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 ؿٛسای ا٘زٕٗ ٞبی ّٕٓی ایشاٖ

 1392آثبٖ  12ؿٕبسٜ 

 
 سٚیذادٞبی تمٛیٕی 

  
٘خؼتیٗ دٚسٜ ٞفتٝ وتبة اص ػٛی ٔؼئٛالٖ ِ٘بْ رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ دس حابِای     
ٌٔشح ؿذ وٝ پشداختٗ ثٝ أش وتبة ٚ وتبثخٛا٘ی دس وـٛس ٘ٝ تٟٙب ٟٔٓ ثّىٝ ٚارات    
ٔی ٕ٘ٛد. پیبْ ٔمبْ ِٔٔٓ سٞجشی ثشای افتتبح ٘خؼتیٗ دٚسٜ ٞافاتاٝ واتابة  خاٛد            

ثاب تاّاخای ثابیاذ           «٘ـبٖ اص إٞیت فٛق أِبدٜ وتبثخٛا٘ی داسد. ایـبٖ فشٔٛد٘اذ:      
آتشاف وٙیٓ وٝ سٚاد وتبة ٚ سٚحیٝ وتبثخٛا٘ی دس ٔیبٖ ّٔت ٓضیض ٔب وٝ خٛد یاىای   
اص ٔـّٔذاساٖ فشًٞٙ ٚ وتبة ٚ ٔٔشفت دس ًَٛ تبسیخ پغ اص ُٟٛس اػاالْ ثاٛدٜ       
اػت  ثؼی وٕتش اص آٖ چیضی اػت وٝ اص چٙیٗ ّٔتی ا٘تِبس ٔی سٚد. أایاذ داسیآ       
ٔؼئٛالٖ ٓضیض تشٚیذ  ٚ تؼٟیُ وتبة ٚ وتبثخٛا٘ی ثب فشا سػیذٖ ایٗ ٞفتٝ پاذیاذ     

  »آٚس٘ذ.

یىی اص ٞفتاٝ ٞابی     1372ٔؼئٛالٖ ٚلت ٚصاست فشًٞٙ ٚ اسؿبد اػالٔی دس ػبَ 
آثبٖ ٔابٜ     24دٚ ٔبٜ آثبٖ ٚ آرس سا ثٝ ٓٙٛاٖ ٞفتٝ وتبة ٔٔشفی وشد٘ذ. أؼبَ ٘یض   

٘بٍٔزاسی ایٗ سٚص  یىی اص    ٘بٍٔزاسی ؿذٜ اػت.  سٚص وتبة ٚ وتبثخٛا٘ی ثٝ ٓٙٛاٖ 
 ٞبی اسصؿٕٙذ ٚ ثبؿىٜٛ فشٍٞٙی دس تمٛیٓ اػت. ٘بٍٔزاسی
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 اص ا٘زٕٗ ٞب 
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 ٘ـب٘ی دثیش خب٘ٝ:

تٟشاٖ  خیبثبٖ ػیذ رٕبَ اِاذیاٗ    
  ثٔذ اص اثٗ 35اػذآثبدی  خیبثبٖ 

ػیٙب  وٛچٝ ٔیشٔامإاذ كابدلای         
 5پالن

 info@cisa.irپؼت اِىتشٚ٘یه: 
 021-88610209تّفٗ:  



 وؼت ٚ وبس ٚ تٛػٔٝ ارتٕبٓی  
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ٕٞاٛاسٜ ثاشاآ آٖ  ِاماِاٝ             اؿتیبلى اػت وٝ ٔشداٖ خذا
ؿٕبسآ        ٔى وٙٙذ ٚ ؿٟبدت  ؿبیؼتاٝ تاشیاٗ ٚػایّاٝ          

پیـٍبٜ اِٟى اػت. آسایؾ ثب دلّت أبْ حؼایاٗ     دس حوٛس
ثٝ خبًش ؿبیؼتاٝ تاشیاٗ       ٓلش ٓبؿٛسا ٘یض دس ّٓیٝ اِؼالْ

ٔاماواش اِاٟاى         دس حوٛسآ اػت وٝ یه أبْ ٔاى تاٛا٘اذ       
 .ثبؿذ داؿتٝ

ثـٛد. ثبیذ ػشاػش ایاٗ     »یب حؼیٗ«ّٕٔىت ثبیذ یىپبسچٝ 
   ٝ ای  ّٕٔىت دس ٓضای یه ٕٞچٛ أبٔی ثبؿذ ... ٚالٔٝ  ٚالٔ

ْ   «اػت واٝ ٘اق كامایا  ایاٗ اػات:                    اِاخاال اك                    رإایا
ٞاافاات آػاإاابٖ ثااش اٚ                              »ثااىاات اِؼاإااٛات اِؼااجااْ.        

 ٌاااشیاااٝ واااشد. ٔاااشدْ ثااابیاااذ ثااایاااذاس ؿاااٛ٘اااذ.                       
ایٗ دیٗ  ایٗ تٛحیذ ٚ ایٗ لاشآٖ فاماي ص٘اذٜ ثاٝ خاٖٛ                 
اٚػت. اٚػت وٝ ثب ایٗ لذْ ٚ ثب ایٗ ُٕٓ  وبسی وشد واٝ     
تب سٚص لیبٔت ایٗ دیٗ آػیت ٘جیٙاذ. اٚ پاشدٜ اص چاٟاشٜ              
لشآٖ ثشداؿت ٚ ایٕبٖ ٚ دیٗ خذا سا اٚ ص٘اذٜ واشد. چاشا         
یىلذ ٚ ثیؼت ٚ چٟبس ٞضاس پیبٔجش ٔخُ پشٚا٘ٝ دٚس لجشؽ 

ٌشد٘ذ؛ چٖٛ اٌش ٓبؿاٛسای اٚ ٘اجاٛد  آ٘اچاٝ ا٘اجایاب ٚ                    ٔی
 ٔشػّیٗ آٚسدٜ ثٛد٘ذ ثٝ ثبد فٙب سفتٝ ثٛد.

 

 

 

 ثخؾ اَٚ: 

 اؿبسٜ    

ٔتخللیٗ ّْٓٛ ٔذیشیت ٚ التلااابد  تٔبسیف ٔتافابٚتای      
 ٝ ی آوؼفاٛسد  وؼات ٚ        اص وؼت ٚ وبس داس٘ذ. دس ٚاطٜ ٘بٔ

فشٚؽ ٚ تزبست آٔذٜ اػت. دس ٚاطٜ      ٚ وبس ثٝ ٔٔٙی خشیذ
ٖ      ٘بٔٝ ٚ  ی الً٘ ٔٗ  وؼت ٚ وبس ثٝ فٔبِیت پاَٛ دس آٚسد

ٚ    تزبستی وٝ اص آٖ پَٛ حبكُ ؿٛد  ٌفتٝ ٔی  ؿٛد. وؼت 
وبس ثٕٔٙبی ٓبْ فشٚؽ یب ا٘تمبَ وابالٞاب ٚ خاذٔابت ثاشای            

تىشاس ٔٔبٔالت  اٍ٘یاضٜ ػاٛد       وؼت اسصؽ  ٔٔبّٔٝ وبالٞب 
) ٟٕٔتشیٗ ٚ لذستٕٙذ تشیٗ ٔماشن،  فأابِایات تاٛاْ ثاب                

      ٓـك سا افؼب٘ٝ وشدی یب حؼیٗ
 ٓمُ سا دیٛا٘ٝ وشدی یب حؼیٗ                            
   دس سٜ ٔٔجٛد ثی ٕٞتبی خٛیؾ  
 ّٕٞاتی ٔشدا٘ٝ وشدی یب حؼیٗ                              
       تب لیبٔت دس دَ اُٞ ٚال   
 ٔٙضَ ٚ وبؿب٘ٝ وشدی یب حؼیٗ                              
    ٌشد ؿْٕ ثی صٚاَ خٛیـتٗ   

 ٓبِٕی پشٚا٘ٝ وشدی یب حؼیٗ..                                

ُٟش ٓبؿٛسا  أبْ حؼیٗ ّٓیٝ اِؼالْ ثٝ ٓـك ٔٔجٛد ثب آٖ  
دلت ِ٘بفت ٔى وٙذ  ِجبع ٞبیؾ سا ٔى پٛؿذ ٚ ٌٔٔش                  

ٚ   ٔی ٕ٘بیذ ٚ ٕ٘بص ٔی ٌضاسد  دس     اٚد دِذادٌی   دس اٚد خٖٛ 
      ٚ ٟ٘بیت اص دػت دادٖ ٕٞٝ ٓضیضا٘ؾ                 دس ثٝ حك 

ٗ  دس ٚ خٛدؽ  ثٝ رًٙ ثب دؿٕٗ  ٞش دلبیمی          آػتب٘ٝ سفت
وٝ ٔى ٌزؿت ٚ ؿٟذا ٞٓ ثش ٞٓ ا٘جبؿتٝ ٔى ؿذ٘ذ  چٟشٜ 

ٌٍّٖٛ تش ٚ ثشافشٚختٝ تش ٚ لّجؾ ثیـتش ثٝ تپؾ                            اٚ
         ٝ حوٛس  ا٘ذن اػت؛ چٝ       ٔى آٔذ  وٝ ٔى دا٘ؼت فبكّ

 حوٛس دس ٔموش اِٟی ٞؼت.»ؿٟبدت«

ٔموش پاشٚسدٌابس  آسصٚآ ػاشؿابس اص            دس حوٛس ؿبیؼتٝ

 ٌفتبسی دسثبسٜ ٓبؿٛسا 
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ٞبی اػبػی ؿذٜ اػت ٚ ایاٗ     ثبصاس أشٚصٜ دچبس دٌشٌٛ٘ی
ٞب ٔٛرت ٌشدیذٜ وٝ ٌٔٙك ثابصاس چاٙابٖ ؿایاٜٛ             دٌشٌٛ٘ی
ا٘ذیـیذٖ دسثبسٜ ٟ٘بدٞبی ارتٕبٓی ٚ ثاٝ     ای ثشای ٌؼتشدٜ
ثٝ دػات دٞاذ واٝ دس ٔاٛسد                تش دسثبسٜ ا٘ؼبٖ  ًٛس وّی

ٔؼب ُ ٔتفبٚتی چٖٛ ص٘ذٌی ؿغّی افشاد  دػاتاشػای ثاٝ       
 تٛاٖ اص ٞبی خلٛكی ٞٓ ٔی خذٔبت ٕٓٛٔی ٚ حتی فٔبِیت

ٜ     ٔفبٞیٕی چٖٛ سلبثت  ػشٔبیٝ ٔاٙاذی ٚ           ٌزاسی   فابیاذ
ثبصاس تٟٙب ٔمُ دادٚػتذ ٚ خاشیاذ ٚ           ا٘تخبة ثٟشٜ رؼت. 

فشٚؽ ٘یؼت.  دس ٚالْ تمااااَٛ ثاابصاس؛  تمَٛ دس سٚاثاي     
َ         ارتٕاابٓی  فشٍٞٙی ٚ التلاااابدی ربٔٔٝ  اػت. ثاٝ لاٛ

ٞبی ٔاشثاٛى      ایذٜ ثبصاس اص حذ ٔذَ «  »اػّیتشٚتٛ٘ىیغ«
سٚد ٚ ثاب         ثٝ ٕٞبًٞٙ ػبصی أٛس التلاااابدی فشاتاش ٔای    

تشی دس ثبة تٙاِایآ اراتإابٓای ٚ واٙاؾ                 اكَٛ ٌؼتشدٜ
ربٔٔٝ ؿٙبػبٖ والػیه  ثٝ  »وٙذ.  ارتٕبٓی استجبى پیذا ٔی

اػّیتشٚتٛ٘ىیغ ٔٛسد ٌٔبِٔٝ لاشاسدادٜ   خلٛف آ٘ب٘ی وٝ
         ٝ خاٛد    ا٘ذ )ٔبوغ ٚثش  دٚسویٓ  پبسػٛ٘ض ، ٔٔاتاماذ٘اذ وا

ربٔٔٝ ٚ حتی ثبصاس ٘یبصٔٙذ اسصؽ ٞب ٚ تٟٔذات اراتإابٓای     
ا٘ذ؛ اسصؽ ٞب ٚ تٟٔذاتی وٝ غیش اص ٔمبػجٝ ٔٙبفْ ؿخلی 
افشاد  حتی دس ٞیبت رٕٔی آٖ  ثبؿذ. ثبیذ ٌافات واٝ اص           
دیذٌبٜ ِ٘شیٝ ارتٕبٓی والػیه  فشدی وٝ اص ٔیبٖ ػشٔبیٝ 
داسی ٔذسٖ ٚ ٓمبیذ ٞٛاداساٖ ِیجشاِؾ   ػش ثاشآٚسد ثاٝ       

ربٔأاٝ ؿاٙابػابٖ          آتجبسی فشد حمیمی ثٝ ؿٕبس ٕ٘ی آٔذ. 
ثبصاس سا یه ٟ٘بد ارتٕبٓی ٔی دا٘ٙذ ٚ ٔٙابػاجابت ثابصاس سا         
حّمٝ ای اص ص٘زیشٜ ًٛال٘ی        وٙؾ ٞبی ارتٕبٓی لّٕذاد 

 ٔی وٙٙذ.

