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 کشًرَاي در آن مًفقیت راَکارَاي ي تکىًلًژي اوتقال المللی بیه قراردادَاي

  تًسعٍ حال در
 

 محمًدي مُدیٍ

 ضوال تْزاى ٍاحس آساز زاًطگاُ ذصَصی حمَق ارضس کارضٌاسی

 

 چکیدٌ

َرّای کوتز ضَز. ایي حمیمتی اًکارًاپذیز است کِ کط اهزٍسُ فٌاٍری ػٌصز کلیسی تَسؼِ التصازی ٍ اجتواػی هحسَب هی

ّای ساذتاری تزای تَسؼِ فٌاٍری  کِ فالس تَاًوٌسی تکٌَلَصیک ٍ ظزفیت تَسؼِ تِ سثة آى یافتِ ٍ کطَرّای زرحال تَسؼِ

ّای رٍس را پَضیسُ  تَاًٌس ًیاس هثزم ذَز تِ فٌاٍری ّای ًَیي را ًساضتِ ٍ اس سَی زیگز ًوی ّستٌس، غالثاً تَاى تَلیس فٌاٍری

ًوایس. زر حَسُ اًتمال فٌاٍری، زغسغِ اصلی کطَرّای اًتمال گیزًسُ،  ست کِ پسیسُ اًتمال فٌاٍری رخ هیجا زارًس ٍ زر ّویي

آهسُ، اس هٌظز حمَلی یکی اس ػلل  ػول ّای تِ هَجة تزرسی هحمك ًطسى اًتمال، هٌطثك تا اّساف هَرزًظز اس اًتمال است. تِ

ّای اًتمال گیزًسُ است. ایي ػسم تٌاسة کِ  هز پیچیسُ اًتمال ٍ ذَاستِاصلی تزٍس ایي زغسغِ، هتٌاسة ًثَزى لزارزازّا تا ا

ّای لزارزازی ذاظ تزای اًتمال فٌاٍری تزطزف  ػوستاً تز کن ٍ کیف تؼْسات طزفیي توزکش زارز، تایس تِ تثغ التضائات ٍ ٍیضگی

زارزاز، یؼٌی تثییي جشئیات الشاهات ٍ ضَز تا زغسغِ هَجَز ًیش هزتفغ گززز. تِ ّویي جْت تزای تٌظین زرست ایي ترص اس ل

کٌٌسُ هٌافغ ٍ تحمك اّساف اًتمال گیزًسُ تاضس، احاطِ کاهل ٍ آضٌایی تاظزافت ّای ٍیضُ  کِ تأهیي ًحَی التشاهات طزفیي، تِ

 ٍ َلَصیتکٌ اًتمال تیي الوللی لزارزازّایاس ایي رٍ ّسف ایي همالِ تزرسی  تاضس. تؼْسات لزارزازی طزفیي، اهزی ضزٍری هی

 یتهاّ ضٌاذت ٍ تزرسی اس پس است ضسُ سؼی پضٍّص ایي زراست.  تَسؼِ حال زر زر کطَرّای آى هَفمیت راّکارّای

ٍ  یآثار لزارزاز اًتمال تکٌَلَص  ٍ گیزز لزار ًیش هَرز تزرسی فٌاٍری اًتمال هَضَع لزارزاز یطضزافٌاٍری،  هَرز اًتمال یحمَل

 اًتمال زر هَجَز تزرسی هَاًغ تِ ّوچٌیي .گیزز لزار ارسیاتی هَرز هرتلفی سٍایای اس فٌاٍری لاًتما لزارزاز فسدٍ  اًحالل آى

 اًتمال سهیٌِ زر کطَرّا ایي پیطزفت هَرز زر راّکارّایی آى اس تْزُ گیزی تا کِ پززاذتِ ضس زرحال تَسؼِ کطَرّای فٌاٍری

 ُ ضس.استفاز ای رٍش کتاتراًِارائِ ضس. زر ایي راستا اس  فٌاٍری
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