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 یدهچک

ّب  ثبضذ ٍ ایي حزکت رٍ ثِ خلَ در توبم ضئَى سًذگی اًسبى هیسیز تحَالت خبهعِ ثطزی ثب سزعت در حبل پیطزفت  

هبًذى اس تَسعِ پبیذار  حکوفزهب است. رًٍذ پیطزفت ثب ضتبة اداهِ داضتِ ٍ در صَرت عذم ّوبٌّگی ثب ایي رضذ فشایٌذُ، عقت

ّبی  یش ثِ عٌَاى سزدهذاراى آهَسش عبلی اس ایي قبعذُ هستثٌی ًیستٌذ. تغییز ًسلّب ً را ثِ دًجبل خَاّذ داضت. داًطگبُ

ّبی پژٍّطگزاى  سایی اس یبفتِ ثبضذ. پیًَذ داًص ٍ اقتصبد ٍ در پی آى ثزٍت داًطگبّی ٍ ضزح ٍظبیف خذیذ هؤیذ ایي هطلت هی

ثبضذ ٍ رتجِ ایزاى در دًیب اس ًظز  رضذ هطلَثی هی ّب است. تَلیذ علن در ایزاى دارای ضذى داًطگبُ داًطگبّی، ًیبسهٌذ تدبری

سبس ٍ  سبسی داًطگبُ سهیٌِ ثبیست ثِ تَلیذ ثزٍت کوک کٌذ. تدبری تَلیذ داًص ارتقبء یبفتِ است ٍلی ایي دستبٍرد ٍ ًتبیح هی

خلق ثزٍت، ثب ایدبد  سبسی داًطگبُ عالٍُ ثز ثبضذ. تدبری ّبی داًطگبّی هی ثستز هٌبسجی ثزای تَلیذ ثزٍت اس ایذُ ٍ یبفتِ

ّبی  سبسی یبفتِ اضتغبل هَلذ ًقص ثسیبر هْوی در افشایص سطح رفبُ ٍ هعیطت هزدم خَاّذ داضت. ّوچٌیي رًٍذ تدبری

ّب ٍ رسیذى ثِ ًسل سَم تجذیل ثِ داًطگبُ  ضَد. داًطگبُ ثب گذر اس ًسل داًطگبّی ضوي ایدبد ثزٍت، ثبعث رضذ فٌبٍری هی

ًوبیذ. در ٍاقع تطکیل داًطگبُ کبرآفزیي  ایي رّگذر تَاًبیی خلق ثزٍت اس تحقیقبت خَد را کست هی ضَد، کِ اس کبرآفزیي هی

ثبضذ. سکَى ٍ تبثع  سبسی داًص هی گذاراى است ٍ آغبسگز رًٍذ تدبری حلقِ اتصبل هزاحل خلق ایذُ تب فزٍش آى ثِ سزهبیِ

تزیي  ثبیست یکی اس عوذُ ثبضذ، داًطگبُ خَد هی ّی ًویی داًطگب تعییي خطَط کبری آیٌذُ اس هحیط خبرج، هطلَة خبهعِ

ی پیزٍی هحض اس ٍضع هَخَد ٍ عذم هطبثقت ثب  ثٌیبدّبی خبهعِ ثزای تزسین خط ٍ خطَط آیٌذُ ثبضذ. در ایزاى ًتیدِ

کِ ثِ صَرت است. در ایي تحقیق   ّب را دچبر رکَد ٍ سزدرگوی کزدُ ی راُ ثزای آیٌذُ، داًطگبُ تحَالت ٍ ًیش ًذاضتي ًقطِ

ّبی  سبسی پژٍّص ّبی ایٌتزًتی تْیِ ضذُ، ضوي ثزرسی لشٍم تدبری ای ٍ سبیت هزٍری ٍ ثب استفبدُ اس هٌبثع هکتَة کتبثخبًِ

      داًطگبُ، ثز اّویت کبرآفزیي ضذى هزاکش آهَسش عبلی در ایي راستب تأکیذ ٍ راّکبرّبیی را ارائِ کزدُ است.
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