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 تر و آبادتر از اصفهان وديدم. شهري ويكوتر و جامع ، ي زميه پارسي گويان مه در همه

 )درسفروامه واصر خسرو  به اصفهان(

ُخخخخخخخ ُخخخخهٌت خدتز رخص خٕظٍرتهخپتِخشتتغٍّـخٍخرزضفتِخص خ تض خصٍرخفٌتز رخخرخدتتيپنخًْتيرخرتيخ نتيخفٌتتز

ٍخرْتهخ ٍخرصخًيؽايؽتنخآىخخخخرصخگضر بخّالپ خرصخفَرِخ هتحيىخقض صخگض تِخٍخّلوت خخخرخٍ هيًزُخًيآطهَرُ

س تخصفَفنخفِخًَص ًي خٍخرالءلَخفضؽز.خفِخحزرخپِخصؽيل خدليفةخ لْنخ ٍخهتزلنخگضرر.خٍخؽايػخفيكتض ىخخ

رخر ئونخفقضخقض صخر رخريخسّيخرقٌِخ طخّضمخؽَط ىخرْهخٍخًير ًنخ ٍخص خخدز ًٍزرخص خپِخشغٍّـخص خرغزغِ

ًييطّيرخ هتضٍطرخفتِخفْقتتنخخخخخخٍ هيًزُخرصخ ٍدخٕضمِرخطاللخٍخرَفيًنخهبزلخپٌزخريخ نيخهَرَرخخفِخچقوِ

ؽض ؽضخؽبظخٍخهفضحخشيرخگش صر.خٍخفيطخرصٍرخفيكض ىخفِخ ضّيذتگيًنخپِخرويمخّو خٍ الرخدَرخص خفتضخ نتيخخخ

 ًزخريخرصخفؾتضخهيىنخرصخ نيخهيقيتخخطصخديظخٕلون،خهٖويصرخٍخ ًؾيًنخ  قنخًَخٍٍضحنخخٕضٍدخ ًؾيًنخًْيرُ

يًنخپِخفيخقبَلخصؽيل خ ضٌّگنخريهٖتِخفضآًٌتزخرتيخپتَنضخرفتيتزُخ طخّاتضمخر ٗخٍخخخخخخخًَخرصخ ًز طًز،خعصفخ ًزنق

ّيرخٕلون،خهٖويصرخ،خصفيرتخٍخهضر ًگنخ،خخّيىخرصدقيىخرصخٕضمِيّيرخگشفتِخمفخؽٌگييخًز ًنخپيصر

شينتذتنخرْيىخ ؽالمخص خفِخهزنٌِخشضفكَّنخهبزلخپٌٌتزخرتيخ حيتيگضخخخخخٍخٕظتخٍخ  تذيصخ،فْيرتخٍخشينز صر

خًقيٌنخ نيخفلزخٍيبِخفيفز.ِخنكخٕوضخقل

ِخ رفضنحتتنخفتتْضر صر،خ ًزنقتتوٌز ًنخخ–رخدَيتتضخؽتتيطهيىخ ضٌّگتتنخخفْضحتتيلخفتتيخٌٕينتت خفتتِخٍّيفتت

ِخخخ ًزخريخرحققخ ًزنـخٍخ ضّيذتگيًنخگضرّنخآهزُخعصف ِخخخفذـخ ّتز فخرصخ ص ئت رخطًتزگنخخخرخ لگتَرخفْيٌت

خفض رخفْضًٍز ىخفيفز.

ّيرخ ضٌّگخ قز مخًوَرخرتيخفتيخخخخفيخ حز ثخديًِرفضنحنخخفْضر صرخخ–رصخ نيخص ؽتيخؽيطهيىخخ ضٌّگنخ

ِخخخخخ صنتظرخدتَرخرصخرْت خ صرقتيءخؽتَنخ ضٌّتگخخخخخخخخفٌيؽيننخًييطّيرخهتضرمخٍخرَبيتقخآىخفتيخ ّتز فخٍخفضًيهت

فْضًٍزرخرالؿخًوينز.خفِخّوييخهٌَْصخهضپظخهقيٍصُخٍخدتزهيتخصٍ ًقتٌيدتنخفتفقخفتيخّتزفخگؾتتضؿخخخخخخخ

ِخ رخدتَرخفتيخ نزتيرخخخخخ ضٌّگخشغٍّـخٕالٍُخفضخ ّز فخهقيٍصُ رخشتغٍّـخٍخفتيخّوكتيصرخؽتيطهيىخخخخخخپويتت

رفضنحنخفْضر صرخخٍخفيخفِخْٕزُخگض تيخ نيخهْنخ قز مخفِخًييطخؽٌزنخ ضٌّگتنخ،خ رتوتيٕنخرصخخخخ– ضٌّگنخ

شيوينقتنخخخ-آىخًوَرُخپِخٍنخآىخرصخنكخشغٍّـخرَميفنخخّوزَ صخآفيرخٍخهحالتخرخحؾييخؽَنخهحلِ

قز مخًوينز.خپِخرصخ نيخهقيلِخفِخمَصتخهذتنتضخخفيخًييطخؽٌزنخهحلنخرصخرحققخ ّز فخآىخؽيطهيىخهحتضمخ 

خٍهَرظخفِخ نيخ هضخدَيضخشضر دتِخفزُخ ؽ .خريخچِخخقبَلخ  تزخٍخچِخرصخًْضخآنز.

خ

خ«خخخ َْخحؾبٍِخهيخنتَپهخٕلنخ ...خ»خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
 ٍ خذهبت سٍاًطٌبختي ضفكهشوض هطبٍسُ 
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 بیبى هسئلِ  

يلنخٍخهتَحضرخر صرخٕيهتهخخخ طخرولِخَٕ هلنخپِخرصخنكخؽتيدتيصخ رتوتيٕنخًقتَخٍخًوتيرخٕتخخخخخ

.خٕيهلنخپِخفِخطنبيرضنيخٍخرلچؾبخرضنيخًويرخَّْصخ رتويٕنخدَرًويننخهنخپٌتز.خخ ضٌّگخ ؽ 

ص خرصخؽتَنخرْتيىخخخٕيهلنخپِخرصخّضخ طهٌِخرخريصنذنخشيَؽتِخَّن خٍخفٌيؽٌيهِخرخنكخپقتَصخخ

هَضحخؽيدتِخٍخفِخٌَٕ ىخقزصروٌزرضنيخٕيههخ صطؿخآىخريهِٖخهحؾَبخهتنخگتضرر.خفتنخرضرنتزخخخخخ

رويمخقز ؽ خنكخقَمخ،خنكخريهِٖ،خٍخنكخفْضخفؾتِخفِخ ضٌّگخٍخ صطؿخّتيرخ رتوتيٕنخؽتيٌِخخخخ

خفِخؽيٌِخ رخ ؽ خپِخرصنكخ ض نٌزخريصنذنخؽيدتِخ،خشضر دتِخٍخًْيرنٌِخگضرنزُخ ؽ .

ؽنخٍخ ًؾيىخفٌيؽنخ طخ ضٌّگخرٖيصنفخطنيررخفزُخٍخّضخنتكخفتِخگًَتِخ رخخخخرصخريهِٖخفٌي

فيخشضر دتيخفِخٍرْنخ طخص تيصخرنٌنخٍخ رتويٕنخشضر طفنخ طخآىخر صًزخٍلنخرٖضنفنخپِخهتنخرتَ ىخخخ

ريهٖتضنيخآىخرصخرٖيصنفخ ضٌّگخر ًؾ خهتٖلقخفِخ رٍ صرخرينلضخهتنخفيفتز.خٍرخرصخرٖضنتفخ نتيخخخخخ

شيچيزُخ رخ ؽ خپِخرصخفضخگيضًتزُخر ًؾتتٌيْيخ،خ ٕتقتير تخ،خخخخخهقَلِخهنخگَنزخ ضٌّگخهزوَِٕخر

ٌّضّي،خ دالقييت،خقَ ًييخ،خًويرّيخٍخّضگًَِخرَ ًينيْيرخرنگتضرخ ؽت خپتِخفَؽتيلِخرخ ًؾتيىخفتِخخخخخخخ

خ(1982ٌَٕ ىخٕيَخريهِٖخپؾبخفزُخ ؽ .)خ رٍ صرخرينلض،خ

ًَبتي خخفِخّضخحيلخهقَلِخرخشضر دتيخفِخ ضٌّگخٍخ ضٌّگنخفزىخرصخحقيق خّوتيٌّگنخٍخ خ

 ضرخفيخپليِخفض نٌخٍخدنَمييتخ ضٌّگنخ ؽ خپِخنتيخًتيزتِخرخصفتزخ  تض رخرصخر دتهخفتض نٌخخخخخخخ

 ضٌّگنخديكخ ؽ خنيخًتيزِخرخرالقنخ ضٌّتگخّتيرخهذتلتفخ ؽت .خرصخحقيقت خ ضٌّتگخرصخخخخخخخ

فضگيضًزُخرويمخچيظّيرخ ؽ خپِخهيخ طخهضرمخرنگضرخهنخآهتَطننخٍخرقضنبتياخ ٕوتيلخهتيخفتِخًحتَرخخخخخخخ

رح خًفَسخآىخهنخفيفز. ضٌّگ،خفييخ  ض رخهقتضکخفَرُخٍخهحنَلخرؤخًيفنخ طخ نيخَٕ ههخٍخ

 ؽ خطنض خسديضُخرخر ًـخ ًؾيًنخ طخٍضنقخًؾهخّيرخهتوتيررخ تض ّنخفتزُخٍخ طخًؾتلنخفتِخًؾتهخخخخخخخ

خرنگضخهٌتقهخهنخگضررخ.

فتِخحقتَ خدتَنـخرصخخخخخفٌيد خآهَطؿخ ضٌّگخخفْضر،خفتْضًٍز ىخرصخچٌييخٍىٖيتنخفيخ

ُخٍخص ُخّيرخ حقي خآًْيخص خفِخدَفنخفٌيدتِ،خفيخهكيًْيرخ حقي خفْضخٍخًؾب خفِخرنگض ىخآگيُخفز

حقَ خريئخفزُخدَرخآفٌيننخشيز خپضرُخٍخرصخًحَُخرخهزنضن خٍخ ر صُخرخفْضخٍپؾبخرصآهزخ

ٍخّظنٌِخّيرخفْضخدَنـخهقيصپ خرزرخ،خهز ٍمخٍخپيههخر صرخٍخرصخپهخًقـخٍخًْتضخدتَرخص خخخ

يل خ ؽ خپِخىويخ نزيرخ حؾتيػخَّنت خهلتنخٍخخخخزخٍخرصخ نيخحٌرصخ ر صُخرخفْضخهَحضرضخهنخفيٌ
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ِخفِخٕيلنخرضنيخفكهخدَرخرٖلقخًؾب خفِخهكيىخٍخهحيٌخطًزگنخ،خشزنزُخرخفْضًٍزرخرصخريهٖ

خگضرر.خهتزلنخهن

 گضخفاشنضنينخپِخّضخريهِٖخفض رخ ؽتوض صخحييتخ رتويٕنخدَرخًيگظنضخ ؽت خفتِخًييطّتيرخخخخخ

ٌتِخ رخص خرصخرْت خرؽتتييفنخفتِخًييطّتيخ،خخخخخخ ٕييرخريهِٖخ ؿخرَرِخًوينز،خشؼخىتضٍصرياخفينتزخطهيخخ

 ًتْيص تخ ٕييخٍخفْضًٍز ى، ض ّنخپضرىخشيؽخخّيرخهٌَقن،خهَىَٓخًييطّيخ،خؽتٌزـخًييطّتيخٍخخخ

رصرِخ ٍلَن خآًْيخٍض حنخًوينز.خشتؼخًييطؽتٌزنخ ضٌّگتنخص ّكتيصرخ ؽت خپتِخفتيخرَرتِخفتِخخخخخخخخخخ

ٍض حتنخًوتَر.خخخخ ٍالٕيتخفزؽ خآهزُخ طخآىخهنخرَ ىخفضًيهِخصنتظرخهٌيؽتبنخفتض رخآىخ ضٌّتگخخخخ

فٌيفض نيخ ٍلييخگيمخرصخٍض حنخفضًيهِخ رتويٕنخفضًيهِخصنتظرخ ؽت خطنتض خشتيـخص تتيخرصخفتيّض ُخخخخخخخ

رٖيهالتخ رتويٕنخفزٍىخر ًؾتيخًققِخپلنخ ًؾيًنخ،خ رتويٕنخ،خ قتنيررخهوكيخًيؾ خنيخفيض ّتِخخ

ضًيهتِخخشيوَرىخ ؽ .خفنخرَرْنخفِخ ض نٌزخًييطؽٌزنخٍخٕزمخرقذيلخرقيقخًييطّيخؽتينضخهض حتهخفخخ

خ(خ1384صنظرخص خهذزٍؿخهنخًوينز.)قزصچييى،

ًييطؽٌزنخفِخرليهخ نٌكِخرخفيّض ُخصٍفٌنخ،خهبتٌنخفضخآگيّنخفِخصّضٍخ ص ئِخهتنخًوينتزخ حتضخخخخ

خ َ خ لٖيرُخ رخص خرصخخ حضخفذقنخٍخپيصآننخفضًيهِخّيخ نفيخهنخًوينز.خ

ُخّتيرخحيمتهخ طخخخرٖيييخًييطّيخرظئنخ طخ ض نٌزخفضًيهِخصنظرخص ّبضررخهحؾَبخفزُخٍخخر ر

 (1374آى،خهزوَِٕخرخر رُخّيرخهَصرخًييطخفضًيهِخص خپيههخهنخپٌز.)خپي ويخٍخّضؽي،

فِخّضخحيلخطًزگنخ رتويٕنخقَ ٕزخٍخقَ ًييخديكخدَرخص خر صر.خقَ ًيٌنخپِخفينزخريخپٌَىخ

آًگًَِخپِخفينزخهَضحخًقزُخٍخفضدنخ طخفْضًٍز ىخّنخدَرخص خهلتظمخفتِخ رتض رخّوتِخآًْتيخًوتنخخخخخخخ

ٍلنخرصخنكخًييطؽٌزنخرصؽ خٍخرقيقخ،خص ّكيصخفْيٌِخرصخ ص ئتِخدتزهيتخفتْضرخهقتذلخخخخخر ًٌزخ

فزُخٍخفْضًٍز ىخٍخپؾيًنخپِخالطمخ ؽ خرصخرْ خرَؽِٖخرخ ضٌّگخفْضًٍزرخرالؿخًوينٌتزخخ

فيخ ص ئِخ هكيًيتخٍخدزهيتخفْضرخًؾب خفِخحقتَ خفتْضًٍز ىخرتالؿخپتضرُخٍخ طخؽتَرخرنگتضخخخخخخخ

ٕوهخفِخآىخطًزگنخفْتضرخص خفض رخدَرخ نزيرخًوينٌتز.خخفْضًٍز ىخفيخفٌيد خحقَ خٍخٍّينفخٍخ

رصخ نيخص ؽتيخٍخفض رخرقضننخٍّينفخٍخحقَ خفْضًٍز ىخ مفْيًنخفْضر صرخ متفْيىخ قتز مخفتِخخخخ

 نزيرخپويتِخّيرخفْضًٍزرخٍخشغٍّقنخًوَرُخٍخفيخ نزيرخديًِخّيرخ ضٌّگخرصخؽَنخهحلِخّيرخ

ْضًٍزرخ؛خفتيخ ؽتتفيرُخ طخهٌتيفٔخرنٌتنخ،خخخخخفْضخ مفْيىخنكخؽيدتيصخهٌؾزنخص خرصخ صرقيءخ ضٌّگخف

 ؽالهنخٍخفيخفْضُخگيضرخ طخ هكيًيتخفْضرخٍخفْضر صرخٍض حنخًوَرُخ ؽ .خپِخّزفخآىخ نزيرخ



 4 

فؾتضخهٌيؽبخفض رخرحقيقيتخپيصفضررخ،خطنضفٌينن،خٍخفضًيهِخصنظرخالطمخرصخ صرقيءخؽَنخ ضٌّگخ

 قز مخفِخًْضخؽٌزنخ ضٌّگنخخفْضًٍزرخهنخفيفز.رصخّوييخص ؽتيخرصخهحلِخرخحؾييخآفيرخ مفْيى

دَرخص خؽتْينخر ًؾتتِخٍخخخخ، رتويٕنخگضرنزخفِخگًَِخ رخپِخّضخفْضًٍزخ مفْيًنخرصخ ر صُخرخفْض

فيخهقتيصپ خرصخ ر صُخرخفتْضخىتويخرصني ت خنتكخَّنت خآگيّيًتِخهلتنخٍخهيٌْتنخ،خ حؾتيػخخخخخخخخخخخ

متفْيًنخخّتضخفتْضًٍزخ خخ صطفوٌزرخًوَرُخٍخفْضهيخديًِخهيخفِخٍ قٔخنكخفٖيصخًْيرنٌِخگضرنتزُخٍخخ

 .حلقِخرخالنٌفكخ طخطًزيضُخرخ ر صُخفْضخفز ًزدَرخص خ

خ
 ضشٍست تحمیك

 صرقيءخ ضٌّتگخٍخ فٖتيرخآىخ طخفضًيهتِخّتيرخهض پتظخ ضٌّگتنخٍخؽتيطهيًْيرخهضفٍَتِخ ؽت .خخخخخخخخخخخ

فْضر صرخنكنخ طخهض پتظخرٍلتتنخ ؽت خپتِخفيقتتضنيخًقتـخص خرصخخدتزهيتخصؽتيًنخ ضٌّگتنخ،خخخخخخخخخخ

،خّضخچِخفيقتضخفيخؽيدتيصخ ضٌّگتنخفتْضخآفتٌيخفتزُخٍخخخخخ رتويٕنخر صرخٍخ طخ نيخصٍخرصخرالؿخ ؽ 

ٕالٍُخفضخآىخرصخرضٍنذخ ضٌّگخديكخٍخفضًيهِخصنظرخفزُخ ٖيلي خًوينزخ.رصخ نيخص ؽتيخفْضر صرخ

فيخ نزيرخؽيطهيىخ ضٌّگنخ،خرفضنحنخرالؿخدَرخص خخرصخدزهيتخصؽيًنخّضخچِخفْتتضخ  تظ نـخر رُخخخ

هحالتخقزنونخٍخّوزَ صخؽيچيىخپِخ طخطهيٌِخرخٍخفيخ ًتذيبخهحلِخحؾييخآفيرخفِخٌَٕ ىخنكنخ طخ

ريصنذنخٍخ ميل خقيفتهخرتَرْنخرصخرٖتيهالتخ رتوتيٕنخٍخطهيٌتِخّتيرخالطمخص خرصخنتكخرحليتهخخخخخخخخخ

 رتويٕنخفضدَصر صخ ؽ خ.ّزفخ ملنخ صربيًخّضخچِخفيقتضخفيخفْضًٍز ىخٍخهٌيٍقخ ؽ خريخفتَ ًزخ

 طخ ّتنخخخ.ؽتيًنخر فتتِخفيفتزخخخفضًيهِخّيرخريهٖنخص خرصخطهيٌِخّيرخآهتَطؿخفتْضًٍزرخدتزهيتخصخخخ

 ٖيلي خّيرخفْضر صرخ نزيرخديًِخّيرخ ضٌّگخ ؽ خپِخ ّتز فخآًْتيخص خهتنخرتَ ىخفتِخرضريتبخخخخخخخ

خ ٍلَن خًيمخفضر:

 صرقيءخ ضٌّگخفْضًٍزر  

  صرقيءخ ضٌّگخرفضننخٍخؽاله  

 حييرخَّن خفْضرخٍهحلن  

 صرقيءخ ضٌّگخرنٌنخٍخ ًقالفن  

 ِٖصرقيءخ ضٌّگخهَيل  

 َليز صرقيءخ ضٌّگخپيصٍخر 
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 اّذاف اختصبصي پژٍّص 

 پٌَىخپِخرَ هٔخهذتلفخرصخٕضمِخرخ ضٌّگنخقض صخر فتِخٍخٕنضخ ًفزيصخ ٍالٕيتخطهيٌتِخخ

 رخص خ ض ّنخًوَرُخريخرَ هٔخهذتلفخ طخ ض نٌزخؽتٌتنخدتَرخفيتضٍىخآهتزُخٍخ طخ ض نٌتزخرَؽتِٖخرخخخخخخخ

خهحتتضمخخهٖيًٍ پًٌَنخ ؽتفيرُخًوينز؛خفْضر صرخ مفْيىخفيخشيقٌْيرخديًِخ ضٌّگخ ًزنقِخٍهزَطخ

شغٍّقنخؽيطهيىخص يّنخ،خرفضنحنخفْضر صرخفضآىخفزخريخفيخٍض حنخ ّز فخشٌذخگيًِخهشپَصخرصخ

ىضٍصتخرحقيقخفيخفٌيؽيننخپيصپضرخٍخٕولكضرخديًِخ ضٌّگخ ًزنقتِخرصخهحلتِخحؾتييخآفتيرخفتِخخخخخخ

رؤخفٌزرخهقبَلخٍخقيفهخرٖويونخفضؽزخپِخ ّز فخپلتنخص خفض ؽتيػخًيتيطخهحلتِخّتيرخّوزتَ صخخخخخخخ

نخپضرُخ،خٍخفيخفٌيؽيننخًييطّيرخ نيخهحالتخفِخ نيخرؤخفٌزرخفضؽزخپتِخ  قتنخرزنتزخص خخخخفٌيؽين

رصخ ص ئِخدزهيتخديًِخ ضٌّگخ ًزنقِخرصخؽينضخهحالتخّوزَ صخًيظخ رض خًوينز.خفض نيخ ؽتيػخفتيخخخ

ٌٕين خفِخ نٌكِخنكنخ طخ ّز فخًْضخؽٌزنخ،خرَؽِٖخ ضٌّگنخهنخفيفزخپِخفيخركيِخفتضخني تتِخّتيرخخخخ

هخآًْيخفتَ ىخًتينذخپيصفضررخ ص ئِخًوَرخ.خفِخّوييخرليهخؽيطهيىخص يّنخ،خرفضنحنخرصخٕلونخٍخرحلي

رْ خرَؽِٖخ ضٌّگنخ،خ رتويٕنخؽٖنخًوَرخفيخرصخًْضخگض تيخًْض تخپيصفٌيؽيًِخٍخدَ ؽتِخّيرخ

هزنض ىخ رض ننخديًِخ ضٌّگخ ًزنقِخهبتٌنخفضخفٌيد خٕويقخهحلِخحؾييخآفيرخٍخهحلِخّتيرخّتنخخخ

هيىخص خفيخرَرِخفِخًييطخهحلِخحؾييخآفيرخٍخ ييرخ ضٌّگنخ،خهحيَنخآىخٍخحتنخرَ صخخ ّز فخؽيط

هحلِخّيرخٍ فؾتِخفِخديًِخ ضٌّگخرْيِخٍخرزٍنيخًوينز،خپِخ ّز فخپلنخشغٍّـخفَهنخٍخًْيرنٌِخ

فزُخٍخؽينضخهحالتخشيض هًَنخرصخنكخرحقيقخٍخفضصؽنخهقبَلخ  قخرزنزرخص خرصخرحققخ ّز فخ

خص ئِخرّز.خؽيطهيىخ ضٌّگنخ،خرفضنحنخ 

.خفضصؽنخٍخفٌيؽيننخؽَنخ ضٌّگخفْضًٍزرخرصخهحلِخحؾييخآفيرخٍخهحلِخّيرخّوزَ صخ1

خآى.

.خفضصؽنخٍخفٌيؽيننخؽَنخرفضننخٍخؽاله خرصخهحلِخحؾييخآفيرخٍخهحلتِخّتيرخّوزتَ صخخخخ2

خآى.

.خفضصؽنخٍخفٌيؽيننخؽَنخَّن خفتْضرخٍخهحلتنخرصخهحلتِخحؾتييخآفتيرخٍخهحلتِخّتيرخخخخخخخخ3

 ّوزَ صخآى.

فٌيؽيننخؽَنخ ضٌّگخرنٌنخٍخ رتويٕنخرصخهحلِخحؾييخآفتيرخٍخهحلتِخّتيرخخخخ.خفضصؽنخٍخ4

 ّوزَ صخآى.

 .خفضصؽنخٍخفٌيؽيننخؽَنخ ضٌّگخهَيلِٖخرصخهحلِخحؾييخآفيرخٍخهحلِخّيرخّوزَ صخآى.5
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.خفضصؽنخٍخفٌيؽيننخؽَنخ ضٌّگخپتيصخٍخرَليتزخرصخهحلتِخحؾتييخآفتيرخٍخهحلتِخّتيرخخخخخخخخ6

 ّوزَ صخآى.

خهحلِخحؾييخآفيرخرصخهقينؾِخفيخهحلِخّيرخّوزَ ص..خفضصؽنخٍخفٌيؽيننخهٖيالتخ7

.خرصخهزوَٓخفزؽ خآٍصرىخفٌيد خمحينخ طخهحلِخحؾتييخآفتيرخرصخرْت خپوتكخفتِخخخخخخ8

خفضًيهِخصنظرخديًِخ ضٌّگخ ًزنقِ.

خ
 فشضیِ ّب ٍ سَاالت پژٍّص 

فض ؽتتيػخخ ّتتز فخؽتتيطهيىخص تتيّنخرفضنحتتنخفتتْضر صرخٍخرحليتتهخٍىتتٖي خ رتوتتيٕن،خخخخخ

نخهضرمخهحلِخحؾييخآفيرخؽتَ التخٍض حتنخگضرنتزُخٍخفتض رخّتضخخخخخخفْضًٍزرخٍخهقيصپ خ رتويٕ

نكخ طخ ّز فخنكخ ضىيِخ نزير،خٍ صربيًخآًْيخفيخهيظ ىخؽيخٍخرحنيالتخٍ لزنيخپِخّتضخپتز مخخخ

فيدلخگَنيننخرصخطهيٌِخآفٌيننخٍخ صرقيءخ ضٌّگخّؾتٌز،خهَصرخهقينؾِخقض صخگض  .خٕتالٍُخفتضخخخ

ّضخنكخرَ فگَرخنكنخ طخ ّز فخفْضر صرخآىخ ٍالٕيتخفزؽ خآهزُخ طخؽَ التخفِخرفكيكخ؛

هنخفيفزخٍخ ٍالٕيتخآىخهنخرَ ًزخرصخطهيٌِخرخفضًيهِخصنظرخفْضرخٍخديًِخ ضٌّگخريحيضخگش صرخ

هخبتنخر فتِخفيفزخفِخّوييخرليهخ ض ٍ ًنخٍخرصمزخ ض ٍ ًنخؽَ التخفزؽت خآهتزُخٍخرصخرزظنتِخٍخخخخ

خرحليهخهَصرخفضصؽنخٍخ ؽتفيرُخقض صخگض  .
   الف( سَاالت تحمیك

 «جوؼیت ضٌبختي»

ّيرخهَصرخآطهَىخ)هحلِخحؾييخآفير،خديقيًن،صٍرپن،خؽزيرنِ،ؽِخص ُخؽيويي،خخ(خديًَ ر1ُ

 فضنٖتنخ،خقظلبيؿ(خ طخًْضؽٌنخ،خؽَنخرحنيالتخ،خٍخفغهخرصخچِخهَقٖيتنخّؾتٌز؟

 «استمبء فشٌّگ ضْشًٍذي»

تن،خقظلبيؿ(خّيرخ)هحلِخحؾييخآفير،خصٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖخ(خآنيخديًَ ر2ُ

 فيخ ٖيليتْيرخديًِخ ضٌّگخ ًزنقِخآفٌيننخر صًز؟خخخ

ّيرخ)هحلِخحؾييخآفير،خصٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خرتيخخخ(خديًَ ر3ُ

 چِخحزخفيخ ضٌّگخفْضًٍزرخٍخ فٖيرآىخآفٌيننخر صًز؟خ

ضنٖتن،خ(خهيظ ىخآفٌيننخؽيپٌييخ)هحلِخحؾييخآفير،خصٍرپن،ؽزيرنِ،خؽتِخص ُخؽتيويي،خفتخخخ4

 قظلبيؿ(خرصهَصرخحقَ خفْضًٍزرخرصخچِخحزرخ ؽ ؟خ
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خ(خخ ض ٍ ًنخٍخهييًگييخ ّز فخؽيطهيىخ ضٌّگنخ،خرفضنحنخخپز مخ ؽ ؟خخخخ5
 «استمبء فشٌّگ تفشيح ٍ سالهت»

)هحلِخحؾييخآفير،خصٍرپن،ؽزيرنِ،خ(خًحَُخگشص ىخ ٍقيتخ ض غ خٍخًَٓخرفضننخؽيپٌييخ6

 خخخِخمَصرنخهنخفيفز؟فِخچؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خ

)هحلتِخحؾتييخآفتير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتِخص ُخؽتيويي،خخخخخخخخ(خًَٓخرفضنحيتخديًَ رُخّتيرخ7

 فِخچِخمَصرنخ ؽ ؟فضنٖتن،خقظلبيؿ(خ

)هحلتتِخحؾتييخآفتتير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتتِخص ُخخخ(خ ٍقتيتخفتبيًِخصٍطرخ  تتض رخؽتيپيخرصخخخخ8

 فيقتضخمضفخچِخهَ صررخهنخفَر؟ؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خ

ْضخؽيپٌييخ)هحلِخحؾييخآفير،خصٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبتيؿ(خخ(خ طخ9ً

 نخرصخ صرقيءخؽاله خصٍ ًنخفْضًٍز ىخهَحضخ ؽ ؟نّيخچِخ ٖيلي 

(خ ّوي خفِخٍصطؿخرصخفييخديًَ رُخّيرخ)هحلِخحؾييخآفير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتِخص ُخخخ01

خؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خفِخچِخمَصرنخهنخفيفز؟
 «ي ٍ هحليَّيت ضْش» 

(خهيظ ىخٍ فؾتگنخديًَ رُخّيرخ)هحلِخحؾييخآفتير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتِخص ُخؽتيويي،خخخخخ00

 فضنٖتن،خقظلبيؿ(خفِخفْضخ مفْيىخچقزصخ ؽ ؟

(خديًَ رُخّيرخ)هحلِخحؾييخآفير،خصٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبتيؿ(خخ02

 فيقتضخرصگيضخچِخهٖيالرنخهنخفيفٌز؟

يًَ رُخّيرخ)هحلِخحؾييخآفير،خصٍرپن،ؽزيرنِ،خؽتِخص ُخؽتيويي،خخخ(خهيظ ىخٍ فؾتگنخخدخ03

خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خفِخهحلِخدَنـخچقزصخ ؽ ؟

(خرفيٍتخ)هحلِخحؾييخآفير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتِخص ُخؽتيويي،خفتضنٖتن،خقظلبتيؿ(خ طخخخخخخ04

 نخ ؽ ؟نرنزگيُخؽيپٌييخآىخفيخهحلِخّيرخرنگضخ مفْيىخرصخچِخچيظّي

 «فشٌّگ ديٌي ٍ اًمالبي»

ًويرّيرخفْضخ ؽالهنخ طخرنزگيُخديًَ رُخّيرخ)هحلِخحؾييخآفير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خخخ(خ05

 نخ ؽ ؟نؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خچِخچيظّي

 (خهيظ ىخهقيصپ خهضرمخرصخفضًيهِخّيرخهشّبنخفِخچِخمَصرنخ ؽ ؟06

 «فشٌّگ هطبلؼِ» 

خ(خهيظ ىخهَيلِٖخغيضرصؽنخرصخديًَ رُخّيخچقزصخ ؽ ؟07خ
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خّيخ طخچِخ قالمخ ضٌّگنخفيقتضخ ؽتفيرُخهنخپٌٌز؟(خديًَ رُخ08

 نخ ؽ ؟ن(خهَىَٕيتخهَصرخهَيلِٖخديًَ رُخّيخفيقتضخچِخچيظّي09

خ(خهيظ ىخ ؽتفيرُخٍخًَٓخپيصفضرخ نٌتضً خرصخفييخديًَ رُخّيخفِخچِخمَصرنخ ؽ ؟21
 

 «فشٌّگ وبس ٍ تَلیذ» 

 ُخؽتيويي،خفتضنٖتن،خخخ(خفِخًْضخديًَ رُخّيرخ)هحلِخحؾييخآفير،خصٍرپن،ؽزيرنِ،خؽتِخصخ20

 قظلبيؿ(خچِخچيظّيرخ طخًْضخ ضٌّگن،خرفضنحنخىضٍصتخر صر؟

(خفِخًْضخديًَ رُخّيرخ)هحلِخحؾييخآفير،خصٍرپن،ؽزيرنِ،خؽتِخص ُخؽتيويي،خفتضنٖتن،خخخخ22

 قظلبيؿ(خچِخهَ صررخرخص  ظ نـخصٍحيِخپيصخرصخطًيىخهَحضخ ؽ ؟

 ة( فشضیِ ّبي تحمیك
 حليفشضیِ ّبي هشتبط بب َّيت ضْشي ٍ ه -1

فييخ ض ٍ ًنخ)رحنيالتخهيرص(خٍخٕالقِخفِخ مفْيىخرصخريهِٖخمتفضخفتَرُخٍخخخ (خص فَِخر1-1

 . ؽ خخص فَِخرخحيمهخًيفنخ طخًوًَِخگيضرخرنير ن

فييخ ض ٍ ًنخ)رحنيالتخهيرص(خٍخٕالقِخفِخهحتهخطًتزگنخرصخريهٖتِخمتفضخخخخخ ص فَِخرخخ(1-2

خ ؽ .خًِخگيضرخرنير نفَرُخٍخص فَِخرخحيمهخًيفنخ طخًوَ
 فشضیِ ّبي هشتبط بب فشٌّگ تفشيح ٍ سالهت -2

فتتتييخ ض ٍ ًتتتنخ)ؽتتتيخهتتتيرص(خفتتتيخًحتتتَُخرفتتتضننخ  تتتض رخ) تتتضرر،خخخخخ ص فَتتتِخرخخ(2-1

حيمتهخًيفتنخ طخًوًَتِخگيتضرخخخخخديًَ رگن،گضٍّن،ّنخهحلِ(خرصخريهِٖخمفضخفتَرُخٍخص فَتِخرخخخ

خ. ؽ خرنير نخ

خ،خدتيًَ رگن،خفييخ ض ٍ ًنخ)رحنيالتخشزص(خفيخًحتَُخرفتضننخ  تض رخ) تضررخخخخخخ(خص فَِخر2-2

 ّنخهحلِ(خرصخريهِٖخمفضخفَرُخٍخص فَِخرخحيمهخًيفنخ طخًوًَِخگيضرخرنير نخخ ؽ خگضٍّن،

خ.

