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 چکیذُ

ٍ  یهْن زٍلت زض ضاّجط یاظ اثعاضّب یکیآى،  میتره ؾبظکبضّبی ٍ ْبثَزخِ زاًكگبّ يییتؼ یالگَ
 ٌِیّع» یکكَض ثط اؾبؼ الگَ ّبی کكَض اؾت. زض حبل حبضط، ثَزخِ زاًكگبُ یآهَظـ ػبل یحکوطاً

 يیا ُػوس ّبیاظ ضؼف یهحَض ٍ ػسم ػولکطز هحَضی کِ ًْبزُ قَزیه غیٍ تَظ يییتؼ« ؾطاًِ زاًكدَ
 یفیثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تَن گط،یز یهَفق کكَضّب بتیپػٍّف، خْت اؾتفبزُ اظ تدطث يیالگَ اؾت. زض ا

 یآهَظـ ػبل یثطا ّبیی آهَظُ ٍ هغبلؼِ ّبزاًكگبُ یهبل يیزٍلت آلوبى زض تأه یؾبظکبضّب ،ایٍ کتبثربًِ
غبلت  یضغن زاقتي آهَظـ ػبل ثِکِ آلوبى،  زّسیهغبلؼِ ًكبى ه ّبیبفتِیاؾترطاج قسُ اؾت.  طاىیا

ٍ کبّف ًطخ  یکوک ثِ قتبة ػلن ٍ فٌبٍض ،یزض آهَظـ ػبل یگصاضِ یؾطهب ٍضیاظ ًظط ثْطُ ،یزٍلت
 يیتأه یثِ ؾبظکبضّب یثرك تٌَع ي،یزاقتِ اؾت؛ ّوچٌ یعهی تیَفقه ػولکطز آهَذتگبى،زاًف یکبضیث
زٍلت ٍ  یهبل یّب کوک یّسفوٌسؾبظ ّب، زاًكگبًُوَزى  گطا تیهأهَض ،یبًیه یًْبزّب یطکبضگیثِ ،یهبل

 لیآلوبى ضا تكک یآهَظـ ػبل یهبل يیًظبم تأه یػٌبنط انل یهحَض ًْبزُ یثِ خب یػولکطزهحَض
 .زٌّس یه

 
 ضػولکطزهحَ ،یهحَض زاًكگبُ، ًْبزُ یهبل يیتأه آلوبى،: کلیذی کلوات
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 هقذهِ
ّب ٍ ؾبظکبضّبی ترهیم آى، یکی اظ اثعاضّبی زض زؾتطؼ هْمن زٍلمت زض ضاّجمطی    الگَی تؼییي ثَزخِ زاًكگبُ

ّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ ػبلی ّبی زاًكگبُتَاًس ثط کیفیت ذطٍخیآهَظـ ػبلی کكَض اؾت. ثْجَز ایي ؾبظکبضّب هی
ّمبی کكمَض اظ هحمل    ل حبضط، ثَزخِ زاًكگبُآهَذتِ ٍ تَلیسات ػلوی ثؿیبض هَثط ثبقس. زض حبکكَض، اػن اظ زاًف

[. هْوتطیي ًقبط ضمؼف ایمي همسل    1قَز ]، تؼییي ٍ تَظیغ هی«1ّعیٌِ ؾطاًِ زاًكدَ»هٌبثغ زٍلتی ثطاؾبؼ هسل 
کٌٌمسُ ًجمَزى   ّبی اٍلیِ ٍ حقمَ  کبضکٌمبى، تؼیمیي   هحَضی ثب ّسف خجطاى ّعیٌِهحبؾجِ اػتجبض، ػجبضتٌس اظ: ًْبزُ

ّب ٍ ؾغح پبؾرگَیی پبییي ثطای حل هؿبئل ٍ هكکالت هَخمَز. ثمط ایمي    ض هیعاى اػتجبض آىّب زػولکطز زاًكگبُ
قَز. ثمسیي هٌظمَض،   ّب ثؿیبض احؿبؼ هیهجٌب، ضطٍضت تغییط ٍ ثْجَز ًظبم فؼلی ترهیم ثَزخِ زٍلتی ثِ زاًكگبُ

هیبى یکی اظ الگَّبی هَفق تَاًس ضاّگكب ثبقس. زض ایي هغبلؼِ ؾبظکبضّبی هَفق کكَضّبی زیگط زض ایي ظهیٌِ هی
ّب زض کكَض آلوبى پیبزُ قسُ اؾت. آلوبى، ثِ ضغن زاقمتي آهمَظـ ػمبلی غبلمت     ترهیم اػتجبض زٍلتی ثِ زاًكگبُ

آهیعی زاقتِ اؾت. ، ػولکطز هَفقیت3آهَذتگبى، کوک ثِ قتبة ػلن ٍ فٌبٍضی ٍ کبّف ًطخ ثیکبضی زاًف2زٍلتی
ّمبیی  ّبی ایي کكَض ثطضؾمی ٍ زللمت  ثطای ترهیم ثَزخِ ثِ زاًكگبُزض ایي گعاضـ، ؾبظکبضّبی زٍلت آلوبى 

 ثطای اؾتفبزُ زض آهَظـ ػبلی ایطاى اؾترطاج قسُ اؾت.
ّب اظ عطف زٍلت ضا زض گطٍ پبؾرگَیی ثِ زٍ ؾمَال ظیمط   ثٌسی الگَّبی تأهیي هبلی زاًكگبُ، عجق4ِخٌگجلَز

 [:9زاًس ]هی
 کٌس؟هی ضا زض زاًكگبُ تأهیي هبلی ثركیزٍلت چِ  .1

 گیطز؟تأهیي هبلی زاًكگبُ چگًَِ نَضت هی .2

گطایی زض تأهیي هبلی زٍلتی اؾت. ظهبًی کِ هٌبثغ هبلی زض اذتیبض هَؾؿمبت  ؾَال اٍل، ثیبًگط هیعاى ذطٍخی 
ّب،  ّبی ذَز هبًٌس حقَ  کبضکٌبى، تْیِ هَاز ههطفی، ًگْساضی ؾبذتوبىگیطز تب نطف ّعیٌِآهَظـ ػبلی قطاض هی