  (social business،وؼت ٚ وبس ارتٕبٓی

وؼت ٚ وبس ارتٕبٓی ّ٘ٛ رذیذی اص وبپیتبِیؼآ اسصیابثای      
ؿذٜ وٝ دس خذٔت هشٚسی تشیٗ ٘یبصٞبی ثـش لشٖ ثیؼت 
ٚ یىٓ لشاس ٌشفتٝ اػت. ثشخی اص ػبصٔبٖ ٞب ٔب٘ٙذ ٔاشواض      

دػات ثاٝ تاشٚیاذ ایاٗ ٘اّٛ               یٛ٘غ دس ثٍٙالدؽ فٔبال٘ٝ 
 ثیضیٙغ صدٜ ا٘ذ. ٔمٕذ یٛ٘غ ثش٘ذٜ ربیضٜ ٘ٛثُ ادثایابت     
تمت ٓٙٛاٖ آیٙذٜ وبپیتبِیؼٓ ٚ ػبخت وؼات ٚ وابسٞابی        
ارتٕبٓی ایٗ اكٌالح سا ٚاسد ٔجبحج لشٖ ثیؼات ٚ یاىآ        

 وشدٜ اػت. 

 سیؼه اػت. 

ثٝ صثبٖ ػبدٜ  وؼت ٚ وبس ٓجابست اػات اص حابِاتای اص                
ٞابیای اػات واٝ            ٔـغِٛیت ٚ ثٝ ًٛس ٓبْ  ؿبُٔ فٔبِیات 

تِٛیذ ٚ خشیذ وبالٞب ٚ خذٔبت ثب ٞذف فشٚؽ آٟ٘اب سا ثاٝ       
ٌیشد ٚ ثٝ ٔٔٙبی  ػبدٜ تش ایٗ  ِٔٙٛس وؼت ػٛد  دس ثش ٔی

 فٔبِیت ٞب دس ثاااااابصاس كٛست ٔی ٌیش٘ذ. 

ثبصاس اص ِ٘ش ّٕٓی ٔماُ تزْٕ ٓذٜ ای اص ٔلشف وٙٙاذٌابٖ   
اػت وٝ داسای ٘یبصٞبی ٔـتشن ثٛدٜ ٚ اص ٚػیّٝ ٔجابداِاٝ    
یب پَٛ ٔـتشوی دس داد ٚ ػتذٞبی خٛد اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ. 
دس ایٗ فشایٙذ ٔلشف وٙٙذٌبٖ ٔبیُ ثٝ سفْ ٘یبصٞبی خاٛد  
ٞؼتٙذ. ثذیٗ تشتیت اٌش ٓٙلش ٘یبص ٔـتشن یب تٕبیُ ثاٝ     
سفْ ٘یبص ٚرٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ  ٕٓالً ثبصاسی ؿىُ ٘اخاٛاٞاذ      
ٌشفت. ثشای تـىیُ ٞش ثبصاس ثبیذ چٟبس ٓبٔاُ صیاش ٚراٛد        
داؿتٝ ثبؿذ: ٔلشف وٙٙذٜ یب تمبهبوٙٙذٜ  ٘یبص یب احتیابد    

  ٓشهٝ وٙٙذٜ یب تِٛیذوٙٙذٜ. ثبصاس ثٝ ٔفٟاْٛ   لذست خشیذ
سایذ خٛد ٔمُ تاللی ٓشهٝ ٚ تمبهب اػت.   ثای تاشدیاذ           
ٔبٞیت ثبصاس  ّ٘ٛ وبالٞب ٚ چٍٍٛ٘ی ٔجبدِٝ آٟ٘ب دس ثبصاسٞبی 
أشٚص ٘ؼجت ثٝ ثبصاسٞبی ػٝ دٞٝ لجُ تفبٚت وشدٜ اػت 
ثٝ ٓجبست دیٍش دادٚػتذ دس ثبصاسٞبی رذیذ ثب تاٛراٝ ثاٝ        
اثضاسٞب ٚ فٙبٚسی ٞبی رذیذ اًالٓبتی  سٚ٘ذ وؼات ٚ وابس       
تزبسی سا ثشای ٔزشیبٖ تزبست دس ػٌ  خشد ٚ والٖ تغییاااش   
دادٜ اػت صیشا ٔیبٖ ّ٘ٛ ػّیمٝ ٔلشف وٙٙذٌبٖ ػٙتی ٚ   
ٔلشف وٙٙذٌبٖ دٞٝ اخیش تٕبیض چـٍٕیشی ایازابد ؿاذٜ        

  اػت.

ثٌٛس وّی ٞش ؿجىٝ ای وٝ خشیذ ٚ فشٚؽ وبالٞب ٚ خذٔابت  
دس آٖ ا٘زبْ پزیشد ثبصاس ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد. ثبصاس ٘جبیذ ِضٚٔبً  
ٚرٛد ٔبدی داؿتٝ ٚ فوبی ٔـخلی سا دس ثش ٌشفتٝ ثبؿذ. 
دس اغّت سؿتٝ ٞبی التلابد ٓلاش حابهاش ثابصاس ٘اماؾ                
اػبػی داسد  صیشا دس التلبد ثبصاس آصاد تخلیق ٔٙبثْ اص 

 ًشیك ثبصاس ا٘زبْ ٔی ٌیشد. 

       ٜ  دس التلبد ػٙتی ایشاٖ ثبصاس ٕٔٔٛالً ٔىب٘ی ٔؼاماف ثاٛد

ٔختّف دس ساػتٝ ٞبی خبف خٛد ثاٝ      كٙف ٞبی  وٝ دس آٖ
 ٚ ػتذ اؿتغبَ داؿتٝ ا٘ذ. داد

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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ساٞبی رذیذ ثشای ثیض٘یغ سا ٔای آفاشیاٙاٙاذ. ایاٗ أاش                 
ػبختبسٞبی ػبصٔب٘ی ٚ ٞاشْ ٞابی لاذست سا ثاٝ ػاٛی                    
ٔٛفمیت ٔؼتٕش دس ثیضیٙغ سٕٖٞٙٛ ػبختٝ تاب ٞاٛیاتای         
لبثُ لجَٛ تش ٚ پزیش٘ذٜ تش ثشای ػٟبٔذاساٖ ایزبد وٙذ تاب  

 ثٝ ٘یبصٞبی ٔشارْ پبػخ ٔٙبػت دٞٙذ. 

ٔذیشاٖ دس تممیمی آالْ وشدٜ ا٘ذ وٝ ثب چٟبسچاٛثای لاٛی      
ثشای حٕبیت اص ٘یبصٞبی ٔـتشیبٖ ٚ خذٔبت آ٘الیٗ ٕٓٛٔی؛ 

اص اثضاسٞبی ؿجىٝ ٞبی اراتإابٓای ثاٝ خاٛثای اػاتافابدٜ                         
 ٔی وٙٙذ.

وؼت ٚ وبس ارتٕبٓی  یه ّ٘ٛ وؼت ٚ وابس اػات. ایاٗ              
وبسٞبی ػٙتی ثاب ػاٛدآٚسی ثابال            ٔفْٟٛ اص دیٍش وؼت ٚ

 ٞابی خلاٛكای        )وؼت ٚ وبسٞبیی وٝ ٕٓالً تٕبٔی ؿاشوات   

دٞاذ، یاب یاه ػابصٔابٖ                أشٚص سا دس د٘یاب تاٛهایا  ٔای         
ای ٚ اٞاذاٞابی      ٞبی خیشیٝ وٕه  غیشا٘تفبٓی )وٝ ٔجتٙی ثش 

 ثـشدٚػتب٘ٝ اػت، رذاػت.

دیاٍاش اكاٌاالحابت سایاذ لابثاُ                 وؼت ٚ وبس ارتٕبٓی اص 
 »ارتٕبٓی وبسآفشیٙی«  »ثٍٙبٜ ارتٕبٓی«اػتفبدٜ  ٕٞچٖٛ 

  وااٝ دس                           »وؼاات ٚ واابس ٔؼااإَ ٚ ٔاأااتااجااش                  «یااب    
ػااٛد ثاابال سا                              ٞاابی ثااب       ٔاازاإااّٛ ا٘ااٛاّ ؿااشواات           

 .وااٙااذ واابٔاااًل رااذا ٚ ٔااتاإاابیااض اػاات                 تااٛكاایااف ٔاای   

وؼت ٚ وبس ارتٕبٓی اص د٘یبی ػٛدرٛیی فابكاّاٝ صیابدی         
 ٝ ٝ        داسد. ٞذف آٖ حُ یه ٔؼأِ وابسٌایاشی       ارتٕبٓی ثاب ثا

ٚ     سٚؽ  ٞبی وؼت ٚ وبس اػت. تِٛیذ ٚ فشٚؽ ٔملاٛالت 

ٌیشد. ثشای ٔخبَ ٌشأیٗ ا دا٘ٗ  ٔؼأِٝ  خذٔبت سا دس ثش ٔی
ػٛءتغزیٝ  سا اص ًشیك فشٚؽ ٘ٛٓی ٔبػت حُ ٔی وٙذ وٝ 

ؿذٜ ٚ لیٕت ٔٙبػجی داسد. یىی اص  ٞب غٙی ثب ا٘ٛاّ ٚیتبٔیٗ
ٌشأیٗ ٔـىُ آة آؿبٔیذ٘ای آِاٛدٜ     ؿشوتٟبی ٚاثؼتٝ ثٝ 

ثٝ آسػٙیه سا ثب فشٚؽ آة خبِق ثب لیٕت ٔٙبػات ٚ دس      
وٙذ. ؿشوت دیٍشی ثب تِٛیذ   تٛاٖ خشیذ افشاد فمیش حُ ٔی

ٞبی لبثاُ ا٘اتامابَ اص          ثٙذ اص ثشٚص ثیٕبسی ٚ ثبصاسیبثی پـٝ
َ  ًشیك پـٝ رٌّٛیشی ٔی ٞابی دیاٍاش.         وٙذ ٚ ثؼیبسی ٔخاب

ثشداسی ٞؼاتاٙاذ ٚ         ثشخی اص وؼت ٚ وبسٞب دس ٔشحّٝ ثٟشٜ
 .ثشخی دیٍش دس دػت ػبختٙذ

اص دیذ ٚی یه ثیضیٙغ یب وؼت ٚ وبس اراتإابٓای ؿابٔاُ         
ثذٖٚ هشس ٚ ثذٖٚ ػٛد ػٟبْ اػات واٝ اٞاذاف        وٕپب٘ی 

ارتٕبٓی دس آٖ ٔجتٙی ثش ٘یبصٞبی سٚص ٚ تِٙیٓ ثبصاس تجییٗ 
ؿذٜ اػت ٚ اِٚٛیتٟبی ٔبِی دس آٖ وإاش٘اً تاش اػات ٚ            

 ثیـتش اٞذاف ٔتٔبِی ثشای آٖ دس ِ٘ش ٌشفتٝ ٔی ؿٛد.

ایٗ ٔٛهّٛ رذای اص ػبصٔبٖ ٞبی غیش ا٘تفبٓی اػات واٝ       
 دس رٛأْ ػشٔبیٝ داسی لجال تٔشیف ٚ تجییٗ ؿذٜ اػت.

ایٗ ّ٘ٛ تٔبسیف دس ٔٛسد وؼت ٚ وابسٞابی اراتإابٓای یاب            
ػٛؿبَ ثایاضیاٙاغ تاىابٔاُ یابفاتاٝ واٝ ٔای تاٛاٖ دس                          
ایٙفٌٛشافیه صیش ثٝ تٛػٔاٝ ٔأاٙابیای ٚ ٓإاّایابتای آٖ                   
پشداخت. ثشای آؿٙبیی ثب تىبُٔ وؼت ٚ وبس ارتإابٓای یاب        

ػااٛؿاابَ ٔااذیااب                         اكااٌااالح    ػااٛؿاابَ ثاایااضیااٙااغ ثاابیااذ      
(social media  سا تٛهی  داد وٝ دس سٚ٘ذ تىبّٔی  ٘مؾ ،

ثٝ ػضایی داؿتٝ اػت. ایٙزب ٔذیب دس ایٙتش٘ت ٚ اثضاسٞبی  
٘ٛیٗ استجبًی ثش اػبع ػبیتٟبی  ؿجىٝ ٞابی اراتإابٓای          

 ٘مؾ ٚ ُٟٛس ٔی یبثٙذ.

اص ػااٛی دیااٍااش ثاابیااذ ٚاطٜ ػااٛؿاابَ ا٘ااتااشپااشایااض                                             
(socialenterprise     .سا ٘یض دس ٕٞیٗ ساػتب تٛهیا  داد ،

ٞش ّ٘ٛ تزبست ٌؼتشدٜ ثب اػتفبدٜ اص ػبصٔبٖ ٞب ٚ ؿجاىاٝ   
ٞبی ثضسي ارتٕبٓی سا ٔی تٛاٖ دس صیش ٔزٕٛٓاٝ ػاٛؿابَ      

 ا٘تشپشایض ٔٔٙب ٕ٘ٛد.

