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قسضت ػلوی ًیبظ ٍ پكتَاًِ ی یک کكَض ثطای ثطًبههِ ّهبی اؾهتطاتػیک هحؿهَة ٍ ثهِ
ػٌَاى یکی اظ هْوتطیي فبکتَضّبی تَؾؼِ ٍ الگَپصیطی تَؾط ؾهبیط ثهبظیگطاى قهوطزُ ههی قهَز
یک کكَض ثطای تجسیل قسى ثِ قسضت هٌطقِ ای یب جْبًی ثبیس ثتَاًس هقجَلیهت ذهَز ضا
ثطای ؾبیط ثبظیگطاى هٌطقِ ای ٍ جْبًی ثسؾت آٍضزُ ٍ تَاًهبیی فظهع ایهي هقجَلیهت ضا
زاقتِ ثبقس ّطچٌس قسضت ػلوی اٍلَیت اٍل ثطای کكَضّب ثهِ فؿهبة ًوهی آیهس لهیکي
جبیگبُ ثؿیبضهْوی ضا زض ایي ػطنِ زاضاؾت ٍ کكَضّب ضقبثت ؾهرتی ضا ثهب ّهن زض ایهي
ضاثطِ آغبظ کطزُ اًس
ایي هقبلِ ثط اؾبؼ تحلیل اطالػبت ٍ زازُ ّب پبیگبُ اؾکَپَؼ ثِ ثطضؾی ضقس تَلیسات
ػلوی کكَضّبی قبذم ذبٍضهیبًِ(ایطاى ،تطکیِ  ،ػطثؿتبى ؾؼَزی  ،ههط ٍ اؾطائیل)
هطثَط ثِ زٍضُ ظهبًی  3112- 3122ثطاؾبؼ زازُ ّب ٍ اطالػبت اضؾبل قسُ اظ ؾَی آًْب ثِ
ایي پبیگبُ هی پطزاظز
ٍاغگبى کلیسی; جبیگبُ ػلوی  ،ذبٍضهیبًِ ،پبیگبُ اؾکَپَؼ

 . 1استبدیبر َ عضُ ٌیئت علمی ،داوشگبي آزاد اسالمی ،علُم تحقیقبت تٍران ،ایران
Abolghsem_taheri@yahoo.com
 . 2داوش آمُختً کبرشىبسی ارشد رَابط بیه المللی ،داوشگبي آزاد اسالمی ،تٍران مرکس ،ایران
dorsa.bakh@gmail.com
«»52

فصلٌاهه پژٍهشهاي سياسي ٍ بييالوللي ،سال چهارم ،شواره پاًزدهن ،تابستاى 2433

هقسهِ
ّط کكَضی زض ػطنِ ی ضٍاثط ثیي الولل  ،جبیگبُ ٍ ههَقؼیتی ضا ههی تَاًهس ثهطای ذهَز
تؼطیف ًوبیس ایي تؼطیف  ،تبثؼی اظ هَلظِ ّبی گًَهبگَى اؾهت ایهي هَلظهِ ّهب هجٌهبی
تؼطیف ٍضؼیت ّط کكَض زض ًظبم ثیي الولل هی ثبقٌس کِ ػجبضتٌس اظ ; "قسضت ًظبهی" ،
"قسضت اقتهبزی" " ،زؾتطؾی اطالػبتی" ٍ" ،ؾؼت جغطافیبیی" " ،قبثلیت ّهبی هلهی"
(ًظیط فطٌّگ  ،آزاة ٍ پیكیٌِ تبضیری) " ،جوؼیت" " ،غئَپلتیک کكَض" " ،ثْطُ هٌسی
اظ فٌبٍضی ّبی ًَیي" ٍ "پیكطفتِ" ٍ ؾطاًجبم پیكهگبهی زض جطیهبى "تَلیهس ػلهن" ثهِ
ػجبضت زیگط کكَضّب زض چبضچَة ایي ػَاهل ٍ اظ تؼبهل قطایط فبکن ثط ًظبم ثیي الولهل
ٍ قسضتكبى  ،کس ضاّجطزی ذَز ضا هكرم هی ًوبیٌس ثب تَجِ ثِ هقسهِ هصکَض  ،زض ایي
