باسمهتعالي

موضوعات مصوب كارگروه حقوق
الف :حقوق خصوصي
 - 1بررظي فمْي ٍ تطبيمي شركت تك ًفرُ
 - 2هبّيت ٍ تحليل حمَلي هبلكيت زهبًي در حمَق خصَصي
 - 3هببًي فمْي حك اًحصبر ًبشي از حمَق هبلكيت فردي
 - 4حذٍد شرعي هبلكيت فكري درخصَص حمَق هجبٍر ٍ بِ ٍيصُ در فضبي هجبزي ٍ ًرمافسارّب
 - 5چبلشْبي پيش رٍي صٌعت تَريعن ٍ حوبيتْبي لبًًَي الزم
 - 6ببزار بَرض ٍ هعبهالت رايج آى در تطبيك بب هَازيي شرع ٍ فمِ

ب :حقوق عمومي
 - 1تفكيك حَزُ تمٌيي از اجرا در ًظبم لبًًَي جوَْري اظالهي
 - 2حذٍد صالحيت لَاي همٌٌِ ٍ هجريِ
 - 3جبيگبُ ٍليفميِ در ًظبم حمَق جوَْري اظالهي
ً - 4ظبم اًتخبببتي جوَْري اظالهي چبلشْب ٍ راّكبرّب
 - 5راُكبرّبي ارتمبي كبرآهذي هجلط شَراي اظالهي
ً - 6مش ٍ جبيگبُ هردم در ًظبم هبتٌي بر ٍاليت فميِ
ً - 7ظبرت هبلي بر ًْبدّبي عوَهي غيردٍلتي
ً - 8ظبرت هبلي بر ًْبدّبي حبكويتي
 - 9حمَق رلببت
- 10حذٍد دخبلت دٍلت در تٌظين ببزار

ج :حقوق جزا
 - 1بررظي جرائن ظيبظي رٍيكرد اظالهي ـ فمْي
 - 2بررظي جرائن هطبَعبتي رٍيكرد اظالهي ـ فمْي
 - 3تعييي ٍضعيت حمَلي تشْير ٍ آثبر آى در ًظبم عذالت كيفري
 - 4تطبيك هجبزاتّبي شرعي ٍ ًيبزّبي اجتوبعي رٍز
 - 5حرين خصَصي ٍ جرائن ايٌترًتي
 - 6بررظي جرم جبظَظي در حمَق جساي كيفري جوَْري اظالهي
 - 7تعييي ابعبد حمَلي جبظَظي بب تَجِ بِ ًظبم حمَلي
 - 8تعييي ابعبد حمَلي تَّييً ،شر آكبريب ٍ...
 - 9تعييي ابعبد حمَلي جرائن عليِ اهٌيت هلي

د:حقوق بينالملل
 - 1حك تعييي ظرًَشت ٍ هعئلِ فلعطيي ٍ رشين جعلي اظرائيل
 - 2هَضَع زًذاًْبي گَاًتبًبهَ ٍ ابَغريب ٍ حولِ آهريكب بِ عراق ٍ افغبًعتبى
 - 3بررظي تحريوبت بييالوللي ٍ بررظي هببًي حمَلي آى
 - 4خرٍج شَراي اهٌيت از حذٍد صالحيت هٌشَر ظبزهبى هلل
 - 5تعييي راّكبرّبي حمَلي هَاجِْ بب تحريوبت ٍ لطعٌبهِّب ٍ الذاهبت دٍلتْب ٍ ظبزهبى هلل
 - 6هعبئل حمَلي اًرشي ّعتِاي ايراى
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دبیزخاهن حمایت اس رسا ل و پایان انهم اهی دا جویان صیالت یلی

لمل
گروه علوم سیاسی ،روابط نیب ا ل ،مطالعات منطقه ای ،و سیاستگذا ری
عىايیه پیطىهادی:

الف :علًم سیاسی
 اودیطه سیاسی٘مؾ ٘خجٍبٖ دس ػضت ػ٥بػ٣
.1
ثشسػ ٣تزشث ٝغشة دس رذأ ٣٤ؼ٤ٛٙت اص ػ٥بػت  ٚص٘ذٌ ٣ارتٕبػ٣
.2
تحٌّ ُ٥فتٕبٖ ػذاِت دس ػ٥بػت
.3
٘مؾ حىٔٛت دس اػتالٔ ٢شدْ
.4
تحّ ٚ ُ٥ثشسػ ٣ا٘ذ٤ـٞٝب ٢ػ٥بػ ٚ ٣ارتٕبػ ٣اثٗ خّذٖٚ
.5
تحّ ٚ ُ٥ثشسػ ٣ا٘ذ٤ـٞٝب ٢ػ٥بػ ٚ ٣ارتٕبػ ٣اخٛاٖاِلفب
.6
تحّ ٚ ُ٥ثشسػ ٣ا٘ذ٤ـٞٝب ٢ػ٥بػ ٚ ٣ارتٕبػ ٣أبْ ٔحٕذ غضاِ٣
.7
تحّ ٚ ُ٥ثشسػ ٣ا٘ذ٤ـٞٝب ٢ػ٥بػ ٚ ٣ارتٕبػ ٣خٛار٘ ٝل٥شاِذ ٗ٤عٛػ٣
.8
تحّ ٚ ُ٥ثشسػ ٣ا٘ذ٤ـٞٝب ٢ػ٥بػ ٚ ٣ارتٕبػ ٣فبساث٣
.9
 .10تحّ ٚ ُ٥ثشسػ ٣ا٘ذ٤ـٞٝب ٢ػ٥بػ ٚ ٣ارتٕبػٔ ٣الكذسا
 .11تحّ ٚ ُ٥ثشسػ ٣ا٘ذ٤ـٞٝب ٢ػ٥بػ ٚ ٣ارتٕبػ ٣ؿ٥خ فضُاهلل ٘ٛس٢
 .12تحّ ٚ ُ٥ثشسػ ٣ا٘ذ٤ـٞٝب ٢ػ٥بػ ٚ ٣ارتٕبػٔ ٣شحٔ ْٛذسع
 .13تحّ ٚ ُ٥ثشسػ ٣ا٘ذ٤ـٞٝب ٢ػ٥بػ ٚ ٣ارتٕبػ ٣آ٤تاهلل ثشٚرشد٢
 .14تحّ ٚ ُ٥ثشسػ ٣ا٘ذ٤ـٞٝب ٢ػ٥بػ ٚ ٣ارتٕبػ ٣آ٤تاهلل خٛئ٣
 .15تحّ ٚ ُ٥ثشسػ ٣ا٘ذ٤ـٞٝب ٢ػ٥بػ ٚ ٣ارتٕبػ ٣آ٤ت اهلل ٘بئ٣ٙ٥
 .16تحّ ٚ ُ٥ثشسػ ٣ا٘ذ٤ـٞٝب ٢ػ٥بػ ٚ ٣ارتٕبػ ٣أبْ خٕ(٣ٙ٥س)ٜ
 .17تحّ ٚ ُ٥ثشسػ ٣ا٘ذ٤ـٞٝب ٢ػ٥بػ ٚ ٣ارتٕبػ ٣اػتبد ٔغٟش٢
 .18تحّ ٚ ُ٥ثشسػ ٣ا٘ذ٤ـٞٝب ٢ػ٥بػ ٚ ٣ارتٕبػ ٣آ٤تاهلل ػ٥ذٔحٕذثبلش كذس
 .19تحّ ٚ ُ٥ثشسػ ٣ا٘ذ٤ـٞٝب ٢ػ٥بػ ٚ ٣ارتٕبػ ٣دوتش ػّ ٣ؿش٤ؼت٣
 اقتصاد سیاسی .20التلبد ػ٥بػ ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
 .21التلبد ػ٥بػ ٣وـٛسٞب ٢حبؿ ٝ٥خّ٥ذ فبسع
 مسائل ایزان.22
.23
.24
.25
.26
.27
1

ٔشدٔؼبالس ٢د٣ٙ٤
ٔمب٤ؼٔ ١شدٔؼبالس ٢د ٚ ٣ٙ٤دٔىشاػ ٣غشة
ا٘ؼزبْ ّٔ :٣تحّٔ ُ٥جب٘٣
٘مؾ سٚحب٘٥ت دس ا٘ؼزبْ ّٔ٣
تحّ ُ٥رش٤بٖ ث٥ٙلذس
تحّ ُ٥اثؼبد ػ٥بػ ٣ؿخل٥ت أبْ خٕ(٣ٙ٥س)ٜ

.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40

ٔشص خٛد ٚ ٢غ٥ش خٛد ٢دس فؼبِ٥ت ػ٥بػ٣
ػٛأُ ٔٛفم٥ت حشوت پ٥بٔجش اػظٓ(ف)
ٔؼئ٥ِٛت رٛاٖ ٔؼّٕبٖ دس لجبَ فّؼغٗ٥
تحّٔ ُ٥فٔ ٚ ٣ٟٔٛجب٘ ٣التذاس ّٔ٣
٘ؼجت ٔلّحتٍشا ٚ ٣٤حم٥متٍشا٣٤
اػتذاَ دس فؼبِ٥ت ػ٥بػ٣
حضة .تٕب٤ض ٔؼٙب ٢كح٥ح ٘ ٚبدسػت
اخالق تجّ٥غبت ػ٥بػ٣
تٛػؼٔ ٝغجٛػبت
اخالق دس فؼبِ٥ت حضث ٚ ٣ػ٥بػ٣
آصاد ٢ارتٕبػ٣
تحّٔ ُ٥جب٘ٚ ٣حذت ّٔ٣
ٔشدٕٔحٛس٘ ٢ظبْ رٕٟٛس ٢اػالٔ٣

 اوقالبها ي ضًرش های اجتماعی .41ؿبخلٟب ٢اػتٕشاس ا٘مالة اػالٔ٣
 .42صٟٟٔٙ٥ب ٢اػتٕشاس ا٘مالة اػالٔ٣
ٔ .43جب٘٘ ٣ظش ٢ا٘مالة اػالٔ٣
…
ٔ .44مب٤ؼ ١ا٘مالة اػالٔ ٣ا٤شاٖ ثب ا٘مالثٟب ٢ثضسي رٟبٖٔ ،ب٘ٙذ ا٘مالة فشا٘ؼ ،ٝؿٛسٚ ٢ٚ
 .45اػتىجبس ػت٥ض ٢ا٘مالة اػالٔ ٣ا٤شاٖ
 .46فش ٚ ًٙٞاخالق حبوٓ ثش ا٘مالة اػالٔ ٣ا٤شاٖ
٤ٚ .47ظٌٟ٥ب ٢سٞجش٤ت ا٘مالة اػالٔ ٣ا٤شاٖ
 .48تؼبُٔ سٚحب٘٥ت ٔ ٚشدْ دس ا٘مالة اػالٔ ٣ا٤شاٖ
٘ .49مؾ ا٘مالة اػالٔ ٣دس ث٥ذاسٔ ُّٔ ٢ؼّٕبٖ رٟبٖ
 .50اثؼبد ٔجبسص ٠اػتىجبس رٟب٘ ٣ثب ا٘مالة اػالٔ ٣دس ػشكٟٟب ٢التلبد ،ػ٥بػت ،ر ٚ ًٙفشًٙٞ
 .51اثؼبد تٟبرٓ فش ٣ٍٙٞػّ ٝ٥ا٘مالة اػالٔ ٣ا٤شاٖ
٘ .52مؾ ثل٥شت د ٚ ٣ٙ٤ػ٥بػ ٣دس پ٥شٚص ٢ا٘مالة اػالٔ٣
٘ .53مؾ ٔشاوض حٛص ٚ ٢ٚدا٘ـٍب ٣ٞدس ا٘مالة اػالٔ ٣ا٤شاٖ
 .54ؿٙبخت اٞذاف دؿٕٗ  ٚسٚؿٟب ٢اٚ
٘ .55مؾ ثؼ٥ذ دس اػتٕشاس ا٘مالة اػالٔ ٣ا٤شاٖ
 .56رٛا٘بٖ  ٚا٘مالة اػالٔ ٣ا٤شاٖ
 .57ا٘مالة اػالٔ ٣ا٤شاٖ  ٚاػتمالَ ػ٥بػ٣
 .58اثؼبد ٚاثؼتٍ ٣سط ٓ٤پ :٢ّٟٛالتلبد ،٢ػ٥بػ٘ ،٣ظبٔ ٚ ٣فش٣ٍٙٞ
ٟ٘ .59ضت اػالٔ ٚ ٣غفّتضدا٣٤
 .60اٍِٛپز٤ش ٢ا٘مالة اػالٔ ٣اص رٙجؾ ا٘ج٥بء ث٤ٚ ٝظ ٜحشوت پ٥بٔجش اػظٓ(ف)
 .61دؿٕ ٣ٙآٔش٤ىب  ٚا٘مالة اػالٔ ٣ا٤شاٖ
 .62اػالٔؼت٥ض ٢آٔش٤ىب  ٚك٥٘ٛ٥ٟؼٓ
 .63ا٘مالة اػالٔ ٣ا٤شاٖ  ٚػضت ّٔ٣
 .64سػبِت رٟب٘ ٣ا٘مالة اػالٔ٣
2

.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77

ػذاِت ٔحٛس٘ ٢ظبْ رٕٟٛس ٢اػالٔ٣
٘مؾ ا٘مالة اػالٔ ٣ا٤شاٖ دس تحمك خٛدثبٚس٢
ا٘مالة اػالٔ ٣ا٤شاٖ  ٚػضت ػ٥بػ ٣ا٤شاٖ
اثؼبد  ٚآحبس حبدح 15١خشداد
٘ظشٞٝ٤ب ٢سٚاٖؿٙبخت ٚ ٣ا٘مالة اػالٔ٣
٘ظشٞٝ٤ب ٢فش ٚ ٣ٍٙٞا٘مالة اػالٔ٣
٘ظشٞٝ٤ب ٢التلبد ٚ ٢ا٘مالة اػالٔ٣
ثبصتبة ا٘مالة اػالٔ ٣ثش ٘ظشٞٝ٤ب ٢ػ٥بػ٣
ثبصتبة ا٘مالة اػالٔ ٣ثش ساٞجشد لذستٞب ٢ثضسي
ثبصتبة ا٘مالة اػالٔ ٣ثش حشوتٞب ٢سٞب ٣٤ثخؾ
ثبصتبة ا٘مالة اػالٔ ٣ثش ٘ظبْ رٟب٘ ٚ ٣سٚاثظ لذستٞب
ثبصتبة ا٘مالة اػالٔ ٣ثش چٟش ٜػٕ ٣ٔٛرٛأغ اػالٔ٣
ا٘مالة اػالٔ٘ ٚ ٣ظبْ ثٗ٥إُِّ

ب :ريابط بیه الملل
ساسماوهای بیه المللی .78ا٤شاٖ ٔ ٚزٕغ ػٕ ٣ٔٛػبصٔبٖ ُّٔٔ /زٕغ ػٕ ٣ٔٛػبصٔبٖ ُّٔ  ٚا٤شاٖ
 .79ا٤شاٖ  ٚؿٛسا ٢أ٥ٙت ػبصٔبٖ ُّٔ
 .80ا٤شاٖ  ٚوـٛسٞبٔ ٢ؼتمُ ٔـتشن إِٙبفغ
 .81ا٤شاٖ  ٚاتحبد ٝ٤ث ٗ٥إِزبِغ
 .82ا٤شاٖ  ٚرٙجؾ ػذْ تؼٟذ
 .83ا٤شاٖ  ٚػبصٔبٖ پٕ٥بٖ ؿبٍٟ٘ب٢
 .84ا٤شاٖ  ٚاتحبد ٝ٤اسٚپب٣٤
 .85ا٤شاٖ  ٚاتحبد ٝ٤ػشة
 .86ا٤شاٖ  D8 ٚاػالٔ٣
 سیاست خارجی ایزان.87
.88
.89
.90
.91
.92
.93
.94
.95
.96