)ا٘تشپشایض ٚاحذٞبی ثضسي تزبسی دس ػٌ  ثیٗ إِّاّای ثاب       
ؿٔت ٔختّف فیضیىی ٚ ٔزبصی اػات واٝ ثاب تإاشواض ثاش                
اثضاسٞبی ػخت افضاسی ٚ ٘شْ افضاسی ٔجتٙی ثش ایٙاتاش٘ات    

 ثیـتش اص یه وـٛس دسآٔذصایی ػبال٘ٝ داس٘ذ،

ثٙبثشایٗ اثضاسٞبی ؿجىٝ ٞبی ارتٕبٓی دس خذٔت وؼت ٚ   
وبس ارتٕبٓی لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ تب ثٝ فبوتٛسٞبیی ٔب٘ٙذ غّاجاٝ   

دػتشػی ثٝ فٙأٚسی  ٔمیي صیؼات ػابِآ تاش ٚ             ثش فمش  
آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ثٟتش؛ ػشیٔتش دػت یبثٙذ. ػبصٔبٖ ٞاب    
اثضاسٞبی ارتٕبٓی سا ثشای إٓابَ ٘افاٛر دسٖٚ ػاٛؿابَ            
ثیضیٙغ ٞب یب وؼت ٚ وبسٞبی ارتٕبٓی ثىبس ٔی ٌیش٘ذ تب ثب 
ایزبد رٛأْ ٚ سٚاثي رذیذ ثب ػٟبٔذاساٖ داخّی ٚ خابسرای   
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ثشٌضاسی ػخٙشا٘ی ٘مؾ ا٘زٕٗ ٞبی ّٕٓی ٚ 
ٔؼئِٛیت آٟ٘ب دس ؿشایي وٙٛ٘ی تٛػي آلبی دوتش سهب 

 ٔٙلٛسی

ؿٛسای ا٘زٕٗ ٞبی ّٕٓی ایشاٖ ثٝ ِٔٙٛس تٛػٔٝ فٔابِایات    
ٞبی ّٕٓی ٚ ٘مؾ آفشیٙی  دس فاشآیاٙاذ چاشخاٝ دا٘اؾ ٚ             
فٙبٚسی ٚ اسا ٝ خذٔبت ٔشثًٛٝ ثشای ربٔٔٝ ّٕٓی ثٝ ٚیاظٜ    
ا٘زٕٗ ٞبی ٔٛرٛد ٚ حوٛسی ٔٛحش دس ػابخاتابس تلإایآ           
ػبصیٟبی دِٚت ٚ ٔزّغ ٚ ثخؾ خلٛكی ثٝ ٓٙٛاٖ وبٖ٘ٛ 
ٞبی فىش ٚ ا٘ذیـٝ ٚ تؼاٟایاُ دس أاش ٔـابسوات ثاشای                
ٔؼئٛالٖ والٖ ِ٘بْ  ػّؼّٝ ػخٙشا٘ی ٞبی ّٕٓی وٝ تٛػي 
٘خجٍبٖ  اػبتیذ دا٘ـٍبٞی ٚ كاٙابیاْ ایاشاد ٔای ؿاٛد                

 ثشٌضاس ٔی وٙذ. 

٘مؾ ا٘زٕٗ ٞابی ٓاّإای ٚ         «ػخٙشا٘ی ّٕٓی تمت ٓٙٛاٖ 
رٙبة آلبی دواتاش       تٛػي  »ٔؼئِٛیت آٟ٘ب دس ؿشایي وٙٛ٘ی

سهب ٔٙلٛسی ٓوٛ ٞیئت ٔٛػغ ا٘زٕٗ فیضیه ایاشاٖ ٚ    
دٚؿاٙاجاٝ ٔاٛس          اػتبد دا٘ـٍبٜ كٙٔتی ؿاشیاف دس سٚص      

ارتإابٓابت      دس ػب17/30ِٗاِی  16ػبٓت  92/07/22
ٚصاست كٙٔت  ٔٔذٖ ٚ تزبست ٚ ثب حوٛس  آوبء ٔاماتاشْ      
ٞیبت ٔذیشٜ ا٘زٕٗ ٞبی ّٕٓی ٚ اػبتیذ دا٘ـٍبٞی ثشٌضاس 

 ٕ٘ٛد.

 ا٘ٛاّ وؼت ٚ وبس ارتٕبٓی

دٚ ّ٘ٛ وؼت ٚ وبس ارتٕبٓی ٚراٛد داسد. یاىای اص آ٘اٟاب                 
ػٛد اػت وٝ ثاٝ حاُ ٔؼاأِاٝ          هشس  ثذٖٚ ٞبی ثی ؿشوت

ٝ    ٚ ٔبِىیت آٖ سا  ارتٕبٓی اختلبف یبفتٝ داسا٘ای     ػشٔابیا
ثشٟٓذٜ داس٘ذ وٝ ٕٞٝ ػٛدٞب دس رٟت ٌؼتشؽ ٚ ثاٟاجاٛد    

َ   وؼت ٚ ٞبی ٌفتٝ ؿذٜ دس ػاٌاشٞابی     وبسؿبٖ اػت. ٔخب
ٚ     ثاابال دس ایااٗ ٌااشٜٚ راابی ٔاای            وؼاات ٚ واابس                          ٌاایااش٘ااذ 

 .ؿاااٛ٘اااذ    اراااتااإااابٓااای ٘اااّٛ یاااه ٘ااابٔااایاااذٜ ٔااای              

ِْ وؼت ٚ وبسٞبی ارتٕبٓی یاه ؿاشوات ػاٛدآٚس          ّ٘ٛ دٚ
ای  فمیش ثشٟٓذٜ داس٘ذ؛ ٌٛ٘ٝ  اػت وٝ ٔبِىیت آٖ سا افشاد

ارتٕبٓای    وٝ ٔؼتمیٕبً یب اص ًشیك یه تشاػت ثٝ یه دِیُ
ؿذٜ اختلبف یبفتٝ اػت وٝ وؼت ٚ وابس   اص پیؾ تٔشیف

ؿٛ٘ذ؛ صیشا ػٛدٞبیی وٝ ثاٝ     ٘بٔیذٜ ٔی  ارتٕبٓی ّ٘ٛ دْٚ
وٕه وشدٜ ٚ وؼت  ؿٛد ثٝ وبٞؾ فمش افشاد فمیش آٌب ٔی

 .وٙذ ٚ وبس  یه ٔؼأِٝ ارتٕبٓی سا حُ ٔی

ثشخالف یه ػبصٔبٖ غیشا٘تفبٓی  یه وؼت ٚ وبس ارتٕبٓای  
داسد. ٌاشچاٝ دس وؼات ٚ وابس                ٌزاس ٚ ٔبِه چٙذ ػشٔبیٝ

ػاٛد     ٌزاساٖ ٚ ٔبِىبٖ ٔٙفٔات   ارتٕبٓی ّ٘ٛ اَٚ ػشٔبیٝ
ٝ  یب ٞیچ ّ٘ٛ ػٛد ٔبِی وؼت ٕ٘ی ٌازاساٖ دس     وٙٙذ. ػشٔبی

تٛا٘ٙذ ٔیضاٖ ػشٔبیٝ اِٚیاٝ خاٛد      ارتٕبٓی ٔی  وؼت ٚ وبس
ثابصٌاشدا٘اٙاذ. ایاٗ صٔابٖ              سا دس ثیؾ اص یه دٚسٜ صٔب٘ای 

ثؼایابس     تٛا٘ذ دٚسٜ وٛتبٜ یه یب دٚػبِٝ  یب دٚسٜ صٔب٘ای  ٔی
ػبِٝ یب ثیـتش ثبؿذ. أب دس كٛست ٞاشٌاٛ٘اٝ        ًٛال٘ی پٙزبٜ
ٌزاساٖ  وؼت ٚ وبس  ٔیضاٖ پَٛ اِٚیٝ ػشٔبیٝ  افضایؾ دس

 .دیاااٍاااش وؼااات ٚ وااابس اراااتااإااابٓااای ٘ااایاااؼااات                    

سٚد. دس       ایٗ أش حتی ثشای تِٙیٓ تٛسْ ٘یاض ثاٝ وابس ٔای          
دالس  یه دالس اػت. اٌش دس یاه     وؼت ٚ وبس ارتٕبٓی  یه

وٙیذ  ٞاضاس    ٌزاسی وؼت ٚ وبس ارتٕبٓی ٞضاس دالس ػشٔبیٝ
 .ٌشدا٘یذ؛ ٘ٝ یه پٙی ثیـتش دالس سا ثش ٔی

 س یغ ؿٛسا -ػیذاثٛاِفوُ ثٟشٜ داس

 ػخٙشا٘ی ّٕٓی 
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تلٕیٓ ثش ایٗ ؿذ وٝ اػبتیذ دا٘ـٍبٜ تممیك ٞٓ واٙاٙاذ      
یٔٙی ٓالٜٚ ثش ٘ٛؿتٗ رضٜٚ  وتبة ٞٓ تشرٕٝ وٙٙذ ٚ دیٍاش  

اػتبد تبسیخ دسع رغشافیب ٘ذٞذ. چاشا تامامایاك سا ایاٗ                   
ٔی دا٘ؼتٙذ وٝ اػتبد تبسیخ دسع رغشافیب ٘ذٞذ؟ دس ایٗ 
دٚساٖ فمذاٖ تفىش ٚرٛد داؿتٝ ٚ ِٟٔش ایٗ فمذاٖ تفىاش  
وزبػت؟ ٔزتٟذی دس خبًشاتؾ ٘ٛؿتٝ ثٛد وٝ ؿبٜ ثاٝ اٚ      

دا٘ـٍبٜ ثؼیبس ثضسٌای اص ِامابٍ ٓاّإای ٚ               ٌٛیذ یه ٔی 
كٙٔتی دس تٟشاٖ تـىیُ ثذٞیذ ٚ دا٘ـٍبٜ تٟاشاٖ سا اص      
خٛاة ثی ٞٛؿی ثیذاس وٙیذ. ٔب فىش ٘ىشدیٓ وٝ چاٝ ثابیاذ      
تبػیغ ثىٙیٓ ٚ ایٗ ٘یبص فٛسی ٚ فی اِجذاٞٝ ثٛد وٝ ثبیذ 
وبسی ثىٙیٓ ٚ دا٘ـٍبٜ تبػیغ ثىٙیٓ. دس ٔٛسد تابػایاغ     
ا٘زٕٗ ٞب ٞٓ ّٓیشغٓ ٘یبص أشٚصی رٛأْ ٔب فىش ٘اىاشدیآ    
وٝ چشا ثبیذ ا٘زٕٗ تبػیغ وٙیٓ؟ ٚ ایٗ ٘ـبٖ ٔی دٞذ ٔاب  
ِٔبٞش آٖ چیضی وٝ ٔذس٘یت ثٛدٜ ٚ یه ثخـی ّٓٓ ثاٛدٜ     
ٌشفتیٓ ٚ خٛاػتیٓ آٖ سا وپی وٙیٓ. ٔب ٟ٘بدٞبی آٔٛصؿای    
پظٚٞـی ٚ ّٕٓی ٔبٖ سا پذیذ ٘یبٚسدیٓ  ٔب پاذیاذآٚس٘اذٜ      

 ایٗ ٔفبٞیٓ ٚ ٟ٘بدٞبی ٔجتٙی ثشایٗ ٔفبٞیٓ ٘جٛدیٓ.

ثشای ایٙىٝ ٔفٟٛٔی ثٝ ٚرٛد آیذ ٚ ػبختبس رٞاٙای افاشاد        
ٓٛم ؿٛد ثبیذ خیّی اتفبق ٞب ثیبفتاذ. دس سٚا٘ـاٙابػای          

وٝ یه اػاتابد ٓاّاْٛ          Kanizsaِ٘شیٝ اػت ثٝ ٘بْ ٔخّج 
 تشثیتی دس دا٘ـٍبٜ تشیؼیت ایتبِیب آٖ سا ثیبٖ وشد. 

