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 چکیذُ
ؿه ٞذف اػبػی ثش٘بٔٝ سیضی، تمّیُ ٔیضاٖ لجَٛ خغش ٘ؼجت ثٝ اتفبلبت اعتٕبِی ٚ اتخبر تذاثیشی رٟت ٕٞبٍٞٙی ثشای دػتیبثی ثٝ ثذٖٚ 

. ٔهی ؿهٛد   ٔؼبِٝ تخلیق ثٟیٙهٝ ٔٙهبثغ ٔغهشط   ثٝ ػّت ٔغذٚدیت ٔٙبثغ ٚ ٘بٔغذٚد ثٛدٖ ٘یبصٞبی ایٗ عٛصٜ ٞب، . اػت ثٟتشٔٛفمیت ٞبی 

اثضاس ارشای اػتشاتظی ٚ ثش٘بٔٝ ای ثّٙذ ٔذت ثشای عٛصٜ پظٚٞـی دا٘ـٍبٜ ٞب اػت ٚ ػیبػت ٞهب ٚ ٞهذف    تخلیق ثٟیٙٝ ٔٙبثغ ٟٔٓ تشیٗ

ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ تخلیق ٔٙبثغ دس عبَ عبضش ثهٝ  . ٞبی ثش٘بٔٝ ٞش عٛصٜ پظٚٞـی، دس تخلیق ثٟیٙٝ ٔٙبثغ ثٝ فؼبِیت ٞب ا٘ؼىبع ٔی یبثذ

٘یضٚی ا٘ؼب٘ی ٔی ثبؿذ ٚ اػتفبدٜ اص آٖ ػجت ایزهبد ٘بسضهبیتی اػهت ٚ لبثّیهت تؼٕهیٓ      سٚؽ ػٙتی ٚ ٔجتٙی ثش تزشثیبت ٚ اػتذالَ رٞٙی 

پظٚٞؾ  اػتفبدٜ اص تئٛسی سیبضی رٟت ٘ضدیهه وهشدٖ وٕیهت ٚ ویفیهت اػهتذالَ       ِزا ٞذف اص ایٗ. جبق دِیُ سیبضی ٘ذاسدپزیشی ٚ ا٘غ

تخلیق ثٟیٙهٝ ٔٙهبثغ دس عهٛصٜ     رٟت ائٝ یه ٔذَ ٔٙبػتا٘ؼب٘ی ثٝ اػتذالَ سیبضی ٔی ثبؿذ ٚ ػؼی ٔی ؿٛد ثب ثشسػی ٞبی دلیك ٚ اس

 .ؿٛدتغت ٔغبِؼٝ اسائٝ 

 . تخلیق ٔٙبثغ، تلٕیٓ ٌیشی صٙذ ٞذفٝ، ٔذَ سیبضی، ثش٘بٔٝ سیضی آسٔب٘ی: ٚاطٜ ٞبی وّیذی
 

 هقذهِ
ٔذت ٚ ثّٙذ ٔهذت   ػبصٔبٖ ٞب ٔٛرٛداتی ٞٛؿٕٙذ ٞؼتٙذ وٝ ثشای دسن ٔغیظ پیشأٖٛ خٛد تالؽ ٕ٘ٛدٜ ٚ رٟت ٘یُ ثٝ ٞذف ٞبی وٛتبٜ

ثشای ٘یُ ثهٝ ایهٗ اٞهذاف، ػهبصٔبٖ ٞهب اص اعالػهبت عبكهُ اص        . خٛد ٚ ٘یض دػتیبثی ثٝ آسصٚ ٚ آسٔبٖ ٞبی خٛیؾ ثش٘بٔٝ سیضی ٔی ٕ٘بیٙذ

تزبسة خٛد ٚدیٍش ػبصٔبٖ ٞب اػتفبدٜ ٕ٘ٛدٜ ٚ اص تٛإ٘ٙذی ٞبی ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی خٛیؾ ثشای ٘ظٓ ثخـیذٖ ٚ اِٚٛیت  ایٗ اعالػبت اػتفبدٜ 

  (.1993ٔبصٚالن،)ٔی وٙٙذ

ثهذیٗ  . ٞش ػبصٔبٖ ایٗ اعالػبت سا ثشای دسن ثیـتش ٔغیظ پیشأٖٛ خٛد، یبدٌیشی ػٙبٚیٗ رذیذ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ثشای آیٙذٜ ثٝ وبس ٔی ثهشد 

اِجتهٝ ثهٝ   . وٙٙذ عشیك ػبصٔبٖ ٞب اص تٛا٘بیی اػتذالَ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی خٛد ثش اػبع ٔؼّٛٔبت ٚ تزشثیبت ثشای ٘یُ ثٝ اٞذاف خٛد اػتفبدٜ ٔی

دِیُ ٔغذٚدیت لذست دسن ا٘ؼبٖ ٞب اص آ٘ضٝ وٝ دس پیشأٖٛ ٔی ٌزسد ٚ ٘یض ٔغذٚدیت ٚ ٘مق وؼت تزشثٝ، ٕٞٛساٜ ثهب ػهذْ لغؼیهت ٚ    

ػذْ عتٕیت دس ساثغٝ ثب وفبیت اعالػبت ٚ ػذْ لغؼیت دس ساثغٝ ثب ربٔؼیت اعالػبت، اص ٔٛاسد خغبی ػبصٔبٖ ٞهب  . عتٕیت ٔٛارٝ ٞؼتٙذ

ٖ )صیشا ػبصٔبٖ ٞب ٔؼٕٛالً فبلذ اعالػبت ربٔغ ٚ ٕٞٝ رب٘جٝ اص ٔغیظ پیشأٖٛ خهٛد  . ٓ ٌیشی ثٛدٜ ٚ ٞؼتدس تلٕی ٞؼهتٙذ  ( دسٖٚ ٚ ثیهشٚ

دس ایٗ ساػتب ػبصٔبٖ ٞب ثشای ثمبء ٚ ادأٝ عیبت خٛد ػّی اِمبػذٜ ثب أٛسی ٘ظیش تلٕیٓ ٌیشی، رٕهغ آٚسی اعالػهبت، تزضیهٝ ٚ تغّیهُ     

دس تٕبْ أٛس فٛق اص اعالػبت ٌزؿهتٝ ٚ عهبَ ثهشای    . ذٜ ٍ٘شی أٛس ٚ عٛادث ٔٛارٝ ٚ دػت ثٝ ٌشیجبٖ ٞؼتٙذاعالػبت، پیؾ ثیٙی ٚ آیٙ

. ثذیٟی اػت وٝ فمذاٖ اعالػبت وبُٔ ٚ ػّٕی ٔٙزش ثٝ ػهذْ عتٕیهت ٔهی ٌهشدد    . ٘یُ ثٝ اعالػبتی وٝ دس دػتشع ٘یؼت اػتفبدٜ ٔی ؿٛد

 .ذْ عتٕیت ٔؼیبسی ثشای ٔیضاٖ پیضیذٌی اػتِیىٗ فؼُ ٚ ا٘فؼبالت ٚ احشات ٔتمبثُ اعالػبت ٚ ػ
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تخلیق ثٟیٙٝ ٔٙبثغ ٟٔهٓ  . اص عشفی ثٝ ػّت ٔغذٚدیت ٔٙبثغ ٚ ٘بٔغذٚد ثٛدٖ ٘یبصٞبی ربٔؼٝ، ٔؼبِٝ تخلیق ثٟیٙٝ ٔٙبثغ ٔغشط ٔی ؿٛد

ثش٘بٔهٝ ٞهش ػهبصٔبٖ دس    ثٝ ػجبست دیٍش، ػیبػت ٞب ٚ ٞهذف ٞهبی   . تشیٗ اثضاس ارشای اػتشاتظیِ ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی ثّٙذ ٔذت ٞش ػبصٔبٖ اػت

 .ٔیضاٖ علَٛ ثٝ ٞذف ٞب ثٝ صٍٍٛ٘ی تخلیق ٔٙبثغ ٚ وٙتشَ آٖ ثؼتٍی داسد. تخلیق ثٟیٙٝ ٔٙبثغ ثٝ فؼبِیت ٞب ا٘ؼىبع ٔی یبثذ

دس ؿشایغی وٝ دس تلٕیٓ ٌیشی ثٝ د٘جبَ ثٟیٙٝ ػبصی صٙذ ػبُٔ ثٝ كهٛست ٞهٓ صٔهبٖ ثبؿهیٓ     اػت، ثٝ ٞش تمذیش، دس ایٗ پظٚٞؾ دس ٘ظش 

دس تخلهیق   ی ؿبخق ٞبی ٟٔهٓ ٚ وهبسثشدی پظٚٞـهی   ثب اػتفبدٜ اص تىٙیه ٞبی تلٕیٓ ٌیشی ثٝ ؿٙبػبی، (ٌیشی صٙذ ٔٙظٛسٜتلٕیٓ )

صیٓ ٚ ػپغ ثب اػتفبدٜ اص ثش٘بٔٝ سیضی آسٔب٘ی ٔذَ سیبضی ٔٙبػت ٚ وبسثشدی دس ساػتبی دػتیبثی ثهٝ تخلهیق   ثپشدا عٛصٜ پظٚٞـی ٔٙبثغ

 (.1383اكغشپٛس،)ٔٙبثغ ثٟیٙٝ اسائٝ ؿٛد

 تیاى هسألِ   
أشٚصٜ ِضْٚ داؿتٗ یه ثش٘بٔٝ ٔٙبػت،دلیك ٚ كغیظ رٟت تخلیق ثٟیٙٝ ٔٙبثغ دس عٛصٜ ٞهبی ٔختّهم ٔشاوهض آٔٛصؿهی ثهیؾ اص پهیؾ       

ٔؼبِٝ اػبػی ایٗ تغمیك سػیذٖ ثٝ یه ثش٘بٔٝ سیضی دلیك، تمّیُ ٔیضاٖ لجَٛ خغش ٘ؼجت ثٝ اتفبلبت اعتٕهبِی ٚ اتخهبر   . اعؼبع ٔی ٌشدد

ثهٝ ػّهت ٔغهذٚدیت ٔٙهبثغ ٚ ٘بٔغهذٚد ثهٛدٖ ٘یهبص ٞهبی ربٔؼهٝ          . ٟت ٕٞبٍٞٙی ثشای دػتیبثی ثٝ ٔٛفمیت ٞبی ػبصٔب٘ی اػتتذاثیشی ر

تخلیق ثٟیٙٝ ٔٙبثغ ٟٔٓ تشیٗ اثضاس ارشای اػتشاتظی ٚ ثش٘بٔهٝ  . ، ٔؼئّٝ تخلیق ثٟیٙٝ ٔٙبثغ ٔغشط ٔی ؿٛددس عٛصٜ پظٚٞـی دا٘ـٍبٞیبٖ

ثهب  . ٞب ٚ ٞذف ٞبی ثش٘بٔٝ ٞش ػبصٔبٖ دس تخلیق ثٟیٙٝ ٔٙبثغ ثٝ فؼبِیت ٞب ا٘ؼىهبع ٔهی یبثهذ    ای ثّٙذ ٔذت ٞش ػبصٔبٖ اػت ٚ ػیبػت

تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ تخلیق ٔٙبثغ دس عبَ عبضش ثٝ سٚؽ ػٙتی ٚ ٔجتٙی ثش تزشثیبت ٚ اػتذالَ رٞٙی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔی ثبؿهذ ٚ اػهتفبدٜ اص   

 :ػٛاَ اكّی تغمیك ثٝ كٛست صیش اسائٝ ٔی ٌشددِزا  بق دِیُ سیبضی ٘ذاسد،ٚ ا٘غجآٖ ػجت ایزبد ٘بسضبیتی اػت ٚ لبثّیت تؼٕیٓ پزیشی 

صٍٛ٘ٝ ٔی تٛاٖ ٔذِی عشاعی وشد وٝ ثٛاػغٝ آٖ ثٝ ثش٘بٔٝ سیضی رٟت تخلهیق ٔٙهبثغ دس عهٛصٜ  پهظٚٞؾ دا٘ـهٍبٜ آصاد اػهالٔی ٚاعهذ        

 فیشٚصوٜٛ دػت یبفت؟

 هثاًی ًظزی ٍ پیطیٌِ تحقیق
ٖ ٔی دٞذ وٝ تخلیق ٔٙبثغ ثٝ كٛست ٚػیؼی ٌؼتشؽ یبفتٝ ٚ ایهٗ سٚ٘هذ دس ػهبَ ٞهبی آتهی ثهب        ثشسػی تغٛالت ػبَ ٞبی اخیش  ٘ـب

 .ػشػت ثیـتشی تٛػؼٝ ٔیبثذ ٚ ٘یبص ثٝ ٚرٛد ثش٘بٔٝ ای ٔٙؼزٓ ثیـتش اعؼبع ٔی ٌشدد

ق ٔٙهبثغ دس  تخلی. ٔـخق دس آیٙذٜ تخلیق ٔٙبثغ ػجبستؼت اص ؿشط كٛست ٚضؼیت ٚ پیؾ ثیٙی دسآٔذٞب ٚ ٞضیٙٝ ٞب ثشای یه دٚسٜ

 .(1383.ٛسپاكغش ) عٛصٜ  پظٚٞـی وٕه ٔی وٙذ دس یه اثضاس ٔذیشیتی اػت وٝ ٔذیش سا دسوٙتشَ ٚ ػالٔت ٔبِیعٛصٜ پظٚٞـی 

ٔـخق وشدٖ، تخلیق دادٖ ،افضایؾ دادٖ ٚ (تخلیق ٔٙبثغ   :، تخلیق ٔٙبثغ دس عٛصٜ  پظٚٞـی سا ایٗ صٙیٗ تؼشیم ٔی وٙذاػتفُ

 .(1383 ،داظاثشاٞیٕی ٘)ٔی ثبؿذُ ٟٔٓ ٚ ضشٚسی دس ٔذیشیت ػبٔ اػت وٝ یه)ٚ پظٚٞـیٔذیشیت كٙذٚق ٔبِی عٛصٜ  

عهٛصٜ  پظٚٞـهی داسد    تبِجٛت تخلیق ٔٙبثغ سا ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔٛلؼیت پِٛی ثشای ػبصٔبٟ٘ب یی وٝ داسای ٍ٘شا٘ی ٞهبیی دسثهبسٜ اِٚٛیتٟهبی   

 .(1998ٚ ٚثش،  2003آسَٚ، ) تؼشیم ٔی وٙذ

 (. 2006وٛپش ) ای اِٚیٗ ثبس یه ٔذَ خغی ثشای ٔؼئّة تخلیق ٔٙبثغ ثٙذی ػشٔبیٝ ای اسائٝ داد٘ذصبس٘ض، وٛپش ٚ ٔبیّش ثش

ایـىٛسا اس ، دس ٔمبِٝ ای دس خلٛف ثٟیٙٝ ػبصی صٔبٖ ٚ ٔمذاس تِٛیذ، ػٝ سٚؽ وّی ثش٘بٔٝ سیضی ربٔغ تِٛیذ سا ٔؼشفی ٚ ٔضایب ٚ ٔؼبیت 

  (2008لجبدیبٖ، ) ٞش سٚؽ سا روش وشد

ؿهبسٔب،  )، دس ٔمبِٝ ای دس خلٛف ثیـیٙٝ ػبصی یه تبثغ ٔغذة تفىیه پزیش اص ثش٘بٔهٝ سیهضی ػهذد كهغیظ اػهتفبدٜ وهشد      2صاپٛسٚصتغ

1998.)  

