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 دكتر ميرزا حسه حسيىي  :تهيه كننده 
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 فْزعت
 إِّّيوّيبت ثبشازيبثي ثيٗ  فصل اٍل

 ٔحيط فسٍٞٙي دز ثبشازيبثي ثيٗ إِّّي   فصل دٍم

 إِّّئحيط غيبغي ٚ لب٘ٛ٘ي دز ثبشازيبثي ثيٗ   فصل چْبرم

 إِّّيتحميمبت ثبشازيبثي ثيٗ   فصل پٌجن

 إِّّيٞبي ٚزٚد ثٝ ثبشازٞبي جٟب٘ي دز ثبشازيبثي ثيٗاغتساتطي  فصل ؽؾن

 غيبغت ٞبي تِٛيد دز ثبشازيبثي ثيٗ إِّّي   فصل ّفتن

 وب٘بَ ٞبي تٛشيغ دز ثبشازيبثي ثيٗ إِّّي   فصل ّؾتن

 تجّيغبت دز ثبشازيبثي ثيٗ إِّّي   فصل ًْن

 ليٕت ٌرازي دز ثبشازٞبي ثيٗ إِّّي   فصل دّن
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 فصل اٍل
 

 المللي كليات بازاريابي بين
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 ّدف كلي

هدف كلي ايه فصل،  شنلىييي داوولبً فلي فرشيىلد فيزا يليفي       
همچىليه فل    . فيه المللي ي تفييت شن في فيزا ييفي داخللي اتل   

داووبً كمك مي كىد تلي ضولً فرتلر ي ملًف تر  د  فيزا يليفي      
ايه هدف از طريق تري  كردن اطالضيت د  مً د . فيه المللي فيند

ايىك  چ  اتفيقي د  فيزا  فيه المللي مي افتد ي في كمك شن هلي د   
 .اوت يل داوش د  زميى  معيمالت تبي   مًفق ف  اوبيم مي  تد
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 ّدف ّبي رفتبري

 

 :اش ؾٕب ا٘تظبز ٔي زٚد پع اش ٔطبِؼٝ ايٗ فكُ ثتٛا٘يد
 

 ٔفبٞيٓ ثبشازيبثي زا تؼسيف وٙيد◄
ٗ إِّّي زا تؼسيف وٙيد◄  .ثبشازيبثي ثي
ٗ إِّّي زا ثب ثبشازيبثي داخّي ثيبٖ وٙيد◄  .تفبٚت ثبشازيبثي ثي
 .ثبشازيبثي تطجيمي زا ؾسح دٞيد◄
ٗ إِّّي ٚ غطٛح زلبثت زا ؾسح دٞيد◄  .ثبشازيبثي ثي
 .ػٙبقس ٔصيت اغتساتطيه زا ٘بْ ثجسيد◄
ٗ إِّّي زا ؾسح دٞيد◄  .ػٛأُ ٔحيطي ثبشازيبثي ثي
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 ّدف ببساريببي

ؾٙبختٗ ٚ ٞدف، . اغت فسٚؼ فساٚاٖٞدف ثبشازيبثي ، 

ثٝ ٘حٛي اغت وٝ وبال ياب خادٔت ازاياٝ     دزن ٔؿتسي

ؾدٜ دليمبً ٔتٙبغت ثبؾد، ثٝ طسيمي وٝ وبال يب خادٔبت  

ثب ٘يبشٞبي اٚ ٔٙطجك ٌسدد ٚ وبالٞبي خٛد زا ثٝ فسٚؼ 

 زغب٘د
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 تؼزيف ببساريببي

ٝ اي اش فؼبِيت ٞبي ا٘ػب٘ي ٚ  ػجبزت اغت اش ٔجٕٛػ

التكبدي ٞدايت ؾدٜ دز جٟت ازضبي ٘يبشٞب ٚ 

ٝ ٞبي افساد جبٔؼٝ  خٛاغت
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 تؼزيف ببسريببي بيي الوللي

ػجبزت اغت اش ثبشازيبثي وبال ٚ خدٔبت دز ثيؽ اش 

يه وؿٛز وٝ ؾبُٔ قدٚز وبال اش وؿٛزي ثٝ وؿٛز 

 .ديٍس ٔي ثبؾد
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بب اعتفبدُ اس اصَل ػلوي بِ چِ عَالتي هي تَاى  

 پبعخ داد؟

چٍٛ٘ٝ ٔي تٛاٖ تِٛيدات يب خدٔبت ٔٙبغت ثبشازيبثي 
ٗ إِّّي زا ؾٙبخت؟  ثي

 

 چٝ ٘ٛع لضبٚتي الشْ اغت يب الشْ خٛاٞد ثٛد؟
 

 چٝ زفتبزي اش طسيك زلجبي جٟب٘ي ا٘تظبز ٔي زٚد؟
 

ٝ ٞبي اغتساتطيه جٟب٘ي ودأٙد؟  ٌصيٙ
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 اّويت تجبرت جْبًي

وؿٛزٞبيي وٝ ٞسٌص ٕ٘ي تٛا٘ػتٙد ٘مؽ اقّي دز تجابزت  

جٟب٘ي داؾاتٝ ثبؾاٙد ٘بٌٟابٖ ثاٝ لطات التكابدي تجاديُ        

ٝ ا٘د وٝ حيطاٝ   ثديٗ تستيت، ؾدٜ ا٘د، افساد ٚ ؾسوت ٞب دزيبفت

ٖ ٞب ثبشاز داخّي ٘جٛدٜ ثّىٝ ثبشاز جٟب٘ي ٞػتٙد  .زلبثت آ
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تجبزت جٟب٘ي، أسٚشٜ يه ٔجٕٛػٝ ثٝ ٞٓ پيٛغتٝ 

جٟب٘ي اش ثبشاز ٞب، تىِٙٛٛضي ٚ ؾسايط ش٘دٌي 

 .اغتب٘دازد وٝ دز ٌرؾتٝ ٘بؾٙبختٝ ثٛدٜ ا٘د، ٔي ثبؾد
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 تفبٍت ّبي ببسار ّبي داخلي ٍ بيي الوللي

 تىٙيه ٞبي ثبشازيبثي◙

 تفبٚت ٞبي ٔحيطي◙

 ٔحدٚديت ٞب ٚ ٔمسازت دِٚتي◙

 ٔيصاٖ دزآٔدٞبي جٛأغ◙

 تفبٚت ٞبي فسٍٞٙي◙
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 ببساريببي تطبيقي