قمَز. اگمط ثَزخمِ ثمط     گفتِ همی  5هحَض ّبی خبضی ضا پَقف زٌّس، ثِ آى تأهیي هبلی ًْبزُصاضی ٍ ّعیٌِگ ؾطهبیِ
ًبهی زض هَؾؿِ ًیع ترهیم یبثس، زض ایي حبلت ًیمع ثمب   ّبی فؼبلیت، اظخولِ تؼساز زاًكدَیبى ثجتاؾبؼ قبذم

ّمبی ذمبل   هَظـ ػمبلی ثمِ ذطٍخمی   هحَض هَاخِ ّؿتین. زض هقبثل، ظهبًی کِ ثَزخِ هَؾؿِ آتأهیي هبلی ًْبزُ
ذَاّس ثَز. اگط هیعاى ثَزخِ ثِ هؼیبضّبی  6هحَضآهَظقی یب پػٍّكی آى هطتجظ قَز، تأهیي هبلی ثِ نَضت ؾتبًسُ

کٌٌسُ ثَزخِ ّؿتٌس، تَخِ ثیكتطی ثمِ ػولکمطز   تَاى اًتظبض زاقت کِ کؿبًی کِ زضیبفتػولکطز ٍاثؿتِ ثبقس، هی
 ذَز ذَاٌّس زاقت.
گیمطی  ّبی خْمت کٌس. یکی اظ ٍیػگی گیطی ثبظاضی زض ؾبظکبض تأهیي هبلی اضتجبط پیسا هیثِ خْتؾَال زٍم، 

گمصاضی،   قَز. زض یک ؾط عیف قبػمسُ ثبظاضی، هیعاى ضقبثتی اؾت کِ ثب اؾتفبزُ اظ تهویوبت تأهیي هبلی اػوبل هی
کٌمس. زض حبلمت فقمساى    تؼییي هی زٍلت ثِ نَضت هطکعی هٌبثغ هَؾؿِ ضا ثِ ػٌَاى ًوًَِ اظ عطیق ؾطاًِ زاًكدَ

، هحمَض  1ضاًمس. زض قمکل   کٌٌسگبى آهَظقی، ؾیؿتن ضا ثِ پیف همی قبػسُ، تهویوبت اًفطازی زاًكدَیبى ٍ تأهیي
-ػوَهی هیعاى توطکعگطایی/توطکعظزایی ٍ هحَض افقی، هیعاًی کِ زٍلت ثِ ًتبیح )ؾتبًسُ( یب فؼبلیمت )ًْمبزُ( همی   

گطز اظ ضثغ ّب، حطکت تسضیدی ؾبػتظِ ضًٍس خْبًی زض ؾبظکبض تأهیي هبلی زاًكگبُکكس. هالحپطزاظز، ثِ تهَیط هی
 زّس.( ضا ًكبى هیQ3( ثِ ضثغ ؾَم )Q1اٍل )

                                                           
1
 قبًَى ثطًبهِ پٌدن تَؾؼِ 20ثٌس الف هبزُ  
2
 [.12] ّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ ػبلی زٍلتی هكغَل ثِ تحهیل ّؿتٌسزضنس زاًكدَیبى کكَض آلوبى زض زاًكگبُ 93حسٍز  
3
 .[4] ثبقسزضنس هی 5/2آهَذتگبى زاًكگبّی،  ؾت؛ زض حبلی کِ ایي ًطخ ثطای زاًفزضنس ا 7/6ًطخ ثیکبضی کل زض آلوبى،  

4
 Jongbloed 

5
 input funding 

6
 output funding 
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 [9ی ]هَسسات آهَزش ػال یي هالیتأه یالگَّا یبٌذ طبقِ(: 1)ضکل 

 

تَاى زض الگَی ٍاحمسی ذالنمِ کمطز،    ّب ضا ًویزاًكگبُّبی هبلی زٍلت ثِ [ هؼتقسًس کِ کوک10اُض ٍ ّوکبضاى ]
 قًَس:هؤلفِ هرتلف تكکیل ظیط هی 4ثلکِ اظ 
 (ی)فطهَل  1ِیًكبًگطپب یي هبلیتأه .1

 (یپػٍّك یقَضا ّبی)هبًٌس گطًت  2ِپبیپطٍغُ یي هبلیتأه .2

 ( ٍی)قطاضزاز  3ِپبیتیهأهَض یي هبلیتأه .3

 (ثط اؾبؼ ًطخ تَضم فی)افعا  4احتیبعی یي هبلیتأه .4
-ّب، ضٍیکطز ضاّجطی هتفبٍتی زاقتِ ٍ زض ًتیدِ، ؾغح هتفبٍتی اظ ضقبثمت ضا ایدمبز همی   ّط یک اظ ایي هَلفِ

ّب زض کكَضّبی هرتلف ضا ثبیس ثط حؿت ٍظًی کِ ثِ ّمط یمک اظ ایمي    ًوبیٌس. تفبٍت الگَّبی تأهیي هبلی زاًكگبُ
 قَز، زضک کطز. ّب زازُ هیهَلفِ

ًبهِ کبضقٌبؾی اضقس یَؾفی اؾت گطفتِ زضثبضُ هَضَع هقبلِ حبضط، پبیبىكَض، تٌْب هغبلؼِ نَضتزض زاذل ک
ّبی تأهیي هبلی ثرف آهَظـ ػبلی زض کكَضّبی ایطاى، غاپي ٍ آلوبى پطزاذتمِ اؾمت   کِ ثِ هغبلؼِ تغجیقی قیَُ

ّبی اؾبؾمی  ضُ قسُ ٍ ؾِ هٌجغ یبضاًِّبی هَؾؿبت آهَظـ ػبلی آلوبى اقبًبهِ، ثِ هیعاى ّعیٌِ[. زض ایي پبیبى2]
-تطیي هٌبثغ زضآهسی زاًكمگبُ ّبی پػٍّكی ٍ هٌبثغ ذهَنی ثِ ػٌَاى انلی]زٍلتی[، زضآهسّبی حبنل اظ اًدوي

ّب، ثِ الگَّبی ّبی آلوبى شکط قسُ اؾت. ّوچٌیي زض ضاثغِ ثب ؾبظکبضّبی زٍلت ثطای ترهیم ثَزخِ ثِ زاًكگبُ
کطزی اقبضُ قسُ اؾت؛ ثب ایي حبل هكرم ًیؿت کِ کسام یمک اظ ؾمبظکبضّب تَؾمظ    ظًی ٍ قطاضزازّبی ػولچبًِ

