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 چكيده

دغذغِ ًَيسٌذگبى دس ايي وتبة اسائِ تظَيش سٍشٌي اص جبيگبُ تحشين ّب دس التظابد جْابى   
ٍ ايشاى ٍ ِث تجع آى هىبًيسن ّبي التظبدي اثش ٍ پيبهذّبي آى ثَدُ است؛ اص ايي سٍ تاش   

هفبّين هشثَط ِث تحشين پشداختِ شاَد  دس اياي ساُ   شذُ تب دس ثخش اٍل ِث اثعبد تئَسيه ٍ 
ضوي تشسين اثعبد التظبد تحشين )فظل اٍل(، وبسوشدّبي تحشين ّب ثشاي تحاشين وٌٌاذگبى   
)فظل دٍم(، وبسوشدّبي سيبسي تحشين ّب )فظال ساَم(، اثاشاق التظابدي تحاشين ّاب ٍ       

ّب دس دٍساى پا   ّضيٌِ ّبي تحشين ّب ثش وشَسّبي ّذف )فظل چْبسم( ٍ تجشِث تحشين 
گازاسي اساتخشا     ّابيي ثاشاي سيبسات    اص جٌگ سشد )فظل پٌجن(؛ دس فظل ششن داللت

شذُ است  ايي داللت ّب هي ثبيست دس ثخش دٍم وتبة )وِ ِث التظبد ايشاى هي پشداصد( ٍ 
َاى  ثاِ طاَسق   « همذهِ اي ثش همبثلِ ٍ گازاس اص تحاشين  »ِث عَس خبص دس فظل دّن ثب عٌ

ضوٌي هَسد اشبسُ لشاس هي گشفت ٍ سٍيىشدّبي همبثلاِ ثاب تحاشين ثاش      طشيح ٍ يب حذالل
هجٌبي آى پيشٌْبد هي شذ، اهب دس ثخش دٍم وتبة اص ايي داللت ّب استفبدُ ًشذُ اسات  ثاِ   
َاى ايي ثخش ِث ًحَ هٌبسجي اًتخبة ًشذُ اسات؛ اياي ثخاش عواذتب ثاِ       ًظش هي سسذ عٌ

اصد ٍ تٌْب ثخش وَچىي اص فظل چْابسم  هفبّين ٍ هَضَعبق هشثَط ِث تحشين ّب هي پشد
ّبي التظبدي دس جْبى تعلك داسد واِ الجتاِ دس فظال     ٍ عوذُ فظل پٌجن ِث ثشسسي تحشين

پٌجن ًيض هجبحث اسائِ شاذُ اٍال اص چياٌش هٌبساجي ثشخاَسداس ًيسات ٍ ثبًياب ثسايبسي اص        
اي ثخاش  دس اثتاذ  بى، هَسد اشبسُ لاشاس ًگشفتاِ اسات    ّبي اعوبل شذُ دس سغح جْ تحشين

اذ واِ اٍال       دٍم، ًَيسٌذگبى ثحث اطَل ٍهجبًي همذهبتي )فظل ّفاتن( سا هغاشك واشدُ ًا
َاي تحاشين، هبّيات         َاى ًيست ٍ هجبحث هغاشك شاذُ ثيشاتش ثاِ اًا َا ّن خ َاى ثب هحت عٌ

ٍاًي تحشين تحشين ّب ٍ     هي پاشداصد ٍ ًاِ هجابًي ٍ اطاَل  ثْتاش ثاَد        ّب، اثشاق عيٌي ٍ س
َاى       ًَيسٌذگبى ايي هَضَع اذ )الجتاِ ثاب ت يياش عٌا بق سا دس ّوبى ثخش اٍل وتابة ثگٌجبًٌ

ثخش اٍل عجك تَضيحبق روش شذُ دس ثٌذ فَق(  دس فظل ّشتن ِث تبسيخچاِ تحاشين ّاب    
                                                                                              

 solimani@isu.ac.irعضَ ّيبق علوي داًشگبُ اهبم طبدق)ي(:  *
 



و  ز ودو فصملنامه، سمال اول، شمااة  دوم، پما     ی،و مطالعات فرهنگم  یپژوهشگاه علوم انسان ی،نقدنامه اقتصاد   83
 07-73، 0011سمستا  

 
 

 

