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کلیه دستاوردهای این پژوهش متعلق به
دانشگاه الزهرا)س (است.
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سپاس خذای را هک ره هچ دارم از اوست ،هب امیذ آوکه توفیق یابم زج خذمت هب خلق او وکوشم.
تقذیم هب پذر و ماردم:

نس
بس
خذای را ی شارکم هک از روی رکم ،پذرو ماردی فذاکار یبم ساخته ات رد ساهی ردخت رپبار وجودشان

بیاسایم و از ریشه آناه شاخو ربگ گیرم و از ساهی وجودشان ردراه کسب علم و دانش تالش نمایم .والذینی هک
بودنشان اتج افتخاری است رب رسم و انمشان دلیلی است رب بودنم ،رچا هک ایه دو وجود  ،پس از
نش
هس
رپوردگار ،ماهیی تی ام بوده انذ ،دستم را رگفتنذ و راه رفته را رد ایه وادی زنذگی رپ رفاز و یب
آموختنذ.
همس
تقذیم هب رم:
محی
هب اپس قذردانی از قلبی آکنذه از عشق و معرفت هک طی رسشار از سالمت و امنیت و آرامش و
آسایش ربای مه رفاهم آورده است .
مح
نم
یغ
تقذیم هب خوارهم  :هب اپس بتاهی بی رد ش هک رهزگ رفوکش ی کنذ.
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ت
تقذری و شکر :
شکر خذا ونذ متعال را هب جای آورده هک توفیق نصیب مه رکد ات ایه اپیان انهم را هب اپیان ربسانم.
مح
م حس
با سپاس از استاد زبرگوار  ،رسکار خانم دکتر هذی سادات نی  ،استاد ترم راهنما و خانم دکتر رپویه

سخ
نم
احمذی و خانم ماریا رقبانیان هک با راهنمایی و گفتهاهی بلنذ  ،صحیفه ه را علم رپور ودنذ و راهنما و راهگشای
ن گارنذه رد اتمام و اامکل اپیان انهم بوده انذ.

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

چىیذُ
پػٸټف حبيط ثب ټس ٜثطضؾی" ٶ٣ف ٲطا٦ع ضقس ٸ پبض٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی زض ٦بضثطزی
٦طزٴ ٖٯٹٰ اٶؿبٶی" اٶدبٰ قس .ایٵ پػٸټف اظ ٶٓط ٶٹٔ زازٺټبی خٳٕ آٸضی قسٺ ٦ٳی٦-یٟی
اؾت .ثٻ خٽت قیٹٺ ٪طزآٸضی زازٺټب اظ ضٸـ تح٣ی ١تٹنیٟی -ا٦تكبٞی اؾتٟبزٺ قس ٸ زض
ثرف ٦یٟی ثط اؾبؼ اؾٷبز ثبالزؾتی$ثطٶبٲٻټبی تٹؾٗٻ اٸ ٬تبقكٱ ثٗس اظ اٶ٣الة اؾالٲی ،ؾٷس
چكٱ اٶساظ ،1404ٶ٣كٻ خبٲٕ ٖٯٳی ٦كٹض ،ؾیبؾتټبی ٦ٯی ٶٓبٰ ضقس ٸ تٹؾٗٻ ٖٯٳی ٸ
تح٣ی٣بتی ٦كٹضزض ثرف آٲٹظـ ٖبٮی ،ؾیبؾتټبی ٦ٯی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی #ثٻ قٷبؾبیی ٖٹاٲ٭
ٲٹثط ثط ؾیبؾت ٪صاضی ٲٹخٹز زض حٹظٺ ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی پطزاذتٻ قس ٸ اظ ضٸـ تحٯی٭ تٳبتی٥
٦سټبی ٲٹضز ٶٓط اؾترطاج ٪طزیس ٸ زض ثرف ٦ٳی ،اظ پطؾكٷبٲٻ ٲح ١٣ؾبذتٻ اؾتٟبزٺ قس ٸ
ٖٹاٲ٭ پیكجطٶسٺ ٸٖٹاٲ٭ ثبظزاضٶسٺ ٲٹخٹز زض ٲطا٦ع ضقس ٸ پبض٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی ٲٹضز ثطضؾی
٢طاض ٪طٞت .ثب ٖٷبیت ثٻ ایٷ٧ٻ ایٵ پػٸټف اظ ٮحبِ ٲبټیت ٦بضثطزی ،اظ ٶٓط ٶٹٔ ٦ٳی ٸ
٦یٟی$آٲیرتٻ #ٸ ٮصا ضٸـ تحٯی٭ ٲحتٹای ٦یٟی – ٦ٳی اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت .خبٲٗٻ آٲبضی
پػٸټف زض ثرف ٦یٟی ،اؾٷبز ثبالزؾتی زض حٹظٺ ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی اؾت ٸ زض ثرف ٦ٳی اظ
ٲسیطاٴ ٸ ٲٗبٸٶبٴ ٲطا٦ع ضقس ٸ پبض٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی زاٶك٫بٺټبی قٽط تٽطاٴ ټؿتٷس ،تٗساز
٦٭ ٲسیطاٴ  13ٶٟط 4$ٲسیط زض پبضٖ ٤ٯٱ ٸ ٞٷبٸضی ٸ  9ٲسیط زض ٲط٦ع ضقس #ٸ تٗساز ٦٭
ٲٗبٸٶبٴ  4ٶٟط  2 $ٲٗبٸٴ زض پبضٖ ٤ٯٱ ٸ ٞٷبٸضی ٸ  2ٲٗبٸٴ زض ٲط٦ع ضقس #ثٹزٺ اؾت .ٸ یبٞتٻ-
ټبی ثٻ زؾت آٲسٺ ٲٽٳتطیٵ ٖٹاٲ٭ پیكجطٶسٺ ضا ٖ -1ٹاٲ٭ اٶ٫یعـ زضٸٶی ٸ ثیطٸٶی -2
ٲسیطیت ٸ ضټجطی اثطثرف ؾبظٲبٶی  -3ذٯ ١زاٶف قٷبؾبیی ٦طز ٸ ٲٽٳتطیٵ ٖٹاٲ٭ ثبظزاضٶسٺ
ٶیع ٣ٞ -1ساٴ ثطٶبٲٻ ضیعی ٶٓبٰ ٲٷس ٸ ز٢ی ١ثطای نٷٗت ٸ زاٶك٫بٺ  -2ٲسض٪ ٤طایی ٖ -3سٰ
ثؿتط ؾبظی ٞطټٷ٫ی قٷبؾبیی ٦طز.
