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Abstract 

The aims of science dissemination is engaging of general public with science 

through various tools and methods. One of these methods is holding scientific 

events. The purpose of this research was investigation of predetermined goals 

achievement rate and also the degree of event compliance entitled ―Let‘s ask 

the stone ―with non-formal education characteristics.  The statistical 

population of the study included all 53 event visitors who were over 20 years. 

The data collection tools were a 17-item questionnaire in three sections: 

demographic characteristics, event content, informal education features and 

suggestions. The results of data analysis showed event Visitor satisfaction, 

predetermined goals‘ achievements (more than 70%), and the presence of 

informal training features for most of the stations. These results also showed 

the public's acceptance and interest in scientific events, and the need of 

organizations and Officials to hold these events as much as possible. It is clear 

that pay attention to the needs and scientific interests of visitors when 

designing events is one of the factors of their success. 
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غهوبررسی میزان دستیابی به اهداف و انطباق با ویژگی هاي آموزش غیر رسمی یک رویداد ترویج 

ىّردی رويراد: ةيا زِ ضٍگ ةپسضيو( ۀ)ىعانػ

 1ىحيّدپّرةذحيار 

چکیغق

٦ام ٠ح٘اكجی ا٣ساـ  از ًؼیٙ اةؽار٦ا ك ركش ،جؼكیر ّٟٞ ةا ٦غؼ درگیؼم ك ٠كارکث ٨١ّـ ٠ؼدـ ةا ّٟٞ

ةؼرؿی ٠یؽاف ٦ا ةؼگؽارم ركیغاد٦ام ١ّٞی اؿث( ای٢ پژك٦ف ةا ٦غؼ  ق٨د( یکی از ای٢ ركش ٠ی

٦ام  ةا كیژگی« ةیا زِؿ٤گ ةپؼؿیٟ»دؿحیاةی ة٥ ا٦غاؼ از پیف جْیی٢ قغق ك ١٦چ٤ی٢ ٠یؽاف ا٣ٌتاؽ ركیغاد 

ؿاؿ اؿث  +-ا٣ساـ گؼٗح٥ اؿث( زا٥ْ٠ آ٠ارم ای٢ پژك٦ف قا٠ٜ ج١ا٠ی اٗؼاد ةاالم  آ٨٠زش ٔیؼ رؿ١ی

ؿؤاؿ  2,ام ةا  ؼدآكرم اًالّات، پؼؿك٤ا٥٠ا٣غ( اةؽار گ ٣٘ؼ ة٨دق .0 ک٥ قا٠ٜ ا٣غ ک٥ از ركیغاد ةازدیغ کؼدق

٦ام آ٨٠زش ٔیؼ رؿ١ی ك پیك٧٤ادات  ق٤اظحی، ٠ضح٨ام ركیغاد، كیژگی ٦ام ز١ْیث در ؿ٥ ةعف كیژگی

٦ا ٣كاف داد و٢١ روایث ةازدیغک٤٤غگاف از ركیغاد ك دؿحیاةی ة٥ ا٦غاؼ  ة٨د( ٣حایر صامٜ از جضٞیٜ دادق

٦ام آ٨٠زش ٔیؼ رؿ١ی ةؼظ٨ردار ة٨د٣غ(  ٦ا از كیژگی ذؼ ایـحگاقدرمغ# اک +2از پیف جْیی٢ قغق $ةیف از 

د٦غ ك ٝؽكـ ج٨ز٥  ٤٠غم ٨١ّـ ٠ؼدـ ة٥ قؼکث در ركیغاد٦ام ١ّٞی را ٣كاف ٠ی ای٢ ٣حایر اؿحٛتاؿ ك ّال٥ٚ

ًٞتغ ك ج٨ز٥ ة٥ ٣یاز٦ا ك ّالیٙ ١ّٞی  ٦ا ك ٠ح٨ٝیاف ا٠ؼ ة٥ ةؼگؽارم ٦ؼچ٥ ةیكحؼ ای٢ ركیغاد٦ا را ٠ی ؿاز٠اف

 (آ٧٣ا اؿثاز ٨ّا٠ٜ ٨٠ٗٛیث  ركیغاد٦ایغک٤٤غگاف ٤٦گاـ ًؼاصی ةازد

(جؼكیر ّٟٞ، آ٨٠زش ٔیؼ رؿ١ی، ركیغاد ١ّٞی، ؿ٤گ 5کٞیغكاژگاف

b.mahmodpoor@yahoo.com اؿحادیار، ٠غیؼیث آ٨٠زقی، گؼكق آی٤غق پژك٦كی( ٨٠زق ٠ٞی ٨ّٞـ ك ٤ٗاكرم،( ,

44*1+*+.جاریط پػیؼش5  44*,+*+-جاریط ارؿاؿ5  ٨٣ع ٠ٛا5٥ٝ جؼكیسی
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 ٠ٛغ٥٠

کك٨ر٦ام در صاؿ ج٨ؿ٥ْ، ة٥ ٠ا٦یث، ٨٧٘٠ـ ك کارةؼد  در ٠ٛایـ٥ ةایاٗح٥  ا٠ؼكزق کك٨ر٦ام ج٨ؿ٥ْ

٦ا آقکار  کك٨رر ز٣غگی ركز٠ؼق ٠ؼدـ ای٢ ك ٣ٛف ج٨ٝیغ ك جؼكیر ّٟٞ د پؼداز٣غ ّٟٞ ةیكحؼ ٠ی

اؿث( آ٧٣ا ّالكق ةؼ جالش در ز٧ث ج٨ٝیغ ّٟٞ ك ا٣حكار آف در ٠سالت ٠ْحتؼ ك ةاال ةؼدف ؿٌش 

ک٨ق٤غ جا  ٦ام ٠یا٣ی ١ّٞی کك٨ر ظ٨د ٣یؽ ٦ـح٤غ ك ٠ی ١ّٞی ظ٨د، درمغد جؼكیر ّٟٞ در الی٥

٦ام  ا٨٣اع ٨٠زق جأؿیؾای٢ کك٨ر٦ا ةا  ٨ًر ٣ـتی ةاال ةتؼ٣غ( ؿٌش ١ّٞی ٥١٦ اٚكار ازح١اع را ة٥

( پؼداز٣غ ٠ی١ّٞی کك٨ر ك ((( ة٥ ای٢ ا٠ؼ ٧٠ٟ  یةّٟٞ، ا٦غام ز٨ایؽ ة٥ ٠ؼكزاف ّٟٞ، ج٨ٛیث ركص

گػاراف ك در ای٢ کك٨ر٦ا ةـحؼؿازم ٤٠اؿب ةؼام ج٨ؿ٥ْ ٧٠یا قغق اؿث ك دا٣ك٤١غاف، ؿیاؿث

ریؽم را٦تؼدم ك  ام ةؼ٣ا٥٠ ٦ؼ ج٨ؿ٥ْ ٠غیؼاف در ای٢ ز٨ا٠ِ ةاكر دار٣غک٥ اكالن ةؼام رؿیغف ة٥

٤٠غم از دا٣ف ك ّٟٞ، قؼط الزـ ةؼام ج٨ٗیٙ در ٦ؼ کارم  ّا١ٝا٥٣ ٨٠رد ٣یاز اؿث ك دا٣یان ة٧ؼق

ا٣غ ک٥ ةؼام ک١ک ة٥ ظ٨دجاف ّٟٞ ك دا٣ف را در  اؿث( آ٧٣ا ة٥ ٠ؼدـ ظ٨د ای٢ قْار را آ٨٠ظح٥

 #(.3.,گٜ،کار٦ایحاف ة٥ کار ةتؼیغ$زٝ٘ی

١٣ایغ ک٥ ای٢  كیژق در کك٨ر٦ام پیكؼٗح٥ در ٣ُؼ ةـیارم چ٤ی٢ ٠ی ٨ّٞـ جسؼةی، ة٥ ٨٠ْٚیث ک٣٨٤ی

گػار ةؼظ٨ردار جأدیؼ٦ا، از زایگا٦ی ةؼزـح٥ ك  ٣ت٨غ ك جالش ةكؼم از دیؼجؼی٢ ز٠اف ٠ضن٨ؿِ

ظتؼم ٣ت٨د ك « دا٣ك٤١غ» ةجا ٚتٜ از ٚؼف ٨٣زد٦ٟ ٨٤٦ز صحی از كاژاؿث ج٨ز٥  ٚاةٜا٠ا  ،ة٨دق اؿث

#ای٢ ٣کح٥ ز٠ی٥٤ را ةؼام درؾ +4.,ق٤اظح٤غ$پایا، ظ٨اص کـی را ةا ای٢ ٨٤ّاف ١٣ی ّا٥٠ ك ٣یؽ

# ك +4.,ک٤غ $صیغرم،  گػارم آف در َؼؼ ك ز٠ی٥٤ ازح١اّی ة٧حؼ ٧٠یا ٠یجأدیؼث ّٟٞ ك ی٨٠ْٚ

٦ام جؼكیسی ةؼام ؿ٨ؽ دادف زا٥ْ٠ ة٥ ؿ١ث  ظ٨ةی گ٨یام ا١٦یث جؼكیر ّٟٞ ك ْٗاٝیث ة٥

م٨رجی  ٨ی٢ ك ة٣٥ا آ٣چ٥ وؼكرت ارجٛام درؾ ّا٥٠ از ّٟٞ را ة٥ قکٜ ا٠ ام ١ّٞی اؿث، زا٥ْ٠

قکاؼ ٗؽای٤غق ٠یاف ٠حعنناف ك پژك٦كگؼاف ةا ٔیؼ٠حعنناف ك ٠ؼدـ  ٤٠غ ٠ٌؼح کؼد، ٣ُاـ

ّادم زا٥ْ٠ ة٨د( از ٣ُؼ جاریعی، ای٢ قکاؼ در ٚؼف ٨٣زد٦ٟ ك ةیـحٟ ة٥ ٨٤ّاف یک ٠ـئ٥ٞ ٠ٌؼح 

ت جؼكیر ّٟٞ، درؾ ّا٥٠ از ّٟٞ ك ارجتاط ةی٢ ٠حعنناف #( ةؼ١٦ی٢ اؿاس وؼكر4++-قغ$رَزا،

 كز٨د آ٠غ(  ك ٠ؼدـ ّادم ة٥
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ای٢ اؿث  ،آیغ دؿث ٠ی ا٠ؼكز ة٥ ةام ک٥ از ةؼرؿی ٨٠ْٚیث ك رقغ ّٟٞ در زا٠ْ جؼی٢ ٣حیض٥ ةؽرگ

ک٥  جؼ از آف قغق اؿث ک٥ ج٧٤ا در دؿث دا٣ك٤١غاف یا ؿیاؿح١غاراف ةاقغ ك در م٨رجی ک٥ ّٟٞ ٧٠ٟ

 #(01.,ّٟٞ ٠ایة ةؼکث ك رٗاق ةاقغ ةایغ ٥١٦ ٠ؼدـ دؿحی در آف داقح٥ ةاق٤غ$ةؼ٣اؿ،  ةع٨ا٦یٟ

غ، ٌْٚان دؿحؼؿی ١٦گاف ة٥ ٦٤ام ظؼد ك کالف پیكؼٗث ک٤ ام ج١اـ ص٨زق اگؼ ٚؼار اؿث در زا٥ْ٠

اًالّات ك گـحؼش ّٟٞ در ٠یاف ٥١٦ اٚكار زا٥ْ٠ ا٠ؼم وؼكرم اؿث( جؼكیر ّٟٞ ةایغ ةا٨ٛٝق 

یغ ّٟٞ ةاقغ؛ ای٢ دك زغا از ٦ٟ ٣یـح٤غ( ج٨ٝیغ ّٟٞ ةغكف جؼكیر آف ج٧٤ا ة٥ ز٠اف در ظغ٠ث ج٨ٝ

ک٥ ةؼام دؿحیاةی ة٥ قک٨ٗایی زا٥ْ٠، ةایغ ة٥ آی٤غق ٣یؽ ٣ُؼ  در صاٝی، صاؿ ةـ٤غق کؼدف اؿث

ّٟٞ، ةعكی از ؿؼ٠ای٥ ٗؼ٤٦گی دا٣ف اؿث ک٥ ٦ؼٗؼدم در زا٥ْ٠ »داقث( ة٥ اّحٛاد، آ٨ٝـ ك ٠یٞؼ، 

 #(,4.,صیغرم، ك ١٦کاراف، «$آق٤ا ةاقغةایغ ةا آف 

دم ٠حْغم ٦اادؼةا ٠حؼك  ؿی قغرٗاف ةاكارد ز٣گٞیـی از اؿث ک٥ اٝی د« ٠ْاجؼكیر ّٟٞ»رت ّتا

ؾ ٥ٌٛ٣ ٠كحؼركد ك ٠یر ّٟٞ ة٥کادف زح١اّیکؼا ك ّٟٞدف ٠٨١ّیکؼ، ّٟٞدف ٣ُیؼ ١٦گا٣یکؼ

ر ٚكااک٥ ٥١٦  مة٥ ٣ض٨، ةتؼیٟ جؼاٗؼكدم ٠ضغة یؼرا از داؿث ک٥ ٠ا ّٟٞ ای٢ ت امٌالصاای٢ ا ة١٦

