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 ٟٔٙسؼ اؾساِٝ اثطاٞیٕی: تسٚیٗ 
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 ذسٔت چیؿت؟

 
 ذسٔبت ایٗ زاضیٓ، ؾطٚوبض ذسٔت ٞعاضاٖ ثب ضٚظ ٞط ٔب•

 حُٕ ٚ تّفٗ ٌبظ، ثطق، آة، ٔثُ ػٕٛٔی ذسٔبت قبُٔ
 قٟطی ٘مُ ٚ

ٝ ای ذسٔبت یب •  ثٟساقت ثیٕٝ، ثب٘ه، ذسٔبت ٔب٘ٙس حطف
  .اؾت زضٔبٖ ٚ
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 تؼطیف ثرف ذسٔبت

 
ٚ  تِٛیس وٝ التهبزی ٘بٔحؿٛؼ ٞبی فؼبِیت ٔدٕٛػٝ ثٝ•

  ٔبِىیت ٔؼبّٔٝ، زض ٚ ثٛزٜ ٚاحس ظٔبٖ زض آٖ ٔهطف
 ٌٛیٙس ذسٔبت ٘ساضز، ز٘جبَ ثٝ ضا چیعی
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 ٍیضگیّایخذهات

 
 ٘بٔكٟٛز ٚ ٘ب ّٕٔٛؼ. ّٕٔٛؼ ٚ ٔبزی ٘یؿتٙس•

 .اظ ٔهطف خسا قس٘ی ٘یؿتٙس•
 .ا٘جبض ٕ٘ی قٛ٘س•
 .ٔبِىیت ٕ٘ی پصیط٘س•
 .فٙب پصیطی•
ٖ ثٝ ؾرتی ؾٙدیسٜ ٔی قٛز•  .ویفیتكب
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 مٍم تزیه تفاَت کاال َ خذمت
 

ٓ تطیٗ ٚیػٌی • ٍقاتلهؾاّذُتَدى ّٕٔٛؼ ماالّأٟ
   اًْاداًغت

• tangibie goods 
 

ٓ تطیٗ ٚیػٌی • ایٗ اؾت  (Services) خذهاتزض ٔمبثُ ٟٔ
ٚ انغالحبً قاتللوظوٝ آٟ٘ب  ٘یؿتٙس 

 .ٞؿتٙس (Intangiblegoods)ًاهؾَْد یب ًاهلوَط
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 ٚیػٌیٟبی أٛض ذسٔبتی

 نامحسوس بودن•
یؼٙی ٕ٘ی تٛاٖ لجُ اظ ذطیس، آٟ٘ب  . ذسٔبت انٛال ٘بٔحؿٛؼ ا٘س•

 .  ضا زیس، ٔعٔعٜ یب ِٕؽ وطز، قٙیس یب ثٛ وطز

 تفکیک ناپذیری•
  ٔی قٛ٘س، ا٘جبض تِٛیس اظ پؽ قس٘ی ِٕؽ ٚ ٔحؿٛؼ وبالٞبی•

  ثٝ تب ثىكس عَٛ ٔستی اؾت ٕٔىٗ ٚ ٔی قٛ٘س فطٚذتٝ ؾپؽ
  ؾپؽ ٔی قٛز، فطٚذتٝ اثتسا ذسٔت ذسٔبت، .ثطؾٙس ٔهطف

   .ٔی ضؾس ٔهطف ثٝ ٕٞعٔبٖ ٚ ٔی قٛز تِٛیس
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 تغييزپذيزى  

  یه ویفیت وٝ ٔؼٙب ثسیٗ .اؾت ٔتغیط ثؿیبض ویفیت ذسٔبت•
  اضائٝ ٘حٜٛ ٚ ٔىبٖ ٚ ظٔبٖ ٚ وٙٙسٜ اضائٝ قرم ثٝ ذسٔت
  ٘ظط اظ ٞتّٟب اظ ثؼضی ٔثبَ، ثطای .زاضز ثؿتٍی ذسٔت

   ٞؿتٙس ذٛثی اػتجبض ٚ قٟطت زاضای ویفیت ذسٔبتی،
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 فىا پذیزی
 

 ثطای ٕ٘ی تٛاٖ ضا ذسٔبت یؼٙی .فٙبپصیط٘س ذسٔبت•
  .وطز ا٘جبض ثؼسی ٔهطف یب فطٚـ
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 بخش خذمات در اقتصاد يكاركزدها

 (وبض ٚ ظ٘سٌی)ؾِٟٛت 1.

ٜ ٚضی    2.  افعایف ثٟط

ٚ ػساِت)ؾِٟٛت زؾتطؾی ثٝ اعّّبػبت 3.  (قفبفیت 

ٝ ؾبظی)تؿطیغ فؼبِیت 4.  (اظ عطیك قجى

 ثٟجٛز ویفیت5.

 وبٞف ٞعی6ٝٙ.

 افعایف ضفب7ٜ.
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ٝ ٌصاضی ثبال• ٝ ؾطٔبی  ػسْ ٘یبظ ث
 ظٔبٖ ثطی وٓ•
 ذغطپصیطی پبییٗ•
 تٙٛع ظیبز•
 ٞؿتٙس ٌؿتطـ لبثُ ضاحتی ثٝ ذسٔبت•
 .اؾت ثٟجٛز ٚ تٛؾؼٝ ؾطیغ، خبثدبیی لبثّیت   •

 
 

 بخش خذمات يها يژگيو
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 طزاحی خذمات چیست؟ 
 

ٝ ای ذسٔبت، عطاحی•   ذسٔتی تب وٙس  ٔی تالـ وٝ اؾت ضقت
 ؾبظز ثٟیٙٝ ضا ٔٛخٛز ذسٔبت یب آٚضز ٚخٛز ثٝ خسیس

   ٔكتطیبٖ ثطای تب •

 (  Useful)ٔفیس •
ُ اؾتفبزٜ •  (Usable)لبث
 (  Desirable)زِرٛاٜ  •
 (  Efficient)ٞب وبضآٔس   ثطای ؾبظٔبٖ •
•Effective  ٔتٕبیع  ٚ( تبثیط ٌعاض(Distinctive )ثبقس 
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 ثرف ذسٔبت ثط اؾبؼ تمؿیٓ ثٙسی ؾبظٔبٖ تدبضت خٟب٘ی

 
ُاعت155تخؼ12ٍعاسهاىتجارتجْاًیتخؼخذهاتراتِ سیزتخؼتقغینمزد

ؽاهل
عاختواىٍهٌْذعی-1
ارتثاعات-2
خذهاتتَسیغ-3
خذهاتاهَسؽی-4
خذهاتتجاری-5
خذهاتسیغتهحیغی-6
خذهاتهالیتیوِتاًنذاریٍعْام-7
ٍدرهاًی-8 خذهاتتْذاؽتی
ٍگزدؽگزی-9 تَریغن
خذهاتتفزیحیفزٌّگیٍرسؽی-10
ًٍقل-11 خذهاتحول
عایزخذهات-12
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 تمؿیٓ ثٙسی ثب٘ه ٔطوعی ایطاٖ
 اظ ذسٔبت

ٖ تٟٙب ثٝ  ٖ ذسٔبت زض ایطا   5ٔغبثك تمؿیٓ ثٙسی ثب٘ه ٔطوعی ایطا
 .ظیط ثرف تمؿیٓ قسٜ اؾت

 
 ثبظضٌب٘ی ضؾتٛضاٖ ٚ ٞتّساضی-1
 حُٕ ٚ ٘مُ ا٘جبضزاضی ٚ اضتجبعبت-2
 ذسٔبت پِٛی ٔبِی-3
 ذسٔبت ػٕٛٔی-4
 ذسٔبت اختٕبػی قرهی ٚ ذبٍ٘ی -5

 

 

 

BY :ebrahimi2017 



خدمات در اقتصاد بخش نقش 

 دنیا
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1978 

 سزمايههاي
ملموس  

درصد80  

 سزمايههاي
 غيزملموس

درصد20  

1999 

 سزمايههاي
ملموس  

درصد27  
 سزمايههاي
 غيزملموس

درصد73  

 

 

 

1997 

 سزمايههاي
ملموس  

درصد50  

 سزمايههاي
 غيزملموس

درصد50  

2045 

 سزمايههاي
 غيزملموس
 ؟درصد

 هحَرتغییزجْاىآیٌذُ
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ػٛأُ تبثیطٌصاض ثط ضقس ٚ تٛؾؼٝ ثرف ذسٔبت زض خٛأغ  

 نٙؼتی

  اظاز ٌصاضیٟب ؾطٔبیٝ ٚ ضاٞجطزٞب ؾیبؾتٟب : والٖ ؾغح زض-1• 
  نبزضات اعالػبت فٙبٚضی ٔكٛلٟب ؾبظی ذهٛنی تدبضت ؾبظی

 ذسٔبت
 

  اظ ٌیطی خّٛ ٚ  ّٔی ضلبثت ضاٞجطز تسٚیٗ  :ذطز ؾغح زض -2•
 ٘رجٍبٖ ٟٔبخطت
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برآورد اشتغال نیروي انساني در کشورهای 

