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چكيذُۺ
٘صض وطزٖ اظ زيطتاظ خايٍإٟٔ ٜي زض تيٗ الكاض ٔرسّف خأؼ ٝزيٙي ايطاٖ زاقس ٚ ٝايٗ ؾٙر ٛٙٞظ  ٓٞػاللٕٙدساٖ
تؿياضي زاضزٞ .سف اظ ا٘داْ ايٗ خػٞٚف تطضؾي خأؼ ٝقٙاذسي زطخيحاذ ا٘داْ ٘صض زض ظائطاٖ حطْ ٔغٟط حضطذ
احٕس تٗ ٔٛؾي اِىاظٓ قاٞچطاؽ (ع) تٛز .تسيٗ ٔٙظٛض زؼساز ٘ 135فط (٘ 97فط ظٖ تا ٔياٍ٘يٗ ؾٙي  35/31ؾاَ ٚ
٘ 38فط ٔطز تا ٔياٍ٘يٗ ؾٙي  40/38ؾاَ) اظ ظائطاٖ حطْ ٔغٟط حضطذ احٕس تٗ ٔٛؾي اِىاظٓ قاٞچطاؽ (ع) ودٝ
زض آشضٔا 1397 ٜت ٝلهس ظياضذ ت ٝآٖ آؾساٖ ٔمسؼ ٔكطف قس ٜتٛز٘دس تدا اؾدسفاز ٜاظ ٕ٘٘ٛدٌٝيدطي زض زؾدسطؼ
ا٘سراب  ٚخؽ اظ خّة ضضاير خطؾكٙأٔ ٝحمك ؾاذسٌٛ 13 ٝيٝاي ضا زىٕيُ وطز٘س .زدعي ٚ ٝزحّيدُ زازٜٞدا تدا
اؾسفاز ٜاظ ضٚـ ٞاي آٔاض زٛنيفي (ٔياٍ٘يٗ ا٘حطاف اؾسا٘ساضز  ٚفطاٚا٘ي  ٚزضنس)  ٚاؾدسٙثاعي (آظٔد ٖٛذديزٚ ٚ
آظٔ ٖٛزي ٔؿسمُ) حاوي اظ آٖ تٛز و 86/7 ٝزضنس ظائطاٖ زؾر وٓ يه تاض ٘صض ا٘داْ زازٜا٘سٕٟٔ .سطيٗ زطخيحاذ
ظائطاٖ تطاي ٘صض قأُ نسل ٚ ٝا٘فاق تطاي ٔؿسٕٙساٖ  ٚايساْ ٘صض شتح حيٛا٘اذ  ٚزمؿيٓ آٖ تيٗ ٔؿدسٕٙساٖ ٘دصض
اٞسا لطآٖ وطيٓ  ٚوسة ازػي٘ ٚ ٝصض تطاي أٛض ػاْ إِٙفؼ( ٝزٛؾؼ ٚ ٝزدٟيع ٔطاوع تٟساقسي زضٔدا٘ي) تدٛز .اظ تديٗ
ٔسغيطٞاي خٕؼير قٙاذسي زٟٙا ٚضؼير زأ ُٞتا زطخيحاذ ٘صض اضزثاط زاقر  ٚافطاز ٔسأ ُٞتيكدسط تد٘ ٝدصض ودطزٖ
ضاغة تٛز٘س .تط اؾاؼ ٘سايح خػٞٚف خيكٟٙازٞايي زض خٟر زطٚيح فط٘ ًٙٞصض  ٚاؾسفاز ٜتٟي ٝٙاظ ٘صٚضاذ اضائ ٝقس.
ٍاژگاى کليذی :تزجيحبت ًذر ،سائزاى ،حزم هطْز آستبى هقدس حضزت احود ابي هَسي الكبظن شبّچزاغ(ع)
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  84فهّٙأٝي ضٞيافر فط ًٙٞزيٙي د ؾاَ ز ْٚد قٕاضٞ ٜكسٓ د ظٔؿساٖ 1398

همذهِ
زض اغّة ازياٖ الٛاْ تكطي تطاي اضزثاط لسؾي  ٚػُٕ ت ٝتاٚضزاقدرٞداي ٔدصٞثي تد ٝا٘دداْ ٔٙاؾدىي
ٔؿسميٓ ضٚي ٔيآٚض٘س و ٝايٗ ٔٙاؾه تؿياض ٔسٛٙعا٘س (ضيٛيط  .)203 :1398زض تيكدسط ايدٗ ازيداٖ ٕ٘دٛز
ػّٕي زيٗ تا ٔدٕٛػٝاي اظ تياٖٞاي آييٙي يا تاٚضزاقرٞاي ٘ظطي ٘ ٚيايكي (ٚاخ  )40 :1395اظ عطيدك
آزاب  ٚقؼائط ٔصٞثي يا تٚ ٝؾيّٝي ٔٙاؾه قىُ ٔيخصيطز زا اظ عطيك آٖ افدطاز تد ٝغايدر اندّي زيدٗ
زؾر ياتٙس غايسي و ٝؾثة ٔي قٛز زا ا٘ؿاٖ زيٗ ضا ت ٝػٛٙاٖ ضإٙٞاي ظ٘دسٌي تد ٝوداض تٙدسز  ٚاٚضداع
ظ٘سٌي اـ ضا زض تطذٛضز تا ٔؿائُ  ٚفدايغ ٌ٘ٛاٌ ٖٛت ٝوٕه آٖ تٟثٛز تركدس (تيدسؽ  ٚخدالن :1390
 .)669يىي اظ ٔٙاؾه زيٙي و ٝزض ايٗ ضاؾسا لطاض ٔيٌيطز "٘صض" اؾر٘ .صض زٕدأي خٙثدٞٝداي ٔٙاؾده
زيٙي ضا تا ذٛز تٕٞ ٝطا ٜزاضز ٕٞ ٚيك ٝتا ٔدٕٛػ ٝاػٕاَ آييٙي نٛضذ ٔيخصيطز  ٚتٔ ٝثات ٝاتعاضي اؾدر
و ٝا٘ؿاٖ ضا ت ٝذساي ذٛيف ٔطتٛط ٔيؾاظز .خؽ اػٕاَ آٖ ٔسٕايع  ٚخسا اظ ػدازذٞداي ضٚظٔدط ٜزّمدي
ٔيقٛزٌ(.يس٘ع .)770 :1398
"٘صض" يىي اظ ٕ٘ازٞا افؼاَ ٙٔ ٚاؾه زيٙي ٛٔ ٚضز زٛخ ٝا٘ؿاٖقٙاؾاٖ زيٙي اؾدر (تٟداض .)118 :1383
ت ٝا٘ساظٜي زٛٙع فطٍٙٞي  ٚزيٙي ٔٛخٛز زض خٟاٖ اػٕاَ ٘صضي ٚخٛز زاضز و ٝاظ ٔسساَٚزطيٗ آٖٞا ٔدي-
زٛاٖ ت ٝلطتا٘ي وطزٖ ظياضذ  ٚاٞساي ٘صٚضاذ زض ٔىاٖٞاي ٔمسؼ اقاض ٜوطز؛ و ٕٝٞ ٝآٖٞا تط ػّٕىدطز
فطز  ٚخأؼ ٝزأثيط ٌصاض٘س (زيٙىٗ  ٚ )67-45 :1376فطز زض تطاتط ذسا٘ٚس ذدٛز ضا ٔسؼٟدس تد ٝا٘دداْ زازٖ
ػّٕي خؿٙسيس ٚ ٜيا ا٘داْ ٘سازٖ ػّٕي ٘اخؿٙس ٔيوٙس (ػطتي ٕٞ ٚىاضاٖ ٘ .)107 :1398صض اظ زيطتاظ ٚخٛز
زاقس ٚ ٝزض ٞط ػهطي ت ٝاقىاَ  ٚضٚـٞاي ٌ٘ٛإٌٛ٘ ٖٛز خيسا وطز ٚ ٜتٕٞ ٝدطا ٜذدٛز ٔؼدا٘ي ٕ٘دازيٗ
٘ياذ  ٚاٍِٞٛاي ػُٕ ذاندي ضا اِمدا ٔدي وٙس(.ندازلي ٕٞ ٚىداضاٖ  .)19-18 :1391زض ايدطاٖ ٘يدع اظ
ٌصقسٞٝاي زٚض ؾفطٜٞاي ٘صضي ضٚاج زاقس ٝاؾر ت ٝقىّي و " ٝزاضيد ايٗ ؾفطٜٞا زض ايطاٖ ت ٝخيف اظ
اؾالْ  ٚزٚضاٖ ظضزكسياٖ ٔيضؾس" (ضضي  )399 :1380اظ ٔٛاضز زيٍط ٔي زٛاٖ تد ٝؾدٙر ٘دصض  ٚزٛؾدُ
تطاي آ٘اٞيسا-اِ ٟٝآبٞاي ضٚاٖ  ٚآتازا٘ي زض ايطاٖ تاؾساٖ (اتطاٞيٕي  )189 :1383اقاض ٜوطز.
زض زيٗ اؾالْ "٘صض" تٝػٛٙاٖ يىي اظ ؾٙرٞا  ٚآٔٛظٜٞاي ػّٕي اؾدالْ غاِثدا تدا ػٟدس  ٚلؿدٓ ٔغدط
ٔي قٛز و ٝتٚ ٝؾيّ ٝآٖ فطز تط ذٛز ػُٕ ذيطي ضا تطاي ضضاي ذسا٘ٚس ٚاخة ٔدي وٙس(ٔحدسثي :1393
 .)37ت ٝؾرٙي زيٍط ٘صض ظٔا٘ي خسيساض ٔي قٛز و ٝا٘ؿا٘ي يه ٔٛضغ غيط ٚاخة ٔ ٚفيس ضا تدطاي ذدٛزـ
ٚاخة ٔي وٙس زا تٔ ٝمهٛز ٞ ٚسف ٔازي ٔؼٛٙي يا ذٛاؾسٝاي قرهي يا اخسٕاػي ذٛز تطؾس  ٚتاٚفداي

