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 پيش گفتار

فؼاواٌی ُای صغّی زّّی و اكهیيی رظغاد پغیغهكؼن ةیـث و یکو، قاُغ  اول در زِان اىؼوز و ظنّماً ظی دو دَُ    

ُـحیو کَ ةَ جؿتیؼ اکذؼ كؼیب ةَ اجفاق داٌكيٍغان ایً صّزه، صامم فؿانیث ُای زیاده ظّاُاٌَ ةكؼ در ایً کؼه ظاکی 

وكّع صّادث  .ةاقغىؼةّط ةَ صّزه آب و ُّا ىیدر زِان،  ةالیای ظتیؿی دیغگیِرمغ از آؿیبد 90ةیف از اؿث. 

آنّدگی ُّا، ماؾلَ و ؿیم  ظكکـانی، ظّفان، ةِيً، :ٌؼیؼ ،ىعحهف ةا ىٍكاء زّ و اكهیو در ایؼان ظی ؿال ُای اظیؼ

كهیو ةؼ ُيَ قئّن زٌغگی ةكؼ از زيهَ صّزه جغییؼ ا اؿث. جادیؼ ىٍفیِ ىّضّع، ىّیغ ایً 1398ُای اةحغا و اٌحِای ؿال 

ؾالوه ةؼ ىكکالت ىحؿغد ٌاقی از  ؿالىث و ةِغاقث، ادؼات ىعؼبِ اٌـان ؿاظث را ةیكحؼ ٌيایان ىی ؿازد؛ چَ ةـا

ٌاقی از آب قغن یط ُای كعتی ةَ گّش ىی ویؼوس ُای ةاؿحاٌی  اظتاری ىتٍی ةؼ ةیغار قغن غّلِ آنّدگی آب و ُّا،

  ؿث ویؼوس ُایی ٌؼیؼ ؿارس و کؼوٌا را از یادىان ةتؼد!رؿغ کَ ىيکً ا

ىكعل ٌيّدن ىـیؼُا و  ،جؿییً ىلنغ ىعهّب ىّضّؾات ىؼجتط ةا ُّا و اكهیو،ةَ جّزَ ةیف از پیف  از ایً رو    

ایً  ضيً ایٍکَُيؼاؿحایی کهیَ اكغاىات در ایً صّزه، ضؼوری اؿث؛  و اونّیث ُای اكغاىات آجی ؿازىان ُّاقٍاؿی 

 ةارُا ىّرد جاکیغ كؼار گؼفحَ اؿث.ٌیم ةَ جّؿؿَ پایغار، ةاالدؿحی ىهی و ةیً انيههی و ةا ُغف كّاٌیً  وىِو در اؿٍاد 

ىهی ط زغیغ ةؼظی اؿٍاد ىِوِ ـَؿازىان ُّاقٍاؿی کكّر و ىعانؿَ ٌ   راُتؼدی از ایً رو ةؼ آن قغیو ةا ةازٌگؼی ظؼح     

، 2020-2023ةؼٌاىَ راُتؼدی ؿازىان زِاٌی ُّاقٍاؿی ،غی ىلام ىؿؼو رُتؼی، از زيهَ ؿیاؿث ُای اةالةیً انيههی و

جياىی و غیؼه،  وری ىضنّالت کكاورزی و ىٍاةؽ ظتیؿی كاٌّن افؽایف ةِؼهكاٌّن ىغیؼیث ةضؼان، كاٌّن ُّای پاك، 

در  جتط ةا ُّا و اكهیو،ظغىاتِ ىؼ اظالؾات، ىضنّالت و داده، ؿحادی و اؿحاٌی را در زِث ةِتّد و ارجلای ةعف ُای

 جّاٌيٍغجؼ و ُياٍُگ ؿازیو. در ىؼاصم ىعحهف زٌسیؼه ارزش یک چارچّب واصغ و ُغفيٍغ، 

قغه  ٌگاقحَ 1404کَ در افق چكو اٌغاز ؿال  "ًسخِ سَم -ساسهاى َّاضٌاسی کطَر راّثزدی  تزًاهِ"اىیغ اؿث     

حٍاؿب ؿازی ؿاظحار و کارکؼدُای ىؼةّظَ، و جغویً ةؼٌاىَ ، ةا ىو ظارج از ؿازىان ان داظماؿث، ةا ىكارکث ُيَ ارک

ُای ؾيهیاجی ؿاالٌَ ىٍعتق ةؼ ةؼٌاىَ ُای جّؿؿَ، ةَ ٌضّ ىعهّةی ازؼایی و پایف گؼدد جا قاُغ ةِتّد در ارجلای ُؼ چَ 

 ةیكحؼِ ظغىات كاةم ارائَ ةَ ُو ىیٍِان ؾؽیؽىان ةاقیو.

     

 1399 ةِار                                                                                             
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 نقدنً
پؼواز ُّاپیياُا جاؿیؾ  ایيٍیظّرقیغی ةَ ظّر رؿيی و ةا ُغف جاىیً  1337ُّاقٍاؿی کكّر در ؿال  جكکیالت    

ؿازىان ُای واةـحَ ةَ  و یکی از (WMO)ُّاقٍاؿیزِاٌی ؿازىان  ایً ؿازىان ُيچٍان ةَ ؾٍّان ؾضّی ازو  گؼدیغ

 گػقحَ جالش فؼاواٌی ُایؿالظی  در ُّاقٍاؿی کكّر . ؿازىانوزارت راه و قِؼؿازی، ةَ فؿانیث ظّد اداىَ ىی دُغ

گـحؼش دُغ.  ُا از ةعف ُّاٌّردی ةَ ؿایؼ ةعف رؿاٌی را کؼده اؿث جا ضيً جسِیؽ و جّؿؿَ ظّد، صّزه ظغىات

ُای ٌؼاىی ةؼای کيک ةَ ةعف ،جؼ ىث پؼواز ٌیـث ةهکَ در ظیفی ةـیار وؿیؽاُغاف اىؼوزی ؿازىان جٍِا جاىیً ؿال

صفاػث از زان و ىال ىؼدم در ىلاةم ةالیای ظتیؿی،  گػار از ىغیؼیث ةضؼان ةَ ىغیؼیث ریـک و، صفغ  اىٍیث کكّر

: از زيهَایی ُ ُای زاىؿَ در زىیٍَ صفاػث از ىضیط زیـث و کيک ةَ ةِتّد قؼایط اكحنادی و ازحياؾی ُيَ ةعف

    اؿث. و غیؼه گؼدقگؼی، ورزقی مٍؿث ،جؼاةؼی ،ىٍاةؽ آباٌؼژی، اىٍیث غػایی، 

ُای زّی و اكهیيی، ایً ؿازىان ُيّاره در جالش ةّده اؿث جا در ظنّص ةٍا ةؼ ضؼورت کاُف آدار ةالیا و رظغاد    

ىحعنل و کارآىغ ىّرد ٌیاز و نؽوم صفغ و افؽاری، ٌیؼوی اٌـاٌی افؽاری و ؿعث ُای ٌؼمؿاىاٌَ جأىیً جسِیؽات و

ُای ُّاٌّردی،  آگاُی در صّزهجؼِ ىعاظؼات وضؽ ُّا و پیفةیٍی دكیقٌگِغاری آن ُا، ُيچٍیً جلّیث جّان ارائَ پیف

 اكغام ٌيایغ. ُای اكهیيی، آنّدگی، ىغیؼیث آب و غیؼه،ای، ظغىات ؾاىَ، ظكکـانی، دادهکكاورزی، دریایی، زاده

و ظی  ؾغدی ُای ىغل ةا جهفیق داٌف جعننی کارقٍاؿان و ةا ةکارگیؼی ظؼوزی  ی ُّاقٍاؿیپیف ةیٍی ُا وزهاىؼ     

ؿاىاٌَ ُای  جؼیً دؿحاوردُای ُّاقٍاؿی راه اٌغازی قٌّغ. از ىِوفؼآیٍغُای ظاص و در زىیٍَ ُای ىعحهفی جّنیغ ىی

ةَ  ،ُای گػقحَظی ؿال ٍُگام ةَ ٌِادُای ىـئّل َ ة ةا اظالع رؿاٌی ةّده اؿث کَ  در ةؼظی ٌلاط کكّرُكغار ؿؼیؽ 

اؿث. ُكغار ؿیم،  قغهغیؼ ىحؼكتَ زّی و اكهیيی ىضافؼث  ىلغار كاةم ىالصؼَ ای از زان و ىال ىؼدم در ىلاةم صّادث

ّفان، ةؼف ؿٍگیً، رؾغ و ةؼق، اىّاج گؼىایی و ؿؼىایی، آجف ؿّزی زٍگم، یعتٍغان، پیف ةیٍی آنّدگی ُّای ظ

در كانب ، اىّاج ُسّىی دریا، وضؿیث ُّای گؼدٌَ ُای پؼىعاظؼه، ةِيً و جگؼگ از زيهَ ىّاردی اؿث کَ قِؼُا

و جّؿؿَ ؿازىان در ارجتاط ةا ىّارد یاد قغه ظی ةؼٌاىَ  گؼددةَ قکم اظعاریَ و اظالؾیَ ارائَ ىیىضنّالت ؿازىان، 

ازحياؾی  –الزم ةَ ذکؼ اؿث درك ارزش اكحنادی .از اُيیث ةـیار ةاالیی ةؼظّردار اؿث جّؿؿَو ُفحو قكو ُای 

 ظغىات و ىضنّالت ؿازىان ُّاقٍاؿی در ٌگاه جنيیو گیؼان، ٌلف ةـؽایی در ٌیم ةَ جّؿؿَ پایغار دارد.

