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چكيذُ
ثً مهؾىض ثطضؾي تحميمبت اندبم قسي زض حوىظي دزاة و مٍوبضتٌوبي ظنوسيي فطاتحيييوي زض ايوم ظميهوً
ثطضوي 88تحميك وً تب ؾبل  1387زض مطاوع دمىظقي و پػوٌكي اؾتبن تٍطان ،انفٍبن و دشضثبيدبن قطلي اندبم
قسي ثىزنس نىضت يطفت.خٍت اندبم فطاتحييل اظ چه ليؿت محمك ؾبذتًاي ووً زض ثطييطنوسي ؾوً لؿو ت
قهبؾهبمً پػوٌف ،وييبت پػوٌف و نتبيح و پيكهٍبزٌبي پػوٌف ثىز اؾتفبزي يطزيوس .چوه ليؿوت تىؾوظ زو
اضظيبة اخطا قس و نتبيح اضظيبثي ثً وؾييً ضطيت پبيبيي ثيم اضظيبثبن مىضز ثطضؾي لطاض يطفت .ضوطيت پبيوبيي
ثيم زو اضظيبة  %97ثً زؾت دمس .ثطذي اظ نتبيح ايم فطاتحييل ثً لطاض ظيط اؾت:
اغيت پػوٌف ٌبي مىضز ثطضؾي زض ايم تحميك ثط ضوي نىخىانبن و زانفدموىظان فوبزي ممغوـ زثيطؾوتبن
ثىزي و تقساز و ينيع ثط ضوي زانكگبٌيبن و زانفدمىظان زوضي ضاٌه بيي اندوبم قوسي اؾوت .حوسوز  88زضنوس
تحميمبت مىضز نؾط زض حىظي دزاة و مٍبضتٌبي ظنسيي وً زض ايم پػوٌف مىضز ثطضؾي لطاض يطفتهوس ،زض ثويم
ؾبلٌبي  80تب  87اندبم قسي زض نىضتي وً لجل اظ ؾبل ٌ 74يچ پػوٌكي زض ايم ظميهً نىضت نگطفتً اؾت.
زض ظميهً تىهيه تدعيً و تحييل زازيٌب اغيت پػوٌكگطان اظ ضوـ دظمىن  Tيطويٌبي مؿتمل ثطاي تدعيً
و تحييل زازيٌبي پػوٌف ذىز اؾتفبزي ن ىزيانس.
عجك ثطضؾيٌبي ثً ف ل دمسي اظ  88پػوٌف مىضز ثطضؾي زض حوىظي مٍوبضتٌوبي ظنوسيي و مىضوىفبت
مطثىط ثً دن  ،حسوز  86پطؾكهبمً يىنبيىن زض ظميهً مٍبضتٌبي ظنسيي تىؾظ پػوٌكگطان مىضز اؾتفبزي لوطاض
يطفتً اؾت.
اظ  88پػوٌف مىضز ثطضؾي  ،زض  72پػوٌف ،محمك زانكودىي وبضقهبؾوي اضقوس ثوىزي و  13ن ىنوً نيوع
اذتهبل ثً عطحٌبي پػوٌكي زاقتً اؾت و  3پػوٌكگط نيع ثوطاي زضيبفوت ضؾوبلً زوتوطي ترههوي ذوىز
مىضىؿ مٍبضتٌبي ظتسيي ضا انتربة وطزي ثىزنس.
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زض اضتجبط ثب محتىا ،مٍبضتٌبيي چىن ثركىزيي ،مسيطيت وؿت و وبض زض مهعل (وً زض ظمطي مٍوبضتٌوبي
ظنسيي ثىمي لطاض زاضنس) ثب و تطيم فطاواني مىاخً ٌؿتهس.
يطايف ثيف اظ حس ثً تحميمبت و ّي ،تبويس ثيف اظ حس ثط اؾتفبزي اظ پطؾكهبمً و فسم اؾتفبزي مهبؾت اظ
مهبحجً و مكبٌسي ،فسم مكبٌسي يه مغبلقً زليك تغجيمي زض ايم حىظي ،يطايف ثيف اظ حس ثط مٍبضتٌبي
ظنسيي مىضز نؾط فطٌهگ غطة و وم افتهبيي ثً مٍبضتٌبي ظنسيي متهبؾت ثب فطٌهگ ايطاني -اؾالمي ،اؾتفبزي
ٌ عمبن اظ فطضيً و ؾىال زض ثؿيبضي اظ تحميمبت ،فسم زلت زض ضوـٌبي زليك ن ىنًييطي و ثؿهسي وطزن ثً
و تطيم ن ىنً مىضز نيبظ ،ت طوع اندبم مغبلقبت ثط ضوي زانفدمىظان زثيطؾتبني و وم افتهبيي ثً زانفدمىظان
ضاٌه بيي و ثعضيؿبالن ،تىً تىً وطزن مٍبضتٌبي ظنسيي و فسم تىخً ٌ عمبن ثً مد ىفً مٍبضتٌب زض
مغبلقبت اظ خ يً نمبيم ضوـ قهبذتي و محتىايي پػوٌفٌبي اندبم قسي زض حىظي دزاة و مٍبضتٌبي
ظنسيي اؾت.
واغيٌبي وييسي :فطاتحييل ،مٍبضتٌبي ظنسيي ،دزاة ظنسيي.

هقذهِ
زض زنيبي امطوظ وً پيىؾتً پيچيسيتط ميقىز وىزوبن و نىخىانبن ثبيس ثط زانف و مٍبضتٌبي فطاواني مؿيظ ثبقهس.
يه زؾتً اظ ايم مٍبضتٌب ،مٍبضتٌبي ظنسيي ٌؿتهس وً قبمل زي مٍبضت انيي و اؾبؾي اؾت وً غبلجبً ثهىضت
خفت خفت عجمًثهسي ميقىنس و زض حميمت ثً مهعلً زو ضوي يه ؾىًانس ( .)WHO, 2000: 4ايم مٍبضتٌب
فجبضتهس اظ:
 .1ذىزديبٌي  ٌ /سلي
 ذىزديبٌي  :تىانبيي قهبذت ذىز و ديبٌي اظ ويػييٌب  ،نمبط ضقف و لسضت و ذىاؾتًٌب. ٌ سلي  :زضن قطايظ زيگطان و احتطام ثً زيسيبيٌب و تفبوتٌبي ثيم افطاز. .2اضتجبط مؤثط  /ضواثظ ثيم فطزي
 اضتجبط مؤثط  :اثطاظ دضاء  ،ذىاؾتًٌب  ،نيبظٌب و ٌيدبنٌب و زضذىاؾت و ه اظ زيگطان ثً ٌهگبم نيبظ. ضواثظ ثيم فطزي :ايدبز ضواثظ ثيم فطزي مثجت و مؤثط ثب زيگطان. .3ته يمييطي  /حل مؿبلً
 ته يمييطي  :اتربش ته ي بت مهبؾت و مؤثط زض اضتجبط ثب مؿبئل مغطح قسي. حل مؿألً  :يبفتم ضاي حل مهبؾت و مؤثط ثطاي مؿبئل و مكىالت. .4تفىط ذالق  /تفىط انتمبزي
 تفىط ذالق  :واضؾي يعيهًٌبي يىنبيىن ثطاي مىاخًٍ ثب يه مىضىؿ. تفىط انتمبزي  :تىانبيي تحييل اعالفبت و تدبضة. .5ممبثيً ثب ٌيدبنٌب  /ممبثيً ثب اؾتطؼ
 ممبثيً ثب ٌيدبنٌب  :تكريم ٌيدبن ٌب زض ذىز و زيگطان و اثطاظ واوهف متهبؾت ثب دن. -ممبثيً ثب اؾتطؼ  :قهبذت تهفٌبي يىنبيىن و دثبض دن ثط افطاز.

اٌساف خٍبني ثطنبمً دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي دن اؾت وً ٌط فطز پؽ اظ فطاييطي مٍبضتٌبي الظم زض
نٍبيت ثً تىانبييٌب و لبثييتٌبي مٍم ظيط زؾت يبثس:
 احؿبؼ مؿئىليت زض ثطاثط ذىز و زيگطان :ايم ٌسف مىخت ميقىز تب فطز زض ثطاثط ته يمٌب ،انتربةٌب وتقٍسات ذىز و ٌ چهيم زض ثطاثط مهبثـ عجيقي و انؿبني محيظ اعطاف ذىز ،احؿبؼ مؿئىليت زاقتً ثبقس وًايم
ذىز مىخت تمىيت فعت نفؽ فطز ميقىز .زض ٌ يم ظميهً زض ؾبل  1380اؾ بفييي زض پػوٌكي اثط دمىظـ
مٍبضتٌبي ظنسيي ضا زض تقبمل ثب قيىيٌبي فطظنس پطوضي ثط فعت نفؽ زانفدمىظان اؾتبن اضزثيل مىضز ثطضؾي لطاض
زاز و نتيدً يطفت وً ميبنگيم فعت نفؽ زانفدمىظاني وً زضؼ مٍبضتٌبي ظنسيي ضا يصضانسيانس ثيكتط اظ
زانفدمىظاني ثىز وً زضؼ يبز قسي ضا نگصضانسيانس.
 احتطام ثً ذىز و زيگطان :ثط اؾبؼ قهبذت ذىز و زيگطان ،زضن زيگطان و ايدبز احؿبؼ افت بز زض دنٌبنؿجت ثً ذىز ،احتطام يصاقتم ثً تفبوتٌبي فطزي و تفبوتٌبي فطٌهگي ميل ميتىانس اظ اثطات مٍبضتٌبي ظنسيي
ثبقس.
ثطلطاضي ضواثظ مهبؾت ثب زيگطانٌ :سف اظ ايدبز ايم ضفتبض زض فطز ،حفؼ زوؾتيٌبي مثجت و تىانبيي ضٌب قسن
اظ قىؿتٌب و نبوبمي ٌب و تىانبيي حل مؿبل ت دميع مهبلكبت و اذتالفبت ثسون فمت نكيهي اؾت.
تىانبيي انسيكيسن ٌ طاي ثب اؾتسالل ،تفىط انتمبزي ،اضظقيبثي انتربةٌب و ته يمييطي نحيح و مهغمي ثط
اؾبؼ دن تفىطات (وليظازي.)11 :1381 ،
ثً عىض ويي مٍبضتٌبي ظنسيي وىزوبن و نىخىانبن ضا لبزض ميؾبظز وً زانف و نگطـ و اضظـٌبي ذىز ضا
ثً ف ل زضدوضنس .ايم مٍبضتٌب ثً افطاز و ه ميوهس تب زض وضقيتٌبي يىنبيىن ثب ؾبيطيم ثً نحى مغيىة و
قبيؿتًاي اضتجبط ثطلطاض وههس تب نتبيح مثجت ثً زؾت دوضنس.

