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مقبیغٍ تطجیقی مبَیت تحصیالت تکمیلی در داوؾگبٌَبی وظزی ي ػلمی کبرثزدی:

ٔمبِ ٝعبضش ثبٞذف ثشسػی ٔ ٚمبیؼ ٝتغجیمی تغلیالت تىٕیّی دا٘ـٍبٜٞبی ٘ظشی  ٚدا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی ٍ٘بسؽ یبفتٝ
اػتٔ .غبِؼ ٝعبضش ثب سٚؽ تغمیك آٔیخت ٚ ٝسٚیىشدی تغّیّی-تٛكیفی ٘بٓٞصٔبٖ ا٘زبْؿذ ٜاػت .دس ایٗ ٔغبِؼ ٝثب ثٟشٌٜیشی اص
ادثیبت ثیٗإِّّی ٔشتجظ ثب تغلیالت تىٕیّی ،اػٙبد ثبالدػتی ٔشتجظ ثب ٌؼتشؽ وٕی  ٚویفی تغلیالت تىٕیّی ایشاٖ ،ثغج ٚ
تجبدَ٘ظش دس ؿٛسای تغلیالت تىٕیّی دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدیٔ ،لبعج ٝثب ٔتخللیٗ  ٚوبسؿٙبػبٖ كبعت٘ظش ٔ ٚیضٌشد
تخللی ثب وبسؿٙبػبٖ دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی اعالػبت الصْ رٕغآٚسی ،وذٌزاسی  ٚتغّیُؿذٜا٘ذ .اثضاسٞبی رٕغآٚسی
اعالػبت ػجبست ثٛد٘ذ اصٔ :لبعجٞٝبی فشدی ٌ ٚشٞٚی ٘یٕٝثبص ،ثغج  ٚاسصیبثی ثب عضٛس وبسؿٙبػبٖ اُٞفٗٔ ،ـبٞذٔ ٜؼتمیٓ
ٔغمك ،اػٙبد  ٚاعالػبت ٔٛرٛد دس دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی٘ .تبیذ ٘ـبٖ داد و-1 :ٝتٛٙعٌشایی دس ػشك ٝآٔٛصؽ ػبِی
ٌؼتشؽ پیذاوشد ٜاػتِ .زا ایزبد دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی دس ایشاٖ ٌ ٚؼتشؽ دٚسٜٞبی تغلیالت تىٕیّی دس ایٗ دا٘ـٍبٜ
فشكت رذیذ ٔ ٚتٛٙػی ثشای اسائ ٝخذٔبت آٔٛصؽ ػبِی ٟٔبستی دس وـٛس ایشاٖ فشا ٓٞػبخت ٝاػت و ٝداسای پـتٛا٘ ٝثیٗإِّّی،
تزشثی ٟٔ ٚبستی اػت -2 .دس ٟ٘بدػبصی ایٗ ٘ظبْ رذیذ دا٘ـٍب٘ ٜتٛا٘ؼت ٝاػت ؿشایظ  ٚثؼتش ٔٙبػت ثش ٖٚدا٘ـٍبٞی (ػیبػی،
التلبدی ،ارتٕبػی  ٚفشٍٙٞی)  ٚدس ٖٚدا٘ـٍبٞی (تجییٗ ٔجب٘ی ٘ظشی ،ارشای آییٗ٘بٔٞٝبٔ ،ذیشیت ٘ ٚظبست ثش ارشا  ٚاسصیبثی) سا
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.اػتبد ػّ ْٛتشثیتیٌ ،ش ٜٚػّ ْٛتشثیتی ،دا٘ـىذ ٜػّ ْٛتشثیتی  ٚسٚاٖؿٙبػی ،دا٘ـٍب ٜصٕشاٖ ،اٛٞاص ،ایشأٖ ،ؼئٔ َٛىبتج ،ٝپؼت اِىتش٘ٚیه:
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3
.اػتبدیبس ٔذیشیت آٔٛصؿیٌ ،شٔ ٜٚذیشیت  ٚثش٘بٔٝسیضی آٔٛصؿی ،دا٘ـىذ ٜػّ ْٛتشثیتی  ٚسٚاٖؿٙبػی ،دا٘ـٍب ٜؿیشاص ،ؿیشاص ،ایشاٖ ،پؼت اِىتش٘ٚیه:

Shafie_m@yahoo.com
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ٔ.شثی ػّ ْٛتشثیتیٌ ،ش ٜٚػّ ْٛتشثیتی ،دا٘ـىذ ٜػّ ْٛتشثیتی  ٚسٚاٖؿٙبػی ،دا٘ـٍب ٜپیبْ ٘ٛس ،تٟشاٖ ،ایشاٖ ،پؼت اِىتش٘ٚیه:
Homayouia@yhoo.com
5
ٔ .ذیش دفتش ٘ظبست  ٚاسصیبثی ،دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی ،تٟشاٖ ،ایشاٖ ،پؼت اِىتش٘ٚیهJamali@gmail.com :
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ٔ .مبِ ٝعبضش ثشٌشفت ٝاص پظٞٚـی آصاد اػت و ٝدس ػبَ 1394ث ٝا٘زبْ سػیذ ٜاػت.
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ثٝخٛثی فشإ٘ ٓٞبیذ -3 .دس كٛست ػیبػتٌزاسی  ٚػشٔبیٌٝزاسی ٔٙبػت  ٚتٛر ٝث ٝعُ ٔـىالت عشطؿذ ،ٜایٗ ٘ظبْ اص
تغلیالت تىٕیّی ٔیتٛا٘ذ دس وٙبس دٚسٜٞبی تغلیالت تىٕیّی دا٘ـٍبٜٞبی ٘ظشی سٚیىشد ٔغّٛثی ثشای تٛػؼ ٝوٕی  ٚویفی
فٙبٚسی دس وـٛس ثبؿذ.
کلیذياصگبن :تحصیالت تکمیلی ،داوؾگبٌَبی وظزی ،داوؾگبٌ ػلمی کبرثزدی ،تىًعگزایی ،وُبدعبسی
مقذمٍ ي ثیبن مغئلٍ
ؿٛاٞذ  ٚلشایٗ ٘ـبٖ اص ثغشاٖ آٔٛصؽ ػبِی دس ػلش عبضش داسد .ثغشا٘ی و ٝسیـ ٝدس پیضیذٌی ؿشایظ ارتٕبػی  ٚػیبػی رٛأغ داؿتٚ ٝ
ؿشایغی و ٝث ٝدِیُ ٌؼتشدٌی عٛصٔ ٜؼشفت  ٚدا٘ؾ ،دسن ٚضؼیت رذیذ ربٔؼ ٝا٘ؼب٘ی سٚص ثشٚص ػختتش ٔیٌشدد .پیضیذٌی آٔٛصؽ ػبِی
ثٝػٛٙاٖ یه خذٔت ث ٝربٔؼ ،ٝتٛٙع سٚیىشدٞبی ّٔی دس آٔٛصؽ ػبِی ث ٝدِیُ تفبٚت دس ثؼتش  ٚػبختبس ػیبػی ،ارتٕبػی ،فشٍٙٞی ٚ
التلبدی ٞش وـٛس لشاس داسد .ػذْ حجبت ٔفٟٔٛی ،ث ٝدِیُ ثٝوبسٌیشی ٔفبٞیٓ خبف ثشای پذیذٜٞبی ٔختّف ،تغییش دس ٔبٞیت  ٚوبس ٌشدٞب ٚ
عتی اػبٔی ٔؤػؼبت آٔٛصؽ ػبِی د٘یب دسػتٔ ٝغّیّٔ ،ی  ٚثیٗإِّّی  ٚتٛٙع ٔؤػؼبتی و ٝدس دس ٖٚیه وـٛس ٘بؿی اص تأحیش پذیذٜ
رٟب٘یؿذٖ ثٛد ٜاػت .دسصٔی ٔٝٙتأحیش رٟب٘یؿذٖ ثش تٛػؼ ٝالتلبدی  ٚارتٕبػی  ٚفشٍٙٞی  ٚثٝعٛس ٚیظ ٜآٔٛصؽ ػبِی ػ٘ ٝظشیٔ ٝؼشٚف
اسائٝؿذ ٜاػت (ٟٔش ػّی صاد)1388 ،ٜ؛ یؼٙی٘ :ظبْ ٍٕٞشایی٘ ،6ظبْ تٛٙع ٚ ٚاٌشایی٘ ٚ 7ظبْ تشویجی ٛٔ ٚلؼیتی اص ٍٕٞشایی ٚ ٚاٌشایی.8
٘ظبْ ٍٕٞشایی ثش ٕٞؼب٘ی ٚ ٚعذت ٘ظبْٞبی تٛػؼ٘ ،ٝظبْ ٚاٌشایی  ٚتٛٙع ثش ٘بٕٞؼب٘ی  ٚػذْ ٚعذت سٚؽ ٘ ٚظبْٞبی تشویجی ثش ٔٛلؼیتی
ثٛدٖ ٘ظبْٞب ثٚٝیظ ٜدس عٛص ٜآٔٛصؽ ػبِی دسصٔی ٔٝٙاٞذاف ٔأٔٛسیت ،ػبختبس ،ثش٘بٔٞٝبی دسػی ،تذسیغ  ٚیبدٌیشی ،آٔٛصؽ  ٚپظٞٚؾ ٚ
استجبط ثب ربٔؼ ٝتأویذداس٘ذ .تٛٙعٌشایی ٔؤػؼبت آٔٛصؽ ػبِی 9یىی اص ثغجٞبی ٔ ٟٓدس ػیبػتٌزاسی  ٚتغمیك اػت .صٙیٗ تٛٙػی عیف
ٚػیؼی اص ػبختبسٞب  ٚتٛإ٘ٙذیٞبی ٔؤػؼبت آٔٛصؽ ػبِی تب ٘یبصٞبی ریٙفؼبٖ دس ػغٛط ٔختّف ثیٗإِّّیّٔ ،ی ٔ ٚغّی سا پٛؿؾ ٔیدٞذ
(ٟٔش ػّی صاد .)1387 ،ٜاػىبت )2007( 10دس خلٛف تٛٙع ٔؼئٌّ ٝؼتشد ٜؿذٖ ٔأٔٛسیت ٔؤػؼبت آٔٛصؽ ػبِی سا ٔغشط ٔیوٙذ وٝ
تٟذیذی ثشای ٕٞجؼتٍیٚ ،عذت  ٚاحشثخـی ٔؤػؼبت خٛاٞذ ثٛد .ثٝثیبٖدیٍشٔ ،ؼئّ ٝتٛٙعٌشایی دس آٔٛصؽ ػبِی دس ٔشوض ػیبػتٌزاسی ٚ
ثغج دسصٔیٔ ٔٝٙیضاٖ ٔـبسوت دا٘ـٍبٜٞب دس التلبد دا٘ؾثٙیبٖ لشاسٌشفت ٝاػتٔ .غبِؼٔ ٝؼشٚف اتغبدی ٝدا٘ـٍبٜٞبی اسٚپب 11دس ػبَ  2009ثٝ
ثشسػی تٛٙع ٔؤػؼبت آٔٛصؽ ػبِی دس پٙذ وـٛس ٔ ٟٓاسٚپب یؼٙی اٍّ٘ؼتبٖ ،فشا٘ؼ٘ ،ٝشٚط ،اػّٛاوی  ٚػٛیغ پشداخت .ایٗ ٔغبِؼ ٝث ٝایٗ
٘تیز ٝسػیذ و ٝدسن  ٚف ٟٓتٛٙع ٔؤػؼبت آٔٛصؽ ػبِی كشفبً ثش اػبع آٔبس  ٚتؼذاد وٕی آٖٞب ٔغمك ٕ٘یؿٛد ثّى ٝضشٚست داسد تب ٚالؼیت
پیضیذٌی ٔؤػؼبت دس پبػخ ثٔ ٝؼبئُ ٔ ٚأٔٛسیتٞبی ٔتٛٙع آٖٞب ٔٛسد ٔالل ٝلشاس ٌیشد.
ثٞٝشعبَ ؿشایظ ٔٛرٛد ثب تٛر ٝث ٝتجذیُؿذٖ ربٔؼ ٝث« ٝربٔؼٝای دا٘ؾثٙیبٖ» ،تمبضبی ارتٕبػی  ٚالتلبدی ثشای دا٘ؾ ٟٔ ٚبستٞب ٌؼتشؽ
وٕی  ٚویفی فشاٚا٘ی داؿت ٝاػتِ .زا ٔؤػؼبت آٔٛصؽ ػبِی دس صٙیٗ ٔغیظ سلبثتی دس ػشك ٝػّٓ ٟٔ ٚبست ٘بٌضیش ٞؼتٙذ ث ٝثبصٍ٘شی دس
سٚؽٞبی تشثیت  ٚپظٞٚؾ  ٚپبػخٍ ٛثٛدٖ ث٘ ٝیبصٞبی ٔتمبضیبٖ اص ٔٙظش وبسآفشیٙی تٛرٕ٘ ٝبیٙذٟٔ( .شػّیصادٕٞ ٚ ٜىبساٖ .)1393 ،ظٟٛس
«٘ظشیٞٝبی یبدٌیشی ٔـبسوتی» «یبدٌیشی فؼبَ»  ٚتأویذ ثش «ثؼذ ارتٕبػی  ٚصیؼت ٝص٘ذٌی  ٚوبس» آٔٛصؽ ثزبی «ثؼذ ؿٙبختی» آٖٛٔ ،رت
ثبصٍ٘شی  ٚثبصػبصی سٚؽٞبی تذسیغ  ٚآٔٛصؽ  ٚتغمیكؿذ ٜاػت .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛس اٍِٞٛبی ٔختّفی اص ٔؤػؼبت آٔٛصؽ ػبِی دس عٛصٜ
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أب ٘ظش ث ٝتفبٚت ٚضؼیت تٛٙعٌشایی دس ٔبٞیت ٔؤػؼبت آٔٛصؽ ػبِی ٘ظشی  ٚػّٕی وبسثشدی ٘یبص اػت تب ایٗ د٘ ٚظبْ آٔٛصؽ ػبِی ثیـتش
ٔٛسدثشسػی لشاسداد ٜؿ٘ٛذ.
وـٛس ایشاٖ ٓٞاو ٖٛٙداسای ٘ظبٔی اص آٔٛصؽ ػبِی دِٚتی  ٚخلٛكی اػت و ٝثب ػٙبٚیٗ ٔختّفی فؼبِیت داس٘ذ .دس ثشسػی ٚضؼیت ایٗ
دا٘ـٍبٜٞب ٔیتٛاٖ د ٚػیؼتٓ ٔتفبٚت سا ٔـخق ٕ٘ٛد.
 دا٘ـٍبٜٞبی ٘ظشی (دا٘ـٍبٜٞبی ٘ظشی دِٚتی ،دا٘ـٍبٜٞبی كٙؼتی ،دا٘ـٍبٜٞبی ٘ظشی خلٛكی ٔب٘ٙذ دا٘ـٍب ٜآصاد ٔ ٚؤػؼبت
آٔٛصؽ ػبِی غیشدِٚتی -غیشا٘تفبػی  ٚدا٘ـٍب ٜپیبْ ٘ٛس)
 دا٘ـٍب ٜػّٕی وبسثشدی  ٚفٙی  ٚعشفٝای.
دا٘ـٍبٜٞبی ٘ظشی ثِ ٝغبػ ٔأٔٛسیت ،اٞذاف ،سٚؽٞبی آٔٛصؽ  ٚپظٞٚؾ ،ثش٘بٔ ٝدسػی ،ػبختبس ٔذیشیتی  ٚػبصٔب٘ی  ٚؿی ٜٛپبػخٍٛیی ثٝ
٘یبصٞبی دا٘ؾ  ٚریٙفؼبٖ تمشیجبً اص سٚیىشدٞبی ٔـبثٟی ثشخٛسداس٘ذ؛ أب دا٘ـٍب ٜػّٕی وبسثشدی ث ٝدِیُ ٔبٞیت خٛد سٚیىشد ٔتفبٚتی سا دس
دٚسٜٞبی وبسدا٘ی ،وبسؿٙبػی ٘بپیٛػت ٚ ٝوبسؿٙبػی اسؿذ ٔٛسدتٛر ٝلشاسداد ٜاػتٔ .شٚس تبسیخ آٔٛصؽ ػبِی دس ایشاٖ ٘ـبٖ ٔیدٞذ
وٛؿؾٞبی ٔتؼذدی و ٝثشای پی٘ٛذ ٔیبٖ كٙؼت  ٚدا٘ـٍب ٜكٛست ٌشفت ٝاػت ،أب ػٕذتبً ث٘ ٝتیزٝای ایذئبَ ٘شػیذ ٜاػت ،ثیٍب٘ ٝثٛدٖ كٙؼت
 ٚدا٘ـٍب ٜثبػج ػذْ ثشآٚسد ٜؿذٖ ٘یبصٞبی تخللی ثبصاس وبس اص یهػ ٚ ٛثشٚص پذیذ ٜثیىبسی دا٘ؾآٔٛختٍبٖ اص ػٛی دیٍش ثٛد ٜاػت(.ثیٙی
 ٚػؼیذی سضٛا٘ی .)1383 ،تـذیذ ایٗ ٘بسػبیی ثبػج ؿذ اص اٚاخش د ٜؿلت  ٚاٚایُ دٞ ٝٞفتبد ،تٛر ٝث ٝآٔٛصؽٞبی فٙی ـ عشفٝای  ٚػّٕی
ـ وبسثشدی دس ثش٘بٔ ٝوبس وـٛس لشاس ثٍیشد .دس ػبَ  1369ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی ثب تـىیُ ؿٛسای ػبِی آٔٛصؽٞبی ػّٕی ـ وبسثشدی
دسكذد ػبٔب٘ذٞی ػبختبس ٔ ٚغتٛای آٔٛصؽٞبی ٔؼغٛف ث ٝتشثیت ؿغّی  ٚعشفٝای ثشآٔذ .ػپغ ث ٝپیـٟٙبد ایٗ ؿٛساٌ ،شٞ ٜٚـتٓ ؿٛسای
ػبِی ثش٘بٔٝسیضی دس ٚصاست ػّ ٚ ْٛآٔٛصؽ ػبِی (ٚصاست ػّ ،ْٛتغمیمبت  ٚفٙبٚسی فؼّی) تغت ػٛٙاٖ ٌش ٜٚػّٕی ـ وبسثشدی تـىیُ ؿذ ٚ
ٔؼئِٛیت ثشسػی  ٚتلٛیت دٚسٜٞبی آٔٛصؽ ػّٕی ـ وبسثشدی سا ثش ػٟذٌ ٜشفت .دس ٘خؼتیٗ ٘ـؼت ؿٛسای ػبِی ػّٕی ـ وبسثشدی پیـٟٙبد
تأػیغ دا٘ـٍب ٜربٔغ فّٙبٚسی (ػّٕی ـ وبسثشدی فؼّی) ٔغشط  ٚث ٝتلٛیت سػیذ .پغ اص تلٛیت اػبػٙبٔ ٝدا٘ـٍب ٜربٔغ فّٙبٚسی دس ػبَ
ٚ ،1372ظیف ٝثش٘بٔٝسیضیٞ ،ذایت ٘ ٚظبست ثش ٔؤػؼبت آٔٛصؽ ػبِی ػّٕی ـ وبسثشدی ثش ػٟذ ٜایٗ دا٘ـٍبٌ ٜزاسد ٜؿذ( .دا٘ـٍب ٜربٔغ
ػّٕی ـ وبسثشدی  ،1376ف .)5
دا٘ـٍبٜٞبی ٘ظشی اص صٔبٖ ؿىٌُیشی دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ داسای ػٕشی ث ٝلذٔت  80ػبَ ٞؼتٙذ أب دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی اص لذٔتی 23
ػبِ ٝثؼذ اص ا٘مالة اػالٔی ثشخٛسداس اػت .ثٚٝیظ ٜدٚسٜٞبی تغلیالت تىٕیّی و ٝػبثم ٝؿىٌُیشی آٖٞب دس دا٘ـٍبٜٞبی ٘ظشی ث ٝلجُ اص
ا٘مالة ثشٔیٌشدد  ٚثٝعٛس ٌؼتشدٜای ثؼذ اص ا٘مالة ثِ ٝغبػ وٕی  ٚویفی ٌؼتشؽ یبفتٙذ؛ أب دس دا٘ـٍب ٜػّٕی وبسثشدی دٚسٜٞبی تغلیالت
تىٕیّی اص ػبَ  91یؼٙی ػ ٝػبَ اص ػٕش آٖٞب ٔیٌزسد.
ِزا ثشای ا٘زبْ ایٗ ٔغبِؼ ٚ ٝثشسػی تزشث ٝتغلیالت تىٕیّی دس وـٛس ایشاٖ ثٝعٛس خبف دس عٛص ٜدا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی دس ٔمبِٝ
عبضش ػؤاالت صیش ثشسػیؿذ ٜاػت:
ٔ .1جب٘ی ٘ظشی ،صیؼتی ٔ ٚبٞیت تغلیالت تىٕیّی دس دا٘ـٍبٜٞبی ٘ظشی  ٚدا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی صیؼت؟
 .2آػیتؿٙبػی تغلیالت تىٕیّی ٔٛرٛد دس دا٘ـٍب ٜربٔغ صٍ ٝ٘ٛاػت؟ (ٔتمبضی ٔ ٚؼئّٛٔ ٝسدتمبضب ،والٖ پشٚط ،ٜثش٘بٔ ٝدسػیٔ ،ذسػبٖ،
٘ .3تیزٌٝیشی  ٚاسائ ٝپیـٟٙبدا٘ی ثشای عشاعی ػیبػتٞبی ٘ظبْ دا٘ـٍب ٜربٔغ دس تغلیالت تىٕیّی

