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 :هدیکچ

 و هعسوت دنیارف رد ار یمهم شقن دناوتیم ،نیمزرس شیامآ ياههعومجمریز زا یکی ناونعهب یلاع شزومآ شیامآ
 تسا تاظحالم يرسکی دنمزاین ياهعسوت ياهتیلاعف ریاس دننامه زین يراذگتسایس نیا اما .دنک يزاب روشک تفرشیپ
 لک هاگن همهزالوا تسا هداد ناشن ام هب نیمزرس شیامآ تایبرجت .دش هتخادرپ نآ هب هلاقم نیا یلیلحت درکیور اب هک
 دهاوخ لابند هب هقطنم ياهتیزم رب ینتبم يزیرهمانرب عون نیا زا يدنمهرهب رد ار ریثأت نیرتشیب یمتسیس و هنایارگ
 شیازفا هب یلاع شزومآ ماظن زا جراخ یسایسو یعامتجا ،يداصتقا راتخاس حالصا هب هجوت نوچمه یتاظحالم .تشاد
 تیاده ماظن دننام یشزومآ ياهمتسیس نورد تاحالصا هتبلا .دش دهاوخ رجنم یلاع شزومآ شیامآ فلتخم ياهدمایپ
 دنویپ زین یتراهم یلاع شزومآ ماظن ریز تیوقت نآ رب هوالع .دوشیم وجشناد شریذپ ماظن حالصا هب رجنم زین یلیصحت
 هجیتن نآ رب هوالع .دوب دهاوخ ناگتخومآشناد لاغتشا شلاچ ندرک مک صوصخلایلع و داصتقا و شزومآ يارب یبسانم
 شیامآ و ددرگن دودحم یلاع شزومآ ماظن یتیریدم و يراتخاس یهدناماس هب ًافرص یلاع شزومآ شیامآ دش هتفرگ
 فذح و ماغدا ،عیمجت هب فوطعم اهثحب همه و دشابن یلاع شزومآ یمک داعبا هرابرد يریگ میمصت طقف یلاع شزومآ
 دروم هطبار نیا رد درخ و نالک ياهتسایس تسا مزال یلاع شزومآ شیامآ رد !دشابن یلاع شزومآ زکارم و اههاگشناد
 شیامآ رد یفیک و یمک درکیور ود رد  "یلاع شزومآ يزاس یفیک" ياتسار رد مزال تاحالصا و هتفرگرارق يرگنزاب
  .دریگ رارق هجوت دروم

 يراذگتسایس ،شیامآ ،يزیرهمانرب ،یلاع شزومآ :يدیلک ناگژاو
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 : همدقم

 و هدیدرگ حرطم ،اهروشک هعسوت يزیرهمانرب تایبدا رد طلسم ياهنامتفگ زا یکی ناونعهب 2نیمزرس شیامآ
 ،ناسنا نیب هطبار میظنت نیمزرس شیامآ .تسا هدرک ادیپ اهروشک هعسوت يزیرهمانرب هزوح رد یصاخ هاگیاج
 تهج و اهدربهار يزاس گنهامه و میظنت شا یلصا هفیظو و دوشیم فیرعت اضف رد ناسنا ياهتیلاعف و اضف
 رب هعسوت یتایلمع ياه همانرب و ییارجا ياهتسایس نیودت و دراد هدهع رب ار روشک قطانم و اه شخب يریگ
 یترابع هب .)1391 یس ینب( تسا یعامتجا و يداصتقا فلتخم ياه شخب هدهع رب اهدربهار نیا يانبم
 دای یلم هعسوت ياه يژتارتسا و فادها هب یبایتسد تهج رد اضف بولطم یهدنامزاس ناونع هب ارنآ ناوتیم
 شزومآ يا هقطنم تیریدم و یلاع شزومآ شیامآ ،نیمزرس شیامآ ياتسار رد .)1391نارمع یحلاص( درک
 طسوت و دیدرگ حرطم زین اههاگشناد یفیک و یمک هعسوت نالک يراذگتسایس هزوح رد زین یلاع
 هجوت ترورض رب یتسدالاب دانسا دیکأت ،هجوت نیا هنومن .تفرگ رارق شریذپدروم یلاع شزومآ ناراذگتسایس
 یلاع شزومآ رد ياهقطنم تیریدم .تسا یلاع شزومآ زکارم یمک هعسوت دنیارف رد یلاع شزومآ شیامآ هب
 ققحت تهج رد و یلاع شزومآ تاسسؤم و اههاگشناد هرادا راتخاس دوبهب و یشزومآ تلادع داجیا ياتسار رد
 يرثوک(دشابیم يروانف و ملع یلک ياهتسایس 6-2 و 5-5 دنب و مشش همانرب یلک ياهتسایس 78 دنب

 شزومآ شیامآ يارجا رب هراومه زین یلاع شزومآ و یهاگشناد ناریدم و ناراذگتسایس زا يرایسب .)1395
 يرتهب ياهدمایپ دناوتیم اهنآ هب ییوگخساپ و تالاؤس زا یخرب حرط هک دسریم رظن هب اما ،دنراد دیکأت یلاع
 شیامآ هبرجت و هچخیرات :دننام ییاه لاوس لاثم ناونع هب .دشاب هتشاد یپ رد روشک یلاع شزومآ ماظن يارب ار
 رد شیامآ ثحب ارچ ؟دش حرطم يزیرهمانرب زا عون نیا ارچ اساسا ؟تسیچ یلاع شزومآ شیامآ و نیمزرس
 رب ینتبم یلاع شزومآ يزیرهمانرب دنیارف رد تسا مزال یتاکن هچ ماجنارس و ؟دش حرطم ناریا یلاع شزومآ
 اب طابترا رد ؟دنامادک یلاع شزومآ شیامآ يارجا اب راظتنا دروم ییاهدمایپ و ؟دریگ رارق هجوتدروم شیامآ
 :داد هئارا ار لیذ تاحیضوت  ناوتیم روکذم تالاؤس

