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 ْبي گبص اعحبَي عيغحى يبَيحٕسيُگ ثٓشِ ٔسي ؽشکث
 ثب اعحفبدِ اص جذهيم پٕؽؾي دادِ ْب

 
 3، عًيشا ؽٓشآئيُي 2، ثٓضاد ثبثبصادِ 1يذًذسضب ػهيشضبيي

 داَؾگبِ ػهى ٔ فُؼث ايشاٌ، داَؾکذِ سيبضي1
 يذيشيث گبصسعبَي -ؽشکث يهي گبص ايشا2ٌ
ثٓيٍ کبسا –پژْٔؾکذِ جذميك دس ػًهيبت 1ٔ3  

 
 

 چکيذِ

جشيٍ يٕاَغ پيؾشفث ٔ جٕعؼّ ٔسي يكي اص اعبعيثذٌٔ ؽك پبييٍ ثٕدٌ ثٓشِ
ٔسي دس عبصيبَٓبي اجشايي ْبي ثٓشِؽٕد ٔ ضشٔست اعحمشاس َظبوكؾٕس يذغٕة يي

كؾٕس ثشاي يك ثشخٕسد ػهًي ٔ اجشايي ثب ايٍ يؾكم يذشص اعث. ؽشكث يهي گبص 
ٔسي خٕد هي ٔصاست َفث كًيغيٌٕ ثٓشِايشاٌ ثّ ػُٕاٌ يكي اص ؽشكحٓبي چٓبسگبَّ اف

ْب سا عبصيبَذْي ٔ ثّ يٕسد اجشا گزاؽث. اص جًهّ اي اص فؼبنيثسا فؼبل كشد ٔ يجًٕػّ
ايٍ پشٔژِ ثّ  اعث ٔسي ؽشكحٓبي گبص اعحبَيايٍ فؼبنيحٓب پشٔژِ طشادي َظبو ثٓشِ

م اجشا ثّ ػُٕاٌ يك فؼبنيث ًََّٕ دس فُؼث َفث يطشح ثٕدِ ٔ ثّ ػُٕاٌ يك انگٕي لبث
 ؽٕد.عبصيبَٓبي اجشايي كؾٕس جٕفيّ يي

ْبي گبص اعحبَي ٔ ٔادذْبي جبثغ آَٓب جٓث اجخبر ٔسي ؽشکثيبَيحٕسيُگ ثٓشِ
ٔسي يغحهضو اعحمشاس يک عيغحى ْبي يذيشيحي دسعث ثشاي اسجمبي ثٓشِجقًيى

ُگ جبيغ اعث. دس ايٍ يمبنّ ضًٍ اسائّ گضاسؽي اص فشايُذ اعحمشاس عيغحى يبَيحٕسي
ٔسي، ٔيژگيٓبي افهي آٌ ثّ ٔيژِ ثخؼ يذنٓبي اسصيبثي کّ يجحُي ثش جکُيک جذهيم ثٓشِ

اعحبٌ ػُٕاٌ  4گيشد. ايٍ عيغحى دس ْب اعث يٕسد ثشسعي لشاس ييپٕؽؾي دادِ
عبصي ٔ اجشا ؽذِ اعث ٔ دس َٓبيث ثّ ًّْ ؽشکحٓبي گبص اعحبَي ؽبيم  پبيهٕت پيبدِ

 ؽشکث جٕعؼّ يبفحّ اعث. 28

 

ْب، عيغحى يبَيحٕسيُگ ْبي گبص اعحبَي، جذهيم پٕؽؾي دادِبت کهيذي: ؽشکثکهً
 ٔسيثٓشِ
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 يمذيّ

ايشٔصِ دس الحقبد كهيّ كؾٕسْب چّ کؾٕسْبي جٕعؼّ يبفحّ ٔ چّ دس دبل جٕعؼّ 
ٔسي ثطٕسي کّ يٕججبت سؽذ  ٔسي ثّ أنٕيحي يهي ججذيم ؽذِ اعث. ثٓشِ ثٓشِ

ايكبٌ دعحيبثي دس عطخ ثبالي اعحبَذاسد صَذگي سا الحقبدي ٔ كُحشل جٕسو سا فشاْى ٔ 
ٔسي ٔسي، اْذاف ثٓشِكُذ. ٔ اص نذبظ ثّ دذاكثش سعبَذٌ يُبفغ افضايؼ ثٓشِ ييغش يي

ٔسي يٕجت جفبٔت دس ثٓشِ    گُجبَذِ ؽَٕذ. اگش ثخٕاْيىي جٕعؼّ ثبيذ دس طشدٓبي يه
ْيبفث يهي ٔ جبيغ، سلبثث ثبصسگبَي، ايجبد سفبِ يهي ٔ ثٓضيغحي يشدو ؽٕد، يك س

 ضشٔسي اعث.

ٔسي سا دسجّ ٔ ؽذت اعحفبدِ يٕثش اص ْش ٔسي اسٔپب ثٓشِآژاَظ ثٓشِ 1985دس عبل 
طشص  ٔسي يکيک اص ػٕايم جٕنيذ جؼشيف کشد. ًْچُيٍ ايٍ عبصيبٌ اػالو داؽث کّ ثٓشِ

 جٕاَذ کبسْب ٔ ٔظبيفؼ سا ْش سٔص ثٓحش اص لجمجفکش ٔ ديذگبْي اعث کّ ْش فشد يي
ْبي ًّْ عبصيبَٓب ٔ َٓبدْبي كؾٕس يٕظفُذ جب دس ايٍ ايش يهي لذو .اَجبو دْذ

ثب جٕجّ ثّ ثغحشعبصي كّ دس ؽشكث يهي گبص دس خقٕؿ اعحمشاس  اعحٕاسي ثشداسَذ.
ٔسي طي ثشَبيّ جٕعؼّ عٕو فٕست گشفحّ اعث ٔ ثب جٕجّ ثّ اَجبو پشٔژِ  َظبو ثٓشِ

ذعي آٌ طي عبنٓبي پبيبَي ثشَبيّ ٔسي ؽشكحٓبي گبص اعحبَي كّ فقم يُٓ ثٓشِ
فقم فُؼحي اعحمشاس اعث ايٍ ججشثّ ايكبٌ ٔسٔد اکٌُٕ دس جٕعؼّ عٕو اَجبو ؽذِ ٔ 