ثيبى هسئلِ
ؾالمت ضوان 2زض تقطيف ؾبظمبن ثٍساقت خٍبني 3نً تهٍب ثً مهعلً فمسان ثي بضي يب نبتىاني ثيىً ثً فهىان يىي اظ
مالنٌبي الظم ثطاي ؾالمت ف ىمياؾت .ثطاؾبؼ نؾط مترههبن ايم ؾبظمبن ( )2006ؾالمتي فجبضت اؾت اظ:
حبلت ثً-ظيؿتي فبفيي ،ذىزوبضدمسي ازضان قسي ،ذىزپيطوي ،4نالحيت ،واثؿتگي ثيم نؿيي 5و ذىزقىىفبيي زض
ؾغح تىانفٌبي فميي و ٌيدبني زض ميبن زيگطان (.)WHO, 2006: 2
ثطنبمً ٌبي يىنبيىني وً ثطاي زؾت يبفتم ثً ؾغحي مغيىة اظ ؾالمت ضوان فطضً قسيانس مجتهي ثط زو انل
پيكگيطي و اضتمب ٌؿتهس .ثط حؿت تقطيف ،ثً ؾيؿيً فقبليتٌبيي وً مىخت افعايف ثٍساقت ضوان و ثٍعيؿتي
يطزز" ،ثطنبمًٌبي اضتمبيي" اعالق ميقىز ٌ .چهيم ثطنبمًٌبي پيكگيطانً مقغىف ثً ضاٌجطزٌبيي ثطاي اختهبة اظ
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ثطنبمً دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي ،ثطنبمًاي پيكگيطانً و اضتمبيي اؾت وً ثب ٌسف افعايف ؾغح ؾالمت ضوان
و پيكگيطي اظ دؾيت ٌبي ضواني و اخت بفي اظ ؾىي ؾبظمبن خٍبني ثٍساقت عطاحي و تسويم قسي اؾت و ثً
تىانبيي اثطاظ ضفتبضٌبي مثجت و ؾبظـيبفتًاي اعالق ميقىز وً افطاز ضا ثطاي مىاخًٍ مؤثط ثب مغبلجبت و چبلفٌبي
ظنسيي ضوظمطي تىان هس ميؾبظنس (ٌ بن مهجـ).
ثؿيبضي اظ افطاز زض ضويبضويي ثب مؿبئل ظنسيي فبلس تىانبييٌبي الظم و اؾبؾيانس و ٌ يم امط دنبن ضا زض
مىاخًٍ ثب مؿبئل و مكىالت ظنسيي ضوظمطي و ممتضيبت دن دؾيت پصيط ن ىزي اؾت .زض غبلت ثطنبمًٌبي اضتمب و
پيكگيطي ،وىزوبن مٍ تطيم مىضىؿ فقبليت انس .اظ نؾط تبضيري  ،مساضؼ ٌ ىاضي ثط دمىظـ تحهييي وىزوبن،
تمىيت مٍبضتٌبي دنٌب زض حىظيٌبي ذىانسن  ،نىقتم ،حؿبة وطزن و نؾبيط دن مت طوع ثىزيانس .ايط چً عجك ؾهت
تهىض ثط ايم ثىزي وً وؿت مىفميتدميع ايم مٍبضتٌب تأميم وههسي دايهسي قرهي و حطفًاي نىيسثركي ثطاي
زانف دمىظان اؾت ،امب امطوظي مترههبن دمىظـ و پطوضـ زضيبفتًانس وً ذىاؾتًٌبي وهىني خبمقً نيبظمهس
مٍبضتٌبي افعوزياي زض حيغًٌبي ديبٌي ٌيدبني ،ته يمييطي ،تقبمل اخت بفي و حل تقبضو ميثبقس.
مٍبضتٌبي ظنسيي ،تىانبييٌبي ضواني و اخت بفي ثطاي ضفتبض ؾبظـ يبفتً و مىثطنس وً افطاز ضا لبزض ميؾبظنس تب ثً
يىنًاي اثطثرف تط ثً مىاخًٍ و ممبثيً ثب ممتضيبت و چبلفٌبي ظنسيي ضوظمطي ثپطزاظنس .
عجك دمبضٌبي ؾبظمبن ثٍساقت خٍبني انىاؿ دؾيتٌبي ضواني– اخت بفي زض اغيت خىامـ ثً عىض نگطان
وههسياي ضو ثً افعايف مي ثبقهس .اذتالالت ضواني  ،واثؿتگي ٌبي زاضويي ( افتيبز ) و ضفتبضٌبي ضس اخت بفي و
ثعٌىبضي ثً ويػي زض نؿل خىان ضونسي نقىزي پيسا وطزي اؾت .اظ عطفي مبٌيت مكىالت ضواني -اخت بفي ثً
يىنًاي اؾت وً ممبثيً ثب دن زض ؾغىح ثقسي مساذيً -پيكگيطي ثبنىيً و ثبلث -نً تهٍب ٌعيهًٌبي لبثل مالحؾًاي
ضا اظ نؾط نيطوي انؿبني و مؿبئل مبلي ثط خىامـ تح يل ميوهس ،ثيىً اثطثركي و وبضدمسي دن نيع ثؿيبض محسوز و
حتي زض مىاضزي نبچيع اؾت .ثً فهىان مثبل ثطضؾيٌب نكبن ميزٌهس وً ولتي يه قرم واثؿتگي زاضويي (افتيبز)
پيسا وطز ،زض ذىقجيهبنًتطيم حبلت  20تب  30زضنس مىاضز احت بل ثٍجىز وخىز زاضز و حتي زض ايم قطايظ نيع
احت بل فىز مدسز مكىل وخىز ذىاٌس زاقت (.)Goudas & Gianoudis, 2008: 6
يفتً قسي اؾت وً مىثطتطيم ثطنبمً پيكگيطي اظ مهطف زاضو و مىاز ثطنبمً دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي اؾت
( (Gorman, 2002: 11ايم ثطنبمًٌب ميتىانهس ؾبظيبضي اخت بفي وىزوبن ضا افعايف زٌهس ( Rahmati&et al5,

 ٌ .)2010: 5چهيم يعاضـ قسي اؾت وً دمىظـ مٍبضت ٌبي ظنسيي زض وبٌف نكبنگبن اذتالالت ضواني ثً ويػي
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( .)Sobhi Gharamaleki& Rajabi, 2010: 17نجحي لطاميىي و ضخجي نيع زض  2010يعاضـ وطزيانس وً دمىظـ
مٍبضتٌبي ظنسيي زض وبٌف نكبنگبن اذتالالت ضواني ثً ويػي اضغطاة ،افؿطزيي و اؾتطؼ زانفدمىظان تبثيط
يصاض اؾت.
زض ؾبل  1381ميطظازي زض تحميمي ثب فهىان "ثطضؾي فىامل مىثط زض پبييم ثىزن ؾغح مٍبضتٌبي ظنسيي
زانف دمىظان اثتسايي اظ نمغً نؾط مسيطان ،زثيطان و اوليبي زانفدمىظان اثتسايي" ثًايم نتيدً ضؾيس وً مسيطان و زثيطان
فىاميي چىن ؾغح پبييم التهبزي واخت بفي ذبنىازي ٌب ،و جىز امىبنبت ،مهبثـ و ه دمىظقي مساضؼ اثتسايي ،پبييم
ثىزن ؾغح في يو حطفً اي زثيطان ،پبييم ثىزن وضقيت مقيكتي و مؿىم زثيطان ،پبييم ثىزن ؾغح انگيعـ زثيطان،

فسم ثىبضييطي الگىٌب و ضوـٌبي مهبؾت تسضيؽ ،ضوـٌبي نبزضؾت اضظيبثي زضوؼ اثتسايي ،انفقبلي ثىزن
زانف دمىظان و ضقف ضوحيً پػوٌكگطي و تحميك زض ميبن دنٌب ،زيىتً قسن محتىاي دمىظقي زض لبلت وتبة
زضؾي و اظ عطيك ممطضات ازاضي ثً مقيم ،فسم اضتجبط ف يك ثيم ذبنً و مسضؾً و زو ظثبنً ثىزن زانفدمىظان و ثً
تجـ دن نجىز الگىي تسضيؽ مهبؾت ثطاي مهبعك زو ظثبنً ضا زض پبييم ثىزن ؾغح مٍبضتٌبي ظنسيي مىثط ميزانهس .اظ
ثطضؾي خسول تىظيـ مٍبضتٌبي ظنسيي زض زيسيبيٌبي نبحجهؾطان و نؾبمٌبي دمىظقي ميتىان ثًايم نتيدً ضؾيس
وً مٍبضت ظنسيي اضتجبط انؿبني ثب  14/29زضنس ثيف اظ ثميً مٍبضتٌب زض زيسيبيٌبي نبحجهؾطان و نؾبمٌبي
دمىظقي مغطح قسي اؾت .ثً فجبضت زيگط اظ مهبثـ يىنبيىن مىضز ثطضؾي زض ايم پػوٌف زض 10مهجـ ،اضتجبط انؿبني
ثً فهىان مٍبضت ظنسيي ثيبن قسي اؾت .پؽ اظ دن مٍبضتٌبي ضواثظ ثيم فطزي و حل مؿئيً اخت بفي ثب 11/43
زضنس زض ضزيف ثقسي لطاض زاضنس .مٍبضتٌبي ثٍساقت و ؾالمت خؿ يو ضواني ثب  10زضنس و مٍبضتٌبي
ذىزديبٌي و زاقتم ٌسف زض ظنسيي و ذالليت و تفىط انتمبزي ثب  8/57زضنس زض ضزيٌبي ثقسي لطاض زاضنس ،يقهي
فمظ زض چٍبض مىضز  ،ايم مٍبضتٌب ثً فهىان مٍبضت ظنسيي مغطح قسي اؾت .مٍبضتٌبي مكبضوت و ٌ ىبضي و
مٍبضتٌبي حطفًاي نيع زض ضزيفٌبي ثقسي لطاض زاضنس .ثً ٌطيه اظ مٍبضتٌبي ضفبيت و ثً وبضييطي نىبت اي هي،
قٍطونس خٍبني ثىزن ،ازاضي ظنسيي ،والسيم ثىزن و اؾتفبزي اظ تىهىلىغي اعالفبت نيع اظ ول زضنس فطاواني تىظيـ
مٍبضتٌب ،فمظ  2/86زضنس اذتهبل يبفتً اؾت .يقهي اظ ميعان مىاضز مىضز ثطضؾي فمظ زض  2مىضز ايم مٍبضتٌب
ثً فهىان مٍبضت ظنسيي مغطح قسيانس.
ثب تىخً ثً اٌ يت مىضىؿ و الجبل خبمقً دمىظقي نؿجت ثً يؿتطـ فطٌهگ مىاخًٍ مهغمي ثب مكىالت و نيع
ت طوع ثط مساذالت پيكگيطانً ،زض ؾبليبن اذيط پػوٌفٌبي متقسزي زض ظميهً مٍبضتٌبي ظنسيي زض ؾغىح يىنبيىن
و ثب تىيً ثط متغيطٌبي يىنبيىن اندبم يطفتً اؾت .فطاتحييل پػوٌف ٌبي اندبم قسي زض ايم حىظي وىقكي ثطاي
تحييل مدسز ايم پػوٌفٌبؾت.
زض خٍبن امطوظ ،ثيتطزيس ثٍطيمهسي اظ اعالفبت و زازيٌبي نطمافعاضي و ؾرتافعاضي يىي اظ مٍ تطيم اؾتيعامبت
ثطنبمًضيعي و ته يمؾبظي اؾت و اظ ايم ظاويً ،فطاتحييل ثً مهعلً اؾتفبزي اظ ثطديهس يبفتًٌبي پػوٌفٌبي يىنبيىن
و ثب ٌسف ثطنبمً ضيعي و ازاضي ثركي اظ خبمقً و يب تسثيط امىض زض ؾغح والن زض فطنً مغبلقبتي امطوظ خبيگبي
ويػياي ضا ثً ذىز اذتهبل زازي اؾت.
ثط ايم اؾبؼٌ ،سف ايم مغبلقً  ،اؾترطاج اعالفبت و اندبم يه فطاتحييل اظ تحميمبت اندبم قسي لجيي زض
ذهىل دزاة و مٍبضتٌبي ظنسيي اؾت تب زض ايم ضاؾتب مكرم قىز وً وسام يه اظ مٍبضتٌب و چً يطوٌي اظ
مربعجبن زض ايم لجيل پػوٌفٌب مىضز تىخً لطاض يطفتًانس.
ٌسف اظ ايم پػوٌف ،فطاتحييل پػوٌفٌبي اندبم قسي زض حيغً دزاة و مٍبضتٌبي ظنسيي و دؾيت قهبؾي
دنٌب اؾت .ثً فجبضت زيگط؛ ٌسف اظ ايم مغبلقً زؾت يبثي ثً پبؾد ؾىاالت ظيط ميثبقس:
 )1پػوٌفٌبي اندبم قسي زض حىظي دزاة و مٍبضتٌبي ظنسيي اظ لحبػ ضوـ قهبذتي زض چً وضقيتي
ٌؿتهس؟
 )2پػوٌفٌبي اندبم قسي زض حىظي دزاة و مٍبضتٌبي ظنسيي اظ لحبػ محتىايي زض چً وضقيتي ٌؿتهس؟
و  )3پػوٌفٌبي اندبم قسي زض حىظي دزاة و مٍبضتٌبي ظنسيي اظ لحبػ قىيي زض چً وضقيتي ٌؿتهس؟

رٍش ضٌبسي پژٍّص
ايم پػوٌف ثً ضوـ فطاتحييل اندبم پصيطفتً اؾت .فطاتحييل تالـ في يثً مثبثً تالـ خ قي پػوٌكگطان اؾت
وً نتبيح تحميمبت ذىز ضا ثب زيگطان قطيه ثىزي و زانف ضا ثً فهىان يه اخت بؿ 6زنجبل ميوههسٌ( .ىمم:1385 ،
.)33
تىخً ثً مغبلقبت فطاتحييل ف ستب اظ زو نبحيً نىضت ميييطز :نرؿت اضظيبثي ضوـ قهبذتي تحميمبت ثب ٌوسف
اضتمبي ؾغح مغبلقبت دتي و زوم فطاتحييل يبفتًٌبي مغبلقبت مىضزي ،ممغقي و عىلي ثب ٌسف خ وـدوضي ،توسويم و
تحييل ويي اعالفبت يه حىظي تحميمبت .ايطچً ،نتبيح مغبلقبت مىضزي تق يمپصيط ثً خبمقً ول نيؿتهس ،امب ٌط چً ثوط
تقساز مغبلقبت مىضزي زض يه حىظي افعوزي يطزز و نتبيح دنٍب ٌ سيگط ضا تأييس ن بيس ،ثوً توسضيح ظميهوً تق ويمپوصيطي
چهيم نتبيدي نيع فطاٌم ميقىز (.)Carr, 2002: 15
ثطايم اؾبؼ ثب مطوضي ثط ضويدوضزٌبي يىنبيىني وً ثً ضوـ ٌوبي ووبضثطزي فطاتحييول وخوىز زاضز اٌوساف
انيي ايم ضويدوضز چهبنچً مؤلفبن (مطتم1973،؛ نيىمم ،2000 ،نمل اظ حبت ي )1385،تهطيح وطزيانس فجبضتهس اظ :
الف) احطاظ و اثجبت دقهبيي ثب مىضىفبت انيي حىظي مىضز نؾط
ة) ن بيف تىؾقً زانف و مؿيط تحميك زض ظميهً مىضز ثطضؾي
ج) تيفيك و تيريم دنچً زض يه حىظي مغبلقبتي قهبذتً قسي اؾت
ز) قهبذت وػضاًٌٌبي يؿتطي مىضز نؾط و تق يك پيكهٍبزٌب و ضاٌىبضٌب

