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 اثتذایی ثب سٍؽ فشاي ؿـن پبیِ فبسػی وتبة خَاًبیی ػطح تحلیل

 نثم نویٙنٍڄثن:

 2تٸٝثِی ْهّهو  1ْتٌه ٠ثنح خهّوْ

 

 چىیذُ

ٍتیی $قثذ ڀطثج ٸثِ٘ی زثیه آموْٜیمهطوتی ضهایڇ  ٌهمٍ ڀمه   ممی موٌِی نٝثن ی م٩ثڈٱهٰنوتن  #، خه1394ی ٜٝ  تخط

ٍتیی نثمنث٘ح خوٌه، نُٶ ْتن زثیه ی ٜٝ  تخط ٌتنٛ آمو ّتی  خمی نثمنث٘مح و ٰمٍم     هث خث ٩٘م يوتنثیی تین ڀطثج ٌِ٘ی خ ی ٌت

ی ٘م٩م يوتنمثیی و ٌِپ و ٸهم  آن تٸمٓوٌه، تٸمٓوٌن         همث  ت٘طٹثٌه تْ ٰالب  ٸ١ڇ موټص و ڀثمڇ ٌِ مهڇ  ی منث٘مح، خمّ ٌٜموِت

ّتی #- و #ی$ و٠ڇ ڀا ثش ّتِڄیمّی   مځمآن  هم  و ِٰثیمص  مّضد٧ خه ڈٵثشخین و٠ڇ و تِضدث٦  خ $؛# و  ٸ١مڇ $،# و  ٰالبم   همثی ټ

ٓتیٛ  مطن يوتنثیی ٩٘م ڀا ثش،الی ٸ١ڇ ڀثمڇ ٌِ مهڇ منث٘ح ٌِ الخه ِت آموْٜی تٸ ه، تیمن تممّ ٘مدح آ٘مثن    ٌِ٘ی  ضمّ  ٌٌت

ٛ ٌِ٘ی ضو٘م٧  هثی ٍٜه ٌِ ڀطثجضٍوین آموْٜی  تیو ٸه  خهطّ مهطوٍٜن يوتنٍن و ٌِ نطیؿه ٌِپ  ْتن و ڀٙمح   ٌتنم آممو

ّتنی می -یثٌٌهینطثیؽ مفغّضّ آموْٜی ٌِ ٸّآینٍهثی  ٍتن تی خیثش ٸثِ٘ی خه ٜهّون  ڄٌٌّ.یثٌڄیّی ْخثن وٌت
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   همذهِ

ٓتِیځی تْ  ِتبهٌِ  تیت٠ای و ْمینه هثیتخ ٍتٶ  یت ٌتنٛ آموْٜیته ْتن ټ١ٍٍٜه خه  -آموْٜمی خمث ٰنموتن ڀامی     مهطموتی ، آممو

ّتن، خمه  ت٘ص ڀه ٌ٘طڅثه آموٌِْٚ٘ی هثی ڀطثج ِت ه مه ٘مثڈه ضهیمه و ٌِ تيطیمثِ       وزّوِٚ تی ٛ ٨موِ مط ّڀمٓ، آن  ْتن   ٌتنم آممو

ّتِ می ّتّ٘ ڀٝوِ ټ  ٍ.ٌه٘

ّتی م٩ثڈٱهضؿٓیه  ِ٘م ی مموٌِ ت٘مطٹثٌه ٌِ    ْخمثن   تڈ اای ضوتنثیی يوتنٍن و ٸه یٍنخینی وضهایڇ نطثیؽ قنٍین ٌوِه تؾ

ٌتنٛ ٰا یٌِ٘ی و مطون ضٍوین ڀطح  ّتنی، نٝثن $زّڈٓ#، ضو٧٘  ْتن تی ٛ   میآمو ٌتنم ْتن  ٌهمٍ ڀمه  ّتنمی هّقنمٍ ٰالټمه    آممو تی

خیثش ٸثِ٘ی تْ يوٌ نٝثن می -همث، ٌقمثِ نثضوتنمثیی   منمٍِؼ ٌِ ڀطمثج   مطونٌهنٍ، تمث ٌِ يوتنٍن و ٸه یٍن  ْیثٌی خه ْخثن و ٌت

ّتینمٍ  مٱام  و ٜمثڄٌّ   ی آموْٜمی مموٌِ ت٘مطٹثٌه    ضمّین مندمٯ  ضّین و مه ٌِ٘ی ٜثیٯ ڀطثجهثی ت٘ث٘ی و ٰ یٻ خوٌه،  ٌِ ٸ

ّتی ْخثن ٸثِ٘ی می -یثٌٌهی  .خثٍٜ یثٌڄیّی آموْٜڅثهی خ

                                                                 
څثه 1  ْتهٍتن م٩هّی، ٜهیٍ زٌّیٗ ٸّهنڅیثن، ٌتٝن
 ْتهٍتن آموْٜی، ّ٘ڄّوه یٿ، ی نثنیه وزّوِٚ آموْٚ 2
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ِت خه  ٛ     ٌِ تمّ ضٍِیٗ خثیٍ قیٓی  ٌتنم ٌٌت ڀمه من٭موِ  ٜموٌ، من٭موِ مهطموت ت٘مص.     قمه آمويطمه ممی   آمموْ و آن ڀٙمی یمثٌ

ّتین مهطوت می ٌتنٛ، مهثِش ضوتنٍ خهخنثخ ّتیٰٛنوتن  ِی     هثیی ضو٠یٷ ڄٌٌّ ڀمه ممی  هث و تِْٚهث، ڄ خثیمٍ یمثٌ ڄّٸطمه ٜمونٍ $ٌت

ّتی ضهٽٻ تین هٍٶ، خه ویٕه ٌِ ٘یٙط 62، 1373ٞ و نیځاٗ ٌِ٘می، خمه   خٙمطه و مط ّڀمٓ، ڀطمثج    وزّوِٚ هثی آموْٚ#. خ

ّتی یمثٌڄیّی مهطموتی آموْٜمی     ن ضو٧٘ مٱا  و مندٯ مه ی خم ٌٌت ّتی یثٌ ټ١ٍٜمٍه  مػثخه آیثش آموْٜی، مندٯ ت٠ای و مه  خ

ٌتنٛ ٌتنٛضو٧٘  ْتن ت٘ص.  ٌتٌْ؛ هثی یثٌڄیّی ممی ٌِٖ، خه تنؿثم ٸٱثڈیصمطنیآموْ خث م٩ثڈٱهآمو ممطن  یو یمث خمث م٩ثڈٱمه    زمّ

ِتبهٌِٖ، خه ی ٌتنٛ ت ٌتٌْ. تو ه  قنین خث يوتنمٍن ٍٜه ٌِ تین مهطوی میثٌڄیّی مٙطٽی   ٛ ممطن زّ ٜمٍه  همثی ضمٍوین  زّ٘م

ٌتمه زث٘ى آنٌِ٘ی، خث یثٸطنٌِ ڀطثج ٓتن و ٘م٩م   هث، خه ت ٌتٌْ؛ يموٌ ممی  یمثٌڄیّی ی یثٌڄیّی و یث ضٱیمین میم و تیمن ه مه،    زمّ

ٌتِنمٍ. ٌِ      -تی ٌِ ٸّآینٍهثی یثٌٌهیٌهنٍ ڀه مطن ٌِ٘ی تْ ته یص و ؾثیڅثه ویٕه  نٝثن می یمثٌڄیّی آموْٜمڅثهی خّٰهمٍه 

