ٍظاضت ثْساقت ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقىی
هؼبًٍت آهَظقی ٍ اهَض زاًكگبّی
زثیطذبًِ قَضای ًظبضت ،اضظقیبثی ٍ گؿتطـ زاًكگبّْب
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ارزضیبثی درًٍی هجتٌی ثر ّدف در گرٍّْبی آهَزضی

ویفیت یه اضظـ ّؿتِ ای زض آهَظـ ػبلی ثَزُ ،ضوي اثْبم
ذبنی وِ ّوَاضُ زض هَضز آى ٍخَز زاقتِ ،هفبّین هتؼسزی
ثطای آى هتهَض اؾت وِ ّطیه اظ هٌظطی هَضز تَخِ لطاض گطفتِ
ٍ ّط وسام هَضز اؾتفبزُ ذبنی ًیع زاضز .ضٍقی وِ ثطای
اضظقیبثی یب اضظقیبثی) (evaluationاظ ویفیت زض آهَظـ ػبلی
ثىبض گطفتِ هی قَز ًیع ثبیس زض خْت ّوبى هفَْم اظ ویفیت ثبقس
وِ اًتربة وطزُ ٍ ثِ آى تَخِ زاضین.
یىی اظ هْوتطیي ًىبتی وِ زض ثطضؾی ویفیت ثب آى هَاخِ
هی قَین ایي اؾت وِ یه تؼطیف ػلوی اظ ویفیت ّوَاضُ ثبیس
اذتهبنی ثبقس" یؼٌی ویفیت چیعی ثطای یه ّسف ذبل"
ثؼجبضت زیگط" ویفیت ػبم" ٍخَز ًساضز ٍ ایي ّوبى تؼطیفی اؾت
وِ ویفیت ضا "تٌبؾت ثب ّسف" ) (Fitness for Purposeهؼطفی
هی وٌس .هثالً یه ثطًبهِ تحهیلی هوىي اؾت ثطای تطثیت افطازی
هحمـك ثؿـیبض ذَة ثبقـس ٍلی ًِ ثطای تطثیـت افـطازی وِ زض
آى حطفِ هكغَل ثِ وبض هی قًَس.
الجتِ ثطای ثىبض ثطزى ایي هفَْم اظ ویفیت زض اضظقیبثی
آهَظقی ثبیس هٌبؾت ثَزى ذَز اّساف ًیع هَضز تَخِ ٍالغ
قسُ تب اضظقیبثی ثتَاًس تضوییي وٌٌسُ اضتمبء ثبقس.
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ّوبًغَض وِ هالحظِ هی وٌیس یىی اظ ضٍیىطزّبی ػلوی زض
اضظقیبثی آهَظقی ضٍیىطز هجتٌی ثط ّسف هی ثبقس وِ زض ایي
ضاٌّوب ؾؼی قسُ الگَی هٌبؾجی ثطای اخطای اضظقیبثی زضًٍی
هجتٌی ثط ّسف زض ؾغح گطٍّْبی آهَظقی زض اذتیبض ػاللوٌساى
ٍ هدطیبى ایي عطح لطاض گیطز .زض ایي لؿوت اثتسا هؼطفی وَتبّی
اظ ایي الگَ اضائِ قسُ ٍ ؾپؽ گبهْبی ػولی ثطای اخطای آى ثِ
تطتیت هَضز ثحث لطاض هی گیطز.
ّسف انلی اظ چٌیي اضظقیبثی اضتمبء ویفیت ثَزُ ٍ ایي
هْن اظ عطیك فطایٌسی اًدبم هی گیطز وِ هٌدط ثِ لضبٍت یب
تَنیِ ّب ٍ پیكٌْبزاتی زض ذهَل ویفیت آهَظـ زض گطٍُ
هطثَعِ هی گطزز .ثغَض هؼوَل هبّیت چٌیي اضظقیبثی ّبیی
ثیكتط ویفی اؾت .الجتِ ّط اضظقیبثی زاضای زٍ ثؼس زضًٍی( ذَز
اضظقیبثی) ٍ ثیطًٍی(تَؾظ وبضقٌبؾبى ذبضخی یب ّیئت
ّوگبى) ثبقس ،وِ زض ایي هَضز ًیع زض نَضتی وِ گطٍُ الظم ثساًس
هی تَاًس پؽ اظ اًدبم اضظقیبثی ٍ ثِ هٌظَض اعویٌبى اظ نحت
وبض ٍ اؾتفبزُ اظ ًظطات هترههیي ٍ وبضقٌبؾبى ذبضج اظ ایي
هدوَػِ زض خْت قٌبذت ثْتط ًمبط لَت ٍ ضؼف ٍ زضیبفت
پیكٌْبزات هٌبؾت ثطای ثْجَز ،زضذَاؾت اًدبم اضظقیبثی
ثیطًٍی ًوبیٌس.
