
RFP   0411لاًَى تَزجِ  9تثصزُ  ّـاس هحل تٌس  0411اٍلَیت ّای پضٍّؾی عال 

 ػٌاٍیي پضٍّؾی ًام زعتگاُ اجزایی وسطزح
 پیؼ تیٌی اػتثار

 )هیلیَى ریال(

 711 اران ٍ عاٍُ  عتاى ؽْز  آعیة ؽٌاعی عاذت ٍ عاسّای غیز هجاس زر عطح اعـتاًساری هزوشی 0

2 

 
 511 عٌس تمغیوات وؾَری اعتاى هزوشیتسٍیي  اعـتاًساری هزوشی

3 
 اعـتاًساری هزوشی

 

 واروٌاى تزای زاًؼ هسیزیت تز هثتٌی عاسهاًی یازگیزی الگَی ارائِ

 زاًؼ هسیزیت ًاهِ ًظام  اتالؽ  تِ تَجِ تا اعتاى اجزایی ّای زعتگاُ

 عاسهاى 26/3/0411 هَرخ 05474 ؽوارُ ترؾٌاهِ) اجزایی ّای زعتگاُ

 اجزایی ّای زعتگاُ زر آى عاسی پیازُ  ٍ( وؾَر اعترساهی ٍ ازاری

 اعتاى

611 

 اعـتاًساری هزوشی 4
تزرعی هیشاى آعیة ذاًَارّای عىًَتگاّْای غیز رعوی اعتاى ٍ ارایِ 

 09 سیوٍَ یپاًسه زر آًْا اس یتیحوا ّىارّایار
611 

 0511 اؽراؿزاًؾٌاهِ زفاع همسط ترؼ ؽْسا ٍ -فاس زٍم  اعـتاًساری هزوشی 5

6 
عاسهاى صٌؼت، هؼسى ٍ 

 تجارت

تحلیلی تز سًجیزُ ارسػ هحصَالت پتزٍؽیوی زر اعتاى هزوشی ٍ ؽٌاعایی 

ظزفیتْای عزهایِ گذاری هثتٌی تز هحیط سیغت تز هثٌای اعتؼسازّای 

 هٌطمِ ای

 0111الی  611

7 
عاسهاى صٌؼت، هؼسى ٍ 

 تجارت

هثٌای ؽٌاعایی هحصَالت لمَُ صازراتی تز اظزفیت عٌجی تَاًوٌسی ت

زارای هشیت ًغثی زر ترؼ صٌؼت اعتاى هزوشی تا رٍیىزز صازرات تِ 

 وؾَرّای ّوغایِ )تا تاویس تز تحلیل صٌایغ وَچه ٍ هتَعط (

 0111الی 611

8 
عاسهاى صٌؼت، هؼسى ٍ 

 تجارت

 سًجیزُ زر سیغت هحیط تز هثتٌی گذاری عزهایِ  ظزفیتْای ؽٌاعایی

 (،هظ رٍی ٍ عزب تز تاویس تا) هزوشی اعتاى زر فلشی واًیْای ارسػ
 0111الی 611

9 
ازارُ ول هیزاث، فزٌّگی ، 

 صٌایغ زعتی ٍ گززؽگزی
 911 اران ؽْزعتاى یگززؽگز جاهغ طزح تاسًگزی طزح

01 
ازارُ ول تؼاٍى، وار ٍ رفاُ 

 اجتواػی
 0111 رٍعتایی اس هحل صٌسٍق تَعؼِ هلیاثزترؾی تغْیالت اؽتغالشایی تزرعی 

 311 تزرعی راّْای تَعؼِ ٍ تجاری عاسی صٌایغ ٍرسؽی اعتاى هزوشی ول ٍرسػ ٍ جَاًاى ازارُ 00

02 
ازارُ ول َّاؽٌاعی اعتاى 

 هزوشی
 581 پتاًغیل آلَزگی ؽْز اران تا اعتفازُ اس پاراهتزّای َّاؽٌاعی

 تْشیغتی 03

همایغِ هیشاى رٍاًپزیؾی گزایی زر هصزف وٌٌسگاى تَام ّزٍئیي ٍ ؽیؾِ 

هازُ گل ًیش اعتفازُ وززُ اًس زر همایغِ تا هصزف وٌٌسگاى صزف وِ اس 

زر هزاوش الاهتی ؽْزعتاى  0411ّزٍئیي ٍ ؽیؾِ طی ؽؼ هاِّ اٍل عال 

 اران

211 

 

  



ٍ  ؽْزعتاى اران ٍ عاٍُطزح : آعیة ؽٌاعی هَضَع عاذت ٍ عاسّای غیز هجاسزر عطح  -0

 ارائِ راّىار ّای هماتلِ تا ایي پسیسُ

 اجزایی :  زفتز فٌی ، اهَر ػوزاًی ٍ حول ٍ ًمل ٍ تزافیه اعتاًساری هزوشیزعتگاُ 

 حسٍز تمزیثی جاهؼِ آهاری (  : –هَضَع فؼالیت ) حسٍز ؽوَلیت ٍ زاهٌِ اجزای وار 

ذَاّس اضان ٍ ساٍُ  ستاىضْط هحسٍزُ هَضز هغالؼِ ول استاى هی تاضس ٍ خوؼیت ّسف ًیع هؼازل ساذت ٍساظ ّای -
 تَز .

 ضزٍرت اًجام پزٍصُ ) ّسف تحمیك (:  تؾزیح 

لصا زض ضاستای  ،تا تَخِ تِ ایٌىِ ػسم ٍخَز هغالؼِ ػلوی هَخة الساهات پطاوٌسُ ٍ ًَػی آظهَى ٍ ذغا گطزیسُ است-   
الساهات ساهاًسّی ٍ اًتظام ترطی تِ فؼالیتْای هرتلف زض ػطغِ فضایی استاى ًیاظ تِ اًدام ایي هغالؼات اختٌاب ًاپصیط 

 است.

 فزػی (: اصلی( پزٍصُ اجزای اّساف 

طذَضز ٍ ضوي تطضسی ػلل گطایص تِ ساذت ٍ ساظ غیط هداظ زض سغح استاى ٍ ضٌاسایی هَاًغ ٍ هحسٍزیتْای لاًًَی ت-
خلَگیطی اظ ضضس ایي الساهات ، یافتي ضاّىاضّای ػولی ٍ لاًًَی تِ هٌظَض خلَگیطی اظ گستطش ساذت ٍ ساظ ذالف ٍ 
تطَیك تِ زضیافت هدَظّای لاًًَی ٍ تسْیل ضًٍس لاًًَی غسٍض پطٍاًِ ساذتواًی اظ اّساف تْیِ عطح هغالؼاتی هی تاضس 

 ی هی تایست پاسد زازُ ضَز : سؤاالت هْن وِ زض اًتْای پطٍغُ تَسظ هدط
 لَاًیي هَضَػی ٍ هطتَط تِ ساذت ٍساظ احػا گطزز-
 ػلل گطایص تِ ساذت ٍ ساظ غیط هداظ-
 هَاًغ تطغیة هالىاى تِ ساذت ٍساظ لاًًَی-
 هَاًغ لاًًَی غسٍض هدَظ ساذت زض اضاضی تا هالىیت ذػَغی-
 ایداز تسْیل زض فطآیٌس غسٍض پطٍاًِ ساذتواًی-
 ضٍضْای هماتلِ تا ساذت ٍساظ غیطهداظتطضسی -
 تطضسی ٍ ایداز ٍحست ضٍیِ زض خلَگیطی اظ ضضس ساحت ٍ ساظ غیطهداظ-

 ًیاس صَرت زر(ًظز هَرز ّای عاذت سیز ٍ تجْیشات ، فٌی هَارز(: 

 ًیاظ تِ تدْیعات هٌاسة تِ هٌظَض ضٌاسایی ًماط آسیة پصیط ٍ زض ذغط گستطش ساذت ٍ ساظ غیط هداظ-
 لاتلیت زستطسی تِ پایگاّْای ایٌتطًتی ٍ آهاض هَخَز زض ترص ّای هرتلف ساذت ٍ ساظ -

  : تیاى هحسٍزیت ّا ٍ الشاهات 

 گستطُ ٍسیغ ٍلَع ترلفات ساذتواًی اظ هَاًغ تطضسی خاهغ هَضَع تَزُ است .-
السام سطیغ ٍ غطیح گطزیسُ  تؼسز لَاًیي هَخَز ٍ ًیع زستگاّْای هطتثظ تا هواًؼت اظ ساذت ٍ ساظ غیط هداظ هاًغ-
 است .
 لعٍم تاظًگطی لَاًیي زض ایي حَظُ العاهی هی تاضس .-

  : هفزٍضات ٍ تَافك ًاهِ ّا 



 زض اخطای عطح ّواٌّگی الظم تا زفتط فٌی استاًساضی غَضت پصیطز

  : ) تؼزیف هؾرصات پیواًىار ٍاجس ؽزایط ) هترصصاى ، رؽتِ تحصیلی ، عاتمِ فؼالیت 

 هطاٍضیي ٍ پػٍّطگطاى حَظُ اختواػی ، التػازی ٍ ضْطساظی زض ایي تحمیك العاهی است . استفازُ اظ-

  : ًحَُ ارائِ هغتٌسات پیؾٌْاز 

 تِ غَضت هدلسات ٍ فایلْای واهپیَتطی-

  : تیاى ترویي سهاى ٍ ّشیٌِ پزٍصُ اس زیسگاُ وارفزها 

 هاُ تطآٍضز هی گطزز . ضصهست ظهاى تحمیك حسٍز -
 هیلیَى ضیال 777ّعیٌِ اًدام عطح  -
 

  



 

 ػٌَاى طزح :تسٍیي عٌس تمغیوات وؾَری اعتاى هزوشی -2

 زعتگاُ اجزایی :زفتز عیاعی، اًتراتات ٍ تمغیوات وؾَری اعتاًساری هزوشی

  حسٍز تمزیثی جاهؼِ آهاری ( :  –هَضَع فؼالیت ) حسٍز ؽوَلیت ٍ زاهٌِ اجزای وار 

 تمسیوات وطَضی استاى هطوعیولیِ ٍاحسّا ٍ ػٌاغط 

  :) تؾزیح ضزٍرت اًجام پزٍصُ ) ّسف تحمیك 

ضػایت هحسٍزُ ولیِ ٍاحسّای تمسیواتی تطای تواهی »لاًَى تمسیوات وطَضی وِ اضؼاض هی زاضز  44تا تَخِ تِ هازُ 
، ضطٍضی است زض استاًساضی اعالػات زلیمی اظ تمسیوات وطَضی استاى «ٍاحسّا ٍ ساظهاًْای ازاضی وطَض الظم است

ّا ذػَغا ازاضات هٌاتغ عثیؼی، ثثت اسٌاز ٍ... ٍخَز زاضتِ تاضس تؼٌَاى هطخغ اغلی تمسیواتی تطای سایط ازاضات ٍ زستگاُ 
وِ زض حال حاضط زض ایي ظهیٌِ اعالػات واهل ٍ هٌسدوی ٍخَز ًساضز ٍ هطىالت ٍ اتْاهات ظیازی زض اضتثاط تا هطظّای 

ط تمسیواتی ٍ ًیاظ هثطم سیاسی استاى ٍخَز زاضز. لصا تِ زلیل پطاوٌسگی اسٌاز ٍ هساضن هَخَز زض اضتثاط تا ٍاحسّا ٍ ػٌاغ
زستگاّْای اخطایی تِ اعالػات خاهغ تمسیوات وطَضی استاى، اًدام ایي تحمیك تسیاض هْن ٍ ضطٍضی هی تاضس. ضوي 

استاى زیگط ٍ تؼطؼ تؼضی اظ استاًْا ذػَغا اغفْاى ٍ لن تِ هطظّای ایي  7ایٌىِ تا تَخِ تِ ّودَاضی استاى هطوعی تا 
تمسیوات وطَضی استاى؛ پیگیطی هسائل ٍ چالص ّای چٌسیي سالِ تمسیواتی تا استاًْای هصوَض استاى؛ تِ زلیل ًثَز سٌس 

تا هطىالتی هَاخِ گطزیسُ ٍ لغؼا زض زضاظ هست تا ازاهِ تؼطضات تِ هطظّای استاى؛ ضاّس اظ زست ضفتي ترص ّایی اظ 
 استاى ٍ تثؼات اختواػی، سیاسی ٍ اهٌیتی ًاضی اظ آى ذَاّین تَز. 

 هْن وِ زر اًتْای پزٍصُ تَعط هجزی هی تایغت پاعد زازُ ؽَز :  عؤاالت 

 زض پایاى اخطای عطح، اظ هدطی پطٍغُ اًتظاض هی ضٍز هَاضز شیل ضا اًدام زّس:
تْیِ ضًٍس )سیط تاضیری( تغییطات تمسیوات وطَضی استاى هطوعی تِ تفىیه ضْطستاى، ترص، زّستاى، ضٍستا، هعضػِ 

اظ ٍضؼیت فؼلی تا ظهاى  GISهػَتات هطتَعِ ٍ ًمطِ هطظّای سیاسی هطتثظ زض لالة  ٍ هىاى تْوطاُ هستٌسات ٍ
 گصضتِ)ّط ظهاًی وِ هوىي تاضس( 

 تْیِ تاًه اعالػاتی ضٍستا، هعضػِ ٍ هىاى تِ تفىیه ٍاحسّای سیاسی
ت هىاًی آى تْیِ تاًه اعالػاتی سیط تاضیری تغییط ًام ػٌاغط ٍ ٍاحسّای تمسیوات وطَضی تِ ّوطاُ ًمطِ هَلؼی

 ٍاحسّا زض پٌِْ ی تمسیواتی استاى
تمسیوات وطَضی استاى هطوعی تطای تطٍظ ًگْساضی اعالػات تمسیواتی ٍ اػوال  تاًه اعالػاتی اظ الیِ ّای تْیِ

 تغییطاتی وِ زض آیٌسُ اًدام ذَاّس ضس. هاًٌس ایداز ترص ّای خسیس ٍ .....
 هَخَز زض ظهیٌِ تاتؼیت تمسیواتیاضائِ پیطٌْازات ٍ ضاّىاضّا تطای ضفغ هطىالت 

  : تیاى هحسٍزیت ّا ٍ الشاهات 

 هحسٍزیت: زستطسی تِ هػَتات ٍ اسٌاز هَضز ًیاظ تطای تْیِ وتاتچِ تمسیواتی ٍ ًطم افعاض هطتَعِ.
 العاهات: زض اذتیاض لطاض زازى تواهی هػَتات، اسٌاز ٍ اعالػات تمسیواتی استاى. 

  : هفزٍضات ٍ تَافك ًاهِ ّا 



 ئٝ ٔغبِت ٚ ٘تبیج زض جّؿبت وبضٌطٜٚ ٞبی ٔطتجظ پػٚٞكیاضا

  : )تؼزیف هؾرصات پیواًىار ٍاجس ؽزایط )هترصصاى ، رؽتِ تحصیلی ، عاتمِ فؼالیت 

پیواًىاض زاضای هسضن زوتطا ٍ یا واضضٌاسی اضضس ػضَ ّیات ػلوی زاًطگاُ زض ضضتِ ّای هطتثظ )تطخیحا ضضتِ سیستن 

سال ساتمِ واض زض ظهیٌِ تمسیوات  5(، زاضای ساتمِ پػٍّطی لاتل لثَل ٍ زاضای حسالل  Gisّای اعالػات خغطافیایی 
 وطَضی تاضس.

ًحَُ اضائِ هستٌسات پیطٌْاز: هستٌسات پیطٌْاز تط اساؼ اسٌاز ٍ هساضن هَخَز زض ذػَظ تمسیوات وطَضی استاى اظ 
 اتتسا تاوٌَى. 

 تیاى ترویي سهاى ٍ ّشیٌِ پزٍصُ اس زیسگاُ وارفزها  : 

 . هاُ تطآٍضز هی گطزز . ضصهست ظهاى تحمیك حسٍز 
 ضیالهیلیَى  577ّعیٌِ پطٍغُ 



طزح : ارائِ الگَی یازگیزی عاسهاًی هثتٌی تز هسیزیت زاًؼ تزای واروٌاى زعتگاُ ّای  -3

ّای اجزایی )ترؾٌاهِ ؽوارُ  ًاهِ هسیزیت زاًؼ زعتگاُ اجزایی اعتاى تا تَجِ تِ  اتالؽ  ًظام

عاسهاى ازاری ٍ اعترساهی وؾَر( ٍ  پیازُ عاسی آى زر زعتگاُ  26/3/0411هَرخ  05474

 اعتاىّای اجزایی 

 زعتگاُ اجزایی : اعتاًساری هزوشی

 حسٍز تمزیثی جاهؼِ آهاری (  : –هَضَع فؼالیت ) حسٍز ؽوَلیت ٍ زاهٌِ اجزای وار

 واضوٌاى زستگاُ ّای اخطایی استاى 

  :) تؾزیح ضزٍرت اًجام پزٍصُ ) ّسف تحمیك 

پیازُ ساظی غحیح هسیطیت زاًص زض ساظهاى یازگیطی زض وٌاض هَلفِ آهَظش، تِ ػٌَاى یه ظیطساذت هْن زض استمطاض ٍ 
ضٌاذتِ هی ضَز. هسیطیت زاًص تا ضٍیىطز یازگیطی ساظهاًی، تِ زًثال آساى ساظی فطایٌس ایداز ٍ تسْین زاًص، ّوطاُ تا 

ّای واضی هثثت ٍ سیستن پازاش ّای اثطترص است. اگط یه ساظهاى زاضای اًگیعُ لَی یازگیطی    فطاّن آٍضزى هحیظ
اذتاضّا ٍ فطایٌسّایی ضا ایداز هی وٌس تا تَاًایی خوؼی ذَز ضا زض خصب، عثمِ تٌسی ٍ یازگیطی اعالػات ٍ تثسیل تاضس، س

آى تِ سطهایِ زاًطی افعایص زّس. ایداز ایي ساذتاضّا هٌدط تِ تْثَز فطایٌس هسیطیت زاًص ساظهاًی ذَاّس ضس. اظ سَیی 
         اًایی ضا اظ عطیك آهَظش، تِ زیگط واضوٌاى ذَز اًتمال زّس.زیگط ساظهاى تایس تالش وٌس تا ایي هْاضت ٍ تَ

اهطٍظُ زاًص یه سطهایِ ًاهطَْز است وِ تِ ػٌَاى یه ػاهل حیاتی ٍ هْن زض ساظهاى ّا ضٌاذتِ هی ضَز. ساظهاى 
تَسؼِ زٌّس. اها ًىتِ  ّایی زض هماتلِ تا چالص ّای ذَز هَفك ذَاٌّس تَز وِ تتَاًٌس زاًص ساظهاًی ذَز ضا هسیطیت وطزُ ٍ

اًسٍذتِ ّای زاًطی تسٍى یازگیطی هوىي ًیست.   ای وِ زض ایٌدا لاتل تَخِ ذَاّس تَز ایي است وِ زستیاتی تِ زاًص ٍ 
زض ٍالغ ظهاًی زاًص ساظهاًی ایداز ضسُ ٍ افعایص پیسا هی وٌس وِ یازگیطی غَضت تگیطز.یازگیطی زض شات هسیطیت زاًص 

وِ تسیاضی اظ هترػػاى ّسف هسیطیت زاًص ضا ایداز یه ساظهاى یازگیطًسُ ٍ ًیع ایداز یه خطیاى ًْفتِ است. تا خایی 
اعالػات ٍ هطتثظ وطزى آًْا تِ یىسیگط هی زاًٌس. زض ٍالغ هسیطیت زاًص، تِ زًثال آساى    هیاى تَلیس وٌٌسُ ٍ هػطف وٌٌسُ

ستا تالش هی وٌس تا ساظهاى ضا تِ یه ساظهاى یازگیطًسُ وطزى فطایٌس تسْین زاًایی خوؼی زض ساظهاى است ٍ زض ّویي ضا
                 تثسیل وٌس. تٌاتطایي هسیطیت زاًص ًمص حیاتی ٍ اغلی ضا زض حوایت اظ یازگیطی ساظهاًی ایفا هی وٌس.

