
 ًبهِ در سهيٌِ علَم كبهپيَتز پبيبى سبسي ٍ ًگبرش آهبدًُكبتي بزاي 

 

ٝ ؿبُٔ ٘ىبتي اػت ثشاي آٔبدٜ تٛا٘ذ  ئػّْٛ وبٔپيٛتش وٝ  دٚسٜ تحليالت تىٕيّي سؿتٝٞبي  ٘بٔٝ ػبصي ٚ ٍ٘بسؽ پبيبٖ ايٗ ٘ٛؿت

الصْ ثٝ روش اػت وٝ ايٗ ٘ٛؿتٝ ثش سٚي ٘ىبت وّي ٚ ٔـتشن دس  ثٝ ػٙٛاٖ يه سإٞٙب ٔٛسد اػتفبدٜ دا٘ـدٛيبٖ لشاس ٌيشد.

اػبتيذ ٚ  أيذٚاسْ ٔتفبٚت ثبؿذ.ٚ دا٘ـدٛ ٘بٔٝ ٚ ٘ظش اػتبد سإٞٙب  تٛا٘ذ ثؼتٝ ثٝ پبيبٖ تٕشوض داسد وٝ ٔي ٞب ٘بٔٝ ٍ٘بسؽ پبيبٖ

 .ٕ٘بيٙذيبسي دا٘ـدٛيبٖ ٌشأي دس تلحيح ٚ تىٕيُ ايٗ ٘ٛؿتٝ 
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ٚػيّٝ –ثب وبٔپيٛتش  ،(Computer Science) استجبط سؿتٝ ػّْٛ وبٔپيٛتش ،ثشخالف ديذ ػْٕٛ يك هقذهِ سبدُ.

اختشؿٙبػي  ٘دْٛ ٚ وٓ اػت! ٕٞب٘ٙذ ساثغٝ سؿتٝ ثؼيبس  –case ،monitor ،mouse  ٚkeyboardافضاسي ؿبُٔ  ػخت

اػتفبدٜ  (Computing Science)ؿبيذ اٌش ثٝ خبي ػٙٛاٖ ػّْٛ وبٔپيٛتش ثشاي ايٗ سؿتٝ اص ػّْٛ ٔحبػجبت  .ثب تّؼىٛح

ا٘تظبسات اؿتجبٞي اص ايٗ دس ٔحيظ دا٘ـٍبٞي ٘يض  ،ٔتبػفب٘ٝ ٌبٞي ػالٜٚ ثش ػْٕٛ خبٔؼٝ ثٛد. ٔيتش  ثٟتش ٚ ٔتٙبػت ،ؿذ ٔي

پٙذاس٘ذ؛ دس حبِي وٝ ايٗ ٘يض اص ٚالؼيت سؿتٝ ػّْٛ  ٘ٛيؼي ٔي ثش٘بٔٝسؿتٝ ٚخٛد داسد ٚ ثشاي ٔثبَ ايٗ سؿتٝ سا ٔتٙبظش ثب 

ٝ ٞيچ ٚخٝ وبس اكّي  وبٔپيٛتش دٚس اػت ٚ ثش٘بٔٝ ْ وبٔپيٛتش اػت ِٚي ث ٝ سؿتٝ ػّٛ . ثّىٝ وبس اكّي ٘يؼت آٖ٘ٛيؼي ٞشچٙذ الصٔ

... فمظ ثب داؿتٗ سيبضي ٚ كٙبيغ ٚ ٞبي فيضيه ٚ ؿيٕي ٚ ثشق ٚ ٔحبػجبتي وٝ سؿتٝ ؛ٔحبػجبت اػت ،دس سؿتٝ ػّْٛ وبٔپيٛتش

. ٔفٟٛٔي وٝ ثٝ سؿتٝ ػّْٛ داس٘ذ٘يبص ٘ٛيؼي  ٔفْٟٛ فشاتش اص ثش٘بٔٝثٝ يه  ٚآٖ سا ا٘دبْ دٞٙذ تٛا٘ٙذ  ٘ٛيؼي، ٕ٘ي تدشثٝ ثش٘بٔٝ

ػبختبس دادٜ ثذا٘يٓ، ٘يبص اص ثذا٘يٓ، وٝ ثشاي فٟٓ آٖ ٘يبص اػت، تحّيُ ٚ پيچيذٌي  –هحبسببت كبرآ–دٞذ وبٔپيٛتش ٞٛيت ٔي

 كحجت وٙيٓ ٚ ثٙٛيؼيٓ. سيبضي ثذا٘يٓ، ٘يبص اػت اٍِٛسيتٕيه ثيب٘ذيـيٓ،اػت 

دس سؿتٝ ػّْٛ خٛة ٘بٔٝ  اِٚيٗ ٌبْ دس ا٘دبْ يه پبيبٖ (استجبط ثب ٔٛضٛع ايٗ ٘ٛؿتٝ دس ٍ٘بٜ اَٚ ثياِجتٝ ٚ )ايٗ ٔمذٔٝ وٛتبٜ 

ٝ ٞؼتيذ،  ا٘دبْ پبيبٖ دس حبَوٝ  ٔذتيدس  اػت.وبٔپيٛتش  ثيـتش ثٝ تحّيُ ٚ  !بب قلن ٍ كبغذ هشغَل ببشيذ تب بب كبهپيَتز٘بٔ

وٝ تفبٚت ؿٕب ثب دا٘ـدٛي  ذٚ ٕٞيـٝ ايٗ ػٛاَ سا اص خٛدتبٖ ثپشػي ػبصي! ؿجيٝ٘ٛيؼي ٚ  ثش٘بٔٝتب ثٝ ٚ اثجبت ثپشداصيذ ٔمبيؼٝ 

ودب ٚ ٘بٔٝ  دس ا٘دبْ پبيبٖ)ثشتشي( ٚ اص ايٗ تفبٚت  ٘ٛيؼي ثّذ اػت، چيؼت؟ فيضيه ٚ ؿيٕي ٚ ثشق ٚ سيبضي ٚ كٙبيغ وٝ ثش٘بٔٝ

ايذ، بيشتز ايي اّويت دارد كِ  اي را حل كزدُ در ٍاقع اّويت سيبدي ًذارد كِ چِ هسئلِ ؟يذاٜ چٍٛ٘ٝ اػتفبدٜ وشد

ٝ خٛة اػت. أب  ٞبي ٟٔٓ دس ا٘دبْ يه پبيبٖ يىي ديٍش اص ٌبْ ،ٞشچٙذ ا٘تخبة ٔٛضٛع )ٔؼئّٝ( خٛة ايذ! چگًَِ حل كزدُ ٘بٔ