خ،خدتيًَ رگن،خخ تضررخخفييخ ض ٍ ًنخ)رحنيالتخهيرص(خفيخًحَُخرفضننخ  تض رخ)خ (خص فَِخر2-3

خ ؽ .حيمهخًيفنخ طخًوًَِخگيضرخرنير نخّنخهحلِ(خرصخريهِٖخمفضخفَرُخٍخص فَِخرخخ،خگضٍّن

خص فَِخٍرَرًز صر.خ(خفييخرحنيالتخشزصخٍخهيظ ىخ)رفضنن(2-4
 فشضیِ ّبي هشتبط بب فشٌّگ ضْشًٍذي – 3

فييخ ض ٍ ًنخ)رحنيالتخشزص(خفيخهيظ ىخآفٌيئنخفتيخ ضٌّتگخفتْضًٍزرخرصخخخخ ص فَِخر  (3-1

خ. ؽ ريهِٖخمفضخفَرُخٍخص فَِخرخحيمهخًيفنخ طخًوًَِخگيضرخرنير نخ
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يالتخهيرص(خفيخهيظ ىخآفٌيئنخفيخ ضٌّگخفْضًٍزرخرصخفييخ ض ٍ ًنخ)رحن ص فَِخر  (3-2

خريهِٖخمفضخفَرُخٍخص فَِخرخحيمهخًيفنخ طخًوًَِخگيضرخرنير نخ ؽ .
 فشضیِ ّبي هشتبط بب استمبء فشٌّگ هطبلؼِ -4

فييخ ض ٍ ًنخ)رحنيالتخشزص(خفيخهيظ ىخهَيلِٖخغيضخرصؽنخرصخريهٖتِخمتفضخخخ ص فَِخر  (4-1

خ ؽ .خًوًَِخگيضرخرنير ن طخفَرُخٍخص فَِخرخحيمهخًيفنخ

رحنيالتخشزص(خفيخپيصفضرخص نيًِخٍخ نٌتضًت خرصخريهٖتِخمتفضخخخخفييخ ض ٍ ًنخ) ص فَِخر خ(4-2

خ ؽ .خحيمهخًيفنخ طخًوًَِخگيضرخرنير نخفَرُخٍخص فَِخر

رحنيالتخهيرص(خفيخپيصفضرخص نيًِخٍخ نٌتضً خرصخريهٖتِخمتفضخخخفييخ ض ٍ ًنخ) ص فَِخر  (4-3

خ ؽ .خيفنخ طخًوًَِخگيضرخرنير نحيمهخًخفَرُخٍخص فَِخر
 

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ
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 ٍيژگیْبي جوؼیت ضٌبختي استبى اصفْبى

هضرمخ مفْيىخرقضنبياخشَفقنخّيّضرخًْيضخهضرهيىخؽينضخفْضؽتيًْيرخهضپظرخ نتض ىخر صًتز.خخخ

خفيخ نيخرفيٍتخپِخصٍؽتيئييىخحَهِخ غلبخشَفقنخفؾييصخؽيرُخخنيخصًگنخرصخطهيٌِخرخريضُخر صًز.

،خٍخرَرخ ًَٖيفخفؾييصخرصخهييىخآًْيفيِٖخهشّبخفَرُخٍخفِخرليهخخٍخ مفْيىخهؾلويى پخضن خهضرمخ

رصخ نيخفْضخ قلي خّيرخهشّبنخرنگضخًْيض:خطصرقتنخّيخرصخهحلِخؽيچيىخ،خ ص هٌِخ،خ پخض اخرصخهحلتِخخ

رلفيخ)خ غلبخهقيغهخ ٌنخر صًز(خٍخنَْرنيىخپِخرصخهحلِخرَْرخفيصُخنيخرَنبيصُخرصخپٌيصخنكتزنگضخخ

 خطًزگنخهنخپٌٌتز.خالطمخفتِخرَىتينخ ؽت خپتِخفتْضًٍز ىخطصرقتتن، صهٌنخٍنْتَررخخخخخخخخخفيخهؾيلو

 طخ نٌكتِخخخّوچَىخرنگضخفْضًٍز ىخهؾلويى،دَر ططًزگنخهؾيلو خآهيظرخفضدتَر صخفتَرُخپوتيخخخ

شَفـخنكؾيًنخًيظخفضدَر صًز. ط نيخصٍ،طًيًقيىخر ص رخحزيبخٍشَفـخًْيضخطًيىخهؾلويىخهتنخخ

خفيفز.

 
 ى، هبسًبى، حسیي آببد، جلفب(هحالت اصفْبى) سیچبى، لیٌب

هحلِخهزوَِٕخ رخ ؽ خپِخرصخپٌيصخّنخفتْضخص خرقتكيهخهتنخرّتزخ متفْيىخًيتظخفتيخنتكخخخخخخخخخ

ؽيدتيصخفْضرخر ص رخهحلِخّيرخفؾييصرخ ؽ خپِخهزوَِٕخآىخفَرَرخآٍصًتزُخ متفْيًنخ ؽت خخخخ

ّضخپِخ ضٌّگخٍخ ميل خآىخّوَ صُخهَصرخهَيلِٖخفيؽتيىخفٌيؽيىخٍخريصنخخفٌيؽيىخفَرُخ ؽ خ.خفِخ

حيلخفِخصٍ ن خريصنخخفينزخ سٕيىخر ف خپِخهحلِخحؾييخآفيرخًيظخ طخهحالتخهٖتبضخ متفْيىخفتَرُخخخ

پِخفِخرليهخّوزَ صرخفيخهحلِخؽيچيىخ طخ ٕتبيصخريصنذنخديمنخفضدَصر صخ ؽ خپِخ نيخرٍخهحهخ

رصخگشفتِخر ص رخفيالرضنيخهقتضپيتخرغض  يينن،خخرٖيهالتخ رتويٕنخٍخٍ فؾتگنخقتَهنخٍخرنٌتنخخخ

 ًز.خفيخٌٕين خفِخهَيلبنخپِخگشف خفينزخ ّْيصخر ف خپِخهحلِخرخحؾييخآفيرخرصخگشفتِخ طخفَرُخ

هحزٍرُخرخفْضرخآىخصٍطخديصدخفَرُخٍخفِخرليهخٍرَرخصٍرديًِخرخط نٌزُخصٍرخفظصگتضنيخٕيههخ

ؽكًَ خفض رخآًْيخفَرُخٍخ طخؽَرخرنگضخفِخرليهخهْيرضتخ ص هٌِخٍخؽيد خهحلِخرلفيرخ مفْيىخ

پِخ نيخهحلِخفييخرٍهحلِخقزنونخ مفْيىخ)خحؾييخآفيرخٍخٕبيػخٍخحلقِخرخ رنيلنخ ضهيىخفيُخخفِ

ؽيچيىخ(خٍخؽِخصٍؽتيرخرنگضخهيًٌزخهيصًيىخ،خقيٌيى،خٍخؽيچيىخخپِخ طخرّيتخهٖتبضخ مفْيىخفَرُخ ًزخ

رقكهخهٌؾزونخص خهَربخفزُخ ًزخپِخهنخرَ ىخفِخٌَٕ ىخ ض نٌزخرَؽِٖخرخگشفتِخرصخفكهخفْضخ

آىخًيمخفضر.خ طخؽَرخرنگضخ نيخهحالتخفِخرليهخفكهخگيضرخفتضخفؾتتضخهحتالتخخخخًقيٌنخ مفْيىخ طخ

ٌتنخ،خٍخ رتوتيٕنخدتَرخص خحفتِخخخخخقزنونخٍخگشف خ ٕنيصخهتويررخٌَّطخ ميل خّيرخقَهنخ،خرن
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ٍخ نيخدنَمييتخهيًٌزخرٖلقيتخرنٌنخ،خ رتوتيٕنخ،خ تيهيلنخ،خفتيـخ طخخؽتينضخهحتالتخخخخخخًوَرُخ

خصخر صًز.هْيرضخششنضخپًٌَنخ طخقَ مخٍخ ميل خفضدَ

 
 فشٌّگ ضْشًٍذي

ٍ عُخ ضٌّگخرصخطفيىخ يصؽنخ طخٍ عُخّيرخفؾييصخپٌْنخ ؽ خپِخرصخًخضخ يصؽنخرصرخٍخطفيىخ

شْلَرخ تض ٍ ىخني ت خهتنخفتَر.خ ضٌّتگخرصخ متهخفتِخهٌٖتيرخ ربخٍخٕلتنخٍخّتضخآًچتِخرصخصرُخخخخخخخخخخخخ

فينؾتگنخّيرخ دالقنخٍخٌّضٍصرخريرخر صرخ،خهنخفيفتزخ.خپتِخفض ؽتيػخآىخهتنخرتَ ىخ ضٌّتگخخخخخخخ

ضًٍزرخص خهفَْهنخر ًؾ خپِخفِخرويمخ ٕييرخريهِٖخپِخركخركخخ  ض رخهل خحقخهنخرّزخريخفْ

رصخ ر صُخٍخّوكيصرخؽيطًزُخرخريهِٖخًقـخ ٖيلخر فتِخفيفٌز.خفِخٕبتيصتخرنگض هتضٍطُخهتفكتض ىخخخخ

ؽييؽنخفِخّويىخهيظ ىخپِخفِخنكخرٍل خپيصآهزخٍخ طخّتضخًْتضخپيهتهخهتنخ ًزنقتٌزخفتِخهَىتَٓخخخخخخخخ

يطرخرصخر فتيخنكخفْضًٍزخدَبخ ّوي خهنخرٌّز.خرصخحقيق خؽيدتيصخفْضًٍزرخٍخ ضٌّگخؽ

قزصتخؽييؽنخ هضٍطخفِخگًَِخ رخ ؽ خپِخهْوتضنيخًقـخرصخآىخفِخْٕتزُخرخفتْضًٍز ىخ ؽت .خخخخخ

 پِخرصخ نيخص ؽتيخخنكنخ طخپيًَىخّيرخؽييؽنخٍخهضٍدخّضخفْضرخفْضر صرخّيؽ .خ

نخفنتَصتخًؾتبنخٍخّتيّضرخخخخمٌٖتنخفزىخطًزگنخ،خٕالٍُخفضخ ض ّنخًوتَرىخص تيُخ،خآىخّتخخخ

آىخچِخپِخرصخفزٍخ هتضخىتضٍصرخفتِخخخخخفض رخفقضخ هضٍطخ،خَٕ صهخدَرخص خًيظخرصخشنخر فتِخ ؽ خ.

ًْضخهنخصؽزخ،خرالؿخرؽ خ ًزصپيص ىخٍخهزنض ىخريهِٖخ ؽ خريخفيخ ص ئِخرخآهتَطؿخمتحينخفتِخخخخ

ىخٍخؽيهيض تِخفْضًٍز ىخ،خطهيٌِخرخ نزيرخصٍحيِخرخمحينخطًزگنخفذننخٍخ رتويٕنخفكهخگ

نيفزخ.خ لبتِخ نيخهْنخهحققخًذَ ّزخفزخ،خهگضخفِخهزرخّوكيصرخٍخّوييصرخركخرتكخفتْضًٍز ىخخخ

  فض رخرؽتييفنخفِخطًزگنخفْتضخفْضرخ.

 استمبء فشٌّگ تفشيح ٍ سالهت

 ًتزخٍخلتش خخخخّتيرخرٌزصؽتتنخفتض رخشيؽتخخفتِخًيتيطخهتضرمخفتِخرٌزصؽتتنخفتِخٍرتَرخآهتزُخخخخخخخخخخخخخًْيم

ًييطخرحليهخرَقٖيتخهتضرمخ طخًْتيمخرٌزصؽتتنخ ؽت .خفتضخخخخخخرضنيخص ُخفض رخفٌيؽيننخرقيقخ نيخخهؾتقين

 ؽيػخچٌييخرحليلنخؽالهتنخفِخهٌٖيرخ حؾيػخرَ ًيننخرصخحيلخحيىضخٍخ ٍويٌتيىخ طخرتز ٍمخ نتيخخخخ

فتَرخپتِخفتِخخخخخّتيننخ ٍتال خهتنخخخخرخ ٖيليت خخرخرٌزصؽتنخفِخهزوَِٕخرَ ًيننخرصخآنٌزُخ ؽ .خفضًيهِ

فتَر.خفتيخخخخٍض حنخٍخ رض خهتنخخ،گيضرخفخشيـهٌَْصخهقيفلِخفيخنكخنيخچٌزخفيويصرخرصخؽََحخهذتل
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ًْتيمخرٌزصؽتتنخ طخٍضنتقخٍض حتنخٍخ رتض رخخخخخخخخرخرٌزصؽتن،خرَرِخفِخهفيّينخرٌزصؽتنخٍخفضًيهِ

پٌز.خفٌيخفض نيخصهظخرَ يقخًْيمخرٌزصؽتنخرصخشيؽخخخّيرخرٌزصؽتنخفِخهأهَصن خدَرخ قز مخهنخفضًيهِ

ّيرخرٌزصؽتنخخهزخفضًيهِآهزنضن خپيص.خّيرخرٌزصؽتنخ ؽ خهزخفضًيهِآفِخًييطخريهِٖخهزنضن خپيص

ٍصرخآّتيخ ؽت .خرٖيتييخ ٍلَنت ،خٍض حتنخٍخ رتض رخ ٍليتِ،خفتضخخخخخخخخخ رخ طخ ٖيليت خخهؾتلظمخ ًزيمخچضدِ

ِخآرخ ؽتقض صخٍخرأهييخآى،خ ؽتقض صخهٌتيفٔ،خفتضخخخفَررِ رخرتيصرخٍخرتأهييخآى،خشقتتيبيًن،خخخخخٍصرخفَررت

ّيرخ نيخچضدِخص خرقتكيهخخخٖيلي رخدزه ،خشينـ،خ صطفييفن،خرحليه،خٍخرحقيقخ خفيط صنيفن،خ ص نِ

رخنكخٍض حنخدَبخرٖيييخ ؽتيًز صرّيرخفضًيهِخ ؽ .خفضخ ؽيػخ ؽتيًز صرخهٌتيفٔخخخرٌّز.خًتيزِخهن

ّيخرصخهكيىخهٌيؽبخ قز مخپضر.خشؼخ طخ ؽتقض صخهٌتيفٔخرصخقيلتبخخخخفينزخًؾب خفِخرأهييخٍخ ؽتقض صخآى

ّيرخرأهيي،خ ؽتقض صخخرخ ٖيلي خضر.خًتيزِرخفْضُخفضر صرخپخّيخص خآهيرُخّيرخشقتيبيًنخفينزخآىخ ٖيلي 

صٍرخپِخگيضًزگيىخدزه خفتِخخخ ًتْيصخهنخ،رخدزه خٍخشقتيبيًنخ ض ّونخهٌيفٔخ ؽ .خفِخرًبيلخ ص نِ

ٍخؽَنخفيالرضرخ طخرٌزصؽتنخص خرزضفِخپٌٌز.خّتزفخخخ تِرخدزه خرؽ خنيخهَصرخًْضخ طخ ص نِآحيصخ

نيفنخفِخ ّتز فخخخوكخ صطفييفنخهيظ ىخرؽ  ٍويٌيىخ طخصٕين خ ؽتيًز صرّيخ ؽ خٍخفِخپخ، طخشينـ

ّيننخخپٌين.خ طخپٌيصخّنخقض صخر رىخًتينذخشينـخٍخ صطفييفنخفضًيهِ،خ ضىيِخّيخص خهقذلخهنخ ٖيلي 

ّتيخص خخخرَ ىخ نيخ ضىيِخگيضر.خفِخپوكخرحقيقخهنخرخَٕ ههخهؤحضخفضخٕولكضرخآىخفكهخهنخرصخفيصُ

هزُخفض رخ صرقيرخفضًيهِخرالؿخپتضر.خشتؼخ طخخخٍخفضخ ؽيػخًتينذخفِخرؽ خآخُهَصرخ صطنيفنخقض صخر ر

فَرخپتِخ صرقتيرخخخخرخهزنضن خفضًيهِخآغيطخهنخ صرقيرخ ؽتيًز صرّيرخفضًيهِخرٍصخرزنزرخ طخچضدِ

خ(.1385)خرپتضخ ضنزخ فَ لحؾٌن،خرزنزرخص خرصخٕولكضرخفضًيهِخفِخرًبيلخدَ ّزخر ف 

 
 احیبي َّيت ضْشي ٍهحلي

شتتيص ر ننخًتتَنٌنخخ1990رّتتِخرخخ(خرصNew Urbanismرٌتتبـخفتتْضگض ننخرزنتتزخ)

شيض هَىخ صطنيفنخپيفي خهحيٌخّيرخفْضرخگقتَر.خفتْضگض ننخرزنتزخهقتتوهخفتضخ ًتقتير تخ طخخخخخخخ

فْضؽيطرخهزصىخ،خفِخهٌَْصخ  ظ نـخرٖيههخ رتويٕنخ طخٍضنقخٍض حنخهزتزرخ يتيّيرخفتْضر،خخخخ

فتِخخدييفيىخّيخٍخهكيىخّيرخٕوَهن،خٕالٍُخفضخرْ خرّنخفضًيهِخصنظرخ يظنكتنخهحتالتخفتْضرخخخخ

نخنؽَرخهحيٌخّيرخشينز صخ ؽ .خفْضگض ننخرزنزخفِخرًبيلخدلقخهٌيٍقخهتض پن،خصٍؽتيخفتْضّيخ

نخفيخهقييػخ ًؾيًنخ ؽ .خفٌيفض نيخ  ظ نـخرض پنخهؾكًَنخٍخفغلنخنفيخپيصفضرخهذتلٌخٍخهحلِخّي

خ،خ دتالًخپيصفضرخّيخٍخ  ظ نـخقيفلي خشييرُخصٍرخرصخ ٍلَن خقض صخهنخگيضًز.
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 ًتذيبخ مفْيىخفِخٌَٕ ىخشينتذ خ ضٌّگنخرْيىخ ؽالم،خ طخؽَرخخفينزخرَرِخر ف خپِخ

رضفيتنخپٌفتض ًؼخ ؽتالهنخ ضمتتنخرتيصنذنخشتيـخصٍرخهتيخقتض صر رُخخخخخخخخ ؽيطهيىخ ضٌّگن،خٕلونخٍ

رٍهييخشينتذ خ ضٌّگنخرْيىخ ؽالمخشؼخ طخهكِخهْٖوتِخًقتيىخخخ  ؽ .گظنٌـخ مفْيىخفِخٌَٕ ى

روتزًنخپتِخرصخؽتينِخخخخ  نض ًتنخر صر؛خخ- ؽالهن ضٌّگخٍخروزىخشضفيصخ  طخًقـخآ ضنٌنخ نيخفْضخرص

 قيْيىخٍخهحزحيى،خٌّضهٌز ىخٍخٕيص يىخفكهخگض تِخ ؽ .خخ،ٕيلويى رالؿخٍخهزيّزتخحكيويىخٍ

َّفوٌزرخ نض ًييًنخ ؽ خپِخقلَبخدَنـخص خرؾلينخشييمخفضآهزُخ طخ  نيخهيض ثخگض ًقزصخهضَّى

ٍر ًِخرضنيخهيض ثخفقتضرخص خفتضخخخًوَرًزخٍخفيخدالقي خٍخٌّضخدَنـخري  َضتخشيکخ ًؾيًنخ ؽالم

ًْيرًز.خرصخ نيخٕضمِ،خ مفْيىخًقـخفؾتييصخهوتتيطرخص خفتِخدتَرخ دتنتيكخر رُخخخخخخ شينِخٕز ل خفٌي

 يلؾَ يىخٌّضهٌز ىخٍخ قيْيىخ نيخؽضطهييخشيَؽتِخچقوِخرَفتيًنخفتَرُخ ؽت خپتِخخخخخ  ؽ .خهكتب

ًَ طخٍخهزيّز ىخحقيق خٍخهٖض  خص خؽيض بخپضرُخ ؽ .خهضرهيىخشضپيص،خمبَص،خهيْويىخ رقٌگيى

فَصخٍخمز ق ،خ مفْيىخص خّوچَىخًگيٌنخرصخحلقِخطنبيرخروزىخ ؽالهنخهتزلتنخپتضرُخخخ ؽض ؽض

 -رنضنٌتِخ ؽتالهنخخخٕالمخ نيخشيتيمخٍخفٌيؽتيًزىخ ضٌّتگخخخفينزخ طخ نيخ ضم خريصنذنخفض رخ  . ؽ 

رصخ ّيرخًْفتِخًِ نض ًنخفْضُخگض  خريخ مفْيىخهيقيتخّوِخرلز رگيىخحقيق خٍخرويفيگض ىخ طخصٍط

ص خ ٌّضخشينز صرخٍخريٍر ًگنخ نيخهل خفيفز.خفَص رخٕيلنخ مفْيى،خًيتظخفينتزخّوتِخرتالؿخدتَرخخخخخ

خ.فض رخرٖيلنخ ضٌّگنخٍخّوبؾتگنخرْيىخ ؽالمخفِخپيصگيضر

ٍخخ، ص ئِخهيض ثخ ضٌّگنخٍخرينگيُخآىخرصخريصنخخ ؽتالهنخخ،رصخ نيخفْضخفِخهٌَْص  ّوينقتْيخ

ٍخخخخفزُخ صخًقؾتْيننخفيخحيَصخ ًزنقوٌز ىخٍخًذبگيىخفضگظ في ت خخ ٍخ نيخفتْضخص خ طخًْتضخؽتيدتيصخ

ٍخ هٖويصرخٍخريصنذنخٍخؽْنخآىخرصخهضپظن خ ٖيليتْتينـخفتِخهٌْتَصخّوظنؾتتنخ رنتيىخآؽتويًنخخخخخخ

خ. حتض مخفِخ ٕتقير تخآًْيخفضصؽنخهنخپٌز
 

 استمبء فشٌّگ ديٌي ٍ اًمالبي

فيٌتن،خخ ضٌّگنخ ؽ خپِخشقتَ ًِخآىخرْيىخفيٌنخرنٌنخدَ ّزخفتَرخٍخرْتيىخخخخ، ضٌّگخرنٌن

ُخخخخخخ ٔخ آىخًگضفنخ ؽ خپِخركليفخهيخص خًؾتب خفتِخّوتِخچيتظخهٖتييخپتضر صٍؿخٍخهتٌـخخ ٍخرصخٍ قت

 ضٌّگخهتنخخ طًزگنخص خرٖيييخهنخپٌز.خ طخ نيخصٍخ ضٌّگخرنٌنخهبتٌنخفضخرْيىخفيٌنخرنٌنخ ؽ .

رَ ًزخهأدشخهذتلفنخ طخرولِخؽٌتْيخر فتِخفيفز،خ هيخصنقِخّيرخ ضٌّگخرنٌنخرصخرنيخّؾتتٌز.خرصخخ

 گضخرصخفضصؽنخص تيصخ  ض ر،خٍ ؽَِخّيخص خحشفخپٌينخريخصنقِخّيرخرنوينخگيضرخّتيرخخخ نيخص فَِ
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هٌقْيخٍخص تيصّتيرخ ًؾتيىخفتِخرؽتتَص تخخخخخخ پخضهتَرِخهنخفَننخپِخصنقِخّيرخخ   ض رخص خفبيٌين

رنٌنخفيطهنخگضرًز.خهوكيخ ؽ خ نيخصنقِخّيخرصخّيّضخهقَْرخًبيفٌزخ هيخرصخسّيخ  ض رخصنقتِخرصخخ

فؾييصرخ طخهَ صرخًيظخص تيصخ ًؾيىخرصخهَقٖيتْيرخهذتلفخهتأحضخ طخٕلن،خٌّض،خرتيصنخخخرنيخر صًز.خرصخ

صؽتَ خفؾتييصرخر صرخچتض خپتِخرنتيخرصخريهٖتِخخخخخخخ  ضٌّگخرنٌنخرصخ  كتيصخٕوتَهنخخخٍخؽٌتْيخ ؽ .

ًفتتَسخپتتضرُخ ؽتت ،خ هتتيخفينتتزخ ًحض  تتيتخٍخ فتتتبيّيتخهَرتتَرخرصخآىخص خرنتتحينخپتتضر.خ فذتَفنخ

خٍفضخ نيخ ضٌّگخٍ صرخفزُخخ ؽ خپِخ ًحض  يرنخفلكِخًيؾ خخ ٖلنخهيخصؽَ خ ضٌّگخرنٌن هقكه

.خًفَسخ ضٌّتگخرنٌتنخرصخگشفتتِخٕويقتتضخفتِخًْتضخهتنخخخخخخخخگضرنزُخ ؽ ؽكَىخٍخروَرخص خهَربخ

ًفَسخ نيخ ضٌّگخص خرصخريهِٖخهقتيّزُخخ صؽيز،خ گضخچِخرصخفض نٌخ هضٍطرخّنخهنخرَ ىخريخحزر

 خّيرخهَرَرخفْتضخ ؽتفيرُخفَرخريخريهِٖخرصخ نيخص ؽتيخ طخ ضم خّيخٍخهَقٖي پضرخ هيخالطمخ ؽ 

ّيرخدَرخٍخرصخرٖيييخٍّتينفخٍخخخّنخ طخلحيُخ دالقنخفِخصٍفٌگضرخفضؽزخٍخّنخرصخفضًيهِخصنظر

خ ٍلَنتْيرخريهِٖخ طخ نيخ ضٌّگخفْضُخفبضر.

خ
 استمبء فشٌّگ هطبلؼِ 

ِخخخ ضٌّگخخ  ض رخٍخرضٍنذخخؽيطرخخآگيُخخفض ر خخپتيًَىخخ طخؽتَرخخخّتيننخخفينتزخفؾتتضخؽتيطرخخخخخهَيلٖت

خخهيخًؾتهخخخآنٌزُخخّيرخخگيضرخريخًؾهخخمَصتخخروٖنخخ صربيًخخٍخدنَمياخٍؽينهخخّي،خهؾئَالىخخديًَ رُ

خخفيفٌز.خخپتيفذَ ىخخّينن

ِخخخفينزخًؾب خخّيخٍخهزالتخخٍخرض نزخٍخصٍطًيهِخخهلنخخ هضٍطخصؽيًِ خخ رتوتيٕنخخخهؾتئَلي خخخ نتيخخخفت

پٌتزخٍخخخصفتزخهتنخخخخهضرمخخآگيّنخخ طخرٍص ىخخصخفضدنرخخفيٌينخهيخهنخخنيفٌز،خچَىخخٍخآگيّنخخٍقَفخخهْن

ِخخخفَر.خ گتضخرصخ نتيخخخهنخخآًْيخًوينيىخخٍخ رتويٕنخخؽييؽنخخرصخص تيصّيرخخهؾيلِخخ ني ِخخخطهيٌت خخنتيفنخخخصنقت

دَرخخخّيخٍخقزصتخرَ ًيننخخرٍصُخخٍخرض نزخآىخخّيخٍخهَبَٕيتخخصؽيًِخخپِخخصؽينخهنخخًتيزِخخ نيخخفِخخپٌين

ِخخخخؽَرخخفِخخآنٌزُخخًؾهخخ ضآنٌزخّز ن خخرصخفحجخخشؼخ ًز.خخر رُخخص خًقيى ًخخخّتيرخخخهَيلٖتِ،خصؽتيً خخ صربتي

ِخخخ نيخخرصخ ًزيمخخر صًزخٍخهَوئٌياخپَريّنخخهْونخخًقـخخروٖن خخربتض ىخخخّتيرخخخفتضٍطخطنتيىخخخخ هضخهٌزضخفت

خفَر.خخهنخخهلنخخفظصگخخّيرخخًيششنضخرصخ ًز طُ

ِخخخرخرغييتضخرصخ نتيخخ نزتيخخخفض رخخپِخخ ؽ خخفضخ نيخخًْض ىخميحبخخٕقيزُ رَ ًتزخخخهتنخخخ،رٍلت خخخطهيٌت

ِخخخخمز ٍؽيويخپِخخهخهخخفيفز.خٍبٖياخهض پظرخخر فتِص خخخًْيصتخخفيقتضني خخ ر صُخخٕوتَهنخخخّتيرخخخفتيخفَررت

ٍخرززرخخخٍخرضقنخخشيقض  خ ىشضچوز صخخپِخخهَبَٕيتخخّؾتٌز،خّوچٌييخخهضرمخخفًَزخٍخشيؽذگَرخهن
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ٍخفضًيهتِخصنتظرخخخرٌّتزخخخخ طخدتَرخًقتيىخخخخفيقتضرخخلي هؾئَخخفًَزخنقيٌياخفينزخ حؾيػخهنخخهحؾَب

ّيرخپيصآهزخهنخرَ ًزخ  ظ نـخخصغب خص خرصخهييىخفْضًٍز ىخفيخرصخًْضخگض تيخٕالنقخٍخًييطّتيرخخ

خآًْيخرصخشنخر فتِخفيفز.خ

خ
 استمبء فشٌّگ وبسٍ تَلیذ

 مَالحخ ضٌّگخپيصخرضپيبنخ طخرٍخهفَْمخ ضٌّگخٍخپيصخ ؽت خ.خٌّگتيهنخپتِخؽتذيخ طخخخخخ

فِخهييىخهنخآنزخ،خهض رخصٍؿخنيخچگًَگنخ ًزيمخٍخٕيٌي خني تيخهَىَٕنخهقذلخ ؽ خ ضٌّگخ

هٖلَهيتخٍرصخخ،صنقِخرصخفيٍصّيخ،خ ٕتقير تخ،خر ًـخ،.خچگًَگنخپٌـخنيخص تيصخرصخقلوضٍخهقذل

خهزوَٓخششنض تِخفزُخّيرخهقتضکخ ٕييرخنكخريهِٖخنيخگضٍُخر صرخ.خ

نزخ:خ ضٌّتگخؽتيدتِخنتكخگتضٍُخ ًؾتيًنخخخخخخگَخرصخص فَِخفيخهفَْمخ ضٌّگخ،خ رگيصخفينيخهن

ضرخي ؽ .خّضپزيخپِخنكخگضٍُخر ص رخحزخپي نخ طخرزيصبخهقتضکخفيفزخ ضٌّگخفكهخهنخگ

.خديًَ رُخٍخگضٍّْيرخپيصرخ ٍلييخهحلْيرخفكهخگيضرخنكخ ضٌّگخ ؽ خ.خهليت خ،خهتشّبخ،خخخ

هخطفيىخ،خطهيٌِخّيرخ ٌنخٍخٕلونخهقتضکخهضفًَخفِخنكخگضٍُخپَچكخنيخفتظصگخريهٖتِخَٕ هتخخخ

خ نزيرخ ضٌّگخپيصخ ؽ خ.

پيصخفِخهٌٖتيرخّتضخ ٖلتنخ ؽت خپتِخ طخخخخخخخ،پيصخر ص رخرٖيصنفخچٌزخگيًِخ رخ ؽ خ.خرصخ لؾفِ

 يٕهخؽضطًزخ.خرصخ نيخحيل خرويمخهَرَر تخّؾتنخهٌزولِخدز ًٍزخپيصخهنخپٌٌتزخ.خرصخ يظنتكخخخ

يررخپيصخفِخ ًضعرخرصخحضپ خ ٍال خهنخفَرخٍلنخرٖضنفخهَصرخًْضخرصخ ضٌّگخپيصخ،خفٖزخ قتن

آىخ ؽ خپِخفِخهٌٖيرخ ٖيليتْيرخ كضرخٍخنزرخ ًؾيىخ ؽ خپِخهَرتبخ نزتيرخ صطؿخ  تظٍرُخرصخخخخ

فََصخپلنخ ضٌّگخپيصخٕبيصتخ ؽ خ طخ:خهزوَِٕخ صطفْيخ،خفيٍصّيخخ.رَليزخپيالخنيخدزهيتخگضرر

ٍخر ًقْيرخهقتضکخٍخششنض تِخفزُخنكخگضٍُخپيصرخرصخ ًزيمخ ٖيليتْيرخهََٖفخفِخرَليتزخٍخنتيخخخ

طؿخ  ظٍرُخ،خفِخهٌٖنخ نٌكِخرصخٍرَرخپيصپٌيىخنكخؽتيطهيىخچتِخ صطفتْيخٍخًگضفتْيننخخخخخ نزيرخ ص

رصًٍنخفزُخٍخهَصرخششنضؿخروٖنخقض صخگض تِخ ؽ خ.خ ضٌّگخپتيصرخحتيپنخفتضآىخؽتيطهيىخنتيخخخخخخ

گضٍُخص خربيييخهنخپٌزخ.خفضخ ؽيػخ نيخصٍنكضرخهنخرَ ىخ ضٌّگخؽيطهيًنخص خفِخٌَٕ ىخشزنزُخٕيمخ

قنخ طخآىخهضفًَخفِخچگًَگنخ ًزيمخپيصخفَرُخٍخفِخآىخ ضٌّتگخپتيصخخخرضرخرصخًْضخگض  خپِخفذ

 .گفتِخفزُخ ؽ 
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 سٍش پژٍّص

رصخ نيخشغٍّـخ طخشضؽقٌيهِخهحققخؽيدتِخ ؽتفيرُخفزُخ ؽ .خٍخؽٖنخفزُخ ؽ خفِخ ّز فخ

ؽيطهيىخص يّنخرفضنحنخفْضر صرخشضر دتِخفتَر.خخ ّتنخ ٖيليتْتيرخفتْضر صرخ نزتيرخديًتِخّتيرخخخخخخخخ

خآًْيخص خهنخرَ ىخفِخرضريبخ ٍلَن خًيمخفضر:خ ضٌّگخ ؽ خپِخ ّز ف

 صرقيءخ ضٌّگخفْضًٍزر  

  صرقيءخ ضٌّگخرفضننخٍخؽاله  

 حييرخَّن خفْضرخٍهحلن  

 صرقيءخ ضٌّگخرنٌنخٍخ ًقالفن  

 ِٖصرقيءخ ضٌّگخهَيل  

 خ صرقيءخ ضٌّگخپيصٍخرَليز

خزخهٖيًٍت خشضؽقٌيهِخفيخرَرِخفِخ نيخ ٍلَن خفٌزرخٍخًييطّيرخديًِخ ضٌّگخ ًزنقِخخفتِخرينيتخخ

فتض رخرْيتِخآىخٍخرينيتزخٍخخخخخُخٍؽيطهيىخص يّنخرفضنحنخفتْضر صرخ متفْيىخصؽتيزخخخخهحتضمخشغٍّـ

چٌزنيخفيصخهَصرخفيطًگضرخقض صخگض  خٍخفنتَصتخآطهينقتنخرصخؽتَنخهحلتِخخخخخخ،ركويهخشضؽقٌيهِ

ضفخحؾييخآفيرخ رض خگضرنزخٍخ فكيالتخآىخرَؽٌخهحققخٍخگضٍُخپيصفٌيؽتنخخفتْضر صرخفضٍتخخخ

ديًَ صخركخيضخٍخرصخؽَنخهحلِخفنَصتخرنير نخخؽتيرُخخخ 1200 طخآىخفض رخًؾذِخّيننخخگضرنز.

