
 

 

 
 

 تقدیم به:
 فرزندان دونلویم زهرا و زهره

 مقدمه

 

 ساند نمسمی م ئسلیت مدقی ر  بالسق اینان ر   یقسن مدقی م  یقسن م ائسلیت مادقی م هصال    
قمین ر   یقسن م یزا  اد می م مالن ا  وناکیدة ری،ن آماده ادات. ایان مالان ا       مسویی 

ا   ا باه   اقد.  یقسق،اذا  مای مالان ا  میاژه      یز  کنره ادی  بالسق م ئسلیت مدقی اینان  ا وییه
های    هی  خیص صیعت از ومسه بخش قفت م نیزی اختصیص قداره ادات. قاینزینی زمییاه    زمییه

از ومسه م ئسلیت مدقی صیعت قفت م نیز  ا بیید باه کماک هماین    وخصصی م ئسلیت مدقیی 
هی  کی بنر  مییدب  ا ییهت. وقاسب  ن اتنرة بالاس ی قایظن بان       بل  ساند وقسیل کنر م  اه

هی  بالس یی دیب تده ادت وی وقسیال بالاسق م ائسلیت مادقی      صیعت قفت م ویچیدنی  مش
اهمیات ویادا کیاد. هماین ویچیادنی       های  کای بنر ی   هی  قظن  م  مش متییدب بی این ظناهت

هی ر  ب تن خیص دیب تده ادت وای م ائسلیت مادقی قایظن بان آنی باه         مابط م هیی بسرن  مش
 وقسیل وخصصی قییز راتته بیتد.

های  نظای     های  هیای وانمژه    بدین وهتی ا ویا م یئل ویچیدة بالس ی بنآمده از هعیلیات 
هی  منوع م نمسمی ق،یتته تاده اداتی    کتیف هی  نمسمی م ئسلیت مدقیی که ر  قفتی به وقسیل

هی  نمسمی م ئسلیت مادقی   قظنهی  زییر  که ر  وقسیل کید. بسکه اخت ف ننهی از کی  بیز قمی
موسر را ری چییقچه به وقسیل وخصصی م ئسلیت مدقی ر  صایعت قفات قیاز  داسد کیادی دایب       

یی م رام   خساهاد تاد. بیایبناین    هی    ی هی م وعی ض یی وهیهت آ اء م  میه بل ندی  طعیت  اه
های    به وفیدین بالس ی همیهیگ بی مییقی م ئسلیت مدقی نمسمی م ر  نین بایل دایزنی  بای  میاه    

 هی  صیعت قفت قییز را ی . تده ر  م ئسلیت مدقی بسارث م زیین المسسی تییخته بین
باین   راقی  کاه اخات ف آ اء ر  ماس ر میایقی م  ساناد م ائسلیت مادقی نماسمی ر          می
قظنان هیسز وییین قییهته ادت. باه میاژه بای وصاسیب مالان ا  قامین ر   ایقسن م ایزا           صیبب

تاده ر  رکتانین بالاس یی بایز      اد می ودید بیبی ری،ن بنا  ندی  طعیت ر  وف ینهی  مطنح
تده ادت. بیزخساقی م وقسیل نمیق قسابط م  ساند م ئسلیت مدقی ر  صیعت قفت م نایزی  اه  

 هی  نمسی م کی بنر  ادت. این ویچیدنیبنمن  هت از 
وای بیتاد کاه مییای       تیید این اقتظی  از بالسق م ئسلیت مدقی ر  هن دی ت  بالاس ی باه  
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هی م وسویه مییقی م ئسلیت مدقی ر  ا  ایی م   قظن  می  می راتته بیتدی امی ر  ما ع ا ائة قظنیه
هم،نایی مییقی  ا قشین رهدی  صس   یقسقی مختسف م ئسلیت مدقی اینانی به طس   که اق  یی م

واسان   های قمای   کی   ب یی  ویچیده ادت. ر  صیعت قفت قیز بدمن تییخت این مییقی م وقسیل آن
بای   ا بال کانری زیانا بانا        م یئل وزئی م نیهی ویچیادة بالاس ی منباسط باه باسارث زیاین      

م اتالسی  مهصل م یئل بالس ی م ئسلیت مدقی ر  بخش صیعت قفت م نیزی  ساقین خیص م  بل
 مقع قشده ادت.