ثٝ ٚ ٔٛضٛػي ٚخٛد ٘ذاسد وٝ دس ٔٛسد آٖ تحميمبت ٞؼتٙذ اي سٚ ثٝ ٌؼتشؽ  ثبيذ تٛخٝ وشد وٝ ٔشصٞبي دا٘ؾ دس ٞش صٔيٙٝ

ٞب ٚ استجبط آٖ ثب ثبصاس ػٟبْ،  ثيٙي حشوت ِٔٛىَٛ ٔب٘ٙذ پيؾ، ٚ التلبد تٛاٖ يه ٔؼئّٝ اص د٘يبي فيضيه ٔيثبؿذ!  پبيبٖ سػيذٜ

ٞبي ػشعب٘ي، يب  ػبصي ص٘ديشٜ تبٔيٗ، يه ٔؼئّٝ پضؿىي، ٔب٘ٙذ تـخيق ػَّٛ يه ٔؼئّٝ اص كٙبيغ ٚ ٔذيشيت، ٔب٘ٙذ ثٟيٙٝ

ٔحٛعٝ ثيبسي ثٟيٙٝ فضبي ػجض آيب ص٘دبٖ،  133 يٞب دٞي تبوؼي ػبصي ػشٚيغ أبٖ ٔب٘ٙذ ثٟيٙٝ يه ٔؼئّٝ اص د٘يبي اعشاف

 ثبؿذ! ،أبٖ آؿپضخب٘ٝوتشي ثشلي آة دس ثٟيٙٝ ٔيضاٖ يب حتي پشوشدٖ  ،أبٖ دا٘ـٍبٜ

 . بيشتز بِ چگًَگي حل بيبًذيشيذ تب خَد هسئلِثٙبثشايٗ دس سؿتٝ ػّْٛ وبٔپيٛتش 



ٚ  اػت سؿتٝ ػّْٛ وبٔپيٛتشٞٛيت ؿٙبخت (، proposalئٝ پيـٟٙبد ٔٛضٛع )اٚ پيؾ اص اس ،٘بٔٝ دس ا٘دبْ پبيبٖ گبم اٍلپغ 

 .ٞبي ٟٔٙذػي ؿجبٞت آٖ ثب سؿتٝ سيبضي ٚ تفبٚت آٖ ثب سؿتٝ

ٞبي  ٟٔٓ اػت وٝ لجُ اص دا٘ؼتٗ كٛست دليك ٔؼئّٝ، فشضيبت، وبسثشدٞب ٚ ٘ؼخٝا٘ذيـيذٖ ثٝ خٛد ٔؼئّٝ اػت.  گبم دٍم

ثٝ حُ ػدّٝ وشدٜ ٚ ٔشحّٝ ٔغبِؼٝ ٚ آ٘بِيض سا  آيذ وٝ دا٘ـدٛيبٖ دس اسائٝ ساٜ ثؼيبس پيؾ ٔي حُ ٘شٚيٓ. ثٝ ػشاؽ ساٜ ٔختّف آٖ

ْ ٕ٘ي  ا٘ذ اي وٝ ثٝ آٖ پشداختٝ سػٙذ وٝ اؿتجبٞي دس كٛست ٔؼئّٝ ٞب كشف صٔبٖ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ٔي دٞٙذ ٚ پغ اص ٔبٜ خٛثي ا٘دب

ٞب ٚ  ٘بٔٝ ؿبُٔ تٕبْ پبيبٖوبسٞبي ٌزؿتٝ  ٝثٙبثشايٗ ٔشحّٝ ٔغبِؼ ٍش ٔؼئّٝ ٔؼتجشي ٘يؼت.ٚخٛد داؿتٝ ٚ يب ثٙب ثٝ داليّي دي

ٕٞچٙيٗ ثؼيبس ٟٔٓ اػت وٝ  ٞب ثؼيبس حبئض إٞيت اػت. ٔشتجظ ٚ ثشسػي ٔؼبيت ٚ ٔضايبي ٞش وذْا اص آٖ ٔمبالت ٔشتجظ ٚ ٘يٕٝ

  1"ٔب٘ذٌبستش٘ذ. ٞب حبفظٝ تشيٗ لٛي اص خٛدوبسٞب تشيٗ سً٘ وٓ"٘تبيح ايٗ ٔشحّٝ ثٝ كٛست وتجي ٘ٛؿتٝ ؿٛ٘ذ، وٝ 

! ثٝ خبي ايٙىٝ يه ٞفتٝ، ٞش سٚص دٚ ػبػت دس ٔٛسد ٔؼئّٝ ثيب٘ذيـيذ، يه سٚص وبُٔ اص ٞفتٝ سا ٙيذفىش و ،پيٛػتٝ سَمگبم 

ٝ ٔؼئّٝ ثيب٘ذيـيذ. ٖ سا ثٙٛيؼيذ، ٞش ٔثبَ ٘مض يب ٚيظٌي ػبدٜ ٚ وٛچىي وٝ ٔؼئّٝ ٕٔىٗ اػت داؿتٝ ثبؿذ،  ٘تبيح تفىشات ث تب

ٚ ٕٞٝ سا  ،آيٙذ ٚخٛد ٔي ٞبي ديٍش، ٔؼبئّي وٝ دس وٙبس ٔؼئّٝ اكّي ثٝ چبِؾيب دسػت ثبؿٙذ،  اؿتجبٜتٛا٘ٙذ  ٞبيي وٝ ٔي حذع

ٝ ػبيش دا٘ـدٛيبٖ ٔؼشفي وٙيذ، پغ  چبِؾ ٕٗٔىٗ اػت حتي ثشخي اص اي .ذيثٙٛيؼٚ ٕٞٝ سا  ٖ يه ٔؼئّٝ خذيذ ث ٞب سا ثٝ ػٙٛا

ٕٔىٗ اػت  .ثشسػي ٔؼئّٝ فىش وٙيذ ثٝ ٞبي ٔختّف سٚؽ بث ٕٞچٙيٗ٘تبيح تفىشات خٛد سا ثٝ كٛست ٔىتٛة حفظ وٙيذ. 