 هجوتم روشک نا  ناراذگتسایس هک ییاج ؛ددرگیمزاب هسنارف روشک هب شیامآ موهفم ندشحرطم هچخیرات -1
 ماجنا یصاخ مادقا روشک قطانم ریاس رد و هتفای زکرمت سیراپ رهش رد افرص هعسوت ياه همانرب هک دندش
 هعسوت ياههمانرب ،خیرات زا ياهرود رد رگیدترابعهب .)1395 يرذوب( دوب هدنام رود هب هعسوت زا و هتفرگن
 هدافتسا هسنارف قطانم ریاس ياهیگژیو و اهتیفرظ زا و هتشگ ققحم سیراپ رهش رد اهنت هسنارف تلود

 ناراذگتسایس نیبرد "فارطا ياهنابایب و سیراپ" دننام ینیوانع اب هلئسم نیا هک ییاج ات ؛دوب هدشن ینادنچ
 هعسوت ات دش حرطم يرباربان نیا هب ییوگخساپ تهج یلحهار ناونعهب يزیرهمانرب زا عون نیا اذل !دیدرگ حرطم
 و اضف ،ناسنا هزوح هس نیب هطبار میظنت ،يزیرهمانرب عون نیا يانبم .دنک امرفمکح روشک لک رد ار ینزاوتم
 .دش دادملق زین "یلم راکمیسقت" یعونهب ،يزیرهمانرب عون نیا .دوب قطانم یبسن ياهتیزم هب هجوت اب تیلاعف
 مهارف روشک لک رد ار هعسوت هنیمز و هدش یقلت نیمزرس رد ددجم فرصت یعونهب نیمزرس شیامآ تقیقح رد
 همانرب هب هجوت تیروحم اب تسیاب یم یلاع شزومآ شیامآ رد يریگ میمصت هنوگره هک تسا یهیدب .دروآیم

 و "ییارگ هجیتن" ات دریگ ماجنا نیمزرس شیامآ یناتسا دانسا هب هجوت و روشک یلم يا هعسوت ياه
 .دبای ققحت المع زین یلاع شزومآ "ندشارگدمایپ"

 موهفم نیا .تسا ناریا یلاع شزومآ تایبدا رد یلاع شزومآ شیامآ موهفم درب راک لیالد نوماریپ مود هتکن -2
 دادعت .داتفا قافتا روشک رد یلاع شزومآ یمک دشر هک دیدرگ حرطم روشک یلاع شزومآ تایبدا رد ینامز

 
2 Land use planning 
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 ياضاقت اب ،دشر نیا .دش ورهبور ياهقباسیب یمک دشر اب یصوصخ و یتلود شخب ود رد یلاع شزومآ زکارم
 مدرم یخیرات هظفاح و هقباس رد هکارچ !دش هارمه یهاگشناد كرادم ذخا و هاگشناد رد روضح هب مدرم يالاب
 نینچمه ؛دشیم رجنم یتلود و يرادا ریاود رد لاغتشا و مادختسا هب یهاگشناد كرادم ندوب اراد ،ناریا
 ،تقیقح رد .دندشیم دنمهرهب مه یتردق و یسایس ياهزایتما زا ،یهاگشناد كرادم هطساوهب ناگتخومآشناد
 ياهتلزنم جیردتهب و دش یهاگشناد ناگتخومآشناد بذج تهج ياهنیمز ،يرالاسناوید و تلود يریگلکش
 شا هجیتن و  !دیشخب یهاگشناد كرادم و اههاگشناد هب یصاخ یگنهرف ياهشزرا  زین نآ زا لصاح یعامتجا
 یتلود ياهشخب ياهتیفرظ رورمهب اما !.دوب یناریا هعماج رد یلاع شزوما كرادم نایضاقتم موجه لیس
 هاگیاج زین یهاگشناد ناگتخومآشناد رگید فرط زا و تفای شهاک یهاگشناد ناگتخومآشناد مادختسا يارب
 هب لیدبت یهاگشناد ناگتخومآشناد يراکیب عوضوم نامز یط رد و دنتشادن یصوصخ ياهشخب رد یبسانم
 ،يروحماضاقت ياجهب ییارگ هضرع هب دحزاشیب دیکأت .)1393 هداز یسیع(دش ناریا هعماج رد شلاچ ربا کی
 يورین دوبمک مه نامزمه هک يا هعماج (دش هعماج ياهزاین هب هجوت نودب یناسنا يورین هضرع هب رجنم
 تلود يرادا رداک تیبرت فده اب یلاع شزومآ زاغآرس هچرگا )!یناسنا يورین دازام مه و دراد صصختم یناسنا
 یتسردهب زین  یتلود ياه شخب ياهزاین یتح هک دوب نیا مهم هتکن یلو ،دوب يرالاسناوید شخب تیوقت و
 یلاع شرومآ هب تاداقتنا نیاربانب !تفرگن رارق مه هاگشناد رد وجشناد شریذپ يانبم و نییبت و لیلحتوهیزجت
 یهاگشناد زکارم ناگتخومآشناد لاغتشا تیعضو ندوبن صخشم و یلاع شزومآ زکارم یمک دشر روحم لوح
 شزومآ شیامآ و نیمزرس شیامآ رادم رب یعونهب یلاع شزومآ تایبدا رد یلاع شزومآ حالصا و تفرگ رارق
 هکارچ .تفرگ لکش هعماج رد يزیرهمانرب عون نیا هب عوجر هرابرد زین یفلتخم ياهنامتفگ و تفرگ رارق یلاع
 یعونهب هک ياهقطنم ياهزاین هژیوهب و یعامتجا ياهزاین اب ار اههاگشناد ،یلاع شزومآ شیامآ تفریم روصت
 دهاوخ هارمهب ار نیمزرس ددجم فرصت هللااشنا و !داد دهاوخ دنویپ ،دوب تیلاعف و اضف ،ناسنا ددجم طابترا
 تلادع رب ینتبم هک روشک رسارس رد يروانف و ملع هعسوت ینعی یلاع شزومآ شیاما حرط تهجرهب  !.تشاد
 يانعم رب نینچمه .تسا یگنهرف ثاریم ظفح و یناریا و یمالسا تیوه ظفح ،يا هقظنم لداعت ،یعامتجا
 روشک یلاع شزومآ يارب فده يوس هب هناملاع تکرح و اهدادعتسا تسرد تیاده ،عبانم حیحص تیریدم
 يژتارتسا نییعت لماش یناتسا و يا هقطنم ،یلم حطس رد یلاع شزوما شیاما يرگن هدنیا نینچمه .تسا
 .)1391 یناکدرا یتجهب( تسا ناتسا ياههانگنت و اه تیلباق تخانش و تاعالطا يروا عمج ،یلاع شزومآ