٣غ$صؼم ة٥ قح٥ ةاقداةی٤ف ك گا٦ی د آظ٨ك درؾ ؿٌش ٧ٟٗ در ١ّٞی ات زا٥ْ٠ ٣ـتث ة٥ ج٨ٝیغ

 #(+4.,زادق، ٣ٜٛ از صیغرم ك صـی٢

٤٠غ ك ٧٣ادی٥٤  م٨رت ٣ُاـ ؿازم ك ا٣حٛاؿ ٠٘ا٦یٟ ١ّٞی ة٥ ّا٥٠ ٠ؼدـ ة٥ جؼكیر ّٟٞ ة٥ ٤ْ٠ام ؿادق

٦ام رؿیغف ة٥ ج٨ؿ٥ْ پایغار ك ١ّٞی در کك٨ر٦ام  اؼ ك قؼیافجؼی٢ ا٦غ قغق، یکی از امٞی

ا٣غ ةؼام رؿیغف ة٥ ا٦غاؼ ج٨ؿ٥ْ  پیكؼٗح٥ ة٨دق اؿث( کك٨ر٦ام در صاؿ ج٨ؿ٥ْ ٣یؽ ؿْی ٨١٣دق

 ی٦ای پایغار گؼیؽم ة٥ ای٢ كادم ةؽ٤٣غ( کك٨ر ٠ا ٣یؽ از ز٥ٞ١ ای٢ کك٨ر٦ا اؿث ک٥ قا٦غ جالش

٧٣اد ك  ٦ام ٠ؼدـ ٦ا ك ؿاز٠اف ا٣س٢١ جأؿیؾ٦ا ةا  ای٢ جالش د٥٦ای٢  در چ٤غ د٥٦ اظیؼ ة٨دق ك در

 دكٝحی ٠ىاّٖ قغق اؿث( 

ز ًؼك ج٘کؼ ش گـحؼ، ّٟٞدف ز٧ث ١٦گا٣ی کؼدر ٦ؼ ْٗاٝیحی ک٥ رت اؿث از « ّتاجؼكیر ّٟٞ»

 د(ق٨ـ٣ساا١ّٞی ٦ام  ٝیثْٗاك ة٥ ّٟٞ از آ٧٣ا ٦ایی كقیا گؼدـ ٠ؼدف ٗکؼ ١ّٞی یا ّال٤٠٥ٚغ کؼ

ف ؿث جا ٠عاًتاا١ّٞی ق پیچیغم یاٗح٦٥اك ٣غیك٦٥ا اجْغیٜ دف ك کؼرگازؿا، ر ّٟٞیكجؼر از ٨ُ٤٠

م ؿی٦ارةؼك ٦ف ك٣حایر پژاف ٨٤ّ ًالّاجی ک٥ ة٥( ادرؾ ک٤٤غآ٣ؼا ٤٣غ أیؼ٠حعنل یا ّا٥٠ ةح٨
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ف، ةااز ز٣اگؽیؼ ةایغ د گیؼارٚؼف ٔیؼ٠حعننادق ؿح٘ارد اةاقغ ٨٠ار ٚؼق ٦ؼگاد ئ٥ ٠یق٨ارا١ّٞی 

 #(41.,ةاقغ $ٚغی١ی،  ٧ٟٗاؿح٘ادق ک٤غ ک٥ ةؼام آف ٠عاًتاف ٚاةٜ ی ٚاٝت ر كؿاظحا

زا٣ت٥، ؿاز٣غگ٩ ك اؿحٛالؿ ٦ؼ کك٨رل اؿث( قکاؼ  ٥١٦ ةجضٛیٛات ١ّٞی ةـحؼ ام٩ٞ ج٨ؿْ

٠ا٣غق، ریك٥ در ج٘اكت ةـحؼ٦ال جضٛیٛاج٩ آ٧٣ا دارد( ٠یؽاف  ام٩ٞ ةی٢ کك٨ر٦ال پیكؼٗح٥ ك ّٛب

ارزش ٦ال ام٩ٞ  د٤٦غ، از قاظل ال ک٥ ة٥ آف اظحناص ٩٠ ٦ا ة٥ جضٛیٛات ك ة٨دز٥ ج٨ز٥ دكٝث

 #(ةا كز٨د,3.,ق٨د $مت٨رل،  ة٥ جضٛیٛات در ز٧ث ج٨ؿ٥ْ ٥١٦ زا٣ت٥ ٠ضـ٨ب ٩٠ دادف

٥ٝ٨ٛ٠ ٨ٕ٘٠ؿ ٠ا٣غق ٠تضخ جؼكیر ّٟٞ ك درؾ  ٦ام جضٛیٛات ١ّٞی در ایؼاف، ةـحؼ٦ا ك ة٨دز٥

ك٨ر را ةیف از پیف دچار چاٝف ّا٥٠ از ّٟٞ ك جضٛیٛات اؿث ک٥ ٠ـئ٥ٞ ج٨ؿ٥ْ ١ّٞی در ک

 کؼدق اؿث(

ازح١اّی اؿث(  )پیچیغة ٗؼ٤٦گیة ٣ُؼاف ٠ْحٛغ٣غ ک٥ ج٨ؿ٥ْ ١ّٞی در ایؼاف یک ٨ٛ٠ٝ ماصب

٦ام دكٝث  ج٤گ٤ام ای٢ ٠تضخ ج٧٤ا در ٗٛغاف ةؼ٣ا٥٠ ٠غكف ج٨ؿ٥ْ ١ّٞی ك ٣ت٨د چارچ٨ب در ةؼ٣ا٥٠

٦ال ٗؼ٤٦گ٩، ازح١ا٩ّ ك  دق ك ة٥ ز٤ت٥جؼ از ک١ت٨د چ٤غ ٚا٨٣ف ة٨ ٠ا٦یث ٠ـئ٥ٞ پیچیغق ٣یـث ةٞک٥

ام چ٨ف ّغـ صاک١یث ركصی٥ ك ٗؼ٤٦گ ٩١ّٞ در ؿٌش زا٥ْ٠ ٣یؽ ٠ؼة٨ط  جاریع٩

٦ا ك ٠كکالت ك اؿحٛؼار ٗؼ٤٦گ ك  #( ٌْٚان ٗایٙ آ٠غف ةؼ ای٢ چاٝف,3.,ق٨د$ذاکؼماٝضی،  ٩٠

زا٠ْة دا٣ا  ؿاز ج٨ؿ٥ْ ١ّٞی ك دؿحیاةی ة٥ ركصی٥ ١ّٞی در ةی٢ اٚكار ٠عحٖٞ ٠ؼدـ ک٥ ز٠ی٥٤

٦ام كاٗؼ در ز٠ی٤ة جؼكیر ّٟٞ ك ٠كارکث ك درگیؼ کؼدف ّا٥٠  ٣یاز٤٠غ ج٨ز٥ ك جالش ،٠ض٨ر اؿث

ام اؿث  گ٥٣٨ ٦ام ١ّٞی ة٥ جالش ةؼام ا٣ْکاس ا٣غیك٥ك رك، جؼكیر ّٟٞ  از ای٢ (اؿث٠ؼدـ ةا ّٟٞ 

ٟ را درؾ ک٤٤غ كیژق ٔیؼدا٣ك٤١غاف# ةح٨ا٤٣غ ٠٘ا٦یٟ اؿاؿی ك ز٦٨ؼ امٞی ّٞ ک٥ ج١اـ اٗؼاد$ة٥

 #(443,$ک٨ر٣ٞیؾ، 

ق٨د( ارجٛام ؿٌش آگا٦ی ٠ؼدـ  ٠ح٘اكجی ا٣ساـ ٠ی ا٦غاؼ٨ًر کٞی، ١٦گا٣ی کؼدف ّٟٞ ةؼام  ة٥

٦ام ْٗاٝیث ك  درةارة رظغاد٦ام ١ّٞی، ةاالةؼدف ؿٌش ؿ٨اد ١ّٞی ٠عاًتاف، ٣كاف دادف كیژگی

، آ٨٠زش ٠ا٦یث ك ٧ااؿ در آ٤٠٣غ ؿاظح٢ ز٨ا٣اف ة٥ اقحٕ ٜ ١ّٞی ك ّال٥ٚٔکار ١ّٞی، ٠ْؼٗی ٠كا

صٜ ١ّٞی ةؼام داقح٢ ز٣غگی ؿاٟٝ، دؿحیاةی ة٥  ٦ام ّٟٞ، جك٨یٙ ٠ؼدـ ة٥ اؿح٘ادق از راق كیژگی

ج٨ا٤٣غ ٦غؼ یا ٠س٥ّ٨١ ا٦غاؼ  زیـث پایغار ك ٠ْؼٗی ٠ضاؿ٢ ك ٠ْایب ّٟٞ ج٨أ٠اف، ٠ی ٠ضیي

 #(,4.,١٦گا٣ی کؼدف ّٟٞ ةاقغ$ازاؽ ك ١٦کاراف، 
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٦ام ٗؼدم یا دؿح٥ ز١ْی ةؼام  از ک٨قف ی٦ای ادةیات جؼكیر ّٟٞ، ةا ٥٣٨١٣ ةا ٠ؼكرم ةؼ جاریط ك

٦ام ٨ّٞـ، ا٣حكارات  آکاد٠ی جأؿیؾج٨اف ة٥  ق٨یٟ ک٥ از ز١ٞة آ٧٣ا ٠ی رك ٠ی جؼكیر ّٟٞ ركة٥

٦ام ١ّٞی ك  ٦ا ك ةؼپایی ٨٠زق ٦ام درؿی، ةؼگؽارم ١٣ایكگاق ٣كؼیات ١ّٞی، جأٝیٖ کحاب

٦ام  ٣اـ ك ٣یؽ اٚتاؿ رؿا٥٣ كؿی٥ٞ دا٣ك٤١غاف ماصب ٦ام ّا٥٠ ٧ٟٗ ة٥ ٤ٗاكرا٥٣، ایؼاد ؿع٤ؼا٣ی

٦ا ةؼام  #( ای٢ جالش32.,،٠٨١ّی در ظن٨ص ا٣حكار ٠ىا٠ی٢ ك اظتار ١ّٞی اقارق کؼد$پایا

كؿی٥ٞ  ٦ام ٠عحٞ٘ی ة٥ ؿازم ك درؾ ّا٥٠ از ّٟٞ در کك٨ر ٠ا ٣یؽ ة٥ قکٜ جؼكیر ّٟٞ، ؿادق

 ٦ا ك ٠ؼكزاف ّٟٞ ا٣ساـ قغق اؿث( ٦ام دكٝحی ك ظن٨می، ا٣س٢١ ؿاز٠اف

٦ام جؼكیر ّٟٞ  د٤٦غة دگؼگ٣٨ی ك جض٨ؿ ٠غؿ ةؼرؿی ادةیات جؼكیر ّٟٞ ك ارجتاًات ّٟٞ ٣كاف

٠غؿ ٠كارکث ٠ؼدـ در  از ٣ٛناف ١ّٞی ة٥ درگیؼ کؼدف ٠ؼدـ ةا ّٟٞ ك ؿپؾ ٦ا ك ای٢ ٠غؿ اؿث

ة٥ ای٢  ،٦ا در ٣ُؼ گؼٗث غؿج٨اف ٨٣ّی ؿیؼ جاریعی ةؼام جٕییؼ ای٢ ٠ ٠ی جٕییؼ کؼدق اؿث كّٟٞ 

ک٥ اةحغا اؿاس جؼكیر ّٟٞ ةؼ ٠غؿ ٣ٛناف ّٟٞ ٠ؼدـ اؿح٨ار ة٨د ك پیف ٗؼض آف ک١ت٨د  م٨رت

دا٣ف ك اًالّات ١ّٞی ٠ؼدـ ة٨د ك كَی٥٘ جؼكیر ّٟٞ زتؼاف ای٢ ک١ت٨د دا٣ف ك اًالّات ١ّٞی 

ز دادف دا٣ف ك كز٨د آ٠غ ک٥ ٦غؼ جؼكیر ّٟٞ را ٗؼاجؼ ا ة٥ام ز٠ی٠٥٤ؼدـ ة٨د، ؿپؾ ٠غؿ 

ک٥ ٠ؼدـ در آف ٚؼار دار٣غ را  ,ا٣حٛاؿ اًالّات ٠ح٤اؿب ةا قؼایي ك ةاٗحارماًالّات ٚؼار داد ك 

٠كارکث ٠٨١ّی در ّٟٞ ٠ٌؼح قغ ک٥ درگیؼ کؼدف یا ، ٠غؿ ز٠ی٥٤ ام( ةْغ از ٠غؿ ٠غ٣ُؼ داقث

ام٥ٞ ةی٢ ةاقغ( ای٢ ٠غؿ درمغد اؿث ک٥ ٗ ج٨ٝیغ ّٟٞ ٠ی ٗؼای٤غاؿاس آف ٠كارکث ّا٥٠ در 

كگ٨ ك ارجتاط دك زا٣ت٥ ةی٢ آ٧٣ا را ةؼام اؿحٛؼار  دا٣ك٤١غاف ك ٠ؼدـ را از ةی٢ ةؼدارد ك ٗىام گ٘ث

٨٤ّاف یکی از  را ة٥ -٦ام ّٟٞ ق٧ؼك٣غم ك پای٥ ٗؼ٤٦گ ١ّٞی ك ایساد زا٥ْ٠ دا٣ا٠ض٨ر ةؼٚؼار ک٤غ

