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  ذُيچک

ٗ ياظ ا ئؼتجط لطاض زاضز ثرف ٟٕٔ يانَٛ ٔفٟٛٔ يؿه ٔٛثط وٝ ثط ٔجٙبيت ضيطيٙىٝ ٔسيٗ ٔمبِٝ ثب تٛخٝ ثٝ ايزض ا

ٗ ؾغح اثط يثٝ ثبالتط يبثيزؾت يزض ٚاحس تدبض يتيزٞس .ٞسف اظ ا٘دبْ ٞط فؼبِ يُ ٔيضا تكى يطيٓ ٌيٙس تهٕيفطا

وٙٙس ، زض  يخؿتدٛ ٔ يوبض يٙبٖ ٞبئمبثّٝ ثب ػسْ اعٕ يضا ثطا ييثبقس قطوت ٞب ٕٞٛاضٜ ضٚـ ٞب ئ ييٚ وبضا يثرك

٘فت ٚ ٌبظ  ثٝ  يقسٜ اؾت. پطٚغٜ ٞب يطاٖ ؾبظٔبٖ ٞب ٔؼطفئس يوبضآٔس ثطا يؿه ثٝ ػٙٛاٖ اثعاضيت ضيطيٗ ضاؾتب ٔسيا

ٞؿتٙس. ذغطات ٕٔىٗ اؾت ثغٛض  ييؿه ثباليض يوٝ زض پطٚغٜ ٞب ٚخٛز زاضز، زاضا يبضيثؿ يت ٞبيُ ػسْ لغؼيزِ

ٗ ٔٛضٛع ثٝ قست يٗ ايط لطاض زٞس. ثٙبثطايتبثت ثط خب ٔب٘سٖ پطٚغٜ ضا تحت ي، لبثّ٘فت ٚ ٌبظٛؾتٝ زض تٕبْ زٚضاٖ پطٚغٜ يپ

اظ  يىيقٛز،  ييقٙبؾب  -زض حبَ تٛؾؼٝ يذهٛنب زض وكٛضٞب–ٝ ذغطات يف اظ قطٚع پطٚغٜ وّيت اؾت وٝ پيحبئع إٞ

 يف اظ قطٚع پطٚغٜ ٔيؿىٟب پيُ ضيثطآٚضز ٚ تؼس ٘فت ٚ ٌبظ ئٛفك زض پطٚغٜ ٞب يزاقتٗ ػّٕىطز يٗ وبضٞب ثطائٟٕتط

تٛا٘س ثٝ ذغطات تٛؾؼٝ، ؾبذت  يٗ ذغطات ٔيوٙتطَ قٛز. ا يتٛا٘س تٛؾظ ثرف ذهٛن يت ذبل پطٚغٜ ٔثبقس، ذغطا

كٟٙبز زازٖ پطٚغٜ، يپ يطاز ٚ ٘مم زض اضائٝ زضذٛاؾت ثطايقٛز. زض زضخٝ اَٚ ذغطات تٛؾؼٝ قبُٔ ا يٚ اخطا عجمٝ ثٙس

ت پطٚغٜ يب ضز نالحيه ٚ يب تىِٙٛٛغيٚ  يغي، ٔحيالتهبز يبثيت اقىبَ زض اضظيٚ تهٛ يعيط وطزٖ زض ثط٘بٔٝ ضيتبذ

ؿه يٗ ٔطحّٝ ٕٔىٗ اؾت ضيٗ ذغطات، زض ايبٖ ايثبقس. زض ٔ يت ٔيب لجَٛ نالحيٗ ضز ييلسضت تؼ يتٛؾظ اضٌبٖ زاضا

زض ٔغبِؼبت ٔرتّف ٚ آٔبزٜ  يٝ ٌصاضيؾطٔب يٙٝ ٞبيُ وبٞف ٞعيت ثٝ زِيٗ إٞيٕت اظ ٕٞٝ ٟٕٔتط ثبقس ايكٟٙبز ليپ

 اؾت. يكٟٙبزيثؿتٝ پ يؾبظ

 

 ٙٝ، نٙؼت ٘فت ٚ ٌبظيؿه، وبٞف ٞعيٚ وٙتطَ ٚ پبؾد ض يبثي، اضظؿهيت ضيطئس يثٙس ضتجٝ :يذيکلوات کل
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 هقذهِ .1

زض  يف ضلبثت ٚ زقٛاضي، ثبػث افعا يطات زض فٙبٚضييتغ يقسٖ ٚ ؾطػت ثبال يظ وؿت ٚ وبض ، ٔثُ خٟب٘يتحٛالت ػٕسٜ زض ٔح

ٓ يٙس تهٕيٗ فطاياظ ا ئؼتجط لطاض زاضز ثرف ٟٕٔ يانَٛ ٔفٟٛٔ يؿه ٔٛثط وٝ ثط ٔجٙبيت ضيطيسٜ اؾت . ٔسيٞب ٌطز ؾبظٔبٖ

ثبقس  ئ ييٚ وبضا يٗ ؾغح اثط ثركيثٝ ثبالتط يبثيزؾت يزض ٚاحس تدبض يتيزٞس.ٞسف اظ ا٘دبْ ٞط فؼبِ يُ ٔيضا تكى يطيٌ

 ئ يؿه ٚاحس تدبضيت ضيطيٗ ضاٞىبضٞب ، ٔسياظ ا يىيتالـ ٞب ضا ثٝ وبض ٌطفت وٝ  يؿت تٕبٔيثب يٗ ٞسف ، ٔيتحمك ا ي.ثطا

زض ٌطٚ ثٟجٛز ٔؿتٕط ػّٕىطز ذٛز ٞؿتٙس . قطوت ٞب ٕٞٛاضٜ ضٚـ  يالتهبز يثٍٙبٜ ٞب يأطٚظ ، ثمب يظ ضلبثتيثبقس .زض ٔح

 يوبضآٔس ثطا يؿه ثٝ ػٙٛاٖ اثعاضيت ضيطئس ٗ ضاؾتبيوٙٙس ، زض ا يخؿتدٛ ٔ يوبض يٙبٖ ٞبئمبثّٝ ثب ػسْ اعٕ يضا ثطا ييٞب

وٝ زض پطٚغٜ ٞب ٚخٛز زاضز،  يبضيثؿ يت ٞبيُ ػسْ لغؼي٘فت ٚ ٌبظ  ثٝ زِ ي.پطٚغٜ ٞب[1]قسٜ اؾت يطاٖ ؾبظٔبٖ ٞب ٔؼطفئس

ٚت ، تفبيُ ؾبظيط زض تىٕيٗ ػٛأُ ٞؿتٙس: تبذيا ٘فت ٚ ٌبظ يُ قىؿت پطٚغٜ ٞبياظ زال يٞؿتٙس. ثطذ ييؿه ثباليض يزاضا

بظ يٚ نبحت أت يبظ ضؾٕيوٝ زاض٘سٜ أت ياضٌب٘ ي، قىؿت ٔبِيىيتىٙ ي، قىؿت ٞبيٙٝ ٚالؼيقسٜ ٚ ٞع يٙيف ثيٙٝ پيٞع

ٚاثؿتٝ ثٝ  يثغٛض وّ ي.ذغطات ػٕٛٔيب ٘ظبضتيٚ  يطات لب٘ٛ٘ييف ٚ تغيت ضؼيطيعثبٖ، ٔسيت تٛؾظ زِٚت ٔياؾت، ؾّت ٔبِى

ب ٘ٛؾب٘بت ٘طخ اضظ يبت ٚ ئبِ ي، ٘ظبْ حمٛليظ التهبزي، قطايبؾيظ ؾئح عثبٖ ٔب٘ٙسيوكٛض ٔ يغيؿت ٔحيوالٖ ظ يفبوتٛضٞب

٘فت ٛؾتٝ زض تٕبْ زٚضاٖ پطٚغٜ ئٙحهط ثٝ فطز ذٛز ضا زاضز. ذغطات ٕٔىٗ اؾت ثغٛض پ يذغطات ػٕٛٔ يثبقس. ٞط وكٛض ئ

ف اظ قطٚع پطٚغٜ يت اؾت وٝ پيبئع إٞٗ ٔٛضٛع ثٝ قست حيٗ ايط لطاض زٞس. ثٙبثطايت ثط خب ٔب٘سٖ پطٚغٜ ضا تحت تبثي، لبثّٚ ٌبظ

طٔدٕٛػٝ ذغطات يتٛا٘س ثٝ ؾٝ ظ ئ يقٛز. ذغطات ػٕٛٔ ييقٙبؾب  -زض حبَ تٛؾؼٝ يذهٛنب زض وكٛضٞب–ٝ ذغطات يوّ

ٞب  ييت اظ زاضايقبُٔ ذغطات ٔؿتمُ ٔب٘ٙس: ؾّت ٔبِى يبؾيٓ قٛز. ذغطات ؾيتمؿ يٚ ذغطات حمٛل ي، ذغطات ٔبِيبؾيؾ

زض ثبظٌطزا٘سٖ ؾٛز  يت تٛإ٘ٙسي، ٔحسٚزئبِ يط ٔدبظات ٞبيب ؾبيبت ٚ يف ٔبِي، افعايياخطا يآظاز يتٛؾظ زِٚت، ٔحسٚزؾبظ

سٖ ثٝ أٛاَ ٚ أالن يت زيب ٔؼّك ٕ٘ٛزٖ لطاضزازٞب ٚ آؾيساض ٔب٘ٙس: وٙؿُ وطزٖ ٚ يٚ ذغطات ٘بپب يٚ ٞطٌٛ٘ٝ زذبِت زِٚت

، ٘ٛؾب٘بت زض يعثبٖ، ٘ٛؾب٘بت اضظ ذبضخيقبُٔ وبٞف اضظـ پَٛ وكٛض ٔ يذغطات ٔبِ ثبقس. يؿٓ ٔيب تطٚضيتٛؾظ قٛضـ ٚ 

 يطات وسٞبيي٘بثبِغ، تغ يؿتٓ حمٛليب ضٛاثظ ٚ ؾيط زض لبٖ٘ٛ ٞب ٚ يياظ تغ يع ٘بقي٘ يثبقس. ذغطات حمٛل ي٘طخ ؾٛز ٚ تٛضْ ٔ

 يٗ وبضٞب ثطاياظ ٟٕٔتط يىيثبقس.  ئ …ٚ ت ٚاضزاتي، ٔمطضات وبض، ٔحسٚزيغيؿت ٔحيعثبٖ، ٔمطضات ظيزض وكٛض ٔ يبتئبِ

ٔٛضز  يُ پطٚغٜ ٞبيثبقس. تحّ يف اظ قطٚع پطٚغٜ ٔيؿىٟب پيُ ضيثطآٚضز ٚ تؼس ٘فت ٚ ٌبظ ئٛفك زض پطٚغٜ ٞب يزاقتٗ ػّٕىطز

زض  زٚ پطٚغٜ ٔكبثٝ يپطٚغٜ زاضز. حت يثٝ ٔحُ اخطا يپطٚغٜ ثؿتٍ يػٕٛٔ يؿىٟبيٗ ٔغّت اؾت وٝ ؾغح ضيبٍ٘ط ايپػٚٞف، ٕ٘ب

ٔٛاخٝ ثبقٙس  يػٕٛٔ يٞب ؿهياظ ض ئتفبٚت يٞب عاٖيعثبٖ ثب ٔيت زِٚت ٔيُ تفبٚت زض ٌؿتطٜ حٕبيه وكٛض ٕٔىٗ اؾت ثٝ زِي

س ثٝ يثب يت اؾت وٝ ثرف ذهٛنيٗ ٔٛضٛع حبئع إٞيٗ ايبض زقٛاض اؾت. ثٙبثطايثؿ يوٝ وٙتطَ آٟ٘ب تٛؾظ ثرف ذهٛن

