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 :اّذاف پظٍّؾ

 تشسػی اّذاف هختلف گشدؿگشی دس ایشاى.-1

 .گشیاّذاف گشدؿگشاى ایشاًی ٍ خاسجی اص گشدؿ-2

  .ی جارتِ ّای گشدؿگشیتشسػ-3

 .تشسػی صٌؼت گشدؿگشی-4

 ؿگشیشدٍ هخثت گ احشات هٌفی-5

 هقاالت ٍ هکتَب هٌاتغ:کتاتخاًِ ای)هغالة آٍسی گشد ُؿیَ

 (ایٌتشًتیػایت ّای  ٍ

  تحقیق تشگۀ:  اعاّلػات گشدآٍسی اتضاس

 :چیؼت گشدؿگشی

ی هختلف تشای کـَسّا ٍ جاّاؿْش ّا ػفش کشدى تِ  

 .صیاست تفشیح ٍ،ٍ تواؿا کشدىدیذى 
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 :چشا گشدؿگشی

تَسیؼن ٍ یا گشدؿگشی یکی اص دس حال سؿذتشیي صٌؼت 

ّای سٍص دًیاػت کِ تِ عشیق هختلف سٍی دًیا تاحیش 

 هاًٌذ هختلفی دالیل تِ ًفش ّا گزاؿتِ اػت. ّش ػالِ، هیلیَى

 ػفش هختلفی هٌاعق تِ خَد ّای خاًِ اص ّا، جارتِ دیذى

 تا کٌٌذ هی ػفش  هختلفی ّای عشیقِ تِ گشدؿگشاى. کٌٌذ هی

ًقاط هختلف جْاى سا تثیٌٌذ. صٌؼت گشدؿگشی اها هحذٍد تِ 

تاصدیذ اص جارتِ ّا ًوی ؿَد تلکِ ایي صٌؼت اًَاع تؼیاس 

گًَاگًَی داسد کِ دس ػشاػش جْاى دس حال تَػؼِ اػت. 

گشدؿگشی تِ گًَِ ای سؿذ هی کٌذ کِ حتی هاکى ّای 

افتادُ ٍ غیش قاتل دػتشع ًیض تِ جارتِ ای تثذیل تؼیاس دٍس 

کِ هشدم توایل تِ سفتي تِ آى جا سا داؿتِ تاؿٌذ.  هی ؿَد 

 ًقاط تِ کشدى ػفش. داسیذ ػش دس ّذفی چِ کِ ًیؼت هْن

 .اػت تَدُ جزاب افشاد تشای ّویـِ هختلف
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 جْاًی ػاصهاى :تؼشیف ّای هتفاٍت گشدؿگشی

 دّذ هی اسائِ ؿگشیگشد اص تؼشیفی( WTO) گشدؿگشی

 صهیٌِ دس ػلوی اکسؿٌاػاى الوللی تیي اًجوي تؼشیف تا کِ

 AIEST کِ حالی دس. اػت هتفاٍت (AIEST) گشدؿگشی

 کٌذ، ًوی هشتثظ دسآهذ تا هشتثظ ّای فؼالیت تِ سا گشدؿگشی

 هی فکش آى خالف تش چیضی گشدؿگشی جْاًی ػاصهاى

 کِ اػت ّایی فؼالیت ؿاهل آًْا،گشدؿگشی گفتِ تِ. کٌذ

 هؼوَل هحیظ اص خاسد ّای هاکى دس افشاد کشدى ػفش تاػج

 ایي اّذاف. ًکـذ عَل ػال یک اص تیؾ کِ ؿذُ خَد

 ػایش ٍ اکس ٍ کؼة فشاغت، اٍقات تشای تَاًذ هی ػفشّا

 ؿاهل کِ هـتشکی ّای فؼالیت. ”تاؿذ اّذاف

 جلؼات، دس حضَس تَاى هی سا ؿًَذ هی تجاسی گشدؿگشی

 ٍ تجاسی ّای ًوایـاگُ اص تاصدیذ ػویٌاسّا، ٍ ّا کٌفشاًغ

 .تشد ًام غیشُ
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: گشدؿگشی سا هی تَاى صٌؼت ػفیذ ًام تشد صٌؼت ػفیذ

صیشا تشخالف اغلة صٌایغ تَلیذی تذٍى آلَدُ ػاصی هحیظ 

صیؼت هی تاؿذ حتی تِ آتاد ػاصی تشخی هٌاعق ًیض کوک 

 هی کٌذ.

 هٌغقِگشی ػالٍُ تش آتاد ػاصی یک :گشدؿایجاد هـاغل

هی تَاًذ هـاغل صیادی تشای جَاًاى آى هٌغقِ ًیض 

 کٌذ. فشاّن

دس ػال ّای اخیش دس :گشدؿگشی پیـشفت گشدؿگشی

ایشاى تِ ؿذت افضایؾ یافتِ ٍ دس سدیف یکی اص تضسگ تشیي 

 هٌاتغ دسآهذ صایی جْاًی تثذیل ؿذُ.
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ػَاهل تی ؿواسی دس تَػؼِ :ػَاهل هَحش تش گشدؿگشی

گشؿگشی ًقؾ داسًذ استثاط ٍ تؼاهل تیي آًْا تَػؼِ 

گشدؿگشی سا ؿلک هی دّذ ػِ ػاهل اصلی دس تَػؼِ 

 گشدؿگشی  ػثاستٌذ اص:

هشدم هٌغقِ ٍ ٍیظگی ّای هٌغقِ تِ ػثاست دیگش ،ؿگشاىدگش

،هْواًاى، هیضتاًاى ٍ جارتِ ّا ػِ ػاهل اصلی دس تَػؼِ 

 گشدؿگشی اًذ.