عليِ ايشاى پشداختِ شذُ است )الجتِ دس ايي فظل هجبحثي دس هَسد تجشثاِ تحاشين ثشخاي اص    
َاى فظل سبصگبس ًيست  ثبيست دس ثخش اٍل وتبة )فظل  ٍ هيوشَسّب لشاس داسد وِ ثب عٌ

شذ  ثخش ّبي آسيت پزيش التظبد ايشاى دس فظل ًْان هاَسد ثشسساي لاشاس      پٌجن( اسائِ هي
گشفتِ ٍ دس فظل دّن ٍ يبصدّن هجبحث ولي دس هَسد همبثلِ ٍ گزاس اص تحشين ٍ ًيض التظابد  

 پسب تحشين ايشاى اسائِ شذُ است 

  

آثابس   -سايت پازيشي التظابد   آ -سب تحاشين پ -التظبديتحشين -التظبد تحشين ها: کليدواژه
 تحشين

 

 ثرا توصيفو  معرفی .1

التظبد تحشين، ثشسسي تحشين ّبي التظبدي دس جْبى، التظابد تحاشين ٍ پسابتحشين دس    »وتبة 
تَسظ آلبي دوتش علي هشٍي ٍ  خبًن افسبًِ شبيستِ تبليف شاذُ    يشوس 4931دس سبل « ايشاى 

شگبُ جبهع علوي تشابساق آسٍى    -ٍ ثب ّوىبسي دًا وبسثشدي )هشوض آهَص  لٌذ واش ( تَساظ ًا
َا     يياداهِ، اثتذا ا دسهٌتشش شذُ است   وتبة سا اص جْت سبختبس ٍ ظبّش، ساس  اص جْات هحتا

َّا يهَسد ثشسس  داد  ينلشاس خ
ثشسساي تحاشين ّابي    »فظل تذٍيي شذُ اسات واِ ثخاش اٍل ثاِ      41ثخش ٍ  دس دٍ وتبة

 پشداصد  هي« التظبد تحشين ٍ پسب تحشين دس ايشاى»ٍ ثخش دٍم ِث « التظبدي دس جْبى
 

 اثر یابیشكلیارز .2

تخبة شذُ هٌبسات ثاِ ًظاش     164ايي وتبة دس  ذاصُ للن ًا ًَت ٍ ًا طفحِ تٌظين شذُ است ٍ ف
َاسد صيش لبثل روش است:هي سسذ  عشٍُ ثش ايي   ًىتِ، اص ًظش ظبّشي ٍ فٌي ه

ًحَُ ًگبس  ثشخي اص ثخش ّبي وتبة طٍسًبليستي است  )هثش ًمل لاَل اص هسائَالى وشاَس    
 يب روش اسلبم ٍ آهبس  ثذٍى استٌبد ِث  هٌجع ٍ يب ثشخي اص تعبثيش هظغلح دس سٍصًبهِ ّب(

ًَذ هفَْهي هشخظي ثب عٌ  َاى وتبة ًذاسد   عشاحي جلذ جزاة ًيست ٍ پي

َاي وتبة ًيست  ذاصُ عَالًي است ٍ هٌعى  وٌٌذُ دليك هحت َاى وتبة ثيش اص ًا  عٌ
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َاى هثبل دس ثشخاي طافحبق هيابى     دس طفحِ آسايي، دلت ّبي الصم طَسق ًگشفتِ است  ِث عٌ
ًَات ٍ سًاگ جاذاٍل دس فظاَل         جذٍل ٍ هتي فبطلِ ٍجَد داسد  عشٍُ ثاش اياي سابختبس، ف

 بٍق داسد ٍ هتي اص ايي ًظش يه دست ًشذُ است   هختلف ثب ّن تف

اسائاِ شاذُ اسات  اياي      PDFّابي   ِث ًظش هي سسذ دس ثشخي اص جذاٍل ضويوِ، تظَيش فبيال 
ًَات ٍ ًاَي طافحِ آساياي داساي      جذاٍل اص ويفيت وبفي ثشخَسداس ًيستٌذ ٍ ّوچٌيي اص ًظش ف

 اشىبالتي ّستٌذ   

د واِ ثشخاي اص صياش    شوبسُ ّبي عَالًي ثشخي اص صيش تيتشّب اص  تش َث صيجبيي هتي وبستِ است  ْث
َلت ٍ ثذٍى شوبسُ گزاسي اساِئ هي  شذ    تيتشّب ثب ث

