اداره آمٌزش ىای حرفو ای ً تخصصی
ادارِ آيٕسضٓبی دزفّ ای ٔ تخصصی داَطکذِ در چبرچٕة ٔظبیف خٕد ثّ عُٕاٌ یک َٓبد آيٕسضی ٔاثستّ
ثّ ٔسارت ايٕر خبرجّ يجًٕعّ يتُٕعی اس آيٕسش ْبی تخصصی را در دٕسِ ْبی دیپهًبتیک ،درٌٔ
سبسيبَی ٔ ثزٌٔ سبسيبَی ثب ْذف ارتمب ثخطیذٌ ثّ داَص تخصصی در سطخ استبَذاردْبی يتعبرف
جٓبَی ٔ أنٕیت ثخطیذٌ ثّ آيٕسش يٓبرت ْبی کبرثزدی سیبسی ٔ ثیٍ انًههی ثز عٓذِ دارد .ثخص
آيٕسش ْبي تخصصي (دٔرِ ْبي كبرثزدي كٕتبِ يذت) داَطكذِ ًْشيبٌ ثّ َیبسْبي يخبطجبٌ خبرجي ٔ
داخهي تٕجّ ًَٕدِ است .اْى فعبنیت ْبی ادارِ آيٕسش ْبی دزفّ ای ٔ تخصصی در چبرچٕة ثزگشاری
دٔرِ آيٕسش ْبی دیپهًبتیک ٔیژِ دیپهًبتٓبی خبرجی ،دٔرِ آضُبیی ثب ایزاٌ يعبصز ٔ دٔرِ ْب ٔ کبرگبِ ْبی
آيٕسضی داخهی صـٕرت يی گیزد.
کبرضُبسبٌ :سزکبر خبَى کبضفی
ضًبرِ داخهی7883:
جُبة آلبی سیفی َژاد
ضًبرِ داخهی7197:
جُبة آلبی دَیبجٕ
ضًبرِ داخهی7193:
رییس اداره
آمٌزش ىای دیپلماتیک ًیژه دیپلماتيای خارجی )(DTC
ديپهًبتٓبي ْز كطٕر جشٔ يٕثزتزيٍ كبرضُبسبٌ در َظبو تصًیى سبسي ثّ ضًبر يي آيُذ ٔ اگز
اطالعبتطبٌ در يٕرد كطٕر ٔ يزدو ایزاٌ ٔ َیش يجبَی سیبست خبرجی جًٕٓري اساليي ايزاٌ صزفبً اس
طزیك يجبری رسًی دیپهًبتیک يب ثب استفبدِ اس رسبَّ ْبي جًعي ثیٍ انًههي ثّ دست آيذِ ثبضذ،
ضُبخت صذیخ ٔ كبيهي اس ظزفیت ْبی التصبدی ،تجبری ،فزُْگی ٔ َظبو سیبسی -اجتًبعی جًٕٓری
اساليی ایزاٌ َخٕاُْذ داضت .اس ايٍ رٔ السو است ايٍ اطالعبت ثّ َذٕ يمتضی در لبنت ْبی آکبديیک ٔ
ثبسدیذ يیذاَی در اختیبر ايطبٌ لزار گیزد .دٔرِ ْبي آيٕسش ديپهًبتیك يجًٕعّ اي اس يجبدث عهًي يزتجظ
ثب سیبست ثیٍ انًهم ،دمٕق ٔ سبسيبَٓبي ثیٍ انًههي ،التصبد ٔ تجبرت ثیٍ انًهم ،يسبئم فزُْگي ثیٍ
انًههي ٔ در َٓبيت يٓبرت ْبي ديپهًبتیك در اختیبر ضزكت كُُذگبٌ لزار يي دْذ كّ در يٕفمیت ضغهي
آيُذِ ايطبٌ َمص يؤثزی ثبسي خٕاْذ كزد .ضزكت كُُذگبٌ در ايٍ دٔرِ ْب ثّ يذد ثبسديذْبي يتعذد در
تٓزاٌ ٔ ضٓزْبي ديگز تصٕيزي ٔالعي اس ايزاٌ دريبفت يي كُُذ.
تاریخچو برگساری دًره ىای آمٌزشيای دیپلماتیک
ادارِ آيٕسش ْبی دزفّ ای ٔ تخصصی داَطکذِ رٔاثظ ثیٍ انًهم اس سبل  9739فعبنیت خٕد را در سيیُّ
ثزگشاری دٔرِ ْبی آيٕسش دیپهًبتیک ثزای دیپهًبتٓبی جٕاٌ خبرجی کطٕر ْبی دٔست ٔ ًْسٕ آغبس
ًَٕدِ است ٔ تبکٌُٕ  -طی ثیست سبل -يٕفك ثّ ثزگشاری  31دٔرِ ثزا ی  9011دیپهًبت در سطٕح
يختهف اس  56کطٕر جٓبٌ گزدیذِ است.
برنامو ىای آتی
ثب عُبیت ثّ رٔیّ کبری ٔ ثزَبيّ ریشی سبنیبَّ ادارِ آيٕسش ْبی دزفّ ای ٔ تخصصی يجُی ثز ثزگشاری
چُذیٍ دٔرِ آيٕسش دیپهًبتیک در ْز سبل ،ایٍ ادارِ آيبدگی ثزگشاری دٔرِ ْبی آيٕسش دیپهًبتیک ثزای
دیپهًبت ْبی جٕاٌ کطٕرْبی درخٕاست کُُذِ را ثب ًْبُْگی ثب ادارات يزثٕطّ ٔ ًَبیُذگی ْبی
جًٕٓری اساليی ایزاٌ در کطٕرْبی يتمبضی دارد.