هقبلِ ثِ کوک پبیگبُ اؾکَپَؼ زازُ ّبی هطثَط ثِ ثبظُ ظهبًی  3112-3122کكَضّبی
ایطاى ٍ ضقجبی هٌطقِ ای آى کِ قبهل کكهَضّبی هههط  ،تطکیهِ  ،اؾهطائیل ٍ ػطثؿهتبى
ؾؼَزی هَضز ثطضؾی قطاض هی گیطز
ثطاؾبؼ زازُ ّبی ٍ اطالػبت اضؾبل قسُ اظ ؾَی کكَضّب ثِ پبیگبُ ّب ٍ هطاکع ػلوی کِ
تؼساز ٍ کیظیت هقبالت ضا هَضز ثطضؾی قطاض هی زّس ٍ ًؿجت تؼساز زاًكگبُ ّهب ٍ هطاکهع
ػلوی کكَضّبی هصکَض طی یک زِّ ضقس تَلیهسات ػلوهی ههَضز ثطضؾهی قهطاض ذَاّهس
گطفت ٍ ثب تَجِ ثِ ضقس فَق ایي ؾئَال ضا هَضز ثطضؾی قطاض هی زّین کِ ایطاى تَاًهبیی
تجسیل قسى ثِ قسضت ػلوی هٌطقِ ٍ فظع آى ضا تهب پبیهبى ثطًبههِ تَؾهؼِ  2515زاضا ههی ثبقهس
فطضیِ هَضز ًظط ایي هقبلِ ایي اؾت کِ ایطاى ثب تَجِ ثهِ جوؼیهت جهَاى ٍ پطاکٌهسگی
زاًكجَیبى زض زاًكگبُ ّبی هؼتجط جْبًی تَاًبیی تجسیل قسى ثِ قسضت اٍل ػلوی ضا زض
هٌطقِ زاضز
جبیگبُ ػلوی ایطاى
کكَض "ایطاى " ثب جوؼیت فسٍز  86هیلیَى ًظط ٍ ٍؾؼت 2759111کیلَهتط هطثغ یکهی
اظ جَاًتطیي کكَضّبی جْبى ثِ قوبض هی آیس ایطاى ثِ زلیل پتبًؿیل ّبی هرتلظی کهِ
زض اذتیبض زاضز هی ت َاًس ذَز ضا ثبػٌَاى قسضت هٌطقهِ ای هطهطن ًوبیهس ثهب تَجهِ ثهِ یبفتهِ ّهبی
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جسٍل قوبضُ یک تؼساز هساضک تَلیس قسُ تَؾط ایطاى زض پبیگبُ "اؾهکَپَؼ" اظ ؾهبل
 3112کِ  3 118ثَزُ زض ؾبل  3122ثِ  47 914هسضک افعایف یبفتِ اؾت ٍ یک ؾیط
نؼَزی زاقتِ اؾت تؼساز هساضک تَلیس قسُ زض  21ؾبل هَضز ثطضؾی  264176ثَزُ
اؾت هیعاى هساضک قبثل اؾتٌبز کِ هقبالت ػلوی  ،هقبالت هطٍضی  ،هقبالت کٌظطاًؽ ّب
هسًظط اؾت زض طی زٍضُ هَضز ثحث  259943هسضک هی ثبقهس کهِ هیهعاى کهل ذهَز
اؾتٌبزی ّب  6987:8هَضز هی ثبقس هساضک قبثل اؾتٌبز  ،اؾتٌبز ّبی زضیبفتی  ،ذهَز
اؾتٌبزی  ،اؾتٌبزی زض ّط هسضک ،هساضک هَضز اؾتٌبز ٍ هساضکی کِ اؾتٌبز ًكسُ اًس ثط
فؿت ؾبل ّبی هَضز ثطضؾی زض جسٍل  2اضائِ قسُ اؾت ثطضؾی ایي جسٍل زض ههَضز
ذَز اؾتٌبزی زض ّط هسضک ًكبى هی زّس کِ زض طی ایي زٍضُ ؾیط ًعٍلی زاقتِ اؾت ٍ