ةؼ پایَ ةؼٌاىَ ؿازىان ، کارتز هحَرُا ةا دیغی ةاجّزَ ةَ رویکؼد زغیغ ؿازىان ُّاقٍاؿی کكّر در اٌسام کهیَ فؿانیث   

-ُّاٌّردی، دریایی، زاده در صّزه ُای ظغىات ُّاقٍاؿیکيی و کیفی  یارجلاف ةیٍی ُای ادؼةعف و جّنیغ پی

ةِغاقث ؾيّىی، ىغیؼیث ىٍاةؽ آب، ةازرگاٌی، آدار ةاؿحاٌی، اٌؼژی، ُّاقٍاؿی آب، آنّدگی ُّا،  ای،کكاورزی،

کاُف  ،ظغىات ؾاىَزیـث،  ىضیط ،زِان گؼدی، اىّر ٌؼاىی و ىغیؼیث قِؼی ورزش، قِؼؿازی، ایؼان گؼدی و

کارةؼ ٌِایی ىضّر جّزَ ةّده و ؿازىان ةَ دٌتال آن اؿث کَ از ، در ایً رویکؼد .اؿثو غیؼه  زّی و اكهیيیآدار ةالیای 

کارةؼ،  کارِ وریِآن در ةاال ةؼدن ىیؽان ةِؼهو جادیؼ گیؼی و جّنیغ داده و ىضنّل جا ةَ کار ٌیازؿٍسیىؼصهَ ی 

 ظحیارات ُيؼاُی ٌيایغ.درچارچّب وػایف و ا
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 راٌبردی و ضرورت تدویو برىانً  پایدار تَسعً ٌَاشياسی در  خدناتىقش تبييو 

در صال قکم گیؼی  ،آن ُای الزم و ةـحؼُای جّؿؿَ ةـیاری از زیؼؿاظث کَ کكّری در صال جّؿؿَ اؿث ایؼان    

اةؽارُای ةَ ٌيایغ جا ضيً جسِیؽ ظّد یجالش ى ةَ ؾٍّان یک ؿازىان صاکيیحی ؿازىان ُّاقٍاؿی کكّر .ةاقغىی

غ ، فؿانیث ظّد را در زىیٍَ جّنیُّاقٍاؿیزِاٌی پیكؼفحَ و گـحؼش ىتادنَ اظالؾات ُّاقٍاؿی ةا کكّرُای ؾضّ ؿازىان 

و جاىیً ؿالىث در  یيٍیدر صّزه ا جٍِا، ُّاقٍاؿی گـحؼش دُغ. اُغاف اىؼوز ؿازىانو ارائَ ىضنّالت و ظغىات 

صفاػث از زان  ،ىـائم دفاع ىهیزىیٍَ  ظالمَ ٌيی قّد ةهکَ ُيکاری درزاده ای، دریایی و ریهی ایی، ُّصيم و ٌلم 

ةِتّد قؼایط  صفاػث از ىضیط زیـث و  کيک ةَو کاُف ظـارات ٌاقی ازآن، ظتیؿی   و ىال ىؼدم در ىلاةم ةالیای

ٌؼؼ  ىغّ ، از دیگؼ ىّضّؾات (جّریـو کكاورزی گؼفحَ جا مٍؿثظنّماً ) ازحياؾی ُيَ ةعف ُای زاىؿَ –اكحنادی

 . اؿث صّزه ةِغاقث و ؿالىث قِؼوٌغان در ُّاقٍاؿی ظغىات جادیؼ ىّیغجضلیلات اظیؼ ُيچٍیً . اؿث ؿازىان

و ىضنّالت اظالؾات داده، . ُای کكّر اؿثجّؿؿَ زیؼؿاظث ،ىلّالت ىحادؼ از ظغىات ؿازىانجؼیً  ىِویکی از     

ؿازی، فؿانیث ُای  از زيهَ  قِؼؿازی، ؿغؿازی، راه ُای ؾيؼاٌی ةـیاری از فؿانیث ةؼای امّل اونیَ ی،و اكهیي یزّ

. اؿحفاده از ایً ىضنّالت ةاؾخ اؿث کكاورزی، ؿاظث ةٍادر، اؿکهَ ُای ٌفحی و ةعّر کهی پؼوژه ُای زیؼةٍایی کكّر

اری از قِؼُا کَ ةغون جّزَ ةَ اظالؾات ةَ ؾٍّان ىذال ةـیوری ظّاُغ قغ. ةِؼه افؽایفُؽیٍَ و  کاُفپایغاری جّؿؿَ، 

یا در و  ةّده دارای ىكکالت ىحؿغدی ٌؼیؼ آنّدگی ُّا و جاىیً آب ىّردٌیاز ،اٌغاكهیيی ؿاظحَ قغه یا گـحؼش یافحَ

. ائم زؽء ؾّاىم زّی و اكهیيی ُـحٍغعنّماً ظكکـانی كؼار گؼفحَ اٌغ کَ ُيَ ایً ىـىىؿؼض ؿیم و ةالیای ظتیؿی 

ُّاقٍاؿی راةعَ ىـحلیو دارد. اظالؾات ُا ةا ُا و ىیؽان گؼىایف و ؿؼىایف ىّرد ٌیاز آناىاکً و ؿاظحيانؿاظث و ؿاز 

جّاٌغ در ةَ ىلغار ةـیار زیادی ىی ،اؿحفاده از اظالؾات و داده ُای ُّاقٍاؿی در ظؼاصی ةٍاُا اؾو از مٍؿحی و ىـکٌّی

آىایف  و ةعّر کهیُا و پؼوژه ُای زیؼةٍایی و ؾيؼاٌی  ی ظؼحیاة ىکانصفغ اٌؼژی و در ٌحیسَ ىٍافؽ ىهی کيک کٍغ. 

جِیَ  اؿث. اٌکارٌاپػیؼاز زيهَ ىّاردی اؿث کَ ٌلف ىعانؿات ُّاقٍاؿی در آن  در زىیٍَ ُای گٌّاگّن، ؿؼزىیً

 کكاورزی، وزارت ٌیؼو،زِادوزارت  راه و قِؼؿازی،ُای وزارت زیؼ ةعف ةؼای ىّرد ٌیاز ُّاقٍاظحیاظالؾات 

ةَ ىٍؼّر اؿحفاده در  ُای ذیؼةط دونحی و ظنّمی ُا و دؿحگاه ُا و قؼکثظاٌَ وزارتؿایؼ و اٌؼژی اجيی  ىانؿاز

از ایً رو ىّکغاً جّمیَ ىی گؼدد در جغویً اؿٍاد  .از دیگؼ اكغاىات ؿازىان ُّاقٍاؿی اؿث ،ُای زیؼ ةٍائی کكّر ظؼح

و جّؿؿَ  رقغ ظالكیث و ٌّآوریی ارجلای ةِؼه وری، ىتحٍی ةؼ ةا جّزَ ةَ راُکارُاىهی و فؼادؿحی ىی ةایـث ؿؿی قّد 

 ٌؼؼ كؼار گیؼد. ُایِ ةّىی، ٌلف ةی ةغیم ُّاقٍاؿی در جّؿؿَ پایغار ُيّاره ىغّ  داٌف و ارجلاء فٍاوری

ُغاف و اچكو اٌغاز،  ،ظؼصی زاىؽ و فؼاگیؼ کَ در آن ىاىّریثةا جّزَ ةَ ىّارد یادقغه و در راؿحای جغویً     

ؿازىان ُّاقٍاؿی کكّر جِیَ قغه اؿث جا ضيً  راّثزدی تزًاهِ در یک دوره ةهٍغ ىغت جؿییً قغه ةاقغ، ؼاجژی ُا اؿح

صؼکث ةَ ؿيث جّؿؿَ پایغار ضاىً  جؿؼیف قغه،ُياٍُگی کهیَ ارکان داظم ؿازىان در راؿحای ٌیم ةَ ىلامغ ىعهّب 

 ونث ىؼدان جتییً ٌيایغ.در ایً صّزه ةّده و ٌلف ؿازىان را در ایً ظنّص در ٌؼؼ د
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 سازنان ٌَاشياسی کشَرخدنات فرآیيد کلی 

دیغةاٌی، ىغیؼیث داده، جّنیغ ىضنّل، اظالع فؼآیٍغ  قف در ؿازىان ُّاقٍاؿی کكّر قاىم ظغىثکهی  فؼآیٍغ     

ضنّالت ى جّنیغ ُيچٍیً وآن ُا پؼدازش  و جّنیغ دادهةؼای پایف ىـحيؼ زّ  رؿاٌی، ػؼفیث ؿازی و پژوُف اؿث کَ

در اؿث کَ  ، ىهيّس جؼیً ةعف فؿانیث ُای ایً ؿازىاناظالع رؿاٌی آن ةَ کهیَ کارةؼان ُيؼاه ةا ىعحهف ُّاقٍاؿی

 جكؼیش ىی گؼدد: اداىَ

 اٌسام اىّر دیغةاٌی، قتکَ ایـحگاه ُای ُّاقٍاؿی در ؿعش کكّر اٌّاع ٌگِغاری ، کانیتؼاؿیّن وجکيیم ضيً جّؿؿَ،    

ای زّی ؿعش زىیً و ؿعّح فّكاٌی زّ ةَ ىٍؼّر جّنیغ داده ُای ُّاقٍاؿی ةنّرت ىـحيؼ اٌسام ىی ُای کهیَ پاراىحؼُ

وؿیهَ َ پػیؼد. پؾ از پایف زّ، زيؽ آوری اظالؾات دیغةاٌی قغه از کهیَ ایـحگاه ُای ُّاقٍاؿی داظهی و ظارزی ة

كّرُای دیگؼ از ظؼیق قتکَ ةیً انيههی ُا ةَ ک قتکَ ارجتاظات داظهی و ةیً انيههی و کٍحؼل کیفیث و ىعاةؼه آن

ارجتاظات ُّاقٍاؿی و ُيچٍیً زيؽ آوری کهیَ اظالؾات ُّاقٍاؿی ؿایؼ کكّرُا در چارچّب ىلؼرات ؿازىان زِاٌی 

  ُّاقٍاؿی از ظؼیق ؿحاد ىؼکؽی ؿازىان مّرت ىی گیؼد.

