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 سهِهم

. اسر َاهىخيلوي  يَِض يمالًير، ضضس، تالٌسگي ٍ زَسًهحزًيا اهطٍظُ آهَظش يالي زض    

زض ٍالى، ًهام آهَظش يالي اظ قطيك زطتير ًيطٍي اًساًي هسرػع ٍ گسسطش هطظّاي 

زَسًِ ٍ خيططفر خاهًِ زض اتًاز  تسسطزطيي ، هْنٍ تاظزَليس فطٌّگ اٍضيزاًص ٍ فٌّ

                         .زَض السػازي، اخسوايي، فطٌّگي، سياسي ٍ فٌاٍضي هحسَب هي

ًهام يلوي وطَض زض زٍ ترص  ،ِّ خس اظ خيطٍظي اًمالب اسالهيزض قي تيص اظ سِ ز

زاضسِ اسر. تط اساس آهاضّاي هٌسططُ اظ سَي  ّايي، خيططفرووي ٍ ويفي يزَسًِ

سساذ ؤزًساز هٍظاضذ يلَم، زحميماذ ٍ فٌاٍضي،  ٍ ًْازّاي هسَلي هاًٌس هطوع آهاض ايطاى

زًساز زاًطدَياى تِ تيص اظ ، سِهَس 3000تِ تيص اظ  ٍ فٌاٍضي خژٍّطي ،آهَظش يالي

                                 يافسِ اسر. افعايص  ،ّعاض ًفط 70ذ يلوي تِ حسٍز أزًساز ايؿاي ّيًفط ٍ هيليَى  8/4

سساذ خژٍّطي ؤّا ٍ هزاًطگاُ ّاي يسف،ي حَظُوليِگطايي زض  وويرهطازة تا زَخِ تِ   

ضٍ ّسسٌس. هطىالذ فطٌّگي  ضٍتِ ا ٍ هسائل هرسلفي ّ تطاي ضسيسى تِ اّساف ذَز تا چالص

 ،سيضسز ٍ شظَهآ ريفيو ىسهآ ييياخ ،يضظَهآ ياُّ ضٍز ِيٍض ّا، گسسطش تيزض زاًطگاُ

 يسضز ياِّ هاًطت ٍ اَسحه ةساٌز مسي ،يولي ذأيّ ياؿيا يفيو حكس صّاو ٍ ىزَثً ظٍضِت

-ُاگطًاز ييت يگٌّاوّ مسي ،يّاگطًاز ىاسًا ٍ ُاگطًاز ىأض صّاو ،ًِهاخ ظٍض ياّظايً ات

 خطً صياعفا ،ىاگسذَهآ صًاز ىاَز ٍ صٌيت ،صًاز حكس ىزَت ييياخ ،ًِهاخ ات اّ

 طتاطت ياّرغطف زَثً ٍ ظايً طت يٌسثه يضاصگفسّ ىاسمف ،ضاو يايَخ ٍ ضاىيت ىاگسذَهآ صًاز

 ىآ ات يلاي شظَهآ ىاعيضِ هاًطت ٍ ىاطيسه ،اُّاگطًاز ِو سٌسسّ يزطثّاض لئاسه ِلوخ ظا

                                                                                                                                           .سٌسسّ ٍضِ تٍض

هَخة لاًَى تِ، اٍضيفٌّزحميماذ ٍ  ر ٍظاضذ يلَم،ظياتي ٍ زؿويي ويفيّاض، ًهاضذهطوع    

، يسفر اخطايي ًهام ًهاضذ، اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّ يًاهٍِظاضذ ٍ آئييايي ٍ ٍنايف اّساف 



 

 

 ،يضظَهآ ذالىطه ٍ اّصلاچ يِثًاخ ِوّ ٍ كيلز يًِلاكه ٍ ضَوصه ماهً ضاطمسسا ضاز يْسُ

 زضَه عوطه ،ىلاٍ ضز .رسا يطٍّژخ ذاسسؤه ٍ اُّاگطًاز ... ٍ يگٌّطف ،يضٍاٌّف ٍ صٍّژخ

 ٍ يطٍّژخ ،يلاي شظَهآ ذاسسؤه ٍ اُّاگطًاز سياتيه ِو رسا يزاًْ ييسسرً ،ُضاضا

 ييا .سٌضات َگرساخ ىآ لتامه ضز صيَذ ريضَهأه ٍ فاسّا كمحزِت رثسً يضٍاٌّف

 سضات لَغَلالْس ٍ ضاسهسٌياطف ،يضٍض يهاهً طت يٌسثه سيات يه لٍا يِلٍّ ضز ييَگرساخ

        .سٌساٌطت ىآ لاثل ضز اض زَذ فيلاىز يٌضٍضِت اّماهًطيظ ِيَوده از

 هٌسضىَُ خيطٍظي اظ خس يزِّ سِ قي وطَض اٍضيفٌّ ٍ يلن ًْاز گيطچطن زَسًِ تِ ًهط

 ًهاضذ خاهى ًهام هي ٍخَز وطَض، يخاًثِ ّوِ يزَسًِ زض آى ًمص اّوير ٍ اسالهي اًمالب

 زض ٍ اٍضيٍ فٌّ گصاضاى يلنسياسر ًهط هَضز ّايضاذع تطاساس فٌاٍضي ٍ يلن اضظياتي ٍ

 اًساظ،چطن سٌس ،ن ضّثطياٍضي اتالغي زَسف همام هًهّّاي ولي يلن ٍ فٌّسياسر ضاسساي

 اسسمالل حفم تا) هسثَو ٍظاضذ زطىيالذ ٍ ٍنايف اّساف، لاًَى ٍ وطَض يلوي خاهى يًمطِ

ٍ  هسسوـط اضظياتي ًهام، ايي ّسف. اسر ؾطٍضي اهطي( خاهًِي ّاترص زوام هطاضور تا ٍ

 يلن ،يًَآٍض فٌاٍضي، ،يخژٍّط ،يآهَظض اتًاز زواهي زض وطَض فٌاٍضي ٍ يلن ًْاز هٌسضٍش

 ّاي هطتَقِ،عٍ ضاذ ّاهَلفِ خايص ٍ ضغس تا زا اسر اخطايي ٍ اخسواييـ  فطٌّگي خاهًِ، ٍ

 الولليتيي ٍ ايهٌكمِ هلي، اتًاز زض ضا اّساف تِ زسسطسي ٍ هَفمير تِ حػَل هيعاى

زؿويي ويفير الظم اسر تِ اضظياتي ٍ زض ايي ضاسسا ًهام خاهى ًهاضذ،. ًوايس هطرع

                                                     زّس: خاسد ّاي اساسي ظيطخطسص



-ر چِ وساًي ّسسٌس؟ تًِفًاى ٍ تاظيگطاى اغلي ًهام ًهاضذ، اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّشي .1

ّاي هطزثف تا ًْازّا ٍ ساظهاىٍظاضذ زًاهل  ي، ًحَُسيسخهفَْهي زض الگَي يثاضذ زيگط 

هًاًٍر يلوي ضياسر خوَْضي، ضَضاي يالي اًمالب فطٌّگي، وويسيَى آهَظش )ّوچَى 



    

 

( چگًَِ تايس ضيعي آهَظش ياليطًاهِخژٍّص ٍ ت يسسِؤ، هساظهاى سٌدص ،هدلس

؟ساهاًسّي ضَز

ٍظاضذ يلَم،  يي ظيط هدوَيِّاي آهَظضًهام ًهاضذ ٍ اضظياتي زض ًْازّا ٍ يًحَُ .2

زحميماذ ٍ فٌاٍضي چگًَِ اسر؟ هسائل ٍ هطىالذ ضاّثطزي ٍ يوليازي زض ايي ظهيٌِ 

           وساهٌس؟

 ماهً هي ضاطمسسا ياطت ضَطو يلاي شظَهآ ماهً ياّ صلاچ ٍ اّ فطغر ،ؾًفٍ  ًماـ لَذ .3

                                                                                                                                  ؟سٌهاسو ريّفيو ييوؿز ٍ يتايظضا ،ذضاهً ىهاخ

ر، هأهَضير، ضسالر، اّساف ٍ اغَل حاون تط ٍ زؿويي ويفيّ اضظياتي، ًهاضذزض ًهام خاهى  .4

آى چيسر؟

ر زًييي هكلَتيّّثطزي، ر ضاٍ زؿويي ويفيّ اضظياتي،ًهاضذ خسيسهفَْهي زض الگَي  .5

 ٍ َُحً ؟زطيصخ ذضَغ سيات ًَِگچ ًِارزضاظٍ حكس ضز اّيضاصگيطه فذ ٍ اّيضاصگ سياسر

 عواطه طگيز ٍ يگٌّطف ٍ يطٍّژخ ،يضظَهآ ياّرًٍاًه ضز يزطثّاض يتايظضا ٍ ذضاهً سٌياطف

 طت نواح يًاثه نيًاست نيّاَذيه يطٍّژخ رًٍاًه ضز ًَِوً ياطت ؟سضات سيات ًَِگچ يزضاظٍ

 شظَهآ عواطه ضز يطٍّژخ ياّ ريلاًف ريفيو طت يطيثأز ِچ ضَطو يدٌس نلي ٍ يتايضظضا

 مٍاسز ٍ يطيگ لىض ضز يسلٍز ياّزاًْ ظا هيهاسو ؟رسا ِسضاصگ يزاميمحز ذاسسؤه ٍ يلاي

 يًاثه ضز طييغز ات ىاَز يه ًَِگچ ؟سًاُ زَت ضاصگطيثأز ضَطو ضز يدٌس نلي يلًف ريًؾٍ

 ضَطو ضز ذاميمحز يوو اًفطغ سضض ظا ،نلي صدٌس ياّزاًْ ات يمكٌه لهاًز ٍ يدٌس نلي

 يتايظضا ياّ عذاض ؟سًاسض يضاي ضَطو يلاي شظَهآ ضز يضٍاٌّف ٍ نلي سيلَز ِت ٍ رفاي ذادً

 ِچ طت مَلي ذضاظٍ يطٍّژخ رًٍاًه ؟ززطگ يحاطق سيات ًَِگچ يطٍّژخ ياّريلاًف يفيو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ؟رسا ِسفاي رسز يلًف ياّعذاض ِت يياٌثه

 ؟رذازطخ يّاگطًاز ياّسحاٍ ريفيو ييوؿز ٍ يتايظضا يضادس ىٍطت ِت ىاَز چگًَِ هي .6

 سيات يياّضاىّاض ِچ ؟زَت سّاَذ ًَِگچ يضادس ىٍطت ييا ىزطو ٌِيزاًْ ٍ يّسًاهاس يَُحً



 

 

 يطيگلىض ياطت كيلز يدٌسىاىها ؟زَوً زارزا اّ يضادسىٍطت ًَِگ ييا ريلاًف ييوؿز ياطت

 ؟رسا يسٌياطف ِچ ياضاز (يللولاييت ٍ يلّه) ريّفيو ييوؿز ٍ يطرتضاثسيا يًٍطيت ذاسسؤه

 ٍ اّرغطف ،اّصلاچ ؟رساطيصخىاىها ريّفيو ييوؿز يسلٍزطيغ ذاسسؤه زَخٍ اًساسا ايآ

                                                                                                                         ؟سٌهاسو يزاسسؤه ييٌچ يطيگلىض كمحز فًؾ ٍ ذَل ـامً

 عيً يسلٍز حكس ضز يطٍّژخ ذاسسؤه ٍ اُّ اگطًاز يطرتضاثسيا يطيگ اهىاى ضىلآيا .7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ؟سضات سيات ًَِگچ يطرتضاثسيا يسلٍز ذاسسؤه يياطخا ياّسٌياطف ٍ اّ يگژيٍ ؟زضاز زَخٍ

 يلاي شظَهآ شطسسگ ياّ ضا تا تطًاهِر ٍ زؿويي ويفيّ اضظياتي، ًهاضذ تايسهي چگًَِ .8

                                                            ؟سضات سيات ًَِگچ طها ييا ضز يًاسسا ياّذأيّ صمً ؟زاز سًَيخ

 ٍ صٍّژخ ،شظَهآ ريفيو يامزضا ياطت يتايظضا ٍ ذضاهً حياسً ظا ىاَز چگًَِ هي  .9

 ،ذضاهً يِياخ طت ىاَز يه ًَِگچ ؟زطت ُ طْت يلاي شظَهآ عواطه ٍ اُّاگطًاز ضز گٌّطف

 ٍ يضظَهآ ياّسحاٍ ضز اض يزايلوي ٍ يزطثّاض يعيضِ هاًطت ،ريّفيو ييوؿز ٍ يتايظضا

 سيات ًَِگچ طها ييا ضز ريّفيو ييوؿز ٍ يتايظضا ،ذضاهً طزافز صمً ؟زَوً ٌِيزاًْ يطٍّژخ

                                                                                                                                                                                                                                                                   ؟سضات

احي سر؟ قطّا سساذ خژٍّطي وسامهؤ رٍ زؿويي ويفيّ اضظياتي ،هٌاسة ًهاضذ يضيَُ .10

 ياطت (يتايِ ٌيْت) يتايَگلا ظا ىاَز ؟ چگًَِ هياض اسراظ چِ فطايٌسي تطذَضز چٌيي الگَيي

 ُطْت يطٍّژخ ذاسسؤه ريفيو ييوؿز ٍ يتايظضا ،ذضاهً لسه ييطزةساٌه ٍ ييطسْت يسفاي

 يزاميمحز ذاسسؤه ٍ يلاي شظَهآ عواطه يطٍّژخ يتايظضا ضز يدٌس نلي ُاگياخ ؟رفطگ

                                                                                                                                                                                     ؟رسيچ

زض ًهام خسيس ًهاضذ ٍ اضظياتي آهَظش يالي وطَض، تْسطيي ضٍش تطاي ًهاضذ تيطًٍي اظ  .11

زَاى يثاضذ زيگط چگًَِ هيِا چگًَِ اسر؟ تّتاظذَضز تِ آى يٍاحسّاي زاًطگاّي ٍ اضائِ

ّاي وطَض ضا تِ اتعاضي تطاي تْثَز ويفير زثسيل وطز؟ زطوية زين ًهاضذ ًهاضذ اظ زاًطگاُ

