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 ّست؟ اًساظُ چِ تب حَظُ ٍ جبهؼِ زض ظًسگی سجه هسئلِ ثِ پطزاذتي ّویتا(1

اجتٌبة ًبپصیط زض ضطایظ وًٌَی اهطی پطزاذتي ثِ هَضَع سجه ظًسگی اظ ثسیبضی جْبت حبئع اّویت ٍ  

طزُ ٍ فؼبلیت ّبی ضا زض ایي ضطٍضتی ضا احسبس و ًیع ون ٍ ثیص چٌیيحَظُ ٍ ًْبزّبی ٍاثستِ  ؛است

تَجِ ثِ هَضَع  1392ذَضجرتبًِ هتؼبلت تصوبض همبم هؼظن ضّجطی زض سبل . ذصَظ صَضت زازُ اًس

سجه ظًسگی زض هطاوع ػلوی حَظٍی ٍ زاًطگبّی لَت ٍ ضتبة زض ذَضی یبفتِ ٍ ثِ تَلیس ٍ اضائِ فطآٍضزُ 

ثِ ػٌَاى سجه ظًسگی ّبی گفتبضی، ًَضتبضی، صَتی ٍ تصَیطی هتٌَع ٍ هتىثطی هٌجط ضسُ است. 

زض ظًسگی  یفطٌّگًظبم اجتوبػی ػیٌی ٍ تجلَض جلَُ ن پیَستِ اظ الگَّبی ظیستی هطجح، ثِ ّ یهجوَػِ ای

زاضتي ٍ است. فطٌّگ زیٌی ًیع ثب فطض غلجِ آًْب ٍ سغَح هرتلف حیبت فطزی ٍ اجتوبػی  اػضبضٍظهطُ 

ف هرتلٍ سبحت ّبی ظیستی زض سغَح  ٍ الگَّبی سجه ّباظ هجطای ذَز ضا ثبیس َّیت گفتوبًی، الجطم 

 زّس.سبهبى ضا  هَهٌبىچٌسگبًِ ٍ هٌبسجبت ٍ اضتجبعبت هتجلَض سبذتِ ٍ وٌص ّبی جَاًحی ٍ جَاضحی 

ٍ  )زض سغح ذطز(زض شّي ٍ ضویط ػبهالىآى ًفَش ٍ ضسَخ  ،ٍ ًمص آفطیٌی یه فطٌّگ ، تساٍمضطط ثمب

گط یؼٌی سجه  است ٍ ثب هیبًجی الگَّبی ّسایت )زض سغح هیبًی ٍ والى(سغَح سبذتبضی ٍ ًْبزی جبهؼِ

فطٌّگ شٌّی ٍ ػیٌی تجلَض گفتبضی، ضفتبضی ٍ اضتجبعی یب ثیي االشّبًی هی ٍ اضجبع هىطض ثساًْب  ی ظًسگیّب

 یبثس.



ًمس آسیت ضٌبسبًِ لبػستب زض گبم اٍل  چیست؟ ظًسگی سجه هَضَع ثِ اسالهی تجلیغبت زفتط ضٍیىطز (2

ٍ اظ عطیك اضتجبعبت ثیٌب تَسؼِ یبفتِ  جَاهغتحت تبثیط ًفَش فطٌّگی ػوستب وِ  یسجه ّبی ضایج ٍ غبلج

ّبی الظم ثب ّسف  هغبلؼبت ٍ پژٍّصاًجبم گبم زٍم زض ت؛ سثِ حَظُ فطٌّگی جبهؼِ ًفَش یبفتِ افطٌّگی 

سجه ّبی  تجلیغ ٍ تطٍیج سَمگبم زض  ؛هطثَطٌبثغ اظ ه زستیبثی ثِ سجه ّبی زیٌی ٍ هَضز تبییس زیي 

ٍ الٌبع سبظی تَزُ زض جْت اظ عطیك ًْبزّب ٍ وبضگعاضاى فطٌّگی ٍ جبهؼِ پصیطی  هطجحٍ اصغیبزی 

 ست.پصیطش آًْب

هیع سجه ظًسگی  ّوىبضاىاظ  وٌیس؟ هی تطسین تجلیغبت زفتط زض ظًسگی سجه ثطای ضا اًساظی چطن چِ(3

 .سَال وٌیس

ٍضٍز  ثطَز؟ ثبیس یب ٍ ضسُ ٍاضز ظًسگی سجه هَضَع زض پطزاظی ًظطیِ حَظُ زض همساض چِ تجلیغبت زفتط(4

اجتٌبة زض هَضَػبتی ّوچَى سجه ثِ زلیل زاضتي اثؼبز ٍ آثبض هرتلف اهطی ثِ ػطصِ ًظطیِ پطزاظی 

