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 بسن اهلل الزحوي الزحین

 « تحقیقات اجتواعی در ایزاى ضٌاسی ٍضعیت»

 لٓ، پظٚٞـٍبٜ أبْ كبدق )ع(،ػیذحؼیٗ ؿشف اِذیٗ، دس رٕغ پظٚٞـٍشاٖ دوتشتمشیش ٚ تىٕیُ ٌفت ٚ ٌٛی 

 .13/9/1400 ؿٙجٝ

ثب سٚیىشد  ،یىی دٚ دٞٝ اخیشدس  «ٔؼبكش ٚضؼیت یب وٓ ٚ ویف تحمیمبت ارتٕبػی دس ایشاٖ»ٔحٛس ٌفت ٚ ٌٛ 

 ربٔؼٝ ؿٙبختی اػت. 

تحمیمبت ا٘زبْ غبِت ٚ ٔمجِٛیت ٔغّٛثیت  ٔٛا٘غؿبُٔ ایٗ ثحج ٞٓ ؿبُٔ ٔٛا٘غ ا٘زبْ تحمیمبت ٚ ٞٓ ثبِغجغ 

ٚ  ثب ٘یبصٞبثٛدٖ ، ٔتٙبػت ی پظٚٞـیاػتب٘ذاسدٞب ٔتٙبػت ثٛدٖ ثب اسصیبثی ٔغّٛثیت: ٔؼیبسٞبیؿذٜ اػت )

 پظٚٞؾ ٞبی ثؼذیدس  اػتٙبدلبثّیت ، ش دس ٔٛارٟٝ ٚالغ ثیٙب٘ٝ ثب ٔؼبئُ/ یب ٔٛحوبسآٔذیاحشثخـی ٚ ، ا٘تظبسات

...ٚ) 

ػّٕی اص پظٚٞؾ ٞبی ا٘زبْ ؿذٜ ٘ظشی ٚ ٔذػی ا٘ذ وٝ اػبػب اسادٜ ای ثشای اػتفبدٜ  وبسؿٙبػبٖاِجتٝ ثشخی اص 

 ارشای آٖ سا ٔتمجُ ؿذٜ ا٘ذ، ٚرٛد ٘ذاسد. ٞبی حتی تٛػظ ػبصٔبٟ٘بیی وٝ خٛد ػفبسؽ دادٜ ا٘ذ ٚ ٞضیٙٝ 

 ٌفتٙی اػت وٝ تحمیمبت ارتٕبػی ثب سٚیىشد ربٔؼٝ ؿٙبختی دس وـٛس، ػٕذتب ٔؼئّٝ ٔحٛس ٚ ثٙذست ثٙیبدی ا٘ذ. 

ٔزٕٛػٝ ای اص ا٘ذیـٝ ٞبی  ٘یض ثشخالف تلٛس ثشخی،  ٔشاد اص ربٔؼٝ ؿٙبػی،]ٌفتیٓ ثب سٚیىشد ربٔؼٝ ؿٙبختی[ 

ٔؼبئُ ، تفؼیش، ٘مذ ٚ تٛریٝ پذیذٜ ٞب ٚ تجییٗ تٛكیف،دس دٚ لشٖ اخیش دس ٔمبْ ٝ وػبِٕبٖ ٔغشة صٔیٗ 

 ی فشْ خبك ،٘ٛػی خشدٚسصی ٚ تخیُ سٚؿٕٙذ ، ٘یؼت؛ ثّىٝ ٔشادػشضٝ وشدٜ ا٘ذتِٛیذ ٚ خٛد  ارتٕبػی رٛأغ

وٝ ثضسٌبٖ ایٗ سؿتٝ ثٝ دیٍشاٖ یبد  اػت سٚصٔشٜ ص٘ذٌی ٚالؼیت ٞبیٚ ؿیٜٛ خبكی اص فٟٓ  اص ا٘ذیـٝ ارتٕبػی

  دادٜ ا٘ذ. 

ثؼذ  اؿبسٜ ٔی وٙٓ ٚسٚ٘ك تحمیمبت ارتٕبػی دس ایشاٖ ا٘زبْ ٚ تٛػؼٝ ٚ دس ٔؼیش وّی  ٔٛا٘غاثتذا ثٝ دٚ دػتٝ 

دس پبیبٖ ٘یض ؛ اسائٝ ٔی ؿٛد ٔحٛس 6دس  وٝ اختلبكی ٞٓ ثٝ تحمیمبت ارتٕبػی ٘ذاسد، اص ٔٛا٘غ خشدِیؼتی 

 .یـٟٙبدات وّی ثشای اكالح ٚضغ ٔٛرٛد خبعش ٘ـبٖ ٔی ٌشددٔزٕٛػٝ ای اص پ
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اػت؛  ٔشثٛطایشاٖ ربٔؼٝ ػّٕی ٚ فشًٞٙ ػٕٛٔی  ػّٓ ربٔؼٝ ؿٙبػی دس ٔٛلؼیتثٝ  ،دػتٝ اَٚ ایٗ ٔٛا٘غ وّی 

ساػتبی تبٔیٗ ثٟشٜ ٌیشی اص ایٗ دا٘ؾ ٚ سٚیىشد دس صٔیٙٝ ٞب ٚ ظشفیت ٞبی ربٔؼٝ ایشاٖ ثشای ٚ دػتٝ دْٚ ثٝ 

     .ٔشثٛط اػت ٚ ٔـبسوت دس تٛػؼٝ آٖ خٛد یپظٚٞـ٘یبصٞبی 

ٔٛا٘غ ٘بظش ثٝ ٔٛلؼیت ػّٓ ربٔؼٝ ؿٙبػی دس ایشاٖ: ٚرٛد ثشخی اتٟبٔبت ٚ خشدٜ ٌیشیٟب وٝ ثؼضب خٛد اِف(

ٚ سا دس ٔٛضغ تشدیذ  ػّٕیسؿتٝ ایٗ ٔمجِٛیت اػتجبس ٚ آٖ ٔٛحش ثٛدٜ ا٘ذ، ٕٞٛاسٜ  ٘ـشاٞبِی ػّْٛ ارتٕبػی دس 

  : . ثشای ٕ٘ٛ٘ٝادٜ اػتلشاس دٔٙبلـٝ 

 -فىشی ٔیشاثٚ  ، صثبٖ ، ػٙتفشًٞٙ، ثب تبسیخ ةثیٍب٘دس ٘تیزٝ ٚ )داؿتٗ خبػتٍبٜ غشثیٚ ثٛدٖ ٚاسداتی (1

دػبی رب٘ـیٙی ا (2؛(؛ ثیٍب٘ٝ ای وٝ ثضػٓ ٔٙتمذاٖ ٞٙٛص ثٛٔی ٚ خٛدی ٘ـذٜ اػتایشاٖ ٔؼشفتی ربٔؼٝ

؛ وٙت ثشای ربٔؼٝ ؿٙبػبٖ، ِمت ٌشفتٝ اػت اِٟیبت ربٔؼٝ ٔذسٖ، اص دیذ ثشخی ثب٘یبٖ آٖ، ربٔؼٝ ؿٙبػی)اِٟیبت

 دس ػلش صٚاَثشرؼتٝ تشیٗ ػّٓ ا٘ؼب٘ی پٛصیتیٛ اػت وٝ پیبٔجشی لبئُ ثٛد؛ اص دیذ ٚی، ربٔؼٝ ؿٙبػی  سػبِت 

ی سا ٔتٙبػت ثب . خٛد اٚ دس ایفبی ٕٞیٗ سػبِت، دیٗ رذیذ، صٔیٙٝ عشح یبفتٝ اػتا٘ذیـٝ اِٟیبتی ٚ فّؼفی

ٚ ایٗ خٛد ثٝ ثشاٍ٘یختٗ حؼبػیت ٞبی  كٛست ثٙذی ٚ ػشضٝ وشد« ثـشیتدیٗ »تحت ٘بْ  ٔذسٖربٔؼٝ 

ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ، اص دیذ )دٚسویٓ، ٔبسوغ، ٚثش(، ثٝ ضذیت ثب دیٗ  ا٘ذیـٕٙذاٖ ٔٛػغ آٖ اؿتٟبس (3؛(وّیؼب ٔٙزش ؿذ

؛ ٚثش، ٔذس٘یتٝ، سا ؼتدا٘ ؛ ٔبسوغ، دیٗ سا افیٖٛ تٛدٜ ٞب ٔیاػتٕٞبٖ ربٔؼٝ  ،خذا دس ا٘ذیـٝ ٔٛٔٙبٖ، دٚسویٓ

ٔی دا٘ؼت]٘یبصی ثٝ روش ٘یؼت وٝ ربٔؼٝ ؿٙبػبٖ دیٗ، دس خلٛف دیٗ دس  ػلش افؼٖٛ صدایی )اص رّٕٝ دیٗ(

ػیٙیت ارتٕبع، ػخٙبٖ لبثُ تٛرٟی ٔغشح وشدٜ ا٘ذ ٚ ثؼضب اص وبسوشدٞبی ارتٕبػی ٔخجت آٖ  ػخٗ ٌفتٝ ا٘ذ. اص 

ب٘یبٖ ٚ (اؿتٟبس ثشخی اص ث4؛ ایٗ سٚ، ٕٞٝ ٔٛاضغ آٟ٘ب سا ٘جبیذ دس ٕٞیٗ چٙذ ٔٛسد حؼبػیت ثشاٍ٘یضخالكٝ وشد[

اص ٔلّحبٖ ثشخی  (تؼّك5؛ سیبٖ پٛسآٔبسوؼیؼتی ٔخُ أیشحؼیٗ ٞبی ٌشایؾ ٔشٚربٖ آٖ دس ایشاٖ ثٝ داؿتٗ 

( 6؛ؿشیؼتی ػّیدوتشٔشحْٛ ٔخُ  سؿتٝثٝ ایٗ ٚ فشًٞٙ دیٙی ػٙت  ضغ ا٘تمبدی ٘ؼجت ثٝاارتٕبػی داسای ٔٛ

اص ایٗ خٛد ا٘ذیـٝ دیٙی ٚ اػالٔی)وٝ ٘ی ٔجبآٖ ثب ٚ ٔذَ ٞبی تحّیُ  ٘ظشیٝ ٞب ،ٔفشٚضبتغبِت ادػبی ٔغبیشت 

ٚ ٔشاوض اٚایُ دٞٝ ؿلت صٔیٙٝ ؿىُ ٌیشی ٚاحذی ثشای اػالٔی ػبصی آٖ دس دفتش ٕٞىبسی حٛصٜ ٚ دا٘ـٍبٜ 

تمٛیت فشاٞٓ ػبخت. ایٗ ثبٚس ٔتؼبلت عشح ضشٚست اػالٔی ػبصی ػّْٛ ا٘ؼب٘ی اص ػٛی سٞجشی ٔؼظٓ دیٍش 

ثؼتشػبصی وشد ٚ صٔیٙٝ عشح دیذٌبٟٞبیی سا فشاٞٓ ػبخت وٝ ٕٞچٙبٖ  ؿذ ٚ ٔزٕٛػٝ ایی اص الذأبت ػّٕی سا
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دس ایٙىٝ ایٗ تالؽ ٞب تبوٖٙٛ ثٝ چٝ ٘تبیزی سػیذٜ اػت، ٚ ربٔؼٝ ؿٙبػی اػالٔی ٔٛسد ادػب چٝ . ادأٝ داسد

ثشای فٟٓ ٚ تفؼیش  ایٗ سؿتٝ راتی( ٔٙبلـٝ دس تٛإ٘ٙذی 7(؛ٔختلبتی داسد، فشكت ٚ ٔزبَ دیٍشی ٔی عّجذ.

