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 بررسی فضاَای آمًزشی با تاکید  بر وًر پردازی ارگًوًمیک

 1ایوبى احوذًٍذ

 هقوبسی،ٍاحذتْشاى ؿشق)لیبم دؿت(،داًـگبُ آصاد،تْشاى،ایشاى داًـجَی کبسؿٌبػی اسؿذ - 1

 

 : چکیدٌ

 ٍ کبس ،هحیظ ّب ،دػتگبُ اثضاسّب داسد ػقی کِ اػت تشکیجی اًؼبًی،فلوی فبکتَسّبی هٌْذػی یب اسگًََهی

 ثب فلن ایي. ًوبیذ عشاحی ، ّب اًؼبى فالیك ٍ بّ هحذٍدیت ٍ فکشی – جؼوی ّبیی تَاًبیی ثِ تَجِ ثب سا هـبغل

 ، ساػتب ایي دس. اػت گشفتِ ،ؿکل هحیظ دس اًؼبى سفبُ ٍ ایوٌی ، ػالهتی ثش فٌبیت ثب ، ٍسی ثْشُ افضایؾ ّذف

. اػت کشدُ تقشیف اًؼبى ثشای ؿغل ٍ کبس ثَدى هتٌبػت هقٌبی ثِ سا اسگًََهی ی ٍاطُ کبس، الوللی ثیي ػبصهبى

 هی اسصیبثی ٍ ثشسػی ًیض سا اًؼبًی ًیشٍی ّبی تَاًبیی ، تکٌَلَطی خَاػتْبی اسصیبثی ٍ ثشسػی ضوي اسگًََهی

 تبهیي اًؼبى هقمَل خَاػتِ کِ ًحَی ثِ ، ػبصد هی ثشلشاس دٍ ایي ثیي هقمَلی ٍ هتٌبػت ساثغِ ًتیجِ دس ٍ کٌذ

 (تْشاى.  َّؿٌگ ، ؿٌَْاص. )گشدد

 .ؿَد هی پشداختِ ًیض آهَصؿی هحیظ دس ًَس تبحیش ٍ آى کبسثشد ثِ ، اسگًََهی فلن ثشسػی ثش فالٍُ پظٍّؾ ایي دس

 اسگًََهیکی دیذگبُ اص آهَصؿی ّبی هحیظ دس ًَس اّویت ، اسگًََهی کبسثشد ، اسگًََهی تقشیف5 َا ياشٌ کلید
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 مقدمٍ

ؿٌبخت اثقبد ٍ اًذاصُ ّبی ثذى اًؼبى اص ثذٍ خلمت ٍی اهشی هْن تلمی  هی ؿذُ ، ثب کؼت چٌیي ؿٌبختی 

اًؼبًْب تَاًؼتٌذ ؿشایظ صیؼتی ٍ هحیغی سا ثِ ًفـ خَیؾ ػَق داد ٍ هَفك ثِ ؿٌبخت ٍ کـف هحیغی ساحتتش 

ی خَد تَاًؼتٌذ استجبط هؼتمیوی  هیبى ٍ هٌبػجتش ثشای صًذگی ؿًَذ . اًؼبًْب ثب ؿٌبخت اًذاصُ ّب ٍ تٌبػجبت ثذً

افضبی ثذى خَیؾ ٍ فقبلیتْبی سٍصاًِ ثذػت آٍسًذ . ثْشُ گیشی اص ایي داًـْب ثبفج ایجبد پیـٌْبدّبیی دس 

جْت ثْجَد فشآیٌذ عشاحی هحیظ صیؼت ٍ کبس ؿذُ اػت . ایي داًـْب اهشٍصُ ثِ كَست ساّکبسّبیی دس اختیبس 

ٍ ػبیش افشاد لشاس هی گیشد . تب ثب دس دػت داؿتي آًْب ، خبلك فضبّب ٍ اهکبًبتی  … عشاحبى ، ًمبؿبى ، هقوبساى ٍ

 (1341،)ؿیخی ًبساًی،احوذ ثبؿٌذ کِ اًؼبى سا دس اهش ثْجَد ٍضقیت ٍ ثْذاؿت صًذگی یبسی ًوبیذ .