تطضؾي خأؼ ٝقٙاذسي زطخيحاذ ا٘داْ ٘صض زض ظائطاٖ حطْ ٔغٟط حضطذ احٕستٗ ٔٛؾي اِىاظٓ قاٞچطاؽ (ع)85 

ت ٝآٖ اظ ؾط اذسياض-زؿّيٓ  ٚفطٔاٖ تطزاضي ٘ؿثر تٔ ٝؼثٛز ذٛيف ضا ٘كاٖ زٞس(ؾدازي 2003 :1380
 .)2004فطأٛـ ٘ثايس وطز وٚ ٝاغ٘ ٜصض زض ِغر ت"ٝآ٘چٚ ٝاخة ٌطزا٘ٙس تط ذٛز يا آ٘چدٚ ٝاخدة وٙٙدس تدٝ
قطط چيعي" (زٞرسا  )416 :1377آٚضز ٜقس ٜاؾر؛ أا ت ٝعٛض ٔؼٕ َٛتا ٔدٕٛػٝاي اظ ِغاذ زيٍط ٔا٘ٙس
٘ير حاخر ٘ياظ زضذٛاؾر عّة  ٚزٛؾدُ آٚضزٔ ٜديقدٛز(ٕٞاي ٖٛؾددٟط  )3 :1387اظ ايدٗ ض٘ ٚدصض ٚ
فؼاِير ٞاي ٘صضي زض اؾالْ اظ ٌؿدسطٌ٘ٛ ٚ ٜداٌ٘ٛي تطذٛضزاض٘دس( .خاضؾدا٘يا  ٚزدٛوّي ضاز .)74-73 :1390
واضوطزٞاي فطزي ٘صض تاػث زمٛير ضاتغد ٝا٘ؿداٖ تدا ذسا٘ٚدس ٔسؼداَ  ٚزمٛيدر ايٕداٖ فدطز ٔديقدٛز ٚ
واضوطزٞاي اخسٕاػي ٘صض ت ٝعٛض ػٕس ٜقأُ ايداز ٕٞثؿسٍيٞاي اخسٕاػي زمٛيدر ضٚحيدٔ ٝكداضور
ٛٞير ياتي اخسٕاػي زمٛير ا٘ؿاٖ زٚؾسي  ٚوٕه تٕٛٙٞ ٝع اؾر ود ٝاتؼداز السهدازي  ٚغيطالسهدازي
زاض٘س(تٟاض  .)128-117 :1383ت ٝعٛض وّي ٘صض ٔيزٛا٘س زض ٔٙاؾثرٞاي ٔصٞثي يا أٛض غيطٔصٞثي قىُ
تٍيطز .تطآٚضز ٜقسٖ ٘ياظٞا تٟثٛزي تيٕاضاٖ؛ حسدي وأيداتي زض أسحا٘اذ(وٙىٛض)(قداٚضيٙي)46 :2006 1
ٔيزٛا٘ٙس اظ ػُّ قىُ ٌيطي ٘صض تاقٙس .تط ٕٞيٗ اؾاؼ تا زٛخ ٝتٛ٘ ٝع قىُ ٌيطي ٘صض قيٜٞٛاي ازاي
٘صٚضاذ ٔسفاٚذ ٞؿسٙس (ٕٞاي ٖٛؾدٟط .)5 :1387
٘صض اظ خّٕ ٝاٍ٘اضٜٞاي زيٙي زض لطآٖ وطيٓ اؾر ؤ ٝغاِؼ ٝخيطأدٔ ٖٛاٞيدر  ٚاحىداْ ٔطتٛعد ٝتد ٝآٖ
ٕٛٞاضٛٔ ٜضز زٛخ ٝػإِاٖ ٔؿّٕاٖ لطاض زاقس ٝاؾر( .خاوسچي ٕٞ ٚىاضاٖ  .)7 :1398زض خأؼدٝي ايدطاٖ
لساؾر  ٚخايٍاٚ ٜاالي ٔؼهدٔٛيٗ(ع)  ٚػٕدك اضازذ ٔ ٚحثدر تد ٝايكداٖ  ٚزٛؾدُ خؿدسٗ قديؼياٖ ٚ
اضاززٕٙساٖ ت ٝآٖ تعضٌٛاضاٖ تطاي تطآٚضز ٜقسٖ حاخاذ  ٚآٔطظـ ٌٙاٞاٖ ٘يطٚي ٔحطو ٚ ٝاٍ٘يعٜاي لٛي
تطاي ا٘ٛاع اػٕاَ ٘صضي ايداز وطز ٜاؾر  ٚزض زساٌ ْٚؿسطزٌي ٘صض ٘مف ٔحٛضي زاضز  ٚتؼس ظٔاٖ ٔ ٚىاٖ
٘يع زض ايٗ ضاؾسا اظ عطيك ظياضزٍاٜٞاي أأاٖ ٚ ٚاتؿسٍاٖ  ٚظٔاٖ زِٛس  ٚقٟازذ ايكاٖ ت ٝػٛٙاٖ اتدعاضي
زمٛير وٙٙس ٜتطاي ايٗ خسيس ٜزض آٔس ٜاؾر .ت ٝعٛضي و ٝاوثط ٘صضٞاي فطزي  ٚآييٗٞاي خٕؼي ٘دصض تدٝ
٘اْ ايٗ تعضٌٛاضاٖ ٔعيٗ ٌطزيس ٜاؾر (ِغفي لٟطٔاّ٘ .)2 :1391 ٛتطضؾي خأؼ ٝقدٙاذسي زطخيحداذ ٘دصض
ظائطاٖ حطْ ٔغٟط احٕس تٗ ٔٛؾي اِىاظٓ قاٞچطاؽ (ع) ٔيزٛا٘س ظٔيٙد ٝضا تدطاي زمٛيدر فطٙٞدً ٘دصض ٚ
زٛؾؼ ٝايٗ ؾٙر حؿ ٝٙفطإٛ٘ ٓٞز ٚ ٜقيٞ ٜٛداي ٔٙاؾدة زدّيدُ اظ ٘دصض وٙٙدسٌاٖ ضا قٙاؾدايي وٙدس ٚ
ٚاحسٞاي ٔطزثظ تا ٌطزآٚضي ٘صٚضاذ ٞ ٚعي ٝٙوطز آٖ ضا زض ضاؾساي ا٘داْ ٚظايف ذٛز ياضي زٞس .زض ايدٗ
ضاؾسا خػٞٚف حاضط ت ٝز٘ثاَ خاؾد ايٗ ؾؤاَ ذٛاٞس تٛز و ٝزطخيحاذ ا٘داْ ٘صض زض ٔياٖ ظائدطاٖ آؾدساٖ
- Shavarini
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ٔمسؼ حضطذ احٕس تٗ ٔٛؾي اِىاظٓ قاٞچطاؽ(ع) چٍ ٝ٘ٛاؾر؟
پيشيٌِ تحميك
