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 پیشگفتار

 

 ّ هؼبدل آى  کلوَ تْعؼَ دس صثبى ػشثی

(development )ثَ هؼٌبی  ،دس صثبى اًگلیغی

 . ّعؼت ثخؾیذى ّ گغتشػ دادى اعت

 تعریف تىسعه

تکبهل ّ داًؼ اهشّص، ثَ هؼٌبی  افطالذ ّاژٍ دس ایي

کَ الصهَ  اعتپیؾشفت کؾْسُب ّ خْاهغ اًغبًی 

ػمت خشّج اص ُوَ خبًجَ، ّ  سؽذ، ًْعبصیآى، 

پیؾیي  ثغتَخبهؼَ هسذّدیّت ُبی هبًذگی ُب ّ 

 .هی ثبؽذ

فْست گشفتَ "  تْعؼَ"تؼشیف ُبی دیگشی ثشای 

 آّس  یبد سا  آًِب   اعت کَ دس ایٌدب ًوًَْ ُبیی اص

 :هی ؽْین
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ثِجْد، سؽذ ّ گغتشػ : ػجبست اعت اصتْعؼَ  .1

ُوَ ؽشایو ّ اثؼبد هبدی ّ هؼٌْی زیبت 

کَ دس ساثطَ ثیي دّلت ّ  دس کؾْس اختوبػی

هلت ثْخْد هی آیذ ّ ؽشایو هٌبعجی سا اص 

یبعی، سؽذ اهٌیت، آصادی فشدی، هؾبسکت ع

 .فشاُن هی عبصدسا  ػوْهیالتقبدی ّ سفبٍ 

 

ًٌذ هبیکل هب التقبد داًبىاص دیذگبٍ ثشخی اص  .2

، تْعؼَ ػجبست اعت (Michel Todaro) تْداسّ

خشیبًی چٌذ ثؼذی کَ هغتلضم تغییشات : اص

اختوبػی، هشص تلمی ػبهَ  بساعبعی دس عبخت

هشدم ّ ًِبدُبی هلی ّ ًیض تغشیغ سؽذ 

کي کشدى فمش  التقبدی، کبُؼ ًبثشاثشی ّ سیؾَ

 . هطلك هشدم اعت

 

ی بگ"ثؼنی اص خبهؼَ ؽٌبعبى ًیض، هبًٌذ  .3

اص هٌظشی ، تْعؼَ سا (Guy Rocher)" سّؽَ

ثطْس کلی  :ثَ ایي فْست تفغیش کشدٍ اًذدیگش 
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فسجت اص هفِْم تْعؼَ، لنبّتی اعت 

داسد ّ   ُبی هؼیٌی استجبه اسصؽی کَ ثب اسصػ

ؽْد  ُب هشتجو هی ایي هفِْم ثب ًظبهی اص اسصػ

 . کَ داسای کبسکشد اعت

ثٌب ثش آًچَ گزؽت، سّؽي هی گشدد کَ تْعؼَ دس 

ثَ هؼٌبی دگشگْى عبختي ّمغ هْخْد افطالذ، 

خبهؼَ دس خِت پیؾشفت ّ هذسًیضٍ کشدى عبصهبًِبی 

 ّ دس چِبس چْة اسصػ ُبی خبهؼَ اعبعی آى

 .اعت

ثشخی اص داًؾوٌذاى ، تْعؼَ سا یک ایذئْلْژی 

لت داًغتَ اًذ کَ ثش تسْل ّ دگشگًْی اسگبًیک دال

 .هی کٌذ ّ ًبظش ثش اسصؽِبی خبهؼَ هی ثبؽذ

ثٌب ثش ایي ، تْعؼَ ثب ایغتبیی ّ زفع ّمغ هْخْد دس 

تؼبسك اعت ّ دس ػیي زبل ، ثب هالزظَ اسصؽِبی 

ثش ُویي  .هلی ، فشٌُگی ّ دیٌی تسمك هی یبثذ

اعبط ، ثغیبسی اص پژُّؾگشاى ، تْعؼَ سا فشایٌذی 
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اثؼبد صًذگی داًغتَ اًذ کَ ثِجْد هغتوش دس ُوَ 

 .اًغبًی ، اػن اص هبدی ّ هؼٌْی سا تنویي هی کٌذ

 

 ابعاد تىسعه

 

اص هدوْع تؼبسیف داًؾوٌذاى سؽتَ ُبی التقبد ّ 

خبهؼَ ؽٌبعی هؼلْم هی گشدد کَ تْعؼَ، تٌِب ثَ 

سؽذ التقبدی اختقبؿ ًذاسد، ثلکَ ثبیذ خبهغ اثؼبد 

گًْبگْى التقبدی، اختوبػی، فشٌُگی ّ عیبعی 

تسمك آى دس خبهؼَ ثؾشی، هْخت ایدبد  ثبؽذ، تب

 .تسّْالت پبیذاس ّ هؤثش ثبؽذ

دس پشتْ تدبسة ثؾشی سّؽي هی گشدد کَ فشاگیشثْدى 

اعبعی ّ  دگشگًْی اثؼبد چِبسگبًَایي تْعؼَ دس 

دس عبیَ تسمك  ُب سا سلن صدٍ، ّکؾْس هغتوشّسؽذ 

 .گشفتَ اعتآى ، فشایٌذ تْعؼَ هلی ؽکل 

  اسکبى اعبعی تْعؼَ ُشیک اص   ثَ ؽشذ ،ایٌک

 .هی پشداصین

***** 



7 
 

 تىسعه سیاسی

 

یکی اص هِوتشیي اسکبى تْعؼَ، کَ ثَ اػتجبسی 

پؾتْاًَ دیگش اثؼبد هی ثبؽذ ّ ثذّى آى، تنویٌی 

ثشای  دّام  ّ  ثمبی  آًِب  ًیغت ، تْعؼَ  عیبعی 

 .هی ثبؽذ

 

 تعریف سیاست

 

کشدى اهْس، دس لغت، ثَ هؼٌبی اداسٍ " عیبعت"کلوَ 

 .افالذ کبسُبی هشدم، ّ زکوشاًی آهذٍ اعت

ػجبست اعت اص داًؼ تذثیش اهْس  اهب ػلن عیبعت،  

 .خبهؼَ دس ساعتبی ثَ فالذ آهذى صًذگبًی هشدم

ُذایت خلك  ، عیبعت: هی گْیذاثـًْـقـش فـبساثـٔ 

ثَ عْٓ خبلك دس هذیٌَ فـبمـلَ تـْعـو اعت 

 .سُـجـش

 :یي ًغجت دادٍ ؽذٍ کًَیض چٌاثْزبهذ غضالٔ ثَ 

اعـتقالذ هشدهبى ّ : ػجبست اعت اص عـیـبعـت



8 
 

ًوْدى ثذیؾبى ساٍ ساعت سا، كَ ًدبت دٌُذٍ اعت 

 . دس دًیب ّ آخشت 

ثؼنی اص اُل ایي فيّ، عیبعت سا ثَ هؼٌبی سًّذی 

داًغتَ اًذ کَ دس آى، ؽِشًّذاى کؾْس ثَ اتّخبر 

 .تقوین خوؼی هجبدست هی ّسصًذ

ذاى، هْمْع ػلن عیبعت سا دّلت، ثشخی اص داًؾوٌ

 .ّ ثؼنی دیگش آى سا لذست داًغتَ اًذ

خوؼی اص داًؾوٌذاى هؼبفش ًیض، هْمْع ػلن 

 :عیبعت سا عَ پذیذٍ ثَ ؽشذ ریل هی داًٌذ

 .سفتبس عیبعٔ .1

 .ًـِـبدُـبٓ عـیـبعـٔ .2

 .پذیذٍ ُبٓ عیبعٔ .3

 