استجبط ثب اسگًََهی سا هی تَاى داًؾ ثیي سؿتِ ای ثب ؿٌبخت فلوی اص اػتقذاد ّب ٍ لبثلیت ّب ی اًؼبى دس 

هحیظ هقشفی کشد کِ اص جولِ ٍؽبیف هْن آى تـخیق هیضاى ٍ حذٍد تَاى ٍ لبثلیت ّبی جؼوی ٍ فکشی 

اًؼبى ّب ، ثشلشای ؿشایظ ثْیٌِ ثشای اًجبم ّشگًَِ فقبلیت ٍ تقییي هشصّبیی اػت کِ تخغی اص آى احشات صیبى 

بسی ٍ حبدحِ ًبؿی اص کبس سا ثِ ثبس هی ثبسی اص لجیل خؼتگی هضهي ، فشػَدگی صٍد سع، کبّؾ اًگیضؽ، ثیو

آٍسد. ثِ کبسگیشی ٍ سفبیت اكَل اسگًََهی ثٌب ثش ٍؽبیف ٍ حیغِ کبسثشدی آى هی تَاًذ اص ّذس سفتي تَاى ٍ 

 اًشطی هٌبثـ اًؼبًی جلَگیشی ٍ ثْشُ ٍسی ٍ کیفیت سا دس ثؼیبسی اص صهیٌِ ّب ، ثْجَد ٍ استمب ثخـذ.
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 بیان مسالٍ

کوتش فقبلیتی سا هی تَاى یبفت کِ فبسی اص ّش گًَِ فبهل تْذیذ کٌٌذُ ای ثبؿذ ،اص ایي سٍ حفؼ ٍكیبًت اص 

ای اص هَاسدی کِ ػالهت جؼوی ٍسٍحی  اًؼبى ثِ فٌَاى سػبلتی هْن هغشح هی گشدد ٍ دس ایي ثیي ثخؾ فوذُ

کبسثشاى سا ثِ خغش هی اًذاصد هشثَط ثِ ؿشایظ اسگًََهی هحیظ ّبی آهَصؿی هی ثبؿذ.ثِ ًؾش هی سػذ ثب تَجِ 

سٍاًی کبسثشاى داسد پشداختي ثِ  -ثِ احشات طسف ٍتبحیشگزاسی کِ ًَسپشداصی یک فضب ثش ٍیظگی ّبی جؼوبًی

اکٌَى ایي ثبٍس  ( 1341، )جَاًی،صّشا، د فٌبیت لشاس گشفتِ اػت.سکوتش هَهجحج ًَس دس هحیظ ّبی آهَصؿی 

فوَهیت یبفتِ اػت کِ ؿشکت ّبیی کِ ؿشکت ّبیی کِ ثْشُ ٍسی ٍکٌتشل کیفیت سا هذ ًؾش ًؾش لشاس دادُ 

سا ثب  اًذ،دخبلت دادى اسگًََهی سا دس ثشًبهِ ّبیـبى ثِ فٌَاى یک ؿن تجبسی ثِ کبس هی گیشًذ.ثشًبهِ اسگًََهی

ایوٌی، کٌتشل کیفیت ٍ ثشًبهِ ّبی تَلیذی جْت دػتیبثی ثِ حذاکخش ػَد تلفیك ًوَدُ اًذ.ثبیذ اؿبسُ کشد کِ 

دس ًؾش گشفتي اسگًََهی دس هحیظ ّبی آهَصؿی ًِ تٌْب ثبفج حفؼ ػالهت ًیشٍی دس حبل تحلیل هی 