ىٍؼّر جاىیً ٌیاز اظالؾات َ دآوری قغه ةجّنیغ اظالؾات ظام و پؼدازش قغه و ٌیؽ جسؽیَ و جضهیم کهیَ اظالؾات گؼ    

کَ از . جؿغادی از کارةؼان ؿازىان اؿثدؿحگاه ُای ازؼایی کكّر و اظالع رؿاٌی ةَ آٌان ىؼصهَ ةؿغی فؿانیث ؿازىان 

و روؿای ىضحؼم ؿَ كّه،  دفحؼىلام ىؿؼو رُتؼی ةغیً قؼح ىی ةاقٍغ:ُّاقٍاؿی ةِؼه ىی گیؼٌغ، و ىضنّالت اظالؾات 

ُّاپیيایی ؿازىان وزارت کكّر، وزارت ٌفث،  وزارت ٌیؼو، ،وزارت زِاد کكاورزیو قِؼؿازی،  وزارت راه

ىٍؼّر ایيٍی و َ ة قؼکث ُای ُّاپیيایی داظهی و ظارزی و کهیَ ؼانیا ییُّا یقؼکث فؼودگاُِا و ٌاوةؼ، کكّری

زِاٌی  و ؿازىان (ICAO)ُّاپیيایی  ةؼاةؼ جّمیَ ُای ؿازىان زِاٌی ىـحيؼجاىیً ؿالىث پؼواز و جِیَ پیف ةیٍی ُای 

ؿازىان صفاػث  ؿازىان اٌؼژی اجيی، ،ةضؼان کكّر ثیؼیؿازىان ىغ، ؿازىان ةٍادر و دریاٌّردی ،(WMO) ُّاقٍاؿی

دریایی و زىیٍی ؿپاه  ،ٌیؼوی ُّایی ،ٌسات زيؿیث  ُالل اصيؼ ؿازىان  اىغاد و، قؼکث  ىهی گاز ایؼان، ىضیط زیـث

قیالت و اىّر  قِؼداری، ،زاده ای صيم و ٌلمؿازىان  ،ٌیؼوی اٌحؼاىی، ّری اؿالىی ایؼانارجف زيِ و پاؿغاران

دؿحگاه ُا و قؼکث ُای و ؿایؼ  ، ؾيّم ىؼدمقٍاورُای دریایی ،ُای ةازرگاٌی و صيم و ٌلم دریایی قؼکث، آةؽیان

  ةعف ظنّمی و دونحی.

ت فیؽیکی آب دریا در اىؼ اکحكافات و ةِؼه ةؼداری ةِیٍَ جؿییً قؼایط زّی و ظنّمیا از دیگؼ فؿانیث ُای ؿازىان    

از ىٍاةؽ زیـحی و غیؼزیـحی و ةِؼه ةؼداری ٌفحی و ؿایؼ ؾيهیات ةٍغری و ىاُی گیؼی و جِیَ پیف ةیٍی ُای ىغاوم ةؼای 

ورزی، ىٍؼّر اؿحفاده در اىؼ کكاَ ُای ظنّمی و دونحی ة ؿایؼ ةعفارائَ ظغىات ةَ ظهیر فارس و دریای ؾيان، و 

پیف ةیٍی ُای ظكکـانی، فنهی و ، ُای زیؼ ةٍایی کكّر ظؼحداىپؼوری، ىؼجؽ و زٍگم، دفؽ آفات، ىعانؿات پایَ در 

 ىی ةاقغ.ىحنّر ُای  از ظؼیق رؿاٌَ ُای گؼوُی و ؿایؼ روشو ظغىث رؿاٌی ُّاقٍاؿی ةَ ؾيّم ىؼدم  اكهیيی، 
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  راٌبردی الگَ و نراحل برىانً ریزی 

 ُای کهی ٌؼامقاىم ؿیاؿث ىهی و ةیً انيههی اؿٍاد فؼادؿحیِ ؿازىان ُّاقٍاؿی کكّر ةا جّزَ ةَ راُتؼدی ةؼٌاىَ     

كاٌّن )از زيهَ كاٌّن ىغیؼیث ةضؼان، كاٌّن ُّای پاك،  جّؿؿَ، كّاٌیً ىؼجتط، ةؼٌاىَ ُای زيِّری اؿالىی ایؼان

 راُتؼدی )ظنّماً ةؼٌاىَ  ُّاقٍاؿیزِاٌی ؿازىان  د، اؿٍا(وری ىضنّالت کكاورزی و ىٍاةؽ ظتیؿی افؽایف ةِؼه

ةا جّزَ ةَ اؿث.  جغویً قغه کكّر در ایً صّزه، جّزَ ةَ ٌیاز داظهیةا و  (2020-2023ؿازىان زِاٌی ُّاقٍاؿی

 و ةؼ ىتٍای ٌؼؼ ؾلالییانگّی "، ىغل ةکار رفحَ در ایً ٌـعَ، راُتؼدیجسؼةیات ؿازىان در جغویً ةؼٌاىَ ُای 

ةؼرؿی و  پؾ از جكؼیش ازيانی فؼآیٍغ کهی جّنیغ ظغىات و ىضنّالت، ةاةّده اؿث کَ  "ه ایً اىؼظتؼ نکارقٍاؿا

 ُای اونّیث دار ظحو قغه اؿث. راُتؼدو ةَ جؿییً آغاز جؿییً ىلامغ ىعهّب ىعانؿَ اؿٍادِ ىِو داظهی و ةیً انيههی و 

)ٌؼیؼ ىٍاةؽ اٌـاٌی، ىانی، رواةط ةیً انيهم،   ار ٍ کارکزدّاّواٌّگی ساخت، قاىم راُتؼدی ةؼٌاىَ ریؽی  تؼذ اسىؼاصم     

         آن   اجزایو و جغویً ةؼٌاىَ ُای ؾيهیاجی ؿاالٌَ  تزًاهِفٍاوری اظالؾات و غیؼه( ةا ایً رواةط ؾيّىی، صلّكی، 

ةؼ ةؼٌاىَ و ٌضّه ازؼا  یص هستوزًظارت ٍ پاکَ ُيان  در ایً ىیان ٌتایغ از ىِو جؼیً ؾاىم پّیایی ایً ةؼٌاىَانتحَ ىی ةاقغ. 

در ؿعش کالن و در صّزه ُای امهی ؿازىان یؿٍی جّنیغ داده، جّنیغ ىضنّل  راُتؼدی کٍحؼل  ُيچٍیً ؛غافم قغ ،اؿث

    ةَ ؾِغه ىغیؼان ذیؼةط ظّاُغ ةّد. ةؼٌاىَ ُای ؿاالٌَ و اظالع رؿاٌی ةَ ؾِغه ىغیؼیث ارقغ و کٍحؼل ؾيهیاجیِ

 و ُّا وضؽ ةّط ةَدیغةاٌی، پایف و پیف ةیٍی ىؼی کكّر ةَ ؾٍّان یک ؿازىان جعننی، ىحّنی اىّر ؿازىان ُّاقٍاؿ    

در ىّرد صانث و رفحار پایف ىـحيؼ زّ، دیغةاٌی و کٍغ کَ در کٍار جکهیف ىیةَ ؿازىان ایً ىـئّنیث  ىی ةاقغ. اكهیو

ؼجتط ىعانؿَ و جضلیق مّرت پػیؼد. ؾالوه ةؼ ایً و ىّارد ى ، ظكکـانییاكهیيجغییؼات کٍف آن ةا اكیاٌّس،  ، ةؼُوآن

ٌلف کهیغی  كادر ةَ ارائَجا  ٌيّدهةؼٌاىَ ریؽی و اكغام  ،ؿازی در داظم و ظارج ؿازىانػؼفیث اؿث کَ در راؿحای الزم

ؾٍایث ةاالدؿحی، و  رؾایث ىلؼراتِ ةا ، افؽایف کارآیی وادؼةعكی راُتؼدیةؼٌاىَ ریؽی در فؼآیٍغ . ةاقغظّد در زاىؿَ 

جتییً ٌلف ظّد را در ىغیؼیث کكّر و زاىؿَ  ؿازىان، ىغ ٌؼؼ كؼار گؼفحَ اؿث جا از ایً ظؼیقدیغگاه کارةؼىضّر ةَ 

  ٌيایغ.
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 بيو الهللی نلی و  نطالعً اسياد -1
یحی آن وػایف صاکيو ُو  جعننی ةّدن ؿازىانُو ؿازىان ُّاقٍاؿی کكّر ىی ةایـث   راُتؼدیِةؼٌاىَ ریؽی در     

در ىعانؿَ اؿٍاد ةاالدؿحی ؿازىان ُّاقٍاؿی، اٌحؼار ٌِادُای ةاالدؿحی ىكعل قغه اؿث. ةَ ةیان . گیؼدىغ ٌؼؼ كؼار 

دیگؼ، ایً ىعانؿَ در پاؿط ةَ ایً پؼؿف اٌسام قغه اؿث کَ اٌحؼارات ٌِادُای ةاالدؿحی از زيهَ صاکيیث و دونث 

ایً ( از ؿازىان چیـث. WMO( و صحی ؿازىان زِاٌی ُّاقٍاؿی)غیؼه و وزارت راه و قِؼؿازی، ىؼاکؽ ٌؼاىیىاٌٍغ )

در پاؿط ةَ ایً ؿّال اٌسام ىی قّد کَ وزّد ؿازىان ُّاقٍاؿی از ٌؼؼ اكحنادی و ازحياؾی چَ ضؼورجی دارد ىعانؿات 

د ىّرد جّزَ ىّاردی کَ ةایغ در ةؼرؿی اؿٍاٌیاز کكّر ةَ ظغىات و ىضنّالت ؿازىان ىكعل ىی قّد. از ایً ظؼیق و 

ىضنّالت و فهـفَ وزّدی )ٌلف ؿازىان ُّاقٍاؿی کكّر در جّؿؿَ پایغار(، : ایً ىّضّؾات ىی ةاقغ كؼار گیؼد قاىم

، کارةؼان و ظغىث گیؼٌغگان، كهيؼو فؿانیث ؿازىان، جکٍّنّژی، جّزَ ةَ ةلا، رقغ و درآىغ زایی، ظغىات ؿازىان

از ایً  .جنّر ىؼدم )ىـئّنیث ازحياؾی(، جّزَ ةَ کارکٍان و چكو اٌغاز، جّزَ ةَ قایـحگی ىحيایؽ، ارزش ُای ؿازىان