 تعریف تىسعه سیاسی

 

یکی اص تؼبسیف هؾِْس تْعؼَ عیبعی، ثَ ؽشذ 

 :ریل اعت
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کَ هغتلضم تسمك  اعتفشایٌذی  ،تْعؼَ عیبعی

هؾبسکت ػوْهی ، دهْکشاعی ، اعتمشاس ًظبم ، 

ًْگشایی ، افالزبت اداسی ّ ثغیح ًیشُّب ّ اهکبًبت 

 .هی ثبؽذ

 :تؼشیف دیگش ایي پذیذٍ ثذیي ؽشذ اعت

تْعؼَ عیبعی ثَ هؼٌبی تْاًبیی راتی یک ًظبم ، 

اعت کَ هجتٌی خِت پبعخگْیی ثَ ًیبصُبی هشدم 

گبًی هشدم دس اهْس ثش هؾشّػیت ّ هؾبسکت ُو

 .عیبعی هی ثبؽذ

 :اص لشاس صیش اعت عْهیي تؼشیف،

تْعؼَ عیبعی ػجبست اعت اص افضایؼ ظشفیت 

ًظبم دس پبعخگْیی ثَ ًیبصُب ّ خْاعتَ ُبی هشدم ، 

تٌْع عبختبسی ، تخققی ؽذى عبختبسُب ّ افضایؼ 

 .هؾبسکت عیبعی

 

 ی تىسعه سیاس اصىل

 

 :تْعؼَ عیبعی ػجبستٌذ اص افْل اعبعی
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هجبًی ایي افل، دس  .هشدهغبالسیدهْکشاعی ّ   -1

 .ُویي ثخؼ، تْمیر دادٍ خْاُذ ؽذ

کَ دس  ّ زمْق اعبعی هشدم ُب تسمك آصادی  -2

 .ُویي ثخؼ ؽشذ دادٍ هی ؽْد

اص هشیك دّیي لْاًیي  دس خبهؼَ لبًْى زبکویّت -3

 .پیؾشفتَ ّ هتمي ّ اخشای فسیر ّ لبهؼبًَ آى

استمبء هؾشّػیت ًظبم دس پشتْ پؾتیجبًی هلت ّ  -4

تمْیت ساثطَ دّلتوشداى ثب   هشدم  ّ ػولکشد فسیر 

 .زکْهت

 .ْاتْصیغ هٌطمی لذست ثش هجٌبی افل تفکیک ل -5

افضایؼ کبسایی ًظبم اداسی ّ سفغ ًْالـ  -6

 .سی دس خِت خذهت سعبًی ثِتش ثَ هشدمدیْاًغبال

تْاًبیی ًظبم دس خزة هؾبسکت هشدم دس ػشفَ  -7

 .ُبی هسلی ّ هلی

چؾن اًذاصُب ّ ُوبٌُگی ػولکشد ًظبم ثب  -8

 .عیبعتِبی اػالم ؽذٍ آى 

 .ّ سفغ ّاثغتگیکؾْس اعتمالل عیبعی  -9
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ّ ثشهشف عبختي ًضاع ُبی  تمْیت ّزذت هلی. 11

 .لْهی، هزُجی ّ فشٌُگی

دس توبم سدٍ ُب دس ثشاثش  پبعخگْ ثْدى ًظبم. 11

 .هشدم

تخققی ؽذى عبختبسُب اص ؽبیغتَ عبالسی ّ . 12

هشیك تشثیت کبدس هتخقـ ّ عپشدى اهْس ثَ هذیشاى 

 .الیك

تْاًبیی ًظبم دس ایدبد اًغدبم هیبى اسصػ ُب ّ . 13

 .ػولکشدُب

ٍ کشدى عیبعت گفتگْ ، تفبُن ، ازتشام پیبد. 14

هتمبثل ّ تٌؼ صدایی دس ُوَ ػشفَ ُبی کؾْسی ، 

 .هٌطمَ ای ّ ثیي الوللی

 .اعتمجبل اص ًْگشایی  ّ کثشت گشایی عیبعی. 15

تشخیر هٌبفغ ّ هقبلر هلی ثش کلیَ گشایؾِبی . 16

 .خٌبزی ، گشُّی ، زضثی ، لْهی ّ غیش آى 

یجبیی دس تؼبهل ثب سا ّ ؽکاتخبر عیبعت هذا. 17

 .دس ػشفَ ُبی داخلی ّ خبسخی دیگشاى
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ثبال ثشدى کبسایی دعتگبٍ دیپلوبعی کؾْس ثش . 18

هجٌبی کبسؽٌبعی دلیك ، اثتکبس دس ػول ، تْاًبیی 

هذیشاى ّ الذام ثٌِگبم ، دس خِت تؤهیي هٌبفغ هلی 

 .دس هٌطمَ ّ دس عطر ثیي الوللی

 

 هردهساالریدهىکراسی و 

 

پذیذٍ دهْکشاعی دس دًیبی اهشّص ، هْافمبى صیبد ّ 

اگش دس یک ًظبم اهب ثَ هْس کلی . هخبلفبًی ًیض داسد

هشدهغبالس ، ُن سای ُب ّ ُن سای دٌُذگبى آصاد 

ثبؽٌذ ّ دس ػیي علطَ اکثشیت ، زمْق اللیت ًیض 

هستشم ؽوشدٍ ؽْد ّ اص زشهت عٌتِب ّ اسصؽِبی 

ُبی تقٌؼی ثَ خبهؼَ پبعذاسی ثؼول آیذ ّ تسضة 

ًظبم چٌذ زضثی ًِبدیٌَ ؽذٍ ّ ػبدالًَ تکبهل یبثذ، 

آًگبٍ ثغیبسی اص ًْالـ دهْکشاعی ثشهشف هی گشدد 

ّ چِشٍ  ّالؼی ّ دسخؾبى هشدهغبالسی خلٍْ گش 

ًکتَ هِن ایي اعت کَ ًجبیذ دهْکشاعی  .هی ؽْد

ثَ دیکتبتْسی ّ اعتجذاد اکثشیّت ثش ػلیَ زمْق 
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دس غیش ایي فْست، . ثیٌدبهذ اًغبًی ّ هجیؼی اللیّت

