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 هاٌّاهِ ؽثلی الىتلًٍیىی

 َُكای اًزوي ّای ػلوی ایلاى

 2991هلؿاؿهاُ  9ُواكُ 

 
 كٍیـاؿّای تمَیوی 

  
، ٗوي تائیـ ۰۲۱21۵لٜؼٌاهِ ، هزوغ ػوَهی ًامهاى هلل هتغـ ؿك 2999ؿًاهثل  2۱ؿك 

ّایی وِ ًال لثل ام آى ؿك وٌفلاًسي رسْساًسی ٍمیسلاى هٌسوسَل اهسَك رسَاًساى                      تَٓیِ

 12آگًَت۱اٍت  )هٔاؿف تا      21( تیاى ُـُ تَؿ،  299۸آگًَت۱اٍت  21-۸)لیٌثَى، 

 اػالم ولؿ.كٍم رْاًی رَاًاى هلؿاؿهاُ( كا تِ ػٌَاى 

یسا               »ًاؽتي یسه ؿًسیسای تسْستسلم تسِ ّسوسلاُ رسَاًساى                     «ی  كٍم رْاًی رَاًاى تا اًـیِِ

«Building a Better World: Partnering with Youth»            ،ِایزاؿ گلؿیـ. تسِ ایسي تسْساًس

ًامهاى هلل ام توام وَِكّای ؿًیا هیؾَاّـ  تا ػوالً ؿك كاًتای تًَؼِ اهىاًات ٍ هسٌساتسغ    

گَیـ رَاًاى اهلٍم تا ُلایسٚ   تِ ووه رَاًاى ٍ تلای رَاًاى تالٍ ًوایٌـ. ًامهاى هلل هی 

ًؾت اًتؾـام، اهٌیت پائیي ُغلی ٍ وٌاك گقاُتِ ُـى ام تٔوین گیلّای هْن ٍ عستسی   

ُلاوت ؿك اهَك، ؿصاك ٗؼف ؿك تاٍكّا ٍ ٗؼف ؿك اػتواؿ تِ ًفي ؽسَؿُساى ُسـُ اًسـ.           

تَاًٌسـ تسا فسلاّسن          ّا ٍ افلاؿ ؽیلؽَاُ، هی تٌاتلایي ؿٍلت ّا، ًْاؿّای ؽَٔٓی، ؿاًِگاُ

آٍكؿى ُلایٚ واك ٍ ؿاؿى فلٓت تِ رَاًاى، اػوال ًفَف ؿك هًٌَات ٍ...  تِ ایسي لِسل          

 ًایت ًامهاى هلل هتغـ(. هْن ٍ هاله آیٌـُ وَِك ووه وٌٌـ )تلگلفتِ ام ٍب
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  آًیة ٌُاًی تی اؽاللی
 ؿك ػلِٓ ارتواػی

 تامُ ّای َُكا 
   ؿٍ گناكٍ ام ًٌِت

اًزوي ّا تا ؿٍلت تـتیل ٍ 
 اهیـ تًَٚ وویٌیَى

  اؽتلاػات ٍ ًَآٍكی ّا ام
 گقُتِ تاوٌَى

 ُهؼلفی وتاب ها 
  َ٘هؼلفی اًزوي ّای ػ

 پیًَتِ
 ام اًزوي ّا 

2 

 ًِاًی ؿتیل ؽاًِ:

تْلاى، ؽیاتساى ًسیسـ رسوسال           
، 9۰الـیي اًـآتاؿی، ؽیاتساى    

تسسؼسسـ ام اتسسي ًسسیسسٌسسا، وسسَصسسِ         
 ۰هیلهغوـ ٓاؿلی، پالن

پٌسسست السسسىسسستسسسلًٍسسسیسسسه:          
info@cisa.ir 

 ۵12-۸۸22۵1۵9تلفي:  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/54/120
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  ِ ًالهت ّای ًالن اًت تا تِ      ای، ًیامهٌـ اًٌاى  ّل راهؼ
تتَاًـ ّوِ  اًت وِ     راهؼِ ای ًالن  ؿًت یاتـ.     ارتواػی

آكمٍّای فلؿی ٍ روؼی تِل كا ؿك ؿًیا ٍ آؽلت تلآٍكؿُ              
ًامؿ. ام ایي كٍ عتی ُؾْ ًالن ام ّل لغاٝ ًیامهٌـ                  

ای ًالن اًت تا ٍٗؼیت ووالی ؽَیَ كا ؿكعـ               راهؼِ
هٜلَب اكتما ؿّـ. تا ایي ّوِ تِ ػللی، ارتواع ؿصاك                    

ؿّـ تا ُلایٚ     َُؿ ٍ ارامُ ًوی      ّای اؽاللی هی    تغلاى
 هٜلَب ٍ هٌاًثی فلاّن آیـ.   

 ّای اؽاللی )ُؾٔی ٍ ارتواػی( ّای آًیةمهیٌِ
ّای ُؾٔی ٍ     ّای اؽاللی ؿك ؿٍ ؿًتِ آًیة          آًیة  

تاُـ وِ تلكًی      ارتواػی لاتل تلكًی ٍ تغلیل هی              
ٛلثـ ٍ ؿك ایٌزا    رـاگاًِ آًْا ٍلت ٍ عَٓلِ تیِتلی كا هی     

  َُؿ.ّا اُاكُ هیٍاك تِ ایي مهیٌِفْلًت
 ّای الْی اتتال ٍ آمهَى -2
یىی ام ػلل ٍ ػَاهل گلفتاكُـى ُؾْ تِ كفتاكّای               

ّا ّای آى، هٌولِ آمهَى    تیلٍى ام ؿایلُ اؽالق ٍ ف٘یلت      
ٍ اتتالئات الْی اًت. آَاًل اًٌاى ؿك مهاى عیات ؽَؿ،              

تایٌت تِ اُىال گًَاگَى آمهَؿُ َُؿ تا اًتؼـاؿّا ٍ    هی
ّای ًلُتِ ؽَیَ كا ًِاى ؿّـ ٍ ًین ؿاًٌتِ         تَاًوٌـی

َُؿ وِ تا صِ اًـامُ ؿك هٌیل عك ٍ ووال پایـاك ٍ                       
تاُـ. تا ایي ّوِ تٌیاكی ام هلؿم تل احل اتتال            اًتَاك هی 

تِ عَاؿث ًاگَاك ٍ كؽـاؿّای تلؼ ٍ ًؾت، ؿصاك                        
ًَُـ ٍ ؿك اؿاهِ تِ رای آى وِ         ؽَؿتاؽتگی ٍ ًااهیـی هی   

ّای آى گام تلؿاكًـ ٍ            ؿك هٌیل اؽاللی ٍ ف٘یلت           
اًتَاكتل ام پیَ علوت وٌٌـ، كفتاكّای ٗـاؽاللی ؿك           

 گیلًـ. مًـگی ُؾٔی ٍ روؼی ؿك پیَ هی
ًَكُ َُكا تِ تغلیل       ۲۸ؽـاًٍـ تثاكن ٍ تؼالی ؿك آیِ         

ایي كفتاك ٗـاؽاللی اًٌاى ًٌثت تِ ؽـا پلؿاؽتِ ٍ                
تَرِ تِ ػلل ٍ ػَاهل          ّا تی  وٌـ وِ اًٌاى    تثییي هی  

وٌٌـم پـیـآهـى كؽـاؿ تلؼ، ؿاٍكی ٍ اكمیاتی ٍ ػول هی           
میلا اگل تِ ؽَتی تِ تلكًی ػلل ٍ ػَاهل آى كؽـاؿ تلؼ               

یاتٌـ وِ ایي تالی ًؾت، تامتاتی ام ػول            تپلؿامًـ ؿكهی 
پیِیي ؽَؿ ُؾْ اًت. تٌیاكی ام هلؿم ؿك مهاى                   

ُ   ًؾتی تِ تفىل ٍ اًـیِِ فلٍ هی         -ّای تلٍى كًٍـ ٍ كا

 تؾَ ؿٍم:

 ُیَُ ػول آًیة ٌُاًی ارتواػی    
ُ     آًیة   ّای ارتواػی،  ٌُاًی ارتواػی ّوضَى ًایل عَم

ام ُیَُ ػولی تلای تلكًی هََٗػات هَكؿ ًظل ؽَؿ                  
وٌـ. تِ ػثاكتی تلای هٜالؼِ ٍ تلكًی ػلل،             اًتفاؿُ هی 

ُ  مهیٌِ ّا، ّن ام   ّا ٍ آًیة  ّا ؿك مهیٌِ وزلٍی   علّا ٍ كا
لغاٝ فٌّی تِ َٓكت ٌُاؽت هفاّین ؽاّ ٍ ّن تِ ووه           

          َ ّای ػلوی  اتناك ًٍایل تغمیك ػیٌی تِ َٓكت پوٍّ
 َُؿ. اًتفاؿُ هی

 ٌُاًی اؽاللی راهؼِآًیة
اؽالق ؿك ؿٍ ُىل ُؾٔی ٍ ارتواػی آى، ًِ تٌْا هٜلَب              

ّوِ اؿیاى ٍ هأهَكیت آلی ّوِ پیاهثلاى الْی اًت               
تا ایي ّوِ تِ       .تلىِ هٜلَب فاتی ّل اًٌاى ًالن اًت         

ٍ    ّای اؽاللی  ف٘یلتػلل ٍ ػَاهل ؿكًٍی ٍ تیلًٍی،             
ٌّزاكّای پٌٌـیـُ كفتاكی وِ ػمل، ػمال ٍ ُلیؼت تل آى 

َُؿ. تـیي   ٍكمًـ ؿصاك اؽتالل ٍ تغلاى هی            تأویـ هی  
تلتیة راهؼِ ؿصاك تغلاى اؽاللی ُـُ ٍ َّیت آلی                

 ؿّـ.اًٌاًی تَؿى ؽَیَ كا ام ؿًت هی
وي ؿك اّویت ٍ اكمٍ اؽالق فلؿی ٍ ارتواػی ُه          ّیش 

