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 چَة اجزایی سیستن تک پٌجزُ تجبری در حول ٍ ًقل دریبییرگبم ثِ گبم چب ثزرسی

  3، دکتز هصجبح سبیجبًی2، دکتز غالهزضب عوبد1شیذا قٌبعت سادُ

  Sheida_qenaat@aut.ac.irداًـدَی وبسؿٌبػی اسؿذ حول ٍ ًمل دسیبیی، داًـگبُ كٌؼتی اهیش وجیش تْشاى؛  1

 Emad@cmu.ac.irاػتبدیبس ، داًـگبُ دسیبًَسدی ٍ ػلَم دسیبیی چبثْبس؛  2

 Msaybani@aut.ac.irاػتبدیبس ، داًـگبُ كٌؼتی اهیش وجیش تْشاى؛  3

 چکیذُ

ػٌذ ثشای اًدبم تدبست ثیي الوللی ٍ حول ٍ ًمل اػت. ایي  04 هجبدلِ تدبسی ثِ طَس هیبًگیي ًیبصهٌذ ثِ اسائِدّذ ّش  هؼتٌذات ًـبى هی

الوبى دادُ ای تـىیل ؿذُ اػت. خوغ آٍسی ایي اطالػبت ػالٍُ ثش تحویل ّضیٌِ ثِ چشخِ لدؼتیىی، ػوذُ  044تؼذاد ػٌذ ثِ طَس تمشیجی اص 

اّویت كشفِ خَیی دس صهبى ٍ ّضیٌِ، ًیبصهٌذی ثِ اػتمشاس ػیؼتن ته پٌدشُ سا ثِ  ًیض هی ثبؿذ. لزا تشیي دلیل تبخیش دس ػولیبت گوشوی

وِ ثِ طشف ّبی هختلف  اػتپٌدشُ ٍاحذ تؼْیالتی  33ؿىل یه تَافك ػوَهی ثیي الوللی ثِ اثجبت سػبًیذُ اػت. ثٌبثش تَكیِ ؿوبسُ 

ٍاحذ اطالػبت ٍ اػٌبد هَسد ًیبص خْت توبهی ٍاسدات ٍ كبدسات ٍ تشاًضیت سا تىویل ٍ  تدبست ٍ حول ٍ ًمل اخبصُ هی دّذ اص طشیك یه پٌدشُ

  .ؿذاسػبل ًوبیٌذ. اگش اطالػبت دس لبلت الىتشًٍیىی ثبؿذ تٌْب یه ثبس دادُ ّب ثجت خَاٌّذ 

دی ّوچَى ػیبػت تدبست، فشآیٌذ شاخغ دٍلتی ثبیذ هَاسد هتؼذػیؼتن ته پٌدشُ تدبسی هثشای دػت یبثی ثِ ًتبیح هطلَة اص پیبدُ ػبصی 

لزا دس ایي سػبلِ ثِ دًجبل اسائِ یه چبسچَة  تدبست، هذیشیت هجبدالت، لَاًیي ٍ همشسات، اػتبًذاسدّب ٍ تىٌَلَطی سا ثِ خَثی هذیشیت وٌٌذ.

ؿٌبخت دلیك تشی اص ثِ تب هذیشیتی گبم ثِ گبم خْت پیبدُ ػبصی هَثش ٍ هطبثك ثب اػتبًذاسد ػیؼتن ته پٌدشُ تدبسی ّؼتین. دس ایي ساػ

 اّین یبفت.َگؼتشُ ی پیبدُ ػبصی ایي ػیؼتن، هخبطجیي آى ٍ چبلؾ ّبی پیؾ سٍی پیبدُ ػبصی آى دػت خ

 ثشًبهِ سیضی ٍ هذیشیتتدبست دسیبیی ، بدُ ػبصی ػیؼتن ته پٌدشُ تدبسی ، بسچَة پیچ کلوبت کلیذی :

 هقذهِ. 1

 ضزٍرت پیبدُ سبسی سیستن تک پٌجزُ 1.1

ػٌذ ثشای اًدبم تدبست ثیي  04ّش هجبدلِ تدبسی ثِ طَس هیبًگیي ًیبصهٌذ 1 الیبًَػیِ–ّبی التلبدی آػیب ػبصهبى ّوىبسیطجك هؼتٌذات 

 ی ایي اطالػبت ػالٍُ ثش ّضیٌِ ثشالوبى دادُ ای تـىیل ؿذُ اػت. خوغ آٍس 044الوللی ٍ حول ٍ ًمل اػت وِ ایي اػٌبد ثِ طَس تمشیجی اص 

 7تب  3.3هیالدی ّضیٌِ ّبی تحویلی ثشای حلَل ایي دادُ ّب،  0440ثَدى، ػوذُ تشیي دلیل تبخیش دس ػولیبت گوشوی ًیض هی ثبؿذ. دس ػبل 

هیالدی دس كَست ثشٍص اؿىبل دس ایي سًٍذ ،  1990دس ػبل اػبع اػالم آًىتبد دسكذ اسصؽ وبال تخویي صدُ ؿذ. ایي دس حبلی اػت وِ ثش 