اغاابظ ٔطبِؼااٝ ثبشازياابثي تطجيمااي،  پيسأااٖٛ تؿاابثٟبت ٚ     

تفاابٚت ٞاابي ٔٛجااٛد ثاايٗ ثبشازياابثي وؿااٛزٞبي ٔ تّااف دٚز 

دز ثبشازيبثي تطجيمي، تالؼ ثس آٖ اغت وٝ تفبٚت ٞب ٚ . ٔي ش٘د

 تؿبثٟبت ٔٛجٛد
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دز وؿٛزٞبي ٔ تّاف دز خكاٛـ تمبضابي ٔاسدْ ٚ     

ٔطبِؼااٝ، تجصيااٝ تحّيااُ  ثاابشاز ٔحكااٛالت ؾٙبغاابيي،

ٝ ثٙدي ؾٛ٘د ؾدٜ،  .ٔٛزد تفػس لساز ٌيسد ٚ غپع طجم
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دز ثبشازيبثي تطجيمي،  ٔديس ثبشازيبة دز ٔاي يبثاد واٝ    
ٔؼيبزٞبي ثبشازيبثي دز وؿٛز وب٘ابدا ثيؿاتس ثاٝ ثابشاز     
آٔسيىب ؾجبٞت دازد تب ثٝ ثبشاز ٔبِصي يب غٍٙبپٛز ٚ ياب  
ايٗ وٝ تؿبثٟبت ثبشاز ٔبِصي ٚ ا٘ادٚ٘صي ثاب يىاديٍس    
ثيؽ اش تؿبثٝ ثٝ ٞاس ياه اش اياٗ وؿاٛزٞب ثاب ثابشاز       

 .اغتساِيب اغت
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 ببساريببي بيي الوللي ٍ عطَح آى

ٗ إِّّي ثب غاط  زلبثات ازتجابز ٘صدياه      ثبشازيبثي ثي

ٞس چٝ دز غطٛح زلبثت ثٝ زلبثت ثايٗ ؾاسوتٟب ٚ    دازد،

ٗ إِّّي ٘صديىتس ؾٛيٓ إٞيت ثبشازيبثي  غبشٔبٖ ٞبي ثي

ٗ إِّّي ثيؿتس ٔي ؾٛد  .ثي
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ِ بٌدي رقببت تجبري   عطَح طبق

 زلبثت دز غط  يه ؾسوت1.

 زلبثت دز غط  قٙؼت2.

 زلبثت دز غط  ٘بحي3ٝ.

 زلبثت دز غط  وؿٛز4.
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ٗ ا5ُِّٕ.  غطٛح وّي تجبزت دز غط  ثي

 زلبثت دز غط  ث ؿٟبي اغتساتطيه ؾسوت6.

 زلبثت دز غط  ٟٔبزت ٞبي فسدي7.

ِ بٌدي رقببت تجبري   عطَح طبق
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 ػٌبصز هشيت اعتزاتضيك ببساريببي

 غيػتٓ وبزآٔد تحميمبت ثبشازيبثي1.

ٝ ثٙدي2.  زٚؼ ٞبي ٔٛثس ثػت

 تجّيغبت ٔٛثس3.

َ ٞبي تٛشيغ4.  وب٘ب

 اغتساتطي ليٕت ٌرازي ٔٙبغت5.
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 تفبٍت ػودُ  ببساريببي  داخلي  ٍ  بيي الوللي

ٗ إِّّي   تفبٚت ػٕدٜ  ثبشازيبثي  داخّي  ٚ  ثي

   ٔحيط ثبشازيبثي

 .اغت
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 ػَاهل خبرجي  هحيط  ببساريببي  بيي الوللي

 ػٛأُ التكبدي1)

 ػٛأُ غيبغي2)

 ػٛأُ فسٍٞٙي3)
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 ػَاهل اقتصبدي

ٚ  غبختبز قٙؼتػٛأُ التكبدي زا ٔي تٛاٖ زا دز 

 .جػتجٛ وسد دزآٔد ّٔي
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 اّن ػَاهل اقتصبدي

 التكبد جبيٍصيٗ◄

 التكبد قبدزات ٔٛاد خبْ ٚ اِٚيٝ◄

 تٛغؼٝ قٙؼتي◄
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 ػَاهل اقتصبد بز اعبط درآهد هلي

 دزآٔد ثػيبزثبالي خب٘ٛازٞب

 دزآٔد ثػيبز پبييٗ خب٘ٛازٞب

 خب٘ٛازٞب ثب دزآٔدٞبي ثبالي ٔتٛغط ٚ پبييٗ
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 ػَاهل عيبعي

ٗ إِّّي＞  ٍ٘سؼ وّي ٘ػجت ثٝ خسيدٞبي ثي

 ثجبت غيبغي＞

 ٔمسزات پِٛي ٚ ٔبِي＞

 ثٛزٚوساغي دِٚتي＞
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 ػَاهل فزٌّگي

 آداة ٚ زغْٛ←

 شثبٖ←

 لٛٔيت←

 اػتمبدات يب ثبٚزٞبي ػٕٛٔي←



27 

 فصل دٍم

 
 

 ٔحيط فسٍٞٙي دز ثبشازيبثي ثيٗ إِّّي



28 

 ّدف كلي

ٞدف وّي دز اياٗ فكاُ، آؾاٙبيي دا٘ؿاجٛ ثاب تؼسياف       

ُ دٞٙدٜ ٔحيط فسٍٞٙي ٚ تبثيس ٞس  فسًٞٙ، ػٛأُ تؿىي

يه اش ايٗ ػٛأُ دز تدٚيٗ ثس٘بٔاٝ ٔاٛثس ثبشازيابثي    

ٗ إِّّي ٚ فٖٙٛ ٔراوسٜ تجبزي ٔي ثبؾد  .ثي



29 

 ّدف ّبي رفتبري

اش ؾٕب دا٘ؿجٛيبٖ ا٘تظبز ٔاي زٚد ثؼاد اش ٔطبِؼاٝ اياٗ     
 :فكُ ثتٛا٘يد

 .يه تؼسيف غبدٜ اش فسًٞٙ ازائٝ ٕ٘بييد1.

 .ػٙبقس تؿىيُ دٞٙدٜ فسًٞٙ زا ثسؾٕبزيد2.