خشضؽقگضخپِخ طخهضفييىخخديًِخّيرخ ضٌّگخفْضر صرخفَرًزخ،خ رض خگضرنزخ.خخخ12رَؽٌخ

 
 ًوًَِ گیشي

خ رخ ؽتفيرُخفزُخ ؽ .خرصخ نيخرحقيقخ طخًوًَِخگيضرخدَفِ

ّؾتٌزخپِخفِخمَصتخٍبيٖنخفكهخگيضرخ ضرخًيؾ خفلكِخگضٍّنخ طخ  ض رخخپِخرصآىخٍ حزخ ًز طُ

 رخطهيًنخفكتيصخهتنخصٍرخپتِخ ًتذتيبخخخخخخگيضرخدَفِخ ًزخخًوًَِخگض تِخٍخگضٍُخدَرخص خرقكيهخر رُ

رتضخ طخ ًتذتيبخ  تض رخرصخريهٖتِخرٖضنتفخفتزُخ ؽت .خ نتيخخخخخخخخخخگضٍّنخ طخ  ض رخ هكيىخششنضخٍخآؽتيىخ

خ خرْيِخٍخرزٍنيخپٌين.خصٍرخپِخًتَ ًينخ ْضؽ خ  ض خرخنيخ ٕييرخريهِٖخصخطهيًنخفكيصخهنخ،هَقٖي 

رَننخرصخهٌيفٔخهتيلنخخخ رخرلَگيضرخ طخ رالفخٍق خٍخمض ِخگيضرخدَفِخهظن خٕوزُخًوًَِ

خ ؽ .

خ
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خ رخٕبيصتخ ؽ خ ط:خگيضرخدَفِخٕيبخًوًَِ

گيضرخخرنير نخؽيرُخپوتضخ ؽ خطنض خرصخًوًَِخگيضرخخگيضرخ طخًوًَِخرق خ نيخًَٓخًوًَِخ-

 رخرصخّضخخگيضرخدَفِخرخر صرخرصخمَصرنخپِخرصخًوًَِگيضرخٍرَخرنير نخ قٌخنكخ فتبيُخًوًَِ

گيضرخٍرَرخدَ ّزخر ف .خفِخٕبيصتخرنگضخفِخرٖتز رخهض حته،خ حتوتيلخخخخخهضحلِخنكخ فتبيُخًوًَِ

خگيضرخٍرَرخر صرخ.خدَيخرصخًوًَِ

رَ ىخفكيصخفضرخخگيضرخ ضهَلخآؽيًنخص خًونخآٍصرخفزُخخ طخ نيخًَٓخًوًَِخّيرخرؤخفض رخر رُ

رّتز. نيخخخّيرخهذتلفخرقت خآىخص خپتيّـخهتنخخخخنكخًَٓخ فظ صخآهيصرخرصخريهِٖطنض خفكيصخفضرىخ

رَننخرصخٍق خٍخهٌيفٔخهيلنخپِخرصخ نيخصٍؿخٍرَرخر صرخهَصرخهقينؾِخقتض صخخخهٖينبخفينزخفيخمض ِ

خ(1375گيضر.)خرالٍص،خ

رصخ نيخشغٍّـخ طخصٍؿخخرحقيقخرَميفنخٍخ ؽتٌبيٍنخّنخ ؽتفيرُخفزُخ ؽ خٍخفتيخ ؽتتفيرُخخخ

ًِخگيضرخدَفِخ رخرنير نخ،خهحلِخحؾييخآفيرخٍخهحلِخّيننخپِخخفتيخديًتِخ ضٌّتگخخخخ طخصٍؿخًوَ

 ًزنقِخ صربيًخرٌگيرٌگنخر صًزخرصخًْضخگض تِخفزُخ ًز.هحلِخحؾييخآفيرخفِخمَصتخنكخهحلِخرصخ

ص ؽتيرخدييفيىخ ملنخقض صخر صرخٍخؽيدتيصخآىخرقضنبياخ رغيمخفزُخرصخهحلتِخّتيرخرنگتضخ ؽت خهتنخخخخخخ

رخ ٍض فخحؾييخآفيرخٍخحؾييخآفيرخرصخٍنخؽيلْيخّوزَ صرخخ طخنكزنگضخرَ ىخگف خپِخهحلِخّي

ريحيضخششنضخفَرُخٍفضخ نيخهبٌيخديًِخ ضٌّگخفينزخخفيخرَرِخفِخًييطّيرخآًيىخٍخآفٌيننخفيخ نيخؽتيدتيصخخ

فضًيهِخصنظرخًوينزخريلبخ نيخ ؽ خپِخهحلتِخّتيرخ ٍتض فخحؾتييخآفتيرخًيتظخهَيلبتيرنخ طخديًتِخخخخخخخخخ

نيخدَرخهْضخرينيتزرخ ؽت خفتضخهَيلتبخ نتيخشتغٍّـ.خفتضخ نتيخ ؽتيػخخخخخخخخخخ ضٌّگخ ًزنقِخر صًزخٍخ 

شضؽقتٌيهِخ طخخخ700شضؽقٌيهِخرْيِخگضرنزخٍخفيخ ؽتفيرُخ طخهقيٍصُخپيصفٌيؽنخخرٖز رخخ1040رٖز ر

،خؽتِخص ُخخ60،خفتضنٖتنخخ60،خصٍرپتنخخخ60ديقتيًنخ هحلِخحؾييخآفيرخٍخفِخرضريتبخ طخهحلتِخّتيرخخخ

َصتخهٌَقتِخ رخ ًتذتيبخفتزُخٍخرصخهٌَقتِخفتيخخخخخخخديًَ صفِخمخ40،خؽزيرنِخ60،خقظلبيؿخ60ؽيويي

 ؽتفيرُخ طخ نيخهٌَقخًوًَِخگيضر)دَفِخ ر(خرصخؽَنخخهحلِخفِخمَصتخرنير نخ رتض خگضرنتز.خخخ

خشيؽخخرٌّزگيىخخ طخفيلغييخفَرُخٍخفِخؽَ التخشضؽقگضخشيؽخخر رُخ ًز.خخ
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 سٍش آهبسي

يتتهخر رُخّتتيخٍخخفٖتتزخ طروتتٔخآٍصرخشضؽقتتٌيهِخ ٍالٕتتيتخ ؽتتتذض دخگضرنتتزُخٍخشتتؼخ طخرحل

فٌيخفِخىضٍصتخرحقيقخ طخصٍؿخّيرخآهيصرخهٌيؽبخ ؽتفيرُخفتز.خرصخ نتيخخخخspss ؽتفيرُخ طخفضًيهِ

رحقيقخفٌيخفِخًييطخؽَ التخشضؽقٌيهِ،خ طخ ض ٍ ًن،خخرصمزخ ض ٍ ًنخٍخهييًگييخ ؽتتفيرُخفتزُخ ؽت خخخخ

 ٍّوبؾتگنخفضدنخ طخؽَ التخخرصخص فَِخفيخؽيخٍخؽَنخرحنيهخخٍ لزنيخخفزؽ خآهز.خ

رصخ نيخرحقيقخؽٖنخفزُخ ؽ خپِخ ضىيِخّيرخرحقيقخفزٍىخرفكيتكخٍخفتيخرصًْتضخگتض تيخخخخخ

پهخريهِٖخآهيصرخفضصؽنخفَرخٍخ طخٕولييتخآهيصرخّوبؾتگنخشيضؽَى،خدنخرٍ،رحليهخٍ صنيًؼخ

ٍخرَپن)آطهَىخّيرخرٖقيبن(خفض رخرحليهخ ؽتفيرُخفزُخ ؽ .خرصخؽَ التخرحقيقخفٌيخفضًييطخٍخفتِخخ

نخٍخرصمزخ ضٍ ًنخ ؽتفيرُخگضرنتزُخٍخًتتينذخفتِخرفكيتكخهحلتِخّتيرخخخخخخخمَصتخگظ صفنخ طخ ضٍ ً

 هَصرخفضصؽنخ ص ئِخگضرنزُخ ؽ .

خ
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 يبفتِ ّب ٍ ًتبيج حبصل اص پژٍّص

دس سئَال اٍل ضشوت وٌٌذگبى دس ًظش سٌجي،  اص ًظش اطالػبت دهَگشافیه ) سي، تحصییالت، ضی ل پیذس ٍ هیبدس ٍ     

 گشفتِ وِ ًتبيج ريل بذست آهذ.فشصًذاى(  هَسد بشسسي لشاس 

 رصمزخ ض ٍ ًنخرحنيالتخديًَ رُخّيرخهَصرخآطهَىخص خًقيىخهنخرّز.خ1-1رزٍلخخ-خ

 رصمزخ ض ٍ ًنخرحنيالتخديًَ رُخّيرخهَصرخآطهَىخخ1-1رزٍلخخخ-خخخخخ

 دسصذ فشاٍاًي   

 

 هیضاى تحصیالت

 دختشسَم دختشدٍم دختش اٍل پسشسَم پسش دٍم پسشاٍل هبدس پذس

 ادبي سَ

 ابتذايي

 ساٌّوبيي

 دبیشستبى

 ديپلن

 فَق ديپلن

 لیسبًس

 فَق لیسبًس

 دوتشي

4 

16/8 

16/7 

1/9 

31/5 

8/1 

15/7 

3/6 

1/6 

7/7 

19/4 

15/8 

1/6 

32/4 

5/5 

10/8 

0/6 

0/4 

0/2 

12/1 

14/4 

12/3 

31/3 

5/1 

22/2 

1/8 

0/5 

0/7 

12/5 

18 

17/3 

23/1 

5/8 

20 

1/7 

1 

0 

11/2 

14/6 

23/6 

29/2 

2/2 

16/9 

2/2 

0 

0/4 

11 

10/2 

13/4 

23 

7/2 

32/5 

1/8 

0/5 

0 

10 

14/8 

14 

23/6 

7/4 

27/9 

0/9 

1/3 

0 

12/8 

10/3 

19/2 

30/8 

2/6 

23/1 

0 

1/3 

خرصمزخ ضٍ ًنخٍخًَٓخفغهخديًَرُخّيرخهَصرخآطهَىخص خًقيىخهنخرّز.خخ2-1رزٍلخخخ-
خرصمزخ ضٍ ًنخٍخًَٓخفغهخديًَرُخّيرخهَصرخآطهَىخ2-1رزٍلخخخ-

 اًيدسصذ فشاٍ    

 ًَع ض ل

 دختشسَم دختشدٍم دختش اٍل پسشسَم پسش دٍم پسشاٍل هبدس پذس

 بي وبس  

 خبًِ داس

 هحصل

 ضبغل آصاد

 ضبغل دٍلتي

 ببصًطستِ

2/4 

0/5 

0 

42/4 

20/7 

24 

0/5 

83/3 

0/3 

2/1 

11/9 

1/9 

12/5 

0 

53/4 

25/3 

8/1 

0/8 

14/7 

0/7 

57/5 

20/9 

5/8 

0/3 

9/9 

0 

69/2 

18/7 

2/2 

0 

9 

16/9 

61/3 

4/1 

8/6 
0 

7 

16/3 

69/2 

4/8 

2/6 

0 

6/8 

15/1 

69/9 

2/7 

5/5 

0 

 

 ر رُخّيرخفزؽ خآهزُخخرصخهَصرخخديًَ رُخخّيرخهَصرخرحقيقخفزنيخفضحخهنخفيفز:خخ

ِخ90 ؽيلِخٍخهؾيخرضنيخ23(خهنخفيفزخپِخرَ ىخرضنيخآًْيخ53/67ًفض(خفيخهييًگييخؽٌن)خ962رٖز رخخشزص ىخ)خ-  ؽتيل

خ(%خر ص رخفغهخآط رخّؾتٌز.42/4(%خرصخؽَنخرنالنخٍخ پخض اخفيخ ض ٍ ًنخ)31/5 ؽ .فيقتضنيخ ض ٍ ًنخفي)

 ؽتيلِخٍخهؾتيخرتضنيخخخخ16(خهتنخفيفتزخپتِخرتَ ىخرتضنيخآًْتيخخخخخخخ45/19ًفض(خفيخهييًگييخخؽٌن)خ1012رٖز رخهيرص ىخ)خ-

خ.ر صخّؾتٌزخديًِخ (%خ83/3(%خرصخؽَنخرنالنخٍخ پخض اخفيخ ض ٍ ًنخ)32/24 ؽ .خفيقتضنيخ ض ٍ ًنخفي) ؽيل95ِ

هيِّخٍخهؾيخرضنيخ6(خهنخفيفزخپِخرَ ىخرضنيخآًْيخ20/18ًفض(خفيخهييًگييخخؽٌن)خ684رٖز رخشؾض ىخ ٍلخديًَ رُخ)خ-

هقتغَلخفتِخرحنتيهخخخخخ (%خ53/4(%خرصخؽتَنخرنتالنخٍخ پختض اخفتيخ ض ٍ ًتنخ)خخخخخ31/3 ؽ .خفيقتضنيخ ض ٍ ًنخفتي)خ ؽيل54ِ 

خّؾتٌز.

هيّتِخٍخهؾتيخخخ2(خهنخفيفزخپِخرَ ىخرضنيخ19/08ييًگييخخؽٌن)ًفض(خفيخرَرِخفِخهخ318رٖز رخشؾض ىخرٍمخديًَ رُخ)خ-

هقتغَلخفتِخخخخ (%خ57/5(%خرصخؽتَنخرنتالنخٍخ پختض اخفتيخ ض ٍ ًتنخ)خخخخخ23/1 ؽ .خفيقتضنيخ ض ٍ ًنخفي) ؽيل46ِ رضنيخآًْيخ

خرحنيهخّؾتٌز.
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 رضنيخخؽيلِخٍخهؾي1(خهنخفيفزخپِخرَ ىخرضنيخ18/07ًفض(خفيخهييًگييخخؽٌن)خ91رٖز رخشؾض ىخؽَمخديًَ رُخ)خ-

هقتغَلخفتِخرحنتيهخخخخخ (%خ69/2(%خرصخؽَنخرنالنخٍخ پخض اخفيخ ض ٍ ًتنخ)خ29/2 ؽ .خفيقتضنيخ ض ٍ ًنخفي) ؽيل40ِ آًْي

خّؾتٌز.

هيّتِخٍخهؾتيخخخ6(خهنخفيفزخپتِخرتَ ىخرتضنيخآًْتيخخخخخ19/89ًفض(خفيخهييًگييخخؽٌن)خ623رٖز رخردتض ىخ ٍلخديًَ رُخ)خ-

هقتغَلخفتِخخخخ (%خ61/3ليؾتيًؼخٍخ پختض اخفتيخ ض ٍ ًتنخ)خخخخخ رصخؽتَنخخ(%32/5 ؽ .خفيقتضنيخ ض ٍ ًنخفتي)خ ؽيل46ِ رضنيخ

خرحنيهخّؾتٌز.

ؽتيلِخٍخهؾتيخرتضنيخخخخ1(خهنخفيفزخپِخرَ ىخرضنيخ18/75ًفض(خفيخهييًگييخخؽٌن)خ248رٖز رخردتض ىخرٍمخديًَ رُخ)خخ-

هقتغَلخفتِخخخخ (%خ69/2ليؾتيًؼخٍخ پختض اخفتيخ ض ٍ ًتنخ)خخخخ (%خرصخؽتَنخخ27/9 ؽ .خفيقتتضنيخ ض ٍ ًتنخفتي)خخخ ؽيل40ِ آًْيخ

خرحنيهخّؾتٌز.

 ؽيلِخٍخهؾيخرضنيخآًْي1(خهنخفيفزخپِخرَ ىخرضنيخ17/29ًفض(خفيخهييًگييخخؽٌن)خ82رٖز رخردتض ىخؽَمخديًَ رُخ)خ-

خهقغَلخفِخرحنيهخّؾتٌز.خ (%خ69/9(%خرصخؽَنخرنالنخٍخ پخض اخفيخ ض ٍ ًنخ)30/8 ؽ .خفيقتضنيخ ض ٍ ًنخفي) ؽيل36ِ

خ طخؽَ لخ ٍلخشضؽقٌيهِخهنخرَ ىخفِخهَ صرخسنهخ فيصُخپضر:خفيخرَرِخفِخ ٍالٕيتخفزؽ خآهزُخ

.خهيظ ىخرحنتيالتخشتزص ىخٍخهتيرص ىخرقضنبتياخفض فتضخ ؽت ،خرصخهقَتٔخ تَ خليؾتيًؼخٍخرپتتضرخخخخخخخخخخخ1

رحنيالتخشزص ىخفيقتضخ طخهيرص ىخ ؽ خٍفيخٍرَرخرحنيالتخهيرص،خ پخضخآًيىخديًِخر صخّؾتتٌزخٍخخ

خًز.هضر ىخفيقتضنيخ ض ٍ ًنخص خرصخفغهخآط رخر ص

.خشؾض ىخفيقتضخرصؽَنخرنالنخّؾتٌزخرصحيلنخرحنيالتخردتض ىخفيقتضخرصؽتَنخليؾتيًؼخقتض صخخخخ2

ر صرخٍلنخرصؽَنخرحنيالتخركويلنخ)خپيصفٌيؽنخ صفزخٍخرپتضر(شؾض ىخرصخهقينؾِخفيخردتض ىخ

ًز،خپِخ نيخفينزخفِخرليهخ طرٍ دخردتض ىخفٖزخ طخرٍصُخرحنيهخپيصفٌيؽنخخٍخ  ت خخ ُخهَ قخرضخفَر

آىخ ؽ خ.خرصخصربِخرٍمخ طخًْضخفغلنخ پخضخشؾض ىخر ص رخفغهخآط رخٍخردتض ىخديًِخر صخهنخفٖزخ طخ

خفيفٌز.خ

خ

خ
 ( سَاالت هشتبط بب فشٌّگ ضْشًٍذي2

پشسطٌبهِ، ضشوت وٌٌذگبى دس ًظش سٌجي،  دس هَسد هیضاى آضٌبيي بب خبًِ فشٌّگ اًذيطِ اطالػیبتي سا   دٍمدس سئَال 

 هي ببضذ.بیبى ًوَدُ اًذ وِ بِ ضشح ريل 

رصمزخ ض ٍ ًنخآفٌيننخفتيخديًتِخ ضٌّتگخ ًزنقتِخرصخدتيًَ رُخّتيرخ)هحلتِخحؾتييخآفتير،خخخخخخخخخخخ1-2رزٍلخخ-

خصٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.
ُخرصمزخ ض ٍ ًنخآفٌيننخفيخديًِخ ضٌّگخ ًزنقِخرصخدتيًَ رُخّتيرخ)هحلتِخحؾتييخآفتير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتِخص خخخخخخخخ1-2رزٍلخخ-

 ؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(
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 دسصذ فشٍاًي              

 خبًِ فشٌّگ

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي خبلبًي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 بلي  

 خیش

74/1 

25/1 
65 

35 
18/3 

81/7 
22/5 

77/5 
31/3 

67/2 
10 

90 
71/7 

28/3 

ىخ ؽت ،خخرصخدتيًَ رُخخخرصمزخ ض ٍ ًنخآفٌيننخ صگيًنخپِخديًِخ ضٌّگخ ًزنقِخطنتضخًْتضخآخخخ2-2رزٍلخخ-

 ّيرخ)هحلِخحؾييخآفير،خصٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.

رصمزخ ض ٍ ًنخآفٌيننخ صگيًنخپِخديًِخ ضٌّگخ ًزنقِخطنضخًْضخآىخ ؽ ،خخرصخديًَ رُخّيرخ)هحلِخحؾتييخآفتير،خخخخ2-2رزٍلخخ-

خصٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(
 دسصذ فشٍاًي             

 وذام

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي خبلبًي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 ضْشداسي

 بْضيستي

 اسضبداسالهي

 آهَصش ٍ پشٍسش

 فشهبًذاسي

 بسیج

46/1 

4/6 

7 

3/9 

0/3 

2/1 

53/3 

3/3 

3/3 

1/7 

0 

0 

18.3 

0 

0 

0 

0 

0 

17/5 

0 

5 

0 

0 

0 

25 

1/6 

0 

3/1 

0 

1/6 

6/7 

3/3 

0 

0 

0 

0 

60 

3/3 

3/3 

5 

0 

0 

(%خ  تض رخفتيخديًتِخ ضٌّتگخٍخ ٖيليت خّتيرخآىخخخخخخخ74/1رصهحلِخحؾييخآفيرخ،خ طخريهٖتِخهتَصرخرحقيتقخخ)خخخخخ-

پِخرصخشضؽقٌيهِخخفِخٌٕتَ ىخ ر صُخپٌٌتزُخرخديًتِخ ضٌّتگخ تضهخخخخخخخنآفٌيننخر فتٌز.ٍخ طخفييخفـخؽيطهيً

وتتضنيخرصمتز  ض رخخخ(%خخديًِخ ضٌّگخص خٍ فؾتِخفتِخفتْضر صرخٍخپخخ46/1فزُخفَرًزخفيقتضنيخرصمزخ  ض ر)

 (%خآىخص خهتٖلقخفِخ ضهيًز صرخر ًؾتٌز.0/3)

(%خ  تض رخفتيخديًتِخ ضٌّتگخٍخ ٖيليت خّتيرخآىخآفتٌيننخخخخخخخخ65رصهحلِخديقيًنخ،خ طخريهِٖخهَصرخرحقيقخخ)خخ-خ

پِخرصخشضؽقٌيهِخخفِخٌَٕ ىخ ر صُخپٌٌزُخرخديًِخ ضٌّگخ ضهخفزُخفَرًتزخخخنر فتٌز.ٍخ طخفييخفـخؽيطهيً

خ(%خخديًِخ ضٌّگخص خٍ فؾتِخفِخفْضر صرخر ًؾتٌز.خ53/3)فيقتضنيخرصمزخ  ض ر

(%خ  ض رخفيخديًِخ ضٌّگخٍخ ٖيليت خّتيرخآىخآفتٌيننخخخخ18/3رصهحلِخصٍرپنخ،خ طخريهِٖخهَصرخرحقيقخخ)خخ-

پِخرصخشضؽقٌيهِخخفِخٌَٕ ىخ ر صُخپٌٌزُخرخديًِخ ضٌّگخ ضهخفزُخفَرًتزخخخنر فتٌز.ٍخ طخفييخفـخؽيطهيً

 ًِخ ضٌّگخ،خخص خهتٖلقخفِخفْضر صرخر ًؾتٌز.رويمخ  ض رخشيؽخخرٌّزُخدي

(%خ  ض رخفيخديًِخ ضٌّگخٍخ ٖيليت خّتيرخآىخآفتٌيننخخخخ22/5رصهحلِخؽزيرنِخ،خ طخريهِٖخهَصرخرحقيقخخ)خخ-

پِخرصخشضؽقٌيهِخخفِخٌَٕ ىخ ر صُخپٌٌزُخرخديًِخ ضٌّگخ ضهخفزُخفَرًتزخخخنر فتٌز.ٍخ طخفييخفـخؽيطهيً

خضٌّگخص خٍ فؾتِخفِخفْضر صرخر ًؾتٌز.خ(%خخديًِخ 17/5فيقتضنيخرصمزخ  ض ر)

(%خ  ض رخفيخديًِخ ضٌّتگخٍخ ٖيليت خّتيرخآىخآفتٌيننخخخخخ31/3رصهحلِخؽيوييخ،خ طخريهِٖخهَصرخرحقيقخخ)خخ-

پِخرصخشضؽقٌيهِخخفِخٌَٕ ىخ ر صُخپٌٌزُخرخديًِخ ضٌّگخ ضهخفزُخفَرًتزخخخنر فتٌز.ٍخ طخفييخفـخؽيطهيً

 ٍ فؾتِخفِخفْضر صرخر ًؾتٌز.(%خخديًِخ ضٌّگخص خ25فيقتضنيخرصمزخ  ض ر)
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(%خ  ض رخفيخديًِخ ضٌّگخٍخ ٖيلي خّتيرخآىخآفتٌيننخخخ10رصهحلِخفضنٖتنخ،خ طخريهِٖخهَصرخرحقيقخخ)خخ-

پِخرصخشضؽقٌيهِخخفِخٌَٕ ىخ ر صُخپٌٌزُخرخديًِخ ضٌّگخ ضهخفزُخفَرًتزخخخنر فتٌز.ٍخ طخفييخفـخؽيطهيً

 فْضر صرخر ًؾتٌز.خخ(%خخديًِخ ضٌّگخص خٍ فؾتِخف6/7ِفيقتضنيخرصمزخ  ض ر)

(%خ  ض رخفيخديًِخ ضٌّتگخٍخ ٖيليت خّتيرخآىخآفتٌيننخخخخخ71/7رصهحلِخقظلبيؿخ،خ طخريهِٖخهَصرخرحقيقخخ)خخ-

پِخرصخشضؽقٌيهِخخفِخٌَٕ ىخ ر صُخپٌٌزُخرخديًِخ ضٌّگخ ضهخفزُخفَرًتزخخخنر فتٌز.ٍخ طخفييخفـخؽيطهيً

  رخر ًؾتٌز.خ(%خخديًِخ ضٌّگخص خٍ فؾتِخفِخفْضر ص60فيقتضنيخرصمزخ  ض ر)

خفيرَرِخفِخر رُخّيرخفزؽ خآهزُخهنخرَ ىخچٌييخًتيزِخگيضرخپضر:

.خفِخرضريبخهحلِخحؾييخآفتيرخٍخقظلبتيؿخفيقتتضنيخآفتٌيننخص خفتيخديًتِخ ضٌّتگخ ًزنقتِخر فتتِخخخخخخخخخخ1

خپوتضنيخآفٌيننخرصخهحلِخفضنٖتنخفزؽ خآهز.ٍ

ٍخخخ2   تض رخهحلتِخفيقتتضنيخخخخخ.خفيخٍرَرخ نٌكِخديًِخ ضٌّگخ ًزنقِخرصخهحلِخحؾتييخآفتيرخقتض صخر صرخ

آفٌيننخص خفيخآىخر فتٌزخٍلنخرصخ نيخهؾئلِخپِخؽتيطهيىخ ر صُخپٌٌتزُخديًتِخ ضٌّتگخپتز مخ ؽت خخخخخخخ

هحلِخّيرخقظلبيؿ،خديقيًنخٍخفٖزخحؾييخآفيرخ ؽ خٍخفِخفيالرضنيخرصمزخ ض ٍ ًنخفِخرضريبخهتٖلقخ

ٌّگخ ًزنقِخفيخًقيىخرٌّزُخ نيخهَىَٓخ ؽ خپِخديًِخ ضخوتضنيخهتٖلقخفِخهحلِخفضنٖتنخ ؽ ؛پ

ٍرَرخحيَصخهحيَنخًتَ ًؾتِخ ؽ خفِخٍتَصخمتحينخرصخهيتيىخهحلتِخّتيرخهتَصرخًْتضخدتَنـخخخخخخخخخ

خفٌيدتِخفَر.خپِخهنخرَ ىخفِخرالنهخطنضخ فيصُخپضر:خ

خرليهخ ٍل:خربليغيتخالطمخص خرصخفٌيؽيًزىخدَرخرصخؽَنخهحالتخًز فتِخ ؽ .

ر،خٍخَٕ ههخ غٌيرخصٍحتنخصٍ ًتنخخخرليهخرٍم:خريسفِخّيرخالطمخص خ طخلحيُخؽيدتيصخهٖويصرخ،خٌّض

ًز فتِخ ؽ .خٍفضخ ؽيػخرَؽِٖخرخفْضرخٍض حنخًقزُخ ؽ .ٍخؽٌذي خهكيًنخفيخ ّز فخًز فتِخ

خ ؽ .

رليهخؽَم:خفينزخرصگشفتِخ نيخهكيىخ نظٍلِخفَرُخٍخّضخگًَِخرٖلقخهحلنخص خ طخفييخفضرُخ ؽ .پِخ

 رتوتيٕنخشتغٍّـخرپتتضخخخخرصخ نيخص فَِخًتينذخحيمهخ طخفضصؽتنخهيتز ًنخ ٍلَنت خفٌتزرخهؾتيئهخخخخخخ

خ ؽتٌيررخفضخ نيخهزٕيخ ؽ .خخ1384 ؽويٕيلنخ
 

پشسطٌبهِ، ضشوت وٌٌذگبى دس ًظش سٌجي،  دس هَسد هیضاى آضٌبيي بیب فشٌّیگ ضیْشًٍذي ٍ ابؼیبد آى      سَمدس سئَال 

ُ هي تَاًست يیه يیب دٌیذ    )اطالػبت ايي سَال  بِ صَستي است وِ ّش ضشوت وٌٌذ اطالػبتي سا بیبى ًوَدُ اًذ وِ بِ ضشح ريل هي ببضذ.

  د(.گضيٌِ سا اًتخبة ًوبيذ . بٌببشايي دسصذ فشاٍاًي ّش گضيٌِ هستمل هي ببضذ. ٍ هي تَاى آًش بب دسصذ هحلِ ّبي ديگش هَسد همبيسِ لشاس دا

رصمتزخ ض ٍ ًتنخآفتٌيننخفتيخ ضٌّتگخفتْضًٍزرخرصخدتيًَ رُخّتيرخ)هحلتِخحؾتييخآفتير،خخخخخخخخخخخخخ1-3رزٍلخخ-

 يي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.صٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيو
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رصمزخ ض ٍ ًنخآفٌيننخفيخ ضٌّگخفْضًٍزرخرصخديًَ رُخّيرخ)هحلِخحؾييخآفتير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتِخص ُخخخخخ1-3رزٍلخخ-

 ؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(

 دسصذ فشٍاًي              

 آضٌبيي

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي خبلبًي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 بلي  

 خیش

74/7 

25 
81/7 

18/3 
71/7 

28/3 
57/5 

42/5 
84/1 

7/9 
66/7 

30 
80 

20 

رصمزخ ض ٍ ًنخآفٌيننخفيخًَٓخ ضٌّگخفتْضًٍزرخرصخدتيًَ رُخّتيرخ)هحلتِخحؾتييخآفتير،خخخخخخخخ2-3رزٍلخخ-

 صٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.

رخرصخديًَ رُخّيرخ)هحلِخحؾييخآفتير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتِخص ُخخخخرصمزخ ض ٍ ًنخآفٌيننخفيخًَٓخ ضٌّگخفْضًٍزخ2-3رزٍلخخ-

خؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(
 دسصذ فشٍاًي              

  ًَع

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي خبلبًي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 هصشف

 فضبي سبض

 اهبوي ػوَهي

 آداة ٍ سسَم

 بْذاضت هحیط

 ساٌّوبيي ٍ ساًٌذگي

 سػبيت اصَل ايوٌي

 مَق ديگشاىسػبيت ح

 ببصيبفت

24/3 

28/7 

21/7 

23/9 

34/1 

42/6 

23/6 

47/7 

33/6 

23/3 

20 

16/7 

16/7 

28/3 

26/7 

13/3 

45 

26/7 

20 

20 

16/7 

20 

23/3 

23/3 

13/3 

55 

36/7 

5 

32/5 

10 

5 

20 

17/5 

12/5 

15 

5 

44/4 

39/7 

30/2 

22/2 

47/6 

46 

15/9 

31/7 

33/3 

16/7 

30 

26/7 

23/3 

33/3 

46/7 

23/3 

20 

26/7 

35 

23/3 

31/7 

35 

41/7 

50 

35 

43/3 
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 ر رُخّيرخفزؽ خآهزُخخرصخهَصرخهيظ ىخآفٌيننخفيخ ضٌّگخفْضًٍزرخفزنيخفضحخهنخفيفز:خ

(%خخفيقتتضنيخٍخهحلتِخؽتزيرنِخفتيخ ض ٍ ًتنخخخخخخ84/1رصخ نيخهقَلِخفِخرضريبخهحلِخؽِخص ُخؽتيوييخفتيخ ض ٍ ًتن)خخخ

 تٌز.(%خپوتضنيخرصمزخآفٌيننخفيخ ضٌّگخفْضًٍزرخص خر ف57/5)

(%خپوتتضنيخرصمتزخخخ5(%خخفيقتتضنيخٍخهحلتِخؽتزيرنِخفتيخ ض ٍ ًتنخ)خخخخخ44/4هحلِخؽِخص ُخؽيوييخفتيخ ض ٍ ًتن)خخ

(%خخفيقتتضنيخٍخهحتالتخديقتيًنخٍخخخخ39/7هحلتِخؽتِخص ُخؽتيوييخفتيخ ض ٍ ًتن)خخخخخ آفٌيننخفيخ ضٌّگخهنضفخ،

(%خپوتتتضنيخرصمتتزخآفتتٌيننخفتتيخ ضٌّتتگخ يتتيرخؽتتبظ،خهحلتتِخقظلبتتيؿخفتتيخخخخخخ20صٍرپتتنخفتتيخ ض ٍ ًتتنخ)خ

ٕوتَهنخ،خخ  هيپي(%خپوتضنيخرصمزخآفٌيننخفيخ10(%خخفيقتضنيخٍخهحلِخؽزيرنِخفيخ ض ٍ ًنخ)31/7ٍ ًن) ض 

(%خپوتتضنيخرصمتزخآفتٌيننخفتيخخخخخ5فيقتضنيخٍخهحلِخؽزيرنِخفتيخ ض ٍ ًتنخ)خخخخ(%خ35)خهحلِخقظلبيؿخخفيخ ض ٍ ًن

(%خ20 ض ٍ ًتنخ)خ(%خخفيقتضنيخٍخهحلِخؽتزيرنِخفتيخخخ41/7هحلِخقظلبيؿخفيخ ض ٍ ًن)  ضٌّگخآر بخٍخصؽَم،خ

(%خخفيقتتضنيخٍخهحلتِخخخ50پوتضنيخرصمزخآفٌيننخفيخ ضٌّگخفْز ف خهحتيٌ،خهحلتِخقظلبتيؿخفتيخ ض ٍ ًتن)خخخخخ

(%خپوتضنيخرصمزخآفٌيننخفيخ ضٌّگخص ٌّويننخٍخص ًٌتزگن،خهحلتِخقظلبتيؿخفتيخخخخخ17/5ؽزيرنِخفيخ ض ٍ ًنخ)

فٌيننخفتيخ ضٌّتگخ متَلخخخخ(%خپوتضنيخرصمزخآ12/5(%خخفيقتضنيخٍخهحلِخؽزيرنِخفيخ ض ٍ ًنخ)35 ض ٍ ًن)

(%خپوتتضنيخرصمتزخخخ15(%خخفيقتتضنيخٍخهحلتِخؽتزيرنِخفتيخ ض ٍ ًتنخ)خخخخخ55 نوٌن،خهحلِخصٍرپنخفتيخ ض ٍ ًتن)خخ
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(%خخفيقتتضنيخٍخهحلتِخخخ36/7آفٌيننخفيخ ضٌّگخصٕينت خحقتَ خرنگتض ى،خهحلتِخصٍرپتنخفتيخ ض ٍ ًتن)خخخخخخخ

خ(%خپوتضنيخرصمزخآفٌيننخفيخ ضٌّگخفيطني  خخص خر فتٌز.5ؽزيرنِخفيخ ض ٍ ًنخ)

خهنخرَ ىخفِخهَ صرخسنهخ فيصُخپضر:خخ،فيخرَرِخفِخ ٍالٕيتخفزؽ خآهزُ

.خرصخ نيخرحقيقخرصخهقَلِخآفٌيننخفيخ هيپيخٕوَهن،خآر بخٍخصؽَمخ،خفْز ف خهحيٌ،ص ٌّويننخ1

ٍخص ًٌزگنخٍخ مَلخ نوٌنخهحلِخقظلبيؿخر ص رخفيقتضنيخآفٌيننخٍخهحلِخؽزيرنِخر ص رخپوتتضنيخخ

خرُخ ًز.خآفٌيننخفيخَٕ ههخسپضخفزُخفَ

.خرصطهيٌِخآفٌيننخفيخ ضٌّگخفْضًٍزر،خهنضفخٍخ ييرخؽبظخهحلتِخؽتِخص ُخؽتيوييخفيقتتضنيخخخخخ2

 ٕتالرخ ضٌّگنخٍخهحلِخؽزيرنِخ)هنضفخٍخآفٌيننخفيخ ضٌّتگ(خٍخهحتالتخديقتيًنخٍخصٍرپتنخخخخخ

خپوتضنيخآفٌيننخفيخ نيخهقَالتخص خر فتِخ ًز.خ) ييرخؽبظ(

ٍخخ3 ًزرخٍخفيطني ت خهحلتِخصٍرپتنخر ص رخفيقتتضنيخخخخخ.خرصخص فَِخفيخآفٌيننخفيخصٕين خحقتَ خفتْض

 آفٌيننخٍخهحلِخؽزيرنِخپوتضنيخآفٌيننخص خر فتِخ ؽ .

