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 تعِذ ًاهَ اصالت پایاى ًاهَ کارضٌاسی ارضذ 

ٟ        فؽظ٠ٓ پٛؼقجؿٞ ا٠ٕدبٔت                   ظأم آِٛضزهٗ ِمٓهٙ ربؼنٕبقهٟ اؼنهع ٔبپ١ٛقهزٗ ثهٗ نهّبؼٖ ظأههد٠ٛ

اؾ  پب٠بْ ٔبِهٗ ضهٛظ رسهذ     35/70/23رٗ ظؼ ربؼ٠ص اْالٚبد  ٞفٕبٚؼ ٠ؽ٠ذِع ظؼ ؼنزٗ 257305039

ٞ      ب٠ٟ ٚؼرجهٗ ثٕهعٞ ِٛأهٙ نهؽرذ    نٕبق ٕٚٛاْ" ٘هبٞ  ٘هبٞ ظأهم ث١ٕهبْ ظؼردهبؼٞ قهبؾٞ رژٌٕٛهٛ 

ٗ  31" ثهب ركهت ّٔهؽٖ    ٘بٞ ظأم ث١ٕهبْ اقهزبْ رٙهؽاْ    ٖٔٛٙٛؼ)ِٓبٌٛٗ ِٛؼظٞ:نؽرذ ٟ  ٚ ظؼخه                   ٚهبٌ

 نَٛ:  ظفب٘ ّٔٛظٖ اَ ثع٠ٕٛق١ٍٗ ِزٛٙع ِٟ

دبٔهت ثهٛظٖ ٚ ظؼ ِهٛاؼظٞ رهٗ اؾ     ا٠ٓ پب٠بْ ٔبِٗ زبيً رسم١ك ٚ پژٚ٘م أدهبَ نهعٖ رٛقهّ ا٠ٕ    -3

ظقزبٚؼظ٘بٞ ٍّٟٚ ٚ پژٚ٘هٟ ظ٠گؽاْ )اُٚ اؾ پب٠بْ ٔبِٗ، رزبة، ِمبٌٗ ٚ...  اقزفبظٖ ّٔٛظٖ اَ، ِٓبثك 

َٛاثّ ٚ ؼ٠ٚٗ ٘بٞ ِٛخٛظ، ٔبَ ِٕجٙ ِٛؼظ اقزفبظٖ ٚ قب٠ؽ ِهطًبد آْ ؼا ظؼ فٙؽقذ غرؽ ٚ ظؼج 

 اَ.رؽظٖ

ک رس١ًٍٟ )ُ٘ قهٓر، پهب١٠ٓ رهؽ ٠هب ثهب رؽ   ظؼ قهب٠ؽ       ا٠ٓ پب٠بْ ٔبِٗ لجاًل ثؽاٞ ظؼ٠بفذ ١٘چ ِعؼ -5

 ظأهگب٘ٙب ٚ ِٛقكبد آِٛؾل ٚبٌٟ اؼائٗ ٔهعٖ اقذ.

چٕبٔچٗ ثٛع اؾ فؽاغذ اؾرس١ًً، لًع اقزفبظٖ ٚ ٘ؽ گٛٔٗ ثٙؽٖ ثؽظاؼٞ اُٚ اؾ چهب  رزهبة، تجهذ     -5

ِؽثْٛهٗ ؼا  اضزؽا٘ ٚ .... اؾ ا٠ٓ پب٠بْ ٔبِٗ ظانزٗ ثبنُ، اؾ زٛؾٖ ِٛبٚٔذ پژٚ٘هٟ ٚازهع ِدٛؾ٘هبٞ   

 اضػ ّٔب٠ُ.

چٕبٔچٗ ظؼ ٘ؽ ِمٓٙ ؾِبٟٔ ضالف ِٛاؼظ فٛق تبثذ نٛظ، ٚٛالهت ٔبنهٟ اؾ آْ ؼا ثیهػ٠ؽَ ٚ ٚازهع      -9

ظأهگبٟ٘ ِدبؾ اقذ ثب ا٠ٕدبٔت ِٓبثك َٛاثّ ٚ ِمؽؼاد ؼفزبؼ ّٔٛظٖ ٚ ظؼ يٛؼد اثٓبي ِهعؼک  

 رس١ًٍٟ اَ ١٘چگٛٔٗ اظٚب٠ٟ ٔطٛاُ٘ ظانذ.

 

          فردین پورسبسینام و نام خانوادگی:                                     

 تاریخ و امضاء                                                                        
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صفادشتمعاونت ژپوهص وفه آوری واحد   

 بىام خدا 

 منشىر اخالق ژپوهص

 

ست  وند سبحان وااقتعد هب ایه هک عالم محضرخدا گاي دااگشني رداعتالی فرهنگ وتمدن بشری با یاری از خدا ، مادانشجىیان واعضاء وهمىاري انظر رباعمال انسان و هب منظىر پاش داشت مقام بلىد دانص و ژپوهص و نظر هب اهمیت جای

 آن تخطی وکنیم: هیأت علمی واحداهی دااگشني آزاد اسالمی متعهد می گردیم اصىل زری را ردانجام فعالیت اهی ژپوهشی مد نظر قراردادي واز

 و افداری هب آن ودوری ازرهگىهن پنهان سازی حقیقتو اصل حقیقت دىیی: تالش ردراستای پی دىیی حقیقت  -1

 اصل رعایت حقىق: التسام هب رعایت کامل حقىق ژپوهشگران و ژپوهیدگان )انسان، حیىان ونبات ( وساریصاحبان حك.  -2

 ملی وردنظر داشته ربشیپد وتىسعً کشىر ردکلیً مراحل ژپوهصاصل مالکیت مادی ومعنىی: تعهد هب رعایت مصالح  -3

 اصل مىافع ملی: تعهد هب رعایت مصالح ملی و ردنظر داشته ربشیپد وتىسعً کشىر ردکلیً مراحل ژپوهص -4

ری غیرعلمی وحفاظت ازامىال، تجهیسات ومىابع رداختیار -5  اصل رعایت انصاف وامانت: تعهد هب اجتىاب ازرهگىهن جانبدا

: تعهد هب صیانت ازاسرار واطالعات محرماهن افراد، سازمان اه وکشىروکلیً افراد ونهاداهی مرتبط با تحقیك. اصل ر  -6  از داری

 اصل احترام: تعهد هب رعایت حریم اه وحرمت اه ردانجام تحقیقات ورعایت جانب نقد وخىدداری ازرهگىهن حرمت ضکنی.  -7

کاران علمی و دانشجىیان هب غیر ازمىاردی هک منع اقنىنی دارد. اصل رتویج: تعهد هب رواج دانص واضاهع نتایج ت  -8  حقیقات وااقتنل آن هب هم

 لمی می آالیىد. اصل ربائت: التسام هب ربائت دىیی از رهگىهن رفتار غیر حرهف ای واعالم مىضع نسبت هب کسانی هک حىزي علم وژپوهص ر اهب ضائبً اهی غیرع  -9
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 دانشگاه آزاد اسالمی

 صفا دشتواحد 
 دانشکده مدیریت

 (.M.A)پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش کسب وکارالکترونیک –در رشته مدیریت فناوری اطالعات 

 

 :ػىًان

های دانش بنیان درتجاری سازی شناسایی ورتبه بندی موانع شرکت

های دانش بنیان )مطالعه موردی:شرکت های نوظهورتکنولوژی

 ان(استان تهر

 
 

 استبد ساَىمب:

 دکتر نوید خبیری

 

 :پظيَطگش

 فردین پورسبسی 

 

 5931 مهر
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 داًطگاٍ آزاد اسالهی

 صفادضت ّاحذ

 داًطکذٍ هذیریت

فؽظ٠ٓ پٛؼقجؿٞ  آلب /ضبُٔ اؼنع ربؼنٕبقٟ ٔبِٗ پب٠بْ اؾ ظفب٘ خٍكٗ ِزٛبي ضعاٚٔع ٠بؼٞ ثب

٘بٞ ظأم ثٕعٞ ِٛأٙ نؽرذ نٕبقب٠ٟ ٚؼرجٗ ٕٚٛاْ ثب.ِع٠ؽ٠ذ فٕبٚؼٞ اْالٚبد ؼنزٗ ظؼ

٘بٞ ظأم ث١ٕبْ ٘بٞ ٖٔٛٙٛؼ )ِٓبٌٛٗ ِٛؼظٞ:نؽرذث١ٕبْ ظؼردبؼٞ قبؾٞ رژٌٕٛٛ ٞ

 قبٚذ31/70/29 ظؼربؼ٠ص ظاٚؼاْ ١٘بد ٚ ِهبٚؼ، ؼإّ٘ب اقبر١ع زُٛؼ ثب اقزبْ رٙؽاْ 

 ر٠ًٛت ِٛؼظٚبٌٟ  ظؼخٗ ٚ  31ّٔؽٖ ركت ثب ٚ ثؽگؿاؼ خٍكٗ ظفب٘ قبٌٓ ِسً ظؼ 39:77

 .گؽفذ لؽاؼ

 

 ٠ٛٔع ضج١ؽٞ ظرزؽؼإّ٘ب: خٕبة آلبٞ  اقزبظ -3

 

 : خٕبة آلبٞ ظرزؽ ِٙعٞ ١ٍٚؿاظٖ ٚ خٕبة آلبٞ ظرزؽ ق١ع ٚجبـ ربّٖٟظاٚؼ اقزبظاْ -5

 

 : ق١ع ٚجبـ ربّٖٟآِٛؾنٟ گؽٖٚ ِع٠ؽ -5
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 :یتطکر ّ قذرداً

 

 اس اساتیذ گزاًقذر

 جٌاب آقای دکتز ًَیذ خبیزی

 دریغطاىًِ ٍ بیّای دلسَسابِ پاس راٌّوایی

 کوال تطکز ٍ قذراًی را دارم.
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 تقذین بَ:

 نهْزباً ّوسز

 ،ِّایص گذضتکِ اس خَاستِ

 ّا را بِ جاى خزیذسختی

 ٍ خَد را سپز بالی هطکالت ٍ ًاهالیوات کزد
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ك
 

 فِرست جذاّل
 فحِص شواسُ                                                                                                           عٌَاى

 

 22 ...........................................................................................ٟظاضٍ مبد١   ضاليٗ رسم3-2خعٚي)

 16 ..........................................................................................ٟ ضبؼخ مبد١ضاليٗ رسم  2-2خعٚي)

 40 .............................................................................................ٟ ؾٚخ كبد٠ِمب بـ١ِم -3-1خعٚي

 63 ..........................................................................ٟ رٍ ٞبؼ٘ب١ِٛ ٟٔكج ذ١اؼخس ف٠  ِبرؽ3-4)خعٚي 

 61 .............................ٟ ِبٌ ٞزٙب٠ٚعَ زّب ٞبقٙب١ِم ٟبث٠اؼؾ ٞبؼ٘ب١ؽ٠ِٛؾ ٟٔكج ذ١اؼخس ف٠  ِبرؽ2-4)خعٚي 

 64 ........................................ٞ اِژبٔبد ٚ ِؽارؿ ردبؼ ٚعَ ٞبؼ٘ب١ؽ٠ِٛؾ ٟٔكج ذ١اؼخس ف٠  ِبرؽ1-4)خعٚي 

 66 ............................... ٞٚ ِدبؾ ٟٚالٛ ٞٚعَ ٚخٛظ ثبؾاؼ٘ب ٞبؼ٘ب١ؽ٠ِٛؾ ٟجٔك ذ١اؼخس ف٠  ِبرؽ4-4)خعٚي

 60 ..................................................................... ِٛخٛظ ٞ٘ب ٠ٕٗثؽاقبـ گؿ ؾٚخٟ   ِمب٠ك9ٗ-4)خعٚي

 61 ................................................. ظؼ رٛربٖ ِعد ١ٟٛبؼ ٚعَ قٛظظِ٘ ثؽاقبـ ؾٚخٟ   ِمب٠ك6ٗ-4)خعٚي

 62 ...........................................................ٞ الزًبظ ١ِٛ١ٗبؼ ٚعَ رٛخ ثؽاقبـ ؾٚخٟ   ِمب٠ك0ٗ-4)خعٚي

 07 ..................................... ؽ٠پػ كک٠ؼ گػاؼاْ ٠ٗخٛظ قؽِب١ِٛبؼ ٚعَ ٚ ثؽاقبـ ؾٚخٟ   ِمب٠ك1ٗ-4)خعٚي

 03 ................................................ٞ لٛ ٟز٠ؽ٠ِع ١ِٛ١ُبؼ ٚعَ ٚخٛظ ر ثؽاقبـ ؾٚخٟ   ِمب٠ك2ٗ-4)خعٚي 

 02 .........................................................ٞ الزًبظ ٞٙب١٠ّبؼ رسؽِٛ ثؽاقبـ ؾٚخٟ   ِمب٠ك37ٗ-4)خعٚي 

 01 ............................................. ِسًٛ د ١ِٛٞبؼ ٚعَ ركذ ردبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ   ِمب٠ك33ٗ-4)خعٚي 

 04 ...............................................ٟ ثطم ضًٛي ت١غ١ِٛبؼ ٚعَ رؽ ثؽاقبـ ؾٚخٟ   ِمب٠ك32ٗ-4)خعٚي

 09 ............................................. ِزٛٙع ٞربؼ ٞؽ١ِٛ١ٚبؼ ٚعَ ٚخٛظ ٔ ثؽاقبـ ؾٚخٟ   ِمب٠ك31ٗ-4)خعٚي

 06 .................................................. ؿاد١ثٗ ردٙ ١ِٟٛبؼ ٚعَ ظقزؽق ثؽاقبـ ؾٚخٟ   ِمب٠ك34ٗ-4)خعٚي

 00 ........................................... ١ِٛبؼ ٚعَ ٔفٛغ ثٗ ثبؾاؼ ظؼ ِعد رٛربٖ ثؽاقبـ ؾٚخٟ   ِمب٠ك39ٗ-4)خعٚي

 01 ....................................................... يٕٛذ ٞبؾِٕع١ِٛ١بؼ ٚعَ ٔ ثؽاقبـ ؾٚخٟ   ِمب٠ك36ٗ-4)خعٚي 

 02 ................................................... ١ِٛبؼ ّٚؽ ٔبِٕبقت ِسًٛ د ثؽاقبـ ؾٚخٟ   ِمب٠ك30ٗ-4)خعٚي 

 17 ...............................................................ٟ قٕز ١ِٛٞبؼ ثبؾاؼ٘ب ثؽاقبـ ؾٚخٟ   ِمب٠ك31ٗ-4)خعٚي 

 13 ....................................... ع٠خع ٞٙب٠فٕبٚؼ ١ِٟٛبؼ ٚعَ اْال٘ ؼقبٔ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗ  32-4)خعٚي 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ل
 

 12 ................................١ٟٓٗ اٌؿاِبد ِسث ٠ٙقؽ ١ِٟٛ٠بؼ ٚعَ پبقطگٛ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗ  27-4)خعٚي 

 14 ............................................................................ ب١ْثٕ ظأم ٞنؽرزٙب ٞثٕع ذ٠اٌٚٛ  23-4)خعٚي 
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 :چکیذٍ

قبؾٞ ثطم ِّٟٙ اؾ فؽآ٠ٕع ٔٛآٚؼٞ اقذ ٚ ١٘چ فٕبٚؼٞ ٚ ِسًٌٟٛ ثعْٚ آْ ثب ِٛفم١ذ ردبؼٞ

٘بٞ نٛظ. ا٠دبظ ثكزؽ٘ب٠ٟ ثؽاٞ ٚؽَٗ ظأم ٚ فٕبٚؼٞ، ٚالٖٚ ثؽ فؽاُ٘ آٚؼظْ اؼؾلٚاؼظ ثبؾاؼ ّٟٔ

ا٠ٓ ؼٚ ٘عف نٛظ. اؾ ٗ ؼنع الزًبظٞ ٚ فٕبٚؼأٗ خبِٛٗ ِٟ٘ب ِٕدؽ ثالزًبظٞ لبثً رٛخٗ ثؽاٞ قبؾِبْ

٘بٞ ث١ٕبْ ظؼ ردبؼٞ قبؾٞ فٕبٚؼٞ٘بٞ ظأمثٕعٞ ِٛأٙ نؽرذٚ ا٠ٌٛٚذظؼ ا٠ٓ پژٚ٘م نٕبقب٠ٟ 

اٞ ِجٕٟ ثؽ ١ْف ثبنع. ثع٠ٓ ِٕٗٛؼ پؽقهٕبِٗگ١ؽٞ چٕع ١ِٛبؼٖ ِٟ٘بٞ ر١ًُّٖٔٛٙٛؼ ثب ؼٚل

لؽاؼ گؽفذ. ردؿ٠ٗ ٚ رس١ًٍ اْالٚبد ٚ رب١٠ع آْ ِٛؼظ ثؽؼقٟ  ١ٌژؽد ر١ٙٗ گؽظ٠ع ٚ ؼٚا٠ٟ ٚ پب٠ب٠ٟ

 ظؼ پبک ٘ٛاٞ آٚؼاْپ١بَ نؽرذظ٘ع؛ يٛؼد گؽفذ ٔهبْ ِٟ Expert Choice"" رٗ ثب ٔؽَ افؿاؼ 

 قَٛ خب٠گبٖ ظؼ يٕٛذ اثزژبؼ نؽرذ ٚ ظَٚ خب٠گبٖ ظؼ ق١كزُ ي١ٕٙ ثٙكبؾ نؽرذ ٔطكذ، خب٠گبٖ

 ثب ظ٠گؽ نؽرذ ظٚ ثٗ ٔكجذ پبک، ٘ٛاٞ آٚؼاْپ١بَ نؽرذ رٗ قذث١بٔگؽ ا٠ٓ ا ٔزب٠ح ا٠ٓ ٚ ظاؼظ لؽاؼ

اؾ ١ِبْ قٗ ١ِٛبؼ ثبنع، ّ٘چ١ٕٓ ِٟ ؼٚثؽٚ ٖٔٛٙٛؼ ٘بٞفٕبٚؼٞ قبؾٞ ردبؼٞ ثؽاٞ ث١هزؽٞ ِٛأٙ

 ٚ اِژبٔبد ٚخٛظ ٘بٞ ِبٌٟ ؼرجٗ اٚي، ١ِٛبؼ ٚعَِهطى نعٖ ظؼ ا٠ٓ پژٚ٘م، ١ِٛبؼ ٚعَ زّب٠ذ

ظؼ ؼرجٗ قَٛ  ٚعَ ٚخٛظ ثبؾاؼ٘بٞ ٚالٟٛ ٚ ِدبؾٞظَٚ، ١ِٛبؼ  فٕبٚؼٞ ظؼ ؼرجٗ قبؾٞ ردبؼٞ ِؽارؿ

 گ١ؽٔع.لؽاؼ ِٟ
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 هقذهَ -1-1
 رٛقٛٗ ٘عف ثب رٗ ضًٛيٟ ٘كزٕع ثطم ِزٛقّ ٚ رٛچک ِٛقكبد ث١ٕبْ ظأم ٘بٞنؽرذ

 ٘بٞفٕبٚؼٞ قبؾٞ ثِٟٛ رسم١مبد ٚ رؽظْ ربؼثؽظٞ اضزؽاٚبد، ٚ ٘بٔٛآٚؼٞ قبؾٞ ردبؼٞ فٕبٚؼٞ،

 ٘كزٗ رٛقٛٗ ٚ رسم١ك ٘با٠ٓ نؽرذ ظؼ. گؽظٔعِٟ رهژ١ً ضجؽٖ ربؼنٕبقبْ رٛقّ رهٛؼ، ١ٔبؾ ِٛؼظ

 اقذ. آْ پؽقًٕ ٍّٟٚ ٘بٞرٛأب٠ٟ ٚ ظأم فٕٟ ٘ب،نؽرذ ا٠ٓ اقبقٟ ِؿ٠ذ ٚ ثٛظٖ ٘بفٛب١ٌذ ِؽرؿٞ

ضبْؽ ٔٛآٚؼٞ ٚ ا١ّ٘ذ ٔٛآٚؼٞ ثٗ ظ١ًٌ قٛظ الزًبظٞ آْ اقذ. ظؼ ظ١ٔبٞ اِؽٚؾٖ ا١ّ٘ذ رسم١مبد ثٗ

ٚ ثٗ ٚبٍِٟ الزًبظٞ رجع٠ً  رٕٟٛٔ رسم١مبد ضًٍذ فؽٕ٘گٟ ثٗ ِٕٛبٞ ِؽقَٛ رٍّٗ ؼا اؾ ظقذ ظاظٖ

ٚ ِسًٌٟٛ ثعْٚ آْ  قبؾٞ ثطم ِّٟٙ اؾ فؽآ٠ٕع ٔٛآٚؼٞ اقذ ٚ ١٘چ فٕبٚؼٞگؽظ٠عٖ اقذ. ردبؼٞ

نٛظ. ا٠دبظ ثكزؽ٘ب٠ٟ ثؽاٞ ٚؽَٗ ظأم ٚ فٕبٚؼٞ، ٚالٖٚ ثؽ فؽاُ٘ آٚؼظْ ثب ِٛفم١ذ ٚاؼظ ثبؾاؼ ّٟٔ

نٛظ. ٘ب ِٕدؽ ثٗ ؼنع الزًبظٞ ٚ فٕبٚؼأٗ خبِٛٗ ِٟ٘بٞ الزًبظٞ لبثً رٛخٗ ثؽاٞ قبؾِبْاؼؾل

قزبْ رٙؽاْ ظؼ ردبؼٞ قبؾٞ ٘بٞ ظأم ث١ٕبْ اثٕبثؽا٠ٓ، ظؼ ا٠ٓ رسم١ك قٟٛ ظاؼ٠ُ ِٛأٙ نؽرذ

 ٘بٞ ٖٔٛٙٛؼ ؼا نٕبقب٠ٟ ر١ُٕ رب رّژٟ ثٗ ؼنع الزًبظٞ ٚ فٕبٚؼأٗ خبِٛٗ ظانزٗ ثبن١ُ. رژٌٕٛٛ ٞ

 

 بیاى هسالَ -1-2
فبيٍٗ گؽفزٗ ٚ الزًبظ  ٟيٕٛز ٠ٙٚ يٕب ١ٕٟؽؾ٠ِثٗ ِٕبثٙ ؾ ٟالزًبظ اِؽٚؾ خٙبْ ثٗ نعد اؾ ٚاثكزگ

ضٛظ ثؽاٞ ؼنع ٚ رٛقٛٗ الزًبظٞ  ٟا ثٗ ٕٚٛاْ ؼا٘جؽظ اقبقؼ ب١ْظأم ثٕ ٘بٞٚ نؽرذ ب١ْثٕ -ظأم

 ؼا ثٗ ضٛظ ِٕٛٓف رؽظٖ، ؿا٠ْؼگػاؼاْ ٚ ثؽٔبِٗبقذ١ق ،هّٕعا٠ْاؾ أع بؼ١ٞثكخٗ ظأع ٚ رِٟٛ

)اثٛاٌمبقُ ٚؽث١ْٛ، ظؼ ا٠دبظ رٛقٛٗ الزًبظ ظأم ِسٛؼ ظاؼٔع ث١ٕبْ ٔمم و١ٍعٞ ٘بٞ ظأمنؽوذ

3523.  

ٖٙٛؼ ٔمم غ١ؽ لبثً أژبؼٞ ظؼ ؼٚٔع رٛقٛٗ ؼٚؾافؿْٚ ٘بٞ پ١هؽفزٗ ٚ ٔٛچٗ ِكٍُ اقذ فٕبٚؼٞآْ

٘بٞ ثؽرؽ أع ٚ ارثؽ رهٛؼ٘ب٠ٟ رٗ ظؼ ؼاٖ ظقز١بثٟ ثٗ فٕبٚؼٞرسٛ د فٕبٚؼأٗ ظؼ ر١ٍٗ يٕب٠ٙ ظانزٗ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



4 
 

٘ب ٚ ظأم ؼا ثٗ ِسًٛ د ٘ب ٚ ؼا٘جؽظ٘بٞ ِٕبقت، ا٠عٖأع ثب ارطبغ ق١بقذأع، رٛأكزِٗٛفك ثٛظٖ

 پكٕع ٚ ربؼثؽظ٘بٞ ٍّٟٚ ِٛؼظ ١ٔبؾ ظؼ ثبؾاؼ رجع٠ً ّٔب٠ع.  ِهزؽٞ

تؽٚد،  افؿا٠ٟ ٍُٚ ٚ ُ٘ أع وٗ ثٗ ِٕٗٛؼ٠ب رٛبٟٚٔ ٘بٞ ضًٛيٟث١ٕبْ، نؽوذ ٘بٞ ظأمنؽوذ

وبؼثؽظ اضزؽا٘ ٚ ٔٛآٚؼٞ  ا٘عاف ٍّٟٚ ٚ الزًبظٞ نبًِ گكزؽل ٚ رٛقٛٗ الزًبظ ظأم ِسٛؼ، رسمك

-رهى١ً ِْٟ افؿٚظٖ فؽاٚا ٛقٛٗ ظؼ زٛؾٖ فٕبٚؼٜ ٚ ثب اؼؾلرسم١ك ٚ ر قبؾٞ ٔزب٠ح -ٚ ردبؼٞ

ٚ ا٠دبظ انزغبي، ِزٕبقت ثب  ث١ٕبْ، ؼنع الزًبظٞ ٘بٞ ظأمظؼ نؽوذ . 3،5777ع)پبؼ١ٌبِٕذنٛٔ

 ْٛؼ پ١ٛقزٗ اؾ ْؽ٠ك رسم١ك ٚ رٛقٛٗ ثٗ ٠بثع. ثع٠ٓ ِٕٟٛ وٗ ظقزبٚؼظ٘بٞرسمك ِٟ ٖؽف١ذ ٔٛآٚؼٞ

٘بٞ ٖؽف١ذثٗ  گؽظظ ٚ ظقزؽقٟ٘بٞ ٠ٛٔٓ رجع٠ً ِٟق١كزُ ٠ب گػاؼٞ ثٗ ِسًٛي، فؽا٠ٕع ٚقؽِب٠ٗ

ثؽظاؼٞ اؾ رٛاْ  ٚ ثٙؽٖ ٚ پژٚ٘هگؽاْ ٚبًِ ِّٟٙ ظؼ ا٠دبظ ٔٛآٚؼٞ گػاؼٞ ثؽاٞ وبؼآفؽ٠ٕبْقؽِب٠ٗ

ردبؼٜ قبؾٜ آْ ّ٘ؽاٖ ثبنع.  ِٛفم١ذ رسم١ك ٚ رٛقٛٗ ثب٠ع ثب ِٛفم١ذاقذ.  فٕبٚؼٞ ظؼ الزًبظ ٍِٟ

ردبؼٞ قبؾٞ  ِفمٛظٖ ظؼ وهٛؼ ِبقذ. رؽ٠ٓ زٍمٗ، ردبؼٜ قبؾٜ ُِٙرسم١ك رب ر١ٌٛع ظؼ ؾٔد١ؽٖ

ردبؼٞ قبؾٞ  ثٗ ِسًٛ د ِٛفك ردبؼٞ اقذ. ثٗ ٚجبؼد ظ٠گؽ، ٘بٞ خع٠عفؽا٠ٕع رجع٠ً فٕبٚؼٞ

رجع٠ً فٕبٚؼٞ  فؽا٠ٕع٘بٞ ُِٙ فٕٟ، ردبؼٞ ٚ ِبٌٟ اقذ وٗ ثبٚث ٘بٞ ِطزٍفٟ اؾظؼثؽگ١ؽٔعٖ آؼا٠ٗ

٘بٞ وكت ا٠عٖ ٘ب٠ٟ اؾ لج١ًا٠ٓ فؽا٠ٕع نبًِ فٛب١ٌذنٛظ. ِٟ ١عخع٠ع ثٗ ِسًٛ د ٠ب ضعِبد ِف

رسم١مبرٟ،  ٛقٛٗ رىٌٕٛٛ ٞ رسمك ٠بفزٗر٘ب، ؼنع ؼقبٔعْ آْ قبؾٞ رىٌٕٛٛ ٞ، ثٗ ِؽزٍٗردبؼٞ

ث١ٕٙٗ قبؾٞ  ٘بٞ رٛقٛٗ ٠بفزٗ، رٛقٛٗ فؽا٠ٕع خع٠ع ٠برىٌٕٛٛ ٞ قبضذ ّٔٛٔٗ ا١ٌٚٗ ثب اقزفبظٖ اؾ

-خع٠ع ِٟ ٘بٞثبؾاؼ، ا٠دبظ ِٛل١ٛذ فؽٚل ٚ ا٠دبظ ؾ٠ؽقبضذ ًٛي ثٗفؽا٠ٕع٘بٞ ِٛخٛظ ٚؽَٗ ِس

ٔكجزًب ؾ٠بظٜ وٗ ظؼ ثطم رسم١مبد  ٘بٜثب ٚخٛظ ٘ؿ٠ٕٗ . 3516)زج١ت اهلل ْجبْجب٠ٟ ٚ ّ٘ژبؼاْ، ثبنع

، ظؼ ا٠ٓ ؼقٕع)ردبؼٜ قبؾٜ  ِّٔٝؽزٍٗ ثىبؼگ١ؽٜ گ١ؽظ، اوثؽ ظقزبٚؼظ٘بٜ رسم١مبرٝ ثِٟٗ يٛؼد

٘بٞ ٖٔٛٙٛؼ ؼا ٘بٞ ظأم ث١ٕبْ اقزبْ رٙؽاْ ظؼ ردبؼٞ قبؾٞ رژٌٕٛٛ ٞأٙ نؽرذرسم١ك ثؽا١ُٔ رب ِٛ

 رؽ٠ٓ ٚ رُ ا١ّ٘ذ رؽ٠ٓ ِٛأٙ ِهطى نٛٔع.نٕبقب٠ٟ رؽظٖ ٚ ا٠ٓ ِٛأٙ ؼا ا٠ٌٛٚذ ثٕعٞ ر١ُٕ رب ُِٙ
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 اُویت ّ ضرّرت اًجام تحقیق -1-3

ٚ  اِؽٚؾٞ، فٕبٚؼٞ وبؼ ٚ وكت ظ١ٔبٞ ثٗ ٚؼٚظ ؼا٘ىبؼ .اقذ اؼؾل ضٍك اِؽٚؾ، ظ١ٔبٞ و١ٍع نبٖ

. ثبنعِٟ آْ اؾ ٔبنٟ افؿٚظٖ ٚ اؼؾل قبؾٞ ردبؼٞ و١ٍع فٕبٚؼٞ ٚ رژٌٕٛٛ ٞ، نبٖ ٚ رژٌٕٛٛ ٞ اقذ

 ٘بٞزٍمٗ ثؽ آْ رّؽوؿ ٚ ثبؾاؼ اقذ ٚ فٕبٚؼٞ ارًبي زٍمٗ فٕبٚؼٞ قبؾٞ ظ٠گؽ، ردبؼٞ ٚجبؼد ثٗ

 چگٛٔگٟ ِٛؼظ ظؼ ؾ٠بظٞ بؾاؼ، ِٓبٌٛبدث ِٓبٌٛٗ ٚ ثبؾاؼ٠بثٟ اظث١بد ظؼ. ثبنعِٟ ؾٔد١ؽٖ اؼؾل أزٙب٠ٟ

 ِسًٛ د، قبؾٞ قب٠ؽ ثب ردبؼٞ ِمب٠كٗ ظؼ ٌٟٚ اقذ، گؽفزٗ يٛؼد قبؾٞ ِسًٛ د ردبؼٞ

 وّزؽ ٖٔٛٙٛؼ ٘بٞ٘ب ٚ رژٌٕٛٛ ٞثٗ فٕبٚؼٞ ِؽثِٛ ٘بٞا٠عٖ ثب ضى خع٠ع ٘بٞقبؾٞ ا٠عٖ ردبؼٞ

 ِسًٛي ٠ه ثبؾاؼ ؼقب١ٔعْ ثٗ ضًٛيٟ ٘بٞقبؾِبْ ظؼ وٗ خبآْ اؾ. گؽفزٗ اقذ لؽاؼ رٛخٗ ِٛؼظ

 ردبؼٞ ثعْٚ ١ٔؿ ٘بٞ رسم١مبرٟقبؾِبْ ظؼ ثبنع، قبؾِبْ ثمبٞ ٚ وٕٕعٖ ِٛفم١ذ ر١ُّٓ رٛأعِٟ

 ِسًٛي، ٠ه ضبو ثٗ ِهزؽ٠بْ ظقز١بثٟ ثعْٚ ؾ٠ؽا. ٔعاؼظ ِٕٛب٠ٟ ِسًٛي، رسم١مبد ٠ه قبؾٞ

 اتؽگػاؼٞ زٛؾٖ ثٗ رٛخٗ ثب. ؼقعِٟ ٔٗؽ ثٗ فب٠عٖثٟ ا٠عٖ ٠ه ِٛؼظ ظؼ أدبَ آؾِب٠م، ٠ب ٚ ر١ٌٛع

 ظؼ ٖٔٛٙٛؼ ٘بٞ فٕبٚؼٞ ٔمم و١ٍعٞ ثٗ رٛخٗ ثب ٚ آْ ثؽ وهٛؼ ٍِٟ ٘بٞربو١ع ثؽٔبِٗ ٚ رژٌٕٛٛ ٞ

ثٕعٞ ؼٚٞ نٕبقب٠ٟ ٚ ا٠ٌٛٚذ ثؽ رسم١ك ا٠ٓ رّؽوؿ اخزّبٟٚ، ؼفبٖ افؿا٠م لعؼد ٚ ،تؽٚد ر١ٌٛع

فمعاْ ٔٗبَ زّب٠زٝ  ؾَ ٛؼ ِبٕٔع ٘بٞ ٖٔٛٙ٘بٞ ظأم ث١ٕبْ ظؼ ردبؼٞ قبؾٞ رژٌٕٛٛ ِٞٛأٙ نؽرذ

فمعاْ ، چؽضٗ رسم١ك رب ر١ٌٛع ظؼ رژٌٕٛٛ ٞقبؾٜ فمعاْ ِؽاوؿ ردبؼٜ، رسم١مبد ثٛع اؾ أدبَ

 . ثبنع ِٟ ٚ غ١ؽٖ ثبؾاؼ٘ب  ٚؽَٗ ٚ رمبَبٜ فٕبٚؼٜ ٚ ٔٛآٚؼٜ )فٓثبؾاؼ٘بٜ ٚالٛٝ ٚ ِدبؾٜ

 ِٛفم١ذ وكت ظؼ ُِٙ ثك١بؼ ِبٟٔٛ ؾاؼثب ثٗ ضٛظ ٔٛآٚؼٞ اؼائٗ ظؼ ٘بٞ ظأم ث١ٕبْنؽوذ رٛأب٠ٟ ٚعَ

 ٘بٞ ثٗ فٛب١ٌذ ٔكجذ ١ٍِٟ ثٟ قجت رؽثؿؼگ ِم١بـ ظؼ ٚ ضٛظ ٔٛثٗ ثٗ وٗ اقذ وٛچه وبؼ٘بٞ ٚ

 آْ ٔزب٠ح وٗ نٛظيٕٛذ ِٟ ؼنع ٚعَ ٚ ٘بنؽوذ ا٠ٓ ٘بٞفٛب١ٌذ ِم١بـ ِبٔعْ وٛچه وبؼآفؽ٠ٕٟ،

 ثٛظ ضٛا٘ع ًبظٞ ِٕبقتالز ؼنع ثٗ ١ٔبفزٓ ظقذ ٚ انزغبي ٚعَ الزًبظٞ والْ قٓر ظؼ

 ؼا ٘با٠ٓ نؽوذ ِٛفم١ذ ٘بٞؾ١ِٕٗ ٠بفزٓ ثؽاٞ رسم١مبد أدبَ َؽٚؼد اِؽٞ  . چ3،5735ٓ١ٕ)پٛ٘برب

 ردبؼٞ ٘بٞ ظأم ث١ٕبْ ؼا٘ىبؼنؽرذ ثٗ وٗ پژٚ٘هٟ أدبَ ِٓبٌت، ا٠ٓ ثٗ رٛخٗ ثب. وٕعِٟ ّٔب٠بْ

 :ّٔب٠عِٟ خبِٛٗ ٚ ٛؼوه ١ًٔت ؼا اٞ چٕعگبٔٗ ِٕبفٙ وٕع، اؼائٗ ؼا ٘بٞ ٔٛآٚؼ قبؾٞ

                                                           
1
 Puhakka 
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 ٘ب٠هبْ ٚفٛب١ٌذ ظإِٗ ٘ب،آْ رٛعاظ ٔز١دٗ ظؼ ٚ وٕعِٟ وّه ظأم ث١ٕبْ ٘بٞ نؽوذ ِٛفم١ذ ثٗ. 3

 ٠بثع؛ِٟ افؿا٠م ٘بآْ اؾ ٔبنٟ ِٕبفٙ

 ٘بٞرٛقٛٗ فٕبٚؼٞ خع٠ع، يٕب٠ٙ انزغبي، افؿا٠م الزًبظٞ، ؼنع ِٕٟٛ ثٗ ٘بنؽوذ ا٠ٓ ِٛفم١ذ. 5

 ثٛظ؛ ضٛا٘ع هٛؼو يبظؼاد افؿا٠م ٚ ٠ٛٔٓ

 ثب اقذ زبَؽ ٘بٞيٕٛذ رإت١ؽگػاؼرؽ٠ٓ اؾ ٠ىٟ وٗ ٘بٞ ٖٔٛٙٛؼرژٌٕٛٛ ٞ ثبؾاؼ نٛظِٟ قجت. 5

 نٛظ؛ رم٠ٛذ ظاضٍٟ وٛچه ٘بٞزُٛؼ نؽوذ

ٚؽيٗ  ظؼ وهٛؼ فٕٟ رٛاْ رم٠ٛذ قجت ٖٔٛٙٛؼ ٘بٞٔٛآٚؼٞ آِعْ ثبؾاؼ ثٗ ٚ نعْ ردبؼٞ -9

 .ظانذ ضٛا٘ع پٟ ظؼ ؼا ذيٕٛ آ٠ٕعٖ ٘بٞرٛقٛٗ ٚ نٛظِٟ خع٠ع ِسًٛ د

 

 اُذاف تحقیق -1-4

  ا٘عاف ٍّٟٚ -3-4-3

 ٘بٞ ٔٛ ٖٙٛؼ٘بٞ ظأم ث١ٕبْ اقزبْ رٙؽاْ ظؼ ردبؼٞ قبؾٞ رژٌٕٛٛ ٞنٕبقب٠ٟ ِٛأٙ نؽرذ 

 ٗ٘بٞ ٔٛ ٖٙٛؼ٘بٞ ظأم ث١ٕبْ اقزبْ رٙؽاْ ظؼ ردبؼٞ قبؾٞ رژٌٕٛٛ ٞثٕعٞ ِٛأٙ نؽرذؼرج 

 ا٘عاف وبؼثؽظٞ -3-4-2

ثؽاٞ  َؽٚؼٞ اقزفبظٖ اؾ آْ ؼا ِٓؽذ رٕع، اِب ٌؿِٚب العاَ ٟٚ چگٛٔگ ع٠خع ع٘ب٠ٞذ افؽظ ِّژٓ اق

٘ب ثٗ ضٛظٞ ضٛظ ع٠ٖٔٛآٚؼٞ اقذ ٚ ا بؾ١ٔ م١پ ذ١يٛؼد ٔع٘ع. ضالل ذ١ٚالٛ ک٠آْ ثٗ  ٠ًرجع

ا٠ٓ رسم١ك ظؼ  نٛٔع. ع٠خع ٕع٠ٞفؽا ب٠ٚ  ثٗ ِسًٛي، ضعِذ ٠ًرجع ر٠ِٓٗگؽ ا ٔعاؼظ،ٟ اؼؾل چٕعأ

٘بٞ ٖٔٛٙٛؼ، ا٠ٓ ُِٙ ؼا ظؼ ب ثب نٕبقب٠ٟ ِٛأٙ ِٛخٛظ ثؽاٞ ردبؼٞ قبؾٞ رژٌٕٛٛ ٞيعظ اقذ ر

 ٘بٞ ظأم ث١ٕبْ اقزبْ رٙؽاْ ربؼثؽظٞ رٕع.نؽرذ
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 ٘بٞ ضبوَؽٚؼد -3-4-1

٘بٞ ٍِٟ وهٛؼ ثؽ آْ ٚ ثب رٛخٗ ثٗ ٔمم و١ٍعٞ ٚ ربو١ع ثؽٔبِٗ ٞثب رٛخٗ ثٗ زٛؾٖ اتؽگػاؼٞ رژٌٕٛٛ 

ثؽ ؼٚٞ  ك١، لعؼد ٚ افؿا٠م ؼفبٖ اخزّبٟٚ، رّؽوؿ ا٠ٓ رسم١ٌٛع تؽٚد٘بٞ ٖٔٛٙٛؼ ظؼ رفٕبٚؼٞ

ِبٕٔع  ٙٛؼ٘بٞ ٖٔٛٞرژٌٕٛٛ  ٞقبؾ ٞظؼ ردبؼ ب١ْظأم ثٕ ٞ٘بِٛأٙ نؽرذ ٞثٕع ذ٠ٚ اٌٚٛ ٠ٟنٕبقب

ظؼ چؽضٗ  ٞفمعاْ ٔٗبَ زّب٠زٝ  ؾَ ثٛع اؾ أدبَ رسم١مبد، فمعاْ ِؽاوؿ ردبؼٜ قبؾٜ رژٌٕٛٛ 

)فٓ ثبؾاؼ٘ب  ٚؽَٗ ٚ رمبَبٜ فٕبٚؼٜ ٚ ٔٛآٚؼٜ ٚ ْ ثبؾاؼ٘بٜ ٚالٛٝ ٚ ِدبؾٜرسم١ك رب ر١ٌٛع، فمعا

 ثبنع.ِٟ ؽ١ٖغ

 سْاالت تحقیق -1-5

 ٘بٞ ٖٔٛٙٛؼرعإِع؟٘بٞ ظأم ث١ٕبْ اقزبْ رٙؽاْ ظؼردبؼٞ قبؾٞ رژٌٕٛٛ ِٞٛأٙ نؽرذ 

 ١ِؿاْ ا١ّ٘ذ ٘ؽ٠ک اؾ ا٠ٓ ٚٛاًِ نٕبقب٠ٟ نعٖ چمعؼاقذ؟ 

 

 جاهعَ تحقیق -1-6

 لٍّؽٚ ِژبٟٔ -3-6-3

 ثبنع.٘بٞ ظأم ث١ٕبْ اقزبْ رٙؽاْ ِٟلٍّؽٚ ِژبٟٔ ا٠ٓ رسم١ك نؽوذ

 لٍّؽٚ ؾِبٟٔ -3-6-5

 پژٚ٘م ا٠ٓ ٔزب٠ح أدبَ گؽظ٠عٖ اقذ. اِب 3523رسم١مبد  ؾَ ثؽاٞ ا٠ٓ پب٠بْ ٔبِٗ ظؼ ثٙبؼ ٚ ربثكزبْ 

 ٚ اقزٕبظ لبثً نٛٔع، ٠بفذ ا٠ٓ ِكبٌٗ ثؽاٞ ثٙزؽ ٘ب٠ٟپبقص رٗ ؾِبٟٔ رب ٚ ٔجٛظٖ ضبو ؾِبٟٔ ثٗ ِزٍٛك

 .ثبنٕعِٟ ثؽؼقٟ
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 لٍّؽٚ َِٟٛٛٚ -3-6-5

٘بٞ ٘بٞ ظأم ث١ٕبْ اقزبْ رٙؽاْ ظؼ ردبؼٞ قبؾٞ رژٌٕٛٛ ٞثٕعٞ ِٛأٙ نؽرذٔزب٠ح نٕبقب٠ٟ ٚ ؼرجٗ

٘بٞ اؼگبْ ٚ ٘بقبؾِبْ قب٠ؽ ث١ٕبْ اقزبْ رٙؽاْ، رٛقّ٘بٞ ظأمرٛأع ٚالٖٚ ثؽ نؽرذٔٛ ٖٙٛؼ ِٟ

 .گ١ؽظ لؽاؼ زفبظٖاق ِٛؼظ ظ٠گؽ

 

 رّش پژُّص – 1-7

ث١ٕبْ ثؽاٞ ٘بٞ ظأمثؽؼقٟ ِٛأٙ نؽرذٚ٘م زبَؽ ثٗ ژثب رٛخٗ ثٗ ا٠ٕژٗ پ ،اؾ ٔٗؽ ٘عف رسم١ك

نٛظ. ّ٘چ١ٕٓ،  ثٕعٞ ِٟ ْجمٗ ربؼثؽظٞ اقذ، ظؼ ز١ٓٗ رسم١ك٘بٞ ٖٔٛٙٛؼ قبؾٞ فٕبٚؼٞ -ردبؼٞ

ثٕعٞ  ْجمٗ «رسم١ك ارزهبفٟ»ظؼ گؽٖٚ ٘بٞ ِٛؼظ ١ٔبؾ،  رسم١ك زبَؽ اؾ ٔٗؽ چگٛٔگٟ گؽظآٚؼٞ ظاظٖ

 نٛظ.  ِٟ

-اٞ ثب ِهبؼرذ ٘فذ ٔفؽ اؾ ضجؽگبْ ٚ ربؼنٕبقبْ نؽرذثؽاٞ ر١ٙٗ پؽقهٕبِٗ خٍكٗظؼ ا٠ٓ رسم١ك 

ظأم  ٘بِٞٛأٙ نؽرذٌِٛفٗ ثؽاٞ  36ٚ ثب اقزفبظٖ اؾ رژ١ٕک ظٌفٟ،  ث١ٕبْ ثؽگؿاؼ گؽظ٠ع٘بٞ ظأم

ثٕعٞ گؽظ٠عٔع. ٚ ا٠ٓ نٕبقب٠ٟ ٚ ظؼ قٗ گؽٖٚ ظقزٗ ؼٖٔٛٙٛ ٘بٞٞرژٌٕٛٛ  ٞقبؾ ٞظؼ ردبؼ ب١ْثٕ

 ٘بٞ اقبر١ع ِٛؼ رب١٠ع ٚالٙ گؽظ٠ع.ؼإّ٘ب٠ٟٚٛاًِ ظؼ ٔٙب٠ذ ثب 

 

 تعاریف هختصر کلیذ ّاژگاى پژُّص -1-8

 ِٛقكبد رٛچک ٚ ِزٛقّ ثطم ضًٛي ب١ْظأم ثٕ ٞ٘بنؽرذ: ٘بٞ ظأم ث١ٕبْنؽرذ ٟ

رؽظْ  ٞ٘ب ٚ اضزؽاٚبد، ربؼثؽظٞٔٛآٚؼ ٞقبؾ ٞردبؼ ،ٞرٗ ثب ٘عف رٛقٛٗ فٕبٚؼ ٘كزٕع

-ِٟ ١ًرهٛؼ، رٛقّ ربؼنٕبقبْ ضجؽٖ رهژ بؾ١ِٛؼظ ٔ ٞ٘بٞفٕبٚؼ ٞقبؾ ٟثِٛ ٚ مبد١رسم

ا٠ٓ  ٟ٘ب ثٛظٖ ٚ ِؿ٠ذ اقبقذ١فٛبٌ ٞٚ رٛقٛٗ ٘كزٗ ِؽرؿ ك١٘ب رسمنؽرذ گؽظٔع. ظؼ ا٠ٓ

 .پؽقًٕ آْ اقذ ٍّٟٚ ٞ٘ب ٟٚ رٛأب٠ ٟفٕ ٘ب، ظأمنؽرذ
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 ٞفٕبٚؼٜ اؾ ِؽاوؿ رسم١مبرٝ ثٗ  ؽا٠ٕع ردبؼٜ قبؾٜ ّ٘بْ فؽا٠ٕع أزمبي ظأمف :ردبؼٞ قبؾ ٚ

قبؾٜ، ٠ٕٛٝ  ٔٛآٚؼٜ، ردبؼٜ ٠ب وكت ٚ وبؼ٘بٜ خع٠ع اقذ. اؾ ٔٗؽ فؽا٠ٕع يٕب٠ٙ ِٛخٛظ

-آْ ثٗ قّذ يٕب٠ٙ ٚ نؽوذ ِؤقكٗ ٘بٜ ٚؽَٗ وٕٕعٖ ظأم ٠ٛٔٓ ثب٠ع اؾ ا٠ٕىٗ فٕبٚؼٜ ٚ

 .٘بٜ ِزمبَٝ خؽ٠بْ ٠بثع

 ٘بٞگؿ٠ٕٗ ث١ٓ اؾ گؿ٠ٕٗ ٠ک ٘ب أزطبة: ظؼ ا٠ٓ ؼٚلگ١ؽٞ چٕع ١ِٛبؼٖر١ًُّ٘بٞ ؼٚل 

 ُ٘ ثب گبٖ رٗ ٘عف ٠ب نبضى چٕع٠ٓ ٘بگ١ؽٞر١ًُّ گٛٔٗ ا٠ٓ ظؼ .اقذ ٔٗؽ ِع ِٛخٛظ

 نٛٔع.ِٟ گؽفزٗ ٔٗؽ ظؼ ٘كزٕع ِزُبظ

 ساختار پایاى ًاهَ -1-9

 :اقذ نعٖ رع٠ٚٓ ؾ٠ؽ نؽذ ثٗ فًً ظؼپٕح رسم١ك ا٠ٓ

 رسم١ك ر١ٍبد اٚي: فًً

 رسم١ك پ١ه١ٕٗ ٚ ظَٚ: اظث١بد فًً

 رسم١ك نٕبقٟ قَٛ: ؼٚل فًً

 ٔزب٠ح اؼائٗ ٚ ٘ب ظاظٖ رس١ًٍ ٚ ردؿ٠ٗ چٙبؼَ: فًً

 پ١هٕٙبظاد ٚ گ١ؽٞ ٔز١دٗ پٕدُ: فًً
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 هقذهَ -2-1

