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Background: The aim of this study was to screen for mental disor-

ders in draftees newly arrived in Tehran metropolitan during April 

2014 - Oct 2015. 

Materials and Methods: This study was an applied descriptive re-

search in which MMPI-2 test was used for screening. The sampling 

method was census, the sample number was 9875 and data analysis 

was done using descriptive statistics, frequency tables and nonpara-

metric inferential statistical test. 

Results: The overall prevalence of disorders among draftees was 

6.49. In ordinary draftees, disorders prevalence was 8.00 and it was 

4.72 percent in noncommissioned ones. The disorder of depression 

was more common in both groups. However, psychiatric disorders 

prevalence in scales of depression, psychopathic, paranoia and mania 

in ordinary draftees was significantly more than noncommissioned 

ones. But there was no significant difference in scales of hypochon-

dria, hysteria, obsession and Schizophrenia.  

Conclusion: The results show that despite two stages of psychologi-

cal assessment at the time of sending draftees to serve in the Police 

Training Centers, 6.49 % of draftees suffer from psychological disor-

ders who have not been identified in these two steps. Deputy police 

command of Tehran's Behdad idea of screening draftees on arrival at 

the province has been very useful and has led to positive results. 

Concerning deferment, it also seems that its impressions and pro-

grams have not yet been fully realized.  
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 غربالگری   تالالت ر   ی تر    ای   جربااتو    بهبتلتی ا   بل    ا     ای   جا 
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 2991دی      12ت ريخ   يري:          2991دی      12ت ريخ   اح:          2991دی      2 ت ريخ   يري :  

 چکیده

 *1مهدی   م:م    يی    

 2میوان   یديد   ::ي   

كارشناس   شرشر   رنشسيناا    ،الین       ی          2

 علم    ااامات   قیقیقاج   ساها       قن.شت    ش .شت 
پزشک   عمیم     متانس    ،نرشد   راق،    قن.شت    1

 ش .شت 

 مويسنده   مسلو  *

 منری   ك.م    د  ا  
 +(92)9215296929قلفن:   

 پس    شلرو.نسیک:
mahdi.karami58@yahoo.com  

 م    ،اشر       2991ن   شم   ما ه   شن    اا       2999 .،الگ.ی   ا.،ااشت   هر رشلیرند   ،ه   راق،   در   اا    مقدمه    

منظیر   شسماغ    .،الگ.ی   شا   پ.اينام ه       ش ن   ملالته   شا   سیر   كار،.دی    قیبیف     س     ،ه ی         مواي   ر   رر 

س ف .        9296بیرج   قماغ   شمار   ،یده   قترشد   سمیسه      دی.ی   ،ه   شاوفاده   د.د ر    رنو   سمیسه    mmpi2شاواسرشرد   

 ای   امار   قیبیف    هرشن    ر.شنشس    ن   امار   شاون ا      اام یت        نقیلیل   دشد ا   شا   رنو   شا    ن   در   قمز ه ،یده

 شره   شا     ساپارشمو. ک   سس     شاوفاده

(   ن    2422(   شا     در   ا.،ااشت   عادی   شییر   شتودرج   )   5419شییر   كل    شتودرج   در   ا.،ااشت   ) ی         ي :یه

شا     شاسظ.   شییر   شتودرج    شتود    شرس.دد        (   دربر   ،یده 1491دشر   شییر   شتودرج   )   در   ا.،ااشت   درهه

شا    شاسظ.   درهه    شییر   شتودرج   ،ی ن     دشر(   شییر   ،یيو.ی   دششوه    در    .   دن   د.نه   )ا.،ااشت   عادی   ن   درهه 

 ای   )شرس.دد     اا ریپاقیک    پارشسی یر    م اس ی ا(          دشر   در   مقیاس   دن   د.نه   ا.،ااشت   عادی   ن   ا.،ااشت   درهه

  ای       شسر    شما   در   مقیاس    شا     ن   ا.،ااشت   عادی   دشرشی   شییر   شتودرج   ،یيو.ی   ،یده  دشر   ،یده   قفانج   متن 

 شا      دا    سیامره دشری   ،ه  یپیكنرر ا     یسو.ی    نایشس   ن   شاریزنر.سیا   قفانج   متن 

،ه    شناتو    ا.،ااشت   در   ،رن   شعزشغ   د ر   علی. ا   شسماغ   دن   م.اله   شرا ا،    رنشت   م  سوا ج   سيات   گی:ی     مییجه

شسر   ن   در   ش  ن   دن       شناتو    ،یده   (   شا   ا.،ااشت   دشرشی   شتودرج   رنشت 5419ترم    ن   در   م.شكز   امیاش    ساها    ) 

شسر   ن   ش ره   متانس    ،نرشد   ر.ماسر     شسوظام    ق ن .شت   ، زر    در   ت  ی           م.اله   قيصید   دشده   سيره

شا     در     ای   میل   ترم    ،سیار   مرا.   ن   دشرشی   سوا ج   م      ،یده    .،الگ.ی   ا.،ااشت   در   ،رن   نرند   ،ه   شاوات

درا و           ا   ، ه    دیسه   متاری    رار   قیای.درشری   ن   سییه   شعما    ش ن    ای   می     سیز   ،ه   سظ.   م    ،یث   متاری 

 ميصد   سگ.د ره   شا     

 كاركنات   نفیفه    شتودرج   رنشس     ر.ماسر     شسوظام    قن.شت   ،زر ی      ملید   را ه
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،ار   در   ات   ش می    شتودرج   رنشس                                              هناس    كه   ،.شی   سصسوین                          
 ا    سه     قه   ،.شی   رنشت                                         پ. م            قه   ،.شی   رنشت                        22شره   ،ید   ن                         دنماسره       

 ای   منم   ن   رروار   در   ات   مل.                                                   رسمیر ا   ن ف      قه   ،.شی   شتود                                     
پزشر    ام. را                          شر    كمیوه   مممیعه   شبلدااج   ن   امار   شسممن   رنشت                                                        

عنیشت   شنلین   رش نمای   قيصی     ن   اماری                                                        سیز   سسصه   موفانق    رش   ،ه                              
شسويار   دشد   ن   رنسر   قيصید                                           (DSM-1) ای   رنشس                        شتود      

شی   شر   كه   قا                        شی   قااه               شتودرج   رنشت   ن   ادم    رنشس    نشرد   م.اله                                               
     2شم.نا   سیز   شدشمه   دشرد                                   ،ه  

 مقدمه     

مفنیغ   شتودرج   رنشس     م یت   ،سیاری   شا   اا .   مفا یا   پزشر    ن                                                                              
علم    را ر    ک   قت.     عملیاق    منسما   شا    كه   ،ویشسر   در،.دی.سره                                                                                 

 ای   پزشر    سیز   ،ا                                   یر   كه    مه   شتود                              مه   میشرد   ،اشر    مات                         
شناتو    ن                      شیسر    قت.     ادم    رنشت                                 شی   شا   شسوزشر   قت.     م                                    درهه    