اثسار تحقيق
زض ايم مغبلقً ،پػوٌفٌبي اندبم قسي زض حىظي دزاة و مٍبضتٌبي ظنسيي ثطضؾي قسي و اعالفبت مىضز نيبظ
زض لبلت مىضىفي ،ضوـقهبؾي يبفتًٌب و پيكهٍبزٌب عجمًثهسي ذىاٌهس قس و مىضز تحييل و فطاتحييل لطاض ذىاٌهس
يطفت .ثط ايم اؾبؼ و اظ دندبيي وً ثطاي خ ـ دوضي زازي ٌب نيبظ ثً يه چه ليؿت ثىز ،ثسيم مهؾىض چه ليؿتي
ثط پبيً اثعاضٌبي اؾتفبزي قسي و مق ىل زض فطاتحييلٌب تهؾيم يطزيس .چه ليؿت تىؾظ زو اضظيبة اخطا قس و نتبيح
اضظيبثي ثً وؾييً ضطيت پبيبيي ثيم اضظيبثبن مىضز ثطضؾي لطاض يطفت .ضطيت پبيبيي ثيم زو اضظيبة  %97ثً زؾت
دمس.

جبهؼِ آهبری
خبمقً دمبضي ايم پػوٌف فجبضت اؾت اظ :پطوغيٌبي ميي ،ؾبظمبني و پبيبن نبمًٌبي تحهييي (زوضيٌبي وبضقهبؾي
اضقس و زوتطي ) وً ثً مىضىؿ مٍبضتٌبي ظنسيي اذتهبل يبفتًانس.
ثً مهؾىض ثطضؾي تحميمبت اندبم قسي زض حىظي دزاة و مٍبضتٌبي ظنسيي فطاتحيييي زض ايم ظميهً ثوطضوي 88
تحميك وً زض مطاوع دمىظقي و پػوٌكي اؾتبن تٍطان ،انفٍبن و دشضثبيدبن قطلي اندبم قسي ثىزنس نىضت يطفت.
. community
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ًوًَِ آهبری ٍ رٍش ًوًَِگيری
ثب تىخً ثً فهىان تحميك و اٌساف عطح ،ن ىنً دمبضي فجبضت اؾت اظ پطوغيٌبي ميي ،ؾبظمبني و پبيبن نبمًٌبي
تحهييي (زوضيٌبي وبضقهبؾي اضقس و زوتطي) وً ثً مىضىؿ مٍبضتٌبي ظنسيي اذتهبل يبفتًانس .زض ايم تحميك
اؾتبن ٌبي دشضثبيدبن قطلي ،انفٍبن و تٍطان مس نؾط ثىزنس و پػوٌفٌبي اندبم قسي مطتجظ ثب مٍبضتٌبي ظنسيي
زض ايم اؾتبنٌب مىضز ثطضؾي والـ قسنس .ايم پػوٌفٌب زض  10مطوع و يب مىؾؿً دمىظقي نگٍساضي ميقىنس .ايم
مطاوع زض تٍطان و ؾبيط قٍطٌب والـ قسيانس .الظم ثً يبزدوضي اؾت وً ت بم مطاوع و مىؾؿبت دمىظـ فبلي اؾتبن
دشضثبيدبن قطلي نيع تىؾظ محممبن مىضز ثطضؾي لطاض يطفت ولي تحميمي وً ثب اٌساف ايم پػوٌف ٌ رىاني زاقتً
ثبقس يبفت نكس.

ضيَُ تجسيِ ٍ تحليل دادُّب
زض ؾغح و ّي ،پؽ اظ دن وً پػوٌفٌبي مىضز نؾط قهبؾبيي قسنس ،اظ دمبض تىنيفي – فطاواني و زضنس  -ثطاي
تحييل زازيٌب اؾتفبزي قس و زض ؾغح ويفي زازيٌبي الظم ثب اؾتفبزي اظ يطويثهسي تحميمبت اندبم قسي ثب تىهيهٌبي
تحييل ممىالت مىضز تحييل لطاض يطفتهس.

يبفتِّب
ثب تىخً ثً اٌ يت دمىظـ و يبزييطي مٍبضتٌبي ظنسيي ثطاي افطاز خبمقً ،پػوٌفٌبي نىضت يطفتً زض ايم
حىظي ،اظ تىظيـ مهبؾت مىضىفبت مىضز نيبظ ثطاي پػوٌف ،ثطذىضزاض نيؿتهس .ثً عىض ويي  88پػوٌف زض ايم حىظي
مىضز ثطضؾي لطاض يطفت وً ٌط يه ثؿتً ثً ٌسف ذىز ثط ضوي يه خهجً يب خهجًٌبي يىنبيىني اظ مىضىؿ
مٍبضتٌبي ظنسيي مغبلقً وطزي انس .زض ظيط ثً ثطضؾي اخعاي يىنبيىن ٌط يه اظ تحميمبت مىضز نؾط زض ايم پػوٌف
پطزاذتً ميقىز .ايم اخعا زض ؾً يطوي اضائً مييطزنس:
الف) رٍش ضٌبسي پژٍّصّبی هَرد ثررسي در حيطِ هْبرتّبی زًذگي
زض ايم لؿ ت پػوٌفٌبي اندبم قسي زض حيغً مٍبضتٌبي ظنسيي اظ لحبػ ضوـ قهبؾي مىضز ثطضؾي لطاض
يطفتًانس.
جذٍل  -1تَزيغ فراٍاًي پژٍّصّبی اًجبم ضذُ در حَزُ هْبرتّبی زًذگي ثِ تفكيک ًَع پژٍّص

ًَع پژٍّص

فراٍاًي

درصذ

تجرثي ٍ ًيوِ تجرثي

53

60/22

تَصيفي

31

35/25

تَسؼِای

1

1/13

تحليل هحتَا

3

3/4

جوغ

88

100

نتبيح مهسضج زض خسول  1نكبن مي زٌس وً اغيت تحميك ٌبي ثً ف ل دمسي زض حىظي مٍبضتٌبي ظنسيي اظ
نؾط نىؿ تحميك ،ثً قىل تدطثي يب ني ً تدطثي اندبم قسيانس .حسوز  35زضنس اظ ايم پػوٌف ٌب نيع ثً نىضت
تىنيفي ثً اخطا زض دمسيانس.
جذٍل  -2تَزيغ فراٍاًي دادُّبی ثِ دست آهذُ از پژٍّصّبيي كِ هَرد ثررسي ٍاقغ ضذُاًذ ثر حست تبييذ يب
رد فرضيِ

ٍضؼيت فرضيِ

فراٍاًي

درصذ فراٍاًي

درصذ فراٍاًي تراكوي

تبييذ

39

55/7

55/7

رد

5

7/1

62/8

تبييذ ٍ رد

26

37/2

100

جوغ

70

100

100

خسول  2ثً مب نكبن ميزٌس وً اظ ميبن  88پػوٌف مىضز ثطضؾي زض ظميهً مٍبضتٌبي ظنسيي  70پػوٌف زض
وبض ذىز اظ فطضيً اؾتفبزي ن ىزيانس وً اظ دن ميبن تهٍب زض  39پػوٌف ت بم فطضيًٌبي محمك تبييس قسي اؾت و زض
 5مىضز اظ دنٌب نيع ٌيچ فطضيًاي ثً تبييس نطؾيسي اؾت  .ثميً پػوٌفٌب نيع تقسازي اظ فطضيًٌبي ذىز ضا تبييس و
تقسازي ضا نيع ضز وطزي انس .ثطذي اظ پػوٌكگطان نيع زض پػوٌف ذىز ٌم اظ فطضيً و ٌم اظ ؾئىال اؾتفبزي وطزي
ثىزنس.
جذٍل  -3تَزيغ فراٍاًي دادُّبی ثِ دست آهذُ از پژٍّصّبيي كِ هَرد ثررسي ٍاقغ ضذُاًذ ثر حست رٍش
ًوًَِگيری آًْب

ًَع رٍش

فراٍاًي

درصذ فراٍاًي

درصذ فراٍاًي تراكوي

تصبدفي

41

45/05

45/05

سيستوبتيک

5

5/49

50/54

طجقِای

7

7/7

58/24

خَضِای

23

25/3

83/54

چٌذ هرحلِای

11

12/08

95/62

توبم ضوبری

4

4/38

100

جوغ

91

100

100

نتبيح خسول  3نكبن ميزٌس وً ضوـ ن ىنًييطي زض ثيكتط تحميكٌبي ثطضؾي قسي زض ظميهً مٍبضتٌبي
ظنسيي اظ نىؿ ن ىنًييطي تهبزفي و ن ىنًييطي ذىقًاي ثىزي اؾت و تقساز و ي اظ محمميم ول خبمقً دمبضي
ذىز ضا مىضز ثطضؾي لطاض زازيانس .الجتً ثطذي اظ محمميم نيع زض پػوٌف ذىز اظ  2ضوـ ن ىنًييطي ثطاي
نتيدًييطي ثٍتط اظ زازيٌبي ذىز اؾتفبزي ن ىزيانس وً تقساز دنٌب ثؿيبض وم ثىزي اؾت .
جذٍل  -4تَزيغ حجن ًوًَِ تحقيقّبی تجرثي ٍ ًيوِ تجرثي اًجبم ضذُ در حَزُ آداة ٍ هْبرتّبی زًذگي

تؼذاد ًوًَِ

فراٍاًي

درصذ فراٍاًي

درصذ فراٍاًي تراكوي

1-100

42

79/24

79/24

101-200

5

9/43

88/67

201-500

6

11/33

100

 ٍ 501ثيطتر

0

0

100

ًبهطخص

0

0

100

جوغ

53

100

100

خسول  4نيع نكبن ميزٌس وً زض تحميك ٌبي تدطثي و ني ً تدطثي اندبم قسي زض حيغً مىضز ثحث ثيكتط
محمميم اظ ن ىنًاي زض حسوز  1تب  100اؾتفبزي وطزيانس.
زض حىظي تحميكٌبي تىؾقًاي نيع  ،يه مىضز زض حيغً مٍبضتٌبي ظنسيي وبض قسي اؾت وً حدم ن ىنً دن
حسوز  300زانفدمىظ ثىزي اؾت .پػوٌفٌبي اظ نىؿ تحييل محتىا نيع  3مىضز اظ پػوٌفٌبي مىضز نؾط ضا زض ثط
يطفتًانس وً زو مىضز اظ دنٍب ت بم خبمقً دمبضي ذى ز ضا مىضز ثطضؾي لطاض زازي ثىزنس و تقساز ن ىنً ذىز ضا افالم
نىطزي ثىزنس و پػوٌف ؾىم نيع حدم ن ىنًاي ثيف اظ  500نفط زاقتً اؾت .
جذٍل  -5تَزيغ فراٍاًي پژٍّصّبی اًجبم ضذُ در حَزُ هْبرتّبی زًذگي ثرحست تكٌيک جوغ آٍری اطالػبت

ًَع رٍش

فراٍاًي

درصذ فراٍاًي

درصذ فراٍاًي تراكوي

هطبّذُ

12

11/53

11/53

هصبحجِ

11

10/6

22/13

پرسطٌبهِ

77

74/03

96/16

هٌبثغ ٍ هستٌذات

4

3/84

100

104

جوغ

100

100

ثط عجك زازيٌبي ثً زؾت دمسي اظ خسول  5ثيكتط محمميم فقبل زض ظميهً مىضىؿ مٍبضتٌبي ظنسيي زض
پػوٌف ذىز اظ پطؾكهبمً اؾتفبزي وطزيانس و تقساز و ييقهي حسوز  3/84زضنس اظ دنٌب تهٍب اظ مهبثـ و مؿتهسات
مىخىز زض ايم ظميهً اؾتفبزي ن ىزي انس .الجتً تقسازي اظ محمميم نيع ثطاي ثً زؾت دوضزن نتبيح ثٍتط اظ زو يب چهس
ضوـ زض خ ـ دوضي اعالفبت ذىز اؾتفبزي وطزيانس.