٘بٞ بْ رٙؽاْ ظؼ ردبؼٞ قبؾٞ رژٌٕٛٛ ٞ٘بٞ ظأم ث١ٕبْ اقزنٕبقب٠ٟ ٚ ؼرجٗ ثٕعٞ ِٛأٙ نؽرذ

٘بٞ ظأم ث١ٕبْ ٚ ثبنع. اؾ ا٠ٓ ؼٚ ظؼ ا٠ٓ فًً ثٗ ِٛؽفٟ نؽرذٖٔٛٙٛؼ ٘عف ا٠ٓ پژٚ٘م ِٟ

پؽظاؾ٠ُ ٚ ّ٘چ١ٕٓ پ١ه١ٕٗ رسم١ك ؼا ِٛؼظ ِٓبٌٛٗ لؽاؼ ٘بٞ ٖٔٛٙٛؼ ِٟفؽآ٠ٕع ردبؼٞ قبؾٞ رژٌٕٛٛ ٞ

 ظ١ُ٘.ِٟ

 

 ُای داًص بٌیاىضرکت -2-2

٘ب ٚ ؼاٟ٘ ٠ٛٔٓ ثؽاٞ أع٠ه١عْ ظٚثبؼٖ قبؾِبْ ث١ٕبْ ٠ک اٌگٛٞ رغ١١ؽ ٠بفزٗ ثؽاٞ قبؾِبْقبؾِبْ ظأم 

ظؼ ًٚؽ ظأم اقذ. قبؾِبْ ظأم ث١ٕبْ، قبؾِبٟٔ اقذ رٗ ظؼ فؽاگؽظ ر١ٌٛع ٚ اؼائٗ ضعِذ ٠ب 

رٕع. ِؿ٠ذ ؼلبثزٟ ٠ک قبؾِبْ ظأم ث١ٕبْ اؾ ِسًٛي اؾ ضالل١ذ، ٔٛآٚؼٞ ٚ ظأم خع٠ع اقزفبظٖ ِٟ

نٛظ. ٠ک قبؾِبْ ظأم ث١ٕبْ چٙبؼ ِهطًٗ ايٍٟ ك ظأم ٚ اقزفبظٖ اتؽثطم اؾ ظأم زبيً ِْٟؽ٠

-٘ب٠ٟ ظؼ ظؼْٚ قبؾِبْ ثؽِٟظاؼظ رٗ ٚجبؼرٕع اؾ: فؽآ٠ٕع، ِژبْ، ٘عف ٚ چهُ أعاؾ. فؽآ٠ٕع ثٗ فٛب١ٌذ

م١ُ ٘ب٠ٟ رٗ ٔمم ِكزگؽظظ رٗ ِكزم١ّب ظؼگ١ؽ رٛقٛٗ ِسًٛي، فؽٚل ٠ک ضعِذ ٘كزٕع ٚ ٠ب فٛب١ٌذ

٘بٞ ظأم ث١ٕبْ ّ٘بْ ظؼ ر١ٌٛع ٔعاؼٔع، اِب اؾ ا١ّ٘ذ ثب ٠ٟ ثؽضٛؼظاؼٔع. ظؼ ٚالٙ فؽآ٠ٕع ظؼ قبؾِبْ

فؽآ٠ٕع ضٍك ٚ ثٗ انزؽاک گػاؼٞ ظأم اقذ رٗ ٘عف آْ ثٗ ربؼگ١ؽٞ ظأم ر١ٌٛع نعٖ رٛقّ ٠ک 

. ِژبْ ٘ب ٚ ٚازع٘ب ٚ ثٗ انزؽاک گػاؼٞ ظأم يؽ٠ر ٚ َّٕٟ اقذثطم اؾ قبؾِبْ ظؼ ظ٠گؽ ثطم

گؽظظ ٚ اغٍت ثٗ ِٕٗٛؼ ِهبؼرذ ظؼ ضٍك ظأم قبؾِبٟٔ، فؽارؽ اؾ ِؽؾ٘بٞ ثٗ ِؽؾ٘بٞ ظأم ثؽِٟ

٘بٞ لبٟٔٛٔ ٚ قٕزٟ اقذ. ضٍك ٚ ثٗ انزؽاک گػاؼٞ ظأم ظؼ الزًبظ اِؽٚؾٞ اؾ ْؽ٠ك ِسعٚظ٠ذ
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د ؼٚؾِؽٖ أع رٗ ظأم اؾ ْؽ٠ك رٛبِال٘ب ظؼ٠بفزٗنٛظ. قبؾِبْف١ؿ٠ژٟ قبضزبؼ٘بٞ قٕزٟ ِسعٚظ ّٟٔ

نٛظ. ِؽؾ٘بٞ ظأم ظؼ ٠ک قبؾِبْ ثب ِهزؽ٠بْ، ؼلجب، نؽرب ٚ غ١ؽٖ ضٍك ٠ب ثٗ انزؽاک گػانزٗ ِٟ

٘ب اغٍت ؼٚٞ ١ٔبؾ٘بٞ ربؼرٕبْ ثؽاٞ ركت ظأم أدبَ ظأم ث١ٕبْ، ِٕٛٓف ٚ پ٠ٛب ثٛظٖ ٚ ا٠ٓ قبؾِبْ

ضعِذ قٛظِٕع ثٗ  رٕٕع. ٘عف ثٗ ِبِٛؼ٠ذ ٚ اقزؽارژٞ قبؾِبْ ثؽاٞ چگٛٔگٟ اؼائٗربؼ رّؽرؿ ِٟ

٘بٞ ظأم ث١ٕبْ اقذ. ٠ک گؽظظ. ظؼ ٚالٙ ٘عف، ّ٘بْ اقزؽارژٞ ظأم ظؼ قبؾِبِْهزؽٞ ثؽ ِٟ

رٕٕع رٗ ٠ک قبؾِبْ ثٙزؽ اؾ ؼلجب٠م ًّٚ ِدّٛٚٗ اتؽ ثطم اؾ فؽا٠ٕع٘بٞ ِع٠ؽ٠ذ ظأم ر١١ٛٓ ّٟٔ

ٛظ ؼا ثب اقزؽارژٞ ٘ب٠ٟ رٗ ظؼ ثٍٕع ِعد ِٛفك ٘كزٕع، فؽآ٠ٕع٘بٞ ِع٠ؽ٠ذ ظأم ضرٕع. قبؾِبِْٟ

-رٕع. چهُ أعاؾ اغٍت ثٗ فؽٕ٘گ ٚ ث١ٕم اقزؽارژ٠ک قبؾِبْ ثؽ ِٟقبؾِبْ ٠ژیبؼچٗ ٚ ّ٘بٕ٘گ ِٟ

٘بٞ ظأم ث١ٕبْ، ظ٘ع. ظؼ قبؾِبْ٘بٞ آْ ؼا رسذ ربت١ؽ ضٛظ لؽاؼ ِٟگؽظظ رٗ ر١ًّّبد ٚ فٛب١ٌذ

ثؽاٞ ظأم ضٛظ  چهُ أعاؾ ّ٘بْ ٔمٓٗ ٔٗؽ ظأم اقذ رٗ ثؽ اقبـ آْ قبؾِبْ ر٠ًٛؽ غٕٟ٘

- . ثب ٚؼٚظ ثٗ ٘ؿاؼٖ قَٛ ٚ ًٚؽ ظأم، قبؾِب3523ْرٕع)غالِؽَب ْجؽقب ٚ ّ٘ژبؼاْ، ِهطى ِٟ

نبْ ظؼ ثٍٕع ِعد ٚاثكزٗ ثٗ أع رٗ ثمب ٚ زفٕ ِؿ٠ذ ؼلبثزٟ٘بٞ پژٚ٘هٟ ٚ ظأم ِسٛؼ نژً گؽفزٗ

ؽ ِسًٛ د ٔٛآٚؼٞ ظؼ ْؽازٟ ٚ رٛقٛٗ ِسًٛ د خع٠ع اقذ. ّ٘چ١ٕٓ ثب رٛربٖ نعْ چؽضٗ ّٚ

ّٔب٠ع)ز١ّعؼَب ٘ب ا٠فب ِٟخع٠ع ٚ ٔٛآٚؼأٗ، ٔمم ضٛظ ؼا ثؽاٞ اظاِٗ ز١بد ظؼ ا٠ٓ ٔٛ٘ قبؾِبْ

 . ركت ٚ ربؼ٘بٞ رٛچک ظأم ث١ٕبْ، ِّٚٛب ؼ٠ٚژؽظٞ ردبؼٞ، اؼؾل 3523َؽغبِٟ ٚ ّ٘ژبؼاْ، 

١ؽٞ ٚ ر١ف١ذ گ٘ب ١ٔبؾِٕع ظأم ٚ ِٙبؼد رطًًٟ ٚ ثٙؽٖافؿا، ثبؾاؼٞ ٚ قٛظاگؽ ظاؼٔع ٚ ِع٠ؽ٠ذ آْ

  .3525ِسًٛ د ٚ ضعِبد ٚؽَٗ نعٖ ثٗ ثبؾاؼ اقذ)ِٙؽظاظ نف١ٟٛ، 

. وٕعِٟ ا٠فب ٔمم ِّٟٙ ِكزّؽ، ٠بظگ١ؽٞ ٚ ِٙبؼد ظأم، ٔٛآٚؼٞ، َِٛٛ٘ ث١ٕبْ،ظأم ٘بٞنؽوذ ظؼ

 ظؼ ٘بٔٙبظ اؾ اٞگكزؽٖ ث١ٕبْ ثب٠عظأم ٘بٜنؽوذ ثؽ ِجزٕٝ ظؼ الزًبظ٘بٞ وٗ اقذ ِٕٟٛ ثعاْ ا٠ٓ

ثبنٕع)ِسّع ٔمٟ ِٙعٚٞ،  پ٠ٛب٠ٟ ٚ ٔٛآٚؼٞ، ٠بظگ١ؽٞ رك١ًٙ وٕٕعٖ ٚ پهز١جبْ وٗ ٚخٛظ آ٠ٕع ثٗ خبِٛٗ

 ٚ ٘بنؽوذ ثب ِمب٠كٗ ظؼ ٘بٜ ؼا٘جؽظٜفٕبٚؼٜ ثؽ ِجزٕٟ يٕب٠ٙ ٚ ث١ٕبْ٘بٜ ظأم . نؽوذ3512

 ثٗ وً ِزطًى ١ٔؽٚ٘بٞ ٔكجذ: وٗا٠ٓ اؾ خٍّٗ ثؽضٛؼظاؼٔع ضبيٟ ٘ب٠ٚٞژگٟ اؾ يٕب٠ٙ قٕزٟ

 رغ١١ؽاد ث١هزؽٞ ظاؼٔع، ِهبؼوذ ٘بآْ ؼا٘جؽٞ ٚ ِع٠ؽ٠ذ ٘ب ظؼظأهگبٖ اقذ، ؾ٠بظ ٘بآْ ظؼ وٕبْوبؼ

-ِٟ يٛؼد ٘بآْ ث١هزؽٞ ظؼ رٛقٛٗ ٚ رسم١ك اقذ، ؾ٠بظرؽ يٕب٠ٙ قٕزٟ ثٗ ٔكجذ ٘بآْ ظؼ فٕبٚؼٞ
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 ثزٟؼلب ِؿ٠ذ افؿاؼ، قطذ قؽِب٠ٗ ٚ ثؽ ٔٗ اقذ فٕبٚؼٞ رٛقٛٗ ثؽ ث١هزؽ ِزىٟ يٕٛذ رٛقٛٗ گ١ؽظ،

وٕٕع)ٔبيؽٍٟٚ ١ّٟٗٚ ٚ ِٟ قؽٚذ ركط١ؽ ثٗ ؼا خع٠ع ٘بٞ ثبؾاؼ اقذ، ظؼ فٕبٚؼٞ ٘ب ٔٛآٚؼٞآْ

 اؾ ِزإتؽ اخزّبٚٝ ضٛظ ٚ الزًبظٜ رإت١ؽ ٚ ا١ّ٘ذ ّ٘ٗ ثب ا٠ٓ ث١ٕبْظأم ٘بٜنؽوذ  .3512ّ٘ژبؼاْ، 

 ذ.اق قبؾِبٔٝ ِٕبقت قبضزبؼ ِؽْ٘ٛ ٘بآْ وبؼا٠ٝ ٚجبؼد ظ٠گؽ ثٗ أع،قبؾِبٔٝ قبضزبؼ

 ا٠دبظ ٚ ؼنع ايٍٟ ِٕجٙ ظأم، اؾ اقزفبظٖ ٚ رٛؾ٠ٙ ر١ٌٛع، ظؼ آْ وٗ اقذ الزًبظٞ ث١ٕبْظأم الزًبظ

 ظ٘عِٟ ٔهبْ گػنزٗ قبي يع٠ه ظؼ خٛاِٙ قبؾ ِؿ٠ذ ٚٛاًِ گ١ؽٞنىً ق١ؽ ثٗ ٔگبٟ٘. اقذ تؽٚد

 ٚ ٖٙٛؼ ثب آْ، اؾ پف. اقذ ثٛظٖ الزًبظٜ ايٍٟ ِؿ٠ذ اؼؾاْ وبؼ ١ٔؽٚٞ ١ِالظٞ، 3277 قبي رب وٗ

ا١ٌٚٗ  ِٛاظ ثٗ ١ٔبؾ ٚ نع وبقزٗ قبظٖ وبؼ ١ٔؽٚٞ اؼؾل اؾ يٕٛذ، ظؼ آ دِبن١ٓ گكزؽظٖ وبؼثؽظ

 ٚ ٔمً ٚ زًّ نجىٗ رٛقٛٗ ٚ ؼنع ثب آْ اؾ ثٛع. نع ثعي الزًبظٜ ّٚعٖ ِؿ٠ذ ثٗ ٚ ٠بفذ افؿا٠م

 ا١ّ٘ذ ؽِب٠ٗق ٚبًِ ٚ نع وبقزٗ ا١ٌٚٗ ِٛاظ ا١ّ٘ذ اؾ ،يٕٛذ ١ٔبؾ ِٛؼظ ِٛاظ خبثدب٠ٟ لبث١ٍذ

 ٘بٞ قبي رب زعٚظ ؼا ضٛظ الزعاؼ قؽِب٠ٗ ا١ٌٚٗ، ِٕبثٙ ٚ خ١ّٛذ ٚبًِ ظٚ ثؽضالف. وؽظ پ١عا ث١هزؽٞ

. ظؼآِع قبؾ ِؿ٠ذ ٚبًِ يٛؼد ثٗ ٔؽش وب٘م ٚ قؽِب٠ٗ أجبنذ ٍٚذ ثٗ ا٠ٕىٗ رب وؽظ زفٕ 3219

 ؼلبثزٟ ِؿ٠ذ َِفٙٛ ٚ نع وّؽٔگ ثٛظ ِٓؽذ گػنزٗ لؽْٚ الزًبظٞ رئٛؼٞ ظؼ وٗ ٔكجٟ ِؿ٠ذ ِفَٙٛ

 ؼلجب وٗ وؽظِٟ وّه يٕب٠ٙ ثٗ فٕبٚؼٞ ٚ گؽظ٠ع آْ خب٠گؿ٠ٓ ثٛظ أكبٟٔ ٚٛاًِ اؾ ثؽضبقزٗ اغٍت وٗ

  . ظؼ3111ثبنٕع)قؽٚل لبَٟ ٔٛؼٞ ٚ ّ٘ژبؼاْ،  ظانزٗ ث١هزؽٞ ؼلبثزٟ ِؿ٠ذ ٠ىع٠گؽ ثٗ ٔكجذ

 ا٠ٓ ّٚعٖ ظ١ًٌ. ٘كز١ُ وهٛؼ٘ب الزًبظٞ ِٛل١ٛذ ظؼ رٛخٙٝ لبثً رغ١١ؽاد نب٘ع خع٠ع ًٚؽ

 ا٠ٓ ظؼ. أعوؽظٖ ٌٚٛ ؼا قٕزٟ الزًبظ ١َٛٚذ وٗ اقذ ٠ٛٔٓ ٘بٞفٕبٚؼٞ قؽ٠ٙ رغ١١ؽاد ١َٛٚذ

 گكزؽل ضٛظ خبِٛٗ ظؼ ؼا ٔٛآٚؼأٗ ٚ ضاللبٔٗ فُبٞ ظأم، ٚ ٍُٚ ثب ثزٛإٔع وٗ الزًبظ٘ب٠ٟ ظٚؼٖ

  .3527)ٚجبـ ربؼنٕبـ ٚ ّ٘ژبؼاْ، ظانذ ضٛإ٘ع ث١هزؽٜ رٛف١ك ظٕ٘ع،

-ِٟ ا٠فب اقبقٟ ٔمم رسٛ د ٚ رغ١١ؽ ا٠ٓ يس١ر ؼ٘جؽٞ ٚ ٘عا٠ذ ظؼ پ١هؽٚ ٘بِٞبْقبؾ ٚ ٘بظٌٚذ

 ؾٔعگٟ و١ف١ذ افؿا٠م ِكئٛي ٘بظٌٚذ. ٘كزٕع ث١ٕبْظأم الزًبظ ظؼ نىً ظٟ٘ ِّٟٙ ٚبًِ ٚ وٕٕع

 ٘بٜٖؽف١ذ اؼرمبٞ الزًبظٞ، ؼنع ْؽ٠ك اؾ ٘بآْ تؽٚد افؿا٠م خٍّٗ اؾ ِطزٍف ْؽق اؾ خبِٛٗ افؽاظ

 ٘ب،ِٙبؼد قٓر ظائّٝ افؿا٠م ٚ أكبٔٝ ٘بٜقؽِب٠ٗ رٛقٛٗ ظٌٚذ، ٚ ثبؾاؼ ِهبؼوذ ر١ٌٛع، ٚ فٕبٚؼٜ

 ظٌٚذ ٔمم ا٠فبٜ رؽُِٙ ّ٘ٗ اؾ ٚ اٌٍٍّٝ ث١ٓ ردبؼد ٚ ر١ٌٛع ظأب٠ٝ، اْالٚبرٝ، ٘بٜنجىٗ اؾ اقزفبظٖ
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ر١ُٕٗ  ٚ ضبؼخٝ ٚ ظاضٍٝ ضًٛيٝ ٘بٜثطم ظٕ٘عٖ پ١ٛٔع ٕٚٛاْ ثٗ ثٍىٗ ايٍٝ ثبؾ٠گؽ ٕٚٛاْ ثٗ ٔٗ

گؽفزٗ نعٖ  ٔٗؽ ظؼ خٙبٔٝ ثبؾاؼ٘بٜ ثٗ ٔگبٖ ثب ٍِٝ پػ٠ؽٜ ؼلبثذ اؼرمبٜ ظؼ رالل ٚ آٔبْ ؼٚاثّ وٕٕعٖ

  . 3111اقذ)قؽٚل لبَٟ ٔٛؼٞ ٚ ّ٘ژبؼاْ، 

پب٠عاؼرؽ٠ٓ الزًبظ٘ب ظؼ خٙبْ ِؽثِٛ ثٗ الزًبظ٘بٞ ظأم  3اپکثؽ اقبـ ِٓبٌٛبد أدبَ گؽفزٗ رٛقّ 

ث١ٕبْ ِٛرٛؼ ِسؽک ٚ ٘بٞ رٛچک ظأم . ظؼ ا٠ٓ ١ِبْ نؽرذ3515ِسٛؼ اقذ)ٚجبـ ِّٛبؼٔژاظ، 

٘بٞ رٛچک ٚ ِزٛقّ رب رْٕٛ ظؼ رٛقٛٗ ا٠ٓ الزًبظ٘ب ٘كزٕع. ثب رٛخٗ ثٗ ٔمم ر١ٍعٞ رٗ نؽرذ

اٞ ثٗ چ١ٕٓ أع، ظؼ الزًبظ ظأب٠ٟ ِسٛؼ ١ٔؿ ؼ٠ٚژؽظ ٠ٚژٖٚؽيٗ پ١هؽفذ فٕبٚؼٞ ظؼ ظ١ٔب ا٠فب ّٔٛظٖ

٘ب ٚ ٘بٞ أدبَ نعٖ، ٔٛآٚؼٞ . ثؽ اقبـ ثؽؼق5773ٟ، 2ِٛقكبرٟ نژً گؽفزٗ اقذ)ربؼقْٛ

٘بٞ ٘بٞ ٔٛآٚؼأٗ نؽرذ٘بٞ اض١ؽ ظؼ قٓر خٙبْ زبيً فٛب١ٌذ٘بٞ يٕٛزٟ ْٟ ظ٘ٗپ١هؽفذ

٘بٞ  . ٚالٖٚ ثؽ ا٠ٓ، ِسمم١ٓ انزغبي ظؼ ثٕگب3527ٖفؽ،رٛچک ٔٛآٚؼ ٚ ظأم ِسٛؼ ثٛظٖ اقذ)ٔبيسٟ

ظإٔع ؼاْ ؼرٛظ ٚ اٌزٙبة الزًبظٞ، پب٠عاؼرؽ اؾ انزغبٌٟ ِٟآٚؼ ؼا ظؼ ظٚ٘بٞ فٓرٛچک ثٗ ٠ٚژٖ نؽرذ

  .3510پٛؼ ٚ ّ٘ژبؼاْ، ٘بٞ ثؿؼگ ا٠دبظ نعٖ اقذ)ف١ٍرٗ رٛقّ ثٕگبٖ

٘ب ظؼ رٛقٛٗ پب٠عاؼ ث١ٕبْ ٚ ٔمم ايٍٟ آْ٘بٞ رٛچک ظأم٘بٞ ِٕسًؽ ثٗ فؽظ نؽرذثب رّبَ ٠ٚژگٟ

٘بٞ ثؿؼگ اؾ اززّبي ب ظؼ ِمب٠كٗ ثب نؽرذ٘خٛاِٙ ٚ ؼنع الزًبظٞ ظؼ خٙبْ، ِزبقفبٔٗ ا٠ٓ نؽرذ

٘بٞ  . ثؽ ا٠ٓ اقبـ ٔمم نؽرذ3527نژكذ ثك١بؼ ثب رؽٞ ثؽضٛؼظاؼٔع)ِسّعؼَب قٛبظد، 

٠بثع ٘ب ِفَٙٛ ِٟآٚؼٞ، ؼنع الزًبظٞ ٚ ا٠دبظ انزغبي رٕٙب ظؼ يٛؼد ثمبء آْث١ٕبْ ظؼ رٛقٛٗ فٓظأم

٘بٞ ضٛظ ؼا ظؼ ِعد ؾِبْ لبثً رٛخٟٙ اظاِٗ ٚ فٛب١ٌذچؽا رٗ نؽرذ ربؾٖ ٚاؼظ ثب٠ع ثزٛإٔع ثمبء ٠بفزٗ 

ٚالٖٚ، ظؼ نؽا٠ّ رسؽ٠ُ ٚ اٌزٙبة الزًبظٞ، ا٠ٓ ِٛقكبد ظؼ ِٛؽٌ ربت١ؽاد ِطزٍف ِس١ٟٓ ظ٘ع. ثٗ

آٚؼٞ ث١ٕبْ اؾ ٠ک قٛ ثبٚث ؼنع الزًبظٞ ٚ رٛقٛٗ فٓضٛإ٘ع ثٛظ. ثٕبثؽا٠ٓ ِٛقكبد رٛچک ظأم

عا ِكزٛع اثزالء ثٗ ِهژالد ِزٛعظ ٚ ٔؽش ثب ٞ نژكذ رهٛؼ٘ب ِسكٛة نعٖ ٚ اؾ قٛٞ ظ٠گؽ نع٠

 ٘كزٕع. 

 

                                                           
1
 APEC 

2
 Carson 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 ظأم ث١ٕبْ ٘بٜ نؽوذ ١َٛٚذ ٚ رٛؽ٠ف -2-2-3

 نؽوذ ث١ٕبْظأم ِؤقكبد ٚ ٘بنؽوذ ث١ٕبْ ظأم ٘بٜ اؾ نؽوذ زّب٠ذ لبْٔٛ ٠ه ِبظٖ اقبـ ثؽ

 ِسٛؼ، ظأم بظالزً رٛقٛٗ تؽٚد، ٚ ٍُٚ افؿا٠ٟ ُ٘ ِٕٗٛؼ ثٗ وٗ اقذ رٛبٟٚٔ ٠ب ضًٛيٟ ِؤقكٗ ٠ب

 ٔزب٠ح قبؾٞ ردبؼٞ ٚ  ٔٛآٚؼٞ ٚ اضزؽا٘ وبؼثؽظ ٚ گكزؽل نبًِ) الزًبظٞ ٚ ٍّٟٚ ا٘عاف رسمك

 افؿٚظٖ اؼؾل ثب ٚ ثؽرؽ ٘بٞفٕبٚؼٞ زٛؾٖ ظؼ  ضعِبد ٚ وب  ر١ٌٛع ٚ ْؽازٟ نبًِ) رٛقٛٗ ٚ رسم١ك

 نٛظ.ِٟ رهى١ً ِؽثِٛ افؿاؼ٘بٞ ٔؽَ ر١ٌٛع ظؼ ٠ٚژٖ ثٗ فؽاٚاْ

 وٗ ِؤقكبرٟ ٚ ٘بنؽوذ ١ٔؿ ٚ غ١ؽظٌٚزٟ ِّٟٚٛ ٔٙبظ٘بٞ ٚ ِؤقكبد ظٌٚزٟ، بٞ٘نؽوذ -رجًؽٖ

 ِّٟٚٛ ٔٙبظ٘بٞ ٚ ِؤقكبد ٚ ظٌٚزٟ ٘بٞنؽوذ ثٗ ِزٍٛك ٘بآْ ِبٌى١ذ اؾ ظؼيع پٕدبٖ اؾ ث١م

  .3112، ١ٔ3كزٕع)پبؼ١ٌبِٕذ لبْٔٛ ا٠ٓ ٘بٞزّب٠ذ ِهّٛي ثبنع، غ١ؽظٌٚزٟ

 ظاؼاٞ ث١ٕبْ ظأم ٘بٞ نؽرذ ْ ظؼ رهٛؼ ٚخٛظ ظاؼظ،ظأم ث١ٕب نؽرذ 2693 زعٚظا زبَؽ زبي ظؼ

 نؽرذ، 2693 رٛعاظ اؾ رٗ ٘كزٕع" ث١ٕبْ ظأم فٛب١ٌذ ظاؼاٞ يٕٛزٟ" ٚ" ر١ٌٛعٞ" ،"ٔٛپب" ٔٛ٘ قٗ

 .٘كزٕع ث١ٕبْ ظأم فٛب١ٌذ ظاؼاٞ يٕٛزٟ نؽرذ 211 ٚ ر١ٌٛعٞ نؽرذ 130 ٚ ٔٛپب نؽرذ 3673

 

 ث١ٕبْ ظأم ٘بٜنؽوذ رٛقٛٗ ظؼ ِؤتؽ ٚٛاًِ -2-2-2

 ِب١٘ذ ثٗ رٛخٗ ثب ٚٛاًِ ا٠ٓ. ظاؼٔع رإت١ؽ ظأم ث١ٕبْ ٘بٜنؽوذ رٛقٛٗ ٚ ؼنع ثؽ ِطزٍفٝ ٚٛاًِ

 ِزطًى، أكبٔٝ ١ٔؽٜٚ فٕٝ، ظأم. ثبنٕعِٝ ٘بنؽوذ قب٠ؽ اؾ ِزفبٚد ظأم ث١ٕبْ ٘بٜنؽوذ

 نّبؼ ثٗ ٘بآْ رٛقٛٗ ثؽ ِؤتؽ ٚٛاًِ اُ٘ اؾ ٘بنؽوذ لج١ً ا٠ٓ رهى١ً اثزعاٜ ظؼ ظٌٚذ ِؤتؽ زّب٠ذ

 أع اؾ: ث١ٕبْ ٚجبؼد ظأم ٘بٜنؽوذ رٛقٛٗ ظؼ ٚٛاًِ ِؤتؽ ثؽضٟ. آ٠ٕعِٝ

 ٘بِٜهٝ ضّ ٚ ِب١ٌبرٝ ٔٗبَ زمٛلٝ، ٔٗبَ ردبؼد، زّب٠زٝ خٛ نبًِ ظٌٚزٝ ٘بِٜهٝ ضّ -3

 ِٕبقت؛  ر١ّٕٗٝ

 ٝ؛ٍّٚ ٘بٜنجىٗ اؼرجبْٝ، ٚ اْالٚبرٝ فٕبٚؼٜ ظٚؼ، ؼاٖ اؾ اؼرجبْبد نبًِ ٘بقبضذ ؾ٠ؽ -2

 ظٌٚزٝ؛  ٘بٜثٛظخٗ ،ضبؼخٝ گػاؼٜقؽِب٠ٗ پػ٠ؽ،ؼ٠كه گػاؼاْقؽِب٠ٗ نبًِ ِبٌٝ ِٕبثٙ -1

                                                           
1
 Parliament 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 ٔٛآٚؼ؛ ٚ ضالق ِب٘ؽ، ،وؽظٖ رس١ًً وبؼ ١ٔؽٜٚ -4

 ِكزّؽ؛ ٠بظگ١ؽٜ ٚ ِٙبؼد ظأم، -9

 ٚبًِ ٕٚٛاْ ثٗ ا٠ٕزؽٔذ خٙبٟٔ نجىٗ -6

 ِسٛؼ؛ ظأب٠ٝ رٛقٛٗ اثؿاؼ ٚ خٙبٔٝ ظأم افؿا٠ٝ ُ٘ -0

 اؼرجبْبد؛ ٚ اْالٚبد ٘بٜ فٕبٚؼٜ ٚ اٌىزؽ١ٔٚه ردبؼد ٚ اٌىزؽ١ٔٚه ظٌٚذ. 0

 ِؽثْٛٗ فٕبٚؼٜ رٛقٛٗ ثب ِزٕبقت ٚ وبؼا قبؾِبٔٝ قبضزبؼ. 1

 

 ٘بنؽوذ قب٠ؽ اؾ ث١ٕبْظأم ٘بٜنؽوذ اِز١بؾ ٘بٜنبضى -2-2-1

 نبًِ ٘برفبٚد ا٠ٓ. ٘كزٕع ٘بنؽوذ قب٠ؽ ثب اقبقٝ ٘بٜرفبٚد ظاؼاٜ ظأم ث١ٕبْ ٘بٜنؽوذ

 رإو١ع ٚ رٛخٗ ٠ٚژٖ، ؼلبثزٝ ِؿ٠ذ نؽوذ، فٛب١ٌذ ثٛظْ َِٛٛ٘ رطًًٝ أكبٔٝ، ١ٔؽٜٚ ١َٛٚذ

 رٛاِْٝ ؾ٠ؽ ِٛاؼظ ظؼ ؼا ٘بنؽوذ قب٠ؽ ثب ظأم ث١ٕبْ ٘بٜنؽوذ رفبٚد .ثبنٕعِٝ ٔٛآٚؼٜ ثؽ فؽاٚاْ

 :ّٔٛظ ضاليٗ

 ظاؼظ؛ ب٘نؽوذ ظ٠گؽ ثب ؾ٠بظٞ اضزالف وبؼوٕبْ، وً ثٗ ِزطًى ٘بٞ ١ٔؽٚ ٔكجذ. 3

 اقذ؛ ؾ٠بظ وبؼوٕبْ وً ثٗ ِزطًى ١ٔؽٚ٘بٞ ؼنع ظؼيع ث١ٕبْظأم ٘بٜ نؽوذ ظؼ. 2

 ٘بٜنؽوذ ؼا٘جؽٞ ٚ ِع٠ؽ٠ذ ظؼ پژٚ٘هٝ ٚ ٍّٚٝ ِؤقكبد ٚ ٘ب ظأهگبٖ ٍّٟٚ ١٘إد . اُٚب1ٞ

 ظاؼٔع؛ ِهبؼوذ ث١ٕبْ -ظأم

 ١ٔبؾ رٛقٛٗ ٚ رسم١ك ثؽاٞ ٘بنؽوذ ظ٠گؽ ثٗ ٔكجذ ؾ٠بظرؽٞ ثك١بؼ ثٛظخٗ ظأم ث١ٕبْ ٘بٜنؽوذ. 4

 ظاؼٔع؛

 ظاؼٔع؛ قؽ٠ٙ ؼنع ثؽاٞ فٕبٚؼٞ اؾ اقزفبظٖ اٞ ظؼ٠ٚژٖ رٛإّٔعٞ ظأم ث١ٕبْ ٘بٜنؽوذ. 9

 افؿاؼ؛ قطذ قؽِب٠ٗ ٠ب ثؽ ٔٗ اقذ، فٕبٚؼٞ رٛقٛٗ ثؽ ِزىٟ يٕٛذ ث١ٕبْظأم ٘بٜنؽوذ رٛقٛٗ. 6

 اقذ؛ فٕبٚؼٞ ظؼ ٔٛآٚؼٞ ث١ٕبْ،ظأم ٘بٜنؽوذ ؼلبثزٟ ِؿ٠ذ. 0

 ركط١ؽ خع٠ع ٘بٞ فٕبٚؼٞ ثب ِسًٛ د اؼائٗ ْؽ٠ك اؾ ؼا خع٠ع ثبؾاؼ٘بٞ ظأم ث١ٕبْ ٘بٜنؽوذ .1

 وٕٕع؛ِٟ
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 .ٔعاؼظ رى١ٗ ارِٛبر١ه ١ّٔٗ ٠ب ظقزٟ ٘بٞؼٚل ثٗ ث١ٕبْظأم ٘بٜنؽوذ. 2

 ث١ٕبْ ظأم ٘بٜنؽوذ اؾ زّب٠ذ لبْٔٛ ثؽؼقٝ -2-2-4

 ربؼ٠ص ظؼ اضزؽاٚبد ٚ ٘بٔٛآٚؼٞ دبؼٞ قبؾٞر ٚ ظأم ث١ٕبْ ِؤقكبد ٚ ٘بنؽوذ اؾ زّب٠ذ لبْٔٛ

. اقذ رجًؽٖ 6 ٚ ِبظٖ 31 ثؽ ِهزًّ لبْٔٛ ا٠ٓ. ؼق١ع ر٠ًٛت ثٗ اقالِٝ ِدٍف نٛؼاٞ 9/1/3123

 ثؽٔبِٗ گػاؼٞ، ق١بقذ ِكئ١ٌٛذ فٕبٚؼٞ ٚ رسم١مبد ٍَٚٛ، ٚبٌٟ نٛؼاٞ لبْٔٛ ا٠ٓ ظٚ ِبظٖ ثؽ ثٕب

ٚ  ٘بزّب٠ذ ِؿثٛؼ لبْٔٛ قٗ ِبظٖ اقبـ ثؽ .ظاؼظ ٚٙعٖ ثٗ ؼا لبْٔٛ ا٠ٓ اخؽاٞ پ١گ١ؽٞ ٚ ؼ٠ؿٞ

 ِب١ٌبد ِهّٛي اٌف  ظؼآِع٘بٞ: اؾ ٚجبؼرٕع ث١ٕبْ ظأم ِؤقكبد ٚ ٘بنؽوذ ثٗ اٚٓبء لبثً رك١ٙالد

 ٚ قبؾٞ ردبؼٞ رٛقٛٗ، ٚ رسم١ك ٘بٞفٛب١ٌذ ٚ لؽاؼظاظ٘ب اؾ ٔبنٟ ث١ٕبْ -ظأم ِؤقكبد ٚ ٘بنؽرذ

 زمٛق ٚٛاؼٌ، ِب١ٌبد، پؽظاضذ اؾ قبي پبٔؿظٖ عدِ ثٗ ث١ٕبْ -ظأم ضعِبد ٚ ِسًٛ د ر١ٌٛع

 رّبَ رإ١ِٓ ة  ٘كزٕع،، ِٛبف ِكزم١ُ ٘بِٞب١ٌبد لبْٔٛ يبظؼارٟ ٚٛاؼٌ ٚ ثبؾؼگبٟٔ قٛظ گّؽوٟ،

 ثعْٚ ٠ب وُ ثٙؽٖ رك١ٙالد اٚٓبء ثب فٕبٚؼٞ ٚ ٔٛآٚؼٞ وبؼگ١ؽٞثٗ ٠ب ٚؽَٗ ر١ٌٛع، ٘ؿ٠ٕٗ اؾ ثطهٟ ٠ب

 ٚ فٕبٚؼٞ پژٚ٘هٟ، ٚازع٘بٞ اقزمؽاؼ ا٠ٌٛٚذ ج  نؽٟٚ، ٚمٛظ ْجك ثؽ ِعد وٛربٖ ٠ب ثٍٕعِعد ثٙؽٖ

 ٚ ٍُٚ ٘بٞپبؼن ِسً ظؼ لبْٔٛ ا٠ٓ َِٛٛ٘ ث١ٕبْظأم ِؤقكبد ٚ ٘بنؽوذ ر١ٌٛعٞ ٚ ِٕٙعقٟ

 رّبَ ٚاگػاؼٞ ا٠ٌٛٚذ ظ  فٕبٚؼٞ، ٚ ٍُٚ ٠ٚژٖ ِٕبْك ٠ب ٚ الزًبظٞ ٠ٚژٖ ِٕبْك ؼنع، ِؽاوؿ فٕبٚؼٞ،

 لبْٔٛ ايالذ َٛاثّ ثؽاقبـ ٚاگػاؼٞ لبثً ظٌٚزٟ پژٚ٘هٟ دِؤقكب ٚ ِؽاوؿ قٙبَ اؾ ثطهٟ ٠ب

 اخؽاء ٚ ا٠ؽاْ اقالِٟ خّٙٛؼٞ فؽٕ٘گٟ ٚ اخزّبٟٚ الزًبظٞ، رٛقٛٗ چٙبؼَ ثؽٔبِٗ لبْٔٛ اؾ ِٛاظٞ

 َِٛٛ٘ ث١ٕبْظأم ِؤقكبد ٚ ٘بنؽوذ ثٗ اقبقٟ لبْٔٛ  44) چٙبؼَ ٚ چًٙ ايً وٍٟ ٘بٞق١بقذ

 ظأم، ظقزبٚؼظ٘بٞ ِسًٛ د ضٓؽپػ٠ؽٞ وب٘م ثؽاٞ ِٕبقت ٞاث١ّٗ پٛنم ا٠دبظ ٖ  لبْٔٛ، ا٠ٓ

 َِٛٛٚبد ظؼ ِٕبلًٗ نؽا٠ّ ٚ رك١ًٙ وبؼگ١ؽٞ،ثٗ ٚ ٚؽَٗ ر١ٌٛع، ِؽازً رّبَ ظؼ فٕبٚؼٞ ٚ ٔٛآٚؼٞ

  .لبْٔٛ ا٠ٓ َِٛٛ٘ ث١ٕبْظأم ِؤقكبد ٚ ٘بنؽوذ ِهبؼوذ اِىبْ ر١ّٙع ٚ 3ِبظٖ ثب ِؽرجّ

 ٚ ٘بٔٛآٚؼٞ قبؾٞ ردبؼٞ ثٗ وّه ِٕٗٛؼ ثٗ نىٛفب٠ٟ ٚ آٚؼٞٔٛ يٕعٚق لبْٔٛ ا٠ٓ پٕح ِبظٖ ثؽ ثٕب

 لؽٌ اٌسكٕٗ رك١ٙالد ٚ وّه اؼائٗ ْؽ٠ك اؾ فٕٟ ظأم ّٔٛظْ وبؼثؽظٞ ٚ نىٛفبقبؾٞ ٚ اضزؽاٚبد

 ِهبؼوذ قُٙ اؾ ثطهٟ ٠ب رّبَ اضز١بؼ ثطهم ثب ِهبؼوذ ٚ ر١ُّٓ ٘ؽگٛٔٗ اضػ ثعْٚ رك١ٙالد ٚ
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 ّ٘چ١ٕٓ .نٛظِٟ رإق١ف ؼ٠بي ١ٍ١ِبؼظ ٘ؿاؼ قٗ ثؽ ثبٌغ اٚزجبؼٜ ثب ث١ٕبْ،ظأم ِؤقكبد ٚ ٘بنؽوذ ثٗ

 ضؽ٠ع لؽاؼظاظ٘بٞ ِجٍغ اؾ ثطهٟ ِدبؾٔع ظٌٚزٟ ٘بٞنؽوذ ٚ ٘بظقزگبٖ و١ٍٗ نم ِبظٖ ثٗ رٛخٗ ثب

 ٘بٞفٛب١ٌذ أدبَ ْؽ٠ك اؾ ؾ١ِٕٗ ّ٘بْ ظؼ ثٗ ضٛظوفب٠ٟ ١ًٔ خٙذ ؼا ضبؼخٟ ِجعؤ ثب ضعِبد ٠ب وب 

 . ؼقبٕٔع أدبَ ثٗ ث١ٕبْظأم ِؤقكبد ٚ ٘بنؽوذ ثب لؽاؼظاظ ٚمع َّٓ فٕبٚؼٞ رٛقٛٗ ٚ رسم١ك

 ظؼ چٗآْ ِٛبظي «ث١ٕبْ ظأم ٘بٞ نؽرذ» ِفَٙٛ ظ٘ع ِٟ ٔهبْ ضبؼخٟ ٍّٟٚ ِؽاخٙ ظؼ َِٛٛ٘

 نٛظ ٚجبؼارِٟٟ ٠بفذ ِطزٍفٟ ٚجبؼاد ثب ٍّٟٚ ِمب د ث١ٓ ظؼ نعٖ اقذ ِٓؽذ ِب رهٛؼ

 ٘بٞ نؽرذ»، « ِجٕب ظأم رٛچک ٘بٞنؽرذ »، «ِسٛؼ ٔمظا ٚربؼ٘بٞ ركت ٠ب ٘بقبؾِبْ»١ٗٔؽ

-نؽرذ» ١ٗٔؽ ٘ب٠ِٟمب د، ٚجبؼد اؾ ثؽضٟ ظؼ . ززٟ«ٔٛآٚؼ رٛچک ٘بٞنؽرذ»ٚ  «فٕبٚؼٞ ِسٛؼ

يٛؼد  ثٗ ١ٔؿ« ٠ٛٔٓ ٘بٞفٕبٚؼٞ ثؽ ِجزٕٟ ٘بٞنؽرذ» ٠ب « پ١هؽفزٗ ٘بٞفٕبٚؼٞ ثؽ ِجزٕٟ ٘بٞ

 . اقذ نعٖ فزٗگؽ ٔٗؽ ظؼ ث١ٕبْ ظأم ٘بٞنؽرذ اؾ ًِعالٟ

 رٛقّ ٘بنؽرذ ٔٛ٘ ا٠ٓ ضًٛو ظؼ ا١ٌٚٓ پژٚ٘م گفذ رٛاِْٟ ِٛاؼظ، ا٠ٓ رّبِٟ گؽفزٓ ٔٗؽ ظؼ ثب

 فٕبٚؼٞ ٘بٞٚجبؼد نؽرذ ثؽظْ ربؼ ثٗ ثب اٚ.  3211، 3اقذ)ِٛٔک نعٖ أدبَ 3202  ٠زً ظؼ قبي

 ثب ٚ ثٛظٖ ٍّٟٚ اضزؽاٚبد ٚ ٔٛآٚؼٞ ثؽ ِزژٟ رٗ ِٛؽفٟ ّٔٛظ ِٛقكبرٟ ؼا ٘بنؽرذ ا٠ٓ ِسٛؼ،

 ظؼ ٍّٟٚ ٔٗؽ٠بد ٚ ِمب د نٛٔع. ِؽٚؼِٟ ربق١ف ٘بٔٛآٚؼٞ ٚ اضزؽاٚبد ا٠ٓ قبؾٞ ٘عف ردبؼٞ

 ثؽ ث١ٕبْ ٘بٞ ظأمنؽرذ رٛؽ٠ف خٙذ ِطزٍف ِسمم١ٓ ظ٘عِٟ ٔهبْ ربرْٕٛ ؾِبْ آْ اؾ زٛؾٖ ا٠ٓ

 ربِال ؼا ِهطى رٛؽ٠ف ٠ک ثٗ ٠بثٟ ظقذ ا٠ٓ ِكبٌٗ ٚ أعنعٖ ِزّؽرؿ ِطزٍفٟ ِهطًبد ؼٚٞ

 رمك١ُ ْجمٗ قٗ ثٗ ؼا ا٠ٓ ضًٛو ظؼ ِطزٍف ٘بٞپژٚ٘م رٛاِْٟ زبي ا٠ٓ ثب. اقذ ِهژً ّٔٛظٖ

 ٘ب ِزّؽرؿنؽرذ ا٠ٓ ٚؼٚظٞ ؼٚٞ ثؽ ث١ٕبْ، ظأم ٘بٞنؽرذ خٙذ رٛؽ٠ف رٗ گؽأٟپژٚ٘م: ّٔٛظ

 رٗ ٕع٘كز ِسمم١ٕٟ قَٛ ظقزٗ ٚ رؽظٖ رّؽرؿ ٘با٠ٓ نؽرذ ضؽٚخٟ ؼٚٞ ثؽ رٗ گؽأٟپژٚ٘م ٘كزٕع،

 ظقزٗ اؾ ِثبٌٟ ٕٚٛاْ ثٗ .أعظاظٖ ِعٔٗؽ لؽاؼ ؼا ٘بنؽرذ ا٠ٓ اؼؾل ؾٔد١ؽٖ رً رؽ،ٚق١ٙ ثب ظ٠عگبٟ٘

١ٗٔؽ  الزًبظٞ ِؽقَٛ ٚجبؼاد ثب ِسٛؼ ظأم«  ِسٛؼ قؽِب٠ٗ»ظأم ٚجبؼد ِمب٠كٗ ثب 2اقزبؼثک اٚي،

 فؽآ٠ٕع٘بٞ ظؼ ٚؼٚظٞ رؽ٠ُِٓٙ ٠ب ظأم« ِسٛؼ ١ٔؽٚ» ث١ٕبْ، ظأم ٘بٞنؽرذ ظؼ رٗ رٕعِٟ ث١بْ

                                                           
1
 Monck 

2
 Starbuck 
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ِٛق3225ْٛ، 3٘ب اقذ)اقزبؼثبکنؽرذ ا٠ٓ ِطزٍف  يٛؼد ٠ک ثٗ) ؼا ظأم لٛٞ ثٕبٞ ٠ک ؾ٠ؽ 2 . آٌ

 ثب ١ٔؿ ظ٠گؽٞ ِسمم١ٓ.  5779ظأع)آٌٛقْٛ، ٘ب ِٟنؽرذ ا٠ٓ رٛؽ٠ف ظؼ ر١ٍعٞ نبضًٗ  ٚؼٚظٞ

 ٘بٞٚؼٚظٞ ٕٚٛاْثٗ ؼِسٛ ظأم ِزط١ًًٓ ٚ ظأهٟ ١ٔؽٚ٘بٞ ظأم، ١ٗٔؽ ؾ٠ؽثٕبٞ ٚجبؼارٟ ثؽ رّؽرؿ

  .5779، 1أع)ظ٠ز١ٍّٛٔٛظٖ رٛؽ٠ف ا٠ٓ اقبـ ثؽ ؼا ث١ٕبْ ظأم ٘بٞنؽرذ ايٍٟ،

 رٛؽ٠ف ثٗ العاَ ٘بنؽرذ ا٠ٓ اقبـ ضؽٚخٟ ثؽ گؽاْ،پژٚ٘م اؾ ٚق١ٟٛ ظقزٗ ِمبثً ٔمٓٗ ظؼ

 ،ث١ٕبْ ٔمظا ٘بٞنؽرذ ِثبي ٕٚٛاْ ثٗ.  9،5775ٚ ؾاک4،5773أع)ؼ٠الٔعؼظأم ث١ٕبْ رؽظٖ ٘بٞنؽرذ

 » . ِجسث6،3220فؽٚنٕع) اق٠ٛجٟ ؼا ِٟ ضٛظ ظأم ٚالٙ ظؼ رٗ أعنعٖ ِٛؽفٟ ربؼ٘ب٠ٟ ٚ ركت

ِٛقكبد  ٚ ٘بقبؾِبْ اؾ ثك١بؼٞ. اقذ ؼ٠ٚژؽظٞ چ١ٕٓ ١ٔؿ ٔز١دٗ« ث١ٕبْ ظأم ضعِبد ٚ ِسًٛ د