فسًٞٙ ٔبدي زا تٛضي  دٞيد ٚ ثب تابثيسات آٖ ثاس   3.
ٗ إِّّي آؾٙب ؾٛيد  .ثبشازيبثي ثي

ثب ٔؿىالت ٘بؾي اش تٙٛع شثبٖ ٚ ٕٞچٙايٗ إٞيات   4.
ٗ إِّّي آؾٙب ؾٛيد  .شثبٖ دز ثبشازيبثي ثي
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 اّويت فزٌّگ در ببساريببي بيي الوللي

ٝ اي اش ٕ٘بدٞب، ٟ٘بدٞب ٚ زٚؼ ٞب دز يه جبٔؼاٝ واٝ اش    ٔجٕٛػ
٘ػّي ثٝ ٘ػُ ديٍس ٔٙتمُ ؾدٜ ٚ تؼييٗ ٚ تٙظايٓ وٙٙادٜ زفتابز    

ٖ ٞب اغت ٌفتٝ ٔي ؾٛد، ايٗ ٕ٘بدٞب ٕٔىٗ اغات ٘ابّٕٔٛظ   . ا٘ػب
ٝ ٞب) ٔب٘ٙاد اثاصاز،   )يب ّٕٔاٛظ  ( ٔب٘ٙد ثبٚزٞب، ازشؼ ٞب ٚ خٛاغت

 .ثبؾٙد( ٔػىٗ، ٔحكٛالت ٚ وبزٞبي ٞٙسي

:تؼزيف فزٌّگ  
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 ػٌبصز فزٌّگ

 :ػٛأُ تؿىيُ دٞٙدٜ فسًٞٙ جٟب٘ي ػجبزتٙد اش
 

 فسًٞٙ ٔبدي•
 شثبٖ•
 ٔرٞت•
 ػبدات•
 تؼّيٓ ٚ تسثيت•
 ٞٙس•
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 هذّب

دياٗ ٔاسدْ آٖ    اش ازوبٖ اغبغي فسٞٙاً ٞاس وؿاٛز،    
ويفيت ٚ وٕيات الّات زفتبزٞابي     ٔرٞت،. وؿٛز اغت

دز ثسخااي اش وؿااٛزٞب، . التكاابدي زا تؼياايٗ ٔااي وٙااد
ثبٚزٞبي ٔرٞجي ثٝ ا٘داشٜ اي إٞيت دازد واٝ ٔاسدْ دز   
ٓ ٌيسي ثساي ا٘جبْ ٞسٌٛ٘ٝ فؼبِيات التكابدي ثاٝ     تكٕي
تؼبِيٓ ٔرٞجي ٚ ثبيدٞب ٚ ٘جبيادٞبي دياٗ خاٛد زجاٛع     

 ٔي وٙٙد
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ِ ّبي تبثيز هغتقين هذّب بز فؼبليت ّبي تجبري  ًوًَ

تؼطيالت ٔرٞجي دز اديبٖ ٔ تّف ٚ ٔبٞيت ٞس يه اش 

ٖ ٞب آثبز ٚيطٜ اي تجبزي دز پي دازد  .  آ

 :تؼطيالت هذّبي
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 تحزين ّب ٍ تجَيشّبي هذّبي

ْ ٞبي ٔتؼاددي زا ثاساي    الّت اديبٖ ٔٛازد حالَ ٚ حسا

ثاٝ ػٙاٛاٖ ٔلابَ تحاسيٓ     . پيسٚاٖ خٛد تؼييٗ ٔاي وٙٙاد  

خٛزدٖ ٔبٞي ثساي وبتِٛيه ٞاب، تحاسيٓ ٌٛؾات ٌابٚ     

ٖ ٞب ٘بْ  ثساي ٞٙدٚٞب ٚ تحسيٓ ٌٛؾت خٛن ثساي ٔػّٕب

 .ثسد
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 ًگزػ بِ هَقؼيت سًبى

ش٘بٖ زا ازشؾٕٙدتس اشآٖ ٔي دا٘اد واٝ دز ٔاٛازد     اغالْ،

خبـ ثبشازيبثي ٔٛزد اغتفبدٜ لساز ٌيس٘د، دز حبِي واٝ  

دز ثسخي جٛأغ اش آ٘بٖ دز أس ثبشازيبثي غاٛ اغاتفبدٜ   

 .ٔي وٙٙد
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 ػبدات

اياٗ  . ثػيبزي اش زفتبزٞبي ا٘ػب٘ي ثٝ ػبدات ٔتىي ا٘اد 

ٔحايط   ٔارٞت،  الّت اش زٚي غبختبز اجتٕبػي، ػبدت ٞب،

 .جغسافيبيي ٚ غيبغي ٚ ٘ظبيس آٖ ؾىُ ٔي ٌيسد
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 ببساريببي ػبدات هَثز بز فؼبليت ّبي 

 ػبدت دز ٘ٛع ٍ٘سؼ ثٝ فؼبِيت ٞبي ثبشازيبثي♦

 ػبدات دز ٔٛزد ثسٚت ا٘دٚشي ٚ وػت ٚ وبز ٔبدي♦

 ػبدات دز خكٛـ پريسؼ تغييس♦

 ػبدات دز لجَٛ زيػه♦
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 عطح تحصيالت

ثسزغي غط  تحكيالت يه ثبشاز خبزجي ثساي 

ٗ إِّّي ثٝ داليُ شيس دازاي إٞيت اغت  .ثبشازيبثبٖ ثي
 

ٝ ٞابي    اٌس اولس ٔكسف وٙٙدٌبٖ ثي غٛاد ثبؾاٙد،  1. ثس٘بٔا

ٝ ثٙادي    ٝ ٞبي زٚي ثػات ثبشازيبثي اش لجيُ تجّيغبت ٚ ٘ٛؾت

 .ثبيد تغييس وٙٙد
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 عطح تحصيالت

فسٚؼ ٔحكٛالت ثب تىِٙٛاٛضي پيؿاسفتٝ، شٔاب٘ي    2.
ٔٛفميت آٔيص خٛاٞد ثٛد وٝ غط  آٔاٛشؼ ٔٙبغات   

 .دز وؿٛز ٞدف ٚجٛد داؾتٝ ثبؾد
 

ازتجاابز ٚ ٕٞىاابزي دز وب٘اابَ تٛشيااغ ثااٝ دزجااٝ  3.
تحكيالت افسادي واٝ دز اياٗ واب٘ال لاساز داز٘اد،      

 .ثػتٍي دازد
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 عطح تحصيالت

خدٔبت ثبشازيبثي، ٔلاُ آضا٘اع ٞابي تجّيغابتي ثاب      4.
 .دزجٝ تحكيالت زاثطٝ ٔػتميٓ دازد

 
دز جٛأغ ثب غط  غاٛاد پابييٗ ثاساي تجّيا  ياه      5.

