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تلٌدهزتثرِ عراسی    پدژردُ  َر پظ اس یذؽت چٌرد  ّرِ اس  ْر    اژزاى  ّوگام تا عاژز ًقاط  ًیا  ر 

 ر حابی رٍ تِ یغتزػ اعرت    هاًٌد تْزاى یخدژد  ر ؽْزّای تشری ّایتا ؽیَُ احداث اژي تٌاّا

اِ ؽٌاخت  رعتی اس اتؼا  ٍ تثؼات اژي اهز ٍخَ  ًدار  ٍ هغائ  هتؼد ی را اس خولِ اترالف سژرا    

تَخِ تِ اژي حقیقت اس ژک عَ ٍ اخزای اخیز قاًَى ّدفوٌردی   هٌاتغ اًزصی تِ ّوزاُ  اؽتِ اعت.

ّای یًَایَى ٍ ًیاس تِ ّا ٍ تزرعیّای عَخت  ر اؾَر اس عَژی  ژگز  ضزٍرت اًدام تحقیقژاراًِ

عراس .  دددرِ افرلی رعرابِ     ّای اخزاژی  ر اژي سهیٌِ را تیؼ اس پیؼ  هغزح هیتٌظین چارچَب

ّای عزاحی هؼواری تٌاّرای تلٌدهزتثرِ ا اری ترا هقرزف     رچَبحاضز  تا هحَرژت  عتیاتی تِ چا

ِ  تْیٌِ اًزصی  ر اژزاى ٍ االى -ؽْز تْزاى  ؽك  یزفت.  ر اژي هیاى  تا تَخِ تِ یغرتز یی حیغر

ّای اابثردی ًظیرز ٌّدعرِ    ّای هزتثظ تا هَضَع  تغَر خاؿ  چگًَگی تاایزیذاری فزم ٍ ٍژضیی

ّرا ترز هدورَع هقرزف اًرزصی عرازًِ ارسژراتی یز ژرد          رُییزی خداتاسؽَّا ٍ خْت پالى  ٍژضیی

ّای هذاَر تا هؼیرار هیرشاى تراایز ترز هقرزف اًرزصی       تٌدی هؤبفِّوچٌیي علغلِ هزاتة ٍ اٍبَژت

ّای ابگَی اابثردی تْیٌرِ تٌاّرای تلٌرد ا اری  ر تغرتز هغابؼراتی       هؼزفی ٍ  ر اًتْا ًیش هؾخقِ

 رعابِ  اعتخزاج ؽد. 

ّرا ٍ اتشارّرای   اّداف هَر  ًظز   ر ّز هزحلِ اس رًٍرد پیؾرثز  هغابؼرات  رٍػ    ر راعتای تحقق 

-عاسی راژاًِای  هقاژغِ تغثیقی  ًوًَِ هَر ی ٍ ؽثیِهختلو تحقیق  ّوچَى هغابؼات اتاتخاًِ

ّرای ثهرار   ّرا ًیرش  ترا اعرتفا ُ اس رٍػ    ای هقزف اًزصی  تِ اار یزفتِ ؽد. تدشژرِ ٍ تحلیر   ا ُ  

 ّرد   ّای پضٍّؼ حاضز  ًؾاى هری  ل هٌغقی اًدام یزفت. تحلی  ٍ تفغیز  ا ُتَفیفی ٍ اعتدز

ّای اابثدی تز هقزف اًزصی  ر ؽزاژظ اقلیوی ػالٍُ تز تفاٍت هیشاى تاایزیذاری ّز ژک اس ٍژضیی

تاؽد. تز هؾخـ  تاایز تزایثی هتغیزّای ثسهَى ًیش اس خوغ خثزی تاایز ثًْا تغَر هدشا  اوتز هی

ّرا ٍ  یًَِ ا ْرار  اؽرت ارِ تكرارییزی فرحیچ چرارچَب      تَاى اژيؼات اًدام ؽدُ هیهثٌای هغاب

ّای ثداسژي فزثژٌد عزاحی  تز خالف  ٌّیت راژح  ًِ تٌْا عزاح هؼورار  ابگَّای پیؾٌْا ی  ر یام

ّای ای ًاچیش  هقزف اًزصیتَاًد تا فزف ّشژٌِخدی هَاخِ ًخَاّد از   تلكِ هیهحدٍ ژتی را تا 

 ای ااّؼ  ّد.ذژز را  ر ژک تٌا  تِ هیشاى قات  هالحظِتددژدًاپ
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