دیگش اص ػَاهلی کِ تاػج هی ؿَد گشدؿگشاى خاسجی تِ  یکی

 ایشاى تیایٌذ پاییي تَدى ًشخ اسص اػت

ٍجَد اهاکًات اکفی یکی دیگش اص ػَاهلی  :ٍجَد اهاکًات اکفی

اػت کِ تاػج هی ؿَد گشدؿگشاى تِ یک هٌغقِ تیایٌذ.هاًٌذ 

شدؿگشی)تاکؼی ساًی ٍ ٍجَد ّتل، فشٍؿاگُ،ػشٍیغ گ

  (ٍ......اتَتَع ساًی 
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 :ػَاهل هَحش دس ػاختاس گشدؿگشی ٍ چشخِ آى

 ػشهایِ  ٍ ػَاهل اقتصادی -1

 سٍاتظ تیي الوللی -2

 ػَاهل اجتواػی فشٌّگی ٍ دیٌی-3

 خت ّای اهٌیتی ٍ اًتظاهیاصیش ػ-4

 ػَاهل عثیؼی-5

 هیشاث فشٌّگی-6

 ػاتقِ تاسیخی-7

 صیش ػاخت ّای تَػؼِ ای-8

 آهَصؽ-9

 فٌاٍسی-10
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 کشد ّای گشدؿگشی:آحاس ٍ اکس 

اقتصادی ؿَد هَجة سًٍق تایذؿگشی ًِ تٌْا گؼتشؽ گشد

تلکِ تایذ تاػج گؼتشؽ سٍاتظ تیي الوللی،اػتحاکم دٍػتی 

 ّا،گؼتشؽ صلح ٍ اهٌیت جْاًی ًیض ؿَد

 :هضایا ٍ آحاس هخثت گشدؿگشی

 الف(هضایای هؼتقین:

 ایجاد فشصت ّای ؿغلی جذیذ -1            

 اسص آٍسی-2            

 هشدم هٌغقِاستقای ػغح صًذگی -3            

 فشٍؽ خذهات ٍ کؼة دس آهذ-4            

 اػتخذام ًیشٍ ّای جَاى-5             

 اکّؾ هیضاى هْاجشت-6              
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 اصالح ٍضؼیت ػوَهی هٌغقِ-7              

 حفاظت اص جارتِ ّای عثیؼی-8              

 حفاظت اص آحاس ٍ تٌا ّای تاسیخی-9              

 هضیت ّای اقتصادی )هؼتقین ٍ غیش هؼتقین(-10            

 تثادل فشٌّگ-11             

 هضایای غیش هؼتقین:ب(

 سًٍق کـاٍسصی-1        

 سًٍق صٌایغ دػتی -2       

 سًٍق هـاغل هشتَط تا ػَغاتی ّای هٌغقِ-3       

 تَػؼِ خذهات ٍ فٌاٍسی -4       

 حثات اقتصادی-5       
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 اکّؾ ًشخ تیاکسی-6       

 افضایؾ صادسات -7       

 گؼتشؽ هثادالت ٍ ّواکسی ّای تیي لوللی-8        

 :احشات هٌفی گشدؿگشی

 ت اکالّا ٍ خذهاتافضایؾ ػغح قیو-1

 تغییش الگَ فشٌّگی هشدم-2

 تخشیة ػاختاس ػٌتی هٌغقِ-3

 فشػایؾ ٍآلَدگی هحیظ صیؼت-4

 آػیة تِ تٌاّا ٍ آحاس تاسیخی-5

 ؿیَع تیواسی ّای هؼشی-6

 ایجاد ًاتشاتشی اقتصادی-7
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  :هَاًغ پیـشفت صٌؼت گشدؿگشی

هَاًؼی ٍجَد داسًذ کِ تاػج هی ؿَد پیـشفت دسگشدؿگشی 

 کِ تایذصَست ًگیشد. آى عَس

 چٌذ هَسد اص ایي هَاًغ:

ػذم حوایت اص ػشهایِ گزاسی دس صٌؼت گشدؿگشی -1

 )دٍلتی ٍخصَصی(

 ػیاػت ّای ًاهٌاػة اقتصادی-2

 تیوِ ٍ.....،افضایؾ ًشخ هالیات،ػَاسض-3

ٌاػة تشای پش کشدى اٍقات فشاغت تشًاهِ سیضی هًثَد -4

 ؿگشاىشدگ

 هقشسات حوایتی هـالکت قاًًَی ٍ ضؼف قَاًیي ٍ-5
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 گیشیًتیجِ 

 :هاکى هٌاػة تشای گشدؿگشییک ٍیظگی ّای 

 داؿتي اهاکًات سفاّی خَب -1

 داؿتي هاکى هٌاػة تشای اػتشاحت -2

 داؿتي هاکى ّای صیاستی ٍ ػیاحتی-3

 داؿتي صٌایغ دػتی ٍ ػَغاتی-4

 هْواى ًَاصی هشدم هٌغقِ-5

 ػَاالت

 ساتغِ ی گشدؿگشی تا سًٍق اقتصادی چیؼت؟-1

 ؟ؿذاگشدؿگش چگًَِ هی تَاًذ تٍسٍدتاحیش آب ٍ َّای هٌغقِ تش -2

 ساّاکس ّای جزب گشدؿگشاى تیـتش سا تٌَیؼیذ؟-3
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 :هٌاتغ

 جغشافیای ایشاًگشدی:حثیة هللا هحوَدیاى -1

دایشُ الوؼاسف گشدؿگشی دس ایشاى:ّادی حویذ پٌاُ -2

 دیذًی ایشاى:ٌّاگهِ دٍلت ؿاّی3-101

 


