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تاريخ پذيزش1399/10/09 :

چکيده
باٚخٛز إٞیت بؿیاض ظیاز تأیٗ اختٕافی  ٚآتی٘ ٝیطٞٚای ٔؿّح $بٝفٛٙاٖ یىی اظ پایٞٝای انّی أٙیتت وكتٛض#و ٚیتقیت
و٘ٛٙی نٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّحو بؿیاض ٍ٘طاٖ وٙٙس ٜاؾت .تاؤ ٖٛٙسَٞای ٔرتّفی بتطای لتُ ایتٗ ٔؿتاّ ٝاضا تٝ
قس ٜاؾتو أا یه ٔسَ ٔس ٖٚبٟبٛز نٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٖ.ْ.ج.ا.ا اضا ٘ ٝكس ٜاؾت .زض ایٗ پػٞٚف بطای زؾتتیابی بتٔ ٝتسَ
بٟبٛز نٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح خٕٟٛضی اؾالٔیایطاٖ با ضٚیىطز آیٙسٍٜ٘طیو پؽ اظ آؾتیب قٙاؾتی ٚیتقیت
ٔٛخٛز اظ ضٚـٞای وٕی  ٚویفی$آٔیرت #ٝبٟط ٜخؿتٝایٓ .زض برف ویفیو بط اؾاؼ ٔغاِق ٝزلیك تٕأیاؾٙاز ذتاضخی  ٚزاذّتی
 ٚتطاظیابی بطذی اظ ٘ؾاْٞای ٔٙترب زض ٖٚوكٛضی  ٚبتط ٖٚوكتٛضی ٕٞ ٚیٙتیٗ ا٘دتاْ ٔهتالبٞٝتای فٕیتك بتا ٘ 40فتط اظ
نالب٘ؾطاٖ  ٚذبطٌاٖ ٘ؾاْ تأٔیٗ اختٕافیو تٕأیابقاز ٔ ٚؤِفٞٝای ٘ؾاْ تأٔیٗ اختٕافی اؾترطاج قسٜا٘س .زض فتاظ بقتس ٘تتایح
تحّیُ ٘ؾطات اؾترطاج قس ٜذبطٌاٖ با $ Smart plsوٕتطیٗ ٔطبقات خعیی ٛٞقٕٙس #بسؾت آٔس ٚ ٜزٚباض ٜبٙٔٝؾتٛض تحّیتُ
٘ؾط شی٘فقاٖ بط ضٚی ٘100فط اظ قاغالٖ  ٚباظ٘كؿتٍاٖ ٔدتط ٔتٛضز ٘ؾطذتٛاٞی لتطاض ٌطفتت ٚ ٝبتا اؾتتفاز ٜاظ ابتعاض تحّیتُ
فّٕىطز)(IPA6و قىاف بیٗ ٚیـ ٔٛخٛز ٚ ٚیـ ٔغّٛ

زض فطآیٙسٞا  ٚاِعأات ٘یُ ب٘ ٝؾاْ تأٔیٗ اختٕافی ٔغّت٘ ٛیتع اظ

٘ؾط قاغالٖ  ٚخأق ٕٝ٘ٛ٘ ٝباظ٘كؿتٍاٖ زض ابقاز ٔرتّفتیو ٔتٛضز تحّیتُ لتطاض ٌطفتتٝا٘تس .ایتٗ تحمیتك ٘كتاٖ زاز ٜاؾتت وتٝ
اِٛٚیتٞای ٔٔ ٟٓسَ بٟبٛز نٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح خٕٟٛضی اؾالٔیایطاٖ با ضٚیىطز آیٙسٍٜ٘تطی فباضتٙتس اظ:
زضٖٚزازٞاو فطآیٙسٞاو پیكطاٖٞاو بطٖٚزازٞاو پیأسٞا  ٚزؾتاٚضزٞا.
کليد واژهها :صٌذٍق تاهيي اجتواػيً ،يزٍّاي هسلح ،آيٌذُ پژٍّي.

 .1زا٘ف آٔٛذت ٝزوتطی آیٙس ٜپػٞٚی زا٘كٍا ٜفاِی زفاؿ ّٔی ٛ٘ ٚیؿٙسٔ ٜؿاَٛو ضایا٘أAlotfiya@ihu.ac.ir :ٝ
 .2اؾتازیاض آیٙس ٜپػٞٚی زا٘كٍا ٜخأـ أاْ لؿیٗ$ؿ.#
 .3زا٘كیاض زا٘كٍا ٜفاِی زفاؿ ّٔی  ٚتحمیمات ضاٞبطزی ؼ.ن.ْ.ٖ.ج.ا.ا
ٔ .4سیطوُ ٔطوع تحمیمات ٛ٘ ٚآٚضی ؾاظٔاٖ تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح وكٛض
 . 5زا٘كیاض زا٘كٍأ ٜاِه اقتط
6. Important-Performance Analysis

مقدمه
٘یطٞٚای ٔؿّح زض فط ٚ ًٙٞآٔٛظٞ ٜای اؾالٔی اظ خایٍا ٜضفیـ  ٚقتایا٘ی بطذٛضزاض٘تس.
ب ٝتقبیط لىٕتآٔیع أاْ فّی$ؿ :#آ٘اٖو لىٕطا٘اٖ ٔ ٚایٝی فعت زیتٗ ٔ ٚدتاضی أٙیتت زض
خأق ٝبٛز ٚ ٜزضؾتیو ضاؾتیو پایساضی ٔطزْو ٔیؿط ٘یؿت ٍٔط بٚ ٝاؾتغٚ ٝختٛز ٘یطٞٚتای
ٔؿّح.
فهّٙأ ٝفّٕی ٔغاِقات ٔسیطیت ضاٞبطزی زفاؿ ّٔیو ؾاَ چٟاضْو قٕاض15 ٜو پاییع 1399

زض فهط لایطو اِٚیٗ چیعی و ٝیه قرم ٔتمایی اؾترساْ زض اظای نتطف ٘یتطٚ ٚ
فّٕىطز ذٛزو عّب وٙسو بقس اظ لمٛق  ٚزؾتٕعزو تأٔیٗ آتی ٝقغّیاـ باقس .فال ٜٚبط ایٟٙا
آی ٝٙتٕاْ ٕ٘ای واضوٙاٖو اٚیاؿ باظ٘كؿتٍاٖ أطٚظ اؾت .اٌط آ٘اٖ زض آؾایف  ٚآضأتف بتٝ
ؾط بط٘سو بٙابطایٗ واضوٙاٖ أطٚظ ٘یع چٙیٗ ؾط٘ٛقتی زض ا٘تؾاضقاٖ اؾت .زضغیطایٗنتٛضتو
٘یطٚی واض أطٚظی فال ٜٚبط ا٘داْ ٚؽیف ٝزض ٔؤؾؿات ٔٛضز ٘ؾتطو بت ٝفىتط آتیت ٚ ٝفتطزای
باظ٘كؿتٍی ذٛز ٘یع بایس باقس .ا ٚزیٍط لازض ٘یؿت تٕتاْ تتٛاٖ ٘ ٚیتطٚی ذتٛز ضا زض ایتٗ
ؾاظٔاٖو ٔهطٚف زاضز؛ چطا و ٝؾاظٔاٖو لازض ب ٝیٕا٘ت آیٙس ٜا٘ ٚبٛز ٚ ٜا ٚذٛز بایس بتطای
آیٙس ٜذٛیفو چاضٜای بیٙسیكس.
آیت اهلل ذأٝٙای ٔ$سؽّٝاِقاِی :#اظ خّٕ ٝواضوطزٞای تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّحو وٕه
ب ٝأٙیت ّٔی  ٚخّب افتٕاز ٔسافقاٖ ویاٖ ٔمسؼ ا٘مال

اؾالٔیاؾت.

باٚخٛز لسٚز ؾ ٝز ٝٞتٛنیٞٝتا  ٚضٕٛٙٞزٞتای ٔىتطض ٔقؾتٓ ِت ٝزض ٔتٛضز تٛخت ٝبتٝ
ٚیقیت تأیٗ اختٕافیو ٛٙٞظ ٓٞو ٔكىُ تأیٗ اختٕافی ٕٞیٙاٖ لُ ٘كس ٜبالی ٔا٘تسٚ ٜ
ب ٝیه بحطاٖ بعضيو تبسیُ قس ٜاؾت.
بٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛزض برف باظ٘كؿتٍیو زض اؾٙاز ٔٛختٛز زض ٔطوتع پتػٞٚفٞتای ٔدّتؽ
قٛضای اؾالٔیو ٔیبیٙیٓ و ٝزضلاَ لایط لسٚزٔ17یّیت٘ ٖٛفتط ٔكتتطن زض نتٙسٚقٞتای
باظ٘كؿتٍی ٔرتّف وكٛض ٚخٛز زاضز .واضقٙاؾاٖ ٔرتّف ایٗ ٔطوع بٝایٗ ٘تید ٝضؾیسٜا٘س
و ٝتا ؾاَ 1429و ٝخٕقیت تمطیبی وكٛض با ضقس ٔٙفی فقّی لسٚزٔ 120یّی٘ ٖٛفط ذٛاٞتس
قس .پیفبیٙی ٔیقٛز و ٝلسٚزٔ 52یّی٘ ٖٛفط زض ؾاَ1429و ٔكتطن نٙسٚقٞای ٔرتّتف
باظ٘كؿتٍی باقٙس ؤ 27 ٝیّی٘ ٖٛفطآ٘اٖ ضا افضای ٔؿتٕطی بٍیط ٔ 25 ٚیّی٘ ٖٛفط زیٍط ضا
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افضای بیٌٕ ٝصاض $قاغالٖ  ٚذٛیف فطٔایاٖ #تكىیُ ذٛاٞس زاز  ٚایٗ زض لاِی اؾت وتٝ

