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 عوامل موثر در توسعه بهره وری ومذل سازی حرکت ملی بهره وری دربخش تعاون کشور

 
 1یعقوب قوجاخانلو
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 چکیذه

زّس. اضتوبء  آيس ًِ چگًَگي اؾتلبزُ اظ ػَاهل تَليس ضا زض تَليس هحهَل ًكبًوي ْن زض اهتهبز ًكَض ثِ قوبض هيٍضي يٌي اظ هلبّين ه ثْطُ

ّبي انلي اهتهبزي، اختوبػي ٍ ؾيبؾي خبهؼِ هبًٌس ًبّف تَضم، اكعايف ؾغح ضكبُ ػوَهي، اكعايف ؾغح اقتـبل ٍ تَاى  ٍضي ثط پسيسُ ثْطُ

. زض حبل حبضط توطيجبً توبهي ًكَضّبي تَؾؼِ يبكتِ ٍ ثؿيبضي اظ ًكَضّبي زض حبل تَؾؼِ هَكن، ضهبثت ؾيبؾي تأثيطات ٍؾيؼي زاضز

اي، ثركي، هؤؾؿبت، ؾبظهبًْب ٍ حتي اكطاز اًدبم زازُ ٍ ضقس ٍ  ٍضي زض ؾغَح هلي، هٌغوِ ّبي ظيبزي زض خْت اضتوبء ثْطُ گصاضي ؾطهبيِ

ّبي اهتهبزي ٍ اختوبػي  الوللي زض ظهيٌِ تـييطات ٍ تحَالت ثيي هي زاًٌس. ِ ايي هؿألِتَؾؼِ ضٍظاكعٍى ذَز ضا هسيَى تَخِ ٍ ًگطـ نحيح ث

الوللي اظ يي عطف ٍ تحَالت ؾيبؾي ٍ اهتهبزي هبًٌس  ّبي ثطًٍعاي ثيي قسى اهتهبز ٍ ثطٍظ قَى اظ خولِ تـييطات قسيس تٌٌَلَغيي، خْبًي

ؾبظ ثطٍظ  ًتظبضات آًْب ثطاي ثطذَضزاضي اظ ضكبُ اهتهبزي ٍ اختوبػي ثيكتط، ظهيٌِّبي ػوَهي ٍ ا ؾبذتبض خَاى ٍ ضقس خوؼيت، اكعايف آگبّي

گطي زٍلت، اكعايف ؾْن ٍ خبيگبُ ثرف تؼبًٍي ٍ  تـييطات ٍ تحَالت زض ّعاضُ ؾَم ٍ اخطاي چْبضهيي ثطًبهِ تَؾؼِ اهتهبزي، ًبّف تهسي

ًطز. ثِ عَض ًلي، تَؾؼِ ثرف تؼبٍى زض ّط ًكَضي يب اظ عطين ايدبز ّبي اهتهبزي اقبضُ  ّبي هطزهي زض كؼبليت ذهَني ٍ ثَيػُ هكبضًت

تط  يّبي هَخَز ٍ ثِ ػجبضت ضٍق ّبي تؼبًٍي خسيس ٍ يب اظ عطين اؾتلبزُ ثْتط اظ ظطكيت گصاضي ثطاي تأؾيؽ قطًت  ّبي خسيس ٍ ؾطهبيِ ظطكيت

 تَاى اظ آى ًبم ثطز. ٍضي هي ثْطُتَاًس حبنل قَز ًِ ثِ ػٌَاى اضتوبء  ّبي تؼبًٍي هَخَز هي اظ قطًت

 ٍضي، ثْطُ ٍضي ًيطٍي ًبض.تَؾؼِ هٌبثغ اًؿبًي، تَؾؼِ ثْطُ ٍضي،هسل ؾبظي حطًت هلي ثْطُ ٍضي، كلؿلِ ثْجَز ثْطُ کلیذ وازگان:

 

   مقذمه:

آيس ًِ  يٌي اظ هلبّين هْن زض اهتهبز ًكَض ثِ قوبض هيثْطُ ٍضي 

يس هحهَل ًكبى چگًَگي اؾتلبزُ اظ ػَاهل تَليس ضا زض تَل

ّبي انلي اهتهبزي، اختوبػي ٍ  ٍضي ثط پسيسُ زّس. اضتوبء ثْطُ هي

ؾيبؾي خبهؼِ هبًٌس ًبّف تَضم، اكعايف ؾغح ضكبُ ػوَهي، 

اكعايف ؾغح اقتـبل ٍ تَاى ضهبثت ؾيبؾي تأثيطات ٍؾيؼي زاضز. 

زض حبل حبضط توطيجبً توبهي ًكَضّبي تَؾؼِ يبكتِ ٍ ثؿيبضي 

ّبي ظيبزي زض خْت  گصاضي ؾؼِ هَكن، ؾطهبيِاظًكَضّبيسض حبلتَ

اي، ثركي، هؤؾؿبت،  ٍضي زض ؾغَح هلي، هٌغوِ اضتوبء ثْطُ

ّبي اهتهبزي ٍ  الوللي زض ظهيٌِ ؾبظهبى تـييطات ٍ تحَالت ثيي

قسى اهتهبز  اختوبػي اظ خولِ تـييطات قسيس تٌٌَلَغيي، خْبًي

َالت الوللي اظ يي عطف ٍ تح ّبي ثطًٍعاي ثيي ٍ ثطٍظ قَى

ؾيبؾي ٍ اهتهبزي هبًٌس ؾبذتبض خَاى ٍ ضقس خوؼيت، اكعايف 



ّبي ػوَهي ٍ اًتظبضات آًْب ثطاي ثطذَضزاضي اظ ضكبُ  آگبّي

ؾبظ ثطٍظ تـييطات ٍ تحَالت زض  اهتهبزي ٍ اختوبػي ثيكتط، ظهيٌِ

ّعاضُ ؾَم ٍ اخطاي چْبضهيي ثطًبهِ تَؾؼِ اهتهبزي، ًبّف 

بيگبُ ثرف تؼبًٍي ٍ ذهَني گطي زٍلت، اكعايف ؾْن ٍ خ تهسي

ّبي اهتهبزي اقبضُ ًطز.  ّبي هطزهي زض كؼبليت ٍ ثَيػُ هكبضًت

ثِ عَض ًلي، تَؾؼِ ثرف تؼبٍى زض ّط ًكَضي يب اظ عطين ايدبز 

ّبي  گصاضي ثطاي تأؾيؽ قطًت  ّبي خسيس ٍ ؾطهبيِ ظطكيت

ّبي هَخَز ٍ  تؼبًٍي خسيس ٍ يب اظ عطين اؾتلبزُ ثْتط اظ ظطكيت

تَاًس حبنل  ّبي تؼبًٍي هَخَز هي تط اظ قطًت ضت ضٍـثِ ػجب

 ًبم ثطزتَاى اظ آى  ٍضي هي قَز ًِ ثِ ػٌَاى اضتوبء ثْطُ

 ٍضي: هلَْم ثْطُ

ٍضي زض كطٌّگ ٍاغگبى كبضؾي ثِ هؼٌبي ؾَز ثطًسگي،  ثْطُ

تَاًس زض ثط گيطًسُ  ٍضي ثِ ايي هؼٌب ًوي ًبهيبثي اؾت. ثْطُ

ٍضي  ًٌين. ٍاغُ ثْطُ آى اؾتلبزُ هيهلَْهي ثبقس ًِ هب اهطٍظُ اظ 

ًِ ثِ هؼٌبي ؾطقبضي، حبنلريعي، ثبضٍضي ٍ اؾتؼساز تَليسي 

 اؾت،. 