 (.1997ِی، ) ، دس ٔمبِٝ ای دس خلٛف اػتفبدٜ اص ثش٘بٔٝ سیضی آسٔب٘ی ثشای عُ ٔؼبئُ سٌشػیٖٛ ثب عذالُ لذس ٔغّك اػتفبدٜ وشد3ِی

لیلی ٔٙبثغ ا٘شطی ثب ٔؼیبسٞبی صٙذٌب٘ٝ، ثٝ عٛسی وٝ ٔؼیبسٞبی وٕی ٚ ویفی ثب ٞٓ ِغهبػ ؿهٛ٘ذ، ثهٝ    دس خلٛف تخ 4سأب٘بتبٖ ٚ ٌب٘ؾ

  (.2002ٚثش، )اسائة سٚؽ یىپبسصة عُ ٔؼئّٝ الذاْ وشد٘ذ
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ّضْ دٚ دس ٔمبِٝ ای ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ اػتفبدٜ اص ػبختبس دٚ ػغغی دس ٔذیشیت وبسثشد ٔٙبثغ دس یه ٔغیظ صٙذ پهشٚطٜ ای، ٔؼهت   5یبً٘ ٚ ػبْ

تلٕیٓ ٞبی تخلیق ٔٙبثغ وٝ ٔؼٕٛالً تٛػظ یه لذست ٔشوضی وٙتشَ ٔی ؿٛد ٚ تخلیق ٔٙبثغ ثیٗ پشٚطٜ ٞب سا . ٔزٕٛػٝ تلٕیٓ اػت

ٚلتی ٔٙبثغ یه پشٚطٜ تؼییٗ ؿذ، ٔذیش پشٚطٜ ثٝ عٛس ٔؼتمُ تلٕیٓ ٔی ٌیشد ٔٙبثغ دس اختیبس پشٚطٜ سا صٍٛ٘هٝ ثهٝ فؼبِیهت    . تؼییٗ ٔی وٙذ

 (2008ٞب٘ه، ) تخلیق دٞذٞبی آٖ پشٚطٜ 

  (1998ٚثشَ، )دس ٔمبِٝ ای ادغبْ ٔذَ ٞبی ثش٘بٔٝ سیضی آسٔب٘ی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ػّؼّٝ ٔشاتجی سا ثشسػی وشد٘ذ 6تی ٌٛٔض ٚ ػبیشیٗ

 (2002ایؼتٖٛ، )دس ٔمبِٝ ای تأویذ وشد٘ذ وٝ ثش٘بٔٝ سیضی آسٔب٘ی، لٛی تشیٗ سٚؽ دس تلٕیٓ ٌیشی ٞبی صٙذ ٞذفی اػت 7ٌٗ ٚ دیٍشاٖ

ٔبِؼضٚػىی ٚ رىؼٖٛ دس ٔمبِٝ ای دس ٔٛسد تلٕیٓ ٌیشی صٙذ ٔؼیبسی، ثهٝ پیضیهذٌی ٞهبی ٘بؿهی اص تؼهذد ٔؼیبسٞهب، تضهبد ٔؼیبسٞهب ٚ         

 . ٔؼیبسٞبی ٔتفبٚت تٛػظ ٌشٜٚ ٞبی تلٕلٓ ٌیش اؿبسٜ وشد٘ذ

 :هتذٍلَصی تحقیق 
ؿبخق ٞبی ٔٙبػت ا٘تخب ة ٔی ؿٛ٘ذ ٚ پغ اص ٚصٖ دس ایٗ تغمیك اثتذا . ٔمغؼی وبسثشدی اػت –سٚؽ پظٚٞؾ عبضش اص ٘ٛع تٛكیفی 

دٞی ٚ دػتٝ ثٙذی ثشای تذٚیٗ ٔذَ ثىبس ٔی سٚ٘ذ، دس ایٗ ساػتب اص تىٙیه ٞبی تلٕیٓ ٌیشی ٘ظیش دِفی، ثشدا ٚ اِىتش اػتفبدٜ ٔی ؿهٛد ٚ  

بٔٝ سیضی آسٔب٘ی ٔهذَ پهظٚٞؾ عبضهش    دس ٟ٘بیت ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ ثش٘. ثب ثٟشٜ ٌیشی اص ثش٘بٔٝ سیضی خغی أتیبص ٞش ؿبخق تؼییٗ ٔیـٛد

ایٗ ٔذَ ؿبُٔ تٙظیٓ تبثغ ٞذف ٚ ٔغذٚدیت ٞب ثب تٛرٝ ثٝ فؼبِیت ٞبی عهٛصٜ پظٚٞـهی دا٘ـهٍبٜ    . ثشای تخلیق ٔٙبثغ تذٚیٗ ٔی ٌشدد

ٔشثهٛط ٚ   ثشای ٌشدآٚسی دادٜ ٞبی ٔشثٛط ثٝ ٔذَ اص پشػـٙبٔٝ ٔبتشیغ تلٕیٓ ٌیشی ٚ دادٜ ٞهبی . آصاد اػالٔی ٚاعذ فیشٚصوٜٛ ٔی ثبؿذ

اػتفبدٜ خٛاٞذ ؿذ وٝ ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ افضاس ٞبی ٔٙبػت ٔٛسد تزضیٝ ئ تغّیهُ لهشاس   1387ٚ  1386ٔٛرٛد دس اػٙبد ٚ ٔذاسن ػبَ ٞبی 

أشٚصٜ اص ٟٕٔتشیٗ ٚظبیم یه ٔذیش ثٝ دِیُ ٔغذٚد ثٛدٖ ٔٙبثغ، تلٕیٓ ٌیشی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی فؼبِیتٟب ثٝ ٔٙظٛس سػهیذٖ ثهٝ    .خٛاٞذ ٌشفت

دس ریُ ثهٝ  ( 1386ؿٟبة، )اص عشف ثؼیبسی اص تلٕیٓ ٌیشیٟبی ػبصٔب٘ی ٔٙـأ ٌشٚٞی داس٘ذ. ٔؼیٗ ٚ دس ٔغذٚدٜ ٔـخق ٔی ثبؿذ اٞذاف

  .وٝ دس ایٗ تغمیك ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌیش٘ذ ٔی پشداصیٓ ٕ٘ٛ٘ٝ دٚ

 تکنیک دلفی.  1-4 

ایهٗ ؿهشوت ثهشای ثذػهت آٚسدٖ     . ت ٔتغذٜ آٔشیىب ثىبسٌشفتٝ ؿذٔیالدی ثشای ٘خؼتیٗ ثبس دس ٘یشٚی ٞٛایی ایبال 1950ایٗ ٔتذ دس ػبَ 

پهشٚطٜ  . ٘ظشات وبسؿٙبػی پیشأٖٛ ٔؼئّٝ ؿٙبػبیی ٔیضاٖ خغشات ثٕت اتٕی ؿشٚی ثشای ایبالت ٔتغذٜ، ایٗ ٔتذ سا ٔٛسد اػتفبدٜ لهشاس داد 

 .ٌشدیذ ٚ اص آ٘زب تىٙیه دِفی ثٝ ٚرٛد آٔذ« دِفی»فٛق، ٔـٟٛس ثٝ پشٚطٜ 

ٞذف اص ایٗ ٔتهذ دػتشػهی ثهٝ ٔغٕهئٗ تهشیٗ تٛافهك ٌشٚٞهی اص        . اػت« ٕٔیضی»ٚ « حجت رٞٙیبت»ست تّفیمی اص دٚ سٚؽ ایٗ ٔتذ ثٝ كٛ

ایٗ دػتشػی ثب اػتفبدٜ اص پشػـٙبٔٝ ٚ ٘ظشخهٛاٞی اص خجشٌهبٖ، ثهٝ دفؼهبت     . دس ٔٛسد یه ٔٛضٛع ٔٛسد ثغج خٛاٞذ ثٛد( ػمبیذ خجشٌبٖ)

 (.1382اكغشپٛس، )پزیشدٔىشس ثب تٛرٝ ثٝ ثبصخٛسد اص آٟ٘ب كٛست ٔی 

 (Borda)تاتع انتخاب دسته جوعی تَردا . 2-4

سٚؿی وٝ ٚی پیـهٟٙبد ٔهی وٙهذ یهه سٚؽ     . یه سیبضیذاٖ ٚ دسیب٘ٛسد فشا٘ؼٛی اػت وٝ ایٗ تبثغ سا اسائٝ دادٜ اػت( 1799-1733) ثشدا

ثٝ تشتیهت ثهٝ    m-1 …, m-2اػذاد،  A وب٘ذیذ دس ٔزٕٛػٝ mثٝ ایٗ كٛست وٝ ثب فشم ٚرٛد . ٔی ثبؿذ( Rank – Order)ستجٝ ای 

آٍ٘بٜ ٕ٘شٜ ثشدا ثشای ٞش وب٘ذیذ تؼییٗ ٔی ٌشدد وٝ دس ٚالغ ٔزٕهٛع ٕ٘هشٜ   . وب٘ذیذ ستجٝ اَٚ، دْٚ، ػْٛ ٚ تب آخشیٗ ستجٝ تخلیق ٔی یبثذ

یه ٞبی تلٕیٓ ٌیشی ثىهبس  اص دیٍش تىٙ. دس ٟ٘بیت وب٘ذیذٞب ثٝ تشتیت ٘ضِٚی ٕ٘شٜ ثشدا ٔشتت ٔی ؿٛ٘ذ. ٞبی ا٘فشادی ٞش وب٘ذیذ ٔی ثبؿذ

دس ایٗ سٚؽ وّیٝ ٌضیٙهٝ ٞهب   . . ثٟشٜ ٔی ثشیٓ دس ستجٝ  تشتیی ٌضیٙٝ ٞباص ایٗ تىٙیه  .ٔی ثبؿذ ELECTREسفتٝ دس ایٗ تغمیك تىٙیه 

ٚ یهه  ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٔی ٌیشد، وّیٝ ٔشاعُ ا٘زبْ ایٙهش ٚؽ ثهش ٔجٙهبی یهه ٔزٕٛػهٝ ٕٞبٞٙهً       « غیش ستجٝ ای»ثب اػتفبدٜ اص ٔمبیؼبت 

 (.1385ٔٛٔٙی، ) ٞٓ ٔی ثبؿذ« آ٘بِیض ٕٞبٍٞٙی»ٔزٕٛػٝ ٘بٕٞبًٞٙ پبیٝ سیضی ٔی ؿٛ٘ذ ٚ سٚؽ ثذیٗ ِغبػ ٔؼشٚف ثٝ 

                                                 
5
 . Yong K & Sum Ch. 

6
 . Gomez T. and et al. 

7
 . Gen M and et al. 
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 گشیmٌِهطخص کزدى اهتیاسات کاردیٌال تا استفادُ اس رتثِ ّای هفزٍض تزای 
ٔٛفهك ثهٝ   ( ؿهبخق ٔفهشٚم   mیب دس ٔمبثهُ  ثٝ كٛست وب٘ذیذا ٚ )ٌضیٙٝ  mاوخش اٍِٛسیتٕٟبی ٌشٚٞی ٚ ٔٛرٛد تب وٖٙٛ ،ثشای اِٚٛیت  

تؼهذادی اص اٍِهٛسیتٓ ٞهب دس ایهٗ     . ثذٖٚ آ٘ىٝ ثٝ ؿذت اسرغیت ٕٔىٗ اص ستجٝ ٞب تٛرٟی داؿتٝ ثبؿٙذ. اص اِٚٛیتٟب ٔی ٌشد٘ذ« ستجٝ »اسائٝ 

ٚ »، «وٛن ٚ ػیفشد»، «ثشدا»ٔب٘ٙذ تٛاثغ ا٘تخبة دػتٝ رٕؼی . صٔیٙٝ ثٝ كٛست تلٕیٓ ٌیشی ٌشٚٞی ٔغشط ٌشدیذٜ اػت ٚ الصْ ثهٝ  « ثش٘هبسد

اٍِٛسیتٕی وٝ دس ادأٝ تٛضهیظ دادٜ  . تٛؿیظ اػت وٝ اٍِٛسیتٓ ٞبی ستجٝ  ٘یبص ثٝ ٔفشٚضبت وٕتشی ٘ؼجت ثٝ اٍِٛسیتٓ ٞبی وبسدیٙبَ داس٘ذ

َ ثهشای ٌضیٙهٝ ٞهبی    ٌضیٙٝ ٚ یب اػتفبدٜ اص ٔذَ ثش٘بٔٝ سیضی خغی ثٝ اٚصاٖ وبسدیٙب mثب اػتفبدٜ اص اِٚٛیت  اص ( اص دوتش اضغشپٛس)ٔی ؿٛد 

 :ٌضیٙٝ، ثغٛس ٕ٘ٛ٘ٝ ثلٛست ریُ ٔفشٚم ثبؿٙذ mفشم وٙیٓ یه اِٚٛیت ثٙذی اص  .ؿشط ٔذَ ثٝ ؿشط ریُ ٔی ثبؿذ .ٔی سػذ
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iA  ٝدس ستجٝ یىٓ ٚ ٌضیته
)( mi

mA    ٝدس آخهشیٗ ستجه(m )   اص عشفهی تٟٙهب اػهتٙجبط كهغیظ اص ساثغهٝ      . ٚالهغ ؿهذٜ اػهت
)(

1
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j
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j AA  ( ٝٙثبصای ثشتشی ٌضیt  ٝٙثش ٌضیi )ثذیٗ ِغبر ثشای اِٚٛیت ثٙذی ثبیذ داؿتٝ ثبؿیٓ. ایٗ ٚالؼیت اػت وٝ ٔی ثبیؼت ثبؿذ: 

mmjj(                                                                     2ساثغٝ ) wwwwww   1121 ...... 

