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 17/12/1393     دسيبفت: تبسيخ

 31/06/1394  تبسيخ اكالحبت:

 31/06/1394    تبسيخ پزيشؽ:

 دهيچک

ثبؿذ وٝ ثب سٚيىشد  پزيشي كٙقت اپشاتٛسي تّفٗ ٕٞشاٜ دس خبسج ٚ داخُ وـٛس ٔي ثش ثش ٘ٛآٚسيؤيٗ ٔمبِٝ ثشسػي فٛأُ ٔٞذف اص ا

اص كٙقت ٔخبثشات يىي اص كٙبيـ وّيذي وـٛس تحميمبت تشويجي ٚ ثب اػتفبدٜ اص ٔغبِقٝ ٔٛسدي، ا٘دبْ ؿذٜ اػت. ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ 

تٛا٘ذ  ايٗ ثشسػي ٔي ديٍش دس وـٛس ثبؿذ ٝٞبي پيـشفت تٛا٘ذ ٔٛتٛس ٔحشن ثؼيبسي اص فٙبٚسي ٔي ٔٙؾش التلبدي ٚ فٙبٚسي اػت ٚ

ٞبي اپشاتٛسي وـٛس ثٝ كٛست خبف داؿتٝ ثبؿذ. دس ٘تيدٝ  ٞبي ٔٙبػجي ثشاي كٙقت ٔخبثشات وـٛس ثٝ كٛست فبْ ٚ ؿشوت يبفتٝ

ثٝ ػٕت ٔٛثبيُ ثب٘ذ پٟٗ  2س دس ٌزاس ٘ؼّي اص ٘ؼُ پزيشي اپشاتٛسٞبي وـٛ ثش ثش ٘ٛآٚسيؤدس ايٗ تحميك ثٝ ثشسػي فٛأُ ٔ

پزيشي دس  ثش ثش ٘ٛآٚسيؤپشداختٝ ؿذٜ اػت. دس اثتذا ثب ٔشٚس ادثيبت تحميك إٞيت ٘ٛآٚسي دس كٙقت ثيبٖ ؿذٜ ٚ ػپغ فٛأُ ٔ

( ٍٕٞشايي ٚ 3( ٔذَ وؼت ٚ وبس 2( ػبختبس ص٘ديشٜ اسصؽ 1 لبِت چبچٛة ٔفٟٛٔي ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت وٝ ؿبُٔ فٛأُ دسٚ٘ي؛

( ٟ٘بدٞبي 2تٛػظ ثبصاس ٚ  فٙبٚسي( پزيشؽ 1)تدٟيضات لذيٓ ٚ خذيذ( ٚ فٛأُ ثيشٚ٘ي؛  ( ٍٕٞشايي فٙي4ػٛيي ػبصٔب٘ي ٚ  ٞٓ

 ثبؿذ. ٚ دس ٟ٘بيت اص عشيك ٔلبحجٝ ثب خجشٌبٖ كٙقت كحت ٔذَ ٚ فٛأُ آٖ ػٙديذٜ ؿذٜ اػت. تٙؾيٓ ٔمشسات ٔي

 

 کليدي گانواژ

 .ٔٛثبيُ ثب٘ذ پٟٗ ؛ٕٞشاٜ كٙقت اپشاتٛسي تّفٗ ؛پزيشي ٘ٛآٚسي ؛٘ٛآٚسي

 

 مقدمه

 ٔختّا   ٞابي  ٔىبٖ دس آٖ ثىبسٌيشي ٚ تّفٗ وشدٖ ػيبس يب ٔتحشن فىش

 دس ٔاايالدي 1960 دٞااٝ اص ٚػاايّٝ، ايااٗ اص ثيـااتش ٌيااشي ثٟااشٜ ٔٙؾااٛس ثااٝ

 اٚاخش دس ٚ ٌشفت پب( فٙال٘ذ ٚ دإ٘بسن ٘شٚط، ػٛئذ،) اػىب٘ذيٙبٚي وـٛسٞبي

ٝ  ؿاذ  ٌشفتٝ وبس ثٝ ٘مغٝ ثٝ ٘مغٝ تّفٗ ٗاِٚي دٞٝ، آٖ ٝ  وا  دس پشتابثي  ٘مغا

ٔؤػؼاٝ اػاتب٘ذاسد    ٔايالدي  1985 ػبَ آيذ. دس ٔي ؿٕبس ثٝ ٔخبثشاتي سٚ٘ذ

 ياه  اثذاؿ ٚ عشاحي دسكذد اسٚپبيي وـٛس 17 اص ٔتـىُ 1ٔخبثشات اسٚپبيي

ٗ  تاب  ثشآٔاذ  ػِّٛي ؿجىٝ ػيغأت ثشاي ٔـتشن اػتب٘ذاسد ٝ  اػاتب٘ذاسد  ايا  ثا

َ  ػايبس  تّفٗ عشح ًٞٙ،ٕٞب كٛست ٗ  وٙاذ،  اخاشا  سا ديديتاب  اػاتب٘ذاسد  ايا

GSM ْايٗ. ٌشفت ٘ب  ٗ ٝ  ٞاب  تّفا ٓ  اص وا  اػاتفبدٜ  ػاِّٛي  ٔخابثشات  ػيؼات

ٝ  ٔٙدش تىبُٔ ايٗ وٝ وشد٘ذ پيذا تىبُٔ ثقذٞب وشد٘ذ، ٔي ُ  پياذايؾ  ثا  ٘ؼا

                                                 
1. European Telecommunication Standard Institute 

ٗ  تىبُٔ. ؿذ ديديتبِي ٞبي ػيؼتٓ ٚ ٕٞشاٜ تّفٗ دْٚ ٓ  ايا ٝ  ٘ياض  ػيؼات  وا

ٜ  ثٝ سا ٔـتشوبٖ تقذاد افضايؾ ٚ ثٛد وٕتش آٖ دس ؿٙٛد أىبٖ  داؿات،  ٕٞاشا

ٚسي باي دس فٙ تغييشات ٌؼتشدٜ ؿذ، ٕٞشاٜ تّفٗ ػْٛ ٘ؼُ آٔذٖ پذيذ ثبفث

ٕٞشاٜ دس حٛصٜ اتلبالت، پٛؿؾ ؿجىٝ، ػشفت ؿاجىٝ، پٟٙابي    كٙقت تّفٗ

ؿذٜ اػت  4ٚ  3ثب٘ذ ٚ ... دس حبَ ا٘دبْ اػت وٝ ٔٙدش ثٝ ثٛخٛد آٔذٖ ٘ؼُ 

ٔب٘اذ. تقاذاد    اص ٘ؾش تقاذاد ٔـاتشويٗ ثابلي ٔاي     2ٚسي ٘ؼُ بٝ فٙدس حبِيى

ٝ  وبٞؾ 2013ثشاي اِٚيٗ ثبس دس ػبَ  2ٔـتشويٗ ٘ؼُ  عٛسيىاٝ دس   يبفتٝ ثا

سػايذ. ثاذيٗ    2013تب پبيبٖ ػابَ   %67ثٝ  %90شيت ٘فٛر ضاص  2008ػبَ 

ثيّيٖٛ ٔـتشن يه ػْٛ ػٟٓ اص  3.2ثب حذٚد  2020تب ػبَ  2تشتيت ٘ؼُ 

 2وبٞؾ ػآٟ ٘ؼاُ    (The Mobile Economy,2014) اػت. وُ سا داسا

 2اػت، ٔـتشويٗ ٔٛخاٛد ٘ؼاُ    4 ٚ اخيشاً 3دٞٙذٜ سؿذ لٛي ٘ؼُ  ٘ـبٖ

ٞابي پيـاشفتٝ ٚ ٞٛؿإٙذ ٚ ٕٞنٙايٗ      ٔٙؾٛس اػتفبدٜ اص ٔضايبي ٌٛؿي ثٝ

ؿٛد ثٝ ػإت ٘ؼاُ    ٞب اسائٝ ٔي ػشفت ايٙتش٘ت ثبالتش وٝ تٛػظ ايٗ ؿجىٝ
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 ثبيُ ثب٘ذ پٟٗ؛ ٔٛسد ٔغبِقٝ: وـٛس ايشاٖٕٞشاٜ دس ٌزاس ثٝ ػٕت ٔٛ پزيشي كٙقت اپشاتٛسي تّفٗ فٛأُ ٔؤثش ثش ٘ٛآٚسي  1394تبثؼتبٖ  ،43 ؿٕبسٜ دٞٓ،يبص ػبَ، فٙبٚسي سؿذفلّٙبٔٝ 