ٍاصُّبی ولیذی :ٲطا٦ع ضقس ،پبض٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضیٖ ،ٯٹٰ اٶؿبٶی٦ ،بضثطزی ٦طزٴ
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 -1-1همذهِ
ٶ٫بټی ثٻ تبضیرچٻ زاٶك٫بٺټب ٸ ؾیط تحٹالت ٶٓبٰټبی آٲٹظـ ٖبٮی ٶكبٴ زټٷسٺ ایٵ ٲٹيٹٔ
اؾت ٦ٻ زاٶك٫بٺټب ٸ ؾیؿتٱ آٲٹظـ ٖبٮی ټٳچٹٴ ؾبیط ثرفټبی خبٲٗٻ ټٳطاٺ ثب ضٸٶس
تٛییطات زض خٹاٲٕ ثكطی ز٪ط٪ٹٶیټبیی زض ٶ٣ف ٸ ٦بض٦طزټبی ذٹز زاقتٻ اٶس ٸ زض تالـ
ثٹزٺاٶس ذٹز ضا ثب اٮعاٲبت ٶ٣كٽبی خسیس ؾبظ٪بض ٦ٷٷس $ٶب٪ی ٸ ضاة .#2007،1اٲطٸظٺ زاٶك٫بٺټب،
اظ َطی ١تح٣ی٣بت ٦بضثطزی ٸ ثٷیبزی ،ٲطظټبی زاٶف ضا زض تٳبٰ ظٲیٷٻټب تٹؾٗٻ زازٺ
اؾت$آ٢بخبٶی ٸ ټٳ٧بضاٴ .#1388 ،ثی ق ٥ی٧ی اظ ٲٽٱ تطیٵ ٲٹيٹٖبت زض خٽت تٹؾٗٻ ٦یٟی
زاٶك٫بٺ ٲٹيٹٔ پػٸټف ٸ ٦بضثطزی ٦طزٴ ایٵ پػٸټفټب اؾت$زاٶكٳٷس قیطاظی ٸ ټٳ٧بضاٴ،
٦ .#1389ٻ ثؿتط ایٵ اٲط زض زاٶك٫بٺټب تٹؾٍ ٲطا٦ع ضقس ٸ پبض ٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی آٲبزٺ قسٺ
اؾت ٸ ایٵ ٶٽبزټب زض ثرف ٦بضثطزی ؾبظی ثٻ زٶجب ٬اٶدبٰ پػٸټفټبیی ثٹزٶس ٦ٻ ٶیبظټبی
اختٳبٖیكبٴ ضا اظ َطی ١زاٶف ٖٯٳی ثطَط٦ ٜٷٷس $اثٯؿٹٴ .#1967 ،2اٲب ایٵ اٲط زض حٹظٺ ای اظ
زاٶف ٦ٻ قبٲ٭ ٖٯٹٰ اٶؿبٶی ثٹزٺ اؾت ثٻ ٮحبِ ٦یٟی ٸ ٦بضثطزی زض ؾُح پبییٵ تطی ٶؿجت ثٻ
حٹظٺ پعق٧ی ٸ ٞٷی ٲٽٷسؾی ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت .ٮصا ایٵ پػٸټف ثٻ تجییٵ ٶ٣ف ٲطا٦ع ضقس ٸ
پبض٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی زض ٦بضثطزی ٦طزٴ ٖٯٹٰ اٶؿبٶی ٲیپطزاظز.