 هَصاى ،داًـجَیبى ٍ... هی ؿَد.ؿَد،ثلکِ ثبفج استمبی ػغح یبدگیشی ٍ ثْشُ ٍسی هحللیي افن اص داًؾ آ
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 ادبیات مًضًع

داًؾ ثب اسصؽ جذیذی اػت کِ ثقذ اص جٌگ جْبًی دٍم هتَلذ ؿذ، ثِ ػشفت هشاحل سؿذ ٍ تکَیي  2اسگًََهی

داًؾ » ٍ « هٌْذػی فَاهل یب فبکتَس ّبی اًؼبًی « » هٌْذػی اًؼبًی» خَد سا پیوَد ٍ ثِ آى ًبم ّبی 

هحممبى  1444ػبل دادُ ؿذ. دس « فیضیَ لَطی کبس » ٍّوچٌیي « ّوبٌّگ ػبصی هیبى اًؼبى ، هبؿیي ٍ هحیظ 

سؿتِ ّبی هختلف فلَم آًبتَهی ، فیضیَلَطی ، سٍاًـٌبػی، عت كٌقتی ، ثْذاؿت كٌقتی ، هٌْذػی هکبًیک ، 

هٌْذػی كٌبیـ ، ٍ ... کٌگشُ ای دس ؿْش آکؼفَسد ثشای ثشسػی اًؼبى ٍ خلَكیبت جؼوی ٍ سٍحی اٍ دس هحیظ 

داد تب فلَم هختلف سا ثِ خذهت گیشد ، لزا ایي فلن  کبس تـکیل دادًذ کِ ثِ داًؾ اسگًََهی دیذی چٌذ جبًجِ

کِ اص آهیختِ ؿذى سؿتِ ّبی هختلف ٍ تشکیت تقذادی اص فلَم تخللی ٍ هحض ٍ کبثشدی پب گشفتِ ، فلوی 

 چٌذ سؿتِ ای ًبهیذُ هی ؿَد.

 مطالؼات اوجام شدٌ در داخل کشًر :

جذیذ هحؼَة هی ؿَد. ثیـتشیي فقبلیت ّب دس هغبلقبت اسگًََهیک دس ایشاى ػبثمِ چٌذاًی ًذاسد ٍ یک فلن 

ایي صهیٌِ دس ثخؾ كٌقت ٍ دس کبسخبًِ ّب ثَدُ اػت. چٌذ همبلِ ٍ پظٍّؾ دس صهیٌِ اسگًََهی دس ثخؾ كٌبیـ 

ٍ حول ًٍمل ٍ خغَط تَلیذ هَجَد اػت ٍ فمظ یک هَسد هـبثِ هشثَط ثِ اسصیبثی اسگًََهیک ایؼتگبّْبی 

 وبسػتبًی ثَدُ کِ ثِ ؿشح ریل اػت 5کبسدس ٍاحذّبی آصهبیـگبّی ثی

اسصیبثی اسگًََهیک ایؼتگبّْبی کبس دس ٍاحذّبی آصهبیـگبّی  "( تحمیمی تحت فٌَاى 1331حیذسیبى )

)افلن اًجبم داد.  "ٍسی ًیشٍی اًؼبًیثیوبسػتبى ّبی آهَصؿی داًـگبُ فلَم پضؿکی کشهبًـبُ ٍ استجبط آى ثب ثْشُ 

 (1331الْذایی ، هشین 
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 اوجام شدٌ در خارج از کشًر : مطالؼات

1445-(Fernandez)  دادُ اػت.  لشاس  ثشسػی  اسگًََهی دس هحیظ کبس سا هَسد 

Thoranton)-1445)  .پظٍّؾ خَد سا دس کتبثخبًِ داًـگبّی ٍ ثش سٍی کبسکٌبى آى اًجبم دادُ اػت 

Chiung ,chang, chao )-2111 ) دس تحمیمی ثِ فبهل ثِ ٍجَد آهذى آػیت ّبی جؼوبًی ًبؿی اص کبس ثب

 کبهپیَتش پشداختِ اًذ. 

