليت ّب ٍ وبرثزي ّبي هجبس

 10 40 ٲؿ٧ٹٶی

 –سؼبضی ټبی ٲ٣یبؼ ٲحٯٻ  –ٲؿ٧ٹٶی 

 –ٲسضؾٻ ضاټٷٳبیی  –زثؿشبٴ  –ٲٽس٦ٹز٤ 

 –ٞٗبٮیز ټبی ٸضظقی ٸ سٟطیحی  –زثیطؾشبٴ 

 –ٲؿؼس  –دبض٤ ٸ ًٞبی ؾجع  –زضٲبٶ٫بٺ 

 بؾیؿبر ظیطثٷبییس

 44 45 ثب٘ ٲؿ٧ٹٶی

ٲؼشٳٕ ټبی  –ٲؿ٧ٹٶی ٸیالیی ٸ ثب٘ ٲؿ٧ٹٶی 

ٲؼشٳٕ ټبی سٹٮیس ٸ دطٸضـ  –ٸضظقی ٸ سٟطیحی 

 –آؾبیك٫بٺ ٸ ٲط٦ع سٹاٶجركی  –٪٭ ٸ ٪یبٺ 

 –ٲساضؼ ٸ ٲطا٦ع آٲٹظـ ٲٗٯٹٮیٵ ٸ ٶبثیٷبیبٴ 

آٲٹظق٧سٺ  –ٲؼشٳٕ ټبی سٹٮیس ٸ دطٸضـ ٲبټی 

 ټبی ټٷطی ٸ ٞطټٷ٫ی

طیحی ٸ سٟ

 سٹضیؿشی
75 5/36 

٦ٯٹح ټبی  –ٲؼشٳٕ ټبی سٟطیحی ٸ ٞطټٷ٫ی 

قٽطثبظی  –٦ٳذیٷ٩  –ټش٭  –ثبظی ٸ ؾط٪طٲی 

ٲٹظٺ ټبی َجیٗی ٸ حیبر  –ثبق٫بٺ ؾٹاض٦بضی  –

دبض٤ ټبی َجیٗی ٸ ًٞبټبی ؾجع  –ٸحف 

 –ٲؼشٳٕ ټبی ٸضظقی آثی ٸ ظٲؿشبٶی  –ٖٳٹٲی 

 اضزٸ٪بٺ ټبی ٖٯٳی ٸ ٞطټٷ٫ی
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 –٪طزق٫طی 

 ضیسؼب
15 7 

سبالض ٸ ؾبٮٵ  –سؼبضی ټبی ٲ٣یبؼ ٲحٯٻ ٸ ٶبحیٻ 

ضؾشٹضاٴ ٸ ٚصاذٹضی  –ػكٵ ټب  –ټبی دصیطایی 

ٶٳبیك٫بٺ  –ثبظاضچٻ ٲحهٹالر ثبٚی ٸ ظضاٖی  –

 –سؼٽیعار قٽطی  –ٸ ٞطٸق٫بٺ ٪٭ ٸ ٪یبٺ 

ٞٗبٮیز ټبی  –ازاضار زٸٮشی ٸ ٦الٶشطی ټب 

ٞطٸق٫بٺ ټبی نٷبیٕ زؾشی  –ٸضظقی ٸ سٟطیحی 

 آغاٶؽ ٸ ٲٗبثط سٹضیؿشی –یك٫بٺ ټبی ٞهٯی ٶٳب –

 –ٲحٹض ٲكٽس 

 َط٢جٻ

21 16  

ذیبثبٴ ټب ٸ ٲٗبثط 

 انٯی

17 5/8  

 ثطٶبٲٻ ٦بضثطی اضايی ٸ ٲٷ٣ُٻ ثٷسی دیكٷٽبزی ٲحسٸزٺ َطح ٸیالقٽط . 4 -7ػسٸ٬ قٳبضٺ 

 ٲبذص: َطح ؾبٲبٶسټی ٲحسٸزٺ اضايی ٸیالقٽط )ٲٽٷسؾیٵ ٲكبٸض ٲٽطاظاٴ(

 ُح ذیبثبٴ ټب ٸ ٲٗبثط انٯی ػسا ٦ٷٷسٺ ثیٵ ٲٷب١َ ٲی ثبقس.ایٵ ٲٹضز قبٲ٭ ؾ

 

 ّبي سبختوبًي وتبثخبًِ ٍيضگي

ټبی ثط٢ی اظ  ټب، آؾبٶؿٹضټب ٸ زض نٹضر ٮعٸٰ دٯٻ ٶٓط ثٻ ایٷ٧ٻ زض ی٥ ؾبذشٳبٴ چٷس َج٣ٻ ٲح٭ ٢طاض ٪طٞشٵ دٯٻ

٪یطی ایٵ ٖٷبنط زض ٲط٦ع ٲٽٳشطیٵ ٖٹاٲ٭ ٲاطط زض ؾبظٲبٶسټی ًٞبیی ؾبذشٳبٴ ٦شبثربٶٻ اؾز، زض نٹضر ٢طاض

٦شبثربٶٻ، سٳٽیسار الظٰ ثطای حّٟ آضاٲف ٸ ؾ٧ٹر ٲٹضز ٶیبظ ذٹاٶٷس٪بٴ دیف ثیٷی ٪طزز. ٲٹ٢ٗیز ثس دٯٻ ټب، ٲٳ٧ٵ 

ټب زض ٲحٯی ٚیط اظ ٲط٦ع  اؾز ؾجت اذشال٬ زض ٞٗبٮیز ٸ ٲؿسٸز ٦طزٴ چكٱ اٶساظټبی ٦شبثربٶٻ قٹز. ٢طاض٪یطی دٯٻ

)اضٶؿز ټب زض آیٷسٺ ٸ اٶُٗبٜ دصیطی ًٞبټب قٹز.  سٸزیز زض سٛییط احشٳبٮی ٞٗبٮیز٦شبثربٶٻ ٶیع ٲٳ٧ٵ اؾز، ؾجت ٲح

 (327،1386ٸ دیشط ٶٹیٟطر ،

 ټبی ٖٳٹٲی ٲٹاضز ظیط ضٖبیز قٹز:  ثطای اؾشٟبزٺ اٞطاز ٲٗٯٹ٬ اظ ٦شبثربٶٻ

ثبیس ٢بث٭ اؾشٟبزٺ  ټب ټب ٸ دبض٦یٷ٩ ټب، سٯٟٵ ـ سٳبٲی ًٞبټبی ٖٳٹٲی ٦شبثربٶٻ اظ ػٳٯٻ ٖٷبنط ٸاثؿشٻ ٲبٶٷس سٹاٮز

 ثطای ایٵ اٞطاز ثبقس. 

ټبی ٲُبٮٗٻ ٸ ټٳچٷیٵ ًٞبی آظاز ثیٵ  زضنس یب حسا٢٭ ی٧ی اظ ټط ٖٷهط ٶیٳ٧ز طبثز، ٲیعټب یب ٲح٭ 5ـ حسا٢٭ 

 ٲیعټب ثبیس ثطای اٞطاز ٲٗٯٹ٬ ٢بث٭ اؾشٟبزٺ ثبقس. 

ټب ثبیس  ټبی ٲطػٕ ٸ ثیٵ سٳبٰ ضزیٝ زاٴ، ٢ٟؿٻ ٲؼالر یب ٦شبة ـ حسا٢٭ ًٞبی آظاز ٲؿیط ثطای ٖجٹض زض ٲح٭ ثط٪ٻ

ؾبٶشیٳشط اظ ٦ٝ  135سب  15ؾبٶشیٳشط، اظ دٽٯٹ ثیٵ  120سب  40ؾبٶشیٳشط ثبقس. اضسٟبٔ ٢بث٭ زؾشطؾی اظ ضٸثطٸ ثبیس ثیٵ  90

 سٳبٰ قسٺ ثبقس. 
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 ـ زضټبی ٸضٸزی ٦شبثربٶٻ زٸ ٮٷ٫ٻ ثبقٷس ٸ ثٻ نٹضر ذٹز٦بض ثبظ ٸ ثؿشٻ قٹٶس. 

ټب  ٲط٦ع ؾبذشٳبٴ اؾش٣طاض یبثس ٸ ذبضػی سطیٵ ًٞبټبی ٲؼٳٹٖٻ ٦شبثربٶٻ ثبقٷس. ایٵ ٲح٭ ټبی ٲُبٮٗٻ زٸض اظ ـ ٲح٭

ؾبٶشیٳشط  160ټبی ایؿشبزٺ ٦شبة ٸ دطزٺ ٶٳبیف ٞیٯٱ ٸ ٲی٧طٸٞطٰ ٸ زی٫ط ٸؾبی٭ اظ  ػبشثیز ٸ ٶٹض ثیكشطی زاضٶس. ٢ٟؿٻ

ثبقس. ټٷ٫بٲی ٦ٻ ٲطاػٗٻ ٦ٷٷسٺ ٸاضز ٦شبثربٶٻ دصیط  ټب اٲ٧بٴ ټبی ٲُبٮٗٻ ٸ اسب٠ ثٯٷسسط ٶجبقٷس، سب ثطضؾی ٸ ٦ٷشط٬ ٲح٭

قٹز ثبیس ٲیع اٲبٶز ضا ثٻ ضاحشی ٸ ثسٸٴ ظحٳز ثجیٷس ٸ ثٗس اظ ٲُبٮٗٻ ٸ اٶؼبٰ ٲ٣طضار زضیبٞز ٦شبة، اظ ػٯٹی ٲیع  ٲی

