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 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،مسیروت یزیر همانرب و ایفارغج ،دشرا یسانشراک یوجشناد

 
 هديکچ
   رد زتمره .دتيآ     يتم باتسح هتب كتيتيلپوئژ يياهشرگن و كيژتارتساوئژ تابساحم رد ناهج طاقن نيرتساسح زا يكي سراف جيلخ    
  تخانتش اب هك تسا نآ رب يعس شهوژپ نيا رد .تسا هدش هتساك نآ تيمها زا هزورما يلو هدوب رادروخرب يناوارف قنور زا هتشذگ
       تتهج رد زتين و دوتش يياتسانش هرتيزج نتيا تالكشم ،دريگ رارق يسررب دروم هريزج نيا يرگشدرگ ياهناوت مهم هريزج نيارتشيب
  جيتل  خ رد عتقاو زتمره هريزج رضاح قيقحت رد ،ور نيا زا .دوش هئارا يياهراكهار هدودحم نيا رد يرگشدرگ تعنص هعسوت و دوبهب
   زا لتصاح ياته   هداد و ينادتيم تاتعلاطم زا  يرتيگ     هرتهب اتب يرگتشدرگ هعتسوت تهج يياهراكهار و هتفرگ رارق يسررب دروم سراف
  .تتفاي تسد ركذلا قوف فادها ققحت ياتسار رد هعلاطم دروم هقطنم دوجوم عضو زا لماك تخانش اب SWOT كينكت و هبحاصم
     هتك ،دتيدرگ نيتيعت يعوتنت اي يياضتقا يژتارتسا زمره هريزج رد يرگشدرگ هعسوت يارب يژتارتسا و دربهار نيرترث م و نيرتهب هك
          هتمه هتك متسيروتوئژ يرگتشدرگ و يتشزرو ت يلحاتس يرگتشدرگ هعتسوت سراف جيلخ ريازج يزاسلاعف تهج رد ام يلصا دربهار
  ياتهتيلاعف يارب دسانم تامدخ هئارا هارمه هب يرگشدرگ ياهاضف داجيا و دنشاب يم مسيروتوكا اي يعيبط يرگشدرگ ياه هخاشريز
 .ددرگ يم داهنشيپ يسانش نيمز يللملا نيب هاگشناد ثادحا و اه لاويتسف ،اه هراونشج يرازگرب هارمه هب هدش ركذ

  
 .SWOT لدم ،زمره ،هریزج ،یرگشدرگ هعسوت ،یزاسلاعف :یديلك تاملك
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 همدقم
     و لاًاعف شًاقن و هتًاشاد اهروًاشک داصتقا رد یصاخ هاگیاج یلخاد یرگشدرگ هژیوب یرگشدرگ میظع تعنص هزورما
  دًانک  یًام یزاب هعسوت هب ور یاهروشک رد صوصخب اهروشک یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا راتخاس ءاقترا رد یرثؤم
   اًاب یًاللملا نیب تالدابم لک 05% زا شیب ناهج رد تعنص نیا هک تسا نآ یایوگ یللملا نیب تالدابم مجح هکیروطب

 هدمع  بانم زا یکی تعنص نیا زا یشان یزرا یاهدمآرد اهروشک زا یضعب رد و ددرگ یم زاغآ یلخاد مسیروت نایرج
 .(1781 ،یجار) دوش یم بوسحم اهنآ نوزفا زور هعسوت و یلم داصتقا تیوقت تهج رد
  تًاخاونکی       و هدًاننک هتًاسخ یگدًانز زا رارًاف یاًاههار زا یًاکی کش نودب ،یرگشدرگ و رااگ و تشگ ،جرفت ،حیرفت
  هًامادا هدنیآ رد نانچمه ،یدرگناهج و رااگ و تشگ هعسوت هک دسر یم رظن هب ،ناوارف لیالد هب .دوش یم یقلت هرمزور
 نینس زا سپ یگدنز لوط شیازفا و  درم دمآرد شیازفا ،لیطعت یاهزور شیازفا :زا دنترابع نآ لیالد .تشاد دهاوخ
        ،ناًاهج تاًاطابترا و ییاًامیپاوه تعنًاص نوزًافا زور لًاماکت و هعًاسوت هک دسر یم رظن هب نینچمه ... و یگتسشنزاب
  هدوًامن  رًات   یًاسو   ار یًاللملا نیًاب یدرگناهج و مسیروت یامنرود تاطابترا و تاعالطا یروآ نف یلک روطب و تنرتنیا
 یا  هًاعلاطم .ددرگ هدیدپ نیا بولطمان یاه هبنج ندرک شومارف بجوم دیابن مسیروت دیاوف هب هجوت لاح ره رد .تسا
   اًاب تًاسا    هداد ناًاشن ،هًاتفرگ  اًاجنا هعسوت لاح رد یاهروشک رب مسیروت ریثأت دروم رد دحتم للم نامزاس طسوت هک
 یاه للخ بجوم ،دوش یم فلتخم یاهروشک نیب یگنهرف تالدابم و یداصتقا ییافوکش ثعاب مسیروت تعنص هکنیا
 .(5781 ،نوتگنیدا) ددرگ یم زین یتسیز طیحم و یعامتجا
  یلًاصا هزیگنا اب هطبار رد نارگشدرگ تساوخ اب نآ یریاپ قیبطت و اهتیلباق نوماریپ دوجوم تیعضو شجنس رب دیکأت
   یزاًاسلاعف هًاک یا    هًانوگ هًاب .دًانک یم لیهست ار هعسوت یارب یزیر همانرب دنور هک دروآ یم مهارف ار یرت یسب ،اهنآ رفس
       دادًاعت یباًای تًایفرظ ،یرگًاشدرگ هتًاسهآ دًاشر    نوًاماریپ ار رادًایاپ یرگًاشدرگ هعسوت ،یلصا یاه هنیمز رد دناوت یم
        ریاًاس اًاب یراًاکمه و طاًابترا یگنوًاگچ و یًالحم  درًام تکراشم ،یرگشدرگ هعسوت بسانم عون نییعت ،نارگشدرگ
 .(55 :5181 ،راسکاخ) دزاس صخشم یداصتقا یاه شخب
     درًاکیور اًاب اًاهنت (یًاعیبط  بانم قیقحت نیا رد هژیو روط هب) یرگشدرگ  بانم زا حیحص یرادرب هرهب هک تسا یهیدب

