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هقذهِ
فشآیٙذ تذٚیٗ  ٚتٟی ٝثش٘بٔ ٝؿـٓ تٛػق ٝالتلبدی ،اختٕبفی  ٚفشٍٙٞی وـٛس اص ا َٚخشداد ٔب 3131 ٜؿشٚؿ ؿذٜ
اػت .تذٚیٗ ٘ؾبْ ثش٘بٔ ٝسیضی ث ٝفٛٙاٖ تجییٗ وٙٙذ ٜساثغٔ ٝتمبثُ ٟ٘بدٞبی ثش٘بٔ ٝسیضی ،اص خّٕ ٝالذأبت اػبػی
اِٚی ٝدس فشآیٙذ تذٚیٗ ثش٘بٔ ٝتٛػق ٝوـٛس ٔی ثبؿذ و ٝثش اػبع اػتفبد ٜاص تدشثیبت ثش٘بٔٞ ٝبی ٌزؿت ،ٝاختٙبة اص
آػیت ٞبی لجّی  ٚافٕبَ ٘ؾشات خذیذ ٔذیشیت فبِی وـٛس تٟی ٝؿذ ٜاػت .ایٗ ٌضاسؽ ٔقغٛف ث ٝاسای٘ ٝؾبْ ثش٘بٔٝ
سیضی ثش٘بٔ ٝؿـٓ تٛػق ٝوـٛس اػت.

 -1ضرٍرت تْیِ ترًاهِ تَسعِ کشَر
ضشٚست ٞبی اكّی تٟی ٝثش٘بٔ ٝتٛػق ٝدس وـٛس ث ٝؿشح صیش ٔی ثبؿذ:
ٚ .3خٛد اِضأبت لب٘٘ٛی ثش٘بٔ ٝتٟی ٝثش٘بٔٔ ،ٝثُ اكُ  31لب٘ ٖٛاػبػی  ٚلب٘ ٖٛثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ ٝوـٛس.
ٔ .2حمك ٕ٘ٛدٖ اٞذاف ػٙذ چـٓ ا٘ذاص  ٚػبیش ػیبػت ٞبی وّی ٘ؾبْ خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ.
 .1دس ایشاٖ ثخؾ فٕٔٛی ٌؼتشد ٜای داسیٓ ،افٓ اص ؿشوت ٞب دِٚتی  ٚدػتٍبٞ ٜبی دِٚتی ،وٚ ٝؽبیف ٔقٙی دس
حٛصٞ ٜبی التلبدی ،اختٕبفی  ٚغیش ٜداس٘ذٔ .ؼئّ ٝایٗ اػت وٕٞ ٝب ًٙٞوشدٖ ایٗ ثخؾ فٕٔٛی ؤ ٝی
تٛاٖ دس ٔمبثُ ثبصاس آٖ سا ٘بثبصاس ٘بٔیذ٘ ،یبص ث ٝثش٘بٔ ٝداسد.
 .3دس حٛص ٜاستجبط ثخؾ فٕٔٛی  ٚثخؾ خلٛكی ٘ ٓٞیبص ثٕٞ ٝب ًٙٞوشدٖ ػیبػت ٞب داسیٓ ،یقٙی ػیبػت
ٞبی پِٛیٔ ،بِی ،تدبسی ،كٙقتی ،وـبٚسصی  ... ٚثبیذ ٕٞؼبص ؿ٘ٛذ  ٚدس چبسچٛة یه افك صٔب٘ی دیذ ٜؿ٘ٛذ تب
تلٕیٓ ٌیشاٖ ثخؾ خلٛكی ثتٛا٘ٙذ دس چبسچٛة ایٗ ػیبػت ٞب ،تلٕیٕبت خٛد سا اتخبر وٙٙذ .ثش٘بٔٔ ٝی
تٛا٘ذ ٚػیّ ٝای ثشای ٕٞب ًٙٞوشدٖ ایٗ ػیبػت ٞب (ؿبُٔ ػیبػت ٞبی والٖ  ٚثخـی) ثبؿذ.
٘ .5ى ت ٝدیٍش ایٗ اػت و ٝثش٘بٔٞ ٝبی ٔثُ ثش٘بٔ ٝتقذیُ ػبختبسی ٘ .. ٚیبص ث ٝصٔب٘جٙذی  ٚتقییٗ اِٛٚیت  ٚتمذْ ٚ
تأخش دس خٟت ٘ؾبْ ثبصاس داس٘ذ ،یقٙی اٌش ٔب ثخٛاٞیٓ اكالحبت ػبختبسی سا ثشای تؼٟیُ أش تٛػق ٝوـٛس ا٘دبْ
دٞیٓ ،خٛد ایٗ أش ٘یبص ث ٝثش٘بٔ ٝداسد.
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 -2تعاریف ٍ هفاّین اساسی
دس ایٗ لؼٕت اص ٌضاسؽ تقبسیف ٔ ٚفبٞیٓ اػبػی ٔٛسد اػتفبد ٜدس ٘ؾبْ ثش٘بٔ ٝسیضی ثش٘بٔ ٝؿـٓ تٛػق ٝوـٛس ثٝ
ؿشح صیش اسائٔ ٝی ٌشدد.


هفَْم تَسعِ:

فشآیٙذ ثٟجٛد ثخـیذٖ ث ٝویفیت ص٘ذٌی تٕبْ ٔشدْ ،ػ ٝخٙج ٟٓٔ ٝتٛػق ٝفجبستٙذ اص:
استمبی ػغح ص٘ذٌی ٔشدْ اص عشیك فشآیٙذٞبی ٔٙبػت سؿذ التلبدی
ایدبد ؿشایغی وٛٔ ٝخت سؿذ فضت ٘فغ ٔشدْ ؿٛد ،اص عشیك اػتمشاس ٘ؾبْ ٞب ٟ٘ ٚبدٞبی اختٕبفی ،ػیبػی ٚ
التلبدی ؤ ٝـٛق ؿأٖ  ٚاحتشاْ ا٘ؼبٖ ثبؿذ
افضایؾ آصدای ٞبی ٔشدْ دس ا٘تخبة ،اص عشیك ٚػقت ثخـیذٖ ث ٝحذٚد ٔتغیشٞبی ا٘تخبة آٟ٘ب ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ
الضایؾ دس تٛٙؿ وبالٞب  ٚخذٔبت ٔلشفی
 ترًاهِ تَسعِ:
ثش٘بٔ ٝتٛػق ٝػٙذی اػت و ٝدس آٖ ؿشایظ ٔغّٛة التلبدی ،اختٕبفی  ٚفشٍٙٞی ،دس چبسچٛة ٔحذٚدیت ٞب ٙٔ ٚبثـ
پیؾ ثیٙی ؿذ ،ٜتشػیٓ ٌشدیذ ٚ ٜخظ ٔـی ٞب  ٚػیبػت ٞبی ٔٙبػت ثشای تحمك آٖ دس ٘ؾش ٌشفتٔ ٝی ؿٛد .عجقبً
ایٗ ؿشایظ ٔغّٛة ٔجتٙی ثش اٞذاف ٔٙذسج دس ػٙذ چـٓ ا٘ذاص ٔ ٚذیشیت فبِی ٘ؾبْ اػت.
 ترًاهِ ریسی:
ثش٘بٔ ٝسیضی فشآیٙذی اػت ٛٞؿٕٙذا٘ ٝو ٝعی آٖ ٔذیشیت یه ٘ؾبْ اٞذاف ٘ؾبْ سا ثشای صٔبٖ ٔٛسد ٘ؾش تقییٗ ٚ
ساٞجشدٞب  ٚچبسچٛة ٞبی تلٕیٓ ٌیشی ثشای ٘یُ ث ٝاٞذاف تقییٗ ؿذ ٜسا ثب تٛخ ٝثٔ ٝحذٚدیت ٞبی ٔٛخٛد  ٚلبثُ
پیؾ ثیٙی دس عی ثش٘بٔٔ ،ٝـخق ٔی وٙذ.
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 سیاست ّای کلی ًظام:
 فراتخش:
 قاًَى ترًاهِ تَسعِ
ایٗ ػٙذ ؿبُٔ ٔدٕٛف ٝاحىبٔی خٛاٞذ ثٛد و ٝث ٝتلٛیت ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی خٛاٞذ سػیذ.
 سٌذ ترًاهِ تَسعِ
 هَضَعات کلیذی:
ٔٛضٛفبت وّیذی ث ٝآٖ دػت اص ٔٛضٛفبت اتالق ٔی ؿٛد و ٝداسای یىی اص دٚ ٚیظٌی صیش ثبؿٙذ:
.3

یب اص ٔٛا٘ـ اكّی دس ٔؼیش تٛػقٞ ٝؼتٙذ.

.2

یب اص ٔحشن ٞبی اكّی فشآیٙذ تٛػقٞ ٝؼتٙذ.

 تخش:
 تصَیر سرزهیٌی:
 سٌذ راّثردی تخش:
 سٌذ راّثردی فراتخش:
 ترًاهِ عولیاتی:
 ترًاهِ ٍیژُ آهایشی:
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 -3آسیة شٌاسی ًظام ترًاهِ ریسی
ثش اػبع یبفتٞ ٝبی ٌضاسؽ آػیت ؿٙبػی ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػق ٝثقذ اص ا٘مالة اػالٔی ،ا ٓٞآػیت ٞبیی ؤ ٝتٛخٝ
٘ؾبْ ثش٘بٔ ٝسیضی وـٛس ثٛد ٜاػت ،ث ٝؿشح صیش اسائٔ ٝی ٌشدد:


دس لب٘ ٖٛاػبػی خٛؽ ثیٙی صیبدی ث ٝوبسآیی تلذی دِٚت داسد  ٚحٛص٘ ٜفٛر دِٚت دس لب٘ ٖٛاػبػی ثؼیبس
ٌؼتشد ٜتقشیف ؿذ ٜاػت .أب ٔتٙبػت ثب ایٗ افضایؾ حٛص٘ ٜفٛر دِٚت دس ثشخی ٔٛاسد ؿبٞذ ٍ٘ب ٜثذثیٙبٔ ٝثٝ
ثش٘بٔ ٝسیضی دس وـٛس ثٛد ٜایٓ و ٝحبكُ آٖ دس ٔحبق ٔب٘ذٖ ثش٘بٔ ٝسیضی یب ث ٝتقٛیك افتبدٖ آٖ ثٛد ٜاػت.