دسكذ  4.3هجلغی هؼبدل دسكذ ًیض ثشآٍسد ؿذُ اػت. دس ٍالغ كشف ّش یه سٍص صهبى ثشای ػولیبت گوشوی ،  13الی  14ٌِ ّب تب افضایؾ ّضی

 .[1] وٌذاسصؽ وبال ثِ ّضیٌِ ّبی حول ٍ ًمل اضبفِ هی 

ُ اػت. ثیي الوللی ثِ اثجبت سػبًیذك ػوَهی ثِ ؿىل یه تَافسا ًیبصهٌذی ثِ اػتمشاس ػیؼتن ته پٌدشُ اّویت كشفِ خَیی دس صهبى ٍ ّضیٌِ، 

لیىي ثیـتش توشوض ایي هطبلت ثش ثخؾ تدبست ٍ وبال اػت. لزا  ،حدن لبثل تَخْی ادثیبت تحمیك دس ساثطِ ثب هفَْم ته پٌدشُ ٍخَد داسد
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ذا ؿذى ػیؼتن ته ایي ثِ هؼٌی ًیبص ثِ خل ووتش تحت پَؿؾ لشاس گشفتِ اػت، لیىي هَضَع تشخیق وـتی ثِ ػٌَاى یه ٍػیلِ حول ٍ ًم

 .ثخؾ تدبست ٍ حول ٍ ًمل سا پَؿؾ دادیه ػیؼتن ته پٌدشُ ثبیؼتی ّش دٍ دس پیبدُ ػبصی پٌدشُ تدبسی ٍ دسیبیی ًیؼت. ثلىِ 

 قلوزٍ : 2.1

ته ف پبیِ، هذل ّب، ّوبٌّگ ػبصی دادُ ّب ٍ یب ًمـِ ساُ پیبدُ ػبصی ػیؼتن یدس تَكیِ ّبی ػیفىت ٍ ػبصهبى گوشن خْبًی تٌْب تؼبس

هی ؿًَذ ٍ دلیل آى  . لیىي هتَلیبى پیبدُ ػبصی ته پٌدشُ تدبسی ثب هـىالت صیبدی دس تَػؼِ ایي ػیؼتن هَاخِ[2] پٌدشُ هطشح ؿذُ اػت

دس ثخؾ تَػؼِ چشخِ حیبت ولی ػیؼتن اػت. ایي چشخِ حیبت ؿبهل آًبلیضّبی پشٍػِ تدبسی، خوغ آٍسی ًیبصهٌذی ّب،  ًجَد ساٌّوب

 :  [3]ثِ ؿشح صیش اػتبسچَثی وِ ول چشخِ حیبت سا پَؿؾ هی دّذ، هبحلل چ ؼِ اػت.طشاحی ػیؼتن ٍ تَػ

 تدْیضات الىتشًٍیه ػبدُ تش ثشای تشخیق وـتی دس حول ٍ ًمل دسیبیی 

 اػتبًذاسدػبصی فؼبلیت ّبی لدؼتیه، ایٌتشفیغ ٍ اطالػبت دس ػشاػش حول ٍ ًمل دسیبیی 

 ثْجَد ثْشُ ٍسی لدؼتیه دسیبیی 

ًیؼت. ؿبخق تؼْیل تٌْب ثب  0ًیبصهٌذ تىٌَلَطی ّبی پیـشفتِ اطالػبت ٍ استجبطبت "ػیؼتن ته پٌدشُ تدبسی لضٍهبخِ ایٌىِ ًىتِ لبثل تَ

توشوض هب دس ایي پظٍّؾ ثش اسائِ ساّىبس خالكِ ایٌىِ   تؼشیف ٍ پزیشؽ تىٌَلَطی ّبی هشتجط ثب ته پٌدشُ اص ػوت دٍلت ّب اخشایی هی ؿَد.

تدبسی دس حول ٍ ًمل دسیبیی اػت. حول ٍ ًمل تٌْب یه خضء اص تؼْیل تدبست اػت ٍ حول ٍ ًمل دسیبیی یىی اص چٌذ دس صهیٌِ ته پٌدشُ 

 .هذل هختلف هَخَد ثشای حول ٍ ًمل اػت

 تک پٌجزُ تجبری.  1.3

اخبصُ هی دّذ اص طشیك  پٌدشُ ٍاحذ سا تؼْیالتی هؼشفی هی وٌذ وِ ثِ طشف ّبی هختلف تدبست ٍ حول ٍ ًمل 33ػیفىت دس تَكیِ ؿوبسُ 

لبلت یه پٌدشُ ٍاحذ اطالػبت ٍ اػٌبد هَسد ًیبص خْت توبهی ٍاسدات ٍ كبدسات ٍ تشاًضیت سا تىویل ٍ اسػبل ًوبیٌذ. اگش اطالػبت دس 

 ػِ هذل پبیِ ثشای ته پٌدشُ ٍخَد داسد : .[4]دادُ ّب سا ثجت خَاٌّذ وشدالىتشًٍیىی ثبؿذ تٌْب یه ثبس 

 اطالػبت سا چِ ثِ ؿىل وبغزی ٍ چِ دس لبلت الىتشًٍیىی دسیبفت هی وٌذ. ایي هتلذی هؼئَل اسػبل اطالػبت ثِ هتلذی وِ  ته

ػبصهبى ّبی دٍلتی هشتجط اػت. ّوچٌیي وٌتشل ّوبٌّگی ّب خْت خلَگیشی اص ایدبد ٍلفِ دس صًدیشُ تبهیي ثِ ػْذُ ایي ػبصهبى 

 خَاّذ ثَد.