 هعسوت یعامتجا ،یداصتقا یاه هبنج هب هجوت دنمزاین دیدج یاهدرکیور زا یریگ هرهب اب و هدوبن یلمع یتظافح فرص
      راًانک رد طیًاحم زا هًانیهب یرادرًاب هرًاهب یارب یبسانم بوچراچ دناوت یم کیژتارتسا یزیر همانرب و دشاب یم زین رادیاپ
 .دیامن فیرعت نآ یطیحم تسیز یاه تیلباق ظفح
  یاًاه   تیدودًاحم و اًاه لیسناتپ تخانش هک بلطم نیا كرد و قوف دراوم نتفرگ رظن رد اب هدش یعس هلاقم نیا رد اال
   اًاب نیًانچمه .دشاب هتشاد هقطنم رد یرگشدرگ بسانم یزیر همانرب رب یا هدنزاس ریثأت دناوت یم زمره هریزج یرگشدرگ
        لدًام زا هدافتًاسا اًاب یرگًاشدرگ هعًاسوت تًاهج بًاسانم یژتارتسا ،یرگشدرگ یاه تیدودحم و اه لیسناتپ ییاسانش

SWOT ددرگ یم  هئارا ،دوش یم هقطنم هعسوت هب رجنم هک. 
    زا هدًامةا تًاسدب یاًاه       هداد و تاًاعالطا هًاب هًاجوتاب هًالحرم نًایا رد هًاک .تسا یلیلحت ًا  یفیصوت عون زا قیقحت نیا
      یًالک تیعًاضو و تامدًاخ ،تاًاناکما ،اًاه      هًابذاج یًاسررب هًاب ینادًایم تاًاعلاطم و یا  هًاناخباتک و یدانسا یاه یسررب
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    بًاسانم یزتارتًاسا نیًایعت و اه هتفای لیلحت و هیزجت یارب یدعب هلحرم رد و هدش هتخادرپ زمره هریزج رد یرگشدرگ
     طیًاحم یور هًاتفرگ تروًاص یاًاه  یًاسررب هب هجوت اب ادتبا  اسا نیا رب .تسا هدش هدافتسا SWOT یلیلحت لدم زا
   هًاب سپًاس و تفرگ رارق ییاسانش دروم اهدیدهت و اه تصرف ،فعض ،توق طاقن زا یتسرهف ،هقطنم یجراخ و یلخاد
     تًایاهن رد و دًایدرگ صخًاشم لًاماوع   نًایا زا  ادًاک ره هب یهد نزو ،ناسانشراک و نارظنبحاص زا یهاوخرظن هلیسو
     بًاسانم یژتارتًاسا ،دوًاجوم یاًاه تصرف و توق طاقن تسوقت و دیدهت و فعض طاقن لیلقت ای ندرک فرطرب تهج
     عوًاضوم اًاب طبترًام نارظنبحاًاص زا یدادعت ار قیقحت نیا رد هدش هعلاطم یرامآ هعماج تسا رکذ نایاش .دیدرگ هئارا
       و تیریدًام نامزاًاس  انًاشراک ،یرگًاشدرگ تًانواعم ،ناًاگزمره نات     ًاسا یًاگنهرف ثارًایم لکریدًام) زا مًاعا قیقحت
     ،هرًایزج رد رقتًاسم لًاک هرادا هدًانیامن ،زمره رادنامرف ،ناتسا ریازج نارمع ،یزاسرهش و نکسم لکریدم ،یزیر همانرب
     ،ناًاگزمره ناتًاسا تًاسیز طیًاحم لک ریدم ،،زمره سیدرپ یارس دنمرنه تیریدم ،مشق رادنامرف ،دازآ هاگشناد سیئر
 .دنهد یم لیکشت (.... و ناتسا تسیز طیحم ناسانشراک
 قیقحتدروم هقطنم یاه یگژیو
 15° 08 َن 10 "  اًات 15° 55 َن 01" نیب نامع یایرد زا  راف جیلخ یدورو لخدم رد ،زمره هگنت هناهد رد زمره هریزج
   رد هًاک نآ ییاًای    فارغج تًایعقوم تًالع هًاب ار هرًایزج نیا .تسا هدش  قاو یلامش ضرع 75° 50 َن 70" و یقرش لوط
      یًاشیجلا قوًاس رًاظن زا ار نآ هًاک تًاسا تیعقوم نیمه .دنناد یم  راف جیلخ دیلک ،دراد رارق زمره هگنت اب ترواجم
 .تسا هدرک رادروخرب یصاخ تمیها زا یناگرزابو

    هرًایزج هلًاصاف .ددرًاگ   یًام دودًاحم كرال و مشق ریازج هب برغ بونج زا ، ابعردنب هب قرش لامش زا زمره هریزج
    لًاحم اًات) كرال هرًایزج ات و رتمولیک 11 (ردنبرس لحم) مشق هریزج ات ،رتمولیک 11  ابعردنب ات (ردنب لحمزا) زمره
 .دشاب یمرتمولیک 11 زین (هلکسا
 155   هرًایزج یعاًافترا هطقن نیرتدنلب .تسا رتمولیک 5/5 روشک یلصا لحاس ات ریسم نیرتکیدزن رد هریزج نیا هلصاف
 .تسا رتم 411 زمره هریزجرد طسوتم عافترا نیاربانب ،تسا رفص ینحنم یعافترا هطقن نیرت نییاپ و رتم
  نآ تحاًاسم و 1 ات 5/7 نیب نآ گرزب رطق و 5/5 نآ کچوک رطق ،تسا یضیب لکش هب زمره هریزج :هریزج تحاسم
 .(1-5 :7181 ،زمره رهش نارمع و هعسوت حرط تاعلاطم) دشاب یم  برمرتمولیک 54 دودحرد
       یاًاهیرز  اًاصوصخ و اًابیز و فًایرظ  یانًاص دًایلوت زکرم یراگزور و ،دوب فورعم ناریا یالط كاخ هب زمره هریزج
      ،نتوًالیم و دوتًاس ناًاهج تورًاث نتًاشاد هب ار زمره ،یلاغترپ درونایرد و رعاش ،سنئوماک زیئول .تسا هدوب فاب تسد
   ار نآ یمیدًاق رهًاش و تورث هزاوآ ،ولوپوکرام و دیشک یم نایناهج رر هب ار نآ یاهرویز و تارهاوج ،یسیلگنا رعاش
      نآ نیًاگن زًامره دًاشاب یرتًاشگنا اًایندرگا»  :تًافگ ،یلاغترپ مجاهم رالاسایرد ،كرکوبلاد سنوفلآ و دنکفارد ناهج رد
 .(511 :1781 ،نایدیعس) «.تسا
 ل   ماًاش یًاتلود تارادا یاهارًاسنامهم و دیفس گنهن ریاپنامهم هب رصحنم ،زمره هریزج یتماقا تاناکما رضاح لاح رد
  دًاشاب   یًام هناًاشاک حرط بلاق رد یموب دارفا لزانم زا یدادعتو تارباخم ،بالضاف و بآ ،یرادنامرف ،یگنهرف ثاریم
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   زًامره یاًاه   یموًاب طًاسوت یتنس تخپ بلاق رد رتشیب نارگشدرگ هب ااغ و دشاب یم ناروتسر دقاف هریزج نیا نینچمه
 .(5181 ،ناگزمره یرگشدرگ و یتسد  یانص ،یگنهرف ثاریم لک هرادا) ددرگ یم هئارا

