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 1   پشیمان گریزیسوگیری 

 مقدمه  -1

گبهه.اااناشییی مارببیًراوم مالی رکابماهتایا عاوم ماپیشییی مالی راتاریتتاریباًیبا ماایااداه ما اریها یمالر

ًییباعیلام ه داوم لیبا ماا یمات یتالی رال تهااییرایه ا باتالرشی یییراتاا باتاریمیدا رربالئیی دااتیانشی یییرایا ا

پبهامهایاهتا ًیلاشییبااماللرمبا یمات یتالی رالرا یگذاتانایایاب شاننگیبتایییبلیام بتیییراابنا داریییمی 

ًییی  هتاا.ااییفگذاتتااگذاتانا بارییمیمی اییبلیام یتاییبلیامریبیداننا یشیربا مارثییباشیلیییفکااب   ایا 

ًییی اراباباشید  یتاتاریتتا مریتتایی گیبتاه یی الی راتا اند.الیییینااو  انااشیرًی ی ایییئیرمیریراهتا 

اا یاند.اهتاحی رالطی ای اا یبا یشااماه  یتاتاریتتاتااشی ییییارایااتا مانم ه اربییفا م دتااماان ا ایی گیبت

رمیاال اتاریتتا ماتیشی رااگذاتاناتاالاباراببه ااییفابما   ما ئیییتتاامتاتاریتتاهتال تهاییبلیامیی گیب

ل ضی  اشی ی فاا راامالًیح رااییفابماهتا بناا یبال تهار عمالیییینامایهتا باتاگبارماا .انداشی ییییارانشید 

ربانالبحممکااگیبتکالر  یتاوممراللرمبانیزا باحئی انییمال تهار عما  ه ااییف.اهتااباا دارییمی یاهتاشیی م

پیبال ناارال ضی  ااییف.ا با ماااناشی ی فا ماشی دا رربتاانشیماشی هایاشی ی فایاهتایافاحیییاااعالوی ا

شی هایاهتاییباااناحی ت کااگیبتابیتا مانی ا رربتاهنًیلالرربا یشیدکا داررااییفاهتااهالمالباحدارییمی بیلد

اه دا ماومداللرمبکااباا دارییییی الییییناتیانشی یییرانشیینالر.اگیبتاپییلدال یییًرانل ا داهاشیفرییمی 

 یتاشیی ی ررابما مالا یتاانیباااامااتاامار تشاشیی ه.ا ما میناومفالشم ومشیی ی فا ماهتیییرراانشیمانمر

اند.اانئیینا ماح  الًینراتیاناشی ی ررکاهتالابوایایا ایفااییفابمال تها بتییرا باتاگبارمکا بشیمبه اشید 

ررابما یاداا ذاشی نداتااریفارثییباا یایارییمیمی یتاایاهتال اعرما یاپداد  یییفابمایاب شریبتسااانار تشا

 ما باحیلا  گیلرابماا.اار ان دابمرباایا یشیییربا بیماای  دا یالره د.اا ًرماهتاشیییبااماللرمبااانار تشا باتالر

ببهکاال ضی  ااانیباااشی ی فمالطباااییفکا یرا بااانااییفابمااگباابها  هاتاا یت اامالیعباااحئییسالر

ًییی اهاگبتاهاشیفایااب ًییی ایاشی ی فاشی ی فایا    نابماهتاشیبااما ی ایاهتالابوار تشا باتاگبارمکا 

 .یتاریفارثییبا باتاگبارماایف

یباگذاشیرمایان ییینی ا یمررایی گیبتا یتاتاریتتاهتاییطاابالنالرار ان دا باتیتا  تساایتابا ریهاتاریی

شبا یمابیی شا ییمه رایاماییناال اار ان یدااماعباراهتاییییطاا بهالراا یی ایانییبییتنارا ییماتاتاانییشیییراشییی نید.)حًیی 