 اٲبٶز ٶیع ث٫صضز. زض ذطٸػی ٦شبثربٶٻ، ثٻ ٸؾیٯٻ ی٥ ٲؿاٸ٬ ٦ٷشط٬ ٸ یب  زض نٹضر ٮعٸٰ ثب زؾش٫بٺ اٮ٧شطٸٶی٧ی سؼٽیع

 ٪یطٶس.  ټب ٸ ضذش٧ٵ، ٲٗٳٹالً زض ٲحٹَٻ ٸضٸزی ٦شبثربٶٻ ٢طاض ٲی قٹز. زؾشكٹیی

ټبی ٖٳٹٲی، ثبیس َٹضی  َطاحی قٹٶس ٦ٻ ذطٸع اظ ټط ٶ٣ُٻ ٦شبثربٶٻ ٢بث٭ ٦ٷشط٬ ثبقس.  ـ زضټبی ذطٸػی ٦شبثربٶٻ

ی ٸ َجیٗی ثطذٹضزاض ثبقٷس. ټبی ؾٳیٷبض، ٢بثٯیز زؾشطؾی ؾبزٺ زاقشٻ ثبقٷس ٸ اظ قطایٍ ٶٹض ٦بٞ ؾبٮٵ ؾرٷطاٶی ٸ اسب٠

 (330،1386)اضٶؿز ٸ دیشط ٶٹیٟطر ،

 

 ضَاثظ عزاحي در آهفي تئبتز 

 سبالض سٳبقبچیبٴ

 ؾبٶشیٳشط اؾز.  90ـ ٞبنٯٻ دكز سب دكز نٷسٮیٽب ثطاثط ثب 1

 ٲشط  ؾبٶشی 51ـ ٞبنٯٻ َٹٮی ٲحٹض نٷسٮیٽب اظ ی٧سی٫ط ثطاثط 2

 شط.ٲ 5ـ ٞبنٯٻ اٸٮیٵ ضزیٝ نٷسٮیٽب ثب ؾٵ حسٸز 3

 َٹ٬ آٴ ثبقس. ¾ ـ ٖٳ١ ٲح٭ ٶٳبیف )ؾٵ(4

 نٷسٮی زض ی٥ ضزیٝ. 14ـ ضٖبیز حسا٦ظط 5

 ـ ضٖبیز ٞبنٯٻ حسا٢٭ ی٥ ٲشط ثطای ٖطو ضاټطٸی ٸؾٍ.6

 ٲشط ؾبٶشی 12ـ اذشالٜ اضسٟبٔ چكٱ زٸ ضزیٝ دكز ټٱ حسا٢٭ 7

 (478،1386)اضٶؿز ٸ دیشط ٶٹیٟطر ، ٪یطز. ـ نٷسٮیٽب دكز ټٱ ثٻ نٹضر ی٥ زض ٲیبٴ ٢طاض ٲی8

 اثؼبد سي :

ثبقس. دٽٷبی نحٷٻ، ثٗس اظ دطزٺ ثعض٪شط یب ٲؿبٸی  دٽٷبی نحٷٻ ثعض٪شط یب ٲؿبٸی یب زٸ ثطاثط ٢ؿٳز ػٯٹی نحٷٻ ٲی

ثبقس. )اسب٥٢ ثبالی نحٷٻ ٲح٭ ٢طاض ٪طٞشٵ ٲبقیٷٽبی  ثب دٽٷبی ٦٭ نحٷٻ ٸ اضسٟبٔ آٴ سب ظیط اسب٥٢ ثبالی نحٷٻ ٲی

 (486،1386)اضٶؿز ٸ دیشط ٶٹیٟطر ،ز٦ٹض نحٷٻ اؾز. ٲ٧بٶی٧ی ٲطثٹٌ ثٻ ٶٹض ٸ سٛییط 

 

 ّبي ثصزي در تئبتز: هحذٍديت

اٞشس ٸ ٶیع سؿٯٍ ٖیٷی ٸ آ٪ٹؾشی٧ی ثط ٶٳبیك٫ط ټٷٹظ ی٥ ان٭ ٦ٯی  زاٶف زیس ٦بٲ٭ ثط آٶچٻ زض نحٷٻ اسٟب٠ ٲی

ثط سٳبقبچیبٴ ٸ  زض سٗییٵ ثیكشطی ٞبنٯٻ سٳبقبچی )ضزیٝ آذط( سب ٲط٦ع ټٷسؾی نحٷٻ اؾز. ټٳچٷیٵ زیس ٶٳبیك٫ط

احبَٻ ثط آٶبٴ زض ټٷ٫بٰ اػطای ٶ٣ف، ثؿش٫ی ثٻ زاٲٷٻ زیس ٸ چ٫ٹٶ٫ی زض٤ نٹضر اظ ػبٶت سٳبقبچیبٴ زاضز. زض 

ٲٹضز ثیكشطی ٶٳبیكبر، سٳبقبچی ثبیس آٶ٣سض ٶعزی٥ ثبقس  ٦ٻ ٢بزض ثٻ ضئیز ٸ زض٤ حبٮز نٹضر اٸ ثبقس. ٲٗٳٹالً 
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ٲشط اظ ٲط٦ع ټٷسؾی نحٷٻ ثبظ زض نحٷٻ ٢بة  20ټب  طای ٶٳبیف ٶبٲٻحسا٦ظط ٞبنٯٻ ٲُٯٹة ثیٵ سٳبقبچی ٸ ثبظی٫ط ث

 (487،1386)اضٶؿز ٸ دیشط ٶٹیٟطر ، ثبقس. ٧ٖؽ ٲی

 

 ٍرٍدي ًوبيطگزاى در آهفي تئبتز :

زض سئبسط انٹالً ٦ٯیٻ ٸضٸزیٽبی ٶٳبیك٫طاٴ زض دكز ٢بة نحٷٻ ٢طاض زاضز زض ثًٗی ٶٳبیكبر ٸضٸز اظ زٸ ػبٶت 

 (484،1386)اضٶؿز ٸ دیشط ٶٹیٟطر ،ثبقس.  ٷٽب زض ٶٳبیكٽبی ٦الؾی٥ ثٯ٧ٻ ٲسضٴ ٶیع ٲٗٳٹ٬ ٲینحٷٻ )دیف نحٷٻ( ٶٻ س

 

 َستيه در آهفي تئبتز:وآ

٪صاضز ٸ ٶٓط ثٻ ایٷ٧ٻ ټط٪ٹٶٻ سٛییط ٸ  ای ٦ٻ زض آٴ اػطا قٹز سإطیط  ٲی ٦یٟیز آ٪ٹؾشی٥ ی٥ سئبسط ضٸی ټط ثطٶبٲٻ

اػطاء ٖٳٯی ٶیؿز. ٮصا َطح زض ٖٳ٭ ٲؿئٯٻ آ٪ٹؾشی٥ سئبسط ضا سٗسی٭ اؾبؾی ٸ ٦ٯی زض آ٪ٹؾشی٥ ی٥ سئبسط دؽ اظ 

 (487،1386)اضٶؿز ٸ دیشط ٶٹیٟطر ،زض اثشسای َطح زض ٲسٶٓط زاقشٻ ثبقس. 

 

 خزٍجيْب در آهفي تئبتز: 

دیٹٶسز، ؾٽٹٮز زض اٲط سرٯیٻ ؾبٮٵ ثؿش٫ی ثٻ ضٸقٵ ثٹزٴ ٸ آقٷب ثٹزٴ  ای ثٻ ٸ٢ٹٔ ٲی زض ٲٹا٢ٗی ٦ٻ زض ؾبٮٵ حبزطٻ

٦طزٶس ثبیس  ټبیی ٦ٻ ثٻ ؾُح ذیبثبٴ ٲٷشٽی ٲی ټب ذٹاټس زاقز. سٳبٰ ذطٸػی ٯی ؾبذشٳبٴ ٸ ٲٹ٣ٞیز ذطٸػیَطح ٦

زاضای ؾیؿشٱ زضثٽبی زٸث٭ ثٹزٺ ٸ ٶیع ؾیؿشٱ سٽٹیٻ ٸ ټٹا٦ف اسٹٲبسی٥ )ثطای سرٯیٻ زٸز( زض آٶٽب زض ٶٓط ٪طٞشٻ قٹز 

 (487،1386)اضٶؿز ٸ دیشط ٶٹیٟطر ،ٵ ثبقس. ٸ ؾیؿشٱ ثبظقٹی سٳبٰ زضثٽبی ذطٸػی ثبیس زض ػٽز ٞطاض اظ ؾبٮ

 

 :ضَاثظ عزاحي در ًوبيطگبُ 

ټب ٸ ٲٹيٹٖبر ٲشٷٹٔ ٲٹضز ٖال٢ٻ ٲطزٰ ٸ یب ٲٹضز ٶیبظقبٴ زض آٴ ثٻ ٶٳبیف ٖٳٹٲی  ٶٳبیك٫بٺ ٲ٧بٶی اؾز ٦ٻ ؾٹغٺ

ثٻ ٶٳبیف ٪صاقز  سٹاٴ زض ټط ٪طٸٺ اظ ٖٹاٲ٭ ثٻ ٶٳبیف ٪صاضزٺ قسٺ ضا زض ی٥ ٚطٞٻ قٹز. زض ٶٳبیك٫بٺ ٲی ٪صاضزٺ ٲی

ٸ ثب ټط سهٹیطی ضا ضٸی ی٥ ؾُح زیٹاض ٢طاض زاز. ٶحٹٺ ٶٹضدطزاظی ٶٳبیك٫بٺ ی٧ی اظ ٲٽٳشطیٵ ٖٹاٲ٭ سٗییٵ ٦ٷٷسٺ 

سٹاٴ ؾٹغٺ ضا ثٻ ثٽشطیٵ یب ثسسطیٵ ٶحٹٺ ٲٳ٧ٵ اضائٻ ٶٳٹز  ٦یٟیز آطبض اؾز ظیطا ثب سٷٓیٱ ٶٹض )َجیٗی ٸ ٲهٷٹٖی( ٲی

ټب يطٸضی اؾز زض ٶٳبیك٫بٺ ثبیس ٸضٸزی ٸ دیف ًٞبی ٸضٸزی  ض ٶٳبیك٫بٺ٪یطی ٲٷبؾت اظ ٶٹض ٲهٷٹٖی ز ثٽطٺ

ٲكرم ثبقس ٸ زض ٶٳبیك٫بٺ ثبیس ٲطزٰ ثٻ ٶحٹی ټسایز قٹٶس ٦ٻ ثٻ ضاحشی ٲٹاضز ضا ٲكبټسٺ ٶٳبیٷس ٸ ذؿشٻ ٶكٹٶس. 

