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تسا نآ  زا  هدافتسا  يگنوگچ  رد  هكلب  تسین  اھدادعتسا  نتشادن  نتشاد و  رد  اھناسنا  تساتوافت  نآ  زا  هدافتسا  يگنوگچ  رد  هكلب  تسین  اھدادعتسا  نتشادن  نتشاد و  رد  اھناسنا  توافت 

یلصا یلصايونم  يونم 
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سیسات هینایب  هشیر >>  زا  امش  يشيامیپ  ریسم 

نایناریا یللملانیب  عماج  هاگشناد  تسخن  هینایب   

یللملانیب عماج  هاگشناد  یمـسر  هینایب  نیلوا  مخ  ریدغ  دیعـس  دیع  اب  نامزمھ 
. تفای راشتنا  نایناریا 

ینابم تلاسر ، تیرومام و  نالک ، فادھا  زادنا و  مشچ  همدـقم ، لماش  هینایب  نیا 
. دشابیم هاگشناد  یدربھار  فادھا  اھشزرا و  و 

یناـسنا و ناـھج  نآ ، یاـھتیرومام  ناـسنا و  هلوقم  عماـج  نییبـت  اـب  هیناـیب  نیا 
، یزرو هشیدنا  طسب  رد  یناھج  تلاسر  ملع ، هشیدـنا و  ناسنا ، یناھج ، ناسنا 
، ناریا تلم  تیلوئـسم  کرتشم و  تیریدم  کرتشم و  تیلوئـسم  تفرعم ، ملع و 

. درک حیرشت  ار  یناھج  زارت  رد  هاگشناد  سیسات  ترورض 
ینابم و تلاـسر ، تیروماـم و  نـالک ، فادـھا  زادـنامشچ و  یاـھشخب  نینچمھ 

طوسبم روطهب  نایناریا  یلملانیب  عماج  هاگـشناد  یدربھار  فادـھا  زین  اھشزرا و 
. تسا هدش  نایب 

: دیآیم یپ  رد  نایناریا  یللملانیب  عماج  هاگشناد  سیسات  هینایب  لماک  نتم 
 
 
 
 
 
 

میحرلا نمحرلا  هللامسب 
هناوـعا و هراـصنا و  ریخ  نم  اـنلعجا  رـصنلا و  هیفاـعلاو و  جرفلا  کـیلول  لـجع  مھللا 

هیدی نیب  نیدھشتسملا 

همدقم  : فلا

ناسنا • 
هدـش هدـیرفآ  کاخ  زا  هچرگ  تسا . هناگی  میکح و  دـنوادخ  هدـیرفآ  نیرترب  ناسنا ،

توکلم نامـسآ و  یاھ  تفاـطل  اـھ و  یئاـبیز  همھ  رھظم  دـناوت  یم  یلو  تسا ،
تالامک هب  ندیـسر  یارب  عونتم  یاھدادعتـسا  زا  راشرـس  یحور  هک  ارچ  دـشاب ،
تیعقوـم باـختنا و  قـح  یدازآ و  لـقع و  وا  هب  دـنوادخ  دراد . نارکیب  رامـش و  یب 

. تسا هدرک  اطع  ملاع  تادوجوم  همھ  رب  فارِشا 

ناسنا تیرومام  • 
فـشک اب  ات  تسا  هدرک  رومام  ار  وا  ناـسنا  هب  تیفرظ  نیرترب  یاـطعا  اـب  دـنوادخ 

ییافوکـش یارب  ار  ملاـع  تاـناکما  همھ  نـیمز ، نتخاـس  داـبآ  یتـسھ و  قیاـقح 
یا هعماج  نینچمھ  هتفرگ و  راک  هب  لامک  یاـھ  هلق  هب  لـین  دوخ و  یاھدادعتـسا 

دنک . اپ  رب  ییابیز  تداعس و  زا  راشرس 

یناسنا کرتشم  یاھ  شزرا  • 
هب ناسنا  لیامت  یـضتقم  ادـبم و  هک  ناـسنا ) ترطف   ) تـالامک هزادـنا  یب  تیفرظ 

، تلع نیمھ  هب  تسا و  ربارب  ناسکی و  اھ  ناسنا  همھ  رد  تسا  الاو  یاھ  شزرا 
، یکاـپ قـشع ، تلادــع ، تـسا . کرتـشم  مدرم  داـحآ  دزن  یناـسنا  یاـھ  شزرا 
تینما و حلـص ، هک  تسا  کرتشم  یاـھ  شزرا  هلمج  زا  تمارک  تزع و  تقادـص ،

لزان هک  یدام  ناھج  رد  هچرگ  ناسنا ، دروآ . یم  یپ  رد  ار  یناگمھ  هافر  شمارآ و 
هب مـشچ  تـسا  هناـھاوخ  دوـخ  یاـھ  یدـنبزرم  زا  هدـنکآ  شنیرفآ و  هـبترم  نـیرت 