دًره کٌتاه مذت آشنايي با ايران معاصر)(EPCI
دیپهًبتٓبی خبرجی يمیى تٓزاٌ ٔ يسئٕالٌ يیش ایزاٌ در ٔسارتخبَّ ْبی ايٕر خبرجّ دیگز کطٕرْب ،ايزاٌ
ضُبسبٌ ،خجزَگبراٌ خبرجي ٔ كسبَي كّ در ْز سيیُّ ديگز در كطٕر ايزاٌ يب در ارتجبط ثب ايزاٌ ثّ كبر ٔ
فعبنیت يي پزداسَذ َیبسيُذ كست اطالعبتي درثبرِ اديبٌ ايزاَي ثّ ٔيژِ اسالو ٔ يذْت تطیع ،تبريخ يعبصز
ايزاٌ ،جبيعّ ٔ فزُْگ ايزاَيُْ ،زْبي ايزاَي ٔ ثبالخزِ عهٕو ٔ صُعت در ايزاٌ يی ثبضُذ .ارائّ ايٍ
اطالعبت ثّ ضكم تخصصي ثّ سثبٌ اَگهیسي در كُبر ثبسديذْبي يختهف در تٓزاٌ ٔ سبيز ضٓزْبي ثشرگ
عبيم اصهي جذاثیت ايٍ دٔرِ ثزاي يخبطجبٌ خبرجي است.
دًره ىا ً کارگاه ىای آمٌزشی
یکی دیگز اس فعبنیت ْبی ادارِ آيٕسش ْبی دزفّ ای ٔ تخصصی داَطکذِ رٔاثظ ثیٍ انًهم ،ثزگشاری دٔرِ
ْب ٔ کبرگبِ ْبی آيٕسضی ،يیشگــزدْب ٔ ًْــبیص ْبی عهًی ٔ جهسـبت سخُزاَی تخصـصی در دٕسِ
ْبی سیـبسی ،دمٕلی ٔ التصبدی ثیٍ انًههی پیزايٌٕ يسبیم يهی ٔ ثیٍ انًههی ثزای سبسيبَٓبی
دٔنتی ،يزدو َٓبد ٔ عاللًُذاٌ ثّ دٕسِ ْبی تخصصی است .ایٍ دٔرِ ْب ثب ْذف گستزش ٔ تعًیك
داَص تخصصی در سيیُّ يســبیم ثیٍ انًههی ،تجبدل دیذگبْٓب ٔ َظزیبت يتفکزیٍ ،صبدجُظزاٌ ،يسئٕالٌ ٔ
کبرضُبسبٌ در دٕسِ يٕرد َظز ثزگشار يی گزدد .ثٓزِ گیزی اس تجبرة عًهی در راستبی کبرثزدی کزدٌ آيٕسِ
ْبی َظزی در سيیُّ سیبست خبرجی ٔ دیپهًبسی ،تزکیت داَص ٔ تجزثّ ثّ عُٕاٌ یک انگٕی يُبست
ثزای آيٕسش دزفّ ای اس اْذاف ایٍ دٔرِ ْب يی ثبضذ.
تاریخچو برگساری دًره ىا
ادارِ آيٕسضٓبی دزفّ ای ٔ تخصصی داَطکذِ رٔاثظ ثیٍ انًهم ثب در اختیبر داضتٍ ظزفیت ْبی ثسیبر
خٕة آيٕسضی ٔ ايکبَبت يٕرد َیبس کّ طی سبنٓب فعبنیت دزفّ ای در سيیُّ آيٕسش دیپهًبسی ٔ ايٕر ثیٍ
انًههی ثّ دست آيذِ ،در يٕارد يتعذد طزاح ٔ يجزی دٔرِ ْبی آيٕسضی کٕتبِ يذت ٔ يیبٌ يذت درٌٔ
سبسيبَی ،ثزٌٔ سبسيبَی ٔ عاللًُذاٌ ثز اسبص َیبسْبی خبظ آَٓب ثٕدِ است .اس جًهّ دٔرِ ْبیي كّ
تبكٌُٕ در ایٍ ادارِ اجزا ضذِ اَذ يی تٕاٌ ثّ يٕارد سيز اضبرِ ًَٕد :آضُبیی ثب سبسيبَٓبی يُطمّ ای ٔ
ثیٍ انًههی ،آضُبیی ثب سبسيبٌ يهم يتذذ ٔ کبرگشاری ْبی تخصصی آٌ ،آضُبیی ثب يًٓتزیٍ اسُبد ثیٍ
انًههی ،دمٕق يعبْذات ثیٍ انًههی ،آضُبیی ثب سیبست خبرجی جًٕٓری اساليی ایزاٌ ،آداة رفتبر ٔ
تطزیفبت ثیٍ انًههی ،دیپهًبسی چُذ جبَجّ ،التصبد ٔ تجبرت ثیٍ انًهم ،يذاکزات تجبری ثیٍ انًههی ٔ
سبسيبَٓبی تجبرت جٓبَی .داَطکذِ رٔاثظ ثیٍ انًهم در پبیبٌ ْز دٔرِ ثّ ضزکت کُُذگبٌ گٕاْی ضزکت
در دٔرِ اعطب يی ًَبیذ.
برنامو ىای آتی
ادارِ آيٕسضٓبی دزفّ ای ٔ تخصصی آيبدگی ثزگشاری دٔرِ ْب ٔ کبرگب ْبی آيٕسضی کٕتبِ يذت در
دٕسِ ْبی تخصصی فٕق انذکز ثزای سبسيبَٓبی دٔنتی ٔ غیز دٔنتی ٔ عاللًُذاٌ آساد ثّ ضزکت در دٔرِ
ْب را دارد.