 (334،1386)اضٶؿز ٸ دیشط ٶٹیٟطر ،

 

 خصَصيبت ًوبيطگبُ: 

 زض زضػٻ اٸ٬ اټٳیز ٢طاض زاضز. ـ ثطذٹضز ٲؿش٣یٱ ٸ ٶعزی٥ ثطای ٶٳبیك٫بٺ 

 ټب سإ٦یس قٹز.  ـ ثبیس ثط ظٲیٷٻ ؾبظی، ٶٹضدطزاظی ٸ آضایف حؼٱ

 قٹٶس.  ټبی ٖٳٹزی ٶهت ٲی ـ سبثٯٹټب ثط ضٸی زیٹاضټب ٸ یب دبٶ٭

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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ټب ثٻ َٹض ػسا٪بٶٻ ثٻ ٶٳبیف ٪صاضزٺ قٹٶس، ثبیس ًٞبټبیی ذبل ٸ ٸیػٺ ثب  ا٪ط ٢طاض ثبقس سبثٯٹټب ٸ سٷسیؽ

بضظ ٸػٹز زاقشٻ ثبقس. ٲٹ٢ٗیز ٢طاض٪یطی ًٞب ٸ ٲؿیطټبی اضسجبَی ضیكٻ زض س٧ٟطار ٲٗٳبض زاضز ٦ٻ ٶٻ سٷٽب ټبی ث سٟبٸر

ټبی انٹٮی ٲاطط اؾز ثٯ٧ٻ زض نٹضر طجبر ٣ٖیسٺ ٲٗٳبض سب آذطیٵ ػعئیبر ٦بض ٶیع حب٦ٳیز ٲُٯ١  ٪یطی زض سهٳیٱ

 ذٹاټس زاقز. 

 

 :رٍضْبي هختلف ثبسديذ ّذايت ضذُ

 ټب  یٱ ٸ ثسٸٴ سساذ٭ ثیف اظ اٶساظٺ اسب٠ـ زض ی٥ ذٍ ٲؿش1٣

 ـ ٪طزـ حٹ٬ ًٞبی ٲط٦عی زض ی٥ یب چٷس ؾُح ا٣ٞی.2

 ـ ذٍ ؾیط حٯعٸٶی ٸ ٲبضدیچی زض ی٥ یب چٷس ؾُح.3

ټبی ټٷسؾی ظیبز زیسٺ قٹز، ثبظزیس ٦ٷٷسٺ ټٹیز  ـ دیچ ٸ سبة ٦بٲالً آظاز، ٦ٻ زض ایٵ حبٮز ا٪ط اظ ٲحسٸزیز4

 ز. ًٞبی ذٹز ضا اظ زؾز ذٹاټس زا

 ـ ثهٹضر ی٧ذبضچٻ5

ټب ٸ  ٶیؿز ثٯ٧ٻ ٶٓٱ ضٸاٶی ثط ٪طٺ …ټب ٸ  زض ایٵ ضاؾشب ٸْیٟٻ ٲٗٳبضی سٷٽب سإٲیٵ اٶٹأ اق٧ب٬ ًٞبیی ٸ ٶٹضدطزاظی

 (333،1386)اضٶؿز ٸ دیشط ٶٹیٟطر ،ًٞبټبی ٲحى ٸ ًٞبټبی حط٦ز اظ ؾٹیی زی٫ط اؾز. 

 

 هسيزّبي حزوت:

زټس ٦ٻ اظ ٲیبٴ اٞطازی ٦ٻ ثٻ ٶٳبیك٫بٺ ٲطاػٗٻ ٦ٷس.  ٶكبٴ ٲی« ٹٰای٧»ٲُبٮٗبر ٸ سح٣ی٣بر ثٻ ٖٳ٭ آٲسٺ سٹؾٍ 

% ثب٢یٳبٶسٺ ثٻ ؾٳز چخ، ټٳچٷبٴ ا٦ظطاً زٸؾز ٶساضٶس ٦ٻ اظ ٲ٧بٶٽبی 30% سٳبی٭ زاضٶس ٦ٻ ثٻ َطٜ ضاؾز ثذیچٷس ٸ 70

ی٥ ٲؿیط زٸثبضٺ ٖجٹض سط اظ ؾُح ٸضٸزی ٢طاض ٪یطٶس ٸ یب اظ  ٖٳٹٲی اظ دٯٻ ثبال ثطٸٶس ٸ ٖال٢ٻ ٶساضٶس ٦ٻ زض ؾُح دبییٵ

 (333،1386)اضٶؿز ٸ دیشط ٶٹیٟطر ،٦ٷٷس. 

 

 :رػبيت فَاصل در ًوبيطگبُ

زضػٻ ثبالی ذٍ چكٱ اؾز. اضسٟبٔ آٸیعاٴ ٦طزٴ  27ثبقس ٦ٻ  زضػٻ ٲی 45سب  30ثٽشطیٵ ظاٸیٻ زیس سٳبقب٪ط 

س. ٣ٍٞ سهبٸیط ذیٯی ثعض٨ ضا سٹاٶس ٲشٛیط ثبق ٲشطی ظیط ذٍ چكٱ ٲی ؾبٶشی 70ٲشطی ثبالی ذٍ چكٱ سب  5سبثٯٹټب اظ 

ٲشط آٸیعاٴ ٦طز ٸ سهبٸیط ٦ٹچ٥ ضا ټٳؿُح ذٍ چكٱ ٶهت ٶٳٹز. ٲؿبحز الظٰ ثطای  5سٹاٴ ثبالسط اظ حسا٦ظط  ٲی

ٲشط ٲطثٕ ٲؿبحز ٦ٝ  10سب  6ٲشط ٲطثٕ ؾُح زیٹاض اؾز ٸ ٲؿبحز الظٰ ثطای ٶٳبیف قیء ټٷطی  5سب  3ټط سهٹیط 

 (333،1386)اضٶؿز ٸ دیشط ٶٹیٟطر ،ثبقس.  ٲی

 

 :ًَر ًوبيطگبُ 

ی٧ی اظ ٲجبحض ٲٽٱ، ٲُبٮٗٻ ظاٸیٻ ٸضٸز ٶٹض اؾز. ٖٯی اٮ٣بٖسٺ ٶٹضی ٦ٻ ثب ذٍ زیس ټٱ ٲحٹض ثبقس، ټیچ٫ٹٶٻ 

ؾُٹح سبضی٥ ٸ ضٸقٷی ضا دسیس ٶیبٸضزٺ ٸ زض٤ ًٞب ضا زقٹاضسط ذٹاټس ٦طز. ټٳچٷیٵ ٶٹضی ٦ٻ ثٻ َٹض ٲؿش٣یٱ اظ ثبال 
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زٺ ٸ زض ایٵ حبٮز ٶیع زض٤ ًٞب زقٹاض ذٹاټس ثٹز. ٮی٧ٵ ٶٹضی ٦ٻ ثٻ َٹض ٲبی٭ اظ ټبی ؾٷ٫یٷی ثٹػٹز آٸض ثشبثس ؾبیٻ

٦ٷس. ایٵ ٶ٧بر ٶٻ سٷٽب ثطای آطبض ٸ اػؿبٰ ؾٻ ثٗسی ٲٷبؾت ٸ ٲٟیس اؾز  ثبال ٸ اظ دٽٯٹی ذٍ زیس ثشبثس، زض٤ آؾبٴ ٲی

ٲهٷٹٖی اٲشیبظاسی ضا ثٻ ټٳطاٺ زاضز. ثبقس. اؾشٟبزٺ اظ ٶٹض  ثٯ٧ٻ ثطای ذؿش٫ی ٸ ٲیعاٴ ٞكبض ٸاضزٺ ثط چكٱ ٶیع ٲاطط ٲی

ټب  سٹاٴ ٲٷجٕ ٶٹض ضا ثٻ ٲٷٓٹض سإ٦یس ذبل ثط ضٸی ٶٳٹٶٻ سٷٓیٱ قسر ٶٹض ٸ َیٝ آٴ سب حسٸز ظیبزی ٲ٣سٸض ثٹزٺ ٸ ٲی

 (333،1386)اضٶؿز ٸ دیشط ٶٹیٟطر ،ای اٶُٗبٜ دصیط ؾبظٲبٴ زټی ٸ سٷٓیٱ ٦طز.  ثٻ ٪ٹٶٻ

ی ضا اظ ٶٓط آظازی زض َطاحی زض ثطزاضز، ی٧ٷٹاذشی، زقٹاضی زض ټٳچٷیٵ ٶٹضدطزاظی ٲهٷٹٖی ٲعایبی ثیكٳبض

