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 هدیکچ
 رد .دروآ یهم  دهیدپ  ار یهناوارف یریحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا تالکشم اهرهش نیشنرهش تیعمج هنوگرا فنا شرتسگ و دشر
  لهض هار   ناوهعع ههب ، طهسوتم و کچوک یاهرهش هعسوت هب ار دوخ هجوت ،یا هقرعم و یرهش لئاسم نارگلیلحت ،تالکشم نیا ه یتن
 یاهرهش و اهرهش -اتسور هعسوت دربهار نازیر همانرب هدیقع هب .دنا هدرک  ورعم ،گرزب یاهرهش هعسوت زا یشان لداعت مدع اب هلباقم
  حهقن  یداهصتقا  یاهه  تهیلاعف و  اهه هاگتنوکهس  رارقتهسا ماظن رد لداعت دا یا نمر تسا رداق هک تسا ییاهدربهار هلمج زا کچوک
     تارهثا نیهیبت ههلاقم نهیا  ده .دشاب هتشاد اه تیلاعف یزاس وعتم و ییازلااتشا و دا یا ییاتسور یضاون یشخب کرحت رد ار یمهم
      لیدهبت ههک تهسا نهیا ههلاقم یلصا لاؤس .تسا نوماریپ یاهاتسور و یر ناتسرهش یاهیضان یرادیاپ ماظن رد رهش هب اهاتسور لیدبت
  اهب رراض حهوهپ ؟تسا هتشاد هارمه هب ار یتاریثأت هچ نوماریپ یاهاتسور و یر ناتسرهش یاهیضان یرادیاپ ماظن رد رهش هب اهاتسور
    یارهب و تهسا هدهش   ماه نا مهماعهشسرپ ، هبضاهصم ، هدهاهشم)ینادیم یاههداد و یا هناخباتک یباعم زا هدافتسا اب یلیلحت -یفیصوت شور
       راتخاهس داهعبا رههش ههب اهاتهسور لیدهبت هک دهدیم ناشن حهوهپ نیا جیاتن .تسا هدش هدافتسا تآوس یلیلحت لدم زا اه هداد لیلحت
  نوهماریپ  یاهاتهسور و یر  ناتهسرهش رد ار یا ههیضان یرادیاپ ماظن یدبلاک راتخاس و یداصتقا راتخاس ،یعامتجا راتخاس ،ییایفاراج
  .تسا هداد رارق ریثأت تحت

 
 .نوماریپ یاهاتسور ،یر ناتسرهش ،یاهیحان ماظن یرادیاپ ،یرهش شرتسگ :یدیلک تاملک
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 همدقم
 نآ ی   هدانیازف هعاسوت و دیدج یانعم اما تسا هتشاد دوجو دالیم زا شیپ لاس رازه تفه دودح زا ینیشنرهش هچرگا
 هدیچیپ تالکشم و لئاسم زا یرایسب بجوم رصاعم نارود رد هژیو هب ینیشنرهش شرتسگ تسا نیون نارود هب قلعتم
 و  یتعناص بالقنا روهظ اب (5322 ،ناراکمه و ینارجاهم)تسا هدرک بلج دوخ هب ار نارون بحاص رون هک تسا هدش
  دانا هدش ور هبور یا هدیدع تالکشم اب ،اه نآ رد نکاس یناسنا عماوج ،اه لپ ورتم ًااصوصخم ،اهرهش ناباتش شرتسگ اب
 رد  یرهاش  یابتارم هلسلس ماون یگتخیسگ و رهش دنچ ای کی رد دیدش ییارگزکرمت ،تالکشم نیا نیرتزراب زا یکی
 رد هژیو هب ،ناهج رد ینیشنرهش شیازفا هب ور دنور و گرزب یاهرهش هدنیازف تالکشم هزورما .دشاب یم اهروشک رثکا
 نینچ رد .(1322 ،ناراکمه و ولگیب)دور یم رامش هب هعسوت یاه یژتارتسا هدنرادزاب لماوع زا ،هعسوت هبور یاهروشک
 ، یدااصتقا  ریذاپان  هرااچ  تالکاشم و  اهدامایپ ، اهرهاش هتخیسگ ماگل شرتسگ و نیشنرهش تیعمج دشر ،ییاهروشک
  هاجوت ،یا  هاقطنم و  یرهاش  لئااسم نارگ لیلحت ،تالکشم نیا هجیتن رد تسا هدروآ دیدپ یطیحم تسیز و یعامتجا
  هعاسوت زا  یاشان  لدااعت  مداع  ااب  هالباقم یارب مزال یژتارتسا ناونع هب ،طسوتم و کچوک یاهرهش هعسوت هب ار دوخ
  شیاراگ ، داشاب دودحم گرزب رهش دنچ هب ًاافرص یرهش دشر هک یماگنه ات هک ارچ دنا هدرک فوطعم ،گرزب یاهرهش
  رات  کاچوک  یرهاش  زاکارم هب اه نآ یجیردت لاقتنا ات دوب دهاوخ زکارم نیا رد دشر دنور دیدمت و دیدشت هب یرتشیب
 زا .(2322 ، رواپ یعیمس)تسا هدهاشم لباق حوضو هب نیشنرهش تیعمج ناباتش دشر نیا زین ام روشک رد .دوش ماجنا
  تایمها ی  هاجرد   زا فاراطا یااه نی امز یوس هب رهش شرتسگ و اهرهش نوماریپ یایف فرصت هلئسم ناریا رد ور نیا
   اتاسور هعاسوت  درابهار روکذم نازیر همانرب هدیقع هب روکذم ی هلئسم هب هجوت اب (3522 ،یبرع)تسا رادروخرب ییالاب
    مااون رد یاشخب لدااعت نمض تسا رداق ییایف درکیور اب هک تسا ییاهدربهار هلمج زا کچوک یاهرهش و اهرهش
   عوانتم و لاغتاشا و داجیا ییاتسور یحاون یشخب کرحت رد ار یمهم شقن یداصتقا یاه تیلاعف و هاگتنوکس رارقتسا
 یر ناتسرهش ًااصوصخ نارهت یرهش هعومجم هیلوا تاعلاطم نایم نیا رد .(4322 ،هفیلخ)دشاب هتشاد اه تیلاعف یزاس
 و  لراتنک ماون رد هچرا کی شرگن نادقف زا یشان زیچ ره زا شیب دوجوم یاه یناماسبان هک تسا هدوب نآ هدنهد ناشن
      هاب هداش نآ راب یعاس شهوژاپ نیا رد همادا رد هک ؛تسا یرهش هعومجم تیریدم رد یترابع هب و هعومجم تیاده
 .دوش هتخادرپ هنیمز نیا رد دوجوم یاهدربهار و اه شلاچ
   رااک ااب  رااب  نیالوا  دیااش ، یاملع  تااقیقحت یایند رد کچوک یرهش طاقن ای اهرهش یسررب و هعلاطم عوضوم و هدیا
  رااک رد  عواضوم  نیرتدایدج  هاک  دایدرگ  حراطم و زامآ (1132)لناف ییاتسور هعسوت زکرم ثحب و (3132)نوسناج
  رااک .تسا یلنیدنار سیند ،هاگدید نیا نارادفرط نیرترصم زا ،کش نودب .دوب یا هقطنم و ییایف هعسوت یزیر همانرب
  ثاحب ،"  هعاسوت لااح رد  یاهرواشک رد مود هجرد یاهرهش" ناونع تحت شا هتشون و (5132)لدور یراکمه اب وا
  هااگیاج و  شاقن ، تایمها هنیمز رد یناوارف تاقیقحت ریخا یاه لاس رد .دروآ مهارف عوضوم هب عجار یناوترپ و قیمع
  ااب  طاابترا رد  زاین و  ییاتاسور و یا  هاقطنم هعسوت رد هژیو هب هعسوت یاه همانرب رد اهرهش اتسور و کچوک یاهرهش
 و  داشرا  یاسانشراک  یااه  هامان نایاپ بلاق رد ؛یّنلحم و یا هقطنم ،یّنلم حوطس رد نآ شقن رهش هب اتسور لیدبت دنیآرف
- تاسا  هاتفریذپ  ترواص ؛ لتخم یتاقیقحت یاه حرط و تالاقم زین و روشک  لتخم یاه هاگشناد یارتکد یاه هلاسر
 .(1322 ،یزیزع)
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  یتااقیقحت-   الا : دوامن یدنب میسقت یّنلک هتسد هس هب ناوت یم ار هزوح نیا رد هتفریذپ تروص تاقیقحت یلک روط هب
  مااجنا (ییاتسور) یلحم و یا هقطنم ،یّنلم هعسوت و ییایف یهدناماس رد کچوک یاهرهش تیمها و شقن هب عجار هک
  ترواص یا  هایحان و  ییاتاسور  هعاسوت رد  اهرهاش  اتاسور  تایمها و شقن هب عجار هک یتاقیقحت -ب .تسا هتفریذپ
  هاتفریذپ  ترواص نآ زا  یاشان  لتخم تاریثثت و رهش هب اتسور لیدبت هدیدپ هب عجار هک یتاقیقحت -ج تسا هتفریذپ
  نواماریپ و  میراح  یقواقح تالکشم و لئاسم یسررب عوضوم اب یشهوژپ رد هنیمز نیا رد (3322 ،روپ یعیمس)تسا
 و  یراامعم  هدکاشناد - ناراهت  ییااجر دیهش هاگشناد رایداتسا یبرع یدهم رتکد طسوت شهوژپ نیا .نارهت رهش نالک
 و  دداعت و  اهرهاش  میراح  نواماریپ  لئااسم اب هطبار رد ار روشک یراج تاررقم و نیناوق و هتفرگ تروص یزاسرهش
  یتااعلاطم رد نی انچمه و .تسا هداد رارق ثحب دروم ار تارییغت و تالوحت نینچمه و میرح ی هلوقم رد نیناوق رثکت
  راایویز  هاناورپ رتکد هتشون نارهت یرهش نالک هقطنم رب دیکثت اب دیدج یاه کرهش و اهرهش یزیر همانرب ناونع اب رگید
 دشر و ینیشنرهش یاهدرکیور قوف باتک رد ،یررهش دحاو یمالسا دازآ هاگشناد یایفارغج هورگ یملع تئیه ویع
  شهوژاپ  .تاسا  هاتفرگ  راراق  قایقحت و  هاعلاطم دروم نارهت رهش نالک میرح تیروحم اب ریخا یاه ههد رد نآ ناباتش
 و  یداناسا تروص هب شهوژپ نیا رد دوجوم تاعالطا و اه هداد .دشاب یم یلیلحت -یفیصوت تاقیقحت شور هب رضاح
    راراق رگیداکی راانک رد تاعالطا هکنآ زا سپ اذل تسا هدش ماجنا هقطنم زا تخانش و هدهاشم نینچمه و یا هناخباتک
    یالیلحت شور زا هاعلاطم دروام ی  هاقطنم  عض و توق و طاقن تخانش و رون دروم تاعوضوم یسررب یارب تفرگ