ػطتي ٕٞ ٚىاضاٖ ( .)1398زض ٔماِ ٝذٛز تدا ػٙدٛاٖ« خأؼد ٝقٙاؾدي ٘دصض ٛٔ ٚا٘دغ ٔؿد ِٛير خدصيطي ٚ
ٔكاضور اخسٕاػي وٙف ٌطاٖ زض ٘صضٞاي ٔاِي» تا اؾسفاز ٜاظ ضٚيىطز ويفي ٔ ٚهاحث٘ ٝيٕ ٝؾداذساضيافسٝ
تا ٔكاضور ٘ 18فط ت ٝايٗ ٔؿ ّ ٝخطزاذسٙس .يافسٞٝداي آ٘داٖ ٘كداٖ زاز ودٛٔ ٝا٘دغ ٔؿد ِٛير خدصيطي ٚ
ٔكاضور اخسٕاػي زض ٘صضٞاي ٔاِي اظ زيس ٔكاضور وٙٙسٌاٖ زض چٟاض زؾس :ٝآٔٛظقي فطٍٙٞي السهازي
ٔ ٚسيطيسي لطاض ٔيٌيط٘س.
زٛوّي ضاز  ٚوال٘سطي( )1393زض زحميمي تا ػٛٙاٖ «ٌٞ ٝ٘ٛا  ٚػٛأُ زاثيط ٌصاض تدط ٚلدٛع فؼاِيدر ٞداي
٘صضي زض خأؼ ٝايطا٘ي(ٔغاِؼ ٝي ٔٛضزي قٟط ف »)ٗٔٛتا تٟطٌ ٜيدطي اظ ضٚـٞداي ويفدي ضدٕٗ اضائدٝ
زمؿيٓ  ٚعثمٝتٙسي ٌٞٝ٘ٛا  ٚالؿاْ ٘صض  ٚقٙاؾايي ػٛأُ زأثيطٌصاض تط ٚلٛع وٙفٞداي ٘دصضي زض قدٟط
فٔ ٗٔٛيخطزاظ٘س  ٚػٛأُ قىُزٙٞس ٚ ٜزمٛير وٙٙس٘ ٜصض ٕٞ ٚچٙيٗ ػٛأُ  ٚزاليُ زطغية وٙٙس ٜت٘ ٝصض
ٔٛضز تطضؾي لطاض ٔيٌيط٘س.
ِغفي لٟطٔاّ٘ )1391(ٛزض زحميمي تا ػٛٙاٖ «ٔمانس ٘ ٚياذ ٘صضزٙٞسٌاٖ ٘ؿثر ت٘ ٝسايح ضفاٞي ٘دصض» تدٝ
نٛضذ خيٕايف  ٚتا اؾسفاز ٜاظ اتعاض خطؾكٙأ ٝزض ٔياٖ ٘صض زٙٞسٌاٖ ؾاوٗ ترف ػغا ّٔده قٟطؾدساٖ
خٛيٗ اظ زٛاتغ ذطاؾاٖ ضضٛي ا٘داْ زاز ٜاؾر٘ .سايح زحميك ٘كاٖ زاز ؤ ٝسغيطٞاي خٙؽ ؾدٗ ؾدٛاز
قغُ ٔ ٚيعاٖ اؾسفاز ٜاظ ضؾا٘ٞٝاي ٌطٞٚي ت ٝػٛٙاٖ ػٛأُ ٔؤثط تط زفىط ا٘سيك٘ ٚ ٝياذ ٔ ٚماندس ٘دصض
زٙٞسٌاٖ ضز قس ٜاؾر  ٚػازذ زاضيري ٘صض زٙٞسٌاٖ زض عي لطٖٞاؾر و ٝتط قي ٜٛػُٕ ٘صض زٙٞدسٌاٖ
اثط ٌصاض تٛز ٜاؾر.
نازلي ٕٞ ٚىاضاٖ ( )1391زض ٔماِدٝاي تدا ػٙدٛاٖ «خايٍدا٘ ٜدصٚضاذ زض فمطظزايدي اظ خأؼد ٝاؾدالٔي»
ٚخٞٛاذ أا٘سي ٘صضي خطزاذر قس ٜت ٝوٕيس ٝأساز  ٚوٕهٞاي ٔطزٔي ت ٝؾاظٔاٖ تٟعيؿسي وكٛض ضا تدٝ
ػٛٙاٖ حدٓ ٘صٚضاذ وكٛض زض ٘ظط ٌطفسٝا٘س  ٚؾدؽ تا زض ٘ظط ٌطفسٗ ٔحاؾثٞٝاي ٔطتٛط تد٘ ٝداتطاتطي ٚ
فمط غصايي زض ايطاٖ عي ؾاِٟاي  1385زا ٘ 1388سيدٌ ٝطفسٝا٘س و٘ ٝصٚضاذ ٔيزٛا٘ٙس تركدي اظ قدىاف
فمط غصايي وكٛض ضا خٛقف زٙٞس.
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رٍش
ايٗ خػٞٚف ت ٝنٛضذ خيٕايكي  ٚت ٝضٚـ ٘ظطؾٙدي ا٘داْ قس .تسيٗ ٔٙظٛض اظ تيٗ وّي ٝظائطا٘ي ود ٝزض
آشضٔا 1397 ٜت ٝلهس ظياضذ ت ٝآؾساٖ ٔمسؼ احٕس تٗ ٔٛؾي اِىاظٓ قاٞچطاؽ (ع) ٔكطف قس ٜتٛز٘دس
٘ 135فط (٘ 97فط ظٖ ٘ 38 ٚفط ٔطز) ا٘سراب قس٘س  ٚخؽ اظ اضائد ٝزٛضديحازي زض ٔدٛضز ٞدسف خدػٞٚف
ضضاير آٖٞا خٟر ٕٞىاضي  ٚزىٕيُ خطؾكٙأٞٝاي ٔٛضز ٘ياظ خّة قسٌ .طزآٚضي اعالػاذ تدٚ ٝؾديّٝ
خطؾكٙأٔ ٝحمك ؾاذس ٝا٘داْ قس و ٝقدأُ ٔسغيطٞداي خٕؼيدرقٙاذسي(ؾدٗ خٙؿدير زحهديالذ ٚ
ٚضؼير اقسغاَ) ٔسغيطٞاي ٔطتٛط ت ٝزدطت٘ ٝصض  ٚزطخيحاذ ا٘داْ ٘صض تٛز ود ٝخدؽ اظ ٚاضؾدي ضٚايدي ٚ
خايايي اظ خطؾكٙأٔ ٝصوٛض اؾسفاز ٜقس .خؽ اظ ٌطزآٚضي اعالػاذ ٔٛضز ٘ياظ ٘ؿثر تٚ ٝضٚز زازٜٞا زض ٘طْ
افعاض  ٚ spssزدعي ٚ ٝزحّيُ آٖ تا اؾسفاز ٜاظ ضٚـٞاي آٔاض زٛنيفي  ٚاؾسٙثاعي الساْ قس.

