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 TMBAُچکیذ: 

تا تَدجِ کن، پارتیساًی در هحقق ضذى اّذاف تسرگ ضرکت ّای کَچک تازاریاتی  اسلحِ ّای هختلفتحقیق حاضر تِ تررسی ٍ هقایسِ 

در ٍاقع ایي تحقیق، دٍ گرٍُ هختلف از هطتریاى آشاًس تثلیغاتی پیک . ٍ هیساى اثر تخص تر ضذى تثلیغات ضرکت ّای تسرگ هی پردازد

در استاى یسد، کِ تازاریاتی پارتیساًی در هَرد آًْا تِ  1392سال  ضص هاِّ دٍم درهطتری،  تِ تفکیک اًذازُ ٍ تسرگی ضرکت را ًَیي

 .هَرد تررسی قرار هی دّذ ،اجرا درآهذُ است

 تَاًستٌذ ،هٌسجن تا یک ترًاهِ تثلیغاتی، در هَرد آًْا تِ اجرا درآهذ تازاریاتی پارتیساًیکِ  یًتیجِ تحقیق ایٌکِ، ضرکت ّای کَچک

 ٍ پیص پا افتادُ، ٍلی تِ گًَِ ای خالقاًِ، سادُ اًجام ّواى رٍش ّای تِ ظاّر یا در تَدجِ تثلیغات ٍ درصذی 20 هیاًگیي تا صرفِ جَیی

ًتیجِ ّوچٌیي در هَرد ضرکت ّای تسرگ تررسی ضذُ در ایي تحقیق، . کسة کٌٌذهسیت رقاتتی هٌاسثی را ًسثت تِ ّوکاراى خَد 

تت تِ تازاریاتی سٌتی تذست ًس تسیار هٌاسثی تاثیرات حساب ضذُ، در عیي کاّص ٍ یا ثاتت هاًذى ّسیٌِ، ایٌکِ تا یک حولِ چریکی

 .آهذ

 ، پیک ًَیي یسدپارتیساًی، چریکی، تازاریاتی، تازاریاتی پارتیساًی، تازاریاتی چریکی :کلیذی ٍاشگاى

 هقذهِ -1

آؿٌب ثبؿذ  ، هوىي اػت ثشای ػوَم ًبهی خذیذ ٍ ًب ثبصاسیبثی پبستیضاًی

اهب ؿبیذ ػلت ایي اهش، اػتفبدُ اص ػٌبٍیي دیگشی ثشای خغبة وشدى 

 .ایي ًَع ثبصاسیبثی اػت
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 Guerrilla Marketing 

خی وٌشاد » ثبصاسیبثی پبستیضاًی، هفَْهی اػت وِ اٍل ثبس تَػظ

  98 دس ػبل « ثبصاسیبثی پبستیضاًی»دس وتبثی ثب ػٌَاى «  لَیٌؼَى

هؼشفی ؿذ؛ سٍؿی ًبهٌظن ٍ غیشهؼوَل دس اًدبم فؼبلیتْبیی وِ ثبػث 

 Conrad) سؿذ ٍ استمبء هب ؿَد الجتِ ثش هجٌبی یه ثَدخِ ون

Levinson, 1993). 
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ًگشؽ ثِ ایي ًَع ثبصاسیبثی ثؼیبس تغییش ٍ الجتِ اص آى صهبى تبوٌَى، 

