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�دھ�ی ����� ��از ��

?�< =>;/ا+: 89را��7ن 6	�+" ز+�ن 01�234/ده و دا+*(�ھ"٣١%$ار#" از 
���(  اوت ����٢١ده ��   � �#)دی در �
 ا�&��%�ل �$#���٢٠١٣ل ) آ

�#7 ٣١  �6را�#�ن .
��� ز��ن �#45-3ده و دا��12ھ�، $�٢٠١٠ ـ ٢٠١٣.-,� +�ی�ن دوره  
�ل �5�رھ�ی»  �<= ز��ن در ر�#�ن �� آی:�ه ای +�ی�ار«: $:9ا�8 آن ��د، ��  �#&@ :

»���(  اوت ٢١ �� ١٦از » آ��زش، �
�D,� ،�:#2-� ا�BCل زور �� ز��ن و @<�ق �2�) آ
2$�ر ٥٣ �9 از H�I6ن و رھ%ان �
�دھ�ی ز��ن دا��12ھ� ٤٠٠ �#)دی �� �$� ��٢٠١٣ل  

ب ا��، L ق وا6#�ی� �#� +-� �7# �M. -�5ظ� �ی $
� ،�#$
�ن در �
 ا�&��%�ل �.
دی�� O#32�

آی ـ اف ـ ی� ـ د�-#�، �6را�#�ن .
��� ز��ن �#45-3ده و دا��12ھ�
International Federation of University Women (IFUW), www.ifuw.org

ا�&�C�9 و .
��� ا�� $� در ��ل #L ای �,��ان �#45-3ده �١٩١٩&iز��ن و  د j���  
%2#د ا��ر ز��ن +�ی� �kاری ��+ �� lB$ ای�ن $�ر ای7 �6را�#�ن د�6ع . و دا��12ھ� �Bn�

 op� ار�<�ی qیدن ز��ن از ط$ �:Bر��s دان واز @<�ق ز��ن، +%2#د �,�وی ز��ن و �
���%#� op� 7ی�H�� �� زش آ��ن�ا�nCی ای7 �6را�#�ن ز���� �� �7 ھ�، 6ھ:1
�، . آ�

وه . زی,&%�م ھ� و �OM ھ�ی دا��12ھ� �t-&u ھ,&:����ن و رھ%ان %i ری از آ��ن�#,�
�د ھ,&:�i و در . ھ�ی ز��ن در ��5وده ھ�ی ���
4�رت �%3� ای .� O32� 7اروی� ای6 ��

�ر p� �$ ا�� �ی�6& &2#� �wھ�3Bری �� �u= ز��ن ��ز��ن �-O ای7 ز��ن ای7 ا��3ن را ھ
39ی $ده و Bده ھ.�IB روی �32)ت .
��� ز��ن و ��یxه �32)ت ز��ن �3-#45

�ان ��Bی:�:C راھ�3رھ�ی� را

��ار �3#:�� ���
. ای7 �6را�#�ن ھ �� ��ل ی3%�ر در 2$�رھ�ی �t-&u �2,� ھ�ی .
�#$��yB ز��ن �#45-3ده و دا��12ھ� �

Türk Üniversiteli Kadinlar Dernegi (TUKD)
�د» �sی ھ=«�� @�Bی� دا��12ه   � �--Bا�8 �#7 ا�از ��ی ای7 �
�د، . �#���ن ای9:$ 7

دھ� آی� ��د���اری ای7 �ل �D,� ن�
-#� �
���i ��ی

 در دا��12ه �,9 ا�&��%�ل �4u#� ١٦/٠٨/٢٠١٣در �ا�� ا6&&�@#� ای7 $:9ا�8 �&�ری� 

�ر �5�ر 6�ق �u:��� ایاد $د��w ل�@ �������� �--Bک و �#7 ا�در �u= ھ:ی . ھ�ی �

�iا�ت ���Ips را �#� Oای�ی ���i ،وفI� �,#��#+ ا��ای7 �

ی� د�# �6را�#�ن �دھ� آی� �� �u:�ن ��ری�ن ھ�زل �� د�# ٢٠١٣ ـ٢٠١٠ای7 -� و ��زان ��رو
دی��ا��ن ای7 $:9ا����i 8 ھ� و آ�sی�ن. �
�د �$#�، آ�Lز :u� �ری : از .B-� دی1+ �23�

$#�، ���6ک +�وای � �C�B&.ر ا��Hن �u= ز��ن ��ز��ن �-O، �6ط�B ��ھ#7 وزی ا�D,� از
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���ر ر�#8 د6& �u= ز��ن ���Bی:�ه +�ر��Bن �$#� و ���ه .�ی�ه ����C ز��ن، ���#� 
�رای ارو+� ��د��� �nC و �3:�� y:� �&#B$ �nC رک�و6,�ر ی��#8 ار�+ ،�3,��ی

 ا�� ھ�ی ایاد ��ه را در �#:l ھ�ی زی:u� ی� از�
2u� ت و#� ���i ای
�ی� از ا.&B,s
�ا�#� �%#:#�&#�

http://www.youtube.com/watch?v=sJcusGSLtqc&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=sJcusGSLtqc&feature=youtube_gdata_player
www.ifuw.org/members_new/conference-speeches-and-presentations

، �u&� �� ��5 ١٨/٠٨/٢٠١٣ و ١٧/٠٨/٢٠١٣ روزه، یI:� روزھ�ی  ٥دو روز اول ای7 $:9ا�8 
ر�� ��اد ����� ای، ���� و �#32)�� ��د��� �:Iن، ی��ن . ھ�ی درو�� �6را�#Bn� 7ای

 C%�رت ��د�� از&>#sر د�p� دوره : ھ� ���� �#Iدار از و� �ا��i ارش��ر�� ٢٠١٣ ـ ٢٠١٠� ،
 �6I� ،ن�طح ����� ا�&ا�xیl آ��، �ر�� دو راھ�3ر +2#:
�دی �ای آی:�ه �6را�#

�ر ��ازی ، �ر�� p� �ز�H ت���u&اری ا�������دھ�ی ھ#�D ��یه �ای دوره آ�� و  �
 ،t-&u� رھ�ی� ا���:���، �ر�� +وژه ھ�ی .�ری �6را�#�ن در 2$##M� ای
�دات �:2#+

ه#L و O-� ز��ن ��ز��ن =u� �� ن�ر�� �op و $#9#� ھ�3Bری �6را�#�

  اوت، $:9ا�,
� و و ورک ��پ ٢٠/٠٨/٢٠١٣ و ١٩/٠٨/٢٠١٣در دو روز ��I، یI:� در روزھ�ی 
دی���� O#32� 8ا�
�ر �5�ر $:9w ل�@ ��������5�رھ�ی . ھ�ی � �� �&u� زدھ��روز �

 5�رھ�ی ا�BCل زور C-#� ز��ن و @<�ق �2� �� �&u� �&,#� 2#:� و روز�
آ��زش و �
�د���

�ل ھ#�B� �Dی:��� ��yB ز��ن �#45-3ده و D,� و �--B7 ا�#� j�ل روا�D,� ان�:I� �$ 7�
�ر دا�&�، در روز n@ ���
دھ� آی� .� در��ره ١٩/٠٨/٢٠١٣دا��12ھ� آ��Bن در ای7 

» ،�I#%م ط�-C و l#:3� ،ھ�ی ری��� ��C ز�� ز��ن در�ده $دن ��I6#� $�ری و آ�&,�
9ا�,� ارا�� دادم»  راھ� �ای $� $دن ��6-� زن و �د در یI��. l� ا��:$  .