تب خبیی ؤ ٝشثٛط ث ٝتذٚیٗ ػیبػت ٞبی وّی ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػقٔ ٝشثٛط اػت ثبیذ ٌفت و ٝایٗ ػیبػت ٞبی
ثبیذ ثش اػبع ٔغبِقبت ٔٙؾٓ ثٙٔ ٝؾٛس ؿٙبػبیی چبِؾ ٞبی اػبػی وـٛس تذٚیٗ ؿ٘ٛذ .ث ٝعٛس ٔثبَ اٌش ٔب
 066دؿت داسیٓ و 366 ٝتب اص آٟ٘ب ثٔ ٝشص تٙؾ آثی سػیذ ٜا٘ذ ،پغ یىی اص چبِؾ ٞبی التلبد ایشأٖ ،ذیشیت
ٔٙبثـ آة اػتِ ،زا ػیبػت ٞبی وّی ثبیذ سٚی ایٗ ٔؼئّ ٝتأویذ داؿت ٝثبؿذ  ٚث ٝآٖ اِٛٚیت ثذٞذ .اٌش ٔب
ثیىبسی ٌؼتشد ٜداسیٓ  ٚػغح سفبٔ ٜشدْ پبییٗ اػت ،تـٛیك ث ٝاصدیبد خٕقیت ثب ایٗ چبِؾ ٕٞخٛا٘ی ٘ذاسد،
پغ ػیبػت وّی ٔؼئّ ٝسؿذ خٕقیت ،وٙتشَ آٖ اػت .اٌش ٔٙضٚی  ٚحبؿی ٝای ؿذٖ دس التلبد خٟب٘ی ٚ
تح شیٓ ٞب ٔؼئّٔ ٝبػت ،دس ػیبػت ٞبی وّی ثبیذ ث ٝایٗ ٔؼئّ ٝپشداخت ٝؿٛد .پغ ػیبػت وّی ثش٘بٔ ٝثبیذ اص
دَ تحّیُ چبِؾ ٞبی التلبد ایشاٖ  ٚچـٓ ا٘ذاصی و ٝثشای آٖ دس كٛست ادأ ٝس٘ٚذ ٔٛخٛد تشػیٓ ٔی ؿٛد،
اػتخشاج ٌشدد .ثٙبثشایٗ پیؾ ٘ٛیغ ػیبػت ٞبی وّی سا ثبیذ خٛد ٔمبْ ثش٘بٔ ٝسیض تٟی ٝوٙذ  ٚدس ػغح ؿٛسای
التلبد ث ٝثحث ثٍزاسد ،ػپغ خذٔت ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی سا ٕ٘ٛد ٜتب اص عشیك ؿٛس ثب ٔدٕـ تـخیق ٔلّحت
٘ؾبْ تلٛیت  ٚاثالك ؿٛد .دس ثشخی اص ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػق ٝا٘مالة ؿبٞذ آٖ ثٛد ٜایٓ و ٝفشآیٙذ تذٚیٗ ػیبػت
ٞبی وّی وبٔالً ٔدضا اص فشآیٙذ تذٚیٗ ثش٘بٔ ٝتٟی ٝؿذ ٜاػت.



دس ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػق ٝثقذ اص ا٘مالة ،خبیٍب ٜسٞجشی دس ٘ؾبْ ثش٘بٔ ٝسیضی اص عشیك اثالك ػیبػت ٞبی وّی
ثش٘بٔٔ ٝـخق ثٛد ٜاػت .ایٗ دس حبِی اػت و ٝتضٕیٗ ضٕب٘ت اخشایی ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػقٛٔ ،ٝافك ّٔی
ثیـتشی سا دس تٕبْ اسوبٖ حىٔٛتی عّت ٔی ٕ٘بیذ.



دس ثش٘بٔٞ ٝبی یبد ؿذ ٜثؼیبسی اص ػیبػتٞبی وّی ثش٘بٔ ٝاص ٔٙؾش ؽشف صٔب٘ی دس لبِت ٔٛاد  ٚاحىبْ ثش٘بٔٝ
لبثّیت پیٌیشی  ٚاخشا ٘ذاس٘ذ .ث ٝفجبست دیٍش ثشخی ػیبػت ٞبی وّی ثش٘بٔ ٝدس ؽشف صٔب٘ی پٙح ػبِ ٝلبثُ
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تحمك  ٚاخشا ٘یؼتٙذ  ٓٞچٙیٗ فال ٜٚثش ٔٛضٛؿ یبد ؿذ ٜثؼیبسی اص ػیبػت ٞبی وّی ؿبُٔ اٞذاف وٕی ٓٞ
ٞؼتٙذ (خٟبٍ٘شد ،اػفٙذیبس.)3136 ،


یىی اص ضقف ٞبی اكّی ٘ؾبْ ثش٘بٔ ٝسیضی وـٛس فذْ اػتمشاس سٚیىشد آیٙذ ٜپظٞٚی دس ٘ؾبْ تذٚیٗ ثش٘بٔٝ
ٞبػت .ثب تٛخ ٝث ٝتغییشات اػبػی دس ٔٙبثـ ثش٘بٔٛ٘( ٝػبت لیٕت ٘فتٔ ،یضاٖ تِٛیذ  ٚكبدسات آٖ)  ٚتغییشات
ؿشایظ ٔحیغی (اص خّٕ ٝتحشیٓ ٞب) اػتمشاس ایٗ سٚیىشد  ٚتذٚیٗ ػٙبسیٞٛبی ٔختّف ثش اػبع آٖ ضشٚسی
اػتٔ .ؼتمش ٕ٘ٛدٖ ایٗ سٚیىشد ٔؼتّضْ اػتمشاس ػبختبسی ٔٙؼدٓ ثب ٔغبِقبتی ٘ؾبْ ٔٙذ دس ٘ؾبْ ثش٘بٔ ٝسیضی
اػت.



فذْ تفىیه خضء دػتٛسی  ٚاسؿبدی دس ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػق ٝوـٛسٔ .تأػفب٘ ٝیىی اص ٔـىالت ٘ؾبْ ثش٘بٔ ٝسیضی
ٔب ایٗ اػت و ٝدِٚتٕشداٖ  ٚثٛسٚوشات ٞب خٛدؿبٖ سا خبی ثخؾ خلٛكی ٔی ٌزاس٘ذ  ٚػقی ٔی وٙٙذ سفتبس
ثخؾ خلٛكی سا پیؾ ثیٙی وٙٙذٕٞ ،یـ ٝایٗ اٞذاف غّظ اص آة دس ٔی آیذ  ٚتالؽ فؾیٕی سا كشف خٛد
ٔی وٙذ.



دس ثش٘بٔ ٝچٟبسْ  ٚپٙدٓ تٛػق ،ٝاِضاْ دػتیبثی ث ٝاٞذاف ػٙذ چـٓ ا٘ذاص ث ٝفٛٙاٖ اكُ پزیشفت ٝؿذ .پزیشفتٗ
ایٗ اكُ خٛد ٔٛخجبت تقییٗ اٞذاف ثّٙذپشٚاصا٘ ٚ ٝفذْ اتىبی ث٘ ٝؾبْ ثش٘بٔ ٝسیضی سا دس خلٛف چٍٍ٘ٛی
تقییٗ اٞذاف دس پی داؿت .چٙیٗ ث٘ ٝؾش ٔی سػذ و ٝثقذ اص ثش٘بٔ ٝچٟبسْ ثشای تقییٗ اٞذاف ٔقم َٛثشای
ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػق ٝوـٛس ٘یبص ث ٝثبصٍ٘شی دس اٞذاف ػٙذ چـٓ ا٘ذاص ثٛد.



فمذاٖ ساٞجشدٞبی ثّٙذ ٔذت ثشای ٘ؾبْ ثش٘بٔ ٝسیضی وـٛس .ث ٝسغٓ ػبثم ٝپٙدب ٜػبَ ثش٘بٔٝسیضی ،ساٞجشد
ٔـخلی ثش فشایٙذ ثش٘بٔٝسیضی حبوٓ ٘جٛد ،ٜث ٝعٛسی وٛ٘ ٝؿ ثش٘بٔٞٝب اص ٘ؾش خبٔقیتٍ٘ ،شؽٞبی ٔٙغمٝای–
ثخـی ،فٕك  ٚحذ تفلیُٔ ،ـخق ٘جٛد ٜاػت .ایٗ ٔٛاسد ،ثبیذ ث ٝسٚؿٙی دس ٘ؾبْ ثّٙذٔذت ثش٘بٔٝسیضی
كشاحت داؿت ٝثبؿذ  ٚث ٝفٛٙاٖ یه اِضاْ لب٘٘ٛی ،دس دػتٛسوبس ثش٘بٔٝسیضاٖ ٔ ٚدشیبٖ ثش٘بٔ ٝدس ٞش ٔمغـ
ثش٘بٔٝسیضی لشاس ٌیشد تب ثش٘بٔ ،ٝث ٝتجـ ٍ٘شؽٞبی ؿخلی  ٚتغییش دس ٔذیشیتٞبی ػیبػی  ٚالتلبدی وـٛس،
اص ٔؼیش خٛد ا٘حشاف ٘یبثذ.



دس ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػقٕٛٞ ٝاسٚ ٜػبیّی ثشای دػتیبثی ثٞ ٝذف ٞب تذاسن دیذٔ ٜی ؿٛدٔ ،تأػفب٘ ٝدس ثش٘بٔٞ ٝبی
تٛػق ٝایشاٖ ٚػبیُ الصْ ثشای تحمك ثشخی اص اٞذاف اكّی آٟ٘بٞ ،یچٍب ٜث ٝعٛس وبُٔ پیؾ ثیٙی ٘ـذ ٜاػت.
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دس ثش٘بٔ ٝسیضی ساٞجشدی ثشای ایٗ ٔٙؾٛس اػتفبد ٜاص ٕ٘ٛداس دسختی استجبط 3تٛكی ٝؿذ ٜاػت .ثشای ٔثبَ یىی
اص اٞذاف ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػق ٝدس ایشاٖ غبِجب "تٛػق ٝدا٘ؾ ٔحٛس" ثٛد ٜاػت .أب ٞیچٍبٚ ٜػبیُ دػتیبثی ث ٝآٖ
ث ٝعٛس ؿفبف تقییٗ ٘ـذ ٜاػت.


دس د ٝٞاخیشٔ ،ف ْٟٛثش٘بٔٝسیضی سا ثٔ ٝثبث ٝتخلیق ثٛدخ ٝپٙدؼبِ ،ٝثب سلبثت ثخؾٞب ثشای اخز ٔٙبثـ ثیـتش،
پٙذاؿتٝا٘ذ .دس ٘تیدٞ ،ٝش ثش٘بٔ ٝث ٝكٛست ا٘جٞٛی اص اسلبْ  ٚافذاد دسآٔذ ٚ ٜحفؼ ػبصٌبسی ثیٗ اخضاء ا٘جٜٛ
اعالفبت ،ثؼیبس دؿٛاس  ٚحتی غیش ٕٔىٗ ثٛد ٜاػت.



یه ٔؼئّ ٝاكّی دس ٘ؾبْ ثش٘بٔ ٝسیضی ،خٛد ثضبفت ٔقب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی سیبػت خٕٟٛسی اػتٚ ،لتی
چبسچٛة  ٚخبیٍب ٜلب٘٘ٛی آٖ ث ٝوشسات ثقذ اص ا٘مالة تغییش ٔی وٙذ ،ثبفث ثی ثجبتی دس تـىیالت  ٚخبیٍبٜ
لب٘٘ٛی  ٚوبٞؾ ٘یشٚی وبسؿٙبػی ثب تدشثٔ ٝی ؿٛد.