فتيههخّوزتَ صرخفتيخر ًقتگيُخخخخخخ،.خهحلِخقظلبيؿخفزليهخٍ قٔخفزىخرصخهَقٖي خرغض  ييننخديك4

َخخخخخخ مفْيىخٍخر ًقگيُخٕلَمخشظفكنخٍخرضررخٍخرٖيههخصٍط ٍخخ ًتِخفتيخ ضّيذتگتيىخريهٖتِخ طخنتكخؽت

ٌييخهْيرضرخپِخفض ؽيػخ ضٌّگخهتٖيلنخفْضًٍزرخرصخ نيخهكيىخؽيپيخفتزُخٍخ طخخؽكًَ خؽيپ

ؽَرخرنگضخّوزَ صرخفيخدييفيىخچْيصفيٗخفيالخپِخگشصخّضخگشصخپٌٌزُخرخفْضرخص خرصخفضخر فتِخٍخ

 طخًْضخقض صخگض تيخهكتيىخّتيرخرتيهييخًييطّتيرخصٍطهتضُخفتْضًٍز ىخ طخرولتِخ ؽتتيرنَمخفتظصگخخخخخخخخخخ

خفْضرخهقبَلنخفضدَصر صخ ؽ .خفْويخ طخ ض نٌزخرَؽِٖخرخ22

.خهحلِخؽزيرنِخفِخٕل خٍ قٔخفزىخرصخپٌيصخٕضمِخديلنخطهييخفينضخ صرـخ طخنكخؽَ،خٕزمخًييطخ5

فْضًٍز ىخفِخرؽتضؽنخهحلنخفِخؽببخفؾتِخفَرىخهحهخٍخگشصخحيفيِخ رخفْضًٍز ىخ طخهؾيضخفلَ صخ

فتزخهحلتِخ رخرؽت خخخخ صرـخٍخًبَرىخهضپظنتنخرصخ نيخهحهخپِخهَصرخًييطخصٍطهتضُخفتْضًٍز ىخفيخخ

رصخؽتلَکخخخ ّتيلنخهحتهخخًذَصرُخ،خفؾتِخ،خنكخٍض ِخٍخفينكَتخفزُخرلقنخگضرنتزُخپتِخشيَؽتتِخخخخ

خؽٌتن،خرٖيهالتخ رتويٕنخدَرخص خًْيرنٌِخًوَرُخ ًز.

هحلِخصٍرپنخفيخرَرِخفِخ نٌكِخ طخنكخفي  خؽٌتنخفيخًگضؿخفِخّوزَ صرخهحتالتخؽتيچيىخٍخخخخ.6

ًؼ(خرغييتضخ ًزنقتوٌز ًِخ رخپتِخرَؽتٌخهٌْزؽتييخخخخخخ.خفتِخرليه)صًؾتيخخصخ ؽت خحؾييخآفيرخفضدتَصر خ

فْضر صرخرصخرغييضخٍؽئخهبلويىخفْضرخرصخ نيخدييفيىخ ًزيمخر رُخ طخنكخؽتَ،خٍخ ض نٌتزخرَؽتِٖخخخخ

فْضرخرصخرشبخفْضًٍز ىخحضٍروٌزخٍخؽكًَ خآًيىخرصهحزٍرُخرخٍؽيٖنخهَربخفزُخريخطهيٌِخ
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فتْضًٍز ىخٍخرَرتِخخخّيرخ ضٌّگخفْضًٍزرخ،خ ييرخؽبظ،خفْز ف خهحيٌ،خصٕينت خحقتَ خخخ

فيـخ طخشيـخفِخىضٍصتخفيطني  خ طخؽَرخ نيخفتْضًٍز ىخهْتيرضخطهيٌتِخ رخص خ نزتيرخپٌتزخپتِخخخخخخخ

هَربخرؾضرخ نيخ لگَّيرخؽاله خ رتويٕنخرصخپلي خهحلِخصٍرپنخگضرر.خپِخ نيخَٕ ههخفتِخخ

خًحَرخرصخپليِخؽيپٌييخفيخريحيض تخهتفيٍرنخًْيرنٌِخگضرنزُخ ًز.
 
، ضشوت وٌٌذگبى دس ًظش سٌجي،  دس هَسد هیضاى آضٌبيي بب حمَق ضْشًٍذي اطالػیبتي سا  پشسطٌبهِ دْبسمدس سئَال  

)اطالػبت ايي سَال  بِ صَستي است وِ ّش ضشوت وٌٌذُ هي تَاًست يه يب دٌیذ گضيٌیِ سا اًتخیبة     بیبى ًوَدُ اًذ وِ بِ ضشح ريل هي ببضذ.

 هي تَاى آًش بب دسصذ هحلِ ّبي ديگش هَسد همبيسِ لشاس داد(. ًوبيذ . بٌببشايي دسصذ فشاٍاًي ّش گضيٌِ هستمل هي ببضذ. ٍ

رصمتتزخ ض ٍ ًتتنخآفتتٌيننخفتتيخحقتتَ خفتتْضًٍزرخرصخدتتيًَ رُخّتتيرخ)هحلتتِخحؾتتييخآفتتير،خخخ1-4رتتزٍلخخ-

 صٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.

يرخ)هحلِخحؾييخآفير،خصٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خرصمزخ ض ٍ ًنخآفٌيننخفيخحقَ خفْضًٍزرخرصخديًَ رُخّخ1-4رزٍلخخ-

خفضنٖتن،خقظلبيؿ(
 دسصذ فشٍاًي              

 حمَق ضْشًٍذي

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي خبلبًي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 تویضي هحیط

 سػبيت همشسات

 ّوىبسي بب هسئَلیي

 ووه بِ سضذ فشٌّگ

 هطبلببت هٌطمي اص هسئَلیي

69 

44/7 

22/7 

31/1 

12/4 

53/3 

40 

18/3 

46/7 

13/3 

86/7 

66/7 

25 

25 

10 

82/5 

62/5 

45 

57/5 

40 

76/2 

63/5 

31/7 

31/7 

20/6 

86/7 

70 

66/7 

70 

63/3 

78/3 

63/3 

31/7 

38/3 

15 

(%خخفيقتتضنيخٍخهحلتِخديقتيًنخفتيخخخخخ86/7رصخ نيخهقَلِخفِخرضريتبخهحتالتخفتضنٖتنخٍخصٍرپتنخفتيخ ض ٍ ًتن)خخخخخخ

(%خخ70صمزخآفٌيننخفيخ ضٌّگخفْز ف خهحيٌ،خهحلتِخفتضنٖتنخفتيخ ض ٍ ًتن)خخخخ(%خپوتضنيخر53/3 ض ٍ ًنخ)

(%خپوتضنيخرصمتزخآفتٌيننخفتيخ ضٌّتگخصٕينت خهقتضص ت،خهحلتِخخخخخخخخ40فيقتضنيخٍخهحلِخديقيًنخفيخ ض ٍ ًنخ)

(%خپوتتضنيخرصمتزخآفتٌيننخفتيخخخخخ18/3(%خخفيقتضنيخٍخهحلِخديقتيًنخفتيخ ض ٍ ًتنخ)خخخ66/7فضنٖتنخفيخ ض ٍ ًن)

(%خ25(%خخفيقتضنيخٍخهحلِخصٍرپنخفيخ ض ٍ ًنخ)70َليي،خهحلِخفضنٖتنخفيخ ض ٍ ًن) ضٌّگخّوكيصرخفيخهؾئ

(%خخفيقتتضنيخٍخخ63/3پوتضنيخرصمزخهويصؽ خٍخپوكخفِخصفزخ ضٌّتگخٍخخهحلتِخفتضنٖتنخفتيخ ض ٍ ًتن)خخخخخ

خ،خخص خٌَٕ ىخًوَرُخ ًز.هَيلبيتخهٌَقنخ طخهؾئَلييخ(%خپوتضنيخخهيظ ىخ ًتْيص10هحلِخصٍرپنخفيخ ض ٍ ًنخ)
 

پشسطٌبهِ، ضشوت وٌٌذگبى دس ًظش سٌجي،  دس هَسد اّذاف سبصهبى فشٌّگي ، تفشيحي ضْشداسي ًظیش   پٌجنئَال دس س

)اطالػبت ايي سَال  بِ صَستي است وِ ّش ضشوت وٌٌذُ هي تَاًست يه يب دٌذ گضيٌِ سا خَد سا بیبى ًوَدُ اًذ وِ بِ ضشح ريل هي ببضذ. 

 ّش گضيٌِ هستمل هي ببضذ. ٍ هي تَاى آًش بب دسصذ هحلِ ّبي ديگش هَسد همبيسِ لشاس داد(.اًتخبة ًوبيذ . بٌببشايي دسصذ فشاٍاًي 

رصمتتزخ ض ٍ ًتتنخ ّتتز فخفتتْضر صرخ طخًْتتضخدتتيًَ رُخّتتيرخ)هحلتتِخحؾتتييخآفتتير،خخخخخخخخخخخ1-5رتتزٍلخخ-

 صٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.

طخًْضخدتيًَ رُخّتيرخ)هحلتِخحؾتييخآفتير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتِخص ُخؽتيويي،خخخخخخخخخرصمزخ ض ٍ ًنخ ّز فخفْضر صرخ 1-5 رزٍلخخ-

خفضنٖتن،خقظلبيؿ(
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 دسصذ فشٍاًي              

 فؼبلیت ّب

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي خبلبًي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 ديٌي

 ٌّشي

 فشٌّگي

 تفشيحي

 آهَصش ضْشًٍذي

12/1 

20 

46 

53/7 

34/9 

16/7 

28/3 

51/7 

73/3 

53/3 

13/3 

13/3 

26/7 

46/7 

66/7 

30 

32/5 

52/5 

70 

35 

15/9 

15/9 

41/3 

38/1 

52/4 

28/3 

36/7 

51/7 

70 

51/7 

16/7 

28/3 

51/7 

73/3 

53/3 

(%خخفيقتتضنيخٍخهحلتِخحؾتييخآفتيرخفتيخ ض ٍ ًتنخخخخخخخ30رصخهقَلِخخرنٌنخفتِخرضريتبخهحلتِخؽتزيرنِخفتيخ ض ٍ ًتن)خخخخخخ

(%خخفيقتتضنيخٍخهحلتِخخخ36/7نخفتيخ ض ٍ ًتن)خخ(%خخپوتضني،خخرصخهقَلِخٌّضرخخفتِخرضريتبخهحلتِخفتضنٖتخخخخ12/1)

(%خخ52/2(%خخپوتضنيخ،خخرصخهقَلِخ ضٌّگنخخفِخرضريبخهحلِخؽزيرنِخفتيخ ض ٍ ًتن)خخ13/3صٍرپنخفيخ ض ٍ ًنخ)

(%خخپوتضنيخ،خرصخهقَلِخخرفضنحتنخفتِخرضريتبخهحلتِخديقتيًنخفتيخخخخخخخ26/7فيقتضنيخٍخهحلِخصٍرپنخفيخ ض ٍ ًنخ)

رصخهقَلتِخآهتَطؿخفتْضًٍزرخخخخ،خ(%خخپوتتضنيخ31/8فيخ ض ٍ ًنخ)خ(%خخفيقتضنيخٍخهحلِخؽيويي73/3 ض ٍ ًن)

(%خخپوتتضنيخخخ34/9(%خخفيقتضنيخٍخهحلِخحؾييخآفيرخفتيخ ض ٍ ًتنخ)خخ66/7فِخرضريبخهحلِخصٍرپنخفيخ ض ٍ ًن)

 هيظ ىخگظنٌِخص خ ًتذيبخًوَرُخ ًز.

خفض ؽيػخ ٍالٕيتخفزؽ خآهزُخهنخرَ ىخخچٌييخًتيزِخگيضرخپضر:

حالتخهَصرخرحقيقخفِخرضريبخ ٍلَنت خآهتَطؿخفتْضًٍزر،خرفضنحتن،خخخخخفيقتضنيخ هتييطخرصخرويمخه

 ضٌّگنخٍخپوتضنيخ هتييطخفِخرضريبخ ٍلَن خرنٌنخٍخٌّتضرخهتنخفيفتز.خپتِخرصخ نتيخص ؽتتيخًتتينذخخخخخخخخ

رصخهتَصرخًگتضؿخهتضرمخ متفْيىخرصخخخخخخ1381فزؽ خآهتزُخ طخرحقيتقخصفتيًنخٍخقيؽتونخخرصخؽتيلخخخخخ

يخگضنتظرخرصريهٖتِخفتيّزرخفتضخ نتيخخخخخخهَصرآؽيبخّيرخ رتويٕنخفيخريپيزخفضخرحليتهخآؽتيبخرنتخخخ

خهزٕيؽ .

.خّوظهيىخفيخفضٍٓخ ًقالبخ ؽالهنخ،خهٖيالتخهلنخٍخ ض خهلنخ،خرغييضخ ًگيظُخّتيرخفتْضًٍزرخ،خخخ1

ٕزمخفكيصگيضرخهزنض ىخپيصآهزخفيخرزضفِخٍخآگيُخ،خٕزمخ ؽتفيرُخ طخشتيًؾيهخّيرخحيفت خٍخ ؽتتَ صخخخ

دلقخ لؾيِٕخًتينزنخص خفتِخفتيصخآٍصرخخخفْضًٍزرخٍخهلنخٍخرْ خر رىخآًْيخرصخهؾيضّيرخؽضگضر ىخ

پِخهضرمخص خًير ًؾتِخ طخرٖلقيتخرنٌنخفضنز.ٍخچٌيىخرصخٕوهخطرگنخهفضٍنخ ضٍخفضرخپِخّيچگيُخفِخ

سّيخّيچخ ضّيذتِخرٍل خهضررخىضٍصتخپيصخ نزئَلَطنكخ حؾيػخًقز.خپِخ نيخ ض نٌزخرصخرٍمخ

نِخَّْصخصؽتيًيز؛خًتيزتِخپتيصخخخخريؽفخآهيظرضنيخ ض نٌزخٕزمخرٖلقخرنٌن،خ رتويٕنخص خفِخهٌ دضر ر

 نيخفَرخپِخ پخضن خقئٍخهضرمخرنيخگضنظرخٍخٕزمخرٖلقخرنٌنخدَرخص خرصخنكخ ًتذتيبخ ض گيتضخخخ

هلنخفِخؽؤخٍخًْضخرٍل خهٌز ىخصؽيًزًز.خفيخ نيخهقزهِخفِخ نيخًتيزِخپلنخهنخصؽينخپتِخؽييؽت خخخ

خٌِخًوَر.گش صرخغلٌخرصخپليِخؽََحخ رتويٕنخفظصگتضنيخ ضآنٌزخرنيخگضنظرخص خًْيرن
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(خٍخ ٍالٕيتخفزؽ خآهزُخهبٌنخفضخفضٍطخنتكخًيٌّزتيصرخفتزنزخخخخ1.خفيخرَرِخفِخهَيلبخفٌزخ)2

 رتويٕنخفِخًيمخگؾؾ خًؾهخّيخ،خّنخًؾهخپًٌَنخنٌٖنخًؾهخؽَمخٍخّنخًؾهخ ٍلخ ًقالبخ)فِخحوضخ

ًقيًٌزگيىخ ًقالبخ(خرصخچٌيىخؽضرصگونخفزنزرخ ضٍخص تِخ ًزخپِخفِخٍَصخپلنخَّنت خرنٌتنخص خخخ

 ض هَؿخپضرُخٍخرصخرصکخهَقٖيت خخخص خنضخفٌيرخرحققخ ّز فخرصخريهِٖخرخرَحيزرخ ؽ خپِخخط

 ًؾيًنخٍخ رتويٕنخدَنـخًيظخرچيصخرٖيصهخفزنزرخفزُخ ًز.خخپِخحيمهخآىخرٖتيصه،خًيتيطخفتِخخخخ

فيطني  خآص هـخصٍحنخٍخصٍ ًنخگشفتِخپِخهبتٌنخفضخفؾتضخرنٌتنخفتَرخٍخحفتِخدتَرخ طخرتيحيض تخخخخخخ

رخرنگضخفِخنكبيصُخريهٖتِخص خرصنتكخفتنخّتَنتنخخمتضفخفلَپتِخخخخخخخّزَمخفبيذَىخ ضٌّگنخ طخؽَ

خًوَرُخ ؽ .خ

هتيخٍخؽتيقنخفتِخّتنخخخخخ»خ.خٍخفيالدضُخىضٍصتخ نيخهؾئلِخفيـخ طخشيـخ حؾيػخهنخفَرخپتِخفينتزخخ3

فينزخ ًزنقوٌز ًنخ طريهٖتِخگتضرخّتنخآنٌتزخپتِخرصرخرنتيخر فتتِخخخخخخخخ«خؽيطننخٍخٍضحنخًَخرص ًز طنن

نخص خٍض حنخًوينٌزخپِخ طخهض حهخ ٍليِخرَلزخنفتَ ًٌزخفضًيهِخّيفيفٌز،خرغزغِخرنٌنخر فتِخفيفٌز،خريخ

پَرکخفْزخفيضنيخرصآغَؿخرنيخفَرىخرصخ ٍخًْيرنٌِخپٌٌز.نٌٖنخ ضٌّگخرنٌتنخص خفؾتتضرخفتضخخخخ

فضًيهِخصنظرخّيخٍخطنضفٌيرخآىخقض صخرٌّزخريخ ضرخفََصخغيتضخهلوتَػخلتشتخقتض صخگتض تيخرصخنتكخخخخخخخ

ُخخفتَ ًزخ حؾيػخپٌز.خهزوَِٕخ ضٌّگنخؽيلنخٍخفيخرٖضنفخهقذلخص خ  ًتزخخخ هيمخمتير )ٓ(خ ضهتَر

پتِخخ«.خ گضخپؾنخقضآىخفذَ ًزخٍخ ٍخرَ ىخفيفزخقضآىخفيخگَف خٍخدَىخ ٍخهذلًَخدَ ّتزخفتزخخ:»

خالطهِخ نيخ هضخ نزيرخفضًيهِخ رخلَيفخ،خّضنفخٍخفضدَ ؽتِخ طخ َضتخخشيکخ ًؾيًنخفيفز.خ

خخ
 ( سئَاالت هشتبط بب فشٌّگ تفشيح ٍ سالهت3

پشسطٌبهِ، ضشوت وٌٌذگبى دس ًظش سٌجي،  دس هَسد دگًَگي گزساى اٍلبت فشاغت خَد اطالػیبتي سا   ضطن دس سئَال

 بیبى ًوَدُ اًذ وِ بِ ضشح ريل هي ببضذ.

رصمتتزخ ض ٍ ًتتنخًحتتَُخگتتشص ىخ ٍقتتيتخ ض غتت خرصخدتتيًَ رُخّتتيرخ)هحلتتِخحؾتتييخآفتتير،خخ1-6رتتزٍلخخخ-

خهنخرّز.صٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخ
رصمزخ ض ٍ ًنخًحَُخگشص ىخ ٍقيتخ ض غ خرصخديًَ رُخّيرخ)هحلِخحؾييخآفير،خصٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خخ1-6رزٍلخخخ-

خفضنٖتن،خقظلبيؿ(
 دسصذ فشٍاًي              

 اٍلبت فشاغت

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي خبلبًي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 هَسیمي

 ٍسصش

 هطبلؼِ غیش دسسي

 یت هزّبيفؼبل

 گشدش دس ضْش

13/9 

21/9 

26/9 

11/1 

17/1 

9/1 

17/1 

23/3 

26/7 

28/3 

10 

26/7 

11/7 

25 

11/7 

36/7 

31/7 

18/3 

41/7 

23/3 

26/7 

25 

37/5 

7/5 

10 

30 

10 

10 

20/6 

22/2 

36/5 

20/6 

25/4 

17/5 

28/6 

6/7 

33/3 

30 

10 

33/3 

10 

13/3 

5 

13/3 

25 

6/7 

16/7 

16/7 

18/3 
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 اهبوي هزّبي

 صلِ اسحبم

 هسبفشت

 اهبوي فشٌّگي

 تئبتش

 وبسّبي ٌّشي

 تلَيضيَى

 ساديَ

 سیٌوب

10/6 

4 

0/3 

15/1 

49/6 

8 

3/1 

10 

5 

1/7 

16/7 

50 

13/3 

5 

11/7 

6/7 

1/7 

16/7 

70 

3/3 

6/7 

25 

0 

0 

10 

77/5 

12/5 

0 

15/9 

7/9 

4/8 

14/3 

54 

15/9 

11/1 

16/7 

0 

3/3 

6/7 

80 

6/7 

10 

5 

1/7 

0 

16/7 

56/7 

6/7 

1/7 

(%خٍخ25ضٍ ًنخگَؿخر رىخفِخهَؽيقنخخفِخرضريبخ ٍلَن خهضفًَخفِخهحلِخؽتزيرنِخفتيخ ض ٍ ًتنخ)خخخفيقتضنيخ 

(%خخ،خخفيقتتضنيخخ5(%خخٍخپوتضنيخ ض ٍ ًنخهضفًَخفِخهحلِخقظلبيؿخفيخ ض ٍ ًتن)خ23/3هحلِخديقيًنخفيخ ض ٍ ًن)

خهحلتِخخخ(%خخ37/5ٍ ضٍ ًنخرصخهَصرخ ٖيلي خٍصطفنخخفِخرضريبخ ٍلَن خهضفًَخفِخهحلِخؽزيرنِخفيخ ض ٍ ًنخ)

،خفيقتتضنيخخ (%13/3) (%خخٍخپوتضنيخ ض ٍ ًنخهضفًَخفِخهحلِخقظلبيؿخفتيخ ض ٍ ًتنخخ36/7صٍرپنخفيخ ض ٍ ًن)

(%خ36/5 ض ٍ ًنخرصهَصرخهَيلِٖخغيضخرصؽنخفِخرضريبخ ٍلَن خهضفًَخفِخهحلِخؽِخص ُخؽيوييخفتيخ ض ٍ ًتنخ)خخ

خ(%خخ،7/5ِخهحلتِخؽتزيرنِخفتيخ ض ٍ ًتن)خخخخ(%خخٍخپوتتضنيخ ض ٍ ًتنخهضفتًَخفتخخخخ30ٍخهحلِخفضنٖتنخفتيخ ض ٍ ًتن)خخ

فِخرضريبخ ٍلَن خهضفًَخفِخهحلِخؽِخص ُخؽيوييخفيخ ض ٍ ًتنخخخّيرخهشّبنخخرصخهَصرخ ٖيلي خفيقتضنيخ ض ٍ ًن

(%خخٍخپوتتتضنيخ ض ٍ ًتتنخهضفتتًَخفتتِخهحلتتِخقظلبتتيؿخفتتيخخخخ18/3(%خٍخهحلتتِخصٍرپتتنخفتتيخ ض ٍ ًتتن)خخ20/6)

فِخرضريبخ ٍلَن خهضفًَخفِخهحلتِخصٍرپتنخخخخرصخفْضخخرصخهَصرخگضرؿخفيقتضنيخ ض ٍ ًن (%خخ،6/7 ض ٍ ًن)

(%خخٍخپوتضنيخ ض ٍ ًنخهضفًَخفتِخهحلتِخقظلبتيؿخفتيخخخخخ33/3(%خٍخهحلِخفضنٖتنخفيخ ض ٍ ًن)41/7فيخ ض ٍ ًنخ)

فِخرضريبخ ٍلَن خهضفًَخفِخهحلِخصٍرپنخفيخخرصخهَصرخ هيپيخهشّبنخخفيقتضنيخ ض ٍ ًن (%خخ،16/7 ض ٍ ًن)

(%خخٍخپوتضنيخ ض ٍ ًنخهضفًَخفتِخهحلتِخحؾتييخخخخ17/5ِخص ُخؽيوييخفيخ ض ٍ ًن)(%خٍخهحلِخؽ23/3 ض ٍ ًنخ)

فِخرضريبخ ٍلَن خهضفًَخفِخهحلِخؽِخص ُخخرصخهَصرخملِخ صحيمخخخفيقتضنيخ ض ٍ ًن (%خخ،9/1آفيرخفيخ ض ٍ ًن)

(%خخٍخپوتتضنيخ ض ٍ ًتنخهضفتًَخفتِخهحلتِخخخخخخ26/7(%خٍخهحلِخصٍرپنخفتيخ ض ٍ ًتن)خخ28/6ؽيوييخفيخ ض ٍ ًنخ)

فتِخرضريتبخ ٍلَنت خهضفتًَخفتِخهحلتِخخخخخخخخرصخهتَصرخهؾتي ضتخخخخفيقتتضنيخ ض ٍ ًتنخخ (%خخ،10رنِخفيخ ض ٍ ًن)ؽزي

(%خخٍخپوتتضنيخ ض ٍ ًتنخهضفتًَخفتِخهحلتِخخخخخخ16/7(%خٍخهحلتِخفتضنٖتنخفتيخ ض ٍ ًتن)خخخخ25ؽزيرنِخفيخ ض ٍ ًنخ)

ًخفِخهحلِخؽِخفِخرضريبخ ٍلَن خهضفَخرصخهَصرخ هيپيخ ضٌّگنخخ(%خخ،خفيقتضنيخ ض ٍ ًن5قظلبيؿخفيخ ض ٍ ًن)

ِخخخخخ6/7(%خٍخهحلِخصٍرپنخفتيخ ض ٍ ًتن)خخ7/9ص ُخؽيوييخفيخ ض ٍ ًنخ) خ(%خخٍخپوتتضنيخ ض ٍ ًتنخهضفتًَخفتِخهحلت

فِخرضريبخ ٍلَن خهضفًَخفِخهحلِخؽِخص ُخؽيوييخخرصخهَصرخرئيرضخخ،خفيقتضنيخ ض ٍ ًنخ(1)فضنٖتنخؽزيرنِخٍخ

نيخ ض ٍ ًتنخهضفتًَخفتِخهحلتِخقظلبتيؿخٍخخخخخخٍخپوتتضخخ(%خ3/3فضنٖتنخفيخ ض ٍ ًتنخ)خخ(%خٍخهحل4/8ِفيخ ض ٍ ًنخ)

فِخرضريبخ ٍلَن خهضفًَخفِخهحلِخديقيًنخٍخصٍرپتنخخخرصخهَصرخپيصّيرخٌّضرخخؽزيرنِخخ،خفيقتضنيخ ض ٍ ًن

(%خخ،خفيقتتضنيخخ6/7(%خخٍخپوتضنيخ ض ٍ ًنخهضفًَخفِخهحلِخقظلبيؿخٍخفضنٖتنخفيخ ض ٍ ًتن)خ16/7فيخ ض ٍ ًنخ)

(%خٍخهحلتِخؽتزيرنِخخخ80 ٍلَن خهضفًَخفِخهحلِخفضنٖتنخفيخ ض ٍ ًنخ)فِخرضريبخخرصخهَصرخرلَنظنَىخخ ض ٍ ًن



 29 

فيقتتضنيخخ (%خخ،49/6(%خخٍخپوتضنيخ ض ٍ ًنخهضفتًَخفتِخهحلتِخحؾتييخآفتيرخفتيخ ض ٍ ًتن)خخخخخخخ77فيخ ض ٍ ًن)

(%خٍخهحلتِخخ15/9فِخرضريبخ ٍلَن خهضفًَخفِخهحلتِخؽتِخص ُخؽتيوييخفتيخ ض ٍ ًتنخ)خخخخخخرصخهَصرخص رنَخخ ض ٍ ًن

 (%خخ،6/7ٍخفتضنٖتنخفتيخ ض ٍ ًتن)خخخ (%خخٍخپوتضنيخ ض ٍ ًنخهضفًَخفِخهحلِخقظلبيؿ13/3ديقيًنخفيخ ض ٍ ًن)

(%خٍخ11/1فِخرضريبخ ٍلَن خهضفًَخفِخهحلِخؽِخص ُخؽيوييخفتيخ ض ٍ ًتنخ)خخخرصخهَصرخؽيٌويخخفيقتضنيخ ض ٍ ًن

 فزؽ خآهز.خخ(1)(%خخٍخپوتضنيخ ض ٍ ًنخهضفًَخفِخهحلِخؽزيرن10ِهحلِخفضنٖتنخفيخ ض ٍ ًن)

 

  
پشسطٌبهِ، ضشوت وٌٌذگبى دس ًظش سٌجي،دس هَسد ًحَُ تفشيح خبًَادُ خَد اطالػبتي سا بیبى ًویَدُ   ّفتنسئَال  دس

 اًذ وِ بِ ضشح ريل هي ببضذ.

رصمزخ ض ٍ ًنخًحَُخرفضنحيتخخديًَ رُخّيرخ)هحلِخحؾتييخآفتير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتِخخخخخخ1-7رزٍلخخخ-

خص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.
رصمزخ ض ٍ ًنخًحَُخرفضنحيتخخديًَ رُخّيرخ)هحلِخحؾتييخآفتير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتِخص ُخؽتيويي،خفتضنٖتن،خخخخخخخخ1-7رزٍلخخخ-

خقظلبيؿ(
 دسصذ فشٍاًي              

 ًحَُ تفشيح

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي خبلبًي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 فشدي

 خبًَادگي

 گشٍّي

 بب ّن هحلِ

6/6 

85 

11/3 

2/3 

1/7 

93/3 

6/7 

1/7 

1/7 

86/7 

15 

3/3 

5 

80 

5 

10 

13/3 

73/3 

13/3 

0 

6/7 

93/3 

16/7 

0 

8/3 

75 

16/7 

5 

(%خٍخپوتتضنيخخ85فيقتضنيخ ض ٍ ًنخًحَُخرفضننخرصخديًَ رُخ)هحلِخحؾييخآفتيرخ(فتِخمتَصتخدتيًَ رگنخ)خخخخ

لتِخخفيقتتضنيخ ض ٍ ًتنخًحتَُخرفتضننخرصخديًَ رُ)هحخخخخ (%خخ،2/3 ض ٍ ًنخفنتَصتخرفتضننخفتيخّتنخهحلتِخ رخ)خخخخخ

ٍخ تضررخخخ (%خٍخپوتضنيخ ض ٍ ًنخفنتَصتخرفتضننخفتيخّتنخهحلتِخ رخخخخخ93/3ديقيًن(خفِخمَصتخديًَ رگنخ)

(%خٍخ86/7فيقتضنيخ ض ٍ ًنخًحَُخرفضننخرصخديًَ رُ)هحلتِخصٍرپتنخ(خفتِخمتَصتخدتيًَ رگنخ)خخخخخ،(%خ1/7)

لتِخخ(%خ،خخفيقتتضنيخ ض ٍ ًتنخًحتَُخرفتضننخرصخدتيًَ رُ)خهحخخخخخ1/7پوتضنيخ ض ٍ ًنخفنتَصتخرفتضننخ تضررخ)خخخ

(%خخ،خ5(%خٍخپوتتضنيخ ض ٍ ًتنخفنتَصتخرفتضننخگضٍّتنخٍخ تضررخ)خخخخخخ80ؽزيرنِخ(خفِخمَصتخديًَ رگنخ)

ِخخخخخ (%خٍخ73/3ص ُخؽتيوييخ(خفتِخمتَصتخدتيًَ رگنخ)خخخخخفيقتضنيخ ض ٍ ًنخًحتَُخرفتضننخرصخدتيًَ رُ)خهحلتِخؽت

لتِخخپوتضنيخ ض ٍ ًنخفنَصتخرفضننخفتيخّتنخهحلتِخ رخخ،خفيقتتضنيخ ض ٍ ًتنخًحتَُخرفتضننخرصخدتيًَ رُ)خهحخخخخخخخخ

(%خٍخپوتضنيخ ض ٍ ًنخفنَصتخرفضننخفيخّنخهحلتِخ رخخ،خفيقتتضنيخخخ93/3فضنٖتنخ(خفِخمَصتخديًَ رگنخ)

(%خٍخپوتتتضنيخ ض ٍ ًتتنخ75 ض ٍ ًتتنخًحتتَُخرفتتضننخرصخديًَ رُ)هحلتتِخقظلبتتيؿخ(خفتتِخمتتَصتخدتتيًَ رگنخ)

خ(%خفزؽ خآهزخ.خ5فنَصتخرفضننخفيخّنخهحلِخ رخ)

 صخرويمخهحلِخّيخخفزنيخفضحخهنخفيفز:خر رُخّيرخفزؽ خآهزُخرصهَصرخًحَُخرفضننخر
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 ٍلَن خرفضننخرصخهحلِخّيخفِخرضريبخفنَصتخديًَ رگنخ،خگضٍّنخ،خ ضررخٍخرصخآدضخفيخّنخهحلِخ رخ

گتش صخفتَرُخ،خٍلتنخًتَ ًؾتتِخرٖلقتيتخخخخخخخرخفْضرخ گضچِخريحيضخصؽزخپِخ ض نٌزخرَؽِٖخفِخًْضخهنخخفزؽ خآهز.