دهْکشاعی ًخْاُذ تْاًغت هؾکالت کالى خبهؼَ 

سا زل کٌذ ّ آساهؼ ّ سفبٍ ّ فلر ّ اهٌیّت سا ثَ 

 .اسهغبى آّسد

 

 ارکاى هردهساالری

 

 :پبیَ ُبی افلی دهْکشاعی ػجبستٌذ اص

 

ثش تؼییي سُجشاى ّ کبسگضاساى ًظبم اًتخبثبت آصاد ّ  .1

 .هجٌبی سأی هشد

دس تْعؼَ  عبختي صهیٌَ هؾبسکت هشدمفشاُن . 2

 .ُوَ خبًجَ کؾْس

پبعخگْ ثْدى هغئْالى دس توبم سدٍ ُبی . 3

 .ّ هطجْػبت آصاد زکْهتی دس ثشاثش هشدم

بٍ ُبی استجبه آصادی افشاد ، سعبًَ ُب ّ دعتگ. 4

ّ ػْاهل آى، ثذّى ایٌکَ  خوؼی دس ًمذ زکْهت
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خْفی اص ػْالت اًتمبدات ّخْد داؽتَ ثبؽذ ّ یب 

 .تِذیذی آًِب سا اص اًتمبد ثبص داسد

فؼبل ؽذى عبصهبًِبی هشدهی ّ غیش دّلتی . 5

(NGO) ٌَدس چِبس چْة لْاًیي ّ فشاُن عبختي صهی ،

تْعو دّلت خِت ثبصدُی ثِتش آًِب دس ساعتبی 

 .هٌبفغ هلی

 

 و حقىق شهروًداىهای اساسی آزادی 

 

آصادی ، یکی اص آسهبًِبی ثلٌذ اًغبًِب ثذعت آّسدى 

ّ ثغتش ثبلٌذگی خْاهغ ثؾشی ّ دس هْل تبسیخ ثْدٍ 

ثَ یکی اص ّاالتشیي سعبلتِبی پیبهجشاى دس هْل تبسیخ 

سػبیت زمْق هشدم، دس فْست فشاُن . ؽوبس هی سّد

ؽذى صهیٌَ تسمك آصادی ُبی عیبعی ّ اختوبػی 

 .دس خبهؼَ، تنویي هی گشدد
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هِوتشیي زمْق ّ آصادیِبی اعبعی کَ زکْهت ثبیذ 

چِبسچْة لبًْى هستشم ؽوبسد ّ ثب توبم اهکبًبت دس 

 :خْد اص آًِب زشاعت ًوبیذ ، ثَ ؽشذ صیش هی ثبؽذ

ثَ ػٌْاى یکی اص هجیؼی  زك زیبت ّ عالهتی .1

تشیي زمْق اًغبى ُب کَ خذاًّذ ثشای اًغبى ُب 

 .خْاعتَ اعت

ثَ ػٌْاى یکی اص  آصادی اًذیؾَ ّ ػمیذٍ .2

ثٌذگی ّ  اعبعی تشیي اًْاع آصادی اًغبى اص یْؽ

 .ثشدگی

ثَ هٌظْس اسصیبثی  آصادی ثیبى ّ هطجْػبت .3

سفتبسُبی زکْهت ّ اًتمبد عبصًذٍ آًِب، خِت 

 .پیؾگیشی اص دیکتبتْسی زبکوبى

دس  ُب ّ اختوبػبت هغبلوت آهیض آصادی ُوبیؼ .4

 .چِبسچْة لبًْى

 

ًدوي ُب ، خوؼیت ُب ّ آصادی تؾکیل ازضاة ، ا .5

 .دس خِت کثشت گشایی عیبعی اتسبدیَ ُب
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آصادی اًدبم اهْس دیٌی ّ فشٌُگی ثَ فْست  .6

ّ تنویي زمْق پیشّاى ادیبى ّ  هغبلوت آهیض

 .هزاُت

 .دس چِبس چْة لبًْى آصادی اًتخبة ؽغل .7

آصادی دس ؽیٍْ صًذگی ؽخقی ، تب خبیی کَ  .8

هْخت علت زمْق دیگشاى ّ ثش خالف ًظن ّ لبًْى 

 .ًجبؽذ

دم ّ ػذم خْاص ّسّد هقًْیت هٌبصل ؽخقی هش .9

 .هؤهْساى ثَ خبًَ ُب ، هگش ثَ زکن لبًْى

هقًْیت ًبهَ ُبی خقْفی ّ اعشاس تلفٌی ّ . 11

 .اهثبل آى ّ ػذم کٌتشل آًِب ، هگش دس چِبس چْة لبًْى

 .ًژادیػذم تجؼیل . 11

سػبیت ػذالت دس خقْؿ صًبى ّ هشاػبت زمْق ّ . 12

 . کشاهت آًبى ثش اعبط لبًْى

، اػنّ اص لْی ّ تغبّی افشاد ّ الؾبس هشدم . 13

دس مؼیف، سئیظ ّ هشئْط، ثشّتوٌذاى ّ تِیذعتبى 

 .ثشاثش لبًْى
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دس ًظش گشفتي افل ثشائت دس تؼبهل ثب هشدم ، هگش . 14

ایٌکَ خالف آى تْعو هشاخغ لبًًْی ثَ فْست لطؼی 

 .ثَ اثجبت ثشعذ

هوٌْػیت خؾًْت ، ؽکٌدَ ّ تْعل ثَ . 15

ای اُذاف ػمیذتی ، گشُّی، لْهی ّ اعلسَ ثش

 .غیش آى

هوٌْػیت تُْیي ّ افتشاء ثش ػلیَ اؽخبؿ ، . 16

 .عبصهبًِب ، گشٍّ ُبی ًژادی ّ پیشّاى هزاُت

هقًْیت هبل ، خبى ، ًبهْط ّ آثشّی هشدم دس . 17

 .پٌبٍ لبًْى

ثب ػٌبیت ثَ افْل فْق، ّ دس پٌبٍ التضام ّ ػول ثَ 

ل هتسّْ خبهؼَیک آًِب، ًَ تٌِب ّمؼیت عیبعی 

هی ؽْد، ثلکَ صهیٌَ ثشای تْعؼَ ّ تسّْل اعبعی 

دس ػشفَ ُبی دیگش التقبدی، اختوبػی ّ فشٌُگی 

 .ًیض، فشاُن هی گشدد
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ثذیي خِت، ثَ ًمؼ تْعؼَ عیبعی ثَ ػٌْاى 

تنویي کٌٌذٍ دّام ّ ثمبء تْعؼَ دس عَ ػشفَ دیگش، 

 .اؽبسٍ کشدین

 

***** 
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 تىسعه اقتصادی

 