جذٍل  -6تَزيغ فراٍاًي پژٍّصّبی اًجبم ضذُ در حَزُ هْبرتّبی زًذگي ثرحست
تكٌيک تجسيِ ٍ تحليل اطالػبت

ًَع رٍش

فراٍاًي

درصذ فراٍاًي

دظمىن  tيطويٌبي مؿتمل

28

23/14

دظمىن  tيطويٌبي واثؿتً

8

6/6

ضطيت ٌ جؿتگي اؾپيطمم

2

1/65

ضطيت ٌ جؿتگي پيطؾىن

8

6/6

دظمىن تحييل وىواضيبنؽ

18

14/8

دظمىن تحييل واضيبنؽ

24

19/8

تحييل ضيطؾيىن چهس متغيطي

8

6/6

دظمىن قفً

5

4/3

دظمىن فطيسمم

2

1/65

دظمىن LSD

2

1/65

دظمىن مطثـ وبي

2

1/65

دظمىن تىوي

3

2/4

دظمىن مم ويتهي

1

0/81

دظمىن فبي وطامط

1

0/81

5

4/3

دظمىن نؿجت F

1

0/81

دظمىن وبل ىيطاف-اؾ يطنف

1

0/81

دظمىن وييىبوؿىن

1

0/81

دظمىن لىيم

1

0/81

دظمىن

MANOVA

خ ـ ول

100

121

زازيٌبي خسول  6نكبن ميزٌس وً ضوـ دظمىن  Tيطويٌبي مؿتمل ،ضوـ غبلت مىضز اؾتفبزي پػوٌكگطان
ايم حيغً ثطاي تدعيً و تحييل اعالفبت ذىز ثىزي اؾت و ثقس اظ دن محمميم ثيكتط اظ ضوـ تحييل واضيبنؽ ثطاي ايم
وبض اؾتفبزي ن ىزيانس .الجتً ثقضي اظ پػوٌكگطان نيع اظ زو يب چهس ضوـ ثطاي تدعيً و تحييل زازيٌبي ذىز ثٍطي يطفتًانس.
جذٍل  -7تَزيغ فراٍاًي دادُّب ثر حست ارايِ پبيبيي ٍ اػتجبر پرسطٌبهِّب

ويػيي ضوانؿهدي

زاضز

نساضز

ضوايي

66

20

پبيبيي

75

11

خ ـ

141

31

زازيٌب زض خسول  7حبوي اظ دنهس وً  66پطؾكهبمً اؾتفبزي قسي زض ت بم پػوٌفٌبي ثً ف ل دمسي زض حىظي
مٍبضتٌبي ظنسيي اظ ضوايي الظم ثطذىضزاض ثىزيانس و  20پطؾكهبمً نيع ضوايي الظم ثطاي اؾتفبزي ثط ضوي يطوي مىضز
دظمىن ضا نساقتًانس  ٌ .چهيم  75پطؾكهبمً مىضز اؾتفبزي پبيبيي الظم ضا زاقتً و  31پطؾكهبمً پبيبيي الظم ثطاي اندبم
پػوٌف ضا نساقتً انس .الظم ثً يبزدوضي اؾت وً ثطذي اظ پػوٌكگطان زض پػوٌف ذىز اظ زو يب چهس پطؾكهبمً خٍت
خ ـدوضي اعالفبت ذىز ثٍطي يطفتًانس.
جذٍل  -8تَزيغ فراٍاًي دادُّب ثر حست ًَع پبيبيي گسارش ضذُ در طرح پژٍّص

ًَع پبيبيي

فراٍاًي

درصذ فراٍاًي

دلفبي وطونجبخ

37

43/03

ثيم اضظيبثبن

14

16/27

ثبظدظمبيي

16

18/6

زو ني ً وطزن

8

9/3

نساضز

11

12/8

خ ـ

86

100

خسول  8نكبن ميزٌس وً اظ  86پطؾكهبمً مىضز اؾتفبزي زض تحميوكٌوبي اندوبم قوسي زض حيغوً مٍوبضتٌوبي
ظنسيي  37مىضز پبيبيي ذىز ضا ثب تىخً ثً ضوـ دلفبي وطونجبخ ثً زؾت دوضزيانوس و تهٍوب  8پطؾكوهبمً اظ ضوـ زو
ني ً وطزن ثطاي ثً زؾت دوضزن پبيبيي الظم اؾتفبزي ن ىزيانس  .الجتً تقسازي اظ پطؾكوهبمًٌوبي موىضز اؾوتفبزي نيوع اظ
ضوـٌبي ثبظ دظمبيي و ثيم اضظيبثبن اؾتفبزي ن ىزي انس  .الظم ثً يبزدوضي اؾت وً ثطذي پطؾكهبمًٌب نيع اظ زو يب چهس
ضوـ پبيبيي ثطذىضزاض ثىزيانس.
جذٍل  -9تَزيغ فراٍاًي دادُّب ثر حست ًَع رٍايي گسارش ضذُ در طرح پژٍّص

ًَع رٍايي

فراٍاًي

درصذ فراٍاًي

هحتَايي

15

17/45

صَری

9

10/46

تحليل ػبهلي/سبزُ

27

31/39

ًظر هتخصصبى

15

17/45

ًذارد

20

23/25

جوغ

86

100

زض ظميهً ضوايي پطؾكهبمًٌب نيع زازيٌبي خسول  9نكبن ميزٌس وً ثيكتط پطؾكهبمًٌب اظ ضوايي ؾبظي يب
تحييل فبميي ثطذىضزاض ثىزيانس و يطايف ثً اؾتفبزي اظ ضوايي محتىايي و نؾط مترههبن زض پطؾكهبمًٌب ثً يه
انساظي ثىزي اؾت .الجتً تقساز و ينيع اظ ضوايي نىضي ثٍطي ثطزيانس .زض ايم خب نيع مبنهس اؾتفبزي اظ پبيبيي ،الظم ثً
يبزدوضي اؾت وً ثطذي پطؾكهبمًٌب اظ زو يب چهس ضوايي ثطذىضزاض ثىزيانس.
ة) تقسينثٌذی پژٍّصّبی هَرد ثررسي در حيطِ هْبرتّبی زًذگي ثرحست هحتَايي:
زض ايم لؿ ت ثً ثطضؾي  88پػوٌف اندبم قسي اظ لحبػ مجبني نؾطي ،نتبيح ،ضاٌىبضٌب و لي طو ضقتًاي دنٌب
پطزاذتً ميقىز:
جذٍل  -10تَزيغ فراٍاًي پژٍّصّبی اًجبم ضذُ در حيطِ هْبرتّبی زًذگي ثِ تفكيک قلورٍ رضتِای

قلورٍ رضتِای

فراٍاًي

درصذ

رٍاى ضٌبسي

39

45/05

ػلَم ترثيتي

29

35/1

پسضكي

7

5/4

طرح پژٍّطي

13

14/2

جوغ

88

100

زازيٌبي خسول  10نكبن ميزٌس وً اغيت پػوٌفٌبي مىضز ثطضؾي لطاض يطفتً زض ايم تحميك زض لي طو
ضوانكهبؾي ثىزي و فمظ  5/4زضنس اظ دنٌب زض لي طو پعقىي اندبم قسيانس.
جذٍل  -11تَزيغ فراٍاًي پژٍّصّبی اًجبم ضذُ در حيطِ هْبرتّبی زًذگي ثِ تفكيک هقطغ تحصيلي پژٍّطگراى

هقطغ تحصيلي

فراٍاًي

درصذ فراٍاًي

درصذ فراٍاًي تراكوي

كبرضٌبسي ارضذ

72

81/82

81/82

دكتری تخصصي

3

3/4

85/22

طرح پژٍّطي

13

14/78

100

جوغ

88

100

100

نتبيح مهسضج زض خسول  11نكبن مي زٌس وً ثيكتط محمميم ثطاي زضيبفت مسضن وبضقهبؾي اضقس ثً اندبم
پػوٌف زض ايم ظميهً مجبزضت وضظيسيانس و تقساز و ي اظ پػوٌكگطان يقهي حسوز  3/4زضنس ،زض ممغـ زوتطي
ترههي زض حبل تحهيل ثىزيانس.
جذٍل  -12تَزيغ فراٍاًي پژٍّصّبی اًجبم ضذُ در حيطِ هْبرتّبی زًذگي ثِ تفكيک هَضَع

هَضَع

فراٍاًي

درصذ فراٍاًي

ذالليت

1

1/13

مٍبضتٌبي ظنسيي(فبم)

44

50

مٍبضتٌبي اخت بفي

16

18/18

وهتطل ذكم

1

1/13

تفىط انتمبزي

1

1/13

مٍبضتٌبي اضتجبعي

2

2/27

حل مؿئيً  /مؿئيً يكبيي

5

5/68

ذىزوبضدمسي

1

1/13

وهتطل اؾتطؼ و اضغطاة

12

13/69

مسيطيت وؿت و وبض ذبنگي

1

1/13

ثركىزيي

1

1/13

مٍبضتٌبي قٍطونسي – ؾبظمبني

1

1/13

اثطاظ ذىز  /وخىز

2

2/27

خ ـ

88

100

زازيٌبي مهسضج زض خسول  12نكبن ميزٌس وً محممبن ثيكتط ثً زنجبل ثطضؾي تحميكٌبيي ثىزيانس وً مىضىؿ
مٍبضتٌبي ظنسيي ضا مىضز ثطضؾي لطاض زٌس .ايطچً تحميكٌبيي وً ثً مىضىفبت مطتجظ ثب مٍبضتٌبي ظنسيي
پطزاذتًانس نيع اظ نؾط محممبن غبفل ن بنسي اؾت .ثً فجبضت زيگط  44فهىان اظ پػوٌفٌبي اندبم قسي اذتهبنبً ثً
مىضىؿ مٍبضتٌبي ظنسيي پطزاذتًانس و ؾبيط تحميكٌبي اؾتفبزي قسي زض ايم پػوٌف نيع يب ثً يىي اظ انىاؿ مٍبضتٌبي
ظنسيي و يب ثً يىي اظ دزاة ظنسيي پطزاذتًانس .مٍبضتٌبي قٍطونسي ،ثركىزيي و مسيطيت وؿت و وبض ذبنگي اظ ايم
زؾت مىضىفبت ٌؿتهس .
جذٍل ٍ -13زيغ فراٍاًي دادُّب ثر حست هَضَع ٍ هذرک تحصيلي هجريبى

كبرضٌبسي ارضذ

هذرک تحصيلي

طرح پژٍّطي

دكتری

قبذم مىضىؿ

فطاواني

زضنس
فطاواني

فطاواني

زضنس
فطاواني

فطاواني

زضنس
فطاواني

ذالليت

1

1/38

-

-

-

-

مٍبضتٌبي ظنسيي

31

43/05

2

66/67

11

84/62

مٍبضتٌبي اخت بفي

15

20/9

-

-

1

7/69

وهتطل ذكم

1

1/38

-

-

-

-

تفىط انتمبزي

1

1/38

-

-

-

-

مٍبضتٌبي اضتجبعي

2

2/77

-

-

-

-

حل مؿئيً /مؿئيً يكبيي

5

6/94

-

-

-

-

ذىزوبضدمسي

1

1/38

-

-

-

-

وهتطل اؾتطؼ و اضغطاة

11

15/3

1

33/33

-

-

مسيطيت وؿت و وبض ذبنگي

1

1/38

-

-

-

-

ثركىزيي

1

1/38

-

-

-

-

مٍبضتٌبي قٍطونسي  -ؾبظمبني

1

1/38

-

-

-

اثطاظ ذىز /وخىز

1

1/38

-

-

1

7/69

خ ـ

72

100

3

100

13

100

ٌ بن عىض وً اظ زازيٌبي خسول  12ثط مي ديس زانكدىيبن ممغـ وبضقهبؾي اضقس يطايف ثيكتطي نؿجت ثً
پػوٌف زض ظميهً مٍبضتٌبي ظنسيي و مٍبضتٌبي اخت بفي زاقتًانس و مٍبضتٌبي اثطاظ وخىز ،ثركىزيي،
ذالليت و ....زض ثيم دنبن اظ تىخً و تطي ثطذىضزاض ثىزي اؾت .الجتً ثب وخىز و ي تقساز زانكدىيبن ممغـ زوتطي،
دنبن تهٍب زض زو ظميهً مٍبضتٌبي ظنسيي و مٍبضتٌبي وهتطل اؾتطؼ و اضغطاة پػوٌفٌبيي ضا اندبم زازيانس.
ايطچً عطحٌبي پػوٌكي نيع اولىيت ذىز ضا ثً حيغً مٍبضتٌبي ظنسيي اذتهبل زازيانس  ،امب زض ظميهًٌبي
مٍبضتٌبي اخت بفي و اثطاظ وخىز نيع پػوٌفٌبيي ثً ف ل دوضزيانس.
ج) تقسين ثٌذی پژٍّصّبی هَرد ثررسي در حيطِ هْبرتّبی زًذگي از لحبظ ضكلي:
زض ايم لؿ ت ثً ثطضؾي  88پػوٌف اندبم قسي زض حيغً مىضز نؾط اظ لحبػ قىل و اخعا مطثىط ثً دن ميپطزاظيم :
جذٍل  -14ليست هراكس ٍ داًطگبُّبی ثررسي ضذُ جْت استخراج پژٍّصّبی اًجبم ضذُ در حَزُ ارتقبی آداة ٍ
هْبرتّبی زًذگي (داًطگبُ)
رديف

