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ّبي تؼلیوبت اختوبػی دٍسُ دٍم اثتذایی ثبتَخِ ثِ هَضَع خَدوفبیی التلبدي تحلیل وتبة  

 نثم نویٙنٍڄثن:

3و ٰای ْتِٮ ٌِْینی 2ٸث٨ ه نٻ ؾو، 1مه ٍ هثٌی نٻ ؾو
 

 

 چىیذُ

ٓتن آموْٚ وتڈٽثی مٽوڈمه  همثی ضٱای مثش تؾط مثٰی ٌوِه ٌوم     همثی يوٌڀٹمثیی تټط١مثٌی ٌِ ڀطمثج     هٍٶ تین زٕوهٛ می

ّت٘ثٖ ٘وتالش ضهٽیمٻ خِّ٘می   ٍتیی ت٘ص خه ه ین من٭وِ ٤ٌِ ن ضهایڇ خ همثی الْم نیمٓ تنؿمثم ڄّٸمص ڀمه ٌِ مؿ موٮ        تخط

ه       یٿ نٙدص مفڈٹمه  هثی ٌِ٘ی خه ض١ثویّ ڀطثجڄٌٌّ.  قځیٍه تی تْ نطثیؽ خیثن می ٌٍت ِت زوٜمٛ نم همثی يوٌڀٹمثیی تټط١مثٌی 

ٌتضځمثیی ويموٌ خمثوِی           ی آن خوٌ ڀه ٌِ ڀطثج ت٘ص. نطثیؽ نٝثن ٌهنٍه هثی ٌِ٘می مموٌِ خِّ٘می مٽوڈمه ضٽویمص ِونیمه يو

ٍتڀ    ه خوٌ وڀ طّین ضوؾه خه مٽوڈمه ت٘مطٹثٌه نم ٌٌت ِت خه يوٌ تيط١ثٞ  ّتوتنی  ٓتن ٸ ػّی تْ ه مه ٬ّٸیمص همث ٜمٍه     خیٝطّین می

ٍتٶ ضٍوین ٜمٍه ٌِ ڀطمثج   ٓتن مٱّٸمی يوٌڀٹمثیی       خوٌ وخثٰنثیص خه ٘نٍ ضهوچ خنیثٌین آموْٚ وزّوِٚ، ته همثی ممُڀوِ، میم

ِتبه ن ی ٌتنٛ آموْ ت ِت خه  ٍتٌِ وخه يوخی يوٌڀٹثیی تټط١ثٌی  ّتِ ن  ٌهٍ. تټط١ثٌی ٌِ و٤ٯ منث٘دی ټ

 هحتَا، وتبة تؼلیوبت اختوبػی خَدوفبیی التلبدي، تحلیل: ّبي ولیذي ٍاطُ

 

 همذهِ

ٍتٶ، ٰنث٠ّو ِویځٌّ ٜموٌ. ڀطمثج ٌِ٘می خمه ویمٕه ٌِ       هثی خّنثممه ؾاموه ڄمّ ممی     ڀطثج ٌِ٘ی آیینه تی ت٘ص ڀه ٌِ آن ته

ه ت٘ص. ڀطثج ٌِ٘ی ٰن١ّ مه می  ٌٌت ِت خه يوٌ تيط١ثٞ  ّتینمٍ آمموْٚ ضاٽمی ممی     ڀٝوِ مث ؾثیڅثه يث٠ی  ٜموٌ. تْ تیمن    ٌِ ٸ

ٍتن مّضد٧ خه مو٤وٰثش ؾاموڄیّی ٜموٌ وڀایمه ٰځمٗ همث، نٽٝمه        هّ نوٮ ٰځِٗو، خثیٍ تْ ٌِؼ  هثی ضٓیینی و ض١ثویّ نه قن

ٌتِهث خه ّتی ڀثوٜڅّی ٌِؼ ٜوٌ.« مندٯ»ٰنوتن  هث، مطون ون و  خ

ٌتنٛ آموْ ِت ٸمٌّی ٌِ٘مطځثِ    زمّوِٚ  ٌِ ؾثمٱمه  ٸٱمثچ   و ن٥وِ ؾهص ٍِٜ و ٜځوٸثییٌِِت  آموْٚ وزّوِٚ خثیٍ  و آنهمث 

 هث تموِ تټط١ثٌی ْنٍڄی ت٘ص.   . یځی تْ تین ْمینهضهویڇ ٌهٍو مطٱهٍ خه ؾثمٱه 

ُتٌِه ممی    ه ڄم ِته          ٌِ٘ص ت٘ص ڀه ْیّخنثی ١ًٜیص ڀوٌپ ٌِيمثنوٌت ِتیمن  ٜموٌ وڈمی نٽمٛ مٱام  وڀطمثج ٌِ٘می نیمٓ ٌ

                                                                 
نٍه مٙةوچ،   1 ٗ ٜهیٍتن زثڀنٕتٌ، نوٙی څثه ٸّهنڅیثن زٌّی اوم ضّخیطی ٌتٝن ؿوی ڀثِٜنث٘یٰ   hadi.haghjoo72@gmail.comٌتٝن
ٍ ؾٵّتٸیث وخّنثمه ِیٓی ٜهّی 2 ٖ تِٜ  ڀثِٜنث
څثه ٸّهنڅیثن 3  ٌڀطّتی ضځنوڈؤی آموْٚ و مٍِٖ ٌتٝن
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ّ  ّ٘نوٜص ٘ثْ ت٘ص. مٱا  ومّخی می ّته خمثضٵیی ّتی ڀوٌڀمثن زٍیمٍ آوِنمٍ.      ضوتننٍ ٠ٹثضی ضثْه وؾٍیٍ ه   وٌڄّڄمونی ٌِِٸطمثِخ

 #167:1364ټثب ی،$

 

 ثیبى اكطالحبت

ِت ٌِ نمٍ خمثالیی ْت ِٸمثه ضوڈیمٍ ڀنمٍ و نمثڄٓیّ خمه         هثی مٽ١وٌ تْ يوٌ ڀٹثیی تین ت٘ص ڀه ؾثمٱه خطوتنٍ نیثْمنٍی    يوٌ 

    ٍ ّتی خِّ٘می مو٤مموٮ     يوٌڀٹمث، ِوی زمثی يموٌ تیٙمطثٌه ت٘مص      ؾثمٱمه  .وتٌِ ڀمٌّن ڀمثال تْ يمثِؼ ندثٜم ِتیمن زمٕوهٛ خم ٌ .