ر انی ااداتاناابهتکالرگیبتاییریل یتاتاریتتاریییبگذاتا بارییمی داتاناشی ند.ا ذاا یاشی ییییارایی گیبتییریل

هتاریییقاپیشاتیا ییییداهاتا ا ما بتییییرااا. یااتا مانمیای  یاراتاا باتابی شااانایییی گیبت یایا بنیلمحدتا 

ا پبهاما .ی گیبتاپشیمیناگبازتا
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 های رفتاریتورش -2

گیبند.اااناااباهال یبندکال تها بتییرا باتالرااگیبت یتاتاریتتابما باابنا دارییمی هتالی راتاریتتکایاژگر

شییی نید.الطیی ایی اللرماراهتاملی یماان ا ا طیی ییتااهتابرایا گ نگرا ییتاتارییتتمانییلیید الرار تشااک یییاژگر

انداگذاتاناهتا یمات یتالی راانشیماشید ایا مااانانریشماهییفاایارمگیبتالی راییبلیامرییمی رثییبااانا طی یا با

رباناپژی شییگباناهتاااناح م اااماشییی  ااگیبه.گذاتاناریفارثییبا  دانا طیا باتالربماریییمیمی ایییبلیام

گیبتانم هندکا شییی   هندابما یالطباانم هنارئ تتاانرظییتکا ما ئیییماااناهانشابمیراااا2یار تیییی را1بینمن

پژی شیگبانرا  هندابما یااتا مالییت اهتاملی مالی راتاریتتانیشالرمرااا5یار لیسااا4کا  هیی  3 مچ ینااشی یادت

 هاتند.گذاتاناهتاارلیذاریمیمی الی راهتالدابافالی راااایانم ه ایایر اوظیمراعرفابمرا مایبلیام

 یتاه مااگیبهابماهتاعراییییلگذاتاناتااهتا بالریییبلیامااانداما ریتا لشالر ااماا ایهاتاریتترئ تتا شیی 

 .6گبازتاپشیمینا-اب رب را  ها–حئی داتتاذ  را - ر میداشد:امایناگبازتااناح م اار یماهانشم دانا80

 گریزی پشیمان -3

انشیماگبازاامااحئییسارثییبایاندالفایاهتانریشماپب یزااماگبازتاتااا اپشییمین1984)اا8یاشیابانا7اییررمن

 یا مااگذاتاناریالد اتابمایییً اگبههاریایییبلیامگ نمم یتاضییایبا گیبتومیلایاا دالی ا یعاینماهتاریییمی ا

رابابااااکرییقامایناپب یزاب  دااایاه ا  هایایهاتا ی را مین دایااما ً لااشییرًی گذاتتاماین یتایییبلیامل  ایف

 اند.ببه 

اتااماپیبیالشم وماا1982ییییلااا9عیاگزا را باتارئ تتالطم  یفاانرظیتتگبازتا ماو  اناارئ تتاپشیییمین

لطیی ایی ارشب رالطبااشییید.الً ییتااحیییمرااانارئ تتااانااییییفابما  گییلرابماابهتا یناهیاگزا ماانرلی ا

ب دکا م ما ماویادتااماهییفاتارما ی فاانرلی ان بهناگزا مااب دکاایما ماویادتاگزا ماانرلی اشید اا بانمرلر

ب د.ا ماوًیت اهاگباااباها ماابحییفااماهیییفاتارمایا زا ماحئیییییییفاهاتند.ا  ی بااناااباهاهتااهاگبانیزاا بالر

 یتاهاگبا) ماا یا ماویادتاگزا ماانرلی اشیید ایاماینانیشییرااماانرلی ان بهناگزا ماایاگزا مانرلی ا یناگزا م

 یتاهاگب ار عماالی ان بهنااراگزا ماایاگزا مشیییهتاااشیهاشیید ااماانرلی ااراگزا مایااائیی سانیشییرااماانر

