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 رویکردهای نوین راهبری شرکتی

  ی موفقابزارهای هیأت مدیره

  1ػلی سحوبًیآلبی دکتش 

  2فبؼوِ لـمبیی

 چکیده 

ًهد کهب   ؾسکتی ازائهِ ؾهدُ کهبکٌَى کهرؼ کس     ّبی زاّجسی ثػیبزی اش هدل
اغهتاب ُ اش  ّهب  ازائهِ  ٌّهد     کلی ٍ ثبثه  ثهسای کوهبم ؾهسک      ّبییهکبًیصم
 کِ ّسکدام  ازای ییّبؾسک  ثسایٍ ثبث  غیس هٌؼًف  ّبی زاّجسیهکبًیصم

ِ ّػتٌد هتابٍت یّبیؾسایى ٍ شهیٌِ ِ زغهد ًظهس هٌبغهت ًوهی     ثه  هٌظهَز   ثه
هتٌبغت ثب  ّبایي هکبًیصم   ثبیدّبی زاّجسی ؾسکتیهکبًیصم ػولکس  اثسثخؽ

ِ ّب کؼدیل ؾًَد  ؾسک ٍ ٍیطگی خبـ ؾسایى  قهَزت غهٌتی  ٍ زٍیکهس     ثه
آهسیکبیی کِ هجتٌهی   – غبکػَىَلهدل آًگزاّجسی ؾسکتی ٍخَ   از :  غبلت

کٌد ٍ هدل هجتٌی ثس زٍاثهى  ثس ثبشاز اغ  ٍ کٌْب ثس ازشؼ غْبهدازاى کبکید هی
 زًظس  از   هقبلِ  ایي  ّدّبی ذیٌاغ ثیؿتسی زا هَز  کَخِ قساز هیکِ گسٍُ

  ًقهبو  ًهبم  از   کب ثب هؼسفی زٍیکس  غَم کِ زٍیکس  ًَیي زاّجهسی ؾهسکتی  
ؾدُ   ثبکَخِ ثِ ثْتسیي کدبزة کػتقَت  ٍ زٍیکس  غٌتی زا حاظ ًوَ ُ ٍ 

ِ ایي زٍیکس  کرؼ هی  یدگبّی خدید ازائِ ًوبید    یهدگبّی  یکٌد کب ثب ازائه
ّبی هختلهف زا حاهظ   اًؼًبف ثب ؾسایى ثٌگبُقبثلی    ؾوَل ٍ هٌؼًف خْبى
ثیؿهتسی زا کته    ّهبی ذیٌاهغ   گهسٍُ  هؼیبزّبیی ازائِ  ّد کِ هٌبفغٍ ًوبید 

 پَؾؽ قساز  ّد  

 

 

 

                                                            
1
   اًؿیبز حػبثدازی  اًؿگبُ الصّسا )ظ( 
2
   اًؿدَی  کتسی حػبثدازی  اًؿگبُ الصّسا )ظ( 
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 مقدمه 

ػٌَاى زٍؾی کَقیف ًوَ  کِ اش يسیق آى ثِ ذیٌاؼبى ایي ايویٌبى کَاى ثِزاّجسی ؾسکتی زا هی
 ّبیثبکَخِ ثِ کابٍت غیػتنؾَ   ثٌگبُ  زًظس گسفتِ هیّب  ز ؾَ  کِ حقَق ٍ هٌبفغ آى ا ُ هی

گرازی  ز کؿَزّبی هختلف  زاّجسی ؾسکتی ًیص ثِ غو  حوبی  اش حقَق غْبهدازاى  ازشؼ
- ز  یدگبُحوبی  اش حقَق ثسخی اش ذیٌاؼبى یب حوبی  اش حقَق کوبم ذیٌاؼبى  ؾکل گسفتِ اغ   

 ؾَ  کِ کٌْب  ٍ زٍیکس  کلی ثسای زاّجسی ؾسکتی ٍخَ   از : ّبی غٌتی  کكَز هی

 کبکید ایي هدل ثس حداکثسغبشی ازشؼ  «:هجتٌی ثش ثبصاس»آهشیکبیی  – هذل آًگلَػبکؼَى
 غْبهدازاى اغ   

  ّبی ثیؿتسی اش ذیٌاؼبى اغ     کبکید ایي هدل ثس هٌبفغ گسٍُ «:هجتٌی ثش سٍاثػ»هذل 

 ّبی هختلف زاّجسی ؾسکتی ثیبى ؾدُ اغ : هدل گیسیخْ  (1)  ز ؾکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اثؼبد ػولکشد 

ّیأت هذیشُ 

)جْبًی/ 

 هحلی( 

اثؼبد سٍاثػ ّیأت 

هذیشُ )سلبثتی/ 

 ّوکبسی(

 زٍیکس  غْبهدازاى خْبًی

 )هدل زقبثتی( 

 زٍیکس  غْبهدازاى هتلی )هدل

 ّوکبزی / کؼبًٍی(

زٍیکس  غْبهدازاى ٍ ذیٌاؼبى خْبًی 

 ( Coopetition)هدل 

 جْبًی

 ّوکبسی
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 ّبی هختلف ساّجشی ؿشکتیهذل گیشی(: جْت1ؿکل )

کَاى کَقیِ ًوَ  کِ کدام زٍیکس  ثبید ثبکَخِ ثِ ًبقف ثَ ى ّسیک اش زٍیکس ّبی غٌتی  ًوی

حقیق   ز    ز ٍ کٌْب ثبید اش زٍیکس ی اغتاب ُ کس  کِ ثبالکسیي ثبش ّی زا ازئِ کٌدثسگصیدُ ؾَ  

ثْتسیي ػولکس ّبی هتلی آى   ش اثؼب  خْبًی زاّجسی ؾسکتی ٍهدل پیؿٌْب ی خدید  کسکیجی ا

کَاًٌد هَفقی  پبیداز کػت کٌٌد کِ  ز ّب کٌْب  ز ؾسایًی هیاًد  ؾسک ّوصهبى  زًظس گسفتِ ؾدُ

کٌٌد  ثسای ّیأت ّبی خَ  ثسای غْبهدازاى  هؿتسیبى  کبزکٌبى ٍ خبهؼِ  ازشؼ افصایی کوبم فؼبلی 

زٍ اّوی  کِ چگًَگی هؿبزک  ذیٌاؼبى  ز هَفقی  ثٌگبُ زا کؼییي کٌد  اش ایي ثػیبز ثب  هدیسُ

ّیئ  هوکي اغ  ثسای هثبل گیس   هیَزت ثیي ذیٌاؼبى قّب  کَشیغ هٌبفغ ثبکَخِ ثِ هؿبزک  آى

 زقد  55گیس :  ز ًظس ث قَزت هقبثلّبی ذیٌاغ زا ثِغْن گسٍُ  ثساغبظ کدسثِ ٍ ؾَاّد ایهدیسُ

 زقد  05   زقد ازشؼ افصٍ ُ کبزکٌبى 05  ازشؼ افصٍ ُ ذیٌاؼبى )ثسهجٌبی ازشؼ افصٍ ُ اقتكب ی(

ّبی ذیٌاغ   زقد هؿبزک  ّسیک اش گسٍُ   زقد ازشؼ افصٍ ُ ػوَهی 15  ازشؼ افصٍ ُ هؿتسیبى

 َز  ثبشثیٌی قساز گیس   کَاًد ثبکَخِ ثِ ثبشخَز ّبی  زیبف  ؾدُ  هّبی هختلف هی ز  ٍزُ

 مدل نوین راهبری شرکتی 

  4  ثؼد اغتساکطیک3: ثؼد هَقؼیتیگسفتِ اغ هَز  ثسزغی قساز  ثؼد 4 ز هدل ًَیي زاّجسی ؾسکتی  

ل چْبز ثٌد ثِ ّن هسکجى )ثساغبظ اق  چبزچَة پیؿٌْب  ؾدُ  ز 6ٍ ثؼد کٌتسلی 5یکپبزچگیثؼد 

ثخؽ ثساغبظ کئَزی ٍ هجبًی ًظسی خبقی  4ّسیک اش ایي ( ازائِ ؾدُ اغ   KISSهؼکَظ 

 ازائِ ؾدُ اغ : 