 ا   ا اد   دششوه   شا                                      ،یماری   رنشس    در    ی    امات   ق یی.شج   ن   دد.دیس                                                         
قیا    ااامات   ،نرشش                                   ICDمقارت   ،ا    ا    شيا                                  2961شا   اا               
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عنیشت   سياسگات    ا                                شتود    رنشس    ،ه                        (TR-DSM-IV)،ه   قت.                   ،نا         
شره   شا    كه   در                               شلگیی   ررواری    ا   رنشس    ر.شنشت   ،الین    در   سظ.   د.روه                                                                

شید   ن   ،ا   سارشاو    رتل    )،.شی   م ا     ک   سياسه                                                                      ک   ر.د   فا .   م                     
 ای               دردسا (    ا   ساقیشس     تن    شتود    در    ک    ا   ،یم   شا    ر    شا   امینه                                                                                  

كارك.دی   ن    ا   ،ا   شرزش م   ر.شنشت   تل.   م.     ساقیشس    ن    ا   شا   دا                                                                                         
دشدت   ااشدی   رش،له   دشرد    ش ن   سياسگات    ا   شلگی   س ا ر   در   نشكنم   ،ه                                                                                        
رن رشد   تا    ،اشر   كه   شالیا    ر. نگ    میهه   ن   میرد   شسوظار   شا                                                                                    

 ای   رنشس    ن   پیامر ای   ات   شم.ناه   دشمنه   نایت    شا                                                                              ،یماری           2
 ا   ن   قیقیقاج   علم    رش   ،ه   تید   شتو ا    دشده   شا                                                                            ،.را      

شی   در   شرق ا    ،ا   می یر                                         شی   دسو.ده                  ا   میرشس    ن   كوا،صاسه                                پژن م     
پزشرات   ن                      بیرج   د.روه   شا     در    مین   رشا     رنشسينااات   ن   رنشت                                                               

شسر    عرغ   ارشمم   ن                                  مو ر ات   شمیر   شسساس    قیهن    تا    ،ه   ات   دششوه                                                       
ام           قیشسر   شع ا م   رش   ،ه                              ش.ش     سامساعر   رنشس     ک   ااامات   م                                           

قتار    مزمن   ای    د ر   كه   سویمه   ات   پیامر ای   منف    ش ل    ن                                                                             
قیشت   ،ه   م.ت                               ر.دی   رش   ،ه   دس ا    دشرد    شاهمله   ش ن   پیامر ا   م                                                             

شاوتده     پا ین   ،یدت   كیفی    كار    تیدكي    ن   ر.شر   شا   ترم    ن                                                                                
 ای   شع ا    ن   رنشت   ن   ريار ای   رنشس                                                         میشرد   د گ.   ششاره   ك.د    ،یماری                                    

كنر   ادم                       عدنه   ،.   ميردج   ،ار    كه   ،.شی   ر.د   ش ماد   م                                                        
نری   كاری    میزشت   قیلیر   ن   كیفی    رش   سیز   قی    قیای.                                                                             ا    ،ن.ه                ااامات      

ا ،           ای   سظام    ،ه                      د ر   ن   مص یباا   در   ااامات                                     تید    .شر   م                
   1انرد                  ساپر .ی   رش   ،ه   ،ار   م                                    ای   ه .شت                 اساای    كار   اای،                   

شا ر    ی    اااماس    ماسنر   سی.ن ای   سظام    رش،له   قنگاقنگ    ،ا   رشر   ن                                                                                      
شناتو    سرششوه   ،اشر    ش ن   رش،له                                                 قیاته   رنشسيناا    ن   كدد   مسا ل   رنشت                                          

نهید   امره   ن    م نات                                ای   هن    شن    هناس    ،ه                                  ،.اس،    .نرج             
شدشمه   دشرد    ش ن   رش،له   دن   هن ه   منا   دشرد    شل :   سی.ن ای   سظام                                                                                     

شناتو     ا                        ای   رنشت           عنیشت   ها گا     ،.شی   شسماغ   اامیت                                       ،ه  
شناتو     :   سی.ن ای                                 ااما يگا     ،.شی   ااما م   ر.ش نر ای   رنشت                                             

شی   ،.شی   ا اا   ن    رش     قیقیقاج   ن                                                      عنیشت    یه   می.كه                         سظام    ،ه          
     9شناتو                      ای   رنشت            ا     در   امینه                       سیانری      

كننر   شرل                      سظامیات   ،.   شااس    یشسین   ن   مق.رشج   تاب    كار   م                                                            
تل.           ا   رش   ،ه                   ا   ن   سییه   نفا فيات   ادم    رنشس    ات                                                  د     ات              ااامات      

نفیفه   سظامیات                           شسرشتوه   شا      م نین     یر   ن   كیقا     در   شسماغ                                                        
 .ر    ر.ش نر ای                       نهید   انرد    شا                  ممرن   شا    عیش ،   سادیشری   رش   ،ه                                      

 ا              رنشس    قیای.    يمگی.ی   در   عملر.د   سی.ن ا   دشرد   ن   میزشت   ،ااد     ات                                                                               
     1د ر                 رش   قی    قیای.    .شر   م                             

ق.   ن                   ی    االیات   علم                     شناا    سظام    در                        پزشر    ن   رنشت                      رنشت    
ق.   شره   شا     شنلین   ،اری   كه   ،یماری   رنشس    كاركنات   سظام                                                                                   پی یره      

میرد   قيصید   ن   درمات    .شر   د.ر    در   هن    رنایه   ن    شپن   ،ید   )در                                                                                      
(    شل وه   قترشد   م رنمات   رنشس    رنا                                                  2921-    2926 ای               اا    

 رری   ا اد   ،ید   كه   ایسوا   درماس    دش .   شره   شا    ا   پاشیر   قا                                                                                       ،ه  
مس یلین   شم.   مم یر   شیسر   ،سیاری   شا   ،یمارشت   رش   هن    درمات   ،ه                                                                                  

     6بلی،   ا.    شسوقا    د نر                                  
 یر   علم    ،.شی   شنلین   ،ار   در   هن    ك.ه   ،ید   كه   میققین   نشرد                                                                                       شما   ،ه        

منلقه   هنگ    شرسر   قا   شا.شج   شاو.س   هنگ    رش   ،.   رنی   شسسات                                                                             
میردملالته    .شر   د نر   ن    ک   شرا ا،    د ی    ن   منظا   شا   نشكنم                                                                                

امر    ش ن   ملالتاج   كه   ،ه                                     عمل    ا.،ااشت   شا   شاو.س   ساش    شا   هن    ،ه                                           
 ا   قننا   تید   رش   ،ه   شر.شد                                             شر    ات              ا.پ.او    هنو.ی    .     شسماغ   م                                    

 ا                  م ود،ه   ميردج   رنشس    مي ی    سر.دسر    ،لره   ،ه   ،.را    رنو                                                                  
قیشسسونر   ،رنت                            ا   ا.،ااشت   م                        نایله   ش ن   رنو                       پ.دشتونر   كه   ،ه                  

     6 ای   مییل    مقا،له   كننر                                         ر.نپاش    رنشس    ،ا   شاو.س                            
در   شرقم   ام. را                              2929 ای   رنشس    د.ن     در   اا                                           شنلین   ا.ی   اامیت                   

 ای   الفا   ن   ،وا   مت.ن                                         شره   شا     ش ن   اامیت   كه   ،ه   ساغ   اامیت                                                      قنیه    
 سونر   در   ه. ات   هن    هناس    شن    ،رار   د.روه   شر     ر    شا    .شا                                                                                     

