
 

 

 سردبیر سخن
 

  ديلت اجرایی کابیىه طراحی

 ایران اسالمی جمهًری در
 

 ثش  ٞبی( ّٔی وـٛس سا ٞبی )ػیبػت ٔـی ت اجشای خطیدِٚت ثٝ ٔفْٟٛ لٜٛ ٔجشیٝ ٔؼئِٛ
دِٚت اػت. دس ایٗ  ٞیئت ٕٞبٖ یب وبثیٙٝ دِٚت، ٞبی ٌیشی تصٕیٓ اصّی ٔحُٕ. داسد ػٟذٜ

داسای ٚصیشی اػت وٝ ٔذیشیت ( ٔـی ٌیشی ّٔی، ٞش لّٕشٚ ػیبػتی )خط ٔحفُ ثضسي تصٕیٓ
 .٘بْ ٚصاستخب٘ٝ سا ثش ػٟذٜ داسدٝ دػتٍبٞی ث

یب  ٞب ٔـی دسثبسٜ خطثٝ ا٘ذیـیذٖ  ثبیؼت ػٕذتبً ٌزاسی( ٔی ٔـی ایٗ پبیٍبٜ ػیبػتی )خط
ٞبی  ٔـی یؼٙی ظشفی ثشای ٚاوبٚی، تجییٗ ٚ طشاحی خط ؛ا٘ذیـی اؿتغبَ داؿتٝ ثبؿذ ٔـی خط

ٞبی ّٔی طٛسی اػت  ثضسي تصٕیٓ حبَ، فضبی حبوٓ ثش جٛ ایٗ تبالسِٞبی( ّٔی. ثب ایٗ  )ػیبػت
سا دچبس سلبثت ػّٕىشدی یب ٌیشی ػّٕىشد ٚصاستی سلٓ صدٜ وٝ ٞش ٚصیشی  وٝ ٘ٛػی سطیٓ ا٘ذاصٜ

 .وشدٜ اػت ثب ػبیش ٚصسا یؼٝصدٌی دس ٔمبػّٕىشد

دٚی ایٗ  طّجذ ِٚی ٞش ی ٔیسٞب ٞٓ ٘ٛػی سلبثت ٚ ٞٓ ٘ٛػی ٕٞىب اٌشچٝ رات فضبی دِٚت
ٔؼٙب دادٜ ؿٛ٘ذ، دس ( ای ٔـی ا٘ؼجبْ ػیبػتی )خط یصفت ٔذیشیتی دس ػطح ّٔی ثبیذ دس پشتٛ

 .ػبص فالوت ٔذیشیتی ٚصیش دیٍش خٛاٞذ ثٛد غیش ایٗ صٛست ػّٕىشد ػبِی یه ٚصیش ثؼضب صٔیٙٝ

ٚصیش ػّْٛ وـٛس ثب اػالْ آٔبس تؼذاد دا٘ـجٛیبٖ تحصیالت تىٕیّی دس ٔحبفُ سػٕی ٚ غیش 
ٌیشد أب ٕٞضٔبٖ ٚصیش وبس دس ٔؼشض  إِّّی، پشػتیظ ٚصیش ٔٛفك سا ثٝ خٛد ٔی ٕی ّٔی ٚ ثیٗسػ

اص  اِتحصیال٘ی لشاس داسد وٝ تؼذادی صیبدی اص آٟ٘ب صشفبً اً٘ ٘شخ ثیىبسی چٙذ دسصذی فبسؽ
ا٘ذ ِٚی ادػب ٚ ٔطبِجبت ػٍٙیٙی ثش دِٚت ٚ  ٞبی ثبصاسی وـٛس ٔذسوی دسیبفت وشدٜ دا٘ـٍبٜ

 .ا٘ذ تحٕیُ وشدٜحىٛٔت 

سػذ ثبیذ تٕٟیذی فشاٞٓ ؿٛد تب ٞبسٔٛ٘ی ػّٕىشدی، ػیٕبی صیجبیی اص ٚة  ثٝ ٘ظش ٔی
ؿٛد  ّٔی تالؽ ٔیٞبی  ٞبی( ّٔی ثٝ ٕ٘بیؾ ثٍزاسد. اٌشچٝ دس ثش٘بٔٝ ٞبی )ػیبػت ٔـی خط