اص ٔ ٟٓتشیٗ ٘ىبت دس ثش٘بٔ ٝسیضی ایشاٖ ،خذیت ثیـتش دس تٟی ٝثش٘بٔٞ ٝب ثٞ ٝش سٚؿی اػت .ثشای ایٗ ٔٙؾٛس
ثبیذ ٔٛػؼبت یب ٔـبٚساٖ تخللی تبػیغ یب ث ٝوبس ٌٕبسد ٜؿ٘ٛذ .آؿىبس اػت و ٝوبسایی ثش٘بٔٞ ٝب دس كٛستی
ثیـتش خٛاٞذ ثٛد و ٝثب دلت صیبد  ٚثب اػتفبد ٜاص وبسؿٙبػبٖ  ٚكبحت ٘ؾشاٖ ثخؾ فٕٔٛی  ٚخلٛكی  ٚتب
خبیی ؤ ٝیؼش اػت ث ٝكٛست ٔـبسوتی تٟی ٝؿ٘ٛذ .اص ایٗ س ،ٚخب داسد ثش٘بٔٞ ٝبی وـٛس ثب دلت ثٔ ٝشاتت
ثیـتشی اص آ٘چ ٝدس ٌزؿتٔ ٝقٕ َٛثٛد ٜاػت ،یقٙی ثب ٔغبِقبت ٌؼتشد ٜتش  ٚطسف تش  ٚث ٝعٛس دائٕی ( ٝ٘ ٚثٝ
فدّ ٝدس ػبَ ٞبی پبیب٘ی ثش٘بٔ ٝخبسی) ،ثب سایض٘ی ٞبی ٌؼتشدٕٞ ٚ ٜشا ٜثب تمٛیت ٟ٘بدٞبی ٔٛخٛد ضشٚسی
اػت .دػت ٔقب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی سیبػت خٕٟٛسی ٚ ٚصاستخب٘ٞ ٝبی ٔب اص ایٗ ٘ؾش خبِی اػت .دس ایٗ صٔی،ٝٙ
ٕ٘ ٝ٘ٛای روش وشدٖ ثی فبیذ٘ ٜیؼت .دس فشا٘ؼ ٝثب آ٘ى ٝفذ ٜافضبی وٕیؼبسیبی ثش٘بٔ ٝسیضی ثیـتش اص ٘ 336فش
٘جٛد ٜاػت ٘ ٚیؼت ،دس تٟی ٝثش٘بٔٞ ٝب  ٚآیٙذٍ٘ ٜشی ٞب ،فال ٜٚثش دػتٍبٞ ٜبی دِٚتی اص خّٕٛٔ ٝػؼّٔ ٝی
آٔبس ٔ ٚغبِقبت التلبدیٔ ،ذیشیت پیؾ ثیٙی ٚصاست داسایی ،دا٘ـٍبٞ ٜب  ٚوٕیؼیٞ ٖٛبی افمی  ٚفٕٛدی
ثش٘بٔ ٝسیضیٛٔ ،ػؼبت ٔتقذدی ثب آٟ٘ب ٕٞىبسی داس٘ذ .اص ؿٕبس ػبصٔبٖ ٞبیی و ٝث ٝعٛس ٔؼتٕش دس تٟی ٝثش٘بٔٝ
ثب ػبصٔبٖ ثش٘بٕٔٞ ٝى بسی ٔی وٙٙذ ٔی تٛاٖ ث ٝدفتش اعالفبت  ٚپیؾ ثیٙی التلبدیٔ ،شوض ٔغبِقبت آیٙذٜ
ٍ٘شی  ٚالتلبد سیبضی وبسثشدی دس ثش٘بٔ ٝسیضیٔ ،شوض ٔغبِقبت  ٚاعالفبت ثیٗ إِّّیٔ ،شوض تحمیمبت ثشای
ٔغبِقٔ ٚ ٝـبٞذٚ ٜضـ ص٘ذٌی ،دیذثب٘ی فشا٘ؼٛی ٘ٛػبٖ ٞبی التلبدی وٛ٘ ٝػبٖ ٞبی وٛتبٔ ٜذت التلبدی ٚ
Relevance Tree

8

1

اختٕبفی ،و ٝدس خذٔت ػٙذیىبٞبی وبسٌشی اػت ٛٔ ٚػؼّٔ ٝی ٔغبِقبت خٕقیتی اؿبس ٜوشد .افض ٖٚثش ایٟٙب،
وٕیؼبسیب ؿبُٔ دٟ٘ ٚبد ٔؼتمُ ٘یض ٞؼت :ؿٛسای اؿتغبَ ،دسآٔذٞب ٕٞ ٚجؼتٍی اختٕبفی  ٚؿٛسای ّٔی
اسصؿیبثی .آیب ػبصٔبٖ ٔذیشیت  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ٔب خض ٔٛػؼبت فبِی آٔٛصؽ  ٚپظٞٚؾ ٔذیشیت  ٚثش٘بٔ ٝسیضی
اثضاس دیٍشی ثشای وٕه دائٕی ث ٝتٟی ٝثٟتش ثش٘بٔٞ ٝب دس اختیبس داسد؟ ٔب ٛٙٞص ٚاحذی ٘ذاسیٓ و ٝأش تٟیٚ ٝ
اسصیبثی اٍِٞٛبی وٛتبٔ ٜذت ٔ ٚیبٖ ٔذت التلبد ػٙدی سا دس پشت ٛفّٕىشد آٟ٘ب ث ٝعٛس ٔؼتٕش دس دػتٛس وبس
داؿت ٝثبؿذ .حبَ آ٘ى ٝثؼیبسی اص ٔـىالت التلبدی ٔب دس ػیبػت ٌزاسی ٞب التلبد والٖ اػت  ٚاثضاسی وٝ
ث ٝوٕه آٖ ثتٛاٖ ث ٝدسػتی پیبٔذٞبی ػیبػت ٌزاسی ٞبی التلبدی (حدٓ افتجبسات ،وؼشی ثٛدخ ،ٝفشٚؽ
اٚساق ٔـبسوت ،تغییش دس ػیبػت ٞبی تبٔیٗ اختٕبفی  ) ...ٚسا ػٙدیذ ،ثؼیبس ٔغت ٓٙتٛا٘ذ ثٛد .ثذیٗ تشتیتٕ٘ ،ی
تٛاٖ ٌفت و ٝكشف ٝخٛیی دس ٞضیٞ ٝٙبی تٟی ٝثش٘بٔٞ ٝب خیّی ٔ ٓٞمش ٖٚث ٝكشف٘ ٝیؼت (تٛفیك ،فیشٚص،
.)3135


اص ثش٘بٔ ٝػ ْٛپیؾ اص ا٘مالة یقٙی اص د ٝٞچ ٚ ُٟپٙدب ٜث ٝثقذ ثش٘بٔ ٝسیضی والٖ دس وـٛس ٔقٕ َٛؿذ ٜاػت.
ایٗ ثش٘بٔٞ ٝب ٔیبٖ ٔذت اػت  ٚتٟٙب دس ػبصٔبٖ ٔؼئ َٛثش٘بٔ ٝسیضی (ایٙه ٔقب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی ٘ ٚؾبست
ساٞجشدی) تٟی ٝؿذ ٜا٘ذ .دس ایٗ ؿی ٜٛثش٘بٔ ٝسیضی ،وٛؿؾ ثش ایٗ اػت و ٝثب دػت یبصیذٖ ث ٝاثضاسٞبی التلبد
والٖ ٔب٘ٙذ پغ ا٘ذاص ،تـىیُ ػشٔبی ،ٝدسآٔذٞبی اسصی٘ ،یشٚی وبس ،افتجبسات داخّی  ٚخبسخی ،ثؼتش  ٚاٍ٘یضٜ
ٞبی الصْ ثشای تحمك آسٔبٖ ٞب ٞ ٚذف ٞبی ثش٘بٔ -ٝسؿذ التلبدی ،تٛصیـ فبدال٘ ٝدسآٔذٞب ،ثجت لیٕت ٞب،
 -...فشا ٓٞؿٛد .اص ٔحذٚدیت ٞبی ثش٘بٔ ٝسیضی والٖ ایٗ اػت و ٝتحمك آسٔبٖ ٞبی ثش٘بٔ٘ ٝجبیذ ث ٝثٟبی اص
دػت دادٖ تقبدَ ٞبی اػبػی ٔب٘ٙذ تقبدَ ٔبِی یب تقبدَ ٔیبٖ دسآٔذٞب ٞ ٚضیٞ ٝٙبی دِٚت ،تقبدَ اسصی یب تشاص
پشداخت ٞب ،تقبدَ ثبصاس وبالٞب  ٚخذٔبت یب تقبدَ ٔیبٖ فشض ٚ ٝتمبضبی وبالٞب  ٚخذٔبت  ٚتقبدَ ثبصاس وبس یب
تقبدَ ٔیبٖ فشض ٚ ٝتمبضبی ٘یشٚی وبس ،تٕبْ ؿٛد .فمذاٖ ایٗ تقبدَ ٞب پیبٔذٞبی التلبدی ٘بٔغّٛثی داس٘ذ:
 فمذاٖ تقبدَ ٔبِیٌ ،زؿت ٝاص خغش ٚسؿؼتٍی وـٛس ،ث ٝپیذایؾ وؼشی ثٛدخ٘ ،ٝیبص ث ٝاػتمشام،
ٌؼتشؽ پبی ٝپِٛی ٘ ٚمذیٍٙی  ٚدس ٘تید ٝتٛسْ ٔی ا٘دبٔذ.
 فمذاٖ تقبدَ اسصی ػجت اػتمشام خبسخی یب پیذایؾ تٍٙٙبٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاػت.
 فمذاٖ تقبدَ وبالٞب  ٚخذٔبتٛٔ ،خت پیذایؾ ثحشاٖ صیبدی یب وٕجٛد وبالٞب  ٚخذٔبت اػت.
 فمذاٖ تقبدَ ثبصاس وبس ٔٛخت ثیىبسی اػت.
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ٔتأػفبٌ٘ ٝبٞبً دس ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػق ٝؿبٞذ آٖ ثٛد ٜایٓ و ٝاص اثتذای تذٚیٗ ثش٘بٔ ٝث ٝثشخی اص ایٗ تقبدَ ٞب تٛخٝ
٘ـذ ٜیب دس اثش تغییشات ثیؾ اص حذ ٔدّغ دس فشآیٙذ تلٛیت  ٚتغییش احىبْ ،ایٗ تقبدَ ٞب ث ٟٓخٛسدٜا٘ذ.