ٍ تلؿیـ ًـاكؿ عتی وٌاًی وِ تِ ػلل ٍ ػَاهل ؿكًٍی ٍ               
گیلًـ ٍ كفیلت   تیلًٍی، كفتاكّای ًاتٌْزاك كا ؿك پیَ هی       

یاتٌـ، ؿك تلاتل هتؾلمیي تِ اؽالق ٍ         اؽاللی كا ؿك ؽَؿ هی     
 آٍكًـ.  ّای اؽاللی، ًل تؼظین ٍ تىلین فلٍؿ هیف٘یلت

اًٌاى تِ َٛك ٛثیؼی، ؿك ُلایٚ آكهاًی آفلیـُ ُـُ ٍ ام            
ایي اًتؼـاؿ ٍ تَاى تلؽَكؿاك اًت وِ ؿًت ون ًٌثت            
تِ كفتاكّای ًیه ٍ تـ ؽَیَ آگاّی یافتِ ٍ تِ ؿاٍكی                
ًٌثت تِ ؽَؿ تپلؿامؿ. ایٌىِ ًفي اًٌاى ؽَؿ ؿك همام              

وٌـ وِ  تَاًـ للاك گیلؿ تِ تٌْایی احثات هی           ؿاٍكی هی 
تاُـ ٍگلًِ ًلمًَ ٍ هالهت        تَاًایی تغییل كا ؿاكا هی       

  یافت.هفَْم ٍ هؼٌایی ًوی

 آًیة ٌُاًی تی اؽاللی ؿك ػلِٓ ارتواػی 
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یاتـ ٍ ام ًظل التـاك ؿك كتثِ تاال للاك ؿاكؿ، تِ ًاؿگی             هی
وٌـ ٍ تؼـی ٍ تزاٍم تِ عمَق ؿیگلاى              ظلن ٍ ًتن هی     

  َُؿ.تلایَ آًاى ٍ ًْل هی
تسلیي تسٌتلّای    تَاى گفست وسِ یىسی ام هْسن          تٌاتلایي هی 

تایسٌت ؿك اًستغٌا ٍ      كفتاك ٗـاؽاللی افلاؿ راهؼِ كا هسی      
ًیامی ام ؽـاًٍـ رٌت میسلا   ًیامی آًاى ٍ یا اعٌاى تیتی

وٌسـ  ًیسامی هسی   ؿك عمیمت اًٌاى تِ تَّوسی، اعسٌاى تسی     
وٌـ اًسٌاى ؿاكای فمسل فاتسی        ٍگلًِ صٌاًىِ للآى تیاى هی 

اًت ٍ ّلگن ؿك فات ؽَیَ غٌی ًیسٌت. تٌساتلایي آًضسِ       
 ًیامی ٍ اًتغٌاًت. َُؿ اعٌاى تیػاهل ٛغیاى آؿهی هی

 

 كئیي َُكا -ًیـ اتَالف٘ل تْلُ ؿاك 

تِ اًتغ٘اك هی كًاًـ اًزوي یاؿگیلی الىتلًٍیىی ًٌـی        

كا تلای ٌُاًایی ًاتٌاهاًی ّای هَرَؿ ؿك ػلِٓ یاؿگیلی 

الىتلًٍیىی ٍ كاُ عل ّای هَارِْ تا آى تـٍیي ًوَؿُ                 

اًت. اػتماؿ اًزوي آى اًت وِ ایي ًٌـ هی تَاًـ                          

  »ؽَٜٙ كاٌّوای تًَؼِ یاؿگیلی الىتلًٍیىی ؿك وَِك       «

كا تلًین وٌـ ٍ صَى صلاغی فلاكاُ ًیاًتگقاكاى هلی             

تاُـ. ایي الـام ُایٌتِ وِ ؿك رْت ووه تِ ؿٍلت                  

آیٌـُ ٍ تلًاهِ كیناى ٍ ًیاًتگقاكاى وَِك َٓكت                 

گلفتِ  ٍ ًایل الـاهاتی ام ایي ؿًت تًَٚ اًزوي ّای               

 ػلوی هَكؿ تغٌیي اًت.

یاتٌـ. ام ایي كٍ گفتِ ُـُ وِ ًیام         كفت ام هِىالت كا هی    
  ها ؿك اؽتلاع ٍ اتتىاك اًت.

-ُلایٚ ًؾتی وِ تلای تلؽی ام افلاؿ ٍ رَاهغ پـیـ هی            
آیـ ّل صٌـوِ تِ ظاّل تیلٍى ام ولاهت ُؾْ ٍ راهؼِ              

-َُؿ ٍلی اگل ؽَب ًگلیٌتِ َُؿ ایي ًؾت        للوـاؿ هی 
ّا، ّا ٍ تِ تؼثیل للآى، ؿك تٌگٌای كٍمی للاكؿاؿى           گیلی

تلای آى اًت وِ ُؾْ ؿك همام اتتال ٍ آمهَى، ؽَؿ كا                 
تیاتـ ٍ ؽویلهایِ ؽَؿ كا آالط ٍ واهل وٌـ. تٌاتلایي                  
ّلگًَِ ًَهیـی، افٌلؿگی، ًاًپاًی ٍ وفلاى ًؼوت وِ           
اهَك ٗـاؽاللی ٍ ٌّزاكی اًت ٍ ُؾٔیت آؿهی كا                  

وٌـ، كیِِ ؿك تغلیل    ُؾٔیتی هتنلنل ٍ كٍاى پلیَ هی      
ًاؿكًت ٍلایغ ٍ ؿاٍكی تیلٍى ام آگاّی ٍ عماًیت ؿاكؿ.            

تایٌت ایي كٍٍ تغلیل ًاؿكًت كا تِ وٌاكی        ّا هی اًٌاى
ًٌْـ ٍ تلاًاى عمایك ٍ ػلل ٍ ػَاهل ؿكًت تِ ؿاٍكی              
تپلؿامًـ ٍ ػول وٌٌـ. ایي تٌْا كاّی اًت وِ ُؾْ ام              
افٌلؿگی ٍ كفتاك ٗـاؽاللی ًاًپاًی ٍ وفل ٍ وفلاى               

یاتـ ٍ ؿك هٌیل ؿكًت ًامًـگی ؽَؿ ٍ راهؼِ           كّایی هی 
 گیلؿ. للاك هی

  ًیامیاعٌاى تی -1
كیِِ تٌیاكی ام كفتاكّای ٗـ اؽاللی تِ ٍیوُ ؿك عَمُ             

ًیامی اًٌاى  تایٌت ؿك اعٌاى تی     ػول ارتواػی كا هی     
رٌت. تاكّا ؿیـُ ُـُ وِ ُؾٔی وِ اعٌاى ًیام تِ               

َُؿ ٍ  ؿیگلی ًىٌـ كفتاكّایَ ام عالت ٛثیؼی ؽاكد هی         
ولؿى ٍ اػوال كفتاكّای ٗـاؽاللی ًٌثت تِ اٍ             اّاًت

  گلؿؿ.تِـیـ هی
ؿك تلؽی ام كٍایات آهـُ اًت وِ اگل ؽـاًٍـ ّوِ حلٍت            

ؿاؿ صٌیي ُؾٔی ؽـا كا      را تِ اًٌاى هی    ٍ لـكت كا یه    
َُؿ وِ  ًیامی هَرة هی   ًین تٌـُ ًثَؿ میلا اعٌاى تی        

ُؾْ ؿك عالتی ام غلٍك للاك گیلؿ وِ ؿك َٓكت اكتىاب            
اُتثاُ ٍ ؽٜا ٍ یا گٌاُ، عاٗل تِ پقیلٍ ًٔیغت ٍ پٌـ                 

وٌٌـ، ًیامی هی ؿیگلی ًثاُـ. وٌاًی وِ اعٌاى غٌا ٍ تی        
تِ ًثة غلٍك ًاتزا، كفتاكّای ٗـاؽاللی ٍ ٗـٌّزاكی كا         

ًیام ام ّل لـكتی     گیلًـ. وٌی وِ ؽَؿ كا تی      ؿك پیَ هی  

 الـام ُایٌتِ 
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پي ام اًتؾاب ّیوت كئیٌِ رٌاب آلای هٌْـى تْلُ ؿاك 
كیاًت َُكا گناكٍ ػولىلؿ ّسیسوست هسـیسلُ كا اكائسِ               
ًوَؿًـ. ؿك ایي گناكٍ اتتـا تساكیسؾسضسِ، اّسـاف ٍ ؽسٚ              
هِی، اّن هَٔتات ٍ فؼالیت ّای ؿٍكُ وسٌسًَسی ّسیسوست         
هـیلُ َُكا هٜلط گلؿیـ ٍ ؿك اؿاهِ تِ فؼالیست ّسای ؿك       
ؿًت الـام پلؿاؽتِ ُـ. هْوتلیي ایي هَاكؿ تسلگسناكی      
ًؾٌلاًی ّای ػلوی تسًَسٚ ُسَكا تسَؿ وسِ پسیسِسٌسْساؿ                     
ًؾٌلاًاى ٛی فلهْایی وِ تِ اػ٘ا ؿاؿُ ُـ  تِ اًزوي ّسا  
ًپلؿُ ُـ. تلای فؼال ُـى  وویتِ ّای ارلایی تسفساّسن     
ًاهِ ّا ًین ام اػ٘ای اًزوسي ّسای ػ٘سَ پسیسًَستسِ ٛسی                 
فلهْایی ؿكؽَاًت ّوىاكی ُـ وِ ؽَُثؾتاًِ اًتمسثسال   
ؽَتی تِ ػول آهـ. ّوضٌیي ام ؿیگل فؼالیت ّای ؿك ؿًت  
الـام هی تَاى تِ تمـیل ام اًزوي ّا، پیِىٌَتاى، افلاؿ 
عمیمی ػَ٘ اًزوي ّای همین ایلاى ٍ ؽاكد ام وِسَك وسِ       
تِ ًغَی ؿك ػلِٓ ػلن ٍ فٌاٍكی واك تلرٌستسِ ای اًسزسام         

 ؿاؿُ اًـ ؿك آیٌـُ اُاكُ ًوَؿ.