 ٦ام ج٨ؿ٥ْ ّٟٞ ة٤یاف گػاقث( ٠غؿ

قغت ٨٠رد ج٨ز٥ ک٤كگؼاف جؼكیر  ر چ٤غ د٥٦ اظیؼ ة٦٥ام جؼكیر ّٟٞ ک٥ د یکی اةؽار٦ا ك ركش

٦ا ك  ّٟٞ ك اؿحٛتاؿ ٠عاًتاف ٠٨١ّی ّٟٞ در کك٨ر٦ام پیكؼٗح٥ ٚؼار گؼٗح٥ ةؼگؽارم زك٨٤ارق

ق٨د ةؼ ٠ت٤ام  ١ّٞی ک٥ ةا ٨٠و٨ع ٠كعنی ةؼگؽار ٠ی ركیغاد٦ام ١ّٞی اؿث( در ركیغاد

اًالّات در یک ١ٞٚؼك ١ّٞی ٠ْی٢، ز٠اف ةا ا٣حٛاؿ دا٣ف ك  ٦ٟ ٦ام جؼكیر ّٟٞ ؿْی قغق ٠غؿ

 ز٠ی٥٤ درگیؼم ك ٠كارکث ٨١ّـ ٠ؼدـ را ةا ّٟٞ ٗؼا٦ٟ ک٤غ( 

                                                                 
1. Contextual 

2. citizen science  
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از ز٥ٞ١ ركیغاد٦ام اؿث ک٥ ج٨ؿي ٨٠زق ٠ٞی ٨ّٞـ ك ٤ٗاكرم ایؼاف « ةیا زؿ٤گ ةپؼؿیٟ»ركیغاد 

٦ا در اةْاد ٠عحٖٞ  ٦ا ك کا٣ی ةا دك ٦غؼ امٞی آق٤اؿازم ٨١ّـ ٠ؼدـ ةا ا١٦یث ك کارةؼد ؿ٤گ

گی ا٣ـاف $اٚحنادم، ٤ٗاكرم، ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی، آق٤ایی ةا ٤٠اةِ ًتیْی ز٠ی٢ ك درؾ ز٣غ

١ی ؿ٤گ ًؼاصی ك ئاكٝی٥ گاٝؼم دا ة٨٤ّاف ٣٨١٣ ة٥ك کار گؼٗح٢ درؿث آ٧٣ا#، ا١٦یث صٍ٘ ك ة٥

 ازؼا قغ(

٨٤ّاف یک ٨٠و٨ع ١ّٞی ةؼام ایساد گاٝؼم ك جْؼیٖ یک ركیغاد ة٥ ای٢ دٝیٜ  ا٣حعاب ؿ٤گ ة٥

ظن٨ص  ة٥  ٦ا ؿؼ ك کار دار٣غ ا٠ا ٣ـتث ة٥ ا١٦یث ك ٨ٗایغ آف ٥ ٨١ّـ ٠ؼدـ ٨١ْ٠الن ةا ؿ٤گة٨د ک

#( 43.,ق٤اؿی، قی١ی، اٚحناد ك((( آق٤ایی چ٤غا٣ی ٣غار٣غ$قاق صـی٤ی، از ٤٠ُؼ دا٣ف ز٠ی٢

٦ام ٨ّٞـ ك  ١ی ك آدار جْا٠ٞی در ٨٠زقئ٦ام دا ١٦چ٤ی٢ یکی از ام٨ؿ اكٝی٥ ًؼاصی ١٣ایكگاق

ظث ك ازؼام یک ٥٣٨١٣ اكٝی٥ ك ٚؼار دادف آف در اظحیار ٠عاًتاف ك ةازدیغک٤٤غگاف ٤ٗاكرم ؿا

١ی ٠كعل ق٨د$ک٤غم، ئاؿث جا ٣ٛاط ٨ٚت ك وْٖ ادؼ یا گاٝؼم، ٚتٜ از ؿاظث ك ازؼام دا

 #(/4., ،ةک؛ /4.,

٦ام ک٥ ةا ٨١ّـ ٠ؼدـ  ظن٨ص ةؼ٣ا٥٠ یکی از ارکاف امٞی در ًؼاصی ك ازؼام یک ةؼ٣ا٥٠ ة٥

دار٣غ ارزقیاةی ةؼ٣ا٥٠ ك ٠یؽاف ٨٠ٗٛیث ك دؿحیاةی ة٥ ا٦غاٗی اؿث ک٥ ةؼ٣ا٥٠ ةؼام آف ؿؼكکار 

ریؽم قغق اؿث(ارزقیاةی یک ةؼ٣ا٥٠ ٌْٚان در ةؼرؿی ٠یؽاف ٨٠ٗٛیث در دؿحیاةی ة٥ ا٦غاؼ ك  ًؼح

ک٤٤غق ةاقغ$ٗؼجٞی٨٤  ج٨ا٣غ ک١ک ٦ام ٠ؼجتي ةا آف در آی٤غق ٠ی ١٦چ٤ی٢ ة٧ت٨د ةؼ٣ا٥٠ ك ْٗاٝیث

ةؼ١٦ی٢ اؿاس ای٢ پژك٦ف ؿْی دارد و٢١ ةؼرؿی ٠یؽاف روایث  #(442,اف،١٦کار

ةازدیغک٤٤غگاف از ای٢ ركیغاد، ٠یؽاف دؿحیاةی ة٥ ا٦غاٗی ک٥ ركیغاد ةؼام دؿحیاةی ة٥ آ٧٣ا ةؼگؽار 

٦ام آ٨٠زش ٔیؼرؿ١ی ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣ُؼ  ٦ا را از ٤٠ُؼ كیژگی قغق ة٨د را ةـ٤سغ ك ایـحگاق

٦ا را ةؼام ایساد  ؿی ٚؼار د٦غ ك ٣ٛاط ٨ٚت ك وْٖ ٦ؼ کغاـ از ایـحگاقةازدیغک٤٤غگاف ٨٠رد ةؼر

١ی ؿ٤گ در آی٤غق گؼدآكرم ک٤غ ك ةا ای٢ ٧٠ٟ ز٠ی٥٤ ٠ـح٤غؿازم، ا٣حٛاؿ ك اقحؼاؾ ئگاٝؼم دا

 ا ؿایؼ ٠ؼكزاف ّٟٞ را ٗؼا٦ٟ ک٤غ(ؿازم ة جسؼةیات ك قتک٥
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 چارچ٨ب ركیغاد

ركز در ٠سح١ِ جسارم  +,ة٥ ٠غت  43*0*3اٝی  43*0*,از جاریط « ؿ٤گ ةپؼؿیٟزِ ةیا »ركیغاد 

ج٨ؿي ٨٠زق ٠ٞی ٨ّٞـ ك ٤ٗاكرم ةؼگؽار قغ( ؿاّات  ٠اؿ كاِٚ در ظیاةاف اؿحاد ٠ْی٢ ج٧ؼاف ٠ْی٢

 ةؼام ٨١ّـ ٠ؼدـ آزاد ة٨د( ,-اٝی  3, ؿاّث ةازدیغ ك ٠كارکث در ای٢ ركیغاد از

یحی كیژق ةؼام ةاز١٣ایی ا١٦یث ك ایـحگاق ك ٦ؼ کغاـ ةا یک ٨٠و٨ع ك ركا +,ای٢ ركیغاد در 

 ٦ا ة٥ قؼح زیؼ ًؼاصی ك ازؼا قغ5  کارةؼد ؿ٤گ

٦ام اكٝی٥ کكیغق قغق  ٦ام ٔارم ک٥ ج٨ؿي ا٣ـاف ٣كاف دادف ٣ٛاقیك ٣ٛاقی ٔارم5 ةؼام  #ٔار,

ة٥ ؿتک ٣ٛاقی ركم ؿ٤گ ك کكیغف  ٦ام ًتیْی ر٣گجسؼة٥ ؿاظث ایساد ٗىایی ةؼام ك  اؿث

 ٦ام اكٝی٥( ا٣ـاف

٦ام ٠عحٖٞ ز٠ی٢ ك  ١٣ایف الی٥ ؛٦ا $کكٖ ٗـیٜ#5 ةا ٦غؼ ةاز١٣ایی جاریط ز٠ی٢ گ٨ارق#ؿ٤-

 ٦ام ٨٠ز٨د در ٦ؼ الی٥ ة٥ ١٦ؼاق کكٖ ٗـیٜ زیؼ ٠اؿ٥( ؿ٤گ٨ارق

٦ام  ًؼاصی دؿحگا٦ی جْا٠ٞی ةا ا٠کاف ا٣حعاب ؿ٤گ ؛٦ا ٦ا5 داؿحاف ا٨٣اع ؿ٤گ # مغام ؿ٤گ.

٦ا ك  ةا ا٨٣اع ؿ٤گ گافْٚیث آق٤ایی ةازدیغک٤٤غ٨٠ ،٠عحٖٞ ك ةازگ٨یی ظن٨میات گ٣٨اگ٨ف آ٧٣ا

 ک٤غ( ٠یٗؼا٦ٟ را ظن٨میات آ٧٣ا 

ؿ٤گ ؛ ٦ام ؿ٤گ در ٗؼ٤٦گ ٠ؼد٠ی ٦ام ؿ٤گی5 ةؼام ٣كاف دادف یکی از جسٞی # ةازم/

٦ایی ٠ذٜ یک ٜٚ ك دكٜٚ، ؿ٤گ را ٣س٤تاف،  ةازم ركم ز٠ی٢ اؿث( ةازم ق١ارجؼی٢ اؿتاب ةی

 ( ٦٘ث ؿ٤گ ك(((

 ک٥ در ةؼظی٦ام ًتیْی  ا٣ی٣كاف دادف ةؼظی کغف ا٣ـاف5 ٠اکحی از ةغف ا٣ـاف ك ٦ا ك ة # کا٣ی0

 م٨رت ٠ضـ٨ؿی ةیكحؼ اؿث( ٥اّىام ةغف ة

آ٧٣ا ركم زغكؿ ج٤اكةی  قد٤٦غ ٦ا ك ٤ّامؼ امٞی جكکیٜ ٦ا ك زغكؿ ج٤اكةی5 ؿ٤گ # ؿ٤گ1

كم زغكؿ یک ؿ٤گ را ر ةد٤٦غ ٤ّامؼ جكکیٜداد  ٠ی٦ا ا٠کاف  ک٤٤غق ٠كعل قغق ك ة٥ قؼکث

 (غ٤ج٤اكةی ةازق٤اؿی ک٤

ام ةؽرگ از ایؼاف ک٥ ركم ز٠ی٢ پ٢٧ قغق اؿث ك ٠ْادف ةؽرگ ة٥  ؿار٦ام ایؼاف5 ٣ٛك٥# کاف2

 آف ٠كعل قغق اؿث( یاز آف ک٥ ٠كعنات، كیژگی ك ٚغ٠ث جاریع ی١٦ؼاق ؿ٤گ ٠ْغف ةؽرگ
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ارم كاْٚیث ٠سازم اٗؽ اٗؽارم ك ؿعث ةا اؿح٘ادق از ٤ٗاكرم ك جس٧یؽات ٣ؼـ 5,#كاْٚیث ٠سازم3

 ق٣٨غ( ٦ام آجك٘كا٣ی آق٤ا ٠ی ک٤٤غگاف ةا ٔار ك ؿ٤گ قؼکث

٦ا را  د٣یام دركف ؿ٤گغ ٤ج٨ا٣ ک٤٤غگاف ٠ی # ٠یکؼكؿک٨ 5 ةا اؿح٘ادق از ٠یکؼكؿک٨  قؼکث4

 آ٧٣ا را ٠كا٦غق ک٤٤غ( قد٤٦غ ك ؿاظحار جكکیٜ ةتی٤٤غ

كرم آگؼد م٦ا ٠س٥ّ٨١ ؿ٤گک٤٤غگاف از  # ز١ِ کؼدف ؿ٤گ ك ٗاؿ5 در ای٢ ایـحگاق قؼکث+,

ق ٦ا ك قی٨ گ٨ ةا كم در ٨٠رد ا٨٣اع ؿ٤گك٤٠غ ةازدیغ کؼدق ك ة٥ گ٘ث ٥قغق ج٨ؿي ٗؼدم ّالٚ

٦ا، قْؼ٦ا ك ز١الت  ا١ٝذٜ ام صاكم وؼب پؼداز٣غ( ١٦چ٤ی٢ در ک٤ار آف زْت٥ گؼدآكرم آ٧٣ا ٠ی

٦ٟ ریعح٥  ٥م٨رت ة ٥کار رٗح٥ اؿث ركم کأػ ٨٣قح٥ قغق ك ة ٥ؼ ک٥ ک٥١ٞ ؿ٤گ در آ٧٣ا ةك٠ْؼ

ٚؼار دادق قغق اؿث ک٥ ٦ؼ کغاـ از ةازدیغک٤٤غگاف یکی را ة٥ ٣یث ٗاؿ ةؼداقح٥ ك ةا مغام ة٤ٞغ 

 ظ٨ا٣غ(  ةؼام ؿایؼی٢ ٠ی

 

  ك زا٥ْ٠ پژك٦ف اةؽار گؼدآكرم اًالّات، ركش جضٛیٙ

قغق ام ا٣ساـ  ق٤اؿی ک١ی ك از ٨٣ع ج٨می٘ی ةا ركش ارزقیاةی ةؼ٣ا٥٠ ای٢ پژك٦ف از ٝضاظ ركش

ك ٦غؼ ارزقیاةی  اؿثاؿث( قایاف ذکؼ اؿث ةاج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ٠ا٦یث ای٢ پژك٦ف ارزقیاةی 