ثشای  دیگش ًتَاى گفت وِ ایي سٍؽ تٌْب ؿبیذ. پیـشفت وشدُ اػت

اوٌَى فبوتَس ثَدخِ اص آى حزف  ّبی ون وبسثشد داسد، ثلىِ ّن ثَدخِ

دس حمیمت  .ثش ثبؿذ ُ سایگبى ٍ یب ثؼیبس ّضیيتَاًذ  ؿذُ اػت، هی

ّن اگش اثش ثخؾ ًجبؿذ  پٌیوِ حتی یه  پبستیضاى ّب ثش ایي ػمیذُ اًذ

، دسكَستیىِ هٌدش ثِ ػَدآٍسی یىلذ ّضاس دالسّضیٌِ صیبدی اػت ٍ 

 ,Conrad Levinson) ّضیٌِ ووی اػت ،ؿَد ّضاس دالسی كذچٌذ 

ثب ایي حبل ووبوبى ّذف ایي ًَع ثبصاسیبثی خزة هـتشیبًی . (1993

ٍ ّوىبساى  ػبیش افشاد چَى دٍػتبى، خبًَادُ سا ثِاػت وِ تدبست ؿوب 

ّوِ ٍ ّوِ دس خْت خلت ثیـتشیي تَخِ ػوَهی . پیـٌْبد هی وٌٌذ

 ّذف، تش، ػبدُ ثیبى ثِ .ثب اػتفبدُ اص ووتشیي هٌبثغ هوىي اػت

 .حذاوثش ًتیدِ ثب حذالل اهىبًبت اػت ثِ دػتیبثی

اكَل  دس ایي تحمیك، ًَیؼٌذُ تالؽ وشدُ اػت ثب ثىبسگیشی

، ضوي ثبصاسیبثی پبستیضاًی دس هَسد هـتشیبى آطاًغ تجلیغبتی پیه ًَیي

اسصیبثی هیضاى تبثیش گزاسی ایي اكَل ثش ػَد آًْب، همبیؼِ ای ًیض ثیي 

دٍ گشٍُ هـتشیبى، یؼٌی ؿشوت ّب ٍ وؼت ٍ وبسّبی وَچىی وِ 

ثَدخِ ووی ثشای تجلیغبت خَد اختلبف هی دٌّذ ٍ گشٍُ دیگش، 

وبسخبًدبتی وِ تب وٌَى ثَدخِ ّبی والى تجلیغبتی خَد سا ؿشوت ّب ٍ 

 .ثب سٍؽ ّبی ثبصاسیبثی ػٌتی ّضیٌِ هی وشدُ اًذ، اًدبم دّذ

ثب ایٌىِ ثیـتش اص ػِ دِّ اص ًگبسؽ اٍلیي وتبة ثب هَضَع ثبصاسیبثی 

پبستیضاًی هی گزسد، ٍلی ّوچٌبى خبی خبلی آى دس وـَس احؼبع 

 .ى هَضَع كَست ًپزیشفتِ اػتهیـَد ٍ وبسی تحمیمبتی ثب ای

دس ایي تحمیك، پغ اص ایٌىِ اػلحِ ّبی هتفبٍت ثبصاسیبثی 

 ٍ خلت سضبیت هـتشیبى هٌبػت پبستیضاًی خْت اسائِ ثشًبهِ تجلیغبتی

اص ایي اػلحِ  ثشای ّش یه اص هـتشیبى هَسد ثشسػی لشاس گشفت، تؼذادی

ٍد اػالم هشد ،هٌبػت ًجَدًذ ،وِ ثشای ّذف ّبی خبف هَسد ًظش ّب

ؿذُ ٍ اػلحِ ّبیی وِ اًتخبة ؿذًذ ثب دس ًظش گشفتي اٍلَیت ثىبس 

ّوچٌیي ثشای ّش یه اص دٍ گشٍُ هـتشیبى الصم ثَد ثب . گشفتِ ؿذًذ

اص اػلحِ ّبی ثبصاسیبثی  یهتفبٍت ، گشٍُتَخِ ثِ ًَع هتفبٍت وؼت ٍ وبس

 .ثىبس گشفتِ ؿًَذ  پبستیضاًی

 کارّای کَچکتازاریاتی پارتیساًی در کسة ٍ   -2
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 Guerrilla Marketing Weapons 

