
 

 آموزش و پرورش و رسالت تربیت شهروندی

چشا وٝ دس پشتٛ آٔٛصؽ . آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ دس جٛأـ أشٚصی ثٝ فٙٛاٖ وّیذی تشیٗ ٟ٘بد آٔٛصؿی دس جٟت تٛػقٝ ٕٞٝ جب٘جٝ ثـٕبس ٔی سٚد
ثشپبیٝ ٘ؾبْ آٔٛصؿی ٚ تشثیتی یه جبٔقٝ اػت وٝ ٘ؾٓ ٚ ا٘ضجبط اجتٕبفی حبِت ٟ٘بدی ثٝ خٛد ٔی ٌیشد ٚ . اػت وٝ ا٘ؼبٟ٘ب ٔتحَٛ ٔی ؿٛ٘ذ

 .عشف فشًٞٙ تشلی ٚ تٛػقٝ حشوت ٔی وٙٙذفبٔٝ ٔشدْ ثٝ 

چٖٛ ٞذف اص آٔٛصؽ ٚ ػشٔبیٝ ٌزاسی آٔٛصؿی وـف ٚ تٛػقٝ ی ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی . ا٘ؼبٖ ثبیذ اسصؽ پیذا وٙذ ٚ تشثیت اٚ ٔجٙبی تٛػقٝ لشاس ٌیشد
ػی، اجتٕبفی دس وّیٝ ٕٔبِه دس جٟت تقبِی ثخـی اسصؿٟب ٚ اػتقذادٞب ٚ ثٟیٙٝ وشدٖ آٖ اػت چٖٛ ٔحٛس اصالحبت التصبدی، فشٍٞٙی، ػیب

آٔٛصؽ ٟٕٔتشیٗ سوٗ ثش٘بٔٝ سیضی جبٔقٝ اػت ٚوّیذی تشیٗ فٙصش دس تٛػقٝ یه جبٔقٝ ٔشدْ آٖ جبٔقٝ ... تٛػقٝ یبفتٝ، ا٘ؼبٖ ثٛدٜ ٔی ثبؿذ
 .ٞؼتٙذ وٝ ثبیذ اص فشًٞٙ، آٌبٞی ٚ ٟٔبستٟبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثشخٛسداس ثبؿٙذ

سٚصٜ دسثبسٜ ٘مؾ ػبص٘ذٜ ٚ ثبسٚسوٙٙذٜ ٚ سؿذ دٞٙذٜ ا٘ؼبٖ ٚ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ دس فشایٙذ تٛػقٝ تٛؿیشٚ دٚوٛ یىی اص ٔقٕبساٖ تٛػقٝ طاپٗ، اْ

ؽشفیت اثذاؿ  ٔب ٘ٝ ٞیچ ٔٙجـ عجیقی داسیٓ ٚ ٘ٝ ٞیچ لذست ٘ؾبٔی، ٔب فمظ یه ٔٙجـ دس اختیبس داسیٓ،: التصبدی ٚ اجتٕبفی چٙیٗ ثیبٖ ٔی وٙذ
ایٗ لذست دفبفی خٛاٜ ٘بخٛاٜ، دس یه آیٙذٜ ٘ضدیه . آٖ سا تشویت وشدٜ، تٕشیٗ دادٜ، ٔجٟض ػبخت ثبیذ. ایٗ ٔٙجـ پبیبٖ ٘بپزیش اػت. ٔغضٞبیٕبٖ

دس وـٛس طاپٗ تشثیت ا٘ؼبٟ٘ب، ثٟتشیٗ ٔؼبِٝ اػت ٚ وؼب٘ی وٝ دس ٘ؾبْ آٔٛصؿی وبس ٔی ... ٌشا٘جٟبتشیٗ حشٚت ٔـتشن ٕٞٝ ثـشیت خٛاٞذ ثٛد
اص عشیك )االیی ٞؼتٙذ ٕٞیٗ آٔٛصؽ دٞٙذٌبٖ ٞؼتٙذ وٝ دس ٚالـ، تٛػقٝ ٚ صٔیٙٝ ٞبی آٖ سا وٙٙذ افشاد ثؼیبس ٔحتشْ ٚ ثب پشػتیظ اجتٕبفی ٚ

فشاٞٓ ٔی آٚس٘ذ ٚ اسصؿٕٙذتشیٗ ػشٔبیٝ ٞبی ا٘ؼبٟ٘بی ثب فشًٞٙ، آٔٛصؽ دیذٜ ٚ ثب ؿخصیت آٖ جبٔقٝ ( تشثیت ؿٟشٚ٘ذا٘ی آٌبٜ ٚ ٔؼئَٛ
 .ٞؼتٙذ( ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔذ٘ی)

