
 : اْداف يدزظّ

ْبي خالق ٔ دز جٓت ثعظ تفكس پژْٔػ ٔ يجتًغ آيٕشؼي ظؼبدت ثب ْدف ؼُبخت ٔ پسٔزغ اظتؼداد

دز يمغغ زاًُْبيي دز  1374تحميك ٔ يبدگيسي پبيداز ػهى ٔ ثبال ثسدٌ كيفيت آيٕشغ ٔ پسٔزغ اش ظبل 

خيبثبٌ حجيت انٓي خ ؼٓيد لبظًي ضهغ ؼًبني داَؽگبِ صُؼتي ؼسيف فؼبنيت خٕد زا آغبش ًَٕدِ  2يُغمّ 

 90دز يمغغ دثيسظتبٌ ٔ پيػ داَؽگبْي ٔ اش ظبل  8انجسش  دز يحم ثهٕاز يسشدازاٌ خ 81-89ٔ اش ظبل 

 .ثبؼدتبكٌُٕ دز يكبٌ فؼهي يؽغٕل ثكبز يي

ْدف  ْب ًْٕازِ َگسغ يب ايٍ ثٕدِ كّ داَػ آيٕشاٌ ثبيد يبدگيسَدِ يبداو انؼًس ثبؼُد ٔدز عٕل ايٍ ظبل

َبثسايٍ ثب فساْى ًَٕدٌ ايكبَبت ة. ثبؼداَتمبل يجًٕػّ اي اش اعالػبت يجسد ٔ پساكُدِ دز ذٍْ ايؽبٌ ًَي

ْبي يبدگيسي ٔ اػتمبد ثّ يبدگيسي يفٕٓيي زا پيدا ٔ ؼسايظ يغهٕة، داَػ آيٕش تٕاَبيي ثبالثسدٌ يٓبزت

ايى كّ آيٕشغ ٔ پسٔزغ يكًم يكديگس ٔ جصء جداَؽدَي اظت ٔ حبصم ايٍ يب ًْٕازِ تأكيد ًَٕدِ. كُديي

 .َظس ػهًي ٔ تسثيتي ثٕدِ اظتتالغ تبكٌُٕ تسثيت فسشَداَي ؼبيعتّ اش 

يجتًغ آيٕشؼي ظؼبدت، تسثيت اَعبَي يٕيٍ، تٕاًَُد، يعئٕنيت پريس، ٔعٍ دٔظت، جٓبَي اَديػ ٔ 

تالؼگس دز زاظتبي زظيدٌ ثّ اْداف ٔاالي اظالو ٔ َظبو يمدض جًٕٓزي اظاليي ايساٌ زا ظسنٕحّ 

 .اْداف خٕد لساز دادِ اظت

ديٍ ٔ كبدز يتؼٓد ٔ يجسة ػهًي ثب ايجبد يحيغي دٔظتبَّ ٔ ثب َؽبط ثّ ثّ ايٍ يُظٕز ثب يؽبزكت كبيم ٔال

 .تمٕيت يٓبزت ْبي شَدگي ٔ ثُيّ ػهًي داَػ آيٕشاٌ اْتًبو يي ٔزشيى

  

 

 : ايكبَبت يدزظّ

 ظيعتى ْٕؼًُد 

 پيبيك ٔ ظبيت اعالع زظبَي ثّ زٔش اش عسيك 

 اظتفبدِ اش ؼيِٕ ْبي َٕيٍ آيٕشغ 

 كبدز آيٕشؼي يجسة ٔ دنعٕش 

 داؼتٍ يحيغي ايٍ، ػبعفي، ظبشَدِ ٔ زلبثت اَگيص 

 ّحضٕز يؽبٔز ٔ پؽتيجبٌ دزظي داَػ آيٕش دز يدزظ 

 اظتفبدِ اش ظيعتى ْبي َسو افصازي دز آيٕشغ 

 ٌازشيبثي يبْبَّ ػهًي داَػ آيٕشا 

  ٔ تفسيحيثسگصازي ازدْٔبي ػهًي  

 ّازائّ خديبت پبَعيٌٕ جٓت اظتفبدِ داَػ آيٕشاٌ پط اش ظبػبت دزظي دز يدزظ 

 


