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:قطي ًْیكٌعٍ  

 ثب ػؽٌ قالم ّ ضكتَ ًجبنی ثَ ظاًهدْیبى ؼنتَ خغؽافیب

 ضاليَ کتبة ؼّل تسمیك ظؼ خغؽافیب کَ ُن اکٌْى ظؼ اضتیبؼ نوب ظاًهدْیبى ػؿیؿاقت ّ آهبظٍ هٓبلؼَ هیجبنع ثؽ اقبـ کتبة 

.ؼّل تسمیك ظؼ خغؽافیبی ظکتؽ هدیع خبّؼی ّ ظکتؽ ؼقتن يبثؽی فؽ تعّیي نعٍ اقت   

ّ ثٌبثؽ نیٍْ آهْؾل ظاًهگبٍ پیبم ًْؼ ثٌعٍ قؼی ًوْظٍ ام کَ کتبة ؼّل تسمیك ظؼ خغؽافیب ؼا ْْؼی ثؽای ظاًهدْیبى هستؽم   

 ؼنتَ خغؽافیب ضاليَ ًوبیین  تب ظاًهدْیبى ثب ضْاًعى ضاليَ ایي کتبة ثتْاًٌع ثَ ُعف ُبی کلی ظقت یبثٌع

 ثٌعٍ ظؼ ضاليَ ایي کتبة اؾ آّؼظى فؽهْل ُب يؽف ًظؽ ًوْظٍ ام ّ آى ؼا ثؽ ػِعٍ نوب ػؿیؿاى هی گػاؼم 

ّ ضاليَ ایي کتبة نوب ؼا ثَ  (ظکتؽ خبّؼی ّ ظکتؽ يبثؽی فؽ)ثٌبثؽایي هٓبلؼَ ظلیك کتبة ؼّل تسمیك ظؼ خغؽافیبی .  

تؼعاظی اؾ  ؼنتَ خغؽافیب ُعف ُبی ًِبیی ّ هْفمؼیت ظؼ اهتسبًبت هی ؼقبًع ّ ظؼ آضؽ ضاليَ ایي کتبة ثؽای نوب ػؿیؿاى   

کتبثِبی هؽتجّ ثب ؼّل تسمیك ؼا ثیبى کؽظم تب نوب ػؿیؿاى ثتْاًیع ثب هٓبلؼَ آًِب ظؼ ؼّل تسمیك گبهِبی ثلٌعی ثؽظاؼیع  

ّظؼ پبیبى الؾم هی ظاًن اؾ توبهی کكبًی کَ ظؼ تعّیي ضاليَ ایي کتبة ثٌعٍ ؼا ؼاٌُوبیی ًوْظًع هطًْيب خٌبة آلبی ظکتؽ ازوع  

 زهوتی ّ خٌبة آلبی زوؿٍ ازوعی تهکؽ ًوبیین

 ّ اهیع ثؽ ایي اقت  کَ ضاليَ ایي کتبة ثتْاًع ثؽای ظاًهدْیبى هفیع ثْظٍ ثبنع ّ ثب ضْاًعى ضاليَ ایي کتبة

 ثَ ُعفِبی هْؼظ ًظؽ ثؽقٌع ّ آؼؾّی للجی هب هْفمؼیت  ظؼ توبهی ػؽيَ ُبی ػلوی هی ثبنع

 پیهبپیم اؾ يبزت ًظؽاًی کَ ثب تػکؽ ّ اًتمبظُبی اؼؾًعٍ ضْظ هب ؼا ؼاٌُوبیی ضْاٌُع ًوْظ قپبقگؿاؼی هی ًوبیین

                                                                                                                                 

                                                                                                                                هْفك ّ قؽثلٌع ثبنیع

                                                                                                                               ُبظی اًًبؼی ؼاهٌعی

                                                                                                                                                      

Hadiansari15@yahoo.com 
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فیب         ؼّل تسمیك ظؼ خغؽا  

 فصل اول
 

 کلیبت

 اؾ ّیژگیِبی اًكبى هیل فٓیؽی ّ غؽیؿی ثَ نٌبضتي زمبیك ّ اْالع اؾ ّالؼیت ُب هی ثبنع

 ًطكتیي ػبهلی کَ اًكبى ؼا ثؽای ُوَ هكبظل  هطًْيب ُوَ هكبئل ّ هَْْػبتی کَ هؽثِْ ثَ هسیّ ؾًعگی اّقت ثؽهی اًگیؿظ

(غؽیؿٍ زمیمت خْیی ًبم ظاؼظ)  

هی ثبنع(هیل ّ نٌبضت ّ ؼقیعى ثَ کوبل )هِوتؽیي ثكتؽی کَ ُؽ اًكبًی ثبیع ظؼ ْْل ؾًعگی ثَ آى اُتوبم ّؼؾظ   

نٌبضت ػولی (1ًوًَْ ُبی اؾ نٌبضت اًكبًی اؾ ظیعگبٍ هطتلف ػجبؼتٌع    

نٌبضت ػملی(2                                                                    

نٌبضت تؼجعی(3                                                                    

نٌبضت نِْظی (4                                                                    

ثَ ّقیَ ػلْم تدؽثی ثعقت هكی آیع ّ ُوچٌیي اؾ ْؽیك زْاـ پٌدگبًَ زبيل هی نْظ                  // نٌبضت ػلوی  

 ظؼ تدؽثَ گؽایی ثؽای نٌبضت زمبیك اؾ نیٍْ ُبی هطتلفی اقتفمبظٍ هی نْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ 

 ؾیكتی تبکیع – ؼفتبؼ گؽایی – کبؼکؽظ گؽایی قبضتی –اکْلْژی خعیع -  اثجبتی خعیع–ثَ ًظؽیَ ُبی اثجبتی /:نیٍْ ُبی اثجبتی(1

 ظاؼظ

ؼّاى نٌبضتی ّ پعیعاؼ نٌبقی ّ غیؽٍ ُكتٌع-  تفكیؽی– تفِیوی – فؽٌُگی –نبهل ًظؽیَ ُبی تمكین /:نیٍْ ُبی تفكیؽی (2  

  اختوبػی ّ ًظؽیَ هکبتت اًكبًی ؼا  ظؼ ثؽ هی گیؽظ–ایعئْلْژی ُبی قیبقی /:نیٍْ فلكفی ّ اًتمبظی :(3

ثَ ػٌْاى یکی اؾ ًظؽیَ ُبی هِن ػلوی ّ تدؽثی هٓؽذ اقت ّ نیٍْ ضبو نٌبضت ّ اؼؾیبثی ػلوی  ؼا ثؽای ظؼک  :نیٍْ اثجبتی   

 زمبیك ثَ ػٌْاى تٌِب نیٍْ هْؼظ لجْل ظؼ ػلْم اًكبًی ظؼ قٓر خِبًی ّ ظؼ هیعاى ػلوی اؼائَ هی ظُع

 هفِْم اثجبتی ثَ اهْؼی کَ هسمك هكلن ّ هثجت ُكتٌع ظاللت هی کٌع

هکتت تدؽثَ گؽایی نٌبضتی ؼا هؼتجؽ- تدؽثَ گؽایی ظؼ همبثل ػمل گؽایی قٌتی نکل گؽفتَ ّ ثَ ظّؼٍ ؼًكبًف ػلوی ثبؾ هی گؽظظ  

  ظؼ هکتت تدؽثَ گؽایی قؼی ثؽایي هی ثبنع ّالؼیت گؽایی ؼاثَ ازكبـ –هی ظاًع  کَ ثَ ّقیلَ یکی اؾ زْاـ لبثل ظؼک ثبنع 

.گؽایی تجعیل ًوبییع  

 ًطكتیي ايل تدؽثَ گؽایی ثؽ ایي اقت کَ توبهی نٌبضت هجتٌی ثؽ تدؽثَ زكی ثبنع

  تدؽثَ گؽایی اؾ ًظؽ –اظؼاک قؽ چهوَ ّ آؾهْى ًِبیی ُؽ ظاًم اقت ّ اؾ ًظؽ تدؽثَ گؽایبى ّآًِب ثَ اظؼاک ًبة تبکیع ظاؼًع 

 یک خِبى ثیٌی هی ثبنعّ خِبى ثیٌی ثَ هؼٌبی خِبى نٌبقی اقت ّ خِبى نٌبقی ثَ هكلَ نٌبضت هؽثِْ هی نْظ 
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 ؼّل تسمیك ظؼ خغؽافیب

.ػلْم ػملی ّ خِبى ثیٌی ًهبت هی گیؽظ– فلكفَ –هٌجغ نٌبضت اًكبى اؾ ػلْم تدؽثی   

ایي ًْع نٌبضت ثب هفبُین اًتؿاػی نکل هی گیؽظّ نٌبضتی ؼا هؼتجؽ هی ظاًع  کَ اؾ ْؽیك ػمل زبيل هی نْظ:نٌبضت ػملی (2  

 ّ للوؽٍّ آى ؼا هٌٓك ّ ػلْم ّ فلكفَ ّ ؼیبَیبت هی ظاًٌع

هی ثبنع ّ ػمل گؽایی یب ضؽظٍ گیؽی ثؽ فؽظ هطتى تبکیع ظ اؼًع (ظکبغت )ثٌیبًگػاؼ ؼقوی ػمل گؽایی   

ظکبؼت ّ اقپیٌْاؾاؾ خولَ کكبًی کَ اػتمبظ ثَ ّزی ّ هبّؼالٓجیؼَ  ظانتٌع ػجبؼتٌع اؾ   

اهؽّؾٍ ايٓالذ ػمل گؽایی ثیهتؽ ظؼ هْؼظ کكبًی ثَ کبؼ هی ؼّظ کَ تبثغ هکتت ػمل گؽایی ُكتٌع ّ خِبى ثیٌی کَ نٌبضت اؾ   

ْؽیك اقتعالالت ػملی ثَ ظقت هی آیع خِبى ثیٌی فلكفی هی ثبنعّ خِبى ثیٌی فلكفی ثؽ هكبئلی تبکیع ظاؼظ کَ هجبًی ایعئْلْژی  

 ُكتٌعّ خِبى ثیٌی ّ تدؽثی ّ فلكفی همعهَ ػول ُكتٌع

 خِبى ثیٌی ثَ ایي ظلیل هکمعهَ ػول هی ثبنع کَ ثَ اًكبى تْاًبیی تفكیؽ ّ تًؽف ظؼ ْجیؼت ؼا هی ظُع

 ّ خِبى ثیٌی تدؽثی خِت ػول ّ ؼاٍ اًتطبة ؾًعگی اًكبى ؼا ههطى هی ًوبییع

نٌبضتی کَ اًكبى اؾ ْؽیك هٌجغ لبثل اػتوبظ ثَ زمبیك ّ هكلئل پی هی ثؽظ:نٌبضت تؼجعی (3  

نٌبضتی کَ ثؽ ضالف ُوَ نٌبضت ُب ثعّى ّقبْت يْؼت ّ هفِْم غٌُی ثَ غات ػیٌی هؼلْم تؼلك هی گیؽظ :نٌبضت نِْظی(4  

نِْظ ؼا ثًیؽت ّ گبُی ثَ هؼٌبی اظؼاک هكتمین هی ظاًع- ّ خبی ضٓب ّ انتجبٍ ًعاؼظ  

(نٌبضت ػولی ّ ػملی ّ تؼجعی )پبیَ نٌبضت نِْظی ػجبؼتٌع اؾ   

 خِبى ثیٌی کَ اؾ ْؽیك نِْظ زبيل هی نْظ  خِبى ثیٌی ػؽفبًی ًبم ظاؼظ

قٌدم هَْْػبت(1ظؼ نٌبضت ثَ زمبیك ػلوی قَ ُعفپیم ثیٌی زمبیك ؼا ثَ ظًجبل ظاؼظ کَ ػجبؼتٌع اؾ   

(لیبقی)تسلیل کلی ّ خؿئی(2                                                                                                   

(اقتمؽایی)خؿیی(3                                                                                                   

  18 ّ 16 قبل پیم تْقّ اؼاتْقتي اؼئَ نعٍ اقت ّ ظاهٌَ اػتجبؼ خغؽافیب ظؼ قعٍ ُبی 2300کلوَ خغؽافیب اّلیي ثبؼ ظؼ قبل 

  ظاًم خغؽافیب نکلی ًْ ثَ ضْظ گؽفتَ اقت18هیالظی ؼلن ضْؼظٍ اقت ّ ظؼ آغبؾ قعٍ 

هٌبقجبت اًكبى ّ هسیّ ْجیؼی للوعاظ نعٍ اقت ) خغؽافیبی ثَ هٌؿلَ ػلن هٓبلؼَ 19ظؼ پبیبى قعٍ   

اؾ ُوعیگؽ هتوبییؿ نعٍ اًع (ًْ)ّ (کالقیک )ثب گكتؽـ ثؽًبهَ ؼیؿی فُبیی ظّ ؼّیکؽظ خغؽافیبی   

  اًگلیف  ّ کهْؼ ُبی ظیگؽ اؼّپبیی ّ آهؽیکبیی پبنیعٍ نعٍ اقت– آلوبى –اًعیهَ ُبی ًْ ظؼ کهْؼ ُبی فؽاًكَ 

هی ثبنع کَ خغؽافیبی ؼا ػلن هکبًِب هی ظاًع (ّیعال ظّالثالل )پعؼ خغؽافیبی اًكبًی فؽاًكَ   

خغؽافیبی ؼاػلن ُوجكتگی ثیي ػلْم ْجیؼی ّ پژُّم ُبی اًكبى تؼؽیف ًوْظٍ اقت (فؽظؼیک ؼاتؿل)خغؽافیعاى هؼؽّف آلوبًی   
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 ؼّل تسمیك ظؼ خغؽافیب

خغؽافیب ؼا ثَ هٌؿلَ ػلن هْؼفْلْؤی چهن اًعاؾ تؼؽیف ًوْظٍ اقت(کبؼل قبّؼ )خغؽافیعاى هؼؽّف   

خغؽافیب ؼا تْيیف ّ تفكیؽ قبهٌع هٌع ّ اقتئعاللی خٌجَ ُبی هتغیؽ قٓر ؾهیي(ؼیچبؼظ ُبؼتهْؼاى)خغؽافیعاى هؼؽّف آهؽیکبیی   

 تؼؽیف ًوْظٍ اقت

  فُبیی ّ پعیعٍ ُب ؼا ظؼ اؼتجبِ – افتؽاق  ّ ثبؾ قبضت هکبًی –ّ زكیي نکُْی خغؽافیعاى ایؽاًی خغؽافیبی ؼا تجییي پؽاکٌعگی 

 ثب قبضتبؼ اختوبػی ّ التًبظی تؼؽیف کؽظٍ اقت

 ثَ ًظؽ زكیي نکُْی ُعف ًِبیی خغؽافیبی ػلوی خِت یبفتي ػؽيَ ُبی هٌٓمی اؾ آؾهبیم ُبی اقت کَ ثب ظقت یبؾیعى ثَ

 ُؿاؼاى نیٍْ پیبپی  ظؼ ػؽيَ ؾهیي نؽایٓی ؼا ثَ ّخْظ آّؼظٍ اقت

 خغؽافیعاًبى کالقیک ثیهتؽ ثَ کبؼ هیعاًی توبیل ًهبى هی ظاظًع ّ ؼّنِبی تسمیك ظؼ خغؽافیبی کالقیک  ثیهتؽ هْلغ هکبى 

 پعیعٍ ُب  ظؼقٓر ؾهیي ّ ًگبؼل آًِب ثؽ ؼّی ًمهَ ثْظٍ اقت

 اؾ خولَ تسلیل ُبی کَ اهؽّؾٍ ظؼ خغؽافیب هْؼظ اقتفبظٍ لؽاؼ هی گیؽظ ػجبؼتٌع اؾ 

ضْنَ ای (1  

تسلیل ُبی ُوجكتگی (2  

ػبهلی (3  

ؾهبًی (4  

ضٓی(5  

ازتوبالت(6  

نجیَ قبؾی ًوًَْ ایَِّ)7  

  

  ايْل–ػجبؼت اقت اؾ تسلیل ّ ثجت ػیٌی ّ قیكتوبتیک ههبُعات کٌتؽل نعٍ کَ هوکي اقت ثَ پؽّؼاًیعى لْاًیي کلی :تسمیك

 ّ یب ًظؽیَ ُبی ثیٌدبهع

هدوْػَ ای اؾ فؼبلیت ُبی قبؾهبى یبفتَ اقت کَ ظؼ ثبؼٍ ؼّاثّ پعیعٍ ُب زْل فؽَیَ ُبی هؼیٌتْقّ پژُّهگؽاى ثَ : تسمیك

ّ تسمیك یک ػول هٌظن هی ثبنع. اًدبم هی ؼقع  

  هكتوؽ ّ ًظالم ّاؼ  ظؼ خِت لْاًیي ػلوی ّ زمیمت یبثی ظاًكت–ظؼ خغؽافیب تسمیك ؼا هی تْاى هٓبلؼَ هٌظن 

 تسمیك ظاؼای ضًْيیبت  ؾیؽ هی ثبنع کَ ػجبؼتٌعاؾ

تسمیك یک فؽ ایٌع هكتوؽ ّ هٌظن اقت (1  
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 ؼّل تسمیك ظؼ خغؽافیب

ظؼ تسمیك اثجبت فؽَیَ َؽّؼی هی ثبنع(2  

تسمیك یک فؽ آیٌع زمیمت یبثی هی ثبنع(3  

تسمیك هدوْػَ ػْاهلی ؼا هی ْلجع(4  

 ُؽ اثؽ ّ تسمیك خغؽافیبیی ثبیع قَ ؼکي اقبقی ظانتَ ثبنع کَ ػجبؼتٌع اؾ 

تؼییي هکبى ّ هْلغ  ظقتیبثی ّ ػلن ظانتي ثؽ آى هی ثبنع:کدبیی(1  

(يفت ّ ضًیًَ ثبؼؾ یک تْيیف هی ثبنع)ثؽؼّاثّ هٌٓمی ّ ػلوی پعیعٍ ُب ظؼ هکبى ظاللت ظاؼظ :چگًْگی(2  

ًهبًگؽ یک تسمیك خغؽافیبیی هی ثبنع)ػلت یبثی ّ ثؽقی ؼّاثّ ػلت ّ هؼلْلی :چؽایی(3  

ًمم ُب ّ ًوبظُب تهکیل نعٍ اقت ّ هکبى ظؼ – کبؼکؽظ ُب –ظؼ خغؽافیب هکبى خبیی اقت کَ اؾظؼُن تٌیعگی ًوْظُبی ظبُؽی   