 اب ناریا یلاع شزومآ ماظن حالصا تهج تسا مزال هک تسا یتاحیضوت هیارا هب طوبرم ثحب نیا موس هتکن -3
 هک تسا نیا ثحب نیا یساسا هتکن .دنریگ رارق رظندم یلاع شزومآ شیامآ موهفم نتفرگ رظن رد و هجوت
 یگنهرف و یسایس ،یعامتجا ،يداصتقا هعسوت دنیارف اب طابترا رد نیمزرس شیامآ هک ددرگ شومارف دیابن
 یگژیو اذل ؛دروآ مهارف روشک يارب ار "رادیاپ" و "ازنورد" و "نزاوتم هعسوت" ناکما تسا مزال و هدرکادیپ انعم
 یمتسیس رکفت نتشاد و هدوب يزیرهمانرب عون نیا يانبم دیاب تساهشخب مامت هب هجوت یعونهب هک تیعماج
 یکی "یلم راک میسقت" و "زکرمت مدع" هب لیم نآ رب هوالع .تسا یلم يزیرهمانرب عون نیا ياهترورض زا
 .)!دوشن رارکت فارطا ياهنابایب و سیراپ هبرجت ات( !دوش هدرپس یشومارف هب دیابن هک تسا یمیهافم زا رگید

 زیت غیت و تسا هدرکادیپ شیارگ یمک دعب روحم لوح نامروشک یلعف طیارش رد یلاع شزومآ شیامآ هچرگا
 تبحص هاگره و تسا 3ریگارف یلاع شزومآ ياه تسایس دقن و یهاگشناد زکارم تیمک و  ددعت هجوتم زین شا
 يرادا و يراتخاس یهدناماس یلکروطهب و فذح ،عیمجت و ماغدا زا تبحص ،دوشیم یلاع شزومآ شیامآ زا
 شزومآ تالکشم زا يرایسب لح هک درک ناشنرطاخ دیاب یلو .تسا یلاع شزومآ زکارم و اههاگشناد یتیریدم و
 "یفیک دعب" رد ار شیامآ ،یلاع شزومآ یمکدعب تاحالصا رانک رد تسا مزال و تسین ماغدا و فذح رد یلاع
 اتسار نیا رد لاثم روطب  .دادرارق هجوتدروم هطوبرم یلاع شزومآ ماظن نوریب و نورد رد ار یتاحالصا و
 ،)هاگشناد یفیک و یمک شرتسگ(يزرو ملع هزوح لباقت .تسا هدرک هراشا لباقت راهچ هب )1395( هدازیلعرهم
 و یعامتجا تلزنم(گنهرف هزوح و ،)يزودنا تورث و نایز و دوس ( داصتقا هزوح ،)تردق (تسایس هزوح
 تسایس دشرا نارگیزاب تارایتخا هزوح و هاگیاج رد یناماسبان بجوم )... تایبدا و رنه ،لالدتسا ،عانقا ،یگنهرف
 عیمجت هب نداد تیولوا هک دنا هدرک هشیدنا نینچ ناراذگ تسایس اما .تسا هدش یلاع شزومآ هعسوت يراذگ
 ياتسار رد یلاع شزومآ شیامآ اذل .تسا هدش یلاع شزوما ياه نارحب لالح یلاع شزومآ تاسسوم

 
3 Mass higher education 
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 ناریا یلاع شزومآ و هدرکادیپ یعقاو يانعم هک تسا یلاع شزومآ رد تسرد ریسم باختنا و یشخبتیفیک
 :دراد زاین ریز داعبا رد 4یفیک تاحالصا هب ياهرود ره زا شیب

 

 : ینوریب ياهداهن اب یلاع شزومآ رمتسم طابترا و یهدناماس هب طوبرم تاحالصا )فلا

 هک دوب دهاوخ رمث رمثم هاگشناد ياهدادنورب ینامز .دننکیمن لمع ألخ رد یلاع شزومآ زکارم و اههاگشناد
 شزومآ داصتقا رظنم زا .دنشاب ایوپ و لاعف زین هاگشناد زا نوریب یسایس یتح و یعامتجا ،يداصتقا ياههنیمز
 و درخ داصتقا طیارش هک تشاد دنهاوخ يداصتقا هدزاب ینامز یلاع شزوما ياه ماظن .تسا نینچ زین یلاع
 ياههاگنب ندوب افوکش و دیلوت قنور تسا یعیبط .دنربب رسب تبثم دشر رب ور و بولطم تیعضو رد زین نالک
 و يداصتقا دشر تهجرهب .دروآ مهارف ار هدید شزوما یناسنا ياهورین بذج هنیمز دناوت یم روشک يداصتقا
 صاخروطب و یشزوما ياه ماظن و داصتقا لباقتم طابترا يارب یبسانم هنیمز روشک یلم صلاخان دیلوت شیازفا
 ناگتخومآشناد يراکیب اب ياهعماج رگا نیاربانب ؛دروآیم مهارف زین ار لاغتشا ياهتصرف يزاسمهارف
 و درک وجتسج هعماج نآ يداصتقا ياهراتخاس فعض رد دیاب ار لیالد زا یشخب ،تسا ورهبور یهاگشناد
 نیاربانب !دزاسیمن مهارف ار یلاع شزومآ ماظن يدمآراک هنیمز ییاهنتهب یشزومآ تاحالصا هک تسا یعیبط
 کی هعسوت ياه دنیارف و نیمزرس شیامآ رد یمهم هاگیاج يداصتقا ياهماظن هب یشخبمظن و یهدناماس
 !تشاد دهاوخن ینادنچ رثا یهاگشناد نورد تاحالصا هب ياهریزج هاگن و هتشاد روشک

