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سفتاسیتشکاْؼػالئاىاخاتاللافغاشدگیٔافاضاٚؼ-اثشتخؾیگشِٔدسياَیؽُاختی

 ايٛذتّصَذگیتًٛاساٌيثتالتّيٕنتٛپماعکهشٔصٚظ

 ** حویذ ، هحوذپَر *فاطوِ لوری
**داٛـِبٟ آصاد اػدال٦ٗ  ، f.ghamari1480@gmail.com داٛـِبٟ آصاد اػال٦ٗ ًشٗبٛـبٟ، ٧ٞٛؼٜذٟ ٗؼئّٞ،  *

 ًشٗبٛـبٟ

ز دد ٕاٞجی دد ٕیٖش  ٭ی هبٍیثیاباُ هی واَء یٔ ػِوُٕکسَالشیذل ومػراّ دظ١ٝؾ ٝ چشا٦٧ ا٧ؼبد ؿذٙ آٙ: 

م ساب  آن کننيان لیل مبهیز نبسوىثه ٍی ثیاب یناٍٟ إز. ٭وا  ا٭ٞجی هاَی هبٍا میسین ف الدد ت غدد ب سوَیدد ه ثدک

ٍ ٍا نيای ثیابُمیي ثه ٭الئ  اهشالل افَٖىای ٍا افدِای٘ و  ا نشیؼه ى و ىٍ ثَ می ایٍَا ىٍ مجشال ى نيای فَی ُهبػنجه

لشیذل وه مدددػاساُ مِمن ی بدددهٍیسٚيیي ثیابىٍ نيای ُمیي ثه اکبه٘ ٭الئدد  اهددشالل افٖددَىای و هي. ىکبه٘ می

ثَ ٍی بدد فشٍ -نبهشی دٙو  ىٍمبنی ٚی اَدَ ثودطای دٍٕثَف يدب هده٘ ثوْدین دی ىاٍى. ایٔ نق٘ ؿٚاگیَوُٕکسَا

 ٕز.    اٙيم نؼبٍان این ثیابانيای ُمیي ثه ٭الئ  اهشالل افَٖىای و  ا

ی٘ دد ه ددد مَكسىٍ نیهب ىموى. آُثوا  اوو مبی٘ و  آُثب اَا  هاَای هسهامي٫  نواُ ه٘ وین  دْاسٝؽ اٛؼبٕ دظ١ؾ: 

ٙاَ ن فددبٍاثی ٕشبٍثه ثیاب  ػٮه کننيامَ M.Sمجشال ثه ٍ ثیاب  30اى اَفشني. سٮياٍ یبثی  ٍَى اٍُمون موآُدٔ ن ودددمآُ

مبی٘ یک و  آَُدددای بدددنیهىودددمآُسقٖی  ٙيني. ا  اوٗ و مبیی آُهبو فی ثه اَىسٞب  ثه ٙیوة و نشوبکَمبنٚددب  ا

اٍ  َن مبٍ ىٍنش٪بالیٖز ر ىٍ يددددین ما  ىٍ ااوو  اَو ني ىکَ یبفزٍی ىٍفشبٍ-مبنی ٙنبهشیو  ىٍاَای ػسٖه 8ىوٍ  

 اَفشني .

ا  ىٍ ودد او  َدمبی٘ نٖجز ثه او  آُاَار ٭الئ  اهشالل افَٖىای که میبنگین ناَن ىاى ه٘ نٚبودْی هبیبفشهٛشب٧غ: 

 ٕز.بفشه اىاٍی کبه٘ و ناَار امیي ثه ُنيای ثه ٥وٍ مٮنبىاٍی افِای٘ یمٮنی ٍر ثه ٝون موآُه دٔ دمَكس

 ثلض و ٥َف ٕوال ثَای دْوه٘ هبی آسی:

نيای ُمیي ثه ای٘ افِکددبه٘ ٭الئددد  اهدددشالل افٖدددَىای و ا ثَ ٍی فشبٍ-مبنی ٙنبهشیو  ىٍطَ ثوٚی اَاثب سوػه ثه 

ٍان ثیابن مبىٍیني افٍَی ىٍ فشبٍ-مبنی ٙنبهشیو  ىٍاَن ىوٍ  ٕي که انؼبنيٍَ میدد ه ن٪دد ث M.Sه دد شال ثدمجٍان ثیاب

هب و کبه٘ ٭الئد  افٖدَىای آن   نيای ُمیي ثه ای٘ افِ  ایْوثه ٍان ین ثیابٍوان االمز ده ٕدي ثدنامیسو M.Sمجشال ثه 

ٍفشبٍی ثَای افِای٘ امیي ثه ُنيای ىٍ ثیابٍان ال٭الع هاین نشبیغ سکَاٍ هواهدي  -ى. آیب اَو  ىٍمبنی ٙنبهشیمنؼَ ٙو

 ٙي؟  

 ٍفشبٍی  افَٖىای  امیي ثه ُنيای-مولشیذل إکسَوُیٔ  اَو  ىٍمبنی ٙنبهشیًٔ٘بر ٨ًٔذ٥: 
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