 

 
 
 
 
 
 

ًجك ایٗ ِ٘شیٝ د٘یبی ٘ٛیٗ ثؼیبس پیچیذٜ اػت. اثضاسٞبی  
ا٘ذ. ٔب وٕی ثاب    ٔلّٙٛ ٚ اثضاسٞبی رٞٙی آٖ ٞش دٚ پیچیذٜ
ایٓ أب اص دسن  پیچیذٌی اثضاسٞبی ٔلّٙٛ ٘ٛیٗ آؿٙب ؿذٜ

پیچیذٌی اثضاس ٔفٟٛٔی تفىش ٘ٛیٗ رٟبٖ كٙأاتای ثؼایابس        
دٚستش ٞؼتیٓ. ثٙبثشایٗ ا٘ؼبٖ ٞب ٔاجاتاٙای ثاش ػابخاتابس                      

ٌضیذٜ ای اص ػاخاٙاشا٘ای دواتاشٔاٙالاٛسی سا دس ریاُ                                      
 ٔی خٛا٘یذ:

ایـبٖ دس اثتذا ثیبٖ داؿتٙذ وٝ ا٘زٕٗ ثٝ چٝ ٔٔٙبػات ٚ    
ػبَ ا٘زإاٗ داسی ٚ ثاب           70چٝ ٔؼئِٛیتی داسد ٚ ثٔذ اص 

ا٘زٕٗ داسیٓ چشا ٞٙٛص ایٙمذس ٔـىُ داسیآ؟   310ایٙىٝ 
ثٝ ِ٘ش ایـبٖ دس حبَ حبهش وـٛس دس حبَ ٌزاس ٞؼت  ٚ     

حبِت چیضٞبی صیبدی دس حبَ ٓٛم ؿذٖ ٚ یاب دس      دس ایٗ 
حبِت پبیذاسی اػت. ثٝ ٓٙٛاٖ ٔخبَ اكَٛ اخااللای چاٙاذ        
ٞضاسػبِٝ ٔب حبوٓ اػت ٚ دس ٓیٗ حابَ ثأاوای ٞابیاؾ             
ٓٛم ٔی ؿٛد ٚ چیض دیٍشی ربیؾ سا ٔی ٌایاشد. سفاتابس          
ٞبی ٔب ػٙتی اػت ٚ دس ٓیٗ حبَ سفتبسٞبی رذیاذی ٞآ     
دیذٜ ٔی ؿٛد. اكالً چیض ثذی ٘یؼت اٌش دسن وٙیٓ وٝ دس  
حبَ ٌزاس ٞؼتیٓ ٚ ثبیذ ٔشالت ثبؿیٓ وٝ دس ا٘تٟب ثٝ چیض 

ٔی ٌٛیٙذ ایشاٖ دس یه سؿتٝ ّٕٓی ستجاٝ   ٌّٔٛثی ثشػیٓ. 
سا دس د٘یب داسد  ِٚی دس  دا٘ـٍبٜ ٔی ثیٙیٓ وٝ چمذس ٔاب   9

ٓمت ٞؼتیٓ. ٔجتذیبت ّٓٓ سا لجَٛ داسیآ ِٚای ثاٝ آٖ           
ُٕٓ ٕ٘یىٙیٓ. ایٗ دٚ ثب ٞٓ ػبصٌبس ٘یؼت ٚ ٔاب چاٖٛ دس        
حبِت ٌزاس ٞؼتیٓ ثبیذ دسن وٙیٓ وٝ ٔب دس ایٗ چٙذ ٞضاس 
ػبَ دس چٝ ٔشحّٝ ایی ٞؼتیٓ. االٖ ٞٓ ٔتبػفب٘ٝ یىی اص    
ِٔبٞش سٚیذادٞبی ٔذسٖ سا ٔی ٌیشیٓ ٚ خیبَ ٔای واٙایآ       

 چٖٛ ٔب ایٗ سا ٘ذاسیٓ ٓمت افتبدٜ ایٓ.

ٚی ثیبٖ داؿت ٓیؼی كاذیاك دس واتابة یابدٌابس ٓإاش                         
ٔی ٘ٛیؼذ وٝ ٔتفىشاٖ ٔب دا٘ـٍبٜ تاٟاشاٖ سا تابػایاغ            
وشد٘ذ ِٚی دس ٔٛسد پظٚٞؾ چٝ فىشی داؿتٙذ؟ ثٙبثشایاٗ  
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 ٔی ؿٛد.

ا٘زٕٗ ّٕٓی یه رٛس ٕ٘بیٙذٜ ارتٕبّ ّٕٓی اػات. ٚلاتای          
ٔی ٌٛییٓ ا٘زٕٗ سیختٝ ٌشی  ایٗ ثبیذ یه رٛس ٕ٘بیٙاذٌای   
ارتٕبّ ّٕٓی سیختٝ ٌشاٖ سا ٘ـابٖ دٞاذ. آیاب دس ایاشاٖ              
ارتٕبّ ّٕٓی ثٝ ٚرٛد آٔذٜ اػت یب ٘ٝ؟ ٔب دس ایشاٖ ربٔٔٝ 
دا٘ـٍبٞی داسیٓ  ربٔٔٝ ّٕٓی داسیٓ ِٚی ارتٕابّ ٓاّإای       
٘ذاسیٓ. آلبی دوتش خؼشٚ خبٚس)ربٔٔٝ ؿٙبع فاشا٘ؼاٛی،       
وٝ ثٝ ایشاٖ آٔذ٘ذ ٚ ػٝ ػبَ وبس تممیمبتی ا٘زبْ داد٘ذ ٚ 
ٌفتٙذ دس ایشاٖ ٞٙٛص ارتٕبّ ّٕٓی ثٝ ٚرٛد ٘یبٔذٜ اػت ٚ 
دس ثٔوی اص سؿتٝ ٞب دس ؿشف ثٝ ٚرٛد آٔذٖ اػت. اٌاش     
یه ٟ٘بد ػیبػی ثٍٛیذ وٝ ؿٕب یاه فایاضیاىاذاٖ خاٛثای            
ٞؼتیذ ثبیذ خزبِت ثىـیٓ  ثبیذ یه ا٘زٕٗ ّٕٓای ثاٝ ٔاب        
ثٍٛییذ وٝ فیضیىذاٖ خٛثی ٞؼتیذ ٚ ایٗ خاٛد ٓاالٔاتای         
اػت وٝ ٔب ارتٕبّ ّٕٓی ٘ذاسیٓ. ا٘زٕٗ ٞب چٝ ٘ماـای دس      
ایزبد ارتٕبّ ّٕٓی داس٘ذ؟ ا٘زٕٗ ٞب ثبیذ ٘ـبٖ دٞٙذ واٝ    
ارتٕبّ ّٕٓی ٚ ٌفتٕبٖ ّٕٓی سا ثاٝ خاٛثای ٔای فاٟإاٙاذ                
آتجبسدٞی ثٝ یه دا٘ـٍش سا ثبیذ ا٘زٕٗ ّٕٓی ا٘زبْ دٞذ 
ِٚی ا٘زٕٗ ٞبی ٔب دس ایٗ ػبَ ٞب ٘ؼجتبً خبٔٛؽ ثٛدٜ ا٘ذ. 
ا٘زٕٗ ٞبی ّٕٓی ثبیذ تاٛا٘ابیای دس رازة ٔاتاخالالابٖ                
دسخـبٖ سا داؿتٝ ثبؿٙذ. ا٘زٕٗ ٞب چٍٛ٘ٝ ٔای تاٛا٘اٙاذ          
وؼت آتجبس ّٕٓی دس ارتٕبّ ّٕٓی داؿتاٝ ثابؿاٙاذ ٚ یاب            
٘مؾ ا٘زٕٗ ٞب دس اتلبَ ثب ٔزبْٔ ثیٗ اِإاّاّای چاٍاٛ٘اٝ          
اػت ٚ چٍٛ٘ٝ ٔی تٛا٘ذ دس ربٔٔٝ وؼت آاتاجابس واٙاٙاذ.           
ػبثمٝ فشٍٞٙی وٝ ٔب داسیٓ ایٗ اربصٜ سا ثٝ ٔب ٕ٘ای دٞاذ     

وٝ ثتٛا٘یٓ ایٗ ٔمِٛٝ ٞاب سا ثاٝ خاٛثای دسن واٙایآ ٚ                               
ٕ٘ی تٛاٖ تٛلْ داؿتٝ ثبؿیٓ چیضی سا وٝ ٕ٘ی فٟٕیآ آٖ    

 سا ارشا وٙیٓ. 

ثشٌضاسی رّؼبت تجبدَ ِ٘ش ٚ ٕٞبٍٞٙی ثشای ادأٝ   
ثشٌضاسی ػٛٔیٗ ٕٞبیؾ پیـشفت ٚ تٛػٔٝ ّٕٓی 

 وـٛس تٛػي ؿٛسا

دس ادأٝ تـىیُ رّؼبت وبسٌشٜٚ ٕٞبیؾ رٟت تجبدَ ِ٘ش 

رٞٙی ؿبٖ فىش ٔی وٙٙذ ٚ ٚلتی فىش ٔی واٙاٙاذ اص اثاضاس         
رٞٙی اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ ٚ اثضاس رٞٙی ٔجتٙی ثاش ػابخاتابس         

ٕ٘ی  رٞٙی اػت وٝ فشًٞٙ ٔب ثٝ ٔب تمٕیُ وشدٜ ٚ ثشاحتی
ػبَ ٌزؿتاٝ   200تٛا٘یٓ آٖ سا ٓٛم وٙیٓ. ٔب دس ّٓٓ دس  

آػیت ؿٙبػی وٙایآ ٚ     ایٗ اؿتجبٜ سا وشدیٓ ٚ اوٖٙٛ ثبیذ 
آٟ٘ب سا اكالح وٙیٓ. اٌش آٖ وـٛسٞب دس ٔؼیش تبسیخی تمات   
فـبس تبسیخی  ثٝ ربیی سػیذ٘ذ ا٘تِبس ٘ذاؿتٝ ثبؿیٓ ثذٖٚ 

ایٙىٝ فـبسٞبیی ثش ٔب تمٕیُ ؿٛد ٔب ثاتاٛا٘ایآ ػابخاتابس                 
رٞٙی ٔبٖ سا ٓٛم وٙیٓ ٚ اٌش ٕ٘ی دا٘یٓ ا٘زٕٗ چیؼت ٚ   
ٔب اص تبػیغ ا٘زٕٗ ٞب چٝ ٔی خٛاٞیٓ ثبیاذ ثاٝ آٖ فاىاش           
وٙیٓ. ا٘زٕٗ ٞب دس اسٚپب ثٝ كٛست ًجیٔی ثٝ ٚراٛد آٔاذٜ        

ٞازاشی اػات          17ا٘ذ. اِٚیٗ ا٘زٕٗ ٞب ٔتّٔك ثاٝ لاشٖ         
  ٔتمَٛ ؿذٜ ٚ اص داخُ آٖ ٔفبٞیٕی ثٝ ٚرٛد آٔذٜ اػت.

ارتٕبّ ّٕٓی یٔٙی یه پذیذٜ ارتٕبٓی اػت وٝ دس آٖ یاه  

، دا٘ـٍش ٔی ٌاٛیاٙاذ.     scientistٓذٜ آدْ وٝ ثٝ خٛدؿبٖ ) 
ایٗ ٞب ٌشٚٞی ٞؼتٙذ وٝ ثب ربٔٔٝ ٚ واُ آٖ دس استاجابى              
ٞؼتٙذ ِٚی سٚؽ ٚ ػیؼتٓ خٛدؿبٖ سا داس٘ذ. خاٛدؿابٖ    
ثبیذ ٔتمبٓذ ؿٛ٘ذ وبسی دسػت اػت ٚ وابسی ثاٝ ایاٙاىاٝ            
فالػفٝ ّٕٓی چٝ ٔی ٌٛیٙذ ٘ذاس٘ذ ٚ ِٟٔش ارتٕابّ ٓاّإای       

 . ا٘زٕٗ ّٕٓی اػت

ٌفتٕبٖ ّٕٓی تٕبْ اتفبلبتای واٝ  استاجابًای اػات ٔاخاُ                   
وٙفشا٘غ  ػٕیٙبس  ثمج ٞبی دا٘ـٍبٞی  ٔازّاٝ ٔاٙاتاـاش           
وشدٖ  داٚسی وشدٖ  ثٝ ٔزّٕٛ ایٗ ٞب ٌفتٕبٖ ّٕٓی ٌفاتاٝ   

 تبصٜ ٞبی ؿٛسا 
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اػت. دس ٓاشكاٝ       130ستجٝ   وـٛس  136ػیبػی دس ثیٗ 
ثٟذاؿت ثٛاػٌٝ أىب٘بتی واٝ ثأاذ اص ا٘اماالة س  داد                  
ٚهٔیت ثٟتشی دس وُ ٚ ثیٗ وـٛسٞبی ٌٔٙمٝ داسیآ. دس       
ثمج ػٟٕیٝ ثٙذی  ٘یبص ثٝ یىؼشی الذأبت ٚ تاغایایاشات       
ٔخجت ثٝ ٘فْ ص٘بٖ داسیٓ. ٔب دس ٚهٔیتی ٞؼتیٓ وٝ ٌٛیای  

یه ٘افاش آٔابدٜ        ٔؼبثمٝ دٚ٘ذٌی ثیٗ دٚ ٘فش ثشلشاس اػت 
اػت ٚ دیٍشی آٔبدٜ ٘یؼت. ٓذاِت ایزبة ٔی وٙذ فاشدی   
وٝ آٔبدٌی ٘ذاسد چٙذ لذْ رّٛتش ثبیؼتذ ٚ ایٗ تاجأایان     
ٔخجت اػت. ِزا چٙب٘چٝ چٙیٗ ٔىب٘یضٔی )تجٔین ٔاخاجات،      
تٔجیٝ ٘ـٛد لٌٔبً ثٝ ایٗ صٚدی ٞب ٕ٘ی تٛا٘یٓ ص٘ابٖ سا دس      
پؼت ٞبی ثبال داؿتٝ ثبؿیٓ  تغییشی دس ٚهٔیات ثاٟاجاٛد       
ٔبِی ٘خٛاٞیٓ داؿت ٚ ایٗ تجٔین ٔخجت ٘یبص ربٔٔٝ اػت 
٘ٝ فمي ٘یبص ص٘بٖ. دس ؿٔبسٞب ٔی ٌٛیایآ ص٘ابٖ ٘ایإای اص              
ربٔٔٝ ٞؼتٙذ ِٚی دس ُٕٓ ثٟبی الصْ ثٝ ایٗ اػتأاذادٞاب    
دادٜ ٕ٘ی ؿٛد ٚ ٞضیٙٝ ٞبیی وٝ اص ایٗ ٘بثشاثاشی حابكاُ      
ٔی ؿٛد دٚدؽ ثٝ چـٓ ٕٞٝ ٚ ٟ٘بیتبً ثـشیت ٔی سٚد. أب  
سٚیىشدی وٝ دس وٙبس یىذیٍش ٔی تٛا٘یٓ داؿتاٝ ثابؿایآ        
رّت ٔـبسوت ص٘بٖ ٚ اػتفبدٜ اص تاٛاٖ ص٘ابٖ ثاشای حاُ             