وُ نٙس ٚقٞای باظ٘كؿتٍی وكٛض زض ؾاَ1429و تٟٙتا لتازض بت ٝپتصیطـ ٔ 22یّیت٘ ٖٛفتط
ٔؿتٕطی بٍیطاٖ زض نٙسٚق تأیٗ اختٕافیو لاوی اظ قا٘ ٝذاِی وطزٖ ؾایط نتٙسٚقٞتا ٚ
تحٕیُ آٖ با تطفٙسٞای ٔرتّف ب ٝؾاظٔاٖ تأیٗ اختٕافی ٔیباقتس  ٚزض آیٙتسٜای ٘عزیتهو
ٞیچیه اظ نٙسٚقٞای باظ٘كؿتٍیو لازض ب ٝپطزاذت ٔؿتٕطی ٘رٛاٙٞس بٛز!ٔ$ؾفطو.#13:1393
ٌصقت ٝاظ آٖو پیطقسٖ خٕقیتو زٌطٌ٘ٛی ٕٟٔی زض ؾاذتاض خٕقیتی ایطاٖ ایداز ذٛاٞس
وطز؛ بٝعٛضیو ٝبا ض٘ٚس و٘ٛٙی أیس ب ٝظ٘سٌی پیفبیٙی ٔتیقتٛز زضافتك  1404پتٙح ٘ؿتُ
وأُ زض وٙاض  ٓٞذٛاٙٞس ظیؿت و ٝاظ ایٗ ٔیاٖ فمظ ز٘ ٚؿُو واض  ٚتِٛیس ذٛاٙٞس وتطز ٚ
تأیٗ وّیٞ ٝعیٞٝٙای پٙح ٘ؿُ ٔصوٛض ضا بطفٟس ٜذٛاٙٞس زاقت.
با ایٗ ٚخٛزو زضلتاَ لایتطو نتٙسٚقٞتای تتأٔیٗ اختٕتافی ٘یطٞٚتای ٔؿتّحو ٘ؾتاْ
باظ٘كؿتٍی وكٛضی ٘ ٚؾاْ تأیٗ اختٕافیو بیف اظ  "90خٕقیت بیٕ ٝپتطزاظ باظ٘كؿتتٍی
وكٛض ضا تحت پٛقف زاض٘س ٔ ٚغابك اعالفات ٔٛخٛزو ٍٕٞتی بتا وؿتطی ٔٙتابـ فؾیٕتی
ٔٛاخٞ ٝؿتٙس  ٚاظ وٕه زِٚت بطای تأٔیٗ بٛزخ ٝذٛز اؾتفازٔ ٜیوٙٙس $قیبا٘یو.#7:1392
زض ٘تیدٝو ایٗ ٍ٘طا٘ی  ٚزغسغٚ ٝخٛز زاضز و ٝاٌط تغییط  ٚتحت َٛبٙیتازیٗ زض ٚیتقیت
فقّی ایٗ ٘ؾاْ نٛضت ٍ٘یطزو ٔدٕٛف٘ ٝیطٞٚای ٔؿّح خٕٟتٛضی اؾتالٔی ایتطاٖ زض اضا تٝ
ذسٔات ضفاٞیو تأیٗ اختٕافی  ٚپطزاذت لمٛق ب ٝواضوٙاٖ باظ٘كؿت ٝزض آیٙسٜای ٘عزیته
با ٔكىالت اؾاؾی  ٚلتی بحطا٘ی ٔٛاخٌ ٝطز٘س $تمی ٘تاجو#21:1386؛ ظیتطا بیىتاضی»و «ضفتاٚ ٜ
ٔقیكت خأق»ٝو «بٛزخ ٝزِٚت ٘ ٚؾاْ باظ٘كؿتٍی  ٚنٙسٚقٞا»و «بحطاٖ ٔٙابـ آ

ٔماِ ٝپػٞٚكی :عطالی ٔسَ بٟبٛز نٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح خٕٟٛضی اؾالٔیایطاٖ با ضٚیىطز آیٙسٍٜ٘طی

ٔكتطن با لساوثط ؽطفیت ٟ٘ایی ذٛزو ذٛاٙٞس بٛز؛ یقٙی ض٘ٚس افعایف ٘ؿبی بیٌٕ ٝعاضاٖ ٚ

وكٛض»و

«ٔؿا ُ ظیؿت ٔحیغی» ٘« ٚؾاْ با٘ىی» قف ابطچاِف خٕٟٛضی اؾالٔیایتطاٖ زض آیٙتسٜای
٘عزیهو ٞؿتٙس ٘$یّیو.#21:1396
بٙابطایٗو ٔؿاّ ٝتحمیكو ٘بٛز ٔسَ ٔس ٚ ٖٚواضآٔس تتأیٗ اختٕتافی زض ٘یطٞٚتای ٔؿتّح
خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ با ضٚیىطز تحِٛی زض برف نٙسٚق تتأیٗ اختٕتافی $فتسْ تتٛاظٖ
زذُ  ٚذطج زض پاؾرٍٛیی ب٘ ٝیاظٞای ٔرتّف ٔتقاضف لاَ  ٚآیٙس #ٜاؾت.
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مباني نظزی و پيشينه شناسي تحقيق
تؼاريف
تأٔیٗ اختٕافی بٞ ٝط ٘ٛؿ بط٘أ ٝلٕایت اختٕافی اعالق ٔیقٛز و ٝتٛؾظ لتا٘ ٚ ٖٛیتا
ٞطٌ ٝ٘ٛتٛافك اِعاْ آٚض بطلطاض قس ٜباقس ٞ ٚسف آٖ فطا ٓٞؾاذتٗ ٔیعا٘ی اظ تتأٔیٗ زضآٔتس
ٔاِی زض ٔٛاخ ٟٝبا ٔراعطات زٚضاٖ باظ٘كؿتٍیو باظٔا٘تسٌیو اظ واضافتتازٌیو بیىتاضی  ٚیتا
فهّٙأ ٝفّٕی ٔغاِقات ٔسیطیت ضاٞبطزی زفاؿ ّٔیو ؾاَ چٟاضْو قٕاض15 ٜو پاییع 1399

پطٚضـ فطظ٘ساٖ باقس .تأٔیٗ اختٕافی ٔیتٛا٘تس ذتسٔات زضٔتا٘ی زض لتٛظ ٜپیكتٍیطی ٚ
زضٔاٖ ضا ٘یع اضا  ٝوٙس $اتحازی ٝبیٗ إِّّی تأٔیٗ اختٕافی; .#ISSA
هثاًي ًظزي رفاُ ٍ تاهيي اجتواػي
تاضیری ٝتأٔیٗ اختٕافی زض خٟاٖ ب ٝیىهس ؾاَ لبُ بط ٔیٌطزز .اِٚیٗ لا٘ ٖٛبیٕٞٝای
اختٕافی واضٌطاٖ زض وكٛض إِٓاٖ زض ؾاَ 1883تٛؾظ «اتٛفٗ بیؿٕاضن» نسض اؽتٓ إِٓتاٖ
ب ٝتهٛیب ضؾیس .زض ٘ؾاْ بیؿٕاضوی بیٕٞٝای اختٕافی بطٔبٙای اقتغاَ ب ٝواض تقطیف قتسٜ
 ٚبط اؾاؼ لا٘ ٖٛفٛقو واضفطٔایاٖ ٔدبٛض ٔیقس٘س واضٌطاٖ ضا زض ٔمابتُ لتٛازم ٔرتّتف
بیٕ ٝوٙٙس .ایٗ لا٘ ٖٛزض ؾاَ1911وأُ قس و ٝفال ٜٚبط بیٕ ٝبیىاضیو تىاِیفی  ٓٞبط فٟتسٜ
زِٚت ٞا ٌصاقت ٝقس .وكٛضٞای اضٚپایی اظ لبیتُ فطا٘ؿتٝو زإ٘تاضنو ّٙٞتسو ٘تطٚغو ؾت ٛسو
اٍّ٘ؿتاٖ ٚفٙال٘س لٛا٘یٗ ٔرتّف بیٕٞٝتای اختٕتافی ضا تهتٛیب وطز٘تس .زض ؾتاَ1942زض
وكٛض اٍّ٘ؿتاٖ پؽ اظ آظٔ٘ ٖٛؾاْ تأیٗ اختٕافی بیؿٕاضویو بط اؾاؼ ٘ؾطیِ ٝتطز بتٛضیحو
اٍِٛی ذال خسیس تأٔیٗ اختٕافی تحت فٛٙاٖ ٘ؾاْ بٛضیدی پایٌ ٝتصاضی قتس ٜوت ٝبایتس
تأٔیٗ اختٕافی ب ٝنٛضتی ٔتٕطوع  ٚیىپاضچ ٝتٛؾظ زِٚتٞا ایداز قتسٚ ٜفتال ٜٚبتط آ٘ىتٝ
ٞطوؽ بط لؿب ٘یاظ  ٚتقساز فا ّٝاـ بایس ٔؿتٕطی زضیافت وٙس بایس لاٚی ؾ ٝانُ ظیتط
٘یع باقس:
 .1انُ ٍٕٞا٘ی :بٝایٗ ٔقٙا و ٝآلاز خأق ٝنطف٘ؾط اظ قغُ  ٚلطفت ٝبایتس زض ٔمابتُ
ذغطات اختٕافیو تأٔیٗ باقٙس.
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 .2انُ ٚلست :یقٙی یه ؾاظٔاٖ ٚالتس ٔ ٚتٕطوتع وكتٛضی بایتس ٔدٕتٛؿ زضآٔتس ٚ
ٞعیٞٝٙای ٔرتّف تأٔیٗ اختٕافی ضا ازاض ٜوٙس.

 .3انُ یىٛٙاذتی :ب ٝایٗ ٔقٙا وٞ ٝط قرم بط اؾتاؼ ٘یتاظـ ٔ ٚؿتتمُ اظ زضآٔتسـ

تزرسي هثاًي ًظزي رفاُ ٍ تأهيي اجتواػي در جْاى غزب#Junichiro Takahata,2017191$

ٔماِ ٝپػٞٚكی :عطالی ٔسَ بٟبٛز نٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح خٕٟٛضی اؾالٔیایطاٖ با ضٚیىطز آیٙسٍٜ٘طی

بایؿتی وٕه زضیافت وٙس.

ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض قىُ ٔاللؾٔ ٝی قٛزو ضفاٜو فهُ ٔكتتطوی بتیٗ ؾیاؾتت فٕتٔٛی ٚ
ؾیاؾت اختٕافی اؾت و ٓٞ ٝقتأُ لؿتٕتٞتایی اظ ؾیاؾتتٞتای اختٕتافی اظ خّٕت:ٝ
بیٕٞٝای اختٕافی  ٚواضٞای أتسازی اؾتت ٞ ٚتٓ قتأُ لؿتٕتٞتایی اظ ؾیاؾتتٞتای
فٕٔٛی اظ خّٕ ٝآٔٛظـ  ٚپطٚضـو ٔؿىٗو بٟساقت  ٚزضٔاٖ  ٚواضٞای لٕتایتی اظ عتطف
زِٚت اؾت.
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ًظام رفاُ ٍ تأهيي اجتواػي فصل هطتزک سياستّاي اجتواػي ٍ سياستّاي ػوَهي
$ظاٞسیو#21:1382

بیٕٞٝای اختٕافی بٙا ب ٝیه ؾطی ان َٛاؾتمطاض پیسا ٔیوٙٙس و ٝاظ ٌفتٍتٛی اختٕتافی
قطٚؿ قس ٚ ٜبا ٌصضا٘سٖ ٔطالّی چٕٞ ٖٛبؿتٍی اختٕتافیو ٔكتاضوت اختٕتافیو پٛقتف
فطاٌیطو پایساضی ٔاِیو ٔعایای وافیو بطذٛضز بطابط زض بیٕتٞٝتاو بطابتطی خٙؿتیتیو وتاضایی ٚ
ٞعیٞٝٙای ازاضی ٔٙغمی  ٚزض آذط ٘مف زِٚت ٘ ٚؾاضت آٖ زض اؾتمطاض بیٕٞٝا ذتٓ ٔیقتٛز
وٝایٗ ٔطالُ ٍٕٞی ان َٛاؾتمطاض بیٕٞٝای اختٕافی ضا ٘كاٖ ٔیزٞس.

اصَل تزقزاري تيوِّاي اجتواػي $ظاٞسیو#21:1382

تأٔیٗ اختٕافی زض ؾاذتاض التهازی  ٚض٘ٚك بركیسٖ ب ٝالتهاز  ٚقىٛفایی التهتازی ٚ
ؾاذتاض اختٕافی ٞط وكٛضی واضزوطز زاضز  ٚوٕه قایا٘ی بٝایٗ زٛٔ ٚیٛؿ زض ٞط وكتٛض
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ٔیٕ٘ایس و ٝزض قىُ ٘كاٖ زاز ٜقس ٜاؾت.

اصَل حکوزاًي خَب هزتثط تا ًْادّاي تأهيي اجتواػي
لىٕطا٘ی ض٘ٚسی اؾت و ٝزض عی آٖ ٔؿاِٛیٗ اظ لسضت ذٛز بطای زؾتیابی بت ٝاٞتساف
ٟ٘از اؾتفازٔ ٜیوٙٙس وٛٔ ٝاضزی اظ خّٕ ٝلسضت عطالیو اؾتمطاض  ٚابتىاض زض ؾیاؾتتٞتای
ؾاظٔاٖو ٔمطضاتو ٘ؾاْٞا  ٚفطآیٙسٞا ٚزضٌیط وطزٖ افطاز ٔطتبظ ضا زض بط ٔیٌیطز .لىٕطا٘تی
ذٛ

بٔ ٝف ْٟٛپاؾرٍٛییو قفافیتو لابّیت پیفبیٙیو ٔكاضوت  ٚپٛیایی ٟ٘تاز لتسضت زض

یه ؾاظٔاٖ اؾت .انٔ َٛتقسزی بطای لىٕطا٘ی ذٛ

تقطیف قس ٜاؾت و ٝچٟتاض ٔتٛضز

آٖ با ٟ٘ازٞای تأٔیٗ اختٕافی زض اضتباط اؾت ایتٗ ٔٛاضزفباضتٙتساظ :پاؾترٍٛییو قتفافیتو
لابّیت پیفبیٙی ٔ ٚكاضوت .اتحازی ٝبیٗإِّّی تأٔیٗ اختٕتافی پٛیتایی ضا بتٝفٙتٛاٖ انتُ

ٔماِ ٝپػٞٚكی :عطالی ٔسَ بٟبٛز نٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح خٕٟٛضی اؾالٔیایطاٖ با ضٚیىطز آیٙسٍٜ٘طی

کارکزد تأهيي اجتواػي در ساختار اقتصادي ٍ اجتواػي کطَرّا

$ظاٞسیو#22:1382

پٙدٓ ب ٝآٖ ایاف ٝوطز ٜاؾتٞ .ط وساْ اظ ایٗ ان َٛتمٛیت وٙٙس ٠ان َٛزیٍط اؾت.
ایٗ ان َٛقأُ ٔٛاضز ظیط ٔیباقٙس:
 .1پاؾرٍٛیی
 .2قفافیت
 .3لابّیت پیفبیٙی
ٔ .4كاضوت
 .5پٛیایی
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پاسخگَيي :فباضت اؾت اظ تتٛاٖ لتا٘٘ٛی بتطای ٔؿتاِٛیت ذتٛاٞی اظ ٔتسیطا٘ی وتٝ
ازاض ٜوٙٙس ٜایٗ ٟ٘از ٞؿتٙس .اؾتا٘ساضزٞایی بطای اضظیابیِ زؾتیابی بتٔ ٝأٛضیتت ٟ٘تاز  ٚزاضا
بٛزٖ ٘ؾاْ واضآٔس لفاؽت اظ ٔٙافـ شی ٘فقاٖ ٕٔ ٚا٘قت اظ ؾٛء ٔسیطیت  ٚا٘حتطاف آٖ اظ
اِعأات ٟ٘از ٔٛنٛف اؾت .بٙابطایٗ ٞیات ٞای ٔسیط ٜب ٝفٛٙاٖ ٔدطیتاٖ تتأٔیٗ اختٕتافی
ٔؿا ٚ َٛزض ٘تید ٝپاؾرٍ ٛزض ٔمابُ ٔسیطیت بط٘أ ٝب ٝقتىّی فالال٘تٝو ٔتؤوط  ٚفاز ٘تٝ
فهّٙأ ٝفّٕی ٔغاِقات ٔسیطیت ضاٞبطزی زفاؿ ّٔیو ؾاَ چٟاضْو قٕاض15 ٜو پاییع 1399

ٞؿتٙس.
ضفافيت :زؾتطؾیِ شی٘فقاٖ ب ٝاعالفات بٍٙٞ ٝتاْو یتطٚضی  ٚنتحیح بتطای تضتٕیٗ
اخطای بط٘أٞٝا ٔ ٚسیطیت تأٔیٗ اختٕتافی ٔتیباقتس .قتفافیت زض فطآیٙتس تهتٕیٓؾتاظی
نسالتو ب ٓٞٝپیٛؾتٍی  ٚقایؿتٍی ضا تمٛیت وطز ٚ ٜاظ ؾٛء فّٕىطز خٌّٛیطی ٔتیوٙتس.
قفافیت  ٚؾازٌی زض ٔمطضاتو ٘ؾاْٞا  ٚفطآیٙسٞاو تفؿیط ب ٝضای  ٚضٚیىطز زِرتٛاٞی ضا زض
بط٘أٞٝای ٔٛؾؿٔ ٝحسٚز ٔیوٙس.
قاتليت پيصتيٌي :اخطای ٔٙغمی لٛا٘یٗ  ٚؾیاؾتٞای پكتتیباِٖ آٖو ٔمتطضات  ٚیتٛابظ
بطای بط٘أٞٝای تأٔیٗ اختٕافیو لمٛق ٚ ٚؽایف افضاء  ٚشی٘فقاٖ بایس بٝذتٛبی تقطیتف
قسٜو لفاؽت ٌطزیس ٚ ٜبت ٝعتٛض وابتت تمٛیتت قتٛز .تغییتطات ٘اٌٟتا٘ی  ٚغیطٔٙتؾتط ٜزض
٘طخٞای ٔكاضوتو قطایظ قٕ َٛافضا  ٚؾایط ٚیػٌیٞا ٔیتٛا٘س افتبتاض بط٘أت ٝضا بتٝعتٛض
خسی ظیط ؾاٛاَ ببطز.
هطارکت :فباضت اؾت اظ آٔٛظـ  ٚزضٌیط قتسِٖ فقتاَ ٔ ٚتؤوطِ شی٘فقتاٖ بتٙٔٝؾتٛض
تضٕیٗ لفاؽت اظ فالیك آ٘أٖ .كاضوت ٔقٙیزاض شی٘فقاٖ بؿتتٍی بت ٝزؾتطؾتی آ٘تاٖ بتٝ
اعالفات زض ذهٛل ٟ٘از  ٚؽطفیت آ٘اٖ بطای ف ٚ ٟٓفّٕىطز آٟ٘ا زض ٔمابُ ایٗ اعالفتات
زاضز.
پَيايي :ب ٝعٛض ؾاز ٜفباضت اؾت اظ تغییط ٔثبت زض لىٕطا٘ی زض لاِیوت ٝچٟتاض انتُ
لبّی زض ٚیقیت ٔٛخٛز ٟ٘از ب ٝاخطا زض ٔیآیسو انُ پٛیایی اقاض ٜب ٝتغییط  ٚبٟبٛز زض ایٗ
قطایظ اظ عطیك ا٘داْ فاز ٘ٔ ٚ ٝؤوطتطِ أٛض ٚ ٚاوٙف بت٘ ٝیاظٞتای تحت َٛیابٙتس ٠افضتا ٚ
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شی٘فقاٖ زاقت ٚ ٝاظ ایٗ عطیك اضظـ خسیسی ضا ذّك ٔیوٙس $لیسضیو.#41:1383

روششناسي تحقيق
پػٞٚف لایط اظ ِحاػ عطح تحمیك زض ظٔط ٜتحمیمات آیٙسٍٜ٘ط زؾتٝبٙتسی ٔتیقتٛز .ایتٗ
زض ٘یطٞٚای ٔؿّح با ضٚیىطز تحِٛی با تاویس بط نٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٔ ٚتٙاؾب بتا التضتا ات
آیٙس ٜاؾت .اظ ِحاػ ٞسف ٛ٘$ؿ تحمیك #زض ظٔط ٜتحمیمات واضبطزی زؾتٝبٙسی ٔیقٛز؛ چطا وتٝ
٘تایح آٖ ٔیتٛا٘س ٔسیطاٖ ٔ ٚؿا ٖ ٛتأیٗ اختٕافی زض ٘یطٞٚای ٔؿّح ضا زض بط٘أٝضیتعی وتالٖ
أٛض ٔرتّف بٚ ٝیػ ٜزض نٙسٚق تأیٗ اختٕافیو یاضی وٙس.
ایٗ پػٞٚف اظ ِحاػ ضٚـ تحمیك زض ظٔط ٜتحمیمات تٛنیفی  -تحّیّتی اؾتت وت ٝبتا
ضٚـ پیٕایكی  ٚبا اؾتفاز ٜاظ ٔقاز ت ؾاذتاضی زؾتٝبٙسی ٔیقٛز.
خأق ٝآٔاضی زض ایتٗ پتػٞٚفو قتأُ ٘ 40فتط اظ ذبطٌتاٖ  ٚنتالب٘ؾتطاٖ قتاغُ ٚ
باظ٘كؿتٔ ٝدط