ای( ثشلشاس ؿٛد ِٚی ٘ٛػی  ٔـی خط)ٖ ثیٗ ػّٕىشد ٔٛسد ا٘تظبس لّٕشٚٞبی ػیبػتی ٘ٛػی تٛاص
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 ٘ظش ثٝ. وٙذ اسصؿیبثی ٚ پبیؾ سا ّٔی ٞبی خط ٔـیػٙج ٘یبص اػت وٝ پیٛػتٝ تؼبدَ پٛیبی  دَتؼب
ا٘ذ، ثٙبثشایٗ  ای( دس تحمك ایٗ ٟٔٓ چٙذاٖ ٔٛفك ٘جٛدٜ ٔـی خط) ػیبػتی ٞبی وبثیٙٝ سػذ ٔی

ٞبی  ثبیؼتی تٕٟیذی اثشثخؾ ا٘ذیـیذٜ ؿٛد تب ثٝ صٛست ٔؼتٕش دػتٍبٜ ػظیٓ ؿجىٝ
 .ٌزاسی پبیؾ ػیٙی ٚ ػّٕی وٙذ ٔـی )ػیبػتی( وـٛس سا دس ػُٕ، ٘ٝ دس صشف خطای  ٔـی خط

تٛا٘ذ ایٗ  ا٘ذیـی ٔیجشایی دِٚت ثٝ ػٙٛاٖ وبثیٙٝ اجشا٘ٛیؼٙذٜ ٔذػی اػت طشاحی وبثیٙٝ ا
 .٘مؾ ٟٔٓ سا ایفب وٙذ

 

 مختصات کلی کابیىه اجرایی ديلت

ٞب ٚ  ٞب، ثش٘بٔٝ ( ّٔی )طشحٞبی ٞبی )ػیبػت ٔـی دٞی خط ٕٞبٍٞٙی ٚ ا٘ؼجبْ ٞذف اصّی:
 .ٞبی ّٔی ٚ اػتب٘ی( ثشای اػٕبَ ٔذیشیت ثٟیٙٝ ّٔی وـٛس پشٚطٜ

ٞبی  ٔـی ٞبی ّٔی )خط ٞب ٚ پشٚطٜ ٞب، ثش٘بٔٝ ٔؼئِٛیت اصّی: سصذ ػّٕی ٔیضاٖ اجشای طشح
 ی(.ّٔ

 ی(دػتبٚسد ٟٔٓ: استمبء ویفیت ص٘ذٌی ّٔی )ٔبدی ٚ ٔؼٙٛ

ثٛد. ٔؼبٚ٘یٗ  خٛاٞذٛسی ٕٟػٟذٜ ٔؼبٖٚ اجشایی سییغ جٔؼئِٛیت وبثیٙٝ ثش  ػبختبس وبثیٙٝ:
ٞب ٚ  ٕ٘بیٙذٌبٖ اجشای لٛی ػبصٔبٖ ٚ اػتبٖ ٞش اجشایی لٛی ذٜٕٙ٘بی ٚ ٚصاستخب٘ٝ ٞش اجشایی لٛی

 ٘یض دس ایٗ جٕغ حضٛس داس٘ذ. ثش دس اجشای خط ٔـی ٞبی ّٔیٔؤٟ٘بدٞبی 

 :ٞبی وبثیٙٝ اجشایی وبسٚیظٜ

ٞبی( ّٔی دس اثتذای وبس  ٞب ٚ پشٚطٜ ، ثش٘بٔٝٞب ٞبی )طشح ٔـی خطتشػیٓ تٛپٌٛشافی ٚة  -1
 ؛دِٚت

ٞبی(  ٞبی )ػیبػت ٔـی ای( ٚ ثشجؼتٝ وشدٖ خط ٔـی ٞبی ػیبػتی )خط ٕ٘بیؾ خأل -2
 ؛٘بلص، ٔضاحٓ ٚ غیش ضشٚسی دس ٚة خط ٔـی ٞبی ّٔی

اصالح ٚ ٞبی( جذیذ ٚ  ٞبی )ػیبػت ٔـی ٞبی لب٘ٛ٘ی ثشای طشاحی خط تٕٟیذ صیش ػبخت -3
 ؛ٞبی ٔضاحٓ، ٔتؼبسض ٚ غیش ضشٚسی ٔـی یب حزف خط