گفتوبى فطٌّگی، ًظبم اضظضی حبون ٍ ثِ تجغ ًسگی زض ّط جبهؼِ سجه ّبی ظ. ضٍضي است وِ ًبپصیط است

غبلت ٍ اسٌبز هب ًیع ثِ التضبی فطٌّگ زیٌی هی ضَز. هتفبٍت ٍ ظهیٌِ ای  یيٍ هفطٍضبت ثٌیبز هجبًی 

ثبالزستی ًظبم وِ ثستطسبظی جْت ظیستي هتؼبلی زض سبیِ فطٌّگ ٍ اضظش ّبی زیٌی ضا  جعٍ اّساف غبیی 

ٍ  اجطاییتمٌیٌی، ًظبم اسالهی فطض وطزُ، لبػستب ثبیس زض ایي ذصَظ الساهبت هغبلؼبتی، سیبست گصاضاًِ، 

ت ضا صَضت زّین. ثسیْی است وِ زض اًجبم ایي هْن حَظُ ّبی ػلویِ ٍ ًْبزّبیی هثل زفتط فطٌّگی هتٌبس

 هَجَز ّبی ظطفیت اًساظُ چِ تب تجلیغبت زفتط( 5تجلیغبت اسالهی ًمص ٍ ضسبلت ذغیطی ثط ػْسُ زاضًس. 

 ًوَزُ عطاحی ّب ظطفیت ایي اظ استفبزُ ثطای ای ثطًبهِ چِ ٍ ضٌبسس هی ضا ظًسگی سجه حَظُ زض وطَض زض

اعالع یبثی اظ هجوَع فؼبلیت ّبٍ الساهبت ایجبثی ٍ سلجی وِ زض اضتجبط ثب سجه ظًسگی زض حَظُ  است؟

ًظط ٍ ػول زض وطَض اتفبق هی افتس، چٌساى زضَاض ًیست. زفتط ًیع زض سٌَات اذیط فؼبلیت ّبیی ضا ثِ اًجبم 



ػٌَاى وبًًَی ثطای تجوغ اًسیطوٌساى ایي  ِهیع سجه ظًسگی ثزض تبسیس السام ثِ جبی زفتط ضسبًسُ است. 

ّوبیص اًتربة ًطست ّبی ػلوی، ثطگعاضی ثطگعاضی حَظُ ٍ تؼییي اٍلَیت ّبی وبض زض ایي ثرص، 

اًتطبضی ثطذی آثبض هىتَة زض ایي ذصَظ ٍ... اظ جولِ ، زض حَظُ سجه ظًسگی تسٍیي ضسُثطتطیي آثبض 

 زض اهتساز ظهبى ثط وویت ٍ ویفیت آى افعٍزُ ذَاّس ضس. الساهبتی است وِ تبوٌَى صَضت گطفتِ ٍ لبػستب

السام ذالق زفتط ثِ ثطگعاضی ّوبیص یه ضٍظُ ثطای هؼطفی ثطتطیي آثبض تبلیفی ٍ تطجوِ ای زض یىی زٍ 

 هٌبسجی ثطای آضٌبییثسیبض  فطصتسبل اذیط ٍ اػغبی جبیعُ ثِ ًَیسٌسگبى ٍ ًبضطاى ٍاجس صالحیت، 

ْب اظ ٍ ضؼف ّبی آًّب لَت ثطآٍضزُ ٍالغ ثیٌبًِ ٍ آثبض ػطضِ ضسُ ثب ّوىبض اػضبی هیع ٍ سبیط هحممبى 

چٌس عی وِ سبالًِ  زیٌی هجلغبىاػعام زفتطاظ عطیك گفتٌی است وِ فطاّن سبذتِ است.  عطیك اضظیبثی آًْب

 ، هی تَاًس ػالٍُ ثط اعالع یبثیگسیل هی زاضزوطَضًَثت ٍ ثِ هٌبسجت ّبی هرتلف ثِ هٌبعك هرتلف 

ثِ ًمس ٍ اصالح ایي سجه ّب ٍ  آى؛هتٌَع اظ ٍضؼیت فطٌّگی وطَض ٍ سجه ّب ٍ الگَّبی ظیستی تَصیفی 

ًیع ًطط ٍ تجلیغ سجه ّبی هطجح زیٌی ثپطزاظز.  هَلؼیت حَظُ ػلویِ ٍ زفتط ٍ تجلیغبت زض ثطذَضزاضی اظ 

 ایي سٌد اهىبًبت ٍ اثعاضّبی فطٌّگی هَثطاستثٌبیی است. 