ُخخخخخديًَ رگنخٍخگضٍّنخص خرصخريهِٖخفظُر نزخنيخفيض رخخًگخپٌزخپِخفتينزخًيفتنخ طخ قتتز صخمتويوي خدتيًَ ر

)شينيىخًيهِخپيصفٌيؽنخ صفتز(خرصخهتَصرخرفضنحتيتخخخخخ1380فضخ ؽيػخرحقيقخر ًقگيُخ لظّض ءخخخ نض ًنخفيفز.

خؽيلنخٍخآؽيبخششنضرخ رتويٕنخآىخهنخرَ ًزخفيّزرخفضخني تِخّيرخ نيخرحقيقخفيفز.

  

 
 

ًظش سٌجي،  دس هَسد هیضاى اختصبظ ٍلیت خیَد بیِ )ویبس، خیَاة،       پشسطٌبهِ، ضشوت وٌٌذگبى دس  ّطتندس سئَال 

 تفشيح ٍ ػببدت ( اطالػبتي سا بیبى ًوَدُ اًذ وِ بِ ضشح ريل هي ببضذ.

هيتتتيًگييخپتتتيص،دَ ب،خرفتتتضننخٍخٕبتتتيرتخرصدتتتيًَ رُخّتتتيرخ)هحلتتتِخحؾتتتييخآفتتتير،خخ1-8رتتتزٍلخ -

خصٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.
هييًگييخدَ ب،خپيص،خرفضننخٍخٕبيرتخرصديًَ رُخّتيرخ)هحلتِخحؾتييخآفتير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتِخص ُخؽتيويي،خخخخخخخخخ1-8رزٍلخخ-

خفضنٖتن،خقظلبيؿ(
 هیبًگیي              

 هیضاى

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي خبلبًي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 خَاة

 وبس

 تفشيح

 ػببدت

7:53 

8:40 

2:58 

1:59 

7:30 

9:03 

2:48 

1:50 

7:16 

9:56 

1:57 

1:59 

8:47 

9:59 

2:50 

1:08 

7:41 

8:15 

2 

1:50 

7:50 

9:17 

2:21 

1:18 

7:45 

9 

2:43 

1:50 

(خ،خ1:59ٍخٕبتيرت)خ (2:58(خ،خرفتضننخ)خ8:40پيصخ) ، (7:53رصهَصرخهحلِخحؾييخآفيرخهييًگييخدَ بخ)

(خ،خ1:50ٍخٕبتيرت)خ (2:48(خ،خرفتضننخ)خ9:03پتيصخ)خ ، (7:30رصهَصرخهحلتِخديقتيًنخهيتيًگييخدتَ بخ)خخخخ

(خ،خ1:59ٍخٕبتيرت)خ (1:57(خ،خرفتضننخ)خ9:56پتيصخ)خ ، (7:16رصهَصرخهحلِخصٍرپتنخهيتيًگييخدتَ بخ)خخخ

 (خ،خ1:08ٍخٕبتيرت)خ (2:50(خ،خرفتضننخ)خ9:59پتيصخ)خ ، (8:47رصهَصرخهحلِخؽزيرنِخهييًگييخدتَ بخ)خ

 (خ،خ1:50يرت)ٍخٕبتخ (2(خ،خرفتضننخ)خ8:15پيصخ) ، (7:41رصهَصرخهحلِخؽِخص ُخؽيوييخهييًگييخدَ بخ)

،خ (خ1:18ٍخٕبتيرت)خ (2:21(خ،خرفتضننخ)خ9:17پتيصخ)خ ، (7:50رصهَصرخهحلِخفضنٖتنخهيتيًگييخدتَ بخ)خخ

(خؽتيٕ خخ1:50ٍخٕبتيرتخ)خ (2:43(خ،خرفتضننخ)خ9پتيصخ)خ ، (7:45رصهَصرخهحلِخقظلبيؿخهييًگييخدَ بخ)

خفزؽ خآهزخ.
خ:فضخ ؽيػخ ٍالٕيتخفزؽ خآهزُخهنخرَ ىخچٌييخًتيزِخگيضرخًوَر

فِخرَميِخّيرخرنٌنخپِخپيصخص خٕبيرتخهنخر ًزخفِخرحقيق،خ ضررخپتِخفتيغهخ ؽت خفتِخخخخخخفيخٌٕين 

گًَِخ رخرفضننخ ٍخّنخحهخفزُخٍخچَىخپيصخهنخپٌزخدؾتِخفتزُخٍخدتَ بخدتَفنخّتنخدَ ّتزخخخخخخ

ر ف خشؼخچٌييخ ضررخ طخًْضخرؾونخ ضرخؽيلونخدَ ّزخفَر.خفٌيفض نيخرٌْيخرغزغِخ رخپتِخر صرخخ
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.خٍخطهيٌِخرنٌنخٍخرَرتِخفتِخٕبتيرت،خفتضپ خرصخهض ؽتويتخخخخخخهوكيخ ؽ خًييطخّيرخٕيلنخفيفز

 هشّبنخٍخفَرىخفيخرؤخ  ض ررخپِخرٖلقيتخرنٌنخر صًزخهنخرَ ًزخرصخ نيخطهيٌِخ ٍخص خ فبيٓخپٌز.

 
پشسطٌبهِ، ضشوت وٌٌذگبى دس ًظش سٌجي،  دس هیَسد فؼبلییت ّیبي هیَرش دس استمیبء سیالهت سٍاًیي         ًْندس سئَال  

 اًذ وِ بِ ضشح ريل هي ببضذ.اطالػبتي سا بیبى ًوَدُ 

رصمزخ ض ٍ ًنخ ٖيلي خّيرخهَحضخرصخ صرقيءخؽاله خصٍ ًنخفْضًٍز ىخ طخًْضدتيًَ رُخّتيرخخخخ1-9رزٍلخخ-

خ)هحلِخحؾييخآفير،صٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،فضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.

خ
ْخخخخخخخخخخ1-9رتزٍلخخخ- ضًٍز ىخ طخًْضدتيًَ رُخّتيرخ)هحلتِخحؾتييخخخخخرصمتزخ ض ٍ ًتنخ ٖيليت خّتيرخهتَحضخرصخ صرقتيءخؽتاله خصٍ ًتنخفت

خآفير،صٍرپن،ؽزيرنِ،ؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(
 دسصذ فشاٍاًي              

 فؼبلیت ّبي هَرش

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي خبلبًي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 آهَصش خبًَادُ

 ّوبيص هْبست صًذگي

 آهَصش ضْشًٍذي

 جلسبت ٍ ًطست هحلي

 ٍسصش

 تفشيح گشدش ٍ

44/1 

20/4 

14/1 

11/3 

31/1 

25/4 

31/7 

36/7 

20 

15 

28/3 

23/3 

55 

6/7 

21/7 

3/3 

1/7 

50 

22/5 

10 

15 

5 

57/5 

40 

68/3 

9/5 

17/5 

9/5 

30/2 

33/3 

26/7 

23/3 

36/7 

23/3 

66/7 

56/7 

33/3 

31/7 

15 

8/3 

25 

13/3 

ِخ68/3فيفيقتتضنيخ)خ رصخهحلِخؽِخص ُخؽتيوييخخ ِخ  (خٍخهحلت  (خرصمتزخ ض ٍ ًتنخخخ22/5)فتيخپوتتضنيخخخخ ؽتزيرن

ِخ36/7)آهَطؿخديًَ رُ(خ،خرصخهحلِخديقيًنخفيفيقتتضنيخ)خ (خرصمتزخخ6/7فتيخپوتتضنيخ)خخخ صٍرپتنخ  (خٍخهحلت

ِخ36/7)ّوينـخهْيصتخّيرخطًزگن(خ،خرصخهحلِخفضنٖتنخفيفيقتضنيخ)  ض ٍ ًنخ فتيخخخ حؾتييخآفتيرخخ  (خٍخهحلت

ِخ23/3نخفيفيقتضنيخ))آهَطؿخفْضًٍزر(خ،خرصخهحلِخخفضنٖت (خرصمزخ ض ٍ ًنخ14/1پوتضنيخ)   (خٍخهحلت

)رلؾيتخٍخًقؾ خّتيرخهحلتن(خ،رصخهحلتِخفتضنٖتنخفيفيقتتضنيخخخخخخ (خرصمزخ ض ٍ ًنخ5فيخپوتضنيخ)خ ؽزيرنِ

)ٍصطؿ(خ،خخرصخهحلتِخفتضنٖتنخفيفيقتتضنيخخخخ (خرصمتزخ ض ٍ ًتنخخخ1/7فيخپوتضنيخ)خ صٍرپن  (خٍخهحل66/7ِ)

رؿخٍخرفتضنن(خص خرصخ صرقتيءخؽتاله خخخخ)گتضخ (خرصمزخ ض ٍ ًتنخخ13/3فيخپوتضنيخ)خ (خٍخهحلِخقظلبيؿ56/7)

 صٍ ًنخهَحضخر ًؾتٌز.

خفيخرَرِخفِخ ٍالٕيتخفزؽ خآهزُخهنخرَ ىخچٌييخًتيزِخگيضرخپضر:

رصخهٌيٍقنخپِخفي  خفْضرخ قضرُخرضخ ؽ )هيًٌزخؽِخص ُخؽيويي(خفِخٕل خرض پنخًفتَػخ ًؾتيًن،خخخ

رصخّز ن خطًزگنخخٕزمخٍرَرخ هكيًيتخطهيٌِخّيرخ غٌيرخ ٍقيتخ ض غ خٍخًز فتيخؽبكخهقبَلنخ

فِخنكخًييطخپلنخهٌتْنخهنخفَرخپِخ ضرخنيخديًَ رُخرٌْيخص ّكيصخّز نتنخص خآهتَطؿخهتنخر ًتز.ٍخخخخ

ىضٍصتخ نيخ هضخرصخمَصتخ ص ئِخنكخص ّكيصخهٌيؽبخفيخًْتضخؽتٌزنخرقيتقخ طخهقتكالتخرتكخخخخخخ
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ركخديًَ رُخّي،خطهيٌِخ لگَرخؽاله خدَفنخص خفِخرًبتيلخدَ ّتزخر فت .خفتِخٕبتيصرنخٕتزمخخخخخخخ

خ صرخ طخروكيخهيلنخ طخفيدنِخّيرخرٖيييخپٌٌزُخرصخ نيخؽضرصگونخ ضٌّگنخ ؽ .فضدَصر
 

 

دس سئَال دّن پشسطٌبهِ، ضشوت وٌٌذگبى دس ًظش سٌجي،  دس هَسدهیضاى اّویت ٍسصش اطالػبتي سا بیبى ًوَدُ اًیذ  

 وِ بِ ضشح ريل هي ببضذ.

لتتِخحؾتتييخآفتتير،خخ ّويتت خفتتِخٍصطؿخرصخفتتييخدتتيًَ رُخّتتيرخ)هحخخ رصمتتزخ ض ٍ ًتتنخخ1-10رتتزٍلخخ-

 صٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.

 ّوي خفِخٍصطؿخرصخفييخديًَ رُخّيرخ)هحلتِخحؾتييخآفتير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتِخص ُخؽتيويي،خخخخخخخ رصمزخ ض ٍ ًنخ1-10رزٍلخخ-

خفضنٖتن،خقظلبيؿ(
 دسصذ فشاٍاًي              

 اّویت بِ ٍسصش

 سِ ساُ ديِسجب سٍدوي خبلبًي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 ٍسصش ًوي وٌن

 پیبدُ سٍي هي وٌن

 ٍسصش سٍصاًِ

 ضشوت دس والس ٍسصضي

 ٍسصش وبس حشفِ اي

25/4 

50/7 

15 

7/3 

1/6 
 

35 

40 

13/3 

11/7 

0 

10/2 

78 

6/8 

5/1 

0 

5 

50 

12/5 

12/5 

20 

12/9 

77/4 

4/8 

4/8 

0 

3/3 

63/3 

10 

16/7 

6/7 

25 

55 

10 

10 

0 

%خفِخشييرُخصٍرخ ّوي خر رًزخ (7/50وي خٍصطؿخرصخهحلِخحؾييخآفيرخخفيقتضخ  ض رخفيخ ض ٍ ًنخ)رصهَصرخ ّ

 (40(%خخفَر،خرصخهحلِخديقيًنخفيقتضخ  ض رخفيخ ض ٍ ًنخ)6/1ٍخ ض ٍ ًنخ ّوي خفِخٍصطؿخرصخؽَنخحض ِخ رخ)

رصخهحلِخصٍرپنخخ(%خخفَر،0%خفِخشييرُخصٍرخ ّوي خر رًزخٍخ ض ٍ ًنخ ّوي خفِخٍصطؿخرصخؽَنخحض ِخ رخ)

%خفِخشييرُخصٍرخ ّوي خر رًزخٍخ ض ٍ ًنخ ّوي خفِخٍصطؿخرصخؽَنخحض تِخ رخخ (78فيقتضخ  ض رخفيخ ض ٍ ًنخ)

%خفِخشييرُخصٍرخ ّوي خر رًزخٍخخ ض ٍ ًنخ ّويت خخ (50(%خخفَر،خرصخهحلِخؽزيرنِخفيقتضخ  ض رخفيخ ض ٍ ًنخ)0)

%خفتِخخ (77/4ؽيوييخفيقتتضخ  تض رخفتيخ ض ٍ ًتنخ)خخخخخ(%خخفَر،خرصخهحلِخؽِخص 20ُفِخٍصطؿخرصخؽَنخحض ِخ رخ)

(%خخفتَرخ،خرصخهحلتِخفتضنٖتنخخخخ0شييرُخصٍرخ ّوي خر رًزخٍخخ ض ٍ ًنخ ّوي خفِخٍصطؿخرصخؽَنخحض تِخ رخ)خ

%خفِخشييرُخصٍرخ ّوي خر رًزخٍخخ ض ٍ ًنخ ّوي خفِخٍصطؿخرصخؽتَنخحض تِخخخ (63/3فيقتضخ  ض رخفيخ ض ٍ ًنخ)

%خفِخشييرُخصٍرخ ّوي خر رًتزخٍخخ ض ٍ ًتنخخخ (55فيقتضخ  ض رخفيخ ض ٍ ًنخ)خ(%خخفَرخ،خرصخهحلِخقظلبيؿ6/7 رخ)

خ(%خخفَر.0 ّوي خفِخٍصطؿخرصخؽَنخحض ِخ رخ)

خفيخرَرِخفِخ ٍالٕيتخفزؽ خآهزُخهنخرَ ىخچٌييخًتيزِخگيضرخپضر:

فيخرَرِخفِخ صربيٍيتخقَرخديًَ رگنخٍخ يهيلنخرصخ نيخهحتالتخشيتيرُخصٍرخهتنخرَ ًتزخ ض نٌتزرخخخخخخ

 صربيٍيتخ رتويٕن،خ حييرخصٍط ًِخهٌظل خفذننخٍخ رتويٕنخفتذلخٍخ ؽتتحكيمخخخرلچؾبخرصخ

شيـخ طخشيـخ صربيٍيتخ رتويٕنخص خفِخرًبيلخر فتِخفيفز.)خهٌفٖ خّتيرخحيًَنتِخفؾتييصرخص خفتض رخخخخخ
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ًظرنتكخفتِخخخخ1383فذلخفِخرًبيلخر صر.(خفيخرَرِخفِخني تِخّيرخؽيطهيىخهلنخرَ ًيىخرصخؽيلخ

خ%خخفِخٍصطؿخحض ِخ رخًونخشضر طًز.73/1ِٖخؽِخچْيصمخرَ ًيىخهَصرخهَيل

خ

خ

خ
 سئَاالت هشتبط بب َّيت ضْشي ٍ هحليخ-4

دّن پشسطٌبهِ، ضشوت وٌٌذگبى دس ًظش سٌجي،  دس هَسد هیضاى ٍابستگي ٍػاللِ بِ ضْش اصفْبى ًظشخیَد  يبصدس سئَال 

 سا بیبى ًوَدُ اًذ وِ بِ ضشح ريل هي ببضذ.

خ متفْيىخرصخفتييخدتيًَ رُخّتيرخ)هحلتِخحؾتييخآفتير،خصٍرپتن،خخخخخخخخخٕالقِخفِخرصمزخ ض ٍ ًنخ1-11رزٍلخخ-

 ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.

ٕالقِخفِخ مفْيىخرصخفييخديًَ رُخّيرخ)هحلتِخحؾتييخآفتير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتِخص ُخؽتيويي،خخخخخخخ رصمزخ ض ٍ ًنخ1-11رزٍلخخ-

خفضنٖتن،خقظلبيؿ(
 دسصذ فشاٍاًي                        

 ػاللِ بِ اصفْبى

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي خبلبًي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 خیلي دٍست داسم

 هي خَاّن بِ ضْش ديگشي بشٍم

 والًضْش خَبي است

 اصالً ضْش خَبي ًیست

80/4 

4/3 

13/7 

1/1 

85 

6/7 

6/7 

1/7 

93/3 

0 

1/7 

5 

70 

5 

12/5 

10 

84/1 

6/3 

7/9 

1/6 

76/7 

3/3 

20 

0 

87/3 

3/3 

16/7 

1/7 

(%خ  ض رخفِخ مفْيىخٕالقِخهٌزخفَرًتزخخ80/4هيظ ىخٍ فؾتگنخٍٕالقِخفِخفْضخ مفْيىخخرصخهحلِخحؾييخآفيرخ)

(%خ  ض رخفِخ متفْيىخخ85(%خ ّْيصخر فتٌزخفْضخ مفْيىخ مالاخفْضخدَفنخًيؾ خ،خرصخهحلِخديقيًنخ)1/1ٍخ)

،خرصخهحلتِخصٍرپتنخخخ ًيؾت خخ(%خ ّْيصخر فتتٌزخفتْضخ متفْيىخ متالاخفتْضخدتَفنخخخخخخ1/7ٕالقِخهٌزخفَرًزخٍخ)

ٍخ (%خ ّْيصخر فتٌزخفْضخ مفْيىخ مالاخفْضخدَفنخًيؾ 5(%خ  ض رخفِخ مفْيىخٕالقِخهٌزخفَرًزخٍخ) 93/3)

ّيچخپز مخ طخفضپ خپٌٌزگيىخگظنٌِخهنخدَ ّنخفِخفْضخرنگضرخفضٍمخص خ ًتذيبخًٌوتَرُخ ًتزخ،خرصخهحلتِخخخخ

%خ ّْيصخر فتٌزخفْضخ مفْيىخ مالاخفتْضخدتَفنخخخ(10(%خ  ض رخفِخ مفْيىخٕالقِخهٌزخفَرًزخٍخ)70ؽزيرنِخ)

(%خ ّْيصخر فتٌزخفتْضخخ1/6(%خ  ض رخفِخ مفْيىخٕالقِخهٌزخفَرًزخٍخ)84/1ًيؾ ،خرصخهحلِخؽِخص ُخؽيوييخ)

(%خ  تض رخفتِخ متفْيىخٕالقتِخهٌتزخفَرًتزخٍخخخخخخخ76/7 مفْيىخ مالاخفْضخدتَفنخًيؾت ،خخرصخهحلتِخفتضنٖتنخ)خخخخ

(%خ  ض رخفِخ مفْيىخٕالقِخهٌتزخخ87/3فَرًز،خخرصخهحلِخقظلبيؿخ)خ(%خٕالقِخهٌزخفِخهْيرضتخ طخ مفْيى3/3)

 .(%خ ّْيصخر فتٌزخفْضخ مفْيىخ مالاخفْضخدَفنخًيؾ 1/7فَرًزخٍخ)

خفيخرَرِخفِخ ٍالٕيتخفزؽ خآهزُخهنخرَ ىخچٌييخًتيزِخگيضرخپضر:

متِخخفِخرليهخ نٌكِخ مفْيىخرصخٍَلخريصنخخ ض نٌزخّيرخطنيررخهيًٌزخغيضتخرنٌنخٍخ رتوتيٕن،خٕضخ

ّيرخهتزنضنتن،خ تز پيصرخٍخ نختيصگضر،خؽلحقتَصرخٍخرٌتگخآٍصر،خقتزه خرتيصنذن،خٍرتَرخخخخخخخخخ
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ٕيلويىخٍض طخ ٍلخٍخ طخرْتنخرصخرٍص ىخگشفتِخهضپظخحقهخربيرلخ ٍالٕيتخرنٌنخٍخٕلونخٍخ طخ

ٍضفخرنگتضخ طخًْتضخفٖتزخرغض  يتيئنخرلگتِخ رخ ؽت خپتِخٍرتَرخصٍرديًتِخط نٌتزُخصٍرخرصخآىخخخخخخخخخخخ

 خرصخٕضمِخرْيًنخصقتنخطرُخ ؽت خپتِخ متفْيىخًنتفخرْتيىخخخخخخخّوگض ئنخقَهنخٍخٌّضرخدَفنخص

  ؽ .خفٌيفض نيخ مفْيًنخ  تذيصخهنخپٌزخپِخ مفْيًنخ ؽ .

دّن پشسطٌبهِ، ضشوت وٌٌذگبى دس ًظش سٌجي،  دس هَسد هؼضیالت هحلیِ خیَد اطالػیبتي سا بییبى       دٍاصدُدس سئَال 

 ًوَدُ اًذ وِ بِ ضشح ريل هي ببضذ.

ٖيتتالتخهحلتتِخ طخًْتتضخدتتيًَ رُخّتتيرخ)هحلتتِخحؾتتييخآفتتير،خخخخخخخه نرصمتتزخ ض ٍ ًتتخخ1-12رتتزٍلخخ-

 صٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.

هٖيالتخهحلِخ طخًْتضخدتيًَ رُخّتيرخ)هحلتِخحؾتييخآفتير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتِخص ُخؽتيويي،خخخخخخخخخخ رصمزخ ض ٍ ًنخ1-12رزٍلخخ-

 فضنٖتن،خقظلبيؿ(

 دسصذ فشاٍاًي              

 هؼضالت

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي خبلبًي یي آببدحس

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 آلَدگي صَتي

 بي بٌذ ٍببسي

 افشاد ٍلگشد

 اػتیبد

 تشافیه

 بیىبسي

 طالق

 هطىالت اخاللي

20/6 

3/6 

9/6 

8/7 

19/7 

8/4 

0/1 

5/7 

23/3 

1/7 

10 

5 

30 

3/3 

0 

1/7 

21/7 

20 

23/7 

23/7 

15 

21/7 

6/7 

11/7 

42/5 

5 

7/5 

22/5 

15 

0 

0 

0 

39/7 

19 

31/7 

27 

13/7 

30/2 

4/8 

6/3 

8/3 

0 

6/7 

6/7 

23/3 

8/3 

0 

3/3 

28/3 

1/7 

18/3 

8/3 

20 

10 

0 

1/7 

  (%خٍخهحل42/5ِر رُخّيرخفزؽ خآهزُخرصهَصرخهقكهخ)آلَرگنخمَرن(خرصخهحلِخؽزيرنِخفيفيقتضنيخ)

پنخفيفيقتضنيخ(%خرصمزخ ض ٍ ًنخ،خرصهَصرخهقكهخ)فنخفٌزخٍخفيصرخرصخهحلِخصٍر8/3فيخپوتضنيخ)خ فضنٖتن

(%خرصمزخ ض ٍ ًن،خرصهَصرخهقكهخ)  تض رخٍلگتضر(خرصخهحلتِخؽتِخخخخخ0فيخپوتضنيخ)خ فضنٖتن  (%خٍخهحل20ِ)

 ض ٍ ًنخ،خرصهَصرخهقتكهخ) ٕتيتير(خرصخخخخ(%خ6/7فضنٖتنخفيخ ضٍ ًنخ)خ(%خٍخهحل31/7ِص ُخؽيوييخفيفيقتضنيخ)

(%خرصمزخ ض ٍ ًنخ،خخرصهَصرخهقكهخ5فيخپوتضنيخ)خ ديقيًن  (%خٍخهحل27ِهحلِخؽِخص ُخؽيوييخفيفيقتضنيخ)

(%خرصمزخ ض ٍ ًتنخخ13/7ؽِخص ُخؽيوييخفيخپوتضنيخ) (%خٍخهحل30ِ)رض  يك(خرصخهحلِخديقيًنخفيفيقتضنيخ)

ِخ30/2،خرصهَصرخهقكهخ)فيكيصر(خرصخهحلِخؽِخص ُخؽيوييخفيفيقتتضنيخ)خ ِخ  (%خٍخهحلت فتيخپوتتضنيخخخخ ؽتزيرن

(%خٍخهحتالتخقظلبتيؿ،خخخ6/7لِخصٍرپنخفيفيقتضنيخ)(%خرصمزخ ض ٍ ًنخ،خخرصهَصرخهقكهخ)ٍال (خرصخهح0)

(%خرصمزخ ض ٍ ًنخ،خرصهَصرخهقكهخ)هقكالتخ دالقن(رصخهحلِخ0فضنٖتن،ؽزيرنِخٍخديقيًنخفيخپوتضنيخ)

خ(%خرصمزخ ض ٍ ًنخفزؽ خآهز.0ؽزيرنِخفيخپوتضنيخ)  (%خٍخهحل11/7ِصٍرپنخفيفيقتضنيخ)

خيضرخپضر:فيخرَرِخفِخ ٍالٕيتخفزؽ خآهزُخهنخرَ ىخچٌييخًتيزِخگ

هحلِخصٍرپنخفِخٕل خهْيرضخششنضخفَرىخٍخٕزمخّوؾتيىخؽتيطرخ ض نٌتزخّتيرخرَؽتِٖخفتْضرخفتيخخخخخخخخ

رٖلقيتخفْضًٍزرخ نيخهحلِخهَربخرٖيصىيتخهتٖزررخگضرنزُخپِخًتيزِخآىخهقكالرنخًْيضخفنخ
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فٌزخٍخفيصر،خهقكالتخ دالقنخٍخٍال خگضرنزُخ ؽت .خفتِخٕبتيصرنخ ّتيلنخفتَهنخنتيخّض يت خخخخخخخخ

خزخص خًز فتِخنيخهقَْصخآىخفزُخ ًز.خششنضؿخرغييض تخرزن

رصخهحلِخؽِخص ُخؽيوييخهقكهخرٍخؽَنِخ ؽ .خًِخ ؽيػخٍخفٌييىخديًَ رُخفِخگًَِخ رخٍرتَرخر صرخخ

پِخحوين خّيرخهيرر،خٕيٍفنخٍخ دالقنخ ضرخص خشَفـخفزّزخٍخًِخهحلِخٍخ صربيٍتيتخ رتوتيٕنخخخ

آٍصر.خفِخّضخحيلخنتكخهحلتِخخخخفييخ ضررخفِخگًَِخ رخ ؽ خپِخ غٌيرخالطهِخص خفض رخ ضرخفِخٍرَر

ًقييخرصخ نيخهحهخشيَؽتِخدَرخص خخنلِخٍخصّيخهنخفيٌزخٍخفنخّزفخٍقت خگتشص ًنخهتنخپٌتزخپتِخخخخخخ

ًتيزِخآىخ ٍالاخفيكيصرخفٖزخٍلگضررخٍخرصخًْين خ ٕتييرخحوضُخآىخ ؽ .)رحقيقخٍط صتخ ضٌّگخٍخ

هبتييخٍخهَنتزخخخخرصخهَصرخ صطؿخّيخٍخًگضؿخّيرخ نض ًييىخرصخؽَنخفتيالننخخخ1381 صفيرخ ؽالهنخ

 ني تِخّيرخ نيخرحقيقخ ؽ (.

 
پشسطٌبهِ، ضشوت وٌٌذگبى دس ًظش سیٌجي،  دس هیَسد هییضاى ٍابسیتگي بیِ هحیل صًیذگي خیَد          ّن سیضدُدس سئَال 

 اطالػبتي سا بیبى ًوَدُ اًذ وِ بِ ضشح ريل هي ببضذ.

يخآفتير،خخٕالقتِخفتِخهحتهخطًتزگنخرصخًْضدتيًَ رُخّتيرخ)هحلتِخحؾتيخخخخخخخخخ رصمتزخ ض ٍ ًتنخخخ1-13رتزٍلخخخ-

 صٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.

ٕالقِخفِخهحتهخطًتزگنخرصخًْضدتيًَ رُخّتيرخ)هحلتِخحؾتييخآفتير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتِخص ُخخخخخخخخخخخ رصمزخ ض ٍ ًنخ1-13رزٍلخخخ-

 ؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(

 دسصذ فشاٍاًي              

 ػاللِ بِ هحلِ

 سِ ساُ ديِسجب سٍدوي خبلبًي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 خیلي دٍست داسم

 بذًیست

 بذم ًوي آيذاص هحل بشٍم

 اصالً دٍست ًذاسم

61/2 

22/4 

12/1 

3/2 

61 

25/4 

11/9 

1/7 

76/3 

12/6 

3/4 

6/8 

42/5 

52/5 

5 

0 

55/6 

27 

11/1 

6/3 

56/7 

36/7 

3/3 

3/3 

69 

15/5 

12/1 

3/4 

 

(%خ  ض رخفِخهحهخطًزگنخدَرخديلنخ61/2ِخحؾييخآفيرخ)رصهَصرخهيظ ىخٍ فؾتگنخفِخهحهخطًزگنخرصخهحل

(%خ61(%خ  ض رخهحهخطًزگنخدَرخص خ مالاخرٍؽت خًز فتتٌز،خرصخهحلتِخديقتيًنخ)خخخخ3/2ٕالقِخهٌزخفَرًزخٍخ)

(%خ  ض رخهحتهخطًتزگنخدتَرخص خ متالاخرٍؽت خخخخخخ1/7  ض رخفِخهحهخطًزگنخدَرخديلنخٕالقِخهٌزخفَرًزخٍخ)

(%خ  تض رخخ6/8 ض رخفِخهحهخطًزگنخدَرخديلنخٕالقِخهٌزخفَرًتزخٍخ)خ(%خ 76/3صٍرپنخ) ًز فتٌز،خرصخهحلِ

(%خ  ض رخفِخهحتهخطًتزگنخدتَرخخخخ42/5هحهخطًزگنخدَرخص خ مالاخرٍؽ خًز فتٌزخ،خرصخهحلِخخؽزيرنِخخخ)

(%خ  تض رخهحتهخطًتزگنخدتَرخص خ متالاخرٍؽت خًز فتتٌز،خرصخهحلتِخخؽتيوييخخخخخخخخخخخخ0ديلنخٕالقِخهٌزخفَرًزخٍخ)

(%خ  ض رخهحهخطًزگنخدتَرخص خ متالاخخخ6/3زگنخدَرخديلنخٕالقِخهٌزخفَرًزخٍخ)(%خ  ض رخفِخهحهخط55/6ً)

(%خ  ض رخفتِخهحتهخطًتزگنخدتَرخديلتنخٕالقتِخهٌتزخفَرًتزخٍخخخخخخخخخ56/7رٍؽ خًز فتٌز،خرصخهحلِخفضنٖتنخخخ)
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(%خ  تض رخفتِخهحتهخخخخ69(%خ  ض رخهحهخطًزگنخدَرخص خ مالاخرٍؽ خًز فتٌز،خرصخهحلتِخخقظلبتيؿخ)خخ3/3)

 (%خ  ض رخهحهخطًزگنخدَرخص خ مالاخرٍؽ خًز فتٌز.3/4ِخهٌزخفَرًزخٍخ)طًزگنخدَرخديلنخٕالق

فيرَرِخفِخًتينذخفزؽ خآهزُخ طخشغٍّـخٍ نيخپِخفْضخ مفْيىخ طخرولِخفتْضّيننخ ؽت خپتِخ طخخخخ

ٍخخرَ ىخهٌزرخّيرخرش بخفؾتييصخ طرولتِخآبخٍَّ ،ريصنذچتِخؽضآهزفتْضّيرخٕلوتنخٍرنٌتن،خخخخخخ

صخفَرُخٍّضخ مفْيًنخخ  تذيص مفْيًنخفَرىخر صرخلتش خخر صفضدَيىخ ؽالمخٍ...خشينتذتنخ ضٌّگنخرْ

هنخرَ ىخًتيزِخگض  خپِخ نيخٕالقِخٍخٕالقِخفْضرخرصخؽَنخرظئنخٍهحالتخّنخهنز  خر فتِخ

ٍّضفْضًٍز مفْيًنخفِخؽببخ نيخّوِخشيص هتضّيرخهٖقَلخٍهخب خفِخهحلِخٍهحهخؽتكًَ خدتَرخخخ

فْضرخر ًؾتِخپِخآ ضنٌٌزُخ نيخّوِخّنخٕالقِخر فتِخفيفز.خطنض خفِخّضمَصتخدَرص خ طخنكخپهخ

 ٍفيلٌزگنخ ؽ .خخ   تذيص

خ
پشسطٌبهِ، ضشوت وٌٌذگبى دس ًظش سٌجي، دس هَسد تفبٍت هحل صًذگیطبى بب سیبيش هحلیِ ّیبي    ّن  دْبسدُ دس سئَال

 خَد اطالػبتي سا بیبى ًوَدُ اًذ وِ بِ ضشح ريل هي ببضذ.

فيخؽينضخهحلِخّيخرصخًْضديًَ رُخّتيرخ)هحلتِخخخخهيظ ىخرفيٍتخهحهخطًزگنخ رصمزخ ض ٍ ًنخ1-14رزٍلخخ-

 حؾييخآفير،خصٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.