بظ يٗ زٚضاٖ حك أتيف اظ ايثٟتط اؾت وٝ پ يس ٚ حتيدبز ٕ٘بيبظ ائست حك أتعثبٖ زض عَٛ ياضتجبط ذٛة ثب زِٚت ٔ يثطلطاض

ُ ذغطات يٗ زِيوٙتطَ قٛز. ثٝ ٕٞ يتٛا٘س تٛؾظ ثرف ذهٛن يطز. ذغطات ذبل پطٚغٜ ٔيٗ اضتجبط ٔٙبؾت قىُ ثٍيع اي٘

وٙتطَ آٖ ضا  ييف وٝ تٛا٘بٗ ثريقٛز ٚ ثٝ ثٟتط ييقٙبؾب ٘فت ٚ ٌبظف اظ قطٚع پطٚغٜ يؿت پيثب يٚ ذبل ٞط پطٚغٜ ٔ يشات

طؾبذت پطٚغٜ يذبل پطٚغٜ ثٝ ٘ٛع ظ يؿىٟبيؼت ضيُ قٛز. عجيب تؼسيبفتٝ يزاضز ٚاٌصاض قسٜ ٚ تٛؾظ تٛافك ٘بٔٝ  لطاضزاز وبٞف 
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ٗ يطز. زضٞطحبَ ٔٛثطتطيٗ ذغطات ٔطحّٝ  تٛؾؼٝ ضا زض ٘ظط ثٍيكتطيس ثيثب يزاضز. ثرف ذهٛن يٚ چبضچٛة لطاضزاز  ثؿتٍ

ط يؿٝ ثب ؾبيعثبٖ ٚ ٔكبضوت فؼبَ زض پطٚغٜ اؾت.  زض ٔمبيت اظ زِٚت ٔيتٛؾؼٝ ٚ وؿت حٕب يؿىٟبيت ضيطيضاٞىبض زض ٔس

ُ يٗ أط ثٝ زِيثبقس. ا يسٜ تط ٔيچيپ ٘فت ٚ ٌبظ يػٛأُ ذغط زض پطٚغٜ ٞب ييٚ قٙبؾب يپطٚغٜ، ٔؼطف يياخطا يؿتٕٟبيؾ

 ثبقس. يٞؿتٙس، ٔ يبظ ضؾٕيأت يه اضٌبٖ زاضايوٝ تٛؾظ  يفيبظ، ٌؿتطٜ ٚظبيٌؿتطزٜ ثٛزٖ حٛظٜ وبض، عَٛ زٚضٜ  زازٖ أت

تٛا٘س ثٝ ذغطات تٛؾؼٝ، ؾبذت ٚ اخطا عجمٝ  يٗ ذغطات ٔيوٙتطَ قٛز. ا يتٛا٘س تٛؾظ ثرف ذهٛن يذغطات ذبل پطٚغٜ ٔ

وطزٖ زض ثط٘بٔٝ ط يكٟٙبز زازٖ پطٚغٜ، تبذيپ يطاز ٚ ٘مم زض اضائٝ زضذٛاؾت ثطايقٛز. زض زضخٝ اَٚ ذغطات تٛؾؼٝ قبُٔ ا يثٙس

ٗ ييلسضت تؼ يت پطٚغٜ تٛؾظ اضٌبٖ زاضايب ضز نالحيه ٚ يب تىِٙٛٛغيٚ  يغي، ٔحيالتهبز يبثيت اقىبَ زض اضظيٚ تهٛ يعيض

ٗ يٕت اظ ٕٞٝ ٟٕٔتط ثبقس ايكٟٙبز ليؿه پيٗ ٔطحّٝ ٕٔىٗ اؾت ضيٗ ذغطات، زض ايبٖ ايثبقس. زض ٔ يت ٔيب لجَٛ نالحيضز 

 اؾت. يكٟٙبزيثؿتٝ پ يزض ٔغبِؼبت ٔرتّف ٚ آٔبزٜ ؾبظ يٝ ٌصاضيؾطٔب يٞب ٙٝيُ وبٞف ٞعيت ثٝ زِيإٞ

 

 اتيکل .2

 غکيف ري. تعز1.2

ت، يدبز ضطض، ػسْ لغؼيقب٘ؽ ثٝ ٚخٛزآٔسٖ ذؿبضت ٚ ضطض، أىبٖ ا :ؿه ٚخٛز زاضز،اظخّٕٝيثطاي ٚاغٜ ض يف ٔرتّفيتؼبض

ػبْ  يؿه زض ٔؼٙبي[. ض3] .اظ ا٘تظبضات يدٝ ٚذطٚخي٘تح ٔٛضزا٘تظبض، احتٕبَ ٔتفبٚت ثٛزٖ ياظ ٘تب يح ٚالؼي٘تب يپطاوٙسٌ

 ؿتٓ.يه ؾي يٙس ٞبيثب زض ٘ظط ٌطفتٗ احتٕبَ ٚلٛع ٚ اثط آٖ زض فطآ يطيت پصيه آؾياظ  ي٘بق يط ٔٙفيػجبضت اؾت اظ تبث

 قٛز: يبٖ ٔيط ثيؿه ثٝ نٛضت ظيض PMI1ف يثط عجك تؼط

زاضز ٚ زض  يّيؿه زِيذٛاٞس ٌصاقت . ض يب ٔٙفيط ٔثجت يپطٚغٜ تبث فتس ثط ٞسفيوٝ اٌط اتفبق ث يتيب ٔٛلؼي٘بٔغٕئٗ  يسازيضٚ

 اظ آٖ حبنُ ذٛاٞس قس . يع تدطثٝ اينٛضت اتفبق ٘

ؿه زٚ يطي ضيٗ زض ا٘ساظٜ ٌيثٙبثطا .بٔسٞبي آٖياظ احتٕبَ ٚلٛع حبزثٝ ذغط٘بن ٚ پ يجيه ػجبضت اؾت اظ تطويؿه زض تىٙيض

 بٖ ٕ٘ٛز.يط ثيتٛاٖ ثٝ نٛضت ظ يؿه ضا ٔيض يف وٕيتؼط .بٔس آٖيٍطي پياحتٕبَ ٚلٛع ٚ ز يىيس زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز ،ئفْٟٛ ثب

 ؿهيض =ٚلٛع)قست(اثط*كبٔسيه پياحتٕبَ ٚلٛع 

ف ٕ٘ٛزٜ يتؼط "ٗئؼ يه زٚضٜ ظٔب٘يكبٔس ٘بؾبظٌبض زض عَٛ يه پياحتٕبَ ٚلٛع  "ؿه ضاثٝ ػٙٛاٖياٍّ٘ؿتبٖ ض يا٘دٕٗ ؾّغٙت

 اؾت.

ط زض ٘ظط يس چٟبض خٙجٝ ظيؿه ثبيؿه ا٘تربة قٛز، ٘ىتٝ  لبثُ تٛخٝ آٖ اؾت وٝ زض ٔٛاخٝ ثب ضيٝ ثطاي ضف ثبال ويه اظتؼبضيٞط 

 ؿهيثب ض ييبضٚئست ظٔبٖ ضٚ-4كبٔس يدٝ پي٘ت-3ت آٖ يكبٔس ٚ ٔبٞيپ-2ه ضذساز ضٚي زٞسياحتٕبَ آ٘ىٝ -1ٌطفتٝ قٛز. 

 ٍٙٛ٘ٝ ػٙٛاٖ قسٜ اؾت :يؿه اياظ ض يوّ يطيت تؼجيٚ زض ٟ٘ب

 ه وبض.يدٝ ا٘دبْ ي، زض ٘تيط ٔبِيٚ غ يبٖ، اػٓ اظٔبِيه ذؿبضت ٚ ظيأىبٖ ٚلٛع 

 

 غکير ي. دعتِ تٌذ2.2
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ؿه لبثُ ئب٘سٜ ٚ ض يؿه ثبلي، ض يؿه شاتيؿتٓ ػجبضتٙس اظ : ضيه ؾيت يطيدبز ٚ ٔسئٛخٛز زض ا يؿه ٞبيض يثٝ نٛضت وّ"

 لجَٛ . 

وبٞف آٖ  يس ثطايؿتٓ ٔٛضز ٘ظط ثٝ نٛضت ثبِمٜٛ ٚخٛز زاضز ٚ ثبيؾ يبزٜ ؾبظيؿه اؾت وٝ زض پياظ ض ي: ؾغح يؿه شاتيض

 س .يكيا٘س يچبضٜ ا

 ؿه ، ٞٙٛظ ٚخٛز زاضز .يزض وبٞف ض يٚ ؾؼ يدبز ػٛأُ وٙتطِيضغٓ ا يؿه اؾت وٝ ػّياظ ض ئب٘سٜ : ؾغح يؿه ثبليض

ب يسٖ ثٝ اٞساف ٚ يثط ؾط ضاٜ ضؾ ئب٘سٜ اؾت وٝ اٌطچٝ ٚخٛز زاضز ، أب ٔب٘غ خس يؿه ثبلياظ ض يؿه لبثُ لجَٛ : ؾغحيض

 .]2[وٙس يدبز ٕ٘يؾبظٔبٖ ا يت ٞبئبٔٛض

 يؿه زض زٚ ٘ٛع انّئٙبثغ ، ض يٓ قسٜ ا٘س ٚ زض ثطذيٗ ، ٔتٛؾظ ٚ ثبال تمؿيؿه ثٝ ؾٝ ؾغح پبئيض يٍطيز يزض عجمٝ ثٙس

 اضائٝ قسٜ اؾت :

ّٝ ياحتٕبَ ؾٛز ٚخٛز ٘ساضز . ٔب٘ٙس احتٕبَ تهبزف ثب ٚؾ يبٖ ٚخٛز زاضز ِٚياؾت وٝ زض آٖ احتٕبَ ظ يؿىي: ض يؿه ٚالؼيض

 ٙس اؾت .يكٝ ٘بذٛقبيؿه ٕٞيٗ ٘ٛع ضيٝ . اي٘مّ

ٗ ٘ٛع يؿه ػالٜٚ ثط قب٘ؽ ذؿبضت ، قب٘ؽ ؾٛز ٞٓ ٚخٛز زاضز . ٔب٘ٙس تٛؾؼٝ وبضذب٘ٝ . ايٗ ٘ٛع ضيؿه ؾٛزاٌطا٘ٝ : زض ايض

 .]2[ع ٞؿتيت ٘ياظ خصاث ييخٙجٝ ٞب يؿه زاضايض

 

 غکيت ريزيف هذتعزي. 3.2

ثطاي  يف ٔرتّفيتؼبض .ؿه ضطٚضي اؾتيت ضيطيبٔسٞبي آٟ٘ب، ٔسيب وٓ وطزٖ پيؿىٟب ٚوبٞف احتٕبَ ٚلٛع ٚ يثطاي ٔمبثّٝ ثب ض

 :طاقبضٜ ٕ٘ٛزيف ظيتٛاٖ ثٝ تؼبضيبٖ آٟ٘ب ٔيؿه اضائٝ قسٜ اؾت وٝ اظ ٔيت ضيطئس

 .]2[ؿتٓ اؾتيؾ يح ضٚي٘تب يبثيت اضظيلبثُ لجَٛ ٚ زض ٟ٘ب يؿه ، وبٞف آٖ تب ؾغحيض ييٙس قٙبؾبيؿه فطآيت ضيطئس

 قٛ٘س. يت ٔيطات ٘بٔغّٛة ٞسايثبِمٜٛ ٚ تبث يت ٔٛثط فطنت ٞبيطيوٝ زض خٟت ٔس ييٙسٞب ٚ ؾبذتبضٞبيفطًٞٙ ، فطآ

ثبقساؾت وٝ افطاز  يوٝ تٟٙب قبُٔ احتٕبَ ٚلٛع ٚ ػسْ ٚلٛع ضطضٔ ييؿىٟبيثطاي ٔمبثّٝ ثب ض يىطز ػّٕيه ضٚيؿه يت ضيطئس

 .قٛ٘س يب ٚاحسٞبي تدبضي ثب آٖ ٔٛاخٝ ٔي

 