swot تسا هدش هدافتسا. 
   یرظن درکیور
  راه زا یدالیم 3332 لاس ات .دراد تمدق لاس  رازه  جنپ زا شیب و تسا یمیدق رایسب یا هچخیرات یاراد اتسور و رهش
  نااهج  تایعمج زا  یامین  راضاح  لااح رد  ااما ؛اهاتسور رد هیقب و درک یم یگدنز یرهش قطانم رد یکی طقف ،رفن 5
 .(5322 ،یشوروک و رایشوه)دننک یم یگدنز اهاتسور رد ناهج تیعمج دصرد 15 و دنشاب  یم (دصرد 54) نیشنرهش
  تایعمج  دراایلیم 4/3  عوامجم زا ینعی ؛دش دنهاوخ اهرهش نکاس رفن 1 رفن 32 ره زا 3433 لاس ات یناهج حطس رد
  اهرهاش  تایعمج نونکا هک یلاح رد .دش دنهاوخ اهرهش نکاس رفن درایلیم 2/1 زا شیب ،یدالیم 3433 لاس رد ناهج
  لاباق  ااه نآ  یاهرهاش  تایعمج  شیازافا یبرم یاهروشک رد تعنص ی هعسوت تلع هب .تسا رفن درایلیم 3/2 زا شیب
  اهرواشک  نایا  دواجوم  یااه  شلااچ زا یکی هعسوت لاح رد یاهروشک رد رهش هب اتسور زا ترجاهم اما تسا هیجوت
 .(5322 ،یرایهلا و یخیش)دوش یم بوسحم
  یاهرهاش رد  تنوکاس هب شیارگ هک دش دیکثت دش ماجنا هسنارف یشهوژپ زکارم زا یکی طسوت هک یا هعلاطم ساسا رب
 و  ایاسآ نآ زا  نااهج  یاهرهاش  نیرات  گرزاب 3233 لاس ات و تسا شیازفا لاح رد زور هب زور ایسآ و اقیرفآ یاه  هراق
 یی ااه توافت یاراد  لتخم یاهروشک رد اتسور  یرعت ،یناهج تاعلاطم ساسا رب .(5322 ،یحتف)دوب دهاوخ اقیرفآ
      ماک تایعمج یلااگچ یاراد یحاوان رگناایب هک دوش یم دیکثت ییاتسور قطانم موهفم رب رتشیب اکیرما رد ًاالثم دشاب یم
   هاب دواش ی ام    ایرعت تایعمج نازیم ساسا رب اتسور زین ناریا نوچمه رگید یاهروشک ییعب رد هک یلاح رد تسا
  ناپاژ رد و  رافن 33333  دانله رد ،رفن 3334 کیژلب رد ،رفن 3333 هسنارف روشک رد اتسور تیعمج کالم لاثم ناونع
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    رگناایب هاک دواش یم دیکثت ییاتسور قطانم موهفم رب رتشیب اکیرمآ رد نینچمه و تسا هدش هتفرگ رون رد رفن 33332
 .تسا مک یتیعمج یلاگچ یاراد یحاون
 فرع رد اتسور فیرعت
  یداداعت زا  باکرم  یکچواک  یعاامتجا  داحاو  هاک  تاسا  ییاایفارغج یایف زا یا هدودحم زا ترابع اتسور فرع رد
 و  دانبای  یام  عامجت نآ رد ،دنتسه کرتشم قئالع و  طاوع ،یگتسب لد ساسحا یعون یاراد مه هب تبسن هک هداوناخ
 و  نیامز زا  یرایگ هرهب و هدافتسا قیرط زا ،دنهد یم ماجنا دوخ یگدنز یاه یدنمزاین نیمثت یارب هک ییاه تیلاعف رتشیب
 دنراد لاغتشا یزرواشک راک هب نآ دارفا تیرثکا هک یعامتجا دحاو نیا ،دریگ یم تروص ناش ینوکسم طیحم نورد رد
 .(5322 ،ناراکمه و داژن یناویک)دوش یم هدیمان هد لحم فرع رد
 ناریا رد رهش و اتسور صیخشت و یتیعمج کالم
 نامز رذگ رد  یرعت نیا اما دننک یم قالطا یلحم ندوب رهش کالم میدق زا ار رفن 3334 تیعمج ًاالومعم ام روشک رد
  ییااج  هاب  رهاش ،4222 لاس یرامشرس رد .تسا هدوب توافتم 4122 یلا 4222 یاه یرامشرس یط هک درک یتارییغت
  قالاطا ییاج هب رهش 4422 و 4522 یاه لاس یرامشرس رد .تسا هدوب رفن 333/4 لداعم نآ تیعمج هک هدش قالطا
 ( ااه نآ  تایعمج  نتفراگ  راون رد نودب)اه ناتسرهش زکارم هیلک نیا رب هوالع ،دشاب هتشاد تیعمج رفن 333/4 هک هدش
 زا  رافن 333/4  تایعمج  ندواب اراد 4122  لااس  یراماشرس رد اما .(5322 ،ناراکمه و هدازیلع)دنا هدش بوسحم رهش
 اب رییغت نیا .دشاب یرادرهش یاراد یرامشرس نامز رد هک تسا هدش قالطا ییاج هب رهش و تسا هدش فذح  یرعت
  ناامز رد  یرادرهاش یاراد  طااقن  هایلک نآ رد  هاک دش داجیا یروشک تامیسقت دیدج نوناق رد رهش  یرعت هب هجوت
  رافن 333/32  لقاداح  نتاشاد هب لوکوم هدنیآ رد ار رگید یا هطقن رد یرادرهش داجیا و هتسناد رهش ار نوناق بیوصت
 اراد  یانعی ،  ایرعت  نایا زین 4122 لاس یرامشرس رد .(5322 ،ناراکمه و یداباهم هداز یئاضر)تسا هدرک تیعمج
 زا هد ، نارایا رد  مایراد ار  اتاسور  اای هد  یرعت لباقم رد اما ؛تسا هدش اتسور زا رهش کیکفت کالم ،یرادرهش ندوب
  یاراب  ییاتاسور  مدرام زا یی ااه هورگ نآ رد هک تسا هدوب ییاج و یتالیکشت و یعامتجا دحاو کی نامز نیرت یمیدق
 .(2322 ،ناراکمه و ییوهایس) .دنا هتفای عمجت مه درگ یسایس و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا یاه هنیمز رد یراکمه
 ینیشنرهش تبسن
  شیازافا 3322  لااس رد  داصرد 21  هاب 4222  لااس رد دصرد 22 زا ناریا رد ینیشنرهش تبسن ،هتشذگ لاس 44 یط
  هاب  ییاتاسور ی ااه هاگتنوکس لیدبت لماع ود زا یشان ینیشنرهش تبسن شیازفا .دراد همادا نانچمه دنور  نیا و تفای
 .تسا رگید یوس زا اهرهش هب نایئاتسور ترجاهم و ءوس کی زا رهش
 5331-57 یاه لاس رد روشک ینیشنرهش دنور
 ( ینیاشناتسور  اای  ینیاشنرهش)  تنوکاس عضو بسحرب تیعمج کیکفت ،تیعمج ییایفارغج عیزوت یاه هبنج زا یکی
 دشر هک یتروص هب ،هدوب شیازفا هب ور زور هب زور ناهج  لتخم یاهروشک رد ینیشنرهش نازیم رضاح لاح رد .تسا
  یعاامتجا  یااه هدیدپ نیرت مهم زا یکی ینیشنرهش نیاربانب ؛تسا یناهج تیعمج لک دشر زا رت عیرس یرهش تیعمج
  یاامنرود 5233  لااس شرازگ ساسا رب .(5322 ،یباروگ ینایمر و ییاباب)دوش یم بوسحم رضاح رصع یتیعمج و
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  تایعمج زا  یامین زا  شیاب هزورما دحتم للم نامزاس یعامتجا و یداصتقا روما هرادا تیعمج شخب ناهج ینیشنرهش
 رد  ینیاشنرهش . داسرب  داصرد 11  ماقر  هاب 3433  لااس ات نازیم نیا دور یم راوتنا و دننک یم یگدنز اهرهش رد ناهج
  دایدج  دامآرد عبانم نیا .تفرگ باتش دعب هب ش.ه مهدزیس نرق زا نآ جارختسا و تفن عبانم  شک اب ناریا نیمزرس
  رواشک . دیاشخب یا هی اشاح  شاقن  یالم داصتقا رد یزرواشک هب و درک مهارف ار یتنس هعماج و داصتقا یشاپورف هنیمز
 ، تاسا  هدواب  رادرواخرب  ینواگمه یرهش ماون زا ًاابیرقت رصاعم هرود ینیشنرهش و ییارگ رهش عورش زا شیپ ات ناریا
  دواخ  تاایح  هاب  اتاسور و رهش یتنس طباور و از نورد هعسوت ریثثت تحت و هدوب یناشکهک روشک یرهش هکبش ینعی
  شیازافا  هاب  ًاالوامعم  یالو تساهرهش رد تیعمج کی یگدنز یانعم هب ماع تروص هب ینیشنرهش .تسا هداد یم همادا
 و  دااصتقا رب ،نآ شیازفا و ینیشنرهش .دراد هراشا هقطنم ای روشک کی ییاتسور نانکاس هب تبسن اهرهش نانکاس رامش
  شرتاسگ  ااب نیشنرهش مدرم یگدنز هویش و تایحور نینچمه .دراد یدایز ریثثت روشک ای و هقطنم کی تسیز طیحم
 یرایز)تسا یدنچ لماوع لولعم یرهش دشر و ینیشنرهش .دوش یم یدایز ًااتبسن یاه ینوگرگد شوختسد ینیشنرهش
  داشر -2 : دانریگ  یام  راون رد نیشنرهش تیعمج دشر رد رثام لماوع ناونع هب ار دروم 5 ًاامومع .(5322 ،ناراکمه و
 و قاحلا -5 (رهش هب ییاتسور طاقن لیدبت) اهرهش ددجم یدنب هقبط -2 اهرهش هب ترجاهم-3 یرهش تیعمج یعیبط
  ینیاشنرهش . داشاب  یام  اهرهاش ی  هیاشاح ییاتسور طاقن بلما هک دوجوم یاهرهش هب دیدج یاهورملق ندرک همیمض
  نواچمه  ییااه  هدایدپ  ندامآ   دواجو هاب  ثاعاب  اهرواشک  یرایاسب رد  ینیاشنرهش هدیدپ باتشرپ شرتسگ و هیور یب
 و  تالکاشم و  یرااکهزب و  یرااکیب  شیازافا ، یهااگباوخ  یاهرهاش  لیکاشت ،یرگ یدکت ،ینیشن هماز ،ینیشن هیشاح
  نارایا ، تاسا  یکااح ام روشک رد هتشذگ ههد شش یط ینیشنرهش تیعضو یسررب .دوش یم یگنهرف یاه یراگزاسان
 ، نارااکمه و انب )تاسا  هدواب ینیشنرهش دنور زا رثثتم تدش هب هتشذگ یاه ههد یط هعسوت لاح رد یروشک ناونع هب
5322).   

