
اه هدکشناد مرتحم  ياسؤر 

مارتحا مالس و  اب 

نیا هب  ناتسلگ  هناماس  زا  تاعالطا  لاقتنا  لیدبت و  نینچمه  فدس و  هناماس  یشزومآ  شخب  رارقتـسا  دنیآرف  زا  ماگ  نیلوا  دناسر  یم عالطا  هب 

روظنم نیا  يارب  .میراد  زاین  اه  هدکـشناد یـشزومآ  روما  یلوتم  ناراکمه  شزومآ  تارییغت و  یجنـسرابتعا  هب  دعب  ماگ  رد  .تسا  هدش  ماجنا  هناماس 

دابآ تکوش سیدرپ  رد  روضح  اب  هدید و  شزومآ  هناماس  زا  هدافتسا  صوصخ  رد  هدش ، يدنبنامز  همانرب  کی  یط  دیاب  اه  هدکشناد شزومآ  ناراکمه 

یشزومآ هسلج  روظنم  نیا  يارب  .دنیامن  مادقا  تاعالطا  یجنسرابتعا  هدش و  ماجنا  تارییغت  یسررب  هب  تبـسن  اه ) هدکشناد یلیطعت  هب  هجوت  اب  )

هقبط رد  عقاو  هرامش 1  یناسر  عالطا زکرم  نلاس  لحم  رد  حبـص  تعاس 9  دادرم  هبنشود 7  زور  رد  ور  شیپ  تامادـقا  يارب 

هناـماس هب  لاـقتنا  يرجم  تکرـش   ) رـصاعم نازادرپ  هداد تکرـش  طـسوت  رود  هار  زا  شزومآ  تروـصب  هاگـشناد  يزکرم  هناـخباتک  موس 

.دنشاب  هتشاد  روضح  هسلج  نیا  رد  هدکشناد  شزومآ  ناسانشراک  زا  رفن  ود  لقادح  دییامرف  ررقم  ًافطل  .دش  دهاوخ  رازگرب  فدس )

هب تبسن  رکذلا  قوف نلاس  رد  روضح  نمض  دادرم  تیاغل 16  ینامز 8  هزاب  رد  دیاب  اه  هدکـشناد شزومآ  مرتحم  ناراکمه  تسا  رکذ  هب  مزال 

صوصخ نیا  رد  تسا  دنمـشهاوخ  .دـنیامن  مادـقا  تریاغم  دراوم  شرازگ  دـعب و  لاسمین  سورد  نایوجـشناد و  تاعالطا  لیدبت  تحص  یـسررب 

.دییامرف  رداص  ار  هاگشناد  یشزومآ  تیریدم  هب  يدنب  نامز نیا  شرازگ  ناسانشراک و  روضح  يدنب  نامز یگنهامه و  يارب  مزال  تاروتسد 

زا هاگشناد و  یشزومآ  تیریدم  تیاس  بو زا  لیاف  نیا  .دوش  یم لاسرا  شزومآ  تارادا  ناراکمه  يارب  لاسرا  تهج  طبترم  یشزومآ  لیاف  تسویپ  هب 

ناراکمه یلاعترضح و  يراکمه  زا  شیپاشیپ  .تسا  سرتسد  رد  زین  فدس ) هب  ناتـسلگ  هناماس  زا  لاقتنا  يونم   ) هحفـص يالاب  ياهونم  قیرط 

.دوش یم يرازگساپس  شزومآ  تارادا  مرتحم 
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