های  م ائسلیت      غ  ا زش کی بنر  م ئسلیت والصین ی هماة زمییاه   نسی« والصینقظنیة »
هاییی ا ائاه    هییی بالس ی بنا  وینان زیین بل نینر م بیید  اه مدقی ر  صیعت قفت  ا ر بن قمی

 هی  ا وینان کنر. وسان آن کنر که بی این مییی قمی

ریدنین خیصی که وقت واأرین  میکنرهای  مانویط      قنم   اوتمینی بمییت از زیین
بی بالسق نمسمی ادتی ر  صیعت قفت م نیز به بیزاقدیشی م وییاین قیایز را ر.  ژیا  م ائسلیت     

هی  قفتی از ایان ماسا ر ادات. بالاسق م ائسلیت مادقی کاه         هی  بز گ ر  ونمژه  مدقی کی نیه
وااأرین  میکنرهاای   نسقااه مااسا ر تاادیدا  وقاات  بخشاای از بالااسق خصسصاای ادااتی ر  ایاان  

وسییقة بالسق نمسمی  نا  ننهتاه ادات. ر  ایان ماسا ری تایهد وقاسل طییعات قاسابط           مداخسه
م ئسلیت مدقی ه تی . بیید  متن تسر وداخل این رم بخش از بالسق ر  زمییة م ئسلیت مادقی  

  یبل هه  ادت؟بی چه معیی هییی ر  صیعت قفت م نیزی 
های   انا رار  وخصایص      ظان ی ویی،ایه  مش  به ن مه بزی ادات ر  کیای  بقاث ق   

م اائسلیت ماادقی وییااین م قالااش  اانا رار ر  وخصاایص م اائسلیت ماادقی م کاای بنر آن ر       
نذا   قفتای بن دای تاسر. ر  ایان قستاتی  ر بای ة اقاساا تانمط            نا رارهی  بز گ دنمییه

 ائسلیت  المسسیی از ومسه تانمط مقدمرکییاده م  اهاع م     نا رار  متدامل ر  این صیعت بین
وذینش م ائسلیت م ویانان   »یی « دیز  مصسن»هی م  نا رارهی    مدقیی بقث تده ادت. تنط

های  باز گ قفتای      مکی  ر  ونمژه م کی ایی آن ر  امییت بخشیدن به ه ی  ک ب 1«خ ی  
 قیز بن دی تده ادت.

م ائسلیت مادقی باه معیای     »بیید وسوه راتت را اتدن غیننیربقهی که ر  ننمه نیایمین  
ا  از  ساند وقت نییمین مختساف قامین ادات م هماه ر  ایان       نینری مییی  ردته   نا  می« ان 

هایی ناین یای میایهع ادتیفیتاده از اماسال م و هیازا  متعساق باه           اقد که به بکا  آن  قکته مشتنک
ری،ن  بیید به میلک م تنر تسر. وقسیل ر یق الزامیوی که بن ایان مییای اداتسا قدی زمییاة النمایل      

                                                                                                                                  
1.  indemnity 
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کید. از این میظنی م ئسلیت مدقی به معیی  اخاص تایمل    دب این ردته از  ساند  ا هناه  میمیی
ریده بن ادی  لزمی وینان خ ی   قیتی از اینار زیاین   مسا ر  ادت که وینان خ ی   از زیین

تاسر. ماسا ر    تاده باه زیاین ری،ان  وسویاه مای       قی ما م قه بن ادی  لزمی ادتنرار اقتفیا وقصیل
م ئسلیت ر  صیعت قفت م نیز موسر را ر که وسویه  ساناد قایظن بان آن واز بای ایان        زییر  از