سػیذٖ ثٝ اٞذاف ٚ آسٔبٟ٘بیؾ ٔٛفك خٛاٞذ ثٛد وٝ ثتٛا٘ذ ؿٟشٚ٘ذا٘ی آٌبٜ، ٔؼئَٛ ٚ خالق ثپشٚسد ٚ ایٗ  ثٙبثشایٗ صٔب٘ی آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ دس
 .أش ٔیؼش ٘یؼت ٍٔش اص عشیك آٔٛصؽ ثٟیٙٝ ؿٟشٚ٘ذی ٚ ٘یض استمبء فشًٞٙ ؿٟشٚ٘ذی

 آٔٛصؽ ؿٟشٚ٘ذی چیؼت؟ ●

ٔٙؾٛس اص آٔٛصؽ ؿٟشٚ٘ذی فجبست اػت اص فشایٙذ ا٘تمبَ دا٘ـٟب، اسصؿٟب ٚ ٍ٘شؿٟبی الصْ ثشای ٔـبسوت ٚ حجبت ػیبػی جبٔقٝ اص یه ٘ؼُ ثٝ 
آٌبٞی اص تبسیخ ٚ ػبختبس ٟ٘بدٞبی ػیبػی، احؼبع ٚفبداسی ثٝ ّٔت، ٍ٘شؽ ٔخجت ٘ؼجت ثٝ : ایٗ ا٘تمبَ ؿبُٔ ٔٛاسد ٔختّفی ٘ؾیش. ٘ؼُ دیٍش
، فاللٝ ثٝ ٔـبسوت ػیبػی ٚ وؼت ٟٔبستٟبی الصْ ثشای فٟٓ (ٔب٘ٙذ حبوٕیت لبٖ٘ٛ ٚ تؼبٔح ٚ تؼبُٞ)یبػی، ثبٚس ثٝ اسصؿٟبی ثٙیبدی التذاس ع

 .ػیبػتٟبی فٕٛٔی ٚ ٘ؾبست ثش آٟ٘ب ٔی ؿٛد

ی سفتبسی ضشٚسی ثشای ثذیٗ تشتیت، ٞذف اػبػی آٔٛصؽ ؿٟشٚ٘ذی دس ٞش جبٔقٝ ای، ا٘تمبَ ٔجٕٛفٝ ای اص دا٘ـٟب، اسصؿٟب ٚ جٟت ٌیشیٟب
ِزا آٔٛصؽ ؿٟشٚ٘ذی ثٝ د٘جبَ جّت حٕبیت جٛا٘بٖ اص فشًٞٙ ٔذ٘ی جبٔقٝ اػت وٝ ایٗ أش اص . دٚاْ ٚ سفبٜ آٖ جبٔقٝ، ثٝ ٘ؼُ جٛاٖ اػت
اِمبی دس جٛأـ التذاس عّت ٚ خٛدوبٔٝ تقّیٓ ٚ تشثیت ؿٟشٚ٘ذی ثٝ ؿذت دس پی ( ۳۱۷ٕٞبٖ، ف . )عشیك فشایٙذٞبی آٔٛصؿی تحمك ٔی یبثذ

ت فمیذٜ حبوٓ اػت ٚ حك ا٘تخبة چٙذا٘ی ثشای فشد دس جٟت اثشاص ٔخبِفت ٚجٛد ٘ذاسد دس حبِی وٝ دس جٛأـ ٔشدْ ػبالس، ٞذف اص تقّیٓ ٚ تشثی
 .ؿٟشٚ٘ذی، پشٚسؽ افشادی اػت، ٔؼئَٛ، خٛدآٌبٜ، وبسآٔذ ٚ ثبِتجـ دس خذٔت اٞذاف ٚ آسٔبٟ٘بی جبٔقٝ

 ؟ؿٟشٚ٘ذ ویؼت؟ ٚ ؿٟشٚ٘ذی یقٙی چٝ ●

اص حمٛق اجتٕبفی ثشخٛسداس اػت ٚ ٚؽیفٝ اجتٕبفی . ؿٟشٚ٘ذ وؼی اػت وٝ ثب ٕٞٙٛؿ خٛد ص٘ذٌی ٔی وٙذ ٚ اص عشیك دِٚت حٕبیت ٔی ؿٛد