ٍت خمه مٱّٸمی        يوٌڀٹثیی تټط١ثٌی ٌِڀطثج ٍتیی، تخطم مفڈٹمه يوٌڀٹمثیی ٌِ   هثی ضٱای ثش تؾط ثٰی قهثِم، زمنؿ ، ٜٝم  تخطم

ٌتْی : هٝص مٽوڈه ْیّ می  زّ

ٌتيای ومای  ن ثیص تْ ضوڈیٍ 

 ضٽویص ٸّهنڃ ڀثِ و ضوڈیٍ

 ْیّْمینی ڀثهٛ وتخٙطڅی خه َيثیّ

ّتٶت٠الل تڈڅوی   م١ّٶ و زّهیٓ تْ ت٘

ٌتضځثیی  ِول يوٌخثوِی و يو

 ٠نٱص وٸنثوِی خومی

ٌتنٛ خنیثن  ضوؾه خه تټط١ثٌ 

ٍتڀػّی تْ ه ه ٬ّٸیص هث  ت٘طٹثٌه ن

 

 طشح هؼئلِ

ٍتٶ         ضّخیص نیّوی تنٙثنی وڀثِآمٍ خثضٱای  وضّخیطی ٠هیم تْ ٨ّیٻ ڀطح ٌِ٘ی خثمهطوتی تِْٜم نٍ ٌِؾهمص تڈٽمثی تهم

ّتی٧ ٸٱای ؾثمٱمه  تټط١ثٌی تمځثن زُیّ ت٘ص. ڀمه ض مثم ضوؾمه ؾهمثن خمه ن٭مثم ؾ هموِی         ی ت٘مالمی  تْ ٨ّٸی خث ضوؾه خه ٜ

ِتبههثی يثِؼ تْ ن٭ثم ت٘ال ؾاح ٍٜه ت٘ص وتنط٭ثِ ماص ت٘المی ٍتټڇ ت یٿ تڈڅموی ن٭مّی خمث ِویځمٌّ ٰ امی خمّ ت٘مثٖ         می، ن

ٚ   مدثنی ضٱای  و ضّخیص ت٘المی ِتهدمّی تټط١مثٌی خمث       ت٘ص. ه كنین ضّخیص من٭  وٌ٘ص یمثخی خمه تِْ همثی وتالی تنٙمثنی و

ّتی  ِویځٌّ ٌینی ٌِ ن٭ثم ضهوچ خنیثٌین آموْٚ وزّوِٚ ت٘المی، تْ ٨ّیٻ مهطوتی ٰا ی، تمځمثن زمُیّ ت٘مص؛    ن مو٤موٮ  خنمثخ

ٓتن ضوؾمه خمه يوٌڀٹمثیی تټط١مثٌی خموٌه           زٕوهٛ نث٤ّ خِّ٘ی ڀطثج ٍتیی ْت ن٭مّ میم هثی ضٱای ثش تؾط مثٰی ٌوِه ٌوم تخطم

ٍتٶ،            نمٍ  تهم ٌِت ٓتیٛ ِونیمه يوٌڀٹمثیی قمه و٤مٱی  ّتیؿمثٌ، زمّوِٚ وتٸم ت٘ص  خه ٰدثِش ٌیڅّ ض١ثویّ تین ڀطثج همث ْت ن٭

ٌتٌِ ِت ٍتم ٘ ص و٘و  ِتهدٌّهثی آن، ڀ   خّنثمه هث و
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 پیـیٌِ تحمیك ٍ سٍؽ پظٍّـی

ٍتیی تْ ن٭ّ يوٌڀٹمثیی تټط١مثٌی   خِّ٘ی ڀطثج» مو٤وٮ ضهٽیٻ هٙمص  « هثی ضٱای ثش تؾط ثٰی قهثِم، زنؿ ، ٜٝ  تخط

ڄّٸطمه ت٘مص. وڈمی خمث ؾٙمطؿو ٌِ             ٌِ تِضدث٦ خث ْمینه ِّت ی تټط١ثٌی وضهایمڇ مهطموت، مٽمثالش ْیمثٌی نوٜمطه ومموٌِزٕوهٛ ټ

ی ضهایڇ مهطوت نوٜمطه ٜمٍه مٽثڈمه تی خمث تیمن مو٤موٮ نوٜمطه         هثیی ڀه ٌِ ْمینه ٽثالش وڀطثجهثی تینطّنطی و خثنٿ م ٘ثیص

 ی ؾ ٯ آوِی ت٨الٰثش نیٓ خه ٜیوه ڀطثخًثنه تی منثخٯ ڄٌّآوِی ٍٜه و٘سٗ ڀثِ نوٜطن آٴثْ ڄٌّیٍ. نٍٝه ت٘ص. ٌِ ْمینه

    ٌ ِ تیمن زمٕوهٛ ض١مویّ هٙمص.     ِوٚ زٕوهٛ ضو٠یٹی وتْ نوٮ ضهایڇ مهطوتی ڀیٹی ڀطمح ٌِ٘می ت٘مص. وتنمٍضهایڇ 

ّت٘ثٖ ڀطثج هث ومٽثڈه ِت خ هثی مّخو٦ خمه يوٌڀٹمثیی تټط١مثٌی خمه هٝمص مٽوڈمه ضٽٙمی          مهٽٻ مفڈٹه يوٌڀٹثیی تټط١ثٌی 