ُتٌِ، خمّ    مٱام  ٌِ ڀمالٖ ٌِٖ ضمثغیّ ممی     -ی یثٌٌهی هث هّ نثچ، تيط١ث٠ثش مطن ڀطثج ٌِ٘ی ٰالوه خّ آن ڀه خّ ٸٱثڈیص ڄم

ٌتنٛیثٌڄیّی ٩٘م ٓتن ضوتنثییهثی  ٛ یمثٌڄیّی  تی مٱام  تٸمٓوٌه و خمّ ٘م٩م     نّٸه –هثی ٜٵای آموْ مفغّ خوٌه، خّ می -ٌتنم

ْتن ٰ ٻ و ٴنثی   خًٍٝ.خیٝطّ میآمو

ّتینمٍ یمثٌٌهی  همثی ٌِ٘می   ڀطمثج و تغّخًٝمی  ٰوتمای ڀه ٌِ ت٘طٹثٌه  یځی تْ ممفغّ ت٘مص،   یمثٌڄیّی آموْٜمڅثهی    -ٌِ ٸ

ّتی ي  تی تْ ٰوتمای ڀه ٌِ ضوتنمثیی يوتنثیی خه مؿ وٰهټٍِش .هث ت٘ص يوتنثیی آن ټٍِش همثی  زیمثم ؾهمص ٌِپ   ،وتنمٍن ٸمٌّ خم

ٌتِنمٍ ڀمه خّيمی مّخمو٦ خمه      ْیمثٌی ٌِ ضوتنمثیی  ٜوٌ. ٰوتممڇ یثخٍ، ت٨الٺ میتِضدث٦ میآموْٜی، موؾوٌ ٌِ مطن  يوتنمٍن ضثغیّ

ّت٘مطثِی ممطن       ٜونٍ ڀه یځی تْ ٰوتمڇ مّخو٦ خه می ،ڀطثج و خّيی مّخو٦ خه يوتننٍه ڀطمثج، قڅمونڅی ضمثڈیٷ و ضمٍوین و وی

ُتِی ٠مهیم ٰالبم  ٸ١مڇ $،# و     هث خث ضځیه خّ آوتهث و م١وش ٌِ٘ی، ي١و٠ثڀطثج همثی يوت٘مطه ٌِ میمثن    $؛# ٌِ مهمڇ  و ؾثڄ

ٍتْه و نموٮ    هم  قمون م١ًٝمثش    يوتنثیی نځثضیڀا ثش ٌِ ؾ اه خوٌه، ٌِ ضٱیین ٩٘م  -ینمّوٶ، ٸث٠ماه  ٬مثهّی ٜمثمڇ تنم

ٌتِهث، ٘دٿي٩و٦، نٽ٩ه ٍتوچ، ض١ثویّ، ن و ُتِی، ؾ همث،  ؾ امه موؾموٌ ٌِ همّ وتٔه، ٨موچ    همث، هؿثهمثی  وتٔههث، خه ویٕه نوٜطهڄ

ٌٍت زیثم ّتین ت٘ثٖ، ٌو مٱیثِ ٌِ ٘مثٌه نویٙمی ٜمثمڇ   هثی موؾوٌ ٌِ هّ ؾ اه و ... نثبٓ ته یص هٙطنٍ. ضٱ و   همث  نٽمٛ وتٔه  خ

ٌٍت زیثم هث#$٨وچ وتٔه ؾ الش ٌِ ٩٘م يوتنثیی مطن وؾمه ٌ٘مص   هث و مٹثهی  موؾوٌ ٌِ هّ ؾ اه مموٌِ ض و ٨وچ ؾ الش ضٱ

ّت٘طثِی ض١١ًی مطون ٌِ٘ی می ِتن ضٍوین و ی  خثٍٜ. تنٍِڀث

ٌڈیڇ ٰینی خوٌنٝمثن، ڀ طمّ ضهمص ضمثغیّ ْخمثن و یمث       هث، مفغّهٙطنٍ، خهيوتنثیی نوٜطهمطن ڀه ٌِ ٩٘م٬ثهّیهثیویٕڄی

ُت ضؿّخهمهی٧ ٜموٌ.  نیمٓ خمه ڀمثِ ڄّٸطمه    ٌیڅمّ  همثی  وخمیٛ ٌِ ْخمآن  ضوتنٍ، ڀ ٍٜه ٌِ یٿ ْخثن، میتنؿثمهثیيث٠ی هٙطنٍ، ڈ

ّتی ضٱیین ٌِؾههثیٸّموچ -یٰدمثِش ٌیڅمّ ٌِؾمه   ڀطمثج یمث خمه   زیكیٍڄی ْخمثنی ممطن  یيوتنثیی $يوتنٍن و ٸه یٍن# ڀه خ

ٍتْه ِونٍ، خه ضؿٓیهيوتنثیی مطن خه ڀثِ می ّتی تنم ٓتن ڄیمّی ٌِؾمه  وضهایڇ مهطوتی یٿ نوٜطه یث مطن، خ -يوتنمثیی آن ممی  ومیم

ٌتٌْ. تین ضؿٓیه ِتشزّ ّتٶ وضهایڇ خ١ًوٞ خّ ڀا ثش، ٰدث ِتڄ همث و  ٜموٌ و خمث ٜم ثِٚ ڀا مه    هثی یٿ نوٜمطه مط ّڀٓممی  و زث

ٓتن ٌِؾههث و ت٘طٹثٌه تْ ٸّموڈیؾ اه ِت ضٱیینیيثٞ، می -ضنث٘مح نوٜمطه خمث ٘من    یڀنمٍ. ه كنمین ٌِؾمه   میً٘طی مطن 

ٟ   يوتنٍنضوتنثییڀال٘ی یث ٩٘م ِت مٝمً ١١ًمین ضؿٓیمه و ضهایمڇ آممثِی مهطوتهمثی      مط٘مثٌْ.  ممی مطن ضو٘م٧ يوتننمٍه 
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ِت  تنط مثال ڀ می ٌِ مهطموت خمه من٭موِ ضٹٙمیّ آن        ٰینی، ت٠موڈی و ٸن زٕوهٝیآموْٜی، ٸّآینٍ ضهایڇ مهطوتی ڀطح ٌِ٘ی 

ّتٶ       ٜمثمڇ  مهطموت  ضهایڇٌِ  ٌتننٍ. ضٹځّ خنیثٌیمی ِتڄ ٓتی یمٿ ممطن $ڀا مثش، ؾ مالش، زمث ن تؾم ٌٌت ِّت خمّ نٙمح   ...  و همث ټم

ٍ ٜمٍه  ی ڀه تْ زیٛ ضٱیمین آمثِ ٌِ مٽوالش ٜوٌ# میتنطًثجوتنٍهثیی ڀه  ّتی    آنو ٘مسٗ خِّ٘می ڀ می و آممثِی      تنم همث خم

ٚ ڀطمثج   مطن يوتنثیی٩٘م ٌِ ضهایڇ خثٍٜ.  ت٘ص، میمطن ضٍوین ٍٜه ضٱیین تيط١ث٠ثش  مطٱمٌٍ  همث و ٸنمون    ٌِ٘می، تْ ِو

ّتی، ڀاوْ، ٸاٛ، مٿ الٸین، ڄثو مطنوٮ تی ه   ٜوٌ.می نینڃ، ت٘طٹثٌهقون ِوٚ ٸ

 