 ٔسي ؽشكث يهي گبص سا فشاْى آٔسدِ اعث. ثّ طشح جبيغ َظبو ثٓشِ

ؼ يب افضاياعحفبدِ ثٓحش اص يُبثغ  ٔجٕد داسد. يف فشأاَيجؼبس ئسي ٔاژِ ثٓشِثشا
ؼ يُّ ٔ دس يمبثم آٌ افضايب کبْؼ ْضيْب ٔ ب ثبثث يبَذٌ دادِيثش کبْؼ ْب دس ثشاعحبدِ

ْغحُذ کّ  يفيگش ثبؽُذ ًّْ ٔ ًّْ اص جًهّ جؼبسيکذيذ الصو ٔ يهضٔو يدسآيذ کّ ثب
 ؽَٕذ.يٍ ٔاژِ يطشح ييا يثشا

-ؽٕد. يكي اص چشخّسلبثث پزيشي اص چشخّ يذيشيث ثٓجٕد اعحفبدِ يي ثشاي اسجمبي

ثبؽذ. دس ايٍ چشخّ چٓبس يشدهّ ديذِ ؽذِ اعث. دس يي MEPI جٕدْبي يذيشيث ثٓ
لشاس  ( Measuring) گيشياَذاصِ        ي جؼشيف ٔ يٕسدٔسْبي ثٓشِيشدهّ َخغث ؽبخـ

 ْبي يذبعجّ ؽذِ اسصيبثي ٔ يٕسد جذهيمؽبخـ گيشَذ. دس يشدهّ دٔو ايٍ چشخّ،يي

(Evaluating )  سيضيَبيّثّ ثش گيشَذ. يشدهّ عٕولشاس يي (Planning )  .اخحقبؿ داسد
 (Improvement) جذٔيٍ ؽذِ دس صييُّ ثٓجٕد ْبيچٓبسييٍ گبو ايٍ چشخّ اجشاي ثشَبيّ

 .يبثذاعحًشاس يي گيشي يجذدثبؽذ. ٔ ايٍ چشخّ ثب اَذاصِيي

كُذ، ثّ ػُٕاٌ يك سٔيكشد يذيشيحي كى كى جبي خٕد سا دس كؾٕس يب ثبص يي ئسثٓشِ
جضء اليُفك يذيشيث كؾٕس اعث ٔ ًّْ طشادبٌ، جٕنيذ كُُذگبٌ ٔ  ئس اسجمبء ثٓشِ

 .يذيشاٌ كؾٕس ثّ َذٕي ثب آٌ عشٔكبس داسَذ
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 ئس: چشخّ ثٓجٕد ثٓش1ِؽکم 

 

دس ثشَبيّ چٓبسو جٕعؼّ الحقبدي ٔ اجحًبػي ٔ فشُْگي كؾٕس يحٕعظ سؽذ 
 . دس ايٍؽذِ اعث يُيؼ ثيپ% 8كالٌ الحقبد  عبالَّ جٕنيذ َبخبنـ داخهي دس عطخ

ٔسي كم ػٕايم جبييٍ ؽٕد. ثٓشِسؽذ ايٍ سؽذ اص طشيك  % اص2.5ثشَبيّ يمشس اعث كّ 
ْبي كبسؽُبعبٌ ريشثظ سا ثّ ؽيِٕ ،عغبت الحقبدييؤضشٔست داسد كّ ٔ اص ايٍ س

ي كم ٔسٔسي خقٕفب ثٓشِافضٔدِ ٔ َذِٕ يذبعجّ ؽبخقٓبي ثٓشِ گيشي اسصػاَذاصِ
 .يجٓض كُُذ  ( TFP)ػٕايم

دس لبنت  ئسؾحبص دس ايش اسجمبء ثٓشِيک ؽشکث پيثّ ػُٕاٌ شاٌ يگبص ا ييهؽشکث 
، يث ؽبخـ عبصيکشد کّ لبثه يغحًيع يعبصبدِئ پ يطشادثّ الذاو ک پشٔژِ ي
دادِ  يم پٕؽؾيک جذهيثب اعحفبدِ اص جکُ ئسْب ٔ يذبعجّ ثٓشِؽبخـ يشيگذاصِاَ

 يم پٕؽؾيک جذهيٍ يمبنّ اثحذا جکُيدس ا. داسد ساثّ طٕس يغحًش دس ْش عبل  (DEA)ْب 
گبص  ييهآٌ دس ؽشکث  يعبصبدِيؽذِ ٔ عپظ سٔػ پ يْب ثّ طٕس يخحقش يؼشفدادِ

 ؽٕد.  يم ؽشح دادِ ييج دبفم ثّ جفقيشاٌ ٔ َحبيا

 ْبدادِ يم پٕؽؾيجذه

ييضاٌ كبسايي  ( يك سٔػ جٕاًَُذ دس يذبعجDEAّْب )جذهيم پٕؽؾي دادِ
جٕعظ چبسَض ، كٕپش ٔ سٔدص اسائّ  1978( اعث كّ دس عبل DMUٔادذْبي جقًيى گيشَذِ )
ثشَبيّ سيضي سيبضي يذبعجّ  ييذنٓباص ثب اعحفبدِ ْب  DMUؽذ. دس ايٍ سٔػ كبسايي 

ْبي يٕجٕد چُذ ٔسٔدي ٔ چُذ خشٔجي  DMU ؽٕد. ثذيٍ جشجيت كّ ثشاي يجًٕػة يي
ثب  DEAْبي  ؽٕد. عپظ يذل يذبعجّ يي DMUآَٓب ثشاي ْش جؼشيف ؽذِ ٔ يمبديش 

كّ سٔي  DMUدُْذ. ْش  ْب يشص كبسا سا جؾكيم ييDMUاي ثيٍ  ايجبد يك فضبي يمبيغّ
كذاو كّ صيش يشص لشاس  كبسا ؽُبخحّ ؽذِ ٔ ْش DMUيشص لشاس داؽحّ ثبؽذ ثّ ػُٕاٌ 

فبفهّ جب يشص يذبعجّ ذ ٔادذ َبكبسا اعث ٔ ييضاٌ َبكبسايي آٌ ثش اعبط داؽحّ ثبؽ
 ؽٕد. يي

 يشاخص ساز

 يريگو اندازه

 يابيارز

 ليو تحل 

 يسيربرنامه

 بهبود

برنامه  ياجرا

 بهبود يها

چرخه بهبود 

 يوربهره
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 : يشص کبسايي2ؽکم 

 