-خغؽافیب هْخْظیت تکبهلی ظاؼظ ّ ظاؼای نٌبنٌبهَ ّ قؽًْنت ضبيی اقت  

هکبى کبًْى ػلن خغؽافیب هی ثبنع فؽٌُگ اًكبًی ّ تدؽثیبت اًكبى ؼا هی قبؾظ ّ آى ؼا تغییؽ هی ظُع ّ ؼّذ هکبى ظؼ چهن اًعاؾ   

ّ قبضتبؼ ُؽ خبهؼَ اؾ ػْاهل هِن ظؼ قبضت هکبًی هی ثبنع- هٌؼکف هی قبؾظ  

 اؾ هِوتؽیي اّلْیت ُب ظؼ ُؽ تسمیك خغؽافیبیی تؼییي ّ ههطى قبضتي هکبى هی ثبنع

 

 ثبؾیبثی ّ ثبؾ آفؽیٌی ػلت نکل گیؽی پعیعٍ ُبی هکبًی ؼا ههطى هی کٌع

 چؽایی ثَ نٌبضت کیفی پعیعٍ ُبی هکبًی کوک هی کٌع

 اؾ گػنتَ ظّؼ تبکٌْى ظؼ خغؽافیب ًسٍْ ًگؽل ثَ پعیعٍ ُبی هکبًی ثَ قَ ؼّل کلی ؾیؽ ثْظٍ اقت کَ ػجبؼتٌع اؾ

ؼّل اقتمؽایی یب ؼّل خؿًگؽی  یب ؼّل اتویكن ثؽ ایي فؽٌ اقتْاؼ ثْظٍ کَ ًوبیم یک پعیعٍ ثب هدوْػَ :ؼّل اقتمؽایی(1  

 اخؿا آى ثؽاثؽ اقت

یب کل ًگؽی ثؽ ایي ايل اقتْاؼ اقت کَ ثؽای نٌبضت یک پعیعٍ اثتعا ثبیع کل آى پعیعٍ ؼا تًْؼ ًوْظ:ؼّل لیبقی(2  

 ظؼ ایي ؼّل نٌبضت پعیعٍ ُب اؾ کل ثَ خؿء اقت

ظؼ ایي ؼّل هسمك ثب هكبلَ ای کَ ثؽضْؼظ ًوْظٍ ّ ثبآى فؽَیَ هی قبؾظ:ؼّل زل هكبلَ(3  

اگؽ توبم هًبظق یک هَْْع یب یک پعیعٍ هْؼظ ثؽقی لؽاؼ ثگیؽظ ثَ آى اقتمؽاؼ تبم گْییٌع ّ اگؽ پف اؾ ثؽؼقی اؾ چٌع (1    

.هًعاق ثَ نکل  ًوًَْ زکن کلی اقتطؽاج نْظ ثَ آى اقتمؽاؼ ًبلى گْییٌع  

ثؽ تدؿیَ  (اقتمؽایی)ههکل ؼّل اقتمؽایی ایي اقت کَ ثؽای ًتیدَ گیؽی کلی ّ تعّیي لبًْى ػلوی ثبیع کلیَ هْاؼظ ایي ؼّل 

نٌبضت پعیعٍ ُب ظؼ ؼّل اقتمؽایی ثؽ ثیٌم هکبًیكتی اؾ خِبى ظاللت ظاؼظ .گؽایی ظاللت کٌع  
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اگؽ خبهؼیت پعیعٍ ُب ظؼ ًظؽ گؽفتَ نْظ ثَ آى لیبـ خبهغ گْییٌعّ چٌبًکَ کلیت پعیعٍ ظؼ ًظؽ گؽفتَ نْظ ثَ آى لیبـ(2     

 کلی پعیعٍ گْییٌع

اؾ ْؽیك آًجبق  هؼلْهبت ّ لْاًیي ثؽ هًبظیك ّ خؽئیبت هتؼلك ثَ آى ثَ کهف هدِْل هی پؽظاؾظ (لیبقی)ایي ؼّل   

 ظؼ ؼّل زل هكبلَ ثبیع ثَ هْاؼظ ؾیؽ تْخَ ًوْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ

ثؽضْؼظ ثب هْلؼَ هِن ّ ْؽذ هكبلَ تسمیك(1  

ّ فؿَیَ ُبی تسمیك-  قْال ُب–قبضتي ُعف ُب (2  

خوغ آّؼی اْالػبت ظؼ هْؼظ فؽَیَ ُبی تسمیك(3  

تسلیل اْالػبت(4  

ًتیدَ گیؽی                                                                                        (5  

  ظؼ خغؽافیب ًگؽل خبهغ ثَ پعیعٍ ُب ؼا ظؼ لبلت قیكتوی هٓؽذ هی کٌٌع

ػجبؼت اقت اؾ هٓبلؼَ ؼّاثّ پعیعٍ ُب ظؼ یک هدوْػَ کلی ّ ًمَٓ آغبؾیي ؼّل قیكتوی هفِْم کلیت ّ خبهؼیت :ًگؽل قیكتوی  

.هی ثبنع ّ ؼّل زل هكبلَ خبهؼیت ُؽ پعیعٍ ؼا ظؼ ًظؽ هی گیؽظ  

 ُؽ ّیژگی یب ضًیًَ ای ؼا کَ ؾیؽ ثبنع هتغییؽ گْیٌع

 اًْاع هتغییؽ اؾ ًظؽ هبُیت ػجبؼتٌع اؾ

هتغیؽ ُبی کیفی هتغیؽ ُبی ُكتٌع کَ همبظیؽ ػعی ثَ ضْظ ًوی گیؽًع یب کویت) کَ هتغیؽ همْلَ ای ًیؿ ًبم ظاؼظ:هتغیؽ کیفی(1  

  قْاظّ ظیي ّ غیؽٍ–ؾثبى – ًژاظ – هػُت –خٌكیت )پػیؽ ًیكتٌع هثل

هتغیؽ ُبی ُكتٌع کَ ثؽای اًعاؾٍ گیؽی آًِب هی تْاى  اػعاظ ؼا ثَ َّؼیت ُبی آؾهًْی ّ لبثل ههطى: هتغیؽ ُبی کوی(2  

(ؼْْثت- ثبظ- قؽػت–فهبؼ -  ظهب–ثبؼل  )ثَ هتغیؽ ُبی کوی کویت پػیؽ ًیؿ هی گْیٌع هثل- هؼیي ًوْظ  

ثَ هتغیؽُبی گفتَ هی نْظ کَ ثیي ظّ زع هتْالی آى همبظیؽ ثی نوبؼی ّخْظ ظاؼظ هبًٌع:هتغیؽ ُبی کوی پیْقتَ(1  

  لع ّ غیؽٍ– کیلْ 50)

(تؼعاظ خوؼیت یک نِؽ یب ؼّقتب)ثؽای هتغیؽُبی کوی گككتَ ًوی تْاى همعاؼ ظیگؽی ؼا پیعا ًوْظ هبًٌع:هتغیؽ ُبی کوی گككتَ(2  

 هتغیؽ ُب ثؽ اقبـ ًمم آًِب ظؼ تسمیك ثَ اًْاع ؾیؽ تمكین هی گؽظظ کَ ػجبؼتٌع اؾ

 ثَ ػجبؼت ظیگؽ هسمك آى ؼا ثبثت ّ ثی –هتغیؽی اقت کَ همبظیؽ آى تْقّ ظقتکبؼی هسمك تغییؽ پیعا هی کٌع : هتغیؽ هكتمل(1

  ًیؿ گْیٌعظؼًّعاظتبثیؽ اؾ ػْاهل ظیگؽ فؽٌ ًوْظٍ ّ ضْظ ثَ ظقتکبؼی آى هی پؽظاؾظ ایي ًْع هتغیؽ ؼا 

ّ هتغیؽی هی - هتغیؽی هی ثبنع کَ همبظیؽ آى ظؼ اثؽ همبظیؽ هتغیؽ هكتمل یب هتغیؽ پیم ثیٌی تغییؽ پیعا هی کٌع:هتغیؽ ّاثكتَ(2

  ُن گْیٌع ثؽًّعاظ یب پبقصایي ًْع هتغیؽ ؼا- ثبنع کَ تست تبثیؽ هتغیؽ پیم ثیٌی هی ثبنع
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ایي ًْع هتغییؽ-  ّ هؿازوت ایدبظ هی کٌعاضتاللهتغیؽی اقت کَ ظؼ خؽیبى تسمیك اؾ ْؽیك ػْاهل تسمیك : هتغیؽ ًبضْاقتَ(3  

ػْاهل اًعاؾٍ گیؽی ػٌبيؽ ّ ظاظٍ ُب –ّ ػْاهل تبؼیطی . ُن یبظ هیهْظکٌتؽلّ گبُی اؾ آى ثَ ػٌْاى - هبًغ یب هؿازن ًیؿ ًبم ظاؼظ  

 ّ نبضى ُب ثَ ػٌْاى ػْاهل هتغییؽ ًبضْاقتَ ظؼ ًظؽ گؽفتَ هی نْظ

ّ هتغیؽ ثبًْی هی تْاًع هتغیؽ ّاثكتَ . هتغیؽتؼعیل کٌٌع ثَ ػٌْاى یک ػول ثبًْی ظؼ تسمیك هْؼظ تْخَ هسمك هی ثبنع(4  

(ّ ْْالًی ثْظى ظّؼٍ هتغیؽ- هتغیؽ ّاثكتَ- هیؿاى ثبؼل).ؼا تست تبثیؽ لؽاؼ ظُع  

  پؽ فهبؼ قیجؽی ًوًَْ ای اؾ هتغیؽ ّاثكتَ هی ثبنع–هبُیت هتغیؽ هكتمل ظؼ ُؽ تسمیك ثكتگی ثَ هكبلَ تسمیك ظاؼظ 

 کٌتؽل هتغیؽ  ًبضْاقتَ ثَ ظّ يْؼت اًدبم هی گیؽظ کَ ػجبؼتٌع اؾ

ظؼ لبلت ْؽذ تسمیك هی ثبنع: کٌتؽل تسمیمی: (1  

کّْاؼیبًف هی تْاى ػولیبت ؼا کٌتؽل ًوْظ–ثب ؼّل ُبی هثل ؼگؽقیْى :کٌتؽل آهبؼی(2  

 فؽهْل ؾیؽ خِت ًگبؼل هَْْع تسمیك ثَ خغؽافیب کوک هی کٌع

هتغیؽ ّاثكتَ+ػْاهل هسعّظ کٌٌعٍ+ هتغیؽ هكتمل+همبیكَ یب ثؽقی یب تبثیؽ  

(چگًْگی تعّیي هتغیؽُبی ُؽ تسمیك هی ثبنع)یکی اؾ هؽازل هِن ّ هْثؽ ظؼ فؽایٌع تسمیك   

هی ثبنع کَ ثب اًتطبة هَْْع نؽّع هی نْظ ّ ثب تعّیي ًِبیی ثَ پبیبى  (گؽایم ػولیلتی )هِوتؽیي ّیؿگی هؽازل ْؽذ تسمیمی 

.هی ؼقع  

 هؽازل اخؿای یک تسمیك ػجبؼتٌع اؾ

گؽ ظ آّؼی ظاظٍ(9ههطى کؽظى هتغیؽ ُب                       (5اًتطبة هَْْع                           (1  

تٌظین ّ تلفیك ظاظٍ (10تؼییي اثؿاؼ اًعاؾٍ گیؽی                      (6ثیبى هَْْع                              (2  

ًتیدَ گیؽی(11تؼییي خبهؼَ هْؼظ ثؽؼقی                   (7پیهیٌَ تسمیك                              (3  

گؿاؼل تسمیك- تعّیي(12اًتطبة ؼّل تسمیك                           (8ثیبى گؿاؼٍ ُبی هكبلَ                    (4  
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 فصل دوم

 

 هؽازل تفًیلی اخؽای ْؽذ تسمیك

 اًتطبة هَْْع ظؼ ُؽ تسمیك خغؽافیب اؾ هِوتؽیي هؽازل تعّیي ّ اخؽای یک ْؽذ تسمیمی اقت

 اّلیي هؽزلَ ًگبؼل ّ اخؽای یک تسمیك اًتطبة هَْْع تسمیك هی ثبنع

 هِوتؽیي ًکتَ ظؼ اًتطبة هَْْع تسمیك ػاللَ هٌعی هسمك ثَ هَْْع تسمیك هی ثبنع

 ظّهیي ًکتَ ظؼ اًتطبة هَْْع تسمیك ایي هیجبنع کَ هَْْػی اًتطبة نْظ کَ هٌجغ فؽاّاى ظانتَ ثبنع

 قْهیي ًکتَ ظؼ اًتطبة هَْْع تسمیك ایي هیجبنع کَ ثبیع هَْْػی اًتطبة نْظ کَ خٌجَ کبؼثؽظی ظانتَ ثبنع

چِبؼهیي ًکتَ ظؼ اًتطبة هَْْع تسمیك ایي هیجبنع کَ هَْْع ثبیع ثَ ٌُگبم ثبنع یؼٌی هسمك هَْْػی ؼا اًتطبة کٌع کَ 

 ًیبؾؼّؾ ثبنع

 پٌدویي ًکتَ ظؼ اًتطبة هَْْع ایي هیجبنع کَ هَْْػی اًتطبة نْظ کَ خٌجَ کبؼثؽظی ظانتَ ثبنع

 نهویي ًکتَ ظؼ اًتطبة هَْْع ایي هیجبنع کَ ثبیع اْویٌبى ثَ ؼقیعى ًتیدَ یب ًتبیح ظانت

 ثیهتؽ هكبئل خغؽافیبیی هؽثِْ ثَ ًظن ّ آؼایم هکبًی هکبًی پعیعٍ ُب هی ثبنع ّ ُوچٌیي یکی اؾ ؼاُِبی تؼیي هكبلَ تسمیك

 ثیبى ّ هٓؽذ ًوْظى آى ثَ يْؼت یک قْال هی ثبنع ّ ُوچٌیي هكبلَ یب قْال تسمیك هسعّظٍ یب هبُیت ْؽذ تسمیك ؼا هؼییي 

.هی کٌع  

 ثیبى هكبلَ ظاؼای ضْيْيیبت ؾیؽ هی ثبنع کَ ػجبؼتٌع اؾ 

ثَ يْؼت قْالی ًْنتَ ّ هٓؽذ نْظ(1  

ؼّني ّ ظلیك ّ لبثل اخؽا ثبنع(2  

ثَ تعّیي ًظؽیَ کوک ًوبییع(3  

ػبهلی ثؽای ؼّل نٌبقی تسمیك ثبنع(4  

ًکتَ هِوی کَ ثبیع هسمك ظؼ ثیبى هكبلَ ثَ آى تْخَ ًوبییع اؼؾیبثی هكبلَ تسمیك هی ثبنع ّ اُویت هكبلَ تسمیك لجل اؾ ثیبى 

.گؿاؼٍ ُبی هكبلَ ثیبى هی نْظ  

 ثؽای ظقتیبثی ثَ گؿاؼٍ ُبی تسمیك هسمك ثبیع اثتعا ثَ ثؽؼقی پیهیٌَ تسمیك ثپؽظاؾظ

  ّ گؿاؼٍ تسمیك ًكجت ثَ هْلغ –ُوچٌیي هسمك ثبیع ؼّل گؽظ آّؼی ّ ًتبیح زبيل اؾ تسمیمبت لجلی ؼا هْؼظ هٓبلؼَ لؽاؼ ظُع 

 تسمیك ضبو تؽ ّ هسعّظ تؽ هی ثبنع ّ گؿاؼٍ هكبلَ هسمك  ؼا ظؼ تعّیي ْؽذ ّ گؿاؼل تسمیك یبؼی هی کٌع

 گؿاؼٍ ُبی هكبلَ ؼا هی تْاى ثَ يْؼت ؾیؽ تمكین ثٌعی ًوْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ
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اُعافی ُكتٌع کَ هؽازل هطتلف تسمیك خِت تسمیك ّ ظقتیبثی ثَ آًِب ْؽازی ّ تٌظین نعٍ اقت: ُعف ُبی تسمیك(1  

 ُعف ُبی تسمیك ؼا ثَ تْخَ ثَ هَْْع هْؼظ ًظؽ هی تْاى ثَ ظّ ظقتَ ؾیؽ تمكین ًوْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ

ُعف ُبی ُكتٌع کَ ههطى هی ًوبییع کَ تسمیك ثبیع ثَ چَ هَْْػی ظقت یبثع:ُعف ُبی ايلی (1  

ُعف ُبی ُكتٌع کَ هؽازل  اخؽایی تسمیك ؼا ظؼ ثطم ُبی کْچکتؽ ههطى هی ًوبیع ّ ُوچٌیي پبقص : ُعف ُبی خؿئی (2  

 پؽقم ُبی پژٌُّعٍ ؼا تؼییي ّ ههطى هی ًوبیع

- یب فؽَیَ فمّ ثَ ثیبى ُعف یب ُعف ُبی تسمیك اکتفب هی کٌٌع– تسمیك – ظؼ تسمیمبت کیفی هسممیي ثَ خبی ْؽذ قْال ُب   

 ظؼ زبلی کَ ظؼ تسمیمبت کوی اکتفب ثَ ایٌِب ثَ ْْؼ هسٍ ضبلی اؾ انکبل ًیكت

 ّ هكبلَ تسمیك ثَ ػٌْاى ُعف تسمیك ّ ثؼُی هْالغ ثَ ػٌْاى ؼّل تسمیك ثیبى هی نْظ

هكبلَ تسمیك ؼا ظؼ هٓبلؼبت کیفی ّ کوی هی تْاى ثَ يْؼت ؾیؽ ثیبى ًوْظ:قْال ُبی تسمیك (2  

هٌظْؼ اؾ فؽم قْالی هكبلَ ایي هیجبنع کَ قؼی ًوبیین هكبلَ تسمیك ؼا ثپؽقین ّ ُوچٌیي قبضتي قْال ُبی تسمیك ؼّذ یک 

 تسمیك هسكْة هی نْظ

 قْال ُبی تسمیك ؼا هی تْاى ثَ قَ ظقتَ هِن تمكین ًوْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ

ّ چگًَْ اقت اقتفبظٍ هی نْظ ّ ظؼ ثیهتؽ تسمیمبت خغؽافیبیی - چكت- هؼوْال اؾ کلوبت چَ هی ثبنع: قْال ُبی تْيیفی(1  