ای اؾشٟبزٺ قٹز( اظ ػٳٯٻ ٲٗبیت  سٹظیٕ سًبز ثیٵ سبضی٥ ٸ ضٸقٵ ٸ اٞعایف زٲب )ثٹیػٺ زض ػبیی ٦ٻ اظ الٲذٽبی ضقشٻ

ٟبزٺ ٶٳبیٷس ثبقس. چٷبٶچٻ ثرٹاټٷس اظ ټط زٸ ٶٹٔ ٶٹض )ضٸظ ٸ ٲهٷٹٖی( سٹؤٲبً اؾش اؾشٟبزٺ اٶحهبضی ٶٹض ٲهٷٹٖی ٲی

قٹز. ػعئیبر ٸ سطٞٷسټبی ٪ٹٶب٪ٹٴ زض ضاثُٻ ثب  سالقٽبیی زض ػٽز سٹٮیس ٸ سط٦یت َیٝ ٲكبثٻ ٶٹض ضٸظ ٲٷؿؼٱ ٲی

ثبقس. ظیطا  سطیٵ آٶٽب اؾشٟبزٺ اظ اثعاضټبی ٢بث٭ سٷٓیٱ ثطای ٶٹض َجیٗی ٲی درف ٶٹض ٸ ایؼبز ؾبیٻ ٸػٹز زاضز ٦ٻ ٲٷبؾت

سٹاٴ ٶٹض ضٸظ ضا ثٻ َٹض ٦بٲ٭  ثٻ زاذ٭ ضاٺ زاز.  ټٷ٫بٰ ٲٹاػٽٻ ثب ٦ٳجٹز ٶٹض ٲی اظ ایٵ اٲشیبظ ثطذٹضزاض ټؿشٷس ٦ٻ ثٻ

ٶٳبیٷس. زض ایٵ ٶٹٔ  اؾشبٶساضزټبی ٲٹػٹز، ٶٹضدطزاظی َجیٗی ٶٳبیك٫بٺ ضا ثٻ ضٸـ ٶٹض٪یطی اظ ؾ٣ٝ سٹنیٻ ٲی

ټبی  ی ایٵ اؾز ٦ٻ ثٹؾیٯٻ آٮٳبٴ٪یطٶس. اظ ٲعایبی ایٵ ٶٹٔ ٶٹض٪یط ټب ٢طاض ٲی ٶٹضدطزاظی زیٹاضټب ٦بٲالً زض اذشیبض ؾٹغٺ

سٹاٴ ٶٹض ضا سٷٓیٱ ٶٳٹزٺ ٸ ؾبیٻ ـ ضٸقٵ ثٻ ٸػٹز آٸضزٺ ٸ یب ٶٹض ضا ثٻ َٹض زٮرٹاٺ ٲٷ٧ٗؽ ٶٳٹز. ؾیؿشٱ  ٲرهٹل ٲی

ٶٹضدطزاظی ٲهٷٹٖی ضا ثبیس ثٻ زٸ نٹضر ٶٹض ٲهٷٹٖی ثطای ضٸقٷبیی ٶٹض ٖٳٹٲی ٸ ثطای ایؼبز ٶٹض ٲشٳط٦ع ثط ضٸی 

 ٶٳٹز. ثیٷی آطبض ٶٳبیكی دیف

 

 هؼوبري داخلي ًوبيطگبّْب:

اسب٢ٽب ٶٻ سٷٽب زض ثطاثط نسا ثٯ٧ٻ ثبیؿشی ٶؿجز ثٻ سٛییطار زضػٻ حطاضر ټٹا ٸ ضَٹثز ٖبی١ ٪طزٶس زض ایٵ ضاثُٻ ٖالٸٺ 

٦ٷٷس٪ی ٲٹاز  ټب ثٹؾیٯٻ ٲٹاز ذٷظی ٦ٷٷسٺ یب ٲشرٯر٭ ثٽشط اؾز سح٣ی٣بسی ٶیع زض ظٲیٷٻ ٢بثٯیز ػصة ثط ٖبی١ ٦بضی زیٹاضٺ

ټبیی ٦ٻ زض دكز ًٞبټبی ٶٳبیف ٢طاض زاضٶس اٶؼبٰ دصیطٶس سب ثشٹاٴ زضػٻ حطاضر ٸ ضَٹثز  ٳبٶی ٸ ؾُح زیٹاضٺؾبذش

 ٲحیٍ ٶٳبیف آطبض ضا طبثز ٶ٫ٻ زاقز. 

 

 :ثبسارچِ فزٌّگ ٍ ٌّز 

ثب سٹػٻ ثٻ ٦بضثطی ٞطټٷ٫ی ٲؼشٳٕ ٸ دیف ثیٷی اؾش٣جب٬ ٖٳٹٲی اظ آٴ ثٻ ٮحبِ ٶعزی٧ی ثٻ ثبٞز دطػٳٗیز قٽط ٸ 

یٟیز َطاحی ٲٗٳبضی ٸ سٷٹٔ ًٞبټب يطٸضر ٖطيٻ ٲحهٹالر ٞطټٷ٫ی ټٷطی اػشٷبة ٶبدصیط اؾز اظ َطٞی ثب سٹػٻ ثٻ ٦

ثبالی ٶ٫ٽساضی ًٞبټبی َطاحی قسٺ زض ٲؼشٳٕ يطٸضر ذٹز ٪طزاٴ ؾبظی دطٸغٺ سب حس اٲ٧بٴ ثبیس دیف ثیٷی   ټعیٷٻ

ٺ ٸ٢ٝ ٲؼشٳٕ ثٹزٺ ٸ زضآٲسټبی حبن٭ نطٜ ٪طزز، ٮصا َج١ ؾٷز حؿٷٻ ٸ٢ٝ ٦ٯیٻ ٸاحسټبی سؼبضی دیف ثیٷی قس

٪طزز، ٲحٹَٻ ٞطٸـ ثبیس سب آٶؼب ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز ٶعزی٥ ثٻ ٸضٸزی انٯی ثبقس  ٶ٫ٽساضی سٗٳیطار ٸ سٹؾٗٻ ٲؼشٳٕ ٲی

 سط اؾز. ٲشط ٲٷبؾت 5/1% ٲشط اضسٟبٔ ثب ٦ٳسټبی 85دیكرٹاٶٽبی ی٧ٷٹاذز 
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 :وبفِ تزيب 

ی ثبظ ٸ ثٻ نٹضر ٲشٗسز زض ؾبیز َطاحی قٹز ٸ زض آٴ اٶٹأ سٹاٶس ٦ٻ ثب زؾشطؾی ثٻ ًٞب ٲ٧بٶی اؾز ٦ٻ ٲی

قٹز. ؾطاٶٻ ًٞب ثٻ اظای ټط ٞطز ثطای ًٞبی  ټب، قیطیٷی ٸ ٚصای ؾج٥ ٲبٶٷس )ؾبٶسٸیچ( ؾطٸ ٲی ټب، ثؿشٷی ٶٹقیسٶی

mدصیطایی 
mٸ ثطای ًٞبی آقذعذبٶٻ  21

mٶٟط  100قٹز یٗٷی ثٻ اظای ټط  زض ٶٓط ٪طٞشٻ ٲی 4/0 2
طایی ٸ ًٞبی دصی 100 2

m
 (455،1386)اضٶؿز ٸ دیشط ٶٹیٟطر ، ًٞبی آقذعذبٶٻ ٶیبظ اؾز. 40 2

 

 :ّب  ضَاثظ عزاحي در والسْبي آهَسضي ـ وبرگبّْب ـ آتليِ

ػٽز اضس٣بء ؾُح ٞطټٷ٫ی ٸ زاٶف ٖٯٳی ٸ اٞعایف ٞٗبٮیشٽبی ٞٹ٠ ثطٶبٲٻ ثركی اظ ٲؼٳٹٖٻ ضا ٦الؾٽب ٸ ٦بض٪بټٽبی 

بٲ٭ ٦الؾٽبی زضؼ، اسب٠ اؾبسیس ٲطثٹٌ ٸ ټٳچٷیٵ زض ثط٪یطٶسٺ اض٪بٶٽب ٸ اٲ٧بٶبر ٦ٷٷس. ایٵ ثرف ق آٲٹظقی اقٛب٬ ٲی

ثبقس ټسٜ زض ٲؼٳٹٖٻ ټبی ٞطټٷ٫ی ٦الؾٽبیی اؾز ٦ٻ اٞطاز ثب  ذبل آٶٽب ٸ سؼٽیعار ؾٳٗی ثهطی ٲٷبؾت ذٹز ٲی

 5/2سب  2س. ٖطو ضاټطٸ اظ سٹاٶٷس اظ آٴ اؾشٟبزٺ ٦طزٺ ٸ ثٻ ٞطاذٹض ٲٹيٹٔ ٲٹضز سسضیؽ ثشٹاٶس سُبث١ یبث ؾٷیٵ ٲرشٯٝ ٲی

قٹز  ٲشط زض ٶٓط ٪طٞشٻ ٲی 3ٲشط ثطای زؾشطؾی اظ ی٥ ؾٳز ٸ زض نٹضر ٢طاض ٪طٞشٵ ٦الؾٽب ٸ زضزٸؾٹی ضاټطٸ دٽٷبی 

ٸػٹز ٲ٧بٶی ثطای ٞطاټٱ آٸضزٴ اٲ٧بٴ آقٷبیی اًٖب ثب ټٷطټبی ٲرشٯٝ ٸ ټٳچٷیٵ آقٷبیی ثب ټٷطټبی زؾشی ٸ ٲٯی 

طټٷ٫ی ثبقس ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ دیف ثیٷی ٲ٧بٶی ثطای زضثط٪یطی ٞٗبٮیشٽبی ټٷطی ٞٹ٠ ثٻ سٹاٶٷس اظ اټساٜ ی٥ ٲؼٳٹٖٻ ٞ ٲی

ضؾس ٦بض٪بټٽبیی ٦ٻ سٹاٴ زض ثط٪یطی ًٞبټبیی ٲرشم ٞٗبٮیشٽبیی چٹٴ ٢ٯٱ ٦بضی  نٹضر ٦بض٪بٺ يطٸضی ثٻ ٶٓط ٲی

 (333،1386شط ٶٹیٟطر ،)اضٶؿز ٸ دیٲؼؿٳٻ ؾبظی، ٲٗط٠ ٦بضی، ٲٷجز ٦بضی، ٢بٮیجبٞی ٸ ٚیطٺ ضا زض ذٹز زاقشٻ ثبقس. 