هيتظ ىخرفتيٍتخهحتهخطًتزگنخفتيخؽتينضخهحلتِخّتيخرصخًْضدتيًَ رُخّتيرخ)هحلتِخحؾتييخآفتير،خخخخخخخخخخخخخخخ رصمتزخ ض ٍ ًتنخخخ1-14رزٍلخخ-

 صٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خ

 دسصذ فشاٍاًي              

 تفبٍت

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي خبلبًي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 ديي داسي

 سطح فشٌّگ

 التصبدي

 سٌتي

 آداة ٍ سسَم

 اجتوبػي

 خبًَادگي

65/6 

9/6 

9/3 

32/1 

9/7 

3/4 

4 

58/3 

1/7 

6/7 

30 

6/7 

1/7 

3/3 

39/3 

32/8 

9/8 

26/2 

9/8 

32/8 

8/2 

12/5 

15 

10 

15 

2/5 

30 

2/5 

27 

23/8 

7/9 

25/4 

9/5 

20/6 

7/9 

30 

36/7 

30 

13/3 

23/3 

16/7 

13/3 

58/3 

5 

6/7 

53/3 

8/3 

3/3 

5 

ر رُخّيرخفزؽ خآهزُخرصهَصرخرفيٍتخهحتهخطًزگيقتيىخ طخلحتيُخ)خرنتيخر صر(خرصخهحلتِخحؾتييخآفتيرخخخخخخخخ

ٌّتگ(رصخخ(%خرصمزخ ض ٍ ًنخ،خ طخلحيُخ)ؽتَنخ ضخ12/5ؽزيرنِخفيخپوتضنيخ) (%خٍخهحل65/6ِفيفيقتضنيخ)

(%خرصمتتزخ ض ٍ ًتتنخ،خ طخلحتتيُخ1/7(%خٍخهحلتتِخديقتتيًنخفتتيخپوتتتضنيخ)خ36/7هحلتتِخفتتضنٖتنخفيفيقتتتضنيخ)

(%خرصمتزخ ض ٍ ًتن،خ طخخخ6/7(%خٍخهحلتِخديقتيًنخفتيخپوتتضنيخ)خخخخ30) قتنيرر(رصخهحلِخفضنٖتنخفيفيقتتضنيخ)خ

(%خرصمتزخخ13/3(%خٍخهحلِخفضنٖتنخفيخپوتتضنيخ)خ53/3لحيُخ)ؽٌتنخگض نن(رصخهحلِخقظلبيؿخفيفيقتضنيخ)

(%خٍخهحلتِخؽتزيرنِخفتيخپوتتضنيخخخخخ23/3 ض ٍ ًنخ،خ طخلحيُخ)آر بخٍخصؽَم(رصخهحلِخفتضنٖتنخفيفيقتتضنيخ)خخ

(%خٍخهحلتِخديقتيًنخفتيخخخخ32/8 طخلحيُخ) رتويٕن(رصخهحلِخصٍرپتنخفيفيقتتضنيخ)خخ (%خرصمزخ ض ٍ ًنخ،2/5)
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(%خٍخهحلِخ13/3يخ)(%خرصمزخ ض ٍ ًنخ،خ طخلحيُخ)ديًَ رگن(رصخهحلِخفضنٖتنخفيفيقتضن1/7پوتضنيخ)

خ(%خرصمزخ ض ٍ ًنخفزؽ خآهز.2/5ؽزيرنِخفيخپوتضنيخ)

رصًگضؿخهضرمخ مفْيىخرصهَصرخآؽتيبخّتيرخ رتوتيٕنخخخخ1381فيرَرِخفِخرحقيقخصفيًنخٍقيؽونخ

رخپِخرصآهيصخفزؽ خآهزُخرصخرفيٍتخهحهخطًزگنخفْضًٍز ىخرصخفيقتضخهَ صرخپضٍ...خفينزخ سٕيىخ

گنخنتكخخدتيًَ رخخرٖتيهالتخ رتوتيٕن،خخخؽتٌ ،خخؽتَمخ،خهٌزرخفتِخرنتيخ،خ ضٌّتگ،آر بخٍصخخخخٕالقِ

ّوگض ننخٍّوؾَننخٕيٍفنخٍرنٌنخص خهَضحخهنخپٌزخپِخًييطخپلنخريهِٖخص خرصخصنقِخّيرخرنٌنخ

يـخ طشيـخصؽيل خفتْضر صرخٍديًتِخّتيرخخخخفخ نيخ هضخٍخگضررخخٍؽٌتنخٍصٍ فٌخٕيٍفنخهتزلنخهن

خٍرتيحيضخآىخرصخفتنخصًتگخخخخ ضٌّگخص خؽٌگييخرضخهنخًوينزخپِخفيخرَرِخفتِخآؽتيبخّتيرخ رتوتيٕنخخخخ

پضرىخ نيخرٖلقيتخؽييؽنخ ًزنقيزُخفَرخريخ نيخنيرگيصخّيرخهيًتزگيصخرصخفتييخفتْضًٍز ىخ حيتيءخخخخخ

خفزُخٍفيخرَؽِٖخّويٌّگخگضرر.
 
 سئَاالت هشتبط بب فشٌّگ ديٌي ٍ اًمالة  -5

ظشخَد سا بییبى ًویَدُ   پشسطٌبهِ، ضشوت وٌٌذگبى دس ًظش سٌجي،دس هَسدًوبد ّبي ضْش اسالهي ً ّن  پبًضدُدس سئَال 

 .)ايي سئَال دس خبًَادُ ّبي هحلِ خبلبًي اجشا ًگشديذ(اًذ وِ بِ ضشح ريل هي ببضذ

ًْتض تخدتيًَ رُخّتيخرصخهتَصرخفتْضخ ؽتالهنخرصخ)هحلتِخحؾتييخآفتير،خخخخخخخخخخخ رصمتزخ ض ٍ ًتنخخخ1-15رزٍلخخ-

 صٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.

ًْض تخديًَ رُخّيخرصخهَصرخفتْضخ ؽتالهنخرصخ)هحلتِخحؾتييخآفتير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتِخص ُخخخخخخخخخ  ض ٍ ًنخرصمزخ1-15رزٍلخخخ-

خؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(
 دسصذ فشاٍاًي                   

 ػَاهل

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 هسبجذ ٍ بٌبّب

 بشخَسد هسئَلیي

 ػذالت اجتوبػي

 سػبيت اصَل اخاللي

 هشٍ بِ هؼشٍف ٍ ًْي اصهٌىشا

39/7 

14/1 

25/4 

48/3 

13/6 

53/3 

16/7 

28/3 

55 

16/7 

32/5 

10 

55 

25 

15 

77/1 

3/3 

21/7 

36/7 

20 

40 

36/7 

50 

63/3 

36/7 

60 

20 

43/3 

38/3 

20 

 

(%خٍخهحلتِخخ77/1ر رُخّيرخفزؽ خآهتزُخرصهتَصرخًوتيرخ)هؾتيرز(خرصخهحلتِخؽتِخص ُخؽتيوييخفيفيقتتضنيخ)خخخخخخخخ

(%خرصمزخ ض ٍ ًنخ،خرصهَصرخخ)فضدَصرخهؾئَلييخ(رصخهحلتِخفتضنٖتنخفيفيقتتضنيخخخخ32/5)خؽزيرنِخفيخپوتضني

(%خرصمزخ ض ٍ ًنخ،خرصهَصرخًويرخ)ٕز ل خ رتوتيٕن(رصخخ3/3(%خٍخهحلِخؽِخص ُخؽيوييخفيخپوتضنيخ)36/7)

(%خرصمتزخ ض ٍ ًتنخ،خرصهتَصرخخخخ21/7(%خٍخهحلِخؽِخص ُخؽيوييخفتيخپوتتضنيخ)خخ55هحلِخؽزيرنِخفيفيقتضنيخ)

(%خ25(%خٍخهحلِخؽتزيرنِخفتيخپوتتضنيخ)خخخ63/3فيقتضنيخ) )صٕين خ مَلخ دالقن(رصخهحلِخفضنٖتنخفيخًوير
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(%خ36/7رصمزخ ض ٍ ًنخ،خرصهَصرخًويرخ) هضخفِخهٖضٍفخٍخًْنخ طخهٌكض(خرصخهحلِخفتضنٖتنخفيفيقتتضنيخ)خخ

خ(%خرصمزخ ض ٍ ًنخفزؽ خآهز.13/6ٍخهحلِخحؾييخآفيرخفيخپوتضنيخ)

رصخدنَكخص ّكيصّيرخرَؽِٖخ ضٌّگنخ ؽتتيىخٍني تتِخّتيرخخخخ1384فيخرَرِخفِخرحقيقخ ؽويٕيلن

 نيخرحقيقخرصخهحالتخحؾييخآفيرٍحيفيِخآى،ًقيىخهنخرّزخپِخفيقتضنيخًويرخقيفتهخقبتَلخهتضرمخخخخ

هؾيرزخ،خرٖيهالتخ رتويٕن،خ دال خٍخرَرتِخفتِخًتضمخّتيرخهقبتَلخ رتوتيٕنخ ؽت .خٍخفض ؽتيػخخخخخخخخخ

ِخ نيخًييطّتيخرصخريهٖتِخ حؾتيػخهتنخخخخخىضٍصتخفيـخ طخشيـخشضر دتيخفخ1381رحقيقخ ؽويٕيلنخ

گضرر.خچض خپِخهضرمخٍ قٖياخرقتٌِخرخلوتؼخٍخرصکخ ض نٌتزّيرخ ضٌّگتنخرصخرَؽتِٖخرخ ضٌّتگخخخخخخخ

فْضًٍزرخّؾتٌز.خٍخشيَؽتِخطنضؽيد خٍخطنتضخفٌتيرخٕالنتقخهتضرمخ،خرنتيخ،خ ضٌّتگخ،خ دتال خٍخخخخخخخخ

ض ىخهحتتضمخخًَآٍصرخّيرخرَؽِٖخرصخفؾتضخ نيخَٕ ههخ ؽ .فيطّنخٍّيفِخرخدَيضخهؾئَلييخٍخهزن

خفْضر صرخّيخص خگَؿخطرخخهنخًوينز.
 

ضشوت دس بشًبهِ ّبي هزّبي ٍ ًَع آى ًظشخیَد   پشسطٌبهِ، ضشوت وٌٌذگبى دس ًظش سٌجي، دس  ّن ضبًضدُدس سئَال 

 سا بیبى ًوَدُ اًذ وِ بِ ضشح ريل هي ببضذ:

خآفتير،خصٍرپتنخخرصمزخ ض ٍ ًنخهقيصپ خهضرمخخرصخفضًيهِخّيرخهشّبنخرصخ)هحلتِخحؾتييخخخخ1-16رزٍلخخ-

 ،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.

هقيصپ خهضرمخخرصخفضًيهِخّيرخهشّبنخرصخ)هحلِخحؾييخآفير،خصٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خخ رصمزخ ض ٍ ًنخ1-16رزٍلخ خ-

 فضنٖتن،خقظلبيؿ(

 دسصذ فشاٍاًي              

 هطبسوت هشدم

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 بلي  

 خیش

83/5 

16/5 

95 

5 
77/5 

22/5 
96/8 

3/2 
76/7 

23/3 
81/7 

16/7 

هقتيصپ خهتضرمخخرصخفضًيهتِخّتيرخهتشّبنخرصخ)هحلتِخحؾتييخآفتير،خخخخخخخخخخ رصمزخ ض ٍ ًنخًَٓخ2-16رزٍلخخ-

 صٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.

هقيصپ خهضرمخخرصخفضًيهِخّيرخهشّبنخرصخ)هحلِخحؾتييخآفتير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتِخص ُخخخخخخ ٓرصمزخ ض ٍ ًنخًَخ2-16رزٍلخخخ-

 ؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(

 دسصذ فشاٍاًي                  

 ًَع هطبسوت

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 پبسخ بِ سئَاالت ديٌي

 هشاسن ػضاداسي

 بشگضاسي اػیبد هزّبي

 َسد اهبم صهبىجلسبت دس ه

 ًوبص جوبػت

8/4 

69/4 

17/9 

11 

27/6 

6/7 

95 

31/7 

25 

20 

17/5 

67/5 

32/5 

25 

32/5 

7/9 

85/7 

25/4 

14/3 

20/6 

6/7 

70 

26/7 

16/7 

33/3 

6/7 

75 

16/7 

5 

26/7 

ر رُخّتتتتيرخفزؽتتتت خآهتتتتزُخرصهتتتتَصرخفتتتتضپ خرصخفضًيهتتتتِخّتتتتيرخهتتتتشّبنخهحلتتتتِخحؾتتتتييخخخخخخخخ

(،خخ81/7(خٍخقظلبيؿخ)76/7(،فضنٖتن)96/8ؽيويي)خ(،خؽِخص 77/5ُ(،ؽزيرنِ)95(،صٍرپن)83/5آفير)
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(%خٍخهحلِخصٍرپن،خفتضنٖتنخٍخقظلبتيؿخخخ17/5)شيؽخخفِخؽئَ التخرنٌن(خرصخهحلِخؽزيرنِخفيفيقتضنيخ)

(%خٍخهحلتتِخ95(%خرصمتزخ ض ٍ ًتتن،خ)هض ؽتتنخٕتظ ر صر(خرصخهحلتتِخصٍرپتنخفيفيقتتتضنيخ)خخخ6/7فتيخپوتتتضنيخ)خ

فضگتظ صرخ ٕيتيرخهتشّبن(خرصخهحلتِخؽتزيرنِخفيفيقتتضنيخخخخخخخ(%خرصمزخ ض ٍ ًتنخ،خخ)خ67/5ؽزيرنِخفيخپوتضنيخ)

(%خرصمزخ ض ٍ ًنخ،خخ)رلؾيتخرصخهَصرخ هيمخطهيى(خرصخهحلتِخخ16/7(%خٍخهحلِخقظلبيؿخفيخپوتضنيخ)32/5)

(%خرصمزخ ض ٍ ًنخ،خخ)فضپ خرصخًويطخ5(%خٍخهحلِخخقظلبيؿخفيخپوتضنيخ)25صٍرپنخٍخؽزيرنِخفيفيقتضنيخ)

(%خرصمزخ ض ٍ ًنخفزؽ خ20(%خٍخهحلِخصٍرپنخفيخپوتضنيخ)33/3نيخ)رويٕ (خرصخهحلِخفضنٖتنخفيفيقتض

خآهز.

خفيخرَرِخفِخر رُخّيرخفزؽ خآهزُخخهنخرَ ىخچٌييخًتيزِخگض  خپِ:

گشف خ،خني تِخّيرخفزؽ خآهزُخفيطّنخرٖلقيتخرنٌنخص خخ َ فيخرَرِخفِخرحليلنخپِخرصخؽَ التخ

يىضخفيـخ طخگشفتِخىتضٍصتخخهَضحخهنخؽيطر.خچض خپِخٕوهخطرگنخطًزگنخ هضٍطرخرصخحيلخح

پيصخ نزئَلَعنكخص خٌَٕ ىخهنخپٌز.خ طخؽَرخرنگضخفِخ نيخفيٍصخهنخصؽينخپتِخرَؽتِٖخرخفتْضرخخخخ

 گضچِخرصخ پخضخهحالتخهيًٌزخٍصرپن،خفضنٖتنخٍ رصخفزُخٍخهؾتقضخگضرنزُخٍلنخپقوكـخّيرخ

ُخٍخرنٌنخرصخفٖينخهَ صرخفِخقزصرخخفَرُخپِخرَ ًؾتِخ ؽ خقتَ مخٍخمتالف خدتَرخص خحفتِخپتضرخخخخخ

ٌَّطخّنخحضفخ ٍلخٕالنقخهضرمخص خفييىخهنخپٌز.شؼخفِخ نيخًتيزتِخهتنخصؽتينخپتِخفتيخ فتيصُخفتِخخخخخخخخ

(رنيخگضنظرخٍرَرخًز صرخفلكتِخ ض نٌتزخخخ1379رحقيق،خفضصؽنخ صطفْيرخرنٌنخ)خر ًقگيُخ لظّض ،

فضًيهِخصنظرخرٍلتنخٍخهزنض ىخ ضٌّگنخفِخگًَِخ رخفَرُخ ؽ خپِخًتَ ًؾتِخ ؽ خفْزخفيضنيخرنٌنخ

خس ئقِخهضرمخ حييخًوينز.خص خرص
 

 سئَاالت هشتبط بب فشٌّگ هطبلؼِ -6

هَسد هیضاى هطبلؼیِ غییش دسسیي  ًظشخیَد سا بییبى       پشسطٌبهِ، ضشوت وٌٌذگبى دس ًظش سٌجي، دس  ّفذّندس سئَال 

 ًوَدُ اًذ وِ بِ ضشح ريل هي ببضذ:

ؽتزيرنِ،خؽتِخص ُخخخهَيلٖتِخغيضرصؽتنخرصخ)هحلتِخحؾتييخآفتير،خصٍرپن،خخخخخخ رصمزخ ض ٍ ًتنخخ1-17رزٍلخخ-

خؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.
 هَيلِٖخغيضرصؽنخرصخ)هحلِخحؾييخآفير،خصٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خ رصمزخ ض ٍ ًنخ1-17رزٍلخخ-

 دسصذ فشاٍاًي              

 هطبلؼِ غیش دسسي

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي خبلبًي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 دلیمِ دُ

 يه سبغ

 ًین سبػت

 يه سبػت

 دٍسبػت

 بیطتش

 ػذم هطبلؼِ

4.7 
9.7 

19.8 
21.9 
15.8 

6.4 
21.6 

 

8.5 
3.4 

25.4 
20.3 
23.7 

5.1 
13.6  

10.5 
5.3 

19.3 
12.3 
14.0 
15.8 
22.8  

8.3 
8.3 

33.3 
25.0 
11.1 

8.3 
5.6  

3.3 
9.8 

29.5 
13.1 
18.0 

6.6 
19.7  

20.7 
10.3 
20.7 
20.7 
13.8 

3.4 
10.3  

3.3 
3.3 

25.0 
23.3 
18.3 

6.7 
20.0  
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(%،خٍخهيتظ ىخخ6/4(%،خٍخفيقتضنيخهَيلٖتِ)خ4/7رصخهحلِخحؾييخآفيرخپوتضنيخهيظ ىخهَيلِٖخرصخرُخرقيقِخ)

تضنيخ(%،خٍخفيقتت8/5ديقتتيًنخخپوتتتضنيخهيتتظ ىخهَيلٖتتِخرصخرُخرقيقتتِخ) (%خ،خرصخهحلتت21/6ِٕتتزمخهَيلٖتتِ)

صٍرپتنخپوتتضنيخهيتظ ىخهَيلٖتِخرصخرُخرقيقتِخخخخخخ (%خ،خرصخهحلتِخخ13/6(%،خٍخهيظ ىخٕزمخهَيلِٖ)5/1هَيلِٖ)

ؽزيرنِخخپوتضنيخهيظ ىخ (%خ،خرصخهحل22/8ِ(%،خٍخهيظ ىخٕزمخهَيلِٖ)15/8(%،خٍخفيقتضنيخهَيلِٖ)10/5)

(%خ،خرصخهحلتِخؽتِخص ُخخخ5/6(%،خٍخهيظ ىخٕتزمخهَيلٖتِ)خخ8/3(%،خٍخفيقتضنيخهَيلِٖ)8/3هَيلِٖخرصخرُخرقيقِخ)

(%،خٍخهيتتظ ىخٕتتزمخخ6/6(%،خٍخفيقتتتضنيخهَيلٖتتِ)خ3/3ؽتتيوييخپوتتتضنيخهيتتظ ىخهَيلٖتتِخرصخرُخرقيقتتِخ)خخخخ

(%،خٍخفيقتتتضنيخ20/7(%خ،خرصخهحلتتِخفتتضنٖتنخخپوتتتضنيخهيتتظ ىخهَيلٖتتِخرصخرُخرقيقتتِخ)خخخخخ19/7هَيلٖتتِ)

ِخ10/3(%،خٍخهيظ ىخٕزمخهَيلِٖ)3/4هَيلِٖ) ىخهَيلٖتِخرصخرُخرقيقتِخخخقظلبتيؿخخپوتتضنيخهيتظ خخخ (%خ،خرصخهحلت

ٍخهيتظ ىخپتهخهَيلٖتِخرصخخخخ .(%خفزؽت خآهتزخخ20(%،خٍخهيظ ىخٕزمخهَيلٖتِ)خ6/7(%،خٍخفيقتضنيخهَيلِٖ)3/3)

(%خ،خ77/2(%خ،خصٍرپتتن)86/4(%خ،خديقتتيًن)78/4هحلتتِخّتتيرخهتتَصرخرحقيتتقخخرصهحلتتِخحؾتتييخآفتتير)خخخ

 (%80(%خٍخقظلبيؿ)89/7(%خ،خفضنٖتن)80/3(%خ،خؽِخص ُخؽيويي)94/4ؽزيرنِ)

 
هَسد ًَع الالم فشٌّگي هَسد استفبدُ  ًظشخیَد سا   پشسطٌبهِ، ضشوت وٌٌذگبى دس ًظش سٌجي، دس  ّن ّجذسئَال دس 

 بیبى ًوَدُ اًذ وِ بِ ضشح ريل هي ببضذ:

ِخخرصمزخ ض ٍ ًنخ ؽتفيرُخ طخ قالمخ ضٌّگنخرصخ)هحلِخحؾييخآفير،خصٍرپتنخخ1-18رزٍلخخ- ،خؽتِخخخ،ؽتزيرن

 قيىخهنخرّز.ص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خً

 ؽتفيرُخ طخ قالمخ ضٌّگنخرصخ)هحلِخحؾتييخآفتير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتِخص ُخؽتيويي،خفتضنٖتن،خخخخخخخخ رصمزخ ض ٍ ًنخ1-18رزٍلخخ-

 قظلبيؿ(

 دسصذ فشاٍاًي              

 الالم فشٌّگي

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي خبلبًي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 سٍصًبهِ

 هجلِ

 داستبى

 وتبة ػلوي

 ٍ وبستسي دي 

37/3 

25/4 

11/6 

30/4 

12/1 

47/6 

23/3 

15 

43/3 

16/7 

60 

46/7 

21/7 

25 

8/3 

45 

22/5 

10 

10 

12/5 

61/9 

41/3 

22/2 

14/3 

9/5 

3/3 

30 

16/7 

20 

3/3 

35 

28/3 

13/3 

33/3 

26/7 

دضنتزخ)صٍطًيهتِ(خرصخهحلتِخؽتِخص ُخؽتيوييخفيقتتضنيخهيتظ ىخ ؽتتفيرُخخخخخخخخخ ر رُخّتيرخفزؽت خآهتزُخرصهتَصرخخخخخ

دضنزخ)هزلِ(خرصخهحلِخصٍرپتنخخخ رصهَصرخ (%خ،3/3رصخهحلِخفضنٖتنخپوتضنيخهيظ ىخ ؽتفيرُخ)(%خٍخ61/9)

دضنزخ)خ (%خ،خرصهَصرخ22/5(%خٍخرصخهحلِخؽزيرنِخپوتضنيخهيظ ىخ ؽتفيرُخ)46/7فيقتضنيخهيظ ىخ ؽتفيرُخ)

وتتضنيخخ(%خٍخرصخهحلتِخؽتزيرنِخپخخ22/2پتيبخر ؽتيى(خرصخهحلِخؽِخص ُخؽيوييخخفيقتضنيخهيتظ ىخ ؽتتفيرُخ)خخ

دضنزخ)پتيبخّيرخٕلوتن(خرصخهحلتِخديقتيًنخخفيقتتضنيخهيتظ ىخ ؽتتفيرُخخخخخخخ (%خخ،خرصهَصرخ10هيظ ىخ ؽتفيرُخ)

ؽتنخررخٍخپيؽت (خرصخخخ دضنزخ) (%خخ،خرصهَصرخ10(%خٍخرصخهحلِخؽزيرنِخپوتضنيخهيظ ىخ ؽتفيرُخ)43/3)
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(%خخ3/3ؽتتفيرُخ)خ(%خٍخرصخهحلِخفتضنٖتنخپوتتضنيخهيتظ ىخ خخخ26/7هحلِخقظلبيؿخفيقتضنيخهيظ ىخ ؽتفيرُخ)

خفزؽ خآهز.

خفيخرَرِخفِخر رُخّيرخفزؽ خآهزُخهنخرَ ىخچٌييخًتيزِخگض  خپِ:خ

%خرَ ًيىخهٖتقزًزخدَ ؽتتِخّتيخٍخًييطّتيرخخخخ66/6(1381فيخرَرِخفِخرحقيقخ)ؽيطهيىخهلنخرَ ًيى،

%خرَ ًتيىخفتِخهَيلٖتِخخخخخ60/4يخ نٌكتِخخضًيهِخّيرخ ض غتنخهتالکخٕوتهخًيؾت خفتخخخخرصخٍض حنخفخآًيىخ

 نيخني تِخفزؽ خآهزُخپِخهَىَٕيتخهَصرخٕالقِخرخرَ ًيىخفتض رخخخ.خهزلِخهنخشضر طًزصٍطًيهِخٍخ

هَيلِٖخرصخٌّگيمخ ٍقيتخ ض غ خصهيىخٍخر ؽتيىخ،خهَىَٕيتخرذنننخٍخفٖضخٍ ربخهنخفيفز.رصخ

هحالتخهَصرخرحقيقخريسفِخّيرخالطمخرصخ ض دَ ًنخؽيپٌييخفِخهَيلٖتِخ تض ّنخخًقتزُخ ؽت خٍخ طخخخخخ

(خرَرتِخفتِخ نتيخني تتِخّتيخپتِخخخخخخخ1381ني تتِخّتيرخرحقيتق)خ ؽتويٕيلن،خخخخخؽَرخرنگضخفتيخرَرتِخفتِخخخخ

هقكهخ ضٌّگنخرصخريهِٖخٍرَرخر صر،خفيصخرنگضخرَرِخپيصگظ ص ىخ ضٌّگنخريهِٖخص خفِخ نيخ151

ًكتِخهََٖفخهنخپٌزخپتِخؽتيدتيصخٍض حتنخفتزُخرخريهٖتِخفيوتيصخ ؽت خالطمخ ؽت خفتيطًگضرخخخخخخخخخخ

خ ًزنقوٌز ًِخمَصتخششنضر.

 
هَضَػبت هَسد ػاللِ بشاي هطبلؼِ  ًظشخَد سا  هَسد شسطٌبهِ، ضشوت وٌٌذگبى دس ًظش سٌجي،دسپ ّن ًَصدُدس سئَال 

 بیبى ًوَدُ اًذ وِ بِ ضشح ريل هي ببضذ:

رصمزخ ض ٍ ًنخهَىَٕيتخهَصرخهَيلِٖخرصخ)هحلِخحؾييخآفير،خصٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخخ1-19رزٍلخخ-

 ؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.

رصمزخ ض ٍ ًنخهَىَٕيتخهَصرخهَيلِٖخرصخ)هحلِخحؾتييخآفتير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتِخص ُخؽتيويي،خفتضنٖتن،خخخخخخخخ1-19رزٍلخخخ-

 قظلبيؿ(
 دسصذ فشاٍاًي              

 هَضَع هطبلؼِ

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي خبلبًي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 فشٌّگي

 ػلوي

 اجتوبػي

 سیبسي

 هزّبي

 ٍسصضي

 ٌّشي

 التصبدي

 هَاسد ديگش

22/6 

33/7 

29/4 

8 

23/9 

7/7 

10 

5/6 

0/7 

33/3 

38/3 

46/7 

16/7 

31/7 
5 

21/7 

13/3 

0 

26/7 

33/3 

38/3 

16/7 

31/7 

11/7 

10 

10 

0 

25 

15 

32/5 

30 

20 

30 

2/5 

7/5 

0 

33/3 

31/7 

36/5 

15/9 

25/4 

11/1 

11/1 

12/7 

0 

20 

40 

36/7 

23/3 

16/7 

16/7 

16/7 

12/3 

0 

30 

38/3 

35 

13/3 

36/7 

6/7 

23/3 

11/7 

0 

 

ر رُخّيرخفزؽ خآهزُخرصهَصرخهَىَٕيتخ) ضٌّگن(خخرصخهحلِخديقيًنخٍؽِخص ُخؽتيوييخفيقتتضنيخهيتظ ىخخخخ

(%خخ،خرصهتَصرخهَىتَٕيتخ)ٕلوتن(خرصخخخخ20(%خٍخرصخهحلِخفضنٖتنخپوتضنيخهيظ ىخ ؽتفيرُخ)33/3 ؽتفيرُخ)

(%خخ،خرصهَصرخ15فيرُخ)(%خٍخرصخهحلِخؽزيرنِخپوتضنيخهيظ ىخ ؽت40هحلِخفضنٖتنخفيقتضنيخهيظ ىخ ؽتفيرُخ)
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(%خٍخرصخهحلتِخحؾتييخآفتيرخخخخ46/7ديقيًنخفيقتتضنيخهيتظ ىخ ؽتتفيرُخ)خخخ هَىَٕيتخ) رتويٕن(خرصخهحلِ

(%خخ،خرصهتَصرخهَىتَٕيتخ)ؽييؽتن(خرصخهحلتِخؽتزيرنِخفيقتتضنيخهيتظ ىخخخخخخخخ29/4پوتضنيخهيتظ ىخ ؽتتفيرُخ)خخ

هَىتَٕيتخ)هتشّبن(خرصخخخخ(%خخ،خرصهتَصرخ8(%خٍخرصخهحلِخحؾييخآفيرپوتضنيخهيظ ىخ ؽتتفيرُخ)خ30 ؽتفيرُخ)

(%خخ،خ16/7(%خٍخرصخهحلِخفتضنٖتنخپوتتضنيخهيتظ ىخ ؽتتفيرُخ)خخخخ36/7قظلبيؿخفيقتضنيخهيظ ىخ ؽتفيرُخ) هحلِ

ِخخخ (%خٍخرصخهحلتِخديقتيًنخخخ30ؽتزيرنِخفيقتتضنيخهيتظ ىخ ؽتتفيرُخ)خخخخ رصهَصرخهَىتَٕيتخ)ٍصطفتن(خرصخهحلت

بتيؿخفيقتتضنيخهيتظ ىخ ؽتتفيرُخخخخخ(%خخ،خرصهَصرخهَىتَٕيتخ)ٌّتضر(خرصخهحلتِخقظلخخخ5پوتضنيخهيظ ىخ ؽتفيرُخ)

(%خخ،خرصهَصرخهَىَٕيتخ) قتنيرر(خرصخهحلِخ2/5(%خٍخرصخهحلِخؽزيرنِخپوتضنيخهيظ ىخ ؽتفيرُخ)23/3)

(%خخفزؽت خخ5/6(%خٍخرصخهحلِخحؾييخآفيرخپوتضنيخهيظ ىخ ؽتتفيرُخ)خ13/3ديقيًنخفيقتضنيخهيظ ىخ ؽتفيرُخ)

خآهز.

 
 

ش سٌجي، دس هَسد استفبدُ اص ايٌتشًت ٍ ًَع وبسبشد آى  ًظشخیَد سا  پشسطٌبهِ، ضشوت وٌٌذگبى دس ًظ ندس سئَال بیست

 بیبى ًوَدُ اًذ وِ بِ ضشح ريل هي ببضذ:

رصمزخ ض ٍ ًتنخ ؽتتفيرُخ طخ نٌتضًت خرصخ)هحلتِخحؾتييخآفتير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتِخص ُخخخخخخخخخخ1-20رزٍلخخ-

خؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.
  طخ نٌتضً خرصخ)هحلِخحؾييخآفير،خصٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خرصمزخ ض ٍ ًنخ ؽتفيرُخ1-20رزٍلخخ-

 دسصذ فشاٍاًي              

 ايٌتشًت

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي خبلبًي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 بلي  

 خیش

63/5 

36/5 

66/7 

33/3 
60 

40 
72/5 

27/5 
53/3 

46/7 
70 

30 
66/7 

33/3 

 ٍ ًنخپيصفضرخ نٌتضً خرصديًَ رُخّيرخ)هحلِخحؾييخآفير،خصٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخرصمزخ ضخ2-20رزٍلخخ-

 ص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.

رصمزخ ض ٍ ًنخپيصفضرخ نٌتضً خرصديًَ رُخّيرخ)هحلِخحؾييخآفير،خصٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽتيويي،خفتضنٖتن،خخخخ2-20رزٍلخخ-

خقظلبيؿ(
 دسصذ فشاٍاًي              

 وبسبشد

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي خبلبًي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 ػلوي

 سشگشهي ٍ ببصي

 دت

 هَاسد ديگش

45/1 

35/4 

6/9 

0/6 

51/7 

23/3 

13/3 

1/7 

55 

18/3 

6/7 

0 

40 

42/5 

20 

0 

39/7 

31/7 

1/6 

0 

66/7 

30 

0 

0 

51/7 

23/3 

13/3 

1/7 

 

(%خ،خ60(%خ،خصٍرپتتن)66/7ديقتتيًن)خ(%خ،63/5هيتتظ ىخ ؽتتتفيرُخ طخ نٌتضًتت خرصخهحلتتِخحؾتتييخآفتتير)خخخخخ

 (%خفزؽ خآهز.66/7(%خٍخقظلبيؿ)70(%خ،خفضنٖتن)53/5(%خ،خؽِخص ُخؽيويي)72/5ؽزيرنِ)
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ر رُخّيرخفزؽ خآهزُخرصهَصرخپيصفضرخ نٌتضًت خرصخطهيٌتِ)ٕلون(خرصخهحلتِخفتضنٖتنخفيقتتضنيخهيتظ ىخخخخخخخ

(%خخ،خرصخطهيٌِ)ؽتضگضهن(خرصخخ39/7(%خٍخرصخهحلِخؽِخص ُخؽيوييخپوتضنيخهيظ ىخ ؽتتفيرُخ)خ66/7 ؽتفيرُخ)

(%خخ،رصخ18/3(%خٍخرصخهحلِخصٍرپنخپوتضنيخهيظ ىخ ؽتفيرُخ)42/5هحلِخؽزيرنِخفيقتضنيخهيظ ىخ ؽتفيرُخ)

(%خٍخرصخهحلتِخؽتِخص ُخؽتيوييخپوتتضنيخهيتظ ىخخخخخخ20طهيٌِ)چ (خرصخهحلِخؽزيرنِخفيقتضنيخهيظ ىخ ؽتفيرُخ)

 (%خخفزؽ خآهز.1/6 ؽتفيرُخ)

خهنخرَ ىخچٌييخًتيزِخگيضرخپضر:فض ؽيػخني تِخفزؽ خآهزُخ

%خرَ ًتيىخ ٍقتيتخدتَرخص خفتيخخخخخ65/3(خ،خ1383فيخرَرِخفِخني تِخّيرخرحقيقخ)ؽيطهيىخهلنخرَ ًيى،

%خآًيىخفيخهَيلِٖخرخپتيبخٍخفْضُخگيضرخ طخ هكيًيتخپتيبخٍخ51/4دَ ًزىخصٍطًيهِخٍخهزالتخٍخ

شَفـخهنخرٌّزخ.خلش خفيخرَرِخخ%خفيخ ؽتفيرُخ طخ هكيًيتخص نيًِخ رخٍخ نٌتضًتن56/3پتيبخدَ ًنخٍخ

فيخ نيخني تِخّيخٍخّوچٌييخفيخرَرِخفِخني تِخّيرخرحقيتقخحيىتضخرصخهحتالتخصٍرپتنخ،خقظلبتيؿخ،خخخخخخ

ؽيوييخٍخديقيًنخفِخ نيخًتيزِخهنخصؽينخپِخرصخ نيخطهيٌِخرَؽِٖخرخ ضٌّگنخٍخ قز هيتخ ضٌّگتنخخ

ـخٍخ غٌيرخالطمخ ضٌّگتنخخفْضرخفْضر صرخّيخفِخًتيزِخًقؾتِخٍخرَ ًؾتِخ ؽ خرصخ نيخطهيٌِخشَف

خص خفض رخؽيپٌييخهحالتخفِخّوض ُخر فتِخفيفز.