 
 ریخا لاس 56 یط ینیشناتسور و ینیشنرهش تبسن تارییغت :1 لکش

 (/https://old.moi.ir) :عبنم

 ینیشنرهش ناباتش دشر رگنایب 4222-4322 نکسم و سوفن یمومع یاه یرامشرس یانبم رب ینیشنرهش دنور یسررب
  ترواص  هاب یسررب دروم هلاس تصش هرود رد تسا صخشم حوضو هب زین رادومن رد هک روط نامه ،تسا روشک رد
  تایعمج  مهاس  هاکنانچ ، تاسا هدش هتساک روشک ینیشناتسور مهس زا لباقم رد و شیازفا لاح رد ینیشنرهش ،موادم
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 4322  لااس رد  رواشک  تایعمج لک دصرد 51 هب 4222 لاس رد دصرد 5622 زا رمتسم یدنور یط روشک نیشنرهش
 و  رواشک تیعمج شیازفا و دشر زا رثثتم زیچ ره زا شیب ناریا رد ینیشنرهش عیرس دشر دسر یم رون هب تسا هدیسر
 .(1322 ،یحتف)تسا یرهش قطانم هب ییاتسور قطانم زا ترجاهم موادم نایرج زین
   هعلاطم دروم هقطنم یفرعم
 ،یر ، ناراهت  ینوانک ی ااه  ناتاسرهش  لمااش  عابرمرتمولیک 5234  یابیرقت  تعاسو  هاب  تاسا یا  هاصرع تختیاپ میرح
  هاک  نیقواج  ناتاسهد یانثتسا هب رایرهش ناتسرهش زا یزکرم و سدق یاه شخب و میرک طابر و رهشمالسا ،تاناریمش
 زا ،تاناریمش ناتسرهش یلامش دح رب تسا قبطنم ،برم لامش تمس هب قرش لامش هیلا یهتنم زا یلامش هدودحم رد
 و  یابرم  لاماش  داح ،تاناریمش ناتسرهش یبرم دح رب تسا قبطنم بیترت هب ،برم بونج هب برم لامش هیلا یهتنم
  نیقواج  ناتاسهد یقرش دح و یزکرم شخب یبرم دح ،سدق شخب یبرم و یبرم لامش دح ،نارهت ناتسرهش یبرم
  هایلا  یاهتنم زا ،یر  ناتاسرهش یبرم دح و میرک طابر ناتسرهش یبرم بونج و یبرم لامش دح ،رایرهش ناتسرهش زا
  لاماش هب قرش بونج هیلا یهتنم زا هرخالاب و یر ناتسرهش یبونج دح رب تسا قبطنم ،قرش بونج هب برم بونج
  یقراش  داح و  ناراهت  ناتاسرهش یقرش و یقرش بونج دح ،یر ناتسرهش یقرش دح رب تسا قبطنم بیترت هب قرش
 .تاناریمش ناتسرهش

 
 نارهت رهش میرح :1 هشقن
 (5322 ،شهوژپ یاههتفای) :عبنم

 یر ناتسرهش
  هاقطنم نیرت یبونج (یررهش) 33 هقطنم .تسا نارهت ناتسا یاه ناتسرهش زا یکی (یررهش تیزکرم هب) یر ناتسرهش
  عابرمرتمولیک 242 و یرهش هدودحم لخاد عبرمرتمولیک 23 تعسو و تیعمج رفن 455512 اب نارهت یرادرهش یرهش
 . داشاب ی ام  هالحم 33 و  هدوداحم  جرااخ  هایحان ود و هدودحم لخاد هیحان جنپ یاراد هقطنم نیا نینچمه هدوب میرح
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  هامادا رد  هاک دشاب یم دابآ نسح و تشد مایق ،ون هعلق ،رهش رقاب ،کزیرهک یاه مان هب ازجم رهش 4 یاراد یر ناتسرهش
  ضراع و  چیوانیرگ  أدابم  هاب  هاقیقد 43 و  هاجرد 24 ،یر ناتسرهش یقرش لوط میزادرپ یم کیره راصتخا یفرعم هب
 .تسا هقیقد 52 و هجرد 42 ،نآ یلامش
 یاه حرط یاراجا هب مازتلا مدع و یضارا یاه یربراک رییغت و مکارت شورف هب اه یرادرهش دمآرد عبانم یگتسباو
 هب تیانع اب و تسا یرهش یزیر همانرب ماون یدمآراکان لیالد نیرت مهم زا طبر یذ یاهداهن طسوت یرهش بواصم
 یدج عناوم اب یمومع لقن و لمح هلمج زا یرهش یاه تخاسریز هعسوت یارب مزال عبانم نیمثت یراج یاه هنیزه
 حراط بالاق رد یر ناتاسرهش یراامعم و یزاسرهش شخب هب طوبرم روما هیلک رب تراون و یربهار .تسوربور