 غکير يي. ؽٌاعا4.2

 ئ ييط٘س قٙبؾبيٗ لطاض ٌيذؿبضت آفط يؿه ٞبيقٛ٘س قطوت ٞب زض ٔؼطو ض يوٝ ثبػث ٔ ييب ػبُٔ ٞبيٗ ٔطحّٝ ػبُٔ يزض ا

بٖ ٔٙبثغ زضٖٚ ؾبظٔبٖ ٚ ثطٖٚ آٖ ثٝ خؿتدٛ ئكرم زض ٔ يتٛاٖ ثب ضٚـ ٞب ئ ؿه ٞب ،يقٙبذت ا٘ٛاع ض يقٛ٘س . ثطا

اؾت وٝ زض ٞط قطوت ٔٛخٛز اؾت ٚ أىبٖ ثٟطٜ  ييعٞبيؿه ٔٙبثغ زضٖٚ ؾبظٔبٖ ٕٞٝ آٖ چيت ضيطيسٌبٜ ٔسيپطزاذت . اظ ز

 ثبقس. يٕ٘ بض ؾبظٔبٖياؾت وٝ زض اذت يعيطٖٚ ؾبظٔبٖ ٞط آٖ چياظ آٖ ٞب ٚخٛز زاضز ٚ ٔٙبثغ ث يثطزاض
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 غکير ياتي. ارس5.2

بظٔٙس آٖ اؾت وٝ يٗ وبض ٘يوطز ٚ ا يآٖ ثطضؾ يط ٚلٛع ٞط ذؿبضت ضا ثط تٕبٔيعاٖ تبثيس ٔيؿه ٞب ، ثبيپؽ اظ قٙبذت ض

ضا ثط  يب زض نٛضت ٚلٛع چٝ ٔجبِغيضٚثطٚ اؾت ٚ ثب٘ يٞط زازٜ ا يضٚ يه اظ ذؿبضت ٞب ثب چٝ احتٕبِياٚال ٞط  ;ٔكرم قٛز 

اظ زازٜ ٞب ٚ اعالػبت ذبْ ضا زض  يؿه ٞب( ٔدٕٛػٝ ايض يئطحّٝ اَٚ )قٙبؾب يٍط الساْ ٞبيبٖ زيوٙس . ثٝ ث يُ ٔيپطٚغٜ تحٕ

ٝ قبِٛزٜ ٘ظبْ يثسؾت آٔسٜ ثط پب يبفتٝ ٞبيزٞس ٚ ٔطحّٝ ثؼس  يوٝ پطٚغٜ زض ٔؼطو آٖ لطاض زاضز ثٝ زؾت ٔ ييؿه ٞبئٛضز ض

 يقسٜ ٔ يت ثٙسيسٜ ، ٔؼتجط ٚ اِٚٛياعالػبت ؾٙد يه ؾطيقٛ٘س وٝ ثٝ  ئٚ پطزاظـ  يؿه زض پطٚغٜ ، عجمٝ ثٙسيت ضيطئس

عاٖ ( ٚ زْٚ يثط اؾبؼ قست ) ٔ يبثيقٛز . ٘رؿت اضظ يؿه ٞب ا٘دبْ ٔيه اظ ضياظ ٞط يبثيٗ ٔٙظٛض زٌٚٛ٘ٝ اضظيا٘دبٔس . ثس

ٚاضزٜ ،  يط ذؿبضت ٞبيپص يٙيف ثيپ يؿه ٚ فطاٚا٘يدٝ قست ثبِمٜٛ ٞط ضيثط حؿت تٛاتط ) احتٕبَ ٚلٛع( . زض ٘ت يبثياضظ

 يا٘دبْ قٛز . اؾتفبزٜ اظ لبػسٜ ٞب يفيب وي يتٛا٘س ثٝ نٛضت وٕ يٍط ٔيز يبثيؿه ٔب٘ٙس ٞط اضظيض يبثيقٛز . اضظ يسٜ ٔيؾٙد

 يعيؾبظز ٚ ثط٘بٔٝ ض يط ٔياظ تٛاتط ذؿبضت ٞب ضا أىبٖ پص يك تطيزل يٞب يٙيف ثيپ يبثياحتٕبالت ، زؾت يٝ ٞبيٚ ٘ظط يآٔبض

ٝ ثط تدطثٝ اقربل يتٛاٖ ثب تى يط ٘جبقس ، ٔيع أىبٖ پصي٘ يك آٔبضيوٙس. چٙب٘چٝ اٌط ا٘دبْ ٔحبؾجبت زل يٙسٜ ضا آؾبٖ ٔيآ يثطا

 ضا ا٘دبْ زاز. يطيپص يٙيف ثيپ يؿه ٞب ٚ ذؿبضت ٞبيض يع عجمٝ ثٙسي٘

 

 غکي. کٌتزل ٍ تزًاهِ پاعخ تِ ر6.2

 يٙيف ثيپ يؿٝ آٟ٘ب ثب ٞسف ٞبيح حبنُ اظ السأبت ا٘دبْ قسٜ ، ٔمبي٘تب يبثيؿه ، وٙتطَ ٚ اضظيت ضيطيٍط اظ ٔطاحُ ٔسيز يىي

ٗ ٔطحّٝ ٕٔىٗ اؾت يقٛز. زض ا يسٜ ٔيثط٘بٔٝ ٞب زض اخطا ؾٙد ييٗ ٔطحّٝ وبضايثبقس . زض ا يپبؾد ٔٙبؾت ٔ يطيقسٜ ٚ ثىبضٌ

 طز.يا٘دبْ ٌ يعيآٖ ٞب ثط٘بٔٝ ض يثطا يبثيٓ ٚ ثؼس اظ اضظيثطٌطز يبثيس ثٝ فبظ اضظيس وٝ ثبيس ثطٚظ ٕ٘بيخس يؿه ٞبيض يثطذ

 

 غکي. اجتٌاب اس ر7.2

 يساضيذط ييه زاضايقٛز. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ٕٔىٗ اؾت وٝ  يؿه ٔيوٝ ثبػث ض يتيا٘دبْ ٘سازٖ فؼبِ يؼٙياختٙبة،  ياؾتطاتػ

 يآٟ٘ب اختٙبة قٛز. اؾتطاتػ يطز، تب اظ ٔكىالت ٚ زضزؾطٞبيلطاض ٌ يه وؿت ٚ وبض ٔٛضز چكٓ پٛقيب ٚضٚز ثٝ يٍ٘طزز ٚ 

زض ٔٛضز  يبٖ زٞيظ يٗ ثٝ ٔؼٙيؿه ٕٞچٙياختٙبة اظ ض يؿه ٞبؾت، ِٚيض يتٕبٔ يثطا يضؾس ضاٜ حّ ياختٙبة ثٝ ٘ظط ٔ

ه ثبظاض ثٝ ٔٙظٛض يؿه حبنُ قٛز. زاذُ ٘كسٖ ثٝ يطـ آٖ ضياؾت وٝ أىبٖ زاضز ثٝ ٚاؾغٝ پص يثبِمٜٛ ا يٞب يؾٛزآٚض

 [.4زٞس] يضا وبٞف ٔ ياحتٕبَ وؿت ؾٛز آٚضٗ يؿه، ٕٞچٙياختٙبة اظ ض

 

 غکي. کاّؼ ر8.2

 يتٛاٖ ثٝ وپؿَٛ ٞب يقٛز. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ٔ يبٖ ٔيوٝ ثبػث وبٞف قست ظ ييٜٛ ٞبيق يطيثٝ وبضٌ يؼٙيوبٞف،  ياؾتطاتػ

ٗ يزٞس. ا ياظ آتف ضا وبٞف ٔ يبٖ ٘بقيؿه ظيسٜ ا٘س، اقبضٜ وطز وٝ ضيٌطز يفطٚ٘كب٘سٖ آتف عطاح يوٝ ثطا يآتف ٘كب٘
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ؿتٓ يدٝ أىبٖ زاضز وٝ ٔٙبؾت ٘جبقس. ؾياظ آة قٛز ٚ زض ٘ت يثٛاؾغٝ ذؿبضت ٘بق يكتطيث يبٖ ٞبيٜٛ ٕٔىٗ اؾت ثبػث ظيق

ه ػبُٔ يٙٝ آٖ أىبٖ زاضز ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ يٞع يؿه ضا وبٞف زٞس، ِٚيوٙٙسٜ اظ آتف ٕٔىٗ اؾت آٖ ض يطيخٌّٛ يٞبِٛغ٘

 [.4وٙس] يطيخٌّٛ يثبظزاض٘سٜ اظ ا٘تربة آٖ اؾتطاتػ

 غکي. اًتقال ر9.2

ٕٝ وطزٖ، ي. ثيبعيب ا٘دبْ السأبت احتيّٝ ثؿتٗ لطاضزاز يؿه ضا لجَٛ وٙس ثٛؾيض يٍطيٙىٝ ثرف زيا يؼٙيا٘تمبَ،  ياؾتطاتػ

ثرف ؿه ضا ثٝ يطز وٝ ضيٌ يا٘دبْ ٔ ييٗ أط ثٛاؾغٝ لطاضزازٞبيٍط، ايؿه اؾت. زض ٔٛاضز زيا٘تمبَ ض يٞب يه ٘ٛع اظ اؾتطاتػي

ٍط، اؾتفبزٜ اظ يز يبثس. اظ ؾٛي يٗ نٛضت ا٘تمبَ ٔيبٖ ؾبظ٘سٌبٖ، ثسيت زض ٔيزٞس. ٔؼٕٛالً ثبض ٔؿئِٛ يٍط ا٘تمبَ ٔيز يٞب

تٛؾظ قطوتٟب، ثٝ ٔٙظٛض  يبعيا٘دبْ السأبت احت يه ٕ٘ٛ٘ٝ اظ چٍٍٛ٘ي، ئبِ يٞب يٝ ٌصاضيُ وٙٙسٜ زض ؾطٔبيتؼس يتٟبيٚضؼ

 [.4اؾت] يؿه اظ ٘ظط ٔبِيازاضٜ ض

 

 غکيزػ ري. پذ2..1

 يؿه ٞبيض يلبثُ لجَٛ ثطا يه اؾتطاتػيؿه يطـ ضيزٞس. پص يوٝ اتفبق ضخ ٔ يبٖ ٚلتيلجَٛ ظ يؼٙيطـ، يپص ياؾتطاتػ

وٝ لبثُ  ييؿه ٞبيٝ ضيحبنّٝ ثبقس. وّ يبٖ ٞبيٝ ظيف اظ وّيؿه ٕٔىٗ اؾت ثيٙٝ حفبظت زض ٔمبثُ ضيوٛچه اؾت وٝ ٞع

ب ٔحبفظت يثعضي ٞؿتٙس وٝ  يّيقٛز وٝ ذ ئ ييؿه ٞبيٟٙب قبُٔ ضيطـ ٞؿتٙس. ايلبثُ پص ؿتٙس، ضطٚضتبًياختٙبة ٚ ا٘تمبَ ٘

ثبِمٜٛ ػالٜٚ ثط  يبٖ زٞياظ ظ يٗ ٞط ٔمساضي٘جبقس. ٕٞچٙ يس ػّٕيٕٝ آٖ قبيٙٝ ثيب پطزاذت ٞعيؿت يط ٘يزض ٔمبثُ آٖ أىبٖ پص

 [.4قٛز] يطفتٝ قسٜ ٔحؿٛة ٔيؿه پصيٗ قسٜ، ضئمساض تضٕ

 غکيجاهع ر تيزي. هذ11.2

ٙس ٘ظبْ ٔٙس يه فطآيؿه ضا ثهٛضت يت خبٔغ ضيطيتٛاٖ ٔفْٟٛ ٔس يؿه ، ٔيت ضيطئس يبٖ قسٜ ثطايث يٞب يػٌيثب تٛخٝ ثٝ ٚ