ٔحكااَٛ جديااد اغااتفبدٜ اش أىب٘اابت قااٛتي ٚ   
اثسث ؿي  ثٝ جبي ٘ؿسيبت،( ٔلُ تّٛيصيٖٛ)تكٛيسي 

 .ثيؿتسي دازد
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 ٌّز در ببساريببي

ْ ٞاب،    † ً ٞاب، فاس ُّٔ ٔ تّف ٍ٘سؼ ٞبي ٔتفبٚتي ثٝ ز٘
ؾٙبخت ايٗ تفبٚت ٞب . طسح ٞب، ٚاضٜ ٞب ٚ تكبٚيس داز٘د

ٝ ثٙدي، ا٘ت بة  تبثيس ثػصايي دز طساحي ٔحكَٛ،  ثػت
 .٘بْ ٚ ٘ظبيس آٖ دازد

 
زً٘،  ٔٛغيمي ٚ طساحي ثابزشتسيٗ ٔاٛازد اخاتالف    †

ٝ ٞبي ٔ تّف ٞٙسي ضسٚزي خٛاٞد ثٛد  .جٙج
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تؾببْبت فزٌّگي ٍ اعتبًداردعبسي فؼبليت ّبي ببساريببي 
 بيي الوللي

ٕٞب٘طٛز وٝ ثيٗ ثبشازٞبي ٔ تّف،  تفبٚت ٞبي آؾىبزي ٚجٛد  

دازد؛ ثيٗ ثسخي اش ثبشازٞب ٘يص تؿبثٟبتي ٚجاٛد دازد واٝ ياه    

ؾسوت ثبيد ايٗ تؿبثٟبت زا ؾٙبغبيي ٕ٘ٛدٜ ٚ ثس اغابظ آٖ دز  

چٙديٗ ثبشاز ٔ تّف، يه اغاتساتطي تجّيغابتي ٔؿا ف زا دز    

 .پيؽ ٌيسد
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 فَايد اعتبًداردعبسي خط هؾي ببساريببي

ٝ جااٛيي ٘بؾااي اش اغااتب٘دازد وااسدٖ طااسح واابال،  1. قااسف

ٝ ثٙدي ٚ تجّيغبت  ثػت

ثجابت ٚ يىٙاٛاختي دز زاثطاٝ ثاب      ايجبد ٚحادت زٚياٝ،  2.

 خسيدازاٖ ٚ ٔؿتسيبٖ

ٝ زيصي ٚ وٙتسَ ثٟتس3.  ثس٘بٔ
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ّبي   ارتببطبت ٍ هذاكزات در فؼبليت

 الوللي ببساريببي بيي
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 ارتببطبت

أسٚشٜ ثبشازيبثي ٔدزٖ اش ٔحدٚدٜ تِٛيد، ليٕت ٌارازي،  
ؾٙبغبيي ثبشاز ٚ تٛشيغ وبال فساتس زفتٝ ٚ ؾسوت ٞاب زا  
ٔججٛز ثٝ ايجبد تٕبظ ٚ ازتجبز ثب خسيادازاٖ ثابِمٜٛ ٚ   

ٚظيفاٝ ازتجبطابت،  ٞادايت افاساد ياب      . ثبِفؼُ ٔي ٕ٘بياد 
ٖ ٞاب     ٖ ٞب دز ؾٙبخت وبال ٚ خادٔبت ٚ تسليات آ غبشٔب 
٘ػجت ثٝ تسجي  دادٖ وبال ٚ دز ٟ٘بيت خسيد ٚ ٔكاسف  

ِيىٗ ثبيد زضبيت ثؼد اش خسيد خسيدازاٖ زا . وبال اغت
ٖ ٞاب      ٘يص جّت وٙد ٚ ٔٛضٛع ثستس ثاٛدٖ وابال زا ثاٝ آ

 .يبدآٚزي ٕ٘بيد
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 اّداف ارتببطبت

 :ٔٙظٛز اش ايجبد ازتجبطبت تحمك اقَٛ شيس اغت
 اطالع زغب٘ي«
 ايجبد ؾٙبخت ٚ آٌبٞي ٘ػجت ثٝ وبال«
 ػاللٕٙد وسدٖ ٔؿتسيبٖ ثٝ اغتفبدٜ اش وبال«
 ثستس دا٘ػتٗ«
 ٔكٕٓ غبختٗ«
 ا٘جبْ ػُٕ خسيد«
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 تؼزيف فٌَى هذاكزات  تجبري

ٔراوسٜ ٞٙس زغيدٖ ثٝ تفبٞٓ ٔتمبثُ اش طسيك 

ٝ ش٘ي، ثحث ٚ اغتدالَ ثس غس ٔػبئُ اغبغي  چب٘

 .اغت
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 اركبى هذاكزات ببساريببي

 ٞدف1.

 افساد2.

 اطالػبت3.
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 رٍػ ّبي  هذاكزات  ببساريببي

 ٔراوسٜ ٔاليٓ□

 ٔراوسٜ خؿٗ□

 ٔراوسٜ ٔٙطمي يب اقِٛي□
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 هذاكزُ هالين

ثػاااايبزي اش ٔااااديساٖ ثبشازياااابثي تاااابثغ زٚؼ   

ثسخااٛزد  أتياابش دادٖ، ا٘ؼطاابف پااريسي، ٔػاابِٕت آٔيااص،

خٛددازي اش دزٌيسي ٚ خكٛٔت ثاساي   دٚغتب٘ٝ ثبٚلبز،

 .زغيدٖ ثٝ ٘تيجٝ ٔطّٛة ٔي ثبؾد
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 هذاكزُ خؾي

تبوتيه خؿٛ٘ت دز ٔراوسات ثبشزٌب٘ي اش غيبغت ٞبي 

 .٘ظبٔي ثٝ ثبشازيبثي زاٜ يبفتٝ ٚ ؾيٜٛ ٔطّٛثي ٘يػت
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 هذاكزات هٌطقي  يب  اصَلي

ٚاغاطٝ ياب    يه ٔراوسٜ وٙٙدٜ اػٓ اش خسيداز، فسٚؾاٙدٜ، 
ٝ اي فؼبِيات    ٝ ٞبي حسفا ٗ إِّّي وٝ دز شٔيٙ ثبشازيبة ثي

َ ٌسايي، ٔاليٕت ثجاب ٚ   ػداِت ٔٙطمي، ٔي ٕ٘بيٙد ثب اقٛ
خؿٛ٘ت ثٝ ٔٛلاغ ٚ ثابالخسٜ ثاب ٍ٘اسؼ غيػاتٕي ثاٝ       
ٔٛضٛع ٔي تٛا٘د ٔراوسات زا ثٝ طسف ٞدف زاٞجاسدي  

 .ٕ٘بيد
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 هزاحل هذاكزُ

 پيؽ ٔراوسٜ –ٔسحّٝ اَٚ 

 ٔراوسٜ ٌػتسدٜ –ٔسحّٝ دْٚ 

 ٔراوسٜ تّفيمي –ٔسحّٝ غْٛ 

ٓ ٌيسي ٚ الداْ –ٔسحّٝ چٟبزْ   تكٕي

 



54 

 هْبرت ّبي هَرد ًيبس در هزحلِ پيؼ هذاكزُ

تؼيايٗ   تؼييٗ اٞداف دز زاثطٝ ثب ٔحايط ٚ ػٛأاُ ؾاٙبختٝ ٚ ٘بؾاٙبختٝ،    1.
 ثٟتسيٗ ؾسايط پيؿٟٙبد ٚ شٔبٖ ٔٙبغت ثساي ايٗ وبز

 
تؼييٗ شٔبٖ حُ ٔٛزد ٔراوسٜ اش طسيك تجابدَ ٘ظاس، تؼيايٗ ٔٛضاٛػبت     2.