ٌلف ؿازىان ُّاقٍاؿی کكّر و اٌحؼارات پیؼاىّن  در اداىَ ةَ ةؼرؿی ةؼظی از ىِو جؼیً اؿٍاد داظهی و ظارزیرو 

 ىی پؼدازیو. ٌِادُای ةاالدؿحی

 

 نلی و قَاىيو داخلی نٍم تریو اسيادِ-1-1
ىّارد اؿٍاد و كّاٌیً داظم کكّر کَ در آن ُا ةَ ٌضّی ةَ ؿازىان ُّاقٍاؿی اقاره قغه اؿث،  ی ازةؼظ ةؼرؿیِ پؾ از    

 :كاةم ىالصؼَ ىی ةاقغ( 1پیَست ىّارد جفنیهی در كانب ةؼای ىعانؿَ ةیكحؼ، ) ذیم اصناء گؼدیغ

  ىنّب ةِيً ىاه ؿال  یاةالغی ىلام ىؿؼو رُتؼ ؿیاؿث ُای کهی اكحناد ىلاوىحی (10)و ىّرد دومِ ةٍغ  (7)ةٍغ

 ؛1392

 ؛1394ىنّب آةان ىاه ؿال  ُای کهی ىضیط زیـث اةالغی ىلام ىؿؼو رُتؼیؿیاؿث( 7و) (1) ُایةٍغ 

  ؛ 1337اؿفٍغ 10ىنّبكاٌّن ازازه جاؿیؾ اداره کم ُّاقٍاؿی 

 ؛1389 اىؼداد ؿال ىنّب، وری ىضنّالت کكاورزی و ىٍاةؽ ظتیؿی كاٌّن افؽایف ةِؼه 18 ىاده 1جتنؼه 

 ًىاده  ( ةاجّزَ ة1394َىنّب ةِيً ىاه ؿال ) كاٌّن ومّل ةؼظی از درآىغُای دونث 21ٌاىَ ازؼایی ىاده  آیی

در ؿال  امالصیَ ةؿغی آن و 1369ؿال كاٌّن ومّل ةؼظی از درآىغُای دونث و ىنؼف آن در ىّارد ىؿیً 32

 ؛1374

  ؛1396ىنّب ىؼداد ىاه ؿال كاٌّن ُّای پاك،  26ىاده 

 (ز4ةٍغ ) ؛1398ىنّب قِؼیّر ىاه ؿالكاٌّن ىغیؼیث ةضؼان  14ؽء )ث( از ىاده 

 (2(و)1ةٍغ) 1398كاٌّن ىغیؼیث ةضؼان ىنّب قِؼیّر ىاه ؿال 14از ىاده  )ت(زؽء. 
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ةَ ؾٍّان ؿّىیً  ظؼح صاضؼ: (1393هصَب سال )نً راٌبردی سازنان ٌَاشياسی کشَربرىادونيو -1-2

دوىیً ظؼح راُتؼدی ؿازىان ُّاقٍاؿی ىنّب آذرىاه ؼح ُای اول و دوم اؿث. ةؼٌاىَ راُتؼدی ؿازىان در راؿحای ظ

كاةم  2پیَست )ةؼای ىعانؿَ ةیكحؼ، ىّارد جفنیهی در كانب ىِو آن در پی ىی آیغ ةعكی از ىّاردکَ  ةّد 1393ؿال 

     ىالصؼَ ىی ةاقغ(:

ُای  و ُيکاری،  اىّر قٍاؿانکار و ُغایث راُتؼی :در دٍهیي طزح راّثزدی ساسهاى َّاضٌاسی هاهَریت
ُا، در راؿحای ىكارکث در  درون و ةؼون ؿازىاٌی ىؼجتط ةا ُّا، اكهیو، آب و ؿایؼ ىّارد زیـث ىضیعی ىؼجتط ةا آن

 از زان و ىال ىؼدم در ؿؼاؿؼ کكّر؛ افؽایف جّان دفاؾی، کاُف ادؼات ةالیای ظتیؿی و صفاػثجاىیً ىٍافؽ اكحنادی، 

ؿازىاٌی ىحؿانی، ىسِؽ ةَ داٌف و  فٍاوری پیكؼفحَ و : زح راّثزدی ساسهاى َّاضٌاسیدر دٍهیي ط چطن اًذاس
جاىیً ىٍافؽ اكحنادی، اىٍیث زاٌی ؿاز در راؿحای ةؼظّردار از ٌیؼوُای ىحعنل جّاٌيٍغ و ةااٌگیؽه، جادیؼ گػار و جنيیو

ن و ةؼون ؿازىاٌی در ارجتاط ةا ىّضّؾات ، راُتؼ و ُغایث کٍٍغه فؿانیث ُای درو و رفاه زٌغگی ىؼدم در ؿؼاؿؼ کكّر
 ا. ُ ُّا، اكهیو، آب و ؿایؼ ىّارد زیـث ىضیعی ىؼجتط ةا آن

 صيم و ٌلم در زىیً، دریا و ُّا ایيٍیو ىؼدم صفاػث از زان و ىال ةِتّد  :1آرهاى 

و  رقغ اكحنادی ، ىؿیكث پایغار، ؿالىث، اىٍیث غػایی، دؿحؼؿی ةَ آب و اٌؼژی وارجلاء کیفیث زٌغگی: 2آرهاى 
 جّؿؿَ پایغار

 اؿحفاده پایغار از ىٍاةؽ ظتیؿی و ةِتّد کیفیث ىضیط زیـث :3آرهاى 

 اٌداف عالی
اُغاف ؾانی ؿازىان ىّاردی ىی ةاقغ کَ در مّرت جضلق و اؿحيؼار آن ُا، ٌیم ةَ آرىان ُای جؿؼیف قغه ىيکً      

 جضلق و اىحغاد اُغاف ؾانی جؿؼیف ىی گؼدد. ىی گؼدد. ةَ ؾتارت دیگؼ وػایف اؿاؿی ؿازىان در راؿحای
 :اؿثاُغاف ؾانی ؿازىان ُّاقٍاؿی کكّر قاىم ىّارد ذیم 

)پایف ىـحيؼ زّ و جّنیغ داده( جّنیغ داده ُای ُّاقٍاؿی ةهَ کيهک ٌیهؼوی اٌـهاٌی جّاٌيٍهغ و  قهتکَ  :1ّذف ػالی 

  دیغةاٌی قغه اظالؾات و ذظیؼه زيؽ آوریایـحگاه ُا و ادوات پیكؼفحَ ُّاقٍاؿی و 

ةیٍی و ُكغارُای  ٍُگام و  ىؿحتؼ ىاٌٍغ: پیف )پؼدازش و جّنیغ  ىضنّل( جّنیغ ىضنّل ةا مضث ةاال، ةَ :2ّذف ػالی 

 ُای ىضیعی ىؼجتط ةا ُّا آب و ُّایی، اكهیيی و فؼاؿٍر

ُها و ىضنهّالت  هُای جّزیهؽ داد در ىغیؼیث کكّر و اىّر روزىؼه ىؼدم( ةِتّد ؿهاىاٌَ : )جنيیو ؿازی3ّذف ػالی 

ؿهازی ةهؼای  ؿازىان )اظالع رؿاٌی( ةهؼای دؿحؼؿهی آؿهان اٌهّاع کهارةؼان ةهَ آن ُها و فؼٍُگ

 کارگیؼی ةِیٍَ آن ُا در اىّر ىؼةّط ةَ ظّد ةَ
 

ٌيایَ کهی آرىان ُا، اُغاف ؾانی، راُتؼدُا و ٌياُای دوىیً ظؼح راُتؼدی ؿازىان ُّاقٍاؿی کكّر، ةَ قؼح زیؼ اؿث:
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 سازنان جٍاىی ٌَاشياسیتریو اسيادِ  نٍم-1-3 

)ةؼای ىعانؿَ ةیكحؼ، ىّارد ىِو جؼیً اؿٍاد ؿازىان زِاٌی ُّاقٍاؿی، ىّارد ذیم اصناء گؼدیغ ةؼظی از پؾ از ةؼرؿیِ    

 :كاةم ىالصؼَ ىی ةاقغ( 3پیَست جفنیهی در كانب 

 ؛1129ؼایی آن ةَ قياره ؿٍغ اؿحؼاجژی ُای ؿازىان زِاٌی ُّاقٍاؿی در ظنّص ارائَ ظغىات و ةؼٌاىَ از 

 (ُّا و اكهیو )(  ةَ قياره ؿٍغ یکیغرونّژیو ُ یظغىات ُّاقٍاؿ یاكحناد یاةیارزارزش گػاری )زٌسیؼه ارزش

 ؛1153

   ةؼٌاىَ راُتؼدی  و ؾيهیاجیِ ارجلای ُيکاری ُای ؿازىان ُای ُّاقٍاؿی ةؼای ةِتّد پیف ةیٍی ُای ُكغارؿیم

 ؛2006ةَ جاریط 

 کَ ىِو جؼیً فؼازُای آن ةَ قؼح زیؼ اؿث:2121-2123دی ساسهاى جْاًی َّاضٌاسیتزًاهِ راّثز ، 

کَ ُيَ ىهث ُا، ةَ ویژه آؿیب  ظّاُیو قغ، ةا دٌیایی ىّازَ 2030جا ؿال : چطن اًذاس ساسهاى جْاًی َّاضٌاسی
، اكهیو و ؿایؼ اوضؽ ُّقغیغ   رظغادُای صغی وازحياؾی ٌاقی از  -ٌـتث ةَ پیاىغُای اكحنادی، اپػیؼجؼیً ُ

زىیً،  درةِحؼیً ظغىات ىيکً،  ارائَ ُا از ظؼیق ىهثو زیؼةٍای جّؿؿَ پایغار  جؼ رظغادُای زیـث ىضیعی، ىلاوىث 
 ظّاُغ قغ.صيایث  ّا،ُ و دریا

  
ؿازىان زِاٌی ُّاقٍاؿی از كتم  کٍّاٌـیّن 2ىعاةق ةا ىاده  ایً ؿازىان ىأىّریث: ساسهاى جْاًی َّاضٌاسی هاهَریت

ُّا، اكهیو و دیگؼ قؼایط زیـث ىضیعی از  وضؽپایف و پیف ةیٍی جغییؼات ؿییً قغه جا ُيکاری زِاٌی را در زىیٍَ ج
 غ.جـِیم کٍ کارةؼد، جضلیق و آىّزش ظؼیق جتادل داده، اظالؾات و ظغىات، اؿحاٌغاردؿازی،

 
 ظّد ةَ ٌحایر چكو اٌغازةا جالش ةؼای جتغیم  ؿازىان زِاٌی ُّاقٍاؿی: ارسش ّای اصلیِ ساسهاى جْاًی َّاضٌاسی

 )ةَ ؿّی ُغف یاد قغه( رٍُيّن ىی گؼدد:ُای ذیم  ارزش  ةا ةِؼه گیؼی از، واكؿی

 ٍ تٌَعی فزاگیز -3و  ّوکاری ٍ هطارکت -2، ًتایج در قثالپاسخگَیی  یت ٍضفاف -1

     

در صّزه ُای گٌّاگّن ىی ةایـث جّؿط کهیَ دؿحّرانؿيم ُای مادره جّؿط ؿازىان زِاٌی ُّاقٍاؿی  ًکتِ هْن:*

واصغ ُای ؿحادی و اؿحاٌی و کيیحَ ُای ىؼةّظَ، ىّرد ؾيم كؼار گؼفحَ و ةنّرت ىـحيؼ در ظی ةؼٌاىَ ُای ؿاالٌَ ازؼا 

 و پایف گؼدد. 