د٤پّٕبػ ٣فش ٣ٍٙٞرٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
د٤پّٕبػ ٣ػٕ ٣ٔٛرٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
د٤پّٕبػ ٣أ٥ٙت ٣دفبػ ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
د٤پّٕبػ ٣التلبد ٢رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
لذست ٘شْ رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
ر٘ ًٙشْ ،ػبصٚوبسٞب  ٚساٞىبسٞبٔ ٢مبثّ ٝثب آٖ
آػ٥ت ؿٙبػ ٣ػ٥بػت ٔٙغم ٝا ٢رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
ربٔؼ ٝؿٙبػ ٣ػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
٘مؾ فش ًٙٞػ٥بػ ٣ثش ػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
٘مؾ ٟ٘بدٞب ٢غ٥ش سػٕ ٣ثش ػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ

.97

تبح٥ش تغ٥٥شات طئٛپّت٥ى ٣خبٚسٔ٥ب٘ ٝپغ اص  11ػپتبٔجش ثش ػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ

3

.98
.99
.100
.101
.102
.103
.104
.105
.106
.107
.108
.109
.110
.111
.112
.113
.114
.115
.116
.117
.118
.119
.120
.121
.122
.123
.124
.125
.126
.127
.128
.129
.130
.131
.132
.133

ربٍ٤بٙٔ ٚ ٜضِت ٔٙغم ٝا ٢رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ ثؼذ اص  11ػپتبٔجش
ٔٙغك د٤پّٕبػٞ ٣ؼت ٝا ٢رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
تبح٥ش تٛاٖ ٞؼت ٝا ٢ثش لذست ّٔ ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
تبح٥ش أ٥ٙت ٣ؿذٖ رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ ثش ػ٥بػت خبسر ٣آٖ
٘مؾ ل٥ٔٛت ٞب ثش ػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
ػُّ  ٚػٔٛبُٔ ٔٛد رذ٤ذ ث٥ذاس ٢اػالٔ ٣دس خبٚسٔ٥ب٘ٝ
ِٔٛفٞ ٝب ٢لذست ٘شْ رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ دس رٟبٖ اػالْ
د٤پّٕبػ ٣فش ٣ٍٙٞرٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ دس حٛص ٜخّ٥ذ فبسع
د٤پّٕبػ ٣فش ٣ٍٙٞرٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ دس آػ٥بٔ ٢شوض ٚ ٢لفمبص
د٤پّٕبػ ٣فش ٣ٍٙٞرٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ دس آفش٤ك
سٚاثظ ا٤شاٖ  ٚآٔش٤ىب ٢الت ٗ٥دس دِٚت ٞب ٚ ٟٓ٘ ٢دٓٞ
فشكت ٞب  ٚچبِؾ ٞب ٢رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ دس آفش٤مب
ػُّ  ٚاٞذاف ا٤شاٖ ٞشاػ٣
اٞذاف اػالْ ٞشاػ ٣پغ اص  11ػپتبٔجش
ػ٥بػت ٍ٘ب ٜث ٝؿشق رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
ربٍ٤ب ٜطاپٗ دس ػ٥بػت ٍ٘ب ٜث ٝؿشق رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
ربٍ٤ب ٜسٚػ ٝ٥دس ػ٥بػت ٍ٘ب ٜث ٝؿشق رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
ربٍ٤بٙٞ ٜذ دس ػ٥بػت ٍ٘ب ٜث ٝؿشق رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
ربٍ٤ب ٜچ ٗ٥دس ػ٥بػت ٍ٘ب ٜث ٝؿشق رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
س٤ٚىشد اػشاة ث ٝثش٘بٔٞ ٝؼت ٝا ٢ا٤شاٖ
تزض ٚ ٝ٤تحّٔ ُ٥جب٘ ،٣اك ٚ َٛاٞذاف ػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
اػالْ  ٚػ٥بػت خبسر٣
لب٘ ٖٛاػبػ ٚ ٣ػ٥بػت خبسر٣
حضشت أبْ (س ٚ )ٜػ٥بػت خبسد٢
تلٕ٥ٌ ٓ٥ش ٢دس ػ٥بػت خبسر٣
تزض ٚ ٝ٤تحّ ُ٥اسوبٖ تلٕ٥ٌ ٓ٥ش ٢دس ػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ ثب تبو٥ذ ثش ٘خجٍبٖ سػٕ ٚ ٣غ٥ش سػٕ ٣تبح٥شٌزاس ثش ػ٥بػت
خبسر٣
٘مؾ ٔشاوض اكّ ٣تلٕ٥ٌ ٓ٥ش دس ػ٥بػت خبسر٣
ثشسػ ٣چبِـٟب٘ ٢ظش ٢دس ػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
تحٛالت  ٚادٚاس ػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
ثشسػ ٚ ٣تزض ٚ ٝ٤تحّ ُ٥ػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ دس خبٚسٔ٥ب٘ ٚ ٝخّ٥ذ فبسع  ٚوـٛسٞب ٢آفش٤مب٣٤
ثشسػ ٚ ٣تزض ٚ ٝ٤تحّ ُ٥ػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ دس آػ٥بٔ ٢شوض ،٢لفمبص  ٚدس٤ب ٢خضس
ثشسػ ٚ ٣تزض ٚ ٝ٤تحّ ُ٥ػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ دس ؿشق  ٚرٛٙة آػ٥ب
ثشسػ ٚ ٣تزض ٚ ٝ٤تحّ ُ٥ػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ دس لجبَ اتحبد ٝ٤اسٚپب ٚدٍ٤ش وـٛسٞب ٢اسٚپب٣٤
اسص٤بث ٣ػّٕىشد ػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ٘ :مبط لٛت  ٚضؼف
اسص٤بثٔ ٣ح٥ظ ث٥ش ٣٘ٚرٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ :فشكت ٞب  ٚچبِـٟب
ٌشٌٚبٍ٘٥ش ٢دس ػفبست آٔش٤ىب دس تٟشاٖ  ٚتبح٥ش آٖ ثش ػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
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ٔشٚس ٢ثش ػ٥بػت ٔٙغم ٝا ٢ا٤شاٖ دس خّ٥ذ فبسع اص  1357تب وٖٛٙ
ػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ ٔ ٚؼئّ ٝفّؼغٗ٥
فشٚپبؿ ٣ؿٛس ٚ ٢ٚتبح٥ش آٖ ثش ػ٥بػت خبسر ٣ا٤شاٖ
تحّ ٣ّ٥اص ٘مؾ ػبصٔبٖ ٕٞىبسٞ ٢ب ٢التلبد( ٢او)ٛ
ػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ اص ٍ٘ب ٜلب٘ ٖٛاػبػ ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
لذست ّٔ ٚ ٣ػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
اؿىبَ تلٕ٥ٌ ٓ٥ش ٢دس ػ٥بػت خبسر٣
ػبختبس تلٕ٥ٌ ٓ٥ش ٢دس ػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
٘مؾ ؿٛسا ٢ػبِ ٣أ٥ٙت ّٔ ٣دس ػ٥بػت خبسر ٣ا٤شاٖ
ا٘مالة اػالٟٔ٘ ٚ ٣ضت ٞب ٢آصاد٤جخؾ
ػ٥بػت خبسر ٣ا٤شاٖ ٘ ٚفت
أ٥ٙت ٔٙغم ٝخّ٥ذ فبسع ٘ ٚمؾ ا٤شاٖ
ثشسػٔ ٣ؼئّ ٝػ ٝرض٤ش ٜا٤شا٘ ٣اثٛٔٛػ ٚ ٣د ٚتٙت
ػ٥بػت خبسر ٣اص ٍ٘ب ٜأبْ خٕ( ٣ٙ٥س)ٜ
ػ٥بػت خبسر ٣اص ٍ٘بٔ ٜمبْ ٔؼظٓ سٞجش٢
٘مؾ ػ٥بػت خبسر ٣دس ٘تظ ٓ٥سٚاثظ التلبد ٢خبسر ٣ا٤شاٖ
ػ٥بػت دفبػ ٣ا٤شاٖ  ٚاستجبط آٖ ثب ػ٥بػت خبسر٣
سٚاثظ رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ  ٚسٚػٝ٥
ا٤ذ ٜخب٘ ٝآػ٥ب ٘ ٚمؾ وـٛسٞب ٢ثضسي آػ٥ب دس ٍٕٞشا ٣٤دس ا ٗ٤لبسٜ
ٌؼتشؽ ٘بت ٛث ٝؿشق  ٚتبح٥ش آٖ ثش أ٥ٙت ّٔ ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
ثحشاٖ دس لفمبص  ٚتبح٥ش آٖ ثش أ٥ٙت ّٔ ٣ا٤شاٖ
ثشسػ ٣ثخؾ ػ٥بػت خبسر ٣دس لب٘ ٖٛثش٘بٔ ٝپٙزٓ تٛػؼٝ
ػ٥بػت خبسر ٣ا٤شاٖ دس دٚساٖ ر ًٙتحٕ٣ّ٥
ػ٥بػت خبسر ٣ا٤شاٖ دس دٚس ٜػبص٘ذٌ٣
ا٤شاٖ  ٚػبصٔبٖ وٙفشا٘غ اػالٔ٣
ا٤شاٖ ٟ٘ ٚضت ػذْ تؼٟذ
ػ٥بػت خبسر ٣ا٤شاٖ  ٚسط ٓ٤حمٛل ٣دس٤ب ٢خضس
حضة اهلل ِجٙبٖ  ٚػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
اخالق د٤پّٕبت٥ه  ٚا٘تظبسات ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجش ٢اص د٤پّٕبتٞ ٣ب ٢رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
ثشسػٔ ٣مب٤ؼٝا ٢اٞذاف ػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
ػ٥بػت ٔٙغمٝا ٢رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ دس خّ٥ذ فبسع
ا٤شاٖ  ٚؿٛسإٞ ٢ىبس ٢خّ٥ذ فبسع
ا٤شاٖ  ٚحشوتٞب ٢اػالٔ ٣حبؿ ٝ٥خّ٥ذ فبسع
آٔش٤ىب  ٚا٤شاٖ :ساٞجشدٞب ٢ر ًٙخف٥فٟٔ ،بس دٌٚب٘ ،ٝحّٕ ٝپ٥ؾ دػتب٘... ٚ ٝ
سط ٓ٤حمٛل ٣دس٤ب ٢خضس
سلبثت سٚػ ،ٝ٥ا٤شاٖ ،تشو ٚ ٝ٥اػشائ ُ٥دس ٔٙغم ٝخضس
ا٤شاٖ  ٚدسٌ٥ش ٢لشٜثبؽ
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ٌفتٕبٖ ٞب ٢ػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ دس آػ٥بٔ ٢شوض  ٚلفمبص
٘مؾ ث ٝحبؿ ٝ٥سا٘ذٖ سػٓ اِخظ فبسػ ٚ ٣ػ٥بػت سٚػٌ ٣شدا٘ ٣دس ا٘مغبع ػ٥بػ ٚ ٣فشٔ ٣ٍٙٞشدْ فبسػ ٣صثبٖ آػ٥ب٥ٔ ٢ب٘ ٝاص ا٤شاٖ
اثؼبد  ٚس٤ـٞٝب ٢رش٤بٖ تٛسا٘٥ؼٓ دس آػ٥ب٥ٔ ٢ب٘ٝ
٘مؾ ػبختبس ٙٔ ٚبػجبت ثشربٔ ٢ب٘ذ ٜاص ػ٥ؼتٓ ؿٛس ٢ٚدس ٔؤِفٞٝب٘ ٢ظبْ ػ٥بػ ٣ثٛسٚوشات٥ه دس رٕٟٛسٞ٢ب ٢آػ٥ب٥ٔ ٢ب٘ٝ
فش ٣ّٔ ًٙٞتشوٕٗٞب ٘ ٚمؾ آٖ دس ٘ظبْ ػ٥بػ ٣داخّ ٚ ٣ػ٥بػت خبسر ٣تشوٕٙؼتبٖ
ٔٛلؼ٥ت ٔزٞج ٣دس كح ٝٙػ٥بػ ٣رٕٟٛسٞ٢ب ٢آػ٥ب٥ٔ ٢ب٘ ٝپغ اص اػتمالَ
ربٍ٤ب ٜالّ٥ت اصثى ٣دس ػشك ٝػ٥بػ ٣تبر٥ىؼتبٖ  ٚسٚاثظ ا ٗ٤وـٛس ثب اصثىؼتبٖ
تحٌّ ُ٥شا٤ؾ ث ٝفبسػٌ ٣شدا٘ ٚ ٣تأو٥ذ ثش ػٙبكش تبس٤خ ٣پ٥ـب ػّغ ٝسٚع ثش تى ٗ٤ٛفش ًٙٞػ٥بػ ٗ٤ٛ٘ ٣تبر٥ىؼتبٖ
اح٥ب ٢فش ًٙٞفبسػ ٣دس تبر٥ىؼتبٖ  ٚتمبثُ آٖ ثب حبوٕ٥ت فش ًٙٞسٚػ ٣ـ تشو ٣دس ٔٙغمٝ
٘مؾ اِٟبْ ثخؾ ا٤شاٖ  ٚادث٥بت فبسػ ٣دس تحمك ٤ٛٞت ٔؼتمُ تبر٥ى٣
ثشسػ٘ ٣مؾ ا٤شاٖ دس ػبصٔبٖ اوٛ
خظ آ ٗٞتشو ،ٝ٥ا٤شاٖ  ٚپبوؼتبٖ ٘ ٚمؾ آٖ دس ٍٕٞشا ٣٤التلبد ٢ػ ٝوـٛس
ثشسػ ٣تأح٥ش ٍٕٞشا ٣٤دس ث ٗ٥اػضب ٢ػبصٔبٖ او ٛثش ٍٕٞشا ٣٤ث ٗ٥اػضب ٢ؿٛسإٞ ٢ىبس ٢خّ٥ذ فبسع
ِغ ٛعشح ػپش دفبع ٔٛؿى ٚ ٣تأح٥ش آٖ ثش ػ٥بػت خبسر ٣سٚػ ٝ٥دس لجبَ اٞذاف خبٚسٔ٥ب٘ٝا ٢آٔش٤ىب
ثشسػ ٣ػ٥بػت خبسر ٣سٚػ ٝ٥دس لجبَ اؿغبَ افغب٘ؼتبٖ  ٚػشاق تٛػظ آٔش٤ىب
ثشسػ٘ ٣فٛر اػشائ ُ٥دس آػ٥بٔ ٢شوض ٚ ٢لفمبص
ثشسػ ٣ػ٥بػت خبسر ٣آٔش٤ىب  ٚسٚػ ٝ٥دس لجبَ خظ ِ ِٝٛكّح
ثشسػ٘ ٣مؾ ٌبص ثش سٚاثظ خبسر ٣ا٤شاٖ ثب وـٛسٞب ٢خش٤ذاس
ثشسػٛٔ ٣ا٘غ ٍٕٞشا ٣٤ا٤شاٖ ثب وـٛسٞب ٢حٛص ٜدس٤ب ٢خضس
صثبٖ  ٚفش ًٙٞفبسػٍٕٞ ٚ ٣شاٙٔ ٣٤غمٝا٢
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ثشسػ ٣حضٛس اػشائ ُ٥دس ػشاق  ٚپ٥بٔذٞب ٢آٖ ثش أ٥ٙت ّٔ ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
ثشسػ ٣ػُّ ٘بوبسآٔذ ٢ػبصٔبٖ وـٛسٞب ٢اػالٔ ٣دس لجبَ تزبٚصات سط ٓ٤ك٥٘ٛ٥ٟؼت ٣ث ٝفّؼغٗ٥
٘مؾ ػٛأُ أ٥ٙت ٣ثش ػ٥بػت خبسر ٣وـٛسٞب ٢وٛچه ٔغبِؼٛٔ ٝسد ٢ػٕبٖ ،ثحش ،ٗ٤و٤ٛت
تأح٥ش رٟب٘ ٣ؿذٖ التلبد ثش ػ٥بػت خبسر ٣وـٛسٞب ٢ػشث ٣حٛص ٜخّ٥ذ فبسع
د ٚ ٗ٤ػ٥بػت دس اػشائٔ ،ُ٥غبِؼ٘ ٝمؾ احضاة  ٚفشلٞٝبٔ ٢زٞج ٣ثش ػ٥بػت خبسر٣
اكٌَٛشا ٣٤اػالٔ ٚ ٣تأح٥شات ٔٙغمٝا ٢آٖ
ا٤شاٖ  ٚأ٥ٙت آة ساٜٞبٔ ٢شصٔ ٢غبِؼٛٔ ٝسد ٢اس٘ٚذسٚد اص لشاداد اِزضا٤ش تبوٖٛٙ
ثشسػ ٣ػ٥بػت خبسر ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣دس لجبَ وـٛسٞب ٢س٤ض لذست ٤ب وٛچه
ثشسػ ٣أىبٖپز٤شٍٕٞ ٢شا ٣٤دس ث ٗ٥اػضبٔ ٢ؼّٕبٖ وـٛسٞب ٢ػض ٛاٚپه
ثشسػ٘ ٣مؾ اػالٌْشا٤بٖ تشو ٝ٥دس ػ٥بػت خبسر ٣آٖ وـٛس دس لجبَ فّؼغِ ،ٗ٥جٙبٖ ،ػٛس ،ٝ٤ا٤شاٖ
ثشسػ٘ ٣مؾ ٔزّغ اػال ٢ؿ٥ؼ٥بٖ ِجٙبٖ  ٚتأح٥شات آٖ ثش ػ٥بػت خبسرِ ٣جٙبٖ
ثشسػ٘ ٣مؾ ٔزّغ اػال ٢ؿ٥ؼ٥بٖ ػشاق  ٚتأح٥ش آٖ ثش س٘ٚذ تلٕ٥ٌٓ٥ش ٢دس ػ٥بػت خبسر ٣ػشاق
ثشسػ ٣ػُّ ٘ ٚحٔ ٜٛفمٛد ؿذٖ أبْ ٔٛػ ٣كذس  ٚاثؼبد اػتشاتظ٤ه اٛٔ ٗ٤ضٛع ثش ٔٙبفغ ؿ٥ؼ٥بٖ ِجٙبٖ
ثشسػ٘ ٣مؾ لذستٞب ٢خبسر ٣ثش تـذ٤ذ اختالفبت دس حٛص ٜخّ٥ذ فبسع
ثشسػ ٣تأح٥شات رٙجؾ اخٛاٖ إِؼّٕ ٗ٥دس ٔلش ثش ػ٥بػت خبسر ٣آٖ وـٛس
تأح٥ش ػبختبس ٘ظبْ ثٗ٥إُِّ ثش ػ٥بػت خبسر ٣وـٛسٞب ٢وٛچه خبٚسٔ٥ب٘ٝ
ثشسػ ٣چٍٍٕٞ ٣ٍ٘ٛشا ٣٤وـٛسٞب ٢ػشث ٣اسدٖ ،ػشثؼتبٖ  ٚأبسات دس صٔ ٝٙ٥ا٘شطٞ ٢ؼتٝا ٢ثب غشة
ثشسػ٘ ٣مؾ ػبصٔبٖٞب ٢حبفظ كّح اص پغ ر ًٙػشد تبو ٖٛٙدس خبٚسٔ٥ب٘ ٚ ٝؿٕبَ آفش٤مب
س٤ـ٤ٝبثٛٔ ٣ا٘غ ٍٕٞشا ٣٤ا٤شاٖ ثب وـٛسٞب ٢حٛص ٜدس٤ب ٢خضس
ثشسػ ٣سٚاثظ د ٚرب٘ج ٝتشو ٚ ٝ٥پبوؼتبٖ دس چٙذ ػبَ اخ٥ش ثب تٛر ٝث ٝسؿذ اػالٌْشا ٣٤دس تشوٝ٥
ربٍ٤ب ٜتـ٥غ دس آفش٤مب  ٚساٜٞب ٢تم٤ٛت آٖ ث ٝتٛر ٝث ٝا٤ِٛٚتٞبٙٔ ٢بفغ ّٔ٣
ثشسػ ٣تالؽ اػشائ ُ٥ثشا ٢پز٤شؽ دس ٔح٥ظ پ٥شأ٣٘ٛ
ثشسػ ٣عشح رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ دس ٔٛسد فّؼغٔ« ،ٗ٥شارؼ ٝث ٝآساء ػٕٔ ٣ٔٛشدْ فّؼغ »ٗ٥دس ٔمب٤ؼ ٝثب دٍ٤ش عشحٞب ٢اسائ ٝؿذٜ
ثشسػ ٣ثحشاٖ ٤ٛٞت دس أبسات ٔتحذ ٜػشث ٚ ٣تأح٥ش آٖ ثش تٕب ُ٤آٖ وـٛس ثش تغ٥٥ش ٘بْ خّ٥ذ فبسع
اخٛاٖ إِؼّٕ ٗ٥ػٛس٘ ٚ ٝ٤مؾ آٖ دس آٙ٤ذ ٜػ٥بػ ٣ػٛسٝ٤
ربٍ٤ب ٜػ٥بػ ٣ارتٕبػ ٣ؿ٥ؼ٥بٖ دس ٘ظبْ ػ٥بػ ٣ارتٕبػ ٣ػشثؼتبٖ  ٚآٙ٤ذ ٜآٟ٘ب
ربٍ٤ب ٜتـ٥غ دس تشو ،ٝ٥س٤ـٞٝب  ٚآٙ٤ذ ٜآٖ
تأح٥شات ا٘مالة اػالٔ ٣ا٤شاٖ دس ػبَ  57ثش رٙجؾٞب ٢ػ٥بػٔ ٣ذ٘ ٣ؿ٥ؼ٥بٖ ػشثؼتبٖ
ربٍ٤ب ٜؿ٥ؼ٥بٖ دس ٘ظبْ لذست ػ٥بػ ٚ ٣ارتٕبػ ٣ثحشٗ٤
٘مؾ التلبد ا٘شط ٢دس ػ٥بػتٌزاسٞ٢ب ٢والٖ لذستٞب ٢غشث ٣دس حٛص ٜخّ٥ذ فبسع
٘مؾ اػتؼٕبس دس دأٗ صدٖ ث ٝاختالفبت اػشاة  ٚثشثشٞب دس ؿٕبَ آفش٤مب
تأح٥ش ػٛأُ داخّ ٚ ٣خبسر ٣دس ا٤زبد ٔزٞت احٕذ ٝ٤دس پبوؼتبٖ
ٟ٘ضت تحش٤ه رؼفش ٢پبوؼتبٖ  ٚآٙ٤ذ ٜآٖ
صٔٞٝٙ٥ب ٢ػ٥بػ ٣ا٤ذئِٛٛط٤ه تؼبسم ٔ٥بٖ احضاة ثؼج ػٛس ٚ ٝ٤ػشاق
٘مؾ اػشاة ٔؼ٥ح ٣دس تحٛالت ػ٥بػ ٣رٟبٖ ػشة دس لشٖ ث٥ؼتٓ
٘مؾ آٔش٤ىب ،ػشثؼتبٖ  ٚپبوؼتبٖ دس پ٥ذا٤ؾ عبِجبٖ
٘مؾ ٔؼّٕب٘بٖ دس تحٛالت ؿج ٝلبسٙٞ ٜذ دس لشٖ 20