ر تط اساس گعاضش ًهاضذ ًَيسي تْثَز ويفيّگعاضش يُّا چگًَِ تايس تاضس؟ ًحَزاًطگاُ



    

 

 يتايَگلا ِت ليسثز اض اُّاگطًاز طت ذضاهً ىاَز ؟ چگًَِ هيتايس غَضذ خصيطزچگًَِ 

                                                               ياتي( ًوَز؟)تْيٌِ

 يطرتضاثسيا ياطت (يللولاييت ٍ يلّه) يزطثّاض ياّ عذاض ييٍسز ِت ىاَز چگًَِ هي .12

                                                                                                                                    ؟رذازطخ يّاگطًاز ياّسحاٍ

 هي ِت ريّفيو ييوؿز ٍ يتايظضا،ذضاهً ِو رفطگ ضاو ِت سيات چِ ضاّىاضّايي ضا هي .13

                                                                 ؟ززطگً ليسثز يطياوً ٍ يزافيططز ريّلاًف

 ياّسحاٍ ضز ُسض ٌِيزاًْ الًهاو يسيلاًف ِت اض يًٍطيت ٍ يًٍضز يتايظضا ىاَز چگًَِ هي .14

 سيات ًَِگچ يطٍّژخ ٍ يضظَهآ عواطه يًٍطيت يتايظضا ياّعذاض ؟زَوً ليسثز يّاگطًاز

                                                                   ؟ززطگ اطخا ٍ يحاطق

 ا يًٌي آهَظضي، خژٍّطي ٍهدعّ ّايّا تط هثٌاي حَظُاهىاى ايسثاضترطي زاًطگاُ آيا .15

ّاي چٌيي ٍخَز زاضز؟ فطايٌسّا ٍ ٍيژگي ٍ اخسوايي، زاًطدَيي ٍ اخطايي فطٌّگيفٌاٍضي، 

الگَّاي ايسثاضترطي چگًَِ اسر؟

-هٌس تيٍ ضٍش هٌسّاي ًهاماحي ٍ زسٍيي تطًاهِّا ًياظهٌس زحليل، قطّخاسد تِ ايي خطسص 

ّا تدطزاظز. زض ر الظم اسر تِ آىضواضي اسر وِ ًهام خاهى ًهاضذ، اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّ

ٍ  وٌينّاي هكطح ضسُ ضا تيطسط ٍاواٍي َاّين وَضيس چاضچَب تطذي اظ خطسصازاهِ ذ

زط ّا ضٍضير ضا زض خاسد تِ آىاضظياتي ٍ زؿويي ويفيّ خسيس ًهام ًهاضذ، يًاهًِمص آئيي

 ًوايين.

  



 

 

تاالزسسير آهَظش يالي زض اسٌاز زؿويي ويفيّخايگاُ ًهاضذ، اضظياتي ٍ .1 

 

 وطَض يلوي خاهى يًمطِ.1.1 

 فٌاٍضي ٍ يلن اسساًساضز ًهام ساهاًسّي -

 اضظياتي ٍ ًهاضذ تطاي واضآهس ًهام قطاحي -

 تٌسي ضزثِ ّايضاذع زض خاهًِ ًياظّاي ضفى هيعاى ًوَزى  لحال -

 ّاآى خايص ٍ فٌاٍضي ٍ يلن ًهام ٍضيُتْط سٌدص ّايضاذع زسٍيي -

 ًَآٍضي ٍ اٍضيفٌّ يلن، ًْازّاي زض يولىطز اضزماي ٍ زًالي يهلّ خَايع اظ حواير -
 
 

 ايطاى اسالهي خوَْضي يزَسًِ خٌدن يخٌدسالِ يتطًاهِ لاًَى.1.2 

ّا ٍ هؤسساذ آهَظش يالي ٍ تٌسي زاًطگاُ ضزثِ اسسمطاض ًهام خاهى ًهاضذ ٍ اضظياتي ٍ -

 طيخژٍّ

يالي يلَم،   اٍضي وطَض زحر ًهط ضَضاياسسمطاض ًهام يىداضچِ خايص ٍ اضظياتي يلن ٍ فٌّ -

 اٍضيزحميماذ ٍ فٌّ
 

 

 لاًَى اّساف، ٍنايف ٍ زطىيالذ ٍظاضذ يلَم .1.3 

 اٍضيي يلَم، زحميماذ ٍ فٌّاضظياتي خاهى يولىطز ًهام هلّ -

-ي ٍ زحميمازي، ضضسِسساذ آهَظش يالهؤزًييي ؾَاتف، هًياضّا ٍ اسساًساضزّاي يلوي  -

 ّا ٍ هماقى زحػيلي

 سساذ آهَظش يالي ٍ زحميمازي وطَضهؤّا ٍ ّاي زاًطگاًُهاضذ تط فًالير -

اضظياتي هسسوط فًالير ّطگًَِ ٍاحس آهَظش يالي ٍ زحميمازي ٍ خلَگيطي اظ ازاهِ  -

 ّافًالير، زًليك فًالير ٍ اًحالل آى

 وطَض اذ آهَظش يالي ٍ زحميمازيسسهؤّا، اضظياتي ٍ ايسثاضسٌدي يلوي زاًطگاُ -



    

 

راضظياتي ٍ زؿويي ويفيًّهام ًهاضذ، حليل ٍؾًيرز.2 


 ًفًاى ٍ تاظيگطاىخاسرگَياى، شي يكالًِه.2.1 

فًـاى ٍ وسـة ايسوـاز يوـَهي زض     ًخاسـرگَيي تـِ شي  ، ٍنايف آهَظش يالي زطيييىي اظ هْن   

اضظيـاتي ٍ  ًهاضذ،خاسـرگَيي زض تحـ    زسـسياتي تـِ ًهـام    غـحر يولىـطز شازـي اسـر.     ي حَُ

ي ًهـام آهـَظش يـالي    زاٍضي زض ذػَظ وـاضايي ٍ اثطترطـ  خْر  اغلي هالوير، زؿويي ويفيّ

قَض يام ٍ ًهام خـاهى  ًهام آهَظش يالي تِهٌاسة اظ اّساف ولي ييگَخاسدضٍ، اسر. اظ ايي

خاسـرگَيي زض ًهـام ًهـاضذ ٍ اضظيـاتي،     اسـر.   ر تِ قَض ذـاظ ًهاضذ، اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّ

-هـي ّا ساظز ٍ اظ آىضا ًسثر تِ يولىطز ذَيص هسًْس هيفطايٌسي اسر وِ تاظيگطاى اغلي 

ِ  ّا ٍ يذَاّس زا تِ تْسطيي ًحَ، فًالير ي گـَي خاسـد يـاضي  ولىطز ذَيص ضا هسيطير ًوايٌـس. تـ

ِ اسر وِ آهَظش يالي هي ِ  زَاًس تِ زغييط ٍ زحَالذ تـ ًطـاى  الًوـل  يىـس  زضسـسي هَلـى ٍ تـ

ّاي اغلي زض قطاحـي يـه ًهـام يىداضچـِ زض ًهـاضذ، اضظيـاتي ٍ       يىي اظ فًالير زّس. تٌاتطايي

 زليك خاسرگَياى اسر.  ير آهَظش يالي، ضٌاسايي ٍ هكالًِزؿويي ويفيّ

ًفًـاى  تايسـر زضن زضسـسي اظ شي  گـصاضاى هـي  گَيـاى، سياسـر  خاسـد  يّوچٌيي تطاي هكالًِ

وـه تـِ خيطـثطز اّـساف ًهـام ًهـاضذ،       ًفًاى، ًمص اساسـي زض و زاضسِ تاضٌس. ضٌاسايي شي

ًفًي اسر وـِ اظ ًهـط زًـساز ٍ    ر ذَاٌّس زاضر. ًهام هصوَض چٌس شياضظياتي ٍ زؿويي ويفيّ

-زطزيـس هٌدـط تـِ ضـىل    ًفًـاى، تـي  و شيًفًاى تسياض گسسطزُ اسر. گسسطزگي ٍ زٌَّو شيزٌَّ

 ُ اسر. ضسّا آى گيطي ٍنايف ٍ ًياظّاي گًَاگَى ٍ زأثيطخصيطي ٍ زأثيطگصاضي گسسطزُ اظ

زّس وِ يالٍُ تط ر ًطاى هياضظياتي ٍ زؿويي ويفيًّفًاى ٍ تاظيگطاى ًهام ًهاضذ،ي شيهكالًِ

ضٍ، فــي تــا آى زض زًاهــل ّســسٌس. اظ ايــيّــا ٍ ًْازّــاي هرسليلوــي، ســاظهاى يهــطزم ٍ خاهًــِ

ّـا يىـي اظ   آى زًاهل تا يزّي ًحًَُفًاى ٍ تاظيگطاى اغلي ٍ فْن ٍ ساهاىضٌاسايي زليك شي

ِ ّاي اغلي زض قطّگام سـاظي ًهـام ًهـاضذ، اضظيـاتي ٍ زؿـويي      احي يه هسل هفَْهي ٍ يىداضچـ



 

 

ًفًـاى  هَلـى ضا زض تطاتـط شي  زَاًس ٍاوٌص هٌاسة ٍ تِذَتي هيّس تَز. ايي اهط تِر ذَاويفيّ

ّ   ًهام ًهاضذ ٍ اضظياتي يّا زض اخطا ٍ زَسًِساظي آىّوطاُاغلي ٍ  وچٌـيي  افـعايص زّـس. 

-ضاُ خـاهى ٍ سـاظهاى   ياحي ٍ زسٍيي يه ًمطًِفًاى ٍ تاظيگطاى اغلي زض قطّزضن زضسر شي

 ّا، ووه ذَاّس ًوَز.زّي ٍ ايداز يه زًاهل خَيا ٍ فًال تا آى

 

 ًفًاى ٍ تاظيگطاىحليل شيز .2.2 

ِ  ّآى يي، هطزم )زاًطدَياى ٍ ذاًَازُزض يه ًگاُ ولّ  يا(، ترص غٌايى ٍ ذسهاذ ٍ وـل خاهًـ

آيٌس. تا ٍخَزايي، ترص يهيوـي  حساب هيتِ ًهام ايي ًفًاى اغليتطزاضاى ٍ شييلوي،اظ تْطُ

ُ    اظ تْطُ ِ  گـصاض ٍ هسـلَل زض  ّـاي سياسـر  هٌـساى هسـسمين، ًْازّـا ٍ زسـسگا يلـن ٍ   يزَسـً

سُ وـِ الظم اسـر   ًفًـاى آهـ  اهِ تا يٌَاى تاظيگطاى اغلي ٍ شيفٌاٍضي وطَض ّسسٌس وِ زض از

 س.ًهٌس هَضز زحليل ٍ ٍاواٍي لطاض گيطهٌس ٍ ًهامس ضٍشزض يه فطايٌ

 

 تاظيگطاى اغلي.2.3 

 اٍضيزحميماذ ٍ فٌّ ،ضَضاي يالي يلَم -

 اٍضي ر يلَم، زحميماذ ٍ فٌّاضظياتي ٍ زؿويي ويفيّضَضاي ًهاضذ، -

  اٍضييلَم، زحميماذ ٍ فٌّر اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّهطوع ًهاضذ، -

 ساظهاى سٌدص ٍ آهَظش وطَض -

 ضيعي آهَظش يالي ژٍّص ٍ تطًاهِي خسسِؤه -

 اٍضي ضياسر خوَْضيهًاًٍر يلوي ٍ فٌّ -

 
 
 

 



    

 

 ًفًاى شي.2.4 
 ضَضاي يالي اًمالب فطٌّگي -

 اٍضيزحميماذ ٍ فٌّ ،ضَضاي يالي يلَم -

 ساظهاى هسيطير وطَض -

 ّاي هدلس ضَضاي اسالهيهطوع خژٍّص -

 وويسيَى آهَظش ٍ زحميماذ هدلس ضَضاي اسالهي -

 هدوى زطريع هػلحر ًهام -

 ساظهاى آهاض وطَض -
 اٍضيٍظاضذ يلَم، زحميماذ ٍ فٌّ -

 ُگصاضي يسفضيعي ٍ سياسرّاي هسلَل زض تطًاهِحَظ 
 ُسساذ آهَظش ياليهؤّا ٍ زاًطگا 
 ٍّسساذ خژٍّطيهؤّا ٍ طگاُخژ 
 اٍضيّا ٍ هطاوع ضضس يلن ٍ فٌّخاضن 

 ُّاي اهَض زاًطدَيي، فطٌّگي ٍ اخسواييحَظ 

 ُّاي سسازي ٍظاضذ يسفحَظ 

 ّاي اخطاييّاي ٍاتسسِ تِ ًْازّا ٍ زسسگاًُطگاُزا -

 اٍضيّاي آهَظش يالي، خژٍّطي ٍ فٌّّاي زاضاي فًاليرذاًٍِظاضذ -

 ٍظاضذ السػاز ٍ اهَض زاضايي 

 ٍظاضذ غًٌر، هًسى ٍ زداضذ 

 ٍظاضذ خْاز وطاٍضظي 

 ٍٍظاضذ ًيط 

 ٍظاضذ ًفر 

ًمص  ٍر اضظياتي ٍ زؿويي ويفيًّفًاى ًهام ًهاضذ،، تاظيگطاى ٍ شي2ٍ  1 يًوَزاضّاي ضواضُ

 زّس.ّا ضا ًطاى هيآى



 

 

ٍ زؿويي ويفيّشي ًواي: 1 ضواضُ ًوَزاض هاضذ، اضظياتي  هام يىداضچًِ  ر آهَظش ياليًفًاىً   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



    

 

هاضذ، اضظياتي ٍ زؿويي ويفير : 2 ضواضُ ًوَزاض هامً  ًاىٍ  تاظيگطاى زضً  ف ًمص شيً 



 

 



 

 تيطًٍي  كالًِ هحيف زضًٍي ٍه .2.5 

هٌس ًهاضذ، احي يىداضچِ ٍ ًهامًفًاى ٍ تاظيگطاى اغلي، تطاي قطّي شييالٍُ تط هكالًِ   

ر تِ زحليل يَاهل هحيكي ًياظهٌسين. زض ٍالى، زحليل ٍؾًير هَخَز اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّ

هطوع تيص اظ ّط چيعي ًياظهٌس زحليل ضاّثطزي ٍ تطضسي زليك ٍ يويك يَاهل زضًٍي ٍ 

ّاي تيطًٍي ايي ًهام اسر. تط اساس زحليل ضاّثطزي اسر وِ  ّا ٍ فطغر ايي چالصضٌاس

تِ تاظًگطي زليك ٍؾًير  وِگصاضاى زض ًهام لازض ذَاٌّس تَز ضيعاى ٍ سياسر تطًاهِ

ر زض آهَظش اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّّاي ضاّثطزي زض ظهيٌۀ ًهاضذ، اهِذَيص ٍ  زسٍيي تطً

وٌس زا تثيٌين چِ اي ذاضخي زاثيطگصاض تِ ها ووه هيضسي ًيطٍّيالي تدطزاظًس. هكالًِ ٍ تط

ك اسر. ّوچٌيي هكالًِ ٍ اضظياتي هحيف ذاضج تِ ها ووه ازفالي زض ذاضج اظ هطوع زض حال زحمّ

زَاى تط آًْا فائك ضَين ٍ تِ  زْسيسّاي هَخَز ضا ضٌاسايي وٌين ٍ تثيٌين چگًَِ هي ؛وٌسيه

ّا خاسد هٌاسة تسّين.  چالص

تط ايي اساس، الظم اسر زا اظ قطيك ضٌاسايي يَاهل زاذلي )ًماـ لَذ ٍ ؾـًف(، ٍ يَاهـل      

ايي چْاض ضوـي وـِ تـا     هحيكي هثازضذ ًوايين. زحليل يّا( تِ هكالًِ ّا ٍ چالص خي )فطغرذاض

SWOTحطٍف اذسػاضي 
ضـًَس، تـطاي هطـرع وـطزى ضـطايكي اسـر وـِ ًهـام          ضٌاذسِ هـي  1

ِ  ر زض آى لـطاض زاضز. ضـَضاي سياسـر   ويفيّـ  ًهاضذ، اضظياتي ٍ زؿـويي  ضيـعي  گـصاضي ٍ تطًاهـ

ّـاي گطٍّـي،    زليـك ٍ تطضسـي اسـٌاز ٍ تحـ      يطوع، زض ايي هطحلِ اظ قطيك هكالًِضاّثطزي ه

ًوايس. زض تطضسي يَاهل ّاي هطوع ضا هطرع هيّا ٍ فطغرچالصًرسر ًماـ لَذ ٍ ؾًف، 

                                                           
1
. Strengths, Weaknesse, Opportunities & Threats  

 



    

 

ضٍ اسر، ضٌاسايي ّا ضٍتِازي وِ هطوع تا آىّا ٍ زْسيس ذاضخي ًيع سًي ذَاّس ضس زا فطغر

ّــا  اي وــِ هــسيطاى هطوــع تسَاًٌــس تــا زــسٍيي ضاّثطزّــاي هٌاســة اظ فطغــر  گًَــِتــِ .گــطزز

ُ   يوٌٌسُ ل زْسيستطزاضي ًوايٌس ٍ اثطاذ يَاه تْطُ ّـا خطّيـع   يـا اظ آى  تيطًٍـي ضا وـاّص زاز

 ٌس.ًواي
 



 هأهَضير ًهام .3 
-ؾوي زَخِ تِ يىداضچِ ساظي سياسر ر يسفٍ زؿويي ويفيّ اضظياتيهأهَضير ًهام ًهاضذ،   

ُ ضيعي زض سكح ٍظاضذگصاضي ٍ تطًاهِر سياسراضزماي ويفيّّا ٍ الساهاذ، ّـا ٍ  ذاًِ، زاًطـگا

   ُ اظ قطيـك تطضسـي ٍ اضظيـاتي     اٍضيّـاي يلـن ٍ فٌّـ   ّـا ٍ خـاضن  هطاوع آهـَظش يـالي، خژٍّطـگا

 ٍ ذضاهـ ً يِچـ ضادىي ماهـ ً .رسـ ا يلايـ  شظَهآ يزازىٍطت ٍ يسٌيآطف ،يزازىٍضز ياّ هؤلفِ

 ٍ يًٍضز ىاًفً يش ِت يضٍاٌّف ٍ نلي يلّه ماهً ييَگرساخ يٌِيهظ ىزضٍآ نّاطف يوؾ يتايظضا

تطضســي    يِســيامه ٍ يلايــ شظَهــآ سٌــهماهــً ريّــفيو ييوؿــز ياطتــ اض مظال ىاىــها ،يًــٍطيت

                                                                                                         آٍضز.فطاّن هيضا ي لّاي ٍ هالوللي، هٌكمٍِؾًير هَخَز تا اسساًساضزّاي تيي

 اًساظّاي ًهامچطن.4 
يٌَاى هطخى خايص اٍضي تِزحميماذ ٍ فٌّ ،يلَمٍظاضذ ر اضظياتي ٍ زؿويي ويفيًّهام ًهاضذ،   

 ،ِلاسـ  حٌخ كفا هي ضز يلاي شظَهآ ماهً ياّ رغطف ٍ اّ چالصٍ اضظياتي ًماـ ؾًف، لَذ ٍ 

 ريّفيو ييوؿز ٍ يتايظضا ،ذضاهً ياّسٌياطف ٍ اَّگلا ياطخا ٍ يّزىاهاس ،ييٍسز ،يحاطق ِت

 شظَهـ آ ريّفيو ييوؿز يلّه زاًْ هي يطيگلىض ِت طدٌه ِو رذازطخ سّاَذ يلاي شظَهآ ضز

-ِمـ كٌه حكس ضز يضٍاٌّف ٍ يطٍّژخ ،يلاي شظَهآ ذاسسؤه ٍ اُّ اگطًاز يطرتضاثسيا ٍ يلاي

                                                                                                                                                                                          .زَت سّاَذ يللولاييت ٍ يلّه ،يا
 




 

 

 اّساف ًهام.5 
 )سسازي ي)حَظُيلَم، زحميماذ ٍ فٌاٍضيگصاضي زض ًهام گيطي ٍ سياسراضزماي ويفير ًهام زػوين -

      فسي ماهً ضز ريّفيو ييوؿز ٍ يتايظضا ،ذضاهً گٌّطف يظاس اضايِ ٍ ًْازيٌِ  -

 اٍضي، زاًطدَيي، فطٌّگي ٍ اخسوايي ٍ اخطايير آهَظضي، خژٍّص ٍ فٌّاضزماي ويفيّ -

      فسي ماهً يزازىٍطت ٍ يسٌيآطف ،يزازىٍضز ياّ ر هؤلفِثَز ويفيّتْ -

           فسي ماهً ياّ رغطف ٍ اّ چالص، ضٌاسايي ًماـ ؾًف ٍ لَذ -

 يتايـ ظضا ٍ ذضاهـ ً سٌـ ه ماهـ ً سٌـ ياطف ظا ُزافسسا ات (يطرتطثا ٍ يياضاو) يضٍ افعايص تْطُ -

                                                                                                                      فسي ماهً

                                                           يًٍطيت ٍ يًٍضز ىاًفً خاسرگَيي ًهام هلي يلن ٍ فٌاٍضي تِ شي يفطاّن آٍضزى ظهيٌِ -

ٍؾـًير هَخـَز تـا اسـساًساضزّاي     طضسـي  هٌس آهَظش يالي اظ قطيك تهامزؿويي ويفير ً -

 ياي ٍ هلّالوللي، هٌكمِتيي
 

 ّاي ًهاماغَل ٍ اضظش.6 
 خطّيع اظ ّطگًَِ ٍاگطايي زَسف تاظيگطاى ًهام ٍ حفم يىداضچگي آى -

ُ   ساظي زوـاهي نطفيـر  فًال - ، وطـَض ٍ تـاالذع ترـص ًهـاضذ      يسـف  يّـاي هَخـَز زض حـَظ

 واضآهس يسف متطاي اسسمطاض ًهار ٍ زؿويي ويفيّ اتي اضظي

 خطّيع اظ هساذلِ ٍ ايداز هماٍهر زض زضٍى ًهام زَسف تاظيگطاى آى -

                                                           يلاي شظَهآ يتايظضا ٍ ذضاهً يػػرز ٍ يا هاّير حطفِ -

                                                           يتايظضا ٍ ذضاهً ياّضاو ٍ ظاس ٍ اّسٌيآطف يطيصخ خاهًير ٍ اًًكاف -

 ظزايي تِ هٌهَض زًويك هطاضور ّوگاًي زوطوع -

ّا ٍ ًْازّـاي هـطزثف زاذـل ٍ    اًسمال زضسر اقالياذ ٍ ًسايح اضظياتي تِ شي ًفًاى )ساظهاى -

 يلوي( ييؿاي ّيأذ يلوي، زاًطدَياى، خاهًِذاًِ، اذاضج اظ ٍظاضذ



    

 

 

 اّثطزّاي ًهامض.7 
-ّاي تيطًٍي هطوـع هطـرع ضـس، ضـَضاي سياسـر      وِ ًماـ ؾًف زضًٍي ٍ چالصخس اظ آى   

گيطي اظ هسائل ضاّثطزي تِ زًييي ضاّثطزّاي واّص ًماـ ؾـًف ٍ تـِ   تايس تا تْطُگصاضي، هي

ــسّا ٍ       ــايي زْسي ــك ضٌاس ــيي الظم اســر اظ قطي ــس. ّوچٌ ــازضذ ًواي ــاًسى آى هث ــسالل ضس ح

ّاي هَخَز زض زاذـل ٍ   ر، زًاضؼًهاضذ، اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّ يطًٍي زض حَظُّاي تي الصچ

 ُ ــع هطــرع ٍ ضا ــاضج اظ هطو ــاي حــل آى ذ ــي ضاســسا الظم اســر    واضّ ــطزز. زض اي ــيي گ ــا زًي ّ

ِ  ضاّثطزّــاي هطوــع، خْــر فًاليــر اّــساف زطســين ٍ ّــا ٍ الــساهاذ الظم تــطاي زســسياتي تــ

زْسيـساذ زض حـال ٍ آيٌـسُ هطـرع     ٍ ذٌثي وـطزى ّاي هكلَب  چگًَگي زسسياتي تِ هَلًير

گطزًس. زض ازاهِ تِ ضاّثطزّاي اساسي ًهام خاهى ًهاضذ، اضظياتي ٍ زؿـويي ويفيـر آهـَظش    

 يالي اضاضُ هي گطزز.
 

 

 اسسمطاض ًهام خاهى ًهاضذ ٍ اضظياتي آهَظش يالي. 7.1
 

 ٍ يتايـ ظضا ،ذضاهـ ً ييـ اطخا ياّـ ريـ لاًف يعيـ ضِ هاًطت ٍ يضاصگ سياسر ايداز هسيطير يىداضچِ زض -

                                                                                                                     ريّفيو ييوؿز

                                                           ريّفيو ييوؿز ٍ يتايظضا ،ذضاهً يسيطيسه ياّ تاظًگطي زض ساذساضّا ٍ ٍنايف ضزُ -

ِ ّاي اًدويگيطي اظ زَاًوٌسيتْطُ - -ّاي زرػػي ٍ ترص غيط زٍلسي تطاي اضظياتي ٍ ايداز ظهيٌـ

 ٍ زؿويي ويفير ًهام آهَظش يالي ًفًاى تطاي اضزماشي يزططيه هسايي ّوِ هطاضور ٍ ي

 اٍضييلن ٍ فٌّقطاحي ٍ اخطاي الگَي هٌاسة تطاي اضظياتي ضاّثطزي ًهام خاهى  -

سســاذ خژٍّطــي ٍ هطاوــع هؤقطاحــي ٍ اخــطاي الگــَي هٌاســة تــطاي ًهــاضذ ٍ اضظيــاتي تــط   -

 آهَظش يالي



 

 

 

 سساذ خژٍّطيهؤقطاحي ٍ اخطاي الگَي هٌاسة تطاي اضظياتي  -

 رٍ زؿويي ويفيّ اضظياتيّاي اسساًي ًهاضذ،ي زَاًوٌسي ٍ اذسياضاذ ّياذزَسًِ -

ر ٍ زؿــويي ويفيّــ سســاذ خژٍّطــي زض ًهــاضذ، اضظيــاتيهؤّــا ٍ زَاًوٌــسي زاًطــگاُ يزَســًِ -

 ّاي ذَيصفًالير

ِ  هٌهَضّاي ضاّثطزي ٍ يوليازي تِقطاحي ٍ اخطاي تطًاهِ - -اضزماي فطٌّگ ٍ اضايِ ٍ ًْازيٌـ

 ر زض ًهام آهَظش ياليٍ زؿويي ويفيّ اضظياتيساظي ًهاضذ،

ِ زُّاي اسساًي ٍ زَخِ تِ هٌاقك زفَيؽ اذسياض تِ ّيأذ - ًهـاضذ ٍ اضظيـاتي    وطـَض زض  يگاًـ

 ًهام آهَظش يالي 

 

 يلاي شظَهآ ماهً يسٌتزؿويي ويفير ٍ ضزثِ اسسمطاض ًهام ايسثاضترطي، .         7.2

ى  - ٌاسة تطاي زؿويي ويفيـر زٍض ٍ اخطاي الگَي ه ٍ تـط    قطاحي  ّا، هحػـَل  ـس ـا، فطاٌي ـام   ٍىزازّ ه ـايً  زازّ

ٍ ضاذع يسف ّا  ساضز ُ گيطي اظ اسسًا ط كِمتا ْت ٍ هلّّاي تيي الوللي، ٌه  ياي 

هام ايسثاضتقطّ  - ٍ زؿويي ويفيّاحيً  ٍ ضزِثرطي  َظش يالير  سي هطاوع آه  ٌت

ًَس تا ضثىِ  - دويتطلطاضي خي ي، ًا ًْا ٍ ّاي اضظياتي خ ٍ زؿويي ويفير  هؤّاي ايسثاضترطي   سساذ اضظياتي 