اػتمبد ثٝ ػبّٔیت  ؛اتٟبٔبتی ٕٞچٖٛ پیچیذٜ ػبصی دسن ػبٔیب٘ٝ اص پذیذٜ ٞبتبسیخی) -ٚالؼیت ٞبی ارتٕبػی

]ثٝ ثیبٖ سٚؿٗ تش، ػٙت ٞبی اِٟی دس ربٔؼٝ ٚ تبسیخرشیبٖ یبثی ػذْ اػتمبد ثٝ  ٌٛ٘ٝ آٟ٘ب؛رجش ٘مؾ ػبختبسٞب ٚ 

ػٌٛیشیٟبی  ٚ ٔؼتٙذات؛ یبفتٝ ٞب ،، غشة ٔحٛس ثٛدٖ ٔغبِؼبتدی[تمّیُ ایٗ ػٙت ٞب ثٝ سٚاثظ ػّی ٚٔؼِّٛی ػب

اختالَ ٔفٟٛٔی، ٔخُ  ٔؼشفت ؿٙبختی ٚ سٚؽ ؿٙبختیتب عشح ایشادات ؛ ایذئِٛٛطیه ثٝ ٘فغ ػشٔبیٝ داسی

پبسادایٓ ٞبی غبِت، فمذاٖ ارٕبع، تؼذد فضایٙذٜ سٚؽ ٞبی ٌشدآٚسی ٚ  آؿفتٍی دػتٍبٜ ٘ظشی، تؼذد ٚ تىخش

ٔٙغك  سٚایت ٚ ٔٙغك سیبضی دس ٔمبیؼٝ ثب ٔٙغك صثب٘ی ٚ یب)اػتجبس دٞی ثٝ سٚؽ ٞبی وٕی ،بدادٜ ٞ تحّیُ

 كشفب س ثٟتشیٗ ؿشایظدٚخالكٝ ایٙىٝ ایٗ ػّٓ ، )حتی دس ٔغبِؼبت ویفی(، اكبِت دادٖ ثٝ تزشثٝ ٌشاییص٘ذٌی(

ٚ احیب٘ب پیؾ ثیٙی ٔـشٚط ثشخی سٚ٘ذٞب ٚ  ٞبی ارتٕبػیپذیذٜ ٞب ٚ ٚالؼیت ٚ ٘مذ  تجییٗ ،ثٝ تٛكیف، تفؼیش

ثذػت ٕ٘ی  ایٗ ٚضؼیت ٞبثشای ثشٖٚ سفت اص  ٔـخق ٚ ٔٛسد ٚفبلیساٞىبس أب ٞیچ  فشایٙذٞب ثؼٙذٜ ٔی وٙذ

( اتٟبْ 8؛ ]اِجتٝ وّیت ایٗ ٘مذ اخیش ٘یض اص ػٛی ثشخی اص اٞبِی ػّْٛ ارتٕبػی ٔٛسدٔٙبلـٝ لشاس ٌشفتٝ اػت[(دٞذ

اص دیذ ٔغشح ٔی ؿٛد.)ٚ اسثبة لذست ، اتٟبٔی وٝ ٔؼٕٛال اص ػٛی حبوٕیت ّیُ ٚالؼیت ٞبدس تح ثٝ ػیبٜ ٕ٘بیی

دس وُ، ٚ ثحشاٟ٘بی ارتٕبػی ، ٔؼبئُا٘حشافبت، آػیت ٞب،  ٔغبِؼٝ دسٌیشػٕذتب  ػیربٔؼٝ ؿٙبایٗ دػتٝ ٔٙتمذاٖ، 

ضؼف ٞب، وبػتی ػبصی ٚرٜٛ پشاثّٕبتیه ٚالؼیت ٞب ٚ پذیذٜ ٞب اػت ٚ ٘تیزٝ ایٗ ٔغبِؼبت چیضی رض ثشرؼتٝ 

 ٔٛرتایٗ ػٙخ ٔغبِؼبت ٚ پظٚٞؾ ٞب،  آٌبٞی اص ٘تبیذ٘یؼت.  ارتٕبػی ٞب ٚ ٔـىالت ٚ ٔؼضالت

ثٝ ]ٔی ؿٛد افشاد، ٚاوٙؾ افىبس ػٕٛٔی ٚ ثؼضب ؿىُ ٌیشی خیضؽ ٞب ٚ رٙجؾ ٞبی ارتٕبػی ػشخٛسدٌی

. ٌفتٙی اػت وٝ وٝ اص آؿىبسؿذٖ ٚالؼیت ٞب ثیٓ داس٘ذ رشیب٘بتی اػتٔجغٛم  ٘ٛع پظٚٞؾ ٞبٕٞیٗ دِیُ، ایٗ 

ایٗ ایشاد اص دیذ اٞبِی ػّْٛ ارتٕبػی، ٘ـب٘ٝ سٚؿٙی ثش تٛإ٘ٙذی ٚ وبسآٔذی ایٗ سؿتٝ ٚ سٚیىشد ٚ إٞیت ٚ 

 ٔخُ ربٔؼٝ ؿٙبػی ثبِمٜٛ ٔی تٛا٘ذ خشٍٔؼی ایضشٚست آٖ ثشای ربٔؼٝ تّمی ؿذٜ اػت. اص ایٗ سٚ، سؿتٝ 

     [ثبؿذ. بؿفبفی ٘ثشای دِٚت ٞب

 چٌد ًکتِ تکویلی اضافِ کٌن: 
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ٚ لٛیب اص  دٜ ا٘ذدا ٞبیی پبػخ دا٘ؼتٝ ٚ ثذاٟ٘ب  ػغحی غبِت خشدٜ ٌیشیٟبی فٛق سا اٞبِی ایٗ ػّٓ   ٘ىتٝ اَٚ:

 دفبع ٔی وٙٙذ. ٚ وـٛس  ٔذسٖ ربیٍبٜ ػّٕی، وبسآٔذی ایٗ سؿتٝ ٚ ضشٚست ارتٙبة ٘بپزیش آٖ ثشای ربٔؼٝ

٘ىتٝ دْٚ: ربٔؼٝ ؿٙبػی دس عَٛ حیبت حذٚدا دٚ لش٘ٝ خٛد تحٛالتی سا اص ػشٌزسا٘ذٜ ٚ ؿیفت ٞبی پبسادیٕی 

سا تزشثٝ وشدٜ اػت. ثشخی اص ایشادات عشح ؿذٜ اص ػٛی ٔٙتمذاٖ ثب فشم لجَٛ ثٝ ربٔؼٝ ؿٙبػی ٟٕٔی 

 .ایٗ ػّٓ ٘ٝ وّیت٘بظش اػت   ٛصیتیٛیؼتیسٚیىشد پ ثبوالػیه 

ٔب دس ایٗ ٌفت ٚ ٌٛ ٘ظبْ تحمیمبت ارتٕبػی دس وـٛس اػت أب ثٝ دِیُ ایٙىٝ ٔحٛس ثحج چٝ اٌش ٘ىتٝ ػْٛ: 

ثشخی اص ٔـىالت ایٗ ػشكٝ سیـٝ دس ٘ظبْ آٔٛصؿی ایٗ سؿتٝ داسد الرشْ ثٝ ٘ىبتی دس ایٗ خلٛف اؿبسٜ 

ٞؾ ٚثب ٚضؼیت پظّیٗ ٚ سؿتٝ ػّٕی پربٔؼٝ ؿٙبػی ثٝ ػٙٛاٖ یه دیؼؿذٜ اػت. سٚؿٗ اػت وٝ ٚضؼیت 

 ی وٝ ثب ایٗ سٚیىشد دس وـٛس ا٘زبْ ٔی ؿٛد؛ دٚ ٔمِٛٝ وبٔال ٔتفبٚت اػت ٚ٘جبیذ آٟ٘ب سا ثب ٞٓ خّظ وشد. ٞبی

. سٚؿٗ اػت وٝ ایشاٖ اػت دسربٔؼٝ ؿٙبػی ی ٔب دس ایٗ اسصیبثی، ٚضؼیت ٚ ٌٛ ٔحٛس ٌفت :٘ىتٝ چٟبسْ

 ٚٚضؼیت آٖ دس ٔمیبع رٟب٘ی ٔتٛرٝ ػبخت. ػّٓ ثشخی اص ایٗ دٚاػی ٚ اتٟبٔبت سا ٕ٘ی تٛاٖ ثٝ رات ایٗ 

دس ٔحیظ ٞبی ػّٕی ٔب تىٖٛ ٚ تؼیٗ « ربٔؼٝ ؿٙبػی اػالٔی»٘ىتٝ پٙزٓ: ٘ظش ثٝ ایٙىٝ تبوٖٙٛ ػّٕی ثٝ ٘بْ 

٘یبفتٝ، اص ػغف  تٛرٝ ٞشچٙذ ارٕبِی ثذاٖ ثٝ ػٙٛاٖ ثذیّی ثشای ربٔؼٝ ؿٙبػی ٔٛرٛد وٝ ثضػٓ ٔذػیبٖ آٖ 

  ی ٔٛرٛد ٚ ٔجشای اص ٕٞٝ  ضؼف ٞبی آٖ اػت،  ارتٙبة ٔی ٚسصیٓ.  ٚارذ ٕٞٝ لٛت ٞبی ربٔؼٝ ؿٙبػ

پژٍّص ّای هطالعات ٍ جاهعِ ایزاى بزای اجتواعی  فزٌّگی  بستزب( هَاًع ًاظز بِ سهیٌِ ّای هحیطی ٍ 