کئَزی غبشهبًی ٍ ّبیی کِ  ز ّبی هختلف زاّجسی ؾسکتی ثساغبظ غبشُکتلیل هَقؼی  ثخؽ اٍل:

 اًد   کئَزی هَقؼی  ازائِ ؾدُ

   ّبّبی ًقؽٍ کئَزیکتلیل اثؼب  اغتساکطیک زاّجسی ؾسکتی ثس هجٌبی هجبؾست  ثخؽ  ٍم:

                                                            
3
 Situational  

4
 Strategic  

5
 Integrated  

6
 Keep it Controlled 
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   هدیسُ اش  یدگبُ کئَزی ٍاثػتگی ثِ هٌبثغی ّیأت اثؼب  هدیسی  یکپبزچِ ثخؽ غَم:

    ّبی ًوبیٌدگی ٍ ذیٌاؼبىثبکَخِ ثِ کئَزیاثؼب  ًظبزکی زاّجسی ؾسکتی  ثخؽ چْبزم:

 

 ی ساّجشی ؿشکتی ػٌتی ٍ ًَیي همبیؼِ

 یػِ کس : قَزت شیس ثبیکدیگس هقبکَاى  ٍ زٍیکس  زاّجسی ؾسکتی زا ثِهی

 :)زاّجسی ؾسکتی غیػتوی اغ  کِ  تؼشیف کذثشی اص ساّجشی ؿشکتی )سٍیکشد ػٌتی

 ؾًَد  هی کٌتسلٍ  ّب ثب اغتاب ُ اش آى ّدای ؾسک 

 :قَزت اغتساکطیک  ّب ثب اغتاب ُ اش آى ثِغیػتوی اغ  کِ ؾسک  ساّجشی ؿشکتی ًَیي

ای ؾًَد  ثِ گًَِخبهغ  کٌتسل هیقَزت یکپبزچِ  هدیسی  ؾدُ ٍ ثِقَزت ؾدُ  ثِ ّدای 

 کِ ثسای ّس ؾسایًی هٌبغت ثبؾد   کبزآفسیي ٍ اخرقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّبی ثیي ساّجشی ؿشکتی ًَیي ٍ ػٌتیتفبٍت(: 1جذٍل )



 
 

5 
 

 سٍیکشد ًَیي  سٍیکشد ػٌتی  اثؼبد

کابٍکی ثیي فسٌّگ  ز غًح هلی  قٌؼ  ٍ ثٌگبُ ٍخَ   ّب ػبصی دس هَلؼیتپیبدُ

 ًداز   

غبشی ٍ اخسای زاّجسی ؾسکتی ثسای ّس ؾسک   پیب ُ

ؾَ   )زاّجسی ؾسکتی زا هتٌبغت ثب ؾسایى آى اًدبم هی

 کٌد( هتٌبغت ثب هَقؼی  حاظ هی

ّبی ًظبزکی ّیأت ی اغتساکطیک خصء کبزکس کَغؼِ ّذایت اػتشاتظیک 

 هدیسُ ًیػ   

ی اغتساکطیک یک کبزکس  هسکصی ثسای ّیأت کَغؼِ

 کٌد(اغ   )زاّجسی ؾسکتی زا زاّجس ی حاظ هیًظبزکی 

هذیشیت یکپبسچِ ّیأت 

 هذیشُ 

ای )هٌصٍی( ثسای اًتخبة ّیأت ّبی ثػتِکٌْب کویتِ

 ّبی ثَزغی ٍخَ   از    ّی   ز ؾسک هدیسُ ٍ پب اؼ

زٍیکس  یکپبزچِ ٍ ّدفوٌدی  ز اًتخبة  ازشیبثی  

ٍخَ  ّبی ًظبزکی ٍ هدیسیتی  ّی ٍ ثْجَ  ّیأتپب اؼ

 کٌد( از   )زاّجسی ؾسکتی زا یکپبزچِ حاظ هی

ًظبزت خبهغ ثس ًتبیح اش  یدگبُ غْبهدازاى  قبحجکبزاى   ؾَ   کٌْب کٌتسل اثؼب  هبلی اًدبم هی ًظبست جبهغ 

کبزکٌبى ٍ ػوَم )زاّجسی ؾسکتی زا کٌتسل ؾدُ حاظ 

 کٌد(هی

 

اغ   هقیبظ « کبزآفسیٌی ٍ اخرق» ثٌبی کؼسیف زٍیکس  خدید زاّجسی ؾسکتی ثس هتَزّبیغٌگ

 ًؿبى  ا :   (0) کَاى ثِ ؾسح ؾکلزاّجسی ؾسکتی خدید زا هی

 

 

 

 

 

 

 ساّجشی ؿشکتی

 ساّجشی ؿشکتی ًَیي ساّجشی ؿشکتی ػٌتی

 صٌؼت  ریٌفؼبى هَسد تَجِ
 ّبی ثٌگبٍُیظگی

 ػْبهذاساى 

 هـتشیبى 

 کبسکٌبى 

 ػوَم هشدم

ّبی پیَغتِ ثبید ثسای گسٍُ 

 شیس ازشؼ افصایی کٌد:

 ّبزاّجسی ثیوبزغتبى

 زاّجسی ثخؽ ػوَهی

زاّجسی 

 ( Cooperativeکؼبًٍی)

 ّبی غیساًتابػی زاّجسی غبشهبى

 زاّجسی ثبًکی ٍ غیسُ

زاّجسی ؾسکتی ثسای 

 ّبی غیس ثَزغیؾسک 

زاّجسی ؾسکتی ثسای 

 یّبی ثَزغؾسک 

ّبی ؿشکت

 خبًَادگی

 تعبهٌی
ّبی ؿشکت

کَچک ٍ 

 هتَػػ

ّبی ؿشکت

 ػْبهی ثضسگ
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 (: همیبع ساّجشی ؿشکتی جذیذ2ؿکل )

-ای کؿکیل ؾدًد ٍ هدل ًَیي زاّجسی ؾسکتی زا هیّسیک اش ایي چْبز ثؼد  اش اثؼب  شیس هدوَػِ

 ( ازائِ ًوَ   3کَاى ثِ ؾسح ؾکل )
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 (: هدل ًَیي زاّجسی ؾسکتی3ؾکل )

 

( 4ًتَی خبـ ثب غبیس اثؼب  آى  ز ازکجبو اغ   ؾکل )زاّجسی ؾسکتی ثِّسیک اش اثؼب  هدل ًَیي 

 خَثی ایي ازکجبيبت زا ًؿبى  ا ُ اغ    ثِ

 هذل ًَیي ساّجشی ؿشکتی

 هَلؼیت
 صهیٌِ داخلی

 صهیٌِ خبسجی

 اػتشاتظی

 تشکیت ّیأت هذیشُ

 فشٌّگ ّیأت هذیشُ

 ػبختبس ّیأت هذیشُ 

 چـن اًذاص ّیأت هذیشُ 

 یکپبسچگی

 ثبصخَسد ّیأت هذیشُ 

 پبداؽ ّیأت هذیشُ 

 تَػؼِ ّیأت هذیشُ 

 اًتخبة ّیأت هذیشُ 

 کٌتشل ؿذُ

 استجبؼبت  

 کٌتشل کشدى   

 حؼبثشػی  

 هذیشیت سیؼک  
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 (: استجبغ اثؼبد هختلف هذل ًَیي ساّجشی ؿشکتی4ؿکل )

  هَلؼیتی اٍل هذل ًَیي ساّجشی ؿشکتی: ثؼذ ثؼذ

ّبی  اخلی  ز ایي ثؼد  ثیي شهیٌِ  کٌدهیحاظ ثٌگبُ زاّجسی ؾسکتی زاهتٌبغت ثب هَقؼی  ایي ثؼد  

 کوبیص ٍخَ   از   ثٌگبُ ٍ خبزخی 
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 ٌِی خبزخی  اقداهبت زاّجسی ؾسکتی  ز غًَح فسٌّگی هلی  قٌؼ  ٍ غبشهبى ثب  ز غًح شهی