 :ٚ ثٝ ثیبٖ دیٍش 
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تش   ثشاثش ثب ثبالتشیٗ ستجٝ اص ٞش یه اص ٘بٔؼبدالت ساثغهٝ اخیهش اػهتفبدٜ ٔهی ٕ٘هبییٓ      أب، ثٕٙظٛس سػبیت اِٚٛیت ثٙذی ٞبی ٔختّم، اص پبسأ

 (                                                                         4ساثغٝ ) :یؼٙی
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 :ثشای ثیـیٙٝ ػبصی اص ٔذَ صٙذ ٞذفٝ فٛق وبفی اػت وٕیٙٝ آٖ اٞذاف سا ثیـیٙٝ ٕ٘بییٓ، ثذیٗ كٛست
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Z  یه ٔمذاس دِخٛاٜ ثٛدٜ ٚ پبسأتشj  ثش عؼت ٘ظش آ٘بِیؼت، ثٕٙظٛس تبٔیٗ دسرٝ خبكی اص ؿذت ثشای اسرغیت ٚ اختالف دس ثیٗ آٟ٘ب

 (.2004وٛٔبس، )ٚ غیشٜ تغییش ٔیبثذ I,jثٝ 

      تزًاهِ ریشی آرهاًی 
عتی ثب ٚرٛد یه ٞهذف، دس ثؼضهی اص ٔؼهبیُ سػبیهت تٕهبٔی      . ٚرٛد ٘ذاسدأىبٖ تخغی اص ٔغذٚدیت ٞب ( LP)8دس ثش٘بٔٝ سیضی خغی

 (. 1383آسیب٘ظاد، )ٔغذٚدیت ٞبی خـه ٔٛرت ٔی ؿٛد وٝ ٔؼبِٝ فبلذ ٔٙغمة ٔٛرٝ ٚ ثٙبثشایٗ فبلذ رٛاة ثبؿذ

                                                 
8
 . Linear Programming (LP) 
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فهبیك  ( بی خـهه یه ٞذفٝ ثٛدٖ ٚ ٔغذٚدیت ٞ)سٚیىشدی اػت وٝ ثٝ وٕه آٖ ٔی تٛاٖ ثش دٚ ٔـىُ فٛق ( GP)9ثش٘بٔٝ سیضی آسٔب٘ی 

ایٗ ٔذَ أىهبٖ  . ثش٘بٔٝ سیضی آسٔب٘ی یىی اص ٔذَ ٞبی ٔتؼذدی اػت وٝ ثشای عُ ٔؼبئُ تلٕیٓ ٌیشی ثب صٙذ ٞذف ثٝ وبس  ٔی سٚد .ؿذ

ِغبػ وشدٖ ٞٓ صٔبٖ تؼذاد صیبدی ٞذف سا أىبٖ پزیش ٔی ػبصد ٚ ثٝ تلٕیٓ ٌیش وٕه ٔی وٙذ ثٟتشیٗ پبػخ سا دس ٔزٕٛػهٝ پبػهخ ٞهبی    

 (.1388سؿیذی وٕیزبٖ، )ذٕٔىٗ ثیبث

 :دس ثش٘بٔٝ سیضی آسٔب٘ی، ؿىُ وّی ٔذَ ػجبست اػت اص 
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 :وٝ دس آٖ 

Xj ; ٓٔتغییشٞبی تلٕی       Wi  ; ٚصٖ آسٔبٖ ٞب     d
 ٖ ٞب ا٘غشاف ٔٙفی اص آسٔب;  -

d
 ٔٙبثغ ;  Bk    ضشایت فٙی;  cij   ا٘غشاف ٔخجت اص آسٔبٖ ٞب ;  +

Z  ; ٖٔزٕٛع ٔٛصٖٚ ا٘غشاف اص آسٔب 

كهفش خٛاٞهذ    dni  ٚdpiاص آ٘زب وٝ ا٘غشاف ٔخجت ٚ ٔٙفی، ٞش دٚ ثٝ عٛس ٕٞضٔبٖ أىبٖ پزیش ٘یؼت، پغ ٞش دٚ یب عذالُ یىی اص ٔمبدیش 

ٕٛع ٔٛصٖٚ ا٘غشافبت اص ٞذف ٞب سا تب عذ ٕٔىٗ ثٝ كفش ٘ضدیه ٔهی ػهبصد ٚ اٌهش وٙتهشَ ا٘غهشاف      سٔب٘ی ٔزثش٘بٔٝ سیضی آ :ثٛد ٚ داسیٓ

دس كٛستی وٝ ٞش دٚ ا٘غهشاف ثهشای ثش٘بٔهٝ سیهض     . ٔخجت یب ٔٙفی ثشای ثش٘بٔٝ سیض ٟٔٓ ثبؿذ، ٔتغییش ٔشثٛط ثٝ آٖ سا ٚاسد تبثغ ٞذف ٔی وٙذ

 .ٚ ا٘غشاف ٔٙفی ٚاسد تبثغ ٞذف ٔی ؿٛ٘ذ٘بٔغّٛة ثبؿٙذ، ٞش دٚ ٔتغییش ٔشثٛط ثٝ ا٘غشاف ٔخجت 

 رٍش اجزا ٍ تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا
ٚ ثب اسػبَ ٘بٔٝ ٚ ٔلبعجٝ  ؿذ٘ذا٘تخبة ، دس ادأٝ خجشٌبٖ. ق ٌشدیذدس ایٗ ٔشعّٝ ٔغبثك ثب ٔتذ دِفی اثتذا ٌشٜٚ عشاط ٚ تغّیُ ٌش ٔـخ

ٔغبِؼٝ عشعٟبی ٔـبثٝ دس ٔؼبٚ٘ت پظٚٞـی ٚ یب ٔشاوض ػپغ ضٕٗ . عضٛسی ثب ٞش یه اص اػضبء ٔشاعُ ٚ اٞذاف وبس ٔـخق ٌشدیذ

اص افشاد ٌشٜٚ خجشٌبٖ خٛاػتٝ ؿذ ؿبخلٟبی وٕی ٚ ویفی وٝ اص ٘ظش آٟ٘ب ٔی  1غیش دا٘ـٍبٞی تٛػظ ػتبد ػّٕیبتی ثب اسػبَ پشػـٙبٔٝ 

ؿبخق رضیی ٔی ثبؿذ وٝ دس  79ؿبخق وّی ٚ 47٘تبیذ ایٗ ٔشعّٝ ؿبُٔ. تٛا٘ذ دس تٛصیغ اػتجبس ٚاعذٞب اػتفبدٜ ؿٛد سا ِیؼت وٙٙذ

 .اسائٝ ؿذٜ اػت(  1) رذَٚ
 لیست ضاخصْای کلی ٍ جشیی اٍلیِ. 1جذٍل 

                                                 
9
. Goal Programming (GP)  

 ضاخص ردیف

 

 ضاخص ردیف

 

 تؼذاد ػبیش دا٘ـزٛیبٖ فؼبَ 25 (وُ ٚاعذ ٚ ػشا٘ٝ)أتیبص ا٘تـبس وتت  1

 ب، وٙفشا٘ؼٟبٚعشعٟبی پظٚٞـیداٚسی ٔمبالت،ٔزالت،ػٕیٙبسٞ 26 (وُ ٚاعذ ٚ ػشا٘ٝ)أتیبص ا٘تـبس ٔمبالت تخللی  2

 (ٕٔتبص، لجَٛ ؿذٜ دس ٔمغغ ثؼذی، ثب ستجٝ لجِٛی ؿبخق)تؼذاد دا٘ـزٛیبٖ ؿبخق ٔشتجظ ثب ٚاعذ  27 (فبسػی ٚ التیٗ)تؼذاد ٔزالت ٚ ٘ـشیبت ٔٙتـشٜ ٚاعذ  3

 (غیش ثیٗ إِّّی، ثیٗ إِّّی)ػضٛ آٖ اػتتؼذاد ٔزبٔغ فشا دا٘ـٍبٞی وٝ ٚاعذ  28 (دا٘ـٍبٞی ٚكٙؼتی)تؼذادپشٚطٜ ٞبی ا٘زبْ ؿذٜ دسٚاعذ 4

 (اػتبد، دا٘ـیبس، اػتبدیبس، ٔشثی)ٔیضاٖ ٘فش ػبػت اػضبء ٞیأت ػّٕی ثب ستجٝ  29 (دا٘ـٍبٞی ، كٙؼتی)عزٓ سیبِی پشٚطٜ ٞبی ا٘زبْ ؿذٜ دس ٚاعذ  5

 (ثشای كٙؼت، ثشای دا٘ـٍبٜ)تٛػظ ٚاعذ تؼذاد والػٟبی  ثشٌضاس ؿذٜ  30 تؼذاد پشٚطٜ ٞبی تغمیمبتی دس رٟت عُ ٔـىالت دا٘ـٍبٜ 6

 ٕٞىبسی دس صٔیٙٝ ٔذیشیت پظٚٞؾ دس دا٘ـٍبٜ 31 تؼذاد پشٚطٜ ٞبی خذٔبت سػب٘ی ثٝ دا٘ـٍبٜ اص ٔٙبثغ داخّی ٚاعذ 7

 (وُ ٚاعذ، ػشا٘ٝ)أتیبص آصٔبیـٍبٞی فؼبَ  32 تؼذاد پشٚپٛصاِٟبی اسائٝ ؿذٜ ثٝ كٙؼت 8

 داٚسی وتبة ثشای ؿٛسای ا٘تـبسات وتبة 33 (ّی، خبسریداخ)تؼذاد پشٚتىّٟبی أضبء ؿذٜ  9

 خشیذ ٚ پـتیجب٘ی ٘شْ افضاس ٞبی ػبیت ٚ وتبثخب٘ٝ 34 تؼذاد اختشاػبت ، اثتىبسات ٚ اوتـبفبت حجت ؿذٜ 10

 تؼذاد پشٚطٜ ٞب ٚ عشط ٞبی تغمیمبتی ٚ عٕبیت اص اختشاػبت ا٘زبْ ؿذٜ تٛػظ ٚاعذ 35 خبسد وـٛس (ثیٗ إِّّی ٚ غیش ثیٗ إِّّی ) تؼذاد ػخٙشا٘یٟبی اسائٝ ؿذٜ دس ٕٞبیـٟبی ثشٌضاسؿذٜ دس داخُ ٚاعذ، داخُ وـٛس  11

 .ثشٌضاسی ٚ ؿشوت دس دٚسٜ ٞبی تخللی ٚ وبسٌبٜ ٞب 36 اص عشف ٔؼبٚ٘ت پظٚٞـی، اص) تؼذاد ثبصدیذٞبی ثش٘بٔٝ سیضی ؿذٜ اص كٙؼت  12

 خشیذ تزٟیضات پظٚٞـی 37 (داخُ ٚاعذ، خبسد ٚاعذ)س ؿذٜ دس تؼذاد وبسٌبٟٞبی  اسائٝ ؿذٜ دس ٕٞبیـٟبی ثشٌضا 13

 خشیذ ٚ پـتیجب٘ی اص ٘شْ افضاس ٞب ٚ تزٟیضات ٔشتجظ ثب ػبیت ٚ وتبثخب٘ٝ 38 (داخُ ٚاعذ ، خبسد ٚاعذ)تؼذاد ػٕیٙبسٞبی اسائٝ ؿذٜ دس ٕٞبیـٟبی ثشٌضاس ؿذٜ دس  14

ّّٕی)ستؼذاد ٕٞبیـٟبی ثشٌضاس ؿذٜ تٛػظ ٚاعذ دس داخُ وـٛ 15  ٕٞىبسی دس ٔغٛسٞبی پظٚٞـی یب لغجٟبی ػّٕی 39 (ثیٗ إِّّی)، خبسد وـٛس (غیش ثیٗ ِا

 ثٛسػیٝ دا٘ـزٛیبٖ  دوتشا ٚ ػبیش ٞضیٙٝ ٞبی پظٚٞـی 40 (إِّّی ثیٗ)، خبسد وـٛس (غیش ثیٗ إِّّی)تؼذاد ٕٞبیـٟبی ثشٌضاس ؿذٜ ثب ٕٞىبسی ٚاعذدس داخُ وـٛس  16
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 تْیِ ٍ تذٍیي ضاخصْای ًْایی

ٚ وبٞؾ وبسایی دس ػُٕ دس ایٗ ٔشعّٝ ثٝ غشثبَ وهشدٖ ؿبخلهٟب   ( ؿبخق 79)ثب تٛرٝ ثٝ تؼذاد صیبد ؿبخق ثذػت آٔذٜ اص ٔشعّٝ لجُ 

ـهٙبٔٝ دْٚ اص ٌهشٜٚ خجشٌهبٖ    پشداختٝ ؿذ ایٗ وبس ثب اػتفبدٜ اص یه ٔمیبع فبكّٝ ای كٛست پزیشفت ثذیٗ تشتیت وٝ ضهٕٗ اسػهبَ پشػ  

خٛاػتٝ ؿذ، ثٝ ٞش یه اص ؿبخلٟبی ٔٛرٛد ثب تٛرٝ ثٝ إٞیت آٖ دس تخلیق اػتجبس ثٝ ٚاعذٞبی پظٚٞـی أتیبصی ثیٗ كهفش تهب دٜ ثهش    

 .اػبع یه ٔمیبع دٜ ٘مغٝ ای  ٚ ٔغبثك رذَٚ صیش اختلبف دٞٙذ
 مقیاس نقطه ای. 2جدول 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 خیّی وٓ وٓ ٔتٛػظ دصیب خیّی صیبد

ػپغ دس ادأٝ دس ٔٛسد ٞش ؿبخق ٔیب٘ٝ اػذاد تخلیق یبفتٝ تٛػظ ٌشٜٚ ثذػت آٔذٜ، دس ٔٛسد وُ ؿبخلٟب ٘یض ٔیب٘ٝ ٔیب٘هٝ ٞهب ثذػهت    

آٔذ ٚ ؿبخلٟبی ثب ٔیب٘ٝ وٕتش اص ٔیب٘ٝ وُ ثٝ ػٙٛاٖ ؿبخلٟبی وٓ إٞیت عزف ؿذ٘ذ، ثذیٗ تشتیهت تؼهذاد ؿبخلهٟب ثهٝ ٘لهم تمّیهُ       