ٙس زض چبضچٛة چٙس ٞسف يٗ فطآيؿه اؾتٛاض اؾت . ايض يت ضؾٕيطيٚ ٔس يبثيىطٜ اضظيف وطز وٝ ثط پيٚ ٕٞٝ خب٘جٝ تؼط ي، آٔبض

 قٛز. يؿه( ٔيت ضيطيٚ ٔس يبثياضظ يغ ذغب ٚ زٚ ٔدٕٛػٝ اظ ؾٛاالت ؾٝ ٌب٘ٝ )ثطاقبُٔ چٟبض ٔٙج يؾّؿّٝ ٔطاتج

 

 رٍػ کار .3

 يدلف .1.3

ٚ وٕه ثٝ  يٙيث فيپ يؾبذتبض ثطا يزاضا يٙسياؾت وٝ فطا يه زِفئٛضز اؾتفبزٜ، تىٙ يوؿت زا٘ف ٌطٚٞ يٞب اظ ضٚـ يىي

ٞب  فيٕبيوٝ اوثط پ ي[. زض حب5ِاؾت ] ياخٕبع ٌطٚٞت، ياعالػبت ٚ زض ٟ٘ب يآٚض ، خٕغيكيٕبيپ يضا٘سٞب يزض ع يطيٌٓ يتهٕ

ٙىٝ ي[. ثب تٛخٝ ثٝ ا6زٞس ] يپبؾد ٔ« س ثبقسيتٛا٘س/ چٝ ثب يچٝ ٔ»ثٝ ؾؤاَ  يزاض٘س، زِف« چٝ ٞؿت»زض پبؾد ثٝ ؾؤاَ  يؾؼ

 ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت. يمبت ػّْٛ پعقىيزض تحم يه زِفيأطٚظٜ تىٙ
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 (technique)ضا فٗ  يزِف يس تب ثطذيٗ ضٚـ ٔغطح ثٛزٜ، ٔٛخت ٌطزيٗ ضؼف ايتط ٕسٜ، وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ػيفمساٖ چبضچٛة ٘ظط

 a Delphi) يف زِفيٕبي، پ(a Delphi study) ي، ٔغبِؼٝ زِف(Delphi approach)ىطز يضٚ يٞب ٍطاٖ ٚاغٜيٚ ز

survey)يزِف يطيٌ ي، ضأ (a Delphi poll)ي، ضٚـ زِف (Delphi method)ي، ٔغبِؼٝ اختٕبع زِف (a Delphi 

consensus study) ضا ثٝ ز٘جبَ  ياظ زِف يف ٔتؼسزيٗ تٙٛع ٚاغٜ، تؼبضيتط ثسا٘ٙس . ا حينح يف ٔغبِؼبت زِفيتٛن يضا ثطا

 ػجبضتٙس اظ: يزاقتٝ اؾت وٝ ثؼض

ه ؾؤاَ يب يه ٔٛضٛع يه ٌطٜٚ ٔترههبٖ زض ٔٛضز ياؾترطاج ٘ظطات اظ  يك ثطايه زض تحميؿتٕبتيؾ يب ضٚقيىطز يضٚ يزِف

سثه يپبؾد زٞٙسٌبٖ ٚ ف يثب حفظ ٌٕٙبٔ يا پطؾكٙبٔٝ ياظ ضا٘سٞب يه ؾطيك ياظ عط يسٖ ثٝ اخٕبع ٌطٚٞيب ضؾي[. ٚ 7اؾت ]

ػٜ زض ؾغح يه ٔٛضٛع ٚياظ ٔترهم ٞتطٚغٖ ٚ ٔؿتمُ زض ٔٛضز  يا حطفٝ يٞب پبُ٘ اؾت. زضذٛاؾت لضبٚت ي٘ظطات ثٝ اػضب

قٛز . ٚ ضٚـ ٔغبِؼٝ  يثٝ اخٕبع ٘ظطات ٔساْٚ تىطاض ٔ يبثيٞب اؾت وٝ تب ظٔبٖ زؾت ثب اؾتفبزٜ اظ پطؾكٙبٔٝ ييبيثعضي خغطاف

ه يٌطز ٞٓ آٚضزٖ  يثدب ي٘ٛقتبض يٞب ثٛزٖ ٔٛضٛع ٚ اؾتفبزٜ اظ پبؾد ي٘ظطات زض ٔٛاضز شٞٙ يٌطزآٚض يثطا يا چٙس ٔطحّٝ

 [.8س ]يآ يثٝ زؾت ٔ يػسز يٞبٗ يثب ترٕس يس٘ظط ػمبيٌطٜٚ ٔترهم اؾت، ٚ ٞسف اخٕبع ثب أىبٖ اظٟبض ٘ظط آظازا٘ٝ ٚ تدس

 

 . اّذاف ٍ کارتزدّا2.3

ُ حُ ٔؿأِٝ، يآٖ، لضبٚت، تؿٟ يف اثطثركيٚ افعا يطيٓ ٌيتهٕ يٞب ٙٝيٙسٜ ثٛز . أب زض ظٔيآ يٙيف ثي، پيزِف يٞسف انّ

، خٕغ ياضتجبعبت ٌطٚٞ يزٞ ت، ؾبظٔبٖيٙسٜ، ذالليآ يٙيث فيت، پيٗ اِٚٛيي، تؼيعيض ، وٕه ثٝ ثط٘بٔٝي، ٞسف ٌصاضيبظؾٙدي٘

ضٚز  يع ثٝ وبض ٔي٘ يب تٛافك ٌطٚٞيم ٔٙبثغ ٚ اخٕبع يٞب، تره بؾتيٗ ؾيياعالػبت، آٔٛظـ ٌطٜٚ پبؾد زٞٙسٜ، تؼ يٌطٚٞ يآٚض

شوط قسٜ اؾت .زض ٔٙبثغ ثٝ  يميٚ تّف يفيك وي، ضٚـ تحميفيزض ٔغبِؼبت تٛن يك وٕيك: تحميٗ ثٝ ػٙٛاٖ ضٚـ تحمي.ٕٞچٙ

 ع اقبضٜ قسٜ اؾتيه ٘ئهبحجٝ اتٌٙٛطاف يثٝ ػٙٛاٖ ٘ٛػ ئهبحجٝ زِف

 

 يدلف ياصل ي. اجشا3.3

ح، يع ٘تبي، آ٘بِيٗ، ثبظذٛضز وٙتطَ قسٜ، ٌٕٙبٔي، پطؾكٙبٔٝ، ٔترهه(iteration) ييب ثبظٌٛيقبُٔ تىطاض  يزِف يانّ ياخعا

 قٛز. يه ثٝ اذتهبض قطح زازٜ ٔيط ٞط يٓ ٕٞبًٞٙ وٙٙسٜ اؾت.وٝ زض ظياخٕبع، ظٔبٖ ٚ ت

 ا تکزاري يي. تاسگ1.3.3َ

ّٝ پطؾكٙبٔٝ ٚ ثب ٞسف ضٚقٗ تب اخٕبع ٘ظطات يثٝ ٚؾ يه ٚ ٘ٛقتبضيؿتٕبتي، ؾيٙسيضا٘سٞب ثٝ نٛضت فطا يىؿطئٙظٛض تىطاض 

س٘ظط زض يٗ، أىبٖ تدسيطيبفت اعالػبت اظ ؾبيٗ حسالُ زٚ ثبض زض ٔٛضز ؾؤاَ ٔكبثٝ ٘ظط زازٜ ٚ ثب زضياؾت .وٝ ٔترهه

٘فٛش  يط ٔٙفيقٛز  ٚ زض انُ، اظ تأث يٗ ٔيطياظ ٚخٛز ؾب يثسٖٚ آٌبٞ يذٛز ضا زاض٘س وٝ ثبػث تٛؾؼٝ وبض ٌطٚٞ يٞب پبؾد

ضا٘س ضا  10تب  2ٌطزز .اظ ٘ظط تؼساز ضا٘سٞب، ٔمبالت  يٗ اختٙبة ٔيطيؾب يٞب ت قطوت وٙٙسٌبٖ زض پبؾديت ٚ ٚضؼيقره

ك ذٛز، آٖ ضا يثٝ اٞساف تحم يبثيزؾت يٗ ٔؼٕٛالً ثطايضا٘س ثٛزٜ وٝ ٔحمم ط٘سٜ چٟبضيه زض ثطٌيوالؾ يا٘س . أب زِف ٌعاضـ زازٜ
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ثٛزٜ ٚ  يب تدطثي يػّٕ يبزيزض ٔٛضز تؼساز ضا٘سٞب تب حس ظ يطيٓ ٌيٙس . زض ٞط نٛضت، تهٕيٕ٘ب يثٝ زٚ تب ؾٝ ضا٘س وٛتبٜ ٔ

ٗ زاضز . ٌطچٝ يثٝ ظٔبٖ زض زؾتطؼ ٚ ٘ٛع ؾؤاَ آغبظ يثٛزٜ ٚ ثؿتٍ يب تدطثي يػّٕ يبزيثٝ ظٔبٖ تؼساز ضا٘سٞب تب حس ظ يثؿتٍ

ثٝ زؾت  يسيس ٚ ٔفيح خسيوٙس ٚ ٔؼٕٛالً ٘تب يدبز ٔيا يبفتٝ أب اغّت ثؼس اظ ؾٝ ضا٘س، ذؿتٍيف يف ضا٘سٞب، نحت افعايثب افعا

ب پؿت يٚ  يك پؿت ٔؼِٕٛي، اظ عطيٚ ثغٛض ٔؼَٕٛ ٔساز ٚ وبغص يضا٘سٞب ٘ٛقتبض يٜٛ تىطاض زض عيٗ قيس. ٕٞچٙيآ يٕ٘

 ه ٚ زٚضٍ٘بض اؾت .ياِىتطٚ٘

 

 يي. هتخصص2.3.3

ت: يٞب ثٝ چٟبض ذهٛن ثبقٙس.آٖ ئ (panelists)ٞب  ؿتيب پبّ٘يٚ  (experts)ب ذجطٍ٘بضاٖ يٗ ي، ٔترههيقطوت وٙٙسٌبٖ زِف

ع ئغبِؼٝ ٘ يسيوّ يپبضأتطٞببظ زاض٘س ٚ ئؤثط ٘ ياضتجبع يٞب قطوت ٚ ٟٔبضت يثطا يُ، ظٔبٖ وبفيزا٘ف ٚ تدطثٝ زض ٔٛضٛع، تٕب

 ٞبؾت . ٞب، ا٘ساظٜ پبُ٘ ٚ ضٚـ ا٘تربة آٖ ؿتيت پبّ٘ينالح

 ّاغتيت پاًلي. صالح3.3.3

ك قطوت وٙٙسٌبٖ اؾت. يثٝ اٞساف، ٚاثؿتٝ ثٝ ا٘تربة زل يبثيثٛزٜ چٙبٖ وٝ زؾت يزض زِف يٗ، ٘ىتٝ ٟٕٔئترهه ييقٙبؾب

ت يفيح ٚاثؿتٝ ثٝ ترهم افطاز زض زا٘ف ٔٛضز ٘ظط، ويظٔبٖ وٛتبٜ زاقتٝ ٚ ٘تبٗ زض يتٕطوع ثط اؾترطاج ٘ظطات اظ ٔترهه يزِف

ٞب  زض ضاثغٝ ثب ا٘تربة ٕ٘ٛ٘ٝ يت زِفي، ٔٛفميٞب زض زٚضٜ ٔغبِؼٝ اؾت . ثٝ ػجبضت ٔساْٚ آٖ يطيٚ زضٌ يٞب، ٚ ٕٞىبض ٚ نحت پبؾد

ط ثٍصاضز، ثب يٙس تأثيح فطايط ٚ ثط ٘تبيثحث زضٌ ٙٝ ٔٛضٛع ٔٛضز ٘ظط زاقتٝ ثبقس، زضيزض ظٔ يس زا٘ف وبفيثب ياؾت .ٔترهم زِف