طی ضا زض ساظهاى یازگیطًسُ ساظهاًی است وِ تا تمَیت هْاضت ّای یازگیطی ٍ حافظِ ساظهاًی ذَز، ظطفیت ّای یازگی
ذَز ایداز  ٍ تَسؼِ  زّس. ساظهاى ّای یازگیطًسُ تا ایداز یه هحیظ اضتطاوی ٍ تثازلی، تِ تَسؼِ ٍ ضضس چطذِ حیات 
اعالػات ٍ زاًص زض ذَز هی پطزاظًس. زض ٍالغ یازگیطی ًیاظ ّویطگی واضوٌاى تلمی هی ضَز ٍ واضوٌاى آى زائوا تا یازگیطی 

 .ّستٌسخوؼی ٍ اضتطان گصاضی آى ضٍتطٍ 
لصا تا تَخِ تِ اّویت هَضَع ٍ  ترطٌاهِ اضاضُ ضسُ اًتظاض هی ضٍز هدطی ضاّىاضّای ػولیاتی زض ضاستای اخطای آى زض 

 زستگاّْای اخطایی ضا اضایِ ًوایس

 فزػی اصلی( پزٍصُ اجزای اّساف(: 

ضی ٍتطَیك ّن اًسیطی  ٍواض اظ خولِ هْوتطیي اّساف  هیتَاى تِ ضىَفایی استؼساز ّا ٍ افعایص ضٍحیِ ذاللیت ًٍَآٍ
 گطٍّی  ٍ تـططیح تَسؼِ هسیطیت زاًـص ٍ اضتثـاط آى تا حلمِ ّـای یـازگیطی زض  ساظهاى ّا زاًست 



 
 
 
 
 

  : عؤاالت هْن وِ زر اًتْای پزٍصُ تَعط هجزی هی تایغت پاعد زازُ ؽَز 

 اضائِ ضاّىاضی خْت  ایداز تغییطات ساذتاضی هَضز ًیاظ زستگاّْای اخطایی استاى 
ضٌاسایی ػَاهل تستط ساظ ٍ فطاّن وٌٌسُ ضطایظ ساظهاًی هٌاسة  وِ هحطن ٍ تمَیت وٌٌسُ  فطایٌس ّای هسیطیت 

 زاًص ّستٌس 

اخطایی تتَاًس زض آیٌسُ زض حَظُ هسیطیت اضائِ ضاّىاض ػولیاتی ٍاخطایی وِ زض اى ٍضؼیتی ضا ًطاى هیسّس وِ زستگاُ  
 زاًص تِ اى تطسس 

 اضائِ ضاّىاضّای تَسؼِ ضثىِ زاًطی یىپاضچِ ٍ لاتل زستطؼ زض ًظام ازاضی تا هطاضوت زستگاّْا 

 ضٌاسایی ٍ اضائِ ضاّىاض تطلطاضی اضتثاط زضًٍی تیي اخعاء ًظام هسیطیت زاًص ٍ اضتثاط تیطًٍی تیي هسیطیت زاًص 

ضٌاسایی ٍ اضائِ ضاّىاض خْت خلة هطاضوت ٍ ّوطاّی تواهی واضوٌاى ٍ هسیطاى زض اخطای فطایٌس هسیطیت زاًص زض 
 زستگاّْای اخطایی 

 ضٌاسایی ّن ضاستایی اّساف ٍ استطاتػی ّا هسیطیت زاًص تا اّساف ٍ استطاتػی زستگاُ 

                 وی ٍ یازگیطی گطٍّی؛تطٍیح فطٌّگ واض تی     ایداز ٍ  اضائِ ضاّىاضّای هٌاسة خْت 

         سَاتك واضی زض حافظِ ساظهاًی   اضائِ ضاّىاض زض خْت تَسؼِ سیستن شذیطُ ٍ هستٌسساظی تطای ثثت تداضب ٍ

   اضائِ ضاّىاض اخطایی ٍػولیاتی  خْت ایداز یه هحیظ هثتٌی تط تؼاهل ٍ اضتطان گصاضی تطای یازگیطی واضوٌاى اظ
         زیگطاى، تداضب هَفك 

اضائِ ضاّىاض خْت گستطش سغح تؼاهل افطاز، تثازل ٍ آهَظش خوؼی هْاضت ّای یازگیطی تِ غَضت هستوط ٍ ًیع 
 تؼاهل ساظًسُ تا هطاوع تَلیس زاًص زض ذاضج اظ ساظهاى؛

         ًَِ سَءاستفازٍُ خلَگیطی اظ ّطگ  ایداز فضای ضلاتتی زض ظهیٌِ یازگیطی زض ػیي ضػایت حمَق هالىیت هؼٌَی افطاز 

         ساظی فطٌّگ یازگیطی ٍ وٌص گطی.  یه ًظام تطَیك ٍ پازاش اثطترص تطای تطَیك افطاز تِ یازگیطی ٍ ًْازیٌِ اضائِ 

 ضٌاسایی اٍلَیت ّای آهَظش ٍتَاًوٌس ساظی واضوٌاى خْت عی  هطاحل تَسؼِ ٍ پیازُ ساظی هسیطیت زاًص  

 طهایِ گصاضی وٌس تا پیازُ ساظی هسیطیت زاًص زض خْت اّساف ٍ ًیاظّایص تاضس؟ساظهاى ضٍی چِ فطآیٌسّایی س

ػَاهل اساسی فطآیٌسّا ٍ حلمِ ّای یازگیطی، هٌاتغ ساظهاًی ٍ استفازُ ذاللاًِ اظ آهَظش ٍ تَاًوٌس ساظی   تثییي ًمص
 زض پیازُ ساظی هسیطیت زاًص

 اًصضٌاسایی ظطفیتْای ساظهاًی هَضز ًیاظ زض ذلك هسیطیت ز

 زض خْت تَسؼِ زاًص هسیطیتی تا تاویس تط تَاًوٌس ساظی واضوٌاى اّساف ٍ اسـتطاتػی ّـای سـاظهاى تَخـِ تِ 

 ًیاس صَرت زر(ًظز هَرز ّای عاذت سیز ٍ تجْیشات ، فٌی هَارز( : 

  : تیاى هحسٍزیت ّا ٍ الشاهات 



 عطح اخطای زض هترػع افطاز ی تىاضگیط
واض تا ًاظط واضفطها اضتثاط هستمین زاضتِ تا هطحلِ تِ هطحلِ ضًٍس اخطای عطح ضا تا  هدطی هی تایست زض تواهی هطاحل

 ذَاستِ ّای واضفطها پیص تثطز

  : هفزٍضات ٍ تَافك ًاهِ ّا 

ٚ ضاٞىبض اضایٝ قس ثٝ ثبیؿت زؾتٍبٟٞب ٌطٜٚ ثٙسی ٌطز٘س ثب تٛجٝ ثٝ ٔبٞیت ٔتفبٚت زؾتٍبٟٞبی اجطایی ٔی 

 تفىیه اضایٝ ٌطزز

 ٔغبِت ٚ ٘تبیج زض جّؿبت وبضٌطٜٚ ٞبی ٔطتجظ پػٚٞكیاضائٝ  

  : ) تؼزیف هؾرصات پیواًىار ٍاجس ؽزایط ) هترصصاى ، رؽتِ تحصیلی ، عاتمِ فؼالیت 

 زوتطی زض ضضتِ هسیطیت ٍ یا ساتمِ پػٍّطی ٍ اخطایی هطتثظ زض ظهیٌِ تحمیك

  : ًحَُ ارائِ هغتٌسات پیؾٌْاز 

 اضائِ ًسرِ گعاضش عطح تػَضت هدلس 

   : تیاى ترویي سهاى ٍ ّشیٌِ پزٍصُ اس زیسگاُ وارفزها 

 هاُ تطآٍضز هی گطزز . ضصهست ظهاى تحمیك حسٍز 
 هیلیَى ضیال  677ّعیٌِ عطح :  
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  حسٍز تمزیثی جاهؼِ آهاری ( :  –هَضَع فؼالیت ) حسٍز ؽوَلیت ٍ زاهٌِ اجزای وار 

 )ِیؿت اظ زفتط اجتٕبفی اؾتب٘ساضی زضیبفت ٌطزز( ؾىٛ٘ت ٌبٟٞبی  غیط ضؾٕی زض ؾغح اؾتبٖ

  :) تؾزیح ضزٍرت اًجام پزٍصُ ) ّسف تحمیك 

قیٝ ٘كیٙی یىی اظ پٙج اِٚٛیت انّی زض حٛظٜ ی آؾیت ٞبی اجتٕبفی ؾت . ؾیبؾتٟب ٚ ثط٘بٔٝ ٞب ی وبٞف حب

حبقیٝ ٘كیٙی زض زؾتٛض وبض لطاض ٌطفتٝ اؾت . اٌط چٝ ٟٔجطت ثٝ قٟط ٞب ٞٓ چٙبٖ تساْٚ زاضز ٚ ضا٘سٜ قسٖ 

. اضتجبط حبقیٝ ٘كیٙی ٚ ٌؿتطزٌی  جٕقیت اظ ٔطاوع قٟطی ثٝ حبقیٝ ٞب  ٘یع ثط تقساز حبقیٝ ٘كیٙی ٔی افعایس 

چبِف ٞبی اجتٕبفی  زض اؾتبٖ غیط لبثُ ا٘ىبض ؾت  ِصا حُ ٔؿئّٝ اؾىبٖ غیط ضؾٕی زض ؾغح وكٛض  ٔغطح 

 اؾت .

ضاؾتبی تٛإ٘ٙسؾبظی ٚ ثٟؿبظی وبِجسی ٔحالت حبقیٝ ای ٔهٛة زض اؾتبٖ السأبت جسی ٚ ٔٛحطی تٛؾظ  

ثٝ زالیّی چٖٛ ٔكىالت  19زفبتط تؿٟیٍّطی اضان ٚ ؾبٜٚ نٛضت ٌطفتٝ اؾت وٝ اِجتٝ ثب قیٛؿ ثیٕبضی وٛیس 

بز ٔحّی ٚ افعایف ٟٔبضت ٞبی التهبزی ٚ افعایف فمط ، احط ثركی ثط٘بٔٝ ٞب ی ایٗ زفبتطضا زض تٛؾقٝ ی الته

اضتجبعی ٚ ایجبز پیٛ٘سٞبیی ثب زؾتٍبٜ ٞبی ٔؿئَٛ ثطای حُ ٚ ضفـ ٔكىالت زض آٖ ٔٙبعك  اٞساف ٚجٛزی ایٗ 

 زفبتط )اضان ٚ ؾبٜٚ ( تحت تبحیط لطاضزاز

 زض تحمیك حبضط زض ٘ؾط اؾت:

٘كیٙی ٚ ٔكىالت ٚ ٔقضالت ثٝ پسیسٜ ی حبقیٝ ٘كیٙی زض اؾتبٖ ٚفّت ٚ فُّ ٚ ثط٘بٔٝ ٞبی وبٞف حبقیٝ  

اِٛیت زاض زض ٞطیه اظ ٔٙبعك حبقیٝ ای )ؾىٛ٘ت ٌبٜ ٞبی غیطضؾٕی ( زض اؾتبٖ ثپطزاظز ٚ ا٘تؾبض ٔیطٚز ثب تٛجٝ 

ثٝ اؾٙبز ثبالزؾتی ٚ ؾٙس ّٔی احیبء ثٟؿبظی ئ تٛإ٘سؾبظی ثبفت ٞبی فطؾٛزٜ ٚ ٘بوبضآٔس قٟطی ثٝ اضائٝ ضاٞىبض 

تٕبفی ٚ ثٟؿبظی زض ٔٙبعك ٔٛضز ٞسف ثپطزاظز . زض پبیبٖ ثب فٙبیت ثٝ ٔٛضٛؿ اج–ٚ پطٚظٜ ٞبی تٛؾقٝ التهبزی 

ٔقیكت ٚ ثطذٛضزاضی ؾبوٙیٗ ٔٙبعك ٔٛضز ٞسف ، -عطح تحمیمبتی پیف ٌفتٝ ثطای اضتمبء ؾغح ضفبٜ ظ٘سٌی  

ظ ضاٞىبضٞبی ٔمتسض ؾبظی ،جصة ؾطٔبیٝ ٞبی اجتٕبفی ٚ وبٞف فمط زض غبِت ثط٘بٔٝ ٞبی وٛتب ٜ ٔست زض قطای

 ٚ ثط٘بٔٝ ثّٙس ٔست اضائٝ ٕ٘بیٙس. 19پب٘سٔی وٛیس 

 ؾؤاالت ٟٔٓ وٝ زض ا٘تٟبی پطٚغٜ تٛؾظ ٔجطی ٔی ثبیؿت پبؾد زازٜ قٛز : 

 آذطیٗ ٚضقیت اظ حبقیٝ ٘كیٙی زض اؾتبٖ چٍٛ٘ٝ اؾت؟-



ٌؿتطزٌی ٔكىالت ٚآؾیت ٞبی اجتٕبفی زض ٔٙبعك حبقیٝ ای ٚ ؾىٛ٘تٍبٜ ٞبی ضؾٕی ثٝ ظثبٖ آٔبضی ٚ  -

 ُ زلیك چٍٛ٘ٝ اضظیبثی ٔی ٕ٘بییس؟تحّی

پطٚغٞبی تىٕیّی ثطای اجطایی قسٖ اؾٙبز ثبالزؾتی ثبٞسف وبٞف حبقیٝ ٘كیٙی ٚ  –ثؿتٝ ٞب/عطح ٞب  -

 وٕطً٘ ٕ٘ٛزٖ چٟطٜ ی فمط زض ایٗ ٔٙبعك چیؿت؟

 فّت ٚ فُّ ٚ ٔٛا٘ـ پیف ضٚ ثطای وبٞف حبقیٝ ٘كیٙی ٚ احطات ٔتبحط آٖ زض اؾتبٖ چیؿت؟-

 وبضثطزی ثطای ضفـ ٔٛا٘ـ ٚ ٔكىالت احتٕبِی ؟پیكٟٙبزات  -

  : تیاى هحسٍزیت ّا ٍ الشاهات 

 فسْ ٕٞىبضی ذب٘ٛاضٞب -ٔحسٚزیت ٞب: ٌؿتطزٌی ٕ٘ٛ٘ٝ

اِعأبت:  فسْ اضائٝ نطف افساز ٚ اضلبْ ٔطتجظ ثب ؾىٛ٘ت ٞبی غیطضؾٕی زض اؾتبٖ ٔس ٘ؾط ٘یؿت ثّىٝ اضائٝ 

لٛا٘یٗ ٚ اؾٙبز ثبالزؾتی ٔس ٘ؾط ثٟطٜ ثطزاضی ٚ ٘بؽط زض ایٗ عطح ضاٞىبضٞبی وبضقٙبؾی ، فّٕی ٚ ٔٙغجك ثب 

 ٔس ٘ؾط ؾت.

  : هفزٍضات ٍ تَافك ًاهِ ّا 

زض لبِت لطاضزاز فی ٔبثیٗ ٔجطی)پػٚٞكٍط( ٚ ٘بؽط وّیٝ قطایظ تحٛیُ ٚ حؿٗ ا٘جبْ وبض شوط ٚ ٞطیه اظ 

 عطفیٗ ٔٛؽف ثٝ ا٘جبْ ٔفبز لطاضزاز ٔی ثبقٙس.

 ٍاجس ؽزایط ) هترصصاى ، رؽتِ تحصیلی ، عاتمِ فؼالیت ( :  تؼزیف هؾرصات پیواًىار 

  ٞئیت فّٕی زا٘كٍبٜ ٞب زض ٌطایف ٞبی ٔرتّف جبٔقٝ قٙبؾی ، قٟطؾبظی ، ٔسزوبض اجتٕبفی 

 زا٘ف آٔٛذتٍبٖ زوتطی زض ضقتٝ تحهیّی ٔصوٛض 

  : ًحَُ ارائِ هغتٌسات پیؾٌْاز 

 حّمٝ ِٛح فكطز4ٜٔجّس ٚ 4زض لبِت 

 ٘تبیج زض جّؿبت وبضٌطٜٚ ٞبی ٔطتجظ پػٚٞكی زض حضٛض ٔؿئِٛیٗ ٚ اؾبتیس ٔطثٛطاضائٝ ٔغبِت ٚ 

  : تیاى ترویي سهاى ٍ ّشیٌِ پزٍصُ اس زیسگاُ وارفزها 

 هاُ تطآٍضز هی گطزز . ضصهست ظهاى تحمیك حسٍز 

 ٔیّیٖٛ ضیبَ 600ثطآٚضز افتجبض 
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 زعتگاُ اجزایی :  اعتاًساری

 حسٍز تمزیثی جاهؼِ آهاری(: -هَضَع فؼالیت )حسٍز ؽوَلیت ٍزاهٌِ اجزای وار 

زاًطٌاهِ زفاع همسؼ )فاظ ضْسا ٍ اضراظ ( حَظُ ی ضْسا ٍ اضراظ ضا هَضز ًظط لطاض هی زّس زض ایي حَظُ تواهی ضْسا 
 طاضگیطز :ٍ اضراظ  استاى تا ضاذػِ ّای شیل تایس هس ًظط ل

 ضْسا : -
 اظ ضزُ فطهاًسُ گطٍّاى تِ تاال ٍ ّوغطاظ -

ضْسایی وِ حضطت اهام ضاحل ، همام هؼظن ضّثطی ،ضیاست خوَْضی ٍ یا ًوایٌسُ اهام ، اهام خوؼِ استاى ، استاًساض تِ  -
 هٌاسثت ضْازت آى ّا پیام زازُ تاضٌس .