لٛظٜٞای ٔرتّف تأیٗ اختٕافی وكٛضی ِ ٚكٍطی ٔیباقٙس وتٔ ٝتٛضز

٘ؾطذٛاٞی لطاض ٌطفتٝا٘س .بطای تحّیُ شی٘فقاٖ ٘ 100فط زیٍط اظ قاغالٖ  ٚباظ٘كؿتٍاٖ وٝ
بیكتط آٟ٘ا اظ تداض

ٔرتّفی زض ایٗ ظٔیٝٙو بطذٛضزاض بٛزٜا٘سو بطای ؾٙدف ٘ؾتطات لغقتی

ذبطٌاٖ زض پطؾكٙأ ٝخساٌا٘ٝای ٔٛضز ؾٙدف لطاض ٌطفتٝا٘س.
ٌاْٞای پػٞٚف قأُ ز ٚبرف اؾت:
 ا٘داْ ٔغاِقات وتابرا٘ٝایو بٙٔٝؾٛض زؾتیابی بٔ ٝسَٞا  ٚاٍِٞٛای اِٚیٝٔ -هالب ٝبا ذبطٌاٖ ٔ ٚهالب ٝبا شی٘فقاٖو بٙٔٝؾٛض اضظیابی ٔسَٞا  ٚاٍِٞٛا

ٔماِ ٝپػٞٚكی :عطالی ٔسَ بٟبٛز نٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح خٕٟٛضی اؾالٔیایطاٖ با ضٚیىطز آیٙسٍٜ٘طی

تحمیك بٝایٗ زِیُ آیٙسٍٜ٘ط اؾت و ٝب ٝز٘باَ زؾت یابی ب ٝاضا ٔ ٝسَ بٟبٛز ٘ؾاْ تأیٗ اختٕتافی

گزدآوری داده
زض ایٗ تحمیك اظ ضٚـٞتای وتابرا٘تٝای  ٚبتا ابتعاض فتیف بتطزاضی  ٚضٚـ ٔیتسا٘ی بتا
ابعاضٞای ٔهالب ٝفٕیك  ٚپطؾكٙأٝو اؾتفاز ٜقس ٜاؾت.
تجزیه و تحليل داده
زض ایٗ تحمیك اظ تطویبتی اظ ضٚـ ٞتای ویفتی تحّیتُ زازٞ ٜتاو ٘ؾیتط تحّیتُ ٔحتتٛا ٚ
ضٚـٞای آٔتاض وٕتیو ٘ؾیتط آٔتاض تٛنتیفی ٔ$یتاٍ٘یٗو ختسا َٚفطاٚا٘تی  ٚ #...ٚآٔاضٞتای
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اؾتٙباعی $یطیب ٕٞبؿتٍیو ضٌطؾی ٖٛچٙس ٌا٘ٝو تحّیُ فتأّی ٔ #...ٚتٛضز اؾتتفاز ٜلتطاض
ٌطفت ٝاؾت.
زض ایٗ تحمیكو یافتٞٝای ٔطبٛط ب ٝتأیٗ اختٕافی با اؾتفاز ٜاظ فطاٚا٘ی ختسا َٚلبّتی
٘ؾاْ ٞای خبطاٖ ذسٔاتو ٔهالب ٝبتا ذبطٌتاٖ تتأیٗ اختٕتافیو افتٓ اظ عطالتاٖ ٘ؾتاْو
افضای ٞیات فّٕی زا٘كٍاٞ ٜاو ٔمأات ٔ ٚسیطاٖ فاِی ٔ ٚترههاٖ  ٚواضقٙاؾاٖ لتٛظٜ
فهّٙأ ٝفّٕی ٔغاِقات ٔسیطیت ضاٞبطزی زفاؿ ّٔیو ؾاَ چٟاضْو قٕاض15 ٜو پاییع 1399

تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح  ٚؾاظٔاٖ ٞای ٕٞدٛاض ٘ ٚیع عی چٙسیٗ ٔهالب ٝبٝزؾت
آٔس ٜاؾتٔ .هالبٞ ٝا ب ٝنٛضت فٕیكو باظ ٘ ٚیٕ ٝؾتاذتاض یافتت ٝا٘دتاْ قتس ٜاؾتت .زض
خٕـ بٙسی ٘ؾطات ذبطٌاٖ ٔرتّفو پیطأ ٖٛؾتٛا ت ٔهتالبٝو ؾتٛا تی بت ٝقتطح ظیتط
الهاء ٟ٘ ٚایی قس:
 لابّیتٞا  ٚتٛإ٘ٙسیٞای تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح زض ٚیـ ٔٛختٛز ٚ ٚیتـٔغّٛ

چیؿت؟

 آؾیبٞای ٚیقیت ٔٛخٛز $چاِفٞا ٛٔ ٚا٘ـ ٔ ٚكىالت #تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚایٔؿّح چیؿت؟
 فطنتٞای ٔحیغی ٔٛخٛز تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح چیؿت؟ تٟسیسات ٔحیغی ٔٛخٛز تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح چیؿت؟ ضا ٜواضٞای آیٙس ٜلُ  ٚفهُ ٔؿتایُ ٔ ٚكتىالت  ٚبٟتطٙٔ ٜتسی اظ فطنتتٞتایٔحیغی ٔٛخٛز تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح چیؿت؟
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
با تٛخ ٝبٌ ٝؿتطزٌی یافتٞٝای پػٞٚفو تالـ ٔیقتٛز تٕتأیٔتٛاضز لانتُ اظ چٙتس
٘ٛبت تٛظیـ پطؾكٙأ ٝباظ  ٚبؿت ٝزض لاِب خسإٛ٘ ٚ َٚزاضٞاو بٝنٛضت خٕتـبٙتسی قتسٜ
اضا  ٝق٘ٛس .بسیٗ ٔٙؾٛض ابتسا ٚیقیت نٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٖ .ْ .ج .ا.أ .تٛضز اضظیتابی ٚ
آؾیب قٙاؾی لطاض ٌطفت ٚ ٝؾپؽ ٔسَ بٟبٛز اضا ٔ ٝیقٛز.
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الف .آسية پذيزي هَجَد صنٌذٍق تناهيي اجتوناػي ًيزٍّناي هسنلح جوْنَري
با خٕـ بٙسی ٔدٕٛؿ ٘ؾطات ذبطٌاٖ  ٚخأق ٝتحمیك $تحّیُ ٘ؾتط شی٘فقتاٖ ٔرتّتف#و
ٔكرم ٔی قٛز و ٝنٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح خٕٟتٛضی اؾتالٔیایتطاٖ بتا
ٚیـ ٔغّ ٛو فانّ ٝبؿیاض ظیازی زاضز  ٚظْ اؾت تا ٞطچت ٝظٚزتتط تتسابیط ٕٟٔتی بتطای
بطٖٚضفت اظ ٚیـ ٔٛخٛزو نٛضت ٌیطز.
زض ٔهالب ٝبا ذبطٌاٖ تالـ قس تتا آؾتیبٞتا یتا قتٛنٞتای ٚاضز ٜبت ٝؾتاظٔاٖٞتا ٚ
نٙسٚقٞای بیٌٕٝط اختٕافی با ازأ ٝض٘ٚسٞای ٔٛخٛز زؾت ٝبٙسی ق٘ٛس و ٝزض لاِب قتىُ
شیُ اضا ٔ ٝیقٛز:

ٔماِ ٝپػٞٚكی :عطالی ٔسَ بٟبٛز نٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح خٕٟٛضی اؾالٔیایطاٖ با ضٚیىطز آیٙسٍٜ٘طی

اسالهيايزاى

ضکل :آسيةّاي ٍاردُ تِ ساسهاىّا ٍ صٌذٍقّاي تيوِگز اجتواػي ٔ$هالب ٝبا ذبطٌاٖو#1397-1393

چارچَب اصالحات تزٍىرفت اس ٍضغ هَجَد
بٙابط ٔغاِقات نٛضتٌطفت ٝزض ازبیات ٘ؾطی ٔ ٚهالبٞٝتای ٔرتّتف بتا ٞتطزٌ ٚتطٜٚو
ضاٞىاضٞای پیكٟٙازی بتطٖٚضفتت اظ ٚیتـ ٔٛختٛز زض چتاضچٛ
ٔیقٛز:

انتاللات شیتُ اضا تٝ
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 .1اناللات ؾیؿتٕی
 .2اناللات پاضأتطیه
ٟٙٔ .3سؾی ٔدسز ٟ٘$ازی ت ؾاذتاضیو فٙی ت اخطاییو التهازی#
 .4پیف بیٙی تٕٟیسات ظْ بطای ٔسیطیت  ٚؾأا٘سٞی بٟیٙٔ ٝٙابـ ٔٛخٛز  ٚتقطیتف ٚ
ذّك ٔٙابـ خسیس
فهّٙأ ٝفّٕی ٔغاِقات ٔسیطیت ضاٞبطزی زفاؿ ّٔیو ؾاَ چٟاضْو قٕاض15 ٜو پاییع 1399

چارچَب کلي راّکارّاي پيطٌْادي تزاي تزٍىرفت اس چالصّاي هَجَد.
ٔ$هالب ٝبا ذبطٌاٖو#1397-1393

بطاؾاؼ چاضچٛ

فٛقو ٔسَ بٟبتٛز نتٙسٚق تتأیٗ اختٕتافی ٘یطٞٚتای ٔؿتّح لابتُ

اؾترطاج اؾت.
هذل پيطٌْادي جْت کارآهذتز ضذى تاهيي اجتواػي ًيزٍّاي هسلح:
ٔسَ پیكٟٙازی خٟت واضآٔتس تتط قتسٖ تتأیٗ اختٕتافی ٘یطٞٚتای ٔؿتّح بتط اؾتاؼ
چاضچٛ
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اناللی  ٚبطاؾاؼ ٘ؾط ذبطٌاٖ ب ٝقطح شیُ اؾترطاج قس:

ٔماِ ٝپػٞٚكی :عطالی ٔسَ بٟبٛز نٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح خٕٟٛضی اؾالٔیایطاٖ با ضٚیىطز آیٙسٍٜ٘طی