 یکدیگس هتابٍت اغ   

 ٌِاًداشُ ٍ   ی هخكَقی  از   هبلکی  ٍ قدزتی  اخلی  ّس ثٌگبُ غًح کَغؼِ ز غًح شهی

       گیس هدًظس قساز هی ی ًْب غبشی ٍ ثلٌد پسٍاشی ّیأت هدیسُدگی ثٌگبُ   زخِپیچی

 

 ّبی داخلی ٍ خبسجی ّیأت هذیشُ(: صهی5ٌِؿکل )

 شیس  غبشی هدل زاّجسی ؾسکتی ثبید  ق  ؾَ  کِ  ثبکَخِ ثِ کغییس ّسیک اش هَاز هٌظَز پیب ُثِ

   :هدل زا کؼدل ًوَ  ثبید

  ّب ثَ ى ؾسک ثَزغی یب غیس ثَزغی 

   کَچک یب ثصزگ ثَ ى ؾسک 

  ّبی خبًَا گی ّبی ػوَهی  ؾسک ؾسک 

  زاّجسی ثبًکی  زاّجسی ثیوبزغتبًی 

  ّبی اًگلیػی ّبی آهسیکبیی  ؾسک ؾسک 
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ؾَ  ایي اغ  کِ ایي افسا  ثبید ّبی هًسح هیی ؾسک غَالی کِ  ز هَز  کبهیي کٌٌدگبى غسهبیِ

- ّی ؾًَد  ثِ ایي هٌظَز ثبید ثسزغی ؾَ  کِ غسهبیِاغتساکطیک اًگیصُقَزت قَزت هبلی یب ثِثِ

کٌٌد  ًػج  گراز ثلٌدهدت کِ ثِ ازشؼ کَخِ هیثبش ّػتٌد یب غسهبیِگرازاى ثٌگبُ  ثیؿتس غاتِ

ّبی آهسیکبیی(  ثِ ثدّی ؾسک  چگًَِ اغ   اگس ًػج  غسهبیِ  ثبال ثبؾد )هبًٌد ؾسک  غسهبیِ

هدازاى زا  ز هسکص کَخِ قساز  ا   اگس ًػج  ثدّی ثبال ثبؾد )هبًٌد ضاپي(  هٌبفغ ثبید ثِ هٌبفغ غْب

( ثِ ثسزغی زٍاثى هبلی ٍ اقتكب ی 0ّبی ذیٌاؼبى زا ثبید  ز هسکص کَخِ قساز  ا   خدٍل )ُغبیس گسٍ

 ذیٌاؼبى ثبکَخِ ثِ زٍیکس ّبی کؿَزّبی هختلف پس اختِ اغ   

 

 

 

 

 ثشسػی سٍاثػ هبلی ٍ التصبدی (: 2جذٍل )
ی هـبسکت اًگیضُ ؾسایى غبشهبًی

 کٌٌذگبى

-ثبصُ صهبًی ػشهبیِ

 گزاسی

ًؼجت ػشهبیِ 

 7ؿخصی

کَتبُ  هبلی اػتشاتظیک

 هذت

ثلٌذ 

 هذت

 پبئیي ثبال

 ( حمَق هبلکیت1)

الف( کـَسّبیی کِ  اص 

ػْبهذاساى ػوذُ حوبیت 

 کٌٌذ.  هی

*   *   

ة( کـَسّبیی کِ اص 

ػْبهذاساى اللیت حوبیت 

 کٌٌذ. هی

 * *    

 *  *    ( ػیؼتن هبلی 2)

                                                            
7
 Proportion of own capital  
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 ثبًک هحَس 

  *  *   هجتٌی ثش ثبصاس 

-( هبّیت ٍ همیبع ؿجک3ِ)

 ّبی ثیي ؿشکتی 

ّبی استجبؼی پیچیذُ ؿجکِ

 ّب ٍجَد داسد. ثیي ؿشکت

*   *   

ّب ؿجکِ ٍ ثیي ؿشکت

استجبؼبت ظؼیفی ٍجَداسد یب 

 استجبغ ٍجَد ًذاسد. 

 * *    

 

گیسی ازشؼ غِ ًَع ؾَ  کب کابٍت ثیي خْ هسٍز ا ثیبت زاّجسی ؾسکتی  ز غًح خْبى هَخت هی

    هؿخف ؾَ ّیأت هدیسُ 

 

 گیشی اسصؿی ّیأت هذیشُ (: جْت6ؿکل)
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  ّْبی ثصزگ غْبهدازاى )هؼوَال  ز ثٌگبُگیسی ثِ غو  حداکثسغبشی هًلَثی  هدیس ازؾد ٍ خ

 ؾَ  (ثَزغی آهسیکبیی  یدُ هی

  ّْبی گیسی اٍلیِ ثِ غو  حداکثسغبشی ازشؼ اػتجبز ٌّدگبى )ثدّی( ٍ کبزکٌبى )اغلت  ز ثٌگبُخ

 ؾَ  ( ثصزگ ضاپٌی  یدُ هی

  ْهؼبهرت قَزت ّوصهبى ثِ غو  غْبهدازاى  هؿتسیبى  کبزکٌبى  ٍ ػوَم )اغلت  ز گیسی ثِخ

 ؾَ  ( ّبی خْبًی  یدُ هیفساهلیتی یب ؾسک 

ی اًدکی ّبی ضاپٌی غْبم غسهبیِی ثبالیی  ازًد اهب ؾسک ّبی آهسیکبیی  غْبم غسهبیِؾسک 

 زقد هٌبثغ هبلی اش غْبهدازاى کبهیي ؾدُ ثبؾد  زٍیکس  هجتٌی ثس غْبهدازاى اغ    85 ازًد  اگس 

ّبی ضاپٌی ی زا کبهیي کس ُ ثبؾٌد  زٍیکس  ؾسک  ؾجیِ ثِ ؾسک  زقد هٌبثغ هبل 05اگس غْبهدازاى 

کَاى ثبکَخِ ثِ غًح پریس   کؿَزّب زا هیخَاّد ثَ   زاّجسی ؾسکتی ثػیبز اش فسٌّگ هلی کبثیس هی

 گسٍُ کقػین کس   5ّب ثِ گیسی آىخْ 

 

 ّبی هلی(: تفبٍت فشٌّگ9ؿکل )

 

 فشٌّگ پشّیض 
Avoidance culture 

 فشٌّگ سلبثتی
Competition culture 

 

 فشٌّگ اًؽجبق 
Adaptation culture 

 فشٌّگ ّوکبسی ٍ سلبثت
Coopetition culture 

 اثؼبد ًشم: فشٌّگ تؼبٍى

 اثؼبد ػخت: فشٌّگ سلبثتی

 فشٌّگ ػبصؽ
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کَاى ثساغبظ ؾسایى فسٌّگی کاکیک ًوَ  ٍ  ز ثؼد خبزخی ّیأت هدیسُ  کؿَزّبی هختلف زا هی

( ایي کوبیصّب زا ًؿبى 3ثٌدی کس   خدٍل )يجقِّبی هلی ًسم ٍ غخ  فسٌّگّب زا ثِ  ٍ گسٍُ آى

  ّد  هی

 

 

 

 

 ّبی ًشم ٍ ػخت فشٌّگ(: 3جذٍل )

 ًَع فشٌّگ اثؼبد 

 ًشم ػخت

 ثلٌد هدت  کَکبُ هدت  افق شهبًی  1

 هجتٌی ثس زٍاثى ٍظیاِ هتَز کبکید  0

 افسا   اّداف  ًیسٍی هتسک 3

 کؼْد ٍ ٍفب ازی  ػولکس  ٍ کتسک  کیای   4

 کقَی  ّوکبزی ٍ ؾجکِ  ثِ ّیچ فس ی احتیبج ًدازید ّبی کقَی  ؾدُ ٍیطگی 5

 آّػتِ )پبئیي ثِ ثبال( غسیغ )ثبال ثِ پبئیي( ؾؼبز  6

 ًَآٍزی ؾابفی   گیسی کكوین 7

 پریسی اًؼًبف ؾابفی   ّدف  8

 پریسی اًًجبق ثیٌی قبثلی  پیؽ ّبی هتوبیص کٌٌدُ ٍیطگی 9

 غسػ  ػکع الؼول  قبثلی  کٌتسل  ثبشخَز  15

 