ًبم هَسسِ  /هركس  /داًطگبُ

فراٍاًي

1

پػوٌكىسي تقييم و تطثيت

10

2

وتبثربنً مقيم (دمىظـ و پطوضـ قٍط تٍطان)

9

3

زانكگبي فالمً عجبعجبئي (زانكىسي ضوان قهبؾي و فيىم تطثيتي)

7

4

زانكگبي تٍطان (زانكىسي ضوان قهبؾي و فيىم تطثيتي)

11

5

زانكگبي قٍيس ثٍكتي (زانكىسي ضوان قهبؾي و فيىم تطثيتي)

2

6

زانكگبي تطثيت مسضؼ (زانكىسي فيىم انؿبني)

2

7

زانكگبي انفٍبن

23

8

زانكگبي دظاز اؾالميذىضاؾگبن

20

9

زانكگبي تطثيت مقيم تٍطان

3

10

زانكگبي العٌطاء

1

_

خ ـ

88

ٌ بن يىنً وً اظ اعالفبت خسول  14ثط ميديس ايم  88فهىان تحميمي وً تبوهىن زض حىظي اضتمبي دزاة و
مٍبضتٌبي ظنسيي اندبم قسيانس ،زض  10مطوع و يب مىؾؿً دمىظقي نگٍساضي ميقىنس وً اؾبميدنٌب زض خسول 14
دمسي اؾت .الظم ثً يبزدوضي اؾت وً ت بم مطاوع و مىؾؿبت دمىظـ فبلي اؾتبن دشضثبيدبن قطلي نيع تىؾظ محممبن
مىضز ثطضؾي لطاض يطفت ولي تحميمي وً ثب اٌساف ايم پػوٌف ٌ رىاني زاقتً ثبقس يبفت نكس.
جذٍل  -15تَزيغ فراٍاًي هقطغ تحصيلي ًوًَِّبی استفبدُ ضذُ در پژٍّصّبی اًجبم ضذُ در حيطِ هْبرتّبی
زًذگي
هقطغ تحصيلي

فراٍاًي

درصذ

پيف زثؿتبني و اثتسايي

14

15/9

ضاٌه بيي

10

11/2

زثيطؾتبن

30

34/08

زانكگبي

4

4/6

افطاز ثعضيؿبل غيطزانكگبٌي

20

22/72

ؾىازدمىظان نٍضت

2

2/3

وىزوبن اؾتثهبيي زض ممغـ اثتسايي

2

2/3

وىزوبن اؾتثهبيي زض ممغـ ضاٌه بيي

6

6/9

خ ـ

88

100

زازيٌبي خسول  15حبوي اظ دن اؾت وً محمميم مىضز نؾط اغيت زض ظميهً دمىظـ و يب تبثيط مٍبضتٌبي
ظنسيي ثط ضوي نىخىانبن و يب زانفدمىظان ممغـ زثيطؾتبن مغبلقً ن ىزيانس و ثط ضوي وىزوبن اؾتثهبيي ممغـ زثؿتبن
و ؾىاز دمىظان نٍضت ؾىاز دمىظي تحميمبت و تطي زض ايم حيغً اندبم پصيطفتً اؾت .
جذٍل  -16تَزيغ فراٍاًي پژٍّصّبی اًجبم ضذُ در حَزُ هْبرتّبی زًذگي ثر حست زهبى اًتطبر آى

دٍرُ زهبًي اًتطبر

فراٍاًي

درصذ فراٍاًي

درصذ فراٍاًي تراكوي

 1380تب وهىن

78

88/64

88/64

75-79

10

11/36

100

70-74

0

0

100

88

خ ـ

100

100

خسول  16نكبن ميزٌس وً اغيت پػوٌفٌبي ثً ف ل دمسي زض حىظي مٍبضتٌبي ظنسيي و انىاؿ دن  ،اظ ؾبل
 1380تبوهىن اندبم قسي و ٌيچ يىنً پػوٌكي زض ايم ظميهً زض ؾبلٌبي  70تب  74اندبم نكسي اؾت  .ثً فجبضت
زيگط نتبيح مهسضج زض خسول  16ثيبنگط ن ىنً مىضز ثطضؾي و زوضي ظمبني ثطضؾي قسي زض ايم پػوٌفٌب اؾت.
جذٍل  -17تَزيغ فراٍاًي ًتبيج پژٍّصّبی هَرد ثررسي در حَزُ هْبرتّبی زًذگي ثر حست ًَع پيطٌْبدات
كبرثردی ارائِ ضذُ در آىّب

ًَع پيطٌْبد

فراٍاًي

درصذ فراٍاًي

درصذ فراٍاًي تراكوي

ميي

54

85/72

85/72

ثيم ال ييي

-

-

85/72

مهغمًاي

-

-

85/72

ؾبظمبني

9

14/28

100

خ ـ

63

100

100

خسول  17نكبن ميزٌس وً اظ  88پػوٌف مىضز نؾط زض ايم حيغً 63 ،پػوٌف زاضاي پيكهٍبزٌبي وبضثطزي
ثىزيانس .ايم پيكهٍبزٌب تهٍب زض ظميهًٌبي ميي و ؾبظمبني اضائً قسيانس وً اظ دن ميبن تقساز پيكهٍبزٌبي وبضثطزي ميي
ثيف اظ پيكهٍبز ٌبي وبضثطزي ؾبظمبني ثىزي اؾتٌ .يچ يه اظ پػوٌكگطان نيع پيكهٍبزي زض ؾغح مهغمًاي و يب ثيم
ال ييي نسازيانس .

ثحث ٍ ًتيجِگيری
دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي ثهب ثً اؽٍبض نؾط ؾبظمبن ثٍساقت خٍبني نىخىانبن ضا دمبزي ميوهس تب نؿجت ثً تغييط
مىلقيتٌبي اخت بفي و ايدبز فطنتٌبي خسيس السام وههس ( .)Goudas& Gianodous, 2008: 23ثط ايم اؾبؼ
اندبم زوضيٌبي دمىظقي زض ذهىل مٍبضتٌب ي ظنسيي و پػوٌف زض ايم ذهىل ضطوضت زاضز .زض ايطان نيع
اخطاي پػوٌفٌبي مطتجظ ثب مٍبضتٌب ي ظنسيي ثب ف طي حسوز يه زًٌ ضوثطو اؾت .پؽ الظم اؾت تب ايم ضونس
مىضز ثطضؾي و واوبوي لطاض ييطز.
ايم پػوٌف وً ثً لهس واوبوي پػوٌفٌبي اندبم قسي زض حىظي دزاة و مٍبضتٌبي ظنسيي اخطا قس ،نكبن
ميزٌس وًايم تحميمبت ثط حؿت نيبظ خبمقً نىضت نگطفتً و ثيكتط محممبن يطايف ثً اندبم پػوٌف زض ظميهًٌبي
تىطاضي زاقتًانس .چطا وً زض حىظيٌبي مٍ ي مبنهس ذالليت ،وهتطل ذكم ،تفىط انتمبزي ،اثطاظ وخىز ،مٍبضتٌبي
قٍطونسي – ؾبظمبني ،ثركىزيي و مٍبضتٌبي مسيطيت وؿت و وبض ذبنگي ذالء تحميمبتي ظيبزي زيسي ميقىز.
ثً عىضي وً زض ظميهً ٌط يه اظ ايم مىضىفبت ،تهٍب يه يب زو پػوٌف نىضت يطفتً اؾت .اظ ؾىيي يفتً قسي
اؾت وً مٍبضتٌبيي وً غبلجبً زض ثطنبمً ٌبي دمىظقي ثبيس يهدبنسي قىنس فجبضتهس اظ :وبض يطوٌي مكبضوتي ،مصاوطي و

اضتجبعبت ،ته يمييطي ،حل مكىالت ثسون ذكىنت و ضفـ اذتالفبت ،ممبومت زض ثطاثط فكبض ؾبيط ٌ ؿبالن،
مٍبضتٌب ي قغيي و وبضفطمبيبنً ،اؾتسالل انتمبزي ،تفىط ذالق ،وهبض دمسن ثب فكبض ضواني و( ...يىنؿىى .)2009 ،ايم
زض حبلي اؾت وً نتبيح ايم فطاتحييل ثب يعاضـ ميطظازي ( ٌ )1381ؿى اؾت چطا وً وي يعاضـ وطزي اؾت وً
مٍبضت اضتجبط ثيم فطزي ثيف اظ ؾبيط مٍبضتٌب مىضز تبويس مترههبن و وبضقهبؾبن ثىزي اؾت .نتبيح ايم تحميك
فطاتحييل نيع حبوي اظ ايم اؾت وً ثرف لبثل تىخٍي اظ پػوٌفٌبي ايم حىظي (حسوز  24زضنس) ثً مٍبضتٌبي
اضتجبط ثيم فطزي و مٍبضتٌبي اخت بفي اذتهبل پيسا وطزي اؾت.
ٌ چهيم زض ظميهً پػوٌف و يبززٌي مٍبضتٌبي ظنسيي ثً ؾىاز دمىظان و وىزوبن اؾتثهبيي ،مغبلقبت ثؿيبض
و ي اندبم پصيطفتً اؾت .زض نىضتي وً ثب تىخً ثً اٌ يت مىضىؿ ،وكىض مب ثً تحميمبت يؿتطزيتطي زض حىظيٌبي
يبز قسي نيبظمهس اؾت.
نتبيح ايم تحميك نكبن زاز وً ت طوع ثيكتط تحميمبت اندبم قسي زض حىظي دزاة و مٍبضتٌبي ظنسيي ثط يطوي
نىخىانبن ثىزي اؾت .ايم يبفتً ثب يبفتًٌبي ثً زؾت دمسي نيع مغبثمت زاضز .در تحقيقي دیگر نيس به تبثير آموزش
مهبرتهبي زندگي بر رضد دانص و توان حل مسئله نوجوانبن و جوانبن پرداخته ضده است ( Goudas& Gianodous,

.)2008: 23
زض تحميمي ثً تبثيط دمىظـ مٍبضتٌب ي ظنسيي ثط ضقس زانف و تىان حل مؿئيً نىخىانبن و خىانبن اقبضي
وطزيانس .نتيدً ايم وً دمىظـ مٍبضتٌب ي ظنسيي ثً نىخىانبن اظ نؾط محممبن اظ اٌ يت ويػي ثطذىضزاض اؾت .زض
ايم ؾم اؾت وً نىخىان ثبيس نؿجت ثً دؾيتٌبي اخت بفي ممبوم قىز .دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي ايم امط مٍم ضا
پىقف ذىاٌس زاز.
تحميمبت اندبم قسي زض حىظي مٍبضتٌب ي ظنسيي اغيت تىؾظ زانكدىيبن ممغـ وبضقهبؾي اضقس اندبم قسي و
زانكدىيبن زيگط ممبعـ تحهييي و پػوٌكگطاني وً زض لبلت عطحٌبي پػوٌكي مجبزضت ثً اندبم مغبلقبتي زض ايم
ظميهً ميوههس يطايف و تطي ثً تحميك و پػوٌف زض حىظيٌبي مٍبضتٌبي ظنسيي زاقتًانس وً ايم ذىز نكبنگط
تىخً و تط محممبن وكىض ثً اندبم تحميمبتي اظ ايم زؾت اؾت.
ثب تىخً ثً مغبلقً اندبم قسي ،ت بم پػوٌفٌبي مىضز نؾط ،ثيكتط ت بيل ثً اؾتفبزي اظ دظمىن  tثطاي يطويٌبي
مؿتمل ثطاي تحييل زازيٌبي ذىز زاقتً انس ٌ .چهيم زض ظميهً اؾتفبزي اظ پطؾكهبمً نيع  ،اثعاضٌبي مىضز نؾط اظ ضوايي
و پبيبيي ثؿيبض و يثطذىضزاض ثىزيانس وً ايم ذىز ثط ضوي يبفتًٌبي ثً زؾت دمسي تبثيط نبمغيىة ذىاٌس يصاقت و
ثٍتط اؾت وً اظ اثعاضٌبي مهبؾتتطي اؾتفبزي يطزز تب نتبيح ثٍتطي نيع ثً تهبؾت دنٌب ثً زؾت ديس .زض خسول  5ثيبن
قسي اؾت وً ثيكتط پػوٌفٌبي مىضز نؾط ثطاي تحىيم پػوٌف ذىز اظ پطؾكهبمً ٌب اؾتفبزي ن ىزيانس و مطاخقً
ثً مؿتهسات و اندبم مكبٌسي و مهبحجً ثؿيبض وم ثىزي اؾت .تحميمبت يىنبيىن نكبن زازيانس وً زاقتم پكتىانً
تحميمبتي مهبؾت و اؾتفبزي اظ مكبٌسات و مهبحجً ٌبي ؾبظمبن يبفتً ثً خ ـ دوضي نتبيح ثٍتط و ه قبيبني
ذىاٌس وطز و ثب ايم وبض ثً ثطعطف ؾبظي نيبظ خبمقً ثٍتط پطزاذتً مي قىز .زازن پيكهٍبزات مهبؾت ثطاي پػوٌف
و ايم وً پػوٌف اندبم قسي چً ضاٌىبضٌبيي ضا ثطاي ثٍجى ز وضقيت خبمقً ،پيف ضوي مب لطاض مي زٌس اظ نمبط
لىت ٌط مغبلقً مي ثبقس .پػوٌف ٌبي اندبم قسي زض حىظيٌبي مٍبضتٌب ي ظنسيي اظ پيكهٍبزات مهبؾت زض