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هؿئَلیت ٍ ّسایت اضظقیبثی زضًٍی ثِ ػْسُ یه تین ذَز
اضظقیبثی یب ّوبى وویتِ اضظقیبثی زضًٍی ٍ تطخیحبً ثِ ضّجطی
هسیط گـطٍُ هی ثبقس  .ثطای ضؾیـس ى ثِ اّـساف اضظقیبثی

زضًٍی ،وبضوطزى ثط هجٌبی ضاٌّوب ٍ چْبضچَة اضائِ قسُ
وِ ثیكتط ػَاهل همتضی ٍ ؾئَاالت انلی ضا پَقف هی زّس،
ثؿیبض حبئع اّویت اؾت .الجتِ زض ایي ضاٌّـوب ثب ٍخَز هؼطفی
ػـَاهل یب
حَظُ ّبی هكرم ثطای اضظقیبثی ؾؼی قسُ اؾت زؾت
هدطیبى عطح ثطای اًتربة هالوْبیی وِ ثب اّساف ذَز گطٍُ
ّوبٌّگی زاقتِ ثبقس ثبظ گصاقتِ قَز.
ثغَض ذالنِ زض ایي الگَ ،گطٍُ ػَاهل هَثط زض آهَظـ ضا
ثطضؾی وطزُ ٍ ٍضؼیت هَخَز آى ضا ثب اؾتفبززُ اظ اثعاض
هٌبؾت ثسؾت هی آٍضز ؾپؽ ایي ٍضؼیت ضا ثب ٍضؼیت
هغلَة آى همبیؿِ وطزُ ٍ زضثبضُ آى ثِ لضبٍت هی ًكیٌسً .مبط
لَت ٍ ضؼف ضا زض اضظقیبثی ثسؾت آٍضزُ ٍ ثط اؾـبؼ یبفتِ
ّبی اضظقـیبثی هَضز تدـعیِ ٍ تحلیـل ٍ ثحث ٍ ثطضؾی لطاض
هی زّس .اهب ًىتِ انلی چگًَگی تؼییي ٍضؼیت هغلَة اؾت .اظ
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آى خبیی وِ اضظقیبثی ،هجتٌی ثط ّسف اؾت ،ثبیس ٍضؼیت
هغلَة ثطای ػَاهل ٍ هالوْب ثِ گًَِ ای تؼطیف قَز وِ اّساف
گطٍُ ضا ثطآٍضزُ ؾبظز ،ثسیي هٌظَض ثبیس اّساف ولی گطٍُ وبهالً
هكرم قسُ ثبقس ،ثِ ػجبضت زیگط ٍضؼیت هغلَة یب ثِ
ػجبضت زیگط اّسافی ضا ثطای ّط ػبهل تؼییي هی وٌین .ثسیي
تطتیت وبهالً ضٍقي اؾت همبیؿِ ٍضغ هَخـَز ثب ٍضؼیت
هغلَثی وِ ثط اؾبؼ اّساف تؼییي قـسُ ،ثِ هب هی گَیس وِ تب
چِ اًساظُ ثِ اّساف گطٍُ ضؾیسُ این ٍ یب اظ آى فبنلِ زاضین ٍ
ایي ّوبى اضظقیبثی هجتٌی ثط ّسف اؾت .هثالً زض نَضتی وِ
گطٍُ ثطًبهِ آهَظـ زؾتیبض ًیع زاضز ثْتط اؾت ثطای ًتیدِ
گیطی ثْتط ٍ لضبٍت زضثبضُ آى تفىیه قَز ،ظیطا هوىي اؾت
هیعاى هَفمیت گطٍُ زض آهَظـ ّط یه اظ ایي ؾغَح تفبٍت
زاقتِ ثبقس.
