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چكيدٌ
ٍخَز ضلبثت ٍ حطوت ثِ سوت ضّجطي ٍ هسیطیت ویفیت خبهغ ٍ تالش ثطاي وٌتطل ٍ وبّص ضیسه ،ثبػث ضسُ تب اهطٍظُ
وبّص ّعیٌِ ّب ثِ یىی اظ هسبیل اغلی سبظهبى ّب تجسیل ضَز .وبّص ّعیٌِ ّب هستلعم ضٌبذت ّعیٌِ ّب ،ترػیع غحیح
ّعیٌِ ّب ٍ ثطضسی ٍ تفىیه ّعیٌِ ّبي ضطٍضي اظ ّعیٌِ ّبي غیط ضطٍضي است .هٌْسسی اضظش یه ضٍیىطز اثط ثرص ثطاي
ثطضسی فطآیٌس سبظهبًی است وِ هٌدط ثِ ضٌبسبیی اضظش ایدبز ضسُ زض ّط هطحلِ اظ تَلیس ذَاّس ضس .ثِ ثیبى زیگط هٌْسسی
اضظش یه ضٍش گطٍّی وبضوطزگطا ٍ هتىی ثط ذاللیت است وِ هی تَاًس ّعیٌِ ّبي یه پطٍغُ  ،سبظهبى یب فؼبلیت ضا زض
ػیي حفظ یب اضتمبء ویفیت آى ثغَض لبثل هالحظِ اي وبّص زّس .ثطضسی ّبي غَضت گطفتِ ًطبى هی زّس وِ استفبزُ اظ ایي
ضٍش زض ثیي وطَضّبي پیططفتِ اظ سبثمِ عَالًی ثطذَضزاض ثَزُ ٍ زض وطَض ّبي زض حبل تَسؼِ ًیع اظ خبیگبُ هٌبسجی
ثطذَضزاض هی ثبضس .زض ایطاى ًیع زض ثطذی لَاًیي اضبضُ ثِ استفبزُ اظ هٌْسسی اضظش ضسُ است وِ هی تَاًس سطآغبظ ضطٍع ٍ
گستطش استفبزُ اظ ایي ضٍش زض وطَض هب ثبضس .ایي ًَضتِ سؼی زاضز تب ثب هؼطفی ٍ ثیبى لبثلیت ّبي هٌْسسی اضظش ثِ ثیبى
ضاثغِ آى ثب هسیطیت ویفیت خبهغ پطزاذتِ ٍ ضاّىبضّبیی ضا ثطاي وٌتطل ٍ وبّص ضیسه سبظهبى اضایِ ًوبیس.