ظميهًٌبي مهغمًاي  -ؾبظمبني و وبضثطزي ثطذىضزاض نجىزي انس .ايم نىتً ثبفث مي قىز وً چكم انساظ مهبؾجي ثطاي
پػوٌفٌبي ثقسي مغطح نكىز.
ثً عىض ويي ،يطايف ثيف اظ حس ثً تحميمبت و ي ،تبويس ثيف اظ حس ثط اؾتفبزي اظ پطؾكهبمً و فسم اؾتفبزي
مهبؾت اظ مهبحجً و مكبٌسي ،فسم مكبٌسي يه مغبلقً زليك تغجيمي زض ايم حىظي ،يطايف ثيف اظ حس ثط
مٍبضتٌبي ظنسيي مىضز نؾط فطٌهگ غطة و وم افتهبيي ثً مٍبضتٌبي ظنسيي متهبؾت ثب فطٌهگ ايطاني -اؾالمي،
اؾتفبزي ٌ عمبن اظ فطضيً و ؾىال زض ثؿيبضي اظ تحميمبت ،فسم زلت زض ضوـٌبي زليك ن ىنًييطي و ثؿهسي وطزن
ثً و تطيم ن ىنًٌبي مىضز نيبظ ،ت طوع اندبم مغبلقبت ثط زانفدمىظان زثيطؾتبني و وم افتهبيي ثً زانفدمىظان
ضاٌه بيي و ثعضيؿبالن ،تىً تىً وطزن مٍبضتٌبي ظنسيي و فسم تىخً ٌ عمبن ثً مد ىفً مٍبضتٌب زض مغبلقبت
اظ خ يً نمبيم ضوـ قهبذتي و محتىايي پػوٌفٌبي اندبم قسي زض حىظي دزاة و مٍبضتٌبي ظنسيي اؾت .ثط
ايم اؾبؼ ضطوضت زاضز تب پػوٌفٌبي ثقسي ض م پىقف زازن ذالٌبي يبز قسي ،نؿجت ثً تىظيـ فبزالنً تىخً
ذىز ثً ٌ ً مٍبضتٌب ي ظنسيي مفيس و مىثط و فطٌهگ محىض ،وً مىضز تىخً ؾبظمبنٌبي مقتجط ثٍساقت خٍبني،
يىنؿىى و ...اؾت ،السام ثً اندبم پػوٌف وههس.
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پيَست :ليست پژٍّصّبی هَرد ثررسي قرار گرفتِ در حيطِ هْبرتّبی زًذگي
رديف

ػٌَاى طرح /پژٍّص

داًطجَ/
هحقق

1

ثطضؾي ضونس تحىل لسضت ثبلمىي ذالليت

ؾيس وبمطان

وىزوبن و اثطات دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي زض

فيىي

هقطغ

هحل ًگْذاری

داًطگبُ

زوتطي ضوان قهبؾي زانكگبي تطثيت مسضؼ زانكىسي فيىم انؿبني

پطوضـ دن
2

عطاحي الگىي مغيىة ثطنبمً زضؾي مٍبضتٌبي يىؾف ازيت زوتطي ثطنبمً ضيعي زانكگبي تطثيت مسضؼ زانكىسي فيىم انؿبني
ظنسيي ثطاي زوضي ضاٌه بيي تحهييي

3

تحييلمحتىايوتتتقيي بتاخت بفي

زضؾي
مح س

عطح پػوٌكي

زوضياثتسايياظنؾطتىخًثًمٍبضتٌبي ظنسيي ؾبل خىازفيي پىض

پػوٌكىسي تقييم و

ؾبظمبن دمىظـ و

تطثيت

پطوضـ اؾتبن لطؾتبن

تحهييي 82-83
4

ثطضؾي نيبظٌبي ؾىازدمىظان اظ نؾط محتىاي

ؾيس مح س

دمىظقي و مٍبضتٌبي اؾبؾي ظنسيي زض اؾتبن

اثطاٌي ي

عطح پػوٌكي

پػوٌكىسي تقييم و

ؾبظمبن دمىظـ و

تطثيت

پطوضـ اؾتبن لعويم

لعويم
5

ثطضؾي و قهبؾبيي نمف فىامل زضونؾبظمبني مدتجي فطظام نيب

عطح پػوٌكي

زضوؿت مٍبضتٌبي ظنسيي زض زانف دمىظان

پػوٌكىسي تقييم و

ؾبظمبن دمىظـ و

تطثيت

پطوضـ اؾتبن ييؿتبن

زذتط و پؿط ممغـ متىؾغً اؾتبن ييؿتبن زض ؾبل
تحهييي 80-81
مٍبضتٌبي ضطوضي ظنسيي زوضي ضاٌه بيي و
6

7

8

دشض زاووزي وبضقهبؾي اضقس ثطنبمً پػوٌكىسي تقييم و
ضيعي زضؾي

ميعان انغجبق ثطنبمًٌبي زضؾي مساضؼ ثب ايم

تطثيت

زانكگبي قٍيس
ثٍكتي(زانكىسي فيىم

مٍبضتٌب اظ زيسيبي مترههبن تقييم و تطثيت،

تطثيتي) تحت ح بيت

وبضقهبؾبن ثطنبمًضيعي زضؾي و مقي يم زوضي

مبليؾبظمبن د.ح .اؾتبن

ضاٌه بيي قٍط قيطاظ

فبضؼ

ميعان تحمك اٌساف زضؼ مٍبضتٌبي ظنسيي زض

مح س

زانف دمىظانزوضيمتىؾغً اؾتبن اضزثيل

اؾ بفييي

ثطضؾي نمف ضوـ ٌبي تسضيؽ فقبل زض

نق ت ٌ ت

پيكطفت تحهييي ثب انگيعـ زضوني ،مٍبضتٌبي

ظازي

عطح پػوٌكي

پػوٌكىسي تقييم و دمىظـ و پطوضـ اؾتبن
تطثيت

عطح پػوٌكي

اضزثيل

پػوٌكىسي تقييم و دمىظـ و پطوضـ اؾتبن
تطثيت

اؾتبن دشضثبيدبن قطلي

ظنسيي و خى ضوان قهبذتي والؼزضؼ زض پبيً
پهدم اثتسايي
9

ثطضؾي ضاثغً دمىظـ ٌبي زوضي مٍبضتٌبي

ايطج نهيطي وبضقهبؾي اضقس ثطنبمً پػوٌكىسي تقييم و دمىظـ و پطوضـ اؾتبن
ضيعي دمىظقي

حطفًاي ثب قىلييطي مٍبضتٌبي اؾبؾي ظنسيي

تطثيت

اؾتبن ٌ سان

وايدبزظميهًاقتغبلفبضكالتحهيالن پؿط وم تىان
شٌهي قٍط ٌ سان
10

ؾهدف اثطثركي دمىظـ زوضي مٍبضتٌبي

عيجً

وبضقهبؾي

پػوٌكىسي تقييم و

زانكگبي

ظنسيي ثط ذىزپهساضي و فعت نفؽ زض نىخىانبن

ليي ظازي

اضقسؾهدف و انساظي

تطثيت

دظاز اؾالمي

فههطوزي
11

ثطضؾي نمف مؿبثمبت فطٌهگيٌ -هطي زض ضقس و

حؿيم

قىىفبيي اؾتقسازٌبيزانفدمىظان و دمبزيي

وخسان پطؾت

ييطي
عطح پػوٌكي

تٍطان مطوعي
پػوٌكىسي تقييم و

دمىظـ وپطوضـ

تطثيت

اؾتبن دشضثبيدبن قطلي

دنٍبثطايپطوضـمٍبضتٌبي ظنسيي
12

ثطضؾي اثطثركي دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي زض

مقهىمً

ؾىاز دمىظانظنزوضي پبيبني نٍضت ؾىاز دمىظي

مقهىمي

وبضقهبؾي اضقس

پػوٌكىسي تقييم و

زانكىسي ضوان قهبؾي

تطثيت

زانكگبي تٍطان

قٍط تٍطان زض ؾبل 1384
13

ثطضؾي نگطـ زثيطان وزانف دمىظان زذتط و پؿط حؿم نىيم
ضاٌه بيي قٍط ؾي بؼ زض مىضز تبثيط دمىظـ

عطح پػوٌكي

چٍل

زانكگبي قٍيس ثٍكتي

زانكگبي قٍيس ثٍكتي

زانكىسي فيىم تطثيتي

زانكىسي فيىم تطثيتي

مٍبضتٌبي ظنسيي
14

قهبؾبيي مٍبضتٌبي ظنسيي مىضز نيبظ ثعضيؿبالن

وبضقهبؾي اضقس

تىضان

اظ زيسيبي نبحجهؾطان تقييم و تطثيت ،وبضقهبؾبن اؾفهسيبضي

زانكگبي قٍيس ثٍكتي

زانكگبي قٍيس

زانكىسي فيىم تطثيتي ثٍكتي(زانكىسي فيىم
تطثيتي)

ثطنبمً ضيعي زضؾي متىؾغً نؾطي و زانف
دمىظان قبذً نؾطي زثيطؾتبنٍبي ثعضيؿبالن
زولتي قٍط تٍطان
15

ثطضؾي نگطـ ٌب و ميعان ديبٌي زانكدىيبن

وبضقهبؾي اضقس

ؾحط احسي

زوضي تحهيالت تى ييي اظ مفٍىم مٍبضتٌبي

زانكگبي قٍيس ثٍكتي

زانكگبي قٍيس ثٍكتي

زانكىسي فيىم تطثيتي

زانكىسي فيىم تطثيتي

زٌگبنً ظنسيي(زانكگبي ٌبي زولتي تٍطان واثؿتً
ثً وظاضت فيىم)
16

تسويم و ٌهدبضيبثي دظمىن مٍبضت ظنسيي پبيً

وبضقهبؾي اضقس

اميم ثبثبزي

پهدم اثتسايي قٍط تٍطان
17

قهبؾي

فرطي

تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي ثط ميعان اذتالل
ؾيىن زانف دمىظ پؿط زوضي ضاٌه بيي

19

تطثيتي

تطثيتي

ؾتبضي قدبفي

وبضقهبؾي اضقس

نمف دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي ثط زانف و

ضوان قهبؾي

ضوان قهبؾي

زانكگبي تٍطان زانكىسي زانكىسي ضوان قهبؾي و
وبضقهبؾي اضقس

دمىظان
ثطضؾي ويفيت زلجؿتگي وىزن – مبزض و اضتجبط نبٌيس زٌمبن
دن ثب ضقس مٍبضتٌبي اخت بفي زض وىزوبن پيف

ضوان قهبؾي

ضوان قهبؾي

زانكگبي تٍطان زانكىسي زانكگبي تٍطان زانكىسي

نگطـ نؿجت ثً مىاز مرسض و فعت نفؽ زانف مههىض ثبلطي
20

ضوان قهبؾي و فيىم

ضوان قهبؾي و فيىم

ضاثغً ميعان مٍبضتٌبي ظنسيي ثب ميعان افؿطزيي مح س وبؽم وبضقهبؾي اضقس ضوان زانكگبي تٍطان زانكىسي زانكگبي تٍطان زانكىسي
و اضغطاة زض وىزوبن

18

تحميمبت دمىظقي

زانكگبي تٍطان زانكىسي زانكگبي تٍطان زانكىسي

عطظخبني

وبضقهبؾي اضقس

ضوان قهبؾي و فيىم

فيىم تطثيتي زانكگبي

تطثيتي

تٍطان

زانكگبي تٍطان زانكىسي زانكگبي تٍطان زانكىسي
ضوان قهبؾي

ضوان قهبؾي

زثؿتبني قٍط تٍطان
21

قهبؾبيي ٌهدبضٌبي ضفتبض اخت بفي زض زانف فيي اوجطي ظازي وبضقهبؾي اضقس ضوان زانكگبي تٍطان زانكىسي زانكگبي تٍطان زانكىسي
دمىظان فبزي و وبضثطز دن زض دمىظـ مٍبضتٌبي