ُّ اص ايکبَبت يٕجٕد سا ثّ يث دس اعحفبدِ ثٓيشيجٕاٌ يذ ْبجذهيم پٕؽؾي دادِ
ٔادذْبيي كّ اص ثيؾحشيٍ ظشفيث   دس ايٍ جكُيكکُذ. ييذبعجّ ي ييبص کبسايفٕست ايح

ْب ثب آَٓب  ثمي ٔادذيُبثغ خٕد اعحفبدِ كُُذ ثّ ػُٕاٌ ٔادذ كبسا ؽُبخحّ ؽذِ ٔ يب
 ؽَٕذ. عُجيذِ يي

کّ  ئ خشٔج ئسٔد يٍ فٕست اعث کّ اثحذا ؽبخقٓبيک ثذيٍ جکُيسٔػ کبس ا
 ئ يذبعجّ ي ييذات عبصيبٌ ْغحُذ ؽُبعبيبٌ کُُذِ يُبثغ يقشف ؽذِ ٔ جٕنيث

 ؽٕد. ئادذْب اجشا ي يييذبعجّ کبسا يثشا DEA تيذل يُبععپظ ؽَٕذ. 

 
 شَذِيى گي: ٔادذ جق3ًؽكم

 

عث كّ پظ اص اسصيبثي كبسايي ٔادذْبي جقًيى گيشَذِ، ا آٌ DEAيؾخقة جكُيك 
دْذ، كّ دس فٕست دعحيبثي  ثشاي ْش كذاو يغيش افالح ٔ ثٓجٕد خبؿ خٕد سا اسائّ يي

ْب، ٔضؼيث آٌ ٔادذ ثّ ٔضؼيث يطهٕة )كبساي(  ْب ٔ خشٔجي ثّ عطخ يطهٕة ٔسٔدي
ذ يايکبٌ جٕن يدس فضب يظ يحفبٔجيؽشا يسعذ. اص آَجب کّ دس يغبئم ٔالؼ يي جبيؼّ

بفحّ کّ ثُب ثّ يجٕعؼّ  DEA ياص إَاع يذنٓب يعبصيبَٓب دبکى اعث نزا يجًٕػّ يحُٕػ
 . شَذيگ يظ خبؿ آٌ يٕسد اعحفبدِ لشاس ييجذمك ؽشا

کبسا  يْبٔادذ يثُذْب ٔ سججّ DMU ييکبسا يبثياسص ي، ثشاDEA ييجًٕػّ يذنٓب
گش اعث ٔ آَٓب سا يد ياص يذل ْب يبسيثغ ياّييذل پب CCRؽٕد. يذل يي  اعحفبدِ

ٕد يذل ْب ثش اعبط يثّ دعث آٔسد. ل CCRشات يُبعت اص يذل ييجبد جغيجٕاٌ ثب ايي
ٍ جفبٔت دس يذل ْب يؽَٕذ. ثُبثشايي يطشاد DEA يافٕل يٕضٕػّ يطشح ؽذِ دس جئٕس

 اعحفبدِ اص افٕل يٕضٕػّ اعث.م جفبٔت دس َگشػ ٔ يثّ دن

DMUj 

x1j 

x2j 

. 

. 

. 

xmj 

y1j 

y2j 

. 

. 

. 

ysj 
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 آٔسدِ ؽذِ اعث:  CCRسيضي خطي يذل  دس صيش ثشَبيّ
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ْش کذاو داساي لبثهيحٓب ٔ بفحّ اعث کّ يجٕعؼّ  DEAثب َگشػ  ييحؼذد ييذنٓب
 2ٔ يبْيث 1يبَُذ ثبصدِ ثّ يميبط ييخحهف دس خٕاف ئيژگيٓبيي ْغحُذ. يذنٓب

 ثبؽُذ.يغيش ثٓجٕد يحفبٔت يثٓجٕد يب َٕع ي

ثب  يْبيذلٔ  يث ٔسٔديثب يبْ يْبيذلثّ دٔ دعحّ  DEA يذگبِ يذنٓبيک دياص 
ش ثٓجٕد ي، اسائّ يغيث ٔسٔديثب يبْ يْبْذف يذلؽَٕذ. يى ييجمغ يث خشٔجييبْ

ش ثٓجٕد ثب ييغ ي، طشاديث خشٔجيثب يبْ يْبْب ٔ ْذف يذليثب کبْؼ ٔسٔد
 .ْب اعثيؼ خشٔجيافضا

جذث يطبنؼّ اعث ٔ يذل  يْب DMUبت جبيؼّ ياص خقٕف يکيبط يثبصدِ ثّ يم
 ذ ثشاعبط آٌ اَحخبة ؽٕد.يثب ييکبسا يبثياسص ياَحخبة ؽذِ ثشا

ذ دس ؽشايظ يُبعت خٕد ثّ کبس گشفحّ ؽَٕذ جب يْب ثبٍ يذليٍ ْش کذاو اص ايثُبثشا
 . ض ثبؽذيَ يفذث َظش يداسا يبثيجّ اسصيَح

 جُذ اصساص آَٓب ػجب يذ کّ ثشخيآ يثذعث ي DEA ييذنٓب ياجشا اص يج يخحهفيَحب
  يييذبعجّ کبسا .1
  يػًهکشد يم ْبيٍ پحبَغييجؼ .2
حؼ ئضؼ ييت کّ اگش ٔادذ َبکبسايٍ جشجيش يطهٕة دس ْش ؽبخـ ثذيٍ يمبدييجؼ .3

 ؽٕد.يث يطهٕة سعبَذ کبسا ييسا دس ْش ؽبخـ ثّ ٔضؼ
 کبسا ئادذْب يثُذسججّ .4

 ادٔاس يخحهف يدس ط يذبعجّ سؽذ ػًهکشد .5

  گاز َاتستً يَ شرکتٍا رانياگاز  يمل شرکت

ٔسي ؽشكث يهي گبص ايشاٌ، پشٔژِ طشادي ْبي كًيغيٌٕ ثٓشِدس ساعحبي ثشَبيّ
ٔاسد يشدهّ  1381ٔسي ؽشكحٓبي گبص اعحبَي جؼشيف ٔ دس َيًّ دٔو عبل َظبو ثٓشِ

ثّ ؽشكث يهي گبص  ؽشكث ٔاثغحّ 28ؽشكحٓبي گبص اعحبَي يحؾكم اص  اجشايي ؽذ.