یافتِّا
-1یبفتِّبي تَصيفي
خس 1 َٚزؼساز  ٚزضنس خاؾرٍٛياٖ ضا تط حؿة خٙؿير آ٘اٖ ٘كاٖ ٔيزٞسٔ .غداتك تدا ٘سدايح ٔٛخدٛز زض
خس 72 َٚزضنس ظائطاٖ ا٘سراب قس ٜظٖ  28 ٚزضنس ظائطاٖ ٔطز تٛزٜا٘سٕٞ .چٙيٗ ٔغاتك تا ٘سايح ٔٛخٛز
زض خس 34 َٚزضنس ظائطاٖ ا٘سراب قسٔ ٜدطز  66 ٚزضنس ٔسأ ُٞتٛزٜا٘س.
جدٍل  :1فزاٍاًي ٍ درصد جٌسيت ٍ ٍضعيت تأّل سائزاى
جٌسيت

ٍضعيت تأّل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

46

34

سى

97

72

هجزد

66

هزد

38

28

هتأّل

89

111

كل

135

111

كل

135
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خس 2 َٚزؼساز  ٚزضنس ظائطاٖ ضا تط حؿة ٔيعاٖ زحهيالذ آ٘اٖ ٘كاٖ ٔيزٞسٔ .غاتك تا ٘سايح ٔٛخٛز زض
خس 54/48 َٚزضنس ظائطاٖ ا٘سراب قس ٜزحهيالذ زيدّٓ يا وٕسط زاقسٝا٘دس 6/72 .زضندس فدٛق زيددّٓ
 29/85زضنس ِيؿا٘ؽ  8/21زضنس فٛق ِيؿا٘ؽ  0/75 ٚزضنس زوسطي تٛزٜا٘س.
جدٍل  :2فزاٍاًي ٍ درصد هيشاى تحصيالت سائزاى

تعداد

درصد

هيشاى تحصيالت
بيسَاد

9

6772

سیز دیپلن

31

22739

دیپلن

34

25737

فَق دیپلن
ليسبًس

9
41

6772
29785

فَق ليسبًس

11

8721

دكتزي

1

1775

134

111

كل

خس 3 َٚزؼساز  ٚزضنس ظائطاٖ ضا تط حؿة ٚضؼير اقسغاَ آ٘اٖ ٘كاٖ ٔيزٞسٔ .غاتك تا ٘سايح ٔٛخدٛز زض
خس 28/36 َٚزضنس اظ ظائطاٖ قاغُ  12/69زضنس تيىاض  35/07 ٚزضنس ذا٘ٝزاض تٛزٜا٘س.
جدٍل  :3فزاٍاًي ،درصد ٍ ٍضعيت اشتغبل سائزاى

تعداد

درصد

ٍضعيت اشتغبل
شبغل

38

28736

بيكبر

17

12769

ببسًشستِ

11

7746

داًشآهَس ،داًشجَ

21

15767

سزببس
خبًِدار

1
47

1775
35717

كل

134

111
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زض خس َٚقٕاض 4 ٜزض خاؾد ت ٝايٗ ؾؤاَ و ٝآيا زاو٘ ٖٛٙصضي ا٘دداْ زازٜايدس  86/7زضندس خاؾدرٍٛياٖ
خاؾد ٔثثر ضا ا٘سراب وطزٜا٘س  ٚزٟٙا  13/3زضنس آ٘اٖ ٌفسٝا٘س و ٝزاو٘ ٖٛٙصضي ا٘داْ ٘سازٜا٘س.
خس :4 َٚزضنس ظائطاٖ تط اؾاؼ خاؾد ا٘داْ زازٖ ٘صض يا ا٘داْ ٘سازٖ آٖ
ا٘داْ ٘صض زاوٖٛٙ
ذيط
تّي
وُ

