83

 ۴ظقمٌؼنلٛیاىا ً ؼًلىای نخؽنیی نٗامناموی نٗام خام ٙآماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

معايوت بروامٍ ریسی ،پژيَص ي

وُاد آمار وُاد کتابخاوٍَای

فىايری اطالعات

عمًمی کطًر

وُاد کتابخاوٍَای عمًمی کطًر

عىًان سىذ:

ريش اجرایی اوجام آمارگیری

کذ سىذIPLF-SS-P-10 :
01:1397
تبسیخ ثبصًگشی:

تبسیخ تِیَ 937۹/9۶/9۵ :

تِیَ کٌٌذٍ:

تبییذ کٌٌذٍ:

پژًىهکعهی آماؼ

مٛاًنتتد تؽنامتتوؼ یتتؿیر پتتژًىم ً
فنتتتتتتتاًؼی نْالٚتتتتتتتا
کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

تصْیت کٌٌذٍ:
نيتتتتتتتاظ

نٗام خام ٙآماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ (خدع ظًمْ :ؽنزی ًَٛید مٓدٌب)

8۲

ُ- 1ذف
ىعف نؾ نین قنعر تٛیین فؽنینع کدی نندام ْؽذ آماؼگیؽی (نیٌنو نی ً قؽنیاؼی) ً تثیین مؽنزا آن میتانع
- 2داهٌَ کبسثشد
نین قنع تؽنی تیام ْؽذىای آماؼگیؽی ناما قؽنیاؼی ً نیٌنو گیؽی نزمیاالتی ظؼ کا قٓر نياظ کماتطانوىای
ٚیٌمی کهٌؼ میتانع
- 3تؼبسیف
آهتبسگیشی :ىتؽ نتٌ٘ فٛتالیمی کتو خیتٙنًؼی یتا ظقتمیاتی تتو ظنظهىتای آمتاؼی ؼن میكتؽ میقتاؾظ آمتاؼگیؽی نامیتعه
مینٌظ آماؼگیؽیىا تو قو نٌ٘ ٚیعه تمكی مینٌنع کو ٚثاؼتنع نؾ قؽنیاؼیر آمتاؼگیؽی نیٌنتونی (نیٌنتوگیؽی) ً
آماؼگیؽی ثثمی
آهبسگیشی ًوًَْای (ًوًَْگیشی) :نٌٚی آماؼگیؽی نقد کو تا نقتمفاظه نؾ ؼًلىتای ٚدیتیر خیتٙنًؼی ظنظهىتا نؾ
تطهی نؾ خامٛو تسد ٚنٌنن "نیٌنو" نندام میگیؽظ ً لاتا تٛیی تو خامٛو نقد.
عشؽوبسی :نٌٚی آماؼگیؽی نقد کو خیٙنًؼی ظنظه ىا نؾ تیام ًنزعىای خامٛو ظؼ یک ممٓ ٙؾمانی ضاو نندام
می گیؽظ ماننع قؽنیاؼی ٚیٌمی نفٌـ ً مكکنر کاؼگاىی ً کهاًؼؾی
- 4سّػ کبس
ؼًل ن خؽنی فؽنینعىای آماؼگیؽی مٓاتك مع خام ٙفؽنینع فٛالید (تداؼی) آماؼی 5نقد کو ناما  8فؽنینع
نيدی ً  ۲۲ؾیؽ فؽنینع میتانع
هشزلَ  - 1تؼییي ًیبصُب
نین مؽزدو ظؼ ؾمانی کو نیاؾ تو آماؼىای خعیع ً یا تاؾنیؽی آماؼىای لثدی ًخٌظ ظننمو تانعر نندام می نٌظ ً ظؼ
ْی آن تماَای آماؼی تؽنًؼظه نهعه ظنضدی ً یا ضاؼخی ً تٌننایی قاؾمانىای آماؼی تؽنی تٌلیع آماؼىای مٌؼظ
نٗؽ مهطى مینٌظ
ظؼ نین مؽزدو قاؾمان


نیاؾىای آماؼی ؼن تٛیین میکنعر
تیهمؽ نیاؾىای آماؼی کاؼتؽنن ؼن تأییع میکنعر



تا خؿئیا



ًیژگیىای قٓر تاالی ضؽًخیىای آماؼی ؼن تٛیین میکنعر



مفاىی مؽتثّ ً ممغیؽىای آماؼی ؼن تٛیین میکنعر



مدیٌٚوىای مٌخٌظ ً ؼًلىای الؾم ؼن تؽؼقی میکنعر



مٌنفمد قاؾمانىای ممٌلی ؼن تؽنی تٌلیع ظنظهىا ً نْالٚا

آماؼی ظؼ یافد میکنع

نین مؽزدو تو  ۹ؾیؽفؽنینع تمكی می نٌظ:
صیشهشزلَ  - 1- 1ؽٌبعبیی ًیبصُب
تؽؼقیىای نًلیو ظؼ مٌؼظ نین کو چو آماؼىایی مٌؼظ نیاؾ نقد ً چو چیؿىایی مٌؼظ نیاؾ نین آماؼىاقدر نؾ
مٌٌَٚاتی ىكمنع کو ظؼ نین ؾیؽفؽنینع تو آنىا پؽظنضمو می نٌظ ٚالًه تؽنینر ظؼ نین مؽزدو قایؽ قاؾمانىای

)Generic Statistical Business Process Model (GSBPM
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آماؼی مدی ً تیننلیددی تٌلیع کننعه آماؼىای مهاتو ً تطًٌو ؼًل ىای مٌؼظ نقمفاظه آنىا نیؿ تؽؼقی
مینٌنع
صیشهشزلَ  - 2- 1هؾبّسٍ ّ تأییذ ًِبیی ًیبصُب
نین ؾیؽفؽنینع تؽ مهاًؼه تا کاؼتؽنن ً تأییع نيایی نیاؾىای آماؼی آن ىا تیؽکؿ ظنؼظ ظؼک ظؼقمی نؾ نیاؾىای
کاؼتؽنن تاٚث می نٌظ تا نؾ آن ْؽیك قاؾمان آماؼی تعننع کو چو آماؼىایی ؼن تایع تيیو کنعر ؾمانر چیٌنیی ً
ميیمؽ نؾ ىیو ظلیا تيیو آن ىا ؼن نیؿ تٛیین کننع ؾمانیکو نین مؽزدو تکؽنؼ می نٌظر تیؽکؿ تؽ نین مٌٌَ٘ ضٌنىع
تٌظ کو آیا نیاؾىایی کو نؾ لثا تٛیین نعهننع تغییؽ کؽظه ننع یا ضیؽ؟ نناضد ظلیك نیاؾىای کاؼتؽننر ىعف نيدی
نین ؾیؽفؽنینع نقد
صیشهشزلَ  - 3- 1تؼییي خشّخیُب
نین ؾیؽفؽنینع ضؽًخی ىای مٌؼظ نیاؾ تؽنی تأمین نیاؾىای آماؼی تٛیین نعه ظؼ ؾیؽفؽنینع ( ۴- 9مهاًؼه ً تأییع
نيایی نیاؾىا) ؼن تٛیین می کنع ً ناما تٌنفك تؽ تناقة میان ضؽًخی ىای مفؽًٌ ً نیاؾىای کیفی کاؼتؽنن
نقد
صیشهشزلَ  - 4- 1ؽٌبعبیی هفبُین
ظؼ نین ؾیؽفؽنینع مفاىی مٌؼظ نیاؾ نؾ ظیعگاه کاؼتؽنن مهطى می نٌنع ظؼ نین مؽزدو میکن نقد نین مفاىی تا
نقمانعنؼظىای آماؼی مٌخٌظ ىیاىنگ نثاننع ىیاىنگ قاؾیر ننمطاب ً تٛؽیف مفاىی آماؼی ً ممغیؽىای مٌؼظ
نیاؾ ظؼ ؾیؽفؽنینع ( ۴- ۴تٌيیف ممغیؽىا) نندام می نٌظ
صیشهشزلَ  - 5- 1ثشسعی دس دعتشط ثْدى دادٍُب
نین ؾیؽفؽنینع تو تؽؼقی منات ٙنْالٚاتی مٌخٌظ نضمًاو ظنؼظ تا میؿنن تؽآًؼظه کؽظن نیاؾىای کاؼتؽننر نسٌه
ظقمؽقی ً ىیچنین مسعًظید ظؼ نقمفاظه نؾ منات ٙمٌخٌظ تؽؼقی نٌظ منات ٙظنظه ىای نظنؼی مٌخٌظ تؽنی تٛیین
مناقة تٌظن آنىا تؽنی نىعنف آماؼی ً چاؼچٌب لانٌنی کو ظنظهىا ظؼ آن خیٙنًؼی ً نقمفاظه مینٌنع نیؿ ظؼ
نین ؾیؽفؽنینع تؽؼقی می نٌنع تنا تؽ نین ظؼ نین مؽزدو میکن نقد پیمنياظنتی تؽنی تغییؽ لٌننین مٌخٌظ ً یا
نیداظ چاؼچٌبىای لانٌنی خعیع نؼنیو نٌظ
صیشهشزلَ  - 6- 1تِیَ طشذ تْخیسی کغت ّ کبس
ظؼ نین ؾیؽفؽنینع تیامی یافمو ىای قایؽ ؾیؽفؽنینعىای نین مؽزدو ظؼ لالة یک ْؽذ تٌخیسی مكمنعقاؾی می نٌظ
تا نؾ ْؽیك آن تأییع مٌؼظ نٗؽ ؼن تؽنی نخؽنی فؽنینع کكة ً کاؼ آماؼی خعیع یا نيالذ نعه ظؼ یافد کنع نین
ْؽذ تٌخیسی ناما مٌنؼظ ؾ یؽ نقد:


نتؽذ فؽنینتعىای کكتة ً کتاؼ مٌختٌظ ً نْالٚتا

مؽتتٌِ تتو نستٌه تٌلیتع آماؼىتا تتا تیؽکتؿ تیهتمؽ تتتؽ

کاقمیىای آن


ؼنه زا پیمنياظی ظؼ چیٌنیی تٌقٛو یا تيثٌظ فؽنینع کكة ً کاؼ آماؼی توٌْؼی کو ظنظهىتا ً نْالٚتا
آماؼی خعیع یا تاؾنیؽی نعه تٌلیع نٌنع



نؼؾیاتی ىؿینوىا ً مؿنیا
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هشزلَ  - 2طشازی
ظؼ نین مؽزدو فٛالید ىای ْؽنزی ً فٛالید ىای تسمیماتی ٚیدی کو تؽنی تٛیین ضؽًخی ىای آماؼیر مفاىی ر
ؼًلىار نتؿنؼ خی ٙنًؼی ً فؽنینعىای ٚیدیاتی الؾم نقدر نؽذ ظنظه می نٌظ نین مؽزدو تو  ۹ؾیؽفؽنینع تمكی
مینٌظ ناما مٌنؼ ؾیؽ ىكمنع:
صیشهشزلَ  - 1- 2طشازی خشّخیُب
نین ؾیؽفؽنینع ناما ْؽنزی ضؽًخی ىای آماؼیر فٛالید ىای مؽتثّ ً تيیو قیكم ىا ً نتؿنؼ مٌؼظ نقمفاظه ظؼ
مؽزدو ( 9ننمهاؼ ً نْال٘ؼقانی) نقد ؼًل ىای کنمؽ مسؽمانیی نْالٚا

ً فؽنینعىای زا ک تؽ ظقمؽقی تو

ضؽًخیىای مسؽمانو نیؿ ظؼ نین ؾیؽفؽنینع ْؽنزی می نٌنع نین ضؽًخیىا تایع تا زع نمکان نؾ نقمانعنؼظىای
مٌخٌظ پیؽًی کننع ًؼًظی نین مؽزدو میتٌننع ناما فؽنظنظه ىای زايا نؾ نخؽنىای لثدی یا مهاتور
نقمانعنؼظىای تیننلیددی ً نْالٚا

ؾیؽفؽنینع ( 9- 9نناقایی نیاؾىا) تانع

صیشهشزلَ  - 2- 2تْصیف هتغیشُب
ظؼ نین ؾیؽفؽنینعر قٛی می نٌظ کو ظؼ يٌؼ

نمکان ممغیؽىای آماؼی ً ىیو ْثموتنعیىای مٌؼظ نقمفاظهر تؽ

نقاـ نقمانعنؼظىای مدی ً تیننلیددی مٌخٌظ تٛؽیف نٌنع ممغیؽىای آماؼی میکن نقد توٌْؼ مكممی نؾ
ظنظه ىا تو ظقد آیع (ماننعر تٛعنظ  )ٌُٚیا تا نٚیا ؼًنتّ ؼ یاَی تؽ ؼ ًی زعنلا یکی نؾ ممغیؽىای مٌخٌظ ظؼ
مدیٌٚو ظنظىا زايا نٌظ (ماننع قؽننو مٓالٛو)
نخؽنی نین ؾیؽفؽنینع میکن نقد ىیؿمان تا ؾیؽفؽنینع ْ( 3- ۴ؽنزی نتؿنؼ ً ؼًل ىای خیٙنًؼی ظنظهىا) الؾم
تانع تيیو فؽنظنظه ىای تٌيیفی نؾ تیام ممغیؽىای آماؼی ً ْثموتنعیىا یک نؽِ الؾم تؽنی نخؽنی مؽنزا تٛعی
نقد
صیشهشزلَ  - 3- 2طشازی اثضاس ّ سّػ ُبی خوغاّسی دادٍُب
ظؼ نین ؾیؽفؽنینع مناقة تؽین ؼًل ً نتؿنؼ خیٙنًؼی ظنظهىا تٛیین می نٌظ فٛالیدىای مؽتٌِ تو نین ؾیؽفؽنینع
تكمو تو نٌ٘ نتؿنؼ خیٙنًؼی (مًازثو تا کیک کامویٌتؽر پؽقمنامو ىای کاغ ػیر ثثمی ً

) ممفاً

نقد

صیشهشزلَ  - 4- 2طشازی بس ْة ّ ًوًَْ
ظؼ نین ؾیؽفؽنینع خامٛو ىعفر چاؼچٌب نیٌنوگیؽی (ظؼ يٌؼ

لؿًم)ر مناقةتؽین ؼًل ىای نیٌنوگیؽی ً

ْؽذ نیٌنوگیؽی تٛیین می نٌظ منات ٙمٛیٌ چاؼچٌب ناما آماؼىای ثثمی ً نظنؼیر قؽنیاؼیىا ً نْالٚا
زايا نؾ قایؽ ْؽذ ىای آماؼگیؽی نقد ظؼ يٌؼ