 قْال ُبی تْيیفی ثَ کبؼ هی ؼّظ

چگًْگی ؼاثَٓ ظّ یب چٌع هتغیؽ هْؼظ ًظؽ ؼا هع ًظؽ لؽاؼ هی ظُع: قْال ُبی ؼاثَٓ ای (2  

تفبّت قْٓذ هتغیؽی ؼا هْؼظ ًظؽ لؽاؼ هی ظُع  ّ هِوتؽیي هؿیت قْال کؽظى ایي هی ثبنع کَ پژُّهگؽ:قْال ُبی تفبّتی (3  

 ؼا تسؽیک ثَ پبقص  ظاظى هی کٌع

 

-یؼٌی تًْؼ زعـ هٌٓمی یب ازتوبلی ظؼ ثبؼٍ ًتبیح تسمیك:فؽَیَ ُبی تسمیك(3  

ّ فؽَیَ ثؽ اقبـ پبؼٍ ای. ثیبى ظٌی ّ زعـ ّ پیهٌِبظ آؾهبیهی ّ ازتوبلی ظؼ ثبؼٍ پگْهگی ؼّاثّ ثیي ظّ یب چٌع هتغیؽ هی ثبنع  

.اؾ اْالػبت  ّالؼی ّ هٌٓمَ ای ثَ ّخْظ هی آیع  

  ثؽؼقی پیم فؽَِب ّ آؾهْى فؽَیَ ُب اُویت ؾیبظی ظاؼظ– ظؼ فؽَیَ قبؾی  تِیَ پیم فؽٌ ُب 

 فؽَیَ ُب ثبػث هی نْظ کَ 

هٓبلغ هٌبثغ  ّ اظثیبت هؽثِْ ثَ تسمیك  خِت ظاؼ ثبنع:اّال  

هسمك ؼا ًكجت ثَ خٌجَ ُبی هْلؼیتی ّ هؼٌی ظاؼ هكبلَ تسمیك زكبـ تؽ هی ًوبییع:ثبًیب  
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 ؼّل تسمیك ظؼ خغؽافیب

هكبلَ تسمیك ؼا فِین تؽ هی کٌع:ثبلثب  

فؽَیَ چبؼچْثی ؼا ثؽای تفكیؽ ّ ًتیدَ گیؽی اْالػبت فؽاُن هی کٌع:ؼاثؼب  

 فؽَیَ ثَ يْؼت خولَ اضجبؼی ثیبى هی نْظ  ّ ًهبًکگؽ ًتبیح هْؼظ اًتظبؼ ُكتٌع ّ فؽَیَ ُویهَ ؼظ یب تبییع هی نْظ

ًیؽّ هٌع تؽیي اثؿاؼی هی ثبنع کَ هسمك ثؽای ًیل ثَ ظاًم لبثل اػتوبظ ثَ کبؼ هی ثؽظ: فؽَیَ  

 هِوتؽیي ّیژگیِبی فؽَیَ ػبؼتٌع اؾ

ؼّاثّ ثیي هتغیؽُب ؼا پیم ثیٌی هی کٌع(1  

ّاَغ ّ ثعّى اثِبم  ّ ثَ يْؼت خولَ ضجؽی ثیبى هی نْظ(2  

ثبیع آؾهْى پػیؽ ّ لبثل اؼؾیبثی ّ تسلیل ثبنع(3  

ثبیع ظؼ یبفتي ًتیدَ هْثؽ ثبنع(4  

 

  اْالػبت ّ خوغ آّؼی اْالػبت ّ ظاظٍ ُب ّ ظؼ ًتیدَ –ّ فؽَیَ ُب  ظؼ اقتٌتبج  ظاظٍ ُب .فؽَیَ ُب ُعایت کٌٌعٍ تسمیك ُكتٌع

 گیؽی ّ تًوین ُعف خؿئی هْثؽ ضْاُع ثْظ

 فؽَیَ ثَ اًْاع ؾیؽ تمكین هی نْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ 

ُؽگبٍ فؽَیَ ظؼيع تْيیف ُعف یب قْال تسمیك ثبنع فؽَیَ تْيیفی هی ثبنع: فؽَیَ ُبی تْيیفی(1  

ؼاثَٓ هتغیؽ ُب ؼا ثیبى هی کٌع:فؽَیَ ُبی خِت ظاؼ(2  

ظؼ ایي فؽَیَ هسمك ثَ خِت ؼاثَٓ تْخَ ًعاؼظ:فؽَیَ ُبی ثی خِت(3  

(گكتؽل نِؽ تِؽاى)هسمك ثؽای ثؽؼقی هَْْػی هدجْؼ ثَ اقتفبظٍ اؾ چٌع فؽَیَ هی ثبنع هثبل:فؽَیَ ُبی چٌع هتغیؽٍ(4  

 ثؽای ثؽؼقی ؼاثَٓ هتغیؽ ُب ظؼ یک تسمیك فؽَیَ ُب ؼا هی تْاى ثَ ظّ يْؼت ؾیؽ تمكین ًوْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ

فؽَیَ ؼاثَٓ ای ؼا فؽَیَ تسمیك ًیؿ هی گْیٌع:فؽَیَ ُبی ؼاثَٓ ای (1  

فؽَیَ ای غیؽ ؼاثَٓ ای ؼا فؽَیَ يفؽ ُن هی گْیٌع: فؽَیَ ُبی غیؽ ؼاثَٓ ای(2  

 فؽَیَ ُبی تسمیك  اقبقب خِت ظاؼ هی ثبنع ّ فؽَیَ تسمیك تًْؼ غٌُی ّ ازتوبلی  ظؼ تبییع فؽٌ اقت 

 ثیي افؿایم خوؼیت ّ ثیکبؼی ؼاثَٓ هكتمیوی ّخْظ ظاؼظّ ثیي هیؿاى هِبخؽت  ؼّقتبییی ّ نِؽ ًهیي ؼاثَٓ هؼٌی ظاؼی 

.ّخْظ ظاؼظ  

 پْچ ّ ضٌهی ُن هی –فؽَیَ غیؽ ؼاثَٓ ای ثب فؽَیَ يفؽ ُوْاؼٍ ضالف فؽَیَ تسمیك اقت ّ فؽَیَ يفؽ ؼا فؽَیَ هطبلف 

 گْییٌع ّ فؽَیَ ؼا هی تْاى ثَ يْؼت ايلی ّ فؽػی ظؼ آّؼظ
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 ؼّل تسمیك ظؼ خغؽافیب

 اؾ ًظؽ ظلت قٌدی همیبـ اًعاؾٍ گیؽی ثَ اًْاع ؾیؽ تمكین هی نْظ

ثَ هتغیؽی تؼلك هی گیؽظ  کَ تفکیک پػیؽ ثبنع ّ ثتْاًع آًِب ؼا ظؼ ْجمَ ثٌعی ُب ّ ظقتَ ای ضْظ لؽاؼ ظُع:همیبـ اقوی(1  

ًهبى ظٌُعٍ َّؼیت ّ خبیگبٍ یک فؽظ یب یک گؽٍّ یب یک چیؿ ظاضل هدوْػَ ای اؾ افؽاظ هی نْظ هثبل:همیبـ ؼتجَ ای(2  

 ْجمَ ثٌعی ایؽاى ثَ چٌع للوؽٍّ  اؾ ًظؽ ظانتي  یب ًعانتي ؾغبل قٌگ

يفت هؼیٌی ؼا ظؼ ضًْو افؽاظ یب انیبٍ یک گؽٍّ ثب ؼػبیت تفبّت ثیي فبيلَ آًِب  ههطى هی کٌع:همیبـ فبيلَ ای (3  

 ّ ثَ تؽتیت انیبٍ انبؼٍ ظاؼظ ّ فبيلَ آًِب ؼا ههطى هی کٌع

يفت ههطًی ؼا ظؼ ضًْو افؽاظ یب پعیعٍ ُبی یک گؽٍّ  ّ ؼػبیت تكبّی ثیي فبيلَ ُب ثبیکعیگؽ ههطى :همیبـ ًكجتی(4  

 هی کٌع ّ ظؼ ایي همیبـ همعاؼ يفت  هْؼظ ًظؽ ّ تفبّت آًِب ههطى هی نْظ

ظؼ ایي همیبـ هالک ْجمَ ثٌعی هجتٌی ثؽ ّیژگیِبی ههتؽک افؽاظ یب ؼّیعاظ ُب اقت :اقوی (1اًْاع همیبـ ػجبؼتٌع اؾ         

همیبـ کیفی                 ّ هالک ْجمَ ثٌعی خٌجَ آهبؼی ّ ؼیبَی ًعاؼظ(1   

ظؼ ایي ًْع ْجمَ ثٌعی ايل ثؽ توبیؿ  ّ غیؽ هؼبظل ثْظى ّ ؼظٍ ثٌعی آًِب ثؽ اقبـ :ؼتجَ ای(2                                     

                                    اّلْیت  ّ تؽتیت هی ثبنع

 

ظؼ ایي همیبـ هجعا يفؽ ّخْظ ًعاؼظ: همیبـ فبيلَ ای(1                                     

همیبـ کوی (2  

کبهلتؽیي ّ ظلیك تؽیي همیبی اًعاؾٍ گیؽی هی ثبنع ّ ظاؼای اؼؾل يفؽ زمیمی      :همیبـ ًكجتی(2                                   

                                      هی ثبنع                  

                                  

ثَ هتغیؽی گفتَ هی نْظ کَ اؾ چٌع قٓر تهکیل نعٍ ثبنع ّ اؾ ًکبت هِن آى ایي اقت کَ اهکبى  تٌظین: هتغیؽ هكتمل اقوی   

 ظاظٍ ُب ثؽ اقبـ اّلْیت ّخْظ ًعاؼظ

  اقتفبظٍ هی ًوبیٌع فی ّ  الًعاثؽای تؼییي هیؿاى ُوجكتگی ثیي ظّ هتغیؽ اؾ َؽیت

َؽیت الًعا هؼوْال یک ْؽفَ هی ثبنع ّ ؼاثَٓ . ثؽای هسبقجَ زعّظ ؼاثَٓ ثیي هتغیؽ ُبی اقوی ثَ کبؼ هی ؼّظ: َؽیت الًعا  

. ظّ هتغیؽ  ؼا ظؼ یک خِت ًهبى هی ظُع   

  ظؼ َؽیت الًعا يفؽ  ًهبى ظٌُعٍ ؼاثَٓ ثیي ظّ هتغیؽ اقت ّ یک ًهبى هی ظُع کَ ثیي ظّ هتغیؽ ؼاثَٓ کبهل ّ خْظ ظاؼظ

ثؽای تؼییي ُوجكتگی هتغیؽ ُبی اقوی  کَ ُؽ کعام ظّ ْجمَ ظانتَ ثبنٌع اؾ َؽیت فی اقتفبظٍ هی نْظ: َؽیت فی   
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 ؼّل تسمیك ظؼ خغؽافیب

کَ هثجت یک ُوجكتگی کبهل هی ثبنع ّ هٌفی یک ُوجكتگی هؼکْـ کبهل هی ثبنع. ظاهٌَ َؽیت فی هثجت هٌفی یک هی ثبنع   

 ّ يفؽ ػعم ُوجكتگی ؼا ًهبى هی ظُع

(اقپیؽهي ّ تبکٌعال)ثؽای قٌدم ؼاثَٓ ثیي هتغیؽ ُبی تؽتیجی ؼّل ُبقی هتؼعظی ّخْظ ظاؼظ کَ ػجبؼتٌع اؾ   

ایي َؽیت ظاهٌَ ای ثیي هثجت ّ هٌفی یک ظاؼظ:َؽیت یْلؿکیْ  

 ثؽای قٌدم ؼاثَٓ ثیي هتغیؽ ُبی فبيلَ ای  ّ ًكجتی هی تْاى اؾ َؽیت ُوجكتگی پیؽقْى اقتفبظٍ ًوْظ

 فصل سىم
 پیهیٌَ ّ ؼّل ُبی تسمیك ظؼ خغؽافیب

هَْْع تسمیك(1لجل اؾ پیهیٌَ تسمیك ثبیع هؽازلی تعّیي نًْع کَ ػجبؼتٌع اؾ      

ثیبى هكلَ(2                                                                            

گؿاؼٍ هكبلَ تسمیك   (3                                                                            

 ُؽ هسمك خغؽافیب هی تْاًٌع هٓبلؼَ پیهیٌَ هَْْع ؼا ثباقتفبظٍ اؾ هٌبثغ ػلوی هطتلف اًدبم ظُع کَ ػجبؼتٌع اؾ

هدالت ػلوی(1  

کتبة ُب(2  

پبیبى ًبهَ ُب(3  

گؿاؼل ُبی تسمیمی(4  

ًمهَ ُب ّ ػکف ُبی خغؽافیبیی(5  

زبّی توبم گؿاؼل ُبی تسمیمی ثْظٍ  ّ هَْْع ؼا ثَ ْْؼ:هٌبثغ ظقتَ اّل(1هٌبثغ ثَ ظّ ظقتَ تمكین هی نًْع کَ ػجبؼتٌع اؾ       

                                                                هفًل اؼائَ هی ظُع

هٌبثؼی ُكتٌع کَ اؾ هٌبثغ ظقت اّل گؽفتَ نعٍ اًع   :هٌبثغ ظقت ظّم(2                                                               

 

 ظؼ فؽآیٌع پیهیٌَ تسمیك ُؽ هسمك ثبیع ثَ هؽازل ؾیؽ تْخَ ظانتَ ثبنع کَ ػجبؼتٌع اؾ

ههطى کؽظى ّاژگبى کلیعی هؽتجّ ثب هكلَ تسمیك(1  

خكتدْی هٌبثغ اْالػبتی هؽثِْ ثَ هَْْع تسمیك(2  

یبفتي ػٌْاى همبالت هؽتجّ ثب هَْْع تسمیك(3  

گؿیٌم همبالت هؽتجّ(4  
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ًمع همبلَ ُب ّ گؿاؼل ُب(5  

تِیَ فِؽقت کبهل هٌبثغ هْؼظ اقتفبظٍ           (6  

 

.ظؼ همعهَ ُعف ثؽؼقی ثیبى هی نْظ ظؼ زبلی کَ اقبـ ثؽؼقی پیهیٌَ ًمع پیهیٌَ هی ثبنع   

 ضاليَ پیهیٌَ چکیعٍ ای اؾ ظاًم هْخْظ ظؼثبؼٍ هَْْع هْؼظ ثؽؼقی ؼا ثیبى هی کٌع

 الؾم اقت ظؼ تعّیي پیهیٌَ تسمیك  ثَ ظّ هْؼظ ؾیؽ تْخَ ًوْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ

 ًظؽیَ ُب هی ثبنعکَ اهکبى تسمیك ؼا ثؽای ضْالٌٌعگبى فؽاُن – ظیعگبٍ ُب –ثیبى ّ تسلیل هفبُین :هجبًی ًظؽی یب تئْؼیک تسمیك(1

 هی کٌع

کَ ثَ ػٌْاى همْلَ ای خعا اؾ هجبًی ًظؽی هٓؽذ اقت ّ ثیبى تسمیمبت لجلی هؽتجّ ثب هكبلَ تسمیك هی ثبنع:پیهیٌَ تسمیكِ|(2  

هبُیت هَْْع ّ زتی اهکبًبت هسمك ظاؼظ-  ُعف–اًتطبة ؼّل تسمیك ثكتگی ثَ هكبلَ تسمیك   

ؼّ ُبی همٓؼی(1ؼّنِبیی تسمیك ثؽ اقبـ هؼیبؼ ؾهبى ػجبؼتٌع اؾ    

ؼّل ُبی ْْلی(2                                                             

گكتؽظٍ(1ؼّل ُبی تسمیك ثؽ اقبـ هیؿاى ژؼفبًگؽی ػجبؼتٌع اؾ     

ػومی (2                                                                      

کالى هتْقّ:(1ؼّل ُبی تسمیك ثؽ اقبـ هؼیبؼ ّقؼت ػجبؼتٌع اؾ      

کالى ضؽظ(2                                                                   

ػولگؽا (1ؼّل ُبی تسمیك ثؽ اقبـ کبؼثؽظ ػجبؼتٌع اؾ    

ثٌیبى گؽا(2                                                         

کبؼثؽظی    (3                                                         

 

 

 تسمیمبت ثؽ اقبـ ُعف ثَ لكوت ُبی ؾیؽ تمكین هی نًْع کَ ػجبؼتٌع اؾ

آؾهْى ًظؽیَ (1ُعف اقبقی ایي ًْع تسمیك   :تسمیمبت ثٌیبظی(1  

ؼّاثّ ثیي پعیعٍ ُب(2                                                            

افؿّظى ثَ هدوْػَ ظاًم هْخْظ ظؼ یک ؾهیٌَ ضبو هی ثبنع(3                                                            

 اؾ خولَ تسمیمبت ثٌیبظی ػجبؼتٌع اؾ 
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کهف لْاًیي زؽکت تْقّ ًیْتي(1  

کهف ًیؽّی اًسؽاف اخكبم تْقّ کْؼیْلیف(2  

هسبقجَ هسیّ ؾهیي تْقّ فؽًع                                                                   (3  

ُعف ایي ًْع تسمیمبت تْقؼَ ّ ثَ کبؼگیؽی ظاًم ظؼ یک هدوْػَ ضبو هی ثبنع:تسمیمت کبؼثؽظی (2  

 

ػلل تغییؽات آة ّ ُْای ایؽاى(1اؾ خولَ ًوًَْ ُبی تسمیمبت کبؼثؽظی ػجبؼتٌع اؾ     

تسلیل ّ ثؽؼقی الگْی اقتمؽاؼ خوؼیت ایؽاى ظؼ نِؽ تِؽاى (2                                                             

تبثیؽفؽقبیم ظؼ گكتؽل ُوْاؼیِبی هٌٓمَ ضْؾقتبى (3                                                             

هدوْػَ تبثیؽ ػلوی ؼا ثؽای اًدبم یک کبؼ پژُّهی تسمیك ػولی هی گْییٌع ّ ظؼ قٓر ػلوی هسمك:تسمیمبت ػولی(3      

کْتبٍ هعت هیجبنع. ثَ ظًجبل ظقتیبثی ثَ ًتبیح هسعّظ ّ  

الگْی اخؽایی ظؼ پبیبى ًبهَ ُبی ظّؼٍ ظکتؽی ّ کبؼنٌبقی اؼنع(1اؾ خولَ ًوًَْ ُبی تسمیمبت ػولی ػجبؼتٌع اؾ      