ثٝ ٔؼئّٝ فىش  سٚؽيه ثب فمظ  دِيُ ايٙىٝ وٙٙذ، ؿٕب ٘يض ثٝ ّي ٌيش ٔيٞبي ٔح ىبسي وٝ دس ثٟيٙٝتٞبي اث ٕٞب٘ٙذ اٍِٛسيتٓ

ٝ ٔحّي ٌيش وٙيذ! وٙيذ، ٝ ؿيٜٛ دس يه ثٟيٙ ـيذ. اِجتٝ ِضٚٔي ٞبي ٔختّف اثجبت، اسصيبثي ٚ ٔمبيؼٝ سٚؽ خٛد ثيب٘ذي ٕٞچٙيٗ ث

ٓ ثبؿيذ. ثشاي ٔثبَ ثشاي اثجبت، اسصيبثي يب ٔمبيؼٝ ٔي ٜ ػّ ٝ دس تٕبْ ٔشاحُ ؿٕب تِٛيذوٙٙذ تٛا٘يذ ثٝ ٔغبِؼبت لجّي ٍ٘بٜ  ٘ذاسد و

 عٛس ٔؼتميٓ اػتفبدٜ وٙيذ. ٞب ايذٜ ثٍيشيذ ٚ يب ثٝ وٙيذ ٚ اص آٖ

آيذ وٝ دس حيٗ ٔغبِؼٝ ٚ ثشسػي يه ٔمبِٝ، ٔغّجي سا ثٝ خٛثي ٔتٛخٝ  ثؼيبس پيؾ ٔي .كجٛس ٚ ثب اٍ٘يضٜ ثبؿيذ چْبرمگبم 

 ؛ايٓ ثؼت خٛسدٜ يب اكالً ثٝ يه ثٗ ثيبثيٓ،حُ وبسآيي ثشاي آٖ  تٛا٘يٓ ساٜ ثشايٕبٖ ًٌٙ اػت. يب دس ٔشحّٝ حُ ٕ٘ي ٚ ؿٛيٓ ٕ٘ي

ٚثيؾ دس ٞش  اص ايٗ دػت ٔـىالت وٓ ؛تٛا٘يٓ آٖ سا اثجبت وٙيٓ بد داسيٓ دسػت اػت ِٚي ٕ٘يمحذػي داسيٓ وٝ اػت

 ، ثؼيبس ٟٔٓ اػت.ٟٔٓ اػت٘بٔٝ  دس تٕبْ ٔشاحُ ا٘دبْ پبيبٖ (ٔب٘ذٖ)ٚ كجٛس ٚ ثباٍ٘يضٜ ثٛدٖ آيذ. ثٙبثشايٗ  اي پيؾ ٔي ٘بٔٝ پبيبٖ

ثٝ احتٕبَ صيبد اٌش اٌش ٔؼئّٝ ؿٕب يىي دٚ سٚصٜ حُ ؿذ،  ىٝٙايٗ يؼٙي ايثٝ يبد آٚسيذ ٌبْ اَٚ سا وٝ خٛة حُ وشدٖ ثٛد. 

ٝ خٛثي ثبؿذ، ساٜ احتٕبالً ثٝ پيؾ اص ؿٕب آٖ ٔؼئّٝ وبسي خٛة ٘جٛدٜ اػت، چشا وٝ ٞش وؼي دس حيغٝ  تبٖ حُ ٔؼئّٝ ٞٓ ٔؼئّ

 !دٚسٚصٜ ُح ساٜ اػت! سػيذٜيب حتي ثٟتش اص آٖ حُ  آٖ ساٜ

ٞبي خذيذ  ٘بٔٝ ٔمبالت ٚ پبيبٖ .ب ٚ ٔـبٚس خٛد دس استجبط ثبؿيذدس ٟ٘بيت ػؼي وٙيذ، دس دا٘ـٍبٜ حضٛس داؿتٝ ٚ ثب اػبتيذ سإٞٙ

 .ٔـٛست ٕ٘بييذٞب ثشاي ادأٝ وبس  ٚ ثب آٖ ٞب دس ٔيبٖ ثٍزاسيذ دس صٔيٙٝ وبسي خٛدتبٖ سا ثب آٖ

پشداختٝ ٘بٔٝ خٛة  ٍ٘بسؽ يه پبيبٖٞبيي ثشاي  سإٞٙبييثٝ  ،آيذ ايٗ ٘ٛؿتٝ وٝ دس ادأٝ ٔياي اص  ثخؾ ػٕذٜ .گبم ًگبرش

ػبختبسي،  اي وٝ خٛؽ ٌٛ٘ٝ حّي وٝ دس آٖ ٚخٛد داسد، خٛة اسائٝ ؿذٜ ثبؿذ ثٝ اي وٝ خذا اص ٔؼئّٝ ٚ ساٜ ٘بٔٝ پبيبٖ اػت.

ٞبي ٔٛخٛد،  وٕه وٙذ تب كٛست ٔؼئّٝ ٚ چبِؾ اػت،آؿٙب دس آٖ صٔيٙٝ ٚثيؾ  وٓ اي وٝ ثٝ خٛا٘ٙذٜ ،ؿيٛايي ٚ ٔتٗ ػّٕي آٖ

 .دسن وٙذساحتي  ثٝ٘بٔٝ سا  ٞبي پيـيٗ ٚ ػٟٓ ػّٕي پبيبٖ وبسٞب ٚ تالؽ

                                                                 
1

وٝ اص چٝ وؼي اػت. دس ٚة وٝ خؼتدٛ وشدْ خٕالتي ٔـبٝث ثٛد وٝ ٝث خبي  ٙٓ٘تٛا٘ؼتٓ پيذا و اص دٚػتي ؿٙيذٜ ثٛدْ، أب ايٗ خّٕٝ سا ػبثك ثش ايٗ 

 ٘يض اػتفبدٜ ؿذٜ ثٛد. "ٞب يبدداؿت"ٚ  "خٛٞشٞب"اص  "خٛدوبسٞب"



 ًبهِ ٍ ًگبرش آى بٌذي پبيبى ًحَُ سبختبر

ٞب ٚخٛد داسد. ايٗ ػبختبس ثٝ ٔٛاسدي اص خّٕٝ  ٘بٔٝ پبيبٖػبصي  ػبختبس اػتب٘ذاسد خٟت آٔبدٜيه دس ٞش دا٘ـٍبٜ عٛس وّي  ثٝ

)خّذ، كفحٝ اثتذايي، كفحٝ تـىش ٚ لذسدا٘ي، چىيذٜ، فٟشػت ٔغبِت، تلبٚيش ٚ خذاَٚ،  ٘بٔٝ ي ٔختّف پبيبٖٞب تشتيت ثخؾ

ٞب، فبكّٝ خغٛط،  فبكّٝ حبؿيٝاػت(،  A4چىيذٜ اٍّ٘يؼي(، ا٘ذاصٜ كفحبت )وٝ ػٕٛٔبً  ٚ ٘بٔٝ ٚاطٜ ،، ضٕبئٓهتي اصلي

تٛا٘ٙذ اص  پشداصد. ايٗ ٔٛاسد ٔي ٔي ،ٚ ا٘ذاصٜ آٖ ٚ ٔٛاسدي اص ايٗ لجيُ لّٓ )فٛ٘ت(ٞب، ٘ٛع  ٌزاسي ؿٕبسٜٞب، ٘حٜٛ  پبساٌشاف