 .دوش یم ماجنا روکذم یاهرهش یلیصفت یاه حرط و ناتسرهش یاهرهاش عمااج

 
 یر ناتسرهش تیعقوم :2 هشقن
 (https://www.ostan-th.ir) :عبنم

  نیناوااق ( نارایا  یراامعم و  یزااسرهش ی لااع ی ارواش تابوصم)یرامعم و یزاسرهش تاررقم و طباوض یارجا-2 
 یرهش یاه حرط و یرهش نارمع ،یرامعم و یزاسرهش یاه حرط و هاطوبرم
 و یا  هاقطنم ،یا  هایحان و  یاالحم  ناراامع هعسوت یاه حرط بیوصت و یسررب هوحن هب طوبرم یاه همان نیئآ یارجا-3
 زا  جراااخ رد  تاااسیسثت و اانب ثاداحا و یاضارا زا هدافتاسا نینچمه و روشک یرامعم و یزاسرهش تاررقم یلم
 اهرهش میرح و ینوناق هدودحم
   ،یلیاصفت یاه حرط ،یرهش عماج و یرهش یاه هعومجم ،هیحان (عماج) نارمع و هعسوت یاه حرط یارجا و هیهت-2
 .دیدج یاهرهش و اه کرهش ،هژیو یاه حرط ،یرهش یحارط و یرامعم یاه حرط -5
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 ناتسا یموب یرامعم هنیمز رد یتاقیقحت و یتاعلاطم یاه حرط ماجنا-4
 یلحم حوطس رد یتاقیقحت و یتاعلاطم یاه حرط رب تراون و یربهار -1
 ناتسا رد 4 هدام نویسیمک و یزاسرهش و نکسم یصصخت یاه نویسیمک یاه هناخریبد هب طوبرم روما ماجنا-1
 (یموب) یناریا – یمالسا یزاسرهش و یرامعم یاه شزرا و لوصا ءاقترا و تیوقت ،جیورت-5
  تاماداقا  یاراب میمصت ذاختا و تاررقم و نیناوق رد دوجوم یاهدوبمک و اهزاین یسررب روونم هب یا هتیمک لیکشت-3
 ناتسا یزاسرهش و یرامعم ءاقترا تهج رد مزال
  یزاااسرهش  تانواعم یرهش یحارط و یرامعم رتفد هب شرازگ هئارا و رونم و امیس هتیمک تاسلج مونم لیکشت-32
 یداتس هزوح یرامعم و
  ناتاسرهش هعسوت دنس)هعوضوم یاه همان نیئآ و نیناوق بسح هطوبرم یاهاروش ،اه هتیمک ،اه نویسیمک رد تکرش-22
 .(1322-3352 یر
 کزیرهک رهش یفرعم
 ییایفارغج تاصتخم رد و نارهت ناتسا یر ناتسرهش رد کزیرهک شخب زکرم ناونع هب کزیرهک رهش یضایر تیعقوم
  هاقیقد 32 و  هاجرد 42  اات  هاقیقد 32 و  هاجرد 42 و  ییاایفارغج لوط هقیقد 53 و هجرد 24 ات هقیقد 33 و هجرد 24
 .دشاب یم رتم 433 اب ربارب ایرد حطس زا رهش نیا طسوتم عافترا .تسا هتفرگرارق ییایفارغج ضرع
  بوانج  تماسق رد  هاناخراپاچ ، یابرم لامش رد ارس ناوراک تمسق زا دنا ترابع کزیرهک یریگ لکش هیلوا یاه هتسه
  ناوانع  هاب  هاناخراپاچ و  اراس  ناورااک  دراکلمع  هاک  قراش رد  کزایرهک دنق هناخراک و برم رد کزیرهک هعلق ،یبرم
  هعاسوت  دانور . تاسا هدش یم بوسحم ینوکسم هقطنم زین هعلق و هدوب دتس و داد و لقن و لمح و یراجت یاه شخب
  یزورایپ زا  داعب  نکیال . تاسا هتفرگ تروص اه نآ نوماریپ رد و هیلوا یاه هتسه یریگ لکش زا تیعبت رد زین کزیرهک
  رااشقا زا  یاشخب  هاب  یراذاگاو و  زااسو  تخااس  تاهج  کزایرهک  هیاشاح  یاضارا زا یشخب کیکفت یمالسا بالقنا
 .دیامن یم یدیدج هلحرم دراو ار نآ هعسوت ،هعماج  عیتسم
  یااه  هاگاشیاسآ  یاشخب  تایوه و کزیرهک زکرم اب هفوقوم دابآ میرک و نییابت ،یگنس هعلق یاتسور هس میقتسم طابترا
  تالاحم اب یرهش و هتسسگ یدبلاک تفاب اب یا هعومجم داجیا هب رجنم ،کزیرهک ةعومجم لک هب نیلولعم و نادنملاس
  یکدانا  حراط  قافا رد  کزایرهک  رهاش  تایعمج  شیازافا  لایلد هب ور نیا زا .تسا هدش ریخا یاه لاس رد مه زا ادج
 .دوب دهاوخ ریذپان بانتجا هدودحم نیا مرف و لکش رد تارییغت

 (کزیرهک) 5731 یلا 5531 یاه لاس زا یتیعمج تالوحت ریس :1 لودج
 4322 4522 4122 4122 4422 لاس
 13412 53233 51132 33322 4232 رفن/دادعت

 (شهوژپ یاههتفای) :عبنم

 دابآ نسح رهش یفرعم
  ناراهت  یرهاش هعومجم  یراعت یانبم رب دشاب یم نارهت یرهش هعومجم یبونج یاه هزوح زا دابآ نسح یرهش هزوح
 ، رواش  هاناخدور هب بونج زا و رهشمرچ هب لامش زا تسا هدش عقاو یر ناتسرهش زا هیوپاشف شخب رد هک هزوح نیا
  رهاش  میراح  هدوداحم یور  راب قرش زا و مق نارهت میدق هداج یور رب یتمسق رد و مق – نارهت هارگرزب هب برم زا
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 راز  هرواش یضارا و دابآ نسح رهش میرح هدودحم یور رب قرش زا و مق .دشاب یم قبطنم راز هروش یضارا و دابآ نسح
 رد  یداهناشیپ هدودحم) دابآ نسح یرهش هزوح هدودحم تعسو لک .دشاب یم راوج مه اوشیپ -نیمارو .دشاب یم قبطنم
  هدوداحم رد  یداهناشیپ  هدوداحم ) داابآ  ناسح  یرهاش  هزواح هدودحم تعسو لک .دشاب یم راوج مه اوشیپ - نیمارو
 رد  راگید بلاق هنهپ دشاب یم ریاب نآ راتکه 234 ًاابیرقت هک درک هراشا راتکه 4522/2 تعسو اب دابآ نسح رهش بوصم
  یرهاش  هزواح . داشاب ی ام راتکه 115 دودح رد یتعسو اب دابآ سمش یتعنص کرهش ،دابآ نسح یرهش هزوح هدودحم
  حراط رد ) داابآ  ناسح   یرهاش هدوداحم  تعاسو  لاک .دراد رارق نارهت یرهش هعومجم یبونج تمسق رد ،دابآ نسح
 زا و  رهاشمالسا – میرک طابر یرهش هزوح اب برم تمس زا ،هزوح نیا .دشاب یم راتکه 1323 (نارهت یرهش هعومجم
 .دشاب یم راوج مه اوشیپ - نیمارو یرهش هزوح اب قرش تمس

 5731 یلا 5531 یاه لاس زا یتیعمج تالوحت ریس :2 لودج
 4322 4522 4122 4122 4422 لاس
 35144 22252 21533 51222 4351 رفن/دادعت

 (شهوژپ یاههتفای) :عبنم

 رهشرقاب یفرعم
  راب نآ تیعقوم .تسا هدنامن یاج رب نآ زا یرثا نونکا مه هک مرچ هناخراک لامش رد دوب یاه علق رهشرقاب هیلوا هتسه
 زا  ماق - ناراهت  هدااج ،بونج زا یزوریپ نابایخ ،لامش زا تدحو نابایخ نیبام تسا یناکم رهش دوجوم تفاب ساسا
  تنوکاس  هاقطنم نیا رد ادتبا زا هک دوب نایئاهب تنوکس لحم هعلق نیا .قرش زا روپ دیشر رغصا دیهش نابایخ و برم
 .دندرک یم یگدنز هدنکارپ تروص هب هقطنم نیا رد زین یمالسا بالقنا یزوریپ زا لبق ات و دنتشاد

 5731 یلا 5531 یاه لاس زا یتیعمج تالوحت ریس :3 لودج

 
 

 (شهوژپ یاههتفای) :عبنم

 ون هعلق رهش یفرعم
  رافن رازه 33332 یالاب رب غلاب یتیعمج اب 1322 لاس زا ار ندش رهش لیسناتپ هک تسا هدوب ییاهاتسور زا یکی ون هعلق
  هایلوا ی  هتاسه  داسر یم لاسدص هبون هعلق رهش تمدق دشکب دوخ شود رب ار ندش رهش کدی هتسناوت و تسا هتشاد
   تایزکرم هاب برم زا و نیمارو رهش تمس هب رهش زا هک ون هعلق یریگرارق تتیعقوم تسا هتفرگ لکش تفاب زکرم رد
  لدااعم 4522   لااس یراماشرس رد ون هعلق یاتسور تیعمج دسر یم مق تشد یضارا هب ابونج و رهشراوخ لامش یر
 تسا هدیسر 33352 مقر هب 4322 لاس یرامشرس رد یریگمشچ تفرشیپ اب تیعمج نیا هک تسا هدوب رفن 3352