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 -1-2ثیبى هغألِ
تحٹالت ٸ ز٪ط٪ٹٶیټبی خٽبٶی ،زاٶك٫بٺټب ٸ ٶ٣ف آٴټب ضا تحت تبثیط ٢طاض زازٺ اؾت .ثب
تٛییط قطایٍ حب٦ٱ ثط خٽبٴ؛ ٶ٫طـټب ٶؿجت ثٻ زاٶك٫بٺ ٶیع تٛییط ٦طزٺ اؾت .ثٻ َٹضی ٦ٻ
زاٶك٫بٺټب ٖالٸٺ ثط آٲٹظـ ٸ پػٸټف ،ثٻ ایٟبی ٶ٣ف زض خٽت ٲبٲٹضیت خسیس ،ٲكبض٦ت زض
تٹؾٗٻ ا٢تهبزی خبٲٗٻ ٲیپطزاظٶس  .ٮعٸٰ ٸخٹز ایٵ ٲبٲٹضیت خسیس ،ټٷ٫بٲی احؿبؼ قس ٦ٻ
ٶجٹز ؾبظ ٸ ٦بض ٲٷبؾجی ثطای اٶت٣ب ٬ٶتبیح ٖٯٳی تح٣ی٣بت زاٶك٫بټی ثٻ نٷٗت ثٻ ٖٷٹاٴ ٲك٧٭
ثٻ قٳبض ضٞت$اتع٦ٹٸیتع#2000،1ٸ ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ زض اٸاذط ٢طٴ ثیؿتٱ ،ٲجحث خسیسی زض
ازثیبت ا٢تهبز تٹؾٗٻ تحت ٖٷٹاٴ ا٢تهبز زاٶف ثٷیبٴ ق٧٭ ٪طٞت .زض زٸ زټٻی اذیط تب٦یس ثط
تسٸیٵ ؾیبؾت ٸ ثطٶبٲٻ ضیعی خٽت تٹؾٗٻ ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی زض ایطاٴ ضا ٲیتٹاٴ زض ؾرٷبٴ
ٲؿئٹالٴ ٸ اؾٷبز ثبالزؾتی ٦كٹض ثٻ ذٹثی ٲكبټسٺ ٶٳٹز .زض ایٵ اؾٷبز زض ا٢تهبز زاٶف ٲحٹض،
حیُٻټبی ٖٯٱ؛ ٞٷبٸضی؛ ٶٹآٸضی ٸ ٦بضآٞطیٷی ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٹاٲ٭ ٲٹثط زض ضقس ا٢تهبزی ٦كٹضټب
ٲحؿٹة ٲیقٹٶس٦ .كٹضټبی زاضای ا٢تهبز پٹیب ٲت٣بثال زاٶك٫بٺټبی ٢ٹی زاضٶس ٦ٻ ثب زٸٮت،
نٷٗت ٸ تدبضت اضتجبٌ ٸ ټٳبټٷ٫ی ټٳٻ خبٶجٻ زاضٶس ٸ اظ تساذ٭ ٸ ٲكبض٦ت ،ؾٻ ٶٽبز؛ زٸٮت،
زاٶك٫بٺ ٸ نٷٗت ،قج٧ٻ ٸ ؾبظٲبٴټبی خسیسی ،تحت ٖٷٹاٴ ؾبظٲبٴټبی چٷس٪بٶٻ زض٢بٮت
پبض٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی ٸ ٲطا٦ع ضقس ثٻ ٸخٹز آٲسٺاٶس $اتع٦ٹٸیتع .#2002،تح٣ی٣بت ٶكبٴ ٲی-
زټس ،پبض٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی ٸ ٲطا٦ع ضقس زض حٹظٺټبیی اظ زاٶف ٲبٶٷسٖ ،ٯٹٰ پبیٻ قبټس ضقس
٦ٳی ٸ ٦یٟی ذٹثی ثٹزٺ اؾت اٲب زض ذهٹل ضاثُٻ ٲیبٴ ٖٯٱ ٸ ٖٳ٭ زض حٹظٺ ٖٯٹٰ اٶؿبٶی زض
خبی٫بٺ ٖ٣ت تطی ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت .ټٳچٷیٵ ټٳ٧بضیټبی زٸ خبٶجٻ ٦ٻ اٚٯت پبی زٸٮت ٸ یب