                                                 
1 Returns to scale 
2 Orientation 
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اي اص الذايبت اجشايي يشثٕط ثّ گبصسعبَي ْغحُذ. ايٍ اعث كّ يحٕني يجًٕػّ
-ؽشكحٓب گبص سا كّ اص طشيك خطٕط اَحمبل ثّ ايغحگبْٓبي ٔسٔدي ؽٓشْب يُحمم يي

ؽٕد، دسيبفث كشدِ ثب جمهيم فؾبس دس عطخ ؽٓشْب ٔ دس گغحشِ اعحبَٓب ثشاي يقبسف 
 كُُذ.يب ييخبَگي، ججبسي ٔ فُؼحي يٓ

ٔسي ثّ كهيّ ٔادذْبي جبثؼّ  ٔسي دس ؽشكث يهي گبص ايشاٌ ٔ طشح ثٓجٕد ثٓشِ ثٓشِ
يذيشيحٓب ٔ ٔادذْبي جبثؼّ  TFPؽشكث يهي گبص ايشاٌ يحأثش اص  TFPؽٕد ٔ  يشثٕط يي

ٔسي ثشاي ؽشكث يهي گبص ايشاٌ ثّ يؼُبي جٕعؼّ  اعث، نزا جٕعؼّ يك َظبو ثٓشِ
ٔسي ٔ ثٓجٕد  ْب ٔ ٔادذْبي جبثؼّ ٔ اعحمشاس َظبو ثٓشِثثّ كهيّ يذيشي TFPيفٕٓو 

كهيّ ٔادذْبي يٕجٕد دس عبصيبٌ ايٍ  لهًشٔ پشٔژِٔسي دس آٌ اعث. ثُبثشايٍ  ثٓشِ
يطبنؼبت ٔ اجشاي آصيبيؾي  ثّ يُظٕس اَجبو . دس اثحذاْب پيؼ ثيُي ؽذِ اعثؽشكث

كث گبص اعحبَي ؽش 4ؽشكث  28ْبي طشادي ؽذِ دس ايٍ پشٔژِ اص يجًٕػّ عيغحى
هٕت پشٔژِ اَحخبة يپبکّ دس يشدهّ  ييؽشکحٓب .ثّ ػُٕاٌ ؽشكحٓبي پبيهٕت اَحخبة ؽذَذ

دس آَٓب  يعبصٍ ْذف اَحخبة ؽذَذ کّ ؽبخـييخحهف ثٕدَذ ٔ ثب ا يْبپيؽذَذ اص ج
هٕت ؽشکث يپب يثبؽذ. ؽشکحٓب يگبص اعحبَ يى ثّ يجًٕػّ ًّْ ؽشکحٓبيلبثم جؼً

الٌ، ؽشکث گبص يگبص اعحبٌ اففٓبٌ، ؽشکث گبص اعحبٌ گ گبص جٓشاٌ ثضسگ، ؽشکث
 م ثٕدَذ. ياعحبٌ اسدث

اَحخبة ؽذِ  يبثيٍ اسصيا ييکّ ثّ ػُٕاٌ يذل يجُبْب دادِ يم پٕؽؾيجذه ييذنٓب
 يکّ اگش ٔادذْب يٍ يؼُيؽَٕذ. ثذيثّ کبس گشفحّ ي ئ افم يثّ دٔ ؽکم ػًٕدثٕد 
خبؿ يذبعجّ  يک دٔسِ ػًهکشديآَٓب دس  ييکبساشَذِ يؾبثّ يٕجٕد ثبؽُذ يى گيجقً

ک ٔادذ ياگش جُٓب  يَبيُذ ٔنيي يػًٕد يبثيٍ دبنث سا ثّ افطالح اسصيؽٕد کّ ايي
 يخحهف اَجبو يػًهکشد يْبدٔسِ ئادذ دس ط يبثيشَذِ يٕجٕد ثبؽذ اسصيى گيجقً

ِ دٔسک يٍ پشٔژِ جُٓب يؽٕد. دس ايذِ ييَبي يافم يبثيؽٕد. کّ ثّ افطالح اسصيي
 ياجشا ياَحخبة ؽذ نزا ثشا يبثياسص يثشا (84جب اعفُذ  84اص فشٔسديٍ کغبنّ ي)دٔسِ 

سا  (يگبص اعحبَ ئادذ )ؽشکحٓب 28يخحهف اص  يْبى گشِٔيجٕاَيي يػًٕد يبثياسص
 دْيى. لشاس  يبثييالک اسص

ثّ ؽشح ريم ثّ يٕسد  يکهٔسي ؽشكحٓبي گبص اعحبَي طي يشادم پشٔژِ َظبو ثٓشِ
 زاؽحّ ؽذِ اعثاجشا گ

 يسازشاخص

ٔسي ؽشكحٓبي گبص اعحبَي، اداسات ريشثظ ٔ ْبي اسصيبثي ثٓشِدس ايٍ يشدهّ ؽبخـ
ْب اعحفبدِ ؽذ، ٍ ؽبخـيکّ دس جذٔ ييحذٔنٕژ اداسات گبص َٕادي جذٔيٍ ؽذِ اعث.

دادِ  يک عبخحبس دسخحيْب ٔ ثّ ؽبخـحٓب ثٕد يفؼبن يذاَيي يجضبسة افکبس ٔ ثشسع
 ؽذ.

  يسازمذل

 گبص اعحبَي، اداسات ريشثظ ٔ ئسي ثشاي ؽشکحٓبدس ايٍ يشدهّ يذنٓبي اسصيبثي ثٓشِ
اداسات گبص َٕادي عبخحّ ؽذِ اعث. ايٍ يذنٓب اص َٕع يذنٓبي سيبضي ثٕدِ ٔ دس 

 ْب اعحفبدِ ؽذِ اعث.ْغحّ افهي يذل اسصيبثي اص جذهيم پٕؽؾي دادِ

 ساخت ورم افسار
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سي طشادي ٔ عبخحّ ؽذِ اعث كّ ايكبٌ ٔاسد افضادس ايٍ يشدهّ عيغحى َشو
اي ٔ ؽشايظ اسصيبثي، اجشاي ، جؼشيف گشْٔٓبي يمبيغwebّْب اص طشيك كشدٌ دادِ

 ٔسي سا يٓيب ًَٕدِ اعث.ْبي ثٓشِيذنٓبي اسصيبثي ٔ اسائّ َحبيج ٔ فذٔس گٕاْيُبيّ

 يشيآزما ياجرا

اعحبَي كّ ثّ دس ايٍ يشدهّ َظبو طشادي ؽذِ سٔي ثخؾي اص ؽشكحٓبي گبص 
اَذ ثّ يشدهّ اجشا گزاؽحّ ؽذِ اعث. پظ اص ايٍ اجشا ػُٕاٌ پبيهٕت اَحخبة ؽذِ

 ثخؾٓبي يخحهف عيغحى اص جًهّ يذنٓب جُظيى ؽذِ اعث.