ؿٟشٚ٘ذی تٛا٘بیی افشاد سا ثشای لضبٚت دس ٔٛسد ص٘ذٌی خٛدؿبٖ . ؿٟشٚ٘ذی ساٟٞبی ص٘ذٌی وشدٖ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب یىذیٍش اػت. ا٘جبْ ٔی دٞذ
 .٘بثشایٗ ؿٟشٚ٘ذی افشاد اص پیؾ ثٛػیّٝ ٘ظاد، ٔزٞت، عجمٝ، جٙؼیت یب ٞٛیتـبٖ تقییٗ ٕ٘ی ؿٛدة. تصذیك ٔی وٙذ

اٚالً : دس ایٗ ساػتب ثٝ افتمبد تی،اچ،ٔبسؿبَ.ثٙبثشایٗ ؿٟشٚ٘ذی دس ٘حٜٛ ی استجبط فشد ثب فشد ٚ ثب جبٔقٝ ٔقٙب ٚ ٔفْٟٛ حمیمی خٛد سا دس ٔی یبثذ
حب٘یبً وؼب٘ی وٝ حبئض ایٗ ٚضقیت ٞؼتٙذ حمٛق ٚ تىبِیف یىؼبٖ ٚ . ت وبُٔ فشد دس اجتٕبؿ اػتؿٟشٚ٘ذی ٚضقیتی اػت وٝ ٘بؿی اص فضٛی

 .ثشاثشی داس٘ذ

 :ٚ حغ ؿٟشٚ٘ذی دس فٕیك تشیٗ ٔقٙبی خٛد داسای دٚ جٙجٝ ی ٟٔٓ اػت. ثبیذ دا٘ؼت وٝ ؿٟشٚ٘ذی ثب احؼبع ٔؼئِٛیت ٕٞشاٜ اػت

 .وبسی اػت وٝ ثذٖٚ آٖ ٔذ٘یّت پیـشفتٝ ای حبصُ ٕ٘ی ؿٛد جٙجٝ ٟٕٔی اص ٔؼئِٛیت ؿٟشٚ٘ذی، داؿتٗ ؿشافت( اِف

ٔؼئِٛیت ٔذ٘ی دس جبیی أىبٖ ثشٚص ٔی یبثذ وٝ جبٔقٝ ی ٔذ٘ی ثٝ ٔقٙبی ٚالقی ٔؼتمش ؿذٜ ثبؿذ أّب جبٔقٝ ٔذ٘ی ٕ٘ی تٛا٘ذ ثذٖٚ تالؽ ( ة
 (.۱۷۳، ف ۱۳۷۸٘یىفش، . )ؿٟشٚ٘ذاٖ ثشخٛسداس اص حغ ٔؼئِٛیت لٛی ثشپب ٔی ٌشدد

 ؽ ٚ پشٚسؽ ٚ ؿٟشٚ٘ذیآٔٛص ●

ؿٟشٚ٘ذی ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ثیبٖ ؿذ یه فشایٙذ ٔشثٛط ثٝ تٕبْ فٕش اػت ٚ ثٝ ٕٞیٗ جٟت، ٕٞٝ ی افشاد دس تٕبْ عَٛ ص٘ذٌی خٛد ٘یبصٔٙذ 
یی اِجتٝ ایٗ أش صٔب٘ی جبٔٝ فُٕ ٔی پٛؿذ وٝ فضبی آٔٛصؿی جبٔقٝ، فضب. آٔٛصؿٟبی ٔتٙبػت ثب ؿٟشٚ٘ذی دس ٔشاحُ ٌٛ٘بٌٖٛ ص٘ذٌی ٞؼتٙذ

وٝ دس آٖ افشاد خٛد سا دس ٔمبثُ جبٔقٝ ٔؼئَٛ ٚ )دٔىشاتیه ثخٛد ٌیشد ٚ ایٗ ٕٔىٗ ٘یؼت ٍٔش ثٝ ؿشط اػتمشاس ٘ؾبْ ػیبػی ٔشدْ ػبالس 
دس ایٗ فضبی دٔىشاتیه، دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٘یض . ٚ دس ٘تیجٝ ثشخٛسداسی اص حمٛق ٔتشتت ثشآٖ آصاد ٔی ثیٙٙذ( ثشای فُٕ ثٝ ٚؽبیف ؿٟشٚ٘ذی

دس تٕبْ تصٕیٓ ٌیشیٟبی . ٞؼتٙذوٝ دس صٔیٙٝ ٞبی اخاللی، سؿذ اجتٕبفی ٚ دا٘ؾ ٚ دسن دسػت ٚ فیٙی اص جٟبٖ، آٔٛصؽ ٔی ثیٙٙذ٘یبصٔٙذ آٖ 
ٔشثٛط ثٝ خٛدؿبٖ دس خب٘ٝ ٚ ٔذسػٝ ٚ جبٔقٝ ٔـبسوت وٙٙذ ٚ ثٝ فٙٛاٖ یه ؿٟشٚ٘ذ، ثٝ صٛستی فقبَ دس ٔٙبػجبت اجتٕبفی ٔتٙبػت ثب احٛاَ 

ٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ثبیذ ثٝ وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ وٕه وٙذ تب ؿٟشٚ٘ذا٘ی ٔؼئَٛ، ٔـبسوت وٙٙذٌب٘ی فقبَ دس أٛس ص٘ذٌی آ. خٛدؿبٖ لشاس ٌیش٘ذ
افشادیىٝ ٘ٝ تٟٙب اسصؿٟب ٚ ٚیظٌیٟبی ٔٛسد . اجتٕبفی ٚ فشٍٞٙی، یبدٌیش٘ذٌب٘ی ٔٛفك ٚ فاللٕٙذ ٚ افشادی ٔتىی ثٝ خٛد ٚ لبثُ افتٕبد ثبس آیٙذ

 .٘ذ، ثّىٝ ثتٛا٘ٙذ دس ساػتبی ثٟؼبصی ٚ استمبی فشًٞٙ جبٔقٝ تالؽ ٔؤحشتشی سا ثٝ ٕ٘بیؾ ٌزاس٘ذػتبیؾ جبٔقٝ سا داسا ثبؽ

ٔذسػٝ ٘ٝ تٟٙب یه ٔىبٖ جٟت آٔبدٜ ؿذٖ ثشای ص٘ذٌی اػت، ثّىٝ ... دس ػبیٝ ی چٙیٗ ثشداؿتی اػت وٝ اص ٘ؾش ٔشثیبٖ ثضسي تقّیٓ ٚ تشثیت
ثٝ فجبست دیٍش ٔذسػٝ ٔىب٘ی ثشای یبدٌیشی حمٛق ٚ ٔؼئِٛیتٟبی . ای ٔختّف آٖ اػتدس حمیمت جبیی ثشای تٕشیٗ ص٘ذٌی ٚ تجشثٝ فشصٝ ٜ

اص ایٗ سٚ آ٘چٝ وٝ ٔی تٛا٘ذ سػبِت ٚ فّؼفٝ اصّی ؿىُ ٌیشی ٚ تٛػقٝ ی ٔذاسع سا دس دٚساٖ وٙٛ٘ی تٛجیٝ وٙذ، تشثیت . ؿٟشٚ٘ذی اػت
دس ساػتبی احشاص ٚیظٌیٟبی ؿٟشٚ٘ذی، ٔذسػٝ ثبیذ ٔىب٘ی .اػت <ٔذسػٝ ی ص٘ذٌی>ؿٟشٚ٘ذی ٚ ثٝ فجبست دیٍش فُٕ وشدٖ ٔذاسع ثٝ فٙٛاٖ 

ثشای تذاسن فشصتٟبی الصْ ٚ ٔٙبػت ثشای تجشثٝ ٚ تٕشیٗ دس فشصٝ ٞبی ٔختّف ص٘ذٌی ثبؿذ تب اص ایٗ سٍٞزاس، صٔیٙٝ ٞبی الصْ ثشای ثشعشف 
ٜ ثبیذ خٛد ص٘ذٌی ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ اٍِٛیی وٛچه اص جبٔقٝ ثبؿذ ثٙبثشایٗ ٔذسع... وشدٖ ٘یبصٞبی فشدی، خب٘ٛادٌی ٚ اجتٕبفی دا٘ؾ آٔٛصاٖ فشاٞٓ آیذ

ٚ دس آٖ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس فشصٝ ٞبی ٔختّف ٘ؾیش حشفٝ، دیٗ، ػیبػت، فشًٞٙ، فّٓ ٚ فٙبٚسی، خب٘ٛادٜ، ثٟذاؿت ٔحیظ صیؼت، استجبعبت، ٚ 
 .ی ٚ ٟٔبستٟبی ص٘ذٌی دس ػغح ٔذاسع اػتایٗ چٍٍٛ٘ی ٔؼتّضْ پشداختٗ ٞشچٝ ثیـتش ثٝ تشثیت ؿٟشٚ٘ذ. ٔب٘ٙذ آٖ ثٝ یبدٌیشی ثپشداص٘ذ

 ٘ؾبْ آٔٛصؿی ٔشدْ ػبالس الصٔٝ ی تشثیت ؿٟشٚ٘ذی ●

ثٝ فمیذٜ ی ثؼیبسی اص دا٘ـٕٙذاٖ تقّیٓ ٚ تشثیت، ٚؽیفٝ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ، تشثیت ؿٟشٚ٘ذا٘ی اػت وٝ ثتٛا٘ذ ثشای سؿذ ٚ ؿىٛفبیی جبٔقٝ ی 