 وذین قی ت. رکتنین بالس ی امکین

هاای  قیتاای از ا اادامی  باایکمیتی م وااأرین آن باان بالااسق اتااخیص   م اائسة وسزیااع زیااین
های   یبال اقت ایفی از مسقاسنی       های م  ی اک    خصسصی م ققسة وسزیع م وخصیص این زیاین 

قظنهییی کاه ر  ایان    هی  خی وی ادت. اخت ف نذا   اق،یز م ئسلیت مدقی ر  دنمییهبن  بقث
نانرر.    قظانان بنمای    مسقسا موسر را ری به ابهیی مییییی مسوسر ر  آ اء قسی ایدنین م صایبب  

 یقسن م ئسلیت مدقی ر  قفای م ائسلیت    11یکی از این ابهیمی ی به رلیل وف ین قیر دت از میرة 
 ا دامی  بیکمیتی ودیدآمده ادت. مدقی قیتی از

نذا  خی وی ر  بنابن دسب میلکیات ر    ر  این  ادتیی  میکنر خیص بمییت از دنمییه
م م اائسلیت رملاات ر  خصااسص « 1381ناذا   خاای وی   ایقسن وشااسیق م بمییاات از داانمییه »

تی به هیی بی موسر اییکه دسب میلکیت بی ا دامی  بیکمیتی اق یی تده اد ونراخت غنامت به آن
هی  قفتی م وأدی ی   هی  رملتی ر  خصسص ونمژه بن دی بیشتن  قییز را ر. مسا ر  از ومسک

  م خطسط اقتالیل قفت م نیزی قیز بیید مس ر مدا ه م وقسیل  نا  نینر.
مقیطای م هزییاة     هی  هیی م ژئسلسژیکی م آری  زی ت  همة ویچیدنیصیعت قفت م نیز بی 
های م هعایبن  د ومیاد ایان بخاش باسره ادات. لازمی            ر وسوه رملتا تصیر  که را ری همیشه مس

هاای  نظاای ی هیاایم  ی مهیدداایی ماایلی م صاایعتی ر  ایاان ننصااهی ر  کیاای    کاای نین  داانمییه  بااه
هی  هنامانی این  سمنم وُنکشش  ا به ننصة ویچیدة بالس ی ویدیل کنره ادتی وی آق ی کاه     ی ک
بل مییدایی بانا  م ایئل      وساقید  اه م راقش دیتی بالس ی قمی راقین به وشتساقة میطق بالس ی  بالسق

هی  هییی مایلیی بیز نایقیی     بل  ا  از  اه  بالس ی این بخش ا ائه کیید. بییبناینی ادتفیره از م مسنه
  دد.    قنم   به قظن می 1تدهی  مقیطی وسصیف   نا رار ی بالس ی م زی ت

سری ابعایر مختسفای از بالاسق و ای  ی     بالسق قفت م نیز قیز بی مواسر میهیات میاژة خا    
داطح بایب     2نیانر.   المسل  ا ر بن می  المسل م و ی   بین  خصسصیی بالسق نمسمیی بالسق بین

قفتی باه وانرازش قاسابط قایظن بان اقت ایفی وسزیاع م وخصایص           هی م نمسیی   ی ک ر  ونمژه

                                                                                                                                  
 .19ی ص 1ی تمی ه هصسییمه مطیلعی  بالسق اقنژ ی 1394ابناهیمی م وساقدلی .  1
 .85ی نفتی  رمیی ص 1393خسزاقیی تینم    .2
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ال،سهای   انا رار    های م     ی کی خساه به مادطة انمیل  ساند بالس ی م خساه به کماک تایسه  
قییز را ر. وعیین بدمر م ئسلیت هنیک از طنهین  انا رار م هعایبن ایان بخاشی قاه ویهای بانا         

 مهصل اخت هی ی بسکه بنا  ویظی  م  اهین   نا رار قیز ب یی  مه  ادت.  بل
وساقاد   مقیطای  آلاسرنی  قفتای  د رار کاه مای       ر  رم رهة نذتاتهی رم هیوعاة زی ات   

ر   1س ی دیتی م ئسلیت مدقی  ا به چیلش بکشد. املین هیوعه به چیه ماسقتنا کی ایی  ژی  بال
مقیطی   هی  زی ت  هشت میه وس از هیوعة مسقتنای یکی از بدونین هیوعه 2ادتنالیی منبسط بسر.

