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 چكیدٌ

دس دٞٝ ٞبي اخيش، تضٕيٗ ويفيت ثٝ يىي اص دغذغٝ ٞبي اكّي دس آٔٛصؽ فبِي خٟبٖ تجذيُ ؿذٜ اػت 

ثشايٗ اػبع اص سٚيٝ ٞبي ٔختّفي  ثحؼبة ٔي آيذ. آٔٛصؽ فبِي تقبِئٟٓ ثشاي تٛػقٝ ٚ ٚوبسي  ػبصٚ 

ٕٔيضي ثشاي پبػخ ثٝ ايٗ  خٟت ايٗ أش اػتفبدٜ ٔي ؿٛد وٝ يىي اص سايح تشيٗ آٟ٘ب ٕٔيضي ٔي ثبؿذ.

ٞذاف اٞب ٚ ػبصٚوبسٞبي ٔٛسد افٕبَ دس ٔؤػؼبت آٔٛصؽ فبِي،  سٚيٝ٘ؾبْ ٞب،آيب ػٛاَ ا٘دبْ ٔي ؿٛد وٝ 

دس ايٗ ساػتب فّي سغٓ سٚاج ٕٔيضي وٙذ؟  ويفيت ٔغّٛة سا ٔحمك ٚ آٖ سا تضٕيٗ ٔيتقييٗ ؿذٜ آٟ٘ب ٚ 

ثشاي اسصيبثي ويفيت دس ػغح دا٘ـٍبٜ يب ٔٛػؼبت آٔٛصؽ فبِي خلٛكب دس وـٛسٞبي اسٚپبيي ٚ آػيبيي 

يش دس خلٛف اسصيبثي ،وبسثشد آٖ دس ٘ؾبْ دا٘ـٍبٞي ايشاٖ ٔغفَٛ ٔب٘ذٜ اػت ٚ الذاْ ٞبي يه دٞٝ اخ

ويفيت كشفب ثش ا٘دبْ اسصيبثي دسٚ٘ي ٚ ثيشٚ٘ي دس ػغح ٌشٜٚ ٞبي آٔٛصؿي دا٘ـٍبٜ ٞب ٔتٕشوض ؿذٜ اػت 

وٝ اٌشچٝ الصْ اػت ٚ ٔٛخجبت تٛػقٝ فشًٞٙ ويفيت ٔذاسي سا فشاٞٓ ٔي ٕ٘بيذ؛ أب وبفي ٘يؼت.ثش ايٗ 

ٝ  ؾبْ آٔٛصؽ فبِي ايشاٖ الذاْ ؿٛد.اػبع الصْ اػت تب دسثبسٜ اػتمشاس اٍِٛي ٕٔيضي ويفيت دس ٘ ب ٘ىت ٔا

ي ٝ لبُث تٛخٝ دس ايٗ خلٛف ايٗ اػت وٝ ٕ٘ ٛخٛد، ٘ؼجت ث ىب٘بتٔ  ىٖب ػٙدي ٚ ثشسػي ؿشايظ ٚ ٔا ٖٛا ثذٖٚ ٔا ت

ش ضٕٗ ثىبسٌيشي تدبسة ثيٗ ٍبٞي الذْا وشد ٚ ٝث فجبست دٍي ؾبْ داـ٘ ىبٖ ػٙدي وبسثشد ايٗ سٚؽ دس٘  ّّي، ٔا إِ

يشد ٚ پيؾ ثبيؼتاخشاي آٖ دس ٘ؾبْ د يض ثبيذ ٔٛسد ٘ؾش لشاسٌ  ٍبٞي٘  ٝ اـ٘ ٞبي آٖ تجييٗ ٌشدد. ثش ايٗ اػبع ٔمبِ

ٍبٞي ايشٖا تذٚيٗ  ٕيضي ويفيت دس ٘ؾبْ داـ٘ ىبٖ ػٙدي اخشائ  ٚ ٔٛاسدي حبضش دس ساػتبي تحميمي ثب ٞذف ٔا

 ،ٔٙبػت ػبصٔب٘ي ًٞٙفش ٚ ٔبِي، ا٘ؼب٘ي سػٕي، وفبيت ٔٙبثـ ؿبُٔ:داٚعّجب٘ٝ يب اخجبسي ثٛدٖ، پيبٔذٞبي

تحّيّي  -ٔٙبػت ثشاي اخشاي ٕٔيضي سا ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ تٛكيفي ٔتِٛي ٟ٘بدٚ ٔذيشيتي  حٕبيت ٞبي

ٔٛسد ثشسػي ٚ تحّيُ لشاس دادٜ ٚ ثش اػبع آٖ پيؾ ثبيؼت ٞبي الصْ ثشاي اخشاي ٕٔيضي دس ٘ؾبْ 

 . آٔٛصؽ فبِي ايشاٖ سا پيـٟٙبد وشدٜ اػت

 .،٘ؾبْ آٔٛصؽ فبِييفيت،أىبٖ ػٙديٚاطٜ ٞبي وّيذي:ٕٔيضي،و
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زؿتٝ دٚ يب ػٝ عَٛ دس ٖٙب وٝ، دٌٞٝ  دٜ ٕٞچ ٟ٘بي ٚ اي ؿذٖٛت ٛصؽ فِبي افضايؾ ؿذٖ خ ٛصؽ فِبي ٔٛػؼبت ،يبثذٔي ٔآ  ٔآ

ٛيي ػغح ٚ خبسخي تأثيشات افضايؾ ثب ٛاخٝ ؿذٜ ا پبػخٍ ٛصؽ فِبي ويفيت ثشاي تضٕٗي تالؽ ٘ذ ٚٔ يبثي اسص ٞبيسٚؽ عشيك اص ٔآ

ٞبي سػٕي ذ ٛيي ٚ فشآٙي ٞبافضايؾ يبفتٝ اػت.  پبػخٍ ِٚت  ٞبي،٘ د ٛصؽ فِبي ٟبد ي ثيٖب شايث سا ٔآ ي فّٙ  ْٔ دب ٝ ٘ا چ ذاٜص ٚ دٞٙذ٘آ -ثشاي ٘ا

ٖ  ٌيشي ذأيضا ٝ ٞا يفدػتيبثي ث َ لشاسٔ  ٛا ٛسد ػ  ٖٔ قٙيدٞٙذ. ـب  ٖٔ ٗ تغييشات ثذا ِٚت ٞٓ ػت وٝا اي ذ ٞٓ ٚ د ٝ عٛس فضاٙي ٖ ث ٛيب د ٜ داـ٘

تؾبس ٍٜب ات٘ا ٙؾٛسصيبدي اص داـ٘  ٔ ٛيي آؿىبس ٝث ٔبٝي ثبصٌـت ٞب ثشاي پبػخٍ ثش اٗي اػبع الصْ اػت .12داس٘ذ خٛدٞبي ٌزاسيػش

ػقٝ ٞبي ٛت يبص  ٘ ٛيي ٝث ٞٙذ وٝ ضٕٗ پبػخٍ ٖٙب د ٛصؽ فِبي اعٕي مبيؼٝ دس ػغٛح ٔٛػؼبت ٔآ  ٔ ةٚ  لبُث غّٛ ّٔي اص ويفيتٔ  اي 

يض ثيٗٔٙغمٝ  ٘ٚ ؼ اي  ّّي ثشخٛسداسٞ  ٚ ػيؼٓتإِ ٞب  ٟب ثبيؼتي ػبختبس ذف، ٘آ  ٞٗ ٙؾٛس تحمك اي  ٔٝ ٙبػجي ثشاي  تٙذ. ث  ٔٚ ٞبي اثشثخؾ، وبسا 

يت ٛسيت اسصيبثي فقِب ٔٔأ ٟب ثب  ٞبي ٘آ ـٖب دس خلٛف تحمكٚ  حلَٛ اٗي وٝ وبسوشد ذاف ثيٖب ؿذٜ ٞبي ٙبػتٚ  ٞا ت  ٔ ؿٖب سا تحمك  ؿٖب

يت ٔي ٗ فقِب ٜ اي ؼتش ٝ ثبؿٙذ.ٌ  ٗ ويف ثخـٙذ، داؿت يٞب، تضٕي  ُٔ ىي  .15دٞذ يت سا ـت

ٚ سٚيىشدٞبي تضٕيٗ ويفيت ٔتٙٛفي دس ٔؤػؼبت آٔٛصؽ فبِي پيـٟٙبد ٚ اخشا ؿذٜ  دس ايٗ ساػتب سٚؽ ٞب 

ٛاٖ ٝث ٕٔيضي ويفيت اؿبسٜ وشد11اػت ٛاٖ يىي اص سٚؽٕٔيضي سٚؽ .13وٝ اص آٖ خّٕٝ ٔي ت ٞبي تضٕيٗ ويفيت ٝث فٙ

ٚپبيي ٚ ثشخي آٔٛصؽ فبِي .ايٗ سٚؽ ثٝ خٛدي خٛد ثٝ ػٙدؾ ويفيت يب وـٛسٞبي آػيبيي تٛػقٝ يبفتٝ اػت دس وـٛسٞبي اس

ىٝ ػبصٚوبسٞب ٚ سٚيٝ پشداصد فّٕىشد ٕ٘ي تب اعٕيٙبٖ الصْ احشاص ؿٛد وٝ  دٞذ ٔٛسد ثشسػي لشاس ٔيسا ٞبي ٔٛخٛد دس ٔٛػؼٝ ّث

ٟذاسي ٚ استمبي آٖ اػت ٚ سٚيٝ ذاف ثيبٖ ؿذٜ ٞبئٛػؼٝ، ٔبيُ ٚ لبدس ثٝ اػتمشاس ويفيت ٚ ٍ٘ اؽ تٙبػت داسد. ثٝ فجبست آٖ ثب ٞا

 .5ٞب ٚ فشايٙذٞب ٚ ػبصٚوبسٞبي ٔٛخٛد ٚ ٔؼتمش دس يه ٔٛػؼٝ اػتٔقٙبي ثشسػي ٚ ٔذالٝ دس سٚيٝ ٕٔيضي ٝثديٍش 

إِّّي، تدبسة ّٔي دس خلٛف ٕٔيضي ٘ؾبْ دس ايٗ ساػتب فّي سغٓ ٚخٛد تدبسة چـٍٕيش دس ػغح ثيٗ

ٞب ٚ الذأبتي دسثبسٜ اسصيبثي دسٚ٘ي ؿٛد ٚ تٟٙب عي پب٘ضدٜ ػبَ ٌزؿتٝ دس ايشاٖ، پظٚٞؾبٞذٜ ٕ٘يدا٘ـٍبٞي دس ايشاٖ ٔـ

ٞبي آٔٛصؿي ا٘دبْ ؿذٜ اػت وٝ اٌشچٝ افتجبسػٙدي اص عشيك اسصيبثي دسٚ٘ي ٚ ثيشٚ٘ي دس ػغح ٌشٜٚ ٚ ثيشٚ٘ي ويفيت

تٛاٖ تٟٙب ثٝ أب ٕ٘ي 1يفيت ضشٚسي اػت دس ثٟتشيٗ حبِت ثشاي ػغح ٌشٜٚ آٔٛصؿي ٔغّٛة ٚ ثشاي اؿبفٝ فشًٞٙ و