ؿی ٔشدْ ػبالس، دسصذد تشثیت ٘ؼّی اػت وٝ ثتٛا٘ذ دس د٘یبی پیچیذٜ ی وٙٛ٘ی، ٞٓ ٘ؾبْ آٔٛص... ٔشدْ ػبالس ٚ تجذیذ ثٙبی آٖ تالؽ وٙذ
ثشػشٔبیٝ ی دا٘ؾ خٛد ثیفضایذ ٚ ٞٓ ثب افضایؾ لبثّیت ٕٞجؼتٍی ٚ ٘مؾ پزیشی خٛد دس ایجبد فضبی ٌشٚٞی وٝ ٔؼئِٛیت چٙذ جب٘جٝ ٚ جٕقی 

وٝ ٕٞٝ ثب ٞٓ ثشای دسن د٘یبی یىذیٍش تالؽ وٙیٓ ٚ چـٓ ا٘ذاص ٔـتشوی ثٝ ثبس ٔی آٚسد، وٛؿؾ ٕ٘بیذ دس چٙیٗ جبٔقٝ ای اص ٔب ٔی خٛاٞٙذ 
تقّیٓ ٚ تشثیت دس . ثؼبصیٓ وٝ ٔب سا لبدس ٔی ػبصد اص یىذیٍش ثیبٔٛصیٓ ٚ دسحبِیىٝ ٚالقیت وخشت ٌشایی سا حفؼ ٔی وٙیٓ ثش خٛد حىٛٔت وٙیٓ

د؛ فشایٙذ پٛیبیی وٝ ٞٓ ٔی تٛا٘ذ ثٝ حبِت ا٘ؼجبْ ٚ ٚاثؼتٍی دسٚ٘ی جبٔقٝ ی اػالٔی ثش تٛػقٝ ی فشایٙذ آٔٛصؽ ٔشدْ ػبالسی دیٙی تىیٝ داس
فشد فمُ اٚ ٚ وبسوشدٞبی اجتٕبفی اٚ ثیٙذیـذ ٚ ٞٓ ٔی تٛا٘ذ اٚ سا ثٝ اسصؿٟبی اخاللی ٚ اصَٛ افتمبدی وٝ دس جٟت تىشیٓ ٔمبْ ٚ ٔٙضِت 

 .ا٘ؼب٘ی لشاس داسد، پبیجٙذ ٕ٘بیذ

سوٗ تِٛیذ آٌبٞی ٔذ٘ی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثٝ فٙٛاٖ فبٔالٖ اصّی ثبص تِٛیذ ایٗ آٌبٞی ٚ ؿٙبخت، دس ٚالـ اٌش ٚالفیٓ وٝ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ثٝ فٙٛاٖ 
دس ایٗ خصٛف ا٘تؾبساتی اص آٔٛصؽ ٚ . ٕٞبٖ پـتٛا٘ٝ ٞبی ساٞجشدی سؿذ فشًٞٙ ؿٟشٚ٘ذی ٚ تٛػقٝ ی ػیبػی وـٛس ثٝ ؿٕبس ٔی سٚد

 :د اصپشٚسؽ وبسآٔذ ٚ ٔٙغجك ثب ٘یبصٞبی أشٚصی ٞؼت وٝ فجبستٗ

 .آٔٛصؽ ٔفیذ، احشثخؾ ٚ وبسثشدی( ۱

 .تشثیت ٘ؼُ جٛاٖ ٚ ٘ٛجٛاٖ ثشاػبع ٔقیبسٞبی ٔٛسد لجَٛ جبٔقٝ( ۲

 .تؼٟیُ دس فشایٙذ جبٔقٝ پزیشی افشاد ٚ یبدٌیشی ٞشچٝ ثٟتش اػتب٘ذاسدٞبی ص٘ذٌی ػبِٓ( ۳

 .ٞذایت ٘ؼُ جٛاٖ ٚ ٘ٛجٛاٖ دس جٟت تشلی ٚ تٛػقٝ ی ٔغّٛة( ۴

تشثیت ا٘ؼبٟ٘بی لبٕ٘ٛ٘ٙذ، ٔـبسوت پزیش، ٔٙؾٓ، ٔؼئَٛ ٚ پشتالؽ اص عشیك ٟ٘بدیٙٝ ػبصی لبٖ٘ٛ ٚ پشٞیض اص صٚس ٚ خـٛ٘ت ٚ ػّغٝ ٌشی ٚ ( ۵
 .جٌّٛیشی اص تٙؾ ٚ تٗ دادٖ ثٝ آٖ