داسز     امنیکی  م  رار. اقف ی  چیه اکتشیهی میکیقدم ر  تمیل خسایج مکزیاک دایب آواش    
هی هاازا ان ونمقاادة بالااس ی ر  ایاایب  متقااده از دااس     ر  واای ایاان بیرراا  3بز ناای تااد. 

ویی وانقس امتانی هایلی بنواسن م       هی نسیه تنکت بی ریدنین م ک یة میطاله م تهنرا    زیین
ویک م  یقسن هسا    رملت امنیکی قیز رنیم  ب یی    ا بن ادی   یقسن آف .کیمنمن ریت تد

 ویک نسیه طنهین  نا رار ا یمه کنر.
خسبی قنم   وسدعة قسابط م ئسلیت مدقی م ر  ناین    ییمدهی  آنی بهاین بسارث م و

های  ا    هی  بیمه بنا  وینان این زیاین   هی   نا رار  وخصیص  ی ک م ویسا وستش  بیل  مش
تاسی  کاه ویدا  باه       هی مساوه مای   ا  از وندش  رهد. بی م سا چیین بسارریی بی م مسنه قشین می

 ئسلیت مدقی قییزمید ادت.هی به وقسیل نمیق بالسق م  آن
هی  نظی  قفت م نیز م قیکی آمد   ژیا    وذین ر  ونمژه بییی به نست همین امقیا ویش

های     المسسی قفتیی از ظنهیت باداکرن   مش   م ئسلیت مدقی نمسمیی ر  ویظی   نا رارهی  بین
س  هعایبن  هی   نا رار  کی آمد  از دا   تسر. ر  این  ادتی  مش  وخصیص  ی ک ادتفیره می

های   انا رار     دایزمکی   وکیاه بان  صیعت قفت ونرازش م و نبه تده ادت. بیید وسوه راتات  
ا   . طییعت این امس  باه نسقاه  قی تچی ة بل م یئل ویهییی  بل م یئل مسوسری به  بنا  ییهتن  اه

 ادت که بیید به وسدعة  ساند م مفیهی  م ئسلیت مدقی قیز وسوه تسر.

                                                                                                                                  
1.  Montara 

قیوذین قفت م نیز از دکس  دنچیه مسقتنا ر  ادتنالییی مسوب آلسرنی قفتای   ی وخش کیتنل2009ام   21.  ر  2
 قزریک به قسر هزا  متن منبع تد.

زییر از زین داطح   کییده از هس ان چیهی دیب تد قفت م نیز بی هشی   .  ر  این بیررهی تک تن ردت،یه وسسنین 3
میلکیت این رکالی از   .زمین ما ر ر یی تسر. والنییی  ویج میسیسن بشکه قفت از این چیه ما ر خسیج مکزیک تد

کانری باه میظاس      وی که ر  قالش اوناواس  هعیلیات مای     آن  تنکت قفتی ونقس امتن بسر م به تنکت قفتی بی
کییاده    وی بسر م ردت،یه وسسنین   کی   بی    دیمینبفی   اوی ه راره تده بسر. تنکت هیلی بنوسن ویمیقکی

 از هس ان دکس  ریپ ماون هی یزمن  ا تنکت کیمنمن طنابی کنره بسر.
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نذا   م اونا  وانمژة قفتای باه میزلاة  ایقسن       کشس   مقل  دنمییه امنمزه وذینش  یقسن 
ناذا   قفتایی ماس ر مهایق      بیک  بن  مابط بالس ی  نا رار  م غین انا رار  قیتای از دانمییه   

های      مر. ایان امان ر   طعییماه     هی  بالس ی ادت م  یندة بل وعی ض وهیقی به تامی  مای    قظیی
  مس ر وسوه م مع نمسمی دیزمین مسال  انا  ننهات م بان     هی  مییقی  نن بی ت متعدر  ر  رهه