 سٍؽ

ّتیمهطوتیی تین زٕوهٛ، تْ ِوٚ ضهایڇ ّتی ضٱیمین ٘م٩م يوتنمثیی    ٸ ٌتِی# خ ٌِ٘می  ڀطمثج   ممطن $ِوٚ ض١ویّی یث ن و

ٓتن، ټمٍِش      ت٘ص. ٌِ تین ِوٚ تٰطٽثٌ خّ تین ت٘ص ڀه هّ ټٍِ ٨وچ ؾ اه ڀوضمثه ت٘طٹثٌه ٍٜه   يوتنمثیی  خثٜمٍ، خمه ه مثن میم

ّت٘ثٖ ٜ ثِٚ هؿثهث و ٜم ثِٚ ؾ امه  $ٌِپ و ٸه  م٩ثڈح  ّتٶ تْ     همث  يوتنٍه ٍٜه# خیٝطّ ت٘ص. تین ِوٚ خ ِتڄ ٌِ یمٿ زمث

 ت٘ص.مطن ڀطثج ٌِ٘ی خه ّٜل ْیّ خنث ٍٜه

ّتی ضهایڇ و ضٱیین ٩٘م ّتی، خ ٌِ٘ی خث ضوؾه خمه نؿم  وضنموٮ مطمون     يوتنثیی مهطوتی آموْٜی ڀطثجٌِ ِوٚ ضهایای ٸ

ٍتټڇ  ّتِ        ڀطثج ٌِ٘ی خمه مطن مًطاٷ هثیتْ خًٛمطٹثوش  ین ونه 3آموْٜی، ن ٠موِش ض١مثٌٸی تنطًمثج و مموٌِ تِْیمثخی ټم

ٍت ٌِ ؾٍوڈی مٝثخهمی ّتی هّ ن ونه، تخط ٍتوچ ڄیّنٍ. خ ٌٍت هؿثی همّ ڀا مه نوٜمطه و ضٱیمین     یْیّ، ٜ ثِه ؾ  ڀا ه، ڀا ه و ضٱ

ٍتن، يثٞ مثننٍ ت٘ثمیضهایای، ڀا ثش ٜوٌ. ٌِ تین ِوٚ  می ٌٍت تڄمّ خمه ِیث٤می نوٜمطه       مځآن ٌتنٝ ن -ٜمٍه   هث و یمث ... تٰم

ٌٍت ؾ اهٜونٍ. آنن یْمثن و مځثن و ... ٜ ثِٚ ، ټیٍهثی1394خثٜنٍ مثننٍ  ٠مٍڀا ه ٜم ثِٚ و ضٱیمین     نمثوی ی ڄثه، ضٱ

ٌٍت ڀا مث  ینثوی ڀا ه یؾ اه ٠ٍم ٌِ زثیثن ؾ اه ندثٍٜ، نؿ یڀا هقهٜوٌ. قنثن می  یش ٘مثْنٍه ٠ٍم، خث ٜ ثِٚ ضٱ

ٌٍت       می ٠ٌٍِ ضٱیین ٠وِش نٙدصخه ٠ٍم ٌِ ؾ اه،ی ؾ اه و ضٱیین ؾثیڅثه ڀا ه ٌٍت هؿثهمث و ضٱم ٜوٌ. آنڅمثه میمثنڅین ضٱم

ّتی ضٱیین  نثوی ٠ٍ ڀا ه، ٌِ مطون تنطًثخی مهث٘ده می ؾ الش ٌِ٘می مموٌِ تِْیمثخی،    ڀطمثج  يوتنثیی ممطن  ٩٘م ٜونٍ. خ

ٌٍت ؾ اه ؾثیڅثه میثنڅین ٌٍت هؿثهث ٌِ مطون ضهایڇنثوی ی ضٱ ِتبمه     ٠ٍ ڀا ه و میثنڅین ضٱ ٌتِ ضؿّخمی ت ٜمٍه   ٜمٍه، ٌِ ن مو

ّتی ضهایڇ ٩٘م ّتی خ ٌتِ، ٘م٩م     ٜموٌ. مهمڇ   ممی ٌِ٘می مٝمًٟ   ڀطثج مطنيوتنثیی  ضو٧٘ ٸ  ضالټمی تیمن ٌو ٰمٌٍ ٌِ ن مو

ِت نٝثن ڀطثج يوتنثیی ِتخ٩همیٌِ٘ی  ّتی ڀطمثج ٌِ٘می ممی      مهث٘ده يوتنثیی خین ٩٘می ٌهٍ.  ضوتنمٍ ٘مه نثڈمص     ٜمٍه خم

ِت خه ن ثیٛ ٌِ آوٌِ:  مًطاٷ 

ّتی مطنمهث٘ده و ضٱیینيوتنثیی  ٩٘مؾثیڅثه  ٌٍت ٘مثچ      ڀطثج ٍٜه خ -ٌِ٘ی موٌِ ضؿٓیه و ضهایمڇ، م ځمن ت٘مص تْ ضٱم

ٌتنٛ ضه١یڇهثی  ٌتِ ٩٘مِ٘ ی  ّتی خه آن مٱنث٘مص ڀمه ٘م٩م    يوتنثیی  آموْ خیٝطّ و خثالضّ خثٍٜ. تین مٝثهٍه ٌِ ن و -ٸ

ٛ   ضوتنمثیی  ڀطثج ٌِ٘ی ٸوٺ، خثالضّ تْ ٘م٩م  مطن يوتنثیی ٌتنم ٌِ٘می، ٌِ ٘م٩م    ڀطمثج  و ممطن  آمموْ خموٌه  يوتنمٍن و ٌِپ 

ٌتٌِ. ّتِ   ٌٜوتِ و نثمنث٘ح ټ
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ّتی مطنيوتنثیی  ٩٘م ؾثیڅثه  ٌٍت ٘مثچ  و ضهایڇ، م ځن ت٘ص خمث ض ڀطثج ٌِ٘ی موٌِ ضؿٓیه  مهث٘ده و ضٱیین ٍٜه خ -ٱم

ٌتٜطه ٌتنٛضه١یڇ هثی  ٛ   ڀطمثج   ممطن  خثٍٜ. تین مٝثهٍه خه آن مٱنث٘ص ڀه يوتنثییآموْ م٩ثخٽص  ٌتنم ّتی  آمموْ  ٌِ٘می خم

ٌتنمٛ آمموْ ٌِ آن زثیمه       ٌِ ٩٘م منث٘ح ضمٍوین  ّتی  ضه١میای منث٘مح و خمٍون مٝمځالش     یٜمٍه و يوتنمٍن و ٌِپ آن خم

 خثٍٜ.ٌِ٘ی می ڀطثج نيوتنٍن و ٌِپ ڀٌّن نث٠ڇ تْ نثمنث٘ح خوٌن مط

ّتی مطن يوتنثیی  ٩٘مؾثیڅثه   ٌٍت ٘مثچ   ڀطثج مهث٘ده و ضٱیین ٍٜه خ -ٌِ٘ی موٌِ ضؿٓیه و ضهایڇ، م ځن ت٘مص تْ ضٱم

ْتن        آموْ ڀ طّ خثٍٜ. تین مٝثهٍه نٝثن میٌتنٛضه١یڇ  هثی ٌتنمٛ آممو ّتی  ٌهٍ ڀه قڅونڅی ضٍوین ممطن ڀطمثج ٌِ٘می خم