 حؼيٙي ٚ اِيبػي وٕبِي، حبج

 

 

ٞابي   وٙٙذ. ايٗ يىاي اص ٚيظٌاي   ( ٟٔبخشت ٔي3G  ٚ4G) ٔٛثبيُ ثب٘ذ پٟٗ

يبفتٝ اػات واٝ ٞآ ٔـاتشويٗ ٚ ٞآ اپشاتٛسٞاب تٛا٘ابيي         وـٛسٞبي تٛػقٝ

 ٞبي ثبالتش ثب٘ذ پٟٗ سا داؿتٝ ثبؿٙذ. ٟٔبخشت ثٝ ػٕت ٘ؼُ

ٚسي ٚ ٕٞنٙيٗ بثب تٛخٝ ثٝ تٛضيحبت اسائٝ ؿذٜ دسخلٛف سٚ٘ذ تٛػقٝ فٙ

دس ٔٙغماٝ دس   س خٟابٖ ٚ ٔخلٛكابً  سؿذ فضايٙذٜ ٔـتشويٗ ٔٛثبيُ ثب٘ذ پٟٗ د

تٛاٖ ٘تيداٝ ٌشفات واٝ سؿاذ ػاشيـ       ( ٔي1ٞبي اخيش )ثب تٛخٝ ثٝ خذَٚ  ػبَ

ٝ     ؿشوت ICTفٙبٚسي دس كٙقت  ٞابي   خلاٛف ؿاشوت   ٞابي اياٗ كاٙقت ثا

ٕٞشاٜ سا ثب چبِؾ خذي ٔٛاخٝ واشدٜ اػات. چبِـاي واٝ حتاي       اپشاتٛسي تّفٗ

ٔٛاخاٝ واشدٜ اػات    ٞبي ثاضسي ٚ پيـاشٚ اسٚپابيي سا ٘ياض ثاب ؿىؼات        ؿشوت

ٞبي  ٞبي اسٚپبيي ثٝ ؿشوت ٔشوض ٘ٛآٚسي اص ؿشوت 90عٛسيىٝ دس اٚاخش دٞٝ  ثٝ

ٌزاس ثٝ  طاپٙي ٚ چيٙي ٔٙتمُ ؿذ. ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ وـٛس ايشاٖ دس ٔشاحُ اِٚيٝ

اپشاتٛس فقابَ   4ٚسي )ٔٛثبيُ ثب٘ذ پٟٗ( اػت ٚ اص ٔيبٖ بٞبي ثبالتش فٙ ػٕت ٘ؼُ

قيت حؼبع ٞؼتٙذ، ٕٞشاٜ اَٚ ثب ثيـاتشيٗ ضاشيت   اپشاتٛس داساي ٔٛل 3وـٛس 

)ايشا٘ؼاُ( اپشاتاٛس چٙاذ ّٔيتاي ٚ      MTN٘فٛر ٚ ثضسٌتشيٗ اپشاتٛس خبٚسٔيب٘اٝ،  

فقبَ دس آفشيمب ٚ خبٚسٔيب٘ٝ ٚ سايتُ ثٝ فٙٛاٖ تٟٙب اپشاتٛس فقبَ دس ٘ؼُ ػْٛ دس 

ايشاٖ، ٚ ٕٞنٙيٗ ثب تٛخٝ ثٝ ٔغبِقبت ٔٛسدي تدشثٝ وـٛسٞب دس ٌزاس ثٝ ػٕت 

ٞاب   تٛاٖ ٘تيدٝ ٌشفت وٝ فٕذٜ چبِـي واٝ ؿاشوت   ٞبي ثبالتش فٙبٚسي ٔي ٘ؼُ

ثب آٖ ٔٛاخٝ ٞؼتٙذ تغييشات اػبػي دس ٔذَ وؼت ٚ وبس آٟ٘ب ٚ ٔاذَ ٘اٛآٚسي   

لجّاي خاٛد    ٞب دس ايٗ ٌزاس ثب ػبختبس ٚ ٔذَ آٟ٘بػت، ثٝ ثيبٖ ديٍش اٌش ؿشوت

 ؿذ. ثٝ فقبِيت ادأٝ دٞٙذ لغـ ثٝ يميٗ ثب ؿىؼت ٔٛاخٝ خٛاٞٙذ

ٔيّياٖٛ ٔـاتشن    61داساي  2014وـاٛس اياشاٖ تاب ػابَ      1ثٙب ثٝ آٔبس

ٔيّياٖٛ   4.5، ٚ 2ٔيّياٖٛ دس ٘ؼاُ    58 ٔٛثبيُ خٛاٞذ ثٛد وٝ اص ايٗ ٔيبٖ

 ٔـااااااتشن دس ٔٛثبيااااااُ ثب٘ااااااذ پٟااااااٗ لااااااشاس داس٘ااااااذ.     

(International Telecommunication Union Feb2013)    ٗثاٝ ٕٞاي

ٞابي   ٔٛلقيات حؼابع ؿاشوت   دِيُ ٕٞب٘غٛس وٝ ٌفتٝ ؿذ ثاب تٛخاٝ ثاٝ    

ٞابي   اپشاتٛسي وـٛس ايشاٖ دس ايٗ ٌزاس، دس ايٗ ٔمبِٝ ثاٝ ثشسػاي ؿابخق   

ٞبي اپشاتٛسي ايشاٖ دس ٌزاس ثٝ ػإت   پزيشي دس وؼت ٚ وبس ؿشوت ٘ٛآٚسي

 ٔٛثبيُ ثب٘ذ پٟٗ پشداختٝ خٛاٞذ ؿذ.

 ينظر يمبان

 اهميت نوآوري

تٛا٘اذ   ت سلابثتي ٔاي  سيـٝ دس ٘ٛآٚسي داسد. ٔضي ٞب فٕذتبً ٔٛفميت ػبصٔبٖ

ٔضيات  "ٞب ٚ ٔب٘ٙذ آٟ٘اب ٘ياض ثبؿاذ أاب اٍِاٛي       ٘بؿي اص ا٘ذاصٜ، ٔبِىيت داسايي

تٛا٘ٙاذ اص   ٞبيي اػت وٝ ٔاي  ثيـتش ثٝ ٘فـ ػبصٔبٖ "سلبثتي ثشخبػتٝ اص ٘ٛآٚسي

ٞبي فٙبٚسا٘ٝ ٚ تدشثٝ ثشاي ايدبد ٘ٛآٚسي دس ٔحلاٛالت خاٛد    دا٘ؾ ٚ ٟٔبست

 [.17] تٛػقٝ ٚ فشضٝ آٟ٘ب اػتفبدٜ وٙٙذٞبي  )وبال يب خذٔت( ٚ ٘يض سٚؽ

                                                 
1. "Iran - Telecoms, Mobile, Broadband and Forecasts". Retrieved 

2014-03-25. 