 ا   قفریک   سمیدت   ا.،ااشس    ،ید   كه   شا   رنایه   مناا،                                                                         ش ن   پ.اينامه              
،.شی   هنگیرت   ،.تیردشر   س یدسر    ش ن   پ.اينامه   ،.   رنی   همتی    ا ادی                                                                                    

شر   سویمه   ش ن   كار   ،اعث                                         شا   ا.،ااشس    كه   عااغ   هن    ،یدسر   شه.ش   م                                                    
 ای   هن    متا    شیسر   ن   ،ه                                            د.د ر   ،صي    شا   ا.،ااشت   شا   ه نه                                       

 ا   شم.ناه   در                            كار ای    ی.   رام    ن   پيوی اس    دمارده   شیسر    ش ن   اامیت                                                                 
شسر   ن   ق ر ل   ،ه   ش،زشری                                         ش،تاد   كم    ن   كیف    رشر   ن   قیاته   ،سیاری   سمیده                                                         

شسر            ای   رنشس    د.د ره                          منظیر    .،الگ.ی   ،یماری                               شعوماد   ن   ا.     ،ه                             ا،ل    
5   
 ای   اواد   كل   سی.ن ای   مسل    همنیری   شادم                                                              ،ه   داویرشلتمل                قیهه     ،ا  

 اسیت   ترم    نفیفه   عمیم    )م ی                                                 99ماده                2ش .شت   ق  .ه                   
،نر   ش.ش     متا نه   رنشس                                         26(   در                  6نا .شت   ،صم                         ی            124142999

ميمیرت    یر   د.د ره   ،نا،.ش ن   كلیه   ميمیرت   در    نگاغ   شعزشغ   ،ه                                                                                
دی.سر   ن    ناس ه   دشرشی   ميرل                                             ا.،اای   میرد   شرا ا،    رنشس     .شر   م                                            

شناتو    ،اشنر   شا   ترم    ا.،اای   متا    دش ا    ا   می     تیش نر                                                                                  رنشت    
شیسر   شما                      كه   ،یماری   شر ر   س اشر   ،ه   ترم    شعزشغ   م                                                          شر     ا   دربیرق                   

شیسر    علی. ا   نهید   ش ن   داویرشلتمل   ،ت اا                                                            متا    شا   ترماج   رام    م                              
ر ا   دششون   ميردج                               د.دد   كه   قترشدی   شا   ش ن   شر.شد   عل                                                  ميا ره   م            

شیسر   ن   ،ه   ترم    ا.،اای                                         دراو    قيصید   دشده   سم                                 ااد   رنشس    ،ه                
شیسر    شا ر   ،ه    مین   دلیل   شا    كه   متانس    ،نرشش    شمرشد   ن                                                                                    شعزشغ   م           

درمات   ساها   در   داویرشلتمل    م.شكز   امیاو   ساها   رش   مرل    سمیده   كه                                                                                     
،.شی    مه   ا.،ااشت   شعزشم    ،ه   م.شكز   امیاو   ساها   پ.نسره   ادم                                                                                

،اشنر                 قيریل   د نر   ن    ناس ه   دشرشی   ميردج   ااد   شع ا    ن   رنشت   م                                                                        
،ه   شیرشی   پزشر    ساها   هن    قتین   قرلی    ترمو    شعزشغ   شیسر    شما                                                                                  
،انهیدش ن   داویرشلتمل   ن   شسماغ    .،الگ.ی   در   م.شكز   امیاو   ساها                                                                               
ميا ره   د.د ره   می یر    .،الگ.ی   ا.،ااشت   در   م.شكز   امیاو   شا                                                                            
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  .،الگ.ی   شتودرج   رنشس    در   ا.،ااشت   هر رشلیرند   ،ه   راق،   
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قیهن    شا                      شره   قترشدی    ا،ل                         كفا     راغ   ،.تیردشر   سیس     .شكه   د ره                                            
،اشنر   دنره                        ا.،ااشت   كه   دشرشی   ميردج   شر ر   شع ا    ن   رنشت   م                                                            

امیاو   تید   رش   ،ه   پا ات   رااسیره   ن   هن    شدشمه   ترم    ،ه   ر.ماسر                                                                                        
شیسر   ن                     ای   مصول    ن   اا .   م.شكز   ساها   مت.ر    م                                                         شسوظام    شاوات               

 شیسر            كاردی.ی   م                    ای   منم    ،ه                     ،ت اا   در   مس یلی                     
،ه   ادا     شا   ش ن   می یر   ،ید   كه   ،ه   پیينناد   متانس    ،نرشد                                                                               قیهه     ،ا  

قن.شت   ،زر    در   كمسییت   ایغ   عال    ش من    ر.ماسر     شسوظام    قن.شت                                                                                  
هن           د.د ر   ،ه           ،نر   ایغ   مق.ر                      2991429422،زر    در   میرته                       

 ای   شاومال    ن   بیاس    شا   ا.،ااشت    كلیه                                                            هلیدی.ی   شا   ،.نا   اای،                          
ا.،ااشت   هر رشلیرندی   كه   ،ه   ر.ماسر     شسوظام    قن.شت   ،زر                                                                          

شنااات   ،الین                       شیسر   در   ،رن   نرند   قیا    رنشت                                          شتو ا    دشده   م                   
شناتو     .شرد.روه   ن    ناس ه                                           متانس    ،نرشد   راق،   میرد   شرا ا،    رنشت                                             

 ای   ساها   ن                          دشرشی   ميردج   شع ا    ن   رنشت   ،اشنر   ،ه   ،یماراوات                                                         
شیرشی   پزشر    هن    مرشنش   ن   قتیین   قرلی    ترمو    مت.ر    شیسر    در                                                                                  
ش ن   رشاوا   ،ا    ما نگ    متانس    سی.نی   شسساس    كلیه   ا.،ااشت                                                                           

دی.سر    ش ن   مقاله                                شناتو     .شر   م                         هر رشلیرند   میرد   شرا ا،    رنشت                                  
ماه   شه.شی                       22قدو   دشرد   قا   ،ه   قي.     سوا ج   ش ن    .،الگ.ی   در    ی                                                                       

،پ.دشاد    قا   ،ویشسر                                  2991425492شل                2999 4 22422ش ن    .     تن    شا                           
هن            ای   د گ.ی   رش   در   شتویار   ما    .شر   د ر    ،ه                                                            سوا ج   كار   ن   ادا                         

مقا سه   سوا ج   ش ن   پژن م   ،ا   قیقیقاج   ميا،ه   ،ه    نر ن   میرد   شا                                                                                  
شره   شا     در   پژن م   ك.م    )                                         ای   درشوه   در   شدشمه   ششاره                                      پژن م     

(   در   پژن ي    ،ه   ،.را    میزشت   شییر   شتودرج   رنشس    در                                                                       2929
كاركنات   نفیفه   ر.ماسر     شسوظام    قن.شت   ،زر    پ.دشتوه    سوا ج                                                                            

دربر   ،یده                       21–    29پژن م   سيات   دشده   كه   میزشت   شییر   شتودرج                                                      
شا      م نین   شرج   سياسگات   شتودرج   رنشس    در   كاركنات   نفیفه                                                                           