 :(احجبت ٘ـذٜ تّمی ؿٛداتٟبٔبت رضٚ ایٗ ٘ىبت ٕٔىٗ اػت )ثشخی اص جاهعِ ضٌاختی

یب  پٙذاؿت ٞبی لبِجی ٚ وّیـٝ ایاوتفب ثٝ ػبٔیب٘ٝ ٚ غبِجب  ٔٛارٟٝ ثٝ دِیُتٛٞٓ آٌبٞی ٚ احؼبع ثی ٘یبصی  (1

. ضؼف ثبؿذربٔؼٝ ؿٙبػی ػّٕی  ، ثبِمٜٛ ٔی تٛا٘ذ ٔب٘غ ؿىُ ٌیشی ٚ سٚ٘ك: ربٔؼٝ ؿٙبػی ػبٔیب٘ٝوبٔٙؼٙغ ٞب

 ؛(داسدٔتٛٞٓ ٕٞیٗ ثی ٘یبصی  ٔشارؼٝ ثٝ وبسؿٙبػبٖ ایٗ سؿتٝ ٚ وؼت ٔـبٚسٜ ٞبی تخللی، سیـٝ دس

ٚ داسای  ،ا٘ذیـٝ ٞبی ارتٕبػی داسای خبػتٍبٜ اِٟیبتی ٚ فّؼفیدػتشػی ثٝ ثٝ دِیُ  احؼبع ثی ٘یبصی(2

ؿٟیذ ٔغٟشی، ، ا٘ذیـٝ ٞبی ارتٕبػی فبساثی، اثٗ خّذٖٚ، خٛارٝ ٘لیش، ػالٔٝ عجبعجبییٔخُ  ٔمجِٛیت فشٍٞٙی
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ٔٛرٛد دس وـٛس ثی اص ربٔؼٝ ؿٙبػی غشثی تب حذ صیبد ٔب سا وٝ ٚ ػبیش ٔتفىشاٖ  سٞجشیٔمبْ ٔؼظٓ ، أت سٜ أبْ

دس ٔؼشفت ٘فغ د٘یبی دسٖٚ ٚ ثٝ  دادٖاِٚٛیت  ( اتٟبْ ربٔؼٝ اػالٔی اص رّٕٝ ربٔؼٝ ایشاٖ ث3ٝ؛ٔی وٙذ٘یبص 

ٛیی ٚ ایٗ تّمی سیـٝ دس ٔؼٙٛیت ر ؛ٚ تالؽ دس رٟت اكالح آٖ ٚ رٟبٖ ارتٕبػی د٘یبی ثشٖٚ ٔمبیؼٝ ثب

(اكبِت دادٖ 4وـؾ ربٔؼٝ ایٕب٘ی ثٝ ػٕت تؼبِیٓ ػشفب٘ی ٚ ضشٚست خٛدػبصی ٚ تٟزیت ٚ تضویٝ ٘فغ داسد؛

ثٝ ٚیظٜ اص٘ٛع پٛصیتیٛیؼتی )یتزشثسٚؽ ٞبی وٓ اػتٙبیی ثٝ ٚ  )دیٙی(٘مّی ٚ )ٚ ثشٞب٘ی( ثٝ سٚؽ ٞبی ػمّی

تجییٗ ٞبی  ثٝ ٌبٜ ا٘حلبسی ٚ تمّیُ ٌشایب٘ٝصیبد ٚ ( اػتجبس دادٖ 5؛ ثٝ ػٙٛاٖ سٚؽ اكّی یبٔىُٕ ایٗ سؿتٝ(آٖ، 

تجییٗ ٞبی  غّجٝثٝ ثیب٘ی ٚ (اسربع ثٝ ٔٛرٛدیت ٞبی فشافشدیٚ  ٌشایب٘ٝ تجییٗ ٞبی ػبختبس ب٘ٝ)دس ٔمبثُفشدٌشای

رٛاٟ٘ب سا ثٝ تٙجّی ٚ ثشخی ثیىبسی  ثشای ٔخبَ،)ػب٘ٝربٔؼٝ ؿٙبتجییٗ ٞبی  ثش ػب٘ٝٚ سٚاٖ ؿٙب ػب٘ٝا٘ؼبٖ ؿٙب

ی اص ٞضیٙٝ ٞب تشعالاثبِی ٌشی اخاللی،   ثٝسا ثٝ اصدٚاد،  ثشخی رٛاٟ٘ب ضؼف تٕبیُثیؼبسی آٟ٘ب ٘ؼجت دادٖ؛ 

سفبٜ رٛیی تٕبیُ آٟ٘ب ثٝ سا ٘بؿی اص اص وـٛس فشاس٘خجٝ ٌبٖ ؛ یب ٔٙؼٛة وشدٖ ٌشیضی آٟ٘ب ٔؼئِٛیتٚ  ص٘ذٌی

]تشدیذی ٘یؼت وٝ دس تحّیُ (تفؼیش وشدٖ، «ٔشؽ ٕٞؼبیٝ غبص اػت»ایٙىٝٚ اػتمبد ثٝ ػیبػی آصاد فضبی ، ثیـتش

ٞبی ارتٕبػی ٘جبیذ اثؼبد فشدی سفتبسٞب سا ٘بدیذٜ اٍ٘بؿت أب ایٗ ٕٞٝ ٔبرشا ٘یؼت. اص دیذ ربٔؼٝ ؿٙبػبٖ، 

ثٝ دٚس تحّیُ ٞبی فشدٌشایب٘ٝ ٕٞٛاسٜ ٔی تٛا٘ٙذ ػٛأُ صٔیٙٝ ای ٚ ٔحیغی سا اص تیشسع اتٟبْ ٚ تٛرٝ ا٘تمبدی 

ثٝ ربی تجییٗ ٞبی ػبدی ٚ ٕٞٝ تجییٗ ٞبی ٔتبفیضیىی  ( اػتجبس دادٖ ث6ٝ؛داس٘ذ ٚ ٔملشاٖ اكّی ساتجشئٝ وٙٙذ[

ثٝ ٚػذٜ اِٟی دا٘ؼتٗ؛ آٟ٘ب ثٝ اصدٚاد ثٝ ٍٞٙبْ سا ٘بؿی اص ثی اػتٕبدی رٛا٘بٖ ػذْ سغجت ثشای ٔخبَ، )فٟٓ

یب آٟ٘ب ٘ؼجت دادٖ، ػبق ٚاِذیٗ ؿذٖ   ِمٕٝ حشاْ،ٔلشف ثٝ ٚرٛد اختالَ دس ٘غفٝ، افشاد سا  وزشٚیا٘حشاف ٚ 

]تشدیذی ٘یؼت وٝ (، ثٝ تىخش ٘ؼُ تشغیت وشدٖ«ٞشآ٘ىغ وٝ د٘ذاٖ دٞذ، ٘بٖ دٞذ»وٝ ثب ایٗ تٛریٝ  افشاد سا

ػٛأُ ٔتبفیضیىی ٘یض ثؼتٝ ثٝ ٘ٛع اػتمبد ٚ ػّٕىشد افشاد دس ص٘ذٌی آٟ٘ب ٔٛحش ثٛدٜ ٚ ٘مؾ آفشیٙی ٔی وٙٙذ، 

ػبیی ٘مؾ ٚ ثشآٚسد ٔیضاٖ تبحیشآٟ٘ب ثب اثضاسٞبی تزشثی ٕٔىٗ ٘یؼت. اصایٗ سٚ، ربٔؼٝ ؿٙبػی ثٝ اٌشچٝ ؿٙب

ػٙٛاٖ یه ػّٓ تزشثی دس ایٗ خلٛف ػّجب ٚ ایزبثب صثبٖ اِىٙی داسد. أب آ٘چٝ ٟٔٓ اػت ایٙىٝ ٚرٛد ایٗ 

غّجٝ اٍ٘بسٜ (7؛ بفُ ػبصد[ثبٚسٞب، ٘جبیذ ٔب سا اص ضشٚست ؿٙبػبیی ػٛأُ صٔیٙٝ ای ٚ ٔحیغی ٔٙلشف وشدٜ ٚ غ

اػتٙبد ثی سٚیٝ اص تمذیشٌشایی، ٔشاد ]آٖ(ٚ ثّىٝ ػمُ ػتیض  ػمُ ٌشیض ٚ ػبفیت عّجب٘ٝی )ثؼضب اص ٘ٛع تمذیشٌشای

ػش٘ٛؿت، ؿب٘غ، لؼٕت، تمذیش، ٔخُ ٚ ثؼضب ْٔٛٞٛ) ٘بؿٙبختٝغیجی ٚ ارتٕبػی ثٝ ػٛأُ پذیذٜ ٞبی عجیؼی ٚ 

ػُّ  ػبییتالؽ ثشای ؿٙب خٛد ٔب٘غ تّمی ٘یضایٗ  ...(دػت ٞبی ٘بٔشئی سٚصٌبس یب ؿشایظ صٔب٘ٝ، خٛاػت خذا، 
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یب ٌٙبٜ  عجیؼت لٟشخٛاػت خذا،  ثب اػتٙبد خـىؼبِیتجییٗ ٔخُ ) ٔی ؿٛد پذیذٜ ٞبتبسیخی  -ارتٕبػیػٛأُ ٚ 

ایبْ یب اٚضبع وٛاوت ٘ؼجت رًٙ  سا ثٝ ٘حٛػت ؿىؼت دس یب دس لذیٓ ٌبٜ ؛ ٔؼئٛالٖ ٘ٝ ػٛء ٔذیشیت ٔشدْ

] ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس لجُ اؿبسٜ ؿذ، دس لشاٖ اص تفبَ ٚ تغیش ثشخی الٛاْ ثٝ ثشخی حٛادث ػخٗ سفتٝ؛ ؛ٔی داد٘ذ

تمذیش اِٟی ٚ لٟش عجیؼت ثی استجبط ثب ٘ٛع ػّٕىشد ٚ ػیبػتٍزاسی ارتٕبػی ٔؼئٛالٖ ٚ وبسٌضاساٖ أٛس ٘ذاسد. 