 ى تِ ػٌَاى ضْیس ضاذع استاى هؼطفی هی وٌس. ضْسایی وِ تٌیاز ضْیس استاى ٍ یا وٌگطُ ضْسای استا -

 ضْیس زاضای ذاللیت یا حواسِ آفطیٌی ذاظ زض زفاع همسؼ. -

 ضْسایی وِ زاضای همام ػلوی ٍ یا ضتثِ ٍضظضی ّستٌس. -

 اضراظ : -

 ّوغطاظ   اظ ضزُ فطهاًسّاى گطزاى تِ تاال ٍ

 :)تؾزیح ضزٍرت اًجام پزٍصُّ )ّسف تحمیك 

زاًطٌاهِ ّا هی تَاًٌس ًمص هَثطی زض اضتما سغح زاًص ٍ تیٌص ػلوی خاهؼِ ایفا وٌٌس. زض ّط  زایطُ الوؼاضف ّا ٍ 
وطَضی زاًطٌاهِ ّا ضاّگطای اّل تحمیك است ٍ اظ تَز ٍ ًثَز آًْا هی تَاى تِ ظًسُ تَزى یا پػهطزگی ػلن    ٍ فطٌّگ 

اظ هْوتطیي ضٍیسازّای تاضید سیاسی ٍ اختواػی  سالِ ایطاى زض تطاتط حولِ ػطاق یىی 8آى خاهؼِ پی تطز. زفاع همسؼ 
ایطاى است وِ ّوَاضُ هَضز هسالِ اًسیطوٌساى ٍ پعٍّطگطاى ػلَم هرتلف لطاض گطفتِ است. اظ ایي ضٍ تِ هٌظَض تَلیس ٍ 
تَسؼِ زاًص زفاع همسؼ، اًدام پػٍّص ّای ویفی، اضتماء سغح ػلوی ٍ تحمیماتی هحممیي ٍ پػٍّطگطاى ٍ تِ هٌظَض 

آٍضزّای زفاع همسؼ، تسٍیي زاًطٌاهِ زفاع همسؼ ضا تٌا تِ تستیط فطهاًسُ هؼظن ول لَا حضطت  ٍ ثثت آثاض ٍ زست حفظ
 خاهغ، سٌس یه ٍالغ زض وِ همسؼ زفاع ّای ذَز لطاض زاز. زاًطٌاهِ زض اٍلَیت تطًاهِ« هسظلِ الؼالی»ای  اهلل ذاهٌِ آیت

 تسٍیي ٍ تْیِ ضا هحلی ٍ هلی الوللی، تیي سغح زض همسؼ زفاع تِ طتَطه اعالػات تطگیطی زض هستلعم وِ هؼتثط ٍ هطخغ
همسؼ زض سغح هلی زض حال تسٍیي ٍ ًگاضش است ٍ زض سغح استاًی ًیع فاظ ضْسا ٍاضراظ آى  زاًطٌاهِ زفاع.است ًوَزُ

 زض زستَض واض لطاض زاضز .  4477زض سال 
 

 : )اّساف اجزایی پزٍصُ)اصلی،فزػی 

 سال زفاع همسؼ  8اضراظ ضاذع استاى هطوعی زض  تطسین ػلوی ًمص  ضْسا ٍ تثییي ٍ هدف اصلی طرح :

 اهداف فرعی :  

  تثییي تاضید ٍ فطٌّگ ٍ اضظش ّای زفاع همسؼ استاى هطوعی زض عَل خٌگ تحویلی 

  ُاًتمال زاًص ّای هطتَط تِ زفاع همسؼ زض حَظُ ضْسا ٍ اضراظ تِ ًسل ّای حال ٍ آیٌس 



  خلَگیطی اظ تحطیف ٍ فطاهَضی ضْسا ٍ اضراظ استاى تِ ػٌَاى حمایك زفاع همسؼ 
 .اعالع ضساًی ػلوی ٍ ضفاف تِ افىاض ػوَهی زض اتؼاز ضْسا ٍاضراظ خٌگ تحویلی ٍ زفاع همسؼ 
 زستیاتی اًسیطوٌساى ٍ هحمماى تِ هٌثغ هستٌس، خاهغ ٍ هؼتثط زض حَظُ زفاع همسؼ زض استاى هطوعی 
 ی پػٍّطگطاى زفاع همسؼ استاى هطوعیتَاًوٌس ساظ 

 : عَاالت هْن وِ زر اًتْای پزٍصُ تَعط هجزی هی تایغت پاعد زازُ ؽَز 

 سال زفاع همسؼ چِ تَزُ است ؟ 8ًمص استاى هطوعی زض حَظُ ضْسا ٍاضراظ  زض عَل 

 : )هَارز فٌی، تجْیشات ٍسیزعاذت ّای هَرز ًظز)زر صَرت ًیاس 

 ثٝ تٛجٝ ثب تحمیمبت ٌطٜٚ ایٗ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ وتبثرب٘ٝ ٚ ٔهبحجٝ اؾت زض تبضیری ٚ -٘ٛؿ تحمیك تٛنیفی

 ای وتبثرب٘ٝ ضٚـ اظ ثبیؿتی ٘بچبض ثٝ ثبقس، ٔی تحمیك ٚ ؾٛاثك ازثیبت اظ اؾتفبزٜ ٘یبظٔٙس ٔحمك وٝ ٚالقیت ایٗ

، فیّٓ ٞب ٚ ٔؿتٙس ٔٙبثـ ٔٛضز اؾتفبزٜ اؾٙبز ٚ ٔساضن ثٝ جب ٔب٘سٜ اظ ٞكت ؾبَ زفبؿ ٔمسؼ . ٕ٘بیس اؾتفبزٜ

ٞبی آٖ زٚضاٖ ، ٕٞچٙیٗ اؾتفبزٜ اظ ٔهبحجٝ ٞبی تبضید قفبٞی اؾت .٘ٛؿ عطح اظ ایٗ ٘ؾط وٝ ثٝ فٙٛاٖ ٔٙجقی 

 ضٚز؛ ٔبٞیتی وبضثطزی زاضز .  ٔطجـ ثطای ٔحممبٖ ثٝ وبض ٔی

 : تیاى هحسٍیت ّا ٍ الشاهات 

 تِ اسٌاز ٍ هساضن هىتَب ٍ غیطهىتَب تالی هاًسُ اظ زٍضاى زفاع همسؼ تطای هستٌسساظی هماالت  زاًطٌاهِ ًیاظ است   

 :  هفزٍضات ٍتَافك ًاهِ ّا 

ٕٞىبضی ثب ازاضٜ وُ حفؼ آحبض ٚ ٘كط اضظـ ٞبی زفبؿ ٔمسؼ  ثٝ فٙٛاٖ یىی اظ ثٟطٜ ثطزاضٖ عطح ٚ اؾتفبزٜ اظ 

 ٘ؾطات آٖ زؾتٍبٜ

 ؾرصات پیواًىار ٍاجس ؽزایط ) هترصصاى، رؽتِ تحصیلی، عاتمِ فؼالیت ( :تؼزیف ه 

اساتیس زاًطگاُ زض ضضتِ ّای تاضید ، ازتیات فاضسی ، هطزم ضٌاسی ، خاهؼِ ضٌاسی، ػلَم تطتیتی تِ ػٌَاى ضَضای ػلوی ٍ 
 تطًاهِ ضیعی ٍ ًَیسٌسگاى هماالت زاًطٌاهِ

  : ًحَُ ارائِ هغتٌسات 

ثٝ نٛضت ٔمبالت فّٕی زض ؾٝ جّس زا٘كٙبٔٝ ای ثٝ چبح اضایٝ ثهٛضت ٔىتٛة ، فبیُ ٚضز ، پی زی اف  ٚ زض ا٘تٟب 

 ذٛاٞس ضؾیس . 
 

  : تیاى ترویي سهاى ٍّشیٌِ پزٍصُ اسزیسگاُ وارفزها 

 هاُ تطآٍضز هی گطزز . ضصهست ظهاى تحمیك حسٍز 
 هیلیَى ضیال 4577تَزخِ پیطٌْازی  
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 هثتٌی تز هحیط سیغت تز هثٌای اعتؼسازّای هٌطمِ ای زر اعتاى هزوشی 

 زعتگاُ اجزایی :  عاسهاى صٌؼت ،هؼسى ٍ تجارت اعتاى هزوشی 

 

  آهاری ( :  حسٍز تمزیثی جاهؼِ –هَضَع فؼالیت ) حسٍز ؽوَلیت ٍ زاهٌِ اجزای وار 

تٛؾقٝ چكٍٕیط نٙبیـ پتطٚقیٕی زض ؾبِٟبی اذیط ٚ ضقس فعایٙسٜ ای وٝ ثب ضاٜ ا٘ساظی پطٚغٜ ٞبی جسیس     

پتطٚقیٕی ثٝ ِحبػ حجٓ ٚ تٙٛؿ ٔحهٛالت ایٗ نٙبیـ حبنُ ٔی قٛز ثؿتط ٔٙبؾجی ضا ثطای تٛؾقٝ نٙبیـ 

ٕ٘ٛزٜ اؾت. تٛؾقٝ فقبِیت ثرف ذهٛنی پبییٗ زؾتی ثٝ فٙٛاٖ ٔهطف وٙٙسٌبٖ ٔحهٛالت پتطٚقیٕی فطاٞٓ 

زض حٛظٜ پبییٗ زؾتی ٚ ٔطتجظ ثب ٘فت ٚ ٌبظ ٚ پتطٚقیٕی ٚ تقبُٔ ٚ اضتجبط ثٟتط نٙبیـ ثبال زؾتی ٚ پبییٗ زؾتی 

پتطٚقیٕی ضٕٗ ایجبز اضظـ افعٚزٜ ثبالتط ٚ اقتغبَ، ظٔیٙٝ ثٟتطی ضا ثطای ضلبثت تِٛیسات زاذّی زض ثبظاضٞبی 

اظ ؾٛی .ٌصاضی زض ایٗ ثرف ٔٛضز تبویس اؾت-ز اظ ایٗ ضٚ حٕبیت ٚ پكتیجب٘ی اظ ؾطٔبیٝجٟب٘ی فطاٞٓ ذٛاٞس وط

زیٍط زض حبِی وٝ وكٛض ٔب ٕٞچٙبٖ زضٌیط تِٛیس ٔحهٛالت ثبالزؾتی نٙبیـ پتطٚقیٕی اؾت، وكٛضٞبی پیكطٚ 

ِیٝ اضظاٖ تٛا٘ؿتٝ ا٘س ٘ؾیط إِٓبٖ زض فطنٝ تِٛیسات ٔٛاز پتطٚقیٕی ٚ قیٕیبیی ثب اضظـ، ، فّیطغٓ زٚضی اظ ٔٛاز اٚ

ثب تٛؾقٝ ٘ؾبْ ٔٙس نٙبیـ پبییٗ زؾتی پتطٚقیٕی زض لبِت پبضوٟبی نٙقتی پتطٚقیٕی ٚ قیٕیبیی ٚ ایجبز 

ثٍٙبٟٞبی وٛچه ٚ ٔتٛؾظ پتطٚقیٕی زا٘ف ثٙیبٖ ٔٛججبت تِٛیس ٔحهٛالت ثباضظـ، ٘ٛآٚضی ٚ تِٛیس ٔحهٛالت 

وبٞف ٞعیٙٝ تِٛیس ٚ زض ٟ٘بیت وؿت حساوخط اضظـ افعٚزٜ  جسیس، وبضآفطیٙی ٚ ایجبز قغّٟبی پبیساض، ٔسیطیت ٚ

اظ ٔٛاز ذبْ پتطٚقیٕی ضا فطاٞٓ آٚضزٜ ٚ اظ ایٗ ضٍٞصض ثٝ یىی اظ انّی تطیٗ تِٛیسوٙٙسٌبٖ ٔٛاز پّیٕطی ٚ 

إِّّی زض ٌطٚ تىٕیُ  افعٚزٜ ٚالقی عجك آٔبض ثیٗ پتطٚقیٕی جٟبٖ تجسیُ قٛ٘سزض نٙقت پتطٚقیٕی، اضظـ

زؾتی  افعٚزٜ، ٔطثٛط ثٝ تِٛیس ٔحهٛالت پبییٗ زؾتی اؾت. یقٙی ثیكتطِ اضظـ ایجبز نٙبیـ پبییٗ ظ٘جیطٜ اضظـ ٚ

زؾتی ذٛز  اؾت وٝ ثیكتطیٗ ٘عزیىی ضا ثٝ ثبظاض ٔهطف ٟ٘بیی زاض٘س. ثب ایجبز نٙبیـ ثبالزؾتی، نٙبیـ پبییٗ

 آیس. ٚجٛز ٕ٘ی ذٛز ثٝ ثٝ

بی انّی اضتجبعی وكٛض ٟضاٞ لطاض ٌطفتٗ زض ٔؿیط قبٜاؾتبٖ ٔطوعی ثٝ زِیُ ٔٛلقیت جغطافیبیی ٚ ٕٞچٙیٗ 

،ٔٛلقیت ٕٔتبظی ثطای تٛؾقٝ نٙقتی زاضز اظ عطفی ٌؿتطزٌی ٚ  تٙٛؿ وبضثطز ٔحهٛالت پتطٚ قیٕیبیی  زض 

فطنٝ ٞبی ٔرتّف نٙقت ٔی تٛا٘س زض وٙبض ٔٛلقیت جغطافیبیی ٕٔتبظ ٔعیت ضلبثتی ٔٙبؾجی ضا ثطای قطوتبی 

، ِصا زضن ٔٛضٛؿ تحمیك ٘یبظٔٙس قٙبؾبیی ٘مبعی اظ ظ٘جیطٜ اضظـ ٔحهٛالت ؾطٔبیٝ ٌصاضی ذّك وٙس 

پتطٚقیٕی اؾت وٝ زض وٙبض ٔعیتٟبی ضلبثتی اؾتبٖ ٔطوعی ٔٙجط ثٝ قٙبذت چبضچٛثی ثطای تٛؾقٝ ؾطٔبیٝ 

ٌصاضی نٙقتی زض ایٗ ثرف ٌطزز وٝ ٔقضالت ظیؿت ٔحیغی ٔتقبلت ثٝ ز٘جبَ ٘ساقتٝ ثبقس .زض ایٗ ثطضؾی ٔی 

س وّیبت ایجبز یه قٟطن نٙقتی ترههی  پبن زض حٛظٜ نٙبیـ پبییٗ زؾتی نٙقت پتطٚقیٕی زض اؾتبٖ تٛا٘

ٔطوعی  ثب ثٟطٜ ٌیطی اظ اعالفبت پػٚٞكٟبی لجّی )ؾٙس آٔبیف ، ثطضؾی تٛاٖ اوِٛٛغیه ٚ....( ٔٛضز اضظیبثی لطاض 



ی اظ ٔعیت ضلبثتی ثطجؿتٝ ایطاٖ ٌیطز . زض یه ٍ٘بٜ وّی ٞسف اظ عطح ایٗ فٙٛاٖ پػٚٞكی ثٟطٜ ٌیطی حساوخط

)نٙقت پتطٚقیٕی ( ثطای ٘یُ ثٝ تٛؾقٝ نٙقتی اؾتبٖ ٔطوعی زض چبضچٛة ٔسِٟبی فّٕی ٚ ثب ضفبیت ٔالحؾبت 

 ظیؿت ٔحیغی اؾت . 

   :) تؾزیح ضزٍرت اًجام پزٍصُ ) ّسف تحمیك 

 ،1 404افك  ثطاؾبؼ اٞساف تقییٗ قسٜ تٛؾظ ٚظاضت ٘فت، چكٓ ا٘ساظ نٙقت پتطٚقیٕی وكٛض زض   

تجسیُ قسٖ ثٝ اِٚیٗ تِٛیسوٙٙسٜ ٔٛاز ٚ وبالٞبی پتطٚقیٕی اظ ِحبػ اضظـ زض ٔٙغمٝ اؾت. ایطاٖ ثب زاضا ثٛزٖ 

ای ضا زض نٙقت ٘فت ٚ ٌبظ ٚ  وٙٙسٜ زضنس شذبیط ٌبظ زض جٟبٖ، ٘مف تقییٗ 17.5زضنس شذبیط ٘فت ٚ  9.6حسٚز 

ثقٙٛاٖ یىی اظ پیكطاٟ٘بی انّی تٛؾقٝ نٙقتی زض  پتطٚقیٕی ٔٙغمٝ ٚ جٟبٖ ایفب ٔی وٙس نٙقت پتطٚقیٕی

وكٛض ٚ ٔعیت ٚ قبیؿتٍی ثطتط وكٛض ٔحؿٛة ٔی ٌطزز ٚ تٛؾقٝ نٙبیـ پبییٗ زؾتی ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ 

ٔحسٚزیتٟبی ظیؿت ٔحیغی ٔٛضٛؿ حبئع إٞیتی ٔحؿٛة ٔی ٌطزز زض ثط٘بٔٝ قككٓ تٛؾقٝ تٙٛؿ ثركی ثٝ 

قسٜ ثط٘بٔٝ قكٓ    ضیعی وّیسی ٔغطح ٔی ثبقس ٔغبثك اٞساف ثط٘بٔٝ ٔحهٛالت پتطٚقیٕی ثقٙٛاٖ یه انُ ٟٔٓ ٚ

ٔیّیبضز زالضی اظ فطٚـ ٔحهٛالت نٙقت پتطٚقیٕی  37زضآٔسظایی  زِٚت زض ؾبَ پبیبٖ ثط٘بٔٝ ٔی ثبیؿت ثٝ 

ٔیّیبضز زالضی زض عی ؾبِٟبی ثط٘بٔٝ قكٓ ثٝ زِیُ تحطیٓ  50زؾت ٔی یبفت وٝ ثبتٛجٝ ثٝ فسْ تبٔیٗ ٔبِی 

بِی ٚ ثب٘ىی آٔطیىب فّیٝ عطح ٞبی تٛؾقٝ ای نٙقت پتطٚقیٕی ایطاٖ  تبوٖٙٛ ٔحمك ٍ٘طزیس)ٞطچٙس ٞبی ٔ

اظ ؾٛی زِٚت ٔغطح ٌطزیسٜ اؾت (.ِصا پیف  1400ٔٛضٛؿ زؾتیبثی ثٝ اٞساف پیف ثیٙی قسٜ تب پبیبٖ ؾبَ 

ف ثیٙی ظٔب٘ی ( ٔٛضٛؿ ثیٙی ٔی ٌطزز زض ثط٘بٔٝ تٛؾقٝ آتی ٚ ثب ثبظٌكت ثٝ ثطجبْ ) ٔحتُٕ ِٚی غیط لبثُ پی

تٛؾقٝ وٕی ٚ ویفی ٔحهٛالت پتطٚقیٕی زض زؾتٛض وبض لطاض ٌیطز ٚ فطنت جسیسی ثطای تٛؾقٝ نٙبیـ پبییٗ 

زؾتی پسیساض ٌطزز .  فطٚـ ٔحهٛالت پتطٚقیٕی زض ثٛضؼ وبال ٔٛجت ٌطزیسٜ اؾت وٝ فطنت تٛؾقٝ نٙبیـ 

وٝ ثسٖٚ قه زض ٌؿتطزٌی ٔٛضٛفی ایٗ  پبییٗ زؾت  ٔحهٛالت پتطٚقیٕی زض ؾطاؾط وكٛض ٔحمك ٌطزز

تحمیك ٔٛحط ٚ ضطٚضت آٖ ثٝ قست احؿبؼ ٔی ٌطزز . ِىٗ ٚجٛز پتطٚقیٕی قبظ٘س زض اؾتبٖ ٔطوعی ثقٙٛاٖ 

یىی اظ پتطٚقیٕی ٞبی ثطذٛزاض اظ تٙٛؿ ٔحهَٛ ٚ تِٛیس ٔحهٛالت اؾتطاتػیه ٔیتٛا٘س زض ذّك فطنتٟبی 

 ؾطٔبیٝ ٌصاضی ثؿیبض اضظقٕٙس ٚالـ ٌطزز . 