 2045 توسعه یافته سال

 درصد 3كشاورزي                        •

 درصد 4صنعت                            •

 درصد 93                          خدمات•
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 وكٛضٞب تِٛیس ٘بذبِم زاذّی خبیٍبٜ  ثرف ذسٔبت زض 
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 ذسٔبتی  التهبز وٝ اؾت زٞٝ چٙس اظ ثیف غطة ز٘یبی •
 ذّك اضظـ ، نٙؼتی وكٛضٞبی  زض .ٔی وٙس تدطثٝ ضا

  زض خبضی  لیٕت ثٝ زضنس 53 اظ ذسٔبتی  ثرف زض قسٜ
  ضؾیسٜ 2007 ؾبَ زض زضنس 72 اظ ثیف ثٝ 1960 ؾبَ
 74 ثٝ زضنس 47 اظ ضلٓ ایٗ اضٚپب اتحبزیٝ زض .اؾت

  افعایف زضنس 78 ثٝ زضنس 57 اظ أطیىب زض ٚ زضنس
 .زاضز ازأٝ نؼٛزی  ؾیط ایٗ ٚ اؾت یبفتٝ
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ٝ ٞبی زض ذسٔبت ثرف•   زض ضا چكٍٕیطی ضقس اذیط زٞ
ٝ یبفتٝ وكٛضٞبی   ثٝ ٘عزیه 2015 ؾبَ زض ٚ زاقتٝ تٛؾؼ

 وكٛضٞبیی زض افعٚزٜ اضظـ ٔیعاٖ اظ زضنس ٞكتبز
 ذسٔبت ثرف تٛؾظ ٔتحسٜ ایبالت ٚ فطا٘ؿٝ ٕٞچٖٛ

 اؾت قسٜ ایدبز
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 تِٛیس ؾْٛ زٚ حسٚز ذسٔبت اذیط ٞبی ؾبَ زض •
 تكىیُ ضا خٟبٖ ٞبی وكٛض ( GDP ) زاذّی ٘بذبِم

 ثب ٞبی وكٛض زض 2000 ؾبَ زض ذسٔبت زٞسثرف ٔی
 زضنس،69 ثبال زضآٔس

 زضنس73آٔطیىب ) •
 (  زضنس65غاپٗ  •
زضنس ٚ وكٛض ٞبی ثب 55وكٛض ٞبی ثب زضآٔس ٔتٛؾظ •

 )زضنس 44زضآٔس پبییٗ 
 زضنس،48ٞٙس •
 .اؾت( زضنس28٘یدطیٝ  •
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  التهبزی ؾبذتبض تغییطات زض وّیسی ٘مف "ذسٔبت" ثرف
َ ٞبی زض خٟبٖ  تدبضت زض ضا ثبالیی ؾٟٓ ٚ زاقتٝ اذیط ؾب

 .زاضز خٟب٘ی
 

ٝ عٛضی وٝ   نبزضات خٟب٘ی ثب٘ه ٔٙتكطٜ آٔبض اؾبؼ ثط ث
  ثٝ 1980 ؾبَ زض زالض ٔیّیبضز 388 اظ خٟبٖ زض ذسٔبت
  تٟٙب ٘ٝ ٚ یبفتٝ افعایف 2010 ؾبَ زض زالض ٔیّیبضز 3665

  یبفتٝ افعایف ثطاثط 10 حسٚز ثٝ ٔصوٛض زٚض٠ عی نبزضات
 ثٝ زضنس16 اظ خٟبٖ نبزضات وُ زض ٘یع آٖ ؾٟٓ ثّىٝ
 اؾت یبفتٝ افعایف زضنس 19 اظ ثیف
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  اظ ثیف ٔتٛؾظ نٛضت ثٝ یبفتٝ تٛؾؼٝ وكٛضٞبی زض•
  تٛؾظ اقتغبَ 75% اظ ثیف ٚ ّٔی ٘بذبِم تِٛیس %70
  .ٔی قٛز تأٔیٗ ذسٔبت ثرف
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•      GDP 
 91         ًٞٙ وًٙ 
    86      ٌِٛعأجٛضن 

         78 آٔطیىب
    75 ثّػیه-اٍّ٘ؿتبٖ

 69 اؾتطاِیب -إِٓبٖ 
  65ثطظیُ -ّٞٙس-ؾٛئیؽ-ؾٍٙبپٛض 
 60 وطٚاؾی-طویٝت 

     54 فیّیپیٗ-ٞٙس
   44تبیّٙس -ٔبِعی

  40 چیٗ –ا٘سٚ٘عی 
   35أبضات ٔتحسٜ ػطثی
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 اٌمیت بخش خذمات
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http://azimipour.com/roadofexcellence/weblog/675-1391-07-03-05-19-38


 
خبیٍبٜ ثرف ذسٔبت زضاقتغبَ تِٛیس ٘بذبِم  زاذّی ٚتدبضت  

 2007تب 2011خٟبٖ

جْاىمؾَرّای((GDPداخلیًاخالصتَلیذدٍعَمخذهاتتخؼ2010عالدر• 
 تؾنیلرا

درصذ75یافتِتَعؼِمؾَرّایدرعالْاایيدرخذهاتتخؼافشٍدُارسػعْن•
 اعتتَدُ

 درصذ84اؽتغالدرخذهاتعْن•

2010عالدردالرهیلیارد4170هؼادلدرصذ/24جْاًیتجارتاسخذهاتعْن•
 درصذ21ًقلٍٍحولدرصذ25اسگزدؽگزیخذهاتتخؼعْنتَدُ

 

 

 

 

 

 

 مبع وزارت اقتصاد و دارايی ايران•
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 مباوی وظزی اقتصاد جذیذ َ اشتغال
 

تٛخٝ ثٝ تٛؾؼٝ ا٘ؿب٘ی ٚ افعایف ثٟطٜ ٚضی ٚ وبضایی ثدبیی  •
 ؾطٔبیٝ فیعیىی ٚ ٘یطٚی وبض

 
تٛؾؼٝ ثرف ذسٔبت زض وطٜ خٙٛثی ٘تیدٝ تٛؾؼٝ تىِٙٛٛغی ٚ   •

 افعایف ثٟطٜ ٚضی ثٛزٜ

بخش خدمات زمانی سالم است که توسعه ان از توسعه •
 تکنولوژی و افزايش بهره وری بدست امده باشد
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 تغییر راهبرد اشتغال

ْ افعاضی                           ؾرت افعاضی    •  ٘ط
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 توسعه مبتني بر دانايي
(دو دهه اخير)   

 توسعه مبتني بر توليد
(ميالدي 80تا  50دهه هاي )  

مشخصهها
نوآوري

نيرويانسانيکارآفرين

واحذهايتحقيقوتوسعهوSMEs 

ساختارها
 مراکز رشد و پارکهاي علم و فنّاوري 
مناطقتوسعهفنّاوريهاينوين

داالنهايعلموفنّاوري

دانشگاههايکارآفرين 

مشخصهها
سرمايه

نيرويکار

واحذهايتوليذيوصنعتي

ساختارها
شهرکهايصنعتي

مناطقويژهاقتصادي

آموزشگاههايفنيوحرفهاي

 

 مقايسه مبناي توسعه  
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وكٛض خٟبٖ زض ضاثغٝ ثب ٔیعاٖ ؾٟٓ ٞط یه اظ ٔٙبثغ انّی  192٘تیدٝ تحمیمبت ثب٘ه خٟبٖ زض 
ؾطٔبیٝ زض تكىیُ ثطٚت ُّٔ ثیبٖ ٔی زاضز وٝ ؾٟٓ ٞط یه اظ ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی، عجیؼی ٚ فیعیىی 

 .ٔی ثبقس% 16ٚ % 20، %64ثٝ تطتیت 

ًوَدارعْنّزیلاسهٌاتغاصلیعزهایِدرثزٍتهلی

هٌاتغًیزٍی

اًغاًی%64

هٌاتغعثیؼی

20%

هٌاتغفیشینی

16%

هٌاتغفیشینی هٌاتغعثیؼی هٌاتغًیزٍیاًغاًی
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ذسٔبت غیط اظ افعایف زضآٔس ؾطا٘ٝ خٛأغ وٕه قبیب٘ی 
.ثٝ اقتغبِعایی ٔی وٙس  

ذسٔبت ٔبِی، تٛضیؿٓ، زضٔبٖ،   
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 IT برآورد نیروي شاغل هندي در

 زالض ٔیّیبضز 40000 ز٘یب ٌصاضی ؾطٔبیٝ 2010 ؾبَ زض•
   نٙؼت ٚ وكبٚضظی ثرف زٚ زض آٖ %40•
 (زالض ٔیّیبضز 24000) ذسٔبت ثرف زض آٖ %60•
  2400) .زاقت ذٛاٞس اذتهبل افعاض ٘طْ ثٝ ذسٔبت ثرف اظ %10•

 (زالض ٔیّیبضز
 .قٛز اقغبَ ٞٙسیٟب تٛؾظ افعاض ٘طْ ثبظاض اظ %30•
 .اؾت ؾبَ زض زالض 1000 ٞٙسی ٞط حمٛق•