شاٖ ٘ؼٕت یؼٙی ضؼف دس ػیبػتٍزاسی ٚثش٘بٔٝ سیضی ارتٕبػی ٚ اتخبر وفخذاٚ٘ذ اٌشچٝ سٚصی سػبٖ اػت أب 

(غّجٝ تّمی ٞبی 8اػتٕشاس ٘ضَٚ ثشوبت سا ثب ٔحذٚدیت ٔٛارٝ ػبصد؛ٕٔىٗ اػت ثشخی اص ػجه ٞبی ص٘ذٌی، 

آسصٚ ا٘ذیـی یؼٙی خٛاػتٗ ٚضؼیتی وٝ ٘یؼت ِٚی ٔب دٚػت داسیٓ وٝ : ب٘ٝٚالغ ٌشای آسصٚا٘ذیـب٘ٝ ثٝ ربی

ٚ  ٔشدْ ػبدی. ٞشچٙذ دٚػت ٘ذاؿتٝ ثبؿیٓ وٝ ثبؿذ ٚضؼیتی وٝ ٞؼتػغف تٛرٝ ثٝ غ ٌشایی یؼٙی ثبؿذ؛ ٚال

اػتٙبد ثٝ ، ٔحیغی ٚ أىب٘بت ٚ ٔحذٚدیت ٞبی ی ػیٙیٚالؼیت ٞب ػغف تٛرٝ ثٝٔؼئٛالٖ ثٝ ربی ٌبٜ 

ٚػذٜ ٞبی اص ثشخی  اٚضبع سا تحّیُ ٔی وٙٙذ؛ ٌٛیب سٚاثظ ػّی ٚ ٔؼِّٛی سا لجَٛ ٘ذاس٘ذ.آسصٚٞبی خٛد 

عجمبتی، ٚػذٜ ایزبد  فبكّٝ ٞبیارشای ػذاِت ٚ سفغ ٚػذٜ ٔخُ ، سیـٝ دس ٕٞیٗ تفىش داسد: ثش٘یبٚسد٘ی ٔؼئٛالٖ

 20ػٙذ چـٓ ا٘ذاص ٚػذٜ تجذیُ ؿذٖ ثٝ ثٟتشیٗ ٞب دس  ؛ػبخت یه ٔیّیٖٛ ٔؼىٗ یب ؿغُ ػبال٘ٝ یه ٔیّیٖٛ

دس ػغٛح فشدی ٚ ارتٕبػی ٕٞٛاسٜ ثبیذ ثب  سٚؿٗ اػت وٝ ػیبػت ٌزاسی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی دس ٞش أشػبِٝ.  

چشا ٔب ثب ایٙىٝ ٔغٕئٙیٓ ایٗ أب  ، أىب٘بت، فشكت ٞب ٚ ٔحذٚدیت ٞب كٛست پزیشد.غف تٛرٝ ثٝ ٚالؼیت ٞبػ

 ثب اؿتیبق ثٝ ٔؼئٛال٘ی وٝ ٚػذٜ تحمك آٟ٘ب سأی دٞٙذ،ِخٛؿیٓ ٚ سٚیبٞب تحمك یبفتٙی ٘یؼت ٕٞچٙبٖ ثذاٟ٘ب د

ا٘تظبس داسیٓ. ایٗ ٔٛضٛع خٛد ٘یبصٔٙذ تحّیُ سٚاٖ ؿٙبختی ٚ  اص ٔؼئٛالٖ سا ثٝ رذ ٟب تحمك آ٘ٔی دٞیٓ ٚ سای 

لٛیب ٚ اسصیبثی ػّٕىشد ٔؼئٛالٖ أٛس تحّیُ وٝ دس سٚیذادٞبی ٔحیغی اص ٔتؼبسم ( تفؼیشٞبی 9؛ فشٍٞٙی اػت

ایٗ دسػت اػت وٝ پذیذٜ ٞبی ارتٕبػی ٚرٜٛ ٔتؼذد داس٘ذ ِٚی ٌبٜ یه سٚیذاد وٝ اص دیذ ػذٜ ای  .ٔٛحش اػت

ٚسٚد ٌؼتشدٜ ص٘بٖ ثٝ  ٔخبَ،ثشای ػمت ٔب٘ذٌی تفؼیش ٔی ؿٛد. ٘ـب٘ٝ تٛػؼٝ ٔؼشفی ؿذٜ اص دیذ ػذٜ ای ٘ـب٘ٝ 

 اػت یب آسٔبٟ٘بی ا٘مالةپیـشٚی دس تحمك ٘ـب٘ٝ  سٚص افضٖٚ آٟ٘ب دس ٔـبغُ ػبصٔب٘یاؿتغبَ دا٘ـٍبٟٞب ٚ 

ٚ ثی سٚیٝ ٌؼتشدٜ  آپبستٕبٖ ػبصیٟٔبرشت ٌؼتشدٜ سٚػتبئیبٖ ثٝ ؿٟش ٘ـب٘ٝ تٛػؼٝ اػت یب ا٘حغبط؟پؼشٚی؛ 

ایزبد ٔذاسع غیش تبػیغ دا٘ـٍبٜ آصاد ٚ ؛ آٖ یب ؿىؼتثٛدٜ دس ؿٟشػبصی ٚ سفغ ٔـىُ ٔؼىٗ ٔٛفمیت ٘ـب٘ٝ 

]تلذیك ٔی وٙیذ وٝ پظٚٞـٍشاٖ ٚ تحّیُ ٌشاٖ ؛ب ٔضشی ٜٔفیذ ثٛد ٚ ػبِی ا٘تفبػی، ثشای آٔٛصؽ ػٕٛٔی

( 10 ارتٕبػی ثشای اسصیبثی ٚ داٚسی ٚالغ ثیٙب٘ٝ دس چٙیٗ ٔؼشوٝ ٞبیی ثب چٝ ٔـىالتی ٔٛارٝ ا٘ذ داس٘ذ[
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ثب ٔب دس وـٛس ػیبػت ثخؾ ا٘فىبن ٘بپزیش رٟبٖ ارتٕبػی اػت. )أش ارتٕبػی ثبأش ػیبػی  دسآٔیختٍی ٚحیك

ثب آٟ٘ب ثٝ ٔخبثٝ ٚالؼیت  ٔٛارٟٝػیبػت ٔب٘غ اص  ٞظٔٛ٘یهارتٕبػی ٔٛارٟیٓ ِٚی ػّغٝ  ٔؼضالتا٘ٛاع ٔؼبئُ ٚ 

 ػٌٛیشیالرشْ ٘ٛػی ، ٚ غّجٝ ٌفتٕب٘ی آٖ ػیبػتػپٟشپٟٗ دأٍٙی ثٝ ثیبٖ دیٍش، ارتٕبػی اػت. كشفب ٞبی 

٘ٛػی احتیبط دس . ی وٙذثش ٔحممبٖ تحٕیُ ٔ٘مذ ٚالؼیت ٞبی ارتٕبػی ٚ  ، تٛریٝ، تجییٗ، تفؼیشتٛكیف دس ٔمبْ

ارتٕبػی ٚ ثٝ ثیبٖ دیٍش، ػّٓ تحّیُ ٌشاٖ تحٕیُ ٔی وٙذ ٚ پظٚٞـٍشاٖ ٚ سا ثش  ٞبی وبسؿٙبػب٘ٝاظٟبس ٘ظش

وـٛس ٔب ثٝ  . ؿذت ایٗ دس آٔیختٍی دسػٛق ٔی دٞذٚ ا٘حشاف ثٝ ػٌٛیشی سا ػٕیمب تحّیُ ٞبی ارتٕبػی 

چبح ٚ خٛدداسی اص اظٟبس ٘ظش، ا٘لشاف اص پظٚٞؾ یب ارتٙبة اص سا ثٝ ارتٕبػی  اٞبِی ػٌّْٛبٜ حذی اػت وٝ 

تحمیمبتی ٘جٛدٖ (11؛٘ـش یبفتٝ ٞبی پظٚٞـی ؿبٖ ٚ تفؼیشی وٝ اص ٚالؼیت ٞبی ٔحیظ داس٘ذ، ػٛق ٔی دٞذ

ػذْ تٕبیُ اوخشیت ربٔؼٝ)ػبٔی ٚ ػبِٓ( ثٝ ٕٞىبسی ثب پظٚٞـٍشاٖ دس ارشای پشٚطٜ ٞبی تحمیمی ٚ ربٔؼٝ یب 

ت ٔٛسد ٘یبص. ایٗ ثی سغجتی ٚ ثّىٝ ٔب٘غ تشاؿی حتی دس ٟ٘بدٞب ٚ ػبصٔبٟ٘بی دِٚتی ٚ خلٛكی ٘یض دادٖ اعالػب

دس ٔغبِؼبت ٔیذا٘ی، ثٝ ػختی ٔی تٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙبػجی ثشای ٔلبحجٝ یب پشػؾ ٘بٔٝ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ، ٚرٛد داسد. 

ایٗ ٔـىُ ٚلتی خیّی رذی ٔی یبفت وٝ تب آخش ثتٛاٖ اص ٕٞىبسی آٟ٘ب ٔتٙبػت ثب التضبی پظٚٞؾ ثٟشٜ ثشد.  

یب پبػخ ثٝ پشػؾ  ؿٛد وٝ پظٚٞؾ ٔٛسد ٘ظش ٘یبصٔٙذ ا٘زبْ ٔلبحجٝ ٞبی ػٕیك ٚ عٛال٘ی ٚ چٙذ ٔشحّٝ ای 

سٚؿٗ اػت وٝ فمش اعالػبت دس ایٗ ثخؾ، ثٝ فمش دا٘ؾ ارتٕبػی پشػٛاَ یب چٙذٌضیٙٝ ای ثبؿذ.  ٘بٔٝ ٞبی 

 ثٛٔی ٔٙزش ٔی ؿٛد. 

وٝ ثٍزسیٓ، ػبیش ٔٛا٘غ، اختلبف چٙذا٘ی ثٝ پظٚٞؾ ٞبی  ارتٕبػی ٚ ربٔؼٝ  اص ایٗ دٚ دػتٝ ٔٛا٘غ وّی

ؿٙبختی ٘ذاس٘ذ. دس ادأٝ ثٝ ثشخی اص ٟٔٓ تشیٗ  ٔٛا٘غ ٔٛرٛد دس ٔؼیش پظٚٞؾ ثب ػغف تٛرٝ ثٝ پظٚٞؾ ٞبی 

    .ربٔؼٝ ؿٙبختی اؿبسٜ ٔی وٙٓارتٕبػی ٚ 

 

 سایز هَاًع

 ًظام تحقیقاتیهَاًع هزبَط بِ هدیزیت، سیاستگذاری ٍ الف(

  وـٛسدسپظٚٞـی  ثشای ٞذایت فشایٙذٞبیفمذاٖ یه ٔذیشیت والٖ ٚ ػتبدی 
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  ٗ٘یبصٞبی پظٚٞـی وـٛستذسیزی فمذٖ ساٞجشد دساص ٔذت ثشای تبٔی 

   فمذاٖ ٟ٘بدیبثی ػّٓ دس ایشاٖ ٚ ػذْ تجذیُ آٖ ثٝ یه ٟ٘بد ارتٕبػی 

 ػذْ ؿفبفیت ػیبػت ٞبی پظٚٞـی وـٛس 

  ٞب پظٚٞؾ ثشای اسصیبثی ٚ اػتجبس ػٙزی ٔٛسد ٚفبقفمذاٖ اػتب٘ذاسدٞبی 

  ٞبی تحمیمیپشٚطٜ فشایٙذ ارشای ٘ظبست ثش ضؼف 

  ا٘زبْ ؿذٜ تحمیمبتاص ٘تبیذ  ٘حٜٛ اػتفبدٜٔیضاٖ ٚ پیٍیشی اعالع یبثی ٚ فمذاٖ ٔشوضیتی ثشای  