میاژه از وهات بکسمات  ایقسن      بیکمیت کشس  میزبین بن مییبع طییعی خسر از ومیع وهی ی به 
های    تد. از آق ای کاه وانمژه    نذا   وأکید می هی  دنمییه نذا   بن ونمژه کشس  مقل دنمییه

ناذا  ی   معماسب   طانف  انا رار دانمییه     قفتی م میلکیت مییرین ر  وهین دسیی رملتی ادات م 
مؤد ة رملتی ادتی امکین وناقی بن  یقسن کشس  ری،ن کمیبیش میتفای ادات. بای مواسر ایانی      

 هی  بالس ی ویشنهتهی مس ر وساهق  نا  ننهته ادت.  نیهی انمیل اصسل کسی بالس ی قظیی
اصا ح آن   نم  ایقس نذا   خی وی م  یقسن قفات   ر   یقسن وشسیق م بمییت از دنمییه

نذا   وأکید تده ادات. از   ی بن بیکمیت  یقسن اینان بن  نا رارهی  دنمییه1390مصسف دیل 
های  ایناقای    های  خای وی یای تانکت     این وهت وفیموی بین  نا رارهی  میعالدتده بای تانکت  

موسر قدا ر. بییبناین وییین م ا والی  راقش بالس ی قایظن بان م ائسلیت مادقی ر  بالاسق ایانانی       
هی  بالس ی بسارث ابتمیلی اهمیت هناماقی را ر. ویچیادنی  ماباط بالاس ی      بل چیلش بنا 

کیاد کاه بالاسق م ائسلیت مادقی ایانان بای         های  نظای  قفتایی ا ت ای مای      قیتی از اونا  ونمژه
  مز دیقی تسر. ا  ژ فی وقسیل م راقش منبسط به آن به  مطیلعه

م ا ویایط  ی ر  صیعت قفت م نیز نست ری،ن این امن طییعت غین نا رار  م ئسلیت مدق
بی نسا   ادت.  هی  هیی آن بی هی ی هی   هتی   م اهداف ا تصیر  م اوتمینی ر  کیی  قنم  
های     ا  مها  ر  اقدیشاه    به اییکه م ئسة وسزیع م وخصیص  ی ک م هییدة آن ر  ویمعاهی م ائسه  
کی نین    وسان بی به  ی  ا قمیبیییقی م ئسلیت مدقی ر  هن قظیی بالس ی ادتی چیین م ئسة بی اهمیت

 مش وف ین لفظی بالسق مسقسنه م میطق بالس ی   ییی م  مش اصاسلی متادامل بال کانر.     
 چیین مهمیی به  مش م تیسة قظن  ا وقسیسی  یبل اوکییی قییز را ر.

آقچه دیب تده ادات ر  بنخای ماسا ری بع ای از مفایهی  بالاسق م ائسلیت مادقی ر          
لاس ر  وانرازش  ساناد      کیی ی واأرین نمیالای ادات کاه بالاسق کایمن      بالسق اق،س تین  ا بن دی 

م ئسلیت مدقی ر  بخش قفت م نیز راتته ادت. مطیلعة اصط بی ی مفیهی  م  ساناد بالاس ی   
تاده ر    کای  بانره   ر  ونوس بالسق اق،س تین ریدنیه  متیی ق یت به مفایهی  م اصاط بی  باه    

 کید.  م نیزی به طس  نییی ا ائه می  نا رارهی  قفتیی به طس  خیص م ر  بالسق قفت

 ی «بالاسق قفات  »ننچه نمدة مفیهی  م مصاطسقی  بالاسق قفات م نایز م باه اصاط ح       
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خیز ر  امنیکی وسلیاد تاده م از آق ای باه  نا رارهای        هی  قفت ر  رامن وقسب  بالس ی اییلت
 ی قفتی اق،س تین قیاز  داسد کانره اداتی امای قانم   بن دای مفایهی  ر  یاک  ژیا  بالاس            