قهبؾي وىزوبن اؾتثهبيي ضوان قهبؾي و فيىم

ضوان قهبؾي و فيىم

اخت بفي ثً زانف دمىظان ثب اذتالالت فبعفي
22

تطثيتي

ثطضؾي ضاثغً ويفيت زلجؿتگي وىزن – مبزض ثب ق ؽ السيم
تحىل مٍبضتٌبي اخت بفي و نىؿ ممبثيً ثب

وبضقهبؾي اضقس

اح سي

تطثيتي

زانكگبي تٍطان زانكىسي زانكگبي تٍطان زانكىسي
ضوان قهبؾي

ضوان قهبؾي

تهيسيي
23

ممبيؿً ٌىـ ٌيدبني و مٍبضت اخت بفي اظ نؾط فبع ً ذييل
ٌ ؿبالن و پيكطفت تحهييي زض زانف دمىظان

وبضقهبؾي اضقس

اضخ هسي

تيعٌىـ و فبزي
24

زانكگبي تٍطان زانكىسي زانكگبي تٍطان زانكىسي
ضوان قهبؾي و فيىم

ضوان قهبؾي و فيىم

تطثيتي

تطثيتي

ثطضؾي اثطثركي دمىظـ مٍبضتٌبي اخت بفي ثط مٍسي ذبندبني وبضقهبؾي اضقس ضوان زانكگبي تٍطان زانكىسي زانكگبي تٍطان زانكىسي
قهبؾي وىزوبن اؾتثهبيي ضوان قهبؾي و فيىم

ثٍجىز فعت نفؽ زانف دمىظان نبثيهب

تطثيتي
25

تبثيط دمىظـ ذىزوهتطلي ثط ثٍجىزثركي
مٍبضتٌبي اخت بفي زانف دمىظان ثب اذتالل

26

27

تطثيتي

وبضقهبؾي اضقس ضوان زانكگبي تٍطان زانكىسي زانكگبي تٍطان زانكىسي
لطثبن ٌ تي قهبؾي وىزوبن اؾتثهبيي ضوان قهبؾي و فيىم

نمم تىخً/ثيف فقبلي

في ساضلى

ممبيؿً مٍبضتٌبي اخت بفي زانف دمىظان پؿطوم

فجبؾقيي

وبضقهبؾي

قهىا زض مساضؼ تيفيمي و اؾتثهبيي

ثطضؾيؾىزمهسيدمىظـمٍبضتٌبي ظنسيي ثً

ضوان قهبؾي و فيىم

تطثيتي

ضوان قهبؾي و فيىم
تطثيتي

زانكگبي تٍطان زانكىسي زانكگبي تٍطان زانكىسي

حؿيم ذبنعازي

اضقسضوانقهبؾي

ضوان قهبؾي و فيىم

ضوان قهبؾي و فيىم

فيطوظخبي

وىزوبن اؾتثهبيي

تطثيتي

تطثيتي

مٍهبظ مطازي

عطح پػوٌكي

وتبثربنً مقيم

ؾبظمبن دمىظـ و
پطوضـ قٍط تٍطان

زانف دمىظان زذتط زثيطؾتبني تٍطان زض ثٍجىز
وضقيت ثٍساقت ضواني ايكبن
28

ثطضؾي ممبيؿً اي اثط دمىظـ مٍبضتٌبي

فث بن

اخت بفي زض پيكطفت تحهييي و مٍبضت

ٌىق هسي

عطح پػوٌكي

وتبثربنً مقيم

ؾبظمبن دمىظـ و
پطوضـ قٍط تٍطان

اخت بفي زانف دمىظان پبيً اول متىؾغً
29

30

ممبيؿً افىبض غيط مهغمي و مٍبضتٌبي ظنسيي

فضً ضوقهي

وبضقهبؾي اضقس

وتبثربنً مقيم

زانكگبي دظاز تٍطان مطوع

زانف دمىظان زذتط و طو و فبزي ممغـ متىؾغً

و ؾبظمبن دمىظـ و

تٍطان

پطوضـ قٍط تٍطان

اضظقيبثي عطح دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي پبيً فييطضب ويبمهف
اول ضاٌه بيي مساضؼ زذتطانً قٍط تٍطان

عطح پعوٌكي

وتبثربنً مقيم

و قطوت پگبي

ؾبظمبن دمىظـ و
پطوضـ قٍط تٍطان

پطزاظـ نىيم
31

ثطضؾي و ممبيؿً ميعان تبثيط ثطنبمً ٌبي دمىظقي ثٍهبظ دتف ظض وبضقهبؾي اضقس ثطنبمً
ضيعي زضؾي

زوضي متىؾغً (فيىم تدطثي ،ضيبضي فيعيه و

زانكگبي فالمً

زانكگبي فالمً عجبعجبئي

عجبعجبئي

زانكىسي ضوان قهبؾي

فيىم انؿبني)ثط لسضت تدعيً و تحييل و مٍبضت
ٌبي ظنسيي و اخت بفي زانف دمىظان اؾتبن
وطمبنكبي
32

تحييل محتىاي وتبثٍبي زضؾي تقيي بت اخت بفي
ممغـ اثتسايي اظ نؾط ميعان اضتجبط دن ثب

ميهب فبتح

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي فالمً

زانكگبي فالمً عجبعجبئي

ثطنبمًضيعي زضؾي

عجبعجبئي زانكىسي

زانكىسي ضوان قهبؾي

مٍبضتٌبي ظنسيي زض ؾبل تحهييي 84-85
33

ضوان قهبؾي
زانكگبي فالمً

زانكگبي فالمً عجبعجبئي

تبثيط امىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي ثط ميعان ثٍجىزي مطيم زوضفطز وبضقهبؾي اضقس ضوان
مٍبضتٌبي اخت بفي زانف دمىظان فمت مبنسي

قهبؾي وىزوبن

عجبعجبئي زانكىسي

زانكىسي ضوان قهبؾي

شٌهي دمىظـ پصيط زذتط پبيً ٌبي چٍبضم و پهدم

اؾتثهبيي

ضوان قهبؾي

زثؿتبن قٍط تٍطان
34

ثطضؾي اثط ثركي دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي ثط مطيم نفطظازي وبضقهبؾي اضقس ضوان
قهبؾي تطثيتي

ثطلطاضي اضتجبط اخت بفي وبضامس زض زانف دمىظان
زذتط اول زثيطؾتبن
35

زانكگبي فالمً

زانكگبي فالمً عجبعجبئي

عجبعجبئي زانكىسي

زانكىسي ضوان قهبؾي

ضوان قهبؾي

ثطضؾي تبثيط زضؼ مٍبضتٌبي ظنسيي ثط ف يىطز عبٌطي ويصلبن

عطح پػوٌكي

وتبثربنً مقيم

اخت بفي – فطٌهگي متطثيبن ممغـ زثيطؾتبن
36

ثطضؾي تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي ثط اثطاظ

ؾبظمبن دمىظـ و
پطوضـ اؾتبن فبضؼ

ميهب وضزي

عطح پػوٌكي

وتبثربنً مقيم

وخىز  ،فعت نفؽ و مؿئىليت پصيطي زانف

ؾبظمبن دمىظـ و
پطوضـ اؾتبن ذىظؾتبن

امىظان زذتط ؾبل اول متىؾغً دمىظـ و پطوضـ
نبحيً يه اٌىاظ
37

ثطضؾي فىامل مىثط زض پبييم ثىزن ؾغح

ميط خىاز

مٍبضتٌبي ظنسيي زانف دمىظاناثتسايياؾتبن

وطمبني

عطح پػوٌكي

وتبثربنً مقيم

و پطوضـ دشضثبيدبن

دشضثبيدبن قطلي
38

ؾبظمبن دمىظـ
قطلي

اولىيت ثهسي مٍبضتٌبي ظنسيي مىضز نيبظ زانف فبع ً اشانچييط وبضقهبؾي اضقس ثطنبمً
امىظان زذتط ؾبل اول متىؾغً اظ زيسيبي زثيطان و

وتبثربنً مقيم

ضيعي زضؾي

زانكىسي ضوان قهبؾي و
فيىم تطثيتي تجطيع

زانف دمىظان و ممبيؿً دن ثب ثطنبمً زضؾي مىخىز
زض زوضي اول متىؾغً قٍطؾتبن اضوميً زض ؾبل
83
39

ثطضؾي ضاثغً ؾجىٍبي زلجؿتگي ثب مٍبضتٌبي محجىثً وفبئيبن

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

اخت بفي زانف دمىظان زوضي پيف زانكگبٌي قٍط
يعز زض ؾبل تحهييي 1384-85
40

41

ضاثغً دظمىن ؾطاؾطي وضوز ثً زانكگبي و ن طات ظيهت الؿبزات
دظمىن مٍبضتٌبي تفىط انتمبزي زانكدىيبن

اعٍطي

زانكگبيٌبي انفٍبن و فيىم پعقىي انفٍبن

انفٍبني

ثطضؾي اثطثركي دمىظـ يطوٌي مٍبضتٌبي ضؾىل ؾرهسان
اخت بفي ثط مكىالت ضفتبضي و فبعفي وىزوبن

وبضقهبؾي اضقس

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

تىمبج

زثؿتبني قٍطؾتبن يهجس وبووؼ
42

ثطضؾي ميعان تبثيطمٍبضتٌبي دمىظـ ظثبن

ظٌطي ؾدبز

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

انگييؿي ثط افعايف مٍبضتٌبي اضتجبعي زانف
دمىظان زض فهط فهبوضي اعالفبت
43

اثطثركي دمىظـ ثطنبمً مساذيً تطويجي ،قهبذتي اؾ ب حيسضي

– ضفتبضي و مٍبضتٌبي ظنسيي ثط وبٌف اؾتطؼ
زانف دمىظان تيعٌىـ زثيطؾتبنٌبي قٍط تٍطان

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

44

ثطضؾي تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي ثط ميعان الٍبم ضضبيي

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

اؾتطؼ و قيىي ٌبي ممبثيً ثب اؾتطؼ نىخىانبن
مطاوع قجً ذبنىازي
45

ثطضؾياثطثركيدمىظـمٍبضتٌبي

ؾبضا حدبضي

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

قهبذتيحلمؿئيً ثطميعان ؾبظيبضي اخت بفي
ظنبن مجتال ثً اذتالل ذيمي نىؿ زولغجي قٍطؾتبن
انفٍبن
46

پػوٌف تدطثي پيطامىن تبثيط ؾط و نسا و ثى ثط حؿم حىي ي

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

مٍبضتٌبي حل مؿئيً زض زانكدىيبن انفٍبن
47

اثطثركي دمىظـ يطوٌي مٍبضتٌبي

فبع ً غالمي

ذىزوبضدمسي ثط ميعان ذىزوبضدمسي زض

ضنبني

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

مىلقيتٍبي اخت بفي و ٌطاؼ اخت بفي
زانكدىيبن زذتط زانكگبي انفٍبن
48

ممبيؿً ميعان اثطثركي دمىظـ ٌبي مٍبضتٌبي اوجط فغب زذت

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

ممبثيً ثب اؾتطؼ ( )STTو زاضو زضمبني زض
زضمبنثي بضان مجتال ثً ؾط زضزٌبي معمم قٍط
اضزثيل
49

ثطضؾي اثطثركي دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي

ظٌطا عغيبني

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

ثبنىان و ٌ ؿطان دنٍب ثً قيىي قهبذتي  -ضفتبضي
50

تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي مسيطيت وؿت و وبض نٍبل اح سي

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

ذبنگي ثط ذىزوبضدمسي حطفًاي ظنبن ذىز
ؾطپطؾت قٍط انفٍبن
51

ثطضؾيتبثيط دمىظـٌبي مٍبضتٌبي وهتطل ذكم ظٌطا دشضيبن

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

ثب قيىي ضفتبضي قهبذتي
ثطذكىنتظنبقىييقٍطؾتبنقٍطوطز
52

ثطضؾي تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي ثركىزيي ثط اي بنً افر ي

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

ثٍجىز ويفيت ظنسيي ظوخيم مطاخقً وههسي ثً
مطاوع مكبوضي قٍط يعز
53

ثطضؾياثطثركيدمىظـمٍبضتٌبي اي م ؾبظي ؾيس خ بل ثهي
زض ممبثل اؾتطؼ (مبيىم ثبوم) ثط اؾتطؼ قغيي

