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همسهِ
اهطٍظُ آهَظش يالي زض زًيا هحَض يمالًير ،ضضس ،تالٌسگي ٍ زَسًِي يلوي خَاهى اسر.
زض ٍالىً ،هام آهَظش يالي اظ قطيك زطتير ًيطٍي اًساًي هسرػع ٍ گسسطش هطظّاي
زاًص ٍ فٌّاٍضي ٍ تاظزَليس فطٌّگ ،هْنزطيي تسسط زَسًِ ٍ خيططفر خاهًِ زض اتًاز
السػازي ،اخسوايي ،فطٌّگي ،سياسي ٍ فٌاٍضي هحسَب هيضَز.
زض قي تيص اظ سِ زِّ خس اظ خيطٍظي اًمالب اسالهيً ،هام يلوي وطَض زض زٍ ترص
زَسًِي ووي ٍ ويفي ،خيططفرّايي زاضسِ اسر .تط اساس آهاضّاي هٌسططُ اظ سَي
ًْازّاي هسَلي هاًٌس هطوع آهاض ايطاى ٍ ٍظاضذ يلَم ،زحميماذ ٍ فٌاٍضي ،زًساز هؤسساذ
آهَظش يالي ،خژٍّطي ٍ فٌاٍضي تِ تيص اظ  3000هَسسِ ،زًساز زاًطدَياى تِ تيص اظ
 4/8هيليَى ًفط ٍ زًساز ايؿاي ّيأذ يلوي تِ حسٍز ّ 70عاض ًفط ،افعايص يافسِ اسر.
تا زَخِ تِهطازة وويرگطايي زض وليِي حَظُّاي يسف ،زاًطگاُّا ٍ هؤسساذ خژٍّطي
تطاي ضسيسى تِ اّساف ذَز تا چالصّا ٍ هسائل هرسلفي ضٍتِضٍ ّسسٌس .هطىالذ فطٌّگي
زض زاًطگاُّا ،گسسطش تيضٍيِ زٍضُّاي آهَظضي ،خاييي آهسى ويفير آهَظش ٍ زسضيس،
تِضٍظ ًثَزى ٍ واّص سكح ويفي ايؿاي ّيأذ يلوي ،يسم زٌاسة هحسَا ٍ تطًاهِّاي زضسي
تا ًياظّاي ضٍظ خاهًِ ،واّص ضأى زاًطگاُ ٍ اًساى زاًطگاّي ،يسم ّواٌّگي تيي زاًطگاُ-
ّا تا خاهًِ ،خاييي تَزى سكح زاًص ،تيٌص ٍ زَاى زاًصآهَذسگاى ،افعايص ًطخ
زاًصآهَذسگاى تيىاض ٍ خَياي واض ،فمساى ّسفگصاضي هثسٌي تط ًياظ ٍ ًثَز فطغرّاي تطاتط
اظ خولِ هسائل ضاّثطزي ّسسٌس وِ زاًطگاُّا ،هسيطاى ٍ تطًاهِضيعاى آهَظش يالي تا آى
ضٍتِضٍ ّسسٌس .
هطوع ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر ٍظاضذ يلَم ،زحميماذ ٍ فٌّاٍضي ،تِهَخة لاًَى
اّساف ٍ ٍنايف ايي ٍظاضذ ٍ آئييًاهِي اخطايي ًهام ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر يسف،

يْسُزاض اسسمطاض ًهام هصوَض ٍ هكالًِي زليك ٍ ّوِ خاًثِي چالصّا ٍ هطىالذ آهَظضي،
خژٍّص ٍ فٌّاٍضي ،فطٌّگي ٍ  ...زاًطگاُّا ٍ هؤسساذ خژٍّطي اسر .زض ٍالى ،هطوع هَضز
اضاضًُ ،رسسيي ًْازي اسر وِ هيتايس زاًطگاُّا ٍ هؤسساذ آهَظش يالي ،خژٍّطي ٍ
فٌّاٍضي ًسثر تِزحمك اّساف ٍ هأهَضير ذَيص زض هماتل آى خاسرگَ تاضٌس .ايي
خاسرگَيي زض ٍّلِي اٍل هي تايس هثسٌي تط ًهاهي ضٍضي ،فطايٌسهساض ٍ سْلالَغَل تاضس
زا هدوَيِ ظيطًهامّا تِضٍضٌي زىاليف ذَز ضا زض لثال آى تطٌاسٌس.
ًهط تِ زَسًِ چطنگيط ًْاز يلن ٍ فٌّاٍضي وطَض قي سِ زِّي خس اظ خيطٍظي ضىَُهٌس
اًمالب اسالهي ٍ اّوير ًمص آى زض زَسًِي ّوِ خاًثِي وطَضٍ ،خَز يه ًهام خاهى ًهاضذ
ٍ اضظياتي يلن ٍ فٌاٍضي تطاساس ضاذعّاي هَضز ًهط سياسرگصاضاى يلن ٍ فٌّاٍضي ٍ زض
ضاسساي سياسرّاي ولي يلن ٍ فٌّاٍضي اتالغي زَسف همام هًهّن ضّثطي ،سٌس چطناًساظ،
ًمطِي خاهى يلوي وطَض ٍ لاًَى اّسافٍ ،نايف ٍ زطىيالذ ٍظاضذ هسثَو (تا حفم اسسمالل
ٍ تا هطاضور زوام ترصّاي خاهًِ) اهطي ؾطٍضي اسرّ .سف ايي ًهام ،اضظياتي هسسوـط ٍ
ضٍشهٌس ًْاز يلن ٍ فٌاٍضي وطَض زض زواهي اتًاز آهَظضي ،خژٍّطي ،فٌاٍضيًَ ،آٍضي ،يلن
ٍ خاهًِ ،فطٌّگي ـ اخسوايي ٍ اخطايي اسر زا تا ضغس ٍ خايص هَلفِّا ٍ ضاذعّاي هطتَقِ،
هيعاى حػَل تِ هَفمير ٍ زسسطسي تِ اّساف ضا زض اتًاز هلي ،هٌكمِاي ٍ تييالوللي
هطرع ًوايس .زض ايي ضاسسا ًهام خاهى ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفير الظم اسر تِ
خطسصّاي اساسي ظيط خاسد زّس :

 .1شيًفًاى ٍ تاظيگطاى اغلي ًهام ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر چِ وساًي ّسسٌس؟ تِ-
يثاضذ زيگط زض الگَي هفَْهي خسيسً ،حَُي زًاهل ٍظاضذ تا ًْازّا ٍ ساظهاىّاي هطزثف
(ّوچَى هًاًٍر يلوي ضياسر خوَْضي ،ضَضاي يالي اًمالب فطٌّگي ،وويسيَى آهَظش

هدلس ،ساظهاى سٌدص ،هؤسسِي خژٍّص ٍ تطًاهِضيعي آهَظش يالي) چگًَِ تايس
ساهاًسّي ضَز؟ 
ً .2حَُي ًهاضذ ٍ اضظياتي زض ًْازّا ٍ ًهامّاي آهَظضي ظيط هدوَيِي ٍظاضذ يلَم،
زحميماذ ٍ فٌاٍضي چگًَِ اسر؟ هسائل ٍ هطىالذ ضاّثطزي ٍ يوليازي زض ايي ظهيٌِ
وساهٌس؟ 
ً .3ماـ لَذ ٍ ؾًف ،فطغرّا ٍ چالصّاي ًهام آهَظش يالي وطَض تطاي اسسمطاض يه ًهام
خاهى ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر وساهٌس؟ 
 .4زض ًهام خاهى ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر ،هأهَضير ،ضسالر ،اّساف ٍ اغَل حاون تط
آى چيسر؟ 
 .5زض الگَي هفَْهي خسيس ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر ضاّثطزي ،زًييي هكلَتيّر
سياسرگصاضيّا ٍ ذف هطيگصاضيّا زض سكح ٍظاضزراًِ چگًَِ تايس غَضذ خصيطز؟ ًحَُ ٍ
فطايٌس ًهاضذ ٍ اضظياتي ضاّثطزي زض هًاًٍرّاي آهَظضي ،خژٍّطي ٍ فطٌّگي ٍ زيگط هطاوع
ٍظاضزي چگًَِ تايس تاضس؟ تطاي ًوًَِ زض هًاًٍر خژٍّطي هيذَاّين تساًين هثاًي حاون تط
اضظضياتي ٍ يلنسٌدي وطَض چِ زأثيطي تط ويفير فًاليرّاي خژٍّطي زض هطاوع آهَظش
يالي ٍ هؤسساذ زحميمازي گصاضسِ اسر؟ وساهيه اظ ًْازّاي زٍلسي زض ضىلگيطي ٍ زساٍم
ٍؾًير فًلي يلنسٌدي زض وطَض زأثيطگصاض تَزُاًس؟ چگًَِ هيزَاى تا زغييط زض هثاًي
يلنسٌدي ٍ زًاهل هٌكمي تا ًْازّاي سٌدص يلن ،اظ ضضس غطفاً ووي زحميماذ زض وطَض
ًداذ يافر ٍ تِ زَليس يلن ٍ فٌّاٍضي زض آهَظش يالي وطَض ياضي ضساًس؟ ضاذعّاي اضظياتي
ويفي فًاليرّاي خژٍّطي چگًَِ تايس قطاحي گطزز؟ هًاًٍر خژٍّطي ٍظاضذ يلَم تط چِ
هثٌايي تِ ضاذعّاي فًلي زسر يافسِ اسر؟ 
 .6چگًَِ هيزَاى تِ تطٍىسداضي اضظياتي ٍ زؿويي ويفير ٍاحسّاي زاًطگاّي خطزاذر؟
ًحَُي ساهاًسّي ٍ ًْازيٌِ وطزى ايي تطٍىسداضي چگًَِ ذَاّس تَز؟ چِ ضاّىاضّايي تايس

تطاي زؿويي فًالير اييگًَِ تطٍىسداضيّا ازراز ًوَز؟ اهىاىسٌدي زليك تطاي ضىلگيطي
هؤسساذ تيطًٍي ايسثاضترطي ٍ زؿويي ويفيّر (هلّي ٍ تييالوللي) زاضاي چِ فطايٌسي اسر؟
آيا اساساً ٍخَز هؤسساذ غيطزٍلسي زؿويي ويفيّر اهىاىخصيطاسر؟ چالصّا ،فطغرّا ٍ
ًماـ لَذ ٍ ؾًف زحمك ضىلگيطي چٌيي هؤسسازي وساهٌس؟ 
 .7آيااهىاى ضىلگيطي ايسثاضترطي زاًطگاُّا ٍ هؤسساذ خژٍّطي زض سكح زٍلسي ًيع
ٍخَز زاضز؟ ٍيژگيّا ٍ فطايٌسّاي اخطايي هؤسساذ زٍلسي ايسثاضترطي چگًَِ تايس تاضس؟ 
 .8چگًَِ هيتايس ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر ضا تا تطًاهِّاي گسسطش آهَظش يالي
خيًَس زاز؟ ًمص ّيأذّاي اسساًي زض ايي اهط چگًَِ تايس تاضس؟ 
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چگًَِ هيزَاى اظ ًسايح ًهاضذ ٍ اضظياتي تطاي اضزماي ويفير آهَظش ،خژٍّص ٍ

فطٌّگ زض زاًطگاُّا ٍ هطاوع آهَظش يالي تْطُ تطز؟ چگًَِ هيزَاى تط خايِي ًهاضذ،
اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر ،تطًاهِضيعي ضاّثطزي ٍ يوليازي ضا زض ٍاحسّاي آهَظضي ٍ
خژٍّطي ًْازيٌِ ًوَز؟ ًمص زفازط ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر زض ايي اهط چگًَِ تايس
تاض س؟ 
 .10ضيَُي هٌاسة ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر هؤسساذ خژٍّطي وسام اسر؟ قطّاحي
چٌيي الگَيي اظ چِ فطايٌسي تطذَضزاض اسر؟ چگًَِ هيزَاى اظ الگَياتي (تْيٌِياتي) تطاي
يافسي تْسطيي ٍ هٌاسةزطيي هسل ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفير هؤسساذ خژٍّطي تْطُ
گطفر؟ خايگاُ يلنسٌدي زض اضظياتي خژٍّطي هطاوع آهَظش يالي ٍ هؤسساذ زحميمازي
چيسر؟ 
 .11زض ًهام خسيس ًهاضذ ٍ اضظياتي آهَظش يالي وطَض ،تْسطيي ضٍش تطاي ًهاضذ تيطًٍي اظ
ٍاحسّاي زاًطگاّي ٍ اضائِي تاظذَضز تِ آىّا چگًَِ اسر؟ تِيثاضذ زيگط چگًَِ هيزَاى
ًهاضذ اظ زاًطگاُّاي وطَض ضا تِ اتعاضي تطاي تْثَز ويفير زثسيل وطز؟ زطوية زين ًهاضذ
زاًطگاُّا چگًَِ تايس تاضس؟ ًحَُي گعاضشًَيسي تْثَز ويفيّر تط اساس گعاضش ًهاضذ