ثؽؼقی ػلل کبُم اًگیؿٍ تسًیلی(2                                                          

چگًْگی افؿایم اًگیؿٍ تسمیمبتی اقبتیع(3                                                          

 تسمیمبت ثؽ اقبـ چگًْگی ثَ ظقت آّؼظى ظاظٍ ُب ّ اْالػبت هْؼظ ًیبؾ ثَ اًْاع ؾیؽ تمكین هی نًْع کَ ػجبؼتٌع اؾ 

نبهل هدوْػَ ای اؾ ؼّل ُبی اقت کَ ُعف آًِب تْيیف نؽایّ یب پعیعٍ ُبی هْؼظ ثؽؼقی هی ثبنع :تسمیمبت تْيیفی(1  

ّ ثیهتؽ تسمیمبت خغؽافیبیی لبلت تْيیفی ظاؼظ. ثیهتؽ ثؽای نٌبضت پعیعٍ ُب ثَ کبؼ هی ؼّظ   

هؼلْلی هیبى هتغیؽ - ثَ هدوْػَ اؾ ؼّل ُبی اْالق هی نْظ  کَ ثؽای ثؽلؽاؼ کؽظى ؼاثَٓ ػلت:تسمیمبت غیؽ تْيیفی(2  

هتغیؽ ُبی ّاثكتَ ثبثت فؽٌ هی نًْع ّ پیهیٌَ هتغیؽُب ظقتکبؼی هی نْظ (غیؽ تْيیفی )اقتفبظٍ هی نْظ ظؼ ایي تسمیمبت   

ؼّل ُبی تسمیك ظؼ خغؽافیب ؼا ثب تْخَ ثَ هستْا ّ هبُیت ػلن خغؽافیب ّ ًسٍْ گؽظ آّؼی هی تْاى ثَ ؼّل ُبی ؾیؽ تمكین ثٌعی   

 ًوْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ

 

ؼّل تسلیلی (9ؼّل ُوجكتگی       (5ؼّل ُبی تْيیفی    (1ؼّل ُبقی ػوْهی تسمیك خغؽافیب  (1  

  ؼّل تْؾیؼی10ؼّل همبیكَ ای     (6ؼّل هْؼظی            (2                                              

ؼّل تبؼیطی  ( 7ؼّل پیوبیهی           (3                                                

ؼّل هیعاًی(8ؼّل تعاّهی همٓؼی   (4                                                
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 ؼّل تسمیك ظؼ خغؽافیب                                                                                

ؼّل ضبو تسمیك ظؼ خغؽافیب         (2  

 زبل ثَ تَْیر ُؽ یک اؾ هْاؼظ ثبال هی پؽظاؾین

ّ ایي ؼّل ظؼ ثیهتؽ هٓبلؼبت . ثیبى ػیٌی ّ ّالؼی هٌظن ّیژگیِبی یک هَْْع ثب یک ًبزیَ هی ثبنع: ؼّل تْيیفی(1  

ّ ظؼ ایي ؼّل هسمك ًوی تْاًع. ّ ظؼ ایي ؼّل هسمك ثَ هثبثَ یک ًظبؼٍ گؽ فؼبل ػول هی کٌع . خغؽافیبیی اقتفبظٍ هی نْظ  

 هتغیؽ ُبی پژُّهی ؼا ظقتکبؼی ًوبیع ّ ظؼ ایي ؼّل هِوتؽیي قْال تسمیك پبقص ثَ چكتی هی ثبنع ّ ایي ؼّل ؼا ؼّل 

.غیؽ تدؽثی ُن هی گْیٌع  

ؾهبًی اؾ ایي ؼّل اقتفبظٍ هی نْظ کَ تسلیل اْالػبت خوغ آّؼی نعٍ  ظؼثبؼٍ یک هَْْع یب یک ّازع :ؼّل هْؼظی(2  

.ظؼ ایي ؼّل هسمك ثَ ظقتکبؼی هتغیؽ هكتمل ّ ههبُعٍ آى ثؽ هتغییؽ ّاثكتَ ًوی پؽظاؾظ. هؼیي ثبنع  

.ههبُعٍ تفًیلی تست هٓبلؼَ ّ تفكیؽ ههبُعات اؾ ظیعگبٍ کلی هی ثبنع : ُعف کلی اؾ ؼّل تسمیك هْؼظی   

  قبؾهبًعُی ظاظٍ ُب ّ تعّیي گؿاؼل تْخَ ًوْظ ّ ظؼایي – اًدبم ػولیبت  هیعاًی –ظؼ ؼّل هْؼظی ثبیع ثَ ثیبى هكبلَ 

.ؼّل هسمك هی تْاًع اؾ چٌعیي هتغییؽ اقتفبظٍ ًوبییع  

اؾ ایي ؼّل ثؽای ثؽؼقی تْؾیغ ّیژگیِبی یک خبهؼَ آهبؼی  اقتفبظٍ هی نْظ : ؼّل پیوبیهی(3  

ثؽؼقی یک یب چٌع يفت ظؼ یک همٓغ ؾهبًی (1اؾ خولَ ًوًَْ ای ؼّل پیوبیهی ػجبؼتٌع اؾ      

ثؽؼقی هَْْع یب پعیعٍ ُب ظؼ ْْل ؾهبى(2                                                         

 ظؼ ایي ؼّل اْبػبت تْقّ خعّل ّ هٌسٌی تْيیف هی نْظ

.ظؼ ایي ؼّل ُعف ثؽؼقی تغییؽات ظؼ ًتیدَ گػنت ؾهبى هی ثبنع:  همٓؼی–ؼّل تعاّهی (4  

 اگؽ ُعف هٓبلؼَ ّ ثؽؼقی تغییؽات ّ تسْالت پعیعٍ ای ظؼ ْْل ؾهبى ْْالًی ثبنع ؼّل تسمیك تعاّهی هیجبنع ّ چٌبًکَ ُعف

 

.ثؽؼقی تغییؽات ّ تسْالت پعیعٍ ای ظؼ هعت ؾهبى ًكجتب کْتبٍ ثبنع ؼّل همٓؼی اقت   

.اگؽ ُعف هسمك ثؽؼقی هیؿاى آلْظگی نِؽ تِؽاى ثؽ قالهت هؽظم ظؼ فًل پبییؿ ثبنع ؼّل همٓؼی هی ثبنع  

.ؼّل تعاّهی ؼا ظؼ لبلت ْْلی ّ ؼّل همٓؼی ؼا ظؼ لبة ػؽَی هی تْاى هٓؽذ ًوْظ  

 هٓبلؼَ توبهی هؽازل تسْل پژُّم تعاّهی ّ هٓبلؼَ هؽزلَ ای اؾ هؽازل تسْل یک پعیعٍ ؼّل همٓؼی ًبم ظاؼظ

ّایي ؼّل ثیهتؽ خٌجَ آهبؼی ظاؼظّ ًهبًگؽ .  ظؼ ایي ؼّل ؼاثَٓ ظّ یب چٌع هتغییؽ ثؽؼقی هی نْظ: ؼّل ُوجكتگی (5  

.ُوطْاًی یب ُوجكتگی ثیي هتغییؽ ُب هی ثبنع  

ثَ ظّ يْؼت هی ثبنع   (ُوجكتگی )ایي ؼّل   
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ُعف هٓبلؼَ ّ ثؽؼقی ُوجكتگی اقت:ظّ هتغیؽی(1  

ُعف پیم ثیٌی یک یب چٌع هتغیؽ ّاثكتَ هی ثبنع:تسلیل ؼگؽقیًْی(2  

:                                                 تسلیل هبتؽیكی(3   

.اگؽ چٌبًکَ ُعف پیم ثیٌی یک هتغییؽ ّاثكتَ اؾ چٌع هتغییؽ ّاثكتَ ثبنع اؾ هعل تسلیل ؼگؽقیًْی اقتفبظٍ هی نْظ  

  ّ قلكلَ هؽاتجی اًدبم هی نْظ– گبم ثَ گبم –تسلیل ؼگؽقیًْی ثَ ْْؼ ُوؿهبى 

ّ ایي ؼّل ؼا پف. ثبنع( چؽا چٌیي ثْظٍ اقت )ؾهبًی اؾ ایي ؼّل اقتفبظٍ هی نْظ کَ قْال ايلی تسمیك : ؼّل همبیكَ ای(6  

  ؼّیعاظی ُن گْیٌع  ّ ایي ؼّل ثَ يْؼت گػنتَ ًگؽی هی ثبنع ّ ظؼ ایي ؼّل هتغییؽ هكتمل تْقّ هسمك اػوبل ًوی نْظ ایي

 ؼّل ثَ ػلت ایٌکَ ظؼيع ظقتیبثی  ثَ ؼاثَٓ  ػْاهل تسمیك هیی ثبنع اؾ اُویت ؾیبظی ثؽ ضْؼظاؼ هی ثبنع

ثبنع ّ ظؼ ایي ؼّل هَْْػی ( چَ ثْظٍ اقت)ؾهبًی اؾ ایي ؼّل اقتفبظٍ هی نْظ کَ قْال ايلی تسمیك : ؼّل تبؼیطی (7  

ثیبى هكبلَ ّ نیٍْ ُبی خوغ آّؼی اْالػبت اؾ ِّ (تبؼیطی  )ثؽؼقی هی نْظ کَ ظؼ گػنتَ ظّؼ اتفبق افتبظٍ ثبنع ّ ظؼ ایي ؼّل   

 اُویت ؾیبظی ثؽضْؼظاؼ هی ثبنع

ّ کبؼ هیعاًی . ّ خوغ آّؼی ظاظٍ ُبی اّلیَ هی ثبنع -  آهبظٍ قبؾی–ایي ؼّل کْنم ثؽای ثؽًبهَ ؼیؿی :ظؼّل هیعااًی  (8  

ّ ثِتؽیي ؼاٍ نٌبضت یک پعیعٍ یب یک هٌٓمَ ههبُعٍ ػیٌی اقت  ّ ْجیؼیت آؾهبیهگبٍ . ظؼ خغؽافیب اُویت ثكیبؼ ؾیبظی ظاؼظ  

.خغؽافیب هی ثبنع  

 هؽازل تسمیك هیعاًی ػجبؼتٌع اؾ 

هًبزجَ(8يْؼت هكلَ تسمیك                                                  (1  

ًمهَ ثؽظاؼی (9تؼییي چبؼچْة تسمیك                                                (2  

پؽظاؾل ّ تدؿیَ ّ تسلیل (10قبضتي فؽَیَ                                                         (3  

ًوبیم ػولی ّ آهبؼی(11ههطى کؽظى ظاظٍ ُب                                                 (4  

ًوبیم تؽقیوی(12ْجمَ ثٌعی ظاظٍ ُب                                                     (5  

ًتیدَ گیؽی(13قیكتن ُبی ْجمَ ثٌعی ّ همیبـ                                      (6  

چوغ آّؼی ظاظٍ ُب ظؼ چبؼچْة فُبیی(7  

  

ثبنع( چگًَْ اقت)ؾهبًی هی تْاى اؾ ایي ؼّل اقتفبظٍ ًوْظ کَ قْال تسمیك ثَ يْؼت :ؼّل تسلیلی(9  

ظؼ ایي ؼّل هسمك ظؼيع ثؽؼقی چگًْگی هَْْػی ثعّى اقتفبظٍ اؾ اْالػبت ّ آهبؼ کوی  یب ثب اقتفبظٍ اؾ زعالل آًِب هی ثبنع  
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 تب ثب ثِؽٍ گیؽی اؾ اْالػبت کیفی ّ تکیَ ثؽ اقتعالل ُبی ًظؽی ثَ تسلیل آًِب ثپؽظاؾظ

(ًمهَ ّ ػکف ُب)ایي ؼّل ظؼ خغؽافیب ثؽ چگًْگی پؽاکٌعگی پعیعٍ ُب هی ثبنع :ؼّل تسمیك تْؾیؼی (10  

ظاللت ثؽ ؼّاثّ ػلت ّ هؼلْل ّ هٌبقجبت هتمبثل ثیي پعیعٍ ُب ظاؼظ  (ػوْهی)ؼّل قیكتوبتیک  

 هِبؼت ُبی کَ ظاًهدْ ظؼ تسمیمبت هیعاًی ثعقت هی آّؼظ ػجبؼتٌع اؾ 

هِبؼت ُبی غٌُی (1  

  ػولی –هِبؼت ُبی ّیژٍ  (2

هِبؼت ُبی کلیعی (3  

هِبؼت ُبی اختوبػی(4  

 

فؽم هْلؼیت هکبًی         (1فؽم پژُّم ُبی هیعاًی تْقؼَ تْؼیكن ػجبؼتٌع اؾ         

فؽم خبغثَ ُبی تْؼیكتی هٌٓمَ(2                                                                    

فؽم اهکبًبت تْقؼَ تْؼیكن(3                                                                    

فؽم نؽایّ پػیؽی   (4                                                                    

ؼّل ضبو تسمیك ظؼ خغؽافیب(2  

(ّ ظؼک هسیٓی ثؽؼقی هی کٌع-  اهکبى گؽایی–اکْلْژیکی ) خغؽافیب اهؽّؾٍ هَْْػبت ؼا ظؼ لبلت قَ ظیعگبٍ   

 هتٌبقت ثب نبضَ ُبی هطتلف خغؽافیبی اًكبًی للوؽٍّ تسمیمی آًِب ػجبؼتٌع اؾ 

فؽٌُگی (1  

التًبظی (2  

(فوٌیكن)خٌكیت (3  

( تغییؽات–خوؼیت -  ثؽًبهَ ؼیؿی–التًبظی ) ؼّقتبیی(  

( تکٌْاّژی–تغییؽات – تْقؼَ ًبزیَ ای – قبؾهبى ظُی –هکبى گؿیٌی )يٌؼتی (5  

پؿنکی (6  

نِؽی(7  
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 للوؽٍّ ُبی کَ ظؼ خغؽافیبی ْجیؼی هٓؽذ هی ثبنع ػجبؼتٌع اؾ 

( ثؽًبهَ ؼیؿی– قبزلی – اللیوی –قبضتوبًی )ژئْهْؼفْلْژی(1  

( فیؿیکی –ظیٌبهیکی -  کهبّؼؾی–قیٌْپتیکی ) آة ّ ُْانٌبقی(2  

(قٓسی ّ ؾیؽ ؾهیٌی )ُیعؼّلْژی(3  

( ظیٌبهیکی – فیؿیکی –ؾیكتی )الیبًْـ نٌبقی(4  

( لبؼٍ ای –الیبًْقی ) خغؽافیبی آثِب(5  

 نیٍْ ُبی تسلیل ّ تسمیك ؼا ثَ اًْاع ؾیؽ هی تْاى تمكین ًوْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ

نیٍْ تدؽثی(1  

  تفكیؽی–نیٍْ تبؼیطی (2

نیٍْ اًتمبظی(3  

 ػلْم هطتلفی ثؽای تسمیك ظؼ خغؽافیب اًكبًی هٓؽذ هیجبنع کَ ػجبؼتٌع اؾ

ّ قبثمَ ػلْم تسلیل تدؽثی ثَ لؽى . ظؼ ایي ػلْم اػتمبظ ثؽ تدؿیَ یب ههبُعٍ ّ ػول ّ ظؼک ػیٌی هی ثبنع :ػلْم تسلیل تدؽثی (1  

ّ ظؼ ایي ػلْم تْخَ .ّتٌِب هٌجغ نٌبضت ّ ظاًم تدؽثَ هی ثبنع ّ ایي ػلْم غبلجب تدؽثَ گؽایی ثَ ضْظ هی گیؽظ. هی ؼقع ًْؾظُن  

تؼییي ّ تؼؽیف هكبلَ(1ثَ هؽازل ؾیؽ اؾ اُویت ثبالیی ثؽضْؼظاؼ هی ثبنع کَ ػجبؼتٌع اؾ   

تٌظین فؽَیَ (2                                                                              

گؽظ آّؼی(3                                                                              

قبؾهبى ظُی ّ تسلیل ظاظٍ ُب (4                                                                              

ًتیدَ گیؽی ُوؽاٍ ثب تبییع ّ ؼظ فؽَیَ(5                                                                             

ؼفتبؼ گؽایی ّ فٌْهٌْلْژی (ؼّل تبّیلی )ُؽهٌْتیک (اثجبت گؽایی)پْؾیتیْیكن  (تدؽثَ گؽایی)ػلْم تسلیل تدؽثی ؼا آهپؽیكن   

 

ؼا نبهل هی نْظ (پعیعاؼ نٌبقی )   

ظؼ ایي تسلیل هتغیؽ ُبی هكتمل ظقتکبؼی هی نًْع  ّ قبیؽ هتغیؽ ُب ثبثت فؽٌ هی نًْع:ػلْم تسلیل اًتمبظی  (2  

تسمیمبتی کَ کوتؽیي هیؿاى کٌتؽل ؼاثؽ ؼّی هتغیؽ ُب هؿازن ظاؼًع ؼا نجَ تسؽثی گْییٌع:نجَ تدؽثی  

یک گؽٍّ آؾهْظًی غؼ هؼؽٌ هتغییؽ هكتمل لؽاؼ گؽفتَ ّ قپف تست آؾهبیم لؽاؼ هی گیؽظ (نجَ تدؽثی)ظؼ ایي ًْع اؾ تسمیك   
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ْؽذ پف آؾهْى ثب یک گؽٍّ(1  

پیم آؾهْى ّ آؾهْى ًِبیی اقت)ایي ْؽذ ظاؼای  ظّ هؽزلَ آؾهْى : ْؽذ پیف آؾهْى ّ آؾهْى ًِبیی ثب یک گؽٍّ (2  

ایي ْؽذ ثؽای همبیكَ ظّ گؽٍّ یکی ظؼ هؼؽٌ هتغییؽ هكتمل لؽاؼ گؽفتَ اقت ّ ظیگؽی ثَ :ْؽذ آؾهْى ًِبیی ّ گؽٍّ نبُع(3  

.هی ثبنع (کٌتؽل)ػٌْاى گؽٍّ نبُع  

ّ هیؿاى کٌتؽل هتغیؽُب  ّ ُوچٌیي اػتجبؼ ػلوی ظؼ ْؽذ ُبی ًیوَ تدؽثی ثیهتؽ اؾ ْؽذ ُبی نجَ تدؽثی اقت  