 ٍضي:  تؼبضيق ثْطُ

ٍضي ػجبضتؿت اظ ًؿجت هيبى ًبال ٍ ذسهبت تَليس قسُ يؼٌي  ثْطُ

ّب  ثِ ػَاهل تَليس ٍ ذسهبت  ّب ٍ يب ثبظزُ ّب يب ؾتبًسُ ذطٍخي

 ثِ يٌي اظ ٍضٍزيْب. يؼٌي ٍضٍزيْب  هدوَػبً يب 

 
 

ٍضي يؼٌي ًؿجت ثطٍى زاز ثِ زضٍى زاز يي ًظبم ثب حلظ  ثْطُ

ًيليت ًتيدِ ًبض آى ًظبم، زض ظهبى هؼيي ٍ ثب ثطتط ًطزى ًيليت 

 ًٌٌس.  ظًسگي ًبضي ًؿبًي ًِ زض آى ًظبم ًبض هي

هَضَػبت ظيط ضا ثيبى  ،ٍضي ٍضي اضٍپب زض هَضز ثْطُ ثْطُآغاًؽ 

 ًٌس.  هي

 ٍضي زضخِ اؾتلبزُ هؤثط اظ ّط يي اظ ػَاهل تَليس اؾت.  ثْطُ -1

ٍضي يي زيسگبُ كٌطي اؾت ًِ ّوَاضُ ؾؼي زاضز آًچِ  ثْطُ -2

ٍضي ػجبضتؿت اظ  ًِ زض حبل حبضط هَخَز اؾت ثْجَز ثركسثْطُ

ًٌس ٍ ثِ آى  يي ًگطـ كٌطي ًِ ثطاي ضؾيسى ثِ ثْجَز تالـ هي

اي اظ كؼبليتْب ًِ  يبثس ٍ ّوچٌيي ؾيؿتوْب ٍ هدوَػِ زؾت هي

 ًٌس ايي ًبض ثبيس؛  آى ًگطـ ضا ثِ ػول تجسيل هي

الق( زض ذَز هب ٍ ثَؾيلِ ذَز هب، اظ عطين اضتوبء هؿتوط زاًف، 

 هْبضتْب، اًضجبط، تالـ كطزي ٍ ًبضگطٍّي نَضت پصيطز. 

ّبي ًبض ثْتط، ًبّف  ة( زض ًبض هب، ٍ اظ عطين هسيطيت ٍ ضٍـ

ّبي ثْتط ٍ تٌٌَلَغي  يؿتنّعيٌِ، ثِ هَهغ ػول ًطزى ؾ

ّب ٍ ذسهبتي ثب ًيليت ثْتط،  تط نَضت پصيطز تب كطآٍضزُ پيكطكتِ

 ؾْن ثبظاض ثيكتط ٍ ؾغح ظًسگي ثبالتط ثسؾت آيس. 

ّب، هب ضا اظ زٍ ثطزاقت  ّب ٍ ؾتبزُ زضى زضؾت ضاثغِ ثيي ًْبزُ

 زاضز. ٍضي ثبظ هيُ  ؿلظ زض هَضز ثْط

ليس يؼٌي ًل ؾتبزُ ثسؾت ٍضي هؼبزل تَليس ًيؿت، تَ ثْطُ -

ٍضي يؼٌي ًل ؾتبزُ تَليس قسُ ثِ اظاي  آهسُ اؾت زض حبليٌِ ثْطُ

ّط ٍاحس ًْبزُ ثِ ًبض ضكتِ اؾت. اكعايف تَليس لعٍهبً ثِ هؼٌبي 

 ٍضي ًيؿت.  اكعايف ثْطُ

ٍضي، تٌْب ثِ هؼٌبي تالـ ثطاي اكعايف ًبضآيي ًيؿت، يي  ثْطُ -

ٍضي ُ  زّس ًِ ثْط ٍضي ًكبى هيُ تلؿيط نطكبً ضيبضي اظ هؼبزلِ ثْط

تَاى ثب اكعايف ؾتبزُ يب ثب ًبّف ًْبزُ، اكعايف زاز. چٌيي  ضا هي

 ٍضي ثِ زاليل ظيط ثؿيبض ذغطًبى اؾت.  تلؿيطي اظ ثْطُ

اٍالً؛ هوٌي اؾت هَخت قَز تب هسيطاى، ًبضگطاًكبى ضا ثِ اًدبم 

ًِ اكعايف ًبضّبي قسيستط ٍازاضًس يب ايٌٌِ ثطذي اظ آًْب ضا ثِ ثْب

ٍضي  ٍضي اظ ًبض ثطًٌبض ًٌٌس. زض ايي نَضت چِ ثؿب اضهبم ثْطُ ثْطُ

ٍضي هَضزًظط ًيؿت. ّسف اظ  ثبال ضٍز، اهب ايي عطيوِ ضقس ثْطُ

ٍضي، ايدبز تلطهِ هيبى هسيطيت ٍ ًبضگطاى  تالـ ثطاي ثْجَز ثْطُ

 ًيؿت ثلٌِ ثطػٌؽ، ّسف هحٌوتط ًطزى پيًَس آًْب اؾت. 

ٍضي هوٌي اؾت ثِ هيوت ًبّف ًيليت توبم  ثْطُتبًيبً؛ اكعايف 

 55قَز ثطاي هثبل هوٌي اؾت ؾطػت يي هبقيي ًَيؽ تب 

زضنس اكعايف يبثس، اهب اگط ايي ًبض تؼساز اقتجبُ ضا زُ ثطاثط ًٌس 

 ؾَزي ًرَاّس زاقت. 

ٍضي هوٌي اؾت ثب ًيبظ هكتطي  ثبلثب؛ اكعايف ثسؾت آهسُ زض ثْطُ

اي  وبٌّگ ًجبقس. ثط كطو چِ كبيسُاػن اظ زاذلي ٍ ذبضخي ّ ـ 

ػسز تَح هطهع ضا زض ًَتبّتطيي ظهبى ٍ ثب  1555زاضز اگط ثتَاى 

ػسز تَح  655ًوتطيي ّعيٌِ تَليس ًطز، زض حبلي ًِ ثبظاض ثِ 



ػسز تَح آثي ًيبظ زاضز. هؿلوبً اگط قطًتي ٍهت ذَز  455هطهع ٍ 

ٌّگبم  ضا نطف تَليس هحهَلي ثب ًيليت هٌبؾت ًٌس ًِ زض ًْبيت

ّب ضا ثطآٍضزُ ؾبظز، زض ايي  ٍضٍز ثِ ثبظاض ًتَاًس ًيبظّبي هكتطي

 ٍضي زاضز.  تَاى گلت ًِ آى ؾبظهبى ثْطُ ًيع ًوي ٌٌّبم

 