  ػذْ تٛرٝ ثٝ ٘مؾ ػّْٛ ارتٕبػی ٚ ربٔؼٝ ؿٙبػی ثٝ ػٙٛاٖ ٘شْ افضاس پیـشفت دس ػیبػت

 بی تٛػؼٝ وـٛسٞ

 اص وـٛس خبسد ثب داخُ  ٚ تحمیمبتی  ٔشاوض ػّٕی  ثیٗ  ػّٕی  بدالتتجٚ   استجبعبت  ضؼف 

 ػشكٝ ٞبی ٔتمبضی پظٚٞؾ ٔشاوض ارشایی ٚ پظٚٞـٍبٟٞب ثب  ٟبدا٘ـٍبٞ  استجبط  ضؼف ٚ  

 ٚرٛد  )ٚ ٘یضاداسی  ٚ تـشیفبت  ػبالسی دیٛاٖ ثٝ دِیُ غّجٝ  ی ٚ پظٚٞـیػّٕػبصٔبٟ٘بی   ضؼف

  پظٚٞـی(افشاد غیش ٔتخلق دس ػٕت ٞبی ٔذیشیتی ٚ ارشایی ػبصٔبٟ٘بی 

  ُٔ٘یض ضؼف استجبط ٔشاوض  ٔختّف ٔشتجظ ثب پظٚٞؾػبصٔب٘ی ػٛأُ  ٔیبٖضؼف تؼب ٚ

 پظٚٞـی ثب یىذیٍش 

 ٘شْ )وتت، ٘ـشیبت، ٚ ٘شْ افضاسی ٔتٙبػت ثب ٘یبصٞبی پظٚٞـی ضؼف أىب٘بت ػخت افضاسی

تزٟیضات وتبثخب٘ٝ ای، ثب٘ه ٞبی اعالػبتی، ؿجىٝ ٞبی اعالع سػب٘ی، افضاسٞبی پظٚٞـی،

  ػٛأُ ا٘ؼب٘ی پظٚٞـی ٚ ارشایی ٚ...(  

  ارشای پشٚطٜ ٞبی چٙذ ٔشحّٝ ای ٚ پیٛػتبسی  ثٝ كٛست فبصثٙذی ؿذٜ  ٚ ثٝ ضؼف تٛاٖ دس

 ٔخبثٝ حّمبت ٔىُٕ 

 ٘زبْ تحمیمبت ػشػت ٚ ؿتبة ٔؼبِٝ صایی ٚ ٔؼبِٝ یبثی دس ٔمبیؼٝ ثب آًٞٙ وٙذ ا 

  پظٚٞـی  پظٚٞـٍبٟٞب ٚ ٔؼبٚ٘ت ٞبیثشای تؼشیف ؿذٜ پظٚٞـی فمذاٖ ٔبٔٛسیت 

  ٝیپظٚٞـٔشاوض اص ٞبی ٔٛسد ٘یبص پظٚٞؾ  ػبصٔبٖ یبفتٝػذْ ٔغبِج  

  ٘خجٝ ٌبٖ ٚ ا٘ذیـٕٙذاٖ اص وـٛسٌؼتشدٜ ٟٔبرشت 

  والٖ دس ٔمیبع ّٔیٞبی ارتٕبػی ارشای پشٚطٜ ضؼف أىب٘بت الصْ ثشای ٚ  
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 دػتبٚسدٞبی ػّٕی دس رٟبٖ آخشیٗ ثشای ثٟشٜ ٌیشی ثٟیٙٝ اص  الصْػبصٚوبسٞبی  ضؼف 

  ،فؼضٚ ٘یض فمذاٖ ؿشوت ٞبی دا٘ؾ ثٙیبٖ  ٚ پبسن ٞبی ػّٓ ٚ فٙبٚسی دس ػّْٛ ارتٕبػی 

 لغت ٞبی ػّٕی ػّٕىشد

  اػتجبس دٚاػی ٚ یبفتٝ ٞبی ػّْٛ ارتٕبػی ػٙزؾ ضؼف تٛرٝ ثٝ ربیٍبٜ تزشثٝ دس 

  اعالػبت دػتشػی ثٝ  ٔحذٚدیت دسدٜ ٞبی پبیٝ ٔحیغی ٔتٙبػت ثب ٘یبص ٚ ٘یض داػذْ ٚرٛد

  پظٚٞؾ ٞبی پیـیٗ ٔٛرٛد دساوتؼبثی ٚ اوتـبفی 

  ٝثشای ٔـبسوت ٚ ٚ خلٛكی ثخؾ ٞبی دِٚتی ٔذیشاٖ ارشایی ٚ وبسٌضاساٖ ػذْ تٛری

 ػشٔبیٝ ٌزاسی دس فؼبِیت ٞبی پظٚٞـی 

  ثشای تبٔیٗ آٖػبصٔبٟ٘بی ٔشثٛط تٛریٝ تٛاٖ یب ػذْ ٚ ػذْ  پظٚٞؾثبالثٛدٖ ٞضیٙٝ ٞبی 

  دس ٘یبص ػٙزی ٚ ثبصاسیبثی پظٚٞؾ ػبصٔبٟ٘بی ٔؼئَٛ ضؼف 

 ثی ٔجبالتی دس احشاص كالحیت ٞب ٚ ثؼضب ٚاٌزاسی پشٚطٜ ٞب ثٝ افشاد فبلذ كالحیت 

 كبحجبٖ آحبسػّٕی ضؼف تٛرٝ ثٝ ارشای لٛا٘یٗ ٔشثٛط ثٝ ٔبِىیت فىشی ٚحمٛق ٔؼٙٛی 

  (دس ٘یبٔذٜ ثبؿٙذ بت ػّٕیئٞیافشادی وٝ ثٝ ػضٛیت فمذاٖ أٙیت ؿغّی ثشای ٔحممبٖ آصاد ) 

 

 هَاًع هزبَط بِ فزٌّگ تحقیقب(

  فمذاٖ ارتٕبع ػّٕی: ٔشاد اص ارتٕبع ػّٕی،  ٔزٕٛػٝ ای اص دا٘ـٕٙذاٖ داسای وٙؾ ٔتمبثُ ٔىشس ثب

. اػت آٔیختٝ ثب پیٛ٘ذٞبی ٔتمبثُ ػبعفیثبٚسٞبی ٚ اسصؽ ٞبی ٔـتشن ٚ داسای ٔٙبػجبت ارتٕبػی 

دا٘ؾ ػّٕی أشی ارتٕبػی اػت ٚ ثبیذ تٛػظ یه ارتٕبع ػّٕی تِٛیذ ؿٛد؛ ارتٕبػی ثب تؼٟذات 

ٔـتشن،  ٚ پظٚٞـی حشفٝ ای ٔـتشن، ٔجب٘ی ٚ ٔفشٚضبت ٔـتشن، صثبٖ ٔـتشن، اٍِٛٞبی ػّٕی

، آساء ٚ دیذٌبٜ ٞبی ٔـتشن، اٞذاف ٔـتشن ٚ...؛ سٚؿٗ اػت سػٕی ٚ غیش سػٕیتؼبٔالت ٚ تجبدالت 

وٝ ارتٕبع ػّٕی، ٔیضاٖ تٛافك فىشی ٔیبٖ اٞبِی یه حٛصٜ ٔؼشفتی سا تٛػؼٝ ٔی دٞذ، ا٘تخبة ٔؼبئُ ٚ 

سٚؽ ٞب سا ٞٙزبسٔٙذ ٔی ػبصد، سفتبسٞب ٚ ٍ٘شؿٟبی ػّٕی دا٘ـٕٙذاٖ سا ػٕت ٚ ػٛ ٔی دٞذ، فضبی 
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 ثب ػبیشآٟ٘ب  ٚ تؼبٔالت ٔیبٖ، استجبعبت ٔی ػبصدٔتٕشوض ٞذایت وشدٜ ٚ ی تٛرٝ آٟ٘ب سا دس رٟبت ٔؼیٙ

 .آٚسدسا فشاٞٓ ٔی ٚ پظٚٞؾ وبسٌضاساٖ ػّٓ 

  دس ٔیبٖ غبِت پظٚٞـٍشاٖ ٚ اػضبی ٞیبت ػّٕیضؼف اٍ٘یضٜ ٚ آٔبدٌی سٚحی ثشای ا٘زبْ پظٚٞؾ 

  ػّٕیٞیبت ضؼف ػبختبسٞبی تؼبّٔی ٚ استجبعی ثیٗ پظٚٞـٍشاٖ ٚاػضبی 

 تیٕی ٌشٚٞیا٘زبْ فؼبِیت ٞبی  آٔبدٌی ثشای ضؼف ٚ 

 ٝای سؿتٝ ٔیبٖپظٚٞؾ ٞبی چٙذ سؿتٝ ای ٚ   فمذاٖ ضؼف ٚ ثّى  

 اص ٔزشای پظٚٞؾ ضؼف تٛرٝ ثٝ ضشٚست تِٛیذ دا٘ؾ  

 فمش ػّْٛ ارتٕبػی دس وـٛس ٚ ثبصتبة آٖ دس پظٚٞؾ ٞبی ٔشثٛط 

  دس پظٚٞؾ ٞبی ػّْٛ ارتٕبػی دسرٟبٖ وـٛسػٟٓ ا٘ذن 

  اعالػبت ٔحیغی ٚ ٔغبِؼبت ایشاٖ  ؿٙبػیثشخٛسداسی غبِت ٔحممبٖ اص ضؼف  

 وـٛسارتٕبػی اص اٚضبع اعالػبت آٔبسی  فمش 

  ػبصٔبٟ٘بی ثیٗ إِّّی ٚ اتٟبْ آٟ٘ب ثٝ ػٌٛیشیاسائٝ ؿذٜ اص ػٛی ٚ اعالػبت  ثی اػتٕبدی ثٝ آٔبسٞب 

  ٗثؼضب ػذْ ٕٞىبسی افشاد ارتٕبعٚرٛد ٔٛا٘غ ػذیذٜ دس ٔؼیش دادٜ یبثی ٚ ٌشدآٚسی اعالػبت اص ٔت ٚ 