 ظؼ تسمیمبت تدؽثی آؾهْظًی ُب ثَ يْؼت تًبظفی اًتطبة هی نًْع 

 ْؽذ ُب ثب پیم آؾهْى ّ ثعّى آؾهْى هٓؽذ هی نًْع

تدؽثی(1ؼّل تسمیمبت تدؽثی ثَ ظّ گؽٍّ تمكین هكی نًْع کَ ػجبؼتٌع اؾ   

نبُع   (2                                                                                

 

 اًْاع ْؽذ ُبی تسمیمبت ًیوَ تدؽثی ػجبؼتٌع اؾ 

ْؽذ ُبی پیم آؾهْى ّ آؾهْى ًِبیی ثب گؽٍّ نبُع ّ ثعّى اقتفبظٍ اؾ گؿییٌم تًبظفی(1  

ؾهبًی هسمك اؾ ایي ؼّل اقتفبظٍ هی کٌع کَ ًتْاًٌع گؽٍّ نبُع ؼا ثعقت آّؼظ:ْؽذ قؽی ؾهبًی ثب یک گؽٍّ(2  

ُوبًٌع گؽٍّ اّل هی ثبنع ّلی ثبایي تفبّت کَ گؽٍّ نبُعظؼ ایي ْؽذ ّخْظ ظاؼظ ّ ایي ْؽذ: ْؽذ قؽی ؾهبًی یب ظّ گؽٍّ(3  

(ثِتؽیي ًْع ْؽذ ًیوَ تدؽثی هی ثبنع )قؽی ؾهبًی  یب ظّ گؽٍّ  

 

 ػلْم تسلیل اًتمبظی ظؼ همبثل ػلن اًتمبظی لؽاؼ ظاؼظ ّ هؼتمع ثَ ثٌیبظ گؽایی ُكتٌع 

ایي هی ثبنع کَ ثَ هؽظم ًهبى ظُع کَ خبهؼَ آًِب چگًَْ ػول هی کٌع (اتسلیل اًتمبظی)ُعف ایي ػلْم  

 ّػلْهی کَ ظؼ للوؽٍّ تسلیل اًتمبظی لؽاؼ ظاؼظ ػجبؼتٌع اؾ 

هبؼکكیكت(1  

ؼئبلیكن(2  

هعؼًیكن(3  

پكت هعؼًیكن(4  

فویٌیكن(6فؽا قبضت گؽایی  (5  
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 ثْٓؼ کلی ظؼ خغؽافیبی ْجیؼی  ظّ ؼّل کوی ّ غیؽ کوی هٓؽذ هی ثبنع

 ؼّل کوی خٌجَ آهبؼی ظانتَ ّ ؼّنِبیی غیؽ کوی نکل تْيیفی ثَ هَْْػبت خغؽافیبی ْجیؼی هی ظُع

ّ ؼّل ػلوی ثَ ظّ يْؼت ظّ ؼّیکؽظ اقتمؽایی ّ لیبقی هْؼظ تْخَ ثْظٍ . ؼّل تسمیك ظؼ ژئوْؼفْلْژی ؼّل ػلوی هی ثبنع   

هكبلَ تسمیك(1ظؼ ؼّل ُبی ػلوی هؽازلی ؾیؽ ّخْظ ظاؼظ       

فؽَیَ قبؾی(2                                                          

خوغ آّؼی اْالػبت(3                                                          

پؽظاؾل ّ تدؿیَ ّ تسلیل اْالػبت(4                                                          

 هؽازل تسمیك ظؼ ژئْهْؼفْلْژی ثب ؼّیکؽظ لیبقی ػجبؼتٌع اؾ 

تدؽثیبت یب یبفتَ ای اظؼاکی  (1  

تًْیؽ ّالؼی قبضتبؼ خِبى(2  

هعل پیم فؽَی(3  

فؽَیَ ُب(4  

ْؽذ آؾهبیهی(5  

ظاظٍ ُب(6  

ثؽؼقی ّ ؼّل ُب ّ ؾهیٌَ ُب(7  

قبضتي ًظؽیَ ّ لبًْى(8  

تجییي(9  

 هؽازل تسمیك ظؼ ژئْهْؼفْلْژی ثب ؼّیکؽظ اقتمؽایی ػجبؼتٌع اؾ

یبفتَ ُبی اظؼاکی (1  

زمبیك ْجمَ ثٌعی نعٍ(2  

هفبُین ْجمَ ثٌعی ّ اًعاؾٍ(3  

تًوین گیؽی اقتمؽایی(4  

تجییي(5  

نبضى ًظؽیَ ّ لبًْى(6  
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 نیٍْ ُبی کَ اهؽّؾٍ ظؼ هٓبلؼبت ّ تسمیمبت ػلن ژئْهْؼفْلْژی ثَ کبؼ هی ؼّظ ػجبؼتٌع اؾ

(کوی ّ کیفی )نیٍْ ُبی هیعاًی َِ)1  

(اًعاؾٍ گیؽی ُبی کوی ّ آؾهبیهِبی ْؽزی ) نیٍْ ُبی آؾهبیهگبُی (2  

(تسلیل ّ اقتطؽاج اْالػبت)نیٍْ ُبی کتبثطبًَ ای (3  

(اًعاؾٍ گیؽی ظؼ لبلت هعل ؼیبَی ّ آهبؼی)نیٍْ ُبی ًظؽی(4  

 اهؽّؾٍ اکثؽ تسمیمبت آة ّ ُْایی هتکی ثَ ؼّنِبیی کوی هی ثبنع

  ّ پیم ثیٌی هْؼظ تْخَ لؽاؼ هی گیؽظ– تسلیل –ؼّنِبیی کوی ظؼ هٓبلؼت اللیوی  اؾ هٌظؽُبی قٌدم 

هؼٌی ظاؼ ثْظى ظاظٍ ُب ّ تسمیك ؼا ههطى هی کٌع: قٌدم  

لبلت پؽظاؾل ّ ثؽؼقی ظاظٍ ُب ؼا ًهبى هی ظُع:تسلیل   

الگْی اللیوی زبکن ثؽ هٌبْك هطتلف  ؼا ظؼ آیٌعٍ ظؼ لبلت ؾهبًی ًهبى هی ظُع:پیم ثیٌی   

ؼّل ُبی هٓبلؼَ ّ تسمیك آة ّ ُْا  ؼا هتٌبقت ثب هَْْع ُعف ّ ًسٍْ تسلیل  ظاظٍ ُب هی تْاى ثَ يْؼت ؾیؽ تمكین ًوْظ   

  ّ ثَ يْؼت کل ًگؽی هْؼظ ثؽؼقی – نٌبقبیی –ظاظٍ ُبی ُْانٌبقی هکبى ُب ثؽاقبـ فؽاّاًی ؾهبًی :ؼّل ُبی تْيیفی (1

ّ اهؽّؾٍ اؾ ؼّل ُبی آهبؼی ظؼ تسلیل نؽایّ آة ّ ُْایی اقتفبظٍ هی نْظ. لؽاؼ هی گیؽظ ایي ؼّل للت کوی ظاؼظ   

هٓبلؼَ فؽ آیٌع اللین هی ثبنع  ّ ظؼ ایي ؼّل فؽاّاًی ّ تْؾیغ ؾهبًی ّ هکبًی الگْ ُبی فهبؼ ثؽؼقی :ؼّل ُبی ظیٌبهیک (2  

.هی نْظ  

ّ ایي ؼّل ثب تْخَ ثَ ؼّل ُبی پیهؽفتَ .ثَ ػٌْاى ؼّل خبهغ تسلیل ُبی اللیوی هٓؽذ هی نْظ:ؼّل ُبی قیٌْپتیک(3  

 آهبؼی ثَ تسلیل نؽایّ خْی هٌٓمَ هی پؽظاؾظ

 ؼّل تسمیك ظؼ ُیعؼّلْژی ًیؿ ؼّل ػلوی هی ثبنع

 زََْ ُیعؼّلْژی اؾ ظّ هٌظؽ قٓسی ّ ؾیؽ ؾهیٌی ظؼ فؽآیٌعُبی ػوْظی ّ افمی هْؼظ ثؽؼقی لؽاؼ هی گیؽظ

هی ثبنع (هٓبلؼَ ههطًبت تْؾیؼی الگْی اقتمؽاؼ )یکی اؾ هِوتؽیي نیٍْ ُبی ثبؾقبؾی چهن اًعاؾُبی خغؽافیبیی   

 تسلیل فُبیی ثبؾیبثی آگبُی ُبی اقبقی  اًكبى اؾ خِبى ؼا هٌؼکف هی قبؾظ

ػولی هی ثبنع(تؼسلیل فُبیی )هٓبلؼَ ؼاثَٓ ػلت ّ هؼلْلی پعیعٍ ُب اؾ ْؽیك   

 ظؼ تسلیل فُبیی چِبؼ للوؽٍّ ؾیؽ هٓؽذ هی ثبنع کَ ػجبؼتٌع اؾ

ظقتکبؼی ظاظٍ ُبی فُبیی(1  
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تسلیل ظاظٍ ُبی فُبیی(2  

تسلیل آهبؼی فُبیی(3  

هعل قبؾی فُبیی (4  

  ظؼ تسلیل فُبیی نٌبقبیی  پعیعٍ ُب اؾ اُویت ؾیبظی ثؽضْؼظاؼ هی ثبنع 

 ثؽای نٌبقبیی پعیعٍ ُب ظؼ لبلت یک تسمیك هی تْاى اؾ هعل ؾیؽ اقتفبظٍ ًوْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ 

  نٌبقبیی←تسلیل ًتبیح← تسلیل ًمهَ ّ هٌبثغ←قْال ←ظاظٍ ُب

ظؼ تسلیل فُبیی ثبیع ثَ ايل ههبُعٍ پعیعٍ ُب ّ چگًْگی اًدبم ههبُعٍ ّ نیٍْ ُبی تدكن پعیعٍ ُب تْخَ ًوْظ  

 

 ثؽای تسلیل فُبیی پعیعٍ ُب اؾ نیٍْ ُبی ؾیؽ اقتفبظٍ هی نْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ 

نیٍْ ای کیفی تسلیل فُبیی(1  

نیٍْ ای کوی تسلیل فُبیی(2  

ظاظٍ ُبی کیفی(1ظاظٍ ُب ؼا ثَ ظّ ظقتَ کلی هی تْاى تمكین ًوْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ   

ظاظٍ ُبی کوی(2                                                                           

 

 ظاظٍ ُبی کوی ّ کیفی ؼا هی تْاى ثَ اًْاع ؾیؽ تمكین ًوْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ

ظاظٍ ُبی اّلیَ ّ ثبًْیَ(1  

ظاظٍ ُبی همٓؼی ّ ظاظٍ ُبی قؽی ؾهبًی(2  

ظاظٍ ُبی ّالؼی ّ ؾهبًی (3  

ظاظٍ ُبی فُبیی ّ غیؽ فُبیی(4  

ظاظٍ ُبی ًبپیْقتَ ّ ْجمَ ثٌعی(5  

ظاظٍ ُبی اّلیَ ثَ هدوْػَ ظاظاٍ ُبی گفتَ هی نْظ کَ ثب ُعف هؼیٌی ثَ يْؼت یک ثؽؼقی هیعاًی چوغ آّؼی نعٍ اًع  

(ظاظٍ ُبی زبيل  اؾ پؽظاؾل قؽنوبؼی خوؼیتی )ظاظٍ ُبی ثبًْیَ اؾ پؽظاؾل ظاظٍ ُبی اّلیَ  ثَ ظقت هی آیع هبًٌع   

(ظاظٍ ُبی خوؼیتی )ظاظٍ ُبی ؼا کَ ظؼ یک همٓغ ؾهبًی هؼیي ّ نؽایّ ضبو خوغ آّؼی نعٍ اًع ظاظٍ ُبی همٓؼی هی گْیٌع هبًٌع   

 ظاظٍ ُبی همٓؼی ظؼ هعت ؾهبى کْتبٍ خوغ آّؼی هی نًْع
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(اًعاؾٍ گیؽی ظهبی ؼّؾاًَ)ظاظٍ ُبی قؽی ؾهبًی آًِبیی ُكتٌع کَ ظؼ ظّؼٍ ُبی هطتلف ثَ ْْؼ پیْقتَ خوغ آّؼی نعٍ اًع هبًٌع  

.ظاظٍ ُبی قؽی ؾهبًی لبلت ؾهبًی ْْالًی تؽ ظاؼًع ّ اؾًظؽ ؾهبًی پیْقتَ هی ثبنٌع  

 ظاظٍ ُبی ّالؼی ثَ ظاظٍ ُبی گفتَ هی نْظ کَ اؾ ْؽیك نیٍْ ُبی ػلوی خوغ آّؼی نعٍ اًع

ّ ظاظٍ ُبی تفكیؽی ثَ ظاظٍ ُبی گفتَ هی نْظ  کَ ثؽ اثؽ ثؽظانت ُبی  غٌُی ّ نیٍْ ُبی تفكیؽ هٌبثغ هطتلف خوغ آّؼی نعٍ  

 ثؽؼقی آهبؼی ظاظٍ ُبی خوؼیت ظاظٍ ُبی قطت آهبؼی هی ثبنع

 زمبیك آهبؼ ثؽظاؼی خوؼیت ظاظٍ ُبی ًؽم ثب تفكیؽی هی ثبنع

ظاظُع ُبی کَ ثؽاقبـ هْلؼیت هٓلك هکبًی خوغ آّؼی نعٍ اًع ؼا ظاظٍ ُبی فُبیی گْیٌع ّ ظاظٍ ُبی کح ّاثكتَ ثَ نؽایّ هکبًی 

ًیكتٌع ثَ ػٌْاى ظاظٍ ُبی غیؽ فُبیی للوعاظ هی نْظ ّ ظاظٍ ُبی کَ هْثؽ اؾ هْلؼیت ًكجی هکبًی ُكتٌع ظاظٍ ُبی غیؽ فُبیی 

.ضْاًعٍ هی نًْع ظاظٍ ُبی خغؽافیبیی ؼا ظاظٍ ُبی فُبیی ّ ظاظٍ ُبی غیؽ خغؽافیبیی ؼا ظاظٍ ُبی غیؽ فُبیی هی گْیٌع  

ّ ظاظٍ ُبی ْجمَ ( ّؾى–لع )ظاظٍ ُبی ًبپیْقتَ ثَ ظاظٍ ُبی هی گْیٌع کَ همبظیؽّ اؼؾل هٌظوی ؼا هسعّظٍ هؼیي ثپػیؽظ هبًٌع 

ؼّل تسمیك ظؼ خغؽافیب( افؽاظ–خٌكیت )ثٌعی نعٍ  ثَ ظاظٍ ُبی گفتَ هی نْظ  کَ همعاؼ ههطًی  ؼا ثَ ضْظ ًكجت هی ظُع هبًٌع   

 فصل چهارم
 

 اثؿاؼُبی اًعاؾٍ گیؽی تسمیك

 تٌظین فؽَیَ هٌبقت ثكتگی ؾیبظی ثَ اْالػبت خوغ آّؼی نعٍ ظاؼظ

 اثؿاؼُبی کَ خغؽافیعاًبى  هی تْاًٌع ثؽای خوغ آّؼی اْالػبت اقتفبظٍ ًوبیٌع ػجبؼتٌع اؾ

پؽقهٌبهَ(1  

هًبزجَ(2  

ههبُعٍ(3  

ًمهَ ُب (4  

ػکف ُب(5  

اهکبًبت قطت افؿاؼی(6  

ًؽم افؿاؼُبی هکول(7  

 ظؼ ثیهتؽ تسمیمبت خغؽافیبیی اؾ پؽقهٌبهَ ّ هًبزجَ اقتفبظٍ هی گؽظظ

ظ ؼ خبهؼَ ثؿؼگ ثیهتؽ اقت (پؽقهٌبهَ)ایي اثؿاؼ . پؽیهٌبهَ ثَ ػٌْاى یکی اؾ اثؿاؼُبی هِن ظؼ خوغ آّؼی اْالػبت هی ثبنع   
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ثَ هدوْػَ قْال ُبی گفتَ هی نْظ کَ پبقص ظٌُعٍ ثب هالزظَ آًِب پبقص الؾم ؼا اؼائَ هی ظُع:پؽقهٌبهَ  

 ثؽای تِیَ ّ تٌظین پؽقهٌبهَ ثبیع ثَ ًکبت ؾیؽ تْخَ ًوْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ

قْال ُبی پؽقهٌبهَ ثبیع ثؽ اقبـ ُعف ُب  ّ یب قْال ُبی تسمیك تٌظین گؽظظ(1  

پبقطٌبهَ ثبیع ثؽای پبقص ظٌُعٍ خبلت ثبنع(2  

پؽقهٌبهَ ثبیع تب زع اهکبى کْتبٍ ّ زبّی اْالػبت هْؼظ ًیبؾ تسمیك ثبنع(3  

 ثؽقهٌبهَ ُب ثبیع ظؼ هْاؼظ ؾیؽ اقتفبظٍ گؽظًع 

خوغ آّؼی اْالػبت ّ آهبؼُب ظؼ هْؼظ پعیعٍ ُب(1  

(ًظؽ ضْاُی )خوغ آّؼی ًظؽیبت هؽظم ّ کبؼنٌبقبى ظؼ هْؼظ پعیعٍ ُب (2  

(ًظؽ قٌدی )خوغ آّؼی ًگؽل افؽاظ هطتلف ظؼ هْؼظ ُؽ هَْْع (3  

 پؽقهٌبهَ اؾ ًظؽ تْخَ ثَ هَْْع ثَ اًْاع ؾیؽ تمكین هی نْظ

پیهٌِبظی(3هؽتجّ (2ؼفتبؼی (1  

 پؽقهٌبهَ اؾ ًظؽ پْنم ثَ اًْاع ؾیؽ تمكین هی نًْع کَ ػجبؼتٌع اؾ

ثبؾ(1  

ثكتَ(2  

چٌع خْاثی(3  

غیؽ هكتمین (4  

اْالػبت(5  

 قْال ُبی پؽقهٌبهَ ثَ ْْؼ کلی ثَ ظّ ظقتَ تمكین هی نًْع  کَ ػجبؼتٌع اؾ 

هدوْػَ ای اؾ گؿیٌَ ُب ؼااؼئَ هی ظُع تب پبقص ظٌُعٍ یکی ؼا اًتطبة ًوبییع ّ زبلت چٌع خْاثی یب ظؼخَ ای (: هٌظن )ثكتَ پبقص(1  