 ٍسی ٍ اسػبل دادُ ّبی ) دس ػطح ػوَهی ٍ خلَكی( هشتجط ثب تدبست فشاهشصی ایدبد هی یه ػیؼتن اتَهبتیه ٍاحذ خْت خوغ آ

 ؿَد. اهىبى ّبی هختلفی وِ ٍخَد داسد :

a) .ػیؼتن هـبسوت : دادُ ّب دس خَد ػیؼتن پشداصؽ هی ؿًَذ 

b) .ػیؼتن ایٌتشفیغ : دادُ ّب ثشای پشداصؽ ثِ ًْبد ّب فشػتبدُ هی ؿَد 

c)  تشویجی اصa   ٍb 

  اتَهبتیه اطالػبت هؼبهالت وِ تدبس اص طشیك آى لبدس ثِ ثجت تشخیق ّبی الىتشًٍیىی تدبسی ثشای ػبصهبى ّبی هختلف ػیؼتن

 خَاّذ ثَد. دس ًتیدِ پشداصؽ ٍ ثجت دادُ ّب اص طشیك یه دسخَاػت ٍاحذ كَست خَاّذ پزیشفت.
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تشخیح هی دّذ. اص آًدب وِ پیبدُ ػبصی ته پٌدشُ هدوَع سا ثِ خبی ته پٌدشُ  "هحیط ته پٌدشُ"ػبصهبى تدبست خْبًی وبسثشد ػجبست 

 ػبصهبى ّبی ثْن پیَػتِ ٍ تشاوٌؾ ّبی تدبسی فشاهشصی اػت وبسثشد هحیط ته پٌدشُ هؼمَل ثِ ًظش هی سػذ.

 قجل اس پیبدُ سبسی سیستن تک پٌجزُ. ضزٍرت ّبی هطبلعبتی 1.4

ٌیىبلی، چِ ػیؼتن ته پٌدشُ ٍ یب غیشُ، ػطح هَفمیت ػیؼتن دس خلت سضبیت اص فبوتَسّبی اكلی تبثیشگزاس ثش تَػؼِ هَفك ّش ػیؼتن تى

ٍ ایي وبسثشاى هـتشی ّب ٍ پَؿؾ دادى ًیبصّبی آًْب اػت. ایي ثذاى هؼٌبػت وِ طشاحبى ػیؼتن ثبیذ ثذاًٌذ وبثشاى ػیؼتن چِ وؼبًی ّؼتٌذ 

شف ّبی هختلف ٍ هؼئَلیت ّبی هتفبٍت اػت، حبئض اّویت اػت. تَخِ ثِ اثؼبد هختلف تدبست وِ ّش ثؼذ آى ؿبهل طچِ ًیبصّبیی داسًذ. 

ثٌبثشایي دس پالى ثشًبهِ سیضی ساّىبس ته پٌدشُ تدبسی ثبیذ هـخق ؿَد چِ اثؼبدی، چِ طشفیٌی ٍ چِ ٍظبیفی پَؿؾ دادُ ؿَد. دس گبم ثؼذ 

 ساّىبسّبی تىٌیىبل هتٌبػت ثب ایي ًیبصهٌذی ّب پیبدُ ػبصی خَاّذ ؿذ.

 پیش رٍی اجزای سیستن تک پٌجزُ تجبریچبلش ّبی . 2

، ثلىِ ثِ هؼبئل اػتدٍلت ّب ثب چبلؾ ّبی گًَبگًَی هَاخِ اًذ وِ ًِ تٌْب ثِ هؼبئل فٌی هشتجط  ػیؼتن ته پٌدشُ تدبسی،دس پیبدُ ػبصی 

ًیبصهٌذ اسداُ ػیبػی لَی، تؼْذ طَالًی هذت ٍ  ثشتشی یبفتي ثش چٌیي چبلؾ ّب ػبصهبًی، هذیشیتی، هبلی، حمَلی ٍ ػیبػی ًیض ٍاثؼتِ اًذ.

 ایي لؼوت ّب ػجبستٌذ اص:  ؿذُ اػت.چبلؾ ّبی پیبدُ ػبصی ثِ دُ لؼوت اكلی تمؼین  1ؿوبسُ  ؿىل حوبیت اص طشف هذیشاى سدُ ثبالػت.