 
1 Kahneman 
2 Tversky 
3 Schneider 
4 Badescu 
5 Thomas 

6 Regret Aversion 
7 Statman 
8 Shefrin 
9 Expected utility hypothesis 
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کااائی سانیشیراامامایناتاا ماری عالطم  یفااازیهایالطی ای ارشب راا10  لزه  د.ااهاتندایا ما باهیالرغیبایمنالر

مایهتا باتانمل نااانارئ تتا ماانشیماتیییند ااییف.احاخا  ه ییتتایااورمیها مانا کال شبا مانتالشاتیحرایا

گذتاند.احاخاب داریامندگرا  هاتاال اقا شیی هایاایاتاانلیه الرگبارناابهاهتایضییایفال یییی اتیحرالر باتاا

شی هابماابهالبا  ااانااییفابمااشیرًی ان  دایاایاهتا یماتالی راماینانًی داریاح ا ییتتا ماحی رراگارمالر  ه

ینانبیه.اهتاحیییفاماینایاته الم ناایفا  شیا دا  ه ییتتایااورمیها مانا ایاهتانریشمانتالشاتیحراایااما 

  دانا یاا میفانًیشییدکا یاااناحیلاهتاشییبااماااشیهاماینکاااناح ا  ه ییتتاایییفابمانیییی اهاد ایااما ینا

ب د.اااباهارمیاداهاتندایییریمامایناهاد اتاانابیشیی داریامایناتارناح ا  ه ییتتاایییفابماپشیییمینراااشیهالر

ر انداح اهتینرا  هاتاااتضیءاب دکاابها یانابی رناییر ایاشی یییاران بهناماینکالرلییقانشی ه.ا ما ییناهاگباا

 باابماابیشایییر ایارییقاماینا ما یمفااما یناتارنااورمیها مانا ااییییف.اا ًرمااانال ضیی  اهتا یناااباهاا

ایااورمیها مانا .اب داایااما یناتارنا  ه ییتتللرمبکالرایی اایفابمانایاماینالیهتاتنجا یشربتاااشیهالر

ه د.اهیان  اامااانااندایی بالرگذاتاناتاا ماریمیدارییمیمیررابماهتاگذشیرماگبارمگبازتاییبلیامپشییمین

شی ه.ااشیرًی ااتر ی املینرانظبانیلید الرحیبااپشییمینراا 2اتر ی کااااپشییمینر اا1 یابما ماننااشییت اشیدکااائی سا

انشیماشی هکای رانریشمالطم  رانداشیرما یشید.اهتاااناحی فاانئیینااماه دابمارییمیمراارلیذاشی هایاوممراتیتالر

ه دابمارییمیمرا باتانظباملینراتیتالر  ته.ااشیرًی احیبارییمی اارلیذاشید ایاا دامالًر را باننااائی سالر

یشیرااماشیدکا یمه الطم  راهاشیف.اا ًرماپشییمینرانانشیمانداهنابیتتاارلیذاشی هکاحیلاننابمااگباننابیتاانشیمالر

گذاتااییف.ا  گیلرابمانریاجاحیحیداامارییمی اوی رایا ی دانظباریییباتر ی کا یشااماپشییمینرانیشیرااماحیبا

ا.گیبند اایبگذاتاایفگبازتا یشربا باریمی گیبتا یش دکاویلداپشیمیناندام 

 پشیمانی احساس   اساس عصبی  -4

گبازتانمار ریاه دابما گ نماپشییمینگیبتکالطی ای انشیینالررییمی  ی راپشییمینراهتااهتال تهاریییباپیش

گیبتا ًدااماانرلی انیزال یبااییف.ا مااشی هاایبگذاتااییفا م ما باابنا دارییمی  بااا  مابداماگزا ماانرلی الر

رباا  شییتانمربایااگیبتا یابیایف ماریمی ر اندال شبااگیبتالرگبازتا ًدااماریمی تیدااازااشاپشیمیننظبالر

 ماااانارییمیمی ار انار ریا یاا زالی اویالنرار ضییااهاهاالیاارییمیمی اانئییناتاانمر.ااگیبتاشی ههتاتیندارییمی 