اظ  72،5هسضک ثِ  37،1ضؾیسُ اؾت
ثطضؾی ؾْن ایطاى زض تَلیس ػلن ذبٍضهیبًِ ًكبى هی زّس کِ زض ؾبل 3112تٌْب %7 9:اظ
تَلیسات هٌطقِ ای ضا هقبالت پػٍّكگطاى ایطاًی تكکیل هی زّس کِ ایهي ضقهن زض ؾهبل
 3122ثِ  %43 88ضؾیسُ کِ ایي ؾْن ضقس چكوگیطی زاقهتِ اؾهت ّهط چٌهس کهِ
تَلیسات ػلوی ایطاى زض ؾطح جْبًی ًیع اظ ضقس چكوگیطی ثطذَضزاض ثَزُ اؾت اهب ؾْن
پػٍّكگطاى ایطاى زض ؾبل  3112کوتط اظ  %2تَلیسات جْبًی ثَزُ اؾهت ٍلهی زض ؾهبل
 3122ثِ ثیف اظ  % 2 6ضؾیسُ اؾت
تحلیل هَضَع تَلیسات ػلوی کكَض ًوبیِ قسُ زض پبیگبُ اؾکَپَؼ ًكبى هی زّس فیطِ
هَضَػی قیوی ثب  615هسضک ثیكتطیي تَلیسات ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت ٍ پهؽ
اظ آى هٌْسؾی ثب  ٍ 444پعقکی ثب  384هسضک ثیكتطیي تؼساز هقبالت ضا زض ؾبل 3112
زاضا ثَزُ اؾت اهب زض ؾبل  3122پعقکی ثب  ، 73::هٌْسؾی  ٍ 6244قیوی ثب 4773
ثِ تطتیت ثیكتطیي هسضک ضا اضائِ کهطزُ اؾهت ّویٌهیي کوتهطیي فطاٍاًهی هطثهَط ثهِ
هَضَع هسیطیت ٍ فؿبثساضی  ،ػلن اقتهبز ٍ پطؾتبضی ثب  3 ٍ2هسضک ههی ثبقهس ٍلهی
زضؾبل  3122هساضک ضٍاًكٌبؾی ثب ٌّ ، 7:ط :6هسضک ضا زاقتِ اًس
پػٍّكگطاى زض ّط ضقتِ ای ًیبظهٌس زؾتطؾی ثِ ًتبیج کبض گطٍُ ّبی زیگهطی کهِ زض آى
ظهیٌِ یب هطتجط ثب هَضَع آًْب کبض کطزُاًسّ ،ؿتٌس تب اظ زٍثبضُ کبضی ٍ ائتالف ؾهطهبیِ ٍ
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ٍقت پطّیع کٌٌس ّویٌیي ازاهِ کبض ٍ تغییط ٍ ثْجَز ضٍـّبی پػٍّكی گطٍُّبی زیگط،
یکی اظ هتساٍل تطیي کبضّبی پػٍّكی زض جبهؼِ ػلوی اؾت.هْوتطیي اؾجبة کؿت ایي
آگبّی ّب اؾتظبزُ اظ هقبالت ػلوی هٌتكط قسُ زض ًكطیبت اؾت ٍ اضبفِ قهسى ثیكهتط اظ
زٍهیلیَى هقبلِ زض ؾبل ثِ هجوَػِ هقبالت ؾبلّبی پیف ،کبض جؿتجَ ٍ زؾهتیبثی ثهِ
هقبلِ هَضز ًظط پػٍّكگط ضا ثؿیبض هكکل هیکٌس زض ایٌجبؾت کهِ ضهطٍضت اؾهتظبزُ اظ
پبیگبُّبی ػلوی ضٍقي هی قَز ثهِ ثیهبى زیگهط اضتجهبط ػلوهی ثهب جْهبى ثیهطٍى ثهطای
زاًفپیكگبى یک هجوَػِ تحقیقبتی ،ثسٍى ٍجَز ایهي پبیگهبُّهب غیهط هوکهي ثهِ ًظهط
هیضؾس.