 ّبی گصقتِ چِ تغییطاتی ضا تدطثِ کطزُ اؾت. ّبی ایبلتی ثِ کبض گطفتِ قسُ ٍ زض زِّزٍلت فسضال یب زٍلت
ظکبضّبی ّبی آلوبى ًیؿت، ثلکِ اظ ًگبُ حبکویتی ؾبّبی تأهیي هبلی زاًكگبُایي هقبلِ، زض پی ثطضؾی ضٍـ
-ًوبیس. زضٍاقغ، تالـ همی ّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ ػبلی ایي کكَض ضا ثطضؾی هیترهیم ثَزخِ زٍلتی ثِ زاًكگبُ

 ُ ّمبی آلومبى   قَز ثِ ایي ؾَالت پبؾد زازُ قَز: ّط یک اظ ؾغَح زٍلت آلوبى چِ ًقكی زض تأهیي هبلی زاًكمگب
ثطًس؟ ّب ؾَز هیبضّبیی ثطای ترهیم ثَزخِ ثِ زاًكگبُّبی ایبلتی اظ چِ ؾبظککٌٌس؟ زٍلت فسضال یب زٍلتایفب هی

گیمطز؟  ّب همَضز اؾمتفبزُ قمطاض همی    چِ هؼیبضّبیی اظ ًظط آهَظقی، پػٍّكی ٍ ... ثطای تؼییي هیعاى ثَزخِ زاًكگبُ
 ؾبظکبضّبی ترهیم ثَزخِ چِ ضًٍسی ضا زض ؾبلیبى گصقتِ عی کطزُ اؾت؟

                                                           
1
 indicator-based funding 

2
 project-based funding 

3
 mission-based funding 

4
 discretionary funding 
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ّب ٍ هٌبثغ ایٌتطًتی هطثَط ثِ تأهیي هبلی آهمَظـ  ای، هقبلت، گعاضـزض ایي پػٍّف، ثب ضٍـ تَنیفی ٍ کتبثربًِ
ػبلی آلوبى ثطضؾی ٍ تحلیل قسُ ٍ زض هَاقغ ضطٍضی ًیع ثب کبضقٌبؾبى آهَظـ ػبلی آلوبى هکبتجِ قمسُ اؾمت. زض   

 ّبیی ثطای اؾتفبزُ زض آهَظـ ػبلی ایطاى اؾترطاج قسُ اؾت.ًْبیت، آهَظُ

 ّا هالی داًطگاُ تجربِ کطَر آلواى در تأهیي

 ّای ایالتی ٍ دٍلت فذرال تقسین ٍظایف هیاى دٍلت
ّب، زض زضٍى ذَز زاضای ثبقس. ّط یک اظ ایي ایبلتایبلت هی 16آلوبى زاضای ًظبم خوَْضی فسضال ثَزُ ٍ هكتول ثط 

هحمسٍزُ  زٍلتی ّؿت کِ تقطیجبً ّوِ اذتیبضات هطثَط ثِ فطٌّگ، ػلن، آهَظـ ٍ پمطٍضـ ٍ آهمَظـ ػمبلی ضا زض    
ّبی ّط ایبلت ثط ػْمسُ ذمَز آى ایبلمت    ایبلت زض زؾت زاضز؛ ثٌبثطایي، زض ثرف آهَظـ ػبلی، تأهیي هبلی زاًكگبُ

ّب ضا ثط ػْسُ زاضز. الجتِ، زٍلت فسضال زض ظهیٌِ حوبیمت  ؾبظی هیبى ایبلتثَزُ ٍ زٍلت فسضال نطفبً ًقف ّوبٌّگ
زّس کِ ثمب هَافقمت ٍ   ٍ آهَظقی کالى ٍ هلی اقساهبتی اًدبم هیّبی ػلوی هبلی اظ زاًكدَیبى ٍ حوبیت اظ پطٍغُ

 [. 11قَز ]ّب هحقق هیّوکبضی ایبلت
( تمأهیي همبلی   2( هٌبثغ ػوَهی ٍ 1آیس: زضآهس هَؾؿبت آهَظـ ػبلی زض آلوبى اظ زٍ هٌجغ ػوسُ ثِ زؾت هی

ایبلتی ثِ هَؾؿبت آهمَظـ ػمبلی   ّبی ای اؾت کِ تَؾظ زٍلت فسضال ٍ زٍلت. هٌبثغ ػوَهی، ثَزخ1ِثرف ؾَم
-آیس. تأهیي هبلی ثرف ؾَم، هٌبثؼی ضا قبهل هییبثس یب اظ زضآهس ػولیبتی ذَز هَؾؿبت ثِ زؾت هیاذتهبل هی

آیس یب ایٌکِ زٍلمت، هٌمبثؼی ضا زض اظای اًدمبم فؼبلیمت ٍ     قَز کِ اظ عطیق ّوکبضی ثب نٌؼت ٍ خبهؼِ ثِ زؾت هی
 20[. زض حمبل حبضمط،   8کٌمس ] ّب هٌتقل هیهبًٌس ثٌیبز پػٍّف آلوبى ثِ زاًكگبُذسهبتی اظ عطیق ًْبزّبی ٍاؾظ، 

ُ زضنس ثبقی 80ّب هطثَط ثِ تأهیي هبلی ثرف ؾَم اؾت. اظ زضنس اظ کل هٌبثغ زاًكگبُ  7ّمب،  هبًسُ هٌبثغ زاًكمگب
زضنمس اظ   60ل ٍ ّبی هؿتقین زٍلت فمسضا زضنس اظ هحل کوک 13ّب، زضنس اظ هحل زضآهس ػولیبتی ذَز زاًكگبُ

زض  2013ّبی زٍلتی آلوبى زض ؾبل [. تطکیت زضآهسّبی زاًكگب8ُقَز ]ّب هیّبی ایبلتی ػبیس زاًكگبُعطف زٍلت
 ًكبى زازُ قسُ اؾت. 2قکل 

 
 (: ترکیب درآهذی هَسسات آهَزش ػالی آلواى2)ضکل 

 ّا سازکارّای هطترک فذرال ٍ ایالت
قَز. ثمط  اقبضُ قس هساذلِ هبلی زٍلت فسضال زض آهَظـ ػبلی، تٌْب ثِ ؾغح کالى ٍ هلی هحسٍز هی عَض کِّوبى