 ی قَاًیي ٌّدبزی یک کؿَز اغ    ّبی فسٌّگ هلی  اشخولِ ػَاهل کؼییي کٌٌدٍُیطگی

 ّبی هلی ػخت ٍ ًشمی فشٌّگی ثخؾ دس ػبیِهمبیؼِ(: 4جذٍل )

 فشٌّگ ًشم فشٌّگ ػخت 

 آؾاتگی  ثیؽ اش حد غبختبز یبفتِ  1

 گسایؽ ًبکبفی ٍ اًدک ثِ کَکبُ هدت  گسایؽ ثیؽ اش حد ثِ کَکبُ هدت 0
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 هتدٍ  کس ى افسا   ّبی فس ی کبّؽ اًگیصُ 3

 ّب حػبظ ثِ گسٍُ حػبظ ثِ اػدا   4

 هقبٍه   ز ثساثس کغییس کوجَ  ثخؿٌدگی )هرحظِ( اختوبػی  5

 اًداشحػبظ ثِ چؿن زیصی حػبظ ثِ ثسًبهِ 6

 اثْبم هدیسی  خس  7

 ّب اغساق  ز هَز  قدزت ثبشی آهیص ثِ غیػتن اػتقب  اغساق 8

 ّسج ٍ هسج گیسی غخ  9

 کبکید ثیؽ اش حد ثِ غلػِ هساکت  کبکید ثیؽ اش حد ثِ ثبشاز  15

 

 

 تشکیت ّیأت هذیشُ 

ح ثلَؽ زا َایي غًثبکَخِ ثِ غًح ثلَؽ ّیأت هدیسُ  اقداهبت زاّجسی ؾسکتی ثبید کؼدیل ؾًَد  

   ( ًؿبى  ا ُ ؾدُ اغ 15کِ  ز ؾکل ) کس  ازائِگبم  4کَاى  ز هی

 

 اص ًظش کٌتشلی ی ّیأت هذیشُ(: ػؽَح هختلف تَػؼ10ِؿکل )

 

 الوللی ؿذى دسجِ ثیي

 توشکض ثش اداسُ 

 توشکض ثش کبسآفشیٌی

 توشکض ثش ًظبست

 توشکض ثش ّذایت ٍ کٌتشل

 ثبال

 ثبال پبئیي

4 3 

2 1 
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     يجقِ ثٌدی کس (11ثِ ؾسح ؾکل )  ز چْبز گسٍُکَاى الوللی ؾدى ثٌگبُ زا هیغًح ثیي

 

 ی هذیشیتّبی چٌذ فشٌّگی ٍ تَػؼِّبی ّیأت هذیشُ(: گبم11ؿکل )

 

 

  ثؼذ اػتشاتظیکثؼذ دٍم هذل ًَیي ساّجشی ؿشکتی: 

ثسای هَفقی  زاّجسی  چْبز ػبهل هتَزی   ز ایي ثؼد  از هی غبشهبى زا اغتساکطیک ًگِایي ثؼد 

-  اٍلیي پیؽاًداش ّیأت هدیسُاًد  اشخولِ: کسکیت  فسٌّگ  غبختبز ٍ چؿنؾدُ ؾسکتی ؾٌبغبیی

ای کِ ثساغبظ اًتقب  غبشًدُ ٍ اػتوب  ؾکل گسفتِ اغ   اًتخبة ؾسو ثسای فسٌّگ ّیأت هدیسُ

هتؿکل اش  کین( اغ   ایي exemplary board teamی آزهبًی )ّدفوٌد یک کین ّیأت هدیسُ

ّب ثسای غْبهدازاى ٍ ذیٌاؼبى  الگَ اغ   فسٌّگ اًتقب  غبشًدُ ٍ افسا ی اغ  کِ ػولکس  آى

غبشی   پیب 8ُایؾجکِ یی ّیأت هدیسُکَاى اش يسیق غبختبزّب ٍ فسایٌدّبی غب ُاػتوب   زا هی

                                                            
8
  simple networked board structures and processes  

  سٍیکشد اػتؼوبسی :1گبم 

 )قَم پسغتبًِ( 

 سٍیکشد دٍ ؼشفِ  :0گبم 
(polycentric) 

 ایسٍیکشد هٌؽمِ :3گبم 

 سٍیکشد جْبًی  :4گبم 

 ایهضایبی هٌؽمِ

 هضایبی هحلی
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پیؽ ؾسو  4اغ  کب ّبی ؾسک   الشم غبشی ٍ کٌتسل هَفق اغتساکطیهٌظَز ایدب   پیب ُثِکس   

 اًد  ( ًؿبى  ا ُ ؾد10ُپیؽ ؾسو  ز ؾکل ) 4اقلی  زًظس گسفتِ ؾًَد  ایي 

 گرازی ؾدُ ثبؾد   قَزت اغتساکطیک  ّدفکین ّیأت هدیسُ ثِ ثخـی:تٌَع  1

 : فسٌّگ ثبش ٍ غبشًدُ ّیأت هدیسُ   اػتوبد  0

 غبختبز کبزای ّیأت هدیسُ   ؿجکِ:  3

 هؼیبزّبی هَفقی  ّیأت هدیسُ کِ هجتٌی ثس ذیٌاؼبى اغ    اًذاص:چـن  4

 

 ای یکپبسچِ(: چْبس پیؾ فشض ثشای هذیشیت هَفمیت ّیأت هذیش12ُؿکل )

( ًؿبى  ا ُ ؾدُ اغ   یکپبزچِ ؾًَد  هؼیبز 13فسل ثبید يی فسایٌدی کِ  ز ؾکل )پیؽ 4ایي 

ذیٌاغ کؼییي ؾدُ اغ   غپع ثبکَخِ ثِ هَفقی  ّسیک اش ایي غًَح  ثب کَخِ ثِ هْوتسیي گسٍُ 

ای ایي قَزت  ٍزُّبی ذیٌاغ اش ػولکس  زّجسی غبشهبى  ثِپبغخ اػهبی ّسیک اش ایي گسٍُ

 ؾَ   ػولکس  ازشیبثی هی
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 (: ساثؽِ ثیي ّیأت هذیشُ، اػتشاتظی ٍ هَفمیت13ؿکل )

اش ٍقَع ثتساى هبلی اخیس  زغد  پیؽ فسایٌد زاّجسی  ثب ّیأت هدیسُ ؾسٍع ؾدُ ٍ ثِ پبیبى هی

ّبی الوللی  ّوگي )کدسثِ ٍ  اًؽ  ز حَشُّبی هًسح ثیيی ثػیبزی اش ؾسک کسکیت ّیأت هدیسُ

ثبکَخِ ثِ ایي کسکیت ّوگي ّیأت هدیسُ ٍ ٍقَع ثتساى هبلی   هؿبثِ( ٍ ثب کؼدا  اػهبی ثبال ثَ 

گیس  ثػیبز هَز  پسغؽ قساز هیّبیی کِ ّبی ثصزگ  یکی اش غَالاخیس  ز زاّجسی ؾسکتی ثٌگبُ

ی َّؾی چگًَِ هوکي اغ  یک کین ّیأت هدیسُ کِ هتؿکل اش اػهبیی ثب ثْسُ»ایي اغ  کِ: 

 ز ؾسایًی کِ ّوِ چیص «   اؾتِ ثبؾٌد 65ی َّؾی هؼب ل اغ    ز هدوَع  ثْسُ 105ثبالی 

یي غَال  غب ُ اغ : ثبید چگًَِ پدید آیٌد  پبغخ ا« ی خَة ٍ خدیدایدُ»ّوگي ٍ هؿبثِ اغ   
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ّب  حداکثس   ثْتسیي زاُ ثسای حداکثس کس ى کابٍتآیٌذّب پذیذ هیّبی خَة، اص تفبٍتایذُ

 کس ى هَاز  ػَاهل شیس اغ : 

  غي 

 ّب فسٌّگ 

 اقَل( ّبdisciplines  ) 