ٔبٔٛسیت ٔب ایٗ اػت وٝ ثٝ ٓاٙاٛاٖ   ٔـىالت ربٔٔٝ اػت.  
ػتبد ػیبػت ٌزاس اص ثبصٚاٖ ارشایی )٘اٟابدٞابی ٔاشدٔای         
ٚ ...، ثشای پیـجشد ثش٘بٔٝ ٞب اػتفبدٜ وٙیٓ ٚ ایٗ رّؼابت     

ثٝ ٓٙاٛاٖ ٔاخابَ ٔاٛهاّٛ           ثبیؼتی اػتٕشاس داؿتٝ ثبؿذ.
تغییش رٕٔیتی ٌٔشح اػت  ثبیذ ثش٘بٔٝ ٞب سا ٕٞبٞاٙاً ثاب      
ػیبػت رذیذ لشاس دٞیٓ. چٍٛ٘ٝ سفتبس واٙایآ واٝ ٞآ             
ٌٔبِجٝ حبوٕیت تممك پیذا وٙذ  ٞٓ ثٝ ص٘ابٖ ٚ خاٛاػاتاٝ         
ٞبی آ٘بٖ تٛرٝ ؿٛد ٚ ٕٞچٙیٗ ص٘بٖ دس ٕٞاٝ ٓاشكاٝ ٞاب         
احؼبع تبحیشٌزاسی داؿتٝ ثبؿٙذ. ثشای اتبق فىاش ٞایاچ       
ًشح ٚ ثش٘بٔٝ ای ثذٖٚ ٕٞفىشی ثب٘ٛاٖ ا٘زابْ ٘اخاٛاٞایآ        
داد. تالؽ  ٔی وٙیٓ تب اكَٛ حبثت دس ثش٘بٔٝ ص٘بٖ داؿتاٝ   

ثشای ثشٌضاسی ػٛٔیٗ ٕٞبیؾ ؿٛسای ا٘زٕٗ ٞبی ّٕٓای ایاشاٖ اص       

اػت. ایٗ رّؼابت   ؿٟشیٛس ٔبٜ ػبَ ربسی وبس خٛد سا آغبص ٕ٘ٛدٜ 
ثب حوٛس آلبیبٖ ٟٔٙذع  ثاٟاشٜ داس  دواتاش ثاشاسی دثایاش                    
وٕیؼیٖٛ ا٘زٕٗ ٞبی ّٕٓی  دوتش ٔٙلٛسی  ٟٔٙذع ٟٔشیبٖ  
ٟٔٙذع ثبثبیی  دوتش لشٜ یبهی  ٟٔٙذع وخیشیٟب دثیش ؿٛسا  

ػشوبس خب٘ٓ دوتش كاب إایابٖ     ٚ دوتش تّٛسی  دوتش ًجبًجب یبٖ 
دس سٚصٞبی ؿٙجٝ ٚ یىـٙجٝ ٞش ٞفتاٝ ثاشٌاضاس ٔای ٌاشدد.            
ٔٛهٛٓبت لبثُ ًشح دس ایٗ راّاؼابت پایاشأاٖٛ ٘اماٜٛ ٚ                 
چٍٍٛ٘ی ثشٌضاسی ػٛٔیٗ ٕٞبیؾ ثب سٚیىشدی ٔٙبػت تاش ٚ      
ثٟشٜ ٌیشی اص ُشفیت ٞب ٚ لبثّیت ٞبی ا٘زٕٗ ٞبی ٓاّإای ٚ      

 ٔشارْ وـٛس ثشای پیـشفت ٚ تٛػٔٝ ّٕٓی اػت. 

ٔٔبٚ٘ت ٔمتشْ سیبػت رٕٟٛسی دس أٛس ٌضاسؽ ٘ـؼت 
٘فش اص ثب٘ٛاٖ ٔمتشْ ٓوٛ  100ص٘بٖ ٚ خب٘ٛادٜ ثب ثیؾ اص 

  ٞیبت ٔذیشٜ ا٘زٕٗ ٞبی ّٕٓی ایشاٖ

وٕیؼیٖٛ ا٘زٕٗ ٞبی ّٕٓی ثٝ ِٔٙٛس حوٛس ٔٛحش ثب٘ٛاٖ دس            
حٛصٜ تلٕیٓ ػبصی ٚ تلٕیٓ ٌیشی  رّؼٝ ای سا دس سٚص                  

ثب حوٛس ػشوبس خب٘ٓ ٔالٚسدی             92/8/11ؿٙجٝ ٔٛس        
ٔٔبٚ٘ت ٔمتشْ سیبػت رٕٟٛسی دس أٛس ص٘بٖ ٚ خب٘ٛادٜ                 

٘فش اص ثب٘ٛاٖ ٔمتشْ ٓوٛ ٞیبت ٔذیشٜ ا٘زٕٗ           100ثیؾ اص   
ٞبی ّٕٓی ایشاٖ ٚ آلبیبٖ ٟٔٙذع ؿفتی  ٟٔٙذع ػٔیذی            

و دوتش ػٙزمی       دوتش ٘لیشی  دوتش سٕٞٙب        دوتش احٕذی      ویب 

 دوتش ػشِه دس ٚصاست ّْٓٛ ثشٌضاس وشد.

خب٘ٓ ٔالٚسدی وبسؿٙبع اسؿذ حمٛق ثیٗ إُِّ اص دا٘ـٍبٜ           
ٓالٔٝ ًجبًجب ی هٕٗ ٓشم تـىش ثبثت ثشٌضاسی رّؼٝ ثب               
ا٘زٕٗ ٞبی ّٕٓی  آالْ خـٙٛدی ٕ٘ٛد٘ذ وٝ اِٚیٗ ثش٘بٔٝ             
سػٕی ایـبٖ دس رْٕ ٞیبت ٔذیشٜ ثب٘ٛاٖ ا٘زٕٗ ٞبی ّٕٓی            

 . اػت

ایـبٖ دس ادأٝ ٔتزوش ؿاذ٘اذ ستاجاٝ ایاشاٖ دس ٔاجابحاج                   
دػتشػی ص٘بٖ ثٝ فشكت ٞبی التالابدی ٚ تاٛا٘إاٙاذٞابی            
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لبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ پٙزٓ دِٚت ٔىّف اػت تب ثب ا٘زإاٗ ٞاب دس        
استجبى ثبؿٙذ ٚ فشٞیختٍبٖ سا ؿٙبػبیی ٚ ٚاسد وبس ٕ٘بیاذ.  

لبٖ٘ٛ ثش٘بٔاٝ پاٙازآ دِٚات دس             220ٕٞچٙیٗ ًجك ٔبدٜ 
ٔـبسوت دادٖ ثب٘ٛاٖ دس حاٛصٜ ٞابی تلإایآ ػابصی ٚ               

الصٔٝ پیٛ٘ذ ٔٛاد لب٘ٛ٘ای رواش       تلٕیٓ ٌیشی تىّیف داسد 
ؿذٜ ارشای یه ساٞىبس ّٕٓی تٛػي دِٚت اػت وٝ دِٚات  
یب ثب ا٘زٕٗ ٞب ثٝ ًٛس ٓبْ ٚ یب ثب ا٘زٕٟٙبی ٔشتجي ثاب حاٛصٜ       

  ثب٘ٛاٖ ثٝ ًٛس خبف دس استجبى ثبؿذ.،
استجبى ا٘زٕٟٙب ثٝ كٛست ٔؼتمُ ثب دِٚت اص وب٘بَ ٘اِابْ   -

 ٘بٔٝ یب اص ًشیك ٕ٘بیٙذٜ دِٚت ثب ٕ٘بیٙذٜ ا٘زٕٟٙب.
تغییش ٍ٘شؽ دس لٛا٘یٗ دس رٟت ٘مؾ آفاشیاٙای ٔاٛحاش          -

 ص٘بٖ 
ٔـخق ؿذٖ ربیٍبٜ ٚالٔی ص٘بٖ دس ربٔٔٝ ٚ پازیاشؽ       -

 ص٘بٖ ثٝ فشٔب٘ذٞی
اسػبَ ػشفلُ ٔـىالت ٚ چبِؾ ٞبی پیؾ سٚی ثب٘ٛاٖ -

 ربٔٔٝ دس تٕبٔی حٛصٜ ٞب ثشای تٕبٔی ا٘زٕٟٙب 
 ّٕٓی ٚ ٔذٖٚ ثٛدٖ ٔذَ ٕٞىبسی دِٚت ٚ ا٘زٕٗ ٞب -
تٛرٝ ثٝ ٔمٛسٞبی اػبػی اص رّٕٝ اؿتغبَ ص٘بٖ  اصدٚاد -

ثبصٍ٘شی اػبػی دس حاماٛق       ص٘بٖ  حمٛق ٔذ٘ی دس خب٘ٛادٜ 
 ص٘بٖ اص رّٕٝ ٔجمج حوب٘ت فشص٘ذاٖ

فشًٞٙ ػبصی ثشای ایزبد ثشاثشی ثیٗ ص٘بٖ ٚ ٔاشداٖ اص      -
 ًشیك ثش٘بٔٝ سیضی وٛتبٜ ٔذت  ٔیبٖ ٔذت 

 حزف ٍ٘بٜ رٙؼیتی ثٝ ص٘بٖ ٚ تٛرٝ ثٝ ؿبیؼتٝ ػبالسی-
وؼت تزشثٝ ثشای ص٘بٖ دس ثش٘بٔٝ سیضی ٞبی وٛتبٜ ٔاذت  -

ٚ ٔیبٖ ٔذت ٚ حزف ٔٔیبس ٘ذاؿتٗ تزشثاٝ ثاب٘اٛاٖ ثاشای         
 وؼت پؼت ٞبی ٔذیشیتی

 حفَ تٔبدَ ٚ تٛرٝ ٔؼئٛالٖ ثٝ سٓبیت اػتب٘ذاسدٞب -

ٍ٘بٜ كمی  ثٝ ٔؼئّٝ ص٘بٖ اص ًشیك سكذ فٔبِایات ٞابی      -
پظٚٞـی ص٘بٖ ٚ ایزبد ثب٘ه اًالٓبتای ثاٝ سٚص اص          –ّٕٓی 

ثبؿیٓ تب الذأبت روش ؿذٜ ثاالاحاش ٘ـاٛد. ثابیاذ تاٛراٝ               
داؿتٝ ثبؿیٓ وٝ ٍ٘بٜ ته ثٔذی ٚ یاىازاب٘اجاٝ ثاٝ ص٘ابٖ                 
ٔـىالت سا حُ ٕ٘ی وٙذ. ثٝ ٓٙٛاٖ ٔاخابَ ًاشح ٔاشخلای           
صایٕبٖ ثٝ ٓٙٛاٖ یه لبٖ٘ٛ ٘بلق اِخّمٝ ٔتِٛذ ؿذٜ ثاٛد    
وٝ ثذٖٚ ٔـخق ؿذٖ ٔٙبثْ ٔبِی ٌٔشح ٌشدیذٜ ثٛد. ِازا   
ثبیؼتی ًشح ٞب ٚ ایذٜ ٞب وبسؿٙبػی ؿٛد  دس غایاش ایاٗ          
كٛست دس دساص ٔذت ثٝ هشس ص٘بٖ خٛاٞذ ثٛد. ا٘ـبء اهلل    
آٞؼتٝ ٚ پیٛػتٝ ثٝ اٞذاف ثشػیٓ ٚ اص ٕٞیٗ راب دػات     

 وٕه ٚ ٘یبص سا ثٝ ػٛی ٕٞٝ دساص ٔی وٙیٓ. 
ٕٞچٙیٗ پیـٟٙبدات آوبی حبهش دس رّؼٝ ثٝ ؿشح ریاُ  

 اػت:
آالْ آٔبدٌی وٕیؼیٖٛ ٚ ا٘زٕٗ ٞبی ّٕٓی دس خالٛف      -

ایزبد وٕیتٝ ٔـتشن دس حٛصٜ ص٘بٖ دس ٔٔبٚ٘ت أٛس ص٘بٖ ٚ 
خب٘ٛادٜ  تـىیُ وٕیتٝ تخللی ثشای ٞش ٚصاست خب٘اٝ دس    
تٕبٔی حٛصٜ ٞبی تخللی ٚ ٕٞچٙیٗ حوٛس دس اتابق فىاش     

 ٔٔبٚ٘ت دس ساػتبی حُ ٔـىالت.
استمبء حوٛس ثب٘ٛاٖ دس پؼت ٞبی ٔذیشیتی ٚصاست ّْٓٛ  -

دا٘ـٍبٜ آصاد  دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس ٚ... دس ػإتٟبی ٔٔبٚ٘ات     
 سیبػت دا٘ـىذٜ ٞب ٚ غیشٜ.  پظٚٞـی  آٔٛصؿی 