زؼساز

زضنس

18
117
135

13.3
86.7
100

زض خاؾد ت ٝايٗ ؾؤاَ و ٝزض نٛضذ ٔثثر تٛزٖ خاؾد چٛ٘ ٝع ٘صضي ا٘داْ زازٜايس خاؾرٍٛياٖ ٔٛاضزي
ضا ت ٝػٛٙاٖ ٘صض شوط وطز ٜتٛز٘س و ٝػٕسٜزطيٗ آٖٞا قأُ :وٕهٞاي ٘مسي ت٘ ٝياظٔٙساٖ زٛظيغ غصا زض
ٔٙاعك ٔحط٘ ْٚصض نّٛاذ  ٚذسٓ لطآٖ ٘صض فطٍٙٞي  ٚزطٚيح وساب  ٚوسابذٛا٘ي شتح ٌٛؾفٙس  ٚزٛظيغ
آٖ ا٘داْ ؾفطٞاي ظياضزي (تؼضا ت ٝنٛضذ خياز )ٜيا تطزٖ تؿسٍاٖ ت ٝؾفط ظياضزي  ٚخصيطايي زض ٔطاؾٓ
ٔصٞثي ٘ظيط ػاقٛضا تٛز.
ػال ٜٚتطايٗ زض خاؾد ت ٝايٗ ؾؤاَ ؤ ٝايُ ت ٝا٘داْ چٛ٘ ٝع ٘صضي ٞؿسيس خاؾرٍٛياٖ اظ تيٗ ٌعيٞٝٙاي
زض زؾسطؼ آٖٞا ٔٛاضزي ضا ا٘سراب وطز٘س .خس 5 َٚفطاٚا٘ي  ٚزضنس خاؾدٞاي ٔثثر ظائطاٖ ت ٝؾؤاَ زض
ٔٛضز ٔيعاٖ زٕايُ تٞ ٝط يه اظ ا٘ٛاع ٘صض ضا ٘كاٖ ٔيزٞسٕٞ .اٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض خسٔ َٚالحظٔ ٝيقٛز
 86/82زضنس اظ ظائطاٖ زٕايُ ت ٝخطزاذر نسل ٚ ٝا٘فاق تٔ ٝؿسٕٙساٖ  ٚايساْ زاقسٝا٘س٘ .صض فطـ تا
 13/08زضنس خاؾد ٔثثر  ٚزٛؾؼ ٚ ٝزدٟيع ٔطاوع تٟساقسي  ٚزضٔا٘ي تا  15/38زضنس وٕسطيٗ ٘صضٞاي
ا٘سراب قس ٜتٛزٜا٘س .الظْ ت ٝشوط اؾر و ٝخاؾرٍٛياٖ ٔيزٛا٘ؿسٙس چٙس ٌعي ٝٙضا تا  ٓٞا٘سراب وٙٙس.
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خس :5 َٚفطاٚا٘ي  ٚزضنس خاؾدٞاي ٔثثر ظائطاٖ ت ٝؾؤاَ زض ٔٛضز ٘ٛع ٘صض زطخيحي
خاؾد

٘ٛع ٘صض زطخيحي
نسلاذ  ٚا٘فاق تطاي ٔؿسٕٙساٖ  ٚايساْ
٘صض ٌٛؾفٙس
٘صض اٞسا لطآٖ وطيٓ  ٚوسة ازػيٝ
٘صض ذازٔاٖ أاوٗ ٔصٞثي
٘صض تطاي زٛؾؼ ٝفيعيىي أاوٗ ٔصٞثي
٘صض فطٍٙٞي(ؾرٙطا٘ي  ٚتطٌعاضي ٔطاؾٕاذ ٔصٞثي)
زٛؾؼ ٚ ٝزدٟيع ٔطاوع تٟساقسي  ٚزضٔا٘ي
٘صض فطـ

فطاٚا٘ي

زضنس

112
46
37
37
35
31
20
17

86.82
35.38
28.46
28.46
26.92
23.85
15.38
13.08

ًوَدار  :1درصد سائزاى بز اسبس ًَع ًذر تزجيحي
ًذر فزش ۱۳.۰۸ ,

تَسعِ ٍ تجْيز هزاکز
بْذاشتي ٍ درهاًي۱۵.۳۸ ,
ًذر فزٌّگي (سخٌزاًي ٍ

صذلات ٍ اًفاق بزای
هستوٌذاى ٍ ایتام

بزگزاری هزاسوات هذّبي)

,

۲۳.۸۵ ,

۸۶.۸۲

ًذر بزای تَسعِ فيزیكي
اهاکي هذّبي
۲۶.۹۲

ًذر خادهاى اهاکي هذّبي,
۲۸.۴۶
ًذر گَسفٌذ
۳۵.۳۸

,
ًذر اّذا لزآى کزین ٍ کتب
ادعيِ

۲۸.۴۶ ,

,
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زض خاؾد ت ٝايٗ ؾؤاَ و ٝاٌط ٘صض ٔٛضز ٘ظط  ٚػالل ٝقٕا زض تيٗ ٌعيٞٝٙداي خدس َٚفدٛق ٚخدٛز ٘دساضز
ٔكرم وٙيس و ٝػاللٕٙس ت ٝا٘داْ چ٘ ٝصضي ٞؿسيس خاؾرٍٛياٖ ٌعيٞٝٙايي ضا ٔغط ودطز ٜتٛز٘دس ودٝ
ػٕسٜزطيٗ آٖٞا قأُ :زٛظيغ غصا  ٚذٛضاوي تٚ ٝيػ ٜزض ٔٙاعك ٔحط ْٚزٛظيغ غصا ِ ٚثاؼ تيٗ ٘ياظٔٙساٖ
ٞسي ٝت ٝزا٘فآٔٛظاٖ ٔؿدسي زأٔيٗ ٞعيٞٝٙاي زضٔا٘ي ٘ياظٔٙساٖ ٘صضٞاي ػثازي ٘ظيدط شودط ندّٛاذ
شوط اياْ ٞفسٕ٘ ٝاظ  ٚضٚظ ٜزأٔيٗ ٞعي ٝٙؾفطٞاي ظياضزي ٘ياظٔٙساٖ اظ ػٕسٜزطيٗ آٖٞا تٛز.
خس 6 َٚفطاٚا٘ي  ٚزضنس خاؾدٞاي ظائطاٖ زض ٔٛضز زطخيحاذ آ٘اٖ تطاي قي ٜٛخطزاذر ٘دصٚضاذ ٘مدسي ضا
٘كاٖ ٔيزٞسٕٞ .اٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض خسٔ َٚالحظٔ ٝيقٛز  69/23زضنس اظ ظائطاٖ زٕايُ تد ٝخطزاذدر ٚخدٝ
٘مس زاقسٝا٘س 16/15 .زضنس وداضذذدٛاٖ  4/62 posزضندس ذدٛزخطزاظ  ٚتا٘ده  10 ٚزضندس خطزاذدر
ايٙسط٘سي ضا ا٘سراب وطزٜا٘س.
خس :6 َٚفطاٚا٘ي  ٚزضنس خاؾدٞاي ظائطاٖ زض ٔٛضز زطخيحاذ قي ٜٛخطزاذر ٘صٚضاذ
زطخيحاذ قي ٜٛخطزاذر ٘صٚضاذ
ٚخ٘ ٝمس
واضزرٛاٖ pos
ذٛزخطزاظ  ٚتا٘ه
خطزاذر ايٙسط٘سي
وُ