 :یلاع شزومآ ماظن اب یمومع شرورپوشزومآ ماظن نیب موادم طابترا )ب

 نودب و هناگادج يدنبمیسقت هنوگره هک دنتسه ياهتسویپ ياهماظن ،اه روشک یشزومآ ياهماظن ًالومعم
 اهنآ یعامتجا یشخبرثا لقادح ای و دش دهاوخ اهنآ زا کی ره يدمآراکان هب رجنم رگیدکی اب یقطنم طابترا
 هس هب یشزومآ ياهماظن اهروشک بلغا رد لاثمناونعهب .داد دهاوخ شهاک روشک نآ هعسوت ياه دنیارف رد ار
 ،کیکفت نیع رد یلو دوشیم میسقت یتراهم شزومآ ماظن و یلاع شزومآ ماظن ،یمومع یشزومآ ماظن هتسد
 کی ره یشخبرثا و ییاراک هب دناوتیم طابترا نیا هک دراد دوجو اهنآ نیب زین یصاخ يدومع و یقفا طابترا
 ماظن نیب هژیوهب !دشابیمن بسانم و یقطنم نادنچ طابترا نیا ،ناریا رد هنافسأتم .دوش یهتنم اهنآ زا
 یمومع شزومآ ماظن هدنراگن داقتعا هب !تسین رارقرب ینادنچ طابترا روشک یلاع شزومآ ماظن و یمومع شزومآ
 ،اهشیارگ ،اهشناد ،راکفا یهدلکش رد یهجوتلباق شقن ،یلاع شزومآ هب نازومآ شناد دورو زاغآرس ناونعهب
 ریسم ،شزومآ رب مکاح یشزرا ماظن و یمومع گنهرف ًالوصا و دراد نازومآ شناد ياهتراهم و اهشزرا
 همادا هشیر یمومع شرورپوشزومآ ماظن و هسردم رب مکاح یگنهرف ياضف .درک دهاوخ نییعت ار لیصحت
 ناونع تحت نآ زا هک درک دهاوخ صخشم ار تراهم شزومآ ماظن و یلاع شزومآ ياهریسم رد لیصحت
 .دوشیم هدربمان »یلیصحت تیاده«

 روطهب نازومآ شناد ،هطسوتم هرود رد و یمومع شزومآ هرود نایاپ رد هک دوریم راظتنا یعیبط روطهب
 فلتخم لغاشم و اههفرح رد لیصحت تهج مزال هنیمز و دنوش عیزوت یلیصحت فلتخم ياههتشر نیب یبسانم
 ياهفرح و ینف ياههرود دراو هطسوتم هرود زا نازومآ شناد هدمع شخب هک دوریم راظتنا هژیوهب .دیآ مهارف
 هدنهدناشن اهرامآ هنافسأتم یلو .دنروآرد تکرح هب ار روشک يداصتقا هخرچ بیترت نیدب و دنوش یتراهم و
 و يرظن ياههتشر رد لیصحت همادا یضاقتم نازومآ شناد زا یمیظع شخب و تسین هنوگنیا هک تسا نآ
 لاثمناونعهب .دنخرچیم يرظن ياههتشر روحم لوح روکنک نابلطواد هوبنا و دنشابیم یبرجت صوصخلایلع
 !دندادیم لیکشت یبرجت یشیامزآ هورگ نایضاقتم ار روکنک نابلطواد زا 42 % ،1400-99 یلیصحت لاس رد
 يزاسوراد و یکشزپنادند ،یکشزپ هتشر دنچ رد ار یلاع شزومآ دصقم ًافرص میظع هورگ نیا هکنآ رتدب و
 یعامتجا بذاک یمک ياهاضاقت هنوگنیا هب ییوگخساپ یپ رد مه یلاع شزومآ ماظن هکییاجنآزا و !دننیبیم
 هتشر 20 رد اهنت نایوجشناد 80 % هک دش دهاوخ نیا شاهجیتن و دنکیم ادیپ يروتاکیراک دشر ،تسا

 
4 Qualitative reformation 
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 يراکیب متح روطهب یلاع شزومآ شرتسگ هنوگنیا هک تسا یعیبط !دنوش لیصحت هب لوغشم یلیصحت
 !تشاد دهاوخ یپ رد ار ناگتخومآشناد

 تیمها یلیصحت تیاده هب طوبرم ياهراکوزاس حالصا و یلاع شزومآ ماظن زا لبق ياهمتسیس هب هجوت اذل
 زین یلاع شزومآ ماظن بسانم ياهیجورخ و تشاد دهاوخ یلاع شزومآ شیامآ هب طوبرم ثحابم رد يا هژیو
 فادها زا یگرزب شخب بیترت نیدب و دش دهاوخ یهاگشناد زکارم رد وجشناد شریذپ متسیس حالصا هب رجنم
 .دش دهاوخ ارجاً المع یلاع شزومآ شیامآ