 وٝ اعالػبتـبٖ ٔٛسد ٘یبص ٔحمك اػت ٚ ػبصٔبٟ٘بیی

 ٖسٚصآٔذ ٘جٛدٖ اعالػبت پظٚٞؾ ٌشاٖ ٚ اػضبی ٞیبت ػّٕی اص آخشیٗ یبفتٝ ٞبی ػّٕی دسرٟب 

   ْدس تلٕیٓ ٌیشیٟب دس ٔؼیش تٛػؼٝ ی ا٘زبْ ؿذٜثشای ثٟشٜ ٌیشی اص پظٚٞؾ ٞبرذی فمذاٖ ػض ٚ 

  فضبی ػّٕی ٚ تحمیمبتی ٔٙبػت دس وـٛسضؼف حبوٕیت 

 تشریح ٔی دٞٙذ ٔب ػٕذتب : ٔحممبٖ ثشای غبِت پظٚٞـٍشاٖ ٔؼیٗ ٚ ٔتٕشوض فمذاٖ ثش٘بٔٝ پظٚٞـی

ٌشفتٝ یب لشاس  آٟ٘ب  تٛرٝ  دس ٔؼشم  تلبدف  ثٝ وٝ  سا  ای پشاوٙذٜ  ٔٛضٛػبتپظٚٞـی خٛد  حیبتدسعَٛ 

 وٙٙذ.  د٘جبَثذاٟ٘ب ػفبسؽ ؿذٜ، 

  ٔـتشن ثیٗ ٞبییب دس لّٕشٚ ٌؼتشٜ ّٔیدس ٔمیبع ٚٞبی والٖ ضؼف فبحؾ دس ا٘زبْ پظٚٞؾ 

   دأٙٝ  پٟٗ  ٚ ػیبػی  ، التلبدی فشٍٞٙیػبختبسٞبی 

 )ٖػذْ تٛرٝ یىؼبٖ ثٝ ٔٙبعك ٔختّف وـٛس)تٕشوض غبِت پظٚٞؾ ٞب دس ؿٟشٞبی ثضسي ثٛیظٜ تٟشا 

  ٝتٙبػت آٖ ثب ربٔؼٝ ایشأٖغّٛثیت ٚ ثشغٓ   ویفی تحمیك ٞبی   سٚؽوٓ تٛرٟی ث  
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 لبثُ ا٘زبٔٙذ  پشػـٙبٔٝثبتىٙیه  ثٛیظٜ  ٚ  وٕی ٞبی   سٚؽ تٕبیُ غبِت ٔحممبٖ ثٝ ٔٛضٛػبتی وٝ ثب 

  دس ا٘زبْ تحمیمبت  ؿٙبختی  سٚؽ  اكَٛ سػبیت لٛاػذ ٚػذْ ثؼضب  

 ٝپظٚٞؾٔٛضٛػبت ٚ ٔؼبئُ ٔٙتخت ثشای   پشاثّٕبتیه یب رٙجٝ ٞبی  ضؼف تٛرٝ ثٝ رٙج 

  ٖاٞذاف ضشٚسی دس  اٍِٛٞباسصؽ ٞب، ٍ٘شؿٟب، ٞٙزبسٞب، اص ثبٚسٞب، ارٕبع ثشػشٔزٕٛػٝ ای فمذا ٚ

  پظٚٞؾ   أش

  ٜاػتفبدٜ اص تزشثیبت ٚ دا٘ؾ تخللی یىذیٍش دس خبسد اص اِضأبت ثشای ضؼف سٚحیٝ تؼبُٔ ٚ اٍ٘یض

 ػبصٔب٘ی 

  ٔؼبئُ ٚ أٛس فشاػّٕی ٚ غیشػّٕی دسٌیشی پظٚٞـٍشاٖ ثب ثؼضب 

  ٖػیبػی ٔزٞجیػّْٛ ارتٕبػی ثٝ دِیُ ٌشایـٟبی  اٞبِیٚرٛد دسربتی اص تفشق ٚ اختالف ٔیب ٚ 

 احؼبع ثی ٘یبصی ٚ ػذْ ٔشارؼٝ ٔشدْ ثٝ تحمیمبت ػّْٛ ارتٕبػی 

  ْرٟت اخز خذٔبت ٔـبٚسٜ ای ٔشارؼٝ ثٝ ٔتخللبٖ ػّْٛ ارتٕبػی یب ضؼف ػذ 

  ْدس دادٖ اعالػبت ٔٛسد ٘یبص ثب پظٚٞـٍشاٖ ػذْ ٕٞىبسی غبِت ٔشد 

  ثب ٘یبصٞبی ؿٙبختٝ ؿذٜ سػبِٝ ٞبثٛیظٜ تحمیمبت ا٘زبْ ؿذٜ ثؼیبسی اص ٘بٕٞؼٛیی 

  لبدس ثٝ  پظٚٞـٍشاٖ دس ٔؼیش ا٘زبْ ثشخی پشٚطٜ ٞب.ػیبػی ٚ أٙیتی ٚرٛد ثشخی ٔحذٚدیت ٞبی

  .ػاللٝ خٛد ٘یؼتٙذػشكٝ ٞبی ٔٛسد ٔٛضٛػبت ٚ پظٚٞؾ دس ٕٞٝ 

  ٚ ضؼف اػتٕبد ثٝ ٘تبیذ پظٚٞؾ ٞبی داخّی ضؼف خٛدثبٚسی  

  ٘یبصٔٙذ ثٝ سٚص سػب٘ی دائٓ ا٘ذوٝ  پظٚٞؾ ٞبیی ثبصتِٛیذٚرٛد ٔحذٚدیت ٞبی ٔختّف دس ٔؼیش  

  ،ثٙیبدیٗ دس ٔمبیؼٝ ثب پظٚٞؾ ٞبی  ، ا٘تضاػی٘ظشیتٕبیُ غبِت ثٝ ا٘زبْ پظٚٞؾ ٞبی ٔفٟٛٔی ٚ

 .ٔیذا٘یا٘ضٕبٔی، ٔؼبِٝ ٔحٛس ٚ ػّٕیبتی، 

  ٗوـٛستحٛالت ؿتبة ثب دس ایشاٖ سؿذ ػّْٛ ارتٕبػی سٚ٘ذ ٚرٛد فبكّٝ رذی ثی 

 هَاًع هزبَط بِ ًظام ٍ ساسهاى آهَسشج(

  ٝضؼف ٘ؼجی ػّْٛ ارتٕبػی دس رزة دا٘ـزٛیبٖ ٘خج 

  ػخت ٌیشیٟبی ثی ٔٛسد دس فشایٙذ رزة ٚ ٌضیٙؾ اػبتیذ 
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  ْدا٘ـٍبٞیآٔٛصؽ ٔحٛسی ٘ظب 

 ثب تٛرٝ ثٝ ٘یبصٞبی دس حبَ تحَٛ ربٔؼٝ ٚ ٔٙبثغ دسػی ٔحتٛای دسٚعػشفلُ ٞب، ٘جٛدٖ  سٚصآٔذ 

 ٝٔی ؿٛد افشاد  دا٘ؾ  ؿذٖ  تخللی  ب٘غٔخٛد وٝ   ٘بٕٞبٍٞٙی ٔیبٖ دسٚع ٔختّف یه سؿت 

    تٛػظ اػبتیذ  دسٚعٚ غیش اػتب٘ذاسد   ٘بٔٙبػت  اسائٝثؼضب 

 ٔجب٘ی  چٙذ وتبة  اص داؿتٗحتی   ایشاٖدس   ؿٙبػی ربٔؼٝسؿتٝ ٔتبػفب٘ٝ  .فمذاٖ وتت دسػی ٔٙبػت  

  .  اػت  ٔحشْٚتذسیغ ثٛیظٜ ثشای ػبیش سؿتٝ ٞب ثٝ ػٙٛاٖ دسع ػٕٛٔی   ٔٙبػت  ؿٙبػی ربٔؼٝ

  ٔٛسد اػتفبدٜ اٞبِی ایٗ ػّْٛ تشرٕٝ ای ثٛدٖ غبِت آحبس ٚ ٔٙبثغ 

  ثشغٓ ٘یبص ؿذیذ ربٔؼٝ ؿٙبػی ٟٔٓػذْ تشرٕٝ ثشخی آحبس 

 دا٘ـىذٜ ٞبی ػّْٛ ارتٕبػی ػذْ آٔٛصؽ ثشخی سؿتٝ ٞبی ربٔؼٝ ؿٙبػی دس دا٘ـٍبٟٞب ٚ 

 وّیبت ا٘تضاػی ثٝ ثحج اصػّْٛ ا٘ؼب٘ی ٚ ػّْٛ ارتٕبػی  اؿتغبَ غبِت 

  غّجٝ كجغٝ ٘ظشی ثش رٙجٝ ػّٕی ٚ وبسثشدی دا٘ؾ ارتٕبػی 

  ٖد ٔتؼٟذ ثٝ اسصؽ ٞبی اػبػی ػّٓدس ربٔؼٝ پزیشی ٚ پشٚسؽ افشأشاوض آٔٛصؿی ضؼف تٛا 

 ا٘تمبَ ٟٔبست ٞب، خاللیت ٞب، آٔٛصؽ پشٚسؽ ؿىٛفبیی اػتؼذادٞب، ثٝ  فشایٙذ آٔٛصؽ وٓ تٛرٟی

 ٚ...تزشثٝ ٞب

  ضشٚست ٞبی پظٚٞـی )وٓ تٛرٟی ثٝ پظٚٞؾ دس ضٕٗ  ثبٚرٛد ؿىبف ٔیبٖ آٔٛصؽ ٞبی دا٘ـٍبٞی

 آٔٛصؽ(

  ٖالصْ ثشای ٔٛارٟٝ ثب ٔؼبئُ چٙذ ثؼذی ٚ ا٘زبْ ٚ ػذْ تٛاٖ غبِت پظٚٞـٍشاٖ ته تخلق ثٛد

 ٔغبِؼبت ٔیبٖ سؿتٝ ای

 ثب یىذیٍش  ضؼف استجبعبت ٚ ٕٞىبسیٟبی ػّٕی اػبتیذ 

 خٛدػب٘ؼٛسی اػبتیذ ثٝ ثٟب٘ٝ أٙیتی ثٛدٖ فضبی آٔٛصؽ 

  ػذْ الذاْ اػبػی ثٝ ػبٔب٘ذٞی پبیبٖ ٘بٔٝ ٞب ٚ سػبِٝ ٞبی دا٘ـزٛیی دس ساػتبی تبٔیٗ ٘یبصٞبی

 وـٛسپظٚٞـی 

  ضؼف استجبط ػّٕی حٛصٜ ٚ دا٘ـٍبٜ دس تالؽ ٔـتشن ثشای پبػخٍٛیی ثٝ ٘یبصٞبی ربٔؼٝ، فمذاٖ یب