 
، ةَ قؼح زیؼ اؿث:ةؼٌاىَ راُتؼدی ؿازىان ُّاقٍاؿی زِاٌی در یک ٌگاه
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 (2222-2223)ی جٍاىی در یک ىگاهبرىانً راٌبردی سازنان ٌَاشياس
 

 2232چشم اىداز 
 

 

 

 اولَیت ٌای 

 ٌهً جاىبً 

 
 
 
 

 اٌداف بليد ندت 

 
 
 

 

 اٌداف راٌبردی   

2222-2232 

  

 
 

 
 

 
 

، اكهیو و ؿایؼ وضؽ ُّاقغیغ   رظغادُای صغی وازحياؾی ٌاقی از  -، ٌـتث ةَ پیاىغُای اكحنادیاةَ ویژه آؿیب پػیؼجؼیً ُ کَ ُيَ ىهث ُا، ظّاُیو قغ، ةا دٌیایی ىّازَ 2030جا ؿال 

 ظّاُغ قغ.صيایث  ّا،ُ و زىیً، دریا درةِحؼیً ظغىات ىيکً،  ارائَ ُا از ظؼیقىهث و زیؼةٍای جّؿؿَ پایغار  جؼ رظغادُای زیـث ىضیعی، ىلاوىث 

آب قٍاؿی و کاُف ىیؽان ىؼگ و ىیؼ و ظـارات ىانی ٌاقی از رظغادی ُای ُّاقٍاؿی و گیافؽایف آىاد 

 پكحیتاٌی از جنيیيات اكهیيی ُّقيٍغ ةَ ىٍؼّر ایساد ىلاوىث و ؿازگاری در ىّازَ ةا ظعؼات اكهیيی 

زیـث ىضیعی  رظغادُای ، اكهیو، آب و دیگؼوضؽ ُّاازحياؾی ظغىات  - ارجلاء ارزش اكحنادی 

ظغىات  :ارائِ خذهات تْتز تِ ًیاسّای جاهؼِ.1 

 ىٍاؿبو اظالؾات كاةم دؿحؼس، ىؿحتؼ، کارةؼ ىضّر و 

. ارتقاء سیستن دیذتاًی ٍ پیص 2 

 تیٌی سهیي: 

 اؿحضکام زیؼةٍای فٍی آیٍغه

 ّذفوٌذ پیطزفتِ: ات. تحقیق3 

اؾيال رُتؼی ؾهيی در راؿحای ارجلای 

 درك ؿیـحو زىیً ةؼای ظغىات پیكؼفحَ 

راّثزدی هجذد  اٌّگی. ّو5 

 ساختار ٍ تزًاهِ ّای ساسهاى

ةؼای جنيیو َّاضٌاسی جْاًی 

گػاری و پیاده ؿازی گیؼی، ؿیاؿح

 ىّدؼ   

ضکاف ظزفیتی خذهات  آب ٍ  . اس تیي تزدى4 

ارجلاء ػؼفیث ارائَ  : َّایی، اقلیوی ٍ ّیذرٍلَصیکی

ظغىات کكّرُای در صال جّؿؿَ ةَ ىٍؼّر اظيیٍان ةعكی 

از در دؿحؼس ةّدن اظالؾات امهی و ظغىات ىّرد ٌیاز 

رخذادّای تقَیت سیستن ّطذار سزیغ ٍ 1.1  ُا، ةعف ُای اكحنادی و قِؼوٌغان جّؿط دونث

 ، آتی ٍ اقلیوی َّاضٌاسی

ایساد ىلاوىث از ظؼیق ظغىات ارجلا یافحَ در صيایث از 

NMHSs  ىهی، افؽایف آگاُی از ىعاظؼات آب و ُّایی

 ىٍعلَ ای و زِاٌی از ظؼیق اقحؼاك گػاری اظالؾات 

هات اقلیوی تزای تَسؼِ هقاٍهت خذ1.2

 اقلیوی

گـٍؼش و جّؿؿَ جغارك اظالؾات و ظغىات اكهیيی در 

راؿحای جنيیو ؿازی و ؿیاؿحگػاری در ؿعش ىهی، 

 ىٍعلَ ای و زِاٌی 

 هذیزیت آب تزای تَسؼِ پایذار 1.3
ظغىات ؾيهیاجی و گـحؼده در راؿحای صيایث از 

 ىغیؼیث پایغار آب
ٍ ارتقای ارسشِ تْثَد تصوین ساسی یکپارچِ 1.4

افشٍدُ ٍ ًَآٍری ّا در ارائِ اطالػات ٍ 

 خذهات آب ٍ َّاییِ حاهی تصوین گیزی ّا

 و ارزش افؽوده ایسادجغارك الزم ةؼای و ارجلاء و اةغاع 

پكحیتاٌی از جنيیو ؿازی ةؼای اكحناد صـاس ةَ آب و 

 ُّا و اكهیو و فؿانیث ُای ازحياؾی 

 ٍ سیستن یکپارچِ کسة دادُ  2.1 

 دیذتاًی

ةِیٍَ ؿازی کـب داده ُای دیغةاٌی از 

ظؼیق ؿیـحو دیغةاٌی یکپارچَ زِاٌی در 

راؿحای صيایث جيام ىٍاظق کارةؼدی 

 ؿازىان زِاٌی ُّاقٍاؿی 

 هذیزیت دادُ ٍ تثادل آى  2.2

ةِتّد و افؽایف دؿحؼؿی ةَ دیغةاٌی ُای 

گػقحَ و صال ؿیـحو زىیً و ىضنّالت 

از ظؼیق ؿیـحو واةـحَ ةؼای جياىی اؾضا 

 اظالؾات ؿازىان زِاٌی ُّاقٍاؿی   

 یکپارچِ  پزداسش دادُ  2.3

در دؿحؼس كؼار دادن و اؿحفاده از ةَ 

ؾغدی و ىضنّالت  ُای روزجؼیً جضهیم

پیف ةیٍی در جياىی ىلیاس ُای ىکاٌی و 

زىاٌی از ظؼیق ؿیـحو زِاٌی پیف ةیٍی و 

پؼدازش اظالؾات ؿازىان زِاٌی 

 ُّاقٍاؿی 

داًص ػلوی پیطزفتِ اس سیستن  3.1 

 سهیي 

 

 تَسؼِ ظزفیت ّای پیص تیٌی 3.2

ارجلاء ؾهّم ىؼةّط ةَ زٌسیؼه ارزش  

ظغىات در راؿحای اظيیٍان ةعكی ةَ 

ُای پیف  پیكؼفث ُای فٍی و ةِتّد ػؼفیث

 ةیٍی 

ٍ تصوین رّثزی ػلَم هزتَطِ  3.3

 ساسی

 

 تزطزف ًوَدى ًیاسّای کطَرّای در حال تَسؼِ 4.1

ةَ ىٍؼّر كادر ؿاظحً آٌِا در جِیَ و اؿحفاده از ظغىات امهی 

 آب و ُّا، آب و اكهیو ةَ ویژه ُكغار رظغادُای جادیؼگػار

 حفظ هْارت ّا ٍ تخصص ّای اصلیتَسؼِ ٍ  4.2

در زیؼؿاظث و  کت هَثز تزای سزهایِ گذاریارطه 4.3

 یغار و ىلؼون ةنؼفَ ارائَ ظغىات  پا

تْیٌِ ساسی ساختار تذًِ تطکیل  5.1 

 دٌّذُ ساسهاى َّاضٌاسی جْاًی

 ةؼای جنيیو گیؼی ُای ىّدؼ 

تا تزًاهِ ّای ساسهاى  ّواٌّگی 5.2

 َّاضٌاسی جْاًی 

ضزکت هَثز ٍ تزاتز سًاى ٍ  5.3

صکيؼاٌی، ُيکاری ُای در  هزداى

 ؾهيی و جنيیو ؿازی 
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 (1311-1424)نانَریت، چشم اىداز و ارزش ٌای سازنان ٌَاشياسی کشَر-2
ُای دونحی و ظنّمی  ىؼدم و دؿحگاه ؾيّمی اؿث کَ ةَ ؿازىان ُّاقٍاؿی کكّر یکی از ؿازىان ُای صاکيیح    

و ارزش ُا ةا جاکیغ ةؼ ىّضّؾاجی ٌؼیؼ ٌلف اةحغا ىاىّریث و ؿپؾ چكو اٌغاز  کٍغ. در ایً ؿازىانظغىات ارائَ ىی

ؿازىان در جّؿؿَ کكّر، ىضنّالت و ظغىات، کارةؼان، كهيؼوی زغؼافیایی، فٍاوری، ؿّدآوری، ارزش ُا، ىؽیث 