ٌتِی ڀمٌّه ت٘مص وٌِ تیمن مٽوڈمه همث       ٌتٜص وٸیٛ خّ ِتیثٌ ڀٌّه ت٘ص ٘سٗ ض ثم ض١ثویّی ڀه مّخو٦ خه تین مٽوڈه هث هٙص 

ه و خه ضهایڇ ڀیٹی ڀط ٌٌت ّتِ  ٌتيطمه ت٘مص. ؾثمٱمه مموٌِ م٩ثڈٱمه ڀطمثج ضٱای مثش تؾط مثٰی ٌوِه ٌوم          ثجټ هثی موٌِ ن٭ّ زّ

ٍتیی ت٘ص وخه ٌڈیڇ ڀوقٿ خوٌن ؾثمٱه، ن ونه  ی زٕوهٛ هٙص. ی زٕوهٛ ه ثن ؾثمٱه تخط

 

 ّبي پظٍّـی یبفتِ

 تكفحِ(دس تَخِ ثِ خَدوفبیی التلبدي چگًَِ اػ 91ٍضؼیت وتبة تؼلیوبت اختوبػی چْبسم )-1خذٍل 

 ْیّ مٽوالش ضٱای ثش تؾط ثٰی قهثِم

 

 ٸّتوتنی ٠ٌٍِ مٽوالش

تٰطٽثٌ وتٰط ثٌ خه  ن ثیص تْ ضوڈیٍ ٌتيای ومای 5 5.49

 تټط١ثٌ ٌتيای
 ضٽویص ٸّهنڃ ڀثِ وضوڈیٍ 0 0

خهینه ٘ثْی  ڀثهٛ وتخٙطڅی خه َيثیّ ْیّ ْمینی 1 1.09

 ٌِتټط١ثٌ
 ت٠الل تڈڅوی م١ّٶ وزّهیٓ تْ تّ٘تٶ 0 0

ٌخثوِی ويوٌ تضځثیی 5 5.49 ٚ ِونیه يو ن وٌن  مٌّمی ڄٙطّ

 تټط١ثٌی
 ضوؾه خه ٠نٱص وٸنثوِی  خومی 5 5.49

 تهط ثم خه ضوڈیٍ ٰا  وٌتنٛ 1 1.09
 تټط١ثٌ ٌتنٛ خنیثن

 ت٘طٹثٌه نٍتڀػّی تْ ه ه ٬ّٸیص هث 0 0
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ه ِو٘طثیی ڀه ٌِ ْمین ڀٝثوِْی مٝمٵوچ ٸٱثڈیامص هٙمطنٍ مٝمثهٍه ممی      20 ٠ٹهه    ڀنمی  تیمن    ض١ویّی تْ یٿ يثنوٌت

ٌتٌِ؛     ه يوٌ و ممٌّم ٌیڅمّ ٜمهّهث تٜمثِه  ّتی يثنوٌت ّتی ضوڈیٍ مه١والش ڀٝثوِْی خ تممث ن٥موِ    ض١ویّ خه ضالٚ مٌّم ِو٘طث خ

ِتموِ ڀٝثوِْی ڀ طٌّیٍه ٜمٍه وخیٝمطّ    ٌّت مٙن ٌ خمه تمموِ يمٍمثضی مٝمٵوچ هٙمطنٌٍِنثڈی ڀمه نیمّوی        ؾوتنثن ٌِ ڀنثِ تٸ

ٌتنی ممی  ّتی آخث ّتین ڀطمثج ٌِ٘می خمه ضٝمویٻ نیمّوی ؾموتن ٌِ ٸٱثڈیمص          ضوتن نٍ ومفغّ ؾثمٱه خ همثی ڀٝمثوِْی    خثٜمنٍ خنمثخ

 ڀ طّضوؾه ڀٌّه ت٘ص.

ِت نٝثن می ض١ویّی تْ تنٙثن 33 ٠ٹهه    ُت قمه ْ    هثی نًٙطین  ّتی خ٨ّّٶ ڀٌّن نیثْ يوٌ خمه ٴم همثیی   ن مص ٌهٍ ڀه خ

ٌتنٛ خنیثن، ضوڈیٍ ٍٜنٍ وڈی تمّوْ ِت مطه ڇ می ٌتنمٛ و ت٨الٰمثش مهمّپ ت٠مای ِٜمٍ        خث ضوؾه خه تینځه ٌِ تټط١ثٌ  وڀمثِخٌّ 

ِت خه تین ٘و ضٝویٻ میهثی تټط١ثٌی ت٘ص ٸٱثڈیص تټط١ثٌی، ضوڈیٍ غّوش و تٜطٵثچ ٌِ ض ثمی ٌتنٛ آموْ   ڀنٍ . 

ٌهمٍ،   ڀه همّ ڄّوهمی مٝمٵوچ خمه ڀمثِی هٙمطنٍ نٝمثن ممی         ٌو ض١ویّ تْ یٿ ؾثنٝینی مٌّم ٌِ ڀنثِ ٌِیث 35 ٠ٹهه   

ّتی تنؿثم ڀثِهمثی ڀٝمثوِْی، خمث هم  مطهمٍ       ّتِْٚ ټثبڇ خوٌه و خ ٍت خه مثڈځیص ي١و٠ی و ه ځثِی خثیځٍیڅ تنٙثن تْ ه ثن تخط

 تنٍ. خوٌه

ِت 63 ٠ٹًه    ٌتنمٛ آمموْ ممی    ٌِ ٜهّ ڀّمثنٝثه نٝثن می ض١ویّی تْ ڀثِڄثه ضهیه و زًص نثن خّنؿی  آمموٌْ ڀمه    ٌهٍ ڀه 

