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 ماویتًریىگ رساوه ای درکىفراوس 

 
در  "چْبردّویي کٌفراًط ثیي الوللی رٍاثظ ػوَهی ایراى"گسارغ تَصیفی حجن اخجبر هٌتؽر ؼذُ ثب هَضَع)

 (هٌبثغ گًَبگَى خجری

 

ثب حضَر جوغ کثیری از هعئَالى، اظتبداى، هذیراى،  «المللی ريابط عمًمی ایرانبیهچهاردهمیه کىفراوس »

ّبی ثیي الوللی صذا ٍ ظیوب در هرکس ّوبیػ 1396کبرؼٌبظبى ٍ داًؽجَیبى رٍاثظ ػوَهی ًَزدّن آرر هبُ 

 . ثرگسار ؼذ

خجرّبی هرتجظ ثب ظبزهبى ٍ یب یکی از هْوتریي هعبئل هَثر در تصوین گیری هذیراى دظترظی ظریغ ٍ آظبى ثِ 

یک رٍیذاد هرثَط ثِ آى اظت، در حبل حبضر ثِ ػلت کثرت ثٌگبّْبی خجری ٍ تٌَع اخجبر هٌتؽرُ ٍ ّوچٌیي 

ٍجَد تفعیر ٍ تحلیل ّبی هتفبٍت در اخجبر، اّویت دریبفت ٍ ثررظی ّوسهبى اخجبر هٌتؽرُ ؼذُ از هٌبثغ 

 .هختلف را دٍ چٌذاى هی کٌذ

ّب ٍ اًجبم یبثی، رصذ رظبًِّب ٍ هَظعبت، اعالعٍظبیف هذیراى رٍاثظ ػوَهی ظبزهبى یکی از هْوتریي

ّبی الزم را اًجبم ّبیی در ایي زهیٌِ اظت، ّر هذیر رٍاثظ ػوَهی ثبیذ ثِ فراخَر ظبزهبى خَد پصٍّػپصٍّػ

 .دّذ ٍ اؼکبالت را ثِ هذیر ظبزهبى اًتقبل دّذ

ّبردّویي کٌفراًط ثیي الوللی رٍاثظ ػوَهی ایراى را هَرد ثررظی در ایي گسارغ، هغبلؼِ هَردی هَضَع چ

 .قرار دادین

در پبیػ رظبًِ ّب ثب کلیذٍاشُ ّبی چْبردّویي کٌفراًط، اخجبر هٌتؽر ؼذُ در خجرگساری ّب ٍ رٍزًبهِ ّب، 

 . گیرداظتخراج ؼذ تب هَضغ رظبًِ ّب در خصَؾ ایي کلیذٍاشُ ّب ًعجت ثِ ایي رٍیذاد هَرد تحلیل قرار 

پبیػ رٍزًبهِ ّب ٍ رصذ اخجبر در رٍزًبهِ ّبی کثیر االًتؽبر ٍ ثریذُ جرایذ از اهکبًبت حرفِ ای ظبهبًِ خجری 

ثرای ًخعتیي ثبر در ایي  یتویًزي. ًیَزٍیت اظت کِ ایي گسارغ ثب کوک ایي ظبهبًِ آهبدُ گردیذُ اظت

کٌفراًط ثب پبیػ ٍ هبًیتَریٌگ هٌبثغ گًَبگَى خجری هَضغ رظبًِ ّب ًعجت ثِ ایي رٍیذاد ػلوی را هَرد 

 .تحلیل قرار داد

در اداهِ اًَاع ًوَدارّبی تحلیلی در خصَؾ اًتؽبر اخجبر هرتجظ ثب ایي رٍیذاد را ثر اظبض ًَع ٍ ًبم 

هیبى اخجبر هٌتؽر ؼذُ ثب هَضَع چْبردّویي کٌفراًط رٍاثظ ػوَهی،  خجرگساری ثررظی هی کٌین؛ در

 . خجرگساری ایعٌب ثیؽتریي خجر را تب قجل از ثرگساری ایي کٌفراًط تَلیذ کردُ ثَد
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پط از ایعٌب، ثبؼگبُ خجرًگبراى جَاى، هْر، فبرض، تعٌین، ؼبرا ، خجرگساری هیساى، ایلٌب ٍ تبثٌبک ثِ ترتیت 