 ليس ّٕٔٛظ

 
ٖ ٞب،  آٔابدٜ واسدٖ   3. ٝ زيصي ثساي ٔراوسٜ ثب ؾ كي ٕ٘ٛدٖ ثدٜ ٚ ثػتب ثس٘بٔ

زٚؼ ٞبي جبيٍصيٙي ثاساي ٔاٛازد پايؽ ثيٙاي ٘ؿادٜ ٚ جاب ا٘اداختٗ حادٚد         
 اختيبزات



55 

 هْبرت ّبي هَرد ًيبس هذاكزُ گغتزدُ

تفىياااه ٔضاااٛػبت ٔاااٛزد ثحاااث ٚ آشٔااابيؽ   •
ٔحدٚديت ٞب، ٔؿا ف واسدٖ ػاٛأّي واٝ دز ٔٛالاغ      

 .ٌٛ٘بٖ ثس ٘فٛذ پريسي ٚ لدزت اثس ٔي ٌراز٘د
 
ٔؿ ف وسدٖ اغتفبدٜ اش اغتساتطي ٞابي ٔؿاتسن ياب    •

ٝ اي  ٔمبثّ
 
 تؼييٗ اِٚيت ٞب ٚ ٘يبشٞبي زليت•
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 هْبرت ّبي هَرد ًيبس هذاكزُ تلفيقي

اغاتفبدٜ اش   آٌبٞي اش ؾيٜٛ ٞبي زفتبزي خاٛد ٚ زليات،  •
 ثٟتسيٗ ٔتد حُ تضبد

 تٕسيٗ ا٘ٛاع ٟٔبزت  ٞبي ٔيبٖ فسدي•
حفظ ا٘ؼطبف پريسي دز ٔٛضغ دز زاثطٝ ثب پيؿٟٙبدات •

 ٔتمبثُ
تٙظايٓ واسدٖ    وػت اطالػبت ّٕٔٛظ ٚ ليس ّٕٔاٛظ، •

 اٞداف ٚ اغتساتطي ٞب
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 هْبرت ّبي هَرد ًيبس در هزحلِ تصوين گيزي ٍ اقدام

ازشيبثي ٘مؽ ػٛأُ ٔٛثس دز حبقُ وبز ٚ لضابٚت  •
 .دز ٔٛزد آ٘چٝ ٔٛزد لجَٛ لساز ٔي ٌيسد

 

 ٔحه ش٘ي دز ٔٛزد ٔٛضٛػبت تفبٞٓ ٚ ٔٛافمت ؾدٜ•
 

ٝ واسدٖ ٚ   • ٗ ختبْ اش طسيك خالقا ا٘ت بة تىٙيه حػ
 دادٖ اختيبز
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 هْبرت ّبي هَرد ًيبس در هزحلِ پظ هذاكزُ

تفبٞٓ ٚ يب لجَٛ يه تٛافمٙبٔٝ وٝ ٔٙؼىع وٙٙدٜ ٔٛازد •
 .تفبٞٓ ٔفبٞيٓ حمٛلي ثبؾد

 
ازايٝ ثساي ثسزغي ٚ تجديد ٘ظس ثٝ ػّت تغييس ثؼضاي  •

 ػٛأُ
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 ًكبت هْن در هذاكزات ببساريببي بيي الوللي

تب آ٘جب وٝ ٔي تٛا٘يد اش اطالػبت داٚطّجب٘ٝ ٘ػجت ثٝ ٔػابئُ  •
 .ثٍٙبٜ خٛد احتساش ٕ٘بييد

شٔبٖ ٚ ٔىابٖ ٔٙبغاجي زا ثاساي ٔاراوسات فاسٚؼ دز ٘ظاس       •
 .ثٍيسيد

غْٛ فىس وٙيد ٚ غپع  دْٚ يبدداؾت ثسدازيد، اَٚ ٌٛؼ وٙيد،•
 .تكٕيٓ ثٍيسيد

 .ثٝ آداة،  غٙٗ ٚ اػتمبدات طسف ٔراوسٜ احتساْ ثٍرازيد•
 .اٌس ٕ٘ي تٛا٘يد ثفسٚؾيد، ث سيد•
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 چٌد ًكتِ

ٗ إِّّي اٌس ؾسوت  ٔي وٙيد،  ٘ىبت شيس  دز ٔراوسات ثبشازيبثي ثي
 .زا ٔٛزد تٛجٝ لساز دٞيد

 .لجُ اش ٚلت ؾسٚع ٔراوسٜ، دز ٔحُ حبضس ؾٛيد :ضاپٗ
ٞسٌص ثٝ ؾ ف غبػت ديٛازي ٞديٝ ٘دٞيد،  ايٗ ػالٔت  :تبيٛاٖ

 .لطغ زاثطٝ اغت
ً وًٙ  .ثٝ وػي ٌُ غفيد تؼبزف ٘ىٙيد :ٞٙ

 .ٞديٝ ٘دٞيد” دغتٕبَ ”ثٝ وػي  :ايتبِيب
 .قحجت ٘ىٙيد“ ثيٕٝ ػٕس”اش  :اغپب٘يب
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 تبكتيك ّبي هْن در فزآيٌد هذاكزُ

 ايجبد ٚلفٝ دز ٔراوس1ٜ.

 حفظ آثسٚ دز ٔراوسٜ ليسزغٕي2.

 الداْ ثٝ ح3ّٕٝ.

 حّٕٝ لبفٍّيسا4ٝ٘.

 دز اختيبزٌسفتٗ دغتٛز جّػ5ٝ.
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 فصل ّؾتن

 
 

 وب٘بَ ٞبي تٛشيغ دز ثبشازيبثي ثيٗ إِّّي
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 ّدف كلي

ٞدف وّي ايٗ فكُ، آؾٙبيي دا٘ؿجٛ ثب چٍٍٛ٘ي تٛشيغ 

دز ثبشازيبثي ثيٗ إِّّي، وٙتسَ آٖ، ا٘اٛاع زٚؼ ٞابي   

َ ٞبي  تٛشيغ ٚ ٕٞچٙيٗ زٚؼ ٞبي ثٟجٛد اٖ ٚ ا٘ٛاع وب٘ب

 تٛشيغ ٚ ٘يص آؾٙبيي ثب ػٙبقس ؾجىٝ تٛشيغ ٔي ثبؾد
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 ّدف ّبي رفتبري

 :پع اش ٔطبِؼٝ ايٗ فكُ ا٘تظبز ٔي زٚد
 .وب٘بَ ٞبي تٛشيغ زا تؼسيف وٙيد1.
 .دز شٔيٙٝ إٞيت وب٘بَ ٞبي تٛشيغ تٛضي  دٞيد2.
 .ٞدف ٞب ٚ ٔحدٚديت ٞبي وب٘بَ ٞبي تٛشيغ زا ؾسح دٞيد3.
داليُ ٔٛفميت ؾسوت دز ٔاديسيت وب٘ابَ ٞابي تٛشياغ زا     4.