 .جب ا٘ذاختٗ فشًٞٙ تحضّة ٌشایی ٚ تٕشیٗ ٔـبسوت دس اداسٜ ی أٛس ٔذسػٝ ٚ جبٔقٝ( ۶

ی ؿجبفت، افتٕبد ثٝ ٘فغ، ؿىیجبیی دس ثشاثش ٔصبئت ٚ س٘جٟب، فذاِت جٛیی، ٚجذاٖ وبسی ٚ ا٘ضجبط اجتٕبفی،  تمٛیت ایٕبٖ، سٚحیٝ( ۷
 .ٔـٛست، تقبٖٚ ٚ ایخبس

 ضشٚست تشثیت ؿٟشٚ٘ذی دس فصش جٟب٘ی ؿذٖ ●

ٞبستٟبی ؿٟشٚ٘ذی وٛدوبٖ ٚ أشٚصٜ ثبتٛجٝ ثٝ پیچیذٌی فصش جٟب٘ی ؿذٖ، آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ایشاٖ اٌش ثخٛاٞذ ٞذایت ّٔی ٚ ٘ؾبْ اسصؿی ٚ ْ
چشا وٝ جٟب٘ی ؿذٖ ٘ٝ فمظ . ٘ٛجٛا٘بٖ سا تحىیٓ ٚ افتال ثخـذ، ثبیذ آ٘بٖ سا ثشای ص٘ذٌی دس فصش جٟب٘ی ؿذٖ دس لشٖ ثیؼت ٚ یىٓ، آٔبدٜ وٙذ
ٜ ٕٞیٗ دِیُ، ثش٘بٔٝ سیضی ة. ثشالتصبد ٚ ػیبػت ٚ ٔٙبػجبت اجتٕبفی، ثّىٝ ثش فشٍٟٞٙب ٚ ٘ؾبٟٔبی آٔٛصؿی ٚ ٞٛیت ٔشدٔبٖ ٘یض تأحیش ٔی ٌزاسد

حٕشثخؾ ٚ ٘ٛآٚسی دس آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ صٔبٖ ٔب ٕ٘ی تٛا٘ذ ثذٖٚ تٛجٝ دلیك ٚ فٕیك ثٝ تأحیشات جٟب٘ی ؿذٖ دس تقّیٓ ٚ تشثیت وـٛسٞب ٚ 
ِی ٚ ثذیٗ ٔی عّجذ وٝ ٔی تٛاٖ آٟ٘ب سا دس ػٝ لبِت ن ۲۱فشایٙذ جٟب٘ی ؿذٖ خصٛصیبت ٚیظٜ ای سا ثشای ؿٟشٚ٘ذ لشٖ .ّٔت ٞب صٛست ٌیشد

 :صٛست ثشؿٕشد

 دا٘ؾ، ٟٔبست ٚ ٍ٘شؽ جٟب٘ی ا٘ذیـیذٖ ٚ فُٕ وشدٖ( ۱



 دا٘ؾ ٟٔبست ٚ ٍ٘شؽ دٔىشاتیه( ۲

 تٛا٘بیی دس وبسثشد فٙبٚسی اعالفبت( ۳

ثبفج ٘ضدیىی ػشیـ ٚ آػبٖ افشاد ٚ ّٔت ٞب : فٙبٚسی اعالفبت. ایٗ ػٝ ٔفْٟٛ ثٝ ؿذت دسٞٓ تٙیذٜ ؿذٜ، احشات ٔتمبثُ ٚ چٙذجب٘جٝ ای داس٘ذ
ایٗ أش ٔٛجت ؿذٜ اػت اٌش تب دیشٚص ٔشدْ یه وـٛس ثٝ صٛست ٔحّی ا٘ذیـیذٜ ا٘ذ ٚ ثٝ ٘حٜٛ ی فُٕ دٔىشاتیه دس دسٖٚ خٛد . ؿذٜ اػت

فٙبٚسی اعالفبت ثبفج ؿذٜ اػت تب جٟبٖ دس فشصٝ ی . ا٘ذ، أشٚصٜ ثٝ الذاْ دٔىشاتیه دس ػغح جٟب٘ی، ثیٗ ّٔتٟب ثیٙذیـٙذٔی ا٘ذیـیذٜ 
دس ٟ٘بیت ٔی تٛاٖ ٌفت ... ػیبػی، التصبدی، فشٍٞٙی ثٝ یىذیٍش ٚاثؼتٝ ٌشدد ٚ ایٗ ٚاثؼتٍی، ِضْٚ ا٘ذیـٝ ٚ فُٕ جٟب٘ی سا پذیذ آٚسدٜ اػت