ٍيي   - ًاِهزس وىاضيتط                                                            ريّفيو ييوؿز ٍ يتايظضا ،ذضاهً يَُظح ضز يللولاييت ٍ ياِمكٌه  ّايّ 

َض ِتايس - َظش يالي وط هام آه ٍضزى ظهيٌِثاضترطيً  ن آ َض فطّا ه هام  يٌه َييً  ِ شي يسفخاسرگ ًاىت  ًف

ِ وطزى اضظيا - ْازٌي ًٍيً ي ِت تي زض طگّا ّاي زًا ٍاحس ـَز    زض  ْث ِ ضيـعي ت ًاهـ ّاي اغلي تط س َاى يىي اظ فطاٌي يٌ

ًاليرويفيّ طگُار ف ٍ خژٍّطي زض زًا ٌّگي  َظضي، فط  ّاّاي آه

 

 

 



    

 

راضظياتي ٍ زؿويي ويفيًّهام ًهاضذ، اغلي ّايٍيىطزض.8 
ثاضزٌس هسًهط لطاض گطفسِ اسر وِ ير، خٌح ضٍيىطز اضظياتي ٍ زؿويي ويفيًّهام ًهاضذ،زض    

 اظ :      

  تاظًگطي زض ساذساض هطوع (1

 زَخِ تِ زؿويي ويفير ٍ ايسثاضترطي هؤسساذ آهَظش يالي (2

 زَخِ تِ اضظياتي ضاّثطزي  (3

زّاي زاذلي ٍ ذاضخي زض اهط ًهاضذ ٍ ّا ٍ ًْاّاي ساظهاىگيطي اظ زوام لاتليرتْطُ (4

ٍ زؿويي  زض اضزماًفًاى شي يهطاضور ٍ زططيه هسايي ّوِ يٍ ايداز ظهيٌِاضظياتي 

 ر يسفويفيّ

 ر آهَظش ياليضيعي ٍ تْثَز ويفيّّاي تطًاهٌَِاى يىي اظ چطذِيزَخِ تِ اضظياتي تِ (5

 .خطزاظينططيح ّط يه اظ ضٍيىطزّاي خسيس هيزض ازاهِ تِ ز       

 

 ايداز ساذساض ًهام. 8.1

ًهــاضذ، اضظيــاتي ٍ تــاظًگطي زض ســاذساض ًهــام يىــي اظ ضٍيىطزّــاي خسيــس زض ًهــام يىداضچــِ    

گطزز. زض سـاذساض خسيـس، چْـاض ضوـي اغـلي هـس ًهـط        زؿويي ويفير آهَظش يالي هحسَب هي

 لطاض گطفسِ اسر: 

 ر آهَظش ياليٍ زؿويي ويفيّ اضظياتيضَضاي ًهاضذ، -

 ر آهَظش ياليٍ زؿويي ويفيّ اضظياتيهطوع ًهاضذ، -

                                                     يلاي شظَهآ يًاسسا ريّفيو ييوؿز ٍ يتايظضا،ذضاهً ياّ ّيأذ -

سساذ آهَظش يـالي، خژٍّطـي   هؤزفازط ٍ يا ٍاحسّاي ًهاضذ، اضظياتي ٍ زؿويي ويفير  -

 (3اٍضي )ًوَزاض ٍ فٌّ



 

 

 اضواى ًهام ًهاضذ، اضظياتي ٍ زؿويي ويفير: 3 ضواضُ ًوَزاض

 
 ًهاضذ ٍ اضظياتي ضَضاي. 8.1.1

 ٍنايف ٍ اذسياضاذ ضَضا

ٍ زؿـويي   اضظياتيولي ًهام ًهاضذ،ّاي  ّا، اغَل ٍ تطًاهِ ّا، ذف هطي تطضسي ٍ زػَية سياسر -1

 ويفير آهَظش يالي اين اظ آهَظضي، خژٍّطي، فٌاٍضي، فطٌّگي ٍ اخطايي 

 ر آهَظش يالياضظياتي ٍ زؿويي ويفيّّاي ًهاضذ، فًالير يسَ ساظي وليِّن  -2

ر آهـَظش  اضظيـاتي ٍ زؿـويي ويفيّـ   ،ًهاضذي زضهلّـ ّا ٍ اسساًساضزّاي تطضسي ٍ زػَية ضاذع -3

 يالي

لـاًَى   2خـع  )ب ( هـازُ    6ٍ  5ّاي هـَضز ًيـاظ زض اضزثـاـ تـا تٌـسّاي      ًاهِاتف ٍ آيييزػَية ؾَ -4

  1383سال اٍضي هػَب اّساف، ٍنايف ٍ زطىيالذ ٍظاضذ يلَم، زحميماذ ٍ فٌّ

 ر آهَظش ياليويي ويفيّاضظياتي ٍ زؿّاي هَضز ًياظ ًهام ًهاضذ،َضالًولزػَية زسس -5



    

 

 

 راضظياتي ٍ زؿويي ويفيّهطوع ًهاضذ،. 8.1.2

، هسَلي اغلي اهط ًهاضذ ٍ يلَم، زحميماذ ٍ فٌاٍضير ٍ زؿويي ويفيّ اضظياتيهطوع ًهاضذ،    

ٍنايف ٍ زطىيالذ ٍظاضذ يلَم، ِ تِ هَخة لاًَى اّساف،اسر و ٍ زؿويي ويفير اضظياتي

ّاي هطَضزي ّا ٍ وويسيَى. هطوع هسطىل اظ واضگطٍُزحميماذ ٍ فٌاٍضي زطىيل ضسُ اسر

 ّاي اغلي هطوع يثاضزٌس اظ:اسر. واضگطٍُ

 ذاًِسسازي ٍظاضذ يًهاضذ ٍ اضظياتي حَظُ واضگطٍُ -

ّاي ّاي ٍاتسسِ تِ زسسگاًُطگاُّاي زٍلسي، زازاًطگاُ ًهاضذ ٍ اضظياتي واضگطٍُ -

 اخطايي ٍ زاًطگاُ فطٌّگياى

 اٍضيياتي هؤسساذ خژٍّطي ٍ فٌّواضگطٍُ ًهاضذ ٍ اضظ -

 واضگطٍُ ًهاضذ ٍ اضظياتي ٍاحسّا ٍ هطاوع زاًطگاُ آظاز اسالهي -

 ًهاضذ ٍ اضظياتي ٍاحسّا ٍ هطاوع زاًطگاُ خيام ًَض واضگطٍُ -

 ـ سساذ آهَظش يالي غيط زٍلسي هؤ ّا ٍاضظياتي زاًطگاُ ٍواضگطٍُ ًهاضذ  -

 سساذ آهَظش يالي آظازهؤغيطاًسفايي ٍ 

                                                      يا ًهاضذ ٍ اضظياتي زاًطگاُ فٌي ٍ حطفِواضگطٍُ  -

 واضتطزي ـواضگطٍُ ًهاضذ ٍ اضظياتي زاًطگاُ خاهى يلوي   -

سساذ آهَظش يالي، خژٍّطي ٍ هؤّا ٍ اضظياتي )هسيطيسي( ضٍساي زاًطگاُواضگطٍُ  -

 اٍضيفٌّ

 

 

 

 



 

 

 
 

 لهاًز ،ًِاگرطّ ياّماهً طيظ ياِّ سسؤه يتايظضا ٍ ذضاهً ياّ احي ٍ زسٍيي تطًاهِقطّ   

 ،يضٍاٌف ٍ يطٍّژخ ،يضظَهآ ريّفيو يامزضا رْخ اِّ سسؤه ٍ يًاسسا ياّ ذأيّ ات طوسسه

ّا، همطضاذ، ًاهِزالش زض خْر حسي اخطاي آييي                                   ،يياطخا ٍ ييَدطًاز ،يياوسخا ٍ يگٌّطف

 عواطه ضز يياطخا ٍ ييَدطًاز ،يياوسخا ٍ يگٌّطف ،يضٍاٌف ٍ يطٍّژخ ،يضظَهآ ياّ تطًاهِ

-، ّواٌّگي الظم خْر تاظزيسّاي ازٍاضي ٍ هَضزي ٍ اضايِ                 يزاميمحز ذاسسؤه ٍ يلاي شظَهآ

 يليلحز ٍ يولي ياّ گعاضش يضتف، زْيِّاي شيّاي هٌاسة زض ظيطًهامي ضاّىاضّا ٍ تطًاهِ

 يفيو يامزضا يٌِيهظ ِو يياّريلاًف طياس ٍ لالحًا ٍ امزضا ،ًِسَز ،زاديا سٌيآطف ياسساض ضز

 فيانٍ ِلوخ ظا ،زضٍآ نّاطف اض يضٍاٌف ٍ يطٍّژخ ، يلاي شظَهآ ياِّسسؤه يطرتضاثسيا ٍ

                                                                                                                          .رسا ريفيو ييوؿز ٍ يتايظضا ،ذضاهً ىهاخ ماهً ضز اٍُّطگضاو يلغا

-احي ٍ زسٍيي تطًاهِقطّهسَلي تطضسي، هطاٍضُ، زحميك،  ّاي زرػػي زض هطوع ًيعوويسيَى

 ٌس.ّاي اخطايي تطاي زتيطذاًِ ٍ ضَضا ّسسسياسر ّاي ضاّثطزي ٍ زسٍيي

-ّا، ّيأذّا، وويسيَىتياًگط ساذساض هفَْهي هطوع ٍ اضزثاـ آى تا واضگطٍُ 4ًوَزاض ضواضُ                 

 ّا اسر.ر زض سكح زاًطگاُاضظياتي ٍ زؿويي ويفيّّاي اسساًي ٍ ٍاحسّاي ًهاضذ،

  



    

 

 ساذساض هفَْهي هطوع ًهاضذ، اضظياتي ٍ زؿويي ويفير: 4 ضواضُ ًوَزاض

 

 



 

 

 

 ّاي ًهاضذ، اضظياتي ٍ زؿويي ويفير اسساًييأذ. 8.1.3ّ

هاضذ اسـر.  ّاي اسساًي ًّيأذ يسف،يىي اظ اضواى اغلي ًهام ًهاضذ، اضظياتي ٍ زؿويي ويفير    

 ّاي اسساًي يثاضزٌس اظ :ٍنايف ٍ اذسياضاذ ّيأذ

 ٍ يگـ ٌّطف ،يطـ ٍّژخ ،يضـ ظَهآ ياّـ  ـ ًهاضذ ٍ اضظياتي هسسوط تـط چگـًَگي اًدـام فًاليـر    1

                                                     ىاسسا ياِّسسؤه يياطخا

2 ِ  ييـ اطخا ٍ يياوـ سخا ،يگـ ٌّطف ،يطـ ٍّژخ ،يضـ ظَهآ ريًؾـ ٍ ظا مظال ياّـ  گـعاضش  يـ زْيـ

                                                      مظال طيتاسز شارزا رْخ عوطه ِت ىآ لاسضا ٍ ىاسسا ضز طمسسه ياِّسسؤه

                                                                                                         اِّسسؤه يفيو  امزضا ياسساض ضز ... ٍ اّضاٌيوس ،اّ ييآ ّا، گطزّنـ تطگعاضي واضگا3ُ

 ىٍ زؿويي ويفير زض اسسا اضظياتيـ خيطٌْاز اغالح فطآيٌس ًهاضذ،4

                                                      عوطه يطه فذ ٍ اّ خيگيطي اخطايي سياسر -5

 ًهاضذ ٍ اضظياتي اسساًي ٍ اضسال آى تِ هطوع يسالياًِ يزْيِ ٍ زسٍيي تطًاهِ -6

 خي گيطي هَاضز اضخايي اظ سَي هطوع ٍ اضسال ًسايح آى تِ هطوع -7

 ٍ يگـ ٌّطف ،يطـ ٍّژخ ،يضـ ظَهآ ياّـ  رغـ طف ٍ اّـ  چـالص  ،ًفضٌاسايي ًمـاـ لـَذ ٍ ؾـ    -8

                                                                                                                                                             اّىآ ريفيو ييوؿز ياّضاىّاض يطيگ يخ ٍ ىاسسا يلاي شظَهآ ياِّسسؤه يياطخا

ّاي افطاز حميمي يـا حمـَلي زض ذػـَظ هسـائل آهـَظش يـالي وـِ        ضسيسگي تِ ضىَائيِ -9

 ًهاضزي ٍ اضظياتي زاضز. يّا تطاتط همطضاذ خٌثِهاّير آى

 

 

 

 

 



    

 

 ّاتي ٍ زؿويي ويفير زض سكح زاًطگاًُهاضذ، اضظيا زفازط. 8.1.4

، ٍاحـسّاي ًهـاضذ ٍ اضظيـاتي    يسـف ٍ زؿويي ويفيـر   ًهام ًهاضذ، اضظياتي يي چطذِآذطيي حلمِ   

 يثاضزٌس اظ:ايي زفازط ّا اسر. ٍنايف ٍ اذسياضاذ زض سكح زاًطگاُ

ًهاضذ ٍ اضظياتي هسسوط هؤسسـِ ٍ زًيـيي هيـعاى وسـة هَفميـر آى زض اتًـاز فطٌّگـي،         .1

اظ ٍنـايف اغـلي ّـط هؤسسـِ اسـر. اظ ايـي ضٍ هؤسسـِ         يآهَظضي، خژٍّطي ٍ فٌـاٍضي يىـ  

نف اسر ساذساض، زطىيالذ ٍ اهىاًاذ هٌاسـة ضا خْـر اًدـام ًهـاضذ ٍ اضظيـاتي هسـسوط ٍ       هَ

 واضآهس ظيط ًهط هسسمين ضئيس هؤسسِ فطاّن آٍضز.

 يًاسسـ ا ياّ هَنف اسر ّواٌّگي الظم ضا تطاي اًدام اضظياتي زَسف ّيأذ "هؤسسِ  "ّط .2

                                                      .زضٍآ نّاطف عوطه فسَز يهاعيا ياٍُّطگ اي ٍ

ُ  زَاًس تـا سسِ هيهؤهسيط زفسط ًهاضذ ٍ اضظياتي  .3 طي اظ ًهـطاذ افـطاز هسرػـع يـا     گيـ تْـط

ًهط زض اهـط ًهـاضذ ٍ اضظيـاتي، زض ضاسـساي تْثـَز ٍ اضزمـاي ويفيـر، وـاضگطٍُ زرػػـي          غاحة

 ًهاضذ ٍ اضظياتي زطىيل زّس.