ّتی آن ٜهّ ت٘ص و می ِتش آن ضالٚ ڀنٍ. ٘وٴثش یٿ ٜهّ، ٸٱثڈیص ویٕه خ ّتی ٠ثٌ  ضوتنٍ ٌِ تین ْمینه ض ّڀٓ ڀنٍ و خ

ه ت٘ص ڀه نٝثن ممی  قهثِ ض١ویّ تْ ٠نثیٯ ٌ٘طی و خومی 63 ٠ٹهه    ٌٌت ِته   ٜهّ ن ثیٛ  ص ٌِ همثی موٸّٽیام   ٌهمٍ یځمی تْ 

ِتن ت٘مص ڀمه   ه خّٰهٍه وتڈٍین و خ و ضو٘ٱه آن ت٘ص. تټط١ثٌ، ضوؾه خه ٠نٱص خومی ِت  ویٕه زٍ ٍتن يموٌ  ص همث  ِت خمث وتټٱیم   ٸّْنم

يموٌ، تمثٌِض١مثویّڀطثج خمه    ْنمٍڄی   مهمڇ  وخومی تموِ تټط١ثٌی م١ًو٠ث آن قنثن ڀه هٙص، آٜنث ٘ثْنٍ. ، ْنٍڄیهثی  وضؿّخه

 .تنطٽثچ ضؿّخه تٜثِه تی نٍٝه ت٘ص

همثی تټط١مثٌی خمه ٨موِ يال٠مه و زوٜمیٍه تی ضوؾمه ٜمٍه ت٘مص و           ڀطثج ضٱای ثش تؾط ثٰی قهثِم خه ڀٙح مهثِش   

ّتش م٩اوج خمه وؾموٌ آوٌِ تیمن ٌِنمثڈی      ْمثنی می ٌتنٛ آموْ ضٵیی ٍتٶ يوٌ ٌ٘ص یثخٍڀه ٌِ نڅّٚ هث و خثوِهثی  ضوتنٍ خه ته

ٍتټڇ ضآڀیٍ ٍٜه ت٘  ص ت٘ص ڀه خه ضالٚ وڀوٜٛ ٌِ تموِ ڀٝثوِْی ن

ٌتيای و مای ومٽوڈه تین ڀطثج خه مٽوڈه    خمیٛ تْ ٌیڅمّ مٽوڈمه همث      ی ضوؾه خه ٠نٱص و ٸنثوِی خومی ی ن ثیص تْ ضوڈیٍ 

 ضوؾه ڀٌّه خوٌ و هٍٶ خیٝطّ زّوِٚ مهثِش هث و نڅّٚ هث و ٌِونی ٘ثْی تِْٚ هث هٙص.
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 كفحِ( دس تَخِ ثِ خَدوفبیی التلبدي  164) ٍضؼیت وتبة تؼلیوبت اختوبػی پٌدن-2خذٍل 

ضٱای ثش تؾط ثٰی 
 زنؿ 

 ْیّ مٽوالش                                                                                 
 

 ٸّتوتنی ٠ٌٍِ مٽوالش

تٰطٽثٌ وتٰط ثٌ خه  ن ثیص تْ ضوڈیٍ ٌتيای ومای 4 2.43

 تټط١ثٌ ٌتيای

 ڀثِ وضوڈیٍضٽویص ٸّهنڃ  1 0.60

خهینه ٘ثْی  ڀثهٛ وتخٙطڅی خه َيثیّ ْیّ ْمینی 2 1.21

 ٌِتټط١ثٌ

 ت٠الل تڈڅوی م١ّٶ وزّهیٓ تْ تّ٘تٶ 0 0

ٌخثوِی ويوٌ تضځثیی 4 2.43 ن وٌن  مٌّمی ڄٙطّٚ ِونیه يو

 تټط١ثٌی

 ضوؾه خه ٠نٱص وٸنثوِی  خومی 0 0

تټط١ثٌ ٌتنٛ  تهط ثم خه ضوڈیٍ ٰا  وٌتنٛ 2 1.21

 خنیثن
 ت٘طٹثٌه نٍتڀػّی تْ ه ه ٬ّٸیص هث 0 0

 

 

ّتڀنمٍڄی مه١موالش ڀٝمثوِْی و         ڀطثج ض١مویّی تْ نٽٝمه ڀٝموِمثن ٌیمٍه ممی      11 ٠ٹهه    ٜموٌ ڀمه نٝمثن ٌهنمٍه ز

ٍتش هّ ت٘طثن ٌِ ْمینه ڀٝثوِْی ت٘ص. ٌتنٛ آموْ آموْٚ می ضوڈی ٌهٍ ڀمه ڀٝموِ ممث خمث ضوؾمه خمه نموٮ آج و         تین ض١ویّ خه 

ّتی٧ ٨دیٱمی خمه         هوتی ڄونثڄون يوٌ ّتی ڀثٜص تنوتٮ مه١والش ڀٝثوِْی منث٘ح ت٘ص. ومٌّم همّ من٩ٽمه خثضوؾمه خمه ٜم خ

ٌتنٛ آموْ خه تین نځطه زی می خٌّ ڀه مه  ضمّین مه١موچ ڀٝمثوِْی ڀٝموِ ڄنمٍم و       ضوڈیٍ مه١وچ مٝٵوچ هٙطنٍ. ٌِ تینؿث 

ّتن ڀٝص می ّتی يوٌڀٹثیی ٌِ تی ؾو هٙص ڀه ٌِ خیٝطّ نوتنی تی  ن ْمینه خیٛ تْ زیٛ ضالٚ ن وٌ.ٜوٌ و خثیٍ خ

ن ٌو ض١ویّ تْ ڀٝص آخی و ٌی  ٌِ ڀٝثوِْی، ِوٚ 12 ٠ٹهه    ٌٌت ِت مٱّٸمی ممی   خث نٝثن  ڀنمٍ تممثهیف ڀؿمث     هثی آخیثِی 

ّتی ضّویؽ ٸّهنڃ  نهثٌینمه ڀمٌّن ِوٚ ٠مهیم ت٘مطٹثٌه تْ منمثخٯ ڀٝموِ       وت٠الل تڈڅوی م١ّٶ خه ِوٚ منث٘ح آخیثِی ڀه خ

 ٜوٌ، تٜثِه تی نٍٝه ت٘ص.  میهثی ْنٍڄی و ڀثهٛ هٓینه هث  ٜثيٟا ٘دح تِضٽثڀه. 