چشا وٝ ثبتٛجٝ ثٝ فشایٙذ . ٜ صٛست دٔىشاتیه فُٕ وشد ٚ اثضاس ٚ ا٘ذیـٝ ی فُٕ دٔىشاتیه، فٙبٚسی اعالفبت اػتدس لبِت جٟب٘ی ثبیذ ة
 .جٟب٘ی ؿذٖ آیٙذٜ تشثیت ثٝ عٛس جذی ٔتأحش اص فٙبٚسیٟبی اعالفبتی خٛاٞذ ثٛد

 ٚیظٌیٟب ٚ صالحیتٟبی ٔغّٛة ؿٟشٚ٘ذی ثشای جبٔقٝ ی ایشاٖ ●

ؿٛسی ٔتأحش اص ٘ؾبْ اسصؿٟبی حبوٓ ثش جبٔقٝ اػت ٚ ثبِتجـ تشثیت ؿٟشٚ٘ذی ٘یض ثبیذ دس ساػتبی فشًٞٙ ٚ ٚاضح اػت وٝ ٘ؾبْ آٔٛصؿی ٞش ن
دس ایٗ ساػتب ص٘ذٌی ؿٟشٚ٘ذی ثبیذ ٔحتٛای فیٙی ٔشتجظ ثب ٔحیظ ص٘ذٌی ایشا٘ی سا وٝ دا٘ؾ آٔٛص دس آٖ . ٞٛیت دیٙی ٚ ّٔی جبٔقٝ، ا٘جبْ ٌیشد

ٔؼیشی اػت وٝ ثٛٔی وشدٖ آٔٛصؽ ص٘ذٌی ؿٟشٚ٘ذی ٔحّی ٚ ّٔی ٔیؼش ٔی ؿٛد ٚ ٔمذٔٝ ی آٔٛصؽ  اص چٙیٗ. ثٝ ػش ٔی ثشد، داؿتٝ ثبؿذ
ثبتٛجٝ ثٝ ٔجبحج ٔغشح ؿذٜ، یه ؿٟشٚ٘ذ ٔغّٛة ثشای جبٔقٝ ی ایشاٖ دس ػٝ حیغٝ ثب لّٕشٚٞبی خبف . ؿٟشٚ٘ذی جٟب٘ی سا فشاٞٓ ٔی آٚسد

 :ٚ داسای صالحیتٟبی ٔقیٙی ٔی ثبؿذ وٝ فجبستٙذ اص

آٌبٞی اص ٘حٜٛ ی : ٚ آٖ فجبست اػت اص ٔجٕٛفٝ ای اص آٌبٞیٟب، اعالفبت ٚ دسن ٚ فٟٓ ٔذ٘ی وٝ ٔؤِفٝ ٞبی آٖ فجبستٙذ اص. خت ٔذ٘یؿٙب( ۱
ثذػت آٚسدٖ اعالفبت، آٌبٞی اص ػبختبس ٚ ٘حٜٛ ی فّٕىشد دِٚت، آٌبٞی اص دیذٌبٟٞبی احضاة فٕذٜ ی وـٛس، آٌبٞی اص حٛادث ٚ سٚیذادٞبی 

 .لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات اجتٕبفی ٚ آٌبٞی اص حمٛق ؿخصی ٚ ثیٗ إِّّی جبٔقٝ، آٌبٞی اص

وٝ فجبست اػت اص ٔجٕٛفٝ ای اص ٟٔبستٟب، لبثّیتٟب ٚ تٛإ٘ٙذیٟبیی وٝ ٞشفشد ثشای صیؼت دس جبٔقٝ ای وٝ دس آٖ ص٘ذٌی  <تٛا٘بیی ٔذ٘ی>( ۲
دیٍشاٖ، تٛا٘بیی ا٘جبْ أٛس ثذٖٚ اتىبء ثٝ دیٍشاٖ، تٛا٘بیی اتخبر  تٛا٘بیی ٔـبسوت ثب: ٔی وٙذ، ثٝ آٟ٘ب ٘یبص داسد ٚ ٔؤِفٝ ٞبی آٖ فجبستٙذ اص

 .تصٕیٓ ٔٙغمی ٚ تٛا٘بیی سفتبس ثشاػبع اصَٛ اخاللی ٚ ٔزٞجی ٔغّٛة

وٝ فجبست اػت اص ٔجٕٛفٝ ای اص عشص تّمی ٞب، ثبٚسٞب ٚ دیذٌبٟٞبیی وٝ ثشای یه ؿٟشٚ٘ذ خٛة ضشٚسی اػت ٚ ٔؤِفٝ  <ٍ٘شؽ ٔذ٘ی>( ۳
پزیشؽ تٙٛؿ ٚ تىخش دس جبٔقٝ ٚ احتشاْ ثٝ آٖ، داؿتٗ افتمبدات ٚ ثبٚسٞبی ٔؼتمُ، داؿتٗ سٚحیٝ ی ٔؼئِٛیت پزیشی، داسا : د اصٞبی آٖ فجبستٗ