اظ هعایبی زیگط ایي تفىیه ایي اؾت وِ ثب ٍخَز ایٌىِ ایي
اضظقیبثی تٌْب اضظقیبثی یه لؿوت اظ ثطًبهِ آهَظـ زاًكىسُ
پعقىی ثطای تطثیت ػوَهی اؾت ٍلی تمطیجبً یه اضظقیبثی وبهل
ثطًبهِ ثطای همغغ هٌدط ثِ هسضن ترههی هی ثبقس ظیطا تمطیجبً
توبم زٍضُ آهَظقی ثطای ایي همغغ تَؾظ گطٍُ هطثَعِ ثطًبهِ
ضیعی ٍ اخطاء هی قَز .ثِ ّطحبل پؽ اظ اتوبم هطاحل اضظقیبثی
ثبیس گعاضـ آى تْیِ قَز ،گعاضـ اضظقیبثی ثبیس ًِ تٌْب یه
گعاضـ تَنیفی ثلىِ تحلیلی ثبقس ظیطا ایي گعاضـ هٌدط ثِ
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آغبظ فؼبلیت ّبی اضتمبء زض گطٍُ هی قَز ٍ یب زض نَضت ًیبظ ثِ
تین اضظقیبثی ثیطًٍی اضائِ هی قَز .گعاضـ ّبی اضظقیبثی
زضًٍی گطٍُ ّوچٌبى هحطهبًِ ثَزُ ٍ زض نَضت توبیل گطٍُ زض
اذتیبض زیگطاى لطاض زازُ هی قَز .حؿي هحطهبًِ ثَزى گعاضـ
ایي اؾت وِ گطٍُ ثسٍى احؿبؼ ذغط توبم اعالػبت ثسؾت آهسُ
ضا زض گعاضـ آٍضزُ ٍ زض هَضز آى ثحث هی وٌس.
ظهبى اًدبم اضظقیبثی زضًٍی یؼٌی قطٍع آى تب اًتكبض
گعاضـ ًیع حبئع اّویت اؾت .حسالل ایي ظهبى ثبیس ثِ گًَِ ای
ثبقس وِ ٍلت وبفی ثطای اًدبم اضظقیبثی ،ثحث ّبی زاذلی زض
ذهَل چْبضچَة ٍ گعاضـ حبنلِ ٍ آهبزُ وطزى یه گعاضـ
تحلیلی وِ لجالً هَضز ثحث ٍالغ قسُ ثبقسٍ ،خَز زاقتِ ثبقس،
عَالًی قسى ثیكتط اظ حس ایي ظهبى هَخت وبّف نحت ٍ
تٌبؾت

اعالػبت ٍ ثحث ّبی اًدبم قسُ هی گطزز .ثِ ًظط هی ضؾس
ظهبى ثیي  3تب  6هبُ ثطای اضائِ گعاضـ ًْبیی اضظقیبثی زضًٍی
ظهبى هٌبؾجی ثبقس.
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هراحل اًجبم ارزضیبثی درًٍی
ثطای اخطای نحیح فؼبلیت ّبی هطثَط ثِ اضظقیبثی
زضًٍی هطاحل آى ثِ قىل گبم ّبی خساگبًِ هغطح هی قَز وِ ایي
گبم ّب ثِ تطتیت ظیط اؾت:
گبم اٍل :هؼطفی اضظقیبثی زضًٍی(آقٌبیی اػضبء ّیئت
ػلوی ثب اضظقیبثی زضًٍی)
گبم دٍم :تكىیل وویتِ اضظقیبثی زضًٍی زض گطٍُ ّبی
آهَظقی
گبم سَم :تسٍیي یب تهطیح ضؾبلت ٍ اّساف آهَظقی
گبم چْبرم :تؼییي حَظُ ّبی اضظقیبثی ٍ هالوْبی ّطیه
اظ آًْب
گبم پٌجن :تؼییي ٍضؼیت هغلَة هتٌبؾت ثب ّطیه اظ
هالوْب
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گبم ضطن :تؼییي ضٍقْبی خوغ آٍضی زازُ ّب ٍ تسٍیي
اثعاضّبی اًساظُ گیطی
گبم ّفتن :خوغ آٍضی ،تحلیل ٍ تفؿیط زازُ ّب