تَاًٌس ای، زٍلت فسضال ٍ ایبلت هی، زض هَضَػبت ثباّویت فطاهٌغق2ِة، پبضاگطاف اٍل قبًَى اؾبؾی-91عجق هبزُ 
 ثطای اضتقبی هَاضز ظیط ّوکبضی ًوبیٌس:

 ّبی ثیطٍى اظ هَؾؿبت آهَظـ ػبلی؛پػٍّكی ٍ پطٍغُ-هَؾؿبت ػلوی 

 ُّب ًیبظ زاضز(؛ّب ثِ هَافقت ّوِ ایبلتّبی ػلوی ٍ تحقیقبتی زض هَؾؿبت آهَظـ ػبلی )پیوبىپطٍغ 

                                                           
1
 third party funds (Drittmittel) 

2
 Basic Law 
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 [.11ّبی تحقیقبتی زض هَؾؿبت آهَظـ ػبلی، قبهل تدْیعات ثعضگ ]ؾبذتوبى 

ّمبی همبلی خْمت تَؾمؼِ     اضائِ حوبیمت  ّبیی ضا ثطایزض ضاؾتبی تحقق ٍظبیف یبزقسُ، زٍلت فسضال آلوبى ثطًبهِ
 قَز.آهَظـ ػبلی ایي کكَض عطاحی کطزُ اؾت کِ زض ازاهِ ثساى پطزاذتِ هی

ّبی ؾغح ثبل ٍ ّبی اؾتطاتػیک زٍلت فسضال آلوبى، تقَیت پػٍّف. یکی اظ اّساف ٍ اٍلَیت1. عطح تؼبلی1
ّبی هغمطح خْمبًی اؾمت.    ضقبثت ثب زاًكگبُ الوللی ٍ تَاىّبی پػٍّكی زض تطاظ ثیيگیطی زاًكگبُکوک ثِ قکل

تؼطیف قسُ اؾت کِ ؾِ هحَض ظیط ضا زض زؾمتَض کمبض ذمَز قمطاض زازُ     « عطح تؼبلی»ثسیي هٌظَض، عطحی ثب ػٌَاى 
 اؾت:

 ّبی ثطتط،گطا ًوَزى زاًكگبُهأهَضیت  -

 تقَیت تحهیالت تکویلی ثطای تطثیت ًرجگبى ٍ زاًكوٌساى خَاى،  -

 ّبی تؼبلی.ّبی نٌؼتی اظ عطیق ایدبز ذَقِّب ثب قطکتزاًكگبُؾبظی هیبى قجکِ -

ّب عطاحی ٍ پیبزُ قسُ ٍ ًْبزّبی ٍاؾغی چَى ثٌیبز پػٍّف آلوبى ٍ ایي عطح، ثب ّوکبضی ٍ هكبضکت ایبلت
قَضای ػلن ٍ ػلَم اًؿبًی آلوبى، ًقف اؾبؾی زض ؾبظهبًسّی ٍ هسیطیت عطح ثط ػْسُ زاضًس. زض ایمي عمطح، عمی    

زٌّسُ عطح پیكٌْبزی، چٌس زاًكگبُ اًتربة قمسُ ٍ زض زٍضُ  ّبی هتقبضی ٍ اضائِسی ضقبثتی، اظ هیبى زاًكگبُفطایٌ
-ّب اضظیبثی هدمسز همی  گیطًس. پؽ اظ ذبتوِ زٍضُ هَضزًظط، زاًكگبُؾبلِ هَضز حوبیت هبلی قطاض هی5ظهبًی حسٍزاً 

 [.6قَز ]گیطی هیّبی خسیس تهوینفعٍزى زاًكگبُّبی قجلی یب اّب اظ زاًكگبُقًَس ٍ ًؿجت ثِ تساٍم حوبیت
ّمبی  . یکی زیگط اظ هَاقغ هساذلِ زٍلت فسضال زض آهَظـ ػمبلی، پسیسآهمسى چمبلف   2هیثب  آهَظـ ػبلی. 2

فطاگیط زض ایي حَظُ اؾت؛ ثِ ػٌَاى ًوًَِ، زٍلت فسضال خْت هَاخِْ ثب افعایف قبثمل هالحظمِ تؼمساز هتقبضمیبى     
ّبی تحهیل زض هسضؾِ، عطح هیثب  آهمَظـ  اثط هؼبفیت ذسهت ؾطثبظی ٍ کبّف تؼساز ؾبلٍضٍز ثِ زاًكگبُ، زض 

ّب خْت گؿمتطـ  ػبلی ضا عطاحی ٍ ثِ هٌهِ اخطا گصاقت کِ زض ضاؾتبی ایدبز ظطفیت ٍ نٌسلی خسیس زض زاًكگبُ
تبظُ ایدبزقسُ ضا ّبی ّبی هطثَط ثِ ظطفیتکوی ثَزُ اؾت. زض هیثب  آهَظـ ػبلی، زٍلت فسضال ثركی اظ ّعیٌِ

 [.5ّب گصاقتِ قسُ اؾت( ]ّب ثط ػْسُ ذَز ایبلتتقجل کطز )خجطاى هبثقی ّعیٌِ
ایي عطح، خْت خلَگیطی اظ کبّف کیفیت آهَظقی زض اثط تَؾؼِ کوی آهمَظـ  . 3. هیثب  کیفیت آهَظقی3

زض هَؾؿمبت   یطثْتم « زاًكدَ ثِ کبضکٌبى»ک ًؿجت یي اؾت کِ ثِ یا عطح یّسف کلػبلی عطاحی قسُ اؾت. 
ت یم فیک هٌدمط ثمِ افمعایف   ٍ  اضائِ زّمس  کبضکٌبىتَاًوٌسی ف یافعا ّبیی ضا ثطایآهَظـًبئل قَز،  یآهَظـ ػبل

ًفطُ اظ هسیطاى زٍلتی ٍ  12ای قَز. زض هیثب  کیفیت آهَظقی ثب تكکیل کویتِ یزض هَؾؿبت آهَظـ ػبل یآهَظق
قَز تب ًؿجت ثِ ثْجَز  ضقبثتی خْت حوبیت هبلی اًتربة هیّب ثِ نَضت ّبی ػلوی، تؼسازی اظ زاًكگبُقرهیت
 ّبی آهَظقی ٍ پػٍّكی ٍ افعایف کیفیت ذسهبت ذَز اقسام ًوبیٌس.قبذم