ص عشف دیٍش ثشای وبٞؾ ثیـتش تؼذاد ؿبخلٟب دس ٔٛسد تؼذادی اص آٟ٘ب صٙذ ؿبخق ثٝ ػٙٛاٖ صیش ؿبخلٟبی یه ؿهبخق وّهی   ا. یبفت

دس ادأٝ ایٗ ؿبخلٟب ثبیذ ثهٝ عهٛس دلیهك    . ثب یىذیٍش تّفیك ؿذ٘ذ( اِجتٝ ثب ضشایت إٞیت ٔتفبٚت وٝ دس ٔشاعُ ثؼذ ثبیذ ٔـخق ؿذ٘ذ)

ثذیٗ ٔٙظٛس، . ی ٔٛسد ٘ظش لشاس ٌشفت، صشا وٝ دس ٚالغ اػتجبس ثیـتش ثٝ ٔشاوض ثٟشٜ ٚستش ثبیذ تؼّك ٌیشدتؼشف ٔی ؿذ٘ذ ِزا ٔفبٞیٓ ثٟشٜ ٚس

ثب تٛرٝ ثٝ تؼشیم وّی ثٟشٜ ٚسی ثشاثش ثب ٘ؼجت خشٚری ثهٝ ٚسٚدی ٚاعهذ، خشٚریٟهب ٚ ٚسٚدیٟهب ٔشاوهض پظٚٞـهی ٔهٛسد ٔغبِؼهٝ لهشاس          

ف ایٗ ٘ؼجت ثٝ ػٙٛاٖ ؿبخق ثٟشٜ ٚسی تؼشیهم ٌشدیهذ ٘ظیهش ٘ؼهجت ٔمهبالت      ِزا دس ٔٛسد تؼذادی اص ٚسٚدی ٚ خشٚریٟبی خب.ٌشفت

، ثب ایٗ عبَ ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ٕ٘ی تٛاٖ ٘ؼجت ٕٞٝ خشٚریٟب سا ثٝ ٕٞٝ ٚسٚدیٟهب  (ػشا٘ٝ تؼذاد ٔمبالت)ٔٙتـشٜ ثٝ تؼذاد اػضبء ٞیأت ػّٕی 

٘ـبٖ دٞٙذٜ ایهٗ   4-3رذَٚ . ؿبخلٟبی ٟ٘بیی ثذػت آٔذ ؿبخق وّی ثٝ ػٙٛاٖ 20دس ٟ٘بیت دس پبیبٖ ایٗ ٔشعّٝ تؼذاد . دس ٘ظش ٌشفت

 (ثٝ ٕٞشاٜ ٘تبیذ لؼٕت ٞبی ثؼذی)ؿبخلٟب اػت 

 رتثِ  ضاخصْای هَرد ًظز  
دس ایٗ ٔشعّٝ ضٕٗ اسػبَ پشػـٙبٔٝ ػْٛ اص ٌشٜٚ خجشٌبٖ خٛاػتٝ ؿذ ثب تٛرٝ ثٝ إٞیت ؿبخلٟب ٘ؼجت ثٝ یىذیٍش دس تخلیق اػتجبس 

پغ اص رٕغ آٚسی پبػخٙبٔٝ ٞب اص تىٙیه ثشدا رٟهت ثذػهت آٚسدٖ ستجهٝ ٞهبی      .ستجٝ ای تخلیق دٞٙذ 20ب ت 1ثٝ ٞش یه ستجٝ ای ثیٗ 

 .اسائٝ ؿذٜ اػت 2٘تبیذ ایٗ ٔشعّٝ ٘یض دس رذَٚ . تشتیجی ٟ٘بیی اػتفبدٜ ٌشدیذ

 تذست آٍردى ضزایة ّن طزاسی سیز ضاخصْا  
ؿهبخق عهبٚی صیهش     7ٛاػتٝ ؿذ دس ٔٛسد صیهش ؿبخلهٟبی ٞهش یهه اص     دس ایٗ ٔشعّٝ ضٕٗ اسػبَ پشػـٙبٔٝ صٟبسْ اص ٌشٜٚ خجشٌبٖ خ

ؿبخق، ثب تٛرٝ ثٝ إٞیت آٖ دس ثذػت آٚسدٖ ؿبخق اكّی ضشیجی ثیٗ كفش تب كذ ثٝ ػٙٛاٖ دسكذ إٞیت تخلیق دٞٙهذ، پهغ اص   

 3رهذَٚ  . ٜٚ، ثذػهت آٔهذ  رٕغ آٚسی پبػخٙبٔٝ ٞب، ضشیت ٕٞغشاصی ٞش یه اص صیش ؿبخٟب ثشاثش ثب ٔیب٘ٝ اػذاد تخلیق یبفتٝ تٛػظ ٌش

 .ایٗ ضشایت سا ٘یض ٘ـبٖ ٔی دٞذ
 لیست ضاخصْا ٍ سیز ضاخصْای ًْایی تِ ّوزاُ رتثِ ّای تزتیثی ٍ کاردیٌال آًْا.  3جذٍل 

م
سدی

 ضشیت ٕٞغشاصی ٘بْ صیش ؿبخق ٘بْ ؿبخق 
 ستجٝ  وؼت ؿذٜ

 وبسدیٙبَ تشتیجی

 034/0 10- -  .داٚسی فؼبِیت ٞبی ػّٕی ٚ پظٚٞـی 1

2 
تؼذاد پشٚطٜ ٞب ٚ عشط ٞبی تغمیمبتی ٚ عٕبیت اص اختشاػبت ا٘زبْ ؿذٜ 

 تٛػظ ٚاعذ

 48 دا٘ـٍبٞی
1 21/0 

 52 كٙؼتی

 ثٛسػیٝ دا٘ـزٛیبٖ  دوتشا ٚ ػبیش ٞضیٙٝ ٞبی پظٚٞـی 3
 40 ثٛسػیٝ دا٘ـزٛیبٖ

14 023/0 
 60 ػبیش ٞضیٙٝ ٞب

 049/0 8 15 ٙشا٘ی داخُ وـٛسػخ ػشا٘ٝ پشداختی ثٝ ثبؿٍبٜ پظٚٞـٍشاٖ رٛاٖ 4

 ٕٞىبسی دس ا٘تـبس ٔزالت تخللی 41 (ثیٗ إِّّی)، خبسد وـٛس (غیش ثیٗ إِّّی)ثشٌضاس ؿذٜ تٛػظ ٚاعذ دس داخب وـٛس تؼذاد ٕ٘بیـٍبٟٞبی  17

 ػشا٘ٝ پشداختی ثٝ ثبؿٍبٜ پظٚٞـٍشاٖ رٛاٖ 42 ، (غیش ثیٗ إِّّی)تؼذاد ٕ٘بیـٍبٜ ٞبی ثشٌضاس ؿذٜ ثب ٕٞىبسی ٚاعذ دس داخُ وـٛس  18

 ٔذیشیت عٛصٜ  پظٚٞـی ٚاعذ 43 ...اس ٞبی تخللی ٚ عزٓ سیبِی خشیذ ٘شْ افض 19

 .داٚسی فؼبِیت ٞبی ػّٕی ٚ پظٚٞـی 44 ثشٌضاسی ؿٛسای پظٚٞـی ٔٙغمٝ ٚ ٔشاػٓ ٞفتٝ پظٚٞؾ 20

 تزٟیض ٚ ساٜ ا٘ذاصی آصٔبیـٍبٜ ٞبی ٚ وبسٌبٟٞبی 45 ٞضیٙٝ ٞبی ٔشتجظ ثب ا٘زٕٗ ٞبی ػّٕی ٚ ادثی ٚ ٞٙشی 21

 افتخبسات ػّٕی، ٞٙشی، ّٔی ٚ یب ثیٗ إِّّی 46 ؾ ٞب ٚ رـٙٛاسٜ ٜٔـبسوت دس ارشای ٕٞبی 22

 (وبسؿٙبػی اسؿذ، دوتشیوبسؿٙبػی، )دس ٚاعذ ٌزسا٘ذٜ ا٘ذ  تؼذاد دا٘ـزٛیب٘ی وٝ پبیبٖ ٘بٔٝ خٛد سا 47 ٞضیٙٝ ثشٌضاسی ٕٞبیؾ ٞبی ػّٕی ٚ پظٚٞـی دس ػغظ ّٔی ٚ ٔٙغمٝ ای 23

 سا دس ٚاعذ ٌزسا٘ذٜ ا٘ذتؼذاد دا٘ـزٛیب٘ی وٝ وبسآٔٛصی خٛد  24
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 15 ػخٙشا٘ی خبسد وـٛس

 20 وبسٌبٜ  داخُ ٚاعذ

 20 وبسٌبٜ  خبسد ٚاعذ

 10 اسائٝ ٔمبِٝ دس ػٕیٙبس ٞب ٚ ٔزالت

 20 عشط ٞبی پظٚٞـی

 ٞضیٙٝ ٞبی ٔشتجظ ثب ا٘زٕٗ ٞبی ػّٕی ٚ ادثی ٚ ٞٙشی 5

 50 ػّٕی

 30 ادثی 081/0 5

 20 ٞٙشی

 148/0 2- -  ػش٘ٝ پشداخت ٞضیٙٝ ٔشتجظ ثب ا٘تـبس ٔزالت تخللی ٚ صبح وتبة 6

 003/0 10- -  خشیذ ٚ پـتیجب٘ی اص ٘شْ افضاس ٞب ٚ تزٟیضات ٔشتجظ ثب ػبیت ٚ وتبثخب٘ٝ 7

 عٕبیت اص تیٓ ٞبی تغمیمبتی ٚ دا٘ـزٛیی 8
 50 ػّٕی

10 003/0 
 50 پظٚٞـی

 ...فضاس ٞبی تخللی ٚ عزٓ سیبِی خشیذ ٘شْ ا 9
 30 دا٘ـٍبٞی

3 117/0 
 70 كٙؼتی

 .ثشٌضاسی ٚ ؿشوت دس دٚسٜ ٞبی تخللی ٚ وبسٌبٜ ٞب 10
 40 داخّی

12 003/0 
 60 خبسری

 008/0 11- -  خشیذ تزٟیضات پظٚٞـی 11

 068/0 6- -  ػشا٘ٝ خشیذ وتجت ٞبی ٔشرغ 12

 /076 6- -  تاسائٝ ٔمبِٝ دس ٕٞبیؾ ٞبی داخّی ٚ ٔزال 13

 041/0 9- -  .پشداخت تـٛیمی رٟت صبح ٔمبالت ػّٕی ٚ  پظٚٞـی دس ٔزالت 14

 012/0 12- -  ثشٌضاسی ؿٛسای پظٚٞـی ٔٙغمٝ ٚ ٔشاػٓ ٞفتٝ پظٚٞؾ 15

 /017 13- -  ثشٌضاسی ػخٙشا٘ی ػّٕی ٚ وبسٌبٜ سٚؽ تغمیك 16

 028/0 11- -  ٔـبسوت دس ارشای ٕٞبیؾ ٞب ٚ رـٙٛاسٜ ٞب 17

 058/0 7- -  ػشا٘ٝ وٕه ثٝ عشط ٞب ٚ پبیبٖ ٘بٔٝ ٞبی دا٘ـزٛیی 18

 096/0 4- -  ٞضیٙٝ ثشٌضاسی ٕٞبیؾ ٞبی ػّٕی ٚ پظٚٞـی دس ػغظ ّٔی ٚ ٔٙغمٝ ای 19

 /0165 12- -  دػٛت اص ٔغممبٖ ٚ ؿخلیت ٞبی ثشرؼتٝ ػّٕی 20

 

 ریشی خطی تعییي اٍساى کاردیٌال ضاخصْا تا استفادُ اس هذل ریاضی تزًاهِ 
 (.اْ اػتIؿبخق  Ai:)ستجٝ  تشتیجی ؿبخلٟب ثٝ كٛست صیشثذػت آٔذ(5)ثبتٛرٝ ثٝ لؼٕت

A2>A6>A9>A19>A5>A12=A13>A18>A4>A14>A1=A7=A8>A11=A17> A10=A15=A20>A16>A3 
 4-4٘تبیذ دس رذَٚ . اٚصاٖ وبسدیٙبَ ؿبخلٟبی ثذػت آٔذ 6دس ایٗ لؼٕت ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ ثش٘بٔٝ سیضی تٛضیظ دادٜ ؿذٜ دس لؼٕت 

 .اسائٝ ؿذٜ اػت

 تعییي اٍساى تزتیثی هزاکش تا استفادُ اس هتذالکتز  
ثهب  ( دس لبِت ٔبتشیؼٟب تلٕیٓ ٌیشی)دس ایٗ ٔشعّٝ ضٕٗ رٕغ آٚسی اعالػبت دٚ ػبَ ٔتٛاِی ٔشثٛط ثٝ ؿؾ ٔشوض پظٚٞـی دس دا٘ـٍبٜ 

ٔشوض پظٚٞـهی   Aiٔٙظٛس اص : )ٞبی تشتیجی ٔشاوض ثٝ كٛست صیش ثذػت آٔذ تٛضیظ دادٜ ؿذ ستجٝ (4-2)اػتفبدٜ اص ٔتذاِىتش وٝ دس لؼٕت 

i ٔشاوضپیـٟٙبدی ٔٛسد ٔغبِؼٝ دس ایٗ پظٚٞؾ ثٝ ؿشط صیش ٔی ثبؿذ (.اْ اػت: 
 هزاکش پضٍّطی.  4جذٍل 

 ششن پنجن چهارم سوم دوم اول شواره هرکس پیشنهادی

  فزصت ّای طزح ّا،  تجْیشات پضٍّطی نام هرکس

ٍ اتتکارات  هطالعاتی

 پضٍّطی

 فعالیت ّای پضٍّطی

 داًطجَیی

ّوایص ّا ٍ سفز ّای 

 تحقیقاتی

 اًتطار هجالت ٍ تطَیق هقاالت تَرسیِ ٍ سایز ّشیٌِ ّا

 

ثٝ ایٗ كٛست وٝ ٔشوض ثب ستجٝ اَٚ . ایٗ ستجٝ ثٙذی دس اسائٝ ٚصٖ ثٝ ایٗ ٔشاوض وٕه ٔی وٙذ . ستجٝ ٞبی اتخبر ؿذٜ ثٝ كٛست صیش ٔی ثبؿذ

تشیٗ ٚصٖ یؼٙی ؿؾ سا ثٝ خٛد اختلبف ٔی دٞذ ٚ ثٝ تشتیت ثب وبٞؾ ستجٝ ٚصٖ آٖ ٘یض وبٞؾ ٔی یبثذ تب دس ٟ٘بیت ثٝ ٔشوض ثهب ستجهٝ   ثبال