 کَاًٌد کؼییي کٌٌدُّبی ّیأت هدیسُ ًیص هیّبی اقلی ٍ ًقؽفبکتَزّبیی هبًٌد خٌػی   ؾبیػتگی

خَثی کَاًد هصی  زقبثتی ایدب  کٌد کِ ثِکٌَع کٌْب  ز ؾسایًی هی»ثبؾٌد  ؾبیبى ذکس اغ  کِ 

ًاسُ ّیأت هدیسُ ثبید ثساغبظ هؼیبزّبی  7یب  5کسکیت ّدفوٌد ٍ هتٌَع  «هدیسی  ٍ زّجسی ؾَ  

 آل ّیأت هدیسُ ٍخَ هسثَو ثِ اغتساکطی ؾسک  اًتخبة ؾَ   ّیچ چیصی ثِ ػٌَاى کسکیت ایدُ

ی ّیأت هدیسُ ثِ هبّی  ؾسک  ٍ ّب ًؿبى  ا ُ اغ  کِ کسکیت ثْیٌِّبی پطٍّؽًداز   یبفتِ

ثبید ی آى  ثػتگی  از    ز ثػیبزی اش هَاز  هؿبٍزُ ثسای اًتخبة ثْتسیي کسکیت ّیأت هدیسُ  شهیٌِ

ّبیی ُی فؼلی  ز چِ حَشثبکَخِ ثِ هؼیبزّبی شیس  ًقبو نؼف ٍ قَت ّیأت هدیسُثسزغی ؾَ  کِ 

 :   غپع هتٌبغت ثب ًیبش ؾسک   کسکیت ّیأت هدیسُ کؼییي ؾَ اغ 

  داًؾ فٌی .1

ی ّدای  هٌظَز هَفقی  ّیأت هدیسُ  ز شهیٌِّبی هؿخكی اش ؾبیػتگی ٍخَ   از  کِ ثِحَشُ

ّبی نسٍزی اغتساکطیک ٍ کبزکس  کٌتسلی  ثبید  ز اػهبی آى ٍخَ   اؾتِ ثبؾد  ثسای هثبل حَشُ

 ثیبى ؾدُ اغ    (15 ز ؾکل ) الوللیّبی ثیَککٌَلَضی ثیيّیأت هدیسُ  ز ؾسک   اًؽ ثسای
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 الوللیّبی ثیَتکٌَلَطی ثیيّیأت هذیشُ دس ؿشکت داًؾّبی ظشٍسی ثشای (: حَص15ُؿکل )

 ّیأت هذیشُ  ّبی تینًمؾ .2

کَاًد  ز هی ّبی هکول  ز ّیأت هدیسُ ًیصّب  ز ّیأت هدیسُ  کٌَع ًقؽػرٍُ ثس کٌَع ؾبیػتگی

 هَفقی  ؾسک  هَثس ثبؾد  
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 ّبی تین ّیأت هذیشُ(: هفَْم ًمؾ16ؿکل )

 اؼالػبت جوؼیت ؿٌبػی  .3

-ّبی ؾسک   کین ّیأت هدیسُ ثبید  ازای کسکیت هٌبغجی اش ًظس ٍیطگیثبکَخِ ثِ ًیبش ٍ اغتساکطی

 ( ثیب ؾدًد   17ّب  ز ؾکل )ّبی خوؼی  ؾٌبغی ثبؾد  ایي ٍیطگی



 
 

21 
 

 

 ای اػعبی جَاى ٍ هؼي ّیأت هذیشُّبی همبیؼِ(: ٍیظگی17ؿکل )

 

 گشی ّیأت هذیشُ . ًمؾ هشثی4

ی ّدف ٍ زّجسی ایي ّیأت  ثِ زئیع ّیأت هدیسُ  هػئَلی  اقلی زا  ز اًتخبة ّیأت هدیسُ

قَزت غبشًدُ ثب هدیس ػبهل   ز زاغتبی اًدبم ٍظبیف هؿتسکؿبى  ػْدُ  از   ٍ ثبید قب ز ثبؾد کب ثِ

ی اثسثخؽ خلػبت ایي ّیأت اغ   کٌد  یکی  یگس اش ٍظبیف اقلی زئیع ّیأت هدیسُ  ا ازُ کبز

هَاز  هٌدزج  ز  غتَزخلػِ  ثػیبز ثباّوی  ّػتٌد  اثسثخؿی یک ّیأت هدیسُ ثِ هیصاى شیب ی 

ّبی کت  کبثیس يساحی  غتَز خلػبت آى اغ   کوبم هػبئلی کِ  ز پٌح غبل ایٌدُ  ثس هَفقی 

 ک  هَثس خَاٌّد ثَ   ثبید هَز  ثتث قساز گیسًد   اغبغی ؾس

  اًتمبدی، اهب ػبصًذُفشٌّگی فشٌّگ اػتوبد: 

ؾَ  کِ اش  غ  اػتوب   هبًٌد َّا اغ   ّویؿِ نسٍزی اغ  اهب نسٍزت آى کٌْب شهبًی آؾکبز هی

ی ّیأت آشهَى ؾدُهٌظَز ایدب  فسٌّگی اًتقب ی ٍ غبشًدُ اش اػتوب   ثبید فسایٌدّبی ثِزفتِ اغ   
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هدیسُ  ز هتل هػتقس ؾًَد  پطٍّؿگساى زٌّوَ ّبی شیس زا ثِ ایي هٌظَز ازائِ  ا ًد کِ ایي اّداف  

اختٌبة اش   ّبی غبشًدُهؿبزک   ز کٌبقم ّبی کدسثی اغ :ّبی حبقل اش پطٍّؽثساغبظ یبفتِ

هؿبزک   ؾٌبغبیی غًح هٌبغت  ّوکبزی ثب یکدیگس هبًٌد یک کین ّبی هخسة کؼبزل

ایي اغ   ؾَ ت هْوی کِ هًسح هیغَاالیکی اش   ّب زًظس گسفتي خبهغ ثَ ى کكوین  اغتساکطیک

ّب  کؼبهل ّبی ّوکبز خَ  ٍ غبیس گسٍُکِ اػهبی ّیأت هدیسُ ٍ هدیس ازؾد ثبید چگًَِ ثب گسٍُ

اػهبی ثیي « ی ّوکبزی زخِ 365هدل قَاًیي »(  زٍاثى اختوبػی یب 18 اؾتِ ثبؾٌد؟ ؾکل )

 ّد  اغبظ کسغین ایي زٍاثى  پسغؽ اش کبزکٌبى  ز ّیأت هدیسُ ٍ هدیساى ازؾد زا ًؿبى هی

 ّب ثب یکدیگس ٍ هدیس ازؾدؾبى اغ   ّبی هختلف   ز هَز  ثْتسیي ًَع زٍاثى آىپطٍّؽ

 

  ی لَاًیي ّوکبسی ّیأت هذیشُدسجِ 360(: هذل 18ؿکل )

یبثد  ّسگبُ کؼدا  اػهبی ّیأت هدیسُ افصایؽ یبثد  زیػک حهَز ها  غَازاى  ز ّیأت  افصایؽ هی

ؾَ   کدسثِ ّب ًؿبى  ا ُ اگس گسٍُ ثیؽ اش حد کَچک ثبؾد  زیػک قویو  ثیؽ اش حد  ایدب  هی 

ػهَ  اؾتِ ثبؾٌد  ّس  7ٍ  5  3ّبی کَچک  هتَغى ٍ ثصزک  ثْتس اغ  ثِ کسکیت اغ  کِ ؾسک 

 ػهَ ثبید ثبکَخِ ثِ کوبم هؼیبزّبی هسثَو ثِ ؾسک   اًتخبة ؾَ    

 

لَاًیي ّوکبسی ثیي اػعبی ّیأت 

 هذیشُ

 سٍاثػ ثب ػْبهذاساى 

هذیشاى سٍاثػ ثب  سٍاثػ ثب ػوَم

 اسؿذ

 سٍاثػ ثب کبسکٌبى  سٍاثػ ثب صبحجکبساى 
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کسکیت ای ثَ ى اػهب ثبید  زًظس گسفتِ ؾَ   زٍاثى ٍ غًح حسفِ  ّیأت هدیسُاػهبی  ز اًتخبة 