 وتبة فبلذ فْشست جذاٍل ٍ اشىبل است   

د وِ دس اثتذا يه فْشست اجوبلي اساِئ هي تش َث دى فْشست ْث  شذ    ثب تَجِ ِث عَالًي َث

َاسد هتي ًيبص ِث ٍيشايش داسد ٍ ثاِ   سساذ واِ دس ثشخاي جبّاب، عشئان       ًظاش هاي  دس ثشخي اص ه
 ًگبسشي دس حذ استبًذاسد هَسد استفبدُ لشاس ًگشفتِ است 

 ثشخي اص فظَل، خشطِ فظل داسد ٍ ثشخي، خشطِ فظل ًذاسد 
 

 ارزیابی محتوایی اثر  .3

 

د ضوي اشبسُ ِث تعبسيف تحشين ٍ التظبد تحشين، حَصُ هَضَعي التظابد   تش َث دس فظل اٍل ْث
شاذ   شذ ٍ هتٌبست ثاب اياي للواشٍ هَضاَعي، سابختبس وتابة تجيايي هاي         تحشين هشخض هي

شذ ّش فظل اص وتبة لشاس است چِ ثخش يب ثخاش ّابيي اص التظابد     ثبيست هشخض هي )هي
 تحشين سا پَشش دّذ(   

َاى جبلات ًيسات، صياشا       دس فظل دٍ م وِ تحليل هٌبفع تحشين ًبم گزاسي شاذُ اسات، اٍال عٌا
هٌبفع تحشين ثشاي وشَسّبي تحشين وٌٌذُ است ٍ ًِ ثاشاي هاب واِ تحاشين شاذُ ايان  ٍ ثبًياب        
ي   ًَا َاى ّن خا ذ تيتش سبختبس سٍيذاد تحشين، ثب ايي عٌ ثسيبسي اص هجبحث روش شذُ دس فظل هبًٌ

وٌذ وِ وبسوشدّبي تحاشين سا   پبيبًي ايي فظل هجبحث خَثي سا ثيبى هيًذاسًذ  الجتِ ثخش ّبي 
 وٌذ    دس ًظبم ثيي الوللي اص ثعذ التظبدي ٍ سيبسي تحليل هي

پشداصد  وِ اٍال ثاب ّاذف    فظل سَم اص هٌظش هت يشّبي سيبستي ِث اسصيبثي هَفميت تحشين ّب هي
ي ًذاسد ٍ ثبًيب توشوض عوا  ًَا ذُ آى ثاش ايجابد ت يياش دس وشاَسّبي     روش شذُ دس پيشگفتبس ّن خ
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د هجبحث ايي فظل ريل تيتش هت يشّبي سيبساي دس فظال دٍم رواش     تش َث ّذف تحشين است  ْث
 دس فظل دٍم است(    6-1شذ )فظل سَم تفظيل تيتش  هي

سساذ   ّب اساِئ شذُ است وِ ثاِ ًظاش هاي    دس فظل چْبسم ثشخي هَسد وبٍي ّب دس هَسد تحشين
د هغبلت ثيشتش يسٌذگبى حذاوثش دس يه طفحِ ِث ّش هاَسد پشداختاِ   الصم َث ي اساِئ هي شذ  ًَ

ذ، دس حبلي وِ ثب تَجِ ِث ايي وِ ّذف ثخش اٍل ثحث تحشين ّبي التظبدي دس جْبى رواش   ًا
د ثب تفظيل ثيشتشي ايي هجبحث اساِئ هي تش َث  شذ    شذُ است، ْث

اتمابى خاَثي ثشخاَسداس    ِث عَس ولي هجبحث روش شذُ دس سِ فظال دٍم، ساَم ٍ چْابسم، اص    
 گزاسي ّب دلت وبفي طَسق ًسزيشفتِ است    است؛ اهب دس هَسد تيتش

اذي ثخاش اٍل رواش شاذُ        َاى جواع ٌث دس فظل ششن وِ ًتبيج ٍ تَطيِ ّبي سيبستي ِث عٌا
( تشجوِ شذُ است، عواذُ هجبحاث ثاِ    1002است، ِث دليل ايي وِ اص وتبة ّبفجبئش ٍ اسىبق )

ًَگي افضايش اثشاق تحش ط هيچگ ًَذُ هشَث شَد )يعٌي ًتبيج اياي   ين ّب ثش وشَسّبي تحشين ش
ىبسّبيي است وِ هَجت هي شَد ّذف اص تحشين ّاب هحماك شاَد(  ّاش چٌاذ اياي        فظل سّا