شد الرثیباامااحئییی ا ئر د.الطی ای انظبتایاتاریتتاارالً یتالی  ارشب را باتارثییبااحئیساپشیمینرا

 
10 Loomes 
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 بانیشاایییییرا شیبا بهاتتاوییًرااشی یییرایاریی ابا یباویی اا یتگیبه.اهاه  با داافاتاریتاانرلی اهتانظبالر

ملینا یاریی اباهاه اااند.اومم بهالغ یعیئیرالغزا  گبتارشب ماپشییمینراریبیداببه هتایاییطماا(OFC)اا11پیشیین

ه دکای ررالغزااهتاع لالبحمماانرلی اتخالرا12ه دابمایاب شااای یفاهتا شییباپیشییینایانلیگدالنشییینالر

ب د.اااناا گ  یا مان  ماااحرمیلاپشیییمینراتاالشییل الرب دکاا ی رالراحرمی راو ا  اریییمیمی اتااپیشنا د اا

 یتا ی ار اندال ینیئیی ه  د.اوالی ا بااانکاو ا  ااحئییییییرالر  هکارشب مااحئیییساعماراتاانشییینالر

  د.ا ییابش ی رراب ربلاابنا د یتاانرلی کاشیلداری افاایاپب یزااماتاریتارشب ماشد اتاا

 های آن گریزی و سوگیریپشیمان -5

بمااهاتندکاهتاحی رگذاتاناییریما یمند اتاا یمراع تنرانگمالرایبارمیادا مااانایا ایفااشییت اهاتهابماییبلیام

گذاتانایریمامایناهاد ا  هاابیشی د.اشیابانایااییررمنالاریدا  هندابمایبلیامییریما بند ا  هاتاا یمرامیهالر

شیینکانناتاا مارث یبااپب یزااماتی بیارا یااشیرًی ی ل ظ تاا م ماشی ییییاراماینانداتندایاارمیامرااااهاتنداینگمالرتااا

ل ظ تااعر ی ااماپشیمینرایانیتاحررانیشراامااا  ما مگذاتاناییریما بند ا  هاتاا؛ااماعبااهاگبکاییبلیاماندامندالر

هاتند.ایی گیبتاریایدا مااانایا ایفااشییت انگمالرنلدنا یمفا ابیشی دکاااگبانر ان داییریما  هاتاا ًدااماپیاینا

هاشییرما یشیی دکا ماهنًیلاپشییریًینراایاشیی ا دااااتب  د  ی رگذاتانا مالیضااا  مانظبا اپیشیییبلیامهاتهابماا

نمار ریااماااناتیکاااباها یاااناشیی ا داعداداب  د.اامااگبهندایاحرراشیی ا داعداداتاا ماومداریبابالرل ًفالر

من ید.ااب  یدکا م یما یمااورمییها یمانا ا یشااماحیدا  هاهالنالرهتهتابیماپشییییمیینراااشییهاببه اعم گیبتالر

.ااورمیها مین داااباها ماوییادایمما  هاپیاً داشی ا دال ارا دترم دتکااااریاظر تااشی هابمیی گیبتارثایدا یورالر

شی ند.اااباها مااررا ئیر دابما یورایی گیبتاریایدالر یتاتیانشی ی گبازتاپیام مانا ا یشااماحدایاپشییمین

 ییا یمااوریییها ا ًمرااع تابمرااورمییها یمانا اهاتنیدایاامااا  یمااشیییرًیی یی ا  هاتاا پیذابنیدکا یزاتنید.اهتانریشیمکانن

اا ااا . یایمماایف  هاپیاً دا  ا  دالیندکاحررااگباش ا داعداداایًی اب دابما ییتانن

 گریزی و تصمیم خرید پشیمان -6

ع تابمرکااحیطالااپشییمینرا باتار حییبای ایااندی ایاایانیالیدتاامابیتتابماانشیماشید اایانشید ا مابیتا م