دشر   ،یده   شا    ن   شرج   سياسگات   شتود    در                                                             دشر   متن                 عادی   ن   درهه               
دشر   ،یده   شا                               كاركنات   نفیفه   عادی   ،یيو.   شا   كاركنات   نفیفه   درهه                                                            

 م نین   شرج   شتودرج   كاركنات   نفیفه   شاسظ.    گات   ترمو    سیز                                                                          
دشر   ،یده   شا     شما   شاسظ.   ن تی    قی ل   قفانج                                                                  دشرشی   قفانج   متن                     

     پژن م   علیيی.ی   ن    مرارشت                                        9دا    سیامره                     دشری   ،ه               متن     
داسه                سف.   شا   سی.ن ای   پنج                              191بیرج   پیما م   ااما ي    ،.   رنی                                              ،ه  

 ای   شع ا    ن   رنشت   )                                شره   سيات   دشد   كه   شییر   ،یماری                                           اپاه   شسماغ            
(   در   قیقیق                      2922      ااا     ن    مرارشت   )                             2دربر(   ،یده   شا                                 1241

،ا ر    شنااا     شتودرج   رنشس    شا     در   ،ین   تل اسات   ،ا   شسوصا                                                                                 
انری                سف.   شا   تل اسات   اپاه   شسماغ   د.ر     ،.شی   هم                                                             96ق ادر    قترشد                    

شاوفاده   د.د ر    سوا ج   اابل   شا   قیقی                                                         SC 90ش دعاج   شا   اامیت                         
دشد    شاتد   كل    شرج   عد ا   ،یماری   در   ،ین   د.نه   میرد،.را                                                                             سيات    

دربر   شا   شر.شد                             246 یركل    ارند                         ،یيو.   شا   هامته   عادی   شا    ن   ،ه                                        
دشرشی   عد ا   شتودرج   رنشس     سونر    شییر   عد م    شا   شتودرج                                                                         

پارشسی یر    شرا اج   هسماس     ش ل.ش    ن   پ.تاشگ.ی   ،یم   شا   اا .                                                                             
(   پژن ي    ،ا ر                         2992     رشه   سماج   ن    مرارشت   )                                 9شتودرج   شا                     

 ای   امین     ر    شا                                  ،.را    شییر   شتودرج   رنشس    در   كاركنات    گات                                                   
سف.               996سی.ن ای   سظام    در   ال    شاوات   قن.شت   شسماغ   دشده   شا                                                                      

شی   شا   شم   م.كز                               ،.دشری   تیشه                   اامیدس    ش ن   پژن م   ،ا   رنو   سمیسه                                        
شا          یر   ق ادر    شسوصا    شرسر   ن   ،اشاوفاده                                                  سظام    مسوق.   در   قن.شت   ،ه                               

 ای   همتی    شناتو    میق    ااتوه   ن   پ.اينامه                                                              پ.اينامه   ن ژد                 
(SC -90-R)                                                 ا   سيات   دشد   شا                                میرد،.را     .شر   د.رونر    سوا ج:    اروه 

،ه   شتود    رنشس                          (   دربر   ميری                 9646سف.    )              915اامیدس                    996
قيصید   دشده   شرسر    شررار   پارشسی یر   ن   شتود    هسماس    ك.دت                                                                          

ق. ن   شتودرج   رنشس    در   ،ین                                            دربر   شا                   2641ن             2646ق.قی،   ،ا                 ،ه  
 ای   میردپژن م   ،ید     م نین   سوا ج   ااك    شا   ات   ،یدسر   كه                                                                                 اامیدس        

اا                  12-92میزشت   شییر   شسیشر   عد ا   م.     در   كاركنات   د.نه   ان                                                                     
كاركنات   دشرشی   مرر    قی یل    لیساس    ن   ،ارق.    شرس.شت   هز                                                                             

 ای   رام    ن   عملیاق    ،یم   شا                                               كاركنات   موی ل    كاركنات   راوه                                 
     22 ای   د گ.   ،ید                              د.نه    

 ی    مواي   ر   رر               
ش ن   پژن م   ،ا   قیهه   ،ه   ما ی    می یر   قیقی    ن   شاسظ.    ر                                                                               
قیقیق    میرشس    ن   كار،.دی   ن   مقلت    شا    ن   شاسظ.   كنو.    مو ی. ا                                                                                     
قیقیق     ی.   ااما م   ن   قیبیف    شا     هامته   میردپژن م   كلیه                                                                          
ا.،ااشت   هر رشلیرند   ،ه   ر.ماسر     شسوظام    قن.شت   ،زر    در    ی                                                                               

دی.ی                ،اشر    رنو   سمیسه                         م         2991شل    پا ات   من.ماه                                2999 ای               اا    
 اروه   ،ه                      شمار   ،یده   ن   كلیه   ا.،ااشت   شتو ا                                                 در   پژن م   قماغ                 

شناتو                   ر.ماسر     شسوظام    قن.شت   ،زر    میرد   شرا ا،    رنشت                                                         
 شسر                  .شرد.روه         

شی              دی.ی   در   ش ن   پژن م   پ.اينامه   شص یو     نر   هن ه                                                              ش،زشر   شسرشاه              
،اشر    ش ن   اامیت   ،.شی                                      ایقا   شغ   شغ   پ    شی   دن   ر.غ   كیقاه   م                                                       مینه    

كه    اقانی   ن                           منوي.   شر    اااسردات   ات                                 2919سصسوین   ،ار   در   اا                              
مک   كلین    ،یدسر   شمیرنشر   ،یدسر   كه   شا    .     ش ن   اامیت   ،ویشسنر   ميرل                                                                                          

      2222 ا   شا   مممیر                           شرا ا،    رنشس    رنشت   شنااات   رش   ال   كننر    ات                                                      
سظ.   ،ا    مر گ.                        پ.ام   كه   ،ه                    512شره   ،ید                     انری          پ.اي    كه   هم                 

 ا   رش   ،.   رنی                               ا   ش ن   پ.ام                     ر.    دششونر   رش   شسوصا    ك.دسر    ات                                        
 ای   مصول    ،یمارشت   ن   شر.شد   عادی   شه.ش   ن   مقا سه   ك.دسر   ن   سنا واا                                                                                              د.نه    

ارش    دشرد   رایرسر   كه   در   ات                                               659،ه   پ.اينامه   اا .   كه                               
 ای   ،الین    شامل   شتود     یپی   كنرر ا    شرس.دد      یسو.ی                                                                              مقیاس     

اا ری   پاقیک    پارشسی ا    نایشس    شاریزن   ر.سیا   ن   ماسیا    مقیاس   عملر.د                                                                                        
دی.ی    .شر                       شهوماع    ن   اساسگ    ن   م.دشسگ    میرد   شرا ا،    ن   شسرشاه                                                                

شتیج   ن   ،.ش ن    ،ا   در   سظ.   د.رون   ر. ن                                                              2969دی.د    در   اا                             م   
 ای               دلیل   شتود                   ش .شس    ر.غ   كیقاه   ات   رش   قرن ن   سمیدسر   كه   ،ه                                                         
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 ك.م    د  ا     ن   هر رر.د
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شی   اساسگ     م.دشسگ    ن   عملر.د   شهوماع                                                          ر. نگ    ن   هنس    مقا سه                          
در   پ.اينامه   ر.غ   كیقاه   ار    د.د ر    ر.غ   كیقاه   ات   دشرشی   اه                                                                                