دس لغت، ثَ هؼٌبی هیبًَ سّی ّ اػتذال " التقبد"ّاژٍ 

اهب ػلن التقبد دس افطالذ ػلْم ّ داًؼ ُبی . اعت

ثؾشی، داسای تؼبسیف گًْبگًْی اعت کَ ثشخی صا 

 :آًِب سا اص ًظش ؽوب هی گزساًین

 

 تعریف علن اقتصاد

 

اهالق هی ؽْد داًؾی ثَ  ػلن التقبد: تعریف اول

 . پشداصد ُب هی کَ ثَ تخقیـ ثِیٌَ کبالُب ّ فشاّسدٍ

تخقیـ  ػلن: التقبد ػجبست اعت اص: تعریف دوم

هٌبثغ هسذّد ثشای تبهیي ًیبص ُب ّ خْاعتَ ُبی ًب 

 .هسذّد 

اداسٍ )تذثیش هٌضل یؼٌی  ،التقبد ػلن: تعریف سىم

ایي تؼشیف ثَ اسعطْ ًغجت دادٍ (. ؽئْى صًذگی

 .ؽذٍ اعت
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تقبد ، ػلن ثشسعی هبُیت ّ ػلل ال :تعریف چهارم

ایي تؼشیف ثَ التقبد داى هؼشّف، . هلل اعت ثشّت

 .آدام اعویت ًغجت دادٍ ؽذٍ اعت

التقبد ، ػجبست اعت اص ثشسعی هبُیت : تعریف پٌجن

ایي تؼشیف ثَ . غلْاًیي تْلیذ ّ تْصی ثشّت اص هشیك

 .اعتْاست هیل هٌغْة اعت

هطبلؼَ ثؾش ،ػجبست اعت اص  التقبد: تعریف ششن

ایي تؼشیف ثَ آلفشد . ای زشفَ ّ ؽغلی صًذگی دس

 .هبسؽبل ًغجت دادٍ ؽذٍ اعت

 

 تعریف اقتصاد تىسعه

 

 :همقْد هب اص تْعؼَ التقبدی ػجبست اعت اص

فشایٌذ سؽذ التقبدی ّ استمبء فٌی ّ عبصهبًی دس "

ػشفَ تْلیذ ّ تخقیـ هٌبثغ هبدی ّ اًغبًی ؛ 

 ".ُوشاٍ ثب ػذالت تْصیؼی ّ کبُؼ ًبثشاثشی 

هفِْهی فشاتش " تْعؼَ التقبدی " ثش ایي اعبط ، 

اعت ّ ػالٍّ ثش اُتوبم ثَ " سؽذ التقبدی " اص 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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، لیهبًٌذ تْلیذ ًبخبلـ هلی ّ داخ ؽبخقِبی کوی

ثَ ثشسعی تغییشات عبختبسی دس صهیٌَ کیفیت اًدبم 

تْلیذ ّ تخقیـ هٌبثغ هی پشداصد ّ دس ػیي زبل ، ثب 

تکیَ ثش تؤهیي اُذاف اختوبػی ، تذاّم سؽذ 

 .التقبدی سا تنویي هی کٌذ

 

 اهویت تىسعه اقتصادی

 

ثب هطبلؼَ فلغفَ تبسیخ توذًِب سّؽي هی گشدد کَ 

افْل اعبعی کشاهت ، تْعؼَ التقبدی ، یکی اص 

اعتمالل ّ پْیبیی خبهؼَ اعت ّ ثذّى دعتیبثی ثَ 

ایي هُْجت ثضسگ، اهکبى سعیذى ثَ همبم تْعؼَ 

هلی ّخْد ًذاسد ّ توبهیت عیبعی ، ؽئْى هلی ، 

هجبًی فشٌُگی ّ ثٌیبًِبی اختوبػی ًیض، دس هؼشك 

 .خطش لشاس هی گیشًذ

قبدی ، ًجب ثش ایي ، اُتوبم ّسصیذى ثَ اهش تْعؼَ الت

اص هِوتشیي اّلْیتِبی خبهؼَ هسغْة هی ؽْد ّ 
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افضایؼ تالؽِبی دّلت ّ ًِبدُبی التقبدی کؾْس 

 .سا دس ایي صهیٌَ هی هلجذ

 

 ًوادهای تىسعه اقتصادی 

 

دس خِبى اهشّص هؾبُذٍ هی کٌین کَ ثشخی اص 

کؾْسُب دس اسّپبی غشثی ؛ آهشیکبی ؽوبلی ّ ؽشق 

ؽذٍ،  آعیب ، ثب اًتخبة عیبعتِبی زغبة

تْاًغتٌذ ثَ عشػت اص پیچ ّ خن  خبدٍ  تْعؼَ 

التقبدی ثگزسًذ ّ تدبسة گشاًجِبیی دس صهیٌَ سؽذ 

 .التقبدی ثذعت آّسًذ

دس تفغیش ّ تسلیل ایي سؽذ ، پیشّاى هکبتت التقبدی 

کالعیک ، ًئْ کالعیک، هکتت کیٌض ّ اهثبل آًِب ؛ 

دیذگبٍ ُبی خبؿ خْد سا دس خِت هشازی ًظبم 

 .هطشذ ًوْدٍ اًذالتقبدی 

الجتَ ، ُشیک اص ایي هکبتت یبدؽذٍ دس ػشفَ ُبی 

هْسد هطبلؼَ خْیؼ ، دعتبّسدُبیی سا اسائَ دادٍ اًذ 

ػلن یکی اص فبزت ًظشاى " )لْئیظ " کَ ثَ گفتَ 
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، ثَ دیذگبٍ ُبی کلیذی آًبى هشاخؼَ (التقبد تْعؼَ

 . هی ؽْد

ًئْ  ثَ ػٌْاى ًوًَْ ، کالعیکِب دس هْسد ثبصاس آصاد ،

کالعیکِب دس صهیٌَ کبسآفشیٌی ، پیشّاى هکتت 

ؽیکبگْ دس صهیٌَ ًمؼ آهْصػ ، فیضیْکشاتِب دس 

خقْؿ کؾبّسصی ّ هکتت عْداگشاى 

دس صهیٌَ هبصاد فبدسات ؛ ًمطَ ( هشکبًتلیغتِب)

 .ًظشُبی اسصؽوٌذی سا هطشذ ًوْدٍ اًذ

هیبى آییي اعالم ًیض، دس خِت تٌظین سّاثو التقبدی 

لْاػذی کلی اسائَ ًوْدٍ کَ دس ْسُب، افشاد ّ کؾ

اثْاة التقبدی فمَ اعالهی ثَ تفقیل ثیبى گشدیذٍ 

 .اعت

ؽبیغتَ اعت کوبالت ّ تدبسة گشاًجِبی کؾْسُبی 

تْعؼَ یبفتَ سا هطبلؼَ ًوبیین ّ ثب دیذی 

کبسؽٌبعبًَ ّ هجتکشاًَ ّ ثب هالزظَ ّیژگیِب ّ 

ظشفیتِبی ّالؼی کؾْس، ایي دعتبّسدُب سا هْسد 

 .اعتفبدٍ لشاس دُین
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دس ایٌدب ثَ هٌظْس سػبیت اختقبس، افْل اعبعی سا 