( ًؿبى  ا ُ ؾدُ 19کٌٌدُ ثبؾد کِ  ز ؾکل )ای هًلَة اغ  کِ ّدایتگس ٍ کٌتسلّیأت هدیسُ

 اغ   

 

 کٌٌذُ ی ّذایتگش ٍ کٌتشل(: ّیأت هذیش19ُل )ؿک

 

ی آشا ی ایدب  ؾدُ ثسای ی هسکصی ٍ  زخِ(  کهب  ثیي کٌتسل اش غَی ّیأت هدیس05ُ ز ؾکل )

 ّبی فسػی ًؿبى  ا ُ ؾدُ اغ     ی ؾسک ّیأت هدیسُ

ی ثضسگ ٍ ّیأت هذیشُ

 هؼشف

ای ٍ ی حشفِّیأت هذیشُ

  کَچک

 ی کَچک، ّذایتگش ٍ کٌتشل کٌٌذُّیأت هذیشُ 
ای ػلی زغن ّیأت هدیسُّبی ثصزگ  هوکي اغ  ) ز ثٌگبُ

 ّیأت هدیسُ(غیس پبغخگَیبًِ ثیي زٍاثى ثصزگ ٍ هؼسف  
 ٍخَ   اؾتِ ثبؾد

 ٌی ثس زٍاثىهجت

 ای ثَ ى غًح حسفِ
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-ی آصادی ایجبد ؿذُ ثشای ّیأت هذیشُی هشکضی ٍ دسجِ(: تعبد ثیي کٌتشل اص ػَی ّیأت هذیش20ُؿکل)

 ّبی فشػیی ؿشکت

 

  

ی ػویق ٍ کن گسفتِ ؾَ   کدسثِی اغتساکطیک ًجبید  غ ًقؽ اػهبی ّیأت هدیسُ  ز کَغؼِ

کٌد کب ًقؽ اغتساکطیک هْوی ایاب کٌٌد  ّبی غیس خصئی اػهبی ّیأت هدیسُ  کوک هی یدگبُ

ی پبغخ ثِ ایي ثخؽ  ّیأت هدیسُ ٍ هدیسی  زا ًیبش  از   هسحلِ ّب  هؿبزک هٌؿبء اغتساکطی

ؾکل اغ    ز غَئیع  ثسخی کبزکس ّبی هْن ٍ غیسقبثل اًتقبل ثسای « W»ثساغبظ یک زٍیکس  

ؾَ   ایي زٍیکس   خرف ّب ًظبزت هیؾَ  ٍ ثسایي اغبظ ثس اغتساکطیّیأت هدیسُ  زًظس گسفتِ هی

هػئَلی  ّیأت هدیسُ اغ   ایي زٍیکس ثِ ایي هؼٌب اغ  کِ ّیأت هدیسُ ثِ ّب اش زٍیکس  آلوبًی

ّبی غَئیػی ًؿبى  ا  کِ کَاًد اغتساکطی ثٌگبُ زا کدٍیي کٌد  اش غَیی  ثتساى ؾسک کٌْبیی ًوی

ّبی غَئیػی ثبید ًقؽ ّیأت هدیسُ  هدیساى ازؾد  زئیع ّیأت هدیسُ ٍ هدیس ػبهل  ز ؾسک 

 یأت هدیسُ  ًقؿی کلیدی  ز ایدب  ایي کاکس ٍ کغییس اثتکبز ػول ثبشی  از     ثبشًگسی ؾَ   زئیع ّ

 ی ثیگبًِّیأت هذیشُ

 ی دػت ًـبًذُّیأت هذیشُ

 ی هؼتمل ّیأت هذیشُ

 ی هـبسکتی ّیأت هذیشُ

دسجِ آصادی 

 ّبی فشػیؿشکت

هیضاى کٌتشل 

 ؿشکت ّلذیٌگ

 گػتس ُ

 هتدٍ  گػتس ُ

 هتدٍ 
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 ّبی هشتجػ ثب اػتشاتظی ثیي اػعبی ّیأت هذیشُ ٍ هذیش اص تَصیغ ًمؾ« W»سٍؽ (: 5جذٍل )

 
 (1هشحلِ )

 خلك اسصؽ 

 ( 2هشحلِ )

تذٍیي 

  اػتشاتظی

 ( 3هشحلِ )

تصَیت 

 اػتشاتظی 

 ( 4هشحلِ )

ػبصی پیبدُ

 اػتشاتظی

 ( 5هشحلِ )

ًظبست ثش 

 اػتشاتظی 

 ّبّیأت هذیشُ
*  

* 
 

* 

تین هذیشیت 

 اسؿذ 
 *  *  

 

کٌد کِ اش هدیسی  ّب  ثیي ّیأت هدیسُ ٍ هدیسی   ایدبة هیکَشیغ ًقؽ« W»ایي فسایٌد 

شیس زا یسُ ثبید هَاز    زئیع ّیأت هد«W»اغتساکطیک اغتاب ُ ؾَ    ز کدٍیي اغتساکطی  ز فسایٌد 

 : هدًظس قساز  ّد

 ُّب ٍ ٍ اثسگرازی ثس آى هَنَػبت اغتساکطیک یهؿبّد  

 ّب  ِ غبشگبزی ٍ کًجیق ثب اغتساکطیکؿَیق ث 

 زیصاًِاًداشی اغتساکطیک ٍ زٍیبیی ثِ خبی  یدگبّی ثسًبهِکؿَیق ثِ ایدب  چؿن   

 ؾٌبغبًِ ز  ٍ غًح هتتَا ٍ زٍؼ اغتساکطی کدٍیي    

 قَزت هقتدزاًِاغتساکطیک ثِ کسٍیح فسایٌدّبی    

 افصاییکؿَیق اػهبی ّیأت هدیسُ ثِ ازشؼ    

 ِهَقغ ايرػبت ثِ اػهبی ّیأت هدیسُايویٌبى اش کجب ل ث    

 ای  ٍ ّبی هٌبقؿِکؼدیل ثتث  ز هَز  اغتساکطی 

 ِاغتساکطیّبی  غتیبثی ثِ غبشی فسایٌدّب  ثسزغی اػتجبز هاسٍنبت ٍ ًؿبًٍِ پیب ُ ًظبزت ثس کَغؼ-

 ّب ٍ اّداف ًْبیی 

   

  ی ّیأت هذیشُثؼذ ػَم هذل ًَیي ساّجشی ؿشکتی: یکپبسچگ
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ّبی ی هسثَو ثِ اػهبی ّیأت هدیسُ ّی ٍ کَغؼِایي ثؼد فسایٌدّبی اغتخدام  ازشیبثی  پب اؼ

ّبی غْبهی ػبم ثصزگ ثب اّوی  اغ  کِ کٌد  ثسای ؾسک ًظبزکی ٍ ا ازُ کٌٌدُ زا یکپبزچِ هی

 اؾتِ ثبؾد کِ ًِ کٌْب ًبهص ّبی ّیأت هدیسُ ٍ پب اؼ  ای ثسای ّیأت هدیسُی ا ازُ کٌٌدُکویتِ

ثؼد قَزت یکپبزچِ اًدبم  ّد  ی ّیأت هدیسُ زا ثِّب زا کؼییي کٌد  ثلکِ ازشیبثی ٍ کَغؼِآى

 گیس : ی کلی هَز  ثسزغی قساز هیحَشُ 4  اش ّیأت هدیسُ یکپبزچگی

 أت هدیسُ اًتخبة اػهبی ّی  1

 ثبشخَز  ّیأت هدیسُ   0

 پب اؼ ّیأت هدیسُ   3

 کَغؼِ ّیأت هدیسُ   4

ی ّیأت هدیسُ  اًتخبة ّدفوٌد اػهبی ایي ّیأت اغ   ی هدیسی  یکپبزچِاٍلیي هسحلِ  ز چسخِ

-اًدبم ؾَ   ّیأت هدیسُ«   کؼْد  پبیجٌدی  ٍ ًقؽ کیوی اػهب اًؽ فٌی»ایي اًتخبة ثبید ثسهجٌبی 