 .ثيبٖ وٙيد
 .وب٘بَ ٞبي اقّي تٛشيغ زا ؾسح دٞيد5.
 .ا٘ٛاع زٚؼ ٞبي تٛشيغ زا ٘بْ ثسدٜ ٚ تٛضي  دٞيد6.
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 تَسيغ در ببساريببي بيي الوللي

خدٔبتي واٝ دز تٛشياغ ثاٝ خسيادازاٖ ازائاٝ ٔاي ؾاٛد        
 :ٔي تٛا٘د ثٝ ؾسح شيس ثبؾد

 خسيد وبالٞب ٚ خدٔبت1.

 ٔٛ٘تبض وبال2.

 ٍٟ٘دازي ٚ ا٘جبزدازي وبال3.

پيؿجسد فسٚؼ ٚ ازائٝ خدٔبت ثٝ ٔكسف وٙٙادٌبٖ  4.
 ٟ٘بيي
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دز ثبشازيبثي ثيٗ إُِّ تكٕيٓ ٌيسي دز خكٛـ اغتفبدٜ  
 :اش ٔٙبثغ خبزجي تحت تبثيس ػٛأُ شيس اغت

 ٞدف ٞبي ٟٔٓ ثبشاز ثس٘بٔٝ زيصي ؾد1ٜ.

 ٔحدٚديت ٞبي شٔب٘ي دغتسغي ثٝ غٟٓ ثبشاز2.

 غطٛح دغتسغي ؾسوت ثٝ ٔٙبثغ3.

ٔحدٚديت ٞبي لب٘ٛ٘ي اش جّٕٝ غطٛح تؼسفٝ ٞاب ٚ  4.
 غٟٕيٝ ٞب



67 

 اّداف ٍ هحدٍديت ّبي كبًبل ّبي تَسيغ

٘مطٝ ؾسٚع ثساي ا٘ت بة ٔٛثستسيٗ وب٘بَ ٞابي تٛشياغ،   
تؼياايٗ دليااك ٞاادف زٚؼ ٞاابي ثبشازياابثي ؾااسوت ٚ 
. ٔؿ ف وسدٖ ٘يبشٞب ٚ تسجيحابت ثابشاز ٞادف اغات    
ٔؿتسيبٖ ثبِمٜٛ اش ٘ظس فيصيىاي دز وجاب لاساز داز٘اد؟     
٘يبشٞبي اطالػبتي آٖ ٞب چيػت؟ تسجيحبت آٖ ٞب ثساي 
خدٔبت وداْ اغت؟ آٖ ٞب تب چاٝ حاد دز ثساثاس ليٕات     

 حػبغيت ٘ؿبٖ ٔي دٞٙد؟
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فسآيٙد ايجبد وب٘بَ ٞبي تٛشيغ ثيٗ إِّّي ثساي ٕٞبٍٞٙي 
ثب ٞدف ٞبي وّي ؾسوت ثب تٛجٝ ثاٝ چٟابز ػبٔاُ    

 :شيس دازاي ٔحدٚديت ٞبيي ٔي ثبؾٙد
 ٔؿتسيب1ٖ.
 ٔحكٛالت2.
 ٚاغطٝ ٞب3.
 ٔحيط4.
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اش ػٕدٜ داليُ ٔٛفميت ؾسوت دز ٔاديسيت وب٘ابَ ٞابي    
 :تٛشيغ ٔي تٛاٖ ثٝ ٔٛازد شيس اؾبزٜ وسد

 ا٘ت بة1.

 لسازداد2.

 ايجبد اٍ٘يص3ٜ.

 وٙتس4َ.
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 كبًبل ّبي اصلي تَسيغ

ا٘ٛاع وب٘بَ ٞبي تٛشيغ زا ٔي تٛاٖ ثٝ ٔٛازد شيس تمػيٓ ثٙدي 
 :وسد

 وب٘بَ ٞبي تٛشيغ ٔحكٛالت ٔكسفي

 وب٘بَ ٞبي تٛشيغ ٔحكٛالت قٙؼتي

 وب٘بَ ٞبي تٛشيغ خدٔبت
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 تَسيغ هحصَالت هصزفي

ثساي ٔحكٛالت ّٕٔٛظ ٚ ٔكسف وٙٙدٌبٖ ٟ٘بيي چٟبز 
 :وب٘بَ تٛشيغ ٚجٛد دازد وٝ ػجبزتٙد اش

 ٔكسف وٙٙدٜ ←تِٛيد وٙٙدٜ 1.

 ٔكسف وٙٙدٜ ←خسدٜ فسٚؼ  ←تِٛيد وٙٙدٜ 2.

ٔكاسف   ←خسدٜ فسٚؼ  ←ػٕدٜ فسٚؼ  ←تِٛيد وٙٙدٜ 3.
 وٙٙدٜ

خااسدٜ  ←ػٕاادٜ فااسٚؼ  ←واابزٌصاز  ←تِٛيااد وٙٙاادٜ 4.
 ٔكسف وٙٙدٜ ←فسٚؼ 
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 تَسيغ هحصَالت صٌؼتي

ٟٕٔتسيٗ وب٘بَ ٞبي تٛشيغ ٔحكٛالت قاٙؼتي ػجبزتٙاد   
 :اش

 اغتفبدٜ وٙٙدٜ ←تِٛيد وٙٙدٜ 1.

 اغتفبدٜ وٙٙدٜ ←وبزٌصاز  ←تِٛيد وٙٙدٜ 2.

تٛشيغ وٙٙدٜ قاٙؼتي   ←وبزٌصاز  ←تِٛيد وٙٙدٜ 3.
 اغتفبدٜ وٙٙدٜ ←
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 تَسيغ خدهبت

ثٝ دِيُ ٘بّٕٔٛظ ثاٛدٖ خادٔبت، فماط دٚ ٘اٛع وب٘ابَ      
 تٛشيغ ثساي خدٔبت ٚجٛد دازد

 ٔكسف وٙٙدٜ ←تِٛيدوٙٙدٜ 1.

 ٔكسف وٙٙدٜ ←وبزٌصاز  ←تِٛيدوٙٙدٜ 2.
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 اًَاع رٍػ ّبي تَسيغ

ايٗ تمػيٓ ثٙدي اش ٘مطٝ ٘ظس ثبشاز ٔكاسف ٔاي ثبؾادوٝ    
 :ػجبزتٙد اش

 تٛشيغ ٚغيغ1.