 
 زمره هریزج ییایفارلج تیعقوم -1 هشقن

 لگوگ : بنم

 SWOT كینکت
     هًاسیاقم یجراًاخ و یًالخاد لًاماوع هب طوبرم تاعالطا نآ هلیسو هب هک تسا یمهم یاهارزبا زا یکی ،swot سیرتام
    لودًاج کًای زا لکًاشتم swot   سیرتاًام .دوًامن هئارا ار نکمم یاه یژتارتسا عاونا ناوت یم نآ زا هدافتسا اب و دوش یم
 :زا دنترابع اه یژتارتسا نیا .دشاب یم یژتارتسا هتسد ك رگناشن نآ یحاون راهچزا کیره هک تسا یدعبود تاصتخم
 ؛توق طاقن یریگراک هب اب یطیحم یاه تصرف زا هدافتسا رثکادح یاهدربهار :(SO)1 یمجاهت یژتارتسا
     ،تًاسا هًاتفهن یًاطیحم یاًاه تیزم رد هک یا هوقلاب یاه تیزم زا هدافتسا یاهدربهار :(WO)1 هناراک هظفاحم یژتارتسا
 ؛دوجوم فعض طاقن ناربج یارب
 ؛تادیدهت اب ههجاوم زا یریگولج یارب توق طاقن زا هدافتسا یاهدربهار :(ST)5 یعونت ای یتباقر یژتارتسا
 :1181    ،یًانیما) فعًاض طاًاقن و اهدیدهت زا یشان یاهنایز ندناسر لقادح یارب ییاهدربهار :(WT)8یعفادت یژتارتسا
11). 
       جنًاپ  اًاجنا هًاب زاًاین نآ هًایهت یارًاب و تسا ققحم ینادیم یاهیسررب و تادهاشم رب یلصا هیکت سیرتام نیا هیهت رد
 :دشاب یم لیذ حرش هب هلحرم
 ؛نآ ندرک تسرهف و لماوع یسررب -

 ؛تسا کی ات رفص زا هدش تسرهف لماوع هب (بیرض) یهد نزو -

 هتفرگ رظنرد 5 و 1 هبتر ،اه فعضو 4 و 8 هبتر اهتوق تهج ،تسا حرطم راهچو کیددع نیب هبتر هک ،نداد هبتر -
 ؛دوش یم

 ؛دیآ تسدب ییاهن هرمن ات دوش یم برض طوبرم هبتر رد لماع ره (بیرض) نزو -

                                                           
1- Strength & Oportunity. 
2- Weaknesses & Oportunity. 
3 -Sttrenghth & Threaten. 
4 -Weaknesses & Threaten. 
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  دوًاش  یًام نییعت یجراخ و یلخاد لماوع یاه هرمن عومجم ،لماوع زا کی ره هب قلعتم ییاهن یاه هرمن عومجم زا -
 .(801 :0181 ،یعینص)

  یلاًاح رد ،دیآ یم دیدپ فادها هب لین یارب طیارش نیرتهب ،ینوریب یاه تصرف و یلخاد یاه توق دوجو تروص رد 
 اه توق ندرک رثکادح یلصا فده .دنک یم روهظ یبولطمان طیارش ینورد یاه فعض و ینوریب یاهدیدهت دوجو اب هک
 .(41 :5181 ،ایندیعس) تسا ینورد یاه فعض رب هبلغ و
 اه هتفای لیلحت و هیزجت
  رد و دوًاش یم یسررب دشاب ناریگ میمصت هجوت دروم هک رظن ره زا و فلتخم یاه هبنج زا هژورپ داعبا تآوس لدم رد
 هیزجت دروم هژورپ ره یاهتیدودحم و اه تصرف ،فعض طاقن و توق طاقن تآوس سیرتام رد .ددرگ یم جرد سیرتام
  لًاماوع نیا زا  ادک ره هب یهد نزو رما نیلوئسم و نارظن بحاص زا یجنسرظن هلیسوب سپس و دریگ یم رارق لیلحت و
      دًاع اًای ارًاجا هراًابرد هژورپ اب طبترم یاه تیعقاو زا رت لماک یهاگآ اب و دریگ یم  اجنا اهنآ لیلحت و هبساحم سپس و
 .دوش یم هئارا بسانم راکهار و یژتارتسا و یریگ میمصت نآ یارجا

 زمره (توق طاقن) یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام -1 لودج
 ییاهن هرمن هبتر نزو توق طاقن فیدر

1S 10/0 8 50/0 ینغ یگنهرف ثاریم و (... و اه یلاغترپ هعلق :دننام) یخیرات راثآ دوجو 
5S 51/0 4 50/0 (لاس درس لصف) لاس هام 5 رد عوبطم یاوه و بآ 
8S 51/0 4 80/0 ییایفارغج عونتم یاهزادنا مشچ و اهنآ ندوب رکب و یعیبط یاه طیحم عونت 
4S 51/0 4 80/0 یرگشدرگ یارب یا هرخص و بسانم لحاوس دوجو 
5S 80/0 8 10/0 زمره هگنت رد نآ ندش  قاو و زمره هریزج کیژتارتسا صاخ تیعقوم 
1S 51/0 4 80/0 زمره هریزج كاخ رد گنر عون 57 زا شیب عونت 
7S 10/0 8 50/0 هریزج لحاس رد اه تشپ كال یرااگ مخت و ییایرد نایزبآ دوجو عونت 
1S 10/0 4 50/0 یرگشدرگ هدافتسا تهج نیمز تیدودحم نادقف 
1S 10/0 4 50/0 هریزج یاه هاگتسیز رد یموب ناگدنرپ و تاناویح دوجو 
01S 80/0 8 10/0 ارح یاه لگنج دننام هقطنم صاخ یهایگ ششوپ دوجو 
11S 51/0 4 80/0 یمسیروتوئژ یاهتیلاعف یارب یسانش نیمز لاکشا عونت دوجو 
51S 80/0 8 10/0 ییایرد لقن و لمح ندوب ایهم 
81S 10/0 4 50/0 یتنس و یلحم ششوپ و گنهرف ، وسر و بادآ دوجو 
41S 80/0 8 10/0 هقطنم صاخ یتسد  یانص دوجو 
51S 10/0 4 50/0  راف جیلخ هقطنم رد  زال یتینما و یماظتنا یاهورین رارقتسا و دوجو 
11S 10/0 8 50/0 یرگشدرگ یزیر همانرب و یرااگ هیامرس تهج هقطنم ندوب دعتسم 
71S 51/0 4 80/0 گرزب یاهرهش یوهایه زا رود  ارآ یطیحم دوجو 
11S 10/0 8 80/0 هلاس ره هریزج كاخ یگنر عونت زا هدافتسا اب یکاخ شرف نیرتگرزب یحارط 
11S 10/0 8 50/0 هقطنم رد ناوج یناسنا یورین دوجو 
05S 10/0 4 50/0 زاون نامهم رایسب و  رگنوخ و هداس یلحم  درم دوجو 
15S 0/  10/0 هیاسمه یاهروشک هب یکیدزن 
55S 10/0 8 50/0 ررس كاخ هلمج زا ینغ نداعم دوجو 