 ؽٕد.يصيش ؽشح دادِ ي يجٕضيخ ثيؾحش يشادم افه يثشا

 ک ؽشکث گبصي يچبست عبصيبَيٕجٕد دس  ئادذْبٔ  يچبست عبصيبَ ييؽُبعب -1
 يگزاسـؽبخ يثشا

 آٌ  يثب جٕجّ ثّ فؼبنيحٓب ٔادذْش  يثشا ئ خشٔج ئسٔد يٍ ؽبخقٓبييجؼ -2
-ف دسخث ؽبخـيجؼشٔ  ْبطشادي فشيٕل يذبعجّ ؽبخـ ثش اعبط صيش ؽبخـ -3

 ئ خشٔج يْش ؽبخـ ٔسٔد يْب ثشا
 ْب دس لبنت جذأل اطالػبجي جؼييٍ اطالػبت يٕسد َيبص يذبعجّ ؽبخـ -4
 يگبص اعحبَ يکحٓبجکًيم اطالػبت جذأل جٕعظ ؽش -5
 ْش ييکبسا يبثياسص يثشاآٌ  ئ اجشاْب دادِ يم پٕؽؾياَحخبة يذل يُبعت جذه -6

 ٔادذ
ٔ اسائّ  يػًهکشد يهٓبيٍ پحبَغييجؼ، يثُذسججّ ،ييٍ کبساييجؼاػالو َحبيج ) -7

ؽشکث گبص ٔ دس ْش يخحهف  يْبگضاسؽبت يخحهف يشثٕط ثّ سؽذ ػًهکشد دس دٔسِ
 (ْش ٔادذ

 
 آن يَ َاحذٌا يسازماوچارت  ييشىاسا -1

يحؾكم  ؽٕديًْبَطٕس کّ دس ؽکم يالدظّ ي عبصيبٌ ؽشكحٓبي گبص اعحبَي
، يبني ٔ پؾحيجبَي ، يؼبَٔثث ػبيم، اداسات دٕصِ يذيشيث ػبيماعث اص: يذيشي

چبست عبصيبَي پبيّ ٔ چبست ثبؽذ. يؼبَٔث يُٓذعي ٔ اجشاي طشدٓب ٔ يؼبَٔث يي
. چبست عبصيبَي ِ اعثجٓيّ ؽذ َمؾّ آٌ ؽُبعبيي ٔ جًبو اعحبَٓب يعبصيبَ

جغييش  ٓبؽٕد. کّ اداسات گبص آَؽشکحٓبي گبص اعحبَي اص چبست عبصيبَي پبيّ يؾحك يي

 .کُذ ٔ يًکٍ ثؼضي اص ٔادذْب دس چبست عبصيبَي آَبٌ دزف ؽذِ ثبؽذيي
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 ي: چبست عبصيب4َؽکم 

 

تعييه شاخصٍاي َرَدي َ خرَجي تراي ٌر َاحذ تا تُجً تً  -2
 ٌاي آن فعاليت

 يفؼبنيحٓب ،يحؼذد كبسؽُبعي ٔ يذيشيحي يْبّجهغ يطْب  ثشاي طشادي ؽبخـ
 .ؽٕديايٍ فؼبنيحٓب جذٔيٍ ي يگيشاَذاصِ يؽٕد ٔ ؽبخقٓبيي ثشايْش ٔادذ يؾخـ ي

اي اعث بَي ٔ ييضاٌ ْضيُّؽبخقٓبي ٔسٔدي َؾبٌ دُْذِ ايکبَبت ؽبيم َيشٔي اَغ
ْش ٔادذ اجشا ؽٕد. ؽبخقٓبي خشٔجي َيض ثيبٌ  يکّ ثّ کبس گشفحّ ؽذِ جب فؼبنيحٓب

دس ْب ايجبد کشدِ اعث. اي اعث کّ دس ْش ٔادذ ثب ثّ کبسگيشي ٔسٔديکُُذِ اسصػ افضٔدِ
 جًبو ٔادذْب عطخ ْضيُّ پشعُهي ثّ ػُٕاٌ ٔسٔدي لشاس گشفحّ اعث. 

يذيشيث ػبيم دس صيش َؾبٌ دادِ ؽذِ  ييشثٕط ثّ ٔادذْب يْبخـؽکم ؽبدس ادايّ 
 اعث.

 در سطح شرکت يشاخصٍا

ٔ  يگبصسعيبَ يث ثيبالييفي، کيگيبص اعيحبَ يشفحيّ ؽيذِ ؽيشکحٓبيٍ ٔ پزيييجج ياسصؽٓب
فيّ داسد دس اسجميبء ئظ يث گبصسعبَيشييذ  ثبؽذ.يث يغحًش يقشف کُُذگبٌ گبص ييسضب

يُبعيت،  يعيبصيبَ يجيبد ُْجبسْيبيك اييى آَٓيب اص طشيٍ اسصؽٓب ٔ جذکييذٌ ثّ ايثخؾ
ظ يُبعت يؾبسکث جٓث کبسکُيبٌ دس ي، فشاْى آٔسدٌ ؽشاياَغبَ يشٔيَ يفيجٕعؼّ ک
غحى خٕد يك، ؽشکحٓب ثّ عيٍ طشيذ جب اص ايشِ دذاکثش جالػ ثًُبئ غ يشيى گيايٕس جقً
سا دس اييٕس  يبَعيبصي يبفحّ ثّ فيٕست خٕدکيبس، اسصؽيٓبيم ٔ کبسکُبٌ جٕعؼّ يکُحشل ججذ

 . ًبت خٕد سا ثش آٌ اعحٕاس عبصَذيسٔصيشِ ثّ کبس گشفحّ ٔ جقً

 رعامليمذ

 يس امًرماليرئ

 يباوييپشت
 

 يفى يبازرس

 يمىيي ا

ي اجراء  يامًر مُىذس

 حُاطر
 

ي  يرياوذازٌ گ

 ع گازيتًز

معاين امًر بُرٌ 

 يبردار
 

 