 ربٔؼٝ ٔختّفحُ ٔؼبئُ  ثشای ایٗ دٚ ٟ٘بدا٘ذیـٕٙذاٖ ٔیبٖ وٕجٛد فؼبِیت ٞبی ٔـتشن فىشی 
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 رٟبٖ ٔٙبعكٚ ػبیش   غشةٔشاوض ٔـبثٝ دس ثبایشاٖ  ٔیبٖ دا٘ـىذٜ ٞبی ػّْٛ ارتٕبػی دس  استجبط ضؼف 

 

 هَاًع هزبَط بِ هحققاىد(

 یبضؼف ٘لبة ٘خجٍی دس حٛصٜ ػّْٛ ا٘ؼب٘ی ٚ ارتٕبػی( ػّْٛایٗ ا٘ؼب٘ی ٘خجٝ دس  وٕجٛد ٘یشٚی( 

 ؿبخق پبییٗ ٘ؼجت پظٚٞـٍشاٖ ثٝ رٕؼیت وـٛس 

 ٔتٙبػت ثب ػغح ٘یبصداسای كالحیت پظٚٞـٍش  وٕجٛد 

  ؿذٖ اص خشٚد آٟ٘بفمذاٖ ػبصٚوبسٞبی الصْ ثشای رزة ٘خجٝ ٌبٖ ٚ ٔب٘غ 

 غبِت ٔذػیبٖ پظٚٞؾ  ٚ ػّٕی  ٘ظشی  ٞبی ٚ تٛا٘بیی  ػّٕی  ثٙیٝ  ضؼف 

  ضؼف سٚحیٝ پظٚٞؾ ٘یض )ٚثب ّٔضٚٔبت ا٘زبْ پظٚٞؾ ٞبی اػتب٘ذاسدفبسؽ اِتحلیالٖ غبِت ٘بآؿٙبیی

 ٌشی(

  ثشای ا٘تمبَ تزبسة ٔحممبٖ ثشرؼتٝ ثٝ ٔحممبٖ رٛاٖ ثٝ ٘حٛ ٔغّٛة ٚرٛد ٔىب٘یؼٓ ٞبی الصْ ضؼف 

 اِٚٛیت دٞی اػبتیذ ٚ اػضبی ٞیبت ػّٕی ثٝ تذسیغ 

 چٙذ ؿغّٝ ثٛدٖ غبِت ٔحممبٖ ٚ اػبتیذ 

 ذتیاػب ضؼف اػتفبدٜ اص ظشفیت ٞبی دا٘ـزٛیی دس پشٚطٜ ٞبی  

  ٔتٕشوضپشاوٙذٜ وبسی پظٚٞؾ ٌشاٖ ٚ فمذاٖ ثش٘بٔٝ پظٚٞـی 

 ٔحلٛس ثٛدٖ دس فؼبِیت ٞبی فشدی ٚ ػذْ تؼبُٔ ثب دیٍش فشدٌشایی ٚ ضؼف تٕبیُ ثٝ فؼبِیت ٌشٚٞی(

  ٕٞىبساٖ(

 وٝ ٌبٜ ٔب٘غ ثٟشٜ ٌیشی اص ٔـبسوت ػبیش تخلق ٞب دس فشایٙذ رضْ ا٘ذیـی ٚ تؼلت سؿتٝ ای(

 پظٚٞؾ ٔی ؿٛد( 

  ثشای وبٞؾ ػاللٝ ٚ اٍ٘یضٜ ثشای پظٚٞؾ ٔحیظ دس   ٔٙفی  ٞبی فـبسٞب ٚ ٔحشنٚرٛد  

  ثٝ یپظٚٞـ ٞبیفؼبِیت  ادأٝ ثشایآٟ٘ب اٍ٘یضٜ تذسیذ وبٞؾ ٚ تٛإ٘ٙذ ػشخٛسدٌی ٘یشٚٞبی پظٚٞـی(

 دالیُ ٔختّف(
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 داسای اِٚٛیت ٟٔٓ ٚ   ارتٕبػی  ٔؼبئُتـخیق دس ٌشاٖ ٚ پظٚٞـىذٜ ٞب پظٚٞؾ غبِت   تٛاٖ  ضؼف 

 پظٚٞؾ 

 ٖوٓ ػبثمٝ ثشای ارشای پشٚطٜ ٞبی ػٍٙیٗ ضؼف تٛاٖ غبِت پظٚٞـٍشا ٚ 

 ضؼف ٚرذاٖ وبسی ٚ رذی ٘جٛدٖ دس سػبیت اػتب٘ذاسدٞبی پظٚٞـی ٔتٙبػت ثب ػغح ا٘تظبس 

   اعالػبتی(ٞبی ضؼف اخالق پظٚٞـی ٚ ثؼضب ػذْ سػبیت حمٛق ٔؼٙٛی كبحجبٖ آحبس)ٚ ٌبٜ ػشلت 

  ٔٛسد ٘یبص رتٕبػیٔغبِؼبت ا ٔتٙبػت ثبپظٚٞـی اػتب٘ذاسد ٞبی ػذْ ؿىُ ٌیشی ػٙت  

 دػتشػی ٔحممبٖ ثٝ اعالػبت ٚ ٔٙبثغ ػّٕی دس وـٛس  ٔحذٚدیت 

 ٕٞىبسی پظٚٞـٍشاٖ آٟ٘بداخّی ثب یىذیٍش پظٚٞـی فشًٞٙ ٕٞىبسی ثیٗ ٔشاوض  ضؼف ٚ 

 ٖٔمیٓ خبسد ٚ ٔـبسوت آٟ٘ب دس عشح ٞبدا٘ـٕٙذاٖ ایشا٘ی  ضؼف أىبٖ ثشای ثٟشٜ ٌیشی اص تٛا 

 

 پژٍّص ٍ هقزراتهَاًع هزبَط بِ قَاًیي ُ(

  ٗٔتٙبػت ثب اػتب٘ذاسدٞب پظٚٞـی ٔشثٛط ثٝضؼف لٛا٘ی  

  ٝعشح ٞبی پظٚٞؾثشای ٔلٛة ٞبی ٚرٛدثشٚوشاػی اداسی دس ٞضیٙٝ وشدٖ ثٛدر 

  پظٚٞـی ٔشاوض ػّٕیٚ ػبصٔب٘ی ػذْ ا٘ؼغبف ٘ظبْ اداسی ٚ 

 ٗ٘بظش ثٝ پظٚٞؾ، ثی حجبتی ٚ تغییش دائٕی لٛا٘یٗ تؼذد لٛا٘ی  

  رزة ٘یشٚٞبی پظٚٞـٍش ٚ آییٗ ٘بٔٝ ٞبی اػتخذاْاثٟبٔبت ٚ ٘ملبٟ٘ب دس 

 ٝدسٔشاوض ٔشثٛط ػبصٚوبس اداسی ثش ػبصٚوبس تحمیمبتی غّج 

  ٗاثذاػبتحجت اختشاػبت ٚ ٘ظبْ ٚ ٔبِىیت ٔؼٙٛی حك  ٘بظش ثٝفمذاٖ ؿفبفیت فٛا٘ی 

  ا٘زبْ ؿذٜ٘تبیذ تحمیمبت  ثٟشٜ ٌیشی اص ثشایفمذاٖ اِضأبت لب٘ٛ٘ی 

 تٛصیغ الالْ ٚ تزٟیضات ٔٛسد ٘یبص پظٚٞـٍشاٖتٟیٝ ذْ اِضاْ ػبصٔبٟ٘بی ٔشثٛط ثٝ ػ ٚ  

 هَاًع هزبَط بِ بَدجِ ٍ اهکاًات تحقیقٍ(

 حؼت ش٘بوبفی ثٛدٖ ػٟٓ ثٛدرٝ تحمیمبت ثgdp دس لیبع ثب ػبیش وـٛسٞب 
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 ٔبٔٛسیت ٘یبصٞب ٚ حؼت دا٘ـٍبٞی ٚ پظٚٞـٍبٞی  ٘بوبفی ثٛدٖ ثٛدرٝ پظٚٞـی تخلیلی ثٝ ٔشاوض

 ٞبی ػبصٔب٘ی

  ٚ أىب٘بت صیشػبختیوٕجٛد تزٟیضات  

 ْپظٚٞـیفؼبِیت ٞبی دس ثٝ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثخؾ خلٛكی تٕبیُ  ػذ 

  ٜٛتٛصیغ آٖ٘حٜٛ ٞبی پظٚٞـی ٔلٛة ٚ ثٛدرٝ  وشدٞضیٙٝ ٘بؿفبف ثٛدٖ ٘ح 

  دػتٍبٟٞبی ارشایی  ثٝپظٚٞؾ تخلیلی اص ثٛدرٝ ٞبی  یثخـتٛریٝ ٘بپزیشی ٚاٌزاسی 

  ْحٕبیت دِٚت اص ٔشاوض تحمیمی غیش دِٚتیػذ 

 پیطٌْادات

  ایزبد یه ؿجىٝ اعالع سػب٘ی ٔتٕشوض ٚ ربٔغ رٟت تبٔیٗ ٘یبصٞبی ػّٕی، پظٚٞـی ٚ فٙبٚسی ٚ ایزبد

 ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ٔشاوض تحمیمبتی، دا٘ـٍبٟٞب ٚ دػتٍبٜ ٞبی ارشایی 

 مبتی غیش دِٚتی ٚ آصٔبیؾ حٕبیت ٞبی ٔبِیبتی ٚ ٔذیشیتی اص تحمیمبت آصاد)ٚ تمٛیت ٔشاوض تحمی

 بٟٞبی تحمیمبتی(ٌ

 فٙی -ػّٕی یثبصٍ٘شی لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ٔشثٛط ثٝ حفظ حمٛق پظٚٞـٍشاٖ دس صٔیٙٝ آحبس پظٚٞـ 

  فشاٞٓ وشدٖ تؼٟیالت الصْ ثٝ ٔٙظٛس اسائٝ ٘تبیذ تحمیمبت اصعشیك ؿجىٝ ٞبی اعالع سػب٘ی 

 ٘ٛ٘ی ٚ تؼٟیُ أش تحمیك دس وـٛس ایزبد ٟ٘بدٞبی حمٛلی ٚ لبٍ٘ٛ٘زاس رٟت پـتیجب٘ی لب 

  اكالح ٟ٘بدٞبی آٔٛصؿی ثٝ ٔٙظٛس ایزبد ثؼتشٞبی الصْ ثشای پـتیجب٘ی فىشی ٚ اثضاسی تحمیمبت 