 

 :ضَاثظ عزاحي در فضبّبي اداري 

 هحبسجبت: فضبّبي هَرد ًيبس 

 قٹٶس:  ًٞبټبی ٲٹضز ٶیبظ زٞشطی زض زٸ ٢ؿٳز ٲحبؾجٻ ٲی

سٗساز ٶٟطار( + ؾٽٱ ٶیبظټبی ػبٶجی + ی٥ ٖبٲ٭ )ٲٗٳٹالً × ـ ًٞبی ذبل ٶٟطار ثٻ نٹضر )ًٞبی ٞطزی اؾشبٶساضز1

 %( ثطای ضٞز ٸ آٲس انٯی. 15

ټب ٸ ٲٹاضز ٲكبثٻ ٦ٻ زض ٲٹضز آٶٽب اٶساظٺ اثعاضټب ٸ سؼٽیعار  ـ ًٞبی ذبل ٚیط ٶٟطار )ٲظ٭ اسب٠ ٲبقیٷٽب ٦شبثربٶٻ2

ٲٽٳشط اظ قٳبض ٦بضٲٷساٴ اؾز( ثٻ نٹضر س٣طیجٽبی آ٪بټبٶٻ ثط اؾبؼ ضٸـ ٲُٯٹة ٲٹػٹز یب ٲظبٮٽبی ٢بث٭ ٢یبؼ + ی٥ 

ٲشٹؾٍ ثطای ټط ٲح٭ ٦بضٞطزی ٸ ٦بضٲٷس زض ی٥ ؾبظٲبٴ قبٲ٭  ٖبٲ٭ ايبٞی ثطای ضٞز ٸ آٲس انٯی اض٢بٰ ذبل ًٞبی

)اضٶؿز ٸ دیشط ٶٹیٟطر سؼٽیعار ازاضی ٸ ًٞبیی ثطای ٦بض٦طزٴ ثب آٶٽب ثٻ اؾشظٷبی ٲسیطیز زاضای ٞطاٸاٶی ظیط اؾز. 

،334،1386) 

ٽیعار ٸ ٲبقیٵ آالر ًٞبی  الظٰ ثٻ اظای ټط ٦بضٲٷس ثٻ قٳبضی اظ ٖٹاٲ٭ ثؿش٫ی زاضز، ٲظالً ٶٹٔ ٦بض اؾشٟبزٺ اظ سؼ

 1985ٲیعاٴ ذهٹنی ثٹزٴ ٲ٣ساض ٲطاػٗبر اضثبة ضػٹٔ ٸ ٶیبظټبی اٶجبض قطٌ ٲؿبحز ٲح٭ ٦بض ٞطزی ٲشٹؾٍ سب ؾب٬ 

m
mاظٲُبث١ ثب ٲ٣یبؼ ثٻ زٞبسط دالٴ ثبظ حسا٢٭  10-8 2

215-12  
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 ًٞبی ذبل ٲح٭ ٦بضٞطزی ثٻ قطح ظیط اؾز:   ٲحبؾجٻ قبذم

mاسب٠ ٦بض: حسا٢٭ 
28  

mز ٸ آٲس آظازاٶٻ حسا٢٭ ًٞبی ضٞ
mدٽٷب حؼٱ دیطاٲٹٶی ټٹا حسا٢٭  m1ثٻ اظای ټط ٦بضٲٷس اٲب ثب حسا٢٭  25/1

3 12 

mظٲبٶی ٦ٻ ثیكشط ٦بض ٶكؿشٻ ٸ حسا٢٭ 
قٹز اضسٟبٔ ٦ٝ سب ؾ٣ٝ ثطای ٲؿبحز  ظٲبٶی ٦ٻ ثیكشط ٦بض ایؿشبزٺ اٶؼبٰ ٲی 315

 قٹز: ظیط سٹنیٻ ٲی

mسب 
2 50            m 50/2  

mثیف اظ 
2 50                                      m 75/2  

mثیف اظ 
2 100             m 00/3  

mٸ سب  250ثیف اظ 
2 3000                      m 25/3 

 (346،1386)اضٶؿز ٸ دیشط ٶٹیٟطر ،

 فضبي هَرد هصزف در دفتز هصزف وٌٌذُ

ٶٓط  ٦بضثطز ٲؿبحز ٢بث٭ اؾشٟبزٺ زض زٞشط ی٥ ٦بضٲٷس اضقس نبحت

 زض ذهٹل دطؾٷ٭ ثب ذسٲبر اػشٳبٖی ثب ٶیبظ ثٻ سٳط٦ع

mحسٸزاً 
2 12 

زٸ ٦بضٲٷس اضقس احشٳبالً ثب نٷسٮی ثطای ٞطز سحز سٗٯیٱ ی٥ ٦بضٲٷس 

 ٸ ی٥ ٲیع ٦ٷٟطاٶؽ ثطای س٣طیجبً چٽبض ٶٟط

mحسٸزاً 
2 18 

m ٲٗبٸٶز
2 30-34 

mثع٪شط اظ  زٞشط ضئیؽ یب اسب٠ سرههی ثب سؼٽیعار ٞطاٸاٴ
2 30 

 ًٞبی ٲٹضز ٶیبظ زض زٞشط ٦بض .ٲٷجٕ :ٶٹیٟطر 4-8ػسٸ٬ قٳبضٺ 

 

 ضَاثظ در همبثلِ ثب حزيك:

 2ؾبٶشی ٲشط دبذٹض ٸ حسا٦ظط  28ؾبٶشی ٲشط ذٹاټس ثٹز ٸ ٦ٝ ټط دٯٻ حسا٢٭  10ٸ حسا٢٭  18اضسٟبٔ ټط دٯٻ حسا٦ظط 

ؾبٶشی  5ٸ ٦ٝ یب ټط زٸ اضسٟبٔ ٲشٹاٮی .زضنس قیت زاقشٻ ثبقس. حسا٦ظط اذشالٜ یب ضٸازاضی ٲؼبظ ثیٵ اٶساظٺ ټبی ټط ز

ؾبٶشی ٲشط ذٹاټس ثٹز .زض ٲٹاضزی ٦ٻ دٯٻ ایی ثٻ ؾُح  1ٲشط ٸ زض ٲٹضز سٳبٲی دٯٻ ټبی ٸا٢ٕ ثیٵ زٸ دب٪طز ٲشٹاٮی ٲؼٳٹٔ 

 ؾبٶشی ٲشط ثٻ اظای ټط ٲشط َٹ٬ دٯٻ 8قیجساض ٲبٶٷس ٦ٝ دیبزٺ ضٸ ٲٷشٽی قٹز ،اذشالٜ اضسٟبٔ ٲؼبظ ثیٵ زٸ ؾط آٴ حسا٦ظط 

 (6ذٹاټس ثٹز .)ٲ٣طضار ٲٯی ؾبذشٳبٴ ،ل 

 ْطٞیز ضاټٽبی ذطٸع زض ٲطا٦ع ٞطټٷ٫ی ٸ آٲٹظقی ،

 ، ٲشط ٲطثٕ ؾُح ذبٮم 1.9ؼ ټبی زضؼ ٦ال

 ، ٲشط ٲطثٕ ؾُح ذبٮم  ٦4.6بض٪بٺ ټب ،آظٲبیك٫بٺ ټب ٸ ؾبیط ًٞبټبی آٲٹظقی ٖٯٳی 

 ، ٲشط ٲطثٕ ؾُح ذبٮم 3.3ٲطا٦ع آٲٹظقی 

 ، ٲشط ٲطثٕ ؾُح ذبٮم  4.6بٶٻ ټب ؾبٮٵ ټبی ٲُبٮٗٻ زض ٦شبثر

 ، ٲشط ٲطثٕ ؾُح ذبٮم   9.3اٶجبض ٦شبة زض ٦شبثربٶٻ ټب 
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 ظزفيت راّْبي خزٍج در ثزاثز حزيك در فضبّبي تجوؼي : 

 ٲشط ٲطثٕ ؾُح ذبٮم  65ؾبٮٵ ټبی ٪طزټٳبیی ثب نٷسٮی ثسٸٴ ٲیع ٲظ٭ ٶٳبیك٫بٺ ټب ،ٲؿبػس .

