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 2 ، نصیبه پورفاتح1بهمن خسروی پور

 خَصستاى طثیعی هٌاتع ٍ کطاٍسصی علَم داًطگاُ علوی ّیات عضَ ٍ استاد 1

 خَصستاى طثیعی هٌاتع ٍ کطاٍسصی علَم داًطگاُ کطاٍسصی آهَصش دکتشی داًطجَی 2

 

 چکیده

 سش هطلَب سا ّای آیٌذُ ساخت تشای تالش ٍ هحتول ّای آیٌذُ کطف کِ ای فشاسضتِ ٍ فشاتوذًی است داًطی پژٍّی آیٌذُ

آیٌذُ ) ّای تذیل آیٌذُ ّواى یا آیٌذُ تَدى هتکثش تِ تاٍس ٍ ًیست تسیط آیٌذُ تِ پژٍّی آیٌذُ داسد. ًگاُ خَد اّذاف لَحِ

 گشا کٌص ٍ سٍیکشد هختاس ایي دس اًساى .داسد اضذ(ت داضتِ ٍجَد سٍیذادّا ٍ گشٍُ ّا افشاد، تشای است هوکي کِ گًَاگًَی ّای

ایي هْن  اص اهشٍصُ .است آسصٍّای خَد ٍ اهیال تش هثتٌی ّای آیٌذُ ساختي تِ قادس اًساى تٌاتشایي گشا، ٍاکٌص ٍ هجثَس تا است

 تحت داًص ایي ةکس تِ اتتذا سعی داسًذ جْاى کطَسّای ٍ ضَد هی یاد آیٌذُ ساخت ٌّش ٍ علن داًطگاّی سضتِ تحت عٌَاى

ایي  .تپشداصًذ خَد اجتواعی ٌّجاسّای ّا ٍ اسصش تا هتٌاسة آى تاصآفشیٌی تِ سپس ٍ یاتٌذ دست ساّثشدی اتضاسی عٌَاى

سٍیکشد دس عشصِ هطالعات آیٌذُ تِ سشعت دس هیاى کطَسّا گستشش یافتِ ٍ تا گزضت کوتش اص دٍ دِّ، عشصِ ّای هختلف 

صیشا اص ؛ هی تاضذضی دس صهیٌِ کطاٍسصی ص صهیٌِ ّای کاستشدی آیٌذُ پژٍّی دس فعالیت ّای آهَصعلَم سا ًیض دس ًَسدیذ. یکی ا

 تِ اقذام ضذُ تیٌی پیص اّذاف تا هتٌاسة ٍ کشد تشآٍسد کطاٍسصی سا آیٌذُ جاهعِ آهَصضی ایي طشیق هی تَاى ًیاصّای

 یک ًتیجِ تایذ تلکِ. تاضذ استَاس گواى ٍ حذس اسصشفا تشاس ًثایذ آهَصضی تشآٍسدّای د.ًوَ سیضی تشًاهِ ٍ سیاستگزاسی

 تش صشفا ًِ ٍ عیٌی تحلیل ٍ تجضیِ قشایي، ضَاّذ ٍ دادُ ّا، علوی، دقیق فعالیت تیطشفاًِ، تحقیقات عقالًی، جذی، فشایٌذ

تْیِ ضذُ تالش داسد ضشٍست  ایي هقالِ کِ تِ سٍش هشٍسی تاضذ. پژٍّطگش ضَْدی یا ظٌی ٍ رٌّی ّای هذل اساس

 پژٍّی دس آهَصش عالی تطَس عام ٍ آهَصش عالی کطاٍسصی سا تطَس خاظ هَسد تشسسی قشاس دّذ. آیٌذُ
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