85S 80/0 8 10/0 زاس دیراورم یاهفدص دوجو 

45S 80/0 8 10/0 یناریتشک طوطخ ریسم رد ندش  قاو 

55S 10/0 8 50/0 هدیشخب هریزج هب صاخ یزایتما هک بسانم تعسو 

15S 51/0 4 80/0 زمره رد الاب تینما دوجو 

75S 80/0 8 10/0 هریزج ندوب یکمن دبنگ 

S∑ 81/1 81 85/0 عومجم 

 قیقحت یاه هتفای : بنم
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 زمره (فعض طاقن) یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام -2 لودج
 ییاهن هرمن هبتر نزو فعض طاقن فیدر

1w 40/0 5 50/0 هاگدورف نادقف و ... و روانش لیبق زا بسانم یطابترا لیاسو دوبمک 

5w 40/0 5 50/0 تاغیلبت فعض 

8w 10/0 5 80/0 زمره رد بسانم ییاریاپ و یتماقا یاه ناکم دوبن 

4w 50/0 1 50/0 یتامدخ و ینامرد ،یتشادهب تالیهست دوبمک 

5w 10/0 5 80/0 یدبلاک و یطیحم یاه تخاسریز ندوب بسانمان 

1w 40/0 5 50/0 زمره رد یشزرو و یحیرفت تازیهجت و تاسیسأت دوبن 

7w 10/0 1 10/0 روشک یرهش گرزب زکارم و یتیعمج زکارم زا یرود 

1w 50/0 1 50/0 یرگشدرگ هنیمز رد طبترم یاه نامزاس یگنهامه  دع 

1w 40/0 5 50/0 یرگشدرگ یاه تیاس رد یهافر تاناکما لقادح دوبن 
01w 10/0 1 10/0 تیریدم رد تابث نادقف و یتیریدم فعض 

11w 50/0 5 10/0 یصصخت ینامرد تاناکما دوبمک و تشادهب حطس ندوب نییاپ 

51w 10/0 1 10/0 یراکیب لیلد هب ناناوج ترجاهم 

81w 50/0 5 50/0 زمره رد یرگشدرگ رما رد هدید شزومآ و صصختم یاهورین دوبمک 

41w 40/0 5 50/0 زمره رد یصوصخ و یتلود یرااگ هیامرس و یزیر همانرب فعض 

51w 10/0 5 80/0 ینیمزریز و یحطس بآ  بانم دوبمک 

11w 10/0 1 10/0 الاک قاچاق دننام یمسر ریغ لغاشم دوجو 

71w 40/0 5 50/0 نارگشدرگ یارب دمآ و تفر لکشم  اتیاهن و بسانم یدنبنامز و بسانم هلکسا دوجو  دع 

11w 50/0 5 10/0 هریزج رد یرگشدرگ ندوب یلصف 
11w 10/0 1 10/0 هریزج هب نارگشدرگ دورو زا یموب  درم لابقتسا  دع 

05w 40/0 5 50/0 (اهنآ تمرم و یزاسزاب) یخیرات یاه ناکم هب بسانم یگدیسر  دع 

15w 10/0 1 10/0 رگشدرگ گنهرف اب قباطت یارب یلحم گنهرف رییغت 

55w 50/0 5 10/0 یطابترا و یتارباخم یاه تخاسریز ندوب بسانمان 

85w 10/0 5 80/0 زمره رد بالضاف  فد متسیس نادقف 

45w 40/0 5 50/0 (هقطنم تسیز طیحم بیرخت) نارگشدرگ هیور یب دورو رثا رد یطیحم تسیز یاهدمایپ 

55w 40/0 5 50/0 هقطنم رد یشزومآ و یگنهرف فعض 

15w 40/0 5 50/0 زمره رد نارگشدرگ تیاده یارب روشورب و امنهار یاهولبات دوبن 

w∑ 51/0 44 74/0 عومجم 

 قیقحت یاه هتفای : بنم

 زمره رثؤم یلخاد لماوع سیرتام عومجم -8 لودج
 ییاهن هرمن هبتر نزو فعض و توق طاقن 

 57/5 781 1  عمج

 زمره (اه تصرف) یجراخ لماوع یبایزرا سیرتام -4 لودج
 ییاهن هرمن هبتر نزو اه تصرف فیدر

1O 51/0 8 40/0 یللملا نیب یاهرازاب هب یسرتسد ناکما 

5O 11/0 4 40/0 هقطنم یاهروشک یسانش نیمز یصصخت زکرم هب ندش لیدبت تیلباق 

8O 51/0 8 40/0 ییانبور و ییانبریز تاسیسأت رد یرااگ هیامرس ناکما 

4O 10/0 4 50/0 روشک و هقطنم یارب یزرا دمآرد داجیا و ییاز لاغتشا 

5O 10/0 8 50/0  راف جیلخ هزوح یاهروشک هب یکیدزن 

1O 10/0 8 50/0  راف جیلخ لحاوس هعسوت 

7O 10/0 8 50/0 یگنهرف تالدابم ناکما 
1O 11/0 4 40/0 بیقر قطانم رد یخیرات و یعیبط یاهزادنا مشچ و  بانم دوجو  دع 

1O 10/0 8 50/0 هیاسمه یاهروشک نیب ییاوه طوطخ داجیا 

01O 10/0 8 50/0 یرگشدرگ شخب رد یرااگ هیامرس و یزیر همانرب هب تلود هجوت شیازفا 

11O 11/0 4 40/0 هقطنم نیا رد یرااگ هیامرس یاه حرط نداد رارق تیولوا رد 

51O 10/0 8 50/0 زمره یکیدزن رد مشق یراجت دازآ هقطنم دوجو 

81O 11/0 4 40/0 یرگشدرگ یاه تیلاعف رد تکراشم ظاحل هب یتینما و یسایس یاهشنت ندش گنرمک 

41O 10/0 8 50/0 هقطنم یعیبط یاه لیسناتپ رب دیکأت اب یمسیروتوکا یناکم هب هریزج لیدبت ناکما و یتسیروتوکا یاهتیلاعف یارب دایز یاضاقت 