ىعانؿات اؿٍادِ قّد. ةؼایً اؿاس و ةا جّزَ ةَ جؿؼیف ىیی، ىـئّنیث ازحياؾی، جّزَ ةَ کارکٍان و زایگاه ىعهّب ركاةح

 گؼدیغ: جغویًىاىّریث، چكو اٌغاز و ارزش ُای ؿازىان ُّاقٍاؿی کكّر داظهی و ةیً انيههی، 

 
 بياىيً نانَریت سازنان ٌَاشياسی کشَر

 ىّاردو دیگؼ  ی، اكهیيییجغییؼات آب و ُّا پیف ةیٍیو وضؿیث زّی  پایفدیغةاٌی و  ؿازىان ُّاقٍاؿی کكّر ىحّنیِ    

 ظغىاتو   اظالؾاتارائَ و  داده ُا و جّنیغ ىضنّل پؼدازش، ، جتادل و ىغیؼیث دادهجّنیغاز ظؼیق  ىؼجتط زیـث ىضیعی

. ایً اؿثُّاقٍاؿی  یُاکارةؼدجّؿؿَ  و ات ُغفيٍغجضلیل، آىّزشػؼفیث ؿازی و، اؿحاٌغاردؿازی ةا جّزَ ةَ کارةؼانةَ 

فؿانیث ُای  ىهی و ةیً انيههیِ ُای درون و ةؼون ؿازىاٌیِ ُيکاریو ، اىّر کارقٍاؿان و ُغایثِ راُتؼیوػیفَ  ؿازىان

صفاػث از زان و ىال ةِتّد و ىٍكاء زّ و اكهیو  ةا ادؼات ةالیای ظتیؿیافؽایف جاب آوری وکاُف در راؿحای را  ىؼةّظَ

 ؾِغه دار اؿث.در کكّر  جّؿؿَ پایغاردر راؿحای ٌیم ةَ  دفاؾی،و  ازحياؾی ،جاىیً ىٍافؽ اكحنادیدر  ىكارکثو  ىؼدم

 
 بياىيً چشم اىداز سازنان ٌَاشياسی کشَر

و ةؼظّردار از  ؿاىاٌَ ُای ةَ روز ُكغار ؿؼیؽو  داٌف و  فٍاوری پیكؼفحَ، ىسِؽ ةَ ىحؿانیؿازىاٌی ، 1404جا ؿال     

ىّارد زیـث ىضیعی ىؼجتط ةا  ُّا، اكهیو، آب و ؿایؼىؼجتط ةا  اىّرِ یِراُتؼ زایگاهةا ، ای ىحعنل جّاٌيٍغ و ةااٌگیؽهٌیؼوُ

 .ىٍعلَدر کكّر و ا ُ آن

 
 بياىيً ارزش ٌای سازنان ٌَاشياسی کشَر

 ىا در ؿازىان ُّاقٍاؿی کكّر، ىؿحلغیو:    
 ةَ قيار ىی رود. جّؿؿَ پایغار اُغافِ ٌیم ةَدر ىـیؼ  ؿؼىایَ ؿازىانارزقيٍغجؼیً  ٌیؼوی اٌـاٌی    -

 ةَ ؾٍّان ؾّاىم ىِو ىّفلیث ؿازىان قٍاظحَ ىی قّد.و قفافیث  جّؿؿَ جفکؼ ظالق، رقغ ٌّآوری   -

 يیً ىی کٍغ.ض، جضلق اُغاف ؿازىان را جروصیَ کار جیيیو  یادگیؼی و یاددُی ؿازىاٌی   -
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 (1311-1424)ياسی کشَرسازنان ٌَاش راٌبردی اٌداف -3
، ظالمَ ای از ىلامغ آرىاٌی)ىاىّریث، چكو اٌغاز و ارزش ُا( را ٌكان ىی دٍُغ. ایً اُغاف ةَ راُتؼدیاُغاف     

ظّر ىـحلیو جّؿط ىغیؼان و ظتؼگان و زهـات کارقٍاؿی، از ىلامغ آرىاٌی ىٍحر قغه و ةیاٌگؼ ٌحیسَ ُای ىّرد اٌحؼار 

راُتؼدُا در ارجتاط از یک ظؼف ةا ىلامغ آرىاٌی و از ظؼف دیگؼ ةا  راُتؼدیةٍاةؼایً اُغاف  ُا ُـحٍغ.راُتؼداز ازؼای 

ایً اُغاف ةایغ كاةم كتّل، اٌؿعاف پػیؼ، كاةم اٌغازه گیؼی، ةؼاٌگیؽاٌٍغه، ىٍاؿب، كاةم فِو، دؿث یافحٍی و ُـحٍغ. 

 ُياٍُگ ةا ؿایؼ اُغاف ةاقٍغ. 

 رسازنان ٌَاشياسی کشَ راٌبردی اٌداف 
 راّثزدی اّذاف                                                         ردیف

 جؼ ةَ ؾٍّان جٍِا ىؼزؽ در کكّر جؼ و ةیف ه ُای دكیق داد و ىغیؼیث جتادل ،افؽایف جّان دیغةاٌی ؿازىان در جّنیغ 1

 و ارجلای کيی و کیفی ظغىات جّؿؿَ ػؼفیث ُای پیف ةیٍی 2

ُيکاری ؾهيی ةا ىؼاکؽ داٌكگاُی، ةعف ظنّمی و ؿایؼ دؿحگاه ُا و کارةـث پژوُف ُای و  ىكارکثافؽایف  3

 پیكؼفحَ کارةؼدی و جضلیلات ؾهيیِ ُغفيٍغِ

کارةؼان و جّاٌيٍغؿازی ادارات کم ةؼای جّنیغ وکارةـث اٌّاع ارجلاء فؼٍُگ و افؽایف آگاُی ػؼفیث ؿازی،  4

 ىضنّالت ىحٍّع ُّاقٍاؿی

 ىغیؼیث ریـک و ارائَ ظغىات ىؿحتؼ و دردؿحؼسازؼای ش افؽوده ظغىات ُّاقٍاؿی ةا افؽایف ارز 5

جؼ و  ٍُگام جؼ، ةَ ةیٍی و ُكغارُای مضیش جِیَ و جّنیغ پیف جّؿؿَ کيی و کیفی ظغىات و ارجلاء جّاٌایی ؿازىان در  6

 ىؿحتؼجؼ

 ُغفيٍغ کارةؼىضّر و كاةم دؿحؼس،  افؽایف اٌّاع ظغىاتِ ىؿحتؼ،  7

 داده( و ىغیؼیث )جتادلپؼدازقی و ىعاةؼاجیذظیؼه ؿازی، ارجلاء جّان  8

  افؽایف جّان ؿاىاٌَ ُای ُكغار ؿؼیؽ ةَ ىٍؼّر کاُف ریـک ةالیا 9

 ىغیؼیث ىٍاةؽ اٌـاٌی )ٌیؼوی ىحعنل ةا اٌگیؽه(ةِتّد جيؼکؽ ةؼ ؿؼىایَ ُای اٌـاٌی و  10

 یؼی ُای ُّقيٍغ اكهیيیِ کكّرصضّر ؿازىان در ؿعش جنيیو گ افؽایف ىّدؼِ  11

 افؽایف ٌلف ؿازىان در ؿعش ةیً انيههی و جنيیو ؿازی و کارةـث ىضنّالت ُّاقٍاؿی در ؿعش ىهی 12

جّاٌيٍغؿازی و ةؼگؽاری دوره ُای ػؼفیث ؿازی، و فٍی کارقٍاؿان ؿازىان از ظؼیق  ، پژوُكیافؽایف جّان ؾهيی 13

 جعننی

 و ؿاظحارو کارکؼدُایی ُيـّ ةا ةؼٌاىَ ُای راُتؼدی ةک ةا ازؼای ةؼٌاىَ ُای جضّل اداریؿازىاٌی ىّدؼ، کارآىغ و چا 14
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 )قَت و ضعف، فرصت و تٍدید(بررسی نحيط داخلی و خارجی-4
جؼ قغن ظیف کارةؼان ىضنّالت ُّاقٍاؿی در ؿعش ُا از ؿازىان و گـحؼدهةا جّزَ ةَ افؽایف روز افؽون درظّاؿث    

جّؿؿَ ُيکاری ُای ةیً انيههی از ؿّی دیگؼ، ٌیاز قغیغی ةهَ جهاىیً ٌیهؼوی کارقٍاؿهی ىحعنهل کكّر از یک ؿّ و 

وزارت كاةهم جلهغیؼ )ؾهی رغو صيایهث ُهای ُای ضؿیف ؿازىانپؼداظثاؿث کَ ىحاؿفاٌَ ةَ ؿتب ىضغودیث اؿحعغام و 

ُهای اظیهؼ جؿهغاد زیهادی از  ىحاؿهفاٌَ ظهی ؿهال اىکان زػب و ٌگِغاری آن ُا فؼاُو ٌیـث. ط(ذیؼةىحتّع و ؿازىان ُای 

اٌهغ. چٍاٌچهَ ایهً قهؼایط جهغاوم یاةهغ اٌغ و یا ظّد را ةَ ٌِاد دیگؼی ىٍحلهم کهؼدهرفحَُيکاران یا ؿازىان را رُا کؼده و 

 چانكی زغی ةؼای ؿازىان ظّاُغ ةّد.