ريػ پضيَؼ
ٔغبِؼ ٝعبضش ثب سٚؽ تغمیك آٔیختٟٔ( ٝش ػّی صادٕٞ ٚ ٜىبساٖ ٚ )1393 ،سٚیىشدی تغّیّی-تٛكیفی ٘بٓٞصٔبٖ ا٘زبْؿذ ٜاػت .دس ایٗ
ٔغبِؼ ٝثب ثٟشٌٜیشی اص ادثیبت ثیٗإِّّی ٔشتجظ ثب تغلیالت تىٕیّی ،اػٙبد ثبالدػتی ٔشتجظ ثب ٌؼتشؽ وٕی  ٚویفی تغلیالت تىٕیّی ایشاٖ،
ثغج  ٚتجبدَ٘ظش دس ؿٛسای تغلیالت تىٕیّی دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدیٔ ،لبعج ٝثب ٔتخللیٗ  ٚوبسؿٙبػبٖ كبعت٘ظش ٔ ٚیضٌشد
تخللی ثب وبسؿٙبػبٖ دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی اعالػبت الصْ رٕغآٚسی ،وذٌزاسی  ٚتغّیُؿذٜا٘ذ.
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تلٛیت سؿت ،ٝظشفیت دا٘ـز ،ٛلشاسداد ٔتمبضی ثب دا٘ـٍبٔ ،ٜذیشیت ارشای دٚسٔ ،ٜغیظ وبس ،اسصیبثی دا٘ـز ٚ ٛوالٖ پشٚط)... ،ٜ
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اثضاسٞبی رٕغآٚسی اعالػبت ػجبست ثٛد٘ذ اصٔ :لبعجٞٝبی فشدی ٌ ٚشٞٚی ٘یٕٝثبص ،ثغج  ٚاسصیبثی ثب عضٛس وبسؿٙبػبٖ اُٞفٗٔ ،ـبٞذٜ
ٔؼتمیٓ ٔغمك ،اػٙبد  ٚاعالػبت ٔٛرٛد دس دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی .دس ایٗ ساثغ ٝدادٜٞبی ث ٝؿشط صیش رٕغآٚسی  ٚتغّیُ ؿذ٘ذ:
 ثشسػی اػٙبد ٔ ٚذاسن ٔشتجظ ثب تغلیالت تىٕیّی دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی (٘بْ ٔتمبضی  ٚدػتٍب ٜارشایی  ٚكٙؼتی ٚ
خذٔبتی ٘بْ سؿت ،ٝوالٖ پشٚط ،ٜسیض پشٚطٔ ،ٜذسػبٖ ،سٞجش ٘ ٚبظش والٖ پشٚطٜٞبٔ ،شوض ٔزشی ،تؼذاد دا٘ـز ،ٛدسٚع تؼشیفؿذ،ٜ
ٚضؼیت آٔٛصؿی دا٘ـزٛیبٖ  )... ٚثب ثٟشٌٜیشی اص آسؿیٛی ٔٛرٛد دس عٛصٔ ٜؼب٘ٚت آٔٛصؿی  ٚدثیشخب٘ ٝتغلیالت تىٕیّی
دا٘ـٍب ٚ ٜتغّیُ تٛكیفی ٚضؼیت ٔشاوض ،دا٘ـزٛیبٖ ٔ ٚؼبئُ آٔٛصؿی  ٚویفیتی دٚسٜٞبی آٔٛصؿی
 ا٘زبْ ٔلبعج ٝث ٝسٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی ٞذفٕٙذ ثب  45تٗ اص ٔذیشاٖ  ٚوبسؿٙبػبٖ عٛص ٜتغلیالت تىٕیّی دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی
وبسثشدی  ٚاػتخشاد ٘ظشات آ٘بٖ ثب ثٟشٌٜیشی اص وذ وبسی آصادٔ ،غٛسی  ٚا٘تخبثی


ثغج  ٚثشسػی دس ؿٛسای تغلیالت تىٕیّی دا٘ـٍب ٜثب عضٛس اػضبی ؿٛسا ٔ ٚغٛسیت اسصیبثی ػّٕىشد تغلیالت تىٕیّی
دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی و ٝاص ػبَ  1391آغبص ث ٝوبسوشد ٜاػت.

ٔ ـبٞذٔ ٜؼتمیٓ دس ع َٛفشآیٙذ ٔغبِؼ ٝاص ٚضؼیت تغلیالت تىٕیّی  ٚتغّیُ دیذٌبٜٞبی ٔذیشاٖ اسؿذ ،وبسؿٙبػبٖٔ ،ذیشاٖ اسؿذ
خبسد اص دا٘ـٍبٔ ،ٜتمبضیبٖ دٚسٜٞبی تىٕیّی ٔ ٚؼبئُ ٔ ٚـىالت ٘ظبستی ٔ ٚذیشیتی  ٚآٔٛصؿی ٔشاوض ٔزشی دٚسٜٞبی
تغلیالت تىٕیّی
اعالػبت عبكُ اص ٘ـؼت ٕٞ ٚضٙیٗ ٔلبعجٞٝبی ٘یٕٝثبص  ٚثغج ٌشٞٚی ثش اػبع وذٌزاسی ثبصٔ ،غٛسی  ٚا٘تخبثی دػتٝثٙذی  ٚتغّیُ
ؿذ٘ذ .اصآ٘زبییو ٝسٚؽ رٕغآٚسی  ٚتغّیُ دادٜٞب ثٝكٛست ٘بٓٞصٔبٖ ثٛد٘ذ ِزا دس ٞش ٔشعّ ٝتالؽ ثش آٖ ثٛد و٘ ٝتبیذ اػتخشاد  ٚدس
ٔشعّ ٝثؼذ ثشای ساػت آصٔبیی ٔؼبئُ ٔٛسدثغج لشاسٌشفت ٝؿٛد .ثشای اعٕیٙبٖ اص سٚایی  ٚاػتجبس دادٜٞب اص صٟبس ٔؼیبس ٔٛحك ثٛدٖ  ٚاػتجبس:
تبئیذ پزیشی ،لبثّیت اػتٕبد  ٚا٘تمبَپزیشی اػتفبدٌ ٜشدیذٚ .رٛد استجبط ٔغممیٗ ثب ؿشوتوٙٙذٌبٖ دس ٔغبِؼ ٚ ٝربٔؼٞ ٝذف ٔٛرجبت دسن
ثٟتش  ٚػیٙیتش ٔغیظ  ٚؿشایظ تغلیالت تىٕیّی دس دا٘ـٍب ٜربٔغ سا ثٚ ٝرٛد آٚسد.

یبفتٍ َبی پضيَؼ
 .1مجبوی وظزی چیغتی ي مبَیت تحصیالت تکمیلی در داوؾگبٌَبی وظزی ي داوؾگبٌ جبمغ ػلمی کبرثزدی چیغت؟
ثشای پبػخ ث ٝایٗ ػؤاَ ٘بٌضیش ٞؼتیٓ ارشا دس د ٚعٛص ٜخبسد اص وـٛس  ٚداخُ ایشاٖ ثشسػی ٕ٘بییٓ.
چیغتی ي مبَیت تحصیالت ػلمی کبرثزدی ي فىی ي حزفٍای در دیگز کؾًرَب
دس وـٛسٞبی خبسری ٘ظبْٞبی ٔختّفی اص آٔٛصؽ ػبِی ػّٕی وبسثشدی ٚرٛد داسد .دا٘ؾ آٔٛصاٖ اص آٔٛصؽ فٙی  ٚعشفٝای دس ٔمغغ
دثیشػتبٖ ٚاسد دا٘ـٍب ٜفٙی  ٚعشفٝای  ٚػّٕی  ٚوبسثشدی ٔیؿ٘ٛذ؛ أب ٘ظبْ آٔٛصؿی آٖٞب یب ثٝكٛست ٟٔبستٞبی ؿبیؼتٍی ثش ٔغٛس
آٔٛصؽ فٙی  ٚعشفٝای ،12یب آٔٛصؽ ػبِی ثش٘بٔ ٝدسػی ٔغٛس 13اػت .ث ٝایٗ ٔؼٙی و ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚاسد د٘یبی رذیذ اص آٔٛصؽ ٔیؿ٘ٛذ وٝ
داسای فش ،ًٙٞا٘تظبسات  ٚاٞذاف اسصیبثی خبف خٛد اػت.
دس فٙال٘ذ ٔؤػؼبت آٔٛصؽ ػبِی پّیتىٙیه٘ 14بٔیذٔ ٜیؿ٘ٛذ .ثشخالف دا٘ـٍبٜٞبی ایٗ ٔؤػؼبت اص دا٘ؾ  ٚتزشث ٝلجّی دا٘ـزٛیبٖ اػتفبدٜ
دادٔ ٜیؿٛد .أب افشاد ؿشایظ ٚسٚد ث ٝدٚس ٜدوتشی سا ٘ذاس٘ذ أب ثب ٌزسا٘ذٖ دسٚع تىٕیّی ٔیتٛا٘ٙذ ٚاسد دٚسٜٞبی دوتشی ٘ظشی ؿ٘ٛذ.
ٔغبِؼ ٝوٕیؼی ٖٛآٔٛصؽ  ٚتغمیمبت ٔزّغ ؿٛسای اػالٔی ایشاٖ (٘ )1394ـبٖ داد اػت دا٘ـٍبٜٞبی ػّ ْٛوبسثشدی إِٓبٖ (فبخٛخـ )ِٝٛدس
دسكذ آ٘بٖ دس فبخٛخـٞ ِٝٛب ث ٝتغلیُ اؿتغبَ ٔ 31یّی ٖٛدا٘ـز 4/2 ٛاص عذٚد ِ 2111-2112زا دسعٞبیی سا ث٘ ٝبْ دٚسٜٞبی د ٚآَ اسائ،ٝ
داؿتٙذ .دسٚع دس فبخٛخـٞ ِٝٛب وبسثشد ٔغٛس ٞؼتٙذ ٔیدٙٞذ و ٝآٔٛصؽ عشفٝای سا ثب عضٛس دس ٔغیظ ٚالؼی وبس ادغبْ ٔیوٙذ .ثشای تغمك
12