کَ دس تذّیي ّ اخشای هشذ تْعؼَ التقبدی ًمؼ 

 :داسًذ ؛ یبدآّس هی ؽْین

 

الضام دعتگبُِبی التقبدی ثَ اهش آهْصػ  .1

هغتوش دس ُوَ عطْذ هذیشیتی التقبدی ّ فٌی ، 

ثش اعبط آخشیي دعتبّسدُبی ػلوی دس عطر 

 .خِبى

افل لشاس دادى عیبعت ّاسدات داًؼ ، ثدبی  .2

 .ّاسدات کبال

 .افضایؼ اػتجبسات دس صهیٌَ تسمیمبت ّ في آّسی .3

صدّدى تجؼیل هیبى الْام کؾْس ّ تالػ دس  .4

خِت تمغین ػبدالًَ ثشّت هیبى الْام ّ الؾبس 

 .خبهؼَ

تمغین ثشّت ، ثَ هؼٌبی گشفتي اص اغٌیبء ّ : تْمیر 

ثَ هؼٌبی ایدبد سؽذ دادى ثَ فمشاء ًیغت؛ ثلکَ 

 .التقبدی ّ تْصیغ هبصاد آى ثش الؾبس هغتوٌذ هیجبؽذ
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کبعتي اص کویت فؼبلیتِبی التقبدی دّلت ّ  .5

افضایؼ کیفیت ُذایتی ّ زوبیتی آى دس صهیٌَ تغییش 

فٌی تْعو هؤعغَ ُبی پژُّؾی ّ ایدبد تؼبدل 

دس ػشفَ ُبی تْلیذ ّ هقشف ّ اُتوبم ثَ صیشعبصیِب 

بدیي فٌؼتی ّ اسائَ اهالػبت هْسد ّ عبختبسُبی ثٌی

 .ًیبص ثبصاس

ُذایت فشایٌذُبی التقبدی تْعو دّلت ، ثَ  .6

هٌظْس کبعتي تفبّتِبی تْصیؼی هیبى هشدم ، دس 

زذی کَ اص دیذگبٍ التقبدی ّ اختوبػی لبثل لجْل 

 .ثبؽذ

ایدبد استجبه هتمبثل هیبى ثخؾِبی آهْصؽی ّ  .7

جبدل هذیشیتِبی اخشایی التقبدی کؾْس دس خِت ت

تدبسة ّ هؼلْهبت ّ ثشآّسد هیضاى ػشمَ ّ تمبمب دس 

 .صهیٌَ تشثیت ًیشّی اًغبًی هتخقـ

تْخَ ثَ ًمؼ اعبعی ػبهل اًغبًی ّ تْصیغ  .8

بیَ هیبى ثخؾِبی فٌؼتی ّ هٌبعت عشه

 .کؾبّسصی
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ثشًبهَ سیضی دس خِت سؽذ تْلیذ هلی ، ًغجت  .9

 .ثَ هقشف هلی

( HDI)تْخَ ثَ ؽبخقِبی تْعؼَ اًغبًی . 11

ؽبهل هْل ػوش ، اهیذ ثَ صًذگی،  هیضاى داًؼ ّ 

دسآهذ پبیَ ؛ ثَ ػٌْاى هؼیبس تْعؼَ التقبدی پبیذاس ؛ 

ثَ ػٌْاى ( GNP)دس کٌبس تْخَ ثَ تْلیذ ًبخبلـ هلی 

 .هؼیبس سؽذ التقبدی

ثشًبهَ سیضی دس خِت خلْگیشی اص خشّج عشهبیَ . 11

ُبی داخلی ّ گغتشػ عشهبیَ گزاسی خبسخی ، اص 

ػطبء تنویٌِبی الصم ّ فشاُن آّسدى ثجبت هشیك ا

 .عیبعی

اُتوبم ثَ عیبعتِبی تؼبًّی دس خِت ایدبد . 12

عبختبسُبی ػبدالًَ التقبدی ، عیبعی ّ 

 .اختوبػی 

هسذّد کشدى ّاسدات ، ثَ هٌظْس تؾْیك فٌبیغ . 13

 .داخلی ، ُوگبم ثب تنویي استمبء عطر کیفی آى
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ٌَ ُبی ثِیٌَ عبصی سّؽِبی تْلیذ دس صهی. 14

 .فٌؼت ، کؾبّسصی ، داهذاسی ، ؽیالت ّغیشٍ

ثبال ثشدى عطر تشاص ثبصسگبًی ّ سفغ هْاًغ . 15

 .فبدسات

اّلْیت دادى عشهبیَ گزاسی فٌؼتی ثَ هْاسد . 16

پیًْذ هبلجل ّ هبثؼذ ، هبًٌذ فٌؼت پتشّؽیوی ، رّة 

 .آُي ّ اهثبل آى

لشاس گشفتي هیضاى عْد عشهبیَ داس دس عطسی . 17

عِن دعتوضد اص هدوْع هسقْل خبلـ  کَ ثب

همذاس )ُوخْاًی داؽتَ ّ ثب تْلیذ کبالی دعتوضدی 

هتٌبعت ( کبالیی کَ ثب دعتوضد هی تْاى خشیذ

 .ثبؽذ

تٌظین ًظبم هبلیبتی ثش هجٌبی هسبعجَ دلیك . 18

، ثَ ًسْی کَ اًگیضٍ اؽتغبل ، ثَ لْت خْد " ساًت"

 .ثبلی ثوبًذ
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خْیی دس هقشف ّ ثشًبهَ سیضی دس خِت فشفَ . 19