فشاٞٓ ػبصی ثؼتش الصْ ثاشای ثىابسٌیشی حاذالُ یاه             -
 ٔٔبٖٚ ٚصیش دس ٚصاستخب٘ٝ ٞب دس دِٚت آیٙذٜ

تٟیٝ ػبص ٚ وبس الصْ ثشای پشسً٘ ؿذٖ حوٛس ثب٘ٛاٖ دس   -
 ٚصیش صٖ، 5دِٚت آیٙذٜ )حذالُ 

ثٟشٜ ثشداسی اص دا٘ؾ ٚ تٛإ٘ٙذی ثب٘ٛاٖ دس اتابق فىاش       -
 ٔٔبٚ٘ت سیبػت رٕٟٛسی

پیذا وشدٖ ساٞىبس ّٕٓی ثشای ارشایی ؿذٖ پیاـٟٙبدات  -
 دس دِٚت 

ایزبد یه ٔذَ ٚ ًشیك ارشایی )ِ٘بْ ٘بٔاٝ، ثاٝ ٓاٙاٛاٖ           -
وب٘بَ استجبًی ثیٗ ػبصٔبٟ٘بی دِٚتی ٚ ٟ٘بدٞبی ٔاشدٔای ٚ     

 18ساٞی ثشای سد ٚ ثذَ وشدٖ پیـٟٙبدات )ٌٔبثك ثب ٔبدٜ 
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ٚاتشِٛ ٓبصْ وب٘بدا ؿذ. ثٝ ایٗ تشتیت اٚ تملیالت تىٕیّی  
خٛد سا دس ایٗ دا٘ـٍبٜ دس ٔاماٌاْ وابسؿاٙابػای اسؿاذ                             

، دس سؿتٝ ٔاٟاٙاذػای ثاشق ٚ             1372، ٚ دوتشی ) 1368)
وبٔپیٛتش ثٝ ا٘زبْ سػب٘ذٜ اػت. دس حبَ حبهاش ٚی ٓواٛ        
ٞیبت ّٕٓی ٚ اػتبد تٕبْ دا٘ـاىاذٜ ٔاٟاٙاذػای ثاشق ٚ                

  وبٔپیٛتش دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ اػت.

فشری دا٘ب پیؾ اص ا٘تلبة ثٝ ٓٙٛاٖ سیابػات دا٘ـاٍابٜ         
تٟشاٖ ٔذتی سیبػت ٌشٜٚ ٟٔٙاذػای ثاشق ٚ وابٔاپایاٛتاش               
پشدیغ دا٘ـىذٜ ٞبی فٙی دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ ٚ پاغ اص آٖ      

، 1381اِای       1377ٞٓ ثٝ ٔذت ثیاؾ اص پاٙاذ ػابَ )             
ٞبی فٙای دا٘ـاٍابٜ تاٟاشاٖ سا             سیبػت پشدیغ دا٘ـىذٜ

 ثشٟٓذٜ داؿت.

تاٛاٖ ثاٝ سیابػات ٔاشواض                ٞبی اٚ ٔای    اص دیٍش ٔؼئِٛیت
    َ اِای     1375ٞابی       ا٘فٛسٔبتیه دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ ثیاٗ ػاب

ٚ سیبػت ا٘زٕٗ ٟٔٙذػی ثشق ٚ اِىتشٚ٘یه ایاشاٖ   1381
 اؿبسٜ وشد.1386ٚ1387ٞبی  دس ػبَ

 ٔٔبٖٚ پبسِٕب٘ی س یغ رٕٟٛس:
دوتش فشری دا٘ب چٟشٜ ای ؿاٙابخاتاٝ ؿاذٜ ثاب ػاٛاثاك                   «

 »ٔذیشیتی اسصؿٕٙذ اػت

یه سٚص پغ اص سای آتٕبد ٔزّغ ؿٛسای اػالٔی ثٝ دوتش 
سهب فشری دا٘ب ثٝ ٓٙٛاٖ ٚصیش ّْٓٛ   تممیمبت ٚ فاٙابٚسی     
ٔشاػٓ ٔٔبسفٝ ٚی ثب حوٛس حزت االػالْ ٚ اِإاؼاّإایاٗ         
ٔزیذ ا٘لبسی ٔٔبٖٚ پبسِٕب٘ی س یغ رٕٟٛس ٚ دوتش رأافاش    

  تٛفیمی ػشپشػت ػبثك ٚصاست ّْٓٛ ثشٌضاسؿذ.

ٔٔبٖٚ پبسِٕب٘ی س یغ رٕٟٛس ٌفت: فشری دا٘اب چاٟاشٜ ای         
ؿٙبختٝ ؿذٜ ثب ػٛاثك ٔذیشیتای اسصؿإاٙاذ اػات؛ واٝ             
ٔؼئِٛیت دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ سا دس دٚساٖ اكالحبت ثش ٓاٟاذٜ   

داؿااتااٙااذ ٚ ایااٗ دا٘ـااٍاابٜ دس دٚساٖ ٔااذیااشیاات                                          
ایـاابٖ دا٘ـااٍاابٞاای ػااش افااشاص ثااٛد ِاازا اص ًااشف                                 

س یغ رٕٟٛس  دِٚت ٚ خاٛدْ ٔازاّاغ ؿاٛسای اػاالٔای                     
  ثااٝ ٓااّاات سای آااتاإاابد ثااٝ ٚی تـااىااش ٔاای وااٙاآ.                      
ٚی افضٚد: ػپبػٍضاسی كٕیٕب٘ٝ ٚ ٚیظٜ س یاغ رإاٟاٛس         
دِٚت ٚ خٛدْ سا اص دوتش تٛفیمی دا٘ـٕٙذ اسصؿٕاٙاذ ثاٝ      

 فٔبِیت ٞبی ص٘بٖ 
 تٟیٝ چـٓ ا٘ذاصی اص ٔٛلٔیت فّٔی-
اختلبف ثخـی خبف ثٝ الّیت ٞبی ٔزٞجای دس حاٛصٜ       -

 ٌٔبِٔبت 
ثشداؿتٗ ٚ حزف ٞش ٌٛ٘ٝ تجٔین دس ربٔأاٝ اص رإّاٝ         -

حاك        اسث    دیاٝ     اصدٚاد  ًاالق       وابس     )ٚسٚد ثٝ دا٘ـٍابٜ   
 ا٘تخبة ّ٘ٛ پٛؿؾ ٚ...،  ؿٟبدت 

تـىیُ وٕیتٝ ٞبی تخللی ٚ وبسی ثاٝ ٞآ ٔاشتاجاي ٚ            -
 دسیبفت ِ٘شات آٟ٘ب رٟت اػتفبدٜ دس ِ٘بْ ٘بٔٝ 

حزف تفىیه رٙؼیتی دا٘ـٍابٜ ٞاب ٚ ٔاب٘اْ ؿاذٖ اص                -
 تجذیُ دا٘ـٍبٜ ثٝ پبدٌبٖ 

 ٔـخق ؿذٖ ٘مؾ ارتٕبٓی ص٘بٖ دس كذا ٚ ػیٕب -
تِٙیٓ ثش٘بٔٝ ٞبی ٚیظٜ ثشای اػتبٖ ٞب ٚ تٛرٝ ثٝ حاك ٚ    -

 حمٛق ًجیٔی ص٘بٖ 
ثاب     ٞش ػٝ ٔابٜ یاىاجابس      دس ٟ٘بیت ٔمشس ؿذ تب ایٗ رّؼبت 

 ٕٞبٍٞٙی وٕیؼیٖٛ ا٘زٕٗ ٞبی ّٕٓی ایشاٖ ثشٌضاس ؿٛد.

سای ٔٛافاك ثاٝ       159ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔزّغ ؿٛسای اػالٔی ثب 
ٚصیش پیـٟٙبدی ّْٓٛ   تممیمبت ٚ فٙبٚسی سهب فشری دا٘اب  

 سای آتٕبد داد٘ذ.

  »»ثیٌٛشافی ثیٌٛشافی ««

 
دوتش سهب فاشرای دا٘اب ٔاذسن           
وبسؿٙابػای خاٛد سا دس ػابَ             

دس سؿتٝ ٟٔٙذػی ثاشق     1365
ٚ وبٔپیٛتش اص دا٘ـاٍابٜ تاٟاشاٖ       
دسیبفت واشد ٚ ػاپاغ ثاشای             
ادأٝ تامالایاُ دس دا٘ـاٍابٜ             

  ٔزّغ ثٝ فشری دا٘ب آتٕبد وشد 
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ای       ٚ ثیٗ فشٞاٙاٍای ثاپاشداصد واٝ ٞإاٍابٖ                          سؿتٝ ٔیبٖ
٘ایابفاتاٝ ٚ لـاشٞابی ٔاماشْٚ                           ثٝ ٚیظٜ وـٛسٞبی تٛػٔٝ

              ٜ  ٔااٙااذ ؿااٛ٘ااذ.       راابٔاأااٝ اص دػااتاابٚسدٞاابی آٖ ثااٟااش
 ٖ ٞاب     یٛ٘ؼىٛ چبسچٛثی سا ثشای ثشسػی ٔـىالت رٟب٘ی ا٘ؼاب

دٞذ وٝ ثش ٔجٙابی   ثش اػبع ثشاثشی وـٛسٞبی ٓوٛ اسا ٝ ٔی
ؿَٕٛ  تّٙٛ ٚ وشأت ا٘ؼاب٘ای اػاتاٛاس ؿاذٜ             اكَٛ رٟبٖ

اػت. ایٗ ػبصٔبٖ ثٝ ًاٛس راذی دس پای تاماٛیات اسوابٖ                   
ٔٙؼزٕی اػت وٝ كّ   تٛػٔٝ پبیاذاس ٚ حاماٛق ثـاش سا             

ٌٚاٛ     دٞذ ٚ دس صٔیٙٝ فمشصدایی ٚ تشٚیاذ ٌافات      تـىیُ ٔی
 وٙذ. ٞب ٚ ٔشدْ ٔـبسوت ٔی ٞب  فشًٞٙ ٔیبٖ تٕذٖ

 دسثبسٜ وٕیؼیٖٛ ّٔی یٛ٘ؼىٛ
ایشاٖ پغ اص پازیاشؽ ٓواٛیات        -وٕیؼیٖٛ ّٔی یٛ٘ؼىٛ 

ایشاٖ دس یٛ٘ؼىٛ  ثب تلٛیت ٔزّغ ؿٛسای ّٔی ٚلات  دس      
تـىیُ ؿذ. ایٗ وإایاؼایاٖٛ ثاشای تأایایاٗ                 1327ػبَ 

         ٝ ای سا دس        اٞذاف  ؿشح ُٚبیف ٚ اسوبٖ خاٛد  اػابػاٙابٔا
ػیضدٜ ٔبدٜ تِٙیٓ وشد وٝ ثٙب ثٝ پپـٟٙبد ٚصیش فشًٞٙ  دس   

ٞیئات ٚصیاشاٖ ثاٝ تلاٛیات             1328چٟبسدٞٓ اسدیجٟـت 
سػیذ. ایٗ اػبػٙبٔٝ پغ اص پیشٚصی ا٘مالة اػالٔای ٔاٛسد      
تزذیذ ِ٘ش لشاس ٌشفت ٚ اػبػٙبٔٝ اكالحی دس ٞفذٜ ٔبدٜ ٚ 
چٟبس تجلشٜ پغ اص تبییذ ؿٛسای ٓبِی وٕیؼیٖٛ  اص ػاٛی      
ٚصاست فشًٞٙ ٚ آٔٛصؽ ٓبِی ثٝ ٞیئت دِٚت تمذیٓ ؿذ ٚ 

 .ثٝ تلٛیت سػیذ 1366دس ثیؼت ٚ ٟ٘ٓ ؿٟشیٛس 

 وٕیتٝ ٞبی یٛ٘ؼىٛ

 وٕیتٝ ّٔی حٛصٜ آٔٛصؽ
  وٕیتٝ ّٔی آٔٛصؽ ٚ تٛػٔٝ پبیذاس  -
 وٕیتٝ ّٔی آٔٛصؽ ٓبِی -  

 ٞبی ّٔی حٛصٜ ّْٓٛ ًجیٔی وٕیتٝ

-                        ٖ   وااإااایاااتاااٝ ٔاااّااای ا٘ؼااابٖ ٚ واااشٜ ٔؼاااىاااٛ
 ؿٙبػی وٕیتٝ ّٔی آة -
  ؿٙبػی وٕیتٝ ّٔی الیب٘ٛع -

  صٔیٗ إِّّی ّْٓٛ  وٕیتٝ ّٔی ثش٘بٔٝ ثیٗ -

 ٞبی ّٔی حٛصٜ ّْٓٛ ارتٕبٓی ٚ ا٘ؼب٘ی وٕیتٝ

ٓٙٛاٖ یه ٓبُٔ ثٝ ُٕٓ ٚ فشٞیختٝ واٝ ٔاٛرات افاتاخابس           
ربٔٔٝ دا٘ـٍبٞی وـٛس اػت آالْ وشدٜ ٚ خذاٚ٘ذ ٔاٙابٖ   
سا ثٝ خبًش ایٙىٝ دا٘ـٍبٟٞبی ٔب دس ثؼتش خٛد ؿخالایات    

ٞبی ٔتذیٗ ٚ ثضسٌی ٕٞچٖٛ دوتش تاٛفایامای سا تاشثایات                  
 ٔی وٙٙذ ؿىش ٌضاسی ٔی وٙٓ.