ِت ضمثمین          13 ٠ٹهه    ٌتيامی  ٌتيای ڀه ڀٝوِ مث نه ضنهمث ٌِ تیمن ْمینمه ضوتنٙمطه ت٘مص نیمثْ  قهثِ ض١ویّ ْت مه١والش 

ِتنٝثن می ٓتیی تیٹث ڀنٍ.  ٌتيای ٌِ ٍِٜ و يوٌڀٹثیی تټط١ثٌی نٽٛ خٙ ِتش مه١والش   ٌٍه ن ثیٍ خاځه خث ٠ثٌ

ِت نٝثن می 15 ٠ٹهه     ن ض١ویّی تْ ٰٝثیّ نٽٛ آنثن ٌِ ضوڈیٍ مه١والش ڈدنی و يوٌڀٹثیی ڀٝوِ  ٌٌت  ٌهٍ. خث نٝثن 
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ڀنی  ڀمه نٝمثن ٌهنمٍه ضوتنمثیی ڀٝموِ و زٝمطځثِ ؾوتنمثن ٌِ         ض١ویّی تْ ٠نٱص تضومدیڇ ٘ثْی مٝثهٍه می 23 ٠ٹهه   

ٌتيای ت٘ص؛ ٌتٜطن ِونیة يوٌخثوِی ت٘ص یهیځی تْ زثٌهٍ  و نٝثن می ْمینه ضوڈیٍ نیثْ  ِتټط١ثٌی،   .هثی ٜځڇ ڄیّی ڀث

ن ٌو ض١ویّ تْ ِوٚ 14 ٠ٹهه    ٌٌت ِت خمه          خث نٝثن  ٌتنمٛ آمموْ  ٌتيامی،  ٓتن ضوڈیمٍ  هثی ًٜ  ٌْن ٘منطی و ممٍِن و میم

ٓتیٛ ضوڈیٍ مه١وچ و خثٌْهی خثالضّ خه ٸځّ وت می ٌتنٛ ٌِ تٸ  ٌتٌِ. ته یص ٰا  و 

ٌتنمٛ        خنٍِ تمثم ٌیٍه ممی  ی َوج آهن و زطّوٜی ی ثنهٌو ض١ویّ تْ ڀثِي 24 ٠ٹهه    ِت خمه  ٜموٌ ڀمه ِونیمه يوٌخمثوِی 

ّتن ت٘مص، مٌّممی     ڀنٍ، آموْ تڈٽث می ِت خمثوِ ڀننمٍ، تیمن ِول يوٌخمثوِی        تین ض١ویّ نٝثن ٌهنٍه يوٌخثوِی مامص تیم ڀمه يموٌ 

ٌّت می ٰثمڇ نّڀص ٌهنٍه  نٍ.ْ ی ټوی و ِو خه ؾاویی ت٘ص ڀه ؾّټه تټط١ثٌی ٌِ َهن تٸ

ّتن ٌیمٍه ممی         25 ٠مٹهه     ّتڀنمٍڄی خٱ٥می ْت ٠منثیٯ ممثٌِ ٌِ تیم ٜموٌ. تیمن نٽٝمه نٝمثن تْ ضموتن و ټمٍِش و        نٽٝمه ز

ّتن ٌِ خّآوٌِه ڀٌّن نیثْهثی ڀٝوِ يموٌ ت٘مص؛   ڀمه ِونیمه و٨من ٌو٘مطی وتنٙمثٖ مٙمةوڈیص وضمالٚ         يوٌخثوِی مٌّم تی

ِت ضٽویص می ٌتنی میهن  ّتی آخث  ڀنٍ. خ

ٌتضځمثیی      زنؿ  خه مفڈٹهڀطثج ضٱای ثش تؾط ثٰی  ٌتيای و مای و ڄٙمطّٚ ِونیمه و يوٌخمثوِی و يو ی ن ثیص تْ ضوڈیٍ 

ٍتڀػّی ْت          ّتٶ و ت٘مطٹثٌه نم ضوؾه يثٞ ٍٜه ت٘ص، تین ٌِ نثڈی ت٘ص ڀه خه مو٤موٮ ت٠مالل تڈڅموی م١مّٶ و زّهیمٓ ْت ت٘م

ّتین خثیٍ ٌِ تین ْمینه ضؿٍیٍ ن٭ّ ت٘ث٘ی ٜوٌ و هثی ٌِ٘می خمه تیمن ٘م ص و      ڀطثج ٬ّٸیص هث ضوؾه يثٞ نٍٝه ت٘ص خنثخ

 ٘و ڀٝیٍه ٜونٍ.