 ظاؼظ 

قْال ُبی ُكتٌع کَ ظؼ آًِب پبقص ظٌُعٍ هی تْاًع پبقص ؼا ثَ اضتیبؼ ثیبى ًوبییع(: ًبهٌظن )ثبؾ پبقص(2  

 اهؽ پؽقهگؽی ظاؼای چٌع هؽزلَ ؾیؽ هی ثبنع کَ ػجبؼتٌع اؾ 

تٌظین پؽقٌبهَ ّ آؾهبیم آى(1  

پؽقهگؽی ظؼ هسل(2  
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تٌظین خعّل هبظؼ (3  

تٌظین خعّل هبظؼ(4  

اقتطؽاج ّ اقتٌجبِ(5  

 هًبزجَ یکی ظیگؽ اؾ اثؿاؼُبی خوغ آّؼی اْالػبت هی ثبنع 

گفتگْ ّ هػاکؽٍ زُْؼی ثب انطبو هی ثبنع–ثَ هؼٌی کكت  اْالػبت هْؼظ ًیبؾ اؾ ْؽیك يسجت : هًبزجَ   

 هًبزجَ ثَ اًْاع ؾیؽ تمكین هی نْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ 

(ثكتَ-  ًیوَ ثكتَ–ثبؾ ) هًبزجَ تسمیمی(1  

(تْخَ ثَ هسْؼ ُبی هؼییي)هًبزجَ کبًًْی (2  

(ايْل ػلوی هًبزجَ ثَ ظلت تؼییي نعٍ ثبنع)هًبزجَ قبضتَ یبفتَ(3  

(تکؽاؼ هًبزجَ ثَ ػلت تغییؽات نؽایّ)هًبزجَ هتٌبّة  (4  

 هًبزجَ اؾ ًظؽ اخؽا ثَ يْؼت فؽظی ّ گؽُّی هی ثبنع

 هًبزجَ ظؼ تسمیمبت خغؽافیبیی ثَ اًْاع ؾیؽ تمكین هی نًْع کَ ػجبؼتٌع اؾ

ظؼ ایي هًبزجَ ُعف خوغ آّؼی اْالػبت کیفی هی ثبنع ّ ظؼ ایي ؼّل قْال اؾ لجل تِیَ :هًبزجَ آؾاظ یب غیؽ ؼقوی (1  

 ًوی نْظ

ظؼ هًبزجَ ثكتَ یب هٌظن قْال اؾ لجل تٌظین نعٍ اقت ّ هًبزجَ نًٌْعٍ یب هًبزجَ نًٌْعگبى :هًبزجَ هٌظن یب ؼقوی (2  

 ظؼ یک زبلت هتسؽک قْال پبقص هی ظٌُع

 یکی ظیگؽ اؾ اثؿاؼُبی خوغ آّؼی اْالػبت ظؼ خغؽافیب ههبُعٍ هی ثبنع

ظیعى ػْاهل پژُّهی ّ ثجت ّ ظجّ خٌجَ ُبی کوی ّ کیفی هْؼظ ًظؽ آًِب تْقّ هسمك هی ثبنع: ههبُعٍ  

 ههبُعٍ ظؼ خغؽافیب ثب تْخَ ثَ ًسٍْ کبؼثؽظ ثَ ظّ ظقتَ هِن تمكین هی نًْعکَ ػجبؼتٌع اؾ 

(ههبُعٍ هیعاًی ) ههبُعٍ هكتمین (1  

(ههبُعٍ ػکف ُب ّ ًمهَ ُب)ههبُعٍ غیؽ هكتمین (2  

 ههبُعٍ ثب تْخَ ثَ ؾهیٌَ ُبی تسمیمبتی ثَ ظّ ظقتَ تمكین هی نًْع کَ ػجبؼتٌع اؾ 

ثعّى تؼییي لجلی خؿیئبت هْؼظ ههبُعٍ  ظؼیک فؽَیَ یب هَْْع تْقّ هسمك يْؼت هی گیؽظ:ههبُعٍ آؾاظ(1  

ههبُعٍ ای هی ثبنع کَ هْاؼظ هْؼظ ًظؽ ثؽای ههبُعٍ اؾ لجل ههطى نعٍ اقت:ههبُعٍ هٌظن  (2  
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 اًْاع ههبُعٍ ػجبؼتٌع اؾ 

ههبُعٍ ای هی ثبنع کَ هسمك ضْظ ثَ ػٌْاى یکی اؾ ػْاهل آؾهْظًی ظؼ خؿئیبت تسمیك فؼبل اقت:ههبُعٍ فؼبل (1  

ظؼ ایي ههبُعٍ هسمك ثَ ػٌْاى یک ًبظؽ ػول هی کٌع:ههبُعٍ غیؽ فؼبل(2  

هی ثبنع (ػکف ُب ّ ًمهَ ُب )هِوتؽیي اثؿاؼ خوغ آّؼی ّ تسلیل اْالػبت ظؼ خغؽافیب   

 اگؽ ُعف هٓبلؼَ قْٓع اؼتفبػی یک هٌٓمَ ثبنع اؾ ًمهَ ُبی تْپْگؽافی اقتفبظٍ هی نْظ 

 اگؽ ُعف هٓبلؼَ نؽایّ خْی ّ آة ّ ُْای ثبنع اؾ ًمهَ ُبی ُْانٌبقی اقتفبظٍ هی نْظ

 اگؽ ُعف هٓبلؼَ انکبل ؾهیي ثبنع اؾ ًمهَ ُبی ؾهیي نٌبقی اقتفبظٍ هی نْظ

 ػکف ُب یکی اثؿاؼ هِن خوغ آّؼی اْالػبت ظؼ خغؽافیب للوعاظ هی نْظ 

 ػکف ُبی کَ ظؼ تسمیمبت خغؽافیبی هْؼظ اقتفبظٍ لؽاؼ هی گیؽًع ثَ قَ ظقتَ ؾیؽ تمكین هی نًْع کَ ػجبؼتٌع اؾ 

ػکكِبیی ُْایی(1  

ػکف ُبی هؼوْلی (2  

ػکكِبیی هبُْاؼٍ ای (3  

 ظؼ ُؽ تسمیك اثؿاؼ خوغ آّؼی اْالػبت ثبیع اؾ ظّ هٌظؽ هْؼظ تْخَ لؽاؼ ثگیؽًع کَ ایي ظّ هٌظؽ ػجبؼتٌع اؾ

اػتجبؼ(1  

ؼّایی(2  

  هیؿاى ظلت یک هسمك اقت–اثؿاؼ اًعاؾٍ گیؽی (1

 یؼٌی ایٌکَ چٌبًکَ یک ّقیلَ ثب یک ػبهل اًعاؾٍ گیؽی ظؼ یک فبيلَ ؾهبًی کْتبٍ چٌعیي ثبؼ ثَ کبؼ گؽفتَ نعٍ ّ ًتبیح ههبثَ ّ 

هتغییؽ هی ثبنع (اؼتجبِ  کبهل )تب یک (ػعم اؼتجبِ )ّ ظاهٌَ َؽیت اػتجبؼ اؾ يفؽ . ًؿظیک ثَ ُن ثبنع  

 ؼّنِبیی هطتلفی ثؽای اًعاؾٍ گیؽی اػتجبؼ اثؿاؼ اًعاؾٍ گیؽی ّخْظ ظاؼظ کَ ػجبؼتٌع اؾ 

 هی ثبنع t1َؽیت ثعقت آهعٍ ظؼ ایي آؾهْى:ؼّل آؾهْى هدعظ(1

ایي ؼّل ثؽای تؼییي ُوبٌُگی ظؼًّی یک آؾهْى ثَ کبؼ هی ؼّظ ظؼ ایي ؼّل یک آؾهْى ّازع ثؼع اؾ اخؽا: ؼّل تًٌیف(2  

 ثَ ظّ ًیوَ ّ هكبّی تمكین هی نْظ

 kr20 ّkr-21ظّ فؽهْل ؼا اؼائَ ًوْظٍ اقت : ؼیچبؼظقْى–ؼّل کْظؼ (3

یکی ظیگؽ اؾ ؼّنِبیی هسبقجَ َؽیت اػتجبؼ هی ثبنع:ؼّل آلفبی کؽًّجبش(4  

www.ParsBook.org

www.ParsBook.org



 
 

30 
 

 ؼّل تسمیك ظؼ خغؽافیب

 

 ػْاهل هْثؽ ثؽ اػتجبؼ یک آؾهْى ػجبؼتٌع اؾ 

(تؼعاظ قْال ُبی ثیهتؽ  َؽیت ؼا ثبال هی ثؽظ)ْْل آؾهْى(1  

قْال ُبی ُوگي ّ هتدبًف هیؿاى اػتجبؼ ؼا ثبال هی ثؽظ(2  

افؿّظى قْال یب قٓر هتْقّ َؽیت اػتجبؼ ؼا افؿایم هی ظُع(3  

زػف قْال ُبی ًبُوگي ثبػث افؿایم َؽیت اػتجبؼ هی نْظ(4  

ثَ ایي هؼٌب هی ثبنع کَ اثؿاؼ اًعاؾٍ گیؽی تب چَ زع هی تْاًٌع يفت یب ّیژگی هْؼظ ًظؽ ؼا ثكٌدع: ؼّایی  

یؼٌی ایٌکَ اثؿاؼ اًعاؾٍ گیؽی  ُوبى ّیژگی ؼا تب چَ زع هی تْاًع اًعاؾٍ گیؽی کٌع:ؼّایی  

 اًْاع ؼّایی ػجبؼتٌع اؾ 

ًوًَْ ای کَ کل هستْای هَْْع هْؼظ ًظؽ ؼا اًعاؾٍ گیؽی هی کٌع:هستْایی(1  

ؼاثَٓ هیبى یک اثؿاؼ اًعاؾٍ گیؽی ّ ػولکؽظ آؾهًْی ظؼ یک هْلؼیت ضبو :هالکی  (2  

ًهبى هی ظُع کَ اثؿاؼ هْؼظ ًظؽ تب چَ هیؿاى یک ضًیًَ ؼا هی ْلجع: قبؾٍ(3  

 

 ًْػی ضبيی اؾ ؼّایی ؼّایی يْؼی هی ثبنع کَ انبؼٍ ثَ زع اًعاؾٍ گیؽی ظبُؽ نجیَ ثَ هَْْع ؼا ههطى هی کٌع

 ؼّایی هالکی نبهل ظّ لكوت هی ثبنع کَ ػجبؼتٌع اؾ 

ُؽگبٍ ثَ ّقیلَ یک آؾهْى یب اثؿاؼ اًعاؾٍ گیؽی ثتْاى ثَ ْْؼ ظلیك ؼّیعاظ یب پعیعٍ ُب ؼا پیم ثیٌی ًوْظ:ؼّایی پیم ثیي(1  

ؼاثَٓ ظّ آؾهْى ؼا ثَ ْْؼ ُوؿهبى تؼییي هی کٌع:ؼّایی ُوؿهبى (2  

آؾهْى خعیع ثؽای قبؾٍ ُبی هْؼظ ًظؽ یک آؾهْى ؼّا هی ثبنع کَ آى ؼا ؼّایی ُوگؽا هی گْیٌع:ؼّایی ُوگؽا  

اگؽ آؾهْى ًظؽ ثب آؾهْى ُبی ظیگؽ کَ قبؾٍ ُبی هتفبّتی ؼا اًعاؾٍ گیؽی هی کٌٌع ُوجكتگی ًعانتَ ثبنٌع :ّاگؽا یب ؼّایی تویؿ

 ّاگؽا یب ؼّایی تویؿ گْیٌع

ثؽای قٌدم ّ ؼّل نٌبقی تسمیك اُویت ؾیبظی ظاؼظؼّایی ثیؽًّی ّ ؼّایی ظؼًّی ظؼ ْؽذ ُبی تسمیمی   

 ؼّایی ثیؽًّی یک تسمیك ّلتی هٌبقت هی ثبنع کَ یبفتَ ُبی تسمیك ؼا ثتْاى ثَ کل خبهؼَ تؼوین ظاظ

ثَ هدوْػَ ای اؾ افؽاظ ثب انیب یب ّازع ُبی اْالق هی نْظ کَ زعالل  ظاؼای یک يفت هتسؽک ثبنع:خبهؼَ آهبؼی  

ُوبى هسعّظٍ یب للوؽٍّ ُبیی اقت کَ تبثیؽ هتغیؽ ُب ؼا ظؼ آى هی قٌدین : خبهؼَ آهبؼی   

 خبهؼَ ظؼ تسمیمبت خغؽافیبیی ثَ ظّ ظقتَ تمكین هی نًْع کَ ػجبؼتٌع اؾ
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خبهؼَ هسعّظ(1  

خبهؼَ گكتؽظٍ(2  

 نبضى ُبی هطتلف ظلت قٌدی ػجبؼتٌع اؾ

نبضى هیبًگیي(1  

هدػّؼات ضٓب(2  

ؼیهَ هیبًگیي(3  

 اًْاع ًوًَْ گیؽی ػجبؼتٌع اؾ 

. ثَ افؽاظ ازتوبال هكبّی ظاظٍ هی نْظ :ًوًَْ گیؽی تًبظفی قبظٍ(1  

 ًوًَْ گیؽی تًبظفی ثَ ظّ يْؼت ؾیؽ هیجبنع کَ ػجبؼتٌع اؾ 

(لؽػَ کهی)کَ ثؽای خبهؼَ آهبؼی ثؿؼگ هٌبقت ًوی ثبنع هبًٌع : تًبظفی قبظٍ(1  

ثبیع زدن خبهؼَ ؼا هْؼظ ثؽؼقی لؽاؼ ظاؼظ ّ ایي خعّل هی تْاًع هجبًی اًعاؾٍ گیؽی ثبنع:اؾ ْؽیك خعّل اػعاظ تًبظفی (2  

اؾ خعّل اػعاظ ( قیكتوبتیک)نجیَ ًوًَْ گیؽی تًبظفی هی ثبنع ّ ظؼ ایي ًوًَْ گیؽی ( ػوْهی)ًوًَْ گیؽی قیكتوبتیک (2  

ایي ًوًَْ گیؽی ؼا ؾهبًی هی تْاى ثَ کبؼ ثؽظ فِؽقت افؽاظ هْؼظ هٓبلؼَ ظؼ ظقتؽـ ثبنع. تًبظفی اقتفبظٍ ًوی نْظ  

ّازع ُبی خبهؼَ هْؼظ هٓبلؼَ ظؼ ْجمبتی کَ اؾ ًظؽ هتغییؽ ُوگي تؽ هی ثبنٌع گؽٍّ ثٌعی هی نًْع:ًوًَْ گیؽی ْجمَ ای (3  

اگؽ ّقؼت خبهؼَ آهبؼی آًمعؼ ّقیغ ثبنع کَ اهکبى فِؽقت کؽظى آًِب ًجبنع اؾ ؼّل ًوًَْ گیؽی :ًوًَْ گیؽی ضْنَ ای (4  

.اقتفبظٍ هی نْظ   

 ظؼ ؼّل ًوًَْ گیؽی ضْنَ ای ثبیع ثَ ظّ ًکتَ اقبقی تْخَ ًوْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ 

خبهؼَ گكتؽظٍ ّ تْؾیغ آهبؼی آى گكتؽظٍ ثبنع(1  

خبهؼَ آهبؼی ثبیع هتدبًف ثبنع(2  

 ظؼ ثؽ آّؼظ کلی هیبًگیي ظؼ هٓبلؼبت خغؽافیبیی اؾ ظّ ػبهل ؾیؽ اقتفبظٍ هی نْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ 

زعّظ(1  

قٓر اْویٌبى(2  

 ُؽ چَ قٓر اْویٌبى ثیهتؽ ثبنع فبيلَ زعّظ اْویٌبى ثیهتؽ هی ثبنع

SEزعّظ اْویٌبى هیجبنع  
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ُؽچَ ًكجت زدن ًوًَْ ثَ کل خبهؼَ ثیهتؽ ثبنع آى ًوًَْ ثِتؽ هؼؽف آى خبهؼَ هی ثبنع ّ ظؼ ًتیدَ اؾ اػتجبؼ ػلوی ثؽضْؼظاؼ  

 هی ثبنع

 ُؽ چَ تؼعاظ افؽاظ ًوًَْ ثیهتؽ ثبنع ضٓبی تسمیك کوتؽ هی ثبنع

 (هؽاخؼَ ثَ تسمیمبت اًدبم گؽفتَ هیجبنع )یکی اؾ هؼیبؼ ُبی زدن ًوًَْ 

 یؼٌی آؾاظی ّاقتمالل ثؽای تغییؽ ظاظى همبظیؽ هی ثبنع:ظؼخَ آؾاظی 

 تؼعاظ هْاؼظی هی ثبنع کَ هكتمل اؾ ثمیَ ثْظٍ ّ اؾ آًِب اقتٌتبج ًوی نْظ: ظؼخَ آؾاظی ظؼ یک تْؾیغ 

 فصل پنجم

 تدؿیَ ّ تسلیل ظاظٍ ُب

 پف اؾ خوغ آّؼی ّ ْجمَ ثٌعی ظاظٍ ُب تدؿیَ ّ تسلیل ظاظٍ ُب اًدبم هی گیؽظ

 خوغ آّؼی(1پؽظاؾل اْالػبت ثیي ظّ هؽزلَ اًدبم هی گیؽظ کَ ػجبؼتٌع اؾ   

 تدؿیَ ّ تسلیل اْالػبت (2                                                                          

ظؼ پؽظاؾل ظاظٍ ُب ثبیع لجل اؾ ُؽ چیؿ ثَ ّیؽایم ظاظٍ ُب پؽظاضتَ نْظ ّ ثؼع اؾ پؽظاؾل ظاظٍ ُب تدؿیَ ّ تسلیل ظاظٍ ُب اًدبم هی 

 .گیؽظ

ثؽای تدؿیَ ّ تسلیل ظاظٍ ُب اؾ ؼّل ُبی آهبؼی یب اؾ تسلیل آهبؼی اقتفبظٍ هی نْظ ّ ظؼ تسلیل آهبؼی کبؼثؽظ فٌْى اؾ اُویت 

 ؾیبظی ثؽضْؼظاؼ هی ثبنع

 ؼّنِبیی تسلیل ثَ هْاؼظ ؾیؽ ثكتگی ظاؼظ کَ ػجبؼتٌع اؾ

 تسلیل پبؼاهتؽی ّ ًبپبؼاهتؽی(1

 تسلیل یک ظاهٌَ ای ّ ظّ ظاهٌَ ای(2

 اًْاع گؽٍّ ُبی آؾهًْی (3

 تؼعاظ هتغیؽ ُب(4

 همیبـ ُبی اًعاؾٍ گیؽی(5

 