ُ  ي . ًْازيٌـِ وـطزى فطٌّـگ اضظيـات    4 ِ   زضًٍـي ٍ تْـط ّـاي تْثــَز  گيـطي اظ آى زض زـسٍيي تطًاهـ

 ّا اسر.ّا اظ ٍنايف اغلي زفازط ًهاضذ ٍ اضظياتي زض زاًطگاُّا ٍ زاًطىسُويفير گطٍُ

 ّاي ٍاحسّاي زاًطگاّيّا ٍ فًالير. اضظياتي ضاّثطزي تطًاه5ِ

 
 . زؿويي ويفير ٍ ايسثاضترطي زض ًهام آهَظش يالي8.2

ٍ اضظياتي هيعاى زحمك آى اظ ضٍيىطزّاي هْن ًهام ًهاضذ، اضظياتي ٍ زؿويي  زَخِ تِ ويفير

 يّاي هرسلف، زاضاي ًهطاذ هسفاٍزي زض ظهيٌِزض ًهام آهَظش يالي، گطٍُويفير اسر. 

ّا تطاي تًسي اظ آهَظش گطزز وِ ّط وسام اظ آىير آهَظش ّسسٌس. ايي اهط تاي  هيويف

تِ فطايٌس  اًثال، زاًطدَياى ٍ هسضساى اهىاى زاضز غطفتطاي ه .يالي اٍلَير لائل ضًَس



 

 

آهَذسگاى ز زَخِ واضفطهاياى زض ويفير زاًصوِ اهىاى زاضآهَظش زَخِ ًوايٌس. زض حالي

اي ويفير تِ گًَِ يّاي هَضز ًهط ذَز هوىي اسر زضتاضُتاضس. ّط فطز زض چْاضچَب اضظش

اظ  ي زاًسر وِّا ٍ ذػَغيازٍيژگي هدوَوزَاى ضا هيويفير  زض ول،ذاظ لؿاٍذ وٌس. 

زَاى ضا هييٌػط  اسر. زُتطذَضزاض ًهام آهَظش ياليّاي زض تط آٍضزى ذَاسسِالظم زَاًايي 

 (1ويفير زض ًهام زاًطگاّي هس ًهط لطاض زاز:  ييٌَاى يَاهل اغلي زطىيل زٌّسُتِ

 هٌاتى يازگيطي (4اًي هٌاتى اًس (3هحيف زسضيس ٍ يازگيطي  (2زضسي  ياّساف ولي ٍ تطًاهِ

-تطًاهِهسيطير، (8اهَض زاًطدَئي  (7فًالير زسضيس ٍ يازگيطي  (6زّي زٍضُ ساظهاى (5

  زازّا ، خياهسّا ٍ وٌسطل ويفيرتطٍى (10فًالير زاًطدَياى  (9ضظياتي ٍ ًهاضذ ضيعي، ا
 

زض  تطاي اقويٌاى اظ زحمك ويفير زض ًهام آهَظش يالي، اضظياتي اهطي ؾطٍضي اسر.   

زض ضاسساي هأهَضير، آى اسر وِ ًهام  يي آهَظش يالي، زؿويي وٌٌسُحميمر، اضظيات

زَاًس زض ًْاير هي يالي اضظياتي آهَظشوٌس. ّاي ذَيص يول هيّا ٍ تطًاهِاّساف، سياسر

هحػَل  ٍ ّافطايٌسزازّا، زضٍىاخسوايي ٍ هكلَتير  يتِ لؿاٍذ اضظضي زض هَضز فايسُ

 ّا ٍ خياهسّاي( ًهام آهَظش يالي تدطزاظز. زاز)ّوچٌيي تطٍى
 

 زفحع يلوي تطاي زًييي اّساف، ضاّثطزّا ٍ هثٌاي زًوك ٍ ٍاحس زاًطگاّياضظياتي زض    

ًگطضي  ،زسر آهسُ اظ فًالير اضظياتي تِ  گيطي اظ اقالياذ تْطُ اسر. ّاي يوليازيتطًاهِ 

گعيٌص زاًطدَياى، آهَظضي، ّا ٍ ٍاحسّاي هسيطير ٍ ساظهاًسّي گطٍُيويك ًسثر تِ 

افطاز ضاغل زضذسهاذ  يهدوَيِ ّيأذ يلوي ٍي يي ًيطٍي اًساًي هَضز ًياظ )ايؿازأه

ذاًِ، سيسسن هسيطير، وساب ضساًي ٍ اهىاًاذ، هٌاتى اقالو آهَظضي ٍ خطسيثاًي(، زدْيعاذ ٍ

ايي  تي. اضظيازّس زسر هيآهَذسگاى تِ سطًَضر ضغلي زاًص يازگيطي ٍ فطايٌس زسضيس ٍ

ؾوي تاظًگطي آٍضز زا  هيآهَظضي فطاّن  يهطاوع آهَظش يالي ٍ هؤسسِ ضا تطاياهىاى 

ّاي فطا ضٍي ذَيص ضا زضياتٌس ٍ تا اًدام اغالحاذ  اًساظّا ٍ چالصچطن ،زضيولىطز ذَيص

 زط اًدام زٌّس.  ّاي ذَز ضا تا واضايي ٍ اثطترطي تيص فًالير ،الظم



    

 

گيطي هيعاى هَفمير ٍيسم هَفمير  ضزسر اظ سٌدص ٍ اًساظُاضظياتي يثاايي اساس، تط    

 ّاي هٌكمي تطاي تْثَز حل ضاُ يتِ هٌهَض اضائِ هطوع آهَظش ياليّاي يه  تطًاهِ ّا ٍ قطح

هسيطير،  ّاي فًالير ياضزمازَاى تطاي  اضظياتي آهَظضي هي اظ ٍاحسّاي زاًطگاّيآى. زض 

ًهام آهَظضي اسسفازُ  فطايٌسّايسايط  زضسي ٍ ّاي ّيأذ يلوي، تطًاهِايؿاي ، ياىزاًطدَ

سطاًدام  چگًَگي فطايٌسّاي ًهام ًهاضذ وطزُ ٍ تطزَاى  ووه اضظياتي هيتِوطز. يالٍُ تط آى 

 خْر هكلَب سَق زاز. ّاي آى ضا زض فًالير

آٍضي  ّاي خوى . زاز2ُ. اقالياذ ضا گطزآٍضي وٌس، 1 ؛سرا اضظياتي ايي يٍنيفِتٌاتطايي   

ّا لؿاٍذ  ّا زض هَضز آى . لثل اظ اخطاي تطًاه3ِزحليل وٌس،  تٌسي ٍ زدعيِ ٍ ا قثمِضسُ ض

 ٍتطًاهِ ضا ضٌاسائي ّاي يوليازي ٍ اخطايي زض هطاحل هرسلف  زض ًْاير ًاضسايي ٍ. 4وٌس. 

 . ًوايسّاي تْثَز ويفير ٍاحس زاًطگاّي ضا زسٍيي  تطًاهِ

، ياتي تطًاهِ تِ اّساف ذَيصايص احسوال زسرتا زَخِ تِ ًمص اضظياتي ويفير زض افع     

 يّاي آهَظش يالي خْاى تا زَسل تِ الگَّاي اضظياتي، زالش هسسوطي ضا زض ظهيٌِاوثط ًهام

اًس. الگَي اضظياتي ّاي آهَظضي ذَيص زاضسِّا ٍ زٍضُتطًاهِ زًييي ٍ زؿويي ويفير زض

 َّاي شيل اضاضُ وطز:زَاى تِ الگضواضًس وِ اظ آى هياى هيآهَظش يالي تي

 ّاالگَي اضظياتي زحمك يافسي ّسف (1

 الگَي ضثِ آظهايص  (2

  حالگَي سي (3

 الگَي اسسيه  (4

 الگَي خاسرگَياًِ  (5

 الگَي اضظياتي اذسالف   (6

 اخطاي يول  الگَي اضظياتي (7

 گاّاًِ آالگَي اضظياتي واض( 8



 

 

 الگَي اضظياتي ّسف آظاز  (9

 هثاتِ ضٍضٌگطي ِ( الگَي اضظياتي ت10

 ( الگَي اضظياتي هثسٌي تط ذثطگي 11

 ( الگَي اضظياتي تط هسافًِ 12

 ( الگَي اضظياتي هطاضوسي 13

 ( الگَي اضظياتي ايسثاض ترطي 14

يالي، الگَي ايسثاضترطي ّاي آهَظش ضسُ خْر اضظياتي ًهام زض هياى الگَّاي اتساو  

فطايٌسي اسر وِ قي آى  ،اسر. ايسثاضترطي زطي زض ًهام آهَظش يالي زاضسِواضتطز ٍسيى

ؾًير هَخَز ذَز زض همايسِ تا ٍ يسيسسن هَضز ًهط اتسسا اظ قطيك اضظياتي زضًٍي زضتاضُ

 آيس.يول هيي ايؿاي سيسسن تِلِيسٍوٌس. ايي لؿاٍذ تِلؿاٍذ هي ّاي تياى ضسُّسف

اهِ زطغية وٌس. خس اظ ضا ًسثر تِ تْثَز ٍؾًير تطً ّسف ايي اضظياتي آى اسر وِ ايؿا

تٌسي گٌاى تِ اضظياتي تطًٍي ٍ ضزثِّياذ ّن يٍسيلِِزسٍيي گعاضش اضظياتي زضًٍي تايس ت

خطزاذر. زٍ ّسف اساسي ٍ آغاظيي ايسثاضترطي يثاضزٌس اظ: اقويٌاى ويفي ٍ زاضا تَزى 

 حسالل اسساًساضزّا. 
 

آى اسر وِ ًهام زاًطگاّي  واضتطز الگَي ايسثاضترطي اغلي زض يهفطٍؾِتٌاتطايي    

 ايي ًهام اتسسا تِ اضظياتي زضًٍي ذَز ّايص اسر.زاٍقلثاًِ هطساق اضظياتي ويفير فًالير

)ّيلر  اضظياتي وٌٌسُ ًْاز يخْر هالحهِ آى گعاضش اضظياتي زضًٍي ضا خطزاظز خس اظهي

تِ اضظياتي  وٌس وِ ؾوي تاظزيس اظ ًهام زاًطگاّيزضذَاسر هي سِ ٍضاضسال زا گٌاى(ّن

قَض ولي، اظ زيسگاُ هسرػػاى اّساف ظيط ضا تطاي ايسثاضترطي ًهام تِ تطًٍي آى تدطزاظز.

( زأييس ايي وِ يه هؤسسِ تِ سكح اسساًساضزّاي ضسوي 1آهَظش يالي هي زَاى هكطح وطز: 

( ووه تِ زاًطدَياى تالمَُ زض اهط ضٌاسايي هؤسساذ هًسثط ٍ لاتل 2ٍ هسٍى ضسيسُ اسر. 



    

 

ووه تِ  (4( ووه تِ هؤسساذ زض زًييي هيعاى ٍاحسّاي اًسمالي لاتل خصيطش 3ل لثَ

( زًييي اّسافي 5گصاضي ترص ذػَغي هٌهَض سطهايِّا تِضٌاسايي هؤسساذ ٍ تطًاهِ

ّا ٍ تطاًگيعاًسى اهط افعايص خاهى اسساًساضزّا زض هياى هؤسساذ ي تطًاهِخْر ّوِ

 ترص زضًٍي ٍ تيطًٍيل فطاضّاي ظياىيه هؤسسِ زض همات ( هحافهر6آهَظضي 

 ضيعي ٍ اضظضياتي هؤسسِأذ يلوي ٍ واضوٌاى زض اهط تطًاهِ( هطاضور خاهى ايؿاي ّي7

زرػػي ٍ اضزماي ويفير  يًاهِ ٍ خطٍاًِّا تطاي غسٍض گَاّي( زًييي هًياضّا ٍ هالن8

 آٍضز.وِ چٌيي آهازگي ّايي ضا فطاّن هيزضًٍي 

طسول تط سِ هطحلِ يا سِ ترص اسر وِ زض آهَظش يالي زٍ لسور فطايٌس ايسثاضترطي ه  

 اٍل تيطسط تِ اخطا زض آهسُ اسر:
 

 الف( اضظياتي زضًٍي

 ب( اضظياتي تيطًٍي

 ج( همايسِ ٍ ضزثِ تٌسي
 

، هؤسساذ آهَظش ياليضَز. اظيي واضتطز ايسثاض ترطي زلمي هيآغ ياضظياتي زضًٍي هطحلِ  

ٌس زا ًماـ ٌوهيزضًٍي السام تِ اضظياتي ، زض آييٌِ ذَزيسى زهٌهَض تِ خژٍّطي ٍ فٌاٍضي

اضظياتي زضًٍي يىي تٌاتطايي، تدطزاظًس.  ـ ؾًفاتِ اغالح ًم ٍ ذَز ضا زضياتٌس ؾًف ٍ لَذ

اظ الگَّاي ضايح تطاي تطضسي ٍ ضٌاسايي ًياظّا ٍ ووثَزّاي آهَظضي زض يه گطٍُ آهَظضي، 

 ، ذَززاًطگاّيٍاحس ايؿا  يه  ،ض اضظياتي زضًٍيززاًطىسُ ٍ يا هطوع آهَظش يالي اسر. 