هذل پيطٌْادي جْت کارآهذتز ضذى صٌذٍق تأهيي اجتواػي در ًيزٍّاي هسلح ج.ا.ا
ٛٔ$ضز تاییس خٕقی اظ ذبطٌاٖ#

اتؼاد سيستويتْثَد تاهيي اجتواػي ًيزٍّاي هسلح تزاساس ًظز خثزگاى:
ٞط ؾیؿتٓ یا ٘ؾاْ چٟاض بقس زاضز و ٝفباضتٙس اظ:
 بقس زضٖٚزازٞای تأیٗ اختٕافی؛ بقس فطآیٙسٞای تأیٗ اختٕافی؛ بقس بطٖٚزازٞای تأیٗ اختٕافی؛ -بقس پیكطاٖٞای تأیٗ اختٕافی.
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بط اؾاؼ ٘ؾط ذبطٌاٖ ِٔٛفٞ ٝای اناللی ٞط یه اظ ایٗ چٟاض بقس ب ٝقطح شیُ ٞؿتٙس:
-1

تؼذ درٍى دادّاي تاهيي اجتواػي:

زض ایٗ تحمیك بطای ؾٙدف بقس زض ٖٚزازٞا اظ ٔؤِف ٝاٞساف ٘ؾاْ تأیٗ اختٕافیو اؾتفاز ٜقس ٜاؾت.
خس َٚقٕاضٔ -1 ٜؤِف ٝاٞساف ٘ؾاْ تأیٗ اختٕافی:
ٔؤِفٝ

ظیط ٔؤِف$ٝقاذم وّی#

قاذم ٌٛ$ی# ٝ

فهّٙأ ٝفّٕی ٔغاِقات ٔسیطیت ضاٞبطزی زفاؿ ّٔیو ؾاَ چٟاضْو قٕاض15 ٜو پاییع 1399

لابُ اعٕیٙاٖ بٛزٖ ذسٔات نٙسٚق تأیٗ اختٕافی.
ٕٞسِی  ٚاضا  ٝذسٔات ذال بٞ ٝطیه اظ شی ٘فقاٖ اظ
لبیُ اعالؿ ضؾا٘ی بٛٔ ٝلـ زض ٔٛضز لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ...ٚ
ضیایت وأُ شی ٘فقاٖ تأیٗ
اختٕافی.

ؾطفت اضا  ٝذسٔات
ویفیت اضا  ٝذسٔات
أٙیت اضا  ٝذسٔات
بٟطٌ ٜیطی اظ ؽطفیت ٞای لا٘٘ٛی بٙٔ ٝؾٛض افعایف
افتٕاز ٔتمابُ ذسٔات زٙٞسٌاٖ  ٚذسٔات ٌیط٘سٌاٖ

اٞساف

با بطزٖ ٘ؾاْ اٍ٘یعقی بطای ؾطٔایٞٝای ا٘ؿا٘ی بٝ
ٔٙؾٛض اؾتفاز ٜلس اوثطی اظ تٛاٖ واضوٙاٖ
بطذٛضزاضی اظ ٘یطٚی ا٘ؿا٘ی آٔٛظـ زیس ٚ ٜواضآٔس
بٟطٙٔ ٜسی نحیح اظ ٔٙابـ
ٔرتّف$ا٘ؿا٘یو ٔاِیو بٛزخٝو
تدٟیعات  ٚزا٘كی #

خص و ٍٟ٘ساضی  ٚب ٝواضٌیطی ؾطٔایٞٝای ا٘ؿا٘ی
ٔترهم ٔ ٚتقٟس
پیف بیٙی ٔٙابـ ٔاِی ٔٙقغف بط٘أ ٝضیعی قس ٜزض
قطایظ فسْ لغقیتٞابا پیكطاٖٞای ٔرتّف $با واضوطزٞای
أسازی -بیٕٝای -لٕایتی #بط اؾاؼ بط٘أ ٝضیعی فطو
بٙیاز تا ضؾیسٖ ب ٝبط٘أ ٝضیعی پابطخا زض ؾٙاضیٞٛای
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ٔرتّف

افٕاَ لٛا٘یٗ ٔٚمطضات  ٚتؿٟیُ  ٚؾازٜؾاظی لٛا٘یٗ
اخطای وأُ لٛا٘یٗ ٔٚمطضات

وٙتطَ ٘ ٚؾاضت بط اخطای نحیح لٛا٘یٗ ٔٚمطضات
تأیٗ اختٕافی

 -2تؼذ سيستوي فزآيٌذّا:
زض ایٗ تحمیك بطای ؾٙدف ابقاز فطآیٙسٞا اظ ؾٔ ٝؤِف ٝانّی فطآیٙس انّی  ٚپكتیبا٘ی  ٚفطآیٙس ٔسیطیتی
اؾتفاز ٜقس ٜاؾت.
خس َٚقٕاضٔ -2 ٜؤِف ٝفطآیٙسٞای ؾٌ ٝا٘٘ ٝؾاْ تأیٗ اختٕافی:

ظیط
ٔؤِفٝ

ٔؤِف$ٝقاذم

قاذم ٌٛ$ی# ٝ

وّی#
تقییٗ قاذمٞای ٔٛفك ٘ؾاْٞا
اٍِٛبطزاضی
اظ ٘ؾاْٞای
ٔٛفك زاذّی ٚ
ذاضخی با
ضٚـ تطاظیابی

قٙاذت ٘ؾاْٞای ٔٛفك اظ عطیك ٔغاِقات
تغبیمی فٕیك  ٚواضقٙاؾی قسٜ
ایافٕٛ٘ ٝزٖ پاضأتطٞای ٔٛفك آٖ ٘ؾاْٞا ب٘ ٝؾاْ
زاذّی خٟت ضؾیسٖ اظ ٚیـ ٔٛخٛز بٚ ٝیـ
ٔغّٛ

فطآیٙس انّی

باظ ا٘سیكی
زٚباض ٜزض لٛا٘یٗ

ٔماِ ٝپػٞٚكی :عطالی ٔسَ بٟبٛز نٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح خٕٟٛضی اؾالٔیایطاٖ با ضٚیىطز آیٙسٍٜ٘طی

تأیٗ اختٕافی

ٔمطضات

آیٙسٍ٘ ٜطی زضتسٚیٗ لٛا٘یٗ خأـ  ٚوأُ ٚ
واضآٔس زض آیٙس.ٜ

 ٚضاٞبطزٞای
ؾیاؾتٌصاضی
قسٜ
باظا٘سیكی
زض ؾاذتاضٞای

آیٙسٍ٘ ٜطی زضتسٚیٗ لٛا٘یٗ ؾاز ٚ ٜؾٚ ُٟ
واضآٔس زض آیٙسٜ
ایداز ؾاذتاض ا٘قغاف پصیطبطاؾاؼ ٔمتضیات
ظٔاٖ ٚفسْ لغقیت ٞای بحطا٘ی ....ٚزض آیٙسٜ
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آیٙسٜ

واٞف ؾاذتاضٞای بطٚوطاؾی  ٚپیف بٝؾٛی
ؾاذتاضٞای ازٛٞوطاؾی ٔٛفك تط ٔغابك با پیكطاٖٞای
ٔرتّف.

خس _1_2 َٚخس َٚظیط ٔؤِفٞٝا  ٚقاذم ٞای انّی فطآیٙس پكتیبا٘ی
ٔؤِفٝ

ظیط ٔؤِف$ ٝقاذم
وّی#

قاذم ٌٛ$ی# ٝ

لٛا٘یٗ تأیٗ اختٕافی
فطآیٙسٞای آٔٛظقی ٚ
تحمیماتی
 ٚافعایف ؾغح فّٕی ٚ
ٟٔاضتی واضوٙاٖ

ٚیقیت ٘یطٚی ا٘ؿا٘ی ٔاٞط  ٚفّٕی
تاؾیؽ ٔطاوع آٔٛظقی ٔٙغمٝای
آٔٛظـ وافی بطای ٘یطٚی ا٘ؿا٘ی
تسا ْٚذسٔت  ٚاضتماء ؾطٔایٞٝای ا٘ؿا٘ی ز ٚعطف
لمٛق ٔ ٚعایای ذسٔات زٙٞسٌاٖ  ٚذسٔات ٌیط٘سٌاٖ

فطآیٙسپكتیبا٘ی

فهّٙأ ٝفّٕی ٔغاِقات ٔسیطیت ضاٞبطزی زفاؿ ّٔیو ؾاَ چٟاضْو قٕاض15 ٜو پاییع 1399

آقٙایی وافی ذسٔات زٙٞسٌاٖ  ٚذسٔات ٌیط٘سٌاٖ بٝ

فطآیٙسٞای پكتیبا٘ی
ٚلٕایتی

أىا٘ات ٔقیكتی  ٚضفاٞی  ٚبٟساقتی ذسٔات زٙٞسٌاٖ
 ٚذسٔات ٌیط٘سٌاٖ
اخطای عطح واضقٙاؾی ٔتٕطوع با ٞسف اؾتفاز ٜوأُ اظ
ؽطفیتٟای ٔٛخٛز زض ذسٔات زٙٞسٌاٖ  ٚذسٔات ٌیط٘سٌاٖ

فطآیٙسٞای لمٛلی ٚ
لضایی

ضٚـ ٞای ٞسایت  ٚضاٞبطزی زفاٚی لمٛلی  ٚلضایی
زض ضابغ ٝبا أٛض تأٔیٗ اختٕافی
لٕایت اظ لمٛق باظ٘كؿتٍاٖ

ضنس زلیك فطآیٙسٞای
ٔاِی ٔ ٚحاؾباتی
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ترهیم افتباض ظْ بطای تدٟیع زفاتط ذسٔاتضؾا٘ی
ؾطاؾط وكٛض

ترهیم افتباضات ٔٛضز ٘یاظ ب ٝؾاظٔاٟ٘ای ٔرتّف

ٔؤِفٝ

ظیط ٔؤِف$ٝقاذم وّی#

قاذم ٌٛ$ی# ٝ
عطح ضیعی ذسٔات تأٔیٗ اختٕافی  ٚاخطای آٟ٘ا
اظ عطیك قطوتٞا  ٚؾاظٔاٖٞای ٚابؿتٔ ٝتىی بط یه
قبى ٝفطاٌیط  ٚواضأس اظ ٕٞىاضاٖ  ٚبٝواضٌیطی ضٚـ
ٞا  ٚفٙاٚضیٞای ضٚظ ٘ ٚؾاضت بط لؿٗ اخطای آٟ٘ا زض
ضاؾتای اٞساف ؾاظٔاٖ ٔ ٚسیطیت ٔؤوط ؾطٔایٞٝا بٝ