.243

صٔٞٝٙ٥ب  ٚاٍ٘٥ضٜٞبٔ ٢ذاخالت ػ٥بػ ٣پبوؼتبٖ دس افغب٘ؼتبٖ
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.244
.245
.246

اختالفبت ٔشص٥ٔ ٢بٖ پبوؼتبٖ  ٚافغب٘ؼتبٖ ٘ ٚمؾ آٖ دس آٙ٤ذ ٜسٚاثظ ا ٗ٤د ٚوـٛس
ثشسػ ٣سٚاثظ خبسر ٣ا٤شاٖ ٙٞ ٚذ دس دٚس ٜپغ اص پ٥شٚص ٢ا٘مالة اػالٔ ٣ا٤شاٖ
ثشسػ ٣ػُّ حجبت ٙٞذ دس ٔمب٤ؼ ٝثب ث٣حجبت ٣پبوؼتبٖ  ٚافغب٘ؼتبٖ

گزایص اريپا.247
.248
.249
.250
.251

ٔ٥شاث دٚساٖ وٕ٥٘ٛؼت ٣دس فش ًٙٞػ٥بػ ٣رٛأغ اسٚپب ٢ؿشل٣
تأح٥ش لذست٤بث ٣احضاة ساػت افشاع ٣اسٚپب ٢غشث ٣ثش ٚضؼ٥ت ٔؼّٕب٘بٖ اسٚپب
ثشسػ٘ ٣مؾ ك٥٘ٛ٥ٟؼٓ دس فشاٙ٤ذ تلٕ٥ٌٓ٥ش ٢دس اتحبد ٝ٤اسٚپب
ثشسػ ٣ػٛأُ تأح٥شٌزاس ثش سٚاثظ اتحبد ٝ٤اسٚپب ثب رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
چـٓا٘ذاص ػض٤ٛت اػشائ ُ٥دس ٟ٘بدٞب ٢ػ٥بػ ٚ ٣أ٥ٙت ٣غشة

گرایش آمریکای شمالی٘مؾ ٟٛ٤د ثٗ٥إُِّ دس ػ٥بػت  ٚحىٔٛت دس آٔش٤ىب
.252
ثشسػ ٣س٤ـٞٝبٟٛ٤ ٢د ٢فشأبػ٘ٛش ٢رٟب٘٣
.253
رٙجؾ ٔذ٘ ٣ػ٥بػ ٣ػشخپٛػتبٖ آٔش٤ىب
.254
صٔٞٝٙ٥ب ٢تبس٤خ ٚ ٣فش ٣ٍٙٞػذْ ؿىٌُ٥شٍٕٞ ٢شا٥ٔ ٣٤بٖ ػ٥بٞبٖ آٔش٤ىب
.255
٘مؾ ٙٔ ٚبفغ كبحجبٖ وبسخب٘زبت تؼّ٥حبت ٣دس ػ٥بػتٟب٘ ٢ظبٔ ٣آٔش٤ىب
.256
ٚضؼ٥ت حمٛلٔ ٚ ٣ذ٘ ٣ربٔؼٔ ٝؼّٕب٘بٖ أش٤ىب پغ اص  11ػپتبٔجش
.257
تحّٚ ُ٥ضؼ٥ت ث٥ٔٛبٖ وب٘بدا دس ٘ظبْ ارتٕبػ ٣ا ٗ٤وـٛس
.258
تح َٛاص التلبد كٙؼت ٣ث ٝالتلبد ٔبِ ٣ـ پ ٣ِٛدس ثحشاٖ التلبد ٢اخ٥ش آٔش٤ىب
.259
ثشسػ ٣رٙجـٟب ٢رذا ٣٤عّجب٘ ٝدس ا٤بالت ٔتحذٜ
.260
٘مؾ اػالْ دس ا٤زبد ٍٕٞشا٥ٔ ٣٤بٖ ػ٥بٞپٛػتبٖ آٔش٤ىب
.261
٘مؾ رش٤بٖ ك٥٘ٛ٥ٟؼٓ ٔؼ٥ح ٣دس ساٞجشدٞب ٢والٖ ػ٥بػت خبسر ٣آٔش٤ىب
.262
ثشسػ ٣پذ٤ذ ٜاػالْٞشاػ ٣دس ا٤بالت ٔتحذ ٜپغ اص  11ػپتبٔجش
.263
د :سیاستگذاری
.264
.265
.266
.267
.268
.269
.270
.271
.272
.273
.274
.275
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ٔمشسات صدا ٣٤دس استجبط ثب ارشا ٢اكُ 44
ٔغبِؼبت آٙ٤ذٍ٘ ٜش ٢دس ثخؾ ػ٥بػتٍزاس ٢أٛس ػٕ٣ٔٛ
تٕب٤ض ػ٥بػتٍزاس ٢وّ٘ ٣ظبْ  ٚػ٥بػتٟب ٢ارشأ ٣٤ذ٤شاٖ
٘ؼجت ػ٥بػتٟب ٢ارشأ ٣٤ذ٤شاٖ ثب ػ٥بػتٍزاس ٢وّ٘ ٣ظبْ
تٕب٤ض سٞجش٤ت ٔ ٚذ٤ش٤ت ا٘مالة ثب ٔذ٤ش٤ت ارشا ٣٤وـٛس
اسص٤بث ٣ػّٕىشد ٔذ٤ش٤ت فش ٣ٍٙٞربٔؼ ٝثشحؼت دٚسٟٞبٞ ٢ش٤ه اص دِٚتٟب دس ٘ظبْ رٕٟٛس ٢اػالٔ٣
چبِـٟب ٢ػٕذ ٜدس ٔذ٤ش٤ت فش ٣ٍٙٞربٔؼٝ
اكُ لب٘٘ٛپز٤ش ٢دس ٔذ٤ش٤ت ٘ظبْ اػالٔ٣
اكُ حبوٕ٥ت آسٔبٟ٘ب ٢ا٘مالة اػالٔ ٣دس ٔذ٤ش٤ت
٘مؾ تفىش ػ٥ؼتٕٔ ٚ( ٣مبثُ آٖ ٍ٘ب ٜرض٤شٞب )٢دس ٔذ٤ش٤ت
٘مؾ اخالق دس تلٕٕ٥ؼبص ٢دس ٔذ٤ش٤ت
٘مؾ سٞجش ٢اص د٤ذٌبٔ ٜمبْ ٔؼظٓ سٞجش٢