گبم ّطتن :تْیِ گعاضـ همسهبتی ٍ ثحث پیطاهَى زازُ ّب
گبم ًْن :تْیِ گعاضـ ًْبیی ٍ اضائِ پیكٌْبزّب
گبم دّن :پیگیطی ًتبیح
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گبم اٍل :هعرفی ارزضیبثی درًٍی(آضٌبیی اعضبء ّیئت
علوی ثب ارزضیبثی درًٍی)
اظ آًدب وِ اضظقیبثی ثِ ٍیػُ اضظقیبثی زضًٍی زض قىل
ًَیي ذَز ثطای ثؿیبضی اظ ٍاحسّبی آهَظقی ًبقٌبذتِ اؾت ٍ
اوثطیت اػضبء ّیئت ػلوی ثِ ٍاؾغِ هبّیت ضقتِ ذَز ثب ایي
فطایٌس آقٌب ًیؿتٌس ثٌبثطایي الظم اؾت وِ زض اثتسا اػضبء ّیئت
ػلوی ثب ایي ػلن آقٌب گطزًس .زض ایي ضاؾتب اعالع ضؾبًی ثكطح
شیل هی تَاًس ضاُ گكب ثبقس:
 قطوت زض وبضگبُ ّبی اضظقیبثی زضًٍی اؾتفبزُ اظ خعٍات ٍ هتَى اضظقیبثی اؾتفبزُ اظ تدبضة گطٍُ ّبیی وِ اضظقیبثی زضًٍی ضااًدبم زازُ اًس
 تكىیل خلؿبت زضٍى گطٍّی ٍ اؾتفبزُ اظ ضٌّوَزّبیوبضقٌبؾبى اضظقیبثی زض ایي خلؿبت
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گبم دٍم :تطکیل کویتِ ارزضیبثی درًٍی در گرٍُ ّبی آهَزش
ایي وویتِ ثؼس اظ تَخیِ اػضبء ّیئت ػلوی ٍ آقٌبیی آًْب ثب
فطایٌس اضظقیبثی زضًٍی ثب هكبضوت اػضبء ّیئت ػلوی تكىیل
هی گطزز .پیكٌْبز هی قَز وِ زض ایي وویتِ ػالٍُ ثط اػضبی
انلی(ّیئت ػلوی) اظ یه وبضقٌبؼ ثب تدطثِ آهَظقی ٍ حتی
الومسٍض ًوبیٌسگبًی اظ گطٍُ ّبی شیٌفغ(زاًكدَ ،وبضوٌبى)
اؾتفبزُ قَز ٍ ثب تَخِ ثِ ًمف حؿبؼ ٍ حیبتی هسیطیت زض
فطایٌس اضظقیبثی ٍ پیگیطی ًتبیح ،هسیطیت گطٍُ زض ضأؼ ایي
وویتِ ثِ هٌظَض حوبیت گطٍُ لطاض زاضز.
ٍظبیف وویتِ اضظقیبثی زضًٍی ػجبضتٌس اظ:
- 1اضائِ ثطًبهِ ظهبًجٌسی خْت اخطای عطح
- 2تؼییي ًمف ّطیه اظ اػضبء ٍ تكىیل وویتِ ّبی وبضی
- 3آقىبض ؾبظی اّساف اضظقیبثی ٍ لعٍم اًدبم آى ثطای توبم
زؾت اًسض وبضاى ٍ خلت هكبضوت آًبى
- 4تؼییي حَظُ ّب ٍ هالوْبی هطتجظ ثب آًْب
- 5تسٍیي ٍضؼیت هغلَة ثطای ّطیه اظ هالوْب
- 6تسٍیي اثعاض ٍ خوغ آٍضی زازُ ّب
- 7تحلیل ،تفؿیط ٍ اضائِ پیكٌْبزات اخطایی
- 8تسٍیي گعاضـ اضظقیبثی زضًٍی
- 9پیگیطی پیكٌْبزات
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زایت عطح اضظقیبثی زضًٍی تب پبیبى

وویتِ اضظقیبثی زضًٍی ّط گطٍُ ثبیس زاضای ٍیػگیْبی شیل ثبقس:
انل هْن هكبضوت اوثطیت اػضبء ّیئت ػلوی گطٍُ هی ثبقس.