 ٍضي ضا خسي تلوي ًطز؟ چطا ثبيس ثحث ثْطُ

تَاى ضٍقي ؾبذت  ٍضي ضا هي ثب شًط چٌس زليل خسي ثَزى ثْطُ

عٍى ذَز ضا هسيَى حتي اكطاز اًدبم زازُ ٍ ضقس ٍ تَؾؼِ ضٍظاك

اگط تلبٍت شاتي ثيي  -زاًٌس تَخِ ٍ ًگطـ نحيح ثِ ايي هؿألِ هي

اًؿبى ٍ ؾبيط هرلَهبت هبيل ّؿتين ٍ اگط اًؿبى ضا اقطف 

ّبيي ضا كطاّن ًطز تب اًؿبى ثب ًبض  ثبيس ظهيٌِ زاًين هي هرلَهبت هي

ٍضي  ذَيف ٍ قـل ذَز، ضقس ٍ اضتوبء يبثس. ثب تَخِ ثِ ثْجَز ثْطُ

ٌي هَضغ ذهوبًِ زض هجبل ؾٌَى ٍ ضًَزي ًِ خَّطُ اًؿبًيت يؼ

 ًٌس.  ثَزى ضا ًبثَز هي

ؾبظز.  ًبپصيط هي ٍضي ضا اختٌبة ّب، تَخِ ثِ ثْطُ هحسٍزيت -1

احؿبؼ ًويبثي ّوَاضُ ثب تؿلظ آظهٌساًِ ثط هٌبثغ ٍ تكسيس 

ثبقس. هٌبثغ ّط ضٍظ  ّبي اهتهبزي تَأم هي تٌبظػبت، ضهبثتْب ٍ خٌگ

آيٌس. كلصا حساًثط اؾتلبزُ  تط اظ پيف ثسؾت هي ط ٍ گطاىت هكٌل

تَاًس  ًطزى اظ هٌبثغ ٍ ػَاهل اهتهبزي ذهَنبً ًيطٍي اًؿبًي هي

 ٍضي.  ّبي ثْطُ ثْتطيي پبؾد ثِ هحسٍزيت

 ّبي ّوبٌّگ زض قطًت: الق( قبذم

ًٌس ًِ زض ظيط ثِ آى  ّبي ّوبٌّگي ضا اًتربة هي قطًت قبذم

 قَز..  اقبضُ هي

 ٍضي: ّبي ثْطُ قبذم (1الق

 ٍضي اضظـ اكعٍزُ = اضظـ اكعٍزُ خبضي )ثط حؿت ضيبل( الق( ثْطُ

 تؼساز پطؾٌل ّط ثرف

ًوبيس تب ثِ اّساف تؼييي  هسيطيت اظ عطين اضظـ اكعٍزُ ؾؼي هي

اي ًبئل قَز ٍ ّوچٌيي زض تَظيغ هؤثط ًطخ ًيطٍي ًبض هَكن  قسُ

 ن اؾت. گطزز ٍ قبذهي ًِ ًكبًگط ًبضائي هسيطيتي هٌؿد

 ٍضي عطاحي = اضظـ اكعٍزُ خبضي )ثط حؿت ضيبل( ثْطُ-ة(

 تؼساز عطاحبى ّط ثرف

 گط = اضظـ اكعٍزُ خبضي )ثط حؿت ضيبل(ضٍضي ًب ج( ثْطُ

 تؼساز ًبضگطاى ّط ثرف

 ّبي ًيليت: ( قبذم2الق

 ًؿجت ًبض خجطاًي = هربضج ًبض خجطاًي خبضي )ثطحؿت ؾبل(

 هجلؾ كطٍـ )زض چْبض زٍضُ هجل( 

اي ضا ثسًجبل ًساضز، ثلٌِ كوساى  ؿألِ ًبض خجطاًي كوظ ثبض ّعيٌِه

اػتوبز ثِ تٌٌَلَغي قطًت ضا هيطؾبًس، ًِ ايي اهط لغوِ قسيسي 

 ؾبظز.  ثِ اػتجبض قطًت ٍاضز هي

 ّبي ًٌتطل ثطًبهِ ًبضي: ( قبذم3الق

 ًؿجت ثبثت هَخَزي = كطٍـ خبضي )ثط حؿت ؾبل( 

 لِ ذطيس( هَاز ذبم )ذطيساضي قسُ ٍ زض هطح

ؿبلجبً حدن هَازي ًِ زض كطآيٌس تَليس ّؿتٌس، ضاثغِ هٌبؾجي ثب 

هست تحَيل زاضًس. زض نَضتيٌِ ظهبى تحَيل ًبّف يبثس، حدن 

يبثس. ايي قبذم  هَازي ًِ زض كطآيٌس تَليس اؾت ًيع ًبّف هي

 ثبقس.  زض ًَتبُ ًطزى ثطًبهِ تَليس زاضاي اضظـ ثؿيبضي هي

 بضي:ّبي ضٍحيِ ً ( قبذم4الق

ًؿجت پيكٌْبزات ثْؿبظي = تؼساز پيكٌْبزات كطزي + 

 پيكٌْبزات گطٍّي

 تؼساز ًبضًٌبى 

ّسف ػوسُ اظ اذص پيكٌْبزات، ثْجَز، ًوي ٍ تطؿيت ثِ حل 

ثبقس ٍ زيگط ايٌٌِ ثب اؾتلبزُ اظ  هكٌالت زض هحل ًبض هي

ّبي هٌحهط ثِ كطزي  حل  پيكگبهي ٍ هسضت ذالهيت ًبضًٌبى ضاُ

 پيسا قَز. 

 ٍضي اظ زيسگبّْبي هرتلق: ّبي ثْطُ ( قبذمة



 ( اظ ًظط ػوَهي اًطغي ذطٍخي ، ؾطهبيِ ذطٍخي 1ة

 اًطغي ٍضٍزي ؾطهبيِ ٍضٍزي 

 ( اظ ًظط حؿبثساضي ؾَز كطٍـ ، 2ة

 كطٍـ ؾطهبيِ ثبثت 

 ( اظ ًظط هٌْسؾي ثطٍى زاز ٍاهؼي ، ًبض هليس3ة

 ثطٍى زاز هَضز اًتظبض اًطغي ههطٍكِ

 ًتيدِ ًبض ، ًبض اًدبم قسُ ( اظ ًظط ؾبظهبى4ة

 ًلط ـ ؾبػت تالـ نطف قسُ

 ( اظ ًظط هسيطيت ًتبيح ًبض هسيطاى 5ة

 ّعيٌِ ًبض هسيطاى 

 ٍضي ًيطٍي ًبض: ّبي ثْطُ ( قبذم6ة

ٍضي ػبهل ًبض، هوساض هحهَلي اؾت ًِ ّطؾبػت  ثْطُ (6ة الق

 ًٌس.  ًبض ايدبز هي

 

 

 

 ػبهل ًبض  ٍضي ثْطُ 

 تَليس ًبذبلم هلي 

 ى ؾبػبت ًبض اًدبم قسُ عي يٌؿبل هيعا

ٍضي ػبهل ًبض زض ايي اؾت ًِ  ثْطُ  ًبضؾبئي اؾبؾي قبذم

هدوَع ؾبػبت ًبض ثسٍى زض ًظط گطكتي ًيليت ّط ؾبػت ًبض، 

زّس. زض ايي نَضت اضظـ يي ؾبػت ًبض  هَضز هحبؾجِ هطاض هي

يي كطز هترهم زاضاي اضظـ يٌؿبًي ثب يي ؾبػت ًبض هؼوَلي 

ثبقس. چٌبًچِ ثرَاّين ًيليت اضظـ ًبض  توبًي هييي ًبضگط ؾبذ

ضا زض هحبؾجِ زذبلت زّين، ثبيؿتي اظ ايي قبذم اؾتلبزُ ًٌين. 