 وِ وؼت ٍ وبسّبی وَچه ّؼتٌذ،اٍل  ثشای وؼت ٍ وبسّبی گشٍُ

ثشای هثبل هیتَاى ثِ . ّؼتٌذ هذ ًظش سػبًِ ّبی سایگبى ٍ یب ون ّضیٌِ

ؿجىِ ّبی گشٍّی، سٍصًبهِ ّب، ثشٍؿَس، ًبهِ ّبی تجلیغبتی، وبست 

ٍ ٍتبُ پیبم ن ی، ایٌتشًت، خجشًبهِ ّب،ٍیضیت، هدالت، پیه ّبی تجلیغبت

دس اداهِ چٌذ ًوًَِ اص . (89  , لَیٌؼَى) فشٍؽ ّبی تلفٌی اؿبسُ وشد

 .آًْب سا هَسد ثشػی لشاس گشفتِ اًذ

 آهَزضگاُ فٌی حرفِ ای -2-1

ثشای یه آهَصؿگبُ وِ تب آى صهبى اص آگْی ّبی سٍصًبهِ ثشای تجلیغبت  

خَد اػتفبدُ هی وشد ٍ ًتیدِ ای سضبیت ثخؾ وؼت ًىشدُ ثَد، 

ّوبى سػبًِ سٍصًبهِ اًتخبة ؿذ تب تأثیش ثىبسگیشی ثبصاسیبثی پبستیضاًی 

سٍؽ ػٌتی،  تجلیغبتی دس ثذٍى تغییش دس سػبًِدس خلت ًظش هخبعجبى 

دس هشحلِ اٍل، یه ػتَى هـخق ٍ ثبثت دس . ؿخق ؿَدثِ خَثی م

ًَثت چبح دس ًظش گشفتِ ؿذ ٍ ثشًبهِ ثِ  0 ّوبى سٍصًبهِ ثشای 

 كَستی تؼییي گشدیذ وِ سٍصّبی یىـٌجِ ٍ ػِ ؿٌجِ ّش ّفتِ آگْی

 .ثِ چبح ثشػذ ، ؿىل 

 

 

 آگْی رٍزًاهِ (-1)ضکل

 

ًَثت آگْی، َّیت آهَصؿگبُ  0 دس هشحلِ دٍم، لشاس ثَد پغ اص 

فبؽ ؿَد تب ثب تَخِ ثِ ػَالی وِ دس رّي هخبعت ایدبد ؿذُ ثَد، 

 8 پغ اص ٍلی . هبًذگبسی لبثل لجَلی دس رّي هخبعت ایدبد ؿَد

، اص دفتش آگْی ّبی سٍصًبهِ توبع گشفتِ ٍ خَاػتِ آگْی ًَثت چبح

ع ّبی هىشس هخبعجبى سٍصًبهِ ٍ ؿذ َّیت آگْی ثِ ػلت توب

ؿبیذ . یي اتفبق تأثیش یه حولِ چشیىی ثَدآًْب فبؽ ؿَد ٍ ا دسخَاػت

 .تاًی ولیذ ثبصاسیبثی پبستیضاًی اعاظْبس ػجبسات تٌذ ٍ ّیح ،ثتَاى گفت

(Levinson & Perry, Guerrilla marketing for job 
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hunters, 2005)  دس آگْی فَق حذالل دٍ خلَكیت صیش ٍخَد

 :داسد

 .تَخِ سا خلت هی وٌذ. 

 .المبگش ویفیت اػت. 