 ًظشات، ًیبصّب ٍ هلضٍهبت گشٍگزاسّب  اًگیشُ ٍ ّوىبسی گشٍگزاسّب 

  ،ثشًبهِ هحَسیتلَسات، اّذاف، اػتشاتظی ّب  تؼْیل ٍ آًبلیض فشآیٌذ تدبست 

 ّوگٌی دادُ ّب ٍ هذاسن الىتشًٍیىی  هؼوبسی اخشا 

 هؼوبسی فٌی ؿبهل اػتبًذاسدّب ٍ لبثلیت ّوىبسی  ػیبػت ػولیبتی ٍ پیبدُ ػبصی 

 چبسچَة لبًًَی  صیشثٌب ٍ ساُ حل ّبی فٌبٍسی اطالػبت 

 

 

 پٌدشُ تدبسی()چبلؾ ّبی پیبدُ ػبصی ػیؼتن ته – 1ؿىل ؿوبسُ 
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 . ًیبسهٌذی ّبی هذیزیتی خبص جْت  پیبدُ سبسی سیستن تک پٌجزُ تجبری3

وِ هؼئَل آهبدُ ػبصی گضیٌِ ّبی  اػت اػتفبدُ هذیشاى ػیبػی خْت بسچَة اخشایی ػیؼتن ته پٌدشُ تدبسیچ اسائِ ؿذُ دس ساّىبسّبی

 هجٌی ثش اخشای ػیؼتن ته پٌدشُ، هذیشاى ػیبػی هؼَلیت تْیِ  تلوین ثؼذ اص اتخبر. ّؼتٌذ خبهغ ػیبػی ثشای هذیشاى تلوین ػبص سدُ ثبال

ثشًبهِ پیبدُ ػبصی، ّوبٌّگی فؼبلیت ّبی فٌی، ًظبست ثش پیـشفت، ثبصسػی ػولىشد ٍ اطویٌبى اص ًتیدِ دّی هطلَة آى سا ثش ػْذُ داسًذ. 

ذ. ایي افشاد ثبیذ داسای یه ٌثِ هٌبثغ دٍلتی ًضدیه اػت هی ثبؿ هذیشاى ػیبػی هؼوَالً اص ثذًِ ػبصهبًی دٍلت، ّوچَى گوشن ٍ یب ػبصهبًی وِ

 .[5]ثبؿٌذًیض پیؾ صهیٌِ دس هذیشیت پشٍطُ ٍ پیبدُ ػبصی فٌبٍسی اطالػبت 

 شٌبخت هخبطجیي ٍ دست اًذکبراى،  رچَة ٍ گستزُ سیستن تک پٌجزُ تجبریدرک چب .4

 حول ٍ ًقل دریبیی هختلف در پزٍسِصٌفی ًقش ّبی . 4.1

اص آًدب وِ هـتشی هذاسی ٍ ؿٌبخت ًیبصهٌذی ّبی ٍی اهشٍصُ دس اٍلَیت لشاس گشفتِ اػت، اّویت ؿٌبخت گؼتشُ ػیؼتن ّبی هذیشیتی ٍ 

پشٍػِ ّبی تدبسی ٍ ػبصهبى ّبی تدبسی دسگیش دس حول ٍ ًمل دسیبیی دس ؿىل هخبطجیي ایي ػیؼتن ّب ثِ ٍضَح هـخق اػت. لزا دس اداهِ 

ذُ اػت. ایي ؿىل ثِ ٍضَح پشٍػِ ٍالؼی سا ػبدُ تش ًـبى دادُ اػت. ّوچٌیي دس طَل ػولیبت حول ایي چْبس ػطح ؿشح دادُ ؿ 0وبسُ ؿ

 . هوىي اػت ثبسّب تىشاس ؿَد

 

 

 

 

 

 

 ) ًمؾ ّبی كٌفی هختلف دس پشٍػِ حول ٍ ًمل دسیبیی( -. 0ؿىل ؿوبسُ 

 ، ؿبهل :ساػتثِ  مؾ ّبی آًْب سا ؿبهل هی ؿَد. اص چپثبوغ ّبی ػوَدی گشٍُ ّبی كٌفی هختلف ٍ ً

دس صهیٌِ ایوٌی ٍ اهٌیت دس ػولیبت هختلف هؼئَل ّؼتٌذ.  وِ هتَلیبى هختلفی ایوٌی ٍ اهٌیت : –هتصذیبى ٍ سبسهبى ّبی دٍلتی 

 هؼئَلیت ّب هی تَاًذ ؿبهل خلَگیشی اص خبثدبیی وبالّبی هوٌَػِ ٍ وٌتشل تشاثشی وبالّبی هدبص اهب خطشًبن هی ثبؿذ.

 پزداخت کشتی خزیذ
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 فزستٌذُ
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المللیتجارت بین   

 سزٍیس حول ٍ ًقل
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 عولیبت کشتی

ایوٌی ٍ 

 ًجبت

هبلیبت ٍ 

 گوزکی
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 ل ٍكَل هبلیبت ّب دس ٍاسدات ٍ كبدسات هی ثبؿٌذ. اكلی تشیي آىدیگش هتَلیبى هؼئَ گوزک ٍ هبلیبت : –هتصذیبى ٍ سبسهبى ّبی دٍلتی 

 ّب ؿبهل ػَاسم گوشوی دس كبدسات ٍ ٍاسدات اػت.

ایي ثخؾ ؿبهل تشاوٌؾ ّبی ثبًىی ٍ دیگش هَػؼبت هبلی دس پشداخت ّبی ػوَهی خذهبت حول ٍ ًمل  پزداخت ّب ٍ ضوبًت ّب : -هبلی 

 اػت.