 .قس ذٛاٞس قبغُ ثرف ایٗ زض ٞٙسی ٔیّیٖٛ 72  ِصا•
 23/11/84-2186ابرار اقتصادي شماره 
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 خبیٍبٜ ثرف ذسٔبت زض تٛؾؼٝ اقتغبَ

 
زض زٚ زٞٝ اذیط ثیف تطیٗ تحَٛ ٘ٝ زض ثرف نٙؼت •

ٝ زض ثرف ذسٔبت ثٛزٜ اؾت   .ثّى
• 

 اظ زالیُ زیٍط إٞیت ثرف ذسٔبت زض التهبز خٟب٘ی
 

اضتجبط ذسٔبت ثب فطآیٙس تِٛیس، تٛؾؼٝ التهبزی ٚ  •
  .ایدبز فطنت ٞبی قغّی اؾت
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  ثرف إٞیت زٞٙسٜ ٘كبٖ ٞبی قبذم اظ زیٍط یىی•
     زٚضٜ عی وٝ اؾت ذسٔبت ثرف زض اقتغبَ ذسٔبت،

  ثرف اظ اقتغبَ ػٕسٜ خبیی خبثٝ ، 1990 -2000
 نٛضت ذسٔبت تِٛیسوٙٙسٜ ثرف ثٝ نٙؼت ٚ وكبٚضظی

  .اؾت ٌطفتٝ
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تخؼدرآهزینامارًیزٍیاسدرصذ85تیغتن،قزىاٍایلدر

ِحاضزحالدررقنایيٍتَدًذهؾغَلمؾاٍرسی 3اسموتزت
ِدررعیذُ،درصذ تَلیذمٌٌذُتشرگتزیي،آهزیناٌَّسحالیم

.اعتمؾاٍرسیهحصَالت




عاختتخؼٍاردمار،ًیزٍیاسدرصذ73حذٍد،1950دردِّ
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  ٔجبزِٝ خٟب٘ی زض ذسٔبت“ثطزفٛضز خٙؿٖٛ زض وتبة 

 
  اقبضٜ ذسٔبت ثرف ثب ؾیبؾت ٌصاضاٖ ٔٛاخٟٝ زض خبِجی ٘ىتٝ•

 .ٔی وٙس
ٗ آالت ثعضي، ٞٛاپیٕبٞبی زیسٖ ثب زاضیٓ ػبزت ٔب وٝ ایٗ •   ٔبقی

  ٘بذٛزآٌبٜ ٚ قٛیٓ زٞبٖ ثٝ اٍ٘كت ذبل فٙبٚضی ٞبی ٚ پیكطفتٝ
ـ ٌصاضی   ثرف ثب ٔمبیؿٝ زض تِٛیسی ثرف ثطای ثبالیی اضظ

   .ثبقیٓ لبئُ ذسٔبت
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ٚ زض ازأٝ ٔی ٘ٛیؿس. • ْ اظ ودب ٔی آیس؟ ا  أب ایٗ اثٟب

 

 ٔكبغُ وٝ ثٛز خبافتبزٜ تّمی ایٗ ثؿیبضی اشٞبٖ زض •
 ٔمبثُ، ٘مغٝ زض ٚ ٞؿتٙس، ثبال ؾغح ٔكبغّی تِٛیسی
  پبییٗ حمٛق ثب پیف پبافتبزٜ ٔكبغّی ضا ذسٔبتی ٔكبغُ

  ظزٜ زأٗ ٔؿئّٝ ایٗ ثٝ ٘بزضؾت تّمی ایٗ .ٔی زا٘ؿتٙس
 ضقس زض ضا افتربض ؾیبؾت ٌصضاٖ اظ ثؿیبضی وٝ ثٛز

 ضقس ثٝ آٔبضٞبیكبٖ زض ٚ ٔی زا٘ؿتٙس تِٛیسی ثرف
 .ذسٔبت ثرف ضقس ٘ٝ زاقتٙس اقبضٜ تِٛیسی ثرف 

 مطالعات بسياری نادرستی اين مدعا را اثبات کرده است،  •
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ثطای ایٗ وٝ فٟٓ ٘ؿجتب قفبفی اظ ثعضٌی ثرف ذسٔبت زض وكٛضٞبی   •
ٝ زض ٔمبیؿٝ ثب ایطاٖ زاقتٝ ثبقیٓ  تٛؾؼٝ یبفت

 

ٝ ای ٘یع ٚ آٔسٜ 1زضخسَٚ وٝ اظآٔبضی ٔی تٛا٘یٓ •  ٔمبیؿ
ٜ خٙٛثی غاپٗ، وكٛضٞبی ٔیبٖ وٝ  وكٛض ثب فطا٘ؿٝ ٚ وط

  ٌطفتٝ نٛضت 1 قىُ ٕ٘ٛزاض زض قبذم ایٗ زض ایطاٖ
  .وٙیٓ اؾتفبزٜ
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 2ٕ٘ٛزاض قىُ •
  زض ضا خٟبٖ التهبز زض ذسٔبت ثرف ؾٟٓ ٔیبٍ٘یٗ •

 .ٔی زٞس ٘كبٖ ایطاٖ ثب ٔمبیؿٝ
 

 ز٘یب زض ذسٔبت ثرف ضقس نؼٛزی ٕ٘ٛزاضضٚ٘س زضایٗ •
  ایٗ ایطاٖ وكٛض زض وٝ آٖ حبَ اؾت، ٔكرم ذٛثی ثٝ

 ایٗ زض پبیساض ضقس ٚقبٞس ثٛزٜ ٘ٛؾب٘ی نٛضت ثٝ ضٚ٘س
ٜ ایٓ ثرف    .٘جٛز

 

 

 
 سايت بانک جهانی•
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  ٔیعاٖ زض ضا تِٛیسی ثرف ؾٟٓ ٔی تٛا٘یٓ ٘یع 3 قىُ ٕ٘ٛزاض زض•
ٜ خٙٛثی، وكٛض چٟبض زض افعٚزٜ اضظـ   ایطاٖ ٚ فطا٘ؿٝ غاپٗ، وط

 .وٙیٓ ٔكبٞسٜ

 

  ثب فطا٘ؿٝ ٚ غاپٗ وكٛض زٚ زض اؾت ٔكرم وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ •
  ثرف ؾٟٓ افعایف ٔمبثُ زض) تِٛیسی ثرف ؾٟٓ قسیس وبٞف

ٝ ٞبی زض عطفی اظ .ٞؿتیٓ ضٚثطٚ (ذسٔبت   ٔیالزی 80 ٚ 70 زٞ
ٜ خٙٛثی وكٛض ضقس ٔی تٛا٘یٓ   اِجتٝ وٝ ثجیٙیٓ ضا ثرف ایٗ زض وط

 اؾت ٔب٘سٜ ثبثت ٚ ٘یبفتٝ ضقس ؾٟٓ ایٗ ٔصوٛض، ٔست اظ پؽ
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 ضٚ٘س ثٝ ٔسَ ایٗ زض والضن .وطز ٔكبٞسٜ زض ٔی تٛاٖ•
 ظٔبٖ ٌصض ثب وكٛض یه التهبز زض اقتغبَ تٛؾؼٝ

 ٔی قٛز زیسٜ 4 قىُ زض ٔسَ ایٗ .اؾت پطزاذتٝ

 

کالیه مذل معزوف اقتصاددان نامی بنام 

 کالرک
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  ثرف یب زْٚ ثرف وٝ اؾت ٔكرم والضن ثرف ثٙسی زض•
  وٝ اؾت (قسٖ وٙس ثٝ ضٚ أب) پیكطفت یه قبٞس اثتسا تِٛیسی

  ثٝ ضٚ ”قسٖ نٙؼتی ظزایی“ ٘مغٝ اظ ػجٛض ثب ٚ ٔستی اظ پؽ
   .ٔی ٌصاضز وبٞف

 
 

 ضفتٝ وبٞف ثٝ ضٚ فٙبٚضی پیكطفت ثب تِٛیسی ثرف ؾٟٓ•
 ثٝ ضٚ قطایظ ایٗ زض وٝ اؾت ذسٔبت ثرف ؾٟٓ ایٗ ٚ

 .ٔی قٛز ٔٙدط التهبزی ضقس ثٝٚ  ٔی ضٚز فعٚ٘ی
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•ٌٝ٘ٛ ٖ   فٙبٚضا٘ٝ تٛؾؼٝ ثب ٔی قٛز ٔكبٞسٜ 4 قىُ زض وٝ ٕٞب
  زٚ ٞط وٝ چٟبضْ ٚ ؾْٛ ثرف ٞبی اظ ٘بقی اقتغبَ ؾٟٓ التهبز،

 اؾت افعایف ثٝ ضٚ ذسٔبت ا٘س ثرف ثب ٔطتجظ

 
  زْٚ ثرف ٚ ٔٙفی اثتسا ٕٞبٖ اظ اَٚ ثرف ضقس وٝ حبِی زض •

  وٝ ضقس ؾطػت وبٞف ثب اِجتٝ ا٘سن افعایكی قبٞس اثتسا ٘یع
  تؼجیط ”نٙؼتی ظزایی قسٖ“ ثٝ آٖ اظ وٝ ظٔب٘ی اظ٘مغٝ پؽ