ي  يسيبروامٍ ر يريابط عمًم

 کىترل

فريش  يَماَىگ
ي خذمات 

 هيمشترک

حمل ي وقل ي 

 مخابرات

 1ٍ يواح

 2ٍ يواح

 خذمات طرحُا
 

خذمات 

 يمُىذس
 

 اجراء طرحُا
 يخذمات ادار

 يخذمات مال
 

 ذمات کاالخ
 

امًر 

 قراردادَا

 يامًر حقًق

خذمات 

 يًتريکامپ
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 ؽشکث يْب: ؽبخـ5ؽکم 

 
 آٌ اعيث.  يًُيئ ا يذاسييپب يک ؽجکّ گبصسعبَي يٓبيژگياص ٔت اعتماد: يقاتل

 يًُيياعيث ٔ ا يشخبَگيغ ئ لطؼ يَجٕد لطغ خبَگ يُجب ثّ يؼُيدس ا يذاسيپب
 يک ؽيجکّ گبصسعيبَييخ. اص آَجب کّ يًکٍ اعث دس ٔ دٕاد يَجٕدٌ َؾح يؼُي

 يث اػحًيبد ؽبخقيييٍ لبثهييجؼ يذاس ٔجٕد داؽحّ ثبؽذ، ثشائ پب يًُيـ ايَمب
 ؾٕد.يف ييث جؼشئ ايُ يذاسيضاٌ پبيثش اعبط ي

 

 :ثب جٕجّ ثّ يذٕسيث گبص ثّ ػُٕاٌ عٕخث جبيگضيٍ فؼبنيث اييٍ  تُان گسترش
. ثبؽيذ گيبص دس ديٕصِ يشثٕطيّ يي ؽشکث يؼطٕف ثّ گغحشػ عطخ ثشخٕسداسي

 ياَيشژ يٍ کُُذِ افيهيثّ ػُٕاٌ جبي يؼيؼ يقشف گبص طجيافضا يشيگاَذاصِ يثشا
ؽيبخـ جيٕاٌ گغيحشػ دسَظيش گشفحيّ ؽيذِ اعيث کيّ دس  يشخبَگئ غ يخبَگ

اص جؼيذاد  ياجّيکّ َح يشخبَگئ غ يخبَگ يجٕعؼّ عطخ ثشخٕسداسيذبعجّ آٌ 
 اعيث، ث يذيذٔدِ ؽيشکثييَغجث ثّ جًؼ يش خبَگئ غ يخبَگ يثشخٕسداسْب
 َمؼ داسد.

 
 ئادذ خيذيبت يؾيحشک يث ثب اعحفبدِ اص َظشعُجيؽبخـ يمجٕن ت:يمقثُل ٍ

 ؽٕد.يحؾبٌ اص خذيبت اسائّ ؽذِ، يذبعجّ ييضاٌ سضبياص يشدو دس يٕسد ي
 

 شگيزاس اعيث. ي، جبثيغ دٔ ػبييم افيهييُيّ جٕصيٍ يميذاس ْضييدس جؼ ع:يىً تُزيٌس
-ُيّيضاٌ ْضيئ دٔو ي ذ گبص ثّ آَٓب سعبَذِ ؽٕديکّ ثب يُيَخغث دجى يؾحشک

غ، ييُيّ جٕصيثيّ َيبو ؽيبخـ ْض يٍ دٔ ػبييم، ؽبخقيي. ثش اعبط ايجبس يْب
 يٍ )خيبَگييبَُذ جؼذاد يؾحشک ييؽٕد کّ دس يذبعجّ آٌ، گضاسِ ْب يف ييجؼش
 ، َمؼ داسد.يپشعُه يُّ ْبي( ٔ ْضيشخبَگئ غ

 
ٕعيث يؽذِ دس پ ييخحهف ؽشکث طشاد يدذْبٔا يکّ ثشا ييْبغث جًبو ؽبخـين

 آٔسدِ ؽذِ اعث. 

 
ٌا َ طراحي فرمُل محاسثً شاخص تر اساش زير شاخص -3

 ٌا تراي ٌر شاخص َرَدي َ خرَجيتعريف درخت شاخص
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ْبي اي ثيٍ دادِؽبخقٓبيي کّ دس ثخؼ فٕق اسائّ ؽذَذ ْش کذاو ساثطّ پيچيذِ
ادي ٔ يذبعجّ ؽبخـ ثب ْش ييضاٌ ثبؽذ. ثشاي ايُکّ ايکبٌ طشيي     يخحهف 

ٔسي ايجبد پيچيذگي دس فشيٕل ايجبد ؽٕد اثضاس دسخث ؽبخـ دس عيغحى اسصيبثي ثٓشِ
ْبي اطالػبجي ثّ کبس سفحّ دس فشيٕل ؽبخـ سا َؾبٌ ؽذ. دسخث ؽبخـ جًبو آيحى

 اي اص دسخث ؽبخـ دس ؽکم صيش َؾبٌ دادِ ؽذِ اعث.دْذ. ًََّٕيي

 
 

 
 

عبصي ْب پيبدِ (query)ْب اص طشيك پشط ٔ جٕ  (field)ْبي اطالػبجي ساثطّ ثيٍ دادِ
 Adminغحى يؽٕد. عياَجبو ي Adminدسخث ؽبخـ دس َشو افضاس  يطشادؽٕد. يي

 يُذ ْب ٔ ؽبخقٓب سا ثش ػٓذِ داسد. ثشخيش فشايث کبس ثب ا ٔ صيشياعث کّ يذ يَشو افضاس
 غحى ػجبسجُذ اص يٍ عيا يحٓبياص لبثه

 يچبست عبصيبَ يْب، لهًشْٔب ٔ ٔادذْبپف جييجؼش 
 ؽبخـ ْب ٔ دسخث ؽبخقٓب يطشاد 

 ؽبخقٓب يبص ثشاييٕسد َ ئ عبخث جذأل اطالػبج يطشاد 
 کياص جکُش ؽبخقٓب ثب اعحفبدِ يت صيٍ ضشاييجؼ AHP 
 ٔادذْب يبثياسص يدادِ ْب ثشا يم پٕؽؾيجذه يى يذنٓبيجُظ 