اي ٞبي آٔٛصؿي اوتفب وشد؛ ثّىٝ ثبيذ ثشاي ثٟجٛد ويفيت دس ػغح دا٘ـٍبٜ ٘يض چبسٜايٗ سٚيىشد ثشاي ثٟجٛد ويفيت ٌشٜٚ

ٚ ثشاي ايٗ أش ٔي تٛاٖ اص سٚؽ ٕٔيضي ويفيت ثٟشٜ ٌشفت ٚ ٘ؼجت ثٝ عشاحي ٚ وبسثشد اٍِٛي ٔٙبػجي ثشاي  ا٘ذيـيذ

خٝ دس ايٗ خلٛف ايٗ اػت وٝ  لذاْ ٕ٘ٛد.آٖ ا ب ٘ىتٝ لبُث ٛت ئا ٖٛا ثذٖٚ ٕ٘ ىبٖ ػٙدي ٚ ت ٛخٛدٔا ىب٘بتٔ   ،ثشسػي ؿشايظ ٚ ٔا

ش ض ٍبٞي الذْا وشد ٚ ٝث فجبست دٍي ٖ ثيٗ تدبسةٕٗ ثىبسٌيشي ٘ؼجت ٝث وبسثشد اٗي سٚؽ دس ٘ؾْب داـ٘ ىبٖ ػٙدي اخشاي آ ّّي، ٔا إِ

ٍبٞي ٘يض  يشد٘ؾٔذثبيذ دس ٘ؾبْ داـ٘ ٌشدد. ثش ايٗ اػبع ٔمبِٝ حبضش دس ساػتبي تحميمي ثب ٞبي آٖ تجييٗ ٚ پيؾ ثبيؼت ش لشاسٌ 

ٗ ؿذٜ اػت.  ٚي ٍبٞي ايشٖا تذ ؾبْ داـ٘ ٕيضي ويفيت دس٘  ٖ ػٙدي اخشائ  ىب  ٞذف ٔا
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ـٍبٞياػتب٘ذاسدٞبي  ـٍبٞي ٞيبت ٔذيش ٚ د٘ا ـٍبٞي، دس ٘ؾبْ د٘ا ٚاحذ ٕٔيضي د٘ا  ٚ پيشٚ آٖ ٔٛػؼبت آٔٛصؽ 14پيـٟٙبد ؿذٜ 

يب 1990فبِي ثشيتب٘يبي ثضسي، ٕٔيضي سا اص ػبَ  ٛدٜ ٚ ػپغ ٔفْٟٛ آٖ تٛػظ ٔٛػؼبتي دس ػٛئذ، ٘يٛصِٙذ، اػتشِا ٚ  ؿشٚؿ ٕ٘

ىذٜ ـٍبًٜٞٙ ًٌٙ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌشفت. ٔقٕٛالً چٙيٗ ٕٔيضي ٞبيي سا سٚػبي داـ٘ ٞب يب ٟ٘بدٞبي اسصيبثي ثيشٚ٘ي آغبص ٚ ٞب/ د٘ا

ٍبٞي، ثٟجٛدٞبي لبثُ ٔالحؾٝ شٚصٜ، ٔٛػؼبت آٔٛصؽ فبِي اص عشيك ٕٔيضي داـ٘ ذ. ٔا ٛدٜ ٘ا اي دسخلٛف ويفيت ٞذايت ٕ٘

ذثذػت آٚسدٜ  آٔٛصؽ فبِي تقبسيف ٔتٙٛفي اص ٕٔيضي ثٝ ؿشح صيش اسائٝ ؿذٜ اػت : ب دس ٘ؾبْدس ايٗ ساػت. 18٘ا

ػؼبت آٔٛصؽ فبِي يب ثخـي اص آٖ)ثشاي ٔثبَ ؤدس ٔ ػبصٚوبسٞبٞب، فشآيٙذٞب ٚ  سٚيٝ ٕٔيضي، اسصيبثي يب ثبصثيٙي 

ـىذٜ خٛد ثش ايٗ اػبع وٙذ.  ٔي ويفيت سا اسصيبثيتضٕيٗ ٞب ٚ فشآيٙذٞبي  ثغٛس خبف سٚيٝ  ت،ٞب( اػت. ٕٔيضي ويفي د٘ا

ٕ٘بيذ ٚ ٕٞچٙيٗ فشآيٙذٞبيي وٝ سػيذٖ  يي وٝ ويفيت سا تضٕيٗ ٔيػبصٚوبسٞبٞب يب  سٚيٝ  ثّىٝ ؛٘يؼت ٕٔيضي ٔٛضٛؿويفيت 

ذاف سا دس ٘ؾش داس٘ذ ش  ٕٔيضي ٔٛضٛؿ ،ثٝ ٞا ٞبي تضٕيٗ ويفيت دس خبي خٛد لشاس  سٚيٝ ا٘ذ. فشم اكّي ثش ايٗ اػت وٝ ٌا

 .17داس٘ذػؼبت آٔٛصؽ فبِي سا ثٝ ٕٞشٜا يفيت فقبِيت ٞبي اكّي ٚ ويفيت وّي ٔٛ، وٌشفتٝ ثبؿٙذ

ٕٔيضي ويفيت فشايٙذ ثبصثيٙي ويفيت اػت وٝ اص عشيك آٖ يه ٞيبت ثيشٚ٘ي)ٞيبت ٕٔيضي( ثٝ تضٕيٗ ايٙىٝ سٚيٝ 

ٔي تٛا٘ذ دسخٟت ثشآٚسدٖ   ٞبي تضٕيٗ ويفيت ٘ؾبْ ٔٛسد ٕٔيضي اص وفبيت الصْ ثشخٛسداس اػت، ٔي پشداصد. ٕٔيضي ويفيت

دبْ ؿٛد. ٘تبيح ٕٔيضي دس لبِت ٌضاسؽ ٔؼتٙذ ٔي ؿٛد ذاف ثيشٚ٘ي)ٕٔيضي ثيشٚ٘ي( ٘ا  . 21اٞذاف دسٚ٘ي)ٕٔيضي دسٚ٘ي( يب ٞا

ٕٔيضي ويفيت،فشايٙذي اػت وٝ ثٛػيّٝ آٖ يه ٞيبت ثيشٚ٘ي اعٕيٙبٖ حبكُ ٔي وٙذ وٝ سٚيٝ ٞبي تضٕيٗ ويفيت 

تٛا٘ذ ثشاي تحمك اٞذاف دسٚ٘ي يب اٞذاف ؿٛ٘ذ.ايٗ سٚؽ ٔيبفي ثٛدٜ ٚ ثٝ كٛست ٚالقي اخشا ٔئٛػؼٝ يب ثش٘بٔٝ، ثؼٙذٜ ٚ و

دبْ ؿٛد.دس ٞش كٛست،٘تيدٝ ٕٔيضي ثبيؼتي دس لبِت ٌضاسؽ ٕٔيضي ٔؼتٙذػبصي ؿٛد سٚيىشد خبف .ثٙبثشايٗ ثيشٚ٘ي ٘ا

يت ػبصٚوبسٞبي تضٕيٗ ويفيت سا ٔٛسد پشداصد، ثّىٝ ويف ٕ٘ي ثٝ خٛدي خٛد ثٝ ػٙدؾ ويفيت يب فّٕىشد ،ٕٔيضي ويفيت

 .8دٞذ تٛخٝ لشاس ٔي

ؤػؼٝ  ٔ ٙبػي اي يىي اص سٚؽ ثغٛس وّي ٕٔيضي ٛصؽ فبِي  ؿ ش ويفيت ٔآ ِٛي ٔا ٞبيي اػت وٝ اص عشيك آٖ ٔت

ِٛيت شحّٝ عشح ٔؼئ ٚٝي ٞب، ٘ؾبْ سػب٘ذ ٚ  ثش ػيبػت سيضي ٝث ٔشحّٝ فُٕ ٔي ٞبيؾ سا دس خلٛف تضٕيٗ ويفيت اصٔ  ٞب،  ٞب، س

ؤػؼبت ثشاي ٔذيشيت ويفيت فقبِيت  ٔ جشدٞب ٚ ٔٙبـث ٚ  سٞا ٛصؽ ٚ يبدٌيشي، پظٚٞؾ ٚ خذٔبت تخللي  ٞب ٚ وبسوشدٞبي اكّي ٔآ

تٕشوض ٔي يض خذٔبت حٕبيتي ٚ پـتيجبٖ فّٕئ  ُ ثب خبٔقٝ ٚ٘  فشايٙذ ٕٔيضي اػبػبً اص دٚ خٙجٝ . 15ٚ16 ؿٛد استجبط ٚ تقٔب

ي ا٘دبْ ؿذٜ تٛػظ ٔٛػؼٝ ٚ ٕٔيضي ثيشٚ٘ي وٝ ثٝ ٔٙؾٛس تبييذ اعالفبت ٚ ؿٛد: ٕٔيضي دسٚ٘وبٔال ٔشتجظ تـىيُ ٔي

ٞب، فشايٙذٞب ٚ ػبصٚوبسٞبي دسٚ٘ي آٖ ثشاي ٔذيشيت ويفيت ؿٛاٞذ فشاٞٓ ؿذٜ تٛػظ ٔٛػؼٝ دسخلٛف خظ ٔـي

 ٕٔيضي ويفيت:ثغٛس وّي سٚد. تٛػظ ٞيبت ٍٕٞٙبٖ ثٝ وبس ٔي

شٚ٘ي ؿبٖ اسصيبثي ٚ ٕٞچٙيٗ فّٕىشد ٚ پيبٔذٞبي آ٘بٖ سا ثب تٛخٝ ثٝ فّٕىشد ٔٛػؼبت سا دس ثشاثش اٞذاف ٚ ٔشاخـ ثي -

 إِّّي ثشسػي ٔي وٙذ؛اػتب٘ذاسدٞبي دا٘ـٍبٞي ّٔي ٚ ثيٗ

 وٙذ وٝ آيب ٔٛػؼٝ ٔفْٟٛ تٙبػت ثب ٞذف سا فالٜٚ ثش تٙبػت خٛد ٞذف اص عشيك تحمك ٔأٔٛسيت ٚ اٞذاف اثجبت ٔي -

 ت؛ اي وبسآٔذ ٚ ٔٛثش پزيشفتٝ اػخٛد ثٝ ؿيٜٛ

 ؛ وٙذديٍش تقييٗ ٔي ػبصٚوبسٞبي ثب ساثغٝ سٚؽ ٞبي استمبء ويفيت دس تذسيغ ٚ يبدٌيشي سا دس -
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ذ وشد؛  1تضٕيٗ ٔي وٙذ وٝ خٛايض ٚ كالحيت ٞب - ٛٞا ٍبٞي ثشآٚسدٜ خ تؾبسات ّٔي سا ثب تٛخٝ ثٝ اػتب٘ذاسدٞب ٚ ويفيت داـ٘  ، ٘ا

َ اػتفبدٜ  - ٛػؼبت دس لجب ٓ ٔياثضاسٞبي پبػخٍٛيي ٔغٕئٙي ثشائ  ٜ، فشٞا  وٙذ؛اص ٔٙبـث فٕٛٔي وٝ دسيبفت ؿذ

ا٘دبْ ؿذٜ ثشاي حفؼ ٚ استمبء ويفيت، ٔٙبػت ٚ ٔٛثش ٞؼتٙذ ٚ لذست فشًٞٙ ويفيت الذأبت دٞذ وٝ اعٕيٙبٖ ٔي -