عطف، ٚ اعالػبت وؿت قسٜ  يس ٘ؿجتبً ثيٞب ثب قٛ٘س. پبؾد زٞٙسٜ يع قبُٔ ٔيط ٔترهم ٚ ػاللٕٙس ٘يٗ ٚخٛز، افطاز غيا

ٝ يزض وّط قسٖ ٔساْٚ يػاللٝ ٚ تؼٟس قطوت وٙٙسٌبٖ ثٝ ٔٛضٛع، زضٌ ييٞب ثبقس.ػالٜٚ ثط تٛا٘ب ٔٙؼىؽ وٙٙسٜ زا٘ف ٚ زضن آٖ

ثحث زض ٔحسٚزٜ ٔحتطٔب٘ٝ ٚ اضائٝ ٘ظطات ٔتفبٚت اػضب ثٝ ٞٓ  يثب فطاٞٓ ؾبظ يبظ اؾت.. ٞط چٙس وٝ زِفيع ٔٛضز ٘يضا٘سٞب ٘

 ذٛاٞس قس. يطيٚ زضٌ ئٛخت ػاللٕٙس

 

 يي. تعذاد هتخصص4.3.3

ب ي: ٕٞٛغٖ يٚاثؿتٝ ثٝ فبوتٛضٞبٗ ٚخٛز ٘ساضز ٚ تؼساز آٟ٘ب يزض ٔٛضز ٘حٜٛ ا٘تربة ٚ تؼساز ٔترهه يحيٚ نط يچ لبٖ٘ٛ لٛيٞ

، يٚ ذبضخ يك زض ازاضٜ ٔغبِؼٝ، اػتجبض زاذّيٓ تحميت ييٓ، تٛا٘بيت تهٕيفيب ٚؾؼت ٔكىُ، وي يٞتطٚغٖ ثٛزٖ ٕ٘ٛ٘ٝ، ٞسف زِف

 50طـ پبؾد اؾت ].. تؼساز قطوت وٙٙسٌبٖ ٔؼٕٛالً وٕتط اظ يٞب ٚ ٔٙبثغ زض زؾتطؼ، زأٙٝ ٔؿأِٝ ٚ پص زازٜ يظٔبٖ خٕغ آٚض

ا٘س، أب زض  ع ٌعاضـ ٕ٘ٛزٜي٘فط ٌعاضـ ضا ٘ 2000كتط اظ يتب ث 10٘فط ثٛزٜ اؾت. ٞط چٙس زض ٔمبالت تؼساز  20تب  15ٚ اوثطاً  ٘فط

ف ٌؿتطزٜ يثسؾت آٚضزٖ ع يٞتطٚغٖ ثطا يٞب ٔؼٕٛالً اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ياؾت .. زض زِف ي٘فط وبف 10-15ٕٞٛغٖ ٔؼٕٛالً  يٞب ٌطٜٚ

ف حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ، ٔكىالت ئٛخت افعا يطيٌ ٗ ٕ٘ٛ٘ٝيقٛز. ا يطـ اؾتفبزٜ ٔيلبثُ پص يٞب حُت ٚ ضاٜ يفيثب و يٞب ٘ظطات، پبؾد

قٛز.ٞط چٙس وٝ ثب حدٓ ٕ٘ٛٝ٘  يح ٔي٘تب يٙيع ٚ ثبظثيآ٘بِ يسٖ ثٝ اخٕبع، اخطايضؾ يسٌيچيت، پيٞب ٚ زض ٟ٘ب زازٜ يخٕغ آٚض
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 ي٘فط ثطا 30قٛ٘س ٔؼٕٛالً  يٗ ٔتصوط ٔئحمم يس . ثؼضزٞ يف ٔيٞب اػتٕبز ضا افعا ت آٖيف ٚ تطويٞب افعا ثعضٌتط تؼساز لضبٚت

ؿٙس ي٘ٛ يٍط ٔيز يقٛز، أب ثؼض ياضبفٝ ٕ٘ يسيقسٜ ٚ اعالػبت خس يٞب تىطاض ٞب پبؾد ف آٖياؾت ٚ ثب افعا ياضائٝ اعالػبت وبف

ٚ ا٘تربة  يي.زض قٙبؾب ٙس اخٕبع زض زؾتطؼ اؾتيزض ٔٛضز اثط تؼساز قطوت وٙٙسٌبٖ ثط اػتجبض ٚ اػتٕبز فطا يوٕ يقٛاٞس تدطث

 (nomination process) يٙس ٘بٍٔصاضيُ فطائرتّف اظ لج يٞب ٗ اظ ضٚـئترهه

 

 هئطحّٝ 

 ا٘تربة يثطا يآٔبزٌ

 يٗ، ازاضات زِٚتيٞب، قبغّٞب، ٟٔبضتٗيپّيؿيز ييقٙبؾب -

 ٔطتجظ يٞبؾبظٔبٖ ييقٙبؾب -

 ٞب ٚ ٔغجٛػبت ٔطتجظيآوبزٔ ييقٙبؾب -

 ٔطحّٝ زٚ

 ت ثب ٘بْيخٕؼٗ ييتؼ

 ٔطتجظ يٞبٞب ٚ ٟٔبضتٗيپّيؿيافطاز ز يٞب٘ٛقتٗ ٘بْ -

 ٔطتجظ يٞبافطاز ؾبظٔبٖ يٞب٘ٛقتٗ ٘بْ -

 ٗ ٔغجٛػبت ٔطتجظيٞب ٚ قبغّيافطاز آوبزٔ يٞب٘ٛقتٗ ٘بْ -

 ٔطحّٝ ؾٝ

 ٗ اضبفٝئترهه ئؼطف

 ؿت قسٜ زض ثباليٗ ِيتٕبؼ ثب ٔترهه -

 آٟ٘بٍط ٚ تٕبؼ ثب يٗ زئترهه ئؼطف -

 ٔطحّٝ چٟبض

 ٗئترهه يثٙسضتجٝ

 ٞبٗيپّيؿيٞط وساْ اظ ز يط ٌطٜٚ ثطايدبز چٟبض ظيا -

 ٔطتجظ يٞبؿتيٗ ثط اؾبؼ ِئترهه يثٙسعجمٝ -

 ت آٟ٘بيؿت ثط اؾبؼ نالحيٗ زض ٞط ِئترهه يثٙسضتجٝ -

 ٔطحّٝ پٙح

 ٗ يزػٛت اظ ٔترهه

 ٗيپّيؿيٞط پبُ٘ ثط اؾبؼ ٞط ز يٗ ثطايزػٛت ٔترهه -

 طٌطٜٚيزض ٞط ظ يثٙسٗ ثط اؾبؼ ضتجٝيزػٛت ٔترهه -

 ت ٞسفئكرم قسٖ خٕؼ -

 ثٝ ا٘ساظٜ ٞط پبُ٘ يبثيٗ ثب زؾتيسٖ ٔترههيطٖٚ وكئتٛلف ٕ٘ٛزٖ ا٘تربة ٚ ث -

 يک هطالعِ دلفيي در يجز اًتخاب هتخصصيپزٍع( 1 ؽکل

  

قٛز وٝ زٚ ٔٛضز  يؿٙسٌبٖ ٔمبالت اؾتفبزٜ ٔيافطاز ٚ ٔطٚض ٘ٛ يت ؾبظٔب٘يپطٚغٜ، ٔٛلؼ يت انّيطئس يطيٌٓ يلضبٚت ٚ تهٕ

 ط ٘بٔٙبؾت ٞؿتٙس .ياذ

 يزيگ. ًو4.3ًَِ

 يٌِّٛٝ ثطف يطيٌ ٗ، ٕ٘ٛ٘ٝئترهه ييثط ٞسف اؾتفبزٜ قسٜ ، أب زض نٛضت ػسْ قٙبؾب ئجتٙ يطيٌ ت ٔٛاضز، ٕ٘ٛ٘ٝيزض اوثط

ضا  ئمبالت، زِف يٌطزز .ثؼض ياؾتفبزٜ ٔ يتهبزف يطيٌ ثبقٙس، اظ ٕ٘ٛ٘ٝبز يٗ قٙبذتٝ قسٜ ٚ ظيضٚز. اٌط ٔترهه يع ثٝ وبض ٔي٘

تط اظ تؼساز  ٞب ٟٔٓ ؿتيت پبّ٘يفيت ٘ساقتٝ، ثّىٝ ويٞب إٞ ٙسٜ ثٛزٖ ٕ٘ٛ٘ٝي٘مس ٕ٘ٛزٜ، أب ٕ٘ب يتهبزف يطيٌ اظ ٘ظط ػسْ ٕ٘ٛ٘ٝ

 آٟ٘بؾت .
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 . پزعؾٌاه5.3ِ

زٞس ٚ  يع قىُ ٔيضا ٘ يثؼس يٝ، پطؾكٙبٔٝ ضا٘سٞبيٜ وٝ ثب پطؾكٙبٔٝ اِٚثٛز يا ب پطؾكٙبٔٝي يكيٕبيپ ياظ ضا٘سٞب يىؿطي يزِف

غ ياظ ؾؤاالت ٔتٕطوع تب ٚؾ يٛؾتبضيٝ پيٓ ٌطفتٝ قٛز . زض ٔٛضز ؾؤاَ اِٚيك زض ٔٛضز آٖ تهٕيتحم يس زض ٔطحّٝ عطاحيثب

قطوت وٙٙسٌبٖ ٘ؿجت ثٝ ٔٛضٛع ذبل ٞسف ثبقس،  ييوٝ ضإٞٙب يغ ٚ ثبظپبؾد( ثٝ وبض ضفتٝ اؾت. أب زض ٔٛاضزي)ٔؼٕٛالً ٚؾ

 ٌطزز. يؾبتبض اؾتفبزٜ ٔ يؾؤاالت ٔتٕطوع ٚ زاضا

 

 . تاسخَرد کٌتزل ؽذ6.3ُ

ٗ اؾت وٝ خعٚ ٟٔٓ حطوت ثٝ ؾٕت يٗ تٛؾظ ٔترههيطي٘ظطات ؾب يبثي٘ظطات ذٛز ٚ اضظق يفطنت ثبظٍ٘ط يثبظذٛضز، ثٝ ٔؼٙ

ضا زٚثبضٜ  يلجّ يب ضا٘سٞبيكبٖ زض ضا٘س اَٚ يٞب قٛ٘س ٚ اخبظٜ زاض٘س تب لضبٚت ئك يٗ، قطوت وٙٙسٌبٖ تكٛياخٕبع اؾت . ثٙبثطا

 ؿت.يٗ آظاز ٘يٗ ٔترههيٙس. أب تجبزَ اعالػبت ثيٕ٘ب يثطضؾ

 

 جيش ًتاي. آًال7.3

ت ت اعالػبيطئس يع ٚ چٍٍٛ٘يآ٘بِ ئتأؾفب٘ٝ ضٚـ ٔٛضز اؾتفبزٜ ثطا يقسٜ ِٚ يآٚض خٕغ يٚ وّٕ يفي، اعالػبت ويزض زِف

دٝ، يٞب ثٝ عطق ٔرتّف قسٜ وٝ زض ٘ت ط ٌعاضـيىطز ٚ تفؿيسٜ اؾت. ٘مهبٖ ضإٞٙٙب ٔٙدط ثٝ تٙٛع ضٚيف ٍ٘طزيس قسٜ تؼطيتِٛ

، ؾبذتبض ضا٘سٞب، ٘ٛع ؾؤاالت ٚ تؼساز يع ثط اؾبؼ ٞسف زِفيآ٘بِ يٞب زٞس. ضٚـ يط لطاض ٔيضٚـ ضا تحت تأث يٛؾتٍيا٘ؿدبْ ٚ پ

ب٘ٝ ٚ ٕ٘ب( ٚ يٗ، ٔيبٍ٘ي)ٔ ئطوع يٞب ا٘ساظٜ ياؾتفبزٜ قسٜ زض ٔغبِؼبت زِف يانّ يآٔبضٞبقٛز .  يٗ ٔييقطوت وٙٙسٌبٖ تؼ