فطآیٙسٞای ؾاظٔا٘ی ٔسیطیتی$بط٘أٝ
ضیعیوؾاظٔا٘سٞیو٘ؾاضت
ٚوٙتطَؤسیطیت ٔٙابـ ا٘ؿا٘یوٞسایت ٚ

ٔٙؾٛض لفؼ  ٚاضتماء اضظـ آٟ٘ا
ایداز ٕٞاٍٙٞی  ٚا٘ؿداْ  ٚپكتیبا٘ی  ٚتقیٗ
ذظٔكی زض تٕأی ابقاز ؾاظٔاٖ

ٕٞاٍٙٞی  ٚتهٕیٓ ٌیطی#
چابه ؾاظی ٛ٘ ٚؾاظی ٔؿتٕط ؾرتاضٞا ٚ
تكىیالت ٔٙغبك با ؾاظٔاٖٞای آیٙسٜ

فطآیٙس
ٔسیطیتی

اؾتمالَ ؾاتا زض اتراش ؾیاؾتٞای ٔرتّف تأٔیٗ
اختٕافی ٚیػ٘ ٜیطٞٚای ٔؿّح لتی زض نٛضت ازغاْ زض
ؾایط ؾاظٔاٖٞای وكٛضی

ٔماِ ٝپػٞٚكی :عطالی ٔسَ بٟبٛز نٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح خٕٟٛضی اؾالٔیایطاٖ با ضٚیىطز آیٙسٍٜ٘طی

خسٔ2-2َٚؤِف ٝفطآیٙسٞای ٔسیطیتی:

اضا  ٝؾطیـ  ٚبٛٔ ٝلـ  ٚزلیك آٔاض خأقٞ ٝسف
ضنس فطآیٙسٞای آٔاضی ٚ
اعالفاتی.

أىاٖ زؾتطؾی آظاز ب ٝآٔاض زلیك خأقٞ ٝسف ٚ
ضنس ٔسا ْٚآٖ
با ضفایت ٔٛاظیٗ أٙیتی  ٚلفاؽتی أىاٖ اضا ٝ
ٞطٌٌ ٝ٘ٛعاضـ زلیك  ٚپایف قس ٜزض نٛضت ِعْٚ

 -3تؼذ سيستوي تزٍى دادّا:
زض ایٗ تحمیك بطای ؾٙدف ابقاز بط ٖٚزازٞا اظ ٔؤِف ٝزؾتاٚضزٞا  ٚپیأسٞاو اؾتفاز ٜقس ٜاؾت.
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خس َٚقٕاضٔ -3 ٜؤِف ٝبط ٖٚزازٞای ٘ؾاْ تأیٗ اختٕافی$زؾتاٚضزٞا  ٚپیأسٞا :#
ظیط ٔؤِف$ ٝقاذم وّی#

قاذم ٌٛ$ی# ٝ

ٔؤِفٝ

ایداز قٛض ٘ ٚكاط  ٚأیسٚاضی

واٞف ٔكىالت ضٚلی  ٚضٚا٘ی خأقٞ ٝسف

تحمك بیكتط ا٘تؾاضات ٔتقاضف آ٘اٖ
 ٚلفؼ قاٖ  ٚوطأت آ٘اٖ اظ عطیك

واٞف غیبت ٞا  ٚتطن ذسٔت ...ٚ

ٔقیكت ذسٔت ٌیط٘سٌاٖو بٝ

افعایف ٚالقی آٔاض زاٚعّباٖ ٔتمایی ذسٔت زض

اضتماء ٔٙعِت اختٕافی و ضفاٚ ٜ
ٌٝ٘ٛای و ٝذسٔت زض ٘یطٞٚای

٘یطٞٚای ٔؿّح

ٔؿّح ؤٛخب افتراض  ٚفاللٙٔٝسی
آلاز ٔطزْ خأق ٝبٛز ٚ ٜبؿتط
زؾتاٚضزٞای ذسٔات تأٔیٗ اختٕافی

فهّٙأ ٝفّٕی ٔغاِقات ٔسیطیت ضاٞبطزی زفاؿ ّٔیو ؾاَ چٟاضْو قٕاض15 ٜو پاییع 1399

ب ٝآیٙس ٜزض ٔیاٖ خأقٞ ٝسف با

واٞف ٘ابؿأا٘ی ٞای اختٕافی خأقٞ ٝسف

٘ ٚمفآفطیٙی ؾطٔایٞٝای

خص

ا٘ؿا٘ی ٔؤوط ٙٔ ٚاؾب زض ٘یطٞٚای

افعایف ٚلست ٕٞ ٚسِی  ٚنٕیٕیت خأقٞ ٝسف

ٔؿّح بٙٔ ٝؾٛض تمٛیت بٙی ٝزفافی
وكٛض فطا ٓٞوقس ٜباقس.
افعایف تبقیت پصیطی اظ لٛا٘یٗ
افعایف تبقیت پصیطی اظ زؾتٛضات ٔافٛق
باظزاض٘سٌی بیكتط زقٕٙاٖ اظا٘سیكٝ
ٞای ذاْ تقطو بٔ ٝی ٟٗاؾالٔی ٚ
تٙبی ٚ ٝؾطوٛ

لاعـ تط زقٕٙاٖ

زضنٛضت تداٚظات التٕاِی آیٙسٜ
تٛؾظ

٘یطٞٚای ٔؿّح با ٘كاط ٚ

افعایف ٛٞقیاضی  ٚزلت زض ا٘داْ ٔأٛضیتٞا
افعایف ضٚلی ٝخٟازی
افعایف ٚخساٖ واضی

پطاٍ٘یع ٜآیٙس ٜوكٛض.
افعایف واضایی بیكتط خأقٞ ٝسف
واٞف ٔیعاٖ تٛعاٞ ٝای ٘ؾاْ اؾتىباضی
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افعایف تٛاٖ ؾرت افعاضی ٘ٚطْ افعاضی

اختٕافی

زؾتاٚضزٞای ذسٔات تأٔیٗ

افعایف واضآیی زض ذسٔات
افعایف ؾطفت اضا  ٝذسٔات ٔرتّف

ٔرتّف

افعایف پاؾرٍٛیی بٔ ٝطزْ ٔ ٚؿاِٛیٗ زض
پیكطاٖٞای ٔرتّف
تحمك ٔٛٙیات فطٔا٘سٞی ٔقؾٓ
وُ لٛأ$س ؽّ ٝاِقاِی. #

ٛٔ 41ضز اظ تسابیط فطٔا٘سٞی ٔقؾٓ وُ لٛا
ٔ$سؽّٝاِقاِی #زض ظٔیٞ ٝٙای ضفا ٚ ٜتأٔیٗ اختٕافی ٚ
باظ٘كؿتٍی
ؾاظٔاٖ تأٔیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح زض افك
چكٓا٘ساظ بیؿتؾاِ ٝؾاظٔا٘ی اؾت :با خایٍا ٜا َٚاضا ٝ
ذسٔات تأٔیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح زض ؾغح ٔٙغمٝو
تٛؾقٝیافتٝو زا٘فٔحٛض ٛ٘ ٚآٚضو چابهو پٛیا  ٚتٛا٘ا زض

زؾتیابی بیكتط ب ٝؾٙس
چكٓا٘ساظ.

ضاؾتای اضتماء ٔٙعِت اختٕافیو ضفأ ٚ ٜقیكت ذسٔت
ٌیط٘سٌاٖو بٌٝ٘ٛٝای و ٝذسٔت زض ٘یطٞٚای ٔؿّح
ٔٛخب افتراض  ٚفاللٙٔٝسی آلاز ٔطزْ خأق ٝبٛزٚ ٜ
بؿتط خص

٘ ٚمفآفطیٙی ؾطٔایٞٝای ا٘ؿا٘ی ٔؤوط ٚ

ٔٙاؾب زض ٘یطٞٚای ٔؿّح بٙٔ ٝؾٛض تمٛیت بٙی ٝزفافی
وكٛض فطا ٓٞقس ٜاؾت

ٔماِ ٝپػٞٚكی :عطالی ٔسَ بٟبٛز نٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح خٕٟٛضی اؾالٔیایطاٖ با ضٚیىطز آیٙسٍٜ٘طی

افعایف ویفیت اضا  ٝذسٔات ٔرتّف

ضنس افعایف ٔٙابـ ٚضٚزی نٙسٚق تأیٗ اختٕافی
واٞف ٞعیٞ ٝٙای نٙسٚق
تأیٗ اختٕافی

ٖ.ْ.ج.ا.ا
ضنس تفایُ ٚضٚزی نٙسٚق تأیٗ اختٕافی
ٖ.ْ.ج.ا.ا با لساق  30زضنس افعایف ٘ؿبت بٙٔ ٝابـ
ٔهطفی
ضنس افعایف افتباض پصیطـ زفتطچٞ ٝای زضٔا٘ی
٘یطٞٚای ٔؿّح زض تٕأی ٔطاوع زضٔا٘ی  ٚزاضٚذا٘ٞ ٝای
زِٚتی  ٚذهٛنی ب ٝفّت ا٘داْ بٛٔ ٝلـ  ٚؾطیـ
تقٟسات نٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٖ.ْ.ج.ا.ا.
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ضنس ٘ساقتٗ زغسغٔ ٝقیكتی زض ٔیاٖ آلاز خأقٝ
تحمك ا٘تؾاضات ٔتقاضف خأقٝ
ٞسف

ٞسف با تٛإ٘ٙس ؾاذتٗ آ٘اٖ زض آیٙسٜ
ضنس تٛا٘ایی خأقٞ ٝسف زض پطزاذت وّیٞ ٝعیٝٙ
ٞای زضٔا٘ی
ضنس ٘ساقتٗ زغسغٔ ٝؿىٗ زض ٔیاٖ آلاز خأقٝ
ٞسف با تٛإ٘ٙس ؾاذتٗ آ٘اٖ زض آیٙسٜ
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ضنس ٘ساقتٗ زغسغ ٝأٙیت قغّی زض ٔیاٖ آلاز
خأقٞ ٝسف با تٛإ٘ٙس ؾاذتٗ آ٘اٖ زض آیٙسٜ
تٛؾق ٝزیسٌاٟٞای ذبطٌاٖ زض
آیٙسٜ

تٛؾق ٝزیسٌاٜٞای ذبطٌاٖ با تٛخ ٝب ٝپیكطاٖٞای
خسیس ٘ٛؽٟٛض زض آیٙسٜ

 -4تؼذپيطزاىّا:
نٙسٚق تأیٗ اختٕافی اظ

زض ایٗ تحمیك بطای ؾٙدف ٔتغیط پیكطاٖٞای ٔؤوط بطعطالی ٔسَ ٔغّٛ
ٔؤِفٞٝای التهازیو اختٕافیو ؾیاؾی  ٚفطٍٙٞی  ٚلا٘٘ٛی اؾتفاز ٜقس ٜاؾت.