نٷٗت زض ٲیبٴ اؾت زض حٹظٺټبی پعق٧یٞ ،ٷی -ٲٽٷسؾی ٸ قیٳی ثطخؿتٻ تطٶس اٲب زض حٹظٺ-
ټبی ٲطثٹٌ ثٻ ٖٯٹٰ اٶؿبٶی ټٳ٧بضی ٢بث٭ تٹخٽی ٲكبټسٺ ٶٳیقٹز $حبتٳی  ،ٶ٣كیٷٻ .#1393،
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ٸ ټٳیٵ اٲط ؾجت قسٺ زاٶك٫بٺټب ٸ ٲطا٦ع آٲٹظـ ٖبٮی ٦كٹض ثٻ ذهٹل زض حٹظٺ ٖٯٹٰ اٶؿبٶی
زض ضاؾتبی اٶدبٰ ضؾبٮتټب ٸ ٸْبی ٝذٹز ټٳٹاضٺ ثب ٲك٧التی زؾت ثٻ ٪طیجبٴ ثٹزٺ اؾت ٦ٻ
تساٸٰ آٴټب٦ ،بټف ٲٷعٮت ٖٯٳی ٸ پػٸټكی ایٵ ٶٓبٰ ٲٽٱ ضا زض پی زاقتٻ اؾت .ثط اؾبؼ
ثطضؾیټبی اذیط ٲط٦ع ٖٯٱ ؾٷدی ٦كٹض ٖٯیطٚٱ حط٦ت ضٸ ثٻ خٯٹی ٲح٣٣بٴ ٦كٹض زض تٹٮیس
ٖٯٱ ،ټٷٹظ خبی٫بٺ ٦كٹض اظ ٶٓط ٗٞبٮیتټبی ٖٯٳی ٸ پػٸټكی ٸ ؾٽٱ آٴ زض تٹٮیس زاٶف ثكطی،
ٲُٯٹة اضظیبثی ٶٳیقٹز .زض ٸا ٕ٢ٶتبیح ٲُبٮٗبت ٶكبٴ زټٷسٺ يٖٗ ٝٳٹٲی ٗٞبٮیتټبی
پػٸټكی ٖٯٹٰ اٶؿبٶی ٲطا٦ع زاٶك٫بټی ٦كٹض زض ٲ٣بیؿٻ ثب خٹاٲٕ پیكطٞتٻ اؾتٖ$عیعی#1392،
٣ٞ.ط تٹٮیس ٖٯٱ زض ٦كٹض ،ی ٥ٲك٧٭ تبضیری ،ؾیبؾیٞ ،طټٷ٫ی ٸ ضٸاٶكٷبذتی اؾت$ؾجحبٶی
ٶػاز ٸ اٞكبض  .#1388،ٲُبٮٗبت ٪ٹیبی آٴ اؾت ٦ٻ حسا٢٭ ؾٽٱ ٲٹضز اٶتٓبض ایطاٴ زض پػٸټف ٸ
تٹٮیس ٖٯٱ ی ٥زضنس اؾت .ٸٮی ٦ٳب٦بٴ ،ؾٽٱ پػٸټف ٸ تٹٮیس ٖٯٱ زض حٹظٺ ٖٯٹٰ اٶؿبٶی ثؿیبض
ٶبچیع اؾت ٸ ایٵ زض حبٮی اؾت ٦ٻ ٖٯٹٰ اٶؿبٶی قبذٻ ای اظ زاٶف ثكطی اؾت ٦ٻ ٲُبٮٗبت ٸ
تبٲالت اٶؿبٴ ضا زض زضثبضٺ ذٹزـ اظ ظٸایبی ٪ٹٶب٪ٹٴ زض ثطٲی ٪یطز $نجٹضی ٖ .#1387،ٯٹٰ
اٶؿبٶی زاٶف تٹٮیس قسٺ ضا زض ٲیبٴ ٲربَجبٴ ٲٷتكط ٸ اقبٖٻ ٲیزټس ٸ زض ضاؾتبی ٦بضثؿت
یبٞتٻټبی ذٹز ثب ثطٶبٲٻ ٸ ٲتٗٽساٶٻ ٖٳ٭ ٲی٧ٷس .ٮصا قبیؿتٻ اؾت ثب ٦ٹقف ټبی ٖبٮٳبٶٻ ثٻ
پػٸټف ٶبٞص ٸ ٦بضا زض حٹظٺ ی ٖٯٹٰ اٶؿبٶی پطزاذتٻ قٹز ٸ پبض٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی ٸ ٲطا٦ع
ضقس ثٻ ٖٷٹاٴ ٲتٹٮیبٴ اٲط ٦بضثطزی ؾبظی ٖٯٱ ،اټتٳبٲی ٸیػٺ ثٻ ایٵ حٹظٺ زاقتٻ ثبقٷس .ٶتبیح
تح٣ی٣بت ٦ٳیتٻ قٷبؾبیی ٲٹاٶٕ تح٣ی ١ٸ ٶٹآٸضی زض ایطاٴ پؽ اظ ثطضؾی  10ؾبٮٻ ٦ٯیٻ ٲ٣بالت،