ثس   اػهبی خَ  ایي هؼیبزّب زا  زًظس ثگیس   احتوبل هَفقی  خَ  زا ثبال هیای کِ  ز اًتخبة 

زٍی اًتخبة اػهبی ّیأت هدیسُ اغ  زا  ز قبلت خدٍل ّبیی کِ پیؽپطٍّؿگساى غَئیػی چبلؽ

     ّبی شیس زا  اؾتِ ثبؾدآل ّیأت هدیسُ ثبید ٍیطگیّب  کین ایدُ( ازائِ کس ًد  اش ًظس آى6)

 هؼیبسّبی هتٌبلط ثشای اًتخبة ّذفوٌذ اػعبی ّیأت هذیشُ (: 6ٍل )ذج

 ّبی هختلف ثبؾٌد   ازای کدسثیبت ػولی گػتس ُ  ز ؾسک  ػدم ٍخَ  کهب  هٌبفغ 

  ازای  اًؿی ضزف اش ؾسک  ثبؾٌد    ازای اػهبی هػتقل ٍ خبزخی ثبؾد  

الوللی ی کدبزی ثیيی يَالًی ٍ هَفق  ز ػسقِا ازای غبثقِ

 ثبؾٌد  

 هدیسػبهل یک ؾسک   یگس ًجبؾد  

ثسای اًدبم ٍظبیف خَ  ثِ ػٌَاى ػهَ ّیأت هدیسُ  شهبى 

 کبفی  اؾتِ ثبؾد  

 ػٌَاى ػهَ هػتقل ّیأت هدیسُ  اؾتِ ثبؾد  کسغی  یگسی ثِ

 ّب ٍغبشی ٍ حهَز  ز خلػِکخكیف شهبى کبفی ثسای آهب ُ ؾَ   حقَق ثبالیی ثِ ٍی پس اخ  ًوی

 ّبی ّیأت هدیسُ ٍ اًتقبل  اًؽ نوٌی ثِ غبیس اػهبکبزگبُ

 ٍاثػتِ ثِ هَقؼی  ػهَی  خَ   ز ّیأت هدیسُ ًجبؾد   ی کبفی هتوَل )ثسٍکوٌد( ثبؾٌد   ز حبل حبنس ثِ اًدازُ

-ّبی ؾخكی هسکجى ثب ػهَی   ز ّیأت هدیسُ زا هیزیػک

 پریس   

 د  ّوجػتگی ًبهتدٍ  ثب ػولکس  ؾسک   اؾتِ ثبؾ
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ای هٌظَز اًتخبة حسفِ زحقیق  اًتخبة قتیح اػهبی ّیأت هدیسُ  ّوَازُ کبز آغبًی ًیػ   ثِ 

 گبم شیس يی ؾًَد:  15اػهبی ّیأت هدیسُ  ثبید 

قَزت ّبی ّیأت ثبید ثِ(: کؼییي ٍظبیف اقلی ّیأت هدیسُ )ٍظبیف ّیأت هدیسُ ٍ کویت1ِگبم )

 هدٍى ازائِ ؾًَد ( 

 ییي ٍظبیف اقلی زئیع ّیأت هدیسُ  (: کؼ0گبم )

 ّب  ز ّیأت هدیسُ (: ؾٌبغبیی ٍ کَشیغ هٌبغت ًقؽ3گبم )

 (: کؼییي هؿخكبت هػئَل ّس غو  4گبم )

 (: کدٍیي فسایٌد اغتخدام 5گبم )

 هٌدی ثسای اًتخبة فسایٌد (: ایدب  غبختبز ًظبم6گبم )

 داّب (: کویتِ پس اشؼ ايرػبت هسثَو ثِ اًتخبة کبًدی7گبم )

 ی غَاثق  اٍيلجبى (: هًبلؼ8ِگبم )

 (: هؼسفی کبًدیداّب ثِ ّیأت هدیسُ ٍ ٍ هدیس ازؾد 9گبم )

 (: هؼسفی زئیع خدید 15گبم )

 

ی زئیع ّیأت هدیسُ  ثِ ؾسح خدٍل ثبکَخِ ثِ کاکیک ٍظبیف اقلی ّیأت هدیسُ  هْوتسیي ٍظیاِ

 ( اغ : 7)

 (: ٍظبیف اصلی سئیغ ّیأت هذیشُ جذیذ 7جذٍل)

 گشی الف( هشثی

  ُثسگصازی خلػبت کبزای ّیأت هدیس 

 ثٌدی خلػبت ّیأت هدیسُ ًظبزت ثس فسایٌد کدٍیي  غتَز خلػبت ٍ شهبى 

 گیسی  ز کكویوبت ّیأت هدیسُ کؼییي حق زای ثسای کكوین 
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   حق حهَز  ز خلػبت هدیسی 

  ًقؽ زئیع  ز ؾؼت 

 ة( سّجشی غیشهؼتمین 

 ّبی هدیسی  ازؾد  ّبی ّیأت هدیسُ ٍ غو ای اػهبی ّیأت هدیسُ  کویتِگیسی حسفِکهویي اًتخبة ٍ زای 

 ّبی ّیأت هدیسُ ٍ هدیس ازؾد ی اػهبی ّیأت هدیسُ  کویتِيسفبًِاًدبم ازشیبثی غبشًدُ ٍ ثی 

  ؾَ   ّبی ّیأت هدیسُ ٍ هدیساى ازؾد پس اخ  هیهدیسُ  کویتِکػت ايویٌبى اش ایٌکِ  غتوص  هٌكابًِ ثِ اػهبی ّیأت 

  کػت ايویٌبى اش ازکقبی ّدفوٌد اػهبی ّیأت هدیسُ ٍ هدیس ازؾد 

 ُای ازشیبثی  اخلی ٍ خبزخی اش ػولکس  ّیأت هدیسُ اخسای  ٍز 

 گیشی اػتشاتظیک ج( جْت

  ؾَ  ٍ اش غَی اػهبی ّیأت هدیسُ  هدیس ازؾد ٍ هدیسُ حوبی  هیکػت ايویٌبى اش ایٌکِ اش اّداف ٌّدبزی ٍ اغتساکطیک ّیأت

 گیس   کبزکٌبى هَز  حوبی  قساز هی

 گیسی  ز هقبيغ حػبظ ٍ ثباّوی  ًظبزت ثس فسایٌد کكوین 

 د( کٌتشل اػتشاتظیک 

 ّبی ثباّوی  ثٌگبُ اغ   گیسیاش اّداف  ز کكوین ی اًتساف ٌّدًُؿبى 

  هَقغ  ز اختیبز اػهبی ّیأت هدیسُ قساز گسفتِ اًد  هَاز  ٍ اغٌب  ثباّوی   ثِايویٌبى اش ایٌکِ کوبم 

  ؾًَد  ای هسکجى ثب حػبثسغی ٍ هدیسی  زیػک  ز غًح ّیأت هدیسُ اًدبم هیّبی نسٍزی حسفِايویٌبى اش ایٌکِ کوبم فؼبلی 

 ُ( هذیشیت سٍاثػ 

  ّبی ّیأت هدیسُ ٍ ٍ ثیي اػهبی ّیأت هدیسُ ٍ   ز ّیأت هدیسُ  کویتِ ایدب  ٍ حاظ فسٌّگی ثبش  اًتقب پریس ٍ ثسهجٌبی اػتوب

 هدیس ازؾد 

 ِّب ٍ ػوَم گرازاى  زغبًِای ثب غْبهدازاى  کبزکٌبى  هؿتسیبى  ؾسکب  غسهبیِایدب  ٍ کقَی  زٍاثى حسف 

 

 ٍ ّدف  ثبشخَز ّبهٌظَز اقرح هػتوس  ثبشخَز ّبیی غبشًدُ  زیبف  کٌد  ایي ّیأت هدیسُ ثبید ثِ

 ٌد: ٌکاقلی زا  ًجبل هی

 هٌظَز ػول  ز زاغتبی هٌبفغ ثٌگبُ  ی اػهبی ّیأت هدیسُ ثِحوبی  ٍ کقَی  اًگیصُ  1

 ای اػهبی ّیأت هدیسُ  افصایؽ ؾبیػتگی حسفِ  0

کَاًد  ز غِ غًح اًدبم هیقَزت ّدفوٌد کَغؼِ پیدا کٌد  ایي کَغؼِ ثبید ثِّیأت هدیسُ ّوچٌیي 