ّبیی ثطای پػٍّف زض هَضَػبت . زٍلت فسضال زض ضاؾتبی ایدبز ظیطؾبذتؾبذتوبى ٍ تدْیعات پػٍّكی. 4
ّبیی اضائِ  ّب زض هَؾؿبت آهَظـ ػبلی کوکٍ تدْیعات آى ّبی تحقیقبتیای، اضتقبی ؾبذتوبىثباّویت فطاهٌغقِ

ّبیكبى اظ هقساض هؼیٌی ثیكتط ثبقس. ایي ّب ّؿتٌس کِ ّعیٌِّبی زاًكگبّی حبئع زضیبفت ایي کوککٌس. پطٍغُهی
[. 11ّعاض یَضٍ اؾت ] 100ّبی ػلَم کبضثطزی، ّعاض یَضٍ ٍ ثطای زاًكگبُ 200ّبی ػبزی،  هقساض ثطای زاًكگبُ

 آٍضزُ قسُ اؾت. 1ّبی ایبلتی آلوبى زض خسٍل حدن هبلی ّط یک اظ ؾبظکبضّبی هكتطک زٍلت فسضال ٍ زٍلت
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 [11یافتِ از طریق سازکارّای هطترک ] (: هقذار بَدجِ تخصیص1)جذٍل 

 سازکار

تخصیص دادُ  هیساى اػتبار

 ضذُ
 کل اػتبار هیساى

دٍلت 

 فذرال

ّای  دٍلت

 ایالتی

 عطح تؼبلی

2012-2017 
 هیلیبضز یَضٍ 2/7 زضنس 25 زضنس 75

 هیثب  آهَظـ ػبلی

2011-2015 
 هیلیبضز یَضٍ 7ثبلی  هبثقی ّعیٌِ عطح هیلیبضز یَضٍ 7

 آهَظقی هیثب  کیفیت

2010-2020 
 هیلیبضز یَضٍ 2ثبلی  هبثقی ّعیٌِ عطح هیلیبضز یَضٍ 2

ٍ تدْیعات ثطای  ؾبذتوبى
 ّبی پػٍّكی پطٍغُ

 هیلیَى یَضٍ 298 0 زضنس 100

 

 ّای ایالتی کارّای دٍلتٍساز
ِ »ّمب تحمت ػٌمَاى    ّب ضا ثِ نَضت فْطؾت خعئی ّعیٌِّبی ایبلتی، ثَزخِ زاًكگبُزض گصقتِ، زٍلت ثٌمسی  ثَزخم
ّب اظ عطیق کطز زاًكگبًُحَُ ّعیٌِزازًس. ایي ضٍیکطز، هتضوي کٌتطل کبهل زٍلت ثط ترهیم هی« ضزیفی ؾبلًِ

ّب زض تؼبضو ثَز. ثؼس اظ انالح پصیطی ٍ پبؾرگَیی زاًكگبُّبی هرتلف ثَز کِ ثب اًؼغبفًبهٍِضغ قَاًیي ٍ آییي
ثمِ  « ضقبثمت ّمسایتی  »ّب اظ عطیق پبضازاین ، ثِ اخطای تحَل زاًكگب1998ُزض ؾبل  1قبًَى چبضچَة آهَظـ ػبلی

هحَض تَؾظ زٍلت ٍ ذَزهرتمبضی  ّبی ّسایت ذطٍخیهجبزضت ٍضظیسُ قس. ایي ضٍیکطز، ثط پبیِؾَی هٌبثغ کویبة 
 [.10ّب اؾتَاض اؾت ]ًْبزی زاًكگبُ

زٌّس؛ ثِ ایمي   ترهیم هی 2ؾبمثٌسی لمّب ضا اظ عطیق ثَزخِّبی ایبلتی، اػتجبض زاًكگبُاهطٍظُ، ّوِ زٍلت
زیمس ذمَز ّعیٌمِ ًوبیٌمس.     یبفتِ ضا ثِ تكریم ٍ نالحثَزخِ ترهیم ّب ایي اذتیبض ضا زاضًس کِهؼٌی کِ زاًكگبُ
الگمَی تمأهیي همبلی ؾمِ     »هحَض عطاحی قسُ ٍ ثب اؾمتفبزُ اظ  ّب ثط هجٌبی ایسُ تأهیي هبلی ّسفؾبظکبضّبی ایبلت

ًَآٍضی پصیطز. ایي ؾِ ضکي ػجبضتٌس اظ: تأهیي هبلی پبیِ، تأهیي هبلی ػولکطزهحَض ٍ تأهیي هبلی نَضت هی« ضکٌی
ًوبیٌمس ٍ  (. ّط کسام اظ ایي اضکبى، ًقكی ضا زض زؾتیبثی ثِ اّساف ٍ کبضکطزّبی تأهیي هبلی ایفب همی 3هحَض )قکل 

 [.13ّب ثبیس تالـ کٌٌس کِ ثیي ایي ؾِ ضکي تؼبزل ثطقطاض قَز ]زٍلت

 
 آلواى ّایّا در ایالتگاًِ تأهیي هالی داًطگاُ(: ارکاى س3ِ)ضکل 
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گیمطز  . زض قبلت ایي ضکي، هقساضی هٌبثغ هبلی زض اذتیبض هَؾؿبت آهَظـ ػبلی قطاض همی 1ِیپا یهال يیتأه

ِ کِ تب حس ظیبزی زض یک ثبظُ ظهبًی، ثبثت ٍ پبیساض ثَزُ ٍ ثطای زاًكگبُ -ّب اعویٌبى ٍ قغؼیت لظم ضا خْت ثطًبهم

ّمبی ضٍظهمطُ ٍ هؼومَل    ّمب ٍ فؼبلیمت  هبلی، پَقف ّعیٌِآٍضز. ّسف ایي ضکي تأهیي ضیعی ثلٌسهست ثِ ٍخَز هی
هَؾؿبت آهَظـ ػبلی اؾت. ضٍـ هَضز اؾتفبزُ ثطای تؼییي ثَزخِ پبیِ ّط زاًكگبُ، اؾتفبزُ اظ ؾبظکبض تأهیي هبلی 