ّاي هَضز ًياظ ضا  ّاي گطزآٍضي زازُ خطزاظًس. ضٍش اضظياتي هي ّاي خطسصتٌسي  تِ غَضذ

ٍ  .خطزاظًس ذَز هي يقَض هطرع تِ لؿاٍذ زضتاضُ ّا تِ زًييي وطزُ ٍ خس اظ زحليل آى

 وٌٌس. هثازضذ هيسطاًدام تا اسسفازُ اظ ًسايح تِ تْثَز اهَض 

 



 

 

ٍ   اضًاض اضظياتي زضًٍي حىن ذَز سٌدي اسر. آگاّي ٍ   ٍ   تِ ٍؾـًير ذـَز   ويفيـر آهـَظش 

   ِ ِ خژٍّص هطوع آهـَظش يـالي تـ ٍ   يهثاتـ ُ    خـاى فعًٍـي  ّـاي  فًاليـر  يًيطٍترطـي تـِ گسـسط

ٍ  ساظهاًي ٍ يزاًطگاّي اسر. گسسطش ٍ زَسًِ ٍ    تْثـَز  خـژٍّص   اغـالح ويفيـر آهـَظش 

ِ ًهـام اضظيـاتي ًهـاضذ    گـصض اظ  .َيطـسي اسـر  ًياظهٌس هحاسثِ هـساٍم ذ  زْسيـس آهيـع ٍ    ٍ گًَـ

ِ     يًيطٍّاي تالمَُ ٍ زسسياتي تِ آضهاى هطاضور زواهي ايؿا سـاظي  ٍاحـس زاًطـگاّي تـطاي تـ

ٍ  ّاسر.طگاُزاًذَز اظ اّساف ًرسسيي اضظياتي زضًٍي زض   تا هسز اضظياتي زضًٍي ًماـ لـَذ 

 گـطزز. زض واضوٌـاى زاًطـگاُ زًيـيي هـي     يلوي ٍذ أّي يؾًف سيسسن آهَظضي اظ سَي ايؿا

ّـاي  آاليـص فًاليـر   ذ يلوي زض تالٌسگي ٍأّي يزاسساًي ايؿاّن ضاّي ٍّن ،اضظياتي زضًٍي

 زٌّس.ووي زاًطگاّي ضا ًَيس هي ٍ ويفي يزَسًِ ووال ٍ ،هطوع آهَظش يالي ذَز ٍ

 اي تطذَضزاض اسر:  اّوير ٍيژُلف زض ًهام آهَظضي اظ زاليل هرستٌاتطايي اضظياتي زضًٍي تِ  

 زاز( ويفير ًهام زاًطگاّيزاز، فطايٌس ٍ تطٍىّاي هرسلف )زضٍىآضىاض وطزى خٌثِ (1

 زٌهيوي اهَض ًهام زاًطگاّي( ووه تِ ذَز2

 ر ًهام زاًطگاّي( تْثَز ترطيسى ويفي3ّ

 ِ آًاىسداضي تزاًطگاّي ٍ لسضذ ساظي اهَضور زازى ايؿاي ّياذ يلوي زض ضفافهطاض( 4

 ًسثر تِ ًياظّاي خاهًِ ( خاسرگَ وطزى زاًطگا5ُ

 ياتي تِ اّساف ًهام( ًواياى ساذسي هيعاى زسر6

ًفــى ضتــف ٍ شيياى، واضفطهايــاى ٍ ســايط افــطاز شياقاليــاذ خْــر آگــاّي زاًطــدَ ي( يطؾــ7ِ

 ًهام زاًطگاّي. يزضتاضُ

-چٌاى ًوايٌس، ٍ ذَيص هثازضذ هيذَز تِ اضظياتي ًفى تطًاهِ، افطاز شي زض اضظياتي زضًٍي،  

وٌسطل فطايٌس اضظياتي اها  ،يٌَاى هطاٍض اسسفازُ وٌٌسِ اظ هسرػع تزض فطايٌس اضظياتي  چِ

ّا، زًييي  زازُ حليلآٍضي ٍ ز ّا، قطاحي زحميك، خوى زض زٌهين سؤاالذ، اًسراب ضٍشضا 



    

 

ضيعي آزي ذَز زض زسر ِ هًياضّاي هَفمير تطًاهِ ٍ اسسفازُ اظ اقالياذ اضظياتي تطاي تطًاه

 ّاي ذَز اضظياتي يثاضزٌس اظ: ذَاٌّس زاضر. تطذي اظ ضيَُ

 زطيي ًَو تطضسي ساظهاًي اسر وِ زض آى ذَز اضظياتي خاهى، ايي ضىل هكالًِ، خع  يام( الف

ّاي تطًاهِ، ساذساضّاي ًهاضذ ٍ حواير، هٌاتى ٍ ذسهاذ ٍ خياهسّاي آهَظضي تا  زواهي خٌثِ

  گيطز. زًطيف ضسُ، هَضز اضظياتي لطاض هيزَخِ تِ اّساف 

آى خٌثـِ ضا هـَضز اضظيـاتي    زٌْـا  آهَظضـي   يسسِهؤوِ  اي اسر ضيَُتًَِو زٍم ذَز اضظياتي ( ب

ّـاي   ًـَو اضظيـاتي تـِ فًاليـر     زّس وِ زاضاي اّوير ًرسـر اسـر. تـطاي ًوًَـِ زض ايـي      لطاض هي

 ضَز. ىطز ٍ ساظهاى زَخِ هيّاي زسضيس ٍ يا خياهسّاي ول يول ضٍش ،ّياذ يلوي يايؿا

ضٍش سَم تطاي ذَز اضظياتي، اضظياتي همَالذ اًسراتي اسر وِ تط ظهيٌِ، ٍاحسّا يا  (ج

 .اسر سسِ هسوطوعهؤّاي هطرػي اظ  خٌثِ

ضيعي  سثة افعايص يٌاير تِ زحميك ٍ تطًاهِگيطي اظ اضظياتي زضًٍي تِ تْطُاهطٍظُ   

ذَزاضظياتي  ضّثطي زض يهسطىل اظ يه وويسِ ّط زاًطگاُ .ساظهاًي، گسسطش يافسِ اسر

تِ قطاحي ٍ ساظهاًسّي  ّاي اضظياتي اسر، فًالير ثملهطوع  وِ ضّثطي ياسر. ايي وويسِ

هًوَالً يٌػط اضظياتي  ي. وويسِوٌس ضا گعيٌص هيّاي واضي  ٍ گطٍُ ٍ ايؿا خطزاذسِهكالًِ 

ّاي اضظياتي اسر ٍ زض ًْاير  تطضسيوليسي زض اهط زفسيط ٍ زدعيِ ٍ زحليل ًسايح هكالًاذ ٍ 

زّس وِ زض خياهس ٍ ّسف  ّايي تطاي زغييط ٍ تْثَز ساظهاًي اضائِ هي خيطٌْازاذ ٍ زَغيِ

 20زا  10قَض هسَسف تيي ِ ضّثطي، ت ياغلي فطايٌس ذَز اضظياتي هَثط اسر. ايؿاي وويسِ

ضغس ز 15ّياذ يلوي ٍ  يزضغس ايؿا 55زضغس هسيطاى،  30ضاهل ٍ  يؿَ اسر

يٌَاى سسِ تِؤسساذ آهَظضي اظ هسيطاى هؤزضغس اظ ه 55. حسٍز تاضسهيزاًطدَياى 

ًياظ اخطاي اضظياتي  تٌاتطايي خيص س.ٌوٌ ضّثطي ٍ ّواٌّگ وٌٌسُ اسسفازُ هي يضئيس وويسِ

زضًٍي آى اسر وِ يه ًهام زاًطگاّي هايل تِ چٌيي اهطي تاضس ٍ ايؿاي ّياذ يلوي ايي 

 ضظياتي زضًٍي اظ ضغثر الظم تطذَضزاض تاضٌس.ًهام تطاي اخطاي ا



 

 

  گاهْاي اضظياتي زضًٍي :5ًوَزاض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



    

 

ــِ   ــي  يًسيد ــاتي زضًٍ ــِ اضظي ــي    ت ــِ ه ــسٍى اضائ ــعاضش ه ــه گ ز. ّــسف اغــلي  ضــَ غــَضذ ي

ثثــر واهــل زدطتيــاذ اضظيــاتي اســر وــِ اخــعاي آى ضا ظهيٌــِ ٍ هــسي ســؤاالذ    ،ايــي گــعاضش

ــطح اضظ  ــِ، ق ــاتي،هكطٍح ــاـ      ي ــَز ٍ زطــريع ًم ــًير هَخ ــائي ٍؾ ــاتي، ضٌاس ــاي اضظي هًياضّ

زَاًــس هحطهاًــِ زلمــي ضــَز يــا      گــعاضش اضظيــاتي هــي   زّــس. زطــىيل هــي  لــَذ ٍ ؾــًف 

ــي ــطز.      اي ــطاض گي ــطاى زض زســسطس ل ــسفازُ زيگ ــطاي اس ــِ ت ــِو ــي    ت ــاتي زضًٍ ــي اضظي ــَض ول ق

 (.5)ًوَزاض  ضاهل چْاض گام يوسُ اسر

   ٍ ــاتي زض ــام اضظيـ ــِخـــس اظ اًدـ ــي هؤسسـ ــساٍم زض   يًـ ــالي ٍ زـــالش هـ ــَظش يـ ــَز آهـ تْثـ

زَاًٌــس تــطاي اضظيــاتي   هــي هؤسســاذّــاي اضظيــاتي،  ويفيــر ذــَيص تــط هثٌــاي گــعاضش    

 تيطًٍي ٍ ايسثاضترطي ايالم آهازگي وٌٌس.  
 
 

  : سكَح زؿويي ويفير زض آهَظش يالي وطَض6ًوَزاض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

آى  خيّا زض زاًطگاُ يول ضسر. تِقَا ًاخصيطضًىاا يالي ظشهَآ هسيطيرزض  تيطًٍي، ياتياضظ

 ٍ ّاهِتطًا ويفير زتْثَ تِ هسسوط ضتِقٍَ  ىگًَاگَ يّاضّىاضا يطيواضگ تِ تا وِ ّسسٌس

 هليٍ  يالولل ييت ذًس. زدطتيازاظتدط زذَ زرػػي ذذسها ييطؾٍِ  ّطيٍخژ ،ضيظهَآ مًها

 ،ضيظهَآ ٍُگط سكحزض  ُيژٍتِ، زَاًس يه تيطًٍي ياتياضظ يٌسافط وِ سراظ آى ا حاوي

 ًوايس. يفاا يياتسع ًمص ًطگاّيزا ويفير زؿوييهؤثط زض  يّاضواظٍسااظ  يىي اىتِيٌَ

ايسثاض  ي ٍتطضس اضىال تاظتيٌي، ييٌَاى يه اغكالح يوَهي تطاي وليِي تيطًٍي تِاتياضظ

 تيطًٍي، ٍسيلِ هسرػػاىقَض ذاظ ًيع فطايٌسي اسر وِ تِتِ .ضٍز يهواض سٌدي ويفير تِ

ضىي  .طزيگ يهويفير آى اًدام  ييٍ زؿوتطاي اضظضياتي  سسِ ٍهؤذػَظ يه تطًاهِ يا  زض

 قَضي وِ لثل اظ اًدام آى، تِ ًيسر وِ اضظياتي تيطًٍي تايس تط اضظياتي زضًٍي اسسَاض تاضس،

 (.2004 ،1ّاضٍي)اضظياتي زضًٍي زض زسسطس تاضس  گعاضش

ويفير  ٍ تْثَزوِ زض اغلة وطَضّاي هَفك زض اضظياتي اّوير اضظياتي تيطًٍي چٌاى اسر   

 زحر يٌَاى ًْاز )ضَضا، يّايساظهاى يتط يْسُ آهَظش يالي، اًدام اضظياتي تيطًٍي ضا

 .اًس زازُويفير ٍ ايسثاض سٌدي زض آهَظش يالي لطاض  يي( زؿوٍ... ساظهاى ،سسِهؤ

زحليل گعاضش  -1 :سيآ يهيول تِسِ فًالير هسوايع  هًوَالً اًدام اضظياتي تيطًٍي، زض  

گعاضش  يزْيِ -3 گطٍُ آهَظضي(؛) 2گٌاى اظ هحلّن لريّتاظيس  -2 اضظياتي زضًٍي؛

زٍم فطايٌس ايسثاضسٌدي اسر وِ  ياضظياتي تيطًٍي هطحلِ گطيز  يثاضذ تِ .اضظياتي تيطًٍي

ًس، ًسايح ي وِ زاضسيٍ غالحتا زَخِ تِ زرػع « افطازي اظ ذاضج ًهام آهَظضي»آى قي 

. سدس گعاضضي اظ زٌّس يههَضز زَخِ لطاض  ايسثاض آى ضا اضظياتي زضًٍي ضا تاظًگطي ٍ

 زٌّس يهئِ ٍ زضًْاير خيطٌْازّا تطاي تْثَز تِ گطٍُ آهَظضي اضا وٌٌس يهاضظياتي ذَز زْيِ 

ي ّا گطٍُاضظياتي تيطًٍي فطغسي هٌاسة تطاي اظ ايي ضٍ،(. 44-54: 1389 )تاظضگاى،

                                                           
1
 . Harvey 

2
 . Site visit 



    

 

 ريفيتْثَز وزا تا زيس ًمازاًِ زيگطاى ًسثر تِ آهازگي گطٍُ تطاي  وٌس يهطاّن آهَظضي ف

ذاضج اظ گطٍُ، چگًَگي  يسَز تطزُ ٍ اظ قطيك زثازل ًهط ساظًسُ تا افطاز زاًطگاّي تطخسسِ

 ًيل تِ ايي اهط ضا فطاّن وٌس.