ارش    شا     در                            92مقیاس   رنش     ن    ي    مقیاس   ،الین    ن   دشرشی                                                          
 ا   در   ش .شت   شا  هن    قيصید                                             اا    اا .   شا   پ.كار،.دق. ن   اامیت                                      

شاوفاده              tشتودرج   رنشس    در   ش ن   اامیت   شا   سقله   ،.و   ،.   شااس   سم.ه                                                                      
شید   ن    ناس ه   اامیدس    دشرشی   سم.ه   ،ارق.   شا   سقله   ،.و   ،اشر                                                                                      م   

 ق.   شا   ات   االا   شا                                  شید    ن   پا ین                      قيصید   شتود    دشده   م                          
 رنش     ن   پا ا     پ.اينامه                                   

د ر   كه   شا                         شره   در   میرد   شعو ار   اامیت   سيات   م                                                    ای   شسماغ                 پژن م     
رنش     ن   پا ا     ،ار     ،.تیردشر   شا     در   ش .شت   شن.شم    نمیقا،    )                                                                                

(   در   پژن ي     . ،   پا ا     الفا   ك.نس ا    اامیت   ،.شی   اسات   شا                                                                                 2991
دا    انردسر    در                         دربر   ،ه               25قا              61دربر   ن   ،.شی   م.دشت   شا                                        92قا              96

دربر   ،.شی   اامیت                               52(    . ،              2922پژن م   كامراری   ن   سیرصی   )                               
 شید             ی    ن    . ،   ،ار     میسی    م                                           دا    امر   كه    ا،ل                      ،ه  

 نقیلیل   دشد ا                    رنو   قمز ه           
 ای   امار   قیبیف    هرشن                                        نقیلیل   دشد ا   ،ا   شاوفاده   شا   رنو                                              قمز ه     

 شره   شا                  ر.شنشس    ن   امار   شاون ا      اامیت   ساپارشمو. ک   سس     شسماغ                                                                   

 

 يرحد   ::ارام  ::ارام  يریه

 61422 6912 ا.،ااشت   عادی

 16491 1691 دشر   ا.،ااشت   درهه

 222 9296 هم 

 يرحد تعداي گويه  

 91422 1921 االا ا.،ااشت   عادی

 2422 119 ،یمار

 96412 1912 االا دشر   ا.،ااشت   درهه

 1491 121 ،یمار

 99462 9191 االا هم 

 5419 512 ،یمار

 يرحد تعداي رضعی    مداهله گويه

  

 ا.،ااشت   عادی

 15411 221 متا    دش ا   شا   ترم 

 29462 62 متا    می     شا   ترم 

 29462 62 متا    شا   راغ

 15499 292 قمی ز   دشرن

  222 119 هم    كل

  

 دشر   ا.،ااشت   درهه

 5429 29 متا    دش ا   شا   ترم 

 22419 11 متا    می     شا   ترم 

 12462 29 متا    شا   راغ

 12421 22 قمی ز   دشرن

 222 121 هم    كل

 ی    ي :یه

شناتو    قیا     ر.شنشس    ا.،ااشت   ،.اس،   شییر   شتودرج   رنشت   :2یدر     قیا     ر.شنشس    كاركنات   نفیفه   شاسظ.   درهه   :1یدر       

(   دربر   شا                   2422د ر   )             سيات   م                1دا    امره   شا   هرن                              سوا ج   ،ه          
دشر   دشرشی   شتود                                (   دربر   شا   ا.،ااشت   درهه                              1491ا.،ااشت   عادی   ن   )                      

(   دربر              5419،اشنر    ن   در   مممیعه   شییر   شتودرج   )                                                  شناتو    م                  رنشت    
 در   كل   ا.،ااشت   ،یده   شا                                 

 پزشرات   ساها   قیا     ر.شنشس    شاسظ.   قتیین   ن تی    ا.،ااشت   ،یمار   قیا    رنشت    3یدر 
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  .،الگ.ی   شتودرج   رنشس    در   ا.،ااشت   هر رشلیرند   ،ه   راق،   

  192-192بفیاج      -1شماره      -6دنره      -سامه ن ژه

د ر   در   مقیاس   )   شرس.دد     اا ری                                                   سيات   م                1سوا ج   اابل   شا   هرن                               
       امره   ن   ش نره   ،یيو.   شا                                         دا          ،ه          ،ه   پاقیک    پارشسی یر    ماسیا(   ،اقیهه                                     

 ای    یپیكنرر ا                              دشر   شا     شما   در   مقیاس                                   الفا   شا     قفانج    متن                            
 دشر   سیس                    یسو.ی    شاریزنر.ت   ن   نایشس   قفانج    متن                                                

 گی:ی                ر   مییجه               
د.دد                ميا ره   م                  1امره   شا   هرن    شماره                                    دا          ،ه   قیهه   ،ه   سوا ج   ،ه                           

ترم    ن   در                    ر ا   ش نره   ا.،ااشت   در   دن   م.اله   در   ،رن   شعزشغ   ،ه                                                                عل    
شناتو     .شر                          ای   شسوظام    دن   ،ار   میرد   شرا ا،    رنشت                                                      امیاشگاه        

(   دربر   شا   ش ن   شر.شد   در   ش ن   دن   م.اله   قيصید                                                                 5419دی.سر   شما   )                     م   
،اشنر    سوا ج   ش ن   هرن                                        شناتو    م                  سيره   ن   دشرشی   شتودرج   رنشت                                 دشده    

قیشسر   ساش    شا                             ،یث   شا     سصس    ش ن   مس له   م                                           شا    نر   هن     ا،ل                     
پزشر     مه                       عیشمل   موترد   ،اشر    ،.   شااس   د رداه   رنشسيناا    ن   رنشت                                                                 

،اشنر   شل وه                         ن،یم   دشرشی   شاوترشد   ش،ود   ،ه   شتودرج   رنشس    م                                                               شر.شد   كا          
شناتو    در   ،ت     شا   شر.شد   ،یيو.                                                   شاوترشد   ش،ود   ،ه   شتودرج   رنشت                                   

شیسر                  شا     شما    مگ    ش ن   شر.شد   سیز   ،ه   شتودرج   رنشس    م ود   سم                                                                         
شناتو    م ود   شیسر    ا   سه    ،سوگ                                                    ش نره   ش ن   شر.شد   ،ه   شتودرج   رنشت                                        

اش               ا   میشهه   ،ا   عیشمل   شاو.س                                     ق. ن   ات               ،ه   عیشمل   مصولف    دشرد   كه   منا                                     
شسرشا   شا      ناس ه   ش ن   شر.شد   در   مت.     ک    ا   ،یيو.   شا                                                                                   ا   عیشمل   رشه                

اش    .شر   ،گی.سر   سياسگات   شتودرج   رنشس    رش   شا   تید                                                                          ک   عامل   شاو.س                 
د نر    ن   ،ا   قیهه   ،ه   ش نره   ش ن   ا.،ااشت   در   ،رن   شعزشغ   در   ایاه                                                                                             ،.نا   م          