نیاؾ تو تؽکیة مناتٙر چیٌنیی نندام آن نؽذ ظنظه می نٌظ

تؽؼقی میؿنن پٌنم خامٛو ىعف نیؿ تایع ظؼ نین ؾیؽفؽنینع نندام نٌظ
صیشهشزلَ  - 5- 2طشازی پشداصػ ّ تسلی ُبی آهبسی
نین ؾیؽفؽنینع ؼًلىای پؽظنؾل آماؼی ؼن تؽنی تکاؼگیؽی ظؼ مؽزدو ( ۵پؽظنؾل) ً مؽزدو ( ۹تسدیا) ْؽنزی
میکنع نین ؼًل ىا ناما کعگػنؼیر نظیدر خانيیر تؽنًؼظر یکواؼچو قاؾیر نٚمثاؼ ً تکییا مدٌٚو ظنظهىا
میتٌننع تانع
صیشهشزلَ  - 6- 2طشازی عیغتن تْلیذ ّ خشیبى کبس
ظؼ نین ؾیؽفؽنینع تا تٛیین خؽیان کاؼ نؾ مؽزدو خیٙنًؼی ظنظه ىا تا ننمهاؼر یک ظیعگاه کدی ظؼ مٌؼظ تیام
پؽظنؾل ىای مٌؼظ نیاؾ ظؼ کا فؽنینع تٌلیع آماؼی نیداظ نعه ً تُیین می نٌظ کو میان نین فؽنینعىا ىیاىنیی
الؾم ًخٌظ ظنؼظ نماِ َٛف قیكم ىا ً ظنظگان مٌخٌظ تؽنی تأمین نىعنف مٌؼظ نٗؽ تایع ظؼ نتمعن تؽؼقی نٌظر
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قوف ؼنه زا  ىای خعیعی ْؽنزی نٌظ نین ؾیؽفؽنینع چیٌنیی نؼتثاِ ممماتا کاؼمنعنن تا قیكم ؼن نیؿ تٛیین
می کنع ً ٚالًه تؽ نینر فؽظ پاقطیٌ ؼن نیؿ مهطى میکنع
هشزلَ  - 3عبخت
ظؼ نین مؽزدو قیكم ىای تٌلیعر قاضمو ً آؾمایم می نٌنع تا نؾ نین ْؽیك ؾمان آماظه تٌظن آن تؽنی نقمفاظه ظؼ
مسیّ ًنلٛی مهطى نٌظ تؽنی ضؽًخی ىای آماؼی کو تويٌؼ

منٗام تيیو مینٌنع نین مؽزدو مٛیٌالً یکتاؼ

نندام می نٌظ ًلی نگؽ تغییؽ یا تاؾنیؽی ظؼ ؼًلىا تو ًخٌظ آیعر چنع تکؽنؼ میکن نقد الؾم تانع نین مؽزدو تو
 9ؾیؽفؽنینع تمكی مینٌظ:
صیشهشزلَ  - 1- 3عبخت اثضاس خوغاّسی دادٍُب
ظؼ نین ؾیؽفؽنینعر نتؿنؼ خیٙنًؼی مٌؼظ نقمفاظه ظؼ مؽزدو ( ۲خیٙنًؼی) قاضمو مینٌنع نین نتؿنؼ تؽ نقاـ
ًیژگیىای ْؽنزی نعه ظؼ مؽزدو ْ( ۴ؽنزی) تٌلیع یا قاضمو می نٌنع تؽنی ظؼ یافد ظنظهىا میکن نقد نؾ یک
یا چنع ؼًل نقمفاظه نٌظر تو ٚنٌنن مثا ر مًازثوىای تدفنی یا ؼً ظؼ ؼًر پؽقمناموىای نلکمؽًنیکی یا تسد
ًب ً

نین ؾیؽفؽنینع مفاىی ً ٚیدکؽظىای آن نتؿنؼ ؼن نیؿ تيیو ً آؾمایم می کنعر تو ٚنٌنن مثا ر آؾمٌن

پؽقمىا ظؼ پؽقمنامو
پیمنياظ می نٌظ کو نؼتثاِ میان نتؿنؼ خیٙنًؼی ً قیكم فؽنظنظه ىای آماؼی تؽلؽنؼ نٌظ توٌْؼیکو تمٌنن
فؽنظنظه ىا ؼن ظؼ مؽزدو خیٙنًؼی آقان تؽ تو ظقد آًؼظ نؼتثاِ ظنظن ظنظهىا تا فؽنظنظه ىا ظؼ نین مؽزدو تاٚث خدٌ
نفماظن کاؼ ظؼ مؽنزا تٛعی ضٌنىع نع
صیشهشزلَ  - 2- 3عبخت یب استمب ه لفَُبی پشداصػ
نین ؾیؽفؽنینع فٛالید ىای مؽتٌِ تو قاضد مؤلفوىای نؽمنفؿنؼی خعیع ً نؼتماء مؤلفوىای نؽمنفؿنؼی مٌخٌظ ؼن
کو مٌؼظ نیاؾ فؽنینع کكة ً کاؼ ىكمنع ً ظؼ مؽزدو ْ( ۴ؽنزی) ْؽنزی نعهننعر نؽذ می ظىع مؤلفوىا میکن
نقد ناما ضعما

نْالٚاتیر چاؼچٌبىای خؽیان کاؼ ً ضعما

معیؽید فؽنظنظهىا تانع

صیشهشزلَ  - 3- 3عبخت یب استمب ه لفَُبی اًتؾبس ّ اطالعسعبًی
نین ؾیؽمؽزدو فٛالید ىایی ؼن نؽذ می ظىع کو تو قاضد یا نؼتما مؤلفو ىا ً ضعما
تٌلیعن

مٌؼظ نیاؾ تؽنی نْال٘ؼقانی

آماؼی مؽتٌِ ىكمنع ً ظؼ ؾیؽمؽزدو ْ( 9- ۴ؽنزی ضؽًخیىا) ْؽنزی نعهننع مٌلفوىا ً ضعما

مؽتٌِ تو ؼًلىای مطمدف نْال٘ؼقانی نؾ مؤلفوىای مٌؼظ نیاؾ تؽنی تٌلیع نهؽیوىای کاغػی تا نْال٘ؼقانی نؾ
ْؽیك نثکو ً نیداظ ظقمؽقی تو ظنظه ىای ضؽظ ظؼ نین ؾیؽمؽزدو لؽنؼ ظنؼنع
صیشهشزلَ  - 4- 3تٌظین خشیبى کبسُب
نین ؾیؽفؽنینعر خؽیان کاؼر قیكم ىا ً تثعیاىای مٌؼظ نقمفاظه ظؼ فؽنینعىای کكة ً کاؼ ؼن نؾ مؽزدو خیٙنًؼی
ظنظه تا آؼنیٌ (تاییانی) تنٗی میکنع ً تُیین می کنع کو خؽیان کاؼ مؽتٌِ تو ؾیؽ مؽزدو ْ( ۹- ۴ؽنزی قیكم
تٌلیع ً خؽیان کاؼ) ظؼ ٚیا کاؼ میکنع
صیشهشزلَ  - 5- 3آصهبیؼ عیغتن تْلیذ
نین ؾیؽفؽنینع تؽ آؾمایم نتؿنؼ ً قیكم ىای کامویٌتؽی تیؽکؿ ظنؼظ ً ناما آؾمایم فنی تؽنامو ىای خعیع ً تأییع
مناقة تٌظن تؽناموىای مٌخٌ ظ قایؽ فؽنینعىای کكة ً کاؼ آماؼی تؽنی نقمفاظه ظؼ فؽنینع مٌؼظ نٗؽ نقد ظؼ
زالیکو آؾمٌن تؽضی نؾ مؤلفوىای ضاو میتٌننع تا ؾیؽفؽنینع ( ۴- 3قاضد یا نؼتما مؤلفوىای پؽظنؾل) مؽتثّ
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نٌظر نین ؾیؽفؽنینع نیؿ ناما آؾمٌن نثؽن

ممماتا میان مؤلفوىا ً تُیین مناقة تٌظن قی كم تٌلیع ىیاننع

مدیٌٚو خامٛی نؾ مؤلفو ىاقد
صیشهشزلَ  - 6- 3آصهبیؼ فشایٌذُبی کغت ّ کبس آهبسی
نین ؾیؽفؽنینع فٛالیدىای مؽتٌِ تو معیؽید آؾمایم میعننی یا پیمآؾمٌن فؽنینع کكة ً کاؼ آماؼی ؼن نؽذ
می ظىع آؾمایم فؽنینعىا مٛیٌالً تو منٌٗؼ تُیین نخؽنی مناقة فؽنینع کكة ً کاؼ آماؼی تؽ ؼًی ممیاـ
کٌچکی نؾ مدیٌٚو ظنظهىا نندام می نٌظ ً نؾ ْؽیك پؽظنؾل ً تدؿیو ً تسدیا ظنظه ىا تو تكد نتؿنؼىا پؽظنضمو
می نٌظ پف نؾ نین پایدٌ