 :یلاع شزومآ تیریدم و يراذگتسایس رد ییادززکرمت -ج

 هعسوت هب هجوت ،نیمزرس شیامآ یلصا ياههفلؤم زا یکی ،دش هداد حرش راتشون نیا يادتبا رد هک روطنامه
 ياهیگژیو هب هجوت اب قطانم و اهناتسا همه هک تسا نیا رب رارق ،دنیارف نیا رد .تسا روشک حطس رد نزاوتم
 تلادع ،هعسوت دنیارف هب ندیشخب تعرس نمض راک نیا .دنریگ رارق هجوتدروم ناش یبسن ياهتیزم و ییاضف
 نیمات ناونعهب یشزومآ ياهمتسیس بسانم يراذگتسایس نایم نیا رد .تخاس دهاوخ رارقرب زین ار یعامتجا
 زکرمت مدع يراذگتسایس تسا یعیبط و تشاد دهاوخ یساسا شقن هدیدشزومآ یناسنا يورین هدننک
 نآ عبتهب و درک دهاوخ افیا نزاوتم هعسوت تمس هب تکرح رد يرثؤم شقن یلاع شزومآ ياهماظن تیریدم
 ،یمومع یشزومآ ماظن زونه هکارچ !تشاد دهاوخ یپ رد زین ار یعامتجا تلادع و یشزومآ تلادع يزاسمهارف
 یسرتسد ياه تصرف و هدشن عیزوت روشک فلتخم قطانم رد هنالداع تروص هب یلاع شزومآ ماظن و یتراهم
 يارب یبسانم خساپ زونه و !میربیمن رس هب يربارب و نزاوتم تیعضو رد یشزومآ عبانم و تاناکما  ،شزومآ هب
 رد تیفیک اب عیانص ؟دنراد رارق قطانم مادک رد روشک ياههاگشناد نیرت یفیک و نیرتهب !میرادن تالاؤس نیا
 مادک رد ییوجشناد تیعمج نیرتشیب ؟دیآ دیدپ تعنص و هاگشناد لباقتم طباور ات دنتسه روشک قطانم مادک
 زکرمتم ییایفارغج قطانم مادک و اههاگشناد مادک رد یلیمکت تالیصحت نیرت یفیک ؟دنا هدش زکرمتم قطانم
 یللملانیب طباور و ناکما ؟دنراد رارق اجک اههاگشیامزآ و اه هاگراک ،یشزومآ تاناکما ،اهاضف نیرتهب ؟دنا هدش
 .هریغ و ؟دراد دوجو قطانم مادک رد یلاع شزومآ

 ياهمتسیس رد تارایتخا ضیوفت و زکرمت مدع تمس هب تکرح ،دوشیم هدهاشم هکروطنامه تهج ره هب
 یلمع مادقا عون کی دناوتیم اهیرباربان شهاک يارب 5تبثم مادقا یشزومآ يراذگتسایس لقادح ای و یشزومآ
 .دوش بوسحم یلاع شزومآ شیامآ يارب

 اههاگشناد نیب کیتامتسیس تااطابترا يرارقرب ،اههاگشناد هب رایتخا ضیوفت نمض هک تسا رکذ هب مزال هتبلا
 هبتر یللملا نیب حطس ءاقترا رد صوصخلا یلع و روشک حطسرد یلاع شزوما رتشیب ییازفا مه هب دناوت یم
 عبانم نداد ردهب نمض یلاع شزومآ زکارم و اههاگشناد ندرک هکت هکت و ییادج و دماجنایب اههاگشناد ياه
 شیامآ رد تسا مزال هک هدز همدص زین یلاع شزومآ هیارا تیفیک هب تدش هب یلاع شزومآ يدام و یناسنا
 .دریگ رارق هجوت دروم یلاع شزوما

 :6یلاع شزومآ رد ییارگ هفرح -د

 تقباطم مدع و يراکیب عوضوم ،دش ثحب مه ناریا یلاع شزومآ تیعضو زا يداقتنا تایبدا رد هک روطنامه
 لیلد نیمه هب .تسا تاداقتنا نیرت یلصا زا یکی راک رازاب ياهزاین اب یهاگشناد ناگتخومآشناد ياهتراهم

 روشک یلاع شزومآ رب هک  تسا ییاهدقن یلصا ياهروحم زا یکی ،"یلاع شزومآ ندوبن دنمفده" ثحب حرط
 ياهنیمز زا یکی ناونع هب دوش یم دراو روشک یلاع شزومآ ییارگ هضرع متسیس هب هک یتاداقتنا .دوش یم دراو
 و يداصتقا هدزاب ،یعونهب تقیقح رد .دش رکذ روشک یلاع شزومآ رد شیامآ ندشحرطم ترورض هیلوا
 لسن و نیرفآراک ياههاگشناد هب عوجر دننام یتاعوضوم و تفر لاوس ریز روشک یلاع شزومآ ماظن یعامتجا
 يدادعت رد راکیب نالیصحتلاغراف هوبنا اب یتقو هکارچ .دیدرگ حرطم یلاع شزومآ ماظن نادقتنم طسوت موس
 رد یلیصحت فلتخم ياههتشر هعسوت هک ددرگیم حرطم لاوس نیا ،میوشیم هجاوم یلیصحت ياههتشر زا
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 مادک ساسا رب یلاع شزومآ شرتسگ و هعسوت ؟تفرگ ماجنا یساسا هچ رب یلاع شزومآ زکارم و اههاگشناد
 یلیصحت هتشرکی داجیا يارب هاگشناد رد یملع تایه وضع دنچ نتشاد فرص ایآ ؟تفرگ ماجنا يرظن عبانم
 ؟دوب راک رازاب یتا و لاح فلتخم ياهزاین اب اه هتشر نیا هعسوت نزیم هچ ات ؟دنکیم تیافک هقطنم کی رد
 ؟دشاب دیاب هنوگچ یلیمکت تالیصحت و یسانشراک ،ینادراک ياههرود رد یلاع شزومآ هعسوت یقطنم مره
 ،يزرواشک ،یسدنهم ،یناسنا مولع یشزومآ فلتخم ياه هورگ رد یلیصحت ياههتشر هعسوت یقطنم مره
 ياهماظن ریز رد ياهشزومآ شرتسگ و نایوجشناد یقطنم عیزوت ؟دشاب دیاب هنوگچ ... و تامدخ ،یکشزپ
 ... و ؟دشاب دیاب هنوگچ )... و يرظن ياههاگشناد ،ياهفرح و ینف ،رون مایپ( یلاع شزومآ