. competency-based focus of vocational education and training
.curricula focus of higher education
14
. polytechnic
13
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ٔیوٙٙذ؛ ٕٞ ٚضٙیٗ ٔ 5ب ٜوبسآٔٛصی دس ٔغیظ وبسداس٘ذ .دس ػبَ  2005دٚسٜٞبی اسؿذ ٘یض دس پّیتىٙیه اسائٌ ٝشدیذ و ٝدس عیٗ وبس ث ٝافشاد

ٔمبیؼ ٝتغجیمی ٔبٞیت تغلیالت تىٕیّی دس دا٘ـٍبٜٞبی ٘ظشی 40 / ...ٚ

ایٗ ٔٙظٛس ٔؤػؼٞٝبی آٔٛصؿی ثب ؿشوتٞبیی لشاسداد داس٘ذ و ٝآٔٛصؽ دس ٔغیظ وبس  ٚوبسآٔٛصی دا٘ـزٛیبٖ سا یب اعشاص ،ث ٝػٟذ ٜثٍیش٘ذ.
ؿشایظ ٚسٚد ث ٝفبخٛخـٞ ِٝٛب ٕٞبٖ ؿشایظ ػٕٔٛی ٚسٚد ث ٝآٔٛصؽ ػبِی ػبَ تغلیُ دس ٔذاسع  12كالعیت ٚسٚد و ٝثشای ثشخی اص
سؿتٞٝبی خبف تؼشیفؿذ ٜاػت  ٚیب  2تب  2عشفٝای اػتٔ .ذت تغلیُ دس ایٌٗٔ ٝ٘ٛؤػؼبت آٔٛصؽ ػبِی ثشای وؼت ٔذسن وبسؿٙبػی
٘یٕؼبَ و ٝدٚس ٜوبسٚسصی (آٔٛصؽ دس ٔغیظ وبس) ثخـی اص ایٗ دٚسٔ ٜغؼٛة ٔیؿٛد .صٔبٖ ٔؼٕ٘ َٛیٕؼبَ اػت و ٝپبیبٖ٘بٔ٘ ٝیض رضء
رذایی٘بپزیش آٖ اػت .پبیبٖ٘بٕٔٔ ٝىٗ  4تب  3ثشای وبسؿٙبػی اسؿذ اػت دس دٚس ٜوبسؿٙبػی ٚ ٓٞرٛد داؿت ٝثبؿذ .ثش٘بٔ ٝدسػی  ٚعشاعی
دسٚع ثش اػبع ٘یبصٞبی د٘یبی وبس ٞؼت .دسٓٞتٙیذٌی ٘ظش  ٚػُٕ اص ٔـخلبت ثش٘بٔ ٝدسػی فبخٛخـِٞٝٛب اػت .دس ایٌٗٔ ٝ٘ٛؤػؼبت
ٔذسن دوتشی دادٕ٘ ٜیؿٛد.
 .ا٘تمبَ دا٘ـزٛیبٖ ث ٝد٘یبی وبس :دفبتش ٔـبٚس ٜدا٘ـزٛیبٖ دس فبخٛخـٞ ِٝٛب  ٚخذٔبت سإٙٞبیی ؿغّی ٚاثؼت ٝثٔ ٝشاوض اػتخذأی اعالػبت
وبفی  ٚسإٙٞبییٞبی الصْ سا ثشای وٕه ث ٝفبسؽاِتغلیالٖ ثشای ا٘تمبَ اص آٔٛصؽ ث ٝد٘یبی عشف ٝفشأ ٓٞیوٙٙذ .آیٙذ ٜوبسی دا٘ـزٛیبٖ ثب
وؼت تخلق دس سؿتٞٝبی ٔٙبػت استمب پیذا ٔیوٙذ .تغمك اٞذاف اػالْؿذ ٜفبخٛخـٞ ِٝٛب ثشای دا٘ـزٛیبٖ ثؼتٍی ٘ضدیه ث ٝتٕشیٗ
عشفٝای داسد .ایٗ أش ثٚٝػیّ ٝیه یب د٘ ٚیٕؼبَ تٕشیٗ ػّٕی دس دٚس ٜتغلیّی دا٘ـزٛیبٖ ثشآٚسدٔ ٜیؿٛد .دس ثؼضی اص ٔٛاسد ٔٛضٛع
پبیبٖ٘بٔ ٝدا٘ـزٛیبٖ ٕٞبٖ ٔؼبئّی اػت و ٝدس ٘یٕؼبَٞبی وبس ػّٕی ثب آٖ ٔٛار ٝثٛدٜا٘ذ .دا٘ـزٛیبٖ ثب ٕٞىبسی ثخؾٞبی كٙؼت ٚ
ثبصسٌب٘ی آٔبدٌی ٚسٚد ث ٝثبصاس وبس سا ث ٝدػت ٔیآٚس٘ذ .ث ٝایٗ عشیك ،دا٘ـزٔ ٛیتٛا٘ذ ؿٙبخت اِٚیٝای اص د٘یبی وبس پیذا وٙذ  ٚلجُ اص
فبسؽاِتغلیّی ثب وبسفشٔبیبٖ ثبِم ٜٛتٕبع داؿت ٝثبؿذ .دفبتش آٔٛصؽ ػّٕی دس ٔؤػؼٞٝبی آٔٛصؽ ػبِی  ٚدفبتش خذٔبت سإٙٞبیی ؿغّی
ٚاثؼت ٝثٔ ٝشاوض اػتخذأی ٘یض وٕهٞبیی سا ثشای وبسیبثی دس اختیبس دا٘ـزٛیبٖ لشاس ٔیدٙٞذ .افض ٖٚثش ایٗٞب ،دا٘ـزٛیبٖ ٔیتٛا٘ٙذ ثب ٔشارؼٝ
ث ٝثبصاس وبس ایٙتش٘تی رٛیبی آٔٛصؽ ػّٕی ؿ٘ٛذ .دس دٚسٜٞبی دٚآَ آٔٛصؽ عشفٝای یب وبسآٔٛصی عشفٝای اص لجُ دس ثش٘بٔ ٝفبخٛخـِٝٛ
پیؾثیٙیؿذ ٚ ٜثب ٕٞىبسی ؿشوتٞبی ٔشثٛع ٝارشا ٔیؿٛد .فبخٛخـٞ ِٝٛب ٕٞضٙیٗ ٔیتٛا٘ٙذ ٚسٚد فبسؽاِتغلیالٖ خٛد سا ث ٝص٘ذٌی
عشفٝای ثب اػتفبد ٜاص دا٘ـزٛیبٖ ػبثك خٛدػبٔبٖ دٙٞذ( .وٕیؼی ٖٛآٔٛصؽ  ٚتغمیمبت ٔزّغ ؿٛسای اػالٔی ایشاٖ.)1394،

چیغتی ي مبَیت تحصیالت ػلمی کبرثزدی ي فىی ي حزفٍای در ایزان
ٌفتٝؿذ ٜاػت و ٝداساِف ٖٛٙخبػتٍب ٜؿىٌُیشی ٘ظبْ سػٕی آٔٛصؽ ػّٕی ٟٔ ٚبستی ایشاٖ ثٛد ٜاػت .تٛػؼ ٝكٙؼت دس وـٛس ایشاٖ ٚ
تأػیغ ٚاعذٞبی تِٛیذی ٔشتجظ ثب كٙبیغ ثضسي ٘فت ،فٛالد ،پتشٚؿیٕی  ٚوـبٚسصی دس لجُ  ٚثؼذ ا٘مالة ضشٚست استجبط ٞش ص ٝثیـتش ٘ظبْ
آٔٛصؿی ػّٕی وبسثشدی سا ثب كٙؼت  ٚدا٘ـٍب ٜثٚ ٝرٛد آٚسد .دسصٔی ٔٝٙپّیتىٙیه ٘خؼتیٗ دا٘ـٍب ٜكٙؼتی ایشاٖ  ٚیىی اص ثبػبثمٝتشیٗ
ٔؤػؼبت آٔٛصؽ ػبِی ایشاٖ دسصٔی ٔٝٙفٙی ٟٙٔ ٚذػی اػت دا٘ـٍب ٜػّٓ  ٚكٙؼت ثٛد .ایٗ دا٘ـٍب ٜدس آثبٖ  1335تأػیغ ٌشدیذ .اِٚیٗ
دٚس ٜدا٘ـزٛیبٖ ایٗ دا٘ـٍب ٜدس ػبَ  1336اص عشیك آصٔ ٖٛداخّی پزیشفت ٝؿذ٘ذ  ٚاص ػبَ  1337فؼبِیت آٔٛصؿی پّیتىٙیه تٟشاٖ ،ثٝعٛس

سػٕی ثب پٙذ سؿتٟٙٔ ٝذػی ثشق  ٚاِىتش٘ٚیهٟٙٔ ،ذػی ٔىب٘یهٟٙٔ ،ذػی ٘ؼبریٟٙٔ ،ذػی ؿیٕی ٟٙٔ ٚذػی سا ٚ ٜػبختٕبٖ آغبص ؿذ .اص
ػبَ  1357خٛسؿیذی ،ایٗ ٔزٕٛػ ٔٝآٔٛصؿی ث ٝدا٘ـٍب ٜكٙؼتی أیشوجیش تغییش ٘بْ داد  ٚثب ٌؼتشؽ  ٚاِغبق ػ ٝپشدیغ ثٙذسػجبعٌ ،شٔؼبس

ٔ ٚبٞـٟش ث ٝآٖ ،دس ٔمبعغ ٔختّف دس ایٗ دا٘ـٍبٔ ٜـغ َٛث ٝتغلیُ ٞؼتٙذ .ثؼذ اص ا٘مالة اػالٔی  ٚدس ػبَ  ،1369ؿٛسای ػبِی
آٔٛصؽٞبی ػّٕی ـ وبسثشدی تٛػظ ؿٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی تـىیُ  ٚتأػیغ دا٘ـٍب ٜربٔغ فّٙبٚسی (ػّٕی ـ وبسثشدی فؼّی) ثٝ
ػّٕی ـ وبسثشدی ثش ػٟذ ٜایٗ دا٘ـٍبٌ ٜزاسد ٜؿذ .دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی ـ وبسثشدی  ،1376ف .5
ایٗ دا٘ـٍبٜٞب دس ػٔ ٝمغغ وبسدا٘ی ،وبسؿٙبػی  ٚتغلیالت تىٕیّی فؼبِیت داس٘ذ .دٚس ٜتغلیالت تىٕیّی ث ٝدٚسٜٞبی ثؼذ اص دٚسٜ
وبسؿٙبػی اعالق ٔیٌشدد؛ أب ػبختبس  ٚػبصٔبٖدٞی تغلیالت تىٕیّی دس وـٛسٞبی ٔختّف ٔتفبٚت اػت .دس ػغظ د٘یب ػ ٝػغظ اص
تغلیالت تىٕیّی ٚرٛد داسد و ٝػجبستا٘ذ اص:
 تغلیالت تىٕیّی دا٘ؾٔغٛس و ٝثش اػبع آٔٛصؽ ٌ ٚزاس٘ذت دسٚع ٘ظشی لشاس داسد.
 تغلیالت تىٕیّی پظٞٚؾ ٔغٛس و ٝثش ٔجٙبی عُ یه ٔؼئّ ٝیب ا٘زبْ یه پظٞٚؾ دسصٔی ٔٝٙای رذیذ كٛست ٔیٌیشد.
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تلٛیت سػیذ .پغ اص تلٛیت اػبػٙبٔ ٝدا٘ـٍب ٜربٔغ فّٙبٚسی دس ػبَ ٚ ،1372ظیف ٝثش٘بٔٝسیضیٞ ،ذایت ٘ ٚظبست ثش ٔؤػؼبت آٔٛصؽ ػبِی

 /41فلّٙبٔ ٝا٘زٕٗ آٔٛصؽ ػبِی ایشاٖ* ػبَ ٞـتٓ* ؿٕبس ٜا *َٚصٔؼتبٖ  ٚثٟبس 1395

 تغلیالت تىٕیّی فٙبٚسی ٔغٛس وٞ ٝذف اكّی آٖ ؿٙبػبیی ٔؼئّ ٚ ٝتأویذ ثش فٙبٚسی دس عٛص ٜػّٕیبتی  ٚآٔٛصؿی اػت.
اثتىبس (ٔ )1378ؼتمذ اػت و ٝدس آٔٛصؽٞبی دا٘ـٍبٞی ،افشاد ػٕذتبً ثٙٔٝظٛس ایزبد تفىش عشاعی ،خاللیت  ٚتغمیك تغت تؼّیٓ  ٚتشثیت
لشاسٔی ٌیش٘ذ ِٚی دس آٔٛصؽٞبی ػّٕی ـ وبسثشدی ٞذف تشثیت افشاد ثٟشٜثشداس اػت .دوتش اثتىبس ٔی٘ٛیؼذ دس ٔشاعُ ٔختّف عشاعی ،تٟیٝ
 ٚػبخت ،ثٟشٜثشداسی  ٚثبالخشٍٟ٘ ٜذاسی  ٚتؼٕیش ٚػبیُ ص٘ذٌی٘ ،یشٚی ا٘ؼب٘ی وبسآٔذ ٔ ٚبٞش ٔٛسد٘یبص اػت .ث ٝدِیُ اختالف دس ٔبٞیت
عشاعی ،ػبختٔ ،ذیشیت  ٚثش٘بٔٝسیضی اص یهػ ٚ ٛتؼٕیشٍٟ٘ ،ذاسی  ٚثٟشٜثشداسی اص ٚػبیُ اص ػٛی دیٍش ،رٛأغ ثـشی دس رٟبٖ أشٚص ثٝ
د ٌٝ٘ٛ ٚآٔٛصؽ ٔٛاصی ثب یىذیٍش ٘یبص داس٘ذ :آٔٛصؽٞبی دا٘ـٍبٞی آٔٛصؽٞبی فٙی ـ عشفٝای  ٚدس ادأ ٝآٖ ػّٕی ـ وبسثشدی
ثٝعٛسوّی تفبٚت ثیٗ دا٘ـٍب ٜػّٕی وبسثشدی  ٚدا٘ـٍبٜٞبی ٘ظشی دس عٛصٜٞبی صیش لبثُ تٛكیف اػت (ٟٔشػّیصاد:)1393 ،ٜ
ٔ بٞیت آٔٛصؽ (فٙبٚسی اِٚت داؿت ٝدس ٔمبثُ آٔٛصؽ ٘ظشی اِٛٚیت داسد)
ٔ غیظ آٔٛصؿی (ٔغیظ وبس دس ٔمبثُ ٔغیظ فیضیىی دا٘ـٍب)ٜ
ٔ ذسػیٗ (خجشٌبٖ دس ٔمبثُ اػضبی ٞیئتػّٕی تٕبْٚلت)
 دا٘ـزٚ( ٛسٚدی خبف  ٚؿبغُ ٔ ٚشتجظ ثب پشٚط ٜتغمیمبتی دس ٔمبثُ ٚسٚدی ػبْ)
 ثش٘بٔٔ ٝجتٙی ثش اٍِٛی ٟٔبست ـ ٔغٛس (تغّیُ ؿغُ) دس ٔمبثُ دا٘ؾثٙیبٖ


اسصؿیبثی (ػّٕی  ٚثخـی ٘ظشی دس ٔمبثُ ا٘ذوی ٘یض ػّٕی)

 ؿشایظ ارشا (ٞذف خبفٔ ،ذت ٔؼیٗ ،دس ٔمبثُ ػبْ  ٚتىشاسپزیش)
ٔ تمبضیبٖ ارشای دٚسٔ( ٜتغیش ٙٔ ٚؼغف دس ٔمبثُ ایؼتب  ٚیىؼبٖ)
أب تفبٚتٞبی فٛق دس عٛص ٜتغلیالت تىٕیّی ثبسصتش ٔ ٚـخقتش اػت .دس رذ َٚصیش ایٗ تفبٚتٞب تٛكیفؿذ ٜاػت.
جذيل  :1مقبیغٍ مجبوی تحصیالت تکمیلی در داوؾگبٌ وظزی ي ػلمی کبرثزدی
ٔؤِفٝ

دا٘ـٍبٜٞبی ٘ظشی

دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی

ٚسٚدی دا٘ـزٛ

پزیشؽ ٚ ٚسٚدی ػبْ  ٚغیش ٔشتجظ

ٚسٚدی خبف  ٚؿبغُ ٔ ٚشتجظ ثب پشٚط ٜتغمیمبتی ثب

ثذ٘ ٖٚیبص ث ٝتزشثٝ

عذالُ ػ ٝػبَ ػبثم ٝوبس ٔشتجظ ثب پشٚطٜ

آٔٛصؽ ٘ظشی دس اِٛٚیت ثٛد ٚ ٜفٙبٚسی

آٔٛصؽ دس دس ٖٚؿشوت ٔ ٚغیظ ػبصٔب٘ی پشٚطٔ ٜغبِؼبتی

اِٛٚیت فشػی دا٘ـٍب ٜاػت.