 مچ یناامااحئییییسالئیییئ  ییفااییااایا ارا ییانریشیماعییاگزانایتیه.ای الم نااییییفاامالیییائیییمانریشیمالر

 
11 Orbitofrontal Cortex 12 Amigdala 
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ا کاپشییمینر1982)اا14یایی هن  لزاا ایاا1982)اا13ب  د انیشیراشی ه.الطی قا یا د باتانریشمانیالیداااییبمنشیر  ه

 ئیر دالین دااه یدگیبتاارییمی ااهت.اا ًرمکااحئییییی اهاگبانیزااییفگیبتااربانااحئییساهتاملی مارییمی لبرًما

اشی ندکنریاجاایاودمااعمی ینالب  .الر یتاا ماع ًماانااحئییییی ااعیابمااامانناایانشیی..نگبانرکاربسکا  شییی را

لی اایارییمی ااع تالئیریی ا یاانرپشییمینرا ماا.گیبتانیزالم نااییفا بیماب  دا یاااناحیلاهتاحی ت اودمارییمی 

گبازتااحیطالحرااییفابما باتار حییبااحئییساپشییمینرابماپ اامااراانرلی ا دا.اپشییمینل ع هااترًی.اهاته

 .تیهایاحدا دانیلبی  ا مابیتالر

ننچمااانگبتکا ب یمااربییی دال  عب  داماباالراماا دالی ا یععااعر ی الرااکب  داااباهتابماا باماپشیییمینرالر

ربااماحیدالطم  ااتمایی راشییی ه.اااناایراپیداید اشییی یی ررااییییفابیماایمی اهتااانیدکاب هتاایراهیت اانرلیی اببه 

ه ا باتااعر ی ااماپذابارنا یتاماین یاهتال  ایفننشی هاانادایا یورالرگبازا مایع هالرگذاتاناتائیرییبلیام

شی هابماااباهاهتال تهاشی ئیفاهتااگبازتا یورالرنکاع تنرالد ا ی را مین د.اپشییمینایاشیرًی اایاشی ییییارام

ااندکا یشااماحدانگبانا یش د. یاراااشیهاببه  یمات یتالی رابماا یباباماین

اا ری ما باتا باداتااراییناب  د.ااگبالشیربتاا یبابا باتا بادارییمی اگبارما یشیدلشیرباینالام تبا یاداملیناا

پ اال یناپشییمینرایع هاهاته.الر یی یبکاااکشی هابما مینالییی لا ادابا یاشیبااما رربتااتا ماشید ااییفیالر عماا

یشیربتاهاشیرمااکااگبانئیًفا ماگزا ما یتا ادتاعذا یفا اگبالشیربتارییمی ا گیبهال رظبالایلمما رربتاشی ه

ی ال ع هکالم ناایییفا ماو  اناگزا مااو یشییدکاال یناپشیییمینرایع هاهاته.ا باداهتاملیناحیلا بااییییسااعال

هتانظباگبارماشی ه.اهتالیی دکارییمی ا ماحیًباااکابوابما یچاا ر یتاومداایااییربارژتالشیربتاتااشییلدانشی هپیش

ب  د ااییربارژتانگی ینمالشیربتا باتاانشیمال ا  یاا باتاارالایلمما رربالم نااییفا یشیرباارا میتا یشیداا

ر ان دارمیامرا مااگبازالر ماوًیت اهاگباااباهاپشیییمیننچماهتاحیلاحیضییبال ع هاایییفکا یشیید.الایلمما ررباامان

 یتاو  انال یلا باتاابیشاییریلرابماا یبابا یمفاننا یتاتارمااییفاحررااگباشیی  ابیشانداشیرما یشی د.ا م

 یارابمااگبازالم نااییفا مال  ایفگذاتاناپشییمینریایداب  دابماملینا بی ااییف.اهتاو وکاییبلیاموی راا