 ؾَ : 

 غًح فس ی اػهبی ّیأت هدیسُ   1
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 کین ّیأت هدیسُ   0

 کل غبشهبى   3

 

  ثؼذ کٌتشلیثؼذ چْبسم هذل ًَیي ساّجشی ؿشکتی: 

ثِ حػبثسغی  هدیسی  زیػک  ازکجبيبت  اخلی ٍ ٍ   از کٌتسل ؾدُ ًگِ هیایي ثؼد ؾسایى زا 

چبزچَة کٌتسلی  کٌد  هٌظَز اش ی ّیأت هدیسُ اؾبزُ هیخبزخی ٍ کبزکس  ثبشخَز ّبی  زیبف  ؾدُ

   ز حبلتی هقسٍى ثِ قسفِ  اًدهَاز ی زا کِ کبکٌَى کَغؼِ یبفتِ ی اًتصاػی اغ  کِ ثیؿتساَْهه

 د: ً ازاغبغی    ٍ هتدٍ ی  کبکٌَى ازائِ ؾدُ ّبی کٌتسلیچبزچَة«  کٌدحاظ هی

 خدهبکی کِ  اخصا ٍ»د کِ ًؾَکكَیسی ازائِ ؾدُ  هٌدس ثِ ایي ًقد زایح ػلَم اختوبػی هی ّبیهدل

قَزت هسکجى ثب ّن  زًظس گسفتِ ؾدُ اًد اهب ٌّگبم کَنیح ػٌبقس هدل   ز هدل ٍخَ   ازًد  ثِ

 «ؾًَد هدصا اش یکدیگس کَقیف هی

 ؾَ   ازکجبو ثیي اخصا هػتقل هدل کتلیل ٌّگبهی کِ زاّجسی ؾسکتی ثِ ػٌبقس هختلای ؾکػتِ هی

هسش  قیق ّسیک اش ایي ػٌبقس ثِ زٍؾٌی هؿخف ؾَ   اهب ٍاقؼی  ایي اغ  کِ  ز ػول  حد ٍ هی

 ٍ ازکجبيبت هتقبثل ثیي ثبشیگساى هدل ٍخَ   از    پَؼّن هَاز  ًیػ   کؼدا  شیب ی

هؼیبزّبی ثساٍى  کِ  ز ایي پطٍّؽ ازائِ ؾدُ اغ   زغن ایي ّؿدازّب  هدل ًَیي زاّجسی ؾسکتیثِ

(Brownثسای ازشیبثی یک هدل خَة زا احساش هی )  ایي هؼیبزّب ؾبهل: غب گی  ؾابفی  ٍ کٌد

 ّبی هسثَو اغ    ثیٌیهًٌق غبختبز زغوی  ًص یکی ثِ ٍاقؼی   ٍ کابی  ثسای اًدبم پیؽ

ی ًظبزکی ّیأت هدیسُ  ؾبهل    ٍظیاِؾَی ًظبزکی ّیئ  هدیسُ اؾبزُ هیثِ ٍظیاِ  ز ثؼد کٌتسلی

 هَاز  شیس اغ : 

 کبزکس  حػبثسغی ّیئ  هدیسُ   1

 کبزکس  هدیسی  زیػک ّیئ  هدیسُ   0

 کبزکس  ازکجبيی ّیأت هدیسُ    3

 کبزکس  ازشیبثی ّیئ  هدیسُ   4
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 قَزت زٍؾي ثیي کبزکس ّبی هختلف ًظبزکی کوبیص قبئل ؾَ   کبزکس  کٌتسلی ّیئ  هدیسُ ثبید ثِ

 

 (: حؼبثشػی ٍ هذیشیت سیؼک دس ػؽح ّیئت هذیش21ُؿکل )

  

ًد کِ هسثَو ثِ کخلابت حػبثسغی اِّبی شیب ی هَز  ثسزغی قساز گسفتّبی اخیس پسًٍدُ ز غبل

ّب ؾبهل غسپیچی اش ًبهی حػبثسغی زا کت  کبثیس قساز  ا ًد  ایي پسًٍدًُد  ایي هَاز  خَؼاُثَ 

 اقَل اخرقی اشخولِ هَاز  شیس ثَ ًد: 

  غتکبزی قیو  غْبم  

  ثیؽ ًوبیی  زآهد 

  ُػدم ؾابفی  ايرػبت ازائِ ؾد 

  ثیؽ ًوبیی غَ  ػولیبکی 

حؼبثشػی 

 هؼتمل 

حؼبثشػی 

 داخلی 

هذیشیت 

 سیؼک 

ی کویتِ

حؼبثشػی داخلی 

ٍ هذیشیت 

  سیؼک
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  ِثدّی خبزج اش کساشًبه 

  ّبی هسثَو ثِ اختیبز خسید غْبم  ز کساشًبهِ ػدم ؾٌبغبیی قتیح ثج 

 گیشی ًتیجِ

قَزت ّوصهبى ثِ هثج   ٍ زٍیکس  غٌتی ًَیي زاّجسی ؾسکتی کرؼ ؾدُ اغ  کب اثؼب  ز زٍیکس  

کٌد   ایي زٍیکس  کرؼ هیگس   ازائٍِ  یدگبّی خبهغ ًػج  ثِ زاّجسی ؾسکتی  دً زًظس گسفتِ ؾَ

هٌد ؾَ   گراز  ٍ ّوصهبى اش هصایبی ّس  ٍ زٍؼ ثْسُلت اًتخبة ثیي زٍیکس ّب زا کٌبز کب کكَز غب

 ز ػیي  ٍ ًوبیدقَزت ّوصهبى  ٍ زٍیکس  هخبلف زا  ز ذّي حاظ هدیسیتی ایي اغ  کِ ثِ َّؼ

اش چْبز ثؼد کلی هَز  ازشیبثی    زاّجسی ؾسکتی زازٍیکس  ًَیيایي د  حبل ػولکس  خَثی ازائِ کٌ

کٌد کرؼ هی ثؼد هَقؼیتی هَقؼیتی  اغتساکطیک  یکپبزچگی ّیأت هدیسُ ٍ کٌتسلی  قساز  ا ُ اغ :

کب زاّجسی ؾسکتی زا هتٌبغت ثب ؾسایى  اخلی ٍ خبزخی ثٌگبُ حاظ ًوبید  ثؼد اغتساکطیک ثس  زًظس 

ثِ   ز فسایٌدّبی زاّجسی آى کبکید  از   ثؼد یکپبزچگی ّیأت هدیسُ ّبی ثٌگبُگسفتي اغتساکطی

ؾبزُ  از  ٍ ثؼد ا ی هسثَو ثِ اػهبی ّیأت هدیسُ ّی ٍ کَغؼِفسایٌدّبی اغتخدام  ازشیبثی  پب اؼ

ٍ کبزکس  ثبشخَز ّبی  زیبف    ثس حػبثسغی  هدیسی  زیػک  ازکجبيبت  اخلی ٍ خبزخی کٌتسلی ًیص

ی کب ثب ازائِ کٌدهیکرؼ ًَیي زاّجسی ؾسکتی زٍیکس    کٌدزا ازشیبثی هیی ّیأت هدیسُ ؾدُ

  ٍ اش غَی  یگس غَ اثؼب  هختلف زاّجسی ؾسکتی زا  ز ًظس گیس یدگبّی خْبى ؾوَل  اش یک

-گسٍُکوبم اگسچِ  ز ًظس گسفتي ّوصهبى هٌبفغ ّبی ذیٌاغ زا هَز  کَخِ قساز  ّد  هٌبفغ کوبم گسٍُ

 ؾَاز اغ  اهب ایي زٍیکس  کرؼ کس ُ اغ  کب ثب ػدم غَگیسی ثِ غو  گسٍّی   ّبی ذیٌاغ

 کبّد  ث ّبی ذیٌاغثیي گسٍُ ی هٌبفغ هؿتسک  اش کهب  هٌبفغخبـ ٍ کبکید ثس حَشُ
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