٠ح٘اكت از ٦غؼ جضٛیٛات ة٤یادم  ،ای٢ ٦غؼدر ٣حیس٥ ةاقغ  ٦ا ٠ی ة٧ت٨د ك ج٨ؿ٥ْ ةؼ٣ا٥٠ ك ْٗاٝیث

#( یکی از ام٨ؿ جضٛیٛات .++-$٠ؼم ٨ٝی٢، را ٠غ ٣ُؼ دارد اؿث ک٥ گـحؼش ٠ؼز٦ام دا٣ف 

ركش ، جْؼیٖ دٚیٙ زا٥ْ٠ةؼ ج١ْیٟ ٣حایر اؿث( ای٢ ج١ْیٟ ٣حایر ٨١ْ٠الن ٠تح٤ی ة٤یادم 

ا٠ا چ٨ف در جضٛیٙ ارزقیاةی ای٢ ٦غؼ  اؿث،٦ام آ٠ار اؿح٤تاًی  صسٟ آف ك ركش ،گیؼم ٥٣٨١٣

؛ تاًی چ٤غاف ٠نغاؽ ٣غارد٦٤ام آ٠ار اؿح چ٤غاف ٠غ٣ُؼ ٣یـث ٥٣٨١٣ ٠ْؼؼ زا٥ْ٠ ك ركش

٦ام آ٠ار ج٨می٘ی ٗؼاكا٣ی،  ٦ا در ای٢ پژك٦ف از ركش جضٞیٜ دادقةؼ١٦ی٢ اؿاس ةؼام جسؽی٥ ك 

 ٗؼاكا٣ی درمغم ك ٗؼاكا٣ی درمغم جس١ْی اؿح٘ادق قغق اؿث( 

كدر  اؿ ة٨دؤؿ 2,( ای٢ پؼؿك٤ا٥٠ قا٠ٜ اؿث پؼؿك٤ا٥٠ ،اةؽار گؼدآكرم اًالّات در ای٢ پژك٦ف

 0اكؿ پؼؿك٤ا٥٠ ةا  در ةعف 5ک٤٤غق در ركیغاد ًؼاصی قغ قؼکث الفكیژق ةؽرگـاؿ٥ ةعف 

 ٚؼار گؼٗث( ةؼرؿیق٤اظحی ةازدیغک٤٤غگاف ٨٠رد  اؿ اًالّات ز١ْیثؤؿ

                                                                 
1.VR 



 

209 

ک٥  ی٠یؽاف ٨٠ٗٛیث ركیغاد در دؿحیاةی ة٥ ا٦غاٗةؼام ةؼرؿی  اؿؤؿ +,در ةعف دكـ پؼؿك٤ا٥٠ 

ام  گؽی٥٤ 0االت در ٚاٝب ًیٖ ؤپاؿط ة٥ ای٢ ؿغ ك ٠غ٣ُؼ ًؼاصاف ركیغاد ؿ٤گ ة٨د ًؼاصی ق

 ٝیکؼت ة٨د(

٦ام آ٨٠زش  ٦ا از ٤٠ُؼ كیژگی اؿ اكؿ ایـحگاقؤک٥ در ؿ دك ؿؤاؿ ٠ٌؼح قغدر ةعف ؿ٨ـ 

ك((( ٨٠رد پؼؿف ٚؼار  ة٨دف ةعف ، ٝػتة٨دف ا٣گیؽ ، ٦یسافة٨دف ٔیؼرؿ١ی ١٦چ٨ف آ٨٠ز٣غق

 ١ی ؿ٤گئگاٝؼم دا ، ای٢ ركیغاد ةؼام ًؼاصیک٤٤غگاف ٣ُؼات قؼکث اؿح٘ادق از ٥ٌٛ٣ جا ةا گؼٗث

آ٧٣ا ز٧ث جٕییؼات ك ة٧ت٨د ةؼگؽارم ركیغاد  ٦امپیك٧٤ادای٢ ةعف  اؿ دكـؤدر ؿامالح ق٨د ك

 آكرم قغ( ز١ِ

ركیغاد ةازدیغ ای٢ ٦ا# از  ٣٘ؼ$كاٝغی٢ ك ةچ٥ ++-٣ؽدیک ة٥  مدر ٨ًؿ ةؼگؽارم ای٢ ركیغاد جْغاد

ك٦ف ك مالصیث ؿ٤ی الزـ ز٧ث درؾ ك ژ( در ای٢ پژك٦ف ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ا٦یث پکؼد٣غ

پؼؿك٤ا٥٠ ة٥ ؿاؿ ظ٨اؿح٥ قغ ک٥  +-ةاالم  گافک٤٤غ از قؼکث، ت پؼؿك٤ا٥٠االؤگ٨یی ة٥ ؿ پاؿط

پؼؿك٤ا٥٠ ة٥ ّٞث ٠عغكش  0پؼؿك٤ا٥٠ جک١یٜ قغ ک٥ از ای٢ جْغاد،  /0جْغاد  پاؿط ةگ٨ی٤غ ك

 پؼؿك٤ا٥٠ ٨٠رد جسؽی٥ ك جضٞیٜ ٚؼار گؼٗث(  4/ك جْغاد  قغ ة٨دف صػؼ

٦ا  یاٗح٥  

اًالّات  ةارةارق قغ ٚـ١ث اكؿ پؼؿك٤ا٥٠ در٨ًر ک٥ در ٚـ١ث اةؽار جضٛیٙ اق ١٦اف

 ة٥ قؼح زیؼ ة٨د5 ق٣٨غق ؿؤاؿق٤اظحی ةازدیغک٤٤غگاف ة٨د ک٥ ٠كعنات ةازدیغک٤٤غگاف  ز١ْیث

 صى٨ر در ركیغاد ق٣ض٨

ای٢ ركیغاد درمغ ةازدیغک٤٤غگاف  2/ ة٥ د٦غ ٣ؽدیک ٣كاف ٠ی ,٦ام زغكؿ  ٨ًر ک٥ دادق ١٦اف

 ك ةْغ از آف پغر ك ٠ادر ك ٗؼز٣غاف ةا ٗؼاكا٣یة٨د  .-ٗؼاكا٣ی م٨رت ةازدیغ ٠ادر ةا ٗؼز٣غ ةا  ة٥

درمغ ك  -درمغ ك پغر ك ٗؼز٣غ ةا ٗؼاكا٣ی  3,درمغ ك ةازدیغ ا٣٘ؼادم ةا ٗؼاكا٣ی  -- صغكد

 ( گؼٗح٤غ٦ام ةْغم ٚؼار  درمغ در رجت٥ +,د ةا ٗؼاكا٣ی ارؿایؼ ٨٠
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ک٤٤غگاف صى٨ر قؼکث ة٣ض٨ ),زغكؿ   

قؼکث در ركیغاد ة٣ض٨ ٗؼاكا٣ی درمغ ٗؼاكا٣ی ٗؼاكا٣ی ٣ـتی جس١ْی  

 ا٣٘ؼادم 4 /(3, /(3,

 ٠ادر ك ٗؼز٣غ .- 4(1/ .(10

 پغر ك ٗؼز٣غ , - .(12

 پغر ك ٠ادر ك ٗؼز٣غاف ,, /(-- 3(34

 ؿایؼ 0 -(+, ++,

 ز١ِ 4/ ++, 

 ک٤٤غگاف ؿ٢ ةازدیغ

درمغ ةیكحؼی٢  2.درمغم ؿاؿ ةا ٗؼاكا٣ی +/جا  +.د٦غ اٗؼاد ةی٢  ٣كاف ٠ی -٦ام زغكؿ  دادق

ؿاؿ ةا ٗؼاكا٣ی  +0جا  +/داد٣غ ك پؾ از آف ًت٥ٛ ؿ٤ی  ک٤٤غگاف را جكکیٜ ٠ی جْغاد قؼکث

درمغ ك  3ؿاؿ  +.جا  +-ًت٥ٛ ؿ٤ی  ،درمغ 4ؿاؿ  +-ًت٥ٛ ؿ٤ی ک١حؼ از  ،درمغ 2-درمغم 

 د٤٦غ( ک٤٤غگاف را جكکیٜ ٠ی درمغ ردق ةْغم ؿ٢ قؼکث -ؿاؿ ةا  +0ةیكحؼ از 

 ؿ٢ كاٝغی٢ ةازدیغک٤٤غق از ركیغاد ػ-زغكؿ 

 ؿ٢ ةازدیغک٤٤غگاف ٗؼاكا٣ی درمغ ٗؼاكا٣ی ٗؼاكا٣ی ٣ـتی جس١ْی

+-ک١حؼ از  4 /(3, /(3,  

+.جا  +-ةی٢  3 .(1, 2(/.  

  +/جا  +.ةی٢ 3, 2(1. /(,2

+0جا  +/ةی٢  ., 0(1- 43  

+0ةیكحؼ از  , - ++,  

 ز١ِ 4/ ++, 

 

 جضنیالت ةازدیغک٤٤غگاف

د٦غ ک٥ اٗؼاد دارام ٠غرؾ جضنیٞی کارق٤اؿی ةا ٗؼاكا٣ی درمغم  ٣كاف ٠ی .زغكؿ ق١ارق دادق 

ک٤٤غق در ركیغاد ٦ـح٤غ ك پؾ از آف دار٣غگاف  ٣ی در ةی٢ اٗؼاد قؼکثادارام ةیكحؼی٢ ٗؼاك 2.
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 3ؿایؼ  ،-,دکحؼم  ،1,دیپٟٞ ةا ٗؼاكا٣ی درمغم  ،--٠غرؾ کارق٤اؿی ارقغ ةا ٗؼاكا٣ی درمغم 

 د٦غ( ک٤٤غگاف را جكکیٜ ٠ی ٦ام ةْغم جضنیالت قؼکث رجت٥ کاردا٣یك 

 

 ک٤٤غگاف جضنیالت ةازدیغ ػ .زغكؿ

 جضنیالت ةازدیغک٤٤غگاف ٗؼاكا٣ی درمغ ٗؼاكا٣ی ٗؼاكا٣ی ٣ـتی جس١ْی

 دیپٟٞ 3 .(1, 2(1,

 کاردا٣ی , - 3(3,

 کارق٤اؿی 3, 2(1. .(01

 کارق٤اؿی ارقغ ,, /(-- -(24

 دکحؼم 1 -(-, 2(,4

 ؿایؼ 0 +/(+, ++,

 ز١ِ 4/ ++, 

 

 ک٤٤غق از ركیغاد ز٤ـیث ٗؼز٣غاف ١٦ؼاق كاٝغی٢ ةازدیغ

در ركیغاد ١٦ؼاق ةا كاٝغی٢  قک٤٤غ جْغاد دظحؼاف ك پـؼاف قؼکث، /٦ام زغكؿ  دادق ٠ٌاةٙ ةا

ق٣٨غگاف اّالـ  ٣٘ؼ از پؼؿف ١٦3چ٤ی٢ جْغاد  اؿث( 0,ةؼاةؼ ك ٗؼاكا٣ی آف  ظ٨یف جٛؼیتان 

١٦چ٤ی٢  /٦ام زغكؿ  ا٣غ( دادق ٥ ة٥ ١٦ؼاق دك ٗؼز٣غ ظ٨یف در ركیغاد صى٨ر یاٗح٥ا٣غ ک کؼدق

٣٘ؼ آ٧٣ا ١٦ؼاق ةا ٗؼز٣غاف ظ٨یف در ای٢  3.جْغاد  ،٣٘ؼ اٗؼاد ٥٣٨١٣ آ٠ارم 4/د٦غ از  ٣كاف ٠ی

 ا٣غ( ركیغاد قؼکث کؼدق

 ز٤ـیث ٗؼز٣غ ػ /زغكؿ

 ز٤ـیث ٗؼاكا٣ی درمغ ٗؼاكا٣ی ٗؼاكا٣ی ٣ـتی جس١ْی

 دظحؼ 0, 1(+. 0(4.

 پـؼ 0, 1(+. 4(23

 پـؼ ك دظحؼ 3 .(1, ++,

 ز١ِ 3. 1(22 
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 قؼکث در ركیغاد قا٣گیؽ

ک٥  داد٣غ در ركیغاد پؼؿف قغق ة٨د ک٥ ةیكحؼ اٗؼاد پاؿط گافک٤٤غ اؿ پ٤سٟ از ا٣گیؽق قؼکثؤدر ؿ

 اؿثرمغ د +1ا٣غ ک٥ ٗؼاكا٣ی درمغم آف ةؼاةؼ ةا  ةا ٦غؼ یادگیؼم در ای٢ ركیغاد قؼکث کؼدق

درمغ ك گػرا٣غف كٚث ك ؿایؼ ٨٠ارد  /,ج٘ؼیش ك ؿؼگؼ٠ی ةا  ،درمغ 3,پؾ از آف ک٤سکاكم ةا 

 ٦ام ةْغم ٚؼار دار٣غ( ٦ؼ کغاـ ةا دك درمغ در رجت٥

 

 قؼکث در ركیغاد ةا٣گیؽ ػ 0زغكؿ

ةازدیغک٤٤غگافةا٣گیؽ ٗؼاكا٣ی درمغ ٗؼاكا٣ی ٗؼاكا٣ی ٣ـتی جس١ْی  

ك ؿؼگؼ٠ی شج٘ؼی 2 .(/, 4(/,  

 ک٤سکاكم 4 /(3, /.