ّوکبضی ػلوی زاًكوٌساى ایطاًی ثب زاًكوٌساى کكَضّبی پیكطفتِ ػلوی ایهي اهکهبى ضا
فطاّن هی آٍضز تب ایي پػٍّكگطاى ثتَاًٌس ثب اؾتظبزُ اظ آظهبیكگبُ ّب ٍ اهکبًبت کكَضّبی
پیكطفتِ ٍ ّوکبضی ثب پػٍّكگطاى ثطتط ؾبیط کكَضّب ثِ تکویل یبفتِ ّهبی ػلوهی ذهَز
ثپطزاظًس  ،یؼٌی زض زًیبی کًٌَی ثسٍى ّوکبضی ٍ هكبضکت زؾتیبثی ثِ زاًف ٍ فٌهبٍضی
اهکبى پصیط ًیؿت ٍ اهطی اجتٌبة ًبپصیط اؾت ثِ ّویي زلیل ّوکبضی ػلوهی زض ؾهطح
ثیي الوللی اظ اّویت ثؿیبض ثطذَضزاض اؾت ثطضؾی هیعاى ّوکبضی ّبی ثیي الوللی ایطاى
ثب زیگط کكَضّبی زًیب ًكبى هی زّس کِ ثیكتطیي هیعاى ّوکبضی ثیي الوللهی زض ؾهبل
 3114 ٍ 3115ثب ثیف اظ  %36ثَزُ ٍ کوتهطیي هیهعاى ّوکهبضی ثهیي الوللهی زض ؾهبل
 3122ثب  % 27 99ثَزُ اؾت
هكکل ثِ ٍجَز آهسُ زض زؾتطؾی ثِ ثبًکّبی اطالػبتی زض زاًكگبُ ّبی ایطاى هكکل
تبظُای ًیؿت ٍ پیف اظ ایي ًیع ٍجَز زاقتِ اؾت .اگط چِ تغییطات ٍضؼیت پَلی زض
ایطاى کِ ثركی اظ آى فبنل تحطینّبی ثیيالوللی اؾت زض تكسیس ایي هكکل ثی تبثیط
ًجَزُ اؾت تغییطات ًطخ اضظ ٍ چٌس ًطذی قسى آى زض ایطاى هَجت قسُ اؾت کِ ّوِ
ثرفّبیی کِ ثَزجِ ذَز ضا ثط اؾبؼ ًطخ اضظ زض اثتسای ؾبل هحبؾجِ کطزُ ثَزًس ثب
هكکل جسی ضٍثطٍ قًَس .اظ زیس ثطذی اظ هؿئَالى ،فقاقتطاک اًجويّبی ػلوی ٍ
آثًَوبى پبیگبُّبی ػلوی اظ آى زؾتِ ّعیٌِ ّبی غیطضطٍضی هحؿَة هیقًَس کِ پیف
اظ ایي ًیع زض ترهیم اػتجبض ثِ آًْب چٌساى جسی ػول ًویقس ٍ فبال ًیع هیتَاى آًْب
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ضا ًبزیسُ گطفت .کبضقٌبؾبى آهَظـػبلی زض ایطاى ثط ایي ػقیسُاًس کِ ؾَءهسیطیتّب
ثیف اظ تحطینّب ثِ ثسًِ آهَظـػبلی کكَض ضطثِ ظزُاؾت ٍ ایي ؾَء هسیطیت ًیع فقط
هرتم ثِ هسیطاى اضقس اجطایی ٍ تقٌیٌی زض یک زٍضُ ذبل ًیؿت آًْب هیگَیٌس زض
گصقتِ هكبّسُ قسُ اؾت کِ ثَزجِّبی پػٍّكی ٍ اػتجبضّبی اضظی ای کِ ثطای تبهیي
ایي گًَِ ًیبظّب ثِ زاًكگبُّب ترهیم زازُ قسُ ،نطف ّعیٌِّبی ػوطاًی یب فقَق ٍ
هعایبی پطؾٌل قسُاؾت.