 5731 یلا 5531 یاه لاس زا یتیعمج تالوحت ریس :4 لودج

 
 

 (شهوژپ یاههتفای) :عبنم

                                                                                                             تشد مایق رهش یفرعم
  راتم  رازاه 312  رهاش نیا تحاسم رضاح لاح رد .تسا هدیدرگ عقاو نارواخ هداج یرتمولیک 42 رد تشد مایق رهش

 4322 4522 4122 4122 4422 لاس
 55241 23334 3125 1334 453 رفن/دادعت

 4322 4522 4122 4122 4422 لاس
 33352 1224 2335 3532 3123 رفن /دادعت
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  نانکااس زا  یرایاسب یگدنز لحم و نابایخ نیرت یمیدق رصعیلو نابایخ .دوش یم لماش ار یلصا نابایخ 5 و تسا عبرم
  مونام  راتخااس .تسا ناریا یاهرهش نیرتابیز زا یکی یرهش هلکاش و یکیزیف راتخاس رون زا تشد مایق .تسا یمیدق
  هاب  راصحنم  یااه یگژیو زا رگیدکی هب نآ رباعم همه ناسآ یسرتسد و اه نابایخ و اه هچوک ندوب تساررس و یسدنه
  تنوکاس  ّنلاحم  تاختیاپ  هاب  یاکیدزن رطاخ هب رهش نیا .تسا نآ تردقرپ یاه هبذاج زا یشخب هکلب و رهش نیا درف
  لاماش رد . تاسه و هدوب نانیشنتختیاپ زا یخرب نینچمه و روشک طاقن یصقا زا راک یایوج ِمنارجاهم یارب یبسانم
 رهش نیا
 رد . ددراگ یم لصو تشدکاپ ناتسرهش هب قرش تمس زا و هدش عقاو لاچوت هب موسوم تاعافترا و زق لهچ یاتسور
   .دنا هدش عقاو رهش برم رد نارواخ یتعنص کرهش و کتوت یاتسور و دراد رارق اضر ماما هارگرزب رهش نیا بونج

 5731 یلا 5531 یاه لاس زا یتیعمج تالوحت ریس :4 لودج
 4322 4522 4122 4122 4422 لاس
 3251 1224 2335 3532 3123 رفن /دادعت

 (شهوژپ یاههتفای) :عبنم

  اداها  چیلقناامتاب  رااسمیت هب هاشاضر هک دوب یکاخ نیمز لیاوا رهش نیا ،دسر یم لاس 45 زا شیب هب تشدمایق تمدق
  هاب  تنوکاس  یاراب  کای  هاب کی نارادیرخ و دیسر شورف هب چیلقنامتاب راسمیت طسوت اه نیمز کیکفت زا سپ و درک
  دواجو هک یدانسا قبط .تفای شرتسگ رهش نیا و دش دایز زاس و تخاس ماو یادها ردص ینب نامز رد .دندمآ هلحم
 درک رییغت شمان یلخاد یاه مایق زا دعب اما دوب هدش هتخانش یزاسرهش و تشد نیهاش مان هب ًاالبق تشدمایق رهش دراد
  رهاش  هاب  یافیلکتالب اه لاس زا دعب 13 لاس رد تشدمایق .تشگ راگدنام و دش تبث تشدمایق مان هب بالقنا زا دعب و
 دش لیدبت
 یاههتفای

 قیقحت شور و داوم

 ، هعاسوت ی ااهدربهار و  فاداها  هاب  یبایتاسد و یرهش هزوح ینونک تیعضو صیخشت و لیلحت روونم هب :توق طاقن
 شور زا (SWOT) هزواح  یااه تی دوداحم و  ااه  تاصرف ،  عاض طاقن ،توق طاقن شور نیا رد .تسا هدش هدافتسا
 .تسا هدش صخشم
  هاک  یتیریدام و  یعاامتجا ، یدااصتقا ، یاعیبط ،یطیحم ،ییایف ،یدبلاک یاه یگژیو و عبانم زا هورگ نآ :فعض طاقن
   یباایزرا تواق هطقن ،دهدب ار ینوریب یاه تیدودحم اب ییورایور و ینوریب یاه تصرف زا هدافتسا یارب یرتهب ناکما
 .دوش یم
  اای   دزادانا راطخ هب اه هزوح ریاس اب هسیاقم رد ار هزوح تباقر تیعقوم هک ییاه یگژیو و عبانم زا هورگ نآ :اهدیدهت
 .دور یم رامش هب  عض هطقن ،ددرگ هزوح ینوریب یاه تصرف زا هدافتسا عبانم
 .دروآ یم مهارف هزوح رد ار هوقلاب یاضاقت شرتسگ ناکما هک ینوریب طیارش ای عبانم زا هورگ نآ :اه تصرف

 ، دزادانا رطخ هب هقطنم حطس رد ار هزوح یتباقر تیعقوم هک ییاه یراگزاسان و اه یناماسبان زا هورگ نآ :اه تیدودحم
 و  نالاک  فاداها  نیودات  هاب  تآواس  سیرتاام  بوچرااچ رد  ااه صخاش نیا لباقتم لیلحت .دوش یم یقلت تیدودحم
 .دنک یم کمک تامادقا تیولوا نییعت و هعسوت یاهدربهار یتامدقم صیخشت و یعوضوم



 569 ...رهش هب اهاتسور لیدبت تارثا نییبت

 هعلاطم دروم عوضوم تاوس لیلحت :5 لودج
 دروااام لاااماوع
 یسررب

 یدبلاک راتخاس یداصتقا راتخاس یعامتجا راتخاس ییایفارغج راتخاس

 توق طاقن
"S" 

Strengths 

   رهاش بوانج رد رهش یبسن تیعقوم -
 نارهت
 ع میوعلادبع رهطم مرح اب یراوج مه -
  هعاسوت ی ااه  حراط و (هر)ماما تریح
 نآ هب طوبرم
  ااب راومه ًااتبسن یتشد هنهپ رد رارقتسا -
    ناوانع هاب داصرد 2  اات 2  بالام بیش
 رباعم هکبش یهد لکش رد تبثم لماع
  ااب طابترا رد داب بسانم شزو تهج -
 هدننک هدولآ عبانم
 

 لیلد هب نارهت رهش رد یر ناتسرهش زیامت -
 یبهذم یگنهرف یعامتجا تامدخ رارقتسا

 و یاااتیزنارت -یخیراااات یاااشقن -
 رد نآ ریثثت و یتاطابترا -یدرکلمع
 رهش داصتقا
 رهااش یارااب یا هزاورد درااکلمع -
 و   لامح تامدخ شرتسگ و نارهت
 لقنو لمح یاه هاگنب هژیو هب لقن
  عاقاو یاهاتسور هب تامدخ هئارا -
 هب هرمزور نیعجارم ،ذوفن هزوح رد
 اه هاگراک ،اهرابنا ،یربراب یاه نوناک
 ...و

 لصاف دح رد ریاب یضارا دوجو -
   دوابمک نارابج ناکما هک تالحم
 دنک یم مهارف ار یتامدخ حوطس
  نییااپ هبسنلاب ینامتخاس مکارت -
 رد  نآ شیازافا لیسناتپ و رهش رد
 یتآ یاه هعسوت
 ، جراک ،نارهت هب ناسآ یسرتسد -
 اضر ماما هداج ،مق

  عض طاقن
"W" 

Weaknesses 

  کاشخ همین و کشخ یمیلقا طیارش -
 رتم یلیم 352 شراب نیگنایم اب
 دصرد کی ریز بیش اب عیسو یضارا -
 ی ااه   بآ عافد رد یافنم لماع ناونع هب
 یحطس
 یاااه بآ ییاتااسیا حطااس ندوااب الاااب -
  تااکرح لاایلد هااب رهااش رد یاانیمزریز
 هاااب دورو و ناراااهت رهاااش بالاااضاف
 یتاعلاطم هدودحم ینیمزریز یاه هرفس
  یاخرب رد یزرواشک یضارا اب هجاوم -
 نآ رد  هعااسوت تی دودااحم و یحاواان
 یضارا
 و یحطاااس بآ عباااانم تیدوداااحم -
 ینیمزریز بآ عبانم یگدولآ
 

     هاب رهاش یعاامتجا تافاب یتخاونکی مدع -
  مدرام ی ناابز و ی اگنهرف ،  یمواق عوانت لیلد
  جرااخ و  لاخاد زا ترجاهم هجیتنرد نکاس
 رهش نیا هب (هنمافا)روشک
  لمتاشم  لتخم یتیعمج یاهورگ لخادت -
 تیعمج و نکاس لماش تیعمج ،نینکاس رب
 نکاس ریم لماش
 یگنهرف یعامتجا یاهایف دوبمک -
 قطانم زا یخرب رد یعامتجا تینما نادقف -
 رهش
 رد   تااایعمج یالااااب هباااسنلاب مکارااات -
 یرهش یاه هدودحم
 