چگًَِ تايس غَضذ خصيطز؟ چگًَِ هيزَاى ًهاضذ تط زاًطگاُّا ضا زثسيل تِ الگَياتي
(تْيٌِياتي) ًوَز؟ 
 .12چگًَِ هيزَاى تِ زسٍيي ضاذعّاي ضاّثطزي (هلّي ٍ تييالوللي) تطاي ايسثاضترطي
ٍاحسّاي زاًطگاّي خطزاذر؟ 
 .13چِ ضاّىاضّايي ضا هيتايس تِ واض گطفر وِ ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر تِ يه
فًاليّر زططيفازي ٍ ًوايطي زثسيل ًگطزز؟ 
 .14چگًَِ هيزَاى اضظياتي زضًٍي ٍ تيطًٍي ضا تِ فًاليسي واهالً ًْازيٌِ ضسُ زض ٍاحسّاي
زاًطگاّي زثسيل ًوَز؟ ضاذعّاي اضظياتي تيطًٍي هطاوع آهَظضي ٍ خژٍّطي چگًَِ تايس
قطاحي ٍ اخطا گطزز؟ 
 .15آيا اهىاى ايسثاضترطي زاًطگاُّا تط هثٌاي حَظُّاي هدعّا يًٌي آهَظضي ،خژٍّطي ٍ
فٌاٍضي ،فطٌّگي ٍ اخسوايي ،زاًطدَيي ٍ اخطايي ٍخَز زاضز؟ فطايٌسّا ٍ ٍيژگيّاي چٌيي
الگَّاي ايسثاضترطي چگًَِ اسر؟ 
خاسد تِ ايي خطسصّا ًياظهٌس زحليل ،قطّاحي ٍ زسٍيي تطًاهِّاي ًهامهٌس ٍ ضٍشهٌس تي-
ضواضي اسر وِ ًهام خاهى ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر الظم اسر تِ آىّا تدطزاظز .زض
ازاهِ ذَاّين وَضيس چاضچَب تطذي اظ خطسصّاي هكطح ضسُ ضا تيطسط ٍاواٍي وٌين ٍ
ًمص آئييًاهِي خسيس ًهام ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر ضا زض خاسد تِ آىّا ضٍضيزط
ًوايين.

 .1خايگاُ ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر آهَظش يالي زض اسٌاز تاالزسسي 
ً.1.1مطِي خاهى يلوي وطَض
-

ساهاًسّي ًهام اسساًساضز يلن ٍ فٌاٍضي

-

قطاحي ًهام واضآهس تطاي ًهاضذ ٍ اضظياتي

-

لحال ًوَزى هيعاى ضفى ًياظّاي خاهًِ زض ضاذعّاي ضزثِتٌسي

-

زسٍيي ضاذعّاي سٌدص تْطٍُضي ًهام يلن ٍ فٌاٍضي ٍ خايص آىّا

-

حواير اظ خَايع هلّي زًالي ٍ اضزماي يولىطز زض ًْازّاي يلن ،فٌّاٍضي ٍ ًَآٍضي

.1.2لاًَى تطًاهِي خٌدسالِي خٌدن زَسًِي خوَْضي اسالهي ايطاى
-

اسسمطاض ًهام خاهى ًهاضذ ٍ اضظياتي ٍ ضزثِتٌسي زاًطگاُّا ٍ هؤسساذ آهَظش يالي ٍ

خژٍّطي
-

اسسمطاض ًهام يىداضچِ خايص ٍ اضظياتي يلن ٍ فٌّاٍضي وطَض زحر ًهط ضَضاي يالي يلَم،

زحميماذ ٍ فٌّاٍضي
 .1.3لاًَى اّسافٍ ،نايف ٍ زطىيالذ ٍظاضذ يلَم
-

اضظياتي خاهى يولىطز ًهام هلّي يلَم ،زحميماذ ٍ فٌّاٍضي

-

زًييي ؾَاتف ،هًياضّا ٍ اسساًساضزّاي يلوي هؤسساذ آهَظش يالي ٍ زحميمازي ،ضضسِ-

ّا ٍ هماقى زحػيلي
-

ًهاضذ تط فًاليرّاي زاًطگاُّا ٍ هؤسساذ آهَظش يالي ٍ زحميمازي وطَض

-

اضظياتي هسسوط فًالير ّطگًَِ ٍاحس آهَظش يالي ٍ زحميمازي ٍ خلَگيطي اظ ازاهِ

فًالير ،زًليك فًالير ٍ اًحالل آىّا
-

اضظياتي ٍ ايسثاضسٌدي يلوي زاًطگاُّا ،هؤسساذ آهَظش يالي ٍ زحميمازي وطَض

 .2زحليل ٍؾًير ًهام ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر 

.2.1هكالًِي خاسرگَياى ،شيًفًاى ٍ تاظيگطاى
يىي اظ هْنزطيي ٍنايف آهَظش يالي ،خاسـرگَيي تـِ شيًفًـاى ٍ وسـة ايسوـاز يوـَهي زض
حَُي غـحر يولىـطز شازـي اسـر .زسـسياتي تـِ ًهـام خاسـرگَيي زض تحـ

ًهاضذ،اضظيـاتي ٍ

زؿويي ويفيّر ،هالوي اغلي خْر زاٍضي زض ذػَظ وـاضايي ٍ اثطترطـي ًهـام آهـَظش يـالي
اسر .اظ اييضٍ ،خاسدگَييهٌاسة اظ اّساف ولي ًهام آهَظش يالي تِقَض يام ٍ ًهام خـاهى
ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر تِ قَض ذـاظ اسـر .خاسـرگَيي زض ًهـام ًهـاضذ ٍ اضظيـاتي،
فطايٌسي اسر وِ تاظيگطاى اغلي ضا ًسثر تِ يولىطز ذَيص هسًْس هيساظز ٍ اظ آىّا هـي-
ذَاّس زا تِ تْسطيي ًحَ ،فًاليرّا ٍ يولىطز ذَيص ضا هسيطير ًوايٌـس .تـِيـاضي خاسـدگـَيي
اسر وِ آهَظش يالي هيزَاًس تِ زغييط ٍ زحَالذ تـِهَلـى ٍ تـِزضسـسي يىـسالًوـل ًطـاى
زّس .تٌاتطايي يىي اظ فًاليرّاي اغلي زض قطاحـي يـه ًهـام يىداضچـِ زض ًهـاضذ ،اضظيـاتي ٍ
زؿويي ويفيّر آهَظش يالي ،ضٌاسايي ٍ هكالًِي زليك خاسرگَياى اسر.
ّوچٌيي تطاي هكالًِي خاسـدگَيـاى ،سياسـرگـصاضاى هـيتايسـر زضن زضسـسي اظ شيًفًـاى
زاضسِ تاضٌس .ضٌاسايي شيًفًاىً ،مص اساسـي زض ووـه تـِ خيطـثطز اّـساف ًهـام ًهـاضذ،
اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر ذَاٌّس زاضرً .هام هصوَض چٌس شيًفًي اسر وـِ اظ ًهـط زًـساز ٍ
زٌَّو شيًفًاى تسياض گسسطزُ اسر .گسسطزگي ٍ زٌَّو شيًفًـاى ،تـيزطزيـس هٌدـط تـِ ضـىل-
گيطي ٍنايف ٍ ًياظّاي گًَاگَى ٍ زأثيطخصيطي ٍ زأثيطگصاضي گسسطزُ اظ آىّا ضسُ اسر.
هكالًِي شيًفًاى ٍ تاظيگطاى ًهام ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر ًطاى هيزّس وِ يالٍُ تط
هــطزم ٍ خاهًــِي يلوــي ،ســاظهاىّــا ٍ ًْازّــاي هرسلفــي تــا آى زض زًاهــل ّســسٌس .اظ ايــيضٍ،
ضٌاسايي زليك شيًفًاى ٍ تاظيگطاى اغلي ٍ فْن ٍ ساهاىزّي ًحَُي زًاهل تا آىّـا يىـي اظ
گامّاي اغلي زض قطّاحي يه هسل هفَْهي ٍ يىداضچـِسـاظي ًهـام ًهـاضذ ،اضظيـاتي ٍ زؿـويي

ويفيّر ذَاّس تَز .ايي اهط تِذَتي هيزَاًس ٍاوٌص هٌاسة ٍ تِهَلـى ضا زض تطاتـط شيًفًـاى
اغلي ٍ ّوطاُساظي آىّا زض اخطا ٍ زَسًِي ًهام ًهاضذ ٍ اضظياتي افـعايص زّـسّ .وچٌـيي
زضن زضسر شيًفًاى ٍ تاظيگطاى اغلي زض قطّاحي ٍ زسٍيي يه ًمطِي ضاُ خـاهى ٍ سـاظهاى-
زّي ٍ ايداز يه زًاهل خَيا ٍ فًال تا آىّا ،ووه ذَاّس ًوَز.
 .2.2زحليل شيًفًاى ٍ تاظيگطاى
زض يه ًگاُ ولّي ،هطزم (زاًطدَياى ٍ ذاًَازُي آىّا) ،ترص غٌايى ٍ ذسهاذ ٍ وـل خاهًـِي
يلوي،اظ تْطُتطزاضاى ٍ شيًفًاى اغلي ايي ًهام تِحساب هيآيٌس .تا ٍخَزايي ،ترص يهيوـي
اظ تْطُهٌـساى هسـسمينًْ ،ازّـا ٍ زسـسگاُّـاي سياسـرگـصاض ٍ هسـلَل زض زَسـًِي يلـن ٍ
فٌاٍضي وطَض ّسسٌس وِ زض ازاهِ تا يٌَاى تاظيگطاى اغلي ٍ شيًفًـاى آهـسُ وـِ الظم اسـر
زض يه فطايٌس ضٍشهٌس ٍ ًهامهٌس هَضز زحليل ٍ ٍاواٍي لطاض گيطًس.
.2.3تاظيگطاى اغلي
-

ضَضاي يالي يلَم ،زحميماذ ٍ فٌّاٍضي

-

ضَضاي ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر يلَم ،زحميماذ ٍ فٌّاٍضي

-

هطوع ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر يلَم ،زحميماذ ٍ فٌّاٍضي

-

ساظهاى سٌدص ٍ آهَظش وطَض

-

هؤسسِي خژٍّص ٍ تطًاهِضيعي آهَظش يالي

-

هًاًٍر يلوي ٍ فٌّاٍضي ضياسر خوَْضي

.2.4شيًفًاى
 ضَضاي يالي اًمالب فطٌّگي ضَضاي يالي يلَم ،زحميماذ ٍ فٌّاٍضي ساظهاى هسيطير وطَض هطوع خژٍّصّاي هدلس ضَضاي اسالهي وويسيَى آهَظش ٍ زحميماذ هدلس ضَضاي اسالهي هدوى زطريع هػلحر ًهام ساظهاى آهاض وطَض ٍظاضذ يلَم ،زحميماذ ٍ فٌّاٍضي حَظُّاي هسلَل زض تطًاهِضيعي ٍ سياسرگصاضي يسف
 زاًطگاُّا ٍ هؤسساذ آهَظش يالي
 خژٍّطگاُّا ٍ هؤسساذ خژٍّطي
 خاضنّا ٍ هطاوع ضضس يلن ٍ فٌّاٍضي
 حَظُّاي اهَض زاًطدَيي ،فطٌّگي ٍ اخسوايي
 حَظُّاي سسازي ٍظاضذ يسف
 زاًطگاُّاي ٍاتسسِ تِ ًْازّا ٍ زسسگاُّاي اخطايي ٍظاضذذاًِّاي زاضاي فًاليرّاي آهَظش يالي ،خژٍّطي ٍ فٌّاٍضيٍ ظاضذ السػاز ٍ اهَض زاضايي
ٍ ظاضذ غًٌر ،هًسى ٍ زداضذ
ٍ ظاضذ خْاز وطاٍضظي
ٍ ظاضذ ًيطٍ
ٍ ظاضذ ًفر
ًوَزاضّاي ضواضُي  ،2 ٍ 1تاظيگطاى ٍ شيًفًاى ًهام ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر ٍ ًمص
آىّا ضا ًطاى هيزّس.