ایي ثخؾ توبهی هؼئَلیت ّبی هشثَط ثِ ػبلن سػیذى وبال، تحَیل ثِ هَلغ آى ٍ ّشگًَِ ؿشایط  هسئَلیت ٍ تحذیذ هسئَلیت :  -ثیوِ 

 لشاسدادی سا پَؿؾ هی دّذ. ّوچٌیي تحذیذ هؼئَلیت دس صهبى ثشٍص تلبدف ٍ خؼبست سا ًیض ؿبهل هی ؿَد.

 ایي ثخؾ ؿبهل تشاوٌؾ ّبی لشاسدادی اػت.  قزاردادّب : –تجبری 

 ؿبهل ػولیبت ٍ هجبدالت هشثَط ثِ ثشًبهِ سیضی ٍ اخشای ػولیبت، هٌبثغ دسخَاػت، اسػبل پیبم ٍسٍد ٍ خشٍج. ستک :عولیبت ٍ لج –تجبری 

 گزٍگذارّبی سًجیزُ ثیي الوللی تبهیي. 4.2

گشٍگزاسّبی دسگیش دس  ،ته پٌدشُ یه ػیؼتن اطالػبت دسٍى ػبصهبًی اػت، وِ اگش ثِ طَس وبهل اخشایی ؿَد، ػیؼتن ّبی اطالػبت

للوشٍ یه ػیؼتن   3ؿوبسُ ثِ ّن هتلل هی وٌذ. دس ؿىل سا فشآیٌذّبی هختلف صًدیشُ ثیي الوللی تبهیي پغ اص ػفبسؽ وبال تب پشداخت وبس 

  (UN/CEFACT,2001) ته پٌدشُ ًـبى دادُ ؿذُ اػت.

 

 ) للوشٍ یه ػیؼتن ته پٌدشُ تدبسی ( – .3ؿوبسُ 

 گشٍگزاسّبی صًدیشُ ثیي الوللی تبهیي ثِ چْبس گشٍُ صیش تمؼین هی ؿًَذ :،  0441 ػبلدس ػیفىت اػٌبد  دس

 : ؿبهل ثٌگبُ ثبصسػی خلَكی وـَس كبدسوٌٌذُ، وـَس ٍاسد وٌٌذُ ٍ وـَس هحل ػجَس اٍلیبی اهَر 

 : ) ُوِ ثِ فشٍؽ وبال یب خذهبت طجك لشاسداد فشٍؽ هی پشداصد. کبرپزداس) صبدر کٌٌذُ/فزٍشٌذ 

  :) وِ وبال یب خذهبت طجك لشاداد فشٍؽ ثِ آى ّب فشٍختِ هی ؿَد.هشتزی ) ٍارد کٌٌذُ/ خزیذار 

 : ُوِ خذهبت هبلی، لدؼتیه ٍ ثبصسگبًی دسٍى صًدیشُ ثیي الوللی تبهیي ًظیشفشػتٌذُ ثبسثشی، ٍاػط گوشن، تبهیي  ٍسبطت کٌٌذ

هشصی وبًتیٌش، ثبًه، ؿشوت ثیوِ، تبهیي وٌٌذُ خذهبت اسصؽ افضٍدُ وٌٌذُ خذهبت لدؼتیه، ثٌذسگبُ، اپشاتَس پبیبًِ، اًجبس دسٍى 

 فٌبٍسی اطالػبت ٍ ثبًه ٍ ثٌگبُ ّبی هبلی فشاّن هی وٌٌذ.
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 . اٍلَیت ثٌذی گزٍگذارّب4.2.1

گزاسی وٌٌذ. دس اخشای ػیؼتن ته پٌدشُ تدبسی ػوَهبً هذیشاى پشٍطُ ثبیذ ثٌگبُ ّبی دٍلتی ٍ خلَكی هختلف سا ثٌب ثِ تـخیق خَد اٍلَیت 

اٍلَیت سا ثش  "اًطجبق پزیشی ته پٌدشُ هلی ثب ػیؼتن دیگش وـَسّب  ًیض اص گضیٌِ ّبی تبثیش گزاس ثش ایي اٍلَیت ثٌذی اػت. دس اداهِ ػوَهب

 اػبع اثشگزاسی گشٍگزاس هذ ًظش ثش ػیؼتن ٍ هیضاى آهبدگی آى ثشای هـبسوت دس پیبدُ ػبصی ته پٌدشُ تدبسی تؼییي هی وٌٌذ.

 اصَل هزکشی چبرچَة پیبدُ سبسی تک پٌجزُ .5

 هزحلِ ای کزدى پیبدُ سبسی تک پٌجزُ. 5.1

اخشای ته پٌدشُ هؼوَالً یه فشآیٌذ ته هشحلِ ای ًیؼت ٍ ثبیذ ثِ كَست هشحلِ ای اًدبم گشدد. تمؼین ثٌذی ولیت پشٍطُ ٍ هشاحل آى ٍ 

وذام هشحلِ اًدبم هی گیشد ثِ اٍلَیت ّب، آهبدُ ثَدى ٍ دس دػتشع ثَدى پٌدشُ دس پیبدُ ػبصی ػیؼتن ته تلوین گیشی ایٌىِ وذام فشآیٌذ 

