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 تشصَاٌيثتالتّٔاژُٚٛغًٕطتشسعیاثشتخؾیدسياٌؽُاختیسفتاسی

  خذیجِ ؼیرالی ًیا،  هیترا ، هالیی ًصاد** هیترا تذیي، *آرزٍرضایی خیرآتادی 
 : داًؽگاُ جٌذی ؼاپَر اَّازحاهی هالی

 arezoo.rezaei66@gmail.com  ،ػخٜشاٙ ٗوب٠ٓاسؿذ داٛـِبٟ ػٜذ٥ ؿبدٞس ا١ٞاص،  * داٛـؼ٥ٞ ًبسؿٜبػ٦

 داٛـِبٟ ؿ٨٢ذچ٘شاٙ اكل٢بٙ،  داٛـِبٟ ػٕٔٞ دضؿ٦ٌ ٧ٞٛؼٜذٟ ٗؼئّٞ، ػٜذ٥ ؿبدٞس ا١ٞاص، ** داٛـِبٟ 

اَفشه و  واّینیٖاوٓ ىٍ ىٕشه اهشالالر ىٍى یب ىهول ّنیشبل و لگن  َاٍ ػٞاّ دظ١ٝؾ ٝ چشا٦٧ ا٧ؼبد ؿذٙ آٙ:

ادِاٍٗ ٙوٞدی ُن اُ ٕدبثقه إذبٕد  غیدَاٍاىی  مدياوم و مکدٍَ         :ٙوى کبٍ ثَى  می ثَای سٚویٜ آن این سٮَیف ثه

ی واّیندبل سدياهل    ء  آلدز و مٮبینده   که ىٍ ٭ال نِىیکی و واٍى کَىن ٙدی 1 ٭٢الر کف لگن ثه ىلیل سَٓ یب ؿنيٗ

ىٍمبنی ٙدنبهشی ثدَ ىٍمدبن واّینیٖداوٓ ٥َاكدی ٙدي         م٦بلٮه كب١َ ثب هيف سٮیین اطَثوٚی ٍفشبٍ کني. ایؼبى می

 إز.

 مجشال ُن 4 دْوه٘ هبی ىٍ یک ٥َف آُمبیٚی سک موٍىی و ٥َف ه٤ دبیه ؿنيابنه آُموىن سٝؽ اٛؼبٕ دظ١ٝؾ:

ثده ٍوٗ ناونده    م٦جابی هٞوٝی ثوىني که و ػنٖی ر اهشال ىٍمبن کسینیکابی ثه کنني  واّینیٖاوٓ مَاػٮه ثه

 ٙدي   سبییدي  آنادب  ىٍ لگنی سنبٕسی ىهول  /ىٍى اهشالل وػوى ٍوانذِٙک سبییي شوبة ٙيني وثبایَی ىٍ ىٕشَٓ ان

آُموىنیادب ددٔ اُ سٮیدین     .ویِیدز ٙديني   ٍوانذِٙدک  سوٕد٤  ٍوانی ر اهشال ن٪ٍَى اُ نیِ افَاى این هاَٖان .إز

 8مدير   ثده  ذٔ ىٍمدبن ه٦و٣ دبیه ىٍ مشغیَهبی واثٖشه ثه سَسیت واٍى مَكسه ىٍمبن  ٙنبهشی ٍفشدبٍی ٙديني .ٕد   

ٙبهٜ ثاجوىی ىٍ هدَ یدک اُ مشغیَهدب ثدب      .ٙي اػَا فَىی ٝوٍر ثه ٙوٜ هَ ثَای ه شگی ى جقه ای 90 ػسٖه

ٕیَ نِولی منلنی ىٍ مَكسه ىٍمبن نٖجز ثه ه٤ دبیه ىٍ ن٪َ اَفشه ٙي. ایدن ٙدبهٜ هدب سوٕد٤ اثدِاٍ ؿنديوػای       

 ي.( موٍى اٍُیبثی  َاٍ اَفشنmvpdqاهشالل ىهول واّینبل )

ىهدول    ُنبٙویی  اػشنبة  انگیِ  ٍوٙابی ٙنبهشی ٍفشبٍی ىٍ کبه٘ افکبٍ ىهٚشنبک و ىٍمبنيای  ٕبُابٍی  ٛشب٧غ:

 ثبٙي.ثینی و نبٕبُابٍی ّنیشبل ػنٖی افَاى واّینیٖاوٓ موطَ می ُنگی  هوٗ ثه افِای٘ ا٥ال٭بر  اوٗ

ولدی  ثبٙدي.  ثاجوى واّینیٖاوٓ موطَ مدی ٍوٙابی ٙنبهشی ٍفشبٍی ىٍ  ثحض ٝ عشح ػٞاّ ثشا٥ دظ١ٝـ٢ب٥ آس٦: 

 هبی ثیٚشَ آیب هاین نشبیغ سکَاٍ هواهني ٙي؟ٙوى این إز که آیب ثب سٮياى ناونهٕوالی که م٦َف می

 ٍفشبٍی  واّینیٖاوٓ–ىٍمبن ٙنبهشی  :٨ًٔذ ٝاطٟ
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