 Sandell, kleiner)-2111  ) ثش سٍی جٌجِ ّبی پیـگیشی ٍ هذیشیت آػیت ّبی جؼوبًی ًبؿی اص هحیظ

 .(1332 )ثشیجش، آس.اع. همذهِ ای ثش اسگًََهی. تشجوِ ی هجیذ هقتوذ صادُ، ،کبس تحمیك کشدُ اًذ. 

 اَداف ارگًوًمی 

اّذاف اػبػی فلن اسگًََهی ،ثْجَد ًحَُ اًجبم کبس،سٍؽ ّبی کبس ٍاثضاس کبس ٍاًغجبق آى ّب یب ٍیظگی ّبی سٍاًی 

ٍجؼوبًی اًؼبى اػت.الجتِ ثبیذ تَجِ داؿت کِ ثب هشافبت اكَل اسگًََهی،فـبس کبسی یب آهَصؿی ٍ خؼتگی ّبی 

اسگًََهی دس پی اًغجبق فلوی ؿغل ،ؿشایظ ،اثضاس ٍهحیظ کبس یب هـخلبت  ثی هَسد کبّؾ هی یلجذ.ّوچٌیي

فیضیکی ٍثذًی اًؼبى ًٍیض تقییي ًیشٍ ٍتَاًبیی جؼوی اٍػت.ثبیذ آهَصؽ ٍهحیظ آهَصؽ )ؿغل ٍهحیظ کبس( 

چٌبى عشاحی ؿَد کِ ثب هـخلبت فیضیکی هیبًگیي افشاد)ثب لحبػ کشدى اًحشاف هقیبسّبی هشثَعِ(هغبثمت 

 ثبؿذ. داؿتِ

ّذف اص ایي ثشسػی دس صهیٌِ ًَس پشداصی اسگًََهیک،تمَیت ثشخی هَلفِ ّبی اًؼبًی هغلَة دس هحیظ ّبی 

ؿغلی ٍکبّؾ خؼتگی ًٍیض افضایؾ آهَصؿی)هشکض آهَصؿی( اص جولِ آػبیؾ ثلشی ،سفبُ،افضایؾ هیضاى سضبیت 

 کبسایی ،ثبصدُ اًجبم کبس ٍافضایؾ ثْشُ ٍسی اػت.
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 اَداف کلی پصيَش

 ثشسػی فضبّبی آهَصؿی ثب تبکیذ  ثش ًَس پشداصی اسگًََهیک 

 اّذاف جضئی پظٍّؾ

 ّذف اص ایي ثشسػی دس صهیٌِ ًَس پشداصی اسگًََهیک 

  تمَیت ثشخی هَلفِ ّبی اًؼبًی هغلَة دس هحیظ ّبی آهَصؿی)هشکض آهَصؿی( اص جولِ آػبیؾ ثلشی

 ،سفبُ،افضایؾ هیضاى سضبیت ؿغلی

 کبّؾ خؼتگی 

  افضایؾ کبسایی ،ثبصدُ اًجبم کبس ٍافضایؾ ثْشُ ٍسی 

 

 چارچًب وظری)مباوی ػلمی( پصيَش

لحبػ کشدى ضشایت ػٌی کبسثشاى،استفبؿ فضب ٍ ًیض ضشایت جزة ٍاًقکبع ثذًِ ّبی فضب ثشای دػت یبفتي ثِ 

فولکشد ثلشی هغلَة ثِ ًحَی کِ سضبیت آهَصؿی ٍ افضایؾ ثْشُ ٍسی ثشای کبسثشاى سا ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ 

احشات ثیَلَطیکی کِ ثش ػالهتی افشاد هْن اػت.اص عشفی تَجِ ثِ هیضاى دسجِ حشاست ًَسّبی هتفبٍت ثب تَجِ ثِ 