ؿبهل تؼشیف هشاحل پشٍطُ ٍ تدبسی،  ته پٌدشُػیؼتن ولیذی دس ثشًبهِ هلی داسد. هشاحل  ثؼتگی دس وـَس هَسد ًظش صیش گشٍُ گشٍگزاسآى 

هَاسد دس وٌتشل تلوین ّبی اخشایی ثبیذ ثب وـَسّبی هٌطمِ ته پٌدشُ ٍ اٍلیبی اهَس ّش هشحلِ اػت. دس اوثش ػیؼتن ؿٌبػبیی لؼوت ّبی 

ًمـِ ساّی وِ دس اداهِ هی آیذ ًؼخِ اكالح ؿذُ اص تدشثِ ثذػت آهذُ حبكل  ای ٍ یب وـَسّبی هشتجط ًیض ّوبٌّگی ّبی الصم كَست پزیشد.

 .[6]اص پیبدُ ػبصی ته پٌدشُ دس چٌذیي وـَس اػت

 ن تک پٌجزُ، اّذاف، فعبلیت ّب، ًتبیج ٍ خزٍجی ّب. هزاحل پیبدُ سبسی چبرچَة سیست 5.2

ّش هشحلِ للوشٍ  ًـبى دادُ ؿذُ اػت.. 0ٌدشُ ؿبهل هشاحلی اػت وِ دس ؿىل یه چشخِ وبهل سٍؽ ؿٌبػی چبسچَة پیبدُ ػبصی ته پ

 .[7]یه ػشی اّذاف هـخق ٍ خشٍخی هؼیي داسد سی هتفبٍتی سا هخبطت لشاس هی دّذ ٍهؼوب

 

 وبهل سٍؽ ؿٌبػی چبسچَة پیبدُ ػبصی ته پٌدشُ()چشخِ -.0ؿىل 
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اػت. دس ایي هشحلِ اص اطالػبت  ایي ػیؼتن پیبدُ ػبصی ٍ تَخیِتدبسی ته پٌدشُ ػیؼتن یبدُ ػبصی ؿٌبخت اػبع پّذف ایي هشاحل 

دػتَسات هشتجط ثشای ػیبػت ثب اػتفبدُ اص ػیؼتن ته پٌدشُ ؿٌبختِ هی ؿَد. دس اداهِ هَخَد اػتفبدُ ٍ هضایبی تدبست ٍ تؼْیل كبدسات 

ایي هشحلِ وؼت دػتَس اخشای ته پٌدشُ دس ػطَح ػبلی  تجییي هی ؿَد. اص ًتبیحگزاسی ٍ اسادُ اٍلیِ ٍ تؼْذ ثشای پیبدُ ػبصی ته پٌدشُ 

ي ًوبیٌذُ ػبلی ستجِ ؿٌبخت هضایبی ولیذی ته پٌدشُ، تؼییاص دیگش ًتبیح هذیشیتی، ثِ ػٌَاى هثبل ًخؼت ٍصیش، سئیغ خوَْس یب وبثیٌِ، اػت. 

 اخشا ٍ تؼییي ثٌگبُ پیـتبص ثشای اخشای هؼوبسی آى اػت.

 : دیذگبُ هعوبری Aفبس 

تبػیغ هحیط الصم ثشای ّوىبسی گشٍگزاسّب دسٍى  ػیؼتن ته پٌدشَّ اّذاف ایي هشحلِ ایدبد دیذگبُ، اػتشاتظی ٍ اّذاف هـتشن ثشای 

هَخَد دس چشخِ تبهیي سا ؿٌبخت، تؼییي ًمؾ ٍ هؼَلیت ّبی گشٍگزاسّب ٍ اّذاف، هلضٍهبت  گشٍگزاسّبی لزا دس اثتذا ثبیذ. اػتچشخِ پشٍطُ 

 . لشاس هی گیشداػت وِ دس ایي هشحلِ هَسد تَخِ  دیگش هَاسدی اص بٍ ًگشاًی ّبی آى ّ

دس هشاحل ثؼذی پیبدُ ػبصی، تـشیح خضئیبت ٍ تلحیح اػتشاتظی، اّذاف ٍ دٍسًوبی آى ٍ فشاّن ًوَدى هحیط الصم ثشای ّوىبسی ثیي ثٌگبُ ّب 

ًیض اص دیگش الذاهبت ایي هشحلِ اػت. تؼییي پیـٌْبد هبلی پٌدشُ ٍاحذ ٍ ًوبیؾ استجبط آى ثب اٍلَیت ّبی گشٍگزاسّب، تـخیق یه ػشی 

ًیض دس ایي هشحلِ ت دس پیبدُ ػبصی پٌدشُ ٍاحذ فشاّن هی وٌٌذ، ؿبخق ّبی ولیذی ػولیبتی وِ هحىی ثشای اًذاصُ گیشی هیضاى هَفمی

زاسّبی هشتجط ثب پشٍطُ ثبیذ اسصیبثی آهبدگی گشٍگزاسّب ثشای پیبدُ ػبصی، تدذیذ ًظش دس ػیؼتن ّبی فٌبٍسی اطالػبت گشٍگ كَست هی پزیشد.

 دس ایي فبص هَسد تَخِ لشاس ثگیشد. 