ؿك ًْایت پي ام اًستسوساع گسناكٍ تسامكى، تٔسَیسة                    
َٓكت ّای هالی، اًتسؾساب تسامكى ٍ كٍمًساهسِ كًسوسی،                 
اًتؾاتات تلای تؼییي یه ًفل ػَ٘ آلی ٍ ؿٍ ًسفسل ػ٘سَ        

   تلگناكی هزوغ ػوَهی َُكای اًزوي ّای ػلوسی
ػ٘سَ           1ایلاى تا اًتؾاب یسه ػ٘سَ آسلسی ٍ             

 ػلی الثـل تلای ّیوت هـیلُ:

 

رلٌِ هزوغ ػوَهی َُكا ؿك   
تا تسالٍت     29هلؿاؿ هاُ ًال راكی كاى ًاػت  21تاكیؼ  

آیاتی ام للآى ولین آغام ُـ. هزوسَع اػ٘سای پسیسًَستسِ            
اًزوي ٌّتٌـ وِ تِ ایي تلتسیسة رسلسٌسِ تسا            229َُكا 
ًفل ام اػ٘ا كًویت یافت. پي ام ؽیل هسمسـم       ۸2عَ٘ك 

تِ هـػَیي هغتلم ّیوت كئیٌِ هزوغ اًستسؾساب ُسـًسـ.          
)رٌاب آلایاى هزیـ ػلی ػٌگلی)اًزوي هٜالؼات تسلًساهسِ        
ؿكًی ایلاى( تِ ػٌَاى كئیي، ًیـ هغوـػلسی ّساُسوسی        
)هٌْـًی ُیوی ایلاى( ٍ ػلسی اوسثسل ٓساتسلی )اًسزسوسي                  
هٌْـًی هىاًیه ایلاى( تِ ػٌَاى ًساظسل، ػسلسی كًستسوسی             

 )اًزوي هىاتلًٍیه ایلاى( تِ ػٌَاى هٌِی(

 تامُ ّای َُكا 
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  91۱۵۰۱21ًگاّی تِ ًىاتی وِ ؿك هزوغ هَكػ 
 هٜلط ُـ

 ۸2كٍم ٌُثِ هزوغ َُكای اًزوي ّای ػلوی تا عَ٘ك                
اًزوي ػَ٘ تِىیل گلؿیـ. ؿك گناكٍ ػولىلؿ كئیي              
هغتلم َُكا رٌاب آلای هٌْـى تْلُ ؿاك، اُاكُ ای ّن             
ؿك اكتثاٙ تا واكّای پیَ كٍ ٍ یا واكّای ؿك ؿًت الـام              
ُـ. ؿك ایي تؾَ ؿٍ ًىتِ لاتل تَرِ تَؿ، یىی صگًَگی              
تؼاهل هَحل تا ؿٍلت رـیـ ٍ ایزاؿ ًمَ فؼال اًزوي ّا               
ؿك تٔوین ًامیْا ٍ تٔوین گیلی ّای وَِك ٍ ؿیگلی                
ًؾٌلاًی ّای ػلوی ٍ تامؿیـّا ام هلاون، ٌٓایغ، ًتاؿّا           

ٍ... . ؿك هَكؿ ًؾٌلاًی ّای ػلوی تؼ٘ی ام اًزوي ّا                  
هَاكؿی كا هتقول ُـًـ، اًاهی ًؾٌلاًاًی كا ّن فول               
ولؿًـ ٍ تؼ٘ی ؿیگل ًین ػٌاٍیي رـیـی ام هََٗػات                
ػلوی كا تِ آى افنٍؿًـ وِ اًِاء ا... پي ام اٍلَیت ؿاؿى            
تِ هََٗػات هٜلط ُـُ، واك ؿك ایي مهیٌِ ُلٍع ؽَاّـ           

 ُـ.
هََٗع ؿٍم یؼٌی تامؿیـّا وِ هغفَل هاًـُ اًت. غلٕ          
ام تامؿیـّای ػلوی، تامؿیـّای هتـاٍل ٍ آٌُایی ام                
هلاونی وِ ٓلفًا عَ٘ك ٍ تامؿیـ هؼوَلی ًیٌت، وِ الثتِ           
آى ّن ؿك ؿل تامؿیـّا ٛثیؼتًا هٌتتل اًت. اها غلٕ                
آلی ام ایي تامؿیـّا پی تلؿى تِ ًماٙ لَت ٍ ٗؼف،                  
تْـیـّا، فلٓت ّا ٍ ٍٗؼیت هَرَؿ، ٍٗؼیت ایـُ آل            
ٍ... هلاون ٌٓؼتی ٍ وِاٍكمی ٍ ًتاؿّای ػلوی ٍ                      
تؾٔٔی هی تاُـ وِ صِ الـاهاتی كا هیتَاى تلای كفغ              

 گلَگاُ ّا تِ ؿٍلت ٍ هزلي هٌؼىي ولؿ. 

ًفل واًـیـای ؿاٍٛلة آغام گسلؿیسـ.    ۸ػلی الثـل ام هیاى 
تل اًاى آكاء هأؽَفُ رٌاب آلای ؿوتل هسؾستساك رساللسی ام          
اًزوي هًتیه تِ ػٌَاى ػَ٘ آلی، رٌاب آلسایساى ؿوستسل         
تْلام رلَؿاكی ام اًزوي هٌْـًی ٌٓایغ ٍ ؿوتسل عسثسیسة       
الِ ٛثاٛثائیاى ام اًزوي هـیلیت فٌاٍكی ایلاى تِ تلتیسة  

 تِ ػٌَاى اػ٘ای ػلی الثـل اًتؾاب گلؿیـًـ.

هَٔتات ایي ًٌِت ًین تِ ُلط فیسل تسِ تسایسیسـ اػ٘سا             
 كًیـ:

آالط عٌاب ّا وِ ام گقُتِ تالی هاًـُ اًت تسایسـ      -2
 اًزام َُؿ.

تا  ۸2پلؿاؽت هؼافیت هالیات تىلیفی ٍ لٜؼی ًالْای  -1
۸9 
 پیگیلی ًٌـ ًاؽتواى َُكا -9

ؿك ؽاتوِ تِ اًزوي ّای ػلوی وِ ؿك ًال اؽیل تِ ػَ٘یت 
پیًَتِ َُكا ؿك آهـًـ لَط ػَ٘یت تِ ّولاُ پلصن َُكا 
ٍ ایلاى اػٜا گلؿیـ ٍ ًٌِت هزوغ پي ام  ٓلف افسٜساك     

 تِ پایاى كًیـ.
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ًال تَلیـ هی وٌٌـ؟ همایٌِ ًفل تِ تَلیـ ؿك ایلاى            
 ٍ ؿك وَِكّای ؿیگل صگًَِ اًت؟

                ًٌَِٓایغ وَِك ٍ ًْن تاماك ؿك هٌٜمِ ٍ رْاى صگ
 تایـ تاُـ، كاّىاكّا ٍ...؟ 

       صگًَِ هی تَاًـ تا تَرِ تِ           2۲۵۲ایلاى ؿك ًال
كُـ روؼیت، هٌالِ آب كا عل وٌـ؟ وـام یه ام                
ُْلّا، ؿاكای آب ؽَب هی تاٌُـ؟ )اًتاًـاكؿ آب            

 ؽَب صیٌت؟(
               ،هیناى ًلاًِ هٔلف تلق،گام، تٌنیي، آب، گٌـم

تلًذ ٍ... ؿك ایلاى صمـك اًت ٍ ؿك همایٌِ تا رْاى              
 صگًَِ اًت؟

               ًٌِثت پنُه تِ تیواك، اًتاؿ تِ ؿاًِزَ، هؼلن ت
ُاگلؿ، ًلاًِ ف٘ای ًثن، اتَتَى، لٜاك، هتلٍ،               
اهاوي ٍكمُی ٍ... ؿك ایلاى ؿك همایٌِ تا وَِكّای           

 ؿیگل صگًَِ اًت؟
                          صٌـ ؿكٓـ ام اهاوي ػوَهی هاًٌـ هزالي

لاًًَگقاكی، فلٌّگٌلاّا، هلاون آهَمُی، ٍكمُگاُ      
ّا، ًیٌواّا، هْـوَؿوْا، عٌیٌیِ ّا، هٌارـ، هٜاتك         
اًتاًـاكؿ ام ًظل، آتِگیل ًثَؿى، تَْیِ، عـالل              

                 ُ اًـ؟ هٔلف اًلهی، تْـاُتی ٍ... ًاؽتِ ُـ
 كاّىاكّا وـاهٌـ؟

           ،ؿك هَكؿ ٌٓایغ ًٌگیي ٍ ػوَهی هاًٌـ وِتی ًامی
ٍاگي ًامی، فٍب آّي، فَالؿ، ًٌاری ٍ فلٍ هَاًغ          

 تَلیـ تاویفیت ؽَب ٍ هَاًغ ٓاؿكاتی وـاهٌـ؟
 .... هٌائل ػلن ٍ فٌاٍكی 

َُكای اًزوي ّای ػلوی ایلاى ام پیٌِْاؿات اًزوي ّای          
ػلوی ؿك ؽَّٔ ایـُ ّا، ًىات ٍ تامؿیـّای واكٌُاًی           
هقوَك ٍ یا ّل پیٌِْاؿ ؿیگلی وِ هٌزل تِ ؿًتیاتی تِ                
آهاك ٍ اٛالػات واهلی ام ٍٗؼیت ٌٓایغ ٍ وِاٍكمی، ػلَم           

 ٍ... وَِك َُؿ اًتمثال هی ًوایـ.