أع. ثٗ ظاظٖاؼائٗ « ث١ٕبْ ظأم ضعِبد ٚ ِسًٛ د »اؾ ِزٕٟٛٚ رٛبؼ٠ف ؼ٠ٚژؽظ، ا٠ٓ اقبـ ثؽ خٙبٟٔ

 ظأم ث١ٕبْ ٘بٞنٕبقب٠ٟ نؽرذ نبضى ٕٚٛاْ ثٗ ِسًٛي ٔٛ٘ اؾ اقزفبظٖ ظ١ًٌ قٌٙٛذ ربؼ، ؼ٠ٚژؽظ

 نؽرذ، ظأم ٠ک ضعِبد ٠ب ِسًٛي ٔٛ٘ ٘ؽلعؼ رٗ ا٠ٓ ِٕٟٛ ثٗ اقذ. ٠بفزٗ ث١هزؽٞ ١ِّٛٚذ

 ضعِبد ٠ب ِسًٛي ظ٠گؽ، قٛٞ   اؾ5775ثٛظ)ؾاک،  ضٛا٘ع رؽظأم ث١ٕبْ قبؾِبْ آْ ثبنع رؽث١ٕبْ

 ظؼ اؾ قبؾِبْ ٚق١ٟٛ ثك١بؼ ثطم رٗزبٌٟ ظؼ اقذ قبؾِبْ ٠ک لبثً ِهب٘عٖ ثطم أٛژبـ رٕٙب

 ٔٛ٘ اؾ فؽارؽ ظأم ث١ٕبْ نؽرذ ٠ک ّٔٛظ ِهطًبد اغٚبْ ثب٠ع ٚ ثٛظٖ پٕٙبْ ِسًٛ د ٚؼاٞ

 ١ٍٚؽغُ اقذ ِّژٓ ززٟ ظ٘ع.ٔهبْ ِٟ ؼا ضٛظ نؽرذ ظٚؼّٔبٞ ٚ ا٘عاف ظؼ فؽآ٠ٕع٘ب، ِسًٛي،

 اقبـ ٚ ثؽ غ١ؽظأم ث١ٕبْ آْ ر١ٌٛع فؽآ٠ٕع نؽرذ، ٠ک ظؼ ِسًٛي ٖب٘ؽٞ ٔٛ٘ ثٛظْ ؽفزٗپ١ه

 ٠ب ِسًٛي ١ِٛبؼ اؾ اقزفبظٖ ثٕبثؽا٠ٓ. ثبنع ِطٍِٛ قبظٖ ٠ک ٠ب ِٛٔزب  قیف ٚ ايٍٟ اخؿاء ٚاؼظاد

 رٕٕعٖ لبٔٙ ٚ ربفٟ ث١ٕبْ ٘بٞ ظأمنؽرذ رٛؽ٠ف ٠ب ثٕعْٞجمٗ خٙذ اثؿاؼٞ ثٗ ٕٚٛاْ ضعِبد

  .3220، 0برؿ٠چؽٚٔٛگ١ٍٔٛكذ)٘
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-نبضى  ث١ٕبْ ظأم)فٕبٚؼأٗ ِزٛقّ ٚ رٛچک ٘بٞرٛؽ٠ف نؽرذ ثؽاٞ اؼٚپب ارسبظ٠ٗ ِثبي ٕٚٛاْ

  5 ٔٛآٚؼٞ ربؼآ٠ٟ نبضى  5 ٔٛآٚؼٞ نبضى ٚؼٚظٞ  3: اؾ ٚجبؼرٕع رٗ ظاظٖ لؽاؼ ِعٔٗؽ ؼا ٘ب٠ٟ

 ظؼ يس١ر، ظأم ِع٠ؽ٠ذ ٠ک ثٗ رّک ث١ٕبْ، ظأم ٘بٞنؽرذ ٚالٙ ٔٛآٚؼٞ. ظؼ نبضى ضؽٚخٟ

 ثٗ ٔكجذ ظٖافؿٚ افؿا٠م اؼؾل خٙذ ٚبٍِٟ ٕٚٛاْ ثٗ ؼا ظأم ضٛظ، ٘بٞ٘بٞ فٛب١ٌذخٕجٗ رّبِٟ

 ظ٘عٔهبْ ِٟ ضبؼخٟ ِمب د ظؼ َِٛٛ٘ پ١ه١ٕٗ ثؽؼقٟ ِدّٛ٘ ثٕعٔع ظؼِٟ ربؼ ثٗ ضٛظ ؼلجبٞ قب٠ؽ

  .اقذ ثؽضٛؼظاؼ قب٠ؽ ؼ٠ٚژؽظ٘ب ثٗ ٔكجذ ثب رؽٞ يسذ ٚ ظلذ اؾ قَٛ ؼ٠ٚژؽظ

 تجاری سازی -2-3

، ركت ٚ ربؼ، ردبؼٞ قبؾٞ فٕبٚؼٞ فؽا٠ٕعٞ پ١چ١عٖ ٚ ِزبتؽ اؾ ٚٛاًِ ِزٛعظ ؾ٠ؽ قبضزٟ، فٕبٚؼٞ

رٛأع اؾ ٠ک قٛ ٚبًِ ِٛفم١ذ اخزّبٟٚ، ق١بقٟ، ربؼ٠طٟ ٚ غ١ؽٖ اقذ. ٚٛاٍِٟ رٗ ٘ؽ رعاَ ِٟ

ردبؼٞ قبؾٞ ثبنع ٚ اؾ قٛٞ ظ٠گؽ ِبٔٙ ِٛفم١ذ آْ ثبنع. ٚٛاًِ ؼنع ٚ ِٛفم١ذ ردبؼٞ قبؾٞ 

ِٛفم١ذ گػاؼٞ ٚ  ٠ٗ ؾ٠ؽ قبضزٟ اقذ. ا٠ٓ ظٚ  ٠ٗ رّبِٟ ٚٛاًِ ؼنع ٚ فٕبٚؼٞ ظؼ  ٠ٗ ق١بقذ

گ١ؽظ، اِب رًس١ر ا٠ٓ ظٚ  ٠ٗ رّک ثك١بؼٞ ثٗ رؽ١ُِ ثم١ٗ ٚٛاًِ ردبؼٞ قبؾٞ فٕبٚؼٞ ؼا ظؼ ثؽ ّٟٔ

 رٕع.ِٟ

گػاؼٞ ٚ ؾ٠ؽ قبضذ ثب ٚٛاًِ ث١ٕهٟ ؼنع ٚ ِٛفم١ذ ردبؼٞ قبؾٞ فٕبٚؼٞ ظؼ ُ٘ ر١ٕعٖ  ٠ٗ ق١بقذ

رٕگ رؽظٖ ٚ ِٛأٙ ٚ ٘بٞ ِؽظَ ِك١ؽ ردبؼٞ قبؾٞ ؼا ثبؼ٠ک ٚ اقذ. ظؼ ثك١بؼٞ اؾ ِٛاؼظ ث١ٕم

ٚخٛظ آٚؼظٖ اقذ. ردؽثٗ ٔهبْ ظاظٖ اقذ رٗ رغ١١ؽ ؼٚٞ ر١ٌٛع تؽٚد ثٗ٘بٞ ِزٛعظٞ ؼا پ١مچبٌم

٘بٞ ٍُٚ ٚ فٕبٚؼٞ ظؼ رهٛؼ٘بٞ ِطزٍف، ٠ک خٙم ٔبگٙبٟٔ ظؼ رٛقٛٗ فٕبٚؼٞ آْ رهٛؼ٘ب ق١بقذ

 گهب ثبنع.١ٔؿ گؽٖ٘ب رٛأع ظؼ رغ١١ؽ قؽ٠ٙ ث١ٕمگػاؼٞ ِٕبقت ِٟثٗ ظٔجبي ظانزٗ اقذ. ق١بقذ

رٛأع ثٗ رٕٙب٠ٟ ثبؾاؼ ثٗ ٕٚٛاْ ِّٙزؽ٠ٓ ٚبًِ ظؼ ثٗ ٔز١دٗ ؼق١عْ فؽا٠ٕع ردبؼٞ قبؾٞ فٕبٚؼٞ، ِٟ

-ثبٚث ِٛفم١ذ ٠ب نژكذ رً ؾٔد١ؽٖ ردبؼٞ قبؾٞ فٕبٚؼٞ نٛظ. ظؼ يٛؼد ٚخٛظ ثبؾاؼ، ثؽؼقٟ ؼاٖ

ٍٟٛ ثبؾاؼ ز١برٟ اقذ، ظؼ ٘بٞ ِطزٍف ثؽاٞ فزر ٚ ٚؼٚظ ثٗ آْ، ّ٘چ١ٕٓ ٔسٖٛ رٛبًِ ثب ثبؾ٠گؽاْ ف

يٛؼد ثبؾاؼ ثب٠ع ضٍك نٛظ رٗ آْ ُ٘ ِكزٍؿَ ٚخٛظ قبؾ ٚ ربؼ٘ب٠ٟ ثؽاٞ ا٠دبظ رمبَب ٚ ١ٔبؾ غ١ؽ ا٠ٓ

 خع٠ع اقذ.
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 ّ٘چ١ٕٓ ثؽضٟ اؾ فبرزٛؼ٘ب ِٛتؽ ثؽ قؽٚذ ردبؼٞ قبؾٞ فٕبٚؼٞ ٚجبؼرٕع اؾ: 

 ٘بٞ زمٛلٟ ٚ ِبٌٟ ثؽاٞ ِطزؽٚبْ، ِٛقكبْ ٚ ربؼِٕعاْأگ١ؿٖ -

 ٘بٞ ركت ٚ ربؼ٘بٞ ٍّٟٚ ثب ر١ف١ذ ثب  ٚ ِٙبؼدظقزؽـ ثٛظْ ِٙبؼدظؼ  -

 ٘ب٘بٞ خع٠ع ظؼ ٘ؽ ِؽزٍٗ اؾ ؼنع آْاٚٓبٞ قؽِب٠ٗ ِٓبثك ثب ١ٔبؾ٘بٞ نؽرذ -

گػاؼٞ)ؼاظ اٞ ثؽاٞ ر١ًّّبد ِّٓئٓ قؽِب٠ٗ٘بٞ ظؼاؾ ِعد ُِٕٗ ثٗ ٕٚٛاْ پب٠ٗث١ٕٟرٛأب٠ٟ پ١م -

  3511فؽ، 

٘بٞ ِٛفك ؼا ثٗ نؽذ ؾ٠ؽ ٟ اؾ ظ ٠ً ِٛفم١ذ ردبؼٞ قبؾٞ فٕبٚؼٞ نؽرذرٛاْ ثؽضاؾ قٛٞ ظ٠گؽ ِٟ

 ث١بْ ّٔٛظ:

 ٘بٞ رژ١ٕژٟؼٚٔع، ٔٗ ثب گؽٖٚ٘ب رٗ ثب أٛا٘ فؽٚل ٚ ثبؾاؼ٠بثٟ پ١م ِٟآْ-

ظؼ اؼرجبِ ثبنٕع ٠ب ُٚٛ ٠ک أدّٓ فٕبٚؼٞ  R&D٘ب٠ٟ رٗ ثب ٠ک ظأهگبٖ ٠ب ٠ک آؾِب٠هگبٖ آْ -

 ِٛفك ٘كزٕع

 ربؼگ١ؽٞ اقزٛعاظ٘بٞ ِٛؼظ ١ٔبؾ ثؽاٞ خػة قؽِب٠ٗ ثبنٕعلبظؼ ثٗ ثٗ٘ب٠ٟ رٗ آْ -

 گػاؼٞ ضٓؽ پػ٠ؽ ٘كزٕع٘ب٠ٟ رٗ خؿئٟ اؾ ٠ک ِؽرؿ ثؿؼگ قؽِب٠ٗآْ -

 ٘بٞ ث١ٓ اٌٍٍّٟ ٘كزٕع.٘بٞ زًّ ٚ ٔمً ُِٙ، ِبٕٔع فؽٚظگبٖ٘ب٠ٟ رٗ ٔؿظ٠ک ثٗ لٓتآْ -

 ثبنٕع:ؽ ِٟ٘بٞ ِٛفك، فبلع ضًٛي١بد ؾ٠ّ٘چ١ٕٓ ثك١بؼٞ اؾ ا٠ٓ نؽرذ

 ٘بٞ رژ١ٕژٟ ٚ ٠ب اقبر١ع٘عا٠ذ اؾ گؽٖٚ -

 رژ١ٗ ثؽ فٕبٚؼٞ يؽف -

 زُٛؼ ظؼ ِٕبْك ظٚؼظقذ ؼٚقزب٠ٟ -

٘ب اؼائٗ ٘بٞ رسم١مبرٟ ٚ ِٛفم١ذ آْ٘ب٠ٟ رٗ ثؽاٞ ثؽْؽف رؽظْ ِهژً ردبؼٞ قبؾٞ ْؽذ٠ژٟ اؾ ؼاٖ

ؼؾ٠بثٟ ِمعِبرٟ پزبٔك١ً ٘ب لجً اؾ اخؽاقذ. اگؽظ٠عٖ، اؼؾ٠بثٟ ِمعِبرٟ پزبٔك١ً ردبؼٞ نعْ آْ

-رٛاْ ثٗ ر١ًُّ٘ب ِٟردبؼٞ ٠ک پؽٚ ٖ رسم١مبرٟ ظؼ ثؽ ظاؼٔعٖ ِؿا٠بٞ ِزٛعظٞ اقذ رٗ اؾ خٍّٗ آْ

% ضٓؽاد ردبؼٞ قبؾٞ 17گ١ؽٞ ظؼ ضًٛو يؽف ٘ؿ٠ٕٗ ٚ ؾِبْ ثؽاٞ رعاَٚ رٛقٛٗ آْ انبؼٖ رؽظ. 

ُ٘ ٠ژٟ اؾ ا٠ٓ الالَ آِبؼٞ ؼا رٗ ِب ظ٘ع ٚ ثؽاٞ اخزٕبة اؾ ا٠ٓقبي اٚي فٛب١ٌذ ؼش ِٟ 3ظؼ ّ٘بْ 

 رهژ١ً ظ١ُ٘ ثب٠ع ثٗ ا١ّ٘ذ أدبَ رسم١ك ظؼ ثبؾاؼ ٚالف ثبن١ُ. 
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 آْ زبوٟ اؾ ظ١ٔب قؽاقؽ اؾ ِزٛعظ نٛا٘ع ِسممبْ، اؾ قٛٞ قبؾٞ ردبؼٞ َِٛٛ٘ پػ٠ؽل ثبٚخٛظ

 ؾ١ِٕخ ؼظ ٘باؾ آْ أعوٟ ظؼيع رٕٙب اِب أع،ثٛظٖ ِٛفك فٕٟ ٔٗؽ اؾ رسم١مبد اؾ وث١ؽٞ رٛعاظ وٗ اقذ

 ٔبنٟ ظ٠گؽ اؾْؽف پ١چ١عگٟ ٚ ظٕ٘عح ٔهبْ ْؽفٟ اؾ اِؽ ا٠ٓ. أع٠بفزٗ ظقذ ِٛفم١ذ ثٗ قبؾٞ ردبؼٞ

 ِبٔٙ وٗ اقذ ؾ٠بظٞ  . ِهىالد3221 ،3ا. ُپٟ. آٞ. ظث١ٍٛ) اقذ قبؾٞ ردبؼٞ فؽآ٠ٕع ٚ ِكبئً اؾ

 گؽا٠ٟ ُ٘ ٚ بؾٞق ردبؼٞ آغبؾ فؽا٠ٕع٘بٞ ٚخٛظ ثب ١ٔؿ ا٠ؽاْ ظؼ. نٛظِٟ ردبؼٞ قبؾٞ ا٘عاف رسمك

 ٔهبْ   3111 ّ٘ژبؼاْ، ٚ ٚجبقٟ) ا٠ؽاْ ٚبٌٟ ظؼ آِٛؾل ظؼ رسٛ د ؼٚٔع ِٓبٌٛخ يٕٛذ، ٚ ظأهگبٖ

 رهٛؼ ٘بٞظأهگبٖ ظؼ نعٖ اؼائٗ ٘بٞآِٛل رٗ ا٠ٓ اقذ يٕٛذ ٚ ظأهگبٖ ث١ٓ ايٍٟ ِهژً ظ٘عِٟ

گؽفزٗ  ربؼ ثٗ ضٛظ رطًًٟ ؼنزخ ظؼ رٗ آِٛضزگبٟٔ ظأم ٚ رٛعاظ ١ٔكذ ربؼ ثبؾاؼ ١ٔبؾ٘بٞ ثب ِزٕبقت

 ظاؼٔع ا٘زّبَ آِٛؾٞ ِٙبؼد اؾ ث١هزؽ ٔٗؽٞ خٕجخ ثٗ ِب ٘بٞظأهگبٖ % اقذ. اِؽٚؾ57ٖنٛظ رّزؽ اؾ ِٟ

 اقذ.  نغٍٟ ٘بٞفؽيذ ا٠دبظ زٍمخ ظؼ ُِٙ اؾ ٔمب٠ى ٠ژٟ ا٠ٓ ٚ

 ظاؼظ؛ ٚخٛظ ؼ٠ٚىؽظ ظٚ ظ٠گؽٞ، اخزّبٟٚ ِكئٍخ ٘ؽ ِبٕٔع ٔٛ، ٘بٞا٠عٖ قبؾٞ ردبؼٞ ِٛأٙ ثؽؼقٟ ظؼ

 ظ٠گؽٞ ٚ پؽظاؾظِٟ ِكئٍٗ لبثً ِهب٘عح ٘بٞخٕجٗ ٚ ١ٕٟٚ اِٛؼ ثؽؼقٟ ثٗ وٗ ١ٕٟٚ ؼ٠ٚىؽظ ٠ىٟ

 ثب رسم١ك ا٠ٓ رٕع. ظؼِٟ رإر١ع ٚال١ٛذ اؾ ثؽظانذ ٚ وٕم آگبٟ٘، اظؼاوبد، ثؽ وٗ اقذ غٕٟ٘ ؼ٠ٚىؽظ

 اقزفبظٖ ثب اقذ نعٖ رالل اخزّبٟٚ، ِكبئً ثؽؼقٟ ظؼ ١ٕٟٚ ؼ٠ٚژؽظ ٘بٞ ٠بفزٗ ثٛظْ ٔبثكٕعٖ ثؽ رإر١ع

 ثؽ ِٛخٛظ ِٛأٙ اؾ رفك١ؽٞ ٚ رٛي١ف ٔٛ ٘بٞا٠عٖ يبزجبْ ١ِعاْ ا٠ٓ ٍّٟٚ ٚبِالْ ؾ٠كزخ ردبؼة اؾ

  .گؽظظ پع٠عاؼ ٔطجگبْ ٘بٞا٠عٖ قبؾٞردبؼٞ ؼاٖ قؽ

 ر١ُّٓ ؼا رسم١ك اِؽ اقزّؽاؼ ٚ پب٠عاؼٞ رٗ اقذ ٔٛآٚؼٞ ٔٗبَ ُِٙ ٘بٞگبَ اؾ ردبؼٞ قبؾٞ، ٠ژٟ 

 ؼنع قبؾِبٔٙب، ثؽاٞ لبثً رٛخٗ الزًبظٞ اؼؾنٙبٞ آٚؼظْ فؽاُ٘ ثؽ ٚالٖٚ آْ ثب بقتِزٕ ٚ رٕعِٟ

 رسمك ردبؼٞ قبؾٞ،.  3512ع)ْبؼق ض١ًٍ، ّٔب٠ِٟ ركؽ٠ٙ ١ٔؿ ؼا خبِٛٗ ِسٛؼ -ظأم الزًبظٞ

 ٚاؼظ)ثّبٔع لفكٗ ظؼ اگؽ اٚؼٞ فٓ. رٕع ظؼآِع ا٠دبظ رٛأعِٟ ثبؾاؼ ثٗ ٚؼٚظ ٕ٘گبَ رٗ اقذ فؽا٠ٕعٞ

  .3116رٕع)اثؽا١ُ٘ ٕٚب٠زٟ، ّٟٔ ا٠دبظ ظؼآِعٞ ١٘چ  ٔهٛظ ثبؾاؼ

 ٘بٞثطم نبًِ رٗ اقذ پ١چ١عٖ فؽا٠ٕعٞ ثٍژٗ ١ٔكذ، ضٟٓ قبظٖ فؽا٠ٕع ٠ک فٕبٚؼٞ قبؾٞ ردبؼٞ

 ِبٌٟ، ثبؾاؼ، ؼا٘جؽظ٘بٞ ثبؾاؼ، اؼؾ٠بثٟ ِسًٛي، رٛقٛٗ ١ٔبؾِٕع فؽا٠ٕع ردبؼٞ قبؾٞ. ثبنعِٟ ِطزٍف
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 ِس١ّ. ثبنع ِٛخٛظ ٚخٟٙ، چٕع ِس١ّ ثب٠ع ِٛفك ٚ ِٕبقت دبؼدر ثؽاٞ. اقذ زكبثعاؼٞ ٚ قبضذ

 ٔٛآٚؼٞ ثؽاٞ ٍِٟ ٔٙبظ٘بٞ ظؼگ١ؽ، اخزّبٟٚ ٘بٞقبؾِبْ رالْ، الزًبظ ِٕبقت نؽا٠ّ ظاؼاٞ ثب٠ع

 رب٘م ثؽاٞ ٍِٟ ٔٙبظ٘بٞ ٘ب،فٕبٚؼٞ ِع٠ؽ٠ذ ٚ أزطبة أكبٟٔ ثؽاٞ ٚ ٔٙبظٞ ٘بٞلبث١ٍذ فٕبٚؼٞ،

ثبنع)  ِٛخٛظ زمٛق ثٗ اززؽاَ ٚ رسم١مبرٟ اقزبٔعاؼظ٘بٞ ،ِٕٛٛٞ ِبٌژ١ذ اؾ زّب٠ذ ؼ٠كک،

 ؼا انطبو ٚ ٘بقبؾِبْ نٛظ، ِع٠ؽ٠ذ ربؼا ٚ ظؼن ربًِ اگؽ ردبؼٞ قبؾٞ، فؽا٠ٕع.  2770ثٕعؼ٠بْ،

ردبؼٞ  رالْ فؽا٠ٕع  5733)ثٙجٛظٞ ٚ ّ٘ژبؼاْ،قبؾظِٟ رٛأب ثبؾاؼ ثٗ ٘بٔٛآٚؼٞ ِٛلٙ ثٗ ِٛؽفٟ ظؼ

 :ٗ ٚجبؼرٕعاؾر اقذ ِؽزٍٗ پٕح نبًِ قبؾٞ

 ردبؼٞ قبؾٞ؛ ؼا٘جؽظ٘بٞ رع٠ٚٓ -

 ْؽذ؛ فٕٟ ِهطًبد اقزطؽاج ثؽاٞ پژٚ٘هٟ ٘بٞر١ُ ثب رٛبًِ -

 ثبؾاؼ؛ ِٓبٌٛٗ ِٕٗٛؼ ثٗ ثبؾاؼ ثب رٛبًِ -

 ِسًٛي؛ أجٖٛ ر١ٌٛع -

  3،2771ايالزبد)ِبؼر١ٓ ٚ ّ٘ژبؼاْ أدبَ ٚ ظقزبٚؼظ٘ب اؼؾ٠بثٟ -

 پیطیٌَ تحقیق -2-4

 ِٟٓبٌٛبد ظاضٍ -5-9-3

 ثؽاٞ ِعٌٟ اؼائٗ پژٚ٘م ا٠ٓ اٞ ٕٚٛاْ رؽظٔع، ٘عفظؼ ِمبٌٗ 3525٘ب١ٔٗ ٘ٛنّٕع ٚ ّ٘ژبؼاْ ظؼ قبي 

 ثٗ ظأم ِع٠ؽ٠ذ ١َٛٚذ اقذ. اؼؾ٠بثٟ ث١ٕبْ ظأم ٘بٞ قبؾِبْ ثؽاٞ ظأم ِع٠ؽ٠ذ اؼؾ٠بثٟ

 قبؾٞ پ١بظٖ ؼا ضٛظ ظأم ِع٠ؽ٠ذ فؽا٠ٕع چگٛٔٗ ظؼ٠بثٕع رٗ ظ٘عِٟ اِژبْ ث١ٕبْ ظأم ٘بٞقبؾِبْ

 ٘بقبؾِبْ گٛٔٗا٠ٓ ظؼ ظأم ِع٠ؽ٠ذ فؽا٠ٕع گ١ؽٞأعاؾٖ ثؽاٞ ٘ب٠ٟنبضى ثب٠ع ؼٚ ا٠ٓ اؾ. ّٔب٠ٕع

 ِعي ظؼ ّٔب٠ٕع.ِٟ ث١بْ ؼا ظأم ِع٠ؽ٠ذ فؽا٠ٕع اتؽثطهٟ ٚ ربؼا٠ٟ ٘بنبضى ا٠ٓ. نٛظ رٛؽ٠ف

 ِع٠ؽ٠ذ فؽا٠ٕع رٛقٛٗ ٚ ا٠دبظ ثؽ ِٛتؽ ٚبًِ ٠ب رٛإّٔعقبؾ چٙبؼ رسم١ك، ا٠ٓ ظؼ نعٖ ظاظٖ رٛقٛٗ

 ِع٠ؽ٠ذ ايٍٟ فؽا٠ٕع ؾ٠ؽ چٙبؼ ٚ «فؽٕ٘گ ٚ آِٛؾل اْالٚبد، فٕبٚؼٞ أكبٟٔ، ِٕبثٙ» نبًِ ظأم
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 ٠بفزٗ رٛقٛٗ ِعي قیف. نعٔع نٕبقب٠ٟ «ظأم ربؼثؽظ ٚ انزؽاک قبؾٞ، غض١ؽٖ ا٠دبظ،» نبًِ ظأم

 ٕٚٛاْ ثٗ لُ گبٖظأه ٍّٟٚ ١٘بد اُٚبٞ ٚ ربؼِٕعاْ اؾ ِزهژً آِبؼٞ خبِٛٗ ظؼ ِٛؼظٞ يٛؼد ثٗ

 پ١ّب٠هٟ رٛي١فٟ ٔٛ٘ اؾ رسم١ك ؼٚل. اقذ نعٖ ٚالٙ اؼؾ٠بثٟ ِٛؼظ ث١ٕبْ ظأم ٘بٞقبؾِبْ اؾ ٠ژٟ

 زبيً ٔزب٠ح. اقذ گؽظ٠عٖ آٚؼٞ -خّٙ پؽقهٕبِٗ ْؽ٠ك اؾ پژٚ٘م ا٠ٓ ١ٔبؾ ِٛؼظ ٘بٞظاظٖ ٚ اقذ

 آِبظگٟ قٓر ظؼ ٚ عانزٗٔ ظأم ِع٠ؽ٠ذ ثؽ ؾ٠بظٞ رّؽرؿ لُ ظأهگبٖ رٗ اقذ آْ اؾ زبرٟ رسم١ك، اؾ

 ثٕعٞ ؼرجٗ آؾِْٛ اؾ زبيً ٔزب٠ح ّ٘چ١ٕٓ. ظاؼظ لؽاؼ ظأم ِع٠ؽ٠ذ قبؾٞ پ١بظٖ خٙذ ِزٛقٟٓ

 لؽاؼ ٍِٓٛثٟ نؽا٠ّ ظؼ ثؽؼقٟ ِٛؼظ فؽا٠ٕع٘بٞ ؾ٠ؽ ٚ رٛإّٔعقبؾ٘ب رٗ اقذ آْ گ٠ٛبٞ فؽ٠عِٓ

 ٚبًِ ٚ رٛخٗ رؽ٠ٓرُ ؼاٞظا لُ ظأهگبٖ ظؼ «ظأم ا٠دبظ» فؽا٠ٕع ٚ «قبؾِبٟٔ فؽٕ٘گ» ٚبًِ ٚ ٔعاؼٔع

 .ثبنٕعِٟ رٛخٗ ث١هزؽ٠ٓ ظاؼاٞ «ظأم ربؼثؽظ» فؽا٠ٕع ٚ «آِٛؾل»

 ٚ پ١هؽفذ اؼربْ اؾ ٠ژٟ يٕٛزٟ، فؽا ًٚؽ ِمبٌٗ ضٛظ ث١بْ رؽظ: ظؼ 3525زك١ٓ فطبؼٞ ظؼ قبي 

-٠ٚژٖ رٛخٗ اض١ؽًا ١ٔؿ ِب رهٛؼ ظؼ. اقذ ث١ٕبْ ظأم ِٛقكبد نژٛفب٠ٟ رهٛؼٞ، ٘ؽ ظؼ پب٠عاؼ رٛقٛٗ

 ا٠ٓ ظؼ ُِٙ ثك١بؼ ٔژزٗ اِب. گؽفزٗ، نژً گػاؼاْق١بقذ ث١ٓ ظؼ ِٛقكبد ا٠ٓ ٚ نژٛفب٠ٟ ؼنع ثٗ اٞ

 ثؽ ث١ٕبْ ظأم ٘بٞاؾ نؽرذ يس١ر رٛؽ٠ف ٠ک ثب ّ٘ؽاٖ ِٕبقت ٘بٞنبضى ٚخٛظ ٚعَ ١ِبْ،

 ِزْٛ اقبـ ثؽ ظاضٍٟ، ٘بٞپژٚ٘م ظؼ ِٛخٛظ رٛبؼ٠ف ارثؽ ِزبقفبٔٗ. اقذ رهٛؼ نؽا٠ّ اقبـ

 ثٗ ٚ ربؼثؽظٞ ؼ٠ٚژؽظٞ ثب زبَؽ پژٚ٘م ؼاقزب، ا٠ٓ ظؼ. نعٖ اقذ ر١ُٕٗ پ١هؽفزٗ ٛؼ٘بٞره ٍّٟٚ

 ٚ رژّثؽ ؼٚل رّک ثٗ ِؽزٍٗ قٗ ظؼ ٍّٟٚ فؽآ٠ٕع ٠ک ْٟ رؽر١جٟ، ِعي ٠ک ِجٕبٞ ثؽ ٚ ر١فٟ يٛؼد

 اؾ نعٖ ثِٟٛ ٚ ِٕبقت رٛؽ٠ف ٠ک ثٗ رهٛؼ الزًبظٞ ٚ يٕٛزٟ نؽا٠ّ ثٗ رٛخٗ ثب ّٔٛظٖ قٟٛ ظاظٖ،

 رژّثؽ ؼٚل ثب ضجؽگبْ ٔٗؽاد اؾ رٛؽ٠ف اقزفبظٖ ا٠ٓ ِجٕبٞ. ٠بثع ظقذ ث١ٕبْ ٞ ظأم٘ب نؽرذ

 پ١هؽفذ اٌگٛٞ ث١ٕبْ، ظأم الزًبظ ١ٔبؾ پ١م ٕٚٛاْ ثٗ ٠بظگ١ؽٔعٖ الزًبظ رئٛؼٞ اؾ اقزفبظٖ گؽ،رس١ًٍ

 آِبؼ٘بٞ رٛقٛٗ، زبي ظؼ رهٛؼ٘بٞ ظؼ فٕبٚؼٞ ٚ يٕٛزٟ قبضزبؼ٘بٞ زبي رٛقٛٗ، ظؼ رهٛؼ٘بٞ ظؼ

 اقذ. ثٛظٖ رهٛؼ فٕبٚؼٞ ِس١ّ ٚ ٟٛٚال

 ؼنع پب٠عاؼرؽ٠ٓ زبَؽ، ًٚؽ ظؼ ِمبٌٗ ضٛظ ث١بْ رؽظٔع: ظؼ 3525ظاٚٚظ ق١ٍّبٟٔ ٚ ّ٘ژبؼاْ ظؼ قبي 

 الزًبظ٘ب ا٠ٓ ِسؽک ِٛرٛؼ ث١ٓ ا٠ٓ ظؼ ٚ اقذ ِسٛؼ ظأب٠ٟ الزًبظ٘بٞ ثٗ ِؽثِٛ خٙبْ ظؼ الزًبظٞ

 ثٗ ِٕدؽ ٘ب،نؽرذ ا٠ٓ فؽاؼٚٞ ِزٛعظ ژالدِه زبي ا٠ٓ ثب. ٘كزٕع ث١ٕبْظأم رٛچک ٘بٞ -نؽرذ
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 اٌزٙبة ٚ رسؽ٠ُ نؽا٠ّ ظؼ اقذ ثع٠ٟٙ. گؽظظِٟ ا١ٌٚٗ ٘بٞقبي ّ٘بْ ظؼ ٘بآْ نژكذ ثب ٞ ٔؽش

 پبؼاظا٠ُ ٠ک اقبـ ثؽ ِٓبٌٛٗ ا٠ٓ .ثٛظ ضٛإ٘ع ِس١ٟٓ ِطزٍف ربت١ؽاد ربْٔٛ ِٛقكبد ا٠ٓ الزًبظٞ،

 ظأم ٘بٞنؽرذ ٍّٚژؽظ ثؽ رسؽ٠ُ اتؽاد ثؽؼقٟ ثٗ ربؼثؽظٞ ٚ ر١فٟ ؼ٠ٚژؽظٞ ثب ٚ پؽاگّبر١كُ

 ٘بٞرسؽ٠ُ رٗ اقذ قٛاي ا٠ٓ ِٕبقت پبقص ٠بفزٓ زبَؽ پژٚ٘م اؾ ٘عف. اقذ پؽظاضزٗ ث١ٕبْ

 ٚ رعاَٚ خٙذ رهٛؼ ث١ٕبْ ظأم رٛچک ٘بٞنؽرذ ٍّٚژؽظ ثؽ ِثجزٟ ٚ ِٕفٟ آتبؼ چٗ غؽة الزًبظٞ

 ٚ ظاضٍٟ ِٛزجؽ ِؽارؿ آِبؼ نبًِ رسم١ك ا٠ٓ ظؼ ا١ٌٚٗ ٘بٞظاظٖ گػاؼٔع؟ِٟ ٘بآْ ٘بٞفٛب١ٌذ رٛقٛٗ

 ٘ب،ظاظٖ رس١ًٍ ٚ ٔمع اؾ پف ر١فٟ پژٚ٘م ا٠ٓ ظؼ. اقذ ِؽرجّ ٘بٞپژٚ٘م ّ٘گؽاٞ ٔزب٠ح ٚ ضبؼخٟ

 ظٚ ْٟ ظٌفٟ رژ١ٕک اخؽاٞ ٚ ظاؼ٘عف ؼٚل ثٗ رهٛؼ ظؼ َِٛٛ٘ ضجؽگبْ اؾ ٔفؽ 57 أزطبة ثب

 قٗ ِعي اؼائٗ ٚ ِٛتؽ ٚبًِ 35 اقزطؽاج ثٗ ؽِٕد فؽآ٠ٕع ٔز١دٗ ٚ نعٖ زبيً  ؾَ اخّب٘ ِؽزٍٗ،

 گؽظ٠ع. ث١ٕبْ ظأم ٘بٞنؽرذ ٍّٚژؽظ ثؽ رسؽ٠ُ ِثجذ ٚ ِٕفٟ ربت١ؽاد خبٔجٗ

 ظأم ِٛقكبد ٚ ٘بظؼ ِمبٌٗ ضٛظ ٕٚٛاْ رؽظٔع: نؽوذ 3527ٔدف ا١ٌٍٙبؼٞ فؽظ ٚ ّ٘ژبؼاْ ظؼ قبي 

 الزًبظ رٛقٛٗ تؽٚد، ٚ ٍُٚ ٠ٟافؿا ُ٘ ِٕٗٛؼ ثٗ وٗ اقذ رٛبٟٚٔ ٠ب ضًٛيٟ ِٛقكٗ ٠ب نؽوذ ث١ٕبْ

 ردبؼٞ ٚ  ٔٛآٚؼٞ ٚ اضزؽا٘ وبؼثؽظ ٚ گكزؽل نبًِ) الزًبظٞ ٚ ٍّٟٚ ا٘عاف رسمك ِسٛؼ، -ظأم

 ثب ٚ ثؽرؽ ٘بٞفٕبٚؼٞ زٛؾٖ ظؼ  ضعِبد ٚ وب  ر١ٌٛع ٚ ْؽازٟ نبًِ) رٛقٛٗ ٚ رسم١ك ٔزب٠ح قبؾٞ

 ؼا ث١ٕبْ ظأم ٘بٞنؽرذ. نٛظِٟ هى١ًر ِؽثِٛ افؿاؼ٘بٞ ٔؽَ ر١ٌٛع ظؼ ٠ٚژٖ ثٗ فؽاٚاْ افؿٚظٖ اؼؾل

 رمك١ُ  رطًًٟ ِبظؼ ٠ب ٍ٘ع٠ٕگ) رالْ ٚ  ِسٛؼ ِسًٛي ؼا٠ح ٘بٞنؽرذ)ضؽظ ظقزٗ ظٚ ثٗ رٛاِْٟ

 ٚ ؾا٠م ِثجذ، ؼلبثذ انزغبي، ا٠دبظ چْٛ ِّٟٙ ٘بٞلبث١ٍذ ظاؼاٞ ضؽظ ث١ٕبْ -ظأم ٘بٞنؽرذ. رؽظ

 ا١ّ٘ذ ٘بنؽرذ قبؾِبٟٔ قبضزبؼ. ثبنٕعِٟ ؼنع زبي ظؼ الزًبظ٘بٞ ثب ِزٕبقت ٚ ٘كزٕع رٛقٛٗ

 قبضزبؼ ر١١ٛٓ ظؼ ٘بنؽرذ ٚ ٘بقبؾِبْ فٛب١ٌذ ٔٛ٘ ٚ ِب١٘ذ. ظاؼٔع ٘بآْ ث١ٕٙٗ ٔمم ا٠فبٞ ظؼ فؽاٚأٟ

 اٞ،١ٖٚفٗ نبًِ ِطزٍف قبؾِبٟٔ قبضزبؼ٘بٞ ِٓبٌٛٗ ا٠ٓ ظؼ. ثبنٕعِٟ رٕٕعٖ ر١١ٛٓ ٘بآْ قبؾِبٟٔ

 ِدبؾٞ ٚ نجعؼٞ اٞ،قزبؼٖ ِهبؼرزٟ، اٞ،نجژٗ افمٟ، ٔعٞ،پ١ٛ ِبرؽ٠كٟ، اٞ،ِٕٓمٗ ِسٛؼ، ِسًٛي

 ظ٠عگبٖ ٚ ٔزب٠ح اقبـ ثؽ. گؽظ٠ع ر١١ٛٓ ث١ٕبْ ظأم ٘بٞنؽرذ ثؽاٞ ِٕبقت اٌگٛٞ ٚ نع ثؽؼقٟ

 «ِدبؾٞ ٚ اٞنجژٗ ر١ّٟ، افمٟ» رٍف١مٟ قبؾِبٟٔ اٌگٛٞ ٚ قبضزبؼ ؼقعِٟ ٔٗؽ ثٗ ِٓبٌٛٗ ا٠ٓ ِسممبْ
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 ٌػا ثبنع، ٘بآْ ٚؼٞثٙؽٖ افؿا٠م ِٛخت رٛأعِٟ ٚ ثبنعِٟ ِٛتؽ ٚ عِف١ ث١ٕبْ ظأم ٘بٞنؽرذ ثؽاٞ

 .نٛظِٟ پ١هٕٙبظ ضؽظ ث١ٕبْ ظأم ٘بٞنؽرذ قبؾِبٟٔ قبضزبؼ ثؽاٞ ِٕبقت اٌگ٠ٟٛ ٕٚٛاْ ثٗ

 قبؾٞ ردبؼٞ ِٛأٙ ثؽؼقٟ ظؼ ِمبٌٗ ضٛظ ث١بْ رؽظٔع: ظؼ 3525پٛؼ ٚ ّ٘ژبؼاْ ظؼ قبي ِٙعٞ  ٠بْ

 گ١ؽٞأعاؾٖ لبثً ٚ ِهٙٛظ ِٛأٙ ثؽؼقٟ ثٗ رٗ ١ٕٟٚ ؼ٠ٚژؽظ ٠ژٟ ظاؼظ؛ ٚخٛظ ؼ٠ٚژؽظ ظٚ ٔٛ، ٘بٞ ا٠عٖ

 اؾ گؽاْ رٕم ثؽظانذ ٚ اظؼاربد ؼٚٞ ثؽ رٗ اقذ غٕٟ٘ ؼ٠ٚژؽظ ظ٠گؽٞ ٚ پؽظاؾظ ِٟ قبؾٞ ردبؼٞ

 رژ١ٕک اؾ گ١ؽٞثٙؽٖ ثب ٚ پع٠عاؼنٕبقٟ قٕذ ظؼ ظَٚ، ؼ٠ٚژؽظ غ٠ً ِٓبٌٛٗ ا٠ٓ. ظاؼظ ربر١ع ِٛأٙ ا٠ٓ

 يٛؼد ثٗ رٗ ٔفؽٞ نم گؽٖٚ قٗ ثب ٘ب ًِبزجٗ. گؽفذ يٛؼد ربٟٔٛٔ ٘بٞ گؽٖٚ ظؼ ١كّٚ ًِبزجٗ

 ٚ قبؾٞ پ١بظٖ اؾ پف ٚ نع أدبَ ثٛظٔع، نعٖ أزطبة ٔطجگبْ ٍِٟ ث١ٕبظ اُٚبٞ ث١ٓ اؾ ٘عفّٕع

 .نعٔع رس١ًٍ ٚ ردؿ٠ٗ ِٛؼظ رال٠ؿٞ ؼٚل اؾ اقزفبظٖ ثب اقزطؽاج

 ظاؼ ٍُِٛٗ اٞ ٔطجٗ گ١ؽٞ نژً اؾ زبرٟ رج١١ٕٟ ٚ رفك١ؽٞ رٛي١فٟ، قٓر قٗ ظؼ ٔطجگبْ،  ردؽثٗ

 ١ِعاْ ظؼ ٚ ٔبثبٌغ؛ اٞ قٛ ٖ آِٛؾنٟ ١ِعاْ ظؼ رٕٙب؛ اٞ قٛ ٖ اخزّبٟٚ، -الزًبظٞ ١ِعاْ ظؼ رٗ ثبنع ِٟ

 پؽرؽظْ ثؽاٞ زٍٟ ؼاٖ ٕٚٛاْ ثٗ ؼا «ٔطجگٟ رسمك» ِفَٙٛ ِسممبْ. اقذ قؽگؽظاْ اٞ قٛ ٖ اظاؼٞ،

  ٔطجٗ ٕٚٛاْ ثٗ ضٛظ اؾ آٔبْ  ردؽثٗ) ِكبٌٗ ثٗ غٕٟ٘ ؼ٠ٚژؽظ ٚ ٔطجگبْ ثٗ ١ٕٟٚ ؼ٠ٚژؽظ ١ِبْ نژبف

 .رؽظٔع اؼائٗ

 پژٚ٘هٟ ظقزبٚؼظ٘بٞ ٚ ٘بظؼ ِمبٌٗ ضٛظ ث١بْ رؽظٔع: ا٠عٖ 3527ٍٟٚ خب٘ع ٚ ّ٘ژبؼاْ ظؼ قبي زك١ٓ

 ظؼ ٚ ربؼآفؽ٠ٕٟ آفؽ٠ٕٟ، تؽٚد ثٗ رٛأعِٟ نعْ ردبؼٞ يٛؼد ظؼ ٚبٌٟ آِٛؾل ٔٗبَ گؽاْظأم

 ٍّٟٚ ٘ب٠ٞبفزٗ قبؾٞ ردبؼٞ رسمك ثؽاٞ. نٛظ الزًبظٞ ٚ اخزّبٟٚ ؼفبٖ ٚ رٛقٛٗ ثٗ ِٕدؽ ٔٙب٠ذ

 ثؽاٞ گ١ؽٞر١ًُّ ظؼ رب نٛٔع ِهطى قبؾ ؾ١ِٕٗ ٚ ظٕ٘عٖ نژً ٚٛاًِ ٚ ٘بؼٚل فؽا٠ٕع، اقذ  ؾَ

 ِمبٌٗ ا٠ٓ ٚؽيٗ، ا٠ٓ ظؼ ٍّٟٚ ١ٔؽٚ٘بٞ ٚا ٞ خب٠گبٖ ظ١ًٌ ثٗ. گ١ؽٔع لؽاؼ اقزفبظٖ ِٛؼظ قبؾٞ ردبؼٞ

 ٚٛاًِ ا٠ٓ ث١ٓ ؼٚاثّ رج١١ٓ ٚ پژٚ٘هٟ ٔزب٠ح قبؾٞ ردبؼٞ ظؼ ِٛتؽ فؽظٞ ٚٛاًِ رج١١ٓ ٚ ر١١ٛٓ ثٗ

 پژٚ٘هٟ ِع٠ؽاْ ٚ اؼنع ِع٠ؽاْ نبًِ آِبؼٞ، خبِٛٗ ٚ رؽر١جٟ ٔٛ٘ اؾ آْ رسم١ك ؼٚل. اقذ پؽظاضزٗ

 ٚ اؼنع ِع٠ؽاْ ٚ رسم١مبد ٚ ٍَٚٛ ٚازع اقالِٟ آؾاظ ظأهگبٖ ٍّٟٚ ١٘بد اُٚبٞ ٚ فٕبٚؼٞ ٚ

 ثطم ظؼ گ١ؽّٞٔٛٔٗ ثؽاٞ. اقذ ظأهگبٖ ا٠ٓ ثب لؽاؼظاظ ْؽف ٘بٞقبؾِبْ فٕبٚؼٞ ٚ پژٚ٘هٟ ِع٠ؽاْ

 نعٖ اقزفبظٖ اْٞجمٗ رًبظفٟ گ١ؽّٞٔٛٔٗ اؾ رّٟ ثطم ظؼ ٚ ٘عفّٕع گ١ؽّٞٔٛٔٗ اؾ ر١فٟ ِٓبٌٛٗ
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 رس١ًٍ ٚ ردؿ٠ٗ ثؽاٞ. اقذ قبضزٗ ِسمك پؽقهٕبِٗ ٚ ًِبزجٗ نبًِ اْالٚبد آٚؼٞخّٙ اثؿاؼ. اقذ

 ؼٚل ثٗ رب١٠عٞ ٚبٍِٟ رس١ًٍ ٚ فؽ٠عِٓ آٔٛا، رٟ، ٘بٞآؾِْٛ ّ٘چْٛ آِبؼٞ ٘بٞآؾِْٛ اؾ ٘بظاظٖ

 ضٛظربؼآِعٞ، نبًِ فؽظٞ ٚٛاٍِٟ ربت١ؽ گؽٔهبْ پژٚ٘م ٔزب٠ح. اقذ نعٖ اقزفبظٖ ايٍٟ ٘بٌِٞٛفٗ

 قبؾٞ ردبؼٞ ظؼ ظؼٟٚٔ رٕزؽي ِٕجٙ ٚ ٍْجٟ ؼلبثذ ٔٛآٚؼٞ، ٚ ضالل١ذ ٍْجٟ، لعؼد ٍْجٟ، ِٛفم١ذ

 ث١ٓ ؼٚاثّ ثؽؼقٟ ٘ب،آْ ثٕعٞ ا٠ٌٛٚذ ثؽ ٚالٖٚ ٚٛاًِ، ا٠ٓ ؼٚاثّ رج١١ٓ ظؼ. اقذ پژٚ٘هٟ ٔزب٠ح

 ٚبٍِٟ ثبؼ ث١هزؽ٠ٓ ٚ ظاؼٔع ٠ژع٠گؽ ثب ِٕٛبظاؼٞ ّ٘جكزگٟ ؼاثٓٗ ٘بآْ رّبِٟ رٗ ظاظ ٔهبْ ٚٛاًِ

 .اقذ ٍْجٟ ِٛفم١ذ ٚ ضٛظربؼآِعٞ ِزغ١ؽ٘بٞ ثٗ ِؽثِٛ

 ا٠ٓ اؾ ظؼ ِمبٌٗ ضٛظ ث١بْ رؽظٔع: ٘عف 3529پٛؼرؽ٠ّٟ ظؼ قبي  ٛاظخ ٚ خٙؽِٟ پژٚ٘م ا١ِٓ

 ٚ ظأهگبٟ٘ رسم١مبد ظقزبٚؼظ٘بٞ قبؾٞ ردبؼٞ ثؽ ٚبًِ ٔٙبظٞ ١ٔؽٚ٘بٞ رس١ًٍ ِٓبٌٛٗ پژٚ٘م،