.276
.277
.278
.279
.280
.281
.282
.283
.284
.285
.286
.287
.288
.289
.290
.291
.292
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ٚظ٥فٔ ٝذ٤ش٤ت ارشا ٣٤دس اػت٥فبٔ ٢غبِجبت ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجش٢
ٚظ٥فٔ ٝزّغ دس تحمك ٔغبِجبت ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجش٢
٘ؼجت تؼٟذ  ٚتخلق  ٚاسائ ٝساٞىبس ٢ػ٥بػتٍزاس ٢دس ا ٗ٤صٔٝٙ٥
٘مؾ ٔذ٤ش٤ت دس ٔؼضّ ١فشاس ٔغضٞب
ٔذ٤شاٖ ال٤ك ثٙٔ ٝضِ ٝػشٔب ٝ٤ارتٕبػ٣
ٔالن ٌضٙ٤ؾ ٔؼئٛالٖ ارشا ٣٤وـٛس
ثشسػ ٣تغج٥م٥ٔ ٣ضاٖ احشٌزاس ٢رٙبحٟب ٢ػ٥بػ ٣ثش ٔذ٤ش٤ت ارشا ٣٤دس ٞش٤ه اص دِٚتٟب ٢رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ
ٔجب٘ ٣اػالٔٔ ٣ذ٤ش٤ت تحَٛ
٘مؾ ٔذ٤ش٤ت دس تش٤ٚذ ٚرذاٖ وبسٔ ٚ ٢جبسص ٜثب وبسٌش٤ض ٚ ٢وٕىبس٢
٘مؾ اخالف ٔذ٤شاٖ دس ٔٛفم٥ت آ٘بٖ
اكُ ػبد ٜص٤ؼتٔ ٣ذ٤شاٖ
اكُ حبوٕ٥ت ػذاِت دس ٔذ٤ش٤ت
٘مؾ ٔزّغ خجشٌبٖ دس ػبصٚوبس والٖ ٘ظبْ رٕٟٛس ٢اػالٔ٣
ٔؼ٤ٛٙت  ٚاخالق دس فش ًٙٞػبصٔب٘ ٣دس ثخؾ ٔذ٤ش٤ت دِٚت٣
ٔجب٘ ٣ػالٔت اداس ٚ ٢ساٞىبسٞب ٢پ٥ـٍ٥ش ٢اص فؼبد اداسٔ ،٢بِ ٚ ٣سفتبس٢
ٔذ٤ش٤ت ٔ ٚؼضّ ٝوٕىبس ٢دس ػبصٔبٟ٘ب (دس ثخؾ دِٚت)٣
ثشسػ ٣تغج٥مٔ ٣ذ٤ش٤ت دس د٤پّٕبػ ٣رٕٟٛس ٢اػالٔ ٣ا٤شاٖ دس دِٚتٟبٔ ٢ختّف
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 3.2.2ػذالت اختوبػی ،هستلضم ًظبم اسالهی
 3.2.3اّویت ػذالت دس خبهؼِ
 3.2.4سػبیت اغل تأهیي ٍ وفبیت ػوَهی
 3.2.5ؾشٍست استمشاس ػذل دس خبهؼِ اسالهی
 3.2.6ػذالت ،اٍلیي اسصش دس ًظبم اسالهی
 3.2.7ػذالت ،فلسفِ اغلی حىَهت اسالهی
 3.2.8ػذالت اختوبػی ،صهیٌِسبص سؼبدت ٍ اهٌیت اختوبػی
 3.2.9ثشتشی اًذیطِ ػذالت اختوبػی دس ًظبم تفىش اسالهی
 3.2.10تبثؼیت هطشٍػیت حىَهت اص ػذالت ()8265
 3.2.11الصهِ ػذالت اختوبػی ،اخالق ٍ تشثیت اسالهی
 3.2.12تَلیذ ٍ ثشٍت ػبدالًِ ،هػذاق اسصش
 3.2.13تحمك ػذالت ،هؼیبسی ثشای اسالهی ثَدى خبهؼِ
 3.2.14ػذالت دس ًظبم خوَْسی اسالهی ایشاى (پیبم اًمالة اسالهی)
 3.2.15ػذالت ،سهض استحىبم ًظبم
 3.2.16ػذالت اختوبػی ٍ غذٍس اًمالة
 3.217هؼؿالت اختوبػیً ،طبًی اص ثیػذالتی
ٍ 3.2.18خَد فمش ٍ هحشٍهیت اص هظبّش ػذم تحمك ػذالت اسالهی
 3.2.19لضٍم حوبیت اص هستؼؿفبى دس ّوِ اثؼبد
 3.2.20لذست ،الصهِ تحمك ػذالت اختوبػی دس سكح خْبًی ٍ ثیيالوللی
 3.2.21ػذالت دس تَصیغ ثشٍت ،هؼیبس تحمك ػذالت
 3.2.22ػذالت اختوبػی ،ضبخع تَسؼِ یبفتگی
 3.2.23ثشلشاسی لبًَى ػبدالًِ ٍ حبون ػبدل اص ؾشٍسیبت ػذالت اختوبػی

 .1اَداف اقتصبدی وظبم
 1.2التذاس التػبدی
 1.3استمالل التػبدی
 1.3.1ؾشٍستْب ،ضشٍـ ٍ التؿبئبت استمالل ّوِ خبًجِ
 1.3.2ؾشٍست هطبسوت ػوَهی دس اهش سبصًذگی ثشای تحمك استمالل
ٍالؼی
.1.3.3خَدوفبیی هلی

 1.4ػذالت اختوبػی
 1.5سبصًذگی ٍ آثبداًی
 1.6سفبُ ػوَهی
 1.7وبس ٍ وبسآفشیٌی

 .2اخالق ي اقتصبد
 2.1اّویت تمَا دس گطبیص گشفتبسیْب ()78104

 2.2التػبد ،صهیٌِسبص سضذ ٍ تؼبلی اخاللی
 2.3فشٌّگ صّذ ،ػبهل هػًَیت ًظبم اسالهی

 .3عدالت
 3.1تؼشیف ٍ ؾشٍست ػذالت

 3.3ػذالت التػبدی

 3.1.1تفبٍت لسف ٍ ػذل
 3.1.2ػذل ،صهیٌِسبص تىبهل اًسبًی
 3.1.3ػذالت تَام ثب ػمالًیت ٍ هؼٌَیت ()88616
 3.1.4ػذالتّ ،ذف ّوِ ادیبى
 3.1.5ػذالت ،ػبهل اسالمخَاّی هشدم
 3.1.6تحمك ػذالتّ ،ذف اغلی ثؼثت اًجیبء خْبد ائوِ اقْبس
 3.1.7ػذل ثبالتش تَاصى است
 3.1.8تأهیي ًیبصّبی اسبسی ٍ هبدی
 3.1.9ػذالت دس لشآى ٍ ًْحالجالغِ
 3.1.10ػذالت ،ضشـ اسبسی دس ٍالیت ٍ هذیشیت خبهؼِ اسالهی
 3.1.11تحلیل تبسیخی ػذالت حؿشت اهیش(ع)
 3.1.12ػذالت ػلی(ع) ،هؼیبس ػذالت
 3.1.13ػذالت اختوبػی ،سیشُ حىَهتی حؿشت اهیش(ع)
 3.1.14ػذالت ،یىی اص اّذاف لیبم اهبم حسیي(ع)
 3.1.15ػذالتّ ،ذف حىَهت حؿشت ٍلی ػػش(ػح)
 3.1.16لبًَى ،هالن ػذل ٍ هالن لبًَى ،ضشع

 3.3.1فمشصدایی
 3.3.2هحشٍهیتصدایی
 3.3.3لضٍم ػذالت دس هحشٍهیتصدایی
 3.3.4لضٍم هحشٍهیتصدایی اص سٍستبییبى هَلذ
 3.3.5سٍضْب

 3.4ضشایف ٍ ساّىبسّبی اسبسی دس تحمك ػذالت التػبدی
 3.4.1لضٍم فشٌّگسبصی خْت تحمك ػذالت اختوبػی
 3.4.2تشٍیح اخالق اسالهی (ظلنستیضی)
 3.4.3تشٍیح فشٌّگ ػذالتخَاّبًِ
ٍ 3.4.4خَد لَاًیي ٍ همشسات ػبدالًِ
 3.4.5هسئَلیت اختوبػی اغٌیب ًسجت ثِ هشدم
 3.4.6ایدبد ًْبدّب دس خْت سسیذگی ثِ هحشٍهیي
 3.4.7تأهیي اختوبػی ٍ گستشش ثیوِّبی ػوَهی
 3.4.8لضٍم حفظ لذست خشیذ هحشٍهبى ٍ ثبصًطستگبى
 3.4.9تشثیت اسالهی ثِ ٍیظُ دس وبسگضاساى ٍ هذیشاى ًظبم
 3.4.10تأهیي ػَاهل تَلیذ اص ساّْبی هطشٍع ٍ ػبدالًِ
 3.4.11تَصیغ ػبدالًِ اهىبًبت ،فشغتْب ،دسآهذ ٍ ثشخَسداسی ثشای ّوِ آحبد

 3.2خبیگبُ ٍ ًمص ػذالت اختوبػی دس ًظبم اسالهی
 3.2.1تؼشیف

1

 5.5.3تالش خوؼی ثِ هٌظَس سفغ فمش اختوبػی

خبهؼِ
 3.4.12تأهیي اهىبًبت اٍلیِ التػبدی ثب اٍلَیت خذهتگضاساى ثِ ًظبم
 3.4.13اًتمبل اهىبًبت ٍ ثشخَسداسیْبی التػبدی ثِ قجمبت ون دسآهذ
 3.4.14ثشلشاسی اًؿجبـ اختوبػی
 3.4.15سبصًذگی اخاللی الصهِ تحمك ػذالت التػبدی
 3.4.16لضٍم تَخِ لَا ثِ ػذالت
 3.4.17تحَل هؼٌَی ،صهیٌِسبص ػذالت
 3.4.18لضٍم تَخِ ثِ ٍظیفِ دس خْت ػذالت
 3.4.19تَصیغ دسآهذ ػبدالًِ ٍ هكلَة
 3.4.20لضٍم اخشای دلیك لَاًیي ثشای تحمك ػذالت اختوبػی
 3.4.21تأهیي هسىي هحشٍهیي
 3.4.22هشدهی ثَدى حىَهت
 3.4.23سػبیت حمَق التػبدی ٍ لؿبیی ؾؼفب
 3.4.24تأهیي فشغتْبی ػبدالًِ التػبدی ثشای ؾؼفب
 3.4.25تأهیي حذالل ثشخَسداسی
 3.4.26ؾشٍست ثشًبهِسیضی ٍ سیبستگضاسی دس ساستبی تحمك ػذالت ٍ
تَسؼِ التػبدی

 .6يظبیف اقتصبدی مسئًالن
 6.1صهبهذاسی هٌبثغ التػبدی تَسف غبلحیي اختوبػی
 6.2ضیَُّبی التػبدی حؿشت اهیش(ع)ً ،وبدی اص سفتبس هػشفی
هسئَلیي
 6.3تمجیح صًذگی هشفِ هسئَالى ()8265
 6.7اهیذٍاس سبختي هشدم ثِ آیٌذُ ًظبم ( )8256
 6.8خلَگیشی اص اتشاف ٍ سَء استفبدُ اص ثشٍت ( )851130
 6.9اّویت سٌذ چطن اًذاص ٍ اغل )88616( 44
 6.10هجبسصُ ثب هفبسذ التػبدی
 6.10.1اّویت هجبسصُ ثب هفبسذ التػبدی ()81417
 6.10.2حؿَس ّوِ خبًجِ دستگبّْبی لؿبیی ثشای هجبسصُ ثب هفبسذ
التػبدی ()81417
 6.10.3فشهبى ّطت هبدُ ای ()80210
 6.10.4هجبسصُ ثب هفبسذ التػبدی هَخت تمَیت فؿبی سبلن التػبدی ٍ
تَلیذی ()80210
 6.10.5ػذم تجؼیؽ دس ثشخَسدّب ()80210

 3.5هَاًغ تحمك ػذالت التػبدی
 3.5.1سَءاستفبدُ الَیب
 3.5.2اختالف قجمبتی هیبى آحبد خبهؼِ یب تفبٍت دس ثشخَسداسی
 3.5.3فشٌّگ هػشفی غشة
 3.5.4فشٌّگ اسشاف ،تدولگشایی ٍ اضشافصدگی
 3.5.6حػَل ثشٍت اص ساُ غیشلبًًَی
 3.5.7اًجبضت ثشٍت

 6.10.6هجبسصُ ثب ثشٍتْبی ثبدآٍسدُ ()7747

 6.11اخالق التػبدی وبسگضاساى ٍ هذیشاى
 6.11.1هشدهی ثَدى هسئَالى
ّ 6.11.2وسكحی ثب هشدم دس هؼیطت
 6.11.3پشّیض اص اػكبی اهتیبصات ٍیظُ ثِ خَاظ
 6.11.4لضٍم هؼبضشت هسئَلیي ثب هشدم
 6.11.5لضٍم ثشخَسد ثب فسبد هبلی هسئَلیي ٍ دستگبّْبی دٍلتی
 6.11.6اهبًتذاسی
 6.11.7پشّیض اص اسشاف
 6.11.8سػبیت اًكجبق سفتبس ٍ گفتبس التػبدی ػبدالًِ
 6.11.9اػتوبد ثِ ًفس هذیشاى
 6.11.10پشّیض اص فؼبلیتْبی التػبدی ضخػی ٍ گشٍّی

 .4رفبٌ عمًمی
 4.1حبوویت اسصضْبی الْی ،صهیٌِسبص تحمك اهٌیت ،سفبُ ٍ
سؼبدت
 4.2اسصضوٌذی تأهیي سفبُ دس اسالم
 4.3تأثیش اسصضْبی اسالهی دس فؼلیت استؼذادّب ٍ اهىبًبت
التػبدی

 6.12لضٍم هجبسصُ ثب گشاًی

 .5مردم ،جبمعٍ ي اقتصبد

 6.12.1گشاًی آفتصًذگی فمشاست
 6.12.2لضٍم هجبسصُ ثب گشاًفشٍضی ٍ احتىبس

 5.1اّویت هػشف تَلیذ داخلی ()8265
 5.2حك خبهؼِ ثش فشد ٍ دٍلت
 5.3حك دٍلت ثش فشد ٍ خبهؼِ
 5.4الجبل ٍ هطبسوت هشدهی دس اهش سبصًذگی

 .7يظبیف وُبدَبی اجتمبعی
 7.1وویتِ اهذاد
 7.2ثٌیبد هسىي
 7.3ثٌیبد هستؿؼفبى ٍ خبًجبصاى
 7.4غٌذٍلْبی لشؼالحٌسِ

 5.4.1ؾشٍست ضٌبخت تىلیف اختوبػی
 5.4.2تؼْذ ٍ هسئَلیت دس لجبل ثشًبهِّبی التػبدی دٍلت ٍ سبصًذگی
ّ 5.4.3وسَیی تأهیي ًیبصّب ٍ هٌبفغ ضخػی ثب ثشًبهِّبی سبصًذگی ًظبم

ٍ 5.5ظبیف التػبدی ٍ هبلی افشاد ٍ قجمبت خبهؼِ

 .8بروبمٍریسی ي سيبستگساری اقتصبدی

ٍ 5.5.1ظیفِ وبسگشاى
ٍ 5.5.2ظیفِ وسجِ ٍ اغٌبف

 8.1ؾشٍست ثشًبهِسیضی ٍ سیبستگضاسی دس ساستبی تحمك ػذالت

خبیگبُ ٍ ًمص ٍاحذّبی غٌفی تدبسی دس خبهؼِ اسالهی
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 9.14پشّیض اص پشاوٌذگی دس ًظبم تػوینگیشی
 9.15لضٍم سبصهبًذّی ثشًبهِّبی ولی التػبدی دس یه ًْبد
هسئَل ٍاحذ
 9.16ثلٌذًگشی ،هػلحتاًذیطی ٍ هٌكمی وشدى ًظبم
تػوینگیشی ٍ ػول هسئَلیي
 9.17لضٍم تذثیش دس تػوینگیشی

ٍ تَسؼِ التػبدی
 8.2هؼیبسّب ٍ اغَل
 8.2.1تَخِ ثِ اغل حبون ػذالت اختوبػی دس ثشًبهِسیضی
 8.2.2حل هطىالت التػبدی هشدم
 8.2.3لضٍم سػبیت سؾبیت ػوَم دس تػوینگیشی
 8.2.4اًؿجبـ هبلی ٍ اداسی
 8.2.5تَخِ ثِ اغل سفغ هحشٍهیت دس ثشًبهِّب ٍ سیبستْبی التػبدی
 8.2.6تَخِ ثِ هحشٍهیي
 8.2.7سفغ فمش ٍ تٌگذستی
 8.2.8لضٍم اخشای قشحْبی دسآهذصاد ثشای ّوِ الطبس دس ًمبـ هحشٍم
 8.2.9اٍلَیتثخطی دس تأهیي ًیبصّبی سٍستبییبى
 8.2.10لضٍم سیبستگضاسی دس قشحْبی اضتغبلصا
 8.2.11اٍلَیتثٌذی دس هخبسج ٍ هػبسف ثَدخِ دٍلت
 8.2.12اٍلَیتثٌذی ٍ صهبىثٌذی دس ثشًبهِسیضیْبی تَسؼِ
 8.2.13لضٍم اًؼكبفپزیشی ثشًبهِ تَسؼِ
 8.2.14لضٍم ثشًبهِسیضی دس قشحْْبی التػبدی
 8.2.15لضٍم استمالل سیبسی ٍ التػبدی دس ثشًبهِسیضی
 8.2.16لضٍم تَخِ ثِ وبسّبی خشد ٍ پشاّویت
 8.2.17ایدبد ّوبٌّگی دس سیبستْب ٍ ثشًبهِّبی ثخطْبی التػبدی
 8.2.18لضٍم ثشًبهِسیضی دس اهَس صیشثٌبی تَلیذ
 8.2.19ثْشُگیشی اص ظشفیتْبی تَلیذ ٍ تٌَع تَلیذ
 8.2.20تؼییي استشاتظی سفغ فمش ٍ گشسٌگی وَتبُ هذت
 8.2.21استشاتظی هجبسصُ ثب گشاًی ٍ تَسم
 8.2.22اٍلَیتثخطی ثِ اهَس فشٌّگی
 8.2.23پشّیض اص سٍصهشگی
 8.2.24تشثیت ًیشٍی اًسبًی
 8.2.25اغَل حبون ثش سیبستْبی التػبدی ثشًبهِّبی دٍلت