كلمات كليدي
هٌْسسی اضظش ،هسیطیت اضظش خبهغ ،وٌتطل ضیسه ،هسیطیت ضیسه
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 - 1مقدمٍ
ضلبثت زض هحیظ تدبضي هستلعم تَاًوٌسي ضطوتْبي تدبضي ثطاي خصة ثْیٌِ هٌبثغ هحسٍز هحیغی اػن اظ هطتطيً ،یطٍي
اًسبًی ضبیستِ ٍ هٌبثغ ثْیٌِ هبلی است .هػطف ثْیٌِ ایي هٌبثغ ،زٍهیي ػبهلی است وِ زاضاي ًمص هَثط زض وست هعیت
ضلبثتی ثطاي ضطوتّب است .زض ایي ضاستب ،ثب ٍخَز توبم ثطًبهِضیعيّب ٍ زلت ًظطّبیی وِ تَسظ وبضضٌبسبى ٍ هترػػبى
ضطوتّب زض ایي ظهیٌِ غَضت هی گیطز ،ثطذی ػَاهل ذبضج اظ وٌتطل ضطوتّب ٍخَز زاضًس وِ ثب زضخبت هرتلفی اظ
احتوبل ،اهىبى زست ًیبفتي ضطوتّب ثِ ّطیه اظ اّساف ػولیبتی ضا هیتَاًٌس افعایص زٌّس .زض ایي ضاستب ،احتوبل ػسم
زستطسی ثِ اّساف اظ پیص تؼییي ضسُ ،تحت ػٌَاى ضیسه هغطح است .ثط هجٌبي اّسافی وِ تحت تبثیط ضیسه لطاض هیگیطز
ٍ ّوچٌیي اظ ًظط ػَاهل هَثط ثط احتوبل زستیبثی ثِ ّسف ،ضیسه حبون ثط ضطوتّب ثِ زستِّبي هرتلفی تمسین هیضَز .اظ
آى خولِ هیتَاى ثِ ضیسه هبلی ،ضیسه تدبضي ،ضیسه سیستوبتیه ... ٍ ،اضبضُ وطز.
زض ایي ضاستب استفبزُ اظ هٌْسسی اضظش ثِ ػٌَاى یه ضٍش گطٍّی وبضوطزگطا ٍ هتىی ثط ذاللیت هیتَاًس ثب تبثیط ثط
ّعیٌِّبي یه پطٍغُ ،سبظهبى یب فؼبلیت ،زض ػیي حفظ ٍ حتی اضتمبء ویفیت آى ثِ عَض هتَسظ اًَاع ضیسهّبي هطتجظ ثب آى
ضا وبّص زّس.
 -2تعاریف
هسیطیت ضیسه ػجبضت است اظ پطٍسِ اي وِ زض آى ػَاهل ضیسه ثِ عَض سیستوبتیه ٍ پیَستِ ضٌبسبیی ٍ تؼییي ضسُ ٍ
سؼی هی ضَز تب حس اهىبى وبّص یبثٌس .هٌْسسی اضظش ًیع هدوَػِ تىٌیىْبي سیستوبتیه ٍ وبضثطزي است وِ ثطاي
تطریع وبضوطز یه هحػَل یب ذسهت ٍ تَلیس آى ثب حسالل ّعیٌِ ثِ وبض هیضٍزّ .وچٌیي اضظش ووتطیي ّعیٌِاي است وِ
تَسظ آى یه ػولىطز ضا هیتَاى ثِ غَضت هؤثط ،لبثل اعویٌبى ٍ ذَة اًدبم زاز .زض ذبًوِ ثیبى هیضَز وِ هسیطیت اضظش
خبهغ یه ضٍش ثْجَز سبظهبى یبفتِ ثط ًیبظّب ٍ فطآیٌس ّب است وِ ثِ هٌظَض حساوثط وطزى ویفیت ،ثْیٌِ وطزى ّعیٌِ ،افعایص
اثطثرطی ػولىطز ٍ وَتبُ وطزى ظهبى چطذِ فطآیٌس هتوطوع هیضَز.
 -1-2دیدگاٌ مُىدسی ارزش
ثِ عَض ولی زیسگبُ هٌْسسی اضظش ضبهل هَاضز ظیط است:
 -1تطریع غحیح ػولىطزّب
 -2ثطلطاضي یه اضتجبط غحیح ثیي ّعیٌِ ّب ٍ ػولىطزّب
 -3تَسؼِ ٍ تغییط پبضاهتطّب ٍ هتغیطّب ٍ اخطاي آىّب ثسٍى لطثبًی وطزى ویفیت ٍ ػولىطز هَضز ًیبظ
زض ٍالغ هىبًیعم اخطاي هٌْسسی اضظش ثِ ضىل هَثط ضبهل هطاحل تطریع ،ثطضسی ػولىطز ّب ٍّعیٌِ ّب ٍ زض ًْبیت
ثْجَز فطآیٌس هی ثبضس.
 -2-2پيص ضرط َاي الزم در مًفقيت مُىدسی ارزش
پیص ضطط ّبي الظم زض هَفمیت هٌْسسی اضظش ضبهل هَاضز ظیط هی ثبضس:
 -122تؼْس هسیطیت
 -222ثطًبهِ ضیعي
ٍ -322خَز ثرصّبي ّوبٌّگ وٌٌسُ

 -422وبض تیوی
ثطاي اًدبم یه هٌْسسی اضظش هَفك ٍ اثط ثرص ثبیس هطاحل ضضس سبظهبًی ضا هَضز ثطضسی لطاض زّین .ایي هَاضز زض ضىل
ً 1وبیص زازُ ضسُ است.