 یادگیؼم 4- -(04 2(40

 گػرا٣غف كٚث , - 4(42

 ؿایؼ , - ++,

 ز١ِ 2/ 4(40 

 

ک٤٤غگاف ك دؿحیاةی ة٥ ا٦غاؼ از پیف  در ٚـ١ث دكـ پؼؿك٤ا٥٠ در ٨٠رد ٠یؽاف روایث ةازدیغ

االت در چ٧ار ًیٖ ٠یؽاف زٞب ج٨ز٥ ك ؤای٢ ؿ(اؿ ًؼح قغ ة٨دؤؿ +,جْغاد ًؼاصی قغق، 

#، ظن٨میات کٜ ركیغاد از ٤٠ُؼ -ك  ,اؿ ؤؿ٤گ $قا٠ٜ ؿ در ٨٠ردیف اًالّات اٗؽا

ك((( $قا٠ٜ  ة٨دف ، ج٘ؼیضی، ک٤سکاكةؼا٣گیؽیةعك ٦ام آ٨٠زش ٔیؼرؿ١ی ١٦چ٨ف ٝػت كیژگی

# ك 3ك  2االت ؤ#، جك٨یٙ ة٥ ٠ٌا٥ْٝ در ٨٠رد ؿ٤گ ك ٨٠و٨ّات ١ّٞی $قا٠ٜ ؿ1ك/ك.االت ؤؿ

ؿ٤سغ( ١٦چ٤ی٢  # را ٠ی+,ك  4االت ؤف در ركیغاد$قا٠ٜ ؿج١ایٜ ة٥ قؼکث ٠سغد ظ٨د ك دیگؼا

# در 0اؿ ؤاؿ ٤٠٘ی $ؿؤاّحتارةعكی ك ا١ًی٤اف از كاْٚی ة٨دف پاؿط ةازدیغک٤٤غگاف یک ؿةؼام 

اؿ ة٥ ؤؿ +, ای٢ ٣حایر صامٜ از جضٞیٜ ک٤٤غق ة٨دف ركیغاد ٠ٌؼح قغق ة٨د( ٨٠رد جکؼارم ك ظـح٥

 ةاقغ5 قؼح زیؼ ٠ی

جاف ة٥  ٤٠غم ق١ا ك ١٦ؼا٦اف ٥چ٥ ا٣غازق در زٞب ج٨ز٥ ك ایساد ّالٚ جا # ای٢ ركیغاد,اؿ ؤؿ

 ٦ا در ز٣غگی ٨٠ٗٙ ة٨د؟ كیژگی ك کارةؼد ؿ٤گ
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درمغ از پاؿعگ٨یاف در ؿٌش زیاد ك  ,2 د٦غ جٛؼیتان ٣كاف ٠ی  ٦1ام زغكؿ  ٨ًر ک٥ دادق ١٦اف

٦ا ك  ٧ا ٣ـتث ة٥ كیژگی٤٠غم آ٣ ٥ظیٞی زیاد اّالـ کؼد٣غ ک٥ ركیغاد در زٞب ج٨ز٥ ك ایساد ّالٚ

ک٤٤غگاف اّالـ کؼد٣غ ک٥  درمغ از قؼکث /٦ا در ز٣غگی ٨٠ٗٙ ة٨دق اؿث ك ج٧٤ا  کارةؼد ؿ٤گ

 ركیغاد در ای٢ ا٠ؼ ٨٠ٗٙ ٣ت٨دق اؿث(

 

 ٠یؽاف زٞب ج٨ز٥ ك ایساد ّال٥ٚ ة٥ ؿ٤گ ػ1زغكؿ

زٞب ج٨ز٥ ك ایساد  ٗؼاكا٣ی درمغ ٗؼاكا٣ی ٗؼاكا٣ی ٣ـتی جس١ْی

 ّال٥ٚ ة٥ ؿ٤گ

 ظیٞی کٟ - ,(/ ,(/

 کٟ + + ,(/

 ٠ح٨ؿي -, 0(/- 1(3-

 زیاد -- 4(// 0(.2

 ظیٞی زیاد ., 0(1- ++,

 ز١ِ 4/  

 

ا١٦یث ك کارةؼد  ةجاف درةار چ٥ ا٣غازق ةؼ اًالّات ٠٨١ّی ق١ا ك ١٦ؼا٦افجا # ای٢ ركیغاد -اؿ ؤؿ

 ٦ا در ز٣غگی اٗؽكد؟ ؿ٤گ

ق٣٨غگاف اّالـ کؼد٣غ ک٥ قؼکث  مغ از پؼؿفدر +2د٦غ ک٥ جٛؼیتان ٣كاف ٠ی ٦2ام زغكؿ  دادق

٦ا در  ا١٦یث ؿ٤گ ك کارةؼد ؿ٤گ ةدر ركیغاد ةؼ اًالّات ٠٨١ّی ظ٨دقاف ك ١٦ؼا٦ا٣كاف درةار

در ؿٌش کٟ ك ظیٞی کٟ آ٣اف  ا٣غ ک٥ اًالّات درمغ اةؼاز داقح٥ 1ز٣غگی اٗؽكدق اؿث ك ج٧٤ا 

 اؿث( اوا٥ٗ قغق
 ؿ٤گ٠یؽاف اٗؽایف اًالّات ٣ـتث ة٥  ػ2زغكؿ

ٗؼاكا٣ی ٣ـتی 

 جس١ْی

ة٥  اٗؽایف اًالّات ٗؼاكا٣ی درمغ ٗؼاكا٣ی

 ؿ٤گ

 ظیٞی کٟ - ,(/ ,(/

 کٟ , - ,(1
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 ٠ح٨ؿي -, 0(/- 1(+.

 زیاد 0- +(,0 1(,3

 ظیٞی زیاد 4 /(3, ++,

 ز١ِ 4/ ++, 

 

ی ک٤٤غق، ٝػت ةعف ك ج٘ؼیض جاف ؿؼگؼـ چ٥ ا٣غازق ةؼام ق١ا ك ١٦ؼا٦افجا # ای٢ ركیغاد .اؿ ؤؿ

 ة٨د؟

د٤٦غگاف در ؿٌش زیاد ك ظیٞی زیاد  درمغ از پاؿط 23د٦غ ک٥   ٣كاف ٠ی ٦3ام زغكؿ ق١ارق  دادق

ؿؼگؼـ ة٨دف ؿؼگؼـ ک٤٤غق، ٝػت ةعف ك ج٘ؼیضی ة٨دف ركیغاد را اّالـ کؼد٣غ ك ج٧٤ا دك درمغ 

 در ؿٌش ظیٞی کٟ اةؼاز کؼد٣غ(آف را 

 ة٨دفةعف ك ج٘ؼیضی  ک٤٤غق ك ٝػت ٠یؽاف ؿؼگؼـ ػ 3زغكؿ 

ٗؼاكا٣ی ٣ـتی 

 جس١ْی

ةعف ك  ک٤٤غق ك ٝػت ؿؼگؼـ ٗؼاكا٣ی درمغ ٗؼاكا٣ی

 ج٘ؼیضی ة٨دف

 ظیٞی کٟ - ,(/ ,(/

 کٟ + + +

 ٠ح٨ؿي 4 /(3, /(--

 زیاد 4, 3(3. -(,1

 ظیٞی زیاد 4, 3(3. ++,

 ز١ِ 4/ ++, 

 

 غ ة٨د؟جاف آ٨٠ز٣غق ك ؿ٨د٤٠ چ٥ ا٣غازق ةؼام ق١ا ك ١٦ؼا٦افجا # ای٢ ركیغاد /اؿ ؤؿ

درمغ از ٥٣٨١٣ آ٠ارم در ؿٌش زیاد ك ظیٞی زیاد  -2 د٦غ ک٥ جٛؼیتان ٣كاف ٠ی ٦4ام زغكؿ  دادق

ا٣غ ک٥ آ٨٠ز٣غق ك  درمغ گ٘ح٥ -اةؼاز داقح٤غ ک٥ ركیغاد آ٨٠ز٣غق ك ؿ٨د٤٠غ ة٨دق اؿث ك ج٧٤ا 

 ة٨دق اؿث(ی در ؿٌش ظیٞی ک١ة٨دف ركیغاد  ؿ٨د٤٠غ
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 ٨دفة٠یؽاف آ٨٠ز٣غق ك ؿ٨د٤٠غ ػ 4زغكؿ 

ٗؼاكا٣ی ٣ـتی 

 جس١ْی

آ٨٠ز٣غق ك ؿ٨د٤٠غ  ٗؼاكا٣ی درمغ ٗؼاكا٣ی

 ة٨دف

 ظیٞی کٟ - ,(/ ,(/

 کٟ + + ,(/

 ٠ح٨ؿي -, 0(/- 1(3-

 زیاد ,- 4(-/ /(,2

 ظیٞی زیاد /, 1(3- ++,

 ز١ِ 4/ ++, 

 

 ک٤٤غق ة٨د؟ جاف جکؼارم ك ظـح٥ چ٥ ا٣غازق ةؼام ق١ا ك ١٦ؼا٦افجا # ای٢ ركیغاد 0اؿ ؤؿ

درمغ از ةازدیغک٤٤غگاف اّالـ کؼد٣غ ک٥ ركیغاد در ؿٌش  -4جْغاد  +,٦ام زغكؿ  اؿاس دادقةؼ

اّالـ ٣کؼد٣غ ک٥ ای٢ کغاـ از ةازیغک٤٤غگاف ركیغاد  ک٤٤غق ة٨دق اؿث ك ٦یچ ظیٞی کٟ ك کٟ ظـح٥

 ک٤٤غق ة٨دق اؿث( در ؿٌش زیاد ك ظیٞی زیاد ظـح٥ركیغاد 

 ة٨دفک٤٤غق  ٠یؽاف جکؼارم ك ظـح٥ ػ+,زغكؿ 

ٗؼاكا٣ی ٣ـتی 

 جس١ْی

جکؼارم ك  ٗؼاكا٣ی درمغ ٗؼاكا٣ی

ة٨دفک٤٤غق  ظـح٥  

 ظیٞی کٟ +- 3(+/ 3(+/

 کٟ 0- +(,0 3(,4

 ٠ح٨ؿي / -(3 ++,

 زیاد + + ++,

 ظیٞی زیاد + + ++,

 ز١ِ 4/ ++, 
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گیؽق ةؼا٣ ةؼا٣گیؽ ك پؼؿف جاف ک٤سکاكم چ٥ ا٣غازق ةؼام ق١ا ك ١٦ؼا٦افجا # ای٢ ركیغاد 1اؿ ؤؿ

 ة٨د؟

ک٤٤غگاف ركیغاد در ؿٌش زیاد ك ظیٞی زیاد درمغ از ةازدیغ ,2ةؼام  ,,٦ام زغكؿ ةؼاؿاس دادق

درمغ از ةازدیغک٤٤غگاف اّالـ کؼد٣غ ک٥  1ةؼا٣گیؽ ك پؼؿف ةؼا٣گیؽ ة٨دق اؿث ك ج٧٤ا اكکک٤س

 ركیغاد در ؿٌش کٟ ك ظیٞی کٟ ک٤سکاك ةؼا٣گیؽق ة٨دق اؿث(

 ا٣گیؽ ةؼ ةؼا٣گیؽ ك پؼؿف ٠یؽاف ک٤سکاك ػ,,زغكؿ 

ٗؼاكا٣ی ٣ـتی 

 جس١ْی

ة٨دف ا٣گیؽةؼ ؼؿفپ ٗؼاكا٣ی درمغ ٗؼاكا٣ی  

 ظیٞی کٟ , +(- +(-

 کٟ - ,(/ ,(1

 ٠ح٨ؿي ,, /(-- 1(3-

 زیاد -- 4(// 0(.2

 ظیٞی زیاد ., 0(1- ++,

 ز١ِ 4/ ++, 

 

٦ا جك٨یٙ  یكحؼ پیؼا٨٠ف ؿ٤گجاف را ة٥ ٠ٌا٥ْٝ ة چ٥ ا٣غازق ق١ا ك ١٦ؼا٦افجا # ای٢ ركیغاد 2اؿ ؤؿ

 کؼد؟

اؿ ؤدرمغ ٥٣٨١٣ آ٠ارم ٨٠رد ؿ ٣12٘ؼ ک٥ ةؼاةؼ ةا  ..جْغاد  -,٦ام زغكؿ ق١ارق  ةؼاؿاس دادق

اّالـ کؼد٣غ ک٥ در ؿٌش زیاد ك ظیٞی زیاد ة٥ ٠ٌا٥ْٝ ةیكحؼ در ٨٠رد  ،در ای٢ پژك٦ف ة٨دق اؿث

الـ کؼد٣غ در ؿٌش کٟ ك ظیٞی کٟ درمغ از ةازدیغک٤٤غگاف ٣یؽ اّ 1,ا٣غ ك  ٦ا جك٨یٙ قغق ؿ٤گ

 ا٣غ( ٦ا جك٨یٙ قغق پیؼا٨٠ف ؿ٤گ ٌا٥ْٝة٥ ٠

 

 

 



 

217 

 جك٨یٙ ة٥ ٠ٌا٥ْٝ ػ-,زغكؿ 

ٗؼاكا٣ی ٣ـتی 

 جس١ْی

 جك٨یٙ ة٥ ٠ٌا٥ْٝ ٗؼاكا٣ی درمغ ٗؼاكا٣ی

 ظیٞی کٟ . .(1 .(1

 کٟ 0 ,(+, 2(1,

 ٠ح٨ؿي -, 0(/- 2(,/

 زیاد ,- 4(-/ /(30

 ظیٞی زیاد 2 .(/, ++,

 ز١ِ 3/ ++, 

 

٦ام ١ّٞی  جاف را ة٥ یادگیؼم ٨ّٞـ ك ْٗاٝیث چ٥ ا٣غازق ق١ا ك ١٦ؼا٦افجا # ای٢ ركیغاد 3اؿ ؤؿ

 جك٨یٙ کؼد؟

درمغ از زا٥ْ٠ آ٠ارم اّالـ کؼد٣غ  /٣1٘ؼ ةؼاةؼ ةا  -.جْغاد  .,٦ام زغكؿ ق١ارق  ةؼاؿاس دادق

 +,ا٣غ ك ج٧٤ا  ك٨یٙ قغق٦ام ١ّٞی ج ک٥ در ؿٌش زیاد ك ظیٞی زیاد ة٥ یادگیؼم ٨ّٞـ ك ْٗاٝیث

 ا٣غ( ٤٠غ قغق ٥ق٣٨غگاف در ؿٌش ظیٞی کٟ ك کٟ اّالـ کؼد٣غ ک٥ ّالٚ درمغ از پؼؿف

 
 جك٨یٙ ة٥ یادگیؼم ٨ّٞـ ك ْٗاٝیث ١ّٞی ػ.,زغكؿ 

ٗؼاكا٣ی ٣ـتی 

 جس١ْی

 جك٨یٙ ة٥ یادگیؼم ٗؼاكا٣ی درمغ ٗؼاكا٣ی

 ظیٞی کٟ - ,(/ ,(/

 کٟ . ,(1 -(+,

 ٠ح٨ؿي -, 0(/- 2(/.