هجبحث جزاة است، اهب تَطيِ ّبي سيبستي روش شذُ دس اياي فظال ثاشاي تحاشين وٌٌاذگبى      
يساٌذُ هاي ثبيسات دس اياي     وبسثشد داسد ًِ  ثشاي وشَس هب وِ تحت تحشين لشاس گشفت ِ است  ًَ

ىبسّبيي واِ ثاِ هَجات آى ّاب اياشاى       ثاِ  –فظل ضوي تحليل ايي تَطيِ ّب، سٍ  ّب ٍ سّا
َاى ياه وشاَس تحات تحاشين     تاشي داشاتِ ثبشاذ سا اسائاِ هاي        -عٌ اذ عولىاشد ْث ًَا ًواَد   ثت

ىبسّبيي وِ ِث تحشين ّب پبيبى دّذ يب تحشين ّب سا ون اثش وٌذ(   )سّا

،گَيي يه وتبة جذيذ است ثب سبختبس ٍ ادثيبق ًسجتب هتفبٍق  خظَطاب دس   ثخش دٍم وتبة
يسٌذگبى ِث اطَل ٍ هجبًي هماذهبتي پشداختاِ   -فظل ّفتن  ّوبًغَس وِ پيش اص ايي اشبسُ شذ ًَ

ذ وِ اص ًظش عٌبٍيي هشبِث تيتشّبي فظاَل ثخاش اٍل اسات  اياي      ذ ٍ هجبحثي سا روش وشدُ ًا ًا
 شذ    وتبة ادغبم هي فظل ثبيذ دس هجبحث ثخش اٍل

ذاف اطلي وتابة دس پيشاگفتبس    سٍشاي سابختي تابثيش هتمبثال هياضاى اثاش ثخشاي        »يىي اص ّا
هاتي  « )الوللي ثش التظبد وشَسّبي تحشين شذُ، تحشين وٌٌذُ ٍ ثاِ ٍياظُ اياشاى    ّبي ثيي تحشين

ط ِث هتي اسات   رواش شاذُ  ( وتبة ثذٍى ت ييش دس ايٌجب روش شذُ است ٍ هشىل ٍيشايشي هشَث
يسٌذگبى طَسق پزيشفتاِ اسات   الجتاِ ثشخاي اص     است ٍ دس ايي سُا تش  خَثي ًيض تَسظ ًَ

اثعبد اثشاق تحشين ّب ثش وشَسّبي تحشين شذُ، ثيش اص حذ اجوبلي ثيبى شاذُ اسات ٍ ثشخاي    
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اذ هاَسد       اص آى ّب ه فَل هبًذُ است ي تحشين ّاب دس حاذ دٍ ٌث ًٍا ِث عَس خبص اثش گزاسي س
َلاَطي ٍ      (ّفتن فظل دس)اشبسُ لشاس گشفتِ  تمابل تىٌ ذ طاٌعت ثيواِ، ًا     ٍ دس حَصُ ّبيي هبًٌ

    هَسد اشبسُ لشاس ًگشفتِ است
ذي اثشاق دس فظل ّفتن ًيبص ِث ثبصًگشي اسبساي داسد  َاى هثابل اثاش ثاش وٌتاشل         دستِ ٌث ثاِ عٌا

َلياذ  گستش  سشك ّب دس وٌبسِ )ٍ ّن عشعِ( اثشگزاسي هبلي آهذُ است ياب  اثاش ثاش وابّش      ت
َلياذاق طاٌعتي    َليذ ًفت يب اثش ثش وبّش ت ًبخبلض هلي دس وٌبس )ٍ ّن عشع( اثش ثش وبّش ت

اذ    آهذُ است اثاش  »عشٍُ ثش ايي، ثشخي تيتشّبي ايي ثخش ًيض اص ًظش التظبدي دليك ًيست هبًٌ
ندس فظل   «سَء هذيشيت داخلي    ثش  ًيض هجبحثي دس هَسد اثشاق تحشين ّاب رواش شاذُ واِ      ًْ
عِ دس فظل ّفتن ّن پَشبًي داسدعو     ش ثب هجبحث ثخش هشَث