 

 أ٘ٛآٚسي ٘ٝ تٟٙب دس ػغح ٞش ثٍٙبٜ، ثّىٝ ثٝ ؿىُ فضايٙذٜ ثٝ فٙٛاٖ ٔٙـ

سؿذ التلبد ّٔي إٞيت يبفتٝ اػت. ثبَٔٛ دس وتبة اخيش خٛد ٌفتٝ اػات  

ٝ    ٞش سؿذ التلبدي وٝ ثقذ تمشيجبً" اي دس  اص لشٖ ٞداذٞٓ س  دادٜ ثاٝ ٌٛ٘ا

٘يض حبوي اص آٖ  2ػؼٝ ٔـبٚسٜ ايٙٛٚاسٚؤثشسػي ٔ[. 18٘ٛآٚسي سيـٝ داسد ]

ٞبي  ٞبي پيـٍبْ دس ٘ٛآٚسي استجبط ٔحىٕي ٔيبٖ فقبِيت اػت وٝ دس ثٍٙبٜ

 [.19٘ٛآٚسا٘ٝ ٚ فّٕىشد ػبصٔبٖ ٚخٛد داسد ]

ِفٝ وّيذي دس ػيبػتٍزاسي التلابدي  ؤ٘ٛآٚسي دس حبَ تجذيُ ثٝ يه ٔ

ا ٔٛتاٛس التلابد ٔاذسٖ    دفتش فّٓ ٚ ٘ٛآٚسي اٍّ٘ؼاتبٖ ٘اٛآٚسي س   اػت ٔثالً

وٙاذ. يىاي اص    ٞب ٚ دا٘ؾ سا ثٝ وابال ٚ خاذٔت تجاذيُ ٔاي     دا٘ذ وٝ ايذٜ ٔي

ٞابيي واٝ    ؿاشوت "٘ٛيؼذ  ٞبي ايٙتش٘تي دِٚت اػتشاِيب ٘يض چٙيٗ ٔي پبيٍبٜ

ا٘ذاص٘اذ ٚ   وٙٙذ آيٙذٜ خٛد سا ثٝ خغاش ٔاي   ٌزاسي ٕ٘ي ثشاي ٘ٛآٚسي ػشٔبيٝ

ٔؼابئُ خذياذ ٘جبؿاٙذ، احتٕابَ      ٞبيي ٘ٛآٚسا٘اٝ ثاشاي   حُ اٌش ثٝ د٘جبَ ساٜ

ٞبي اكّي  . ػبصٔبٖ آٔبس وب٘بدا ٚيظٌي"ٔٛفميت وؼت ٚ وبس آٟ٘ب ا٘ذن اػت

 ؿٕبسد: ٞبي ٔٛفك وٛچه ٚ ٔتٛػظ سا چٙيٗ ثش ٔي ثٍٙبٜ

 .٘ٛآٚسي ٕٞيـٝ ٟٕٔتشيٗ ٚيظٌي ٔشتجظ ثب ٔٛفميت آٟ٘بػت

اص يبثٙاذ ياب    ثٝ ٘ش  سؿذي لبثُ تٛخٝ دػت ٔاي  ٞبي ٘ٛآٚس ٔقٕٛالً ثٍٙبٜ

 .وٙٙذ تش فُٕ ٔي ٞب ٔٛفك ديٍش ثٍٙبٜ

 بثٙاذ، دليمابً  ي ٞبيي وٝ ثٝ ػٟٓ ثبصاس ٚ ػٛدآٚسي فضآيٙذٜ دػت ٔي ثٍٙبٜ

 [.21] ٞبي ٘ٛآٚس٘ذ ٕٞبٖ ثٍٙبٜ

 همراه ساختار صنعت اپراتوري تلفن

تحميمبت ٔتقذدي دس صٔيٙٝ ٘اٛآٚسي چاٝ دس داخاُ ٚ چاٝ دس خابسج اص      

  ٓ تحميمابت خابسخي كاٛست ٌشفتاٝ     تاشيٗ   وـٛس ا٘دبْ ٌشفتٝ اػات اص ٟٔا

اؿابسٜ واشد دس    2002دس ػابَ   4ٚ خيؼٖٛ ٚاِي 3تٛاٖ ثٝ ٔمبِٝ فًٙ ِي ٔي

 1980ٕٞشاٜ اص ػبَ  ايٗ ٔمبِٝ ثٝ ثشسػي ػيش تحٛالت كٙقت اپشاتٛسي تّفٗ

دس ايٗ كاٙقت   2002پشداصد ٚ ٔقتمذ اػت ثب ٚخٛد تحٛالتي وٝ تب ػبَ  ٔي

ا٘ذ ِٚي تحٛالت ساديىابِي دس ساٜ   ثٛدٜايٗ تحٛالت تذسيدي  س  دادٜ ٚ فٕذتبً

وٙاذ خٟات ص٘اذٜ ٔب٘اذٖ ٚ ٕٞپابيي ثاب اياٗ         ٞب سا ّٔضْ ٔي اػت وٝ ؿشوت

 اي دس ٔذَ وؼت ٚ وبس خٛد ايدابد وٙٙاذ ٚ فٕاذتبً    تحٛالت، تغييشات فٕذٜ

ٔيٗ خاٛد  أٞب ثشاي سلبثت ٘يبصٔٙاذ ايدابد ٘اٛآٚسي دس ص٘دياشٜ تا      ايٗ ؿشوت

ثبيؼات   ٔيٗ اص ٌشٚٞي اص پيٕب٘ىبساٖ ٔاي أت. ثغٛسيىٝ ايٗ ص٘ديشٜ [2] ٞؼتٙذ

ثٝ ص٘ديشٜ اسصؽ يب ؿجىٝ ٘ٛآٚس تجذيُ ؿٛد. ٕٞنٙيٗ دس ايٗ ٔمبِٝ ثابصيٍشاٖ  

 ٞبي كٙقت اپشاتٛسي ٔقشفي ؿذٜ اػت. ٚ يب ثٝ فجبست ديٍش اليٝ

 
 [2] ٕٞشاٜ ٞبي كٙقت اپشاتٛسي تّفٗ اليٝ -1 ؿىُ

 دٞذ. اليٝ ايٗ كٙقت سا ٘ـبٖ ٔي 6، 1ؿىُ 

                                                 
2. Innovaro 

3. Feng Li 
4. Jason Whalley 
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 ٕٞشاٜ دس ٌزاس ثٝ ػٕت ٔٛثبيُ ثب٘ذ پٟٗ؛ ٔٛسد ٔغبِقٝ وـٛس ايشاٖ پزيشي كٙقت اپشاتٛسي تّفٗ آٚسيفٛأُ ٔؤثش ثش ٘ٛ  1394تبثؼتبٖ  ،43 ؿٕبسٜ دٞٓ،يبص ػبَ، فٙبٚسي سؿذفلّٙبٔٝ 

 حؼيٙي ٚ اِيبػي وٕبِي، حبج

 
 [2] ٕٞشاٜ ٔيٗ كٙقت اپشاتٛسي تّفٗأص٘ديشٜ ت -2 ؿىُ

 ٔيٗ ايٗ كٙقت ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت.أٔذَ ص٘ديشٜ ت 2ٕٞنٙيٗ دس ؿىُ 