 ب یطی بی وسواه باه مواسر رم قظا  بالاسق ایایلتی م بالاسق هاد ال ر  امنیکای م رتاسا   هها             
 ویی،یه یک مفهسی از ریدنیه این رم  ژی  بالس ی دیب تده ادات وای کمتان از  مش وطییالای     
 بی بالاسق امنیکای بانا  بن دای مفایهی  م  ساناد اداتفیره نانرر م باه هماین بالاسق اق،س اتین             

 ب یده تسر.
هی  بالس ی صیعت قفات م نایز آتایی ه اتیدی      ن ردته از وژمهش،نان که بی  میهبنا  آ

ا  ر  وسداعة ایان راقاش اقادک      تدة کشس هی  ا موی   ی ه  متن ادت که وأرین بالسق  قستته
لاس ادات. از ایان  می ر  کتایف       را  ب تن بالس ی کایمن  بسره ادت. بیلیدنی این راقش بیشتن مای

مفیهی  م  ساند ر  بالسق کیمن لس ادتفیره تده ادت. قامن اذناین    ویش  می از بن دی وطییالی
ای  ومایی   ون مییبثی بیی قداتته  به اهمیت ادتفیره از بن دی وطییالی ر  این کتیفی بنا  هه  نمیق

 ا  وفصیسی م وطییالی بن دی م وقسیل کیی .    مییبث  ا به نسقه
های    یی طنهینی وکسیفل همة  ی اک المسسی قفت قظن به اییکه امنمزه ر   نا رارهی  بین

کییدی  المسسی ر   نا رارهی وعیین می هی  متدامل بین بسارث م صدمی  بدقی  ا بن ادی   میه
لاس باه میزلاة      آتیییی بی مفیهی  م  ساند بالس ی م ئسلیت مدقی از ریدنیه قظیی بالاس ی کایمن  

از ایان مطیلعای  ر  وییاین    هی  منوعی اهمیات هناماقای را ر. اداتفیره     اقدیشة بالس ی م  میه
المسسی قیظن بان مفایهی     کید که ننف بین  بالسق م ئسلیت مدقی صیعت قفت م نیز کمک می

راقاین مای وای باد ممکان از ق،ایه مشاتنکی بای           بالسق قفت م نیز بهتن تاییخته تاسر م بالاسق   
المسسای قفتای بنخاس را  تاسقد م بای ر  قظان نانهتن         مشیم ان بالس ی طنف  نا رارهای  باین  

قسیس این  نا رارهی زمرون به قتی ه بنداید م ر     ا ت یئی  بالسق اینانی ر  قهییی کنرن ویش
مهصال اخت های  ایان     نشییی ا ائه رهید م ر  بال   طسل مد  اونا   نا رار قیزی وفیدین  اه

 ون نمل کیید.  صیعت کیمییف
های  قفتای     یتهی  هعیل  ر  صیعت قفت م نیز ر  وخصیص قهییی زیین« بیمه»نمین   بی

قالشی ادیدی را ر م ویی،زین مییدیی بنا   ژی  بالس ی ونراخت خ ی   بن ادی  ماسازین  
بالسق م ئسلیت مدقی ادت. امی قییید از قظان رم  راتات کاه وییاین م ائسلیت مادقی ومایمی        

های     ا  قانم   بانا  وعنیاف م اقتخایف وستاش       های  قفتایی مالدماه    طنهین هعیل ر  ونمژه
ا  ر  منویاة    ادت. به بیین بهتنی قظیی م ئسلیت مدقی ر  مالیی اه بای قظایی بیماه     ا  مختسف بیمه
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ا  زیین خیص  ا وهیاه کیادی باه ماداطة آن        نا  را ر م تخصی که بیید وستش بیمه« ویشین»
 تسر.  تییدییی می

بای  صایعت قفات م     ر  این قستتی  به م ئسة  یقسن بیک  بن م ئسلیت مدقی بسارث زیاین 
های     ش  ژی  بالس ی کیساق یسقی م ئسلیت مدقی ر  بفظ مقیط زی ات ر یاییی آف  نیز م قال