ؿٛد، دس ٔٛسد ٔتٗ  ثحث ٔي ادأٝٔغّجي وٝ دس  ٍش ٔتفبٚت ثبؿذ ٚ ٔٛسد ثحث ٔب دس ايٙدب ٘يؼت.يد دا٘ـٍبٜدا٘ـٍبٞي ثٝ 

 س ٔتٗ ػّٕي دس حبِت وّي ثٝ ؿىُ صيش اػت.ػبختب ، ػبختبسثٙذي ٚ ٍ٘بسؽ آٖ اػت.٘بٔٝ ػّٕي پبيبٖ

 ُچكيذ (Abstract) 

 ِهقذه (Introduction) 

 ِتبريخچِ ٍ كبرّبي گذشت (Literature Review or Background) 

 ًبهِ هعزفي سْن علوي پبيبى (Contribution or Results) 

 ِگيزي ٍ كبرّبي آتي بحث ٍ ًتيج (Conclusion, Discussion and Future Work) 

ٖ يه فلُ  ٜ ثٝ ػٙٛا  ؿٛد أب چٟبس ثخؾ ديٍش ٞش وذْا ثٟتش اػت دس يه فلُ ٘بٔٝ ٔحؼٛة ٕ٘ي دس پبيبٖ( chapter)چىيذ

ٝ آٚسدٜ ؿٛ٘ذ.  )يب چٙذ فلُ( تٛا٘ٙذ  ٘بٔٝ ٔي ثخؾ تبسيخچٝ ٚ وبسٞبي ٌزؿتٝ ٚ ٕٞچٙيٗ ثخؾ ٔؼشفي ػٟٓ ػّٕي پبيبٖخذاٌب٘

٘يبصٞب  ٞب ثبيذ پيؾ ثشاي اضبفٝ وشدٖ فلُ دس ايٗ ثخؾ ثبؿٙذ. فلُثيؾ اص يه  ؿبُٔٞش وذْا ثب ٘ظش اػتبد سإٞٙب ٚ دا٘ـدٛ 

ُ ثبيذ دس ساػتبي وٕه ثٝ  ٝ ؿذٖ فل آٖ تٛػظ خٛا٘ٙذٜ  تش دسن ساحتتش ٔغّت ٚ  ثيبٖ ػبدٜٚ فشضيبت سا دس ٘ظش ٌشفت ٚ اضبف

ٝ ٔي ثبؿذ. ٚ وبسٞبي ٌزؿت  ٝ َ ثخؾ تبسيخچ ُ  ثشاي ٔثب ٔغبِؼبت پيـيٗ ٚ ٔفبٞيٓ ٔٛسد ٘يبص ثبؿذ ٚ يب ثخؾ تٛا٘ذ داساي دٚ فل

ٖ، حُ ثٟجٛديبفتٝ ٚ حُ ٔؼئّٝ دس آاثتذايي  ٞبي حُ ساٜ٘بٔٝ داساي ػٝ فلُ تؼشيف كٛست ٔؼئّٝ ٚ  ٔؼشفي ػٟٓ ػّٕي پبيبٖ

يح آٖ ٞب سٚؽ وبس ٚ ٘تبيح آٖ اسصيبثي ؿٛد( ٚ يب داساي دٚ فلُ سٚؽ پيـٟٙبدي ٚ ٘تب دس ٞشوذْا اص ايٗ فلُ)ٚ اثؼبد ثبالتش 

ثب ٚ  ؿشٚع ٌشدد وّيبت آٖ فلُٞذف ٚ ؿبُٔ يه ٔمذٔٝ  ثبٞب  ٕٞچٙيٗ ثٟتش اػت وٝ ٞش وذْا اص فلُ .ثٙذي ؿٛ٘ذ ػبختبس

 .ٕٞشاٜ ثبؿذ، پبيبٖ يبثذثؼذي  فلُ ؿشٚعثشاي  اي ٔمذٔٝ ثب تٛا٘ذ وٝ ٔيٌيشي  يه ٘تيدٝ

 دٞيٓ. تٛضيح ٔيسا ٞب  ٞب ٚ ٔغبِت ٔٛخٛد دس آٖ دس ادأٝ ٞش وذْا اص ايٗ ثخؾ

 

 چكيذُ

كفحٝ  تهيه دس چىيذٜ تمشيجبً ، أب ٞبي وبسؿٙبػي اسؿذ اػت ٘بٔٝ ٞبي دوتشي ثيـتش اص پبيبٖ ٘بٔٝ چىيذٜ پبيبٖػٕٛٔبً ٞشچٙذ 

دػت آٔذٜ دس  چىيذٜ ؿبُٔ كٛست ٔؼئّٝ ٚ ٘تبيح ثٝؿٛد.  ٞبي وّيذي ٘يض آٚسدٜ ٔي دس ا٘تٟبي آٖ ٚاطٜ ؿٛد ٚ ٘ٛؿتٝ ٔي

ٜ ثب ٞذف اسائٝ آٖ ثشاي يه خٛا٘ٙذٜ ٔتخلق دس صٔيٙٝ پبيبٖ پبيبٖ ٝ چىيذ ٝ ؿٛد و ٝ اػت. تٛخ ٝ ؿٛد ثٝ ٘بٔ ٝ ٘ٛؿت اي وٝ  ٌٛ٘ٝ ٘بٔ

ٚ وّيبت  سا ثٝ ػشػت ا٘دبْ دادٜٔشص دا٘ؾ دس آٖ صٔيٙٝ ثب  آٖ ثبٔمبيؼٝ ٚ ٘بٔٝ  اي ثتٛا٘ذ تبثيش ػٟٓ ػّٕي پبيبٖ چٙيٗ خٛا٘ٙذٜ

ٞؼتٝ ثب پشٞيض اص ٔٛاسد اضبفي ثتٛا٘ذ ثب وٕتشيٗ خٕالت ٕٔىٗ  ٍبس٘ذٜ٘ثٙبثشايٗ الصْ اػت وٝ  خٛثي ٔتٛخٝ ؿٛد. آٖ سا ثٝ

ٝ خٛد سا ٔؼشفي وٙذ.  پبيبٖ أب دس ٔٛاسدي وٝ اؿبسٜ ثٝ يه  روش ٘ـٛد. (referenceاي ) ثٟتش اػت وٝ دس ايٗ لؼٕت ٔشخغ٘بٔ

 وٙذ، ثالٔب٘غ اػت. ذٜ وٕه ؿبيب٘ي ٔئشخغ خبف ثٝ ؿيٛايي ٚ دسن آػبٖ چىي



 هقذهِ

ؿٛد. ايٗ  ٘ٛؿتٝ ٔيسؿتٝ ػّْٛ وبٔپيٛتش دس وٝ ثشاي يه خٛا٘ٙذٜ ػبدي  ،كفحٝ 15تب  5ػٕٛٔبً ثيٗ  ،ٔمذٔٝ يه فلُ وٛتبٜ