ًوَزاض ضواضُ ً :1واي شيًفًاى ًهام يىداضچِ ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر آهَظش يالي

ًوَزاض ضواضُ ً :2مص شي ًفًاى ٍ تاظيگطاى زض ًهام ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفير 


 .2.5هكالًِ هحيف زضًٍي ٍ تيطًٍي
يالٍُ تط هكالًِي شيًفًاى ٍ تاظيگطاى اغلي ،تطاي قطّاحي يىداضچِ ٍ ًهامهٌس ًهاضذ،
اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر تِ زحليل يَاهل هحيكي ًياظهٌسين .زض ٍالى ،زحليل ٍؾًير هَخَز
هطوع تيص اظ ّط چيعي ًياظهٌس زحليل ضاّثطزي ٍ تطضسي زليك ٍ يويك يَاهل زضًٍي ٍ
ضٌاسايي چالصّا ٍ فطغر ّاي تيطًٍي ايي ًهام اسر .تط اساس زحليل ضاّثطزي اسر وِ
تطًاهِضيعاى ٍ سياسرگصاضاى زض ًهام لازض ذَاٌّس تَز وِ تِ تاظًگطي زليك ٍؾًير
ذَيص ٍ زسٍيي تطًاهِّاي ضاّثطزي زض ظهيٌۀ ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر زض آهَظش
يالي تدطزاظًس .هكالًِ ٍ تطضسي ًيطٍّاي ذاضخي زاثيطگصاض تِ ها ووه هيوٌس زا تثيٌين چِ
ازفالي زض ذاضج اظ هطوع زض حال زحمّك اسرّ .وچٌيي هكالًِ ٍ اضظياتي هحيف ذاضج تِ ها ووه
هيوٌس؛ زْسيسّاي هَخَز ضا ضٌاسايي وٌين ٍ تثيٌين چگًَِ هيزَاى تط آًْا فائك ضَين ٍ تِ
چالصّا خاسد هٌاسة تسّين .
تط ايي اساس ،الظم اسر زا اظ قطيك ضٌاسايي يَاهل زاذلي (ًماـ لَذ ٍ ؾـًف) ٍ ،يَاهـل
ذاضخي (فطغرّا ٍ چالصّا) تِ هكالًِي هحيكي هثازضذ ًوايين .زحليل ايي چْاض ضوـي وـِ تـا
حطٍف اذسػاضي  SWOT1ضٌاذسِ هـي ضـًَس ،تـطاي هطـرع وـطزى ضـطايكي اسـر وـِ ًهـام
ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿـويي ويفيّـر زض آى لـطاض زاضز .ضـَضاي سياسـرگـصاضي ٍ تطًاهـِضيـعي
ضاّثطزي هطوع ،زض ايي هطحلِ اظ قطيك هكالًِي زليـك ٍ تطضسـي اسـٌاز ٍ تحـ ّـاي گطٍّـي،
ًرسر ًماـ لَذ ٍ ؾًف ،چالصّا ٍ فطغرّاي هطوع ضا هطرع هيًوايس .زض تطضسي يَاهل
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ذاضخي ًيع سًي ذَاّس ضس زا فطغرّا ٍ زْسيسازي وِ هطوع تا آىّا ضٍتِضٍ اسر ،ضٌاسايي
گــطزز .تــِگًَــِاي وــِ هــسيطاى هطوــع تسَاًٌــس تــا زــسٍيي ضاّثطزّــاي هٌاســة اظ فطغــرّــا
تْطُتطزاضي ًوايٌس ٍ اثطاذ يَاهل زْسيس وٌٌسُي تيطًٍـي ضا وـاّص زازُ يـا اظ آىّـا خطّيـع
ًوايٌس.


 .3هأهَضير ًهام
هأهَضير ًهام ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر يسف ؾوي زَخِ تِ يىداضچِ ساظي سياسر-
ّا ٍ الساهاذ،اضزماي ويفيّر سياسرگصاضي ٍ تطًاهِضيعي زض سكح ٍظاضذذاًِ ،زاًطـگاُّـا ٍ
هطاوع آهـَظش يـالي ،خژٍّطـگاُّـا ٍ خـاضنّـاي يلـن ٍ فٌّـاٍضي اظ قطيـك تطضسـي ٍ اضظيـاتي
هؤلفِّاي زضٍىزازي ،فطآيٌسي ٍ تطٍىزازي آهَظش يـالي اسـرً .هـام يىداضچـِي ًهـاضذ ٍ
اضظياتي ؾوي فطاّن آٍضزى ظهيٌِي خاسرگَيي ًهام هلّي يلن ٍ فٌّاٍضي تِ شيًفًاى زضًٍي ٍ
تيطًٍـي ،اهى ـاى الظم ضا تـطاي زؿ ـويي ويفيّـر ًه ـامهٌـس آه ـَظش يـالي ٍ همايس ـِي تطضســي
ٍؾًير هَخَز تا اسساًساضزّاي تييالوللي ،هٌكمِاي ٍ هلّي ضا فطاّن هيآٍضز.

 .4چطناًساظّاي ًهام
ًهام ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر ٍظاضذ يلَم ،زحميماذ ٍ فٌّاٍضي تِيٌَاى هطخى خايص
ٍ اضظياتي ًماـ ؾًف ،لَذ ٍ چالصّا ٍ فطغرّاي ًهام آهَظش يالي زض يه افك خٌح سـالِ،
تِ قطاحي ،زسٍيي ،ساهاىزّي ٍ اخطاي الگَّا ٍ فطايٌسّاي ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر
زض آهَظش يالي ذَاّس خطزاذر وِ هٌدط تِ ضىلگيطي يه ًْاز هلّي زؿويي ويفيّر آهـَظش
يالي ٍ ايسثاضترطي زاًطگاُّا ٍ هؤسساذ آهَظش يالي ،خژٍّطي ٍ فٌّاٍضي زض سكح هٌكمـِ-
اي ،هلّي ٍ تييالوللي ذَاّس تَز.


 .5اّساف ًهام
 -اضزماي ويفير ًهام زػوينگيطي ٍ سياسرگصاضي زض ًهام يلَم ،زحميماذ ٍ فٌاٍضي(حَظُي سسازي(

 اضايِ ٍ ًْازيٌِساظي فطٌّگ ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر زض ًهام يسف اضزماي ويفيّر آهَظضي ،خژٍّص ٍ فٌّاٍضي ،زاًطدَيي ،فطٌّگي ٍ اخسوايي ٍ اخطايي تْثَز ويفيّر هؤلفِّاي زضٍىزازي ،فطآيٌسي ٍ تطٍىزازي ًهام يسف ضٌاسايي ًماـ ؾًف ٍ لَذ ،چالصّا ٍ فطغرّاي ًهام يسف افعايص تْطٍُضي (واضايي ٍ اثطترطي) تا اسسفازُ اظ فطايٌـس ًهـامهٌـس ًهـاضذ ٍ اضظيـاتيًهام يسف
 فطاّن آٍضزى ظهيٌِي خاسرگَيي ًهام هلي يلن ٍ فٌاٍضي تِ شيًفًاى زضًٍي ٍ تيطًٍي زؿويي ويفير ًهامهٌس آهَظش يالي اظ قطيك تطضسـي ٍؾـًير هَخـَز تـا اسـساًساضزّايتييالوللي ،هٌكمِاي ٍ هلّي

 .6اغَل ٍ اضظشّاي ًهام
 خطّيع اظ ّطگًَِ ٍاگطايي زَسف تاظيگطاى ًهام ٍ حفم يىداضچگي آى فًالساظي زوـاهي نطفيـرّـاي هَخـَز زض حـَظُي يسـف وطـَض ٍ تـاالذع ترـص ًهـاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر تطاي اسسمطاض ًهام واضآهس يسف
 خطّيع اظ هساذلِ ٍ ايداز هماٍهر زض زضٍى ًهام زَسف تاظيگطاى آى هاّير حطفِاي ٍ زرػػي ًهاضذ ٍ اضظياتي آهَظش يالي خاهًير ٍ اًًكافخصيطي فطآيٌسّا ٍ ساظ ٍ واضّاي ًهاضذ ٍ اضظياتي زوطوع ظزايي تِ هٌهَض زًويك هطاضور ّوگاًي اًسمال زضسر اقالياذ ٍ ًسايح اضظياتي تِ شي ًفًاى (ساظهاىّا ٍ ًْازّـاي هـطزثف زاذـل ٍذاضج اظ ٍظاضذذاًِ ،ايؿاي ّيأذ يلوي ،زاًطدَياى ،خاهًِي يلوي)

 .7ضاّثطزّاي ًهام 
خس اظ آىوِ ًماـ ؾًف زضًٍي ٍ چالصّاي تيطًٍي هطوـع هطـرع ضـس ،ضـَضاي سياسـر-
گصاضي ،هيتايس تا تْطُگيطي اظ هسائل ضاّثطزي تِ زًييي ضاّثطزّاي واّص ًماـ ؾـًف ٍ تـِ
حــسالل ضســاًسى آى هثــازضذ ًوايــسّ .وچٌــيي الظم اســر اظ قطيــك ضٌاســايي زْسيــسّا ٍ
چالصّاي تيطًٍي زض حَظُي ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر ،زًاضؼّاي هَخَز زض زاذـل ٍ
ذــاضج اظ هطوــع هطــرع ٍ ضاُواضّــاي حــل آىّــا زًيــيي گــطزز .زض ايــي ضاســسا الظم اســر
ضاّثطزّــاي هطوــع ،خْــر فًاليــرّــا ٍ الــساهاذ الظم تــطاي زســسياتي تــِاّــساف زطســين ٍ
چگًَگي زسسياتي تِ هَلًيرّاي هكلَب ٍ ذٌثي وـطزىزْسيـساذ زض حـال ٍ آيٌـسُ هطـرع
گطزًس .زض ازاهِ تِ ضاّثطزّاي اساسي ًهام خاهى ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿـويي ويفيـر آهـَظش
يالي اضاضُ هي گطزز.
 .7.1اسسمطاض ًهام خاهى ًهاضذ ٍ اضظياتي آهَظش يالي
 ايداز هسيطير يىداضچِ زض سياسرگصاضي ٍ تطًاهِضيـعي فًاليـرّـاي اخطايـي ًهـاضذ ،اضظيـاتي ٍزؿويي ويفيّر
 تاظًگطي زض ساذساضّا ٍ ٍنايف ضزُّاي هسيطيسي ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر تْطُگيطي اظ زَاًوٌسيّاي اًدويّاي زرػػي ٍ ترص غيط زٍلسي تطاي اضظياتي ٍ ايداز ظهيٌـِ-ي هطاضور ٍ زططيه هسايي ّوِي شيًفًاى تطاي اضزما ٍ زؿويي ويفير ًهام آهَظش يالي
 قطاحي ٍ اخطاي الگَي هٌاسة تطاي اضظياتي ضاّثطزي ًهام خاهى يلن ٍ فٌّاٍضي قطاحــي ٍ اخــطاي الگــَي هٌاســة تــطاي ًهــاضذ ٍ اضظيــاتي تــط هؤسســاذ خژٍّطــي ٍ هطاوــعآهَظش يالي

 قطاحي ٍ اخطاي الگَي هٌاسة تطاي اضظياتي هؤسساذ خژٍّطي زَسًِي زَاًوٌسي ٍ اذسياضاذ ّياذّاي اسساًي ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر زَســًِي زَاًوٌــسي زاًطــگاُّــا ٍ هؤسســاذ خژٍّطــي زض ًهــاضذ ،اضظيــاتي ٍ زؿــويي ويفيّـرفًاليرّاي ذَيص
 قطاحي ٍ اخطاي تطًاهِّاي ضاّثطزي ٍ يوليازي تِهٌهَض اضزماي فطٌّگ ٍ اضايِ ٍ ًْازيٌـِ-ساظي ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر زض ًهام آهَظش يالي
 زفَيؽ اذسياض تِ ّيأذّاي اسساًي ٍ زَخِ تِ هٌاقك زُگاًـِي وطـَض زض ًهـاضذ ٍ اضظيـاتيًهام آهَظش يالي
 .7.2اسسمطاض ًهام ايسثاضترطي ،زؿويي ويفير ٍ ضزثِتٌسي ًهام آهَظش يالي
 قطاحي ٍ اخطاي الگَي هٌاسة تطاي زؿويي ويفيـر زضٍىزازّـا ،فطايٌـسّا ،هحػـَل ٍ تـطٍىزازّـاي ًهـاميسف تا تْطُ گيطي اظ اسساًساضزّا ٍ ضاذعّاي تيي الوللي ،هٌكمِاي ٍ هلّي
 قطّاحي ًهام ايسثاضترطي ٍ زؿويي ويفيّر ٍ ضزثِتٌسي هطاوع آهَظش يالي تطلطاضي خيًَس تا ضثىِّاي اضظياتي خْاًي ،اًدويّاي ايسثاضترطي ٍ هؤسساذ اضظياتي ٍ زؿويي ويفير زسٍيي تطًاهِّاي ّوىاضي هٌكمِاي ٍ تييالوللي زض حَظُي ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر ايسثاضترطي ًهام آهَظش يالي وطَض تِهٌهَض فطاّن آٍضزى ظهيٌِي خاسرگَيي ًهام يسف تِ شيًفًاى ًْازيٌِ وطزى اضظياتي زضًٍي زض ٍاحسّاي زاًطگاّي تِيٌَاى يىي اظ فطايٌسّاي اغلي تطًاهـِ ضيـعي تْثـَزويفيّر فًاليرّاي آهَظضي ،فطٌّگي ٍ خژٍّطي زض زاًطگاُّا