ثبقس، ٞط  يتط ٔ بٖ ٔغّٛةيٗ ٔيب٘ٝ ٚ ٕ٘ب زض اي( اؾت  وٝ اؾتفبزٜ اظ ٔيبٖ چبضويبض ٚ ٔحسٚزٜ ٔي)ا٘حطاف ٔؼ يقبذم پطاوٙسٌ

بؼ يقسٜ ثط اؾبؼ ٔم يعطاح يٞب پطؾكٙبٔٝ يب٘ٝ ثطائٔمبالت اؾتفبزٜ اظ  يع لبثُ وبضثطز اؾت . زض ثؼضيٗ ٘يبٍ٘يچٙس ٔ

 يٙس زِفيٝ قسٜ چطا وٝ فطائٙبؾت ٚ تٛن يزِف يٞب ٌعاضـ زازٜ يع ثطايٝ قسٜ اؾت . اؾتفبزٜ اظ ٕ٘ب ٘يىطت ثٝ قست تٛنيِ

ب زٚ ٘مغٝ يه ٘مغٝ يح اعطاف يٗ، اؾتفبزٜ اظ ٘تبيه ٘مغٝ ٔٙفطز اؾت. ثٙبثطايب تمبضة زاقتٝ وٝ ذٛز ي ييف ٍٕٞطايُ ثٝ ٕ٘بيتٕب

، زض يح زِفيع ٘تبيآ٘بِ يب٘ٝ ٌٕطاٜ وٙٙسٜ ثبقس.زض وُ، ثٝ عٛض ٔؼَٕٛ، ثطايٗ ٚ ٔيبٍ٘يس اؾتفبزٜ اظ ٔئٙبؾت اؾت ٚ انٛالً قب

ح آٖ پطؾكٙبٔٝ يطز وٝ ٘تبيٌ يٝ ا٘دبْ ٔيزض پطؾكٙبٔٝ ثسٖٚ ؾبذتبض اِٚ يانّ يٞب تٓ  ييقٙبؾب يثطا يع ٔحتٛيٗ ضا٘س، آ٘بِياِٚ

ٗ ضا٘س، آغبظ يزٞس. زض زٚٔ يُ ٔيضا تكى يثؼس يُ ٕ٘ٛزٜ، اؾبؼ ضا٘سٞبيثب ؾبذتبض تجس يا بذتبض ضا ثٝ پطؾكٙبٔٝثسٖٚ ؾ

ٗ ضا٘س ٚ يقٛز ٚ زض ؾٛٔ يٞب( اؾتفبزٜ ٔ ب٘ٝ ٚ چبضني)ٔ يثٙس ٚ زضخٝ يثٙس ه ضتجٝياؾت وٝ تىٙ يٞب وّٕ ضٚـ يطيثىبضٌ

 ضٚ٘س. يثٝ وبض ٔ يٚ پطاوٙسٌ ئطوع يٞب ٔتؼبلت، قبذم يضا٘سٞب
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 ي. اتشار گزدآٍر8.3

وٝ تٛؾظ وبضوٙبٖ قبغُ زض  اعالػبت، پطؾكٙبٔٝ ثٛزٜ اؾت، يٗ اثعاض ٌطزآٚضيت، ػٕسٜ تطئبٞ يع ثٝ التضبي٘ ٔمبِٝ ٗيزض ا

اؾت.  يسا٘يمبت ٔيزازٜ ٞب زضتحم يٗ اثعاضٌطزآٚضيقٛز. پطؾف ٘بٔٝ ٔؼَٕٛ تط يپطٚغٜ ٞبي نٙؼت ٘فت ٌٚبظ پبؾد زازٜ ٔ

ُ ٚپطزاظـ آٖ ٞب يٝ ٚتحّيٚثب تدع يضا خٕغ آٚض يالظْ اظخبٔؼٝ )ٕ٘ٛ٘ٝ( آٔبض يتٛاٖ زازٜ ٞب يزازٜ ٞب ٔ يثبوٕه اثعاضٌطزآٚض

ت ٚضٚـ ياظخّٕٝ ٔبٞ يك پبؾد ٌفت. ا٘تربة ٘ٛع اثعاضتبثغ ػٛأُ ٌٛ٘بٌٛ٘يتحم يٝ ٞبيُ آٖ ٞب ثٝ اعالػبت ، ثٝ فطضيٚتجس

بٖ  يه پبؾد ٌٛيٚاعالػبت زٌٔٛطاف يثبقس ثرف اَٚ قبُٔ ؾٛاالت فطز يُ زٚثرف ٔٗ پطؾكٙبٔٝ قبٔيك اؾت. ايتحم

پػٚٞف اظٔٙبثغ  يطٞبياؾت وٝ ٔتٙبؾت ثب ٔتغ يالت ٚ... ثٛزٜ اؾت ٚثرف زْٚ پطؾف ٘بٔٝ قبُٔ ؾٛاالتيطؾٗ، تحهي٘ظ

س يطليوٝ ثٝ ٕٞطاٜ ٔٙبثغ ٔٛضزاؾتفبزٜ زضخسَٚ ظ ثبقس يؾؤاَ 17ٔپطؾكٙبٔٝ ٔٛضز اؾتفبزٜ قبُٔ قسٜ ا٘س.  ئرتّف ٌطزآٚض

قسٜ ا٘س ٚاظوبٔالً ٔربِفٓ )ثؿيبضوٓ( تب وبٔالً ٔٛافمٓ  يعطاح ىطتيِ يا ٙٝيعپٙح ٌ فيؾٛاالت ثطاؾبؼ ع يقسٜ ا٘س. ٍٕٚٞ

 سٜ ا٘س: يٌطز يط اضظـ ٌصاضي)ثؿيبضظيبز( ٔغبثك ظ

 

 وبٔالً ٔٛافمٓ )ثؿيبضظيبز( ٔٛافمٓ )ظيبز( )ٔتٛؾظ( يتبحسٚز ٔربِفٓ )وٓ( وبٔالً ٔربِفٓ )ثؿيبضوٓ(

1 2 3 4 5 

 يياط پاعخگَيهق( 2 ؽکل

 

 يبؾيقسٜ ا٘س. پبؾد ٌٛٔم يجبً ثطاثطتّميٕٞٝ آٖ ٞب تمط يب اضظقي ياظؾٛاالت اؾت وٝ ثبظٍ٘طق يبؼ، قبُٔ ٔدٕٛػٝ ايٗ ٔميا

 يضز ٔحهٛضاؾت، ثط حؿت قست ٚضؼف ٍ٘طـ ذٛزثطٔ-طـيتٙفط ٚپص-ٔربِف، ػاللٝ-ٔب٘ٙس، ٔٛافك ييٗ زٚحسٟ٘بيضاوٝ ث

 ٙس.يٌع

 

 هٌاتع هَرد اعتفادُ جْت اعتخزاج پزعؼ ًاهِ پضٍّؼ( 1 جذٍل

 ٔٙبثغ ٔٛضزاؾتفبزٜ   ئٛضزثطضؾ يطٞبيط/ٔتغئتغ

 ٔحمك ؾبذتٝ ٙٝيؿه ٚ وبٞف ٞعيت ضيطئس

 ؿه ٚ وبٞف ظٔبٖيت ضيطئس پطزاذت ثٝ ٔٛلغ

 (1394طظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ )ي٘ه ٟٔٓ آٖ يؿه ٞبي٘طخ اضظ ض

 

 

 ل اطالعاتيج تحليًتا .4

 

ثبقس وٝ ثٝ  يه ٔؼٕٛالً قبُٔ چٟبض ضا٘س ٔيوالؾ ياظ ضا٘سٞب اؾت ٚ زِف يىؿطيط٘سٜ يزض ثطٌ يعٛض وٝ لجالً اقبضٜ قس، زِف ٕٞبٖ

 ٌطفت:ط زض ٘ظط يتٛاٖ ثٝ نٛضت ظ يضا ٔ يٙس زِفيٗ فطايٌطزز . ثٙبثطا يُ ٔيعٛض ٔؼَٕٛ ثٝ ؾٝ ضا٘س تؼس

 ت لجُ اظ قطٚع: ضا٘س اَٚ؛ ضا٘س زْٚ؛ ضا٘س ؾْٛ؛يفؼبِ
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 ةين ٍ تصَيتصو .1.4

ُ اثٟبْ ٚ ػسْ ٚضٛح اؾت ئٙبؾت ثٛزٖ وّٕبت اظ لج يف آظٖٔٛ ثطايك ٚ پيٗ ؾؤاَ تحميلجُ اظ قطٚع قبُٔ تىٛ يٞب تيفؼبِ

اثٟبٔبت ٚ ثطآٚضز  ئكرم ؾبظ يتدطثٝ ثٛزٖ ٔحمك ثطا يٍبٜ پػٚٞف ٚ ثرهٛل زض نٛضت ثيس زض ذبضج اظ خبيّٛت ثبيوٝ پب

ّٛت وٙٙس تب يب پبيف آظٖٔٛ يب ٞط ٔطحّٝ پطؾكٙبٔٝ ضا پيٗ ٕٔىٗ اؾت زض اثتسا ٚ يطز . اِجتٝ ٔحممينٛضت ٌ يٙيظٔبٖ ترٕ

بظٔٙس يٗ ثب افطاز قطوت وٙٙسٜ تٕبؼ ثطلطاض ٌطزز وٝ ٘يك حفظ ٌطزز . ٕٞچٙيؾؤاالت ضٚقٗ ٚ تٕطوع ؾؤاالت ثط ٞسف تحم

ب قرم ا٘دبْ زٞٙسٜ، ػّت ا٘تربة، پبؾد زازٖ ثٝ ئطوع  يفطْ، اضائٝ ٞسف ٚ ٔؼطف ئٛاضز: ػطو ازة ٚ احتطاْ، ٔؼطفتٛخٝ ثٝ 

 ُ ثٝ قطوت ٚ تكىط اؾت .يح، تٕبيبفت ٘تبيبفت پطؾكٙبٔٝ، ٘حٜٛ زضيبظ، ٘حٜٛ زضيب پطؾكٙبٔٝ، ظٔبٖ ٔٛضز ٘يچٙس ؾؤاَ 

 

 راًذ اٍل

ٞب ػُٕ  سٜيف ايظا يٌطزز وٝ ثٝ ػٙٛاٖ اؾتطاتػ يب ثبظپبؾد اضؾبَ ٔيضت ثسٖٚ ؾبذتبض ٗ پطؾكٙبٔٝ ثٝ نٛيه، اِٚيوالؾ يزض زِف

 ٝ ٔٛضٛػبت ٔطتجظ ثب ػٙٛاٖ تحت ٔغبِؼٝ اؾت .يوّ يٕ٘ٛزٜ ٚ ٞسف آٖ آقىبضؾبظ

  

 

 يٌذ دلفيعِ راًذ فزا( 3ؽکل 

 

س، ٚ يسٜ ٚ ٘ظط ذٛز ضا آظازا٘ٝ ٔغطح ٕ٘بيثطلطاض وٙس، ٞط ٘ٛع ا يقٛز تب قرهبً عٛفبٖ ٔغع يٗ زضذٛاؾت ٔيه اظ ٔترههياظ ٞط 

 يثطا يؿت ٚ تالقيٞب ٘ سٜيثٝ تٛؾؼٝ وبُٔ ا يبظيفٟطؾت ٔٛضٛػبت ٔٛضز ٘ظط ذٛز ضا ثغٛض ٔرتهط ٚ ثسٖٚ ٘بْ ثطٌطزا٘س . ٘

ٝ يقسٜ، چطا وٝ ثم ئطتجظ تب حس أىبٖ خٕغ آٚض يٞب ٗ ٔطحّٝ، تٕبْ پبؾديطز . زض ايٌ يب لضبٚت ٘ظطات نٛضت ٕ٘ي يبثياضظ