اًنجبه هبلی ّ خلْگیشی اص اعشاف ، ثْیژٍ دس زْصٍ 

 .هقبسف اسصی

ثبال ثشدى عطر اؽتغبل اص هشیك اخشای . 21

هشزِبی اعبعی ، هبًٌذ ثشهشف کشدى کغشی تشاص 

تدبسی ّ افضایؼ اعتفبدٍ اص ًیشّی کبس دس صهیٌَ 

ثَ ػٌْاى هثبل، تمْیت . کبالُبی فبدساتی ّ هْاد خبم

پتشّؽیوی کَ هْخت ایدبد اؽتغبل ثیؾتش  ّ تْعؼَ

هی گشدد ّ دس ػیي زبل ، دسآهذ زبفل اص فشّػ 

 .ًفت سا افضایؼ هی دُذ

اُتوبم ّیژٍ ثَ تْلیذ هبیستبج مشّسی خبهؼَ . 21

هبًٌذ هغکي ، اهکبًبت آهْصؽی ّ ثِذاؽتی ، 

تْعؼَ ؽجکَ ُبی آة ّ ثشق ، تبهیي عْخت ّ 

 .اهثبل آى

تْلیذ ، ثَ هٌظْس سؽذ  کبسثش کشدى عبختبس. 22

 .اؽتغبل ّ ًِبیتب ، افضایؼ دعتوضد ّالؼی ًیشّی کبس



29 
 

عشهبیَ گزاسی دس صهیٌَ تْلیذ اًشژیِبی خبیگضیي . 23

 .ًفت ّ گبص ، ثْیژٍ اًشژیِبی پبک

هجبسصٍ ثب فغبد التقبدی ، لبچبق ، ساًت خْاسی . 24

 .ّ ثبصاس عیبٍ

بی تؼبدل دس اهش کبُؼ ّ افضایؼ زدن پشداختِ. 25

اًتمبلی سفبُی ، تب اص یکغْ هیضاى تْسم کٌتشل ؽْد 

ّ ثِشٍ ّسی فٌؼتی هسفْظ ثوبًذ ّ اص عْی دیگش، 

اختالف دسآهذ هیبى فمیش ّ غٌی ثَ فْست ًبهؼمْل 

 .افضایؼ ًیبثذ

ثشلشاس عبختي پیًْذ هٌبعت هیبى زغبثِبی . 26

 –ّ هسذّدٍ دادٍ ُب( اص دیذ تمبمب)تْلیذ ّ دسآهذ 

ّ خشیبى زغبثِبی هٌبثغ ( دیذ ػشمَاص )عتبدٍ ُب 

هبلی ، ثَ هٌظْس تذّیي هذل خبهغ تدضیَ ّ تسلیل 

، دلیك پذیذٍ ُبیی چْى کٌتشل خوؼیتثشای اسصیبثی 

تبثیش افضایؼ لیوت هْاد غزایی ، افضایؼ هسقْل 

 .کؾبّسصی ّ ثبال سفتي لیوت اًشژی

 .تالػ دس خِت هتْاصى کشدى سؽذ التقبدی. 27
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خقْفی ّ صهیٌَ عبصی ثشای تمْیت ثخؼ . 28

 .هؾبسکت ثیؾتش هشدم دس اهْس التقبدی

استمبء سّاثو التقبدی ّ تدبسی ثب کؾْسُبی . 29

آعیبی هیبًَ ثَ ػٌْاى کْتبٍ تشیي ساٍ استجبهی آًبى ثب 

 .خلیح فبسط

گغتشػ ًظبم استجبهبت دس ػشفَ ُبی داخلی ، . 31

 .هٌطمَ ای ّ ثیي الوللی

 .هلی ثبال ثشدى اسصػ پْل . 31

 .افالذ همشسات هشثْه ثَ چک ّ اػتجبسات ثبًکی. 32

زوبیت گغتشدٍ اص ثخؼ کؾبّسصی ثَ ًسْی کَ . 33

ثتْاًذ تْلیذ هْاد غزایی کؾْس سا ُوگبم ثب سؽذ 

خوؼیت ثبال ثجشد ّ اص هِبخشت سّعتبئیبى ثَ ؽِشُب 

 .خلْگیشی کٌذ

استمبء عطر تغِیالت زول ّ ًمل صهیٌی، . 34

دس خِت تْعؼَ ساُِب ، ؽجکَ ساٍ دسیبیی ّ ُْایی 

 .آُي ، ثٌبدس ّ کؾتیشاًی ّ خطْه ُْایی
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زوبیت ّیژٍ ّ لذسداًی اص هجتکشاى ّ اًذیؾوٌذاى . 35

کؾْس دس ػشفَ ُبی فٌؼت ، تسمیمبت ّ فٌبّسی ؛ ّ 

 .پیؾگیشی اص فشاس هغضُب

ّ عؼی دس هؾبسکت  اص ثیي ثشدى اًسقبسات. 36

 .ػوْهی دس اهش التقبد

 

آًچَ گزؽت، دعتْس الؼول اعالم دس خِت ػالٍّ ثش 

 :ثَ ؽشذ ریل اعتتْصيغ ثشّت، 

 .ّ تْصیغ ػبدالًَ فیبًت اص ػذالت اختوبػی .1

تمغین هبلکیت ثَ عَ ثخؼ هلی،  .2

 .خقْفی ّ دّلتی

 .ّمغ هبلیبت ثَ ؽکل ػبدالًَ .3

 .تبهیي هؼبػ لؾش آعیت پزیش خبهؼَ .4

اخز زمْق ؽشػیَ اص لجیل صکبت، خوظ،  .5

اهثبل آًِب، خِت تبهیي ًیبص فذلبت، کفبسات ّ 

 .هغتوٌذاى

ص ساٍ لوبس، سثب، پیؾگیشی اص دسآهذُبی زشام ا .6

 .ازتکبس، اختالط، گشاًفشّؽی ّ اهثبل آى
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افبلت دادى ثَ اهش تْلیذ دس صهیٌَ دسآهذ صایی  .7

 .ّ پیؾگیشی اص هؼبهالت خذػَ آهیض

تؾْیك ّ تشغیت هشدم ثَ کبس ّ تالػ دس  .8

ثَ . هخبسج صًذگیخِت اهشاس هؼبػ ّ تبهیي 

ػٌْاى هثبل، دس زذیثی ؽشیف آهذٍ اعت کَ 

". الکبدّ ػلی ػیبلَ کبلودبُذ في عجیل هللا"

کغی کَ ثشای اهشاس هؼبػ خبًْادٍ : یؼٌی

خْد کبس ّ تالػ هی کٌذ، هبًٌذ کغی اعت 

 .کَ دس ساٍ خذا خِبد هی کٌذ

دیگش افْل ّ سّػ ُبی هْسد تبکیذ دیي هجیي اعالم، 

فقل فمِی ّ التقبدی اعالهی آهذٍ دس کتبثِبی ه

 .اعت

 

***** 
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 تىسعه اجتواعی

 

تْعؼَ اخوبػی کَ ثَ ػذالت اختوبػی هٌدش ؽْد، 

هْخت ایدبد عالهت ّ آساهؼ ّ اهٌیّت خغوبًی ّ 

هؼٌْی خبهؼَ هی گشدد ّ صهیٌَ سا ثشای اداهَ 

تْعؼَ ّ پیؾشفت دس ػشفَ ُبی دیگش زیبت، 

 .هغتؼذ هی عبصد

 

 اجتواعیتعریف تىسعه 

 

 :تْعؼَ اختوبػی ػجبست اعت اص

، بهؼَ دس خِت سعیذگی ثَ ًیبصهٌذاىفشایٌذ سؽذ خ"

افضایؼ اهٌیت اختوبػی، خجشاى خغبستِب، پیؾگیشی 

اص آعیجِب، هسبفظت اص هشدم دس ثشاثش زْادث ّ تنویي 

 ".ثشخْسداسی ُوگبى اص هْاُت اّلیَ صًذگی

دس عبیَ تْعؼَ اختوبػی ، عالهت خغوی ّ 

ی ثشای هشدم فشاُن هی ؽْد ّ ؽبداثی ّ اهیذ سّز

 .ثَ آیٌذٍ دس عطر خبهؼَ افضایؼ هی یبثذ
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 اصىل تىسعه اجتواعی