 .8ضٍيىطزّاي اغلي ًهام ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر 
زض ًهام ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر ،خٌح ضٍيىطز هسًهط لطاض گطفسِ اسر وِ يثاضزٌس
اظ :
 )1تاظًگطي زض ساذساض هطوع
 )2زَخِ تِ زؿويي ويفير ٍ ايسثاضترطي هؤسساذ آهَظش يالي
 )3زَخِ تِ اضظياتي ضاّثطزي
 )4تْطُگيطي اظ زوام لاتليرّاي ساظهاىّا ٍ ًْازّاي زاذلي ٍ ذاضخي زض اهط ًهاضذ ٍ
اضظياتي ٍ ايداز ظهيٌِي هطاضور ٍ زططيه هسايي ّوِي شيًفًاى زض اضزما ٍ زؿويي
ويفيّر يسف
 )5زَخِ تِ اضظياتي تِيٌَاى يىي اظ چطذِّاي تطًاهِضيعي ٍ تْثَز ويفيّر آهَظش يالي
زض ازاهِ تِ زططيح ّط يه اظ ضٍيىطزّاي خسيس هيخطزاظين.
 .8.1ايداز ساذساض ًهام
تــاظًگطي زض ســاذساض ًهــام يىــي اظ ضٍيىطزّــاي خسيــس زض ًهــام يىداضچــِ ًهــاضذ ،اضظيــاتي ٍ
زؿويي ويفير آهَظش يالي هحسَب هي گطزز .زض سـاذساض خسيـس ،چْـاض ضوـي اغـلي هـس ًهـط
لطاض گطفسِ اسر:
-

ضَضاي ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر آهَظش يالي

-

هطوع ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر آهَظش يالي

-

ّيأذّاي ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر اسساًي آهَظش يالي

-

زفازط ٍ يا ٍاحسّاي ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفير هؤسساذ آهَظش يـالي ،خژٍّطـي

ٍ فٌّاٍضي (ًوَزاض )3

ًوَزاض ضواضُ  :3اضواى ًهام ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفير

 .8.1.1ضَضاي ًهاضذ ٍ اضظياتي
ٍنايف ٍ اذسياضاذ ضَضا
 -1تطضسي ٍ زػَية سياسرّا ،ذف هطيّا ،اغَل ٍ تطًاهِّاي ولي ًهام ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿـويي
ويفير آهَظش يالي اين اظ آهَظضي ،خژٍّطي ،فٌاٍضي ،فطٌّگي ٍ اخطايي
ّ -2نسَ ساظي وليِي فًاليرّاي ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر آهَظش يالي
 -3تطضسي ٍ زػَية ضاذعّا ٍ اسساًساضزّاي هلّـي زضًهاضذ،اضظيـاتي ٍ زؿـويي ويفيّـر آهـَظش
يالي
 -4زػَية ؾَاتف ٍ آيييًاهِّاي هـَضز ًيـاظ زض اضزثـاـ تـا تٌـسّاي  6 ٍ 5خـع (ب ) هـازُ  2لـاًَى
اّسافٍ ،نايف ٍ زطىيالذ ٍظاضذ يلَم ،زحميماذ ٍ فٌّاٍضي هػَب سال 1383
 -5زػَية زسسَضالًولّاي هَضز ًياظ ًهام ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر آهَظش يالي

 .8.1.2هطوع ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر
هطوع ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر يلَم ،زحميماذ ٍ فٌاٍضي ،هسَلي اغلي اهط ًهاضذ ٍ
اضظياتي ٍ زؿويي ويفير اسر وِ تِ هَخة لاًَى اّسافٍ،نايف ٍ زطىيالذ ٍظاضذ يلَم،
زحميماذ ٍ فٌاٍضي زطىيل ضسُ اسر .هطوع هسطىل اظ واضگطٍُّا ٍ وويسيَىّاي هطَضزي
اسر .واضگطٍُّاي اغلي هطوع يثاضزٌس اظ:
 واضگطٍُ ًهاضذ ٍ اضظياتي حَظُي سسازي ٍظاضذذاًِ واضگطٍُ ًهاضذ ٍ اضظياتي زاًطگاُّاي زٍلسي ،زاًطگاُّاي ٍاتسسِ تِ زسسگاُّاياخطايي ٍ زاًطگاُ فطٌّگياى
 واضگطٍُ ًهاضذ ٍ اضظياتي هؤسساذ خژٍّطي ٍ فٌّاٍضي واضگطٍُ ًهاضذ ٍ اضظياتي ٍاحسّا ٍ هطاوع زاًطگاُ آظاز اسالهي واضگطٍُ ًهاضذ ٍ اضظياتي ٍاحسّا ٍ هطاوع زاًطگاُ خيام ًَض واضگطٍُ ًهاضذ ٍ اضظياتي زاًطگاُّا ٍ هؤسساذ آهَظش يالي غيط زٍلسي ـغيطاًسفايي ٍ هؤسساذ آهَظش يالي آظاز
 واضگطٍُ ًهاضذ ٍ اضظياتي زاًطگاُ فٌي ٍ حطفِاي-

واضگطٍُ ًهاضذ ٍ اضظياتي زاًطگاُ خاهى يلوي ـ واضتطزي

 واضگطٍُ اضظياتي (هسيطيسي) ضٍساي زاًطگاُّا ٍ هؤسساذ آهَظش يالي ،خژٍّطي ٍفٌّاٍضي

قطّاحي ٍ زسٍيي تطًاهِّاي ًهاضذ ٍ اضظياتي هؤسسِّاي ظيط ًهامّاي ّطرگاًِ ،زًاهل
هسسوط تا ّيأذّاي اسساًي ٍ هؤسسِّا خْر اضزماي ويفيّر آهَظضي ،خژٍّطي ٍ فٌاٍضي،
فطٌّگي ٍ اخسوايي ،زاًطدَيي ٍ اخطايي ،زالش زض خْر حسي اخطاي آيييًاهِّا ،همطضاذ،
تطًاهِّاي آهَظضي ،خژٍّطي ٍ فٌاٍضي ،فطٌّگي ٍ اخسوايي ،زاًطدَيي ٍ اخطايي زض هطاوع
آهَظش يالي ٍ هؤسساذ زحميمازيّ ،واٌّگي الظم خْر تاظزيسّاي ازٍاضي ٍ هَضزي ٍ اضايِ-
ي ضاّىاضّا ٍ تطًاهِّاي هٌاسة زض ظيطًهامّاي شيضتف ،زْيِي گعاضشّاي يلوي ٍ زحليلي
زض ضاسساي فطآيٌس ايداز ،زَسًِ ،اضزما ٍ اًحالل ٍ سايط فًاليرّايي وِ ظهيٌِي اضزماي ويفي
ٍ ايسثاضترطي هؤسسِّاي آهَظش يالي  ،خژٍّطي ٍ فٌاٍضي ضا فطاّن آٍضز ،اظ خولِ ٍنايف
اغلي واضگطٍُّا زض ًهام خاهى ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفير اسر.
وويسيَىّاي زرػػي زض هطوع ًيع هسَلي تطضسي ،هطاٍضُ ،زحميك ،قطّاحي ٍ زسٍيي تطًاهِ-
ّاي ضاّثطزي ٍ زسٍيي سياسرّاي اخطايي تطاي زتيطذاًِ ٍ ضَضا ّسسٌس.
ًوَزاض ضواضُ  4تياًگط ساذساض هفَْهي هطوع ٍ اضزثاـ آى تا واضگطٍُّا ،وويسيَىّاّ ،يأذ-
ّاي اسساًي ٍ ٍاحسّاي ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيّر زض سكح زاًطگاُّا اسر.

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

ّ .8.1.3يأذّاي ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفير اسساًي
يىي اظ اضواى اغلي ًهام ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفير يسفّ ،يأذّاي اسساًي ًهاضذ اسـر.
ٍنايف ٍ اذسياضاذ ّيأذّاي اسساًي يثاضزٌس اظ :
1ـ ًهاضذ ٍ اضظياتي هسسوط تـط چگـًَگي اًدـام فًاليـرّـاي آهَظضـي ،خژٍّطـي ،فطٌّگـي ٍ
اخطايي هؤسسِّاي اسساى
2ـ زْيـِي گـعاضشّـاي الظم اظ ٍؾـًير آهَظضـي ،خژٍّطـي ،فطٌّگـي ،اخسوـايي ٍ اخطايـي
هؤسسِّاي هسسمط زض اسساى ٍ اضسال آى تِ هطوع خْر ازراش زساتيط الظم
3ـ تطگعاضي واضگاُّا ،گطزّنآييّا ،سويٌاضّا ٍ  ...زض ضاسساي اضزما ويفي هؤسسِّا
4ـ خيطٌْاز اغالح فطآيٌس ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفير زض اسساى
 -5خيگيطي اخطايي سياسرّا ٍ ذف هطي هطوع
 -6زْيِ ٍ زسٍيي تطًاهِي سالياًِي ًهاضذ ٍ اضظياتي اسساًي ٍ اضسال آى تِ هطوع
 -7خي گيطي هَاضز اضخايي اظ سَي هطوع ٍ اضسال ًسايح آى تِ هطوع
 -8ضٌاسايي ًمـاـ لـَذ ٍ ؾـًف ،چـالصّـا ٍ فطغـرّـاي آهَظضـي ،خژٍّطـي ،فطٌّگـي ٍ
اخطايي هؤسسِّاي آهَظش يالي اسساى ٍ خيگيطي ضاّىاضّاي زؿويي ويفير آىّا
 -9ضسيسگي تِ ضىَائيِ ّاي افطاز حميمي يـا حمـَلي زض ذػـَظ هسـائل آهـَظش يـالي وـِ
هاّير آىّا تطاتط همطضاذ خٌثِي ًهاضزي ٍ اضظياتي زاضز.

 .8.1.4زفازط ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفير زض سكح زاًطگاُّا
آذطيي حلمِي چطذِي ًهام ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفيـر يسـفٍ ،احـسّاي ًهـاضذ ٍ اضظيـاتي
زض سكح زاًطگاُّا اسرٍ .نايف ٍ اذسياضاذ ايي زفازط يثاضزٌس اظ:
ً .1هاضذ ٍ اضظياتي هسسوط هؤسسـِ ٍ زًيـيي هيـعاى وسـة هَفميـر آى زض اتًـاز فطٌّگـي،
آهَظضي ،خژٍّطي ٍ فٌـاٍضي يىـي اظ ٍنـايف اغـلي ّـط هؤسسـِ اسـر .اظ ايـي ضٍ هؤسسـِ
هَ نف اسر ساذساض ،زطىيالذ ٍ اهىاًاذ هٌاسـة ضا خْـر اًدـام ًهـاضذ ٍ اضظيـاتي هسـسوط ٍ
واضآهس ظيط ًهط هسسمين ضئيس هؤسسِ فطاّن آٍضز.
ّ .2ط" هؤسسِ " هَنف اسر ّواٌّگي الظم ضا تطاي اًدام اضظياتي زَسف ّيأذّاي اسـساًي
ٍ يا گطٍُّاي ايعاهي زَسف هطوع فطاّن آٍضز.
 .3هسيط زفسط ًهاضذ ٍ اضظياتي هؤسسِ هيزَاًس تـا تْـطُگيـطي اظ ًهـطاذ افـطاز هسرػـع يـا
غاحة ًهط زض اهـط ًهـاضذ ٍ اضظيـاتي ،زض ضاسـساي تْثـَز ٍ اضزمـاي ويفيـر ،وـاضگطٍُ زرػػـي
ًهاضذ ٍ اضظياتي زطىيل زّس.
ًْ .4ازيٌـِ وـطزى فطٌّـگ اضظيـاتي زضًٍـي ٍ تْـطُگيـطي اظ آى زض زـسٍيي تطًاهـِّـاي تْثــَز
ويفير گطٍُّا ٍ زاًطىسُّا اظ ٍنايف اغلي زفازط ًهاضذ ٍ اضظياتي زض زاًطگاُّا اسر.
 .5اضظياتي ضاّثطزي تطًاهِّا ٍ فًاليرّاي ٍاحسّاي زاًطگاّي
 .8.2زؿويي ويفير ٍ ايسثاضترطي زض ًهام آهَظش يالي
زَخِ تِ ويفير ٍ اضظياتي هيعاى زحمك آى اظ ضٍيىطزّاي هْن ًهام ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي
ويفير اسر .زض ًهام آهَظش يالي ،گطٍُّاي هرسلف ،زاضاي ًهطاذ هسفاٍزي زض ظهيٌِي
ويفير آهَظش ّسسٌس .ايي اهط تاي