ٛ ی ٜثٴڇ خه ضه١یڇ ٌِ تین زثیه ٌتنم ّتی  ضه١میای ٘مثٌه و   ی آمموْ ٌِ آن زثیمه  آموْٜی، ٘ثٌه خوٌه و و يوتنٍن و ٌِپ آن خ

 خثٍٜ.ٌِ٘ی میڀطثجمٝځالش يوتنٍن و ٌِپ ڀٌّن نث٠ڇ تْ نثمنث٘ح خوٌن مطن خٍون

ّتین،  ّتی می ٌِ٘ی خث ِوٚڀطثج مطن يوتنثیی  ٩٘م ضهایڇٰالوه خ طمثج تْ ٘مثٌه خمه    ڀن ثیٍ ڀه م٩ثڈمح ضوتنٍ مًٟٝ ٸ

ٚ   ڀمه یځمی تْ ت٠موچ    تنٍ و یث ت٠ڇ ٘ثٌه خه مٝځڇٍٜه مٝځڇ یث تْ مٝځڇ خه ٘ثٌه نوٜطه و ضٍوین وزمّوِٚ   مطٱمثِٶ ٌِ آمموْ

ْتن ٌِ تخٱثٌ مًطاٷ، ت٘ص، ٌِ ضٍوین ٌتنٛ ٌِ ضهایمڇ مهطموتی   ت٘مص    ٜمٍه یمث نٝمٍه   ٌِ٘ی ِٰثیمص   ڀطثجمطن و ڀطثخص آمو

ّتی،  ٌتٌِ.ڀطح ٌِ٘ی خث ِوٚ ٸ  ت٩٠النثضی خه ّٜل ْیّ وؾوٌ 

ٌت ڄٌٌّ، ت٘ص.ټثخڇ ضاٹ٫ ڀه خث یٿ نّڀصضّین وتنٍڄٹطثِ و خًٛڀوقٿ هؿثهث،  ْخثن، ت

ِت ضٝځیڇیڀا ه، مؿ وٰه ٌهٍ. خٍین ضّضیح هّ ت٘م ، ٠مٹص، ٰمٌٍ، ڀنثیمه،     مینّوٸی ڀه یٿ وتنٍْخثنی خه ه  زیو٘طه 

 ٌٌّ.ڄمیو... ڀا ه مهٙوج ت٤ثٸهٸٱڇ، ټیٍ و نّٶ 

ِتی یمٿ زیمثم یمث یمٿ مٱنمی خثٜمنٍ یمٿ          ٨ویڇڀا ثضی ڀه خین ٌو ٘ځوشؾ اه، مؿ وٰه ٌت ٍتټڇ  نٍ و نم ٌِت ِّت $نٽ٩ه# ټ

 ٍٜنٍ.ؾ اه مهٙوج

ّتٶ، مؿ وٰه ِتڄ ِت خه يوتننمٍه، خیمثن  مّضد٧ خث یٿی قنٍین ؾ اه یزث ڀننمٍ،  ممی  ٌیڅّ ڀه ٌِ نهثیص، یٿ ټ١ٍ و مٽ١وٌ 

 ت٘ص.

 

 ّب یبفتِ

ٍتیی ٌِ٘ی ٌِ ڀطثج  ٍٜهڀطثخص ض١ثٌٸی تْ مطن  یڄٓیٍه 3ٌِ ْیّ  # مموٌِ ضؿٓیمه و   1394 $قمثذ  ٸثِ٘ی زثیه ٜٝ  تخطم

ّتِ ڄّٸطهضهایڇ ٩٘م  ّتی ټ  تنٍ.يوتنثیی خه ِوٚ ٸ
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 (:1394)چبح  فبسػی پبیِ ي ؿـن اثتذاییدسػی وتبة  21يكفحِ :1يؿوبسُهتي

ٌتم میتین ٨وِ نیٙص؛ توچ  زیّْن ڄٹص: تٸطٍ؛ ٌوم تینځه ڀمالٲ نمه ْیدمث و يموٚ آوتْ ت٘مص       تینځه ڀالٲ ڀ طّ خه 

ِت           ٌتم خیٹطمٍ تو  ِت خځٝمنٍ و خًوِنمٍ و تڄمّ هم  ٌِ  ِتڀی ت٘مص ڀمه تو  نٍ و نه ڄوٜمطٛ يمو ٌِت ِت ٌِ ټٹٗ نڅثه  ڀه تو 

ّتی ممّٲ     ِهث می ِت ه یٝمه خم ٌتم و ضوِ و ضامه  ضی ڀمه ڄوٜطٝمثن   ی ْیدمث و يموٚ آوتْ یمث نیوتنمث     همث  ڀننٍ ڀه خّوٌ. 

ِتڀی ت٘ص، می ُتِنمٍ؛  يو ڄمویی، ټٙم ص و ّ٘نوٜمص خموٌه، تیمن هم  ٌِ٘مص نیٙمص. ټٙم ص و           تممث تینځمه ممی    ڄ

ّتی ي٩مثی يموٌ خهثنمه تی خیثوِنمٍ. ټٙم ص،         ی ضندڇ یث ي٩ث ڀثِ ت٘ص ڀه می هث ّ٘نوٜص، خهثنه ی آٌم يوتهنمٍ خم

ٜموی  و تڄمّ تٜمطدثه ڀمٌّه خثٜمی ،       ممی ڀثِهثی يوٌ مث٘ص؛ تڄّ ٌِ٘مص ٸځمّ ڀمٌّه خثٜمی ، موٸمٻ       یٸٽ٧ نطیؿه 

 ٜوی . يوِی  یث ڄّٸطثِ می ٜځٙص می

 

ه ٍٜه ت٘ص. ٌٌت ّتی ٌِ ؾٍوچ ْیّ نٝثن  ّت٘ثٖ ِوٚ ٸ  ضؿٓیه وضهایڇ مطن آموْٜی ٸوٺ خ

 

 پبساگشاف ثبالدس  ولوِ 100ّدبّبي تؼذاد ٍ  ِولو 100: ًوبیؾ تؼذاد 1خذٍل 

ٜ ثِه ی 

 ڀا ه
 ڀا ه

ضٱٍتٌ 

 هؿث
 ڀا ه ٜ ثِه ی ڀا ه 

ضٱٍتٌ 

 هؿث

 1 ضوِ 51  2 زیّْن 1

 1 و 52  1 ڄٹص 2

 1 ضاه 53  1 تین 3

 1 ِت 54  1 ٨وِ 4

 3 ه یٝه 55  1 نیٙص 5

 3 خّتی 56  2 توچ 6

 3 ی هث مّٲ 57  2 تینځه 7

 2 ْیدث 58  2 ڀالٲ 8

 2 و 59  2 ڀ طّ 9

 60  1 خه 10
يوٚ 

 آوتْ
3 

 1 یث 61  1 ٌتم 11

 62  3 می تٸطٍ 12
نیوتنثض

 ی
4 

 1 ڀه 63  2 ٌوم 13
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 64  2 تینځه 14
ڄوٜطٝث