ه ًْاز لؿاٍزي زاضز وِ زَسف ي ٌسيتط فطااضظياتي تيطًٍي يه گطٍُ آهَظضي زاللر   

 يالظم زضتاضُ ٍ هساضن اقالياذ ،ّا زازُي آٍض خوىفطايٌس ضاهل  ييا .طزيگ يهزرػػي اًدام 

 اًدام ،ٍ هكلَبزكاتك ٍؾًير هَخَز  يلؿاٍذ زضتاضُ هٌهَض تِويفير آى گطٍُ اسر ٍ 

 .(19:1389 تاظضگاى ٍ ّوىاضاى،) ضَز يه

هَفك زض اضظياتي ٍ تْثَز ويفير  اّوير اضظياتي تيطًٍي چٌاى اسر وِ زض اغلة وطَضّاي  

ي زحر يٌَاى زؿويي ويفير ٍ ساظهاً ياضظياتي تيطًٍي تط يْسُ اًدام يالي، آهَظش

 (.20: 1389تاظضگاى،زاضز )ايسثاضسٌدي زض آهَظش يالي لطاض 

 زض اضظياتي تيطًٍي الظم اسر همسهاذ ظيط ضا آهازُ ًوَز:

چاضچَتي  تط اساستاضس ٍ گعاضش آى  ضسُ  اًداماضظياتي زضًٍي گطٍُ آهَظضي  لثالً -1

 ضسُ تاضس.  ييزسٍٍ اقالياذ غحيح  ّا زازُهٌس ٍ هثسٌي تطگطزآٍضي مًها

گٌاى يلر ّنًّْاز اضظياتي تيطًٍي زض اذسياض  يه ييلٍِس تِگعاضش اضظياتي زضًٍي  -2

 تاضس. ضسُ زازُلطاض 

اضظياتي زضًٍي ضا هسرػػاى اضظياتي تيطًٍي، گطٍُ آهَظضي ضا تاظزيس وٌٌس ٍ گعاضش  -3

 ًوايٌس. ٍ ًمستطضسي 

ي خ ي هثْن گعاضش اضظياتي زضًٍي،ّا خٌثِضسى  يتِ هٌهَض ضٍض غطفاًگٌاى يلر ّنّ -4

ّا  لَذٍ چگًَگي اسسفازُ اظ  ؾًف ًماـيي ضٌاسا ي گطٍُ آهَظضي،ّا فطغرٍ  ّا لَذتطزى 

يي زض فطايٌس اتطاتٌ .يطٌْازّاي يولي يطؾِ وٌسخ ،ّا ؾًفتطاي اظ هياى تطزى  ّا فطغرٍ 

ٍ هػاحثِ تا  گٌاى آى اسر وِ ؾوي تاظزيس اظ گطٍُ آهَظضييلر ّنّ ّسف اضظياتي تيطًٍي،

 تِ ويفير گطٍُ لؿاٍذ وٌٌس. ًسثر ضتف، يشافطاز 



 

 

 

ي آهَظضي تا يىسيگط ّا گطٍُ يزًثال همايسِگٌاى تِيلر ّنّاضظياتي تيطًٍي زَسف  -5

ٍ يولىطزّاي  ّا ّسف يزكاتك زضتاضُ يضتاضُز تط لؿاٍذيس اغلي آى زأو تلىِ ًيسر.

اغلي ايي اسر وِ زا چِ  سؤاليثاضذ زيگط زض اضظياتي تيطًٍي تِ .ي آهَظضي اسرّا گطٍُ

 ّا ّسفزا چِ هيعاى تِ ايي  زض يولذَز ضا زػطيح وطزُ ٍ  ّاي ّسف اًساظُ گطٍُ آهَظضي،

 .ِ اسريافس زسر

ًٍي ضا زاٍقلثاًِ ايالم زاضسِ ٍ ًسايح آى تطاي گطٍُ آهَظضي زوايل ذَز تطاي اضظياتي تيط -6

 (.21-22: 1389تاظضگاى،تاضس ) زسسطس لاتلًفًاى شي

 

 هطاحل اضظياتي تيطًٍي 

 اضظياتي تيطًٍي يزطىيل وويسِ -1

 تطاي اخطاي اضظياتي تيطًٍي يّا ٍ زسسَضالًول ّا ياسرزسٍيي س -2

 فطآيٌس تاظزيس اظ گطٍُّا تا  گٌاى تطاي تاظزيس ٍ آضٌا ساذسي آىّن يلرزطىيل ّ -3

 هكالًِ ٍ تطضسي گعاضش اضظياتي زضًٍي -4

 زًييي ٍ زػَية اسساًساضزّاي هٌاسة تا اّساف گطٍُ -5

 اظ فؿاّا، اهىاًاذ ٍ زدْيعاذ گطٍُ يلوي يلرتاظزيس ّ -6

 يزاًطدَياى، وويسِ يزضًٍي، وويسِ اضظياتي يزطىيل خلسِ هطسطن تا وويسِ -7

 گطٍُ هطتَقِ آهَذسگاى، واضفطهاياى ٍ هسيط زاًص

 (.1394هػلح،زسٍيي گعاضش اضظياتي تيطًٍي ) -8

 

 

 



    

 

 

 هٌافى اضظياتي تيطًٍي

 آهَظضي يتطًاهِ آهَذسگاىزاًصخلة ايسواز خاهًِ زض هَضز هساضن  -1

ّا ٍ  ياتيتط ذَزاضظتا ًهاضذ  ،ويفير يتي ّا تطًاهِحواير اظ زاًطدَياى زض هماتل  -2

 ّاي تيطًٍي يعيهو

ايسثاض  يسسِهؤايسثاض زض تاظاض واض تطاي  ي وِ هَخة وسةضزاضي اظ هعير آهَظضتطذَ -3

 ضَز يهسٌدي 

وِ  سراًهط تيطًٍي زض ذػَظ سيسسن زؿويي ويفير وِ ّواى تاظذَضز هثثسي  انْاض -4

 (.37: 1385سياضي ٍ ّوىاضاى،) وٌس يهايسثاضسٌدي اظ خاهًِ زضيافر  يسسِهؤ

 

 يالي. ًگاُ ضاّثطزي زض اهط ًهاضذ ٍ اضظياتي آهَظش 8.3

اغالح يا زغييط ٍ ًـَآٍضي زض ًهـام آهـَظش يـالي وطـَض، ًياظهٌـس زحليـل ضاّثـطزي ٍ تطضسـي          

-ّاي آى ّا ٍ فطغر ذاًِ ٍ ضٌاسايي چالصّاي والى ٍظاضذّا ٍ تطًاهِزليك ٍ يويك سياسر

ّا زض سكَح هرسلف آهَظش يالي اسر. اضظياتي ضاّثطزي زض ًهام آهـَظش يـالي تـِ هـسيطاى     

ّا ٍ زػـويواذ وـالى   گصاضيسياسر يوٌس زا تِ تطضسي ٍ هكالًِ ذاًِ ووه هيزض سكح ٍظاضذ

ُ ذَز تيٌسيطٌس ٍ زاثيط الساهاذ ذَز ضا زض سكَح هرسل -ف آهَظضي، خژٍّطي ٍ فٌاٍضي ًهـاض

ِ     اضظياتي ضاّثطزي ضىل  زض ٍالىگط تاضٌس.  ٍ  ضيـعاى  گيطي فطايٌسي هـساٍم ٍ خَيـا اسـر وـِ تطًاهـ

ٍ ضاّثطزّـاي   ّـا  هطـي   ّـا، ذـف  ا هكالًِ، تطضسـي ٍ اضظيـاتي سياسـر   يالي تگصاضاى آهَظش سياسر

ِ آهَظش يالي لازض هي ّـاي خسيـس هثـازضذ     ضًَس زا تِ تاظًگطي، اغالح ٍ يا آًىِ ذلك ٍ زسٍيي تطًاهـ

ذاًِ تِ قَض ولي ًانط تِ هَاضز ظيـط  ّاي تٌيازيي زض اضظياتي ضاّثطزي زض سكح ٍظاضذًوايٌس. خطسص

 ذَاّس تَز:

 



 

 

 

 

وايس؟ غًٌرترص تا آيا آهَظش يالي زَاًسسِ اسر  •  ٍ ذسهاذ، اضزثاـ ٍالًي تطلطاضً 

 يلوي وطَض گطزيسُ اسر؟ يآيا آهَظش يالي هٌدط تِ زَسًِ •

ٌاٍضي زض وطَض ضسُ اسر؟ •  آيا آهَظش يالي هٌدط تِ گسسطش ف

 آٍضزُ اسر؟ضْطًٍساى فطاّن  يّاي تطاتط آهَظش تا ويفير تطاي ّوِآيا آهَظش يالي فطغر •

 آيا آهَظش يالي وطَض اظ فطاض هغعّا خلَگيطي وطزُ اسر؟ •

ِ زَسًِ •  فطٌّگي خاهًِ هٌدط ضسُ اسر؟ يآيا آهَظش يالي ت

ي ذاضج اظ وطَض ضا خصب وٌس؟ • ّاي ايطًا يطٍ  ًٍ ٍ هسرػػاى  رثگاى  ِ اسرً  سس ًَا  آيا آهَظش يالي ز

ِ زَسًِ •  ا زَخِ زاضسِ اسر؟ّيلوي زض زاًطگاُ ّيأذايؿاي  يآيا آهَظش يالي ت

ساظ زض ايؿاي ّياذ ّاي خَيا ٍ تطًاهِگيطي َّيرظش يالي زَاًسسِ اسر هٌدط تِ ضىلآيا آهَ •

 ّا گطزز؟يلوي زض زاًطگاُ

 آيا آهَظش يالي هٌدط تِ گسسطش واضآفطيٌيٍ  اضسغال ظايي زض خاهًِ گطزيسُ اسر؟ •

ي ضسُ اسر؟ يخاهًِ اي زضي اذالق يلوي ٍ حطفِآيا آهَظش يالي هٌدط تِ زَسًِ •  زاًطگّا

 اي هَفك تَزُ اسر؟ّاي هياى ضضسِي ضضسِآيا آهَظش يالي زض زَسًِ •

ُ گَيي ٍ ضفافير فًاليرويفير، خاسد يآيا آهَظش يالي زض زَسًِ • ّاي آهَظش يالي هَفك تَز

 اسر؟

ظاضذ •  ٍ ٍ  زسٍيي ضسُ زض سكح ، خژٍّطيّاي آهَظضي، ذاًِ )زض حَظُآيا ضاّثطزّاي قطاحي

ُ تطزُ اسر؟ ِ ٍ اوسطافي تْط  فطٌّگي ٍ...(، اظ يه فطايٌس ذاللاً

ّاي آهَظضي، خژٍّطي، ذاًِ )زض حَظُآيا ضاّثطزّاي قطاحي ٍ زسٍيي ضسُ زض سكح ٍظاضذ  •

ٌاي فطايٌس زليك الگَياتي )تْيٌِ ياتي( اًدام گطفسِ اسر؟  فطٌّگي ٍ...(، تط هث

 



    

 

 

ّاي آهَظضي، خژٍّطي، ذاًِ )زض حَظٍُظاضذآيا ضاّثطزّاي قطاحي ٍ زسٍيي ضسُ زض سكح   •

گطايي( غَضذ ايگيطي اظ هسرػػاى )هثسٌي تط حطفِ..(، زض يه خَ هطاضوسيٍ  تا تْطُفطٌّگي ٍ.

 گطفسِ اسر؟

ّاي آهَظضي، خژٍّطي، )زض حَظُذاًِ آيا ضاّثطزّاي قطاحي ٍ زسٍيي ضسُ زض سكح ٍظاضذ  •

ٌاي زاًص ٍ ذطزٍضظي فطٌّگي ٍ...(،   تَزُ اسر؟تط هث

ّاي آهَظضي، خژٍّطي، ذاًِ )زض حَظُآيا ضاّثطزّاي قطاحي ٍ زسٍيي ضسُ زض سكح ٍظاضذ  •

ٌاي يه خطياى تالٌسُ، خَيا ٍ هسسوط  تٌا ضسُ اسر؟ فطٌّگي ٍ...(، تط هث

ذاًِ هثسٌي تط هكالًِ ٍ زحميك اسر ٍ ّط هطحلِ تي زطزيس اضظياتي ضاّثطزي زض سكح ٍظاذ  

اضظياتي ضاّثطزي زض سكح هثسٌي اسر.  گيطي ٍ لاتل اًساظُ  ٍالًي، ييٌي اظ آى، تط اقالياذ

 ّاي اغلي ظيط اسر:گام يذاًِ زضتطگيطًسٍُظاضذ

 زًييي هًاًٍر، هسيطير، هطوع يا ٍاحس هَضز اضظياتي .1

 هَضز تطضسي  يگيطي اظ هسرػػاى حَظُىيل زين اضظياتي ضاّثطزي تا تْطُزط .2

 هَضز هكالًِ يضاّثطزي حَظُ ّا ٍ زػويواذضٌاسايي سياسر .3

 هَضز هكالًِ يّاي حَظُاضظياتي ضاّثطزّا ٍ سياسر .4

ّاي غَضذ م آهَظش يالي تا زَخِ تِ اضظياتيضٌاسايي هسائل ٍ هطىالذ ضاّثطزي ًها .5

 هَضز هكالًِ يگطفسِ زض حَظُ

 ّاي اغالحيي ضاّىاضّا ٍ تطًاهِّاي فًلي ٍ اضائِتاظًگطي زض سياسر .6
 
 
 
 
 



 

 

 

 سساذ خژٍّطي هؤّا ٍ ّا، اًدويّاي ساظهاىگيطي اظ لاتليرتْطُ. 8.4

-گيطي اظ زَاى ٍ نطفيري ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفير تسٍى تْطُخاضچِاسسمطاض ًهام يه

زَاى تِ ضاتكِ هي. زض ايي اسرحاغل سساذ ٍاتسسِ، واضي تيهؤّا ٍ ّاي هَخَز زض ساظهاى

چَى؛ ساظهاى ّايي ّنالصوط زض ساظهاىتَـ تِ ًهام فَقضظًسُ زض اهَض هطزداضب ا زاًص ٍ

-ي خژٍّص ٍ تطًاهِايسثاضترطي ترص آهَظش، هَسسِ يسٌدص آهَظش وطَض زض ظهيٌِ

گاُ هساضن يلوي وطَض آهاض يسف، خژٍّص يآٍضي ّطسالِضيعي آهَظش يالي زض ترص خوى

غًٌسي زض زسٍيي  ّاي يلوي ٍّاي الىسطًٍيه، ساظهاى خژٍّصزض ايداز ظيطساذر

گصاضي، اسساًساضزّاي ويفير فٌاٍضي، هطوع زحميماذ سياسر يلوي وطَض زض ترص سياسر

هكالًاذ فطٌّگي زض ترص زسٍيي اسساًساضزّاي ويفير اهَض  گاُ يلَم اًساًي ٍخژٍّص

ٍيي اسساًساضزّاي ويفير اهَض زس يالوللي زض ظهيٌِتيي ّاي يلوي ٍفطٌّگي، هطوع ّوىاضي

-سساذ خژٍّطي ٍ هكالًازي زض حَظُهؤسسازي ٍظاضذ ٍ سايط  ّايهًاًٍر يلولل، وليِاتيي

ضتف اضاضُ ًوَز. اظ ايي ضٍ، زض ًهام خسيس زالش ذَاّس ضس زا تطاي اسسمطاض يه ًهام ّاي شي

اذ هَضز ًهط ٌاتى ٍ ظهاى، ٍاگصاضي تطذي ٍنايف تِ هؤسسهخاهى ٍ تِ هٌهَض خطّيع اظ ازالف 

ر آهَظش يالي اضظياتي ٍ زؿويي ويفّزط ٍ زػَية ضَضاي ًهاضذ،اذ خاهىتطاساس هكالً

 غَضذ خصيطز.