 .20وٙذسا اسصيبثي ٔي

 تضٕيٗ ويفيت دس حبَ حبضش ثٝ فٖٙٛا يىي اص سايح تشيٗ سٚؽ ٞبي ٔٛسد اػتفبدٜ دس ٟ٘بدٞبي اسصؿيبثي ٚسٚؽ ٕٔيضي 

ٕبسن، اتشيؾ، وـٛسٞبي  ٍّؼتبٖ، ػٛئذ، فٙال٘ذ، ٘شٚط، د٘ا يب، ٘يٛصيّٙذ، ًٞٙ٘شٚط،٘ا ٖ،اػتشِا ٛئيغ، إِٓب وًٙ، فٕبٖ، سٚػيٝ ٚ  ػ

يٛصيّٙذ،ًٞٙ وًٙ،فٕبٖ ٚ آفشيمبي  آٟ٘ب% 60 دس وٝ ٔي ثبؿذ آفشيمبي خٙٛثي يب٘، ٛئيغ،اػتشِا شٚط،ػ ٍّؼتبٖ،ػٛئذ٘، )ؿبُٔ ٘ا

ٕبسن، اػپب٘يب ٚ سٚػيٝ، ٕٔيضي غيشاخجبسي دس ٚ  خٙٛثي( اخجبسي اِجتٝ دس  اػت ٚػبيش وـٛسٞب ٘ؾيش  فٙال٘ذ، اتشيؾ، إِٓبٖ،د٘ا

ٛسد  دٖٔ، عّجبٝ٘ ٛث ٔيبٖ ايٗ وـٛسٞب ٘يض ثب تبويذات ٔختّفي ٕٞشٜا اػت. دس فٙال٘ذ اص لٛت ثباليي ثشخٛسداس اػت ٚ ثب ٚخٛد دٚا

ت.دس اتشيؾ ٕٞؼبٖ ثب ػبيش سٚيٝ ٞبي ديٍش اسصيبثي ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔي ٔٛافمت تٕبٔي ٔٛػؼبت آٔٛصؽ فبِي لشاس ٌشفتٝ اػ

ٛاٖ ؿذٜ  ٔزوٛسوـٛسٞبي  ٍيٌيشد.دس ٕٞ بٖ فٙ ٛٔا جٛد ويفيت ٚ پبػخٍٛيي ثٝ كٛست ت ِٛفٝ ٟث ٞذف اكّي اص ٕٔيضي ٞش دٚ ٔ

ب دس  ٛئيغ ٚ اػپب٘يب 8اػت؛ ٔا ٖ، ػ ٛئذ، فٙال٘ذ، ٘شٚط، اتشيؾ، إِٓب ٖ، ػ ّؼتب وٝ ٍٕٞي خضء وـٛسٞبيي اسٚپبيي  وـٛس ؿبُٔ اٍ٘

ٛاؿ ستجٝ ٔي ثٙذي، تأييذ ٕٔيضي ٚ افغبي ٘ـبٖ ويفيت،  ثبؿٙذ، دس ساػتبي تلشيح ٞذف پبػخٍٛيي، پيبٔذٞبي سػٕي ؿبُٔ ٘ا

ـٍبٜ دخٝ ثٝ د٘ا يٙبٔٝ يب تأثيش آٖ دس تخليق ٛث ٞب ٚ ٔؤػؼبت آٔٛصؽ فبِي ٘يض ٚخٛد داسد وٝ دس وـٛس  تأييذ ٕٔيضي ٚ كذٚس ٌٛٞا

ٛئذ ٔميبع  ثخـي ستجٝ ّؼتبٖ اص ٘ٛؿ ٔميبع ػٝ اٍ٘ ثٙذي ؿبُٔ : احشاص اعٕيٙبٖ/ احشاص اعٕيٙبٖ ٔحذٚد/ فذْ احشاص اعٕيٙبٖ، دس ػ

ثخـي ؿبُٔ احشاص اعٕيٙبٖ وبُٔ، احشاص اعٕيٙبٖ، احشاص اعٕيٙبٖ ٔحذٚد، دس فٙال٘ذ ٚ إِٓبٖ افغبي ٘ـبٖ ويفيت، دس اتشيؾ ٚ  ػٝ 

يٙبٔٝ د لشاف اختيبس ايدبد يب حك اػپب٘يب افغبي ٌٛٞا س كٛست تأييذ ٕٔيضي، دس ٘شٚط دس كٛست فذْ ٔٛفميت دس ٕٔيضي ٔدذد ٘ا

ِٚت ٔي دسخٛاػت افتجبسػٙدي ثش٘بٔٝ ٛئيغ دس كٛست فذْ تأييذ،وبٞؾ ثٛدخٝ دسيبفتي اص د ثبؿذ. ثش  ٞبي آٔٛصؿي خذيذ ٚ دس ػ

ٕبسن، اػتشاِيب، ٘يٛصيّٙذ، ًٞٙ وًٙ،فٕ بٖ،سٚػيٝ ٚ آفشيمبي خٙٛثي، ٞذف اص ٕٔيضي كشفبً ثٟجٛد ايٗ اػبع دس وـٛسٞبي د٘ا

ذت صٔبٖ افتجبس ٕٔيضي ٘يض دس وـٛسٞبي  شديذٜ اػتٔ. ٛاٖ ٍ٘ ٔتفبٚت ثٛدٜ ٚ  ٔزوٛسويفيت ِحبػ ؿذٜ ٚ  پيبٔذ سػٕي فٙ

ط ثٝ وـٛس إِٓبٖ ٚ وٕتشيٗ ٔذت افتجبس  7ثيـتشيٗ ٔذت افتجبس  ايٗ ثٝ اػتثٙبء ثبؿذ. ثٙبثش ػبَ ٚ ٔشثٛط ثٝ ػٛئذ ٔي 3ػبَ ٔشٛث

ٕبسن ٚ اػپب٘يب وٝ ٔذت ٔـخلي ثشاي افتجبس ٕٔيضي دس آٖ افالْ ٘ـذٜ اػت،دس  ب 69وـٛس يقٙي 9د٘ا ٍّؼتبٖ،   آٟ٘ ؿبُٔ ٘ا

يب، ٘يٛصيّٙذ، سٚػيٝ ٚ آفشيمبي خٙٛثي ٔذت صٔبٖ افتجبس ٕٔيضي  وـٛس  4ػبَ ٚ ثيـتش ٚ دس  5فٙال٘ذ، ٘شٚط، اتشيؾ، إِٓبٖ، اػتشِا

ٛئذ،ػٛئيغ،ًٞٙ وًٙ ٚ فٕبٖ% ؿبُٔ 38يقٙي  وـٛسٞبي  ٕٞچٙيٗ ٘تيدٝ ٔغبِقٝ تغجيمي دسثبسٜػبَ ٔي ثبؿذ. 5وٕتش اص  ،ػ

ِٛي ٕٔيضي دس عي دٚ دٞٝ اخيش ٚ تحت ٘بْ فٛق حبوي اص آٖ اػت وٝ ٚاحذ تـىيُ  ٔشاوض ٔت ٞبي ٟ٘بد، ؿٛسا، ٔشوض، وٕيتٝ ٚ 

ٍّؼتبٖ ٚ آ ؿذٜ ذ. دس ٔيبٖ ايٗ وـٛسٞب  ثٝ خضء دٚ ٔٛسد ٘ا ِٚتي ٔي -ِٕبٖ وٝ ٘يٕٝ٘ا ٛاسد) د وـٛس( ٟ٘بدٞبي  13ثبؿٙذ، دس ثميٝ ٔ

يٗ وّي ٚ احىبْ  ٛ٘ا ِٚت تأٔيٗ ثٛدخٝ ؿذٜ ٚ اص ل ِٚتي ٔؼتمُ ثٝ ايٗ ٔقٙي وٝ تٛػظ د جتٝ د ِٚتي ٞؼتٙذ؛ ِا ِٛي ٕٔيضي، د ٔت

ِٚي دس فّٕىشد خٛد ٔدضا ٚ ٔؼتمُ اص ٚصاست ٔتجٛؿ ثٛ آٔٛصؽ فبِي وـٛس ٔشثٛعٝ تجقيت ٔي دٜ ٚ ثش اػبع وٙٙذ؛ 

ٌيش٘ذٜ ٚ داساي اػتمالَ فُٕ  ٞبي ٔـخق دس حٛصٜ فقبِيت خٛد )ٕٔيضي ٚ تضٕيٗ ويفيت آٔٛصؽ فبِي( تلٕيٓ دػتٛساِقُٕ

ٞؼتٙذ. ٝث فجبست ديٍش ٔبٞيت فقبِيت آٟ٘ب خٙجٝ ٘ؾبست دِٚتي ٚ اداسي سا ٘ذاس٘ذ؛ ثّىٝ فقبِيتي تخللي ٚ ثب ٞذف استمبء ويفيت 

                                                           
1  . awards and qualifications 
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د ِٛي ٕٔيضي فٕٛٔبً دس سأع ػبختبس خٛد داساي ٞيأت  بْ ٔي٘ؾبْ آٔٛصؽ فبِي سا ٘ا دٞٙذ.اص ٘ؾش ػبختبس تـىيالتي ٘يض ، ٔشاوض ٔت

ِٛيت ػيبػت ٙبء، ٞيأت ٔذيشٜ يب ؿٛسا ٞؼتٙذ وٝ ٔؼئ ٌيشي سا ثشفٟذٜ داس٘ذ. ٕٞچٙيٗ دس ػغح فّٕيبتي، ثخؾ  ٌزاسي ٚ تلٕيٓ ٔا

ٛس اخشايي سا دس دبْ ٔا ِٛيت ٘ا سيضي  ؿٛ٘ذٜ ٚ ثش٘بٔٝ عي فشايٙذ ٕٔيضي اص خّٕٝ استجبط ثب ٔؤػؼٝ ٕٔيضي اخشايي يب دثيشخبٝ٘ ٔؼئ

ي ٞيأت ٕٔيضاٖ دس عي ثبصديذ، تذٚيٗ ٌضاسؽ ٚ ... سا ثش فٟذٜ داسد  .7ٕٔيضي، ٕٞشٞا

 امكان سىجی .1

أىبٖ ػٙدي فجبستؼت اص وبسثشد ػبدٜ يه ٔفْٟٛ پبيٝ اي ٔذيشيت ٔجٙي ثش ثشسػي أىبٖ اخشاي يه تلٕيٓ لجُ 

اص فّٕي وشدٖ آٖ.ايٗ ٔمِٛٝ ثيـتش دس ٔٛسد ػبصٔبٖ ٞبي ا٘تفبفي ثىبس ٔي سٚد؛ ٞشچٙذ ايٗ اكُ دس ٔٛسد ػبصٔبٖ ٞبي غيش 

ثٝ فجبست ديٍش ٔغبِقٝ أىبٖ ػٙدي ٔيضاٖ أىبٖ پزيشي يب فّٕي ثٛدٖ اخشاي يه اػتشاتظي . 19ا٘تفبفي ٞٓ وبسثشد داسد

سٚؽ ؿٙبػي عشح .ذٌبٖ، پيؾ اص تخليق ٔٙبثـ ٔبدي ٚ ا٘ؼب٘ي، تقييٗ ٔي وٙذيب پشٚطٜ سا ثٝ ٔٙؾٛس وٕه ثٝ تلٕيٓ ٌيش٘