کاـپ تشرــس  هزادــنا و  یب  تـیفرظ  بجوـم  هـب  یلو  تـسا ، هدوـشگ  یتـسھ 
تدش هب  اھ  یدنبزرم  زا  ییاھر  اھدـنب و  نتـسسگ  یلاعت و  دـشر و  هب  شیوخ ،

  . دیامن یم  یگدنز  لامک  جوا  هب  لین  یوزرآ  رد  دراد و  لیامت 
 

یناھج  ناسنا  یناسنا و  ناھج  • 
زا راشرـس  یناھج  نتخاس  هب  ار  ناسنا  اھ  یدنبزرم  زا  ییاھر  دـشر و  هب  لیامت 
هب ناسنا  تکرح  دنک . یم  کیرحت  بیغرت و  ریقحت ، ضیعبت و  زا  یراع  اھ و  شزرا 
دنب زا  ار  وا  یناـسنا ) ناـھج  ) یناـسنا یاـھ  یگژیو  زا  راشرــس  یناــھج  یوـس 
دازآ ییایفارغج  یداژن و  یا ، هفیاط  یھورگ ، یصخش ، تابصعت  اھ و  یھاوخدوخ 

یناھج زارت  رد  هک  یناـھج ) ناـسنا   ) دزاـس یم  ناـھج  کـی  یگرزب  هب  هتخاـس و 
. دـنک یم  ادـیپ  یناھج  یتیـصخش  تیوھ و  سپ  دـنک ، یم  لمع  دـشیدنا و  یم 

. دنرگیدکی موقم  موزلم و  مزال و  یناھج  ناسنا  یناسنا و  ناھج 

ملع هشیدنا و  ناسنا ، • 
رد ناسنا  گرزب  تیرومام  هک  یناـھج  ناـسنا  یناـسنا و  ناـھج  یوس  هب  تکرح 
ملع دوب و  دھاوخ  نکمم  لقع  داشرا  ناربمایپ و  ییامنھار  اب  طقف  تسا  ملاع  نیا 

، ملع تسا . لقع  داشرا  ناربمایپ و  ییاـمنھار  زا  یدـنم  هرھب  هار  اـھنت  تفرعم ، و 
انعم یب  ناسنا  نآ ، نودـب  هک  تسا  یناسنا  ناشن  صخاش و  تفرعم  هشیدـنا و 

ملع و زا  وا  یدـنم  هرھب  نازیم  ناسنا ، تلزنم  یباـیزرا  یارب  راـیعم  نیرتھب  تسا .
. تسا تفرعم  نامیا و  هشیدنا و 

تفرعم ملع و  یزرو ، هشیدنا  طسب  رد  یناھج  تلاسر  • 
یندـش ماجنا  تفرعم ، هشیدـنا و  ملع ، اب  اھنت  ناسنا  گرزب  تیروماـم  هک  اـجنآ  زا 
یناھج یناسنا و  یتلاـسر  یزرودرخ  تیوقت  تفرعم و  ملع و  طـسب  سپ  تسا ،

تسا . اھ  ناسنا  همھ  هدھع  رب  هک  تسا 

کرتشم تیریدم  کرتشم و  تیلوئسم  • 
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یناسنا تیریدم  ییاپرب  نآ  یاضتقم  هب  دنمتداعس و  ناھج  رتھب و  یایند  نتخاس 
ساـسا رب  دـیاب  هک  تسا  اـھناسنا  داـحآ  کرتـشم  تیلوئـسم  ناـھج  عـماوج و  رب 
اھناسنا همھ  تمارک  قوقح و  هب  مارتحا  راـثیا و  یردارب و  کرتشم و  یاـھ  شزرا 

. دنناسر ماجنا  هب  ار  نآ  ازفا  مھ  یلماعت و  تکرح  کی  رد  اھ و  تلم  و 

ناریا تلم  تیلوئسم  • 
هدـھع رب  یناھج و  یتلاسر  رتابیز ، ییایند  نتخاس  تفرعم و  ملع و  طسب  هچرگا 

یناــھج یپ  رد  هراوـمھ  هـک  ناریا  گرزب  تـلم  زا  یلو  تـسا  اــھ  ناــسنا  هـمھ 
هـشیدنا تفرعم و  ملع و  مچرپ  اھ  نرق  هدوب و  قشع  یکاپ و  تلادع ، زا  راشرس 

، تسا هدش  هدرمـش  یرـشب  ندمت  یلـصا  ناراذـگ  هیاپ  زا  هدیـشک و  شود  رب  ار 
تواکذ دادعتسا و  غوبن ، درادرب . ماگ  هصرع  نیا  رد  هژیو  یلکش  هب  دور  یم  راظتنا 

