
 ... ناتسا یکشزپماد  مرتحم  لک  ریدم 

يراجلاس يارب  نیکسا  یپمل  يرامیب  هیلع  نویسانیسکاو  لمعلاروتسد  غالبا  همان :  عوضوم 

مارتحاو مالس  اب 

لاس دادخرو  دادخر  نیا  زا  هلصاح  براجتو  یناتساو  یلم  حطس  رد  نآ  زا  یشان  ياهدمآیپو  يراجلاس  رد  نیکسا  یپمل  يرامیب  يریگ  همه  هب  هجوت  اب 
دوجوم يژتارتـسا  یـسرربو  زیلاـنآ  اـب  تفرگرارق .  هجوت  دروم  هطوبرم  ینفو  ییارجا  لمعلاروتـسدو  دوجوم  يژتارتـسا  رد  يرگنزاـب  ترورـض   1393

زا یخربو  روشک  یکـشزپماد  نامزاس  رد  ناراکمه  رمتـسم  يریگیپو  بسانم  يزیر  همانرب  اب  همادا  ردو  نآ  فعـض  طاقنو  اه  تیدودحم  ییاسانـشو  
تسایس ساسارب  يریگشیپو  لرتنک  تسایس  يارجا  تهج  نونکا  مهو  ییاهن  دیدج  نیکسا  یپمل  يرامیب  لرتنک  يریگـشیپ و  يژتارتسا  اه  ناتـسا 

: ددرگ یم  دافیا  مادقا  راضجتسا و  تهج  ریز  دراوم  یبوک ،  هیام 

رطخرپ یحاون  رد  دنمفده  یبوک  هیام  هدش ،   هیهت  نسکاو  مجح  هب  هجوت  اب  اما  تسا  یمومع  نویسانیسکاو  یبوک ،  هیام  تسایس  هکنیا  مغریلع  - 1
.دنتسه تیولوا  رد  الاب   یماد  تیزنارت  اب  ای  ددرترپ و  ياهاتسور  اه و  هناخدور  اهبالات ،  فارطا  و  نونکات ) لاس 1393  زا  هدادخر  ياهنوناک  هیلک  )

.تسا کیژولویمدیپا  فلتخم  ياهدحاو  رد  ساسح  یماد  تیعمج  لقادح 80 % ششوپ  اب  یبوک  هیام  مهم  هتکن  - 2

يارجا رد  تقد  هدش و  بوسحم  رطخرپ  ياهناتـسا  هلمجزا  یبرغ  بونج  یلامـش و  یبرغ ،  یبرغ ،  لامـش  ياهناتـسا  دننام  شرابرپ  ياهناتـسا  - 3
.تسا راظتنا  دروم  یبوک  هیام  همانرب 

.دنتسه يدعب  تیولوا  رد  زین  دندوب  اه  نوناک  یناوارف  شیازفا  راچد  يراج  لاس  رد  هک  ییاهناتسا  شرابرپ و  ياه  ناتسا  رواجم  ياهناتسا  - 4

طیارـش هب  هجوت  اب  اما  تسب  دهاوخ  راکب  تسایـس  نیا  لماک  يارجا  يارب  ار  دوخ  یعاسم  یمامت  یماد  ياه  يرامیب  تیریدم  تشادـهب و  رتفد  - 5
ياه تیولوا  وزج  رطخرپ  ياه  ناتـسا  يارب  تارودقم  دـح  رد  يزب ) هلبآ  يدنفـسوگ و  هلبآ  ) گولورته نسکاو  هیهت  اه ، تیدودـحم  یخرب  دوجوم و 

تارادا تسا  مزال  تروصنیا  ریغ  رد  .دش  دهاوخ  مادقا  زین  اهناتـسا  ریاس  يارب  نسکاو  هیهت  ناکما  تروص  رد  تسا  یهیدب  .تسا  یکـشزپماد  نامزاس 
ياه ینواعت  اه و  هیداحتا  هب  مزال  ياه  شزومآ  یناسر و  عالطا  زین  و  مزال )  هجدوب  بذج  يارب   ) اه يرادناتـسا  اب  مزال  ياه  ینزیار  اب  مرتحم  لک 

.دنیامن  یبوک  هیام  هب  مادقا  هدومن و  داجیا  اهنآ  رد  راداهب  یبوک  هیام  يارجا  گولومه و  نسکاو  دیرخ  يارب  ار  مزال  یگذامآ  يرادماد 
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درک هدافتـسا  ناتـسا  کیژولویمدیپا  ياهدـحاو  رد  زین  ار  گولومه  گولرته و  ياه  نسکاو  زا  یقیفلت  ناوت  یم  دوجوم  نسکاو  عون  هب  هجوت  اب  - 6 
.دومن هدافتسا  نسکاو  عون  کی  زا  طقف  کیژولویمدیپا  دحاو  کی  رد  تسا  رتهب  یلو 

يریگ همه  یطرد  يرامیب  شرازگ  مدع  هب  هجوت  اب  رهـشوبو  ناگزمره  یبونج ،  يوضر ،  ناسارخ  ياه  ناتسا  دیدرگ  ررقم  - 7
رازاب رد  دوجوم  گولومه  ياه  نسکاو  زا  افرص  دنناوت  یم  لیامت  تروص  رد  اه  ناتسا  نیا   . دندرگ فاعم  یمومع  نویسانیسکاو  لومـش  زا  يراجلاس 

دنیامن  هدافتسا  یتعنصو  ییاتسور  اهدحاو  يارب 

، ناتسا يدوجوم  نآ  نیمات  لحمو  اتـسور  حطـس  يارب  يزار  هسـسوم  يدیلوت  يدنفـسوگو  يزب  هلبآ  نسکاو  لماش  حرط  زاین  دروم  ياه  نسکاو  -8
رثکادـح تایلمعو  ددرگ  یم  نیمات  ناگیار  تروص  هب  تسویپ   ياه  تسیل  قباطم  اه  ناتـسا  زا  یخرب  رد  يدوجوم  دازاـمو  ناـمزاس  نسکاو  کـناب 

تهج نآ  نیمات  لحمو  اه  ناتسا  کیکفت  هب  نسکاو  هب  زاین  دروم  نازیم   ، نویـسانیسکاو ینیب  شیپ  هب  طوبرم  لوادج   . دوب دهاوخ  يراجلاس  نایاپات 
.ددرگ یم  دافیا  مزال  مادقاو  عالطا 

هدهعب...و قیرزت   ، نسکاو نیمات  هب  طوبرم  ياه  هنیزه  هیلکو  گولومه  هدافتسا  دروم  نسکاو  عون  یتعنص  همینو  یتعنص  ياه  يرادماد  حطس  يارب 
 . دوب دهاوخ  مراف  بحاص 

يارجا نسحو  ناتسا  درکلمع  یبایزراو  یـسررب  تسا  یهیدب   . دشاب یم  ناتـسا  مرتحم  لکریدم  هدهعرب  روبزم  يژتارتسا  يارجا  نسح  رب  تراظن  - 9
ابقاعتمو هناگادج  تروص  هب  يریگشیپو  لرتنک  يژتارتسا  تسارکذ  نایاش   . دراد رارق  نامزاس  نیا  راک  روتسد  رد  یغالبا  لمعلاروتـسد 

 . دش دهاوخ  غالبا 
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 : تشونور

راضحتسا تهج  يریگشیپ  یتشادهب و  مرتحم  نواعم  یلعنکام  رتکد  ياقآ  بانج  - 
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