
روشک یملع  ياه  نمجنا مرتحم  ياسؤر 

، مارتحا مالس و  اب 
نادنمشناد ۀتخیهرف  نمجنا  تیریدم  رد  نادنمجرا  امش  ۀناملاع  ياه  شالت زا  ساپس  رکـشت و  نمض 

هب اهداهنشیپ » یّلم  عماج  ۀناماس   » سیـسأت هک  دـناسر  یم راضحتـسا  هب  روشک ، ناهوژپ  شناد و 
يوس زا  یتلود  یصوصخ و  عیانـص  یتاقیقحت  ياه  تیولوا روشک و  لئاسم  اهزاین و  يزاس  هیامن روظنم 

طیارـش متـسیس  نیا  .تسارجا  تـسد  رد  ( ISC  ) يرواـنف ملع و  شیاـپ  مولع و  يدانتـسا  ۀسـسؤم 
باختنا و  داهنشیپ ، ۀئارا  زاین ، مالعا  يارب  نایوجشناد  ناققحم و  نادنمـشناد ، رایتخا  رد  ار  يا  هنالداع

تاقیقحت و ندرک  يدربراک  هناماس ، نیا  يارجا  زا  فده  .داد  دـهاوخ  رارق  يدربراک  تاقیقحت  عوضوم 
عفر فده  اب  ناهوژپ  شناد نارگشهوژپ و  یتاقیقحت  لیـسناتپ  تیفرظ و  زا  یهجوت  لباق شخب  تیاده 

.تسا روشک  رد  ملع  ةد  ـ نیآ يور  هب  دیدج  ياه  ـق فا ندوشگ  روشک و  ياهزا  ـ ین
رظندـم یملع  یلم ـ  نالک  ةژورپ  هد )  ) رثکادح 10 شیارگ 1 و  ره  يازا  هب  دراد  اـضاقت  ور ، نـیا  زا     

ياروش ۀـسلجتروص  مامـضنا  هب  بیوصت ، حرط و  زا  سپ  تیولوا  بیترت  هب  ار  شیوخ  ۀتـشر  اب  طـبترم 
.دییامرف لاسرا  فتع  ترازو  رد  عقاو  تاداهنشیپ  ماظن  ۀناخریبد  هب  نمجنا  یلاع 

رظندم نالک  ياه  هژورپ يونعم ، يدام و  ياه  تیامح هب  اکتا  اب  هک  دش  دـهاوخ  شالت  تسا  یهیدـب     
.دیآرد ارجا  هب  نمجنا  نآ 

يا هتـشر نیب یهورگ و  یمیت ، تاقیقحت  ۀنیمز  مزال  يدربهار  ياه  تسایـس ذاختا  اب  هک  تسا  دیما     
.دبای ققحت  يروانف  ملع و  ةدنیآ  ياه  قفا روشک و  ياهزاین  اب  وسمه 
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لگ یفلز  یلعدمحم 
يروانف تاقیقحت و  ، مولع ریزو 

 : تشونور

.عالطا يارب  يروانف ، شهوژپ و  مرتحم  نواعم  یمیحر ، رتکد  ياقآ  بانج  - 
.عالطا يارب  يروانف  یتاقیقحت و  یملع ، روما  رد  مرتحم  رواشم  نیدلاریخ ، رتکد  ياقآ  بانج  - 
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