   ٝاكالح ٟ٘بدٞبی ارشایی دس رٟت تمٛیت ٔؼبٚ٘ت ٞبی پظٚٞـی، ٚاحذٞبی تحمیك ٚ تٛػؼ 

 ٙبٚسی دس ػغح ٔٙغمٝ ای ٚ تٛػؼٝ ٚ تمٛیت ػبصٚوبسٞبی استجبعی ثشای ٔـبسوت ثبٟ٘بدٞبی ػّٕی ٚ ف

 ثیٗ إِّّی

  تٛػؼٝ ٚ تـٛیك ثخؾ ٞبی ٔختّف التلبدی، ارتٕبػی ٚفشٍٞٙی ثٝ اػتفبدٜ اص ٘تبیذ پظٚٞؾ ٞب 

 ایزبد صٔیٙٝ ثشای ؿىٛفبیی اػتؼذادٞبی دسخـبٖ ثبِمٜٛ دس وـٛس 

  رزة ٚ تشثیت  اػضبی ٞیبت ػّٕی پظٚٞـی 

 ٕٛٔی وـٛسٔتؼبدَ وشدٖ ػٟٓ اػتجبسات پظٚٞـی اص ثٛدرٝ ػ 
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 تمٛیت لٛا٘یٗ ٔشثٛط ثٝ حمٛق ِٔٛفبٖ ٚٔبِىیت ٔؼٙٛی 

 ایزبد ٚ تمٛیت لغت ٞبی ػّٕی دس دا٘ـٍبٟٞبی ٔؼتؼذ 

 ٖتٛػؼٝ ٔشاٚدات ٚ ٕٞىبسیٟبی ػّٕی ثیٗ إِّّی ثٝ ٔٙظٛس ثٟشٜ ٌیشی اص دػتبٚسدٞبی ٘ٛیٗ ػّٕی رٟب 

 ایزبد تحَٛ دس ؿیٜٛ تٛصیغ اػتجبسات دا٘ـٍبٟٞب ٚ ٔٛػؼبت آٔٛصؽ ػبِی 

  حفظ دا٘ـٕٙذاٖ، رٟت ػیبػت ػبصی ثشای تمٛیت صٔیٙٝ ٞبی فشٍٞٙی، ارتٕبػی، ػّٕی ٚسفبٞی

 ٔحممبٖ ٚ ػشٔبیٝ ٞبی ا٘ؼب٘ی

  ٚ ٖ٘مبد، خالق ٚ ٘ٛآٚس اتتفىشؿىٛفبیی ػیبػت ػبصی ثشای حٕبیت اص اػتؼذادٞبی دسخـب 

 ػیوٕه ثٝ فؼبِیت ٞبی پظٚٞـی ٔیبٖ سؿتٝ ای دس حٛصٜ ٞبی ػّْٛ ا٘ؼب٘ی ٚ ارتٕب 

 ٌؼتشؽ سٚیىشد تمبضب ٌشا دس ثخؾ پظٚٞؾ ٚ فٙبٚسی 

 ٔذیشیت والٖ ٚ ػتبدی دس ٘ظبْ پظٚٞؾ ٚ فٙبٚسی وـٛس ایزبد ٚ تمٛیت 

  افضایؾ اٍ٘یضٜ ثخؾ ٞبی كٙؼتی ٚ التلبدی ثشای ػشٔبیٝ ٌزاسی ػّٕی ٚ پظٚٞـی 

  ٘یبصٞبی فٛسی ٚ آتی تٛػؼٝ وـٛستبٔیٗ ٌؼتشؽ فؼبِیت ٞبی پظٚٞـی دس ساػتبی 

 ٘خجٝ ٌبٖ اص وـٛس   ٟٔبرشتٌزاسی ثشای وٙتشَ رشیبٖ  ػیبػت 

 ٚ ثٟجٛد لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ٔشثٛط ثٝ پظٚٞؾ دس وـٛس اكالح 

  ارشایی ؿذٖ ٘مـٝ ػّٕی وـٛس 

  ایزبد ٔحیظ آساْ ٚ ثذٖٚ دغذغٝ ثشای اػضبی ٞیبت ػّٕی 

   تٛرٝ ثیـتش ٔذیشیت والٖ وـٛس ثٝ ٘مؾ دا٘ـٍبٟٞب ٚ احؼبع ٘یبص ثٝ پظٚٞؾ اػضب 

  ایزبد ػبصٚوبسٞبی ٔٙبػت ٘یبص ػٙزی ٚ ثبصاسیبثی پظٚٞؾ دس وـٛس 

  اكالح لٛا٘یٗ ٔشثٛط ثٝ استمبی اػضبی ٞیبت ػّٕی 

 اػتخذاْ اػضبی ٞیبت ػّٕی تٛإ٘ٙذ ٚ ػاللٕٙذثٝ پظٚٞؾ ایزبد صٔیٙٝ ثشای 

  ٝثٝ التلبد دا٘ؾ ثٙیبد ثیـتشتٛر 

  دا٘ـٍبٟٞب ٚ ربٔؼٝ ٚتمٛیت ا٘زٕٗ ٞبی ػّٕی ثؼتشػبصی ثشای ؿىُ ٌیشی ارتٕبػبت ػّٕی دس ػغح

 پظٚٞـی

  ایزبد ثؼتش ثشای اػتمالَ دا٘ـٍبٟٞب اص دِٚت ٚحبوٕیت 
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 تٛرٝ ثٝ ؿبیؼتٝ ػبالسی دس ٚاٌزاسی پشٚطٜ ٞب 

 ی افشاد دسا٘تخبة ٔٛضٛع ٚ ا٘تـبس ٘تبیذ حبكُ اصپظٚٞؾدتٛػؼٝ آصا 

 افضایؾ ثٛدرٝ ٞبی پظٚٞـی دا٘ـٍبٟٞب 

 پظٚٞؾ ٞبی اػضبی ٞیبت ػّٕی تٛرٝ ٔؼئٛالٖ ثٝ ٘تبیذ 

  پظٚٞـی –أٙیتی ٚ تجذیُ آٖ ثٝ دا٘ـی  -ػیبػی تؼذیُ فضبی 

 ایزبد صٔیٙٝ ثشای آؿٙبیی ثیـتش اػضب ثب سٚؽ ٞبی پظٚٞؾ ٚ ٔذیشیت پظٚٞـی 

 ػبٔب٘ذٞی فؼبِیت ٞبی پظٚٞـی اػضبی ٞیبت ػّٕی 

 تمٛیت سٚحیٝ ػّٕی، دیذٌبٟٞب ٚ ٍ٘شؿٟبی اػضب ٘ؼجت ثٝ پظٚٞؾ 

 بدس ٔذیشیت ثٝ حٕبیت اص پظٚٞؾ ٞبی اػضبشغیت وت 

 تٕشوض اػضب ثشٔٛضٛػبت تخللی دس پظٚٞؾ ٞب 

 عشح ٞب ٚ پشٚطٜ ٞب ،اكالح ٔذَ ٞبی تلٛیت، داٚسی ٚ اسصیبثی ٔمبالت 

 پشٞیضاص ٚاٌزاسی عشح ٞبی تىشاسی 

  ٞبتٕٟیذٔمذٔبت ثشای اسائٝ ثٝ ٔٛلغ ٘تبیچ پظٚٞؾ ٚ ػیؼتٓ اعالع سػب٘ی ٔٙبػت ٚ ثٝ ٔٛلغ پظٚٞؾ 

 ٞذف ٌزاسی رٟت ثشلشاسی  تٛاصٖ ٔیبٖ ص٘ذٌی ؿخلی ٚ حشفٝ ای اػضب 

 تٛصیغ ػبدال٘ٝ ٔضایبی ٔبدی ٚ ٔؼٙٛی حبكُ اص پظٚٞؾ ٞب 

  فؼبِیت ٞبارشای ػیؼتٓ وذ دٞی ثٝ پظٚٞـٍشاٖ رٟت وٙتشَ وٕی ٚ ویفی 

 ثشپظٚٞؾ ٚ فؼبِیت ٞبی پظٚٞـی تب تذسیغ ٚ آٔٛصؽ ی ٞیبت ػّٕی تٕشوض اػضب 

 ٕٝٞىبسی دس ٌشٟٚٞبی آٔٛصؿی رٟت ا٘زبْ پشٚطٜ ٞبی ٔـتشن ٚ ثیٗ سؿتٝ ای تمٛیت سٚحی 

 اكالح لٛا٘یٗ دس رٟت تؼٟیُ وبسٌشٚٞی 

 ثؼتشػبصی ثشای ٟ٘بدیٙٝ ؿذٖ اخالق حشفٝ ای ٚ ػّٕی ٚ ٕٞچٙیٗ سػبیت أب٘ت داسی ػّٕی 

 ثٝ وبسٌیشی ٔـٛق ٞبی پظٚٞـی ٔٛحش تش ٔبدی ٚ ٔؼٙٛی 

  استمبی اػضبی ٞیبت ػّٕی ٚ تٛرٝ ثیـتش ثٝ ٘یبصٞبی ٚالؼی وـٛساكالح آییٗ ٘بٔٝ ٞبی فؼّی 

 وبٞؾ ثشٚوشاػی حبوٓ ثش پظٚٞؾ ٞب دس وـٛس 

 تؼشیف ؿبخق ٞبی ػٙزؾ ثٟشٜ ٚسی ٔتٙبػت ثب سؿتٝ ٞبی ٔختّف 
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 َٛوبٞؾ حّمٝ ٞبی ٔفمٛدٜ اص ایذٜ تبتزبسی ػبصی ٚ فشٚؽ ٔحل 

 پظٚٞؾبویذ ثشتؼّظ ٘بظشاٖ عشح ٞب ثش ٔٛضٛػبت ٚ فشایٙذٞبی ت 

 ٘ظیش ٔمبالت آی اع آی یتبویذ ثش٘یبصٞبی وـٛس ٚ حُ ٔـىالت ثٝ ربی تٕشوض ثش ثشٖٚ دادٞبی 

 تٕشوض ثش تجذیُ پظٚٞؾ ٞب ثٝ ٔحلَٛ ثٝ ربی ٔمبِٝ ٔحٛسی 

  ٝٔبِىیت ٔؼٙٛیحمٛق فىشی ٚ ثٝ لٛا٘یٗ رذی تٛر 

 آٟ٘بثخـی ثٝ  غٙبا٘تمبَ تزشثٝ ٞب ٚ ثب ػبیش وـٛسٞب رٟت  پظٚٞـٍش تجبدَ ایزبد صٔیٙٝ ثشای  

  ٔمبْ ػبٔب٘ذٞی ٘ظبْ ٔـبٚسٜ ٞبی تحلیّی ثشای ٞذایت اػتؼذادٞب ثٝ ػٕت ضشٚست ٞبی وـٛس دس

 ا٘تخبة سؿتٝ ٞبی تحلیّی ٚ دا٘ـٍبٞی 

 ...ٚ 
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