ٞبی  ای( ٔٛجٛد ٚ طشاحی سطیٓ ٔـی ٞبی ػیبػتی )خط ثشوـیذٖ ٘مـٝ ٞٛایی سطیٓ -4
فىشی، چیذٔبٖ ٟ٘بدی ٚ اداسی، حبٔیبٖ ٚ ٔخبِفبٖ ٞش   ای( جذیذ )فٟٓ دػتٍبٜ ٔـی ػیبػتی )خط

 ؛ٔـی ّٔی( لّٕشٚٞبی وبسی دِٚت خط
ٔـی )ػیبػت( ٔخبطت آٖ  ای( ثب خط ٔـی ٞبی ػیبػتی )خط بػت سطیٓثبصثیٙی تٙ -5
 ؛ٞب سطیٓ



 

صیشا  ؛ٞب ٞب ٚ پتب٘ؼیُ تشػیٓ ٔذیشیت ثخؾ دِٚتی )٘ظبْ اداسی( وـٛس ثشای ٕ٘بیؾ ٘بتٛا٘ی -6
ٞبی(  ٞبی )ػیبػت ٔـی خط «وبسٜ ٕٞٝ»ٞبی ػیبػتی  ایٗ ٔذیشیت ثٝ ػٙٛاٖ ػٙصش وّیذی سطیٓ

 .ّٔی اػت

ٞبی تٙظیٕی( وـٛس ثشای تـخیص  ٔـی خط  ٚاوبٚی ٚ تشػیٓ تٛس تٙظیٕی )ٚةفٟٓ،  -7
ویفیت تٙظیٕی وـٛس، صیشا ویفیت  یٞبی لب٘ٛ٘ی ٚ ٔمشساتی ٚ تالؽ ثشای استمب ٌٌّٛبٜ

 ؛خٛسد ٞبی تٙظیٕی سلٓ ٔی ٔـی ٞبی اجشایی وـٛس دس ظشف خط ٔـی خط

ّٔی ٚ ...( ثب ص ویفیت حىٕشا٘ی ٌیشی ػّٕىشد دِٚت )ثشای ٔثبَ ؿبخ اسائٝ سطیٓ ا٘ذاصٜ -8
ثٝ ؿبخص جٟب٘ی یب ػبخت ؿبخص ثٛٔی ٚ پبیؾ ٔؼتٕش آٖ ثشای ثٟجٛد ثخـی ػّٕىشد  اتىب

 ؛ّٔی دِٚت

طشاحی ػیؼتٓ دیذٜ ثب٘ی ّٔی ثشای سصذ پیـٟٙبدٞب ٚ ا٘تمبدات ّٔی دس ٔٛسد ٔبٞیت،  -9
 ؛ٞبی( ّٔی ٞبی )ػیبػت ٔـی ػجه ٚ ػیبق اجشای خط

سػب٘ی ػّٕىشد دِٚت دس ػطح ّٔی، اػتب٘ی )ٚصاستی، ثخـی، ٔیبٖ  اطالعطشاحی ٘ظبْ  -10
 ی(.ثخـی ٚ فشاثخـ

 

 ؟کرد تأسیس اجرایی کابیىه بایذ  چرا

 ػبص٘ذ. چٝ ثبیذ وشد؟ ٞبی( ّٔی یىذیٍش سا خٙثی ٔی ٞبی )ػیبػت ٔـی ثشخی اص خط -1

 وشد؟ٞبی( ّٔی ٔتؼبسضٙذ. چٝ تٛجیٟی ثبیذ  ٞبی )ػیبػت ٔـی ثشخی اص خط -2

 ا٘ذ. چشا ثبیذ تذاْٚ پیذا وٙٙذ؟ ٞبی( ّٔی اضبفی ٞبی )ػیبػت ٔـی ثشخی اص خط -3

ٞبی( ّٔی ضشٚسی ٚجٛد ٘ذاس٘ذ. چٍٛ٘ٝ ثبیذ آٟ٘ب سا  ٞبی )ػیبػت ٔـی ثشخی اص خط -4
 طشاحی وشد؟

چٝ  .ٞبی( ّٔی ثؼضبً ا٘ؼجبْ وٝ ٘ٝ ٕٞبٍٞٙی ٞٓ ٚجٛد ٘ذاسد ٞبی )ػیبػت ٔـی ٔیبٖ خط -5
 ثبیذ فشاٞٓ وشد؟تٕٟیذاتی 