= هوساض هحهَلي ًِ حبنل اظ ثٌبض ثطزى ػَاهل ًبض ٍ ؾطهبيِ 

 ؾبظز اؾت ضا ًوبيبى هي

هتَؾظ هدوَع ؾبػبت ًبض زض يي ثرف ضطثسض ًطخ هتَؾظ 

  زؾتوعز ّط ؾبػت ًبض زض آى ثرف

ٍضي ػبهل ًبض،  اظ آًدب ًِ ثْطُ ٍضي هدوَع ػَاهل؛ ( ثْط6ُة  ة

ٍضي ًل  ثطذي اظ ػَاهلي ًِ زض اكعايف ًبضائي ٍ ًْبيتبً زض ثْطُ

زّس، لصا قبذم ًبههي ضا  هؤثطًس اظ هلن اًساذتِ ٍ ًكبى ًوي

ٍضي هدوَع ػَاهل، ًِ تٌْب هوساض  زّس. قبذم ثْطُ تكٌيل هي

ِ ؾبيط اًَاع ػَاهلي ًِ ثط هيعاى تَليس تَليس ًبقي اظ ػَاهل، ثلٌ

 گطزز.  گصاضز ضا قبهل هي اثط هي

هدوَع ػَاهل، قبذهي اؾت ًِ پيكطكت ، ًكَضيي ثْطُ ٍضي 

تَاى ثِ ًبضآيي  زّس ٍ تَؾظ آى هي اهتهبزي ًكَض ضا ًكبى هي

 ثطز.  اهتهبزي ًكَضّبي گًَبگَى پي

 ٍضي: اؾتطاتػيْبي اضتوبء ثْطُ

تؿت اظ يي خطيبى هؿتوط تَؾؼِ اهتهبزي ٍضي ػجبض حطًت ثْطُ

ّبي انلي تَؾؼِ قبهل ًيطٍي  ٍ اختوبػي ًِ زض آى ًيليت ًْبزُ

يبثس. ايي اهط اظ  ًبض، ؾطهبيِ كيعيٌي ٍ ؾطهبيِ اختوبػي اضتوبء هي

عطين انالح ٍ ًَؾبظي هؿتوط زاًف ثب ثيٌف ٍ زض ًْبيت هٌف 

ّْب ٍ ظًسگي قـلي ٍ قرهي آحبز خبهؼِ اػن اظ اكطاز، گطٍ

ّب هتٌبؾت ثب اًتظبهبت زض حبل تـييط هحيغي هحون  ؾبظهبى

ٍضي ًل ػَاهل اكعايف يبكتِ ٍ  گطزز. ثغَضيٌِ قبذم ثْطُ هي

 ؾْن حؿبثي اظ ضقس اهتهبزي ًكَض ضا ثبػث گطزز.

ّبي  ٍضي ًل زض ؾغح ثرف ثطاي ضقس ٍ توَيت حطًت ثْطُ

وي، ٍضي يي ًكَض زض هبلت هسل ؾيؿت گًَبگَى هؤثط زض ثْطُ

ثغَضًلي اؾتطاتػيْبي ظيط ٍخَز زاضز ًِ اًتربة ّط يي اظ آًْب 

قَز. ايي  گيطي هي ثؿتگي ثِ ًَع ّسكي زاضز ًِ زًجبل ٍ پي

 اؾتطاتػيْب ػجبضتٌس اظ: 

 ّب: اؾتطاتػي ثجبت ذطٍخي ٍ ًبّف ٍضٍزي -1

ّب زض حس الظم ٍ  زض ايي اؾتطاتػي هيعاى ذطٍخيْب ٍ ؾتبزُ

ضت زيگط ًيبظي ثِ اكعايف ذطٍخيْب اؾتبًساضز اؾت ٍ ثِ ػجب

قَز تب  زاقتي ايي هيعاى ذطٍخي، تالـ هي ًيؿت، اهب ثب ثبثت ًگِ

 ٍضٍزيْب ًبّف يبثٌس ٍ اظ ايي عطين حبنل ًؿط اكعايف يبثس. 

 اؾتطاتػي ًبّف ٍضٍزي ٍ ذطٍخيْب: -2

قَز ثب ًبّف ذطٍخيْب ٍ ًبّف  تالـ هي  زض ايي ًَع اؾتطاتػي

ٍضي اؾت  ت ثِ ًؿط حبنل ًِ ّوبًب ثْطُثيكتط ٍضٍزيْب، ًؿج

گيطي اظ  اكعايف يبثس. ايي اؾتطاتػي هٌبؾت قطايغي اؾت ًِ ثْطُ

قَز اظ  ٍضٍزيْب نَضت گطكتِ اؾت ٍ ذطٍخيْب ًِ حبنل هي

 اّويت ٍ اضظـ چٌساًي ثطذَضزاض ًيؿت. 



 اؾتطاتػي ضقس ذطٍخي، ثجبت ٍضٍزي:  -3 

كِ ًطزى ّيچ يي اظ قَز ثسٍى اضب زض ايي اؾتطاتػي، تالـ هي

ّبي ثالاؾتلبزُ كٌي، اًؿبًي، هبلي ٍ... اؾتلبزُ  ٍضٍزيْب، اظ ظطكيت

 قَز. 

ًطزى  قَز ًِ اهٌبى اضبكِ ايي اؾتطاتػي ٌّگبهي هغطح هي

اي ٍخَز  ّبي ثالاؾتلبزُ ٍضٍزيْبي خسيس ٍخَز ًساضز ٍ ظطكيت

 قَز.  ثطزاضي ًوي زاضًس ًِ اظ آًْب ثِ ذَثي ثْطُ

 كعايف ٍضٍزي ثطاي اكعايف ذطٍخي:اؾتطاتػي ا -4

زض ثطذي ايي قطايظ اهٌبى ٍخَز زاضز ًِ ثب اضبكِ ًطزى ثطذي 

ٍضٍزيْب هبًٌس هٌبثغ اًؿبًي، هبلي، تدْيعات ٍ... اهٌبى ضقس 

ٍضي ضا كطاّن آٍضز ايي ًَع اؾتطاتػي ثيكتط هَضز ػالهِ  ثْطُ

 ّبي ؿطثي اؾت.  عطاحبى ٍ اؾتطاتػيؿت

 

 ٍزي، ضقس ذطٍخي:اؾتطاتػي ًبّف ٍض -5

ثب ايي اؾتطاتػي، ًليِ ٍضٍزّبي ظائس ٍ ثالنطف قٌبؾبيي ٍ حصف 

قَز ًِ ذطٍخيْب، حساًثط ضقس ضا زاقتِ  قسُ ٍ ّوعهبى تالـ هي

اي قطايغي هٌبؾت اؾت ًِ اهٌبى ًبّف ثبقٌس. ايي اؾتطاتػي ثط

اي زيگط  ّب ثتَاى ثِ گًَِ ّب ٍخَز زاقتِ ثبقس ٍ اظ ٍضٍزي ٍضٍزي

 ّب ضا زاقت.  گطكت ٍ ّوعهبى ّن اهٌبى ثبال ثطزى ذطٍخي  ثْطُ

 