ضكل  -1مراحل رضد سازماوی

 -3-2زمان مىاسب براي اوجام مطالعات مُىدسی ارزش
زض اغلت سبظهبى ّب زض ثطاثط تغییط همبٍهت ٍخَز زاضز .ایي همبٍهت ثب تَخِ ثِ ًَع ٍ اًساظُ تغییط هتفبٍت است .زض ثطذی
هَاضز ظیبى ًبضی اظ همبٍهت زض ثطاثط تغییط ثِ حسي است وِ سبظهبى اظ تغییط غطف ًظط هیًوبیس.
زض ضاستبي اًدبم هٌْسسی اضظش ثب ّسف وبّص ضیسه سبظهبًی ًیع هوىي است همبٍهتی زض ثطاثط آى غَضت پصیطز.
ّوبىعَض وِ زض ضىل  2زیسُ هیضَز ثب تَخِ ثِ هٌحٌیّبي غطفِ خَیی ًبضی اظ هٌْسسی اضظش ٍ ظیبى ًبضی اظ همبٍهت
زض ثطاثط آى ،حساوثط ظهبى هٌبست ثطاي اًدبم هٌْسسی اضظش ًمغِ تاللی زٍ هٌحٌی ٍ یب هطحلِ تْیِ ًمطِ اخطایی هیثبضس.
ّوچٌیي هٌبستتطیي ظهبى ثطاي اًدبم هٌْسسی اضظش زض ظهبى ثطًبهِضیعي ٍ ثستطیي ظهبى ،هَلغ ثْطُثطزاضي هی ثبضس.

ضكل  -2زمان مىاسب براي اوجام مطالعات مُىدسی ارزش

لصا هفَْم اضظش زض هٌْسسی اضظش ثِ غَضت ظیط ثیبى هی ضَز:
ّعیٌِ( /ویفیت  +ػولىطز) = اضظش