 .ٔی ٌطزز ؾٟٓ وبٞف زچبض ٔی قٛز
 

ٌفتٝ  ” پؿبنٙؼتی“ثٝ التهبز پؽ اظ نٙؼتی ظزایی قسٖ، التهبز  •
ٔی قٛز ٔكبغّی وٝ زض ثرف چٟبضْ لطاض ٔی ٌیط٘س زض زٚضٜ  

 پؿبنٙؼتی ٔتِٛس ٔی قٛ٘س
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  ٔیبٖ اظ اتٛٔبؾیٖٛ زِیُ ثٝ اغّت ٚزْٚ اَٚ زضثرف ٞبی اقتغبَ•

 ٔی ضٚز

 

 

  ٞفتبز اظ ثیف ٚ ذسٔبت ا٘س ثرف ثب اضتجبط زض ٔكبغُ ثیكتط ٚ •
 ٔی ٌیطز قىُ ذسٔبت ثرف زض زٚضٜ ایٗ زض اقتغبَ ؾٟٓ زضنس
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 اٌمیت بخش خذمات در اشتغال  سایی مقایسً با ایزان

  ٔیعاٖ زض ذسٔبت ثرف ٘مف ثٝ نحجت وٝ ٍٞٙبٔی     •
َ ظایی   زض ثرف آٔبضایٗ ثٝ ٍ٘بٞی اؾت ثٟتط ٔی ضؾس، اقتغب

ٖ ٌٛ٘ٝ .ثیب٘ساظیٓ ٔرتّف وكٛضٞبی   قىُ زض وٝ ٕٞب
ُ ٔكبٞسٜ 5 ٝ ای لؿٕت ذسٔبت ثرف اؾت، لبث ُ تٛخ   اظ لبث

َ ظایی ٔیعاٖ   .زاضز ثطػٟسٜ ضا ٔرتّف وكٛضٞبی زض اقتغب
ٜ ٞبی ٜ  ٌطفتٝ خٟب٘ی ثب٘ه اعالػبت اظ ٕ٘ٛزاض ایٗ زاز   ٚ قس
   ٘یؿت، وبُٔ ظٔیٙٝ ایٗ زض ایطاٖ وكٛض اعالػبت ٔتبؾفب٘ٝ
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 وكٛضٞبی وٝ اؾت ٔكرم ذٛثی ثٝ ٘یع قىُ ٕٞیٗ زض•
ٝ ای ٝ یبفت  ثرف فطا٘ؿٝ ٚ ٔتحسٜ ایبالت ٕٞچٖٛ تٛؾؼ

َ قبٖ ٔیعاٖ اظ اػظٕی  ذسٔبت ثرف ٔسیٖٛ ضا اقتغب
ٜ خٙٛثی وكٛض ضٚ٘س اِجتٝ .ٞؿتٙس   ٔٛضز ایٗ زض ٘یع وط
َ ٞبی زض وكٛض ایٗ .اؾت تٛخٝ ٔٛضز ثؿیبض   آغبظیٗ ؾب

 ثستط حتی ایطاٖ ثب ٔكبثٝ ٚضؼیتی ٔیالزی ٞكتبز زٞٝ
  ثب ٔكبثٝ ٚضؼیتی زض اوٖٙٛ نؼٛزی ٘طذی ثب أب زاقتٝ

ٝ یبفتٝ وكٛضٞبی  .اؾت ٌطفتٝ لطاض تٛؾؼ
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 آیا بخش چٍارمی در راي است؟
  زض ضا ذسٔبت ثرف ٔی تٛاٖ وٝ ٔؼتمس٘س التهبززا٘بٖ اظ ثطذی• 

  اضبفٝ ٘یع ضا چٟبضٔی ثرف ثّىٝ ٘ىطز ذالنٝ التهبز ؾْٛ ثرف
  اؾت التهبز اظ زا٘ف ٔحٛض ثركی وٝ وطز

 
  پرف ٚ تِٛیس اعالػبت، فٙبٚضی ظٔیٙٝ زض ذسٔبتی قبُٔ ٚ•

  ثٝ ثرف ایٗ زض .ٔی قٛز ٚ تٛؾؼٝ تحمیك ، ضؾب٘ٝ اعالػبت،
  ٔكبٚضٜ، ٔب٘ٙس زا٘ف ٔحٛضی ذسٔبت ٔی تٛاٖ ٔثبَ ػٙٛاٖ

ٝ ضیعی تحهیالت،  لطاض  ضا عطاحی ٚ ٚثالي ٘ٛیؿی ٔبِی، ثط٘بٔ
ٍداًؼتزپایِمِراخذهاتی التهبززا٘بٖ اظ زؾتٝ ایٗ .زاز

ُاًذ،تٌااعالػاتتحَل هغالؼِهَردجذاگاًِتخؾیدرؽذ
 دادقزار
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چزا سٍم بخش خذمات در اقتصاد رَ بً 

 افشایش است؟
ٝ ثٝ ضقس ثرف ذسٔبت ٔٙدط ٔی قٛ٘س  ػٛأُ انّی و

 تغییط زض تىِٙٛٛظی
 تغییط زض ؾبذتبض ٘یبظٞب اظ ٔحهٛالت ثٝ ؾٕت ذسٔبت

ٓ ٟٔبضت ثٝ ؾٕت  تغییط ٘یطٚی وبض ٔٛضز ٘یبظ اظ ٘یطٚٞبی و
 ٘یطٚٞبی ثبٟٔبضت

ٚ زیٍط ثرف ٞب ٜ ٚضی ثیٗ ثرف ذسٔبت   تفبٚت زض ثٟط
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وقش حاکمیت در تسٍیل فعالیت شزکت ٌا در بخش 

 خذمات

 
 

ػالٜٚ ثط ٔمطضات ظزایی، زِٚت  ٚ حبوٕیت چٝ ٘مف ٞبی زیٍطی ضا  •
 ٔی تٛا٘س زض حٕبیت اظ ثرف ذسٔبت ثٝ ػٟسٜ ٌیطز؟  

 ایٗ اثعاضٞب اظ خٕغ آٚضی ٚ تٛظیغ اعالػبت،•

ٝ ٞب ٚ ٔكٛلٟب •  ؾیبؾت ٌصاضی ٞب تب یبضا٘

 حٕبیت ٞبی ٔبِی•

 ٔؼبفیت ٞبی ٔبِیبتی•
ضا زض ثط  ( یب ؾطٔبیٝ فىطی)حٕبیت اظ ٘ٛآٚضی ٚ ؾطٔبیٝ غیطّٕٔٛؼ •

 ٔی ٌیطز

 ملزومات از يکی .دارند ”توليد بخش“ به ويژه ای توجه مرسوم طور به دولت ها•

 در حاکميت ها ديدگاه تغيير کرد، خواهد ايجاد اقتصاد در ويژه ای تحول که جدی

 کمک اقتصادی رشد به که آن گونه است ”خدمات بخش“ شناختن مهم

 BY :ebrahimi2017  نمايد شايانی



ٜ ای   تٛخٝ ٚیػٜ زِٚت ٞب ثٝ ثرف تِٛیسی ٚ أتیبظٞبی ٚیػ
ٖ ٔی زٞس چٙیٗ   وٝ ثطای ایٗ ثرف زض ٘ظط ٔی ٌیط٘س، ٘كب

. أتیبظٞبیی ٔؼٕٛال قبُٔ ثرف ذسٔبت ٕ٘ی قٛ٘س  

 

ٝ ٞبی غّظ ثٝ  ٗ ٞب ٔٛخت آٖ ذٛاٞس قس وٝ ٘كب٘ تٕبْ ای
 ٝ ٖ ٞب ثیكتط تطغیت ث ٚ آ ٖ زازٜ قٛز  ٝ ٌصاضا ؾطٔبی

ٝ ٌصاضی زض ثرف ٞبی تِٛیسی ٌطز٘س .ؾطٔبی  
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•  نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در خدمات
ٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ثٝ قطوت ٞبی ثرف  • فٙبٚضی اعالػبت زض ظٔیٙ

ٝ ٞب ػجبضتٙس اظ. ذسٔبت یبضی ٔی ضؾب٘س  :ایٗ ظٔیٙ
َ ٞبی وؿت ٚوبض خسیس، •  أىبٖ ایدبز ٔس
 ایدبز وبضثطزٞبی ٘ٛ، •
ٝ ٞبی وؿت ٚوبض •  ثٟجٛز یب ثبظآفطیٙی ضٚی
، ثٟجٛز ذسٔبت ٔكتطی ٚ افعایف وبضایی زض عَٛ ظ٘دیطٜ  •

 اضظـ
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ـ ٞبی اظ ثؿیبضی زض•   ٘مف ثٝ ذسٔبت ثرف ثب ٔطتجظ ٌعاض
  ایٗ .اؾت قسٜ  اقبضٜ اضتجبعبت ٚ اعالػبت فٙبٚضی ثی ثسیُ