ظًی اؾت کِ ضٍال آى ثط اؾبؼ ؾبذتبض ازاضی ّط ایبلت هتفبٍت اؾت؛ اهب، زض کل ؾمِ ًْمبز   افعایكی هجتٌی ثط چبًِ
-هیالزی، ایبلت 1990زٌّس. قجل اظ زِّ ظًی ضا تكکیل هیّبی چبًِكگبُ، ٍظاضت آهَظـ ٍ هدلؽ ایبلتی عطفزاً

ّب اظ ؾْن زازًس. زض زٍ ؾِ زِّ اذیط، ایبلت ّب ترهیم هیّب ثیكتط ثَزخِ ذَز ضا ثب اؾتفبزُ اظ ایي الگَ ثِ زاًكگبُ
ّبیی اًس. ثب ایي حبل، ٌَّظ ّن ایبلتطزهحَض حطکت کطزُایي ًَع تأهیي هبلی کبؾتِ ٍ ثِ ؾَی تأهیي هبلی ػولک

-ّبی ذَز ضا ثب ایي ؾبظکبض ترهیم هیزضنس ثَزخِ زاًكگبُ 90ٍخَز زاضًس کِ ًعزیک ثِ  2هبًٌس لٍض ؾبکؿًَی

 زٌّس. 

گصاض زض ًظط زاضز تب ثبظیگطاى زضگیط زض ؾغَح هرتلف شیل ایي ضکي، ؾیبؾت .3تأهیي هالی ػولکردهحَر

ّمبی هلمی ضاّجمطی    آهَظـ ػبلی )هسیطاى، اػضبی ّیئت ػلوی، پػٍّكگطاى ٍ غیطُ( ضا ثِ ؾوت اّساف ٍ اٍلَیت
قًَس. ایي ًمَع تمأهیي همبلی،    کٌس. زض ایي ضاؾتب، ػولکطز هغلَة، تكَیق ٍ حوبیت قسُ ٍ ًتبیح ضؼیف خطیوِ هی

کٌس. ؾبظکبض هتٌبؾت ثب تأهیي ک هَاخِ هیهتضوي ثیكتطیي ضقبثت ٍ قفبفیت ثَزُ ٍ ثجبت هبلی هَؾؿبت ضا ثب ضیؿ
  ُ ّمب اؾمت. زض ایمي ضٍـ، ثمط اؾمبؼ      هبلی ػولکطزهحَضی، اؾتفبزُ اظ فطهَل یکؿبى ثطای تؼییي ثَزخمِ زاًكمگب

قمَز.  ّبیی زض فطهَل تؼییي ثَزخِ گٌدبًمسُ همی  ّبی آهَظقی، پػٍّكی، ثطاثطی زؾتطؾی ٍ غیطُ، قبذماٍلَیت
الگَ اؾتفبزُ کطزُ اؾت، ایبلت ثطلیي اؾت کمِ هؼیبضّمب ٍ ًكمبًگطّبی همَثط زض هقمساض       ًوًَِ ثبضظ ایبلتی کِ اظ ایي

 اؾت. 2ثَزخِ ّط زاًكگبُ هغبثق خسٍل 

 [13ایالت برلیي بِ ػٌَاى هثالی از تأهیي هالی ػولکردهحَر ]« الگَی ًرخی(: »2)جذٍل 

 ًرخ )یَرٍ(  ًطاًگر

ًرخ تأهیي هالی پایِ، 

 ّاًوًَِ

 13.000 )زاًكگبُ( ػلَم اًؿبًی، ؾطاًِ زاًكدَ

 24.000 )زاًكگبُ( هٌْسؾی، ؾطاًِ زاًكدَ

 18.000 )زاًكگبُ ػلَم کبضثطزی( هٌْسؾی، ؾطاًِ زاًكدَ

 43.000 )زاًكگبُ( ٌّط ٍ هَؾیقی، ؾطاًِ زاًكدَ

بَدجِ پصٍّطی، 

 ّا ًوًَِ

 500 یَضٍ( 1.000تأهیي هبلی ثرف ؾَم )ثِ اظای ّط 

 300.000 زاقتي زاًكکسُ تحهیالت تکویلی )ثِ اظای ّط زاًكکسُ(

 25.000 )زاًكگبُ( زاضًسگبى هسضک زکتطی

 25.000 ای )زاًكگبُ ػلَم کبضثطزی(قطاضزازّبی ّوکبضی هٌغقِ

بَدجِ برابری/ 

 ّاجٌسیتی، ًوًَِ

 70.000تب  قسُ خسیساؾبتیس ظى هٌهَة

 10.000 ظى زاضًسگبى هسضک زکتطی

 10.000 زاًكدَیبى تطم اٍل ثب پیكیٌِ هْبخطتی

 25.000 زاًكدَیبى تطم اٍل ثب پیكیٌِ هْبخطتی زض تطثیت هؼلن
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. هیعاى ترهیم هٌبثغ هبلی زض زٍ ضکي فَ ، ثِ نَضت پؿیٌی ٍ ثمط اؾمبؼ   1هحَرتأهیي هالی ًَآٍری

زض آیٌمسُ ٍ   ظطفیت هحسٍزی ثطای تحطیک ًَآٍضیؾبثقِ ٍ ػولکطز گصقتِ هَؾؿِ آهَظـ ػبلی نَضت گطفتِ ٍ 
هحَض زض ًظط زاضز تب ثمِ نمَضت پیكمیٌی اظ ػولکمطزی      ّبی زضاظهست ٍ زیطثبظزُ زاضًس. تأهیي هبلی ًَآٍضیفؼبلیت

 قمطاضزاز حوبیت ثِ ػول ثیبٍضز کِ زض آیٌسُ هحقق ذَاّس قس. ایي ضٍیکطز، ظهیٌِ ضا ثمطای تمأهیي همبلی اظ عطیمق     
ّبی ذمَز، ثمط ضٍی یمک     آٍضز. زض ؾبظکبض قطاضزاز ػولکطزی، ّط ایبلت ثب ّط کسام اظ زاًكگبُّن هیفطا 2یػولکطز

ضؾٌس ٍ تأهیي همبلی  کٌس، ثِ تَافق هیقطاضزازی کِ هحَضّبی فؼبلیت زاًكگبُ ضا ثطای یک زٍضُ چٌسؾبلِ هؼیي هی
ّمبی  تَاى ثمِ ایبلمت  کٌٌس، هیَ اؾتفبزُ هیّبیی کِ اظ ایي الگ گیطز. اظخولِ ایبلتعجق ثطًبهِ ظهبًی آى نَضت هی