اضظش ثطاثط است ثب هب ثِ تفبٍت ثْب ٍ لیوت .ثِ ػجبضت ثْتط ،اضظش ػجبضت است اظ ووتطیي ّعیٌِاي وِ تَسظ آى یه
ػولىطز ضا هیتَاى ثِ غَضت هؤثط ،لبثل اعویٌبى ٍ ذَة اًدبم زاز.
 -4-2مفًُم مُىدسی ارزش
ثِ تؼطیف هٌْسسی اضظش زض اثتساي همبلِ اضبضُ ضس .ازاضُ ضاُ آهطیىب ًیع هٌْسسی اضظش ضا تحت خوالت ظیط تؼطیف
ًوَزُ است.
هٌْسسی اضظش ضٍیىطزي گطٍّی ،سیستوبتیه ،وبضوطزگطا ٍ زاضاي وبضثطز حطفِ اي است وِ ثطاي اضظیبثی ٍ ثْجَز اضظش
زض یه هحػَل ٍ یب عطاحی یه ٍسیلِ یب یه سیستن زض اخطاي پطٍغُ ّبي غٌؼتی ٍ ػوطاًی ٍ زیگط ذسهبت ثِ وبض گطفتِ
هی ضَز.
ّوچٌیي زض تؼطیف زیگطي زاضین :هٌْسسی اضظش یه ضٍش گطٍّی وبضوطزگطا ٍ هتىی ثط ذاللیت است وِ هیتَاًس
ّعیٌِّبي یه پطٍغُ ،سبظهبى یب فؼبلیتی ضا زض ػیي حفظ یب اضتمبء ویفیت آى ثغَض لبثل هالحظِاي وبّص زّس .زض ٍالغ
هٌْسسی اضظش زض پی اضتمبء اضظش پطٍغُ است.
اهب ثِ ّط حبل ثب تَخِ ثِ تؼبضیف هتؼسز اًدبم گطفتِ هیتَاى گفت ،هٌْسسی اضظش تالش هی ًوبیس تب ػَاهلی وِ ثط ّیچ
یه اظ پبضاهتطّبي؛ ویفیت ،وبضایی ،عَل ػوط ،ظیجبیی ،ضضبیت ٍ ػاللِ هٌسي اثط گصاض ًیست ضا ضٌبسبیی ٍ حصف ًوَزُ ٍ اظ
سَي زیگط ػَاهلی ّوچَى ػولىطز ،سطهبیِ گصاضي ،ویفیت ٍ  ...ضا ضٌبسبیی ٍ زض خْت ایدبز ٍ افعایص آًْب تالش ًوبیس.
 -5-2مدیریت ي كىترل ریسک
عجك تؼبضیف اًدبم ضسُ هسیطیت ضیسه زض غسز ضٌبسبیی ػَاهل ضیسه ثِ عَض سیسوبتیه ٍ وبّص ٍ حصف آًْب
هی ثبضس .ضٌبسبیی ػَاهل ضیسه ثِ ذَزي ذَز وبض سبزُ اي ًیست ّ .وچٌیي چگًَگی وبّص ٍ یب حصف ایي ػَاهل
ًیبظهٌس ثطضسی ّبي ثلٌس هست ٍ ترػػی هی ثبضس.
زض ٍالغ هٌْسسی اضظش چیعي است وِ هی تَاًس ػَاهل ایدبز وٌٌسُ ضیسه ضا ثِ ذَثی ٍ ثِ هَلغ ضٌبسبیی ًوَزُ ٍ
ضاّىبض ّبي ذَثی ضا خْت وٌتطل ،حصف ٍ یب وبّص آًْب اضایِ ًوبیس .اهب زض اثتسا ثبیس ػَاهل پبییي ثَزى اضظش ضا ثطضسی
وٌین.
 -3دالئل پایيه بًدن ارزش
زض ازاهِ ثِ ثیبى زالیل پبییي ثَزى اضظش اضبضُ ضسُ است .ایي هَاضز ػجبضت است اظ:
 زاضتي ضٍاثظ ضؼیف
 ػسم اعالع اظ تَسؼِ في آٍضيّب ٍ هسبئل تىٌَلَغیىی
 ووجَز ٍلت
 اخطاي وبض ثِ ّط لیوت هوىي
 پبئیي ثَزى ویفیت
 ػسم ضٌبذت هبّیت ّعیٌِّب ٍ تبثیط هطرع آىّب زض هحػَل
ثب تَخِ ثِ هَاضز شوط ضسُ ػَاهل پبییي ثَزى اضظش زاضاي یه تبثیط هستمین ثط ضیسه سبظهبى هیثبضس.

 -4فرایىد تلفيق مدیریت ریسک ي ارزش
ثب تَخِ ثِ هَاضز فَق تطویت ایي زٍ فطآیٌس زض لبلت یه ثطضسی تطویجی هٌغمی ٍ ػولی هیثبضس .یه ًوًَِ اظ ایي ًَع
هغبلؼِ تطویجی ضا هیتَاى زض خسٍل  1هطبّسُ وطز.
هطاحل  Aتب  Hزض خسٍل ظیط هطتجظ ثب هطاحل تطویجی تلفیك هغبلؼبت اضظش ٍ ضیسه هی ثبضس وِ زض استبًساضزّب،
همبالت ٍ وتت هطخغ هؼطفی ضسُ است.
جديل  -1مدیریت تلفيقی ارزش ي ریسک
اضظش