 غحى يکبسثشاٌ ع يثشا يٍ عطٕح دعحشعييف ٔ جؼيجؼشWork 
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 Admin: َشو افضاس 12ؽکم 

 

ٌا در قالة جذاَل تعييه اطالعات مُرد وياز محاسثً شاخص -4
 اطالعاتي

يشثٕط ثّ ْش ٔادذ جؼييٍ ؽذ ٔ دسخث ؽبخـ ؽُبعبيي  يپظ اص ايُکّ ؽبخقٓب
يذبعجّ يمذاس ؽبخـ دس سيؾّ  ييٕسد َيبص ثشا ياطالػبج يؽذ. ثب جٕجّ ثّ َٕدْب

 ٔفٕل يطبنجبتؽبخـ  يؽَٕذ ثّ ػُٕاٌ يثبل ثشايي يبَذْعبصي يجذأل اطالػبج
 دس َظش گشفحّ ؽذِ اعث.ش ئل صٔادذ اداسِ گبص جذ

 
 
 تکميل اطالعات جذاَل تُسط شرکتٍاي گاز استاوي -5
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يذبعجّ  ييؾخـ ؽذَذ. اطالػبت يٕسد َيبص ثشا يپظ اص آَکّ جذأل اطالػبج
ؽٕد. َشو  ي( جًغ آٔسيحبَگبص اع يْبْب ثبيذ اص جًبو لهًشْٔب )ؽشکثؽبخـ

ثبؽذ. کبسثشاٌ ٔادذْبي يخحهف ثب يغئٕل جًغ آٔسي اطالػبت يٕسد َيبص يي  Workافضاس
ؽٕد اطالػبت يٕسد َيبص ايٍ جذأل سا اص طشيك ْبيي کّ ثشاي آَٓب جؼشيف ييدعحشعي

 کُُذ. ٔة جکًيم يي

 

 
 Work: َشو افضاس 13ؽکم 

 
آن تراي  يٌا َ اجرااب مذل مىاسة تحليل پُششي دادياوتخ -6

 ارزياتي کارايي ٌر َاحذ

 يؽذ اثحذا يمبديش ػذد يآٔسپظ اص آَکّ اطالػبت جذأل جٕعظ جًبو لهًشْٔب جًغ
کّ دس جذأل يٕجٕد  ياطالػبج يْب ثب اعحفبدِ اص فشيٕل ؽبخـ ٔ يمبديش َٕدْبؽبخـ

ْش  يثشا ئ خشٔج ئسٔد يْبؽبخـ يػذد ثُبثشايٍ يمبديش ؽٕد.ياعث، يذبعجّ ي
 يْب سا ثشادادِ يجذهيم پٕؽؾ يْبجٕاَيى يذليؽٕد. دبال يئادذ يؾخـ ي

 ئ جُظيى گشْٔٓبْب دادِ يم پٕؽؾيجذه يى يذنٓبيجُظ ثشيى. ٔادذْب ثکبس ياسصيبث
جؼييٍ ؽذِ ٔ ثذعث  ييذنٓب يؽٕد. اجشاياَجبو ي Adminجٕعظ عيغحى  ياسصيبث

ْبي ايٍ عيغحى اص دم کُُذِ گيشد.ياَجبو ي  Aimmsَحبيج جٕعظ عيغحى آٔسدٌ 
ْبي يشثٕطّ، ٔسي ٔ ججضيّ ٔ جذهيمثشَبيّ سيضي سيبضي ثشاي دم يذنٓبي يذبعجبت ثٓشِ

 ايکبَبت صيش اعث: يکّ داسا کُذ.اعحفبدِ يي

 ثب ٔيژگيٓبي: DEAيجٓض ثّ إَاع يذنٓبي  .1
 يحغيش ثبصدِ ثّ يميبط ثبثث، افضايؼ، کبْؼ ٔ 

 يبْيث ٔسٔدي ٔ خشٔجي 
 سججّ ثُذي 
 کُحشل ٔصَٓب   

 اَحخبة ٔسٔديٓب ٔ خشٔجيٓب 
 اص لجيم: DEAيجٓض ثّ إَاع جذهيم ْبي دبفم اص يذنٓبي  .2

 يذبعجّ يشاجغ کبسايي ثّ فٕست يمبديش ثٓيُّ ؽبخـ ْب 
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 يذبعجبت ثٓشِ ٔسي ٔ اظٓبس َظش دس خقٕؿ ٔضؼيث کبسايي ٔ اثشثخؾي 
 ي ػًهکشدي يذبعجّ پحبَغيم ْب 

 
ٌاي گاز استاوي َ َاحذٌاي تىذي شرکتتعييه کارايي َ رتثً -7

 ٌاي عملکرديآن در طي دَري

ٔسي ؽشکحٓبي گبص اعحبَي/ دس اَحٓبي يشادم َظبو اسصيبثي ثٓشِ Resultَشو افضاس 
گيشد. ايٍ عيغحى ؽٓشي ثشاي اػالو َحبيج جذميك ػًهکشدي يٕسد اعحفبدِ لشاس يي

ٔسي سا دس لبنت ًَٕداسْب ٔ گضاسؽبت يخحهف اي يذنٓبي اسصيبثي ثٓشَِحبيج َٓبيي اجش
دْذ. ًَٕداسْبي يشثٕط ثّ کبسايي، سججّ ثُذي، پحبَغيم ْبي ػًهکشدي، اثش اسائّ يي

 ؽٕد.ثخؾي فؼبنيحٓب ٔ ... دس ايٍ عيغحى ػشضّ يي

 Resultَشيبفضاس  يْبلبثهيث
 (  Adminافضاس َشو  دس عطٕح يخحهف ) لبثم جُظيى دس ييذيشيث کبسثش .1
 ياْش گشِٔ يمبيغّ يثّ اصا ييذيشيح يًَبيؼ ًَٕداسْب .2

 گشِٔ ياػضب يًَٕداس کبساي 
 اػضبء گشِٔ يًَٕداس سججّ ثُذ 
 اػضبء گشِٔ ئسٔد ييمبيغّ ؽبخقٓب 

 اػضبء گشِٔ يخشٔج ييمبيغّ ؽبخقٓب   
 يطهك يمبديش ؽبخقٓب يَغج يْب يدٔس افحبدگ ٔ 
 َدسخث ؽبخـ ( يْبؽبخقٓب )گشِ  ييمبديش ييب  