 [. 3اقبضُ کطز ] 4ٍ ًَضزضایي ٍؾتفبلی 3ّبهجَضگ، ّؿي
ّب ثطای تأهیي هبلی آهَظـ ػبلی ثِ نَضت ذبلم ٍخَز ًساضًس؛ ثلکمِ  ایي ؾِ ضٍیکطز، زض ؾبظکبضّبی ایبلت 

 قبثل تكریم اؾت. زض ثؿیبضی اظ ؾبظکبضّبی هَخَز، ًَػی ّوعیؿتی قبهل زٍ یب حتی ّط ؾِ ضٍیکطز
 

 راىیا یآلواى برا یآهَزش ػال یي هالیاز ًظام تأه ّایی آهَزُ

 
ّب ٍ ؾبظکبضّبی ّب زض کكَض ٍ تحلیل ؾیبؾتًظط ثِ کبضایی پبییي الگَی فؼلی هحبؾجِ ٍ ترهیم ثَزخِ زاًكگبُ
 قَز.ثِ کبض ضفتِ زض آلوبى، ًکبتی ثطای انالح الگَی هَخَز پیكٌْبز هی

. فسضالی ثَزى ؾیؿتن حکوطاًی آهَظـ ػبلی آلومبى ٍ  سوت آهَزش ػالی غیرهتورکس. حرکت بِ 1

ّمب ثمِ   زّی آىّب ٍ خْتپصیطی ازاضُ ٍ تأهیي هبلی زاًكگبُؾبظی ٍ اًؼغبف ّب، زض آؾبىٍاگصاضی اذتیبضات ثِ ایبلت
ّبی ثَهی ٍ خَز زض ظطفیتؾوت هؿبئل خبهؼِ ثؿیبض هَثط ثَزُ اؾت. ثب تَخِ ثِ ٍؾؼت خغطافیبیی ایطاى ٍ تٌَع هَ

ّبی هطتجظ ثب آهَظـ ػبلی )ٍظاضت ػلَم، تحقیقمبت ٍ فٌمبٍضی ٍ   اقتضبئبت ّط هٌغقِ، ٍاگصاضی اذتیبضات ٍظاضتربًِ
ٍظاضت ثْساقت، زضهبى ٍ آهَظـ پعقکی( ثِ هٌبعق هَضز ًظط، گبم ثلٌمسی زض ضاؾمتبی آهمبیف آهمَظـ ػمبلی ٍ      

ّب، زاهٌِ هساذلِ ذمَز  ذَیف ذَاّس ثَز. ثسیي هٌظَض، لظم اؾت ٍظاضتربًِثَم ّب هتٌبؾت ثب ظیؿتفؼبلیت زاًكگبُ
ؾبظی هٌبعق هرتلمف آهمَظـ ػمبلی    ّبی کلی ٍ ّوبٌّگزض ًظبم تأهیي هبلی آهَظـ ػبلی ضا ثِ تٌظین ؾیبؾت

 هحسٍز ًوبیٌس.

ؿمبت  زض حبل حبضط، تؼییي ٍ ترهیم اػتجبض اًمَاع هَؾ  بخطی بِ سازکارّای تأهیي هالی.. تٌَع2

ِ  کبضثطزی، فٌی ٍ حطفِ-آهَظـ ػبلی )ٍظاضت ػلَم، پیبم ًَض، خبهغ ػلوی ّمبی ػلومی اظ   ای ٍ ...( زض تومبهی ظهیٌم
ّمبی  کٌس. اؾتفبزُ اظ الگَی یکؿبى، پبؾرگَی اّساف ٍ اٍلَیمت الگَی یکؿبًی )ّعیٌِ ؾطاًِ زاًكدَ( پیطٍی هی

ّب ًیؿت. زض ًتیدِ، لظم اؾت اّساف حوبیمت  ٍ ضقتِّب هرتلف ػلوی کكَض ٍ هتٌبؾت ثب هبّیت هتفبٍت زاًكگبُ
 ای عطاحی قَز.هبلی زٍلت اظ آهَظـ ػبلی ثِ عَض ضٍقي ٍ زقیق، هكرم ٍ ثطای ّط کسام ؾبظکبض خساگبًِ

اػغبی هؿتقین هٌبثغ هبلی زٍلتی ثِ زاًكگبُ ثب  کارگیری ًْادّای ٍاسط در ًظام تأهیي هالی.. ب3ِ

ًكگبُ زض ثطاثط ثَزخِ زضیبفتی زض تؼبضو اؾت. زض آلوبى، ثمطای حمل ایمي هكمکل     ػولکطزهحَضی ٍ پبؾرگَیی زا
خْت اضظیبثی ٍ ذطیمس تَلیمسات ٍ    قَضای ػلن ٍ ػلَم اًؿبًیٍ  ثٌیبز پػٍّف آلوبىتأؾیؽ ًْبزّبی ٍاؾغی هبًٌس 

ت ثسیي هٌظَض، ذسهبت زاًكگبُ اًسیكیسُ قسُ اؾت. ًظبم آهَظـ ػبلی ایطاى، فبقس چٌیي ًْبزّبیی اؾت ٍ لظم اؾ
 ًْبزّبی خسیسی تأؾیؽ یب هأهَضیت ًْبزّبی هَخَز، ثبظتؼطیف قَز.
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گطایمی چٌمس   زض آهَظـ ػبلی آلوبى، عطح تؼبلی ثِ هٌظَض هأهَضیت ّا.گرا ًوَدى داًطگاُ. هأهَریت4

اًتربة چٌس  ّب عطاحی قسُ اؾت. ایي ّسف، هؿتلعم اضظیبثی ٍالوللی آىپصیطی ثیيزاًكگبُ ثطتط ٍ کوک ثِ ضقبثت
ّب اؾت. هأهَضیت ّمط زاًكمگبُ   ّبی ٍیػُ ثِ آىّبی هرتلف ٍ اضائِ اهکبًبت ٍ حوبیتزاًكگبُ ثطتط کكَض زض حَظُ

ثبیس اّساف، ضاّجطزّب ٍ ظهبًجٌسی ضٍقٌی زاقتِ ٍ هیبى زٍلت ٍ زاًكگبُ ثِ تَافق ثطؾس. خْت ایدبز ضقبثمت هیمبى   
ای ّمبی زٍضُ ُ ٍ قطٍع حوبیت اظ زاًكگبُ زیگط اظ عطیق اًدبم اضظیبثیّب، اهکبى لغَ حوبیت اظ یک زاًكگبزاًكگبُ

 ثبیس ٍخَز زاقتِ ثبقس.