 زیاد 0- +(,0 2(30

 ظیٞی زیاد 2 .(/, ++,

 ز١ِ 4/ ++, 
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 # چٛغر ج١ایٜ داریغ ک٥ در ركیغاد دیگؼم ٠ا٤٣غ ای٢ قؼکث ک٤یغ؟4اؿ ؤؿ

درمغ از ٥٣٨١٣ آ٠ارم در ؿٌش ظیٞی زیاد ك  +٣3٘ؼ ةؼاةؼ ةا 4.جْغاد  /,ةؼاؿاس زغكؿ ق١ارق 

 +-٤٠غ ٦ـح٤غ ك  ٥ای٢ ركیغاد ّالٚزیاد اّالـ کؼد٣غ ک٥ ة٥ قؼکث در ركیغاد٦ام دیگؼ ٠ا٤٣غ 

درمغ ٥٣٨١٣ آ٠ارم ٣یؽ در ؿٌش ظیٞی کٟ ك کٟ ج١ایٜ ة٥ قؼکث در ركیغاد٦ام ٠ا٤٣غ ای٢ را 

 ا٣غ( اةؼاز داقح٥

 قؼکث ٠سغد  ػ/,زغكؿ 

ٗؼاكا٣ی ٣ـتی 

 جس١ْی

 قؼکث ٠سغد ٗؼاكا٣ی درمغ ٗؼاكا٣ی

 ظیٞی کٟ , +(- +(-

 کٟ + + +(-

 ٠ح٨ؿي 4 0(/- /(+-

 زیاد /, +(,0 +(4/

 ظیٞی زیاد 0- .(/, ++,

 ز١ِ 4/ ++, 

 

 # چٛغر ج١ایٜ داریغ ک٥ قؼکث در ای٢ ركیغاد را ة٥ دیگؼاف پیك٧٤اد ک٤یغ؟+,اؿ ؤؿ

درمغ از ٥٣٨١٣ آ٠ارم در ؿٌش  ٣31٘ؼ ةؼاةؼ ةا  -/د٦غ ک٥  ٣كاف ٠ی ٦,0ام زغكؿ ق١ارق  دادق

درمغ ٣یؽ  3ف ركیغاد ة٥ دیگؼاف ج١ایٜ دار٣غ ك زیاد ك ظیٞی زیاد اّالـ کؼد٣غ ک٥ ة٥ پیك٧٤اد داد

 ا٣غ( در ؿٌش کٟ ك ظیٞی کٟ ج١ایٜ ظ٨یف را اةؼاز کؼدق
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 پیك٧٤اد ة٥ دیگؼاف ػ0,زغكؿ 

ٗؼاكا٣ی ٣ـتی 

 جس١ْی

 پیك٧٤اد ة٥ دیگؼاف ٗؼاكا٣ی درمغ ٗؼاكا٣ی

 ظیٞی کٟ - ,(/ ,(/

 کٟ - ,(/ -(3

 ٠ح٨ؿي . ,(1 .(/,

 زیاد /, 1(3- 4(-/

 ظیٞی زیاد 3- ,(02 ++,

 ز١ِ 4/ ++, 

 

از  جْغادماؿ اكؿ ؤم٨رت ةاز پاؿط ٠ٌؼح قغ ک٥ در ؿ ٥اؿ ةؤدر ٚـ١ث ؿ٨ـ پؼؿك٤ا٥٠ دك ؿ

٠ٌؼح قغ٣غ  ،جؼكیسی ك آ٨٠زش ٔیؼرؿ١ی ةایغ ٠غ٣ُؼ ٚؼار گیؼ٣غم ک٥ در ركیغاد٦ا یی٦ا كیژگی

ک٥ ٣حایر جضٞیٜ ای٢  آی٤غق ة٨داؿ دكـ در ٨٠رد پیك٧٤اد ةؼام ة٧حؼ ةؼگؽار قغف ركیغاد در ؤك ؿ

 5االت ة٥ قؼح زیؼ اؿثؤؿ

 5داقث را زیؼ ٦ام ایـحگا٦ی ک٥ ةازدیغ کؼدیغ کغاـ ایـحگاق كیژگی +,از ٠یاف  )

٦ا ك  اكٝی٥ ةؼظی از ایـحگاق ة٨ًر ک٥ اقارق قغ ةعكی از ا٦غاؼ ای٢ ركیغاد ًؼاصی ٣٨١٣ ١٦اف

٦ا  ازظ٨د ٠عاًتاف در ةؼظ٨رد ةا ای٢ ایـحگاقك ؿ٤سف ٠یؽاف اؿحٛتاؿ ك ة٤گ ١ی ؿئآدار گاٝؼم دا

ةؼ ١٦ی٢ اؿاس ٦كث كیژگی ک٥ ٨١ْ٠الن ةایغ در ًؼاصی آدار جْا٠ٞی ك آ٨٠زش ٔیؼ رؿ١ی ، ة٨د

د٤٦غگاف  ك از پاؿط ٠غ ٣ُؼ ٚؼار گؼٗثركیغاد  م ای٦٢ا ایـحگاق ٨٠ردة٥ آ٧٣ا ج٨ز٥ کؼد در 

٣حایر صامٜ از جضٞیٜ  (اؿث ة٨٤یـ٤غرا داقح٥ ی٢ كیژگی ایـحگا٦ی ک٥ ةیكحؼ٣اـ ظ٨اؿح٥ قغ 

م٨رت ج٘نیٞی در  ٥ای٢ ٣حایر ة (ةاقغ ة٥ قؼح زیؼ ٠ی٦ا  ٦ام ایـحگاق ٦ا در ةاب كیژگی پؼؿك٤ا٥٠

 5آ٠غق اؿث 1,زغكؿ 
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 ٦ا از ٤٠ُؼ آ٨٠زش ٔیؼ رؿ١ی ٦ام ایـحگاق كیژگی ػ1,زغكؿ 
ؼـ
ؼگ
ؿ

 
غق
ک٤٤

 ٢جؼی

ف
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یؽ
٣گ
ةؼا

ی٢
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٢ 

ـٜ
ک
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ک٤٤

 ٢جؼی

غق
٨ز٣
آ٠

 
 ٢جؼی

 ٦ا ٣اـ ایـحگاق

 ٨٠الژ ٔار ,(1 /(3, -  ,(/ .(/, - -(3

فا٣ـا٦ا ك ةغف کا٣ی -(-, - - - -(3  ,(1 -(3  

 کا٣ـار٦ام ایؼاف .(/, - -(+, -(+, -(+,  -(-, -(3

 كاْٚیث ٠سازم - - /(+-  ,(1 -(3  -(3

 /), /),   /), - - 
ؿ٤گ ز١ِ ک٤یٟ ك 

ةگیؼیٟ ٗاؿ  

٦ام ؿ٤گی ةازم + - ,(/  - - ,(/ -(3  

 ٠یکؼكؿک٨  -(-, - /(+-  0(/-  -(-, .(1,

٦ا ك ٗـیٜ ؿ٤گ٨ارق .(1, + -(3  .(/,  ,(1 .(/,  

٦ا مغام ؿ٤گ ,(/ - -  ,(/   ,(1  

 ,-)- /), -  /), - ,/). 
-٦ا ك زغكؿ ؿ٤گ

ةیج٤اك  

 

 جؼی٢ آ٨٠ز٣غق

٦ا ة٥  د٤٦غق جؼی٢ ایـحگاق از ٣ُؼ پاؿط آ٨٠ز٣غق ،د٦غ ٣كاف ٠ی ٦,1ام زغكؿ  ک٥ دادق ٨ًر ١٦اف

کا٣ی  ، كدرمغ /,٠ْؼٗی کا٣ـار٦ام ایؼاف ك زغكؿ ج٤اكةی ةا  ،درمغ 1,جؼجیب کكٖ ٗـیٜ ةا 

 درمغ ة٨د( -,ك ةغف ا٣ـاف ك ٠یکؼكؿک٨  ةا 

 جؼی٢ ک٤٤غق کـٜ

اؿ اّالـ کؼد٣غ ک٥ از ؤگ٨یی ة٥ ای٢ ؿ ّغـ پاؿطد٤٦غگاف ةا  درمغ از پاؿط ,1، 1,زغكؿ  ًتٙ

درمغ از ةازدیغک٤٤غگاف ایـحگاق  3,ام كز٨د ٣غاقح٥ اؿث ك ةؼام  ک٤٤غق ٣ُؼ آ٧٣ا ایـحگاق کـٜ

 جؼی٢ ایـحگاق ة٨دق اؿث( ک٤٤غق ٔار کـٜ
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 ا٣گیؽجؼی٢ ٦یساف

ا٣ی درمغم د٦غ ک٥ ایـحگاق كاْٚیث ٠سازم ك ٠یکؼكؿک٨  ةا ٗؼاك ٣كاف ٠ی ٦,1ام زغكؿ  دادق

ك ٗـیٜ ةا  +,جؼی٢ ایـحگاق ك پؾ از آف کا٣ـار٦ام ایؼاف ةا ٗؼاكا٣ی درمغم  ا٣گیؽق ٦یساف +-

 ٦ام ةْغم ٚؼار دار٣غ( در ردق 3ٗؼاكا٣ی درمغ 

 جؼی٢ ٣ا٠ؼة٨ط

ك ة٥  غجؼی٢ ایـحگاق پاؿعی ٣غاد٣ ٣ا٠ؼة٨ط ة٥د٤٦غگاف  درمغ پاؿط 32د٦غ ک٥  ٣كاف ٠ی 1,زغكؿ 

درمغ ایـحگاق كاْٚیث  +,كز٨د ٣غاقح٥ اؿث ك ج٧٤ا ایـحگاق ٣ا٠ؼة٨ًی  ّتارجی از ٣ُؼ آ٧٣ا

 ا٣غ( جؼی٢ دا٣ـح٥ ٠سازم را ٣ا٠ؼة٨ط

 جؼی٢ ةعف ٝػت

درمغ  0-د٦غ ةؼام  ٣كاف ٠ی ٦,1ام زغكؿ  دادق ،جؼی٢ ایـحگاق ةعف در ٨٠رد ٝػت

از آف جؼی٢ ایـحگاق ة٨دق اؿث ك پؾ  ةعف ٝػت -,٠یکؼكؿک٨  ةا ٗؼاكا٣ی ،ةازدیغک٤٤غگاف

 درمغ در ردق ةْغم ٚؼار گؼٗح٥ اؿث( +,کا٣ـار٦ام ایؼاف ةا 

 جؼی٢ ٠ضح٨ا کٟ

در ٠ٛاةٜ ای٢ گؽی٥٤ ایـحگا٦ی را گاف د٤٦غ درمغ از پاؿط 12د٦غ ک٥  ٣كاف ٠ی 1,زغكؿ 

 /,ك ةؼام  ؿث٠ضح٨ا كز٨د ٣غاقح٥ ا ج٨اف گ٘ث از ٣ُؼ آ٧٣ا ایـحگاق کٟ ٠ی، پؾ ا٣غ ٠كعل ٣کؼدق

 (ا٣غ ٠ضح٨ا ة٨دق کٟ درمغ 3غگاف ایـحگاق ٔار ك پؾ از آف كاْٚیث ٠سازم ةا درمغ از ةازدیغک٤٤

 ةؼا٣گیؽجؼی٢ پؼؿف

درمغ از ةازدیغک٤٤غگاف  -,ؼام ة ایـحگاق کا٣ـار٦ام ایؼاف ك ٠یکؼكؿک٨  ،1,زغكؿ  ًتٙ

د٤٦غگاف ٣یؽ در ٠ٛاةٜ ای٢ گؽی٥٤  درمغ از پاؿط +/ا٣غ ك  ة٨دق٦ا  ایـحگاقةؼا٣گیؽجؼی٢  پؼؿف