 

ثَ هٌظْس ًیل ثَ تْعؼَ اختوبػی، افْل صیش ثبیذ 

 :پیبدٍ ؽْد

ُوگبًی ؽذى تغِیالت آهْصؽی ، پشّسؽی ،  .1

 .ثِذاؽتی ّ دسهبًی

 .ثشًبهَ سیضی ثشای سؽذ ػوْم هشدم .2

 .صی ثَ فْست فشاگیشگغتشػ عْاد آهْ .3

 .افضایؼ اهٌیت اختوبػی دس ُوَ اثؼبد .4

زفع هشاّت ّ ؽبداثی خبهؼَ ّ کبُؼ هیضاى  .5

 .امطشاة ّ افغشدگی

تمْیت سّذ ثشادسی ، ثشاثشی ، گزؽت ، ُویبسی ،  .6

ؽکیجبیی ، دسعتکبسی ، آصادگی  ّ هشاػبت زمْق 

 .دیگشاى

 .تنویي هبیستبج سفبُی مشّسی ثشای ُوگبى .7

ِت پیؾگیشی اص آعیجِبی ثشًبهَ سیضی خ .8

اختوبػی هبًٌذ ثضُکبسی ، اػتیبد ، تقبدفبت ّ 

ثْیژٍ کْدکبى )عْاًر ، آلْدگی هسیو صیغت ، فمش 
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، خْدکؾی ، فسؾب ، ثیوبسیِبی سّاًی ّ (خیبثبًی

 .هشگ ّ هیش صّدسط

زبکن عبختي افل کبس ّ تالػ دس خبهؼَ ّ  .9

 .صدّدى سّزیَ تي آعبیی ّ سازت هلجی

هیضاى عشاًَ عالهتی ثب ًیبصُبی ّالؼی تٌبعت  -11

 .هشدم

تذّیي ّ اخشای ًظبم خبهغ سفبٍ ّ تبهیي . 11

 .اختوبػی 

 .ُذفوٌذ کشدى یبساًَ ُب . 12

ُوخْاًی هیضاى سؽذ خوؼیت ثب ظشفیتِب ّ . 13

 .اهکبًبت کؾْس

لشاس دادى ثٌیبى خبهؼَ ثش اعبط ًظن ّ اًنجبه . 14

 .اختوبػی

 

اختوبػی دس صهیٌَ تْعؼَ ًظش ثَ اُویّت تبهیي 

اختوبػی، تْمیسبت ثیؾتشی دس ایي خقْؿ، ثیبى 

 :هی گشدد
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 تأهیي اجتواعی

 

ًظبم تؤهیي اختوبػی ثش اعبط تدبسة ثغیبسی اص  

ؽبهل ثخؾِبی صیش ثبیذ کؾْسُبی تْعؼَ یبفتَ ، 

 :هی گشدد

 

 :هبًٌذ  بیوه های اجتواعی -1

 .ثیوَ خذهبت دسهبًی -

 .ثیوَ زْادث ّ عْاًر -

 .ثیکبسیثیوَ  -

 .ثیوَ ثبصًؾغتگی -

ثیوَ هشالجت اص ثیوبساى دس هٌبصل ّ خبًَ ُبی  -

 (.عبلوٌذاى)ؽِشًّذاى اسؽذ 

 

 :هبًٌذ جبراى خسارتهای اجتواعی  -2

 .زوبیت اص لشثبًیبى خٌگ ّ خبًْادٍ ُبی آًبى -

 .خجشاى خغبست صیبى دیذگبى ثَ ًبزك -

 .خجشاى خغبست لشثبًیبى خٌبیی -
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 .اػبدٍ زیثیت اؽخبؿ -

 :هبًٌذ هساعدتهای اجتواعی  -3

 .کوکِبی آهْصؽی ّ کبسآهْصی -

 .کوک هبلی ثَ ًْخْاًبى -

 .کوک ثَ پشّسػ کْدکبى اص هشیك ّالذیي آًِب -

 .کوک ثَ ًیبصهٌذاى دس اهش هغکي -

 .کوک ثَ هؼلْالى -

 :هبًٌذ حوایتهای اجتواعی  -4

پشداخت کوک ُضیٌَ صًذگی ثَ خبًْادٍ ُبی کن  -

 .دسآهذ یب ثذّى دسآهذ

 

هجبًی یبدؽذٍ، ثَ فْست کلی دس ثغیبسی اص افْل ّ 

 .هٌبثغ اعالهی دس لبلت سّایبت هغتٌذ آهذٍ اعت

 

***** 
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 تىسعه فرهٌگی

 

 

همْلَ فشٌُگ سا ثَ ؽشذ ریل ثشخی اص داًؾوٌذاى، 

 :تؼشیف کشدٍ اًذ

هٌظْهَ ای ػبلی اعت کَ هؾتول ثش ، " فشٌُگ"

هٌظْهَ ُبی کالًی چْى دیي، صثبى، زمْق، 

 .هی ثبؽذآداة ّ سعْم ّ بی صیجب، ٌُشُ

 

 تعریف تىسعه فرهٌگی

 

 :تْعؼَ فشٌُگی ػجبست اعت اص

فشایٌذ ثِیٌَ عبصی اهکبًبت ّ ؽشایو هبدی ّ هؼٌْی "

خبهؼَ دس خِت ؽٌبخت ُْیت خْیؼ ، استمبء 

عطر داًؼ ، ؽکْفب عبصی اعتؼذادُب ، سؽذ 

اخالق ّ اسصؽِبی الِی، ثِجْد سّاثو اًغبًی ، 

هشاػبت ازتشام گغتشػ فشٌُگ لبًْى پزیشی ، 
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، ثشدثبسی ، خْد اتکبیی ّ ًظن دس دیگشاى ، آصادهٌؾی

 ".هْسا

. ثضسگتشیي ثشّت یک کؾْس، هٌبثغ اًغبًی آى اعت

دس فْست ؽکْفبیی ّ ثبلٌذگی ایي گٌح ثی پبیبى ، 

هکٌتی خبّداًَ ّ ػبهلی فؼبل پذیذ هی آیذ کَ 

عشهبیَ سا سؽذ هی دُذ ، اص هٌبثغ هجیؼی اعتفبدٍ 

پبیذاس ّ هٌبعت ثؼول هی آّسد ، عبصهبًِبی 

ى هی التقبدی ّ اختوبػی ّ عیبعی سا عبهب

ثخؾذ ّ هْخت تْعؼَ هلی دس ُوَ اثؼبد آى هی 

ثب ایي ثیبى ، اُویت تْعؼَ فشٌُگی کَ . ؽْد

سعبلت پشّسػ ًیشّی اًغبًی سا ثش دّػ داسد ، 

 .سّؽي هی گشدد

 

 شاخص های تىسعه فرهٌگی 

 