51O 11/0 4 40/0 زمره عونتم یاه كاخ و لاکشا عونت هب هجوت اب مسیروتوئژ هعسوت ناکما 

11O 10/0 8 50/0 (..و مشق و  ابعردنب دننام) زمره یکیدزن رد هبرجتاب و صصختم یاهورین دوجو 
71O 51/0 8 40/0 زمره هگنت رد نتفرگ رارق و هریزج نیا ترواجم رد  راف جیلخ یللملا نیب دازآ یاهبآ دوجو 

O∑ 57/1 75 05/0 عومجم 
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 زمره (اهدیدهت) یجراخ لماوع یبایزرا سیرتام -1 لودج
 ییاهن هرمن هبتر نزو اهدیدهت فیدر

1T 50/0 1 50/0 ناریا هیلع یناهج حطس رد یفنم تاغیلبت و یداصتقا میرحت 
5T 10/0 5 40/0 بیقر قطانم رد یبایرازاب یاهتیلاعف شرتسگ 
8T 40/0 1 40/0 بیقر یحیرفت قطانم ریاس هب ترفاسم هب نارگشدرگ لیامت شیازفا 
4T 40/0 1 40/0 یتلود و یصوصخ نارااگ هیامرس طسوت یرااگ هیامرس هب لیامت  دع 
5T 40/0 5 50/0 یرگشدرگ رما هب تلود یصیصخت هجدوب دوبمک 
1T 50/0 1 50/0 یرگشدرگ تاسیسأت و تازیهجت شرتسگ روظنم هب یتلود یاه نامزاس ندوبن وسمه 
7T 40/0 1 40/0 هقطنم رد رااگ هیامرس یبایرازاب و نارااگ هیامرس هب هقطنم یفرعم  دع 
1T 40/0 5 50/0 (یسایس یاه یمارآان) ناگیاسمه یماظن تامجاهت و تادیدهت رطخ 
1T 50/0 1 50/0 بیقر قطانم هب تبسن هقطنم نیا ندوب هتفاین هعسوت و  ورحم 

01T 
   بًاًایقر یًاًاحیرفت قطاًاًانم رد نارگًاًاشدرگ هًاب بوًاًالطم تالیهًاًاست و تامدًاًاخ هًاًائارا ناًاکما
 (... و  راف جیلخ هزوح یاهروشک)

40/0 5 10/0 

11T 10/0 5 40/0 بیقر قطانم ریاس فرط زا یا هقطنم و یلم نارگشدرگ باج و غیلبت 
51T 50/0 1 50/0 یللملا نیب نیناوق اب روشک دازآ قطانم نیناوق یگنهامهان 
81T 40/0 5 50/0 تدمدنلب همانرب کی هئارا رد یناوتان و یرگشدرگ یللملا نیب یاهرازاب هب رثؤم یبایتسد  دع 
41T 50/0 1 50/0 ینیمزرس هرکیپ هب لاصتا  دع 
51T 50/0 1 50/0 روشک یریگ میمصت یلصا زکارم و تختیاپ زا یرود 
11T 10/0 5 40/0 بیقر قطانم رد یوق یاه بایرازاب و هدید شزومآ یاهورین دوجو 
71T 40/0 1 40/0 زمره هب فلتخم طاقن زا نارگشدرگ تمیزع تهج بسانم تاناکما دوبن 

T∑ 57/0 45 05/0 عومجم 
 قیقحت یاه هتفای : بنم

 زمره رثؤم یجراخ لماوع سیرتام عومجم -0 لودج
 ییاهن هرمن هبتر نزو اهدیدهت و اه تصرف 

 44/5 11 1  عمج

 قیقحت یاه هتفای : بنم

 زمره هریزج یاهدیدهت و اه تصرف ،فعض ،توق طاقن لیلحت
   رد (یًالخاد) توًاق 75   دادًاعت زًامره هریزج رد .تسا هدش هداد ناشن 5 و 4 و 5 ،1 یاه لودج رد هک  یروطنامه 

  نًایا هب .تسا هدش ییاسانش (ینوریب) دیدهت 71 ربارب رد (ینوریب) تصرف 71 دادعت و (یلخاد) فعض هطقن 15 ربارب
   هًاقطنم رد اًاه تیدودحم ناونع هب دیدهت و فعض 84 و اه تیزم ناونع هب تصرف و توق هطقن 44 عومجم رد بیترت
  ناوًات   یًام یًالک لیلحت و یدنب  مج کی رد اال .تسا هدش ییاسانش یرگشدرگ هعسوت و شرتسگ تهج هعلاطم دروم
      ًافر تًاهج رد بًاسانم یاًاه  تًاسایس هئارا و یرگنزاب دنمزاین و هدوب الاب زمره هریزج یریاپ بیسآ هناتسآ هک تفگ
 .دشاب یم تصرف و توق طاقن زا هدافتسا اب اهدیدهت و اه فعض
 زمره هریزج رد بسانم دربهار و  یژتارتسا
 تاصتخم روحم  وس  بر رد هک ددرگ یم هدهاشم 1 رادومن قبطرب یجراخ و یلخاد لماوع سیرتام لودج هب هجوتاب
   تًاسا یرایًاسب یدیلک یاه توق یاراد هعلاطم دروم هقطنم .تسا عونت / ییاضتقا یژتارتسا هدنهد ناشن هک هدش  قاو
 هدافتسا دیاب یجراخ یاهدیدهت اب هلباقم یارب یلخاد یاه توق زا تیعضو نیا رد ،درب یم رسب ازدیدهت یطیحم رد اما
 .ددرگ
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   تًاهج رد یًانوریب یاهدیدهت ندومن فرطرب رب یعس ،ینورد توق طاقن رب دیکأت نمض (عونت) ییاضتقا یژتارتسا رد
 .دشاب یم هعلاطم دروم هقطنم یاه یرترب زا یرادرب هرهب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یجراخ و یلخاد لماوع عومجم یبایزرا -1 رادومن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كیژتارتسا یاه هنیزگ باختنا -2 رادومن
 (111 :0181،یراقفلاوذ و یدیشروخ) : بنم قیقحت یاه هتفای : بنم

 :(ST) یعونت /ییاضتقا یژتارتسا
   هًایاپرب و هدوب زکرمتم ینوریب یاهدیدهت و ینورد توق طاقن رب یشخب عونت رد لقادح ًا رثکادح رب ینتبم دربهار نیا
  هًاب  و توًاق طاقن ندناسر رثکادح هب نآ فده و دوش یم نیودت تادیدهت اب هلباقم یارب هقطنم یاهتوق زا نتفرگ هرهب