 . اًِ ای را داؼتِ اًذثیؽتریي پَؼػ رض

آًچِ در ًوَدار زیر هؽبّذُ هی کٌیذ هقبیعِ ای از حجن پَؼػ خجری خجرگساری ّب ٍ هٌبثغ خجری کٌفراًط 

 .چْبردّن اظت؛ ایي رصذ ٍ پیوبیػ تَظظ ظریغ تریي ظبهبًِ پبیػ اخجبر اًجبم ؼذُ اظت

  
  

 
  

ّبی اصلی کٌفراًط ؼبهل خالقیت، ًَآٍری ٍ ًوَدار هقبیعِ ای حجن گسارغ ّب ٍ اخجبری کِ ثب کلیذٍاشُ 

توبیس در رٍاثظ ػوَهی ، پط از ثررظی ٍ پبیػ در رظبًِ ّب ثذظت آهذُ در تصَیر زیر قبثل هؽبّذُ اظت، 

ّوبًغَر کِ هالحظِ هی کٌیذ خالقیت در رٍاثظ ػوَهی دارای ثیؽتریي فراٍاًی در رظبًِ ّبظت کِ اّویت ٍ 

 .ؼبى هی دّذضرٍرت تَجِ ثِ ایي هقَلِ را ى
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الوللی رٍاثظ ػوَهی ایراى ػلی داراثی هؼبٍى اهَر اظتبى ّبی ظبزهبى صذا ٍ ظیوب در چْبردّویي کٌفراًط ثیي

 . ّبظتّب ٍ ًقػ آفریٌی آًْب در ّوِ ػرصِقرى ثیعت ٍ یکن ثِ راظتی ػصر رظبًِ: گفت

اًذ را هالحظِ هی ای دادُثی را پَؼػ رظبًِدر ًوَدار زیر هقبیعِ ای از خجرگساری ّبیی کِ خجرّبی ػلی دارا

ّوبًغَر کِ هی ثیٌیذ ثبؼگبُ خجرًگبراى جَاى، خجرگساری صذا ٍ ظیوب ٍ خجرگساری هْر ظِ هٌجغ خجری . کٌیذ

ّعتٌذ ثیؽتریي حجن خجری را ًعجت ثِ ظبیر هٌبثغ خجری ثِ خَد اختصبؾ دادُ اظت، فبرض، تعٌین، ثرًبًیَز، 

اری هیساى ٍ ایعکبًیَز ًیس در ردُ ّبی ثؼذی از ظْن پَؼػ خجری ایؽبى را دارا هی جبم جن آًالیي، خجرگس

 .ثبؼٌذ
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ًصراهلل جْبًگرد هؼبٍى ٍزیر ٍ رئیط ظبزهبى فٌبٍری اعالػبت ایراى ضوي ارائِ ای کِ در ایي کٌفراًط داؼت 

ّب هیاظت ٍ رٍاثظ ػوَهی ّبی جبهؼِتریي اثسار ارتجبعبت اظت کِ در دظت ّوِ قؽرهَثبیل ػوَهی: گفت

 . تَاًٌذ ثِ صَرت هغلَة از آى اظتفبدُ کٌٌذ

اًذ خجرگساری آریب، ای دادًُوَدار هقبیعِ ای از خجرگساری ّبیی کِ خجرّبی ًصراهلل جْبًگرد را پَؼػ رظبًِ

 .ایعٌب، هْر ٍ تبثٌبک ثیؽتریي ظْن اختصبصی اخجبر هرتجظ ثب ایؽبى را دارا هی ثبؼٌذ
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از پبیبى کٌفراًط در هیبى اخجبر هٌتؽرؼذُ ثب هَضَع چْبردّویي کٌفراًط ثیي الوللی رٍاثظ ػوَهی ایراى پط 

، دٍؼٌجِ ٍ ظِ ؼٌجِ ثیعتن ٍ ثیعت ٍیکن آررهبُ (آررهبُ  19) خجر عی ظِ رٍز یکؽٌجِ  19خجرگساری ؼبرا ثب 

ٍ ّوؽْری آًالیي ثِ ترتیت ثؼذ از ثیؽتریي حجن خجر را تَلیذ کردُ اظت ٍ فبرض، خجرگساری صذا ٍ ظیوب 

 :ًوَدار هقبیعِ ای ایي ظِ رٍز را در تصَیر زیر ثجیٌیذ. ؼبرا ثیؽتریي حجن خجر پَؼؽی را داؼتِ اًذ
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