 قبؾِبْ قٓر ظؼ رس١ًٍ ٚازع رؽ٠ٓ رٛچک)ظأهگبٖ خبِٛٗ، قٓر ربت١ؽ؛ قٓسٟ قٗ ِعي اؼائٗ

 ٔٛ٘ اؾ ٘عف، ٔٗؽ اؾ زبَؽ پژٚ٘م. اقذ فؽظٞ قٓر ٚ ، اقذ ظأهگبٖ ظؼ ٍّٟٚ گؽٖٚ ظأهگبٖ،

 ٘بٞ پژٚ٘م ٔٛ٘ اؾ ٘ب، ظاظٖ  گؽظآٚؼٞ ٔسٖٛ ٔٗؽ اؾ چ١ٕٓ ُ٘. نٛظ ِٟ ِسكٛة ربؼثؽظٞ ٘بٞ پژٚ٘م

 اْالٚبرٟ ِٕبثٙ ِٓبٌٛٗ ثؽ ِجزٕٟ ٚ  فؽارؽر١ت ٔٛ٘ اؾ تب٠ٛٔٗ ِٓبٌٛبد) اٞ رزبثطبٔٗ رسم١ك، ؼٚل ٚ ر١فٟ

 ردؿ٠ٗ. اقذ نعٖ ر١ٙٗ اْالٚبرٟ ٘بٞ ثبٔک اؾ اقزفبظٖ ثب ظأهگبٟ٘ قبؾٞ ردبؼٞ ثؽ ِٛتؽ ٚٛاًِ زٛؾٖ

 ا٠ٓ رالَ ضاليٗ رسم١ك؛ اظث١بد ربًِ ثؽؼقٟ: ظاظ ؼش ِؽزٍٗ 5 ظؼ رسم١ك ا٠ٓ ظؼ اْالٚبد رس١ًٍ ٚ

  ِكزم١ُ يٛؼد ثٗ) اخزّبٟٚ ٔٙبظٞ رغ١١ؽ گ١ؽظ ِٟ ٔز١دٗ ِمبٌٗ. ٔٙب٠ٟ ثٕعٞ خّٙ ٚ رؽر١ت ٚ ِمب د؛

 ظقزؽقٟ) ظقزبٚؼظ أزهبؼ ٔسٖٛ أزطبة ثؽ  غ١ؽِكزم١ُ ْٛؼ ثٗ) ظأهگبٖ ٕ٘دبؼ٘بٞ رغ١١ؽ ْؽ٠ك اؾ ٚ

 .گػاؼظ ِٟ ربت١ؽ  قبؾٞ ردبؼٞ ٚ ِدٛؾ يعٚؼ ِٕٗٛؼ ثٗ فژؽٞ ِبٌژ١ذ ا٠دبظ ٠ب ِّٟٚٛ

 ْؽ٠ك اؾ ربؼ ٚ ركت ا٠دبظ ٚ قبؾٞ رٕع: ردبؼٞظؼ ِمبٌٗ ضٛظ ث١بْ ِٟ 3525ِد١ع ِسّعٞ ظؼ قبي 

 گؽفزٗ لؽاؼ ظ١ٔب ِطزٍف ٘بٞنؽرذ ٚ رهٛؼ٘ب رٛخٗ ِٛؼظ آؼِبْ ٚ ٘عف ٠ک ٕٚٛاْ ثٗ ٔبٔٛ فٕبٚؼٞ

 ِؿا٠بٞ ٘بنؽرذ رک رک ثؽاٞ ٠ٚژٖ ربؼٞ ٚ ركت ٘بٞفؽيذ ثؽگ١ؽٔعٖ ظؼ ٔبٔٛ فٕبٚؼٞ. اقذ

 ٚ ِسًٛ د رب اقذ  ؾَ نٛٔع آنژبؼ ِؿا٠ب ا٠ٓ رٗا٠ٓ ثؽاٞ اقذ خٙبْ قٓر ظؼ ثؿؼگ اخزّبٟٚ

 فؽا٠ٕع ِكزٍؿَ اِؽ ا٠ٓ رٗ نٛٔع ٚؽَٗ ثبؾاؼ ثٗ نٛٔعِٟ اؼائٗ ٔبٔٛ فٕبٚؼٞ ثٛق١ٍٗ رٗ فؽا٠ٕع٘ب٠ٟ

 ٘بثطم ظؼ رهٛؼ ثٗ ٔبٔٛ فٕبٚؼٞ ٖٙٛؼ اؾ ثٛع ثك١بؼٞ اضزؽاٚبد ٚ رسم١مبد. ثبنع ِٟ قبؾٞ ردبؼٞ
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 قبؾٞ ردبؼٞ. ثبنعِٟ ٘بثطم ا٠ٓ اؾ ٠ژٟ ١ٔؿ غػا٠ٟ يٕٛذ رٗ گؽظ٠عٖ أدبَ ِطزٍف يٕب٠ٙ ٚ

 رٗ ثبنعِٟ ثؽضٛؼظاؼ ضبيٟ ٖؽافذ ٚ زكبق١ذ اؾ ٔبٔٛ فٕبٚؼٞ خٍّٗ اؾ ٔٛپب ٚ عخع٠ ٘بٞفٕبٚؼٞ

ّٟٔ ٔبٔٛ فٕبٚؼٞ ؼقب١ٔعْ ثبؾاؼ ثٗ ظؼ ِٛخٛظ ِٛأٙ ٚ قبؾٞ ردبؼٞ ظؼ ِٛتؽ ٚٛاًِ نٕبقب٠ٟ ثعْٚ

 اؾ ٠ژٟ َِٛٛ٘ ا٠ٓ ١ٔؿ زبَؽ زبي ظؼ رٗ ّٔٛظ رع٠ٚٓ ثبؾاؼ ثٗ آْ أزمبي ثؽاٞ ِٕبقجٟ ؼا٘جؽظٞ رٛاْ

 ٘بٞق١بقذ ٚخٛظ ٚ قبؾٞ ردبؼٞ ظؼ ِٛتؽ ٚٛاًِ نٕبقب٠ٟ ٌػا. ثبنعِٟ رهٛؼِبْ َٛف ٔمبِ

 َِٛٛ٘ گكزؽظگٟ ثع١ًٌ. نٛظِٟ ِسكٛة ٍِٟ َؽٚؼ٠بد اؾ ٔبٔٛ فٕبٚؼٞ قبؾٞ ردبؼٞ ثؽاٞ ِٕبقت

 ِع٠ؽاْ ٚ قبؾٞ ردبؼٞ ضجؽگبْ ثب ًِبزجٗ ْؽ٠ك اؾ ِس١ٟٓ ٚٛاًِ نٕبقب٠ٟ ثٗ رٕٙب پژٚ٘م ا٠ٓ ظؼ

 ثب اظاِٗ، ظؼ ٚ نعٖ پؽظاضزٗ رهبٚؼؾٞ ٚ غػا٠ٟ ثطم ظؼ فٕبٚؼٞ ٔبٔٛ زٛؾٖ ظؼ يفٛب ٞ٘بنؽرذ

 پ١م ثٗ چٕعگبٔٗ ضٟٓ ؼگؽق١ْٛ ْؽ٠ك اؾ ٚ ِػرٛؼ ٚٛاًِ ثٕعٞ ؼرجٗ ثٗ فؽ٠عِٓ آؾِْٛ اؾ اقزفبظٖ

 .اقذ نعٖ پؽظاضزٗ ٔبٔٛ فٕبٚؼٞ قبؾٞ ردبؼٞ ثب ٚٛاًِ ِٕٛبظاؼٞ اؼرجبِ ٚخٛظ ثؽؼقٟ ٚ ث١ٕٟ

ظؼ چٕع قبي اض١ؽ، ظؼ ِمبٌٗ ضٛظ ٕٚٛاْ ِٟ رٕٕع، 3516ٚ ّ٘ژبؼاْ ظؼ قبي  بْجب٠ٟاٌٗ ْج ق١ع زج١ت

خٍّٗ  ؼغُ پ١هؽفذ قؽ٠ٙ ثك١بؼٞ اؾ رىٌٕٛٛ ٞ ٘ب ظؼ ثٛع آؾِب٠هگبٟ٘، ردبؼٞ قبؾٞ آْ ٘ب اؾ -ٍٟٚ

ِٛأٙ گكزؽل ا٠ٓ رىٌٕٛٛ ٞ ٘ب ِٟ ثبنع وٗ ٔبٔٛفٕبٚؼٞ ١ٔؿ اؾ ا٠ٓ لبٚعٖ ِكزثٕٟ ١ٔكذ. ظؼ ردبؼٞ 

ْؽذ رسم١مبرٟ، ِمٛ ٌٗ ٘بٞ ِطزٍف ؾ٠ؽقبضزٟ، فؽٕ٘گٟ، ِع٠ؽ٠زٟ ٚ الزًبظٞ ظؼگ١ؽ  قبؾٞ ٠ه

ظؼ ا٠ٓ ِمبٌٗ ثٗ ثؽؼقٟ  چبٌم، ؼٚٔع ردبؼٞ قبؾٞ ؼا ثٗ رإض١ؽ ث١ٕعاؾٔع. ٘كزٕع وٗ ِٟ رٛإٔع ثب ا٠دبظ

 .نٛظپؽظاضزٗ ِٟ ٚ نٕبقب٠ٟ چبٌم ٘بٞ ِٛخٛظ ظؼ ا٠ٓ ؾ١ِٕٗ

ظؼ ِمبٌٗ ضٛظ ث١بْ ِٟ رٕٕع، اِؽٚؾٖ ظؼ  3511ظؼ قبي  ؼَب أًبؼٞ ٚ ق١ع زج١ت اٌٗ ْجبْجب٠ٟ

گػاؼاْ ثٗ ا٠ٓ ٔز١دٗ اٞ ظؼ رهٛؼ٘بٞ ربؾٖ رٛقٛٗ ٠بفزٗ ق١بقذرهٛؼ٘بٞ يٕٛزٟ ٚ ثٗ ْٛؼ فؿا٠ٕعٖ

أع رٗ ِفَٙٛ ق١كزُ ٍِٟ ٔٛآٚؼٞ ؼ٠ٚژؽظٞ ق١كزّٟ چبؼچٛثٟ ِف١ع ثؽاٞ رع٠ٚٓ ق١بقذ ؼق١عٖ

ثؽ اظث١بد ق١بقذ گػاؼٞ فٕبٚؼٞ ٚ ِفَٙٛ ٔٗبَ ٍِٟ ٔٛآٚؼٞ  فٕبٚؼٞ ِٟ ثبنع. ظؼ ا٠ٓ ِمبٌٗ ثب ِؽٚؼٞ

٘بٞ ٖٔٛٙٛؼ ظؼ رهٛؼ گػاؼٞ فٕبٚؼٞثٗ ٕٚٛاْ چبؼچٛثٟ ثؽاٞ رع٠ٚٓ ق١بقذ فٕبٚؼٞ، ردؽثٗ ق١بقذ

٘بٞ اقبقٟ ٚ ّ٘چ١ٕٓ چٕع پ١هٕٙبظ ثٗ ِٕٗٛؼ ِٛؼظ ثؽؼقٟ ٚ ردؿ٠ٗ ٚ رس١ًٍ لؽاؼ گؽفزٗ ٚ چبٌم

ؽظ٠عٖ ٚ ٔٙب٠زب ثب رٛخٗ ثٗ اظث١بد ٚ ِالزٗبد اقبقٟ ِٓؽذ نعٖ گػاؼٞ اؼائٗ گثٙجٛظ ١َٛٚذ ق١بقذ

 .٘بٞ ٖٔٛٙٛؼ رج١١ٓ نعٖ اقذَؽٚؼد ْؽازٟ ؼ٠ٚژؽظ ق١كزّٟ ظؼ ِٛاخٙٗ ثب فٕبٚؼٞ
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رٕٕعٖ  دبظ٠ظأهگبٖ ثٗ ٕٚٛاْ ارٕٕع ظؼ ِمبٌٗ ضٛظ ٕٚٛاْ ِٟ 3523ٚ ّ٘ژبؼاْ ظؼ قبي  ١ْٛاثٛاٌمبقُ ٚؽث

٘بٞ رهٛؼ رّک  اِب ؼٚٔع آِٛؾل ٚ پژٚ٘م ظؼ ظأهگبٖ ،ؼظؼاقزب ظا ٠ٓظؼ ا ع١ٞرٍ ظأم، ٔمم

ٔژؽظٖ اقذ ٚ ظأهگب٘ب فمّ ثٗ ؼٚٔع  ب١ْنؽرذ ٘بٞ ظأم ثٕ دبظ٠ا ٚ ب١ْثٗ الزًبظ ظأم ثٕ ٟچٕعأ

ظ٘ع ٟٔهبْ ِ ١ٕٗؾِ ٠ٓظؼا هؽفز١ٗرهٛؼ ٘بٞ پ بد١ردؽث ظٕ٘ع. ٍُٟٚ ثعْٚ رٛخٗ ثٗ ثبؾاؼ اظاِٗ ِ ع١رٌٛ

ِمبٌٗ اؾ  ٠ٓا .أعاقزفبظٖ رؽظٖ ب١ْثٕ ظأم اْ ؼا٘جؽظٞ ثؽاٞ رسمك الزًبظرٗ اؾ ردبؼٞ قبؾٞ ثٗ ٕٚٛ

ٔمم ؼا٘جؽظٞ  ر٠رهؽ اٞ، گؽظآٚؼٞ ٚ ِهب٘عٖ ثٙؽٖ گؽفزٗ نعٖ اقذ ٚ ٘عف آِْٓبٌٛبد رزبثطبٔٗ

 .اقذ ب١ْظؼ الزًبظ ظأم ثٕ ٟظأهگب٘ مبد١ردبؼٞ قبؾٞ رسم

 

 ضاليٗ رسم١مبد ظاضٍٟ  3-2خعٚي)

 ٔزب٠ح َِٛ٘ٛ ٠ٛٔكٕعٖ / قبي

 ٚ ٘ٛنّٕع ٘ب١ٔٗ

  3121ّ٘ژبؼاْ)

 ثؽاٞ ثؽاٞ ِعٌٟ اؼائٗ

 ظأم ِع٠ؽ٠ذ اؼؾ٠بثٟ

 ث١ٕبْ ظأم ٘بٞقبؾِبْ

 ت١نعٖ ثٗ رؽر ٠ٟثٗ ٚخٛظ آِعٖ ِٛأٙ نٕبقب ٞثٕع ثب رٛخٗ ثٗ ؼرجٗ

ِٛأٙ ِؽثِٛ ثٗ لؽاؼظاظ٘ب  ،ٟژ٠ٚجبؼرٕع اؾ: ِٛأٙ رژٌٕٛٛ  ذ١اّ٘

ٚ ِسًٛي، ِٛأٙ  ٕع٠أٙ فؽآِٛ ،ِٟٛأٙ قبؾِبٔ ،ٟٚ ِٛاؼظ زمٛل

٘ب  ٔؽِبي ثٛظْ ظاظٖ ٞثؽا ١ٓ. ّ٘چ١ِٟٕٓس ٙٚ ِٛأ ٟأكبٔ ٞؽ١ٚٔ

 ّٟ٘جكزگ ت٠ٚ اؾ َؽ ؽٔٛفاقژ١ –اؾ آؾِْٛ رٌّٛٛگؽٚف 

 ١١ٓرٛ ٞٚ ثؽا ك١رسم ٞؽ٘ب١ِزغ ١ٓث ّٟ٘جكزگ ٞثؽا ؽق١ْٛپ

 . ع٠اقزفبظٖ گؽظ ٞع١٠رإ ٟٚبٍِ ١ًاؾ رسٍ ؽ٘ب١قبؾٖ ِزغ ٠ٟؼٚا

 زك١ٓ

  3121فطبؼٞ)

-نؽرذ رٛؽ٠ف ثبؾضٛأٟ

 اقبـ ثؽ ث١ٕبْ ظأم ٘بٞ

 رهٛؼ الزًبظٞ نؽا٠ّ

 ثؽ ٚ ر١فٟ يٛؼد ثٗ ٚ ربؼثؽظٞ ؼ٠ٚژؽظٞ ثب زبَؽ پژٚ٘م

 ثٗ ِؽزٍٗ قٗ ظؼ ٍّٟٚ فؽآ٠ٕع ٠ک ْٟ رؽر١جٟ، ِعي ٠ک ِجٕبٞ

 ٚ يٕٛزٟ نؽا٠ّ ثٗ رٛخٗ ثب ّٔٛظٖ قٟٛ ظاظٖ، ٚ ؼٚل رژّثؽ رّک

 -نؽرذ اؾ نعٖ ثِٟٛ ٚ تِٕبق رٛؽ٠ف ٠ک ثٗ رهٛؼ الزًبظٞ

 ٔٗؽاد اؾ اقزفبظٖ رٛؽ٠ف ا٠ٓ ِجٕبٞ. ٠بثع ظقذ ث١ٕبْ ظأم ٘بٞ

 الزًبظ رئٛؼٞ اؾ اقزفبظٖ گؽ،رس١ًٍ رژّثؽ ؼٚل ثب ضجؽگبْ

 پ١هؽفذ اٌگٛٞ ث١ٕبْ، ظأم الزًبظ ١ٔبؾ پ١م ٕٚٛاْ ثٗ ٠بظگ١ؽٔعٖ

 ظؼ فٕبٚؼٞ ٚ يٕٛزٟ قبضزبؼ٘بٞ رٛقٛٗ، زبي ظؼ رهٛؼ٘بٞ ظؼ
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 رهٛؼ فٕبٚؼٞ ِس١ّ ٚ ٚالٟٛ آِبؼ٘بٞ رٛقٛٗ، زبي ؼظ رهٛؼ٘بٞ

 .اقذ ثٛظٖ

 ٚ ق١ٍّبٟٔ ظاٚٚظ

  3122ّ٘ژبؼاْ)

  ٘بٞرسؽ٠ُ ثؽؼقٟ اتؽاد

 ٍّٚژؽظ ثؽ الزًبظٞ

 ث١ٕبْ ظأم ٘بٞنؽرذ

 رهٛؼ

 ثؽ رسؽ٠ُ اتؽاد ثؽؼقٟ ثٗ ربؼثؽظٞ ٚ ر١فٟ ؼ٠ٚژؽظٞ ا٠ٓ ِمبٌٗ ثب

 پژٚ٘م اؾ ٘عف. اقذ پؽظاضزٗ ث١ٕبْ ظأم ٘بٞنؽرذ ٍّٚژؽظ

 ٘بٞرسؽ٠ُ رٗ اقذ قٛاي ا٠ٓ ِٕبقت پبقص ٠بفزٓ زبَؽ

 ٘بٞنؽرذ ٍّٚژؽظ ثؽ ِثجزٟ ٚ ِٕفٟ آتبؼ چٗ غؽة الزًبظٞ

-آْ ٘بٞفٛب١ٌذ رٛقٛٗ ٚ رعاَٚ خٙذ رهٛؼ ث١ٕبْ -ظأم رٛچک

 ِؽارؿ آِبؼ نبًِ رسم١ك ا٠ٓ ظؼ ا١ٌٚٗ ٘بٞظاظٖ گػاؼٔع؟ِٟ ٘ب

 ِؽرجّ ٘بٞپژٚ٘م ّ٘گؽاٞ ٔزب٠ح ٚ ضبؼخٟ ٚ ظاضٍٟ ِٛزجؽ

 ثب ٘ب،ظاظٖ رس١ًٍ ٚ ٔمع اؾ پف ر١فٟ پژٚ٘م ا٠ٓ ظؼ. اقذ

 ٚ ظاؼ٘عف ؼٚل ثٗ رهٛؼ ظؼ َِٛٛ٘ ضجؽگبْ اؾ ٔفؽ 27 أزطبة

 ٚ نعٖ زبيً  ؾَ اخّب٘ ِؽزٍٗ، ظٚ ْٟ ظٌفٟ رژ١ٕک اخؽاٞ

 قٗ ِعي اؼائٗ ٚ ِٛتؽ ٚبًِ 31 اقزطؽاج ثٗ ِٕدؽ فؽآ٠ٕع ٔز١دٗ

 ظأم ٘بٞنؽرذ ٍّٚژؽظ ثؽ رسؽ٠ُ ثجذِ ٚ ِٕفٟ ربت١ؽاد خبٔجٗ

 .گؽظ٠ع ث١ٕبْ

 فؽظ اهلل ٠بؼٞ ٔدف

  3127ّ٘ژبؼاْ) ٚ

 

 

 ِٕبقت اٌگٛٞ ثؽؼقٟ

-نؽرذ قبؾِبٟٔ قبضزبؼ

 ث١ٕبْ ظأم ٘بٞ

 اٞ،١ٖٚفٗ نبًِ ِطزٍف قبؾِبٟٔ قبضزبؼ٘بٞ ِٓبٌٛٗ ا٠ٓ ظؼ

 اٞ،نجژٗ افمٟ، پ١ٛٔعٞ، ِبرؽ٠كٟ، اٞ،ِٕٓمٗ ِسٛؼ، ِسًٛي

 اٌگٛٞ ٚ نع ثؽؼقٟ ِدبؾٞ ٚ نجعؼٞ اٞ،ؼٖقزب ِهبؼرزٟ،

 ٔزب٠ح اقبـ ثؽ. گؽظ٠ع ر١١ٛٓ ث١ٕبْ ظأم ٘بٞنؽرذ ثؽاٞ ِٕبقت

 اٌگٛٞ ٚ قبضزبؼ ؼقعِٟ ٔٗؽ ثٗ ِٓبٌٛٗ ا٠ٓ ِسممبْ ظ٠عگبٖ ٚ

 ٘بٞنؽرذ ثؽاٞ «ِدبؾٞ ٚ اٞنجژٗ ر١ّٟ، افمٟ» رٍف١مٟ قبؾِبٟٔ

-ثٙؽٖ افؿا٠م ِٛخت رٛأعِٟ ٚ ثبنعِٟ ِٛتؽ ٚ ِف١ع ث١ٕبْ ظأم

 قبضزبؼ ثؽاٞ ِٕبقت اٌگ٠ٟٛ ٕٚٛاْ ثٗ ٌػا ثبنع، ٘بآْ ٚؼٞ

 .نٛظِٟ پ١هٕٙبظ ضؽظ ث١ٕبْ ظأم ٘بٞنؽرذ قبؾِبٟٔ

 ٚ پٛؼ ٠بْ ِٙعٞ

  3122ّ٘ژبؼاْ)

 ِٛأٙ اؾ ٔطجگبْ  ردؽثٗ

 ٘ب ا٠عٖ قبؾٞ ردبؼٞ 

 اؾ زبرٟ رج١١ٕٟ ٚ رفك١ؽٞ رٛي١فٟ، قٓر قٗ ظؼ ٔطجگبْ،  ردؽثٗ

 -الزًبظٞ ١ِعاْ ظؼ رٗ ثبنع ِٟ ظاؼ ٍُِٛٗ اٞ طجٗٔ گ١ؽٞ نژً
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 ظؼ ٚ ٔبثبٌغ؛ اٞ قٛ ٖ آِٛؾنٟ ١ِعاْ ظؼ رٕٙب؛ اٞ قٛ ٖ اخزّبٟٚ،

 رسمك» ِفَٙٛ ِسممبْ. اقذ قؽگؽظاْ اٞ قٛ ٖ اظاؼٞ، ١ِعاْ

 ؼ٠ٚژؽظ ١ِبْ نژبف پؽرؽظْ ثؽاٞ زٍٟ ؼاٖ ٕٚٛاْ ثٗ ؼا «ٔطجگٟ

 ثٗ ضٛظ اؾ آٔبْ  ؽثٗرد) ِكبٌٗ ثٗ غٕٟ٘ ؼ٠ٚژؽظ ٚ ٔطجگبْ ثٗ ١ٕٟٚ

 .رؽظٔع اؼائٗ  ٔطجٗ ٕٚٛاْ

 ٚ خب٘ع ٍٟٚزك١ٓ

  3127ّ٘ژبؼاْ)

 ٚٛاًِ رج١١ٓ ٚ ر١١ٛٓ

 ردبؼٞ ظؼ ِٛتؽ فؽظٞ

 پژٚ٘هٟ ٔزب٠ح قبؾٞ

 قبؾٞ ردبؼٞ ظؼ ِٛتؽ فؽظٞ ٚٛاًِ رج١١ٓ ٚ ر١١ٛٓ ثٗ ِمبٌٗ ا٠ٓ

 اقذ. ٔزب٠ح پؽظاضزٗ ٚٛاًِ ا٠ٓ ث١ٓ ؼٚاثّ رج١١ٓ ٚ پژٚ٘هٟ ٔزب٠ح

، ضٛظربؼآِعٞ نبًِ فؽظٞ ٚٛاٍِٟ ربت١ؽ گؽٔهبْ پژٚ٘م

 ٚ ٍْجٟ ؼلبثذ ٔٛآٚؼٞ، ٚ ضالل١ذ ٍْجٟ، لعؼد ٍْجٟ، -ِٛفم١ذ

 ظؼ. اقذ پژٚ٘هٟ ٔزب٠ح قبؾٞ ردبؼٞ ظؼ ظؼٟٚٔ رٕزؽي ِٕجٙ

 ثؽؼقٟ ٘ب،آْ ثٕعٞ ا٠ٌٛٚذ ثؽ ٚالٖٚ ٚٛاًِ، ا٠ٓ ؼٚاثّ رج١١ٓ

 جكزگّٟ٘ ؼاثٓٗ ٘بآْ رّبِٟ رٗ ظاظ ٔهبْ ٚٛاًِ ث١ٓ ؼٚاثّ

 ثٗ ِؽثِٛ ٚبٍِٟ ثبؼ ث١هزؽ٠ٓ ٚ ظاؼٔع ٠ژع٠گؽ ثب ِٕٛبظاؼٞ

 .اقذ ٍْجٟ ِٛفم١ذ ٚ ضٛظربؼآِعٞ ِزغ١ؽ٘بٞ

 پژٚ٘م ا١ِٓ

 ٚ خٙؽِٟ

خٛاظپٛؼرؽ٠ّٟ 

(3529  

 ٔٙبظٞ ٚ فؽظٞ ٚٛاًِ

قبؾٞ  ردبؼٞ  ثؽ ِٛتؽ

 ظقزبٚؼظ٘بٞ رسم١مبد

 ظأهگبٟ٘

 ثؽ ٚبًِ ٔٙبظٞ ١ٔؽٚ٘بٞ رس١ًٍ ِٓبٌٛٗ پژٚ٘م، ا٠ٓ اؾ ٘عف

 قٗ ِعي اؼائٗ ٚ ظأهگبٟ٘ رسم١مبد ظقزبٚؼظ٘بٞ قبؾٞ ردبؼٞ

 ظؼ رس١ًٍ ٚازع رؽ٠ٓ رٛچک)ظأهگبٖ خبِٛٗ، قٓر ربت١ؽ؛ قٓسٟ

 قٓر ٚ ، اقذ ظأهگبٖ ظؼ ٍّٟٚ گؽٖٚ ظأهگبٖ، قبؾِبْ قٓر

 ثٗ) اخزّبٟٚ ٔٙبظٞ رغ١١ؽ گ١ؽظ ِٟ ٔز١دٗ ِمبٌٗ ..اقذ فؽظٞ

 ْٛؼ ثٗ) ظأهگبٖ ٕٞ٘دبؼ٘ب رغ١١ؽ ْؽ٠ك اؾ ٚ  ِكزم١ُ يٛؼد

 ٠ب ِّٟٚٛ ظقزؽقٟ) ظقزبٚؼظ أزهبؼ ٔسٖٛ أزطبة ثؽ  غ١ؽِكزم١ُ

 ربت١ؽ  قبؾٞ ردبؼٞ ٚ ِدٛؾ يعٚؼ ِٕٗٛؼ ثٗ فژؽٞ ِبٌژ١ذ ا٠دبظ

 .گػاؼظ ِٟ

ِد١ع 

  3525ِسّعٞ)

 ثٕعٞ ؼرجٗ ٚ نٕبقب٠ٟ

 گػاؼ ربت١ؽ ِس١ٟٓ ٚٛاًِ

 فٕبٚؼٞ قبؾٞ ردبؼٞ ظؼ

 اؾ ٔبٔٛ فٕبٚؼٞ خٍّٗ اؾ ٔٛپب ٚ خع٠ع ٘بٞفٕبٚؼٞ قبؾٞ ردبؼٞ

 نٕبقب٠ٟ ثعْٚ رٗ ثبنعِٟ ثؽضٛؼظاؼ ضبيٟ ٖؽافذ ٚ زكبق١ذ

 ؼقب١ٔعْ ثبؾاؼ ثٗ ظؼ ِٛخٛظ ِٛأٙ ٚ قبؾٞ ردبؼٞ ظؼ ِٛتؽ ٚٛاًِ
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 غػا٠ٟ يٕٛذ ظؼ ٔبٔٛ

 ا٠ؽاْ

 ثبؾاؼ ثٗ آْ أزمبي ثؽاٞ ِٕبقجٟ ؼا٘جؽظٞ رٛأّْٟ ٔبٔٛ فٕبٚؼٞ

 ٔمبِ اؾ ٠ژٟ َِٛٛ٘ ا٠ٓ ١ٔؿ زبَؽ زبي ظؼ رٗ ّٔٛظ رع٠ٚٓ

 -ردبؼٞ ظؼ ِٛتؽ ٚٛاًِ نٕبقب٠ٟ ٌػا. ثبنعِٟ رهٛؼِبْ َٛف

 فٕبٚؼٞ قبؾٞ ردبؼٞ ثؽاٞ ِٕبقت ٘بٞق١بقذ ٚخٛظ ٚ قبؾٞ

 َِٛٛ٘ گكزؽظگٟ ثع١ًٌ. نٛظِٟ ِسكٛة ٍِٟ َؽٚؼ٠بد اؾ ٔبٔٛ

 ًِبزجٗ ْؽ٠ك اؾ ِس١ٟٓ ٚٛاًِ نٕبقب٠ٟ ثٗ رٕٙب پژٚ٘م ا٠ٓ ظؼ

 ٔبٔٛ زٛؾٖ ظؼ فٛبي ٘بنؽرذ ِع٠ؽاْ ٚ قبؾٞ ردبؼٞ ضجؽگبْ ثب

 ثب اظاِٗ، ظؼ ٚ نعٖ پؽظاضزٗ رهبٚؼؾٞ ٚ غػا٠ٟ ثطم ظؼ فٕبٚؼٞ

 ْؽ٠ك اؾ ٚ ِػرٛؼ ٚٛاًِ ثٕعٞ ؼرجٗ ثٗ فؽ٠عِٓ آؾِْٛ اؾ اقزفبظٖ

 اؼرجبِ ٚخٛظ ثؽؼقٟ ٚ ث١ٕٟ پ١م ثٗ چٕعگبٔٗ ضٟٓ ؼگؽق١ْٛ

 .قذا نعٖ پؽظاضزٗ ٔبٔٛ فٕبٚؼٞ قبؾٞ ردبؼٞ ثب ٚٛاًِ ِٕٛبظاؼٞ

اٌٗ  ق١ع زج١ت

ٚ  ْجبْجب٠ٟ

  3511ّ٘ژبؼاْ)

 اقبقٟ ٘بٞچبٌم

-فٕبٚؼٞ گػاؼٞ ق١بقذ

 ا٠ؽاْ؛ ظؼ ٖٔٛٙٛؼ ٘بٞ

 ٕٚٛاْ ثٗ رژٌٕٛٛ ٞ ٔبٔٛ

 ِثبي ٠ک

ظؼ چٕع قبي اض١ؽ، ٍٟٚ ؼغُ پ١هؽفذ قؽ٠ٙ ثك١بؼٞ اؾ رىٌٕٛٛ ٞ 

خٍّٗ ِٛأٙ  ٘ب ظؼ ثٛع آؾِب٠هگبٟ٘، ردبؼٞ قبؾٞ آْ ٘ب اؾ

٘ب ِٟ ثبنع وٗ ٔبٔٛفٕبٚؼٞ ١ٔؿ اؾ ا٠ٓ  گكزؽل ا٠ٓ رىٌٕٛٛ ٞ

 -ْؽذ رسم١مبرٟ، ِمٛ لبٚعٖ ِكزثٕٟ ١ٔكذ. ظؼ ردبؼٞ قبؾٞ ٠ه

ٌٗ ٘بٞ ِطزٍف ؾ٠ؽقبضزٟ، فؽٕ٘گٟ، ِع٠ؽ٠زٟ ٚ الزًبظٞ ظؼگ١ؽ 

چبٌم، ؼٚٔع ردبؼٞ قبؾٞ ؼا ثٗ  ٘كزٕع وٗ ِٟ رٛإٔع ثب ا٠دبظ

٘بٞ ظؼ ا٠ٓ ِمبٌٗ ثٗ ثؽؼقٟ ٚ نٕبقب٠ٟ چبٌم  رإض١ؽ ث١ٕعاؾٔع.

 .نٛظپؽظاضزٗ ِٟ ِٛخٛظ ظؼ ا٠ٓ ؾ١ِٕٗ

ٚ  ١ْٛاثٛاٌمبقُ ٚؽث

  3523ّ٘ژبؼاْ )

 ردبؼٞ ؼا٘جؽظٞ ٔمم

 رسم١مبد قبؾٞ

 الزًبظ ظؼ ظأهگبٟ٘

 ث١ٕبْ ظأم

اٞ، گؽظآٚؼٞ ٚ ِهب٘عٖ ثٙؽٖ گؽفزٗ ِمبٌٗ اؾ ِٓبٌٛبد رزبثطبٔٗ ٠ٓا

ٔمم ؼا٘جؽظٞ ردبؼٞ قبؾٞ  ر٠رهؽ نعٖ اقذ ٚ ٘عف آْ

 .اقذ ب١ْظؼ الزًبظ ظأم ثٕ ٟب٘ظأهگ مبد١رسم
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 ِٓبٌٛبد ضبؼخٟ -5-9-5

 نؽٚ٘ رًٛؼ ِؽزٍٗ ثب فٕبٚؼٞ ارزهبف اقذ: رؽظٖ ث١بْ اِٞؽزٍٗ 9 قبؾٞ ردبؼٞ فؽآ٠ٕع ٠ک 3خٌٟٛ

 ِٛؽفٟ ظَٚ ِؽزٍٗ .گؽظظثؽِٟ خع٠ع ِفَٙٛ ثب ِؽرجّ اٞپب٠ٗ رسم١مبد ثٗ ايً ظؼ ِؽزٍٗ ا٠ٓ .نٛظِٟ

. نٛٔعِٟ ثؽؼقٟ فٕبٚؼٞ ِفب١ُ٘ ٚ ربؼثؽظ٘ب ِّٟٚٛ ثبؾاؼ رٗ اقذ ٖٙٛؼ ِؽزٍٗ خٌٟٛ، رٛقّ نعٖ

-ِٟ رجع٠ً  ا١ٌٚٗ ّٔٛٔٗ)ِطزٍف ٘بٞيٛؼد ثٗ ٚ ثبؾاؼ ربؼثؽظ ثب ِسًٛي ثٗ فٕبٚؼٞ اتجبد، ِؽزٍٗ ظؼ

رثج١ذ  ٚ ٔگٙعاؼٞ ِؽزٍٗ ٔٙب٠ذ، ظؼ. اقذ رٛقٛٗ ٚ ثبؾاؼ ثٗ ٚؼٚظ نؽٚ٘ پ١هجؽظ، ِؽزٍٗ. نٛظ

  .2،2737ْٛ ٟٔ اقذ)ث٠ٛكٓ ِعد ثؽاٞ ثبؾاؼ ظؼ ِسًٛي

٘بٞ الزًبظٞ لبثً رٛخٗ ثؽاٞ ا٠دبظ ثكزؽ٘ب٠ٟ ثؽاٞ ٚؽيٗ ظأم، ٚالٖٚ ثؽ فؽاُ٘ آٚؼظْ اؼؾل

خب رٗ ثٗ ثبؾاؼ ؼقب١ٔعْ ٠ک ِسًٛي نٛظ. اؾ آْ٘ب، ِٕدؽ ثٗ ؼنع الزًبظٞ ٚ فٕٟ خبِٛٗ ِٟقبؾِبْ

قبؾٞ فٕبٚؼٞ ثٗ ٕٚٛاْ ٠ک ٚبًِ  ٘ب ثبنع، ردبؼٞرٕٕعٖ ِٛفم١ذ ٚ ثمبٞ قبؾِبْ -رٛأع ر١ُِّٟٓ

٘بٞ رسم١مبرٟ ١ٔؿ ثعْٚ ردبؼٞ قبؾٞ ٠ک ِسًٛي، رسم١مبد ز١برٟ ِٓؽذ نعٖ اقذ. ظؼ قبؾِبْ

ِٕٛب٠ٟ ٔعاؼظ. ؾ٠ؽا ثعْٚ ظقز١بثٟ ثٗ ِهزؽ٠بْ ضبو ٠ک ِسًٛي، رسم١مبد ِٕٛب٠ٟ ٔعاؼظ. ّ٘چ١ٕٓ 

فب٠عٖ ثٗ ٠م، ظؼ ِٛؼظ ٠ک ا٠عٖ ثٟثعْٚ ظقز١بثٟ ثٗ ِهزؽ٠بْ ضبو ٠ک ِسًٛي، ر١ٌٛع ٚ ٠ب أدبَ آؾِب

 ؼقع.ٔٗؽ ِٟ

ا١ّ٘ذ ردبؼٞ قبؾٞ ٚ فٕبٚؼٞ ثٗ زعٞ اقذ رٗ ظؼ زبي زبَؽ ثك١بؼٞ اؾ ِٛقكبد رسم١مبرٟ ثب 

يٛؼد ّ٘ژبؼٞ ِهزؽک ثٗ ردبؼٞ ٘بٞ رسم١مبرٟ ثٗاٞ ٚ أدبَ پؽٚ ٖگ١ؽٞ اؾ ضعِبد ِهبٚؼٖثٙؽٖ

اٞ ظؼ رهٛؼ٘بٞ پ١هؽفزٗ ٔٗ ِؽارؿ ضعِبد ِهبٚؼٖگٛأع ٚ رٛعاظ ا٠ٓقبؾٞ فٕبٚؼٞ ضٛظ ؼق١ّذ ظاظٖ

رٗ ردبؼٞ قبؾٞ  . ٔژزٗ زبئؿ ا١ّ٘ذ آ1،5779ْيٕٛزٟ ؼٚؾ ثٗ ؼٚؾ ظؼ زبي افؿا٠م اقذ)رب٠ٍكْٛ

-ثطم ِّٟٙ اؾ فؽا٠ٕع ٔٛآٚؼٞ اقذ ٚ ١٘چ فٕبٚؼٞ ٚ ِسًٌٟٛ ثعْٚ آْ ثب ِٛفم١ذ ٚاؼظ ثبؾاؼ ّٟٔ

 نٛظ. 

                                                           
1
Jolly 

2
 Booysen 

3
 kaylson 
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 31ظؼيع ثٗ  53٘بٞ پ١هؽفزٗ اؾ ردبؼد خٙبٟٔ فٕبٚؼٞ قُٙ آِؽ٠ژب اؾ 5773رب قبي  3217اؾ قبي 

ظؼيع رب٘م ٠بفزٗ اقذ. ظؼ ١ّ٘ٓ ؾِبْ قُٙ رهٛؼ٘بٞ چ١ٓ، رؽٖ خٕٛثٟ ٚ ثف١ٗ رهٛؼ٘بٞ آق١ب٠ٟ 

  .3،5773ظؼيع افؿا٠م ٠بفزٗ اقذ)ظأكْٛ 53ظؼيع ثٗ  0ربؾٖ ٚاؼظ اؾ 

ٞ پ١هؽفزٗ ؼا زفٕ رٕع ٚ ، آِؽ٠ژب قٟٛ ّٔٛظ ِبؾاظ ردبؼٞ ضٛظ ظؼ ِسًٛ د فٕبٚؼ3227ظؼ ظ٘ٗ 

اگؽ چٗ رؽاؾ ردبؼٞ ثُٟٛ ِسًٛ د آِؽ٠ژب٠ٟ رب٘م ٠بفذ، رً رؽاؾ ردبؼٞ آِؽ٠ژب ربقزٗ ٔهع. اِب 

٘بٞ پ١هؽفزٗ آِؽ٠ژب ثب رؽاؾ ردبؼٞ ِسًٛ د فٕبٚؼٞ 5773ثٛظ ٚ اؾ قبي  5777ا٠ٓ فمّ رب قبي 

 ركؽٞ ِٛاخٗ نع.

ثب ؼنع ر١ٌٛع  5779هزؽک إٌّبفٙ ظؼ قبي رهٛؼ٘بٞ ظؼ زبي رٛقٛٗ آق١ب٠ٟ ٚ رهٛؼ٘بٞ ِكزمً ِ

رؽ٠ٓ ِٕبْك خٙبْ اؾ ا٠ٓ ٌسبٔ ثٛظٔع. ظ١ًٌ ؼنع ظؼيعٞ، لٛٞ 1ٚ 0ٔبضبٌى ظاضٍٟ ثٗ رؽر١ت 

٘بٞ پ١هؽفزٗ ثٛظ، اِب ؼنع ل١ّذ رهٛؼ٘بٞ ظؼ زبي رٛقٛٗ آق١ب٠ٟ، افؿا٠م يبظؼاد ِجزٕٟ ثؽ فٕبٚؼٞ

 إٌّبفٙ نع. أؽ ٞ ثبٚث ؼنع ر١ٌٛع ٔبضبٌى رهٛؼ٘بٞ ِكزمً ِهزؽک

ظٚاَ ثٍٕعِعد  و١ٍع ايٍٟ ضٍك اؼؾل رٛقّ رىٌٕٛٛ ٞ خع٠ع،ث١بْ ِٟ رٕع، 3220خٌٟٛ ظؼ قبي 

ّٚعٖ اؼؾل ضٍك  ثطم .ثٗ ٕٚٛاْ ٠ه ِسًٛي ثب اؼؾل ِٟ ثبنع ِسًٛي ٠ب فؽا٠ٕع ا٠دبظ رىٌٕٛٛ ٞ

ظ وٗ ٚخٛظ ظاؼ اٞ خٙذ رسمك ا٠ٓ اِؽ ثبؾگؽظظ. ؼٚل ٘بٞ ٠ٚژٖ نعٖ ثب٠ع ثٗ قٛٞ رٛقٛٗ ظٕ٘عٖ

وكت ِٕبفٙ  افؿا٠م ًِؽف، أسًبؼٞ وؽظْ رىٌٕٛٛ ٞ خٙذ زفٕ وبؼثؽظ رىٌٕٛٛ ٞ، :ٚجبؼرٕع اؾ

 .ذظؼ لجبي آْ ا٠دبظ نعٖ اق ثٍٕعِعد، ثمبء رىٌٕٛٛ ٞ ٚ نؽوزٟ وٗ

ايٍٟ ِٟ ثبنع. اثزعا  ٚبًِ 5ثٓٛؼوٍٟ فؽا٠ٕع ردبؼٞ قبؾٞ نبًِ رٕع، ث١بْ ِٟ 5775ؼ٠ّؽ ظؼ قبي 

ثب و١ف١ذ ٚ و١ّذ  اؼؾل ٚ ر١ٌٛع آْ رجع٠ً فٕبٚؼٞ ثٗ ٠ه ِسًٛي ثب ٙذ٘بٞ فٕٟ  ؾَ خفٛب١ٌذ

٘ب٠ٟ وٗ ظؼ نؽوذ رس١ًٍ ثبؾاؼ خٙذ ر١ُّٓ ٚخٛظ رمبَبٞ وبفٟ ٚ ظَٚ ِع٠ؽ٠ذ ثبؾؼگبٟٔ ٚ . ؾَ

ثؽاٞ ردبؼٞ قبؾٞ  ِٟ وٕٕع. قَٛ ظقزؽقٟ ثٗ ٚٛاًِ ر١ٌٛع ِٛؼظ ١ٔبؾ ؼاقزبٞ ِسًٛي خع٠ع فٛب١ٌذ

 .رك١ٙالد ف١ؿ٠ىٟ ٚ ١ٔؽٚٞ وبؼ ِب٘ؽ ٟ،قؽِب٠ٗ ِبٌ ِٛفم١ذ آ١ِؿ

زً ِكب٠ً فٕٟ ِٕٙعقٟ ر١ٌٛع ٚ رٕٕع، ظؼ ِمبٌٗ ضٛظ ث١بْ 5775ِٟقِٛؽـ ٚ ربؼٌكْٛ ظؼ قبي بق

ظؼآِع ٚ قٛظ ٔبنٟ اؾ  ؛ٌٟٚ وبفٟ ١ٔكذ ِسًٛي، ثؽاٞ ِٛفم١ذ ردبؼٞ قبؾٞ  ؾَ اقذ ْؽازٟ

                                                           
1
 Dawson 
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نؽوذ  .ثؽاٞ نؽوذ ظؼ زع ٍِٓٛة ثبنع سًٛي ثب٠ع ثٗ ١ِؿأٟ ثبنع وٗ ثبؾگهذ قؽِب٠ِٗ فؽٚل

 ثٗ ِسًٛي ؼا ظؼ ِىبٟٔ غ١ؽ اؾ ِسً رٛقٛٗ ّ٘ٛاؼٖ رك١ٙالد ر١ٌٛع، رٛؾ٠ٙ ٚ ضعِبد ِؽثِٛ

وٕع وٗ ِٟ ٘ب ؼا ره٠ٛكِالزٗبد ؼلبثذ پػ٠ؽٞ، نؽوذ وٕٕع.رىٌٕٛٛ ٞ ٚ قبضذ ِسًٛي ثٕب ِٟ

٘بٞ وٍٟ، ٘ؿ٠ٕٗ رؽو١ت اؾ خٙذِزّؽوؿ قبؾٔع وٗ ظاؼاٞ ثٙزؽ٠ٓ  ٘ب٠ٟ٘بٞ ضٛظ ؼا ظؼ ِىبْفٛب١ٌذ

  .ثبؾاؼ ثبنٕع ١ٔؽٚٞ وبؼ ِب٘ؽ ٚ ظقزؽقٟ ثٗ

 أزمبي: اؾ اقذ ٚجبؼد قبؾٞ ٔزب٠ح پژٚ٘هٟرٕع: ردبؼٞظؼ ِمبٌٗ ضٛظ ٕٚٛاْ ِٟ 5779ظؼ قبي  3رپ

 ٍّٟٚ پژٚ٘م اؾ اضزؽا٘ ٔبنٟ ٠ب رهف فژؽٞ، ظاؼا٠ٟ فّٕٟ، ظأم ِٙبؼد، اثؿاؼ، ؼٚل، ا٠عٖ، ٠ک

 ِّژٓ آْ ظؼ رٗ ِس١ّ يٕٛزٟ ٠ک ثٗ آْ  ثعْٚ ٠ب نؽرب ّ٘ژبؼٞ ظأهگبٟ٘)ثب مثط ظؼ نعٖ اخؽا

 نٛظ. ِٕدؽ فؽا٠ٕع٘ب ٠ب ِسًٛ د ثٙجٛظ ٠ب رٛقٛٗ ثٗ اقذ

٘ب ؼا رٗ آْ ٟثٛظٖ ٚ ربؼرٕبٔ ّٟز١ٞ ل٘برب  ٘بع٠ٖارٕٕع، ث١بْ ِٟ 5771ظؼ قبي  2قٕعقَٛ ٚ خٛؼک

ثؽاٞ  ذ٠٘عا ٠ٟرٛأب ع٠ٖرٗ أع ِٛزمع ٟثؽض ْٟؽف ٘كزٕع. اؾ ٘بظٔجبي ِٕبثٙ آْ ثٗ رٕٕعِٟ ع١رٌٛ

 ٕع٠ٞ فؽآپؽظاؾٞ ِمعِٗ ع٠ٖا ،ظ٘عٟنزبة ِ ٟخٙبٔ ؼلبثذ ٘ب ظؼٔٛآٚؼٞ ؼا ظاؼظ ٚ ثٗ قبؾِبْ ٠ٟنژٛفب

 .قبؾِبْ اقذ ظاضً ِٕجٙ ُِٙ ٔٛآٚؼٞ ظؼ ک٠ ع٠٘بٞ خعع٠ٖا ع١ٔٛآٚؼٞ ثٛظٖ ٚ رٌٛ

ربؼ ٚ  ٠ِّٕبقت، نؽا ١ِٟٓس دبظ٠ثب ا ع٠٘ب ثبٌذظٚث١بْ ِٟ رٕٕع،  5772ظؼ قبي  1ِبظا ٚ ّ٘ژبؼاْ

-پبؼن ك٠فٕأٚؼٞ، اؾ ْؽ ثؽٟ ٘بٞ ِجزٕٚ ِزٛقّ، خػة نؽرذ ٘بٞ رٛچکؼا ثؽاٞ نؽرذ ذ١فٛبٌ

 ٘بٞ ِكزمؽ ظؼ پبؼن ٘بٞ ٍُٚ ٚ فٕبٚؼٞ،ثٗ نؽرذ ١ًظٌ ١ٓ. ثٗ ّٕ٘ع٠٘بٞ ٍُٚ ٚ فٕبٚؼٞ فؽاُ٘ ّٔب

ؼا  ٘ب ٚ افؽاظ ِزطًىٟكزگ٠٘ب، نباٞ اؾ ِٙبؼدِدّٛٚٗ ؽا٠نٛظ ؾٟ٘بٞ ظأم ِسٛؼ گفزٗ ِنؽرذ