هيگطزز وِ ّط وسام اظ آىّا تطاي تًسي اظ آهَظش

يالي اٍلَير لائل ضًَس .تطاي هثال ،زاًطدَياى ٍ هسضساى اهىاى زاضز غطفاً تِ فطايٌس

آهَظش زَخِ ًوايٌس .زض حاليوِ اهىاى زاضز زَخِ واضفطهاياى زض ويفير زاًصآهَذسگاى
تاضسّ .ط فطز زض چْاضچَب اضظشّاي هَضز ًهط ذَز هوىي اسر زضتاضُي ويفير تِ گًَِاي
ذاظ لؿاٍذ وٌس .زض ول ،ويفير ضا هيزَاى هدوَو ٍيژگيّا ٍ ذػَغيازي زاًسر وِ اظ
زَاًايي الظم زض تط آٍضزى ذَاسسِّاي ًهام آهَظش يالي تطذَضزاضاسر .زُ يٌػط ضا هيزَاى
تِيٌَاى يَاهل اغلي زطىيل زٌّسُي ويفير زض ًهام زاًطگاّي هس ًهط لطاض زاز)1 :
اّساف ولي ٍ تطًاهِي زضسي  )2هحيف زسضيس ٍ يازگيطي  )3هٌاتى اًساًي  )4هٌاتى يازگيطي
 )5ساظهاىزّي زٍضُ  )6فًالير زسضيس ٍ يازگيطي  )7اهَض زاًطدَئي  )8هسيطير،تطًاهِ-
ضيعي ،اضظياتي ٍ ًهاضذ  )9فًالير زاًطدَياى  )10تطٍىزازّا  ،خياهسّا ٍ وٌسطل ويفير
تطاي اقويٌاى اظ زحمك ويفير زض ًهام آهَظش يالي ،اضظياتي اهطي ؾطٍضي اسر .زض
حميمر ،اضظياتي آهَظش يالي ،زؿويي وٌٌسُي آى اسر وِ ًهام زض ضاسساي هأهَضير،
اّساف ،سياسرّا ٍ تطًاهِّاي ذَيص يول هيوٌس .اضظياتي آهَظش يالي زض ًْاير هيزَاًس
تِ لؿاٍذ اضظضي زض هَضز فايسُي اخسوايي ٍ هكلَتير زضٍىزازّا ،فطايٌسّا ٍ هحػَل
(ّوچٌيي تطٍىزازّا ٍ خياهسّاي) ًهام آهَظش يالي تدطزاظز.
اضظياتي زض ٍاحس زاًطگاّي هثٌاي زًوك ٍ زفحع يلوي تطاي زًييي اّساف ،ضاّثطزّا ٍ
تطًاهِّاي يوليازي اسر .تْطُگيطي اظ اقالياذ تِزسر آهسُ اظ فًالير اضظياتيً ،گطضي
يويك ًسثر تِ هسيطير ٍ ساظهاًسّي گطٍُّا ٍ ٍاحسّاي آهَظضي ،گعيٌص زاًطدَياى،
زأهيي ًيطٍي اًساًي هَضز ًياظ (ايؿاي ّيأذ يلوي ٍ هدوَيِي افطاز ضاغل زضذسهاذ
آهَظضي ٍ خطسيثاًي) ،زدْيعاذ ٍ اهىاًاذ ،هٌاتى اقالوضساًي ٍ وسابذاًِ ،سيسسن هسيطير،
فطايٌس زسضيس ٍ يازگيطي ٍ سطًَضر ضغلي زاًصآهَذسگاى تِزسر هيزّس .اضظياتي ايي
اهىاى ضا تطاي هطاوع آهَظش يالي ٍ هؤسسِي آهَظضي فطاّن هيآٍضز زا ؾوي تاظًگطي
زضيولىطز ذَيص ،چطناًساظّا ٍ چالصّاي فطا ضٍي ذَيص ضا زضياتٌس ٍ تا اًدام اغالحاذ
الظم ،فًاليرّاي ذَز ضا تا واضايي ٍ اثطترطي تيصزط اًدام زٌّس.

تط ايي اساس ،اضظياتي يثاضزسر اظ سٌدص ٍ اًساظُگيطي هيعاى هَفمير ٍيسم هَفمير
قطحّا ٍ تطًاهِّاي يه هطوع آهَظش يالي تِ هٌهَض اضائِي ضاُحلّاي هٌكمي تطاي تْثَز
آى .زض ٍاحسّاي زاًطگاّي اظ اضظياتي آهَظضي هيزَاى تطاي اضزماي فًاليرّاي هسيطير،
زاًطدَياى ،ايؿاي ّيأذ يلوي ،تطًاهِّاي زضسي ٍ سايط فطايٌسّاي ًهام آهَظضي اسسفازُ
وطز .يالٍُ تط آى تِووه اضظياتي هيزَاى تط چگًَگي فطايٌسّاي ًهام ًهاضذ وطزُ ٍ سطاًدام
فًاليرّاي آى ضا زض خْر هكلَب سَق زاز.
تٌاتطايي ٍنيفِي اضظياتي ايي اسر؛  .1اقالياذ ضا گطزآٍضي وٌس .2 ،زازُّاي خوىآٍضي
ضسُ ضا قثمِتٌسي ٍ زدعيِ ٍ زحليل وٌس .3 ،لثل اظ اخطاي تطًاهِّا زض هَضز آىّا لؿاٍذ
وٌس ٍ .4 .زض ًْاير ًاضساييّاي يوليازي ٍ اخطايي زض هطاحل هرسلف تطًاهِ ضا ضٌاسائي ٍ
تطًاهِّاي تْثَز ويفير ٍاحس زاًطگاّي ضا زسٍيي ًوايس.
تا زَخِ تِ ًمص اضظياتي ويفير زض افعايص احسوال زسرياتي تطًاهِ تِ اّساف ذَيص،
اوثط ًهام ّاي آهَظش يالي خْاى تا زَسل تِ الگَّاي اضظياتي ،زالش هسسوطي ضا زض ظهيٌِي
زًييي ٍ زؿويي ويفير زض تطًاهِّا ٍ زٍضُّاي آهَظضي ذَيص زاضسِاًس .الگَي اضظياتي
آهَظش يالي تيضواضًس وِ اظ آى هياى هيزَاى تِ الگَّاي شيل اضاضُ وطز:
 )1الگَي اضظياتي زحمك يافسي ّسفّا
 )2الگَي ضثِ آظهايص
 )3الگَي سيح
 )4الگَي اسسيه
 )5الگَي خاسرگَياًِ
 )6الگَي اضظياتي اذسالف
 )7الگَي اضظياتي اخطاي يول
 )8الگَي اضظياتي واضآگاّاًِ

 )9الگَي اضظياتي ّسف آظاز
 )10الگَي اضظياتي تِهثاتِ ضٍضٌگطي
 )11الگَي اضظياتي هثسٌي تط ذثطگي
 )12الگَي اضظياتي تط هسافًِ
 )13الگَي اضظياتي هطاضوسي
 )14الگَي اضظياتي ايسثاض ترطي
زض هياى الگَّاي اتساو ضسُ خْر اضظياتي ًهامّاي آهَظش يالي ،الگَي ايسثاضترطي
واضتطز ٍسيىزطي زض ًهام آهَظش يالي زاضسِ اسر .ايسثاضترطي ،فطايٌسي اسر وِ قي آى
سيسسن هَضز ًهط اتسسا اظ قطيك اضظياتي زضًٍي زضتاضُي ٍؾًير هَخَز ذَز زض همايسِ تا
ّسفّاي تياى ضسُ لؿاٍذ هيوٌس .ايي لؿاٍذ تٍِسيلِي ايؿاي سيسسن تِيول هيآيس.
ّسف ايي اضظياتي آى اسر وِ ايؿا ضا ًسثر تِ تْثَز ٍؾًير تطًاهِ زطغية وٌس .خس اظ
زسٍيي گعاضش اضظياتي زضًٍي تايس تٍِسيلِي ّياذ ّنگٌاى تِ اضظياتي تطًٍي ٍ ضزثِتٌسي
خطزاذر .زٍ ّسف اساسي ٍ آغاظيي ايسثاضترطي يثاضزٌس اظ :اقويٌاى ويفي ٍ زاضا تَزى
حسالل اسساًساضزّا.
تٌاتطايي هفطٍؾِي اغلي زض واضتطز الگَي ايسثاضترطي آى اسر وِ ًهام زاًطگاّي
زاٍقلثاًِ هطساق اضظياتي ويفير فًاليرّايص اسر .ايي ًهام اتسسا تِ اضظياتي زضًٍي ذَز
هيخطزاظز خس اظ آى گعاضش اضظياتي زضًٍي ضا خْر هالحهِي ًْاز اضظياتي وٌٌسُ (ّيلر
ّنگٌاى) اضسال زاضسِ ٍ زضذَاسر هيوٌس وِ ؾوي تاظزيس اظ ًهام زاًطگاّي تِ اضظياتي
تطًٍي آى تدطزاظز .تِ قَض ولي ،اظ زيسگاُ هسرػػاى اّساف ظيط ضا تطاي ايسثاضترطي ًهام
آهَظش يالي هي زَاى هكطح وطز )1 :زأييس ايي وِ يه هؤسسِ تِ سكح اسساًساضزّاي ضسوي
ٍ هسٍى ضسيسُ اسر )2 .ووه تِ زاًطدَياى تالمَُ زض اهط ضٌاسايي هؤسساذ هًسثط ٍ لاتل

لثَل  )3ووه تِ هؤسساذ زض زًييي هيعاى ٍاحسّاي اًسمالي لاتل خصيطش  )4ووه تِ
ضٌاسايي هؤسساذ ٍ تطًاهِّا تِهٌهَض سطهايِگصاضي ترص ذػَغي  )5زًييي اّسافي
خْر ّوِي تطًاهِ ّا ٍ تطاًگيعاًسى اهط افعايص خاهى اسساًساضزّا زض هياى هؤسساذ
آهَظضي  )6هحافهر يه هؤسسِ زض هماتل فطاضّاي ظياىترص زضًٍي ٍ تيطًٍي
 )7هطاضور خاهى ايؿاي ّيأذ يلوي ٍ واضوٌاى زض اهط تطًاهِضيعي ٍ اضظضياتي هؤسسِ
 )8زًييي هًياضّا ٍ هالنّا تطاي غسٍض گَاّيًاهِ ٍ خطٍاًِي زرػػي ٍ اضزماي ويفير
زضًٍي وِ چٌيي آهازگي ّايي ضا فطاّن هيآٍضز.
فطايٌس ايسثاضترطي هطسول تط سِ هطحلِ يا سِ ترص اسر وِ زض آهَظش يالي زٍ لسور
اٍل تيطسط تِ اخطا زض آهسُ اسر:
الف) اضظياتي زضًٍي
ب) اضظياتي تيطًٍي
ج) همايسِ ٍ ضزثِ تٌسي
اضظياتي زضًٍي هطحلِي آغاظيي واضتطز ايسثاض ترطي زلمي هيضَز .هؤسساذ آهَظش يالي،
خژٍّطي ٍ فٌاٍضي تِهٌهَض زيسى ذَز زض آييٌِ ،السام تِ اضظياتي زضًٍي هيوٌٌس زا ًماـ
لَذ ٍ ؾًف ذَز ضا زضياتٌس ٍ تِ اغالح ًماـ ؾًف تدطزاظًس .تٌاتطايي ،اضظياتي زضًٍي يىي
اظ الگَّاي ضايح تطاي تطضسي ٍ ضٌاسايي ًياظّا ٍ ووثَزّاي آهَظضي زض يه گطٍُ آهَظضي،
زاًطىسُ ٍ يا هطوع آهَظش يالي اسر .زض اضظياتي زضًٍي ،ايؿا يه ٍاحس زاًطگاّي ،ذَز
تِ غَضذتٌسي خطسصّاي اضظياتي هيخطزاظًس .ضٍشّاي گطزآٍضي زازُّاي هَضز ًياظ ضا
زًييي وطزُ ٍ خس اظ زحليل آىّا تِقَض هطرع تِ لؿاٍذ زضتاضُي ذَز هيخطزاظًسٍ .
سطاًدام تا اسسفازُ اظ ًسايح تِ تْثَز اهَض هثازضذ هيوٌٌس.