اضظش ٍ ضیسه

هطحلِ  -1آهبزگی

هطحلِ  -Aآهبزگی ٍ زستَض وبض

هطحلِ  -2وبضگبُ زستَض وبض -

هطحلِ  – Bوبضگبُ زستَض وبض،

تحلیل ػولىطز

هطحلِ  -5تَسؼِ
هطحلِ  -6اضائِ ٍ گعاضش

هطحلِ  -2ضٌبسبیی

هطحلِ  – 3تحلیل
هطحلِ  -4اضظیبثی ( ویفی )

ضسُ

هطحلِ  -4اضظیبثی

هطحلِ  -1آهبزگی

تحلیل ػولىطز
هطحلِ  -Cثجت ضیسه ثبظثیٌی

هطحلِ  -3ذاللیت

ضیسه

هطحلِ  -Dذلك ایسُ ّبي ثْجَز
زٌّسُ ٍ فؼبلیت ّبي هسیطیت

هطحلِ  -5ثطًبهِ ضیعي آهَظش
(ثب هسیطیت)

هطحلِ  -Eاضظیبثی ایسُ ّب ٍ
اًتربة ثطاي تَسؼِ
هطحلِ  -Fتَسؼِ پیطٌْبزات ٍ
گعاضش تسٍیي ضسُ
هطحلِ  -Gاضائِ پیطٌْبزات ٍ
فؼبلیت ّب ،ثبظثیٌی هٌظن ضاّجطي

هطحلِ  -4اضظیبثی ( ووی )
هطحلِ  -6اضائِ ٍ گعاضش زّی

هطحلِ  -Hپیبزُ سبظي
هطحلِ  -7پیبزُ سبظي ٍ ثبظثیٌی

پیطٌْبزات ٍ فؼبلیت ّب ،ثبظثیٌی

هطحلِ  -7پیبزُ سبظي ٍ ثبظثیٌی

هٌظن ضاّجطي

پیبزُسبظي پیططفت ٍ فؼبلیتّبي هسیطیت هیثبیست تَسظ یه فطز هسئَل ثط پبیِ یه سطي لَاًیي هطرع ٍ پبیِضیعي
ضسُ ،ثبظثیٌی ٍ زضگعاضشّبي هٌظن پطٍغُ ثجت ضَز  .زض ایي هطحلِ  ،فؼبلیتّبي ًتیدِ گیطي ضسُ اظ هغبلؼبت تطویجی اضظش
ٍ ضیسه ثطاي ّسایت ٍ گعاضش زّی ثػَضت هدعا هٌبست ّستٌس .ظیطا افطاز هرتلف زضتین پطٍغُ هوىي است هسئَلیتّبي
هرتلفی ثطاي ّسایت پطٍغُ زاضتِ ثبضٌس.
ضٍیىطز اضائِ ضسُ ثوٌظَض استفبزُ ثْیٌِ اظ زٍ ضٍش هٌْسسی ضیسه ٍ هٌْسسی اضظش اضائِ ضسُ است  .ایي ضٍیىطز
هیتَاًس زض وبّص هربعطات ٍ حصف ّعیٌِ ّبي غیط ضطٍضي هَثط للوساز ضَز.
 -5مسایاي تلفيق مدیریت ریسک ي مُىدسی ارزش
هغبلؼبت هسیطیت ضیسه ٍ هٌْسسی اضظش زض یه فطآیٌس تلفیمی ،تین پطٍغُ ضا لبزض هیسبظز تب اظ توبم هعایبي اضبضُ ضسُ
ثْطُ گیطز .ثؼالٍُ ایي تطویت هعایبي زیگطي ًیع زاضز:



فطآیٌسّب لبزض ّستٌس تب وبهال" یىسیگط ضا تىویل ٍ تمَیت ًوبیٌس.