اػت  ٚآٔٛصؽ فٙبٚسی دس اِٛٚیت ثٛد ٚ ٜآٔٛصؽ ٘ظشی

ٔبٞیت آٔٛصؽ  ٚفٙبٚسی

اِٛٚیت فشػی دا٘ـٍب ٜاػت.
ٔبٞیت پشٚط ٜتغلیّی

پغ اص اتٕبْ دسٚع ٘ظشی دا٘ـز ٛثٝ

پشٚط ٜثبیذ ثب خلٛكیبت تؼشیفؿذ ٜثشای ٞش والٖ پشٚطٜ

وٕه اػتبد سإٙٞب ٔ ٚـبٚس الذاْ ثٝ

اص عشف ٚاعذٞبی تِٛیذی  ٚكٙؼتی (ثٟشٜثشداس)

تؼشیف پشٚطٔ ٜیٕ٘بیذ(.فشق اػت ثیٗ

تؼشیفؿذ ٚ ٜث ٝدا٘ـٍبٔ ٜؼشفی ؿٛد.

تؼشیف پشٚطٔ ٚ ٜؼشفی آٖ).

اص والع ٘ظشی ،آصٔبیـٍب ،ٜوبسٌبٚ ٜ
ٔضسػ ... ٚ ٝدس دس ٖٚدا٘ـٍبٜ
ٔذسػیٗ

اػتفبد ٜاص اػضبی ٞیئتػّٕی ثب دسربت

اػتفبد ٜاص اػضبی ٞیئتػّٕی ثب دسربت ػّٕی اػتبدیبس تب

ػّٕی اػتبدیبس تب اػتبد

اػتبد ثشای تذسیغ دسٚع ٘ظشی ٔ ٚـبٚس ٜدس خلٛف
پشٚط ٚ ٜخجشٌبٖ  ٚافشاد تزشثی ؿبغُ دس ٔغیظ وبس ٚ
پشٚطٜ

] [ Downloaded from ihej.ir on 2023-01-07

ٔغیظ آٔٛصؿی

آٔٛصؽ دس ٔغیظ دا٘ـٍب ٜثب ثٟشٌٜیشی

آٔٛصؽ دس ٔغیظ وبس  ٚپشٚطٜ

ٔمبیؼ ٝتغجیمی ٔبٞیت تغلیالت تىٕیّی دس دا٘ـٍبٜٞبی ٘ظشی 42 / ...ٚ
دا٘ؾٔغٛس و ٝدس وُ وـٛس تذسیغ

ثش٘بٔٔ ٝجتٙی ثش اٍِٛی ٟٔبست ـ ٔغٛس (تغّیُ ؿغُ) وٝ

ثش٘بٔ ٝدسػی

ٔیؿٛد.

كشفبً ثشای آٖ پشٚط ٜعشاعی  ٚتذٚیٗؿذ ٜاػت.

اسصؿیبثی

٘ظشی  ٚسػبِ٘ ٝیض ػّٕی  ٚدفبػیٝ

٘ظشی ،ػّٕی  ٚدفبع اص سػبِٝ

ؿشایظ ارشا (ٞذف خبفٔ ،ذت ٔؼیٗ،

ثش اػبع ظشفیت دا٘ـٍب ٜایٗ ظشفیت

ؿشایظ ارشا ثشای ٞذف خبف ٔ ٚذت ٔؼیٗ دا٘ـزٛ

دس ٔمبثُ ػبْ  ٚتىشاسپزیش)

پزیشؽ ثٝكٛست ػبْ  ٚتىشاسی اػالْ

پزیشؽ ٔیؿٛد.

ٔیؿٛد.
ٔتمبضیبٖ ارشای دٚسٜ

ثش اػبع ٘یبصػٙزی أىب٘بت ٔٛرٛد دس

ٔتمبضیبٖ ارشای ثٝكٛست داٚعّجب٘ٔ ٚ ٝؼتمُ ثٛد ٚ ٜتبثؼی

دا٘ـٍب ٜتؼشیف ٔیؿٛد ٞ ٚیشٌٝ٘ٛ

اص ٘یبص ٚالؼی ثبصاس وبس ثٛد  ٚاكُ ٔتغیش  ٚا٘ؼغبف دس

لشاسدادی ثیٗ دا٘ـٍبٔ ٚ ٜتمبضیبٖ ثبِمٜٛ

تمبضب ٔالعظٔ ٝیؿٛد .ضٕٙبً ٔتمبضی ثبثت ا٘زبْ پشٚط ٜثب

ٚرٛد ٘ذاسد.

دا٘ـٍب ٜلشاسدادی ٔٙؼمذ ٔیٕ٘بیذ.

(ٟٔشػّیصاد)1393 ،ٜ

ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝاعالػبت رذ٘ 1 َٚـبٖ ٔیدٞذ دس ٘ظبْٞبی ٘ظشی ٔٛرٛد ثؼتش (اكُ) آٔٛصؽ اػت  ٚأىبٖ تٛر ٝث ٝفٙبٚسی (فٙبٚسی فشع
اػت) ٚرٛد داسد؛ أب دس دٚسٜٞبی فٙبٚسی ،ثؼتش (اكُ) فٙبٚسی اػت  ٚدس ایٗ ٔؼیش أىبٖ آٔٛصؽ (آٔٛصؽ فشع اػت) ٘یض ٚرٛد داسد.

ثجیه داوؾگبٌَبی ػلمی کبرثزدی ایزان ي دیگز کؾًرَب مبوىذ آلمبن ویش تفبيتَبیی يجًد دارد.
ثشای تغّیُ ٘تبیذ ٔمبیؼ ٝآٔٛصؽٞبی ػّٕی وبسثشدی دس د ٚوـٛس ایشاٖ  ٚإِٓبٖ د ٚالذاْ كٛست ٌشفت ٝاػت :اِف(یىؼبٖػبصی ٔؤِفٞٝبی
ا٘ذاصٜپزیش ویفی و ٝأىبٖ تغجیكپزیشی آٖ دس ٌضاسؽٞب ٚرٛد داؿت  ٚتٟی ٝرذِٚی و ٝلبثّیت ٔمبیؼ ٝسا دس یه ٍ٘ب ٜثشای خٛا٘ٙذ ٜفشآٞ
ٔیوٙذ ،.ة) تغّیُ ٘تبیذ ٔؤِفٞٝب دس د ٚدا٘ـٍب ٜثب ٔؼیبس ؿبخلٞٝبی ثیٗإِّّی آٔٛصؽٞبی فٙی عشفٝای  ٚاٞذاف ٔ ٚأٔٛسیتٞبی آ٘بٖ.
ٔؤِفٞٝبی ا٘ذاصٜپزیش دس رذ َٚصیش اعلب ؿذ ٜاػت  ٚؿبُٔ :ػبثم ٝفؼبِیت (ػبَ تأػیغ  ٚػیش تغ َٛآٖ)٘ ،غ ٜٛثش٘بٔٝسیضی دسػی
(تمبضبٔغٛس یب ثش اػبع ٔغبِؼبت ٘یبصػٙزی) ،اػتجبس ٌزاسی ٔذاسن تغلیّی (ٔؼبدَ ثٛدٖ ٔذاسن ثب ػبیش دا٘ـٍبٜٞب  ٚیب ٔؼیبس پزیشؽ ٚ
ٔٛفمیت ٟٔبست آٔٛختٍبٖ دس د٘یبی وبس) ،ا٘تمبَ ث ٝد٘یبی وبس (ٔىب٘یؼٓٞبی پیؾثیٙیؿذ ٜدس ثش٘بٔ ٝدسػی  ٚػبصٚوبس اداسی ثشای ا٘تمبَ
تذسیزی  ٚآساْ ث ٝد٘یبی وبس  ٚیب ػپشدٖ فبسؽاِتغلیالٖ ث ٝربٔؼ ٝثش اػبع سلبثت  ٚیب ٔؼیشٞبی استجبعی ثیٗ فشدی ثشای رزة دس ثبصاس وبس)،
فشآیٙذٞبی آٔٛصؿی (والعٞبی دسػی  ٚرٕؼیت دا٘ـزٛیبٖ ،عك ا٘تخبةٞبی ٔتؼذد دس ثش٘بٔٞٝبی دسػی ،سٚؽ تذسیغ اػتبدأٖ ،یضاٖ
ٕٞىبسی كٙؼت ثب آٔٛصؽ ،وبسآٔٛصی  ٚوبسٚسصی ،اػتجبس ٌزاسی ٕ٘شات٘ ،ظبْ ٔـبٚس ،ٜپزیشؽ دا٘ـز.)ٛ
جذيل  :2مقبیغٍ مؤلفٍَبی اوذاسٌپذیز کیفی در یک وگبٌ
ردیف

مؤلفٍَبی مقبیغٍای

داوؾگبٌ جبمغ ػلمی کبرثزدی ایزان

ػبثم ٝفؼبِیت

ػبَ  1321ؿٕؼی تأػیغ  ٚدا٘ـٍب ٜػبَ ٔ 1121یالدی تأػیغ ؿذ ( 55ػبَ ػبثم)ٝ

داوؾگبٌ ػلًم کبرثزدی آلمبن

.1

 21ػبَ ػبثمٝ
دٚسٜٞبی اسائٝؿذٜ
.2

وبسدا٘ی ،وبسؿٙبػی  ٚوبسؿٙبػی اسؿذ وبسؿٙبػی  ٚوبسؿٙبػی اسؿذ (ضٕٙبً دٚس ٜدوتشی ثب ٕٞىبسی
ضٕٙبً دٚسٜٞبی دوتشی ٘یض تؼشیف  ٚثشخی دا٘ـٍبٜٞبی دیٍش غیش ػّ ْٛوبسثشدی اسائٔ ٝیؿٛد)
تلٛیتؿذِ ٜىٗ ٛٙٞص ارشا٘ـذ ٜاػت.
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.3
.4

عشاعی دسٚع  ٚثش٘بٔ ٝدسػی
٘غ ٜٛاػتجبس دٞی ثٔ ٝذاسن تغلیّی

ثش اػبع تمبضب
أتغب٘بت

ٔتذاَٚ

ثش اػبع ٘یبصٞبی د٘یبی وبس
دس

٘یٕؼبَٞبی ٘ظبْ ٕ٘شٌٜزاسی خبف ٞش دا٘ـٍب ٜػّ ْٛوبسثشدی ثب تشاص

تغلیّی

وشدٖ ٔؼذَ ٕ٘ ٚشات دس ٕٞبٖ دا٘ـٍبٜ

ٔشاوض اسائٝدٙٞذ ٜدٚسٜٞبی آٔٛصؽ ٔشاوض ػّٕی وبسثشدی تغت ٘ظبست دا٘ـٍبٜٞبی ػّ ْٛوبسثشدی (فبخٛخـ)ِٝٛ
.5

.6

ػبِی

دا٘ـٍبٜ

تؼذاد دا٘ـزٛ

عذٚد ٞ 711ضاس ٘فش دس ػبَ 1313

عذٚد ٞ 221ضاس ٘فش و ٝتمشیجبً  11دسكذ آٖٞب خبسری ٞؼتٙذ
دس ػبَ 2111

سؿتٞٝبی آٔٛصؿی اسائٝؿذ ٜدس دا٘ـٍب ٜدس اوخش سؿتٞٝبی آٔٛصؽ ػبِی وـبٚسصی ،ػّٟٙٔ ْٛذػی ،ػّ ْٛارتٕبػی ،ػّ ْٛاداسی ،فٙبٚسی
دا٘ـٍبٞی ؤ ٝتمبضی ٚرٛد داؿت ٝاػت اعالػبت ،ػّ ْٛوبٔپیٛتشی ،سیبضیبت ،ػّ ْٛعجیؼیٙٞ ،ش ٚ
عشاعیٔ ،غبِؼبت استجبعبت  ٚاعالػبت ،وؼتٚوبس ،پشػتبسی

.7

ٔ ٚذیشیت ٘ظبْ ثٟذاؿتی ،عمٛق  ٚػبیش سؿتٞٝبی عشفٝای
ؿشایظ پزیشؽ

وٙىٛس اختلبكی  ٚدس ثشخی سؿتٞٝب

ٕٞبٖ ؿشایظ ػٕٔٛی ٚسٚد ث ٝآٔٛصؽ ػبِی یب اعشاص كالعیت

پزیشؽ ثذ ٖٚوٙىٛس ثب ؿشط داؿتٗ ٚسٚد ثشای ثشخی سؿتٞٝبی خبف یب  12ػبَ تغلیُ دس
عذالُ دیپّٓ

ٔذاسع عشفٝای یب ٌزسا٘ذٖ والعٞبی رجشا٘ی دس ٔذاسع

ثشای ٚسٚد ؿبخق اعشاص ؿشایظ ٚرٛد عشفٝای

.8

٘ذاسد ثیـتش ػالل ٚ ٝا٘تخبة فشد ٔؤحش
اػت
ٔذاسن اسائٝؿذ ٜتٛػظ دا٘ـٍبٜ

وبسدا٘ی وبسؿٙبػی اسؿذ

وبسؿٙبػی اسؿذ

.9
٘غ ٜٛاػتجبس ٌزاسی ثٔ ٝذاسن تغلیّی اص رٟت ػٙبٚیٗ ٔذاسن اسائٝؿذ ٜدس ایٗ اسائٔ ٝذسن وبسؿٙبػی  ٚوبسؿٙبػی اسؿذ ث ٝفبسؽاِتغلیالٖ
دا٘ـٍبٔ ٜب٘ٙذ ػبیش دا٘ـٍبٜٞب اػت ِىٗ ٔؼبدَ ثٛدٖ ٔذاسن فبخٛخـٞ ِٝٛب ثب ػبیش دا٘ـٍبٜٞب (فشآیٙذ
اػتجبس ٌزاسی خبكی ٚرٛد ٘ذاسد

.10

ثِ٘ٛٛی)

ٔؼیبس اػتجبس ٌزاسی  ٚكالعیت ثب ثبصاس
وبس اػت

ثش٘بٔٞٝب  ٚاسصؿیبثی دا٘ـزٛیبٖ

دسعٞب تـىیُ پٛدٔبٖ ٔیدٙٞذ دس ٘ظبْ دٚس ٜثبیذ پٛدٔب٘ی ثبؿذ
ٚاعذی  ٚاسصؿیبثی ثٝكٛست أتغب٘بت دٚسٜٞبی آٔٛصؿی ثبیذ دس صبسصٛة ٘ظبْ ٚاعذی ارشا ؿ٘ٛذ.
وتجی