جبیگبُ ػلوی اؾطائیل
کكَض اؾطائیل ثب جوؼیت فسٍز  8هیلیَى ًظط ٍ ٍؾؼت 33256کیلهَهتط هطثهغ یکهی اظ
کكَضّبی کَچک جْبى ثِ قوبض هی آیس "اؾطائیل" یکی اظ کكَضّبی ذبٍضهیبًِ اؾت
کِ ؾَزای قسضت ثطتط هٌطقِ ضا زض ؾط ههی پطٍضاًهس ثهب تَجهِ ثهِ هكهکالت ػسیهسُ ی
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ؾیبؾی ثطای ایجبز هكطٍػیت زض هٌطقِ زاضز ٍلی تَاًؿتِ ذَز ضا ثؼٌَاى یک پبیگبُ هْن
پعقکی زض ؾطح جْبًی هططن ًوبیس
زض ؾبل 3112تؼساز هساضک تَلیس قسُ تَؾط اؾطائیل 21 784ثَزُ زض ؾبل  3122ثهِ
 26 :33هسضک افعایف یبفتِ اؾت ٍ یک ؾیط نهؼَزی زاقهتِ ٍلهی ضقهس چكهوگیطی
ًساقتِ اؾت هیعاى هساضک قبثل اؾتٌبز کِ هقبالت ػلوهی  ،هقهبالت ههطٍضی  ،هقهبالت
کٌظطاًؽ ّب هسًظط اؾت ٍ اؾتٌبز ّهبی زضیهبفتی  ،ذهَز اؾهتٌبزی  ،اؾهتٌبزی زض ّهط
هسضک ،هساضک هَضز اؾتٌبز ٍ هساضکی کِ اؾتٌبز ًكسُ اًس ثطضؾهی ؾهْن اؾهطائیل زض
تَلیس ػلن ذبٍضهیبًِ ًكبى هی زّس کِ زض ؾبل 3112فسٍز  %77،44اظ تَلیسات هٌطقِ
ای ضا هقبالت پػٍّكگطاى اؾطائیلی تكکیل هی زّس کِ ایي ضقن زض ؾبل 3122ثِ فهسٍز
 %29،25ضؾیسُ کِ ایي ؾْن کبّف زاقتِ اؾت
جبیگبُ ػلوی ػطثؿتبى ؾؼَزی
کكَض ػطثؿتبى ؾؼَزی ثب ٍؾؼت  325:111کیلَهتط هطثغ ثعضگتطیي ٍؾؼت ذهبکی ضا
زض ثیي کكَضّبی ذبٍضهیبًِ زاضاؾت کِ جوؼیت فسٍز  38هیلیَى ًظط ضا زض ذَز جهبی
زازُ اؾت ایي کكَض ثطٍتوٌستطیي کكَض زض ذبٍضهیبًِ ثِ قوبض هی آیهس ٍجهَز اههبکي
هتجطکِ هؿلوبًبى ٍ ثطٍت ایي کكَض اظ آى ثِ ػٌَاى یک ثبظیگط هْن هٌطقهِ ای ؾهبذتِ
اؾت ٍ ثطای تجسیل قسى ثِ قسضت اٍل زض هٌطقِ ثطًبهِ تَؾؼِ ی هجؿَطی ضا ثهِ اجهطا
گصاقتِ اؾت
زض ؾبل  3112تؼساز هساضک تَلیس قسُ تَؾط ایي کكَض  2 793هسضک ثَزُ کهِ ّهط
ؾبل ًؿجت ثِ ؾبل قجل ضقس زاقتِ اؾت لیکي ایي ضقس اظ ؾبل  311:قهتبة فعایٌهسُ
یبفتِ اؾت کِ زض ؾبل  3122ثِ  9 97:هسضک افعایف یبفتِ اؾت
تَلیسات هٌطقِ ای ػطثؿتبى زض تَلیس ػلن ًكهبى ههی زّهس کهِ زض ؾهبل 3112فهسٍز
 %89،6اظ تَلیسات هٌطقِ ای ضا هقبالت پػٍّكگطاى ایي کكَض تكکیل هی زّس کِ ایهي
ضقن زض ؾبل  3122ثِ فسٍز  %8 :1ضؾیسُ کِ ایي ؾْن ضقس ًؿجی زاقتِ اؾت
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جبیگبُ ػلوی ههط
کكَض "ههط" ثب جوؼیت ثیف اظ  95هیلیَى ًظط قهبًعزّویي جوؼیهت جْهبى ضا زض
ذَز جبی زازُ اؾت ٍ ٍؾؼت آى  2256111کیلَهتط هطثغ اؾت کكهَضی اؾهت کهِ
قبضُ آفطیقب ٍ آؾیب ضا ثِ ّن هتهل کطزُ اؾت ایي کكَض ثِ ػٌَاى قطت ػلوی -ههصّجی
کكَضّبی ػطة ظثبى هططن هی ثبقس