 تؼبٍى ٍ ثْطُ ٍضي

تؼبٍى ثِ هلَْم يبضيگيطي ٍ ّوٌبضي ثِ هيعاى هسهت ظًسگي 

ؾبل ٍ زض  165اضٍپب ثِ هيعاى  اًؿبًْب ؾبثوِ زاضز اهب تؼبًٍي زض

ؾبل اظ ؾبثوِ ثطذَضزاض اؾت. تؼبًٍي  66ًكَض هب ثِ هيعاى 

اختوبع زاٍعلجبًِ اكطاز ٍ يب ٍاحسّبيي اؾت ًِ ًيبظ ٍ يب ًيبظّبي 

هكتطى زاضًس ٍ ثب هكبضًت زاٍعلجبًِ ذَز ٍ تللين اهٌبًبت ٍ 

ّبي كٌطي ٍ هبلي ذَز ٍ ثب تأؾيؽ يي قطًت تؼبًٍي ثِ  آٍضزُ

ضكغ ًيبظّبي هكتطى ذَز ًِ هؼوَالً ثِ نَضت اًلطازي هبثل ضكغ 

 ًٌس. ًيؿت اهسام هي

ّب زٍ ّسف ػوسُ اهتهبزي ٍ اختوبػي ضا تَأهبى هسًظط  تؼبًٍي -

ّب ٍ تأهيي ًيبظ ٍ  زاضًس تب ػالٍُ ثط اكعايف ًبضايي، اثطثرف كؼبليت

 ؾبظهبًسّي ّبي تؼبًٍي تكٌلْبٍضضبيت اػضبء حبنل ًوبيٌس. 

ٍضي اظ  ثْطُليل ّوٌبضي ًظبضت ًٌٍتطل ثطاهَض ذالهيت ٍثس

ّبي ثؿيبضي زض اضتجبط ثب تَليس، ايدبز اقتـبل، نبزضات،  هعيت

انالح ؾبذتبضّب، ًبّف تَضم، قطايظ تَظيغ زضآهس ٍ اضظـ اكعٍزُ 

ٍضي ًبالّب ٍ  ػسالت اختوبػي، ثِ ذهَل اضتوبء ًيليت ٍ ثْطُ

ؿتِ ثِ ثوطثركي هبثل تَخْي ّب زاضز ًِ ث ذسهبت تَليسي تؼبًٍي

ٍضي هلي ٍ تَؾؼِ اهتهبزي اختوبػي ًكَضّب زاقتِ  زض اضتوبء ثْطُ

 . ثبقس

ّبي آى ثِ  ّب ٍ هعيت ثب تؼطيلي ًِ ثِ اذتهبض اظ تؼبًٍي ٍ اضظـ

ػول آهسُ ثِ ًظط هيطؾس ًِ تللين زٍ هلَْم اضظقوٌس تؼبٍى 

ٍضي اضايِ قسُ ضاكطاّن آٍضزُ ثبتَخِ ثِ تؼبضيلي ًِ اظ هلَْم ثْطُ 

اؾت،هكبّسُ هي قَز ًِ ًظط شات ٍهبّيت هطاثت،ًٍعزيٌي 

ؾبذتبضي ظيبزي،ثيي زٍهلَْم،زٍاضظـ ٍٍاالي هغطح زض هلَْم 

تؼبٍى يؼٌي ّسف اهتهبزي ٍ ّسف اختوبػي، تالهي زازُ ٍ هَضز 

قَز ًِ تحون اّساف  تكطيغ ٍ تلؿيط هطاض گيطز. هالحظِ هي

اكعٍزُ ٍ ؾَز الظم ثطاي تأهيي ّب ٍ ًؿت اضظـ  اهتهبزي تؼبًٍي

ّبي قطًت ٍ ثوبء حيبت اهتهبزي آى زض قطايظ ضهبثت ثب  ّعيٌِ

ًٌس ًِ ػٌهط ًبضايي هَضز  ّبي ذهَني ٍ زٍلتي ايدبة هي ثرف

 .تَخِ ػولي هطاض گطكتِ ٍ زض ؾغح هغلَة ثطآٍضزُ گطزز.

 ٍضي زض ثرف تؼبٍى ؾبظ ٍ ًبضّبي ؾبهبًسّي ثْطُ

تي ًبضآهس ٍ هؤثط ثيي ًليِ هربعجبى ايدبز يي قجٌِ اضتجبعب

ٍضي  ٍضي تضويي ًٌٌسُ ٍ قطط الظم ثطاي اضتوبء ثْطُ حطًت ثْطُ

ؾبظي ٍ خبضي  زض ؾغح ثرف تؼبٍى اؾت. قجٌِ ؾبظي ثِ ضٍاى

ؾبظي اضتجبعبت اكوي زض ثيي ٍاحسّبي ّن ؾغح ٍ ّوتطاظ ًوي 

 ًٌس.  هي

 ٍضي ٍ تٌظين زض نَضت ؾبهبًسّي ٍظبيق ًويتِ ّبي ثْطُ

ضٍز ًِ ًكط زاًف ٍ اعالػبت  اضتجبعبت كي هبثيي آًْب اًتظبض هي

ٍضي زض ثيي هجبزلِ ًٌٌسگبى آى ثِ ؾطػت اكعايف يبكتِ ٍ  ثْطُ

يي ّن اكعايي ثباليي زض اثط تؼبهالت كي هبثيي حبنل گطزز. ايي 

ثبيؿتي ثِ ًحَي نَضت گيطز ًِ آذطيي  هي« ؾبهبًسّي اضتجبعي»

اظ هترههبى ٍ ػطضِ ًٌٌسگبى آًْب زض ٍضي  ّبي هليس ثْطُ يبكتِ

تطيي قيَُ هوٌي ثِ اتحبزيِ ّب ٍ قطًت  تطيي ٍ هغوئي ؾطيغ

ّبي تؼبًٍيب اًتوبل يبثس ٍ زض خبي ذَز ًيع زض تهويوبت ٍظاضت 

 تؼبٍى تأثيط هؼٌي زاضي ثگصاضز .