ن  ثاب  «( ثخش ّبي آسيت پزيش التظبد ايشاى اص تحاشين )»ثسيبسي اص هجبحث روش شذُ دس فظل ًْ
ي ًذاسد  ِث عَس خبص هجحث پيبهاذّبي تحاشين ّاب علياِ اياشاى ياب        ًَا َاى ايي فظل ّن خ عٌ

َاهل هَثش ثش تمليل اثشاق تحشين ّب  ّش چٌذ ٍ جَد ايي هجبحث دس وتبة ضاشٍسي اسات اهاب    ع
جبي ايي هجبحث دس ايي فظل ًيست  دس ايي فظل طشف پشداختي ثاِ هجبحاث پيبهاذّب ثاشاي     

َاهل تمليل يب تشذيذ اثش ثش ثخش  وشد    ّب وفبيت هي ثخش ّبي التظبدي ٍ ع

ذ جبيگبُ التظبد همابٍهتي دس شاشايظ تحشي   ستِ ًا ًَا يسٌذگبى دس فظل دّن ِث خَثي ت واي سا  ًَ
تْبي فظل هاي  ثبيسات داللات ّابي آهاَصُ ّابي التظابد        تجييي ًوبيٌذ؛ الجتِ دس ًتيجِ گيشي ًا
ّب ِث سٍشٌي ثيابى هاي شاذ  الجتاِ ثشخاي اص       همبٍهتي ثشاي حزف تحشين ّب يب وبّش اثشاق آى

اذي      هجبحث ولي روش شذُ دس ايي فظل اص اسص  ايذُ التظبد همبٍهتي وبساتِ اسات ٍ دساتِ ٌث
جبم ًشذُ است    هجبحث ًيض  ِث خَثي ًا

دُ ٍ فبلذ تحليال ّابي عوياك اسات  دس ثشخاي اص       هجبحث فظل يبصدّن عوذتب طٍسًبليستي َث
َاسد ّن هجبحث پشاوٌذُ اي اساِئ شذُ است وِ هخبعت سا سشدسگن هي اذ    ه -1-44وٌذ )هثال ٌث

سات   1 ًَا يساٌذُ ًت ِ اسات  چبلش ّبي اسصي وِ ّن هتي، فبلذ استذالل ّبي هتمي است ٍ ّن ًَ
سثظ ثيي ًشخ اسص ٍ ًشخ سسشدُ سا ِث سٍشٌي تجييي ًوبيذ تب ثب استفبدُ اص آى، خغشاق ت يياش ًاشخ   

( دس عايي حابل واِ اطال اساتذالل      4-1-44اسص سا هتزوش شَد(  دس ثخش ثيوابسي ّلٌاذي )  
ت هَضَي، هَسد اشبسُ لشاس ًگشفتِ است    ًَا  دسست است اهب ّوِ ج

َاى: التظبد اذي ّاب      دس فظل يبصدّن )عٌ پ  اص تحشين( ًيض هشبِث ثشخي فظاَل پيشايي، تيتشٌث
َاى هثابل دٍ تيتاش هشابِث داسيان:       دٍساى پا  اص   1-44هٌبست ٍ هخبعت پسٌذ ًيست  )ِث عٌا

 التظبد ايشاى پ  اص تحشين(    2-44تحشين؛ 
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ىابس اشابسُ داسًاذ )واِ ثاش همبثلاِ ٍ         َاى سّا يسٌذگبى دس فظل دّن ِث التظبد همبٍهتي ِث عٌا ًَ
ٍاصدّن ِث التظابد پسابتحشين هاي   تخ پشداصًاذ   فيف اثشاق تحشين ّب هتوشوض است( ٍ دس فظل د

)وِ ثش دٍساى پ  اص حزف تحشين ّب اشبسُ داسد(  دس عيي حبل هتي، ّيچ داللت سٍشٌي ثاشاي  
 تجييي ًسجت ثيي ايي دٍ سٍيىشد اساِئ ًىشدُ است   

ي دس حاَصُ     ثب تَجِ ِث ثشسسي طَسق گشفتِ ِث ًظش هي سساذ وتابة هض   ثاَس ًاَآٍسي چٌاذًا
التظبد تحشين ًذاسد  دس ثخش تجشثيبق جْبًي طشفب تشجوِ ثشخي اص تجشثيبق ٍ هاَسد وابٍي   

( طَسق پزيشفتِ است؛ دس حبلي وِ هٌبثع هتٌَعي دس اياي  1002ّب اص وتبة ّبفجبئش ٍ اسىبق )
اعوابل شاذُ   حَصُ ٍجَد داشت وِ تَجِ ِث آى ّب ٍ اساِئ يه تحليل جابهع اص تحاشين ّابي    