چانف دیگؼ ؿازىان ٌاقٍاظحَ ةّدن ٌلف آن ةعّر ةایـحَ در اىّر کكّر و زٌغگی ىؼدم اؿث. اىهؼوز قهاُغیو ةها جيهام     

ُهای ىعحههف اظهالع رؿهاٌی ةَ ٍُگام و ةا مضث ةاال مادر کؼده و از راهکٍغ و ُكغارُای زّی جالقی کَ ؿازىان ىی

داٌٍهغ کهَ چهَ قهٌّغ ونهی ٌيهی کٍٍغ و یا از ُكغارُا ةا ظتهؼ ىهیظتؼی ىی ةیاىا ةازُو ةؼظی از کارةؼان اؾالم  ،کٍغىی

ُای ؿازىان جّزَ داقث کَ جالش ىاٌغ. ةایغديؼ  ةاكی ىیاكغاىاجی  ةایغ اٌسام دٍُغ. در ُؼ  دو صانث زصيات ؿازىان  ةی

   ُا ةَ ٌضّ اصـً در کهار ظهّد ةِهؼه ةتهؼد.  ُا و ىضنّالت ُّاقٍاؿی، از آنداده ٌكیٍغ کَ کارةؼ ٌِاییٍُِگاىی ةَ ةار ىی

ةَ ُيیً ؾهث در ةؼٌاىَ ُای ؿال ُای آیٍغه ؿازىان، جّزَ ةَ کارةؼ ٌِایی و ةؼكؼاری ارجتاط دوؿّیَ ةا او،  ىضهّر کارُها 

 ر گؼفحَ اؿث.كؼا

چانف دیگؼ، اؾحتارات ضؿیف ؿازىان اؿث کَ ىاٌؽ از جّؿؿَ فؼاظّر ؿازىان ُّاقٍاؿی کكّر قغه اؿث.  در زغول     

 مفضَ ةؿغ اُو ٌلاط كّت و ضؿف و فؼمث ُا و جِغیغُای ىضیعی آىغه اؿث.
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 ازنان ٌَاشياسی کشَرـٌا و تٍدیدٌا در س تـٌا، فرص ٌا، ضعف ت قَ

 ضعف ٌا ردیف ٌا قَت ردیف

1 
در  اُيیث ةَ ىلّنَ ةؼٌاىَ ریؽی و اُحيام ةَ ازؼا و پایفِ آن

 ؿعش ؿحاد و اؿحان ُا
1 

جّؿؿَ  ازؼای ةؼٌاىَ ُای در جاظیؼراُتؼدُا و  ٌیاز ةَ قفاف ؿازیِ ةیكحؼ

 در صّزه جّنیغ داده و ىضنّل ؿازىان

2 
و  زّیمغور پیف ةیٍی ُا و اظعاریَ ُای  رؿيی ىؼزؽجٍِا 

 در جّؿؿَ پایغارؿازىان ُّاقٍاؿی ف کهیغی لٌو اكهیيی 
2 

 ىّدؼ و دوؿّیَةیكحؼِ  جؿاىمِقٍاظث ٌاکافی ٌـتث ةَ ٌیازکارةؼان و ٌیاز ةَ 

 ی ىهی و ةیً انيههیدؿحگاه ُا دیگؼ ةا کارةؼان و ؿازىان ُّاقٍاؿی

 اةی ظغىات ُّاقٍاؿی ؾغم جّزَ کافی ةَ جّؿؿَ ىضنّل و ةازاری 3 ُّا و اكهیو وضؽ پایف ىـحيؼ  3

4 
ُا،   ةَ داٌكگاه جعننی ظغىاتو اظالؾات ، ارائَ داده

 و غیؼه ةؼصـب ٌیاز پژوُكی  ، ىؼاکؽ جضلیلاجی وُا ؿازىان
4 

ؿعش و ضؼورتِ ارجلای  ىغیؼان در راُتؼی ؿازىان ٌیاز ةَ ُياٍُگیِ ةیكحؼ

 ّاٌیًك اداری و آقٍایی ةا ،در اىّر جعننی داٌف و ىِارت کهیَ کارکٍان

 ٌیاز ةَ ارجلای کیفیث داده ُا و اظالؾات ىؼجتط ةا ُّاقٍاؿی 5  ةیً انيههیدر ؿعش  ؿیُا و اظالؾات ُّاقٍا داده جتادلاىکان  5

 ُغفيٍغ ؾهيی جضلیلاتِ ػؼفیث ُای پژوُكی وکيتّداؿحفاده صغاكهی از 6 اکذؼیث زاىؿَ ةا کارةؼان و اظالع رؿاٌی ةَارجتاط ىـحلیو  6

 ُا و اظالؾات ُّاقٍاؿی کارةؼان ةَ چگٌّگی اؿحفاده از داده ٌتّدن کاىم آقٍا 7 در دؿحؼس ده از فً آوری ُای ٌّیًِاؿحفا 7

 ؾغم ىّفلیث کاىم در دؿحیاةی ةَ ؿاظحار جكکیالجی و ىغیؼیحی ىعهّب 8 ُّاٌّردی، دریایی و... ُّاقٍاؿیِ ُای پیف ةیٍیىؼزؽ مغور 8

9 
ٌک داده و اظالؾات دارای ىؿحتؼجؼیً و ةاکیفیث جؼیً ةا

 ُّاقٍاؿی در کكّر
9 

 قغهی ثورضای جّؿؿَ جفکؼظالقُای ىتحٍی ةؼ ؿیـحواؿحلؼار ٌیازةیكحؼةَ

 ٌیاز ٌیؼوی اٌـاٌی ىٍعتق ةا وز وةؼٌاىَ آىّزقی ةَ ر ازؼای ضؿف در و

 ؾغدیِ ةا کیفیث و كاةم اؾحياد ػؼفیث ىضغود در ىغل ؿازی ییف ةیٍیِ 10 کكّر در ؿؼاؿؼ ُای ُّاقٍاؿی ایـحگاه قتکَ وزّد اٌّاع 10

 تٍدیدٌا ردیف فرصت ٌا ردیف

 فكار ُای اكحنادی و ٌؼخ جّرم، ُای ةیً انيههی وزّد جضؼیو 1 جٍّع اكهیيی کكّر 1

2 
ةؼزـحَ جؼ کؼدن ٌام ؾضّیث در ؿازىان ةیً انيههی و اىکان 

 ایؼان در زِان
2 

افؽاری و  و ؿعث ىضغودیث در جاىیً اىکاٌات ؾهيی و جکٍّنّژیکی

 ٌؼم افؽاری

 اكهیو قٍاؿی پیف ةیٍی ُای ُّاقٍاؿی و فؼٍُگ کارةـث اظالؾات و ٌتّد 3 ىحٍّع ةا ىٍكا زّی و اكهیيی درکكّر ظتیؿی ىعاظؼاتوزّد  3

 اقٍاؿیُّ و پیف ةیٍی ُای کارةؼان  ةَ اظالؾات ی ةعكی ازاؾحياد ةی 4 و ؿایؼ صّزه ُای ىؼجتط ةا ُّاقٍاؿیجغییؼ اكهیو اُيیث  4

 ()ؾغم یکپارچگیُا ؿایؼدؿحگاهىّازی کاری در  5 ُّاقٍاؿی وپیف ةیٍی ُای ٌیازروزافؽون کارةؼان ةَ اظالؾات 5

6 
 ؿازىان ُای فؿانیثةّدن ىاىّریث و  صاکيیحیىاُیث 

   ُّاقٍاؿی کكّر
6 

ارزی ةؿٍّان ىاٌؽ امهی درجضلق اُغاف  اؾحتارات ریانی و کيتّدىٍاةؽ و

 ةؼٌاىَ ای

 ُای پیياٌکاری ىحعنل وازغ قؼایط در زىیٍَ ُّاقٍاؿی کيتّد قؼکث 7 ظتیؿی ضغودیث ىٍاةؽى 7

8 
و ضؼورت ىكارکث )یکپارچگی زّ( ةغون ىؼز ةّدن ُّا 

  زِاٌیىهی و 
8 

کيتّد رقحَ جعننی درضّاةط جكعیل مالصیث پیياٌکاران در زىیٍَ 

 ُّاقٍاؿی

9 

دی، ازحياؾی، ُّاقٍاؿی در اىّر اكحنا ارزش افؽوده ظغىات

 مٍؿث ،کكاورزیاز زيهَ  غیؼهفؼٍُگی، ؿیاؿی و 

 ٌؼاىی، اٌؼژی ُای ٌّ و غیؼهاىّر ،  گؼدقگؼی

9 
و کيتّد ؿازىان پائیً ةّدن ؿعش صلّق و ىؽایای کارقٍاؿان و ىغیؼان 

 ٌیؼو )ةا جّزَ ةَ ٌیؼوُای ىحعنل کارآىغ(

10 
ارائَ ظغىات جعننی  ةؼایکكّر درجٍِا ىؼزؽ رؿيی 

 اؿی )ةؼ اؿاس اؿحاٌغاردُای زِاٌی ُّاقٍاؿی(ُّاقٍ
10 

جّؿؿَ ٌاکافی  ةا جّزَ ةَ ةاال ةّدن جّكؿات از ؿازىان ُّاقٍاؿی کكّر

  ظالُای كاٌٌّی کو واىکاٌات  ایـحگاه ُا،
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 (1311-1424)ٌای سازنان ٌَاشياسی کشَرراٌبرد -5
ٌیازُای  پاؿط ةَىـیؼ  اؿث کَ راُتؼدی جضلقِ اُغافِ ىلامغ آرىاٌی و راه و روش رؿیغن ةَ  یا  راُتؼد،  اؿحؼاجژی    

را پّقف  راُتؼدی اؿث کَ ةیكحؼیً اُغاف  راُتؼدیىی جّان گفث اؿحؼاجژی ظّب  غ؛ کٍ را ىكعل ىیازحياؾی 

و ةؼای  (جِغیغُاو  ُا فؼمث ،ضؿف ُا كّت ُا،)جسؽیَ و جضهیم ؾّاىم ظارزی و داظهیو  ، ىلایـَپؾ از ةؼرؿی دُغ.