میکن نقد الؾم تانع تو مؽنزا لثا تؽگهمو ً نتؿنؼىار قیكم ىا ً یا مؤلفوىا ؼن

تٛعیا کنی تؽنی یک فؽنین ع کكة ً کاؼ آماؼی ٚیعه ماننعر قؽنیاؼی خیٛیدر میکن نقد الؾم تانع چنع تاؼ
نین کاؼ نندام نٌظ تا تمٌنن تو نمایح ؼَایدتطهی ظقد یافد
صیشهشزلَ ًِ - 7- 3بیی کشدى عیغتن تْلیذ
نین ؾیؽفؽنینع ناما فٛالید ىایی تؽنی نؼنیو فؽنینع نقد نین فٛالید ىا ناما مٌنؼظ ؾیؽ نقد:
مؽتٌِ تو مؤلفوىای پؽظنؾل ناما مكمنعن

فنی ً ظقمٌؼنلٛیاىای کاؼتؽننر



تيیو مكمنعن



آمٌؾل تو کاؼتؽنن تؽنی نقمفاظه نؾ فؽنینعر



لؽنؼ ظنظن مؤلفوىای فؽنینع ظؼ مسیّ ًنلٛی تؽنی نْیینان نؾ نین کو ظؼ مستیّ ًنلٛتی تتو ىیتان يتٌؼتی
کو پیمتینی نعه نقد کاؼ میکننع

هشزلَ  - 4خوغاّسی
ظؼ نین مؽزدو تیام نْالٚا

الؾم (ظنظه ً فؽنظنظه) تا نقمفاظه نؾ ؼًل ىای مطمدف (ناما نقمطؽنج نؾ منات ٙثثمی

یا ظنظگان) خی ٙنًؼی نعه ً تؽنی پؽظنؾل تیمتؽ ظؼ مسیّ ظنظه ی مناقثی تاؼگػنؼی می نٌنع تثعیالتی کو ؼًی
ظنظهىای خیٙنًؼی نعه يٌؼ

میگیؽظر ظؼ نین مؽزدو منٌٗؼ نیی نٌظر تدکو نینگٌنو مٌنؼظ ظؼ مؽزدو ۵

(پؽظنؾل) نندام ضٌنىع نع تؽنی مسًٌال

آماؼی کو تو ٌْؼ منٗام تٌلیع مینٌنعر نین مؽزدو ظؼ ىؽ ظًؼه

تکؽنؼ مینٌظ .مؽزدو خی ٙنًؼی ناما چياؼ ؾیؽمؽزدو نقد کو ٚثاؼتنع نؾ:
صیشهشزلَ  - 1- 4عبخت بس ْة ّ اًتخبة ًوًَْ
ظؼ نین ؾیؽمؽزدو چاؼچٌب ىا تيیو نعه ً نیٌنو ىا مٓاتك ؾیؽمؽزدو ْ( ۲- ۴ؽنزی چاؼچٌب ً نیٌنو) نقمطؽنج
مینٌنع ٚالًه تؽ نین تو تُیین کیفید ً تأییع چاؼچٌب ً نیٌنو ىای ننمطاب نعه نیؿ پؽظنضمو مینٌظ تينیام
نیيعننمن ثثد ىای نيدی کو چاؼچٌب مؽزدو ىای کكة ً کاؼ آماؼی مطمدف نؾ آنىا تعقد میآیعر تو ٚنٌنن
یک مؽزدو کكة ً ک اؼ مدؿن ظؼ نٗؽ گؽفمو می نٌظ
صیشهشزلَ  - 2- 4تِیَ ّ تٌظین ثشًبهَ خوغاّسی
ظؼ نین ؾیؽمؽزدو نؾ آماظه تٌظن مؽزدوىار تکنٌلٌ ی ً نیؽًی ننكانی تؽنی خیٙنًؼی ظنظه ً فؽنظنظه (مٓاتك آنچو
ْؽنزی نعهننع) نْیینان زايا می نٌظ نین ؾیؽمؽزدو ناما مٌنؼظ ؾیؽ نقد:


آماظه نیٌظن نقمؽنتژی خیٙنًؼی



آمٌؾل کاؼمنعنن مؽتثّ تا خیٙنًؼی



زًٌ نْیینان نؾ ظؼ ظقمؽـ تٌظن منات ً ٙمدؿًما



پیکؽتنعی قیكم ىای خیٙنًؼی تؽنی ظؼ یافد ً تسٌیا ظنظهىا



نْیینان نؾ زفاٖد نؾ ظنظهىایی کو خیٙنًؼی مینٌنع

مٌؼظ نیاؾ
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آماظهقتتاؾی نتتتؿنؼ خیتتٙنًؼی (نٗیتتؽ چتتاپ پؽقتتمنامور تاؼگتتػنؼی پؽقهتتناموىا ً ظنظهىتتا ظؼ ؼنیانتتوىای
مًازثوکننعگان ً

)

صیشهشزلَ  - 3- 4اخشای خوغاّسی
ظؼ نین ؾیؽمؽزدو ظنظهىا خیٙنًؼی مینٌنع ً ناما تؽلؽنؼی نؼتثاْا
پاقطیٌیان) ً نلعنما

نًلیو تا تيیو کننعگان نْالٚا

(ناما

مؽتٌِ تو پیییؽی یا یاظآًؼی تو آنىا می نٌظ ظؼ نین ؾیؽمؽزدو ؾمان ً نسٌه نؼتثاِ

تؽلؽنؼ کؽظن تا تيیوک ننعگان ً پاقطیٌ تٌظن یا نثٌظن آنىا ثثد می نٌظ ىیچنین ناما معیؽید تيیو کننعگانی
مینٌظ ک و ظؼ خیٙنًؼی ظنظهىای ظًؼه خاؼی مهاؼکد ظنؼنع تا نْیینان زايا نٌظ ک و نؼتثاِ میان قاؾمان
آماؼی ً تيیوکننعگان ظنظهىا ؼَاید تطم تٌظه ً تو لٌ

ضٌظ تالی نقد

خیٙنًؼی ظنظه ىا ؾمانی ممٌلف مینٌظ ک و تو ىعف تٛیین نعه ظقد یافمو تانی (ىعف مٛیٌالً تؽ نقاـ
نؽشىای پاقصر تٛیین مینٌظ) ظؼ نین ىنیام گؿنؼل خیٙنًؼیر تيیو ً تٌلیع می نٌظ ظؼ نین ؾیؽمؽزدور قاضماؼ
ً یکواؼچیی نْالٚا

ظؼ یافد نعه نیؿ میک ن نقد مٌؼظ تؽؼقی نًلیو لؽنؼ گیؽظ تو ٚنٌنن مثا يسیر تٌظن

فؽمد فایاىا ً تک ییا تٌظن فیدعىای مٌؼظ ننمٗاؼر ظؼ نین ؾیؽمؽزدو تؽؼقی می نٌظ نما نٚمثاؼ مسمٌن ظؼمؽزدو
پؽظنؾل يٌؼ