صبحجبٖ آٟ٘ب چٝ  .ا٘ذ ٞب سٞب ؿذٜ ٞبی( ّٔی دس وف خیبثبٖ ٞبی )ػیبػت ٔـی ثشخی اص خط -6
 وؼب٘ی ٞؼتٙذ؟

ٞبی(  ػیبػت)ٞبی  ٔـی ٞبی( والٖ، ؿؼبسٞبی ػبَ خط ٔـی ٞبی )خط ٔیبٖ ػیبػت -7
چٝ  .ٚجٛد ٘ذاسد ا٘ذاص تٙبػت الصْ ٚ وبفی ٞبی ّٔی )ثشای ٔثبَ ثش٘بٔٝ ؿـٓ( ٚ چـٓ ّٔی ٚ ثش٘بٔٝ

 ػبصٚوبسی ثبیذ تٕٟیذ وشد؟

 چٍٛ٘ٝ آٖ سا تمٛیت وٙیٓ؟ .تؼبُٔ ٔیبٖ ػٝ لٜٛ چٙذاٖ اثشثخؾ ٘یؼت -8

ای( چٙذاٖ ٔٛسد  ٔـی ای( ثشای لّٕشٚٞبی ػیبػتی )خط ٔـی حؼبثذاسی ػیبػتی )خط -9
 .اٞتٕبْ ٘یؼت
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 ؟چٝ ثبیذ وشد .ؿٛد ٌشاٖ اداسٜ ٔی وـٛس ٚ دِٚت -10
 

 مهم ملی در کابیىه اجرایی ديلتکارهای دستًر

سا اػت ٌیشی دیٍش ٔؼبئُ  ػشچـٕٝ ؿىُوٝ ثبیؼت ٔؼبئُ ّٔی  وبثیٙٝ اجشایی دِٚت ٔی
اص  ،ػبص ؿٙبػبیی وٙذ تب ثتٛا٘ذ دس ثّٙذ ٔذت ثب خـىب٘یذٖ یب وٓ اثش وشدٖ آٖ ٔؼبئُ ٔؼئّٝ

سٞبی ّٔی ثشای سػذ ثشخی اص دػتٛسوب ٌیشی ثؼیبسی اص ٔؼبئُ جٌّٛیشی وٙذ. ثٝ ٘ظش ٔی ؿىُ
 :تٛا٘ذ ثٝ ؿشح ریُ ثبؿذ ثحث ٚ اجشا دس وبثیٙٝ اجشایی دِٚت ٔی

فشٚؿی آٔٛصؿی دس ٔذاسع ٚ ثی   اٍ٘یض وٓ ویفیت آٔٛصؽ پشٚسؽ ّٔی ٚ ٔٛضٛع ثحث -1
 ؿؼبس یب ػُٕ؟ :اٍ٘یضٌی آٔٛصٌبساٖ

جشد اِتحصیالٖ ثش اػبع ساٞ ٞب دس ػشضٝ ثی ویفیت فبسؽ ٞبی ثبصاسی ٚ ٘مؾ آٖ دا٘ـٍبٜ -2
وٙذ:  وٝ فّؼفٝ، ؿىُ ٚ ٔحتٛای ػّٓ ّٔی سا ثٝ ؿذت تٟذیذ ٔی «وؼت دسآٔذ ثٝ ٞش لیٕتی»