 .ظ٘ع ٟ٘ب ظؼ اٚج ضٛظ لؽاؼ ِنؽرذ ٠ٓظؼ ا ٔٛآٚؼٞ ٚ ذ١ظاؼا ٘كزٕع رٗ ضالل

ثؽاٞ ظأم، ٚالٖٚ  ٠ٟثكزؽ٘ب دبظ٠ارٕٕع، ظؼ ِمبٌٗ ضٛظ ث١بْ ِٟ ٠5772عاٌٟٙ ٚ ّ٘ژبؼاْ ظؼ قبي 

. اؾ نٛظٟخبِٛٗ ِ ٟنع الزًبظٞ ٚ فٕ٘ب، ِٕدؽ ثٗ ؼ٘بٞ الزًبظٞ ثؽاٞ نؽرذثؽفؽاُ٘ آٚؼظْ اؼؾل

٘ب ثبنع، ٚ ثمبٞ قبؾِبْ ذ١ٞ ِٛفمرٕٕعٖ ١ٓرٛأع رُِّٟ ِسًٛي ک٠ ع١ْخب رٗ ثٗ ثبؾاؼ ؼقبٔآْ

 .ِٓؽذ نعٖ اقذ ٟبر١ٚبًِ ز ک٠ ردبؼٞ قبؾٞ ثٗ ٕٚٛاْ

                                                           
1
 Ktepe 

2
Sandsotm, C. Bjork 

3
 Madda, silria Testa, Stefanie 
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ظأم رٗ ثب اقزفبظٖ اؾ  ِٟمبٌٗ چبؼچٛث ٠ٓظؼ ااٞ اؼائٗ ظاظٔع، ِمبٌٗ 5733ظؼ قبي  3چبؼٌؿ ٚ ّ٘ژبؼاْ

 ٞ٘بٞفٓ آٚؼ ٞثبٌمٖٛ ثؽا ٞاقزبٔعاؼظقبؾ ٞبؾ٘ب١ٔ ١ٕٟث م١پ ٞثؽا ثبنع،ِٟ ٞٔٛآٚؼ ١ٓثٗ أزمبي ث بؾ١ٔ

ِطزٍف اؾ  ٞاقزبٔعاؼظ٘ب ٚ ک٠ظؼ زبي ٖٙٛؼ ِٛؼظ رٛخٗ لؽاؼ گؽفذ. رٛخٗ ثٗ ِالزٗبد اقزؽارژ

 .ِمبٌٗ انبؼٖ نعٖ اقذ ٠ٓظؼ ا بٔعاؼظاقز ٟٚ رٛاٌ ،ٟخٍّٗ، رؽاؾ، ّ٘بٕ٘گ

 ٞ٘ب٘ب ٚ قبؾِبْاؾ ظٌٚذ ٞبؼ١ثكث١بْ رؽظ؛  5739ظؼ قبي  2ِبْ ثؽٔبِٗ اقزؽارژ٠ک ٔبٔٛ رژٌٕٛٛ ٞقبؾ

ظؼ زبي  ٞع١رٍ ٞ٘بٞاؾ فٓ آٚؼ ذ٠زّبثؽاٞ  ک٠اقزؽارژ ٞژؽظ٘ب٠ظؼ زبي ثعقذ گؽفزٓ ؼ٠ٟٚ اخؽا

 ١ِٟٓس كذ٠ٚ ؾ ٟاخزّبٚ ٞ٘بٚ غٍجٗ ثؽ چبٌم ٞثٗ ؼنع الزًبظ ع١ْٖٙٛؼ ثٗ ِٕٗٛؼ قؽٚذ ثطه

 .زٕع٘ك

 ه٠ٗؼ بفزٗ،٠قبضزبؼ  ژؽظ٠ؼٚ ک٠ِمبٌٗ  ٠ٓااٞ اؼائٗ ظاظٔع رٗ ِمبٌٗ 5733ظؼ قبي  1فعؼقْٛ ٚ ّ٘ژبؼاْ

ظؼ زبي  ٞ٘بٞفٓ آٚؼ ذ١اقزبٔعاؼظ لبثٍ ٞبؾ٘ب١ربٚل ظؼ ٔ ٞثؽا ،ٞخبظٖ فٓ آٚؼ ٞظؼ ٔمهٗ ثؽظاؼ

 ٞبَ نعٖ ثؽاأد ک١كزّبر١اؾ ِٓبٌٛبد ق ٞقؽ ک٠اؾ ٞ، هٕٙبظ١رٕع. چبؼچٛة پِٟ هٕٙبظ١ٖٙٛؼ پ

 .رهژ١ً نعٖ اقذ ٖٙٛؼٔٛ ٞ٘بٚ ِٙبؼد ٞٚ ٚؾاؼد ركت ٚ ربؼ، ٔٛآٚؼ ب١زب٠ِٔٛقكٗ اقزبٔعاؼظ ثؽ

 

 ضاليٗ رسم١مبد ضبؼخٟ  2-2خعٚي)

 ٔزب٠ح َِٛٛ٘ ٠ٛٔكٕعٖ / قبي

ردبؼٞ قبؾٞ فٓ آٚؼٞ   3220خٌٟٛ)

٘بٞ خع٠ع: اؾ ا٠عٖ قبؾٞ 

 رب ثبؾاؼ

 رىٌٕٛٛ ٞ رٛقّ ؾلاؼ ضٍك ايٍٟ رٕع: و١ٍعا٠ٓ ِمبٌٗ ث١بْ ِٟ

 ٕٚٛاْ ثٗ رىٌٕٛٛ ٞ ا٠دبظ فؽا٠ٕع ٠ب ِسًٛي ثٍٕعِعد ظٚاَ خع٠ع،

 ثب٠ع نعٖ ضٍك اؼؾل ّٚعٖ ثطم .ثبنعِٟ اؼؾل ثب ِسًٛي ٠ه

 رسمك خٙذ اٞ ٠ٚژٖ ٘بٞ ؼٚل. ثبؾگؽظظ ظٕ٘عٖ رٛقٛٗ قٛٞ ثٗ

 افؿا٠م رىٌٕٛٛ ٞ، وبؼثؽظ زفٕ :اؾ ٚجبؼرٕع وٗ ظاؼظ ٚخٛظ اِؽ ا٠ٓ

 ثٍٕعِعد، ِٕبفٙ وكت خٙذ رىٌٕٛٛ ٞ وؽظْ أسًبؼٞ ًِؽف،

 .اقذ نعٖ ا٠دبظ آْ لجبي ظؼ وٗ نؽوزٟ ٚ رىٌٕٛٛ ٞ ثمبء

                                                           
1
Charles,R. Featherston n, Jae-YunHo,LaureBrévignon-Dodin,EoinO'Sullivan 

2
National Nanotechnology Initiative 

3
 Featherston,C.R.,Ho,J.-Y.,Brévignon-Dodin,L.,O'Sullivan,E 
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أزمبي فٕبٚؼٞ ٚ ردبؼٞ   2771ؼ٠ّؽ)

٘ب ظؼ قبؾٞ: ٔمم آْ

 رٛقٛٗ الزًبظٞ

ايٍٟ  ٚبًِ 5ثٓٛؼوٍٟ فؽا٠ٕع ردبؼٞ قبؾٞ نبًِ رٕع، ث١بْ ِٟ

فٕبٚؼٞ ثٗ ٠ه  رجع٠ً ٘بٞ فٕٟ  ؾَ خٙذِٟ ثبنع. اثزعا فٛب١ٌذ

ظَٚ  .ثب و١ف١ذ ٚ و١ّذ  ؾَ اؼؾل ٚ ر١ٌٛع آْ ِسًٛي ثب

رس١ًٍ ثبؾاؼ خٙذ ر١ُّٓ ٚخٛظ رمبَبٞ  ِع٠ؽ٠ذ ثبؾؼگبٟٔ ٚ

 -ِٟ ٘ب٠ٟ وٗ ظؼ ؼاقزبٞ ِسًٛي خع٠ع فٛب١ٌذنؽوذ وبفٟ ٚ

ثؽاٞ ردبؼٞ قبؾٞ  وٕٕع. قَٛ ظقزؽقٟ ثٗ ٚٛاًِ ر١ٌٛع ِٛؼظ ١ٔبؾ

 .الد ف١ؿ٠ىٟ ٚ ١ٔؽٚٞ وبؼ ِب٘ؽرك١ٙ قؽِب٠ٗ ِبٌٟ، ِٛفم١ذ آ١ِؿ

 

قِٛؽـ ٚ بق

  5775ربؼٌكْٛ)

رٛقٛٗ ثؽاٞ  ITؼٚل 

 الزًبظٞ ِٕٓمٗ

ِسًٛي،  زً ِكب٠ً فٕٟ ِٕٙعقٟ ر١ٌٛع ٚ ْؽازٟرٕٕع، ث١بْ ِٟ

ظؼآِع ٚ  ؛ٌٟٚ وبفٟ ١ٔكذ ثؽاٞ ِٛفم١ذ ردبؼٞ قبؾٞ  ؾَ اقذ

سًٛي ثب٠ع ثٗ ١ِؿأٟ ثبنع وٗ ثبؾگهذ ِ قٛظ ٔبنٟ اؾ فؽٚل

نؽوذ ّ٘ٛاؼٖ  .ثؽاٞ نؽوذ ظؼ زع ٍِٓٛة ثبنع قؽِب٠ٗ

ثٗ ِسًٛي ؼا ظؼ ِىبٟٔ  رك١ٙالد ر١ٌٛع، رٛؾ٠ٙ ٚ ضعِبد ِؽثِٛ

 وٕٕع.رىٌٕٛٛ ٞ ٚ قبضذ ِسًٛي ثٕب ِٟ غ١ؽ اؾ ِسً رٛقٛٗ

-وٕع وٗ فٛب١ٌذِٟ ٘ب ؼا ره٠ٛكِالزٗبد ؼلبثذ پػ٠ؽٞ، نؽوذ

رؽو١ت  ِزّؽوؿ قبؾٔع وٗ ظاؼاٞ ثٙزؽ٠ٓ ٘ب٠ٟ٘بٞ ضٛظ ؼا ظؼ ِىبْ

ثبؾاؼ  ٘بٞ وٍٟ، ١ٔؽٚٞ وبؼ ِب٘ؽ ٚ ظقزؽقٟ ثٗ٘ؿ٠ٕٗ اؾ خٙذ

 .ثبنٕع

ِژب١ٔؿَ ثؽاٞ أزمبي ٔزب٠ح   5779رپ)

ظأهگبٖ رسم١مبرٟ ثب 

 يٕٛذ

 أزمبي: اؾ اقذ ٚجبؼد قبؾٞ ٔزب٠ح پژٚ٘هٟرٕع: ردبؼٕٞٚٛاْ ِٟ

 رهف فژؽٞ، ظاؼا٠ٟ فّٕٟ، ظأم ِٙبؼد، اثؿاؼ، ؼٚل، ا٠عٖ، ٠ک

 ثطم ظؼ نعٖ اخؽا ٍّٟٚ پژٚ٘م اؾ بنٟاضزؽا٘ ٔ ٠ب

 رٗ ِس١ّ يٕٛزٟ ٠ک ثٗ آْ  ثعْٚ ٠ب نؽرب ّ٘ژبؼٞ ظأهگبٟ٘)ثب

 ِٕدؽ فؽا٠ٕع٘ب ٠ب ِسًٛ د ثٙجٛظ ٠ب رٛقٛٗ ثٗ اقذ ِّژٓ آْ ظؼ

 نٛظ.
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 ٔزب٠ح قبؾٞ ردبؼٞ  2774رب٠كْٛ)

 ِزسعٖ ا٠ب د ظؼ رسم١مبد

 اؾ رٍٟ ّٔبٞ ٠ک. آِؽ٠ژب

 ٚ فعؼاي فٕبٚؼٞ أزمبي

 هگبٟ٘ظأ

ا١ّ٘ذ ردبؼٞ قبؾٞ ٚ فٕبٚؼٞ ثٗ زعٞ اقذ رٗ ظؼ زبي زبَؽ 

اٞ گ١ؽٞ اؾ ضعِبد ِهبٚؼٖثك١بؼٞ اؾ ِٛقكبد رسم١مبرٟ ثب ثٙؽٖ

يٛؼد ّ٘ژبؼٞ ِهزؽک ثٗ ٘بٞ رسم١مبرٟ ثٗٚ أدبَ پؽٚ ٖ

گٛٔٗ أع ٚ رٛعاظ ا٠ٓردبؼٞ قبؾٞ فٕبٚؼٞ ضٛظ ؼق١ّذ ظاظٖ

هؽفزٗ يٕٛزٟ ؼٚؾ ثٗ اٞ ظؼ رهٛؼ٘بٞ پ١ِؽارؿ ضعِبد ِهبٚؼٖ

 ؼٚؾ ظؼ زبي افؿا٠م اقذ

قٕعقَٛ ٚ خٛؼک 

(5771  

 ثؽاٞ ا٠عٖ ِع٠ؽ٠ذ ق١كزُ

 أعاؾ ٔٛآٚؼٞ ٚ چهُ ٠ک

 رغ١١ؽ

 رٕٕعِٟ ع١٘ب ؼا رٌٛرٗ آْ ٟثٛظٖ ٚ ربؼرٕبٔ ّٟز١ٞ ل٘برب  ٘ب،ع٠ٖا

 ٘بع٠ٖرٗ أع ِٛزمع ٟثؽض ٟ٘كزٕع. اؾ ْؽف ٘بظٔجبي ِٕبثٙ آْ ثٗ

 ٘ب ظؼع ٚ ثٗ قبؾِبْٔٔٛآٚؼٞ ؼا ظاؼ ٠ٟٞ نژٛفبثؽا ذ٠٘عا ٠ٟرٛأب

 ٕع٠ٞ فؽآپؽظاؾٞ ِمعِٗ ع٠ٖا ،عٕظٟ٘نزبة ِ ٟخٙبٔ ؼلبثذ

 ِٕجٙ ُِٙ ٔٛآٚؼٞ ظؼ ک٠ ع٠٘بٞ خعع٠ٖا ع١ٔٛآٚؼٞ ثٛظٖ ٚ رٌٛ

 .قبؾِبْ اقذ ظاضً

ِبظا ٚ ّ٘ژبؼاْ 

(5772  

ؼ٠ٚژؽظ ِع٠ؽ٠ذ ظأم ثٗ 

ِؿ٠ذ ؼلبثزٟ قبؾِبٟٔ: 

ِٓبٌٛٗ ِٛؼظٞ اؾ ثطم 

 ِٛاظ غػا٠ٟ

ؼا  ذ١ربؼ ٚ فٛبٌ ٠ِّٕبقت، نؽا ١ِٟٓس دبظ٠ثب ا ع٠٘ب ثبظٌٚذ

 ثؽٟ ٘بٞ ِجزٕٚ ِزٛقّ، خػة نؽرذ ٘بٞ رٛچکثؽاٞ نؽرذ

 ١ٓ. ثٗ ّٕ٘ع٠٘بٞ ٍُٚ ٚ فٕبٚؼٞ فؽاُ٘ ّٔبپبؼن ك٠فٕأٚؼٞ، اؾ ْؽ

-نؽرذ ٘بٞ ِكزمؽ ظؼ پبؼن ٘بٞ ٍُٚ ٚ فٕبٚؼٞ،ثٗ نؽرذ ١ًظٌ

٘ب، اٞ اؾ ِٙبؼدِدّٛٚٗ ؽا٠ظ ؾنٟٛ٘بٞ ظأم ِسٛؼ گفزٗ ِ

 ٚ ذ١ؼا ظاؼا ٘كزٕع رٗ ضالل ٘ب ٚ افؽاظ ِزطًىٟكزگ٠نب

 .ظ٘ع ٟ٘ب ظؼ اٚج ضٛظ لؽاؼ ِنؽرذ ٠ٓظؼ ا ٔٛآٚؼٞ

٠عاٌٟٙ ٚ 

  5772ّ٘ژبؼاْ)

ٔؽَ افؿاؼ ِع٠ؽ٠ذ ظأم 

ثؽاٞ ردبؼٞ پژٚ٘م، 

آربظِٟ ٍُٚ، ِٕٙعقٟ ٚ 

 فٕبٚؼٞ

٘بٞ ُ٘ آٚؼظْ اؼؾلثؽاٞ ظأم، ٚالٖٚ ثؽفؽا ٠ٟثكزؽ٘ب دبظ٠ا

خبِٛٗ  ٟ٘ب، ِٕدؽ ثٗ ؼنع الزًبظٞ ٚ فٕالزًبظٞ ثؽاٞ نؽرذ

رٛأع ِٟ ِسًٛي ک٠ ع١ْخب رٗ ثٗ ثبؾاؼ ؼقبٔ. اؾ آْنٛظِٟ

٘ب ثبنع، ردبؼٞ قبؾٞ ٚ ثمبٞ قبؾِبْ ذ١ٞ ِٛفمرٕٕعٖ ١ٓرُّ

 .ِٓؽذ نعٖ اقذ ٟبر١ٚبًِ ز ک٠ ثٗ ٕٚٛاْ

چبؼٌؿ ٚ ّ٘ژبؼاْ 

(5733  

چبؼچٛة  ركؽ٠ٙ ٔٛآٚؼٞ:

ثؽاٞ پ١م ث١ٕٟ ١ٔبؾ٘بٞ 

 ١ٓثٗ أزمبي ث بؾ١ثب اقزفبظٖ اؾ ظأم رٗ ٔ ِٟمبٌٗ چبؼچٛث ٠ٓظؼ ا

ثبٌمٖٛ  ٞاقزبٔعاؼظقبؾ ٞبؾ٘ب١ٔ ١ٕٟث م١پ ٞثؽا ثبنع،ِٟ ٞٔٛآٚؼ
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اقزبٔعاؼظ قبؾٞ فٕبٚؼ٠ٙبٞ 

 ٖٔٛٙٛؼ

ظؼ زبي ٖٙٛؼ ِٛؼظ رٛخٗ لؽاؼ گؽفذ. رٛخٗ  ٞ٘بٞفٓ آٚؼ ٞثؽا

ِطزٍف اؾ خٍّٗ، رؽاؾ،  ٞاقزبٔعاؼظ٘ب ٚ ک٠ثٗ ِالزٗبد اقزؽارژ

 .ِمبٌٗ انبؼٖ نعٖ اقذ ٠ٓظؼ ا بٔعاؼظاقز ٟٚ رٛاٌ ،ّٟ٘بٕ٘گ

فعؼقْٛ ٚ 

  5733ّ٘ژبؼاْ)

فٕبٚؼٞ ؼ٠ٚژؽظ ٔمهٗ ؼاٖ 

ظؼ زّب٠ذ اؾ اقزبٔعاؼظ 

 ٘بٞ ٖٔٛٙٛؼآٚؼٞثؽاٞ فٓ

خبظٖ  ٞظؼ ٔمهٗ ثؽظاؼ ه٠ٗؼ بفزٗ،٠قبضزبؼ  ژؽظ٠ؼٚ ک٠ِمبٌٗ  ٠ٓا

-ٞفٓ آٚؼ ذ١اقزبٔعاؼظ لبثٍ ٞبؾ٘ب١ربٚل ظؼ ٔ ٞؽاث ،ٞفٓ آٚؼ

 ک٠اؾ ٞ، هٕٙبظ١رٕع. چبؼچٛة پِٟ هٕٙبظ١ظؼ زبي ٖٙٛؼ پ ٞ٘ب

ِٛقكٗ اقزبٔعاؼظ  ٞأدبَ نعٖ ثؽا ک١كزّبر١اؾ ِٓبٌٛبد ق ٞقؽ

 ٖٙٛؼٔٛ ٞ٘بٚ ِٙبؼد ٞٚ ٚؾاؼد ركت ٚ ربؼ، ٔٛآٚؼ ب١زب٠ٔثؽ

 .رهژ١ً نعٖ اقذ

 

 دیاگرام علی تحقیق -2-5

 

 

 

 

 

 گیریًتیجَ -2-6

ٞ چٗ رٗ ثؽاٞ ٚؼٚظ ثٗ ٍِٓت ا٠ٓ پژٚ٘م ١ٔبؾ ثٛظ،پؽظاضزٗ نع. ُ٘ پ١ه١ٕٗظؼ ا٠ٓ فًً ثٗ ث١بْ آْ

پژٚ٘م اؾ چٕع ِٕٗؽ ِطزٍف ِٛؼظ ثؽؼقٟ لؽاؼ گؽفذ ٚ ُ٘ ِجبٟٔ َِٛٛ٘ رٛؽ٠ف گؽظ٠عٔع. اؾ ا٠ٓ 

 اًتخاب هَضَع

 

 

هزٍر پژٍّص ّای 

 هزتبط

تعییي اّذاف 

 تحقیق

ٍ تَسیع پزسطٌاهِ 

اطالعات  جوع آٍری  

بزرسی رٍایی ٍ  تعییي پزسطٌاهِ

 پایایی پزسطٌاهِ

جاهعِ ٍ  تعییي

 ًوًَِ

تجشیِ ٍ تحلیل 

 اطالعات گزدآٍری ضذُ

ًتیجِ گیزی ٍ 

 ارائِ پیطٌْادات

رفع ایزادات ٍ ارائِ 

 گشارش ًْایی
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ظث١بد َِٛٛ٘ لؽاؼ گؽفزٗ ٚ ٌؿَٚ اخؽا٠م، اٞ ُِٙ اؾ افًً ؼٚنٓ گؽظ٠ع رٗ پژٚ٘م زبَؽ ظؼ ز١ٓٗ

 .گؽظظ، أژبؼ ٔهعٟٔ اقذآْ ُ٘ ثٗ رف١ًٍٟ رٗ ِالزٗٗ ِٟ
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 فصل سٌم

 رًش شناسی تحقیق
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 هقذهَ -3-1

 رسم١ك اِؽ اقزّؽاؼ ٚ پب٠عاؼٞ رٗ ٔٛآٚؼٞ اقذ ٔٗبَ ُِٙ ٘بٞگبَ اؾ ٠ژٟ رسم١ك، ٔزب٠ح قبؾٞردبؼٞ

 ثؽاٞ لبثً رٛخٗ الزًبظٞ ٘بٞاؼؾل آٚؼظْ فؽاُ٘ ثؽ ٚالٖٚ آْ ثب ٚ ِزٕبقت رٕعِٟ ر١ُّٓ ؼا

 فؽا٠ٕعٞ رسمك قبؾٞ،ردبؼٞ ّٔب٠ع.ِٟ ١ٔؿ ركؽ٠ٙ ؼا خبِٛٗ ِسٛؼ ظأم الزًبظٞ ؼنع ٘ب،قبؾِبْ

  ٔهٛظ ؼثبؾا ٚاؼظ)لفكٗ ثّبٔع ظؼ اگؽ فٕبٚؼٞ. رٕع ظؼآِع ا٠دبظ رٛأعِٟ ثبؾاؼ ثٗ ٕ٘گبَ ٚؼٚظ رٗ اقذ

 رٕع.ّٟٔ ا٠دبظ ظؼآِعٞ ١٘چ

 قبؾِبْ ٠ب فؽظ ٠ک ٔعؼد ثٗ ِطزٍفٟ ظاؼظ، ٘بِٞٙبؼد ثٗ ١ٔبؾ رژٌٕٛٛ ٞ، ردبؼٞ قبؾٞ رٗخب٠ٟآْ اؾ

قٛٞ  اؾ. رٕع ردبؼٞ ِٛفك ثٗ ْٛؼ ؼا آْ رٕٙب٠ٟ، ثٗ قیف، ٚ ِٓؽذ رؽظٖ ؼا فٕبٚؼٞ ٠ک رٛأعِٟ

-آْ نعْ ظنٛاؼ ٚ ظٌٚزٟ ِمؽؼاد لٛا١ٔٓ ٚ نعْ ؽفؽاگ١ ٚ فٕبٚؼٞ افؿا٠م پ١چ١عگٟ ثب ّ٘ؿِبْ ظ٠گؽ،

 ثبؾاؼ ؼقبٔعٖ ثٗ فؽاٚاْ ٘بٞرّک ظؼ٠بفذ ثعْٚ ؼا ضٛة ا٠عٖ ٠ک رٛأعقطزٟ ِٟ ثٗ ،قبؾِبْ ٠ک ،٘ب

 رٕع. ردبؼٞ ٚ

 أزطبة اِىبْ رٛإّٔع، گ١ؽٞر١ًُّ ٘بٞق١كزُ ٚ ِسبقجبرٟ رد١ٙؿاد ثٗ ظقز١بثٟ ثب اض١ؽ ٘بٞظ٘ٗ ظؼ

 فؽاُ٘ ُ٘ ثؽ ٘بآْ ِزمبثً اتؽاد ثؽؼقٟ ٚ ِٛتؽ و١فٟ ٚ وّٟ ٘بٞرس١ًٍ ِهطًٗ ٘ب،گؿ٠ٕٗ رؽظل١ك

 ظ٠گؽ، ْؽفٟ اؾ ٚ ١ِٛبؼٖ چٕع ٘بٞگ١ؽٞثٗ ر١ًُّ ِؽثِٛ ِجبزث گؽفزٓ نعد ثب اِؽٚؾٖ. اقذ نعٖ

 ِطزٍف ٘بٞٚ رطًى ٘بگؽٖٚ ٔٗؽ٠بد اؾ اقزفبظٖ ٚ اٞؼنزٗ ١ِبْ ٍَٚٛ قّذ ثٗ افؿْٚ ؼٚؾ گؽا٠م

 زً ظؼ ٘بآْ اؾ گ١ؽٞثٙؽٖ ٚ گ١ؽٞر١ًُّ رس١ًٍ ٘بٞرى١ٕه ثٗ رٛخٗ ٌؿَٚ ١چ١عٖ،پ ِكبئً زً ظؼ

 اقذ. ثؽضٛؼظاؼ گؽظ٠عٖ ثب ٠ٟ ا١ّ٘ذ اؾ ِكبئً پ١چ١عٖ
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 ث١ٕبْ اقزبْ رٙؽاْ ظأم ٘بٞنؽرذ ثؽؼقٟ ِٛأٙ ثٗ ٔبِٗ پؽقم رع٠ٚٓ اؾ اقزفبظٖ ثب پژٚ٘م، ا٠ٓ

-ٚ قیف ا٠ٓ ِٛأٙ ؼا ثٗ رؽر١ت ا١ّ٘ذ ثب ؼٚلپؽظاؾظ ِٟ ٖٔٛٙٛؼ ٘بٞرژٌٕٛٛ ٞ قبؾٞ -ظؼردبؼٞ

 رٕع.ثٕعٞ ِٟا٠ٌٛٚذ گ١ؽٞ چٕع ١ِٛبؼٖ٘بٞ ر١ًُّ

 

 رّش تحقیق -3-2

 ٍّٟٚ ِعاؼک ٚ اقٕبظ رب نٛظقٟٛ ِٟ َِٛٛ٘، پ١ه١ٕٗ ٚ رسم١ك ٔٗؽٞ ٘بٞث١ٕبْ رع٠ٚٓ ثؽاٞ اثزعا ظؼ

 ٚ ِٛزجؽ ا٠ٕزؽٔزٟ ْالٚبرٟ٘بٞ اپب٠گبٖ ثٗ ظقزؽقٟ ْؽ٠ك اؾ رهٛؼ اؾ ضبؼج ٚ ظاضً ظؼ نعٖ ِٕزهؽ

 ٘بٞظاظٖ ٚ آٚؼٞ اْالٚبدخّٙ ثؽاٞ ظَٚ ِؽزٍٗ ظؼ. نٛظ آٚؼٞخّٙ ٘برزبثطبٔٗ ثٗ زُٛؼٞ ِؽاخٛٗ

-ثؽؼقٟ لؽاؼ ِِٟٛؼظ نٛظ ٚ ؼٚا٠ٟ ٚ پب٠ب٠ٟ پؽقهٕبِٗ اؾ ؼٚل ظٌفٟ اقزفبظٖ ِٟ پؽقهٕبِٗ ١ٔبؾ ِٛؼظ

-ثٕعٞ ِٟؼرجٗ EXPERT CHOICEَ افؿاؼٔؽ اقزفبظٖ اؾگ١ؽظ، ٚ ظؼ ٔٙب٠ذ ِٛأٙ نٕبقب٠ٟ نعٖ ثب 

 نٛٔع.

 ثبنع.٘بٞ ظأم ث١ٕبْ اقزبْ رٙؽاْ ِٟلٍّؽٚ ِژبٟٔ: لٍّؽٚ ِژبٟٔ ا٠ٓ رسم١ك نؽوذ 

  :ٟٔگؽفزٗ اقذ. اِب 3523رسم١مبد  ؾَ ثؽاٞ ا٠ٓ پب٠بْ ٔبِٗ ظؼ ثٙبؼ ٚ ربثكزبْ  لٍّؽٚ ؾِب 

 ا٠ٓ ِكبٌٗ ٠بفذ ثؽاٞ ثٙزؽ ٘ب٠ٟپبقص رٗ ؾِبٟٔ رب ٚ ٔجٛظٖ ضبو ؾِبٟٔ ثٗ ِزٍٛك پژٚ٘م ا٠ٓ ٔزب٠ح

 .ثبنٕعِٟ ثؽؼقٟ ٚ اقزٕبظ لبثً نٛٔع،

  :َِٟٚٛٛ ٚ٘بٞ ظأم ث١ٕبْ اقزبْ رٙؽاْ ظؼ ثٕعٞ ِٛأٙ نؽرذٔزب٠ح نٕبقب٠ٟ ٚ ؼرجٗلٍّؽ

 قب٠ؽ ث١ٕبْ، رٛقّ٘بٞ ظأمرٛأع ٚالٖٚ ثؽ نؽرذ٘بٞ ٔٛ ٖٙٛؼ ِٟقبؾٞ رژٌٕٛٛ ٞ -ردبؼٞ

 .گ١ؽظ لؽاؼ اقزفبظٖ ِٛؼظ ظ٠گؽ٘بٞ اؼگبْ ٚ ٘بقبؾِبْ
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(AHP)فؽآ٠ٕع رس١ًٍ قٍكٍٗ ِؽارجٟ -5-5-3
3 

گ١ؽٞ چٕع ِٕٗٛؼٖ اقذ وٗ  رؽ٠ٓ فْٕٛ ر١ًُّ، ٠ىٟ اؾ ِٛؽٚف(AHP)فؽآ٠ٕع رس١ًٍ قٍكٍٗ ِؽارجٟ

گ١ؽٞ ثب چٕع  ا١ٌٚٓ ثبؼ رٛقّ رِٛبـ اي قبٚزٟ اثعا٘ گؽظ٠ع. ا٠ٓ ؼٚل ظؼ ٕ٘گبِٟ وٗ ًّٚ ر١ًُّ

رٛإٔع  رٛأع اقزفبظٖ گؽظظ. ١ِٛبؼ٘بٞ ِٓؽذ نعٖ ِٟ گ١ؽٞ ؼٚثؽٚ اقذ ِٟ ١بؼ ر١ًُّگؿ٠ٕٗ ؼل١ت ٚ ِٛ

ّّٟ ٚ و١فٟ ثبنٕع. اقبـ ا٠ٓ ؼٚل ر١ًُّ  اٞن١ٖٛ ؼٚل، ا٠ٓ گ١ؽٞ ثؽ ِمب٠كبد ؾٚخٟ ٔٙفزٗ اقذ. و

گ١ؽٞ ثؽاقبـ رٛأب٠ٟ، ازكبقبد ٚ ٘ب ظؼ ر١ًُّآْ ثىبؼثؽظْ ٚ ٘بلُبٚد ٚ اْالٚبد قبِبٔعٟ٘ ثؽاٞ

ّٔب٠ع اٞ ثب ُ٘ رؽو١ت ِٟ٘ب ظؼ لبٌت ٔز١دٗظ٘ع، پف اؾ آْ لُبٚدك َِٛٛ٘ ِٛؼظ ٔٗؽ اؼائٗ ِِٟٕٓ

وٗ ثب أزٗبؼاد ظؼٟٚٔ ّ٘طٛأٟ ظاؼظ. فؽا٠ٕع فٛق ثؽاٞ زً ِكبئً پ١چ١عٖ ثٗ ٚق١ٍٗ قٍكٍٗ ِؽارجٟ اؾ 

وٕع. اؾ ا٠ٓ ٟ٘ب ثٗ ِب وّه ِ٘ب ظؼ خٙذ پ١هجؽظ رمع١َِٛبؼ٘ب ٚ ٔزب٠ح ٚ ثٗ ٚق١ٍٗ اقزطؽاج لُبٚد

ظؼ  . 3510رٛاْ اقزفبظٖ وؽظ)رِٛبـ اي قبٚزٟ، ٘ب ٚ رط١ًى ِٕبثٙ ِٟثٕعٞ گؿ٠ٕٗفؽا٠ٕع ثؽاٞ ْجمٗ

گ١ؽظ، ٠ٕٟٛ اؾ ث١ٓ ٚالٙ ظؼ ِس١ّ ؾٔعگٟ ٚ ربؼ ثٗ ٔعؼد فؽظ ٠ب قبؾِبْ ثؽ اقبـ ٠ک ١ِٛبؼ ر١ًُّ ِٟ

-ٛاْ گفذ رٗ ؾٔعگٟ ٍِّٛ اؾ ر١ًُّرر١ُٕ. ثٕبثؽا٠ٓ ِٟچٕع ؼا٘ژبؼ ٠ب اقزؽارژٞ، ٠ژٟ ؼا أزطبة ِٟ

گ١ؽٞ اقزٛاؼ اقذ، ٘بٞ اؼؾ٠بثٟ ثؽ أزطبة ٚ ر١ًُّ٘بٞ ِطزٍف اقذ. اؾ آٔدبئ١ژٗ نبٌٛظٖ ِعيگ١ؽٞ

 .گ١ؽٞ ضٛا١ُ٘ پؽظاضذ٘بٞ ِجزٕٟ ثؽ ر١ًٌُّػا ثٗ ثؽؼقٟ ِعي

 

 

  3511فؽآ٠ٕع ر١ًُّ گ١ؽٞ)ِؽاظٞ ٚ اضزؽ ربٚاْ،  -3-5نژً

 

                                                           
1
 Analytical Hierarchy Process 
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جٟ ؼا ِٟ رٛاْ ظؼ پٕح ِؽزٍٗ ايٍٟ نبًِ رهى١ً ظؼضذ قٍكٍٗ ِؽارجٟ، فؽا٠ٕع رس١ًٍ قٍكٍٗ ِؽار

٘ب، رس١ًٍ زكبق١ذ ٚ ٘ب، ١ٍّٚبد ِسبقجٗ ظاظِٖمب٠كٗ ؾٚخٟ ١ِبْ آْر١١ٛٓ ١ِٛبؼ٘ب ٚ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘ب ٚ 

 پؽظاؾ٠ُ.٘ب ِٟٔؽش ٔبقبؾگبؼٞ رؽق١ُ ٚ اخؽا ّٔٛظ. رٗ ظؼ ا٠ٓ فًً اؾ پژٚ٘م ثٗ ث١بْ آْ

 

 ِؽارجٟ قٍكٍٗ ظؼضذ ٠ررهؽ ٚ رؽق١ُ -5-5-3-3

١ِٛبؼ آْ لبثً  ظؼضذ قٍكٍٗ ِؽارجٟ ظاؼاٞ قٗ قٓر ايٍٟ ٘عف، ١ِٛبؼ٘ب ٚ گؿ٠ٕٗ ٘ب اقذ وٗ قٓر

 ثبنع.رمك١ُ ثٗ ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ٘بٞ ِزٛعظ ِٟ

ِٟ نٛظ.  ٘عف: ثٗ پؽقم ايٍٟ رسم١ك ٠ب ِهىٍٟ وٗ لًع ظاؼ٠ُ آْ ؼا زً ّٔب١٠ُ ٘عف گفزٗ -

أزطبة آْ ١ٖٚفٗ ثب رؽ٠ٓ  جٟ اقذ ٚ رٕٙب ٠ه پبؼاِزؽ ظاؼظ وٗ٘عف ثب رؽ٠ٓ قٓر ظؼضذ قٍكٍٗ ِؽار

 قٓر ر١ًُّ گ١ؽٞ پؽٚ ٖ ِٟ ثبنع.

ٚالٙ قٕگ  ١ِٛبؼ٘ب: ثٗ ِالن ٘بٞ ِزُّٓ ٘عف ٚ قبؾٔعٖ آْ ١ِٛبؼ گفزٗ ِٟ نٛظ. ١ِٛبؼ٘ب ظؼ -

ٕ٘ع ٘عف ؼا پٛنم ظ ِسه ٘عف ٠ب ٚق١ٍٗ أعاؾٖ گ١ؽٞ آْ ِٟ ثبنع. ٘ؽ أعاؾٖ ١ِٛبؼ٘ب ث١هزؽ اخؿاء

١ِٛبؼ٘ب ظ١ِٚٓ  ضٛا٘ع ٠بفذ. رؽ افؿا٠مٚ ث١هزؽ ث١بْ وٕٕعٖ ٘عف ثبنٕع، اززّبي گؽفزٓ ٔز١دٗ ظل١ك

ِٟ رٛا١ُٔ ثٕب ثٗ َؽٚؼد ثٗ رٛعاظ  قٓر ظؼضذ قٍكٍٗ ِؽارجٟ پف اؾ ٘عف ِٟ ثبنٕع. ظؼ ا٠ٓ قٓر

١ِٛبؼ٘ب ٚ ؾ٠ؽ ِٛؼظ ١ٔبؾ ١ِٛبؼ ظؼ قٓر افمٟ رؽق١ُ ٚ ر١ُٕٗ ّٔب١٠ُ. ١ِٛبؼ٘بٞ لبثً رمك١ُ ثٗ ؾ٠ؽ 

ؾ٠ؽ  nرٛأع ثكزٗ ثٗ َؽٚؼد رب ِٟ ثبنٕع. ا٠ٓ ١َٛٚذ ِٟ ١ِٛبؼ٘ب لبثً رمك١ُ ثٗ ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ٘بٞ ثٛعٞ

 افؿا٠م پ١عا ّٔب٠ع. ١ِٛبؼ ظؼ قٓر ّٚٛظٞ ٚ افمٟ

 ٘عف ظؼ ظؼضذ قٍكٍٗ ِؽارجٟ ِٟ ثبنٕع ٚ پبقص ٘عف ِمًع ٚ ِٕٗٛؼ ٚالٙ ظؼ ٘ب گؿ٠ٕٗ :گؿ٠ٕٗ ٘ب -

 ِٟ ِؽارجٟ قٍكٍٗ ظؼضذ قٓر ِٟ آ٠ع. گؿ٠ٕٗ ٘ب آضؽ٠ٓ ظقذ ثٗ نعٖ رؽق١ُ ٘بٞ گؿ٠ٕٗ ٘بٞ ١ِبْ اؾ

  .3117ظاؼظ)ٍٟٚ ٚجعاهلل ضبٟٔ،  AHPاقزفبظٖ اؾ ؼٚل چگٛٔگٟ ثٗ ثكزگٟ ٚ ثبنٕع
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  3511)ِؽاظٞ ٚ اضزؽ ربٚاْ، ّٔٛٔٗ رٍٟ قبضزبؼ قٍكٍٗ ِؽارجٟ -2-1نژً

 

 ٘بر١١ٛٓ ١ِٛبؼ٘ب، ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘ب ٚ گؿ٠ٕٗ -1-2-3-2

٘عف ٚ ِكٍّ ثٗ  ؼ ا٠ٓ ثطم ثب٠ع ظقذ وُ ٠ه ٔفؽ ؼا وٗ ظاؼاٞ قٛاثك ٍّٟٚ ٚ پژٚ٘هٟ ظؼ ؾ١ِٕٗظ

ٚ گؿ٠ٕٗ ٘ب ثٗ وبؼ گؽفزٗ  ؼٚل رسم١ك ثبنع ثؽاٞ نٕبقب٠ٟ، وهف ٚ ظقزٗ ثٕعٞ ١ِٛبؼ٘ب، ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘ب

ًبزجٗ ِ ا٠ٓ فؽظ ثب٠ع ثب اقزفبظٖ اؾ ظأم ض٠ٛم، أدبَ ِٓبٌٛبد رى١ٍّٟ، رسم١مبد ١ِعأٟ ٚ نٛظ.

گؿ٠ٕٗ ٘ب ِؽرجّ ثب ٘عف  العاِبد  ؾَ ؼا ظؼ ا٠ٓ ؾ١ِٕٗ ثٗ أدبَ ؼقبٔع ٚ ظؼ ٔٙب٠ذ ِدّٛٚٗ ١ِٛبؼ٘ب ٚ

ٔٙب٠ذ رٛؽ٠ف ّٔب٠ع.پف اؾ تجذ  ؼا گؽظآٚؼٞ ٚ ثٗ يٛؼد ظل١ك ٚ لبثً رٛخ١ٗ ظقزٗ ثٕعٞ ٚ ظؼ

١فٟ رمك١ُ ضٛإ٘ع ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘بٞ وّٟ ٚ و ١ِٛبؼ٘ب ٚ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘ب، ِدّٛٚٗ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘ب ثٗ ظٚ ظقزٗ وٍٟ

زم١مٟ لبثً  نع. ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘بٞ وّٟ، ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘ب٠ٟ ٘كزٕع وٗ ظاظٖ ٘بٞ آٔٙب ثٗ يٛؼد اٚعاظ ٚ اؼلبَ

ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘بٞ و١فٟ، ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘ب٠ٟ ٘كزٕع وٗ رٕٙب اؾ ْؽ٠ك ٔگؽل نٕبضزٟ افؽاظ ِٟ  گؽظآٚؼٞ اقذ.

ظؼ  ٔٙب يٛؼد ثگ١ؽظ.ظاظٖ ٘بٞ آْ ؼا ثٗ ظقذ آٚؼظ. ٚ ثب٠ع ِمب٠كبد ؾٚخٟ ظؼ ١ِبْ آ رٛاْ

 وٗ ثبنع ِٟ 2 رب 3 يس١ر اٚعاظ ظاؼاٞ خعٚي ا٠ٓاٞ ر١١ٛٓ ِٟ نٛظ. ظؼخٗ 2، خعAHPٌٟٚؼٚل

 .اقذ نعٖ گؽفزٗ ٔٗؽ ظؼ ٚعظ ٠ه ِمب٠كٗ، اؾ ٘ؽ ١َٛٚذ ثؽاٞ
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ِم١بـ ِمب٠كبد ؾٚخٟ -3-1خعٚي  

 ١َٛٚذ ِمب٠كٗ ٚؾْ ٠ب اؼؾل

 ٠ژكبْ 3

 ٠ژكبْ ٠ب ٔكجزب ث١هزؽ 2

٠ب ١َٛفٔكجزب ث١هزؽ  1  

 ٔكجزب ث١هزؽ رب ث١هزؽ 4

 ث١هزؽ ٠ب لٛٞ 9

 ث١هزؽ رب ض١ٍٟ ث١هزؽ 6

 ض١ٍٟ ث١هزؽ ٠ب ض١ٍٟ لٛٞ 0

 ض١ٍٟ ث١هزؽ رب ض١ٍٟ ض١ٍٟ ث١هزؽ 1

 ض١ٍٟ ض١ٍٟ ث١هزؽ ٠ب ربِال ِؽخر 2

 

گؿ٠ٕٗ ِهبثٗ  اقذ ؾ٠ؽا ظؼ ِمب٠كٗ ِبرؽ٠كٟ، ِمب٠كٗ ظٚ 3لٓؽ ِبرؽ٠ف ا٠ٓ ِم١بـ ثٗ ْٛؼ ْج١ٟٛ ٚعظ

ظؼ ضًٛو ٠ه ؾ٠ؽ١ِٛبؼ ثٗ  ىكبْ ضٛا٘ع ثٛظ. اؾ قٛٞ ظ٠گؽ ِٛىٛـ ِمب٠كٗ ظٚ گؿ٠ٕٗ ثب ٠ىع٠گؽ٠

 يٛؼد وكؽٞ تجذ ضٛا٘ع نع.

 ٘ب١ٍّٚبد ِسبقجٗ ظاظٖ -1-2-3-1

قٓٛذ  ٘بٞ پؽٚ ٖ، ١ٍّٚبرٟ ثك١بؼ ْٛ ٟٔ ٚ ٔكجزب پ١چ١عٖ اقذ، ضًٛيب اگؽ رٛعاظِسبقجٗ ظاظٖ

ثؽ پ١چ١عگٟ ٚ  ٗ ٘ب ٚ ١ِٛبؼ٘ب ظؼ قٓر افمٟ گكزؽظٖ ثبنعّٚٛظٞ ١ِٛبؼ٘ب ٚ ّ٘چ١ٕٓ رٛعاظ گؿ٠ٕ

ثؽاٞ ١ّ٘ٓ ِٕٗٛؼ ٠ه نؽوذ ر١ٌٛع ٔؽَ  ِٓٛي نعْ ١ٍّٚبد ِسبقجٗ ثٗ نعد افؿٚظٖ ضٛا٘ع نع.