 :ددرگ یم هئارا هعلاطم دروم هقطنم رد ریز یاهراکهار اتسار نیا رد .تسا تادیدهت ندناسر لقادح
 ؛یرگشدرگ یشزومآ و یناسر عالطا تامدخ و یرگشدرگ تاعالطا هکبش هعسوت -1
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 و      یًالخاد حطًاس رد زًامره یرگًاشدرگ یاًاه تیلباق هرابرد اه هناسر رد یزاس هاگآ یاه تیلاعف و تاغیلبت تیوقت -5
 ؛یللملا نیب
 نمض ،تسا هفرص هب نورقم ،یژرنا فرصم ظاحل زا هکنیا رب هوالع هک یموب حلاصم و  رف اب ییاهنامتخاس داجیا -8
  یاتًاسار رد اتسور هعسوت) دننک ادیپ یرتشیب ییانشآ لحم یموب طیارش اب زین نارگشدرگ ،تعیبط  رف اب ندوب نوگمه
 ؛(یگنهرف و یناکم یشخب تیوه
 ؛نارگشدرگ اب دروخرب هوحن رد یلحم  درم شزومآ -4
 ؛یرگشدرگ فلتخم یاهنامزاس نیب یراکمه داجیا -5
      یًالحم  درًام لاغتًاشا نمًاض هًاک یموب و یگنهرف راثآ هاگشیامن ای رازاب زور ای یگتفه ،یلصف یاه هچرازاب داجیا -1
 ؛دش دهاوخ هقطنم یموب  یانص اب نارگشدرگ ییانشآ ثعاب
 ؛هقطنم یرگشدرگ هنیمز رد لاعف یاهورین و ناناوج هب یصصخت یاه شزومآ -7
 ؛دنک یم زین یژرنا دیلوت ،نآ یبیرخت رثا ندرک مک و اه هلابز تفایزاب یارب زاگویب شور زا هدافتسا -1
  دًامآرد بسک و هریزج ناوت زا بسانم یرادرب هرهب روظنم هب یلحاس یرگشدرگ و مسیروتوئژ شرتسگ و هعسوت -1
 ؛قطانم بیرخت زا یریگولج و
 ؛نانآ تیاضر بلج و نارگشدرگ شیازفا روظنم هب یرگشدرگ تامدخ و اه تیلاعف ،تاناکما عونت -01
       طیًاحم تًاظافح هًانیمز رد مًاه و نارگًاشدرگ هاًافر هنیمز رد ات باوختخت 001 زا رتمک اب یتماقا هعومجم داجیا -11
 ؛دشاب بسانم تسیز
    یتخاًاسریز و یًاطیحم یاًاه تیلباق و اهزاین اب بسانتم یح یرفت ًا یرگشدرگ تیاس کی ثادحا و یجنس ناکما -51
 ؛زمره هریزج
 ؛طیحم هب بیسآ لقادح لیلدب هریزج رود شدرگ یارب ینابداب یاه قیاق زا هدافتسا -81
 ؛ییایرد رایس یاهناروتسر داجیا -41
 ؛یرگشدرگ هعسوت روظنم هب دازآ هقطنم نامزاس اب یرگشدرگ فلتخم یاهنامزاس نیب یراکمه داجیا -51
 ؛هک تروص نیدب یرگشدرگ یاه تیلاعف یارب اهاضف حیحص یبای ناکم -11
  نًایا هب نارگشدرگ دورو یمیرح داجیا اب تساه تشپ كال یرااگ مخت ناکم هک هریزج یقرش بونج تهج رد -
 .دسرن اه تشپ كال هب یبیسآ هک درک نییعت صخشم یریسم رد هدش لرتنک تروص هب ار هدودحم

   اًاب دًاشاب    یًام رًایبج و ناگدًانرپ هاگتسیز هک تسا تسیز طیحم یظافحتسا هزوح تحت هک هریزج قرش تمسق -
 ؛مینک لرتنک ار نارگشدرگ دورو یمیرح داجیا

    هًاکنیا لیلدًاب ،ددرًاگ یم داهنشیپ هریزج یبرغ بونج و برغ تمسق رد یصاوغ و ینار قیاق دننام ییاه شزرو -
  و دًانک یم دراو بیسآ ،دنوش یم بوسحم یلحاس  اسح یاه هاگتسیز ءزج هک یناجرم یاه گنسبآ هب اه تیلاعف نیا
    بوًانج تمًاسق رد هرًایزج بلاغ داب هکنیا هب هجوتاب نیاربانب ،دنریگ یم رارق هیاس و داب فلاخم تمسق رد اه گنسبآ
 ؛دنوش یم ینیب شیپ یبرغ تمسق رد یشزرو یاهاضف نیا فهدش  قاو یبرغ
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 اب ییانشآ و یموب دارفا اب نارگشدرگ لماعت تهج رد ،نارگشدرگ ییامنهار نمض هک یموب یاهامنهار زا هدافتسا -71
 ؛دشاب هتشاد ییازسب شقن دناوت یم زین نانآ گنهرف
    هرًایزج هًاب رًاتکیدزن و  رًات  تًاحار یسرتسد یارب  ابع ردنب قرش هبلا یهتنم رد لقتسم یسرتسد هلکسا ثادحا -11
 ؛زمره
 ؛نارگشدرگ اب دروخرب هوحن رد یلحم  درم شزومآ -11
  لاًاح شیاسآ تهج وردنت یاه قیاق یاج هب ییایرد یاه  وبوتا ینیزگیاج) ییایرد لقن و لمح لیاسو هعسوت -11
 ؛بسانم هلکسا تخاس و (نارگشدرگ
  و یلاًام تالیهست نیمأت و یلحم لکش هب ییاریاپ و یتماقا یاه ناکم ندرک مهارف رد یلحم  درم نداد تکراشم -05
 .نانآ یارب ...
      و طیًاحم رد راًاتفر یگنوًاگپ یارًاب  زال تاًاکن رکدت و هقطنم یاه لیسناتپ یفرعم تهج  زال یاهروشورب هیهت -15
 ؛یرگشدرگ یاه ناکم
  نیرًات   هاًاتوک هًاب هجوت اب) زمره هریزج هب  ابعردنب یقرش لامش رد وروس لحاس زا بسانم و ریگمشچ یربعم داجیا  -55
 .(یا هشیش لنوت و لپ ،هلکسا زا یقیفلت و ییایرد دم و رزج ،هلصاف
 یاه هورگ رد نارگشدرگ دیدزاب و زمره هریزج یخیرات و یگنهرف ،یعیبط یرگشدرگ یاه هبذاج زا یا هشقن هیهت -85
 .ددرگن مهارف هاگتسیز رد یناسر بیسآ و بیرخت تابجوم ات هقطنم زا یرفن 05-01 کچوک
 یریگ هجیتن
  یژتارتًاسا و یزیر همانرب هک تفرگ هجیتن ناوت یم هلصاح جیاتن و هدش  اجنا تاعلاطم و ینادیم یاه یسررب هب هجوتاب
    هًالمج زا فًالتخم تامدًاخ و تاناکما  یزوت و یرگشدرگ هعسوت و  راف جیلخ ریازج یزاسلاعف تهج رد یبسانم
    هدًاش  اًاجنا یاًاه یسررب و جیاتن نیا هب تیانع اب نیاربانب .درادن دوجو هقطنم نیا رد یرگشدرگ تالیهست و تامدخ
   کیژتارتًاسا یزًایر     هًامانرب هًاک تًافگ ناوًات یم یجراخ یاهدیدهت و اه تصرف و یلخاد فعض و توق طاقن دروم رد
   رد یرگًاشدرگ هعًاسوت هجیتن رد و  راف جیلخ ریازج یزاسلاعف یارب یبسانم شور دناوت یم SWOT لیلحت هلیسوب