نفیفه   ن   ش،ورشی   نرند   ،ه   امیاشگاه   شسوظام     نیا   شاو.س   ترم                                                                                      سظاغ    

شناتو    كمو.ی   رش                               شسر   ،نا،.ش ن   عد ا   شتودرج   رنشت                                           رش   قم.،ه   سر.ده                  
 ا   ن                  دلیل   ممرن   شا    در   اامیت                                مین     د نر   ،ه               شا   تید   ،.نا   م                     

 ا    عد ا   شتودرج   رش   ،.نا   سر نر   ن   قيصید   دشده   سيید   شما                                                                                   شرا ا،        
 ای               شا   مرق    ترم    در   م.شكز   امیاو   ن   قیمل   ريار ا   ن   شاو.س                                                                      پ   

دنرشت   امیاش    ن   دنری   شا   تاسیشده   ن   میل   اسرد    ن   نشرد   شرت                                                                                 
 ا   عید                    شناتو    ات                 اش    ميردج   رنشت                         مزماس     نر ن   عامل   شاو.س                              

 ای   ،تری   عد ا                              ا   در   شرا ا،                        د.دد    ،نا،.ش ن   ات                           پیرشك.ده   ن   اشرار   م                          
هن     ر    شا   در ل   قفانج                                         د نر   شاش ن                  شناتو    رش   شا   تید   ،.نا   م                                         رنشت    

قيصید   در   ش ن   م.اله   شا   شرا ا،    ،ا   دن   م.اله     ل    ساش    شا   ش ن                                                                                        
قیشسر   ،اشر    شا    .ر    د گ.   ممرن   شا    در   دن   م.اله     ل                                                                                   مس له   م           

 ا     شاوفاده   د.د ره   كه                                        هن     .،الگ.ی   ا.،ااشت   شا   ش،زشر ا   ن   اامیت                                                   
شسر    ش ن   می یر   سیز   سیاا                                           شا   شعو ار   ن   رنش      ا،ل     یل    ،.تیردشر   س یده                                                         

،ه   شبد    ن   ،ااسگ.ی   دشرد    ن    ناس ه   قفانق    نهید   دشرد   راغ   شا    در                                                                                          
ااای   شید    شا   ای     ممرن   شا    ،ین   د رداه                                                               ش ن   ت ی     رسات                  

كارشنااات   در   ش ن   دن   م.اله    ،ا   م.اله    .،الگ.ی   در   ر.ماسر                                                                                  
شسوظام    قن.شت   ،زر    قفانج   نهید   دششوه   ،اشر   ن   شاسظ.   ش می     شرج                                                                                     
سياسگات   شتودرج   رنشس    شتود    ،اشر    مفنیغ   شتودرج   رنشس                                                                        
 م یت   ،سیاری   شا   اا .   مفا یا   پزشر    ن   علم    را ر    ک   قت.                                                                                  
عملیاق    منسما   شا    كه   ،ویشسر   در،.دی.سره    مه   میشرد   ،اشر                                                                             

شی   شا   شسوزشر                             ای   پزشر    سیز   ،ا   درهه                                    یر   كه    مه   شتود                              مات    
شناتو    مفنیم                             ای   رنشت                شیسر    ادم    رنشس    ن   ،یماری                                       قت.     م           

 

 دشری   قفانج   ،ین   شییر   شتودرج   در   كاركنات   نفیفه   ،.اس،   درهه   منظیر   متن    اامیت   سس     ،ه   :4یدر    

 مقدار     :ام  آم ره   آومون يرحد   ویوا   اهی:  عنوان ی ی   تیصی     مقی س

 2495 2452 2422 ا.،ااشت   عادی  یپی   كنرر ا

 2492 دشر   ا.،ااشت   درهه

 2495 1419 6492 ا.،ااشت   عادی شرس.دد 

 9415 دشر   ا.،ااشت   درهه

 2495 2491 2429 ا.،ااشت   عادی  یسو.ی

 2499 دشر   ا.،ااشت   درهه

 2495 1469 1419 ا.،ااشت   عادی اا ریپاقیک

 2491 دشر   ا.،ااشت   درهه

 2495 1422 1452 ا.،ااشت   عادی پارشسی یر

 2412 دشر   ا.،ااشت   درهه

 2495 2451 1429 ا.،ااشت   عادی نایشس

 2461 دشر   ا.،ااشت   درهه

 2495 2499 2461 ا.،ااشت   عادی شاریزنر.س 

 2411 دشر   ا.،ااشت   درهه

 2495 1461 1422 ا.،ااشت   عادی ماسیا

 2496 دشر   ا.،ااشت   درهه
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شی   ،ا    ک                        ق.   شا     ،نا،.ش ن   ممرن   شا    م.شهته                                                ق.   ن   كیف                    شسوزشع        
درهه   شا   سياسگات   شتود    رنشس    قیا     ک   كارشناس   قيصید                                                                       

عنیشت   ر.دی   االا                               شتود    رنشس    ،گی.د    شما   قیا    كارشناا    دنغ   ،ه                                                         
رار    در                     قيصید   دشده   شید    ش ن   می یر    ی.میومل   ،ه   سظ.   سم                                                              

پزشر     قيصید   االا    ا   سااالا                                               ایاه   رنشسيناا    ،الین    ن   رنشت                                    
،یدت    ک   م.شهته   قا   ارندی   ،سوگ    ،ه    رر    دشرد   كه   م.شهته                                                                              

م ا     ناس ه                         عنیشت           دی.د   ،ه               نشاله   ات    ر    میرد   شرا ا،     .شر   م                                                    ،ه  
،ه         شی   هن    ق ری   ش ل    میرد   شرا ا،     .شر   دی.د   ،سوه                                                                  م.شهته      

شناتو    ر.د                        اساای    ش ل      یت     ا    ی.  یت    ،یدت   ن تی    رنشت                                                           
شی   شا                   د.دد    ،نا،.ش ن   ممرن   شا     ک   م.شه    ،ا   درهه                                                            سیز   موفانج   م                  

عنیشت   ر.دی   را ر   بدای                                        ادم    رنشت   هن    ميا ل   اساس   ،ه                                     
ق.   ر.دی                     د.دد    شما   ،.شی   ميا ل   كمو.   اساس                                         شناتو    مت.ر                     رنشت    

شناتو    ،اشر    د. ه   اواد   كل   سی.ن ای   مسل                                                               دشرشی   بدای    رنشت                    
      2 ا     ،ه   شاوناد   ق  .ه                                      شناتو    ا.،ااشت   مد                             در   ایاه   متا نه   رنشت                         

نا .شت   میرته                           اسیت   ترم    نفیفه   عمیم    )   م ی     ی                                                      99ماده          
(   رش   قتیین   ك.ده   شا     شما   قيصید   نهید   ش ن   مد    ن                                                                       2999421412

كننره   شا                     عنره   كارشناس   متا نه                        درهه   شرج   ن   ش می    ات   ،.                                
،نا،.ش ن   در    نین   ش.ش ل    علی. ا   نهید   مد    ن   متیار   ميصد   سیز                                                                                    

