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 ٍ هغبلؼبت هشکض ضْشاًذیطی ًطست دٍهیي اّذاف هْوتشیي اص ضْش اهَس اداسُ دس ضْشًٍذاى هطبسکت هختلف الگَّبی تجییي ٍ ثشسسی

 هطبسکت هختلف اضکبل هختلف، ّبی گشٍُ ًوبیٌذگبى ٍ اقطبس حضَس ثب ًطست، ایي دس کِ است ّوذاى ضْش اسالهی ضَسای ّبی پژٍّص

 هشدم فؼبل هطبسکت هحَسیت ثب ّوذاى ضْشی هذیشیت. گشفت قشاس ثشسسی ٍ ًقذ هَسد هحالت اجتوبػی ضَسای عشح قبلت دس ٍیژُ ثِ اجتوبػی

 پبیبًی ّبی هبُ دس «هقذس هطْذ ضْش هحالت اجتوبػی ضَسای» الگَى اص گیشی ثْشُ ثب ٍ ضْش اسالهی ضَسای هصَثِ پیشٍ اجتوبػی، ّبی گشٍُ ٍ

 ٍ هشدم ثیي ّوکبسی ٍ تؼبٍى افضایص عشح؛ ایي اّذاف هْوتشیي اص. ًْبد ثٌب سا «ّوذاى ضْش هحالت اجتوبػی ضَسای» اٍلیِ ّبی پبیِ ،49 سبل

 ٍ ّب ظشفیت اص ثیطتش چِ ّش گیشی ثْشُ ٍ ضْش ثِ هشدم خبعش تؼلق حس افضایص ضْشداسی، ثِ هشدم اػتوبد حس افضایص ًیض ٍ ضْشداسی

 .است هحالت ٍ اجتوبػی ّبی گشٍُ ثیي دس اًسبًی ًیشٍّبی

 

 اجتوبػی ٍ فشٌّگی کویسَى سئیس) سلوبسی سضَاى ،(ّوذاى ضْش اسالهی ضَسای ّبی پژٍّص ٍ هغبلؼبت هشکض سئیس) ًجبت ثبداهی حویذ

 هٌتظشی هجتجی سیذ ،(هطْذ ضْش اسالهی ضَسای اجتوبػی ٍ فشٌّگی کویسیَى سئیس) اصَلی احسبى دکتش ،(ّوذاى ضْش اسالهی ضَسای

.(ّوذاى سیٌب ثَػلی داًطگبُ ػلوی ّیأت ػضَ) ًقذی... اسذا دکتش ،(هطْذ ضْش هحالت اجتوبػی ضَسای دثیشخبًِ سئیس)
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 سلماسی

 فشٌّگی ٍ اجتوبػی ّبی ثبفت هختلف، هحالت ایٌکِ ثِ تَجِ ثب 

 ثشای هطخص ٍ ٍاحذ ثشًبهِ یک اص تَاًین ًوی ثٌبثشایي داسًذ، تفبٍتیه

 .کٌین استفبدُ هحالت ّوِ

 ّبی ًوًَِ جولِ اص ّب ضَسایبسی ثحث ٍ هحلِ ّویبساى هحلِ، سشای 

 .ضَد هی هحسَة ضْشی هذیشیت دس هشدم هطبسکت

 دس هَثش اقذاهی ثش قشاس اگش کِ ّستین ایي ثِ قبئل پٌجن ضَسای دس 

 ضْشًٍذاى هتفبٍت ًیبصّبی ٍیژُ، ًگبّی ثب ثبیستی است، ّوذاى ضْش

 .ثگیشین ًظش دس سا هختلف ّبی ثخص دس

                               اصولی  

 است سبدُ هسئلِ عشح یک هحالت اجتوبػی ضَسای هَضَع. 