ایي افطاز ثبیس ًؿجت ثِ ٍاحس هَضز ًظط(ثطًبهِ آهَظقی،
هؤؾؿِ) اعالػبت وبفی زاقتِ ثبقٌس.
ثْتط اؾت وویتِ قبهل ًوبیٌسگبى ّوِ زؾت اًسضوبضاى زضٍى
ؾیؿتن ثبقس.
نطف ٍلت ٍ اًطغی الظم تَؾظ ّطیه اظ اػضبی وویتِ ثطای
ایي اهط ضطٍضی اؾت.
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گبم سَم :تدٍیي یب تصریح رسبلت ٍ اّداف آهَزضی
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ اضظقیبثی زضًٍی هجتٌی ثط اّساف گطٍُ هی
ثبقس ٍ تسٍیي ٍضؼیت ّبی هغلَة ًیع ثبیس هتٌبؾت ثب ّسف ّب
نَضت پصیطز ثٌبثطایي وویتِ اضظقیبثی زضًٍی زض اثتسا ثبیس
ضؾبلت ٍ اّساف گطٍُ ضا هسٍى ٍ یب تهطیح ًوبیس .ثسیي هٌظَض
اثتسا ثبیس اّساف ولی گطٍُ ثطای اخطای ّطیه اظ ثطًبهِ ّبی
آهَظقی زض همغغ پعقىی ػوَهی(زاًكدَ ٍ اًتطى) ٍ
ترههی(زؾتیبضاى) ٍ احتوبالً فَق ترههی آقىبض قسُ ثبقس
ثِ ػجبضتی هأهَضیت گطٍُ ٍ اّساف ولی ٍ خعئی آى هكرم ٍ
هسٍى گطزز .ضؾبلت ٍ اّساف ولی زض اثتسای تأؾیؽ گطٍُ احتوبالً
ًَقتِ قسُ اؾت ٍ ثط اؾبؼ آًْب اػضبء ّیئت ػلوی وِ
نبحجٌظط ٍ هترهم زض ضقتِ ذَز هی ثبقٌس اّساف آهَظقی
گطٍُ ضا تهطیح ٍ تسٍیي هی ًوبیس الجتِ هوىي اؾت وِ ایي
اّساف ثِ نَضت هسٍى زض گطٍُ ٍخَز زاقتِ ثبقس وِ هدسزاً
ثبظثیٌی ٍ زض نَضت لعٍم تهحیح هی گطزز ٍ ًْبیتبً زض
اضظقیبثی زضًٍی ثِ ػٌَاى اٍلیي حَظُ هَضز اضظقیبثی لطاض
ذَاّس گطفت.
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گبم چْبرم :تعییي حَزُ ّبی ارزضیبثی ٍ هالکْبی ّریک از آًْب
زض ایي هطحلِ اػضبء ّیئت ػلوی هكرم هی وٌٌس وِ چِ خٌجِ
ّبیی اظ ًظبم آهَظقی ضا هَضز اضظقیبثی لطاض ذَاٌّس زاز .یؼٌی
ثِ ثطضؾی ٍ هطٍض حَظُ ّبی اضظقیبثی پطزاذتِ ٍ ثطای ّطیه
اظ آًْب تؼسازی اظ هالوْبی هطتجظ ٍ هْن اًتربة هی گطزز .وِ ثب
تَخِ ثِ تدبضة هلی ٍ ثیي الوللی چٌسیي حَظُ ٍ هالوْبی آًْب،
وِ یه ثطًبهِ ضا پَقف هی زٌّس ضا هی تَاى ًبم ثطز:

13

- 1

حَزُ رسبلت ٍ اّداف آهَزضی

ضؾبلت ّبی یه گطٍُ ّسف ًْبیی تكىیل آى ضا ًكبى زازُ ٍ
فلؿفِ ٍخَزی گطٍُ ضا ًوبیبى هی ؾبظًس ضؾبلت ّب یب
هأهَضیتْبی یه ٍاحس زض ٌّگبم تأؾیؽ آى ثِ ٍؾیلِ
هترههبى تؼییي هی قَزّ .سفْبی گطٍُ همبنسی ّؿتٌس وِ