ىبٖ ػٙدي  ؿ اعالفبت ٔٛسد ٘يبص ثشاي اتخبر تلٕيٓ ثؼتٍي داسد. دس عشح ٞبي ٔا ىبٖ ػٙدي ثؼيبس ٔتفبٚت اػت ٚ ٝث ٛ٘ ٞبي ٔا

ذ ؿبُٔ ثشآٚسد ٘يبصٞب اص ع ذاف ثش٘بٔٝ ٔٛسد اسصيبثي لشاس ٔي ٌيشد وٝ ٔي تٛ٘ا ذاف ثش٘بٔٝ تٛػظ ٌبٞي ٞا شيك ٘يبصػٙدي ٚ اسصيبثي ٞا

ٍشؽ  ؼب٘ي٘، دٖ ؿشايظ اخشا اص لجيُ تخلق ٞبي ٘ا كبحت ٘ؾشٖا ثبؿذ.ٌبٞي صٔيٙٝ ٞبي اخشاي يه عشح يقٙي ٔٛخٛد ٛث

ىبٖ ػٙدي ٔؼتّضْ ثشسػي  ىب٘بت فٙي ٚ غيشٜ اص عشيك پيٕبيؾ ٔٛسد ثشسػي لشاس ٔي ٌيشد ٚ ٌبٞي ٔا ٙبثـ ٔبدي،ٔا افشادٔ،

ٚ٘ذٞب،پي  .4ؾ ثيٙي آيٙذٜ ٚ تٛخٝ ثٝ ػيبػتٟبي والٖ اختٕبفي اػت س

ايٗ ساػتب دس ٔغبِقٝ أىبٖ ػٙدي ثبيذ ثٝ فٛأُ ٟٕٔي وٝ ثب دػتبٚسد يه پشٚطٜ استجبط ٔؼتميٓ داس٘ذ تٛخٝ دس 

 خبف ؿٛد وٝ فجبستٙذ اص:

أىب٘بت ٚ تدٟيضات ٚ افتجبس ( ػبختبس اخشايي: ػبختبس اخشايي چٍٍٛ٘ي ثٟشٜ ثشداسي اص فٛأُ)٘يشٚي ا٘ؼب٘ي،اعالفبت، -1

 .2سا تقييٗ ٔي وٙذ. ٕٞچٙيٗ دسن دسػتي اص فشايٙذ پظٚٞؾ ٚ اٞذاف ػبصٔبٖ سا اسائٝ ٔي دٞذ

٘يشٚي ا٘ؼب٘ي: ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٘ٝ ثٝ فٙٛاٖ فبُٔ ٞضيٙٝ ثّىٝ ثٝ فٙٛاٖ فبُٔ ػشٔبيٝ ٌزاسي ثٝ ؿٕبس ٔي سٚ٘ذ ٚ  -2

 .10ٟب افضٚدثبيؼتي ثب تٛػقٝ ٔٛثش ٚ ٔذاْٚ ثش اسصؽ آ٘

    اعالفبت: اعالفبت حّمٝ اتلبَ وّيٝ ثخؾ ٞب ٚ اخضاي يه ػبصٔبٖ ٔحؼٛة ٔي ؿٛد.دس ٔغبِقٝ أىبٖ ػٙدي -3

 .2ٔي ثبيؼتي ثشاي ٞش پشٚطٜ ػيؼتٓ اعالفبت ٔٙبػت ثب آٖ تقشيف ؿٛد

 .2لشاس ٌيشدافتجبسات: ٔٙبثـ ٔبِي ٞش پشٚطٜ يب ثش٘بٔٝ دس دػت عشاحي ثشاي اخشا ثبيؼتي ٔٛسد تٛخٝ  -4

 ٔي دٞذ وٝ : ثشسػي پظٚٞؾ ٞب ٘ـبٖ

  "الٔيـىبٖ ػٙدي آٔٛصؽ اص ساٜ دٚس دس سؿتٝ وتبثذاسي ٚ اعالؿ سػب٘ي دا٘ـٍبٜ آصاد اػـأ "ت فٙٛاٖ ـدس پظٚٞـي تح

ٝ ٚ أىبٖ ػٙدي سا ثٝ ٔٙؾٛس ثشسػي أىب٘بت ٚ ؿشايظ الصْ اص عشيك چٟبس ٔقيبس أىب٘بت ٚ تدٟيضات،٘يشٚي ا٘ؼب٘ي،ثٛدخ

 .3صيشػبختٟب ٔٛسد پظٚٞؾ لشاس دادٜ اػت

ىبٖ ػٙدي اػتمشاس ٘ؾبْ آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت ٔدبصي دس ٚصاست آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ وـٛس"دس  ىبٖ ػٙدي سا ثٝ ٔٙؾٛس  "ٔا ٔا

ؼب٘ي ىب٘بت ٚ ٔٙبثـ الصْ)ٔٙبثـ فٙي،٘ا ُ تٚ... ؿٙبػبيي ؿشايظ، ٔا ُ ٔحذٚد وٙٙذٜ ، ؿٙبػبيي فٛٔا ـ يب فٛٔا ؼٟيُ (، ؿٙبػبيي ٔٛ٘ا

 .9وٙٙذٜ ٚ ؿٙبػبيي صٔيٙٝ ٞبي پيبدٜ ػبصي اػتمشاس ٘ؾبْ آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت ٔدبصي ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس دادٜ اػت



 

 

http://qaus.sharif.ir 

 

 ضمارٌ مقالٍ
1149 – QAUS 

 َای داوطگاَیايلیه کىفراوس ملی ارزیابی کیفیت در وظام

 3131ماٌ اردیبُطت  -داوطگاٌ صىعتی ضریف  -تُران 

ىبٖ ٚ ٘يبصٞب پيؾ ثشسػي"دس وٕبِيبٖ  ٕٞچٙيٗ  ٚ اِىتشٚ٘يىي يبدٌيشي پشٚطٜ اخشاي أىبٖ،"يبدٌيشي ٘ؾبْ اخشاي ػٙدي ٔا

ـٍ دس يبدٌيشي ايٗ ٘يبصٞبي پيؾ اص آٌبٞي  .6سا ٔٛسد ثشسػي لشاس دادٜ اػت ثّٛچؼتبٖ ٚ ػيؼتبٖ بٜد٘ا

ٔٙبثـ ٔٛسد ٘يبص ٚ پيؾ  ،ثش ايٗ اػبع ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ أىبٖ ػٙدي ثٝ آؿىبس ٕ٘ٛدٖ فشكت ٞب ٚ تٟذيذٞب

اثقبد  ،ٕٔيضي ويفيت اخشاي.ِزا دس ايٗ پظٚٞؾ ٘يض ثٝ ٔٙؾٛس أىبٖ ػٙدي ثبيؼت ٞبي الصْ ثشاي اخشا ٔي پشداصد

 ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌشفتٝ اػت . ٔذيشيتي ، فشًٞٙ ػبصٔب٘ي، ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي ٚ ٔٙبثـ ٔبِي ػبختبسي،

 

 ريش پژيَص.4

 .تحّيّي اػت -پظٚٞؾ حبضش اص خٟت ٞذف پظٚٞؾ،اص ٘ٛؿ وبسثشدي ٚ اص ٘ؾش ٌشدآٚسي دادٜ ٞب اص ٘ٛؿ تٛكيفي

٘يٗ آٔٛصؿي، پظٚٞـي ٚ فٙبٚسي، خبٔقٝ پظٚٞؾ ؿبُٔ ٔذيشاٖ ػغٛح ٔختّف دا٘ـٍبٜ ٞبي دِٚتي يقٙي: سٚػب، ٔقبٚ

فشٍٞٙي ٚ دا٘ـدٛيي، اداسي ٚ ٔبِي، ٔذيشاٖ وُ آٔٛصؽ، پظٚٞؾ، أٛس دا٘ـدٛيي ٚ ٔذيشاٖ دفبتش ٘ؾبست ٚ اسصيبثي ثب 

 دا٘ـٍبٜ دِٚتي تبثقٝ ٚصاست فّْٛ، تحميمبت ٚ فٙبٚسي ٔي ثبؿذ ٚ اص سٚؽ ؿٕبسؽ وبُٔ 93٘فش اص   837ثشآٚسد احتٕبِي 

ٝ ٔحمك ػبختٝ .اػتفبدٜ ؿذٜ اػت ٛاالت ثؼتٝ پبػخ  اثضاس پظٚٞؾ پشػـٙٔب ميبع ِيىشت ٚ ؿبُٔ ػ ؿٔ  ٝ اي 5اص ٛ٘ ٚ ثبص  ٌضٙي

يٗ ٚ  ٔي ثبؿذپبػخ  ٛا ثشاي تدضيٝ ٚ تحّيُ دادٜ ٞب ٘يض اص سٚؽ ٔيبٍ٘ ٜ ؿذٜ اػت. ٚ تحّيُ ٔحت  اػتفبد

 یافتٍ َای تحقیق.5

 ، أىب٘بت ٚ ٔٙبثـ ٔٛخٛد ثشايٛيي ٘يبصٔٙذ ثشسػي ؿشايظاص آ٘دب وٝ اػتمشاس ٔٙبػت ٚ ثب حذاوثش اثشثخـي ٞش اٍِ

ػٙدي آٖ اص ٘ؾش خبٔقٝ دا٘ـٍبٞي الصْ اػت تب پيؾ اص اػتمشاس اٍِٛي ٕٔيضي ويفيت ٘يض أىبٖ ،ثبؿذاخشاي آٖ ٔي

٘ؾشات ٔذيشاٖ دا٘ـٍبٞي اص عشيك پشػـٙبٔٝ  ،صيش ِٔٛفٝ 8دس ايٗ خلٛف ٘يض ثش اػبع  .ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌيشد

 ثبؿذ:    ٞبي آٖ ثٝ ؿشح صيش ٔيدآٚسي ٚ ٔٛسد تحّيُ لشاس ٌشفتٝ اػت وٝ يبفتٌٝش

 دايطلباوٍ / اجباری بًدن اجرای ممیسی:. 3.5

دسكذ  45دسكذ خبٔقٝ پظٚٞؾ ثب اخجبسي ثٛدٖ ٕٔيضي،  54،ٔـبٞذٜ ٔي ؿٛد 1ؿٕبسٜ خذَٚ دس ٕٞب٘غٛس وٝ 

 حبِت) يقٙي اثتذا داٚعّجب٘ٝ ٚ ػپغ اخجبسي( ٔٛافك ٞؼتٙذ: دسكذ ٘يض ثب تشويجي اص دٚ 1ثب داٚعّجب٘ٝ ثٛدٖ آٖ ٚ 

 

 زيرجامعه هاي پژيهص: دايطلباوه / اجباري بًدن اجراي مميسي بر اساس 1جديل

 
 صيشخبٔقٝ ٞبي پظٚٞؾ

 وُ

ِٛفٝ ٔٛسد ثشسػي سٚػبي  ٔ

ٍبٜ  داـ٘

دفتش ٔذيشٖا 

ٚ اسصيبثي  ٘ؾبست 

ٔذيشٖا وُ 

ٛصؽ  ٔآ

ٚ٘يٗ  ٔقب

ٛصؿي  ٔآ

ٔذيشٖا وُ 

 پظٚٞؾ

ٚ٘يٗ  ٔقب

پظٚٞـي ٚ 

سي ٚب  ٙف

ٚ٘يٗ  ٔقب

اداسي ٚ 

 ٔبِي

ٛس  ٔذيشٖا وُ ٔا

دٛيي  داـ٘

ٚ٘يٗ  ٔقب

دٛيي  -داـ٘

 فشٍٞٙي

 اخجبسي
    



 