 هتشذگرد اهنآ هب ییوگخساپ تهج بسانم يزیرهمانرب و ییوگخساپ مدع هک تسا یتالاؤس زا ياهنومن اهنیا
 دنکیم ادیپ ترورض اذل .تسا هدش هعماج هب راکیب نالیصحتلاغراف هوبنا ندش زیررس ثعاب ،ناریا یلاع شزومآ
 7اهتراهم لاقتنا هب هجوت هنیمز هک یلاع شزومآ رد ییارگ هفرح تسایس ،یللملانیب تراجت زا يریگهرهب اب هک
 تسا ، 9يریذپ لاغتشا ياهتراهم و (CBET) 8یگتسیاش رب ینتبم یسرد و یشزومآ ياههمانرب هعسوت و
 تسایس يارب یمهم و نشور تلالد ثحبم نیا  .دریگ رارق هجوت دروم یلاع شزومآ شیامآ ياههمانرب رد
 ياهزاین اب ریاد يا هتشر بسانت رد رمتسم يرگنزاب دیاب تسخن هک تساههاگشناد حطس رد یشزومآ ناراذگ
 بسانتم یلیصحت ياه هتشر سیسات هکنیا مود و دنهد رارق هجوت دروم یسرد ياه همانرب نوناکرد ار لوحتم
 ياهتراهم رب ینتبم یسرد ياه همانرب نیودت و يرگنزاب اب ور نیا زا ،دنرادن رود رظن زا ار تالوحت نیا اب
 یماگ ناونع هب دناوت یم هقطنم ره یعامتجا ،یگنهرف ،يداصتقا ياه تیفرظ و راک رازاب اب يریذپ لاغتشا
 يارب ناگتخومآ شناد رد مزال ياه یگتسیاش ،دوش هتفرگ رظن رد تالکشم نیا عفر تهج رد یساسا و مهم
 نارمع یحلاص( دنک مهارف ار یلغش ياه تیعقوم رد اهنآ تیقف وم تابجوم و دروآ دیدپ راک رازاب هب دورو

 هب سورد ياهلصفرس نتخاس یتراهم و یتراهم ياههتشر رب دیکات هک مینکن شومارف  .)1391
 30 % هک دوب نیا رب رارق مشش همانرب نوناق رد هچرگا .درک دهاوخ ینایاش کمک زین شزومآ »يزاسيراجت«
 تیاده ثحب هک درک دیابن شومارف یلو دنشاب لیصحت هب لوغشم یتراهم ینیسنکت ياههرود رد نایوجشناد
 .تشاد دهاوخ طابترانیارد يرثؤم شقن یمومع شزومآ ياههرود رد نازومآ شناد یلیصحت

 و یلاع شزومآ ماظن نتخاس »ارگ تیرومام« یلاع شزومآ شیامآ رد مهم یفیک داعبا زا یکی تهج ره هب
 رد ياههاگشناد زا يرایسب رضاح لاح رد مینکن شومارف .تسا یلاع شزومآ رد ییارگ هفرح هب صاخ هجوت
 يدنبهبتر يداصتقا يرو هرهب و لاغتشا يارب بسانم رتسب يزاسمهارف و يداصتقا ياهصخاش ساسا رب ایند
 رارق رظن دم اههاگشناد یجنسرابتعا رایعم ناونعهب ،اهباتک پاچ و یملع تالاقم هئارا اهنت و دنوشیم
 ياهداهن طسوت ناگتخومآشناد ياههتخومآ زا یبایزرا ماظن زا یشخب هک تسا تلع نیمه هب دیاش !دریگیمن
 ياهداهن یجنسرابتعا دروم یشزومآ كرادم نابحاص »ياهفرح تیحالص« ياهنوگهب و دریگیم ماجنا ینوریب
 شیامآ همانرب رد یفیک بسانم ياهتسایس ذاختا اب نیاربانب ؛دریگیم رارق اههاگشناد زا جراخ یملع ،یتعنص
 هدنیآ و لاح رد راک رازاب ياهزاین اب طبترم و یتراهم فلتخم ياههتشر یفیک و یمک هعسوت و یلاع شزومآ
 .تشاد میهاوخ رب ریسم نیا رد يرثؤم ماگ يدربراک یملع و ياهفرح و ینف ياههاگشناد هب صاخ هجوت و