  : عؤاالت هْن وِ زر اًتْای پزٍصُ تَعط هجزی هی تایغت پاعد زازُ ؽَز 

تحّیُ ثط٘بٔٝ تٛؾقٝ نٙقت پتطٚقیٕی وكٛض، ثط٘بٔٝ قكٓ تٛؾقٝ ، ٌعاضقبت تحّیّی ٟ٘بزٞبی  -1

 پػٚٞكی)ٔطوع پػٚٞكٟبی ٔجّؽ ٚ.....(  ٚ تقییٗ جٟت ٌیطیٟبی انّی تٛؾقٝ ایٗ نٙقت زض وكٛض 

 زض جٟبٖ  1زض ذهٛل چكٓ ا٘ساظ نٙبیـ پبییٗ زؾتی  پتطٚقیٕی ثطضؾی ٘كطیبت ٔقتجط جٟب٘ی  -2

قٙبؾبیی  لٛا٘یٗ حٕبیتی زض ضاؾتبی تٛؾقٝ نٙبیـ پبییٗ زؾتی ) زض ؾغح ثٍٙبٜ ، تبؾیؽ قٟطن  -3

 نٙقتی ترههی ٚ.....(

                                                           
 غٌایغ پتطٍضیوی زض اضتثاط  هستمین تا ًَساًات زالض ٍ افعایص ًطخ خْاًی هحػَالت هی تاضٌس .  4



اضظیبثی ٚضقیت ٔٛجٛز نٙبیـ قیٕیبیی اؾتبٖ ٔطوعی اظ حیج ذٛضان )ٔٛاز اِٚیٝ ( ٚ تججیٗ قطایظ  -4

 فقّی 

یُ ظ٘جیطٜ اضظـ ٔحهٛالت پتطٚقیٕی ٚ قٙبؾبیی ٔحهٛالت پیكٟٙبزی زاضای ثبالتطیٗ تٛجیٝ تحّ -5

التهبزی  جٟت ؾطٔبیٝ ٌصاضی ثط اؾبؼ قبیؿتٍی ٚ ٔعیت ٞبی ضلبثتی اؾتبٖ ٔطوعی  ٚ زض ٘ؾط ٌطفتٗ 

 اِعأبت ظیؿت ٔحیغی 

اِٚٛیت ثركی ثٝ تٛؾقٝ ؾطٔبیٝ ٌصاضی نٙقتی زض ثرف نٙبیـ پبییٗ زؾتی اضائٝ چبضچٛثی ثطای  -6

 ٔحهٛالت پتطٚقیٕی ثب ٞسف ٘یُ ثٝ ذّك اضظـ افطٚزٜ ٚ ضفبیت اِعأبت ظیؿت ٔحیغی 
 

 : )هَارز فٌی ، تجْیشات ٍ سیز عاذت ّای هَرز ًظز)زر صَرت ًیاس 

 حّیُ ٞبی ترههی ٚ ٔمبالت پػٚٞف ٌعاضقبت ٚ ت -

 زی زازٜ ٞبی اؾٙب  -

  : تیاى هحسٍزیت ّا ٍ الشاهات 

ٚ تىیٝ ثط اعالفبت التهبزی ٚ تحّیّی ٚ زازٜ ٞبی اؾٙبزی ) ٔسِٟبی فّٕی پط ٞیع اظ ٘ؾط ؾٙجی  -1

 ٔرتّفی ثطای ٔغبِقٝ ظ٘جیطٜ اضـ زض فّٓ  التهبز  ٚ ٔسیطیت  ٚجٛز زاضز ( 

ٚ....... تبویس ثیكتطی زاضز تب  وبضفطٔب ثٝ ثٟطٜ ٌیطی ٔحمك  اظ ٘تبیج ٔغبِقبت ٔكبثٝ زض آ٘ىتبز ، یٛ٘یسٚ -2

 ٔمبالت زا٘كٍبٞی 

ٔحمك ٔىّف ثٝ حضٛض زض وبضٌطٜٚ اقتغبَ ٚ ؾطٔبیٝ ٌصاضی/ ٚظاضت نٕت  جٟت اضائٝ  ٘تبیج تحمیك  -3

ثبقس ٕٞچٙیٗ ثطٌعاضی ٘كؿت فّٕی ثب حضٛض پػٚٞكٍطاٖ ٚظاضت نٕت )ٔٛؾؿٝ ٔغبِقبت ٚ  ٔی

 پػٚٞكٟب ( ثؿیبض ٔحتُٕ ٔی ثبقس

 

  : هفزٍضات ٍ تَافك ًاهِ ّا 

 لطاضزاز پػٚٞكی زض چبضچٛة اِعأبت حمٛلی  ٚ لطاضزاز ٔٛجٛز نٛضت ٔی پصیطز . 

 اضائٝ ٔغبِت ٚ ٘تبیج زض جّؿبت وبضٌطٜٚ ٞبی ٔطتجظ پػٚٞكی

  : ) تؼزیف هؾرصات پیواًىار ٍاجس ؽزایط ) هترصصاى ، رؽتِ تحصیلی ، عاتمِ فؼالیت 

 ا٘تؾبض ٔی ضٚز پػٚٞكٍطاٖ زاضای ؾٛاثك فّٕی /تجطثی / ثب ٔٛضٛؿ تحمیك ثبقٙس  -1

حضٛض پػٚٞكٍطاٖ ثب ؾبثمٝ  ٚ زاضای تحهیالت حسالُ وبضقٙبؾی اضقس زض حٛظٜ ٔسیطیت یب التهبز ٚ.....  -2

ٕٞچٙیٗ ٔترههیٗ آقٙب ثب نٙقت پتطٚ پبالیف ) قیٕی، ٟٔٙسؾی  ٘فت ، ٚ....( ضطٚضیؿت ٚ ایٗ 

 ٚالـ ثیٗ ضقتٝ ای ٔی ثبقس . پػٚٞف زض

ثٟطٜ ٌیطی اظ ٔكبٚضیٗ نٙقتی تٛؾقٝ ؾطٔبیٝ ٌصاضی زض ِٞٛسیٍٟٙبی ؾطٔبیٝ ٌصاضی وكٛض )فبضؼ ،  -3

 غسیط ، ٚ.....( زض اضظیبثی عطح ٞب تقییٗ وٙٙسٜ ٔی ثبقس 

 



  : ًحَُ ارائِ هغتٌسات پیؾٌْاز 

یتی ، فبیُ اوؿُ ذالنٝ اعالفبت  ثب تٛجٝ ثٝ اضایٝ ثهٛضت ٔىتٛة ، فبیُ ٚضز ، پی زی اف  ، ٌعاضـ ٞبی ٔسیط

 ٘ؾط وبضفطٔب

  : تیاى ترویي سهاى ٍ ّشیٌِ پزٍصُ اس زیسگاُ وارفزها 

 هاُ تطآٍضز هی گطزز . ضصهست ظهاى تحمیك حسٍز 
 ضیبَ  ٔیّیٖٛ 1000 -600ٞعیٙٝ : 

  



هشیت ظزفیت عٌجی تَاًوٌسی تالمَُ صازراتی تز هثٌای ؽٌاعایی هحصَالت زارای :طزح -7

ًغثی زر ترؼ صٌؼت اعتاى هزوشی تا رٍیىزز صازرات تِ وؾَرّای ّوغایِ )تا تاویس تز 

 تحلیل صٌایغ وَچه ٍ هتَعط (

 زعتگاُ اجزایی : عاسهاى صٌؼت ، هؼسى ٍ تجارت اعتاى هزوشی 

 

  حسٍز تمزیثی جاهؼِ آهاری ( :  –هَضَع فؼالیت ) حسٍز ؽوَلیت ٍ زاهٌِ اجزای وار 

وكٛضٞبی پصیطفتٝ قس زض  ٔكی ثٝ فٙٛاٖ یه اؾتطاتػی ٚ ذظ"نبزضات ٔحٛضالتهبزی  تٛؾقٝ "أطٚظٜ

ٚ التهبززا٘بٖ زض وبٖ٘ٛ تٛجٝ  ٔغطح ٔی ثبقس یىی اظ ٔٛضٛفبت ٔغطح اثقبز ّٔی ٚ ٔحّی( زض)یبفتٝ ٚ  تٛؾقٝ

زض ٔجبزالت ثركی ثٝ ٔحهٛالت نبزضاتی ٚ تٛجٝ ثٝ ٔعیت ٘ؿجی وكٛضٞب  تٙٛؿ زض ایٗ ضاؾتب  اؾت ؾیبؾتٍصضاٖ 

اضظیبثی ٚ تحّیُ آٔبض . التهبز ضلبثتی  أطٚظ ٔٛضز تٛجٝ جسی لطاض ٌطفتٝ اؾت  زض اظ جّٕٝ ٘ىبتی اؾت وٝ 

ٔطثٛط ثٝ نبزضات اؾتبٖ ٔطوعی ٘كبٍ٘ط آ٘ؿت وٝ ثرف فٕسٜ نبزضات اؾتبٖ )ثٝ ِحبػ حجٓ /اضظـ ( فٕٛٔب 

ٔیٙیْٛ ٚزض یه ٍ٘بٜ وّی فٕٛٔب ٔتىی ثٝ ٔٙبثـ ٔطثٛط ثٝ فطآٚضزٜ ٞبی ٘فتی ٚ پتطٚقیٕی /ٔٙبثـ ٔقس٘ی ، آِٛ

ذسازای ٚ یب ٔتبحط اظ التهبز ٘فتی اؾت. ٔٙكبء نبزضات اؾتبٖ ٘یع  ، فٕٛٔب ٚاحسٞبی نٙقتی ثعضي اؾتبٖ 

زضنس نٙبیـ اؾتبٖ ( زض نبزضات 90ٔطوعی ٔی ثبقٙس ٚ نٙبیـ وٛچه ٚ ٔتٛؾظ فّیطغٓ حجٓ ثبال )ثیف اظ 

زیٍط ثب افعایف لیٕت زالض ٚ ثطٚظ تحطیٕٟبی ٘بجٛإ٘طزا٘ٝ ٚ ٔتقبلت آٖ  وبٞف ٘مف چٙسا٘ی ٘ساض٘س . اظ عطف 

زضآٔسٞبی اضظی زض ؾٙٛات ٌصقتٝ   ، ؾطوٛة ٘طخ اضظ  اظ ؾٛی زِٚت غیط ٕٔىٗ ٌطزیسٜ اؾت تٛجیٝ التهبزی 

احیبی لبثُ تٛجٟی ثطای نبزضات ثؿیبضی اظ الالْ تِٛیسی ٟٔیب ٌطزیسٜ اؾت ) ثٝ ٘ؾط ٔی ضؾس حتی ثب فطو  

ثطجبْ ثٝ زِیُ چبِكٟبی ٔتقسز التهبزی وكٛض ٚ تضقیف ٘فت زض التهبز جٟب٘ی ثٝ زِیُ ٌؿتطزٌی اؾتفبزٜ اظ 

ا٘طغی ٞبی ٘ٛیٗ ٚ .... أىبٖ زؾتطؾی ثٝ ٔٙبثـ اضظی ثطای ؾطوٛة ٘طخ اضظ تب حس لبثُ ٔالحؾٝ ای ٔیؿط ٘جبقس ( 

ی ٕٞؿبیٝ ، ایجبز ائتالف اؾتطاتػیه ثیٗ ایطاٖ ٚ تحٛالت ٔٙغمٝ ای ) افٓ اظ ثطٚظ جٍٟٙبی زاذّی زض وكٛضٞب

فطاق ، ؾٙس ٕٞىبضی ایطاٖ ٚ چیٗ، پطٚغٜ فؾیٓ ؾسؾبظی  زض تطویٝ ٚ تضقیف تِٛیس ٔحهٛالت غصایی  زض فطاق 

ٚ ؾٛضیٝ ثٝ ٚاؾغٝ وبٞف ٔٙبثـ آة ٚ.....(  ٚ ٕٞچٙیٗ ثطذی السأبت زاذّی ٘ؾیط قىُ ٌیطی ٔٙبعك آظاز 

ی ٕٞجٛاض ،ٚ تٛجٝ جسی ثٝ تٛؾقٝ ظیط ؾبذتٟب زض ثط٘بٔٝ ٞبی تٛؾقٝ ، ٘یع  قطایظ تجبضی جسیس زض اؾتبٟ٘ب

ٔؿبفسی ضا ثطای تٛؾقٝ نبزضات  فطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ اؾت .  ِصا ا٘جبْ ٔغبِقٝ پػٚٞكی ثٝ ٔٙؾٛض قٙبؾبیی ٔحهٛالت 

اض ٔی ثبقس .  زاضای ٔعیت ٘ؿجی زض اؾتبٖ ٔطوعی ثٝ زِیُ قطایظ التهبز فقّی ایطاٖ اظ إٞیت ثؿعایی ثطذٛضز

ٔی ثبقس ٚ فٕٛٔب زض نبزضات تٛجٝ ثٝ وكٛضٞبی ٕٞؿبیٝ ٔس  2حیغٝ ٔٛضٛفی ٔغبِقٝ زض حٛظٜ نٙقت ٚ ٔقسٖ

 ٘ؾط ٔی ثبقس  .
 

                                                           

 هغالؼِ هحػَالت تثسیلی ٍ غٌایغ غصایی زض شیل غٌایغ وطاٍضظی ًیط هَضز تَخِ هی تاضس- 2



 

  :) تؾزیح ضزٍرت اًجام پزٍصُ ) ّسف تحمیك 

ی وكٛض ثب زیٍط وكٛضٞبؾت، ٘یبظٔٙس عطاحی تطیٗ ثؿتط تقبُٔ التهبز ٟٔٓثقٙٛاٖ تجبضت ذبضجی         

ٞٛقٕٙسا٘ٝ ٔی ثبقس یىی اظ ایسٜ ٞبی ٘ؾطی ٟٔٓ زض ظٔیٙٝ التهبز ، اؾتفبزٜ اظ ؽطفیت تجبضت ذبضجی ثطای 

ایجبز ضقس التهبزیؿت زض ایٗ ضاؾتب  پبیف فّٕىطز ذبضجی ٚ تسٚیٗ اؾتطاتػی نبزضاتی زض ٔحیظ وؿت ٚ وبض 

یٗ إِّّی پَٛ ٚ ؾبظٔبٖ ُّٔ ضلبثتی،  زٚ انُ ٟٔٓ ٚ ضطٚضی لّٕساز ٔی ٌطزز ثط اؾبؼ ٔغبِقبت نٙسٚق ث

ثب ا٘ٛاؿ تغییطات ؾبذتبضی زض اثقبز ٔرتّف التهبزی ضٚثطٚ ذٛاٞس ثٛز  2035ٔتحس ، ٔجب٘ی التهبز جٟب٘ی تب ؾبَ 

ؾجس نبزضاتی ٔتٙٛؿ تط ثیبٍ٘ط تٛاٖ تِٛیسی پیچیسٜ تط آٖ وكٛض ثطای نبزضات ٔحهٛالت ٔتٙٛؿ ٚ زاضای ٔعیت 

زض  اؾتبٖ ٔطوعی ثقٙٛاٖ یىی اظ اؾتبٟ٘بی ثطذٛزاض اظ جبیٍبٜ  3(1399 ٘ؿجی ٔی ثبقس ) ضؾتٕی ٚ ٕٞىبضاٖ

نٙقتی ٚ اؾتب٘ی ثطذٛزاض اظ تٙٛؿ ٔحهٛالت  ثٝ زِیُ ضقف زض قٙبذت ٔعیتٟب ٚ تٛإ٘ٙسیٟبی  نبزضاتی فٕٛٔب 

ظ ثؿیبضی اظ السأبت حٕبیتی زِٚت ٔٙجط ثٝ تٛؾقٝ نبزضات ٍ٘طزیسٜ اؾت  ثٝ عٛض ٔخبَ ٟٕٔتطیٗ ا٘تؾبضات ا

ذٛقٝ ٞبی نٙقتی، یب قطوتٟبی ٔسیطیت نبزضات  ،اضتمبء فّٕىطز نبزضاتی ٔی ثبقس وٝ ثطضؾیٟبی اِٚیٝ ٘كبٍ٘ط 

آ٘ؿت وٝ ضقف زض قٙبذت ٔعیتٟبی ٘ؿجی ٚ نبزضاتی ٔٙجطثٝ   جٟت ٌیطی ٘ب ٔٙبؾت زض ا٘تربة ذٛقٝ ٞبی 

ٕٞچٙیٗ زض  4ف ٔحمك ٍ٘طزیسٜ اؾتنٙقتی ٌطزیسٜ  ، ٚ زض ٟ٘بیت ا٘تؾبضات تٛؾقٝ فّٕىطز نبزضاتی زض ایٗ ثر

حٛظٜ ذسٔبت فٙی ٚ ٟٔٙسؾی ،فّیطغٓ ٚجٛز ظیط ؾبذتٟبی فؾیٓ ٚ قطوتٟبی ٔبزض ترههی ثٝ زِیُ ٔحسٚزیت 