 „Go MINT, an effective Solution to reduce the gender gap in a society“

�ریl و ��ارش $�ر +وژه ای �I6ل و �,#�ر ��q6 در ای7 ز�#:� D� �5ت#��� O��� 8ا�ای9:$ 7
�6�ار s ن���::$ �$ .در آ��Bن ��د $� ��رد ا�&<%�ل �

د و در.� ��6<#� ای7 +وژه، �6را�#�ن $ OBC ه���ارش �7 از �5 �pا��O��s ذ$ ا�� $� �
ده ا��$ �6I� د�i ی�Bدر ��ر� ��ی7 ��&
�ان �:C �� آن را

���BC ت�C(اط
http://ifuw.org/members_new/wp-content/uploads/2013/07/2013-07-12-GERMANY-
Best-Practice-MINT-IFUW-DAB1.pdf

ز�#:� ھ�
http://ifuw.org/members_new/wp-content/uploads/2013/07/2013-07-12-GERMANY-
Pact-Background-Goals1.pdf
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5�ه ا.ا�
http://ifuw.org/members_new/wp-content/uploads/2013/07/2013-07-12-GERMANY-
Steps-to-implement-MINT-projects1.pdf

ده و رای��� ھ� و ��ا6<�ت B� �:&M� را ���
دھ� آی� .��دن در ای7 � ��C)وه � آن �6 7
ش &,��ر �وع ی� ®:B� �Hن �
�دھ�ی 2$�رھ�ی دی1D,� ن و���� �� رھ%ی �6را�#�����

ھ�3Bری �
�د ز��ن �#45-3ده و دا��12ھ� آ��Bن �� آ��ن ا���م دادم

دی��از آن . از ��ی دی1 در ط� ای7 $:9ا�8 �� +وژه ھ�ی ��q6 �#� .�ی�ه ھ�ی� اھ�ا 
ا B.»=s-� ھ,&:� ا�pCی .�ی�ه &#w «�#$�ن در ���s اد�ای7 +وژه �ای . �� +وژه آ��زش �

� ر�yB�� 8# ز��ن دا��12ھ� �$#� +�ی� -�+2&#%��� از آ��زش ا��ر �nsی� ���j ��زان ��رو
دی�ه ا���ری�ی و راه ا��ازی 

���� ھ�ی ای7 �2,� .
���، �2,� ا�nCی .�ان �6را�#�ن، �2,� +وژه �#:� � از دی1
 �--Bرھ�ی در @�ل ر�� �#%���، و �#� �2,� �:#�د �#7 ا��روی، $� +وژه ای �I6ل در 2$

�د��� �#-��-#� �#:#.وی


�د ز��ن �#45-3ده �$#� دو داد��ه �4�رت � �:Iدھ� آی� از .��¯ �#���ن، ی�در ط� ای7 
��ن �� �::$ �$�ر آ�:� $دن �®:B� ،د$�ن و ط)ق آ��ن���Bی�2 در ا� ازدواج ا.%�ری $
 �I��. در �ق �2>@ ±>� �1��1w ،دد1#� �
 �� ای7 ��ع ازدوا.�:� �$ ��ایj ز���

دی���� O#32� �-D,� 7ای �ا�#7 ��s رد�i$#� و ��ع �� �&:�

دھ� آی� �#7 ا�&#B$ O��,� �--B� �y: �3:�� و �از دی1 ��5 و �ر�� ھ�ی �,&:� ای7 
�ن #,#B$ �5� ر�7 از $���دا و�� ���i j��دو�&� �#L ی�
�����j ار� �3:�� �-D,�

 j��ز��ن ��ز��ن �-O و ا� ا�BCل زور C-#� ز��ن و �#� �ر�� ��Is#� ا.&�C�B ز��ن �
ان در &iزش ز��ن و د� از ھ-:� و �#���²B از زا�%#� و �#� ��ارش و�I#� آ�$�� �
B��i