گطٍُ لهس زاضز اظ عطق فؼبلیت ّبی خبضی ذَز ثِ آًْب زؾت
یبثس .هْوتطیي هالوْبیی وِ زض ایي حَظُ هَضز اضظقیبثی لطاض
هی گیطًس ػجبضتٌس اظ:
ٍ- 1خَز ضؾبلت ّب ٍ اّساف هسٍى
- 2هكبضوت زؾت اًسضوبضاى زض تسٍیي اّساف
- 3ضػبیت لَاػس ّسف ًَیؿی ٍ عجمِ ثٌسی(زاًف ،هْبضت ٍ
ًگطـ)
- 4هیعاى آگبّی زؾت اًسضوبضاى
- 5ثبظًگطی ضؾبلت ٍ اّساف آهَظقی گطٍُ

- 2

حَزُ هدیریت ٍ سبزهبًدّی

زض ایي حَظُ هالوْبی هطثَط ثِ چگًَگی هسیطیت گطٍُ ٍ
ًحَُ ؾبظهبًسّی فؼبلیت ّبی هرتلـف گـطٍُ هَضز ثطضؾی
14

لطاض هی گیطز .هالوْبیی وِ زض ایي حَظُ هَضز اضظقیبثی لطاض
هی گیطًس ػجبضتٌس اظ:
ً -2- 1حَُ اًتربة ٍ ٍظبیف هسیط گطٍُ
ٍ -2- 2یػگی ّبی هسیط گطٍُ( ػلوی ،ؾبثمِ آهَظقی ،ؾبثمِ
هسیطیت ،زٍضُ ّبی آهَظقی ٍ هغبلؼِ زضثبضُ هسیطیت،
اعالع اظ لَاًییي اذتیبضات ٍ آییي ًبهِ ّب ،پی گیطی
هكىالت گطٍُ)
 -2- 3هیعاى اؾتمالل گطٍُ زض ثطًبهِ ضیعی ٍ ؾبظهبًسّی
فؼبلیت
 -2- 4ثطًبهِ ّبی تَؾؼِ اػضبء ّیئت ػلوی( ثطًبهِ ثطای
افعایف تَاى آهَظقی -فطنتْبی هغبلؼبتی)
 -2- 5آییي ًبهِ ّبی زاذلی گطٍُ( قفبفیت ،هیعاى آگبّی
زؾت اًسضوبضاى ،وفبیت)
ٍ -2- 6خَز ؾبظ ٍ وبض هكرم ثطای تؼییي :ثَزخِّ ،عیٌِ
ّبی گطٍُ ٍ ًحَُ ّعیٌِ آى
 -2- 7ثطًبهِ هكرم ثطای اضتجبعبت( زاذل ٍ ذبضج اظ گطٍُ)
 -2- 8ثطًبهِ ّبی تكَیك ٍ تَثید
ً -2- 9حَُ گعیٌف ٍ اؾترسام ّیئت ػلوی( ؾبیط وبضوٌبى)
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 - 3حَزُ ثرًبهِ آهَزضی
ثب تَخِ ة هتؼسز ثَزى هربعجیي( زاًكدَیبى ضقتِ ّبی هرتلف
ٍ یب ؾغَح هرتلف) زض یه گطٍُ ثبیس اثتسا ثِ زلت ثطًبهِ
آهَظقی ضا زض اضتجبط ثب هربعجیي ذبل آى قفبف ًوَز .یه
گطٍُ آهَظقی هوىي اؾت ًؿجت ثِ یه ضقتِ ،ازاضُ وٌٌسُ
تمطیجبً ول ثطًبهِ زضؾی آى ضقتِ( هثالً زض گطٍُ ثبلیٌی زاذلی
ثطًبهِ آهَظقی ضظیسًت ّبی زاذلی) ٍ ًؿجت ثِ گطٍُ زیگطی اظ
زاًكدَیبى ّساییت وٌٌسُ ثركی اظ ثطًبهِ زضؾی ثبقس( ّویي
گطٍُ زاذلی ًؿجت ثِ زاًكدَیبى زٍضُ وبضٍضظی ضقتِ پعقه
ػوَهی ّسایت وٌٌسُ ثركی اظ ثطًبهِ زضؾی هی ثبقٌس).
زض ایي حَظُ ثطًبهِ ّبی زضؾی ٍ فؼبلیت ّبی آهَظقی ثب تَخِ
ثِ هالوْبی شیل هَضز اضظقیبثی لطاض هی گیطز.