 

 كفحِ( دس تَخِ ثِ خَدوفبیی التلبدي  115) ٍضؼیت وتبة تؼلیوبت اختوبػی ؿـن-3خذٍل 

 ْیّ مٽوالش ضٱای ثش تؾط ثٰی ٜٝ 

 مٽوالش
 ٸّتوتنی ٠ٌٍِ

تٰطٽثٌ وتٰط ثٌ خه  ن ثیص تْ ضوڈیٍ ٌتيای ومای 1 0.86

 تټط١ثٌ ٌتيای
 ٸّهنڃ ڀثِ وضوڈیٍضٽویص  5 4.34

 ڀثهٛ وتخٙطڅی خه َيثیّ ْیّ ْمینی 1 0.86
خهینه ٘ثْی 

0.8 ٌِتټط١ثٌ

6 
 ت٠الل تڈڅوی م١ّٶ وزّهیٓ تْ تّ٘تٶ 1

0.8

6 
ٌخثوِی ويوٌ تضځثیی 1 ن وٌن  مٌّمی ڄٙطّٚ ِونیه يو

 تټط١ثٌی
 ضوؾه خه ٠نٱص وٸنثوِی  خومی 0 0
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2.6

0 
 تهط ثم خه ضوڈیٍ ٰا  وٌتنٛ 3

ٌتنٛ تټط١ثٌ 

0.8 خنیثن

6 
 ت٘طٹثٌه نٍتڀػّی تْ ه ه ٬ّٸیص هث 1

 

ٌ ڀمه           25 ٠ٹهه    ٌِت ِت خمه تیمن ٘مفتچ وت  ٌتنمٛ آمموْ  ٌ ڀه هٍٶ ض١ویّ تیمن ت٘مص ڀمه  ٌِت ض١ویّی ْت یٿ مِٰٓه وؾوٌ 

ّتٶ مث قه ڀٙثنی ڀثِ و ضالٚ می ّتی ضوڈیٍ مه١والش ت٨ ِتبة تیمٍه ڀننٍ و  خ ضوتنمٍ ٰمالوه    همثی نمو ممی    تهط ثم خه ڀثِآٸّینی و ت

ّتی ٸٌّ ڀثِآٸّین،  ٌّت ٌیڅّ  ٘دح خه ڀثِڄیّیخّ تیؿثٌ تٜطٵثچ خ ّتین ض١مویّڀطثج ممی   ٜوٌ؛تٸ ّتی      خنثخ ضوتنمٍ تڈڅموی منث٘مدی خم

 ٸّهنڃ ڀثِ وضالٚ خثٍٜ.

ّته ٘دٍی تْ ڄوؾه ٸّنڅی مٝثهٍه می 27 ٠ٹهه    ٌهمٍ ممالپ يّیمٍ ممٌّم تْ      نٝمثن ممی   ٜوٌ ڀه ض١ویّ ڀوٌڀی خه ه 

ّتْ و٘ثیڇ ڈوڀٗ و ضٓیینی يّیٍ می و  ڀننمٍ ڀمه تیمن ض١مثویّخث تڈڅموی ْنمٍڄی ت٘مالمی        تؾنثٖ مًطاٷ ٬ثهّ آن ت٘ص وخیٝط

ٌتيای خه ٌوِ ت٘ص.  ن ثیص تْ ضوڈیٍ 

ِت نٝثن می 28 ٠ٹهه    ِت می ضسه تی  ِتن      ٌهٍ ڀه خُِ و خمّٶ ِٜمٍ ڀمٌّه و    ڀثِنٍ و تین مه١وچ خه مّوِ خمّ تغمّ خمثِٚ خمث

ٌتٜص می همثی ټثخمڇ ڀٝمص ت٘مطٹثٌه ڀمٌّه و       ٌهٍ ڀه مٌّم ڀٝوِ تْ ض مثم ٬ّٸیمص همث و ْممین     ڀننٍ، تین ض١ویّ نٝثن می خّ

ٍتڀػّ ضوڈیٍ می ِتن ن ِت ضٝمویٻ          ڀه خمه يموخی ٸځمّ وتیمٍه     ڄٌٌّ؛ خث ٍتڀػّی ْت ٬ّٸیمص همث  ِت٘مطٹثٌه نم همثی يالټثنمه ممٌّم ٌ

 ڀنٍ. می

ٜوٌ ڀه مٌّم خثِونیه خثال ٌِ ؾهص ڀثِ و ضالٚ خمث ڀ مٿ یځمٍیڅٌِّ ْمینمی ڀمه       ی ٌیٍه مییٿ مِٰٓه ٜثڈ 30 ٠ٹهه   

ّته  آمٍه. یٿ ڀثِآٸّین هٙص ٸٱثڈیص می مّخو٦ خه ّتن نیٓ ٸ ّتی ٌیڅ ٓتٺ خ  ڀننٍ ڀه موؾح تٜطٵثچ و تِض

ّتی ضوڈیمٍ تنمموتٮ مه١موالش ٌیممٍه ممی     31 ٠مٹهه     ثٌه ٠ممهیم تْ ٜمموٌ، ٌِ تیمن ض١ممثویّ ت٘مطٹ   ٌو ض١ممویّ تْ ڄاًثنمه خمم

ٌ و ٌِ آممٍ خیٝمطّی نٙمدص خمه ڀثٜمص          هثی مًطاٷ تْؾ اه مځثن ٌِ نثڈی ڀه خث ٘مّمثیه  ٬ّٸیص ٌِت ّت  ی تنمٍپ ټثخایمص تؾم

ِت نٝثن می ٌتٌِ  ِت خث ِوٚ ٘نطی  ٌتنٛ آموْ   ٘ثٌْ. هثی مٍِن آٜنث می ٌهٍ و 

ِت مٝثهٍه می ٠32ٹهه     ٍتِی   ض١ویّی تْ ڀٝثوِْی  ٌّت ْیمثٌی       ڀنی  ڀه خث ڀمثِآٸّینی و خثٴم ّتی تٜمطٵثچ تٸم ِت خم ْمینمه 

ّته  ن وٌه ت٘ص.  ٸ

ٌتيامی و ت٘مطٹثٌه ْت مه١موالش مامی           33 ٠ٹهه    ِْت  ّتی ِونمٻ خمث ض١ویّی ْت ه ځثِی ٌِ ضوڈیٍ و ضوْیمٯ مه١موالش خم

ٌتنٛ آموْ ت٘ص. ٌیٍه می ّتی  ّتی ِْٺ نالچ خ ِت  ه وتڈمٍین و خم  ٰهمٍه  خمّ   ٜوٌ ڀه نٝثن ٌهنٍه تِْٚ ڀثِ و ضالٚ خ ن ویمٕه زمٍ