  . ؿـٓ ٚصٖ یه تؼّك ٔی ٌیشد

 A2 >A1 >A4 > A3 > A6 > A5 
WA2=6    WA1=5      WA4=4      WA3=3     W A6=2        WA5=1 
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 ّا تا استفادُ اس هذل ریاضی تزًاهِ ریشی خطی رتثِ  کاردیٌال گشیٌِ  
 دس ایٗ لؼٕت ٘یض ثب تٛرٝ ثٝ ستجٝ ٞبی تشتیجی ٌضیٙٝ ٞب ٔب٘ٙذ تؼییٗ اٚصاٖ وبسدیٙبَ ؿبخلٟب ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ سیبضی ثش٘بٔٝ سیهضی خغهی  

دس ( LINGOثب اػتفبدٜ اص ٘هشْ افهضاس   ) ٘تبیذ عُ ٔذَ . اٚصاٖ وبسدیٙبَ ٌضیٙٝ ٞب دس دٚ لؼٕت اػتٕشاس ػغظ ٚ سؿذ ٚ تٛػؼٝ ثذػت آٔذ

 .اسائٝ ؿذٜ اػت 3رذَٚ 

 

 جذٍل  ًْایی تخصیص اعتثار
 .ثٝ اصای ٔمبدیش ٔختّم ٔتغیش ٞبی فٛق اٚصاٖ ٟ٘بیی ٔشاوض اسائٝ ؿذٜ اػت 5دس رذَٚ 

    ضشایت فٛق تمؼیٓ  اٌش دس تٛصیغ اػتجبس ٔشاوض تٟٙب ٔغذٚدیت تخلیق ٔٙبثغ ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ، تخلیق ٔٙبثغ ٔٛسد ٘ظش ثٝ ٘ؼجت

        دس ٘ظش ٌشفتٗ ثیؾ اص یه ٔغذٚدیت ضشایت فٛق ٔی تٛا٘ٙذ ضشایت تبثغ ٞذف یه ٔذَ ثش٘بٔٝ سیضی سیبضیدس كٛست . ؿٛد ٔی

 .ثب ٚرٛد ٔغذٚدیتٟبی ٔٛسد ٘ظش سا تـىیُ دٞٙذ( عتی صٙذ ٞذفٝ) 

لبِت ؿؾ فؼبِیت ػٕذٜ ٚ اػبػی ثٝ ؿشط رذَٚ صیش عشاعی  ثب تٛرٝ ثٝ ستجٝ ٞبی اتخبر ؿذٜ تٛػظ ٞش ؿبخق، ٔی تٛتٗ آٟ٘ب سا دس

 .وشد ٚ ػُٕ تخلیق ٔٙجغ سا ثش ٔجٙبی ایٗ فؼبِیت ٞبی وّی ا٘زبْ داد

 .ثب ثٟشٜ ٌیشی اص دػتٝ ثٙذی فؼبِیت ٞب ثش ٔجٙبی آ٘ضٝ دس فٛق ثٝ آٖ اؿبسٜ ؿذ، ٔذَ ػبصی سیبضی تذٚیٗ ٔی ٌشدد
 فعالیت ّای اساسی. 5جذٍل 

 5درصذ اختصاصی اس هحل  عٌَاى هَضَعات لیتعٌَاى فعا ردیف

 درصذ تَدجِ پضٍّطی

 

 

 

1 

طزح ّا، فزصت ّای هطالعاتی ٍ اتتکارات 

 پضٍّطی

  عشط ٞبی تغمیمبتی -اِم

 

 

 درصذ 44
 

 ...عٕبیت اص اختشاػبت، اثذاػبت، اوتـبفبت ٚ  -ة

 داٚسی فؼّیت ٞبی پظٚٞـی -ح

 د اص وـٛسفشكت ٞبی ٔغبِؼبتی داخُ ٚ خبس -ت

 ػضٛیت دس ا٘زٕٗ ٞبی ٔؼتجش پظٚٞـی -د

 

2 

 

  ...خشیذ تزٟیضات پظٚٞـی ٚ  -اِم تجْیشات پضٍّطی

 

 درصذ 24

 ...خشیذ ٚ پـتیجب٘ی ٘شْ افضاس ٞب ٚ 

 ...خشیذ وتبة ٞبی ٔشرغ ٚ اؿتشان ٔزالت ٚ 

 خشیذ ٚ پـتیجب٘ی ٘شْ افضاس ٞبی ػبیت ٚ وتبثخب٘ٝ

 

 

 

 

 

3 

 

  ٕٞبیؾ ٞبی ػّٕی ٚ پظٚٞـی دس ػغظ ّٔی ٚ ٔٙغمٝ ای -اِم یص ّا ٍ سفز ّای تحقیقاتیّوا

 

 

 

 

 درصذ 15

 اسائٝ ٔمبِٝ دس ٕٞبیؾ ٞب ٚ ٔزالت  -ة

 ٔـبسوت دس ٕٞبیؾ ٞب ٚ ٔشاػٓ ٞب -ح

 ؿشوت دس دٚسٜ ٞب ٚ وبسٌبٜ ٞبی تخللی -ت

 ثشٌضاسی ؿٛسای پظٚٞـی ٔٙغمٝ ٚ ٞفتٝ پظٚٞؾ -ث

 ثشٌضاسی ػخٙشا٘ی ٞبی ػّٕی ٚ وبسٌبٜ سٚؽ تغمیك -د

 دػٛت اص ٔغممبٖ ٚ ؿخلیت ٞبی ثشرؼتٝ ػّٕی -س

 

4 

 فعالیت ّای   پضٍّطی

 داًطجَیی

  ثبؿٍبٜ پظٚٞـٍشاٖ رٛاٖ -اِم

 

 درصذ 14

 ا٘زٕٗ ٞبی ػّٕی، ادثی ٚ ٞٙشی -ة

 وٕه ثٝ عشط ٞب ٚ پبیبٖ ٘بٔٝ ٞبی دا٘ـزٛیی -ح

 بیت اص تیٓ ٞب ٚ ٌشٜٚ ٞبی دا٘ـزٛییعٕ -ت

  پشداخت ٞبی ٔشتجظ ثب ا٘تـبس ٔزالت ػّٕی ٔلٛة ٚ وتبة ٞب -اِم اًتطار هجالت ٍ تطَیق هقاالت 5

 تـٛیك صبح ٔمبِٝ دس ٔزالت ٔؼتجش ػّٕی -ة درصذ 14

 درصذ 5 ػبیش ٞضیٙٝ ٞبی پظٚٞـی تَرسیِ ٍ سایز ّشیٌِ ّا 6
 ثٛسػیٝ دا٘ـزٛیبٖ دوتشا

 فزهَلِ کزدى هذل ریاضی 
اٍِٛی پیـٟٙبدی ایٗ پظٚٞؾ، تخلیق ٔٙبثغ یب ثٛدرٝ ثش اػبع اِٚٛیت ٞب ٚ ٔغذٚدیت ٞبی تؼییٗ ؿذٜ ثٝ ثخهؾ ٞهب ٚ فؼبِیهت ٞهبی     

 . ٔٛسد ٘غش تخلیق ٔی دٞذ

دس داخهُ یهب خهبسد اص     ثخؾ داخُ دا٘ـٍبٜ ٚ ثخؾ خبسد اص دا٘ـٍبٜ، ٔٙغٛس عٛصٜ ٞبی فؼبِیت ٔؼبٚ٘ت پظٚٞـهی : ثخؾ ٞب ػجبستٙذ اص

 .ٚاعذ دا٘ـٍبٞی ٔی ثبؿذ

 : فؼبِیت ٞب  ثش اػبع اِٚٛیت ثذػت آٔذٜ ػجبستٙذ اص
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 .فؼبِیت ٞبی ٔشثٛط ثٝ عشط ٞب، فشكت ٞبی ٔغبِؼبتی ٚ اثتىبسات پظٚٞیـی -1

 .تزٟیضات پظٚٞـی -2

 .ٕٞبیؾ ٞب ٚ ػفش ٞبی تغمیمبتی -3

 .فؼبِیت ٞبی پظٚٞـی ٚ دا٘ـزٛیی -4

 .ا٘تـبس ٔزالت تخللی ٚ صبح وتت -5

 .ػبیش ٞضیٙٝ ٞب ٚ أٛس ٔشثٛط ثٝ ثٛسػیٝ -6

 .ثٙب ثٝ ضشٚست اِٚٛیت ٞفتٓ ثش اػبع دیذٌبٜ خجشٌبٖ ثٝ وبسآفشیٙی اختلبف ٔیبثذ -7

ٚ . الصْ ثٝ روش اػت وٝ دٚ ػٟٕیٝ اػبتیذ ٚ دا٘ـزٛیبٖ ثشای تخلیق ٔٙبثغ دس ٘غش ٌشفتٝ ٔی ؿٛد غیهش   ٚ ٞضیٙٝ ٞب دس دٚ رٙجٝ ضهشٚسی 

 .ضشٚسی اػٕبَ ٔی ٌشدد

 :اص ٚیظٌی ٞبی اٍِٛ ٔی تٛاٖ ٔٛاسد ریُ سا ثشؿٕشد

ِزا لبدس اػت ثش اػبع اِٚٛیت ٞهب تخلهیق ٞهب سا ثهٝ ٘غهٛ ثٟیٙهٝ       . ایٗ اٍِٛ خغی اػت ٚ ثش اػبع ثش٘بٔٝ سیضی آسٔب٘ی تٟیٝ ؿذٜ اػت

 .پبسأتش ٞبی اٍِٛ ثش اػبع دادٜ ٞبی عٛصٜ پظٚٞـی ٔی ثبؿذ. تؼییٗ وشد

ٟیٙٝ ػبصی ثب دس٘ظش داؿتٗ ٔغذٚدیت ٞبی ثٛدرٝ ی فؼبِیت ٞب، ثخؾ ٞب، ػٟٕیٝ اػبتیذ ٚ دا٘ـزٛیبٖ ا٘زبْ ٌشفتهٝ اػهت ٚ ثهشای عهُ     ث

 .ٔذَ اص ٘شْ افضاس ثٟشٜ ٌشفتٝ ٔی ؿٛد

 :تٛضیظ ٔذَ ٔٛسد ٘ظش ثٝ ؿشط ریُ ٔی ثبؿذ

اٞذاف سا ثیبٖ ٔی وٙذ، ٚ اص آ٘زب وهٝ اِٚٛیهت ٞهب دس ٔهذَ فهٛق      دس ایٙزب تبثغ ٞذف ٔزٕٛع ا٘غشافبت اص . اثتذا ثٝ تبثغ ٞذف ٔی پشداصیٓ

ٔٙظٛس ؿذٜ اػت، دس تبثغ ٞذف ٞٓ ثبیذ ثشای ا٘غشافبت اص اٞذافی وٝ داسای اِٚٛیت ٞؼتٙذ ضشایت خبكی دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد وٝ ٔتٙبػت 

 .اِٚٛیت ٞب ثبؿذثب تشتیت 

عشط ٞب، فشكت ٞبی ٔغبِؼبتی ٚ اثتىبسات پظٚٞـی اػت ٚ ا٘غهشاف اص اٞهذاف آٖ ثهب    ثذیٗ ٔٙظٛس دس ٔٛسد اِٚٛیت اَٚ وٝ 

7d  ٚ

7d 

7777٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ، دس تبثغ ٞذف )( dddd    100000001ثب ضشیت pدسد ؿذٜ اػت. 

10000002ٚٞـیثٝ ٕٞیٗ تشتیت ثشای فؼبِیت ٞبی تزٟیضات پظ p 8ثشایd   ثشای فؼبِیت ٞبی ٔشثٛط ثٝ ٕٞبیؾ ٞب ٚ ػهفش ٞهبی ،

1000003تغمیمبتی  p  9ثشایd      100004، ثهشای فؼبِیهت ٞهبی پظٚٞـهی دا٘ـهزٛیی p   10ثهشایd ٘تـهبس ٔزهالت   ، ثهشای ا

 تخللی ٚ صبح وتت 

10005 p 11ثههشایd   ٝ1006، ػههبیش ٞضیٙههٝ ٞههب ٚ أههٛس ٔشثههٛط ثههٝ ثٛسػههی p  12ثههشایd  ثههشای وههبسآفشیٙی ٚ اؿههتغبِضایی ،

107 p13ثشایd  18بالخشٜ ٚ ث p ثشای ػبیش ا٘غشافبت دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. 