زؼساز

زضنس

90
21
6
13
130

69.23
16.15
4.62
10
100

خس 7 َٚفطاٚا٘ي  ٚزضنس خاؾد ٞاي ظائطاٖ زض ٔدٛضز زدأثيطاذ ٔثثدر ٞسيد ٝزثطودي ضا ٘كداٖ ٔديزٞدس.
ٕٞاٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض خسٔ َٚالحظٔ ٝيقٛز  64/12زضنس اظ ظائطاٖ زأثيط ٞسي ٝزثطوي ضا ظيداز  ٚذيّدي ظيداز
اضظياتي وطز ٜتٛز٘س.
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خس :7 َٚفطاٚا٘ي  ٚزضنس خاؾدٞاي ظائطاٖ زض ٔٛضز زأثيط ٔثثر ٞسي ٝزثطوي
زأثيط ٞسي ٝزثطوي

زؼساز

زضنس

انال

8

6.11

ذيّي وٓ

7

5.34

وٓ

7

5.34

ٔسٛؾظ

25

19.08

ظياز

33

25.19

ذيّي ظياز

51

38.93

وُ

131

100

زض خاؾد ت ٝايٗ ؾؤاَ و ٝچٛ٘ ٝع ٞسي ٝزثطوي ٔايّيس زضيافر وٙيس خاؾرٍٛياٖ عيف ٔسٛٙػي اظ ٞدساياي
زثطوي ضا خيكٟٙاز زاز ٜتٛز٘س و ٝت ٝقط ظيط لاتُ زؾسٝتٙسي ٞؿسٙس:
تؿسٞٝاي ٕ٘ه ٘ثاذ اؾدٙس  ٚتط٘ح زثطوي
زؿثيح ٟٔط ؾداز ٚ ٜزطتر
لطآٖ وساب (تٚ ٝيػ ٜزض ٔٛضز حضطذ قاٞچطاؽ(ع) ) وساتچٞٝاي زػا ٔفازيح تؿسٞٝاي فطٍٙٞي
خٛقان چازض ٕ٘اظ خاضچٞٝاي ضٍ٘يٗ (خاضچ ٝؾثع) زؾسٕاَ ٔسثطن
ٞساياي ٔا٘سٌاض اٍ٘كسط ِ ٛزمسيط  ٚزهاٚيط ٍٔٙر اظ حطْ ؾط ؾٛئيچي تا ٕ٘از حضطذ قاٞچطاؽ(ع)
ػغط ٌُ ٔحٕسي  ٌُ ٚذكه
آخيُ ٔكىُ ٌكا غصاي ٔسثطن  ٚغز ٖٛغصا
-۲یافتِّای استٌباطي
الف :بزرسي رابطِ جٌسيت ٍ ًذر
تٙٔ ٝظٛض ٔمايؿ ٝظائطاٖ ظٖ ٔ ٚطز اظ ٘ظط ا٘داْ ٘صض ضاتغ ٝتيٗ خٙؿير ظائطاٖ  ٚا٘داْ ٘دصض تدا اؾدسفاز ٜاظ
آظٔ ٖٛذيزٛٔ ٚضز تطضؾي لطاض ٌطفر٘ .سايح زحّيُ ٔغاتك تا خس 12 َٚحاوي اظ آٖ تٛز و ٝتديٗ ظ٘داٖ ٚ
ٔطزاٖ اظ ٘ظط ا٘داْ ٘صض زفاٚزي ٚخٛز ٘ساضز.

تطضؾي خأؼ ٝقٙاذسي زطخيحاذ ا٘داْ ٘صض زض ظائطاٖ حطْ ٔغٟط حضطذ احٕستٗ ٔٛؾي اِىاظٓ قاٞچطاؽ (ع)93 

خس :8 َٚآظٔ ٖٛذيز ٚتطاي تطضؾي ضاتغ ٝخٙؿير  ٚا٘داْ ٘صض
زاقسٗ يا ٘ساقسٗ ٘صض

خٙؿير

ذيط

تّي

ظٖ

13

84

ٔطز

5

33

ذيزٚ

زضخٝي آظازي

ٔؼٙيزاضي

0/001

1

0/97

ة :بزرسي رابطِ هيشاى تحصيالت ٍ ًذر
تٙٔ ٝظٛض تطضؾي ضاتغٔ ٝيعاٖ زحهيالذ  ٚا٘داْ ٘صض اظ آظٔ ٖٛذيز ٚاؾسفاز ٜقس٘ .سايح زحّيُ ٔغاتك تا
خس 9 َٚحاوي اظ آٖ تٛز و ٝتيٗ ٔيعاٖ زحهيالذ ظائطاٖ  ٚا٘داْ ٘صض ضاتغٝاي ٚخٛز ٘ساضز.
خس :9 َٚآظٔ ٖٛذيز ٚتطاي تطضؾي ضاتغٔ ٝيعاٖ زحهيالذ  ٚا٘داْ ٘صض
ٔيعاٖ زحهيالذ

زاقسٗ يا ٘ساقسٗ ٘صض
ذيط

تّي

ظيط زيدّٓ

4

35

زيدّٓ  ٚفٛق زيدّٓ

4

39

ِيؿا٘ؽ  ٚتاالزط

10

42

ذيزٚ

2/47

زضخٝي آظازي

2

ٔؼٙيزاضي

0/29

ج :بزرسي رابطِ ٍضعيت تأّل ٍ ًذر
تٙٔ ٝظٛض ٔمايؿ ٝظائطاٖ ٔدطز ٔ ٚسأ ُٞاظ ٘ظط ا٘داْ ٘صض ضاتغ ٝتيٗ ٚضؼير زأ ٚ ُٞا٘داْ ٘صض تا اؾدسفازٜ
اظ آظٔ ٖٛذيزٛٔ ٚضز تطضؾي لطاض ٌطفر٘ .سايح زحّيُ ٔغاتك تدا خدس 10 َٚحداوي اظ آٖ تدٛز ود ٝتديٗ
ٚضؼير زأ ُٞظائطاٖ  ٚا٘داْ ٘صض ضاتغٔ ٝؼٙيزاضي ٚخٛز زاضز  ٚظائطاٖ ٔسأ٘ ُٞصض تيكسطي ا٘داْ زازٜا٘س.
خس :10 َٚآظٔ ٖٛذيز ٚتطاي تطضؾي ضاتغٚ ٝضؼير زأ ٚ ُٞا٘داْ ٘صض
ٚضؼير زأُٞ
ٔدطز
ٔسأُٞ