٦تت ٸٲٷبثٕ اَالٖبتی ٲٷتكط قسٺ زض ٦كٹض ،ټٟت ٖبٲ٭ ٲٹاٶٕ ٲطثٹٌ ثٻ ٲسیطیت ،ؾیبؾت
٪صاضی ٸ ٶٓبٰ تح٣ی٣بتی ،ٲٹاٶٕ ٲطثٹٌ ثٻ ٞطټٷ ٩تح٣ی ،١ٲٹاٶٕ ٲطثٹٌ ثٻ ٲح٣٣بٴ ،ٲٹاٶٕ
ٲطثٹٌ ثٻ ًٞبی اؾتبٶساضز ٖٯٳی ٸ تح٣ی٣بتی ،ٲٹاٶٕ ٲطثٹٌ ثٻ ٢ٹاٶیٵ ٸ ٲ٣طضات پػٸټكی ،ٲٹاٶٕ
ٲطثٹٌ ثٻ ثٹزخٻ ٸ اٲ٧بٶبت تح٣ی ١ٸ ٲٹاٶٕ ٲطثٹٌ ثٻ ث٧بض٪یطی ٶتبیح تح٣ی ١ضا ٲبٶٕ پػٸټف ٸ
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تح٣ی ١زض ایطاٴ ٲٗطٞی ٦طزٶس٦ $ٳیتٻ قٷبؾبیی ٲٹاٶٕ تح٣ی ١ٸ ٶٹآٸضی  .# 1382،زضټٳیٵ
ضاثُٻ اْٽبضات ٦بتٷٽبٸؼ #2000$1ٲجیٵ آٴ اؾت ٦ٻ اٞعایف حٳبیتټبی ٲبٮی ٸ ا٢تهبزی اظ
پػٸټف ثٻ ٸِیػٺ زض حیُٻ ٖٯٹٰ اٶؿبٶی ٲی تٹاٶس ضاټ٫كبی پػٸټك٫طاٴ ثٹزٺ ٸ ٖال٢ٻ آٴټب ضا ثٻ
تح٣ی ١اٞعایف زټس .پػٸټف زی٫طی زض ضاثُٻ ثب ټٳیٵ ٖٷٹاٴ " ضاٺټبی ت٣ٹیت اٶ٫یعـ ٸ
ٖالی ١پػٸټكی زض ثیٵ اؾتبزاٴ زاٶك٫بٺ آظازاؾالٲی " اظ ؾٹی ٲحٳسیبٴ ؾبضٸی 1385،اٶدبٰ
قس ٸ ثٻ ایٵ ٶتیدٻ ضؾیس ٦ٻ ٖٹاٲ٭ ٞطټٷ٫ی ٸ اختٳبٖی ٲبٶٷس اضظـ ٪صاضی ٸ ثٽب زازٴ ثٻ
ٲح٣٣بٴ ٸ اضت٣ب ٞطټٷ ٩تح٣ی ١ٸ ٖٹاٲ٭ ا٢تهبزی ٲبٶٷس حٳبیت ٲبٮی ٸ زض ٶٓط ٪طٞتٵ تؿٽیالت
ٸ اٖتجبضات الظٰ زض تٹؾٗٻ پػٸټف تبثیط زاضز .ٲعیس ثط ٲٹاضز ٞٹ ،٠ٶتبیح ثٻ زؾت آٲسٺ اظ تح٣ی١
پبضیبز ٸ ټٳ٧بضاٴ  ،#1382$ٶ٣ف ٲ٣طضات ٲبٮی زؾت ٸ پب٪یط ٸ ٶٓبٰ ازاضی ٸ ثطٸ٦طاؾی حب٦ٱ ثط
آٴ ضا ثط ٲكبض٦ت اٞطاز زض ٗٞبٮیت ټبی ٖٯٳی ٸ پػٸټكی تب٦یس ٦طزٺ اؾت .اظ َط ٜزی٫ط
ٶبضؾبیی اَالٖبت ٸ اضتجبٌ ضؾبٶی ٲٗٓ٭ ٖٳسٺای زض ٲٹؾؿبت پػٸټكی اؾت .ثب تٹخٻ ثٻ
اټٳیت ٶ٣ف ٲطا٦ع ضقس ٸ پبض٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی زض ٦بضثطزی ٦طزٴ ٖٯٹٰ اٶؿبٶی ٸ ٦ٱ ضٶ٩
ثٹزٴ آٴ زض ثبٞت خبٲٗٻ ایطاٴ ٸ ٶب٦بٞی ثٹزٴ پػٸټفټبی اٶدبٰ قسٺ زض ایٵ ظٲیٷٻ ،پػٸټف
حبيط زضنسز اؾت تب ثٻ تجییٵ ٖٹاٲ٭ پیف ضٸٶسٺ ٸٲٹاٶٕ ٲٹخٹز زض ٲطا٦ع ضقس ٸ پبض٦ٽبی ٖٯٱ
ٸ ٞٷبٸضی زض٦بضثطزی ٦طزٴ ٖٯٹٰ اٶؿبٶی ثپطزاظز.