 ّب ٍ كؼبليتْبي هبثل تؼطيق زض ايي ضاثغِ ػجبضتٌس اظ:  اًَاع پطٍغُ



ايدبز ؾبظ ٍ ًبضّبي الظم زضٍظاضت تؼبٍى خْت ؾبظهبًسّي ٍ  -1

ٍضي ثب ايدبز ًويتِ ّبي  ّبي اضتوبي ثْطُ زاضي هؿئَليت ػْسُ

 ثْطُ ٍضي 

گيطي اظ  ـ ؾبظهبًسّي ٍ ايدبز ؾبظ ٍ ًبضّبي الظم ثطاي ثْط2ُ

 ٍضي  ّبي هكبٍضُ ثْطُ قطًتْب ٍ هؤؾؿِ

ب ٍ ـ ؾبظهبًسّي ٍ ايدبز ؾبظ ٍ ًبضّبي الظم ثطاي اخطاي عطح3ْ

 ٍضي زض قطًت ّبي تؼبًٍي ٍ اتحبزيِ ّبي هتوبضي  ّبي ثْطُ پطٍغُ

ـ حوبيت اظ تكٌيل ًويتِ ّبي ترههي خسيس ثب پكتيجبًي اظ 4

 ًويتِ ّبي ثْطُ ٍضي هَخَز 

 ٍضي زض ؾغح اؾتبًْب  ـ ؾبظهبًسّي حطًت ثْط5ُ

 ٍضي ػوَهي ٍ اذتهبني  گيطي قبذهْبي ثْطُ ـ اًساظ6ُ

 ٍضي  عي ثْجَز ثْطُضي ـ تحليل ٍ ثطًبه7ِ

ٍضي  ٍضي ؾبظگبض ثب الگَّب خبيعُ هلي ثْطُ ـ ذَزاضظيبثي ثْط8ُ

 ايطاى 

 ؾبظ ٍ ًبضّبي كطٌّگ ؾبظي  -الق  

خبهؼِ ٍ اتحبزيِ ّب ٍ قطًت ّبي زؾتگبّْبي اخطايي  زض ؾغح

ٍضي  ّبيي پيطاهَى هلبّين ٍ ػوبيس ثْطُ ثبيؿتي خٌجف تؼبًٍي هي

بي هثجت ٍ پصيطاي تـييط ٍ ًَآٍضي خطيبى يبثس ثِ عَضيٌِ ًگطقْ

زض خبهؼِ ٍ قطًت ّبي تؼبًٍي قٌل گيطز تب پؽ اظ ثٌبضگيطي 

اثعاضّب ٍ ضٍقْبي خسيس, ضكتبض قـلي ٍ ذبًَازگي كؼبالى اهتهبزي 

ٍضي ثبالتط تؼبلي يبثس. ايي خٌجف هؼغَف ثِ  زض خْت ثْطُ

 ًبضًٌبى, زاًكدَيبى, هؤؾؿبت آهَظقي, خَاًبى, انٌبف ٍ ثِ عَض

ّبي خوؼي, گطزّوبييْب,  ثبقس. ضؾبًِ ًلي اهكبض هرتلق خبهؼِ هي

تَاًس  ّب ٍ هساضؼ آهَظـ ػوَهي هي زضٍؼ آهَظقي زض زاًكگبُ

ّب ايدبز ًٌس تب ًگطـ هثجت ًؿجت  تـييطات هْوي زض شٌّيت

پصيطي ٍ هكبضًت ٍ ًبضگطٍّي ايدبز  ٍضي, ًيليت, ضهبثت ثْطُ

ّبي كطٌّگ ؾبظي  ي ثطًبهِگطزز. ٍظاضت تؼبٍى ثب عطاحي ٍ اخطا

 ًٌٌس زٍ هٌظَض ٍ ًيت هكرم ضا زًجبل هي

 

ايدبز ًگطـ هثجت زض آحبز خبهؼِ ًؿجت ثِ پصيطـ تـييط ٍ -

 ٍضي ثبالتط  ًَآٍضي ثِ هٌظَض ثْطُ

 ٍضي زض ؾغح خبهؼِ  ّبي ثْطُ كطاگيطؾبظي ضكتبضّب ٍ هٌف -2

اظي اًس ّب اهسام ثِ ضاُ زض هوغغ ًًٌَي تؼسازي اظ ٍظاضتربًِ

هؼبًٍتْبي خسيس تحت ػٌبٍيي اهَض كطٌّگي, اهَضاختوبػي, 

اًس ًِ ًكبًگط ايي اؾت ًِ زٍلت  اضتجبعبت هطزهي ٍ اهثبلْن ًطزُ

ثطزاضاى اظ ذسهبت  ؾبظي زض ثيي هربعجبى ٍ ثْطُ ًؿجت ثِ كطٌّگ

 ًٌس. ضثظ احؿبؼ هؿئَليت هي ًِ شيٍ تَليسات ٍظاضترب

گيطي اظ ظطكيتْبي هؼبًٍتْب ٍ  طُتَاًٌس ثب ثْ هي زؾتگبّْبي اخطايي 

ٍضي اهسام  ؾبظي ثْطُ ضثظ ًؿجت ثِ كطٌّگ يب هسيطيتْبي شي

ًوبيٌس. هأهَضيت انلي ؾبظ ٍ ًبضّبي كطٌّگ ؾبظي ػجبضت اؾت 

ٍضي هتٌبؾت ثب هضبهيي كطٌّگي حبًن زض ثرف  اظ تؼطيق ثْطُ

ّب ٍ اؾتبًساضزّبي  هطثَعِ ٍ آگبُ ؾبظي ػوَهي اظ هلبّين, ضٍـ

 ط ثِ آى هضبهيي كطٌّگي. هطثَ

ّبي انلي هبثل تؼطيق زض اهَض كطٌّگ ؾبظي زضٍظاضت تؼبٍى  پطٍغُ

 ثِ قطح ظيط اؾت. 

 ٍضي  ّبي ػوَهي ٍ تطٍيح كطٌّگ ثْطُ ـ اضتجبط ثب ضؾب1ًِ

ّبي تلَيعيًَي, كيلن, تيعض, تْيِ ًَاضّبي نَضتي ٍ  ـ تْيِ ثطًبه2ِ

 تهَيطي 

 ٌلطاًؿْب ٍ ًوبيكگبّْبـ هكبضًت زض ثطگعاضي ؾويٌبضّب, 3ً

 ٍضي  ـ تطخوِ, چبح ٍ اًتكبض ًتت ٍ ًكطيبت ثْط4ُ

 ٍضي  ـ تكٌيل ثبًٌْبي اعالػبتي آهبضي ٍ ثِ ٌّگبم پيطاهَى ثْط5ُ

 ٍضي زض ؾغح ازاضات ًل تؼبٍى  ـ تطثيت هطٍخبى ثْط6ُ

 ٍضي ٍ اقبػِ تدبضة هَكن  ـ تجبزل تَاًوٌسيْبي ثْط7ُ

 ي ٍض ـ تْيِ گعاضـ ؾبالًِ ثْط8ُ

 ٍضي  ؾبظ ٍ ًبضّبي هٌْسؾي ثْطُ -ة 

اي اظ كؼبليتْبؾت ًِ اظ هطحلِ  ٍضي قبهل ظًديطُ هٌْسؾي ثْطُ

پػٍّف پيطاهَى اثعاض ٍ ضٍقْبي ًَيي آؿبظ ٍ تب هطحلِ تطثيت 

ضٍز. ّسف انلي اهَض هٌْسؾي  ٍضي پيف هي هترههبى ثْطُ

ٍضي ػجبضت اؾت اظ عطاحي اثعاض ٍ ضٍقْبي اؾتبًساضز  ثْطُ

ٍضي ؾبظگبض ثب قطايظ اهتهبزي ٍ اختوبػي كطٌّگي ًكَض ٍ ُ ثْط

 ضثظ.  تطثيت هترههبى شي



ّبي هٌْسؾي  ّبي هرتلق هبثل تؼطيق شيل ثطًبهِ اظ خولِ پطٍغُ

 ٍضي ثِ ايي قطح اؾت:  ثْطُ

 ؾبظي )هسل( ّبي ًوًَِ ـ پطٍغ2ُ

ايدبز قطًتْب تؼبًٍي ًوًَِ زض ثِ ًبضگيطي اثعاضّب ٍ ضٍقْبي 

اظ عطين ايدبز يي گطٍُ ّوٌبضي قبهل قطًت / ؾبظهبى ٍضي  ثْطُ

ضثظ ٍ زؾتگبُ اخطايي  ٍضي شي هيعثبى, ؾبظهبى ترههي هبزض ثْطُ

الوللي اخطاء ًٌٌسُ پطٍغُ هسل  هطثَعِ ٍ ًْبز ترههي هلي يب ثيي

ّبي هسل ػجبضت اؾت اظ آظهَى تدطثي  ّسف انلي پطٍغُ

ي ثِ عَضيٌِ زض هطحلِ ٍض ثطزاضي اظ اثعاض ٍ ضٍقْبي ًَيي ثْطُ ثْطُ

زّي ثِ هتوبضيبى  زاض هبثل تؼوين ثؼسي زض هبلجي اؾتبًساضز ٍ َّيت

 آًْب گطزز. 