 ثكزٗ ا٠ٓ اقذ. وؽظٖ ْؽازٟ"Expert Choice" افؿاؼٞ رسذ ٕٚٛاْ -افؿاؼ اؼٚپب٠ٟ ٠ه ثكزٗ ٔؽَ

اقذ وٗ ٔٛ٘ آؾِب٠هٟ آْ ظؼ ظؼضذ قٍكٍٗ ِؽارجٟ ظاؼاٞ  ايٍٟ ٚ آؾِب٠هٟ ٔٛ٘ ظٚ ظاؼاٞ افؿاؼٞ ٔؽَ
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گؿ٠ٕٗ ٠ب  2٘عف، ١ِٛبؼ ٚ گؿ٠ٕٗ ٘بقذ ٚ ظؼ قٓر افمٟ زعاوثؽ  قٓر اقذ. ا٠ٓ قٓٛذ نبًِ 1

ضٛظ خبٞ ِٟ ظ٘ع ثٕبثؽا٠ٓ ٠ٚؽا٠م ردبؼٞ آْ ١ٔؿ ِسعٚظ٠ذ ٘بٞ ؾ٠بظٞ ظاؼظ.  رٛأع ظؼ١ِٛبؼ ؼا ِٟ

 قٓر ثب رؽ 9ِٛؼظ ث١هزؽ ٠ب رٛعاظ قٓٛذ اؾ  2قٓر افمٟ اؾ  رٛعاظ گؿ٠ٕٗ ٘ب ٠ب ١ِٛبؼ٘ب ظؼ ٠ٕٟٛ اگؽ

ثٗ ٔٗؽ ِٟ ؼقع ا٠ٓ ثكزٗ ٔؽَ  ثبنع.ثبنع ثكزٗ ٔؽَ افؿاؼٞ ِػوٛؼ ١ٔؿ لبظؼ ثٗ ِسبقجٗ ١ٍّٚبد ّٟٔ

٘ب پ١چ١عگٟ ٚ ظؼضذ قٍكٍٗ ِؽارجٟ آْ افؿاؼٞ ثؽاٞ أدبَ پؽٚ ٖ ٘ب٠ٟ وٗ قٓٛذ افمٟ ٚ ّٚٛظٞ

 چٕعأٟ ٔعانزٗ ثبنع. گكزؽظگٟ ثك١بؼ ظاؼٔع وبؼثؽظ

ظؼ ا٠ٓ ِؽزٍٗ ّ٘چ١ٕٓ ثب٠ع ا٠ٌٛٚذ ٠ب ٚؾْ ٘ؽ ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ ٔكجذ ثٗ ظ٠گؽ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘ب ٔؽِبي قبؾٞ: -

ِؽزٍٗ "ٔؽِبي قبؾٞ" ٚ  ظٚ اؾ گػؼ نعٖ ِمب٠كٗ ٘بٞ گؽٖٚ اؾ ٠ه ٘ؽ ا٠ٌٛٚذ ر١١ٛٓ نٛظ. ثؽاٞر١١ٛٓ 

 ؼٚل ظؼ اِب ظاؼظ ٚخٛظ ِطزٍفٟ ٘بٞ ؼٚل قبؾٞ ٔؽِبي ِسبقجٗ "١ِبٔگ١ٓ ِٛؾْٚ"  ؾَ اقذ. ثؽاٞ

"AHP"َنٛظ: ِٟ اقزفبظٖ اٚعاظ وؽظْ ٔؽِبي غ٠ً ثؽاٞ ظقزٛؼ اؾافؿاؼ ِؽثْٛٗ  -ٚ ٔؽ 

 

a: َ١ِٛبؼ ؾ٠ؽ ٔب 

rij: نعٖ ٔؽِبي ١ِٛبؼ ؾ٠ؽ 

ij :ٚنٛٔعِٟ ِمب٠كٗ ٠ىع٠گؽ ثب وٗ گؿ٠ٕٗ اٞ ظ 

ٚخٛظ ظاؼظ. ثٕبثؽا٠ٓ  ٛاَر يٛؼد ثٗ و١فٟ ٚ وّٟ ١ِٛبؼ٘بٞ ؾ٠ؽ گ١ؽٞأعاؾٖ اِىبْ "AHP"ؼٚل ظؼ

خب٠گؿ٠ٓ تجذ ضٛا٘ع  ١ِٛبؼٞ وٗ اؾ ِمبظ٠ؽ وّٟ ثؽضٛؼظاؼ اقذ ِمعاؼ ٚعظٞ آْ ظؼ ثؽاثؽ ٘ؽ -ؾ٠ؽ

ِبٕٔع ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘بٞ و١فٟ يٛؼد  نع ٚ ثب اقزفبظٖ اؾ ظقزٛؼ ٔؽِبي قبؾٞ ١ٍّٚبد ٔؽِبي وؽظْ اٚعاظ آْ

عقٟ پبقص پؽقم نٛٔعگبْ ثٗ ١ِبٔگ١ٓ ٕ٘ ضٛا٘ع گؽفذ. ظؼ َّٓ ١ٍّٚبد ٔؽِبي وؽظْ ثؽ اقبـ

 گؽفذ. ِمب٠كٗ گؿ٠ٕٗ ٘ب ٚ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘ب يٛؼد ضٛا٘ع
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اقزطؽاج ١ِبٔگ١ٓ ِٛؾْٚ: پف اؾ پب٠بْ ١ٍّٚبد ٔؽِبي قبؾٞ اٚعاظ ٘ؽ ٠ه اؾ ١ِٛبؼ٘ب، ٔٛثذ ثٗ -

اقزطؽاج ١ِبٔگ١ٓ ِٛؾْٚ اٚعاظ ٔؽِبي نعٖ ضٛا٘ع ؼق١ع. ثؽاٞ ا٠ٓ ِٕٗٛؼ اٚعاظ ٔؽِبي نعٖ ٘ؽ قٓؽ اؾ 

سبقجٗ ٚ ظؼ ٔٙب٠ذ ١ِبٔگ١ٓ آْ اقزطؽاج ضٛا٘ع نع. ّ٘چ١ٕٓ ظؼ ا٠ٓ ِؽزٍٗ ثؽاٞ آِبظگٟ گؿ٠ٕٗ، ِ

خٙذ اقزطؽاج ا٠ٌٛٚذ ٔٙب٠ذ و١ٍٗ گؿ٠ٕٗ ٘ب،  ؾَ اقذ ١ِبٔگ١ٓ ِٛؾْٚ ٠ب ٚؾْ ٘ؽ ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ ١ٔؿ 

 اؾ ٠ه ٘ؽ ثٗ ٔكجذ گؿ٠ٕٗ ٘ؽ ا٠ٌٛٚذ ر١١ٛٓ ١ٍّٚبد ٚالٙ ظؼِسبقجٗ نٛظ. ثب ِسبقجٗ ١ِبٔگ١ٓ ِٛؾْٚ 

 .ؼق١ع ضٛا٘ع پب٠بْ ثٗ ١ِٛبؼ٘ب ؾ٠ؽ ٠ه اؾ ٘ؽ ٚؾْ ٚ ٠ؽ١ِٛبؼ٘بؾ

  نٛظ: ِٟ اقزفبظٖ ؾ٠ؽ ظقزٛؼ اؾ ِٛؾْٚ ١ِبٔگ١ٓ ِسبقجٗ ثؽاٞ

 

W :ِٓٛؾْٚ ١ِبٔگ١ 

N :ِمب٠كٗ ِٛؼظ ٘بٞگؿ٠ٕٗ رٛعاظ 

rij:: ٖ٘ؽ ضبٔٗ اؾ ٠ک قٓؽ ِمبظ٠ؽ ٔؽِبي نع 

ْ ِؽزٍٗ ِسبقجٗ ١ِبٔگ١ٓ ِٛؾْٚ ٘ؽ خب٠گؿ٠ٓ ٘ب: ا٠ٓ ِؽزٍٗ وٗ پف اؾ پب٠بر١١ٛٓ ٚؾْ ٔٙب٠ٟ گؿ٠ٕٗ-

-ظؼ ضًٛو ٘ؽ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ، آغبؾ ضٛا٘ع نع، ظؼ ٚالٙ ِهطى وٕٕعٖ ٚؾْ ٘ؽ گؿ٠ٕٗ ظؼ ِدّٛ٘ گؿ٠ٕٗ

ثبنع. ظؼ ا٠ٓ ِؽزٍٗ پبقص قٓر ٘عف ظؼضذ قٍكٍٗ ِؽارجٟ ظاظٖ ضٛا٘ع نع. ثؽاٞ ٘بٞ ِٛخٛظ ِٟ

گ١ٓ ِٛؾْٚ اقزفبظٖ ضٛا٘ع نع. اِب ا٠ٓ ثبؼ ٘ب ١ٔؿ اؾ ظقزٛؼ ِسبقجٗ ١ِبِٔسبقجٗ ٚؾْ ٔٙب٠ٟ گؿ٠ٕٗ

١ِبٔگ١ٓ ِٛؾْٚ ٘ؽ گؿ٠ٕٗ ثب ١ِبٔگ١ٓ ِٛؾْٚ رّبِٟ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘ب ِسبقجٗ ضٛا٘ع نع. ثؽاٞ ا٠ٓ ِٕٗٛؼ 

ِمعاؼ ٚعظٞ ١ِبٔگ١ٓ ِٛؾْٚ ٘ؽ ؼظ٠ف اؾ گؿ٠ٕٗ ٘ب ظؼ ١ِبٔگ١ٓ ِٛؾْٚ ٘ؽ ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ َؽة ضٛا٘ع 

گؿ٠ٕٗ ظؼ رّبِٟ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘بٞ ِٛخٛظ ضٛا٘ع نع.  نع ٚ ٔز١دٗ ِدّٛ٘ ا٠ٓ ١ٍّٚبد، ِسبقجٗ ٚؾْ ٘ؽ

٘ب ثٗ نىً ؾ٠ؽ ِٟ ثؽاٞ ا٠ٓ ِٕٗٛؼ ظقزٛؼ ١ِبٔگ١ٓ ِٛؾْٚ ثؽاٞ ِسبقجٗ ١ِبٔگ١ٓ ٘ؽ قٓؽ اؾ گؿ٠ٕٗ

 ثبنع:

W= 
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W :ٓاٚي قٓؽ گؿ٠ٕٗ ٔٙب٠ٟ ِٛؾْٚ ١ِبٔگ١ 

Wai: ٓگؿ٠ٕٗ ِٛؾْٚ ١ِبٔگ١ "i" 

Wci: ٓ١ِٛبؼ ؾ٠ؽ ِٛؾْٚ ١ِبٔگ١ "j" 

n: ّٗٚٛاٚي قٓؽ ٘بٞگؿ٠ٕٗ ٚ ١ِٛبؼ٘ب ِد 

ٔكجذ ثٗ ٠ىع٠گؽ  ٘ب ٔكجذ ثٗ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘ب ٚ ٚؾْ ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ٘بظؼ ا٠ٓ ِؽزٍٗ اثزعا ٚؾْ ٔٙب٠ٟ ّ٘ٗ گؿ٠ٕٗ

پف اؾ ِسبقجٗ اٚؾاْ ٔٙب٠ٟ ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ٘ب ٚ گؿ٠ٕٗ ٘ب،  ِٓبثك ثب ظقزٛؼ ِٛؼظ ٔٗؽ ِسبقجٗ ضٛا٘ع گؽظ٠ع.

 ذ ضٛا٘ع آِع.٘ب ثٗ ظقگؿ٠ٕٗ ٚؾْ ٔٙب٠ٟ ٘ؽ ٠ه اؾ

 

 رس١ًٍ زكبق١ذ -1-2-3-4

 لؽاؼ اقزفبظٖ ١ِٛبؼ٘ب ِٛؼظ ا٠ٌٛٚذ رغ١١ؽ ثٗ ٔكجذ گؿ٠ٕٗ ٘ب زكبق١ذ قٕدم ثؽاٞ زكبق١ذ رس١ًٍ

 ثؽظ. ا٠ِٟٓ قٛظ زكبق١ذ گؽاف١ىٟ رس١ًٍ ٔٛ٘ پٕح اؾ "AHP" ؼٚل قٕدهٟ چ١ٕٓ ثؽاٞ گ١ؽظ.ِٟ

 ثبنع.٘ب ِْٟ، ْؽذ ظٚثٛعٞ ٚرفبٚد، ظ٠ٕب١ِک، گؽاظ٠بزكبق١ذ ٍّٚىؽظ رس١ًٍ نبًِ ن١ٖٛ پٕح

ّ٘چ١ٕٓ اؼرجبِ  ٘ب ٚ ١ِٛبؼ٘بٞ ِٛخٛظ ٚ٘ب، خب٠گؿ٠ٓ٘ؽ پٕح ن١ٖٛ رس١ًٍ، زكبق١ذ گؽاف١ىٟ ا٠ٌٛٚذ

ن١ٖٛ ثبٚث رإو١ع ثؽ  ظٕ٘ع. ا٠ٓ٘بٞ ضٛظ ٔهبْ ِٟ٘ب ٚ لبث١ٍذ٘ب ؼا ثب ٠ىع٠گؽ ثؽاقبـ ٠ٚژگٟآْ

 نٛظ.٘ب ِٟ٘بٞ آ٠ٌْٛذ٘ب، ١ِٛبؼ٘ب ٚ اٚ٘بٞ ِطزٍف ؼاثٓٗ خب٠گؿ٠ٓخٕجٗ

٘ب ٍّٚىؽظ: ا٠ٓ ؼٚل رّبِٟ اْالٚبد ِٛخٛظ ؼا ظؼ ِٛؼظ چگٛٔگٟ ؼفزبؼ گؿ٠ٕٗ زكبق١ذ رس١ًٍ-

رؽ٠ٓ ّٔب٠م اْالٚبد ظؼ ِٛؼظ ظ٘ع. ا٠ٓ ظؼ ٚالٙ فهؽظٖظؼ ثؽاثؽ ٘ؽ ٠ه اؾ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘ب ٔهبْ ِٟ

بْ ِٟ ظ٘ع ٘ؽ ٠ه اؾ ٘ب اقذ. ّٔٛظاؼ ٍّٚىؽظ، ر٠ًٛؽ ِؽوت زكبق١ذ اقذ وٗ ٔها٠ٌٛٚذ گؿ٠ٕٗ

 ٘ب، ٍّٚىؽظنبْ ؼٚٞ ٘ؽ ١ِٛبؼ چگٛٔٗ ثٛظٖ اقذ.گؿ٠ٕٗ

ظ٠ٕب١ِه: ا٠ٓ رس١ًٍ، زكبق١ذ ا٠ٌٛٚذ ١ِٛبؼ٘ب ٚ چگٛٔگٟ رإت١ؽ رغ١١ؽاد  زكبق١ذ رس١ًٍ-

ظ٘ع. رس١ًٍ زكبق١ذ ظ٠ٕب١ِه ثٗ ِب ا٠ٓ ا٠ٌٛٚذ ٠ه ١ِٛبؼ ثؽ ا٠ٌٛٚذ ١ِٛبؼ٘بٞ ظ٠گؽ ؼا ٔهبْ ِٟ
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بَ افؿا٠م ٠ب وب٘م ا٠ٌٛٚذ ٠ه ٠ب چٕع ١ِٛبؼ، رغ١١ؽاد زبيً ثؽاٞ ا٠ٌٛٚذ ظ٘ع وٗ ٕ٘گاِىبْ ؼا ِٟ

 ٘ب ؼا ِهب٘عٖ و١ُٕ.گؿ٠ٕٗ

٘ب ثب ا٠ٌٛٚذ ثٗ ظقذ آِعٖ ظؼ گؽاظ٠بْ: ظؼ ا٠ٓ ن١ٖٛ ثؽ چگٛٔگٟ اؼرجبِ خب٠گؿ٠ٓ زكبق١ذ رس١ًٍ-

بؼ ثؽ ضًٛو ٘ؽ ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ رإو١ع ِٟ نٛظ. ا٠ٓ ن١ٖٛ رإت١ؽ وب٘م ٠ب افؿا٠م ٚؾْ ٠ه ؾ٠ؽ ١ِٛ

ظ٘ع. ظؼ ا٠ٓ ؼٚل ثٗ رٕبقت وب٘م ٠ب افؿا٠م ٚؾْ ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ ِٛؼظ ٔٗؽ ٘ب ؼا ٔهبْ ِِٟدّٛٚٗ گؿ٠ٕٗ

 ٘ب ِهب٘عٖ و١ُٕ.رٛا١ُٔ آتبؼ آْ ؼا ثؽ ا٠ٌٛٚذ گؿ٠ِٕٟٗ

ظ٘ع وٗ ٘ؽ گؿ٠ٕٗ ثؽاقبـ ظٚ نبضى ١ِٛٓ ظٚثٛعٞ: ْؽذ ظٚ ثٛعٞ ٔهبْ ِٟ زكبق١ذ رس١ًٍ-

٘ب ثٗ يٛؼد ظا٠ؽٖ ّٔب٠م ظاظٖ ِٟ نٛٔع ٚ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘ب ؼٚٞ ٞ گؿ٠ٕٗوٕع. ظؼ ّٔٛظاؼ ظٚ ثٛع -ًّٚ ِٟ

 گ١ؽٔع.لؽاؼ ِٟ X  ٚYِسٛؼ

٘بٞ ظ٠گؽ ٘بٞ ثؽگؿ٠عٖ نعٖ ثب گؿ٠ٕٗ٘ب: ظؼ ا٠ٓ ٔٛ٘ رس١ًٍ ٠ىٟ اؾ گؿ٠ٕٗرفبٚد زكبق١ذ رس١ًٍ-

٘ب نٛظ رب رفبٚد آْ ثؽاقبـ ١ِٛبؼ٘ب ِهطى نٛظ. ّٔٛظاؼ رس١ًٍ زكبق١ذ رفبٚدِٛاخٙٗ ظاظٖ ِٟ

ثبنع وٗ ٘ؽگبٖ ا٠ٓ ١ٍِٗ ثٗ ْؽف چپ رّب٠ً ظانزٗ ثبنع گؿ٠ٕٗ ثؽگؿ٠عٖ ظاؼاٞ ٠ه ١ٍِٗ ؾ٠ؽ٠ٓ ١ٔؿ ِٟ

ثٙزؽ٠ٓ گؿ٠ٕٗ ٚ اگؽ ثٗ قّذ ؼاقذ رّب٠ً ظانزٗ ثبنع گؿ٠ٕٗ ِزغ١ؽ ثٙزؽ٠ٓ گؿ٠ٕٗ ضٛا٘ع ثٛظ)ٚجعاٌٗ 

  .3117ضبٟٔ،

 

 ٔؽش قبؾگبؼٞ -1-2-3-9

ٍٗ ِؽارت ر١ًُّ ٚ ظؼ ٔٗؽ گؽفزٓ ٚٛاًِ ِزٛعظ، ٚالٖٚ ثؽ رؽو١ت قٓٛذ ِطزٍف قٍكAHP ا١ّ٘ذ

ِىب١ٔؿِٟ اقذ وٗ قبؾگبؼٞ ِمب٠كبد ؼا  اقذ. ٔؽش قبؾگبؼٞ، (C.R) ظؼ ِسبقجٗ ٔؽش قبؾگبؼٞ 

رٛاْ ثٗ ا٠ٌٛٚذ ٘بٞ زبيً اؾ اُٚبٞ  ظ٘ع وٗ رب چٗ أعاؾٖ ِٟ وٕع. ا٠ٓ ِىب١ٔؿَ ٔهبْ ِٟ ِهطى ِٟ

بظ وؽظ. گبٟ٘ اٚلبد ِّىٓ اقذ وٗ ِمب٠كبد أدبَ ٘بٞ رؽو١جٟ اٚزّ٘بٞ خعٚيگؽٖٚ ٚ ٠ب ا٠ٌٛٚذ

گ١ؽٔعٖ قبؾگبؼ ٔجبنع. ثؽاٞ ِثبي اگؽ ا٠ٌٛٚذ ق١كزُ ٠ه ثٗ ظٚ رٛقّ ٠ىٟ اؾ  -نعٖ رٛقّ ر١ًُّ

ظؼ ا٠ٓ يٛؼد ثب٠ع  ر١١ٛٓ نٛظ،  1اُٚب، ظٚ ظؼ ٔٗؽ گؽفزٗ نٛظ ٚ ا٠ٌٛٚذ ق١كزُ ظٚ ثٗ قٗ ثؽاثؽ 

گ١ؽظ ِّىٓ  زبٌٟ وٗ چْٛ ِمب٠كبد ظٚ ثٗ ظٚ أدبَ ِٟر١١ٛٓ گؽظظ. ظؼ  6ا٠ٌٛٚذ ق١كزُ ٠ه ثٗ قٗ 
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ر١١ٛٓ وٕع، ظؼ ا٠ٓ يٛؼد  6اقذ ر١ًُّ گ١ؽٔعٖ ا٠ٌٛٚذ ق١كزُ ٠ه ثٗ ظٚ ؼا ٚعظٞ غ١ؽ اؾ 

وّزؽ اؾ   C.R)گؽظظ.ردؽثٗ ٔهبْ ظاظٖ اقذ وٗ اگؽ ٔؽش قبؾگبؼٞ ٔبقبؾگبؼٞ ظؼ ِمب٠كبد زبيً ِٟ

أدبَ  ؽفذ. ظؼ غ١ؽ ا٠ٓ يٛؼد ثب٠ع ِمب٠كبد ِدعظا رٛاْ قبؾگبؼٞ ِمب٠كبد ؼا پػ٠ ِٟ  ثبنع، 37/7

گ١ؽظ. ثؽاٞ ِمب٠كٗ قبؾگبؼٞ، رسم١مبد ِزٛعظٞ يٛؼد گؽفزٗ اقذ وٗ ثٙزؽ٠ٓ ؼٚل آْ اقزفبظٖ اؾ 

ِمب٠كٗ أفؽاظٞ ٚ گؽٟٚ٘  ثؽاٞ ِدؿا ِسبقجٗ ٔٛ٘ ظٚ ظاؼاٞ قبؾگبؼٞ نبضىثؽظاؼ٘بٞ ٠ٚژٖ اقذ. 

 ِٟ ثبنع.

 قجٗ آْ ثٙؽٖ ِٟ ثؽ٠ُ:ثٕبثؽا٠ٓ اؾ ظقزٛؼ غ٠ً ثؽاٞ ِسب

 

max: ٓؾٚخٟ ِمب٠كٗ ِبرؽ٠ف ٠ٚژٖ ِمعاؼ ثؿؼگزؽ٠ 

n: ّ٘ٛؾٚخٟ ِمب٠كٗ ِبرؽ٠ف ٠ٚژٖ ِمبظ٠ؽ ِد 

 

 گیریجاهعَ آهاری ّ حجن ًوًَْ -3-3

ثبنع، رٗ ثٗ يٛؼد رًبظفٟ ٘بٞ ظأم ث١ٕبْ اقزبْ رٙؽاْ ِٟخبِٛٗ آِبؼٞ ا٠ٓ پژٚ٘م نبًِ نؽرذ

ؼا ثٗ ٕٚٛاْ ّٔٛٔٗ ظؼ اثزژبؼ يٕٛذ نؽ٠ف ، ثٙكبؾ ي١ٕٙ ق١كزُ ٚ کپب ٞآٚؼاْ ٘ٛا ب١َپ٘بٞ نؽرذ

-٘بٞ ظأم ث١ٕبْ اقزبْ رٙؽاْ ِٟنؽرذٔفؽ اؾ ربؼرٕبْ  317ا٠ُ رٗ نبًِ أزطبة رؽظٖ ا٠ٓ پژٚ٘م

ٔبِٗ ٘بٞ ِسمك ٞ ِمب د ٚ رزت، اؾ پؽقم٘بٞ رسم١ك ٚالٖٚ ثؽ ِٓبٌٛٗثبنع. ثؽاٞ گؽظآٚؼٞ ظاظٖ

-، ٚقب٠ً ٔٗؽٞ ِؽرجّ ثب َِٛٛ٘ اؾ ِٕبثٙ ِٛخٛظقذ. ظؼ ؾ١ِٕٗ اظث١بد رسم١كقبضزٗ، اقزفبظٖ نعٖ ا

٘بٞ ٍّٟٚ گؽظظ ٚ ظؼ ؾ١ِٕٗ خٕجٗ، اقٕبظ ٚ ِعاؼک قبؾِبٟٔ  اقزفبظٖ ِٟ، قب٠ذ ٘ب، ِمب د)رزت

ِؽرجّ ثب َِٛٛ٘ ٚ ثؽؼقٟ قٛا د رسم١ك اؾ رٛؾ٠ٙ پؽقهٕبِٗ ٚ خّٙ آٚؼٞ اْالٚبد ظؼ خبِٛٗ 
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-٘بٞ ظأم ث١ٕبْ اقزبْ رٙؽاْ ِٟٚ رٛي١ف ٔٗؽاد ضجؽگبْ ٚ ِزطًًبْ نؽرذآِبؼٞ ِٛؼظ ٔٗؽ 

 گؽظظ.

 

 گیری ّ حجن آىرّش ًوًَْ -3-4

زدُ ّٔٛٔٗ ِسبقجٗ نعٖ  ، 3-5ثب رٛخٗ ثٗ خبِٛٗ آِبؼٞ فٛق ٚ ثب اقزفبظٖ اؾ فؽِٛي رٛرؽاْ ظؼ ؼاثٓٗ)

 ّٔٛٔٗ ِسبقجٗ گؽظ٠ع. 322ثؽاثؽ

  3-1ؼاثٓٗ)

٘بٞ ظأم ث١ٕبْ اقزبْ رٙؽاْ، ربؼرٕبْ ا٠ٓ ؼرٕبْ نؽرذگ١ؽٞ اؾ ربثؽاٞ ّٔٛٔٗ

 أع.قبؾِبْ ثٗ يٛؼد رًبظفٟ أزطبة نعٖ

 

 رّش تحلیل پرسطٌاهَ -3-5

اقزبْ رٙؽاْ ظؼ ردبؼٞ قبؾٞ  ٘بٞ ظأم ث١ٕبْپؽقهٕبِٗ ثؽاٞ ثؽاٞ نٕبقب٠ٟ ِٛأٙ نؽرذ قٛا د

 ثبنع.ِٟ رطًًٟ ٚ ِّٟٚٛ قٛا د لكّذ 2 ٘بٞ ٖٔٛٙٛؼ، نبًِرژٌٕٛٛ ٞ

 خٕك١ذ، رس١ًالد، قٓ ربؼرٕبْ ،رٗ نبًِ ٔبَ ٚ ٔبَ ضبٔٛاظگٟ نٕبضزٟ خ١ّٛذ قٛا د ،

 ثبنع.ِٟ قبثمٗ ربؼ

 ٘بٞ ظأم ثبنٕع ٚ ظؼ اثٛبظ ِطزٍف ِٛأٙ نؽرذقٛاي ِٟ 36 ظاؼاٞ رٗ رطًًٟ قٛا د

 ظ٘ع.ث١ٕبْ اقزبْ رٙؽاْ ؼا ِٛؼظ ثؽؼقٟ لؽاؼ ِٟ

 وٗ نع اقزفبظٖ AVEنبضى  اؾ اقزفبظٖ ثب رهط١ًٟ ؼٚا٠ٟ ؼٚل اؾ پؽقهٕبِٗ ؼٚا٠ٟ ثؽاٞ قٕدم

 ؼٚل اؾ پب٠ب٠ٟ ر١١ٛٓ ثؽاٞ. /. اقذ9لجٛي  لبثً ِمعاؼ اؾ رؽث١م وٗ گؽظ٠ع ِسبقج7ٗ/. 13آْ  زعالً

لجٛي  لبثً ِمعاؼ اؾ ثب رؽ وٗ نع /. ِسبقج13ٗآْ  ِمعاؼ زعالً وٗ نع اقزفبظٖ (CR)رؽو١جٟ  پب٠ب٠ٟ

 /. اقذ.6
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 ی تجسیَ ّ تحلیل اطالعاتُارّش -3-6

 اقزفبظٖ ضٛا٘ع نع. EXPERT CHOICE٘ب، اؾ ٔؽَ افؿاؼ ثؽاٞ ردؿ٠ٗ ٚ رس١ًٍ ظاظٖ

 گیریًتیجَ -3-7

٘بٞ ظؼ ا٠ٓ فًً اؾ پژٚ٘م ثٗ ِٛؽفٟ ؼٚل ربؼ پؽظاضز١ُ ٚ ظؼ فًٛي آ٠ٕعٖ ثٗ پ١بظٖ قبؾٞ ؼٚل

٘بٞ ظأم ث١ٕبْ اقزبْ رٙؽاْ ظؼ ثٕعٞ ِٛأٙ نؽرذگ١ؽٞ چٕع ١ِٛبؼٖ ثؽاٞ نٕبقب٠ٟ ٚ ا٠ٌٛٚذر١ًُّ

 ٘بٞ ٔٛ ٖٙٛؼ ضٛا١ُ٘ پؽظاضذ.ردبؼٞ قبؾٞ رژٌٕٛٛ ٞ
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 فصل چيارم

 ىا تجزیو ً تحلیل داده
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 هقذهَ -4-1

٘ب ظؼ ثٛع آؾِب٠هگبٟ٘، ردبؼٞ ظؼ چٕع قبي اض١ؽ، ٍٟٚ ؼغُ پ١هؽفذ قؽ٠ٙ ثك١بؼٞ اؾ رىٌٕٛٛ ٞ

. ظؼ ا٠ٓ فًً اؾ پژٚ٘م، ثٗ ظٔجبي ثبنع٘ب ِِٟٛأٙ گكزؽل ا٠ٓ رىٌٕٛٛ ٞ خٍّٗ ٘ب اؾقبؾٞ آْ

-٘ب٠ٟ ٘كز١ُ رٗ اؾ ْجك ٔٗؽ ضجؽگبْ ظؼ پؽقهٕبِٗ ِٓؽذ ٚ رٛقّ ربؼرٕبْ نؽرذا٠ٌٛٚذ ثٕعٞ ِٛأٙ

 ث١ٕبْ رژ١ًّ نعٖ اقذ.٘بٞ ظأم

  

 فرآیٌذ تحلیل سلسلَ هراتبی -4-2

 ثب گ١ؽٞر١ًُّ ثؽاٞ نعٖ ْؽازٟ ٘بٞق١كزُ رؽ٠ٓخبِٙ اؾ ٠ىٟ ِؽارجٟ قٍكٍٗ رس١ًٍ فؽآ٠ٕع

 فؽاُ٘ ِؽارجٟ قٍكٍٗ ثًٛؼد ؼا ِكبٌٗ وؽظْ فؽٌِٛٗ اِىبْ رى١ٕه ا٠ٓ ؾ٠ؽا اقذ، چٕعگبٔٗ ١ِٛبؼ٘بٞ

 فؽآ٠ٕع ا٠ٓ. ظاؼظ ِكبٌٗ ظؼ ؼا و١فٟ ٚ وّٟ ِطزٍف ١ِٛبؼ٘بٞ گؽفزٓ ٔٗؽ ظؼ اِىبْ ّ٘چ١ٕٓ ٚ وٕعِٟ

 ٚ ١ِٛبؼ٘ب ؼٚٞ زكبق١ذ رس١ًٍ اِىبْ ٚ ظاظٖ ظضبٌذ گ١ؽٞر١ًُّ ظؼ ؼا ِطزٍف ٘بٞگؿ٠ٕٗ

 ِسبقجبد ٚ لُبٚد وٗ اقذ نعٖ ٔٙبظٖ ثٕب ؾٚخٟ ِمب٠كٗ ِجٕبٞ ثؽ ثؽا٠ٓ ٚالٖٚ. ظاؼظ ؼا ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘ب

ِؿا٠بٞ  اؾ وٗ ظ٘عِٟ ٔهبْ ؼا ر١ًُّ ٔبقبؾگبؼٞ ٚ قبؾگبؼٞ ١ِؿاْ ّ٘چ١ٕٓ ٚ ّٔب٠عِٟ رك١ًٙ ؼا

 .ثبنعِٟ ١ِٛبؼٖچٕع گ١ؽٞر١ًُّ ظؼ رى١ٕه ا٠ٓ ِّزبؾ

 ثٕب ثع٠ٟٙ ايٛي اقبـ ثؽ ٚ ثٛظٖ ثؽضٛؼظاؼ لٛٞ رئٛؼ٠ه ِجٕبٞ ٠ه اؾ ِؽارجٟ قٍكٍٗ رس١ًٍ فؽآ٠ٕع

 :ثبنعِٟ ؾ٠ؽ اقبقٟ گبَ قٗ ْٟ ِكزٍؿَ ؼٚل ا٠ٓ وبؼگ١ؽٞ اقذ رٗ ثٗ نعٖ ٔٙبظٖ

 ٓىٟگؽاف١ ّٔب٠م ٠ه ا٠دبظ ِؽارجٟ، قٍكٍٗ رس١ًٍ فؽآ٠ٕع ظؼ لعَ ا١ٌٚٓ ِؽارت: قٍكٍٗ قبضز 

 ِؽارجٟ قٍكٍٗ قبضزبؼٞ ثٗ يٛؼد گؿ٠ٕٗ ٘ب ٚ ١ِٛبؼ٘ب ٘عف، آْ ظؼ وٗ ثبنعِٟ ِكبٌٗ اؾ

 نٛظ.ِٟ ظاظٖ ٔهبْ
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 ٗضٛظ ِؽثْٛٗ ًٕٚؽ ثٗ ٔكجذ قٓر ٘ؽ ٕٚبيؽ ِؽارجٟ قٍكٍٗ رس١ًٍ فؽآ٠ٕع ظؼ ٚؾْ: ِسبقج 

 ؼا ب٘ٚؾْ ا٠ٓ وٗ گؽظظ.ِٟ ِسبقجٗ ٘بآْ ٚؾْ ٚ نعٖ ِمب٠كٗ ؾٚخٟ ثٗ يٛؼد ثب رؽ قٓر ظؼ

 گؽظظِٟ ِهطى گؿ٠ٕٗ ٘ؽ ٔٙب٠ٟ ٚؾْ ٔكجٟ، ٘بٞٚؾْ رٍف١ك ثب قیف ٔب١ُِ ِٟٚ ٔكجٟ ٚؾْ

 .نٛٔعِٟ ثٕعٞ ؼرجٗ ٘بٔٙب٠ٟ آْ ٚؾْ اقبـ ثؽ ٘بگؿ٠ٕٗ ٚ ٔب١ُِِٟ ٍِٓك ٚؾْ ؼا آْ وٗ

 ٞاقذ. ر١ًُّ قبؾگبؼٞ وٕزؽي ِؽارجٟ قٍكٍٗ رس١ًٍ فؽآ٠ٕع ِؿا٠بٞ اؾ ٠ىٟ ق١كزُ: قبؾگبؼ 

 ؼا ر١ًُّ قبؾگبؼٞ ١ِؿاْ ١ِزٛاْ ِؽارجٟ قٍكٍٗ رس١ًٍ فؽآ٠ٕع ظؼ گؽ ّ٘ٛاؼٖظ٠ ٚجبؼد ثٗ

 لُبٚد آْ ثٛظْ ِؽظٚظ ٚ لجٛي لبثً ٠ب ٚ ثع ثٛظْ ٠ب ضٛة ثٗ ٔكجذ ٚ ّٔٛظ ِسبقجٗ

  .3111وؽظ)لعقٟ پٛؼ،

 

 ؾٚخٟ ِمب٠كٗ خعٚي -4-2-3

 قٓر آضؽ٠ٓ ٚ ٘بگؿ٠ٕٗ ؾٚخٟ ِمب٠كٗ ِم١بـ خعٚي نبًِ وٗ ظاؼ٠ُ خعٚي ٔٛ٘ قٗ ثطم ا٠ٓ ظؼ

 ظؼ .ثبنع ِٟ ٠ىع٠گؽ ثب ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘ب ٚ ١ِٛبؼ٘ب ؾٚخٟ ِمب٠كٗ ِبرؽ٠ف خعٚي ٚ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘ب،

 خعٚي نٛظ. ا٠ٓ٘ب ر١١ٛٓ ِٟخعٚي ١ٌژؽد ثؽاٞ ر١١ٛٓ اؼؾل ٘ؽ ٠ک ١ِٛبؼ٘ب ٚ گؿ٠ٕٗ "AHP"ؼٚل

 نعٖ ٗگؽفز ٔٗؽ ظؼ ٚعظ ٠ه ِمب٠كٗ، اؾ ١َٛٚذ ٘ؽ ثؽاٞ وٗ ثبنعِٟ 2 رب 3 يس١ر اٚعاظ ظاؼاٞ

 ظٚ ِمب٠كٗ ِبرؽ٠كٟ، ِمب٠كٗ ظؼ ؾ٠ؽا اقذ 3ٚعظ ْج١ٟٛ ْٛؼ ثٗ ِم١بـ ا٠ٓ ِبرؽ٠ف لٓؽ .اقذ

 ظؼ ٠ىع٠گؽ ثب خب٠گؿ٠ٓ ظٚ ِمب٠كٗ ِٛىٛـ ظ٠گؽ قٛٞ اؾ ثٛظ. ضٛا٘ع ٠ىكبْ ِهبثٗ خب٠گؿ٠ٓ

 .نع ضٛا٘ع تجذ وكؽٞ يٛؼد ثٗ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ ٠ه ضًٛو

 ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘ب قٓر ضؽ٠ٓآ ٚ ٘بخب٠گؿ٠ٓ ؾٚخٟ ِمب٠كٗ ِم١بـ ِبرؽ٠ف خعٚي 

. گؽظظِٟ پػ٠ؽ اِىبْ ٘بِمب٠كٗ ظَٚ ِؽزً ثٗ نعْ ٚاؼظ ؾٚخٟ، ِمب٠كٗ ِم١بـ خعٚي ر١ٙٗ اؾ پف

 قزْٛ چٕع ظاؼاٞ خعٚي ا٠ٓ .نٛظ ْؽازٟ خعاٌٟٚ ثب٠ع ٠ىع٠گؽ ثب ١ِٛبؼ٘ب ٚؾ٠ؽ ٘بگؿ٠ٕٗ ِمب٠كٗ ثؽاٞ

 نٛظ.ِٟ ٔٛنزٗ ِٛخٛظ ٘ب٠ٞٓخب٠گؿ رّبِٟ اٚي، قزْٛ ٚ قٓؽ ظؼ وٗ اقذ افمٟ قٓؽ چٕع ٚ ِّٟٚٛ

 ظؼ وٗ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ ٘ؽ ثٕبثؽا٠ٓ اقذ. نعٖ گؽفزٗ ٔٗؽ ظؼ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘ب تجذ ثؽاٞ ِىبٟٔ خعاٚي ا٠ٓ ثب ٞ ظؼ

-گؿ٠ٕٗ ٚ گ١ؽظِٟ لؽاؼ خعاٚي اؾ ٠ه ٘ؽ ثب ٞ ظؼ ثبنع،ِٟ ٘بگؿ٠ٕٗ اؾ لجً ١ِٛبؼ٘ب قٓر آضؽ٠ٓ ٚالٙ
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 ثؽاٞ خعٚي ٘ؽ ظؼ نع. ضٛإ٘ع ِمب٠كٗ ٠ىع٠گؽ ثب ٘عف، ثب ِؽرجّ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘بٞ ره ره ثؽاقبـ ٘ب

 ظؼ نعٖ، ْؽازٟ پؽقهٕبِٗ ِٓبٌٛٗ ثب نٛٔعٖ پؽقم وٗ اقذ نعٖ گؽفزٗ ٔٗؽ ظؼ ضبٔٗ ٠ه ِمب٠كٗ، ٘ؽ

 ِم١بـ خعٚي ثؽاقبـ ؼا ِهطًٟ ٚعظٞ اؼؾل ؾ٠ؽ١ِٛبؼ، ٠ه ثؽاثؽ ظؼ ٠ىع٠گؽ ثب گؿ٠ٕٗ ظٚ ِمب٠كٗ

 اؾ ؼظ٠فٟ چپ ٚ ؼاقذ ثطم ظٚ ثٗ ِمب٠كٗ خعٚي .ّٔٛظ ضٛا٘ع تجذ ِػوٛؼ ضبٔٗ ظؼ اٞ ِمب٠كٗ

 ظٚ ِمب٠كٗ ظؼ وٕٕعٖ پؽقم وٗ ٘كزٕع ٚعظ٘ب٠ٟ ٠ه اٚعاظ نع. ضٛا٘ع رمك١ُ لٓؽ ظؼ ٚالٙ ٠ه اٚعاظ

 .ّٔب٠عِٟ تجذ آْ ثٗ ِؽثِٛ ٘بٞقٍٛي ظؼ ِهبثٗ ِٛؼظ

 ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘ب ٚ ١ِٛبؼ٘ب ؾٚخٟ ِمب٠كٗ ِبرؽ٠ف خعٚي 

 خٙذ ١ّ٘ٓ ثٗ. نٛظّٟٔ فؽٌ ٠ىكبْ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘ب ٚ ١ِٛبؼ٘باؾ  ٠ه ٘ؽ ٚؾْ "AHP"ظؼ ؼٚل 

 ٚ ١ِٛبؼ٘ب رإت١ؽ اقذ لبظؼ وٗ وؽظٖ اثعا٘" 3والْ ِبرؽ٠ف" ٕٚٛاْ رسذ ؼٚنٟ قبٚزٟ پؽٚفكٛؼ

 ٚ ِسبقجٗ رسم١ك ١ٍّٚبد وً ثؽ ٚ ٠ىع٠گؽ ثؽ ؼا ضٛنٗ ٘ؽ ٠ب ِدّٛٚٗ ٘ؽ ثب ِؽرجّ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘بٞ

 لُبٚد گؽٖٚ رٛقّ ٠ىع٠گؽ ثٗ ٔكجذ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘ب ٚ ؼ٘ب١ِٛب اؾ ٠ه ٘ؽ ٚؾْ ر١١ٛٓ .ّٔب٠ٕع گ١ؽٞأعاؾٖ

 ٠ه ظؼ اٚي قٓر ١ِٛبؼ٘بٞ اثزعا وٗ اقذ نىً ثع٠ٓ وبؼ ٔسٖٛ. گؽفذ ضٛا٘ع يٛؼد وبؼنٕبقٟ

 ِم١بـ ثؽاقبـ نٛٔعٖپؽقم ٚ نع ضٛا٘ع تجذ اقذ افمٟ ٚ ّٚٛظٞ قزْٛ ظٚ ظاؼاٞ وٗ خعٚي

 اؾ ٠ه ٘ؽ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘بٞ قیف. ّٔٛظ ضٛا٘ع ١ِٛٓ ؼا ظ٠گؽٞ ثٗ ٔكجذ ١ِٛبؼ٘ب اؾ ٠ه ٘ؽ ٚؾْ ِمب٠كٗ،

 قبٚزٟ اثعاٟٚ ؼٚل اقزفبظٖ اؾ ثب ِدّٛ٘ ظؼ ٚ نع ضٛا٘ع ِمب٠كٗ ٠ىع٠گؽ ثب اٚي قٓر ١ِٛبؼ٘بٞ

 ِٛؼظ رسم١ك ١ٍّٚبد ٔٙب٠ٟ گ١ؽٞأعاؾٖ ظؼ رب گؽظظِٟ ِسبقجٗ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘ب ٚ ١ِٛبؼ٘ب اؾ ٠ه ٘ؽ ٚؾْ

 ثٗ نعْ ٚاؼظ آِبظٖ ٚ ؼقعِٟ پب٠بْ ثٗ ٘ب ظاظٖ گؽظآٚؼٞد ١ٍّٚب ِؽزٍٗ ا٠ٓ ظؼ. نٛظ ٚالٙ ثؽظاؼٞ ثٙؽٖ

 ن٠ُٛ.ِٟ "AHP"ؼٚل قَٛ ِؽزٍٗ

 

                                                           
1
 Super Matrix 
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 ُادادٍ هحاسبَ عولیات -4-3

 قٓٛذ رٛعاظ ضًٛيباگؽ اقذ، پ١چ١عٖ ٔكجزب ٚ ْٛ ٟٔ ثك١بؼ ١ٍّٚبرٟ پؽٚ ٖ، ٘بٞظاظٖ ِسبقجٗ

 ِٓٛي ٚ پ١چ١عگٟ ثؽ ثبنع زؽظٖگك افمٟ قٓر ظؼ ١ِٛبؼ٘ب ٚ ٘بگؿ٠ٕٗ رٛعاظ ّ٘چ١ٕٓ ٚ ١ِٛبؼ٘ب ّٚٛظٞ

 .نع ضٛا٘ع افؿٚظٖ نعد ثٗ ِسبقجٗ ١ٍّٚبد نعْ

 Expert"ٔؽَ افؿاؼٞ رسذ ٕٚٛاْ  ثكزٗ ٠ه اؼٚپب٠ٟ افؿاؼ ٔؽَ ر١ٌٛع نؽوذ ٠ه ِٕٗٛؼ ١ّ٘ٓ ثؽاٞ

Choice" ٟوٗ اقذايٍٟ  ٚ آؾِب٠هٟ ٔٛ٘ ظٚ ظاؼاٞ افؿاؼٞ ٔؽَ ثكزٗ ا٠ٓ اقذ. وؽظٖ ْؽاز ٘ٛٔ 

-گؿ٠ٕٗ ٚ ١ِٛبؼ ٘عف، نبًِ قٓٛذ ا٠ٓ. اقذ قٓر 1ظاؼاٞ ِؽارجٟ قٍكٍٗ ظؼضذ ظؼ آْ آؾِب٠هٟ

 ٠ٚؽا٠م ثٕبثؽا٠ٓ ظ٘عِٟ خبٞ ضٛظ ظؼ رٛأعِٟ ؼا ١ِٛبؼ ٠ب گؿ٠ٕٗ 2زعاوثؽ افمٟ قٓر ظؼ ٚ ٘بقذ

 ِٛؼظ 2 اؾ افمٟ قٓر ظؼ ١ِٛبؼ٘ب ٠ب ٘بگؿ٠ٕٗ رٛعاظ اگؽ ٠ٕٟٛ ظاؼظ. ؾ٠بظٞ ٘بِٞسعٚظ٠ذ ١ٔؿ آْ ردبؼٞ

 ١ٍّٚبد ِسبقجٗ ثٗ لبظؼ ١ٔؿ ِػوٛؼ ٔؽَ افؿاؼٞ ثكزٗ ثبنع ثب رؽ قٓر 9 اؾ قٓٛذ رٛعاظ ٠ب ث١هزؽ

 ّٚٛظٞ ٚ افمٟ قٓٛذ وٗ ٘ب٠ٟپؽٚ ٖ أدبَ ثؽاٞ افؿاؼٞ ٔؽَ ثكزٗ ا٠ٓ ؼقعِٟ ٔٗؽ ثٗ .ثبنعّٟٔ

 .ثبنع ٔعانزٗ چٕعأٟ وبؼثؽظ ظاؼٔع ثك١بؼ گكزؽظگٟ ٚ پ١چ١عگٟ ٘بآْ ِؽارجٟ قٍكٍٗ ظؼضذ

 "AHP"هراتب سلسلَ تدرخ -4-4

 اقذ "AHP"رى١ٕه لكّذ رؽ٠ٓ و١ٍعٞ ِؽارجٟ قٍكٍٗ رس١ًٍ فؽا٠ٕع ظؼ گ١ؽٞ ر١ًُّ ِؽارت قٍكٍٗ

 ِطزٍف ١ِٛبؼ٘بٞ رب نعٖ رالل پژٚ٘م ا٠ٓ ظؼ .نٛظ ْؽازٟ ثٕعٞ ا٠ٌٛٚذ ٘عف ثٗ رٛخٗ ثب ثب٠ع وٗ

-ِٛأٙ نؽرذ ِطزٍف ا٘عاف ثؽاقبـ ؼا ثٕعٞ ا٠ٌٛٚذ ثٕبثؽا٠ٓ نٛٔع، ا٠ٌٛٚذ ثٕعٞ ٔسٛ ثٙزؽ٠ٓ ثٗ

 ا٠ُ.ظاظٖ ث١ٕبْ أدبَ٘بٞ ظأم
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 ث١ٕبْ٘بٞ ظأمِٛأٙ نؽرذ ِؽارت قٍكٍٗ ظؼضذ – 3-4نژً 

 

 

 تجاری در بٌیاى داًص ُایضرکت هْاًع پرسطٌاهَ تحلیل ّ تجسیَ -4-5

 ًْظِْر ُایتکٌْلْژی سازی

ٔبَ ٚ ٔبَ ضبٔٛاظگٟ، قٓ قٛاي خ١ّٛذ نٕبضزٟ) 9 ِسمك ظاؼاٞ پؽقهٕبِٗ ْؽازٟ نعٖ رٛقّ

 ٘بگؿ٠ٕٗ ؾٚخٟ ِمب٠كٗ ثبنع. اثزعاقٛاي رطًًٟ ِٟ 36 ربؼرٕبْ، خٕك١ذ، رس١ًالد، قبثمٗ ربؼ  ٚ

های دانش بنیان در تجاری موانع شرکت

های نوظهورسازی تکنولوشی  

 

های مالیعدم حمایت  

 

وجود امکانات و مراکس تجاری عدم 

 سازی فناوری

 

وجود بازارهای واقعی و عدم 

 مجازی

 

پاک هوای آوران شرکت پیام سیستم صنیع شرکت بهساز  شریف صنعت شرکت ابتکار   
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 ؾٚخٟ ثٗ ِمب٠كٗ قیف ٚ گؽفزٗ لؽاؼ ثؽؼقٟ ِٛؼظ Expert Choiceافؿاؼ  ٔؽَ ثب ١ِٛبؼ٘ب ٔكجذ ثٗ

 پؽظاؾ٠ُِٟ ١ِٛبؼ٘ب

 ٔؽش ا٠ٓ اگؽ وٗ نعٖ ِهطى آْ ٔبقبؾگبؼٞ ٔؽش وبِی١ٛرؽ ثٗ ٘بظاظٖ وؽظْ اؾ ٚاؼظ پف قؤاي ؽ٘ ظؼ وٗ 

ِب  ثٗ ٔبقبؾگبؼ ظاظٖ ٠بفزٓ ظؼ فٛق افؿاؼ َ ٔؽ يٛؼد ا٠ٓ غ١ؽ ظؼ اقذ پٛنٟ چهُ لبثً ثبنع 3/7 اؾ وّزؽ

 .و١ُٕ ؼفٙ ؼا ٔبقبؾگبؼٞ آْ رٛا١ُِٟٔ ِب ٚ وؽظٖ وّه

 رٍٟ ١ِٛبؼ٘بٞ جٟٔك اؼخس١ذ   ِبرؽ٠ف3-4)خعٚي 

عذم ٍجَد باسارّای ٍاقعی 

 ٍ هجاسی

عذم ٍجَد اهکاًات ٍ 

هزاکش تجاری ساسی 

 فٌاٍری

  ّای هالیعذم حوایت

 ّای هالیعذم حوایت 1 1 2

عذم ٍجَد اهکاًات ٍ هزاکش تجاری  1 1 1

 ساسی فٌاٍری

عذم ٍجَد باسارّای ٍاقعی ٍ  2/1 1 1

 هجاسی

 

ثبنع، ثٕبثؽا٠ٓ ِٟ 7.3ثبنع ٚ ا٠ٓ ِمعاؼ چْٛ رّزؽ اؾ ِٟ 7.73ثؽاثؽ ظؼ ا٠ٓ خعٚي ٔؽش ٔبقبؾگبؼٞ 

 لبثً لجٛي اقذ.
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



62 
 

 

 

 رٍٟ ١ِٛبؼ٘بٞ ٔكجٟ اؼخس١ذؽَ افؿاؼ ثؽاٞ ٔ ضؽٚخٟ 5-9نژً 

 

 ٚعَ ،رؽ٠ٓ ١ِٛبؼِبٌٟ ثٗ ٕٚٛاْ ُِٙ ٘بٞزّب٠ذ نٛظ ٚعَِهب٘عٖ ِٟ 5-9ّ٘بٔٓٛؼ رٗ ظؼ نژً 

ِدبؾٞ ثٗ ٕٚٛاْ  ٚ ٚالٟٛ ثبؾاؼ٘بٞ ٚخٛظ فٕبٚؼٞ ٚ ٚعَ قبؾٞ ردبؼٞ ِؽارؿ ٚ اِژبٔبد ٚخٛظ

 ؼٚٔع.ظ١ِٚٓ ٚ ق١ِٛٓ ١ِٛبؼ٘بٞ ِٛأٙ ردبؼٞ قبؾٞ ثٗ نّبؼ ِٟ

ث١ٕبْ ظؼ ردبؼٞ قبؾٞ ٘بٞ ظأمِٛأٙ نؽرذ ٘بٞنبضى قٕدم رٍٟ ١ِٛبؼ٘بٞ ِمب٠كٗ اؾ پف

 .نٛٔعِٟ كِٗمب٠ ٠ژع٠گؽ ثب ؾٚخٟ يٛؼد ثٗ اؾ ١ِٛبؼ٘بٞ رٍٟ ٠ک ٘ؽ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘بٞ فٕبٚؼٞ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