أتغب٘بت ٕٞشا ٜدٚس ٜا٘زبْ ٔیؿٛد.
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.11

اػتجبسػٙزی

اسائ ٝثٝكٛست پٛدٔبٖ ٔبی ثضسي ضٛاثظ اسصؿیبثی:

ٔمبیؼ ٝتغجیمی ٔبٞیت تغلیالت تىٕیّی دس دا٘ـٍبٜٞبی ٘ظشی 44 / ...ٚ
فشآیٙذٞبی آٔٛصؿی

دٚسٜٞب ثیـتش تئٛسی اػت وبسآٔٛصی  ٚاػتفبد ٜثیـتش اص دا٘ؾ ػّٕی ٘ؼجت ث٘ ٝظشی
وبسٚسصی ثٝكٛست رذی ارشا ٕ٘یؿٛد اسائ ٝثیـتش دٚسٜٞب دس سؿتٞٝبی ٟٔٙذػی ،ػّ ْٛعجیؼی،
تزٟیضات  ٚأىب٘بت آٔٛصؽ ػّٕی دس ثبصسٌب٘ی  ٚوؼتٚوبس ٘ؼجت ث ٝسؿتٞٝبی ػّ ْٛا٘ؼب٘ی  ٚػّْٛ
ٔغُ دا٘ـٍبٚ ٜرٛد ٘ذاسد استجبط ثب ارتٕبػی
كٙؼت ضؼیف اػت ؿبیؼتٍیٞبی غیش تٕبع ٘ضدیه ثب كٙؼت  ٚفشكتٞبی خٛة وبسآٔٛصی ٔذت
فٙی (ارتٕبػی) دس ثش٘بٔٞٝبی دسػی حبثت ثش٘بٔٞٝبی ٔٙزش ث ٝاخز ٔذسن دس فبخٛخـٞ ِٝٛب

.12

كٙذِیٞبی حبثت ثشای ٞش دسع

ٚرٛد ٘ذاسد

ؿٙبٚس ثٛدٖ ا٘تخبة تٛػظ دا٘ـزٛیبٖ ٌشٜٞٚبی وٛصه سٚی ٔٛضٛػبت ػّٕی وبس ٔیوٙٙذ
عؼت ػالل ٚ ٝأىب٘بت ٚرٛد ٘ذاسد

صبسصٛة صٔب٘ی  ٚػبختبس ٔـخلی ٚرٛد داسد
تؼذاد صیبدی اص اػتبداٖ ٔؼتمیٕبً اص ثخؾ خلٛكی

دسٚع اختیبسی  ٚا٘تخبثی ٔتٙبػت ثب دػٛت ٔیؿ٘ٛذ
٘یبصٞبی د٘یبی وبس  ٚتىٕیُوٙٙذ ٜدس فؼبِیتٞبی آٔٛصؿی ٘ٛآٚسا٘ ٚ ٝپـتیجب٘ی رذی اص دا٘ـزٛ
ثش٘بٔٞٝبی

دسػی

اسائٝ

ٕ٘یؿٛد ا٘زبْ ٔیؿٛد

أتغب٘بت ٕٞب٘ٙذ أتغب٘بت دس ػبیش ثش٘بٔ ٝوبسآٔٛصی حبثت  ٚثٝكٛست ٘یٕؼبَٞبی خبسد اص
دا٘ـٍبٜٞب اػت

دا٘ـٍبٚ ٜرٛد داسد

أتغبٖ ػّٕی ٔجٙی ثش پشٚط ٚ ٜوبسٚسصی -دا٘ؾ تخللی  ٚؿبیؼتٍیٞبی ٔٙبػت ارتٕبػی ٚ
ٚرٛد ٘ذاسد

سٚؽؿٙبػی تذسیغ ٔیؿٛد
ٔغیظ ٔٙبػت تغلیُ  ٚتزٟیضات  ٚصیشػبختٞبی خٛة
ٚرٛد داسد
أتغب٘بت وٛتبٜتش ٔ ٚتؼذدتش ثشٌضاس ٔیؿٛد (٘ؼجت ث ٝػبیش
دا٘ـٍبٜٞب)

.13
ا٘تمبَ دا٘ـزٛیبٖ ث ٝد٘یبی وبس

ٚاعذی دس دٚسٜٞبی تغلیُ ٔجٙی ثش دفتش ٔـبٚس ٜدا٘ـزٛیبٖ دس فبخٛخـٞ ِٝٛب  ٚخذٔبت
تمبضب و ٝدا٘ـٍب ٜػّٕی وبسثشدی سإٙٞبیی ؿغّی ٚاثؼت ٝثٔ ٝشاوض خذٔبتی اعالػبت الصْ سا ثٝ
وبسوٙبٖ دِٚت  ٚیب ؿشوتٞب سا آٔٛصؽ دا٘ـزٛیبٖ ٔیدٙٞذ
ٔیدٞذ ایٗ ػیؼتٓ ا٘تمبَ سا ٔیتٛاٖ دس ٕٞىبسی ثب ثخؾ كٙؼت دا٘ـزٛیبٖ ثب وبسفشٔبیبٖ ثبِمٜٛ

.14

دیذ.

آؿٙب ٔیؿ٘ٛذ
دفبتش آٔٛصؽ ػّٕی دس ٔؤػؼٞٝبی آٔٛصؽ ػبِی  ٚدفبتش
خذٔبت سإٙٞبیی ؿغّی ٚاثؼت ٝثٔ ٝشاوض اػتخذأی دس ایٗ
صٔی ٝٙدا٘ـزٛیبٖ سا ٞذایت ٔیوٙٙذ ٔشارؼ ٝث ٝثبصاس وبس

(کمیغیًن آمًسػ ي تحقیقبت مجلظ ؽًرای اعالمی ایزان)1394،

ٔمبیؼ ٝدا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی -وبسثشدی ایشاٖ ثب فبخٛخـٔ ِٝٛبی دا٘ـٍبٜٞبی ػّ ْٛوبسثشدی إِٓبٖ ثٙٔٝظٛس ؿٙبخت تفبٚتٞب ٔ ٚیضاٖ ا٘غجبق
فشآیٙذٞبی آٔٛصؽ ،دس ایٗ ٘ٛع دا٘ـٍبٜٞب ا٘زبْؿذ ٜاػت( .وٕیؼی ٖٛآٔٛصؽ  ٚتغمیمبت ٔزّغ ؿٛسای اػالٔی ایشاٖ.)1394،
آ٘ض ٝثٝػٛٙاٖ ٘تبیذ ایٗ ٔمبیؼٔ ٝیتٛاٖ ثش آٖ تأویذ وشد ػجبست اػت اص:
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 پزیشؽ دس دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی – وبسثشدی اص عشیك وٙىٛس خبف ػشاػش  ٚیب ثذ ٖٚوٙىٛس ا٘زبْ ٔیؿٛد دسعبِیو ٝپزیشؽ دس
فبخٛخـٞ ِٝٛب اص عشیك ٔؼیبس كالعیت فشد ثشای تغلیُ دس آٖ سؿت ٝاػت.
ٔ ذاسن تغلیّی اػغبیی دس وـٛس إِٓبٖ وبسؿٙبػی ،وبسؿٙبػی اسؿذ  ٚدوتشی ثب ٕٞىبسی دا٘ـٍبٜٞبی غیشػّٕی وبسثشدی اػت ٚ
وبسدا٘ی دس آٖ ٚرٛد ٘ذاسد .دسعبِیو ٝدس دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی ثخؾ اػظٓ آٔٛصؽٞب ،آٔٛصؽٞبی وبسدا٘ی اػت  ٚػالٜٚ
ثش آٖ وبسؿٙبػی  ٚوبسؿٙبػی اسؿذ ٚ ٓٞرٛد داسد  ٚدوتشی  ٓٞلشاس اػت دس ٕٞبٖ ٘ظبْ ثذ ٖٚوٕه ػبیش دا٘ـٍبٜٞب اػغب ؿٛد وٝ
ٔزٛصٞبی آٖ ٘یض وؼتؿذ ٜاػت.
٘ ىت ٝلبثُتأُٔ دس ایٗ ٘ظبْ آٔٛصؿی دس إِٓبٖ ایٗ اػت و ٝثٔ ٝتمبضیبٖ اػالْ ٔیؿٛد و ٝوؼب٘ی ؤ ٝبیُ ث ٝفؼبِیتٞبی دا٘ـٍبٞی
(عشفٞٝبی آوبدٔیه)  ٚتئٛسیه ٞؼتٙذ ٚاسد ایٗ ػیؼتٓ ٘ـ٘ٛذ .دسعبِیو ٝدس دا٘ـٍبٜٞبی ػّٕی وبسثشدی ایشاٖ صٙیٗ تٕبیضی دس
٘ظش ٌشفت٘ ٝـذ ٜاػت.
٘ یٕؼبَٞبی تغلیّی دس فبخٛخـٞ ِٝٛب تغت ػٛٙاٖ ػّٕی – ػّٕی ٘بٌْزاسی ؿذ ٜاػت دسعبِیو ٝدا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی –
وبسثشدی ٕٞب٘ٙذ ػبیش دا٘ـٍبٜٞب ثذ ٖٚتأویذ ثش ػّٕی ثٛدٖ و ٝدس ػٛٙاٖ دا٘ـٍبٔ ٜؼتتش اػت ارشا ٔیؿٛد.
 وبسآٔٛصی  ٚوبسٚسصی ثٝكٛست ٘یٓ ػبِٝای رذاٌب٘ ٝدس خبسد اص فبخٛخـٞ ِٝٛب (دس ٔغُ وبس ٚالؼی) ارشا ٔیؿٛد دسعبِیوٝ
وبسآٔٛصی  ٚوبسٚسصی دس دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی دس اختیبس دا٘ـز ٛاػت  ٚدس ثٟتشیٗ عبِت ٕٔىٗ اػت ٔشتجظ ثبؿذ ٚ
ػبصٚوبس ارشایی ٔٙغجك ثش ثش٘بٔ ٝدسػی ٚرٛد ٘ذاسد.
 دس فبخٛخـٞ ِٝٛب ٔؼیبس اسصؿیبثی وّی  ٚاػغبی ٔذاسن تغلیّی دس ٞش پٛدٔبٖ ٔ ٚیبٍ٘یٗ آٖ ثب تشاص ٞش دا٘ـٍب ٜثٝكٛست دس٘ٚی
اسصیبثی ٔیؿٛد ثٙبثشایٗ اػتجبس ثیش٘ٚی ٔذاسن تغلیّی ثش اػبع ٔؼیبس ثبصاس وبس ؿبُٔ اسصیبثی ٘ٛع ٔذاسن تغلیّی ٕ٘یؿٛد.
دسعبِیو ٝدس دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی اػتجبس ٔذاسن تغلیّی كشف٘ظش اص ٔمبیؼ ٝثب ٔذاسن تغلیّی ػبیش دا٘ـٍبٜٞبی
غیشػّٕی  ٚوبسثشدی ،اص دیذٌب ٜثبصاس وبس  ٚاؿتغبَ ٔشتجظ ٕٝٞ ،ارضا سا عتی ٕ٘شاتٔ ،یبٍ٘یٗ  ٚكالعیت سا  ٓٞؿبُٔ ٔیؿٛد.
ٕٞضٙیٗ ٔمبیؼ ٝفبسؽاِتغلیالٖ اص٘ظش ٔغُ ارشای آٔٛصؽ ،اػتبد  ٚأىب٘بت ثٝؿذت دس اػتجبس ٔذاسن تغلیّی تأحیش ٌزاؿت ٝاػت.
٘ىت ٝلبثُتٛر ٝعزف آصٔ ٖٛربٔغ دس دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی اػت و ٝدسٌزؿتٚ ٝرٛد داؿت ٚ ٝعزف آٖ ث ٝایٗ اػتجبس ِغٕٝ
فشاٚا٘ی ٚاسد وشد ٜاػت.
 دس فبخٛخـٞ ِٝٛب كبعجبٖ كٙؼت دس آٔٛصؽ ثٝتٙبػت سؿتٔ ٝـبسوت داس٘ذ (ثشخی اص ٔشثیبٖ آ٘بٖ دس فبخٛخـٞ ِٝٛب ث ٝآٔٛصؽ
ٔـغٞ َٛؼتٙذ) دسعبِیو ٝثشخی اص ٔالعظبت ٔٛرٛد دس دا٘ـٍبٜٞب اصرّٕ ٝستجٝثٙذی اػبتیذ  ٚػٛٙاٖٞبی دا٘ـٍبٞی ٔب٘غ اص
ٔـبسوت كبعجبٖ كٙبیغ دس دا٘ـٍبٜٞبی ربٔغ ػّٕی  -وبسثشدی دس ایشاٖ ؿذ ٜاػت (دسعبِیو ٝؿبغّیٗ دس كٙؼت ٕٔىٗ اػت
یه اػتبدوبس ٔبٞش ثبؿٙذ ٘ ٚتٛا٘ٙذ دس دا٘ـٍب ٜفؼبِیت وٙٙذ).

مبَیت ديرٌَبی مُىذعی فىبيری ارؽذ ي حزفٍای ارؽذ وظبم آمًسػ مُبرتی داوؾگبٌ جبمغ ػلمی کبرثزدی ایزان
دس دٚسٜٞبی ٟٔٙذػی فٙبٚسی اسؿذ  ٚعشفٝای اسؿذ ٘ظبْ آٔٛصؽ ٟٔبستی دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی ثش اػبع پشٚطٔ ٜغٛسی تؼشیف
صبست ارشای آٖ ٔؼّٔ ،ْٛذیش یب ٔزشی پشٚط ٜآٖ ٔـخق٘ ،یبصػٙزی ،أىبٖػٙزی ٔ ٚغبِؼبت اِٚی ٝآٖ ا٘زبْؿذ ٚ ٜدسٟ٘بیت وُ فشآیٙذ
ػّٕیبتیٔ ،بِی ٔ ٚذیشیتی آٖ تضٕیٗؿذ ٜاػت .دس لبِت یه والٖ پشٚط ٚ ٜتؼذادی سیض پشٚط ٜدٚس ٜتغلیّی آغبص ٔیٌشدد .ایٗ پشٚطٔ ٜبٞیتی
ٔغبِؼبتی یب وتبثخب٘ٝای كشف ٘ذاسد ،ثّى ٝاص رٙغ ػّٕیبتی  ٚارشایی اػت و ٝعبكُ آٖ ٔٛرت سػٛة فّٙبٚسی دسآٖٚاعذ ثٟشٜثشداس ٔیؿٛد.
ٔٙظٛس اص سػٛة فّٙبٚسی دػتیبثی ث ٝاٞذاف  ٚتٛإ٘ٙذیٞبی صیش ٞؼت:
 ؿٙبػبیی  ٚپشٚسؽ لبثّیتٞبی خبف افشاد دس عٛصٜٞبی عشفٝای ٟٔ ٚبستی
 پبػخٍٛیی ث٘ ٝیبصٞبی فٙبٚسی عٛصٜٞبی ؿغّی پیضیذ ٜدس ػغٛط ػبِی
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ٔیٌشدد  .پشٚط٘ ٜیض داسای تؼشیف ٔـخلی اػت .صٔبٖ ؿشٚع آٖ ٔؼّ٘ ،ْٛیشٚی ا٘ؼب٘ی ٔـٕ َٛپشٚطٔ ٜـخق ،ثشآٚسد ٞضی ٝٙآٖ ٔؼّ ،ْٛوب٘ت
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 تٛإ٘ٙذػبصی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی  ٚاستمبی فٙبٚسی عٛصٜٞبی ؿغّی
ٟ٘ بدی ٝٙوشدٖ ارشای آٔٛصؽ ػبِی دس عٛصٜٞبی ٟٔبستی ثب ٔغٛسیت ٔغیظ وبس
 ثشلشاسی استجبط ػبختبسیبفت ٝثیٗ ارضاء ٔ ٚؤِفٞٝبی آٔٛصؽ ،فٙبٚسی  ٚوؼتٚوبس
 غٙیػبصی عٛصٜٞبی ؿغّی اص عشیك تشثیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی فٙبٚس
 اػتجبسثخـی ث ٝتزشثیبت فٙی ،ثبِیٙی  ٚتخللی دس عٛصٜٞبی ؿغّی
ٕٞ ب ٚ ًٙٞػبصٌبس ٕ٘ٛدٖ استمبء ؿغّی  ٚاستمبء تغلیّی