  داامآرد حطااس  ندوااب بااسانمان -
 یاااه  تکراااشم مدااع و اااهراوناخ
 یمومع
 یااااه تااایلاعف شاااقن شهااااک -
  راااگید هاااب تباااسن یزروااااشک
 یداصتقا یاه شخب
 

  و حطاس رد رهش ندوب هدرتسگ -
 یدبلاک تامیسقت دوجو مدع
     باالما هنارااس ندوااب نیئاااپ -
 اه یربراک
  رد باتارم  هلاسلس تیاعر مدع -
   تامدااخ عاایزوت هوااحن و وااگلا
 تالحم حطس رد یرهش
  و ربااعم  ضراع ندوب بسانمان -
 رد اااه نآ  ندوااب کاایراب و گاانت
 رت یمیدق تالحم
  باسانمان یمومع رونم و امیس -
     یاتمرم تالع هاب رهاش حطس رد
 زا ییالااااااب داااااصرد ندواااااب
 رهش یاه نامتخاس
 و یمو  امع زااب یاهایف دوبمک -
 اه نآ بسانمان عیزوت

 (شهوژپ یاههتفای) :عبنم

      نایا کایدزن اای و روااجم یاهاتاسور ،    رایخا هاهد دانچ یاط رد روشک یاهرهش هیور یب دشر و ناباتش شرتسگ اب
  هاب شوجدوخ و یزیر¬همانرب نودب هک یقاحلا یاهاتسور بیترت نیدب ؛دندش قحلم اهرهش هب جیردت هب اههاگتنوکس
       هیاشاح رد یماسرریم ناکاسا رتاشیب هاچ راه شرتسگ و رویح یارب ار هنیمز ،دندش قلحم اهرهش ینوناق هدودحم
    یرهاش ةاقطنم دایاب ، رهاش هب لیدبت طیارش هب ندیسر اب ،یر ناتسرهش یاهاتسور ،نوناق قبط .دنتخاس مهارف اهرهش
 ةطساو هب ،ییوس زا هچرگ رهش هب اهاتسور قاحلا هک نآ لاح ،دنریگ رارق اه یرادرهش تیریدم تحت و دنوش هتخانش
  یااه   بیاسآ تدامدنلب رد اما تسا دنیاشوخ نانیشناتسور یارب ،یضارا ی هدوزفا شزرا و رتشیب تاناکما هب یسرتسد
 لکش دنیآرف نیا یپ رد هک یتارییغت .دروآ یم دراو نانیشنرهش یگدنز هب مه و نایئاتسور یگدنز هب مه یریذپان ناربج
  اهرهاش  هاب اهاتسور مامدا یاهدمایپ نیرت مهم هلمج زا هک هدوب راذگریثثت یدبلاک و یداصتقا ،یعامتجا هنیمز رد هتفرگ
 عونتم لیلد هب و هدوب اه گنهرف دروخرب لحم هک داد رارق یواکاو دروم یعامتجا و یگنهرف یاه توافت رد ناوت یم ار
        مداع و یرهاش یگدانز طیاراش ااب ندواب اناشآ ان و طیحم رد توافتم یاهدروخرب و دیاقع اب اه گنهرف هدرخ ندوب
      زا .دراد لاابند هاب ار یتواافتم تااضراعت و تاسا هدرک ادیپ یرتشیب ی هولج اهاتسور رد یدنورهش تاقلعت ساسحا
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     زروااشک ناییاتاسور راثکا هتاشذگ رد هک تلع نیا هب تسا یداصتقا تیعضو رد رییغت اهاتسور مامدا یاهدمایپ رگید
 رد و دور ی  ام زااس و  تخااسری ز هاب و هتفر نیب زا یدایز یعارز یضارا ،رهش هب اهاتسور ندش لیدبت اب س س دندوب
 .دریگ یم رارق یدوبان هطرو رد اهاتسور لیصا تفاب تشاد ناونع دیاب رت هداس ینایب
        ااب هاک ییاتاسور یحاوان رد یگدانز حطاس ندواب نییاپ لیلد هب هک رهش هب اه شخب زکارم و اهاتسور لیدبت تسایس
  یرایگ  هزادانا ...  و تامارف تااقوا و حیرفت ،تاعالطا و تاطابترا ماون ،دمآرد و راک ،شزومآ ،نکسم دننام ییاهرایعم
      مواهفم یااقلا ااب دانناوتب قایرط نیدب ات تسا هتفرگ رارق روشک نارادم تسایس هجوتدروم ریخا یاه لاس رد ،دوش یم
    ترجااهم ااجنآ هاب نایئاتسور هک ییاهرهش نالک نینچمه و نانآ هدیدع تالکشم زا یا هشوگ نایئاتسور هب ینیشنرهش
      دوابهب تاهج رد مدرام هدرتاسگ یااضاقت اب ناریا رد رهش هب اهاتسور یاقترا ناباتش دنور .دنزاس عفترم ار دنیامن یم
      نایا هاک تاسا یاسررب هاب مزال ور  نایازا ،تسا هتفرگ لکش رتهب تامدخ و تاناکما زا یرادروخرب و یگدنز عضو
 ،   نیاچ رایون هعاسوت لاح رد یاهروشک یخرب رد .دوش یم هدروآرب هزادنا هچ ات نیعم ینامز تشذگ زا سپ تاراوتنا
      یاهرهاش هاب ناییاتاسور ترجااهم شهااک و یرهش دیدش زکرمت زا یریگولج روونم هب رگید یخرب و یزلام ،رصم
 .تسا هدیدرگ هجوت هعسوت رما هب رت گرزب

 هعلاطم دروم عوضوم تاوس لیلحت :6 لودج
 درواااام لااااماوع
 یسررب

 یدبلاک راتخاس یداصتقا راتخاس یعامتجا راتخاس ییایفارغج راتخاس

 اه تصرف
"O" 

Opportunities 

 مرح اب طابترا رد رهش هژیو تیعقوم -
  رهاش ،ماما تریح رهطم و میوعلادبع
 - ،باتفآ
 

  رد یبهذاام تاایرثکا موااق دوااجو
 اهرشق یمامت
 ناوج تیعمج یالاب دصرد -

 لیااسناتپ ناواانع هااب یعااامتجا تامدااخ -
 صصختم نیلماش بذج رد رهش یداصتقا
  یوراین  بذاج رد هژیو هب صصختمریم و
 راک
  لامح شخب رد یا هنایاپ تامدخ تیوقت -
 هارهاش رانک رد رارقتسا هطساو هب الاک لقنو
 جرک دهشم و مق روشک بونج یتیزنارت
 
 
 

 شرتاااسگ و  شیازااافا نااااکما -
 هب هجوت اب یا هقطنم ارف یاهدرکلمع
  هاب ی اکیدزن و دوجوم اه یراوج مه
 نالک یتیعمج یاه نوناک
- 
 رد یراذااااگ هیامرااااس ناااااکما -
  و تامارف تاقوا نارذگ یاه شخب
 یحیرفت زکارم
 و یرهااش تامدااخ هاائارا ناااکما -
     عواانت هااب هااجوت اااب یرهااشارف
 یا هقطنم درکلمع اب یاه یربراک

 اهدیدهت
"T" 

Threats 

   راب رهاش زا یی ااه  شاخب یریگرارق -
   نتفراگ راراق ًااتجیتن و لسگ طخ یور
   رد هاعلاطم هدوداحم زا یعیسو شخب
 هلزلز عوقو ظاحل هب الاب رطخ اب هقطنم
    لااایلد هاااب کااااخ تیموماااسم -
 رد یاانیمزریز یاااه بآ یاااه یگدواالآ
 نیا هب نارهت یاه بالضاف هیلخت هجیتن
 یعارز یضارا تیلباق شهاک و هقطنم

 راتخاااس رد یلااامتحا یناماااسبان -
 ًاات باسن دشر لیلد هب رهش یعامتجا
 یریذپرجاهم ناوتو تیعمج یالاب
 رهش
 یعااامتجا یاااه بیااسآ شیازاافا -
 رتشیب لخادت هجیتن رد (یراکهزب)
    رد هژایو هاب یعاامتجا ی ااه هورگ
 میوعلادبع مرح نوماریپ یضارا
 و یگنهرف لئاسم هب یهجوت مک -
 یشزومآ

 رد یمواااب نیاااصصختم بذاااج مداااع -
 یکیدزن لیلد هب یداصتقا دلوم یاه تیلاعف
 صصختم یورین زا هدافتسا و نارهت رهش هب
 رهش نآ
 رد نکااسم و نیاامز تاامیق ندوااب نازرا -
  بذاج ناوت هجیتنرد ،نارهت رهش اب هسیاقم
  و هدااس  نارگرااک و   رااک یاایوج تیعمج
 هب اه نآ باترپ یوکس هب رهش ندش لیدبت
 نارهت

   هدواسرف تافاب یالاب نازیم دوجو-
  ااب راوج مه یتنوکس یاهدودحم رد
 لسگ
 یاااه شااخب  نااایم یگنهااامهان -
 مدااعو رهااش تیادااه رد  االتخم
  تاهج یرهش تیریدم رازبا دوجو
 یربراک صیصخت هوحن هب تراون
 ی ااه یربراک بلما یهد سیورس -
 رد یا هقطنم ارف حوطس رد یتامدخ
 یلحم تامدخ دوبمک تروص