 ٨٤٣قح٤غ( یپاؿع
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 جؼی٢ ک٤٤غق ؿؼگؼـ

 /,٠یکؼكؿک٨  ك ةؼام  از ةازدیغک٤٤غگاف، درمغ 1,د٦غ ةؼام  ٣كاف ٠ی ٦,1ام زغكؿ  دادق

 (ؿث٦ا ة٨دق ا ک٤٤غجؼی٢ ایـحگاق درمغ دیگؼ کكٖ ٗـیٜ ؿؼگؼـ

ة٥ در ٨١٣دار ٦ا  ٣اـ ایـحگاق٦ا# ة٥ م٨رت ٨١٣دار؛  ٦ام ایـحگاق $كیژگی ٦,1ام زغكؿ  دادق١٣ایف 

 (اؿثآ٠غق م٨رت اّغاد یک جا دق  ؼجیب ة٥ج

 
 

 ةؼام ة٧حؼ ةؼگؽار قغف ای٢ ركیغاد داریغ؟ یپیك٧٤اد٦ای

د٤٦غگاف اگؼچ٥ در کٜ ٣ـتث ة٥  د٦غ ک٥ ةیكحؼ پاؿط ٣كاف ٠ی ٦ام دادق قغق ة٥ ای٢ ؿؤاؿ پاؿط

 قی٨ق ةؼگؽارم یکاصـاس روایث داقح٤غ ك از  ة٥ آف ٠ك٨ٕؿ ة٨د٣غک٥ ٠غت ز٠ا٣یركیغاد ك 

٣غ د٣غ ك ةؼگؽارک٤٤غگاف را ٨٠رد ج١سیغ ك جك٨یٙ ٚؼار دادکؼةؼ٣ا٥٠ ١ّٞی ة٥ ای٢ م٨رت اؿحٛتاؿ 

 5غ٣ة٤غم قغ داقح٤غ ک٥ در چ٤غ ٠ض٨ر زیؼ ًت٦٥ٛام پیك٧٤ادا٠ا 
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اکذؼ ةازدیغک٤٤غگاف ٣ـتث ة٥  ًؼاصی ٠ضیٌی، ٗىاؿازم ك چیغ٠اف آدار5 ٠کاف ةؼگؽارم،  ( 

گؽارم ركیغاد ا٣حٛاد داقح٤غ ك پیك٧٤اد داد٣غ ٠کاف، ًؼاصی ٠ضیٌی ك ٗىاؿازم ٠ضٜ ةؼ

جؼ ك در  ثراص ركیغاد٦ادؿحؼؿی ة٥  م اؿح٘ادق ق٨د جاجؼ ٤٠اؿب م٦ا در آی٤غق از ٠کاف

١٦چ٤ی٢ ( ٠ْؼض دیغ ٨١ّـ ٠ؼدـ ةاقغ ك یا در ٠غارس ك ٗؼ٤٦گـؼا٦ا ةؼگؽار ق٨د

ف ٣ـتث ة٥ ًؼاصی ٠ضیٌی، ٗىاؿازم ٠ضٜ ةؼگؽارم ركیغاد ك ز٤ب ك ز٨ش ةعكیغ

 کیغ داقح٤غ(أةیكحؼ ة٥ آف ج

رؿا٣ی ك جتٞیٕات ا٣حٛاد  رؿا٣ی5 اکذؼ ةازیغک٤٤غگاف ٣ـتث ة٥ ز٤ت٥ اًالع جتٞیٕات ك اًالع (2

جؼم م٨رت ةگیؼد جا ٠عاًتاف ك  جؼ ك گـحؼدق زا٠ِرؿا٣ی  اًالعداقح٤غ ك ا٣حُار 

داقح٥ ٦ایی آگا٦ی یاٗح٥ ك ةح٨ا٤٣غ در آف صى٨ر  ٤٠غاف ةیكحؼم از چ٤ی٢ ةؼ٣ا٥٠ ّال٥ٚ

 ةاق٤غ(

جضؼؾ ك ٦یساف ةیكحؼ  ،٨ٌْ٠ؼ ة٥ ٨١ٞ٠س کؼدف، جْا٠ٞی ٦اًیٖ دیگؼ از پیك٧٤اد (3

 ٦ام ركیغاد ة٨د(  دادف ة٥ ةؼظی آدار ك ایـحگاق

 

 گیؼم ٣حیس٥

٠ض٨ر جؼكیر یییاٗح٥ ك دا٣ا ج٨ؿ٥ْ ٦٥ام دؿحیاةی ة٥ زا٠ْ ٥٘ٝؤ٨ًر ک٥ اقارق قغق یکی از ٠ ١٦اف

٦ا ك  ك درگیؼ کؼدف ك ة٥ ٠كارکث ًٞتیغف ٨١ّـ ٠ؼدـ در ةضخّٟٞ در ةی٢ اٚكار ٠عحٖٞ ٠ؼدـ 

ج٨اف از آف اؿح٘ادق کؼد  ک٥ ةؼام ای٢ ا٠ؼ ٧٠ٟ ٠ی ی٦ای ( از ز٥ٞ١ راقاؿث٦ام ١ّٞی  ثیْٗاٝ

ةا ای٢ « پؼؿیٟةیا زؿ٤گ ة»( ركیغاد اؿثةؼگؽارم ركیغاد٦ام ١ّٞی ةا ٨٠و٨ّات ٠كعل ١ّٞی 

٦ا ك ّٟٞ  ٣ـتث ة٥ ا١٦یث ك کارةؼد ؿ٤گایساد ّال٥ٚ ك صـاؿیث  ، كركیکؼد ك ٦غؼ

 ٣حایر ای٢ پژك٦ف ٣كاف از اؿحٛتاؿ ك روایث زیاد قغ كق٤اؿی ًؼاصی ك ازؼا  ز٠ی٢

ةؼام ةؼگؽارم ٦ؼچ٥ ةیكحؼ ك ة٧حؼ  م٥ٌٛ٣ ا٠یغای٢ ا٠ؼ ک٥  ركیغاد را داقث ازک٤٤غگاف  قؼکث

٦ام  ٥٘ٝؤام ١ّٞی ک٥ از ٠ ٥ة٥ زا٠ْ اؿث جا ةح٨اف گ٥٣٨ ركیغاد٦ا ةا ٨٠و٨ّات گ٣٨اگ٨ف ١ّٞی ای٢

 (اؿث، ةؼؿیٟیاٗح٥  ج٨ؿ٥ْ ةزا٠ْ ییزیؼة٤ا

از  )اؿحٛتاؿ اٗؼاد ك اٚكار ٠عحٖٞ ٠ؼدـ مق٤اظحی ای٢ پژك٦ف ة٥ ظ٨ةی گ٨یا ٦ام ز١ْیث یاٗح٥

از چ٤ی٢  )١٦ؼاق ٗؼز٣غا٣كاف ة٥ ٦ا ك كاٝغی٢ ظن٨ص ظا٨٣ادق ٦٥ام ؿ٤ی ك جضنیٞی ٠عحٖٞ ة گؼكق
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٦ام جؼكیر ّٟٞ  ق٤اؿی ْٗاٝیث ج٨ا٣غ در ٠تاصخ ٠عاًب ای٢ یاٗح٥ ٠ی ٦ام ١ّٞی اؿث ک٥ ركیغاد

٦ام آی٤غق ای٢ ٣کح٥ را در ٣ُؼ  در ًؼاصی ك ازؼام ةؼ٣ا٥٠ ك ةؼام ک٤كگؼاف آف ةـیار ٠٘یغ ةاقغ

زا٥ْ٠ ةا ؿ٨ٌح ؿ٤ی ك جضنیٞی ٠ح٘اكت  ٠ؼدـرا ةؼام ٨١ّـ  ی٦ام ٠عحٞ٘ داقح٥ ةاق٤غ ك ةؼ٣ا٥٠

 (ک٤٤غًؼاصی 

٦ام ١ّٞی ك جؼكیسی ا٣گیؽق قؼکث  از ٠تاصخ ةـیار ٧٠ٟ در ًؼاصی ةؼ٣ا١٦٥٠چ٤ی٢ یکی 

 ةد٤٦غگاف ا٣گیؽ درمغ پاؿط +1 دادک٥ ٣حایر ای٢ پژك٦ف ٣كاف اؿث ٠عاًتاف در ای٢ ركیغاد٦ا 

٦ام  ک٤سکاكم ك ؿؼگؼ٠ی در ردق ةا٣گیؽ ك امٞی قؼکث در ای٢ ركیغاد را یادگیؼم ٨٤ّاف کؼد٣غ

اؿث؛  ٦ام ١ّٞی ٤٠غم ٠ؼدـ ة٥ ةؼ٣ا٥٠ ٣٥یاز ك ّالٚ میر ة٥ ظ٨ةی گ٨یا( ای٢ ٣حاگؼٗثةْغم ٚؼار 

( ٌْٚان ًؼاصاف ک٤٤غاوا٥ٗ كاف یاد ةگیؼ٣غ ك ة٥ دا٣ف ك اًالّاج  ة٥ كاؿٌة آفک٥  ٦ایی ةؼ٣ا٥٠

٦ام ظ٨د ة٥ یادگیؼم ٠ح٘اكت  ركیغاد٦ام ١ّٞی ةایغ ای٢ ٣کح٥ را در ٣ُؼ داقح٥ ةاقغ ك در ًؼاصی

 ز٠اف ج٨ز٥ داقح٥ ةاق٤غ( ٨ًٟ٦ر  ة٥جضؼیک صؾ ک٤سکاكم ةازدیغک٤٤غگاف ١٦ؼاق ةا ؿؼگؼ٠ی ك 

در راة٥ٌ ةا ٦غؼ ركیغاد ک٥ ایساد ّال٥ٚ ك صـاؿیث ة٥ ا١٦یث ك کارةؼد ك اٗؽایف دا٣ف در 

٨٠ٗٙ ة٨دق  ٦غؼک٥ ای٢ ركیغاد در دؿحیاةی ة٥ ای٢  داد٦ا ة٨د ٣حایر پژك٦ف ٣كاف  ٨٠رد ؿ٤گ

٦ا  ٤٦غگاف اّالـ کؼد٣غ ک٥ ّال٥ٚ ك اًالّاجكاف در ٨٠رد ؿ٤گد درمغ پاؿط +2اؿث ك ةیف از 

 ( ٥ اؿثةْغ از ةازدیغ از ای٢ ركیغاد اٗؽایف یاٗح

ةعف ك ج٘ؼیضی ة٨دف، آ٨٠ز٣غق ك ک٤سکاكم ك  ک٤٤غق، ٝػت ٦ام ؿؼگؼـ در راة٥ٌ ةا كیژگی

ةیف  یتانجٛؼاؿث ٦ام آ٨٠زش ٔیؼ رؿ١ی  ٦ام ةؼ٣ا٥٠ ةؼا٣گیؽم ركیغاد ک٥ از ز٥ٞ١ كیژگی پؼؿف

 ة٥ ای٢ ا٠ؼ اذ٦اف داقح٤غ(د٤٦غگاف  درمغ از پاؿط +2از 

٦ا پؼؿیغق قغ یک  ا١ًی٤اف از مضث ك ؿٟٛ پاؿط ةؼاماالجی ک٥ در پؼؿك٤ا٥٠ ؤیکی دیگؼ از ؿ

 -4ک٤٤غق ة٨د ک٥  جاف جکؼارم ك ظـح٥ اؿ ٤٠٘ی ةا ٨٤ّاف چٛغر ركیغاد ةؼام ق١ا ك ١٦ؼا٦افؤؿ

ظ٨ةی  ک٤٤غق ة٨دق ك ة٥ ر ؿٌش ظیٞی کٟ ك کٟ جکؼارم ك ظـح٥ای٢ ركیغاد د غدرمغ اّالـ کؼد٣

ةیا »در ٨٠رد ركیغاد آ٧٣ا ك ٣ُؼات ٠ذتث  م دیگؼ پؼؿك٤ا٦٥٠ا پاؿط ةا پاؿط م ٠ٌاةٛث ای٢گ٨یا

 ة٨د(« پؼؿیٟزؿ٤گ ة

در ؿٌش زیاد ك ظیٞی زیاد ای٢ ركیغاد  غد٤٦غگاف اّالـ کؼد٣ درمغ از پاؿط -1ی٢ ةیف از ١٦٤چ

ةیف  ٦ام ١ّٞی کؼدق اؿث( ٦ا ك ؿایؼ ْٗاٝیث ة٥ ٠ٌا٥ْٝ ك یادگیؼم در ٨٠رد ؿ٤گ آ٧٣ا را جك٨یٙ
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در ؿٌش زیاد ك ظیٞی زیاد ج١ایٜ دار٣غ ٦ٟ ظ٨دقاف ك  ةیاف داقح٤غد٤٦غگاف  درمغ از پاؿط +3از 

ج٨ا٣غ ٥ٌٛ٣ ٨ٚت ك  ٠یك ای٢ ظ٨د  ک٤٤غی ركیغاد٦ایچ٤ی٢ ٦ٟ دیگؼاف را جك٨یٙ ة٥ قؼکث در 

جؼكیر ّٟٞ ك ج٨ؿ٥ْ  ةؼام٦ام  ٦ا ك ةؼگؽارم چ٤ی٢ ركیغاد جالش حؼ کؼدف چ٤ی٢ةیكاجکایی ةؼام 