افلن  )ثذى داسد،دس ایجبد ٍؿبخق ّبی تجلی حغ سفبُ ٍػشصًذگی کبسثشاى تبحیشگزاس اػت.ٍسیتن ؿجبًِ سٍصی 

الْذایی،هشین،ثشسػی اسگًََهیکی هحیغکبس ٍآػیت ّبی جؼوبًی ًبؿی اص آى،پبیبى ًبهِ اسؿذ کتبثذاسی ٍاعالؿ 

 (1331شاى،سػبًی،داًـگبُ فلَم پضؿکی ای

دس کبّؾ خؼتکی،افضایؾ  اًتخبة اثضاس ّبی سٍؿٌبیی ثب دسجِ خیشگی هٌبػت ثشای فقبلیت ّبی گًَبگَى

آػبیؾ ثلشی ٍ ًیض کبسایی هَحش سًگ اػت.اهکبى تٌؾین ٍکٌتشل ًَس دس فضبّبی گًَبگَى ثب تَجِ ثِ ًیبصّب 
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کبس ٍکبّؾ هلشف اًشطی تبحیش گزاس  ،فقبلیت ّب ٍّوبٌّگی هیبى ًَس سٍص ًٍَس هلٌَفی دس افضایؾ ثبصدُ

 (1335،ؿبّیي ،آسؽ ).اػت

هجوَفِ فَاهل رکش ؿذُ دس تقییي ػغح فبکتَسّبی فولکشد ثلشی،دٍسًوب،آػبیؾ 

 ثلشی،ػشصًذگی،تَاًوٌذػبصی ٍدس ًْبیت تقییي هیضاى اسگًََهی ًَسی فضب تبحیشگزاس اػت.

تجشثِ حبثت ؿذُ اػت ساثغِ ای هؼتمین هیبى هیضاى ًَس  ثِهیضاى سٍؿٌبیی دس ثبصدّی کبس افشاد ثؼیبس هَحش اػت،

هحل کبس ٍثبصدّی کبس ٍجَد داسد.ثِ ایي هقٌی کِ افضایؾ ًَس تب جبیی کِ سٍؿٌبیی ثِ اًذاصُ کبفی ثشای دیذ 

ساحت ٍجَد داؿتِ ثبؿذ،کبسایی سا افضایؾ هی دّذ.پغ اص آى ،اگش افضایؾ ًَس اداهِ پیذا کٌذ،دس دیذ کبسثشاى 

 ًبهغلَة داسد.تبحیش 

صیشا ّن چٌبى کِ دس صیش ًَس هبُ هی تَاى ثِ ًجبیذ فشاهَؽ ؿَد کِ ًَؿ کبس ٍهیضاى ًَس ثب ّن دس استجبط ّؼتٌذ،

هغبلقِ دس صیش تبثؾ ًَس خَسؿیذ كَست هی گیشد،دس كَستی هغبلقِ پشداخت،اهکبى آى ًیض ٍجَد داسد کِ ّوبى 

 ٍآهَصؽ هٌبػت ًیؼت.کِ کِ هیضاى ًَس دس ّش دٍ حبلت ثشای هغبلقِ 

 هتغیش ّبی هَسد ثشسػی دس ایي پظٍّؾ 

 (هی ثبؿذ.هتغیش ٍاثؼتِ  .............. ًَسپشداصی اسگًََهیک )اسگًََهی یب هٌْذػی فبکتَسّبی اًؼبًی 

 

  هتغیش هؼتمل  .............. لحبػ کشدى ضشایت ػٌی کبسثشاى،استفبؿ فضب ٍ ًیض ضشایت جزة ٍاًقکبع ثذًِ ّبی

ثشای دػت یبفتي ثِ فولکشد ثلشی هغلَة ثِ ًحَی کِ سضبیت آهَصؿی ٍ افضایؾ ثْشُ ٍسی ثشای فضب 

کبسثشاى سا ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ هْن اػت.اص عشفی تَجِ ثِ هیضاى دسجِ حشاست ًَسّبی هتفبٍت ثب تَجِ ثِ 
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ّبی تجلی حغ سفبُ احشات ثیَلَطیکی کِ ثش ػالهتی افشاد ٍسیتن ؿجبًِ سٍصی ثذى داسد،دس ایجبد ٍؿبخق 

 ٍػشصًذگی کبسثشاى تبحیشگزاس اػت.