رٔفش تٛفیمی ػشپشػت ػبثك ٚصاست ّْٓٛ ٘یض ثب تاجاشیاه    
ٔؼئِٛیت ٚصاست ٓاّاْٛ ثاٝ دواتاش فاشرای دا٘اب ٌافات:                              

دوتش فشری دا٘اب یاىای اص ثاٟاتاشیاٗ ا٘اتاخابثاٟابیای ثاٛد                                         
وٝ دس  ایاٗ ٔاماٌاْ ٔای تاٛا٘ؼات ا٘ازابْ ؿاٛد ٚ ثاب                                              

  ایاٗ ا٘ااتااخاابة ؿاابٞااذ ٞاایاچ خااالیاای ٘اخااٛاٞاایاآ ثاٛد.                 
ٚی افضٚد: اص دوتش سٚحب٘ی ٔتـىشْ وٝ ثٝ سغٓ ٔـىاالتای    
وٝ ثش ػش ساٜ ثٛد  خٛد سا ّٔتضْ دا٘ؼت وٝ ٘بٔضدٞبیی سا   
وٝ وبسٌشٜٚ ٔب حذٚد ػٝ ٔبٜ پیؾ ثشای ٚصاست ٓاّاْٛ ثاٝ        

  ٚی ٔٔشفی وشد  ثشای ایٗ ػٕت ا٘تخبة وٙذ.

 یٛ٘ؼىٛ دس یه ٍ٘بٜ:
ٔتمذ )یاٛ٘ؼاىاٛ،        ُّٔ  فشٍٞٙی  ٚ  ّٕٓی   آٔٛصؿی   ػبصٔبٖ

تأػیاغ ؿاذ ٚ دس ؿاب٘اضدٞآ               1946دس چٟبسْ ٘ٛأجش 
  چاٟاُ ٚ ؿاؾ وـاٛس اص رإّاٝ ایاشاٖ                      1946٘ٛأجش 

اػبػٙبٔٝ آٖ سا أواب واشد٘اذ. یاٛ٘ؼاىاٛ دس ثاٙاذ اَٚ                    
اػبػٙبٔٝ خٛد  ٞذف اص تـىیُ ایٗ ػابصٔابٖ سا چاٙایاٗ          

داسد: وٕه ثٝ اػتمشاس كّ  ٚ أٙایات اص ًاشیاك           ثیبٖ ٔی
ٞبی آٔٛصؽ  ّْٓٛ ٚ  ٞب دس صٔیٙٝ ٔیبٖ ّٔت  تشٚیذ ٕٞىبسی

فشًٞٙ ثٝ ِٔٙٛس افضایؾ احتشاْ ٞإاٍابٖ ثاٝ ٓاذاِات            
ٞابی اػابػای ثاشای             حبوٕیت لبٖ٘ٛ  حمٛق ثـش ٚ آصادی  

ٞابی ٘اظادی  راٙاؼایات                        ٕٞٝ  ثذٖٚ تٛرٝ   ثاٝ تافابٚت     
  ٔااتاامااذ ٔااّااُصثاابٖ ٚ ٔاازٞاات  ٔااٌاابثااك ثااب ٔااٙااـااٛس               

یٛ٘ؼىٛ ثشای ایٙىٝ ثتٛا٘ذ اٞذاف خٛد سا دس لشٖ ثیؼات  
ٞاب ٚ پایابٔاذٞابی             وٛؿذ چابِاؾ     ٚ یىٓ تممك ثخـذ  ٔی

ٞبیؾ   دسن واٙاذ ٚ ثاٝ             ؿذٖ سا ثب ٕٞٝ پیچیذٌی رٟب٘ی
ای   ٞبیی اص ٔٛاهْ فشا سؿتٝ ٔـی  تٔییٗ ساٞجشدٞب ٚ   خي

 ٔٔشفی ارٕبِی وٕیؼیٖٛ ّٔی یٛ٘ؼىٛ دس ایشاٖ 

http://www.irunesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=196:2009-03-07-05-11-00&catid=13&Itemid=162
http://www.irunesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=205:2009-03-07-07-20-52&catid=13&Itemid=163
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فٔبِیت ٞبی ا٘زبْ ؿذٜ اص صٔبٖ تأػیغ ا٘زٕٗ ػشأیه 
 ایشاٖ 

      ثشٌضاسی ٟٕ٘یٗ وٍٙشٜ ػشأیه ایشاٖ دس اسدیاجاٟاـات
 ثٝ ٕٞشاٜ ا٘تـبس ٔزٕٛٓٝ ٔمبالت 1392

  آٔٛصؿی ؿایاـاٝ ٚ         –ثشٌضاسی ٘خؼتیٗ ٕٞبیؾ ّٕٓی
ثب ٕٞىبسی ػبصٔبٖ كٙبیاْ   1377ػشأیه دس ثٟٕٗ ٔبٜ 

 دػتی ایشاٖ ٚ ٔشوض تٛػٔٝ كبدسات ایشاٖ 

     ثشٌضاسی ػٕیٙبس ربیٍبٜ ٚ دٚسٕ٘بی التلبدی ػشأایاه
 ٞبی پیـشفتٝ دس ایشاٖ

     ثشٌضاسی دٚسٜ آٔٛصؿی ٘ؼٛصٞبی ثی ؿىُ ثب ٕٞاىابسی
دس دا٘ـاٍابٜ    1380ٌشٜٚ پظٚٞؾ ٘ؼٛص دس اػفٙذ ٔبٜ 

 ّٓٓ ٚ كٙٔت ایشاٖ

      ثشٌضاسی ػٕیٙبس ٔٔشفی لبثّیت ٞبی فٙی ٚ الاتالابدی
 دس تجشیض 1381٘فّیٗ ػیب٘یت دس خشداد ٔبٜ 

        ٝثشٌضاسی اِٚیٗ ٌشدٕٞبیی دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ثاٝ سؿاتا
ػشأیه دا٘ـٍبٜ ّٓٓ ٚ كٙأات ایاشاٖ ثاب ٞإاىابسی              

 دا٘ـىذٜ ٟٔٙذػی ٔٛاد ٚ ٔتبِٛسطی

                     ٕٞىبسی دس ثشٌضاسی ػإایاٙابس ثایاٗ اِإاّاّای ٘ؼاٛص
 1383اسدیجٟـت 

                ٚ ٕٞىبسی دس ثشٌضاسی اِٚیٗ ٕٞابیاؾ ثایاٗ اِإاّاّای
 1385تخللی كٙٔت ؿیـٝ 

 ٜتخللی پبیبٖ ٘بٔٝ ثاشٌاضیاذٜ آثابٖ         ثشٌضاسی رـٙٛاس
1385 

 ؿیـٝ , چیٙی ,  ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی وبؿی 

      ٖٓوٛیت دس فذساػیٖٛ ثیٗ إِّّی ا٘زٕٟٙبی ػشأیه راٟاب
international ceramic federation   

             ٕٞىبسی ثب ٟ٘بدٞبی دِٚتی دس صٔایاٙاٝ ػاشأایاه
 حٕبیت اص ثشٌضاسی ٔؼبثمبت دا٘ـزٛیی ػشأیه               

     ٕٞىبسی ثب ػبیش ا٘زٕٗ ٞب  ٕٞىبسی ثب ا٘زٕٟٙبی كاٙافای
 ٔشتجي

 وٕیتٝ ّٔی اخالق صیؼتی ٚ اخالق دس ّْٓٛ ٚ فٙبٚسی -
ٞابی اراتإابٓای                                 وٕایاتاٝ ٔاّای ٔاذیاشیات دٌاشٌاٛ٘ای                   -
(، 
  وٕیتٝ ّٔی ٚسصؽ ٚ رٛا٘بٖ -

 ٞبی ّٔی حٛصٜ فشًٞٙ وٕیتٝ
 وٕیتٝ ّٔی ٔیشاث فشٍٞٙی ٚ ًجیٔی -

 ٞبی ّٔی حٛصٜ استجبًبت وٕیؼیٖٛ ّٔی یٛ٘ؼىٛ وٕیتٝ
 وٕیتٝ ّٔی حبفِٝ رٟب٘ی -
  وٕیتٝ ّٔی استجبًبت -
 ثشای ٕٞٝوٕیتٝ ّٔی اًالٓبت  -

ٚ ثاٝ ٔاٙاِاٛس            1371ا٘زٕٗ ػشأیه ایشاٖ دس ػابَ        ٚ
ٌؼتشؽ ٚ پیـجشد ّٓٓ ٚ فٗ آٚسی ػشأیه  تٛػٔٝ وٕی 
ٚ ویفی ٘یشٚٞبی ٔتخلق ٚ ثٟجاٛد آٔاٛصؽ ٚ پاظٚٞاؾ           
تـىیُ ؿذٜ ٚ دس حبَ حبهش ثاٝ ٓاٙاٛاٖ ثاٙایابدی غایاش                 

ا٘تفبٓی دس صٔیٙٝ ٞبی ّٕٓی  پظٚٞـی ٚ فاٙای فأابِایات               
 ٔی ٕ٘بیذ.

 چٟبس چٛة فٔبِیت ٞبی ا٘زٕٗ ػشأیه ایشاٖ 
      ٚ ایزبد ٚ تمىیٓ سٚاثي ّٕٓی ٚ پظٚٞـی دس ػٌ  ّٔای

 ثیٗ إِّّی ٔیبٖ پظٚٞـٍشاٖ ٚ ٔتخللبٖ ػشأیه

   ٕٝٙٞىبسی ثب ٟ٘بدٞبی ارشایی  ّٕٓی ٚ پظٚٞـی دس صٔی
اسصیبثی ٚ ثشسػی ًشح ٞب ٚ ثاش٘ابٔاٝ ٞابی آٔاٛصؿای ٚ             

 پظٚٞـی 

  اسایٝ خذٔبت آٔٛصؿی ٚ پظٚٞـی 

 ا٘تـبس وتبة ٚ ٘ـشیٝ ٞبی ّٕٓی  

 

 

 ٔٔشفی ا٘زٕٗ ٞبی ٓوٛ پیٛػتٝ 

 ا٘زٕٗ ّٕٓی ػشأیه ایشاٖ
 

120ؿٕبسٜ ٓوٛیت:    

http://www.irunesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=221:2009-03-07-08-21-07&catid=13&Itemid=164
http://www.irunesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=670:1389-07-18-12-31-54&catid=13&Itemid=165
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ثش پبیٝ تممیمبت پیـیٗ ػبختٝ ؿذٜ اػت وٝ اص فاٙابٚسی     
اص آٖ اػتفبدٜ ؿذٜ ثٛد. دس ایٗ ؿیٜٛ افاشاد    fMRIاػىٗ 

ٔی تٛا٘ٙذ پبػخ ثّٝ/ خیش دادٜ ٚ یب ثٝ ػٛاالت چٙذ ٌضیٙاٝ   
ای پبػخ دٞٙذ. ایٗ ساٞجشد رذیذ أىبٖ ٔىبِٕٝ وبّٔی سا    

   فشاٞٓ ٔی وٙذ.

 

 

 

 

 

 

 

یه ؿیٜٛ غیش تٟبرٕی اػت وٝ فٔبِیت ٔاغاض    FMRIاػىٗ 
سا ثب تـخیق تغییشات دس اوؼیظٖ سػب٘ی ٚ رشیابٖ خاٖٛ     
وٝ دس ٚاوٙؾ ثٝ فٔبِیت ٞبی ٓلجی كاٛست ٔای ٌایاشد          
ا٘ذاصٜ ٌیشی  ٔی وٙذ. لجال اص ایٗ دػتٍبٜ ثاشای اسصیابثای       
ػٌ  ٞٛؿیبسی دس افشادی وٝ دس ٚهٔیت غیشٞاٛؿایابس ٚ      
٘جبتی لّٕذاد ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ٕ٘ی تٛا٘ٙذ ثٝ ػٛاالت ثّٝ ٚ خیش 

 پبػخ دٞٙذ  اػتفبدٜ ٔی ؿذ.

اوٖٙٛ ایٗ دػتٍبٜ ٌؼتشؽ یبفتٝ ٚ ثاٝ افاشاد أاىابٖ                    
ٔی دٞذ تب ثٝ ػٛاالت چٙذ ٌضیٙٝ ای وٝ چاٟابس یاب تأاذاد          
وٕتشی پبػخ احتٕبِی داس٘ذ  رٛاة دٞٙذ. ثتایاٙاب ػاٛسٌاش         
ٔممك دا٘ـٍبٜ ٔبػتشیخت ٚ ٞإاىابسا٘اؾ اواٙاٖٛ ایاٗ                
ساٞجشد سا یه ٌبْ ثٝ پیؾ ثشدٜ ا٘ذ ٚ یه ٞازای واٙاٙاذٜ        
ِغبت اػىٗ ٔغض دس صٔبٖ ٚالٔی اسا اٝ واشدٜ ا٘اذ. تایآ               
ػٛسٌش ثب اػتفبدٜ اص یه ؿیٜٛ وذٌزاسی حشٚف وٝ دس آٖ 
اص ؿشوت وٙٙذٌبٖ خٛاػتٝ ٔی ؿذ یه وبس خبف رٞٙی سا 
ثشای یه دٚسٜ صٔب٘ی ّْٔٔٛ ا٘زبْ دٞٙذ تاب یاه ٚیاظٌای           

 ٞب ٚ خبف سا ٔـخق وٙٙذ.