دلیل   قیبیه                    مین     ،اا ا   سظ.   كارشناس   شرهیی    ن   شنلی     دشرد    ،ه                                                        
رن ه   در   ،ین                       ای   امیاش     ک   نارج                              د.دد   ،ا   شه.شی   كارداه                                م   

كارشنااات   در   ال    ساها   ن   در   ال    اواد   كل   سی.ن ای   مسل    ش ماد                                                                                     
ا،ات   ميو.    ن                             ا   هلیدی.ی   د.دد    ن    ک                                   د.دد    قا   شا   ،.نا   سا ما نگ                                   

 رنا   در   ،ین   كارشنااات   ش ماد   د.دد                                                        ا،ل    
 ای   دش ا   ن                          ن   ،یث   شعلای   متاری                               9در   ت ی    سوا ج   هرن    شماره                                      

،ه   ش نره   قترشد                         قیهه     ،یث   شا     سصس     ،ا                             می     سیز    نر   می یر    ا،ل                               
دربر(   در    .   دن   د.نه   ا.،ااشت                                                 65شره   )             ا ادی   شا   ا.،ااشت   مت.ر                             

دشر   قیا    شیرشی   پزشر    متا    شا   ترم     ا   ترماج                                                                      عادی   ن   درهه               
قا یر    .شرد.روه                        شنااات   میرد              شسر    ،نا،.ش ن   قيصید   رنشت                               رام    د.د ره             

قیشت   دف    كه    .،الگ.ی   ا.،ااشت   شا   كیفی    راغ                                                                   شا     ،نا،.ش ن   م                     
،.تیردشر   ،یده   شا    ن   ش ن   می یر   ش می    ن   كیفی    كار   بیرج                                                                              

(       15411د ر   )             د ر    دنغ    سوا ج   هرن    سيات   م                                             د.روه   رش   سيات   م                       
كه   ش ن                    شسر   دراال                   دربر   شا   ا.،ااشت   عادی   متا    دش ا   شا   ترم    شره                                                          

دشر               (   شا     ،نا،.ش ن   ا.،ااشت   درهه                                    5429دشر)          عرد   در   ا.،ااشت   درهه                         
دلیل   شمرات   شاوفاده   شا   مرر    قی یل    ن   میرند   سيرت   شسوصا                                                                                    ،ه  

در ل   د گ.   قما ل   كمو.ی   ،.شی   متا    شا   ترم    دشرسر    شما                                                                           ش ل    ا   ،ه             
دشر   ،یيو.شا                             رام    دربر   ا.،ااشت   درهه                             در   ،یث   متاری    شا   ترماج                              

ق.   در   شرق ا    ،ا   سوا ج                                         (   شا    ن   سروه   منا                        29462(   در   مقا،ل   )                  12462ن   )     
 ای   می     شا     قم.،ه   كاری   میققین                                                     ش ن   هرن    ،یث   متاری                          

شیسر   در                     د ر    قترشد   ا ادی   شا   ا.،ااشس    كه   متا    می     م                                                                   سيات   م          

شیسر                  ت ی    ر ی   بادره   شعو.ش    دشرسر   ن   تیش ات   ش،لا    ر ی   م                                                                    
د.دد    ،ه   شعوقاد   میققین   شاوما    كم                                                        ،ه   تل    ترمو    م                        .شكه   منم.            

نر ل                 ا   در   ش ن   دنره   ال                               شناتو    ات                 نهید   دشرد   كه   ميردج   رنشت                               
رار   ر.د                     سظ.   م          د.دد    ،ص ی    در   ،یث   شتودرج   شص ی    ،تیر   ،ه                                                     

د.دد   ن   شا    .ته   درمات                                              ک   دنره   شم   ما ه   كه   متا    می     م                                                   
شناتو    نی   م.قف    د.دد                                        شید   ميردج   رنشت                        در   ساها   سیز   تار    م                            

 ای               دیسه   شا   ا.،ااشت   در   ،اادي    ،ه   ترم    ن   ش ماد   اااداری                                                                         ش ن   
شیسر   ن                    هر ر   ن   شسل ا    ممرد   ،ا   میی    ترمو    د ار   ميرل   م                                                                

 ا    م نین                       شا    قير ر   د.دد    ات                          ا   ممرن               شناتو    ات                 ميردج   رنشت            
نشاله   تل    ترمو (   د ار                                       عل     یرس    شرت   دنره   ترم    )،ه                                      ،ه  

 ا              دنره   ات               شیسر     .شكه   ن و    ا.،ااشت    ا                                         ميردج   ،یيو.ی   سیز   م                          
،ا س    شم   ماه   ،یيو.                                     ا   م              شیسر   نل    ات                     شا   ترم    ق.تید   م                       

د.دد    در                       ا   قير ر   م                      ترم    سما نر   در   ش ن   دنره   ميردج   ات                                            
شید   قیقیقاج                          ای   می     قیبیه   م                              ت ی    مفیر   ،یدت   متاری                            

 ا              دیسه   شا   متاری                         میرشس    شسماغ   پر .د    قا   ميردج   ن   سییه   شعما    ش ن                                                             
 ميصد   د.دد                   

شید   ،ین   شییر   شتودرج                                     ميا ره   م                  1،ه   سوا ج   هرن    شماره                                ،اقیهه      
 ای   )شرس.دد     اا ریپاقیک                                          دشر   در   مقیاس                      در   ا.،ااشت   عادی   ن   درهه                              
امره   ن                    دا          دشری   ،ه               قفانج   متن                   MMPIپارشسی یر    ماسیا   در   اامیت                                     

ا.،ااشت   عادی   دشرشی   شییر   ،یيو.ی   شا   شتودرج    سونر    ش ن   سوا ج                                                                                 
(   شا    كه   در   ات   ا.،ااشت                                      2929 مسی   ،ا   سوا ج   قیقیقاج   ك.م    )                                      

شسر     م نین   ،ا   سوا ج                                      عادی   دشرشی   شییر   ،یيو.ی   شا   شتودرج   ،یده                                                 
(    مسی   شا    كه   در   ات   شییر                                          2992قیقی    رشه   سماج   ن    مرارشت   )                                    

شتودرج   در   كاركنات   سظام    شاسظ.   درهه   موفانج   ،یده   شا     شل وه                                                                                 
متن    قفانج   قی یل    سیز    س     .شكه                                                قفانج   در   درهه   در   ا.،ااشت   ،ه                                     

در   سی.نی   شسوظام    ا.،ااشت   دشرشی   قی یدج   دشسيگا     میر    ،ه   شتر                                                                                  
د.دسر   ن   ا.،ااشت   دشرشی   مرر    قی یل    د پلا   ن                                                                   درهاج   سظام    م                   

د.دسر    ،نا،.ش ن   ش ن   قفانج   در                                                عنیشت   ا.،اا   عادی   قلق    م                                       ق.   ،ه             پا ین     
قیشسر   ساش    شا   قفانج   در   درهه   ،اشر    ش ن   مس له   شا                                                                            شییر   شتودرج   سم                    

،یث   شا     سصس    ش نره   شر.شدی   كه   دشرشی   ميرل                                                                   نر   هن     ا،ل                
،اشنر   كمو.    ادر   ،ه   شدشمه   قی یل   ،یده   ن   در   مقا                                                                              شع ا    ن   رنشت   م                      