�د��� B� �B#� ا��M6,&�ن ������i j د$&

�
B��i د���دھ� آی� .
��� C%�رت ��ا��ن ای7 :u� ال �-�ی ر�#8 �6را�#�ن ز��ن : از دی1
�ر ��Bی:�ه �6را�#�ن در ��ز��ن �-O در �#�ی�رک، د�#ی ��Bی:�ه �6را�#�ن � ،#45-3ده �4�

�رات ر�8# $ ،�اودی�B� 7ی:�ه �6را�#�ن در �I%� ��ز��ن �-O در ژ�+  ،�3,��در ��ز��ن ی
3�، $� در ز�#:� �,�وی ز��ن راھ� �ای ���I� +�ی�ار ,���u= ز��ن د6& ��ز��ن �-O در ی
�ن + �&#���$ �ا ���ه .�ی�ه @<�ق �2#-C ان��د، و �#� ��ارش �,&:� �
#�� آ�B� ا��:u�

�w �� در��ره و�y ازدواج ا.%�ری و ازدواج $�د$�ن در آذر��ی��ن ��د��

 ������������ ھ�ی �9ی�5 و 6ھ:�1 � ³:7#Bھ �#$��yB ز��ن �#45-3ده و دا��12ھ� �
�-B. د، از���اری  : را در ط� ای7 $:9ا�8 �
#� دی�ه ��«�#$ر�s : و دی�ارھ�ی� از« �¯ �

وف ا�&��%�ل، ��زه ھ:ھ�ی ا�)�� و �$� $lB ر���� �� ز��ن I� ���u��&$ و �ع، آ�-#�B�
6&� و �,#�ری دی1�ار s رد ���وز��

��ن �::$ �$
��� Ips:��� ھ�ی زیی7 �� �4�ی¯ �. yB�� 7آن در روز +�ی��� ای C)وه �
ر�#���

�دھ�ی� از �� @<��s ز��ن و $�د$�ن : Ips:��� اولB� ازدواج در �7 +�ی#7 و ازدواج ا.%�ری
ھ,&:�

�ان ��Bدی از : Ips:��� دوم:I� �,:. ء ا�&�9ده ھ�ی�� O��>� د$�ن در�ورت @�Bی� از $�
���اد��i ���2i وز�ق $�دک و �>@ ±>�

�م� ���:Ips :دھ� آی� ��ل�
�رم w ���:Ips دن�اده ١٩٩٨�� روز $��i ای ای��د�  
ھ�ی� ��ور از ا�BCل زور


�رمw ���:Ips : دھ� آی� ��ل�ی از ا�BCل ١٩٩٨�� روز $دن Ips:��� ھ9&� #��ای .-�  
زور C-#� ز��ن

��:+ ���:Ips  :وش و ���رت ز��ن6 �#-C
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�2� ���:Ips : از �&B,s ان�:I� ر�2$ +�ی� د6& ��Bی:��� ��ز��ن �-O در ھ� �#���
O-� ز��ن�� ���BC yB�� در �C���Bی:��� دو�� �&%

ان و ز��ن: Ips:��� ھ9&�&iای د�رداری از آ��زش �i� �Ips q@
دو�&�:  Ips:��� ھ2&�#L ی�
ی از �3:�� ���j ��ز���#��ورت .-�

�
� ���:Ips  :رھ���رداری از آ��زش �ای ���#�ن 2$i� q@
ان:  Ips:��� دھ�&i�256 در �#�ن ز��ن و د �� �-��>�

ی در ��رد راھ�3ر آ�� و ��ارش #� �#B4� رھ�ی�5� µی�&� ���
در روز +�ی��� ای2� 7,� .
آی ـ (�&#�� ا�&�u��ت ھ#�D ��یه .�ی� �6را�#�ن �#7 ا�B--� ز��ن �#45-3ده و دا��12ھ� 