ٲشط ٲطثٕ ؾُح 1.4بٮٵ ټبی ٦ٷٟطاٶؽ ،ضؾشٹضاٴ ټب ٸ ؾبٮٵ ټبی ٚصاذٹضی ؾبٮٵ ټب ٪طزټٳبیی ثب نٷسٮی ٸ ٲیع ٲبٶٷس ؾ

 (130،1386)اضٶؿز ٸ دیشط ٶٹیٟطر ،ذبٮم ٲی ثبقس .

 

 ضَاثظ در همبثلِ ثب سلشلِ:

 ضٖبیز ٲٹاضز ظیط زض َطاحی ؾبذشٳبٴ ټب سٹنیٻ ٲی قٹز:

 دؽ ضٞش٫ی ظیبز ثبقس. دالٴ ؾبذشٳبٴ ثٻ ق٧٭ ؾبزٺ ٸ ٲش٣بضٴ ٸ زض ټط زٸ اٲشساز ثسٸٴ دیف آٲس٪ی ٸ -

 ٸ اظ ایؼبز سٛییطار ٶبٲش٣بضٴ دالٴ زض اضسٟبٔ ؾبذشٳبٴ ٶیع احطاظ قٹز.

 ٲشط ذٹزاضی قٹز. 1.5اظ احساص َطٺ ټبی ثب َٹ٬ ثیكشط اظ  -

اظ ٢طاض زازٴ ثبضټب ٸ سبؾیؿبر ؾٷ٫یٵ زض َج٣بر ٞئ٣بٶی ذٹزاضی قٹز سب ٲط٦ع ػطٰ ؾبذشٳبٴ زض دبئیٵ سطیٵ ؾُح  -

 طز.ٲٳ٧ٵ ٢طاض ٪ی

٦ٯیٻ ٖٷبنط ثبضثط ؾبذشٳبٴ ثبیس ثٻ ٶحٹی ٲٷبؾت ثٻ ټٱ دیٹؾشٻ ثبقٷس سب زض ټٷ٫بٰ ٸ٢ٹٔ ظٮعٮٻ ٖٷبنط ٲرشٯٝ اظ  -

 ی٧سی٫ط ػسا ٶكسٺ ٸ ؾبذشٳبٴ ثُٹض ی٧ذبضچٻ ٖٳ٭ ٦ٷس .

ٖٷبنط ٲی ٶٳبیٷس زض َج٣بر ٲرشٯٝ ثط ضٸی ټٱ ٢طاض زازٺ قٹٶس سب اٶش٣ب٬ ثبض ایٵ بئٱ ضا سحٳ٭ ٖٷبنطی ٦ٻ ثبضټبی ٢ -

 ثٻ ی٧سی٫ط ثب ٸاؾُٻ ٖٷبنط ا٣ٞی نٹضر ث٫یطز.

 ؾبذشٳبٴ ثٻ ٶحٹی َطاحی ٪طزز ٦ٻ ٖٷبنط ٢بئٱ )ؾشٹٴ ټب(زیطسط اظ ٖٷبنط ا٣ٞی )سیطټب (زچبض ذطاثی ٪طزٶس. -

ؾبذشٳبٴ ثٻ ٶحٹی َطاحی ٪طزز ٦ٻ زاضای ق٧٭ دصیطی ظیبز ثبقٷس ،ٲٷٓٹض اظ ق٧٭ دصیطی ؾبذشٳبٴ ٢بثٯیز سٛییط  -

 ،٢ج٭ اظ ثٽٱ ٪ؿیرش٫ی آٴ ثبقس.ق٧٭ ٖٷبنط 

ٖٷبنطی ٦ٻ ٶیطٸټبی ا٣ٞی ٶبقی اظ ظٮعٮٻ ضا سحٳ٭ ٲی ٦ٷس َٹضی َطاحی قٹٶس ٦ٻ اٶش٣ب٬ ٶیطٸټب ثٻ ؾٳز قبٮٹزٺ  -

 ثُٹض ٲؿش٣یٱ اٶؼبٰ قٹز ٸ ٖٷبنطی ٦ٻ ثب ټٱ ٦بض ٲی ٦ٷٷس زض ی٥ نٟحٻ ٢بئٱ ٢طاض زاقشٻ ثبقٷس .

 (1365عٮٻ ،)آییٵ ٶبٲٻ َطاحی ؾبذشٳبٴ ټب زض ثطاثط ظٮ
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 ريش فضبّب:

 ثزًبهِ ريشي فيشيىي ثخص هَسُ

 هسبحت ول هسبحت تؼذاد ًبم فضب رديف ًبم ثخص

 ٞطټٷ٫ی

 ثرف ٪بٮطی ټب

 40 40 1 ٲسیطیز ٪بٮطی  1

 200 200 1 (1٪بٮطی ٶٳبیف آطبض) 2

 50 50 1 سطیب)ٲطثٹٌ ثٻ ٪بٮطی ټب( 3

 200 200 1 سبالض ٲؼؿٳٻ 4

 20 20 1 ٲطثٹٌ ثٻ ٪بٮطی ټب(دصیطـ) 5

 ثرف       

 آٲٟی سئبسط 

 150 150 1 آٲٟی سئبسط 6

 20 20 1 زٸـ ٸ ؾطٸیؽ ٸ ضذش٧ٵ 7

 15 15 1 اسب٠ سٳطیٵ ٸ ٪طیٱ 8

 100 100 1 ًٞبی اٶشٓبض)ٲطثٹٌ ثٻ آٲٟی سئبسط ( 9

 40 40 1 سطیب)ٲطثٹٌ ثٻ آٲٟی سئبسط ( 10

 ثرف     

 ٞطټٷ٫ی

 140 140 1 ٶٻ٦شبثرب 11

 70 30،40 2 آسٯیٻ آظاز 13

 1045   ػٳٕ ٦٭ 

 

 ثزًبهِ ريشي فيشيىي ثخص تفزيحي

 هسبحت ول هسبحت تؼذاد ًبم فضب رديف ًبم ثخص

      100 

 40 20 2 ٲٷكی 1

 50 25 2 اٶشٓبض 2

 60 30 2 اسب٠ ػٯؿبر 3

 60 30 2 ٲٗبٸٶز 4

 80 40 2 ضیبؾز 5

 40 40 1 ٶیثبی٫ب 6

 

 سٟطیح

 800 800 1 اؾشرط سٟطیحی ضٸثبظ 7

 280 8 70 آالچی١ 8

 890   ػٳٕ ٦٭ 
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 ثزًبهِ ريشي فيشيىي ثخص خذهبتي

 هسبحت ول هسبحت تؼذاد ًبم فضب رديف ًبم ثخص

 ذسٲبسی

 300 300 1 ضؾشٹضاٴ 1

 400 400 1 ٲؿؼس 2

 30 15 2 ٶ٫ٽجبٶی ٸ اَالٖبر 3

 1050 15 اسٹٲجی٭ 70 دبض٦یٷ٩ ضٸثبظ 4

 500 500 1 ثبظاض نٷبیٕ زؾشی 5

 2280   ػٳٕ  

 

 ثزًبهِ ريشي فيشيىي ثخص البهتي

 هسبحت ول هسبحت تؼذاد ًبم فضب رديف

 m2 100 600 6 ذٹاثٻ ا٢بٲشی 2٪ٹٶٻ  1

 m2 150 900 6 ذٹاثٻ ا٢بٲشی3٪ٹٶٻ  2

 m2 100 100 1 ذسٲبر ا٢بٲشی 3

 1600   ػٳٕ ٦٭ 
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 فصل پٌجن : لبثليت سٌجي اراضي
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 تبثص خَرضيذ-

 
 

 توْيذات السم ثزاي خَرضيذ:

ثب سٹػٻ ثٻ ایٷ٧ٻ ظاٸیٻ سبثف آٞشبة زض ظٲؿشبٴ ٦ٳشط ٸ زض سبثؿشبٴ ټٷ٫بٰ ْٽط س٣طیجب ٖٳٹزی ٸ ثیكشطیٵ ٲیعاٴ سبثف 

 یٵ ٲیعاٴ ٶٟٹش ٶٹض ضا ثبٖض ٲی قٹز.حطاضر ضا زاضز ٸ زض ظٲؿشبٴ ٦ٳشطیٵ ظاٸیٻ ضا ثب ا١ٞ زاضز ٸ ثیكشط

 اظ ذبنیز سٛییط ظاٸیٻ سبثف زض يٯٕ ػٷٹثی ٲی سٹاٴ اؾشٟبزٺ ٦طز :

زٴ ی٥ ؾبیجبٴ ثبالی دٷؼطٺ ټبی ایٵ يٯٕ ٲی سٹاٴ اظ ٸضٸز آٞشبة ٸ ٪طٰ قسٴ ثسیٵ نٹضر ٦ٻ ثب ٢طاض زا -1

ٻ سبثف آٞشبة ٦ٳشط اؾز ،آٞشبة ثٻ زاذ٭ ؾبذشٳبٴ زض سبثؿشبٴ ػٯٹ٪یطی ٶٳٹز.ٸ زض ٞه٭ ظٲؿشبٴ ثٻ زٮی٭ ایٷ٧ٻ ظاٸی

 ؾبذشٳبٴ ٶٟٹش ٲی ٦ٷس.

ثب ٦بقشٵ زضذشبٴ ثط٪طیعاٴ زض ایٵ ػٽز ٲی سٹاٴ زض ٖیٵ اؾشٟبزٺ اظ ؾبیٻ زض سبثؿشبٴ اظ سبثف ٪طٰ آٞشبة زض  -2

 ظٲؿشبٴ ثٽطٺ ٪یطی ٶٳٹز.