استفبزُ اظ  وٌس؟ استفبزُ زًیب زض تجطثیبت اظ ظًسگی سجه هجبحث غٌبی ثطای زاضز لصس بتتجلیغ زفتط آیب (5

هفیس است حتی اگط ًَع ، ضیَُ ای هؼمَل ٍ تجطثیبت زیگطاى زض ّط یه اظ حَظُ ّبی هطتطن ظًسگی

وطَض هب ثطغن اذتصبصبت فطٌّگی، اضتطاوبت لبثل التجبس ًجبضس.  جَاهغ هَضز هغبلؼِسجه ّبی جبضی 

ظیبزی ًیع ثب ثسیبضی اظ جَاهغ ثِ ٍیژُ وطَضّبی اسالهی زاضز ٍ تجبضة آًْب ثِ ٍیژُ زض ثطذَضز ثب هَضَع 

 تْبجن فطٌّگی ٍ صیبًت اضظش ّب ٍ الگَّبی سٌتی لبثل استفبزُ ذَاّس ثَز.  

 فبضسی وطَضّبی ذبٍضهیبًِ؟ ایطاى؟ است؟ ای هحسٍزُ چِ زض ظًسگی سجه هجبحث زض زفتط ػول زایطُ (6

 ٍ زض گبم ثؼس وطَضّبی اسالهی.  ایطاىزض گبم اٍل تطجیحب  زًیب؟ ول یب اسالم جْبى ظثبى؟



 سجه ثِ اًمالة، ضّجط تبویسات ثِ تَجِ ثب ٍ ذَز ّبی ثطًبهِ توبم ًوَزى هحَض هسئلِ ضاستبی زض زفتط( 7

 ثبیس یب ٍ است زازُ اًجبم هسئلِ ایي تسْیل ثطای ضا توْیساتی چِ ضاستب ایي زض اهب. است ًوَزُ تَجِ ظًسگی

 ثیبى ضس.ون ٍ ثیص زض پبسد ثِ سَاالت لجل  زّس؟ اًجبم

ثب تَجِ ثِ  وٌیس؟ هی اضظیبثی چگًَِ ضا  تطٍیجی ٍ ػلوی آثبض ٍضؼیت اسالهی ظًسگی سجه حَظُ زض (8

تَلیسی زضیبفت آثبض وویت ٍ ویفیت  ٍ هحسٍزیت ّبی ػطصِ پژٍّص ٍ ًطط، پیطیٌِ زض ایي حَظُ ضؼف

ثی ضه، ضًٍس هَجَز ثَیژُ زضصَضت ثصل ػٌبیت ٍ است. ثَزُ اًتظبض ضسُ تَسظ زثیطذبًِ ّوبیص، فَق 

 اّتوبم سبظهبى ّبی هطثَط ضٍثِ ضضس ٍ تىبهلی ذَاّس ثَز. 

 ایي زض ضا هجلغبى سْن چیست؟ ظًسگی سجه حَظُ زض وًٌَی ضطایظ ثِ زازى سبهبى ثطای ضوب طٌْبز( پی9

 ،ایجبز هطوعیتی ستبزی ثطای ضصس فؼبلیت ّبی هغبلؼبتی، پژٍّطی ثعػن هي، ثیٌیس؟ هی اًساظُ چِ تب حَظُ

هحَضیت هٌبثغ زیٌی ٍ اًجبم پژٍّص ّبی هتمي زض حَظُ سجه ظًسگی ثب  ؛ایي ػطصٍِ ػولی زض ضسبًِ ای 

( ػمالیی، سیطُ هتططػبى، استحسبًبت شٍلی، هصلحت سٌجی ّبیی ػمالًیػطف سبیط هٌبثغ ٌّجبضی)

آسیت ضٌبسی سجه ّبی  ٍ ضطایظ ایٌجبیی ٍ اوًٌَی اًسبى هؼبصط؛ هسضى هؼِالتضبئبت جب هتٌبست ثب 

ّطساض زّی ًسجت ثِ ٍضٍز ذبهَش سجه ّبی ثیگبًِ  ؛اسالهی هب –زض جبهؼِ ایطاًی  ٍ ثؼضب هرتلظ جبضی

؛ اّتوبم ثِ تجلیغ ٍ تطٍیج سجه ّبی هطجح ٍ... اظ جولِ زض جغطافیبیی ظیستی هَهٌبىٍ آثبض هرطة آى 

 الساهبتی است وِ زضضطایظ وًٌَی اٍلَیت ٍ اضجحیت زاضز.  

آًچِ زض ظبّط اػالم ضسُ، ضٌبسبیی ٍ  چیست؟ ظًسگی سجه سبل وتبة جطٌَاضُ وبضوطز ٍ ًمص (10

فؼبل ٍ  تطَیك ًَیسٌسگبى ٍ ًبضطاىٍ زض گبم ثؼس اػغبی جَایعی ثب ّسف  ،ػطضِ ضسُ آثبض طتطیياًتربة ث

  ثِ ظػن هي، ًفس ایي السام فطٌّگی، ستَزًی است.  است. حَظُهَفك ایي 