ثٛدٖ حغ ٚعٗ پشػتی، داؿتٗ سٚحیٝ ی ثشدثبسی ٚ تحُٕ، داؿتٗ سٚحیٝ ی ا٘تمبدپزیشی، داسا ثٛدٖ سٚحیٝ ی لذسؿٙبػی ٘ؼجت ثٝ ٔیشاث 
 .یفشٍٞٙی ٚ ٞٛیت ٔزٞجی ٚ ُٔ

ثب فغف ثٝ ایٗ ٚیظٌیٟبػت وٝ سػبِت ػتشي ٚ خغیش آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ دس فصش جٟب٘ی ؿذٖ ٔقٙب ٚ ٔفْٟٛ خٛد سا دسٔی یبثذ ثٙبثشایٗ ضشٚسی 
اػت تب ضٕٗ تٛجٝ ثٝ ػیبػتٟبی وّی ٘ؾبْ آٔٛصؿی، ٔشحّٝ ی دسن ٚ فٟٓ فٕیك ٚ دػتیبثی ثٝ ؿقٛس تشثیت ؿٟشٚ٘ذی ٚ تذاسن ٔذسػٝ ی 

٘ؾبْ آٔٛصؿی فشاٞٓ ( تشثیت ؿٟشٚ٘ذ ٔذ٘ی)ٕٞت لشاس دادٜ، ثؼتشٞبی الصْ سا ثشای تٛجٝ ٞشچٝ ثیـتش ثٝ ایٗ سػبِت ػٍٙیٗ ص٘ذٌی سا ٚجٟٝ ی 
 .ٕ٘بئیٓ

 وبسؿٙبع اسؿذ ٔؼبئُ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ -فّی ثٟشٚؽ 



 :ٔٙبثـ

 ، سٚؽ تفؼیش دس فّْٛ اجتٕبفی، تٟشاٖ؛ ٔؤػؼٝ فشٍٞٙی صشاط(۱۳۷۴)ػشٚؽ، فجذاِىشیٓ، ( ۱

 ، جبٔقٝ ؿٙبػی آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ، تٟشاٖ؛ ا٘تـبسات ػٕت(۱۳۸۳)ؿ پٛس، ٔحٕٛد، ٔـبس( ۲

 ، خـٛ٘ت، حمٛق ثـش، جبٔقٝ ی ٔذ٘ی، تٟشاٖ؛ ا٘تـبسات عشح ٘ٛ(۱۳۷۸)٘یىفش، ٔحٕذسضب، ( ۳

 ۱۷ٞبی ، ِحبػ وشدٖ اسصؿٟبی ؿٟشٚ٘ذی دس ثش٘بٔٝ ی دسػی، ٔجّٝ ٘ٛآٚسیٟبی آٔٛصؿی، ؿٕبسٜ (۱۳۸۵)فتحی ٚاجبسٌبٜ، وٛسٚؽ، ( ۴

چىیذٜ ٔمبِٝ ٞبی ٕٞبیؾ ّٔی ٟٔٙذػی اصالحبت دس آٔٛصؽ ٚ )، ٔـبسوت ٚ ؿٙبخت دس تصٕیٓ ٌیشیٟب (۱۳۸۱)فّی ضیبیی، ٔشتضی، ( ۵
 .، تٟشاٖ؛ ا٘تـبسات پظٚٞـىذٜ ی تقّیٓ ٚ تشثیت(پشٚسؽ

٘ی، تٟشاٖ؛ ا٘تـبسات پظٚٞـىذٜ ی تقّیٓ ٚ ، تأحیش آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ دس تحمك جبٔقٝ ی ٔذ٘ی ٚ ٘ؾبْ ٔشدْ ػبالسی دی(۱۳۸۱)ٌّیبس، حؼیٗ، ( ۶
 .تشثیت

 ۱۷، تشثیت ؿٟشٚ٘ذ آیٙذٜ، ٔجّٝ ی ٘ٛآٚسیٟبی آٔٛصؿی، ؿٕبسٜ ی (۱۳۸۵)لبئذی، یحیی، ( ۷

  ، ؿٟشٚ٘ذی، تشجٕٝ ٔحٕذتمی دِفشٚص، تٟشاٖ؛ ا٘تـبسات وٛیش(۱۳۸۱)فبِىغ، ویج، ( ۸
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