خس َٚقٕاض -3 ٜپیكطاٖٞای ٔٛٔ ٟٓوط بط عطالی ٔغّٛ
ٔؤِفٝ

ٔسَ نٙسٚق تأیٗ اختٕافی:
قاذم ٌٛ$ی# ٝ

ظیط ٔؤِف$ٝقاذم وّی#

ٚیقیت ٔغّٛ

پیكطاٖٞای ؾیاؾی

ٚیقیت ٔغّٛ

ٕٞىاضیٞای بیٗ ؾاظٔا٘ی

ٚیقیت ٔغّٛ

ٕٞىاضی با ؾایط وكٛضٞا

ٚیقیت ٔغّٛ

تبّیغات ّٔی  ٚبیٗ إِّّی

ٚیقیت ٔغّٛ
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ٔسیطیت زض ٖٚؾاظٔا٘ی

بٟطٌ ٜیطی اظ فطنتٟای ٔغّٛ

زاذّی  ٚبیٗ إِّّی

اضا  ٝذسٔات ٔغّٛ

زض آیٙسٜ

آیٙسٜ
٘ماط لٛت ضٚـ تأٔیٗ ٔاِی نٙسٚقٞا زض آیٙسٜ
افعایف زضنس ٚ ٚیقیت ؾطٔایٌٝصاضی نٙسٚق

پیكطاٖٞا

ٞا زض آیٙسٜ
پیكطاٖٞای التهازی

ٞای ؾطٔایٌ ٝصاضی ٚیقیت ٔغّٛ

قیٜٛ

نٙسٚقٞا زضآیٙسٜ
لٕایت زِٚت اظ نٙسٚق

ٚیقیت ٔغّٛ

ٚیقیت آیٙسٟ٘ ٜازٞای ذهٛنی زض افعایف
ؾطٔای ٝنٙسٚقٞای تأیٗ اختٕافی
ذهٛنی ؾاظی نٙسٚقٞای

ٚیقیت ٔغّٛ

تأیٗ اختٕافی
ٚیقیت ٔغّٛ
ٚیقیت ٔغّٛ
ٚیقیت ٔغّٛ

آٔٛظـ واضوٙاٖ

تىطیٓ باظ٘كؿتٍاٖ

ٔكاضوت اختٕافی واضوٙاٖ ٚ
باظ٘كؿتٍاٖ

پیكطاٖٞای اختٕافی

ٚیقیت ٔغّٛ
ٚیقیت ٔغّٛ

ٔماِ ٝپػٞٚكی :عطالی ٔسَ بٟبٛز نٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح خٕٟٛضی اؾالٔیایطاٖ با ضٚیىطز آیٙسٍٜ٘طی

تأٔیٗوٙٙسٌاٖ ٔاِی نٙسٚقٞای تأیٗ اختٕافی زض

اضا  ٝذسٔات ٔكاٚضٜای

لٕایت اظ افطاز آؾیب زیس ٚ ٜیا زض
ٔقطو آؾیب
تطغیب واضوٙاٖ ٘یطٞٚای ٔؿّح بٝ

ٚیقیت ٔغّٛ

اضتماء تحهیالت بیكتط
ٚیقیت ٔغّٛ

اظ ِحاػ بطٌعاضی ٕٞایفٞا ٚ

وٙفطا٘ؽٞای ٔرتّف
پیكطاٖٞای فطٍٙٞی
ٚیقیت ٔغّٛ

اعالؿ ضؾا٘ی اظ عطیك ضؾا٘ٞٝای
خٕقی
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ٚیقیت ٔغّٛ

تاِیف وتطخٕ ٚ ٝتسٚیٗ وتب ٚ

ٔما ت  ٚاؾٙاز ٔرتّف
ضنس اضتماء قاذم ٞای ضفاٚ ٜفساِت اختٕافی

نیا٘ت اظ لمٛق آلاز خأقٝ
ٞسفو

ٕٞاٍٙٞی زضتسٚیٗ  ٚتغییط لٛا٘یٗ بط اؾاؼ
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پیكطاٖٞای
لا٘٘ٛی

اذص لمٛق خأقٞ ٝسف ب ٝنٛضت ٚالقی

ٔمتضیات ظٔا٘ی ٔ ٚىا٘ی  ٚپیكطاٖٞای ٔرتّف آیٙسٜ
ٕٞؿٛیی لٛا٘یٗ ٘ ٚؾأات

تقسز لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ظْ ا خطای تأٔیٗ

ٔٙابـ ا٘ؿا٘ی با پیكطاٖٞای ٔرتّف

اختٕافی ٖ.ْ.ج.ا.ا.

آیٙسٜ

پكتیبا٘ی اظ ٔٛاز لا٘٘ٛی ٘ؾاْ ٘ٛیٗ تأیٗ اختٕافی
٘یطٞٚای ٔؿّح با ؾأا٘ ٝخأـ ضنس  ٚزیس  ٜبا٘ی

بطاؾاؼ فطآیٙسی و ٝز٘باَ قسو ابتتسا چتاضچٛ

انتاللی فطیت ٝقتسٜو ؾتپؽ ٔتسَ

واضآٔستط قسٖ تأیٗ اختٕافی ٖ .ْ .ج  .ا.ا بط اؾاؼ ٘ؾط ذبطٌاٖ اضا ٌ ٝطزیس .زض ا٘تٟا ابقاز
یا ِٔٛفٞٝای ؾیؿتٕی بٟبٛز تأیٗ اختٕافی بط اؾاؼ ٘ؾط ذبطٌاٖ  ٚتحّیتُ ٘ؾتط شیٙفقتاٖو
اضا  ٝقس .پؽ اظ اِٛٚیت بٙسی ابقاز ٔرتّفو بط اؾاؼ ٔیعاٖ فطاٚا٘تیٞتای بسؾتت آٔتسٚ ٜ
٘تایح لانُ اظ قىاف ٚیـ ٔٛخٛز با ٚیـ ٔغّ ٛو ٔسَ بٟبٛز عطالی قتس وت ٝزض ایتٗ
ٔسَ با تحّیُ ٞای نٛضت ٌطفت٘ ٝمف زض٘ٚسازٞا $فٛأُ تقییٗ وٙٙس #ٜبتیف اظ ٕٞت ٝلتا ع
إٞیت بٛز ٚ ٜبا تغییط  ٚزؾتىاضی زض زض٘ٚسازٞا  ٚا٘داْ فطآیٙسٞای ٔرتّف ٙٔ ٚاؾب ٔتی
تٛا٘یٓ ب ٝاٞساف ذٛز زض آیٙس ٜای ٘عزیه ٘ایُ قٛیٓ:
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ب) هذل ًْايي تْثَد صٌذٍق تاهيي اجتواػي ًيزٍّناي هسنلح جوْنَري اسنالهي
ايزاى (تِ ضکل تستِ ٍ خالصِ در راستاي سٌذ چطن اًذاس):
بط اؾاؼ ٔسَ بٟبٛز ٘ ٚتایح ٔكتتطن لانتُ اظ تحّیتُ ٘ؾتط ذبطٌتاٖ  ٚتحّیتُ ٘ؾتط
شیٙفقاٖ $آلاز خأقٞ ٝتسف ٖ.ْ.ج.ا.ا #اظ ٔیتعاٖ تفتاٚت ٚیتـ ٔٛختٛز ٚ ٚیتـ ٔغّتٛ
نتتٙسٚق تتتأیٗ اختٕتتافی ٖ.ْ.ج.ا.ا زض ضبتتـ چٟاضٌا٘تت ٚ ٝتحّیتتُ ٟ٘تتایی ٔتتسَ إٞیتتت ٚ

ٔماِ ٝپػٞٚكی :عطالی ٔسَ بٟبٛز نٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح خٕٟٛضی اؾالٔیایطاٖ با ضٚیىطز آیٙسٍٜ٘طی