 ثِ ثبضذ، داضتِ هَفقی هذیشیت ثتَاًذ ایٌکِ ثشای سیستن ّش  

 ایٌکِ ثشای ٍ داسد ًیبص عشح ریٌفؼبى ّوضادپٌذاسی ٍ تؼلق احسبس

 داضتِ سضبیت ثبیستی ریٌؼبى ضَد، اجشا هَثش ٍ دسستی ثِ ثشًبهِ

 .ثبضٌذ

 هَجت آًْب دس تؼلق حس ٍ ضْشًٍذاى دس هسئَلیت احسبس ایجبد 

 اجتوبػی ضَسای ٍاقغ دس ٍ ضذ خَاّذ ضْشًٍذاى هطبسکت افضایص

 ّویي ثش ٍ است ضذُ عشاحی ّذف ایي پیشاهَى هطْذ ضْش هحالت

 .کٌذ هی دًجبل سا خَد کبس هجٌب

 ضَسای ػوش اص سبل 8 گزضت اص پس عشح قَت ٍ ضؼف ًقبط 

 قصذ جذیذ دٍسُ دس کِ است ضذُ ضٌبسبیی هطْذ هحالت اجتوبػی

 ٍ ضْشًٍذاى جَیی هطبسکت هجٌبی ثش ٍ کشدُ ثشعشف سا ایشادّب داسین

 تؼلق احسبس ٍ هطبسکت ایي ٍ کٌین اداسُ سا ضْش آًْب، هحَسیت ثب

 .گشداًذ هی ثبص جبهؼِ ثِ ًطبط ٍ اهیذ کِ است

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   منتظری                                                              

 هحسَة هطْذ ضْش دس هَفق ای تجشثِ هحالت اجتوبػی ضَسای تطکیل 

 هجوَػِ صیش ّبی هذیشیت اص یکی ثِ هجوَػِ ایي اکٌَى ّن ٍ ضَد هی

 .است ضذُ تجذیل ضْشداسی اجتوبػی فشٌّگی هؼبًٍت

 ُخَة حکوشاًی» ًبم ثِ جذیذی هفَْم ثب ضْشی هذیشیت دس اهشٍص 

 ضْشی هذیشیت ٍ حکوشاًی» هقبثل دس کِ کٌین هی ثشخَسد «ضْشی

 اهَس اداسُ دس ضْشًٍذاى هطبسکت آى دس هْن اصل ٍ داد قشاس «هذاس دٍلت

 .است ضْش

 ّضاس  اهشٍصُ کِ است ضذُ  تطکیل 9884 سبل اص هحالت اجتوبػی ضَسای 

 .داسًذ ٍجَد هطْذ هحالت اجتوبػی ضَسای دس فؼبل ػضَ 55: ٍ

 دس کِ ضذ هشصثٌذی هطْذ، ضْش ًقطِ سٍی ثش عشح ایي اثتذای دس هحالت 

 هحلِ ّش فکشی ٍ اجتوبػی ضشایظ ٍ هطخص هحلِ 9:8 هشصثٌذی، ایي

 ٍ ضذُ تؼشیف ثبص اّذاف ثِ اٍلیِ تطکیل اص پس ٍ گشفت قشاس هالک ًیض

 ٍ ضْشًٍذاى ٍ هحلِ ّبی فؼبلیت تقَیت آى آغبص کِ سسیذین تشی هٌسجن

 ّوچٌیي. ضذ گشفتِ دسًظش اٍل ّذف ػٌَاى ثِ ای هحلِ سٍیکشد تقَیت

 فشآیٌذ دس ضْشًٍذاى هطبسکت جلت ٍ هشدم ثیي ّوجستگی ایجبد

 ضْشًٍذی، فشٌّگ استقبی ثشای هشدم ظشفیت اص استفبدُ ٍ گیشی تصوین

 .گشفت قشاس دٍم ّذف

 دّذ ًوی اًجبم ضْشداسی ثشای سا خذهبت توبم هحلِ اجتوبػی ضَسای ٍ 

 .است هشدهی کبهالً سبختبس یک

 اجتوبػی ضَسای ثِ هقذس هطْذ دس ثشخَسداس کن هحالت ثبصآفشیٌی عشح 

 .ضذ تفَیض هحالت

 نقدی                                                                           

 ضْشی سیضی ثشًبهِ ٍ تَسؼِ ثشای تٌْبیی ثِ ّوذاى تبسیخی اػتجبس 

 .ضَد هی هحسَة تَجْی قبثل سشهبیِ ٍ ثشٍت ًگش، آیٌذُ

 دس کِ تأکیذی ٍ صشاحت ثِ تَاى هی اجتوبػی هطبسکت اّویت صهیٌِ دس 

 .کشد اضبسُ است، ضذُ آٍسدُ کشین قشآى دس ّن ٍ هب اسبسی قبًَى

 ُاداسُ ضْشی، سیضی ثشًبهِ ٍ تَسؼِ اهش هتَلی ّبی سبصهبى ًگشش ٍ ًگب 

 هطبسکت ثِ ٍاثستِ سا هَجَد ّبی پیچیذگی ثب هؼبصش ضْشّبی هَفق

 .داًٌذ هی ضْشًٍذاى

 خَة حکوشاًی ٍ هذیشیت اهَس، گش تسْیل هطبسکت، ایٌکِ ثِ تَجِ ثب 

 ٍ آیٌذُ ثِ ًگبُ ثَدى، سٍص ثِ ًطبًِ ّب ًطست ایي ثشگضاسی است؛ ضْشی

 ثشای ثتَاًذ تب داسد ضَسا آى هغبلؼبت هشکض ٍ ضْش ضَسای اػضبی دسایت

 .ثبضذ ضبّذ سا هتفبٍتی ّبی ًگبُ هطکالت، حل

 ثیي دس پزیشی هسئَلیت حس ایجبد ٍ اجتوبػی ّبی هطبسکت افضایص 

 .است ثبًطبط ٍ پَیب سبلن، ای جبهؼِ داضتي الضاهبت اص یکی ػٌَاى ثِ هشدم