ثش٘بٔ ٝسیضی ثخؾ ٞب ثٚ ٝیظ ٜثقذ اص ثش٘بٔ ٝػ ْٛپیؾ اص ا٘مالة سایح ؿذ ٜاػت .ثش٘بٔٞ ٝبی ثخـی اغّت اص
٘ٛؿ ٔیبٖ ٔذت  ٚدس ٚصاستخب٘ٞ ٝب  ٚػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٝسیضی وـٛس (ایٙه ٔقب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی ٘ ٚؾبست ساٞجشدی)
تٟیٔ ٝی ؿ٘ٛذ یىی اص ٔـىالت ثش٘بٔٞ ٝبی ثخـی ایٗ اػت و ٝپیـبپیؾ ػشاػش ایٗ ثش٘بٔٞ ٝب ث ٝعشح ٞب ٚ
پشٚطٞ ٜبی ٔـخق ٔجذَ ٕ٘ی ؿٛد ،دس كٛست أش ٔٛخجبت ػختی ٘ؾبست ثش حؼٗ اخشای ثش٘بٔ ٝسا ٘یض فشآٞ
ٔی آٚسدٌ .زؿت ٝاص حبِت خبف د ٚثش٘بٔ ٝا َٚلجُ اص ا٘مالة ،تب و ٖٛٙثش٘بٔٞ ٝبی وـٛس ث ٝعٛس وبُٔ  ٚیىدب
ث ٝعشح  ٚپشٚط ٜتجذیُ ٘ـذ ٜا٘ذ .دس فُٕ تقشیف  ٚاسصیبثی عشح ٞب  ٚپشٚطٞ ٜب ث ٝتذسیح ث ٝا٘دبْ سػیذ ٜاػت.



دس ٞیچ یه اص ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػقٞ ٝیچ تقشیف سٚؿٙی اص ٔف ْٟٛتٛػق ،ٝاثقبد ٚ ٚیظٌی ٞبی آٖ ث ٝفٛٙاٖ ٞذف
اكّی ثش٘بٔٞ ٝب اسای٘ ٝـذ ٜاػت .دس غبِت ٔٛاسد ،سؿذ التلبدی ث ٝكٛست آؿىبس  ٚافالٖ ؿذ ٜیب ٔؼتتش ثٝ
فٛٙاٖ ٞذف ثش٘بٔٞ ٝب ٔقشفی ؿذِ ٚ ٜزا اٌش ثش٘بٔ ٝسیضی سا ػبٔب٘ذٞی ثشای اٞذاف ٔـخق ثذا٘یٓ ایٗ ٞذف
ٞشٌض سٚؿٗ  ٚؿفبف  ٚدس ثشٌیش٘ذ ٜتٛػق ٕٝٞ ٝخب٘ج٘ ٝجٛد ٜاػت .دس ٘تیدٔ ٝـبٞذٔ ٜی ؿٛد و ٝدس ادٚاس
ٔختّف ثش٘بٔ ٝسیضی دس وـٛس ،ثب ثشداؿت ٞب  ٚتفبػیش ٔتفبٚت اص ایٗ ٔفبٞیٓ ٕٛٞاس ٜثب ثش٘بٔٞ ٝبی ٔتفبٚتی
سٚث ٝس ٚثٛد ٜایٓ و ٝایٗ أش ٕٛٞاسٔ ٜحُ چبِؾ ٌؼتشد ٜثش٘بٔ ٝسیضاٖ ٔ ٚدشیبٖ ٘یض لشاس ٌشفت ٝاػت .دس ػبَ
ٞبی اخیش ٌب ٜؿبٞذ اختالف ٘ؾشٞبی اػبػی  ٚثٙیبدیٗ ٔیبٖ كبحت ٘ؾشاٖ  ٚثش٘بٔ ٝسیضاٖ دس تقییٗ پبسادایٓ
ٞبی ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػق ٝثٛد ٜایٓ .ث٘ ٝحٛی و ٝث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ؿذت ایٗ اختالف ٘ؾشٞب دس ثش٘بٔ ٝچٟبسْ
تٛػقٙٔ ،ٝدش ث ٝخٕـ آٚسی  ٚأحبی ثشخی اص وتت ٔجب٘ی ٘ؾشی ثش٘بٔ ٝچٟبسْ ؿذ .ایٗ تدشث٘ ٝـبٖ داد
چٙب٘چ ٝاخٕبفی وّی دس اك ٚ َٛپبسادایٓ ٞبی ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػق ٝدس ثیٗ ثش٘بٔ ٝسیضاٖ ٔ ٚدشیبٖ اص یه ػٚ ٛ
كبحت ٘ؾشاٖ  ٚثخؾ خلٛكی  ٚتـىُ ٞب اص ػٛی دیٍش حبكُ ٘ـٛدٕ٘ ،ی تٛاٖ ث ٝپزیشؽ  ٚاخشای ثش٘بٔٝ
ٞب چٙذاٖ خٛؽ ثیٗ ثٛدِ .زا آ٘چ ٝدس اثتذای حشوت ث ٝػٕت تٛػق٘ ٝیبص اػت ،تقشیف ٔف ْٟٛیب اسائ ٝپبسادایٓ
(اٍِٛی) ٔـتشوی اص تٛػق ٝاػت ؤ ٝی ثبیذ ث ٝاخٕبؿ كبحت ٘ؾشاٖ وـٛس سػیذ ٚ ٜاكغالحب تجذیُ ثٝ
ایذئِٛٛطی ٘ؾبْ تخلیق ٔٙبثـ دس وـٛس ؿٛد .الصْ ث ٝروش اػت و ٝثٙبػت ایٗ ٔ ٟٓاص عشیك تذٚیٗ اٍِٛی
اػالٔی -ایشاٖ پیـشفت تأٔیٗ ؿٛد.
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ٔٙغك ثش٘بٔ ٝسیضی حىٓ ٔی وٙذ خذا َٚوٕی ،تشخٕٛٔ ٝاد ثش٘بٔ ٝث ٝافذاد  ٚاسلبْ ثبؿٙذ تب اص عشفی تىّیف
ٔدشیبٖ ؿفبف ؿٛد  ٚاص عشف دیٍش أىبٖ اسصیبثی ٘ ٚؾبست ثش فّٕىشد ایـبٖ ٘یض فشا ٓٞآیذ .ثب ایٗ ٚخٛد دس
حبَ حبضش ٔٛاد ثش٘بٔ ٚ ٝخذا َٚوٕی ٞش یه ث ٝسا ٜخٛد ٔی س٘ٚذ  ٚثب عی فشایٙذٞبی ٔٙتضؿ اص یىذیٍش تٟیٝ
ٔی ؿ٘ٛذِ .زا ضشٚسی اػت پی٘ٛذ ٔٙغمی ثیٗ ٔٛاد ثش٘بٔ ٚ ٝخذا َٚوٕی ثشلشاس ؿٛد .یىی اص دالیُ ایٗ
ٌؼؼت ،تحٕیُ اٞذاف وٕی اص سٚاَ خبسج اص ٘ؾبْ ثش٘بٔ ٝسیضی اػت.



٘ؾبْ ثش٘بٔ ٝسیضی ٕٛٞاس ٜثب دسخ ٝثؼیبس ثبالیی اص تٕشوض تقشیف ؿذ ٜاػت .تٕشوضٌشایی دس ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػقٝ
ایشاٖ اص ٔٙبعك ثٔ ٝشوض  ٚثخؾ ٞب ،اص ثخؾ ٞب ث ٝػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٝسیضی وـٛس  ٚاص ایٗ ػبصٔبٖ ثٔ ٝمبٔبت
فبِی ٝػیبػی ٌشایؾ داؿت ٚ ٝفّیشغٓ تالؽ ٞب  ٚتبویذات ثؼیبس ثش ضشٚست تٕشوضصدایی٘ ،ؾبْ ػیبػی ٚ
لب٘٘ٛی ٘ح ٜٛتبٔیٗ ٔبِی ثش٘بٔٞ ٝب  ... ٚث ٝعٛس خذی ایٗ تٕشوض سا پـتیجب٘ی ،ثّى ٝتمٛیت ٕ٘ٛد ٜاػت .ؿبیبٖ
روش اػت و ٝتٟی ٝثؼیبسی اص ثشؽ ٞبی اػتب٘ی ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػق٘ ٝیض دس ٌؼؼت وبُٔ اص ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػقٝ
 ٚپغ اص تلٛیت آٖ تٟی ٝؿذ ٜاػت.



یىی اص وبػتی ٞبی ٘ؾبْ ثش٘بٔ ٝسیضی ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػق ،ٝثی تٛخٟی ثٔ ٝـبسوت فقبالٖ اكّی ثخؾ
خلٛكی ٟ٘ ٚبدٞبی ٔذ٘ی دس فشآیٙذ ثش٘بٔ ٝسیضی ثٛد ٜاػت .دِیُ ایٗ أش آٖ اػت و٘ ٝؾبْ ثش٘بٔ ٝسیضی دس
ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػق ٝفٕذتب ث ٝؿىُ دػتٛسی ثش٘بٔٞ ٝب تأویذ داس٘ذ.



حدٓ ثبالیی اص التلبد وـٛس ٔب ،ثذ٘ ٖٚؾبست ٔ ٚىب٘یؼٓ ٞبی ثبصسػی حبوٕیتی ،دس دػت ِٛٞذیٞ ًٙب ٚ
ثٙیبدٞبی ثضسي التلبدی فٕٔٛی غیش دِٚتی اػت .دس ٘ؾبْ ثش٘بٔ ٝسیضی ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػقٞ ،ٝیچٍبٔ ٜىب٘یضٔی
ثشای ٔـبسوت آٟ٘ب دس ثش٘بٔ ٝتٛػق ٝدس ٘ؾش ٌشفت٘ ٝـذ ٜاػت.



٘ؾبْ ثش٘بٔ ٝسیضی ایشاٖ دس تقییٗ اِٛٚیت ٞب دچبس ٘ملبٖ ثٛد ٜاػت و ٝیىی اص دالیُ آٖ خٛد ثش٘بٔ ٝسیضی
خبٔـ اػت .ایٗ أش دس اػٙبد فشادػت ٘یض ٌبٞبً ث ٝچـٓ ٔی خٛسد ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ دس ٘مـ ٝخبٔـ فّٕی وـٛس دس
ثخؾ اِٛٚیت ٞبی فّٓ  ٚفٙبٚسی و ٝثبیذ اِٛٚیت ٞبی فّٓ  ٚفٙبٚسی ایشاٖ تقییٗ ؿٛد ،ثیؾ اص  153اِٛٚیت
ٔقشفی ؿذ ٚ ٜدس ٚالـ ث ٝایٗ ٔقٙبػت وٞ ٝیچ اِٛٚیتی ٔـخق ٘ـذ ٜاػت.