  



 داٚعّجب٘ٝ


   


 


  


 تشويجي اص ٞشدٚ         
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 ممیسی: رسمی پیامدَای .5.5

ؿٛد، فشاٚا٘ي ا٘تخبة ٞش يه اص ا٘ٛاؿ پيبٔذٞبي سػٕي ٕٔيضي دس ٔـبٞذٜ ٔي 2دس خذَٚ ؿٕبسٜ ٕٞب٘غٛس وٝ 

 18ا٘ـٍبٜ، دسكذ تبثيش ٔؼتميٓ دس افتجبس تخليلي ثٝ د 19دسكذ ٕٞٝ ٔٛاسد،  21خبٔقٝ آٔبسي ٔٛسد ٔغبِقٝ فجبستؼت: 

 دسكذ تبثيش دس ثٛدخٝ وٕىي ثٝ دا٘ـٍبٜ 11ثٙذي، دسكذ ستجٝ 13ثٙذي ٚ تبثيش ٔؼتميٓ دس تخليق افتجبس، دسكذ ستجٝ

دسكذ  3دسكذ افغبي خبيضٜ ٚ تبثيش ٔؼتميٓ دس تخليق افتجبس ٚ  7دسكذ افغبي خبيضٜ يب ٌٛاٞيٙبٔٝ ويفيت،  8ٞب، 

اوثش افشاد ٔٛافك ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ ٕٞٝ ٔٛاسد روش ؿذٜ ثٝ فٙٛاٖ پيبٔذ ٕٔيضي  ستجٝ ثٙذي ٚ افغبي خبيضٜ. ثٝ فجبست ديٍش

 دا٘ٙذ. ٔي ثبؿٙذ ٚ آٟ٘ب سا ٔٛثش ثش اخشاي فشاٌيش ٕٔيضي ٔي

 

 مميسي رسمي : درصد اوًاع پيامدهاي2جديل

  
 ي پظٚٞؾصيشخبٔقٝ ٞب

 وُ

ٞبي  ذ ٛسد ثشسػي: پئب  ٔٝ ِٛف ٔ

يضي   سػٕي ٕٔ

سٚػبي 

ٍٜب  داـ٘

 ٖ ٔذيشا

تش٘ ؾبست دف

 ٚ اسصيبثي

 ٖ ٔذيشا

 ُ و

ٛصؽ  ٔآ

 ٗ ٚ٘ي ٔقب

ٛصؿي  ٔآ

 ٖ ٔذيشا

 ُ و

 پظٚٞؾ

 ٗ ٚ٘ي ٔقب

 ٚ پظٚٞـي 

ٚسي ٙب  ؿي ف

 ٗ ٚ٘ي ٔقب

 ٚ اداسي 

 ِٔبي

 ُ ٖ و ٔذيشا

ٛس  ٔا

ٛيي د  داـ٘

 ٗ ٚ٘ي ٔقب

ٛيي د داـ٘

ي -  فشٍٞٙ

                               ستجٝ ثٙذي














 


 


 

 افغبي خبيضٜ يب ٌٛاٞيٙبٔٝ                           









 



  

ٔؼتميٓ دس افتجبس تخليق يبفتٝ ثٝ تبثيش 

 دا٘ـٍبٜ ٞب 
                           



 




















 تبثيش دس اختلبف ثٛدخٝ وٕىي ثٝ دا٘ـٍبٜ ٞب                            








  









 ٕٞٝ ٔٛاسد
 

                           


















  

 ستجٝ ثٙذي ٚ افغبي خبيضٜ                           
         

 تجٝ ثٙذي ٚ افتجبس ٔبِيس                           
























 بس ٔبِيافتج تخليقافغبي خبيضٜ ٚ                   


      

  

             

  : ممیسی وتایج اعتبار زمان مدت.3.5

ا٘ذ وٝ ٔذت صٔبٖ افتجبس ٘تبيح ٕٔيضي دسكذ خبٔقٝ آٔبسي ثيبٖ داؿتٝ 64، 3ثش اػبع ٘تبيح اسائٝ ؿذٜ دس خذَٚ

 ػبَ ٔٛافك ٞؼتٙذ: 5دسكذ ٘يض ثب ثيـتش اص  1ػبَ ٚ  5دسكذ ثب  35ػبَ ثبؿذ ٚ  5وٕتش اص 

 

 مميسي وتايج اعتبار زمان : مدت 3جديل 

 
 صيش خبٔقٝ ٞبي پظٚٞؾ

ٖ  وُ ٔب ذت ص  ٔٝ ِٛف ٔ ػبي  ٚس  ٖ دفتش٘ ؾبست ٔذيشا  ُ ٖ و ٔذيشا  ٗ ٘ي ٔقٚب  ُ ٖ و ٔذيشا  ٗ ٘ي ٔقٚب  ٗ ٘ي ٔقٚب ٛس  ُ ٔا ٖ و ٔذيشا ٛيي د ٗ داـ٘ ٘ي  -ٔقٚب
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ٕيضي ٍٜب افتجبس ٘تبيحٔ  ٛصؽ ٚ اسصيبثي داـ٘ ٛصؿي ٔآ ِٔبي پظٚٞـي  پظٚٞؾ ٔآ  ٚ ٛيي اداسي  د ي داـ٘ ٍٙٞ  فش

 ػبَ 5وٕتش اص 


  





 


  

 ػبَ 5


  





 


  


 ػبَ 5ثيـتش اص 


        
0

 

 ممیسی: الگًی استقرار برای مًجًد اوساوی کفایت مىابع.5.5

  (اص ٘ؾشات خبٔقٝ پظٚٞؾ، 5/2ثش اػبع ٔيبٍ٘يٗ ثذػت آٔذٜ)  ؿٛد،ٔـبٞذٜ ٔي 4ؿٕبسٜ  ٕٞب٘غٛس وٝ دس خذَٚ

 1.ثبؿذػغح ٘ؼجتب ٔغّٛة ٚ ٘ضديه ثٝ ٘بٔغّٛة ٔيوفبيت ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي دس ٔيضاٖ 

 

 

 مميسي الگًي استقرار براي مًجًد اوساوي : ميسان كفايت مىابع 4جديل 

  صيش خبٔقٝ ٞبي پظٚٞؾ 

 وُ

ٔقبٚ٘يٗ 

 -دا٘ـدٛيي

 فشٍٞٙي

ٔذيشاٖ وُ 

أٛس 

 دا٘ـدٛيي

ٔقبٚ٘يٗ 

اداسي ٚ 

 ٔبِي

ٔقبٚ٘يٗ 

پظٚٞـي ٚ 

 فٙبٚسي

ٔذيشاٖ وُ 

 پظٚٞؾ

ٔقبٚ٘يٗ 

 آٔٛصؿي

ٔذيشاٖ وُ 

 آٔٛصؽ

ٔذيشاٖ دفبتش 

 ٘ؾبست ٚ اسصيبثي

سٚػبي 

 دا٘ـٍبٜ

 ِٔٛفٝ ٔٛسد ثشسػي

ا٘ؼب٘ي وفبيت ٔٙبثـ

 

    ممیسی: الگًی استقرار برایمًجًد  مالی مىابع کفایت.5.5

 اص ٘ؾشات خبٔقٝ پظٚٞؾ،( 3/2ثذػت آٔذٜ ) ثش اػبع ٔيبٍ٘يٗ ؿٛد،ٔـبٞذٜ ٔي5ٕٞب٘غٛس وٝ دس خذَٚ ؿٕبسٜ

 ٔيضاٖ وفبيت ٔٙبثـ ٔبِي دس ػغح ٘بٔغّٛة لشاس داسد:

 

 مميسي الگًي استقرار براي مًجًد مالي مىابع مياوگيه ميسان كفايت:5جديل

 ِٔٛفٝ ٔٛسد ثشسػي صيش خبٔقٝ ٞبي پظٚٞؾ 

 وُ

ٔقبٚ٘يٗ 

 -دا٘ـدٛيي

 فشٍٞٙي

ٔذيشاٖ وُ 

أٛس 

 دا٘ـدٛيي

ٔقبٚ٘يٗ 

اداسي ٚ 

 ٔبِي

ٔقبٚ٘يٗ 

پظٚٞـي ٚ 

 فٙبٚسي

ٔذيشاٖ وُ 

 پظٚٞؾ

ٔقبٚ٘يٗ 

 آٔٛصؿي

ٔذيشاٖ وُ 

 آٔٛصؽ

ٔذيشاٖ دفبتش 

 ٘ؾبست ٚ اسصيبثي

سٚػبي 

 دا٘ـٍبٜ

وفبيت ٔٙبثـ ٔبِي

 

 ممیسی: الگًی استقرار برای مىاسب سازماوی فرَىگ .6.5

                                                           
ذاصٜ ٌيشي ِيىشت .1    ; خيّي صيبد(يقٙي: 5; خيّي وٓ 1ٚ)ثب تٛخٝ ٝث حذالُ ٚ حذاوثش اسصؽ فذدي  ثش اػبع ٔميبع ٘ا

 1-33/2٘بٔغّٛة; أتيبص        33/2-66/3٘ؼجتب ٔغّٛة; أتيبص       5تب  66/3ٔغّٛة ; أتيبص    
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 اص ٘ؾشات خبٔقٝ پظٚٞؾ،(  3/2ثش اػبع ٔيبٍ٘يٗ ثذػت آٔذٜ) ؿٛد، ٔـبٞذٜ ٔي 6َ ؿٕبسٜ ٕٞب٘غٛس وٝ دس خذٚ

 ٔيضاٖ ٚخٛد فشًٞٙ ػبصٔب٘ي ٔٙبػت ثشاي حٕبيت ٚ پزيشؽ ٕٔيضي ويفيت دس ػغح ٘بٔغّٛة ثشآٚسدٜ ؿذٜ اػت:

 

 مميسي الگًي استقرار براي مىاسب سازماوي فرهىگ : مياوگيه ميسان يجًد 6جديل 

 ِٔٛفٝ ٔٛسد ثشسػي قٝ ٞبي پظٚٞؾصيش خبٔ 

 وُ

ٔقبٚ٘يٗ 

 -دا٘ـدٛيي

 فشٍٞٙي

ٔذيشاٖ وُ 

أٛس 

 دا٘ـدٛيي

ٔقبٚ٘يٗ 

 اداسي ٚ ٔبِي

ٔقبٚ٘يٗ پظٚٞـي 

 ٚ فٙبٚسي

ٔذيشاٖ وُ 

 پظٚٞؾ

ٔقبٚ٘يٗ 

 آٔٛصؿي

ٔذيشاٖ وُ 

 آٔٛصؽ

ٔذيشاٖ دفبتش 

٘ؾبست ٚ 

 اسصيبثي

سٚػبي 

 دا٘ـٍبٜ


 ػبصٔب٘ي فشًٞٙ ٚخٛد

ٔٙبػت

 