ةؼای اٌسام ایً  ؿازىان ُّاقٍاؿی کكّر جغویً قغ.ُای  راُتؼد ،راُتؼدیدر راؿحای جضلق اُغاف  ىضیطةِحؼ ةا  جعاةق

. ایً ىاجؼیؾ یکی از اةؽارُای ىِيی اؿث کَ ةِؼه گیؼی قغه اؿث (SWOT)ىاجؼیؾ ؿّاتفهـفَ جسؽیَ و جضهیم از 

، اٌّاع و ىی جّاٌٍغ ةا اؿحفاده از آن ا ىلایـَ ىی کٍٍغىغیؼان ةغان وؿیهَ اظالؾات ىؼةّط ةَ ؾّاىم داظهی و ظارزی ر

ؿازىان ةَ قؼح زیؼ جؿییً  ُایراُتؼد، راُتؼدیىلامغ آرىاٌی و اُغاف ةؼای رؿیغن ةَ  ُای ىيکً را ارایَ کٍٍغ. راُتؼد

 : گؼدیغ

 سازنان ٌَاشياسی کشَر ٌایراٌبرد         
 راّثزد                                                                    ردیف

، اؿحلؼار جّاٌيٍغ ؿازی کارکٍانػؼفیث ؿازی، ؿؼىایَ ُای اٌـاٌی و ةکارگیؼی ىغیؼان قایـحَ از ظؼیق  ةِؼه گیؼی ازارجلاء ؿعش  1

 و ٌؼام ارزیاةی ىغیؼان ٌؼام جنيیو گیؼی ىكارکحی

ةِؼه گیؼی از ؿٍسٍغه ىغیؼیث داده، جنيیياتِ ُّقيٍغاٌَ و قفاف، اجعاذ ایساد ٌؼام یکپارچَ دیغةاٌی زىیً در کكّر ةَ کيک  2

فایغه قتکَ ُای فؿهی)صػف یا جتغیم قتکَ ُای کو فایغه و جلّیث و جّؿؿَ قتکَ ُای -ُا و فٍاوری ُای ٌّیً و ىضاؿتَ ُؽیٍَ

 ىَ ُای ظارزِی ىؼجتطجفاُو ٌاٌضّه ىكارکث و ؾلغ ؿٍسف پؼکارةؼد( و قفاف ؿازی و امالح دؿحّرانؿيم ُای داظهی و 

ةا اؿحلؼار ؿاىاٌَ یکپارچَ ىغیؼیث جاىیً و ٌگِغاریِ ادوات  و ىغیؼیث داده ُا پایغاریِ ىعيئً در پایف ىـحيؼ زّ 3

 ُّاقٍاؿی)اٌتارداری، کانیتؼاؿیّن، جاىیً ادوات و غیؼه(

ةا ازؼا و ةؼوزرؿاٌی گیؼی و جتادل داده ُای ىؿحتؼ  ارجلاء جّان ذظیؼه ؿازی، پؼدازقی و ىعاةؼاجیِ پایغار و ىعيئً ةَ ىٍؼّر ةِؼه 4

 ةؼٌاىَ زاىؽ اىً ؿازی و یکپارچَ فاوا

ةا کیفیث و پایغار ةؼای کارةؼان  ،کارةؼپـٍغىحٍّع،  کارةؼدیِ و ظغىاتِپیف ةیٍیِ ُّاقٍاؿی و ةِتّد ىضنّالت  ، جّؿؿَجّنیغ 5

پژوُكگاه و ث و ةهؿکؾ و ةِؼه گیؼی صغاکذؼی از جّان ؾهو ةَ ظغىاؿحلؼار زٌسیؼه جتغیم از ظؼیق  )ىهی و ةیً انيههی(ٌِایی

 پژوُكکغه ُا

جسيیؽ ُّقيٍغاٌَ و وكّع ةالیای زّی و اكهیيی ازظؼیق ُكغار ؿؼیؽ یکپارچَ ؿاىاٌَ ارجلاء ایساد و ىغیؼیث ریـک و اؿحلؼار  6

، گؼد و غتار ،ُای ؿیم، ظّفان آگاُی رظغاد ُكغار و پیفپایف، قتکَ ىهی ىّزّد)زیؼؿاظث ُای ػؼفیث ُا و ةکارگیؼی ىّدؼ 

 (ُكغار ظكکـانیو  ، ؿٌّاىیةِيً، گؼدةاد، ماؾلَ، جگؼگ، ىّج گؼىا و ؿؼىا

) ةا راُتؼی و جسيیؽ ؾهّم و جعنل ُای ىّرد ٌیاز و جّؿؿَ کيی و کیفیِ ىضنّالت ُّاقٍاؿی از ظؼیق جّؿؿَ ىغل ُای ةّىی 7

 ؿایؼ روش ُای ٌّیًدی، داده کاوی، زيؽ ؿپاری و پیف ةیٍی ؾغ ىكارکث ةا داٌكگاه ُا(، 

ؿیـحو ُای ٌّیً ػؼفیث ؿازی ةَ کيک ایساد ارجتاظات ىؤدؼ و اظالع رؿاٌی و افؽایف جؿغاد و ظیف کارةؼان ٌِایی از ظؼیق  8

 جسارب ةیً انيههی رؿاٌَ ُا وةِؼه گیؼی از ةا  ؿازی فؼٍُگ قتکَ ُای ىسازی و، یآىّزق
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ًِ ضؼورت از ظؼیق ایساد فضای ارجتاظی ىؤدؼزِاٌی کكّر و زاىؿَ  ذ ؿازىان در ىـؤنیً و جنيیو گیؼانِافؽایف ضؼیب ٌفّ 9 و جتیی

 و ىٍعلَ اجعاذ جغاةیؼِ ُّقيٍغاٌَ اكهیيی ةا جّزَ ةَ چكو اٌغاز اكهیيی کكّر

جؿؼیف وػایف واصغُای ازؼایی و در ایساد ارزش افؽوده در کهیَ ةعف ُای کكّر از ظؼیق ةاز ُّاقٍاؿیٌلف و جلّیثِ جتییً  10

 پژوُكی

 ؿازىان راُتؼدی ةؼٌاىَ ىحٍاؿب ةا و ةِتّدِ  ُياٍُگی ُا  امالح ؿاظحار 11

و قؼکث ُای داٌف  زهب ىكارکث ةعف ظنّمیزػب فٍاوری ُای ىتحکؼاٌَ و جساری ؿازی ظغىات ُّاقٍاؿی از ظؼیق  12

 کارةؼدی ُّاقٍاؿیو ارائَ ظغىات ىحٍّعؿؼىایَ گػاری ُغفيٍغ و در  ةٍیان

ُای راُتؼی،  جّؿؿَ ػؼفیث و جّان جّنیغ ظغىات ُّاقٍاؿی کارةؼدی از ظؼیق ػؼفیث ؿازی درون ؿازىاٌی، آىّزش ىِارت 13

 ىكارکث  و غٍی ؿازی قغم افؽایف اٌگیؽه،

 و  جّان قؼکث ُای داٌف ةٍیان، ةِؼه گیؼی از از ظؼیق ایساد ارجتاظات درون و ةؼون ؿازىاٌیصؼکث ةَ ؿّی درآىغزاییِ ةیكحؼ  14

 پیكٍِاد و پیگیؼی جغویً كّاٌیً ىؼجتط

 ُای فٍاوری اظالؾات و ارجتاظاتاؿحيؼار جّنیغ و جضّیم ظغىات ُّاقٍاؿی کارةؼدی از ظؼیق جّؿؿَ زیؼؿاظث ُا و ظؼح 15

یٍفؽ در راؿحای کاُف ىّازی کاری و ارائَ ایساد ُو افؽایی ىهی از ظؼیق ىكارکثِ راُتؼدی و جؿاىم ةیكحؼ ةا ؿایؼ دؿحگاه ُای ذ 16

 ظغىاتِ ُّاقٍاؿی کارةؼدیِ ىلؼون ةَ مؼفَ ةا اٌؿلاد جفاُو ٌاىَ ُا و جأدیؼ در كّاٌیً و دؿحّرانؿيم ُای ىؼةّظَ

 

 سخو آخر
ی قّد. ةؼای ازؼاو کٍحؼل در ؾيم چگٌَّ پیاده  راُتؼدی ةؼٌاىَ ةـحَ ةَ آن اؿث کَ  راُتؼدی ىغیؼیث ىّفلیث     

ای ىعانؿَ قغه اؿث کَ  ةؼٌاىَ و ةّدزَؿازىاٌی ةا آن و جغویً  ؿایؼ ازؽای ّواٌّگیٌیاز ةَ  راُتؼدی ةؼٌاىَ مضیش 

، قاىم راُتؼدی ةؼٌاىَ ریؽی  ةؿغ ازىؼاصم  .ٌيایغٌی ضؼوری ُـحٍغ، پكحیتاُایی را کَ ةؼای رؿیغن ةَ اُغاف  فؿانیث

فٍاوری اظالؾات و ـاٌی، ىانی، رواةط ةیً انيهم، رواةط ؾيّىی، صلّكی، )ٌؼیؼ ىٍاةؽ اٌُياٍُگی ؿاظحار و کارکؼدُا  

ٌتایغ از ىِو  پیكحؼ ٌیؽ ذکؼ قغآن  ىی ةاقغ.  اجزایةؼٌاىَ ُای ؾيهیاجی ؿاالٌَ و پؼوژه ُا و و جغویً  تزًاهِغیؼه( ةا ایً 

در ؿعش کالن  راُتؼدی کَ کٍحؼل  اؿث غافم قغ، چَ ایً ًظارت ٍ پایص هستوزجؼیً ؾاىم پّیایی ایً ةؼٌاىَ کَ ُيان 

و در صّزه ُای امهی ؿازىان یؿٍی جّنیغ داده، جّنیغ ىضنّل و اظالع رؿاٌی ةَ ؾِغه ىغیؼیث ارقغ و کٍحؼل ؾيهیاجیِ 

 ةؼٌاىَ ُای ؿاالٌَ ةَ ؾِغه ىغیؼان ذیؼةط ظّاُغ ةّد. 

و ىعهّةیث ةیكحؼِ ىهی و ةیً انيههی زایگاه  کَ ُيّاره ةؼای ارجلای ُيَ ُيکاراٌیالزم اؿث از جالش ُای در پایان     

ةِؼه گیؼی از ٌؼؼات ؿازٌغه جياىی ذی ٌفؿان  جكکؼ و كغرداٌی ٌياییو. ،ىی کّقٍغ یقتاٌَ روز عّرِظغىات ؿازىان ة

زِث ارجلای کیفی ایً ةؼٌاىَ و روش ُای ازؼا و کٍحؼلِ آن، ةا ُغفِ رقغ و اؾحالی ُؼ چَ ةیكحؼ ىیًِ ؾؽیؽىان، ىّرد 

 .ىی ةاقغٍان اىح
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