63 
 

 ٘بٞ ِبٌٟاٞ ٚعَ زّب٠ذاؼؾ٠بثٟ ِمب٠كٗ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘بٞ ٔكجٟ اؼخس١ذ   ِبرؽ٠ف2-4)خعٚي 

-ٚعَ ٚخٛظ قؽِب٠ٗ

 پػ٠ؽگػاؼاْ ؼ٠كک

ٚعَ قٛظٟ٘ ظؼ  ٚعَ رٛخ١ٗ الزًبظٞ

 رٛربٖ ِعد

ٚعَ تجبد 

 الزًبظٞ

 

 ٚعَ تجبد الزًبظٞ 3 5 5 5

ٚعَ قٛظٟ٘ ظؼ رٛربٖ   3 3 5

 ِعد

 ٚعَ رٛخ١ٗ الزًبظٞ   3 3

گػاؼاْ ٚعَ ٚخٛظ قؽِب٠ٗ    3

 پػ٠ؽؼ٠كک

 

 ثبنع رٗ ِمعاؼٞ لبثً لجٛي اقذ.ِٟ 7.76ٔؽش ٔبقبؾگبؼٞ خعٚي ثعقذ آِعٖ،

 

 

 ٘بٞ ِبٌٟاٞ ٚعَ زّب٠ذاؼؾ٠بثٟ ِمب٠كٗ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘بٞ ٔكجٟ اؼخس١ذضؽٚخٟ ٔؽَ افؿاؼ ثؽاٞ  -5-9نژً 
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 الزًبظٞ ظاؼاٞ ا١ٌٚٓ ؼرجٗ، ١ِٛبؼ ٚعَ تجبد ١ِٛبؼ ٚعَ نٛظِهب٘عٖ ِٟ 1-4ّ٘بٔٓٛؼ رٗ ظؼ نژً 

ٚعَ ِعد ظاؼاٞ ق١ِٛٓ ؼرجٗ ٚ ١ِٛبؼ  رٛربٖ ظؼ قٛظٟ٘ الزًبظٞ ظاؼاٞ ظ١ِٚٓ ؼرجٗ، ١ِٛبؼ ٚعَ رٛخ١ٗ

 ثبنٕع.١ِٓ ؼرجٗ ِٟؼپػ٠ؽ ظاؼاٞ چٙبگػاؼاْ ؼ٠كکٚخٛظ قؽِب٠ٗ

 

 ِؽارؿ ردبؼٞ اِژبٔبد ٚ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘بٞ ٚعَ ٔكجٟ اؼخس١ذ   ِبرؽ٠ف1-4)خعٚي 

ٚعَ ٚخٛظ 

١ٔؽٚٞ ربؼٞ 

 ِزٛٙع

ٚعَ رؽغ١ت 

ثطم 

 ضًٛيٟ

ٚعَ ٚخٛظ 

٘ب ثؽاٞ قبؾِبْ

 ركذ ردبؼٞ

٘بٞ رسؽ٠ُ

 الزًبظٞ

ٚعَ ٚخٛظ ر١ُ 

 ِع٠ؽ٠زٟ لٛٞ

ٚعَ ظقزؽقٟ 

 ثٗ رد١ٙؿاد  ؾَ

 

ٚعَ ظقزؽقٟ ثٗ  3 5 6 2 1 0

 رد١ٙؿاد  ؾَ

ٚعَ ٚخٛظ ر١ُ   3 5 1 3 5

 ِع٠ؽ٠زٟ لٛٞ

 ٘بٞ الزًبظُٞرسؽ٠   1 1 2 3

٘ب ٚعَ ٚخٛظ قبؾِبْ    1 1 3

 ثؽاٞ ركذ ردبؼٞ

ٚعَ رؽغ١ت ثطم      1 3

 ضًٛيٟ

ٚعَ ٚخٛظ ١ٔؽٚٞ       1

 ربؼٞ ِزٛٙع

 

ٔؽش ٔبقبؾگبؼٞ ١ٔؿ ِٓبثك ٔزب٠ح زبيً اؾ ٔؽَ افؿاؼ اركیؽد چ٠ٛف، ثٗ يٛؼد ؾ٠ؽ ثٗ ظقذ آِعٖ 

 ؼا ٔهبْ ِٟ ظ٘ع. 7.70اقذ رٗ ِمعاؼ 
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 اِژبٔبد ٚ ِؽارؿ ردبؼٞ ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘بٞ ٚعَ ٔكجٟ اؼخس١ذخٟ ٔؽَ افؿاؼ ثؽاٞ ضؽٚ -9-9نژً 

 

لٛٞ  ِع٠ؽ٠زٟ ر١ُ ٚخٛظ  ؾَ ؼرجٗ اٚي، ١ِٛبؼ ٚعَ رد١ٙؿاد ثٗ ظقزؽقٟ ١ِٛبؼ ٚعَ 9-9ْجك نژً 

 ِزٛٙع ؼرجٗ چٙبؼَ، ربؼٞ ١ٔؽٚٞ ٚخٛظ الزًبظٞ ؼرجٗ قَٛ، ١ِٛبؼ ٚعَ ٘بٞؼرجٗ ظَٚ، ١ِٛبؼ رسؽ٠ُ

ردبؼٞ ؼرجٗ نهُ  ركذ ثؽاٞ ٘بقبؾِبْ ٚخٛظ ضًٛيٟ ؼرجٗ پٕدُ ٚ ٚعَ ثطم ١ترؽغ ١ِٛبؼ ٚعَ

 ؼا ثٗ ضٛظ اضزًبو ظاظٔع.
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 ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘بٞ ٚعَ ٚخٛظ ثبؾاؼ٘بٞ ٚالٟٛ ٚ ِدبؾٞ ٔكجٟ اؼخس١ذ   ِبرؽ٠ف4-4)خعٚي

ٚعَ پبقطگ٠ٟٛ 

قؽ٠ٙ ثٗ اٌؿاِبد 

 ِس١ٟٓ

ٚعَ اْال٘ 

ؼقبٟٔ 

٘بٞ فٕبٚؼٞ

 خع٠ع

ِٛأٙ ا٠دبظ 

رٛقّ نعٖ 

 ثبؾاؼ٘بٞ قٕزٟ

ّٚؽ 

ٔبِٕبقت 

 ِسًٛي

ٚعَ رٓبثك ثب 

٘بٞ ١ٔبؾِٕعٞ

 رهٛؼ

ٚعَ ٔفٛغ ثٗ 

ِٛلٙ ثٗ 

 ثبؾاؼ

 

ٚعَ ٔفٛغ ثٗ ِٛلٙ ثٗ  3 1 3 5 3 1

 ثبؾاؼ

ٚعَ رٓبثك ثب   1 3 3 3 3

 ٘بٞ رهٛؼ١ٔبؾِٕعٞ

 ّٚؽ ٔبِٕبقت ِسًٛي   1 9 5 6

ِٛأٙ ا٠دبظ نعٖ     1 1 0

 رٛقّ ثبؾاؼ٘بٞ قٕزٟ

ٚعَ اْال٘ ؼقبٟٔ      1 1

 ٘بٞ خع٠عفٕبٚؼٞ

ٚعَ پبقطگ٠ٟٛ قؽ٠ٙ       1

 ثٗ اٌؿاِبد ِس١ٟٓ

 

ِٟ ثبنع، ثٕبثؽا٠ٓ ١ٔبؾٞ ثٗ  7.3ِٟ ثبنع ٚ چْٛ ا٠ٓ ِمعاؼ رّزؽ اؾ  ١ِ7.70ؿاْ ٔؽش ٔبقبؾگبؼٞ ثؽاثؽ

 ؼفٙ رؽظْ آْ ١ٔكذ.
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67 
 

 

 ظ ثبؾاؼ٘بٞ ٚالٟٛ ٚ ِدبؾٞؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘بٞ ٚعَ ٚخٛ ٔكجٟ اؼخس١ذضؽٚخٟ ٔؽَ افؿاؼ ثؽاٞ  -3-9نژً 

١ِٛبؼٚعَ ٔفٛغ ثٗ ثبؾاؼ ظؼ ِعد رٛربٖ ظؼ خب٠گبٖ اٚي، ١ِٛبؼ  نٛظ،ظ٠عٖ ِٟ 3-9ّ٘بٔٓٛؼ رٗ ظؼ نژً 

يٕٛذ ظؼ ؼرجٗ قَٛ، ثبؾاؼ٘بٞ قٕزٟ ظؼ  ٘ب١ٔٞبؾِٕعٞ ٚعَ ّٚؽ ِٕبقت ِسًٛي ظؼ ؼرجٗ ظَٚ، ٚعَ

قؽ٠ٙ ثٗ اٌؿاِبد ِس١ٟٓ ظؼ ؼرجٗ نهُ  ؼرجٗ چٙبؼَ، ٚعَ اْال٘ ؼقبٟٔ ظؼ ؼرجٗ پٕدُ، ٚعَ پبقطگ٠ٟٛ

 لؽاؼ گؽفذ.

ؾ٠ؽ١ِٛبؼ٘بٞ  اؾٞ ِمب٠كبد ؾٚخٟ ظؼ ١ِبْ ١ِٛبؼ٘ب ٚ ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ٘ب، زبي ثب٠ع ٘ؽ ٠ک پف اؾ أدبَ ر١ٍٗ

آٚؼاْ پبک، نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ ق١كزُ، نؽرذ ٘بٞ ِٛخٛظ)نؽرذ پ١بَِٛخٛظ ؼا ٔكجذ ثٗ گؿ٠ٕٗ

 اثزژبؼ يٕٛذ  ِمب٠كٗ رؽظ.

 ٘بٞ ِٛخٛظگؿ٠ٕٗ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗ  9-4)خعٚي

نؽرذ اثزژبؼ 

 يٕٛذ

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ 

 ق١كزُ

  آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ

 آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ 3 3 5

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ   3 5

 ق١كزُ

 نؽرذ اثزژبؼ يٕٛذ   3

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ثعقذ آِعٖ اقذ. ١ِ7.74ؿاْ ٔبقبؾگبؼٞ

 

 ٘بٞ ِٛخٛظگؿ٠ٕٗ قبـثؽا ؾٚخٟ ِمب٠كٗضؽٚخٟ ٔؽَ افؿاؼ ثؽاٞ  -6-4نژً 

 

آٚؼاْ پبک ظاؼاٞ ؼرجٗ اٚي، نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ ق١كزُ ظاؼاٞ نؽرذ پ١بَنٛظ ّ٘بٔٓٛؼ رٗ ِهب٘عٖ ِٟ

 ثبنع.ؼرجٗ ظَٚ ٚ نؽرذ اثزژبؼ يٕٛذ ظاؼاٞ ؼرجٗ قَٛ ِٟ

 

 ٚعَ قٛظظٟ٘ ظؼ رٛربٖ ِعد ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗ  6-4)خعٚي

  آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ ١كزُنؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ ق نؽرذ اثزژبؼ يٕٛذ

 آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ 3 5 1

 نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ ق١كزُ  3 3

 نؽرذ اثزژبؼ يٕٛذ   3

 

 ثعقذ آِعٖ اقذ. ١ِؿاْ ٔبقبؾگبؼٞ يفؽ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٚعَ قٛظظٟ٘ ظؼ رٛربٖ ِعد ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗ ضؽٚخٟ ٔؽَ افؿاؼ -0-4نژً 

 

نؽرذ ِعد  رٛربٖ ظؼ قٛظظٟ٘ ٚعَ ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ نٛظ ظؼ ِمب٠كّٗ٘بٔٓٛؼ رٗ ِهب٘عٖ ِٟ

آٚؼاْ پبک ظاؼاٞ ؼرجٗ اٚي، نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ ق١كزُ ظاؼاٞ ؼرجٗ ظَٚ ٚ نؽرذ اثزژبؼ يٕٛذ پ١بَ

 ثبنٕع.ظاؼاٞ ؼرجٗ قَٛ ِٟ

 

 ٚعَ رٛخ١ٗ الزًبظٞ ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗ  0-4)خعٚي

  آٚؼاْ پبکَنؽرذ پ١ب نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ ق١كزُ نؽرذ اثزژبؼ يٕٛذ

 آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ 3 6 2

 نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ ق١كزُ  3 3

 نؽرذ اثزژبؼ يٕٛذ   3

 

 ثعقذ آِعٖ اقذ. ١ِ7.72ؿاْ ٔبقبؾگبؼٞ

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٚعَ رٛخ١ٗ الزًبظٞ ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗضؽٚخٟ ٔؽَ افؿاؼ  1-4نژً 

 

آٚؼاْ نؽرذ پ١بَالزًبظٞ،  ٛخ١ٗر ٚعَ ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ نٛظ ظؼ ِمب٠كّٗ٘بٔٓٛؼ رٗ ِهب٘عٖ ِٟ

پبک ظاؼاٞ ؼرجٗ اٚي، نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ ق١كزُ ظاؼاٞ ؼرجٗ ظَٚ ٚ نؽرذ اثزژبؼ يٕٛذ ظاؼاٞ ؼرجٗ 

 ثبنٕع.قَٛ ِٟ

 

 پػ٠ؽگػاؼاْ ؼ٠كکٚعَ ٚخٛظ قؽِب٠ٗ ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗ  1-4)خعٚي

نؽرذ اثزژبؼ 

 يٕٛذ

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ 

 ق١كزُ

  بکآٚؼاْ پنؽرذ پ١بَ

 آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ 3 9 5

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ   3 3

 ق١كزُ

 نؽرذ اثزژبؼ يٕٛذ   3

 

 ثعقذ آِعٖ اقذ. ١ِ7.79ؿاْ ٔبقبؾگبؼٞ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 پػ٠ؽگػاؼاْ ؼ٠كکٚعَ ٚخٛظ قؽِب٠ٗ ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗضؽٚخٟ ٔؽَ افؿاؼ  2-4نژً 

 

آٚؼاْ نؽرذ پ١بَالزًبظٞ،  رٛخ١ٗ ٚعَ ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ نٛظ ظؼ ِمب٠كّٗ٘بٔٓٛؼ رٗ ِهب٘عٖ ِٟ

پبک ظاؼاٞ ؼرجٗ اٚي، نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ ق١كزُ ظاؼاٞ ؼرجٗ ظَٚ ٚ نؽرذ اثزژبؼ يٕٛذ ظاؼاٞ ؼرجٗ 

 ثبنٕع.قَٛ ِٟ

 

 ٚعَ ٚخٛظ ر١ُ ِع٠ؽ٠زٟ لٛٞ ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗ  2-4)خعٚي 

نؽرذ اثزژبؼ 

 يٕٛذ

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ 

 ق١كزُ

  کآٚؼاْ پبنؽرذ پ١بَ

 آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ 3 9 2

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ   3 3

 ق١كزُ

 نؽرذ اثزژبؼ يٕٛذ   3

 

 ثعقذ آِعٖ اقذ. ١ِ7.70ؿاْ ٔبقبؾگبؼٞ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٚعَ ٚخٛظ ر١ُ ِع٠ؽ٠زٟ لٛٞ ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗضؽٚخٟ ٔؽَ افؿاؼ  37-4نژً 

 

 ٘بٞ الزًبظٞرسؽ٠ُ ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗ  37-4)خعٚي 

اثزژبؼ نؽرذ 

 يٕٛذ

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ 

 ق١كزُ

  آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ

 آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ 3 3 6

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ   3 0

 ق١كزُ

 نؽرذ اثزژبؼ يٕٛذ   3

 

 ثعقذ آِعٖ اقذ. ١ِؿاْ ٔبقبؾگبؼٞ يفؽ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٘بٞ الزًبظٞرسؽ٠ُ ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗضؽٚخٟ ٔؽَ افؿاؼ  33-4نژً 

 

 

 عذم تست تجاری هحصَالت هعیار بزاساس سٍجی یسِهقا( 11-4)جذٍل 

نؽرذ اثزژبؼ 

 يٕٛذ

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ 

 ق١كزُ

  آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ

 آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ 3 9 1

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ   3 3

 ق١كزُ

 نؽرذ اثزژبؼ يٕٛذ   3

 

 ثعقذ آِعٖ اقذ. ١ِ7.79ؿاْ ٔبقبؾگبؼٞ 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٚعَ ركذ ردبؼٞ ِسًٛ د ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ٚخٟؾ ِمب٠كٗضؽٚخٟ ٔؽَ افؿاؼ  32-4نژً 

 

 ٚعَ رؽغ١ت ثطم ضًٛيٟ ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗ  32-4)خعٚي

نؽرذ اثزژبؼ 

 يٕٛذ

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ 

 ق١كزُ

  آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ

 آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ 3 5 5

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ   3 1

 ق١كزُ

 نؽرذ اثزژبؼ يٕٛذ   3

 

 ثعقذ آِعٖ اقذ. ١ِ7.79ؿاْ ٔبقبؾگبؼٞ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٚعَ رؽغ١ت ثطم ضًٛيٟ ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗضؽٚخٟ ٔؽَ افؿاؼ 31-4نژً 

 

 ٚعَ ٚخٛظ ١ٔؽٚٞ ربؼٞ ِزٛٙع ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗ  31-4)خعٚي

نؽرذ اثزژبؼ 

 يٕٛذ

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ 

 ق١كزُ

  آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ

 آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ 3 5 5

ٙ نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕ  3 3

 ق١كزُ

 نؽرذ اثزژبؼ يٕٛذ   3

 

 ثعقذ آِعٖ اقذ. ١ِؿاْ ٔبقبؾگبؼٞ يفؽ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٚعَ ٚخٛظ ١ٔؽٚٞ ربؼٞ ِزٛٙع ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗضؽٚخٟ ٔؽَ افؿاؼ ثؽاٞ  34-4نژً 

 

 ٚعَ ظقزؽقٟ ثٗ رد١ٙؿاد ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗ  34-4)خعٚي

نؽرذ اثزژبؼ 

 يٕٛذ

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ 

 ق١كزُ

  آٚؼاْ پبکَنؽرذ پ١ب

 آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ 3 5 5

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ   3 3

 ق١كزُ

 نؽرذ اثزژبؼ يٕٛذ   3

 

 ١ِؿاْ ٔبقبؾگبؼٞ يفؽ ثعقذ آِعٖ اقذ.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٚعَ ظقزؽقٟ ثٗ رد١ٙؿاد ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗضؽٚخٟ ٔؽَ افؿاؼ ثؽاٞ  39-4نژً 

 

 

 ثبؾاؼ ظؼ ِعد رٛربٖٚعَ ٔفٛغ ثٗ  ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗ  39-4)خعٚي

نؽرذ اثزژبؼ 

 يٕٛذ

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ 

 ق١كزُ

  آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ

 آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ 3 3 5

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ   3 9

 ق١كزُ

 نؽرذ اثزژبؼ يٕٛذ   3

 

 ١ِؿاْ ٔبقبؾگبؼٞ يفؽ ثعقذ آِعٖ اقذ.

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فٛغ ثٗ ثبؾاؼ ظؼ ِعد رٛربٖٚعَ ٔ ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗضؽٚخٟ ٔؽَ افؿاؼ ثؽاٞ  36-4نژً 

 

 ٚعَ ١ٔبؾِٕعٞ يٕٛذ ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗ  36-4)خعٚي 

نؽرذ اثزژبؼ 

 يٕٛذ

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ 

 ق١كزُ

  آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ

 آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ 3 3 5

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ   3 3

 ق١كزُ

 نؽرذ اثزژبؼ يٕٛذ   3

 

 ١ِؿاْ ٔبقبؾگبؼٞ يفؽ ثعقذ آِعٖ اقذ.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٚعَ ١ٔبؾِٕعٞ يٕٛذ ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗضؽٚخٟ ٔؽَ افؿاؼ ثؽاٞ  30-4نژً 

 

نؽرذ  ٚعَ ٔفٛغ ثٗ ثبؾاؼ ظؼ ِعد رٛربٖ ١ِٛبؼنٛظ ثؽاٞ ِهب٘عٖ ِٟ 30-9ّ٘بٔٓٛؼ رٗ ظؼ نژً 

پبک  آٚؼاْپ١بَ اثزژبؼ يٕٛذ ظاؼاٞ ؼرجٗ اٚي، نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ ق١كزُ ظاؼاٞ ؼرجٗ ظَٚ ٚ نؽرذ

 ثبنٕع.قَٛ ِٟ ظاؼاٞ ؼرجٗ

 

 ّٚؽ ٔبِٕبقت ِسًٛ د ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗ  30-4)خعٚي 

نؽرذ اثزژبؼ 

 يٕٛذ

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ 

 ق١كزُ

  آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ

 آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ 3 3 3

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ   3 2

 ق١كزُ

 نؽرذ اثزژبؼ يٕٛذ   3

 

 ثعقذ آِعٖ اقذ. ١ِ7.74ؿاْ ٔبقبؾگبؼٞ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ّٚؽ ٔبِٕبقت ِسًٛ د ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗضؽٚخٟ ٔؽَ افؿاؼ ثؽاٞ  31-4نژً 

 

 ثبؾاؼ٘بٞ قٕزٟ ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗ  31-4)خعٚي 

نؽرذ اثزژبؼ 

 يٕٛذ

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ 

 ق١كزُ

  آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ

 آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ 3 3 3

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ   3 5

 ق١كزُ

 ذنؽرذ اثزژبؼ يٕٛ   3

 

 ١ِؿاْ ٔبقبؾگبؼٞ يفؽ ثعقذ آِعٖ اقذ.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ثبؾاؼ٘بٞ قٕزٟ ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗضؽٚخٟ ٔؽَ افؿاؼ ثؽاٞ  32-4نژً 

 

نؽرذ ثبؾاؼ٘بٞ قٕزٟ  ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗنٛظ ِهب٘عٖ ِٟ 32-4ّ٘بٔٓٛؼ رٗ ظؼ نژً 

ٚ نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ  آٚؼاْ پبک ظاؼاٞ ؼرجٗ ظَٚيٕٛذ ظاؼاٞ ؼرجٗ ٔطكذ، نؽرذ پ١بَ -اثزژبؼ

 ثبنع.ق١كزُ ظاؼاٞ ؼرجٗ قَٛ ِٟ

 

 ٘بٞ خع٠عفٕبٚؼٞ ٚعَ اْال٘ ؼقبٟٔ ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗ  32-4)خعٚي 

نؽرذ اثزژبؼ 

 يٕٛذ

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ 

 ق١كزُ

  آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ

 آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ 3 5 3

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ   3 3

 ق١كزُ

 نؽرذ اثزژبؼ يٕٛذ   3

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ثعقذ آِعٖ اقذ. ١ِ7.79ؿاْ ٔبقبؾگبؼٞ 

 

 ٘بٞ خع٠عفٕبٚؼٞ ٚعَ اْال٘ ؼقبٟٔ ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗضؽٚخٟ ٔؽَ افؿاؼ ثؽاٞ  27-4نژً 

 

 ٚعَ پبقطگ٠ٟٛ قؽ٠ٙ ثٗ اٌؿاِبد ِس١ٟٓ ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗ  27-4)خعٚي 

نؽرذ اثزژبؼ 

 يٕٛذ

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ 

 ق١كزُ

  پبک آٚؼاْنؽرذ پ١بَ

 آٚؼاْ پبکنؽرذ پ١بَ 3 3 5

نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ   3 5

 ق١كزُ

 نؽرذ اثزژبؼ يٕٛذ   3

 

 ١ِؿاْ ٔبقبؾگبؼٞ يفؽ ثعقذ آِعٖ اقذ.

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٚعَ پبقطگ٠ٟٛ قؽ٠ٙ ثٗ اٌؿاِبد ِس١ٟٓ ١ِٛبؼ ثؽاقبـ ؾٚخٟ ِمب٠كٗضؽٚخٟ ٔؽَ افؿاؼ ثؽاٞ  23-4نژً 

 

ؽارجٟ ؼٚنٟ ثؽاٞ رجع٠ً اؼؾ٠بثٟ ٘بٞ غٕٟ٘ ا١ّ٘ذ ّ٘بْ ْٛؼ رٗ ِٟ ظا١ُٔ، فؽآ٠ٕع رس١ًٍ قٍكٍٗ ِ

٘ب اقذ. فؽآ٠ٕع رس١ًٍ قٍكٍٗ ِؽارجٟ ٠ژٟ اؾ ؼٚل ٘بٞ ٘بٞ ٔكجٟ ثٗ ِدّٛٚٗ اٞ اؾ ٚؾْ

MADM ِٕٗعي ٘بٞ ر١ًُّ گ١ؽٞ چٕع ١ِٛبؼٖ  اقذ رٗ ثٗ ِٕٗٛؼ ر١ًُّ گ١ؽٞ ٚ أزطبة ٠ک گؿ٠(

 رٗ رس١ًٍ گؽ ر١١ٛٓ ِٟ رٕع ثٗ ربؼ ِٟ ؼٚظ. ٘بٞ ِزٛعظ ر١ًُّ، ثب رٛخٗ ثٗ ١ِٛبؼ٘ب٠ٟ اؾ ١ِبْ گؿ٠ٕٗ

٘بٞ ث١ٕبْ ظؼ ردبؼٞ قبؾٞ فٕبٚؼٞ٘بٞ ظأمظؼ ٚالٙ ظؼ ا٠ٓ پؽقم ٔبِٗ ا٠ٌٛٚذ ثٕعٞ ِٛأٙ نؽرذ

 ثبنع.ٖٔٛٙٛؼ ثٗ يٛؼد ؾ٠ؽ ِٟ

 ٔزب٠ح زبيً اؾ ا٠ٓ پژٚ٘م ث١بٔگؽ ا٠ٓ ٚال١ٛذ اقذ رٗ ا٠ٌٛٚذ ثٕعٞ ثٗ يٛؼد ؾ٠ؽ اقذ. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ث١ٕبْ٘بٞ ظأمثٕعٞ نؽرذا٠ٌٛٚذ   23-4)خعٚي 

 ث١ٕبْٔبَ نؽرذ ظأم ؼرجٗ

 آٚؼاْ ٘ٛاٞ پبکپ١بَ 3

 ثٙكبؾ ي١ٕٙ ق١كزُ 5

 اثزژبؼ يٕٛذ نؽ٠ف 5

 

آٚؼاْ ٘ٛاٞ پبک ٘بٞ خّٙ آٚؼٞ نعٖ ِهطى نع رٗ نؽرذ پجبَپف اؾ ردؿ٠ٗ ٚ رس١ًٍ پؽقم ٔبِٗ

اثزژبؼ يٕٛذ ظؼ خب٠گبٖ  ظؼ خب٠گبٖ ٔطكذ، نؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ ق١كزُ ظؼ خب٠گبٖ ظَٚ ٚ نؽرذ

آٚؼاْ ٘ٛاٞ پبک، ٔكجذ ثٗ ظٚ نؽرذ ظ٠گؽ ظ٘ع رٗ نؽرذ پ١بَقَٛ لؽاؼ ظاؼظ ٚ ا٠ٓ ٔزب٠ح ٔهبْ ِٟ

 ثبنع.٘بٞ ٖٔٛٙٛؼ ؼٚثؽٚ ِٟثب ِٛأٙ ث١هزؽٞ ثؽاٞ ردبؼٞ قبؾٞ فٕبٚؼٞ

ثٕعٞ ث١ٕبْ ِٛؼظ ثؽؼقٟ ظؼ ا٠ٓ پژٚ٘م، زبي ثب٠ع ثٗ ؼرجٗ ٘بٞ ظأمپف اؾ ا٠ٌٛٚذ ثٕعٞ نؽرذ

٘بٞ لجٍٟ ثٗ ٘بٞ ْٔٛٙٛؼ ثیؽظاؾ٠ُ. ظؼ لكّذث١ٕبْ ظؼ ردبؼٞ قبؾٞ فٕبٚؼٞ٘بٞ ظأمِٛأٙ نؽرذ

 ٚؾْ ظٟ٘ ٘ؽ 

١ِٛبؼ٘بٞ ِٛؼظ ثؽؼقٟ پؽظاضز١ُ ٚ ظؼ خعٚي ؾ٠ؽ ثب اقزفبظٖ اؾ ٔؽَ افؿاؼ اركیؽد چ٠ٛف ثٗ  اؾ ٠ک

  ا٠ُ.ثٕعٞ ٘ؽ ٠ک اؾ ا٠ٓ ١ِٛبؼ٘ب پؽظاضزٗ -ا٠ٌٛٚذ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ث١ٕبْ اقزبْ رٙؽاْ٘بٞ ظأمذ ثٕعٞ ١ِٛبؼ٘بٞ ِٛخٛظ ظؼ نؽرذا٠ٌٛٚ 55-9خعٚي 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ّ٘بْ ْٛؼ رٗ اؾ ضؽٚخٟ ٔؽَ افؿاؼ ِهطى اقذ، اؾ ١ِبْ قٗ ١ِٛبؼ ِهطى نعٖ ظؼ ا٠ٓ پژٚ٘م، 

 ردبؼٞ ِؽارؿ ٚ اِژبٔبد ٚخٛظ اِز١بؾ ؼرجٗ اٚي، ١ِٛبؼ ٚعَ 7.935٘بٞ ِبٌٟ ثب ١ِٛبؼ ٚعَ زّب٠ذ

ظؼ  7.567ثب ٚعَ ٚخٛظ ثبؾاؼ٘بٞ ٚالٟٛ ٚ ِدبؾٞ ز١بؾ ظؼ ؼرجٗ ظَٚ، ١ِٛبؼ اِ 7.550فٕبٚؼٞ ثب  قبؾٞ

 گ١ؽٔع.ؼرجٗ قَٛ لؽاؼ ِٟ

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٘بٞ ٖٔٛٙٛؼقبؾٞ فٕبٚؼٞث١ٕبْ ظؼ ردبؼٞ٘بٞ ظأمِٛأٙ نؽرذا٠ٌٛٚذ ثٕعٞ ١ِٛبؼ٘بٞ ايٍٟ   21-4)خعٚي 

 ١ِٛبؼ ٘بٞ ايٍٟ ؼرجٗ

 ٘بٞ ِبٌٟٚعَ زّب٠ذ 3

 فٕبٚؼٞ قبؾٞ ردبؼٞ ِؽارؿ ٚ اِژبٔبد ٚخٛظ ٚعَ 5

 ٚعَ ٚخٛظ ثبؾاؼ٘بٞ ٚالٟٛ ٚ ِدبؾٞ 5

 

 

٘بٞ رؽ٠ٓ ٚبًِ ظؼ ِٛأٙ نؽرذثٗ ٕٚٛاْ ُِِٙبٌٟ  ٘بٞزّب٠ذ ٚعَثب رٛخٗ ثٗ ا٠ٕژٗ ١ِٛبؼ اؼؾ٠بثٟ 

ثبنع، ثٕبثؽا٠ٓ ِب ثٗ ؼرجٗ ثٕعٞ ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ٘بٞ ا٠ٓ ٘بٞ ٖٔٛٙٛؼ ِٟقبؾٞ فٕبٚؼٞث١ٕبْ ظؼ ردبؼٞظأم

، /. ؼرجٗ اٚي970ٚعَ تجبد الزًبظٞ ثب ِمعاؼ پؽظاؾ٠ُ رٗ ظؼ ا٠ٓ ؼرجٗ ثٕعٞ،، ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ ٍٟ ١ِِٟٛبؼ اي

ٚعَ قٛظظٟ٘ ظؼ رٛربٖ ِعد ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ ٚ  ظَٚ. ؼرجٗ 515ثب ِمعاؼ  ٚعَ رٛخ١ٗ ْؽذ الزًبظٞؾ٠ؽ ١ِٛبؼ 

. ؼرجٗ 723اؼ گؿاؼاْ ؼ٠كک پػ٠ؽ ثب ِمعٚ ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ ٚعَ ٚخٛظ قؽِب٠ٗؼا  قَٛ. ؼرجٗ 533ثب ِمعاؼ 

 ركت رؽظٔع.چٙبؼَ ؼا 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٘بٞ ِبٌٟؾ٠ؽ ١ِٛبؼ٘بٞ ٚعَ زّب٠ذا٠ٌٛٚذ ثٕعٞ   24-4)خعٚي 

 ١ِٛبؼ ٘بٞ ايٍٟ ؼرجٗ

 ٚعَ تجبد الزًبظٞ 3

 ٚعَ قٛظظٟ٘ ظؼ رٛربٖ ِعد 5

 ٘بٚعَ رٛخ١ٗ الزًبظٞ ْؽذ 5

 پػ٠ؽاؼاْ ؼ٠كکؿگٚعَ ٚخٛظ قؽِب٠ٗ 9

 

-قبؾٞ فٕبٚؼٞ ِٟٚعَ ٚخٛظ اِژبٔبد ٚ ِؽارؿ ردبؼٞ ١ِٛبؼ٘بٞ ؾ٠ؽا٠ٌٛٚذ ثٕعٞ ارْٕٛ ٔٛثذ ثٗ 

 ؼقع:

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 قبؾٞ فٕبٚؼٞٚعَ ٚخٛظ اِژبٔبد ٚ ِؽارؿ ردبؼٞ ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ٘بٞا٠ٌٛٚذ ثٕعٞ   29-4)خعٚي 

 ١ِٛبؼ ٘بٞ ايٍٟ ؼرجٗ

 ٚعَ ظقزؽقٟ ثٗ رد١ٙؿاد  ؾَ 3

 ٚعَ ٚخٛظ ر١ُ ِع٠ؽ٠زٟ لٛٞ 5

 ٘بٞ الزًبظٞرسؽ٠ُ 5

 ٘ب ثؽاٞ ركذ ردبؼٞٛظ قبؾِبْٚعَ ٚخ 6

 ٚعَ رؽغ١ت ثطم ضًٛيٟ 3

 ٚعَ ٚخٛظ ١ٔؽٚٞ ربؼٞ ِزٛٙع 9

 

لٛٞ ثب  ِع٠ؽ٠زٟ ر١ُ ٚخٛظ . ؼرجٗ اٚي، ١ِٛبؼ ٚع912َ ؾَ ثب ِمعاؼ  رد١ٙؿاد ثٗ ظقزؽقٟ ١ِٛبؼ ٚعَ

 ١ٔؽٚٞ ٚخٛظ . ؼرجٗ قَٛ، ١ِٛبؼ ٚع310َالزًبظٞ ثب ِمعاؼ  ٘بٞ. ؼرجٗ ظَٚ، ١ِٛبؼ رسؽ571ُ٠ِمعاؼ 

. ؼرجٗ پٕدُ ٚ 750ضًٛيٟ ثب ِمعاؼ  ثطم رؽغ١ت ١ِٛبؼ ٚعَ . ؼرجٗ چٙبؼَ،793ِزٛٙع ثب ِمعاؼ  ربؼٞ

 . ؼرجٗ نهُ ؼا ثٗ ضٛظ اضزًبو ظاظٔع.759ردبؼٞ ثب ِمعاؼ  ركذ ثؽاٞ ٘بقبؾِبْ ٚخٛظ ٚعَ

 ٠ُ:پؽظاؾزم١مٟ ِٟ ٚ ِدبؾٞ ثبؾاؼ٘بٞ ٚخٛظ ٚعَ ١ِٛبؼ٘بٞ ؾ٠ؽ ثٕعٞ ٚ ظؼ ٔٙب٠ذ ثٗ ا٠ٌٛٚذ

 

 

 

 

 
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٚعَ ٚخٛظ ثبؾاؼ٘بٞ ِدبؾٞ ٚ زم١مٟ ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ٘بٞا٠ٌٛٚذ ثٕعٞ   26-4)خعٚي 

 ١ِٛبؼ ٘بٞ ايٍٟ ؼرجٗ

 رٛربٖ ِعد ظؼ ثبؾاؼ ثٗ ٔفٛغ ٚعَ 3

 يٕٛذ ٘ب١ٔٞبؾِٕعٞ ٚعَ 5

 ّٚؽ ٔبِٕبقت ِسًٛ د 5

 ثبؾاؼ٘بٞ قٕزٟ 9

 ٚعَ اْال٘ ؼقبٟٔ 3

 ٚعَ پبقطگ٠ٟٛ قؽ٠ٙ ثٗ اٌؿاِبد ِس١ٟٓ 6

 

ظؼ خب٠گبٖ اٚي، ١ِٛبؼ ٚعَ ّٚؽ ٔبِٕبقت ِسًٛي  7.517ٔفٛغ ثٗ ثبؾاؼ ظؼ ِعد رٛربٖ ثب اِز١بؾ 

 7.350ؼرجٗ قَٛ، ثبؾاؼ٘بٞ قٕزٟ ثب اِز١بؾ 7.305يٕٛذ ثب اِز١بؾ  ٘ب١ٔٞبؾِٕعٞ ؼرجٗ ظَٚ، ٚع7.505َ

 7.750ٟٓؼرجٗ پٕدُ، ٚعَ پبقطگ٠ٟٛ قؽ٠ٙ ثٗ اٌؿاِبد ِس١ 7.355ؼرجٗ چٙبؼَ، ٚعَ اْال٘ ؼقبٟٔ.

 ؼرجٗ نهُ لؽاؼ گؽفذ.

-اؾ ْؽف ظ٠گؽ ظؼ يٛؼرٟ رٗ ثطٛا١ُ٘ ٘ؽ ٠ک اؾ ١ِٛبؼ٘ب ٚ ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ٘بٞ ربت١ؽ گػاؼ ظؼ ِٛأٙ نؽرذ

 ثگ١ؽ٠ُ.ث١ٕبْ ؼا خعاگبٔٗ ِهب٘عٖ ر١ُٕ، ِٟ رٛا١ُٔ اؾ خعٚي ٚ ٔزب٠ح ثعقذ اِعٖ ؾ٠ؽ ثٙؽٖ٘بٞ ظأم

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ث١ٕبْ٘بٞ ظأمؼ ظؼ ِٛأٙ نؽرذ١ِٛبؼ٘ب ٚ ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ٘بٞ ربت١ؽ گػا  20-4)خعٚي 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ا٠ٌٛٚذ ثٕعٞ ر١ٍٗ ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ٘ب -55-9نژً 

/. ظؼ ؼرجٗ اٚي، ١ِٛبؼ ٚعَ ١ِٛ912بؼ ٚعَ ظقزؽقٟ ثٗ رد١ٙؿاد  ؾَ ثب ِمعاؼ ثب رٛخٗ ثٗ نژً فٛق؛ 

رجٗ . ظؼ ؼ515/. ظؼ ؼرجٗ ظَٚ، ١ِٛبؼ ٚعَ رٛخ١ٗ ْؽذ الزًبظٞ ثب ِمعاؼ 970تجبد الزًبظٞ ثب ِمعاؼ 

/. ظؼ 505/. ظؼ ؼرجٗ چٙبؼَ، ١ِٛبؼ ّٚؽ ٔبِٕبقت ثب ِمعاؼ 517قَٛ، ٚعَ ٔفٛغ ثٗ ِٛلٙ ثٗ ثبؾاؼ ثب ِمعاؼ 

/. ظؼ ؼرجٗ نهُ، ١ِٛبؼ ٚعَ ٚخٛظ ر١ُ 533ؼرجٗ پٕدُ، ١ِٛبؼ ٚعَ قٛظظٟ٘ ظؼ رٛربٖ ِعد ثب ِمعاؼ 

/. ظؼ ؼرجٗ ٘هزُ، ١ِٛبؼ 310اؼ /. ظؼ ؼرجٗ ٘فزُ، ١ِٛبؼ رسؽ٠ُ الزًبظٞ ثب ِمع571ِع٠ؽ٠زٟ لٛٞ ثب ِمعاؼ 

١ِٛبؼ ِٛأٙ ا٠دبظ نعٖ رٛقّ  ظؼ ؼرجٗ ُٔٙ، 305/7٘بٞ رهٛؼ ثب ِمعاؼ ٚعَ رٓبثك ثب ١ٔبؾِٕعٞ

/. ظؼ 355٘بٞ فٕبٚؼٞ ثب ِمعاؼ /. ظؼ ؼرجٗ ظُ٘، ١ِٛبؼ ٚعَ اْال٘ ؼقب350ٟٔثبؾاؼ٘بٞ قٕزٟ ثب ِمعاؼ 

. ظؼ ؼرجٗ ظٚاؾظُ٘، ٚعَ ٚخٛظ 723ػ٠ؽ ثب ِمعاؼ پگػاؼاْ ؼ٠كکؼرجٗ ٠بؾظُ٘، ١ِٛبؼ ٚعَ ٚخٛظ قؽِب٠ٗ

/. ظؼ ؼرجٗ ق١ؿظُ٘، ١ِٛبؼ ٚعَ رؽغ١ت ثطم ضًٛيٟ ثب ِمعاؼ ١ٔ793ؽٚٞ ربؼٞ ِزٛٙع ثب ِمعاؼ 

/. ظؼ ؼرجٗ پبٔؿظُ٘ 759٘ب٠ٟ ثؽاٞ ركذ ردبؼٞ ثب ِمعاؼ /. ظؼ ؼرجٗ چٙبؼظُ٘، ٚعَ ٚخٛظ قبؾِب750ْ

 .لؽاؼ ظاؼٔعؼرجٗ نبٔؿظُ٘  ظؼ /.750ِس١ٟٓ ثب ِمعاؼ  ٚ ١ِٛبؼ ٚعَ پبقطگ٠ٟٛ ثٗ ِٛلٙ ثٗ اٌؿاِبد
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 رس١ًٍ ّٔٛظاؼٞ ثؽ اقبـ ربؼا٠ٟ اؾ ٘ؽ قٗ نؽرذ ثٗ يٛؼد ؾ٠ؽ اقذ.

 

 ث١ٕبْ ِٛؼظ ِٓبٌٛٗ٘بٞ ظأمرس١ًٍ ربؼا٠ٟ ظؼ نؽرذ -59-9نژً 

ظؼ خب٠گبٖ  رٗ ثب ؼٔگ آثٟ ِهطى نعٖ آٚؼاْ ٘ٛاٞ پبکب١َنؽرذ پظ٘ع ٔهبْ ِٟ 59-9نژً 

ظؼ خب٠گبٖ ظَٚ ٚ نؽرذ اثزژبؼ  رٗ ثب ؼٔگ لؽِؿ ِهطى نعٖ ؽرذ ثٙكبؾ ي١ٕٙ ق١كزُٔطكذ، ن

-رٗ ثب ؼٔگ قجؿ ِهطى نعٖ اقذ، ظؼ خب٠گبٖ قَٛ لؽاؼ ظاؼٔع. ّ٘چ١ٕٓ ّٔٛظاؼ ١ٍِٗ يٕٛذ نؽ٠ف

ؼرجٗ اٚي ؼا ركت رؽظٖ اقذ، ّٔٛظاؼ  /.935٘بٞ ِبٌٟ ثب ِمعاؼ ظ٘ع ٚعَ زّب٠ذاٞ اٚي ٔهبْ ِٟ

اِز١بؾ ظؼ  7.550فٕبٚؼٞ ثب  قبؾٞ ردبؼٞ ِؽارؿ ٚ اِژبٔبد ٚخٛظ ظ٘ع ١ِٛبؼ ٚعَبْ ِٟاٞ ظَٚ ٔه١ٍِٗ

ثب ٚعَ ٚخٛظ ثبؾاؼ٘بٞ ٚالٟٛ ٚ ِدبؾٞ ظ٘ع ١ِٛبؼ اٞ قَٛ ٔهبْ ِٟؼرجٗ ظَٚ لؽاؼ ظاؼظ ٚ ّٔٛظاؼ ١ٍِٗ

كجذ ثٗ آٚؼاْ ٘ٛاٞ پبک، ٔظ٘ع رٗ نؽرذ پ١بَا٠ٓ ٔزب٠ح ٔهبْ ِٟگ١ؽٔع. ظؼ ؼرجٗ قَٛ لؽاؼ ِٟ 7.567

ثبنع ٚ ا١ِع ٘بٞ ٖٔٛٙٛؼ ؼٚثؽٚ ِٟقبؾٞ فٕبٚؼٞ -ظٚ نؽرذ ظ٠گؽ ثب ِٛأٙ ث١هزؽٞ ثؽاٞ ردبؼٞ

 .قبؾٞ ؼا رب٘م ظ٘ع -٘بٞ ؼفزبؼٞ ِٛأٙ ردبؼٞاقذ ا٠ٓ نؽرذ ثب رغ١١ؽ ن١ٖٛ
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 ًتیجَ گیری -4-6

 ظاؼاٞ ١ٕٟٚ اؾ ظ٠ع وٗ ثطهٟ ثطهٟ، ٘بٞا٠ٌٛٚذ ر١١ٛٓ ٚ ٘بفٛب١ٌذ ؼرجٗ ثٕعٞ ظؼ اقذ ِّىٓ اگؽچٗ

 رعAHPٓ٠ٚ ّٔب١٠ُ رٗ ؼٚلِٟ ٠بظآٚؼٞ ١ٌىٓ ٔجبنع، ِهٙٛظ ؼرجٗ ثٕعٞ، ظؼ اقذ اٚي ا٠ٌٛٚذ

 ٠ه لبٌت ظؼ ِزط١ًًٓ ٔٗؽاد ِزفبٚد ثؽآ٠ٕع آْ زبيً ٚ اقذ ِزطًى ٔٗؽ اقبـ ثؽ ٘با٠ٌٛٚذ

 نٛٔع رفؽ٠ّ ٚ افؽاِ ظچبؼ گبٟ٘ ٔٗؽ ظؼ اٖٙبؼ ِزط١ًًٓ اقذ ِّىٓ اگؽچٗ. ثبنعِٟ ِهطى ؼرجٗ

 ثٗ ٚ ثٛظ ضٛا٘ع ِالن ٘بآْ ٔٗؽ ٚ ظاؼٔع ارىبء رطًى ضٛظ ٚ ردؽثٗ ثؽ وٗ اقذ آْ ثؽ ايً ١ٌىٓ

ثٕبثؽا٠ٓ ِب ظؼ ا٠ٓ پژٚ٘م ثب اقزفبظٖ اؾ ٔٗؽاد ٚ  .ّٔب٠ٕع ٔزٛإٔع رإ١ِٓ ؼا ِهٙٛظ أزٗبؼاد ٖب٘ؽ، ٌسبٔ

٘بٞ ٖٔٛٙٛؼ ٚ قبؾٞ فٕبٚؼٞث١ٕبْ ظؼ ردبؼٞ٘بٞ ظأمآؼاء ضجؽگبْ ثٗ ؼرجٗ ثٕعٞ ِٛأٙ نؽرذ

 ث١ٕبْ ِٛؼظ ثؽؼقٟ پؽظاضز١ُ ٚ ثٗ ٔزب٠ح لبثً لجٌٟٛ ؼق١ع٠ُ.٘بٞ ظأمّ٘چ١ٕٓ ؼرجٗ ثٕعٞ نؽرذ
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 هقذهَ -5-1

ظؼ ظ١ٔبٞ ضبْؽ ٔٛآٚؼٞ ٚ ا١ّ٘ذ ٔٛآٚؼٞ ثٗ ظ١ًٌ قٛظ الزًبظٞ آْ اقذ. اِؽٚؾٖ ا١ّ٘ذ رسم١مبد ثٗ

ٚ ثٗ ٚبٍِٟ الزًبظٞ رجع٠ً  رٕٟٛٔ رسم١مبد ضًٍذ فؽٕ٘گٟ ثٗ ِٕٛبٞ ِؽقَٛ رٍّٗ ؼا اؾ ظقذ ظاظٖ

قبؾٞ ثطم ِّٟٙ اؾ فؽآ٠ٕع ٔٛآٚؼٞ اقذ ٚ ١٘چ فٕبٚؼٞ ٚ ِسًٌٟٛ ثعْٚ آْ گؽظ٠عٖ اقذ. ردبؼٞ

ؽ فؽاُ٘ آٚؼظْ نٛظ. ا٠دبظ ثكزؽ٘ب٠ٟ ثؽاٞ ٚؽَٗ ظأم ٚ فٕبٚؼٞ، ٚالٖٚ ثثب ِٛفم١ذ ٚاؼظ ثبؾاؼ ّٟٔ

 نٛظ.٘ب ِٕدؽ ثٗ ؼنع الزًبظٞ ٚ فٕبٚؼأٗ خبِٛٗ ِٟ٘بٞ الزًبظٞ لبثً رٛخٗ ثؽاٞ قبؾِبْاؼؾل

تؽٚد،  افؿا٠ٟ ٍُٚ ٚ ُ٘ أع وٗ ثٗ ِٕٗٛؼ٠ب رٛبٟٚٔ ٘بٞ ضًٛيٟث١ٕبْ، نؽوذ ٘بٞ ظأمنؽوذ

اضزؽا٘ ٚ ٔٛآٚؼٞ وبؼثؽظ  ا٘عاف ٍّٟٚ ٚ الزًبظٞ نبًِ گكزؽل ٚ رٛقٛٗ الزًبظ ظأم ِسٛؼ، رسمك

. عنٛٔرهى١ً ِْٟ افؿٚظٖ فؽاٚا رسم١ك ٚ رٛقٛٗ ظؼ زٛؾٖ فٕبٚؼٜ ٚ ثب اؼؾل قبؾٞ ٔزب٠ح -ٚ ردبؼٞ

٠بثع. رسمك ِٟ ٚ ا٠دبظ انزغبي، ِزٕبقت ثب ٖؽف١ذ ٔٛآٚؼٞ ث١ٕبْ، ؼنع الزًبظٞ ٘بٞ ظأمظؼ نؽوذ

گػاؼٞ ثٗ ِسًٛي، ب٠ٗقؽِ ْٛؼ پ١ٛقزٗ اؾ ْؽ٠ك رسم١ك ٚ رٛقٛٗ ثٗ ثع٠ٓ ِٕٟٛ وٗ ظقزبٚؼظ٘بٞ

 گػاؼٞ ثؽاٞ وبؼآفؽ٠ٕبْ٘بٞ قؽِب٠ٖٗؽف١ذثٗ  گؽظظ ٚ ظقزؽقٟ٘بٞ ٠ٛٔٓ رجع٠ً ِٟق١كزُ فؽا٠ٕع ٚ ٠ب

اقذ.  ثؽظاؼٞ اؾ رٛاْ فٕبٚؼٞ ظؼ الزًبظ ٍِٟ ٚ ثٙؽٖ ٚ پژٚ٘هگؽاْ ٚبًِ ِّٟٙ ظؼ ا٠دبظ ٔٛآٚؼٞ

رسم١ك رب ر١ٌٛع،  نع. ظؼ ؾٔد١ؽٖردبؼٜ قبؾٜ آْ ّ٘ؽاٖ ثب ِٛفم١ذ رسم١ك ٚ رٛقٛٗ ثب٠ع ثب ِٛفم١ذ

 ٘بٞ خع٠عردبؼٞ قبؾٞ فؽا٠ٕع رجع٠ً فٕبٚؼٞ ِفمٛظٖ ظؼ وهٛؼ ِبقذ. رؽ٠ٓ زٍمٗردبؼٜ قبؾٜ ُِٙ

 ٘بٞ ِطزٍفٟ اؾردبؼٞ قبؾٞ ظؼثؽگ١ؽٔعٖ آؼا٠ٗ ثٗ ِسًٛ د ِٛفك ردبؼٞ اقذ. ثٗ ٚجبؼد ظ٠گؽ،

خع٠ع ثٗ ِسًٛ د ٠ب ضعِبد  رجع٠ً فٕبٚؼٞ فؽا٠ٕع٘بٞ ُِٙ فٕٟ، ردبؼٞ ٚ ِبٌٟ اقذ وٗ ثبٚث

 قبؾٞ رىٌٕٛٛ ٞ، ثٗ ِؽزٍٗ٘بٞ ردبؼٞوكت ا٠عٖ ٘ب٠ٟ اؾ لج١ًا٠ٓ فؽا٠ٕع نبًِ فٛب١ٌذنٛظ. ِٟ ِف١ع

 رسم١مبرٟ، قبضذ ّٔٛٔٗ ا١ٌٚٗ ثب اقزفبظٖ اؾ ٛقٛٗ رىٌٕٛٛ ٞ رسمك ٠بفزٗر٘ب، ؼنع ؼقبٔعْ آْ
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 قبؾٞ فؽا٠ٕع٘بٞ ِٛخٛظ ٚؽَٗ ِسًٛي ثٗث١ٕٙٗ  ٘بٞ رٛقٛٗ ٠بفزٗ، رٛقٛٗ فؽا٠ٕع خع٠ع ٠برىٌٕٛٛ ٞ

ٔكجزًب ؾ٠بظٜ  ٘بٜثب ٚخٛظ ٘ؿ٠ٕٗ .ثبنعخع٠ع ِٟ ٘بٞثبؾاؼ، ا٠دبظ ِٛل١ٛذ فؽٚل ٚ ا٠دبظ ؾ٠ؽقبضذ

 -)ردبؼِٜؽزٍٗ ثىبؼگ١ؽٜ گ١ؽظ، اوثؽ ظقزبٚؼظ٘بٜ رسم١مبرٝ ثِٟٗ وٗ ظؼ ثطم رسم١مبد يٛؼد

٘بٞ ظأم ث١ٕبْ اقزبْ رٙؽاْ ظؼ ردبؼٞ نؽرذ ، ظؼ ا٠ٓ رسم١ك ثكٟٛ رؽظ٠ُ رب ِٛأٙؼقٕعقبؾٜ  ّٔٝ

رؽ٠ٓ ٚ رُ ٘بٞ ٖٔٛٙٛؼ ؼا نٕبقب٠ٟ رؽظٖ ٚ ا٠ٓ ِٛأٙ ؼا ا٠ٌٛٚذ ثٕعٞ ر١ُٕ رب ُِٙقبؾٞ رژٌٕٛٛ ٞ

 ا١ّ٘ذ رؽ٠ٓ ِٛأٙ ِهطى نٛٔع.