 .دشاب زمره هریزج
       ناًاشن یجراًاخ و یًالخاد رثؤًام لًاماوع یدًانب  هًابتر هب هجوتاب اهدیدهت و اه تصرف ،فعض ،توق طاقن جیاتن یسررب
 :هک دهد یم
  و بًاسانم لحاوس دوجو ،رکب و یعیبط یاه  طیحم عونت دننام یلماوع هدش هعلاطم هقطنم رد توق طاقن نیب رد ًا فلا

   یاًانغ ،اًاه    تًاشپ كال یرااًاگ مًاخت و تاناویح و نایزبآ عونت ،هریزج كاخ رد گنر عون 57 زا شیب عونت ،یا هرخص
  لاًاس درس لصف رد عوبطم یاوه زا یرادروخرب ،یگنهرف و یخیرات و یتسیروتوئژ یاه هبذاج دوجو ،هقطنم یگنهرف
    هًاب هًاک دًایآ   یًام باًاسح هب یرگشدرگ هعسوت تهج هعلاطم دروم هقطنم یاه تیزم نیرتمهم ناونع هب ... و شمارآ و
 .دوش یم دیکأت (مسیروتوئژ و مسیروتوکا) یعیبط یرگشدرگ هعسوت رب لماوع نیا زا هنیهب هدافتسا روظنم
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   یتماًاقا تازیهجت نینچمه و تالیهست ندوب بسانمان فعض طاقن نیب رد ،هدمآ تسدب جیاتن هب هجوتاب نینچمه ًا ب
   و یًاعیبط یاًاه هبذاج ندوب هتخانشان و یعونصم یاه هبذاج دوبن و امنهار یاهولبات و یتشادهب و یتامدخ و یهافر و
   تًایولوا رد نیًانچمه هلابز و بالضاف  فد متسیس نادقف و یندیماشآ بآ دوبمک ،یلم حطس رد زمره هریزج یخیرات
        هعًاسوت  ًاناوم ناوًانع هًاب دراوًام نًایا یًاصوصخ و یتلود یاه شخب و یلحم  درم تکراشم اب هنیمز نیا رد هک هدوب
 .دوش فرطرب دیاب یرگشدرگ
   یًاسرتسد و زًامره حطس رد مسیروتوئژ هعسوت یارب اضاقت دوجو یعیبط مسیروت هعسوت هفلؤم ،اه  تصرف  نیب زا ًا ج
  ناوًات   یًام هدًاش هئارا یاهراکهار هب هجوتاب هک دنا هدش هتخانش اه نیرتمهم ناونع هب فارطا قطانم بولطم تامدخ هب

 .دروآ لمع هب زمره رد یعیبط یرگشدرگ هعسوت تهج رد دراوم نیا زا ار هدافتسا رثکادح
      و تالکًاشم هًاب یرگًاشدرگ نیلوئًاسم هًاجوت  دع و مسیروت هعسوت یزیر همانرب هب هجوت  دع زین اهدیدهت نیب زا ًاد
      یاًاهراکهار راًاثآ نًایا شهاًاک روًاظنم هب هک دوش یم ناونع یجراخ یاهدیدهت  نیرتمهم ناونع هب هقطنم یاه لیسناتپ
 .ددرگ یم هئارا یعفادت
        یاهدًایدهت اًاب نکیًال تًاسا یرایًاسب یدًایلک یاًاه  توًاق یاراد زمره هریزج هدش رکذ لماو ع  یمج هب هجوت اب ًا ًاه
 یاه تصرف زا یریگ هرهب رب یعس ،دوجوم ینورد توق طاقن رب دیکأت نمض تیعضو نیا رد .دشاب یم هجاوم یا هدمع
  دًایاب دراو    ًام ریاًاس رد تدًامدنلب یاًاه  تًاصرف نتخاس یارب و هعلاطم دروم هقطنم فعض طاقن  فر تهج رد ینوریب
 .تسا هعلاطم دروم هقطنم یارب راکهار نیرتهب یعونت یژتارتسا هجیتن رد دوش هدافتسا
      هًاجیتن رد و هًاعلاطم دروًام هًاقطنم یتیعقوًام یاه هبنج همه زا یا هنماد لیلحت و هیزجت ،SWOT لدم رد یدیلک هطقن
   تًافگ ناوًات   یًام لًاک رد هدش هتفگ بلاطم هب هجوتاب  اتجیتن .تسا دربهار باختنا یارب یدیفم بوچراهچ هدننک مهارف
 هتشاد زمره  درم یگدنز رد یتبثم شقن و دوش هریزج یزاسلاعف ثعاب دهاوخب هعلاطم دروم هقطنم رد یرگشدرگ رگا
        ،یًالحم هًاعماج تکراًاشم هعًاسوت ،یًاعیبط یرگًاشدرگ تیریدًام ،صخشم یاهراکهار هعسوت و نییعت دنمزاین .دشاب
   ،زًامره هرًایزج یرگشدرگ هعسوت همانرب نینچمه .تسا هنانیب  قاو یزیر همانرب و رادیاپ یبایرازاب ،مکحم و  طاق نیناوق
       و یرگًاشدرگ هدًاکهد کًای داًاجیا ،هرًایزج رد یرگًاشدرگریغ یربراک عون ره زا تعنامم :لماش یعونت دربهار هب هجوت اب
   نیًانچمه مًاسیروت         وئژ و یًاشزرو ًا ییاًایرد یرگًاشدرگ یارًاب بًاسانم یاهاًاضف داًاجیا و یشزرو ًا یحیرفت یاه متجم
 .تسا یلاغترپ یاهداهن ای تلود کمک هب زمره هعلق هلمج زا یخیرات راثآ تمرم و یهدناماس
 اهداهنشیپ
 ریز تامادقا ،یرگشدرگ هعسوت تهج رد زمره هریزج یزاسلاعف یارب دوش یم داهنشیپ ،هدش  اجنا تاقیقحت  اسارب
 :دریاپ  اجنا
 ؛هریزج زاین دروم یاهتخاسریز نیمأت یارب یزیر همانرب -