یاھدرواتـسد تسا و  نانآ  قح  رد  دـنوادخ  هتـسجرب  فاـطلا  زا  هک  ناـیناریا  یتاذ 
ریـسم رد  هک  تسا  نآ  یـضتقم  ناـشیا  زورما  ریظن  مک  یاـھ  تـیفرظ  یخیراـت و 

هب دوخ  زا  ریگمشچ  یلوحت  هتشادرب و  یرتدنلب  یاھ  ماگ  تفرعم ، ملع و  هعسوت 
دنزادنا . نینط  ناھج  رد  رگید  راب  ار  ناریا  یابیز  مان  دنراذگ و  راگدای 

یناھج زارت  رد  هاگشناد  سیسات  ترورض  • 
یناسنا ناھج  هب  ندیـسر  یارب  تفرعم  ملع و  طسب  رد  ناریا  تلم  زا  هژیو  راظتنا 

یم تابثا  ار  یناھج  زارت  اب  گرزب  یھاگشناد  سیسات  ترورـض  یناھج ، ناسنا  و 
یاھ تیفرظ  یناریا و  شوھ  زا  هدافتـسا  اب  هک  مدرم  هب  قلعتم  یھاگـشناد  دنک .

دریگ . مان  نایناریا  هاگشناد  قح  هب  هتشادرب و  ماگ  یلمارف  یلم و 

نالک فادھا  زادنا و  مشچ  ب :
یناھج زارت  رد  یھاگشناد  هب  ندیسر   .

یملع و ییازفا  مھ  یـشیدنا و  مھ  یاتـسار  رد  لاعف  ینوناک  هب  ندش  لیدـبت   .
یناھج یرکف 

تیفرظ اھدادعتسا و  نتفای  تیلعف  ندش و  یراج  یارب  یرتسب  هب  ندش  لیدبت   .
یلاعت و تمدـخ  رد  اھ  تلم  رگید  ناریا و  تلم  یگنھرف  یملع و  نایاپ  یب  یاـھ 
هافر و یاـقترا  رادـیاپ و  تینما  حلـص و  هب  لـین  هلمج  زا  یناـسنا و  هعماـج  لاـمک 

یناھج  یدنم  تیاضر 
اھنآ  طسب  هب  کمک  شناد و  یاھزرم  رد  تکرح   .

تھج رد  یناـھج  کرتـشم  تیریدـم  یرظن  یناـبم  جــیورت  نیودــت و  هـب  کـمک   .
رادیاپ حلص  تلادع و  هب  ندیسر 

یناسنا ناھج  یناھج و  ناسنا  هب  لین  یارب  یزاس  رتسب   .
اب یملع  یعجرم  داجیا  ناریا و  تلم  یگنھرف  یملع و  یخیراـت  شقن  یباـیزاب   .

هزوح رد  هژیو  هب  ناـھج  حطـس  رد  تفرعم  شناد و  یلاـھا  عوـجر  یارب  ناریا  ماـن 
راظتنا دروم  یاھ 

 

تلاسر تیرومام و  ج :
اب ناـگتخومآ  شناد  یفرعم  رترب و  دادعتـسا  ـالاب و  هزیگنا  اـب  نایوجـشناد  بذـج  • 
یناھج  یھلا و  هاگن  رواب و  اب  هعماج  هب  تمدخ  رد  اناوت  حلاص و  الاب ، یملع  ناوت 

لئاسم لح  هعماج و  یـالتعا  تھج  رد  دنمـشزرا  یاـھ  شھوژپ  یھدـنامزاس  • 
یلم و سایقم  رد  یگنھرف  یـسایس و  یداصتقا ، یعاـمتجا ، یملع ، یـساسا 

یللملا نیب 
هعماج  یاھزاین  اب  بسانتم  دیفم و  یاھ  یروانف  دیلوت  • 

یگنھرف یملع و  یاھ  هشیدـنا  دازآ  لداـبت  هئارا و  یارب  بساـنم  طـیحم  داـجیا  • 
یناھج هعماج  ناریا و  هعماج  زارت  رد  دیدج  تایرظن  هئارا  رترب و 

ناریا تلم  یگنھرف  یملع و  سامت  حطـس  شرتسگ  یارب  مزال  راکوزاس  داجیا  • 
عماوج  اھ و  تلم  رگید  اب 

اھ شـسرپ  هب  خساپ  یارب  هرواشم  یگنھرف  یملع و  یاھھورگ  یھدـنامزاس  • 
اھتلم رگید  یاھزاین  و 

 
اھ شزرا  ینابم و  د :

لوصا ناوـنع  هب  یناـسنا  تمارک  یزرورھم و  یکاـپ ، تلادـع ، دـیحوت ، رب  دـیکات  • 
یاھتـصرف طـسب  یناـسنا ، لاـمک  تداعـس و  یلـصا  زمر  یللملا و  نیب  کرتشم 

