پيشگفتار
دس سبلْبي آخش دِّ يىْضاس ٍ سيصذ ٍ ضصت ُ.ش .وِ ثشاي اٍليي ثبس آهَصش دسٍس حمَق هذًي دٍسُ وبسضٌبسي
سا تدشثِ هي وشدم ،هجبحث دسس حمَق هذًي« » 3ثيص اص سبيش لسوت ّب هشا هدزٍة خَد هي سبخت .تبليفبت اسصضوٌذ
حمَلذاًبى ايشاًي دس وٌبس وتت غٌي فمْي هشتجط ثب هَضَع ،اگش چِ دسيبئي هولَ اص هفبّين حمَلي سا دس پيص سٍ تشسين هي
ًوَد اهّب  ،آًچِ رّي ثِ آى هطغَل هي ضذ ،پبيِ سيضي ضيَُ اي ثَد تب ثِ يبسي آى ثتَاى ثگًَِ اي دس ايي ثحش هحيط ٍ دسيبي
طسف ٍاسد ضذ وِ تَاى ػاللوٌذاى سا دست هبيِ ثْشُ گيشي اص ٍسؼت ٍ ػوك آى لشاس داد ٍ اصفشسبيص ًيشٍّبيطبى دس هيبى
هَج ّبي ثلٌذ ٍ سشوص آى وبست .
گَّش اصلي ايي ًگبُ ً ،طبت گشفتِ اص ديذگبّي است وِ ثش پبيِ اًذيطِ آهَصش ضيَُ ّبي وبٍش چطوِ ّبي خَضبى
ٍ ثيشٍى آٍسدى دفيٌِ ّبي پٌْبى دسٍى اًسبى استَاس گشديذُ است .اًذيطِ اي وِ ثشاسبس آى ،پش ًوَدى پيبلِ ّبي تطٌگبى،
خبي خَد سا ثِ وبٍش چطوِ ّبي دسًٍي ٍ خبسي ًوَدى آًْب هي دّذ ٍ آهَصش سٍش سسيذى ثِ للِ ّب خبيگضيي سخي
گفتي اص ديذگبّْب هي گشدد.
ٍظيفِ هشثيّ ،وچَى اًجيبء ٍ اٍليب ،ثيشٍى آٍسدى ًْفتِ ّبي اًسبى ّب است .1هشثي ّوچَى صاسػي است وِ ثب ووه
ًيشٍي ًْفتِ خبن ،دس اًتظبس سٍيص ثزسّبئي ا ست وِ افطبًذُ ٍ ثب آة يبسي آى ،صهيٌِ سضذ ٍ ضىل گيشي خَاًِ ّب ٍ
استَاسي صساػت خَد سا فشاّن هي سبصد 2.دس چٌيي حبل ٍ َّائي ٍ ثب چٌيي چطن اًذاصي  ،دغذغِ پشًوَدى خبي خبلي وتبثي
وِ ثصَست ػولي  ،ضيَُ ّبي استٌجبط هجتٌي ثش لَاػذ اصَلي سا دس هَضَػبت حمَلي پبيِ سيضي ًوبيذ ثيص اص ّويطِ رّي
سا ثِ خَدهؼطَف هي ًوَد.
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دس سبلْبي تحصيلي  ،13 96-17ثِ ثشوت ٍخَد داًطدَيبًي ػاللوٌذ ٍ وَضب ،هطبلت دسس حمَق هذًي « »3دس ضىل
خضٍُ اي خالصِ ٍ ثب ادثيبتي آهيختِ ثب اصطالحبت فمْي ٍ حمَلي تْيِ ٍ دس اختيبس ايطبى لشاس گشفت .پس اص ثبصگطت اص
سفش تحصيلي خبسج اص وطَس  ،دسسبلْبي  ٍ 13 11-4ثب حبل ٍ َّاي تحَوت چطوگيش خْبًي دس چگًَگي خوغ آٍسي ٍ
پشداصش دادُ ّبًَ ،ضتِ حبضش دس ضىل خضٍُ اي خالصِ تش ٍ ثِ هٌظَس ثْشُ ثشداسي داًطدَيبى داًطىذُ حمَق داًطگبُ
ضْيذثْطتي سٍاى سبصي ضذ.
وتبة حبضش وِ ثشهجٌبي ًَضتِ ّبي لجلي تٌظين گشديذُ  ،ثب ػٌَاى «ضشايط اسبسي تطىيل لشاس دادّب » حبصل
تحصيالت حمَلي دسٍس داًطگبّي داخلي دس همبطغ وبسضٌبسي ٍ وبسضٌبسي اسضذ ،دسٍس حَصٍي دس حذ خبسج فمِ ٍ
اصَل ٍ دسٍس داًطگبّي فشاًسَي دس همبطغ  ٍ D.E.A.دوتشي است .تذسيس دس دٍسُ ّبي وبسضٌبسي ٍ تحصيالت
تىويلي سضتِ حمَق ًيض دست هبيِ ديگشي است وِ دس وٌبس تدبسة ػولي حمَلي دس صهيٌِ ّبي اخشائي هشثَطِ ،همذهبت
تْيِ ايي اثش سا فشاّن ًوَدُ است.
ايي وتبة ثِ هٌظَس استفبدُ دس توبي حَصُ ّبي هشتجط ثبهَضَع «تطىيل لشاس دادّب» تٌظين گشديذُ است .ػالٍُ ثش
آى ،ثْشُ ثشداسي اص ايي اثش  ،ثشاي آهَصش دس دٍسُ ّبي وبسضٌبسي ٍ تحصيالت تىويلي ،يىي ديگش اص اّذاف تْيِ ايي
ًَضتِ است .ثِ ّويي خْت ،هطبلت آى ثگًَِ اي اسائِ گشديذُ وِ هَضَػبت تحليلي ،ثب ػٌَاى «ثشسسي ٍ تحليل» اص سبيش
هطبلت ثِ سبدگي لبثل تفىيه ثبضذ.
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