ػٟٓ ٔشثٛط ثهٝ ػهبیش فؼبِیهت ٞهب سا     . ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ٔزٕٛع وُ اػتجبسات دس ٞش ػبَ ثبیذ ثشاثش ثب ثٛدرٝ وُ اػتجبسات ثبؿذ( 1)ٔؼبدِٝ 

ت اَٚ ثٝ ٔزٕٛع وُ تخلیق ٞب دس ثخؾ ٞهب ٚ فؼبِیهت ٞهب ی    دس ٔذَ ٔٛسد ٘ظش ٔغذٚدی. ٞیئت سئیؼٝ ٚاعذ دا٘ـٍبٞی تؼییٗ ٔی وٙذ

وؼشی )ٔختّم سا دس وّیٝ أٛس پظٚٞـی ٚ ثشای ا٘ٛاع ٔتمبضیبٖ ثشاثش وُ ثٛدرٝ تؼییٗ ؿذٜ لشاس ٔی دٞذ ٚ ٞشٌٛ٘ٝ ا٘غشاف ٔخجت ٚ ٔٙفی 

 .٘بٔغّٛة ٔغؼٛة ٔی ؿٛد( ٚ ٔبصاد ثٛدرٝ

ایٗ ٔغذٚدیت ٔزٕٛع اػتجبسات تخلهیق  . ّی ٚاعذ دا٘ـٍبٞی سا ٘ـبٖ ٔی دٞذٔغذٚدیت ثٛدرٝ دس فؼبِیت ٞبی ثخؾ داخ( 2)ٔؼبدِٝ 

یبفتٝ ثٝ فؼبِیت ٞبی ٔختّم ثخؾ داخّی اػٓ اص عشط ٞب ٚ فشكت ٞبی ٔغبِؼبتی ٚ اثتىبسات پظٚٞـی ، تزٟیضات پظٚٞـی، ٕٞبیؾ ٞهب  

ٞش ػبَ ٔٛسد ثشسػی اص رّؼبت ٞیئت سئیؼٝ ٚاعذ ٞهبی  سلٓ ٔشثٛط ثٝ . ثشای ا٘ٛاع ٔتمبضیبٖ سا تؼییٗ ٔی وٙذ... ٚ ػفش ٞبی تغمیمبتی ٚ 

 .دا٘ـٍبٞی اػتخشاد ٌشدیذٜ  اػت

ایٗ ٔغذٚدیت ٔزٕٛع اػتجبسات تخلیق یبفتٝ ثهٝ  . ٕ٘بیبٍ٘ش ٔغذٚدیت ثخؾ خبسری ٚاعذ ٞبی دا٘ـٍبٞی سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ( 3)ٔؼبدِٝ 

تىبسات پظٚٞـی ، تزٟیضات پظٚٞـی، ٕٞبیؾ ٞب ٚ ػهفش  فؼبِیت ٞبی ٔختّم ثخؾ خبسری اػٓ اص عشط ٞب ٚ فشكت ٞبی ٔغبِؼبتی ٚ اث
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سلٓ ٔشثٛط ثٝ لشاس داد ٞبی ٔختّم دس ٞش ػبَ ٔٛسد ثشسػی اص رّؼبت ٞیئهت  . ثشای ا٘ٛاع ٔتمبضیبٖ سا تؼییٗ ٔی وٙذ... ٞبی تغمیمبتی ٚ 

 .سئیؼٝ ٚاعذ ٞبی دا٘ـٍبٞی اػتخشاد ٌشدیذٜ  اػت

ایٗ ٔغذٚدیت ٔزٕٛع اػتجبسات تخلیلی ثٝ فؼبِیت ٞبی ٔختّم . ضیٙٝ ٞبی ضشٚسی اػتثیبٖ وٙٙذٜ ٔغذٚدیت  ٔشثٛط ثٝ ٞ( 4)ٔؼبدِٝ 

ثهشای ا٘هٛاع   ... اػٓ اص عشط ٞب ٚ فشكت ٞبی ٔغبِؼبتی ٚ اثتىبسات پظٚٞـی ، تزٟیضات پظٚٞـی، ٕٞبیؾ ٞهب ٚ ػهفش ٞهبی تغمیمهبتی ٚ     

 .ضیٙٝ ٞبی غیش ضشٚسی لشاس ٔی ٌیشدٞش آ٘ضٝ وٝ ٞضیٙٝ ٞب ضشٚسی ٘جبؿذ دس دػتٝ ٞ. ٔتمبضیبٖ سا تؼییٗ ٔی وٙذ

عجك ایٗ ٔغذٚدیت ٔزٕٛع اػتجبسات تخلیق یبفتٝ ثٝ ایهٗ ٌهشٜٚ   . ٔغذٚدیت ثٛدرٝ اػتجبسات ػٟٕیٝ اػبتیذ سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ( 5)ٔؼبدِٝ 

ص ٞهذف ٘هبٔغّٛة   دس ٘تیزٝ ا٘غشاف ٔٙفی ا. دس فؼبِیت ٞبی ٔختّم ٚ ثخؾ ٞبی دٌٚب٘ٝ  فؼبِیت ٞب عذالُ ثشاثش ثب سلٓ تؼییٗ ؿذٜ ٌشدد

 .ایٗ ٘ىتٝ دس تبثغ ٞذف دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. ٔغؼٛة ٔی ٌشدد

دس ٘تیزهٝ  . فؼبِیت ٞب عذالُ ثشاثش ثب سلٓ تؼییٗ ؿذٜ ٌشدد. ٔغذٚدیت ػٟٕیٝ دا٘ـزٛیبٖ اص اػتجبسات پظٚٞـی سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ( 6)ٔؼبدِٝ 

 .ذف دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػتایٗ ٘ىتٝ دس تبثغ ٞ. ا٘غشاف ٔٙفی اص ٞذف ٘بٔغّٛة ٔغؼٛة ٔی ٌشدد

ٔغذٚدیت ثٛدرٝ اػتجبسات فؼبِیت ٞبی عشط ٞب، فشكت ٞبی ٔغبِؼبتی ٚ اثتىبسات پظٚٞـی سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ ٚ ٔزٕٛع وّیهٝ  ( 7)ٔؼبدِٝ 

.  اػتجبسات تخللی ثٝ فؼبِیت ٞبی فٛق دس ثخؾ ٞبی داخُ ٚ خبسد دا٘ـٍبٜ ٚ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ػٟٕیٝ اػبتیذ ٚ دا٘ـهزٛیبٖ ٔهی ثبؿهذ   

 .ٔغذٚدیت اِٚٛیت اَٚ سا دس تبثغ ٞذف ٘ـبٖ ٔی دٞذ

 .ٕ٘بیبٍ٘ش ٔغذٚدیت ثٛدرٝ اػتجبسات فؼبِیت ٞبی ٔشثٛط ثٝ تزٟیضات پظٚٞـی اػت( 8)ٔؼبدِٝ 

ایٗ ٔغذٚدیت ٔزٕٛع اػتجبسات تخللی ثٝ فؼبِیت ٞبی تزٟیضات پظٚٞـی دس ثخؾ ٞبی ٔختّم ٚ ثشای ا٘ٛاع ٔتمبضیبٖ سا تؼیهیٗ ٔهی   

 .ی اِٚٛیت دْٚ ٔی ثبؿذوٙذ ٚ داسا

ایٗ ٔغذٚدیت ٔزٕهٛع  . ٕ٘بیبٍ٘ش ٔغذٚدیت ثٛدرٝ اػتجبسات فؼبِیت ٞبی ٔشثٛط ثٝ ٕٞبیؾ ٞب ٚ ػفش ٞبی تغمیمبتی ٔی ثبؿذ( 9)ٔؼبدِٝ 

 اػتجبسات تخللی ثٝ فؼبِیت ٞبی ٕٞبیؾ ٞب ٚ

 .اسای اِٚٛیت ػْٛ ٔی ثبؿذػفش ٞبی تغمیمبتی دس ثخؾ ٞبی ٔختّم ٚ ثشای ا٘ٛاع ٔتمبضیبٖ سا تؼییٗ ٔی وٙذ ٚ د 

ایهٗ ٔغهذٚدیت ٔزٕهٛع اػتجهبسات     . ٘ـبٖ دٞٙذٜ ی ٔغذٚدیت ثٛدرٝ اػتجبسات فؼبِیت ٞبی پظٚٞـی دا٘ـزٛیبٖ ٔهی ثبؿهذ  ( 10)ٔؼبدِٝ 

تخللی فؼبِیت ٞبی پظٚٞـی دا٘ـزٛیبٖ دس ثخؾ ٞبی ٔختّم ٚ ثشای ا٘ٛاع ٔتمبضیبٖ سا تؼییٗ ٔی وٙهذ ٚ داسای اِٚٛیهت صٟهبسْ ٔهی     

 .ثبؿذ

ایهٗ ٔغهذٚدیت   . ٕ٘بیبٍ٘ش ٔغذٚدیت ثٛدرٝ اػتجبسات فؼبِیت ٞبی ٔشثٛط ثٝ ا٘تـبس ٔزالت تخللی ٚ صبح وتت ٔی ثبؿذ( 11)ٔؼبدِٝ 

ٔزٕٛع اػتجبسات تخللی ثٝ فؼبِیت ٞبی ا٘تـبس ٔزالت تخللی ٚ صبح وتت دس ثخؾ ٞبی ٔختّم ٚ ثشای ا٘ٛاع ٔتمبضهیبٖ سا تؼیهیٗ   

 .ثبؿذٔی وٙذ ٚ داسای اِٚٛیت پٙزٓ ٔی 

ایهٗ ٔغهذٚدیت ٔزٕهٛع اػتجهبسات     . ٘ـبٖ دٞٙذٜ ی ٔغذٚدیت ثٛدرٝ اػتجبسات ػبیش فؼبِیت ٞهب ٚ أهٛس ثٛسػهیٝ ٔهی ثبؿهذ     ( 12)ٔؼبدِٝ 

 .تخللی ػبیش فؼبِیت ٞب ٚ أٛس ثٛسػیٝ دس ثخؾ ٞبی ٔختّم ٚ ثشای ا٘ٛاع ٔتمبضیبٖ سا تؼییٗ ٔی وٙذ ٚ داسای اِٚٛیت ؿـٓ ٔی ثبؿذ

ػشا٘ٝ اػتجبس سا دس ثخؾ ٞب ٚ ٌشٜٚ ٞهبی  ( آخشیٗ ٔغذٚدیت) ایٗ ٔؼبدِٝ . ت وبسآفشیٙی ٚ اؿتغبِضایی سا ثیبٖ ٔی وٙذ، ٔغذٚدی(13)ٔؼبدِٝ 

ایهٗ سلهٓ ثهٝ ػٙهٛاٖ ٔالوهی ثهشای       . ٔختّم فؼبِیت ٞبی دس وّیٝ أٛس پظٚٞـی ٚ ا٘ٛاع ٔتمبضیبٖ، ثش اػبع ٔتٛػظ ػشا٘ٝ تؼییٗ ٔی وٙهذ 

 .عشط ٞبیی وٝ ػشا٘ٝ اػتجبس وٕتشی داس٘ذ اؿتغبِضا تش ٞؼتٙذ. تٝ ؿذٜ اػتػٙزؾ اؿتغبِضایی عشط ٞب دس ٘ظش ٌشف

ٚ صٖٛ دس ٔذَ پیـٟٙبدی ایٗ ٔغذٚدیت دس اِٚٛیت ٞفتٓ لشاس داسد ِزا،   

13d    7سا ثب ضشیتp ٓآٚسدٜ ای. 

ُٕ ٞبی ٔلٛة ٞیئت سئیؼٝ ٚاعذ دا٘ـهٍبٞی ٚ دس ٕٞهبٖ ػهبَ اػهتخشاد ٔهی      ٔمبدیش ػٕت ساػت ٔؼبدِٝ ٞب، ثشای ٞش ػبَ اص دػتٛساِؼ

ثٝ اػتخٙبی ٔغذٚدیت آخش وٝ سلٓ ػٕت ساػت تؼبٚی آٖ، ٔیبٍ٘یٗ ػشا٘ٝ ی اػتجبسات ػبَ ٞبی ٌزؿهتٝ اػهت ٚ تٛػهظ عهٛصٜ ی     . ؿٛد

 .عشط ٚ ثٛدرٝ ٔغبػجٝ ؿذٜ اػت

ب ٚ فؼبِیت ٞبی ٔختّم ٞؼتٙذ، وٝ ٞذف ایٗ پظٚٞؾ دػتیبثی ثٝ ٔمهبدیش  ٔتغیش ٞب ػجبست اػت اص اػتجبسات تخلیق یبفتٝ ثٝ صیش ثخؾ ٞ

افضٖٚ ثش ایٗ، ا٘غشافبت ٔخجت ٚ ٔٙفی ثٝ تشتیت ٔجبِغ ٔبصاد ٚ وؼشی ثٛدرٝ دس ثخؾ ٞب ٚ فؼبِیت ٞبی ٔختّهم سا ٘ـهبٖ ٔهی    . آٖ ٞبػت
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یش ٞب یی ٔی پشداصد وٝ دس رشیهبٖ ٔهذَ ػهبصی    ثٝ تؼشیم ٔتغ(  4-6) رذَٚ  .ٞذف ایٗ پظٚٞؾ ثٝ كفش سػب٘ذٖ ایٗ ٔتغیش ٞبػت. دٞٙذ

 .ثٝ تـشیظ ا٘ذیغ ٞب یی ٔی پشداصد وٝ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد(  4-7)سیبضی ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد ٚ رذَٚ ؿٕبسٜ 

 
 هعزفی هتغیز ّای هذل. 6جذٍل  

 ًام هتغیز ضزح  هتغیز ردیف

 Xijkcsn اعتثار خصیص داده شذه 1

 Pi وزى یا ضریة داده شذه ته هر فعالیت یا تخش 2
 YYY تودجه تخصیص داده شذه ته هر فعالیت یا تخش هرتوطه 3
 (هجووع تخصیص ها از کل تودجه کوتر است) هازاد تودجه کل  4

1d 

 (ها از کل تودجه تیشتر استهجووع تخصیص ) کسری تودجه کل  5

1d 

 هازاد تودجه تخش داخلی 6

2d 

 کسری تودجه تخش داخلی 7

2d 

 هازاد تودجه تخش خارجی 8

3d 

 کسری تودجه تخش خارجی 9

3d 

 ه هسینه های ضروری پژوهشیهازاد تودج 

4d 

 کسری تودجه هسینه های ضروری پژوهشی 11

4d 

 هازاد تودجه سهویه اساتیذ 11

5d 

 کسری تودجه سهویه اساتیذ 12

5d 

 هازاد تودجه سهویه دانشجویاى 13

6d 

 کسری تودجه سهویه دانشجویاى 14

6d 

 هازاد تودجه فعالیت های طرح های پژوهشی و فرصت های هطالعاتی 15

7d 

 کسری تودجه فعالیت های طرح های پژوهشی و فرصت های هطالعاتی 16

7d 

 ه فعالیت تجهیسات پژوهشیهازاد تودج 17

8d 

 کسری تودجه فعالیت تجهیسات پژوهشی 18

8d 

 هازاد تودجه فعالیت های هرتوط ته هوایش ها و سفرهای تحقیقاتی 19

9d 

 یکسری تودجه فعالیت های هرتوط ته هوایش ها و سفرهای تحقیقات 21

9d 

 هازاد تودجه فعالیت های پژوهشی دانشجویاى 21

10d 

 کسری تودجه فعالیت های پژوهشی دانشجویاى 22

10d 

 هازاد تودجه فعالیت های هرتوط ته انتشار هجالت تخصصی و چاج کتة 23

11d 

 ری تودجه فعالیت های هرتوط ته انتشار هجالت تخصصی و چاج کتةکس 24

11d 

 هازاد تودجه سایر فعالیت ها و هسینه تورسیه  25

12d 

 کسری تودجه سایر فعالیت ها و هسینه تورسیه 26

12d 

 اشتغالهازاد تودجه سرانه کارآفرینی و  27

13d 

 کسری تودجه سرانه کارآفرینی و اشتغال 28

13d 

 

 تعزیف اًذیس ّا. 7جذٍل 

 ًام اًذیس ضزح  اًذیس ردیف

 1i فعالیت های طرح های پژوهشی و فرصت های هطالعاتی  1
 2i یفعالیت های هرتوط ته تجهیسات پژوهش 2
 3i فعالیت های هرتوط ته هوایش ها و سفرهای تحقیقاتی 3
 4i فعالیت های پژوهشی دانشجویاى 4
 5i فعالیت های هرتوط ته انتشار هجالت تخصصی و چاج کتة 5
 6i تورسیه سایر فعالیت ها و هسینه 6
 7i سرانه کارآفرینی و اشتغال 7
 1j تخش داخلی 8

