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: هلاقم 	 ناونع
	 یژرنا 	 ییوج 	 هفرص 		 لباق 		 لیسناتپ 		 نعت 		و	 موینیمولآ 		 تعنص 	 رد 		 یژرنا 		 فرصم 		 یزاس 	 هنیهب

: راشتنا 	 لحم
(1380 :	 لاس 	) یژرنا 	 یلم 	 شیامه 	 نیموس

11 :	 هلاقم 	 لصا 	 تاحفص 	 دادعت

: ناگدنسیون
ناریا 	 یژرنا 	 یرو 	 هرهب 	 نامزاس 	-	 یگنهرف 	 هرهز

ناریا 	 یژرنا 	 یرو 	 هرهب 	 نامزاس 	-	 یرقاب 	 دمحم

ناریا 	 یژرنا 	 یرو 	 هرهب 	 نامزاس 	-	 ییاضر 	 ناراطع 	 نیرسن

: هلاقم 	 هصالخ
دیلوت 	 زا 		 معا 		 موینیمولآ 		 یلیدبت 		 عیانص 	 زا 		 گرزب 		 ةناخراک و35	 		 موینیمولآ 		 شمش 	 دیلوت 		 تاجناخراک 	 	، هدرتسگ 		 یشهوژپ 		 ةمانرب 		 کی 		 یط 	 رد
دروم و	 		 باختنا 	، دنا 	 هتشاد 	 ار 	 دیلوت 		 نیرتشیب 		 هباشم 		 تاجناخراک 		 نیب 	 رد 		 هک 		 پویت و	 		 کلوپ 	 دیلوت 	، لباک و	 		 میس 	 دیلوت 	 	، قرو 	 دیلوت 	 	، لیفورپ
رظن 	 دروم 		 تاجناخراک 		 هب 		و	 هیهت 		 تعنص 	 زا 		 هخاش 	 ره 		 هب 	 طوبرم 		 یصصخت 		 یاه 	 همانشسرپ 	 	، تاعالطا 		 یروآ 	 عمج 		 تهج 	. دنا 	 هتفرگ 	 رارق 		 هعلاطم

	 نازیم و	 		 یژرنا 		 ةژیو 		 فرصم 		 یاهصخاش 	 	، هدش 		 یروآ 	 عمج 	 جیاتن و	 	 رامآ 		 ساسارب 	.	 دنا 	 هدش 		 لیلحت و	 		 هیزجت و	 		 یروآ 	 عمج 		 سپس و	 		 لاسرا
	 لیسناتپ 		 تیولوا 	 ظاحل 		 هب 		 هناخراک 	4	 دعب 		 ةلحرم 	 رد 	. تسا 		 هدمآ 		 تسدب 	 	، تعنص 		 نیا 		 فلتخم 		 یاه 	 هخاش 	 رد 		 یژرنا 		 ییوج 	 هفرص 		 لباق 		 لیسناتپ
و 		 قرب 		 یریگ 	 هزادنا 		 یاههاگتسد 		 بصن و	 	 دیلوت 	 طوطخ 		 یسررب 	 اب و	 		 باختنا 		 تدم 		 هاتوک 	 یژرنا 		 یزیمم 		 ماجنا 		 یارب 	 	، یژرنا 		 ییوج 	 هفرص 		 یالاب
	 یلیسف 		 یژرنا 		 فرصم 		 یزاس 	 هنیهب 		 یاهتصرف 	، اهیریگ 	 هزادنا 		 جیاتن 	 زا 		 هدافتسا 	 اب 		و	 هدرک 		 صخشم 	 ار 		 یژرنا 		 فالتا 		 عبانم 	 	، تاجناخراک 	 نیا 	 رد 		 قارتحا
	 تاعالطا 		 کناب 		 هیهت 	، هژورپ 		 نیا 		 یدعب 		 لحارم 	. تسا 		 هدش 		 هیصوت 	و	 داهنشیپ 		 ییاهن 		 شرازگ 	 رد 		 یژرنا 		 ییوج 	 هفرص 		 یاهراکهار 		و	 یکیرتکلا و	
زا 		 توعد 		 هژورپ 		 ییاهن 		 ةلحرم 	. دشاب 	 یم 		 نآ 	 زا 		 لصاح 		 جیاتن و	 		 هژورپ 		 یارجا 		 لحارم 	 زا 	 روشورب 		 پاچ و	 		 هیهت 	 	، یژولونکت و	 		 یژرنا 		 فرصم
رد 	، هژورپ 	 رد 		 یژرنا 		 فرصم 		 یزاس 	 هنیهب 		 یداهنشیپ 		 یاهراکهار و	 		 جیاتن 		 هئارا و	 		 ناتسود 		 ةکبش 		 لیکشت 		 تهج 		 موینیمولآ 		 تعنص 		 نیصصختم

. دوب 	 دهاوخ 		 شیامه 		 کی 		 بلاغ

: یدیلک 	 تاملک
	 تدم 		 هاتوک 		 یژرنا 		 یزیمم 	 	، یژرنا 		 ییوج 	 هفرص 		 لباق 		 لیسناتپ 	 	، یژرنا 		 ةژیو 		 فرصم 	، لیفورپ 	، موینیمولآ

: اکیلیویس 	 هاگیاپ 	 رد 	 هلاقم 	 تباث 	 کنیل
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