تؼساز هساضک تَلیس قسُ زض ؾبل  3112تَؾط کكَض ههط 4 185هسضک ثَزُ کهِ ّهط
ؾبال ًؿجت ثِ ؾبل قجل ضقس ًؿجی زاقتِ اؾت زض ؾبل  3122ثِ  21 3:6ههسضک
ضؾیسُ اؾت
ثطضؾی ؾْن ایي کكَض زض تَلیس ػلن هٌطقِ ای ًكبى هی زّس کِ زض ؾبل 3112فسٍز
 %67،21اظ تَلیسات هٌطقِ ای ضا هقبالت پػٍّكگطاى ههط تكکیل زازُ اًس کِ ایي ضقن
تب ؾبل  3122ثِ فسٍز  %28،:ضؾیسُ کِ ثطضؾی ایي ضًٍس ًكبى هی زّس تَلیس ػلن زض
ایي کكَض ؾیط ًعٍلی زاقتِ اؾت
جبیگبُ ػلوی تطکیِ
کكَض تطکیِ ثب جوؼیت فسٍز  82هیلیَى ًظط ٍ ٍؾؼت  894673کیلَهتط هطثغ ؾهی ٍ
ّظتویي ٍؾؼت ضا زض ثیي کكَضّب زاضا هی ثبقس تطکیِ ثب تَجِ ثِ جبیگبُ هٌطقهِ ای ٍ
ثطًبهِ تَؾؼِ ذَز زض ًظط زاضز ذَز ضا ثِ ػٌهَاى قهسضت ثطتهط هٌطقهِ ای زض ذبٍضهیبًهِ
هططن ًوبیس زض ؾبل 3112تؼساز هساضک تَلیس قسُ تَؾط تطکیِ  : 261هسضک ثَزُ
کِ ّط ؾبل ًؿجت ثِ ؾبل قجل ضقس چكوگیطی زاقتِ اؾهت تهب ؾهبل  3121کهِ ثهِ
 42 178هسضک افعایف یبفتِ اؾت ٍ یک ؾیط نؼَزی زاقتِ اؾت ٍلی زض ؾبل 3122
ؾطػت ضقس کب ّف یبفتِ اؾت ثطضؾی ؾْن تطکیِ زض تَلیس ػلن ذبٍضهیبًِ ًكبى ههی
زّس کِ زض ؾبل 3112فسٍز  %54،42اظ تَلیسات هٌطقِ ای ضا هقبالت پػٍّكگطاى ایي
کكَض تكکیل هی زّس کِ ایي ضقن زض ؾبل  3122ثِ فسٍز  %15،3:ضؾیسُ کهِ ایهي
ؾْن کبّف زاقتِ اؾت

«»03

فصلٌاهه پژٍهشهاي سياسي ٍ بييالوللي ،سال چهارم ،شواره پاًزدهن ،تابستاى 2433

ًتیجِ گیطی
ثطضؾی ػَاهل هرتلف زض تَلیس ػلن زض ذبٍضهیبًِ ًكبى هی زّس کكهَض ایهطاى زض طهَل
زِّ ( )3112-3122ثیكتطیي ضقس ػلوی ضا زض هٌطقِ ذبٍضهیبًِ زاقتِ اؾهت ػَاههل
هْن زض ایي ضقس  ،ؾیبؾت ّبی هَثط زٍلت ثَزُ کِ ثبػث ایجبز اًگیعُ قهَی زض اػاهبی
ّیبت ػلوی ٍ پػٍّكگطاى زاًكگبُ ّب ٍ هَؾؿهبت تحقیقهبتی ٍ فٌهبٍضی قهسُ ٍ اکٌهَى
زاًكگبُ ّب ثب ػالقِ ٍافط زض جْت تَؾؼِ ػلوی اظ ًظط کوی ٍ کیظی گبم ّبی ثلٌسی ضا ثِ
جلَ ثط هی زاضًس کِ تجلَض آى زض تطثیت ثیف اظ چْبض هیلیَى زاًكجَ زض زاًكهگبُ ّهبی
زٍلتی ٍ غیط زٍلتی ،افعایف زٍضُ ّبی تحهیالت تکویلی ٍ پطزاذتي ثِ پسیسُ ّبی ًَیي
ػلوی زض قلوطٍ ًبًَ فٌبٍضی ،ثیَتکٌَلَغیَّ ،ا ٍ فاب ،ؾلَل ّهبی ثٌیهبزی ٍ تَلیهس ػلهن
اؾت.
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زض ثطضؾی ًوَزاضّب ثبیس ثِ ایي ًکتِ تَجِ کطز کِ ؾیبؾتّبیی کِ زض فَظُ ػلن تسٍیي
ٍ اجطایی هیقًَس ،تبثیط ذَز ضا زض زضاظ هست ًكبى ههیزٌّهس ٍ زض کَتهبُ ههست ًوهَز
چٌساًی ًساضًس ّوبى طَض کِ ؾیبؾتگصاضیّبی زٍلتّبی ّبقوی ضفؿٌجبًی ٍ هحوهس
ذبتوی زض ؾبلْبی ثِ قسضت ضؾیسى افوسیًػاز ثوط زاُ اؾت.