قٙبذت ، زض ثبظاضیبثی ٚ اؾتفبزٜ اظ ؽطفیت افعاْ ٚ پصیطـ ٞئیت ٞبی ثبظضٌب٘ی فّیطغٓ ٘یبظ ٔجطْ ٕٞؿبیٍبٖ  

ثٝ ٘ؾط ٔی ضؾس قٙبذت ٚ زضن اظ تٛإ٘ٙسی ٚ ؽطفیت نبزضاتی  ٔٛفمیت چٙسا٘ی حبنُ ٍ٘طزیسٜ اؾت . ِصا

اؾتبٖ ٔطوعی ثقٙٛاٖ ٔجٙبی تهٕیٓ ٌیطی ، ؾیبؾتٍصاضی اؾتب٘ی ، ٚ ٕٞچٙیٗ  ضطٚضتی اجتٙبة ٘بپصیط ثطای 

ٔصاوطات ثیٗ إِّّی )افعاْ ٚ پصیطـ ٞئیت ٞبی تجبضی تٛؾظ ٟ٘بزٞبی ٔؿئَٛ زِٚتی یب اتبق ثبظضٌب٘ی (  

 .  ٔحؿٛة ٔی ٌطزز
 

  : عؤاالت هْن وِ زر اًتْای پزٍصُ تَعط هجزی هی تایغت پاعد زازُ ؽَز 

تحّیّی ثط ضٚ٘سٞبی التهبزی زض ثبظاضٞبی ثیٗ إِّّی )ثب تبویس ثط ٕٞؿبیٍبٖ ( ٚ جٟت ٌیطی ٞبی نبزضاتی ضلجب 

 ) تبویس ثط اؾتفبزٜ اظ تجبضة ٚ ٘كطیبت یٛ٘یسٚ ، ا٘ىتبز ٚ.....( 

 نبزضات زض اؾتبٖ ٔطوعی  ٚ قٙبذت ٚضـ ٔٛجٛز   تحّیّی اظ آٔبض تِٛیس ٚ

 قٙبؾبیی ٔسَ التهبزی ثطای قٙبذت ٔعیت ٘ؿجی ٚ ؽطفیت نبزضاتی ٔحهٛالت زض اؾتبٖ ٔطوعی 

 زؾتٝ ثٙسی ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت فٙی ٟٔٙسؾی ثطذٛزاض اظ ٔعیت ضلبثتی زض ثبظاضٞبی نبزضاتی ثبِمٜٛ 

 ت ثطذٛزاض اظ ٔعیت ٘ؿجی قٙبذتٝ قسٜ  ثٝ ثبظاضٞبی ثیٗ إِّّی ضاٞىبضٞبی حٕبیتی ٔٛضز ٘یبظ ثطای ٚضٚز ٔحهٛال

                                                           

 فػلٌاهِ هغالؼات ضاّثطزی سیاستگصاضی ػوَهی   3-

 این چالش در بسیاری از استانهای کشور مشهود است  4-



 

 : )هَارز فٌی ، تجْیشات ٍ سیز عاذت ّای هَرز ًظز)زر صَرت ًیاس 

اعالفبت ٔطثٛط ثٝ حٛظٜ تِٛیس ٚ نبزضات ، ٔغبِقبت پػٚٞكی ٚ اؾٙبز تٛؾقٝ ای اؾتبٖ ، تفبٞٓ ٘بٔٝ ٞبی ثیٗ 

 إِّّی ایطاٖ ٚ وكٛضٞبی ٕٞؿبیٝ ، 

  هحسٍزیت ّا ٍ الشاهات : تیاى 

ٞط چٙس اؾتفبزٜ اظ ٘ؾط ٘رجٍبٖ زض ٔسِٟبی تهٕیٓ ٌیطی ٔی تٛا٘س ٔٛحط ٚالـ ٌطزز أب ٔی ثبیؿت  اعالفبت 

ٚ ٔسِٟبی التهبزی ِٛیس اؾتبٖ تٛجٝ جسی ٔجصَٚ ٌطزز اؾٙبزی ٚ زازٜ ٞبی التهبزی زض حٛظٜ نبزضات ٚ ت

 لطاض ٌیطز . تحّیُ ٔعیت ٘ؿجی ٚ تٛإ٘ٙسی نبزضاتی ٔٛضز تٛجٝ

ٔحمك ٔىّف ثٝ ثطٌعاضی جّؿبت وبضقٙبؾی ثب ؾبظٔبٖ تٛؾقٝ تجبضت ایطاٖ جٟت تجبزَ ٘ؾط ٚ اذص اعالفبت الظْ 

 ٔی ثبقس ٚ زض نٛضت ِعْٚ ٔىّف ثٝ  اضائٝ پػٚٞف زض وبضٌطٜٚ تٛؾقٝ نبزضات اؾتبٖ ٔی ثبقس . 

  : هفزٍضات ٍ تَافك ًاهِ ّا 

٘یبظ ثطای تسٚیٗ پطٚپٛظاَ ٔی تٛا٘س ثٝ ازاضٜ آٔٛظـ ، پػٚٞف ٚ فٙبٚضی ٔحممیٗ ثطای اذص زازٜ ٞبی ذبْ ٔٛضز 

  .ؾبظٔبٖ نٕت ٔطاجقٝ ٕ٘بیٙس

 لطاضزاز ثب ٔحمك ثطٌعیسٜ زضلبِت لطاضزاز ثب ٚظاضت نٕت تسٚیٗ ٔی ٌطزز . 

  : ) تؼزیف هؾرصات پیواًىار ٍاجس ؽزایط ) هترصصاى ، رؽتِ تحصیلی ، عاتمِ فؼالیت 

٘كٍبٞی تٛنیٝ ٔی ٌطزز زض نٛضت فاللٝ ٔٙسی ثٝ اضائٝ پطٚپٛظاَ ، اظ ٔكبٚضیٗ ثطذٛزاض اظ ثٝ وّیٝ ٔحممیٗ زا

 ؾبثمٝ فّٕیبتی زض حٛظٜ نبزضات )آقٙب ثٝ لٛا٘یٗ نبزضات ، ایٙىٛتطٔع ، ٚ.....( ثٟطٜ ثطزاضی ٕ٘بیٙس .

اظ ؾٛاثك اجطایی ٚ پػٚٞكٍطاٖ ٔی ثبیؿت حسالُ زاضای ٔسضن وبضقٙبؾی اضقس زض ضقتٝ ٞبی ٔطتجظ  ٚ ثطذٛزاض 

فّٕیبتی ثبقٙس ٚ اضائٝ ؾٛاثك فّٕىطزی )زٚضٜ ٞبی  آٔٛظقی ترههی زض حٛظٜ لٛا٘یٗ نبزضات ، ایٙىٛتطٔع ٚ.....، 

 ٔؿتٙسات فقبِیت زض تجبضت ذبضجی (زض ا٘تربة ٔجطی ٔٙترت تبحیط ٌصاض ذٛاٞس ثٛز .

  : ًحَُ ارائِ هغتٌسات پیؾٌْاز 

پی زی اف  ، ٌعاضـ ٞبی ٔسیطیتی ، فبیُ اوؿُ ذالنٝ اعالفبت  ثب تٛجٝ ثٝ اضایٝ ثهٛضت ٔىتٛة ، فبیُ ٚضز ، 

 ٘ؾط وبضفطٔب

  : تیاى ترویي سهاى ٍ ّشیٌِ پزٍصُ اس زیسگاُ وارفزها 

 هاُ تطآٍضز هی گطزز ّفتهست ظهاى تحمیك حسٍز 
 ٔیّیٖٛ ضیبَ 1000 -600ٞعیٙٝ : 

  



هحیط سیغت زر سًجیزُ ارسػ ؽٌاعایی ظزفیتْای  عزهایِ گذاری هثتٌی تز :طزح  -8

 هحصَالت هؼسًی صٌایغ فلشی زر اعتاى هزوشی )تا تاویس تز عزب ٍ رٍی ،هظ(

 زعتگاُ اجزایی : صٌؼت ،هؼسى ٍ تجارت اعتاى هزوشی 
 

  حسٍز تمزیثی جاهؼِ آهاری ( :  –هَضَع فؼالیت ) حسٍز ؽوَلیت ٍ زاهٌِ اجزای وار 

ٞؿتٙس وٝ زض ؾبِٟبی اذیط ٚ یب قست ٌطفتٗ  تِٛیس جٟف تحمك ٞبی فطنٝ اظ یىی ٔقسٖ ٚ نٙبیـ ٔقس٘ی

تحطیٕٟبی ثیٗ إِّّی ثقٙٛاٖ یىی اظ ٔحٛضٞبی جبیٍعیٗ التهبز ٘فتی ، ٔٛضز تٛجٝ وبضقٙبؾبٖ لطاض ٌطفتٝ اؾت 

تب جبیی وٝ یه ؾْٛ نبزضات غیط ٘فتی زض ؾبِٟبی اذیط اظ ٔقسٖ ٚ نٙبیـ ٔقس٘ی وكٛض نٛضت پصیطفتٝ اؾت 

قیت لبثُ تٛجٝ وكٛض زض حٛظٜ  ٔقسٖ ، ثطضؾیٟبی نٛضت پصیطفتٝ  ٘كبٍ٘ط آ٘ؿت شذبئط ٔقس٘ی .فّیطغٓ ٚض

فؾیٕی ثب تٛؾقٝ اوتكبفبت زض ایطاٖ لبثُ زؾتطؾی ٔی ثبقس  ٚ أیس آٖ ٔی ضٚز ثب تٛؾقٝ اوتكبفبت ٔقس٘ی ) ثٝ 

زض زٞٝ ٞبی آتی ٔٛضز   فٙٛاٖ یىی اظ ٟٕٔتطیٗ ضاٞجطزٞبی ٚظاضت نٕت( ، تٛؾقٝ نٙبیـ ٔقس٘ی ثیف اظ ٌصقتٝ

تٛجٝ زِٚت ٚ ثرف ذهٛنی لطاض ٌیطز.زض اؾتبٖ ٔطوعی شذبئط لبثُ تٛجٝ اظ ؾطة ٚ ضٚی زض قٟطؾتبٟ٘بی 

ذٙساة ، ذٕیٗ ٚ قبظ٘س لبثُ زؾتطؾی ٔی ثبقس ٚ ٕٞچٙیٗ زض قٟطؾتبٟ٘بی ظض٘سیٝ ، ؾبٜٚ ٚ زِیجبٖ 

لتهبزی لطاض ٌطفتٝ اؾت )زض ایٗ ٔیبٖ ٚجٛز ٚجٛزشذبئط لبثُ تٛجٟی اظ ٔؽ ٔٛضز تٛجٝ وبضقٙبؾبٖ ٚ فقبالٖ ا

ثطذی فٙبنط فّعی ٘بزض ٔٛجت ٌطزیسٜ اؾت تب تٙٛؿ ثركی ثٝ نٙبیـ پبییٗ زؾتی ٔیؿط ٌطزز(. زض زٞٝ ٌصقتٝ 

ٕٞٛاضٜ فسْ ایجبز نٙبیـ پبییٗ زؾتی ٚ ذّك اضظـ اظ ٔٙبثـ ذسازازی،  ٔٛضز ا٘تمبز لطاض زاقتٝ وبضقٙبؾبٖ 

ٝ اؾت ثٝ عٛض ٔخبَ ثسِیُ فسْ تٛؾقٝ نٙبیـ پبییٗ زؾتی ،ثركی اظ تِٛیسات اؾتبٖ التهبزی اؾتبٖ  لطاض زاقت

زض حٛظٜ ؾًٙ آٞٗ فّیطغٓ فیبض لبثُ تٛجٝ ،ثٝ وبضذب٘ٝ ٞبی ؾیٕبٖ اضؾبَ ٔی قٛز وٝ ثٝ ٚضٛح ٘كبٍ٘ط 

 تضضیـ ٔٙبثـ ذسازای ٔی ثبقس .

طح ٔی ثبقس اظ عطف زیٍط لطاض ٌطفتٗ اؾتبٖ ٔطوعی ثقٙٛاٖ یه اؾتبٖ ثطذٛزاض اظ جبیٍبٜ ٔقس٘ی زض وكٛض ٔغ

اؾتبٖ ٔطوعی زض ٔیبٖ اؾتبٟ٘بی ثطذٛضزاض اظ جبیٍبٜ ٔقس٘ی  )ٕٞساٖ ،انفٟبٖ ، اِجطظ ٚ...( ٘یع ٔی تٛا٘س ثب تمّیُ 

ٞعیٙٝ ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ  ٚ ٕٞچٙیٗ تٛظیـ ثٝ نطفٝ ٔحهَٛ ٟ٘بیی )فطآضٚزٜ ٚ ٔحهٛالت پبییٗ زؾتی  ٔقس٘ی( 

ب ؾبیط اؾتبٟ٘ب ایجبز وٙس ٚ ثب ثٟطٜ ثطزاضی اظ ٔٙبثـ ٔقس٘ی ، زض تٛؾقٝ اقتغبَ ٚ ثٟجٛز ٔعیت ٘ؿجی ضا زض لیبؼ ث

قبذهٟبی التهبزی اؾتبٖ ٔٛحط ٚالـ ٌطزز ِصا ایٗ ٔغبِقٝ زض پی آ٘ؿت وٝ ظٔیٙٝ حساوخطی ا٘تفبؿ اؾتبٖ 

ؾتطؾی ثٝ ٔٙبثـ ٔطوعی اظ ٔٙبثـ ذسازای زض ثرف ٔقسٖ زض اؾتبٖ ٔطوعی ٚ اؾتبٟ٘بی ٕٞجٛاض )ثركٟبیی وٝ ز

ثب ٔعیت ٞبیی زض لیبؼ ثب ضلجب  ٚجٛز زاضز (ضا فطاٞٓ ٕ٘بیس  . زض ایٗ ٔغبِقٝ تقییٗ ٘مبعی اظ ظ٘جیطٜ اضظـ وٝ 

٘یبظٔٙس جصة ؾطٔبیٝ ٌصاضی ذبضجی یب ٚضٚز ِٞٛسیٍٟٙبی ثعضي ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٔی ثبقس ثؿیبض ٔٛضز تٛجٝ ٔی 

 ثبقس .
 

 (:  تؾزیح ضزٍرت اًجام پزٍصُ ) ّسف تحمیك 



 

احتٕبِی   ٔیّیبضز تٗ آٖ شذیطٜ 20ٔیّیبضز تٗ آٖ ثٝ نٛضت لغقی ٚ  37ٔیّیبضز تٗ شذیطٜ ٔقس٘ی وٝ  57ٚجٛز 

 12زضنس اظ پٛقف وُ وكٛض اؾت، ایطاٖ ضا جعء  20٘ٛؿ ٔبزٜ ٔقس٘ی، وٝ حبنُ تٟٙب اوتكبف  68اؾت ٚ ٚجٛز 

ٛاٖ زضیبفت وٝ ایطاٖ زض ٔٛاز ٔقس٘ی اؾتطاتػیه ت تط ٔی ذیع لطاض زازٜ اؾت وٝ ثب ٍ٘بٞی زلیك وكٛض ثطتط ٔقسٖ

تطی ٘ؿجت ثٝ ٔیعاٖ ٔتٛؾظ جٟب٘ی زاضز ِٚی ثب ایٗ قطایظ  ٕٞچٖٛ ٔؽ، ؾًٙ آٞٗ ٚ ..... ٚضقیت ثؿیبض ٔٙبؾت

٘یُ  .زضنس زض تِٛیس ٘بذبِم زاذّی زاقتٝ اؾت 1ثرف ٔقسٖ ایطاٖ ٕٞٛاضٜ زض عَٛ ؾبِیبٖ اذیط ؾٟٓ وٕتط اظ 

ٔٙس جصة ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٚ تٛؾقٝ نٙبیـ پبییٗ زؾتی ٚ پط ٞیع اظ ذبْ فطٚقی ٔی ثبقس. ثٝ تٛؾقٝ ٔقس٘ی ٘یبظ

چكٓ ا٘ساظ ٔخجت ٔؽ زض التهبز جٟب٘ی  )زض نٙبیـ ضایب٘ٝ ، اِىتطٚ٘یه،ذٛزضٚٞبی ٞٛقٕٙس ٚ.....( ٚ ٕٞچٙیٗ 

تٛؾقٝ یبفتٝ ٚ زض  تٛؾقٝ اجتٙبة ٘بپصیط  نٙقت ؾطة ٚ ضٚی ثب تٛجٝ ثٝ اٞساف ٚ ثط٘بٔٝ ٞبی تٛؾقٝ ای زِٚتٟبی

حبَ تٛؾقٝ  ٔٛجت ٌطزیسٜ اؾت وٝ ایٗ فٙبنط زض اوتكبفبت ٔقس٘ی ٔٛضز تٛجٝ جسی لطاض ٌیط٘س ٚثط ایٗ اؾبؼ 

تكىیُ ظ٘جیطٜ اضظـ ٚ نٙبیـ پبییٗ زؾتی ٔی تٛا٘س ٘ٛیس ثرف تٛؾقٝ التهبزی ٌطزز .اؾتبٖ ٔطوعی ثٝ 

زض وكٛض ٔی ثبقس ٚ تٛؾقٝ نٙبیـ ٔجتٙی ثط فٙبنط  ٔطوعیت اضان ٕٞٛاضٜ یىی اظ وبٟ٘ٛ٘بی تٛؾقٝ نٙبیـ فّعی 

فّعی ٔی تٛا٘س زض تمٛیت جبیٍبٜ نٙقتی اؾتبٖ ٔٛحط ٚالـ ٌطزز .٘جٛز اعالفبت یىپبضچٝ زض حٛظٜ ٚضقیت ٔقبزٖ 

ٚ پتب٘ؿیّٟبی لبثُ ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٔٛجت ٌطزیسٜ اؾت ثؿیبضی اظ فطنتٟبی تٛؾقٝ نٙبیـ پبییٗ زؾتی اظ ایٗ 

ٕٞچٙیٗ زض اؾٙبز ثبالزؾتی اؾتبٖ ثٝ زِیُ ٚجٛز ایٗ ضقف ،ثط٘بٔٝ ٞبی فّٕیبتی ضٚقٙی  اؾتبٖ ؾّت ٌطزز .