اضظياتي زضًٍي حىن ذَز سٌدي اسر .آگاّي ٍ اضًاض تِ ٍؾـًير ذـَز ٍ ويفيـر آهـَظش ٍ
خژٍّص هطوع آهـَظش يـالي تـِهثاتـِي خـاى فعًٍـي ٍ ًيطٍترطـي تـِ گسـسطُي فًاليـرّـاي
زاًطگاّي اسر .گسسطش ٍ زَسًِي ساظهاًي ٍ تْثـَز ٍ اغـالح ويفيـر آهـَظش ٍ خـژٍّص
ًياظهٌس هحاسثِ هـساٍم ذَيطـسي اسـر .گـصض اظ ًهـام اضظيـاتي ًهـاضذگًَـِ ٍ زْسيـس آهيـع ٍ
زسسياتي تِ آضهاى هطاضور زواهي ايؿا ٍ ًيطٍّاي تالمَُي ٍاحـس زاًطـگاّي تـطاي تـِسـاظي
ذَز اظ اّساف ًرسسيي اضظياتي زضًٍي زض زاًطگاُّاسر .تا هسز اضظياتي زضًٍي ًماـ لـَذ ٍ
ؾًف سيسسن آهَظضي اظ سَي ايؿاي ّيأذ يلوي ٍ واضوٌـاى زاًطـگاُ زًيـيي هـيگـطزز .زض
اضظياتي زضًٍيّ ،نضاّي ٍ ّنزاسساًي ايؿاي ّيأذ يلوي زض تالٌسگي ٍ آاليـص فًاليـرّـاي
ذَز ٍ هطوع آهَظش يالي ،ووال ٍ زَسًِي ويفي ٍ ووي زاًطگاّي ضا ًَيس هيزٌّس.
تٌاتطايي اضظياتي زضًٍي تِزاليل هرسلف زض ًهام آهَظضي اظ اّوير ٍيژُاي تطذَضزاض اسر:
 )1آضىاض وطزى خٌثِّاي هرسلف (زضٍىزاز ،فطايٌس ٍ تطٍىزاز) ويفير ًهام زاًطگاّي
 )2ووه تِ ذَززٌهيوي اهَض ًهام زاًطگاّي
 )3تْثَز ترطيسى ويفيّر ًهام زاًطگاّي
 )4هطاضور زازى ايؿاي ّياذ يلوي زض ضفافساظي اهَض زاًطگاّي ٍ لسضذسداضي تِ آًاى
 )5خاسرگَ وطزى زاًطگاُ ًسثر تِ ًياظّاي خاهًِ
ً )6واياى ساذسي هيعاى زسرياتي تِ اّساف ًهام
 )7يطؾــِي اقاليــاذ خْــر آگــاّي زاًطــدَياى ،واضفطهايــاى ٍ ســايط افــطاز شيضتــف ٍ شيًفــى
زضتاضُي ًهام زاًطگاّي.
زض اضظياتي زضًٍي ،افطاز شيًفى تطًاهِ ،ذَز تِ اضظياتي ذَيص هثازضذ هيًوايٌس ٍ ،چٌاى-
چِ زض فطايٌس اضظياتي اظ هسرػع تِيٌَاى هطاٍض اسسفازُ وٌٌس ،اها وٌسطل فطايٌس اضظياتي
ضا زض زٌهين سؤاالذ ،اًسراب ضٍشّا ،قطاحي زحميك ،خوىآٍضي ٍ زحليل زازُّا ،زًييي

هًياضّاي هَفمير تطًاهِ ٍ اسسفازُ اظ اقالياذ اضظياتي تطاي تطًاهِضيعي آزي ذَز زض زسر
ذَاٌّس زاضر .تطذي اظ ضيَُّاي ذَز اضظياتي يثاضزٌس اظ:
الف) ذَز اضظياتي خاهى ،ايي ضىل هكالًِ ،خع يامزطيي ًَو تطضسي ساظهاًي اسر وِ زض آى
زواهي خٌثِ ّاي تطًاهِ ،ساذساضّاي ًهاضذ ٍ حواير ،هٌاتى ٍ ذسهاذ ٍ خياهسّاي آهَظضي تا
زَخِ تِ اّساف زًطيف ضسُ ،هَضز اضظياتي لطاض هيگيطز.
ب) ًَو زٍم ذَز اضظياتي تِضيَُاي اسر وِ هؤسسِي آهَظضـي زٌْـا آى خٌثـِ ضا هـَضز اضظيـاتي
لطاض هيزّس وِ زاضاي اّوير ًرسـر اسـر .تـطاي ًوًَـِ زض ايـي ًـَو اضظيـاتي تـِ فًاليـرّـاي
ايؿاي ّياذ يلوي ،ضٍشّاي زسضيس ٍ يا خياهسّاي ول يولىطز ٍ ساظهاى زَخِ هيضَز.
ج) ضٍش سَم تطاي ذَز اضظياتي ،اضظياتي همَالذ اًسراتي اسر وِ تط ظهيٌٍِ ،احسّا يا
خٌثِّاي هطرػي اظ هؤسسِ هسوطوع اسر.
اهطٍظُ تْطُگيطي اظ اضظياتي زضًٍي تِسثة افعايص يٌاير تِ زحميك ٍ تطًاهِضيعي
ساظهاًي ،گسسطش يافسِ اسرّ .ط زاًطگاُ هسطىل اظ يه وويسِي ضّثطي زض ذَزاضظياتي
اسر .ايي وويسِي ضّثطي وِ هطوع ثمل فًاليرّاي اضظياتي اسر ،تِ قطاحي ٍ ساظهاًسّي
هكالًِ خطزاذسِ ٍ ايؿا ٍ گطٍُّاي واضي ضا گعيٌص هيوٌس .وويسِي اضظياتي هًوَالً يٌػط
وليسي زض اهط زفسيط ٍ زدعيِ ٍ زحليل ًسايح هكالًاذ ٍ تطضسيّاي اضظياتي اسر ٍ زض ًْاير
خيطٌْازاذ ٍ زَغيِّايي تطاي زغييط ٍ تْثَز ساظهاًي اضائِ هيزّس وِ زض خياهس ٍ ّسف
اغلي فطايٌس ذَز اضظياتي هَثط اسر .ايؿاي وويسِي ضّثطي ،تِقَض هسَسف تيي  10زا 20
يؿَ اسر ٍ ضاهل  30زضغس هسيطاى 55 ،زضغس ايؿاي ّياذ يلوي ٍ  15زضغس
زاًطدَياى هيتاضس .حسٍز  55زضغس اظ هؤسساذ آهَظضي اظ هسيطاى هؤسسِ تِيٌَاى
ضئيس وويسِي ضّثطي ٍ ّواٌّگ وٌٌسُ اسسفازُ هيوٌٌس .تٌاتطايي خيصًياظ اخطاي اضظياتي
زضًٍي آى اسر وِ يه ًهام زاًطگاّي هايل تِ چٌيي اهطي تاضس ٍ ايؿاي ّياذ يلوي ايي
ًهام تطاي اخطاي اضظياتي زضًٍي اظ ضغثر الظم تطذَضزاض تاضٌس.

ًوَزاض  :5گاهْاي اضظياتي زضًٍي

ًسيدــِي اضظيــاتي زضًٍــي تــِغــَضذ يــه گــعاضش هــسٍى اضائــِ هــيضــَزّ .ــسف اغــلي
ايــي گــعاضش ،ثثــر واهــل زدطتيــاذ اضظيــاتي اســر وــِ اخــعاي آى ضا ظهيٌــِ ٍ هــسي ســؤاالذ
هكطٍحــِ ،قــطح اضظيــاتي ،هًياضّــاي اضظيــاتي ،ضٌاســائي ٍؾــًير هَخــَز ٍ زطــريع ًمــاـ
لــَذ ٍ ؾــًف زطــىيل هــيزّــس .گــعاضش اضظيــاتي هــيزَاًــس هحطهاًــِ زلمــي ضــَز يــا
ايــيوــِ تــطاي اســسفازُ زيگــطاى زض زســسطس لــطاض گيــطز .تــِقــَض ولــي اضظيــاتي زضًٍــي
ضاهل چْاض گام يوسُ اسر (ًوَزاض .)5
خـــس اظ اًدـــام اضظيـــاتي زضًٍـــي هؤسســـِي آهـــَظش يـــالي ٍ زـــالش هـــساٍم زض تْثـــَز
ويفيــر ذــَيص تــط هثٌــاي گــعاضشّــاي اضظيــاتي ،هؤسســاذ هــيزَاًٌــس تــطاي اضظيــاتي
تيطًٍي ٍ ايسثاضترطي ايالم آهازگي وٌٌس.
ًوَزاض  :6سكَح زؿويي ويفير زض آهَظش يالي وطَض

اضظياتي تيطًٍي ،زض هسيطير آهَظش يالي اًىاضًاخصيط اسر .تِقَض ولي زاًطگاُّا زض خي آى
ّسسٌس وِ تا تِواضگيطي ضاّىاضّاي گًَاگَى ٍ تِقَض هسسوط تِ تْثَز ويفير تطًاهِّا ٍ
ًهام آهَظضي ،خژٍّطي ٍ يطؾِي ذسهاذ زرػػي ذَز تدطزاظًس .زدطتياذ تييالوللي ٍ هلي
حاوي اظ آى اسر وِ فطايٌس اضظياتي تيطًٍي هيزَاًس ،تٍِيژُ زض سكح گطٍُ آهَظضي،
تِيٌَاى يىي اظ ساظٍواضّاي هؤثط زض زؿويي ويفير زاًطگاّي ًمص تسعايي ايفا ًوايس.
اضظياتي تيطًٍي تِيٌَاى يه اغكالح يوَهي تطاي وليِي اضىال تاظتيٌي ،تطضسي ٍ ايسثاض
سٌدي ويفير تِواض هيضٍز .تِقَض ذاظ ًيع فطايٌسي اسر وِ تٍِسيلِ هسرػػاى تيطًٍي،
زض ذػَظ يه تطًاهِ يا هؤسسِ ٍ تطاي اضظضياتي ٍ زؿويي ويفير آى اًدام هيگيطز .ضىي
ًيسر وِ اضظياتي تيطًٍي تايس تط اضظياتي زضًٍي اسسَاض تاضس ،تِ قَضي وِ لثل اظ اًدام آى،
گعاضش اضظياتي زضًٍي زض زسسطس تاضس (ّاضٍي.)2004 ،1
اّوير اضظياتي تيطًٍي چٌاى اسر وِ زض اغلة وطَضّاي هَفك زض اضظياتي ٍ تْثَز ويفير
آهَظش يالي ،اًدام اضظياتي تيطًٍي ضا تط يْسُي ساظهاىّايي زحر يٌَاى ًْاز (ضَضا،
هؤسسِ ،ساظهاى ٍ )...زؿويي ويفير ٍ ايسثاض سٌدي زض آهَظش يالي لطاض زازُاًس.
زض اًدام اضظياتي تيطًٍي ،هًوَالً سِ فًالير هسوايع تِيول هيآيس -1 :زحليل گعاضش
اضظياتي زضًٍي؛  -2تاظيس ّيلر ّنگٌاى اظ هحل( 2گطٍُ آهَظضي)؛  -3زْيِي گعاضش
اضظياتي تيطًٍي .تِيثاضذ زيگط اضظياتي تيطًٍي هطحلِي زٍم فطايٌس ايسثاضسٌدي اسر وِ
قي آى «افطازي اظ ذاضج ًهام آهَظضي» تا زَخِ تِ زرػع ٍ غالحيسي وِ زاضًسً ،سايح
اضظياتي زضًٍي ضا تاظًگطي ٍ ايسثاض آى ضا هَضز زَخِ لطاض هيزٌّس .سدس گعاضضي اظ
اضظياتي ذَز زْيِ هيوٌٌس ٍ زضًْاير خيطٌْازّا تطاي تْثَز تِ گطٍُ آهَظضي اضائِ هيزٌّس
(تاظضگاى .)44-54 :1389 ،اظ ايي ضٍ،اضظياتي تيطًٍي فطغسي هٌاسة تطاي گطٍُّاي
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آهَظضي فطاّن هيوٌس زا تا زيس ًمازاًِ زيگطاى ًسثر تِ آهازگي گطٍُ تطاي تْثَز ويفير
سَز تطزُ ٍ اظ قطيك زثازل ًهط ساظًسُ تا افطاز زاًطگاّي تطخسسِي ذاضج اظ گطٍُ ،چگًَگي
ًيل تِ ايي اهط ضا فطاّن وٌس.
اضظياتي تيطًٍي يه گطٍُ آهَظضي زاللر تط فطايٌس لؿاٍزي زاضز وِ زَسف يه ًْاز
زرػػي اًدام هيگيطز .ايي فطايٌس ضاهل خوىآٍضي زازُّا ،اقالياذ ٍ هساضن الظم زضتاضُي
ويفير آى گطٍُ اسر ٍ تِهٌهَض لؿاٍذ زضتاضُي زكاتك ٍؾًير هَخَز ٍ هكلَب ،اًدام
هيضَز (تاظضگاى ٍ ّوىاضاى.)19:1389 ،
اّوير اضظياتي تيطًٍي چٌاى اسر وِ زض اغلة وطَضّاي هَفك زض اضظياتي ٍ تْثَز ويفير
آهَظش يالي ،اًدام اضظياتي تيطًٍي تط يْسُي ساظهاًي زحر يٌَاى زؿويي ويفير ٍ
ايسثاضسٌدي زض آهَظش يالي لطاض زاضز (تاظضگاى.)20 :1389،
زض اضظياتي تيطًٍي الظم اسر همسهاذ ظيط ضا آهازُ ًوَز:
-1

لثالً اضظياتي زضًٍي گطٍُ آهَظضي اًدام ضسُ تاضس ٍ گعاضش آى تط اساس چاضچَتي

ًهامهٌس ٍ هثسٌي تطگطزآٍضي زازُّا ٍ اقالياذ غحيح زسٍيي ضسُ تاضس.
 -2گعاضش اضظياتي زضًٍي تٍِسيلِي يهًْاز اضظياتي تيطًٍي زض اذسياض ّيلر ّنگٌاى
لطاض زازُضسُ تاضس.
 -3هسرػػاى اضظياتي تيطًٍي ،گطٍُ آهَظضي ضا تاظزيس وٌٌس ٍ گعاضش اضظياتي زضًٍي ضا
تطضسي ٍ ًمس ًوايٌس.
ّ -4يلر ّنگٌاى غطفاً تِ هٌهَض ضٍضي ضسى خٌثِّاي هثْن گعاضش اضظياتي زضًٍي ،خي
تطزى لَذّا ٍ فطغرّاي گطٍُ آهَظضي ،ضٌاسايي ًماـ ؾًف ٍ چگًَگي اسسفازُ اظ لَذّا
ٍ فطغرّا تطاي اظ هياى تطزى ؾًفّا ،خيطٌْازّاي يولي يطؾِ وٌس .تٌاتطايي زض فطايٌس
اضظياتي تيطًٍيّ ،سف ّيلر ّنگٌاى آى اسر وِ ؾوي تاظزيس اظ گطٍُ آهَظضي ٍ هػاحثِ تا
افطاز شيضتفً ،سثر تِ ويفير گطٍُ لؿاٍذ وٌٌس.