 ؿااجىٝ اپشاتٛسٞاابي واابس ٚ وؼاات اوٛػيؼااتٓ ساٞجشدٞاابي"دس ٔمبِااٝ 

ٝ  : (3Gدس ٘ؼُ ػاْٛ )  ٕٞشاٜ تّفٗ ُ  ٔاٛسد ٔغبِقا ٗ  ٔٛثبيا واٝ تٛػاظ    "چاي

اوٛ ػيؼتٓ "تٝ اػت، دسخلٛف ا٘دبْ ٌشف 2011دس ػبَ  2ٚ خيبٖ 1خيًٙ

وٙذ. ثٝ فميذٜ ٘ٛيؼاٙذٌبٖ   ٕٞشاٜ ثحث ٔي اپشاتٛسي ؿجىٝ تّفٗ "وؼت ٚ وبس

 اص صيابدي  تقذاد اص ثبؿذ؛ اِ ( ٔتـىُ ايٗ ٔمبِٝ، ايٗ ٔفْٟٛ داساي ػٝ ثقذ ٔي

 [4] پٛيب. ٔـتشن تىبُٔ( ج) ٚ ٔتمبثُ ٚاثؼتٍي ٚ استجبط( ة، )ٞب ػبصٔبٖ

ايٗ ٔمبِٝ ثٝ كاٛست ؿاىُ صياش ٔقشفاي      اوٛ ػيؼتٓ كٙقت ٔٛثبيُ دس

ٕٞاشاٜ   ٞبيي سا ثشاي اپشاتٛسٞبي تّفٗ ؿذٜ اػت، ا٘تمبَ ثٝ ٘ؼُ ػْٛ چبِؾ

ٕٞاشاٜ ثاذِيُ دس    ثٝ اسٔغبٖ آٚسدٜ اػت. دس چٙيٗ ؿشايغي اپشاتٛسٞبي تّفٗ

اختيبس داؿتٗ ٔٙبثـ حيبتي )ؿجىٝ ٔٛثبيُ(، ٔٛلقيت خٛد سا ثٝ فٙٛاٖ ٔشوض 

وٙاذ   دٞٙذ. اسصؿي وٝ ايٗ كٙقت فشاٞٓ ٔاي  ٕ٘يايٗ اوٛ ػيؼتٓ اص دػت 

ؿبُٔ اسصؽ اص تشٔيٙبَ، ؿجىٝ ٚ تدٟيضات ػيؼتٓ ثٝ كٛست يىپبسچاٝ ثاٝ   

يبثاذ. ثاذِيُ ٚاثؼاتٍي ػابيش      ؿجىٝ تجذيُ ؿذٜ ٚ ثٝ ٔـتشويٗ ا٘تمبَ ٔاي 

وٙٙذٌبٖ ٚ ٔـتشويٗ، اپشاتٛسٞابي تّفاٗ ٕٞاشاٜ داساي لاذست لبثاُ       ٔيٗأت

. ثٙابثشايٗ آٟ٘اب اثاشات لبثاُ تاٛخٟي دس      تٛخٟي دس ايٗ اوٛػيؼتٓ ٞؼتٙذ

 ٌزاس٘ذ. ٞبي ٔؼتمُ ٔي فّٕىشد وّي ايٗ اوٛ ػيؼتٓ ٚ ػبيش ثٍٙبٜ

ثيش ٚ أداخُ اياٗ اواٛ ػيؼاتٓ فٙبكاش ٚ ثابصيٍشاٖ ثؼاتٝ ثاٝ ٔياضاٖ تا         

وؼت "ا٘ذ. ٔٙؾٛس اص  ٔـبسوتـبٖ دس تِٛيذ اسصؽ اكّي اوٛػيؼتٓ، خذا ؿذٜ

ػاابصي تٕاابٔي  اٜ، يىپبسچاإٝٞااش دس كااٙقت اپشاتااٛسي تّفااٗ "ٚ واابس اكااّي

ٞبي اكّي ٚ خذٔبت اسصؽ  ٞب ؿبُٔ ػشٚيغ ٞب ٚ ػشٚيغ تدٟيضات، ػيؼتٓ

ٔٙؾاٛس تؼاٟيُ    افضٚدٜ دس غبِت استجبعبت ٚ ا٘تمبَ آٖ ثٝ ٔـتشويٗ اػت. ثٝ

ٝ       اػتفبدٜ اص ػاشٚيغ  ٞاب   ٞاب، ٔحلاٛالت ٚ خاذٔبت ٔىٕاُ، ٔحتاٛا ٚ ثش٘بٔا

بي ٘ؾابستي ٚ سٌٛالتاٛسي،   ٞب( اػتب٘ذاسدػبصي الصْ اػات. ٟ٘بدٞا   )اپّيىيـٗ

ثيش أٞبي سليت ٚ كٙبيـ ٔشثٛط ثٝ كٛست غيشٔؼاتميٓ تا   ػٟبٔذاساٖ، ؿشوت

 . [4] وٙٙذ داس٘ذ ِٚي ٘مؾ ٟٕٔي سا دس ٔٛفميت اپشاتٛسٞب ثبصي ٔي

                                                 
1. Zhang Jingn 
2. LiangXiong-Jian 

 
 [4] ػبختبس كٙقت ٔٛثبيُ -3 ؿىُ

ثبيؼات ٔٙداش ثاٝ تؼاٟيُ دس ايدابد اسصؽ ٚ ثاٝ        ثش ٔاي ؤٔ ساٞجشديه 

بيش اخاضاي اوٛػيؼاتٓ ؿاٛد. ٟٕٔتاشيٗ ٘ىابت آٖ      ٌزاسي آٖ ثب ػ اؿتشان

 :[4] كٛست خالكٝ دس ادأٝ آٚسدٜ ؿذٜ اػت ثٝ

َ    ٌزاسي داسايي اِ ( ػبخت ٚ ثٝ اؿتشان : اسائاٝ  ٞابي ٔقٕاَٛ ٚ ٔتاذاٚ

ٞابي ديٍاش ثتٛا٘ٙاذ اص آٖ     ٞابي ٔتاذاَٚ واٝ ؿاشوت     اي اص داسايي ٔدٕٛفٝ

ٞابي   بصٔبٖاػتفبدٜ وٙٙذ ٔثبَ ٔقَٕٛ آٖ ػيؼتٓ فبُٔ ٚيٙاذٚص اػات. ػا   

ٞب ٚ ٔـاتشيبٖ خابف آٖ ثدابي     ٞب، وب٘بَ ٚسيبتٛا٘ٙذ اص اثضاسٞب، فٙ ديٍش ٔي

ٞااب  ايٙىااٝ خااٛد آٖ سا ثؼاابص٘ذ اػااتفبدٜ وٙٙااذ. دس ايااٗ كااٛست دس ٞضيٙااٝ

 ؿٛ٘ذ. ٔذتشي اػتفبدٜ ٔيآٞب دس ساٜ وبس خٛيي ؿذٜ ٚ اسصؽ كشفٝ

ٞابي ٘اٛآٚس    ة( تشٚيح ٘ٛآٚسي: ثشاي اعٕيٙبٖ اص تٛػقٝ پبيذاس ثبيذ لبثّيات 

خذيذ ٚ پيـاشفتٝ ثاب    ساٞجشدٞبياوٛػيؼتٓ سا ثٟجٛد ثخـيذ. يه ساٜ، تشويت 

 ٞبي ٔقِٕٛي اػت. ساٜ ديٍش تشٚيح ٘ٛآٚسي اص عشيك ديٍش افضب اػت. داسايي

ٞابي   : ثب ايدابد ياه پّتفاشْ اص داساياي    ج( ٔذيشيت فشآيٙذ ايدبد اسصؽ

ب ديٍاش افضابي   تٛاٖ ثٝ ٔماذاس صيابدي اسصؽ ايدابد ؿاذٜ سا ثا      ٔتذاَٚ ٔي

 اوٛػيؼتٓ ثٝ اؿتشان ٌزاؿت.

: ٘مؾ ٞشيه اص اخاضاي  ٞب دس ٔيبٖ ٕٞىبساٖ ٌزاسي اسصؽ د( ثٝ اؿتشان

آفشيٙي دس ٞش ػغحي اػت. ػالٔت يه اوٛػيؼتٓ ٚلتي  اوٛػيؼتٓ اسصؽ

ٞبيؾ ثيؾ اص تِٛياذ آٖ اػات، ثاٝ     وٝ يىي اص اخضا ٔيضاٖ اػتفبدٜ اص اسصؽ

ثبيؼات تقابدَ اسصؽ سا دس ػشاػاش     ٔي افتذ. يه ؿشوت اپشاتٛسي خغش ٔي

 ٞب سا ثشاي خٛد ٍ٘ٝ داسد. اوٛػيؼتٓ حفؼ وٙذ ٚ ٕٞنٙيٗ ٔمذاسي اص اسصؽ

: اٌش ؿجىٝ اكّي ثيؾ اص حذ پينيذٜ ٞبي خبسخي دٞي ؿجىٝ ( ؿىُٞا

ؿٛد، ٔذيشيت فشآيٙذ ايدبد اسصؽ ثشاي ؿشوت اپشاتٛسي دؿٛاس خٛاٞذ ؿذ. 