  ثٝ ذسٔبت التهبز ٔی قٛز تهٛض وٝ زاضز إٞیت آ٘مسض ٘مف
 ٔی قٛز ٔتحَٛ اضتجبعبت ٚ اعالػبت فٙبٚضی ٚاؾغٝ

 
 

  وبضآفطیٙی، ػبُٔ ؾٝ ثٝ ثٙیبٖ زا٘ف التهبزٞبی زض ٘ٛآٚضی•
 .اؾت ٚاثؿتٝ اضتجبعبت ٚ اعالػبت فٙبٚضی
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 ثرف زض اضتجبعبت ٚ اعالػبت فٙبٚضی ٔیبٖ، ایٗ زض أب •
ٜ ای وبضثطز ػّت ثٝ ذسٔبت   ٔرتّف نٙبیغ زض وٝ ٌؿتطز

  ایدبز اضظـ، ظ٘دیطٜ ضٚی ثط اثطٌصاضی اـ ٚ ثرف ایٗ
ٜ ٚضی افعایف ٚ خسیس وبضثطزٞبی  زاضز ثٟط
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 ثرف ذسٔبت زض ایطاٖ
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  ثیٗ التهبز زض ذسٔبت ثرف قبیبٖ إٞیت ػّیطغٓ•
 إُِّ

  ٔطزْ ٚ ضیعاٖ ثط٘بٔٝ ؾبظاٖ تهٕیٓ ٔیبٖ زض غبِت تفىط •
 ٔمبثُ ؾسی ثؼٙٛاٖ ٚ زالِی ذسٔبت ثرف ٔٛضز زض

 لطاضزاضز تِٛیس
  ثطای اقتغبَ ٚ ٔبِی تبٔیٗ ٌعاضی ؾطٔبیٝ زیسٌبٜ  ایٗ •

  ای ٌٛ٘ٝ ثٝ اؾت لطاضزازٜ تبثیط تحت ضا ذسٔبت ثرف
  ذسٔبتی عطحٟبی زض ٔبِی تبٔیٗ ٌعاضی ؾطٔبیٝ وٝ

 ٔیٍیطز لطاض غفّت ٔٛضز
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 ثؿیبضی  چبِكٟبی  ثب ذسٔبت ثرف تٛؾؼٝ ٔب وكٛض زض•
  ٌؿتطزٜ ؾغح زض ذسٔبت آ٘ىٝ ٚیػٜ ثٝ ضٚثطٚؾت

 .اؾت ٘ىطزٜ پیسا ضا ذٛز خبیٍبٜ ٚ ٘یبفتٝ ػٕٛٔیت
  ثرف نطفبً ٔی وٙیٓ اقبضٜ ذسٔت ثٝ ٚلتی  وٝ عٛضی  ثٝ •

  ٔٙفی  ٍ٘طـ یه ٚ ٔی آیس شٞٗ ثٝ ٌطی  ٚاؾغٝ ٚ زالِی 
  التهبز ثرف ایٗ زض وٝ ؾبظٔبٟ٘بیی  ٚ افطاز ثٝ ٘ؿجت
 .ٔی وٙس ٔتجبزض شٞٗ ثٝ ٞؿتٙس فؼبَ

 ٚ اعالػبت فٙبٚضی  ظیطؾبذت ٞبی  ضؼف ٕٞچٙیٗ •
  خٟبٖ اؾتب٘ساضزٞبی  ثب لیبؼ زض آٔٛظـ ٚ اضتجبعبت

  ذسٔبت ثرف ٔسیطیت آٔٛظقٟبی  ضؼف ٚ یبفتٝ، تٛؾؼٝ
 ٔحؿٛة التهبز اظ ثرف ایٗ چبِكٟبی  زیٍط اظ وكٛض زض

 .ٔی قٛ٘س
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 ؾٟٓ ایطاٖ اظ تدبضت ذسٔبت

 اؾت زضنس یه تٟٙب  خٟبٖ ذسٔبت تدبضت اظ ایطاٖ ؾٟٓ•
 

 ٚ ذسٔبت اظ ایطاٖ زاذّی ٘بذبِم تِٛیس زضنس پٙح ٚ پٙدبٜ 1391 ؾبَ زض•
 ثٛزٜ ذسٔبت ثرف زض ؾبَ ایٗ زض وكٛض اقتغبَ زضنس 48

 

 

  زضنس66 وٝ ثٛزٜ ٔیّیبضز ٞعاض 25 اظ ثیف 90ؾبَ زض ایطاٖ ذسٔبت حدٓ•
 ٔیسٞس تكىیُ ٚاضزات ضا اٖ
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 يان با كشورهاايركار  نيرويساختار اشتغال  يسهمقا

 يافته توسعه 

 Current Population Survay (U.S)-Swiss labor Force Survay (Switzerland): ٔأذص

 100 100 100 جمع
 74/8 75/5 76/5 خدمات

 19/7 22 21/0 صنعت

كشاورزي، 
جنگلداري و 

 ماهيگيري

2/5 2/5 5/5 
 سوئيس آلمان آمريكا بخش

100 
42/51 

31/45 

26/04 
 ايران

 در صذ از نيروي كار
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 اهميت بخش خدمات در اشتغال آفريني كشور

چهار شغل خدماتي 

  

 فهرست مشاغل كشور >>فهرست مشاغل كشورهاي توسعه يافته 

 

 سهم خدمات در فهرست                 >>سهم خدمات در فهرست مشاغل

 بين المللي                                          مشاغل كشور

 

 فنّاوري هاي جديد مانندIT    

 يك شغل مولد

 بروز مشاغل خدماتي جديد

 حل مساله اشتغال نيازمنذ توجه ويژه به بخش خذمات است: نتيجه

65 
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 ويژگي هاي بخش خدمات در ايران

توسعه نامناسب بخش 

 خدمات در كشور

 

 

  

 ايجاد اشتغال كاذب و پنهان

 عدم ايجاد مشاغل مفيد

 رواج داللي و واسطه گري

66 
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ٝ ٞبی الظْ ثطای تٛؾؼٝ ذسٔبت زض ایطاٖ   ظٔیٙ

  تسٚیٗ ٚتٙظیٓ لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات قفبف 
 
اثعاضٞبی ٔبِی ٚ پِٛی 

 
  آٔٛظـ ٟٔبضتٟبی ٔٛضز ٘یبظ 
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 خدمات وارد کننده درمجموع ايران همواره

 وضعيت زير جدول .است می شده محسوب

 مقايسه در را ايران خدمات واردات ترکيب
 .می دهد نشان ديگر کشورهای از برخی با
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منظور کليه هزينه های حمل ونقل دريايی، زمينی و هوايی : حمل ونقل

است که شامل بار و مسافر نيز می شود و توسط ايران به کشورهای 

 .ديگر پرداخت شده است

منظور کليه هزينه های مسافرين ايرانی در مسافرت های : مسافرت

کمتر از يکسال به خارج است که بابت خريد يا استفاده از خدمات 

 .کشورهای ديگر مثل هتل پرداخت می شود

منظور هزينه هايی است که ايران به کشورهای : بيمه و خدمات مالی

 .ديگر بابت استفاده از خدمات مالی و بيمه آنان می پردازد

منظور هزينه هايی است که بابت خريد اطالعات، : خدمات بازرگانی

استفاده از شبکه مخابرات کشورهای ديگر و همچنين استفاده از 

 BY :ebrahimi2017 خدمات کامپيوتری کشورهای ديگر توسط ايران پرداخت می شود



سال در که خارجی خدمات از استفاده بابت ايران هزينه مجموع  

 20 حدود به اخير سال های در بود، دالر ميليارد8.5حدود 81

 غيرنفتی کاالهای صادرات اندازه به) است رسيده دالر ميليارد

 .دارد ادامه سال در درصد 25 حدود رشد با هم اکنون و (ايران

 

 

 خدمات از استفاده) خدمات واردات مورد در که جالبی پديده 

 بابت پرداختی سهم که است اين افتاده اتفاق ايران (خارجی

 42 به ترتيب 1995 سال در که مسافرت و حمل ونقل هزينه های

 شده جابه جا کامالا  اخير سال های در بوده درصد 11 و درصد

 واردات هزينه های درصد 43 حدود حاضر حال در و است
 بوده، مسافرت به مربوط ايران به خدمات
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 (يادآوري)فضاي اشتغال كشور 

 خدمات

 ديصنعت و تول

 يكشاورز

 ديجد يحوزه ها

 موجود يت و گسترش حوزه هايتقو

 ديجد يحوزه ها

 موجود يت و گسترش حوزه هايتقو

 ديجد يحوزه ها

 موجود يت و گسترش حوزه هايتقو

 .اقجبع قسٜ اؾت:  یزِٚت•
 
 
 
 
 
  يخصوص•

0 
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 دیدگاه کشاورزی دانش محور