���ن ر�#�) اف ـ ی� ـ د�-#�::$ �$���� �� اط)ع ��:w ی�
��#,#B$ ی�nCو �#� ا

یO� 7 از آ6ی<�ی .:���، :  C%�ر�:� از ر�#٢٠١٦8 ـ ٢٠١٣ا�nCی ھ#�D ��یه در دوره ��$
�
9# ا�&اوس از ا�&ا�#�، ��ر��رت : ��Iو�:. ،�#$�زان را�O از $���دا، آی�ی7 ��یردای7 از ��

7# ��رت در $-#� . ��ی� از ا�1-#8 و �#� �iا�� دار ا��ی� 6�ن ��یی:� از ��ی8Bھ ��
د ھ� آ��ه ا��� t-&u� رھ�ی�
� �#� ا�nCی 2$��#,#B$ . ا�� +�ی���:u� در O� 7ی��$

 $�ر +وژه ای در �
�دھ�ی � �$B� ورت�د از دوره .�ی�ی از �#�ه رھ%ی �6را�#�ن و از �i
 7u� �
��#,#B$ �� ه .�ی�2$�رھ�ی �t-&u و �ورت ھ�3Bری �l� l ا�nCی ھ#�D ��ی

�9�

دھ� آی� �6را�#�ن .
��� ز��ن �#45-3ده و دا��12ھ� $� �� ٣١در Ips:��� +�ی��� � 7#�
�$��ار ��ه ��د، � ٥٣ �7 از ��Bی:���ن و $:12ان ز��ن از �٤٠٠2$�ر در  ا�&��%�ل � 

��3ت زیی7 ��$#� ��
دی�ه ـ +2#�6 ز��ن در @��3#� �در ��i از 2$�رھ� ای��د ��ه، در ��i دی1 د�wر ر$�د 

ا��
 op� ای ر��� �%��. �Bای �#��&� ھ�اھ�ن ا.i دھ� آی����ن ای7 �::$ �$ـ �� �

آ��زش در دوره د�#�&�ن  و در آ��زش ���C ھ,&#�
�د %
� �
O��s ا.&:�ب در .#L ور���ان ا�ی �:I� ای ز��ن� �ق �2>@ �����:� ـ �� �

 yد و��%
ایj ا.&�C�B ـ اs&�4دی ـ 6ھ:�1 ـ �
�ا�&� ز��ن و د@&ان و از آن رھk1ار ��
�اده ��$#� داری���i د$�ن و�$

ای $�د$�ن و � �دھ�ی� از �<± @<�ق �2B� ان�:I� د$�ن و ازدواج ا.%�ری را�ـ �� ازدواج $
�د$�ن ��ی� در �ا� ازدواج ا.%�ری، ��ء ا�&�9ده .:,� و +�ی�Bل ��ن . ز��ن �#�ا�#�$

��#�ار s ی��B@  رد��اد�� ��ون . @<��2sن ���i ���رداری از یl ز��i� q@ آ��ن دارای
2��� ھ,&:�i

6وش و �w�sق ز��ن و ا�&·�Bر ��رد  ،���2i ل�BCا O��>� ز��ن �#���ی� در ـ از ��ی دی1
��#�ار s ی��B@ .�:��� �&زش را دا���رداری از آ�i� q@ ان ��ی�&iز��ن و د
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دھ� آی� �6را�#�ن .
��� ز��ن �#45-3ده و ٢١/٠٨/٢٠١٣در روز� 7#B3و ی ��  
2$�ر �� ا�%�ھ� از دا�= $,¯ ��ه و ٥٣دا��12ھ� +�ی�ن ی��6 و ��Bی:���ن �
�دھ�ی   

�د ���� �� از ای7 $��� ��ر دا�= و �٥:��%�ت ای��د ��ه در ط� ای7 i ر ھ�ی� روز،راھ� 2$
�د و در 2$�ر �&%��2Cن ا�&�9ده $::� و در +#�ده $دن ھ�6
�ی �6را�#�ن در i د�
�� در ���

�:���د �3i ر�2$

�	�� ���ری
٢٠١٣ا=�@/ 
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