شٚيح سلبثت ٚ ا٘تخبة ؿاشوبي ثاباسصؽ   ٞبي اپشاتٛسي ثب اػتفبدٜ اص ت ؿشوت

ٚسي ٔذيشيت اوٛػيؼاتٓ سا   دٞذ. ايٗ وبس ثٟشٜ ٞبي خبسخي ؿىُ ٔي ؿجىٝ

 ثشد ٚ ثبفث تىبُٔ ٔٙبثـ خبسخي خٛاٞذ ؿذ. ثبال ٔي
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 ثبيُ ثب٘ذ پٟٗ؛ ٔٛسد ٔغبِقٝ: وـٛس ايشاٖٕٞشاٜ دس ٌزاس ثٝ ػٕت ٔٛ پزيشي كٙقت اپشاتٛسي تّفٗ فٛأُ ٔؤثش ثش ٘ٛآٚسي  1394تبثؼتبٖ  ،43 ؿٕبسٜ دٞٓ،يبص ػبَ، فٙبٚسي سؿذفلّٙبٔٝ 

 حؼيٙي ٚ اِيبػي وٕبِي، حبج

 

 

 قابليت نوآوري

ٝ  اػات  ؿاذٜ  شيا تقج ئختّفا  يٞاب  كٛست ثٝ ي٘ٛآٚس لبثّيت ٔفْٟٛ  وا

 يػابصٔب٘  ػابختبس  ٚ ٞاب  ؼتٓيػ ،ٙذٞبيفشآ دس وٝ ييٞب يتٛإ٘ٙذ: اص فجبستٙذ

َ  دس ي٘ااٛآٚس يٞاب  تياافقبِ يثاشا  ٚ داؿااتٝ ٚخاٛد   لبثااُ ٙااذيفشآ ٚ ٔحلاٛ

ُ  عٛس ثٝ تٛاٖ يٕ٘ سا ٞب يتٛإ٘ٙذ ٗيا. ٞؼتٙذ يشيوبسٌ ثٝ  ٕ٘اٛد  ذيا تمّ وبٔا

ٝ  يشيبدٌيا  ٚ يػبصٔب٘ ٟٔبست اص ثشآٔذٜ چٖٛ ٜ  ؿاذٜ  ا٘جبؿات  ٞؼاتٙذ  ثٍٙاب

ٝ  ٞاب  ذٜيا ا ٚ دا٘ؾ ٔؼتٕش ُيتجذ ييتٛا٘ب[، 12]  ٚ ٙاذٞب يفشآ، ٔحلاٛالت  ثا

ٜ  ا٘تفابؿ  يثشا ذيخذ يٞب ؼتٓيػ ٝ [، 13] ٘فقاب٘ؾ  ير ٚ ثٍٙاب  اص يا ٔدٕٛفا

 ٔٛخٛد يٞب يفٙبٚس ثٟجٛد ٚ وٙتشَ ،خزة يثشا بصي٘ ٔٛسد دا٘ؾ ٚ ٞب ٟٔبست

 ٔـاخق  ٚضاٛح  ثٝ شياخ  يتقش دس[. 14] ٞب آٖ اص ذيخذ يٞب ٕ٘ٛ٘ٝ خّك ٚ

 خّاك  دس ٔٙحلاش  ِضٚٔبً ،ي٘ٛآٚس ٔفْٟٛ دس ٘ؾش ٔٛسد فٙبٚسا٘ٝ ٜذيا وٝ اػت

َ  ،خازة  ثش ٘بؽش يٞب ذٜيا ؿبُٔ ثّىٝ ؼتي٘ ذيخذ يفٙبٚس  ثٟجاٛد  ٚ وٙتاش

ٖ . ؿٛد ئ ضي٘ ٔٛخٛد يٞب يفٙبٚس ٞابي ٘اٛآٚس داساي    اص ٘ؾش ٔحممبٖ ػابصٔب

 [.17] ؿشايغي ٞؼتٙذ وٝ ثغٛس خالكٝ دس خذَٚ صيش آٚسدٜ ؿذٜ اػت

 [17] ٞبي ػبصٔبٖ ٘ٛآٚس ِفٝؤٔ -1خذَٚ 

 ّبي کليذي ٍيژگي ّبي سبسهبى ًَآٍر فِلؤه

اًذاس هطتزک،  چطن

ٍجَد رّجزي ٍ عشم 

 ثزاي ًَآٍري

تجييي ضفبف اّذاف ٍ ايجبد ثبٍر هطتزک ثِ آًْب، ثسط 

 ًيبت راّجزدي ٍ تعْذ هذيزيت ارضذ

 سبختبر هٌبست

طزاحي سبسهبًي هٌبست کِ خالقيت، يبدگيزي ٍ تعبهل 

کزدى سبسهبى  هسطحکٌذ. چبرُ کبر ّويطِ  را هوکي هي

ٍ هذل سبختبر آساد ًيست: هسئلِ اصلي يبفتي حذ 

هکبًيکي در  -تعبدل هٌبست ثيي دٍ قطت ارگبًيکي

 ّبي هختلف است. هَقعيت

 افزاد کليذي
ّبيي ديگز کِ  ثبًبى ٍ ًقص هزٍجبى، قْزهبًبى ٍ ديذُ

 کٌٌذُ ًَآٍري ّستٌذ. پيطزاى يب تسْيل

 کبر تيوي اثزثخص

)در سطَح هختلف ثخطي،  ّب ست تينثِ کبرگيزي هٌب

اي ٍ ثيي سبسهبًي( ثزاي حل هطکالت  هيبى ٍظيفِ

 گذاري در اًتخبة ٍ تطکيل تين است. ًيبسهٌذ سزهبيِ

 هطبرکت کل سبسهبى در ثْجَد هستوز ًَآٍري هطبرکتي

 هحيط خالقبًِ
ّبي خالق ٍ حوبيت اس آًْب ثب  رٍيکزد هثجت ثِ ايذُ

 ّبي اًگيشضي هٌبست ًظبم

 تَجِ ثِ هحيط ثيزًٍي
 تَجِ ثِ هطتزيبى داخلي ٍ خبرجي

 سبسي گستزدُ ضجکِ

هذيزيت فزآيٌذ ايجبد 

ارسش ٍ ثِ 

گذاري  اضتزاک

ّب در هيبى  ارسش

 سبسهبى

آفزيٌي در ّز  ًقص ّزيک اس اجشاي اکَسيستن ارسش

سطحي است. سالهت يک اکَسيستن ٍقتي کِ يکي اس 

يص اس تَليذ آى ّبيص ث اجشا هيشاى استفبدُ اس ارسش

ثبيست  افتذ. يک ضزکت ًَآٍر هي است، ثِ خطز هي

تعبدل ارسش را در سزاسز اکَسيستن حفظ کٌذ ٍ 

 ّب را ثزاي خَد ًگِ دارد. ّوچٌيي هقذاري اس ارسش

 

 