زاقسٗ يا ٘ساقسٗ ٘صض
ذيط

تّي

15
3

31
85

ذيزٚ

زضخٝي آظازي

ٔؼٙيزاضي

22/15

1

0/0001

  94فهّٙأٝي ضٞيافر فط ًٙٞزيٙي د ؾاَ ز ْٚد قٕاضٞ ٜكسٓ د ظٔؿساٖ 1398

پيشٌْبدّبي سائزاى
زحّيُ ؾؤاَ ٞاي تاظ خاؾرٍٛياٖ حاوي اظ آٖ تٛز و ٝتيكسط ظائطاٖ ػاللٕٙس٘س تؼدس اظ ازاي ٘دصض ذدٛز اظ
ٔحُ ٔهطف ٘صض ذٛز ٔغّغ ق٘ٛس  ٚت ٝآٖٞا زض ٔٛضز ايٙىٚ ٝخٞٛاذ خطزاذسي آٖٞا ت ٝچد ٝندٛضذ  ٚزض
چ ٝظٔاٖ ٔ ٚىا٘ي ٞعي ٝٙقس ٜاعالع ضؾا٘ي قٛز .ػال ٜٚتطايٗ تيكسط ا٘داْ زٙٞسٌاٖ ٘صض ٔايدُا٘دس ٘دصض
ذٛز ضا ت ٝنٛضذ ٚخ٘ ٝمس ازا وٙٙس  ٚت ٝعٛض ذال ػاللٕٙس تٚ ٝاضيع ٚخ ٝتٔ ٝضدغ قطيف ٞؿسٙس .ػالٜٚ
تطايٗ ا٘داْ زٙٞسٌاٖ ٘صض ػاللٕٙس ٞؿسٙس و ٝخؽ اظ ازاي ٘صض ذٛز اظ حطْ ٔغٟط ٞسيد ٝزثطودي زضيافدر
وٙٙس  ٚزض ايٗ ظٔي٘ ٝٙيع خيكٟٙازازي اضائ ٝوطزٜا٘س ؤٕٟ ٝسطيٗ آٖ ٞا زٙاؾة تيٗ ٞسي ٝزثطودي تدا ٘دصضي
ا٘داْ قس ٚ ٜزٛٙع زض ٞساياي زثطوي تٛز.
بحث ٍ ًتيجِگيزی
ٕٞاٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض ترف يافسٞٝا ٔالحظ ٝقس ا٘داْ ٘صض ت ٝػٛٙاٖ يه ؾٙر حؿ ٝٙاظ خايٍدا ٜاضظقدٕٙسي
زض تيٗ ظائطاٖ تطذٛضزاض اؾر .تٌٝ٘ٛ ٝاي و 86/7 ٝزضنس ظائطاٖ حسالُ يهتاض ٘صض ا٘داْ زازٜا٘سٔ .حدسثي
( )1393زض خػٞٚف ذٛز زأويس ٔيوٙس زض زيٗ اؾالْ "٘صض" تٝػٛٙاٖ يىي اظ ؾٙرٞا  ٚآٔٛظٜٞداي ػّٕدي
اؾالْ اؾر ؤ ٝياٖ ٔطزْ اظ خايٍاٚ ٜااليي تطذٛضزاض اؾر .ػال ٜٚتطايٗ يافسٞٝا ٘كاٖ ٔيزٞدس ود٘ ٝدصض
وطزٖ اضزثاعي تا خٙؿير ٔيعاٖ زحهيالذ ظائطاٖ ٘ساضز و٘ ٝكاٖ اظ إٞير  ٚضٚاج ٘صض زض تيٗ ٌطٜٞٚداي
اخسٕاػي السهازي ٔرسّف زاضزِ .غفي لٟطٔاّ٘ )1391( ٛزض خػٞٚف ذٛز ت٘ ٝسايح ٔكاتٟي ضؾيس ٜاؾر تٝ
قىّي ؤ ٝسغيطٞاي خٙؽ ؾٗ ؾٛاز  ٚقغُ تط ػٛأُ ٔؤثط تط زفىط  ٚا٘سيك٘ ٝصض زٙٞسٌاٖ ٔؤثط ٘ثدٛزٜ
اؾر .اظ ايٗ ض ٚت٘ ٝظط ٔي ضؾس اغّة ظائطاٖ  ٚقٟط٘ٚساٖ اظ آٔازٌي الظْ تطاي ا٘داْ ٘صض تطذٛضزاض ٞؿدسٙس
 ٚايٗ يافس ٝإٞير فط ًٙٞؾاظي زض ظٔي ٝٙوداضتطز ٘دصٚضاذ خٟدر حدُ ٔكدىالذ  ٚضفدغ واؾدسيٞداي
اخسٕاػي السهازي ضا ضٚقٗ ٔي وٙس .ت ٝػثاضذ زيٍدط تد٘ ٝظدط ٔديضؾدس اضائد ٝآٔدٛظـٞداي ٔٙاؾدة ٚ
فطًٙٞؾاظي زض ذهٛل ا٘داْ ٘صض ت ٌٝ٘ٛ ٝاي و٘ ٝصض ضا اظ يه فؼاِير ػثازي فدطزي تد ٝيده فؼاِيدر
اخسٕاػي  ٚذيطذٛاٞا٘ ٝزثسيُ وطز ٚ ٜاظ ظطفيرٞاي ٔٛخٛز خٟر حُ ٔكدىالذ خأؼد ٝاؾدسفاز ٜقدٛز
ضطٚضي اؾر ٕٞ ٚر ٔسِٛياٖ فطٍٙٞي ضا عّة ٔيوٙس .زض ٕٞديٗ ظٔيٙد ٝػطتدي ٕٞ ٚىداضاٖ ( )1398زض
خػٞٚف ذٛز ٔٛا٘غ ٔؿ ِٛير خصيطي ٔ ٚكاضور اخسٕاػي زض ٘صضٞاي ٔاِي اظ زيس ٔكداضور وٙٙدسٌاٖ زض
چٟاض زؾس :ٝآٔٛظقي فطٍٙٞي السهازي ٔ ٚسيطيسي ٔيزا٘ٙدسٕٞ .چٙديٗ تٟداض ( )1383زض خدػٞٚف ذدٛز

تطضؾي خأؼ ٝقٙاذسي زطخيحاذ ا٘داْ ٘صض زض ظائطاٖ حطْ ٔغٟط حضطذ احٕستٗ ٔٛؾي اِىاظٓ قاٞچطاؽ (ع)95 