  .ؿٛد ٚ ثٝ ٞيچ ٚخٝ ٚاسد خضئيبت ٕ٘ي اػتٚ وّي فلُ ؿبُٔ چٟبس ثخؾ اػبػي 

 (Problem and Challenges) ٞبي پيـيٍٗ٘بٞي وّي ثٝ وبسٚ آٖ ٞبي  چبِؾٔؼشفي كٛست ٔؼئّٝ،  .1

 (Applications and Motivationٔؼشفي وبسثشدٞب ٚ ثيبٖ ايٙىٝ چشا ايٗ ٔؼئّٝ ٟٔٓ اػت ) .2

 (Approach and Results٘بٔٝ پيـٟٙبد ؿذٜ اػت ٚ ٘تبيح آٖ ) تٛضيح اخٕبِي اص سٚؿي وٝ دس ايٗ پبيبٖ .3

 (Thesis Organization٘بٔٝ ) ثٙذي پبيبٖ تٛضيح ػبختبس ٚ فلُ .4

آٚسدٞب، ٔؼبيت ٚ  تٙذ، ٔؼشفي ؿذٜ ٚ ثٝ اخٕبَ ثٝ دػت٘بٔٝ ٞؼ اػبع پبيبٖدس ايٗ ثخؾ ػٕٛٔبً چٙذ ٔشخغ اػبػي وٝ پبيٝ ٚ 

 ؿٛد. ٔؼبيت ٚ ٔضايبي سٚؽ پيـٟٙبدي ٘يض آٚسدٜ ٔي ،ٞب ٕٞچٙيٗ فشضيبت، ٔحذٚديت ؿٛد. ٔضايبي آٟ٘ب پشداختٝ ٔي

 

 تبريخچِ ٍ كبرّبي گذشتِ

)ٔمبالت يب  ٔغبِؼبت ثخؾدس ايٗ بٖ ؿٛد. ثٝ عٛس وّي ثيثيؾ اص يه فلُ دس تٛا٘ذ  ايٗ ثخؾ ٔي ،عٛس وٝ ٌفتٝ ؿذ ٕٞبٖ

ثيبٖ فشضيبت ٞش يه اص ٔغبِؼبت ٚ ٖ، آٞبي ٔشتجظ ثب  ٔؼئّٝؿٛ٘ذ. ثشاي ايٗ وبس كٛست ٔؼئّٝ ٚ  پيـيٗ ٔشٚس ٔيٞب(  ٘بٔٝ پبيبٖ

اكّي( ثب خضئيبت ثيـتشي ٔغبِؼبت تش ) ؿٛد. ٕٞچٙيٗ دس ايٗ ثخؾ ٔغبِؼبت ٔشتجظ ٞب ثحث ٔي ؿذٜ ٚ ٔؼبيت ٚ ٔضايبي آٖ

ٞب وٝ  تشيٗ ٘ىتٝ يىي اص ٟٔٓ آٟ٘ب تٛضيح دادٜ ؿٛد.ٞش يه اص چٙذيٗ كفحٝ دس ٔٛسد ٌيش٘ذ ٚ ٕٔىٗ اػت  لشاس ٔي ثشسػي ٔٛسد

ثشداسي ٘ـٛد. ايٗ ثخؾ ثبيذ حبكُ فٟٓ )ٚ ٘ٝ حتي  ثبيذ دس ايٗ لؼٕت ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌيشد ايٗ اػت وٝ ثٝ ٞيچ ٚخٝ وپي

ٕ٘بدٞب ٚ پبسأتشٞبي ٔختّفي  ٕٞچٙيٗ ٘ٛيؼٙذٜ ثبيذ تٛخٝ وٙذ وٝ ٕٔىٗ اػت تشخٕٝ( خٛد ٘ٛيؼٙذٜ اص وبسٞبي ٔشتجظ ثبؿذ.

ٞب ػؼي ؿٛد ثب يه  ثشاي يه ٔفْٟٛ دس ٔمبالت ٔختّف دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد، ِٚي ثٟتش اػت وٝ ثب وٙبس ٞٓ لشاس دادٖ آٖ

ثٙبثشايٗ اص تشخٕٝ ٘يض خٛدداسي ؿٛد ٚ ثب ادثيبت  تشيٗ ؿىُ پٛؿؾ دٞذ. ٌزاسي ٔٙبػت تٕبْ وبسٞبي ٌزؿتٝ سا ثٝ ػبدٜ ٕ٘بد

ٝ ادثيبت ٞش ٔمبِٝ ثٝ كٛست خذاٌب٘ٝ( ٘ب خبف پبيبٖ ٘ ٚ ( ٝ ٚ ثب  ٌيشد ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔي٘يض ٘بٔٝ  اػتب٘ذاسدي وٝ دس ادأٝ پبيبٖٔ

ٗ  حفظ پيٛػتٍي ٔغبِت، ٜ يه ٘تيدٝ ؿٛد. ٘ٛؿتٝ ثخؾاي ٗ ثخؾ الصْ اػت وٝ ٘ٛيؼٙذ ٖ اي ٌيشي ثب تبويذ ثش  ٕٞچٙيٗ دس پبيب

 .سا فشاٞٓ ػبصد ٘بٔٝ پبيبٖػٟٓ ػّٕي ٚسٚد ثٝ  ثشاي اي ٔمذٔٝٚ ٘بٔٝ  اٍ٘يضٜ ا٘دبْ پبيبٖٔغبِؼبت پيـيٗ، ٞبي  وبػتي

 

 ًبهِ هعزفي سْن علوي پبيبى

ٝ عٛس وّي دٚ ٘ٛع پبيبٖ ٝ ٔي ث ٝ ثٝ تحّيُ ٚ ثشسػي يه  ٘بٔٝ تٛا٘ذ ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ: پبيبٖ ٘بٔ ٕٞشاٜ  سٚص ثٝ صٔيٙٝٞبي ٔغبِؼبتي و

دس  ٌبٔي ،وٝ ػالٜٚ ثش وبس فٛقٞبي تحميمبتي  ٘بٔٝ پشداص٘ذ، ٚ پبيبٖ ٔيا٘دبْ ٌشفتٝ دس آٖ صٔيٙٝ آخشيٗ وبسٞب ٚ ثٟجٛدٞبي ثب 

وٝ اػت  (surveyخبٔغ ) ٝٔغبِؼتي يه ٞبي ٔغبِؼب ٘بٔٝ خشٚخي پبيبٖػٕٛٔبً  .داس٘ذ ثشٔيساػتبي ٌؼتشؽ ٔشص دا٘ؾ ٘يض 