ِت خث وتټٱی   هث تموِ تټط١ثٌی ْنٍڄی ت٘ص. ْنٍڄی، آن قنثن ڀه هٙص، آٜنث ٘ثْنٍ. یځی تْ تین ْمینه هثی صت٘ص ڀه آنثن 

ن ض١ثویّی تْ نیّوڄثه 41 ٠ٹهه    ٌٌت ٌتنمٛ خنیمثن ضوؾمه      هثی خثٌی، آخڅّمځن يوِٜمیٍی خمه مٽوڈمه    خث نٝثن  ی تټط١مثٌ 

ّتی ِٜمٍ تټط١م   ِت خ ٌتنٛ  ٌتٌِ و نٽٛ ٰا  و  ِت خیمثن       ثٌی و ته یامص ت٘مطٹثٌه خهینمه تْ تنمّٔی    يثٞ  همثی ٴیمّ ټثخمڇ ضؿٍیمٍ 
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 ڀنٍ. می

ِت نٝثن می 44 ٠ٹهه    ٛ    یٿ خّقٙح تنّٔی  ٍتٌِ تمث خث ِنمڃ همث و ٸام همثی يموٌ    هٍ ڀه تین خّقٙح تڄّقه مهطوتیی ن

ٌتنٛ آموْ تڈٽث می ِته ت٠الل تڈڅوی م١ّٶ، ت٘طٹثٌه تْ و٘ثیڇ خومی ڀنٍ ڀه خه  ص ڀمه خمث ٌِؾمه م١مّٶ زمثیین      و ممثڈی ت٘م   یٿ 

ِتیی آن خیٝطّ ت٘ص. یٱنی تنّٔی ڀ طّی م١ّٶ می  ڀنٍ و ڀث

ٜموٌ ڀمه نٝمثن ٌهنمٍه وتخٙمطه خموٌن تټط١مثٌ ڀٝموِ ممث خمه ٌِیمث و             ض١ثویّ ْیثٌی تْ تنوتٮ مثهی مٝثهٍه ممی  ٠93ٹهه 

ٌتنٛ آموْ منث٨ٻ نٌٓیٿ خه ٌِیث خه ته یص تین مو٤وٮ آڄثه می ّتین   ٌ.ٜو ٠یٍمثهی ت٘ص خنثخ

ّتن ٌِ ټمّن          ٜموٌ، تیمن    همثی ڄُٜمطه ٌیمٍه ممی     ٌِ خًٛ ضثِیى، ض١ثویّ ْیثٌی تْ تمثڀن ضثِیًی و ٸّهنڅی ڀٝموِ تیم

ٌتنمٛ آمموْ خمه ٸځمّ ت٘مطٹثٌه ْت ٬ّٸیمص همث و            ض١ثویّ خثیٍ ِونیه ٌتنٛ آموْ تڈٽث ڀنٍ خمه ڄونمه تی ڀمه  ِت ٌِ  ی و٨ن زّ٘طی 

ِت ڄٙطّٚ ٌهٍ.هثی ضثِیًی خثڈٽوه ٜهّ يوٌ خیثٸطٍ و ٘ٱ ضوتن  ی ڀنٍ نوْه ڄٌّٜڅّی 

ٍتیی خه مٙةاه     ٌتنمٛ خنیمثن خمیٛ تْ ٌیڅمّ       ڀطثج ضٱای ثش تؾط ثٰی ٜٝ  تخط ی ضٽویص ٸّهنڃ ڀثِ و ضوڈیٍ و تټط١مثٌ 

ُتِی خِّوی نیمّوی تنٙمثنی خثیمٍ خمیٛ تْ نیمّوی       مفڈٹه هث ضوؾه ٍٜه ت٘ص ڀه تین نٝثن می ٌهٍ ڀه خثیٍ تْ ٨ّیٻ ّ٘مثیه ڄ

ِت آ٘ثن ن وٌ.یٍی ضوؾه ن و ِته زیّٝٸص وضٱثڈی   ٌ وتْ تین ٨ّیٻ 

 

 

 ّبي خَدوفبیی التلبدي  ي همَلِ ًوَداس همبیؼِ

 ًتیدِ گیشي

ٍتم تْ ڀطثج هثی ٌِ٘ی می ٌِضهایڇ ڀطثج هثی ٌِ٘ی، خه ضندامی و ڀٙمثڈص خمه ٨موِ مٙمطٽی        ضوتن خیثن ڀٌّ ڀه ٌِهیف ڀ

ٌتٜمطه ت٘مص نطمی ٌِ ڀطمثج             و ٴیّمٙطٽی  تٜثِه نٍٝه ت٘ص وضثڀیٍ خٙمیثِی خمّ ڀمثِ وضمالٚ ٘مثڈ  وڀٙمح ِوْی نمالچ 
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ِتمٱّٸی میضٱای ثش تؾط ثٰی ٌِ خٙیثِی تْ ٌِٖ هث تْ ٨ّیٻ ض١ویّ، مٝثٴڇ م ضموتن ڄٹمص خمه     ڀنٍ وٌِ وتټمٯ ممی   ٹیٍ و٘ثڈ  

ٌتٌِ. ّتِ  ّتی مٱّٸی مٝثٴڇ ٌِ ٩٘م منث٘دی ټ  ٨وِ ڀای ڀطثج ضٱای ثش تؾط ثٰی خ

ٌتيای تٜثِه می ِتین ڀطثج هث خه ضوڈیٍ وضوتن  ِت خ٨ّمّٶ ن ثیمٍ خاځمه ٌِ ٌِؾمه         ڀنٍ ڀه نه ضنهمث ممی   ٌ ٌتيامی  ضوتنمٍ نیمثْ 