لیذ خلت تَخِ هـتشیبى ن« سٍاًـٌبػی هؼىَع»یب « هؼىَع»ػجبسات 

 .تاع آگْیایي 

 خطکطَیی -2-2

پیبدُ ػبصی ثبصاسیبثی پبستیضاًی ثشای خـىـَیی هَسد ًظش، ؿبهل دٍ 

 .لؼوت هدضا هی ثبؿذ

اٍل ؿبهل تغییشاتی دس ًحَُ اسائِ خذهبت ثِ هـتشیبى اػت  لؼوت

 :وِ دس اداهِ ثِ ثشسػی آًْب هی پشداصین

  ثِ خبی تحَیل دادى چٌذ تیىِ لجبع ثَػیلِ یه چَة

دس ًظش  هدضا سختی، ثشای ّش تیىِ لجبع یه چَة سختی

 .گشفتِ ؿذ

  لشاس دادى لغؼِ ّبی ًَاسی ؿىل همَا دس یمِ پیشاّي خْت

، ایي همَا ّبی وَچه فشم یمِ دس حیي خبثدبیی هبًذگبسی

دس ػیي ون ّضیٌِ ثَدى وبسایی ٍ تبثیش ثبالیی ًضد هـتشی 

داؿتِ ٍ ثِ خَثی هَلفِ ّبی ثبصاسیبثی پبستیضاًی سا پَؿؾ 

 .هی دّذ

  ػذم هٌگٌِ وشدى ؿوبسُ سػیذ هـتشی ثِ لجبع ٍ یب حتی

خْت ًلت دس  ثِ هبسن آى ٍ عشاحی لیجل ّبی ًَاسی ؿىل

 .خب دووِ ی لجبع

  ًلت ؿذى آػتیي ّبی پیشاّي دس خلَی آى وِ ػالٍُ ثش

، ًوبی صیجبیی ًیض ثِ حفظ ٍ هبًذگبسی فشم اػتیي ّب دس وبٍس

 .آى هی دّذ

  عشاحی ٍ ػبخت یه اتبق پشٍ داخل خـىـَیی خْت هْیب

دػتِ اص هـتشیبًی وِ ثِ ػلت  ثَدى هىبًی ثشای اػتفبدُ آى

هشاخؼِ ثِ هٌضل یب هحل وبسؿبى  ثشای ون، فشكتٍلت 

 .خْت تؼَیض لجبع ًذاسًذ

  عشاحی یه ػشٍیغ سایگبى خْت دسیبفت ٍ تحَیل

خَدسٍیی وِ لشاس ثَد ایي  ًَع ثشای .ػفبسؿبت هـتشیبى

دس ًظش گشفتِ ؿذوِ هحل  یه ٍاًتٍظیفِ سا اًدبم دّذ 

چیذى پتَ، پشدُ ٍ ػبیش آٍیض چَة سختی ٍ لفؼِ ّبیی ثشای 

ّوچٌیي ثذًِ ٍاًت . دس آى عشاحی ؿذُ ثَد تبؿذًی الالم

ًیض هٌمَؽ ثِ اػن خـىـَیی ٍ ؿوبسُ تلفي ٍ ؿوبسُ هشوض 

دس حمیمت ثْتشیي ٍ اسصاًتشیي تجلیغ ػیبس . پیبهه گشدیذ

 .وبس خَد سا آغبص وشد

 اسػبل پیبهه ثِ هـتشی ثِ هحض آهبدُ ؿذى ػفبسؿبت. 

، داسای وبسایی ٍ ّضیٌِ ثَدى ونّوِ هَاسد روش ؿذُ، ػلیشغن 

تبثیش ثؼیبس صیبدی دس رّي هـتشی اػت، یؼٌی دلیمب اكَل 

صیشا ثِ هَاسدی پشداختِ . سػبیت گشدیذُ اػت ثبصاسیبثی پبستیضاًی

ؿذُ وِ دس ووتش هىبًی هی تَاى سػبیت آًْب سا هـبّذُ ًوَد ٍ اص 

دس . هـتشی ًیض اًتظبس ّیچ یه اص ایي خذهبت سا ًذاسد ،عشفی

وِ  ّؼتٌذووجَدّبیی  كَست گشفتِتغییشات حمیمت ّوِ 

ثیي خَد ٍ خـىـَیی  دادهـتشی آى سا ثِ ػٌَاى یه لشاس

پزیشفتِ اػت ٍ اسائِ آى ّب ثِ هـتشی ثشي ثشًذُ ای اػت ثشای 

 .هشاخؼِ هدذد هـتشی ثشای دسیبفت خذهبت

. غبت پبستیضاًی ثشای خـىـَیی اػتلؼوت دٍم ؿبهل تجلی

یٌِ، ٍلی اى تشاوت ّبی هؼوَلی ٍ ون ّضتجلیغبت ثب اػتفبدُ اص ّن

 (.   ؿىل ) .گشفتاًدبم  ثِ سٍؿی خاللبًِ

 

 تشاوت (- )ؿىل 
 

ثب هب ظبّشتبى ّشگض ایٌگًَِ ًخَاّذ  ": اػت ثذیي ؿشحهتي تشاوت 

وِ پغ اص هچبلِ ؿذى تَصیغ  . "تلفي . خـىـَیی پبوؼبى الًذسی. ثَد
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فًَت هٌحلش ثِ فشد ًؼجت هتي تشاوت ؿبهل دٍ خولِ وَتبُ ثب . گشدیذ

ثِ اوثش تشاوت ّب هی ثبؿذ وِ ّذف فمظ هؼشفی خـىـَیی ٍ تلفي 

ًحَُ تَصیغ ًیض ثِ خْت خبف ثَدى تشاوت هتفبٍت ثَدُ ٍ . توبع اػت

ثِ كَست هچبلِ ؿذُ ٍ فمظ دس هىبى ّبیی وِ هغوئي  ؿبهل تَصیغ

 .كلِ سٍیت خَاّذ ؿذ، اًدبم گشفتپغ اص تَصیغ ثالفب ثَدین

ص پیبدُ ػبصی ثشًبهِ ثبصاسیبثی پبستیضاًی ثشای خـىـَیی هَسد پغ ا

ًظش، فیذثه ّبی ثؼیبسی اص هـتشیبى دسیبفت ؿذ وِ ًـبى دٌّذُ 

هیضاى ثبالیی اص سضبیت دس آًبى ثَد ٍ ّوچٌیي ػالٍُ ثش حفظ هـتشی 

ثِ هـتشیبى ًیض  هـتشی خذیذ ٍ ثبثت 76 دس هذت دٍ هبُ  ،ّبی لجلی

 .خـىـَیی پیَػتٌذ

 ازاریاتی پارتیساًی ترای ضرکت ّای تسرگب -3

 وِ ثَد ػؤال ایي ثِ پبػخ دًجبل ثِ خَد آثبس دس لَیٌؼَى چِ اگش

 ثب تَاًٌذ هی اًذن ثؼیبس ای ثَدخِ ثب وَچه وبسّبی ٍ وؼت چگًَِ»