 (شهوژپ یاههتفای) :عبنم

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
  و ااه    شالات هامه مامر    هاب نارایا رد یرایگ   میماصت و یزااس میمصت ،یزیر همانرب ماون دهد یم ناشن یرامآ یاه هداد
  سواملم راثآ زا یکی .دراذگب ارجا هب ار نیمزرس شیامآ یاه همانرب روندم لداعت نآ هتسناوتن ،ریدقت لباق یاهدرواتسد
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 ،    تاسا رواشک رد یرهاش باتارم  هلاسلس   تایاعر مداع و ناریا نیمزرس رد تیعمج رباربان عیزوت ،تیقفوم مدع نیا
   ناتاسا یزایر    هامانرب و تیریدام نامزااس یاهرامآ ساسا رب) نارهت رهش تیعمج دهد یم ناشن اه یسررب هک یروط هب
 کچوک رهش 555 تیعمج لک هک هدیسر رفن رازه 423 و نویلیم تشه دودح هب 1322 لاس نایاپ ات یلاح رد (نارهت
  تراابع   هاب .تاسا رفن رازه 333 و نویلیم کی طقف رضاح لاح رد (رفن رازه جنپ زا رتمک تیعمج اب ییاهرهش) روشک
 ییاهنت هب ،شا یمسرریم و یمسر یاه هاگتنوکس و اه هموح ،یرامقا قطانم نتفرگ رون رد نودب نارهت رهش طقف ،رگید
 لیدبت  فاداها زا  یاکی     .تاسا هتاشاد تایعمج اهرهاش  اتاسور ای کچوک رهش 555 نیا ربارب 261 دودح 13 لاس رد
 .تاااسا هدواااب گرزب یاهرهش یوس هب یترجااااهم یاهنایرج زا نتساک ،نارااایا رد رهش هب ییاتسور یاههاگتنوکس
 ود ناونع هب تیزکرم و تیعمج ریخا ههد کی رد و تیعمج رایعم ،لبق یاه ههد یط ناریا رد دهد یم ناشن اه یسررب
  راایعم 4222   لااس اات دهد یم ناشن اه یسررب هنیمز نیا رد .تسا هدوب رهش هب اتسور لیدبت یارب یلصا رایعم و هفلام
  یااه  کالام زا یا  هاعومجم ، تایعمج هفلام یاج هب و تسا هتشادن دوجو رهش هب اتسور لیدبت یارب یصاخ یتیعمج
  یاراب 4422  اات 4222 لاس زا .تفرگ یم رارق روندم رهش هب اتسور لیدبت یارب یسایس و یرادا ،یخیرات ،یفیک ،یمک
   اظوم یروشک تامیسقت نامزاس و دیسر سلجم بیوصت هب رفن رازه جنپ یالاب تیعمج رایعم رهش هب اتسور لیدبت
 4422  یااه لاس نیب .دنک مهارف رهش هب ار تیعمج رفن رازه جنپ زا شیب تیعمج یاراد یاهاتسور لیدبت طیارش دش
    راایعم نتفراگ راون رد نودب) ناتسرهش زکارم یمامت نینچمه و رفن رازه جنپ زا شیب تیعمج اب ییاهاتسور 3122 ات
   رافن رازاه 32    هاب رافن رازاه جنپ زا تیعمج رایعم 2122 ات 3122 لاس زا .دنوش رهش هب لیدبت دنتسناوت یم (یتیعمج
   راایعم نوداب ، یکیژتارتاسا و یرادا ، یاتینما لیالد دوجو تروص رد دش  ظوم روشک ترازو نینچمه و هدرک رییغت
 ،   تایعمج رافن رازاه 32   راایعم راب هوالع 3522 ات 2122 لاس زا .دوش لئاق یرهش تیصخش ار طاقن یخرب یتیعمج
   ااما ؛دانهدب ار رهش هب لیدبت تساوخرد دنتسناوت یم زین رفن رازه 1 ات راهچ نیب تیعمج اب زین شخب زکرم یاهاتسور
  ییااه     کالام و هداش فذاح یعوان هب رفن رازه 32 رایعم 3522 لاس زا ،یروشک تامیسقت نیناوق تارییغت نیرخآ رد
 .تفرگ رارق تلود روندم رهش هب ییاتسور طاقن لیدبت یارب شخب زکرم و طیارش دجاو یاهاتسور نوچمه
 هب اهاتسور لیدبت ،یاهقطنم یاهیرباربان شهاک یارب اهدربهار نی رات مهم زا یکی ،هعسوت لاح رد یاهروشک بلما رد
 رب  دایکثت اب هعسوت  هانیمز رد وگلا نیدنچ نونکات یدالیم 3532   هاهد زا لااح  نایا اب .تسا هدوب اه نآ تیوقت و رهش
   .تسا هدوب گرزب یاهرهش رد تیلاعف و تیعمج دح زا شیب زکرمت ،نآ ییایف باتزاب هک هدش  هئارا یداصتقا هعسوت
 هعسوت یاه حرط نیودت رد ایند یاهرهش نالک رگید براجت و یرهش هعسوت یاه حرط رد نیون یاه شور یریگراک هب
  هاتفرگ  راراق  روندام ناهج قفوم یاهرهش رگید یاهدرواتسد زا یریگ هرهب فده اب هک یر ناتسرهش ًااصوصخ یرهش
  لاباق  رهاش  تیاداه  راما رد  لتخم نالوئسم یارب حرط تیلک زا تنایص یارب ییارجا هلحرم رد صاخ یتاکن تسا
 .تفرگ رون رد ار ریز دراوم ناوت یم هک تسا هژیو هجوت
    ااب بایترت هاب 4122 و 4422 ،4522 ،4222  یااه لاس یاه یرامشرس ساسا رب هک ناریا یرهش یاه هاگتنوکس دادعت
  یااه  لااس یاه یرامشرس یط رد ،دوب رادروخرب یناسکی ًاابیرقت یشیازفا دنور زا یرهش هطقن 135 و 213 ،313 ،332
   .دیاسر یرهاش هطقن 4532 و 2232 و 321 هب بیترت هب و تشاد شیازفا یریگمشچ روط هب 4322 و 4522 و 4122
 لاس رد ینعی دعب ههد 1 ،تسا هدوب یرهش تیعمج ربارب 3 شیب ناریا ییاتسور تیعمج ،4222 لاس رد هک یلاح رد
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      لدااعت ندرواخ ماه راب هدانهد ناشن رما نیا .تسا هدیسر ییاتسور تیعمج ربارب 5 هب ناریا یرهش تیعمج ،4322
      یواگلا نداش هدانار هیاشاح هاب ، راگید فرط زا و فرط کی زا ییاتسور تیعمج مکارت و دادعت هنیمز رد ینیمزرس
      هلاسلس رارقتاسا مااون دواجوم یگراوقداب ، رات مهم اه نیا همه زا اما ؛تسا رگید یوس زا ییاتسور تشیعم و یگدنز
  ینیاشناتسور   مااون یاراب تیعضو نیا یجورخ نیرت مهم ،روشک یاهاتسور دیدحت و ییاتسور یاه هاگتنوکس یبتارم 
  ترجااهم .2    :تاسا هداد خر هدامع لایلد 2  هاب ، نارایا ییاتسور تیعمج شهاک نیا هک انعم نیدب .تسا هدوب روشک
    هداش هاتفرگ راون رد یاهرایعم و اتسور  یرعت ًاانیقی .رهش رد اتسور مامدا .2 .رهش هب اتسور لیدبت .3.رهش هب اتسور
  اتاسور مامدا و رهش هب اتسور لیدبت ینعی رخآ لیلد ود هک تسا هدش بجوم اهاتسور هدودحم و  یر ناتسرهش یارب
  و هدروآ مهاراف ار  یزایر  هامانرب ماون رد اهاتسور ندش هدنار هیشاح هب تابجوم و ددرگ ریذپ ناکما یتحار هب رهش رد
 .ددرگ یرهش قطانم تمس هب اهاتسور زا ترجاهم هب لیم و هزیگنا شیازفا هب رجنم ًااتیاهن
     هدانکارپ و دراخ یاهاتاسور زا یهوابنا هب یناسر تمدخ ناوت دقاف و مادنا کچوک یاهرهش یدایز دادعت یریگ لکش
  دواخ هاگیاج تیوقت و تیبثت یپ رد هک نآ زا شیب هک میشاب یا هیحان یاه بطق یریگ لکش دهاش هک تسا هدش ببس
  رد و هدواب نکسم و نیمز دننام یلوقنمریم یاهالاک رازاب هعسوت هشیدنا رد ،دنشاب ییاتسور هیحان کی زکرم ناونع هب
       یاهاتاسور هاب راترب تامداخ هائارا زاکرم ناونع هب دوخ لیصا و یعقاو تیرومثم فالخ تهج رد هک دنتسه نآ یپ
    یدایلوت درکرااک و ناوات هداد تسد زا رب هوالع و هدش لیدبت نیمز نازاب سروب و نالالد تولخ طایح هب ،ینوماریپ
  هاب ای روشک یاهرهش ینوزف هب ور و لیوط  ص یاهتنا رد هتبلا و دنوش ناوارف یطیحم تسیز تالیعم ریگرد ،دوخ
  و ظفااح ، نابیتاشپ نیناوق دوجو تروص رد هک نآ لاح .دنریگ رارق روشک یرهش یزیر همانرب ماون هیشاح رد یترابع
     تایفیک دوابهب هاب ناوات   یام ناامز مه ،ناوارف یا هعسوت یاه تیلباق یاراد و گرزب یاهاتسور درکراک و تیوه یماح
 .تفای تسد اه نآ رد یتشیعم و یداصتقا عونت هعسوت و یزرواشک شخب رد اهاتسور یدیلوت ناوت یاقترا و یگدنز
  راب هوالع ،ییانبریز و یدبلاک ،یداصتقا ،یعامتجا داعبا رد بسانم یاهرتسب داجیا نودب رهش هب اتسور لیدبت عقاو رد
    تایفیک دوابهب ثاعاب اهنت هن ،اه هنیزه نیمثت و کمک رد نانکاس ییاناوت مدع لیلد هب یمومع شخب یاه هنیزه شیازفا
      لیدابت رد شالات روااب تایوقت و ااه هاگتنوکس نیا نانکاس راوتنا حطس شیازفا ببس هکلب ،دوش یمن نانکاس یگدنز
    لیدابت قایفوت مداع .  دواش اتاسور نارمع و هعسوت تهج یرابتعا و یلام یاه تیامح بذج روونم هب رهش هب اتسور
  یاخرب تیعمج شیازفا اریز ،تسین رهش هب اتسور لیدبت تسایس یفان ،روندروم فادها هب یبایتسد رد رهش هب اتسور
     هاب هاک تاسا مزال .دزااس یم ریذپان بانتجا رهش هب ار اه نآ لیدبت ،یرهش طاقن طیارش هب اه نآ یبایتسد و اهاتسور زا
   و لاماوع هاعومجم هب هجوت اب هاگتنوکس لیدبت و دوش هتسیرگن ایوپ و یدعبدنچ یا هدیدپ ناونع هب یناسنا هاگتنوکس
 ،  یاتیعمج تافاب ،     تایعمج داشر خران نواچ ییااهریغتم زا هدافتسا .دریگ تروص ناکم و نامز رتسب رد اه نآ لوحت
 یرهش یاه هاگتنوکس تیعمج ،یگنهرف - یموق یاه یگژیو ،تیعمج هدنهد لیکشت ینس یاه هورگ ،یتیعمج راتخاس
   یربرااک یواگلا ، اتاسور رد صلاخان و صلاخ مکارت نازیم ،اتسور یکیزیف تفاب ،اه نآ اب هلصاف و رواجم ییاتسور و
 اه نیا دننام و اه هناخ تخاس یوگلا ،یرهش یامیس دوجو ،نیمز تمیق ،یراکیب و لاغتشا تیعضو ،اتسور رد یضارا
 .دریگ رارق روندم رهش هب اتسور لیدبت یاهرایعم و اه کالم نیودت رد دناوت یم
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 عبانم
  همانلاصف . یاطیحم  تاسیز  یرادایاپ  بوچرااچ رد  تاشر  رهاش یرگشدرگ هعسوت یبایزرا ،(5322)نمهب ،یباروگ ینایمر ،ایرام ،ییاباب