 -5اضظياتي تيطًٍي زَسف ّيلر ّنگٌاى تِزًثال همايسِي گطٍُّاي آهَظضي تا يىسيگط
ًيسر .تلىِ زأويس اغلي آى تط لؿاٍذ زضتاضُي زكاتك زضتاضُي ّسفّا ٍ يولىطزّاي
گطٍُّاي آهَظضي اسر .تِيثاضذ زيگط زض اضظياتي تيطًٍي سؤال اغلي ايي اسر وِ زا چِ
اًساظُ گطٍُ آهَظضيّ ،سفّاي ذَز ضا زػطيح وطزُ ٍ زض يول زا چِ هيعاى تِ ايي ّسفّا
زسريافسِ اسر.
 -6گطٍُ آهَظضي زوايل ذَز تطاي اضظياتي تيطًٍي ضا زاٍقلثاًِ ايالم زاضسِ ٍ ًسايح آى تطاي
شيًفًاى لاتلزسسطس تاضس (تاظضگاى.)21-22 :1389،
هطاحل اضظياتي تيطًٍي
 -1زطىيل وويسِي اضظياتي تيطًٍي
 -2زسٍيي سياسرّا ٍ زسسَضالًولّاي تطاي اخطاي اضظياتي تيطًٍي
 -3زطىيل ّيلر ّنگٌاى تطاي تاظزيس ٍ آضٌا ساذسي آىّا تا فطآيٌس تاظزيس اظ گطٍُ
 -4هكالًِ ٍ تطضسي گعاضش اضظياتي زضًٍي
 -5زًييي ٍ زػَية اسساًساضزّاي هٌاسة تا اّساف گطٍُ
 -6تاظزيس ّيلريلوي اظ فؿاّا ،اهىاًاذ ٍ زدْيعاذ گطٍُ
 -7زطىيل خلسِ هطسطن تا وويسِي اضظياتي زضًٍي ،وويسِي زاًطدَياى ،وويسِي
زاًصآهَذسگاى ،واضفطهاياى ٍ هسيط گطٍُ هطتَقِ
 -8زسٍيي گعاضش اضظياتي تيطًٍي (هػلح.)1394،

هٌافى اضظياتي تيطًٍي
 -1خلة ايسواز خاهًِ زض هَضز هساضن زاًصآهَذسگاى تطًاهِي آهَظضي
 -2حواير اظ زاًطدَياى زض هماتل تطًاهِّاي تيويفير ،تا ًهاضذ تط ذَزاضظياتيّا ٍ
هويعيّاي تيطًٍي
 -3تطذَضزاضي اظ هعير آهَظضي وِ هَخة وسة ايسثاض زض تاظاض واض تطاي هؤسسِي ايسثاض
سٌدي هيضَز
 -4انْاض ًهط تيطًٍي زض ذػَظ سيسسن زؿويي ويفير وِ ّواى تاظذَضز هثثسي اسر وِ
هؤسسِي ايسثاضسٌدي اظ خاهًِ زضيافر هيوٌس (سياضي ٍ ّوىاضاى.)37 :1385،
ً .8.3گاُ ضاّثطزي زض اهط ًهاضذ ٍ اضظياتي آهَظش يالي
اغالح يا زغييط ٍ ًـَآٍضي زض ًهـام آهـَظش يـالي وطـَضً ،ياظهٌـس زحليـل ضاّثـطزي ٍ تطضسـي
زليك ٍ يويك سياسرّا ٍ تطًاهِّاي والى ٍظاضذذاًِ ٍ ضٌاسايي چالصّا ٍ فطغرّاي آى-
ّا زض سكَح هرسلف آهَظش يالي اسر .اضظياتي ضاّثطزي زض ًهام آهـَظش يـالي تـِ هـسيطاى
زض سكح ٍظاضذذاًِ ووه هيوٌس زا تِ تطضسي ٍ هكالًِي سياسرگصاضيّا ٍ زػـويواذ وـالى
ذَز تيٌسيطٌس ٍ زاثيط الساهاذ ذَز ضا زض سكَح هرسلف آهَظضي ،خژٍّطي ٍ فٌاٍضي ًهـاضُ-
گط تاضٌس .زض ٍالى اضظياتي ضاّثطزي ضىلگيطي فطايٌسي هـساٍم ٍ خَيـا اسـر وـِ تطًاهـِضيـعاى ٍ
سياسرگصاضاى آهَظش يالي تا هكالًِ ،تطضسـي ٍ اضظيـاتي سياسـرّـا ،ذـف هطـيّـا ٍ ضاّثطزّـاي
آهَظش يالي لازض هيضًَس زا تِ تاظًگطي ،اغالح ٍ يا آًىِ ذلك ٍ زسٍيي تطًاهـِّـاي خسيـس هثـازضذ
ًوايٌس .خطسصّاي تٌيازيي زض اضظياتي ضاّثطزي زض سكح ٍظاضذذاًِ تِ قَض ولي ًانط تِ هَاضز ظيـط
ذَاّس تَز:

• آيا آهَظش يالي زَاًسسِ اسر تا ترص غًٌر ٍ ذسهاذ ،اضزثاـ ٍالًي تطلطاض ًوايس؟
• آيا آهَظش يالي هٌدط تِ زَسًِي يلوي وطَض گطزيسُ اسر؟
• آيا آهَظش يالي هٌدط تِ گسسطش فٌاٍضي زض وطَض ضسُ اسر؟
• آيا آهَظش يالي فطغرّاي تطاتط آهَظش تا ويفير تطاي ّوِي ضْطًٍساى فطاّن آٍضزُ اسر؟
• آيا آهَظش يالي وطَض اظ فطاض هغعّا خلَگيطي وطزُ اسر؟
• آيا آهَظش يالي تِ زَسًِي فطٌّگي خاهًِ هٌدط ضسُ اسر؟
• آيا آهَظش يالي زَاًسسِ اسر ًرثگاى ٍ هسرػػاى ٍ ًيطٍّاي ايطاًي ذاضج اظ وطَض ضا خصب وٌس؟
• آيا آهَظش يالي تِ زَسًِي ايؿاي ّيأذ يلوي زض زاًطگاُّا زَخِ زاضسِ اسر؟
• آيا آهَظش يالي زَاًسسِ اسر هٌدط تِ ضىلگيطي َّيرّاي خَيا ٍ تطًاهِساظ زض ايؿاي ّياذ
يلوي زض زاًطگاُّا گطزز؟
• آيا آهَظش يالي هٌدط تِ گسسطش واضآفطيٌي ٍ اضسغال ظايي زض خاهًِ گطزيسُ اسر؟
• آيا آهَظش يالي هٌدط تِ زَسًِي اذالق يلوي ٍ حطفِاي زض خاهًِي زاًطگاّي ضسُ اسر؟
• آيا آهَظش يالي زض زَسًِي ضضسِّاي هياى ضضسِاي هَفك تَزُ اسر؟
• آيا آهَظش يالي زض زَسًِي ويفير ،خاسدگَيي ٍ ضفافير فًاليرّاي آهَظش يالي هَفك تَزُ
اسر؟
• آيا ضاّثطزّاي قطاحي ٍ زسٍيي ضسُ زض سكح ٍظاضذذاًِ (زض حَظُّاي آهَظضي ،خژٍّطي،
فطٌّگي ٍ ،)...اظ يه فطايٌس ذاللاًِ ٍ اوسطافي تْطُ تطزُ اسر؟
• آيا ضاّثطزّاي قطاحي ٍ زسٍيي ضسُ زض سكح ٍظاضذذاًِ (زض حَظُّاي آهَظضي ،خژٍّطي،
فطٌّگي ٍ ،)...تط هثٌاي فطايٌس زليك الگَياتي (تْيٌِ ياتي) اًدام گطفسِ اسر؟

• آيا ضاّثطزّاي قطاحي ٍ زسٍيي ضسُ زض سكح ٍظاضذذاًِ (زض حَظُّاي آهَظضي ،خژٍّطي،
فطٌّگي ٍ ،)...زض يه خَ هطاضوسي ٍ تا تْطُگيطي اظ هسرػػاى (هثسٌي تط حطفِايگطايي) غَضذ
گطفسِ اسر؟
• آيا ضاّثطزّاي قطاحي ٍ زسٍيي ضسُ زض سكح ٍظاضذذاًِ (زض حَظُّاي آهَظضي ،خژٍّطي،
فطٌّگي ٍ ،)...تط هثٌاي زاًص ٍ ذطزٍضظي تَزُ اسر؟
• آيا ضاّثطزّاي قطاحي ٍ زسٍيي ضسُ زض سكح ٍظاضذذاًِ (زض حَظُّاي آهَظضي ،خژٍّطي،
فطٌّگي ٍ ،)...تط هثٌاي يه خطياى تالٌسُ ،خَيا ٍ هسسوط تٌا ضسُ اسر؟
تي زطزيس اضظياتي ضاّثطزي زض سكح ٍظاذذاًِ هثسٌي تط هكالًِ ٍ زحميك اسر ٍ ّط هطحلِ
اظ آى ،تط اقالياذ ٍالًي ،ييٌي ٍ لاتل اًساظُگيطي هثسٌي اسر .اضظياتي ضاّثطزي زض سكح
ٍظاضذذاًِ زضتطگيطًسُي گامّاي اغلي ظيط اسر:
 .1زًييي هًاًٍر ،هسيطير ،هطوع يا ٍاحس هَضز اضظياتي
 .2زطىيل زين اضظياتي ضاّثطزي تا تْطُگيطي اظ هسرػػاى حَظُي هَضز تطضسي
 .3ضٌاسايي سياسرّا ٍ زػويواذ ضاّثطزي حَظُي هَضز هكالًِ
 .4اضظياتي ضاّثطزّا ٍ سياسرّاي حَظُي هَضز هكالًِ
 .5ضٌاسايي هسائل ٍ هطىالذ ضاّثطزي ًهام آهَظش يالي تا زَخِ تِ اضظياتيّاي غَضذ
گطفسِ زض حَظُي هَضز هكالًِ
 .6تاظًگطي زض سياسرّاي فًلي ٍ اضائِي ضاّىاضّا ٍ تطًاهِّاي اغالحي

 .8.4تْطُگيطي اظ لاتليرّاي ساظهاىّا ،اًدويّا ٍ هؤسساذ خژٍّطي
اسسمطاض ًهام يهخاضچِي ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفير تسٍى تْطُگيطي اظ زَاى ٍ نطفير-
ّاي هَخَز زض ساظهاىّا ٍ هؤسساذ ٍاتسسِ ،واضي تيحاغل اسر .زض ايي ضاتكِ هيزَاى تِ
زاًص ٍ زداضب اضظًسُ زض اهَض هطتَـ تِ ًهام فَقالصوط زض ساظهاىّايي ّنچَى؛ ساظهاى
سٌدص آهَظش وطَض زض ظهيٌِي ايسثاضترطي ترص آهَظش ،هَسسِي خژٍّص ٍ تطًاهِ-
ضيعي آهَظش يالي زض ترص خوىآٍضي ّطسالِي آهاض يسف ،خژٍّصگاُ هساضن يلوي وطَض
زض ايداز ظيطساذرّاي الىسطًٍيه ،ساظهاى خژٍّصّاي يلوي ٍ غًٌسي زض زسٍيي
اسساًساضزّاي ويفير فٌاٍضي ،هطوع زحميماذ سياسر يلوي وطَض زض ترص سياسرگصاضي،
خژٍّصگاُ يلَم اًساًي ٍ هكالًاذ فطٌّگي زض ترص زسٍيي اسساًساضزّاي ويفير اهَض
فطٌّگي ،هطوع ّوىاضيّاي يلوي ٍ تييالوللي زض ظهيٌِي زسٍيي اسساًساضزّاي ويفير اهَض
تييالولل ،وليِي هًاًٍرّاي سسازي ٍظاضذ ٍ سايط هؤسساذ خژٍّطي ٍ هكالًازي زض حَظُ-
ّاي شي ضتف اضاضُ ًوَز .اظ ايي ضٍ ،زض ًهام خسيس زالش ذَاّس ضس زا تطاي اسسمطاض يه ًهام
خاهى ٍ تِ هٌهَض خطّيع اظ ازالف هٌاتى ٍ ظهاىٍ ،اگصاضي تطذي ٍنايف تِ هؤسساذ هَضز ًهط
تطاساس هكالًاذ خاهىزط ٍ زػَية ضَضاي ًهاضذ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفّر آهَظش يالي
غَضذ خصيطز.