خ
 سئَاالت هشتبط بب فشٌّگ وبس ٍ هطبلؼِ -7

پشسطٌبهِ، ضشوت وٌٌذگبى دس ًظش سٌجي، دس هَسد الذاهبت ضشٍسي دس هحل صًذگي خیَيص  يىن دس سئَال بیست ٍ

 ًظشخَد سا بیبى ًوَدُ اًذ وِ بِ ضشح ريل هي ببضذ:

رصمتتزخ ض ٍ ًتتنخ ضٌّگتتنخ،خرفضنحتتنخ طخًْتتضخدتتيًَ رُخّتتيرخ)هحلتتِخحؾتتييخآفتتير،خخخخخخخخ1-21رتتزٍلخخ-

 صٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.

رصمزخ ض ٍ ًنخ ضٌّگنخ،خرفضنحنخ طخًْضخديًَ رُخّيرخ)هحلِخحؾييخآفتير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتِخص ُخؽتيويي،خخخخخخ1-21رزٍلخخ-

 فضنٖتن،خقظلبيؿ(

 دسصذ فشاٍاًي              

 ضشٍست

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي خبلبًي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 احذاث سبلي هطبلؼِ

 سبلي ٍسصضي

 وبفي ًت

 پبسن

 آهَصضگبُ ٌّشي

 هشوض فشٌّگي

 هَاسد ديگش

25 

30/3 

5/7 

34/9 

13/6 

14/1 

0/4 

13/7 

36/7 

3/3 

36/7 

13/3 

1/7 

0 

38/3 

31/7 

3/3 

33/3 

30 

38/3 

0 

22/5 

52/5 

15 

27/5 

10 

10 

5 

55/6 

49/2 

14/3 

36/5 

28/6 

27 

7/9 

46/7 

16/7 

6/7 

40 

10 

10 

0 

28/3 

28/3 

1/7 

48/3 

15 

28/3 

0 

 

ؽِخص ُخؽيوييخفيقتتضنيخهيتظ ىخ ؽتتفيرُخخخخ ر رُخّيرخفزؽ خآهزُخرصهَصرخخ) حز ثخؽيليخهَيلِٖ(خخرصخهحلِ

رصهتَصرخخ)ؽتيليخٍصطفتن(خرصخهحلتِخخخخخخ(%خخ،13/7(%خٍخرصخهحلِخديقيًنخپوتتضنيخهيتظ ىخ ؽتتفيرُخ)خخخ55/6)
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(%خخ،خ16/7(%خٍخرصخهحلتِخفتضنٖتنخپوتتضنيخهيتظ ىخ ؽتتفيرُخ)خخخخخ52/5ؽزيرنِخفيقتضنيخهيظ ىخ ؽتتفيرُخ)خ

(%خٍخرصخهحلتِخقظلبتيؿخپوتتضنيخهيتظ ىخخخخخ15رصهَصرخخ)پي نخً خرصخهحلِخؽزيرنِخفيقتضنيخهيظ ىخ ؽتفيرُخ)

(%خٍخرصخهحلتِخخ48/3يقتتضنيخهيتظ ىخ ؽتتفيرُخ)خخخفخقظلبتيؿخخ(%خخ،خرصهَصرخخ)شتيصک(خرصخهحلتِخخخ1/7 ؽتفيرُخ)

(%خخ،خرصهَصرخخ)آهَطفگيُخّيرخٌّضر(خرصخهحلِخصٍرپنخفيقتضنيخ27/5پوتضنيخهيظ ىخ ؽتفيرُخ)خؽزيرنِخ

(%خخ،خرصهتَصرخخ)هض پتظخخخ01پوتضنيخهيتظ ىخ ؽتتفيرُخ)خخخؽزيرنِخٍخفضنٖتن(%خٍخرصخهحلِخ30هيظ ىخ ؽتفيرُخ)

(%خٍخرصخهحلِخديقيًنخپوتضنيخهيتظ ىخخ38/3يخهيظ ىخ ؽتفيرُخ) ضٌّگن،خآهَطفن(خرصخهحلِخصٍرپنخفيقتضن

خ(%خخفزؽ خآهز.1/7 ؽتفيرُخ)

خهنخرَ ىخچٌييخًتيزِخگيضرخپضر:فض ؽيػخني تِخفزؽ خآهزُخ طخؽَ لخ

%خرَ ًيىخرصخ نيمخ ض غت خفتِخپالؽتْيرخخخخ44/9(،خ1383فيخرَرِخفِخرحقيقخ)ؽيطهيىخهلنخرَ ًيى،

ٍخخخخ%خآًيىخصىين خ80/2آهَطفنخهنخصًٍز.خٍخ %خآًتيىخفتِخٍصطؿخخخ66/8ديلتنخطنتيررخر فتتِخ ًتز

%خآًيىخفِخهَيلِٖخهنخشضر طًز.پتِخّوتِخخخ70/9%خفِخرنزىخهؾيفقيتخهنخصًٍز،خ49/9شضر دتِخ ًزخٍ

رخ نيخني تِخّيخهبييخ نيخ هضخ ؽ خپِخؽيپٌييخهحالتخهَصرخشغٍّـخّنخفِخًحَرخفِخرًبيلخهكيىخ

لٖتيرنخرصخ غٌتيرخ ٍقتيتخ ض غت خدتَرخص خخخخخخنخّؾتٌزخپِخفتَ ًٌزخفيخهض رِٖخفتِخآىخًييطّتيرخهَيخخنّي

ٍخفيطّنخفيّزخ نيخًتيزِخگيضرخّؾتينخپِخرصخهحالتخر ص رخرَؽِٖخرخفْضًٍزرخخ؛شَفـخرٌّز

ًييطخفِخهض پظخهَيلٖيرنخٍخرصخهحالتخهيًٌزخؽزيرنِخىتضٍصتخرَرتِخفتِخخ ض نٌتزخرَؽتِٖخٍخرتيهييخخخخخخخ

خنخصؽز. هكيًيتخٍصطفنخٍخشيرَ خّيرخهَصرخٕالقِخرخرَ ًيىخىضٍصرخفِخًْضخه
 

پشسطٌبهِ، ضشوت وٌٌذگبى دس ًظش سٌجي، دس هَسد ساُ ّبي افضايص سٍحییِ ویبس  ًظشخیَد سا     دٍمدس سئَال بیست ٍ

 بیبى ًوَدُ اًذ وِ بِ ضشح ريل هي ببضذ:

صٍحيتِخپتيصخ طخًْتضخدتيًَ رُخّتيرخ)هحلتِخحؾتييخآفتير،خخخخخخخخخ رصمزخ ض ٍ ًنخَٕ ههخ  ظ نـخ1-22رزٍلخخ-

 فضنٖتن،خقظلبيؿ(خص خًقيىخهنخرّز.خصٍرپن،ؽزيرنِ،خؽِخص ُخؽيويي،

صٍحيِخپيصخ طخًْضخديًَ رُخّيرخ)هحلتِخحؾتييخآفتير،خصٍرپن،ؽتزيرنِ،خؽتِخص ُخخخخخخ رصمزخ ض ٍ ًنخَٕ ههخ  ظ نـخ1-22رزٍلخخ-

 ؽيويي،خفضنٖتن،خقظلبيؿ(

 دسصذ فشاٍاًي              

 ػَاهل

 سِ ساُ سجبديِ سٍدوي خبلبًي حسیي آببد

 سیویي

 لضلببش ضشيؼتي

 صضيوالس آهَ

 والس ٌّشي

 تطىیل ببصاسدِ هحلي

 تطىیل جلسبت صًبى

 ايجبد وبسگبُ هحلي

 تطىیل وبًَى ببًَاى

34/7 

31/4 

10/1 

18/1 

9/4 

33/9 

50 

43/3 

13/3 

25 

13/3 

23/3 

47/6 

41/3 

17/5 

25/4 

23/8 

38/1 

47/5 

17/5 

7/5 

7/5 

15 

42/5 

47/6 

30/2 

17/5 

17/5 

36/5 

31/7 

55 

38/3 

30 

33/3 

20 

53/3 

33/6 

32 

10/2 

20/3 

9/4 

35/9 
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فيقتتضنيخهيتظ ىخخخ ر رُخّيرخفزؽ خآهزُخرصهَصرخخ)فضگظ صرخپالؽْيرخآهَطفتن(خخرصخهحلتِخفتضنٖتنخخخ

(%خخ،خرصهتَصرخخ)فضگتظ صرخپالؽتْيرخخخخ33/6(%خٍخرصخهحلِخقظلبيؿخپوتضنيخهيتظ ىخ ؽتتفيرُخ)خخ55 ؽتفيرُخ)

ِخ43/3فيقتضنيخهيظ ىخ ؽتفيرُخ) ٌّضر(خرصخهحلِخديقيًن ؽتزيرنِخپوتتضنيخهيتظ ىخ ؽتتفيرُخخخخخ  (%خٍخرصخهحلت

 (%خخ،خرصهَصرخخ)رقكيهخفيط صچِخّتيرخهحلتنخفتض رخ تضٍؿخرَليتز تخرؽتتن(خرصخهحلتِخفتضنٖتنخخخخخخخخ17/5)

(%خخ،خرصهَصرخخ)رقتكهخّتيخخخ7/5(%خٍخرصخهحلِخؽزيرنِخپوتضنيخهيظ ىخ ؽتفيرُخ)30فيقتضنيخهيظ ىخ ؽتفيرُخ)

(%خٍخرصخهحلِخؽتزيرنِخپوتتضنيخهيتظ ىخخخخ33/3)فيقتضنيخهيظ ىخ ؽتفيرُخ ٍخرلؾيتخطًيىخ(خرصخهحلِخفضنٖتن

فيقتضنيخهيظ ىخ (%خخ،خرصهَصرخخ) نزيرخپيصگيُخّيرخهذتلفخرصخهحلِ(خرصخهحلِخؽِخص ُخؽيويي7/5 ؽتفيرُخ)

(%خخ،خرصهتَصرخخ)رقتكيهخخخ9/4(%خٍخرصخهحلِخحؾييخآفيرخٍخقظلبيؿخپوتضنيخهيظ ىخ ؽتتفيرُخ)خ36/5 ؽتفيرُخ)

(%خٍخرصخهحلتِخخ53/3فيقتتضنيخهيتظ ىخ ؽتتفيرُخ)خخخ رصخهحلتِخفتضنٖتنخخپيًَىخفيًَ ىخرصخطهيٌِخّتيرخهذتلتف(خخخ

 (%خخفزؽ خآهز.23/3ديقيًنخپوتضنيخهيظ ىخ ؽتفيرُخ)

 فض ؽيػخني تِخفزؽ خآهزُخخهنخرَ ىخچٌييخًتيزِخگيضرخپضر:

(شيض هَىخهزنضن خٍخفضًيهتِخصنتظرخخٍخرَؽتِٖخرخخخخ1381فيخرَرِخفِخني تِخّيرخرحقيقخ) ؽويٕيلن،خ

حالرنخپِخشغٍّـخحيىضخ ًزيمخگض تِخىضٍصتخرَرِخفِخ نيخني تِخّتيخالطمخخ ضٌّگنخخفيطّنخرصخه

ننخهَتضحخخفِخًْضخهنخصؽز.خچض خپِخّوگتيمخفتيخ ؽتقض صخرَؽتِٖخرخ ضٌّگتنخٍخفتْضًٍزرخًييطّتيخخخخخخخ

رصخ نيخهحالتخفِخآىخرَرِخفَر.خفِخًْضخهنخصؽزخپِخرصخص ؽتيرخفينزخگضررخپِخّوگيمخفيخآىخخهن

يخريحتزرخهضرفتٔخفتزُخٍخّتنخ نٌكتِخالطمخ ؽت خفتيخرَرتِخفتِخخخخخخخخخخٕولكضرخديًِخ ًزنقِخّنخ نيخًييطّ

هقذلخفزىخًييطّيرخفْضًٍز ىخٍخؽيپٌييخ نيخهحالتخفضًيهِخّيرخفيقتتضخخٍخشضفتيصخرتضرخ ص ئتِخخخخخ

خگضرر.
 

 ة(تحلیل استٌببطي دادُ ّب
 فشضیِ ّبي هشتبط بب َّيت ضْشي ٍ هحلي -1

بى دس جبهؼِ صفش بَدُ ٍ سابطِ ي حبصیل ًبضیي اص ًوًَیِ    بیي فشاٍاًي )تحصیالت هبدس( ٍ ػاللِ بِ اصفْ ( سابطِ ي1-1

 . گیشي تصبدفي است

 هجزٍس خي df ) دسجِ آصديCramer's V ) (هیضاى سابطِ(  هیضاى هؼٌبداسي 

 تحصیالت هبدس 42/40 24 0/120    0/012

 ػاللِ بِ اصفْبى

يرصخٍخٕالقِخفتِخ متفْيىخهتَصرخخخخص فَِخرخفييخ ض ٍ ًنخرحنيالتخهخ 1-1دس فشضیِ  چٌيًچِخهقيّزُخهنخفَر،

(خ0/012(خٍخهٌٖتيخر صرخ)خ42/40فضصؽنخقض صخگض  خ.خرصخرحليهخآهيصرخهيتظ ىخهزتشٍصخدتنخخفض فتضخفتيخ)خخخخخ

ر صرخفتتييخ ض ٍ ًتتنخخ(خصرخفتتز.خفٌتتيفض نيخص فَتتِخرخهٌٖتتنخ0/05رصخؽتتَن)خ1-1فزؽتت خآهتتزخپتتِخ ضىتتيِخخ
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فتييخرٍخهتغيتضخفض فتضخفتيخخخخخخرحنيالتخهيرصخٍخٕالقِخفتِخفتْضخ متفْيىخٍرتَرخر صر.خپتِخهيتظ ىخص فَتِخرخخخخخخخ

خ( ؽ .خرحقيقخهقيفْنخرصخ نيخطهيٌِخني  خًقز.0/120)

خ
بیي فشاٍاًي )تحصیالت هبدس( ٍ ػاللِ بِ هحل صًذگي دس جبهؼِ صفش بَدُ ٍ سابطیِ ي حبصیل ًبضیي اص     ( سابطِ ي1-2

 . ًوًَِ گیشي تصبدفي   است
 هجزٍس خي df ) دسجِ آصديCramer's V ) (هیضاى سابطِ(  هیضاى هؼٌبداسي 

0/007 0/123 24 44/35 

 

 تحصیالت هبدس

 ػاللِ بِ هحل صًذگي

ص فَِخرخفييخ ض ٍ ًنخرحنيالتخهيرصخٍخٕالقِخفتِخهحتهخطًتزگنخخخخخ 2-1دس فشضیِ چٌيًچِخهقيّزُخهنخفَر،خ

(خٍخهٌٖتتيخر صرخ44/35هتتَصرخفضصؽتتنخقتتض صخگض تت خ.خرصخرحليتتهخآهتتيصرخهيتتظ ىخهزتتشٍصخدتتنخخفض فتتضخفتتيخ)خ

ر صرخفييخ ض ٍ ًنخخ(خصرخفز.خفٌيفض نيخص فَِخرخهٌٖن0/05رصخؽَن)خ2-1زخپِخ ضىيِخ(خفزؽ خآه0/007)

رحنتتيالتخهتتيرصخٍخٕالقتتِخفتتِخهحتتهخطًتتزگنخخٍرتتَرخر صرخخپتتِخهيتتظ ىخص فَتتِخفتتييخرٍخهتغييتتضخفض فتتضخفتتيخخخخ

خ( ؽ .رحقيقخهقيفْنخرصخ نيخطهيٌِخني  خًقز.0/123)

ييخهيظ ىخٕالقِخفتِخهحتهخٍخفتْضخخخخخرصخهزوَٓخهنخرَ ىخگف خخرحنيالتخهيرصخٕيههخهْونخرصخرٖي

طًزگنخپِخرصخ نيخرحقيقخفْضخ مفْيىخ ؽ ،خهنخفيفز.خٍخ نيخرصحيلنخ ؽ خپِخرحنيالتخشزصخ

ص فَِخرخهٌٖيخر صرخفيخهيظ ىخٕالقِخفِخهحهخٍخفْضخهَصرخؽكًَ خًز فتِخٍفيخرَرِخفِخ نٌكتِخهتيرصخخخ

رَ ًزخفِخٌَٕ ىخنكتنخ طخخخرصخّضخديًَ رُخهضپظخحقهخٕيٍفنخٍخ حؾيػخ هٌي خديًَ رُخهنخفيفزخهن

َٕ ههخپقـخٍخگض نـخديًَ رُخفِخهيرصخقض صخفگيضر.خچض خپِخفيخرَرِخفِخ مهخهزيٍصتخهنخرَ ىخ

 ّْيصخر ف خپقـخٍخٕلقِخ رخپِخهيرصخًؾتب خفتِخ ضطًتز ىخر صرخفتِخٍضنقتنخًؾتب خفتِخهحتيٌخخخخخخخخخ

هؾتئلِخخؽكًَ خرؾضرخشيز خپضرُخٍخ نيخٕالقِخفِخهحيٌخّنخ نزيرخهنخگضرر)خچض ننخٕلوتنخ نتيخخخ

 ىضٍصتخشغٍّـخرزنزرخص خًقيىخهنخرّز.(

 

 فشضیِ ّبي هشتبط بب فشٌّگ تفشيح ٍ سالهت -2

بیي فشاٍاًي )سي هبدس( بب ًحَُ تفشيح افشاد )فشدي، خبًَادگي،گشٍّي،ّن هحلِ( دس جبهؼِ صفش بَدُ ٍ  ( سابطِ ي2-1

 . سابطِ ي حبصل ًبضي اص ًوًَِ گیشي تصبدفي  است
 هجزٍس خي df ) دسجِ آصديCramer's V ) (اى سابطِ( هیض هیضاى هؼٌبداسي 

 تحصیالت پذس 237/89 201 0/281 0/038

 ًحَُ ي تفشيح خبًَادُ ّب

ص فَتِخرخفتييخ ض ٍ ًتنخؽتيخهتيرصخٍخًحتَُخرفتضننخ  تض رخ) تضررخخخخخخخخخخخ 1-2دس فشضیِ چٌيًچِخهقيّزُخهنخفتَر،خ

هخآهيصرخهيظ ىخهزشٍصخدتنخخفض فتضخخخ،گضٍّن،خديًَ رگنخ،خّنخهحلِخ(خهَصرخفضصؽنخقض صخگض  خ.خرصخرحلي

(خصرخفتز.خفٌتينض نيخخخ0/05رصخؽتَن)خخ1-2(خفزؽ خآهزخپتِخ ضىتيِخخخ0/038ر صرخ)خ(خٍخهٌٖن237/89فيخ)
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ص فَِخرخهٌٖيخر صرخفييخ ض ٍ ًنخؽيخهيرصٍخًحَُخرفضننخ  ض رخ) ضررخ،خگضٍّن،خديًَ رگنخ،خّنخهحلِخ

 ؽ خ.خرحقيتقخهقتيفْنخرصخ نتيخطهيٌتِخني ت خخخخخخ (0/28(خٍرَرخر صر.خپِخهيظ ىخص فَِخفييخرٍخهتغيضخفض فضخفيخ)

خًقز.خ

هٖوَالاخؽيخهيرصخرٖيييخپٌٌزُخَٕ ههخرنگضخ طخقبيهخهيظ ىخرحتضکخٍخ ٖيليت ،خؽتليقِخٍخ ًتذتيب،خخخخخ

هيظ ىخ دتنيكخٍق خفِخ ٖيلي خّيرخرفضنحنخٍخغيضُخهنخفيفزخپِخ نيخهَ صرخفتي لَبٔخهتنخرَ ًتزخخخخ

.خفيخٍرَرخ نٌكِخؽيخٕيههخريحيضخگش صرخرصًحَُخهَحضخرصخ ٍلَن خًييطّيرخرفضنحنخ ضطًز ىخفيفز

رفضننخديًَ رُخ ؽ خ هيخريحيضخگش صرخؽيخهيرصخرصخ نيخصًٍزخهلوتَػخرتضخخ ؽت .فِخٕبتيصرنخ گتضخخخخخخ

هَ دخفَرىخرَصمخ قتنيررخص خرصخريهِٖخقبَلخر فتِخٍخشزصخص خفِخٌَٕ ىخٕيهلنخرصخغلبِخفضخ نيخهَدخ

فيتزرضنيخؽتيٕيتخدتَرخص خمتضفخرتيهييخخخخخخؽٌگييخفِخحؾيبخآٍصننخًيگظنضخشتزصخهزبتَصخ ؽت خهخخخ

صّبضنت خخًييطّيرخ قتنيررخديًَ رُخًوينزخٍخفي لَبٔخٕلنخصغنخفٖزخٕيٍفنخقتَرخصٍرخدتيًَ رُخٍخخخ

ديًَ رُخٕوالاخًونخرَ ًزخپتيصرخ ًزتيمخرّتزخشتؼخهتيرصخفتيخرٍخ ض نٌتزخفؾتتضخٕتيٍفنخؽتيضخصفتزخخخخخخخخخخخخ

ريهييخًييطّتيخ طخنتكخخخخًٍظرنكنخؽيخهيرصخفيخ ضطًز ىخپِخهتيويخرصکخًييطّيخٍخّوض ّنخآًيىخرص

ؽَ،ٍخٍّيفِخ رخپِخالطمخ ؽ خّنخشزصخفَرُخٍخّنخهيرصخرصخدزه خديًَ رُخ،ًقـخ ؽيؽتنخص خفتِخخخ

خخْٕزُخگيضر.
 

بیي فشاٍاًي )تحصیالت پذس( بب ًحَُ تفشيح افشاد )فشدي، خبًَادگي،گشٍّي،ّن هحلِ( دس جبهؼیِ صیفش    ( سابطِ ي2-2

 . تصبدفي  استبَدُ ٍ سابطِ ي حبصل ًبضي اص ًوًَِ گیشي 
 هجزٍس خي df ) دسجِ آصديCramer's V ) (هیضاى سابطِ(  هیضاى هؼٌبداسي 

 تحصیالت پذس 49/31 24 0/133 0/002

 ًحَُ ي تفشيح خبًَادُ ّب

ص فَِخرخفييخ ض ٍ ًنخرحنيالتخخشزصخفيخًحَُخرفضننخ  ض رخ) تضررخخخ2-2دس فشضیِ چٌيًچِخهقيّزُخهنخفَر،خ

نخهحلِخ(خهَصرخفضصؽنخقض صخگض  خ.خرصخرحليهخآهيصرخهيظ ىخهزشٍصخدنخخفض فتضخخ،خگضٍّن،خديًَ رگنخ،خّ

(خصرخفز.خهيظ ىخص فَِخرخ0/05رصخؽَن)2-2(خفزؽ خآهزخپِخ ضىيِخ0/002ر صرخ)خ(خٍخهٌٖن49/31فيخ)

( ؽ خ.خفٌيفض نيخفييخ ض ٍ ًنخرحنيالتخشزصخفيخًحَُخرفتضننخ  تض رخخ) تضررخ،خخخخ0/133فييخرٍخهتغيضخفض فضخفيخ)

خن،خديًَ رگنخ،خّنخهحلِخ(خص فَِخرخهٌٖنخر صرخٍرَرخر صر.گضٍّ

 
بیي فشاٍاًي )تحصیالت هبدس( بب ًحَُ تفشيح افشاد )فشدي، خبًَادگي،گشٍّي،ّن هحلِ( دس جبهؼِ صیفش   ( سابطِ ي2-3

 . بَدُ ٍ سابطِ ي حبصل ًبضي اص ًوًَِ گیشي تصبدفي  است
 هجزٍس خي df ) جِ آصدي(دس Cramer's V )هیضاى سابطِ(  هیضاى هؼٌبداسي 

 تحصیالت هبدس 46/32 24 0/126 0/004

 ًحَُ ي تفشيح خبًَادُ ّب
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هتيرصخفتيخًحتَُخرفتضننخ  تض رخخخخخخخص فَِخرخفييخ ض ٍ ًنخرحنيالتخ 3-2دس فشضیِ چٌيًچِخهقيّزُخهنخفَر،خ

دنخخخ،خگضٍّن،خديًَ رگنخ،خّنخهحلِخ(خهَصرخفضصؽنخقض صخگض  خ.خرصخرحليهخآهيصرخهيظ ىخهزشٍص) ضرر

(خصرخفتز.خهيتظ ىخخخ0/05رصخؽتَن)خ3-2(خفزؽ خآهزخپِخ ضىتيِخخ0/004ر صرخ)خ(خٍخهٌٖن46/32فض فضخفيخ)

( ؽ خ.خفٌيفض نيخفييخ ض ٍ ًنخرحنيالتخهيرصخفيخًحتَُخرفتضننخ  تض رخخخخخ0/126ص فَِخرخفييخرٍخهتغيضخفض فضخفيخ)

خ) ضررخ،خگضٍّن،خديًَ رگنخ،خّنخهحلِخ(خص فَِخرخهٌٖنخر صرخٍرَرخر صر.

َرِخفِخ ٍالٕيتخفزؽ خآهزُخهنخرَ ىخچٌييخًتيزِخگيضرخپضر:خخرحنيالتخشزصٍخهيرصخص فَِخفيخر

رخهٌٖنخر صرخفيخًحَُخرفضننخخديًَ رُخر صرخ.خرصخ نتيخفتييخهتنخرتَ ىخ نتيخًتيزتِخص خگض ت خپتِخخخخخخخخخ

َٕ هلنخ طرولِخ  ظ نـخؽَنخرحنيهخٍخفِخربٔخآىخصفزخآگيّنخخفيٕجخهنخفَرخپتِخ ّويت خفتِخخخخ

ييطّيرخؽتاله خصٍ ًتنخدتيًَ رُخ ّويت خشيتز خپٌتز.خٍخ طخرَرتِخفتِخًييطّتيرخخخخخخخخخخرفضننخٍخرَرِخفِخً

 يظنَلَعنكنخفيالرضخص تِخٍخفِخهَ صرخرنگضخرَرِخًوينٌز.رصخ نيخص فَِخ حتويالإَ ههخرنگتضرخًيتظخخخخ

ريحيضخگش صخ ؽ خ هيخفِخرليهخرلَگيضرخ طخ ضهخٕلونخًيرصؽ ؛خفِخّوتييخٕيهتهخ  تظ نـخؽتَنخخخخخ

ؽاله خصٍ ًنخ طخؽَرخ  ض رخرحنيهخپضرُخهنخرتَ ىخ فتيصُخپتضر.خٍخخخخخآگيّنخٍخرَرِخفِخًييطّير

رحقيقيتخرنگضخهَلفخص فَِخرخرحنيالتخفيخؽاله خصٍ ىخص خًيظخرينيزخًوَرُخ ؽ خٍخفيخرَرِخفِخ

خ(.1384 نيخرٍخ ضهخهنخرَ ىخگف خ نيخًتيزِخگيضرخرصؽ خهنخفيفز)ٍيلبن،خ

خ
 اسد.( بیي تحصیالت پذس ٍ هیضاى )تفشيح(سابطِ ٍجَدًذ2-4

 
 هجزٍس اتب تَاى آهبسي

(Eta Squared ) 

 تحلیل ٍاسيبًس دٌذ هت یشي F دسجِ آصادي هیضاى هؼٌب داسي

 تحصیالت پذس 1/867 11 0/041 0/038 0/881

ختفشيح

ص فَِخرخفييخرحنيالتخشزصخٍخهيظ ىخرفضننخهتَصرخفضصؽتنخقتض صخخخخخخ 4-2دس فشضیِ چٌيًچِخهقيّزُخهنخفَر،خ

 (خفزؽ خآهز.0/041ٍخهٌٖنخر صر) F(1/867)صنيًؼخچٌزخهتغيضرخهيظ ىخگض  .پِخرصخٍنخرحليهخٍ 

(%خصرفتز.خفٌتيفض نيخص فَتِخرخهٌٖتنخر صرخفتييخرحنتيالتخشتزصخٍخهيتظ ىخخخخخخخخخ0/05رصخؽَنخ) 4-2ٍخ ضىيِخ

 ؽتت خپتِخر ص رخرتتَ ىخآهتيصرخهٌيؽتتبخخخ0/038 رفتضننخٍرتَرر صر.خٍخٍ صنتتيًؼخهقتتضکخآىخفض فتتضخفتيخخخخخ

( حتويلخر صرخپِخ ضىتيِخخ0/119(خهضربِخركض صخفَرخ قٌ)1000)خ(خ؛خنٌٖنخ گضخ نيخرحقيق0/881 ؽ )

 مفضخ فتبيّياخرينيزخفَر)دَيرخًَٓخرٍم(.خخرحقيقخهقيفْنخرصخ نيخطهيٌِخني  خًقز.

 

 فشضیِ ّبي هشتبط بب فشٌّگ ضْشًٍذي – 3

ُ ٍ سابطِ ي حبصل بیي فشاٍاًي )تحصیالت پذس( بب هیضاى آضٌبئي بب فشٌّگ ضْشًٍذي دس جبهؼِ صفش بَد سابطِ ي (3-1

 . ًبضي اص ًوًَِ گیشي تصبدفي  است
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 هجزٍس خي df ) دسجِ آصديCramer's V ) (هیضاى سابطِ(  هیضاى هؼٌبداسي 

 تحصیالت پذس 46/09 8 0/222 0

 هیضاى آضٌبئي بب فشٌّگ ضْشًٍذي

يئنخفتيخ ضٌّتگخخخص فَِخرخفييخ ض ٍ ًنخرحنيالتخشزصخفيخهيتظ ىخآفتٌخخ1-3دس فشضیِ چٌيًچِخهقيّزُخهنخفَر،خ

(خٍخ46/09فتتْضًٍزرخهتتَصرخفضصؽتتنخقتتض صخگض تت خ.خرصخرحليتتهخآهتتيصرخهيتتظ ىخهزتتشٍصخدتتنخخفض فتتضخفتتيخ)

(خصرخفز.خهيظ ىخص فَِخرخفييخرٍخهتغيضخفض فتضخفتيخخخ0/05رصخؽَن)1-3(خفزؽ خآهزخپِخ ضىي0ِر صرخ)خهٌٖن

ْضًٍزرخص فَِخرخهٌٖنخ( ؽ خ.خفٌيفض نيخفييخ ض ٍ ًنخرحنيالتخشزصخفيخهيظ ىخآفٌيئنخفيخ ضٌّگخف0/222)

خر صرخٍرَرخر صر.

خ

خ

خ

خ

خ
بیي فشاٍاًي )تحصیالت هبدس( بب هیضاى آضٌبئي بب فشٌّیگ ضیْشًٍذي دس جبهؼیِ صیفش بیَدُ ٍ سابطیِ ي        سابطِ ي (3-2

 . حبصل ًبضي اص ًوًَِ گیشي تصبدفي  است

 
 هجزٍس خي df ) دسجِ آصديCramer's V ) (هیضاى سابطِ(  هیضاى هؼٌبداسي 

 تحصیالت هبدس 27/33 8 0/168 0/001

 هیضاى آضٌبئي بب فشٌّگ ضْشًٍذي

ص فَِخرخفييخ ض ٍ ًنخرحنيالتخهيرصفيخهيتظ ىخآفتٌيئنخفتيخ ضٌّتگخخخخخخ2-3دس فشضیِ چٌيًچِخهقيّزُخهنخفَر،

(خٍخ27/33فتتْضًٍزرخهتتَصرخفضصؽتتنخقتتض صخگض تت خ.خرصخرحليتتهخآهتتيصرخهيتتظ ىخهزتتشٍصخدتتنخخفض فتتضخفتتيخ)

ص فَتِخرخفتييخرٍخهتغيتضخخخخخ(خصرخفز.خهيظ ى0/05رصخؽَن)خ2-3پِخ ضىيِخ(خفزؽ خآهز0/001ر صرخ)خهٌٖن

(خ ؽ .خفٌيفض نيخفييخ ض ٍ ًنخرحنيالتخهيرصخفيخهيظ ىخآفٌيئنخفيخ ضٌّگخفْضًٍزرخص فَتِخخ0/168فض فضخفيخ)

خرخهٌٖنخر صرخٍرَرخر صر.

 
 فشضیِ ّبي هشتبط بب استمبء فشٌّگ هطبلؼِ -4

پذس( بب هیضاى هطبلؼِ غیش دسسي دس جبهؼِ صفش بَدُ ٍ سابطِ ي حبصل ًبضیي اص  بیي فشاٍاًي )تحصیالت   سابطِ ي (4-1

 . ًوًَِ گیشي تصبدفي  است
 هجزٍس خي df ) دسجِ آصديCramer's V ) (هیضاى سابطِ(  هیضاى هؼٌبداسي 

 تحصیالت پذس 85/85 56 0/117 0/006

 هیضاى هطبلؼِ غیش دسسي

ص فَِخرخفييخ ض ٍ ًنخرحنيالتخشزصفيخهيتظ ىخهَيلٖتِخغيتضخرصؽتنخخخخخ1-4 دس فشضیِ چٌيًچِخهقيّزُخهنخفَر،خ

ر صرخخ(خٍخهٌٖتتن85/85هتَصرخفضصؽتتنخقتتض صخگض ت خ.خرصخرحليتتهخآهتتيصرخهيتظ ىخهزتتشٍصخدتتنخخفض فتضخفتتيخ)خخخخ
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(خصرخفز.خهيظ ىخص فَِخرخفييخرٍخهتغيضخفض فتضخفتيخخخ0/05رصخؽَن)خ1-4(خفزؽ خآهزخپِخ ضىي0/006ِ)

نخرحنيالتخشزصفيخهيتظ ىخهَيلٖتِخغيتضخرصؽتنخص فَتِخرخهٌٖتنخر صرخخخخخخخ( ؽ خ.خفٌيفض نيخفييخ ض ٍ 0/117ً)

خٍرَرخر صر.