ائً د. یادا ابیش دکا چ

ب دکااحرمیتبا ئیرگرا مااانااحئییسالراماعبااهاگبکالیزاناپشییمینرایالئیئ  یررابمالشیربتاهتا باشیبااماا

 انشیینا1992)ا15 یتایییم نئی نرباتا؟اایارمایااتمانااشید اتااانرلی اببه هاتهابمانایالشیربتاگزا ماشی ی رم

ااریییبارییضیییتر اندا ماع تاییییئییرمیریراریفگیبتاهتال تهاملینا بادایاانرلی ا بندالره دابماریییمی لر

ع تابمرا یااانالار مایییمگیتااییفاگیبتا یشید.ااانانریاجا ملشیرباینا یاهتانظباگبارنا طی یتااحرمی رارییمی 

 
13 Bel 
14 Sugden 

15 Simonson 
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ب  دکاربعییی اتاا یتالبرًما یایییط االلرمباپشیییمینرایالئییئ  یفاتاااتمای رالری ررالشییربایناگزا مبماا

ه دابمااگبا باداتاناال یناودمال اییفا یتمربال ع هکاریفاریییبا باتاهاه.ارییییی انشیینالرر انا  یییمماالر

هتاب ری الد ا یشربا یالی ااشرًی ا مااحئییرا  ا  داهاشفکااحرمیلا باداننهتانظبا گیبندابماهتح ت اانر

 ایف.

گیبند انئیًفا ماتائیرالبرًماگیبتاهتالابواتائیرکالئیرییمیبا یانگبشارییمی ع تا الحیمکارییمی  م

نییما مااگیبه.ا باملینابمالشیرباینااگذاتتارییمی الراییف.اایا باایییسااشیرییبا  ها باتاتائیرایا یمه اییبلیام

ایبمنشرا اداتااهتانظبا گیبند.  هلم ناایفااحرمیلاپشیمینرایااکانرلی اهاشرما یش دا

 گذاری گریزی و اشتباه سرمایهپشیمان -7

 ی  داه دا ب رااماااباهای ررالراتااییییفابمانشیییینالرگبازتاارانظباماشییی ی ررابیلالباپیامپشییییمین

ب  د.اایرایه اببه ا یش دکااحئیساپشیمینرالرکاحررااگباامااعالوی احیییااپیشییناشیینااشیرًی ااییفرییمیمی 

ب  دکاهتاح م الی را مااماالییائیمالرشییناتاا یالاییت یتا بینگذاتانا یمه ااد اپشییمینرا یاااناابوابماییبلیام

تا ما ًب یتا   اایا داب دابما یما ی رالرای د.ا یااییییرایه ااماااناابوکالدلاپیشع تاعًیاراگئیییربشالر

یاب شا یشااماحدانشییینا  ا داهاهکا ماع تتابمان یییینی ا یشااماحداهتا یمه ایییریمایع هاهاشییرما یشیید.ا

لد ا یمه اییریمالد ایال ارا م دااتالین دا مًئیرگرال ًفاب ری  مچ ینا مار ضییاالئیی دارشب را ئیییتاپیام

 ی رانررایاپباب دگرا یمه الییقاشید اییریماتااپیشااب دایاارا مًئیرگرال ًفا یناحش الایلال بمرالر

 ب د.لر

اگذاتتاااشیهاب د:ار اندااشرًی ی اللرماراتااهتایبلیامگبازتالرع تا الحمای گیبتاپشیمین م

بیتا یشیی د؛اگذاتتا یشااماحدالییاظمگذاتاناهتایییبلیامر اندا یوراشیی هایییبلیامگبازتالرپشیییمین 1

ه یداهیتاشی ند؛ا رااکانداگذاتانااما یمات یارابماا یبابابی شاایارمر اندا یوراشی هاییبلیامگبازتالر پشییمین2

ه ا مالد اع تنرا ی را مین د؛ا یتاماینگذاتاناهتال  ایفر اندا یوراشیی هایییبلیامگبازتالرپشیییمین 3