 تگقاكیـ هخالی تنًین:
ؿك تْلاى هلاون پوٍِّی هتفاٍتی ٍرَؿ ؿاكًـ، هاًٌـ               
پوٍِّگاُ ٌٓؼت ًفت، پوٍِّگاُ پلیول ٍ پتلٍُیوی             

ٍ  ایلاى،    ، پوٍِّگاُ اًتاًـاكؿ، هلون         پوٍِّگاُ ًیل
تغمیمات ًاؽتواى ٍ هٌىي، پوٍِّىـُ وِاٍكمی ولد           
ٍ... . اگل گلٍُ ّایی تلعٌة تؾِٔٔاى تؾَاٌّـ ام ایي           
پوٍِّگاُ ّا تامؿیـ وٌٌـ، َُكا هایل اًت تا تِ ایي                

 ًَاالت پاًؼ ؿاؿُ َُؿ:

                 ٍ اهىاًات هَرَؿ آًْا )ًؾت افناكی، ًلم افناكی
هغن افناكی( ٍ همایٌِ آى تا وَِكّای ؿیگل ٍ ًْن            

 هَحلؿك تاماك ّـف صیٌت؟
               ؿك ؿًیا ؿك صٌـ وَِك ؿیگل صٌیي پوٍِّگاُ ّایی

 ٍرَؿ ؿاكؿ ٍ ًمَ آًْا ؿك تًَؼِ وَِك صیٌت؟
          وـاهیه ام پوٍِّگاُ ّای ؿاؽلی، تا پوٍِّگاُ ّای

 ؽاكد ام وَِك هلتثٌٜـ؟
                 صٌـ ؿكٓـ ام تغمیماتی وِ ؿك ایي پوٍِّگاُ ّا

 اًزام هی گیلؿ، ؿك تًَؼِ ٌٓؼت وَِك ًمَ ؿاكًـ؟
          وـام ٍاعـّای تَلیـی تا ایي پوٍِّگاُ ّا للاكؿاؿ

 ٍالؼی ّوىاكی ؿاكًـ؟
             صٌـ ؿكٓـ ام تغمیمات ایي هلاون، تِ ػٌَاى ایـُ ی

 رـیـ تِ وَِكّای ؿیگل فلٍؽتِ هی َُؿ؟
                   ،ام ّل ّىتاك مهیي صمـك گٌـم، رَ، تلًذ، فكت

ُثـك، ًیة مهیٌی، پیام ٍ... تلؿاُت هی َُؿ                 
)هلاون وِاٍكمی( ٍ فآلِ تا عالت ایـُ آل صمـك              

 اًت؟ كاّىاكّا؟
            ًْن وِاٍكمی هىاًینُ صمـك اًت ٍ تلای پایـاكی

 هغَٔالت وِاٍكمی تا ُیَُ ّای ًَیي صِ تایـ ولؿ؟
                 تَلیـ  صٌـ ؿكٓـ ام ؽَكان ؿام ٍ ٛیَك ؿك ایلاى

َُؿ؟ تلای تَلیـ ایي ؽَكان، هلاون پوٍِّی صِ         هی
 اًـ؟ پیٌِْاؿ ٍ كاّىاكُاى صیٌت؟ولؿُ

              ؿك ٌٓایغ ؽَؿكًٍامی ؿك هزوَع صٌـ ّناك ًفل واك
هی وٌٌـ؟ ایي تؼـاؿ ؿك هزوَع صٌـ ّناك ؽَؿكٍ ؿك            
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آلی وَِك ؿك ًال ّای گقُتِ وِ تِ ًسلهایِ ارتواػسی     
وَِك لٜوِ مؿ ایي تَؿ وِ ًؾثگاى تزسای ایٌىسِ ؿك رایگساُ       

 هٌاًة ًىاًـاكی تاٌُـ تِ ػمة هٌتمل ُـُ تَؿًـ.
ًْاًٍسسسـیاى ؽاٛلًسسسِاى وسسسلؿ: ام اًزوسسسي ّسسسای ػلوسسسی ٍ                
تِىل ّای ٌٓفی اًتظساك هسی كٍؿ ؿك ؿٍلست یسامؿّن تسِ                 
تَلیـ فىسل وساكتلؿی ٍ تمَیست پیًَسـّای ارتوساػی تسلای              

 تزلی ؽلؿ روؼی ٍ تزویغ ًظلّا اّتوام ٍكمًـ.
ٍی تاویـ ولؿ وِ تلای ایزاؿ تغَل ٍ تغییل ؿك وَِك تَیوُ 
ؿك عسسَمُ التسسٔاؿی ًیامهٌسسـ تللسسلاكی ٍ تمَیسست حثسسات،             
آكاهَ ٍ ایزاؿ اػتسـال، هسِاكوت ارتوساػی تساال ٍ پایساى                

 .افلاٙ ٍ تفلیٚ ّا ٌّتین

ًْاًٍـیاى اٍلیي تَلغ ام اًزوي ّای ػلوسی كا تَلیسـ فىسل        
وساكتلؿی ػٌسَاى وسلؿ ٍ گفست: هسا تایسـ آكام آكام ٍكٍؿی                  
فّي راهؼِ كا تا ٍالؼیت ّا آٌُا وٌین، ٍٗؼیت وسَِك كا     
ؿك مهیٌِ ّسای هؾتلسف ام رولسِ التسٔاؿ ٍ هٌاًسثات تیسي               
الوللسسی تسسا هسسلؿم ؿك هیسساى تگسسقاكین ٍ ؿك ایسسي اهسسل ام                   
 .كٌٍُفىلاى ٍ اًزوي ّای ػلوی اًتظساك تیسِتلی هسی كٍؿ       
ٍی تا اُاكُ تِ هِىالت وسَِك ؿك مهیٌسِ ّسای التسٔاؿی             
تَیوُ تَكم ، تیىساكی ٍ گلاًسی افسنٍؿ: ؿك ؿٍلست تسـتیل ٍ              
اهیـ، ًظام هَِكتی ٍ َُكای هَِكتی تسا عسَ٘ك ًؾثگساى           

 ُىل ؽَاّـ گلفت.
ًْاًٍـیاى ؿك تؾَ ؿیگلی ام ًؾٌاى ؽَؿ ؿك ایي ًِسٌت   
وِ ػٔل صْاكٌُثِ تلگناك ُـ اظْاكؿاُت: ؿٍلت یامؿّن   
ؿك ُلایٜی هٌوَلیت اؿاكُ وَِك كا تلػْـُ هی گیلؿ وسِ   
ؿك عَمُ التٔاؿ، ؿَُاكتلیي هلعلِ تاكیؼ التسٔاؿ ایسلاى     

ّن اًـیِی اًزوي ّای ػلوی التٔاؿی وسَِك تسا       ًٌِت
اًزوسي ػلوسی ؿك       ۱۵عَ٘ك كًٍا، ًایة كییٌاى ٍ اػ٘ای    

مهیٌِ ّای التٔاؿی ٍ فٌی هٌْـًی ؿك تاالك آفتاب هلوسن     
تغمیمات اًتلاتویه تلگناك ُسـ ٍ تسل ّوىساكی تٌگاتٌس           
ؿٍلت تـتیل ٍ اهیـ ٍ تَرِ رسـی ایسي ؿٍلست تسِ ًؾثگساى             
تلای پیِثلؿ اهَك وَِك ٍ عسل هسِىالت فسلاكٍی هسلؿم               

 تَیوُ ؿك مهیٌِ ّای التٔاؿی ٍ هؼیِتی تاویـ ُـ.
هغوـكٗا ٓاؿق ؿك اتتـای ایي ًٌِت تا تِىل ام اػ٘ای 
اًزوي ّای ػلوی التٔاؿی عاٗل ٍ اػالم آهاؿگی آًْا تلای   
ّوىاكی تا ؿٍلت تـتیل ٍ اهیـ گفست: ایسي ًسَع ّوىاكیْسا             
هَكؿ ؿكؽَاًت ٍتَرِ ؿٍلت یامؿّن اًست ٍاًسِاءا... تسا      
لَت ٍ تِ َٛك هٌتول اؿاهسِ ؽَاّسـ یافست ٍ ایسي ؿٍلست              
ؽَاّـ وَُیـ تا فلٓت ّای هٌاًة ؿك اؽتیساك ًؾثگساى،          
اًزوي ّای ػلوی ٍ تِىل ّای ٌٓفی وَِك للاك گیلؿ تسا      
تتَاًٌـ ؿك ػلِٓ ّای تؾٔٔی تسِ عسل هسِىالت هلست ٍ             

 ًظام اًالهی ووه وٌٌـ. 
هغوـ ًْاًٍـیاى ًین كٍیىلؿ ؿٍلت تـتیل ٍ اهیسـ كا تَرسِ       

ؿاًسٌت ٍ گفست: هـیلیست        رـی تِ ًؾثگساى ّوسِ ٓسٌَف      
ارلایی وَِك ؿك ؿٍلت یامؿّن تلای عل هسِىالت وسَِك      
پیًَـی ؿًٍَیِ، لَی ٍ ػویك تا ًؾثگاى تَیوُ اًزوي ّای   
ػلوی ایزاؿ هی وٌـ. ٍی افسنٍؿ: تسلای هماتلسِ تسا افسلاٙ ٍ                 
تفلیٚ تایـ گفتواى اػتـال ُسىل تگسیلؿ ٍ تمَیست ُسَؿ،             

 .ًٍمَ هخثت ًؾثگاى ؿك ایي ػلِٓ لاتل اًىاك ًیٌت
ًْاًٍسسـیاى تسسا تیسساى ایٌىسسِ ًؾثگسساى ٍ اًزوسسي ّسسای ػلوسسی             
ّـایتگل ، اهیسـتؾَ ٍ ُسَكآفلیي ّسٌتٌـ ًسِ راًسِیي             
هلؿم، تسٔلیظ وسلؿ: هٌْـًسی اكتثساٙ ؿًٍسَیِ ٍ اكتثساٙ                
هٌتغىن ٍ هـاٍم اًزوي ّسای ػلوسی تسا هسـیلیت وسَِك،              

ٍی گفست: یىسی ام هسِىالت         ووه تِ ؿٍلت ٍ هلت اًست.      