 

 هتغیش هذاخلِ گش .........  کبسثشاًی ًٍیض ؿبخق ّبی هشثَط ثِ کبسثشاى 

 

 

 :َای تحقیق فرضیٍ

 

 هیضاى تبحیش اسگًََهی دس آهَصؽ دادى -ا

 هیضاى تبحیش اسگًََهی دس یبدگیشی  -2

 خؼتگی صٍدسعهیضاى تبحیش اسگًََهی دس جلَگیشی اص  -3

 هیضاى تبحیش اسگًََهی ثش ثبصدّی آهَصؿی -4

 هیضاى تبحیش اسگًََهی ثش ثْشُ ٍسی آهَصؿی -5

 سؤاالت تحقیق:

 اسگًََهی چیؼت؟-1

 هقیبسّبی هٌبػت ثشای سفبیت اسگًََهی کذاهٌذ؟-2

 ًحَُ ساثغِ هیبى اسگًََهی ٍآهَصؽ چگًَِ اػت؟-3

 آهَصؿی چمذس اػت؟هیضاى تبحیش اسگًََهی دس ثْشُ ٍسی -4
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 جىبٍ جدید بًدن ي وًآيری در تحقیق:

لحبػ کشدى ضشایت ػٌی کبسثشاى،استفبؿ فضب ٍ ًیض ضشایت جزة ٍاًقکبع ثذًِ ّبی فضب ثشای دػت یبفتي ثِ 

فولکشد ثلشی هغلَة ثِ ًحَی کِ سضبیت آهَصؿی ٍ افضایؾ ثْشُ ٍسی ثشای کبسثشاى سا ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ 

ی تَجِ ثِ هیضاى دسجِ حشاست ًَسّبی هتفبٍت ثب تَجِ ثِ احشات ثیَلَطیکی کِ ثش ػالهتی افشاد هْن اػت.اص عشف

 ٍسیتن ؿجبًِ سٍصی ثذى داسد،دس ایجبد ٍؿبخق ّبی تجلی حغ سفبُ ٍػشصًذگی کبسثشاى تبحیشگزاس اػت.

تکی،افضایؾ دس کبّؾ خؼ اًتخبة اثضاس ّبی سٍؿٌبیی ثب دسجِ خیشگی هٌبػت ثشای فقبلیت ّبی گًَبگَى

آػبیؾ ثلشی ٍ ًیض کبسایی هَحش سًگ اػت.اهکبى تٌؾین ٍکٌتشل ًَس دس فضبّبی گًَبگَى ثب تَجِ ثِ ًیبصّب 

 ،فقبلیت ّب ٍّوبٌّگی هیبى ًَس سٍص ًٍَس هلٌَفی دس افضایؾ ثبصدُ کبس ٍکبّؾ هلشف اًشطی تبحیش گزاس اػت.
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 یوتیجٍ گیر

ثِ هغبلقِ ٍ ثشسػی ؿشایظ ٍ سٍاثظ ثیي اًؼبى ٍاثضاسّبی کبس ٍهحیظ اٍ هی  اسگًََهی داًؾ جذیذی اػت کِ

ّبی تَجِ ثِ اًؼبى ٍ چگًَگی فولکشد كحیح ٍ ثشتش اٍ، آگبّی اص  تَاى گفت کِ یکی اص هْوتشیي ساُ هی پشداصد.