 ّبي اؾتبًساضزؾبظي  ـ پطٍغ1ُ 

ٍضي ٍ  ثب اًدبم پػٍّف هيساًي پيطاهَى تدبضة هَكن هسيطيت ثْطُ

ثب ثٌبضگيطي آذطيي پيكطكتْبي ػلوي ٍ كٌي ضطٍضت زاضز تب 

ٍضي اػن اظ اؾتبًساضزّبي هسيطيت  ثْطُاؾتبًساضزّبي هسيطيت 

ّب, ثْجَز كطآيٌسّب ٍ... اؾترطاج گطزز.  هٌبثغ اًؿبًي, ًبّف ّعيٌِ

ٍضي زض هبلت  ّب تدبضة هَكن ٍ هبثل الگَثطزاضي ثْطُ زض ايي پطٍغُ

 قَز.  ٍضي هؿتٌس ٍ اؾتبًساضزؾبظي هي تَاًوٌسيْبي ثْطُ

 ٍضي ّبي تطثيت هترههبى ثْطُ ـ پطٍغ3ُ

ٍضي تْيِ قسُ ًِ  پطٍغُ آى زؾتِ اظ اؾتبًساضزّبي ثْطُزض ايي 

گيطي قسُ ثبقس, هَضَػبت ثِ  زّي آًْب تهوين ًؿجت ثِ تؼوين

قًَس ًِ زض ًْبيت ايي اكطاز هترهم آى  اكطازي آهَظـ زازُ هي

ًبهِ ضؾوي زضيبكت  گطزًس ٍ زض ايي اضتجبط گَاّي هَضَع هي

 ًٌٌس.  هي

اقربل حويوي ٍ حوَهي  ـ تؼييي نالحيت ٍ اػتجبض ثطاي9

 ٍضي  هترهم ثْطُ

زض ايي پطٍغُ ًظبم تأييس نالحيت هترههبى ثط حؿت 

ٍضي هَضزًظط عطاحي قسُ ٍ ثِ عَض  اؾتبًساضزّب ٍ پَزهبًْبي ثْطُ

 گطزز.  ثطزاضي هي هؿتوط تٌويل ٍ ثْطُ

 ثطزاضاى  ّبي كٌي ٍ ترههي ثِ ثْطُ ـ اػغبي ًوي5

هَضزًظط هوٌي اؾت ٍظاضت  ّبي زض ايي پطٍغُ زض ًٌبض ثطًبهِ

ّبي آهَظقي  ّب ضا ًيع توجل ًوبيس ٍ ا ثطًبهِ تؼبٍى هؿوتي اظ ّعيٌِ

گطزز. يي اػتجبض  ٍ هكبٍضُ ههَة ثِ ٍاحسّبي هتوبضي اػغبء هي

هبلي هكرم خْت ًوي ثِ قطًت ّبي تؼبًٍي تَليسي ٍ 

ٍضي ٍ ثطاي يي ؾوق ذسهت  ذسهبتي هتوبضي ذسهبت ثْطُ

 گطزز.  يع تأهيي هيگيطًسگبى زض ؾبل ً

 ؾبظ ٍ ًبضّبي انالح هَاًيي ٍ هوطضات  -ج 

ثْجَز كضبي حبًن ثط ثرف اهتهبزي تؼبٍى ثِ هٌظَض اضتوبء 

تَاًس  ٍضي اؾت ًِ هي ٍضي اظ خولِ ضطٍضتْبي اضتوبء ثْطُ ثْطُ

ثرف هبثل تَخْي اظ كؼبليتْبي ثرف تؼبٍى ضا ثِ ذَز اذتهبل 

اهتهبزي تؼبٍى قبهل زّس. ػَاهل ثطًٍعاي حبًن ثط ثرف 

پصيط ٍ قطايظ ًؿت ٍ ًبض ٍ  ؾيبؾتگصاضيْبي زٍلت, هٌبثغ زؾتطؼ

تـييطات ؾبذتبضي هطتجبً زض حبل تـييط ٍ تحَل اؾت ًِ ثطذي اظ 

ٍضي كطنت ثِ حؿبة آهسُ ٍ تؼسازي زيگط  آًْب ثطاي اضتوبء ثْطُ

ّبي هغبلؼبتي ٍ  ثبقٌس. ضطٍضت زاضز ًِ ثِ تؼطيق پطٍغُ تْسيس هي

وبتي زض خْت تٌظين ؾيبؾتْب ٍ هبًًَگصاضي هٌبؾت ثِ تحوي

ٍضي گبم  هٌظَض هؿتؼسؾبظي كضبي ًبض زض خْت اضتوبء ثْطُ

 ثطزاقتِ قَز. 

ّبي انلي هبثل تؼطيق زض ايي ظهيٌِ ػجبضتٌس اظ هَاًيي ٍ  پطٍغُ

 گصاضي پيطاهَى هَاضز شيل:   هوطضات ظزايي ٍ يب هَاًيي ٍ هوطضات

 ًيي ثرف تؼبٍىهغبلؼِ ٍ ثطضؾي هَا -1 

 هغبلؼِ ٍ ثطضؾي هَاًيي ٍ هوطضات ضهبثت آكطيٌي  -2

هغبلؼِ ٍ ثطضؾي هَاًيي ٍ هوطضات اتحبزيِ ّب ٍ قطًت ّبي  -3

 تؼبًٍي

هغبلؼِ ٍ ثطضؾي هَاًيي ٍ هوطضات تكٌيل ٍ ؾبهبًسّي قطًت  -4

 ّب ٍ اتحبزيِ ّبي تؼبًٍي

 ٍضي  هغبلؼِ ٍ ثطضؾي ػَاهل پيف ثطًسُ ٍ ثبظزاضًسُ ثْطُ -5

 ٍضي زض ثرف تؼبٍى:  تَؾؼِ حطًت ثْطُ  اؾتطاتػي

ّبي تَؾؼِ اهتهبزي، اختوبػي ٍ كطٌّگي ًبّف  زض ثطًبهِ

ّبي هطزهي زض  گطي ثرف زٍلتي ٍ اكعايف هكبضًت تهسي

ّبي اهتهبزي هَضز تأًيس هطاض گطكتِ ٍ هتؼبهت آى  كؼبليت

ْبي ّب ٍ اهَض هبثل ٍاگصاضي ثِ تكٌل ضاٌّبضّبي اخطايي كؼبليت

ّبي اهتهبزي  ّب ٍ ظيطثرف تؼبًٍي ٍ ذهَني ثِ تلٌيي ثرف

تؼييي ٍ هكرم قسُ اؾت. ثب تَخِ ثِ كطايٌس تحَالت هعثَض ٍ ًيع 



ثب زض ًظط گطكتي ؾبيط تحَالت اهتهبزي ثب زض ًظط گطكتي ؾبيط 

تحَالت اهتهبزي ٍ اختوبػي خبهس ٍ اهجبل خَاًبى ٍ 

يل تؼبًي، اهجبل ثلٌسي التحهيالى زض خؿتدَي ًبض ثطاي تكٌ كبضؽ

 ضا ثطاي تَؾؼِ ًوي ٍ ًيلي ثرف تؼبٍى ايدبز ًوَزُ اؾت. 