قبثلیتَب ي تًاومىذیَبی مًرد اوتظبر اس خزيجی وظبممُىذعی فىبيری ارؽذ
الف -قبثلیتَب ي تًاومىذیَبی تخصصی
 .1ارسیبثی فىبيری
 تؼییٗ اػتب٘ذاسدٞب  ٚاثضاسٞبی الصْ ثشای ٔمبیؼ ،ٝا٘تخبة  ٚاسصؽٌزاسی فٙبٚسی
 .2اوتقبل فىبيری
 ثشسػی فٙبٚسی ثِ ٝغبػ عمٛلی ٔ ٚبِی (تضبٔیٗ ،لشاسدادٞب٘ ،مؾ ثیٕ)...ٚ ٝ
 .3ثًمیعبسی فىبيری ثز اعبط ویبسَبی مًجًد
 ؿٙبخت عٛصٛٔ ٜسد٘یبص
 أىبٖػٙزی  ٚظشفیتیبثی
ٔ ؼتٙذػبصی ،پیبدٜػبصی (ث ٝسٚؽ ٟٔٙذػی ٔؼىٛع)
 .4ثُیىٍعبسی ي ارتقبی فىبيری
 ثٟجٛد فٙبٚسی  ٚافضایؾ وبسایی  ٚاحشثخـی آٖ
 استمبی فٙبٚسیٞبی ػٙتی  ٚتجذیُ آٖ ث ٝفٙبٚسیٞبی ٔذسٖ  ٚپیـشفتٝ
 تٛػؼ ٝفٙبٚسی
 .5تًلیذ فىبيریَبی جذیذ
ٛ٘ آٚسی  ٚخّك فٙبٚسی
 .6مذیزیت ي ثبساریبثی فىبيری
 تزبسیػبصی تغمیمبت دس عٛص ٜفٙبٚسی  ٚالتلبدی وشدٖ آٖ
 تذٚیٗ ٘مـ ٝسا ٜثشای تِٛیذ وبال  ٚخذٔبت دس عٛص ٜفٙبٚسی
 ثٟشٜثشداسی  ٚصٍٍ٘ٛی ثٝوبسٌیشی اص فٙبٚسی
 تٛػؼ ٝفٙبٚسی
 .1ا٘تمبَ اعالػبت  ٚتذسیغ
 .2پظٞٚؾ  ٚتغمیك
 .3تٟی ٚ ٝتذٚیٗ اػتب٘ذاسدٞب ،دػتٛساِؼُٕٞب  ٚساٜوبسٞب
 .4اسائ ٝساٞجشد  ٚخظٔـی
 .5وبسآفشیٙی  ٚخّك ػشكٞٝبی رذیذ وؼتٚوبس
 .6عُ ٔؼئّ ٚ ٝاسائ ٝسٚؽ
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ة -قبثلیتَب ي تًاومىذیَبی ػمًمی
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ٞ .7ذایت وبس ٌشٞٚی

تؼبریف پزيصٌَب:
کالن پزيصٌ :پشٚط ٜربٔؼی اػت و ٝثٙب ث ٝتمبضب ٘ ٚیبص دػتٍبٔ ٜتمبضی (٘یبص ؿبُٔ ٔـىالت ٌٌّٛ ٚبٜٞبی أشٚص آٖ كٙؼت  ٚیب ثش اػبع
ثش٘بٔٞٝبی تٛػؼٝای اٖ تؼشیف ٔیؿٛد) تؼشیفؿذ ٚ ٜدا٘ـٍب ٜرٟت پبػخ ث ٝایٗ ٘یبص ،دٚس ٜوبسؿٙبػی عشفٝای اسؿذ یب ٟٔٙذػی فٙبٚسی
اسؿذ سا عشاعی ،تلٛیت  ٚارشا ٔیٕ٘بیذ .اٞذاف والٖ پشٚط ٜثب ا٘زبْ پشٚطٌ ٜشٞٚی ،سیض پشٚطٜٞبی تخللی  ٚػٕیٙبس ٔغمك ٔیؿٛد.
پزيصٌ گزيَی :ػبصٚوبس ٞذایت  ٚا٘تخبة سیض پشٚطٜٞبی تخللیٚ ،ظبیف اػتبد سإٙٞبی پشٚطٌ ٜشٞٚی (ٔزشی) ،اػبتیذ سإٙٞبی سیض
پشٚطٜٞب  ٚدا٘ـزٛیبٖٕٞ ،ضٙیٗ ٘غ ٜٛثشلشاسی استجبط  ٚا٘تمبَ اعالػبت ثیٗ سیض پشٚطٜٞبی تخللی سا دس ع َٛفشآیٙذ دػتیبثی ث ٝاٞذاف
والٖ پشٚط ٜتؼییٗ ٔیوٙذ.
پزيصٌ تخصصی (ریش پزيصٌ) :ثب ؿىؼت والٖ پشٚط )break down( ٜسیض پشٚطٜٞبی تخللی ثٝعٛس ٔؼتمُ تؼشیف ٔیؿٛد .اص رٕغثٙذی
دػتبٚسدٞبی سیض پشٚطٜٞبی تخللی اٞذاف والٖ پشٚطٔ ٜغمك ٔیٌشدد.
ثب ارشای ایٗ دٚس ٜلشاساػت:
 دسٚع دا٘ؾپبی٘ ٝبظش ثشدا٘ؾ ٘ظشی دس آٖ عٛص ٜفٙبٚسی ایؼت ثٕٞ ٝیٗ دِیُ تٟٙب ٚ 14اعذ تؼشیفؿذ ٜاػت؛  ٚاػٓ دٚس٘ ٜیض ثبیذ
دس عٛص ٜفٙبٚسی (٘ ٝثش اػبع والٖ پشٚط )ٜتؼشیف ؿٛد .أب:
 والٖ پشٚط( ٜؿبُٔ دسٚع پشٚط ٜتخللی ،پشٚطٌ ٜشٞٚی  ٚدسع ٌشٞٚی) ٔشثٛط ث ٝتٛإ٘ٙذیٞبی تخللی  ٚػٕٔٛی ایؼت ٚ
ث ٝدِیُ إٞیت ایٗ وبس ٚ 20اعذ ِغبػ ؿذ ٜدسعبِیو ٝدس ٕٞبٖ اثتذای أش پشٚطٌ ٜشٞٚی و٘ ٝبظش ثش تٛإ٘ٙذیٞبی ػٕٔٛی ٘ظیش
وبستیٕی ،عُ ٔؼئّ ...ٚ ٝػّیسغٓ تؼشیف آٖ دس ثش٘بٔ ٝدسػی دس ارشا ٚاعذ آٖ كفش ِغبػ ؿذ ٜاػت.
ایٗ ٔٛض ٛع خیّی ٔ ٟٓاػت و ٝدٚس ٜاسؿذ دس یه عٛص ٜفٙبٚسی تؼشیف ؿٛد ٘ ٝدس استجبط ٔؼتمیٓ ثبوالٖ پشٚط ٚ ٜثش ایٗ اػبع عٛصٜ
فٙبٚسی ٔخُ یه دایش ٜاػت و ٝوالٖ پشٚط ٜلؼٕتی (لبصی) اص آٖ دایشِ ،ٜزا دٚسٜٞبی دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی دٙٔٚظٛس ٜاػت:
اِف -دٚسٜٞبی یهثبسٔلشفٔ :یتٛاٖ ثبس ٔلشف ثبؿذ  ٚثب ا٘زبْ والٖ پشٚط ٜث ٝپبیبٖ ثشػذ،
ة -دٚسٜٞبی تىٕیّی  ٚتٛػؼٝایٔ ٓٞٚ :یتٛا٘ذ صٙذیٗ ثبس ٔلشف  ٚتؼذاد صیبدی والٖ پشٚط ٜدس آٖ عٛص ٜفٙبٚسی ثٝكٛست لبسٞبیی اص آٖ
دایش( ٜعٛص ٜفٙبٚسی) تؼشیف ٕ٘ٛد.
دس٘تیز ٝثشای رٕغثٙذی ٔؼئّٔ ٝبٞیت ٔ ٚجب٘ی ٘ظشی تغلیالت تىٕیّی دس دا٘ـٍبٜٞبی ٘ظشی  ٚدا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی ٔیتٛاٖ ثیبٖ
داؿت و٘ ٝظبْ ٔٛرٛد دس دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی ثب ثٟشٌٜیشی اص تزبسة دیٍش وـٛسٞب عشاعیؿذ ٜاػتٔ .غاِٛكف ثیٗ آ٘ض ٝعشاعی
ٔیٌشدد  ٚآ٘ض ٝدس ارشا پیبدٜػبصی ٔیٌشدد ٕٛٞاس ٜاختالفٞبیی ٚرٛد داسدِ .زا دس د٘جبِ ٝثشای آٌبٞی  ٚآػیتؿٙبػی ػّٕىشد تغلیالت
تىٕیّی دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی ایٗ ػؤاَ ثشسػیؿذ ٜاػت .الصْ ث ٝتٛضیظ اػت ػّٕىشد تغلیالت تىٕیّی دا٘ـٍبٜٞبی ٘ظشی ٘یض
خٛد داػتبٖ ٔفلّی داسد و ٝدس ربی خٛد ٘یبص ث ٝثشسػی تفلیّی داسد.

 -2آعیتؽىبعی تجزثٍ تحصیالت تکمیلی مًجًد در داوؾگبٌ جبمغ چگًوٍ اعت؟
ثخؾٞبی ٔختّف التلبدی  ٚافضایؾ ٟٔبستٞبی عشفٝای فبسؽاِتغلیالٖ ٔشوض آٔٛصؽ و ٝفبلذ تزشث ٝارشایی ٔیثبؿٙذ تـىیُ  ٚثب
ثٝوبسٌیشی  ٚػبصٔبٖدٞی أىب٘بتٙٔ ،بثغ ٔبدی  ٚا٘ؼب٘ی دػتٍبٜٞبی ارشایی٘ ،ؼجت ث ٝثشٌضاسی دٚسٜٞبی ػّٕی – وبسثشدی دس ٔمبعغ وبسدا٘ی
 ٚوبسؿٙبػی  ٚوبسؿٙبػی اسؿذ الذاْ ٔیوٙذٞ .ذف دا٘ـٍب ٜربٔغ فشا ٓٞآٚسدٖ ٔٛرجبتی اػت ؤ ٝـبسوت ػبصٔبٖٞب  ٚدػتٍبٜٞبی ارشایی
دِٚتی  ٚغیشدِٚتی سا ثشای آٔٛصؽ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔتخلق ٛٔ ٚسد٘یبص ثخؾٞبی ٔختّف التلبدی ،ارتٕبػی  ٚفشٍٙٞی وـٛس ٞؼت
ث٘ٝغٛیو ٝدا٘ؾآٔٛختٍبٖ ثتٛا٘ٙذ ثشای فؼبِیتی و ٝث ٝآٖٞب ٔغٔ َٛیؿٛد .دا٘ؾ ٟٔ ٚبست الصْ سا وؼت ٕ٘بیٙذ .دا٘ـٍب ٜربٔغ ٔؼئِٛیت
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دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی -وبسثشدی یىی اص دا٘ـٍبٜٞبی ٚاثؼت ٝثٚ ٝصاست ػّ ،ْٛتغمیمبت  ٚفٙبٚسی اػت و ٝثبٞذف استمبء ػغظ ٟٔبست ؿبغّیٗ
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ثش٘بٔٝسیضی ،ػبصٔبٖدٞی ،پـتیجب٘یٞبی وبسؿٙبػی ،ػّٕیبتی ،اعالػبت  ٚػیبػتٌزاسیٞبی والٖ ٘ ٚیض ٘ظبست  ٚاسصؿیبثی ٔشاوض ٔ ٚؤػؼبت
ػّٕی-وبسثشدی سا ثش ػٟذ ٜداسد.
ٔشاوض ٔ ٚؤػؼبت آٔٛصؽ ػبِی ػّٕی-وبسثشدی صیش ٘ظش دا٘ـٍب ،ٜسوٗ ارشایی آٔٛصؽٞبی ػّٕی-وبسثشدی  ٚثٝللذ استمبی دا٘ؾ وبس ٚ
ایزبد ٟٔبستٞبی ٔتٙبػت ثب عٛص ٜفؼبِیت ؿغّی افشاد تأػیغؿذ ٜاػت( .اػبػٙبٔ ٝدا٘ـٍب)1373 ،ٜ
اٞذاف آٔٛصؽٞبی ػّٕی  -وبسثشدی
 ایزبد ثؼتش ٔٙبػت ثشای فؼبِیت ٕٝٞرب٘ج( ٝكٙؼتی٘ ،ظبٔی  ٚدا٘ـٍبٞی) دس ٌؼتشؽ اػتالی دا٘ؾ  ٚپظٞٚؾ ػّٕی-وبسثشدی
وـٛس.
 استمبی ؿبخلٝای وٕی  ٚویفی آٔٛصؽٞبی وبسثشدی دس ربٔؼ.ٝ
 فشآٞػبصی صیشثٙبی ٔٙبػت ثٙٔٝظٛس ثٝوبسٌیشی تٛاٖ دا٘ؾآٔٛختٍبٖ دٚسٜٞبی ٘ظشی دس عُ ٔؼبئُ وبسثشدی.
 صٔیٝٙػبصی صیشثٙبی ٔٙبػت ثشای ایزبد ا٘تمبَ فّٙبٚسی ٘ٛیٗ
دس دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی ایشاٖ تغلیالت تىٕیّی فٙبٚسی ثٙیبٖ وٞ ٝذف اكّی آٖ تشثیت ٘یشٞٚبی فٙبٚس ٔ ٚذَػبص ثش اػبع ؿشایظ
ٚالؼی ٔغیظ وبس ٔٛسد تأویذ اػت .دس ایٗ خلٛف د ٚػغظ اص دٚسٜٞب تؼشیفؿذ ٜػت
 دٚسٜٞبی ٟٔٙذػی فٙبٚسی اسؿذ
 دٚسٜٞبی ٟٔٙذػی عشفٝای اسؿذ
٘ظبْٟٔٙذػی فٙبٚسی اسؿذ ػٕذتبً دس ثخؾٞبی كٙؼت  ٚوـبٚسصی  ٚدٚسٜٞبی ٟٔٙذػی عشفٝای اسؿذ دس ثخؾٞبی ٔذیشیت  ٚخذٔبت
ارتٕبػی  ٚفشٙٞ ٚ ًٙٞش اسائٔ ٝیٌشدد.
وبسؿٙبع اسؿذ عشفٝای ،فشدی اػت و ٝدا٘ؾ ٟٔ ٚبست فٙی  ٚعشفٝای الصْ ثشای ا٘تمبَ دا٘ؾ فٙی ،پیبدٜػبصی فٗآٚسی  ٚتِٛیذ فٗآٚسی سا
دسصٔیٔ ٔٝٙبی ؿغّی ٔٛسد٘ظش داساػت.
٘تبیذ ثشسػی آػیتؿٙبػی تغلیالت تىٕیّی ٔٛرٛد دس دا٘ـٍب ٜربٔغ دس د ٚثخؾ تٛكیفی  ٚتغّیّی اسائٝؿذ ٜاػت.
الف -ثخؼ تًصیفی
ثٙٔٝظٛس آػیتؿٙبػی ٚضؼیت تغلیالت تىٕیّی دا٘ـٍب ٜربٔغ ضشٚست داسد تب اثؼبد ایٗ دٚسٞب دس خلٛف ٔتمبضی ٔ ٚؼئّٛٔ ٝسدتمبضب،
والٖ پشٚط ،ٜثش٘بٔ ٝدسػیٔ ،ذسػبٖ ،تلٛیت سؿت ،ٝظشفیت دا٘ـز ،ٛلشاسداد ٔتمبضی ثب دا٘ـٍبٔ ،ٜذیشیت ارشای دٚسٔ ،ٜغیظ وبس ،اسصیبثی
دا٘ـز ٚ ٛوالٖ پشٚط ،ٜثشسػی ؿٛد.
جذيل  :3تؼذاد رؽتٍَب ي داوؾجًیبن مًجًد تحصیالت تکمیلی داوؾگبٌ جبمغ ػلمی کبرثزدی اس عبل  91عبل 93
عبل