 :جديد ديدگاه•
انساني منابع توسعه 
دانايي جذب 
فنّاوري جذب 
خدمات توسعه 

وري بهزه افزايش 

 
دولتاساعتباراتجذب•
صنايعاستقزار•
توليديپزوژههاياجزاي•
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 تٛؾؼٝ ذسٔبت ٟٔٙسؾی وكبٚضظی 
ِبٓ ٔحهاٛلت ؾ یس  ِٛ یت ت یط یسی زٔضس ی ّو ٔ   اٞط

 

  

 
 

ضاٞىبض اقتغبَ زا٘ف أٛذتٝ ٌبٖ 
 وكبٚضظی
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لشٍمتَجِتِمغةٍمارّایخذهاتفٌی
 هٌْذعیمؾاٍرسی
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 :چشم انداز بخش كشاورزي در دنیا و ایران

 

وكٛض عجیؼی ٔٙبثغ اظ ظطفیت اظ ثیف اؾتفبزٜ ثٝ تٛخٝ ثب ٚ 
 اؾتفبزٜ ثب تِٛیس ضٚقٟبی تغییط ثٝ ٘یبظ تِٛیس ضٚقٟبی ٘بوبضایی

ْ اِٙفغ خجطاٖ ثٕٙظٛض ضٚظ فٙبٚضی ٚ زا٘ف اظ   تِٛیس ػس
 زض وكبٚضظی ٔحهٛالت تٗ ٔیّیٖٛ 200 ثدبی تٗ ٔیّی100ٖٛ
 ؾبَ

 

3 ٘ؿجت ثٝ ٔیالزی 2045 ؾبَ زض ز٘یب اقتغبَ ؾبذتبض تغییط 
 زض زضنس 93 ٚ نٙؼت زض زضنس 4 ٚ وكبٚضظی زض زضنس

 ذسٔبت ثرف آٔبزٌی ٚ قٙبؾبیی ضطٚضت ٚ ذسٔبت
ٜ ٚضی ثطای وكبٚضظی  ثیكتط ثٟط

. 
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 وكبٚضظی ظٔیٙٝ زض وكٛضٞب ؾبیط ٔٛفك تدبضة زیٍط ؾٛی اظ 
 وبضثطز ٚ ٌطایی، ای حطفٝ ثٝ فعایٙسٜ ٌطایف ثیبٍ٘ط

 .اؾت تىِٙٛٛغی
افعایف زض ٌطایی ای حطفٝ ثٝ ٌطایف ٘یع وكٛضٔبٖ زض 

 تجّٛض وكبٚضظی ٌبٖ أٛذتٝ زا٘ف ٚ ٟٔٙسؾیٗ ٘فٛش ضطیت
   .اؾت یبفتٝ

ٜثرف ٔٙبثغ ٚٔسیطیت وكبٚضظی ٟٔٙسؾیٗ زا٘ف اظ اؾتفبز 
 ضقتٝ زض فٙی ٚ ػّٕی ٔؼیبضٞبی ٚ ضٛاثظ اػٕبَ ٚ وكبٚضظی

 ٌؿتطـ ٚ زا٘ف ؾغح اضتمبی ٔٛخت تٛا٘س ٔی ٔرتّف ٞبی
 ٌطزز ٚضی ثٟطٜ افعایف ٔٛخت ٚ ثرف زض ٘ٛیٗ ٞبی فٙبٚضی
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زضنس 70 اظ ثیف وٝ ز٘یب زاذّی ٘بذبِم تِٛیس ؾبذتبض تغییط 
 ٚ اِىتطٚ٘یىی تدبضت ٘مف ٚ .اؾت یبفتٝ اذتهبل ذسٔبت ثٝ

 ظطفیتٟبی تٛؾؼٝ ٚ ٔدبظی فضبی زض التهبزی ٔجبزالت
 ثبقس ٔی ا٘ؿب٘ی ٘یطٚی زا٘كی

 

ایٗ زض ؾطٔبیٝ ثبظٌكت ٘طخ ٔیبٍ٘یٗ ٚ تٛؾؼٝ ٚ تحمیك ٘مف 
 زض ؾطٔبیٝ ثبظٌكت ٘طخ ٔیبٍ٘یٗ ٚ زضنس 3000 وٝ ثرف
 ثىبضٌیطی ثسٖٚ وٝ اؾت زضنس 12 تب 4 وكبٚضظی ثرف

 ضلبثت لسضت وكبٚضظی ثرف تٛؾؼٝ زض تٛؾؼٝ ٚ تحمیك
 ٕ٘ی ٌطزز ٔیؿٛض اختٕبػی ػساِت ایدبز ٚ التهبزی
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 اهمیت و ضرورت توسعه خدمات کشاورزی

 
ٝاؾت ظٔبٖ عَٛ زض پیچیسٜ فطآیٙس یه وكبٚضظی تٛؾؼ. 

 اػٕبَ ٔؿتّعْ وٝ اؾت پیچیسٜ خٟت ایٗ اظ ثرف ایٗ تٛؾؼٝ
 تىِٙٛٛغیىی، ٚ فٙی اثؼبز زض ٔغّٛة تغییطات ٚ تحٛالت

   .اؾت اختٕبػی التهبزی،
 

وكبٚضظی تٛؾؼٝ تحمك زض ٌصاض تبثیط ػٙبنط ٚ ػٛأُ ٔیبٖ اظ 
 ا٘تمبَ ٚ تِٛیس ا٘ؿب٘ی، ٔٙبثغ تٛؾؼٝ ثٝ تٛاٖ ٔی پبیساض

 اػتجبضات، ترهیم ٚ ٌصاضی ؾطٔبیٝ ٔٙبؾت، ٞبی فٙبٚضی
 ٚ  فٙی انَٛ اؾبؼ تِٛیسثط  ظیطثٙبیی ٔٙبثغ اظ ثطزاضی ثٟطٜ

  ٕ٘ٛز اقبضٜ ٚضی ثٟطٜ حساوثط ثب  ػّٕی
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ٔٛضز اٞساف ثٝ ضؾیسٖ زض ا٘ؿب٘ی ٔٙبثغ ٘مف ٔیبٖ ایٗ زض 
   .اؾت اؾبؾی ٚ ٔحٛضی ٘ظط

ٚضی ثٟطٜ ثٝ ضؾیسٖ أىبٖ ا٘ؿب٘ی ٔٙبثغ تٛؾؼٝ ثسٖٚ ظیطا 
 .٘ساضز ٚخٛز ٔغّٛة

وكبٚضظی، ثرف پبیساض ٚ ٔتٛاظٖ تٛؾؼٝ ثٝ ٘یُ ثطای 
 تبٔیٗ اؾتطاتػی وبضآٔستطیٗ ٚ تطیٗ التهبزی ٔٛثطتطیٗ،

 ای حطفٝ ٟٔبضت ٚ ٍ٘طـ زا٘ف، اظ ثطذٛضزاض ا٘ؿب٘ی ٘یطٚی
 .اؾت فٙی ٚ
 ٕ٘ی تِٛیس ػٛأُ ؾبیط ٘كٛز تبٔیٗ ػٛأُ ایٗ تب اؾت ثسیٟی 

 ثبقس زاقتٝ ضا ٘ظط ٔٛضز وبضایی تٛا٘س
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چبِكٟبی ثرف وكبٚضظی 

 

 

 ترطیت ٔٙبثغ پبیٝ ٚ عجیؼی 
  ٘بضؾبیی زضؾطٔبیٝ ٌصاضی 
 ػسْ ضلبثت ثب ؾبیط ثركٟبی التهبزی 
 ٘بثؿبٔب٘ی ثبظاض ٔحهٛالت وكبٚضظی 
  ٘بٔٙبؾت ثٛزٖ تطویت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی اظ ٘ظط ؾٗ ٚ تحهیالت

ٝ ٞبی فٙی  ٘بضؾبیی زض تحمیمبت وبضثطزی ٚ ا٘تمبَ یبفت
 ٘بوبضآٔسی ؾیبؾت ٞبی حٕبیتی، پبئیٗ ثٛزٖ زا٘ف فٙی 
 ٘بٕٞبٍٞٙی آٔٛظقٟبی ػبِی ثب ٘یبظٞبی ثبظاض 
وٕجٛز ذسٔبت حطفٟبی ٚ فٙی BY :ebrahimi2017 



 
 چبِكٟبی ثرف وكبٚضظی

 
ٚضی ا٘سن اظ ٔٙبثغ پبیٝ وكبٚضظی ٜ  ثٟط

ٝٔعضػ ٚ ٝ ػّٕیبت   وٕجٛز ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔترهم زض ػطن