ثَ هٌظْس عٌدؼ تْعؼَ فشٌُگی یک خبهؼَ ، 

هؼیبسُبی ّیژٍ ای ّخْد داسد کَ هِوتشیي آًِب ثذیي 

 : ؽشذ اعت
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 .دس خبهؼَ هیضاى خاللیت فشٌُگی -1

 .هیضاى گغتشػ کوی ّ کیفی آهْصػ ّ پشّسػ -2

 .هیضاى عشهبیَ گزاسی دس صهیٌَ آهْصػ ػبلی -3

 .هیضاى فنبی پژُّؾی فشٌُگی -4

 .عبصی اعتؼذادُب هیضاى تْاًبیی دس اهش ؽکْفب -5

 .هیضاى لبًْى پزیشی دس خبهؼَ -6

 .هیضاى التضام افشاد خبهؼَ ثَ ًظن -7

، ی افشاد ثَ اسصؽِبی هلی ، فشٌُگیهیضاى پبیجٌذ -8

 .اخاللی ّ هؼٌْی

هیضاى ایوبى هشدم ثَ ّخذاى کبسی ّ مشّست تسشک  -9

 .ّ تالػ

هیضاى ػاللَ هٌذی هشدم ثَ هیشاث ػلوی ّ .11

 .َ داًؾِب  ّ داًؾوٌذاىفشٌُگی ّ اُتوبم ّسصیذى ث

 .هیضاى ػاللَ هٌذی افشاد خبهؼَ ثَ هطبلؼَ. 11

 .هیضاى تْلیذات فشٌُگی دس کؾْس. 12

دس ایٌدب، اثؼبد تْعؼَ فشٌُگی سا ًیض، اص ًظش ؽوب 

 :هی گزساًین
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 ابعاد تىسعه فرهٌگی

 

 :هِوتشیي اثؼبد تْعؼَ فشٌُگی ػجبستٌذ اص  

افیل  افالذ فشٌُگ ػوْهی ثش هجٌبی اسصؽِبی .1

 .هلی ، دیٌی ّ فشٌُگی

ثش اعبط  ثٌیبًگزاسی ثیٌؼ فشٌُگی ًغل خذیذ .2

 .اسصػ ُب

ثبصعبصی ًظبم آهْصػ ّ پشّسػ ، هتٌبعت ثب  .3

 .همتنبی صهبى ّ سعبلت تؼلین ّ تشثیت

ّ  آهْصػ ػبلی دس ساعتبی تْلیذ ػلن استمبء .4

 .ًْآّسی

گغتشػ فنبی پژُّؾی ّ ایدبد آفشیٌٌذگی  .5

 .فشٌُگی

خِت ؽکْفبیی اعتؼذادُب ّ  ثشًبهَ سیضی دس .6

دس پشتْ  بعبیی ّ پشّسػ اعتؼذادُبی دسخؾبىؽٌ

 .تؾْیك ّ تشغیت ُبی هبدّی ّ هؼٌْی

 .تشّیح فشٌُگ ًظن ، لبًْى پزیشی ّ ّخذاى کبسی .7
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ّ فشاُن ّ هشثّیبى تمذیش اص لؾش اعبتیذ ّ هؼلوبى  .8

کشدى صهیٌَ الصم خِت ؽٌبخت ّ اعتفبدٍ آًبى اص 

آهْصؽی ّ هٌبعجتشیي سّؽِبی ثِتشیي ؽیٍْ ُبی 

 .پشّسؽی

ّ  غیت هشدم ثَ هطبلؼَ ّ کتبة خْاًیتؾْیك ّ تش .9

 .صهیٌَ عبصی خِت تشّیح آى

تجییي اُویت ثشخْسد هٌبعت ثب دیگشاى ثش  -11

اعبط ازتشام هتمبثل ، هذاسا ّ ؽکیجبیی ، ًْع 

 .دّعتی ّ تسول آساء ّ ػمبیذ آًبى

گغتشػ ٌُشُبی عْدهٌذ دس ػشفَ ُبی . 11

عیٌوب ، تآتش، ًمبؽی ، ٌُشُبی تدغوی ّ هبًٌذ 

 .آًِب

ُْیت فشٌُگی خبهؼَ ّ اسصؽِبی  ًگِجبًی اص. 12

 ، ُوگبم ثب زفع ثبلٌذگی فشٌُگی ّ اعتفبدٍآى

ّ فشٌُگ ُب،  ُب فسیر اص دعتبّسدُبی دیگش توذى

 .اص هشیك افضّدى کوبالت دیگشاى ثش کوبالت خْیؼ
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ن تب دچبس الجتَّ دس ایي اهش ثبیذ هشالت ثبؽی

خْدثبختگی ًؾْین ّ ثَ ػٌْاى هثبل، دس همبثل 

فشٌُگ ّ توذّى غشثی، گشفتبس آفت غشة صدگی 

ًگشدین، ّ تٌِب آًچَ سا اص فشٌُگ ّ توذّى دیگشاى 

 .اسصؽوٌذ اعت ّ آفتی ًذاسد سا ثشگضیٌین

 

 هراحل تىسعه

 

دس پبیبى، ًگبُی ثَ هشازل تْعؼَ هی افکٌین کَ ثَ 

ثَ للَّ تؼبلی یک خبهؼَ ثبیذ ُشزبل، ثشای سعیذى 

 .هی ؽْد

تْعؼَ ثطْس کلی ّ تْعؼَ التقبدی ثَ ًسْ اخـ، 

ززف . دس هی هشازل هتؼذدی ثَ ثوش هی سعذ

تٌِب دس . ُیچیک اص ایي هشازل اهکبى پزیش ًیغت

فْست ثشًبهَ سیضی فسیر ّ تالػ گغتشدٍ ، عشػت 

گشفتي ّ کْتبٍ کشدى فبفلَ صهبًی ُشیک اص هشازل 

 .هوکي خْاُذ ثْدیبدؽذٍ 
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هشازل تْعؼَ اص دیذگبٍ  ثغیبسی اص داًؾوٌذاى ، 

 :ثذیي ؽشذ اعت

ثب ثشًبهَ سیضی ّ  تغییش عبختبسُبی ًظبم کِي .1

 .هشاػبت افْل ّ هجبًی فسیر

سّی کبس آهذى دّلت تْعؼَ خْاٍ ثب عبختبس  .2

 .عیبعی ّ اخشایی هٌبعت

عشهبیَ گزاسی گغتشدٍ دس صهیٌَ هذسى عبصی  .3

 .افالذ عبختبسُب ثبفت تْلیذ ّ

ایدبد تْاصى دس عشهبیَ گزاسی ّ تٌبعت دس اهش  .4

 .تْلیذ اص هشیك ثلْک ثٌذی آًِب

دس هشزلَ پٌدن ، ثلْؽ فٌی ّ سؽذ هتْاصى ثَ  .5

ّ  هی سعذ ػٌْاى هشزلَ ًِبیی فشایٌذ تْعؼَ فشا

 .ُذف ًِبیی دس ایي صهیٌَ، فشاُن هی گشدد

 

***** 