 تٛشيغ ا٘حكبزي2.

 تٛشيغ ثسٌصيد3ٜ.
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 ٍظبيف ٍ هغئَليت ّبي كبًبل ّبي تَسيغ

ٚظبيف ٚ ٔػئِٛيت ٞبي وب٘بَ ٞابي تٛشياغ ثاس اغابظ     
اياٗ ٚظابيف   . لسازداد ثيٗ طسفيٗ تؼييٗ ٔاي ؾاٛد  

 :ػٕدتبً ػجبزتٙد اش
 تؼييٗ ليٕت وبال1.
 ٔػئِٛيت ا٘جبْ تجّيغبت2.
 حُٕ ٚ ٘مُ وبال3.
 ازائٝ خدٔبت ثؼد اش فسٚؼ4.
 دادٖ ضٕب٘ت ٞبي ٔسثٛز ثٝ وبال5.
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 ػٌبصز ؽبكِ تَسيغ

 خسدٜ فسٚؾي1.

 ػٕدٜ فسٚؾي2.

 ٕ٘بيٙدٌبٖ ا٘حكبزي3.
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 خزدُ فزٍؽي

خسدٜ فسٚؼ، ؾ ف ياب ثٍٙابٜ ي اغات واٝ دز ازتجابز      

ٔػتميٓ ثب ٔكسف وٙٙدٜ ٟ٘بيي اغت ٚ وبال زا اش ػٕادٜ  

فسٚؼ دزيبفت ٚ ٔؼٕٛالً آٖ زا ثادٖٚ تغيياس ؾاىُ ثاٝ     

 .ٔكسف وٙٙدٜ ٟ٘بيي ٔي فسٚؾد
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تفبٍت ّبي خزدُ فزٍؽي در كؾَرّبي تَعؼِ يبفتِ بب 

 خزدُ فزٍؽي در كؾَرّبي در حبل تَعؼِ

ٔؼٕاٛالً دز  (. تؼداد الالٔاي واٝ ػسضاٝ ٔاي وٙٙاد     )تفبٚت دز ا٘داشٜ 1.
وؿٛزٞبي تٛغؼٝ يبفتٝ تؼداد خسدٜ فسٚؼ ٞب ٔحدٚدتس ٚ ا٘داشٜ آٖ ٞب 

 .ثصزٌتس اغت ٚ الالْ ػٕدٜ تسي زا ٘يص ػسضٝ ٔي وٙٙد

يه خسدٜ فسٚؼ فمياس ثاب   . تفبٚت دز ٟٔبزت يب چٍٍٛ٘ي ػسضٝ وبال2.
يه ٔغبشٜ ٔحمس دز يه وؿٛز دز حبَ تٛغؼٝ تٟٙب ٔي تٛا٘د وابال زا  
ثساي ػسضٝ دز ٔغابشٜ خاٛد ثٍارازد دز قاٛزتي واٝ خاسدٜ فاسٚؼ        
ازٚپبيي ثب اغتفبدٜ اش أىب٘بت خٛد دز جٟت تجّي  وبال، حٕاُ ٚ ٘ماُ   
ثٟتس وبال ٚ غبيس خدٔبت ٔسثٛز ثٝ وبال ٔي تٛا٘د وبال زا ثٟتس ػسضٝ 

 .وسدٜ ٚ فسٚؼ ثبالتسي داؾتٝ ثبؾد
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 ًقؼ اصلي ػودُ فزٍػ

 
 

٘مؽ اقّي ػٕدٜ فسٚؼ ثٝ جسيبٖ ا٘داختٗ وبالٞب ثيٗ 
 .  تِٛيدوٙٙدٌبٖ ٚ خسدٜ فسٚؾبٖ اغت
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 ٍيضگي ّبي ػودُ فزٍػ

 .اؾ بـ حميمي يب حمٛلي ٞػتٙد1.

ٔحكااٛالت، وبالٞااب، خاادٔبت زا دز حجاآ شياابد   2.
 .خسيدازي ٔي وٙٙد

حػت ٔٛزد، تغييسات ثٝ ٔحكاٛالت ٔاي دٞٙاد ياب     3.
 .ٕ٘ي دٞٙد

 .دز حجٓ وٕتس ثٝ خسدٜ فسٚؼ ٞب ٔي فسٚؾٙد4.
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ػودُ فزٍػ ّب بزاي هَفقيت ببيغتي بِ هغبئل  

:سيز تَجِ داؽتِ ببؽٌد  

 :ثب تٛجٝ ثٝ ػٛأُ شيس ثبشاز ٞدف زا ٔؿ ف ٕ٘بيٙد

 ٔيصاٖ خسيد دز ٔٙطمٝ، ٘بحيٝ يب ٔىبٖ ٔٛزد ٘ظس≤

 ثسزغي ٞبي خسدٜ فسٚؾبٖ≤

 ثسزغي فسٚؾٍبٜ ٞبي ٔٛجٛد≤
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 ًوبيٌدگبى اًحصبري

ٕ٘بيٙدٌبٖ ٔؼٕٛالً زٚي وبالٞبي ٔؿبثٝ چٙاد تِٛياد وٙٙادٜ    1.

 .ثصزي فؼبِيت ٔي وٙٙد

 .دز ٔٛزد تؼييٗ ؾسايط فسٚؼ دخبِتي ٘داز٘د2.

تػٟيالت ٔبِي ثساي ػٕدٜ فاسٚؼ ٞاب ٚ خسيادازاٖ ايجابد     3.

 .ٕ٘ي وٙٙد
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هحصَالت( حول ٍ ًقل)جببجبيي   

ٔحكٛالت اش طسق ٔ تّفاي اش جّٕاٝ تٛشياغ فيصيىاي،     
 :جبثجب ٔي ؾٛ٘د وٝ ػجبزتٙد اش

 

 (ٔبؾيٗ، خٛدزٚ)حُٕ ٚ ٘مُ جبدٜ اي 1.

 (ٞٛاپيٕب)حُٕ ٚ ٘مُ ٞٛايي 2.

 (وؿتي)حُٕ ٚ ٘مُ دزيبيي 3.

 حُٕ ٚ ٘مُ اش طسيك زاٜ آ4ٗٞ.

 حُٕ ٚ ٘مُ اش طسيك 5ِِٝٛ.

 حُٕ ٚ ٘مُ اش طسيك وب٘تيٙس6.
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 فصل ًْن

 
 

 تجّيغبت دز ثبشازيبثي ثيٗ إِّّي
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 ّدف كلي

ٞدف وّي ايٗ فكُ آؾٙبيي دا٘ؿجٛ ثب ٘مؽ تجّيغابت دز  

 .ثبشازيبثي ثيٗ إِّّي ٚ زٚؼ ٞبي اجساي آٖ ٔي ثبؾد
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 ّدف ّبي رفتبري

اش دا٘ؿجٛ ا٘تظابز ٔاي زٚد پاع اش ٔطبِؼاٝ اياٗ فكاُ       
 :ثتٛا٘د

 .تجّيغبت ثبشزٌب٘ي زا تؼسيف ٕ٘بيد1.