 ٌشایی یب وبس ػّٕی؟ ٔذسن

 ٘مؾ جٕٟٛسی اػالٔی دس تِٛیذ ػّٓ جٟب٘ی ٚ ثٛٔی: ضشٚست یب ٘بفؼیت؟ -3

 .ػٙجی تحَٛ دس ػّْٛ ا٘ؼب٘ی: أبٞب ٚ اٌشٞب أىبٖ -4

 ؿذ٘ی ٚ ٘بؿذ٘ی؟  إُِّ: ثب٘ىی ثیٗ ثب٘ىذاسی اػالٔی ٚ تؼبُٔ ثب ٘ظبْ -5

 ٞبی ٘ظبْ اداسی وـٛس: آسصٚ یب ٚالؼیت دػت یبفتٙی؟ ٕٞبٍٞٙی افمی ٚ ػٕٛدی ػبصٔبٖ -6

 ای ٚ جٟب٘ی: وّیذ حیبت یب ػضت ٔذاْ؟ إِّّی ٔٙطمٝ تؼبُٔ ثیٗ -7

 ؿٛد؟ ؿٛد یب ٕ٘ی ٔحشٚٔبٖ ٚ افضایؾ ٔؼتٕش ؿىبف طجمبتی: ٔی -8

 تصبد: ٞٙجبسٞب یب دسآٔذٞب؟تٛسیؼٓ ٚ ٘مؾ آٖ دس ال -9

 .ٞب أٙیت ٔشصٞب ٚ أٙیت دسٖٚ: ٕٔىٙبت ٚ ٘بتٛا٘ی -10
 

 های احتمالی چالش

 .وٙذ وبثیٙٝ اجشایی خٛد ٔؼیش اجشا سا طٛال٘ی ٔی -1

 .ای( ٚ وبثیٙٝ اجشایی دؿٛاس اػت ٔـی تؼبُٔ وبثیٙٝ ػیبػتی )خط -2

 ؟سیضی چٝ خٛاٞذ ؿذ تىّیف ػبصٔبٖ ٔذیشیت ٚ ثش٘بٔٝ -3

 .ػتا ثش ثٙذ٘ذ، ٚلت تًٙ اػت ٚ تٕٟیذات جذیذ صٔبٖ وٙذ دػتٕبَ ٕ٘ی ػشی وٝ دسد ٕ٘ی -4

 (.ایٗ تصٕیٓ ثضسي ٘یبص ثٝ ثشسػی داسد )ساٞجشد تأخیش -5

 .وبس ٘ظشی اػت ٚ لبثّیت اجشایی ٘ذاسد ایٗ ساٜ -6

 .ؿذ اٌش خٛة ثٛد دس ػبیش وـٛسٞب ٞٓ اجشا ٔی -7

 .٘ی اػت٘ظبْ پشداخت وبثیٙٝ خٛد داػتب -8



 

 .ا٘ذ ثشٚیٓ ٍزاسیذ ٕٞیٗ ساٜ وٝ پیـیٙیبٖ سفتٝث -9
 

 وکته آخر

ٞبی ػیبػتی  ویفیت ص٘ذٌی ّٔی )ٔبدی ٚ ٔؼٙٛی( ٘تیجٝ غبیی حىٕشا٘ی ّٔی دس ٕٞٝ ٘ظبْ
ٞبی(  ػیبػت)ٞبی  ٔـی فٝ ػیبػی، دوتشیٗ ػیبػی، خطؼّد٘یب اػت. ٞش وـٛسی ثش اػبع ف

دس لبٖ٘ٛ اػبػی )لبٖ٘ٛ  ٔصشح اٞذاف تحمك  سا ثبوٙذ ایٗ ویفیت ص٘ذٌی  ّٔی خٛد تالؽ ٔی
تٛا٘ذ دس پشتٛ فّؼفٝ ػیبػی اػالٔی  جٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٔذػی اػت ٔی .ٔبدس( ٔحمك ػبصد

ٌزاساٖ  ٔـی دٞذ. دِٚتٕشداٖ، ػیبػتٕذاساٖ، خط یفیت ص٘ذٌی ّٔی ٔشدٔب٘ؾ سا استمبو
 .اص ایٗ چٙذ دٞٝ اسائٝ دٞٙذٌزاساٖ( ثبیذ دس ساػتبی تحمك ایٗ ٟٔٓ تالؿی ثیؾ  )ػیبػت

جٕٟٛسی دس  سیبػت ا٘تخبثبت ٜٔیضٌشدٞبی ٔٙبظش ،دس وـٛس ؿذٜ ٞبی حبصُ ثب ٕٞٝ پیـشفت
بسآٔذی ٔذیشیت ایشاٖ ٞش چٟبس ػبَ یىجبس ٕٞٝ دػتبٚسدٞبی پیؾ سا ا٘ىبس ٚ سٚح ٘بأیذی دس و

 ؛ا٘ذیـیذ  ِت چٟبسػبِٝثشای ػالٔت حىٛٔت اػالٔی ایشاٖ ثبیذ فشاتش اص دٚ .ٙذو ّٔی سا تشصیك ٔی
 .ثبؿیٓ ٕٞذیٍشٔشالت ٕٞٝ ٔب ػٛاس ثش یه وـتی ٞؼتیٓ، 
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