یللملا نیب  یلم و  یگنھرف  عونت  هب  مارتحا  ربارب و 
لوـصا و اـب  اـھنآ  ییارگمھ  یارب  شـالت  نوگاــنوگ و  تاــیرظن  ءارآ و  هـب  مارتـحا  • 

کرتشم  یاھشزرا 
یشھوژپ یشزومآ و  یملع ، یالاب  یاھ  درادناتسا  رب  یراشفاپ  • 

مامت رد  یشھوژپ  یملع و  یا  هفرح  لوصا  رب  دیکات  ینامزاس و  راک  هب  مامتھا  • 
لحارم  هیلک  بتارم و 

نایوجشناد یشھوژپ و  یملع و  ناراکمھ  هناقداص  هنالداع و  شنیزگ  • 
یاھ تیلاعف  هاگشناد و  تیریدم  رد  ییازفا  مھ  یراکمھ و  تکراشم ، هب  مازتلا  • 

، درادناتـسا نیرتالاب  رد  یھاگـشناد  هعماج  یاـضعا  ظـفح  یـشھوژپ و  یملع و 
لباقتم یراکمھ  یا و  هفرح  قالخا  مارتحا ،

رایتخا رد  هاگشناد  یـشھوژپ  یملع و  راثآ  اھ و  هدیا  هنادازآ  هناقداص و  ندادرارق  • 
نادنمشیدنا  نادنمشناد و  هژیو  هب  یرشب و  هعماج 

هب تبـسن  لباقتم  دـھعت  نانآ و  یمومع  یاھ  تیامح  مدرم و  رب  هیکت  داـمتعا و  • 
نانآ قوقح 

 
یدربھار فادھا  ھ :ـ

رد یـشھوژپ  یـشزومآ و  یملع ، یاـھ  هزوـح  رد  زاـتمم  دـنرب )  ) ماـنامن داـجیا  • 
یللملا نیب  یلم و  سایقم 

زاتمم  اناوت و  یملع  تایھ  یاضعا  ظفح  بذج و  • 
 ، یلحم زاـتمم  یگنھرف  یــشھوژپ و  یملع و  زکارم  یاـھتیفرظ  زا  هدافتــسا  • 

یللملا نیب  یلم و 
زاتمم زکارم  زارت  رد  تیفیک  اب  یتراھم  یشھوژپ و  یشزومآ ، یاھ  تصرف  هئارا  • 

یناھج 
رد ناـنکراک  یملع و  تاـیھ  ءاـضعا  نایوجــشناد و  زا  یوـنعم  یداـم و  تیاـمح  • 

یناھج شناد  هشیدنا و  یاھزرم  هب  لین  ملع و  دیلوت  یروآون ، یشیدناون ، تھج 
یمئاد حالصا  ماجنا  هب  یدنبیاپ  یمئاد و  تراظن  یریذپ ، فاطعنا  • -

 
ناققحم و نادنمـشیدنا ، نارظنبحاص ، دـیتاسا و  ھمھ  تسد  نابرھم  دـنوادخ  نایاپ  یب  فاطلا  ھب  نامیا  اـب 

راختفا یمرگ و  ھب  ار  دنوش  یم  میھـس  هاگـشناد  دـنلب  فادـھا  ققحت  رد  دوخ  ینابیتشپ  اب  ھک  یناسک  ھمھ 
تلادـع و اھ و  تلم  یتسود  میکحت  یاتـسار  رد  یماگ  گچوک ، شالت  نیا  تسا  راودـیما  دراـشف و  یم 

. دشاب یناھج  رادیاپ  حلص 
 

 
هاگشناد  سسوم  تئیھ 
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هحفص یهمیمض  یاھلیاف  اھ هعومجم  ریز 

ملع و طسب  رد  ناریا  تلم  زا  هژیو  راـظتنا  یناھج : زارت  رد  هاگشناد  سیـسات  ترورض 

سیــسات ترورــض  یناـھج ، ناـسنا  یناــسنا و  ناــھج  هـب  ندیــسر  یارب  تـفرعم 

هک مدرم  هب  قلعتم  یھاگشناد  دنک . یم  تابثا  ار  یناھج  زارت  اب  گرزب  یھاگـشناد 

قح هب  هتـشادرب و  ماگ  یلمارف  یلم و  یاھ  تیفرظ  یناریا و  شوھ  زا  هدافتـسا  اـب 

. دریگ مان  نایناریا  هاگشناد 

ام اب  طابترا  |  RSS کاروخ اھربخ  | ویشرآ  تسخن  | هحفص 

. دشاب یم  ظوفحم  نایناریا  یللملا  نیب  عماج  هاگشناد  یارب  تیاس  یونعم  یدام و  قوقح  هیلک 
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