نتيجهگيزی و پيشنهاد

فّٕىطز) (IPAا٘تؾاض ٔی ضٚز تح ٛت شیُ زض نٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿتّحو زض
آیٙس ٜای ٘عزیه زض چٟاض بقس $انالح  ٚبٝضٚظ ضؾا٘ی ؾاذتاضٞای ٔرتّتف ٖ.ت.ا.ْ.ٖ.ج.ا.ا
– انالح  ٚب ٝضٚظ ضؾا٘ی لٛا٘یٗ  ٚواضآٔستط قسٖ لٛا٘یٗ ٖ.ت.ا.ْ.ٖ.ج.ا.ا  -افتعایف اضا تٝ
ذتتسٔات بیكتتتط ٔ ٚغّتتٛبتط زض ٖ.ت.ا.ْ.ٖ.ج.ا.ا – پاؾتترٍٛیی ٔٙاؾتتب  ٚبتتٛٔ ٝلتتـ زض
پیكطاٖٞای ٔرتّف ٘ٛپسیس ٘اقٙاذت ٝزض آیٙس ٜب ٝآلتاز خأقتٞ ٝتسف ٔ ٚؿتاِٛیٗ ٔرتّتف
وكٛضی ِ ٚكٍطی زض ٖ.ت.ا.ْ.ٖ.ج.ا.ا #ب ٝقىُ ظیط بیف اظ ؾایط ٔٛاضزو ضخ زٞس:
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پيطٌْادات اجزايي جْت اجزاي هذل آيٌذُ ًگزي صٌذٍق تاهيي اجتواػي ى.م.ج.ا.ا
پیكٟٙازات لانُ اظ تحمیكو زض چٟاض لٛظٔ ٜرتّف ظیط بطاؾاؼ ٔهالبٞٝای ا٘داْ ٌطفتتٝ
قس ٜبا ذبطٌاٖ ٔرتّف  ٚخأقٞ ٝسف ٖ.ْ.ج.ا.ا ٘ ٚیع ٔغاِق ٝتغبیمی اؾٙاز ٔرتّف ٘ؾتاْ تتأیٗ
اختٕافی ٖ .ْ.چٙس وكٛض ذاضخی  ٚتقطیف فّٕیاتی تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚتای ٔؿتّحو زض ابقتاز
ٔرتّف ٘ؾاْ خأـ ذسٔات تأٔیٗ اختٕافی زض ٘یطٞٚای ٔؿّح :ب ٝقطح ظیط اؾت:
 اِعاْ ؾاظٔاٖٞای .ْ.ٖ.ج ا.ا .ب ٝاضؾاَ ٔاٞیا٘ ٝاعالفات بیٕ ٝپطزاظی واضوٙاٖ بیٕ ٝقتسٜ
ٖ  ْ .ب ٝؾاتا؛
 اضظیابی زلیك  ٕٝٞ ٚخا٘بٔ ٝدٕٛؿ زاضاییٞا  ٚتٛإ٘ٙسیٞای تٕأی ؾاظٔاٖٞای تابقتٝ
ٖ.ْ.ج.ا.ا تٛؾظ فاِی تط یٗ ٔماْ ٖ.ْ.ج.ا.ا زض لاِب یه ٟ٘از فطال ٜٛای $ضٌ ٛتتٛض #بتٝ
ٔٙؾٛض آیٙسٍ٘ ٜطی زض تأیٗ لغقی ٔٙابـ ٔتاِی ٔرتّتف بتطای آیٙتس ٜنتٙسٚق تتأیٗ
اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ؛
 اِعاْ نٙسٚق تأیٗ اختٕافی .ْ.ٖ.ج ا.ا.ب ٝضفایت ٔحاؾبات بیٕت ٝای ازٚاضی  ٚپتایف
زایٕی تفایُ ٚضٚزی نتٙسٚق تتأیٗ اختٕتافی ٖ .ْ .ج .ا .ا بتا لتسالُ  30زضنتس
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افعایف ٘ؿبت بٙٔ ٝابـ ٔهطفی  $ضنتس زا تٓ ٔحاؾتبات اویت ٛطی ؾتاِیا٘ٙٔ ٚ ٝؾتٛض

ٕ٘ٛزٖ لسالُ 30زضنس بیف اظ ؾمف ٔٛضز ٘یاظو خٟت پاؾترٍٛیی بت ٝپیكتطاٖٞتای
ؾغح ّٔی  ٚبیٗ إِّّی).1 (Pestle
 تطاظیابی ٚ 2پایف  ٚپٛیف 3زا ٓ ٘ؾاْٞای تأیٗ اختٕتافی ٔٛفتك زاذّتی ٚذتاضخی
بٙٔٝؾٛض ب ٝضٚظ ضؾا٘ی نٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٖ.ْ.ج.ا.ا .تا ضؾیسٖ ب ٝؾٙس چكٓ ا٘ساظ؛
 آیٙسٍ٘ ٜطی زض ترهتیم ٔٙتابـ ٔٙقغتف پایتساض خٟتت تتأٔیٗ افتبتاضات ٔتٛضز ٘یتاظ
لٛظٜٞای ٔرتّف ذسٔات ضفاٞی ٖ.ْ.ج.ا.ا زض ؾٙاضیٞٛای ٔرتّف؛
 اِعاْ زِٚت ب ٝاذتهال بركی اظ افتباضات عتطح تحت َٛؾتالٔت بت ٝلتٛظ ٜزضٔتاٖ
٘یطٞٚای ٔؿّح؛
 افعایف ٔكاضوت ؾتاز وُ ٘یطٞٚای ٔؿّح زض تأٔیٗ افتباضات ٔٛضز ٘یاظ نتٙسٚق بیٕتٝ
ٔىُٕ ٘یطٞٚای ٔؿّح؛
 ضنس  ٚزیس ٜبا٘ی ٚیقیت ؾالٔت واضوٙاٖ قاغُ ٖ ْ .زض قطف باظ٘كؿتٍی؛
 اضتماء تقٟسات نٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح زض پٛقتف وأتُ ٞعیٙتٞٝتای
بیٕاضیٞای نقب اِقالج ب ٝنس زض نس) (Junichiro Takahata, 2017:39؛
 تهٛیب  ٚاخطای ٘ؾاْ بیٕٔ ٝطالبت ع٘ ٛی ٔتست

#LTCI$

4

بتطای واضوٙتاٖ قتاغُ ٚ

باظ٘كؿت٘ ٝیطٞٚای ٔؿّح قأُ :تقٟسات ٔطبٛط ب ٝنقب اِقالجو خا٘باظیو ٔقِّٛیتت
 ٚؾإِٙس ٘یاظٔٙس بٍٟ٘ ٝساضی.

1. Political-Educational-Social_technology_Environmental_Legal.
2. Bench Marking.
3. Monitoring _ Scanning.
4. Long Term Care Insurance

ٔماِ ٝپػٞٚكی :عطالی ٔسَ بٟبٛز نٙسٚق تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح خٕٟٛضی اؾالٔیایطاٖ با ضٚیىطز آیٙسٍٜ٘طی

٘ٛپسیس ٘اقٙاذتٔ ٝرتّف آیٙسٛٔ ٜوط بطآیٙس ٜنتٙسٚق تتأیٗ اختٕتافی .ْ.ٖ.ج ا.ا #.زض
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فهزست منابع و مآخذ
الف .هٌاتغ فارسي
ًْ ج الثالغِ#1378$و تطخٕٔ ٝحٕس زقتیو ا٘تكاضات فهط ؽٟٛضولٓ.


گشيذُ تياًات هقام هؼظن رّثزي لضطت أاْ ذأٝٙایٔ$سؽّٝاِقاِی #و لابُ زؾتطؾی زض ؾایت:
1_www.leader.ir

فهّٙأ ٝفّٕی ٔغاِقات ٔسیطیت ضاٞبطزی زفاؿ ّٔیو ؾاَ چٟاضْو قٕاض15 ٜو پاییع 1399

2_ www.Khamenei.ir 
 آئيي ًاهِ اًضثاطي ًيزٍّاي هسلح جوَْري اسالهي ايزاى #1381$و ؾتازوُ ٘یطٞٚای ٔؿّحو ازاضٜ
لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات.
 اسٌاد تاهيي اجتواػي ًيزٍّاي هسلح هختلف چٌذ کطَر خارجي هٌتخة ()1399و زفتط تحمیمات ٚ
٘ٛآٚضی ؾاظٔاٖ تأیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ.
 تمی ٘تاجو غالٔحؿٗ ٕٞ ٚىاضاٖ #1386$و بطضؾی فُّ فسْ وفایت ٘مسیٍٙی وكٛض باظ٘كؿتٍی بطای
پطزاذت لمٛق باظ٘كؿتٍاٖ ٘یطٞٚای ٔؿّحو تٟطاٖ :فصلٌاهِ هصثاحو زا٘كٍا ٜأاْ لؿیٗ$ؿ.#
 ظاٞسی انُو ٔحٕس #1381$و تاسًطستگيٍ،يژگي ّا ٍ هسايل آى اس ديذگاُ تأهيي اجتواػيو تٟطاٖ
ٔٛؾؿ ٝفاِی پػٞٚف ٞای تأٔیٗ اختٕافی.

 ظاٞسی ٔاظ٘سضا٘یو ٔحٕس خٛاز #1382$و ًظام ّاي سٌتي تأهيي اجتواػي در ايزاى ٍ جْاىو فصلٌاهِ
تأهيي اجتواػيو ؾاَ زْٚو قٕاض.5ٜ
 ؾاتا #1388$و آضٌايي تا خذهات ٍ تؼْذات ساسهاى تأهيي اجتواػي ًيزٍّاي هسلح جوَْري
اسالهي ايزاىٔ ،قا٘ٚت عطح  ٚبط٘أ ٚ ٝبٛزخٔ :ٝسیطیت بط٘أ ٝضیعی ضاٞبطزی.
 ؾاتا #1393$و ًظام جاهغ خذهات تأهيي اجتواػي ًيزٍّاي هسلحو ٔقا٘ٚت عطح  ٚبط٘أ ٚ ٝبٛزخٝ
ؾاظٔاٖ تأٔیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّحو ٔسیطیت بط٘أ ٝضیعی ضاٞبطزیو ٘ؾاْ خأـ تأٔیٗ اختٕافی
٘یطٞٚای ٔؿّح.
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 سٌذ راّثزدي هَسسِ تَاًوٌذساسي تاسًطستگاى ى.م،ج.ا.ا .1393

 سٌذ چطناًذاس جوَْري اسالهي ايزاى زض افك ٞ 1404دطی.
 ضيثاًي ،صاتز( ،)1392طزح تحقيقاتي تثييي اصَل ٍ طزاحي ٍ اجزاي اصالحات در ًظام

٘ٛآٚضی ؾاظٔاٖ تأٔیٗ اختٕافی ٘یطٞٚای ٔؿّح خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ.
 هزکش پژٍّصّاي هجلس ضَراي اسالهي #1395$و ٔسیطیت اؾٙاز  ٚآضقی ٛوتابرا٘ ٝای.

٘ یّیو ٔؿقٛز  ،)1396$نٙسٚقٞای باظ٘كؿتٍی یىی اظ قف ابط چاِف آیٙس ٜایطاٖ ،تٟطاّٖ :فتِ ًاهِ
تجارت فزداو ٔتٗ ٌفتٍ ٛبا ٔكاٚض التهازی ضیاؾت خٕٟٛضی زِٚت یاظز ٓٞب ٝتاضید .1396/4/15
 هصاحثِ ّاي هختلف اًجام گزفتِ ضذُ تَسط پژٍّطگز تا خثزگاى هختلف تاهيي اجتواػي
 ٚ #1393-1397$تحّیُ ٘ؾط شیٙفقاٖ ٔرتّف ٔٙترب.

ب .هٌاتغ التيي
ARMED FORCES PENSION SCHEME (AFPS),( 2112). NEWSLETTER.U.S
ministry of defence.
Junichiro Takahata,(2112). Optimal Social Security System under Endogenous
Fertility, PhD DissertationPhD Dissertation,Harvard university.

ج-هٌاتغ ستاى فزاًسِ
La

(Les Pensions pour Les Forces armee De Canada),( 2112). Ministre de
Defense nationale.
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تاسًطستگي ٍ تذٍيي پيص ًَيس قاًَى ًظام تاسًطستگي ًيزٍّاي هسلح ،تٟطأٖ :طوع تحمیمات ٚ
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