  يمدل مفهوم
ٔذَ ٔفٟٛٔي تحميك ثشاػابع ٔاشٚس ادثيابت ٔٛضاٛؿ، ثشسػاي تابسيخي       

ـٛس ٚ ٔلبحجٝ خجشٌابٖ تاذٚيٗ   ٞبي اپشاتٛسي و ٌيشي ٚ فقبِيت ؿشوت ؿىُ

ؿذٜ اػت. دس ايٗ ساػتب، پغ اص ٔشٚس ادثيابت ٔٛضاٛؿ، اعالفابت ٔٛخاٛد دس     

ٞاب   ثيشات ايٗ فقبِيات أٞب ٚ ٕٞنٙيٗ ت ٌيشي، اٞذاف، فقبِيت ٔٛسد ػبثمٝ ؿىُ

٘فاش اص خجشٌابٖ    10ٕٞشاٜ ثشسػاي ؿاذ. ٕٞنٙايٗ ثاب      ثش كٙقت اپشاتٛس تّفٗ

ذٜ اػت. خجشٌبٖ فٛق داساي تحلايالت  ٕٞشاٜ ٔلبحجٝ ؿ كٙقت اپشاتٛس تّفٗ

ِيؼب٘غ ٚ ثبالتش ثٛدٜ ٚ دس سدٜ ٔذيشيتي ٔياب٘ي ٚ اسؿاذ اياٗ كاٙقت ؿابغُ      

ٞب ثٝ كٛست ٘يٕٝ ػبختبسيبفتٝ ٚ ثب اػتفبدٜ اص ٘تابيح ٔاشٚس    ثبؿٙذ. ٔلبحجٝ ٔي

ادثيبت تحمياك ا٘دابْ ؿاذٜ اػات. ٔلابحجٝ ثاب خجشٌابٖ كاٙقت اپشاتاٛسي          

ٞابي اپشاتاٛسي وـاٛس ٚ تىٕياُ      ٛآٚسي ؿشوتٔذَ ٘ ٕٞشاٜ دس دٚ ٔحٛس تّفٗ

ٔذَ ٔفٟٛٔي ا٘دبْ ؿذٜ اػت. ٘تبيح حبكاُ اص ٞاش ٔلابحجٝ ثاب اػاتفبدٜ اص      

سٚؽ تحّيُ ٔحتٛا اػتخشاج ؿذٜ. ٕٞبٍ٘ٛ٘اٝ واٝ دس ؿاىُ ياه ٘ـابٖ دادٜ      

پازيشي   ؿذٜ اػت، ٔذَ ٔفٟٛٔي ايٗ تحميك داساي يه ٔتغيش اكّي ٘اٛآٚسي 

تغيش داساي پٙح ثقذ اػت. ثاشاي ؿٙبػابيي   ثبؿذ. وٝ ايٗ ٔ دس ؿشايظ ٌزاس ٔي

ٞابي اپشاتاٛسي دٚ    پزيشي يب لبثّيت ٘ٛآٚسي ؿشوت ثيشٌزاس ثش ٘ٛآٚسيأفٛأُ ت

فبُٔ ٔحيظ ثيشٚ٘ي ٚ ٔحيظ داخّي دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿاذ واٝ ٔحايظ داخّاي     

 ( ٔاذَ وؼات ٚ وابس    2( ػابختبس ص٘دياشٜ اسصؽ   1ٞابي   ِفٝؤػبصٔبٖ داساي ٔ

)تدٟياضات لاذيٓ ٚ    ( ٍٕٞشاياي فٙاي  4٘ي ٚ ػٛيي ػابصٔب  ( ٍٕٞشايي ٚ 3ٓٞ

( ٟ٘بدٞابي  2تٛػظ ثابصاس ٚ   فٙبٚسي( پزيشؽ 1خذيذ( ٚ ٔحيظ ثيشٚ٘ي ؿبُٔ 

ثبؿذ ثٝ فجبست ديٍش دس ادثيبت ٔٛضٛؿ تقاذادي اص اثقابد ٚ    تٙؾيٓ ٔمشسات ٔي

ا٘اذ ٚ تقاذاد    كٛست ٔؼتميٓ ثشاػبع ٔشٚس ادثيبت ؿٙبػابيي ؿاذٜ   ٞب ثٝ ِفٝؤٔ

 ٞب اػتخشاج ؿذٜ اػت. ص ٔلبحجٝٞب ا ِفٝؤديٍشي اص ٔ

 
 چبسچٛة ٔفٟٛٔي تحميك -4ؿىُ 

پزيشي دس ٌزاس فٙبٚسي اػات   دس ايٗ ٔذَ ٔتغيش اكّي ٚ ٚاثؼتٝ ٘ٛآٚسي

 ثبؿذ: وٝ ؿبُٔ اخضاي صيش ٔي

 خالليت 

 ٖثبص ثٛد 

 ٗسٚيىشد آيٙذٜ داؿت 

 پزيشي سيؼه 
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 ٕٞشاٜ دس ٌزاس ثٝ ػٕت ٔٛثبيُ ثب٘ذ پٟٗ؛ ٔٛسد ٔغبِقٝ وـٛس ايشاٖ پزيشي كٙقت اپشاتٛسي تّفٗ آٚسيفٛأُ ٔؤثش ثش ٘ٛ  1394تبثؼتبٖ  ،43 ؿٕبسٜ دٞٓ،يبص ػبَ، فٙبٚسي سؿذفلّٙبٔٝ 

 حؼيٙي ٚ اِيبػي وٕبِي، حبج

 ٖپيـشٚ فقبَ ثٛد 

 ثبؿذ.  ُ ٔيٕٞنٙيٗ ٔتغيشٞبي ٔؼتمُ دس ايٗ ٔذَ ؿبُٔ ٔٛاسد ري

 ػبختبس ص٘ديشٜ اسصؽ 

 ٔذَ وؼت ٚ وبس 

 ٓٞ ٚ ػٛيي ػبصٔب٘ي ٍٕٞشايي 

 تدٟيضات لذيٓ ٚ خذيذ( ٍٕٞشايي فٙي( 

  تٛػاظ ثابصاس ٚ ٟ٘بدٞابي     فٙابٚسي )پازيشؽ   فٛأُ ٔحيظ ثيشٚ٘اي

 تٙؾيٓ ٔمشسات(

 پزيشي اثقبد ٘ٛآٚسي -2 خذَٚ

 هزاجع اثعبد هتغيز

 پذيزي ًَآٍري

 Miller and Friesen (1983, p. 222) خالقيت
Khan and 

Manopichetwattana 
(1989, p. 598) 

Woodman et al.(1993, p. 293) 
Siguaw et al. (2006,p. 562) 

Keskin (2006,p. 399) 

 ثبس ثَدى

 رٍيکزد آيٌذُ داضتي

 پذيزي ريسک

 پيطزٍ فعبل ثَدى

 شيپزي ثيشٌزاس ثش ٘ٛآٚسيأفٛأُ دسٚ٘ي ٚ ثيشٚ٘ي ت -3خذَٚ 

 هزاجع ّب لفِؤه اثعبد هتغيز

عَاهل 

ثيزگذار ثز أت

 پذيزي ًَآٍري

 عَاهل درًٍي

سبختبر سًجيزُ 

 ارسش

Miller and Friesen 
(1983, p. 222) 

Khan and 
Manopichetwattana 

(1989, p. 598) 
Woodman et al.(1993, 

p. 293) 
Siguaw et al. (2006,p. 562) 

Keskin (2006,p. 399) 

 ست ٍ کبرهذل ک

ّوگزايي ٍ ّن 

 سَيي سبسهبًي

ّوگزايي فٌي 

)تجْيشات قذين ٍ 

 جذيذ(

عَاهل هحيط 

 ثيزًٍي

 فٌبٍريپذيزش 

 تَسط ثبسار

ًْبدّبي تٌظين 

 هقزرات

 بحث
َ  ؿاذ؛ تيشٔابٜ   ٔب وـٛس ٚاسد صيبدي خيشأت ثب تمشيجبً ٕٞشاٜ فٙبٚسي تّفٗ  ػاب

َ  فذْ دِيُ ثٝ أب. ؿذ آغبص وـٛس دس ٕٞشاٜ تّفٗ ٘بْ ثجت وٝ ثٛد 1372  اػاتمجب

 اٚاػاظ  تاب . ا٘دبٔيذ عَٛ ثٝ ٔبٜ چٙذيٗ ٘بْ ثجت سٚ٘ذ ٔشدْ، تٛػظ صٔبٖ آٖ دس

ْ  ثجات  ٘فاش  947 ٚ ٞاضاس  9 خٕقابً  74 ػبَ َ  دس وشد٘اذ.  ٘اب  تقاذاد  1374 ػاب