1392

1393

تؼذاد سؿتٝ

14

-

2

-

16

تؼذاد دا٘ـزٛ

104

15

-

119

تؼذاد سؿتٝ

22

8

6

-

36

تؼذاد دا٘ـزٛ

260

80

70

-

410

تؼذاد سؿتٝ

31

17

6

1

55

تؼذاد دا٘ـزٛ

370

190

60

10

630
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تؼذاد

صىؼت

خذمبت

کؾبيرسی

فزَىگ ي َىز

جمغ
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جمغ

تؼذاد سؿتٝ

67

25

14

1

107

تؼذاد دا٘ـزٛ

734

270

145

10

1159

جذيل  :4تًصیف مقبیغٍ ثؼضی اس کالن پزيصٌَبی تحصیالت تکمیلی در گزيٌ صىؼت
وبم رؽتٍ

وبم مزکش ي ؽُزعتبن

وبم کالن پزيصٌ قجلی ي ریش پزيصٌَب

ٟٔٙذػی فٙبٚسی اسؿذ ثٟیٝٙػبصی تِٛیذ

ٔشوض ػّٕی وبسثشدی فٛالدیٗ رٚة

وبٞؾ ضبیؼبت  ٚسفغ ػیٛة  ٚثٟیٝٙػبصی تِٛیذ لغؼبت فٛق ایٕٙی

لغؼبت كٙؼتی

آُٔ

خٛدسٚ

(فزا)
ٟٔٙذػی فٙبٚسی اسؿذ ػبخت لغؼبت

ٔشوض ػّٕی وبسثشدی وبسخب٘ٞٝبی

ٞیجشیذی ثش پبی ٝپّیٕشی

پبست الػتیه (ٔـٟذ)

ٟٔٙذػی فٙبٚسی اسؿذ ثٟیٝٙػبصی ٚ

ٔشوض ػّٕی وبسثشدی ایذْ ،ؿشوت

عشاعی ٔٛتٛسٞبی دیضِی

تِٛیذ ٔٛتٛسٞبی دیضِی ایذْ

ٟٔٙذػی فٙبٚسی اسؿذ ثٟیٝٙػبصی تِٛیذ

ٔشوض ػّٕی وبسثشدی ٔبؿیٗػبصی

ٔبؿیٗافضاس

تجشیض

ٟٔٙذػی فٙبٚسی اسؿذ استمبء دػتٍبٜٞبی

ٔشوض ػّٕی وبسثشدی ٔبؿیٗػبصی

وٙتش٘ٚیه ٔبؿیٗافضاس

تجشیض

عشاعی  ٚػبخت لغؼبت تشافیىی ٞیشثشی پّیٕشی
عشاعی  ٚتِٛیذ ٌیشثىغ دػتی اتٔٛبتیه ؿذAMT ٜ
تذٚیٗ دا٘ؾ فٙی ٕٝ٘ٛ٘ ٚػبصی اػپیٔ َٛٙبی ثبدٚس RPM2400
ٕ٘ٝ٘ٛػبصی ػیؼتٓ وٙتشَ ػٔ ٝغٛس ٜیه ٔغٛس ٓٞصٔبٖ وٙتشَ

جذيل  :5تًصیف مقبیغٍ ثؼضی اس کالن پزيصٌَبی گزيٌ مذیزیت ي خذمبت اجتمبػی
وبم رؽتٍ
عشفٝایای

وبسؿٙبػی

اسؿذ

وبم مزکش

وبم کالن پزيصٌ قجلی ي ریش پزيصٌَب

ٔشوض ػّٕی وبسثشدی ثب٘ه تزبست

عشاعی  ٚپیبدٜػبصی ٔذَ ٔذیشیت ثٟیٙٔ ٝٙبثغ ٔ ٚلبسف ثب٘ه تزبست

ػشٔبیٌٝزاسی ٔبِی
وبسؿٙبػی عشفٝای اسؿذ ثٟیٝٙػبصی

ؿشوت خذٔبت دسیبیی تبیذ ٚاتش

ِزؼتیه ثٙذسٞب

خبٚسٔیب٘ ٝا٘ضِی

وبسؿٙبػی عشفٝای اسؿذ پیٍیشی ٚ

ػٛا٘ظ عجیؼی

عشط تٛػؼ ٝثٙذس ؿٟیذ ثٟـتی
اسائ ٝساٞىبسٞبی ػّٕیبتی رٟت وبٞؾ فٛایذ ػٛا٘ظ اػتبٖ ٔشوضی

وبٞؾ احشات صِضِٝ
وبسؿٙبػی عشفٝای اسؿذ ٘ظبْ تأٔیٗ ٚ

رٚةآ ٗٞاكفٟبٖ

ثٟیٝٙػبصی ٔٛرٛدیٞبی ٔٛاد اِٚی ٝؿشوت رٚةآٗٞ

تذاسن
ِزؼتیه دس عٛادث
وبسؿٙبػی عشفٝای اسؿذ تٛإ٘ٙذػبصی

دس ػٛا٘ظ  ٚثالیب
پیـتبصاٖ آییٗ ص٘ذٌی

عشاعی  ٚپیبدٜػبصی ٔذَ تٛإ٘ٙذػبصی ٔؼِّٛیٗ رٙٞی اػتبٖ تٟشاٖ

ٔؼِّٛیٗ

ة -ارسیبثی تحلیلی اس دیذگبٌ صبحتوظزان تحصیالت تکمیلی
دس ثشسػی  ٚآػیتؿٙبػی تزشث ٝتغلیالت تىٕیّی دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی كبعت٘ظشاٖ  ٚافشاد ٔٛسدثشسػی ٘ظشات ٔتفبٚتی اسائٝ
وشدٜا٘ذ .ثٝعٛسوّی رٕغثٙذی ٘ظشات آ٘بٖ ث ٝؿشط رذ َٚصیش اسائٝؿذ ٜاػت
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وبسؿٙبػی

عشفٝای

اسؿذ

ٔذیشیت

ٞالَاعٕش اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ

عشاعی ،اسائ ٚ ٝپیبدٜػبصی ٔذَ ساٞجشدی  ٚػّٕیبتی ٔذیشیت ِزؼتیه

ٔمبیؼ ٝتغجیمی ٔبٞیت تغلیالت تىٕیّی دس دا٘ـٍبٜٞبی ٘ظشی 50 / ...ٚ
جذيل  :6ارسیبثی يضؼیت ثزگشاری ديرٌَبی تحصیالت تکمیلی داوؾگبٌ جبمغ ػلمی کبرثزدی
وتیجٍ ارسیبثی

مؤلفٍَبی ارسیبثی ػملکزد ديرٌَبی
تحصیالت تکمیلی
ٔتمبضی ٔ ٚؼئّٛٔ ٝسدتمبضب

ضؼف دس ٔؼشفی ٔؼبئُ فٙبٚسی ٔغٛس دس ثؼیبسی اص پشٚطٜٞب

والٖ پشٚطٜ

ضؼف دس تؼشیف والٖ پشٚطٔ ٜجتٙی ثش اك َٛتؼییٗؿذٜ

ثش٘بٔ ٝدسػی

تؼذادی اص ثش٘بٔٞٝبی دسػی سد صٔبٖ ٔٙبػت ٔتٙبػت ثب سیض پشٚطٜٞب عشاعی ٘ـذ ٜاػت.

ظشفیت دا٘ـزٛ

ظشفیت دا٘ـزٙٔ ٛبػت ثب أىب٘بت ٔٛرٛد دس ٔشوض ٔ ٚغیظ وبس تؼشیف٘ـذ ٜاػت  ٚظشفیتٞب ثٝربی والٖ
پشٚط ٜػٕذتبً ؿجی ٝدٚسٜای آٔٛصؿی ٔشػ ْٛدا٘ـٍبٞی تؼییٗؿذ ٜاػت.

لشاسداد ٔتمبضی ثب دا٘ـٍبٜ

ث ٝدِیُ ػذْ ٕٞبٍٙٞی تمشیجبً ثب ٞیشوذاْ اص دػتٍبٜٞبی ٔتمبضی لشاسداد ارشای دٚسٜٞب ػّٕیبتی ٘ـذ ٜاػت.

ٔذسػبٖ دٚسٜٞب

دس ثشسػی ثٝػُٕآٔذٔ ٜـخق ٌشدیذ ویفیت ٔذسػبٖ ٔتٙبػت ثب ضٛاثظ تؼییٗؿذ ٜاص ػٛی ٔشوض ٔذسػبٖ
دا٘ـٍب٘ ٜجٛد ٜاػت.

٘ظبست ثش ارشای دٚسٜٞب

٘ظبست ثش دٚسٜٞب ثذ ٖٚعضٛس ٕ٘بیٙذٌبٖ دا٘ـٍب ٚ ٜكشفبً ثش اػبع ٘ظبست خٛد ٔشاوض ٔزشی ثٛد ٜاػت.
دس٘تیز ٝضٛاثظ  ٚؿشایظ ویفیت دس ارشای دٚسٞب ثب ٔـىالتی ٔٛار ٝؿذ ٜاػت.

دس ثشسػی ا٘زبْؿذ ٜدس ٔغبِؼ ٝعبضش اص صٔبٖ ارشای دٚسٜٞبی تغلیالت تىٕیّی دس ػغظ اسؿذ دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی اص ػبَ 1390
تب  1393ػ ٝآػیت ػٕذ ٜؿٙبػبیی ٌشدیذ.
 .1چبلؼ مبَیتی ي چزایی پزيصٌَبی اوتخبةؽذٌ
 ػذْ تؼشیف ٔـتشن اص تغلیالت تىٕیّی ثیٗ ٔذیشاٖ اسؿذ دا٘ـٍبٚ ،ٜاعذٞبی اػتب٘ی ٔ ٚؤػؼبت ٔ ٚشاوض آٔٛصؿی
 .2چبلؼ طزاحی:
ٔ ـىالت تؼشیف كغیظ پشٚط :ٜػذْ تؼشیف وبُٔ والٖ پشٚط ،ٜپشٚطٜٞبی تخللی  ٚتأٔیٗوٙٙذٔ ٜبِی دس ٍٙٞبْ تلٛیت دٚسٚ ٜ
ربثزبیی ٔذیشاٖ اسؿذ دػتٍبٜٞبی ارشایی
 عٛال٘ی ؿذٖ ا٘غجبق ٔشاوض ػّٕی وبسثشدی ثب فشآیٙذٞبی دٚسٜٞبی اسؿذ
 .3چبلؼَبی مذیزیتی ي اجزایی:
ٔ ـىالت رزة دا٘ـٍبٔ ٚ ٜذسػبٖ ٕٞىبس  ٚػذْ ٘ظبست  ٚاسصیبثی ثٟی ٝٙاص ٔذسػبٖ دسٚع ٘ظشی دٚسٜٞبی اسؿذ
 ػذْ ٕٞبٍٙٞی الصْ ٔبثیٗ ؿٛساٞبی ثش٘بٔٝسیضی دسػیٌ ،ؼتشؽ٘ ،ظبست  ٚاسصیبثی ثب ؿٛسای تغلیالت تىٕیّی رٟت
ػیبػتٌزاسی ،تذٚیٗ ،ارشا ٘ ٚظبست كغیظ دٚسٜٞبی اسؿذ
 ػذْ سػبیت ضٛاثظ دا٘ـٍب ٜتٛػظ ٔؤػؼبت