ّط زٍ ذظ هطی ًیبظ ثِ یه زضن ػویك اظ پطٍغُ زاضًس .ذظ هطی ثسست آهسُ اظ ایي زضن ػویك ثِ تین پطٍغُ
ووه هی وٌس تب تػویوبت ثْتطي اتربش ًوَزُ ٍ اضتجبعبت ثیي ذَز ضا اضتمبء زٌّس .اضتجبعبت اضتمبء یبفتِ هٌدطثِ
ثْجَز ضٌبذت هیگطزز .ایي فطآیٌس یه چطذِ گطزضی هیثبضس.



چْبضچَة ایدبز ضسُ تَسظ فطآیٌس ّبي هٌْسسی اضظش ٍ ضیسه اضتجبط ثیي اػضبي تین ٍ شيًفؼبى ثیطًٍی ضا
افعایص هی زّس ،ثِ ًحَي وِ ثتَاًٌس ثِ ضاُ حل ّبي ثْتط ٍ سطیغتط ٍاضز ضًَس.



هغبلؼبت هٌْسسی اضظش ٍ ضیسه هستٌس ضسُ ،یه ضٍیِ هویعي ایدبز هیوٌٌس وِ ثب استفبزُ اظ آى فؼبلیتّبیی وِ
اضظش ضا افعٍزُ ٍ ضیسه ضا وبّص هی زٌّس ،ثػَضت هَثطي هسیطیت هی ضًَس .ایي ضٍیِ سجت هیضَز تب یه پبیِ



ٍ اسبؼ ثطاي تػویوبتی وِ اتربش هی ضًَس ،ضٌبسبیی ٍ ایدبز گطزز.
سَاثك ٍ اعالػبت ثجت ضسُ هٌبست وًٌَی یه ثٌیبى ثطاي آهَظش تدطثیبت گصضتِ ٍ ثْجَز هستوط ػولىطز ایدبز
هی ًوبیٌس.

زض ضىل (ً )3طبى زازُ ضسُ است وِ چگًَِ فطآیٌسّبي تلفیمی ،یه سطي اظ هغبلؼبت گسستِ ضا وِ تَسظ خطیبى
فؼبلیت ّبي هدعاي اضظش ٍ ضیسه ثَخَز آهسُ است ،یىپبضچِ هی ًوبیٌس.

ضكل -3تلفيق مُىدسی ارزش ي ریسک دركل طًل عمر پريشٌ

 -6جمع بىدي
هٌغك تلفیك هٌْسسی اضظش ٍ هسیطیت ضیسه ثط حساوثط ًوَزى اضظش ،وبّص ضست ٍ احتوبل ٍلبیغ ضیسىی ٍ حساوثط
ًوَزى ثبظگطت سطهبیِ هی ثبضسّ .وچٌیي ثِ تین پطٍغُ ایي تَاًبیی ضا هی زّس وِ ثب تَخِ ثِ ٍیػگیّبي ذبظ ظیط زض
هَلؼیتی لطاض گیطًس وِ ضطایظ ثطاي پطٍغُ ّبي هَفك هْیب گطزز:
16ريضىی َدف:
هٌْسسی اضظش یه هفَْم ثطاي ثیبى اّساف ثلٌس هست پطٍغُ اضائِ هیوٌس وِ ػجبضت اظ هعیتّبیی است وِ هَضز اًتظبض
وبضفطهب ٍ هػطف وٌٌسگبى ًْبیی ثَزُ ٍ زض لبلت ظثبًی ٍاضح ثطاي ّوگبى ثیبى هی ضَزّ .وچٌیي ضبهل یه اظْبض ًظط ضٍضي
پیطاهَى ًیبظهٌسي ّبي وبض ٍ تؼطیفی اظ اضظش ثطاي ایدبز یه ثٌیبى خْت ذالغِ پطٍغُ ٍ عطاحی هیثبضس .هسیطیت ضیسه

