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اجتوبػی، دس قبلت  هثلث  سیستن آهَصضی هذدکبسی اجتوبػی)کِ ثخطی اص ًظبم چبلطْبی هذدکبسی 

آهَصضی کطَس است(، سیستن صٌفی ٍ ًگبُ حبکویتی ٍ هذیشیتی ثِ ٍیژُ دس ػشصِ  اجتوبػی ، ثْتش قبثل 

هَسد دسک است. ًظبم آهَصضی هذدکبسی اجتوبػی ٍ ًگبُ هذیشیتی، هَضَع یبدداضت ّبی قجلی ثَد ٍ 

. ًظبم آهَصضی هذدکبسی اجتوبػی کِ خَد ثِ کبستی ّبیص ٍاقف ثَدُ است تشدُ ای قشاس گشفتًقذّبی گس

استفبدُ صیْب،سِ ثبصًگشی دسٍس هذدکبسی اجتوبػی، تالش ثشای سبهبى ثخطیذى ثِ کبسٍیٌثب اقذاهبتی دس صه

ی کبسثشدپزیشی ّذایت پژٍّطْبی تحصیالت تکویلی ثِ ٍیژُ دکتشی ثِ سَ ػلوی اص استجبعبت ثیي الوللی ٍ

ٍ تَلیذ ػلن تالش کشدُ است دس حذ تَاى، ثِ چبلص هجٌبی ػلوی هذدکبسی اجتوبػی پبسخ دّذ. الجتِ ثِ 

 کِ ٌَّص هسیش ثسیبسی ثبقی هبًذُ است.  هی داًذخَثی 

ًظبم آهَصضی ٍ ًگبُ هذیشیتی دس ػشصِ ّبی  ثب سْن سیستن صٌفی هذدکبسی اجتوبػی ٍ استجبط آى

ّوبى . ثذٍى تؼبهل هٌبست ایي سِ حَصُ ، اثشثخطی کبسّب پبییي هی آیذبصهٌذ ٍاکبٍی است. اجتوبػی، ًیض ًی

دضَاسیْبیی کِ ًظبم آهَصضی هذدکبسی اجتوبػی دس قبلت ًگبُ هذیشیتی کِ هغبلجِ گش پیطشفت ٍ ًَآٍسی 

اًفؼبل ًظبم  ٍ هَجت ًجَدُ است ٍ دس ًتیجِ هغبلجِ ای ًیض ثشای ًظبم آهَصضی هذدکبسی هَثش ًذاضتِ است

، سیستن صٌفی ًیض ثب ّوبى چبلطْب هَاجِ است. ًَع ثشخَسد ًظبم صٌفی هذدکبسی آهَصضی ضذُ است

اجتوبػی ّوبًگًَِ کِ دس یبدداضت قجلی اضبسُ ضذ، ثیطتش ثِ ّوضیستی هسبلوت آهیض ثب سبختبس ّب ًضدیک 

ذای دس اثتثَدُ است. الجتِ الصم ثِ رکش است کِ تالضْبیی اص سَی سیستن صٌفی اًجبم ضذُ است کِ ٌَّص 

. ٌَّص هذدکبساى اجتوبػی  ًِ تٌْب دس حَصُ سیبستگزاسی گوٌبم ّستٌذ،  ثلکِ حتی دس اضغبل هسیش است

ٍ ٌَّص سبهبى یبثی ًظبم هذدکبسی پستْبی سبصهبًی هذدکبسی اجتوبػی، ًیض ثسیبس هَسد ظلن ٍاقغ ضذُ اًذ. 

 ثسیبس است.ٍ تالش تَجِ  ًیبصهٌذثشای اقذام حشفِ ای فشاّن کٌذ،  یکِ هی تَاًذ هجٌبیاجتوبػی 

ّویٌغَس ًگبُ حبکویتی ٍ هذیشیتی دس حَصُ ّبی اجتوبػی ثش ًگبُ هذیشیتی ًظبم صٌفی ًیض تبثیشگزاس ثَدُ 

است. اگش دس هذیشیت حَصُ اجتوبػی دس کطَس، ًگبُ هطبسکتی ٍ ثْشُ گیشی اص پتبًسیلْبی هتخصصبى ٍ 

ى هطبسکت اػضبی جبهؼِ آصٌفی کِ جَّشُ  هشدم)ثِ ػٌَاى اػضبی جبهؼِ( کوشًگ است، دس سیستن

هذدکبسی اجتوبػی است ًیض ایي جَّشُ ثسیبس کوشًگ است ٍ ثشای هطبسکتْبی هستوش ٍ اثشگزاس اػضبی 

حشفِ هذدکبسی اجتوبػی دس حل چبلطْبی هذدکبسی اجتوبػی، صهیٌِ ٍ ثستشی فشاّن ًطذُ است. دٍس اص 

اص پتبًسیلْبی هذدکبساى اجتوبػی کِ ثب  است استفبدُ حذاقلیاًتظبس ًخَاّذ ثَد کِ پیبهذ چٌیي سٍیکشدی، 