 : ممیسی برای استقرار الگًی مدیریتی حمایت. 7.5

اص ٘ؾشات خبٔقٝ ( 6/2ثش اػبع ٔيبٍ٘يٗ ثذػت آٔذٜ )ٔـبٞذٜ ٔي ؿٛد،  7ٕٞب٘غٛس وٝ دس خذَٚ ؿٕبسٜ 

 دس ػغح ٘ؼجتب ٔغّٛة ٔي ثبؿذ: ٔذيشيتي ٔيضاٖ حٕبيت پظٚٞؾ،

 

 

 

 براي استقرار الگًي مميسي مديريتي مياوگيه ميسان يجًد حمايت :7جديل

ِٔٛفٝ ٔٛسد  صيش خبٔقٝ ٞبي پظٚٞؾ 

 ثشسػي

 وُ

ٔقبٚ٘يٗ 

 -دا٘ـدٛيي

 فشٍٞٙي

ٔذيشاٖ وُ 

أٛس 

 دا٘ـدٛيي

ٔقبٚ٘يٗ 

اداسي ٚ 

 ٔبِي

ٔقبٚ٘يٗ 

پظٚٞـي ٚ 

 فٙبٚسي

ٔذيشاٖ وُ 

 پظٚٞؾ

ٔقبٚ٘يٗ 

 آٔٛصؿي

ٔذيشاٖ وُ 

 آٔٛصؽ

ٔذيشاٖ دفبتش 

 ٘ؾبست ٚ اسصيبثي

سٚػبي 

 بٜدا٘ـٍ

 

 ٔغّٛثيت

 حٕبيت

ٔذيشيتي

 

 : استقرار الگًی ممیسی برای مىاسب متًلی وُاد.8.5

دسكذ ٔٛافك ثب ٟ٘بد دِٚتي ٔؼتمُ خبسج اص ػتبد ٚصاست،  41ؿٛد، ٔـبٞذٜ ٔي 8ؿٕبسٜ ٕٞب٘غٛسوٝ دس خذَٚ 

 ك ٟ٘بد خلٛكي ٔي ثبؿٙذ:دسكذ ٔٛاف 21دسكذ ٔٛافك ثب ٟ٘بد دِٚتي ٚ  5/38

 

 كيفيت مميسي مىاسب متًلي : وهاد 8جديل

ِٛي اػتمشاس  ت ٟبدٔ  ٛسد ثشسػي:٘   ٔٝ ِٛف ٔ

يضي ٛي ٕٔ  اٍِ

 ي ٔٛسد ٔغبِقٝصيش خبٔقٝ ٞب

 وُ

سٚػبي 

 دا٘ـٍبٜ

 ٖ ٔذيشا

دفتش٘ ؾبست 

 ُ ٖ و ٔذيشا

ٛصؽ  ٔآ

 ٗ ٘ي ٔقٚب

ٛصؿي  ٔآ

 ُ ٖ و ٔذيشا

 پظٚٞؾ

 ٗ ٘ي ٔقٚب

 ٚ پظٚٞـي 

ٗ اداسي ٔق ٘ي ٚب

ِٔبي  ٚ 

 ُ ٖ و ٔذيشا

ٛيي د ٛس داـ٘  ٔا

 ٗ ٘ي ٔقٚب

ٛيي د  -داـ٘
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ٚسي ٚ اسصيبثي ٙب ي ف ٍٙٞ  فش

                               ٔتجٛؿ تد دِٚتي دس ػتبد ٚصاسبٟ٘







































 د دِٚتي ٔؼتمُ خبسج اص ٚصاستبٟ٘                           







































 ٟ٘بد خلٛكي                           







































 

ٔحتٛاي دادٜ ٞبي فالٜٚ ثش ٘ؾشػٙدي دسثبسٜ ؿشايظ اخشاي ٕٔيضي ٚ وفبيت ٔٙبثـ ٔٛخٛد، ثش اػبع تحّيُ 

ثذػت آٔذٜ اص ػٛاالت ثبص پبػخ پشػـٙبٔٝ، پيؾ ثبيؼت ٞبي الصْ ثشاي اػتمشاس اٍِٛي ٕٔيضي ويفيت دس ٘ؾبْ 

ثقذ ػبختبسي، ٔذيشيتي، لٛا٘يٗ ٚ ٔمشسات، ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي، ٔٙبثـ ٔبِي ٚ وبِجذي ٚ فشًٞٙ ػبصي ٚ  6دا٘ـٍبٞي ٘يض دس 

 تحّيُ لشاس ٌشفتٝ اػت:اػتخشاج ٚ ٔٛسد  9دس خذَٚ ؿٕبسٜ آٔٛصؽ 

 

 پيص بايست هاي استقرار الگًي مميسي كيفيت: 9جديل 

 تًضيحات تعداد عىًان

 ساختاري

تقشيف ٚ اػتمشاس تـىيالت ٔٙؼدٓ ٚ وبسآٔذ دس دسٖٚ دا٘ـٍبٜ ثغٛس ٔؼتمُ ٚ صيش٘ؾش  106 ػبختبس ػبصٔب٘ي ثبصٍ٘شيايدبد/   

تقشيف ػبختبس  ٚ ٘يض فيت دا٘ـٍبٜ(سٚػبي دا٘ـٍبٜ  )ٔشوض/دفتش اسصيبثي ٚ تضٕيٗ وي

 ضشٚسي ٔي ثبؿذ. ٚ ٟ٘بد ٔتِٛي ٕٔيضي دس ػغح والٖ ٘ؾبْ آٔٛصؽ فبِئٙبػت 

ايدبد پؼتٟبي ػبصٔب٘ي ٔذيشيتي 

 ٚ وبسؿٙبػي ٕٔيضي

دس چبست دا٘ـٍبٜ ٞب پؼتٟبي ػبصٔب٘ي ٔٙبػت ٔذيشيت فقبِيت ٕٔيضي ٚ ٘يض وبسؿٙبع  41

 ٕٔيضي ديذٜ ؿٛد.

 مديريتي

فّٕىشدي ٔذيشاٖ دا٘ـٍبٜ ٘مؾ  

 دس اػتمشاس اٍِٛي ٕٔيضي 

ايدبد ٔذيشيت ويفيت ثب: استمبء ػغٛح ٔـبسوت، تٛخيٝ خبٔقٝ دا٘ـٍبٞي، تقييٗ ؿشح  44

ٚؽبيف، ٘ؾبست ثش اخشاي أٛس ٔشثٛط ثٝ ويفيت ٚ ٞٓ افضايي فقبِيت ٞب ٔٛسد تٛخٝ لشاس 

 ٌيشد.

خزة ٔذيشاٖ ثب تدشثٝ دس ايٗ 

 حٛصٜ

ػبثمٝ فقبِيت دس حٛصٜ اسصيبثي ٚ تضٕيٗ ويفيت دس ٘ؾبْ دا٘ـٍبٞي وـٛس چٝ دس  ٔذيشاٖ ثب 21

ػغح دا٘ـٍبٞي ٚ چٝ دس ػغح ػتبد ٚصاست ٚ حٛصٜ ػيبػتٍزاسي دس پؼتٟبي ٔزوٛس ثٝ وبس 

 ٌٕبسدٜ ؿٛ٘ذ.

 ٚ ٔذت وٛتبٜ ٞبي تذٚيٗ ثش٘بٔٝ

 دس ايٗ حٛصٜ ٔذت ثّٙذ

ذٚيٗ ثش٘بٔٝ ٞبي وٛتبٜ ٔذت ٚ ثّٙذ ٔذت ثش٘بٔٝ سيضي اػتشاتظيه دس ػغح دا٘ـٍبٜ ٚ ت 4

 ا٘دبْ ٌيشد. ويفيت ثشاي اػتمشاس ٚ ٟ٘بديٙٝ وشدٖ اٍِٛي ٕٔيضي

تجييٗ اٞذاف، ضشٚست ٞب ٚ آثبس 

 اخشاي ٕٔيضي دس دا٘ـٍبٟٞب

ٞب ٚ ٘تبيح ٚ آثبس ٘فـ، اٞذاف، ضشٚستثشاي افضبء ٞيبت فّٕي،دا٘ـدٛيبٖ ٚ افشاد ري 2

 ثبصٕ٘بيي ؿٛد. اخشاي ٕٔيضي ويفيت تـشيح ٚ

ٞذف ٌزاسي ٔـخق دس حٛصٜ 

 ٞبي دا٘ـٍبٜٕٔيضي دس ٔبٔٛسيت

دس ٔبٔٛسيت ٚ اٞذاف دا٘ـٍبٜ خبيٍبٜ ٕٔيضي ويفيت ٚ ػبيش فقبِيت ٞبي ٔشثٛعٝ ثٝ  2

 كٛست ٔـخق ديذٜ ؿٛد.

ايدبد پبيٍبٜ اعالفبتي )داؿجٛسد  

 فّٕىشد تحت ٚة( دس دا٘ـٍبٜ 

ويفيت دادٜ ٚ اعالفبت، اػت، پغ الصْ حٛصٜ ٔذيشيتپبيٝ ٚ اػبع ٞشٌٛ٘ٝ فقبِيت دس  1

 اػت وٝ پبيٍبٜ اعالفبتي دا٘ـٍبٜ ايدبد ؿٛد.
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اِضاْ وبسثؼت پيـٟٙبدٞبي حبكُ  

 اص ٕٔيضي 

ثبصخٛسد ٘تبيح ٚ پيٍيشي الذأبت دس خٟت ثٟجٛد ويفيت ثش اػبع ٘تبيح حبكُ اص اخشاي  2

 ٕٔيضي ٔٛسد تٛخٝ خبف لشاس ٌيشد.

 تقًاويه ي مقرار

تذٚيٗ، تلٛيت ٚ اثالك لٛا٘يٗ ٚ   

 آييٗ ٘بٔٝ ٞبي الصْ

 

اِضأي وشدٖ ٕٔيضي، تجييٗ  لٛا٘يٗ ٚ ٔمشسات الصْ دس لبِت آئيٗ ٘بٔٝ ٞبي اخشايي دس خٟت: 79

خبيٍبٜ ٕٔيضي ٚ تضٕيٗ ويفيت دس ٔبٔٛسيت ٚ فّٕىشد دا٘ـٍبٜ ٞب، افضايؾ ضٕب٘ت اخشا ٚ  

كالح ٚدس ػغٛح ّٔي ٚ دا٘ـٍبٞي تذٚيٗ، ري تبويذ ثشوبسثشد ٘تبيح ٕٔيضي دس ٔشاحُ

 تلٛيت ٚ اثالك ٌشدد.

تقشيف ٚ اخشاي ػيبػت ٞبي 

 اِضأي ٚ تـٛيمي

دس ػغح ػبصٔب٘ي ثشاي دا٘ـٍبٜ ٞب ٚ دس ػغح فشدي ثشاي ٔذيشاٖ، افضب ٞيبت فّٕي ٚ  6

يك دػتٛساِقّٕٟبي الصْ خٟت اِضاْ ثٝ اخشا ٚ تـٛ ٝ،وبسؿٙبػبٖ دػت ا٘ذسوبس أٛس ٔشثٛع

 ٚ ايدبد اٍ٘يضٜ تقشيف ٚ فّٕيبتي ٌشدد.