آفبت سبهبًذّی ٍ هذیشیت

 .10ديلت ي اقتصبد
 10.1خلَگیشی اص ضتبة صدگی دس تػویوبت التػبدی ( )88616
 10.2استفبدُ اص وبسضٌبسبى ()88616
 10.3پیشٍی ًىشدى اص فشهَلْبی دیىتِ ضذُ ًْبدّبی ثیي الوللی
التػبدی ()88616
 10.4تؼبهل دٍلت ثب ثخص خػَغی
ٍ 10.4.1اگزاسی ثٌگبّْبی غیشهطوَل اغل  44ثِ هشدم ()851130
 10.4.2وبّص هبلىیت ٍ تػذی گشی دٍلت ()851130

 10.5تؼبهل دٍلت ثب خبهؼِ
 10.5.1ضفبف سبصی همشسات ٍ وبّص پیچ ٍ خوْبی اداسی ()851130
 10.5.2تَصیغ ػبدالًِ ٍ سفغ هحشٍهیت ()851130

 10.5.3خلَگیشی اص فطبس تَسهی ًبضی اص دٍلت ()88616

 10.6ثَدخِ
 10.6.1دلت دس ّضیٌِ وشد ثَدخِ ()78104
 10.6.2هالحظِ دٍ هَلفِ فبیذُ هٌذی ٍ اٍلَیت دس هػشف ثَدخِ

()78104

سیبستْبی حبون ثش ثشًبهِّبی اٍل ٍ دٍم التػبدی

ّ 10.7ضیٌِّبی التػبدی
 10.7.1تأهیي ّضیٌِّب اص ساّْبی غیشًفتی
 10.7.2ثْیٌِسبصی هػبسف ٍ هخبسج دٍلتی
 10.7.3حسبثشسی دلیك ٍ هسئَالًِ

 .9سبزمبودَی ي مدیریت وظبم اقتصبدی
 9.1لضٍم حشوت ٍ هذیشیت التػبدی دس چبسچَة هؼیبسّبی ًظبم
 9.2سبختبس ًظبم اسالهی ،صهیٌِسبص ػذالت
 9.3اٍلَیت هحشٍهیتصدایی دس تٌظین ثشًبهِّب ،لَاًیي ٍ اخشا
 9.4خْتگیشی هسئَلیي دس سفغ هحشٍهیتْب
 9.5لضٍم ًْبدسبصی ثشای سفغ فمش
ً 9.6ظبمسبصی ثش هجٌبی ػذم حػَل ثشٍتْبی ثبدآٍسدُ
 9.7هٌغ سَءاستفبدُ اص دٍساى سبصًذگی ٍ افضایص ًمذیٌگی
 9.8لضٍم پشّیض اص اسشاف دس هذیشیت
 9.9ثشلشاسی اًؿجبـ اختوبػی ـ التػبدی
 9.10لضٍم ًظبست ثش اخشای لَاًیي هبلی
 9.11لضٍم حفظ اسصضْب ثشای ٍغَل ثِ حذاوثش وبسایی دس سبصهبًْب
 9.12لضٍم وٌتشل ٍ ًظبست ثش خشیبى التػبدی
 9.13سبهبىثخطی ثِ اهش دسیبفت ٍ هػبسف صوبت

 10.8لیوتگزاسی
 10.9خلَگیشی اص اًحػبسات ٍ ثشٍتْبی ثبدآٍسدُ
 10.10تَصیغ دسآهذ ػبدالًِ ٍ ایدبد فشغتْبی ضغلی
 10.11همبثلِ ثب ػَسؼ احتوبلی تَسؼِ
 10.12ضٌبخت اٍلَیتْب ٍ ًیبصّبی اختوبػی
 10.13تشٍیح فشٌّگ هكلَة ٍ هتٌبست التػبدی
 10.13.1تشٍیح فشٌّگ غحیح تَلیذ ،تَصیغ ٍ هػشف
 10.13.2ثِ وبسگیشی سٍضْبی وبسآهذ
 10.13.3تشٍیح فشٌّگ وبس ٍ تَلیذ
 10.13.4تشٍیح فشٌّگ وبس هفیذ
 10.13.5تشٍیح فشٌّگ خَدثبٍسی
 10.13.6تشٍیح فشٌّگ اًؿجبـ اختوبػی ٍ التػبدی
 10.13.7تشٍیح فشٌّگ ػذم اسشاف
 10.13.8تشٍیح فشٌّگ هطبسوت دس سبصًذگی
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 10.13.9تشٍیح فشٌّگ غذلِ ٍ اًفبق
 10.13.10تشٍیح فشٌّگ ثیوِ غحیح
 10.13.11تشٍیح فشٌّگ هػشف وبالّبی داخلی

 17.2ثشسسی اثؼبد هؼٌَی پشداختْبی هبلی اص لجیل صوبت
 17.3تؼذیل ثشٍت اص ساُ دسیبفت هبلیبت
 17.3.1لضٍم ضشػی ٍ لبًًَی پشداخت هبلیبت
 17.3.2ػذم تؼبسؼ هبلیبت ثش دس آهذ ثب صوبت

ٍ 10.14ظیفِ دٍلت دس لجبل وبس ٍ وبسگشاى
 10.15لضٍم تَخِ ثِ ػذالت اختوبػی ٍ هحشٍهیتصدایی

 .18وفت ياورشی

 .11تًليد ي کبر

 18.1التػبد ثذٍى ًفت
 18.2لضٍم سشهبیِگزاسی دسآهذّبی ًفتی
 18.3خبیگبُ غٌؼت ًفت
 18.4لضٍم ثْشُهٌذی اص ًفت ثِ ػٌَاى سشهبیِ هلی
ً 18.5یشٍی اًسبًی دس غٌؼت ًفت
 18.6تَسؼِ غٌبیغ هشثَـ ثِ فشآٍسدُّبی ًفتی

 11.1اهٌیت ٍ خَدوفبیی غزایی ( )82515
 11.2اضتغبل ٍ وبّص تَسم ()82515
 11.3اّویت تَلیذ ٍ افضایص ثشٍت هلی ( )851130
 11.4افضایص سشهبیِ گزاسی خبسخی ثطشـ سَد ( )80410
 11.5راتی ثَدى اسصش وبس
 11.6لضٍم ٍخذاى وبسی دس ثْشُثشداسی ثْیٌِ اص هٌبثغ

 .19کشبيرزی ي دامداری

 .12مصرف

 19.1خَدوفبیی دس هحػَالت اغلی هػشفی دس ثخص وطبٍسصی
ٍ داهذاسی ( )80410
 19.2تَسؼِ وطبٍسصی ٍ سٍستبیی

 12.1اغالح الگَی هػشف ( )871230
 12.2هذیشیت هذثشاًِ ٍ ػبلالًِ هػشف ()871230
 12.3پشّیض اص اسشاف ٍ غشفِخَیی دس هٌبثغ التػبدی
 12.4آثبس سٍاًی ـ اختوبػی اسشاف
 12.5پشّیض اص اتشاف ٍ اسشاف ،ػبهل ثمبی ًظبم اختوبػی اسالم

 .20صىعت
 20.1لضٍم حوبیت اص غٌبیغ داخلی
 20.2سّبیی اص غٌؼت ٍاثستِ

 .13ببزرگبوی خبرجی

 .21مسکه ي شُرسبزی

هٌبثغ اسصی ٍ وبّص ٍاسدات

 21.1تأهیي هسىي هكلَة اص لَاصم تَسؼِ
 21.2ؾشٍست ضْشسبصی اسالهی

 .14ببوکداری اسالمی
 14.1هفَْم لشؼالحسٌِ
 14.2لضٍم ضٌبخت هبّیت پَل ٍ هسبئل پَلی دس دسن احىبم
فمْی آى
 14.3خبیگبُ پَل ٍثبًىذاسی

 .22مکبتب اقتصبدی
 22.1لیجشالیسن التػبدی ٍ تحلیل ًظبم سشهبیِداسی
ً 22.2ظبم سَسیبلیستی

 14.3.1هجبحث ػولیبتی ثبًىذاسی ثذٍى سثب
 14.3.2خبیگبُ لشؼالحسٌِ دس ًظبم ثبًىی

 .23الگًی اسالمی ایراوی پيشرفت:
 23.1اًتمبد اص الگَّبی پیطشفت سَسیبلیستی ٍ غشثی ( 88227
ٍ)87214 ٍ 86225
 23.2اّویت ًظشیِ پشداصی ( )87214
 23.3ؾشٍست الگَسبصی هیبى ًخجگبى ( )86225
 23.4پیطشفت یه الگَی ٍاحذ ًذاسد ( )88227
 23.5تبثیش هجبًی هؼشفتی دس ًَع پیطشفت ( )88227
 23.6خلَگیشی اص سضذ ٍ ضىَفبیی ثبدوٌىی (ّوبًٌذ ثشخی
وطَسّبی ضشق آسیب) ()80410
 23.7اتىبی پیطشفت داخلی وطَس ثِ سشهبیِ ّبی اًسبًی ٍ

 .15بيمٍ
هطشٍػیت ػمذ ثیوِ

 .16تعبين
اّویت تؼبًٍیْب ()851130

 .17مبليبت ،خمس ي زکبت
 17.1ثشسسی اثؼبد فمْی ،التػبدی ٍ اختوبػی صوبت
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الصهِ تَسؼِ التػبدی ،تأهیي اهٌیت هؼیطتی ؾؼفب
ؾشٍست ٍخَد آهبس ٍ اقالػبت دلیك ٍ هتٌبست ثب ثشًبهِّبی تَسؼِ
لضٍم اهٌیت سشهبیِگزاسی
سشهبیِ گزاسی دس قشحْبی ثلٌذهذت
ساُ ٍ تَسؼِ
تَسؼِ غبدسات غیشًفتی ،استشاتظی ثلٌذ هذت ًظبم

قجیؼی ٍ َّیت راتی (ػذم ٍاثستگی ثِ پَل ثشٍتوٌذاى)
()80410
 23.8خػَغیبت الگَی پیطشفت:
الف :فشآیٌذ ثلٌذ هذت ()89910
ة :سٌذ ثبالدستی ًسجت ثِ ّوِ اسٌبد ثشًبهِ ای وطَس ٍ سٌذ چطن اًذاص
()89910
ج :لبثل اًؼكبف ()89910

 23.13ػَاهل ،هٌبثغ ٍ اثضاسّبی سضذ ٍ تَسؼِ التػبدی وطَس
ًمص ٍ اسصش وبس دس ًظبم اسصضی اسالم
سبختبس اداسی ٍ تَلیذی هتٌبست
ًفت
ثبًىذاسی اسالهی

 23.9تؼشیف الگَی پیطشفت:
الفً :مطِ خبهغ (ثِ خْت خلَگیشی اص حشوتْبی هتٌبلؽ) ()89910
ة :اسالهی ٍ ایشاًی ثَدى الگَ ()89910

 23.10هشاحل پیطشفت:
الف :ػشغِ صًذگی :ػذالت ،اهٌیت؛ حىَهت ٍ سفبُ ()89910
ة :ػشغِ ػلن ()89910
ج :ػشغِ فىش ()89910
د :ػشغِ هؼٌَیت ()89910

 .24عًامل غيراقتصبدی مؤثر بر اقتصبد
 24.1اًؿجبـ اختوبػی هبًغ فسبد هبلی
 24.2فسبد اختوبػی هبًغ تَسؼِ
ٍ 24.3حذت هلی ٍ التػبد
 24.4حمَق ٍ التػبد
 24.5سیبست ٍ التػبد

 23.11هالحظبت الگَی پیطشفت:
الف :هسبلِ هجذء ٍ هؼبد ()89910
ة :ساثكِ دًیب ٍ آخشت :آخشت آى سٍی سىِ دًیبست ()89910
ج :تفبٍت تؼشیف اًسبى دس اسالم ٍ غشة (()89910 ٍ 86225
د :ػذل ّذف هیبًی ٍ سستگبسی ّذف ًْبیی ()89910
ُ :اّویت ػذالت :ػذالت هؼیبس حك ٍ ثبقل حىَهتْب ()89910
ٍ :حىَهت :ػذم ػلَ ،ػذم استئثبس ،ػذم استؼالء ،ػذم اسشاف ()89910
صً :گبُ غیشهبدی ثِ التػبد ()89910
ح :پشّیض اص استؼوبل ٍاطُ «تَسؼِ» ()89910
ـ :تؿویي استمالل وطَس ()88227
ی :اغَل ثجبت ٍ لَام خبهؼِ پَیبی اسالهی
ن :تَسؼِ التػبدی ،همَلِای فشٌّگی ٍ ًِ غشفبً سضذ ووی

 24.5.1حبوویت ًظبم اسالهی هبًغ سلكِ ثش هٌبثغ خْبًی
 24.5.2الگَثَدى ًظبم خوَْسی اسالهی ثشای سبیش وطَسّبی اسالهی
 24.5.3استىجبسستیضی اص ػَاهل هؤثش دس ثْجَد التػبدی
ً 24.5.4فت ػبهل استىجبس
 24.5.5غیشالتػبدی هؤثش ثش التػبد
 24.5.6اًؿجبـ اختوبػی هبًغ فسبد هبلی
 24.5.7فسبد اختوبػی هبًغ تَسؼِ
ٍ 24.5.8حذت هلی ٍ التػبد
 24.5.9حمَق ٍ التػبد

 23.12ضشایف ٍ التؿبئبت تَسؼِ التػبدی
سضذ ٍ تَسؼِ ،صهیٌِسبص ػذالت اختوبػی
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ثغوِ تؼبلی
اولویتهای پژوهشی در حوزه علوم اجتماعی
هحَر

هَضَع

اًقالة اعالهی  .1آعیت ؽٌبعی اًقالة
 .2ظزفیتْبی ضذاًقالة
اًقالة اعالهی  .3ثزًبهِ ریشی ثلٌذهذت دؽوٌبى ثزای هقبثلِ ثب اًقالة اعالهی
فتٌِ 88

 .4هَاًغ ثزًبهِ ریشی ّبی ثلٌذهذت در جوَْری اعالهی

ثصیزت

 .5هجبًی عیبعت فؼبل جوَْری اعالهی ثزای پیؾگیزی اس ؽیغٌتْبی دؽوٌبى
 .6فتٌِ  ٍ 88اقذاهبت هقذهبتی ٍ پیؾٌیبر آى
 .7رٍؽْبی هأیَط عبسی دؽوٌبى اس هَاجِْ ثب جوَْری اعالهی ایزاى
 .8تفکز اًتقبدی ثِ هٌشلِ راّکبری ثزای تقبثل ثب تحزیکبت دؽوٌبى
 .9پزٍرػ رٍحیِ اًتقبدی در آهَسػ ٍ پزٍرػ