 -3-1تؼطیف زلیك فؼبلیت ّبی آهَظقی (What, Whom.
)Who, Where, When
 -3-2تٌبؾت هحتَای ثطًبهِ آهَظقی ثب اّساف
 -3-3هكبضوت زض ثطًبهِ ضیعی زضؾی
 -3-4اخطای ثطًبهِ آهَظقی( زض ایي ثرف هَلؼیت ّبی هرتلف
آهَظقی اػن اظ گعاضـ نجحگبّی ،ضاًس آهَظقی ،وٌفطاًؿْب...
ّط یه ثِ تفىیه ثطضؾی قسُ ٍ هیعاى حضَض ٍ اؾتفبزُ
زاًكدَیبى اظ ایي هَلؼییت ّب اضظقیبثی هی قَز).
16

 -3-5ضٍـ ّبی تسضیؽ ٍ هیعاى اؾتفبزُ اظ عطح زضؼ
 -3-6یىپبضچگی ػلَم پبیِ ٍ ثبلیٌی
 - 4حَزُ ّیئت علوی
ًظط ثِ ایٌىِ زض ایي ثرف ّیئت ػلوی ثِ ػٌَاى خعء هْوی اظ
ؾیؿتن آهَظقی ثب ّسف اضتمبء ویفیت آهَظـ زض اضظقیبثی
هَضز ثطضؾی لطاض هی گیطز زض ایي حَظُ اضظقیبثی ّیئت
ػلوی وبهالً هتفبٍت اظ اضظقیبثی فطزی ٍ ؾٌتی یب ضٍـ ّبی
زضحبل اخطاء هی ثبقس ٍ هالوْبی شیل هس ًظط اؾت:
 -4-1تطویت ٍ تَظیغ اػضبء ّیئت ػلوی( تؼساز ،هطتجِ
زاًكگبّی ،زضخِ ػلویٍ ،ضؼیت اؾترساهیً ،ؿجت توبم ٍلت
ثِ پبضُ ٍلت)
 -4-2تَاًوٌسی ّبی آهَظقی( ؾبثمِ تسضیؽ ،وبضگبُ ضٍـ
تسضیؽ ،تبلیف ،تطخوِ ،پطٍغُ یب فؼبلیت هطتجظ ثب آهَظـ)
 -4-3تَظیغ فؼبلیت ّبی اػضبء ّیئت ػلوی( ثطحؿت ظهبى
اذتهبل یبفتِ) زض ؾِ ثرف آهَظـ :گعاضـ نجحگبّی،
ضاًس ،گطاًس ضاًس ،وٌفطاًؽ ،وٌفطاًؽ– Mort & Morb
غٍضًبل
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والة -تسضیؽ ًظطی -هكبٍضُ) پػٍّف :فؼبلیت زض هطاوع
پػٍّكیّ -سایت پبیبى ًبهِ .زضهبى :فؼبلیت ّبی زضهبًی فبلس
خٌجِ آهَظقی
ًَ -4-4آٍضی ٍ ذاللیت اػضبء ّیئت ػلوی
 -4-5هیعاى ضضبیت ّیئت ػلوی اظ اهىبًبت ضفبّی ٍ ذسهبت
 - 5حَزُ داًطجَیبى:
ثؿیبضی اظ هالوْب وِ زض اضتجبط ثب زاًكدَیبى هی ثبقس زض ایي
حَظُ ؾٌدیسُ هی قَز وِ ػجبضتٌس اظ:
 -5-1تطویت ٍ تَظیغ زاًكدَیبى(تؼساز ،ؾي ،خٌؽ ،ثَهی
ثَزى)
 -5-2نالحیتْبی ٍضٍزی(زٍضُ ّبی پیف ًیبظً ،وطات
اهتحبًی لجلی ،ػالیك تحهیلی)
 -5-3اضتجبط زاًكدَیبى ثب اػضبء ّیئت ػلوی ٍ هسیط گطٍُ
 -5-4هكبضوت زض ثطًبهِ ضیعی ،اخطا ٍ اضظقیبثی
 -5-5پیكطفت ٍ افت تحهیلی
 -5-6آگبّی زاًكدَیبى اظ حمَق ٍ ٍظبیف ذَز
 -5-7هیبًگیي ظهبى هغبلؼِ زض ایي ظهیٌِ ثطضؾی ؾبػبت
وبضی زضهبًی غیط ضطٍضی(غیط آهَظـ) ،اقتغبل زاًكدَیبى
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زض ذبضج اظ زاًكگبُ ٍ تؼییي زلیك هتَؾظ ظهبى هغبلؼِ زض
ًظط گطفتِ قسُ اؾت.