آؾهْى ُبی ػبهلی یب پبؼاهتؽی ؼا ؾهبًی هی تْاى ثَ کبؼ ثؽظ کَ هتغییؽ هْؼظ هٓبلؼَ  ظؼ تسلیل کوی ظاؼای تْؾیغ ثٌِدبؼ ثبنع ّ 

 آؾهْظًی ُب ثَ ّقیلَ ًوًَْ گیؽی تًبظفی ثَ ظقت آهعٍ ثبنع

 ُوچٌیي ؾهبًی هی تْاى اؾ آؾهْى ُبی ًبػبهلی یب ًبپبؼاهتؽی اقتفبظٍ ًوْظ کَ هتغییؽ هْؼظ ًظؽ تْؾیغ ثٌِدبؼی ًعانتَ ثبنع

 .آؾهًْی کَ ُیچ گًَْ فؽَی ظؼثبؼٍ تْؾیغ آًِب ّخْظ ًعاؼظ ثَ يْؼت تسلیل ُبی آؾاظ تْؾیغ هٓؽذ هی نْظ 
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 ؼّل تسمیك ظؼ خغؽافیب

 آؾهْى ُبی ًبپبؼاهتؽی ثؽای همیبـ ُبی اقوی ّ ؼتجَ ای کَ اًعاؾٍ گیؽی نعٍ اًع ثَ کبؼ هی ؼّظ 

ظؼ هْاؼظی کَ تؼعاظ ًوًَْ کْچک ثبنع هی تْاى اؾ آؾهْى ًبپبؼاهتؽی اقتفبظٍ ًوْظ ظؼ زبلی کَ آؾهْى پبؼاهتؽی ؼا هی تْاى ثؽای 

 هتغیؽُبی کَ زعالل  ظؼ همیبـ فبيلَ ای اًعاؾٍ گیؽی نعٍ اًع اقتفبظٍ ًوْظ

 اػتجبؼ ًتبیح آؾهْى پبؼاهتؽی ثَ يبظق ثْظى پیم فؽٌ ُبی ؾیؽثكتگی ظاؼظ  کَ ػجبؼتٌع اؾ

 پیم فؽٌ ثٌِدبؼ ثْظى(1

 اقتمالل ههبُعات (2

 ثؽاثؽی ّاؼیبًف(3

 ظاؼای اقتمالل ُكتٌع(1ّیژگی ُبی آؾهْى پبؼاهتؽی ػجبؼتٌع اؾ     

 ظاؼای تْؾیغ ثٌِدبؼُكتٌع(2                                                   

 ظؼ همیبـ ُبی فبيلَ ای ّ اقوی ثَ کبؼ هی ؼّظ(3                                                  

 ّیژگیِبی آؾهْى ًبپبؼاهتؽی ػجبؼتٌع اؾ

 هكتمل ًیكتٌع(1 

 ظاظٍ ُب تْؾیغ ثَ ٌُدبؼ ًعاؼًع(2

 ظؼ همیبـ اقوی ّ ؼتجَ ای هٓؽذ هی نْظ(3

 

 آؾهْى ُبی فؽَیَ هی تْاًع یک ظاهٌَ ّ ظّ ظاهٌَ ثبنع 

 آؾهًْی هیجبنع کَ هتٌبقت ثب فؽَیَ ُب ثَ کبؼ هی ؼّظ:آؾهْى یک ظاهٌَ ای

  هی ثبنعظّ ظاهٌَ ایهیؿاى ؼَبیت اقتبظاى ظاًهگبٍ پیبم ًْؼ ثب ظاًهگبٍ آؾاظ هتفبّت هی ثبنع کَ ًوًَْ ای اؾ فؽَیَ 

  هی ثبنعیک ظاهٌَ ایهیؿاى ؼَبیت اقتبظاى ظاًهگبٍ  پیبم ًْؼاؾ ظاًهگبٍ آؾاظ ثیهتؽ هی ثبنع کَ ًوًَْ ای فؽَیَ 

 Ho:u=uoّ H1:u=uo: آؾهْى ظّ ْؽفَ(1اؾ خولَ آؾهْى ُب ػجبؼتٌع اؾ  

   H1:u>uo     ,  Ho:U<uo                        آؾهْى یک ْؽفَ ؼاقت(2                                            

 Ho:u>uo ,H1:u<uo:آؾهْى یک ْؽفَ ثَ چپ(3                                     

   

 ُعف ظؼ تسمیمبت تْيیفی نٌبضت پبؼاهتؽُبی خبهؼَ هیجبنع  

 ( َؽیت ُوجكتگی– ّاؼیبًف –هیبًگیي )اؾ خولَ پبؼاهتؽُبی خبهؼَ ػجبؼتٌع اؾ 
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 ؼّل تسمیك ظؼ خغؽافیب

 اهؽّؾٍ ثؽای تسلیل آهبؼی لؿ ًؽم افؿاؼُبی ؾیؽ اکثؽا اقتفبظٍ هی نْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ

SPSS – Minitab-  Statistica - RS-PLUS – Wcss  

ّ - تؽقین ًوْظاؼ– ْجمَ ثٌعی – ضاليَ کؽظى –آى ظقتَ اؾ هفبُین ّ نبضى ُبی آهبؼی  کَ خِت قبؾهبى ظاظى :آهبؼ تْيیفی 

 تْيیف ظاظٍ ُب ثَ کبؼ هیؽّظ

  (ثَ هؽکؿ ّ پؽاکٌعگی هٓؽذ هی نْظ-  هسبقجَ نبضى ُبی گؽایم–تؽقین ًوْظاؼ )ؼّل ُبی آهبؼ تْيیفی ثَ يْؼت 

 اّلیي لعم ظؼ خوغ آّؼی ظاظٍ ُب هٌظن کؽظى زدن ّقیؼی اؾ ظاظٍ ُب هی ثبنع

 ظّهیي لعم ظؼ خوغ آّؼی ظاظٍ ُب ضاليَ کؽظى ظاظٍ ُب هیجبنع کَ اؾ اُویت ؾیبظی ثؽضْؼظاؼ هیجبنع

 ثؽای هٌظن کؽظى ظاظٍ ُب هی تْاى اؾ هبتؽیف ظاظٍ ُب اقتفبظٍ ًوْظ

 ثؽای ضاليَ کؽظى ظاظٍ ُب  ظؼ هبتؽیف هی تْاى اؾ تْؾیغ فؽاّاًی اقتفبظٍ ًوْظ

 تْؾیغ فؽاّاًی تؽاکوی یب تدوؼی  نبهل تؼعاظ افؽاظی اقت کَ پبییي تؽ اؾ زع ّالؼی ثبالی آى ًوؽٍ یب ْجمَ ثٌعی لؽاؼ هی گیؽظ

ظؼ هٓبلؼَ  تْؾیغ فؽاّاًی تْؾیغ فؽاّاًی ًكجی اؾ اُویت ؾیبظی ثؽضْؼظاؼ هی ثبنع ّ تْؾیغ فؽاّاًی ًكجی زبيل تمكین تْؾیغ 

 فؽاّاًی هٓلك یک ًوؽٍ ثَ کل فؽاّاًی هیجبنع

نبضى ُبی گؽایم ثَ هؽکؿ هؼعل یب ًوؽٍ هؼؽف . ثؼع اؾ تسلیل فؽاّاًی ُب ثبیع اؾ نبضى ُبی گؽایم ثَ هؽکؿ اقتفبظٍ ًوْظ 

 تْؾیغ هی ثبنع ّ اؾ ػوعٍ تؽیي نبضى ُبی گؽایم ثَ هؽکؿ هیبًگیي ُب هی ثبنع

 ّ ثؽای هسبقجَ ًوب ظؼ قؽی ثعّى ْجمَ ثٌعی فمّ هی تْاى ثَ فؽاّاًتؽیي ظاظٍ ُب اکتفب ًوْظ.فؽاّاًتؽیي تؽکیت یب ظاظٍ ًوب هی ثبنع 

  ظيعی کَ ًوؽُب پبییي تؽ اؾ آى لؽاؼ هی گیؽظ هیبًَ ًبم ظاؼظ50ًمَٓ 

 هیبًَ قؽی ػعی اقت کَ ّقّ قؽی هؽتت نعٍ ثبنع (... ّ 7- 5 -3 -1 )اگؽ قؽی ظاظٍ ُب فؽظ ثبنع هثل

 هیبًگیي اػعاظی اقت  کَ ّقّ قؽی هؽتت نعٍ لؽاؼ ثگیؽظ (.... ّ 8 6 – 4 -2)اگؽ قؽی ظاظٍ ُب ؾّج ثبنع هثل 

  تفبيل ثیي زعالل ّ زعاکثؽ ًوؽُب ظاهٌَ تغییؽات هیجبنع

 یکی اؾ هِوتؽیي نبضى ُبی پؽاکٌعگی ّاؼیبًف هی ثبنع

 هِوتؽیي نبضى پؽاکٌعگی ًوؽٍ هی ثبنع ّ خػؼ ّاؼیبًف  ؼا اًسؽاف هؼیبؼ هی گْیٌع

  ثب فبيلَ ثیي چبؼک قْم تب هیبًَ هكبّی اقت– فبيلَ ثیي چبؼک اّل تب هیبًَ –اًسؽاف یک هٌسٌی اؾ زبلت تْؾیغ ًتمبؼى :کدی

 ؾهبًی کَ تْؾیغ ًوؽٍ ْجیؼی ثبنع هیؿاى کهیعگی يفؽ هی ثبنع

 ؾهبًی کَ کهیعگی هثجت ثبنع ثؽ آهعگی هٌسٌی تْؾیغ ًوؽُب ظؼ ًمٓؼَ اّج لؽاؼ ظاؼظ

 ؾهبًی کَ کهیعگی هٌفی ثبنع ًمَٓ اّج ظاؼای فؽّؼفتگی هیجبنع

 اگؽ ثطْاُین اؼتجبِ ثیي ظّ هتغییؽ  ؼا ثعاًین ثبیع اؾ ُوجكتگی قؽی ُب اقتفبظٍ ًوْظ
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 ؼّل تسمیك ظؼ خغؽافجب

 یک هی ثبنع+ ظاهٌَ َؽیت ُوجكتگی 

 َؽیت ُوجكتگی هٌفی ثَ هؼٌی ؼاثَٓ هؼکْـ هیبى ظّ هتغییؽ هی ثبنع

 َؽیت ُوجكتگی هثجت ثَ هؼٌی ؼاثَٓ هكتمین ثیي ظّ هتغییؽ هی ثبنع

 َؽیت ُوجكتگی يفؽ ثَ هؼٌی ػعم ؼاثَٓ ثیي ظّ هتغییؽ هیجبنع

 ثؽای هسبقجَ َؽیت ُوجكتگی هی تْاى اؾ ؼّل ُبی ؾیؽ اقتفبظٍ ًوْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ 

 ثَ ػٌْاى ُوجكتگی اؾ ًْع پبؼاهتؽی یب ػبهلی للوعاظ هی نْظ: َؽیت ُوجكتگی پیؽقْى (1

 ّلتی همیبـ اًعاؾٍ گیؽی ظاظٍ ثبنع اؾ ایي ؼّل اقتفبظٍ هی نْظ:َؽیت ُوجكتگی ؼتجَ ای اقپیؽهي(2

  ًبنی اؾ Xّ ثؽای ایٌکَ فِویع چٌع ظؼيع اؾّاؼیبًف هتغییؽ . َؽیت ُوجكتگی فمّ ّ ثبالّ پبییي ثْظى هتغییؽا ؼا ًهبى هی ظُع 

 ّ َؽیت تؼییي ُیچ ّلت يفؽ ًطْاُع ثْظ  ّ ظاهٌَ َؽیت تؼییي .  اقت الؾم هی ثبنع اؾ َؽیت تؼییي اقتفبظٍ ًوبین yّاؼیبًف 

 ثیي يفؽ ّ یک هی ثبنع ّ ُؽچمعؼ همعاؼَؽیت تؼییي ثَ یک ًؿظیکتؽ ثبنع هیؿاى ّاثكتگی هتغییؽ ّاثكتَ ثب هتغییؽ یب هتغییؽُبی

 .هكتمل ثیهتؽ اقت 

 فؽَیَ ُبی تسمیك ظؼ همبم آؾهْى ثَ يْؼت هطبلف  ثب يفؽ ًْنتَ هی نْظ  ّ ؾهبًی کَ انتجبٍ آهبؼی هْخت ؼظ فؽَیَ ثهْظ 

 ّ اگؽ فؽَیَ تسمیك هجیي تفبّت ثیي ظّ هتغییؽ ثبنع  ظؼ ایي يْؼت هیبًگیي فْق ثَ يْؼت.فؽَیَ تسمیك پػیؽفتَ هی نْظ

U1≠uo ّلی اگؽ هجیي خِت تفبّت ثبنع هیبًگیي فْق ثَ يْؼت u1<u2,u1>u2هیجبنع  

ظؼیبفت ًتبیدی ظؼ ثبؼٍ همبظیؽ ػبهل ُب خبهؼَ هبًٌع )ّ ُعف اؾ آهبؼ اقتٌتبخی . آهبؼ اقتٌجبْی ثؽ هجٌبی آهبؼ اقتٌتبخی هی ثبنع

 هیبًگیي  خبهؼَ ّ اًسؽاف هؼیبؼ خبهؼَ هی ثبنع

 .یکی اؾ انکبل هِن آهبؼ اقتٌجبْی ثؽآّؼظُب هی ثبنع

 (اقتفبظٍ اؾ آؾهْى ُبی آهبؼی اُویت ؾیبظی ظاؼظ)ظؼ تسلیل ّ کبؼثؽظ  فٌْى آهبؼ اقتٌجبْی 

 اؾ خولَ هِوتؽیي آؾهْى ُب ػجبؼتٌع اؾ 

 آؾهًْی هیجبنع کَ اُویت ؾیبظی  ؼا ظؼ لبلت آهبؼ اقتٌجبْی ظؼ قٌدم یک هتغییؽ اقوی ّ یک هتغییؽ : ّیتٌی–آؾهْى هبى (1

 ّایي آؾهْى ؼا هی تْاى ثؽای هتغییؽُبی ؼتجَ ای ًیؿ اقتفبظٍ ًوْظ. ؼتجَ ای ظاؼظ 

 هسبقجَ آؾهْى ُب ؼا هی تْاى ثَ اًْاع ؾیؽ تمكین ًوْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ

              ( ًو8ًَْکوتؽ اؾ )زدن ًوًَْ ُبی کْچک (1

      ( ًوًَْ 20 تب 9ثیي  )زدن ًوًَْ ُبی هتْقّ (2

 کَ اؾ ایي ؼّل ثیهتؽ اقتفبظٍ هی نْظ ( ًو20ًَْثیم اؾ )زدن ًوًَْ ُبی ثؿؼگ (3

www.ParsBook.org

www.ParsBook.org



 
 

36 
 

 ؼّل تسمیك ظؼ خغؽافیب

 هی تْاى اؾ ایي آؾهْى ثَ ػٌْاى یک آؾهْى پبؼاهتؽی یب :  ثؽای تسلیل همبیكَ هیبًگیي ًوًَْ آهبؼی ثب خبهؼَ آهبؼیtآؾهْى  (2

 ػبهلی ثؽای همبیكَ ظّ هیبًگیي اقتفبظٍ ًوْظ

 ثؽچكت ظؼخَ آؾاظی  t ّ تْؾیغ ثٌِدبؼی ایي هیجبنع کَ تْؾیغ ثٌِدبؼ نکلی نجیَ ًبلْـ ظاؼظ ّلی آؾهْى  tتفبّت ثیي آؾهْى 

 هتفبّت ظاؼظ

 ثیهتؽ اؼ تْؾیغ ثٌِدبؼ هی ثبنعtتْؾیغ ّ پؽاکٌعگی آؾهْى 

  خعّل ثؽای فؽٌ يفؽ کْچکتؽ هی نْظ tُؽ چَ ظؼخَ آؾاظی ّ زدن ًوًَْ ثؿؼگ تؽ ثبنع همعاؼ 

 اؾ يفؽ ثیهتؽ هی ثبنعtتْؾیغ ثٌِدبؼی ظاؼای کهیعگی ّ هیبًگیي اًسؽاف هؼیبؼ یک هیجبنع ّلی کهیعگی ّ اًسؽاف هؼیبؼ 

 ظؼ هٓبلؼبت خغؽافیبیی هی تْاى اؼؾ ًوًَْ ظاؼ ّاثكتَ ّ ظّ ًوًَْ هكتمل اقتفبظٍ ًوْظ

 : یک ًوًَْ ظؼ تسلیل اقتٌجبْی خغؽافیبtکبؼثؽظ آؾهْى (3

اقتیْظًت ّلتی اقتفبظٍ هی نْظ کَ ثطْاُین ثجیٌین آیب هیبًگیي یک هتغییؽ تفبّت هؼٌی ظاؼی ثب یک همعاؼ آؾهْى ظاؼظ یب tآؾهْى 

  تًبظفی ثْظى ًوًَْ ُب–ثٌِدبؼی تْؾیغ خبهؼَ (1 اقتیْظًت ثكتگی ثَ   tاقتفبظٍ اؾ آؾهْى . ًَ

 هتغییؽ هكتمل ظؼ قٌدم همیبـ اقوی (2                                                      

 هتغییؽ ّاثكتَ ظؼ قٓر قٌدم فبيلَ ای یب ًكجی(3                                                      

 اقتیْظًت اقتفبظٍ ًوْظ tثؽای تفبّت ثبؼل ایكتگبُی ثب ثبؼل هٌٓمَ ای هی تْاى اؾ آؾهْى 

 ثعقت آهعٍ  اؾ همعاؼ ثسؽاى t خعّل ثیهتؽ ثبنع فؽٌ يفؽ ؼظ هی نْظ ّ اگؽ همعاؼ t ثعقت آهعٍ اؾ همعاؼ tاگؽ همعاؼ لعؼ هٓلك 

 خعّل کوتؽ ثبنع  فؽٌ يفؽ ؼظ ًوی نْظ 

اؾ ایي آؾهْى ظؼ تسلیل ُبی خغؽافیبیی اقتفبظٍ هی نْظ  ّ : ثب ًوًَْ ُبی ّاثكتَ ظؼ تسلیل اقتٌجبْی خغؽافیب tکبؼثؽظ آؾهْى  (4