گناكٍ ًٌِت ؿٍلت تـتیل ٍ اهیـ ٍ ًمَ  
اًزوي ّای ػلوی ٍ التٔاؿی )وویٌیَى    

 اًزوي ّای ػلوی(
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وَِك تا تاویـ تل آهاؿگی تلای ّوىاكی تسا ؿٍلست تسـتیل ٍ          
اهیـ، كاّىاكّسای ؽسَؿ كا تسلای عسل هسٌایل ٍ هسِىالت                 

 وَِك ؿك عَمُ التٔاؿی تِلیظ ولؿًـ.
تَرِ تِ اؽالق، ػمالًیت ٍ ػِك ٍكمیـى تِ هلؿم، واّسَ  
فآلِ تیي ػلسن تسا تًَسؼِ، تَرسِ تسِ اتساق ّسای فىسل ؿك                  
راهؼِ، اؽتٔاّ ًْوی ام كُـ التسٔاؿی تسِ عسَمُ ّسای            
فٌاٍكی، تَرِ تِ هـیلیت اًسلهی، هتولوسن ُسـى ُسَكای           
ػالی اًلهی ؿك ًاؽتاك كیاًت روَْكی، تَرِ تِ تىٌَلَهی 
ّای ًسَیي ٍ وٌساك گقاُستي التسٔاؿ ًیاًسی ٍ تَرسِ تسِ                   
میلًاؽت ّسای التسٔاؿی ام رولسِ كاّىاكّسایی تسَؿ وسِ                

 .اػ٘ای اًزوي ّای ػلوی وَِك تیاى ولؿًـ
اػسس٘ای اًزوسسي ّسسای ػلوسسی وسسَِك ّوضٌیسسي تسسا تسسِلیظ             

هِىالتی وِ ؿك ًالْای اؽیل تا آًْسا هَارسِ تسَؿُ اًسـ، تسل             
تغییل ؿك ًاؽتاك ٍماكتؾاًسِ ّسای اؿغسام ُسـُ، تاویسـ تسل                 
ًمـپقیلی هٌٍَالى، اعیای اػتواؿ ػوَهی، ػول تسل هثٌسای    
تلًاهسسِ، واًسستي ام ّنیٌسسِ ّسسای ؿٍلسست، ًسساهاًـّی ًظسسام          
تاًىی، تَلیـ فىل واكتلؿی، تَرسِ تسِ التسٔاؿ غیلؿٍلستی،             
اًتفاؿُ ام ظلفیت ًؾثگاى ٍ اًزوي ّای ػلوسی، پلّسین ام      

 ُؼاكؿاؿى ٍ هثاكمُ تا تثؼیٖ ٍ فمل تاویـ ولؿًـ.
ؿك پایاى ؿوتل هغوـ ًْاًٍـیاى اػسالم وسلؿ توساهی هثاعسج            

تي اماًاتیـ عاٗل ؿك ًٌِت وِ تِ    11هٜلط ُـُ تًَٚ 
ًوایٌسسـگی ام ًسسَی اًزوسسي ّسسای ػلوسسی هتثسسَع ٍُسسلوت            
وٌٌـگاى اكایِ گلؿیـ ؿكلالة هٌاًسة روسغ تٌسـی ٍتسلای        

تْسسلُ تسسلؿاكی هٌاًسسة ؿٍلسست یسسامؿّن ؿك اؽتیسساك لسسلاك                     
 هی گیلؿ ٍ ایي ًَع ًٌِت ّا ًین اًتولاك ؽَاّـ یافت.

ًپلی هی َُؿ. ٍی تا تیساى ایٌىسِ تؼسـام یسه عٌاتلًسی            
هلی تایـ ٍالؼیت ّای وسَِك كا تسِ اٛسالع هسلؿم كًساًـ،                 
تٔلیظ ولؿ: یمیي ؿاكین وِ هِىالت وسَِك تسا تلؽسَكؿی          
ٛثیثاًِ ٍ ّوىاكی هلؿم ٍ ؿیگل ؿًتگاُ ّا تا ؿٍلت تـتیل    
ٍ اهیـ لاتل عل اًت ٍ تْتلیي كاّىاك آى اعیسای اػتوساؿ          

 هتماتل ٍ تمَیت ًلهایِ ّای ارتواػی اًت.
ًْاًٍـیاى تا تاویـ تِ ایٌىِ اعٌاى هلؿم ام تسَكم فؼلسی       
ؿك وَِك تیَ ام كلن ّای اػالم ُسـُ اًست، افسنٍؿ: ؿك        
ػلِٓ اُتغال، هٜالؼات ٍ آهاكّا ًِاى هی ؿّسـ هزوَػسِ         

ووتل اًت. ٍی تسا تیساى     ۸2عتی ام ًال  92ُاغلیي ًال 
ایٌىِ تلای ایزساؿ كًٍسك التسٔاؿی ؿك وسَِك ٓسلفا پسَل                 
تیِتل المم ًیٌت، تسٔلیظ وسلؿ: تسا ٍرسَؿ تساماك تَهسی ٍ                  
ًسسسلهایِ گسسسقاكی ؿك پسسسلٍهُ ّسسسای هؾتلسسسف، ػَاهسسسل ٍ             
ػٌآلغیلالتسسٔاؿی، كیسسِِ تیىسساكی ٍ ؿیگسسل هسسِىالت            

 التٔاؿی وَِك اًت.
ًْاًٍـیاى تا تاویـ تلُىل گیلی ػسنم ٍ هسِاكوت ػوَهسی       
تسسلای ؽسسلٍد وسسَِك ام التْسساب التسسٔاؿی ٍ افسسلاٙ مؿگسسی            

ؽاٛلًسسِاى وسسلؿ: ؿك وٌسساك تیىسساكی، ػسسـم تغمسسك كُسسـ                       
تْلُ ٍكی، تاالكفتي ّنیٌِ هثاؿلِ تِ ؿلیل تغویسل ُسلایٚ         
تغلیوی، گلاى ؽلیـى ّای گٌتلؿُ، تاؽیل لاتل تَرسِ ؿك        
پلهٍُ ّسای میلتٌسایی ٍ افسنایَ ّنیٌسِ هتًَسٚ تغَیسل                

 پلٍهُ ّا كا ُاّـ ٌّتین.
ّای اوثل تلواى ّن تا تاویـ تل لنٍم ووه ٍ ّوىاكی اًزوي

ػلوی تلای عل هِىالت وَِك، گفت: كاُ تٌیاك ًسؾتی كا     
پیَ كٍ ؿاكین ٍ ٍٗغ هَرَؿ، ؽسَب ًیسٌت، ٍایسي ٍالسغ         
 .ًوسسسایی اًسسست میسسسلا ٍٗسسسؼیت تسسسـتل ام ایسسسي اًسسست              
ٍی تا اُاكُ تِ اتْام ّای آهاكی ؿك وَِك تَیوُ ؿك مهیٌسِ      
اُتغال افنٍؿ : ؿٍلست تسـتیل ٍ اهیسـ ّوسِ ظلفیست ّسای              

 وَِك كا تلای عل هِىالت هلؿم تٌیذ ؽَاّـ ولؿ.
تلواى تا اًتماؿ ام تلؽی الـاهات ُستاب مؿُ ؿٍلست ؿّسن           
ؿك كٍمّای پایاًی واك ایي ؿٍلت، تٔلیظ وسلؿ: اهیسـی وسِ      
تؼسـام اًتؾاتسسات كیاًسست روْسسَكی ؿك وسسَِك ایزسساؿ ُسسـُ          
 .اًت، ًسلهایِ آسلی ؿٍلست ؿوستل كٍعساًی ؽَاّسـ تسَؿ               
ؿك ایي ًٌِت ٓویواًِ كًٍا ٍ اػ٘ای اًزوي ّای ػلوسی     
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ػلوسسی عسسَمُ ػلسسَم اًسسٌاًی اًتظسساك هسسی كٍؿ تسسلای تثییسسي،           
تفٌیل ٍ تغلیل گفتواى اػتـال ّوت وٌٌـ تا ایي گفتوساى    
ؿك راهؼِ ًْاؿیٌِ ٍ ػولیاتی َُؿ. ٍی ام اًزوي ّای ػلوسی   
تِ ػٌَاى هْوتلیي ظلفیت تلای ووسه تسِ ؿٍلست رـیسـ ٍ         
علمِ ٍاًٚ ؿٍلت ٍ هلؿم یاؿ ولؿ ٍ گفت: ًؾثگاى، آغاب 
فىل ٍ للن تایـ ؿك ٓـك لسلاك تگیلًسـ تسا تتَاًٌسـ ٍظیفسِ            

 .كٌٍُگلی ٍ افىاكًامی ؿك راهؼِ كا تِ پیَ تثلًـ
ؿك اؿاهِ ایي ًٌِت، ؿوتل هغوسَؿ ًسلیغ الملسن تسا تیساى          
ایٌىِ ؿك رْاى اهلٍم یىی ام ٍاهُ ّای تٌیاك تا اّویست ٍ        
همـى ٍاهُ تٔوین گیلی اًت ٍ وَِك ها تسا تساؽیل ٍاكؿ       
فلآیٌسسسـ تسسسٔوین گسسسیلی ّسسسای ػمالًسسسی ُسسسـُ اًسسست،             
اظْاكاهیـٍاكی ولؿ وِ ؿك ؿٍكُ رـیـ، تسٔوین گسیلی ّسا           
تلاًاى ؿاًَ تاُـ ٍ ًساؽتاك تسٔوین گسیلی ؿك وسَِك              

 .تَٜك لاتل تَرِ ٍ صِن گیلی آالط َُؿ
ٍی اظْاكؿاُسست: تسسلای آسسالط ًسساؽتاك تسسٔوین گسسیلی              
هْوتلیي ًْاؿ ؿاًِگاُ اًت ٍ اهیـ اًت وسِ ؿاًسِگاُ ام      
تَلیـ اًثَُ ؿاًِزَ تِ ػلٓسِ اًـیسِِ ٍ فىسل پوٍّسِی               
تثـیل َُؿ ٍ اًتاؿ تِ هَرة تغمیمی وِ اًزام هسی ؿّسـ     
 .اػتثاك یاتـ ًِ تِ ؽاٛل تؼـاؿ ؿكًٍی وِ ؿكى هی ؿّـ

ًلیغ الملن اؿاهِ ؿاؿ: اهیـ اًت وِ ؿاًِگاُ ّسای هسا تسا      
هسسـیلیت رـیسسـ ؿك ٍماكت ػلسسَم ٍاكؿ یسسه ؿٍكُ رـیسسـ             
ًَُـ ٍ ویفیت تـكیي ٍ تغمیك ٍ اكتثاٙ تیي ؿاًسِگاُ ٍ        