ٔطاوع تحمیمبتی ٚ ٖ  وٙسی فطآیٙس ٌطزـ اعالػبت ٚ زا٘ف ثیٙی تِٛیس وٙٙسٌب

ٖٔحسٚزیت ؾغح پٛقف ذسٔبت فٙی ٚ آٔٛظقی وكبٚضظا 

٘بثؿبٔب٘ی ثبظاض ٔحهٛالت وكبٚضظی 

ضبیؼبت ثبالی ٔحهٛالت وكبٚضظی 

ضؾب٘ف اعالػبت ٗ ْ ثٟطٜ ٌیطی اظ ضٚقٟبی ٘ٛی  ػس

 ٖ َ زا٘ف ثٝ تِٛیسوٙٙسٌب ٜ ا٘تمب  ٔحسٚزیت ٔٙبثغ زض حٛظ

٘بوبضآٔسی ٘ظبْ ٞبی اضتجبعی ٚ اعالع ضؾب٘ی 

ذسٔبت وكبٚضظی ٚ ٜ  ٘بثؿبٔب٘ی ػطضٝ ٟ٘بز

وكبٚضظی ٖ  ثیىبضی زا٘ف آٔٛذتٍب

وكبٚضظی ٖ  ؾغح پبییٗ ٔىب٘یعاؾیٛ

ترطیت ٔحیظ ظیؿت 
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ٝضطیت زضوكٛض ٔتؼسززا٘كٍبٞی  ٔطاوع ٚخٛز ثب ایٙىٝ ٘تید 
 چٟبض ٔدٕٛع اظ یؼٙی ٔیجبقس زضنس یه  ٟٔٙسؾیٗ ٘فٛش

 زاضای زضنس یه وكبٚضظی ثطزاض ثٟطٜ ٞعاض ٚؾیهس ٔیّیٖٛ
 ثسیٟی ٔیجبقس وكبٚضظی ٞبی ضقتٝ زض زا٘كٍبٞی تحهیالت

   ٔحٛض زا٘ف وكبٚضظی تحمك ثطای اؾت
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ٔمبیؿٝ ٚضؼیت تحهیّی وكبٚضظاٖ ایطاٖ ٚ خٟبٖ وٝ زاضای  
 تحهیالت زا٘كٍبٞی زض ضقتٝ وكبٚضظی ٔی ثبقس

 اؾتطاِیب ایؿّٙس زإ٘بضن فٙال٘س غاپٗ وب٘بزا ایطاٖ

08/ 40/6 23 20/7 19/8 12/8 18/12 
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  نظام بخشی به خدمات مهندسی کشاور

 

فٙی فؼبِتٟبی زض زِٚت ٞبی وٛقف ٚ تالـ زٞٝ چٟبض اظ پؽ 
 اخطای حسالُ وٝ اؾت قسٜ آقىبض وبٔالً وكبٚضظی ٟٔٙسؾی

 تكىیالت ٚ لٛاػس چٟبضچٛة زض اخطایی فٙی فؼبِیتٟبی
 ٚ تحَٛ ضطٚضت ٚ ٘جٛزٜ ٔٛفك أطی ثبیس آ٘چٙب٘ىٝ زِٚتی

 ثیف آٖ اخطایی ضٞیبفتٟبی ٚ ٞب قیٜٛ زض اؾبؾی زٌطٌٛ٘ی
 قٛز ٔی احؿبؼ پیف اظ
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ثىبضٌیطی ػّْٛ ٟٔٙسؾی ٚتىِٙٛٛغی زضفطایٙس عطاحی 
 اخطاٚثٟطٜ ثطزاضی ثٟیٙٝ اظ ٔٙبثغ ٚػٛأُ تِٛیس

 ٟٔٙسؾی ؾبظی فطایٙس تِٛیسات وكبٚضظی
 تؼطیف
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اضوبٖ ٟٔٙسؾی  ؾبظی 
 وكبٚضظی

 ٟ٘بزی ا٘ؿب٘ی

 ٔسیطیت ػّٕی  ٔعاضع

 ٚ ٔمطضات فٙی ٟٔٙسؾی زا٘ف 

عطاحی تىِٙٛٛغی ٟٔبضت 

 ٔٙبؾت

 ٟٔٙسؾی وبضثطی ٔٙبثغ

ٔسیطیت زا٘ف ٚ اعالػبت 

 ذسٔبت ٟٔٙسؾی

 ظیط ؾبذتی

 ایدبز ظیطؾبذتٟبی الظْ

ؾرت افعاضٞب   

 تبٔیٗ تدٟیعات

ٜ اة ثطق  اضتجبعبت  ضا  

 التهبزی ٔبِی

 لیٕت ٌصاضی

 ؾطٔبیٝ ٌصاضی

 ثیٕٝ ٚ ؾٛثؿیس

 حٕبیت

 ثبظاض ؾطٔبیٝ



ٚ زأٙٝ ذسٔبت فٙی ٚ ٟٔٙسؾی وكبٚضظی  ٌؿتطٜ 

 تًلیذات گیاَی

 ضیالت

 جىگل، مرتع، آبخیس

 خذمات
 مطايرٌ ای ي پیماوکاری

 آب ي خاک مکاویساسیًن ي وُادَای

 دامپريری

 تحقیق ي پژيَص آمًزش ي تريیج
 

 خذمات بازرگاوی بیمٍ

 گیاَپسضکی ي حفظ وباتات

 أٛض پكتیجب٘ی أٛض تِٛیسی

 فه آيری اطالعات کطايرزی

وگُذاری، فرآيری يسًرت   
 بستٍ بىذی
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اقبػٝ تفىط ػّٕی ٚ فٙی زض وكبٚضظی 
 ٝثبظ ٟٔٙسؾی ٚ اؾتب٘ساضز ؾبظی فؼبِیتٟبی وكبٚضظی ٚ ضبثغ

 ٔٙسی ا٘دبْ عطحٟبی وكبٚضظی
افعایف ؾالٔت زض تِٛیسات وكبٚضظی 
ٝٔترههیٗ ای حطفٝ تٛإ٘ٙسیٟبی ٚاضتمبء ثرف ا٘ؿب٘ی تٛؾؼ  

 ثطزاضاٖ ثٟطٜ ٚ
   اضتمبء ثٟطٜ ٚضی 
ٗتٛؾؼٝ اقتغبَ ٔترههی 
پبیساضی تِٛیس ٚ حفظ ٔحیظ ظیؿت 

 اٞساف
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 ٚ انالح ضٚقٟبی تِٛیس وبقت زاقت ثطزاقت ٍٟ٘ساضی

 ثبظاضیبثی
ٚضی ٜ  افعایف ثٟط
ٟ٘بزٜ ٞبی وكبٚضظی ٝ  ٔهطف ثٟیٙ
ٔسیطیت نحیح ٔٙبثغ ٚ ػٛأُ تِٛیس 
افعایف وٕی ٚ ویفی ٔحهٛالت وكبٚضظی 
ِٓؾب َ  تِٛیس ٔحهٛ
ٖافعایف زضآٔس ضٚؾتبییب 

 ٘تبیح ٟٔٙسؾی فطآیٙس تِٛیس
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ٍجَدضَاتظ،هؼیارٍدعتَرالؼولّایفٌی
مارتزدیهؾخص

ٍالشاهاتقاًًَیتزایرػایتضَاتظفٌی
هؼیارّا

ٍجَدػَاهلاجزاییٍفٌیجْتًظارت
 آهَسػٍاجزایضَاتظٍهؼیارّا

 پیف ٘یبظٞبی ٟٔٙسؾی فطآیٙس تِٛیسات وكبٚضظی
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 ارکان مهندسی فرایند تولیدات کشاورزی

  ذسٔبت

 ٟٔٙسؾی

ٔسیطیت زا٘ف ٚ 
  اعالػبت وكبٚضظی

اؾتب٘ساضزٞب،  
 ٔؼیبضٞب ٚ ضٛاثظ

  وكبٚضظی       
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 خذهاتهَردًیاستخؼ

 خذهاتهؾاٍرُ
 

 خذهاتآهَسؽی
 

 خذهاتارتثاعیٍاعالعرعاًی
 

ٍاجزایی  خذهاتفٌی

 
ٍتیوِ  خذهاتهالی

 
 خذهاتتاسرگاًی

 
 خذهاتتحقیقاتی

 
 خذهاتفزٌّگیٍٍرسؽی

 
ٍهناًیشاعیَى  خذهاتًْادی

 



ِخذهاتهٌْذعیمؾاٍرسی تاثیزتَعؼ

 

ضقس وٕی ٚ ویفی تِٛیسات ثرف وكبٚضظی 

وكبٚضظی ضلبثتی ٚ ٔجتٙی ثط ثبظاض 

 ٔسیطیت ػّٕی ٔٙبثغ پبیٝ تِٛیس 

ٚضی ٜ  افعایف ثٟط

تدبضی ؾبظی تِٛیس 

ٞبی تِٛیس ٝ  وبٞف ٞعیٙ

 زا٘ف َ ٝ ذسٔبت ٟٔٙسؾی زض ثرف وكبٚضظی اقتغب تٛؾؼ
 أٛذتٝ ٌبٖ وكبٚضظی

تكٛیك ثٝ حطفٝ ای ٌطایی ثیكتط زض ثرف وكبٚضظی 
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ٌطفتٗ ٘ظط زض ثب وكبٚضظی فؼبِیت ٞبی ٔتٙٛع ؾبظی 
 ٔٙبعك اختٕبػی-التهبزی ٚ الّیٕی-وكبٚضظی ٚیػٌی ٞبی