ومًدار شمارٌ  :7وماي كلي از يضعيت آمًزش عالي ايران

ومًدار شمارٌ  :8رَيافتي بٍ مدل مفًُمي وظام وظارت ،ارزيابي ي تضميه كيفيت علًم ،تحقيقات ي فىايري

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

 .8.5زَخِ تِ اضظياتي تِيٌَاى يه حلمِي تطًاهِ ضيعي تْثَز ويفير
تا ٍخَز اييوِ ًهاضذ ٍ اضظياتي زض ٍظاضذذاًِي يلـَم ،زحميمـاذ ٍ فٌـاٍضي اهـطي خصيطفسـِ
ضسُ تَزُ اسر ،اقالياذ تِزسر آهسُ اظ گعاضشّاي ًهاضذ ٍ اضظياتي زض فطايٌـس سياسـر-
گصاضي زض سكح ٍظاضذذاًِ ٍ تطًاهِضيعي تْثَز ويفير زض سـكح ٍاحـسّاي زاًطـگاّي هـَضز
اسسفازُ لطاض ًوي گيطز .ايـي اهـط تـٍِيـژُ زض سـكح زاًطـگاُّـا تسـياض هطـَْز تـَزُ اسـر.
تسياضي اظ ٍاحسّاي آهَظضي تـا ٍخـَز اًدـام اضظيـاتي زضًٍـي ،اظ اقاليـاذ تـِزسـر آهـسُ اظ
گعاضش اضظياتي تِقَض ًهامهٌس زض تْثَز ٍ اضزماي ويفيـر آهـَظش ذـَيص تْـطُ ًوـيگيطًـس.
تسياضي اظ گطٍُ ّاي آهَظضـي زض سطاسـط وطـَض ،تـا ٍخـَز اضظيـاتي ٍ زطـريع ًياظّـاّ ،ـي
الساهي تطاي زـسٍيي ٍ اخـطا تطًاهـِّـاي تْثـَز ويفيـر ًوـيوٌٌـس .زض تطًاهـِضيـعي زض ٍاحـس
زاًطگاّي ،الظم اسر تط اساس ًسايح اضظيـاتي ،تـِ زـسٍيي تطًاهـِّـاي يوليـازي تـطاي تْثـَز
ويفير خطزاذسِ ضَز ٍ زض ًْاير تطًاهِّاي يوليازي زسٍيي ضسُ تِ اخطا زضآيس.
زض ًهــام ًهــاضذ ،اضظيــاتي ٍ زؿــويي ويفيــر ،زــالش هــيضــَز زــا ًهــاضذ ٍ اضظيــاتي زض ســكَح
ضاّثطزي ٍ اخطايي ،تِيٌَاى يىي اظ حلمِّاي اغلي زسٍيي سياسرّا ٍ تطًاهـِّـاي آهـَظش
ياليً ،مص آفطيٌي ًوايسً .هاضذ ٍ اضظياتي زض سكح ٍظاضذذاًِ ،تِ تطًاهـِضيـعاى ٍ سياسـر-
گصاضاى ووه ذَاّس وطز زا تِ تاظًگطي ،اغـالح ٍ زغييـط سياسـرّـا ٍ ذـف هطـيّـاي ذـَيص
هثازضذ ًوايٌس .تط ّوـيي اسـاس ًهـام خـاهى ًهاضذ،اضظيـاتي ٍ زؿـويي ويفيـر هثٌـاي اغـلي
فًاليرّاي ذَيص ضا زحليل ٍ اضظياتي ضاّثطزي لطاض زازُ اسـر .اضظيـاتي ضاّثـطزي يىـي اظ
گامّاي اغلي تطًاهِضيعي ضاّثطزي زض سكح ٍظاضذ يلَم ،زحميماذ ٍ فٌاٍضي اسر.

تطًاهِضيعي ضاّثطزي زض آهَظش يالي ،يىي اظ اتعاضّاي هسيطيسي زَاىهٌس تـطاي ووـه تـِ
ًهام يلَم ،زحميماذ ٍ فٌاٍضي اسر زا تسَاًس زض ضاسـساي چطـناًـساظّا ٍ اّـساف زضاظهـسذ
فًالير وٌس .تطًاهِضيعي ضاّثطزي تِ ًهام آهَظش يـالي ووـه هـيوٌـس زـا اظ قطيـك هكالًـِ ٍ
زدعيِ ٍ زحليل هسائل ٍ چالصّاي هحيكي تِ زضن ٍ ًگطش خاهًي ًسثر تـِ ضـطايف فًلـي ٍ
آيٌسُ زسر ياتس ٍ يَاهل وليسي هَثط تـط هَفميـر ًهـام ضا ضٌاسـايي وٌـسً .مـص تطًاهـِضيـع
ضاّثــطزي ،تــِ زػــَيط وطــيسى ٍ ذلــك آيٌــسُي ًهــام آهــَظش يــالي زض خْــرّــاي هفيــس اســر .زض
تطًاهِضيعي ضاّثطزي ،تطًاهِضيـعاى آهَظضـي اظ قطيـك زطويـة يـا زلفيـك ،ضـَْز ٍ زفىـط ذـالق ٍ
ًَآٍضاًِ ،زالش هيوٌٌس تِ زدعيِ ٍ زحليل زوام سكَح ًهام آهَظش يـالي خطزاذسـِ ٍ تْسـطيي
ضاّثطزّا ضا تطاي زحَل ٍ زَسًِي آى ،فطاّن آٍضًس.
هْنزطيي ًمص ًهام خاهى ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفير زض تطًاهِضيعي ضاّثـطزي ،ذلـك
يه هحيف هطاضوسي تطاي زحليـل ٍ اضظيـاتي يلـَم ،زحميمـاذ ٍ فٌـاٍضي اسـر .تـيزطزيـس ايـي
اضظياتي ٍ زحليل خاهى ،هسىي تِ هطاضور ّوـِي زسـر اًـسضواضاى آهـَظش يـالي اسـر .آى-
چٌاىوِ ًوَزاضّاي ضواضُي ً 9 ٍ 8 ،7طاى هيزّس ،اضظياتي ٍ زحليل ضاّثطزي ًياظهٌس خلـة
هطاضور زواهي زسسگاُّاي شيضتف (ضَضاي يالي اًمالب فطٌّگـيٍ ،ظاضذ يلـَم  ،زحميمـاذ ٍ
فٌاٍضي ٍ هًاًٍـر يلوـي ٍ فٌـاٍضي ضياسـر خوْـَضي ٍ )...ٍ ،زوـاهي اضوـاى سياسـرگـصاضي ٍ
ضَضاي يسف اسر.
هطاضور قلثي ّوِي سياسرگصضاى ٍ تطًاهِضيعاى والى آهَظش يالي زض ًهام خـاهى ًهـاضذ،
اضظياتي ٍ زؿويي ويفير هيقلثس زا ّوِ ضا تًِحَي تطاي ضسيسى تِ اّساف آهَظش يـالي تـِ
حطور ٍا زاضز ٍ آىّا ضا تط يه ًمكِي هطوعي هسوطوع وٌس .اظ ايي ضٍ ،زض ًهـام خـاهى ًهـاضذ،
اضظياتي ٍ زؿويي ويفير زالش ذَاّس ضس زا تا ضىلگيطي گطٍُّا ٍ ازاق فىـط ،تْـطُگيـطي اظ

ضٍشّاي زلفي ،تح ّاي گطٍّي ٍ گـطٍُّـاي وـاًًَي ،تـِ زحليـل ،اضظيـاتي ٍ تـاظزًطيف ًهـام
يلَم ،زحميماذ ٍ فٌاٍضي هثازضذ ًوايس.
زض سكح ّيأذ ّاي اسساًي ٍ زفازط زاًطگاّي ًيع ،زض ًهام خاهى ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿـويي
ويفير وَضص ذَاّس ضس زا ًهاضذ ٍ اضظياتي ،تا ضٌاسـايي ٍؾـًير هَخـَز ٍ فـطاّن آٍضزى
اًثَّي اظ اقالياذ زض ذػَظ زاًصآهَذسگاى ،زاًطدَياى ،ايؿاي ّيأذيلوي ،فًاليـرّـاي
آهَظضي ٍ خژٍّطي ،هسيطير ،فٌاٍضيّاي اقاليازي ٍ اضزثـاقي ،اهىاًـاذ والثـسي ٍ زدْيـعاذ،
تِ تطًاهِضيعاى ٍاحسّاي زاًطگاّي ووه وٌس زـا تطًاهـِّـاي آهَظضـي ،خژٍّطـي ،فطٌّگـي،
زاًطــدَيي ٍ ازاضي ذــَيص ضا هكــاتك ٍالًيــرّــا ٍ ضــاذعّــاي اضظيــاتي ،قطاحــي ٍ زــسٍيي
ًوايٌس.

هٌاتى
 تاظضگاى ،يثاس ٍ اسحالي ،فاذسِ .)1389( .اضظيـاتي تطًٍـي ويفيـر زض گـطٍُّـاي آهَظضـي (اظاًسيطِ زا يول) .زْطاىً :طط زٍضاى.
 تاظضگاى ،يثاس ٍ ياهطي ،ضؾاً .)1389(.گاّي زيگط تِ ساذساض ساظهاًي هٌاسـة تـطاي اضظيـاتيويفير زض سكَح زاًطگاّي ٍ ًهام آهَظش يالي وطَض .هدوَيِي هماالذ چْاضهيي ّوـايص سـاالًِي
اضظياتي زضًٍي ويفير زض ًهام زاًطگاّي .زْطاى :هطوع اضظياتي ويفير زاًطگاُ زْطاى.58-63.
 تاظضگاى ،يثــاس .)1386( .اضظياتي هسسوط تطاي تْثَز ويفيــر زاًطــگاّيً :گاّي تِ يه زِّزدطتِ زض ًهام آهَظش يالي ايــــــــطاى .هدوَيِي هماالذ زٍهيي ّوايص اضظياتي زضًٍي تطاي اضزماي
ويفير زاًطگاّي .زْطاى :ساظهاى سٌدص آهَظش وطَض.20-25.
 سياضي ،هديس؛ سياضيّ ،ازي ٍ اتطاّيويّ ،ازي .)1385(.ايسثاضسـٌدي ٍ اضظضـياتي تيطًٍـي زضآهَظش يالي .زْطاى :اًسطاضاذ هْط سثحاى
 هػــلح اهيطزّــيّ ،ــازي .)1394( .اضظيــاتي تيطًٍــي گــطٍُ آهَظضــي زطهيوــي ٍ هــَاز زًــساًيزاًطىسُ زًساًدعضىي زاًطگاُ يلَم خعضـىي تاتـل ٍ ،اضائـِ ضاّىاضّـاي تْثـَز ويفيـر ،خايـاى ًاهـِ
واضضٌاسي اضضس زاًطىسُ يلَم زطتيسي ٍ ضٍاًطٌاسي زاًطگاُ اغفْاى
 ًيسساًي ،هحوسضؾا ٍ ضفيًي ،هطين .)1392( .واضتسر الگَياتي زض اضظياتي ٍ تطًاهِضيعي تْثَزويفيــر زض زاًطــگاُّــا .هدوَيــِي همــاالذ زٍهــيي وٌفــطاًس هلــي اضظضــياتي ٍ زؿــويي ويفيــر زض
ًهامّاي زاًطگاّي .زْطاى :ساظهاى سٌدص آهَظش وطَض.840-850.
 ًيسساًي ،هحوسضؾا .)1391( .تطًاهِ ضيـعي آهَظضـي ،ضاّثطزّـاي تْثـَز ويفيـر زض سـكح يـهٍاحس (هسضسٍِ ،احس زاًطگاّي ٍ آهَظش هداظي) .اغفْاى :چاج آهيرسِ.
 ًيســساًي ،هحوسضؾــا .)1393( .تطًاهــِضيــعي ضاّثــطزي زض ًهــامّــاي آهَظضــي (آهــَظش يــالي،آهَظش واضوٌاى ٍ آهَظش ضٍسسايي) .اغفْاى :چاج آهيرسِ.
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خيَسر
آييي ًاهِ ًهام ًهاضذ ،اضظياتي ٍ زؿويي ويفير
يلَم ،زحميماذ ٍ فٌاٍضي