انداتااربعیااه  دکا یتا   رابماهتاذ ناهتانظباگبارمر اندا یوراشی هاییریماشیببفگبازتالر پشییمین4

ابماارایر اعیاگزانا یا یمه ال تهاانرظیتا یترباایالئییتایع هاهاشرما یشد؛حرراملینر

گذاتانکا بادا یاارااعمی اشی هاماباا باتا ب رااماییبلیاماا"اتتاریتار ه "ر اندا یوراگبازتالر اپشییمین5اا

ا.لیدیهاب دار اندااحرمیلاحئب انا د اتااظی بتا مگینرکالر
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 گیری نتیجه -8

دابماتیانشییی یییییراهتااراریمیدایا ارا یاداهتانظباگبارماشییی ه.اه نشیییینالراا یتاا یبیییییلرییییی اا

.الی رااگذاتهگذاتاناریییبالرتاریتتایییاراهتانشیییناهاهناااناهاتهابماتیانشیی ییییرا گ نما باتاریتایییبلیاملی ر

 یتاب ری اتیانش ییرال یبا بالطی ای ابمالب  .ا مانی  اهتککانگبشکابیییشاتاریتتال شبا ماظر تا ئییتتااماا

گبازتاا راامالًیح رااییفابما  یییممالی راتاریتتال تها بتییراگذاتتاشید ااییف.اپشییمینتیانشی یییراییبلیام

اکییفگیبه.اپشییمینرااراهتهاویعارااییفابماهتاایبان بانارییمیمرابمال شبا ماارارییمی ا داشید اا باتالر

گذاتاناالطی قا یارئ تتاانرظیتکاانرظیتاهتها یتربااما ذ ا بهناامایی هااییف.ا ما میناه یدکاییبلیاماااارد.ارایبالر

شی ندکااعر ی اب  د.ا ماوًیت اهاگبکاااباهااماتاریتتاا یارابما یوراپشییمینراهتانا د الررمیاداهاتنداامااای یف

هنًیلاتاریت یارا ئییر دابما یوراوز انا اشیی ه.اهتااه یی اب  دایا ماعر ی الرااکب دابماااشیهاپشیییمینرالر

 ب  د.گبازتاایهالرلی راااناتاا ماپشیمین

گذاتانشی هکا باتاریتتابمااب دابما یوراپشییمینراابهاییبلیامگبازتاتاریتتاتااری افالریی گیبتاپشییمین

یماتا  تساییریماهتا ا.گذاتاب یتاگذاشیرما  ا داشیداملم نااییفاپییلداننان وراپشییمینرا یشیدکار ییماییبلیا

گذاتاتاریتاگبههاییییبلیامییییً الراتیاراماینکاربساامااافا یشیییربا یمارالین داودماشییی یییییتامایم ا  یا ماه

ه اا یتایی هه ا  هاتااریالد امایهتا ماابیشانبیییندایاایاییر  یتاماینبیتانماهتاپیشا گیبهاایاییر لییاظم

اه.شییی نرانگریداتتاب یدایاهتانریشیما ییویرااازااشامایینااییابیی شا ییمه را  هالرت ییتاع لید   هاتاارییاا

ربانااپذابشااانالطم ابماحررامابکااکیالدابافال ظ اننااگذاتانا یادا یار   ا لشییراهتاپبرا تا  هیییبلیام

اندکاهیتتاالرابمامایناهاد ل  عااماییرییا بی ا مااشی نداگبانانیزاگی راهتاا دالی ا  هالبر  ااشیرًی الرلایلمم

رباشی ی رماشید ا یتاب  یتاشی ی رماشید انئیًفا ماشیببفاتایار عما مااانان رمابماا زالیاشیببفاماتاریتاگمم

ا .ربتاتاا باتا  هات  ا زن دا ال اقالیورابی شااانای گیبتاشد ایالایل اربتانیئر دکتهاتاتا یمه را ی
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