 خٛاٞذ ثب آٖ صٔيٙٝ آؿٙب ؿذٜ ٚ ثٝ ٔشص دا٘ؾ اي وٝ ٔي ثشاي خٛا٘ٙذٜٚ ؿبُٔ آخشيٗ ٔغبِؼبت ا٘دبْ ؿذٜ دس آٖ صٔيٙٝ اػت 

ٝ حبِت ليمبتي تحم ٞبي ٘بٔٝ پبيبٖ. اػتثؼيبس ٔٙبػت  ،دػت يبثذ ٜ جُ ؿجيٝ ث آٖ تش ثب تبويذ ثش ػٟٓ ػّٕي  ي خالكِٕٝٚي وثٛد

اص ٘ٛع ٞبي دوتشي  ٘بٔٝ پبيبٖؿٛد.  ٔيٞب اػتخشاج  اص آٖػٕٛٔبً يه يب چٙذ ٔمبِٝ پظٚٞـي ٘يض  ٚ ؿٛ٘ذ ا٘دبْ ٔي٘بٔٝ  پبيبٖ

 يب تحميمبتي ثبؿٙذ. تٛا٘ٙذ ٔغبِؼبتي ٔي ؿذٞبي وبسؿٙبػي اس ٘بٔٝ تحميمبتي ٞؼتٙذ أب پبيبٖ



يه  ا٘دبْػؼي ثش  ،سٚد ٔي( ص٘دبٖ -ػّْٛ پبيٝ دس دا٘ـٍبٜ تحليالت تىٕيّيا٘تظبسي وٝ اص دا٘ـدٛيبٖ ػّْٛ وبٔپيٛتش )

ٝ تحميمبتي اػت تب فمظ ٔغبِؼبتي. پبيبٖ ٖ دس عي  ثٝ اي وٝ ٘بٔٝ پبيبٖ ٘بٔ دسػي وٝ  11ٚاػغٝ اثضاسٞبي ٔختّفي وٝ ايٗ دا٘ـدٛيب

ثٟتشيٗ ؿىُ ٕٔىٗ آٚس٘ذ، ثٝ  ٔي دػت ٚ تحميك خٛد ثٝ ٔغبِؼٝؿشوت دس ػٕيٙبسٞب ٚ خّؼبت ٔختّف ػّٕي،  ،ٌزسا٘ٙذ ٔي

 تٛا٘ذ تٟيٝ ؿٛد. ٘بٔٝ ثٝ ؿىُ صيش ٔي ثخؾ ػٟٓ ػّٕي پبيبٖٗ ديذٌبٜ ثب اي ا٘دبْ دٞٙذ.

ػّٕي ثٝ ػٙٛاٖ ػٟٓ آ٘چٝ وٝ ٘ٛيؼٙذٜ  ػبدٜثٝ كٛست سٚؿٗ ٚ  (تٛا٘ذ ثيؾ اص يه فلُ ثبؿذ وٝ ٔئمذٔٝ ايٗ ثخؾ )دس 

اٌش ثشاي  ؿٛد. بدٜ ِٚي دليك ٘ٛؿتٝ ٔيػلبِت  هٔغبِت دس ي ٕٞيٗخضئيبت دأٝ دس ا .ؿٛد ٔيثيبٖ  ،٘بٔٝ ا٘دبْ دادٜ اػت پبيبٖ

ٔب٘ٙذ تؼشيف يه ٔفْٟٛ، تٛضيح يه اٍِٛسيتٓ ٚ ٔٛاسدي اص ايٗ  بصٞبييي٘ تش ٔؼئّٝ ٚ ػٟٓ ػّٕي الصْ اػت پيؾ دسن ػبدٜ

ثخؾ لجّي ٚ يب دس ضٕيٕٝ يب دس پبيبٖ ٖ سا دس اثتذاي ايٗ ثخؾ، آتٛاٖ  ئديذ ٘ٛيؼٙذٜ  لجيُ ثيبٖ ؿٛد، ثٙب ثٝ كالح

(appendix )ٌ .ٞبي صيش ثبؿذ ثشخي اص ثخؾاساي ٕٔىٗ اػت د ٘بٔٝ ػٟٓ ػّٕي پبيبٖٙدب٘ذ: 

 ٌّٝشفتٝ ؿذٜ٘ظش  دسٚ فشضيبت  ٞب ٔحذٚديت ،تؼشيف دليك ٔؼئ 

 ّٝسٚؽ وٝ ؿٟٛد وبس سا ثٝ خٛا٘ٙذٜ اِمب وٙذ ؼفٝ، ٕٞشاٜ ثب فّثيبٖ اٍِٛسيتٕيه ثب سٚؽ حُ ٔؼئ 

 اسائٝ ؿذٜ سٚؽ اثجبت دسػتي ٚ تحّيُ پيچيذٌي 

  ،سٚؽ اسائٝ ؿذٜ  ػبصي ؿجيٝ ٚ ػبصي پيبدٜاػتجبسػٙدي 

 ثش سٚي ٔؼبئُ تؼت ٔختّفاسائٝ ؿذٜ  سٚؽ اسصيبثي 

  ٝتحّيُ ٘تبيح ٔمبيؼٝ ٞبي پيـيٗ سٚؽ ثباسائٝ ؿذٜ سٚؽ ٔمبيؼ ٚ 

  ٜٔؼبيت ٚ ٔضايبي آٖٚ تحّيثحث ٚ ثشسػي دليك سٚؽ اسائٝ ؿذ ُ 

 

 گيزي ٍ كبرّبي آتي بحث ٍ ًتيجِ

ُ آخش پبيبٖ اي ديٍش ثبس ثٝ ٔؼئّٝ ٚ ػٟٓ  ٌيشي اػت. اؿبسٜ ثٙذي ٚ ٘تيدٝ فلُ خٕغ ،ٞب ٘بٔٝ، ٕٞب٘ٙذ ثخؾ آخش ثيـتش ٔمبِٝ فل

ٚ ٘مبط لٛت ٚ ضؼف آٖ. ٕٞچٙيٗ  ػّٕي پبيبٖ  ٝ ٘ٝ ٞش  ؿٛد؛ اِجتٝ ٘يض آٚسدٜ ٔي ٘بٔٝ ثشخي اص وبسٞبي ثبص حبكُ اص ا٘دبْ پبيبٖ٘بٔ

ٝ ٚ چبِؾ ئؼئّٝ ثبص ٝ ٔؼئّ ٞب تٕشوض  دا٘ـدٛ ثش سٚي آٖ ِيٚخٛد آٔذٜ ٚ ٘بٔٝ ثٝ ٞبيي وٝ دس حيٗ ا٘دبْ پبيبٖ دس آٖ صٔيٙٝ، ثّى