ًمـِ اكلی وِ هشاحل پشٍطُ، الذاهبت ٍ خشٍخی ّبی آى سا  ٍطُ ػطح ثبال اص گشٍگزاسّبی ولیذی،پشیه گشٍُ هذیشیت دس ایي هشحلِ ثب تبػیغ 

ایي دیگش هَاسدی اػت وِ دس هؼشفی هی گشدد. ؿبخق ّبی ولیذی ػولیبتی وِ ػولىشد پشٍطُ سا اًذاصُ گیشی هی وٌذ اص ًیض تؼییي هی وٌذ 

  .هشحلِ اػتخشاج هی گشدد

 : هعوبری تجبری Bهزحلِ 

ػِ ّذف دس ایي هشحلِ دًجبل هی ؿَد وِ ػجبستٌذ اص آًبلیض فشآیٌذّبی تدبسی هَخَد، تـخیق تٌگٌبّب ٍ طشاحی دٍثبسُ ٍ تؼْیل فشآیٌذّبی 

 تدبسی. دس ایي هشحلِ ػلؼِ الذاهبت صیش ثبیذ اًدبم پزیشد:

ثْجَد ػٌبسیَّبی تدبسی ٍ آًبلیض هضایبی ثبلمَُ ثشای اًتمبل  ِیٌذّبی كبدسات، ٍاسدات ٍ تشاًضیت كَست پزیشد. دس اداهاػتخشاج، ثجت ٍ آًبلیض فشآ

ٍ فْشػتی اص الذاهبت الصم ثشای اخشای اًدبم پزیشد . ثْجَد، پیـٌْبد ٍ خؼتدَی فشآیٌذّبی تدبسی وبسآهذ هـخق هی ؿَد ثِ گشٍگزاسّب

 س وشدى چبسچَة لبًًَی پٌدشُ ٍاحذ آغبص هی گشدد.شاالذاهبت ضشٍسی ثشای ثشلدس آخش . ثش فشایٌذ ّب اهبدُ گشدداٍلَیت ّب ثشای اًطجبق 

 : هعوبری ّبی سیستن ّبی اطالعبت ) شبهل هعوبری دادُ ّب ٍ هعوبری کبرثزد ( Cهزحلِ 

ّب ٍ ػبختبس پیبم تؼْیل، ّوگي ػبصی ٍ اػتبًذاسدػبصی دادُ ّبی اػتفبدُ ؿذُ دس فشآیٌذّبی تدبسی، ثْجَد هذل دادُ  هعوبری دادُ ّب :

 الىتشًٍیىی سا دًجبل هی وٌذ.ّبی 

 ػبخت هحیط لبًًَی الصم ثشای ػولیبت پٌدشُ ٍاحذ هعوبری قبًَى گذار :

 ًتبیدی وِ دس ایي هشحلِ هَسد اًتظبس اػت ػجبستٌذ اص :

 .تفبّن ًبهِ ثش سٍی اػتبًذاسدّب، اثضاس ٍ تىٌیه ّب ثشای ثْجَد، اًتـبس ٍ ًگْذاسی دادُ ٍ هؼوبسی وبسثشد 
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 دشُ ٍاحذاسدّب ثشای وبسثشدّبی پٌیف اػتبًذتؼش 

  خذیذآًبلیض هؼبیت هحیط لبًًَی ٍ لبًَى گزاسی 

 : هعوبری فٌبٍری Dهزحلِ 

دس ایي هشحلِ تـخیق ًشم افضاس،  ّذف اص ایي هشحلِ طشاحی هؼوبسی ػخت افضاس ٍ ًشم افضاس پٌدشُ ٍاحذ وِ ثٌیبى پیبدُ ػبصی اػت، هی ثبؿذ.

 یجبًی پیبدُ ػبصی اًدبم هی پزیشد.فٌبٍسی الصم ثشای پـتػخت افضاس ٍ صیشثٌبی ؿجىِ ٍ 

 : فزصت ّب ٍ راُ حل ّبEهزحلِ 

صیش ػیؼتن ّبی پٌدشُ ٍاحذ  هٌظَس ثبیذایي ثشای  ثشای پیبدُ ػبصی، گؼتشؽ ٍ اخشای پٌدشُ ٍاحذ، ّذف ایي هشحلِ اػت. ساُ اكلیًمـِ اسائِ 

ؿَد. یه هذل هبلی وِ ػولیبت پبیذاس پٌدشُ ٍاحذ سا ثِ كَست وبهل هی ؿٌبػبیی ؿًَذ، هی وِ طی یه ػشی هشاحل آگبّبًِ پیبدُ ػبصی 

 ًتیدِ ی ایي هشحلِ یه ثشًبهِ پیبدُ ػبصی دلیك اػت.اسائِ هی گشدد. پـتیجبًی وٌذ ًیض 

 : ثزًبهِ ریشی اًتقبل Fهزحلِ 

پیبدُ ػبصی صیش ػیؼتن ّبی پٌدشُ ٍاحذ دس ساػتبی ثشًبهِ ّذف اص ایي هشحلِ فشاّن ًوَدى پیبدُ ػبصی ٍ اطویٌبى اص ایي اػت وِ هذیشیت ٍ 

گشٍُ ّبی هذیشیت پشٍطُ وِ تخلیق ثَدخِ سا هذیشیت هی وٌٌذ ٍ ثِ اداسُ صیش ػیؼتن ّبی پٌدشُ  ثشای دػتیبثی ثِ ایي هْن اكلی ثبؿذ.