، ٘ظطات ٔكبثٝ يٞب، ؾبظٔب٘سٞ ، پبؾديثطٌكت يٞب پطؾكٙبٔٝ يطز. پؽ اظ خٕغ آٚضيٌ ئطاحُ ثط اؾبؼ ٔطحّٝ اَٚ قىُ ٔ

ٗ ياِٚ يٞب ع پبؾديٌطزز . آ٘بِ يٞب وٛتبٜ ٔ قٛز ٚ تب حس أىبٖ پبؾد يٝ حصف ٔيٚ حبق يٚ ٔٛضٛػبت تىطاض يت، ٌطٜٚ ثٙسيتطو

ٞب ٚ  ، ٔكرم قسٖ تٓييدٝ ٟ٘بيطز.٘تيٌ ي( نٛضت ٔيآٔبض يٞب ب ذالنٝيٚ  يفيو يك )وسٞبيٓ تحميضا٘س ثط اؾبؼ پبضازا

س وٝ ثٝ ػٙٛاٖ اثعاض ضا٘س زْٚ ٔٛضز اؾتفبزٜ يٕ٘ب ئ يؾبذتبض يزاضا  ُ ثٝ پطؾكٙبٔٝيٗ اؾت وٝ ٔحمك آٖ ضا تجسيػٙبٚ ييقٙبؾب
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ٝ زض ياعالػبت ٞؿتٙس، أب اٌط اعالػبت پب يآٚض زض خٕغ يلٛ يٗ وٝ ٞط چٙس ؾؤاالت ثبظپبؾد ضٚقيطز . ٘ىتٝ ٟٔٓ ايٌ يلطاض ٔ

 قٛز. ياؾتفبزٜ ٔ يؾبذتبض ثط اؾبؼ ٔغبِؼبت لجّ يب زاضاي يٕٝ ؾبذتبضيٙٝ ٔٛضٛع ٚخٛز زاقتٝ ثبقس اظ پطؾكٙبٔٝ ٘يظٔ

 

 راًذ دٍم

ٛز تب ٞط ػٙٛاٖ ضا ثب ق يؾبذتبض اؾتفبزٜ قسٜ ٚ اظ افطاز ٔكبثٝ زض ضا٘س اَٚ ذٛاؾتٝ ٔ ياظ ضا٘س زْٚ ثٝ ثؼس، اغّت پطؾكٙبٔٝ زاضا

قٛز ٚ  يٙدب ٔٛاضز تٛافك ٚ ػسْ تٛافك ٔكرم ٔيٙس .زض ايط ٕ٘بيت پصي، وٕيٚ ثٝ ػجبضت يثٙس ىطت ضتجٝيبؼ ِياؾتفبزٜ اظ ٔم

ٔٛاضز،  يزض ثؼض يس ٚ حتيآ يح لسض ٚ ضؼف آٟ٘ب ثٝ ٚخٛز ٔيط، حصف ٚ تٛضيح، تفؿيس، تهحيخس يٞب سٜيا ييقٙبؾب يثطا ييفضب

 يعٜ اػضبيٗ ضا٘س، اٍ٘يٙس . زض ايبٖ ٕ٘بيٞب ضا ث تٓيٗ ايذٛز ث يت ثٙسيُ اِٚٛيقٛز تب اؾتسالَ ٚ زِ ياظ قطوت وٙٙسٌبٖ ذٛاؾتٝ ٔ

 يٞب ت پبؾديفيٗ وييوٙٙس ٚ ٔكتبق ثٝ تؼ يبفت ٔيذٛز ضا زض يٞب ٌطزز چطا وٝ آٟ٘ب ثبظذٛضز پبؾد يكتط ٔيپبُ٘ ثٝ قطوت ث

بظ يقٛز وٝ أت يب ثط٘بٔٝ ٔيپبُ٘ ٔٙدط ثٝ قطوت فؼبَ آٟ٘ب زض تٛؾؼٝ اثعاض ٚ  يعٜ زض اػضبي، اٍ٘يثٝ ػجبضتٕٞىبضاٖ ذٛز ٞؿتٙس. 

ٝ يتٟ يثٙس ٞب ٚ ضتجٝ ب تٓيب٘ٝ( ٚ يُ چبضن ٚ ٔي)اظ لج يع ٚ ذالنٝ آٔبضيپطؾكٙبٔٝ زْٚ، آ٘بِ ياؾت . پؽ اظ خٕغ آٚض ئٟٓ زِف

 ٗ قطوت وٙٙسٌبٖ اؾتي٘ظطات ث ييٍٕٞطا يطيٌ دٝ آٖ آغبظ قىُيٌطزز . ٘ت ئ

 

 راًذ عَم

 يٞب بظ زض ٘ظطات ٚ لضبٚتيٞب ضا ٔدسزاً ٔطٚض ٕ٘ٛزٜ زض نٛضت ٘ قٛز تب پبؾد يٗ ٔطحّٝ، اظ قطوت وٙٙسٌبٖ زضذٛاؾت ٔيزض ا

ٙٛاٖ، ب٘ٝ ٕ٘طات ٞط ػيٗ ٚ ٔيبٍ٘يٙس ٚ ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔيُ ذٛز ضا زض ٔٛاضز ػسْ اخٕبع شوط ٕ٘بيس٘ظط وطزٜ ٚ زاليذٛز تدس

 يقٛز ٚ ذالنٝ آٔبض يس اضائٝ ٔيخس يٞب يٙيث في٘ظطات ا٘دبْ قسٜ، پ يثٙس ع ضتجٝيٙدب ٘يٙس .زض ايٕ٘ب يت آٖ ضا زضخٝ ثٙسيإٞ

ٙس تب يٗ ضا زٚثبضٜ ٔالحظٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ فطايطيذٛز ٚ ؾب يٞب ٗ ضا٘س ثٝ ثؼس، اػضب پبؾديٌطزز . ثٝ عٛض ٔؼَٕٛ، اظ ا يٝ ٔيٞب تٟ پبؾد

ثب  يثؼس يٌطزز . اِجتٝ تؼساز ضا٘سٞب يٕٞٝ ٘ظطات تىطاض ٔ يٞب ٞب ٚ لٛت ضؼف ييس ٚ قٙبؾبيسٜ خسيثٝ ا يبثيظٔبٖ ػسْ زؾت

زض ٞط ضا٘س  يبزآٚضي يٞب قٛز .زض نٛضت ِعْٚ، ٘بٔٝ يقطوت وٙٙسٌبٖ زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔ يٙٝ ٚ احتٕبَ ذؿتٍيتٛخٝ ثٝ ظٔبٖ، ٞع

 نٛضت ذٛاٞس ٌطفت . يٙس زِفئساْٚ زض ؾطتبؾط فطا يقٛز ٚ ثبظضؾ ياضؾبَ ٔ

 

 راًذ چْارم

ٗ يت ٚ ٔٛاضز اخٕبع ثيٞب، ٘ظطات الّ يٕب٘سٜ، ضتجٝ ثٙسيثبل يٞب تٓيؿت آيثبقس، ِ يٗ ضا٘س ٔيزض ضا٘س چٟبضْ وٝ اغّت آذط

 س٘ظط وٙٙس.يوٙس تب زض ٘ظطات ذٛز تدس يقطوت وٙٙسٌبٖ فطاٞٓ ٔ يٗ فطنت ضا ثطايقٛز ٚ آذط يغ ٔيٞب تٛظ ؿتيپبّ٘

 يدلف ياتي.  ارسؽ2.4

ٔكىالت اضائٝ  يثطا يطفتٝ قسٜ ٚ ضاٜ حُ ثب اضظقيثبقس، ثٝ ؾطػت ٔٙتكط ٚ پص يط ٚ آؾبٖ ٔيا٘ؼغبف پص يٗ وٝ ضٚـ زِفيثب تٛخٝ ثٝ ا

اؾت، ٞط ٔترهم چٝ  ياعالػبت )ٔترهم چٝ وؿ يه لبثُ تٛخٝ ٕٞچٖٛ ٔٙجغ اؾبؾئتسِٚٛغ يٞب ٗ ٚخٛز، اظ ضؼفيزٞس .. ثب ا ئ

 ؿت .يس زاقتٝ ثبقس ٚ ...( ٔجطا ٘يثب ياٝ يب پبي ياؾبؾ
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 ييٍ رٍا يياي. پا3.4

ساً ٔٛضز ا٘تمبز لطاض يقس ييبياظ پب يُ ٘ساقتٗ قٛاٞسيثٝ زِ يؿت . چٙبٖ وٝ زِفيآؾبٖ ٘ يزِف ييبيٚ پب يئتأؾفب٘ٝ وٙتطَ ضٚا

ؿت ٞط چٙس ي٘ يىؿبٖ حتٕيح يثٝ ٘تب يبثيٞب زازٜ قٛز، زؾت ؿتيب ؾؤاالت ٔكبثٝ ثٝ پبّ٘ي، اٌط اعالػبت يٌطفتٝ اؾت . ثٝ ػجبضت

ع ٔٛضز ا٘تمبز لطاض ٌطفتٝ اؾتـ، چٙبٖ وٝ ي٘ ييٞب ثب ضٚا ه زض ضاثغٝيٗ تىٙيا٘س . ا س ٕ٘ٛزٜييه ضا تأي، نحت تىٙيوٝ وبضثطاٖ زِف

قطوت  يبٗ ٚخٛز، اٌط اػضيط زاضز . ثب ايتأث ينٛض يي٘ساقتٝ وٝ زض ضٚا يطيب اثعاض تأثيف يٕبيپػٚٞكٍط ثط تٛؾؼٝ ٔطاحُ پ

س ٔٛاضز ثبال ثٝ ٕٞٝ يقٛز .. اِجتٝ قب يٗ ٔيتضٕ يب حٛظٜ زا٘ف ٔٛضز ٘ظط ثبقٙس، اػتجبض ٔحتٛيٙسٜ ٌطٜٚ يوٙٙسٜ زض ٔغبِؼٝ، ٕ٘ب

ا٘تمبَ ـ  يبضٞبيؿت( ٔٛضز لضبٚت لطاض زاز ٚ اؾتفبزٜ اظ ٔؼيؿتٛي)پٛظ يىطز وٕيضا ثب ضٚ يس زِفيٚاضز ثٛزٜ ٚ ٘جب يفيمبت ويتحم

 تط ثبقس . حيح نحياػتجبض ٚ اػتٕبز ٘تب يثطا يطيس پصييٚ تأ يطي، وبضثطزپصيطياػتجبضپص، يطيپص

 

 ًوًَِ يفيات تَصيخصَص. 4.4

ٝ قسٜ ٚ ؾپؽ ثب ئطثٛط ثٝ آٖ اضا يٌٛ ٚ ٕ٘ٛزاضٞب افطاز پبؾد يت قٙبذتيخٕؼ يٞب اظ زازٜ يٗ لؿٕت اثتسا قطح ٔرتهطيزض ا

 . قٛ٘س ئ فيٞب تٛن اؾتفبزٜ اظ خساَٚ ٔطثٛعٝ زازٜ

 

 تيت جٌغيت ًوًَِ تزحغة ٍضعيف جوعيتَص

 ثبقٙس.ي٘فط ظٖ ٔ   34٘فط ٔطز ٚ    83٘فط      117اظ تؼساز  

 

 اى تزحغة جٌظيپاعخ گَ يع فزاٍاًيتَس

 قيتحق يافتِ ّاي( 2جذٍل 

 يفطاٚا٘ ت خٙؿيتيٚضؼ فيضز

 83 ٔطز 1

 34 ظٖ 2

 117 خٕـغ
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 تيتز حغة جٌغ يپاعخ ًغث( 4ؽکل 

 

 ت تاّليت ًوًَِ تزحغة ٍضعيف جوعيتَص

 ثبقٙس.ي٘فط ٔتبُٞ ٔ   89٘فط ٔدطز ٚ    28٘فط      117اظ تؼساز  

 اى تزحغة تاّليپاعخ گَ يع فزاٍاًيتَس

 

