
  
 

 هامریت رد »ناریا یللملانیب يرفیک قوقح زکرم«

 نیناوق اب قباطم »داهنمدرم نامزاس« کی ناونع هب يدیشروخ1393

 و حلص رهش ،»ههال« ،زکرم رقم .دیسر تبث هب دنله روشک یلخاد

 .تسا هدش هتفرگ رظن رد ،تلادع

 يرفیک تلادع« ماظن ناباتش و هدنیازف تالوحت و تیمها 

 نیا رد ناریا ۀعماج يدج و رثؤم يرگشنک مدع رانک رد ،»یللملانیب

 ياهدیدهت و اهتصرف تخانش مدع زا هتساخرب رتشیب هک هصرع

 ماجنا يارب يزکرم و راتخاس داجیا ،دشاب یم نا رتسب رد يراج

 يرورض ار نا فارطا رد مادقا و ،هزوح نیا رد یصصخت تاعلاطم

 اب دوخ سیسات نامز زا »زکرم« ،يدنمزاین نیا دصر اب .تخاسیم

 هدومن مادقا لیذ فادها ققحت هب تبسن ،یناسنا و یلام ناوت لقادح

  .تسا

 ياهتیلاعف موادت ،زکرم سیسات درگلاس نیمجنپ هناتسا رد نونکا

 .دنبای هعسوت زین روشک لخاد رد اهتیلاعف نیا ات دنکیم باجیا زکرم

 هتفرگ لکش ناریا رد زکرم ۀبعش و رتفد سیسات ةدیا ،ساسا نیمه رب

 .دشابیم يریگیپ لاح رد هک ،تسا

 سسؤم فادها

ü قوقح و یللملانیب يرفیک قوقح ياههزومآ جیورت و شزومآ 

 هب تبسن یمومع ياهیهاگا ياقترا و ییازفاشناد و ،هناتسودرشب

  ؛هزوح نیا تالوحت و یللملانیب يرفیک تلادع ماظن

 

 

ü  ةرتسگ رد »یللملانیب میارج« ناینابرق زا یقوقح تیامح 

  ؛یناهج

ü ماظن تالوحت و یلمارف ياههصرع رد لاعف روضح و ینیرفآشقن 

 ؛یللملانیب يرفیک تلادع

ü رد ناریا ۀعماج يرگشنک ياهتیفرظ يزاسلاعف و يزاستیفرظ 
 .یللملانیب يرفیک تلادع ماظن

 

 اهتیلاعف هزوح

ü ؛یناسر ربخ و یجیورت ياهتیلاعف 

ü یشزوما ياههرود يرازگرب هلمج زا یشزومآ ياهتیلاعف، 

 ؛يدربراک بتک فیلات و یملع ياهتسشن

ü زکارم هب يدربهار ياههتفای ۀئارا و یشهوژپ ياهتیلاعف 

 ؛يریگمیمصت

ü میارج يزاسدنتسم صوصخ هب ،یقوقح ياهتیلاعف 

 رد تیاکش حرط اب میارج نیا ناینابرق زا تیامح و یللملانیب

 ؛یلم و یللملانیب عماجم و عجارم

ü و تالوحت رد تکراشم قیرط زا یللملانیب تالماعت 

 ؛ياهقطنم و یللملانیب ياهدادخر

 

 

 

 ناریا یللملانیب يرفیک قوقح زکرم
 هاگن کی رد

 



 
 
 

 زکرم همانراک

 هامریت رد ناریا یللملانیب يرفیک قوقح زکرم يامنرات داجیا .1

 ناوید« تاعلاطم هزوح رد یصصخت عجرم نیلوا ناونع هب ،1393

 رابخا ياهشخب ةدنرادربرد ؛یسراف نابز هب »یللملانیب يرفیک

 و ربخ زا معا بلطم 525 دادعت( اههداد کناب و اهدادیور ،اهتشاددای

 .)تسا هدش رشتنم 1397 لاس مود ۀمین ات تشاددای

 لاس زا »یللملانیب يرفیک ناوید يارب فالتئا« لاعف وضع .2

 ؛1394

 ناوید »وضع لود عمجم« ۀنالاس ياههیسالجا رد تکرش .3

 یناریا داهنمدرم نامزاس اهنت ناونع هب یللملانیب يرفیک

 ؛1394 لاس زا هدننکتکرش

 نابز هب »یللملانیب يرفیک ناوید يامنهار« باتک راشتنا .4

 ؛»شناد رهش یقوقح ۀسسؤم« تاراشتنا طسوت یسراف

 يرفیک ناوید اب طابترا رد یشزوما »رانیبو« ود يرازگرب .5

 و 1396 ياهلاس رد نارهت هاگشناد يراکمه اب یللملانیب

 ؛1397

 ییادص دنچ« زور هنالاس سنارفنک يرازگرب رد تکراشم .6

 يارب یمئاد یسرک ذخا و دنله ۀهال رد »یللملانیب تلادع

 ؛1396 لاس زا یناریا نارنخس

 ياهداهن و »گربمرون لوصا یللملانیب یمداکا« اب تکراشم .7

 سرد رشن و دیلوت فده اب »ستیسکل« هب موسوم ةژورپ رد رگید

 ؛یسراف نابز هب مر ۀمانساسا ریسفت ياهراتفگ

 زا تیامح ياتسار رد یللملانیب يرفیک ناوید اب لماعت .8

 هب مادقا تهج یگداما مالعا قیرط زا ،هنومن ناونع هب .ناینابرق

 رد » intermediary organization/هطساو نامزاس« ناونع

 )ناتسناغفا تیعضو

 

 

 

 دننام ییاهداهن زا یللملانیب يرفیک قوقح ياهباتک تفایرد .9

 ؛ناریا رد ياهناخباتک ةدافتسا يارب »دروفسکا تاراشتنا«

 هسسؤم و ندیال هاگشناد هناتسبات ياههرود دحاو اب يراکمه .10
 تهج نایناریا يارب یصاصتخا ۀیمهس ذخا و »تکپمیا« يدنله
 .هرود هیرهش رد فیفخت تفایرد

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