 ن
3 

 3 يوِتڀی 65  2 ڀالٲ 15

 1 ت٘ص 66  1 نه 16

 67  2 ْیدث 17
می 

ِنٍ  ڄُت
4 

 2 تمث 68  1 و 18

 2 تینځه 69  3 يوٚ آوتْ 19

 70  1 ت٘ص 20
می 

 ڄویی
3 

 2 ټٙ ص 71  1 ڀه 21

 1 و 72  1 تو 22

 73  1 ِت 23
ّنوٜ ٘

 ش
3 

 2 خوٌه 74  1 ٌِ 24

 1 تین 75  2 ټٹٗ 25

ِنٍ 26  1 ه  76  4 نڅه ٌت

 2 ٌِ٘ص 77  1 و 27

 1 نیٙص 78  1 نه 28

 2 ټٙ ص 79  2 ڄوٜطٛ 29

 1 و 80  3 يوِتڀی 30

 81  1 ت٘ص 31
ّنوٜ ٘

 ش
3 

 4 خهثنه 82  1 ڀه 32

 1 ی 83  1 تو 33

 3  هث تٌم 84  1 ِت 34

 1 ی 85  3 خځٝنٍ 35

 2 ضندڇ 86  1 و 36

ِنٍ 37  1 یث 87  3 خًو

 3 ي٩ثڀثِ 88  1 و 38

 1 ت٘ص 89  2 تڄّ 39

 1 ڀه 90  1 ٌِ 40
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 91  1 ٌتم 41
می 

 يوتهنٍ
3 

 3 خّتی 92  3 خیٹطٍ 42

 3 ي٩ثی 93  1 تو 43

 4 يوٌ 94  1 ِت 44

 4 خهثنه تی 95  2 ِهث 45

ِنٍ 96  3 می ڀننٍ 46  4 خیثو

 2 ټٙ ص 97  1 ڀه 47

 2 ٸٽ٧ 98  3 خّوٌ 48

 3 نطیؿه 99  1 ٌتم 49

 1 ی 100  1 و 50

 

ٍتیی  ٌِ٘ی ڀطثج  آموْٜیٌِ مطن  ٌهٍ ڀهمینٝثن #1 $ؾٍوچ  ؾٍوچ تین ٌ 1394 $قمثذ  ٸثِ٘ی زثیه ٜٝم  تخطم ٍت  # ضٱم

 .تنٍضٍوین ٍٜه ،ؾ اه 2/4 ٌِهؿث  188خث ڀا ه  100

ُتِی    ڀوضمثه و موټمص $،# و  ٸ١ڇٍِ٘ ٌِ ت٘طٹثٌه تْ ٰالب  ٰالوه خّ تین خه ن٭ّ می ٨موالنی# ٌِ  $ٸ١مڇ  $؛# و نطمی نٽ٩مه ڄم

ِت خمه َهمن مطدمثٌِ ممی       هث ٍٜه ت٘ص. ه  قنین ڄثه نُٶ مطن آموْٜی، ڀوضثهی ن ثیمٍ ممػال    ی تنؿثم ٍٜه، مٱنمثی ٌیڅمّی 

ّت ت٘مطٹثٌه تْ     ٍٜ ڀالٲ  خهطّ خوٌ ڀه ؾ اه ی ڀالٲ نه ْیدث و يوٚ آوتْ ت٘ص... نوٜطه می نه ْیدث ت٘ص و نمه يموٚ آوتْ و... ْیم

ڀمه خمه ن٭مّ     ضوتنٍ ٘دح ضدمثٌِ تنٍیٝمه يموٚ آوتْ خموٌن ڀمالٲ ڄمٌٌّ؛       ٌِ تین ٰدثِش زٗ تْ ٰدثِش نه ْیدث، می و ڀا ه ِخ٧

ینؿمث  ڀه ڀالٲ نمه ْیدمث ت٘مص و نمه يموٚ آوتْ. تڈدطمه ت       يوت٘طه خنویٙیٍ ڀه: من٭وِ نویٙنٍه تین نیٙص! نویٙنٍه م٩ ةنث می

ِت خیثن می ٍتونٍ ٰیح می ه  ن٭ّ ١ًٜی يوٌ  و٠النٍ! ڀه خه ن٭ّ خث مهطموتی ٘منٍ مامی خّنثممه      ٌتٌِ و خّ یځی تْ مًاوټثش ي

ٍتٌِ.  ٌِ٘ی م٩ثخٽص ن

ِتڀی ت٘ص... . خه ن٭ّ می ٌتٌِ: ه كنین موڈٷ تْ ْخثن زیّْن خیثن می ِ٘مٍ قمون زیمّْن ڀا مه      نیوتنثضی ڀه ڄوٜطٝثن يو

ِت خه ؾ ٯ خی ِت نیٓ خه ؾ ٯ خیثن مینیوتن  ِت ٌِ ممطن ڀطمثج ٌِ٘می        ن موٌ؛  ثن ن وٌه ت٘ص، خثیٍ ٸٱڇ  ڀمه موڈمٷ تینڅونمه آن 

ِت نٝثن ٌهٍ، نیثوٌِه ت٘ص. ڀه می  يوتهٍ م٩ثخٽص ٸٱڇ و ٸثٰڇ 

ٌتمه تْ ْخثن زیّْن نطیؿه می ٌِ وتټمٯ تیمن نطیؿمه     ...ی ضندمڇ یمث ي٩مث ڀمثِ ت٘مص       همث  خهثنمه ی آٌم  ڄیٌّ ڀه: نویٙنٍه ٌِ ت

ِت خه َهن مطدثٌِ میڄی ِت آٌم مٱّٸمی ممی      ّی تین نطیؿه ڄیّی  ی  همث  ڀنمٍ و یمث آٌم   ڀنٍ ڀه یث زیّْن ڀمالٲ و ٌیڅمّ نیوتنمثش 

ِت ڀالٲ و نیوتن می ٍتم ٠مهیم نیٙمطنٍ؛       تنڅثٌِ؛ ضندڇ و ي٩ث ڀثِ  ٌتنمٛ آمموْ،        ڀمه خمه ن٭مّ هیكځم و ن می ضموتن تینڅونمه خمه 

؛ ٌٌت ِت ْٜص ؾاوه   ...و  ي٩ثی ٘هڇ تنڅثِی و ي٩ثڀثِی 
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 (:1394)چبح  فبسػی پبیِ ي ؿـن اثتذاییدسػی وتبة  49يكفحِ :2يؿوبسُهتي

ِتبه ی ضٝدیهثش ْیدث و ڈ٩یٷ می ِت خّ٘ثنٍ. ه مثن ٨موِ ڀمه زّنمٍڄثن خمثچ و       ټّآن خث ت يوتهٍ توؼ ضوت٤ٯ و مهّخثنی 

ِت خث ڀ ثچِ ٸّوضنی و تْ ِوی ٰالټه خّؾوؾه ڀننمٍ، تنٙمثن نیمٓ     همث مهثٸ٭مص ممی    آنڄٙمطّنٍ و تْ   ی يوٌ ممی  هث زّ يوٌ 

ٌ، نٝمثن            ٌِت ٍت وؾموٌ  خثیٍ خث زٍِ و مثٌِ يوٌ ه ثن ڄونه ِٸطثِ ڀنمٍ. نځطمه ی خٙمیثِ ٬ّیمٷ و ؾمثڈدی ڀمه ٌِ ڀمالم يم

ڀنمٍ ٌِ مٽثخمڇ زمٍِ و ممثٌِ نطمی ڀوقمٿ        ٌهنٍه ی خِٓڄی ٜثن و مّضده ی زٍِ و مثٌِ ت٘ص. ضث ؾثیی ڀه ٘ٹثِٚ می