اًقالة اعالهی  .10اقذاهبت رصین پْلَی در فبعذ عبسی فضبی اجتوبػی فزٌّگی ؽْزّبی
ؽوبلی کؾَر
 .11اقذاهبت گزٍّکْبی هلحذ ضذ دیي در ؽْزّبی ؽوبلی
ً .12قؼ هزدم گیالى در هقبثلِ ثب هفبعذ رصین پْلَی
ً .13قؼ هزدم گیالى در هَاجِْ ثب گزٍّکْبی ضذ دیي ٍ هلحذ
اًقالة اعالهی  .14ػَاهل حغبعیت غزة ًغجت ثِ جوَْری اعالهی
ػذالت

 .15تؼبرض ًظبم عزهبیِ داری ٍ ػذالت

اًقالة اعالهی  .16ارسیبثی تَفیق هزدم ایزاى در اهتحبًبت اس ؽزٍع اًقالة اعالهی
 .17دالئل پیزٍسی هزدم ایزاى اس هٌظز ًخجگبى غزة
ایثبر ٍ ؽْبدت

 .18ؽٌبعبیی اعَُ ّبی ؽجبػت ٍ هجبّذت هزدم گیالى
ً .19قؼ خبًَادُ ّبی ؽْذا در عبلن عبسی فضبی اجتوبػی ٍ فزٌّگی گیالى
ً .20قؼ هزدم گیالى در خٌثی عبسی فتٌِ 88

ایثبر ٍ ؽْبدت

 .21فزٌّگ ایثبر ٍؽْبدت

ایثبر ٍ ؽْبدت

 .22هؾبرکت هزدم اصفْبى در جٌگ تحویلی
 .23پبیذاری هزدم اصفْبى ٍ ػَاهل هؤثز ثز آى

ثغیج

ً .24گزػ هزدم ثِ ثغیج
 .25جبیگبُ ثغیج در جبهؼِ ایزاى
 .26تحَل هٌشلتی ثغیج اس اثتذای اًقالة اعالهی تب کٌَى

ثغیج

 .27گزٍُ ؽٌبعی اػضبی ثغیج
 .28سهیٌِ ّبی تَعؼِ ثغیج در کؾَرّبی اعالهی

ثغیج

 .29هغبلؼِ هقبیغِ ای احغبط تؼلق ثِ ثغیج ٍ حشة
 .30ثغیج ثِ هٌشلِ جبیگشیٌی ثزای حشة

ثغیج

 .31تَفیقبت اػضبی ثغیج در ػزصِ ػلن ٍ فٌبٍری
ً .32قؼ ثغیج در تَفیقبت جٌگ تحویلی

ثغیج

 .33رٍحیِ ثغیجی

ثغیج

ً .34قؼ ثغیج در اعفبء فتٌِ 88
 .35آعیت ؽٌبعی رٍحیِ ثغیجی

ثغیج

 .36ػَاهل پبیذاری در ثغیج

ثصیزت

 .37ػَاهل ثصیزت اجتوبػی ٍ عیبعی
 .38جبیگبُ رّجزی در ًظزیِ جبهؼِ ؽٌبختی
 .39ثصیزت ثِ هٌشلِ عزهبیِ عیبعی
 .40پیؾٌیبسّبی ؽٌبختی ثصیزت

ثصیزت

 .41راثغِ ثصیزت ٍ پبیذاری
 .42ضؼف ثصیزت در جٌگ صفیي ٍ ػَاهل هؤثز ثز آى
 .43ضؼف ثصیزت خَاؿ ثؼذ اس اًقالة اعالهی ایزاى ٍ ػَاهل هؤثز ثز آى

ثصیزت

 .44لجبجت ٍ اًؼغبف پذیزی در هیبى ًخجگبى عیبعی ٍ ػَاهل هؤثز ثز آى

ثصیزت

 .45عبس ٍ کبرّبی تَجیِ ٍ تغییز ؽکل هفبعذ ٍ اًحزافبت ًخجگبى

ثصیزت

 .46ػَاهل هقَم ٍ تضؼیف کٌٌذُ ثصیزت عیبعی

ثصیزت

 .47حغبعیت هزدم ًغجت ثِ تفزقِ اًگیشی دؽوٌبى

ثصیزت

 .48ادراک آیبت ٍ اهذادّبی الْی تَعظ هزدم ٍ ػَاهل هؤثز ثز آى

ثصیزت

 .49ػَاهل غفلت ٍ ثیذاری هزدم ًغجت ثِ تَعئِ ّبی دؽوي
 .50هیشاى حغبعیت هزدم ًغجت ثِ تَعئِ ّبی دؽوي در ػزصِ ّبی عیبعی
 .51هیشاى حغبعیت هزدم ًغجت ثِ تَعئِ ّبی دؽوي در ػزصِ ّبی اهٌیتی
 .52هیشاى حغبعیت هزدم ًغجت ثِ تَعئِ ّبی دؽوي در ػزصِ ّبی اقتصبدی
 .53هیشاى حغبعیت هزدم ًغجت ثِ تَعئِ ّبی دؽوي در ػزصِ ّبی فزٌّگی

ثصیزت

 .54ارسیبثی هقبٍهت هزدم در ثزاثز تحزیوْبی اقتصبدی

ثیذاری

 .55ثیذاری اهت اعالهی
 .56آیٌذُ پضٍّؾی ثز هحَر تحَالت در کؾَرّبی اعالهی
ً .57ظزیِ ّبی جبیگشیي جْبًی ؽذى
 .58ػَاهل هؾبرکت هزدم در تحَالت کؾَرّبی اعالهی
 .59هزجؼیت جوَْری اعالهی در تحَالت کؾَرّبی اعالهی
 .60آیٌذُ ًگزی تحَالت کؾَرّبی اعالهی
ً .61قؼ اهبم خویٌی در هؾبرکت عیبعی هزدم
 .62ثزرعی دیي هذاری قیبهْبی هزدهی در کؾَرّبی اعالهی
 .63جْتگیزی عیبعی ٍ اجتوبػی قیبهْبی هزدهی در کؾَرّبی اعالهی
 .64ؽٌبعبیی هْوتزیي هغبئل هزدم در کؾَرّبی در حبل تحَل اعالهی
 .65ؽٌبعبیی هَاًغ فزٌّگی ٍ اجتوبػی ؽکل گیزی جوَْری اعالهی در
کؾَرّبی اعالهی
ً .66گزػ هزدم در کؾَرّبی اعالهی در حبل تحَل ثِ ػزة گزایی
 .67جبیگبُ ٍ ًقؼ رعبًِ ّبی جوَْری اعالهی در هقبیغِ ثب رعبًِ ّبی دیگز

کؾَرّب در ثیذاری اعالهی
ثیذاری اعالهی  .68هبّیت صذٍر اًقالة اعالهی
 .69هَاًغ آسادی اهت اعالهی
 .70عبس ٍ کبرّبی غفلت عبس کؾَرّبی غزثی در جَاهغ اعالهی
 .71هغبئل َّیتی جَاهغ اعالهی
ثیذاری اعالهی  .72اعالم گزایی در هیبى هغلوبًبى در کؾَرّبی ثب عبثقِ رصین ّبی کوًَیغتی
ثیذاری اعالهی  .73تغزی گفتوبى اًقالة اعالهی در کؾَرّبی اعالهی
ثیذاری اعالهی  .74هؼزفی ًخجگبى ٍ رٍؽٌفکزاى هصز
 .75ثبسًوبیی ثیذاری اعالهی در رعبًْْبی غزثی
 .76فقز در کؾَرّبی اعالهی
 .77ثی ػذالتی در کؾَرّبی اعالهی
ً .78قؼ عزاى کؾَرّبی اعالهی در تأهیي هٌبفغ غزة
ً .79قؼ عزاى کؾَرّبی اعالهی در حغبعیت سدایی هزدم ًغجت ثِ اعزائیل
ً .80قؼ عزاى کؾَرّبی اعالهی در کبّؼ ّوذردی هزدم کؾَرّبی
اعالهی ثب فلغغیي
ثیذاری اعالهی  .81تحلیل هحتَای ؽؼبرّبی قیبهْبی هزدهی در کؾَرّبی اعالهی
 .82اعالم گزایی در قیبهْبی هزدهی در کؾَرّبی اعالهی
 .83تزکیت گزٍّْبی هزدهی ؽزکت کٌٌذُ در قیبهْبی کؾَرّبی اعالهی
ثیذاری اعالهی  .84ؽٌبعبیی سهیٌِ ّب ٍ ػَاهل داخلی ؽجیِ عبسی غزة اس تحَالت کؾَرّبی
اعالهی در ایزاى
ً .85گزػ هزدم ًغجت ثِ ؽجبّت ؽَرػ کٌٌذگبى داخلی ثب قجبهْبی هزدهی در
کؾَرّبی اعالهی
ً .86گزػ هزدم ًغجت ثِ دلغَسی ّبی آهزیکب در هَرد هلت ایزاى
 .87تفغیز هزدم اس عَ اعتفبدُ آهزیکب اس تحَالت کؾَرّبی اعالهی در هَرد
ایزاى
 .88آگبّی هزدم اس عَ رفتبر آهزیکب ًغجت ثِ هغلوبًبى
ثیذاری اعالهی  .89هَضغ رعبًِ ّبی غزثی ًغجت ثِ ًقؼ ایزاى در تحَالت کؾَرّبی اعالهی
 .90هَضغ رعبًِ ّبی ػزثی ًغجت ثِ ًقؼ ایزاى در تحَالت کؾَرّبی اعالهی
ً .91گزػ هزدم کؾَرّبی اعالم در هَرد اتْبهبت غزثی ّب هجٌی ثز دخبلت
ایزاى در تحَالت کؾَرّبی اعالهی
تجلیغبت

 .92آعیت ؽٌبعی تجلیغبت عیبعی جوَْری اعالهی ایزاى
 .93ضؼفْبی تجلیغبتی ایزاى ٍ ػَاهل هؤثز ثز آى
 .94اقذاهبت تجلیغبتی جوَْری اعالهی ایزاى
 .95ؽیَُ ّبی تجلیغبتی دؽوٌبى جوَْری اعالهی ایزاى

تجلیغبت

 .96ثزرعی تحزیف حقبیق جوَْری اعالهی در رعبًِ ّبی ثیگبًِ
 .97تأثیز رعبًِ ّبی ثیگبًِ ثز هَاضغ ٍ ًظزات هزدم در هَرد هغبئل رٍس

تجلیغبت

 .98اعالع رعبًی اس خذهبت دٍلتی

تجلیغبت

 .99هیشاى آگبّی هزدم اس خذهبت دٍلتی

تجلیغبت

 .100دیذگبُ هزدم در هَرد ّذفوٌذ عبسی یبراًِ ّب

جٌگ ًزم

 .101هبّیت جٌگ ًزم
 .102آعیجْبی ٍاردُ اس جٌگ ًزم ٍ راّکبرّبی هقبثلِ ثب آًْب
 .103تزدیذّبی جذی هَجَد در هَرد ًظبم عیبعی ٍ هٌبثغ آًْب

جٌگ ًزم

 .104اّذاف جٌگ ًزم
 .105راّکبرّبی دفبػی در جٌگ ًزم
 .106عیبعت فؼبل در جٌگ ًزم
 .107فبصلِ اجتوبػی ٍ ػَاهل هزتجظ ثب آى

جٌگ ًزم

 .108اثؼبد ٍ ػزصِ ّبی جٌگ ًزم ػلیِ جوَْری اعالهی
 .109فزصتْب ٍ تْذیذّب در جٌگ ًزم
 .110هجبًی ًظزی جٌگ ًزم
 .111آیٌذُ ًگزی جٌگ ًزم
 .112ؽٌبعبیی اًَاع ػولیبت در جٌگ ًزم
 .113ثزرعی هَرد یک ػولیبت جٌگ ًزم
ً .114قؼ اعتبداى ٍ داًؾجَیبى در جٌگ ًزم

جْبد

 .115ػَاهل ارتقبی ّوت در هزدم
 .116ػَاهل داخلی ٍ خبرجی هأیَط عبسی دؽوٌبى جوَْری اعالهی ایزاى
 .117ػَاهل داخلی ٍ خبرجی اهیذٍار عبسی دؽوٌبى جوَْری اعالهی ایزاى

جْبد اقتصبدی

 .118رٍحیِ جْبدی هزدم ایزاى ٍ ػَاهل هؤثز ثز آى

جْبد اقتصبدی

 .119ارسیبثی عیبعتْبی اؽتغبل سایی

جْبد اقتصبدی

 .120ثزرعی ػَاهل ٍ هَاًغ فزٌّگی ٍ اجتوبػی جْبد اقتصبدی

جْبد اقتصبدی

ً .121بثزاثزیْبی اجتوبػی اقتصبدی

جْبد اقتصبدی

 .122فزٌّگ کبر
 .123ػَاهل ٍ هَاًغ رؽذ تؼبًٍی ّبی در کؾَر
 .124هَاًغ حقَقی رؽذ تؼبًٍی ّب در کؾَر
 .125اؽتغبل ٍ ثیکبری

جْبد اقتصبدی

 .126هؾبرکت هزدم در عزحْبی اقتصبدی

جْبد اقتصبدی

 .127رٍحیِ جْبد در هزدم

جْبد اقتصبدی

 .128ارسیبثی ػولکزد دعتگبّْبی اجزایی در تحقق ؽؼبر جْبد اقتصبدی

تجلیغبت

 .129ارسیبثی ػولکزد صذا ٍ عیوب در هؼزفی عبل جْبد اقتصبدی
 .130تأثیز رٍؽْبی تجلیغبتی خیبثبًی ثز ًگزػ هزدم ًغجت ثِ ػٌَاى ّز عبل

حج

 .131کبرکزدّبی اجتوبػی ٍ فزٌّگی حج

حج

 .132آعیت ؽٌبعی حج
ًْ .133بدّبی ضزٍری در حج

خَدثبٍری

ً .134گزػ پزعٌل جَاى ًیزٍّبی هغلح ًغجت ثِ تَاًبیی ایزاًی
 .135خَدثبٍری در پزعٌل جَاى ًیزٍّبی هغلح

خَدثبٍری

 .136احغبط پیؾزفت در پزعٌل ًیزٍّبی هغلح

 .137آگبّی پزعٌل ًیزٍّبی هغلح اس پیؾزفت ٍ ػَاهل آى
خَدثبٍری

 .138خَدثبٍری

دیي ٍ عیبعت

 .139ؽٌبعبیی اثؼبد اهبهت در جَاهغ کًٌَی
ً .140ظزیِ پزداسی در هفَْم اهبهت ثِ هٌشلِ الگَی رّجزی ٍ ّذایت هزدم جْبى
کًٌَی
 .141ؽٌبعبیی ًظبهْبی ٍالیی در جَاهغ غزثی
 .142هغبلؼِ تغجیقی ًظبم ٍالیی در جبهؼِ اعالهی ٍ جَاهغ کفبر

دیي ٍ عیبعت

 .143راثغِ دیي ٍ عیبعت در جَاهغ
 .144الشاهبت اجتوبػی ٍ فزٌّگی دیي هحَری
 .145پیبهذّبی اجتوبػی ٍ فزٌّگی عیبعت هحَری

دیي ٍ عیبعت

 .146اثؼبد اجتوبػی دیي اعالم
 .147دیي ٍ قذرت در اعالم
 .148عبس ٍ کبرّبی تحقق حقبیق الْی در جبهؼِ

دیٌذاری

 .149دیٌذاری جَاًبى
ً .150قؼ دیي سدایی رعبًِ ّبی ثیگبًِ

رٍحبًیت

ٍ .151یضگیْبی رٍحبًیَى هَرد پذیزػ ًشد اعتبداى داًؾگبُ
 .152ػَاهل هَفقیت آیت الِ هزػؾی ًجفی
 .153هیشاى آگبّی هزدم اس هزاجغ تقلیذ

رٍحبًیت

 .154ثزرعی ٍضؼیت کتبثخبًِ ّبی ػلوب
 .155عبهبًذّی کتبثخبًِ ّبی ؽخصی ػلوب

رٍحبًیت

ٍ .156یضگیْبی رٍحبًیَى هَرد پذیزػ ًشد اعتبداى داًؾگبُ
 .157ػَاهل هَفقیت آیت الِ هزػؾی ًجفی
 .158هیشاى آگبّی هزدم اس هزاجغ تقلیذ