 ١ّٞی در کك٨ر ةاقغ(

در راة٥ٌ ةا ٠ضح٨ام ركیغاد ك ٠یؽاف روایث ةازدیغک٤٤غگاف ك دؿحیاةی ة٥ ا٦غاؼ ةایغ ظاًؼ ٣كاف 

ؼ از روایث ةازدیغک٤٤غگاف ك دؿحیاةی ة٥ ا٦غا مکؼد ٣حایر صامٜ از ای٢ پژك٦ف ة٥ ظ٨ةی گ٨یا

ركیغاد اؿث( ای٢ ٣حایر ك جسؼةیات صامٜ از آف ک٥ ةعكی از آف ای٢ ةؼگؽارم  قپیف جْؼیٖ قغ

ؿازم ك  ٦ا، قتک٥ در ٠ـح٤غؿازم ْٗاٝیث ج٨ا٣غ ق٨د ٌْٚان ٠ی در ٚاٝب ای٢ ٨٣قح٥ ٤٠حكؼ ٠ی

جسؼةیات ك ٣حایر در  ای٢گػار ةاقغ ك ا٣حكار جأدیؼاٗؽایی ٠یاف ک٤كگؼاف جؼكیر ّٟٞ ةـیار  ٦ٟ

( در كاِٚ یکی از ا٦غاؼ ا٣حكار ظ٨ا٦غ ة٨د٦ا ٠ذ١ؼد١ؼ گ٥٣٨ ْٗاٝیث گـحؼش ك ة٧ت٨د کی٘یث ای٢

ف ّٟٞ از ةؼگؽارم چ٤ی٢ ركیغادم اة٥ زا٥ْ٠ ٠ؼكز رؿا٣ی ك ا٣حٛاؿ جسؼةیات ای٢ ٠ٛا٥ٝ ٣یؽ اًالع

م٨رت ج٘نیٞی در کحاةعا٥٣ ك  ٥ک٥ ٠ـح٤غات ٠ؼة٨ط ة٥ ًؼاصی ٠٨٧٘٠ی، ٠ضح٨ایی، ٠ضیٌی ةاؿث 

ةؼدارم  ج٨ا٤٣غ ز٧ث ة٧ؼق ٤٠غاف ٠ی ٥ةاقغ ك ّالٚ کؽ اؿ٤اد ٨٠زق ٠ٞی ٨ّٞـ ك ٤ٗاكرم ٨٠ز٨د ٠ی٠ؼ

 ةیكحؼ ة٥ آف ٠ؼاز٥ْ ک٤٤غ(

 ةؼام ًؼاصی ٦ا اًالّات آدار ك ایـحگاق آكرم در راة٥ٌ ةا ٦غؼ دیگؼ ای٢ پژك٦ف ک٥ ز١ِ

 ٚؼار گؼٗث، ٦ام آف ٨٠رد آز٨٠ف ةؼظی از ةعفك در ای٢ ركیغاد  اؿثگاٝؼم دائ١ی ؿ٤گ 

٥ٛ ٠ح٘اكت ئذا ادفد و٢١ ٣كاف٦ام ٠ذتث،  ٦ا از ٣ُؼ كیژگی پؼاک٤غگی ٗؼاكا٣ی ا٣حعاب ایـحگاق

 ةایغ ك ام٨الن ركیغاد٦ا٣غ ٦ام زیادم از ای٢ كیژگی ةؼظ٨ردار ایـحگاق داد٣كاف ، ةازدیغک٤٤غگاف

جؼی٢،  ٣ا٠ؼة٨ط ٦ام ٤٠٘ی از ز٥ٞ١ ( ١٦چ٤ی٢ در راة٥ٌ ةا كیژگی٦ایی داقح٥ ةاق٤غ چ٤ی٢ كیژگی

د٤٦غگاف ا٣حعاةی ةؼام آف ٣غاقح٤غ ك دك   ٦ا اگؼچ٥ جْغاد زیادم از پاؿط ٠ضح٨اجؼی٢ ایـحگاق کٟ

ة٨د٣غ  م دیگؼ٦ا م ةیكحؼی٢ ٗؼاكا٣ی در ةی٢ ایـحگاقاایـحگاق ٨٠الژ ٔار ك كاْٚیث ٠سازم دار

٠عحٖٞ ك جضٞیٜ  ٦ام ٨٦ق٤١غم ك درؾ ك ٧ٟٗ ٠عاًتاف در ارجتاط ةا ایـحگاق ازظ٨ةی ٣كاف  ة٥

 (گػارد ك اًالّات ارزق٤١غم را ةؼام ًؼاصاف گاٝؼم دائ١ی در اظحیار ٠ی اؿثآ٧٣ا 

آ٧٣ا ١٦چ٨ف ک٤كگؼاف م ٤٠غ ٤٠غم ك دٔغ٥ٔ ٥ّالٚة د٤٦غ د٤٦غگاف ٣كاف پاؿط ٦امجضٞیٜ پیك٧٤اد

 رؿا٣ی، ةؼگؽارم در جؼ جتٞیٕات ك اًالع ٦ام گـحؼدق ک٥ ةؼ اؿح٘ادق از ركشاؿث جؼكیر ّٟٞ 
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ظ٨ةی ٣كاف ٥ةای٢ داقح٤غ ك ٦ا جأکیغ ، جْا٠ٜ ك زػاب ٨١٣دف ةیكحؼ ركیغاد٤٠اؿب٦ام  ٠کاف

٦ام ٠ؼكزاف ّٟٞ  دٔغ٥ٔاٗؼاد ةیكحؼ، ٤٠غم  زػب ك ة٧ؼق ةؼام ٨٤ّاف ٠عاًب داد ک٥ آ٧٣ا ٦ٟ ة٥ ٠ی

 (را داقح٤غ

٥ ة٥ ةؼگؽارم زا٠ْ اقحیاؽك  ٦ا٣یاز مظ٨ةی گ٨یا در پایاف ةایغ اقارق کؼد ٣حایر ای٢ جضٛیٙ ة٥

٤٠غم  ٥از ًؼٗی ّالٚ اؿث ك ای٢در ةی٢ ٨١ّـ ٠ؼدـ  یركیغاد٦ام ١ّٞی ك جؼكیر گ٘ح١اف ١ّٞ

ّٟٞ را ٣كاف  ٥درگیؼ کؼدف ٗؼز٣غا٣كاف ة ٦٥ا ك كاٝغی٢ ة ظن٨ص ظا٨٣ادق ٥ة زا٥ْ٠اٚكار ٠عحٖٞ 

ؼگؽارم ة كیژق ة٦٥ام ٠عحٖٞ ة٥ ٠تاصخ جؼكیر ّٟٞ  ک٥ دكٝث ك ؿاز٠اف وؼكرت داردد٤٦غ ك  ٠ی

ةؼام  ای٢ ظ٨دك  م داقح٥ ةاق٤غا٦ح١اـ ةیكحؼةؼام ٨١ّـ ٠ؼدـ ٦ام ١ّٞی  ركیغاد٦ا ك ْٗاٝیث

ک٤٤غق  دٝگؼـک٤٤غ،  جالش ٠یؿ٨ؽ دادف زا٥ْ٠ ة٥ ؿ١ث ّٟٞ  ةؼامک٤كگؼاف ك ٠ؼكزاف ّٟٞ ک٥ 

 ظ٨ا٦غ ة٨د(

 

 ٤٠اةِ 

٨٠زش آ#( جتی٢ ٠ا٦یث ك وؼكرت درؾ ّا٥٠ از ّٟٞ، ,4.,ازاؽ، ز٦ؼا ك ١٦کاراف $ -

 (2,,)-.,#، مل 01$ /,، ٤٧٠غؿی ایؼاف

 (زٞغ دكـ ،ا٣حكارت ا٠یؼ کتیؼ 5، ج٧ؼافّٟٞ در جاریط ،#01.,ةؼ٣اؿ، زاف، $ -

٦ا،  ٦ا، ١٣ایف ا٣غازم ٠ؼکؽ ّٟٞ$ ١٣ایكگاق ركش5 راق )٠ؼکؽ ّٟٞ، دا٣ف ،#/4.,ةک، پٜ$ -
٢ کا١َی یؽدم، ( ٠حؼز5ٟ صـی٦ا، ةازاریاةی# ٦ام اکحكاٗی، ركیغاد٦ام كیژق، کارگاق اراة٥

 ( ((.٨٠زق ٠ٞی ٨ّٞـ ك ٤ٗاكرم ج(ا(ا5 ج٧ؼاف

، ؿیاؿث ّٟٞ ك ٤ٗاكرم ،جؼكیر ّٟٞ در زا٥ْ٠، یک ارزیاةی ٗٞـ٘ی ،#32.,پایا، ّٞی $ -

 (3-)0- ،مل#,$ ,

گؽارش از  ،ج٨ٝیغ ك دؿحؼؿی ١٦گا٣ی ة٥ دا٣ف ك اًالّات ،#/3.,*1*-,صؼم، ّتاس $ -

 (-,ص،٥٠ ایؼافاركز٣ ،ٗؼیاؿ ١٧ًاؿتی

 .کحاةغار 5ج٧ؼاف،كٗؼای٤غ٦اا٦ 5 ٣ُاـرؿا٣ی اًالع ،#30.,م،ّتاس$صؼ -
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را٦کار٦ام ارجٛاء كوْیث جؼكیر ّٟٞ در ایؼاف؛ یا ةؼرؿی  ،#+4.,صیغرم، آزادق $  -

رؿا٣ی  ق٤اؿی $٨ّٞـ کحاةغارم ك اًالع ٗن٤ٞا٥٠ دا٣ف ،دیغگاق ماصب ٣ُؼاف ك ٠ح٨ٝیاف
 ( ,/ ).-( مل 0,ؿاؿ چ٧ارـ، ق١ارق  (ك ٤ٗاكرم اًالّات#

#( ٠كارکث ٠ح٨ٝیاف در ص٨زق جؼكیر ّٟٞ ك +4.,زادق$ صیغرم، آزادق؛ ٠ض١غ صـی٢ -

ٗن٤ٞا٥٠ ٠ٌاْٝات  ،٦ا5 دیغگاق ماصت٤ُؼاف صٛیٛی ك ص٨ٛٚی ٤٠غم از ١ّٞکؼد آف روایث

 ( /4, ),2,( مل  -4ق١ارق  ،٠ٞی کحاةغارم ك ؿاز٠ا٣غ٦ی اًالّات

ؿازكکار ٠ٞی ، #,4.,٥ ٨٣قی٢ ٗؼد$صیغرم، آزادق؛٠ض١غ صـی٢ زادق،٣سال صؼیؼم،ٗا١ً -

ٗن٤ٞا٥٠ ؿیاؿث ّٟٞ ك  ،ؿازم گػارم ك پیادق جؼكیر ّٟٞ در ایؼاف؛ ةا ج١ؼکؽ ةؼ ؿیاؿث

 (3. )2,مل  ،.ؿاؿ چ٧ارـ، ق١ارق  ،٤ٗاكرم

 ،ركز٣ا٥٠ ایؼاف ،را٦تؼد٦ام ٠ٞی جؼكیر ّٟٞ ،#,3.,*.*-ی، ٔال٠ؼوا $ضذاکؼ ماٝ -

 (-.ص

ق١ارق  ،ر٦یاٗث ،یر ّٟٞ جا ج٨ٝیغ دؼكت از دا٣فاز جؼك ،#.3.,گٜ، ٠ض١غّٞی $ زٝ٘ی -

.. ) 

 ،٠یالدم -++-ةؼرؿی کار٣ا٥٠ پژك٦كی ایؼاف در ؿاؿ  ،#,3.,اکتؼ $ مت٨رم، ّٞی -

 (40)532 3-، ر٦یاٗث

 ٦5ام ٨٠ردم، ج٧ؼاف ٦ا ك ٥٣٨١٣ ٦ا، قاظل جؼكیر ّٟٞ؛ ركش#( 41.,ٚغی١ی، اکؼـ( $ -

 ا٣حكارات ٠ؼکؽ جضٛیٛات ؿیاؿث ١ّٞی کك٨ر(

٠حؼز5ٟ متا  ،٦ام جسؼةی $١ّٞی# کارآ٠غ کارةؼپـ٤غ5 ١٣ایكگاق ،#/4.,، زٖ $ک٤غم -

 ا٣حكارات ٨٠زق ٨ّٞـ ك ٤ٗاكرم( 5راؿحگارکؼی١ی، ج٧ؼاف

٠ؼکؽ  5ج٧ؼاف ،٠تا٣ی ٣ُؼم ٧ٟٗ ّا٥٠ از ّٟٞ در ایؼاف ،#31.,كماٝی، ٤٠ن٨ر ك دیگؼاف $ -

 (.),ج،گؽارش ًؼح پژك٦كی ،جضٛیٛات ؿیاؿث ١ّٞی کك٨ر، گؼكق جؼكیر ّٟٞ

 ،«ةپؼؿیٟةیا زِؿ٤گ »ؿ٤غ پژك٦كی گاٝؼم ؿ٤غ ك ركیغاد  ،#43.,صـی٤ی، ٠سیغ $ قاق -

ز٨٧١رم اؿال٠ی ٠ؼکؽ اؿ٤اد ٨٠زق ٠ٞی ٨ّٞـ ك ٤ٗاكرم 5کحاةعا٥٣ ك ج٧ؼاف ،٤٠حكؼ ٣كغق

 ایؼاف(
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