تین ضا لبزض هیسبظز وِ ٍلبیغ احتوبلی ضا زض تحَیل هعیتّب ،حسالل ًوبیٌس.
26مردم:
فطآیٌسّب ثب ثْطُگیطي اظ ایدبز یه سبذتبض ثطاي تػوین گیطي خْت افعایص اضظش ٍ وبّص ضیسه ،هطَق ضاّجطي
ضفبف ّستٌس .زض ّویي ظهبى ،هطزم ًیع ثطاي ایدبز یه فطٌّگ ّوىبضي ثب یىسیگط زض ضاستبي یه ّسف ػوَهی تطَیك
هیضًَسً ،مص ّب ٍ هسئَلیت ّب ثػَضت ضفبف تؼطیف گطزیسُ ٍ ثِ اًتربة فطز هٌبست ثطاي ّط فؼبلیت ووه هیوٌس.
شي ًفؼبى زاذلی ٍ ذبضخی هَضز هطبٍضُ لطاض هیگیطًس ،ثِ ًحَي وِ تػَضات آىّب زض هحبسجبت گٌدبًسُ ٍ تغجیك زازُ
ضًَس.
36ارتباطات:
ایي فطآیٌسّب زضگیط هطبٍضُ ٍ وبضگبُ ّبي فطاٍاى ثَزُ وِ اظ عطیك وبًبلّبي تَافمی ،هطَق اضتجبعبت وبضا هیثبضٌس.
اضتجبعبت غحیح تػوین گیطي ٍ ضفبف سبظي هسئلِ ضا ثْجَز هی زٌّس.
46بًدجٍ حقيقی ي قابل حصًل:
وبضثطز سیستوبتیه ثِ هطتطیبى ووه هیوٌس تب یه ثَزخِ حمیمی ،لبثل حػَل ٍ اًدبم ضسًی ضا ثط اسبؼ حساوثط هعایبي
هَضز اًتظبض اظ پیگیطي هستمط ًوبیٌس .اثجبت ٍالغ ثیٌی ثَزخِّ ،وطاُ ثب یه زضن اظ ضیسهّبي هَخَز ،هٌدط ثِ تَسؼِ یه
ٍضؼیت هٌبست وبضي ذَاّس ضس .هسیطیت فؼبل اضظش ٍ ضیسه ،ظًدیطُ تبهیي ضا لبزض هی سبظز تب ویفیت هَضز ًیبظ ّوطاُ ثب
ثَزخِ ثسست آیس.
56دستايرد اختصاصی:
زضن لسض ٍ اًساظُ ًیوطخ ضیسه پطٍغُ ٍترػیع ضیسه ثِ اخعاي ثسست آهسُ ثْتطیي تَاًبیی ضا ثِ هسیط هیزّس تب یه
پبیِ ٍاسبؼ ثطاي اًتربة زست یبفتٌی تطیي استطاتػي اذتػبغی ایدبز ًوبیس.
66بروامٍ قابل اجرا:
وبضثطز فطایٌسّب اظ اثتساي پطٍغُ ،هطَق تغجیك ثطًبهِّبي ٍالؼی ثب ظهبى وبفی ترػیع یبفتِ ثطاي عطاحی ٍوبفی ثَزى
اخعاي پیص اظ آغبظ اخطا ثَزُ ٍ ،تَاًبیی پیص ثیٌی تبضید تىویل پطٍغُ ضا افعایص هیزّس.
76تحًیل كارامد:
ثْیٌِ ثَزى فطایٌسّبي تحَیل ،هٌدط ثِ ثْجَز ػولىطز زضذالل ظهبى عطاحی ٍ سبذت گطزیسُ ٍ ظهبى ثی ًتیدِ ٍ ظائس ضا
حسالل هیًوبیس .ػالٍُ ثط پیىط ثٌسي ًوَزى ذطٍخی هَضز ًیبظ ،وبضایی ضا ًیع زض ػجبضاتی اظ ّعیٌِ ،ظهبى ٍ ویفیت حساوثط
هی ًوبیس.
 -7وتيجٍ گيري
وٌتطل ٍ هسیطیت ضیسه سبظهبًی زض گطٍ ضٌبسبیی ّعیٌِّب ،فطآیٌس اًدبم ػولیبت ٍ فطغتّب ٍ تسْیالت یه سبظهبى
هیثبضسّ .وچٌیي ثطاي زستیبثی ثِ ضیسه لبثل لجَل ثبیس هطاحل فطآیٌس سبظهبًی ّعیٌِّب (ًظیط ًَع ٍ همساض) ٍ ًیع
فطغتّبي سبظهبًی ثْیٌِ گطزز .زض ٍالغ تَضیح زیگط هسیطیت اضظش خبهغ ػجبضتست اظ هسیطیت ضیسه وِ هیتَاًس
ظهیٌِ سبظ وٌتطل ٍ ّسایت هٌبثغ سبظهبًی ثبضس.
ًتبیح تحمیك حبوی اظ ایي هَضَع است وِ وبضثطز هٌْسسی اضظش زضضاستبي اضظیبثی ضیسه سبظهبًی ٍ وٌتطل آى زض
سبلْبي اذیط تَسؼِ یبفتِ است .ذػَغب ،استفبزُ اظ ایي ضٍش ثِ ّوطاُ هسیطیت ویفیت خبهغ سبظهبى ّب ضا ثِ اهىبًبت