 وِ وشد گوبى ًجبیذ حبل ایي ثب «وٌٌذ؟ سلبثت ثضسي ّبی  ؿشوت

 .ًذاسد وبسثشد ثضسي هؤػؼبت ثشای پبستیضاًی ثبصاسیبثی

 داسًذ، اختیبس دس ثیـتش ای ثَدخِ وِ آًدب اص ثضسي هؤػؼبت اتفبلبً

 هـبّذُ هثجتی ثؼیبس اثشات ثخؾ، ایي سد گزاسی ػشهبیِ كَست دس

 اص ثخـی خْبى، ثضسي ؿشوت ۵00 توبهی تمشیجب اهشٍصُ. وشد خَاٌّذ

 Jay) .دٌّذ هی ػبهبى سٍؽ ثذیي سا خَد ثبصاسیبثی ّبی  فؼبلیت

Conrad Levinson the father of guerrilla marketing) 

 ًَیؼٌذُ دس ایي تحمیك فمظ ثِ  ثب تَخِ ثِ هحذٍدیت صهبًی،

پیبدُ ػبصی ثشًبهِ ثبصاسیبثی پبستیضاًی ثشای ؿشوت چبی الویضاى ثِ 

 .ػٌَاى یه ؿشوت ثب همیبع ثضسي، پشداختِ اػت

 ػذد ۵وت، ثذٍى ثشًبهِ، فمظ للذ اخبسُ دس اثتذا هذیشاى ایي ؿش

لزا ثب ثشسػی خبهؼی وِ كَست . دس ػغح ؿْش داؿتٌذ سا ثیلجَسد

یه ثشًبهِ ثبصاسایبثی پبستیضاًی ثِ گًَِ ای تلوین گشفتِ ؿذ  ،گشفت

عشح سیضی ؿَد وِ ثب ثَدخِ ای ووتش، عشاحی ٍ اخشای ثیلجَسدّب ثِ 

 . ثِ حذاوثش ثشػذسٍؿی خاللبًِ كَست گیشد تب اثش ثخـی آى 

عشح هتفبٍت  دٍ گشٍُ ػِ تبیی، یؼٌی هدوَػب ؿؾثشای ؿشٍع، 

ًیض  گشافیؼتثشای پیبدُ ػبصی سٍی ػِ ثیلجَسد عشاحی ؿذ ٍ اص یه 

. خَاػتِ ؿذ ثشای تىویل عشح ؿخلیت ّبی هَسد ًظش سا عشاحی وٌذ

ػپغ ػِ ثیلجَسد دس ػِ ًمغِ پش تشدد ٍ اػتشاتظیه ؿْش ثشای دٍ دٍسُ 

 .سٍصُ، هدوَػب یه هبُ دس اختیبس گشفتِ ؿذ ۵ 

ؿبهل ػِ ػَال ٍ عشح هخلَف ثِ (  ؿىل ) گشٍُ اٍل ثٌشّب  

 .سٍص اٍل سٍی ثیلجَسدّب ًلت ؿذ ۵ آى ثشای 

 
 اٍل عشح ػشی (- )ؿىل 

 

سٍص ثب یه پیبهه اص هشدم خَاػتِ ؿذُ ثِ  ۵ پغ اص گزؿت 

ًفش وِ پبػخ  0 ٍ ثشای ػَال هغشح ؿذُ سٍی ثیلجَسدّب پبػخ دٌّذ 

ثشگضاسی یه  .ثِ لیذ لشػِ ّذیِ ای دس ًظش گشفتِ ؿذ كحیح دادًذ

هؼبثمِ دس هَسد حذع صدى ًبم یه ثشًذ، گضیٌِ ای هفیذ خْت دس 
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رّي هبًذى ًبم ثشًذ اػت الجتِ هتؼْذ ثَدى ثشگضاس وٌٌذگبى ثِ اّذاء 

 .خَایض هْن اػت

ثیلجَسد ًلت  پغ اص ثشگضاسی هؼبثمِ ػشی دٍم عشح ّب سٍی

 .ٍ ًبم ثشًذ هؼشفی گشدیذ( 4ؿىل ) گشدیذ 

 
 دٍم عشح ػشی (-4)ؿىل 

 