خشٍخی ایي هشحلِ ثشًبهِ دلیك  لبف داد.ٍ ؿبخق ّبی ػولىشدی ٍ اسصؽ تدبسی ّش پشٍطُ سا ثِ آى اخت هی ؿَدٍاحذ هی پشداصًذ تـىیل 

 پیبدُ ػبصی اػت.

 هذیزیت پیبدُ سبسی : Gهزحلِ 

اص خولِ  .اػتػبختي یه چبسچَة ثشای وٌتشل پیبدُ ػبصی، گؼتشؽ ٍ اخشای پٌدشُ ٍاحذ ٍ صیش ػیؼتن ّبی پٌدشُ ٍاحذ ّذف ایي هشحلِ 

ثِ ػْذُ یشیت تخلیق ثَدخِ ٍ اداسُ وشدى صیش ػیؼتن ّبی پٌدشُ ٍاحذ هذ پشٍطُ وِگشٍُ هذیشیت ، ػشپشػتی ایي هشحلِ دػتَسالؼول ّبی

 .كَست هی پزیشدلبًًَوٌذ وشدى ػیبػت ّب ٍ لَاًیي ثشای هذیشیت پیبدُ ػبصی ، گؼتشؽ ٍ اخشای پٌدشُ ٍاحذ ًیض دس ایي هشحلِ  .داسًذ، اػت

 : هذیزیت تغییز هعوبری H هزحلِ 

دػتیبثی ثِ ثیـتشیي اسصؽ . ایي تغییشات ثبیذ هٌدش ثِ وِ تغییشات دس آى حَصُ ثبیذ كَست پزیشدّذف ایي هشحلِ ؿٌبػبیی حَصُ ّبیی اػت 

دس ایي هشحلِ ثبیذ خشٍخی ّبی اخضای هؼوبسی پیبدُ ػبصی ثشای اطویٌبى اص دػتشػی ثِ اّذاف اسصؽ  تدبسی اص پیبدُ ػبصی پٌدشُ ٍاحذ ؿَد.

ٍ لَاًیي هشتجط ثب پیبدُ ػبصی پٌدشُ ٍاحذ وِ دس گشٍُ ّبی هلی ٍ ثیي الوللی هَسد  خْت گیشی ّبی ػیبػیّوچٌیي تدبسی تؼییي گشدد. 

ًتیدِ ایي هشحلِ ثشسػی ًتبیح پیبدُ  ٍ دس آخش تَكیِ ّب ثشای تغییش اسائِ هی گشدد. تجبدل ًظش لشاس گشفتِ اًذ، هَسد ثشسػی لشاس هی گیشًذ

 ثبالػت.ػبصی ٍ اثشات آى ثش سٍی ثشًبهِ پیبدُ ػبصی ػطح 

 . ًتیجِ گیزی6

پیبدُ ػبصی ػیؼتن ته پٌدشُ تدبسی اص ًظش كشفِ صهبًی ٍ ّضیٌِ آؿىبس اػت. ایي ػیؼتن ثب وبّؾ خطبّبیی وِ حیي آهبدُ ػبصی ٍ هضایبی 

شفِ اص طشفی ك ثجت هذاسن كَست هی پزیشد لبدس ثِ وَتبُ وشدى صهبى تشخیق ٍ ّوچٌیي وبّؾ ّضیٌِ ّبی حول ٍ ًمل ثشای تدبس اػت.

هی تَاًذ تبثیش ثِ ػضایی ثش ّضیٌِ ًْبیی حول ٍ ًمل ٍ ّوچٌیي لیوت توبم ؿذُ ًیض اسصاى تش ثَدى ّضیٌِ اًتمبل الىتشًٍیىی اػٌبد  حبكل اص

 وبال داؿتِ ثبؿذ.
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ایي ػیؼتن  ػیؼتن ته پٌدشُ تدبسی ثِ ػٌَاى اّشهی هٌبػت خْت ثْجَد ؿشایط التلبدی هلی ٍ خْبًی اػت. لیىي ثْشُ هٌذی اص هضایبی

هذیشیتی خبهغ تٌْب اص طشیك دػتیبثی ثِ یه ثشًبهِ ٍ چبسچَة اخشایی دلیك خْت پیبدُ ػبصی آى هیؼش خَاّذ ثَد. دس اداهِ تَخِ ثِ چشخِ 

ِ یه حیبت ػیؼتن ّبی فٌی ٍ هذیشیتی حبئض اّویت اػت. اص آًدب وِ هشٍس صهبى سٍؽ ّب ٍ تىٌَلَطی سا ثِ ؿذت تحت تبثیش لشاس هی دّذ، اسائ

 ثشًبهِ ثْجَد ٍ استمبء هٌظن ثشای ػیؼتن ته پٌدشُ تدبسی ًیض ًیبص سٍص آیٌذُ ًضدیه خَاّذ ثَد.
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