ْجَد ثْشُ اسگًََهی ثِ فٌَاى اسصؿی جْت ث.ّبی کبسی اػت اكَل اسگًََهی ٍ کبسثشد آى اكَل دس عشاحی پؼت

ٍسی ػیؼتن،ایجبد هحیظ کبس هٌبػت ،پیـگیشی اص حَادث ٍثیوبسی ّبی ًبؿی اص کبس ٍثْجَد دس ساًذهبى 

 (2113ٍفولکشد اًؼبى لبثل عشح اػت.)پبسکش،

دس هحیظ ّبی آهَصؿی ،آهَصؽ ٍ ایجبد آگبّی  کاسگًََهیًَسپشداصی هْوتشیي هؼئلِ دس ساػتبی پیبدُ ػبصی 

ًؼجت ثِ اسگًََهی ٍهتمبفذ کشدى هذیشاى آهَصؿی ٍتلوین گیشًذگبى دس خلَف هضایبی اسگًََهی ًٍمؾ آى ّب 

دس کیفیت ٍ کبسایی ٍثْشُ ٍسی ػیؼتن ًٍیض کبّؾ صیبى ّبی هشثَط ثِ فذم ٍجَد اسگًََهی دس هحیظ ّبی 

گًََهی دس هحیظ ّبی آهَصؿی ثش کبّؾ اػتشع ًیض دخیل هی ثبؿذ ثِ عَسی ًَسپشداصی اس آهَصؿی هی ثبؿذ.

اص آًجب کِ ثیي اسگًََهی هحیظ کبس ٍ اػتشع ساثغِ ٍجَد داسد ثٌبثشایي سفبیت اكَل اسگًََهی هی تَاًذ کِ 

)هحیظ کبس ثبفج کبّؾ اػتشع کبسکٌبى گشدد. ثیـتشیي استجبط ثیي سٍاى ؿٌبػی هٌْذػی ثب اػتشع ؿغلی

.پغ ثب ثِ کبس ثشدى ًَس پشداصی اسگًََهیک هی تَاى ثِ ثبالتشیي ٍ ثیـتشیي ٍجَد داؿت ًٌذ هحیظ آهَصؿی( ّوب

 کیفیت ثْشُ ٍسی آهَصؿی دس هحیظ ّبی آهَصؿی دػت یبفت.
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 مىابغ

 

  . ثشسػی اسگًََهیکی هحیظ کبس ٍ آػیت ّبی جؼوبًی ًبؿی اص کبس ثب سایبًِ دس  "افلن الْذایی ، هشین

. پبیبى ًبهِ کبسؿٌبػی اسؿذ کتبثذاسی ٍ اعالؿ سػبًی ، داًـکذُ هذیشیت ٍ اعالؿ  "کتبثذاساى 

 1331پضؿکی ، داًـگبُ فلَم پضؿکی ایشاى ،   سػبًی

  ؿٌبخت کبسثشد  "ؿٌَْاص ، َّؿٌگ . گضاسؽ ّوبیؾ ثشگضاس ؿذُ تَػظ هَػؼِ کبس ٍ تبهیي اجتوبفی

 .تْشاى"  اسگًََهی

  1341ًبساًی،احوذ،کبسؿٌبع اسؿذ هقوبسی،ؿیخی 

 ، 1341جَاًی،صّشا،داًـکذُ هقوبسی ٍؿْشػبصی  

  5 ثشیجش، آس.اع. همذهِ ای ثش اسگًََهی. تشجوِ ی هجیذ هقتوذ صادُ، فلی ثْشٍصی، یحیی سػَل صادُ. تْشاى

 1332هَػؼِ کبس ٍتبهیي اجتوبفی ، 

  ُ1335اسگًََهی،كٌقت ٍایوٌی،ؿبّیي ،آسؽ،ثشسػی اّویت سٍؿٌبیی دس كٌقت اصدیذگب 
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