 ؛یرااگ هیامرس تهج یصوصخ شخب نارااگ هیامرس زا تیامح -
 ؛هریزج رد یناسر عالطا و ینامرد ،یتنرتنیا تامدخ لیبق زا یتامدخ و تالیهست هئارا روظنمب یزیر همانرب -
 ؛هوقلاب تیولوا زئاح یحاون هعسوت یتایلمع ًا یراتخاس ًا یدربهار حرط ةیهت -
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 ؛هریزج رد یلم یاه شیامه یرازگرب -
     ود یاهتًاسشن یرازًاگرب قًایرط زا هرًایزج یرگشدرگ شخب رد لاعف یصوصخ شخب و یتلود شخب تاطابترا تیوقت -
 ؛یصوصخ شخب یاه تیلاعف ةعسوت هب یکناب تالیهست و تارابتعا صیصخت و هفرط

 ؛زمره هریزج رد یسانش نیمز یللملا نیب هاگشناد یزادنا هار -

 ؛هریزج رد یسانش نیمز هزوم ثادحا -
 ؛هریزج صاخ یاهزاین  اسا رب یرگشدرگ یاهتیلاعف رد لغاش یناسنا یورین شزومآ -
 ؛هریزج رد نردم تاناکما اب و یموب  الماک یرامعم  اسا رب کچوک یاههاگتماقا ثادحا -

 ؛هریزج رد ناوناب ژالپ ثادحا -
    یارًاب ناًانآ هًاب تالیه  ًاست یاًاطعا و   ؛هرًایزج رد تاغوًاس یاههاگشورف و اهیشورف ینیریش ،اهناروتسر سیسأت هب کمک -
 ؛هریزج رد یراگدنام
    میًاظنت و هرًایزج یرگًاشدرگ یاه هبذاج و قطانم رد یرگشدرگ یاهتیلاعف یطیحم تسیز تارثا یسررب تاعلاطم نیودت -
 ؛تبثم تارثا تیوقت و یفنم تارثا لیدعت یاهراکهار
   یرگًاشدرگ یاًاه  هًابذاج و قط   اًانم رد یرگًاشدرگ یاهتیلاعف یداصتقا و یگنهرف ًا یعامتجا تارثا یسررب حرط نیودت -
 ؛تبثم تارثا تیوقت و یفنم تارثا لیدعت یاهراکهار میظنت و یحاون
 ؛هریزج رد یریاپرگشدرگ گنهرف حطس ءاقترا و دوبهب یارب یزیر همانرب -
 ؛هریزج رد یلحم یلاها طسوت یرگشدرگ یتکراشم ةعسوت یزیر همانرب -
 ؛رادیاپ ةعسوت فده اب یعیبط یرگشدرگ یاه هنهپ زا یخرب یزاس هریخذ و ظفح -

 .دننک یم رفس هریزج نیا هب هک یلخاد نارگشدرگ یارب رفس تالیهست هئارا -

 عبانم
     نامزاًاس رًاشن ،نارًاهت ، رًاهک لیعامسا همجرت ،یدرگناهج تعنص و یحیرفت یاه تیلاعف ،یژولوکا :مسیروتوکا ،4781 ، ا .یج نوتگنیدا

 .تسیز طیحم تظافح

 .یمالسا دازآ هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،ایفارغج رد نآ شقن و مسیروت ،1181 ،نیمیس ،ناغمرا

 .تمس تاراشتنا ،نارهت ،یرگشدرگ تعنص یزیر همانرب ینابم ،1181 ،میحر ،یردیح

 تسیز طیحم لک هرادا ،یسوموبا هریزج نوماریپ یناجرم یاه گنسبآ تظافح و تیمها لیالد ،1181 ،نیشفا ،یرگسع و تکوش ،یردیح
 .ناگزمره

 .تمس رشن ،متفه پاچ ،یناسنا  ولع رد قیقحت شور رب یا همدقم ،1181 ،اضردمحم این ظفاح

      رد یدرگناًاهج هعًاسوت هًامانرب و اهتًاسایس یًاسررب تالاقم هعومجم ،رادیاپ یرگشدرگ هعسوت رد یزیر همانرب شقن ،5181 ،یلع ،راسکاخ
 .یئابطابط همالع هاگشناد ،نارهت ،ناریا یمالسا یروهمج

 .نابزرم تاراشتنا ،لوا پاچ ،یربهر و تیریدم یاه یروئت ،0181،نیسح ،یراقفلاوذ و  ابع ،یدیشروخ
 .یتحایس تاعلاطم و تاقیقحت زکرم رشن ، ود پاچ ،یدرگناهج و یدرگناریا تعنص هعسوت هب یبایهار ،1781 ،اضر یجار

  تاًاعلاطم و تاقیقحت زکرم ،(مسیروتوکا) یطیحم تسیز یدرگناهج ای یدرگ تعیبط  وهفم هرابرد یراتسج ،0181 ،مسیروتوکا نامزاس
 .یدرگناهج و یدرگناریا

 ."تالیش  یانص تیروحم اب" زمره هریزج یتعنص هعسوت یتامدقم دنس ،7181 ،ناگزمره نداعم و  یانص نامزاس
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 .نارهت ،41 هرامش ،یرهش تیریدم همانلصف ،یرهش تیریدم و یزیر همانرب کیژتارتسا تشرس ،5181 ،دمحا ،ایندیعس

     دًاحاو دازآ هاگًاشناد ،دًاشرا یًاسانشراک همان نایاپ ،دنوامد رات هچایرد ات رانچ یاتسور یرگشدرگ روحم یهدناماس ،0181 ،هنارت ،یعینص
 .یناسنا  ولع و تایبدا هدکشناد ،زکرم نارهت

    یروًاهمج رادًایاپ هعًاسو ت فادًاها یاتسار ردزمره هریزج یرگشدرگ هعسوت یزیر همانرب ،5181 ،اضردمحم ،رف بوبحم و رفعج ،یمیرک
 .18-18 صص ،8 هرامش ، وس لاس ،هدنیآ زادنا مشچو یرگشدرگ همانلصف ،ناریا یمالسا

    یتًاسد  یانًاص و یرگًاشدرگ ،یگنهرف ثاریم نامزاس ،زمره یرگشدرگ هنومن هقطنم تاعلاطم ،1181 ،ناراکمه و ناژور رواشم نیسدنهم
 .ناگزمره ناتسا

     یاًایرد و  راًاف جیًالخ هیًاشاح یبونج یاه ناتسا رد یبآ یاه شزرو تیعضو ،1181 ،همطاف ،روپ مساق و دازرف ،یروفغ و راشفا ،رورنه
 .لوا دلج ، راف هشیمه جیلخ شیامه نیمجنپ هدیزگرب تالاقم ،نامع

 

 
 