 -1-3اّویت ٍ ضزٍرت پضٍّؼ
اٲطٸظٺ زض ٖطنٻ ٶٹیٵ خٽبٶی ،اؾبؼ ثطٸت ٸ ا٢تساض ٦كٹضټب ٲجتٷی ثط زاٶف اؾت .زض ؾٷس
چكٱ اٶساظ ٸ ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ چٽبضٰ ٸ پٷدٱ ٸ قكٱ تٹؾٗٻ ٶٓبٰ خٳٽٹضی اؾالٲی ٶیع زاٶف
ثٷیبٶی ،ظیط ثٷب ٞطو قسٺ اؾت  .پبض٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی ثٻ ٖٷٹاٴ ی٧ی اظ ٶٽبزټبی اختٳبٖی ٸ
حٯ٣ٻ ای اظ ظٶدیطٺ تٹؾٗٻ ا٢تهبزی ثب ټس ٜاٞعایف ٶٹآٸضی ٞٷبٸضاٶٻ ،تٹؾٗٻ ا٢تهبزی ٸ اقتٛب٬
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ظایی ٲترههبٴ ٸ نبحت ٶٓطاٴ اٶسیكٻ ثٻ ٸخٹز آٲسٺ اؾت٦$طیٳیبٴ  .#1390،زاٶك٫بٺټب ٦ٻ
ی٧ی اظ ٪ؿتطزٺتطیٵ ٶٽبزټبی اختٳبٖی ضؾٳی ټؿتٷس ،زاضای ظٲیٷٻټبی ثؿیبض ٲٷبؾجی خٽت
ضقس ٸ تٹؾٗٻ ثٷ٫بٺټبی زاٶف ٸ ٞٷبٸضی ٸ ٦بضثطزی ؾبظی ٖٯٹٰ ثبالذم ٖٯٹٰ اٶؿبٶی ٲیثبقس
.قٹاټس حب٦ی اظ آٴ اؾت ٦ٻ ٲطا٦ع ضقس ٸ پبض٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی زض تح ١٣ضؾبٮت ذٹز زض
حٹظٺ زاٶف ٶطٰ ٖ $ٯٹٰ اٶؿبٶی  #چٷساٴ ٲٹٖ ١ٞٳ٭ ٶ٧طزٺ اؾت .ثٷبثطایٵ پػٸټف حبيط اظ زٸ
خٷجٻ تئٹضی ٥ٸ ٦بضثطزی حبئع اټٳیت اؾت:
اظ ثٗس تئٹضی ٥ٲیتٹاٴ ثٻ ایٵ ٲٹاضز اقبضٺ ٶٳٹز :ثط اؾبؼ ؾٷس چكٱ اٶساظ  20ؾبٮٻ،
خٳٽٹضی اؾالٲی زض ؾب ،1404 ٬ایطاٴ ثبیؿتی ثٻ خبی٫بٺ اٸ ٬ا٢تهبزیٖ ،ٯٳی ٸ ٞٷبٸضی زض
ؾُح ٲٷُ٣ٻ ثطؾس .ثطای زؾتیبثی ثٻ ایٵ ټسٖ ،ٜٳٯ٧طز ټٳٻ ثرفټبی حٹظٺ ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی اظ
خٳٯٻ ٲطا٦ع ضقس ٸ پبض٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی ثبیس ثٻ َٹض ٲؿتٳط ٲٹضز ثطضؾی ٸ ٲُبٮٗٻ ٢طاض
٪یطز  $ٲٽسٸی  ،ثیبتی ٸ ضاؾتی ثطظ٦ی  .#1387،ټس ٜٲص٦ٹض زض نٹضتی تح ١٣ٲییبثس ٦ٻ
زاٶك٫بٺ – حٹظٺ ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی – ٢بزض ثبقس ٦ٻ ثب نٷٗت ٸ زٸٮت تٗبٲالت ٲت٣بث٭ ٸ اثطثركی ضا
پی ضیعی ٶٳبیس اٲب ٲُبٮٗبت ٶكبٴ ٲیزټسثب نط ٜټعیٷٻټبی ٢بث٭ تٹخٻی ٦ٻ اٶدبٰ قسٺ اؾت،
ټٷٹظ ٶتٹاٶؿتٻایٱ ثٻ ؾُح ٢بث٭ ٢جٹٮی اظ زؾتبٸضزټبی ٲُٯٹة زض حٹظٺټبیی اظ زاٶف  ،ٶٓیط
زاٶف ٶطٰ ٖ $ٯٹٰ اٶؿبٶی  #زؾت یبثیٱ ٸ اظ ْٽٹض پبض٤ټب ٸ ٲطا٦ع ضقس زض ایطاٴ ٲست چٷساٶی
ٶٳی٪صضز ٸ ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ ،ٲُبٮٗبت ذبل ٲٹضزی زض ایٵ ظٲیٷٻ زض ایطاٴ ثؿیبض اٶس ٤ٸ ٖٳسٺ
ٲ٣بالت ٲٷتكط قسٺ ٶیع ثطضؾی ازثیبت ٸ ٶ٣٭ تدطثٻ ټبی ؾبیط ٦كٹضټبؾت.