 ٘ظط ٔٛضز
 
ٖافعایف ٘تیدٝ زض ٚ وكبٚضظی ٔحهٛالت ثٝ اضظـ افعٚز 

 ٔحّی خبٔؼٝ اظ ذبضج ثٝ غصایی ٚ ظضاػی ٔحهٛالت نبزضات
 وكٛض اظ ذبضج ٚ
 
 وبٞف ضبیؼبت ٘بقی اظ فؿبز ٔٛاز غصایی 

 

تاثیزتَعؼِخذهاتهٌْذعی
 مؾاٍرسی
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 ٚضؼیت تحهیالت وكبٚضظاٖ

 ثی ؾٛاز
ٚ غیط  اثتسایی 

 ضؾٕی

 ٚ ضإٞٙبیی 
 ٔتٛؾغٝ

ٚ ثبالتط   فٛق زیپّٓ 
 وكبٚضظی

ٚ ثبالتط   فٛق زیپّٓ 
 غیط وكبٚضظی

1961220 1489621 739435 34827 99212 

45/4 34/4% 17/1% 08% 2/3 % 
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 راّثزدٍاعتزاتضی

تَاًوٌذعاسیػلویفٌیٍتجْیشاتیؽزمتْایخذهاتی•


جلةاػتوادمؾاٍرساىجْتخزیذخذهاتاسؽزمتْا•


(تَجِتًِیاسّایمؾاٍرساى)هذاری هخاعة•


تٌَعتخؾیتِهٌاتغتاهیيهالی•


هؾارمتدرفزایٌذتزًاهِریشیٍتصوینعاسی•


خَداتنائیٍػذمٍاتغتگیتِدٍلت•
ؽثنِعاسی•
عاسی اؽاػِفزٌّگخصَصی•
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 راّثزدّا

پیًَذهَثزتاهجاهغعیاعتگذار•


ّایخصَصی تضویيرقاتتعالندرهیاىؽزمت•


ّوناریهغتوزتاهزمشتحقیقاتیٍداًؾگاّیدرجْتتْثَدمیفیخذهاتارایِ•
ؽذُ


عاسیاعالػاتیخذهات تٌْگام مارتغتتْیٌِفٌاٍریْایاعالػاتیٍارتثاعیجْت•


ّاٍافشایؼمیفیتاجزاییخذهاتفٌی ماّؼحجنٍظایفؽزمت•


ٍاگشاریاهَرتصذیْاتِؽزمتْایخذهاتی•



 ًقاطقَت

 ٚخٛز زا٘ف أٛذتٍبٖ خٛیبی وبض ػاللٕٙس 
 
تدطثٝ وبضی  زا٘ف أٛذتٍبٖ زض ػطنٝ ٞبی تِٛیس 

 
تزمیةتخصصیالسمٍهتٌاعةتاًیاستْزُتزداراى

تٌاعةخذهاتؽزمتْاتزاعاطًیاسهٌاعقتَلیذ

ارایِخذهاتتقاضاهذارهتٌاعةتاًیاستْزُتزداراى

اعتقزاردرًشدینیٍاحذّایتَلیذیدردعتزطمؾاٍرستَدى
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 ًقاطضؼف
منتجزتِگیدرتزقزاریارتثاطتاجوؼِهحلی


ٔحسٚزیت ٔبِی ٚ تدٟیعاتی قطوتٟب 

 
تِرٍسًثَدىاعالػاتفٌیتؼضیاساػضایؽزمتْا


ُؽزمت ضؼفهذیزیتدرادار


ؽٌاختهحذٍداسرٍعتاّا


ُّایدٍلتی ٍاتغتگیسیادتِپزٍص


ُُثاتتدرپٌِْتؼزیفؽذ ػذمایجادپایگا
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 (فزصتّا)
ِقَاًیيتاالعزیهٌاعةقاًَىتْزٍُریمؾاٍرسیتزًاهِپٌجنتَعؼ

عیاعتْاٍتزًاهِّایٍاگذاریاهَرتِتخؼخصَصیٍاگذاریٍظایفتصذی

ٍمَچلؽذىتخؼدٍلتی تؼذیلعاختار

هحذٍدیتًیزٍیفٌیدٍلتیدرهٌاعقرٍعتایی

ًیاسهثزمتِخذهاتهٌْذعیدرهزامشتَلیذ

ُمار ٍجَدداًؼآهَختگاىآهاد

-ٍجَدظزفیتْایفزاٍاىدرهٌغقرٍعتایی
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ذهٛنی ثرف اظ حٕبیت ثدبی زِٚت ضلبثت 
 
ْقطوتٟب ثٝ ٌطی تهسی أٛض ٚاٌصاضی ػس 

 
ْذسٔبت ٞعیٙٝ اظ ثركی پطزاذت زض ثطزاضاٖ ثٟطٜ آٔبزٌی ػس 

 
ْعطح پبیساضی ٚ اؾتٕطاض اظ اعٕیٙبٖ ػس 

 
ْظاضػیٗ ؾٛی اظ قطوتٟب پصیطـ ػس 

 
ذسٔبت اضایٝ زض ذهٛنی ثرف پبییٗ تدبضة 

 
ْذهٛنی ثرف تٛإ٘ٙسی ثٝ اعٕیٙبٖ ػس 

 
ْقطوتٟب زضآٔس ترهیم ػس 

 

 تٟسیسات
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 تْذیذات

ایاسمؾاٍرساىجْتخزیذخذهتاسؽزمتْا هالحظِ ضؼفهالیگزٍُقاتل

خذهاتهٌْذعی هیلیمؾاٍرساىتزایپزداختّشیٌِ تی


ِیافتِتخؼدٍلتیاسجولِهَعغات ِاعالػاتٍتنٌَلَصیتَعؼ دعتزعیهحذٍدت

تحقیقاتمؾاٍرسی

ِؽزمتْا حوایتگزیاًذكدٍلتدرارائِمونْایهالیٍتجْیشاتیت

 
ِگذاریدرتخؼمؾاٍرسی تَاىهحذٍدتخؼخصَصیتزایعزهای


ّایخصَصیتِایيمار توایلدٍلتتزایمٌتزلهزامشخصَصیٍػذمتوایلؽزمت


ّایخصَصیتاهزامشتحقیقاتیٍعاسهاًْایغیزدٍلتی فقذاىارتثاطاثزتخؼؽزمت
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 ثط٘بٔٝ ٞب

 

ٝ ؾبظی اؾتمطاض قطوتٟب ی ذسٔبت ٟٔٙسؾی زض ٔٙبعك ضٚؾتبیی• ً ؾبظی ٚ ظٔیٙ  فطٞٙ
 

 تٛإ٘ٙسؾبظی، ٔبِی تدٟیعاتی ٚ ػّٕی•
 

ٓ ؾبظی •  لسضت ثركی حضٛض زض ٔطاوع تهٕی
 

ٚ ذٛز اتىبیی قطوتٟب•  اػتٕبزؾبظی،  پبیساضی قطوتٟب 
 

ٝ ؾبظی•  قجىٝ ؾبظی، یىپبضچ
 

 ظطفیت ؾبظی، تٙٛع ثركی ثٝ وبضوطزٞبی قطوتٟب•
 

 ٔؿتٙسؾبظی •
 

ٚ ٕٔیعی•  ٘ظبضت 
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 تزًاهِّا

آهَسػٍتاساهَسیمارؽٌاعاىٍهذیزاىؽزمتْا•
هغتٌذعاسیٍاًتقالتجارب•
تقَیتارتثاطهَثزؽزمتْاتاهزامشػلویتحقیقاتیٍتْزُ•

تزداراى
ایجادؽثنِارتثاعیهجاسی•
جلةحوایتْایدٍلتیٍهٌاتغػوَهیتزایپیگیزیاّذاف•

ؽثنِ
 تسٚیٗ ضٛاثظ ٔؼیبضٞب ٚ اؾتب٘ساضزٞبی فٙی ٚ ٟٔٙسؾی•
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ٝ ای ثٝ ثبقیٓ تٛا٘ؿتٝ زاضیٓ أیس•   ایٗ زض ؾٛاالت اظ ٌٛق
ٝ ٞبی حسالُ یب ثبقیٓ زازٜ پبؾد ظٔیٙٝ َ ٞبیی خطل   ؾٛا

ٜ ای ٚ تؼبِی ثٝ ٔٙدط وٝ وٙیٓ ضٚقٗ شٞٗ زض ضا   ثٕط
 ٔی ٌطز٘س ٔٙدط وكٛض ثطای پطثبض
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 اضائٝ ذسٔبت وبضقٙبؾی ثٝ وكبٚضظاٖ



 اضائٝ ذسٔبت وبضقٙبؾی ثٝ وكبٚضظاٖ



 اضائٝ ذسٔبت وبضقٙبؾی ثٝ وكبٚضظاٖ



 اضائٝ ذسٔبت وبضقٙبؾی ثٝ وكبٚضظاٖ



 اضائٝ ذسٔبت وبضقٙبؾی ثٝ وكبٚضظاٖ



 اضائٝ ذسٔبت وبضقٙبؾی ثٝ وكبٚضظاٖ







 (:ع)از حضرت علی•
 .گستردٌ ي عمیق بیاوذیطیذ

 .کًچک عمل کىیذ
 .َمیه االن ضريع کىیذ
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