میگیؽظ

ؾمانی کو ظنظه ىا نؾ ثثد ىای نظنؼی یا قایؽ منات ٙغیؽآماؼی تو ظقد میآینعر نین ؾیؽمؽزدو مطمًؽتؽ میتانع تا
تيیوکننعه ظنظه ىا تؽنی نؼقا ظنظه ىا نؼتثاِ تؽلؽنؼ می نٌظ یا تؽ نقاـ تؽنامو ؾمانی مهطى نعهنیر ظنظهىا
نؼقا می نٌظ
صیشهشزلَ ًِ - 4- 4بیی کشدى خوغاّسی
نین ؾیؽمؽزدو ناما تاؼگػنؼی ظنظهىای خی ٙنًؼی نعه ً فؽنظنظهىای آن ظؼ مسیّ نل کمؽًنیک ی مناقة تو منٌٗؼ
نندام پؽظنؾل ىای تیمتؽ تؽ ؼًی آنىا نقد (مؽزدو  – ۵پؽظنؾل) نین ؾیؽمؽزدو می تٌننع ناما ًؼًظ ظقمی
ظنظهىا (ماننع ظنظهآمای ی)ر ًؼًظ ضٌظ کاؼ ظنظه ىا (ماننع توکاؼگیؽی نتؿنؼ نٌیكوضٌننی نٌؼی ۴تو منٌٗؼ نقمطؽنج
ظنظهىا نؾ پؽقمنامو کاغػی) یا تثعیا فؽمد فایاىای ظنظهنی ظؼ یافد نعه نؾ قایؽ قاؾمان ىا تو فؽمد مٌؼظ
نٗؽ تانع ؾمانی کو نؾ نتؿنؼىای فیؿیکی خیٙنًؼی ظنظه ماننع پؽقمنامو کاغػی نقمفاظه مینٌظ (کو نیاؾ تو
پؽظنؾل تیهمؽ نعنؼظ)ر نین ؾیؽمؽزدور تاییانی آن نتؿنؼ ؼن معیؽید میکنع
هشزلَ  - 5پشداصػ
نین مؽزدو تو نؽذ پا کقاؾی ظنظهىا ً آماظهقاؾی آن ىا تؽنی تسدیا میپؽظنؾظ ؾیؽمؽزدو ىای نین مؽزدو ناما
تؽؼقیر پا کقاؾیر ً تثعیا ظنظه ىای خیٙنًؼی نعه نقد تا تمٌنن آنىا ؼن تسدیا کؽظه ً تو ٚنٌنن ضؽًخی ىای
آماؼی ننمهاؼ ظنظ تو نقمثنای ؾیؽمؽزدو ( ۹- ۵مساقثو ًؾنىا) کو مٛیٌالً ضاو ظنظه ىای آماؼگیؽی نقدر
ؾیؽمؽزدو ىای نین مؽزدو تؽنی ظنظه ىای زايا نؾ منات ٙآماؼی ً منات ٙغیؽآماؼی کاؼتؽظ ظنؼظ نین مؽزدو تو 8
ؾیؽمؽزدو تمكی نعه نقد کو ٚثاؼتنع نؾ:
صیشهشزلَ  - 1- 5تدویغ دادٍُب
ظؼ نین ؾیؽمؽزدور ظنظهىای یک یا چنع منث ٙتدیی ٙمی نٌنع کو ناما نظغام ً تؽکیة نمایح ؾیؽمؽزدوىای مؽزدو
«خیٙنًؼی» نقد ظنظهىای ًؼًظی میتٌننع تؽکیثی نؾ منات ٙظنظه نی ظنضدی یا ضاؼخی ً یا زايا نؾ منات ٙثثمی
تاننع تدیی ٙظنظه ىا ناما مٌنؼظ ؾیؽ نقد:
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نظغام ظنظهىای چنعین منثٙ



ننٓثاق یا پیٌنع ؼکٌؼظىا تا ىعف پیٌنع ظنظن ظنظهىای ضؽظ یا کالن منات ٙمطمدف



نًلٌیدتنعی ظؼ نقمفاظه نؾ ظنظهىای منات ٙمطمدف (ظؼ يٌؼتی کو تیم نؾ یک منثٙر ظنظهىتای متٌؼظ نٗتؽ
ؼن ناما مینٌظ)

ظؼ يٌؼ

نیاؾ تو زفاٖد نؾ نْالٚا ر میک ن نقد تو ظنثا تدیی ٙظنظه ىار نانناـقاؾی يٌؼ

گیؽظ کو

نناقا کننعه ىایی نٗیؽ نام ً آظؼـر زػف نعه ً تو زفٕ مسؽمانیی کیک ضٌنىع نع
صیشهشزلَ  - 2- 5طجمَثٌذی ّ کذگزاسی
ظؼ نین ؾیؽمؽزدو ظنظه ىای ًؼًظیر ْثموتنعی ً کعگػنؼی می نٌنع تا کعگػنؼی ضٌظکاؼ (یا ظقمی)ر کع مناقثی
مٓاتك تا ْثموتنعی نؾ پیم تٛیین نعه تو پاقص ىای ممنی نضمًاو می ظىع
صیشهشزلَ  - 3- 5ثبصثیٌی ّ اػتجبسعٌدی
ظؼ نین ؾیؽمؽزدو ظنظه ىا تؽؼقی مینٌنع تا مهک ال
نلالم تیپاقص یا ننمثاىا

تالمٌهر ضٓاىا ً نضمالفا

نٗیؽ ظنظه ىای پؽ

ً ظًؼنفماظهر

ؼش ظنظه ظؼ کعگػنؼی مهطى نٌظ نین فٛالید ؼن می تٌنن تو ٚنٌنن نٚمثاؼقندی

ظنظه ىای ًؼًظی مٛؽفی کؽظ کو میک ن نقد تو يٌؼ

نٚمثاؼقندی ظنظهىا تؽ نقاـ لٌننین نظیمی نؾ لثا تٛیین

نعه تانع ظؼ نیندا ظنظه ىا تؽنی تؽؼقی یا نظید کاؼنناقی یا مانینی نهانوگػنؼی می نٌنع ىؽچنع نٚمثاؼقندی
تو ٚنٌنن تطهی نؾ مؽزدو «پؽظنؾل» ظؼنٗؽ گؽفمو می نٌظر نما ظؼ ٚیار نٚمثاؼقندی ىایی نیؿ ىیؽنه تا فٛالید
خیٙنًؼی نندام می نٌظر ضًٌيا ؾمانی ک و ؼًل خیٙنًؼی نؾ ْؽیك نثک و تانع نین ؾیؽمؽزدو تو نناقایی
ضٓاىای ًنلٛی ً تالمٌه میپؽظنؾظ ً ىؽگٌنو تغییؽ ؼًی ظنظه ىا ظؼ ؾیؽمؽزدو ( ۲- ۵نظید ً خانيی) لؽنؼ میگیؽظ
صیشهشزلَ  - 4- 5ادیت ّ خبًِی
ؾمانی کو ظنظه ی گیهعهر ناظؼقد یا غیؽلاتا نٚمیاظ مهاىعه می نٌظر مماظیؽ خعیع خاییؿین مماظیؽ نًلیو می نٌظ
کو ظؼ نین ؾیؽمؽزدو تو آن پؽظنضمو مینٌظ نظید ً خانيی تا ؼًل ىای ممٛعظی نندام می نٌظ نما مٛیٌالً تؽ پایو
لٌننینی نٚیا می نٌنع مؽنزا مهطى ظؼ نین ؾیؽمؽزدو ناما مٌنؼظ ؾیؽ نقد:


تٛیین لؿًم تغییؽ ظنظن یا نَافو کؽظن ظنظهىا



ننمطاب ؼًل؛



تاؾگؽظننعن ظنظهىای خعیع تو مدیٌٚو ظنظه ً نهانوگػنؼی آنىا تو ٚنٌنن تغییؽ یافمو



تيیو فؽنظنظه ظؼ ضًٌو مؽزدو نظید ً خانيی

صیشهشزلَ  - 5- 5اعتخشاج هتغیشُب ّ ّازذُبی آهبسی خذیذ
ظؼ نین ؾیؽمؽزدو تؽنی ممغیؽىا ً ًنزعىای آماؼی کو توٌْؼ يؽیر نؾ ظنظهىا تعقد نییآینع ًلی تؽنی تيیو
ضؽًخیىا مٌؼظ نیاؾنعر ظنظهىایی نقمطؽنج می نٌظ ظؼ ًنل ٙممغیؽىای خعیعی تا توکاؼگیؽی ؼًنتّ ؼ یاَی تؽ
ؼًی زعنلا یکی نؾ ممغیؽىای مٌخٌظ ظؼ مدیٌٚو ظنظه مٌخٌظ یا توکاؼ تؽظن چنع فؽٌ مطمدف تٌلیع می نٌظ نؾ
ْؽیك تدیی ٙیا تدؿیو ظنظهىای خی ٙنًؼی نعه نؾ ًنزعىای آماؼی یا ؼًلىای ممنٌ٘ تؽنًؼظ میتٌنن ًنزعىای
آماؼی خعیع نقمطؽنج کؽظ تو ٚنٌنن مثا ؾمانی کو ًنزعىای خیٙنًؼی نعه نفؽنظ ىكمنعر میتٌنن ضانٌنؼ ىا ؼن
نقمطؽنج کؽظ
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صیشهشزلَ  - 6- 5هسبعجَ ّصىُب
ظؼ نین ؾیؽمؽزدو ًؾن ًنزعىا تؽ نقاـ ؼًلنناقی مهطى نعه ظؼ ؾیؽمؽزدو ْ( ۵- ۴ؽنزی پؽظنؾل ً
تسدیاىای آماؼی) مساقثو مینٌظ نؾ نین ًؾنىا میتٌنن ظؼ ْؽذىای نیٌنوگیؽیر تؽنی تٛیی تؽنًؼظىا تو
خامٛو ىعف یا تؽنی تٛعیا تیپاقطی نقمفاظه کؽظ ظؼ قایؽ مٌنؼظ میک ن نقد تؽنی نقمانعنؼظقاؾی ممغیؽىار تو
ًؾنىا نیاؾ تانع
صیشهشزلَ  - 7- 5هسبعجَ اًجَُُْب
ظؼ نین ؾیؽمؽزدو ننثٌىوىا ً مماظیؽ کا مؽتٌِ تو خامٛو تا نقمفاظه نؾ ظنظه ىای ضؽظ تٌلیع مینٌظ کو ناما خیٙ
ظنظهىای ؼکٌؼظىایی کو مهطًو ىای ضايی ظؼ آنىا مهمؽک نقدر مساقثو میانیینر ننسؽنفا

یا توکاؼگیؽی

ًؾنىای زايا نؾ ؾیؽمؽزدو  ۹- ۵تؽنی تٌلیع مماظیؽ کا میتانع ظؼ ْؽذىای نیٌنوگیؽیر ضٓاىای نیٌنوگیؽی
نیؿ میک ن نقد ظؼ نین ؾیؽمؽزدو مساقثو نعه ً تو ىیؽنه ننثٌىو مؽتثّر نؼنیو نٌظ
صیشهشزلَ ًِ - 8- 5بیی کشدى فبی ُبی دادٍ
ظؼ نین ؾیؽمؽزدو نمایح قایؽ ؾیؽمؽزدو ىای نین مؽزدو ظؼ فایا ظنظه لؽنؼ می گیؽظ ک و تو ٚنٌنن ًؼًظی مؽزدو ۹
(تسدیا) نقمفاظه می نٌظ ظؼ تؽضی مٌنؼظ نین فایار فایا نيایی نیكد ضًٌيا ظؼ مؽزدو ىای کكة ً کاؼی کو
ؾمانر تكیاؼ مي نقد ً تؽنًؼظىای ممعماتی ً نيایی ىؽ ظً مٌؼظ نیاؾ نقد
هشزلَ  - 6تسلی
ظؼ نین مؽزدو ضؽًخی ىای آماؼی تا خؿئیا
فنی ً

آماؼی (ناما تؽؼقی ىا ً نکا

ک اما مٌؼظ تؽؼقی لؽنؼ گؽفمو ً تؽنی ننمهاؼ آماظه مینٌنع مثازث
) ظؼ نین مؽزدو تيیو نعه ً نؾ « مناقة تٌظن ضؽًخی ىا تؽنی ىعف »

پیم نؾ ننمهاؼ ً نْال٘ؼقانی نْیینان زايا مینٌظ نین مؽزدو ناما ؾیؽمؽزدو ىا ً فٛالید ىایی می نٌظ کو
تسدیا گؽنن آماؼی ؼن لاظؼ تو في تٌلیعن

آماؼی میکنع تؽنی مسًٌال

آماؼی کو تو ٌْؼ منٗام تٌلیع مینٌنعر

نین مؽزدو ظؼ ىؽ ظًؼه تکؽنؼ می نٌظ مؽزدو تسدیا ً ؾیؽمؽزدو ىای آن يؽفنٗؽ نؾ نٌ٘ منث ٙظنظهر تؽنی تیام
ضؽًخیىای آماؼی ٚیٌمید ظنؼظ
مؽنزا «پؽظنؾل» ً «تسدیا» میتٌنننع تک ؽنؼ نٌنع ً مٌنؾی ى نندام نٌنع تسدیا ظنظه ىار في ظنظه ىا ؼن تؽنی
ىییان تيمؽ میک نع نندام تسدیار مٛیٌالً نیاؾمنع پؽظنؾل ىای تیمتؽی نقد فٛالید ىای ظؼًن مؽنزا
«پؽظنؾل» ً «تسدیا» میک ن نقد لثا نؾ نتیام مؽزدو «خیٙنًؼی» آغاؾ نٌظ ظؼ نینيٌؼ

نمکان گؽظنًؼی

نمایح مٌلمی توًخٌظ ضٌنىع آمعر تو مٌل ٙتٌظن نمایح کو یکی نؾ ظغعغوىای مي کاؼتؽنن نقد نمکانپػیؽ ضٌنىع
نع ً ؾمان مٌخٌظ تؽنی تسدیا نفؿنیم ضٌنىع یافد
مؽزدو تسدیا تو پنح ؾیؽمؽزدو تمكی می نٌظ کو ٚثاؼتنع نؾ:
صیشهشزلَ  - 1- 6آهبدٍ کشدى پیؼًْیظ خشّخیُب
نین ؾیؽمؽزدو مؽتٌِ تو ؾمانی نقد کو ظنظه ىای خیٙنًؼی نعه تو ضؽًخی ىای آماؼی تثعیا مینٌنع تيیو
ناضىىار ؼًنعىا یا تٛعیال

فًدی قؽی ىای ؾمانیر ىیچنین ثثد مهطًوىای کیفید نؾ خیدو مٌنؼظی نقد

کو ظؼ نین ؾیؽمؽزدو لؽنؼ میگیؽظ
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صیشهشزلَ  - 2- 6تأییذ خشّخیُب
نین ؾیؽمؽزدو مؽتٌِ تو ؾمانی نقد کو آماؼنناقانر کیفید ضؽًخی ىای تٌلیع نعه ؼن مٓاتك تا چاؼچٌب کدی
کیفید ً تا ظؼ نٗؽ گؽفمن مٌنؼظ نقمثنا تأییع می کننع فٛالیدىای مؽتٌِ تو تأییع میتٌننع ناما مٌنؼظ ؾیؽ
تانع:


تؽؼقی پٌنم خامٛو ً نؽشىای پاقص نؾ نین نٗؽ کو مٓاتك تا مماظیؽ مٌؼظ نیاؾ ىكمنع
کاؼتؽظ)



ممایكو آماؼىا تا ظًؼهىای لثا (ظؼ يٌؼ



تؽؼقتتی نیتتنک تو فؽنظنظهىتتا ً پتتاؼنظنظه (فؽنظنظهىتتای پتتؽظنؾل) ی متتؽتثّر تيیتتو نتتعه ً مٓتتاتك ننمٗتتاؼن
ىكمنع



مماتدو آماؼىا تا قایؽ ظنظهىای مؽتثّ (ى ظنضدی ً ى ضاؼخی)



تؽؼقی ًخٌظ ناقاؾگاؼیىا ظؼ آماؼىا



نندام نظیدىای کدی

صیشهشزلَ  - 3- 6تفغیش ّ تْضیر خشّخیُب
ظؼ نین ؾیؽمؽزدو نناضد ً آگاىی ٚییمی نؾ ضؽًخی ىا تٌقّ آماؼنناقان تو ظقد میآیع آنىا نؾ نناضد
زايا تؽنی تؽؼقی ظلیك ً تٌَیر ظنظه ىا ً نْالٚا
نؼؾیاتی نسٌه ننٛکاـ ننمٗاؼن