دس ايٗ لؼٕت  ديٍشي ثبؿٙذ. ٕٞچٙيٗ ٞبي ٘بٔٝ تحميمبت پبيبٖاي ثشاي  تٛا٘ؼتٙذ صٔيٙٝ ٔي ايٗ ٔؼبئُ دس حبِي وٝ ٘ىشدٜ اػت

ي وٝ خٛد دا٘ـدٛ ٘تٛا٘ؼتٝ آٖ سا حذػ اي ٘يؼت، ، ٔب٘ٙذ يه ِٓ وٝ دس پي آٖ لضيٝٞبيي وٝ ثٝ ٘تيدٝ ٘شػيذٜ تٛاٖ تالؽ ٔي

ثٝ  ثيبٖ وشد.سا  اسدٛٚ ٔب٘ٙذ ايٗ ٔ ثشلشاس ثٛدٜ ٞب ػبصي ٞب ٚ ؿجيٝ ػبصي وٝ دس تٕبْ پيبدٜاص ٔؼئّٝ اثجبت وٙذ، ٔب٘ٙذ يه ٚيظٌي 

 .خٛاٞذ ثٛد ،كفحٝ 15تب  5لُ ٔمذٔٝ وٛتبٜ، دس حذٚد ٞش حبَ ايٗ فلُ ٘يض ٕٞب٘ٙذ ف

 

 ًكبت ًگبرشي– ًكبت تكويلي

دسن خٛا٘ٙذٜ اص ثٝ فىش دس ٔشاحُ ٍ٘بسؽ ت ثٝ خبي ػشػ ٘بٔٝ ٞؼتٙذ. الصٔٝ ٍ٘بسؽ پبيبٖٚ دليك ثٛدٖ ٌي  ؿيٛايي، ػبدٜ

ٞب ثيـتش  ٚ ثٝ پيٛػتٍي آٖثخٛا٘يٓ  ثبس ٞب سا خٛدٔبٖ چٙذيٗ ٚ چٙذيٗ ثبؿيٓ. خٕالت ٚ پبساٌشاف ،٘ٛيؼيٓ ٔغبِجي وٝ ٔي

ٞب،  ٘ىبتي ثشاي دسػت ٘ٛؿتٗ ٚ صيجب ٘ٛؿتٗ ٔمبِٝ "ثب ػٙٛاٖ ٘ىتٝ ٍ٘بسؿي  15اي حبٚي  كفحٝ 3فبيّي ثيب٘ذيـٓ. دس ايٗ ساػتب 

٘بٔٝ يب تٟيٝ ٞش ٌضاسؽ ػّٕي  پبيبٖ ؿشٚعؿٛد پيؾ اص  ؿذٜ اػت وٝ تٛكيٝ ٔيآٔبدٜ  "فبسػي ي ػّٕيٞب ٌضاسؽٞب ٚ  ٘بٔٝ پبيبٖ



تٟيٝ ؿذٜ اػت وٝ  "٘ٛيؼي سيبضي"ثب ػٙٛاٖ فلّي خضٜٚ ٔدا٘ـٍبٜ خٛدٔبٖ ٕٞچٙيٗ دس دا٘ـىذٜ سيبضي  ٔغبِؼٝ ؿٛد.

 وٙيٓ. اؿبسٜ ٔييّي ٕأب دس ادأٝ ٚ ثخؾ پبيب٘ي ايٗ ٘ٛؿتٝ ثٝ چٙذ ٔٛسد تى ٘ٛؿتٗ اػت. دليكخٛثي ثشاي ثؼيبس سإٞٙبي 

اي سا  ٞش خّٕٝٔفْٟٛ ٚ ٔٙظٛس  ثپشٞيضيذ.٘بآؿٙب  ٞبي ٚاطٜ ٚخٕالت ثّٙذ ٞبي ثّٙذ،  پبساٌشافدليك ٚ ػبدٜ ثٙٛيؼيذ. اص  .1

 ايذ. وشدٜ اؿبسٜ٘يض ٖ آٚ ثٝ ٔشخغ  آٖ سا اص خبيي آٚسدٜحتي اٌش  ثذا٘يذ ،آٚسيذ ٘بٔٝ ٔي وٝ دس پبيبٖ

سٚد. ثشاي  اص ثيٗ ٔي ثّٙذٞبي  پبساٌشافٞبي وٛتبٜ ٚ صيبد ٚ يب  پبساٌشافؿيٛايي ٔغّت ثب ثٙذي وٙيذ.  ثٝ ٔٛلغ پبساٌشاف .2

ٖ آيه كفحٝ يب پبيبٖ  خظ آخشٕٞچٙيٗ اص ؿشٚع يه پبساٌشاف دس  ثٙذي تغييش ٔٛضٛع سا دس ٘ظش ثٍيشيذ. پبساٌشاف

 .(ايٗ وبس خٛاٞيذ ثٛد ْثٙذي ٔدذد حتٕبً لبدس ثٝ ا٘دب ثب خّٕٝ) ثپشٞيضيذ يه كفحٝ خظ اَٚ دس

ٝ ويفيت ؿىُ .3 تٛخٝ وٙيذ. دس كٛست أىبٖ آٖ سا اص خبيي وپي ٘ىٙيذ ٚ ٕٞب٘ٙذ ٞب دس چبح ػيبٜ ٚ ػفيذ  ٚ خذَٚٞب  ث

ٝ ٞش دِيّي ؿىّي يب خذِٚي سا وپي وشديذ حتٕبً ثٝ  ،خٕالت ٞب  ثٟتش اػت وٝ ؿىُ اؿبسٜ وٙيذ.آٖ غ اكّي شخٔاٌش ث

ٝ لشاس ثٍيش٘ذ. ٞب دس  ٚ خذَٚ ٗ كفح ثبؿٙذ، پبييٗ آٖ ػغش  چٙذثبال ٚ ػغش  ٚػظ كفحٝ وٝ چٙذآٟ٘ب سا دس ثبال يب پبيي

   ٚ ٔتٙبػت ثب ؿىُ اػتفبدٜ وٙيذ.ٔٙبػت ٚ ا٘ذاصٜ  (فٛ٘تاص لّٓ ) ػبصيذ، ٞبيي وٝ ٔي ٕٞچٙيٗ دس ؿىُ ٘ذٞيذ.لشاس 

وٛتبٜ يب  حزف٘بٔٝ  اص پبيبٖ ،ٔغّت اضبفي ٘ٙٛيؼيذ. ٕٞيـٝ اص خٛد ثپشػيذ آيب اٌش ايٗ خّٕٝ، پبساٌشاف يب حتي ثخؾ .4

ٖ اػت وٝ حزف يب وٛتبٜ ؿٛد. دس ايٗ ساػتب آيذ ئ، خّّي دس فٟٓ خٛا٘ٙذٜ ثٛخٛد ؿٛد ثٝ ٔٛلغ ثٝ ؟ اٌش خيش تشخيح آ