ّبی کكمَض ثمط   . زض حبل حبضط، ثَزخِ زاًكگبُهحَری بِ ػولکردهحَری. تغییر رٍیکرد از ًْاد5ُ

ّمب، تمأثیطی زض   ذطٍخمی ّب )تؼساز زاًكدَ، ّعیٌِ حقَ  کبضکٌبى ٍ هَاز ههطفی( تؼییي قسُ ٍ کیفیت اؾبؼ ًْبزُ
ّب ایدبز ًکطزُ ٍ ّبی آهَظقی ٍ پػٍّكی زاًكگبُای ثطای ثْجَز فؼبلیتقبى ًساضز. ایي ضٍیکطز، اًگیعُهقساض ثَزخِ

قمَز  ّب زض ثطاثط هؿبئل ٍ ًیبظّبی خبهؼِ اؾت؛ لصا تَنمیِ همی  پصیطی پبییي زاًكگبُیکی اظ زلیل انلی هؿئَلیت
ّمب ضا هؼیمبض تكمَیق ٍ    ّمب، کیفیمت ذطٍخمی   ّبی زاذلی زاًكگبُّب ٍ فطایٌسٍضٍزی زٍلت ثِ خبی توطکع ثط کٌتطل

 ثطذَضزاضی اظ ثَزخِ زٍلتی قطاض زّس.

ّمبی آلومبى ثمطای ترهمیم ثَزخمِ ثمِ       ؾبظکبضّبی ایبلت ّای هالی دٍلت.. ّذفوٌذسازی کوک6

َاض قسُ اؾمت. ایمي هجمبًی، ثؿمتِ ثمِ      اؾت تحطیک ًَآٍضیٍ  ایدبز ضقبثت، ایدبز ثجبت هبلیهجٌبی  3ّب ثط زاًكگبُ
ّمب تَؾمظ   تَاًس هتفبٍت ثبقس. آًچِ هْن اؾت قٌبؾبیی انَل تأهیي هبلی زاًكمگبُ قطایظ آهَظـ ػبلی کكَض هی

ّبی کكَض زض ظهیٌِ کبضکطزّبی زاًكگبّی )آهمَظـ،   زٍلت ثط اؾبؼ اقتضبئبتی هبًٌس هیعاى ثلَؽ زاًكگبُ، اٍلَیت
-ّب ٍ عطاحی ؾبظکبضّبی تأهیي هبلی ثط اؾبؼ ایي ػٌبنط هیسفوٌسؾبظی حوبیتپػٍّف ٍ ذسهبت( ٍ ... خْت ّ

 ثبقس.

 بٌذی جوغ
ّمبی خمسی زاضز،   ّمبی کكمَض، ضمؼف   ثب تَخِ ثِ ایي کِ الگَی فؼلی تؼییي ٍ ترهیم ثَزخِ زٍلتی ثِ زاًكگبُ

زض ایي ضاؾتب، ایي پمػٍّف ثمِ    اًس.ّبیی ضا ثطای اضائِ پیكٌْبزّبیی ثطای انالح ایي الگَ اًدبم زازُهحققبى تالـ
ّبیی اظ ًظبم تأهیي هبلی آهَظـ ػبلی زض آلوبى نَضت گطفت. زض آلوبى، ثمِ ذمبعط   هٌظَض اؾترطاج انَل ٍ آهَظُ

-ّب ثط ػْسُ زاضز ٍ تٌْب زض همَاضز عمطح  ًظبم ؾیبؾی فسضالی، زٍلت هطکعی ًقف هحسٍزی زض تأهیي هبلی زاًكگبُ

آٍضز. زض هقبثل، ٍظیفِ انلی تأؾیؽ، ّب ثِ ػول هیّبیی ضا اظ ایبلتى، حوبیتّبی پػٍّكی کالّبی هلی ٍ پطٍغُ
ّب ثط ػْسُ ایبلت هطثَعِ گصاقتِ قسُ اؾت. ّویي اهط، ثِ تٌمَع ٍ پیچیمسگی ظیمبز    هسیطیت ٍ تأهیي هبلی زاًكگبُ

ثب ظهیٌمِ تمبضیری،    ؾبظکبضّبی تأهیي هبلی آهَظـ ػبلی آلوبى هٌدط قسُ اؾت. ّط یک اظ ایي ؾبظکبضّب، هتٌبؾت
هٌسی، ثِ ًَثِ ذمَز،  ای زاًكگبّی تَؾؼِ یبفتِ اؾت. ایي تٌَع ٍ ظهیٌِؾیبؾی، ثَهی ٍ ثب ّوکبضی ًْبزّبی حطفِ

پصیطی ٍ ّسفوٌسی ترهیم هٌبثغ هبلی زٍلتی هتٌبؾت ثب هؿبئل ٍ ًیبظّبی ّمط ایبلمت زض   گطایی، اًؼغبفهأهَضیت
ثركمی ثمِ   گطایمی، تٌمَع  ضؾمس توطکعظزایمی، هأهَضیمت   ت. ثِ ًظط همی ّبی ظهبًی هرتلف ضا تؿْیل کطزُ اؾزٍضُ

زازى ًْبزّمبی  ؾبظکبضّبی تأهیي هبلی ثط اؾبؼ ًَع هَؾؿِ آهَظـ ػبلی، حَظُ ٍ ضقتِ ػلوی ٍ هٌغقِ، هكبضکت
ای ّؿتٌس کِ ثمطای تحمَل تمأهیي    ٍاثؿتِّنای زاًكگبّی زض عطاحی ؾبظکبضّب ٍ ػولکطزهحَضی، ػٌبنط ثِحطفِ
 آهَظـ ػبلی زض ایطاى ثبیؿتی هَضز تَخِ قطاض گیطًس.هبلی 

 

 هراجغ
، ّا هذل تؼییي بَدجِ سراًِ داًطجَ ٍ هذل تَزیغ اػتبارات ػوَهی داًطگاُهحوسی، ههغفی، زیي
 ی.قبت ٍ فٌبٍضیٍظاضت ػلَم، تحق التیزفتط ثطًبهِ، ثَزخِ ٍ تكک( 1394)
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