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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.
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 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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.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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 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 ًظزي تفزيح ٍ اٍلبت فزاغت هجبًي دٍم: فصل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