ْت ٌهنٍه یٱنی  ِتنطیندثیٍ خّ ْخثن آوٌِ و خثٰع  " ٶتُ"ضّین نّٶ آ  و ِنؿٛ آنثن ٍٜ. نث
 

 

ّتٶ تنطًمثج      ممی ٸوٺ ٌِ ؾٍوچ مّخو٨مه نٝمثن  يوتنثیی مطنو ضهایڇ ٩٘منطثیؽ نث٠ڇ تْ ضؿٓیه  ِتڄ ٌهمٍ ڀمه ٌِ تیمن زمث

ٍتیی، ٌِ٘ی ٍٜه تْ ڀطثج  ٌتٌِ. 8/3 هؿث ٌِ 189خث ڀا ه  100ٸثِ٘ی زثیه ی ٜٝ  تخط  ؾ اه وؾوٌ

ٓتیٛ ٘م٩م يوتنمثیی ممطن       ڀوضمثه $،# و موټمص و ضوټمٷ  ٸ١مڇ  ضوتن تْ ٰالبم   ٍِ٘ میتین خه ن٭ّ میٰالوه خّ  ّتی تٸم $؛# خم

ّتٶ ت٘طٹثٌه  ِتڄ ّتٶ، ممػال، خٱمٍ تْ ٰدمثِش:   ن وٌ. قنثنآموْٜی، ٌِ ؾثهثی منث٘ح ٌِ تین زث ِتڄ ّتن ممی   ڀه ٌِ تین زث ضموتن تْ  ټم

$،# ت٘مطٹثٌه   ضموتن تْ ٰالممص ضوټمٷ ڀوضمثه     نیمٓ ممی   دثِش ضٝدیهثش ْیدث و ڈ٩یمٷ ن وٌ. خٱٍ تْ ٰ $،# ت٘طٹثٌه ڀوضثهٸ١ڇٰالمص 

 ...يوتهٍ و  می ن وٌ و خٱٍ تْ ٰدثِش

ِت ٌِ َهمن          ٍِ٘ ڀه نوٜطن ٰدثِش ممی  ٰالوه خّ آن خه ن٭ّ می يوتهمٍ... خّ٘مثنٍ... مٱنمثیی هم  قمون نطوتنٙمطه خّ٘مثنٍ 

ّتن نثه څون ت٘ص! نطی  مطدثٌِ می ټیثٖ ٸم٢ّ ٜمٍه ٌِ تیمن ضٹٙمیّ مطنمثټ٣ ت٘مص. ٌِ خیمثن نًٙمص،         ٘ثٌْ ڀه خث تٰؿثْ ټ

ّتی خكه ِت خ ڄٝمثینٍ و ٌِ ټیمثٖ نثٌِ٘مص خمث آن، نویٙمنٍه نطیؿمه ڄّٸطمه         ی يوٌ ممی  هث زّنٍه ی مثٌِ و یث زٍِ، خثچ و زّ يوٌ 

   ٍ ّتی زٍِ و مثٌِ يمو تنؿمثم ٌهنم ِت خ ٍتن خثیٍ مثننٍ زّنٍڄثن تین ڀثِ  ٙمنٍه تْ ڀؿمث ٸه یمٍه    ٰمالوه خمّ تیمن، نوی    !ت٘ص ڀه ٸّْن

ٍتن يوٌ، ممی  ّتی مهثٸ٭ص تْ ٸّْن ِت خ ٍ  ت٘ص ڀه زّنٍه ی مثٌِ و زٍِ خث ڀ ثچ ٸّوضنی خثچ و زّ يوٌ  نطمی ټیمٍ ه مثن     !ڄٝمثین

ٌ. خهطّ ت٘مص ڀمه ټیمٍ ه مین ڄونمه ٌِ تینؿمث ت٘مطٹثٌه ٜموٌ.          ٌِت ّته  ِت خث يوٌ خه ه  ڄونه ٌِ ن١یهص خه تنٙثن، مٱنثی مث٤ی 

ٍت می ّیٷ و ... خه ن٭ّ نثټٟ میٰدثِش نځطه ی خٙیثِ ٬ ٍتونٍ! آیث آنكه خٱ ٍتم ڀالم ي  و... !آیٍ خثٍٜ. ٌِ ڀ
 

 (:1394)چبح  فبسػی پبیِ ي ؿـن اثتذاییدسػی وتبة  118يكفحِ :3يؿوبسُهتي

ِت٘مص ڄموی همالپ          نمٍ و  ٌِت ِت ٌو٘مص  ِت٘مص ڄویمثن  ٌ و مٌّممثن،  ٌِت ِت ِوٜن  ِت٘ص ڄٹطن زیٝه ڄیّیٍ ڀه ِوی 

ِت٘ص ٌهمٍ، نسُیّنمٍ؛   نٝوٌ و تْ ِت ٰیمح مځنیمٍ ڀمه همیف       ٌِوٲ ڄٹطن ٌوِ خثٜیٍ ڀه ٌِوٲ ْن تِقه ڄوتهی  و مٌّممثن 

ٌتن ضّ مٌّم خثٍٜ؛ ٍتی ت٘مص      ڀٗ خی ٰیح نیٙص؛ هّ ڀه تْ ٰیح يوٌ نثخینث ٍٜ، نث و يوی نیٿ، خِٓڂ ضمّ ٩ٰمثی يم

ّتن ت٘ص خّ ٌچ و خّ زثی، ه یٝه  ٰٓ و ؾڇ؛ خّيموٌ ٌِ ِنمؽ خمِٓڂ خثٜمٍ و مٌّممثن تْ      و تْ يوی خٍ ٌوِ خثٜیٍ ڀه خنٍڄ

 ... خهوی 
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ّتٶ تنطًمثج      ممی  ٸوٺ ٌِ ؾٍوچ مّخو٨ه نٝمثن يوتنثیی مطن و ضهایڇ ٩٘منطثیؽ نث٠ڇ تْ ضؿٓیه  ِتڄ ٌهمٍ ڀمه ٌِ تیمن زمث

ٍتیی قثذ ٌِ٘ی ٍٜه تْ مطن ڀطثج  ٌتٌِ. 3/3 هؿث ٌِ 147خث ڀا ه  100 1394ٸثِ٘ی زثیه ی ٜٝ  تخط  ؾ اه وؾوٌ

ٌتٮ     همث  ڀمه خِٓڄ همّ، ټمّن   ٍِ٘ ڀه ٰنوتن ٌِٖ، ٘طثِه ی ِوٜن، خث ٌِ ن٭ّ ڄمّٸطن تیمن   میخه ن٭ّ  ِت و ٌتِ ٸمثنی  ٘مص ڀمه 

ّتی ٰنموتن تیمن ٌِٖ منث٘مح ندموٌه، زیٝمنهثٌ ممی         ی ٜموٌ، ٰدمثِش ٘مطثِه    ڄٹطه و ْت ٌیثِ مث، ِيص خّخٙطه و ِٸطه ت٘مص، خم

ّتی ٰنوتن تین ٌِٖ خّڄٓیٍه ٜوٌ.  ٌِيٝثن خ

ِتن يّٙوٰالوه خّ تین، خٓ ْیٙمطه ت٘مص و ضوڈیمٍ     ممیالٌی ممی   6ٌِ توتیمڇ ٘مٍه    ٘ث٘ثنی ٜثهنٝثه تنوٜیّوتن ِڄ هّ ٌِ ٌو