 2j تخش خارجی 9

 1k کل تودجه دریافتی 11
 2k سرانه تودجه دریافتی 11
 1c سینه های ضروریه 12
 2c هسینه های غیر ضروری 13
 1s سهویه اساتیذ 14
 2s سهویه دانشجویاى 15
 7,6n رقن سوت راست سال هورد تررسی 16
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تٛرٝ ثٝ ٞذف ٚ ٔغذٚدیت ٞبی روش ؿذٜ ٚ ٕٞضٙیٗ ٔتغیش ٞب ٚ پبسأتش ٞبی ٔشتجظ  ثٝ ؿهشط صیهش فشِٔٛهٝ    ثیبٖ سیبضی ٔذَ پیـٟٙبدی ثب 

  :ؿذٜ اػت
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 یافتِ ّای پضٍّص  

اص اٍِٛ ثب ثٟشٜ ٌیشی اص ٘شْ افضاس ٞبی دس ایٗ لؼٕت ثٝ ٘تبیذ عبكُ . دس لؼٕت لجُ اٍِٛی پیـٟٙبدی ثش٘بٔٝ سیضی آسٔب٘ی اسائٝ ؿذٜ اػت

دس اثتذا تخلیق ثٟیٙٝ ثب تٛرٝ ثٝ ثٛدرٝ ٚ ٔغذٚدیت ٞبی ٔٛرٛد ٚ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ اعالػهبت ٔٛرهٛد   . تغمیك دس ػّٕیبت ٔی پشداصیٓ

ٓ   1387ٚ  1386دس عی ػبَ ٞبی  ثهٝ وهُ ثٛدرهٝ    ثهب تٛرهٝ    .ا٘زبْ ٔی ٌیشد ٚ ػپغ تب عذ أىبٖ ثٝ تغّیُ عؼبػیت آٖ اؿبسٜ ٔهی وٙهی

دس ٚالغ اص وُ ؿٟشیٝ دسیبفتی وٝ . دسكذ ؿٟشیٝ پشداختی دا٘ـزٛیبٖ ٔی ثبؿذ، ػٟٓ ثٛدرٝ پظٚٞـی تؼییٗ ٔی ؿٛد 5دسیبفتی وٝ اص ٔغُ 

ثهب تٛرهٝ ثهٝ ٘تهبیذ ثذػهت آٔهذٜ ٔجّهغ         .سیبَ آٖ ػٟٓ ثٛدرٝ پظٚٞـی ٔی ٌشدد  4613165296256سیبَ ٔجّغ  82663065856131ٔجّغ آٖ 

 .ٝ ثٝ ٞش فؼبِیت اػبع، ثش اػبع رذَٚ صیش ٔی ثبؿذتخلیق یبفت
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 تخصیص فعالیت ّا. 8جذٍل 

 اعتثار تخصیص یافتِ تِ ریال عٌَاى فعالیت ردیف

 1565256115742 فؼبِیت ٞبی عشط ٞبی پظٚٞـی ٚ فشكت ٞبی ٔغبِؼبتی  1

 82653455851 فؼبِیت ٞبی ٔشثٛط ثٝ تزٟیضات پظٚٞـی 2

 61957295388 بیؾ ٞب ٚ ػفشٞبی تغمیمبتیفؼبِیت ٞبی ٔشثٛط ثٝ ٕٞ 3

 41351525926 فؼبِیت ٞبی پظٚٞـی دا٘ـزٛیبٖ 4

 41351525926 فؼبِیت ٞبی ٔشثٛط ثٝ ا٘تـبس ٔزالت تخللی ٚ صبح وتت 5

 8254565444 ػبیش فؼبِیت ٞب ٚ ٞضیٙٝ ثٛسػیٝ 6

 1254445345 وبسآفشیٙی ٚ اؿتغبَ 7

ٞبی پظٚٞـی ٔشثٛط ثٝ دا٘ـزٛیبٖ ، دس فؼبِیت ٔشثٛط ثٝ ثٛسػیٝ ٚ ػبیش ٞضیٙٝ ٞب ٚ ٕٞضٙهیٗ دس  عجك ٌضاسؽ ٞبی اسائٝ ؿذٜ دس فؼبِیت 

 .فؼبِیت وبسآفشیٙی ٚ اؿتغبَ داسای وؼشی ثٛدرٝ ٔی ثبؿذ ٚ دس فؼبِیت ٔشثٛط ثٝ تزٟیضات پظٚٞؾ داسای ٔبصاد ثٛدرٝ ٔیجبؿذ

 .شتجظ ثب آ٘م تخلیق ٔٙبثغ ٔٛرٛد ثٝ ؿشط رذَٚ صیش ٔی ثبؿذثب تٛرٝ ثٝ پیؾ ثیٙی ا٘زبْ ؿذٜ دس ٞش فؼبِیت ٚ صیش فؼبِیت ٔ 
 تِ ّوِ فعالیت ّا ٍ تخص ّای  حَسُ پضٍّطیُ تعتخصیص هٌا. 9جذٍل 

درصذ پیص  عٌَاى هَضَعات عٌَاى فعالیت دیفر

 تیٌی ضذُ

درصذ اختصاصی اس  جوع اعتثار سقف اعتثار

درصذ تَدجِ  5هحل 

 پضٍّطی

 

 

 

1 

اتی ٍ طزح ّا، فزصت ّای هطالع

 اتتکارات پضٍّطی

  1565256115742 1565256115742 درصذ 86 طزح ّای تحقیقاتی -الف

 

 

 درصذ 44

 

--  درصذ 14 ...حوایت اس اختزاعات، اتذاعات، اکتطافات ٍ  -ب

 23153655638 درصذ 11 داٍری فعلیت ّای پضٍّطی -ج

--   درصذ 48 فزصت ّای هطالعاتی داخل ٍ خارج اس کطَر -ت

--  درصذ 27 عضَیت در اًجوي ّای هعتثز پضٍّطی -ج

 

2 

 

  82653455851 9458935644 درصذ 14 ...خزیذ تجْیشات پضٍّطی ٍ  -الف تجْیشات پضٍّطی

 

 درصذ 24

 39656265848 درصذ 36 ...خزیذ ٍ پطتیثاًی ًزم افشار ّا ٍ 

 22351425584 درصذ 27 ...خزیذ کتاب ّای هزجع ٍ اضتزاک هجالت ٍ 

 11556825819 درصذ 11 خزیذ ٍ پطتیثاًی ًزم افشار ّای سایت ٍ کتاتخاًِ

 

 

 

 

 

3 

 

  61957295388 22351425584 درصذ 7 ّوایص ّای علوی ٍ پضٍّطی در سطح هلی ٍ هٌطقِ ای -الف ّوایص ّا ٍ سفز ّای تحقیقاتی

 

. 

 

 

 درصذ 15

 16753265935 درصذ 7 هجالتارائِ هقالِ در ّوایص ّا ٍ   -ب

 6851745233 درصذ 5 هطارکت در ّوایص ّا ٍ هزاسن ّا -ج

 4353815457 درصذ 7 ضزکت در دٍرُ ّا ٍ کارگاُ ّای تخصصی -ت

 4353815457 درصذ 25 تزگشاری ضَرای پضٍّطی هٌطقِ ٍ ّفتِ پضٍّص -ث

 3459865469 درصذ 35 حقیقتزگشاری سخٌزاًی ّای علوی ٍ کارگاُ رٍش ت -ج

 4353815457 درصذ 26 دعَت اس هحققاى ٍ ضخصیت ّای تزجستِ علوی -چ

 

4 

  41351525926 14352885231 درصذ 14 تاضگاُ پضٍّطگزاى جَاى -الف فعالیت ّای پضٍّطی ٍ پضٍّطی

 

 درصذ 14

 14456435524 درصذ 85 اًجوي ّای علوی، ادتی ٍ ٌّزی -ب

 14754195761 درصذ 15 ک تِ طزح ّا ٍ پایاى ًاهِ ّای داًطجَییکو -ج

 5758415414 درصذ 2 حوایت اس تین ّا ٍ گزٍُ ّای داًطجَیی -ت

 درصذ 14 41351525926 35151795987 درصذ 3 پزداخت ّای هزتثط تا اًتطار هجالت علوی هصَب -الف اًتطار هجالت ٍ تطَیق هقاالت 5

 6159725939 درصذ2  هقالِ در هجالت هعتثز علوی ٍ چاج کتاب ّاتطَیق چاج  -ب

 درصذ 5 8254565444  درصذ 2  سایز ّشیٌِ ّای پضٍّطی تَرسیِ ٍ سایز ّشیٌِ ّا 6

  درصذ 2 تَرسیِ داًطجَیاى دکتزا

-  1254445345-  پیص تیٌی ًطذُ اضتغالشایی کارآفزیٌی   7

 تحلیل حساسیت 
بػیت، ؿٙبػبیی پبسأتش ٞبی وبٔالً عؼبع اػت تب تخٕیٗ آٟ٘ب ثب دلت ثیـتشی ا٘زهبْ ؿهٛد، ٚ دس ػهیٗ عهبَ رهٛاثی      ٞذف اص تغّیُ عؼ

 .پبسأتشٞب، ثٝ ػٙٛاٖ یه رٛاة خٛة ٔغشط ؿٛد ٕٛع ثٝ اصای تٕبْ ٔمبدیش ٔغتُٕا٘تخبة ٌشدد وٝ دس ٔز

ٝ ثٛدرٝ وُ ثٝ ا٘ذاصٜ یهه ٚاعهذ افهضایؾ یبثهذ، ٔمهذاس تهبثغ       ٘تبیذ تغّیُ عؼبػت ػتبدٜ ٞبی ػبَ ٞبی ٔٛسد ثشسػی ٘ـبٖ داد وٝ صٙب٘ض

دس ٞش یه اص ثخؾ ٞب ثٝ عٛس رذاٌب٘ٝ، افهضایؾ ثٛدرهٝ   . دس ٘تیزٝ، افضایؾ ثٛدرٝ وُ ٔغّٛة ٔی ثبؿذ. ٞذف یه ٚاعذ وبٞؾ ٔی یبثذ

ٖ تبثغ ٞذف اػت ٕٞؼهٛیی داسد  ثٝ ٔیضاٖ یه ٚاعذ ثبػج وبٞؾ تبثغ ٞذف ثٝ ا٘ذاصٜ ی یه ٚاعذ ٔی ٌشدد ٚ ثب ٞذف ٔب وٝ عذالُ وشد

ٚاعهذ ٔهی    2افضایؾ یه ٚاعذ ثٛدرٝ ی ٞش یه اص فؼبِیت ٞبی ٔغشط ؿذٜ، ثبػج افضایؾ تبثغ ٞذف ثهٝ ا٘هذاصٜ ی   . ٚ ٔغّٛة ٔی ثبؿذ

 .وٝ صٖٛ ٞذف وٕیٙٝ وشدٖ تبثغ ٔی ثبؿذ، ٔغّٛة ٘یؼت. ٌشدد

فؼبِیت پظٚٞـی دا٘ـزٛیبٖ، أٛس ثٛسػیٝ : تشتیت ػجبستٙذ اص تغّیُ عؼبػیت ضشایت تبثغ ٞذف ٘ـبٖ ٔی دٞذ، عؼبع تشیٗ ٔتغیش ٞب ثٝ

دس كٛست ٞش تغییشی دس ضشایت ایٗ ٔتغیش ٞب دس تبثغ ٞذف، تشویت ٔتغیش ٞبی پبیٝ ای تغیهش خٛاٞهذ وهشد ٚ پبػهخ ثٟیٙهٝ      . ٚ وبس آفشیٙی

 . ػٛم ٔی ؿٛد

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 14 

ٚ ثخؾ ٞبی ٔختّم اػت ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ عؼهبع   ٘تبیذ عبكُ اص ثشسػی عؼبػیت اػذاد ػٕت ساػت وٝ ٔؼشف اػتجبسات فؼبِیت ٞب

ثؼذ اص ایٗ فؼبِیهت ا٘تـهبس   . تشیٗ فؼبِیت، عشط ٞبی پظٚٞـی ٚ فشكت ٞبی ٔغبِؼبتی ٔی ثبؿذ وٝ وٕتشیٗ دأٙٝ تغییشات سا داسا ٔی ثبؿذ

 .ٔزالت ٚ وتت دس ستجٝ ثؼذی لشاس داسد

ؼٝ ثب ثخؾ خبسری داسای ؿشایظ ٔغّٛة تشی اػت ٚ ٘یبص اػت تب عٛصٜ دس ٔٛسد ثخؾ ٞب ثبیذ ایٙغٛس ثیبٖ وشد وٝ  ثخؾ داخّی دس ٔمبی

 .اِجتٝ ثشای ثخؾ داخّی وبٞؾ ٔزبص كفش اػت. پظٚٞـی تٛرٝ ثیـتشی ثٝ فؼبِیت ٞبی ثشٖٚ دا٘ـٍبٞی داؿتٝ ثبؿذ

دس . ؼٙی اِٚٛیتی لبئُ ٘جٛدثشای ٞش یه اص فؼبِیت ٞبی اػبػی ؿؾ ٌب٘ٝ ثٝ عٛس رذاٌب٘ٝ ٔی تٛاٖ اِٚٛیت ٞش یه سا تب كفش وبٞؾ داد، ی

أب ٕ٘ی تٛاٖ ٕٞٝ اِٚٛیهت  . ایٗ كٛست ٞٓ، تشویت ٔتغیش ٞبی پبیٝ ای ػٛم ٕ٘ی ؿٛد، ٞش صٙذ ٔیضاٖ تخلیق ٞب تغییش پیذا خٛاٞذ وشد

ب اػهتفبدٜ اص  ثه . دس ایٗ كٛست پبػخ ثٟیٙٝ فؼّی تغییش خٛاٞذ وهشد . ٞب سا ثب ٞٓ كفش وشد ٚ ٞیش اِٚٛیتی سا ثشای فؼبِیت ٞب دس ٘ظش ٍ٘شفت

ٚ  50ٚ  10ٚ 1: لبٖ٘ٛ كذ دس كذ ٔی تٛاٖ ضشایت تؼییٗ وٙٙذٜ اِٚٛیت ٞب سا وٝ دس دٚسٜ ٔٛسد ثشسػهی تؼیهیٗ وهشدٜ ایهٓ ػجهبست ا٘هذ اص      

