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 1زا٘كیبض ٌط ٜٚجطاحی ٔغع ٚاػصبة زا٘كٍب ٜػّ ْٛپعقىی ٔكٟس2 ،زا٘كجٛی پعقىی
خالصه
مقدمه :آ٘ٛضیؿٓ تطٔٚبتیه قطیبٖ وبضٚتیس زاذّیٛٔ ،ضز ٘بزضی اؾت ؤٕ ٝىٗ اؾت ثب پبض ٜقسٖ ث ٝزاذُ ؾیٛٙؼ اؾفٛٙییس ٚ ٚلٛع اپیؿتبوؿی
قسیس تظبٞط وٙسٚ .جٛز ػالیٓ ثبِیٙی اپیؿتبوؿی قسیس ضاجؼٚ ٝوٛضی یه عطف ٝثؼس اظ ضطث ٝی ؾط اظ ٘كب٘ٞ ٝبی آ٘ٛضیؿٓ تطٔٚبتیه وبضٚتیس
زاذّی ٔی ثبقس  ٚثطای تبییس تكریص آٖ آ٘ػیٌٛطافی قطیبٖ وبضٚتیس ٔی ثبیؿت ا٘جبْ قٛز.
معرفی مورد :زض ایٗ ٔمبِٔ ٝطزی  22ؾبِ ٝثب آ٘ٛضیؿٓ تطٔٚبتیه وبضٚتیس ؤ ٝىطضا ث ٝػّت اپیؿتبوؿی تحت زضٔبٖ لطاض ٌطفت ٝثٛز،
ٌعاضـ قس ٚ ٜػالیٓ  ٚضٚـ ٞبی تكریصی  ٚزضٔب٘ی ٔٛضز ثحث لطاض ٔی ٌیطز.
نتیجه گیری :ایٗ ٌعاضـ ثط ػبضض ٝی ٘بزض أب ثبِم ٜٛوكٙس ٜی آ٘ٛضیؿٓ قطیبٖ وبضٚتیس زاذّی ثؼس اظ ضطث ٝی ؾط تبویس زاقت ٝو ٝآقٙبیی ثب
ػالیٓ آٖ ٔٙجط ث ٝزضٔبٖ ؾطیغ ٛٔ ٚفك ثیٕبض ٔی قٛز.
واژه های کلیدی :آ٘ٛضیؿٓ ،اپیؿتبوؿی ،تطٔٚبتیه ،قطیبٖ وبضٚتیس زاذّی

مقدمه
تطٔٚبی ٘بحی ٝی وطا٘ی ٛفبؾیبَ و ٝثب آؾیت قطیبٖ وبضٚتیس
زاذّی ؾجت آ٘ٛضیؿٓ تطٔٚبتیه  ٚاپیؿتبوؿی قٛز ،ذیّی ٘بزض
اؾت  ٚثؿیبضی ٔٛاضز ث ٝػّت ذ٘ٛطیعی غیط لبثُ وٙتطَ ث ٝفٛت

ٔ ٚطذص ٔی قٛز .زٞ ٚفت ٝثؼس اظ تطذیص ثب اپیؿتبوؿی قسیس
ٔطاجؼ ٚ ٝثب زضٔبٖ ؾطپبیی ٔطذص ٔی قٛز .اپیؿتبوؿی یه ثبض
زیٍط تىطاض قس ٚ ٜذ٘ٛطیعی ٞط ثبض قسیستط ضخ زاز ٜث ٌٝ٘ٛ ٝای
و ٝثبػث وبٞف فكبض ذ ٖٛقس ٚ ٜثب ایؿتبزٖ  ٚضا ٜضفتٗ

ثیٕبض ٔٙجط ٔی قٛزِ ،صا تكریص  ٚزضٔبٖ آٖ زض ٔطاحُ اِٚیٝ
وطز .ثیٕبض زض ٟ٘بیت ث ٝثیٕبضؾتبٖ لبئٓ (ػج)،
ٔی
ػٛز
عٛال٘ی
ا٘سِٙٚف ،وبٞف قٛٙایی ٘بٌٟب٘ی
ٌیجٍبٞی،
ؾبن ز٘جبَ
ٔتبؾتبظ ،و ٝثٝ
یه ثیٕبض
اؾترٛاٖایٗ ٔمبِٝ
کلیدی( .)1:زض
هایای زاضز
واژهٚیػٜ
إٞیت
ٔطاجؼ ٚ ٝثؿتطی ٔی قٛز.
ضطث ٝی لبػس ٜی جٕجٕ ٝثب آ٘ٛضیؿٓ تطٔٚبتیه قطیبٖ وبضٚتیس
زض ٔؼبی ٝٙی ثبِیٙی٘ ،بثیٙبیی چكٓ ضاؾت ،فّج ٔحیغی ػصت
زاذّی ٕٞطا ٜثب اپیؿتبوؿی قسیس ٔ ٚىطض ٔطاجؼ ٝوطز ٚ ٜتحت
صٛضتی ضاؾت ٕٞطا ٜثب اثتالی اػصبة جٕجٕ ٝای 6ٚ 5ٚ 3
زضٔبٖ لطاض ٌطفت ٝثٛزٔ ،ؼطفی ٔی قٛز.
ٔكرص قس .ثیٕبض وبٔال ضً٘ پطیس ٜثٛز  ٚزضآظٔبیكبت إٓ٘ی ٚ
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ٔطز  22ؾبِ ٝث ٝز٘جبَ تصبزف ثب اتٔٛجیُ  ٚقىؿتٍی لبػسٜ
ی جٕجٕ ٝزض ثیٕبضؾتبٖ ثؿتطی  ٚتحت زضٔبٖ اِٚی ٝلطاض
ٌطفتٝ

ٌّٕٛٛٞثیٗ ٔؼبزَ 8/9یبفت قس.
زض ؾی تی اؾىٗ آٌعیبَ  ٚوط٘ٚبَ تٛز ٜی حجیٓ ٞیپطزا٘ؽ ثب
ذٛضزٌی  ٚترطیت ؾیٛٙؼ ٞبی اؾفٛٙئیس  ٚاتٕٛئیس ثب ٌؿتطـ ثٝ
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