ثشای دسن إٞیت استمبء ٘ؾبْ ثش٘بٔ ٝسیضی تٟٙب روش ایٗ ٘ىت ٝوبفی اػت و ٝاٌش ثش٘بٔ ٝسیضی ثٟتش ثتٛا٘ذ تٟٙب یه
د سكذ ثش وبسایی  ٚثٟشٚ ٜسی ػشٔبیٌ ٝزاسی ٞبی فٕٔٛی  ٚخلٛكی ثیبفضایذ ،سا٘ذٔبٖ ثش٘بٔ ٝسیضی ثیؾ اص
ػٛدآٚسی ٞش ػشٔبیٌ ٝزاسی ثخـی دیٍشی خٛاٞذ ثٛد .دس پبیبٖ الصْ اػت تأویذ ؿٛد و٘ ٝؾبْ ثش٘بٔ ٝسیضی ثش٘بٔٝ
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ؿـٓ تالؽ داسد ثخـی اص آػیت ٞبی فٛق سا ثشعشف ٕ٘بیذ ،ثذیٟی اػت و ٝاكالح تٕبْ آػیت ٞبی ثشؿٕشد ٜؿذٜ
دس چبسچٛة ٘ؾبْ ثش٘بٔ ٝسیضی ثش٘بٟٔــٓ ٔمذٚس ٘یؼت.

 -4تن اصلی ترًاهِ
دس ٔٛسد تٓ ثش٘بٔ ٝاثتذا تقشیف تٓ ٔ ٚتذِٛٚطی (سٚؽ) ا٘تخبة تٓ ٔـخق ؿٛد  ٚػپغ ا٘تخبة ٔضٕ ٖٛاكّی
ثش٘بٔ( ٝتٓ) ثشآٖ اػبع كٛست پزیشد .دٌ ٚضی ٝٙپیـٟٙبدی ث ٝؿشح صیش اػت:
 .3سؿذ پبیذاس ٔجتٙی ثش ٔـبسوت آحبد ٔشدْ
 .2سؿذ ٔجتٙی ثش ثٟشٚ ٜسی  ٚفٙبٚسی

 -5هضاهیي اصلی ترًاهِ
ثب تأویذ ثش ٔضبٔیٗ اسای ٝؿذ ٜدس ػیبػت ٞبی التلبد ٔمبٔٚتیٔ ،ضبٔیٗ اكّی ثش٘بٔ ٝتٛؿق ٝؿـٓ ث ٝؿشح صیش تقییٗ
ٔی ٌشدد:
.3

ٔـبسوت حذاوثشی ٔشدْ دس فقبِیت ٞبی التلبدی

.2

دا٘ؾ ثٙیبٖ ٕ٘ٛدٖ التلبد

.1

استمبء ثٟشٚ ٜسی ّٔی  ٚاػتب٘ذاسد وبالٞبی ػبخت داخُ

.3

اكالح  ٚاستمبی ٘ؾبْ ٔبِی وـٛس

.5

تقبُٔ ػبص٘ذ ٜثب التلبد ٔٙغم ٚ ٝثیٗ إُِّ

.0

اكالح اٍِٛی ٔلشف

.3

ثٟجٛد فضبی وؼت  ٚوبس

.3

ٔٙغمی ػبصی ا٘ذاص ٜدِٚت

.3

ؿفب ػبصی  ٚػبِٓ ػبصی التلبد

 .36ثىبسٌیشی ؽشفیت ٞب  ٚلبثّیت ٞبی ٔٙبعك وـٛس
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 -6رٍیکردّای اصلی ترًاهِ ششن
ثش اػبع ػیبػت ٞبی وّی التلبد ٔمبٔٚتی ،سٚیىشدٞبی اكّی ثش٘بٔ ٝؿـٓ فجبست اػت اص:
.3

د٘بؽ ثٙیبٖ ثٛدٖ

.2

ثٟشٚ ٜس ٔحٛس ثٛدٖ

.1

سلبثت پزیش ثٛدٖ

.3

ٔـبسوت آحبد ٔشدْ

.5

دٚسٖ صا

.0

ثشٍ٘ٚشا

 -7حذ تفصیل ترًاهِ
چ٘ ٖٛؾبْ التلبدی ٔب٘ ،ؾبٔی ٔختّظ اػتِ ،زا ثش٘بٔ ٝای و ٝتٟیٔ ٝی ؿٛد ثبیذ د ٚخضء داؿت ٝثبؿذ یقٙی خضء
دػتٛسی  ٚخضء اسؿبدی .آٖ ثخؾ ؤ ٝشثٛط ث ٝػشٔبیٌ ٝزاسی ٞبی ثخؾ فٕٔٛی ٔی ؿٛد ٔثُ پشٚطٞ ٜبی فٕشا٘ی
 ٚیب ٚؽبیف ؿشوت ٞبی دِٚتی ثشای تأٔیٗ آة ،ثشقٌ ،بص ،تّفٗ  ،... ٚثبیذ ث ٝكٛست دػتٛسی تٟی ٝؿٛد ،یقٙی وبٔالً
ٕٞب ًٙٞثبؿذ  ٚاص لجُ ٔمبدیش ،پشٚطٞ ٜبٔ ،ىبٖ ٞب ،حدٓ ػشٔبیٌ ٝزاسی  ٚتٛاِی وبسٞب ٔـخق ؿذ ٚ ٜث ٝكٛست
تفلیّی تٟی ٝؿٛد.
ثٙٔ ٝؾٛس وبٞؾ فذْ تٛاصٖ ٞبی ٔٙغم ٝای دس وـٛس ،ضشٚسیؼت دس خضء دػتٛسی ثش٘بٔ ،ٝتٕبْ ثش٘بٔٞ ٝب داسای
پیٛػت آٔبیؾ ػشصٔیٗ ثبؿٙذ.
أب خضء اسؿبدی ثش٘بٔ ٝثبیذ ثیـتش خٙج ٝخجش سػب٘ی  ٚاٍ٘یضؿی داؿت ٝثبؿذ ،چٔ ٖٛىب٘یضْ ٞبی تخلیق ٔٙبثـ تٛػظ
ثبصاس ا٘دبْ ٔی ٌیشد ،ثبیذ تب خبیی ؤ ٝشثٛط ث ٝخضء اسؿبدی اػت د ٚوبس ا٘دبْ ٌیشد:
 .3ثؼتشػبصی ثشای تٛػق ٝثخؾ خلٛكی
 .2اسائٔ ٝـٛق ٞبی ٔبِی ثشای حٕبیت اص تِٛیذ  ٚتٛػق ٝفقبِیت ٞبیی و ٝداسای اِٛٚیت ٞؼتٙذ.
ثبیذ تٛخ ٝداؿت و ٝایٗ د ٚخضء ثِ ٝحبػ اثضاسٞب  ٚػیبػت ٞبیی ث ٝوبس ٔی ٌیش٘ذٔ ،تفبٚت ٞؼتٙذ .دس ثخؾ اسؿبدی
ػیبػت ٞب ثیـتش غّج ٝداسد  ٚدس ثخؾ دػتٛسی تب ثش٘بٔ ٝسیضی پشٚط )project plan( ٜپیؾ ٔی سٚد.
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دس ثش٘بٔ ٝؿـٓ آٖ اػت لجُ اص تلٛیت ثش٘بٔ ٝدس حٛصٞ ٜبی ثخـی  ٚفشاثخـی ،ػٙذ ساٞجشدی تٟی ٝخٛاٞذ ؿذ وٝ
حذ تفلیُ آٖ تب ػغح اسائ ٝساٞجشدٞب  ٚػیبػت ٞب خٛاٞذ ثٛد .أب وٕیتٞ ٝبی ثخـی  ٚفشاثخـی ثشای ٔٛضٛفبت
وّیذی ٔلٛة دس حٛص ٜخٛد ،ثش٘بٔ ٝفّٕیبتی تٟی ٝخٛاٙٞذ ٕ٘ٛد و ٝایٗ ثش٘بٔ ٝفّٕیبتی ثب تقشیف فٛق ؿبُٔ خضء
دػتٛسی  ٚاسؿبدی خٛاٞذ ثٛد.
پغ اص تلٛیت ثش٘بٔ٘ ٝیض ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػق ٝاػتبٖ ٞب  ٚثش٘بٔ ٝفّٕیبتی ثخؾ ٞب ثش اػبع ػٙذ ساٞجشدی ثخؾ تٟیٝ
خٛاٞذ ؿذ.

 -8هراحل ترًاهِ ریسی ترًاهِ ششن تَسعِ
هرحلِ اٍل :تذٍیي ٍ اتالغ سیاست ّای کلی ترًاهِ
فشآیٙذ تذٚیٗ ػیبػت ٞبی ثش٘بٔ ٝث ٝؿشح ٕ٘ٛداس ( ) خٛاٞذ ثٛدٔ .ـبٚس ػیبػت ٞبی وّیٔ ،دٕٛف ٝوبسؿٙبػب٘ی
ٞؼتٙذ و ٝثب تأییذ ػتبد ثش٘بٔ ٝؿـٓ دس تٟی ٝپیؾ ٘ٛیغ اِٚی ٝػیبػت ٞبی وّی ثش٘بٔ ٝؿـٓ ٔـبسوت داس٘ذ.
دس ایٗ ٔشحّٞ ٝش یه اص دفبتش ثخـی ثبؿذ ٔقب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی ٘ ٚؾبست ساٞجشدی ٔٛؽف ٞؼتٙذٌ ،ضاسؿی ثب فشٔت
صیش تٟیٕ٘ ٝبیٙذ:
 .3تجییٗ اخٕبِی ٚضـ ٔٛخٛد
 .2اسای ٝچبِؾ ٞب ٔ ٚـىالت اػبػی ثخؾ
ٛٔ .1ضٛفبت وّیذی ثخؾ
 .3ػیبػت ٞبی وّی ثخـی
ؿبیُ روش اػت وٌ ٝضاسؽ دفبتش ٔقب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی ٘ ٚؾبست ساٞجشدی سئیغ خٕٟٛس ثش اػبع سٚیىشدٞبی ثش٘بٔٝ
ؿـٓ تٛػق ٝتٟی ٝخٛاٙٞذ ؿذ.
دس ایٗ ٔشحّ ٝوٕیت ٝتخللی ػتبد ثش٘بٔ ٝپیـٟٙبدات دفبتش ثخـی ٔقب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی ٘ ٚؾبست ساٞجشدی ٔ ٚـبٚس
ػیبػت ٞبی وّی ثش٘بٔ ٝؿـٓ سا تّفیك  ٚپیؾ ٘ٛیغ ػیبػت ٞبی وّی ثش٘بٔ ٝسا ث ٝػتبد ثش٘بٔ ٝاسای ٝخٛاٞذ ٕ٘ٛد.
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ًوَدار :فرآیٌذ تذٍیي ٍ اتالغ سیاست ّای کلی ترًاهِ ششن تَسعِ
دفاتز تخطی
هؼاًٍت تزًاهِ ریشی ٍ ًظارت راّثزدی