 تهٛیط ٍ٘طزیسٜ اؾت  

 

  : عؤاالت هْن وِ زر اًتْای پزٍصُ تَعط هجزی هی تایغت پاعد زازُ ؽَز 

 وب٘یٟبی ٌطٜٚ زض  ٕٞجٛاض اؾتبٟ٘بی ٚ ٔطوعی اؾتبٖ  ٔقس٘ی ٔحهٛالت ٚ ٔقبزٖ ٚضقیت اظ زلیك تحّیّی-1

 فّعی

 قٙبذت) ایطاٖ ٔطوعی ٔٙبعك زض فّعی وب٘ی ٌطٜٚ زض ٔقس٘ی فٙبنط  5فطآٚضی زض فقبَ قطوتٟبی قٙبؾبیی-2

 )زؾتطؼ زض  ٔقس٘ی اِٚیٝ ٔٛاز

  زٚ ٚ یه ثٙس زض  پبیٝ اعالفبت اؾبؼ ثط  ثبال افعٚزٜ ثباضظـ ٘مبط قٙبؾبیی-3

 ثبقس ٔی  ذبضجی ٌصاضی ؾطٔبیٝ جصة ٘یبظٔٙس وٝ فّعی ٞبی وب٘ی اضظـ ظ٘جیطٜ اظ ٘مبعی قٙبؾبیی-4

 )ٌصاضی ؾطٔبیٝ پتب٘ؿیُ ٚ جصاثیت اظ ثطذٛضزاض)

  ) تحمیك ٔٛضٛؿ حٛظٜ زض) ٔقسٖ زؾتی پبییٗ نٙبیـ تٛؾقٝ ٘یبظ ٔٛضز ظیطؾبذتٟبی ٚ ضطٚضتٟب-5

 ٔغبِقٝ ضطٚضت حؿت ٔٛاضز ؾبیط-6

 )هَارز فٌی ، تجْیشات ٍ سیز عاذت ّای هَرز ًظز)زر صَرت ًیاس : 

                                                           
ثبیس ٔٛضز فٙبنط ٔقس٘ی فٕٛٔب زض چٙسیٗ ٔطحّٝ ٔٛضز فطآٚضی لطاض ٔی ٌیطز ٚ وّیٝ ٔٛاز اِٚیٝ حبنُ اظ فطآضٚضیٟبی ٔتقسز ضٚی ٔحهٛالت ٔٛضز ٔغبِقٝ   5

 پبیف لطاض ٌیطز . 

 ثطذی ظیط ؾبذتٟب )احساث قٟطن نٙقتی ، ظیط ؾبذت حُٕ ٚ ٘مُ ٚ....( ٔٛضز ٘یبظ ثبقساحتٕبَ ٔی ضٚز عی ٔغبِقٝ ایجبز  5



 

اعالفبت ترههی ٔقبزٖ ، اعالفبت ؾبٔب٘ٝ وبزاؾتط ٔقبزٖ ، ٌعاضقبت تحّیّی ؾٙس آٔبیف زض ثرف ٔقسٖ ، 

 ٌعاضقبت ترههی ٚظاضت نٕت زض حٛظٜ ٔقبزٖ ٚ.......

 

  : تیاى هحسٍزیت ّا ٍ الشاهات 

  ُزؾت یبفتٗ ثٝ ٘تبیج ٔٛضز ا٘تؾبض ثٝ ٞیچ فٙٛاٖ ثب پیٕبیف )٘ؾط ؾٙجی اظ فقبالٖ ( ٔس ٘ؾط ٘یؿت ٚ تحّی

 التهبزی اعالفبت ٔٛجٛز زض ایٗ ظٔیٙٝ ٔس ٘ؾط لطاض زاضز . 

  ٖٔحمك زض ایٗ تحمیك ٔی ثبیؿت وّیٝ ٔقبزٖ/ ٔحهٛالت فطآٚضی قسٜ زض اؾتبٟ٘بی ٕٞجٛاض وٝ اؾتب

ٔحهٛالت ٔقس٘ی ایكبٖ )٘ؿجت ثٝ ضلجبی ٔٛجٛز ٚ ثبِمٜٛ ( زاضای ٔعیت ٔی ثبقس  ٔطوعی زض  زؾتطؾی ثٝ

 ٔٛضز تٛجٝ لطاض زٞس

  ا٘غجبق پیكٟٙبزات ٚ ضٞیبفتٟبی تحمیك ثب ٔحیظ ظیؿت ٕٞٛاضٜ ثقٙٛاٖ یه اِعاْ ٔی ثبقس 

 

  : هفزٍضات ٍ تَافك ًاهِ ّا 

 یعی زض چبضچٛة لطاضزازٞبی ؾبظٔبٖ نٕت ٚ ؾبظٔبٖ ٔسیطت ٚ ثط٘بٔٝ ض

 

  : ) تؼزیف هؾرصات پیواًىار ٍاجس ؽزایط ) هترصصاى ، رؽتِ تحصیلی ، عاتمِ فؼالیت 

ٔحممیٗ ٔی ثبیؿت ثطذٛضزاض اظ ضظٚٔٝ ٚ ترهم زض ٔٛضٛؿ تحمیك ٚ زض ضقتٝ ٞبی ٔطتجظ )حٛظٜ التهبز ، 

 ٔسیطیت ٚ...( ٚ ٕٞچٙیٗ ثطذٛضزاض اظ ٔكبٚضیٗ تٛإ٘ٙس  زض حٛظٜ نٙبیـ ٔقس٘ی ثبقٙس .

 

 ارائِ هغتٌسات پیؾٌْاز : ًح َُ 

اضایٝ ثهٛضت ٔىتٛة ، فبیُ ٚضز ، پی زی اف  ، ٌعاضـ ٞبی ٔسیطیتی ، فبیُ اوؿُ ذالنٝ اعالفبت  ثب تٛجٝ ثٝ 

 ٘ؾط وبضفطٔب
 

  : تیاى ترویي سهاى ٍ ّشیٌِ پزٍصُ اس زیسگاُ وارفزها 

 هاُ تطآٍضز هی گطزز . ّفتهست ظهاى تحمیك حسٍز 
 ٔیّیٖٛ ضیبَ  1000 -600ٞعیٙٝ : 

 

 

  



 ػٌَاى طزح: تِ رٍس رعاًی طزح جاهغ گززؽگزی ؽْزعتاى اران-9

 زعتگاُ اجزایی: ازارُ ول هیزاث فزٌّگی، گززؽگزی ٍ صٌایغ زعتی اعتاى هزوشی

 

 حسٍز تمزیثی جاهؼِ آهاری(: -هَضَع فؼالیت وارفزها)حسٍز ؽوَلیت ٍ زاهٌِ اجزای وار 

 ٔحسٚزٜ وبُٔ قٟطؾتبٖ اضان. -جبٔقٝ ضٚؾتبیی -جبٔقٝ قٟطی –قٟطؾتبٖ اضان 

  :)تؾزیح ضزٍرت اًجام پزٍصُ )ّسف تحمیك 

ثطضؾی پبضأتطٞبی اجتٕبفی  -4اضظیبثی ٔتغیطٞبی جٕقیتی– 3ٔغبِقبت غئٛٔٛضفِٛٛغی–ثطضؾی فٛأُ الّیٕی -1

 ثطضؾی فضبی وبِجسی.-5ٚ فطٍٞٙی

 فزػی(: -اّساف اجزای پزٍصُ )اصلی 

تبٔیٗ زضآٔس ٚ ایجبز اقتغبَ تبٔیٗ اٞساف  -پیكجطز تٛؾقٝ التهبزی -انّی: ٔقطفی جبشثٝ ٞبی ٌطزقٍطیٞسف 

 زِٚت.

 اٞساف فطفی: ایجبز ٚ احساث ٔحیظ ٞبی ثبحجبت التهبزی.

 :عَاالت هْن وِ زر اًتْای اجزای پزٍصُ تَعط هجزی هی تایغت پاعد زازُ ؽَز 

 ؾبذتی قٟطؾتبٖ ثطای جصة ٌطزقٍطی وبفی اؾت؟آیب ٚضقیت ٚ أىب٘بت ظیطثٙبیی ٚ ظیط -1

 آیب ٘یبظ ثٝ ایجبز ٚ احساث فضبٞب ٚ تىٕیُ پتب٘ؿیُ ٞبی ٔٛجٛز زض قٟط ٔی ثبقس یب ذیط؟ -2

ؾبٔب٘سٞی ثرف ٞبیی وٝ فبلس عطح ٞبی ٌطزقٍطی ثٛزٜ ٚ ثهٛضت تهبزفی ایجبز قسٜ ا٘س ثٝ قىُ ذٛاٞس  -3

 ثٛز.

  هَرز ًظز)زر صَرت ًیاس(:هَارز فٌی ، تجْیشات ٍ سیزعاذت ّای 

 ثطضؾی أىب٘بت ظیطثٙبیی ٚ ظیطؾبذتی قٟطؾتبٖ. -1

 ثطضؾی پتب٘ؿیُ ٞبی ٌطزقٍطی قٟطؾتبٖ. -2

 :تیاى هحسٍزیت ّا ٍ الشاهات 

زضیبفت یه ٘ؿرٝ اظ ٔغبِقٝ عطح جبٔـ ٌطزقٍطی قٟط اضان اظ ٔطوع اؾٙبز ازاضٜ وُ ٔیطاث فطٍٞٙی ٚ -1

 ٛضٌطزقٍطی ٚ ثٝ ضٚظ ضؾب٘ی عطح ٔصو

ٕٞبٍٞٙی ٚ ٕٞىبضی  -ؾطٔبیٝ ٌصاضی -ثبظاضقٙبؾی –تحٕیُ قطایظ حبوٓ زض تٛؾقٝ ٌطزقٍطی قٟطؾتبٖ -2

 ؾبیط زؾتٍبٜ ٞبی اجطایی زض اجطای ظیطؾبذت ٞبی ٌطزقٍطی .

 ضفبیت اِعأبت ٔطثٛط ثٝ تٟیٝ عطح ٞبی ٌطزقٍطی -3

 :هفزٍضات ٍ تَافك ًاهِ ّا 

 تٛافك ٘بٔٝ ثب قٟطزاضی . -2تٛافك ٘بٔٝ ثب زا٘كٍبٜ ٞب ٚ آٔٛظـ فبِی

 اضائٝ ٔغبِت ٚ ٘تبیج زض جّؿبت وبضٌطٜٚ ٞبی ٔطتجظ پػٚٞكی

 :)تؼزیف هؾرصات پیواًىار ٍاجس ؽزایط )هترصصاى، رؽتِ تحصیلی، عاتمِ فؼالیت 



 -وبضقٙبؼ ٔحیظ ظیؿت -وبضقٙبؼ التهبز ٚ ؾطٔبیٝ ٌصاضی -وبضقٙبؼ اجتٕبفی ٚ فطٍٞٙیٌطٚٞی ٔتكىُ اظ 

وبضقٙبؼ ٌطزقٍطی ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی  -وبضقٙبؼ ٔقٕبضی-وبضقٙبؼ جغطافیب -تجّیغبت ٚ ثبظاضیبثیوبضقٙبؼ 

 تٛضیؿٓ.

 :ًحَُ ارائِ هغتٌسات پیؾٌْاز 

 ٌعاضـ ٔىتٛة ، فبیُ ٚضز ٚ ِٛح فكطزٜ-تٟیٝ عطح

 :تیاى ترویي سهاى ٍ ّشیٌِ پزٍصُ اس زیسگاُ وارفزها 

 .هاُ تطآٍضز هی گطزز ّفتهست ظهاى تحمیك حسٍز 

 ٔیّیٖٛ  ضیبَ ٔی ثبقس. 500 ثٛزجٝ پیكٟٙبزی  

  



 تزرعی اثزترؾی تغْیالت اؽتغالشایی رٍعتایی اس هحل صٌسٍق تَعؼِ هلی :طزح -01

 ، وار ٍ رفاُ اجتواػی اعتاى هزوشی  زعتگاُ اجزایی : ازارُ ول تؼاٍى

 

  حسٍز تمزیثی جاهؼِ آهاری ( –هَضَع فؼالیت ) حسٍز ؽوَلیت ٍ زاهٌِ اجزای وار  : 

بفت وٙٙسٜ یثطضؾی احطثركی تؿٟیالت اقتغبِعایی ضٚؾتبیی اظ ٔحُ نٙسٚق تٛؾقٝ ّٔی ثطای ٔتمبضیبٖ زض

 عطح(  2400) حسٚز وطز٘س اظ ٔحُ ٔٙبثـ ٔصوٛض زضیبفت ضا ضٚؾتبیی اقتغبَ تؿٟیالت

الظْ ثٝ شوط اؾت جٟت ا٘تربة ٕ٘ٛ٘ٝ ٔی ثبیؿت ثٝ ازاضٜ وُ تقبٖٚ، وبض ٚ ضفبٜ اجتٕبفی )آلبی حؿٗ ٘ػاز 

بَ ایجبز قسٜ غثیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٚ تؿٟیالت پطزاذتی ٚ اقتٔی ثبیؿت ٔؿئَٛ زثیطذب٘ٝ اقتغبَ ( ٔطاجقٝ ٌطزز ٚ 

 ثطلطاض ثبقس. تٛظیـ ٔٙغمی 

 :) تؾزیح ضزٍرت اًجام پزٍصُ ) ّسف تحمیك  

اؾت وٝ ثب ٞسف حٕبیت اظ ایجبز اقتغبَ پبیساض زض ٔٙبعك ضٚؾتبیی ٚ فكبیطی  یعطح اقتغبَ ضٚؾتبیی چٙس ؾبِ

اؾت. ایٗ عطح ثٝ اؾتٙبز آییٗ ٘بٔٝ اجطایی لبٖ٘ٛ زض حبَ ا٘جبْ ٚ جٌّٛیطی اظ ٟٔبجطت ضٚؾتب٘كیٙبٖ ثٝ قٟطٞب 

كبیطی ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثـ نٙسٚق تٛؾقٝ ّٔی، حٕبیت اظ تٛؾقٝ ٚ ایجبز اقتغبَ پبیساض زض ٔٙبعك ضٚؾتبیی ٚ ف

ظا ضا ثٝ ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ، وبضآفطیٙبٖ ٚ ٔتمبضیبٖ ثرف ذهٛنی ٚ تقبٚ٘ی ضٚؾتبیی اظ ٔحُ  تؿٟیالت اقتغبَ

ثطای ایجبز اقتغبَ زض ٔٙبعك ضٚؾتبیی ٚ  وٝوٙس.  تّفیك ٔٙبثـ نٙسٚق تٛؾقٝ ّٔی ثب ٔٛؾؿبت فبُٔ پطزاذت ٔی

 .اؾت ذتهبل زازٜ قسٜٔٙبعك ٔحطْٚ وكٛض ا

قٙبذت ٔعیت ضٚؾتبٞب ٚ ٔٙبعك فكبیطی ٘رؿتیٗ اِٚٛیت ثطای تٛؾقٝ وؿت ٚ وبض زض ایٗ ٔٙبعك اؾت، 

ٞبی ٔرتّف اقتغبِی زِٚت اظ جّٕٝ ثط٘بٔٝ اقتغبَ ضٚؾتبیی ٘یع ثٝ آٖ تبویس قسٜ  ٔٛضٛفی وٝ زض لبِت عطح

ٞبی آٖ ٔٙغمٝ ٚ ٞسایت  قٙبؾبیی ٔعیتاؾت. زض ضٚیىطزٞبی جسیس تٛؾقٝ اقتغبَ زض ٔٙبعك ضٚؾتبیی، 

ٚ ٕٞچٙیٗ ثطضؾی ٚ  .ٞبی ؾیبؾت ٌصاض لطاض ٌطفتٝ اؾت ٞب ٚ ٔٙبثـ زض ایٗ ضاؾتب اِٚٛیت زِٚت ٚ زؾتٍبٜ ؾیبؾت

 ثٝ وٝ ضٚؾتبییب٘ی ثطٌكت جٟت ظٔیٙٝ ایجبز ، قٟط ثٝ ضٚؾتبییبٖ ٟٔبجطت اظ قٙبذت فٛأّی ٕٞچٛ٘جٌّٛیطی

 ٔقىٛؼ. ٟٔبجطت وطز٘س ٟٔبجطت قٟطٞب

ٞبی تِٛیس ٚ ضفـ ٘یبظٞبی اؾبؾی جبٔقٝ اؾت، ثٙبثطایٗ تمٛیت  زض فیٗ حبَ ضٚؾتب یىی اظ ٟٕٔتطیٗ پبیٍبٜ

تٛا٘س ٔٙجط ثٝ پٛیبیی التهبز وكٛض قٛز. ضٕٗ ایٙىٝ تٛجٝ ثٝ ایٗ  ٞبی جبٔقٝ ضٚؾتبیی ٔی ٞب ٚ تٛا٘بیی ظٔیٙٝ

ٞبی والٖ التهبزی اظ جّٕٝ ضقس اقتغبَ  ی زض قبذمتٛا٘س تأحیط لبثُ تٛجٟ ٔٙبعك ثٝ ٚیػٜ ضٚؾتبٞبی وب٘ٛ٘ی ٔی

 .ٚ وبٞف فمط زاقتٝ ثبقس

ؾٙجف احط ثركی تؿٟیالت اقتغبِعایی ضٚؾتبی یىی اظ ضاٜ ٞبی ثبالثطزٖ وبضایی تؿٟیالت زض ایٗ ضاثغٝ ٔی 

ثبقس ، ثب ثطضؾی ٘مبط ضقف ٚ لٛت ترهیم تؿٟیالت ٔی تٛاٖ ثٝ ثٟجٛز فّٕىطز آٖ وٕه وطز ، وبٞف ٘مبط 

 ضقف ٚ تمٛیت ٘مبط لٛت ثقس قٙبؾبیی آٟ٘ب ثبظزٞی فقبِیت ضا افعایف ذٛاٞس زاز .



نٙسٚق تٛؾقٝ ّٔی ثب زض زض اذتیبض لطاز زازٖ تؿٟیالت اقتغبِعایی تالـ ٔی وٙس زض ضاؾتبی وبٞف ٘طخ ثیىبضی 

 ذهٛنب زض ضٚؾتبٞب ثٝ ٌؿتطـ اقتغبَ وٕه ٕ٘بیس .

ای زض لٛا٘یٗ ٚ آٔبض ٚ اضلبْ ٔطتجظ ٚ ٔكبٞسات ٔیسا٘ی ، ٕٞچٙیٗ اظ زض ایٗ پػٚٞف ثٝ ٚؾیّٝ ٔغبِقٝ وتبثرب٘ٝ 

عطیك ا٘جبْ ٔهبحجٝ ٚ پطؾكٙبٔٝ ٚ تحّیُ پطؾف ٘بٔٝ ثٛؾیّٝ ٘طْ افعاضٔطثٛعٝ ثس٘جبَ ایٗ ٞسف ٞؿتیٓ تب احط 

 ضا ثطضؾی ٕ٘بییٓ ثركی تؿٟیالت اقتغبِعایی ضٚؾتبیی ضا اظ ٔحُ نٙسٚق تٛؾقٝ ّٔی زض اؾتبٖ ٔطوعی

ٚضت تحمیك زض ثطضؾی احطثركی تؿٟیالت اقتغبِعایی ضٚؾتبیی اظ ٔحُ نٙسٚق تٛؾقٝ ّٔی زض اؾتبٖ ِصا ضط

 ضطٚضی ٔی ثبقس.

