
  COVID-19 یریگھمھ رد رازفا مرن هزوح نیلغاش رب ھناخ زا یراکرود ریثات یسررب :یریگھمھ رد یسیون ھمانرب
 

 زا زتلاب نیتسابس رتکد ،اداناک یزواھلاد هاگشناد زا فلار لاپ رتکد زا لکشتم یھورگ طسوت ھک یقیقحت رد ات ددرگیم توعد امش زا
 ریاس و ،رزیرف نومیاس هاگشناد و اداناک رووکنو سپمک – کرویوین یروانف ھسسوم زا درف ینالیم نیما رتکد ،ایلارتسا دیالدآ هاگشناد
 .دینک تکرش ،دوشیم ماجنا یللملا نیب نیققحم
 
 .دشابیم COVID-19 یریگھمھ نارود رد رازفا مرن هزوح نیلغاش یھدزاب و یتمالس رب یراکرود ریثات یسررب قیقحت نیا فدھ
 .دش دھاوخ رشتنم کیمداکآ یسنارفنک ھلاقم ای لانروژ کی رد قیقحت نیا ھجیتن
 
 و یرو هرھب نازیم ،یتمالس تیعضو صوصخ رد یتالاوس ھب ات دوشیم ھتساوخ امش زا قیقحت نیا رد هدننک تکرش ناونع ھب
 .درب دھاوخ نامز ھقیقد ٢٠ دودح ھمانشسرپ نیا ھب نداد خساپ .دیھدب خساپ لگوگ نیالنآ مرف کی رد رثاتم رگید یاھروتکاف و ،ییآراک
 
 دولک رد هدش یراذگزمر تروص ھب اھ هداد نیا .دوشیم کاپ لگوگ یاھرورس زا و هدش دولناد اھ باوج ،اھ هداد یروآ عمج زا سپ
 SmartPLSو ،Microsoft Excel، SPSS یاھرازفا مرن طسوت اھ هداد .دش دھاوخ یرادھگن یزواھلاد نما
)https://www.smartpls.com/( دش دھاوخ لیلحت دنوشیم تظفاحم روبعزمر اب ھک قیققحم یاھرتویپماک یور رب. 
 
 ھقالع رگید ھک نامز رھ دیناوتیم و ،دیھدب باوج دیھاوخیمن ھک یتالاوس ھب تسین مزال .تسامش باختنا الماک قیقحت نیا رد تکرش
 فذح ناکما ام دش ضوع ناترظن ھمانشسرپ لیمکت زا سپ رگا اما دیدنبب ار دوخ تنرتنیا رگرورم ھحفص دیتشادن تکراشم ھب
 .میرادن هدش هریخذ یاھ هداد ندوب سانشان لیلد ھب ار امش تاعالطا
 
 نآ اب ناوتب ھک یتاصخشم ای مان امش زا ھمانشسرپ نیا رد .دش دھاوخ یروآدرگ سانشان تروص ھب دینکیم دراو امش ھک یتاعالطا
 .تشاد دنھاوخ یسرتسد سانشان الماک یاھ هداد نیا جیاتن ھب شھوژپ نیا نیققحم اھنت .تسا هدشن ھتساوخ دروآ تسدب ار امش تیوھ
 
 و رگا .درک میھاوخن رشتنم ار زاب-باوج تمسق تالاوس ام .درک میھاوخ ھیارا یملع یاھلانروژ رد ار دوخ یلک یاھھتفای و جیاتن ام
 کی رد سانشان تروص ھب ار هدش یروآدرگ یاھ هداد ،دنشاب ھتشادن ندش یزاس ییاسانش ناکما ام یاھ هداد میدش نئمطم ام رگا اھنت
 دھاوخ کمک یناھج شناد ءاقترا و تاقیقحت دربشیپ رد نیققحم ھب اھ هداد ھعومجم راشتنا .درک میھاوخ رشتنم یملع یاھ هداد نزخم
 دشاب ھتشاد ار دارفا ییاسانش و رگید یاھ هداد اب اھ هداد نیا لاصتا ناکما یصخش ھک دیسر نامرکف ھب یھار ھچنانچ رگا اما .درک
 .درک میھاوخ کاپ و فذح ار اھنآ )٢٠٢۵ یم ١( لاس ۵ زا سپ و هدرکن رشتنم ار اھ هداد نیا
 
 .تسین دیراد دروخرب نآ اب هزور ھمھ امش ھچنآ زا رتشیب قیقحت نیا اب طبترم کسیر
 
 
 باوج ١٣٠ لقادح ام ھچنانچ اما .درادن امش یارب یمیقتسم عفن چیھ ھمانشسرپ نیا تالاوس ھب نداد خساپ و قیقحت نیا رد تکراشم
 تسا نکمم قیقحت نیا نینچمھ .مینکیم ادھا دوشیم باختنا ناگدنھد خساپ طسوت ھک ینتمزاب هژورپ ھب رالد ۵٠٠ غلبم ،مینک تفایرد
 نیا تسا نکمم مھ امش تکرش و دماجنایب ینارحب طیارش رد ناشنانکراک زا رتھب تیامح تھج اھ تکرش یارب ییاھ ھیصوت ھب
 .دنک ارجا ار اھ ھیصوت
 
 :دییامن ھعجارم سردآ نیا ھب ٢٠٢٠ نوج ١ خیرات زا سپ دوشیم هدافتسا روطچ امش یاھ هداد دینادب ھک دیراد لیامت ھچنانچ
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