زض هقبیؿِ ثیي کكَضّبی ایطاى  ،ههط ،تطکیهِ  ،اؾهطائیل ٍ ػطثؿهتبى ؾهؼَزی زض ؾهبل
 3112هساضک ػلوی ایطاى فقط اظ کكَض ػطثؿتبى ثیكتط ثَزُ اؾت ٍ اؾطائیل ضتجهِ اٍل
ضا زاضا ثَزُ اؾت لیکي ثؼس اظ یک زِّ ایطاى هقبم اٍل ضا کؿت کطزُ اؾهت لهیکي ایهي
ضقس ثهط اؾهبؼ هؼیبضّهبی کوهی ثهَزُ اؾهت ثطذهی اظ نهبفتًظهطاى فهَظُ پهػٍّف
ًگطاًیّبیی ًیع زض فظع ّویي ضقس کوی زاضًس ایي ًگطاًی ّب زٍ جٌجِ زاضًس زض هطفلِ
ًرؿت آًْب ٍضؼیت ػلوی ایطاى ضا ثب کكَضّبی ّن تطاظی ّوبًٌس تطکیِ هقبیؿِ هیکٌٌس
اظ ًظط کیظی ثِ جع ثؼای اظ قبذِّبی ػلَم ،هبًٌس فیعیک ،ثبظ ّن تطکیِ جلَتط اظ ایهطاى
اؾتٍ .لی ثبیس اشػبى زاقت ؾیبؾت ّبی کالى جوَْضی اؾالهی ایهطاى ٍثطًبههِ پهٌجن
تَؾؼِ کكَض زضفَظُ ػلن ٍفٌبٍضی هحقق قسُ ٍ ایي ثِ آى هؼٌبؾت کِ تب تحقهق ایهطاى
 2515ثِ لحبظ تَؾؼِ ػلوی هكکلی ٍجَز ًساضز
آًیِ زض ثطضؾی آهبض ٍجَز زاضز کِ ثبیس هَضز تَجِ قطاض گیطز ضقس ؾطح کیظهی هقهبالت
ػلوی هی ثبقس ٍ ثطای تؼییي کیظیت ،پبضاهتطّبی ظیبزی ٍجَز زاضًس کِ کبضقٌبؾهبى ثهب
تَجِ ثِ آًْب کیظیت ضقس ػلوی زض یک هجوَػِ یب کكَض ضا تؼیهیي ههی کٌٌهس یکهی اظ
هْوتطیي ایي پبضاهتطّب کِ کیظیت یک هقبلِ ػلوی ضا تؼییي ههیکٌهس تؼهساز اضجبػهبتی
اؾت کِ اظ ططف زیگط پػٍّكگطاى زض ّوبى ظهیٌهِ ثهِ ایهي هقبلهِ قهسُ اؾهت ّطچهِ
تحقیقبت زض یک ظهیٌِ هْوتط ٍ ثب اضظقتط ثبقس پػٍّكگطاى ثیكتطی ثِ آى هقبلِ ضجَع ٍ
اظ آى اؾتظبزُ هی کٌٌس ثِ ّویي زلیل قبذهی ثطای اضظیبثی هقبلِّبی ػلوی اثساع قسُ
اؾت کِ ثِ آى ضطیت ثطذَضز یب  Impact Factorهیگَیٌس ّط چِ ایهي ضهطیت ثعضگتهط
ثبقس ًكبى زٌّسُ اّویت هقبلِ ٍ کبض ػلوی هطتجط ثب آى اؾت.
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هكبّسُ قسُ اؾت گبّی پػٍّكگطاى یک هطکع تحقیقبتی یب یک کكَض ثهطای ایٌکهِ ثهِ
طَض نَضی اضظـ کبض ذَز ضا ثبال ثجطًس ،ثسٍى زلیل ثِ هقبلِّبی ّوکبضاى یهب ّوَطٌهبى
ذَز اضجبع زازُ اًس اظ ؾَی زیگط اضجبػبت ثِ یهک هقبلهِ اظ کكهَضّبی هرتلهف ًكهبى
زٌّسُ ایي اؾت کِ آى هَضَع زض جْبى ػلن اظ اّویت ثیكتطی ثطذَضزاض اؾت یب فساقل
هؿئلِ ضٍظ اؾت ثِ ّویي زلیل زض ٌّگبم اضظیبثی اضظـ ػلوی یک هقبلِ فتهی الوقهسٍض
اضجبػبت زاذلی ثِ آى اثط ًبزیسُ گطفتِ هیقَز.