 تحمیك ولی ّسف: 

 ا٘س؟ ٔٛا٘ـ ثط ؾطضاٜ احطثركی تؿٟیالت اقتغبِعایی ضٚؾتبیی زض اؾتبٖ وساْ ٗیتط فٕسٜ -

 چٝ ٞؿتٙس؟ضاٞىبضٞبی پیكٟٙبزی جٟت احطثركی تؿٟیالت اقتغبِعایی ضٚؾتبیی 

 فبُٔ، ٔؤؾؿبت قٟطؾتبٖ، تفىیه ثٝ ٘ؾبضتی اثعاضٞبی اظ ٔؤحط ثٟطٜ ٌیطی ثب لبٖ٘ٛ فّٕىطز ٚضقیت تحّیُ-

 حمٛلی، -حمیمی غیطٔطظی، -ٔطظی ،(ٌطزـ زض ؾطٔبیٝ ای، تٛؾقٝ ایجبزی،) عطح ٘ٛؿ ٚ ٞسف ثركٟبی

  حٕبیتی ٟ٘بزٞبی اقتغبَ، ٞبی ضؾتٝ

 اقتغبَ ؾطا٘ٝ افعایف زض لبٖ٘ٛ اجطای تبحیط ٚ اجطایی ٘بٔٝ آییٗ ٚ لبٖ٘ٛ اٞساف تحمك ٔیعاٖ ویفی ٚ وٕی اضظیبثی-

 ٔطحّٝ اظ ضٚؾتب ٞط ٔٙترت ٞبی ضؾتٝ اضظـ ظ٘جیطٜ ٌطفتٗ ٘ؾط زض ٚ ضفبیت ثب قسٜ ایجبز پبیساض اقتغبَ تٙبؾت ٚ

 ای زٚضٜ ٞبی ٌعاضـ اضائٝ ٚ وكٛض وُ ٔٙبثـ ٘ؿجت ثٝ اؾتبٖ زض فطٚـ ٚ ثبظاضیبثی تب تبٔیٗ

 ٚ التهبزی تٛؾقٝ ٕٞطاٜ ثٝ فكبیطی ٚ ضٚؾتبیی ٔٙبعك زض پبیساض اقتغبَ تؿٟیُ ٚ ایجبز تخجیت اضظیبثی-

 ٔمبثُ زض فكبیطی ٚ ضٚؾتبیی جٕقیت آٚضی تبة افعایف ٚ ضٚؾتبیی وبضآفطیٙبٖ تٛإ٘ٙسؾبظی ٚ ٌصاضی ؾطٔبیٝ

 لبٖ٘ٛ اجطای ثب وطٚ٘ب، ثیٕبضی قیٛؿ ٚ ٞب تحطیٓ اظ ٘بقی اجتٕبفی ٚ التهبزی فٛاضو

 

  : عؤاالت هْن وِ زر اًتْای پزٍصُ تَعط هجزی هی تایغت پاعد زازُ ؽَز 

 اؾت؟ قسٜ ٞعیٙٝ ضٚؾتبییبٖ اقتغبَ ذٛز ٔٙبؾت ٔحُ زض افغبیی تؿٟیالت آیب

 ایٗ ثٝ زؾتطؾی أىبٖ اؾتبٖ ضٚؾتبییبٖ تٕبْ آیب قسٜ افغب تؿٟیالت جغطافیبیی پطاوٙسٌی ٔغبِقٝ ٚ ثطضؾی 

  ا٘س؟ زاقتٝ ضا تؿٟیالت

 وطزٜ اؾتفبزٜ اذیط ؾبِٟبی عی ٔطثٛعٝ تؿٟیالت اظ وٝ اؾتبٖ ضٚؾتبییبٖ اقتغبَ افعایف زضنس ٚ ٔیعاٖ ثطآٚضز 

 ا٘س؟

 ا٘س؟ فٛأُ تأحیطٌصاض ثط احطثركی تؿٟیالت اقتغبِعایی ضٚؾتبیی زض اؾتبٖ ٔطوعی وساْ

 

  صَرت ًیاس( :هَارز فٌی ، تجْیشات ٍ سیز عاذت ّای هَرز ًظز)زر 

 ٚ پػٚٞكٍط تیٓ آٔٛظـ  - ٕٞىبضی جّت جٟت ثب زؾتٍبٟٞبی ثركی ٔكَٕٛ عطح اقتغبَ ضٚؾتبیی  ٔىبتجٝ

 اضظیبثی



 

  : تیاى هحسٍزیت ّا ٍ الشاهات 

   اؾتبٖ ضٚؾتبییبٖ آٔبضی جبٔقٝ پطاوٙسٌی

 ٔطاجقٝ حضٛضی ثٝ ضٚؾتب ٞب ٚ ٔحُ اجطای عطح

 

  : هفزٍضات ٍ تَافك ًاهِ ّا 

ثبیؿت زض تٕبٔی ٔطاحُ وبض ثب ٘بؽط وبضفطٔب اضتجبط ٔؿتمیٓ زاقتٝ تب ٔطحّٝ ثٝ ٔطحّٝ ضٚ٘س اجطای ٔجطی ٔی 

 عطح ضا ثب ذٛاؾتٝ ٞبی وبضفطٔب پیف ثطز.

پطؾكٙبٔٝ ٔی ثبیؿت ثٝ تأییس وبضفطٔب ضؾیسٜ ٚ ٔجطی اظ پطؾكٙبٔٝ ٞبی ٔٛجٛز زض ازاضٜ وُ تقبٖٚ وبض ٚ 

 ؾبظٔبٖ ٔسیطیت ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی ثٟطٜ ثجطز. 

 ٕٞبٍٞٙی ثب وٕیتٝ ٘ؾبضت اؾتبٖ زض ذٛنٛل لبٖ٘ٛ ٔصوٛض 

 اضائٝ ٔغبِت ٚ ٘تبیج زض جّؿبت وبضٌطٜٚ ٞبی ٔطتجظ پػٚٞكی

 

  : ) تؼزیف هؾرصات پیواًىار ٍاجس ؽزایط ) هترصصاى ، رؽتِ تحصیلی ، عاتمِ فؼالیت 

 جبٔقٝ ضٚؾتبیی ضیعی ثط٘بٔٝ ٚ جغطافیب ٔب٘ٙس ثبقس ٔغبِقٝ ٔٛضز ٌطٚٞی ٔتكىُ اظ ٔترههبٖ زض ضقتٝ ٞبی 

 ٘یبظ ٔٛضز تحهیالت ٟٔٙسؾی نٙبیـ ،  التهبز ،  ٔسیطیت ، آٔبض ٚ .... حسالُ وكبٚضظی ٚ ضٚؾتبیی تٛؾقٝ قٙبؾی

 ثبقس زض ایٗ ظٔیٙٝ ضا زاقتٝ  پطٚغٜ ا٘جبْ ٔغبِقبتی ٚ ؾبثمٝ ثبیس پػٚٞكٍط ضطٚضتبً وٝ زوتطا ٚ اضقس وبضقٙبؾی

 

  : ًحَُ ارائِ هغتٌسات پیؾٌْاز 

 ضطٚضی ٚ ثبقس ٔی ضٚؾتبیی تؿٟیالت ثركی احط ثطآٚضز جٟت ٚ ثٛزٜ وبضثطزی پػٚٞف ٘ٛؿ ایٙىٝ ثٝ تٛجٝ ثب

  قٛز زازٜ قفبف پبؾد تب اؾت

  ٔؿتٙسات پیكٟٙبز ٔی ثبیؿتی ثٝ نٛضت ٔىتٛة ٚ زض لبِت ِٛح فكطزٜ تٛؾظ ٔجطی عطح اضائٝ ٌطزز.

 .قٛز زازٜ لطاض وبضفطٔب اذتیبض زض ثبیؿت ٔی فیعیىی ثهٛضت قسٜ تىٕیُ ٞبی پطؾكٙبٔٝ

 

  : تیاى ترویي سهاى ٍ ّشیٌِ پزٍصُ اس زیسگاُ وارفزها 

 هاُ تطآٍضز هی گطزز . ضصهست ظهاى تحمیك حسٍز 

  ٔیّیٖٛ ضیبَ 1000ٞعیٙٝ ترٕیٙی پطٚغٜ  

 

 
  



 هزوشی اعتاى ٍرسؽی صٌایغ ٍ ٍعایل عاسی تجاری ٍ تَعؼِ راّىارّای تزرعی : طزح-00

 هزوشی اعتاى جَاًاى ٍ ٍرسػ ول ازارُ : اجزایی زعتگاُ

 آهاری جاهؼِ تمزیثی حسٍز – وار اجزای زاهٌِ ٍ ؽوَلیت حسٍز ( فؼالیت هَضَع ( : 

 وّیٝ فقبِیت ٞبی ٔطتجظ ثب ٚضظـ ٚ نٙبیـ ٚضظقی 

 تحمیك ّسف ( پزٍصُ اًجام ضزٍرت تؾزیح (: 

 ٚ اقتغبَ افعایف. وطز اجطایی ذٛثی ثٝ ضا ٔمبٚٔتی التهبز آٖ، تٛؾقٝ ثب ٔیتٛاٖ وٝ اؾت ثركٟبیی یىی ٚضظـ

 ضقف اظ ٘بقی تٛا٘س ٔی غفّت ایٗ .اؾت قسٜ لطاضٌطفتٝ غفّت ٔٛضز ٚضظـ أط زض وٝ اؾت ٔٛاضزی اظ تِٛیس

  .ثبقس ضٚظ ٞبی تىِٙٛٛغی وبضٌیطی ثٝ زض ضقف یب ز٘یب، ضٚظ فّْٛ زض ٔٙبؾت تٛا٘بیی فسْ التهبزی، زضفّْٛ

 ٚضظـ تٛؾقٝ ثٟجٛز ٚ ٚضظـ التهبزی ضٚ٘ك ثبفج تٛا٘س، ٔی ٚضظقی ذسٔبت اضائٝ ٚ ٚضظقی تجٟیعات ٚ ِٛاظْ تِٛیس

 ٘یطٚی ثطای اقتغبَ ایجبز ثٝ ٔیتٛاٖ آٟ٘ب اظجّٕٝ وٝ اؾت ٟ٘فتٝ زاذّی تِٛیس اظ حٕبیت زض ثؿیبضی ٔعایبی .قٛز

 ٔبِی ثبض اظ وبؾتٗ ذهٛنی، ثرف تمٛیت ٔرتّف، نٙبیـ زض زاذّی ثط٘س ثٝ تٛجٝ فكبض قسٖ وٕتط زاذّی، وبض

 ٔمبٚٔتی التهبز ضاؾتبی زض فٛق ٔٛاضز ٕٞٝ .وطز اقبضٜ زیٍط ٔٛاضز ثؿیبضی ٚ غیط٘فتی وبالٞبی اضظآٚضی زِٚت،

 ٔكبضوت جّت انّی ٔٛا٘ـ ٟٕٔتطیٗ وٝ زٞس ٔی ٘كبٖ احٕسی تحمیك ٘تبیج ٕٞىبضاٖ ٚ جّیّی، ٌیط٘س لطاضٔی

 ٔطزْ ٔبِی تٛا٘بیی فسْ ٚضظـ؛ ثطای ٞعیٙٝ نطف زض ٔطزْ تٕبیُ فسْ وكٛض، زض ٚضظـ تٛؾقۀ زض ذهٛنی ثرف

 ٔبِیبت ٚ ثیٕٝ ثّٙسٔست؛ ٚ ٔست وٛتبٜ زض ٌصاضی-ؾطٔبیٝ أٙیت فمساٖ ذهٛنی؛ ثركٟبی ذسٔبت اظ اؾتفبزٜ زض

  .ثبقٙس ٔی ذهٛنی ثبقٍبٟٞبی أٙیت تأٔیٗ ٚ ٔسیطیتی ٔكىالت زِٚتی؛ ٟ٘بزٞبی ؾرتٍیطا٘ۀ لٛا٘یٗ ٚ

 ٚ ؾٛ یه اظ التهبزی عطحٟبی زض ٌصاضی ؾطٔبیٝ ثٛزٖ ٘بوبفی وٝ ٔیىٙس ثیبٖ  ؾیف پػٚٞف ٘تبیج ٕٞچٙیٗ

 افعایف زض التهبزی ٔٛا٘ـ ٚجٛز ٚ قغّی فطنتٟبی وٕجٛز فٕسٜ زالیُ اظ زیٍط ؾٛی اظ ٚاضزات ٔؿتٕط افعایف

 ثرف ٌصاضی ؾطٔبیٝ زض وبفی أٙیت فمساٖ التهبزی، فقبِیتٟبی ثبظزٞی وٕجٛز.اؾت ثٛزٜ اقتغبَ ؾغح

 ٚ ٔبِی ٚ پِٛی ؾیبؾتٟبی ثٛزٖ ٘بٔٙبؾت وٛچه، نٙبیـ زض ٌصاضی -ؾطٔبیٝ اظ الظْ حٕبیت فمساٖ ذهٛنی،

 زض ٌصاضی ؾطٔبیٝ ثٛزٖ پبییٗ فُّ اظ التهبزی فقبِیتٟبی زض ٔٛجٛز ٔمطضات ٚ لٛا٘یٗ ثٛزٖ پطٞعیٙٝ ٕٞچٙیٗ

 .ٞؿتٙس ایطاٖ

 وٝ اؾت ٚضظقی وبالٞبی تٛظیـ ٚ تِٛیس نٙقت ٚضظـ، ٌطز٘س ثٟطٕٞٙس ، نٙقت ٟٔٓ ثؿیبض ثركٟبی اظ یىی 

 ٘تبیج. ٔیٍیطز ثط زض ضا ٚضظقی ثبظزٜ ظٚز التهبزی ثٍٙبٟٞبی ٚ ٚٔتٛؾظ وٛچه وؿجٛوبضٞبی لبِت اوخطیت

 ضا جٟبٖ )ٚضظقی( ثبظاض ؾٟٓ وُ اظ زضنس 22 ٚضظقی وبالٞبی 2000 زٞۀ اٚایُ زض وٝ ٔیسٞٙس ٘كبٖ ٔغبِقبت

 ، وكٍط نبزلی،) اؾت یبفتٝ افعایف ثقس ؾبِٟبی زض ٔمساض ایٗ تسضیج ثٝ وٝ اؾت زازٜ اذتهبل ذٛز ثٝ

 (21،  2013،لبؾٕی

 زض ٔكبضوت زضنس ٚ زضآٔسظایی ثٝ ٔطثٛط ٔؿبئُ زض اظجّٕٝ التهبز زض ضا ذٛز ٘مف زاضز ٚؽیفٝ ٚضظـ نٙقت

 ٔكرم ٘فتی زضآٔسٞبی ثٝ وكٛض ٚاثؿتٍی وبٞف ٚ وبضآفطیٙی ٚ اقتغبِعایی ٔجبحج ٘یع ٚ ّٔی ٘بذبِم تِٛیس

 ؾبِٓ ٚ ؾبظی قفبف ٚ وطزٜ حطوت ٚضظـ زض زاذّی تِٛیسات ثٝ تٛجٝ ضاؾتبی زض ثبیؿت ٔی نٙقت ایٗ .وٙس



 ثٝ حٛظٜ ایٗ زض التهبزی ٚ فّٕی فٙی، ؽطفیتٟبی اظ ٚ ٕ٘بیس تجسیُ ٍٕٞب٘ی فطًٞٙ یه ثٝ ضا ٚضظـ زض ؾبظی

  .وٙس اؾتفبزٜ قىُ ثٟتطیٗ

 ثٝ ثیكتط التهبزی ٔحطوٝ ٔٛتٛض یبثس، افعایف ٔمبٚٔتی التهبز ؾیبؾتٟبی تحمك زض ٚضظـ نٙقت ٘مف ٞطا٘ساظٜ

 .قٛز ٔی ثیكتط التهبزی پٛیبیی ٚ زضآٔسٜ حطوت

 .اؾت ٚضظـ ثرف زض ٔمبٚٔتی التهبز ٔجب٘ی قسٖ فطاٌیط ٔب، اؾتبٖ ٚ وكٛض اؾبؾی اظ٘یبظٞبی یىی ثٙبثطایٗ

 ایٗ ثٝ اؾت تالـ زض پػٚٞف ایٗ اؾبؼ، ثطایٗ .وٙٙس فُٕ ثٟتط ظٔیٙٝ ایٗ زض ٚضظـ ٔؿئٛالٖ ضٚز ٔی ا٘تؾبض

 ؟ وسأٙس ٔطوعی اؾتبٖ ٚضظقی نٙبیـ ٚؾبیُ ؾبظی تجبضی ٚ تٛؾقٝ ضاٞىبضٞبی وٝ قٛز زازٜ پبؾد پطؾف

 زض وٝ قٛز ٔی ٌفتٝ ٚضظقی ذسٔبت ٚ وبالٞب ثبظاضیبثی ٚ تِٛیس ثب ٔطتجظ فقبِیتٟبی ٔجٕٛفٝ ثٝ ٚضظـ نٙقت

 (6931 لٟطٔب٘یبٖ،) ثبقٙس زاقتٝ ٘مف افعٚزٜ اضظـ اضتمبی

 تحمیك ولی ّسف: 

 ٔی ٔطوعی اؾتبٖ ٚضظقی نٙبیـ ٚ ٚؾبیُ ؾبظی تجبضی ٚ تٛؾقٝ ضاٞىبضٞبی ثطضؾی تحمیك ایٗ ا٘جبْ اظ ٞسف

 .ثبقس

 تحمیك جشئی اّساف: 

 زاذّی ٘بذبِم تِٛیس ثط ٚضظقی، وبالٞبی تِٛیسی ٞبی وبضٌبٜ زض ذهٛنی ثرف ٌصاضی ؾطٔبیٝ ٔیعاٖ تأحیط

 اؾتبٖ

 ٔطوعی؛ اؾتبٖ ٚضظقی نٙبیـ ٚ ٚؾبیُ تجبضی ؾبظی ٚ تٛؾقٝ ثبظزاض٘سٜ ٔٛا٘ـ ثطضؾی

 نٙبیـ ؾبظی تجبضی ٚ تٛؾقٝ )وٙٙسٟٞب جصة ٚ زٞٙسٟٞب ؾٛق ٞب، زٞٙسٜ اٍ٘یعـ( وٙٙسٜ ٞبی تؿٟیُ ثطضؾی