پیططفتِ خْت ضلبثت ثب ضطوت ّبي ثَهی ٍ هٌغمِ اي هدْع ًوَزُ است .اگطچِ زض اغلت هغبلؼبت ضاُ حلی وبهال هستمل
هَضز استفبزُ لطاض هی گیطز ،لیىي آًْب اظ ًمغِ ًظط تٌْب یه ضطوت تَسؼِ یبفتِ اًس.
اگطچِ یبفتِ ّبي ایي تحمیك فطغتی ضا ثطاي گستطش ازضان ًحَُ تبثیط هٌْسسی اضظش ٍ ثِ تجغ آى هسیطیت اضظش خبهغ
ثط وٌتطل ضیسه سبظهبًی ایدبز هی ًوبیس ،لیىي هغبلؼِ ولی ضیسه ٍ تدعیِ ٍ تحلیل ٍضؼیت اظ ًمغِ ًظطّبي هتفبٍت
سَزهٌس استّ .وچٌیي گعاضُ ّبي ثیبى ضسُ زض همبلِ فَق هی ثبیست ثب سغح ٍسیغ تط ٍ ثب استفبزُ اظ زازُ ّبي ثیطتط ثطاي
ثسست آٍضزى ازضان اظ ضطایظ التضبیی هتٌَع ،هَضز آظهَى لطاض گیطز.
ًظط ثِ ایٌىِ وِ هعایبي ثىبضگیطي هٌْسسی اضظش زض هسیطیت ضیسه ضبهل اضتمبء سغح ذسهت ،ثْجَز وبضایی ػولیبت،
یىپبضچگی اعالػبت ،ثطضسی ػَاهل تطىیل زٌّسُ ضیسه ٍ وٌتطل آىّب ٍ فطاّن وطزى هسلّبي ػولیبتی خْت وبّص ضیسه
سبظهبًی هیثبضس ،تَغیِ هیگطزز غٌبیؼی ًظیط غٌؼت ذَزضٍ ،غٌبیغ َّا ٍ فضب ٍ پتطٍضیوی وِ ذغط پصیطي ثیطتطي زاضًس،
اظ ایي ضاُ حل زض خْت ثْجَز اضتجبط ثب تبهیي وٌٌسگبى ثْطُ گیطًس.
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