رٍحبًیت

 .159هغبئل عالة خبرجی در حَسُ ػلویِ

رٍحبًیت

 .160فزصتْبی اجتوبع عالة خبرجی
 .161هٌبعجبت ثیي فزٌّگی عالة خبرجی ٍ ثَهی قَم

رٍحبًیت

ً .162قؼ رٍحبًیت در جبهؼِ اعالهی
 .163ػَاهل تضؼیف رٍحبًیت
 .164تصَیز رٍحبًیت در رعبًِ ّبی غزثی
ً .165گزػ هزدم ًغجت ثِ رٍحبًیت

رٍحبًیت

 .166اًقالة ٍ ضذ اًقالة
ً .167گزػ هزدم ًغجت ثِ رٍحبًیت
 .168آعیت ؽٌبعی فکزی هزدم
 .169تذاثیز دؽوٌبى ثزای تغییز ًگزػ هزدم

رٍحبًیت

 .170ثزرعی اثؼبد جبهؼِ ؽٌبختی احتزام
 .171هقبیغِ هٌشلت رٍحبًیت قجل ٍ پظ اس اًقالة
 .172پیبهذّبی اًشٍای رٍحبًیت
 .173آثبر هثجت ٍ هٌفی تخبصن دؽوٌبى ثب رٍحبًیت

 .174تصَیز رٍحبًیت در رعبًِ ّبی غزثی
 .175تأثیز ثْزُ هٌذی اس رعبًِ ّبی غزثی ثز ًگزػ ًغجت ثِ رٍحبًیت
 .176ػَاهل تخبصن دؽوٌبى ثب رٍحبًیت
 .177آعیت ؽٌبعی جبهؼِ رٍحبًی ایزاى
رٍحبًیت

 .178ؽٌبعبیی فزصتْبی تخبصن دؽوٌبى ثب رٍحبًیت

رٍحبًیت

 .179تفکزات غبلجی در هَرد رٍحبًیت ٍ ػَاهل هؤثز ثز آى
 .180راّکبرّبی هقبثلِ ثب تفکیک رٍحبًیت ثِ حکَهتی ٍ غیز حکَهتی

رٍحبًیت

 .181جبیگبُ ٍ کبرکزدّبی رٍحبًیت در ًظبم اعالهی
 .182راثغِ عیبعت ٍ دیبًت
ٍ .183یضگیْبی حکَهت دیٌی
 .184توبیش حکَهت دیٌی اس حکَهت رٍحبًیت ًشد هزدم ٍ ػَاهل هؤثز ثز آى
 .185هغئَلیت پذیزی رٍحبًیت

رٍحبًیت

ً .186یبسّبی راّجزدی ًظبم اعالهی ثِ رٍحبًیت

رٍحبًیت

 .187ارسیبثی حَسُ ّبی ػلویِ در ًظزیِ پزداسی

ػلَم اًغبًی

ً .188یبسّبی ًظزیِ پزداسی ًظبم اعالهی در ػزصِ اقتصبدی

اعالهی

ً .189یبسّبی ًظزیِ پزداسی ًظبم اعالهی در ػزصِ فزٌّگی ٍ اجتوبػی
ً .190یبسّبی ًظزیِ پزداسی ًظبم اعالهی در ػزصِ عیبعت
ً .191یبسّبی ًظزیِ پزداسی ًظبم اعالهی در ػزصِ ارتجبعبت

رٍحبًیت

 .192ارسیبثی حوبیتْبی حَسُ ػلویِ اس ًظبم
 .193آعیت ؽٌبعی هٌبعجبت رٍحبًیت ٍ دٍلت
 .194آعیت ؽٌبعی هٌبعجبت رٍحبًیت ٍ ًظبم اعالهی
 .195هٌبثغ ثذثیٌی ًغجت ثِ دٍلت در هجوَػِ رٍحبًیت

رٍحبًیت

 .196هغبئل اجتوبػی ٍ فزٌّگی حَسُ ّبی ػلویِ
 .197اعتقالل حَسُ ّبی ػلویِ
 .198هٌبعجبت رٍحبًیت ؽیؼِ ٍ حکَهت صفَیِ :هغبلؼِ در هَرد اعتقالل حَسُ
ّبی ػلویِ
 .199هٌبعجبت رٍحبًیت ؽیؼِ ٍ حکَهت قبجبر :هغبلؼِ در هَرد اعتقالل حَسُ
ّبی ػلویِ
 .200هٌبعجبت رٍحبًیت ؽیؼِ ٍ حکَهت رضبخبى :هغبلؼِ در هَرد اعتقالل
حَسُ ّبی ػلویِ
 .201هٌبعجبت رٍحبًیت ؽیؼِ ٍ حکَهت هحوذرضب پْلَی :هغبلؼِ در هَرد
اعتقالل حَسُ ّبی ػلویِ

رٍحبًیت

ً .202یبسّبی حوبیتی حَسّبی ػلویِ ًغجت ثِ ًظبم اعالهی
 .203ارسیبثی ػولکزد رعبًِ ای ًظبم اعالهی در حوبیت اس ثشرگبى رٍحبًیت

رٍحبًیت

 .204ضزٍرتْبی تحَل در حَسُ ّبی ػلویِ

رٍحبًیت

 .205خالءّبی هؼزفتی حَسُ ّبی ػلویِ ٍ ػَاهل هزتجظ ثب آى
 .206راّکبرّبی تَعؼِ هؼبرف جذیذ در حَسُ ّبی ػلویِ

رٍحبًیت

 .207آعیت ؽٌبعی تحَل در حَسُ ّبی ػلویِ

 .208آعیت ؽٌبعی تحَل در جبهؼِ
رٍحبًیت

 .209آعیت ؽٌبعی اخالقی هٌبعجبت عالة ثب اعتبداى ٍ هزاجغ

رٍحبًیت

 .210آعیت ؽٌبعی فضبی اًقالثی در حَسُ ّبی ػلویِ
 .211ػَاهل ٍ هَاًغ ًگزؽْبی اًقالثی در هیبى رٍحبًیَى

رٍحبًیت

 .212جبیگبُ رؽتِ فلغفِ در حَسُ ّبی ػلویِ ٍ ػَاهل هزتجظ ثب آى
 .213پیبهذّبی ػذم تَجِ ثِ فلغفِ در حَسُ ّبی ػلویِ
 .214ػَاهل فلغفِ گزیشی در حَسُ ّبی ػلویِ

رٍحبًیت

 .215ارسیبثی ًخجگبى عیبعی غزة اس اعتقجبل هزدم ٍ ػلوبی قن اس هقبم هؼظن
رّجزی
 .216تأثیز اعتقجبل ػلوب اس هقبم هؼظن رّجزی ثز تحلیل ًخجگبى غزثی
 .217تصَیز هَاجِْ ػلوب ثب هقبم هؼظن رّجزی در رعبًِ ّبی غزثی

سى ٍ خبًَادُ

 .218عیبعتگذاری در هَرد خبًَادُ در جَاهغ غزثی
 .219جبیگبُ خبًَادُ در اعالم
 .220جبیگبُ هبدر در جبهؼِ اعالهی

سى ٍ خبًَادُ

ً .221یبسعٌجی حقَقی تضویي هٌشلت سى در جبهؼِ
 .222آعیت ؽٌبعی خبًَادُ در ایزاى
 .223آعیت ؽٌبعی هٌشلت سى در جبهؼِ ایزاًی
 .224ػَاهل هختل کٌٌذُ ایقبی ًقؼ هبدری در خبًَادُ
 .225هغبئل هبدراى در ایزاى

سى ٍ خبًَادُ

ً .226قؼ سًبى در پیزٍسی اًقالة اعالهی ایزاى
 .227تقبثل ایوبى ٍ تجلیغبت غزثگزایبًِ در دٍراى قجل اس اًقالة در هَرد سًبى
ایزاًی

سى ٍ خبًَادُ

 .228تحَل جبیگبُ سى در ایزاى پظ اس اًقالة اعالهی
 .229هؼزفی سًبى ًخجِ ٍ ٍیضگیْبی اجتوبػی ٍ فزٌّگی آًبى
 .230عزهبیِ ّبی اجتوبػی ٍ فزٌّگی سًبى ًخجِ
 .231عزهبیِ ّبی اجتوبػی ٍ فزٌّگی هبدراى ؽْذا
 .232عزهبیِ ّبی اجتوبػی ٍ فزٌّگی ّوغزاى ؽْذا

سى ٍ خبًَادُ

 .233ارسیبثی اقذاهبت صَرت گزفتِ در خصَؿ ارتقبی هٌشلت سى در جبهؼِ
پظ اس اًقالة اعالهی ایزاى
 .234هغبئل سًبى ایزاًی
 .235راّکبرّبی حل هغبئل سًبى اس دیذگبُ سًبى ًخجِ
 .236جبیگبُ هغبلؼِ در هَرد هغبئل سًبى در داًؾگبّْب
 .237ارسیبثی هغبلؼبت صَرت گزفتِ در خصَؿ خبًَادُ
 .238آعیت ؽٌبعی رؽتِ هغبلؼبت سًبى در داًؾگبّْب

ػذالت

 .239ػذالت اجتوبػی
 .240ػذالت اجتوبػی در ادیبى الْی

ػذالت

 .241هجبرسُ ثزای ػذالت در ادیبى
 .242هقبیغِ ًقؼ اًجیبء ٍ حکوب در هجبرسُ ثزای ػذالت

ػذالت

 .243جبیگبُ ارسؽی ػذالت در اًقالة اعالهی ایزاى
 .244کبرًبهِ ػذالت جوَْری اعالهی ایزاى
 .245آرهبًْبی ػذالت

ػذالت

 .246ػَاهل ٍ سهیٌِ ّبی گفتوبى ػذالت در هیبى ًخجگبى
 .247ػَاهل ٍ سهیٌِ ّبی گفتوبى ػذالت در هیبى هغئَالى
 .248ػَاهل ٍ سهیٌِ ّبی گفتوبى ػذالت در هیبى هزدم

ػذالت

 .249ارسیبثی عبس ٍ کبرّبی ػذالت گغتزی در جبهؼِ
 .250ؽٌبعبیی راّکبرّبی دعتیبثی ثِ ػذالت پبیذار

ػذالت

 .251راثغِ پیؾزفت ٍ ػذالت
ً .252ظزیِ پزداسی پیؾزفت ػذالت هذار

ػذالت

ً .253ظزیِ پزداسی ػذالت (اس هٌظز دیٌی)
 .254هضبهیي ػذالت در قزآى کزین
 .255هضبهیي ػذالت در ًْج الجالغِ
 .256هضبهیي ػذالت در احبدیث ًجَی
 .257هضبهیي ػذالت در احبدیث ائوِ ػلیْن الغالم

ػذالت

 .258ثغتزّبی آکبدهیک راُ اًذاسی رؽتِ ػذالت پضٍّی در حَسُ ّب ٍ
داًؾگبّْب

ػذالت

 .259ؽبخصْبی ػذالت
 .260ارسیبثی ؽبخصْبی ػذالت در دیذگبّْبی غزثی

ػذالت

 .261ػَاهل فزٌّگی اجتوبػی گزایؼ ثِ ػذالت
 .262ػَاهل اػتقبدی گزایؼ ثِ ػذالت

ػقت هبًذگی

 .263ػَاهل ػقت هبًذگی هلت ایزاى
 .264ػَاهل ػقت هبًذگی هلل اعالهی
ً .265قؼ اعتقبهت در پیؾزفت ٍ هَفقیت

ػلن ٍ فٌبٍری

 .266ارسیبثی ّوبیؾْبی ػلوی ثزگشار ؽذُ در کؾَر
 .267ظبّز گزایی در ّوبیؾْب
 .268تأثیز ّوبیؾْبی ػولی در رؽذ ػلوی کؾَر

ػلن ٍ فٌبٍری

 .269راّکبرّبی تَعؼِ صٌبیغ دعتی در ؽْزّبی عٌتی ایزاى
 .270آعیت ؽٌبعی صٌبیغ دعتی ایزاى

ػلن ٍ فٌبٍری

 .271جبیگبُ ػلن ٍ فٌبٍری در ًظبم ثزًبهِ ریشی کؾَر
 .272اّویت ػلن در جبهؼِ
 .273ثغتزّبی اجتوبػی ٍ فزٌّگی تَعؼِ ػلن ٍ فٌبٍری

ػلن ٍ فٌبٍری

 .274ػَاهل ػقت هبًذگی کؾَر در ػزصِ ػلن ٍ فٌبٍری
 .275سهیٌِ ّبی تبریخی ػقت هبًذگی ایزاى در ػزصِ ػلن ٍ فٌبٍری

ػلن ٍ فٌبٍری

 .276تحَالت ػلن ٍ فٌبٍری در عبلْبی اخیز ٍ ػَاهل هزتجظ ثب آى

ػلن ٍ فٌبٍری

 .277ارسیبثی حزکت کؾَر در دعتیبثی ثِ اّذاف هزتجظ ثب ػلن ٍ فٌبٍری در
ثزًبهِ چؾن اًذاس ثیغت عبلِ

ػلن ٍ فٌبٍری

ً .278یبسعٌجی ًْبدّبی کؾَر در جْت تکویل چزخِ ػلن ٍ فٌبٍری
 .279راّکبرّبی ّن افشایی در ػزصِ ػلن ٍ فٌبٍری

ػلن ٍ فٌبٍری

 .280ؽٌبعبیی ًیبسّبی ػلن ٍ فٌی ًخجگبى
 .281جبیگبُ ًخجگبى در ًقؾِ جبهغ ػلوی کؾَر

ػلن ٍ فٌبٍری

 .282ػَاهل ٍ هَاًغ ًْبدی تجبری عبسی ػلن ٍ فٌبٍری
 .283ػزصِ ّبی تجبری عبسی در ػلن ٍ فٌبٍری

ػلن ٍ فٌبٍری

 .284هغبئل ٍ هؾکالت ًخجگبى

ػلن ٍ فٌبٍری

 .285هَاًغ ثَرکزٍاتیک تأهیي ًیبسّبی ًخجگبى

ػلن ٍ فٌبٍری

 .286راثغِ داًؼ ٍ قذرت در جْبى اهزٍس

ػلن ٍ فٌبٍری

 .287اّذاف ػلن در جْبى غزة
 .288پیبهذّبی اجتوبػی ٍ فزٌّگی گغتزػ ػلن ٍ فٌبٍری در غزة

ػلن ٍ فٌبٍری

 .289اّذاف ػلن در ًظبم اعالهی
 .290راثغِ تقَی ٍ ػلن

ػلن ٍ فٌبٍری

ً .291یبسعٌجی ثز حغت رؽتِ ّبی داًؾگبّی

ػلن ٍ فٌبٍری

 .292رتجِ ثٌذی اعتبًْبی کؾَر در ػزصِ ػلن ٍ فٌبٍری
ً .293قؼ اعتبى اصفْبى در رؽذ ػلن ٍ فٌبٍری کؾَر

ػلن ٍ فٌبٍری

 .294ؽٌبعبیی ظزفیتْبی ػلن ٍ فٌبٍری اعتبى اصفْبى

دیٌذاری

 .295ؽٌبعبیی ظزفیتْبی ٌّزی ٍ صٌبیغ دعتی اعتبى اصفْبى
 .296التشام ثِ ؽؼبئز دیٌی در ًقبط هختلف کؾَر