ثؼذ اص اخشای ثشًبهِ ثبصاسیبثی، ثبصخَسدّب اص الـبس هختلف افشاد دس 

الصم ثِ روش . استجبط ٍ ػبیش هـتشی ّبی ؿشوت خوغ آٍسی گشدیذ

ُ ثَػیلاػت وِ حتی دس حیي اخشای ثشًبهِ ًیض تؼذاد ثؼیبس صیبدی 

هغشح ؿذُ دس ػَال ّبی توبع تلفٌی ٍ یب حضَسی ًؼجت ثِ پبػخ 

ٍ اص آًْب خَاػتِ ؿذ  خَد سا دس هیبى گزاؿتٌذ یثیلجَسدّب وٌدىبٍ

دس حمیمت سٍؽ خاللبًِ وٌدىبٍ وشدى ارّبى . پبػخ سا حذع ثضًٌذ

ثبػث هبًذگبسی ثؼیبس ثبالی ًبم ثشًذ دس رّي  ،هَضَعثِ ًؼجت 

تیذ ااص اع تي ّوچٌیي اعالػبت ثذػت آهذُ اص چٌذ .هـتشیبى گشدیذ

حبوی اص ایي اػت وِ ػِ  ثَدًذدس استجبط  وِ ثب  ًَیؼٌذُ داًـگبُ یضد

هحجَثیت خولِ هؼشٍف ػَالی سٍی ثیلجَسدّب دس هیبى داًـدَیبى اص 

اػت ٍ ایي  ؿذُهی سد ٍ ثذل  خبكی ثشخَسداس ؿذُ ٍ دّبى ثِ دّبى

دس  ؿذُ ی پبستیضاًی ٍ خاللیت ثىبس گشفتِهَضَع ثیبًگش لذست ثبصاسیبة

 .اخشای آى اػت

 ًتیجِ -4

ًـبى دٌّذُ ایي هَضَع اػت ًتیدِ ّبی ثذػت آهذُ اص ایي تحمیك 

وِ ثبصاسیبثی پبستیضاًی هی تَاًذ ثب ثىبسگیشی اػلحِ ّبی هٌبػت ثشای 

ّشیه اص وؼت ٍ وبسّبی وَچه ٍ ّوچٌیي ؿشوت ّبی ثضسي 

دس همبیؼِ ثب ثبصاسیبثی ػٌتی ّضیٌِ . صًذةلن هَفمیت ّبی اسصًذُ ای سا س

 ّوچٌیي ٍلت ٍ خاللیت صیبدی سا . ووتش ٍ اثش ثخـی ثیـتشی داسد

هی علجذ ٍ اص ّوِ هْوتش ثىبسگیشی تشویت هٌبػجی اص اػلحِ ّبی 

 .پبستیضاًی اػت وِ ًتیدِ دلخَاُ سا ثِ اسهغبى هی آٍسد

ثبصاسیبثی پبستیضاًی دس ؿشوت ّبی وَچىی وِ ًـبى داد  ّب ثشسػی

هَسد آًْب ثِ اخشا دسآهذ، ثب یه ثشًبهِ تجلیغبتی هٌؼدن، تَاًؼتٌذ ثب 

دسكذی دس ثَدخِ تجلیغبت ٍ یب اًدبم ّوبى  0 كشفِ خَیی هیبًگیي 

سٍؽ ّبی ثِ ظبّش ػبدُ ٍ پیؾ پب افتبدُ، ٍلی ثِ گًَِ ای خاللبًِ، 

 .وٌٌذ هضیت سلبثتی هٌبػجی سا ًؼجت ثِ ّوىبساى خَد وؼت

 تطکر ٍ قذرداًی

خٌبة آلبی دوتش ثٌیبدی، هذیش گشٍُ سؿتِ  ًَیؼٌذُ ایي همبلِ اص

هبل تـىش ٍ لذسداًی سا ن ،هذیشیت اخشایی داًـگبُ ػلن ٍ كٌؼت ایشاى

 .داسد

 هراجع

 م, آخًَذی. ا(. ) ًؼخِ ) ثبصاسیبثی چشیىی(. 89  . )ج, لَیٌؼَى .

: تْشاى( هتشخن, سوٌی لبخبس. ُ &, تذٍیي وٌٌذگبى, خبٍیذ هؤیذ

 .اًتـبسات ػیتِ
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