 .اثسات تجّيغبت زا ثيبٖ وٙد2.

تجّيغبت زا ثس حػات ٞادف ٞابي آٖ طجماٝ ثٙادي      3.
 .ٕ٘بيد

 .ٞدف ٞبي تجّيغبت زا ثيبٖ ٕ٘بيد4.
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 اثزات تبليغبت

 :تجّيغبت دازاي غٝ اثس ثػيبز ٟٔٓ اغت

 ايجبد احتيبج1.

 اشديبد فسٚؼ2.

 ايجبد ٚاحدٞبي ػظيٓ قٙؼتي ٚ ثبشزٌب٘ي3.
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 اثزات اقتصبدي تبليغبت

تجّيغبت ثبػث ايجبد ٔيُ ثاٝ داؾاتٗ اؾايب ياب خادٔبت      

ايجبد ٔيُ . ٔي ؾٛد ٚ تؿديد ٔيُ، ايجبد احتيبج ٔي وٙد

ٚ احتيبج ثٝ قٛزت تغييسات دز غّيمٝ، آداة ٚ زغاْٛ،  

. اػتمبدات ٚ خالقٝ طسش ش٘دٌي ٔسدْ ثاسٚش ٔاي وٙاد   

 ٔد ِجبظ، وسٚات، ٔجُ، پسدٜ ٚ ليسٜ: غّيمٝ ٔب٘ٙد
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 اًَاع تبليغبت بزحغب ّدف

 اطالع

 تسليت

 يبدآٚزي
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 اّداف تبليغبت

 اشديبد ٘ٛع ٔكسف

 اشديبد ٔمداز خسيد

 اشديبد ٔدت ٔكسف

 اشديبد تىساز ٔكسف

 جّت ٘ػُ جديد
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 تبليغبت آصاًظ ّبي تبليغبتي

تجّيغبت آضا٘اع ٞابي تجّيغابتي ثاس حػات ٘اٛع آٖ ثاٝ        
 :زٚؼ ٞبي شيس طجمٝ ثٙدي ٔي ؾٛد

 طجمٝ ثٙدي تجّيغبت ثس حػت ٘ٛع زغب1ٝ٘.

 طجمٝ ثٙدي تجّيغبت ثس حػت ٔٛضٛع تجّيغبت2.

 طجمٝ ثٙدي ثس حػت اؾ بـ حميمي يب حمٛلي3.

 طجمٝ ثٙدي ثس اغبظ تؼداد ٔٛغػبت تجّيغبتي4.

 طجمٝ ثٙدي ثس ٔجٙبي طجيؼت فؼبِيت تجّيغبتي5.
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 ػٌبصز تبليغبتي

آٔي تٝ تجّيغبتي ٔسوت اش چٟابز ػٙكاس آٌٟاي، فاسٚؼ     

ثػاتٝ  )ؾ كي، ازتمب فسٚؼ ٚ زٚاثط ػٕاٛٔي اغات   

ثٙاادي زا ٞاآ ٔااي تااٛاٖ جصئااي اش آٔي تااٝ تجّيغاابتي  

 (ٔحػٛة وسد
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 اصَل تٌظين آگْي

ثساي تٙظيٓ آٌٟي ثبشزٌب٘ي لجُ اش ٞس چيص ثبيد ٞدف اش 

ثٝ اياٗ ٔٙظاٛز ثبياد اطالػابت     . ايٗ وبز ٔؿ ف ؾٛد

وبُٔ ٚ ٔؿسٚحي اش جصئيبت وابال ٚ غيبغات ػٕاٛٔي    

 .فسٚؾٙدٜ آٖ ثٝ دغت آيد
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 اجشاء آگْي

 :تجّيغبت ٔؼٕٛالً غٝ جص دازد

 ػٙٛا1ٖ.

 ٔتٗ خب2ْ.

 ختب3ْ.
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 رٍابط ػوَهي ٍ ٍظبيف آى

زٚايط ػٕاٛٔي اش اثصزاٞابي ٟٔآ ثبشازيابثي ٔحػاٛة      

ادازات ٚ دفبتس زٚاثط ػٕٛٔي ٔؼٕٛالً دز دفتس . ٔي ؾٛد

ٔسوصي ؾسوت لساز داز٘د ٚ ٚظيفاٝ آٖ ايجابد ازتجابز    

ثاايٗ ؾااسوت ٚ غااٟبٔدازاٖ ثااٝ وبزوٙاابٖ ٚ ٔػاائِٛيٗ  

 .لبٍ٘ٛ٘راز ٚ ؾ كيت ٞبي اجتٕبػي اغت
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 اّن ٍظبيف رٍابط ػوَهي

ايجبد ازتجبز ثب ٚغبيُ ازتجبز جٕؼاي جٟات جّات    
 ٔسدْ ثٝ ؾسوت

تٟيٝ ٚ ازائٝ اطالػبت دز ٔٛزد وابال ٚ خادٔبت دز   
قٛزت ٘يبش ثٝ قدٚز اطالػيٝ يب چبح وبتبِٛي ثٝ 

 ٔٙظٛز ٔؼسفي وبال ٚ خدٔبت 
ازائٝ اطالػبت دز ٔٛزد ؾاسوت جٟات ؾٙبغاب٘دٖ    

 ٞسچٝ ثٟتس ؾسوت ثٝ ٔسدْ ٚ غبشٔبٖ ٞبي ديٍس
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تفبٍت اعبعي بيي فؼبليت ّبي رٍابط ػوَهي ٍ 

 تبليغبت

تجّيغبت، فؼبِيت ازتجبز يه طسفٝ اغت وٝ دز آٖ ؾاسوت  ◊
دز . فسٚؾٙدٜ، ٔكاسف وٙٙادٜ زا ٔ بطات لاساز ٔاي دٞاد      

زٚاثط ػٕٛٔي ازتجبز دٚ طسفٝ ثساي ٔجبدِٝ اطالػبت ثايٗ  
 .فسٚؾٙدٜ ٚ ٔكسف وٙٙدٜ اغت

 
آٍ٘ٛ٘اٝ  )تجّيغبت، فؼبِيت يب تىٙيه تسليت ٔؿتسي اغات  ◊

، دز حبِي واٝ زٚاثاط   (وٝ ٔٛزد ٘ظس ؾسوت تجّيغبتي اغت
 .ػٕٛٔي ثس پبيٝ ٚالؼيت ثٙب ٔي ؾٛد
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