 اٞاٛاص،  ٔـاٟذ،  ؿٟشٞبي ٚ يبفت افضايؾ ؿٕبسٜ 15907 ثٝ ؿذٜ دايش ٞبي تّفٗ

 .ٌشفتٙذ لشاس ٕٞشاٜ تّفٗ ؿجىٝ پٛؿؾ صيش ٘يض شاصؿي ٚ اكفٟبٖ تجشيض،

َ  دس ػايبس  استجبعابت  ؿجىٝ ٌؼتشؽ ٝ  ٘ياض  ثقاذ  ٞابي  ػاب  يبفات،  ادأا

ٝ  ديٍاش  ؿاٟش  28 ؿذٜ يبد ؿٟشٞبي ثش فالٜٚ 1375 ػبَ دس وٝ عٛسي ثٝ  ثا

)ٕٞاشاٜ   شاٖيا ا بس دسيػ استجبعبت دس حبَ حبضش ؿشوت .پيٛػت ؿجىٝ ايٗ

ٝ  واشدٜ  ٚاٌزاس وبستٓ يػ ٖٛيّئ 57 اَٚ( حذٚد َ  آٖ ٖٛيا ّئ 52 وا  فقاب

 پٛؿاؾ  تحات  سا وـٛس يٞب خبدٜ اص ّٛٔتشيو ٞضاس 67 ٚ ؿٟش 1167 ٚ ؿذٜ

 ًٙيسٚٔ استجبط ٚ دسكذ 74 حذٚد اپشاتٛس ٗيا ٘فٛر تيضش ٚ اػت دادٜ لشاس

 .اػت ثشلشاس خٟبٖ وـٛس 112 دس اپشاتٛس 271 ثب آٖ إُِّٗ يث

ٝ  ٔٛفك 1384 سآر 6دس شا٘ؼُ ٘يضيا ياستجبع خذٔبت ؿشوت  بفات يدس ثا

ٝ  پشٚا٘ٝ  ٚ استجبعابت  ٚصاست اص( اْ اع يخا ) بسيػا  استجبعابت  خاذٔبت  ؿاجى

 يسػٕ كٛست ثٝ 1385 ٟٔش 29 دس شا٘ؼُيا ؿجىٝ ذ.يٌشد اعالفبت يفٙبٚس

 .ذيٌشد افتتبح ضيتجش ٚ ٔـٟذ، تٟشاٖ يؿٟشٞب دس

ٜ  تّفٗ 1پشداخت ؾيپ ٔؼتمُ ؿجىٝ ٗياِٚ فٙٛاٖ ثٝ بيتبِ ؿشوت  اص ٕٞاشا

 يٞاب  ؿاشوت  يافاضاس  ٘شْ ٚ يافضاس ػخت ضاتيتدٟ اص اػتفبدٜ ثب 1383 بَػ

ٝ  اص يىا ي ٔـابٚسٜ  ثب ٚ ىؼٖٛياس ٚ آِىبتُ ،ٕٙغيص ٖ  ٗيتاش  ثشخؼات  ٔـابٚسا

GSM بيد٘ دس (ؿشوت TELE2 )وشد وبس ثٝ آغبص. 

ٝ 1389 ػبَ دس، خٛد ٞبي فقبِيت دأٙٝ ٌؼتشؽ ساػتبي دس سايتُ  ٔٛفك ثا

 خاذٔبت  اسائٝ خٟت ػبِٝ دٚ ا٘حلبس ثب وـٛس ٕٞشاٜ فٗتّ ػْٛ اپشاتٛس پشٚا٘ٝ اخز

ٗ  قاذاد ت ؿذ دْٚ ٘ؼُ خذٔبت ثش فالٜٚ ٔٛثبيُ ػْٛ  ٘ؼُ ُ  ٔـاتشوي  تاب  سايتا

. ثب تٛخٝ ثٝ تٛضيحبت اسائٝ ؿاذٜ  ٔيّيٖٛ ٘فش ثٛدٜ اػت 1ثبِغ ثش  1392 ٔبٜ دي

 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت. 2 ٟٕٔتشيٗ سٚيذادٞب دس ايٗ كٙقت دس ؿىُ

 

 
 ي وـٛسسٕتشيٗ سٚيذادٞبي كٙقت اپشاتٟٛٔ -5 ؿىُ

1. Pre-Paid 
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 ثبيُ ثب٘ذ پٟٗ؛ ٔٛسد ٔغبِقٝ: وـٛس ايشاٖٕٞشاٜ دس ٌزاس ثٝ ػٕت ٔٛ پزيشي كٙقت اپشاتٛسي تّفٗ فٛأُ ٔؤثش ثش ٘ٛآٚسي  1394تبثؼتبٖ  ،43 ؿٕبسٜ دٞٓ،يبص ػبَ، فٙبٚسي سؿذفلّٙبٔٝ 

 حؼيٙي ٚ اِيبػي وٕبِي، حبج

 

 

ٕٞاشاٜ خٟات ثماب دس اياٗ      دٞذ وٝ اپشاتٛسٞبي تّفٗ تحميمبت ٘ـبٖ ٔي

كٙقت ٚ دس ايٗ ثشٞٝ صٔب٘ي )ٌزاس ٘ؼّي( وبس دؿٛاسي سا پايؾ سٚ داس٘اذ ٚ   

ٞب ٔٛاخٝ خٛاٞٙذ ؿذ. ثب ايٗ حبَ ثب تٛخاٝ ثاٝ    ثشاي ٔٛفميت ثب ا٘ٛاؿ چبِؾ

 3وٝ تٛا٘بيي ٟٔبخشت ثٝ ٘ؼُ  ٝ اپشاتٛسٞبييسػذ و سٚ٘ذ كٙقت، ثٝ ٘ؾش ٔي

)ٚ ثبالتش( سا داؿتٝ ثبؿٙذ اٌش ثتٛا٘ٙذ ٔٛلقيت خاٛد سا ثاٝ خاٛثي ٔاذيشيت     

دٞاذ واٝ دس    ٞب ٘ـبٖ ٔي تٛا٘ٙذ دس ايٗ سلبثت ص٘ذٜ ثٕب٘ٙذ. ثشسػي وٙٙذ، ٔي

ٝ  آيٙذٜ اپشاتٛسٞب ٘ٝ تٟٙب ثبيذ ثٝ دٞٙاذٜ خاذٔبت استجابعي ؿاجىٝ      فٙٛاٖ اسائا

ؿٙذ ثّىٝ ثبيذ سٚي اسائٝ خذٔبت ٔتٙٛؿ خٛد ٔتٕشوض ؿاٛ٘ذ. ثاٝ   ( ثب2 )٘ؼُ

ثااٝ  "ٔحااٛس تىٙيااه "ثياابٖ ديٍااش ٔااذَ وؼاات ٚ واابس آٟ٘ااب ثااٝ خاابي   

 [.22] تجذيُ ؿٛد "ٔحٛس خذٔت"