 ربؼ٘بٞ ٚ رسم١ك پ١ه١ٕٗ ٚ اظث١بد ثؽ ِؽٚؼٞ گؽظ٠ع. ِٓؽذ اٚي فًً ظؼ رسم١ك ر١ٍبد ٚ ِكئٍٗ ث١بْ

 قَٛ فًً ظؼ .گؽفزٕع لؽاؼ ثؽؼقٟ ِٛؼظ ظَٚ فًً ظؼ ١ٔؿ ٔبِٗپب٠بْ َِٛٛ٘ ثٗ ٔؿظ٠ک زٗيٛؼد گؽف

 ظؼ ٚ گؽظ٠ع ث١بْ رف١ًُ ثٗ (EXPERT CHOICE)ٔؽَ افؿاؼ اركیؽد چ٠ٛف ٍّٚژؽظ ٞٔسٖٛ

ث١ٕبْ ٘بٞ ظأمثٕعٞ ِٛأٙ نؽرذٔٗ رٕٙب ثٗ ؼرجٗ ،ٔؽَ افؿاؼ ِػرٛؼاقزفبظٖ اؾ  ثب چٙبؼَ فًً ظؼ ٔٙب٠ذ

-٘بٞ ِٛؼظ ِٓبٌٛٗ ؼا ١ٔؿ ؼرجٗ٘بٞ ٖٔٛٙٛؼ پؽظاضز١ُ، ثٍژٗ رٛأكز١ُ نؽرذقبؾٞ فٕبٚؼٞردبؼٞظؼ 

ٚ  گ١ؽٞٔز١دٗ ّ٘ؽاٖ ثٗ ؼٚ پ١م رسم١ك ظؼ نعٖ أدبَ ِٓبٌت اؾ اٞضاليٗ خبؼٞ فًً ظؼ ثٕعٞ ر١ُٕ.

 .گؽظظِٟ پ١هٕٙبظ آرٟ رسم١مبد ثؽاٞ ٘ب٠ٟافك ّ٘چ١ٕٓ

 :ثبنعِٟ ؾ٠ؽ ِٛاؼظ نبًِ ًًف ا٠ٓ ِػرٛؼ، ر١َٛسبد ثٗ رٛخٗ ثب

 پ١ه١ٓ رسم١مبد ثٗ ٔكجذ رسم١ك ٔٛآٚؼٞ -3

 رسم١ك ٔزب٠ح ثؽؼقٟ -2

 پ١هٕٙبظاد ٞاؼائٗ -1

 

 پیطیي تحقیقات بَ ًسبت تحقیق ًْآّری -5-2

 ثؽاٞ َؽٚؼٞ العاَ ٌؿِٚب اِب رٕع، ِٓؽذ ؼا آْ اؾ اقزفبظٖ چگٛٔگٟ ٚ خع٠ع ٘بٞا٠عٖ اقذ ِّژٓ فؽظ

 ضٛظ ضٛظٞ ثٗ ٘با٠عٖ ٚ اقذ ٔٛآٚؼٞ ١ٔبؾ پ١م ضالل١ذ. ٔع٘ع يٛؼد ١ٛذٚال ٠ک ثٗ آْ رجع٠ً

ثب رٛخٗ ثٗ  .نٛٔع خع٠ع فؽا٠ٕعٞ ٠ب ٚ ضعِذ ِسًٛي، ثٗ رجع٠ً رٗ ا٠ٓ ِگؽ ٔعاؼظ، چٕعأٟ اؼؾل
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 ٘بٞ رژٌٕٛٛ ٞ قبؾٞ ردبؼٞ ثؽاٞ ِٛخٛظ ِٛأٙ نٕبقب٠ٟ ثب رب ثبنعِٟ يعظ ظؼ رسم١ك ا٠ٓ ا٠ٕژٗ

 .رٕع ربؼثؽظٞ ث١ٕبْ ظأم ٘بٞنؽرذ ؼظ ؼا ُِٙ ا٠ٓ ٖٔٛٙٛؼ،

 اقزفبظٖ ثب ٘بثٕگبٖ وٕٕع، ا٠ِٟٓ ا٠فب الزًبظ ظؼ ِّٟٙ ٔمم وٛچه، أعاؾٖ ؼغُثٗ ث١ٕبْظأم ٘بٞنؽوذ

 وٗ ؾٕٔعِٟ ردبؼٞ ٘بٞفٛب١ٌذ ثٗ ظقذ ضؽظ قٓر ظؼ افؽاظ ٘بٞرٛأب٠ٟ ٚ ِع٠ؽ٠ذ ِسعٚظ ِٕبثٙ اؾ

-ِٟ آفؽ٠ٕٟ تؽٚد ٚ خع٠ع ضعِبد ٚ وب ٘ب ر١ٌٛع ثؽاٞ خبِٛٗ ضؽظ ٘بٞپزبٔك١ً وبؼگ١ؽٞ قجت ثٗ

 زبَؽ زبي ٘ب ثب ِٛأٟٛ ثؽاٞ ردبؼٞ قبؾٞ فٕبٚؼٞ ٖٔٛٙٛؼ ؼٚثؽٚ ٘كزٕع، ظؼنٛظ. ا٠ٓ نؽرذ

 ردبؼٞ ظؼ ث١ٕبْ ظأم ٘بٞ نؽرذ ِٛأٙ ثٕعٞ ا٠ٌٛٚذ ٚ نٕبقب٠ٟ خٙذ ِٛتؽٞ ٚ خبِٙ رسم١مبد

ِب ثؽاٞ ٔطكز١ٓ ثبؼ ظؼ ا٠ٓ پژٚ٘م ثٗ رج١١ٓ ا٠ٓ  ٚ ٔگؽفزٗ يٛؼد ا٠ؽاْ ظؼ ٖٔٛٙٛؼ رژٌٕٛٛ ٞ قبؾٞ

 ا٠ُ.پؽظاضزٗ EXPERT CHOICEاِؽ ثب اقزفبظٖ اؾ ٔؽَ افؿاؼ

 

 تحقیق ُاییافتَ ّ ًتایج بررسی -5-3

ّ٘بْ ْٛؼ رٗ اؾ ضؽٚخٟ ٔؽَ افؿاؼ ِهطى اقذ، اؾ ١ِبْ قٗ ١ِٛبؼ ِهطى نعٖ ظؼ ا٠ٓ پژٚ٘م، 

 ردبؼٞ ِؽارؿ ٚ اِژبٔبد ٚخٛظ ؾ ؼرجٗ اٚي، ١ِٛبؼ ٚعَاِز١ب 7.935٘بٞ ِبٌٟ ثب ١ِٛبؼ ٚعَ زّب٠ذ

ظؼ  7.567ثب ٚعَ ٚخٛظ ثبؾاؼ٘بٞ ٚالٟٛ ٚ ِدبؾٞ اِز١بؾ ظؼ ؼرجٗ ظَٚ، ١ِٛبؼ  7.550فٕبٚؼٞ ثب  قبؾٞ

 گ١ؽٔع.ؼرجٗ قَٛ لؽاؼ ِٟ

ث١ٕبْ ظؼ ٘بٞ ظأمرؽ٠ٓ ٚبًِ ظؼ ِٛأٙ نؽرذثٗ ٕٚٛاْ ُِِٙبٌٟ  ٘بٞزّب٠ذ ٚع١َِٛبؼ اؼؾ٠بثٟ 

ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ ٚعَ تجبد الزًبظٞ ثب ثبنع، رٗ ظؼ ا٠ٓ ؼرجٗ ثٕعٞ،، ٘بٞ ٖٔٛٙٛؼ ِٟقبؾٞ فٕبٚؼٞٞردبؼ

. ؼرجٗ ظَٚ ٚ ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ ٚعَ 515ثب ِمعاؼ  /. ؼرجٗ اٚي، ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ ٚعَ رٛخ١ٗ ْؽذ الزًبظ970ِٞمعاؼ 

ؼ٠كک پػ٠ؽ ثب  گؿاؼاْ. ؼرجٗ قَٛ ٚ ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ ٚعَ ٚخٛظ قؽِب533ٗ٠قٛظظٟ٘ ظؼ رٛربٖ ِعد ثب ِمعاؼ 

 . ؼرجٗ چٙبؼَ ؼا ركت رؽظٔع.723ِمعاؼ 

 فٕبٚؼٞ، ١ِٛبؼ ٚعَ قبؾٞردبؼٞ ِؽارؿ ٚ اِژبٔبد ٚخٛظ ٚعَ ١ِٛبؼ٘بٞ ؾ٠ؽ ثٕعٞ ظؼ ا٠ٌٛٚذ 

. 571لٛٞ ثب ِمعاؼ  ِع٠ؽ٠زٟ ر١ُ ٚخٛظ . ؼرجٗ اٚي، ١ِٛبؼ ٚع912َ ؾَ ثب ِمعاؼ  رد١ٙؿاد ثٗ ظقزؽقٟ

ِزٛٙع ثب  ربؼٞ ١ٔؽٚٞ ٚخٛظ . ؼرجٗ قَٛ، ١ِٛبؼ ٚع310َظٞ ثب ِمعاؼ الزًب ٘بٞؼرجٗ ظَٚ، ١ِٛبؼ رسؽ٠ُ
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99 
 

 ٚخٛظ . ؼرجٗ پٕدُ ٚ ٚع750َضًٛيٟ ثب ِمعاؼ  ثطم رؽغ١ت ١ِٛبؼ ٚعَ . ؼرجٗ چٙبؼَ،793ِمعاؼ 

 . ؼرجٗ نهُ ؼا ثٗ ضٛظ اضزًبو ظاظٔع.759ردبؼٞ ثب ِمعاؼ  ركذ ثؽاٞ ٘بقبؾِبْ

ٔفٛغ ثٗ ثبؾاؼ ظؼ ِعد ٚعَ زم١مٟ،  ٚ ِدبؾٞ بؾاؼ٘بٞث ٚخٛظ ٚعَ ١ِٛبؼ٘بٞ ؾ٠ؽ ثٕعٞ ظؼ ا٠ٌٛٚذ

-١ٔبؾِٕعٞ ؼرجٗ ظَٚ، ٚع7.505َظؼ خب٠گبٖ اٚي، ١ِٛبؼ ٚعَ ّٚؽ ِٕبقت ِسًٛي  7.517رٛربٖ ثب اِز١بؾ 

ؼرجٗ چٙبؼَ، ٚعَ اْال٘  7.350ؼرجٗ قَٛ، ثبؾاؼ٘بٞ قٕزٟ ثب اِز١بؾ 7.305يٕٛذ ثب اِز١بؾ  ٘بٞ

 ؼرجٗ نهُ لؽاؼ گؽفذ. 7.750گ٠ٟٛ قؽ٠ٙ ثٗ اٌؿاِبد ِس١ٟٓؼرجٗ پٕدُ، ٚعَ پبقط 7.355ؼقبٟٔ.

/. ظؼ ؼرجٗ اٚي، ١ِٛبؼ ٚعَ تجبد ١ِٛ912بؼ ٚعَ ظقزؽقٟ ثٗ رد١ٙؿاد  ؾَ ثب ِمعاؼ ثٕعٞ رٍٟ؛ ظؼ ؼرجٗ

. ظؼ ؼرجٗ قَٛ، 515/. ظؼ ؼرجٗ ظَٚ، ١ِٛبؼ ٚعَ رٛخ١ٗ ْؽذ الزًبظٞ ثب ِمعاؼ 970الزًبظٞ ثب ِمعاؼ 

/. ظؼ ؼرجٗ 505/. ظؼ ؼرجٗ چٙبؼَ، ١ِٛبؼ ّٚؽ ٔبِٕبقت ثب ِمعاؼ 517ثبؾاؼ ثب ِمعاؼ  ٚعَ ٔفٛغ ثٗ ِٛلٙ ثٗ

/. ظؼ ؼرجٗ نهُ، ١ِٛبؼ ٚعَ ٚخٛظ ر١ُ 533پٕدُ، ١ِٛبؼ ٚعَ قٛظظٟ٘ ظؼ رٛربٖ ِعد ثب ِمعاؼ 

 /. ظؼ ؼرجٗ ٘هزُ، ١ِٛبؼ310/. ظؼ ؼرجٗ ٘فزُ، ١ِٛبؼ رسؽ٠ُ الزًبظٞ ثب ِمعاؼ 571ِع٠ؽ٠زٟ لٛٞ ثب ِمعاؼ 

١ِٛبؼ ِٛأٙ ا٠دبظ نعٖ رٛقّ  ظؼ ؼرجٗ ُٔٙ، 305/7٘بٞ رهٛؼ ثب ِمعاؼ ٚعَ رٓبثك ثب ١ٔبؾِٕعٞ

/. ظؼ 355٘بٞ فٕبٚؼٞ ثب ِمعاؼ /. ظؼ ؼرجٗ ظُ٘، ١ِٛبؼ ٚعَ اْال٘ ؼقب350ٟٔثبؾاؼ٘بٞ قٕزٟ ثب ِمعاؼ 

اؾظُ٘، ٚعَ ٚخٛظ . ظؼ ؼرجٗ ظ723ٚپػ٠ؽ ثب ِمعاؼ گػاؼاْ ؼ٠كکؼرجٗ ٠بؾظُ٘، ١ِٛبؼ ٚعَ ٚخٛظ قؽِب٠ٗ

/. ظؼ ؼرجٗ ق١ؿظُ٘، ١ِٛبؼ ٚعَ رؽغ١ت ثطم ضًٛيٟ ثب ِمعاؼ ١ٔ793ؽٚٞ ربؼٞ ِزٛٙع ثب ِمعاؼ 

/. ظؼ ؼرجٗ پبٔؿظُ٘ 759٘ب٠ٟ ثؽاٞ ركذ ردبؼٞ ثب ِمعاؼ /. ظؼ ؼرجٗ چٙبؼظُ٘، ٚعَ ٚخٛظ قبؾِب750ْ

 ٗ نبٔؿظُ٘ ؼا لؽاؼ ظاؼٔع.ظؼ ؼرج /.750ٚ ١ِٛبؼ ٚعَ پبقطگ٠ٟٛ ثٗ ِٛلٙ ثٗ اٌؿاِبد ِس١ٟٓ ثب ِمعاؼ 
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 ثٕعٞ رٍٟ ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ٘بؼرجٗ -3-3خعٚي 

 ؼرجٗ اِز١بؾ ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ ١ِٛبؼ

٘بٞ ٚعَ زّب٠ذ

 ِبٌٟ

 32 /.723 گػاؼاْ ؼ٠كک پػ٠ؽٚعَ ٚخٛظ قؽِب٠ٗ

 2 /.470 ٚعَ تجبد الزًبظٞ

 1 /.211  ٚعَ رٛخ١ٗ ْؽذ الزًبظٞ

 6 /.239 ٚعَ قٛظظٟ٘ ظؼ رٛربٖ ِعد

 ٛظٚخ ٚعَ

 ِؽارؿ ٚ اِژبٔبد

 قبؾٞ ردبؼٞ

 فٕبٚؼٞ

 3 /.412  ؾَ رد١ٙؿاد ثٗ ظقزؽقٟ ٚعَ

 0 /.271 لٛٞ ِع٠ؽ٠زٟ ر١ُ ٚخٛظ ٚعَ

 1 /.310 الزًبظٞ ٘ب١ِٛٞبؼ رسؽ٠ُ

 31 /.749 ِزٛٙع ربؼٞ ١ٔؽٚٞ ٚخٛظ ٚعَ

 34 /.710 ضًٛيٟ ثطم رؽغ١ت ٚعَ

 39 /.714 ردبؼٞ ركذ ثؽاٞ ٘بقبؾِبْ ٚخٛظ ٚعَ

عَ ٚخٛظ ٚ

ثبؾاؼ٘بٞ ٚالٟٛ ٚ 

 ِدبؾٞ

 4 /.217 ٚعَ ٔفٛغ ثٗ ثبؾاؼ ظؼ ِعد رٛربٖ

 9 /.201 ٚعَ ّٚؽ ِٕبقت ِسًٛي

 2 /.302 يٕٛذ ٘ب١ٔٞبؾِٕعٞ ٚعَ

 37 /.320 ثبؾاؼ٘بٞ قٕزٟ

 33 /.322 ٚعَ اْال٘ ؼقبٟٔ

 36 /.720 ٚعَ پبقطگ٠ٟٛ قؽ٠ٙ ثٗ اٌؿاِبد ِس١ٟٓ
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 ارائَ پیطٌِادات -5-4

 رسم١مبد آرٟ، خٙذ رب٘م ِهژً ثٗ ربؼگ١ؽٞ لُبٚد ٘بٞ غٕٟ٘ ظؼ ا٠ٓ ؼٚل اؾ  ظؼ

 اقزفبظٖ نٛظ.AHP/GP ٠ب  AHP/DEA٘بٞ رؽر١جٟ فبؾٞ ِبٕٔعؼٚل

 ٘ب ُ٘ ِٛؼظ ث١ٕبْ نٙؽقزبْ٘بٞ ظأمث١ٕبْ اقزبْ رٙؽاْ، نؽرذ٘بٞ ظأمٚالٖٚ ثؽ نؽرذ

 ثؽؼقٟ لؽاؼ گ١ؽٔع.

 ِٟٛؼظ رٛخٗ ٚ نٕبقب٠ٟ گػاؼ اتؽ ٚٛاًِ ٚ گ١ؽظ أدبَ ٠ٟوبؼا ثؽ ِٛتؽ ٚٛاًِ ضًٛو ظؼ رسم١م 

 .نٛظ گؽفزٗ لؽاؼ ؼ٠ؿاْ ثؽٔبِٗ ٚ گػاؼاْق١بقذ

 نٕبقب٠ٟ ٚ ؼرجٗ ظؼ ؼا ِب ظأم رب گ١ؽظ أدبَ ٌْٟٛ نٛظ ظؼ رسم١مبد آرٟ ِٓبٌٛبدِٟ پ١هٕٙبظ-

 .ظ٘ع ٘بٞ ٖٔٛٙٛؼ افؿا٠مث١ٕبْ ثؽاٞ ردبؼٞ قبؾٞ فٕبٚؼٞ٘بٞ ظأمثٕعٞ ِٛأٙ نؽرذ

  ٟنٛظ رؽ٠ٓ ١ِٛبؼ نٕبقب٠ٟ نع؛ پ١هٕٙبظ ِٟ٘بٞ ِبٌٟ ثٗ ٕٚٛاْ ١ُِِٛٙبؼ ٚعَ زّب٠ذرٗ اؾ آٔدب٠

   ر١ٍٗ ؾ٠ؽ ١ِٛبؼ٘بٞ ا٠ٓ ثٛع نٕبقب٠ٟ ٚ ِٛؼظ ثؽؼقٟ لؽاؼ گ١ؽظ.ظؼ رسم١مبد آ٠ٕعٖ 

 ِٟ نٛظ ظؼ رسم١مبد آرٟ رٕٛ٘ قٛا د ٚ خب١ِٛذ پؽقهٕبِٗ ث١هزؽ نٛظ.پ١هٕٙبظ 

 

 پژُّص ُایهحذّدیت -5-5

 ظ٠گؽٞ پژٚ٘م ٘ؽ ِبٕٔع پژٚ٘م ا٠ٓ ظقزبٚؼظ٘بٞ ٚ ٔزب٠ح رّبِٟ رٗ نٛظِٟ ضبْؽٔهبْ پب٠بْ ظؼ

 : اؾ أعٚجبؼد ضاليٗ ْٛؼ ثٗ ٘بِسعٚظ٠ذ اقذ. ا٠ٓ ثٛظٖ ٘بِسعٚظ٠ذ رإت١ؽثؽضٟ رسذ

 َخبِٛٗ. ٚ ظأهگبٖ قبضزبؼ ظؼ پژٚ٘م ا١ّ٘ذ ؾ١ِٕٗ ظؼ ِطبْج١ٓ ظؼ قبؾٞ آگبٖ ٚع 

 ْظأهگبٟ٘. ٘بٞپژٚ٘م اؾ ِؽظَ اقزمجبي ٚعَ ٚ خبِٛٗ ظؼ ژٚ٘هٟپ ؼٚز١ٗ فمعا 

 َرٛقّ ثؽضٟ اؾ ربؼرٕبْ. پؽقهٕبِٗ رؽظْ پؽ ثؽاٞ  ؾَ ٚلذ اضزًبو ٚع 

  اثؿاؼ گؽظ آٚؼٞ اْالٚبد ظؼ ا٠ٓ پژٚ٘م پؽقهٕبِٗ ثٛظ رٗ ضٛظ ثٗ ْٕٚٛ ٠ک ِسعٚظ٠ذ

ٔٗ ٚال١ٛذ ؼا رٗ ا٠ٓ اِؽ  رٕعِٕٛب رٗ پؽقهٕبِٗ ٔگؽل افؽاظ ؼا ثؽؼقٟ ِٟ رٍمٟ ١ِهٛظ. ثع٠ٓ

 رٛأع ثٗ ٕٚٛاْ ٠ک ِسعٚظ٠ذ رٍمٟ نٛظ.ِٟ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 لبث١ٍذ ر١ُّٛ وٗ وؽظ انبؼٖ رسم١ك ثٛظْ ِمٟٓٛ ثٗ رٛاِْٟ پژٚ٘م، ا٠ٓ ٘بِٞسعٚظ٠ذ اؾ 

 ٞثٕعٚ ؼرجٗ ٠ٟنٕبقبرفك١ؽ  ظؼ ؼا ِب ِمٟٓٛ ٘بٞظاظٖ اؾ قبؾظ. اقزفبظِٖسعٚظ ِٟ ؼا ٔزب٠ح

 ظ٘ع. ٌػا٘بٞ ٔٛ ٖٙٛؼ ٠بؼٞ ِٟؽاٞ ردبؼٞ قبؾٞ فٕبٚؼٞ٘بٞ ظأم ث١ٕبْ ثِٛأٙ نؽرذ

 ًٍٚ ١ِبْ اززّبٌٟ ٔكت ثب اؼرجبِ ظؼ ؼا ِب ظأم رب گ١ؽظ أدبَ ٌْٟٛ نٛظ ِٓبٌٛبدِٟ پ١هٕٙبظ

 ظ٘ع. ٍِٛٛي افؿا٠م ٚ

 ٕٗ٘بٞ ظأم ث١ٕبْ ِٛأٙ نؽرذ ٞٚ ؼرجٗ ثٕع ٠ٟنٕبقب ٚعَ ٚخٛظ رسم١مبد ِهبثٗ ظؼ ؾ١ِ

٘بٞ ٖٔٛٙٛؼ، ثٗ ِٕٗٛؼ ِمب٠كٗ ٔزب٠ح رسم١ك زبَؽ ثب رسم١مبد ؼٞثؽاٞ ردبؼٞ قبؾٞ فٕبٚ

 ثبنع. ٘بٞ رسم١ك ِٟ ظ٠گؽ، ٠ىٟ ظ٠گؽ اؾ ِسعٚظ٠ذ
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 هٌابع فارسی

 ٍِٟ ْ، پژٚ٘هگبٖث١ٕب -ظأم ٘بٞنؽرذ قبؾِبٟٔ قبضزبؼ ِٕبقت اٌگٛٞ ، ثؽؼق3527ٟؼقٛي،  ٚجبقٟ؛ ٔدف، فؽظ؛ ا١ٌٙبؼٞ -

 .39 يفسٗ رب 90 يفسٗ اؾ ؛52 نّبؼٖ ،1 ظٚؼٖ فٕبٚؼٞ: فٕبٚؼٞ، ؼنع ؾ٠كذ ٚ  ٔز١ه ِٕٙعقٟ

، چبٌم ٘بٞ اقبقٟ ق١بقذ گػاؼٞ فٕبٚؼٞ ٘بٞ ٖٔٛٙٛؼ ظؼ ا٠ؽاْ؛ ٔبٔٛ رژٌٕٛٛ ٞ 3111أًبؼٞ؛ ؼَب، ْجبْجب٠ٟ؛ زج١ت اهلل،  -

 .22ؼنع، نّبؼٖ ثٗ ٕٚٛاْ ٠ک ِثبي، فًٍٕبِٗ رطًًٟ پبؼک ٘ب ٚ ِؽارؿ 

ظأهگبٟ٘،  رسم١مبد ظقزبٚؼظ٘بٞ قبؾٞ ردبؼٞ ثؽ ِٛتؽ ٔٙبظٞ ٚ فؽظٞ ، ٚٛا3124ًِپٛؼرؽ٠ّٟ؛ خٛاظ،  ،خٙؽِٟ؛ ا١ِٓ پژٚ٘م -

 .44-22 يفسٗ نم، ٚ ث١كذ ،31 ظٚؼٖ

 ٔزب٠ح قبؾٞ ردبؼٞ ظؼ ِٛتؽ فؽظٞ ٚٛاًِ رج١١ٓ ٚ ، ر3127ٓ١١ٛپؽ٠ٛل،  خٛفؽٞ؛ ز١ّعؼَب، آؼاقزٗ؛ ٍٟٚ،زك١ٓ خب٘ع؛ -

 رب 3 يفسٗ اؾ;  3 نّبؼٖ,  4 ظٚؼٖ :فٕبٚؼٞ ٚ ٍُٚ رسم١مبد، ق١بقذ ٚ ٍَٚٛ ٚازع اقالِٟ آؾاظ ظأهگبٖ ِٛؼظٞ ِٓبٌٛٗ پژٚ٘هٟ؛

 .36 يفسٗ

 ٚ پژٚ٘م پژٚ٘هٟ، فًٍٕبِٗ ٔزب٠ح قبؾٞ ردبؼٞ ظؼ ِؤتؽ قبؾِبٟٔ ثؽْٚ ، ٚٛا3124ًِآؼاقزٗ، ز١ّعؼَب،  ٍٟٚ،خب٘ع؛ زك١ٓ -

 .61-93:  3) 32; 3525. ٚبٌٟ ؾلآِٛ ظؼ ؼ٠ؿٞ ثؽٔبِٗ

اؾ  ًٍٟٚ ضؽٚج ربؼرٕبْ ظأه ٟثؽؼق، 3124ز١ّعؼَب؛ فؽرٛد ؾاظٖ، ؼخجٟ ٔٙٛخٟ؛ ١ِثُ، ًِٓفب٠ٟ؛ ضع٠دٗ، ِسج١بْ؛ فبّْٗ،  -

 .10فًٍٕبِٗ ٍَٚٛ ِع٠ؽ٠ذ ا٠ؽاْ، قبي ظُ٘، نّبؼٖ ، كز١ُق ٟنٕبق ٠ٟب٠پٛ ژؽظ٠ؼٚ ثب ب١ْظأم ثٕ ٞنؽرذ ٘ب

 ظفزؽ ٔهؽ ضٍك تؽٚد، ٚ ؼلبثذ ظؼ ِٛفم١ذ ؼِؿ رژٌٕٛٛ ٞ ، ِع٠ؽ٠ذ3112، ظاٚظ ا٠ؿظٞ، ِسّع؛ ٚؽاثٟ،ا:رؽخّٗ)ْبؼق ض١ًٍ، -

 فؽٕ٘گٟ. ٘بٞپژٚ٘م

 ؼنع الزًبظ، فًٍٕبِٗ ٚ فٕبٚؼٞ ظؼ رٛقٛخ ِؤتؽ ٚبًِ فٕبٚؼٞ ، ردبؼٞ قبؾ3111ٞزكبَ اٌع٠ٓ،  ٚ ضّكٗ ِعٟٔ؛ ٚجبـ ،ؼَب ؼاظفؽ؛ -

 .11-47ٗيفس ،27 نّبؼح پٕدُ، قبي فٕبٚؼٞ، ٚ

: ِٛؼظٞ ِٓبٌٛٗ ٘ب؛ ا٠عٖ قبؾٞ ردبؼٞ ِٛأٙ اؾ ٔطجگبْ  ، ردؽث3122ٗٚبظٌٗ، ؾاظٖ وبٖٚ, ؾ٘ؽا ايفٙبٟٔ ٔبخٟ, ِٙعٞ پٛؼ  ٠بْ -

 .392 يفسٗ رب 343 يفسٗ اؾ;  3 نّبؼٖ,  4 ظٚؼٖ ، ضٛاؼؾِٟ ظأهگبٖ) ا٠ؽاْ اخزّبٟٚ ِكبئً ايفٙبْ، نٙؽ ٔطجگبْ ث١ٕبظ اُٚبٞ

 

٘بٞ ثبؾؼگبٟٔ، ٘بٞ رٛچک ٚ ِزٛقّ، فًٍٕبِٗ ثؽؼقٟگ١ؽٞ ٚ رٛقٛٗ ثٕگبٖ، ٔمم أژٛثبرؽ٘ب ظؼ نژ3527ًقٛبظد؛ ِسّعؼَب،  -

 92-65يفسٗ

 ظأم ٘بٞنؽرذ ٍّٚژؽظ ثؽ الزًبظٞ ٘بٞرسؽ٠ُ اتؽاد ، ثؽؼق3525ٟزك١ٓ،  ِسّعؼَب، فطبؼٞ؛ ظاؼا٠ٟ؛ ظاٚٚظ، ق١ٍّبٟٔ؛ -

 .36 يفسٗ رب 3 يفسٗ اؾ;  5 ٖنّبؼ,  3 ظٚؼٖ فٕبٚؼٞ: ٚ ٍُٚ رهٛؼ، ق١بقذ ث١ٕبْ

ث١ٕبْ، ٚبًِ أكدبَ ر١ُ ٚ ثمبٞ ركت ٚ ربؼ ظؼ ِس١ّ ؼلبثزٟ، ٘بٞ ٔٛپبٞ ظأم، رٛٙع قبؾِبٟٔ ظؼ نؽرذ3525نف١ٟٛ؛ ِٙؽظاظ،  -

 .99-35٘ب ٚ ِؽارؿ ؼنع، يفسٗ فًٍٕبِٗ رطًًٟ پبؼک

٘بٞ ٖٔٛٙٛؼ  فٕبٚؼٞ قبؾٞ فؽاؼٚٞ ردبؼٞ بٞ ِٛخٛظر١١ٛٓ چبٌهٙ، 3116ْجبْجب٠ٟ؛ زج١ت اهلل، ٔبيؽٞ؛ ؼ٠ٚب، فؽلبٟٔ؛ ٍٟٚ،  -

 .قبي پٕدُ، نّبؼٖ ٠بؾظُ٘، ثٙبؼ ٚ ربثكزبْ، فًٍٕبِٗ رٛقٛٗ رىٌٕٛٛ ٞ، فٕبٚؼٞ ٔبٔٛ  ا٠ؽاْ )ِٓبٌٛٗ ِٛؼظٞ ظؼ

ٟ ، ْؽازٟ ٚ رج١١ٓ ِعي ِؿ٠ذ ؼلبثزٟ ِجزٕٟ ثؽ ٘ٛنّٕعٞ قبؾِب3523ْٔجؽقب؛ غالٍِٟٛ، ؼَبئ١بْ؛ ٍٟٚ، ٔٗؽپٛؼٞ؛ ا١ِؽ٘ٛنٕگ، -

 ، يفسٗ 9ث١ٕبْ. فًٍٕبِٗ ٍّٟٚ_ پژٚ٘هٟ رسم١مبد ثبؾاؼ٠بثٟ ٠ٛٔٓ، قبي ظَٚ، نّبؼٖ اٚي، نّبؼٖ پ١ب٠ٟ)٘بٞ ظأمظؼ قبؾِبْ

05-90. 

-، ثؽؼقٟ ؼاثٓٗ ث١ٓ ضالل١ذ، أگ١ؿٖ افؽاظ ثؽاٞ ٔٛآٚؼٞ ظؼ قبؾِب3523َْؽغبِٟ؛ ز١ّعؼَب، خٛفؽٞ؛ ًِٓفٟ، اضٛاْ؛ پ١ّبْ،  -

 .50-65ٞ ظؼ پژٚ٘هژعٖ پؽظاؾل ٘ٛنّٓ ٚالئُ. اثزژبؼ ٚ ضالل١ذ ظؼ ٍَٚٛ أكبٟٔ، يفسٗ ٘بٞ پژٚ٘هٟ: ِٓبٌٛٗ ِٛؼظ
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 ق١بقذ ظأهگبٖ، فًٍٕبِخ قٕزٟ ٘بٞ اؼؾل ثؽ ردبؼ٠كبؾٞ ؼ٠ٚىؽظ رإت١ؽ پ١ؽاِْٛ و١فٟ ، رسم١ك3111 ظ٠گؽاْ، ٚ ثعؼٞ ٚجبقٟ، -

 -06يفسٗ، 4 نّبؼح ظَٚ، قبي فٕبٚؼٞ، ٚ ٍُٚ

ظؼ الزًبظ ظأم  ٟظأهگب٘ مبد١ٔمم ؼا٘جؽظٞ ردبؼٞ قبؾٞ رسم. 3123ؼ٠بْ؛ ٠ٛقف، ؾاؼٟٚ؛ ٘بظٞ، ٚؽث١ْٛ؛ اثٛاٌمبقُ، ؾؼٔگب -

 ، پژٚ٘هژعٖ ق١بقذ گػاؼٞ ٍُٚ فٕبٚؼٞ ظؼ يٕٛذ.ب١ْثٕ

  .3-37، يفس336ِٗبٕ٘بِٗ فٕبٚؼٞ ٔبْ، نّبؼٖ  ، ؼا٘ژبؼ٘ب ٚ ِٛأٙ)ٔبٔٛ فٕبٚؼٞ قبؾٞردبؼٞ ،3116اثؽا١ُ٘، ٕٚب٠زٟ؛

پژٚ٘هٟ، -ٍّٟٚ رهٛؼ، فًٍٕبِٗ الزًبظٞ نؽا٠ّ اقبـ ثؽ ث١ٕبْ ظأم ٘بٞ نؽرذ رٛؽ٠ف ، ثبؾضٛا3525ٟٔفطبؼٞ؛ زك١ٓ،  -

 .9 نّبؼٖ نهُ، فٕبٚؼٞ، قبي ٚ ٍُٚ ق١بقذ

 

٘ب ظؼ ا٠دبظ انزغبي، ٘بٞ رٛچک ٚ ِزٛقّ ثب ؼنع قؽ٠ٙ ٚ قُٙ آْ، ثٕگب3510ٖپٛؼ؛ ِسّعٍٟٚ، پٛل ظٚؾثبنٟ؛ ٘ب١ٔٗ، ف١ٍ -

 .332-395الزًبظٞ ا٠ؽاْ، ٘بٞ فًٍٕبِٗ پژٚ٘م

ا٠ؽاْ،  غػا٠ٟ يٕٛذ ظؼ ٔبٔٛ فٕبٚؼٞ قبؾٞ ردبؼٞ ظؼ گػاؼ ربت١ؽ ِس١ٟٓ ٚٛاًِ ثٕعٞ ؼرجٗ ٚ ، نٕبقب3121ٟ٠ِسّعٞ؛ ِد١ع،  -

 . 27-33 يفسٗ قٗ، ٚ ث١كذ ،32 فًٍٕبِٗ ٍّٟٚ رؽ٠ٚدٟ، ظٚؼٖ

 .15-371٘ب، فًٍٕبِٗ الزًبظ ٚ ردبؼد ٠ٛٔٓ، يفسٗ ٘ب ٚ ؼا٘ژبؼث١ٕبْ اٌؿاِبد، چبٌم،الزًبظ ظأم3519ِّٛبؼٔژاظ؛ ٚجبـ،  -

-٘بٞ رٛچک ٚ ِزٛقّ، فًٍٕبِٗ ثؽؼقٟ٘بٞ ظٌٚذ اؾ نؽرذثٕعٞ زّب٠ذنٕبقٟ ٚ ا٠ٌٛٚذ، آق١ت3527فؽ؛ ٚز١ع، ٔبيسٟ -

 .21-335٘بٞ ثبؾؼگبٟٔ، يفسٗ 

 ظأم ِع٠ؽ٠ذ اؼؾ٠بثٟ ثؽاٞ ِعٌٟ اؼائٗ، اؼائٗ ِعٌٟ ثؽاٞ اؼؾ٠بثٟ 3525٘ٛنّٕع؛ ٘ب١ٔٗ، ١ِؽافًُ؛ ق١ّٗ، ؼَب٠ٟ ٔٛؼ؛ خالي،  -

 . 00 يفسٗ رب 63 يفسٗ اؾ;  51 نّبؼٖ,  37 ظٚؼٖ :فٕبٚؼٞ ؼنع لُ، ظأهگبٖ ربٚٞ ِٛؼظ ث١ٕبْ ظأم ٘بٞ قبؾِبْ

، فًٍٕبِٗ ث١ٕبْ -اٌگٜٛ ِٕبقت قبضزبؼ قبؾِبٔٝ نؽوذ ٘بٜ ظأم ، ثؽؼق٠3127ٟبؼٞ فؽظ؛ ٔدف اهلل، ٚجبقٟ؛ ؼقٛي،  -

 .22ِؽارؿ ؼنع، قبي ٘هزُ، نّبؼٖ رطًًٟ پبؼک ٘ب ٚ
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 3پ١ٛقذ نّبؼٖ 

 ثٗ ٔبَ ضعا

 پبقطگٛٞ اؼخّٕع

 ززؽاَثب قالَ ٚ ا

 ٞٚ ؼرجٗ ثٕع ٠ٟنٕبقبؼقبٔع، پؽقهٕبِٗ زبَؽ ثٗ ِٕٗٛؼ اخؽاٞ ٠ک ْؽذ رسم١مبرٟ ثٗ ثٗ اقزسُبؼ ِٟ

نؽرذ ٘بٞ  :ِٛأٙ نؽرذ ٘بٞ ظأم ث١ٕبْ ظؼ ردبؼٞ قبؾٞ رژٌٕٛٛ ٞ ٘بٞ ٖٔٛٙٛؼ )ِٓبٌٛٗ ِٛؼظٞ

٠ح يس١ر ٚ ٍّٟٚ ظأم ث١ٕبْ اقزبْ رٙؽاْ  ْؽازٟ ٚ اؼائٗ گؽظ٠عٖ اقذ. اؾ آٔدب٠ٟ رٗ ظقز١بثٟ ثٗ ٔزب

-٘بٞ ظل١ك ضٛظ ثٗ پؽقمثكزگٟ ثٗ اٖٙبؼ ٔٗؽ٘بٞ زُؽرٛبٌٟ ظاؼظ. ضٛا٘هّٕع اقذ ثب اؼائٗ پبقص

٘بٞ ِٓؽذ نعٖ ِسمك ؼا ظؼ گؽظ آٚؼٞ اْالٚبد ِٛؼ ١ٔبؾ ٠بؼٞ فؽِب١٠ع.  ؾَ ثٗ غرؽ اقذ پؽقهٕبِٗ 

ِسؽِبٔٗ رٍمٟ ضٛا٘ع ثعْٚ ٔبَ ٚ اْالٚبد آْ فمّ خٙذ أدبَ پژٚ٘م ثٗ ربؼ گؽفزٗ نعٖ ٚ ربِال 

 نع ٚ پ١هبپ١م اؾ ّ٘ژبؼٞ ٚ ظلذ ٔٗؽ نّب ٚ قیبقگػاؼَ.

 

 ِهطًبد فؽظٞ :اٌف

  □سال بِ باال  43         □سال  43الی  03       □سال  03الی  52       □سال 52سیز   سي:

 جٌسیت: هزد         سى -1

 فَق لیساًس     دکتزی ٍ باالتز   هیشاى تحصیالت: دیپلن      فَق دیپلن        لیساًس     -5

 ١ِؿاْ قبثمٗ ربؼ: -1

 

 ثب رهژؽ ٚ قیبـ 

 فؽظ٠ٓ پٛؼقجؿٞ
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َبی ای کٍ دس اختیبس ضمب قشاس گشفتٍ است ثٍ مىظًس ضىبسبیی مًاوغ ضشکتَبی داوص ثىیبن؛ پشسطىبمٍن محتشم ضشکتکبسکىب

)ثب  9خًاَطمىذ است ثٍ َش یک اص سًاالت ػىًان ضذٌ اػذادی ثیهثبضذ. َبی وًظًُس میداوص ثىیبن دس تجبسی سبصی تکىًلًطی

ا خًاَطمىذ است دس کمبل صذاقت ثٍ سًاالت صیش پبسخ دادٌ ي مب سا دس اوجبم ایه )کم اَمیت( سا اختصبظ ثذَیذ. لز1اَمیت(تب

 . قجالً اص َمکبسی ضمب صمیمبوٍ تطکش می کىیم.تحقیق یبسی ومبییذ

 پؽقهٕبِٗ

 

 

 

 

 

 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی:  -4

 سال 42بیطتز اس        سال42 تا 03بیي       سال 03کوتز اس       سال 53کوتز اس   سي:    -2

 جٌسیت: هزد          سى -6

 دیپلن      فَق دیپلن        لیساًس       فَق لیساًس     دکتزی ٍ باالتز هیشاى تحصیالت: -7

 هیشاى سابقِ کار: -8
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 9 8 7 6 5 4 3 2 1 زیر معیارها معیارها

 

 

َبی حمبیت

 مبلی

          َبی داوص ثىیبن ثجبت اقتصبدی الصم، يجًد داسد.دس ضشکت

          َب دس کًتبٌ مذت امکبن پزیش است.َبی داوص ثىیبن، سًد دَی طشحدس ضشکت

          ثبضىذ.َب اص وظش مبلی، تًجیٍ اقتصبدی مىبست سا داسا میاکثش طشح

          اوذ يجًد داسد.گزاسیگزاسان خطشپزیش ي سیسک پزیش کٍ حبضش ثٍ سشمبیٍسشمبیٍ

 

 

 

 

يجًد امکبوبت 

ي مشاکض 

تجبسی سبصی 

 فىبيسی

          ثبضذ.َب آسبن میُیضات الصم ثشای پیبدٌ سبصی طشحدستشسی ثٍ تج

          َب يجًد داسد.تیم مذیشیتی قًی ثشای مذیشیت طشح

          کىىذ.َب ایفب میَبی اقتصبدی وقص مُمی سا ة;دس پیبدٌ سبصی طشحتحشیم

ثشگشفتٍ  َبیی يجًد داسوذ کٍ مسئًلیت تست تجبسی محصًالتَب ي اسگبنسبصمبن

 کىىذ.َبی تحقیقبتی سا قجًل میاص ایذٌ

         

          گیشد.تشغیت ثخص خصًصی ثشای ایجبد ي گستشش مشاکض تجبسی صًست می

          َبی داوص ثىیبن يجًد داسد.ویشيی کبسی متؼُذ دس ضشکت

 

 

يجًد 

ثبصاسَبی 

ياقؼی ي 

 مجبصی

 

 پزیش است.مًمب دس مذت صمبن قبثل قجًلی امکبنَبی ضشکت ثىیبن دس ثبصاس ػوفًر طشح

         

          َبی صىؼت کطًس است.حًصٌ محصًالت ضشکت ثىیبن، دس صمیىٍ ویبصمىذی

          َبی داوص ثىیبن، مىبست است.ػمش محصًالت اسائٍ ضذٌ تًسط ضشکت

          کىذ.ایجبد ومیَبی وًیه، مبوؼی ثبصاسَبی سىتی مًجًد، دس استفبدٌ اص فىبيسی

َبی جذیذ، سا ثٍ متقبضیبن ي َبی داوص ثىیبن، اطالع سسبوی فىبيسیضشکت

 دَىذ.گزاسان میسشمبیٍ

         

          دَىذ.ت محیطی سا میص ثىیبن پبسخگًیی سشیغ ثٍ الضامبَبی داوضشکت
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Abstract 
An important part of the innovation is process and the commercialization of any 

technology and products into the market will not be successful without it. Create 

contexts for knowledge and technology, in addition to providing significant economic 

value for organizations leads to economic growth and technological society. The aim of 

this study is to identify and prioritize barriers to knowledge-based companies in the 

commercialization of emerging technologies is a multi-criteria decision-making 

methods. A questionnaire was prepared based on Likert scale and its validity and 

reliability were tested with a combination cr. Data analysis software with " Expert 

Choice” was show that: Payam Avaran Havaye Pak company is in the first place,Behsaz 

Sani System company is in the second place and Ebtekae Sanat system is in third place. 

And the results show that Payam Avaran Havaye Pak company compared to the other 

company is facing more obstacles to commercialization of emerging technologies, also 

among the three criteria identified in this study, ranked first measure lack of financial 

support, lack of standards and technology commercialization centers in the second, a 

measure of the lack of real and virtual markets are in third place. 

 

Keywords: knowledge-based companies, commercial, multi-criteria decision-making 

methods 
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