ٴ اٶطغی ٦ؿت ٲی ٦ٷٷس ظیطا آٞشبة ظاٸیٻ سبثف آٞشبة زض سبثؿشبٴ ،زیٹاضٺ ټبی قط٢ی ٸ ٚطثی س٣طیجب زٸ ثطاثط ظٲؿشب

ٲؿیط َٹالٶی سطی ٲی دیٳبیس ٸ ٲسر ظٲبٴ ثیكشطی ثٻ زیٹاض ټبی قط٢ی ٸ ٚطثی ٲی سبثس.زیٹاضٺ ټبی قط٢ی ٸ ٚطثی ثبیس 

ٮٳ٣سٸض ؾُح ٦ٳشطی زاقشٻ ثبقٷس ٸ ثٽشط اؾز ایٵ زیٹاضٺ ټب زض ٲ٣بث٭ ی٥ ػساضٺ ؾجع ٸ یب ؾبذشٳبٴ ټبی ػبٶت ٢طاض حسا

 ٪یطٶس.

 صَتي:آلَدگي 
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 ثیكشطیٵ آٮٹز٪ی نٹسی ثط ؾبیز اظ حبقیٻ ثعض٪طاٺ ٲكٽس َط٢جٻ اؾز 

سٗجیٻ ی٥ ػساضٺ ؾجع ٸ ٲشطا٦ٱ زض ٦بؾشٵ نٹر ٢بث٭ ٶٟٹش ثٻ ؾبیز .ٞبنٯٻ ٪طٞشٵ ؾبذشٳبٴ ټبی انٯی  ٶشیؼٻ ٪یطی:

 اظ ػساضٺ ټب
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 وبرثزي ّبي ّوجَار:
 

 
 

 تبثيز وبرثزي ّبي ّوجَار ثزسبيت:

طا٦ٱ ٦ٱ ٸ ٲشٹؾٍ:ٸػٹز ی٥ ٲط٦ع ٞطټٷ٫ی سٟطیحی ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ٲؼٳٹٖٻ ٲطزٲی ثطای ؾب٦ٷیٵ ثب س هسىًَي -1

 ایٵ ٲؿ٧ٹٶی ټب ٲعاحٳز زض سطزز ٸ آٮٹز٪ی نٹسی ایؼبز ٲی ٦ٷس.

:ثب سٹػٻ ثٻ ایٷ٧ٻ ظیط ٲؼٳٹٖٻ ٞطټٷ٫ی ٲحؿٹة ٲی قٹز ثٗٷٹاٴ ی٥ ٦بضثطی ٲٹا١ٞ ثب ٲؼٳٹٖٻ ٖٳ٭ ٲی  هذّجي -2

 ٦ٷس .

 بِ ٦بضثطی ٲٹا١ٞ ثب ؾبثز ٖٳ٭ ٦طزٺ ٸ زض ٲٗطٞی ٲؼٳٹٖٻ ثؿیبض ٲٹطط ذٹاټس ثٹز.:ثٻ ٮحآهَسضي -3
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 دستزسي ّب:
 

 
 

 :1زؾشطؾی انٯی زضػٻ 

 َط٢جٻ .٦ٻ زض ذٹاٶبیی ؾبیز ٲٹطط اؾز.–اظ حبقیٻ ثعض٪طاٺ ٲكٽس 

 ٶشیؼٻ ٪یطی:

 ایٵ زؾشطؾی ثٻ ٖٯز

 ذٹاٶبیی (1

ٸ اظ ؾبیط زؾشطؾی ټبی َطاحی قسٺ زض ؾبیز ثٻ , زؾشطؾی دیبزٺ زؾشطؾی ضاحز سط ٸ ٲؿش٣یٱ سط ٲی سٹاٶس ثٗٷٹاٴ (2

  ٖٷٹاٴ ؾٹاضٺ اؾشٟبزٺ ٲی قٹز.
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 ضوبئن فصل ضطن:

 

 سبيت پالى هجوَػِ
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ثخص فزٌّگي

 عجمِ ّوىف
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ثخص فزٌّگي

 اٍلعجمِ 
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ثخص فزٌّگي

 سيزسهييعجمِ 
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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Section A-A 

 

 

 

 
Section B-B 

 

 

 

 

 

 ثخص فزٌّگي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 غزثي ضوبلًوبي 

 

 

 

 ًوبي ضوبل ضزلي

 

 

گيثخص فزٌّ  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ًوبي جٌَثي

 

 

 

Section A-A 

 

 

 

 

 ثخص فزٌّگي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section B-B 

 

 

 

 

Section C-C 

 

 

 

 

 ثخص فزٌّگي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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Section D-D 

 

 

 

 

 ثخص فزٌّگي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 پالى ّوىف

 

 

 

ثخص هؼٌَي 

 )هسجذ(

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 پالى اٍل

 

 

 

 

ثخص هؼٌَي 

 )هسجذ(

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ًوبي غزثي

 

 

 

 ًوبي جبًجي

 

ثخص هؼٌَي 

 )هسجذ(

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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Section C-C 

 

 
Section B-B 

 

 

 A-A ًوب همغغ 

 

 

ثخص هؼٌَي 

 )هسجذ(

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ي عجمِ ّوىفپالى اًذاسُ گذار

 

 

 

 

 

 

 

 پالى هجلوبى عجمِ ّوىف

 

 ثخص البهتي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 پالى اًذاسُ گذاري عجمِ اٍل

 

 

 

 

 

 

 

 پالى هجلوبى عجمِ ّوىف

 

 

 ثخص البهتي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ًوبي اصلي

 

 

 

 ًوبي جبًجي

 

 ثخص البهتي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

112 

 

 

 

 

 
Section B-B 

 

 
Section B-B 

 

 

 ثخص البهتي

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 هٌبثغ:
 

 .1371اثٹاٮ٣بؾٳی،ٮُیٝ ، ثب٘ ایطاٶی ، سٽطاٴ ، -1

 .1390،ٲشطػٱ:ٸٶساز ػٯیٯی ،الٮٻ ثرشیبضی ،اٶشكبضار ٖٯٱ ٲٗٳبض ، سٽطاٴ  اضزالٴ ،ٶبزض ،حؽ ٸحسر-2

 .1390ازاضٺ ٦٭ ٲیطاص ٞطټٷ٫ی، نٷبیٕ زؾشی ٸ ٪طزق٫طی ذطاؾبٴ ضيٹی،  -3

 .1389آظازی ،اؾٳبٖی٭ ٸ زی٫طاٴ ،اٶسیكٻ ٲٗٳبضاٴ ٲٗبنط ایطاٴ ،اٶشكبضار ٞطټٷ٩ نجب ،سٽطاٴ -4

 .1379ٷ٩ ،سٽطاٴ:اٶشكبضار آ٪بٺآقٹضی ،زاضیٹـ،سٗطیٟٽب ٸٲٟٽٹٰ ٞطټ -5

 .1389ثطٸسط ،٦بٮع ،ضاټ٧بضټبیی ٲشٟبٸر زض َبحی ٲؼشٳٕ ټبی ٲؿ٧ٹٶی ٸ ا٢بٲشی ،اٶشكبضار ٖٯٱ ٸ زاٶف ،سٽطاٴ ،-6

 .1390دٹض اؾٳبٖی٭ ټبزی،آضـ ،ٲجبٶی ٲٗٳبضی دبض٤ ټبی س٧ٷٹٮٹغی ،اٶشكبضار ػٽبز زاٶك٫بټی ،سٽطاٴ،-7

 .1387ٳبضی اؾالٲی ایطاٴ ،اٶشكبضار ؾطٸـ زاٶف ،چبح ؾیعزټٱ ،سٽطاٴ ،دیطٶیب ،ٲحٳس ٦طیٱ ،آقٷبیی ثب ٲٗ-8

سٹؾٯی،ٚالٰ ٖجبؼ ،ٶٓطیٻ ټبی ػبٲٗٻ قٷبؾی،٢ٱ، ؾبظٲبٴ ٲُبٮٗٻ ٸسسٸیٵ ٦شت ٖٯٹٰ اٶؿبٶی زاٶك٫بټٽب،)ؾٳز(،  -9

1374. 

اٴ ،ٶبقط :زثیطذبٶٻ ثیٵ ذٹاٶؿبضی ،ٲٽسی ٸ زی٫طاٴ ،ثب٘ ایطاٶی ،ثبظسبثی اظ ثٽكز ،ٲشطػٱ :ٲٹؾؿٻ ٲٽٷسؾیٵ ٲكبٸض آض-10

 .1383اٮٳٯٯی ټٳبیف ثب٘ ایطاٶی ،سٽطاٴ ،

ذبٮسی،قٽطیبض، ٦بضثطز آة ٸ ټٹا زض سٹؾٗٻ ػٽبٶ٫طزی زض ایطاٴ، زض ٦شبة ػٽبٶ٫طزی ٸ سٹؾٗٻ، ٲط٦ع سح٣ی٣بر ٸ  -11

 ٲُبٮٗبر ؾیبحشی ٸظاضر اضقبز اؾالٲی، سٽطاٴ، ثی سب.

 .1370زاٶف آٲٹظ ، زضٸیف ظازٺ، ٖٯی ظٲیٵ قٷبؾی ایطاٴ ، ٶكط  -12

، 12 آٸیٷٻ، ٲؼٯٻ ٞطټٷ٩ ٸ ظٶس٪ی، قٳبضٺ.ظٲبٴ ٞطاٚز اظزیس٪بٺ سبضیری ٸ ػبٲٗٻ قٷبؾبٶٻ، سطػٳٻ ٰ،زٸٲبظیٻ، غٸٞط  -13

13-23 :1352 . 