 ًْاؿ ؿٍلت تمَیت َُؿ.
ٍی گفسست: اگسسل تؾسسَاّین هیسساى تسسٔوین ًسسامی هؼمسسَل ٍ            
تًَؼِ هلی ٍ ؿاًسِگاُ تسِ ػٌسَاى ًسِ ماٍیسِ یسه هخلسج                
تًَؼِ ًگاُ وٌین ایي هخلج ؽَؿٍ هٌثغ هِلٍػیت یاتسی       
تلای راهؼِ اًت ٍ ٍلتی وِ تْستلیي ّسای یسه راهؼسِ ؿك            
فلآیٌـّای تٔوین گیلی هلی ًمَ ایفا وٌٌسـ ٍ صٌسـّناك     
ًفل تا للن، فىل، اًـیِِ ٍ معوت ؿك تٔوین گسیلی ؿٍلست    
ًمسسَ ایفسسا وٌٌسسـ ایسسي هْوسستلیي هٌثسسغ هسسِلٍػیت یاتسسی            

ٍی تا تاویـ تل ایٌىِ اٛویٌاى  .ارتواػی ؿك یه وَِك اًت
ؿاكم ًْسساؿ كیاًسست روْسسَكی، ًْسساؿ ًؾثگسسی، تؾسسْٔ ٍ               
ؿاًِگاُ اًت، اظْاكؿاُت: اهیـ ؿاكم ؿك ٛی صْساك ًسال     
آیٌـُ تْستلیي ّسای ؿاًسِگاُ ّسا ٍ هًَسٌات ٍ ًْاؿّسای                 

تسسي ام كًٍسسا، ًایسسة       1۵۵ًِسسٌت ّسسن اًـیسسِی عسسـٍؿ       
كییٌاى ٍ اػ٘ای ّیسات هسـیلُ اًزوسي ّسای ػلوسی عسَمُ             
ػلسسَم اًسسٌاًی ؿك هغسسل تسساالك آفتسساب هلوسسن تغمیمسسات                 
اًستلاتویه تلگسناك ٍ ًمسَ ًؾثگساى ؿك فلآیٌسـ تسسٔوین              

 .ًامی ٍ تٔوین گیلی ؿٍلت ؿوتل كٍعاًی تلكًی ُـ
هغوـكٗا ٓساؿق ؿك اتتسـای ًِسٌت اًزوسي ّسای ػلوسی                
عسسَمُ ػلسسَم اًسسٌاًی تسسا تسسِىلام اًسستمثال ٓسسویواًِ ٍ              
هٌوَالًِ اػ٘ای ایي اًزوسي ّسا تسلای ّوىساكی تسا ؿٍلست              
یامؿّن، تاویـ وسلؿ وسِ ًمٜسِ ًظلّسا ٍ كاّىاكّسای اكائسِ              
ُـُ ؿك ایي ًٌِت روغ تٌـی ٍ ؿك اؽتیاك ؿوستل كٍعاًسی    

ٍ ؿًسست اًسسـكواكاى ؿٍلسست یسسامؿّن تسسلای اًسستفاؿُ ٍ                      
تْلُ تلؿاكی للاك هی گیلؿ. ٍی ؽاٛلًِاى ولؿ وسِ ؿٍلست         
یامؿّن هٔون اًت ّوىاكی ًنؿیه ؽسَؿ تسا اًزوسي ّسای        
ػلوسسی كا تٜسسَك هسسٌتول اؿاهسسِ ؿّسسـ ٍ ؿكٓسسـؿ ّسسٌتین             

  .ّای هٌاًة ایي ّوىاكی كا فلاّن وٌینمهیٌِ
ؿوتل ًیـكٗا ٓالغی اهیلی ًین ؿك ایي ًٌِت تسا اُساكُ     
تِ ایٌىِ ّوىاكی تا اًزوي ّای ػلوی ام ٍػسـُ ّسای ؿوتسل        
كٍعساًی اًست، گفست: اهیسـٍاكین ًؾثگساى ٍ اًزوسي ّسای                
ػلوسسی ؿك فلآیٌسسـ تسسٔوین گسسیلی ّسسای ؿٍلسست یامؿّسسن              
هِاكوت رـی ؿاُتِ تاٌُـ. ٍی تا تاویسـ تسل اًستفاؿُ ام          
ًظل ًؾثگاى تلای ُىل گیلی ؿٍلت یامؿّن، گفت وِ تؼسـ      
ام اًتؾاتات اؽیل كیاًست روْسَكی هَرسی هخثست ؿك ًظسام              
ػلوی ٍ ًیاًی وَِك ایزاؿ ُـُ اًت صلا وِ للاك اًست  
ُایٌتِ تلیي ّسا ام هیساى ُایسٌتِ ّسا ؿك ؿٍلست آیٌسـُ                  

 عَ٘ك یاتٌـ.
ٓالغی اهیلی تِ تلؽی ؿیـگاُ ّای كییي روَْكی هٌتؾة 
ؿك ػلِٓ ّای هؾتلسف تَیسوُ ػلوسی ٍ پوٍّسِی اُساكُ ٍ                 
تٔلیظ ولؿ: ؿك ؿٍلت یسامؿّن ام ًؾثگساى ٍ اًزوسي ّسای                

-گناكٍ ًٌِت اًزوٌْای عَمُ ػلَم اًٌاًی 
تلكًی ًمَ ًؾثگاى ؿك فلایٌـ تٔوین ًامی 
 ؿٍلت ؿوتل كٍعاًی )وویٌیَى اًزوٌْای ػلوی(
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ًمَ اًزوي ّای ػلوی ؿك فؼالیت ّای تیي الوللسی، تاویسـ    
تل ًمَ آًْا ؿك اكتماء آگساّی ػوَهسی، تاویسـ تسل هسَِكت            
گلفتي هٌتول ام اًزوي ّای ػلوی ٍ تسالٍ تسلای ًْاؿیٌسِ      
ُـى ًمـ ؿك راهؼِ، تاویـ تسل اًستفاؿُ ام ظلفیست ػلوسی             
اًزوي ّا ٍ ًؾثگاى ٍ تَاى ػلوی وَِك، ووه اًزوسي ّسای     
ػلوی تسِ ػٌسَاى ًْساؿ تسٔوین ًسام تسِ هسـیلیت ارلایسی                   
وَِك، ایزاؿ هزتوسغ اًزوسي ّسای ػلوسی، تاویسـ تسل ًسْن                  
اًاًی اًزوسي ّسای ػلوسی ؿك اكتمسای ویفیست ؿاًسَ ؿك                 
وسَِك، هسسَِكت گسسلفتي هسسٌتول ام اًزوسي ّسای ػلوسی ٍ               
ًؾثگاى ٍ ایزاؿ هلونی تا هسِاكوت ٍماكت ػلسَم ٍ ٍماكت       

 .ؽاكرِ تلای ُثىِ ّای ػلوی رْاًی تَؿ
ؿكپایاى هغوـكٗا ٓاؿق تا تِىل هزسـؿ اماػس٘ای اًزوسي      

ّای ػلوی گفت: تَرِ تِ اًتظاك هتماتل اًزوي ّا ٍ ؿٍلست      
یامؿّن، ِّـاكّا ؿكتاكُ غفلت ّایی وِ ؿٍلت ّا تاوٌَى  
ؿك مهیٌِ اًتفاؿُ ام اًزوي ّا ػلوی ؿاُتِ اًـ، تاویـ تسل     
تؼاهل ؿٍلت آیٌـُ ٍ اًزوي ّسای ػلوسی، تَرسِ تسِ رایگساُ          
عمَلی اًزوي ّا، ًمَ اًزوي ّا ؿك هٌتٌـًسامی، تاویسـ    
تل فؼالیت ّای ػلوی ٍ رْت ؿّسی ٓسلف هٌساتغ هسالی تسِ               
واكّای ػلوی ام رولِ هغَكّای هٜلط ُـُ تًَٚ عاٗلاى   
ػٌَاى ولؿ. ٍی اظْاكؿاُت: ؿك ُلایٚ هَرَؿ تلای ایٌىسِ  
هؼلَم َُؿ ُلایٚ وَِك ؿك ایي راتزایی تیي ؿٍلت ؿّسن     
ٍ یامؿّن صگًَِ اًت اًزوي ّا هی تَاًٌسـ تسٌیاك ًمسَ           
آفلیٌی وٌٌـ ٍ ؿك رْت تثییي ٓغیظ ٍالؼیت ّسای وسَِك    
هـؿواك تاٌُـ. ٍی تاویـ ولؿ: توام تغج ّای ایي ًٌِت    

 .هَكؿ اًتفاؿُ ؿٍلت یامؿّن للاك هی گیلؿ

ػلوسسی تتَاًٌسسـ كفسست ٍ آهسسـّای هىسسلك ؿك ًْسساؿ كیاًسست             
روْسسسسَكی ؿاُسسسستِ تاُسسسسٌـ ٍ ؿك افسسسسنایَ ویفیسسسست                          

 .تٔوین گیلی ّای ایي ًْاؿ ًمَ تٌیاؿی ایفا وٌٌـ
ؿك اؿاهِ ایي ًٌِت ؿوتل عٌام الـیي آٌُا تا اُاكُ تسِ      
ٗلٍكت تْلُ گیلی ام تَاى فىلی ًؾثگاى ؽاٛلًِاى ولؿ:    
ّل ؿٍلتی تِ رلٌاتَ تا ًؾثگاى وَِك تِ َٓكت اتسناكی        
ًگاُ وٌـ، صینی ًٔیثَ ًوی َُؿ. اهیـٍاكم ؿٍكاى ًؾثسِ  
گلینی، ًؾثِ ًتینی ٍ ًؾثسِ مؿایسی ام راهؼسِ تسٌل آهسـُ             