دس ٔشٚس ادثيبت تحميك ػبختبس كٙقت اپشاتاٛسي ٚ ثابصيٍشاٖ اكاّي آٖ    

َ وؼات  سػذ وٝ دس آيٙذٜ ثب تغييش ٔذ (، ثٝ ٘ؾش ٔي9ؿشح دادٜ ؿذ )ؿىُ 

چٛة ٔفٟاٛٔي  سٚ وبس اپشاتٛسٞبي ٔخبثشاتي، ص٘ديشٜ اسصؽ )ثب تٛخٝ ثاٝ چاب  

آياذ   ( آٖ ٘يض تغيياش وٙاذ ٚ ثاٝ حبِات ص٘دياشٜ ٔاٛاصي دس      5تحميك ؿىُ 

لاشاس ٌيش٘اذ.    عٛسيىٝ اپشاتٛسٞب دس ٔشوض ٚ افضبي ديٍش ص٘ديشٜ دس دٚ ػش ثٝ

ثبالدػت  وٙٙذٜ ٚ ٚاػغٝ ثيٗ افضبي دس ايٗ حبِت اپشاتٛسٞب ٘مؾ ٕٞبًٞٙ

وٙٙذ. ٔبدأي وٝ اپشاتٛسٞب ٘ماؾ   ٚ ٔـتشويٗ ٟ٘بيي ايٗ ص٘ديشٜ سا ثبصي ٔي

وٙٙذٜ دس ٔشوض ايٗ ص٘ديشٜ ثٝ خٛثي ثابصي وٙٙاذ    فٙٛاٖ ٕٞبًٞٙ خٛد سا ثٝ

 ص٘ٙذ. ٚضقيت پبيذاسي سا ثشاي خٛد سلٓ ٔي

اؿبسٜ ؿذ دس حبَ حبضش اپشاتٛسٞبي وـاٛس اياشاٖ دس    عٛس وٝ لجالً ٕٞبٖ

ٚسي )ٔٛثبياُ ثب٘اذ پٟاٗ(    بٞابي ثابالتش فٙا    ٝ ٌزاس ثٝ ػٕت ٘ؼُٔشاحُ اِٚي

اپشاتاٛس داساي ٔاٛلقيتي حؼابع     3اپشاتٛس فقبَ وـٛس  4ٞؼتٙذ ٚ اص ٔيبٖ 

ٞؼتٙذ، ٕٞشاٜ اَٚ ثب ثيـتشيٗ ضشيت ٘فٛر ٚ ثضسٌتشيٗ اپشاتاٛس خبٚسٔيب٘اٝ،   

MTN   ُايشا٘ؼُ( اپشاتٛس چٙذ ّٔيتي ٚ فقبَ دس آفشيمب ٚ خبٚسٔيب٘ٝ ٚ سايتا(

ثٝ فٙٛاٖ تٟٙب اپشاتٛس فقبَ دس ٘ؼُ ػْٛ دس ايشاٖ، ٚ ٕٞنٙيٗ ثاب تٛخاٝ ثاٝ    

ٞبي ثابالتش فٙابٚسي    ٔغبِقبت ٔٛسدي تدشثٝ وـٛسٞب دس ٌزاس ثٝ ػٕت ٘ؼُ

ٞب ثب آٖ ٔٛاخاٝ ٞؼاتٙذ    تٛاٖ ٘تيدٝ ٌشفت وٝ فٕذٜ چبِـي وٝ ؿشوت ٔي

بٖ تغييشات اػبػي دس ٔذَ وؼت ٚ وبس آٟ٘ب ٚ ٔذَ ٘ٛآٚسي آٟ٘بػت، ثٝ ثيا 

ٞب دس ايٗ ٌزاس ثب ػبختبس ٚ ٔاذَ لجّاي خاٛد ثاٝ فقبِيات       ديٍش اٌش ؿشوت

ادأٝ دٞٙذ لغـ ثٝ يميٗ ثب ؿىؼت ٔٛاخٝ خٛاٞٙذ ؿذ. ثب ايٗ تٛضيحبت ثب 

پزيشي دس ايٗ كٙقت واٝ پيـاتش اؿابسٜ     تٛخٝ ثٝ إٞيت ٘ٛآٚسي ٚ ٘ٛآٚسي

تٟٙب ثاٝ   ثٍزاس٘ذ ٚ 3ؿذ، اپشاتٛسٞب ثبيذ تٕشوض خٛد سا ثش خّك خذٔبت ٘ؼُ 

داؿاتٗ ٔدااٛص ٘ؼااُ ػاْٛ اتىااب ٘ىٙٙااذ. دس غيااش اياٗ كااٛست تجااذيُ ثااٝ    

سا ثاش سٚي ؿاجىٝ ٘ؼاُ ػاْٛ      2اپشاتٛسٞبيي خٛاٞٙذ ؿذ وٝ خذٔبت ٘ؼُ 

وٙٙاذٌبٖ   ٔب٘ٙذ. ٔلاشف  دٞٙذ ٚ دس ٘تيدٝ دس ثبصي سلبثت فمت ٔي اسائٝ ٔي

دٞٙاذ ٚ دس   ٟ٘بيي ثٝ ػختي فشق ؿجىٝ سا ثش سٚي ؿجىٝ ٘ؼُ ػْٛ اسائٝ ٔي

وٙٙذٌبٖ ٟ٘بيي ثٝ ػختي فشق  ٔب٘ٙذ. ٔلشف ٘تيدٝ دس ثبصي سلبثت فمت ٔي

داسي ثايٗ   دٞٙذ ٚ دس فُٕ تفابٚت ٔقٙاي   سا تـخيق ٔي 3G  ٚ2Gؿجىٝ 

 ساٞجاشد ثبيؼت  ايٗ دٚ ؿجىٝ ٚخٛد ٘ذاسد. ثٙبثشايٗ اپشاتٛسٞبي ٔخبثشاتي ٔي

ي خٛد سا ثش ٔجٙبي تٛػقٝ ثّٙذٔذت ٚ ٕٞنٙيٗ ٔذَ وؼت ٚ وبس سا ثش ٔجٙب

پزيشي تغييش دٞٙذ ٚ ايٗ تٛػقٝ ثّٙذٔذت اػت وٝ دس ٟ٘بيت اسصؽ  ٘ٛآٚسي

عٛسيىٝ ٞٓ اپشاتٛس ٚ  خذٔبت ٘ؼُ ػْٛ سا ثٝ ٔـتشويٗ ٘ـبٖ خٛاٞذ داد ثٝ

 ٞٓ ٔـتشن دس ايٗ استجبط ثّٙذٔذت ػٛد خٛاٞٙذ ثشد.

 گيري نتيجه
وبسثشدي إٞيت ٘اٛآٚسي ٚ فٛأاُ    سٚيىشدي ثب ؿذ تالؽ ٔمبِٝ ايٗ دس

ٜ  تّفٗ اپشاتٛس كٙقت دس ثش آٖ ثشؤٔ  دس خابسج ٚ داخاُ وـاٛس ٔاٛسد     ٕٞاشا

 ٚ ٔٛضاٛؿ  ادثيابت  ثشسػي اص پغ ساػتب ايٗ دس. ٌيشد لشاس ثشسػي ٚ تحّيُ

ٖ  ثاب  ٔلبحجٝ ؿابُٔ خالليات، ثابص ثاٛدٖ،      لبثّيات ٘اٛآٚسي   اثقابد  خجشٌاب

 ٔـخق ثش ايٗ فالٜٚ. پزيشي ٚ پيـشٚ ثٛدٖ تقشي  ؿذ ٍ٘شي، سيؼه آيٙذٜ

فٛأُ ثيشٚ٘ي ٚ  دٚ دػتٝ ثٝ تٛا٘ذ ٔي ٘يض ثيشٌزاس ثش ايٗ ٔتغيشأت فٛأُ ؿذ

ثيشٌزاس دس لبِات ياه چابسچٛة    أؿٛد، ػپغ وّيٝ فٛأُ ت تمؼيٓ داخّي

ٔفٟٛٔي ٘ـبٖ دادٜ ؿذ ٚ دس ٟ٘بيت ٚضقيت اپشاتٛسٞبي وـٛس اص ِحبػ سٚ٘ذ 

ٌزاس ٘ؼّي ثٝ ػٕت ٔٛثبيُ ثب٘ذ پٟٗ ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفات ٚ ٔـاخق   

اَٚ، ايشا٘ؼُ، سايتُ ٚ تبِيب، ػٝ اپشاتٛس اَٚ ثب   اپشاتٛس ٕٞشاٜ 4اص ثيٗ ؿذ وٝ 

ٞبيي سٚثٝ سٚ ٞؼتٙذ ثب تٛخٝ ثاٝ إٞيات    تٛخٝ ثٝ ٔٛلقيت ٞشيه ثب چبِؾ

پزيشي دس ايٗ كٙقت وٝ پيـتش اؿبسٜ ؿذ، اپشاتٛسٞب ثبياذ   ٘ٛآٚسي ٚ ٘ٛآٚسي

تٗ ٔدٛص ٘ؼُ ثٍزاس٘ذ ٚ تٟٙب ثٝ داؿ 3تٕشوض خٛد سا ثش خّك خذٔبت ٘ؼُ 

ػْٛ اتىب ٘ىٙٙذ، دس غيش ايٗ كٛست تجذيُ ثٝ اپشاتٛسٞبيي خٛاٞٙذ ؿاذ واٝ   

دٞٙاذ ٚ اٌاش دس اياٗ     سا ثش سٚي ؿجىٝ ٘ؼُ ػْٛ اسائٝ ٔاي  2خذٔبت ٘ؼُ 

پازيشي( ٚ   ثش ثش ٘ٛآٚسيؤٔؼيش )ٌزاس ٘ؼّي( ٘ٛآٚسي ٘ذاؿتٝ ثبؿٙذ )فٛأُ ٔ

 ٔب٘ٙذ. ثت فمت ٔيثب ٔذَ لجّي وؼت ٚ وبس خٛد ادأٝ دٞٙذ دس ثبصي سلب
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