اػشٳبٖی آٴ زض ایطاٴ اؾالٲی،ٲؼٳٹٖٻ ٲ٣بالر زٸٲیٵ –ضحیٱ دٹض،ٖٯی،دیكیٷٻ سبضیری ػبزٺ اثطیكٱ ٸاططار ؾیبؾی  -14

 .1376ٳٯٯی ػبزٺ اثطیكٱ ،ٸظاضر ٞطټٷ٩ ٸاضقبز اؾالٲیاػالؼ ثیٵ اٮ

 .1388ضٶؼجط ،ٞطیجب ،سؼعیٻ ٸ سحٯی٭ قبټ٧بضټبی ٲٗٳبضی ،ٶبقط :ٲٽط٪بٴ ٦بٸق٫ط ،سٽطاٴ ،-15

 .1387سٽطاٴ ،ٶكط ذب٤ ،ضٰ ٦ٹٮٽبؼ ،ضٰ ٦ٹٮٽبؼ ،سطػٳٻ ایٳبٴ ضئیؿی ،چبح زٸٰ ،-16

ای ػٽبٶ٫طزی،سطػٳٻ ز٦شط ٲحٳٹز ٖجساهلل ظازٺ ،زٞشط دػٸټكٽبی ؾبظٲبٴ ػٽبٶی ػٽبٶ٫طزی،ثطٶبٲٻ ضیعی ٲٯی ٸٲٷ٣ُٻ  -17

 .1379ٞطټٷ٫ی،

 .1385ؾبظٲبٴ ٲیطاص ٞطټٷ٫ی ٸ ٪طزق٫طی اؾشبٴ ذطاؾبٴ ضيٹی، ٲٗبٸٶز ٪طزق٫طی،  -18

 .1376ؾؼبزی، نبز٠ : آؾشبٴ ٢سؼ ضيٹی، زائطپ اٮٳٗبضٜ ثعض٨ اؾالٲی، ػٯس اٸ٬،  -19

 .ٞطټٷ٫ی –ؾی اضقس ،َطاحی ٲؼٳٹٖٻ ٖجبزی ؾٗیسی، ٲٽطاٴ ، دبیبٴ ٶبٲٻ ٦بضقٷب-20

قبٮچیبٴ،َبټطٺ،زیس٪بټٽبی اؾالٰ زض ٲٹضز ؾیط ٸؾیبحز ، ٲؼٳٹٖٻ ٲ٣بالر  اٸٮیٵ ؾٳیٷبض ایطاٶ٫طزی ٸػٽبٶ٫طزی  -21

 . 1372سٹؾٗٻ

 .1363قطیٗشی، ٖٯی:ضاټٷٳبی ذطاؾبٴ،اٶشكبضار اٮٟجب،چبح زٸٰ،  -22

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

114 

 

 .1389شكبضار ػٽبز زاٶك٫بټی ،سٽطاٴ ،قبټچطاٚی ،آظازٺ ،دبضازایٱ ټبی دطزیؽ ،اٶ-23

ٲساحی ،ٲٽسی ٸ زی٫طاٴ ،ٲؼٳٹٖٻ ٖٳٯ٧طزټبی ٲٗٳبضی /٦بضثطی ټبی آٲٹظقی ،ٞطټٷ٫ی ،ازاضی ،ٲٹظٺ ،٦شبثربٶٻ -24

 .1390،ٶبقط ٮٹسٹؼ ،سٽطاٴ ،

 .1391َبٮجیبٴ ،ٶیٳب ،ٸ زی٫طاٴ ،ٲؼٳٹٖٻ ٦شت ٖٳٯ٧طزټبی ٲٗٳبضی ،ٶبقط حطٞٻ ټٷطٲٷس ،سٽطاٴ -25

 .1361چبح ټٟسټٱ -ٲٹؾؿٻ اٶشكبضار اٲیط٦جیط -ٞطټٷ٩ ٞبضؾی ٖٳیس -حؿٵ ٖٳیس، -26

 .٢1386طٺ ذٯٹ ،ٲٽسی ،ػٛطاٞیبی ػٽبٶ٫طزی ٸثطٶبٲٻ ضیعی اٸ٢بر ٞطاٚز .سٽطاٴ:ؾبظٲبٴ اٶشكبضار ػٽبززاٶك٫بټی -27

،ؾب٬ ټكشٱ  ٦بْٳی ،ٲٽسی،زیس٪بټٽبی اٶ٫یعـ زض ػٽبٶ٫طزی،ٞهٯٷبٲٻ ٖٯٹٰ اٶؿبٶی زاٶك٫بٺ ؾیؿشبٴ ٸثٯٹچؿشبٴ -28

 .184ٸ173،ل 1381،  22،ـ

 .٦1382ؿٳبیی ،ٲطسًی ،ا٢ٯیٱ ٸ ٲٗٳبضی ،ٶكط ذب٤ ،چبح زٸٰ ،سٽطاٴ ،-29

٪ی ، چب٨. ٸای/ ؾبظٲبٴ ػٽبٶی ػٽبٶ٫طزی: ػٽبٶ٫طزی زض چكٱ اٶساظ ػبٲٕ، سطػٳٻ ٖٯی دبضؾبییبٴ ٸ ؾیس ٲحٳس  -30

 .1382اٖطاثی، اٶشكبضار زٞشط دػٸټف ټبی ٞطټٷ٫ی، چبح زٸٰ، سٽطاٴ، 

 .1378ٮجبٜ ذبٶی٧ی، ضػت ٖٯی : ؾیٳبی ٲیطاص ٞطټٷ٫ی ذطاؾبٴ، اٶشكبضار ؾبظٲبٴ ٲیطاص ٞطټٷ٫ی،  -31

، 3-100ػٯس : ٶشبیغ سًٟیٯی قٽطؾشبٴ ٲكٽس  1375 ٲٽطٲبٺٲط٦ع آٲبض ایطاٴ : ؾطقٳبضی ٖٳٹٲی ٶٟٹؼ ٸ ٲؿ٧ٵ  -32

 .1376ٲط٦ع آٲبض ایطاٴ ، 

 .2956 -76/12/23قٳبضٺ –٢سؼ ضٸظٶبٲٻ -ظٲبٴ اظ ٸضی ٸثٽطٺ ٞطاٚز اٸ٢بر -ٲٗهٹٲی،ؾیسحؿیٵ -33

 1376ٲٷكی ظازٺ ،ضحٳز اهلل ،ػٽبٶ٫طزی ،ٲؿٗی ،سٽطاٴ -34

 ٶػازی ؾالٲی ، دبیبٴ ٶبٲٻ ٦بضقٷبؾی اضقس ،َطاحی ٲؼٳٹٖٻ ٞطټٷ٫ی ٸ ٲصټجی قٽط اټٹاظ -35

 1389ٶهط ،َبټطٺ ،سؼٯی ح٧ٳز زض ثب٘ ایطاٶی ،ٶبقط :ضذكیس ،سٽطاٴ ،-36

-1 ؾب٬ چٽبضٰ، قٳبضٺ -ٸدطٸضـ زضآٲٹظـ ٲسیطیز ٶبٲٻ ٞه٭ -ٞطاٚز اٸ٢بر ٪صضاٴ چ٫ٹٶ٫ی -،ثب٢طیٹؾٟی -37

 .13ٲؿٯؿ٭

 1386ٶٹیٟطر ،اضٶؿز ٸ دیشط ،ٶٹیٟطر ،سطػٳٻ حؿیٵ ٲٟٓطی سطقیعی ، اٶشكبضار آظازٺ چبح ټكشٱ ،سٽطاٴ ،-38

39- Neulinger, John the psychology of lisure, spring field 1981. 

40-Matt Jarvis & Julia Russeu, Key ideas in Psychology, Social idendtity theory, cheltenham, 

Nelson Thornes, 2002.  

41-Santos, Maria da Graca Mouga Pocas, (2004) Fatima : religious tourism in a sanctuary-city 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

115 

 

Abstract 

Human ability to fill leisure intelligently is recent achievements of civilization. According to 

some forehanded sociologists and urbanologists, the importance of leisure in the new urban is 

the extent that it is known after agriculture, industry and services as the fourth part of activity 

human as a characteristic of future societies. 

Iran is one of the oldest countries in the world having the historical records, a very valuable 

example of deep convictions, ideas, experiences and human heritage. We are in the era of 

communications and the development of cultural and social relations. In these conditions, 

nations having cultural values and beliefs can recognize themselves to the world with 

cultured, historical, political, social, religious manner. Taking to account of environmental, 

economic and social aspects would observe that no long-term investments and short-term 

benefits are more readily available to invest in the leisure and entertainment sector. Moreover, 

planning based on leisure beside work, relaxation (physical and mental renewal) constitute 

three pillars of contemporary life.  

Nowadays, in advanced countries to spatial planning and urban development, leisure activities 

are classified based of capacity, area attractions, space, usage, access and all that depends on 

but to the nature of the opportunities. Leisure activities equipment as well as others must be 

posed programs related to the operation of the planning in terms of population and structure in 

any country.  Modern urbanization has a passion for their leisure time outside the city. Change 

the site back to nature, physical activity and exercise are required for modern man. The 

urbanites are currently looking to strengthen its ties with nature and following its 

development, natural parks and wildlife. Iran, on the one hand, is a country with a rich culture 

that dates back thousands of years and has spearheaded culture in the world. Currently, for 

different reasons such as technology advancement and communications development 

throughout the world, residents in developing countries tend to materialism and luxury and 

the other hand, there is an  influence risk of foreign cultures and the acceptance by the young 

and adolescents more than anything with the development of communication services such as 

internet and satellite.  
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