 يریگهجیتن

 یلاع شزومآ شیامآ ریسم نییبت سپس و نیمزرس شیامآ هاگیاج مهف ادتبا راتشون نیا شراگن زا یلصا فده
 شزومآ ماظن و ددرگ یهتنم روشک رد نزاوتم هعسوت هب تسیابیم شیامآ هک دوب نیا رب دیکأت .دوب روشک رد
 ،دوخ بسانم و فلتخم ياهدرکراک و فیاظو ماجنا اب دناوتیم هعسوت ياهماظن ریز زا یکی ناونعهب زین یلاع
 يرارق رب هب تسیاب یم یلاع شزومآ رد یحالصا مادقا هنوگ ره اذل .درادرب ریسم نیا رد يرثؤم ياه ماگ
 یناتسا دانسا هلمجنم و  یصوصخ یتح و ینوریب ياه شخب و یلاع شزومآ ياه ماظن نیب هفرط ود طابترا
 هب ًافرص یلاع شزومآ شیامآ زا یلصا فده هک تسا نیا دوب دیدرتدروم هچنآ اما .دشاب روشک نیمزرس شیاما
 يریگ میمصت طقف یلاع شزومآ شیامآ و ددرگن دودحم یلاع شزومآ ماظن یتیریدم و يراتخاس یهدناماس
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 زکارم و اههاگشناد فذح و ماغدا ،عیمجت هب فوطعم اهثحب همه و دشابن یلاع شزومآ یمک داعبا هرابرد
 رد !دنکن ادیپ انعم مه یلاع شزومآ ندرک دودحم يانعم هب شیامآ مه یفرط زا و  !دشابن یلاع شزومآ
 تاحالصا و هتفرگرارق يرگنزاب دروم هطبار نیا رد درخ و نالک ياهتسایس تسا مزال یلاع شزومآ شیامآ
 :دریگ رارق هجوت دروم شیامآ رد یفیک و یمک درکیور ود رد  "یلاع شزومآ يزاس یفیک" ياتسار رد مزال

 و هعماج یسایس و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت فادها اب یگنهامه و ییوس مه هب هجوت تاحالصا نیا هلمجزا
 نوریب" هب یمتسیس هاگن و تیعماج نیاربانب ؛تسا ازنورد و نزاوتم هعسوت تهج مزال ياههنیمز يزاسمهارف
 ینوریب ياه داهن یهارمه يارب يریبادت ذاختا نیاربانب .دوریم رامش هب شیامآ یلصا ياهترورض زا "نورد و
 ياقترا يارب یمهم لماع نادرم تلود طسوت اههاگشناد اب طابترا يارب یگنهرف ،یسایس ،یعامتجا ،يداصتقا
 رد يدمآراکان زا یشخب هک دیدرگ حرطم عوضوم نیا نینچمه .دشاب یم یلاع شزومآ شیامآ ياه دمایپ
 نیا تسا مزال هک تسا طوبرم یلاع شزومآ زا نوریب يداصتقا ياهماظن هب صصختم یناسنا يورین بذج
 رارق روشک يداصتقاو یسایس نالک ناراذگن وناق و  ناراذگ تسایس هجوت دروم نیمزرس شیامآ رد شخب
 دح ات دناوتیم زین یمومع شرورپوشزومآ ماظن رد یلیصحت تیاده ماظن هک دش لیلحت نینچمه .دریگ
 ضیوفت دنیارف و زکرمت مدع تسایس نآ رب هوالع .دنک یهدناماس ار نایوجشناد شجنس و شریذپ ماظن يدایز
 تسا مزال هک تسا یتاحالصا زا یکی یلم راکمیسقت و قطانم ياهیگژیو هب هجوت و اههاگشناد هب  تارایتخا

 یلاع شزومآ شیامآ رد هجوت دروم ياهدرکیور

یفیک درکیور

 ،تعنص( ینوریب ياهداهن اب رمتسم طابترا يرارقرب -1
 )... و تامدخ ،يزرواشک

 و یمومع شرورپ و شزومآ ماظن طابترا و يرارقرب -2
 یلیصحت تیاده ياتسار رد یلاع شزومآ

 و يراذگ تسایس رد رایتخا ضیوفت و ییادززکرمت -3
 یلاع شزومآ تیریدم

 و یتراهم یلاع ياه شزومآ تیوقت و ییارگ هفرح -4
 يریذپ لاغتشا ياه تراهم هب هجوت

 یلاع شزومآ ماظن رد ییارگ تیرومام -5

 یلاع شزومآ ماظن  يزاس يراجت -6

 یلاع شزومآ يزاس یللملا نیب -7

 رد یلاع و طسوتم ،نییاپ حوطس ياه يروانف دیلوت -8
 شهوژپ ماظن

 سورد ياه لصفرس ندرکروحم یگتسیاش -9

 یلم راک میسقت و يا هقطنم يزیر همانرب -10

یمک درکیور

 یلاع شزومآ زکارم دادعت حالصا -1
 )فذح ،عیمجت ،ماغدا(

 و يرادا و يراتخاس یهدناماس -2
 یهاگشناد زکارم یتالیکشت

 یلیصحت ياه هتشر حالصا -3

 عیزوت و وجشناد شریذپ ماظن حالصا -4
 یمک رظن زا نآ

 و یملع تئیه(  یناسنا يورین حالصا -5
 )يرادا رداک

 يدام و یلام عبانم تیریدم -6

 يا هقطنم تیریدم -7

 زاین ساسا رب یناسنا يورین تیبرت -8
 هقطنم
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 درک ناشن رطاخ )1395( داژن یناجنسفر هکیروطنامه .دریگ رارق یلاع شزومآ ناراذگتسایس هجوتدروم
 زکرمت مدع رب ینتبم و یتکراشم ياهدرکیور دنمزاین وجشناد شریذپ ياهصخاش ياقترا و ظفح ،یبایتسد
 رد.دوش ماجنا یبایشزرا و يزیرهمانرب ،يراذگتسایس ناعفنیذ و اهداهن همه روضح اب دیاب دنیارف نیا .تسا
 هب و راک رازاب زاین دروم ياه هتشر هب هجوت و ییارگ هفرح ،یلاع شزومآ شیامآ یفیک دعب تیوقت ياتسار
 اب نیاربانب ؛دوشیم دادملق یشزومآ يزیرهمانرب زا عون نیا ياهتیولوا وزج زین يریذپ لاغتشا ياهتراهم
 يارب مزال ياههنیمز يزاسمهارف هب رد تدم هاتوک و تدم نایم ،تدم دنلب ياه همانرب يارجا و یحارط
 ،دهدیم لیکشت ار يزیرهمانرب يانبم ،هعماج اب هاگشناد طابترا هک مراهچ و موس لسن ياههاگشناد تیوقت
 هب هجوت رانک رد هک درک شومارف دیابن هتبلا .تسا یلاع شزومآ رد شیامآ یفیک همانرب ياهتیولوا زا زین
 ياهرواشم ياهدرکراک و شهوژپ ياههمانرب تسا مزال شیامآ همانرب رد یناسنا يورین تیبرت حالصا و شزومآ
 هجوت هژیوهب .دنریگ رارق هجوت دروم زین اهاگشناد یللملا نیب طباور تیوقت و یلاع شزومآ زکارم و اههاگشناد
 و دشر زکارم و اه كراپ و  اههاگشناد یشهوژپ ياهدرکراک رد یلاع و طسوتم ،نییاپ حوطس يروانف دیلوت هب
 .دنکیم بلط زین ار یلقتسم ياهثحب هک دراد ياهتسیاش شقن يروانف
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 عبانم

