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 چکیده:

 ّا ساصهاى اثشتخطی ٍ کاسایی سطح استمای تشای ًَیٌی هفاّین گزضتِ، تجاسب تش اتکا تا ًظشاى صاحة اخیش ّای سال دس

 هثاحث اثشگزاستشیي ٍ تشیي هْن اص یکی ّا ساصهاى دس گشفتِ ضکل( تجشتیات) داًص رخیشُ اص استفادُ هیاى ایي دس کِ اًذ کشدُ هطشح

 ٍ کاسایی افضایص دس آى فَایذ ٍ اثشات اص پیطیي، تجاسب اص گیشی تْشُ ٍ داًص هذیشیت تا تَاى هی چاسچَب ایي دس. است

( تجاسب) داًص کِ است پزیش اهکاى صهاًی تٌْا ّا ساصهاى دس گشفتِ ضکل داًص اص استفادُ اها. تشد تْشُ ساصهاى ٍ دستگاُ اثشتخطیِ

 تشیي هْن اص یکی. گیشًذ لشاس تشداسی تْشُ هَسد ٍ استخشاج ضٌاسایی، هطخص چاسچَتی ٍ لالة دس ساصهاى دس گشفتِ ضکل

 .است هزکَس داًص ٍ تجشتیات «هستٌذساصی» ّا، ساصهاى ٍ ّا دستگاُ دس گشفتِ ضکل داًص اص استفادُ ّای ضیَُ

 هفَْم تش هشٍسی اص ، دس اتتذا پس«کطَسی تاصًطستگی صٌذٍق عاهل هذیشاى تجشتِ ٍ ضفاّی تاسیخ هستٌذساصی» طشح

 تاصًطستگی صٌذٍق تش غالة سًٍذّای ٍ تاسیخچِ هذیشاى، تجاسب هستٌذساصی ًمص ّوشاُ تِ آى ضشٍست ٍ داًص هذیشیت

 هحَسّای ٍ هصاحثِ تشای هذًظش افشاد فْشست هشحلِ، ایي ًْایی هحصَل تحمیك، ًاهِ طشح تا هطاتك. است ضذُ تشسسی کطَسی

 .است ایطاى تا گفتگَ

ًفش اص هذیشاى اسضذ صٌذٍق تاصًطستگی کطَسی اًجام ٍ تجشتیات آًْا  99ٍگَ ٍ هصاحثِ عویك تا  دس اداهِ پس اص گفت

ٍیژُ  هشٍس هٌاتع هکتَب ٍ تِّای حاصل اص  هستٌذساصی ضذ. سپس دس لالة هشحلِ سَم هطالعِ، تالش ضذ تا تا استفادُ اص یافتِ

گیشی صٌذٍق هطشح ٍ  ّای اًجام ضذُ تا هذیشاى صٌذٍق تاصًطستگی کطَسی، اتتذا فشایٌذ ضکل هطالة تِ دست آهذُ اص هصاحثِ

پس اص تفکیك هماطع حیات صٌذٍق، تصَیشی تاسیخی اص تحَالت ٍ سخذادّای آى، تشسین ضَد. دسًْایت تا تکیِ تش هجوَعِ 

 اًذ: ّای سیاستی پیطٌْاد ضذُ عٌَاى تَصیِ ل اص هطالعِ ًکات صیش تِّای حاص یافتِ

 لضٍم استفادُ اص هذیشاى تاتجشتِ ٍ داسای ضٌاخت کاهل اص صٌذٍق .9

 صٌفی-لضٍم تعاهل تا ًْادّای هذًی .2

 لضٍم تاصًگشی دس جایگاُ آهَصش ٍ پژٍّص .3

 لضٍم تذٍیي ًظام ًَیي آهاسی .4



 ای لضٍم ایجاد ًظن دس اًجام هحاسثات تیوِ .5

 ای اص اًفعال هَاجِْ تا لاًَى ساختاس؛ ًوًَِ .6

 الوللی لضٍم تمَیت استثاط تا ًْادّای تیي .7

 لضٍم تَجِ تِ همَلِ هذیشیت سشهایِ اًساًی .8

 ی هخشب )سٍیکشد التصادی هحض ٍ سٍیکشد حوایتی تِ صٌذٍق(اِ دٍگاًپشّیض اص  .9

 عوَد خیوِ؛ استمالل صٌذٍق .91

 