میالٌی یٱنی ٌِ نی ه ټّن ٜٝ  ممیالٌی غدمص ٜمٍه ت٘مص و تٰمالم ٰانمی ٌٰموش خمه          -571زیثمدّ ت٘المی $ٞ# ٌِ ٘ثچ 

خمه ٰدمثِش ٌیڅمّ     یالٌی خموٌه ت٘مص؛  ٘ثچ خٱٍ، یٱنی ٌِ توتیڇ ټّن هٹط  م 40ت٘الم ضو٧٘ ن٥ّش مه ٍ م٩١ٹی $ٞ# ٌِ 

ِت      ڄویث خِٓڄ هّ ٘ثچ ڀمه ٌِ همیف ڀطمثج     هث ټدڇ تْ مدٱع زیثمدّ يمثض  $ٞ#، نمثم تو و ڀنیمه ی ن٥مّش ِ٘موچ تڀمّم $ٞ# 

ٌتنٙطه ڀه خیهٽمی ٌِ ڀطمثج يموٌ ْت ْخمثن خِٓڄ همّ نوٜمطه ت٘مص! و نطمی ْت ْخمثن           آ٘ ثنی زیٝین خث تین تڈٹث٪ نیثمٍه، می

ِت خث ٌیٍه تنطٽثٌی و نمه زمُیّٚ و خیمثن ٠مّٶ      می !يثض  $ٞ#، ٠اوتش ٸّ٘طثٌه ت٘صخِٓڄ هّ خّ زیثمدّ  ضوتنثین قنین مطونی 

خی آن ِتبه ن وٌ. ضثِیى ٌت ْتن ڀنؿځثو ١ّٰ مث ت ٌتنٛ آمو  هث خه 

ّتٶ َڀّ ٍٜه ٌِ خثال، می ِتڄ ٓتیٛ ٘م٩م     موټمص $،# و  وڀوضمثه  ٸ١مڇ   ضوتن تْ ٰالب  ٰالوه خّ تین ٌِ زث ّتی تٸم يوتنمثیی  $؛# خم

ِت٘مص ڄٹمطن ممی     مطن آموْٜی، ت٘طٹثٌه ن وٌ. قنثن ّتٶ، مػال، خٱمٍ تْ ٰدمثِش  ِتڄ ضموتن تْ ٰالممص ٸ١مڇ موټمص      ڀه ٌِ تین زث

ضموتن تْ ٰالممص ٸ١مڇ ڀثممڇ      و مٌّمثن... خی ٰیح نیٙص؛ خه ؾثی ٰالممص ٸ١مڇ ٨موالنی، ممی     و خٱٍ تْ ٰدثِش ت٘طٹثٌه ن وٌ!

ِتت٘طٹثٌه ن وٌ. نطی ٌِ ڀطثخص و قثذ نوٜط ّتٶ ؾٍیمٍ منطٽمڇ ٜمٍه ت٘مص     ...ه ی خیهٽی، ٰدثِش و مٌّمثن  ِتڄ ڀمه   !خه توچ زث

ٌتمه خه ن٭ّ می ّتٶ نوٜطه میٍِ٘ خثیٍ ٌِ ت ِتڄ  ٍٜ! ی ه ثن ٰدثِش و ؾ اه ی ټدای، ٌِ یٿ زث

ِت ن می ضموتن،           خمی خیهٽمی  ٜثیٍ خیهٽی ٌِ ڀطثج يوٌ، تینڅونه نوٜطه ت٘ص! م ځن ت٘ص يمٌّه ڄّٸطمه ٜموٌ ڀمه ممطن ٌت

ِت، خه ضوتن ل ن وٌ! تمث میت٠ال ِت خمه           تنط٭ثِ ْمثنه  خمی ٸموٺ  ْتن يوت٘مص ممطن ٌت ٌتنمٛ آممو ٠وِش زّ٘مٛ ٌِ تنطهمثی ٌِٖ ْت 

 و یث هّ ؾ اه ی ٌیڅّی خث تین م٥ ون! ٜیوه ی تمّوْی، خثْنویٙی ڀننٍ؛

ّتٶ نث٠ڇ تْ ضؿٓیهخنٍیؾ ٯ ِتڄ ّتی ضٱیینتنطًثجهثی و ضهایڇ زث ٸثِ٘می زثیمه ی   ٌِ٘می   يوتنمثیی ڀطمثج   ٩٘م ٍٜه خ

ٍتیی ٌِ ؾٍوچ ْیّ $ؾٍوچ ِتبه ٍٜه ت٘ص.2 ٜٝ  تخط  # ت
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 فبسػی پبیِ ي ؿـن اثتذاییدسػی دس وتبة ولوِ  100 ٍ خولِ حبٍيتؼذاد ّدب  ثٌذيخوغ: 2خذٍل 

 ضٱٍتٌ هؿث ضٱٍتٌ ؾ اه تنطًثخیمطنیٜ ثِه

1 2/4 188 

2 8/3 189 

3 3/3 147 

 524 3/11 خنٍی ؾ ٯ

 7/174 77/3 میثنڅین

 

ٌتِ ْیّ ٌتِ ن و ٍتییآموْٜی ڀطثج مهطوتی يوتنثیی  # ٩٘م1 $ن و -# خمّ ت٘مثٖ ِوٚ   1394 $قمثذ  ٸثِ٘ی زثیه ٜٝ  تخط

ِت ن ثیٛ ڀطح مهطوتی ضهایڇ ّتی  ِتبه ٍٜه ضو٧٘ ٸ  ٌهٍ.می ٌِ٘ی ت

 

 (1394)چبح  ي ؿـن اثتذایی فبسػی پبیِدسػی ًوَداس تؼییي ػطح خَاًبیی هتي وتبة  :1ًوَداس 

 
 

ٌتِ نٝثن ٍتیی     ٌِ٘می  آموْٜی ضٍوین ٜمٍه ٌِ ڀطمثج   مطن يوتنثیی ٌهٍ ڀه ٩٘م میتین ن و ٸثِ٘می زثیمه ی ٜٝم  تخطم

ٍتییٌِ٘ی ڀطثج  ٛ  1394$قثذ  ٸثِ٘ی زثیه ی ٜٝ  تخط ٌتنم ّتی  ْتن خمث   # خم ضه١میڇ، ٌِ ٘م٩هی خمثالضّ و خمث     ٘مثچ   69آممو

ٌتنٛ ّتی  ْتن خث نٍوٌ ٩٘هی يوتنثیی خ ٌتِ نٝمثن     خثٍٜ. خه ٰدثِشمیضه١یڇ ٘ثچ 8آمو  ٌهمٍ ڀمه ٘م٩م   ممی ٌیڅمّ تیمن ن مو
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ٍتیی قثذ ٌِ٘ی ٍٜه ٌِ ڀطثج ضٍوین مطنيوتنثیی  ٰ مومی  و خًٝمی تْ ٤مٱٷ    ٌٜوتِ ت٘ص؛ 1394ٸثِ٘ی زثیه ی ٜٝ  تخط

ْتن ٌِ یثٌڄیّیٌتنٛ خیثش ٸثِ٘ی ٌِ تیمن زثیمه   آمو ٌِ٘می ٌِ   ڀطمثج آموْٜمی ممطن   ضمٍوین ضه١میای، مّخمو٦ خمه    ی ْخثن وٌت