وبض قهبؾي اضقس

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

ٌبق ي

مقي بن زوضي اثتسايي قٍطؾتبن لطزيبن
54

تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي قٍطونسي-ؾبظمبني

ظيهت تىويي

وبض قهبؾي اضقس

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

وبضمهسان ؾبظمبنفطٌهگي قٍطزاضي انفٍبن
55

ثطضؾي ف يىطز مسضؾً زض ايدبز و پطوضـ

مطيم فبتحي

مٍبضتٌبي اخت بفي زانف دمىظان زذتط زوضي

ظازي

متىؾغً قٍط انفٍبن

وبض قهبؾي اضقس

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

56

ثطضؾي اثطثركي دمىظـ مٍبضتٌبي حل مؿئيً

فيي پبقب

زض وبٌف فاليم و جىز تىخً پبيً پهدم زثؿتبن

ؾيغبني

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

ٌبي قٍط ايالم
57

ثطضؾي اثطثركي دمىظـ يطوٌي مٍبضتٌبي

اح س نبزلي

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

وهتطل ذكم و قيىي فمالني ،ضفتبضي ،فبعفي ثط
وبٌف پطذبقگطي زانف دمىظان پؿط زثيطؾتبني
قٍط انفٍبن
ثطضؾي تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي اي م ؾبظي
58

فطي بي انهبضي

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

اؾتطؼ ثط ؾالمت ف ىمي ثي بضان مجتال ثً فكبض
ذىن قٍط انفٍبن

59

اثط ثركي دمىظـ مٍبضتٌبي يطوٌي اي م ؾحط اوجطي پىض

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

ؾبظي اؾتطؼ ثط ؾالمت ف ىمي ثي بضان فطوق
وطونطي ليت قٍط انفٍبن
60

ثطضؾي تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي ثبظؾبظي

فطيجب وىٌيبن

قهبذتي ،مؿئيً يكبيي و يفتگىي قرهي

افضيي

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

ٌسايت قسي ثط وبٌف افؿطزيي
61
62

اثطثركي دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي ثط فعت

فجبؼ لهجطي

نفؽ نىخىانبن فمت مبنسي شٌهي

ممسم

تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي اخت بفي ثط ضقس

اثىالمبؾم

اخت بفي فطظنسان قجً ذبنىازي تحت پىقف

لبؾ ي

وبضقهبؾي اضقس
وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي انفٍبن

زانكگبي دظاز اؾالمي زانكگبي دظاز اؾالمي
ذىضاؾگبن

ذىضاؾگبن

ؾبظمبن ثٍعيؿتي
63

ثطضؾي اثطثركي دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي ثط

قٍيم افطاثي

وبضقهبؾي اضقس

ؾبظيبضي اخت بفي نىخىانبن زذتط قطوت وههسي

زانكگبي دظاز اؾالمي زانكگبي دظاز اؾالمي
ذىضاؾگبن

ذىضاؾگبن

زض ثطنبمً ٌبي اولبت فطاغت ؾبظمبن ثٍعيؿتي
انفٍبن زض تبثؿتبن ؾبل 1380
64

تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي ثط فكبض ضواني فيي ثٍطامي

وبضقهبؾي اضقس

مبزضان وىزوبن فمت مبنسي شٌهي و فبزي
تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي ثط ضقس
65

زانكگبي دظاز اؾالمي زانكگبي دظاز اؾالمي
ذىضاؾگبن

ثٍطوظ ٌبق ي

وبضقهبؾي اضقس

اخت بفي و پيكطفت تحهييي زانف دمىظان

ذىضاؾگبن

زانكگبي دظاز اؾالمي زانكگبي دظاز اؾالمي
ذىضاؾگبن

ذىضاؾگبن

ممغـ ضاٌه بيي قٍطؾتبن ثطوخم زض ؾبل
تحهييي 84-85
66

تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي ثط ؾبظيبضي

قىىي تطاثي

وبضقهبؾي اضقس

وىزوبن  4-6ؾبلً
67

زانكگبي دظاز اؾالمي زانكگبي دظاز اؾالمي
ذىضاؾگبن

تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي ثط ضواثظ ثيم ؾٍيال ؾبخسي

وبضقهبؾي اضقس

فطزي ،فعت نفؽ و اثطاظ وخىز زذتطان نبثيهبي

ذىضاؾگبن

زانكگبي دظاز اؾالمي زانكگبي دظاز اؾالمي
ذىضاؾگبن

ذىضاؾگبن

مطوع فبع ً ظٌطا(ؼ) انفٍبن
68

تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي اخت بفي ثط تقبضو
ٌبي ظنبقىيي ظوج ٌبي زاضاي تقبضو قٍط

ميتطا متكىط

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي دظاز اؾالمي زانكگبي دظاز اؾالمي
ذىضاؾگبن

ذىضاؾگبن

انفٍبن
69

تبثيط دمىظـ مٍبضت ٌبي حل مؿئيً ثط پيكطفت
تحهييي زضؼ فيىم تدطثي زض زانف دمىظان

زانكگبي دظاز اؾالمي
حؿم فجسي

ذىضاؾگبن

وبضقهبؾي اضقس

ؾبل زوم ضاٌه بيي قٍطؾتبن ايالم
70

تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي اخت بفي ثط نىقتم

قيطيم اميم

انكب زانف دمىظان پبيً ي ؾىم زوضي ي اثتسايي

لسوؾي

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي دظاز اؾالمي زانكگبي دظاز اؾالمي
ذىضاؾگبن

ذىضاؾگبن

قٍطؾتبن ؾبوي زض ؾبل تحهييي 1377-78
71

تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي ثط وبٌف

دضظو ذغيجي

وبضقهبؾي اضقس

پطذبقگطي نىخىانبن  14-18ؾبلً فمت مبنسي

زانكگبي دظاز اؾالمي زانكگبي دظاز اؾالمي
ذىضاؾگبن

ذىضاؾگبن

شٌهي دمىظـ پصيط قٍط انفٍبن
تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي و نمف يعاضي اميم فؿگطي
72

وبضقهبؾي اضقس

ضواني ثط تغييط نگطـ زانف دمىظان زثيطؾتبنٍبي

زانكگبي دظاز اؾالمي زانكگبي دظاز اؾالمي
ذىضاؾگبن

ذىضاؾگبن

قٍط ذطم دثبز نؿجت ثً افتيبززض ؾبل تحهييي
83-84
73

تبثيط قيىي ٌبي دمىظـ مٍبضتٌبي وبٌف

ؾيهب پىض

اؾتطؼ و دضامف فضالني زض محيظ وبض ثيم

ويجبؾي

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي دظاز اؾالمي زانكگبي دظاز اؾالمي
ذىضاؾگبن

ذىضاؾگبن

مسيطان نهبيـ انفٍبن
74

ثطضؾي ميعان اثطثركي دمىظـ مٍبضتٌبي دضام ؾقيس ضضب پىض
ؾبظي فضالني ثط ميعان انغطاة ثي

75

بضان PTSD

تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي اثطاظ وخىز ثط ضفتبض

وبضقهبؾي اضقس

ؾقيس
غالمطضب

زانكگبي دظاز اؾالمي زانكگبي دظاز اؾالمي
ذىضاؾگبن

وبضقهبؾي اضقس

ذىزاثطاظي زانف دمىظان زذتط و پؿط زثيطؾتبني فد ي ثبفطاني

ذىضاؾگبن

زانكگبي دظاز اؾالمي زانكگبي دظاز اؾالمي
ذىضاؾگبن

ذىضاؾگبن

قٍط نبييم
76

تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي قيىي ٌبي ممبثيً ثب

غالم ثهي اعبلي

وبضقهبؾي اضقس

اؾتطؼ زض زانف دمىظان زثيطؾتبني
77

زانكگبي دظاز اؾالمي زانكگبي دظاز اؾالمي
ذىضاؾگبن

تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي قيىي ٌبي ممبثيً اي زض

مقهىمً دلب

وبٌف اضغطاة والسيم زاضاي وىزوبن اذتالل

زقتي

وبضقهبؾي اضقس

ذىضاؾگبن

زانكگبي دظاز اؾالمي زانكگبي دظاز اؾالمي
ذىضاؾگبن

ذىضاؾگبن

ضفتبضي
78

تبثيط دمىظـ نمبقي ثب ضوـ اتيم

ؾي يم ضوقهسل

وبضقهبؾي اضقس

ثطمٍبضتٌبيذالليتزانفدمىظان زوضي ضاٌه بيي

زانكگبي دظاز اؾالمي زانكگبي دظاز اؾالمي
ذىضاؾگبن

ذىضاؾگبن

قٍطؾتبن قٍطوطز
79

ثطضؾي تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي

زاضيىـ خاللي

وبضقهبؾي اضقس

يطوٌي،قهبذتي-ضفتبضيثطاؾتطؼ قغيي وبضوهبن

زانكگبي دظاز اؾالمي زانكگبي دظاز اؾالمي
ذىضاؾگبن

ذىضاؾگبن

قطوت مربثطات اؾتبن چٍبض محبل و ثرتيبضي
80

اثطثركي دمىظـ مٍبضتٌبي
وهتطلاؾتطؼزضوبٌففاليماؾتطؼ و ثٍجىز
فاليم ؾىء ٌبض ً زض ثي بضان ؾىء ٌبض ً
غيطظذ ي

عبٌطي پىضوبؽم

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي دظاز اؾالمي زانكگبي دظاز اؾالمي
ذىضاؾگبن

ذىضاؾگبن

81

ثطضؾي تبثيط دمىظـ اثطاظ وخىز ثط ثٍعيؿتي و

مطيم پبييعي

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي تطثيت مقيم زانكگبي تطثيت مقيم

پيكطفت تحهييي
زانفدمىظانزذتطپبيًزومضقتًفيىم تدطثي
زثيطؾتبنٌبي قٍط تٍطان
82

83

ثطضؾي تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي (حل حؿيم فيي
مؿبلً و ته يم ييطي) ثط افعايف ذالليت زانف زٌمبني ظازي
دمىظان پؿط قٍطؾتبن يعز
ثطضؾي ضاثغً ثيم ؾجه ٌبي ٌىيتومٍبضتٌبي

ليال پيطي

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي تطثيت مقيم زانكگبي تطثيت مقيم

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي تطثيت مقيم زانكگبي تطثيت مقيم

ظنسيي (تىانبيي اثطاظ وخىز و ممبثيً ثب فكبض
ضواني زض زانف دمىظان زذتط ممغـ پيف
زانكگبٌي قٍط تٍطان
84

تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي ثط ؾالمت ضوان مطيم دلبخبني
و مهجـ وهتطل نىخىانبن

85

تبثيط دمىظـ مٍبضتٌبي يطوٌي ثً قيىي
قهبذتي – ضفتبضي ثط وبٌف اؾتطؼ ثي بضان

وبضقهبؾي اضقس

زانكگبي العٌطاء

زانكگبي العٌطاء

ضوانكهبؾي ف ىمي
نطيؽ مح سي وبضقهبؾي اضقس
ضوانكهبؾي ف ىمي
ظازي

زانكگبي ذىضاؾگبن زانكگبي ذىضاؾگبن

مجتال ثً مىلتيپل اؾىيطوظيؽ
86

اثطثركي دمىظـ مٍبضتٌبي ظنسيي ثط ميعان
ذىزپهساضي زانف دمىظان پبيً پهدم اثتسايي قٍط
تٍطان زض ؾبل تحهييي 84-85

مح س ضضب
نبزلي

وبضقهبؾي اضقس

87

اثطثركيدمىظـ زضؼ مٍبضتٌبي ظنسيي ثً
قيىي يبزييطي اخت بفي دلجطت ثهسوضا ثط ميعان

ؾقيسي خىٌطي

وبضقهبؾي اضقس
مكبوضي

تىانبيي اثطاظ وخىز زانف دمىظان زذتط ؾبل اول
زثيطؾتبنٍبي قٍطؾتبن نيطيع
88

دظمىن تبثيط دمىظـ مسيطيت ذكم ثط
مٍبضتٌبي ذىزنؾم زٌي ،ذكم ،ؾبظيبضي و
ؾالمت ف ىمي پؿطان زوضي متىؾغً قٍط تٍطان

احس نىيسي

زوتطي ضوانكهبؾي

زانكىسي ضوان
قهبؾي و فيىم
تطثيتي زانكگبي

زانكىسي ضوان قهبؾي
و فيىم تطثيتي
زانكگبي فالمً

فالمً عجبعجبئي

عجبعجبئي

زانكىسي ضوان
قهبؾي و فيىم

زانكىسي ضوان قهبؾي
و فيىم تطثيتي

تطثيتي زانكگبي
فالمً عجبعجبئي

زانكگبي فالمً
عجبعجبئي

زانكىسي ضوان
قهبؾي زانكگبي

زانكىسي ضوان قهبؾي
زانكگبي فالمً

فالمً عجبعجبئي

عجبعجبئي