هی  ما رتده به آن م باه اتاخیص ریلاثی باه       ویسف کشس  م م ئسلیت مدقی م وینان خ ی  
 هی  قیتی از آنی قیز وسوه تده ادت.  هی  قفتی م وینان خ ی   میژه ر  مس ر آلسرنی

تفیرة راقشاا سیین مالطااع وقصاای   وکمیساای ر  از آق اای کااه ایاان کتاایف بااه میظااس  اداا
ای  هماة   میدان به بالسق صیعت ق،یتته تده ادتی کستیده  هی  بالسق قفت م نیز م ن  ه  تته

ا  کاه ایان نزیازان از      هی  منویط  ا ر  آن مطنح م وییین کیی ی به نسقه  مفیهی ی  ساند م قظنیه
های  قظان  م     یز بیتید م بتساقیاد ویدا  ونداش   قی  هی  منوع م ئسلیت مدقی بی  مناوعه به کتیف

 کی بنر  خسر  ا ر  همین کتیف بییبید.
 قاانم   وااژمهش نمیااق م تااییخت  میکنرهاای  متییدااب باای دی اات  بالااس ی ایاانان  

 های  همیهیاگ    هی  مختسف م ئسلیت مدقی صیعت قفت م نیز م قنم   ای یر  میاه  ر  زمییه
 تاده ادات از مییباث وطییالای ر  ایان کتایف        المسسای ایان صایعتی دایب     بی  میکنرهای  باین  

 بیشتن بهانه بیانی . ما عیات ایان ادات کاه مییباث قظان  ر  زمییاة تاییخت میازان همایهی،ی             
المسسای قایظن بان کیتانل بالاس ی       هی  بالاس ی باین   قظنیة م ئسلیت مدقی ر  بالسق اینان بی  میه

  داد ر  ایان    ظان مای  های از اهمیات زیایر  بنخاس را  ادات کاه باه ق        هی م ویانان زیاین    ی ک
 بییااد بااه کمااک وقسیاال کی کنرنناییقااة  سانااد مسوااسر   مااس ر ابهیماای  زیاایر  موااسر را ر. 

مهصال کیای  م قاینزینی  بای طانح مییباث قظان ی         م ئسلیت مدقیی م یئل ایان باسزه  ا بال   
 مییة وقسیسی بزی  ا بنا  وقسیال م ایئل ویچیادة ایان بخاش ر  اختیای  خساقیادنین  انا            ردت
هی  قظن  بالسق م ئسلیت مادقیی    نین  ریدنیه صقیح ر  ونوس  متن تدن بییین  تکل رهی .
 هایی    داد نسات اصاسی ایان بقاث      بخشد. به قظن می قتی ه وییین می  هی  ر از م نیهی بی به بقث

 صاانهی  باان اداای   بااه کاای  نیاان   مش قیر داات ماکاایم   سانااد بالااسق م اائسلیت ماادقیی    
 واسان   طییعای ادات کاه بای ایان  مش قمای       فظای  ایقسن ادات.    مش اصسلی م میطالی م وف ین ل

بادین دایبی   به وقسیسی ر دت م ا ائاة  اهکی های  مییداب ر  م ائسلیت مادقی ردات ییهات.        
  میکاانر بقااث بیشااتن وقسیساای اداات م طییعاات وسصاایفی مییبااث ر  ر وااة رمی اهمیاات  اانا   

 ایا . بای مواسر     نکاز تاده  راره تده ادت. از این  می ر  این کتیفی کمتان بان  مش اصاسلی متم   
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هاای ززئای و     حل  های اصولی و منطقی نیز در کنار مباحث تحلیلی، برای ارائة راه  این، به تحلیل
 کابردی توزه شده است. 

، سارکار  «ساتت »دانم از مسئوالن و کارکناان محرارم ساازمان     در پایان بر خود الزم می
آقاای دکرار محتاود زاوان، مادیر       کراا،، و خوان محررم  خانم حکیته نوابی، ویراسرار و نتونه

 طراحی و تدوین، و هتچنین خانم مریم شجاعی و نیز خانم رؤیا صالحی تشکر کنم.
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