ّتضّ تْ ضوتنثیی ٌتنٛيوتنٍن و ٌِپ هثی٩٘هی ٸ ْتن تین زثیهڀٌّن   ت٘ص. ضه١یایی آمو

 

 گیشي ثحث ٍ ًتیدِ

ّتی ضٱیممین یممثٌڄیّی ڀطمثج  ٌتنممٛآموْٜممی، مندممٯ ت٠ممای و ت٘ث٘ممی خمم یممثٌڄیّی  -آممموْ ٌِ ٸّآینممٍهثی یممثٌٌهیهممثی 

ٌتنٛخوٌه، یځی تْ مٱ٥الش ڄّیدثنآموْٜڅثهی  ِتبمه ٜمٍه ت٘مص، ٘م٩م     ڄیّ  ّتی یثٌڄیّی آن قه ٌِ ڀطثج ٌِ٘می ت ْتن خ -آمو

ٸثِ٘می زثیمه ی ٜٝم     ٌِ٘ی ڀطثج  آموْٜیمهطوتی ضهایای  ٌِ٘ی ت٘ص. خِّ٘یٍٜه ٌِ ڀطثج ضٍوینآموْٜیيوتنثیی مطن

ٍتیی ّتی       یین ڀطثج، خث ٌِؾهٍٜه ٌِ تضٍوین ٌهٍ ڀه مطن # نٝثن می1394$قثذ  تخط ٌٜموتِی يوتنمٍن و ٸه یمٍن ْیمثٌ خم

ْتن خث ٌتنٛ ی نثمنث٘ح، ٍٰم ت٘طٹثٌه ی ٠مهیم و خمه ؾمث تْ ٰالبم  ٸ١مڇ موټمص و        هث نُٶخوٌه، ٘ثچ، ضه١یڇ منث٘ح  8آمو

ٌِ ؾ امه و ... تْ  مموٌِ نیمثْ    ی ڀطثخص خین ڀا ثش، ت٘طٹثٌه تْ ڀا مثش خمث مٱنمثیی، ٴیمّ تْ مٱنمثی     ٸث٠اهِٰثیص  ٨والنی، ٍٰم

-آموْٜمی  ٌهمٍ ممطن   ممی ٌِ٘ی ت٘ص ڀه نٝثن  ٩٘م يوتنثیی مهطوتی آموْٜی تین ڀطثجٍٜه ٌِ ضهایڇ  ٌیڅّ موتٌِ یثٸص

خیٍٜه ٌِ تین ڀطثج ضثڈیٷ ّت٘طثِی ٌت  ٰا ی ضو٧٘ مط١١ًین تین ٸن نیثْمنٍ ت٘ص. -ٌِ٘ی، خه وی

 

 هٌبثغ

ٍتیی خث#. خِّ٘ی تِضدث٦ خین 1385$ خیٕنی، زّوین زیّٝٸص  ټٍِش يوتنثیی ڀطثخهثی ٌِ٘ی ٰاوم قهثِم و زنؿ  تخط

ٌتنٝڅثه ضدّیٓ،  ّتن ٌِ منث٨ٻ مًطاٷ ٜهّ٘طثن نوٜهّ. زثیثن نثمه: ڀثِٜنث٘ی تٍِٜ ٰاوم ضّخیص. ضدّیٓ:  ّتڄی ضه١یای ٸ

 ضّخیطی و ِوتنٝنث٘ی. ٌتنٝځٍه ٰاوم

ّتن $ ٌتنیڇ و ٌیڅ ضّؾ ه: مهٍيص خّوؾٌّی  ڀ ی ٌِ ضهٽیٻ.  ڀثِخٌّ مهطوتیهثی،  هثی ِ٘آن ضهایڇ زیثم #.1385ِتیٹص، 

ِتش ّ٘وٚ ّتن: تنطٝث ٍتو٘ی ث. و مّڀٓ ضهٽیٽثش، م٩ثڈٱثش و ٘نؿٛ خّنثمه  ٰاوی. ضه  تی ٘ثْمثن ٠

ٌتن و نوؾوتنثن. مٝهٍ:  #. ٘نؿٛ يوتنثیی نوٜطه1379ٌیثنی، مه ٍنٙین $ ّتی ڀوٌڀثن، نو٘وت هثی ٸثِ٘ی، يوتنثنویٙی خ

ِتش  ِتیآنتنطٝث  هثی. ڀطثخًثنه 

ّتن ٌِخثِه مهطوتی 1380نؽ ٸّوٚ، تن ٍ $ #. خِّ٘ی زیٝنهثٌهثی مٱا ثن مؿّج و ڀثِٜنث٘ثن ٘ثْمثن و زٕوهٝڅ

ِتش مف٘ٙه زٕوهٝی خّنثمهآموْٜی ڀطثج ّتن: تنطٝث ٍتیی $ٰاوم ضؿّخی#. ضه -ِیٓی ٌِ٘ی و نوآوِی هثی ٌِ٘ی ٌوِه تخط

 هثی آموْٜی.

ِتش تڄثه.تڈڅوهثی ضٍِیٗ و ضهایڇ مهطوت، #. 1370ؾویٗ، خّونٗ؛ ویڇ، مثِٜث $ ّتن: تنطٝث  ضّؾ ه: مه ٤ٍِث خّنؿی. ضه

-نثمهمٽثڈه: ٸ١ڇی ٸّهنڅنثمه ڀوٌڀثن و نوؾوتنثن.  هث ٩٘م يوتنثیی مٽثڈه#. 1381ٸًثِی نیث، زّوین؛ ٌیثنی، مه ٍنٙین $

ٍتِی و ت٨الٮ ِ٘ثنی. ؾاٍ ی ْتِش ٸّهنڃ و ت3، ٜ ثِه 5ڀطثخ ِتش و ّتن.، تنطٝث  ِٜثٌ ت٘المی: ضه
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ِتش نی. #. ضهایڇ مهطوت مدثنی ِو1386ٚڀّیسنٍوِٶ، ڀاوٖ $ ّتن: تنطٝث  ٜنث٘ی، ضّؾ ه: هوٜنڃ نثیدی، ضه

ِتهن ثی ٰ ای ضهٽیٻ#.#. 1378مه ٍی مهّ، ٴالم٤ّث $ ٌتنٛ نڅثِ ِوٚ ضهایڇ مهطوت $ ّتن:   ضه

ٌٌت مٽ مّوِی خّ ضهایڇ مهطوت و ڀثِخٌّهثی آن.#. 1389مٙطٽی ی، تمنه $ ثڈه: ڀطثج مثه ٰاوم تؾط ثٰی، ٌوِه ؾٍیٍ، يّ

ّتن.27ٜ ثِه  - 1389 ِتش: ضه  . تنطٝث

ه، مه ٤ٍِث $ مٱّوٸی، یهیی؛ یو٘ٷ ِتهن ثی ٰ ای ضهایڇ ڀطثج#. 1388ٌْت  هثی ٌِ٘ی#.ضهایڇ مهطوت ٌِ ٰاوم تنٙثنی $

ٌتنٛ. ِتش ٘سهّ  ٍتن: تنطٝث  ه 

ٌتنٝڅثه  ضهایڇ مهطوت ٌِ ٰاوم تؾط ثٰی و تنٙثنی. #.1373آِ $-هوڈطٙی، تچ ِتش  ّتن: تنطٝث ه تمیّی. ضه ٌْت ضّؾ ه: نثٌِ ٘ثالِ

 ٰالمه ٨دث٨دثیی.
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