واضوطزٞاي اخسٕاػي ٘صض ضا ت ٝعٛض ػٕس ٜقأُ ايداز ٕٞثؿسٍي ٞاي اخسٕاػي زمٛير ضٚحئ ٝكداضور
ٛٞير ياتي اخسٕاػي زمٛير ا٘ؿاٖ زٚؾسي  ٚوٕه تٕٛٙٞ ٝع ٔيزا٘س.
٘ىس ٝزيٍط ايٗ اؾر و ٝاغّة ٘صض وٙٙسٌاٖ ٔايّٙس ٘صٚضاذ آٖٞا زض ضاؾساي وٕه تٔ ٝؿدسٕٙساٖ ٚالؼدي ٚ
ايساْ ٞعي ٝٙقٛز .ػاللٕٙساٖ ت ٝؾٙر ٘صض ٔايُ ٞؿسٙس تسا٘ٙدس ٘دصٚضاذ آٖٞدا چٍ٘ٛدٔ ٝهدطف ٔديقدٛز.
خيكٟٙاز وطزٖ ظٔيٞٝٙاي ٘صض ت ٝتا٘ياٖ ٘صض ٔيزٛا٘س افك زيس آٖٞا ضا زض ٔٛضز زأثيطاذ اخسٕاػي ٘صض ودطزٖ
زٛؾؼ ٝزٞس  ٚزهٕيٌٓيطي تطاي ا٘داْ ٘صض ضا آؾاٖزط وٙس .خؽ اظ آٖ الظْ اؾر قرم ا٘داْ زٙٞس٘ ٜدصض
زض خطياٖ خعئياذ ٔطتٛط ت٘ ٝح ٜٛتٔ ٝهطف ضؾيسٖ ٘صضي ذٛز لطاض ٌيدطز .اغّدة ا٘دداْ زٙٞدسٌاٖ ٘دصض
ػاللٕٙس ٞؿسٙس اظ ٞساياي زثطوي تطذٛضزاض ق٘ٛس  ٚزض ايٗ ظٔي ٝٙالظْ اؾر ت ٝزطخيحاذ ا٘داْ زٙٞدسٌاٖ
٘صض زٛخ ٝقٛز  ٚزٛٙع تيكسطي زض ٞساياي زثطوي ايداز قٛز .ايداز ٔؤؾؿداذ ذيطيدٔ ٚ ٝطاودعي ود ٝتدٝ
قٙاؾايي افطاز ٘ياظٔٙس  ٚايساْ تدطزاظز٘ .صض وٙٙسٌاٖ ٔي زٛا٘ٙس تا ٔطاخؼ ٝت ٝايٗ ٔطاوع ٘صٚضاذ ذٛيف ضا زض
اذسياض ايٗ ٔؤؾؿاذ لطاض زٙٞس زا زض خٟر ضفغ احسياخاذ افطاز ٘ياظٔٙس  ٚحُ ٔكىالذ آ٘اٖ نطف قٛز.

هٌابعۺ


اتطاٞيٕي ضليً .)1383( ٝگبّي بِ ًذٍرات هزدم در دٍرُ قبجبر .فهّٙأ ٝفط ًٙٞايطاٖ قٕاضٜ
 .6 ٚ 5ظٔؿساٖ .1383
تٟاض ٟٔطي (ً .)1383ذر ٍ َّیت اجتوبعي سًبى٘ .أ ٝػّ ْٛاخسٕاػي قٕاض .24 ٜظٔؿساٖ .1383



تيسؽ زا٘يُ  ٚخالي فطز ( .)1390اًسبى شٌبسي فزٌّگي .زطخٕٝي ٔحؿٗ ثالثي زٟطاٖ:
ا٘سكاضاذ ػّٕي.
خاضؾا٘يا حٕيس  ٚزٛوّي ضاز ٟٔطزاز ( .)1390کبرکزدّب ٍ پيبهدّبي ًذر در جبهعِ ضٚؾسايي.
فهّٙأ ٝزٛؾؼ ٝضٚؾسايي زٚض ٜؾ ْٛـ  2خاييع  ٚظٔؿساٖ .1390
خاوسچي احٕس؛ قيطظاز ٔحٕسحؿيٗ؛ قيطظاز ٔحٕسحؿٗ ( .)1398تحليلي سببىشٌبختي-








بيياالدیبًي اس اًگبرُ ًذر در قزآى کزین .ز ٚفهّٙأ ٝوساب ليّٓ .ؾاَ ٘ ٟٓقٕاض ٜتيؿسٓ .تٟاض ٚ
زاتؿساٖ .1398
زٛوّي ضاز ٟٔطزاز  ٚوال٘سطي ػثساِحؿيٗ ( .)1393گًَِّب ٍ عَاهل تأثيز گذار بز ٍقَع



فعبليتّبي ًذري در جبهعِ ایزاًي(هطبلعِي هَردي شْز فَهي) .فهّٙأ ٝاؾالْ ٚ
ٔغاِؼاذ اخسٕاػي ؾاَ ز ْٚقٕاض ٜا .َٚزاتؿساٖ .1393
زٞرسا ػّي اوثط ()1377؛ لغتٌبهِ .زٟطاٖ :زا٘كٍا ٜزٟطاٖ.
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زيٙىٗ ف ٖٛاضيه ( .)1376هعجشُ خدایبى زطخٕ ٝلسيط ٌّىاضياٖ زٟطاٖ :ا٘سكاضاذ ػّٕي.



ضضي ٞاقٓ ( .)1380گبُشوبري ٍ جشيّبي ایزاى ببستبى .زٟطاٖ :تٟدر.



ضيٛيط وّٛز ( .)1398درآهدي بز اًسبى شٌبسي .زطخٕٝي ٘انط فىٞٛي زٟطاٖ٘ :كط ٘ي.



ؾدازي ؾيس خؼفط ( .)1380فزٌّگ هعبرف اسالهي خّس  3زٟطاٖ :ؤٛف چاج چٟاضْ



نازلي حؿيٗ؛ فسحي ٔيثٓ  ٚقفيؼي ػّي ( .)1391جبیگبُ ًذٍرات در فقزسدایي اس جبهعِ



اسالهي :هطبلعِي هَردي ایزاى در سبل  .1333-1331فهّٙأ ٝػّٕي خػٞٚكي السهاز
ايطاٖ .قٕاض 45 ٜتٟاض .1391
ػطتي ٘ؿطيٗ ٕٞ ٚىاضاٖ ( .)1398جبهعِ شٌبسي ًذر ٍ هَاًع هسئَليت پذیزي ٍ هشبرکت




اجتوبعي کٌش گزاى در ًذرّبي هبلي .فهّٙأ ٝزحميماذ فطٍٙٞي ايطاٖ .قٕاض .48 ٜظٔؿساٖ
1398
وٙطاظز فيّيح وايه (.)1386اًسبىشٌبسي(کشف تفبٍتّبي اًسبًي) .زطخٕٝي ٔحؿٗ
ثالثي زٟطاٖ :ا٘سكاضاذ ػّٕي.
ٌيس٘ع آ٘س٘ٛي ( .)1398جبهعِ شٌبسي .زطخٕٝي حؿٗ چاٚقياٖ زٟطاٖ٘ :كط ٘ي.



ِغفي لٟطٔاّ٘ ٛػّيطضا ( .)1391هقبصد ٍ ًيبت ًذر دٌّدگبى ًسبت بِ ًتبیج رفبّي ًذر.
خاياٖ ٘أ ٝواضقٙاؾي اضقس .خطزيؽ آٔٛظـٞاي ٘يٕ ٝحضٛضي زا٘كٍا ٜػالٔ ٝعثاعثايي زٟطاٖ
ايطاٖ.
ٔحسثي خٛاز ( .)1393فزٌّگ عبشَرا .لٓ :ا٘سكاضاذ ٔؼطٚف.



ٚاخ يٛآيرٓ ( .)1395جبهعِ شٌبسي دیي .زطخٕٝي خٕكيس آظازٌاٖ زٟطاٖ :ؾٕر



ٕٞ اي ٖٛؾدٟط ٔحٕس ( .)1387سًبى هيزاث دار سفزُّبي ّفت سيي ٍ ًذرئ .دّٝي ٘دٛاي
فط ًٙٞقٕاض.7 ٜ
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