ست ثاش غٌابي وتابة ثيبفضاياذ  دس ثخاش دٍم ًياض عواذُ هجبحاث          سٍي سبيش وشَسّب هي ًَا ت
يسٌذگبى دس تجويع ايي هجبحث است )واِ الجتاِ ثاب تَجاِ ثاِ       آٍسي ًَ دُ ٍ طشفب ًَ تىشاسي َث
تشيي ٍجِ هوىاي طاَسق ًسزيشفتاِ اسات(  الجتاِ تحليال        ذي ّب ِث ْث ًىبق فَق، ايي دستِ ٌث

ايشاى پ  اص پبيبى تحشين ّب ٍ گَشضد وشدى هخبعشاق ٍ چبلش ّابي احتوابلي،   ششايظ التظبد 
َايي الصم ثاَد توشواض ثيشاتشي      آٍسي ّبي اطلي ايي وتبة است وِ الجتِ اص ًظش هحتا يىي اص ًَ

 سٍي تمَيت هجبحث ايي ثخش طَسق هي پزيشفت 
 

 نتيجه گيري   .4
َاى يىاي اص هسابئل اطال   ّبي اخيش تحشين ّبي التظبدي  ثب تَجِ ِث ايي وِ دس سبل سٍص  يِث عٌ

هَسد تَجِ هتخظظبى ٍ طبحت ًظشاى عشطِ ّبي هختلف علَم اجتوابعي ٍ التظابدي ثاَدُ    
ماشة ٍ ثاِ عاَس خابص دس دّاِ اخياش، اص تجعابق ٍ         است ٍ وشَس هب دس سبل ّبي ثعذ اص ًا

َاسي ّبي ًبشي اص تحشي ّاب   ينتحاش  ٍ عبلوبًِ اص يكدل يّب يلسًج ثشدُ است؛ اساِئ تحل ّب ندش
ًَ يياست؛ اص ا يضشٍس َاى هشابِث ا    يسٍ ًگبس  هت ٍ  ياه وتابة اص ًظشگابُ آوبده   ياي ثاب عٌا

س دس اساِئ  يگزاس يبستس ًبوابم ثاَدُ    يعجابهع ٍ ثاذ   يلتحل يهضشٍسق داسد  اهب وتبة هضَث
وتبة ّن دس حاَصُ   يهحَس يذًُجَدى ا شخضًمبط ضعف وتبة ه ييتش ياص اطل يىياست  

ىبسّب يناثشاق تحش يييتج ن ًمبط لَق وتابة ثاِ    يلبثل اساِئ ه يّب ٍ ّن دس حَصُ سّا ثبشذ  ّا
 ششك صيش است:  

 احظبء هت يشّبي التظبدي هذ ًظش تحشين وٌٌذگبى   •
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ذاف تحشين ّب ٍ وبسوشدّبي آى ثشاي وشَسّبي تحشين وٌٌذُ •  پشداختي ِث ّا
َاى ًظبم همبثلِ ثب تحشين ّب   •  اساِئ تجييٌي اص التظبد همبٍهتي ِث عٌ
 تَجِ ِث هجبحث التظبد ايشاى دس دٍساى پبيبى يبفتي تحشين ّب •
َالض وتبة سا هي دس َاى ِث ششك صيش ثيبى ًوَد: همبثل ثشخي اص هعبيت ٍ ً  ت
 ٍجَد ثشخي اشىبالق ٍيشايشي ٍ ظبّشي دس هتي   •
َاى گزاسي ًبهٌبست ثخش ّب ٍ فظَل   •  عٌ
ذي هجبحث ريل فظَل ٍ تيتش ّب •  ًمض دس دستِ ٌث
ي ًگبس  ثخش اٍل وتبة ثب ثخش دٍم   • َاى ًجَدى ادثيبق ٍ ًَ  ّن خ
ذن استذالل •  ّبي دس ثشخي اص ثخش ّب عذم ِث وبسگيشي ادثيبق علوي ٍ عوك ًا
بًي( ثشاي التظبد اياشاى )ياب   ّبي ثخش اٍل وتبة )تجشثيبق جْ هشخض ًىشدى داللت •

تش، عذم تجلَس استجبط ثيي ايي دٍ ثخش دس هتي(       ِث عجبسق ْث
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