هطاٍر سیاست ّای کلی تزًاهِ ضطن

کویتِ تخصصی ستاد تزًاهِ

ارائِ پیص ًَیس سیاست ّای کلی

ستاد تزًاهِ

ضَرای اقتصاد

ّیأت ٍسیزاى

دفتز هقام هؼظن رّثزی

هجوغ تطخیص هصلحت ًظام

اتالؽ سیاست ّای کلی تزًاهِ ضطن تَسؼِ

هرحلِ دٍم :تْیِ الیحِ ،اسٌاد ٍ هستٌذات ترًاهِ تَسعِ ششن
الف :قسوت اٍل ،تثییي ٍضع هَجَد ٍ تْیِ سٌذ راّثردی اٍلیِ
دس ایٗ ٔشحّ ٝاص ٘ؾبْ ثش٘بٔ ٝسیضی ،ا٘دبْ ٔغبِقبت دلیك ٛٔ ٚؿىبفب٘ ٚ ٝاسائٌ ٝضاسؽ آٖ ث ٝفٛٙاٖ ثخـی اص ٔؼتٙذات
ثش٘بٔ ٝؿـٓ دس دػتٛس وبس خٛاٞذ ثٛد .ایٗ ٔؼتٙذات ؿبُٔ حٛصٞ ٜبی فشاثخـی ،ثخـی ٘ ٚؾشات ثخؾ خلٛكی
خٛاٞذ ثٛد .ؿبیبٖ روش اػت و ٝتٟی ٝایٗ ٌضاسؿبت ثب ٔحٛسیت دفبتش ٔقب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی ٘ ٚؾبست ساٞجشدی سییغ
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خٕٟٛس ا٘دبْ خٛاٞذ ٌشفتٕٞ .چٙیٗ اٞذاف والٖ اِٚیٔ ٚ ٝدٕٛؿ ٔٙبثـ ٔبِی دس اختیبس تٛػظ ٔقب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی ٚ
٘ؾبست ساٞجشدی سییغ خٕٟٛس دس اختیبس دػتٍبٞ ٜبی ثخـی  ٚفشاثخـی ٔؼئ َٛتٟیٌ ٝضاسؽ ٞب لشاس خٛاٞذ ٌشفت.
فشٔت تٟیٌ ٝضاسؿبت ثخـی  ٚفشاثخـی ث ٝؿشح صیش خٛاٞذ ثٛد:


تجییٗ ٚضـ ٔٛخٛد  ٚتحّیُ آٖ



ثیبٖ فشكت ٞب  ٚتٟذیذات ثب تٛخ ٝثٔ ٝحیظ داخّیٙٔ ،غم ٝای  ٚثیٗ إِّّی



چبِؾ ٞب ٔ ٚـىالت اػبػی ٔٛخٛد  ٚآتی



اسائ ٝاٞذاف والٖ



ثیبٖ ػیبػت ٞب  ٚساٞىبسٞبی تحمك اٞذاف والٖ ثخؾ



ٔٙبثـ ٔٛسد ٘یبص  ٚتأٔیٗ ٔٙبثـ ٔبِی

ثٙٔ ٝؾٛس دسیبفت ٘ؾشات ثخؾ خلٛكی ،اص ٟ٘بدٞبی صیش دسخٛاػت خٛاٞذ ؿذ٘ ،مغ٘ ٝؾشات خٛد سا ث ٝدثیشخب٘ٝ
ثش٘بٔ ٝؿـٓ اسػبَ داس٘ذ:


اتبق ثبصسٌب٘ی ،كٙبیـٔ ،قبدٖ  ٚوـبٚسصی ایشاٖ



اكٙبف



ػبیش تـىُ ٞبی ثخؾ خلٛكی

٘ىت ٝلبثُ تٛخ ٝآٖ اػت و ٝتٕبٔی ٌضاسؿبت فٛق ٔی ثبیؼت ثب ِحبػ وشدٖ سٚیىشدٞبی اكّی ثش٘بٔ ٝؿـٓ تٟیٝ
ؿ٘ٛذ .پغ اص ٚكٌ َٛضاسؿبت فٛق ،دفبتش ثخـی  ٚفشاثخـی ٔقب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی ٘ ٚؾبست ساٞجشدی سییغ خٕٟٛس
ٔٛؽف ٞؼتٙذ حؼت ٔٛضٛؿ ،خالكٔ ٝذیشیتی ٌضاسؿبت دسیبفتی اص دػتٍبٞ ٜبی ٔختّف سا تٟی ٚ ٝث ٝوٕیتٝ
تخللی ثش٘بٔ ٝؿـٓ اسػبَ داس٘ذ.
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ًوَدار  :2قسوت اٍل هرحلِ دٍم :تثییي ٍضع هَجَد ٍ تْیِ سٌذ راّثردی اٍلیِ
دستگاٌ َای بخشی

دستگاٌ َای فرابخشی

وظرات بخش خصًصی

دفاتر معايوت بروامٍ ريزی ي وظارت راَبردی ريیس جمًُر

كمیتٍ تخصصی بروامٍ ششم

ستاد بروامٍ ششم

ب :قسوت دٍم ،تذٍیي اسٌاد تَسعِ استاًی ٍ هٌطقِ ای
دس ایٗ لؼٕت أٛس آٔبیؾ  ٚتٛػقٙٔ ٝغم ٝای ٔقب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی ٘ ٚؾبست ساٞجشدی سییغ خٕٟٛسی ،ضٛاثظ ّٔی
آٔبیؾ سا اكالح  ٚدس اختیبس اػتبٖ ٞبی وـٛس لشاس خٛاٞذ داد.
اػتبٖ ٞب ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ ایٗ ضٛاثظ ٕٞ ٚچٙیٗ ثب تقییٗ خبیٍب ٜخٛد دس ٔٙبعك ٌ 3ب٘ ٝوـٛس٘ ،ؾشی ٝپبی ٝتٛػقٝ
خٛد سا اكالح یب تٟیٔ ٝی وٙٙذ .ایٗ ٘ؾشیبت پبی ٝتٛػق ،ٝدس اختیبس ثخؾ ٞب لشاس خٛاٞذ ٌشفت تب دس تٟی ٝػٙذ
ساٞجشدی ثخؾ  ٚتلٛیش ػشصٔیٙی آٖ ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌیشد.
ٔٙبعك ٌ 3ب٘ ٝتقییٗ ؿذ ٜفجبستٙذ اص:


ٔٙغم ٝیه :اػتبٖ ٞبی اِجشص ،تٟشاٖ ،لضٚیٗ  ٚلٓ



ٔٙغم ٝد :ٚاػتبٖ ٞبی ایالْ ،خٛصػتبٖ ِ ٚشػتبٖ



ٔٙغم ٝػ :ٝاػتبٖ ٞبی ثٛؿٟش ،فبسع ،وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیشاحٕذ ٞ ٚشٔضٌبٖ



ٔٙغم ٝچٟبس :اػتبٖ ٞبی اكفٟبٖ ،چٟبس ٔحبَ  ٚثختیبسی ٔ ٚبص٘ذساٖ



ٔٙغم ٝپٙح :اػتبٖ ٞبی ػٕٙبٌّٖ ،ؼتبٌٖ ،یالٖ ٔ ٚبص٘ذساٖ



ٔٙغم ٝؿؾ :اػتبٖ ٞبی خشاػبٖ سضٛی ،خشاػبٖ خٛٙثی  ٚخشاػبٖ ؿٕبِی



ٔٙغمٞ ٝفت :اػتبٖ ٞبی ػیؼتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ ،وشٔبٖ  ٚیضد
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ٔٙغمٞ ٝـت :اػتبٖ ٞبی آرسثبیدبٖ ؿشلی ،آرسثبیدبٖ غشثی  ٚاسدثیُ



ٔٙؾم :ٝ٘ ٝاػتبٖ ٞبی ص٘دبٖ ،وشدػتبٖ ،وشٔب٘ـبٕٞ ٚ ٜذاٖ

فال ٜٚثش ایٗ أٛس آٔبیؾ  ٚتٛػقٙٔ ٝغم ٝای ٔقب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی ٘ ٚؾبست ساٞجشدی سییغ خٕٟٛسی ٔٛؽف اػت
دس لبِت وٕیت ٝفشاثخـی عشح ٞبی ٚیظ ٜآٔبیـی٘ ،ؼجت ث ٝتٟی ٝثش٘بٔ ٝفّٕیبتی ایٗ عشح ٞب الذاْ ٕ٘بیذ .اص خّٕ ٝایٗ
عشح ٞبی ٚیظ ٜآٔبیـی فجبستٙذ اص:
.3

عشح ٚیظ ٜآٔبیـی ٔىشاٖ

.2

عشح ٚیظ ٜآٔبیـی صاٌشع

ًوَدارً :ظریِ پایِ تَسعِ استاى ّا
تؼییي جایگاُ استاى در هٌاطق  9گاًِ

ضَاتط هلی آهایص (اصالح ضذُ)

ًظزیِ جذیذ پایِ تَسؼِ استاى

دستگاُ ّای اجزایی

ج :قسوت سَمً ،حَُ تصَیة هَضَعات کلیذی ٍ طرح ّای ٍیژُ آهایشی
دس ایٗ لؼٕت فال ٜٚثش دس اختیبس داؿتٗ ػیبػت ٞبی وّی اثالغی ثش٘بٔ ٝؿـٓ ٕٞ ٚچٙیٗ ٌضاسؿبت ثخـی،
فشاثخـی ٘ ٚؾشات ثخؾ خلٛكی ،أٛس آٔبیؾ  ٚتٛػقٙٔ ٝغم ٝای ٔقب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی ٘ ٚؾبست ساٞجشدی ٔٛؽف
اػت ٌضاسؽ عشح ٞبی ٚیظ ٜآٔبیـی سا تٟیٕ٘ ٝبیٙذٛٔ .ضٛفبت وّیذی  ٚعشح ٞبی ٚیظ ٜآٔبیـی پیـٟٙبدی دس
ٌضاسؿبت فٛق ،تٛػظ ػتبد ثش٘بٔ ٝؿـٓ ٟ٘بیی  ٚپغ اص تلٛیت ؿٛسای التلبد ثشای تلٛیت ثٞ ٝیأت ٚصیشاٖ اسػبَ
خٛاٞذ ؿذ.
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ًوَدار :فرآیٌذ تصَیة هَضَعات کلیذی ٍ طرح ّای ٍیژُ آهایش
هَضَػات کلیذی ارایِ ضذُ
در هستٌذات تخطی ٍ فزاتخطی

سیاست ّای کلی تزًاهِ ضطن

طزح ّای پیطٌْادی ٍیضُ آهایطی

ستاد تزًاهِ ضطن

ضَرای اقتصاد

ّیأت ٍسیزاى

هَضَػات کلیذی ٍ طزح ّای ٍیضُ آهایطی هصَب

ت :قسوت چْارم ،تذٍیي الیحِ ترًاهِ ششن
دس ایٗ لؼٕت ثب تـىیُ وٕیتٞ ٝبی ثخـی  ٚفشاثخـی حؼت ٔٛضٛؿ٘ ،ؼجت ث ٝتذٚیٗ الیح ٝثش٘بٔ ٝؿـٓ الذاْ
خٛاٞذ ؿذ .ؿبیبٖ روش اػت وٞ ٝش یه اص وٕیتٞ ٝبی ثخـی  ٚفشاثخـی ّٔضْ ث ٝتٟی ٝػٙذ ساٞجشدی ٟ٘بیی ٔشثٛط
ث ٝحٛص ٜخٛد  ٚثش٘بٔ ٝفّٕیبتی ٔٛضٛؿ وّیذی تقییٗ ؿذ ٜدس حٛص ٜخٛد ٔی ثبؿٙذ.
فشٔت اػٙبد ساٞجشدی ثخؾ ٞب
فشٔت ثش٘بٔ ٝفّٕیبتی ٔٛضٛفبت وّیذی
فشٔت ٌضاسؿبت تّفیمی
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ًوَدار :هرحلِ سَم (تْیِ الیحِ ترًاهِ ششن تَسعِ)
هجلس ضَرای اسالهی
کویسیَىّای هجلس