كننر    ،نا،.ش ن   قی یدج    ا   درهه                                                 قی یل    پا ین   ق.    قی یل   م                                  
قیشسنر   عامل    ،.شی   شتودرج   رنشس    ،اشنر   ،لره   ميردج   شع ا                                                                                  سم    

ن   رنشت    سونر   كه   در   قی یدج   قیای.   دشرسر   ن   ماست    ،.شی   شدشمه                                                                                    
قی یل    سونر   ،نا،.ش ن   شییر   شتودرج   در   شر.شد   را ر   قی یدج    ا                                                                                
،ا   قی یدج   پا ین   ،یيو.   شا     دنغ   ش نره   ا.،ااشت   دشرشی   مرر                                                                                

 ای          ترم    سیاا   ،یيو.ی   در   امینه                                  قی یل    دشسيگا     ،ه   مرر    پا ات                                     
ق ری   ميا ل   ن   پیي.ر    در   م.شال   اسرد    دشرسر   شما   شر.شد   را ر                                                                                 

شیسر   ن   سیاا                           قی یدج   ن   قی یدج   پا ین   شك .شش   هر    ميا ل   ااشد   م                                                               
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  .،الگ.ی   شتودرج   رنشس    در   ا.،ااشت   هر رشلیرند   ،ه   راق،   

  192-192بفیاج      -1شماره      -6دنره      -سامه ن ژه

ك.ده                ترم    دشرسر    ،نا،.ش ن   شر.شد   قی یل                                         كمو.ی   ،ه   مرر    پا ات                         
ممرن   شا    عد ا   تید   رش   كمو.   ،.نا   د نر   شما   در   ا.،ااشت   عادی                                                                                   
،.عر    ممرن   شا    در   ،.نا   عد ا   ش .ش    سما نر    شما   در   شتودرج                                                                                 

دشری                ) یپیكنرر ا     یسو.ی    شاریزنر.سیا   ن   نایشس(   قفانج   متن                                                                 
د ر               امره   سيات   م                       دا          ،نری   سوا ج   ،ه                       شا     هم            دا    سیامره             ،ه  

شناتو    ا.،ااشت   در   ،رن   شعزشغ                                               ر ا   شسماغ   دن   م.اله   شرا ا،    رنشت                                          عل    
(   شا   ا.،ااشت   دشرشی                              5419ترم    ن   در   م.شكز   امیاش    ساها   )                                          ،ه  

شناتو    ،یده   ن   در   ش ن   دن   م.اله   قيصید   دشده                                                                    شتودرج   رنشت             
قیشسر   ساش    شا   عیشمل   مصولف    ،اشر   كه                                                          شسر    كه   ش ن   مس له   م                                   سيره    

،ت     شا   ش ن   عیشمل   قی ی    دشده   شر    شما   درسنا     سوا ج   ش ن   مقاله                                                                                        
د ر   كه    قی تاج   میرد   شسوظار   در   ش ن   دن   م.اله                                                                      ش ن   ادا     رش   ،ه   ما   م                                

شا   شرا ا،    )،رن   شعزشغ   ن   امیاشگاه(   در   ت ی     .،الگ.ی   ا.،ااشت                                                                                  
،ه   سویمه   سصیش ر   شر   ن   ش ره                                          دشرشی   ميردج   شع ا    ن   رنشت   منم.                                       

متانس    ،نرشد   ر.ماسر     شسوظام    قن.شت   ،زر    در   ت ی                                                                     
 ای   میل   ترم    ،سیار                                     .،الگ.ی   ا.،ااشت   در   ،رن   نرند   ،ه   شاوات                                                 

 ای               مرا.   ن   دشرشی   سوا ج   م      ،یده   شا    ن   شا    .ر    در   ،یث   متاری                                                                                 
دیسه                رار   قیای.درشری   ن   سییه   شعما    ش ن                                               م    سظ.    می     سیز   ،ه               

 دراو    ميصد   سگ.د ره   شا                                      ا   ،ه             متاری       
 ای   قیقی    اا .   شمرات   قمار    ن   ای    دی.ی   كاركنات                                                                         میرند         

 ای               شناا    شاهمله   میرند                            ای   رنشت                نفیفه   در   قرمیل   اامیت                          
 ای                اا    در   ش ن   ت ی    قمنیرشج   امیاو                                              دیسه   شا    .،الگ.ی                          ش ن   

راغ     ل   شا   قرمیل   پ.اينامه   بیرج   د.ر      م نین   شا                                                                    
امر    در                عمل     ای   ر.شررن   سیز   شاوفاده   ،ه                                        ای   ،الین    ن   اامیت                              م اا ه      

 ا     ل   شرش ه                            ،ه   سوا ج   قیقی    پیينناد                             قیهه      ا   سیز   ،ا                   ،یث   پیينناد             
قیهه   شتودرج   رنشس    در   همتی                                               ،ه   شییر    ا،ل                 قیهه     د.دد    شل :   ،ا                       م   

میرد   شرا ا،     .شرد.روه    در   ت ی     .،الگ.ی   د ی    ا.،ااشت   در   ،رن                                                                                    
عمل           ای   شسوظام    د     ،یيو.ی   ،ه                                       شعزشغ   ،ه   ترم    ن   در   امیاشگاه                                     

سویمه   هلیدی.ی                            ای   ،               ا ر   قا   شا   ميردج   ،تری   ن   ب.     ز نه                                              
شناتو    ا.،ااشت   شا                                 د.دد   در   متا نه   رنشت                               د.دد     :   قیبیه   م                        

ش،زشر ای   شاوفاده   د.دد   كه   دشرشی   شعو ار   ن   رنش     ،سیار   تی،    ،اشنر   قا                                                                                             
 ا   )كه   می یع    شا     در    .،الگ.ی                                                    دی.ی   ن   قمار    ات                      شا   ای         

عمل   ا ر     :                      ت ی    در   ا.،ااشت   ن   ميمیرت   شا (   هلیدی.ی   ،ه                                                       ،ه  

د.دد    ز ن    ا.شس    ترماج   امیاش    هن    ش ماد   نارج                                                                      قیبیه   م           
رن ه   در   متا ناج   كاركنات   نفیفه   در   ال    ساها   ن   سی.ن ای   مسل    شه.ش                                                                                         

د.دد   در                      ا   هلیدی.ی   د.دد    د:   پیينناد   م                                               د.دد   قا   شا   ،.نا   سا ما نگ                                  
 ای   می     قیقیقاج   میرشس    بیرج                                                ت ی    ش،تاد   مصول    متاری                              

دراو                   ا   ،ه             دیسه   متاری                    دی.د   قا   قیای.درشری   ن   سییه   شعما    ش ن                                               
،ه   سوا ج   م      ش ره   متانس                                         قیهه     د.دد   ،ا               ميصد   د.دد    ه:   پیينناد   م                                 

،نرشد        ش    قن.شت   ،زر    ) تن     .،الگ.ی   ا.،ااشت   در   ،رن   نرند   ،ه                                                                                        
  ا   سیز   میردشاوفاده   دی.د                                      ا(   ش ن   ش ره   در   اا .   شاوات                                          م.شكز   شاوات             
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