اظ ٮحبِ ثٗس ٦بضثطزی ٲیتٹاٴ ثٻ ایٵ ٲٹاضز اقبضٺ ٶٳٹز :ٲُبٮٗبت اٶدبٰ قسٺ ٶكبٴ ٲیزټس
٦ٻ ایدبز ٲطا٦ع ضقس ٸپبض٤ټبی ٖٯٱ ٸٞٷبٸضی زض ؾب٬ټبی اذیط ٲٹخت ٪ؿتطـ ٞطټٷ ٩تح٣ی١
ٸتٹؾٗٻ ٸ ضقس ٸتٹؾٗٻ ،ت٧ٷٹٮٹغی٧ی ٸا٢تهبزی ٦كٹضټبی تٹؾٗٻ یبٞتٻ ٸ ثطذی ٦كٹضټبی
زضحب ٬تٹؾٗٻ قسٺ اؾت .ثٷبثطایٵ ایدبز ٲطا٦ع ضقس ٸ پبض٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی ثٻ نٹضت ی٥
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اٮعاٰ زضاٲط تٹؾٗٻ اؾت ٸ ٲُبٮٗٻ تُجی٣ی تدبضة ٦كٹضټبی ٲرتٯ ٝخٽبٴ زض ت٣ٹیت ،تٹؾٗٻ ٸ
ٲسیطیت نحیح پبض٦ٽبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی زض ٦كٹض ،ثٻ ٲٷٓٹض ٪ؿتطـ تح٣ی٣بت ٦بضثطزی ٸ
تٹؾٗٻ ت٧ٷٹٮٹغی٧ی ٸ ا٢تهبزی ٲٟیس ذٹاټس ثٹز .ٸ ثٽطٺ ٲٷسی ٦كٹضټبی تٹؾٗٻ یبٞتٻ اظ یبٞتٻ-
ټبی ٖٯٹٰ اٶؿبٶی زض ذٹض تٹخٻ اؾت .ٮصا اظ ٸیػ٪یټبی ٲٷحهط ثٻ ٞطز ایٵ پػٸټف ایٵ اؾت ٦ٻ
ثیٵ زٸحٹظٺ ی  ،ٲطا٦ع ضقس ٸ پبض٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی  $ثب ضٸی٧طز ٖٳٯی  #ٸ ٖٯٹٰ اٶؿبٶی  $ثب
ضٸی٧طز ٶٓطی  #اضتجبٌ حبن٭ ٶٳبیس.
ثٷبثطایٵ ٶتبیح پػٸټف حبيط ٲیتٹاٶس ،ثب ثطضؾی چبٮفټبی ٲٹخٹز زض ذهٹل ٲٟٛٹ ٬ٲبٶسٴ
ٖٯٹٰ اٶؿبٶی زض ٲطا٦ع ضقس ٸ پبض٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی پٯی ثطای ا٢ساٰ ٸ ٖٳ٭ ٲٷبؾت زض ایٵ
ظٲیٷٻ ٞطاټٱ ؾبظز .ٮ٧ٵ تب٦ٷٹٴ ٦ٳتط پػٸټكی ثٻ ایٵ ٲٽٱ پطزاذتٻ اؾت.
 -1-4اّذاف پضٍّؼ
ّ -1-4-1ذف ولی :
قٷبؾبیی ٶ٣ف ٲطا٦ع ضقس ٸ پبض٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی زض٦بضثطزی ٦طزٴ ٖٯٹٰ اٶؿبٶی
 -1-4-2اّذاف خشئی :
 تجییٵ ؾیبؾت ٪صاضیټبی ٲٹخٹز زض حٹظٺ ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی اظ َطی ١تحٯی٭ اؾٷبز ثبالزؾتی تجییٵ ٖٹاٲ٭ پیكجطٶسٺ زض ٦بضثطزی ٦طزٴ ٖٯٹٰ اٶؿبٶی تٹؾٍ ٲطا٦ع ضقس ٸ پبض٤ټبی ٖٯٱ ٸٞٷبٸضی
 تججیٵ ٖٹاٲ٭ ثبظزاضٶسٺ ٲٹخٹز زض ٲطا٦ع ضقس ٸ پبض ٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی زض ٦بضثطزی ٦طزٴٖٯٹٰ اٶؿبٶی
 تجییٵ زیس٪بٺ ٲسیطاٴ ٲطا٦ع ضقس ٸ ٲسیطاٴ پبض٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی زض ٦بضثطزی ٦طزٴ ٖٯٹٰاٶؿبٶی
6

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

 -1-5عَال ّبی پضٍّؼ
 -1-5-1عَال افلی:
آیب ٲطا٦ع ضقس ٸ پبض ٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی زض ٦بضثطزی ٦طزٴ ٖٯٹٰ اٶؿبٶی ٶ٣ف زاضٶس؟
 -1-5-2عَاالت فزػی:
 آیب ٲیبٴ قیٹٺ ؾیبؾت ٪صاضیټبی اٶدبٰ قسٺ ثب پیبٲسټبی حٹظٺی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی اضتجبٌٲٗٷبزاضی ٸخٹز زاضز؟