ٞبي ٕٔيضي ٚ اص خّٕٝ ٔدٕٛفٝ دػتٛساِقُٕ ٞب ٚ سإٞٙبٞبي فّٕيبتي دس خلٛف ِٔٛفٝ 9 تذٚيٗ دػتٛساِقُٕ ٞبي ٔشثٛعٝ

 فٛأُ؛ ٔالن ٞب ٚ اِضأبت لضبٚت تٛػظ ٟ٘بد ٔتِٛي اسائٝ ؿٛد.

 مىابع اوساوي

داساي ٔذسن دوتشي يب وبسؿٙبػي اسؿذ ٚ  ػبٖ آؿٙب ثب سٚؽ ٞبي تضٕيٗ ويفيتوبسؿٙب 83  وبسؿٙبع ٚ ٞيبت فّٕيخزة   

 دس خٟت اخشاي اثشثخـي ايٗ فشايٙذ خزة ٚ ثٝ وبس ٌٕبؿتٝ ؿٛ٘ذ. ٞبي ٔشتجظدس سؿتٝ 

٘يشٚي ا٘ؼب٘ي دا٘ـٍبٜ دس آٔٛصؽ 

 حٛصٜ ٔشثٛعٝ

ٟٞب ٚ دٚسٜ افضبء ٞيبت فّٕي دس ثذٚ ٚ  ضٕٗ خذٔت، ٌبسٌبثشاي ٔذيشاٖ،وبسؿٙبػبٖ ٚ  24

 ٞبي آٔٛصؿي عشاحي ٚ اخشا ؿٛد.

اػتفبدٜ اص افضبي ٞيبت فّٕي  

 كبحجٙؾش خبسج اص دا٘ـٍبٜ

خٟت ا٘دبْ أٛس ٔـبٚسٜ ٚ اسائٝ خذٔبت تخللي ثٝ ػغٛح ٔختّف دا٘ـٍبٜ دس لبِت  4

ؿٛسا يب وٕيتٝ ٞبي فّٕي ٚ يب سإٞٙب ٚ ٔـبٚساٖ اخشايي، اص افضبي ٞيبت فّٕي ثب تدشثٝ 

 اػتفبدٜ الصْ ثقُٕ آيذ. ٚ ٔتخلق

تذاسن تٕٟيذات ٚ ٔـٛق ٞبي ٔبدي ٚ غيشٔبدي ثشاي ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي دػت ا٘ذس وبس ثٝ  2 فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ اٍ٘يضٜ

 كٛست ٔلٛة ديذٜ ؿٛد.

ايدبد سؿتٝ ٞبي تخللي دس 

حٛصٜ ٔشثٛعٝ ثشاي تشثيت ٘يشٚي 

 ا٘ؼب٘ي 

تضٕيٗ ويفيت آٔٛصؽ فبِي  ساٜ ا٘ذاصي دٚسٜ ٞبي وبسؿٙبػي اسؿذ دس حٛصٜ ٔذيشيت ٚ 5

 خٟت غٙي وشدٖ فشايٙذ ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٔتخلق دس ايٗ حٛصٜ ضشٚسي ٚ الصْ اػت.

ٔـبسوت فقبَ افضبي دا٘ـٍبٞي  

 دس فقبِيت ٞبي ٕٔيضي

ٔؼئِٛيت پزيشي دا٘ـٍبٜ دس حٛصٜ ٕٔيضي ٚ خّت ٔـبسوت فقبَ افضبء ٞيبت فّٕي،  2

 .وبسؿٙبػبٖ ٚ دا٘ـدٛيبٖ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌيشد

 مىابع مالي ي كالبدي

تلٛيت ثٛدخٝ ٔـخق ثشاي فقبِيت ٔذيشيت ٚ تضٕيٗ ويفيت ٚ اص خّٕٝ عشح ٕٔيضي  145 اختلبف ثٛدخٝ 

دس ثٛدخٝ ػبِيب٘ٝ دا٘ـٍبٜ ٚ اختلبف دسكذي اص ثٛدخٝ ٞبي پظٚٞـي ثٝ ايٗ أش دس 

 دػتٛس وبس لشاس ٌشفتٝ ٚ ػبال٘ٝ اثالك ؿٛد.

 فرهىگ سازي ي آمًزش

وبسٌبٜ ٚ دٚسٜ ٞبي  ثشٌضاسي 

 آٔٛصؿي

وبسؿٙبػبٖ ٚ دا٘ـدٛيبٖ دٚسٜ ٞب ٚ وبسٌبٟٞبي ،دس ػغح ٔذيشاٖ، افضبء ٞيبت فّٕي 112

 آٔٛصؿي حضٛسي ٚ ٔدبصي عشاحي ٚ اخشا ؿٛد.

ٞبي حٛصٜ ٕٔيضي ٚ تضٕيٗ ويفيت ٚ تغييش ٍ٘شؽ خبٔقٝ دا٘ـٍبٞي ٘ؼجت ثٝ فقبِيت 28 فشًٞٙ ػبصي

ٞبي ٞب ٔٛسد تٛخٝ ٚ ثش٘بٔٝٚ پبػخٍٛيي دس دا٘ـٍبٜ استمبء فشًٞٙ تٛخٝ ثٝ ويفيت

 فّٕيبتي دس ايٗ صٔيٙٝ عشاحي ؿٛد.

اعالؿ سػب٘ي دس خلٛف ٘يبص ٚ ٘مؾ عشاحي ٚ اخشاي اٍِٛي ٕٔيضي، ٔقشفي اٍِٛٞبي  31تجّيغبت )ثشٚؿٛس/سػب٘ٝ( ٚ اعالؿ 
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 تٛخٝ لشاس ٌيشد. ٞبي خبسج اص وـٛس ٔٛسدٔٛفك اص دا٘ـٍبٜ ٞبي وـٛس ٚ ػبيش دا٘ـٍبٜ سػب٘ي

ٕٞبيؾ ٞب ٚ ثشٌضاسي خٟت ثيبٖ ٔضايب ٚ إٞيت ٕٔيضي ويفيت ٚ تجبدَ دا٘ؾ ٚ تدشثٝ،  4 ثشٌضاسي ٕٞبيؾ ٞبي ٔشتجظ

 وٙفشا٘غ ٞبي تخللي دس ػغٛح ّٔي ٚ دا٘ـٍبٞي ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌيشد.

  

ػبختبس ػبصٔب٘ي الصْ ثشاي  ايدبد يب ثبصٍ٘شي ٚ تمٛيت"ثش اػبع ٘تبيح ثذػت آٔذٜ دس پيؾ ثبيؼت ػبختبسي 

تلٛيت ٚ  ،تذٚيٗ "دس پيؾ ثبيؼت لٛا٘يٗ ٚ ٔمشسات  ؛"٘مؾ فّٕىشدي ٔذيشاٖ "؛ دس پيؾ ثبيؼت ٔذيشيتي "ٕٔيضي

؛ دس پيؾ ثبيؼت "خزة ٔتخلق ٚ وبسؿٙبع دس ايٗ حٛصٜ"؛ دس پيؾ ثبيؼت ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي"اثالك آئيٗ ٘بٔٝ ٞبي الصْ

اص  "ثشٌضاسي وبسٌبٜ ٚ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؿي"پيؾ ثبيؼت فشًٞٙ ػبصي ٚ آٔٛصؽ  ؛ ٚ دس"اختلبف ثٛدخٝ "ٔٙبثـ ٔبِي 

 ثيـتشيٗ فشاٚا٘ي ثشخٛسداس ٞؼتٙذ ٚ ثبيذ دس اِٚٛيت تٛخٝ لشاس ٌيش٘ذ.

 

 ي وتیجٍ گیری جمع بىدی.6

ـٍبٞي ثٝ  ثشسػي ٚ ٕٞبٖ عٛس وٝ ثيبٖ ؿذ، ٕٔيضي ثٝ فٙٛاٖ يىي اص سٚؽ ٞبي تضٕيٗ ويفيت دس ػغح ٘ؾبْ د٘ا

يبثي ػبختبس،سٚيٝ ٞب،فشايٙذٞب ٚ ػبصٚوبسٞبي ٔٛسد اػتفبدٜ دس ٔٛػؼبت آٔٛصؽ فبِي دس خٟت اعٕيٙبٖ اص تحمك اسص

ٞبي ٔٛػؼٝ وٝ ػٝ وبسوشد اكّي آٔٛصؽ،پظٚٞؾ ٚ فشضٝ خذٔبت ٔبٔٛسيت ٚ اٞذاف ثيبٖ ؿذٜ ٚ تضٕيٗ ويفيت فقبِيت

ـٍبٜ دس دس ايٗ تقبسيف فشم اكّي ث .،ٔي پشداصدتخللي سا دس ثش ٔي ٌيشد ش ايٗ اػت وٝ چٙب٘چٝ سٚيٝ ٞب ٚ ػبصٚوبسٞبي د٘ا

ـٍبٞي سا ثٝ  خبي ٔٙبػت خٛد لشاس ٌشفتٝ ثبؿٙذ ٚ ثٝ عٛس اثشثخؾ فقبِيت ٕ٘بيٙذ، ويفيت ٔغّٛة فقبِيت ٞبي اكّي ٘ؾبْ د٘ا

ش ػبختبسٞب، سٚيٝ ٕٞشٜا داس٘ذ. ثٝ فجبست ديٍش ٕٔيضي فشم سا ثش ايٗ ٔي قُٕٞب، ػبصٚوبس، دػت ٌزاسد وٝ ٌا ٞب ٚ ثٝ عٛس وّي  ٛسِا

ـٍبٜ ثٝ ٘حٛ ٔغّٛثي ٔؼتمش ٚ اخشا ٚ ٔٛسد ثشسػي ٚ اسصيبثي ٔؼتٕش لشاس ٛاٖ  ٌيشد، ٔي ػبختبس ٔذيشيت ويفيت دس ػغح يه د٘ا ت

ـٍبٜ اص ٔجب٘ي الصْ ثشاي ؽٟٛس ٚ تٛػقٝ ثشخٛسداس اػت؛ ضٕٗ ايٗ وٝ اكٛالً ٕٔيضي ويفيت  تؾبس داؿت وٝ ويفيت دس آٖ د٘ا ٘ا

ِٛي ٚ ٔٙغمي ٔيثبفث سؿذ ٛك ٚ اؿبفٝ فشًٞٙ ويفيت ثش يه ٔجٙبي اك  ؿٛد. ، ّث

خبٔقٝ  اوثشيتٕٞچٙيٗ ٘تبيح أىبٖ ػٙدي اخشاي ٕٔيضي دس ٘ؾبْ دا٘ـٍبٞي ايشاٖ حبوي اص آٖ اػت وٝ 

ثٙذي، تأييذ ٕٔيضي ٚ افغبي ٘ـبٖ ويفيت، تأييذ ٕٔيضي ٚ كذٚس  دس ٘ؾش ٌشفتٗ ستجٝ ،اخجبسي ثٛدٖ ٕٔيضيثش پظٚٞؾ 

 5ٔذت صٔبٖ افتجبس ٘تبيح ٕٔيضي وٕتش اص ،ٞب ثٝ فٙٛاٖ پيبٔذ ٕٔيضي اٞيٙبٔٝ يب تأثيش آٖ دس تخليق ثٛدخٝ ثٝ دا٘ـٍبٌٜٛ