ٔمممبٖ دس ا٘زبْ آصٔبیؾ ٞبی ٔىابِإاٝ ای  دیاذ٘اذ واٝ             
ؿشوت وٙٙذٌبٖ یه ٔىبِٕٝ وٛتبٜ ٚ وٛچه سا ثب ػاٛاالتای     

  1391ٔالیش  –حٕبیت اص ٕٞبیؾ ّٔی ٟٔٙذػی ٔٛاد 

 حٕبیت اص ٕٞبیؾ ّٔی كٙٔت ٔٛاد ٘ؼٛص 

 ٝحٕبیت اص ٕٞبیؾ ّٔی ؿیـ 

 ثشٌضاسی اِٚیٗ ٕٞبیؾ تخللی اِىتشٚػشأیه 

 ا٘زبْ پشٚطٜ ٕٔیضی ّٓٓ ٚ كٙٔت ػشأیه 

 صیشٌشٜٚ ٞبی ٔٛرٛد ٚ دس حبَ تأػیغ

 وٕیتٝ دا٘ـزٛیی 

 ٌشٜٚ تخللی اِىتشٚػشأیه 

 ٌشٜٚ تخللی چیٙی ٚ ػشأیىٟبی ػبختٕب٘ی 

 ٌٝشٜٚ تخللی ؿیـ 

 ٌشٜٚ تخللی  دیشٌذاص 

 ٓوٛیت دس اتمبدیٝ ا٘زٕٟٙبی ٟٔٙذػی ٚ ّٓٓ ٔٛاد 

 ٓوٛیت دس ا٘زٕٗ ػشأیه اسٚپب 

 ٘مؾ ا٘زٕٗ دس فشٍٞٙؼتبٖ

ٌشٜٚ ٚاطٜ ٌضیٙی فشٍٞٙؼتبٖ صثبٖ ٚ ادة فبسػی ا٘زإاٗ   
تـىیُ ٌشدیذٜ اػت.  90ػشأیه ایشاٖ دس دی ٔبٜ ػبَ 

ٚاطٜ ٔٔبدَ فبسػی  75ٞذف اص تـىیُ ایٗ ٌشٜٚ تلٛیت 
دس صٔیٙٝ ّٓٓ ػشأیه ٔی ثبؿذ. تبوٖٙٛ پیىشٜ اِٚیٝ ایاٗ   

 .ٚاطٌبٖ ٔـخق ٌشدیذٜ اػت

ٔمممبٖ دا٘ـٍبٜ ٔبػتشیخت دس ّٞٙذ دػتٍبٞی سا اثاذاّ    
وشدٜ ا٘ذ وٝ كذا سا ثٝ افشادی وٝ اكال لبدس ثٝ كمجت یاب  
حشوت ٘یؼتٙذ  ٞذیٝ ٔی دٞذ ٚ أىبٖ ثشلشاسی استجبى ثاب  
ثیٕبسا٘ی وٝ دس وٕب ٞؼتٙذ سا فشاٞٓ ٔی وٙذ. ایٗ دػتٍبٜ 

 اختشآبت ٚ ٘ٛآٚسی ٞب اص ٌزؿتٝ تب وٖٙٛ 

  أىابٖ ثاشلاشاسی       FMRIثب اثذاّ دػتٍبٜ 
  استجبى ثب ثیٕبساٖ دس وٕب

http://i-tech.blogsky.com/1391/04/20/post-1067/
http://i-tech.blogsky.com/1391/04/20/post-1067/
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ایذٜ ٞبی خٛد سا پیبدٜ ػبصی وٙٙذ.ایٗ لاّآ ٞإاچاٙایاٗ             
دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٘بثیٙب ٚ وٓ ثایاٙاب سا دس سػآ ٘إاٛداس ٚ                   

 آٔٛختٗ ثٟتشِ دسع ٞٙذػٝ یبسی ٔی وٙذ.

 

 »ٓلش تالًٓ«

 

 

 

 

 
 

  آِٗ ٌشیٙؼپٗ :٘ٛیؼٙذٜ

  حؼیٗ كجٛسی -ثخؾ  ّٓی فیبمٔتشرٓ: 
 سػب ٘ـش:

  9789643177775ؿبثه: 
  1388 ػبَ چبح: 

تٛاٖ ثٝ دٚ ثاخاؾ       سا ٔی »ٓلش تالًٓ«ًٛس وّی  وتبة   ثٝ 
تمؼیٓ ٕ٘ٛد وٝ ثخؾ اَٚ آٖ  ثایاـاتاش ثاٝ ؿاشح حابَ                

پشداصد. ایٗ ثخاؾ اص       ٘ٛیؼٙذٜ وتبة ٚ ص٘ذٌی وبسی اٚ ٔی
ٔتٗ وتبة  ثٝ خٛا٘ٙذٌبٖ  دیذٌابٞای دس ٔاٛسد افاشاد ٚ             

ا٘ذ تب ثٝ ایٙزب ثاشػاذ      ؿشایٌی وٝ ثٝ ٌشیٙؼپٗ وٕه وشدٜ
دٞذ. ثخؾ دْٚ ایٗ وتبة ثٝ ثابصٌاٛیای ٚلابیاْ             اسا ٝ ٔی

التلبدی ٞبی   تالؽػبَ ٌزؿتٝ ٚ  50التلبدی دس ًَٛ 
اؽ ثب سؤػبی رٕٟاٛس    ٚ ٔـبٞذات فشدی اٚ اص دٚساٖ وبسی

ٔختّف ٚ ٚلبیٔی وٝ ٔلبدف ثب حوٛس ٚی دس تیٓ التلبدی 

وٝ داسای رٛاة لٌٔی ٘یؼتٙذ ثشٌضاس وشد٘ذ. ٞش ؿاشوات     
وٙٙذٜ ٔٛسد آصٔبیؾ تٛا٘ؼت ثٝ ًٛسٔٛفمیت آٔیاضی ًای     
یه رّؼٝ یه ػبٓتٝ ثٝ پبػخ ثشػذ. اص آ٘زب وٝ دػاتاٍابٜ     

تزٟیضات ثضسي ٚ ٌشا٘میٕتی ٞؼاتاٙاذ ػاٛسٌاش         MRiٞبی 
وٝ ٚی ٕٚٞىبسا٘ؾ اثذاّ  fMRIأیذٚاس اػت ایٗ فٙبٚسی 

وشدٜ ا٘ذ ثتٛا٘ذ ؿیٜٛ لبثُ حُٕ ٚ ٘مُ ٚ وٓ ٞاضیاٙاٝ ای        
 دثشای ا٘ذاصٜ ٌیشی رشیبٖ خٖٛ دس ٔغض ؿٛد. 

 

 

 

ٔمممبٖ ٔٛفك ثٝ اثذاّ یه ّ٘ٛ لّٓ رذیذ ؿذ٘ذ وٝ ثب آٖ 
ٔی تٛاٖ تلبٚیش ػٝ ثٔذی  تشػیٓ وشد. ؿیٜٛ ٓإاّاىاشد        
ایٗ لّٓ وٝ  تٛػي ٔمممبٖ آِإاب٘ای اثاذاّ ؿاذٜ اػات.              
 ٔـاابثااٝ ثااشخاای چاابپااٍااشٞاابی ػااٝ ثاأااذی اػاات.                     
٘مٜٛ ّٕٓىشد ایٗ لّٓ ثٝ ایٗ تشتیت اػت وٝ دس لؼإات     
ا٘تٟبیی آٖ ثخـی ٚرٛد داسد وٝ پالػتیه سا دإ ٔی وٙاذ  
ٚ ثٝ ؿىُ ٔبیْ دس ٔی آٚسد ٚ ثٝ ایٗ تشتیت ٔی تاٛاٖ ثاب       

 آٖ سٚی وبغز تلٛیش وـیذ.

 

 

 

 

 

 

ٓبدت وشدٖ ثٝ ایٗ لّٓ ٚ خـه ؿذٖ پالػتیه  ا٘اذوای     
صٔبٖ ٔی ثشد  أب ٔی تٛاٖ ثب آٖ ًشح ٞبی ثؼایابس رابِاجای        
سػٓ وشد.وبسثشد ایٗ لّٓ ػٝ ثٔذی ثشای ٕٔٔبسا٘ی اػات     
وٝ للذ داس٘ذ پیؾ اص ٚسٚد ثٝ ٔشحّٝ ًشاحی سایب٘اٝ ای     

   لّٓ ػٝ ثٔذی رذیذ اختشاّ ؿذ

  ثشٌشفتٝ اص ٔٙجْ وٙزىبٚ

 ٔٔشفی وتبة 

 ثشٌشفتٝ اص ػبیت
 http://i-tech.blogsky.com 

http://i-tech.blogsky.com/
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    ٖ دس    ؿٙبػی ایشاٖ ٚ دا٘ـٍبٜ ػیؼتبٖ ٚ ثاّاٛچؼاتاب
ثااٟإاٗ ٔابٜ ػابَ رابسی )وؼاات                     16ٚ17سٚصٞابی    

دس آدسع اِااىااتااشٚ٘اایااىاای         اًااالٓاابت ثاایااـااتااش         
www.seminars.usb.ac.ir ، 

 »1392فشاخٛاٖ ٔمبِٝ تب پبیبٖ آثبٖ «

 

 

 

 

 

 

 

   ؿـٕیٗ ػٕپٛصیْٛ ٘ٛسٚپؼیىِٛٛطی ایشاٖ ثب ٕٞىابسی
 21اِی  19ا٘زٕٗ ّٕٓی سٚا٘ـٙبػی ایشاٖ دس سٚصٞبی 

آرسٔبٜ ػبَ ربسی )وؼت اًالٓبت ثیاـاتاش دس آدسع         
 ،www.neuropsychology.irاِىتشٚ٘یىی 

 

ٚ ؿٛسای ٔـبٚساٖ التلبدی اتفبق افتبدٜ اػات  تاأوایاذ       
ٞبی ٔتٕبیضی اص ایٗ وتبة  ثیاٙاؾ طسف       داسد. اٚ دس ثخؾ 

خٛیؾ سا دس ٔٛسد ٔؼب ّی اص رّٕٝ رٟب٘ی ؿاذٖ  لاذست       
ٚسی  تغییشات ایازابد ؿاذٜ دس            تىِٙٛٛطی دس تشغیت ثٟشٜ

        ٓ ا٘اذاص    ػیؼتٓ التلبدی وـٛسٞبی ٔختّاف راٟابٖ  چـا
ٞابی ػاٟابْ         ٌیشی حاجابة    ثّٙذٔذت ا٘شطی  چٍٍٛ٘ی ؿىُ

اكَٛ حبوٕیت ؿشوتی  آٔٛصؽ ٚ ٘بثشاثشی  ِ٘ابْ تاأٔایاٗ       
سٚی وـٛسٞبیی ٔب٘ٙذ سٚػیٝ ٚ   ٞبی پیؾ  ارتٕبٓی ٚ چبِؾ

 وٙذ. چیٗ اسا ٝ ٔی
 
 
 

  ٕٗٞبیؾ ّٔی  دٚٔیٗ ٕٞبیاؾ ثایاٗ      ثشٌضاسی ٞـتٕی
إِّّی ٚ ػٛٔیٗ ٕ٘بیـٍبٜ تخللی تزبست ٚ الاتالابد    

ّٕٓی تزابست اِاىاتاشٚ٘ایاه         ا٘زٕٗ  اِىتشٚ٘یىی تٛػي 
اسدیجٟـت ٔابٜ ػابَ        31ٚ  30  29دس سٚصٞبی ایشاٖ
دس آدسع اِىتشٚ٘ایاىای    )وؼت اًالٓبت ثیـتش   1393

www.ecec.ir ، 

 »1392ثٟٕٗ  30فشاخٛاٖ ٔمبِٝ تب «

 

 

 

 

 

 

 

  ٕٗٞبیؾ ثّٛسؿٙبػی ٚ واب٘ای   ثشٌضاسی ثیؼت ٚ یىٕی
ثاّاٛسؿاٙابػای ٚ واب٘ای            ا٘زٕٗ    ؿٙبػی ایشاٖ تٛػي 

ؿٛسای ” ثٝ اًالّ ا٘زٕٗ ٞبی ّٕٓی ٔمتشْ ٔی سػب٘ذ دس كٛست تٕبیُ ٔی تٛا٘ٙذ ٌٔبِت ٚ اخجبس خٛد سا ثٝ ِٔٙٛس دسد دس خجش٘بٔٝ اِىتشٚ٘یىی 
 اسػبَ ٕ٘بیٙذ. info@cisa.irثٝ “  ا٘زٕٗ ٞبی ّٕٓی ایشاٖ

http://seminars.usb.ac.ir/