 .تاُـ ٍ یا عـالل یه تَلف هَلتی پیـا وٌـ
آٌُا گفت: تماٗای ها ام اًزوي ّای ػلوی ایي اًت وِ تِ   
َٛك هؾتٔل هٌایل عَمُ تؾٔٔی اًزوي ّسای هلتَٛسِ كا      

 .تیاى وٌٌـ ٍ اگل كاُ علی ٍرَؿ ؿاكؿ، هٜلط َُؿ
ؿوستل ًْاًٍسسـیاى ًسسین ؿك ایسسي ًِسسٌت ام تَلیسسـ اًـیسسِِ            
واكتلؿی تِ ػٌَاى اًتظاك ؿٍلت آیٌسـُ ام اًزوٌْسای ػلوسی           
یاؿ ولؿ ٍ گفت: اگل ها تؾَاّین فلآیٌسـ تسٔوین ًسامی ٍ            
تٔوین گیلی كا ؿك وَِك آالط وٌین عتوا تایـ تِ ظلفیت 

ٍی تا تاویـ تل ایي وِ كاتٜسِ     .اًزوي ّای ػلوی تَرِ َُؿ
ؿٍلت ٍ اًزوي ّای ػلوی تایـ ؿًٍَیِ َُؿ، اظْاكؿاُت:  
ؿك هىاى ّای ػلوی هی َُؿ واكی ولؿ وِ یسه اكتثساٛی تسا       

 فلآیٌـ تٔوین گیلی ًاهاًـّی َُؿ. 
ًْاًٍسـیاى افسسنٍؿ: تسلای اًسستولاك ایسي علوسست رـیسـ ؿك             
وَِك ًیام تِ پیًَـ ارتواػی گٌتلؿُ ؿاكین ٍ ؽلؿ روؼسی      
ؿك راهؼِ عتوا تایـ تِ ًسیلٍی ارتوساػی تَرسِ ًوایسـ تسا ام            
ایي علوت علاًت وٌسـ. ٍی تسا تیساى ایٌىسِ اًزوسي ّسای               
ػلوی هی تَاًٌـ تْتلیي یاٍكاى گفتواى اػتـال ؿك هماتسل        
گلٍُ ّای فِاك تاٌُـ، تسا اًستٌاؿ تسِ تیساى هؼسَٔم )ع(،                 

 كیِِ اػتـال گلایی كا ػلن تَٓیف ولؿ.
ؿكایي ًٌِت تاویـ تل اًتفاؿُ ام تَاًایی ٍ ظلفیت ّسای   
اًزوي ّای ػلوی ٍ ًؾثگاى ؿك تغسج تسٔوین ًسامی تسلای            
هـیلیت وَِك، تَرِ تِ اُستغال ؿاًسِوٌـاى ٍ ًؾثگساى،           
تاویـ تلواك ًیٌتوی ٍ گلٍّی ٍ كًسذ تسلؿى اًزوسي ّسای           
ػلوی ام ًـاُتي كؿیف تَؿرسِ ٍ هىساى هسٌتمل ام رولسِ               

 .هثاعج هٜلط ُـُ تًَٚ اػ٘ای اًزوي ّای ػلوی تَؿ
ام ؿیگل هَاكؿی وِ اػ٘ای اًزوي ّای ػلوی هٜلط ولؿًـ،   
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  آهـى ایي هغَٔل ؽَُغال ؽَاٌّـ ُـ.

ٍ    (  SPG) ًیٌتن ّای تسؼسیسیسي هسَلسؼسیست               
 ٌُاًایی ؽَؿواك

ایي كٍمّا گن ُـى ؿك ؽیاتاًْا ؿیگل هؼٌای میاؿی ًـاكؿ.           
یا   SPGًَآٍكی اكمُوٌـ ًَئـی وِ آى كا ؿك ؿًیا تِ ًام            

ًیٌتن تؼییي هَلؼیت رْاًی هی ٌُاًٌـ اتتـا تِ                  
َٓكت ٓفغِ ًوایِی وِ ؿك هاُیي ّا تِ واك هی كٍؿ                 
ٍاكؿ تاماك ُـ، ٍ ایي كٍمّا ؿك تیِتل گَُی ّای                       

 َُّوٌـ ٍ لوٌی ؿًیا تِ َٓكت كایگاى ٍرَؿ ؿاكؿ. 

پلِ  یه هؾتلع ًَئـی ؿیگل تِ ًام َّواى الًي یه                 
فلاتل كفت ٍ هَفك تِ ٛلاعی ًیٌتن ٌُاًایی ؽَؿواك            
ُـ وِ تِ ًٍیلِ آى هی تَاى ام هَلؼیت رغلافیایی                   

تٌتِ ّای پٌتی آگاُ ُـ. ًیٌتوی وِ تِ آى                                            
(Automatic Identification Gystems (AIG            ِگفت

ایي تىٌَلَهی تِ َٓكت گٌتلؿُ ای تلای یافتي         هی َُؿ. 
 كؿ پای تٌتِ ّای پٌتی تِ واك گلفتِ هی َُؿ.

 

 

 فٌاٍكی تنكیك تـٍى ًَمى ام آی تی 

اگل ام آهپَل هی تلًیـ، فسٌساٍكی رسـیسـ یسه تسیسن ام                  
. ؿاًِگاُ ام آی تی اعتواال ؽثل ؽَُغال وٌٌـُ ای اًست     
ًال ّا اًت وِ تین ّای تغمیماتسی هسؾستسلسفسی تسل كٍی              
ًاؽت یه رایگنیي تلای تنكیك ّای فؼلی واك هی وٌٌـ ٍ   
ًوًَِ ّای هؾتلفی ًین تا ایٌزا ًاؽستسِ ُسـُ اًست. اهسا             
ُایـ ایي یىی هـلی تاُـ وِ تایـ هٌتظل فلاگیل ُـى آى 

 تاُین.
تؾَ هٌْـًی هىاًیه ایي ؿاًِگاُ، ؿًتگاّی ًاؽتِ وِ 
ؿاكٍ كا ام ٛلیك رت تِ ؿكٍى تافت تسنكیسك هسی وسٌسـ ٍ            
ًیامی تِ اًتفاؿُ ام ًسَمى ًسیسٌست. ایسي ؿًستسگساُ تسا                   
اًتفاؿُ ام فِاك، تنكیك كا اًزام هی ؿّـ ٍ ام آًزایی وسِ  
لٜل هَكؿ ًیام تلای تنكیك تٌیاك وسوستسل ام ًسَمى ٍ ؿك             
ٍالغ تِ اًـامُ ًیَ یه پِِ اًت، ُوا صیسنی اعٌساى     

 ًوی وٌیـ.

آًْا هی گَیٌـ ایي ؿًتگاُ آًمـك ًلیسغ ٍ ؿلسیسك ػسوسل                
هی وٌـ وِ هی تَاى ؿاكٍ كا تِ ُىل پَؿك تسا آى تسنكیسك        
ولؿ ٍ  تنكیك ؿكٍى صِن ٍ گٍَ هیاًی كا ًین تا آى اًزام 

 ؿاؿ. 

یىی ام واكتلؿّای هْن ایي ؿًتگاُ تلای تیواكاى ؿیاتستسی   
اًت وِ تٌیاكی ام آًْا ًیام تِ تنكیك ّای كٍماًِ ؿاكًسـ.  
الثتِ وٌاًی وِ ام ًَمى ٍعِت ؿاكًـ ًیسن ام تسِ تساماك          

 اؽتلاػات ٍ ًَآٍكی ّا ام گقُتِ تا وٌَى 

 www.parsnytt.comتلگلفتِ ام ًایت 

 www.i-tech.blogsky.comتلگلفتِ ام ًایت 
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اًزوي ػلوی كیؾتِ گلی ایلاى واًًَی اًت ػلوی،                     
تغمیماتی ٍ آهَمُی وِ تا هلاون ػلوی ٍ تغمیماتی ٍ                    

ِ   ًامهاى ِ    ّای كیؾت  -ّای ػلوی، فٌی، ٛلاعی     گلی ؿك مهیٌ
هٌْـًی ٍ تغمیماتی ّوىاكی هی ًوایـ. تثاؿل ًظل ٍ                  
وٌة اٛالػات ٍ تزلتیات، پیٌِْاؿ ٍ یا الـام تلای                   

اًزام    آهَمٍ ٍ تلتیت ًیلٍی اًٌاًی هاّل ٍ هتؾْٔ،          
تغمیمات ػلوی ٍ ٌٓؼتی ٍ ّوضٌیي ایزاؿ هلون آهاك،                  
اٛالػات ٍ اًتِاكات، تـٍیي ؽٚ هِی راهغ تلای تَلیـ              
لٜؼات كیؾتگی، تِ هٌظَك ؽَؿوفائی وَِك ٍ پیٌِْاؿ آى           

      ِ گلی ٍ ٌٓایغ ٍاتٌتِ       تِ هٌوَالى فیلتٚ ؿك مهیٌِ كیؾت
تِ آى ام لغاٝ ػلوی، التٔاؿی ٍ فٌی، ام اّـاف ایي                    

ّای   ّا ٍ ًامهاى    اًزوي اًت وِ تا ّوىاكی افلاؿ، ُلوت       
 .هلتثٚ تلای كًیـى تِ آى تالٍ هی ًوایـ

تا وٌة هزَمّای المم كًویت          29۰۸اًزوي ؿك ًال      
 تِ حثت كًیـ. 1۵۸2یافت ٍ تغت ُواكُ 

اؿاكُ اًزوي تِ ػْـُ ّیات هـیلُ هٌتؾة هی تاُـ ٍ یه            
َُكای هَِكتی ؿائوی هتِىل ام ول اػ٘ای ٍیوُ، ّیات          

 هـیلُ كا ؿك اًزام ٍظایف ؽَؿ ّولاّی هی وٌـ.
كئیي ّیات هـیلُ ؿك عال عاٗل رٌاب الای ؿوتل رالل              

عزامی  ٍ ًایل اػ٘ای ّیوت هـیلُ ًین تِ ُلط میل                         
 هی تاٌُـ.

