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 الف( اهداف كالن

  خبسج اص كطَستبذيل اًجوي بِ هشكضي بشاي ايجبد استببط بيي جبهؼِ ػلوي داخل بب 

 اثشگزاسي هثبت دس هجبهغ ٍ هحبفل ػلوي بيي الوللي 

 تَسؼِ استببعبت ػلوي ٍ داًطگبّي 

 بْشُ هٌذي اص تجبسة ٍ ايجبد صهيٌِ ّبي ّوكبسي هطتشك 

 ب( راهبردها

  هؼشفي اًجوي دس ػشصِ بيي الولل 

  جْت تببدل اعالػبت ٍ يبفتِ ّبي ػلويّوكبسي بب هشاكض ػلوي خبسج اص كطَس 

 ص هذاٍم اخببس بيي الوللي هشبَط بِ هغبلؼبت جبهؼِ ضٌبسي آهَصش ٍ پشٍسشپَض 

 فشاّن آٍسدى صهيٌِ ّبي هطبسكت اًجوي ٍ اػضبي آى دس ػشصِ ّبي بيي الوللي 

 ضٌبسبيي هشاكض هغبلؼبتي هشتبظ دس خبسج اص كطَس ٍ ػقذ تفبّن ًبهِ ّوكبسي 

 ي فؼبليت ّبي هطتشك دس داخل ٍ خبسج اص شفيت ّبي سبصهبى ّب ٍ ًْبدّبي ريشبظ بشاظدُ اص فباست

 كطَس

 بِ هٌظَس جزة ايذُ ّبي ًَتحقيق  اكضاستببط بب پبسك ّبي ػلن ٍ فٌبٍسي، هش 

 بشگضاسي كبسگبُ ّبي آهَصضي ٍ سخٌشاًي ّبي ػلوي تَسظ كطَسّبي ديگش دس اًجوي 

 بشگضاسي كبسگبُ ّبي آهَصضي ٍ سخٌشاًيْبي ػلوي تَسظ اًجوي دس سبيش كطَسّب 

 گضاسي كٌفشاًس ّب ٍ ّوبيص ّبي ػلوي بش 

 بشگضاسي كٌفشاًس ّب ٍ ّوبيص ّبي ػلوي بب هطبسكت هشاكض ٍ اًجوي ّبي ػلوي خبسج اص كطَس 

 پزيشش ػضَيت اًجوي ّبي  ػضَيت اًجوي ٍ اػضبي آى دس سبيش اًجوي ّبي ػلوي خبسج اص كطَس ٍ

 ػلوي ٍ افشاد خبسج اص كطَس



 ج( راهكارها

 ساُ اًذاصي ٍ بِ سٍصسسبًي ٍة سبيت اًجوي بِ صببى ّبي ديگش 

  بشاي تببدل تجشبيبت آًبى دػَت اصٍ  يب ايشاًيبى خبسج اص كطَس  يهتخصصبى ٍ اسبتيذ خبسجضٌبسبيي 

 بشگضاسي تَسّبي ػلوي بب هطبسكت اًجوي ّب ٍ هَسسبت ػلوي خبسج اص ايشاى 

 بتيذ ٍ هتخصصبى بشجستِ داخلي ٍ خبسجي بِ هٌظَس تطكيل كويتِ هطبٍساى بيي الوللي هتطكل اص اس

 تَسؼِ ٍ تؼويق استببعبت

 ضٌبسبيي ايشاًيبى هتخصص خبسج اص كطَس ٍ حفظ استببط بب آًْب ٍ استفبدُ اص ظشفيت ّبي آًبى 

 دس اًجوي يُ ّبي تخصصبض ػلوي هشتبظ خبسجي بشاي بشگضاسي كبسگاكّوكبسي بب هش 

 ي بشاي بشگضاسي كبسگبُ ّبي تخصصي خبسج اص ايشاىّوكبسي بب هشاكض ػلوي هشتبظ خبسج 

 فشاّن آٍسدى اهكبى اػضام اػضبي اًجوي بشاي ضشكت دس دٍسُ ّبي آهَصضي هختلف 

 اًتطبس ًطشيِ بِ صببى ّبي هختلف بيي الوللي 

 تفبدُ اص ظشفيت ّبي فضبي هجبصي بشاي استببعبت بيي الوللي بشسسي اهكبى اس 

 ّوبيص ّبي بيي الوللي ٍ اػوبل سيبست ّبي تطَيقي بشاي اػضبيي كِ  اعالع سسبًي بِ اػضب دس هَسد

 داساي هقبالت بيي الوللي ّستٌذ 

 دستشسي اػضب بِ هقبالت ًطشيبت هؼتبش بيي الوللي ٍ هشاكض اعالػبتي تذاسك اهكبًبت الصم جْت 