تؼجیش آٖ ایٗ اػهت وهٝ، ٞهش    . دس ایٗ كٛست پبػخ ثٟیٙٝ ثذٖٚ تغییش ثبلی ٔی ٔب٘ذ. تغییش داد 1000ٚ  500ٚ  100ٚ  5ٚ 1یب  500ٚ  1000

 . تلٕیٓ ٌیشی ثشای دٚ فؼبِیت تزٟیضات پظٚٞـی ٚ فؼبِیت پظٚٞـی دا٘ـزٛیبٖ اِٚٛیت یىؼب٘ی لبئُ ؿذٜ اػتصٙذ 

ثٝ د٘جبَ ثغج تغییش ٕٞضٔبٖ ضشائت اِٚٛیت ٞب، تغییش ٞٓ صٔبٖ اػذاد ػٕت ساػت ثشسػی ؿذ یؼٙی  ٍٞٙبٔی وٝ اػتجهبسات اص اِٚٛیهت یهب    

 .ربثٝ رب ٔی ؿٛدفؼبِیت ٞبیی ثٝ فؼبِیت یب فؼبِیت ٞبی دیٍش 

 ًتیجِ گیزی   
دس ایٗ تغمیك وٝ ثٝ ٔٙظٛس اسائٝ یه ٔذَ سیبضی ٔٙبػت رٟت تخلیق ٔٙبثغ دس عٛصٜ پظٚٞـی دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی كٛست پهزیشفت،  

ثٝ عٛس وّی اص ٔتذ ٞبی تلٕیٓ ٌیشی صٙذ ٔؼیبسٜ ٚ ٌشٚٞی ٚ اص ٔذَ خبكی اص ثش٘بٔٝ سیضی خغی رٟهت ثذػهت آٚسدٖ ؿهبخق ٞهبی     

ػت ثشای ٔمبیؼٝ ٔشاوض ٔضثٛس ٚ تخلیق ٔٙبثغ ثٝ ٞش یه اص اِٚٛیت ثٙذی تشتیجی ٚ وبسدیٙبَ ؿهبخق ٞهب، اِٚٛیهت ثٙهذی تشتیجهی ٚ      ٔٙب

وبسدیٙبَ ٔشاوض پظٚٞـی ٚ دس ٟ٘بیت اسائٝ ٔذِی ٔٙبػت ثش اػبع ٔذَ ثش٘بٔٝ سیضی خغی آسٔب٘ی رٟت تٛصیهغ اػتجهبس ثهب اػهتفبدٜ اص ایهٗ      

ثذیٟی اػت سٚؽ ٔٛسد اػتفبدٜ ٚ ٔتذ ٞبی ثٝ وبس سفتٝ دس ایٗ تغمیك لبثُ اػتفبدٜ دس وّیٝ ٔٛاسد ٔـبثٟی اػت . ذاِٚٛیت ٞب، اػتفبدٜ ٌشدی

، ثهب  ... (ثٝ ٞش ٔٙظٛسی ٘ظیش اسصیبثی ػّٕىشد، تخلهیق اػتجهبس ٚ   ) وٝ ٘یبص ثٝ تلٕیٓ ٌیشی ٌشٚٞی دس ٔٛسد اِٚٛیت ثٙذی تؼذادی ٌضیٙٝ 

ثؼیبسی اص ؿبخق ٞبی ثٝ دػت آٔذٜ اص ایٗ تغمیهك لبثهُ اػهتفبدٜ دس ػهبیش ٔشاوهض پظٚٞـهی       . ؿذاػتفبدٜ اص ؿبخق ٞبی ٔٙبػت ٔی ثب

 .دا٘ـٍبٞی ٚ غیش دا٘ـٍبٞی ٔی ثبؿذ

تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ ثٝ ِغبػ لهب٘ٛ٘ی ٞهش ٚاعهذ اص    . ٘تبیذ عبكُ اص ٔذَ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ دس ثؼضی اص دٚسٜ ٞب ثب ٔبصاد ثٛدرٝ ٔٛارٝ ؿذٜ ایٓ

دسكذ ثٛدرٝ ی ٞش لؼٕت سا ثب لؼٕت ٞبی دیٍش ربثٝ رب وٙذ، ایهٗ ٔهبصاد سا ٔهی تهٛاٖ تهب عهذ صیهبدی         10٘ذ تب عٛصٜ پظٚٞـی ٔی تٛا

 .وبٞؾ داد ٚ عتی ثٝ كفش سػب٘ذ

ثٙبثش ایٗ ٔذَ ایٗ تٛا٘بیی سا ثٝ تلٕیٓ  ٌیشاٖ ٔی دٞذ تب دس اثتذای ٞش ػبَ ضٕٗ تؼییٗ تخلیق ٞبی ثٟیٙٝ، ٔبصاد یب وؼهشی اعتٕهبِی سا   

 .ی وشدٜ ٚ رٟت سفغ آٖ الذاْ ٕ٘بیٙذ، تب ٟ٘بیتبً ثٝ تخلیق ٞبی ثٟیٙٝ ٚ ٔتؼبدَ ثشػٙذپیؾ ثیٙ

اٌشصهٝ  . ػؼی ؿذ دس ٔذَ اسائٝ ؿذٜ ػالٜٚ ثش فؼبِیت ٞبی ػٕذٜ ٚ اػبػی، فؼبِیت ٞبی خشدٜ یب صیش ثخؾ ٞهب ٘یهض دس ٘ظهش ٌشفتهٝ ؿهٛد     

بػ التلبدی ثبػج خهشد ؿهذٖ اػتجهبسات ٔهی ؿهٛد ٚ اػتجهبسات دس       ٕٔىٗ اػت تؼذاد تخلیق ٞبی ثیـتش ٔفیذ تش ثٝ ٘ظش آیذ، أب ثٝ ِغ

دس ٘تیزٝ دس ٔشعّٝ ثؼذی وٝ اسصیبثی فؼبِیت ٞبی خبف یهب پهشٚطٜ ٞهب    . دػتشع ثشای ػشٔبیٝ ٌزاسی دس صیش ثخؾ ٞب ٘یض وبٞؾ ٔی یبثذ

یؼٙهی  . ٔغذٚدیت ثٛدرٝ ٔٛارٝ ٌهشدد  ػت، فؼبِیت ٞبی ثضسي وٝ ثٝ ٔمیبع التلبدی ٔی سػٙذ، تبئیذ ؿٛ٘ذ، اػتجبس دٞٙذٜ ٕٔىٗ اػت ثب

ایٗ ٔٛسد اص . عتی اٌش فؼبِیت ٞبی ثضسي تش، اؿتغبِضا تش ٚ ٔفیذ تش ثبؿٙذ، اػتجبس دٞٙذٜ ثٝ ٘بصبس، ثٝ فؼبِیت ٞبی وٛصىتش اػتجبس خٛاٞذ داد

 . ػذْ ثٟیٍٙی تخلیق اػتجبسات اػت

دس تٕبْ اٞهذاف ٔهبصاد یهب    . تٙذ اٞذاف تؼییٗ ؿذٜ سا تغمك ثخـٙذدس ٌضاسؽ ٞبی اسائٝ ؿذٜ دس ػبَ ٞبی ٌزؿتٝ، اػتجبسات ٔلٛة ٘تٛا٘ؼ

ثهشای سفهغ   . وٕجٛد ثٛدرٝ ٚرٛد داؿت، دس عبِی وٝ ٔذَ پیـٟٙبدی دس تٕبْ ٔغذٚدیت ٞب ثٝ رض یه ٔٛسد ثٝ اٞذاف تؼیهیٗ ؿهذٜ سػهیذ   
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ٌهشدد ٚ وؼهشی ٚ ٔهبصاد دس تٕهبْ ٔهٛاسد       عجك ٘تبیذ ثٝ دػت آٔذٜ اٞذاف تبٔیٗ ٔی. ٘میلٝ فٛق ، ربثٝ ربیی ٔغذٚد اػتجبسات پیـٟٙب ؿذ

 .كفش ؿذ ٚ تخلیق ٞب وبٔالً ثٟیٙٝ ٌشدیذ

ٕٞضٙهیٗ لیٕهت ٞهبی ػهبیٝ ثشسػهی ٚ      . دأٙٝ ٔزبص تغییشات ثشای ضشایت تبثغ ٞذف ٚ ٔمبدیش ػٕت ساػت، تؼییٗ ٚ تزضیٝ ٚ تغّیُ ؿذ

دس ضهٕٗ  . ثغج ؿهذ . ذف، ثش اػبع ٘تبیذ تغّیُ عؼبػیتذدس ٔٛسد اػتجبسات فؼبِیت ٞب ٚ ضشایت اِٚٛیت ٞب دس تبثغ ٞ. ٘تبیذ تفؼیش ؿذ

 .ایٗ ثخؾ ٔٛیذ ا٘ؼغبف پزیشی ٔذَ پیـٟٙبی اػت. ربثٝ ربیی اػتجبسات ا٘زبْ ٌشفت ٚ ٘تبیذ آٖ سٚی تبثغ ٞذف ثیبٖ ؿذ

ٝ ثخؾ ٞهب ٚ فؼبِیهت   إٞیت ایٗ ٔٛضٛع ٚلتی ٕ٘بیبٖ ٔی ٌشدد وٝ دس ػُٕ ٍٞٙبْ اسصیبثی فغبِیت ٞب، وٝ ٔشعّٝ ثؼذ اص تخلیق اػتجبس ث.

ٞب ٔغؼٛة ٔی ٌشدد، تلٕیٓ ٌیشی ٕٔىٗ اػت ثب ایٗ ٔؼضُ ٔٛارٝ ٌشدد وٝ فؼبِیت ٞبی ٚارذ ؿشایغی دس ثخهؾ ٞهب ٚ فؼبِیهت ٞهبی     

یب ثشػىغ دس فؼبِیت ٞب ٚ ثخؾ ٞبیی وٝ اػتجبس ثٝ آٟ٘ب تؼّك ٌشفت، فؼبِیت ٞهب  . اكّی ٚرٛد داس٘ذ وٝ تخلیق ثشای آٟ٘ب ٔٙظٛس ٍ٘شدیذ

دس ایٗ ٔٛاسد، دأٙٝ ٔزبص ثٝ تلٕیٓ ٌیش وٕه ٔی وٙذ تب ثب ربثٝ رهبیی   .ایظ ٘جٛد٘ذ یب فؼبِیت ٞب ثٝ ا٘ذاصٜ وبفی ٚرٛد ٘ذاؿتٝ ا٘ذٚارذ ؿش

ثٝ ثخؾ یب فؼبِیتی وٝ ٔتمبضی ٚارذ ؿشایظ داسد، أهب اػتجهبس الصْ سا   ( یب ٘ذاسد)ٚرٜٛ اص ثخؾ یب فؼبِیتی وٝ ٔتمبضی ٚارذ ؿشایظ وٓ داسد 

صٙب٘ضٝ یه یب صٙذ ٔغهذٚدیت اص    .دس ػیٗ عبَ تخلیق ٞب ٕٞضٙبٖ ثٟیٙٝ ثبلی ثٕب٘ذ. الیّی داسا ٘یؼت، ایٗ ٔـىُ سا عُ ٕ٘بیٙذثٙب ثٝ د

دس ایٗ كٛست، اٍِٛ ثی ٞیش اؿهىبِی پبػهخ ٔهی    .ٔذَ عزف ؿٛد، وبفی اػت دس اٍِٛ، ٔمذاس ػٕت ساػت ٕٞبٖ ٔغذٚدیت سا كفش وشد

ٕٞضٙهیٗ ایهٗ   . ٔتمبضی ٚرٛد داؿت، ػٟٓ اػبتیذ یب دا٘ـزٛیبٖ یب ٞش دٚ كفش دس ٘ظش ٌشفتهٝ ؿهذ   ٕٞب٘غٛس وٝ ٔـبٞذٜ ؿذ، ٞش رب. دٞذ

افضٖٚ ثش ایٗ، اٍِٛی ٔٛسد ٘ظش ثهشای یهه دٚسٜ   . اٍِٛ لبدس اػت ثب ؿشایظ ٔـبثٝ ثشای ػبیش فؼبِیت ٞب تخلیق ٞبی ثٟیٙٝ سا تؼییٗ ٕ٘بیذ

یٗ تغمیك ثتٛا٘ذ ساٞىبس ٞبی ٔٙبػجی سا دس رٟهت تخلهیق ثٟیٙهٝ ٔٙهبثغ پظٚٞـهی      أیذ ٔی سٚد ٘تبیذ عبكُ اص ا .صٙذ ػبِٝ وبسایی داسد

 .ٚاعذ فیشٚصوٜٛ اسائٝ ٕ٘بیذ

 هٌاتع ٍ هاخذ
 .ػٕت: تٟشاٖ. ٙظیٓ تب وٙتشَتخلیق ٔٙبثغ اص ت( 1383)".اػفٙذیبس.فشد ٚ٘ذ. ٟٔذی . اثشاٞیٕی ٘ظاد  -1

ٔزّٝ ثیٗ إِّّی ػّْٛ ٟٔٙذػی دا٘ـٍبٜ ػّٓ ٚ . ٔذَ ا٘تخبة ثٟتشیٗ تأٔیٗ وٙٙذٌبٖ دس عبِت صٙذ ٞذفٝ ، (1383). ٚ رٕبِی فیشٚصآثبدی ، ن . ق.ة.ْ. آسیب ٘ظاد  -2

 . 107تب  95، كفغبت  4، ؿٕبسٜ  15كٙؼت ایشاٖ ، رّذ 

 .تلٕیٓ ٌیشی ٌشٚٞی ٚ ٘ظشیٝ ثبصیٟب ثب ٍ٘شؽ تغمیك دس ػّٕیبت، ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ، (1382) اكغش پٛس،ٔغٕذ رٛاد، -3

 .تلٕیٓ ٌیشی صٙذ ٔؼیبسٜ، ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ، (1383) اكغش پٛس، ٔغٕذ رٛاد، -4

 .ثشسػی فضبی آٔٛصؿی اٞٛاص ، ػبصٔبٖ ثش٘بٔٝ ٚ تخلیق ٔٙبثغ اػتبٖ خٛصػتبٖ، (1386)ؿٟبة، ػجذاِخّیُ،   -5

 .یٙٝ ػبصی ٔؼبئُ داسای صٙذ ػغظ پبػخ، فلّٙبٔٝ پظٚػـٍشاػتفبدٜ اص ٔذَ ثش٘بٔٝ سیضی آسٔب٘ی غیش خغی ثشای ثٟ،  (1388) وٕیزب٘ی، ػّیشضب، -6
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