 شیامآ وترپ رد یلاع شزومآ شیامآ یموهفم داعبا نییبت )1391( یلع ربنق يرذآ نافلد ،زان يرپ یس ینب
 اب ناریا یلاع شزوما نمجنا رسلباب .براجت و اه هیرظن :یلاع شزومآ شیامآ تالاقم هعومجم .نیمزرس
 .ناردنزام هاگشناد يراکمه

 همانرب و شهوزپ شهوزپ همانلصف .روشک ییایفارفج هنهپ رد یلاع شزوما شیامآ)1395( امیس يرذوب
 .49-75 :2 هرامش 22 هرود .یلاع شزومآ رد يزیر

 يراذگتسایس و اه شم طخ یسررب )1391( اضریلع هیقارع ، نیسح دمحم نایدمحم رای ،یناکدرا یتجهب
 نمجنا رسلباب .براجت و اه هیرظن :یلاع شزومآ شیامآ تالاقم هعومجم .ناریا رد یلاع شزومآ شیاما ياه
 .ناردنزام هاگشناد يراکمه اب ناریا یلاع شزوما

 تاداهنشیپ هئارا و یلاع شزومآ شریذپ و شجنس ماظن یسانشبیسآ)1395( امیس داژن یناجنسفر
 اب ناریا یلاع شزومآ نمجنا .نارهت .ور شیپ ياه ویرانس :یلاع شزومآ یهدناماس سنارفنک .یتسایس
 .1395 نابا 21 .يا هفرح و ینف هاگشناد يراکمه

 .ناریا یلاع شزوما شیامآ رد يداقتنا ياههاگ دید یسررب )1391( یبتجم يرجت ،میهاربا نارمع یحلاص
 هاگشناد يراکمه اب ناریا یلاع شزوما نمجنا رسلباب .براجت و اه هیرظن :یلاع شزومآ شیامآ تالاقم هعومجم
 .ناردنزام

 و یلاع شزومآ ناگتخومآ شناد لاغتشا هلئسم )1391( ههلا یناجیردهق ینامحر ،میهاربا نارمع یحلاص
 شزومآ شیامآ تالاقم هعومجم .یلاع شزومآ شیامآ حرط رد راک رازاب ياز لاغتشا ياهتراهم هب هجوت ترورض
 .ناردنزام هاگشناد يراکمه اب ناریا یلاع شزوما نمجنا رسلباب .براجت و اه هیرظن :یلاع

 رد یهاگشناد نالیصحتلا غراف يراکیب یقیبطت یسررب )1393(تاداسلا هدیعس ینیسح ،دیعس ،هداز یسیع

 26 -4 :176 هرامش .هعماج و راک یگنهرف و یعامتجا ، يداصتقا همانهام .اهروشک رگید اب هسیاقم

 سنارفنک .یلاع شزومآ ياهقطنم تیریدم يزاسهدایپ تامازلا )1395(نسح يدمحا ،رحس يرثوک
 و ینف هاگشناد يراکمه اب ناریا یلاع شزومآ نمجنا .نارهت .ور شیپ ياه ویرانس :یلاع شزومآ یهدناماس
 .1395 نابا 21 .يا هفرح

 .هاگشناد یتسیچ و تیهام رظنم زا ناریا یلاع شزومآ یهدناماس ههارژگ رب يدقن )1395(هللادی هداز یلع رهم 
 هاگشناد يراکمه اب ناریا یلاع شزومآ نمجنا .نارهت .ور شیپ ياه ویرانس :یلاع شزومآ یهدناماس سنارفنک
 .1395 نابا 21 .يا هفرح و ینف
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Spatial planning of higher education in Iran: considerations 

Ebrahim Salehi Omran10 

                  Abstract: 

Spatial Spplanning of higher education as one of the use of land use planning can 
play an important role in the development process and development of the 
country. However, policy makers, like other development activities, need a 
number of considerations which have been addressed by the analytical approach 
of this paper. The spatial planning experiences have shown us that the holistic 
view and system have the greatest impact in the benefit of this kind of planning 
based planning. Considerations such as attention to reforming the economic, 
social and outside of the higher education system will lead to an increase in the 
different outcomes of higher education planning. Of course corrections within 
educational systems such as educational guidance system also lead to reform of 
the university admission system. Moreover, the strengthening of the higher 
skilled education system will also be a good link to education and economy, and 
in particular to alleviate the challenge of living alumni. Furthermore , the 
conclusion of higher education is not confined to the structural and managerial 
reorganization of the higher education system and the higher education planning 
is not just about making decisions about the quantitative dimensions of higher 
education and not all discussions are focused on aggregation , integration , and 
elimination of universities and higher education centers ! In the preparation of 
higher education, macro and micro - policies in this regard have been reviewed 
and the necessary modifications to improve higher education are considered in 
two quantitative and qualitative approaches in spatial planning. 

Key words: higher education, land use planning, policy making,  
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