گزس صهبى ٍ کست تجشثِ ٍ ػلن اًذٍصی، ّش چِ ثیطتش حشفِ ای ضذُ اًذ ٍ داضتِ ّبی قبثل ػشضِ ای دس 



کِ ثشای  ًیبصهٌذ آى است حَصُ ّبی تخصصی هذدکبسی اجتوبػی پیذا کشدُ اًذ. سٍیکشد سیستن صٌفی

ًخجگبى حشفِ ای  قبثلیتْبیتب ثتَاى اص فشاّن کٌذ،  ثیطتشیبالساًِ فضبی هطبسکت هَثش ٍ ضبیستِ س

ًیض ثشای حل چبلص هجٌبی  ػلوی ٍ  سبهبى ثخطیذى ثِ سٍیِ ّبی حشفِ  داخل کطَس  هذدکبسی اجتوبػی

  ای ضذى هذدکبسی اجتوبػی، استفبدُ کشد.

ایي دٍ سیستن ًِ یبصهٌذ تَجِ است. ًاص سَی دیگش ًسجت ًظبم صٌفی ثب ًظبم آهَصضی هذدکبسی اجتوبػی،  

اص ّوذیگش حشکت ًوَدُ  ای دس عَل  ٍ ًِ دس ػشض یکذیگش ثَدُ اًذ. ثلکِ دس دٍ فضبی  تبحذ صیبدی جذاگبًِ

اًذ.  فبصلِ صیبد فضبی فکشی ٍ کٌطگشی ایي دٍ سیستن، استفبدُ ثْیٌِ اص پتبًسیلْبی ّوذیگش سا ثِ حذاقل 

تن صٌفی کِ دس صَست تغییش سٍیکشد ثِ  سَی فشاّن کشدى صهیٌِ ّبی سسبًذُ است. ثِ ػٌَاى هثبل سیس

هطبسکت هَثش، دستشسی خَثی ثِ ًخجگبى حشفِ ای خَاّذ داضت،هی تَاًذ ثب کوک سیستن داًطگبّی ٍ 

داضتِ ّبی ًخجگبى حشفِ ای ثپشداصد ٍ  ذ هذدکبسی اجتوبػی هسلظ ثِ سٍش تحقیق، ثِ تئَسیضُ کشدىاسبتی

هجتٌی ثش ٍاقؼیت جبهؼِ تْیِ ضَد. ّویٌغَس جْت گیشی هجٌبی ػلوی  ،کوک ّش دٍ سیستنثِ ایي عشیق ثب 

 م داًطگبّی ّشچٌذ ثب تبخیشدس حبلیکِ ًظب است. تَجِّش دٍ سیستن ثِ سَی استجبعبت ثیي الوللی، ًیبصهٌذ 

خبسجی دس قبلت  ثِ استفبدُ ػلوی اص اسبتیذثِ ػٌَاى صشفب یک ساّکبس  پشٍسش هجٌبی ػلوی قبثل تَجِ ثشای 

هسیش تبحذی هتفبٍت سا  دس صهیٌِ استجبعبت ثیي الوللی، کبسگبّْب، ًیض سٍی آٍسدُ است، اهب سیستن صٌفی

تغییش جْت اص ثْشُ ثشداسیْبی غیشػلوی ثِ سَی ثْشُ ثشداسیْبی ػلوی ٍ  دس  ًیبصهٌذػویقب پیوَدُ است ٍ 

ثب  ٍ تئَسیْبی خلق ضذُ  کطَسهبى جگبى حشفِ ایًْبیت فشاّن کشدى صهیٌِ اضتشاک تجبسة ٍ داضتِ ّبی ًخ

 سبیش اًجوي ّبی حشفِ ای است.

چبلطْبی هذدکبسی اجتوبػی صشفب، هختص ثخص خبصی اص جبهؼِ هذدکبسی اجتوبػی ًیست. ثلکِ ثخطْبی 

هختلف ضبهل  سیستن آهَصضی هذدکبسی اجتوبػی،  سیستن صٌفی هذدکبسی اجتوبػی، ٍ ًگبُ هذیشیتی 

ی  دس آى سْین ّستٌذ. ایي یبدداضتْب تالضی است ثشای ضکل گیشی گفتوبى ًقذ هذدکبسی حَصُ اجتوبػ

اجتوبػی تب ثلکِ ثب ٍاکبٍیْبیی کِ اًجبم هی ضَد ًِ تٌْب ثِ دسک دسست ٍ ػویقی اص چبلطْبی هذدکبسی 

ایي ثخطْب، ثِ  اجتوبػی ثتَاى دست یبفت، ثلکِ ثب اصالح سٍیِ ّب ٍ اتخبر سیبستْب ٍ ثشًبهِ ّبی سٌجیذُ  دس

اص سبیش هذدکبساى اجتوبػی دسخَاست  دس پبیبى حل چبلطْب ٍ سضذ حشفِ هذدکبسی ًیض ثتَاًین ًبئل ضَین.

داسین ثب ٍاکبٍیْبیطبى دس ضکل گیشی ثْتش فضبی ًقذ هذدکبسی اجتوبػی ٍ دس ًتیجِ سضذ حشفِ ای سْین 

 ثبضٌذ. 
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