 ٔطوعی؛ اؾتبٖ ٚضظقی

 .ٔطوعی اؾتبٖ ٚضظقی نٙبیـ تجبضی ؾبظی ٚ تٛؾقٝ )والٖ ٚ ٔیب٘ی فطزی،( ضاٞىبضٞبی اضائٝ

 وسأٙس؟ ٔطوعی اؾتبٖ ٚضظقی نٙبیـ ٚ ٚؾبیُ ؾبظی تجبضی ٚ تٛؾقٝ )والٖ ٚ ٔیب٘ی فطزی،( ضاٞىبضٞبی

 زاذّی ٘بذبِم تِٛیس ثط ٚضظقی، وبالٞبی تِٛیسی ٞبی وبضٌبٜ زض ذهٛنی ثرف ٌصاضی ؾطٔبیٝ تأحیطٔیعاٖ 

 اؾتبٖ چمسض اؾت

 ؽَز زازُ پاعد تایغت هی هجزی تَعط پزٍصُ اًتْای زر وِ هْن عؤاالت : 

 زاذّی ٘بذبِم تِٛیس ثط ٚضظقی، وبالٞبی تِٛیسی ٞبی وبضٌبٜ زض ذهٛنی ثرف ٌصاضی ؾطٔبیٝ ٔیعاٖ تأحیط

 اؾتبٖ چمسض اؾت؟

 وسأٙس؟ ٔطوعی اؾتبٖ ٚضظقی نٙبیـ ؾبظی تجبضی ٚ تٛؾقٝ ثبظزاض٘سٜ ٔٛا٘ـ

 ٚضظقی نٙبیـ ؾبظی تجبضی ٚ تٛؾقٝ )وٙٙسٟٞب جصة ٚ زٞٙسٟٞب ؾٛق زٞٙسٟٞب، اٍ٘یعـ( وٙٙسٟٞبی تؿٟیُ

 ٔطوعیىسأٙس؟ اؾتبٖ

 وسأٙس؟ ٔطوعی اؾتبٖ ٚضظقی نٙبیـ تجبضیؿبظی ٚ تٛؾقٝ )والٖ ٚ ٔیب٘ی فطزی،( ضاٞىبضٞبی

 ًیاس صَرت زر(ًظز هَرز ّای عاذت سیز ٍ تجْیشات ، فٌی هَارز( : 

 الشاهات ٍ ّا هحسٍزیت تیاى : 



 ثطضؾی ثٝ الظْ وٝ ثبقس فطٍٞٙی ٚ فٙی ، التهبزی ، لب٘ٛ٘ی : ٔیتٛا٘س ذهٛل ایٗ زض ٔٛا٘ـ ٚ ٔحسٚزیتٟب

 . ٔیجبقس جسیس ٔحسٚزیتٟبی یبفتٗ ٚ ثیكتط

 ّا ًاهِ تَافك ٍ هفزٍضات : 

ٔجطی ٔی ثبیؿت زض تٕبٔی ٔطاحُ وبض ثب ٘بؽط وبضفطٔب اضتجبط ٔؿتمیٓ زاقتٝ تب ٔطحّٝ ثٝ ٔطحّٝ ضٚ٘س اجطای 

 عطح ضا ثب ذٛاؾتٝ ٞبی وبضفطٔب پیف ثطز.

 اضائٝ ٔغبِت ٚ ٘تبیج زض جّؿبت وبضٌطٜٚ ٞبی ٔطتجظ پػٚٞكی

 

 فؼالیت عاتمِ ، تحصیلی رؽتِ ، هترصصاى ( ؽزایط ٍاجس پیواًىار هؾرصات تؼزیف ( : 

 .ثبقٙس اضقس وبضقٙبؾی تحهیّی ٔسضن زاضای حسالُ ثبیس پػٚٞكٍطاٖ

 .اؾت اِعأی پػٚٞف ٔٛضٛؿ ثب پػٚٞكٍطاٖ تحهیّی ضقتٝ ثٛزٖ ٔطتجظ

 ثبیس ٔجطی ٘یبظ نٛضت زض( ثبقٙس ٔؿتٙسات ٚ ٔساضن اؾبؼ ثط پػٚٞكی -فّٕی ؾبثمٝ حؿٗ زاضای ثبیس ٔجطیبٖ

 .)ٕ٘بیس اضائٝ تحمیمبت قٛضای ثٝ ضا ٔؿتٙسات ایٗ

 َُپیؾٌْاز هغتٌسات ارائِ ًح : 

  ٔؿتٙسات پیكٟٙبز ٔی ثبیؿتی ثٝ نٛضت ٔىتٛة ٚ زض لبِت ِٛح فكطزٜ تٛؾظ ٔجطی عطح اضائٝ ٌطزز.

 وارفزها زیسگاُ اس پزٍصُ ّشیٌِ ٍ سهاى ترویي تیاى : 

 هاُ تطآٍضز هی گطزز . ضصهست ظهاى تحمیك حسٍز 
  ضیبَ ٔیّیٖٛ 330 ٔجّغ

  



 َّاؽٌاعی پاراهتزّای اس اعتفازُ تا اران ؽْز آلَزگی پتاًغیل تزرعی : طزح-02

 هزوشی اعتاىَّؽٌاعی  ول ازارُ : اجزایی زعتگاُ

 

 :هَضَع فؼالیت وارفزها 

ازاضٜ وُ ٞٛاقٙبؾی اؾتبٖ ثٝ فٙٛاٖ ٔتِٛی پبیف ٚ ثیف ثیٙی ٚضقیت جٛی، ضٕٗ ا٘ساظٜ ٌیطی پبضأتطٞبی 

 ٞٛاقٙبؾی ٚ پیف ثیٙی ٚضقیت جٛی، ضٚ٘س پتب٘ؿیُ آِٛزٌی ضا ٘یع پیف ثیٙی ٔی ٕ٘بیس. 

 :)ُتؾزیح ضزٍرت اًجام پزٍصُ)ّسف پزٍص 

زض پطٚغٜ ٞبی ا٘جبْ قسٜ زض ظٔیٙٝ آِٛزٌی، ثیكتط آالیٙسٜ ٞب ٚ ٔٙبثـ آالیٙسٜ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٝ ا٘س أب 

ضطٚضت ٔی ٕ٘بیس وٝ زض اثتسا پتب٘ؿیُ آِٛزٌی ٚ ؾپؽ آالیٙسٜ ٞب ٔٛضز ٔغبِقٝ لطاض ٔیٍطفت. اؾبؾی تطیٗ فّت 

ٛاٖ اؾبؾی تطیٗ فبُٔ آٖ ٔی ثبقس. ثٝ فٙٛاٖ آِٛزٌی، آِٛزٌی پصیطی یه ٔىبٖ ٔی ثبقس وٝ آة ٚ ٞٛا ثٝ فٙ

ٕ٘ٛ٘ٝ زض قٟطی چٖٛ قیطاظ ثب ٚجٛز نٙقتی ٚ پطجٕقیت ثٛزٖ ثٝ فّت تٟٛیٝ ذٛة ٔٙغمٝ، ٔیعاٖ آِٛزٌی پبییٗ 

 ٔی ثبقس. آٌبٞی اظ ؽطفیت تٟٛیٝ قٟط ٟٔٓ تطیٗ فبُٔ زض ثط٘بٔٝ ضیعی ٞب ٔی ثبقس. 

قٙبؾی ٚ تبحیط آٖ زض قٟط اضان ثط ٔیعاٖ تٟٛیٝ پصیطی ٚ ثطضؾی ٚ ٔغبِقٝ پبضأتطٞبی ٞٛاقٙبؾی ٚ الّیٓ 

ٕٞچٙیٗ تغییطات ظٔب٘ی ) ٔبٞب٘ٝ ٚ فهّی ٚ قجب٘ٝ ضٚظ( آٖ تهٛیط زضؾتی اظ آِٛزٜ پصیطی ٚ حتی ٔٙبثـ آِٛزٜ 

 وٙٙسٜ قٟط اضان ٔی زٞس. 

 فزػی(:-اّساف اجزای پزٍصُ)اصلی 

 تفبزٜ اظ پبضأتطٞبی ٞٛاقٙبؾیثطضؾی پتب٘ؿیُ آِٛزٌی)آِٛزٜ پصیطی ٞٛا( قٟط اضان ثب اؾ

 ثطضؾی ظٔب٘ی تبحیط پبضأتطٞبی ٞٛاقٙبؾی ثط آِٛزٌی پصیطی قٟط اضان

 ثطضؾی پسیسٜ ٔٝ زٚز ) ٕٞطاٜ ثٛزٖ ٔٝ زض وٙبض آِٛزٌی احطات آِٛزٌی ضا قست ٔی ثركس( 

  : عَاالت هْن 

 ضٚظٞبی آِٛزٜ پصیطی ٞٛای قٟط اضان ثب تٛجٝ ثٝ پبضأتطٞبی ٞٛاقٙبؾی؟

 آِٛزٜ پصیطی ٞٛای اضان زض عَٛ ؾبَ چٍٛ٘ٝ اؾت؟٘حٜٛ 

 :)هَارز فٌی، تجْیشات ٍ سیزعاذت ّای هَرز ًظز)زر صَرت ًیاس 

 ٔٛاز ٔٛضز ٘یبظ تحمیك زازٜ ٞبی آٔبضی پبضأتطٞبی ٞٛاقٙبؾی قٟط اضان ٔی ثبقس.

 :تیاى هحسٍزیت ّا ٍ الشاهات 

 ی ٔٛجٛزفسْ ٚجٛز زازٜ ٞبی جٛ ثبال ٚ فبنّٝ ظیبز زازٜ ٞبی جٛ ثبال

 :هفزٍضات 

 پتب٘ؿیُ آِٛزٌی قٟط اضان ثب تٛجٝ ثٝ ٚیػٌی ٞبی آة ٚ ٞٛایی آٖ ثبال ٔی ثبقس.

 پتب٘ؿیُ آِٛزٜ پصیطی زض عَٛ ؾبَ ٚ زض ؾبفبت قجب٘ٝ ضٚظ تغییط ٔی ٕ٘بیس

 اضائٝ ٔغبِت ٚ ٘تبیج زض جّؿبت وبضٌطٜٚ ٞبی ٔطتجظ پػٚٞكی

 



 :تؼزیف هؾرصات پیواًىار 

 ؾبَ ٚ ضظٚٔٝ وبضی ذٛة 10ٌطایف ٞبی ٔرتّف ٚ ثب ؾبثمٝ ثیف اظ ضقتٝ ٞٛاقٙبؾی ثب 

 :ًحَُ ارایِ هغتٌسات پیؾٌْاز 

 ٚ اضایٝ ٔؿتٙسات اؾتفبز قسٜ زض عطح  ثٝ نٛضت فبیُ ٚ ٘ؿرٝ چبح قسٜ

 :تیاى ترویي سهاى ٍ ّشیٌِ پزٍصُ اس زیسگاُ وارفزها 

 هاُ تطآٍضز هی گطزز . ضصهست ظهاى تحمیك حسٍز 

 ٔیّیٖٛ ضیبَ 580ٞعیٙٝ پطٚغٜ 

 
  



 هازُ اس وِ ؽیؾِ ٍ ّزٍئیي وٌٌسگاى تَام هصزف زر گزایی رٍاًپزیؾی هیشاى همایغِ:طزح-03

زٍم  هاِّ ؽؼ طی ٍ ؽیؾِ ّزٍئیي صزف هصزف وٌٌسگاى تا همایغِ زر وززُ اًس اعتفازُ ًیش گل

 اران الاهتی ؽْزعتاى هزاوش زر 0411عال 

 هزوشی اعتاى تْشیغتی ول ازارُ اجزایی: زعتگاُ

 

 آهاری جاهؼِ تمزیثی حسٍز -وار اجزای زاهٌِ ٍ ؽوَلیت حسٍز(وارفزها فؼالیت هَضَع( 

 ٔمیٕبٖ ٔیبٖ اظ ٘یبظ ٔٛضز ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ تقساز.ثبقس ٔی زؾتطؼ زض ٌیطی ٕ٘ٛ٘ٝ ثب قبٞسی ٔٛضز ٘ٛؿ اظ ٔغبِقٝ ایٗ

 .قس ذٛاٞٙس ا٘تربة تهبزفی ٚ زاٚعّجب٘ٝ ثهٛضت ثٟعیؿتی ؾبظٔبٖ ٘ؾبضت تحت ثبظتٛا٘ی ٚ ثٟجٛز البٔتی ٔطاوع

 ٚ ثطضؾی ٔٛضز جب٘جی ٞبی یبفتٝ فٙٛاٖ ثٝ تحمیك ضٕٗ زض ٘یع ٌُ وٙٙسٌبٖ ٔهطف زٌٔٛطافیه ٞبی ٚیػٌی

 ٌطفت ذٛاٞس لطاض ثٙسی جٕـ

  .ثٛز ذٛاٞس) قبٞس ٘فط 100 ٚ ٔٛضز ٘فط 100 ( ٘فط 200 قبُٔ آٔبضی جبٔقٝ 

 تحمیك ّسف (پزٍصُ اًجام ضزٍرت تؾزیح(  

 ثٝ ٞٓ جٛا٘بٖ ٔیبٖ زض ٔتأؾفب٘ٝ .٘یؿت قسٜ قٙبذتٝ أط ٔؿؤِٚیٗ حتی ٚ ٞب ذب٘ٛازٜ اظ ثؿیبضی ثطای ٌُ ٔبزٜ

  .اؾت قسٜ قٙبذتٝ ٘ساضز چٙسا٘ی فٛاضو وٝ آٚض افتیبز غیط ٔبزٜ یه فٙٛاٖ

 حبِیؿت زض ایٗ .اؾت ثٛزٜ حكیف ثط ٔتٕطوع زاذّی ٞبی پػٚٞف ٚ ٔبضجٛا٘ب ثط ٔتٕطوع ذبضجی ٞبی پػٚٞف

 ضاؾتبی زض ٞٓ ٔغبِقٝ ایٗ ا٘جبْ ٘تبیج .اؾت ٌطفتٝ نٛضت ٌُ ٔبزٜ ٔٛضز زض ٔحسٚزی ثؿیبض ٔغبِقبت ٞٙٛظ وٝ

 زضٔب٘ی ٔٙبؾت ؾبذتبضٞبی ایجبز ثٝ تٛجٝ ضاؾتبی زض ٞٓ ٚ ثٛز ذٛاٞس اؾتفبزٜ لبثُ پیكٍیطا٘ٝ ٞبی ؾیبؾتٍعاضی

 .ٌطفت ذٛاٞس لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز

 

 فزػی - اصلی( پزٍصُ اجزای اّساف(  

 ولی ّسف: 

 زض ا٘س وطزٜ اؾتفبزٜ ٘یع ٌُ ٔبزٜ اظ وٝ قیكٝ ٚ ٞطٚئیٗ تٛاْ وٙٙسٌبٖ ٔهطف زض ٌطایی ضٚا٘پطیكی ٔیعاٖ ٔمبیؿٝ

 قیكٝ ٚ ٞطٚئیٗ نطف وٙٙسٌبٖ ٔهطف ثب ٔمبیؿٝ

 فزػی اّساف: 

 ا٘س وطزٜ اؾتفبزٜ ٘یع ٌُ ٔبزٜ اظ وٝ قیكٝ ٚ ٞطٚئیٗ تٛاْ وٙٙسٌبٖ ٔهطف زض ٌطایی ضٚا٘پطیكی ٔیعاٖ تقییٗ

 ا٘س ٘ىطزٜ اؾتفبزٜ ٌُ ٔبزٜ اظ وٝ قیكٝ ٚ ٞطٚئیٗ تٛاْ وٙٙسٌبٖ ٔهطف زض ٌطایی ضٚا٘پطیكی ٔیعاٖ تقییٗ

 ٌطٜٚ زٚ زض ٌطایی ضٚا٘پطیكی ٔیعاٖ ٔمبیؿٝ

 

 ؽَز زازُ پاعد تایغت هی هجزی تَعط پزٍصُ اجزای اًتْای زر وِ هْن عَاالت :  



 وٙٙس ٔی ٔهطف ٘یع ٌُ ٔبزٜ وٝ ٔحطن ٚ ٔرسض ٔٛاز ثٝ ٚاثؿتٍی زاضای افطاز زض زض ٌطایی ضٚا٘پطیكی آیب ٔیعاٖ

 زاضز؟ زاضی ٔقٙی تفبٚت وٙٙس ٕ٘ی ٔهطف وٝ آ٘طا افطازی ثب ٔمبیؿٝ زض

 

 ًیاس صَرت زر (ًظز هَرز ّای عاذت سیز ٍ تجْیشات ، فٌی هَارز(  

 ذٛزضٚ جٟت ٔطاجقٝ حضٛضی ٚ یب اؾتفبزٜ اظ آغا٘ؽ

 

 الشاهات ٍ هحسٍزیتْا تیاى:  

 ثٟعیؿتی ؾبظٔبٖ ٘ؾبضت تحت ثبظتٛا٘ی ٚ ثٟجٛز البٔتی ٔطاوعٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اظ 

ٔجطی ٔی ثبیؿت زض تٕبٔی ٔطاحُ وبض ثب ٘بؽط وبضفطٔب اضتجبط ٔؿتمیٓ زاقتٝ تب ٔطحّٝ ثٝ ٔطحّٝ ضٚ٘س اجطای 

 عطح ضا ثب ذٛاؾتٝ ٞبی وبضفطٔب پیف ثطز

 ّا ًاهِ تَافك ٍ هفزٍضات:  

  ٝٔغبِت ٚ ٘تبیج زض جّؿبت وبضٌطٜٚ ٞبی ٔطتجظ پػٚٞكیاضائ 

 

 فؼالیت عاتمِ تحصیلی، رؽتِ هترصصاى،( ؽزایط ٍاجس پیواًىار هؾرصات تؼزیف(  

 پعقه فٕٛٔی زٚضٜ زیسٜ، زوتطا یب وبضقٙبؼ اضقس ضٚا٘كٙبؾی، زوتطای ترههی ضٚا٘پعقىی 

 

 َُپیؾٌْاز هغتٌسات ارائِ ًح :  

  ثٝ نٛضت ٔىتٛة ٚ زض لبِت ِٛح فكطزٜ تٛؾظ ٔجطی عطح اضائٝ ٌطزز.ٔؿتٙسات پیكٟٙبز ٔی ثبیؿتی 

 

 وارفزها زیسگاُ اس پزٍصُ ّشیٌِ ٍ سهاى ترویي تیاى : 

 هاُ تطآٍضز هی گطزز . ضصهست ظهاى تحمیك حسٍز 

 ٔیّیٖٛ ضیبَ 200 ٔجّغ  

 