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايران از يضعيت آمًزش عاليوماي كلي : 7ومًدار شمارٌ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علًم، تحقيقات ي فىايري : رَيافتي بٍ مدل مفًُمي وظام وظارت، ارزيابي ي تضميه كيفيت8ومًدار شمارٌ   



   

 

 

 فرايىدَاي وظام وظارت، ارزيابي ي تضميه كيفيت علًم، تحقيقات ي فىايري: 9ومًدار شمارٌ 



 

 

 

 تطًاهِ ضيعي تْثَز ويفير ييٌَاى يه حلمِ. زَخِ تِ اضظياتي ت8.5ِ
 

ي خصيطفسـِ  يلـَم، زحميمـاذ ٍ فٌـاٍضي اهـط      يذاًِزض ٍظاضذاضظياتي وِ ًهاضذ ٍ  تا ٍخَز ايي  

-ًهاضذ ٍ اضظياتي زض فطايٌـس سياسـر   ّاي اظ گعاضشزسر آهسُ ِ اقالياذ تضسُ تَزُ اسر، 

ضيعي تْثَز ويفير زض سـكح ٍاحـسّاي زاًطـگاّي هـَضز      ذاًِ ٍ تطًاهِگصاضي زض سكح ٍظاضذ

ِ   زطياسسفازُ لطاض ًوي گ ُ   . ايـي اهـط تـ ّـا تسـياض هطـَْز تـَزُ اسـر.      ٍيـژُ زض سـكح زاًطـگا

ِ    ّاي آهَظضي تـا ٍخـَز اًدـ    ٍاحس تسياضي اظ زسـر آهـسُ اظ   ام اضظيـاتي زضًٍـي، اظ اقاليـاذ تـ

گيطًـس.   هٌس زض تْثَز ٍ اضزماي ويفيـر آهـَظش ذـَيص تْـطُ ًوـي      قَض ًهام گعاضش اضظياتي تِ

  ّاي آهَظضـي زض سطاسـط وطـَض، تـا ٍخـَز اضظيـاتي ٍ زطـريع ًياظّـا، ّـي           تسياضي اظ گطٍُ

ِ الساهي تطاي زـسٍيي ٍ اخـطا    ِ   ّـاي تْثـَز ويفيـر ًوـي     تطًاهـ ضيـعي زض ٍاحـس    وٌٌـس. زض تطًاهـ

    ِ ّـاي يوليـازي تـطاي تْثـَز      زاًطگاّي، الظم اسر تط اساس ًسايح اضظيـاتي، تـِ زـسٍيي تطًاهـ

 ّاي يوليازي زسٍيي ضسُ تِ اخطا زضآيس.  ويفير خطزاذسِ ضَز ٍ زض ًْاير تطًاهِ

تي زض ســكَح ضــَز زــا ًهــاضذ ٍ اضظيــايــاتي ٍ زؿــويي ويفيــر، زــالش هــيزض ًهــام ًهــاضذ، اضظ

ِ ّاي اغلي زسٍيي سياسريٌَاى يىي اظ حلمِضاّثطزي ٍ اخطايي، تِ ّـاي آهـَظش   ّا ٍ تطًاهـ

ِ يالي، ًمص آفطيٌي ًوايس. ًهاضذ ٍ اضظياتي زض سكح ٍظاضذ -ضيـعاى ٍ سياسـر  ذاًِ، تِ تطًاهـ

ّـاي ذـَيص   ٍ ذـف هطـي  ّـا  ، اغـالح ٍ زغييـط سياسـر   گصاضاى ووه ذَاّس وطز زا تِ تاظًگطي

ٍ زؿـويي ويفيـر هثٌـاي اغـلي     اضظيـاتي  تط ّوـيي اسـاس ًهـام خـاهى ًهاضذ،     .هثازضذ ًوايٌس

ّاي ذَيص ضا زحليل ٍ اضظياتي ضاّثطزي لطاض زازُ اسـر. اضظيـاتي ضاّثـطزي يىـي اظ     فًالير

 ضيعي ضاّثطزي زض سكح ٍظاضذ يلَم، زحميماذ ٍ فٌاٍضي اسر.ّاي اغلي تطًاهِگام

 

 

 



   

 

 

هٌس تـطاي ووـه تـِ    ضيعي ضاّثطزي زض آهَظش يالي، يىي اظ اتعاضّاي هسيطيسي زَاى اهِتطً

اًـساظّا ٍ اّـساف زضاظهـسذ     ًهام يلَم، زحميماذ ٍ فٌاٍضي اسر زا تسَاًس زض ضاسـساي چطـن  

وٌـس زـا اظ قطيـك هكالًـِ ٍ      ضيعي ضاّثطزي تِ ًهام آهَظش يـالي ووـه هـي    فًالير وٌس. تطًاهِ

ّاي هحيكي تِ زضن ٍ ًگطش خاهًي ًسثر تـِ ضـطايف فًلـي ٍ     ئل ٍ چالصزدعيِ ٍ زحليل هسا

ِ  ضا ضٌاسـايي وٌـس.     هَفميـر ًهـام  آيٌسُ زسر ياتس ٍ يَاهل وليسي هَثط تـط   ضيـع   ًمـص تطًاهـ

ّــاي هفيــس اســر. زض  ًهــام آهــَظش يــالي زض خْــر يثــطزي، تــِ زػــَيط وطــيسى ٍ ذلــك آيٌــسُضاّ

اظ قطيـك زطويـة يـا زلفيـك، ضـَْز ٍ زفىـط ذـالق ٍ        َظضـي  ضيـعاى آه  ضيعي ضاّثطزي، تطًاهِ تطًاهِ

يي خطزاذسـِ ٍ تْسـط   ًهام آهَظش يـالي وٌٌس تِ زدعيِ ٍ زحليل زوام سكَح  ًَآٍضاًِ، زالش هي

 ، فطاّن آٍضًس. آىي ضاّثطزّا ضا تطاي زحَل ٍ زَسًِ
 

، ذلـك  ضيعي ضاّثـطزي  زطيي ًمص ًهام خاهى ًهاضذ، اضظياتي ٍ زؿويي ويفير زض تطًاهِهْن

زطزيـس ايـي   يلـَم، زحميمـاذ ٍ فٌـاٍضي اسـر. تـي      يه هحيف هطاضوسي تطاي زحليـل ٍ اضظيـاتي  

ِ اضظياتي  -آى زسـر اًـسضواضاى آهـَظش يـالي اسـر.      يٍ زحليل خاهى، هسىي تِ هطاضور ّوـ

ًياظهٌس خلـة   اضظياتي ٍ زحليل ضاّثطزيزّس، ًطاى هي 9ٍ  8، 7ي وِ ًوَزاضّاي ضواضُچٌاى

مالب فطٌّگـي، ٍظاضذ يلـَم ، زحميمـاذ ٍ    ضَضاي يالي اً) ضتفّاي شيزسسگاُ هطاضور زواهي

ٍ اضوـاى سياسـر  زوـاهي  ٍ...( ٍ هًاًٍـر يلوـي ٍ فٌـاٍضي ضياسـر خوْـَضي،      فٌاٍضي ٍ   گـصاضي 

 ضَضاي يسف اسر.

ضيعاى والى آهَظش يالي زض  ًهام خـاهى ًهـاضذ،   گصضاى ٍ تطًاهِي سياسرهطاضور قلثي ّوِ

ًحَي تطاي ضسيسى تِ اّساف آهَظش يـالي تـِ   زا ّوِ ضا تِ قلثسهيويي ويفير اضظياتي ٍ زؿ

اظ ايي ضٍ، زض ًهـام خـاهى ًهـاضذ،    هطوعي هسوطوع وٌس.  يّا ضا تط يه ًمكِزاضز ٍ آى حطور ٍا 

ُ  گيطي گطٍُ ضىلاضظياتي ٍ زؿويي ويفير زالش ذَاّس ضس زا تا  گيـطي اظ   ّا ٍ ازاق فىـط، تْـط



 

 

ُ  ّاي گطٍّي ٍ  ح زلفي، تّاي ٍشض ، تـِ زحليـل، اضظيـاتي ٍ تـاظزًطيف ًهـام      ّـاي وـاًًَي  گـطٍ

  يلَم، زحميماذ ٍ فٌاٍضي هثازضذ ًوايس.

ّاي اسساًي ٍ زفازط زاًطگاّي ًيع، زض ًهام خاهى ًهاضذ، اضظياتي ٍ زؿـويي  زض سكح ّيأذ

آٍضزى  ويفير وَضص ذَاّس ضس زا ًهاضذ ٍ اضظياتي، تا ضٌاسـايي ٍؾـًير هَخـَز ٍ فـطاّن    

ّـاي  فًاليـر  ،يلوي ّيأذايؿاي ، ياى، زاًطدَگاىآهَذس زاًصاًثَّي اظ اقالياذ زض ذػَظ 

 ،اهىاًـاذ والثـسي ٍ زدْيـعاذ   ّاي اقاليازي ٍ اضزثـاقي،   هسيطير، فٌاٍضيخژٍّطي،  آهَظضي ٍ

ِ   ووه ٍاحسّاي زاًطگاّي ضيعاى  تِ تطًاهِ ّـاي آهَظضـي، خژٍّطـي، فطٌّگـي،      وٌس زـا تطًاهـ

ّــاي اضظيــاتي، قطاحــي ٍ زــسٍيي ّــا ٍ ضــاذع ذــَيص ضا هكــاتك ٍالًيــر ي ٍ ازاضيزاًطــدَي

 ًوايٌس.

  



   

 

 هٌاتى
 

ُ    1389تاظضگاى، يثاس ٍ اسحالي، فاذسِ. ) - ّـاي آهَظضـي )اظ    (. اضظيـاتي تطًٍـي ويفيـر زض گـطٍ

 اًسيطِ زا يول(. زْطاى: ًطط زٍضاى.

ذساض ساظهاًي هٌاسـة تـطاي اضظيـاتي    (. ًگاّي زيگط تِ سا1389تاظضگاى، يثاس ٍ ياهطي، ضؾا.) -

ِ   يويفير زض سكَح زاًطگاّي ٍ ًهام آهَظش يالي وطَض. هدوَيِ  يهماالذ چْاضهيي ّوـايص سـاالً

 .58-63اضظياتي زضًٍي ويفير زض ًهام زاًطگاّي. زْطاى: هطوع اضظياتي ويفير زاًطگاُ زْطاى.

ِّ زًگاّي تِ يه يــر زاًطــگاّي:  ز ويفتْثَاي ياتي هسسوط تط(. اضظ1386ى، يثــاس. )گاظضتا -

ي زمااي اضًي تطزضٍياتي اضظهيي ّوايص ذ زٍهماال يهدوَيِايــــــــطاى.  يالي ظش هَم آًهازض زدطتِ 

 .20-25اى: ساظهاى سٌدص آهَظش وطَض.ًطگاّي. زْطزاويفير 

(. ايسثاضسـٌدي ٍ اضظضـياتي تيطًٍـي زض    1385سياضي، هديس؛ سياضي، ّازي ٍ اتطاّيوي، ّازي.) -

 يالي. زْطاى: اًسطاضاذ هْط سثحاى آهَظش

ــاتي تيطًٍــي گــطٍُ آهَظضــي زطهيوــي ٍ هــَاز زًــساًي   1394هػــلح اهيطزّــي، ّــازي. )  - (. اضظي

زاًطىسُ زًساًدعضىي زاًطگاُ يلَم خعضـىي تاتـل، ٍ اضائـِ ضاّىاضّـاي تْثـَز ويفيـر، خايـاى ًاهـِ         

 ىواضضٌاسي اضضس زاًطىسُ يلَم زطتيسي ٍ ضٍاًطٌاسي زاًطگاُ اغفْا

ضيعي تْثَز  (. واضتسر الگَياتي زض اضظياتي ٍ تطًاه1392ًِيسساًي، هحوسضؾا ٍ ضفيًي، هطين. ) -

همــاالذ زٍهــيي وٌفــطاًس هلــي اضظضــياتي ٍ زؿــويي ويفيــر زض   يّــا. هدوَيــِويفيــر زض زاًطــگاُ

 .840-850ّاي زاًطگاّي. زْطاى: ساظهاى سٌدص آهَظش وطَض. ًهام

ضيـعي آهَظضـي، ضاّثطزّـاي تْثـَز ويفيـر زض سـكح يـه         . تطًاهِ(1391ًيسساًي، هحوسضؾا. ) -

 ٍاحس )هسضسِ، ٍاحس زاًطگاّي ٍ آهَظش هداظي(. اغفْاى: چاج آهيرسِ.

ّــاي آهَظضــي )آهــَظش يــالي، ضيــعي ضاّثــطزي زض ًهــام (. تطًاهــ1393ًِيســساًي، هحوسضؾــا. ) -

 آهَظش واضوٌاى ٍ آهَظش ضٍسسايي(. اغفْاى: چاج آهيرسِ.
Harvey,L. (2004).analvtic quality glossary. retrieved on 30.10.2006 form : 

http:/quality search international.com/glossary.80-88. 
  



 

 

 

 خيَسر

 آييي ًاهِ ًهام ًهاضذ، اضظياتي ٍ زؿويي ويفير

 يلَم، زحميماذ ٍ فٌاٍضي

  



   

 

 

  



 

 

 

  



   

 

 

  



 

 

 

  



   

 

 

  



 

 

 

  



   

 

 

  



 

 

 

  



   

 

 

  



 

 

 

  



   

 

 

  



 

 

 