ِتش نیٓ ضوؾه يث٠ی  ِت تڈٽمث ڀنمٍ ڀمه ْن مص      خٱٍی خه ٠ثٌ ٌّت مٙن ضّ هٙطنٍ وٜثیٍ تیمن  ٍٜه ت٘ص تڈدطه ٌِ تڀػّ ض١ثویّ تٸ

ٌّت ؾموتن مٝمٵوچ خمه ڀمثِ               و ضالٚ ٌِ ْمینه ُتٜمطن ض١مثویّ تٸم هثی ڄونثڄون، ٌِ ٜمثن تو نیٙمص خمه ه مین ٌڈیمڇ خثیمٍ خثڄ

 هثی تټط١ثٌی تین تخهثم خ٨ّّٶ ڄٌٌّ. ٠ٌِّٰه

ِته ِتین ڀطثج هث خه يوخی  ِت             هثی ت٠الل ٌ ّتٶ مٱّٸمی نٝمٍه ت٘مص و ٸٽم٧ خمه ٠موِش ڄمُ تڈڅموی م١مّٶ وزّهیمٓ ْت ت٘م

ّتین می ٌتٌِ خنثخ ّتی ضوڈیٍ خّٺ وؾوٌ  ِته    ض١ثویّی تْ نیّوڄثه آخی خ ّتی مٱّٸمی  همثی ت٠مالل تڈڅموی     ضوتن ڄٹص تین ڀطثج همث خم

ٍتِنٍ. ّتِ ن ّتٶ ٌِ ٩٘م منث٘دی ټ  م١ّٶ وزّهیٓ تْ ت٘

ٓتِ و و٘ثیڇ و... ٌِض١ثویّ ڀط ٌتٌِ وڀ طمّ تْ ڈموتْم ٴیمّ      ثج هث ٰ ٍضث  ضثڀیٍ ْیثٌی خّ ٸنمثوِی خمومی  نوٮ تخ ٌتضځمثیی  وِول يو

ّتن         ت٘طٹثٌه ٍٜه ت٘ص ضٽّیدث  ٌِ ض ثم ض١ثویّ ڀطثج خومی هثی ضٱای ثش تؾط مثٰی، خّضوتن نمٍی همث و٠منثیٯ ٌ٘مطی ممٌّم تیم

 ضوؾه ٍٜه ت٘ص. 

ٌتنٛ خنیثن خمه يموخی ض   ڀطثج ِت خمث تیمن مٽوڈمه آٜمنث          هثی ضٱای ثش تؾط ثٰی خه تټط١ثٌ  ٌتنمٛ آمموْ  وؾمه نځمّه ت٘مص و 

 ٘ثٌْ. ن ی

 

 پیـٌْبدّب

ٌتنمٛ آمموْ تڈٽمث ڀنمٍ خثیمٍ تڈڅموی             ِت خمه  ض١ثویّ خثیٍ خه ڄونه تی خثٜنٍ ڀه خه ؾثی تینځمه تڈڅوهمثی ٘منطی وڀایٝمه تی 

ٌتنٛ آموْ خث ضؿٓیه وضهایڇ ٸځّی يوٌ خه نطثیؽ  ِت خه تو خٍهٍ ضث  ٍت ڀنٍ.آموْٜی ٸٱثچ وتنطٽثٌی   يوت٘طه ٌ٘ص زی

ِت خمه قمثڈٛ ن می    ّتڄیّ  ٌتنٛ آموْ خث ڀطثج نٍٝه وَهن ٸ ڀٝمٍ و ٌِ   ض١ثویّ ڀطثج خه ٨وِ ْیثٌی موؾح ٌِڄیّی تنٍیٝه 

ٌتنٛ آموْ خیٝطّ مهو ض ثٜثی ض١ثویّ می ٌتنمٛ         نطیؿه  ّته خثقمثڈٛ ٸځمّی خمه  ّتین خثیٍ ض١مثویّ، ِوٚ ٸٱثڈیمص ه م ٜوٌ خنثخ

 آموْ تڈٽث ڀنٍ.

 هثی يوٌڀٹثیی تټط١ثٌی خه ٨وِ مطوتْن تْ ٨ّیٻ ض١ثویّ ڀطثج ٌِ٘ی. م مٽوڈهضوؾه خه ض ث

 

 هٌبثغ

 ټّآن ڀّی 

 #.1385$ مه ٍ، نهؽ تڈدالٴه، ٌٜطی،

ٌٕت ّتنی تْ ن٭ّ آموْه ضوڈیٍ .٘یٍ ٠ثٌٺ و ٘یٍ ٤ِی؛ ٘یٍ ن ّتن :هثی ٌینی ڀثِ و ّ٘مثیة تی  ضه
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ّتن: ٜٹٻ. .ضّخیص و ٘ثْنٍڄی #.1364$ ټثب ی؛ ٰای.  ضه

ّتْی؛ نث٠ّ. ِتڈځطح تال٘المیه .7 ؾاٍ .ضٹٙیّ ن ونه#، 1382$ مځثِم ٜی ٌت ّتن:   ضه

ٌتِ نٽٍی، ٚ   ؿاةم  .30، ٞ 1ٜؿّة ٨یدة ٠ثڈهین، ڄٹطڅو خث ّ٘

ٌتنٛ خنیثن،؛ مؿاه تټط١ثٌ و ضؿثِش نوین ٛ     تټط١ثٌ  ّتن، قمثڈ ٓتمثش، ن ثڄّهث، موټٱیمص تیم ِتهځثِهمث   تڈ ٰدمثٖ مٱ مثِ    .همث و 

ٕت  85 ٌ، ٞن

ٍتِ خث ڀثِآٸّینثن،  ِهدّیمٽثم مٱ٭   خیثنثش  16/6/1389$مٍ# ٌِ ٌی

ِتن ن٭ثم،  ِهدّیخیثنثش مٽثم مٱ٭   ٓت ٍتِ مٙةوالن و ڀثِڄ  .3/5/1391$مٍ# ٌِ ٌی
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