 
بیي فشاٍاًي ) تحصیالت پذس( بب وبسبشد سايبًِ ٍ ايٌتشًت دس جبهؼِ صفش بَدُ ٍ سابطِ ي حبصیل ًبضیي اص    سابطِ ي (4-2

 . ًوًَِ گیشي تصبدفي  است
 هجزٍس خي df ) دسجِ آصديCramer's V ) (هیضاى سابطِ(  هیضاى هؼٌبداسي 

 تحصیالت پذس 34/29 8 0/192 0

 وبسبشد سايبًِ ٍ ايٌتشًت

ص فَِخرخفييخ ض ٍ ًنخرحنتيالتخشتزصفيخپتيصفضرخص نيًتِخٍخ نٌتضًت خخخخخخ2-4 دس فشضیِ چٌيًچِخهقيّزُخهنخفَر،خ

(خ0ر صرخ)خ(خٍخهٌٖتنخ34/29هَصرخفضصؽنخقض صخگض  خ.خرصخرحليهخآهيصرخهيتظ ىخهزتشٍصخدتنخخفض فتضخفتيخ)خخخخخ

( ؽت خخ0/192(خصرخفز.خهيظ ىخص فَِخرخفييخرٍخهتغيضخفض فضخفيخ)0/05رصخؽَن)2-4پِخ ضىيِخفزؽ خآهزخ

خ.خفٌيفض نيخفييخ ض ٍ ًنخرحنيالتخشزصفيخپيصفضرخص نيًِخٍخ نٌتضً خص فَِخرخهٌٖنخر صرخٍرَرخر صر.

 
 

ٍ سابطِ ي حبصل ًبضیي اص   بیي فشاٍاًي ) تحصیالت هبدس( بب وبسبشد سايبًِ ٍ ايٌتشًت دس جبهؼِ صفش بَدُ سابطِ ي (4-3

 . ًوًَِ گیشي تصبدفي  است
 هجزٍس خي df ) دسجِ آصديCramer's V ) (هیضاى سابطِ(  هیضاى هؼٌبداسي 

 تحصیالت هبدس 34/31 8 0/187 0

 وبسبشد سايبًِ ٍ ايٌتشًت

ٍخ نٌتضًت خخص فَِخرخفييخ ض ٍ ًنخرحنيالتخهيرصفتيخپتيصفضرخص نيًتِخخخخ3-4 دس فشضیِ چٌيًچِخهقيّزُخهنخفَر،خ

(خ0ر صرخ)خ(خٍخهٌٖتنخ34/31هَصرخفضصؽنخقض صخگض  خ.خرصخرحليهخآهيصرخهيتظ ىخهزتشٍصخدتنخخفض فتضخفتيخ)خخخخخ

( ؽ خ0/187(خصرخفز.خهيظ ىخص فَِخرخفييخرٍخهتغيضخفض فضخفيخ)0/05رصخؽَن)خ3-4فزؽ خآهزخپِخ ضىيِخ

خهٌٖنخر صرخٍرَرخر صر..خفٌيفض نيخفييخ ض ٍ ًنخرحنيالتخهيرصفيخپيصفضرخص نيًِخٍخ نٌتضً خص فَِخرخ

ؽَنخرحنيالتخشزصخٍخهتيرصخطهيٌتِخ رخص خخخخ ٍالٕيتخفزؽ خآهزُ،خفينزخ ّْيصخر ف خفيخرَرِخفِخ

 نزتيرخهتتنخپٌتتزخپتِخرصکخ رتوتتيٕنخدتتَفنخ طخ ض نٌتتزّيرخص تتيصرخفتتْضرخر فتتتِخٍخ ضٌّتتگخخخخ

خفْضًٍزرخص خفِخدَفنخرصکخپضرُخٍخفِخدَفنخ ًتقيلخرٌّزخرصخ نيخص ؽتتيخچتَىخهٖوتَالاخشتزصخرصخخخخ

فزٍخٍصٍرخفِخهٌظلخ فتغيالتخآفتاظديًِ،خخرصخخديًَ رُخدؾتِخرخٍلبكيصخ ؽ خهَربخهنخفَرخپِخ

روييظرخٍخفْز ف خرصخّوِخؽََحخٍّينفخ ٍخًبَرُخٍخ ضم خطنيررخر فتِخفيفزخرتيخفتَ ًتزخچتتضخخخخ

ٕيٍفنخٍخ هٌيتنخفْتضرخص خفضخؽضخديًَ رُخگؾتضرُخٍخرصخ نيخص فَِخدَ ّزخرَ ًؾ خصّبضن خًَٓخٍخ
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فضنن،خهيظ ىخآفٌيئنخفيخ ضٌّگخفْضًٍزر،هيظ ىخهَيلِٖخغيضخرصؽنخٍخپيصفضرخص نيًتِخٍخخهيظ ىخر

 ص خرٖيييخًوينز.  نٌتضً 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 «ببد  لذحت پش هي ،سبلیب لطف ًوَدي»

 ّب   تحلیلي بشيبفتِ

ِخ رخطًتزگنخّتزفخ نتيخرحقيتقخفٌيؽتيننخخخخخخخفيخشيػخر ف خ هضخشغٍّـخرصخ ص ئِخ لگَرخفْيٌت

ضٌّگخفْضًٍزرخخرصخؽَنخهحلِخّيرخهَصرخرحقيقخفضخ ؽيػخ ّز فخؽتيطهيىخخهيظ ىخآفٌيننخفيخ 

ًتيزِخفزؽ خآهزُخخرصخهتَصرخؽتَنخرحنتيالتخٍ لتزنيخخخخخخفْضر صرخفَرُخخٍرفضنحنخخخ-خ ضٌّگن

پٌزخپِخفض رخ نزيرخخّضخؽيدتيصر،خًييطخفِخفؾتضخؽتيطرخالطمخخخهَصرخرحقيقخ نيخهؾئلِخص خصٍفيخهن

خٍخ نزيرخآهيرگنخ ؽ .

 رخپِخؽَنخؽَ رخفيالخفيفزخفؾتضخؽيطرخرصخّضخطهيٌِخ رخرؾضنٔخدَ ّزخخصخريهِٖفنخرضرنزخرخ

فزخ.خرصخ نيخطهيٌِخخؽَ رخفينزخفِخٌٕتَ ىخنكتنخ طخخَٕ هتهخ متلنخ صرقتيءخ ضٌّتگخفتْضًٍزرخفتِخخخخخخخخخ

حؾيبخآنزخخٍخٕالٍُخفضخآىخخفٌيؽيننخؽيدتيصخهحيَنخٍخ هكيًيرنخپِخرصخ دتييصخفتْضًٍز ىخقتض صخخخ

فٖزرخفِخحؾيبخآنز،خفيخٌٕين خفِخني تِخّيرخ نتيخشتغٍّـخهتنخرتَ ىخفتِخخخخخخخر صرخفِخٌَٕ ىخخ ٍلَن 

مض ح خفييىخپضرخپِخفْضًٍز ىخفيخ ضٌّگنخآفٌيننخر صًزخپِخفؾتضخؽيطرخالطمخرْ خفٌيؽتيننخخ

خ.آىخفزُخفيفز
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رصخ نتتيخرحقيتتقخرصخهقَلتتِخآفتتٌيننخفتتيخ هتتيپيخٕوتتَهن،خآر بخٍخصؽتتَمخ،خفْز فتت خخخخخ

ٌتتنخهحلتتِخقظلبتتيؿخر ص رخفيقتتتضنيخآفتتٌيننخٍخهحلتتِخهحيٌ،ص ٌّوتتيننخٍخص ًٌتتزگنخٍخ متتَلخ نو

ُخ  ًتز.خهحلتِخقظلبتيؿخفتزليهخٍ قتٔخخخخخخخؽزيرنِخر ص رخپوتضنيخآفٌيننخفيخَٕ ههخسپضفزُخص خر ص خفتَر

فزىخرصخهَقٖي خرغض  ييننخديكخفيههخّوزَ صرخفيخر ًقگيُخ مفْيىخٍخر ًقگيُخٕلَمخشظفكنخ

،خؽكًَ خؽيپٌييخهْيرضرخپِخفض ؽتيػخخٍخرضررخٍخرٖيههخصٍط ًِخفيخ ضّيذتگيىخريهِٖخ طخنكخؽَ

 ضٌّگخهتٖيلنخفْضًٍزرخخرصخ نيخهكيىخؽيپيخفزُخٍخ طخؽَرخرنگضخرٖيهتهخصٍط ًتِخخفتيخدييفتيىخخخخخ

ِخخحكينخًْيهن قتض صخگتض تيخهزوَٕتِخديًتِخخخخخخٍخپِخگشصخّضخگشصخپٌٌزُخرخفْضرخص خرصخفضخر فتت

هكيىخٍخرٖيههخٍخرضررخخرصخ نيخ ىپيصگضخٍنغُرخّيخپيصگضخرصخشيقيًنخرٌَفنخآىخٍخفضگظ صرخفضًيهِ

رخفْضرخهقبتَلنخخخّيخ طخ ض نٌزخرَؽِٖخقيفهخرَرِخ ققيصخهذتلف،خفيٕجخفزُخپِخؽيپٌييخ نيخهحلِ

فضدَصر صخفيفٌز.خهحلِخؽزيرنِخفِخٕل خٍ قٔخفزىخرصخپٌيصخٕضمِخديلنخطهييخفينضخ صرـخ طخنكخ

يِخ رخؽَ،خٕزمخًييطخفتْضًٍز ىخفتِخرؽتضؽتنخهحلتن،خفتِخؽتببخفؾتتِخفتَرىخهحتهخٍخگتشصخحيفتخخخخخخخخخخخ

فْضًٍز ىخ طخهؾيضخفلَ صخ صرـخٍخًبَرىخهضپظنتنخرصخ نتيخهحتهخپتِخهتَصرخًيتيطخصٍطهتضُخرنگتضخخخخخخخخ

فْضًٍز ىخخفيفزخهحلِخ رخرؽ خًذَصرُخ،خفؾتِخ،خنكخٍض ِخٍخفينكَتخفزُخرلقتنخگضرنتزُخپتِخخخخ

خشيَؽتِخفْضًٍز ىخرصخؽلَکخؽٌتن،خرٖيهالتخ رتويٕنخدَرخص خًْيرنٌِخًوَرُخ ًز.

) ضٌّتگخفتْضًٍزر،خهنتضفخٍخ يتيرخؽتبظ(خهحلتِخؽتِخص ُخؽتيوييخخخخخخخخخرصخطهيٌِخآفٌيننخفيخ

رخ)هنضفخٍخآفٌيننخفيخ ضٌّگ(خٍخهحتالتخخخفيقتضنيخ ٕتالرخ ضٌّگنخٍخهحلِخؽزيرنِخخرصخطهيٌِ

خرخ) ييرخؽبظ(پوتضنيخآفٌيننخفيخ نيخهقَالتخص خر فتِخ ًز.خديقيًنخٍخصٍرپنخخرصخطهيٌِ

ؽَخٍخّوزَ صرخهحتالتخخخٌتنخ طخنكفْضحيلخخفيخٍرَرخ نٌكِخهحلِخصٍرپنخ طخنكخفي  خؽ

ؽيچيىخٍخحؾييخآفيرخخ طخؽَرخرنگضخفضدَصر صخ ؽ خ.خفِخرليهخرغييضخ ًزنقوٌز ًِخ رخپتِخرَؽتٌخخخ

هٌْزؽييخهزضبخخفْضر صرخرصخرغييضخٍؽئخهبلويىخفْضرخرصخ نتيخدييفتيىخ ًزتيمخفتزُ،خخ ض نٌتزخخخخخخ

نخهَربخفزُخرَؽِٖخفْضرخرصخرشبخفْضًٍز ىخحضٍروٌزخٍخؽكًَ خآًيىخرصهحزٍرُخرخٍؽيٖ

ريخطهيٌِخّيرخ ضٌّگخفْضًٍزرخ،خ ييرخؽتبظ،خفْز فت خهحتيٌ،خصٕينت خحقتَ خفتْضًٍز ىخٍخخخخخخخ

ضرُخطهيٌِخ رخص خ نزيرخپخ،رَرِخفيـخ طخشيـخفِخىضٍصتخفيطني  خ طخؽَرخ نيخفْضًٍز ىخهْيرض

 نتيخَٕ هتهخفتِخًحتَرخرصخخخخخخٍپِخهَربخرؾضرخ لگَرخؽاله خ رتويٕنخرصخهحلِخصٍرپنخفزُخ

خ ؽ .خريحيضگش صخفَرُخريحيض تخهتفيٍرنخخپليِخؽيپٌييخفي
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رصخطهيٌِخ ٍلَن خفٌزرخ ٖيلي خّيرخفْضر صرخرصخرويمخهحالتخهَصرخرحقيقخفِخرضريتبخخ

 ٍلَن خآهَطؿخفْضًٍزر،خرفضنحن،خ ضٌّگنخٍخپوتضنيخ هتييطخفِخرضريبخ ٍلَن خرنٌنخٍخٌّضرخ

 ؽالهنخ،خهٖيالتخهلنخٍخهنخفيفز.خرصخ نيخص ؽتيخالطمخفِخسپضخ ؽ خپِخّوظهيىخفيخفضٍٓخ ًقالبخ

 ض خهلنخ،خرغييضخ ًگيظُخّيرخفْضًٍزرخ،خٕزمخفكيصگيضرخهزنض ىخپيصآهزخفيخرزضفِخٍخآگيُخ،خٕتزمخخ

 ؽتتفيرُخ طخشتيًؾتيهخّتيرخحيفت خٍخ ؽتتَ صخفتْضًٍزرخٍخهلتنخٍخرْت خر رىخآًْتيخرصخهؾتتيضّيرخخخخخخخخخخ

خ رنٌنخفضنز.خؽضگضر ىخدلقخ لؾيِٕخًتينزنخص خفِخفيصخآٍصرخپِخهضرمخص خًير ًؾتِخ طخرٖلقيت

فض رخ مالحخخًگضؿخهضرمخرصخطهيٌِخرخخفيٍصّيرخرنٌنخفينزخ ًزنقوٌز ًنخ طريهِٖخگضرخّنخ

آنٌزخپِخرصرخرنيخٍخرغزغِخرنٌنخر فتِخفيفٌز،خريخفتَ ًٌزخفضًيهتِخّتيننخص خٍض حتنخًوينٌتزخپتِخ طخخخخخخ

هض حهخ ٍليِخرَلزخپتَرک،خفتْزخفتيضنيخرصآغتَؿخرنتيخفتَرىخص خرصخ ٍخًْيرنٌتِخپٌٌتز.خنٌٖتنخخخخخخخخخخ

 ضٌّگخرنٌنخص خفؾتضرخفضخفضًيهِخصنظرخّيخٍخطنضفٌيرخآىخقض صخر رُخريخ ضرخفََصخغيضخهلوَػخلشتخ

خهز صرخص خ حؾيػخپٌز.خخقض صخگض تيخرصخنكخهزوَِٕخ ضٌّگنخؽيلنخهبتٌنخفضخرني
آهزُخرصخص فَِخفيخًحتَُخرخرفتضننخرصخهحلتِخّتي،خخفتِخرضريتبخرفضنحتيتخخفنتَصتخخخخخخخخخخّيرخفزؽ خني تِ

آهزُخخٍخرصخطهيٌِخرخرَرِخفتِخرفتضننخٍخخخخخفزؽ  ضررخٍخرصخآدضخفيخّنخهحلِخ رخديًَ رگن،خگضٍّن،خ

فضخٍخفضدنخفيخخمضفخّظنٌتِخپتنخخخخّظنٌِخؽاله خسپضخ نيخًكتِخىضٍصرخ ؽ خپِخخفضدنخفضًيهِخّي

رَ ًزخخهقغَلي خ ضرخص خرصخطهيىخ ض غ خ طخپيصخهْييخؽتيطرخپتِخخرصخ نتيخطهيٌتِخهيتظ ىخرصآهتزخخخخخخخخهن

پِخ  ض رخ طخپيصخ يصٗخّؾتٌز،خخ ّوي خفِخؽظ ننخرصخًحَُخرخرفضننخر صر.خخديًَ رُخخٍخهزتخطهيًنخ

ّتيننخپتِخ هكيًتيتخفتْضرخخرصخخخخخخفيخفضصؽنخني تِخّيرخشغٍّـخفِخ نيخًتيزِخهنخصؽينخپِخرصخهحلِ

گتضرر.خخفتِخٌٕتَ ىخخخخخرؽتضػخفْضًٍز ىخفيفزخرصخ ٍقيتخ ض غ خهَربخرشبخٍخّز ن خآًْيخهتنخ

رصخهحلِخصٍرپنخفيٕجخفزُخپِخفتْضًٍز ىخ ٍقتيتخ ض غت خخخخ«خ هيمخط رُخخهحؾي»هخيلخقض صخگض تي

دَرخص خخفيخخشضر دتيخفِخ ٖيلي خّيرخهشّبنخخ غٌيخفذقٌزخالطمخفِخسپضخ ؽت خپتِخنكتنخ طخرالنتهخخخخخ

رخفْضرخفيفزخطنتض خخخرَ ًزخفضدَصر صرخهٖويصرخآىخ طخ ض نٌزخرَؽِٖخط رُخهحؾيخهنخرش في خ هيم

هخٍض حنخگضرنزُخ ؽ .خخفتِخٕبتيصرنخقتض صخر رىخخخخ طخرْ خهٖويصرخٍخ ييخؽيطرخفِخطنبيرضنيخفك

 هكيًيتخفيخٍض حنخهٌيؽبخٍخ نزيرخرش في خهحيَنخٍخ ييخؽيطرخرصخهحلِخّي،خٕالٍُخفتضخ هكتيىخخخ

خفيفز.خرفضنن،خخرصخ صخرقيءخؽَنخخؽاله خًيظخخهَحضخخهن
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 طخًْضخرٖلقيتخؽٌتنخخفيخرَرِخفِخ صربيٍتيتخقتَرخدتيًَ رگنخٍخ تيهيلنخرصخهحلتِخّتيرخخخخخخخ

 پخضن خؽيپٌييخخرْ خ  ظ نـخؽتاله خدتَرخخخخ،قخ،خٍخفيخٌٕين خفِخني تِخّيرخشغٍّـهَصرخرحقي

فِخشييرُخصٍرخهنخشضر طًزخپِخخفيخخ نزيرخٍخفؾتضخؽتيطرخهٌيؽتب،خخشيتيرُخصٍرخهتنخرَ ًتزخ ض نٌتزرخخخخخخخ

رلچؾبخرصخ صربيٍيت،خ حييرخهٌظل خفذننخٍخ ؽتحكيمخفيـخ طخشيـخ صربيٍيتخ رتويٕنخص خفِخ

طمخفِخسپضخ ؽ خپِخفيخفٌيؽتيننخدضرهٌز ًتِخًييطّتيرخخهَرتَرخٍخقتض صخر رىخخخخخخرًبيلخر فتِخفيفز.خال

رتَ ىخرفضنحتيتخهٌيؽتبخرصخخخخخٍخ ضٌّگخهحلن،خهنخّيّيخفيخرصخًْضخگض تيخٌّزيصخ هكيًيتخرصخهحلِ

خؽيطرخ ٍقيتخ ض غ خؽيپٌييخص خٍض حنخٍخ رض خپضر.خخرْ خغٌن

ئِخگضررخريخ ض نٌزخرَؽِٖخّوچٌييخرْ خآؽينـخؽيپٌييخفينزخفضًيهِخصنظرخّيرخهٌيؽبنخ ص 

ّيرخخهفيزرخرصخؽَنخهحلِخّيخفَر.خىضٍصتخ نيخهؾئلِخفِخ نيخرليهخخرخفْضرخفيٕجخرگضگًَن

حؾييخآفيرخٍخحيفيِخآى،خفيقتضنيخًويرخقيفتهخقبتَلخهتضرمخهؾتيرز،خرٖتيهالتخخخخخخخخ ؽ خپِخخرصخهحلِ

 ص ىخ ضٌّگنخّيرخهقبَلخ رتويٕنخ ؽ .خرصخ نيخطهيٌِخپيصگظٌّزيص رتويٕن،خ دال خٍخرَرِخفِخ

ّيرخهفيتزرخص خ ص ئتِخًوينٌتز.خفتِخخخخخخصنظرخرَ ًٌزخفضًيهِخفيخرَرِخفِخفٌيد خًييطخ ضٌّگنخهحلِخّيخخهن

ؽتيطرخ ض نٌتزخّتيرخرَؽتِٖخخخخخخٌَٕ ىخهخيل:خهحلِخصٍرپنخفِخٕل خهْيرضخششنضخفَرىخٍخٕزمخّوؾيى

فتنخخخفْضًٍزرخرچيصخرٖيصىيتخهتٖزررخفزُخپِخخًتيزِخآىخهقكالرنخًْيتضخخفْضرخفيخٌّزيصّير

فٌزخٍخفيصرخٍخهقكالتخ دالقنخ ؽ .خفِخٕبيصرنخ ّيلنخفَهنخنيخّض ي خششنضؿخرغييتض تخرزنتزخخخ

خص خًز فتِخنيخهقَْصخآىخفزُخ ًز.خ

رصخهحلِخؽِخص ُخؽيوييخهقكهخرٍخؽَنِخ ؽ .خًِخ ؽيػخٍخفٌييىخديًَ رُخفِخگًَتِخ رخ ؽت خخخ

 صربيٍيتخ رتويٕنخٍخخپِخحوين خّيرخهيرر،خٕيٍفنخٍخ دالقنخ ضرخص خشَفـخرّزخٍخًِخهحلِخٍ

فييخ ضررخفِخگًَِخ رخ ؽ خپِخ غٌيرخالطهِخص خفض رخ ضرخفِخٍرَرخآٍصر.خفِخّضخحيلخنتكخهحلتِخخخ

ًقييخرصخ نيخهحهخشيَؽتِخدَرخص خخنلِخٍخصّيخرنزُخخٍخفنخّزفخٍق خگشص ًنخهنخپٌزخپِخًتيزتِخخ

  ٕتييرخ ؽ .خ حتويالاآىخفيكيصر،خخٍلگضررخٍخ

ِخخفْضحيلخىضٍصتخٍض حنخنكخفضًيهخ  رخپتِخًييطّتيرخخفتْضًٍزرخرصخآىخخخخخِخريهٔخفتِخگًَت

 حؾيػخهنخفَر.خچض خخربخفَرَرخآهزىخهقكالتخرزنزخًگضرر،رنزُخفزُخٍخ طخؽَرخرنگضخهَ

پِخهضرمخٍ قٖياخرقتٌِخرخلوتؼخٍخرصکخ ض نٌتزّيرخ ضٌّگتنخرصخرَؽتِٖخرخ ضٌّتگخفتْضًٍزرخخخخخخخخ

 دال خخٍخًتَآٍصرخّتيرخخخّؾتٌز.خٍخشيَؽتِخطنضؽيد خٍخطنضخفٌيرخٕالنقخهضرم،خخرني،خخ ضٌّگ،خخ
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رَؽِٖخرصخفؾتضخ نيخَٕ ههخ ؽ .خخفيخ ؽتقض صخرَؽِٖخرخ ضٌّتگخفتْضًٍزرخًييطّتيننخهَتضحخخخخخ

رخفْضرخرصخخرَؽِٖخرضرنزخگضررخپِخّوگيمخفيخآىخرصخ نيخهحالتخفينزخفِخآًْيخخرَرِخفَر.خفنخهن

ُخخخ  سٕتيىخخرخهتضرمخر فتتِخٍخفينتزخخخخخ پخضخهَ صرخفيطدَصرخهخبتنخرصهٌـ،خًگتضؿخٍخرٖتيهالتخصٍطهتض

خ ضٌّگخ نيخًييطّيخريحزرخطنيررخخهضرفٔخفزُخٍخالطمخ ؽت خفتيخخخخّيرخخٕولكضرخديًِر ف خرصخشنخ

فضًيهِخّيرخفيقتضخخٍخشضفيصخرضرخ ص ئِخگضرر.خٍخرخفْضرخخرصکخٍخفٌيؽيننخًييطّيرخًيفنخ طخرَؽِٖ

خز.ًوينخهندَيضخهؾئَلييخٍخهزنض ىخهحتضمخفْضر صرخّيخص خگَؿخطرخخرخ نيخهَىَٓخفيطّنخٍّيفِ
 

 

 

 

 

 

 
 پیطٌْبدات ػولي پژٍّص

رصشينيىخفيخٌٕين خفِخني تِخّيرخخحيملِخ طخشغٍّـخ هكيىخ ص ئِخشيقٌْير،خص ُخحهخٍخص ّكيصّيرخهٌيؽبخ

فؾييصرخٍرَرخر صر،خپِخرصخ نيخهقيلخًونخگٌززخچض پِخ طخنكخؽَخپيصؽيطرخًز فتِخٍخ طخؽَرخرنگضخ

خپِخرقزننخحيَصخهنخگضررخريخچِخ ؽ خفضگخٕيقنخخفَرُخٍخقيفهخ رض خًونخفيفزخفِخّضخرقزنضخآلنخخ نزُ

خ  تزخٍخچِخرصخًْضخآنز.خقبَلخ

خ قز مخفِخرْيِخٍخ ًتقيصخًقضنِخصٍط ًِخدبضرخ،خ رتويٕنخٍخ ضٌّگنخفض رخهحلِ -

 حوين خٍخشقتيبيًنخ طخًقضنيتخفض رخهحلِ ًز طرخٍخخص ُ -

  ٖيلخًوَرىخديًِخرخهَبَٕيتخهحلن ًز طرخٍخخص ُ -

ربيًخروٖنخٍخ ص ئِخرخفضًيهِخّيرخهذتلفخرْ خ نزيرخرشفِخرصخ فٖيرخرنٌنخ،خفضگظ صرخفضًيهِخّيرخ ص -

  رتويٕنخٍخ ضٌّگنخرصخؽَنخهحلِ

فضًيهِخصنظرخٍخٍض حنخفضًيهِخّيرخرش بخرصخديًِخّيرخ ضٌّگخپِخهَربخرشبخٍخرقضبخهضرمخفِخ -

  نيخهكيىخّيخگضرر.

ضًيهِخّيرخهَصرخًييطخهحهخفِخگًَِخهٖتوزنيخهحهخٍخ ؽتفيرُخ طخآًْيخرصخشيقبضرخفخ،فٌيؽيننخرَ ًوٌز ى -

  رخپِخ طخٕضمِخ ٕتويرخهحلنخآًيىخ ؽتفيرُخگضرر.
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 يضرخ طخهتذننييخٕلَمخص تيصرخرصخحيَِخرخآهَطؿخهْيصتخّيرخطًزگنفْضُخگ -

 فٌيؽيننخهفيدضخٕلون،خ رتويٕنخ،خ ضٌّگنخ،خؽييؽنخرصخهحالتخٍخفضگظ صرخهض ؽويتخرزليهخ طخآًيىخ -

ٌگخالطمخ ؽ خ نيخهكيًْيخ طصنقِخؽيدتِخٍخآهيرُخفزُخٍ طخ دتنيكخرصخمَصتخ  تتيحخديًِخّيرخ ضّ -

 رْ خديًِخّيرخ ضٌّگخ ؽتفيرُخًقَر.،خديًِخّيرخؽيدتِخفزُخ

 فيخرَرِخفِخًييطّيرخهحالتخٍض حنخٍخ نزيرخًوينز.خص خخفْضر صرخالطمخ ؽ خديًِخّيرخ ضٌّگ -

  نزيرخٍخگؾتضؿخپتيفذيًِخّيخٍخديًِخّيرخ ضٌّگخ -

 ٌيؽبخپتيفذَ ًنخٍخهَيلِٖخرصخؽَنخهحالت نزيرخطهيٌِخّيرخه -

رصخريهييخّظنٌِخّيرخپِخٕيهلنخخفِخٌَٕ ىخ ض ّنخؽيدتيخ ضم خّيرخآهَطؿخفغلنخرْ خطًيىخ -

پِخرصخ نيخص ؽتيخخفيفٌز.خدَرخخطًيىخفيخآهَدتيخخحض ِخ رخفتَ ًٌزخنيصرخگضخّوؾضخٍخهَحضخخفيفزخطًزگن

 فضًيهِخ رخ نيخچٌيٌنخٍض حنخپضر.خ(ًْي خؽَ رخآهَطرخپوكخگض  خنيCLC طخ)خ هنخرَ ىخنيخ

فضگظ صرخًوينقگيُخ طخآحيصخرؽتنخطًيىخٍخردتض ىخؽضآهزخهحالتخٍخ نزيرخصٍحيِخرخصقيف خرصخفييخ -

 آًيىخ

ّيرخهضرهنخٍخرفَنوخ دتييصخفِخآًيىخرصخشيگيضرخ ّز فخفْضر صرخرصخخخNGOگضرّنخآٍصرخ -

 هحالتخرصخص ؽتيرخ نزيرخٍخًْيرنٌِخًوَرىخحؼخهقيصپ خفْضًٍزر

ض حنخرقَننخؽيالًِخهحلِخرصخديًِخّيرخ ضٌّگخٍخ رض رخفضًيهِخّيرخهٌيؽبخرصخركضننخطًيىخٍخٍ -

 هضر ىخرصخهٌيؽب خّيرخهذتلف

رْيِخرخفضٍفَص،خفضگظ صرخپالػخٍخپالػخّيرخآهَطؽنخرصخ ص ئِخرخص ّكيصّيرخًْيرنٌِخًوَرىخ -

  ضٌّگخفْضًٍزر

 ر ص رخرَؽِٖخرخفْضرفضصؽنخٍخرحقيقخٕلهخهْيرضتخٍخًقهخهكيىخ  ض رخفَهنخهحالتخ -

  نزيرخ ضم خّيرخفغلنخ،خرفضنحنخ،خٍصطفنخرصخرلَگيضرخ طخٍلگضررخٍخفيكيصرخ -

   ظ نـخهكيىخّيرخٍصطفنخرصخهحالتخهذنَمياخرْ خردتض ىخرَ ى -

فضگظ صرخًوينقگيُخّيرخرنز صرخٍخص نيًِخ رخرْ خآفٌيننخفيخ ض نٌزخرَؽِٖخفْضرخٍخ صرقيءخ ضٌّگخ -

 فْضًٍزر

صخ صطؿخًْيرىخفِخٕضمِخرخ ض هَؿخفزُخرخشزصخٍخهيرصخفظصگخّيخٍخفظصگيىخٍض حنخفضًيهِخّيننخر -

 يهيهخٍخهحالت)هخيل:خفٌيؽيننخ،خهؾيخرضنيخ ضرخرصخهحلِ،خ ًتذيبخفْتضنيخهيرصخخنيخشزصخ طخٍضفخخ

  ضطًز ى(

 نزيرخٍخفضًيهِخصنظرخآهَطؿخصٍحيِخپيصخٍخفضگظ صرخهؾيفقيتخخفض رخ ًتذيبخفْتضنيخخ ضرخًوًَِخ،خٍخ -

 طخ  ض رخدال ،خهيّضخ،خٍخر ص رخفْضُخٍصرخرصخؽَنخهحلِخّيرقزنضخ 
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فٌيؽيننخخهقيغهخرزنزخ طخٍضنقخ نٌتضً خفيخهَيلِٖخرخفْضّي،خٍخپقَصّيرخرنگض،خّوگيمخفيخصًٍزخ -

خشيقض  خؽضنٔخركٌَلَعرخٍخهٖض نخٍخآهَطؿخآىخرصخؽَنخهحلِ
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 هٌببغ

  صرخٍخفضًيهِخصنظرخ ضٌّگنخ.خ ًتقيص تخآى.رْض ى.(.خؽييؽتگش1379 راللن،خشضٍنظ،خ)خ .5

(.فْضر صر،خهزنضن ،فضًيهِخصنظرخٍخرَؽِٖخ ضٌّگن)هَيلِٖخهَصررخٍىٖي خديًِخٍخهض پظخٍ فؾتِخ1381 ؽويٕيلن،خصىي،)خ  .2

 .فِخفْضر صرخ مفْيىخٍخ ص ئِخص ّبضرّيرخهَلَب(

  رتويٕن،خ ضٌّگنخ ؽتيىخ مفْيى.خ(.خًتينذخفضصؽنخهيز ًنخ ٍلَن خفٌزرخهؾينه1384 ؽويٕيلن،خصىي،)خخ  .8

(.رزضفييرنخ طخفضًيهِخصنظرخ ضٌّگنخرصخ نض ى،خهقيالتخگضرّويئنخؽيهيًزّنخ ضٌّگنخٍط صتخ1379 پبضر،خهحوزخٕلنخ،)خ .4

 .ٍخ صفيرخ ؽالهن

يوض خپِخفضًيهِخً،فضصؽنخ صطفْيرخرنٌنخ)رصخؽِخفٖزخ دال ،خٕقينزخٍخ حكيم(خ ًتقيلخني تِخ طخٍضنقخفضًيهِخّيرخرلَنظنًَنخخخ .1

فويصُخؽضنيلخ:خ  (00618740).فويصُخپٌتضلخ:خ(1379)ر ًقگيُخ لظّض ،خ--شينيىخًيهِ)پيصفٌيؽنخ صفز(خ.ديكخًَرَ ًيى

(080710). 

فضصؽنخص فَِخرٖيهلنخهَرَرخهييىخًييطخّيزيىخٍلبن،خرؽتضؽنخٍخٕزمخرؽتضؽنخفِخرفضنحيتخرلذَ ُخٍخآؽيبخششنضرخخ .6

 (.08136)فويصُخؽضنيلخ:خ ،( 00619392)ويصُخپٌتضلخ:خف.خ (1380)ر ًقگيُخ لظّض ،خخ. رتويٕن

صىيئنخ،خٕبز لٖلنخ،خرينگيُخرٍل خرصخفضًيهِخصنظرخ ضٌّگنخٍخ لظ هيتخفضًيهِخ رخآى،خهقيالتخگضرّويننخؽيهيًزّنخ  .7

  ضٌّگن،خٍط صتخ ضٌّگخٍخ صفيرخ ؽالهن.

 طص تخ ضٌّگخٍخ صفيرخ ؽالهن.ٍ(.خ صطؿخّيخٍخًگضؿخّيرخ نض ًييى.خ1381رفيضديًِخفَص رخ ضٌّگخٕوَهن،خ)خخ .8

--شينيىخًيهِ)پيصفٌيؽنخ صفز(خ.ص فَِخرٖيهالتخرصٍىخديًَ رُخص خفيخؽاله خصٍ ىخر ًـخآهَط ىخشينِخؽَمخرٍصُخص ٌّوينن .9

 (.080904)فويصُخؽضنيلخ:خ (00618935).خفويصُخپٌتضلخ:خ(1380)ر ًقگيُخرضفي خهٖلن،خ
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