ػلن ٍ فٌبٍری

 .297ػَاهل درگیزی اًذیؾِ ٍرساى در هغبئل کالى کؾَر

ػلَم اًغبًی

 .298تؼزیف اس اًغبى ٍ جبهؼِ در جْبًجیٌی تَحیذی

اعالهی
ػلَم اًغبًی

 .299تؼزیف اًغبى در هکبتت هبدی

اعالهی

 .300پیبهذّبی ارسؽی رٍیکزد هبدی ثِ اًغبى
 .301پیؾٌیبسّبی هؼزفتی ثصیزت

ػلَم اًغبًی

 .302تؼبرض هبَّی ػلَم اًغبًی رایج ثب هجبًی ٍ اصَل دیي اعالم

اعالهی

 .303هجبًی جْبًجیٌی ػلَم اًغبًی رایج در کؾَر
 .304ظزفیتْبی ًظزیِ پزداسی در حَسُ ّبی ػلویِ

غزة ؽٌبعی

 .305هغبئل سى در جَاهغ غزثی
 .306هظبلن غزة در هَرد سًبى
 .307جبیگبُ سى در اعالم ٍ تفکزات هغزة سهیي
 .308جبیگبُ سى در اعالم در هقبیغِ ثب کؾَرّبی غزثی
 .309جبیگبُ سى در خبًَادُ اس دیذگبُ اعالم
 .310هقبیغِ دیذگبُ سى در هَرد ًغجت سى ٍ هزد ثِ یکذیگز در اعالم ٍ غزة

غزة ؽٌبعی

 .311هؼزفی سى در رعبًِ ّبی غزثی
 .312هؼزفی سى در عیٌوبی غزة
ً .313قؾْبی سى در عیٌوبی غزة

 .314تصَیز سى هغلوبى در رعبًِ ّبی خجزی غزثی
غزة ؽٌبعی

 .315راعتی آسهبیی هجٌبی حقَقی هخبلفت ثب حجبة در کؾَرّبی غزثی
 .316ػَاهل هخبلفت غزة ثب حجبة
 .317عبس ٍ کبرّبی تضییغ حجبة در رعبًِ ّبی غزثی

غزة ؽٌبعی

 .318ثٌیبى خبًَادُ در غزة ٍ ػَاهل عغت ؽذى آى
 .319تجبرت سى در هیبى کؾَرّبی غزثی
 .320آعیت ؽٌبعی کَدکبى ًبهؾزٍع در کؾَرّبی غزثی
 .321هجبًی رٍیکزد غزثی ّبی ثِ سى
 .322جبیگبُ ٍ هٌشلِ سى در جبهؼِ اعالهی
 .323آعیت ّبی هبدراى تک فزسًذ در غزة ٍ ػَاهل هؤثز ثز آى

غزة ؽٌبعی

ً .324قذ ٍ ارسیبثی هکبتت اجتوبػی ٍ فلغفی غزة

غزة ؽٌبعی

 .325پیبهذّبی خالء هؼٌَیت در جَاهغ غزثی

فتٌِ 88

 .326ػَاهل خبرجی ؽکل گیزی فتٌِ 88
 .327ثبسًوبیی فتٌِ  88در رعبًِ ّبی غزثی
ً .328گزػ هزدم کؾَرّبی اعالهی ًغجت ثِ ػَاهل فتٌِ 88
 .329ػَاهل فزدی ؽکل گیزی فتٌِ 88
 .330اًقالة ٍ ادای اًقالة در فتٌِ 88

فزٌّگ

 .331هتي ٍ حبؽیِ در فزٌّگ ػوَهی :هغبلؼِ در هَرد ػَاهل فزٌّگی گزایؼ
ثِ حَاؽی در ػزصِ ّبی هختلف

فقز

 .332هغبئل جْبى اعالم

هغبئل اجتوبػی  .333تْبجوْبی صَرت گزفتِ ثِ اهت اعالهی
 .334فقز در جْبى اعالم
 .335فقز ػلوی در جْبى اعالم
 .336اهیذٍاری در هیبى هلل اعالهی ٍ ػَاهل هؤثز ثز آى
الگَی اعالهی

 .337هٌبثغ ایزاًی الگَی پیؾزفت

ایزاًی پیؾزفت

 .338هٌبثغ اعالهی الگَی پیؾزفت
ٍ .339یضگیْبی ًقؾِ جبهغ پیؾزفت
 .340ارسیبثی الگَّبی تَعؼِ ثؼذ اس اًقالة اعالهی
 .341هجبًی ًظزی ٍ ارسؽی الگَّبی تَعؼِ
 .342پزعؾْبیی کِ در حیغِ پیؾزفت ثبیذ پبعخ دادُ ؽًَذ

الگَی اعالهی

 .343ظزفیتْبی حَسٍی ٍ داًؾگبّی ثزای تذٍیي الگَی پیؾزفت ایزاًی اعالهی

ایزاًی پیؾزفت

 .344هَاًغ تذٍیي الگَی پیؾزفت ایزاًی اعالهی
 .345ػَاهل تأخیز در تذٍیي الگَی پیؾزفت ایزاًی اعالهی

الگَی اعالهی

 .346ػزصِ ّبی پیؾزفت ایزاًی اعالهی

ایزاًی پیؾزفت

 .347الگَی پیؾزفت اعالهی ایزاًی در ػزصِ ػذالت
 .348الگَی پیؾزفت اعالهی ایزاًی در ػزصِ اهٌیت
 .349الگَی عیبعی پیؾزفت اعالهی ایزاًی
 .350الگَی رفبّی پیؾزفت اعالهی ایزاًی

 .351الگَی پیؾزفت اعالهی ایزاًی در ػزصِ تفکز
 .352ػَاهل هؤثز ثز پَیبیی تفکز
 .353تحَل تفکز در ایزاى ٍ ػَاهل هؤثز ثز آى
الگَی اعالهی

 .354الگَی پیؾزفت اعالهی ایزاًی در ػزصِ ػلن

ایزاًی پیؾزفت

 .355الگَی پیؾزفت اعالهی ایزاًی در ػزصِ فٌبٍری

الگَی اعالهی

 .356الگَی پیؾزفت اعالهی ایزاًی در ػزصِ عجک سًذگی

ایزاًی پیؾزفت

 .357ارسؽْبی سًذگی در الگَی پیؾزفت اعالهی ایزاًی

الگَی اعالهی

 .358الگَی پیؾزفت اعالهی ایزاًی در ػزصِ هؼٌَیت

ایزاًی پیؾزفت

 .359هغبلؼِ تغجیقی جبیگبُ هؼٌَیت در اًذیؾِ ّبی اعالهی ٍ رٍؽٌفکزی غزثی
 .360تؼبرض هؼٌَیت ٍ هبدیت در اًذیؾِ هتفکزاى ػصز رٍؽٌگزی
 .361ػَاهل عزگزداًی ثؾز اهزٍس

الگَی اعالهی

 .362پیؾفزضْبی پبرادایوی ٍ جْبًجیٌی هذلْبی ٍ ًظزیِ ّبی تَعؼِ

ایزاًی پیؾزفت

 .363ػَاهل ؽکغت هذل ّبی تَعؼِ در ایزاى
 .364الشاهبت جْبًجیٌی تَحیذی در الگَی پیؾزفت
 .365الشاهبت اػتقبد ثِ هؼبد در الگَی ٍ هذل پیؾزفت
ً .366قذ هذل تَعؼِ عکَالر اس هٌظز جْبًجیٌی تَحیذی

الگَی اعالهی
ایزاًی پیؾزفت

 .367هقبیغِ الشاهبت پبراداین تفکیکی در هقبثل پبراداین تلفیقی دًیب ٍ آخزت در
هذلْبی تَعؼِ
 .368ریؾِ ّبی فلغفی ٍ اجتوبػی دٍگبًِ ًگزی در اًذیؾِ غزثی
 .369تفکز پیَعتبری ٍ تلفیقی در اًذیؾِ تَحیذی
 .370هجبًی ًگزػ تَحیذی ٍ پیَعتبر در تفکز ایزاًی (رٍیکزد تلفیقی)

الگَی اعالهی

 .371تؼزیف اًغبى در الگَّبی تَعؼِ غزثی

ایزاًی پیؾزفت

 .372تأثیز تغییز تؼزیف اًغبى ثز تحَل هذلْبی تَعؼِ
 .373ثزرعی هغبیزتْبی اّذاف هغتتز در هذلْب ٍ ًظزیِ ّبی تَعؼِ غزثی ثب
رعتگبری اًغبى
 .374الشاهبت ًظزی رعتگبری اًغبى در هذل پیؾزفت اعالهی ایزاًی

الگَی اعالهی

 .375هجبًی ؽبیغتِ عبالری در اعالم

ایزاًی پیؾزفت

 .376هغبلؼِ تغجیقی ؽبیغتِ عبالری اعالهی ٍ غزثی
 .377الشاهبت ؽبیغتِ عبالری اعالهی در هذلْبی پیؾزفت اعالهی ایزاًی
 .378ػزصِ ػوَهی ٍ خصَصی اس هٌظز اعالم
 .379راثغِ دیي ٍ حبکن
 .380ثْزُ هٌذی حبکوبى اعالهی اس اهَال ػوَهی

الگَی اعالهی

ً .381قذ هذلْب ٍ ًظزیِ ّبی تَعؼِ اس هٌظز گفتوبى ػذالت

ایزاًی پیؾزفت

 .382الشاهبت ػذالت گزایی در هذل پیؾزفت اعالهی ایزاًی

الگَی اعالهی

 .383هقبیغِ هذلْبی ٍ ًظزیِ ّبی تَعؼِ ثز اعبط هؼیبر اصبلت ٍ ػذم اصبلت

ایزاًی پیؾزفت

اقتصبد
 .384هجبًی هبدی گزایی هذلْب ٍ ًظزیِ ّبی تَعؼِ

الگَی پیؾزفت  .385الگَی پیؾزفت ایزاًی اعالهی

اعالهی ایزاى

ً .386قذ ًظزیِ ّبی تَعؼِ
 .387ػَاهل گزایؼ ثِ ًظزیِ ّبی تَعؼِ غزثی در ایزاى
 .388آثبر ٍ پیبهذّبی تَعؼِ ثزًٍشا

الگَی پیؾزفت ٍ .389یضگیْبی الگَی پیؾزفت
اعالهی ایزاًی

 .390ظزفیتْبی هَجَد ثزای تذٍیي الگَی پیؾزفت

الگَی پیؾزفت  .391اًحزافبت ًبؽی اس ثِ کبرگیزی ٍاصگبى غزثی در تَعؼِ
اعالهی ایزاًی

ً .392قؼ ٍاصگبى در جْت دّی ثِ افکبر ٍ اًذیؾِ ّب
ٍ .393اصگبى اًقالة اعالهی
 .394الشاهبت ٍاصگبى تَعؼِ ٍ ًَعبسی

الگَی پیؾزفت  .395الگَی پیؾزفت اعالهی ایزاًی
اعالهی ایزاًی

ً .396ظزیِ پزداسی در هَرد پیؾزفت ٍ ػذالت

ػذالت

 .397هغبلؼِ تغجیقی الگَّبی اعالهی ٍ الگَّبی جْبًی پیؾزفت ٍ ػذالت

هذیزیت جْبى

 .398آلتزًبتیَّبی فزٌّگی جوَْری اعالهی ثزای هذیزیت جْبى
 .399آلتزًبتیَّبی عیبعی جوَْری اعالهی ثزای هذیزیت جْبى
 .400آلتزًبتیَّبی اقتصبدی جوَْری اعالهی ثزای هذیزیت جْبى

هزدم ٍ قذرت

 .401ارسیبثی اعتکجبرعتیشی هزدم ایزاى
 .402تأثیز تقبثل ثب اعتکجبر در جبیگبُ هلت ایزاى در هیبى کؾَرّبی اعالهی
ً .403گزػ هزدم ًغجت ثِ هغئَالى جوَْری اعالهی

هزدم ٍ قذرت

 .404تکزین ارثبة رجَع در دعتگبّْبی اجزایی
 .405ػَاهل رضبیت ٍ ًبرضبیتی هزاجؼبى ثِ دعتگبّْبی اجزایی

هزدم ٍ قذرت

 .406الگَی اقتذار در ًظبم اعالهی در هقبیغِ ثب ًظبهْبی هبدی
 .407جبیگبُ ًیزٍّبی هغلح در ًظبم اقتذار اعالهی

هزدم ٍقذرت

ً .408قؼ ثزًبهِ ّبی رفبّی دٍلت در خٌثی عبسی تجلیغبت دؽوٌبى

هغبئل اجتوبػی  .409احغبط هزدم ًغجت ثِ خذهبت دٍلت
هغبئل اجتوبػی  .410فغبد اخالقی ثِ هٌشلِ اثشار علغِ قذرتْبی ثیگبًِ
 .411اػتیبد جَاًبى ثِ هٌشلِ اثشار علغِ قذرتْبی ثیگبًِ
 .412آعیت ؽٌبعی فزٌّگی اعتبى اصفْبى
ًظبم اعالهی

 .413ؽجْبت دیٌی ًغجت ثِ ًظبم اعالهی ٍ هٌبثغ آًْب
 .414ؽجْبت عیبعی ًغجت ثِ ًظبم اعالهی ٍ هٌبثغ آًْب
 .415ؽجْبت هؼزفتی ًغجت ثِ ًظبم اعالهی ٍ هٌبثغ آًْب
 .416ؽجْبت فزٌّگی ًغجت ثِ ًظبم اعالهی ٍ هٌبثغ آًْب
 .417ؽجْبت اقتصبدی ًغجت ثِ ًظبم اعالهی ٍ هٌبثغ آًْب

ًظزیِ پزداسی

 .418فزایٌذ ًظزیِ پزداسی در جبهؼِ ػلوی
 .419هَاًغ ًظزیِ پزداسی در ًْبدّبی ػلوی
 .420ضزٍرتْبی ًظزیِ پزداسی در ًْبدّبی ػلوی

ًیزٍّبی هغلح

 .421تفبٍت جٌگ در تفکز اعالهی ٍ غزة

ثصیزت

ً .422قؼ ثصیزت در پیزٍسی در جٌگ تحویلی

ًیزٍّبی هغلح

 .423هیشاى تؼبهل فزهبًذّبى ٍ پزعٌل تحت آهَسػ در داًؾگبّْبی ًیزٍّبی

هغلح
 .424هیشاى ثْزُ هٌذی اس پیؾکغَتبى در داًؾگبّْبی ًیزٍّبی هغلح
 .425ارسیبثی ثِ رٍس ثَدى ثزًبهِ ّبی آهَسؽی در داًؾگبّْبی ًیزٍّبی هغلح
 .426ارسیبثی ثِ رٍس ثَدى ثزًبهِ ّبی آهَسؽی ثزای افغزاى ٍظیفِ در ًیزٍّبی
هغلح
ٍحذت

ٍ .427حذت هلی
 .428قَهیت گزایی
 .429اػتوبد عیبعی
 .430هؾبرکت عیبعی
 .431ثغتزّبی ٍ سهیٌِ ّبی اجتوبػی ٍ فزٌّگی تفزقِ
 .432ػَاهل ٍ هَاًغ هؾزٍػیت عیبعی
 .433آثبر آگبّی هزدم اس اختالفبت ًخجگبى عیبعی ثز اتحبد هلی
ً .434گزػ هزدم ًغجت ثِ اختالفبت ًخجگبى عیبعی
 .435ثزرعی ػَاهل ًباهیذی عیبعی در هیبى هزدم

ٍحذت

 .436فبصلِ اجتوبػی اّل تغٌي ًغجت ثِ ؽیؼِ در کؾَرّبی اعالهی
ً .437گزػ هزدم ًغجت ثِ اختالفبت ؽیؼِ – عٌی در کؾَرّبی اعالهی
 .438هیشاى آگبّی هزدم در کؾَرّبی اعالهی ًغجت ثِ تحزیک اختالفبت هیبى
ؽیؼِ ٍ عٌی
 .439هٌبثغ اختالفبت ؽیؼِ ٍ عٌی در کؾَرّبی اعالهی
 .440ؽٌبعبیی جزیبًْبی تحزیک کٌٌذُ اختالفبت ؽیؼِ ٍ عٌی در ایزاى