ّیات دٍلت

ضَرای اقتصاد

ستاد تزًاهِ
ٍاحذ اطالع رساًی تزًاهِ ضطن

کویتِ ًخثگاى تزًاهِ ریشی ٍ آهایص

دتیزخاًِ

ضَرای تلفیق تزًاهِ

کویتِ ّای فزا تخطی
طزح ّای ٍیضُ آهایطی

کویتِ ّای فزا تخطی
هحیط سیست

کویتِ ّای تلفیق فزاتخطی
کالى اقتصادی

کویتِ ّای فزا تخطی
تاسار پَل ،تاسار سزهایِ ٍ
تَرم
کویتِ ّای فزا تخطی
ارس ،تجارت خارجی ٍ
سزهایِ گذاری خارجی ٍ
تذهیي هالی خارجی
کویتِ ّای فزا تخطی
فقزسدایی ٍ تَسیغ درآهذ

کویتِ ّای فزا تخطی
داًص ٍ فٌاٍری

کویتِ ّای فزا تخطی
سیاست خارجی ،تؼاهالت
هٌطقِ ای ٍ تیي الوللی

کویتِ ّای فزا تخطی
تَلیذ ،سزهایِ گذاری ،اضتغال

ضَراّای تلفیق
اهَر سیزتٌایی

ضَراّای تلفیق
اهَر تَلیذی

کویتِ اًزصی

کویتِ صٌؼت،
هؼذى ٍ
تجارت داخلی

کویتِ هسکي
ٍ ضْزساسی

کویتِ ّای فزا تخطی
تَسؼِ تخص خصَصی ٍ
تؼاًٍی ٍ تْثَد هحیط
کسة ٍ کار

کویتِ حول ٍ
ًقل

کویتِ آب ٍ
کطاٍرسی

ضَراّای تلفیق
اهَر داًص ٍ فزٌّگ
کویتِ آهَسش
ٍ پضٍّص
کویتِ فزٌّگ
ٍ ٌّز
کویتِ ٍرسش
ٍ جَاًاى

کویتِ
ارتثاطات

کویتِ
تْذاضت ٍ
درهاى
کویتِ دفاع ٍ
اهَر اهٌیتی
کویتِ تأهیي
اجتواػی
کویتِ حقَقی
ٍ قضائی

کویتِ ّای فزا تخطی
تْزُ ٍری

ًظزیِ پایِ تَسؼِ استاى ّا ٍ سٌذ راّثزدی اٍلیِ تخص ّا
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ضَراّای تلفیق
اهَر اجتواػی

هرحلِ سَم ،تذٍیي سایر ترًاهِ ّای عولیاتی
دس ٔشحّ ٝلجُ تٟٙب ثشای ٔٛضٛفبت وّیذی تقییٗ ؿذ ٜدس وٕیتٞ ٝب ،ثش٘بٔ ٝفّٕیبتی تٟی ٝخٛاٞذ ؿذ .دس ایٗ ٔشحّٝ
ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػق ٝاػتبٖ ٞب  ٚثش٘بٔ ٝفّٕیبتی ثشای ػبیش اخضای اػٙبد ساٞجشدی ثخـی  ٚفشاثخـی تٟی ٝخٛاٞذ ؿذ.
تٟی ٝثش٘بٔٞ ٝبی فّٕیبتی ػبیش اخضای اػٙبد ساٞجشدی ثخـی  ٚفشاثخـی ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػق ٝاػتبٖ
ٞب ٔ 0ب ٜپغ اص تلٛیت ثش٘بٔ ٝتٟی ٝخٛاٙٞذ ؿذ .دػتٍب ٜاخشایی ٔشثٛعٛٔ ٝؽف اػت ثشای ثش٘بٔ ٝفّٕیبتی خٛد،
پیٛػت ػشصٔیٙی اسایٕ٘ ٝبیذ.
فشٔت ثش٘بٔ ٝفّٕیبتی ثخؾ ٞب
فشٔت ثش٘بٔ ٝتٛػق ٝاػتبٖ ٞب

 -9ارکاى ًظام ترًاهِ ریسی
.3

ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی

.2

ٞیأت دِٚت

.1

ؿٛسای التلبد

.3

ػتبد ثش٘بٔٝ

.5

وٕیت ٝتخللی ػتبد ثش٘بٔٝ

.0

وٕیتٔ ٝـٛستی خجشٌبٖ ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚآٔبیؾ

.3

ؿٛسای تّفیك ثش٘بٔٝ

.3

وٕیتٞ ٝبی تّفیك فشاثخـی والٖ التلبدی

.3

ؿٛساٞبی تّفیك ثخـی


ؿٛسای تّفیك أٛس صیشثٙبیی



ؿٛسای تّفیك أٛس تِٛیذی



ؿٛسای تّفیك أٛس دا٘ؾ  ٚفشًٙٞ



ؿٛسای تّفیك أٛس اختٕبفی
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.36

.33

وٕیتٞ ٝبی فشاثخـی


عشح ٞبی ٚیظ ٜآٔبیـی



ٔحیظ صیؼت



تِٛیذ ،ػشٔبیٌ ٝزاسی  ٚاؿتغبَ



ثٟشٚ ٜسی



اسص ،تدبست خبسخی ،ػشٔبیٌ ٝزاسی ٔؼتمیٓ خبسخی  ٚتأٔیٗ ٔبِی خبسخی



ثبصاس پ ،َٛتٛسْ  ٚثبصاس ػشٔبیٝ



فمشصدایی  ٚتٛصیـ دسآٔذ



تٛػق ٝفقبِیت ثخؾ خلٛكی  ٚتقب٘ٚی  ٚثٟجٛد ٔحیظ وؼت  ٚوبس



دا٘ؾ  ٚفٙبٚسی



ػیبػت خبسخی ،تقبٔالت ٔٙغم ٝای  ٚثیٗ إِّّی

وٕیتٞ ٝبی ثخـی


وٕیت ٝا٘شطی



وٕیتٔ ٝؼىٗ  ٚؿٟشػبصی



وٕیت ٝحُٕ ٘ ٚمُ



وٕیت ٝاستجبعبت



وٕیت ٝآة  ٚوـبٚسصی



وٕیت ٝكٙقتٔ ،قذٖ  ٚتدبست داخّی



وٕیت ٝآٔٛصؽ  ٚپظٞٚؾ



وٕیت ٝفشٙٞ ٚ ًٙٞش



وٕیتٚ ٝسصؽ  ٚخٛا٘بٖ
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وٕیت ٝثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ



وٕیت ٝدفبؿ  ٚأٛس أٙیتی



وٕیت ٝتأٔیٗ اختٕبفی



وٕیت ٝحمٛلی  ٚلضبئی

 -11ترکیة اعضای ارکاى ًظام ترًاهِ ریسی
اعضای ستاد ترًاهِ ششن



ٔقب ٖٚثش٘بٔ ٝسیضی ٘ ٚؾبست ساٞجشی سیبػت خٕٟٛس (سئیغ ػتبد)



ٔقب ٖٚثش٘بٔ ٝسیضی ٔقب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی ٘ ٚؾبست ساٞجشی سیبػت خٕٟٛس (دثیش  ٚخب٘ـیٗ سئیغ

ػتبد)


خب٘ـیٗ ٔقب٘ٚت تٛػقٔ ٝذیشیت  ٚػشٔبی ٝا٘ؼب٘ی سئیغ خٕٟٛس



ٔقب ٖٚثٛدخٔ ٝقب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی ٘ ٚؾبست ساٞجشی سیبػت خٕٟٛس



ٔقب٘ ٖٚؾبست ٔقب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی ٘ ٚؾبست ساٞجشی سیبػت خٕٟٛس



ٔقب ٖٚأٛس ٔدّغ  ٚأٛس اػتبٖ ٞبی ٔقب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی ٘ ٚؾبست ساٞجشی سیبػت خٕٟٛس



لبئٓ ٔمبْ ثب٘ه ٔشوضی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ



ٔقب ٖٚالتلبدی ٚصاست التلبد  ٚأٛس داسایی



سئیغ ٔشوض آٔبس ایشاٖ



ػ٘ ٝفش اص ٔـبٚسیٗ ٔقب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی ٘ ٚؾبست ساٞجشدی سیبػت خٕٟٛس ث ٝا٘تخبة سئیغ ػتبد



سئیغ أٛس ثش٘بٔ ٝسیضی التلبد والٖ  ٚاسصیبثی ثش٘بٔٝ



سئیغ أٛس آٔبیؾ  ٚتٛػقٙٔ ٝغم ٝای



سئیغ أٛس اٍِٛی اػالٔی – ایشا٘ی پیـشفت



سئیغ أٛس وٕیؼیٟ٘ٛب  ٚؿٛسای التلبد



سٚػبی وبسٌشٞ ٜٚب حؼت ٔٛسد
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سٚػبی أٛس ٔقب٘ٚت حؼت ٔٛضٛؿ



د٘ ٚفش كبحجٙؾش حؼت ٔٛسد

اعضای کویتِ تخصصی ستاد ترًاهِ


خٙبة آلبی پٛس ٔحٕذی



خٙبة آلبی كٕیٕی



خٙبة آلبی ثبلشی



خٙبة آلبی خبِلی



خٙبة آلبی ٔقلٔٛی ساد



خٙبة آلبی آسأی



خٙبة آلبی پٛس اكغشی



ػشوبس خب٘ٓ ٔٙلٛسی



خٙبة آلبی داٚٚدی



خٙبة آلبی ٌشائی ٘ظاد



خٙبة آلبی ٘ٛسی



خٙبة آلبی ّٔىٛتی خٛاٜ

اعضای کویتِ هشَرتی خثرگاى ترًاهِ ریسی ٍ آهایش


آلبی دوتش ٔحٕذ فّی ٘دفی



آلبی دوتش ٔؼقٛد ٘یّی



آلبی دوتش ػتبسی فش



آلبی دوتش دا٘ؾ خقفشی



آلبی دوتش تبج ٌشدٖٚ
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آلبی دوتش ٔـبیخی