تَؾؼِ ثرف تؼبٍى، ثِ ػٌَاى زٍهيي ثرف ضؾوي اهتهبز ًكَض 

 گيطز.  اظ چْبض عطين ثِ قطح ظيط نَضت هي

ّبي تؼبًٍي خسيس زض خبيگعيٌي كؼبليتْب ٍ  الق( تكٌيل قطًت

 اهَض هبثل ٍاگصاضي ثرف زٍلتي. 

كٌيل قطًتْبي تؼبًٍي خسيس تأهيي ًيبظ تَليسًٌٌسگبى ة( ت

 ( SMEثطاي ثٌگبّْبي اهتهبزي ًَچي ٍ هتَؾظ )

ّبي تؼبًٍي هَخَز تحت  ّب ٍ اتحبزيِ ٍضي قطًت ج( اضتوبء ثْطُ

پَقف هبًَى تؼبٍى اهتهبز خوَْضي اؾالهي ايطاى ثب ّسف 

ؿبًي گصاضيْبي كيعيٌي ٍ اً ّب ٍ ؾطهبيِ اؾتلبزُ ًبهلتط اظ ظطكيت

 اًدبم قسُ ٍ اكعايف ؾْن ثرف تؼبٍى زض اهتهبزهلي 

 ز( تلليوي اظ ضٍيٌطزّبي الق،ة،ج

ٍضي ثرف  ّبي ػوليبتي ثطاي تَؾؼِ حطًت ثْطُ اهساهبت ٍ ثطًبهِ

 تؼبٍى:

ٍضي ٍ تحت ػٌَاى چطذِ هسيطيت  الوللي ثْطُ زض ازثيبت ثيي

 قَز.  ًلي ظيط هغطح هيليت  ٍضي پٌح كؼب ثْطُ

 ٍضي ٍ ثؿتطؾبظي تَؾؼِ آى  كطٌّگ ثْطُالق( اقبػِ 

 گيطي آًْب  ٍضي ٍ اًساظُ ّبي ثْطُ ة( تؼييي قبذم

ٍضي ٍ قٌبؾبيي ػَاهل هؤثط  ّبي ثْطُ ج( تدعيِ ٍ تحليل قبذم

 ٍضي ٍ يب ثبظزاضًسُ آى  ثط اضتوبء ثْطُ

 جّبي ثٌس ة ٍ  ٍضي ثط اؾبؼ يبكتِ ضيعي ثْجَز ثْطُ ز( ثطًبهِ

 ٍضي  ض خْت اضتوبء ثْطُّب ز ّـ( اػوبل ثطًبهِ

كؼبليتْبي هصًَض، ًِ ثِ نَضت چطذف ٍ زض ظهبًْبي هكرم 

گيطز، اعالػبت الظم ضا ثطاي هسيطاى  )هؼوَالً ّط ؾبل( نَضت هي

زّس تب زض خْت ًيل ثِ  ّب زض اذتيبض هطاض هي ؾبظهبًْب ٍ قطًت

 ّبي تٌظيوي ضا انالح ٍ ثْجَز ثركٌس.  ٍضي ثيكتط، ثطًبهِ ثْطُ

 ٍضي زض ثرف تؼبٍى: ّبي اضتوبء ثْطُضاٌّبض

 ايدبز كضبي ًبض هكبضًتي  -1

 ثْجَز ًيليت ظًسگي ًبضي  -2

 آهَظـ ثِ عَض هؿتوط  -3

ّبي ثْجَز  عطاحي ٍ تؼطيق ضٍقي ٍ قلبف ثطًبهِ -4

 ٍضي  ثْطُ

 ٍضي  كؼبل ًوَزى ًبضًٌبى زض كطآيٌسّبي ثْجَز ثْطُ -5

 ّبي ًَ  ثْب زازى ثِ عطحْب ٍ ًظطيِ -6

يدبز ًظبم ًظبضت ٍ ًٌتطل خْت ثطضؾي ا -7

 ّبي ثْجَز  ثطًبهِ

اضظقيبثي ػولٌطز ٍ اػغبي اهتيبظات اػن اظ هبزي ٍ  -8

 ّبي ايدبز قسُ ؿيطهبزي ثط هجٌبي پيكطكت

 

بٍري َری در اقتصاد، وسبت اوچً ًتيدِ گيطي: -1

کً تُلیذ می ضُدبً اوچً کً برای تُلیذ ضذن 

ی، مُردویاز است اطالق می ضُد.بٍري َر

میسان راوذمان تُلیذ می باضذ.مذل بٍري َری، 

رَش اوذازي گیری است کً عمالً برای اوذازي 

گیری مُرد استفادي قرار می گیرد.َقتی وٍادي َ 

خرَجی ٌای)ستادي ٌای(مختلف بسیاری َجُد 

 بس بٍري َری اثربخطی َکارایی میباضذ.دارد

 منابع :

 ؾبيت قطًت هربثطات ايطاى-

 60قْطيَض هبٌّبهِ تؼبٍى -

 77هبٌّبهِ تؼبٍى اضزيجْكت -

 ى زض ؾبظهبى ّبآثْطُ ٍضي ٍ تدعيِ تحليل -

 قٌْبم عبّطي

 (تٌٌَلَغي ٍ تَؾؼِ اهتهبزي22هدوَػِ ثْطُ ٍضي )-

 اًدوي هلي ثْطُ ٍضي -

 هبًَى ثطًبهِ چْبضم تَؾؼِ -

 ؾبيت ٍظاضت تؼبٍى-

 ؾٌس هلي تَؾؼِ ثْطُ ٍضي-

ٍضي ػَاهـل تَليـس           يـل ضًٍـس ثْـطُ    اًساظُ گيطي ٍ تحل-

 ثرف ّبي اهتهبزي ايطاى زكتط هغبلؼبت اهتهبزيزض -

 در ارَپا درمُرد بٍري َری جسَاتی -

پایان وامً کارضىاسی ارضذ )عُامل مُثر بربٍري َری ویرَی 

 وصرپُر،حمیذ 2370-اوساوی(

مجمُعً جسَات مرکس ملی بٍري َری ایران)سازمان ملی 

بٍري َری َتعاَن پیص ویاز -ربٍري َری ایران(عسگری،جعف

تُسعً اقتصادی،اجتماعی َفرٌىگی چٍارمیه سمیىار ملی 

 بٍري َری ایران
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