 ٖٹاٲ٭ پیف ثطٶسٺ ٲٹخٹز زض ٲطا٦ع ضقس ٸ پبض ٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی زض ٦بضثطزی ٦طزٴ ٖٯٹٰاٶؿبٶی ٦ساٰ اٶس؟
 ٖٹاٲ٭ ثبظزاضٶسٺ ٲٹخٹز زض ٲطا٦ع ضقس ٸ پبض ٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی زض ٦بضثطزی ٦طزٴ ٖٯٹٰاٶؿبٶی ٦ساٰ اٶس؟
 آیب زیس٪بٺ ٲسیطاٴ ٲطا٦ع ضقس ٸ ٲسیطاٴ پبض٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی زض ٦بضثطزی ٦طزٴ ٖٯٹٰاٶؿبٶی ٲتٟبٸت اؾت؟
 -1-6تؼزیف افغالح ّبی پضٍّؼ
 -1-6-1تؼبریف هفَْهی
هزاوش رؽذ :ٲطا٦ع ضقس ،ٲحیٍ ټبی حٟبْت قسٺای ټؿتٷس ٦ٻ قط٦تټبی ٦ٹچ ٥اظ
َطی ١آٴټب ٲی تٹاٶٷس ثٻ ٲٷبثٕ زؾت پیسا ٦ٷٷس ،زاٶف ضا ثٻ اقتطا ٤ث٫صاضٶس ٸ قج٧ٻټبی
ټٳ٧بضی ثب ؾبیط ٦بضآٞطیٷبٴ ایدبز ٦ٷٷس$ٲبضٮٹ ٸٲب٦بزاٰ.#2008،1
پبرن ّبی ػلن ٍ فٌبٍری :ؾبظٲبٶی اؾت ٦ٻ ثٻ ٸؾیٯٻ ٲترههبٴ حطٞٻای ازاضٺ ٲیقٹز
ٸ ټس ٜانٯی آٴ اٞعایف ثطٸت خبٲٗٻ اظ َطی ١تكٹی ١ٸ اضت٣بء ٞطټٷ ٩ٶٹآٸضی ٸ اٞعایف
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تٹاٴ ض٢بثت زض ٲیبٴ قط٦تټب ٸ ٲؤؾؿبتی اؾت ٦ٻ ٲت٧ی ثط ٖٯٱ ٸ زاٶف زض ٲحیٍ پبض٤
ٗٞبٮیت ٲی٦ٷٷس$ٸظاضت ٖٯٹٰ  ،تح٣ی٣بت ٸ ٞٷبٸضی.#1389،
وبرثزدی وزدى ػلن :ضاثطت زا٦،٬بضثطزی ٦طزٴ ٖٯٱ ضا ایٷ٫ٹٶٻ تٗطی ٝٲی٦ٷسٖ" :ٯٳی
٦ٻ ٚبیت ٖٳٯی ذبل زاقتٻ ثبقس ٸ یبٞتٻټبی آٴ ثتٹاٶس ثٻ َٹض ٲؿت٣یٱ ٸ زض ٖٳ٭ ٲثٳط ثٳط
ٸا ٕ٢قٹز$زا ٬ٸ ثطی٧ٷط.#1392،1
ػلَم اًغبًی :غٸٮیٵ ٞطٸٶس زض تٗطیٖ ٝٯٹٰ اٶؿبٶی ٲیٶٹیؿسٖ" :ٯٹٰ اٶؿبٶی ثٻ ٲٗبضٞی
اَال ٠ٲیقٹز ٦ٻ ٲٹيٹٔ تح٣ی ١آٴټب ٗٞبٮیتټبی ٲرتٯ ٝثكط اؾت ،یٗٷی ٗٞبٮیتټبیی ٦ٻ
ٲتًٳٵ ضٸاثٍ اٞطاز ثكط ثب ی٧سی٫ط ٸ ضٸاثٍ ایٵ اٞطاز ثب اقیب ٸ ٶیع آثبض ٸ ٶٽبزټب ٸ ٲٷبؾجبت
ٶبقی اظ ایٷٽبؾت " (ٞطٸٶس.#1385، 2

 -1-6-2تؼبریف ػولیبتی
هزاوش رؽذ :ٲٷٓٹض اظ ٲطا٦ع ضقس زض ایٵ پػٸټف٦ ،ٯیٻ ٲطا٦ع ضقس زاٶك٫بټی قٽط تٽطاٴ
ٸاثؿتٻ ثٻ ٸظاضت ٖٯٹٰ ،تح٣ی٣بت ٸ ٞٷبٸضی اؾت ٦ٻ ثٻ حٳبیت اظ ٦بضآٞطیٷبٴ یب قط٦تټبی
٦بضآٞطیٵ ٲی پطزاظز .ٲطا٦ع ضقس ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ایٵ پػٸټف قبٲ٭ #1 :ٲط٦ع ضقس زاٶك٫بٺ اٮعټطا
 #2ٲط٦ع ضقس زاٶك٫بٺ تٽطاٴ  #3ٲط٦ع ضقس زاٶك٫بٺ ٖالٲٻ  #4ٲط٦ع ضقس زاٶك٫بٺ قٽیس ثٽكتی
 #5ٲط٦ع ضقس زاٶك٫بٺ تطثیت ٲسضؼ  #6ٲط٦ع ضقس زاٶك٫بٺ اٲبٰ حؿیٵ #7 #ٔ$ٲط٦ع ضقس
زاٶك٫بٺ ٖٯٱ ٸ نٷٗت #8ٲط٦ع ضقس زاٶك٫بٺ ذٹاخٻ ٶهیط  #9ٲط٦ع ضقس زاٶك٫بٺ قبټس ٲیثبقس.
پبرنّبی ػلن ٍفٌبٍری :ٲٷٓٹض اظ پبض٤ټبی ٖٯٱ ٸ ٞٷبٸضی زض ایٵ ٲُبٮٗٻ٦ ،ٯیٻ پبض٤ټبی
ٖٯٳی ،تح٣ی٣بتی ٸ ٞٷبٸضی زاٶك٫بټی قٽط تٽطاٴ ٸاثؿتٻ ثٻ ٸظاضت ٖٯٹٰ ،تح٣ی٣بت ٸ ٞٷبٸضی
Dull& Brinks
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