آماؼی تٌلیع نعه نقمفاظه می کننع ً نین کاؼ ؼن نؾ ْؽیك

نًلیو نان نؾ آماؼىار مهاىعه آماؼىا نؾ تیام نتٛاظ تا نقمفاظه نؾ نتؿنؼىای مطمدف

ً نندام تسدیاىای ٚییك ً ظلیك آماؼی نندام میظىنع
صیشهشزلَ  - 4- 6ثَکبسگیشی کٌتشل افؾبعبصی
ظؼ نین ؾیؽمؽزدو نْیینان زايا مینٌظ کو ظنظه ىا ً فؽنظنظهىایی کو منمهؽ مینٌنعر نؾ لٌننین مسؽمانیی
نْالٚا

تطٓی نیی کننع قٓر کنمؽ نفهاقاؾی ً ؼًل توکاؼ ؼفمو تكمو تو نٌ٘ ضؽًخی ممفاً

نقد تؽنی

نؾ ؼًل توکاؼ ؼفمو تؽنی خعنً

ً نمهوىای

مثا ر ؼًیک ؽظ مٌؼظ نقمفاظه تؽنی نىعنف تسمیماتی ممفاً
ننمهاؼنتی نقد
صیشهشزلَ ًِ - 5- 6بیی کشدى خشّخیُب
ظؼ نین ؾیؽمؽزدو نْیینان زايا مینٌظ کو نْالٚا

آماؼی مؽتثّ تا آن ىا مناقة ىعف ىكمنعر تو قٓر

کیفید الؾم ظقد یافمو ً آماظه تؽنی نقمفاظه می تاننع نین ؾیؽمؽزدو ناما مٌنؼظ ؾیؽ نقد:


کاما نیٌظن تؽؼقیىا نؾ خنثو قاؾگاؼی



تٛیین قٓر ننمهاؼ ً نْال٘ؼقانی



خیٙنًؼی نْالٚا

تکییدی ناما تفاقیؽر نکا

فنیر ضاليو کؽظن ً قایؽ فؽنظنظهىای مٌؼظ نیاؾ

تکییدی ظنضدی



تيیو مكمنعن



مثازثو تا کاؼنناقان مٌٌَٚی مؽتثّ ظنضدی پیم نؾ ننمهاؼ نمایح



تأییع مسمٌنی آماؼی تؽنی ننمهاؼ

هشزلَ  - 7اًتؾبس ّ اطالعسعبًی
نین مؽزدو تو معیؽید ننمهاؼ مسًٌال

آماؼی تؽنی مهمؽیان میپؽظنؾظ تؽنی مسًٌال

آماؼی کو تو ٌْؼ مؽتة

تٌلیع می نٌنعر نین مؽزدو ظؼ ىؽ ظًؼه تکؽنؼ مینٌظ مؽزدو ننمهاؼ ً نْال٘ؼقانی ناما پنح ؾ یؽمؽزدو نقد کو
ٚثاؼتنع نؾ:
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صیشهشزلَ  - 1- 7ثٌِگبمعبصی عیغتنُبی خشّخی
ظؼ نین ؾیؽمؽزدو تينیامقاؾی قیكم ىایی معیؽید می نٌظ ک و ظنظهىا ً فؽنظنظه ىا تؽنی مؽزدو ننمهاؼ ظؼ آنىا
غضیؽه مینٌنع ً ناما مٌنؼظ ؾیؽ نقد:


آماظهقاؾی ظنظهىا ً فؽنظنظهىا تؽنی لؽنؼ گؽفمن ظؼ ظنظگان ضؽًخی



فؽنضٌننعن ظنظهىا ً فؽنظنظهىا تو ظنظگان ضؽًخی



زًٌ نْیینان نؾ نینکو ظنظهىا تو فؽنظنظهىای مناقة ً مؽتٌْو نؼتثاِ ظنظه نعهننع

آماظه قاؾیر فؽنضٌننعن ً پیٌنع تو فؽنظنظه ىا تؽخیساً تایع ظؼ مؽنزا لثدی نندام نٌظر نما ظؼ نین ؾیؽمؽزدو تؽؼقی
نيایی نؾ نین خيد نندام می نٌظ کو تیام فؽنظنظه ىای مٌؼظ نیاؾر آماظه ننمهاؼ ً نْال٘ؼقانی ى كمنع
صیشهشزلَ  - 2- 7تْلیذ هسصْالت اًتؾبساتی ّ اطالعسعبًی
ظؼ نین ؾیؽمؽزدو مسًٌال ر ْثك مع ْؽنزی نعه (ظؼ ؾیؽمؽزدو  )9- ۴تا ىعف تؽنًؼظه قاضمن نیاؾىای کاؼتؽ
تٌلیع مینٌنع مسًٌال
مسًٌال

میتٌننع تو يٌؼ

چاپ کاغػیر نْالٚیو ؼقیی یا نؾ ْؽیك تاؼنیاىا نؼنیو نٌظ

ؼن میتٌنن ظؼ لالة ىای مطمدفی ناما خعنً ر مدیٌٚو ظنظهىای ضؽظ مٌؼظ نقمفاظه ٚیٌم ً فایاىای

لاتا تاؼگػنؼی نؼنیو نیٌظ گامىای مٛیٌ ظؼ نین ؾیؽمؽزدو ٚثاؼتنع نؾ:


آماظهقاؾی مسمٌنی مسًٌ (ممنىای تٌَیسیر خعنً ر نیٌظنؼر مثازث کیفید ً



کناؼ ى لؽنؼ ظنظن مسمٌنىای تيیو نعه



نظید مسًٌال

)

ً کنمؽ آنىا نؾ نٗؽ ننٓثاق تا نقمانعنؼظىای ننمهاؼ

صیشهشزلَ  - 3- 7هذیشیت ًؾش هسصْالت
ظؼ نین ؾیؽمؽزدور نؾ مناقة تٌظن تیام مٌلفو ىا نؾ خیدو معیؽید ؾمان ننمهاؼر نْیینان زايا مینٌظ نین
ؾیؽمؽزدو ضاليوقاؾی مٓالة تؽنی گؽًهىای ضاو نٗیؽ مٓثٌٚا ر ًؾؼن ً نیؿ تیيیعنتی تؽنی خدٌگیؽی نؾ
ننمهاؼ پیم نؾ مٌٚع ؼن ظؼ تؽمیگیؽظ مٌنؼظی ک و مسًٌ تو ظالیدی ماننع پیعن نعن غدّ تایع تؽگهد ظننمو نٌظ
نیؿ ظؼ نین ؾیؽمؽزدو لؽنؼ ظنؼظ.
صیشهشزلَ  - 4- 7استمبء هسصْالت اًتؾبساتی ّ اطالعسعبًی
ىؽچنع میتٌنن تويٌؼ

کدی تاؾنؼیاتی ؼن مؽزدوی فؽنگیؽ لدیعنظ نیٌظر نین ؾیؽمؽزدور تو نؼتماء مسًٌال

آماؼی

تٌلیع نعه ظؼ مؽزدو کكة ً کاؼ آماؼی ضايی می پؽظنؾظ کو مندؽ تو خػب ضٌنننعگان تیهمؽی مینٌظ نقمفاظه
نؾ نتؿنؼ معیؽید نؼتثاِ تا مهمؽیر تو منٌٗؼ ىعف لؽنؼ ظنظن تيمؽ کاؼتؽنن تالمٌه مسًٌال ر ىیچنین تکاؼگیؽی
نتؿنؼىایی نٗیؽ تاؼنیاىار ًتالگىا ً ًیکیىا تؽنی قيٌلد پؽظنؾل ننمما ظنظه ىا ً نْالٚا