 اى تز حغة تاّليپاعخ گَ يع فزاٍاًيتَس( 3جذٍل 

 يفطاٚا٘ ت تأُٞيٚضؼ فيضز

 28 ٔدطز 1

 89 ٔتبُٞ 2

 117 خٕـغ

 

 

 

 اى تز حغة تاّليپاعخ گَ يًغثع يتَس( 5ؽکل 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 سًمیه کىفراوس ملی شهرسازی ،معماری،عمران يمحیط زیست

 
 

 

16 

 

 

 

 التيت ًوًَِ تزحغة تحصيف جوعيتَص

 
 التياى تز حغة تحصيپاعخ گَ يع فزاٍاًيتَس( 4جذٍل

 يفطاٚا٘ التيؾغح تحه فيضز

 3 پّٓيط زيظ 1

 8 پّٓيز 2

 11 يوبضزا٘ 3

 72 يوبضقٙبؾ 4

 23 ٚثبالتطاضقس يوبضقٙبؾ 5

 117 خٕـغ

 

 ي٘فط وبضقٙبؾ72،     ي٘فط وبضزا11٘پّٓ ،   ي٘فط ز 8پّٓ، يط زي٘فطظ  3ا٘س  ك قطوت ٕ٘ٛزٜيٗ تحمي٘فط وٝ زض ا  117اظ تؼساز   

 ثبقس. ئ يٗ تؼساز ٔطثٛط ثٝ ٔسضن وبضقٙبؾيكتطيثبقٙس وٝ ثياضقس ٚ ثبالتطٔ ي٘فط وبضقٙبؾ  23ٚ  

 

 التياى تز حغة تحصيپاعخ گَ يع ًغثيتَس( 6ل ؽک

 

 ت ًوًَِ تز حغة عييف جوعيتَص

 بٖ ثط حؿت ؾٗيپبؾد ٌٛ يغ فطاٚا٘يتٛظ( 5خسَٚ 

 يفطاٚا٘ ؾٗ فيضز

1 22-30 10 

2 31-38 47 

3 39-46 37 

 47-54 16 

 7 ؾبَ ثٝ ثبال 55 
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 37ؾبَ ،  38-31ٗي٘فط ث 47ؾبَ،    30-22ؾٗ    ي٘فط زاضا   10ا٘س  ك قطوت ٕ٘ٛزٜيٗ تحمي٘فط وٝ زض ا     117اظ تؼساز 

 ؾبَ ثٝ ثبال ثٛزٜ ا٘س.     . 55٘فط  7ؾبَ ٚ  54-47ٗ ي٘فط ث 16ؾبَ،  46-39ٗ ي٘فط ث

 

 

 اى تز حغة عييپاعخ گَ يع ًغثيتَس( 7ؽکل 

 سٔٗ پطزاذتٝ قس .يط ٞب ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ فطئتغ يحبَ ثٝ ضتجٝ ثٙس

 

 ذهييلِ اسهَى فزيزّا تَعيهتغ يتثِ تٌذر( 6جذٍل 

 ضتجٝ طئتغ

 2 ٙٝيؿه ٚ وبٞف ٞعيت ضيطئس

 3 ؿه ٚ وبٞف ظٔبٖيت ضيطئس

 1 ٟٔٓ آٖ يؿه ٞبي٘طخ اضظ ض

 

 ثبقس. يٌعيٙٝ ٞب ثٝ قطح شيُ ٔ ي٘تبيح حبنُ اظ ضتجٝ ثٙس

 ٟٔٓ آٖ يضيؿه ٞب ،( ٘طخ اضظ1

 ( ٔسيطيت ضيؿه ٚ وبٞف ٞعي2ٝٙ

 ( ٔسيطيت ضيؿه ٚ وبٞف ظٔب3ٖ

 117 خٕـغ
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 ؾٌْاداتيٍ پ يزيگ جِيًت .5

ٗ يٗ ايقٛز؛ أب زض وٙبض تبٔ يبٖ ٔيٙبٖ زض پطٚغٜ ثيت اعٕيف ضطيٚ افعا ٙٝ پطٚغٜيٞعؿه پطٚغٜ، وبٞف يت ضيطئس يانّ ٞسف 

اظ  ي٘بق يٙٝ ٞبيب ٞعيطا٘ٝ ٚ يكٍيپ يٙٝ ٞبي، ثٝ نٛضت ٞعيخٟت ٔمبثّٝ ثب ٔربعطات احتٕبِ ييٙٝ ٞبيكتط اٚلبت ٞعيٞسف، زض ث

ٗ أط ؾجت يٙٝ ثط زاقتٝ ٚ ايٞع يىطزيؿه پطٚغٜ ضٚيت ضيطيٗ ٔسيثٙبثطا .قٛز يُ ٔيٙبٖ ثٝ پطٚغٜ ٞب تحٕيت اعٕيف ضطايافعا

 .بثٙسيوبٞف ٞب قٛز تب اضظـ پطٚغٜ  ئ

ػٕطا٘ي نٙؼت ٘فت ٚ ٌبظ ٔٛضز  يٞب پطٚغٜ ياخطا يٞب ٙٝيؿه زض وبٞف ٞعيت ضيطيػٛأُ ٔٛثط ثط ٔس ييٗ ٔمبِٝ، قٙبؾبيزض ا

٘فت ٚ ٌبظ، ػٛأُ ٔٛثط ثط  يٞب ٌٛ٘بٌٖٛ زض  پطٚغٜ يٞب ٞب ٚ چبضچٛة ت ٔسَيب ٚ ٔؼبيلطاض ٌطفتٝ اؾت وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٔعا يثطضؾ

 ا٘تربة  لطاض ٌطفت. يؿه ، ثؼٙٛاٖ چبضچٛة وّيت ضيطئس يٞب ٙٝيوبٞف ٞع

ٔرتّف آٖ،  يعات ٚ لؿٕتٟبيف ٔكىالت تدٟيف اظ پيف ثيؿبت ٚ افعايتبؾ ياظ ثٟطٜ ثطزاض ئتٕبز يِٟب ثب تٛخٝ ثٝ ٌصقت ؾب

لغؼبت پط  ييطز. زض لؿٕت ا٘جبض ٘ؿجت ثٝ قٙبؾبيا٘دبْ ٌ يكتطيطا٘ٝ ثب زلت ٚ ٘يع ٚؾٛاؼ ثيكٍيطات پيتؼٕثٟتط اؾت وٝ 

 وٛتبٜ ٌطزز. يٙيٍعيٙس خبيطات فطآيبظ تؼٕئٛضز ٘ يٝ ثٝ ٔٛلغ آٟ٘ب الساْ وطزٜ ٚ زض ٍٞٙبْ زضذٛاؾت وبالٞبئهطف ٚ تٟ

ع زض لجبَ ؾبظٔبٖ ٔتؼٟس يزاض٘س ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ ٘ ييا٘تظبضات ٚ ذٛاؾتٝ ٞبطاٖ اضقس قطوت يٝ وبضوٙبٖ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ثحك اظ ٔسيوّ -

ي ػّٕىطز قطوت يٚ ٚفبزاض ثٛزٜ ٚ ذٛز ضا زض ٔٛاخٟٝ ثب ٔؿبئُ قطوت پبؾرٍٛ ثسا٘ٙس تب اضتجبط زٚ عطفٝ ثبػث ثٟجٛز ٞٓ افعا

  يكتط تٛاْ ثب اؾتفبزٜ اظ تٕبٔيثؿتٓ ثب زلت ٚ ٘يع ٚؾٛاؼ ئٛخٛز زض ؾ يٛة ٚ ذغبٞبيػ يفٙ يُ ٚ ثطضؾيٙس تحّيفطآ -ٌطزز. 

ٔكبثٝ ٚ ٔطتجظ  يط قطوتٟبيٌبظ ٚ ؾب يوبضقٙبؾبٖ قطوت ّٔ يطيثبالتط ثب ثىبضٌ يع زض ؾغحيت ٔترههبٖ قطوت ٚ ٘يظطف

 طز.يٚضت ٌ

 هٌاتع

، ؾبَ چٟبضْ ، قٕبضٜ  يٚ حؿبثطؾ ئبِ يٚ ػّٕىطز قطوت . پػٚٞكٙبٔٝ حؿبثساض ؿهيض تيطي.ضاثغٝ ٔس خّٛزاض ، ظٞطا  ي، زأچ ساِٝي،يٚضز يتبض [1]

 . 1391 چٟبضزٞٓ ، تبثؿتبٖ

ٗ ي، اEPCِٚ٘فت ٚ ٌبظ ٚ  يس ثط لطاضزازٞبيثب تأو يػٕطا٘ يٞب ؿه زض پطٚغٜيت ضيطي( ٘مف ٔس1393،)اوطْ ،يبت ٔرتبضي، ثيػّ ،يبت ٔرتبضي[  ث10] 

 .ي، ػٕطاٖ، ٘مكٝ ثطزاضئؼٕبض يا ف ٔٙغمٝيٕٞب

ٗ يىطز، اِٚيٗ ضٚيثب ا يؿه لطاضزازٞبيض ي٘فت ٚ ٌبظ ٚ ثطضؾ يثب لطاضزازٞب يي( آقٙب1393،)ػجبؼ طيأ ،يس، ضحٕتيؾؼ ب،يس، ويٚح ،يٙي[  قبٜ حؿ11]

 .يػٕطا٘ يٞب پطٚغٜ يبثيؾبذت ٚ اضظ ئٟٙسؾ يوٍٙطٜ ّٔ

 .EPCپطٚغٜ ثٝ ضٚـ  ياخطا يٗ وٙفطا٘ؽ ّٔي،  اِٚيزض پطٚغٜ ػٕطا٘ EPC يت لطاضزازٞبيب ٚ ٔؼبي( ٔعا1388،)ٚ احٕس سيؾؼ بٖ،ي[  احٕس12]

ؿتٓ اعالػبت يثب اؾتفبزٜ اظ ؾ يا ع خبزٜيٗ ٘مبط حبزثٝ ذييخٟت تؼ ي(اضائٝ ضٚق1388،) فطٞبز، نٕسظازٌبٖ، ئحٕس ػّ ،يثٓ، ضخجئ ،ي[  ػفت13]

 ه.يف غئٛٔبتيبضٜ، ٕٞبيچٙس ٔؼ يطيٌٓ يتهٕ يٙسٞبيٚ فطآ ئىب٘

 ت پطٚغٜ.يطئس يٗ إِّّيٗ وٙفطا٘ؽ ثي، چٟبضٔيثب اػٕبَ ٔالحظبت لطاضزاز يػٕطا٘ يٞب ؿه پطٚغٜيت ضيطي( ٔس1387،)ػجبؼ ،يسي[  ث14]

 يٗ وٍٙطٜ ّٔي٘فت ٚ ٌبظ، زٚٔ يٞب ؿه زض پطٚغٜيت ضيطيٚ ٔس يي( قٙبؾب1384،)حبٔس ، أبْ خٕؼٝ ظازٜ،فط٘بز طظازٜ،يٗ، ٘هيآضٔ  ،يطػجبؾي[ 15ٙٔ]

 ػٕطاٖ. ئٟٙسؾ

 يتٛؾؼٝ ػٕطا٘ يٗ وٙفطا٘ؽ ّٔي، اPPPِٚثٝ ضٚـ  يٗ ٔبِيتأٔ يؿه لطاضزاز ٞبيت ضيطي( ٔس1393،)قجٙٓ سٜيؾ ، پطٞبْ،يٞبز ،ي[ ؾطٚض16]

 .يٝ ٌصاضيىطز ؾطٔبيوال٘كٟطٞب ثب ضٚ
 

[2]   4831فريبا لطيفي ، مديريت بومي چالش هاي مديريت در ايران ، دوميه کىفراوس بيه المللي مديريت پروژي،اسفىد  
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