 .555-425 ،(2-2)32 ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج

 ایفارغج همانلصف .نارهت میرح رادیاپ هعسوت و تیریدم یداهن یاهدربهار و اه شلاچ ،(5322)زابیر ،داژن ینابرق ،میحر ،رورس ،ییترم ،انب
 .223-432 ،(5)3 ،(یا هقطنم یزیر همانرب)
 تفایرد یارب همان نایاپ (رهشرقاب یدروم ی هنومن)نارهت رهش نالک میرح رد دیدج یاه یرادرهش داجیا شقن ،(5322)نیسح ،یناجک یلکوت

 یجالعتسا اضریلع امنهار داتسا هر ماما راگدای هاگشناد دشرا یسانشراک هجرد
  دروام . نارایا رد  دنماشوه و  رادایاپ  یاهرهاش  دااجیا یجنس ناکما ،(5322)میحر ،رورس ،نیسح ،یدمحم ،نارماک ،یداباهم هداز یئاضر

 .541-251 ،(3-2)32 ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همانلصف .ناریا قرش بونج هقطنم :هعلاطم

  یاهرهاش  یریذاپ  تاسیز یاه هفلوم و داعبا لیلحت و یبایزرا ،(5322)نسح ،یروشاع ،رحس ،یحابصم ،دمحا ،یمتاح ،هلا تمارک ،یرایز
 .154-314 ،(5)3 ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همانلصف ،(ملید ردنب :یدروم هنومن) رادیاپ هعسوت یاتسار رد کچوک

 ، یواضر ناسارخ ناتسا :یدروم هعلاطم یرهش ماون تالوحت و یا هقطنم هعسوت رد نآ شقن و رهش هب اتسور لیدبت ،(3322)دواد ،یعیمس
 هنگنز بوقعی رتکد :امنهار داتسا ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج دشرا یسانشراک هجرد تفایرد تهج همان نایاپ
 12-12 تاحفص ،رون مایپ هاگشناد تاراشتنا ،اتسور یرامعم باتک ،(2322)هیدهم ،یدمحا ،اضردیمح ،ییوهایس
   هاعلاطم نانکااس  هاگداید زا  اهدامایپ و تارثا لیلحت و رهش هب اتسور قاحلا ،یرهش شزخ ،(1322)یزینور اضر دیعس و انعر ،ولگیب خیش

 2 هرامش 34 هرود یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ 1322 ،زاریش رهش نالک هب یقاحلا یاهاتسور :یدروم
 هلحم :هعلاطم دروم) یرهش هدوسرف یاه تفاب یزاسهب رد یمدرم تکراشم شقن لیلحت و یسررب ،(5322)زردوگ ،یرایهلا ،تجح ،یخیش

 .454-224 ،(3-2)32 ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همانلصف ،(هاشنامرک رهش یلیلج

  هوراگ یرتکد ی هلاسر ،روباشین ناتسرهش :یدروم هنومن ،ییاتسور هعسوت رد اهرهش _اتسور تارثا لیلحت و یسررب ،(2322)یلع ،یرهاط
 یرهمجرزوب هجیدخ رتکد امنهار داتسا ،ایفارغج
 1522 کزیرهک رهش (عماج) نارمع و هعسوت حرط
 مالسا ناهج نانادیفارغج هرگنک نیمراهچ تالاقم هعومجم ،اهرهش نالک نوماریپ و میرح یقوقح تالکشم و لئاسم ،(3522)یدهم ،یبرع

3233 
  ناتاسا  یرهاش  مااون رب رهش هب اتسور لیدبت تارثا و لماوع رب یلیلحت ،(1322)رفانرب یدهم و تسدربز رایدنفسا و یدهمدمحم ،یزیزع

 نارهت هاگشناد یابیز یاهرنه سیدرپ یزاسرهش هدکشناد رد هک تسا رفانرب یدهم یاقآ یرتکد هلاسر 1322 ،نالیگ 4322-4222
  هعاسوت  یاتاسار رد  لااخلخ  ناتاسرهش یاه تیاسوئژ یبایزرا ،(5322)همطاف ،یبایسارفا ،هرهز ،یدرگارف ،دمحم ،یمیحر ،دمحم ،هدازیلع

 .225-235 ،(2-2)32 ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همانلصف .یرگشدرگ رادیاپ

 http://naghshclick.org ،کیلک شقن ،4222-43 یاه لاس رد روشک ینیشنرهش دنور ،(1322)ماهلا ،یحتف
  هاعلاطم) طیحم یرادیاپ یاتسار رد ناریا ییاتسور یموب یرامعم اب وگلا نابز قابطنا ،(5322)امه ،یحلاص ،هرهش ،جات ،اکیلم ،داژن یناویک

 .553-433 ،(3-2)32 ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همانلصف ،(روفل ناتسهد ،یدروم

 هدش لیدبت یاهاتسور نانکاس یگدنز کبس رب ینیشنرهش ریثثت یسررب ،(5322)این  سوی یدهم و نایتقیقح روصنم و رغصا یلع ،ینارجاهم
 - یعاامتجا ی  هعاسوت  تااعلاطم ی  همانلاصف ،  راواخ تاشر و فاوخ یاه ناتسرهش :یدروم ی هنومن یوضر ناسارخ ناتسا رد رهش هب
 232-232 تاحفص ،53 زییاپ ،3 ی هرامش ،مراهچ ی هرود ،یگنهرف
 . یداجم  داتاسا ی  هالحم  یدروام ی  هاعلاطم داباهم رهش رد یا هلحم رادیاپ ی هعسوت درکیور ،(5322)میهاربا ،یشوروک ،نسح ،رایشوه

 .155-425 ،(3-2)32 ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همانلصف

 5322 تشد مایق یرادرهش لباترپ
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