ثب ٘تبيح حبكُ اص تحّيُ ٔغبِقٝ وٝ ، اخٕبؿ ٘ؾش داؿتٝ ا٘ذ ػبَ ٚ ٟ٘بد ٔتِٛي دِٚتي ٔؼتمُ خبسج اص ػتبد ٚصاست

 ٘يض ثب پبػخٍٛيي ،تبويذ ثشايٗ وٝ فالٜٚ ثش ثٟجٛد ويفيت -2،ٕيضياخجبسي ثٛدٖ ٔ -1دس ٔٛاسد: وـٛس ٔزوٛس 15 تغجيمي

 -3ثٙذي آٟ٘ب ٚ افغبي خبيضٜ ٚ ٌٛاٞيٙبٔٝ ويفيت ِحبػ ؿٛد ٚ  ٞب، ستجٝ تأثيش ٘تبيح ٕٔيضي دس تخليق ثٛدخٝ ثٝ دا٘ـٍبٜ

افتجبس ٘تبيح ٕٔيضي  ٕٞخٛا٘ي داؿتٝ ٚ يىؼبٖ اػت. أب دس ٔٛسد صٔبٖ ،ٟ٘بد ٔتِٛي ٕٔيضي يه ٟ٘بد دِٚتي ٔؼتمُ ثبؿذ

ػبَ ثبؿذ ٚ اص ٘ؾش اوثشيت  5ثذيٗ ٔقٙي وٝ اص ٘ؾش ٔذيشاٖ دا٘ـٍبٞي ايشاٖ ايٗ صٔبٖ ثبيذ وٕتش اص  ،تفبٚت ديذٜ ٔي ؿٛد

دس  وٝ دس تٛخيٝ آٖ ٔي تٛاٖ ثٝ ايٗ ٘ىتٝ اؿبسٜ وشد وٝ چٖٛ ػبَ ٚ ثيـتش افالْ ؿذٜ اػت 5وـٛسٞبي ٔٛسد ٔغبِقٝ 

ثٝ اي دس ايٗ خلٛف ٚخٛد ٘ذاسد عجيقي اػت وٝ دس ٔشحّٝ اَٚ ٔذت صٔبٖ افتجبس ٘تبيح تدش ،٘ؾبْ دا٘ـٍبٞي وـٛس

ػبصي ٕٔيضي ٚ فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ ٚضقيت ٔغّٛة ثش اػبع ٕٔيضي وٕتش اص پٙح ػبَ فٙٛاٖ ؿٛد ٚ ثب وؼت تدشثٝ دس پيبدٜ
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ٔٛاسد فٛق دس ثشسػي أىب٘بت ٚ  ٘تبيح حبكّٝ ٚ وبسثؼت پيـٟٙبدٞب، عَٛ ٔذت صٔبٖ افتجبس ٕٔيضي افضايؾ يبثذ.فالٜٚ ثش

ٚ ٔٙبثـ ٔبِي ٚ ٔيضاٖ ٚخٛد  وفبيت ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ئيضاٖ  ٔٙبثـ الصْ ثشاي اخشاي ٕٔيضي دس ٘ؾبْ دا٘ـٍبٞي وـٛس ٘يض

دس ػغح ٘ؼجتب ،اص اخشاي فشايٙذ ٕٔيضي دس ٘ؾبْ دا٘ـٍبٞي ايشاٖ  ػغٛح ٔذيشيتي ٚ حٕبيتفشًٞٙ ػبصٔب٘ي ٔٙبػت 

ٞبي اخشاي ايٗ فشايٙذ دس ٚضقيت ٘بٔغّٛة ثشآٚسد ؿذٜ اػت ٚ ثٙبثشايٗ الصْ اػت وٝ حذالُ دس ثشخي ٔٛاسد ٚٔغّٛة 

 ٟٔيب ٚ تٕٟيذات الصْ دس ايٗ صٔيٙٝ ا٘ذيـيذٜ ؿٛد.

پيؾ ثبيؼت ٞبي ػبختبسي،ٔذيشيتي،لٛا٘يٗ ٚ ٔمشسات،ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي،ٔٙبثـ ٔبِي ٚ ثش ايٗ اػبع دس ساػتبي 

 پيـٟٙبدٞبي صيش لبثُ اسائٝ ٔي ثبؿذ: ؿذٜ،ٝ ػبصي ٚ آٔٛصؽ اسائوبِجذي ٚ فشًٞٙ

دِٚتي ٔؼتمُ خـبسج اص ثذ٘ـٝ    ٞبيي ؿبُٔ:والٖ آٔٛصؽ فبِي ثب ٚيظٌي ٟ٘بد ٔتِٛي ٕٔيضي ويفيت دس ػغٛحتـىيُ  -1

ٞبي فشفي  ثش اػبع صيـش ٘ؾـبْ   وٕيتٝ ،داساي ؿٛساي ٞيبت أٙبيي ثٝ ٔٙؾٛس تلٕيٓ ٌيشي ٚ ػيبػتٍزاسي، ٚصاستػتبد 

خٟـت فّٕيـبتي ٕ٘ـٛدٖ تلـٕيٕبت      اخشايي ، دثيشخب٘ٝتحليّي ٞبي فٕذٜ٘ؾبْ آٔٛصؽ فبِي وـٛس ٚ ٌشٜٚٞبي ٔختّف 

ٖ     ثخؾ، ؿٛسا ٚ ٘ؾبست ثش اخشاي أٛس  ٚ ٞب يب ٚاحذٞبي ٔختّف خٟت أـٛس وبسؿٙبػـي ٚ اداسي )ؿـبُٔ: ا٘تخـبة ٕٔيـضا

ٔذيشيت ويفيت دس ؛ ثٝ ٔٙؾٛس ش سئيغ دا٘ـٍبٜٞب صيش ٘ؾدسٖٚ دا٘ـٍبٜٚ  اداسي ٚ ٔبِي ٚ ...( ٔذيشيت أٛس ،ٌضاسؽ ٌيشي

سيضي ساٞجشدي دس ػـغٛح ٔختّـف دا٘ــٍبٜ دس    ٞب ثب استمبء ٚ خّت ػغٛح ٔـبسوت، تقييٗ ؿشح ٚؽبيف ، ثش٘بٔٝدا٘ـٍبٜ

ايٗ حٛصٜ، تجييٗ اٞذاف، ضشٚست ٞب ٚ آثبس اخشاي ٘ؾبْ ٔـذيشيت ٚ تضـٕيٗ ويفيـت ٚ ثـٝ تجــ آٖ ٕٔيـضي ويفيـت دس        

  .ٔذيشاٖ، افضبء ٞيبت فّٕي،دا٘ـدٛيبٖ ٚ ػبيش افشاد ري ٘فـ دا٘ـٍبٟٞب ثشاي

ٞبي حٕبيتي ٔشثٛعٝ تٛػظ ٟ٘بد ٔتِٛي ثب ٕٞىبسي دا٘ـٍبٟٞب تذٚيٗ ٚ تٛػظ ٟ٘بدٞبي ري كالح ٘بٔٝلٛا٘يٗ ٚ آئيٗ - 2

يـذ ثشوـبسثشد   ٞب دس خٟت افضايؾ ضٕب٘ت اخشا ٚ ثب تبودس ػغح والٖ ثٝ ٔٙؾٛس تجييٗ خبيٍبٜ ٕٔيضي ويفيت دس دا٘ـٍبٜ

   ٘تبيح ٕٔيضي اثالك ٌشدد.

ٞـب ٚ   ٞـبي آصاد ٚصاست ثـب اػـتفبدٜ اص ٔدٕٛفـٝ فٛأـُ،ٔالن      سيضي آٔٛصؽ دفتش ٌؼتشؽ آٔٛصؽ فبِي ٚ دفتش ثش٘بٔٝ -3

  ٜ ا٘ـذاصي ٔؤػؼـبت آٔـٛصؽ فـبِي      اِضأبت ٕٔيضي ٘ؼجت ثٝ اػتفبدٜ اص آٟ٘ب دس ػغٛح حذالّي ثشاي كـذٚس ٔدـٛص دس سا

ٞب ٚ ٔبٞيت آٟ٘ب الذاْ الصْ سا ثـٝ فٕـُ    ٘ٛس ٚ فّٕي ـ وبسثشدي حؼت ٚيظٌي  ٞبي پيبْ بي تبثقٝ دا٘ـٍبٜغيشا٘تفبفي، ٚاحذٞ

يىي اص ؿشايظ احشاص كالحيت ثشاي استمبء ثٝ دا٘ـٍبٜ دس ٚصاست ٔتجٛؿ، احشاص ػغٛحي اص ٔغّٛثيـت  ثٝ فجبست ديٍش آٚسد.

 .ثش اػبع ٔدٕٛفٝ ٔزوٛس لّٕذاد ؿٛد

ثٛدخٝ ػتبد ٚصسات ثشاي ٔـذيشيت ٚ تضـٕيٗ ويفيـت ٚ اص خّٕـٝ ثـشاي پــتيجب٘ي ٚ تـذاسن        يه سديف افتجبسي دس  -4

 تٕٟيذات الصْ ثشاي اخشا، ٟ٘بديٙٝ وشدٖ ٚ وبسثؼت يبفتٝ ٞبي ٕٔيضي ويفيت تذاسن ديذٜ ؿٛد.

 .ٚ اػتمشاس يبثذب٘ه دادٜ ٚ اعالفبت ٔٛسد ٘يبص ٕٔيضي ويفيت ٚ ػبصٚوبس ٔذيشيت ويفيت آٖ دس دٚ ػغح ػتبد ٚ كف، عشاحي ث-5

ـٍبٜ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌيشد.آؿٙب ثب سٚؽ خزة ٚ آٔٛصؽ وبسؿٙبع -6  ٞبي ٔذيشيت ٚ تضٕيٗ ويفيت دس ػغٛح ٔختّف د٘ا

ٞبي ٔذيشيت ٚ تضٕيٗ ويفيت ٚ اص خّٕٝ ٕٔيضي دس ثٛدخٝ ػبِيب٘ٝ دا٘ـٍبٜ ثٛدخٝ ٔدضايي ثشاي ا٘دبْ فقبِيت -7

 ٔـخق ٚ ٔلٛة ٌشدد. 

يٗ ٘ىتٝ ضشٚست داسد وٝ ٞذف ايٗ پيـٟٙبد ايدبد ٟ٘بدٞبيي كشفب ثشاي ا٘دبْ ٕٔيـضي دس ػـغٛح   دس پبيبٖ يبدآٚسي ا

ٔٛسد اؿبسٜ ٘يؼت، ثّىٝ اؿبسٜ ثٝ فذْ ٚخٛد ػبختبسي ٔٙؼدٓ ٚ يىپبسچٝ دس ػغٛح ّٔي ٚ دا٘ــٍبٞي ثـشاي ٔـذيشيت ٚ    
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ٚؽ ٞـبي اسصؿـيبثي ٚ تضـٕيٗ    تضٕيٗ ويفيت داسد وٝ دس كٛست ايدبد چٙيٗ ػبختبسي، ٕٔيضي ٘يـض دس وٙـبس ػـبيش س   

 سيضي، اخشا ٚ پيٍيشي خٛاٞذ ثٛد.ويفيت داساي ٔتِٛي ٔـخق خٟت ثش٘بٔٝ
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