 يغحُذات جذهيم ػًهکشد .3
 ْش ٔادذ يثّ اصا يگٕاْيُبيّ ثٓشِ ٔس 

 گٕاْيُبيّ ػًهکشد ثش اعبط جذهيم يُفشد ؽبفٓب 
 ؽبفٓب يگٕاْيُبيّ ػًهکشد ثش اعبط جذهيم جًؼ 
 دٔس افحبدِ يثب دادِ ْب يگضاسػ ًَٕداسْب 

 ي_اثش ثخؾ يگضاسػ جذهيم کبساي 

 

 
 Result: َشو افضاس 14ؽکم 
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 يريگجًيتو
 

 يم پٕؽؾيک جذهيثش اعبط جکُ ئسثٓشِ يبثيک ًََّٕ يٕفك اص اسصيٍ يمبنّ يدس ا
ٍ پشٔژِ يدس ا. ِ اعثشاٌ اجشا ؽذِ اعث اسائّ ؽذيگبص ا يْب کّ دس ؽشکث يهدادِ

اي كّ يحٕني يجًٕػّ ايشاٌ ٔاثغحّ ثّ ؽشكث يهي گبص گبص اعحبَي ؽشکث 28ػًکشد 
 ئادذْب ييد ٔ کبسإؽيي يبثياسصّ گبصسعبَي ْغحُذ ت اجشايي يشثٕط ثاص الذايب

ثش اعبط  ايٍ ؽشکحٓب ئسثٓشِ يبثياسص يثغحّ َشو افضاس د.ٕؽيييخحهف  يذبعجّ 
يمبنّ ثّ جفقيم ٍ يا         کّ دس طشادي ؽذِ اعث ْب دادِ يم پٕؽؾيک جذهيجکُ

ي گبص اعحبَي ٔسي ؽشکحٓبَظبو ثٓشِ. دس دبل دبضش يٕسد ثشسعي لشاس گشفحّ اعث
افضاسي دس يجًٕػّ ؽشکحٓبي گبص اعحبَي ؽبيم کهيّ اجضاي َظبو ثبالخـ ثغحّ َشو

 کبسثش دس گغحشِ خبَٕادِ گبص داسد.  1000ػًهيبجي اعث ثّ َذٕي کّ عيغحى ثبنغ ثش 
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 ُست:يپ
 

 ک َاحذٌايشرکت تً تفک يٌاست تمام شاخصيل -1جذَل 

 يشاخص خرَج  يشاخص َرَد وام َاحذ 

 يٕس دمٕلاي

  م ؽذِيجذق يدجى اساض

  ؽذِ يشيگيپ يدجى دػبٔ

 يپشعُه يْبُّيْض 

 ايٕس لشاسدادْب

  يُؼمذ ؽذِ يلشاسدادْب

  ّ ؽذِيجغٕ يلشاسدادْب

 يُّ پشعُهيْض 

 غ گبصئ جٕص يشيگاَذاصِ

 يشيگاَذاصِ يحٓبيدجى فؼبن
 غ گبصئ جٕص

 

ذ ٔ فشٔػ يٍ خشيجؼبدل ث
 گبص

 

  گبصافث فؾبس 

 يُّ پشعُهيْض 

 ٔ کُحشل يضيثشَبيّ س

  کُحشل يحٓبيفؼبن

  يضيسثشَبيّ يحٓبيفؼبن

 يُّ پشعُهيْض 

 يسٔاثظ ػًٕي

  ثب يشدو

  ثب پشعُم

 يُّ پشعُهيْض 

 يًُئ ا يفُ يثبصسع

  اص دٕادخ يشيؾگيپ

  خغبست دٕادخ ؽجکّ

 يُّ پشعُهيْض 

 يخذيبت يُٓذع

  ْبي آيبدِ ؽذِپکيج

جطبثك دس ثشآٔسدْبي پکيج ٔ 
 اجشا

 

  عشٔيظ ثّ ؽجکّ يٕجٕد

 يُّ پشعُهيْض 

 طشدٓب ياجشا

  ْبي اَجبو ؽذِپشٔژِ

  ْبکيفيث اجشاي پشٔژِ

  ْباجشاي ثّ يٕلغ پشٔژِ

 ْبي پشعُهيْضيُّ 

 خذيبت طشدٓب

  کبالْبي عفبسػ ؽذِ

  کبالْبي جغٕيّ ؽذِ

  يحٕعظ صيبٌ جبييٍ کبال

 يُّ پشعُهيْض 

غ ٔ يثّ فُب يگبصسعبَ
 ييغکَٕ ييجحًؼٓب

ْبي گبصسعبَي اَجبو پشٔژِ
 ؽذِ

 

-يحٕعظ صيبٌ اجشاي پشٔژِ

 ْب
 

 ْب پشعُهيْضيُّ 

 دًم ٔ َمم ٔ يخبثشات

  دجى فؼبنيث دًم ٔ َمم

  دجى فؼبنيحٓبي يخبثشات

  ضشيت آيبدگي خٕدسْٔب
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  ضشيت آيبدگي يخبثشات

 شعُهيْضيُّ پ 

ًْبُْگي فشٔػ ٔ خذيبت 
 يؾحشکيٍ

  دجى لشاسدادْبي فشٔػ

  يحٕعظ صيبٌ ػمذ لشاسداد

َظبست ثش ػًهکشد خذيبت 
 يؾحشکيٍ

 

 ْضيُّ پشعُهي 

 اداسات گبص

  ؽجکّ

  سضبيث

  ثشخٕسداسي

  ايذاد

  ٔفٕل يطبنجبت

 پشعُهي ْضيُّ 

 ش پشعُهييغ ْضيُّ 

 يايٕس يبن

  ياعُبد يبن

  يذگيصيبٌ سع

 يُّ پشعُهيْض 

 يايٕس اداس

عطخ جٕاًَُذعبصي َيشٔي 
 اَغبَي

 

َيشٔي  يعطخ سضبيحًُذ
 اَغبَي

 

عطخ جطبثك َيشٔي 
 اَغبَي

 

دجى فؼبنيحٓبي خذيبت ثّ 
 پشعُم

 

 يُّ پشعُهيْض 

 ايٕس کبال

  يجٕلف يٕجٕد

  عطخ عشٔيظ

  دجى کبس جذٕيم کبال

 يُّ پشعُهيْض 

 ذيبت کبيپيٕجشيخ

  دجى يکبَيضِ کشدٌ

  َگٓذاسي عخث افضاس

 يُّ پشعُهيْض 
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