آماؼی تو کاؼتؽنن

نؾ خیدو فٛالیدىایی نقد کو ظؼ نین ؾیؽمؽزدو لؽنؼ میگیؽنع
صیشهشزلَ  - 5- 7هذیشیت پؾتیجبًی اص کبسثشاى
ظؼ نین ؾیؽمؽزدور نْیینان زايا می نٌظ کو قؤنال

ً ظؼضٌنقد ىای مهمؽیان (ماننع ظؼضٌنقد ظقمؽقی تو

ظنظه ىای ضؽظ) ثثد نعه ً پاقص آن ىا ظؼ ؾمان مٌؼظ تٌنفك تيیو نعه نقد قؤنال
منٗام تاؾنیؽی نٌظ تا تمٌنن نیاؾىای خعیع یا تغییؽ یافمو کاؼتؽنن ؼن نناقایی کؽظ

ً ظؼضٌنقدىا تایع تو ٌْؼ
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هشزلَ  - 8اسصیبثی
ظؼ نین مؽزدور نؼؾیاتی مؽزدو کكة ً کاؼ آماؼی معیؽید می نٌظ نین مؽزدو تو ٌْؼ منٓمی ظؼ پایان مؽزدو
کكة ً کاؼ آماؼی نندام می نٌظ ًلی تو نْالٚا
تؽنی مسًٌال

خی ٙنًؼی نعه نؾ مؽنزا مطمدف مم کی نقد

آماؼی کو تو ٌْؼ منٗام تٌلیع می نٌنعر نؼؾیاتی زعنلا تو يٌؼ

نخؽن نندام نٌظ ً تٛیین کنع ک و آیا نخؽنی تٛعی تایع نندام نٌظ ً ظؼ يٌؼ

تئٌؼی تایع تؽنی ىؽ

لؿًم آیا تيثٌظی الؾم نقد يٌؼ

گیؽظ یا ضیؽ ىؽچنع ظؼ تؽضی مٌنؼظر ضًٌيا مٌنؼظی کو مؽزدو کكة ً کاؼ آماؼی تو ضٌتی پایو ؼ یؿی نعه ً تو
ٌْؼ منٗام ً لاٚعهمنع نندام می نٌظر مٛیٌالً نؼؾیاتی ؼقیی تؽنی ىؽ ظًؼه نخؽن نیی نٌظ نین مؽزدو ناما قو
ؾیؽمؽزدو نقد کو ٚثاؼتنع نؾ:
صیشهشزلَ  - 1- 8خوغاّسی اطالػبت ثشای اسصیبثی
مٌؼظ نیاؾ تؽنی نؼؾیاتی میتٌننع نؾ ىؽ یک نؾ مؽنزا یا ؾیؽمؽزدوىا ً نؾ ؼنه ىای مطمدف ناما ظؼ یافد

نْالٚا

تاؾضٌؼظ نؾ کاؼتؽننر فؽنظنظه ىای پؽظنؾل ً پیمنياظن

کاؼمنعنن تيیو نٌظ گؿنؼلىای پیهؽفد زايا نؾ

تؽنامو نلعنم ظؼ نخؽنی لثدی نیؿ می تٌننع تو ٚنٌنن نْالٚی تؽنی نؼؾیاتی نخؽنی تٛعی مٌؼظ نقمفاظه لؽنؼ گیؽظ ظؼ
نین ؾیؽمؽزدو تیام نْالٚا

خیٙنًؼی می نٌنع ً ظؼ ظقمؽـ فؽظ یا گؽًىی کو کاؼ نؼؾیاتی ؼن نندام می ظىع لؽنؼ

میگیؽظ
صیشهشزلَ  - 2- 8اًدبم اسصیبثی
ظؼ نین ؾیؽمؽزدو نْالٚا
نکا

نؼؾیاتیر تسدیا نعه ً پف نؾ تدفیك تو گؿنؼل نؼؾیاتی تثعیا می نٌنع گؿنؼل تایع

مؽتثّ تا کیفید ظًؼه خاؼی مؽزدو کكة ً کاؼ آماؼی ؼن ظؼ تؽظننمو تانع ً پیمنياظ ن

نٚیا تغییؽن

مناقثی تؽنی

نؼنیو ظىع پیمنياظ ىؽ گٌنو تغییؽ ظؼ ىؽ یک نؾ مؽنزا یا ؾیؽمؽزدو ىای نخؽنی تٛعی یا تٌلف

مؽزدو نؾ خیدو تٌيیوىایی نقد کو میتٌننع ظؼ گؿنؼل ىا غکؽ نٌظ
صیشهشزلَ  - 3- 8ایدبد تفبُن دس ثشًبهَ الذا م
ظؼ نین ؾیؽمؽزدو تؽ نقاـ گؿنؼل نؼؾیاتیر تؽنامو نلعنم تٌنفمی تيیو مینٌظ ظؼ نین تؽنامور مکانیك کنمؽ ً
نٗاؼ

تؽ تاؾضٌؼظ تؽنامو نلعنم نیؿ تایع تيیو نٌظ چؽن کو می تٌننع تو ٚنٌنن نْالٚی تؽنی نؼؾیاتی تٛعی مؽزدو

مٌؼظ نقمفاظه لؽنؼ گیؽظ

7۵
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ؽشذ الذام (هشاز
اخشایی طشذ آهبسگیشی)

هشخغ عبصهبى هغئْل
معیؽید آماؼ نياظ کماتطانوىای

9

نیاؾقندی

ٚیٌمی کهٌؼ ً معیؽید آماؼ
قٓر یکر ظً ً قو

۴

هشخغ لبًًْی
ماظه  38نٗامنامو نٗام آماؼ نياظ
کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

تًٌیة ْؽذىای

نٌؼنی قیاقدگػنؼی نياظ

ماظه  ً 8ماظه  37نٗامنامو نٗام آماؼ

آماؼگیؽی

کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

معیؽید آماؼ نياظ کماتطانوىای

ماظه  ً 9۴ماظه  37نٗامنامو نٗام آماؼ

ٚیٌمی کهٌؼ

نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

معیؽید آماؼ نياظ کماتطانوىای

ماظه  ً 9۴ماظه  37نٗامنامو نٗام آماؼ

ٚیٌمی کهٌؼ

نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

معیؽید آماؼ نياظ کماتطانوىای

ماظه 9۴ر ماظه 99ر ماظه  ً 98ماظه 37

ٚیٌمی کهٌؼ ً معیؽید آماؼ

نٗامنامو نٗام آماؼ نياظ کماتطانوىای

قٓر یکر ظً ً قو

ٚیٌمی کهٌؼ

3

ْؽنزی

۲

قاضد

۵

خیٙنًؼی

6

پؽظنؾل

7

تسدیا

7

ننمهاؼ ً نْال٘ؼقانی

8

نؼؾیاتی

معیؽید آماؼ نياظ کماتطانوىای
ٚیٌمی کهٌؼ ً مٛاًند

ماظه 9۴ر ماظه 37ر ماظه  ً ۲3ماظه ۲۲

تؽناموؼیؿیر پژًىم ً

نٗامنامو نٗام آماؼ نياظ کماتطانوىای

فناًؼی نْالٚا

نياظ

ٚیٌمی کهٌؼ

کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ
معیؽید آماؼ نياظ کماتطانوىای
ٚیٌمی کهٌؼ ً معیؽید آماؼ
قٓر یکر ظً ً قو
معیؽید آماؼ نياظ کماتطانوىای
ٚیٌمی کهٌؼ ً معیؽید آماؼ
قٓر یکر ظً ً قو

ماظه  ۵۴نٗامنامو نٗام آماؼ نياظ
کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ
ماظه  ۲8نٗامنامو نٗام آماؼ نياظ
کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

معیؽید آماؼ نياظ کماتطانوىای

ماظه نٗامنامو نٗام آماؼ نياظ

ٚیٌمی کهٌؼ

کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