رٌاب آلای هٌْـى هغوَؿ یؼمَتی )ًائة كئیي(، رٌاب            
آلایاى ؿوتل عٌیي آَُكی، هْلؿاؿ ػَ٘ اهیٌیاى، ؿوتل            
ّاُن تٌی ّاُوی ٍ ؿوتل ًزن الـیي ػلب )ػَ٘ ّیوت              
هـیلُ(، رٌاب آلای هٌْـى ػثـالغویـ لـیوی )ؽناًِ            
ؿاك(، رٌاب آلایاى هٌْـى ًؼیـ َٓفی ماؿُ ٍ هٌْـى            
اًـالِ اًالهی )تامكى آلی( ٍ رٌاب آلای هٌْـى               

 هلت٘ی اًالهثَلضی )تامكى ػلی الثـل(

 »تلًاهِ كاّثلؿی ٌٓؼت، هؼـى ٍ تزاكت )ًٜظ والى(«

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ًیـ كٗا فاٛوی اهیي هؤلف: 
  رْاؿ ؿاًِگاّی ٍاعـ ُْیـ تِْتیًِل:  

  9۱۸92۲۲۱9۵۲۵9ُاته: 
 2991ًال صاج: 

گٌتلؿگی هََٗع، تغییلات میاؿ هغیٚ تیي الوللی،                  
تغَالت گٌتلؿُ  وَِك ٍ تؼـؿ ٍ تٌَع فی عماى، هـیلیت           

تؾَ ٌٓؼت، هؼـى ٍ تزاكت كا پیضیـُ ٍ عٌاى                              
ؿكٓـ  تَلیـ     9۸هی وٌـ. تؾَ ٌٓؼت هؼـى ٍ تزاكت           
( كا ؿك تل 29۱2ًاؽالْ ؿاؽلی وَِك )تا لیوت حاتت ًال 

هی گیلؿ ٍ هی تَاًـ یىی ام تْتلیي پیِلاى ّای ایلاى               
اًالهی تاُـ. تٌاتلایي ؿاُتي تَٔیل ٍ ؿكن هِتلوی ام          
ٍٗغ هَرَؿ ٍ هٜلَب ؿك تیي فی ًفؼاى آلی تلًاهِ                   

 كاّثلؿی ٌٓؼت، هؼـى ٍ تزاكت، تٌیاك هْن اًت.
ایي  وتاب ٗوي تثییي تواهی اتؼاؿ تلًاهِ كاّثلؿی                   
ٌٓؼت، هؼـى ٍ تزاكت تَٔیل واهلی ام ٍٗغ هَرَؿ،                 
همایٌِ ّای تیي الوللی، اّـاف، كاّثلؿّا، ًمَ عاوویت 

ٍ تٌگاُ ّای التٔاؿی، هغیٚ وٌة ٍ واك ٍ ... اكائِ                             
 هی ؿّـ.

 هؼلفی وتاب 

 اًزوي ػلوی كیؾتِ گلی ایلاى

 

22۰ُواكُ ػَ٘یت:   

 هؼلفی اًزوي ّای ػَ٘ پیًَتِ 
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   تًَٚ  ّوایَ تغَالت عمَق تیي الولل ؿكیاّا تلگناكی
 1۸ٍ    1۱اًزوسسي ایلاًسسی هٜالؼسسات ًسسامهاى هلسسل هتغسسـ،        

)اٛالػسسات تیسسِتل ؿك آؿكى الىتلًٍیىسسی       2991آفكهسساُ  
www.ieanc.com )  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   اًزوي تًَٚ  اٍلیي وٌگلُ لاكس ٌُاًی ایلاى تلگناكی

 21-2۲لاكس ٌُاًی ایلاى تا ّوىاكی ؿاًِگاُ گیالى           
ؿك ؿاًِگاُ گیالى )اٛالػات تیِتل ؿك        2991ُْلیَكهاُ  

 (www.guilan.ac.irآؿكى الىتلًٍیىی   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گلٍّْا ٍ وویتِ ّای تؾٔٔی فؼال اًزوي ػثاكتٌـ ام :
گلٍُ اًتِاكات                                    -1گلٍُ آهَمٍ                         -2
 گلٍُ پوٍَّ ٍ تًَؼِ  -۲گلٍُ آهاك ٍ اٛالػات      -9
گلٍُ گلؿّوایی ّا     -2گلٍُ پقیلٍ ٍ كٍاتٚ ػوَهی    -۰

 گلٍُ ؿاًِزَیی           -۱ٍ ّوایَ ّا     
اًزوي ؿاكای تلًاهِ اًتلاتویه ٍ ًٌـ كاّثلؿی هی تاُـ 
ٍ تلًاهِ ًاالًِ آى ّل ًالِ ؿك هزوغ ػوَهی تِ تَٔیة              
هیلًـ. اًزوي ػلوی كیؾتِ گلی ایلاى ؿك عال عاٗل                 

ػَ٘ عمیمی  2۵۵۵ػَ٘ عمَلی ٍ ًنؿیه تِ         22۵ؿاكای  
 ٍ ؿاًِزَیی هی تاُـ.

 ُلط فؼالیت ّا:

اًزام تغمیمات ػلوی ٍ فلٌّگی ؿك ًٜظ هلی ٍ                            -2
ّوىاكی تا ًْاؿّای ارلایی، ػلوی ٍ                -1تیي الوللی      
تللیة ٍ تَِیك پوٍِّگلاى ٍ تزلیل ام            -9پوٍِّی  

 -۲هغمماى، اًتاؿاى، واكٌُاًاى ٍ ٌٓؼتگلاى هوتام              
اكائِ ؽـهات آهَمُی ٍ پوٍِّی ٍ فٌی تِ ٌٓایغ                     
 -۰هتماٗی ٍ تلتیت ًیلٍی اًٌاًی هاّل ٍ هتؾْٔ                 

تلگناكی       گلؿّوایی ّای ػلوی ؿك ًٜظ هلی هٌٜمِ ای                
اًتِاك وتة ٍ ًِلیات ػلوی پوٍِّی ٍ         -2ٍ تیي الوللی    

 -۱تلٍیزی ؿك مهیٌِ كیؾتِ گلی ٍ فؼالیت ّای ٍاتٌتِ             
تـٍیي ؽٚ هِی راهغ تلای ٌٓؼت كیؾتِ گلی ٍ یا تلای               
آهَمٍ ٍ تلتیت ًیلٍی اًٌاًی هاّل ٍ هتؾْٔ ٍ                     

ایزاؿ هلون آهاك،        -۸پیٌِْاؿ آى تِ هٌوَالى فیلتٚ            
 اٛالػات ٍ وتاتؾاًِ ؿك مهیٌِ كیؾتِ گلی

اًزوي تا ارلای پلٍهُ ّای هؾتلف تاوٌَى هٌِا ؽـهات              
اكمًـُ ای ؿك مهیٌِ كیؾتِ گلی ُـُ اًت وِ پلٍهُ                  
تغلیل ػلوی ، آهاكی ٌٓؼت كیؾتِ گلی ایلاى ٍ ّن صٌیي            
 پلٍهُ هوینی كیؾتِ گلی ام رولِ ایي ؽـهات هی تاُـ.

تؼٌَاى اًزوي تلتل        2991،   29۸۸اًزوي ؿك ًالْای        
 اًتؾاب ٍ ؿك ارالى ًلاى هَكؿ تمـیل للاك گلفتِ اًت. 

 ام اًزوي ّا 



 خبرنامه الکترونیکی شورای انجمنهای علمی ایران 

 2991، مرداد  9سال دوم، شماره  

2۲ 

   اٍلیي ّوایَ هلی آهَمٍ، فلٌّ  ٍ اؽالق          تلگناكی
اًزوي ػلوی آهَمٍ هغیٚ میٌت ٍ تًَٚ میٌت هغیٜی 

ؿك ؿاًِگاُ ُْیـ     2991آفك هاُ      تًَؼِ پایـاك ایلاى     
 كرایی تْلاى 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ّفـّویي ّوایَ اًزوي مهیي ٌُاًی ایلاى      تلگناكی
اًزوي مهیي ٌُاًی ایلاى تا ّوىاكی ؿاًِگاُ            تًَٚ  

ؿك ؿاًِگاُ ُْیـ     2991آتاى هاُ       9تا    ۱ُْیـ تِْتی   
تِْتی تْلاى )اٛالػات تیِتل ؿك آؿكى الىتلًٍیىی               

www.sbu.ac.ir) 

         ًؾٌلاًی ػلوی هؼلفی ًظلیِ                       تلگناكی
constructionism          ؿك آهَمٍ كیاٗی ٍ واكتلؿ آى ؿك

تًَٚ  ٛلاعی فؼالیت ّای هثتٌی تل  هغیٚ ّای كایاًِ ای 
اًزوي ػلوی یاؿگیلی الىتلًٍیىی ایلاى تا ّوىاكی                

ُْلیَكهاُ   1۵پوٍِّگاُ ػلَم ٍ فٌاٍكی اٛالػات ایلاى       
پوٍِّگاُ ػلَم ٍ فٌاٍكی     ؿك    22تا    2۲ًاػت    2991

 تْلاىاٛالػات ایلاى ٍالغ ؿك ؽیاتاى اًمالب 

 

 

 

 

 

 

 

  ؿّویي وٌفلاًي تیي الوللی اًزوي كهن ایلاى      تلگناكی
 ۸ٍ    ۱اًزوي كهن ایلاى تا ّوىاكی ؿاًِگاُ ینؿ           تًَٚ  

ؿك ؿاًِگاُ ینؿ )اٛالػات تیِتل ؿك        2991ُْلیَك هاُ     
 (www.iscisc13.yazd.ac.irآؿكى الىتلًٍیىی   

 

 

 

 

 

 

َُكای ” تِ اٛالع اًزوي ّای ػلوی هغتلم هی كًاًـ ؿك َٓكت توایل هی تَاًٌـ هٜالة ٍ اؽثاك ؽَؿ كا تِ هٌظَك ؿكد ؿك ؽثلًاهِ الىتلًٍیىی 
 اكًال ًوایٌـ. info@cisa.irتِ “  اًزوي ّای ػلوی ایلاى

ت
اً
اؿ 
 آم
َم
ػو
ی 
تلا
َك 
ع٘

 