 تًبظفی ثْظى اًتطبة ًوًَْ ُب هتغییؽ ُبی هكتمل –ثٌِدبؼی خبهؼَ )ثؽای اقتفبظٍ اؾ ایي آؾهْى ثبیع ثَ هؼیبؼ ُبی آى یؼٌی 

 ظؼ ُؽ ًوًَْ تْخَ ًوْظ (فبيلَ ای یب ًكجی )ّ هتغییؽ ّاثكتَ  (اقوی)

ّلتی ثیي ًوًَْ ُب اؼتجبْی ّ خْظ ًعانتَ ثبنع آى ًوًَْ ُب ثب گؽٍّ ُب  :  ثؽای همبیكَ هیبًگیي ظّ گؽٍّ هكتمل  tآؾهْى (5

 .هكتمل ُكتٌع 

 ؾهبًی کَ ثطْاُین  هیبًگیي چٌع گؽٍّ ؼا ظؼ ضًْو یک هتغییؽ ثؽؼقی ًوبیین اؾ تسلیل ّاؼیبًف یک ْؽفَ اقتفبظٍ هی نْظ 

 اگؽ هتغیؽ هكتمل ثؽ هتغیؽ ّاثكتَ تبثیؽ ًعانتَ ثبنع هیبًگیي گؽٍّ ُبی ًوًَْ هكبّی ضْاُع ثْظ

 هٓبلؼَ قِن یک یب چٌع هتغییؽ هكتمل ظؼ پیم ثیٌی هتغییؽ ّاثكتَ اقت : ُعف ظؼ هٓبلؼَ ؼگؽقیْى 

 اگؽ هسمك ثطْاُع هتغییؽ ّاثكتَ ؼا ثباقتفبظٍ  اؾ یک یب چٌع هتغییؽ هكتمل پیم ثیٌی کٌع ثبیع اؾ هعل ضٓی اقتفبظٍ ًوبییع

 اگؽ هسمك ثطْاُع هتغیؽ ّاثكتَ ؼا ثباقتفبظٍ اؾ یک هتغییؽ هكتمل  پیم ثیٌی کٌع ثبیع اؾ هعل ؼگؽقیًْی قبظٍ اقتفبظٍ ًوْظ

 اگؽ هسمك ثطْاُع هتغییؽ ّاثكتَ ثب ظّ یب چٌع هتغییؽ ثبنع ثبیع اؾ هعل ؼگؽقیْى چٌع گبًَ اقتفبظٍ ًوبییع
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 ّخْظ ظانتَ 2 ثَ 2ظؼ تسلیل ػبهلی اضتالف هیبى ُوجكتگی ُب تسلیل هی نْظ  ّ ُؽگبٍ ُوجكتگی هتؼعظ ثیي هتغیؽُب ثَ يْؼت 

ثبنع اؾ ؼّل ػبهل ی اقتفبظٍ هی نْظ ّ ظؼ تسلیل ػبهلی ظاظٍ ُبی اّلیَ ثَ يْؼت هبتؽیف ثیي تسلیل ُب اقتفبظٍ هی نْظ  ّ 

ثؽای نٌبقبیی  ّ ُن ثؽای تبییع هتغییؽُب اؾ ؼّل ػبهلی اقتفبظٍ هی نْظ  ّ ثؽای قٌدم هؼٌی ظاؼ ثْظى هبتؽیف ظاظٍ ُب ظؼ 

 تسلیل ػبهلی هی تْاى اؾ آؾهْى ضٓی اقتفبظٍ ًوْظ

 تسلیل ػبهلی ظاؼای هؽازل ؾیؽ هی ثبنع کَ ػجبؼتٌع اؾ 

 کبُم زدن ظاظٍ ُب(1

 تِیَ هبتؽیف ُوجكتگی اؾ ًوب هتغییؽ هْؼظ اقتفبظٍ(2

 اقتطؽاج ػبهل ُب(3

 اًتطبة ّ چؽضم ػبهل ُب ثؽای قبظٍ قبؾی قبضتبؼ ػبهل(4

 تفكیؽ ًتبیح (5

 تَْیر ؼاثَٓ کّْاؼیبًف ثیي هتغیؽُب اؾ ْؽیك تؼعاظ کویت تًبظفی غیؽ لبثل ههبُعٍ  تست ػٌْاى ػبهل :ُعف اؾ تسلیل ػبهلی 

 تسلیل ػبهلی گكتؽـ تدؿیَ هْلفَ ُبی ايلی هی ثبنع

تفكیؽ ّخْظ ُوجكتگی ظؼًّی ثیي تؼعاظی يفت لبثل ههبُعٍ اؾ ْؽیك ػْاهلی هیجبنع کَ لبثل ههبُعٍ : ُعف اؾ تدؿیَ ػبهل ُب 

 ًیكتٌع

 ظؼ تدؿیَ هْلفَ ُب ثَ ظًجبل هبتؽیف ّاؼیبًف ّ کّْاؼیبًف ُكتین ّ ظؼ تسلیل ػبهل ّاؼیبًف ّ کّْاؼیبًف اقتفبظٍ هی نْظ

 تهبثَ یب ػعم –تسلیل ضْنَ ای یکی اؾ نیٍْ ُبی ْجمَ ثٌعی ػٌبيؿّ ػْاهل هی ثبنع ّ ظؼ تسلیل ضْنَ ای ثَ تسلیل ظاظٍ ُب 

 تهجَ آًِب پؽظاضتَ هی نْظ

ّظؼ تسلیل ػبهلی ثَ تسلیل قتْى ُب پؽظاضتَ هی نْظ ظؼ زبلی کَ ظؼ تسلیل ضْنَ . تسلیل ضْنَ ای نجیَ تسلیل ػبهلی هی ثبنع 

 ای ثَ تسلیل قٓؽُب پؽظاضتَ هی نْظ

 تسلیل ضْنَ ای یک اثؿاؼ اکتهبفی ظاظٍ ُب ثؽای هكبئل ْجمَ ثٌعی نعٍ هی ثبنع

 ُعف اؾ تسلیل ضْنَ ای ک هؽتت کؽظى ههبُعٍ ُب ثَ نکل گؽٍّ ُب یب ضْنَ ُب هی ثبنع

 ظؼ تسلیل ضْنَ ای هفبُین فبيلَ ّ ههبُجت اُویت ؾیبظی ظاؼظ

 ّگؽٍّ ثٌعی چیؿُب ايْال ثؽپبیَ نجبُت یب فبيلَ .اًعاؾٍ ای کَ ًهبى هی ظُع  کَ ظّ چیؿ تب چَ اًعاؾٍ ای اؾ ُن خعا ُكتٌع: فبيلَ

  تهکیل هی گؽظظmxpاًدبم هی گیؽظ ّ ثؼع یک هبتؽـ 

 پیعا کؽظى ظقتَ ُبی ّالؼی پعیعٍ ُب ّ کبُم تؼعاظ ظاظٍ ُب اقت : ُعف ظؼ تسلیل ضْنِبی 

 ظؼ ؼّل قلكلَ هؽاتجی ضْنَ ُب ثبیع اثتعا ثَ خوغ آّؼی هبتؽیكی ظاظٍ ُب پؽظاضتَ نْظ

 اًتطبة ّازعی ثؽای اًعاؾٍ گیؽی نجبُت ُبی يفبت ّ اًعاؾٍ گیؽی نجبُت ُبی ثیي هْاؼظ : ُعف اؾ اقتبًعاؼظ کؽظى ظاظٍ ُب
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 ثؽای هسبقجَ َؽیت نجبُت هی تْاى اؾ ؼّل ُبی ؾیؽ اقتفبظٍ ًوْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ

 َؽیت هتْقّ فبيلَ اللیعقی(1

 َؽیت تفبّت نکل(2

 َؽیت کكیٌْـ(3

 َؽیت ُوجكتگی پیؽقْى(4

 َؽیت هتؽیک کبًجؽا(5

 کؽًیف- َؽیت ثؽی(6

 

 ُعف اؼ تکٌیکِبی ظقتَ ثٌعی ایي هی ثبنع کَ هدوْػَ ای اؾ ظاظٍ ُب ظؼ ظقتَ ُبی هدؿا لؽاؼ ثگیؽظ

 تکٌیکِبی تدؿیَ ضْنِبی ػجبؼتٌع اؾ 

 تکٌیکِبی قلكلَ هؽاتجی(1

 ثِیٌَ کؽظى (2

 ظقتَ ای (3

 تؽاکوی (4

 گؽافیکی(5

 اؾ هِوتؽیت تکٌیکِب قلكلَ هؽاتجی هی ثبنعکَ ثَ ظّ ظقتَ تمكین هی نْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ 

 کل ظاظٍ ُب ثَ گؽٍّ تجعیل هی نًْع:تدوؼی(1

 تمكین هی گؽظظ ّ ثَ يْؼت Nّ کل خبهؼَ ثَ .کل ػُْ خبهؼَ ثَ ْْؼ هتْالی ثَ لكوت ُبی ظؽیفتؽ تمكین هی نْظ:تمكیوی(2

 تک ّازعی ّ چٌع ّازعی ُكتٌع

 ؾهبًی هی تْاى اؾ آؾهْى ًبپبؼاهتؽی اقتفبظٍ ًوْظ کَ قؽی ُب ضبؼج اؾ تْؾیغ ثٌِدبؼ ثبنع

 آؾهْى ُبی هتؼعظی کَ ثؽای ًبپبؼاهتؽی ّخْظ ظاؼًع ػجبؼتٌع اؾ 

 آؼهْى ًیکْیی ثؽاؾل ظاظٍ ُب(1

 آؾهْى ُوكْیی ظّ ًوًَْ هكتمل(2

 آؾهًِْوكْیی ظّ ًوًَْ ّاثكتَ(3

 آؾهْى ُوكْیی چٌع ًوًَْ هكتمل(4
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 ؼّل تسمیك ظؼ خغؽافیب

 آؾهْى ُوكْیی چٌع ظاهٌَ ّاثكتَ(5

 اقتفبظٍ هی ضی ظّّ انیبٍ پی ثجؽظاؾ آؾهْى -  انطبو–هسمك ثؽای ایٌکَ ظؼ یک تسمیك ثَ تْؾیغ همْلَ ُبی هطتلف پبقص ُب 

 . کٌع

  ؼا ثَ ػٌْاى یک آؾهْى ًبپبؼاهتؽی هی تْاى ظؼ تسلیل ؼگؽقیًْی اقتفبظٍ ًوْظضی ظّآؾهْى 

  هؼؽّف اقتضی ظّ یب کبثَ ػٌْاى آؾهْى ُوطْاًی هدػّؼ  (ضی ظّ )ّ ایي آؾهْى 

 ثؽای قٌدم هؼٌی ظاؼ ثْظى ظّ ًوًَْ هكتمل اؾ آؾهْى ُبی ؾیؽ اقتفبظٍ هی نْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ 

ایي آؾهْى  ظّ ًوًَْ ؼا ثبیکعگیؽ همبیكَ هی کٌع ّ ثؽای ظاظٍ ُبی کَ ؾّخی ُكتٌع ثَ کبؼ هی ؼّظ ّ ظؼ یک :آؾهْى فیهؽ(1

 خبهؼَ کْچک ُوبًٌع آؾهْى ضی ظّ هی ثبنع

ّ ثَ ههبُعات ثؿؼگتؽ اؾ هیبًَ ػالهت هثجت ظاظٍ هی نْظ ّ ثَ .ثؽای همبیكَ ظّ ًوًَْ هكتمل یَ کبؼ هی ؼّظ:آؾهْى هیبًَ(2

 ههبُعات کْچکتؽ ػالهت هٌفی ظاظٍ هی نْظ

 ظؼ هْالؼی کَ هتغییؽ ُب زعالل ظؼ یک همیبـ ؼتجَ ای اًعاؾٍ گیؽی نعٍ اًع لبثل اقتفبظٍ هی ثبنع:ػالهت ُبی ّیلکبکكْى(3

 ّالیف اقتفبظٍ ًوْظ-  هیبًَ کؽّقکبل–ثؽای قٌدم ًوًَْ ُبی هكتمل هی تْاى اؾ آؾهْى ضی ظّ 

  ّالیف  ثَ ػٌْاى یک آؾهْى ًبػبهلی للوعاظ هی نْظ –آؾهْى کؽّقکبل 

هدوْػَ ای اؾ ههبُعات اقت کَ ثؽ زكیت ؾهبى هؽتت نعٍ اًع ّ تسلیل قؽی ؾهبًی ثَ ههبُعاتی هؽثِْ هی نْظ : قؽی ؾهبًی 

 کَ هكتمل ًیكتٌع ّ ثَ ْْؼ هتْالی ثَ ُن ّاثكتَ اًع  ّ کبؼثؽظ ايلی ّ تدؿیَ ّ تسلیل قؽی ؾهبًی پیم ثیٌی هی ثبنع

 اخؿای قؽی ؾهبًی ػجبؼتٌع اؾ 

 ؼًّع  (1

 تغییؽات فًلی  (2

 تغییؽات ظّؼٍ ای ّ تًبظفی(3 (3

 

 قؽی ُبی ؾهبًی ظؼ لبلت هعل ُبی خوؼی ّ لبثل پیم ثیٌی هی ثبنٌع

 هِوتؽیي نبضى ُبی ظلت قٌدی هعل ُب ػجبؼتٌع اؾ 

 هیبًگیي لعؼ هٓلك ضٓبُب(1

 هیبًگیي هؽثغ ضٓبُب(2

 ؼتجَ هیبًگیي هؽثغ(3

 ظؼيع هیبًگیي(4

 َؽیت ًبثؽاثؽی(5
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 فصل ششم

 تعّیي گؿاؼل تسمیك

 گؿاؼل ثكتَ ثَ ًْع ُعف ّ هؽازل هطتلف تسمیك ثَ اًْاع ؾیؽ تمكین هی نًْع کَ ػجبؼتع اؾ 

 تعّیي پیهٌِبظ ْؽذ تسمیك(1

 ( هبٍ یک ثبؼ تعّیي هی نْظ3ُؽ ) تعّیي گؿاؼل پیهؽفت فؽآیٌع اخؽای ْؽذ تسمیك (2

 تعّیي گؿاؼل ًِبیی تسمیك(3

 تعّیي گؿاؼل یبفتَ ُبی تسمیك (4

 .ظؼ پیهٌِبظ ْؽذ تسمیك ثبیع ػٌبّیي ؾیؽ هٓؽذ گؽظظ کَ ػجبؼتٌع اؾ 

 هدؽی ْؽذ ّ تْاًبیی ػلوی هدؽی(1

 ُعف ُبی تسمیك(2

 گؿاؼٍ ُبی تسمیك(3

 نؽایّ اخؽای تسمیك(4

 ؾهبى ثٌعی ْؽذ(5

 ُؿیٌَ ُبی الؾم ثؽای اخؽای ْؽذ تسمیك(6

 پیهٌِبظ ْؽذ تسمیك ظؼ قَ لكوت ؾیؽ تعّیي هی نْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ 

 اْالػبت هؽثِْ ثَ ْؽذ ظٌُعٍ هی ثبنع کَ ضْظ ثَ ظّ لكوت تمكین هی نْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ (1

 ههطًبت هسمك        نبهل ًبم ّ ًبم ضبًْاظگی ّ نغل (1

                              ظؼخبت ػلوی ّ قْاثك تسًیلی ّ پژُّهی

                                            ًبم ّ ًبم ضبًْاظگی ّ نغل        

 ههطًبت ُوکبؼی هسمك        ّ ظؼخبت ػلوی ثب تْخَ ثَ ًْع ُوکبؼی(2

 

 کَ نبهل هْاؼظ  ؾیؽهی ثبنع   : اْالػبت هؽثِْ ثَ ْؽذ تسمیك(2

 ػٌْاى ّ هَْْع تسمیك ثَ فبؼقی ّ التیي(1

 ثیبى هكبلَ (2

 ّ قْال ُبی تسمیك- ُعف ُب(3
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 کَ ثَ ظّ ظقتَ ؾیؽ تمكین هی نْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ : : اْالػبت هؽثِْ ثَ ُؿیٌَ ّ اهکبًبت الؾم ثؽای اخؽای تسمیك (3

 ًْع هكْلیت افؽاظ ُوؽاٍ ثب کل قبػبت کبؼ(1

 ضعهبت ّ ّقبیل هْؼظ ًیبؾ ّ ههطى کؽظى فؽَیَ ُب(2

 ُؽ تسمیك ػلوی ثب ثیبى هكلَ یب قْال تسمیك آغبؾ هی نْظ

 گؿاؼل ًِبیی تسمیك ظاؼای اخؿاء ؾیؽ هی ثبنع کَ ػجبؼتٌع اؾ 

 يفسَ ػٌْاى (1

 چکیعٍ (2

 تهکؽ ّ لعؼظاًی (3

 تسلیل ظاظٍ ُب(4

 ظؼ تعّیي چکیعٍ ثبیع ثَ هْاؼظ ؾیؽ تْخَ ًوْظ کَ ػجبؼتٌع اؾ 

 ُعف تسمیك ثْٓؼ هطتًؽ ّ هٌبقت ثبیع ثیبى نْظ(1

 ثَ ؼّل تسمیك انبؼٍ نْظ(2

 ًوًَْ آهبؼی اقتفبظٍ نعٍ ثیبى نْظ (3

 یبفتَ ُبی ؼّؾ تبثغ تسمیك ثَ ْْؼ کبهل ثیبى نْظ (4
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 ثؽضی اؾ هٌبثغ هفیع ثؽای اقتفبظٍ ظؼ ؼّل تسمیك ػجبؼتٌع اؾ

 (1384)اًتهبؼات ظاًهگبٍ تجؽیؿ / کبؼثؽظ خغؽافیب ظؼ ؼّل تسمیك : فؽیع یعاهلل  (1

 (1384)اًتهبؼات ًْؼ ػلن ُوعاى / همعهَ ای ثؽ ؼّل تسمیك ظؼ خغؽافیب: ؼقتن يبثؽی فؽ (2

 (1384)اًتهبؼات ًبلْـ تِؽاى  / SPSS12کتبة آهْؾنی :اقوبػلیبى هِعی (3

 (1380)اًتهبؼات ظیجبگؽاى /  آؾهْى آهبؼی ثَ ُوؽاٍ ؼاٌُوبی ًؽم افؿاؼ اـ پی اـ اـ100:کبظن ًژاظ ّ ظیگؽاى (4
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