ثحث ي وتیجٍ گیزی
تٛٙعٌشایی دس ػشك ٝآٔٛصؽ ػبِی ٌؼتشؽ پیذاوشد ٜاػت .آٔٛصؽ ػبِی ػّٕی وبسثشدی ٘یض ثش اػبع تٛإ٘ٙذیٞبی خٛد ٚارذ ؿشایظ
ٔٙبػت ثشای تمٛیت آٔٛصؽٞبی ٟٔبستی اػتِ .زا ایزبد دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی دس ایشاٖ ٌ ٚؼتشؽ دٚسٜٞبی تغلیالت تىٕیّی دس
ایٗ دا٘ـٍب ٜفشكت رذیذ ٔ ٚتٛٙػی ثشای اسائ ٝخذٔبت آٔٛصؽ ػبِی ٟٔبستی دس وـٛس ایشاٖ فشا ٓٞػبخت ٝاػت و ٝداسای پـتٛا٘ ٝثیٗإِّّی،
تزشثی ٟٔ ٚبستی اػت.
دس ٟ٘بدػبصی ایٗ ٘ظبْ رذیذ دا٘ـٍب٘ ٜتٛا٘ؼت ٝاػت ؿشایظ  ٚثؼتش ٔٙبػت ثش ٖٚدا٘ـٍبٞی (ػیبػی ،التلبدی ،ارتٕبػی  ٚفشٍٙٞی)  ٚدسٖٚ
دا٘ـٍبٞی (تجییٗ ٔجب٘ی ٘ظشی ،ارشای آییٗ٘بٔٞٝبٔ ،ذیشیت ٘ ٚظبست ثش ارشا  ٚاسصیبثی) سا ثٝخٛثی فشإ٘ ٓٞبیذٔ .ذیشاٖ اسؿذ دا٘ـٍب ٜربٔغ
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ٔمبِ ٝعبضش ثبٞذف ثشسػی ٔ ٚمبیؼ ٝتغجیمی تغلیالت تىٕیّی دا٘ـٍبٜٞبی ٘ظشی  ٚدا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی ٘ـبٖ داد و:ٝ
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ػّٕی وبسثشدی ث ٝدالیُ ٔختّفی فىش وشد ٜؤ ٝذیشیت والٖ پشٚطٜای عشاعیؿذ ٜرٙج٘ ٝشْافضاسی داس٘ذ .اسصؽ ٔذیشیت پشٚط ٜثٟٔ ٝبستٞب ٚ
٘ظٓ وبسی ثبصٔیٌشددٕٞ .ضٙیٗ عشاعی ٔٙبػت دٚسٜٞبی تغلیالت تىٕیّی إٞیت ٚیظ ٜداسد .ثؼیبسی اص ٔذیشاٖ ٔبیُ ثٔ ٝذیشیت خٛة
پشٚطٞ ٜؼتٙذ أب تٕبیّی ثٌ ٝزاؿتٗ صٔبٖ الصْ ثش سٚی آٖ ٘ذاس٘ذ .اٌش ثشای عشطسیضی صٔبٖ الصْ ٌزاؿت٘ ٝـٛد ثٝػشػت ٕ٘ ٓٞیتٛاٖ وبس سا
ؿشٚع وشد  ٚآٖلذس اص سٚؽ آصٖٔٚٛخغب اػتفبد ٜوٙٙذ تب ثبالخش ٜث٘ ٝتیز ٝثشػٙذٔ .ـىُ دا٘ـٍب ٜربٔغ دس ؿشٚع دٚسٜٞبی تغلیالت تىٕیّی
٘یض ایٗ ٔؼئّ ٝثٛد ٜاػت .ثٝعٛس ػٕذ ،ٜدا٘ـٍبٔ ٜتؼٟذ ث ٝا٘زبْ ٚالؼی وبس دس تغلیالت تىٕیّی ٘جٛد ٜاػت ِزا ٔذیشاٖ ٘تٛا٘ؼتٝا٘ذ صٍٝ٘ٛ
تغییشات سا پیبدٜػبصی وٙٙذ .ثشای تغییش دس فشٟ٘ ٚ ًٙٞبدیٝٙػبصی اٍِٛی رذیذ تغلیالت تىٕیّی دس دا٘ـٍب ٜػّٕی وبسثشدی ٘یبص ث ٝصٔب٘ی
عٛال٘ی  ٚسٚؿی صٙذٌب٘ ٝثٛد ٜاػت  ٚدس ایٗ سا ٜث ٝپـتىبس ٙٔ ٚبثغ صیبدی ٘یبص ثٛد ٜو ٝدس ػُٕ ٔغمك ٘ـذ ٜاػت.
ثٝعٛسوّی ٘تبیذ دیذٌبٜٞبی ثشسػیؿذ ٜدس خلٛف دا٘ـٍب ٜػّٕی وبسثشدی  ٚدا٘ـٍبٜٞبی ٘ظشی دس عٛصٜٞبی ٔختّف ٘ـبٖ داد و ٝدس
خلٛف تفبٚت ثیٗ دا٘ـٍب ٜػّٕی وبسثشدی ٘ ٚظشی دس وـٛس ایشاٖ ٔتأػفب٘ٔ ٝؤِفٞٝبی ٕٟٔی وٛٔ ٝرت تٕبیض ایٗ د ٚدا٘ـٍب ٜؿذ ٜثٛد
سػبیت ٘ـذ ٜاػتِ .زا دا٘ـٍب ٜػّٕی وبسثشدی  ٚثٚٝیظ ٜدٚسٜٞبی تغلیالت تىٕیُ آٖ اص ٔأٔٛسیت اكّی خٛد خبسدؿذٜا٘ذ .صیش ٌفت ٝؿذ
ٔیثبیؼت ایٗ تفبٚتٞب ثیٗ ایٗ دٛ٘ ٚع دا٘ـٍبٚ ٜرٛد داؿت ٝثبؿذ یؼٙیٔ :بٞیت آٔٛصؽ (فٙبٚسی اِٛٚیت داؿت ٝدس ٔمبثُ آٔٛصؽ ٘ظشی
اِٛٚیت داسد)ٔ ،غیظ آٔٛصؿی (ٔغیظ وبس دس ٔمبثُ ٔغیظ فیضیىی دا٘ـٍبٔ ،)ٜذسػیٗ (خجشٌبٖ دس ٔمبثُ اػضبی ٞیئتػّٕی تٕبْٚلت)،
دا٘ـزٚ( ٛس ٚدی خبف  ٚؿبغُ ٔ ٚشتجظ ثب پشٚط ٜتغمیمبتی دس ٔمبثُ ٚسٚدی ػبْ) ،ثش٘بٔٔ ٝجتٙی ثش اٍِٛی ٟٔبست ـ ٔغٛس (تغّیُ ؿغُ) دس
ٔمبثُ دا٘ؾثٙیبٖ ،اسصؿیبثی (ػّٕی  ٚثخـی ٘ظشی دس ٔمبثُ ا٘ذوی ٘یض ػّٕی) ،ؿشایظ ارشا (ٞذف خبفٔ ،ذت ٔؼیٗ ،دس ٔمبثُ ػبْ ٚ
تىشاسپزیش)ٔ ،تمبضیبٖ ارشای دٚسٔ( ٜتغیش ٙٔ ٚؼغف دس ٔمبثُ ایؼتب  ٚیىؼبٖ) أب دس ػُٕ ٔأٔٛسیت دا٘ـٍب ٜػّٕی وبسثشدی ثب دا٘ـٍبٜٞبی
٘ظشی آٔیختٝؿذ ٜاػت  ٚتغت تأحیش ػٙت ٘ ٚظبْ دا٘ـٍبٞی ٘ظشی دسآٔذ ٜاػت.
ػٕش تزشث ٝدا٘ـٍب ٜػّٕی وبسثشدی  ٚثٚٝیظ ٜتغلیالت تىٕیّی دس وـٛس  ٚدا٘ـٍب ٜربٔغ رذیذ اػت؛  ٚاكٛالٌ صٙیٗ تزبسثی ٘یبص ث ٝصٔبٖ
داسد تب ٟ٘بدػبصی الصْ كٛست پزیشدِ .زا عشاعی  ٚارشای ٘ظبْ ٔلٛة تغلیالت تىٕیّی دا٘ـٍب ٜربٔغ وبسی اػت ػخت  ٚارشای كغیظ
وبس ػخت ثِ ٝغبػ فشٍٙٞی دس ایٗ وـٛس ٘یض ثؼیبس دؿٛاس اػت.
ث ٝدِیُ رذی ثٛدٖ ٔبٞیت ایٗ دٚسٜٞب اعالعسػب٘ی  ٚآٌبٜػبصی الصْ ثشای ٔتمبضی دٚسٔ ،ٜزشیبٖٔ ،ذسػبٖ ،اػبتیذ سإٙٞب  ٚ ... ٚعتی
ٔذیشیتٞب ٚ ٚاعذٞبی دس ٖٚدا٘ـٍب٘ ٜؼجت ثٔ ٝبٞیت دٚسٜٞبی تغلیالت تىٕیّی كٛست ٍ٘شفت ٝاػتِ .زا ایٗ ٔؼئّٛٔ ٝرت ثشٚص ثؼیبسی
اص ٔـىالت ؿذ ٜاػت٘ .ظبْ ػّٕی وبسثشدی دس عٛصٜٞبی فٙبٚسی ث ٝدِیُ ػبختبس آٖ عٛصٜٞب ّٕٔٛع  ٚلبثُ پیبدٜػبصی اػت ِٚی دس
عٛصٜٞبی خذٔبت  ٚفشٙٞ ٚ ًٙٞش غیشّٕٔٛع  ٚپیبدٜػبصی آٖ ثؼیبس ٔـىُ اػت .اخز ؿٟشی ٝثب تٛر ٝثٔ ٝبٞیت پشٚطٜٞب  ٚثشآٚسد ٞضیٝٙ
ارشای آٖٞب دس ٔغیظ ٚالؼی لبثُ تٛری٘ ٝیؼتِ .زا ضشٚست داسد دس ساػتبی تٛإ٘ٙذیٞبی تخللی ِ ٚض ْٚتزبسیػبصی فٙبٚسی ،دا٘ـٍبٜ
خٛد سا دس ػٛد عبكُ اص تِٛیذ  ٚػبخت فٙبٚسی ٔ ٚجبعج ٔبِىیت ٔؼٛٙی آٖ ػٟیٓ ٕ٘بیذ  ٚایٗ ٔـٕ َٛدسآٔذٞبی ٔؼتٕش دا٘ـٍب ٜثٛدٚ ٜ
ٔٛرجبت خشٚد اص دسآٔذ دا٘ـزٔ ٛغٛسی خٛاٞذ ثٛد.
تغییشات ٔذیشیتی دس ثخؾٞبی دِٚتی ٔـىالت صیبدی ثشای تٛػؼ ٝوٕی  ٚویفی دا٘ـٍب ٜػّٕی وبسثشدی دس وـٛس ثٚ ٝرٛد آٚسد ٜاػت .ثب
تٛر ٝثٔ ٝبٞیت ایٗ ٘ظبْٞب  ٚپشٚطٔ ٜؼشفیؿذ ٜاص عٛصٜٞبی ؿغّی ث ٝدِیُ ع َٛػٕش وٛتبٔ ٜذیشیتی ،ثؼضبً ثب سفتٗ یه ٔذیش ،پشٚط ٚ ٜثٛدرٝ
وبسی ٔذ٘ ٖٚجٛد ٚ ٜدائٕبً ػیبػتٞبی ارشایی آٖٞب دس عبَ تغییش ٞؼت .ایٗ تغییشات ؿبُٔ عبَ ایٗ پشٚطٜٞب  ٚتجغ آٖ دٚس ٜوبسؿٙبػی اسؿذ
ؿذ ٜاػت .ثخـی اص ایٗ پشٚطٜٞب ٘یض اص ثذ ٚأش ایذئبِی یب ثٝكٛست كٛسی تٛػظ ٔتمبضیبٖ ٔغشطؿذ ٜو ٝدا٘ـٍب ٜدس ثشسػی  ٚتلٛیت آٖٞب
ثبیذ ثب رذیت ثیـتشی تالؽ ٕ٘بیذٛ٘ .ػب٘بت التلبدی ٔ ٚبِی  ٚسوٛد تِٛیذ  ٚتؼذیُ كٙبیغ ٚ ٚاعذٞبی تِٛیذی  ٚایزبد ٔـىالت فشاٚاٖ
ٔبِی  ٚاػتجبسی كٙبیغ ٔزشی دٚس ٜاسؿذ اص دیٍش ٔـىالت ایٗ ثخؾ ٞؼت .یىی اص ٔـىالت  ٚضؼفٞبی ایٗ ٘ظبْ رذیذ سا ٌشایؾ ثٝ
ٔذسنٌشایی روش وشدٜا٘ذٔ .ؼئّٝای و٘ ٝیبص ث ٝثشسػی ثیـتشی داسد.
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ثش اػبع تغّیُ فٛق ثٙٔٝظٛس عشاعی ٘ظبٔی رذیذ ثشای ٚسٚد دا٘ـٍب ٜربٔغ دس تغلیالت تىٕیّی ٘یبصٔٙذ تٛر ٝث ٝػیبػتٌزاسی ٔ ٚؼبئُ
خبكی اػت و ٝایٗ ٔغبِؼ ٝآٖٞب سا آؿىبس ػبخت ٝاػت .آػیتؿٙبػی فٛق ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝایٗ دا٘ـٍب٘ ٜیبصٔٙذ ثبصٍ٘شی دس سٚیىشد خٛد ثٝ
تغلیالت تىٕیّی اػتٔ .غبِؼبت ا٘زبْؿذ ٜدس عٛص ٜػیبػتٌزاسی  ٚثش٘بٔٝسیضی ساٞجشدی ثش ػ ٝػٙبسی ٛتأویذ ؿذ ٜاػت (ٟٔش ػّی صادٚ ٜ
ٕٞىبساٖ :)1393 ،پزیشؽ ػیبػت ٔٛرٛد  ٚتٛػؼ ٝآٖ ،ا٘زبْ تغییشاتی دس ثخؾٞبی اكّی ػیبػت ٔٛرٛد  ٚػٙبسیٛی ػ ْٛثبصٍ٘شی  ٚتغییش
اػبػی دس ػیبػتٞبی لجّی؛ أب ثشای پٛیبیی  ٚا٘ؼغبف دس پبػخ ث٘ ٝیبص ثبصاس وبس ضشٚسی اػت و ٝدا٘ـٍب ٜػّٕی وبسثشدی ٔذا ْٚدس عبَ
تغییش ػیبػتٞبیؾ ثبؿذِ .زا دا٘ـٍب ٜثبیذ ٘ظبٔی تذٚیٗ ٕ٘بیذ و ٝتٛا٘بییٞبی صیش سا داؿت ٝثبؿذ:
ٔ ـخق ٕ٘بیذ ػیبػت اِٚی ٝتب ص ٝا٘ذاص ٜلبدس ث ٝعُ ٔـىالت ٞؼتٙذ؛
 تأحیشٌزاسی استمبی تزشثٟٔ ٚ ٝبست ػیبػتٌزاساٖ ثش ػیبػتٞبی و٘ٛٙی دا٘ـٍب ٚ ٜثبصاس آٔٛصؽ ٟٔبستی،
 ػٛأُ ٘بؿٙبختٔ ٚ ٝجٕٟی و ٝعی ارشای ػیبػت ٕٔىٗ اػت ثٚ ٝلٛع ث ٝپی٘ٛذد،
 تغییش لذست ٔ ٚیضاٖ آٌبٞی ریٙفؼبٖ اص دا٘ـٍب.ٜ
دس رٕغثٙذی اص ػیبػتٌزاسی عبوٓ ثش تٛػؼ ٝوٕی  ٚویفی دا٘ـٍب ٜربٔغ ػّٕی وبسثشدی ٘یض ٔیتٛاٖ ث ٝػ ٝػٙبسی ٛفٛق ث ٝؿشط صیش تٛرٝ
داؿت:
٘ ظبست ٔ ٚذیشیت ثش ارشای ػیبػت ٔبی ٔٛرٛد ،ثذیٗ ٔؼٙی و ٝثبیذ ثش آ٘ض ٝاص پیؾ ٚرٛد داسد٘ ،ظبست سا فضٖٚتش  ٚربٔغتش
ربسی وشد.
 تىٕیُ  ٚایزبد تغییشاتی دس ثخؾٞبی اص تغلیالت تىٕیّی دا٘ـٍبٚ ٚ ٜضغ ٔٛلؼیتٞبی رذیذ دس عٛصٜٞبی خبف اص ػیبػت-
ٌزاسی و٘ٛٙی دا٘ـٍب ٜثٚٝیظ ٜدس عٛص ٜؿٙبػبیی ٔتمبضیبٖ ٚارذ ؿشایظ ،آٌبٜػبصی  ٚاعالعسػب٘ی اص ٘ظبْ خبف تغلیالت
تىٕیّی ثشای ٔتمبضیبٖ
 ایزبد تغییشات اػبػی دس ٔبٞیت ٔ ٚجب٘ی  ٚؿشایظ  ٚدػتٛساِؼُٕٞبی تغلیالت تىٕیّی دا٘ـٍبٔ ٜب٘ٙذ ػٟیٓ ؿذٖ دا٘ـٍب ٜدس
ٔبِىیت ٔؼٛٙی فٙبٚسیٞبی تِٛیذؿذ٘ ٜبؿی اص ارشای والٖ پشٚطٜٞبی تغلیالت تىٕیّی دا٘ـٍب ٚ ٜدػتٍبٔ ٜتمبضی ،ثشٌضاسی
دٚسٜٞبی ٔـتشن ثیٗإِّّی ثٙٔٝظٛس استمب  ٚا٘تمبَ  ٚثٔٛیػبصی فٙبٚسی دس وـٛس ،ایزبد وّیٙیهٞبی ثٟشٜٚسی دس وبسخب٘ٞٝب ٚ
دػتٍبٜٞبی ٔتمبضی
دس خبتٕ ٝثبیذ ثیبٖ ؿٛد دس كٛست ػیبػتٌزاسی  ٚػشٔبیٌٝزاسی ٔٙبػت  ٚتٛر ٝث ٝعُ ٔـىالت عشطؿذ ،ٜایٗ ٘ظبْ اص تغلیالت تىٕیّی
ٔیتٛا٘ذ دس وٙبس دٚسٜٞبی تغلیالت تىٕیّی دا٘ـٍبٜٞبی ٘ظشی سٚیىشد ٔغّٛثی ثشای تٛػؼ ٝوٕی  ٚویفی فٙبٚسی دس وـٛس ثبؿذ.
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_ٟٔش ػّی صاد ،ٜیذإِٞ ٚ ٝىبساٖ ( .)1393ػشٔبی ٝفىشی٘ :ظشیٞٝب  ٚتزبسة ،تٟشاٖ :ا٘تـبسات سأ ٜؼبكش
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