ثب تَجِ ثِ ایي ًکبت زض هَضز ایطاى چٌس ًکتِ قبثل تَجِ ٍجَز زاضز
اٍل ) ًؿجت تؼساز هقبلِّبی قبثل اضجبع ًؿجت ثِ کل تؼساز هقبلِّهبی هٌتكهط قهسُ ؾهیط ًعٍلهی
زاقتِ اؾت ایي یؼٌی اًتكبض کبضّبی کن اضظـ ػلوی ٍ زض ثؼای هَاضز ثی اضظـ
زٍم ) ًؿجت اضجبػبت زاذلی هقبلِّب ثِ طَض ًبهؼقَلی ثبال ثِ ًظط هیضؾس ایي ًؿجت زض
کكَضّبی پیكطفتِ کوتط اظ یک ؾَم کل اضجبػبت اؾهت ٍلهی زض هٌطقهِ ،اؾهطائیل زض
ظهیٌِ اضجبػبت ٍ ذَز اؾتٌبزی زض ّط هسضک زض ؾبل  3122ضتجِ ًرؿت ضا زاضز
"ّوکبضی ّبی ثیي الوللی" یکی زیگط اظ پبضاهتطّبی هْن اؾت کِ زض طی ثطضؾهی یهک
زِّ ًكبى هی زّس کِ ّوِ کكَضّب تقطیجب" ضقس نؼَزی زاقهتٌس کهِ زض ؾهبل 3122
ػطثؿتبى زض ایي ضزُ هقبم اٍل ضا زاضاؾت ٍلی ایطاى اض ؾبل  3116ؾیط ًعٍلی ضا زض پیف
گطفتِ اؾت
"قتبثعزگی" ٍ "ؾطحی ًگطی" زض تسٍیي "قَاًیي"ٍ" ،اثؿتگی ثَزجِ" تحقیقبتی کكَض
ثِ زضآهسّبی "ًظتی" ،کٌتطل ثیف اظ فس ٍ غیهط ضهطٍضی زاًكهگبُّهب تَؾهط ًْبزّهب ٍ
ؾبظهبىّبی هرتلف ،زذبلتّبی ًبثجهبی افهطاز غیهط کبضقهٌبؼ ٍ ًبآگهبُ زض ؾیبؾهتگهصاضی ّهبی
آهَظقی ٍ تحقیقبتی زض زاًكگبُّب ،کن کطزى ثبض پػٍّكهی زاًكهگبُّهب زض قجهبل اضهبفِ
کطزى ثبض آهَظقی ٍ ،زض ًْبیت جبیگعیٌی هترهمّب ثب هتؼْسّب هجوَػهِ ًگطاًهیّهبی
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نبفتًظطاى پػٍّف زض کكَض اًس کِ آًْب ضا ثِ تساٍم ّویي ضقس کوی زض ؾبلّبی آتی
ثسثیي هیکٌس.
ػبهل زیگطی کِ ًگطاًیّب ضا تكسیس هیکٌس ضًٍس ذطٍج یب هْبجطت هغعّبؾت ،کِ ایهطاى
زض ایي ظهیٌِ ًیع یکِ تبظ اؾت ٍ ضتجِ ًرؿت ضا ثیي ّوِ کكَضّب ثِ ذَز اذتهبل زازُ
اؾت ٍ.هتبؾظبًِ ایي هؼال ازاههِ زاضز ٍ ػهالٍُ ثهط تحویهل ذؿهبضتّهبی اقتههبزی ٍ
اجتوبػی ثؿیبض ثعضگ ،ضًٍس تساٍم ضقس ػلوی ایطاى ضا ًیع تْسیس هیکٌس.
افعایف ٍ ضقس هقبالت ػلوی زض ایطاى ًكبى زازُ اؾت ایطاى ثِ قسضت اٍل هٌطقِ تجسیل قسُ اؾهت
لیکي اضظـ ٍ هیعاى اضجبػبت ٍ اؾتٌبزّب تطزیسی ضا زض ایي قؼبض ثِ ٍجهَز ههی آٍضز کهِ هؿهئَلیي
ثبیس زض ؾیبؾت کیظی ًگطی ثِ هقبالت تجسیس ًظط زاقتِ ثبقٌس
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