آلبی دوتش ٔىٖٛٙ



آلبی دوتش آلب ٔحٕذی



آلبی دوتش ٔشدٚخی



آلبی دوتش ٔحؼٗ س٘ب٘ی



آلبی دوتش ثٟشٚص ٞبدی ص٘ٛص



آلبی دوتش فشٞبد سٞجش



آلبی ٚافؼ ٟٔذٚی



آلبی دوتش فیشٚص تٛفیك



آلبی دوتش وٛسع كذیمی



آلبی دوتش ایشٚا٘ی



آلبی دوتش ٔدیذ لبػٕی



آلبی دوتش خٛؽ چٟشٜ



آلبی دوتش ساغفش



آلبی دوتش فشٞبد ٘یّی



آلبی دوتش حؼٗ دسٌبٞی



آلبی دوتش ؿشیف صادٌبٖ



آلبی دوتش خٟبٍ٘شد



آلبی دوتش كفذس حؼیٙی



آلبی دوتش فؼّی



آلبی دوتش ثشادساٖ ؿشوبء



آلبی دوتش دا٘ؾ خقفشی



آلبی دوتش غٙی ٘ظاد
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آلبی دوتش فجذ ٜتجشیضی



آلبی ٟٔٙذع وبؽٕی



آلبی دوتش ػیذ ٔحٕذ ثٟـتی

اعضای شَرای تلفیق ترًاهِ



ٔقب ٖٚثش٘بٔ ٝسیضی ٔقب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی ٘ ٚؾبست ساٞجشدی سیبػت خٕٟٛسی (سییغ ؿٛسا)



سئیغ أٛس ثش٘بٔ ٝسیضی التلبد والٖ  ٚاسصیبثی ثش٘بٔ( ٝدثیش ؿٛسا)



سئیغ أٛس آٔبیؾ  ٚتٛػقٙٔ ٝغم ٝای



سئیغ ؿٛسای تّفیك فشاثخـی والٖ التلبدی



سٚػبی وٕیتٞ ٝبی فشاثخـی



سٚػبی ؿٛساٞبی تّفیك ثخـی

اعضای شَرای تلفیق فراتخشی کالى اقتصادی



سٚػبی وٕیتٞ ٝبی فشاثخـی صیش ٔدٕٛف ٝؿٛسای تّفیك ثخـی



دثیشاٖ وٕیتٞ ٝبی فشاثخـی صیش ٔدٕٛف ٝؿٛسای تّفیك ثخـی



ػ٘ ٝفش اص كبحجٙؾش اص اػتبداٖ دا٘ـٍب ،ٜتـىُ ٞب  ٚثخؾ خلٛكی

اعضای شَرای تلفیق تخشی



سٚػبی وٕیتٞ ٝبی ثخـی صیش ٔدٕٛف ٝؿٛسای تّفیك ثخـی



دثیشاٖ وٕیت ٝثخـی صیش ٔدٕٛف ٝؿٛسای تّفیك ثخـی



ػ٘ ٝفش اص كبحجٙؾش اص اػتبداٖ دا٘ـٍب ،ٜتـىُ ٞب  ٚثخؾ خلٛكی
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اعضای کویتِ ّای فراتخشی ٍ تخشی



سئیغ دػتٍب ٜاكّی ٔشتجظ ثب ٔٛضٛؿ وٕیت( ٝسئیغ وٕیت)ٝ



سئیغ أٛس ٔشثٛع ٝدس ٔقب٘ٚت ثش٘بٔ ٝسیضی ٘ ٚؾبست ساٞجشدی (دثیش وٕیت)ٝ



سٚػبی ػبیش دػتٍبٞ ٜبی ٔشثٛط ثٛٔ ٝضٛؿ وٕیتٝ



ٕ٘بیٙذ ٜثخؾ خلٛكی



سئیغ وٕیؼیٔ ٖٛشثٛع ٝدس ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی



ػ٘ ٝفش اص ٘خجٍبٖ  ٚكبحت ٘ؾشاٖ ث ٝا٘تخبة افضبی وٕیتٝ

 -11شرح ٍظایف ّر یک از ارکاى ًظام ترًاهِ ریسی
ٍظایف ستاد ترًاهِ ششن
•

تلٛیت ٘ؾبْ ثش٘بٔٝسیضی ثش٘بٔ ٝؿـٓ  ٚسٚؽٞب  ٚدػتٛساِقُٕٞب  ٚچبسچٛثٟبی تذٚیٗ آٖ

•

ثشسػی ػیبػتٟبی وّی پیـٟٙبدی  ٚاسائ ٝآٖ ثٞ ٝیبت دِٚت

•

تٟی ٚ ٝتذٚیٗ پیؾ٘ٛیغ تلٛیش والٖ التلبدی  ٚاسای ٝآٖ ثٞ ٝیبت دِٚت ( ؿٛسای التلبد)

•

ٟ٘بیی وشدٖ پیؾ ٘ٛیغ اٞذاف وٕی  ٚؿبخقٞبی ٔشتجظ ثب ٞش یه اص ٔحٛسٞبی اػبػی ثش٘بٔ ٝخٟت
اسای ٝثٞ ٝیبت دِٚت ( ؿٛسای التلبد)

•

ساٞجشیٕٞ ،بٍٙٞی  ٚتّفیك ثش٘بٔٝ

•

ٞذایت ٘ ٚؾبست ثش فشایٙذ تٟی ٚ ٝتٙؾیٓ ثش٘بٔ ٚ ٝپیٍیشی پیـشفت أٛس تذٚیٗ ثش٘بٔٝ

•

اتخبر تذاثیش الصْ ثشای ٔـبسوت ٍٕٞب٘ی افٓ اص ٘خجٍبٖ  ،دا٘ـٍبٞیبٖ  ،ثخؾ غیش دِٚتی دس تذٚیٗ ثش٘بٔٝ

•

ایدبد ا٘ؼدبْ  ٚػبصٌبسی  ٚتّفیك پیـٟٙبدات دسیبفتی اص وبسٌشٜٞٚب خٟت تذٚیٗ پیؾ٘ٛیغ احىبْ الیحٝ
ثش٘بٔ ٝؿـٓ ثب ِحبػ اِٛٚیتٞب

•

تٟی ٝپیؾ ٘ٛیغ الیح ٝثش٘بٔ ٝؿـٓ تٛػق ٚ ٝاسای ٝآٖ ثٞ ٝیبت دِٚت ( ؿٛسای التلبد)
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ٍظایف کویتِ هشَرتی خثرگاى ترًاهِ ریسی ٍ آهایش
•

پبػخ ث ٝػئٛاالت وّیذی ثش٘بٔٝ

•

اؽٟبس ٘ؾش دس خلٛف پیؾ ٘ٛیغ ػیبػت ٞبی وّی ٛٔ ٚضٛفبت اكّی ثش٘بٔٝ

•

اسایٔ ٝـبٚس ٜدس تٕبْ ٔشاحُ تذٚیٗ الیح ٝثش٘بٔ ٝؿـٓ ؿبُٔ:


ثشٌضاسی ٕٞبیؾ  ٓٞ ٚا٘ذیـی ٞبی ثش٘بٔ ٝؿـٓ



تٟیٌ ٝضاسؽ آػیت ؿٙبػی ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػقٝ



تٟیٌ ٝضاسؿبت اِٛٚیت ٞبی اػتبٖ ٞبی وـٛس



تٟیٌ ٝضاسؿبت ثخـی  ٚفشاثخـی



تقییٗ ٔٛضٛفبت اكّی ثش٘بٔٝ

ٍظایف کویتِ تخصصی ستاد ترًاهِ
•

ا٘دبْ ٕٞبٍٙٞی  ٚػبصٔب٘ذٞی


ٕٞبٍٙٞی أٛس ٔشثٛط ث ٝػتبد ثش٘بٔٝ



ػبصٔب٘ذٞی وبسٌشٞ ٜٚبی تذٚیٗ ثش٘بٔٝ



ٕٞىبسی ٕٞ ٚبٍٙٞی خٟت پـتیجب٘ی فّٕی اص عشیك ٘ـؼت ٞب ٓٞ ،ا٘ذیـی ٞب ٚ

ٕٞبیؾ ٞبی ثش٘بٔٝ

•

تٟی ٝثش٘بٔ٘ ٝـؼت ٞبی وٕیت ، ٝػتبد  ٚػبیش اسوبٖ ٘ؾبْ ثش٘بٔ ٝؿـٓ

تٟی ٝسٚؽ ٞب ،دػتٛساِقُٕ ٞب ،پیؾ ٘ٛیغ ٞب ٌ ٚضاسؿبت


تٟی ٝپیؾ ٘ٛیغ ٘ؾبْ ثش٘بٔ ٝسیضی ثش٘بٔ ٝؿـٓ



تٟی ٚ ٝاثالك سٚؽ ٞب  ٚدػتٛساِقُٕ ٞبی اخشایی



تٟی ٝدػتٛس خّؼبت وٕیت ٝتخللی ػتبد ثش٘بٔ ٚ ٝػتبد ثش٘بٔٝ



تٟیٌ ٝضاسؿبت ٔٛسد ٘یبص ٞیأت دِٚت دس استجبط ثب ثش٘بٔ ٝؿـٓ ثب وٕه وبسٌشٞ ٜٚب



تٟی ٝپیؾ ٘ٛع اِٚی ٝػیبػت ٞبی وّی ثش٘بٔٝ



تٟی ٝپیؾ ٘ٛیغ اِٚی ٝثش٘بٔٔ ٚ ٝؼتٙذات ٔشثٛط
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•

تٟی ٝچٟبسچٛة ٌضاسؽ ٞبی ثش٘بٔٝ

تّفیك ٔ ٚؼتٙذػبصی


تّفیك پیـٟٙبد دسیبفتی اص وبسٌشٞ ٜٚب ثشای عشح دس وٕیت ٚ ٝػتبد ثش٘بٔٝ



تـىیُ وٕیتٞ ٝبی ٔـٛستی



ٔؼتٙذػبصی  ٚا٘تـبس اػٙبد ثش٘بٔٝ



ػبیش أٛس اخشایی پیـجشد تذٚیٗ ثش٘بٔٝ



ثشسػی وبسوشد وبسٌشٞ ٜٚب  ٚپیـٟٙبد ٔیضاٖ پشداخت

ٍظایف شَرای تلفیق ترًاهِ

ٚؽبیف ؿٛسای تّفیك فشاثخـی والٖ التلبدی

ٍظایف شَرای تلفیق تخشی

ٍظایف کویتِ ّای فراتخشی
•

ػٙذ ساٞجشدی حٛص ٜفشاثخؾ

•

ثش٘بٔ ٝفّٕیبتی ٔشثٛط ثٛٔ ٝضٛفبت وّیذی فشاثخـی

ٍظایف کویتِ ّای تخشی
•

تٟی ٝػٙذ ساٞجشدی ثخؾ

•

تٟی ٝتلٛیش ػشصٔیٙی ٔشثٛط ث ٝثخؾ

•

ثش٘بٔ ٝفّٕیبتی ٔشثٛط ثٛٔ ٝضٛفبت وّیذی ثخـی
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جذٍل سهاًثٌذی
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