٘يبصي ثٝ بِت تىشاسي ٚ ػبْ دس صٔيٙٝ ػّْٛ وبٔپيٛتش غٔ غّت سا تٛضيح دٞيذ.ٔشاخغ اؿبسٜ وٙيذ ٚ ثٝ ٔٛلغ خٛدتبٖ ٔ

ٜ وشدٜ ٚ خضئيبت آٖ سا تٛضيح  ٝ يه پبساٌشاف ثؼٙذ  ثٝ وتبة يب ٔمبِٝ اكّي اسخبع دٞيذ.٘ذاس٘ذ. يب دس كٛست تٛضيح ث

خب٘ٛادٌي، حشٚف ثضسي ٚ وٛچه، ػبَ، ؿٕبسٜ كفحٝ، ػٙٛاٖ  ػبصي وٙيذ. ٘بْ، ٘بْ ثٝ لبِت ٔشاخغ تٛخٝ وٙيذ. يىؼبٖ .5

 ثشسػي وٙيذ. آٖ ٕٞٝ ثب دلت تٛخٝ وٙيذ ٚ ثب لبِت اػتب٘ذاسدوٙفشا٘غ يب ٔدّٝ. ثٝ ٕٞٝ ٚ 

 ، ٔشاخؼٝ وٙيذ.اي تٛضيحبت ثيـتش ثٝ فبيُ يبدؿذٜٔٛلغ اػتفبدٜ وٙيذ. ثش فبكّٝ ثيـتش ٚ ثٝ اص ٘يٓ .6

 ٌشأشٞب ٚ  ٚاطٜثٝ چىيذٜ اٍّ٘يؼي ٚ  ٞب سا چٙذيٗ ثبس ثشسػي وٙيذ. آٖ خٛا٘ي ٔفٟٛٔي ٚ اٍّ٘يؼي ٚ ٞٓ يچىيذٜ فبسػ .7

ؿٛ٘ذ، ايٗ چىيذٜ تٟٙب ساٜ ثشاي ٔؼشفي  ٞب ػٕٛٔبً ثٝ فبسػي ٘ٛؿتٝ ٔي ٘بٔٝ دلت ثيـتشي وٙيذ. اص آ٘دبيي وٝ پبيبٖ

 ثشاي ايٗ وبس ثبؿذ. ساٜ ديٍشي تٛا٘ذ ٔياٍّ٘يؼي  اِجتٝ اػتخشاج ٔمبِٝ ػّٕي خٟب٘ي اػت. ٝخبٔؼ دسؿٕب  ٘بٔٝ پبيبٖ

ايٗ ثشاي اخشاي دسػت  ٞبي ػبدٜ يىي اص ساٜثٝ دسػتي اص حشٚف ٔخفف ٔفبٞيٓ، اص ٕ٘بدٞب ٚ پبسٔتشٞب اػتفبدٜ وٙيذ.  .8

 ٚ ؿٛ٘ذ يه اػتفبدٜ ٔي. ػٕٛٔبً ٔتغيشٞب ثب حشٚف وٛچه ٚ ايتبِش اػتٞب ٚ ٔمبالت ٔؼتج ٘بٔٝ اٍِٛثشداسي اص پبيبٖ ،وبس

 ا٘تخبة وٙيذ. بٌيش٘ذ، اػبٔي ثب ٔؼٕ سد اػتفبدٜ لشاس ٔيٛٔفبٞيٕي وٝ صيبد ٔثشاي  ٞب ثب حشٚف ثضسي. ٔدٕٛػٝ

خٛاٞيذ يه  صٔب٘ي وٝ ٔئٛلغ ٚ دسػت اػتفبدٜ ٕ٘بييذ.  ثٝ لضيٝٚ  ٘تيدٝ، ِٓ ،ٌضاسٜ، ٔـبٞذٜ، تؼشيفٞبي  ٚاطٜاص  .9

اص ٘بٔٝ ٔؼشفي وٙيذ  دس پبيبٖثشاي ثبس ٘خؼت  (اػتفبدٜ خٛاٞيذ وشدٖ آاحتٕبالً دس ادأٝ چٙذيٗ ثبس اص )وٝ ٔفْٟٛ سا 

غ ٔٛسد ٘ظش سا ٘يض حتٕب شخايذ، خّٛي آٖ ٔ ف سا اص خبي ديٍشي ثشداؿتٝاػتفبدٜ وٙيذ. اٌش ايٗ تؼشي تؼشيفٚاطٜ 

تب  (تشيٗ ٚاضحتشيٗ ) اص ضؼيفثيبٖ  ثشاي ٞؼتٙذ وٝ ٞبيي ٚاطٜثٝ تشتيت  لضيٝٚ  ٘تيدٝ، ِٓ ،ٌضاسٜ، ٔـبٞذٜثيبٚسيذ. 

يه  پي آٖ٘تيدٝ وٝ دس ثشاي يه  ِٓٚ ٔؼتمُ ثشاي يه ٘تيدٝ وٛچه  ٌضاسٜ ؿٛ٘ذ. ٔيآٚسدٜ حمبيك تشيٗ  لٛي

٘يض ٘تيدٝ ٔؼتميٓ يه ِٓ يب لضيٝ اػت وٝ ثب  ٘تيدٝ .ذ٘سٚ ؿٛد، ثٝ وبس ٔي ٔي آٚسدٜ (لضيٕٝٞبٖ تش ) ٘تيدٝ ثضسي

 اػتفبدٜ دسػت اص ايٗ ٔٛاسد، اٍِٛ ثشداسي اػت.ٞبي  اص ساٜثبص ٞٓ يىي  ؿٛد. ٖ آٚسدٜ ٔيآ فبدٜ ٔؼتميٓ اصتٞذف اػ

ثخٛا٘يذ ٚ اص  چٙذيٗ ثبس ٚ چٙذيٗٞبي خٛد سا  كجٛس ثبؿيذ ٚ ػدّٝ ٘ىٙيذ. ٘ٛؿتٝ٘بٔٝ  پبيبٖدس ٟ٘بيت دس ٘ٛؿتٗ  .11

. ٕٞچٙيٗ ثبصخٛا٘ي سا دس ٘ظش دٞٙذٖ آدس ٔٛسد ٔفبٞيٓ ػّٕي ٚ ٍ٘بسؿي دٚػتب٘تبٖ ثخٛاٞيذ آٖ سا ٔغبِؼٝ وشدٜ ٚ 

  .(ثبصخٛا٘ي اص سٚي وبغز ٔٛثشتش اػت) ا٘دبْ دٞيذ (ٔب٘يتٛسكفحٝ ٕ٘بيؾ )سٚي ٔشاحُ پبيب٘ي اص سٚي وبغز ٚ ٘ٝ ثش 