 -5-8فؼبلیت ّبی پػٍّكی زاًكدَ
 -5-9پیكطفت ٍ افت تحهیلی
 - 6حَزُ هٌبثع آهَزضی
زض ایي حَظُ ػوستبً هیعاى وفبیت فضب ،تدْیعات ٍ اهىبًبت
آهَظقی ثب تَخِ ثِ ّسفْبی گطٍُ ٍ ًیع گطٍّْبی آهَظقی
هَخَز هَضز ثطضؾی لطاض هی گیطز وِ اظ ایي عطیك وبؾتیْب ٍ
اهىبًبت ثال اؾتفبزُ هكرم قسُ ٍ چگًَگی اؾتفبزُ هؤثط اظ
فضب ٍ تدْیعات تؼییي هی گطزز .هالوْب ػجبضتٌس اظ:
 -6-1ویفیت ،تؼساز ٍ تٌَع فضبّبی آهَظقی(والؾْب ،ثركْب،
زضهبًگبُ ٍ آظهبیكگبُ)...
 -6-2وتبثربًِ( ٍؾؼت ،تؼساز وتت هطخغ ،تؼساز اقتطان
هدالت ػلوی ،خسیس ثَزى هٌبثغ ،هیعاى زؾتطؾی ،وتبثساز)
 -6-3تدْیعات اعالع ضؾبًی وبهپیَتط

ٍ -6-4ؾبیل ووه آهَظقی ٍ تٌبؾت آًْب ثب ًیبظّب
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 -6-5هیعاى اؾتفبزُ اظ ٍؾبیل ووه آهَظقی
 -6-6تدْیعات ثبلیٌی هَثط زض آهَظـ
 -6-7وفبیت ثیوبضاى اظ لحبػ تؼساز ٍ تٌَع
 -6-8ثطًبهِ ٍ ذظ هكی گطٍُ ثطای تأهیي ٍ ثْیٌِ ؾبظی
هٌبثغ آهَظقی
 - 7حَزُ پصٍّص:
ثب تَخِ ثِ اّویت پػٍّف زض اضتمبء ویفیت آهَظـ زض گطٍُ،
ثِ ػٌَاى حَظُ ای هؿتمل ثِ ٍؾیلِ هالوْبی شیل هَضز
ؾٌدف لطاض هی گیطز.
 -7-1آثبض ٍ فؼبلیت ّبی اًفطازی اػضبء ّیئت ػلوی(تألیف،
تطخوِ ،همبلِ ،ضاٌّوبیی پبیبى ًبهِ ،قطوت زض پطٍغُ ّبی
تحمیمبتی)
 -7-2ذظ هكی ٍ ثطًبهِ ّبی هكرم گطٍُ ثطای پػٍّف
 -7-3پطٍغُ ّبی پػٍّكی گطٍُ( هلی/ثیي الوللی) ،زض ایي
ثرف پطٍغُ ّبی پػٍّكی وِ ثِ نَضت گطٍّی تَؾظ
اػضبء ّیئت ػلوی تؼْس قسُ هسًظط هی ثبقس ٍ اظ خْبت
تؼساز ،ػٌبٍیي (،ػلوی ،وبضثطی) اثؼبز( هٌغمِ ای ،هلی) هَضز
ثطضؾی لطاض هی گیطز.
 -7-4ؾویٌبضّب ٍ ّوبیف ّبی ثطگعاض قسُ تَؾظ گطٍُ
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 -7-5اهىبًبت پػٍّكی :زض ایي ثرف اهىبًبت پػٍّكی اظ
خْبت ثَزخِ( هؿتمین یب غیط هؿتمین اظ عطیك خصة اهىبًبت
هبلی ذبضج اظ ؾیؿتن) زؾتطؾی ثِ ایٌتطًت( ًَع ذظ ،هیعاى
زؾتطؾی ٍ آهَظـ اؾتفبزُ اظ ایٌتطًت) ٍ ؾبیط اهىبًبت
احتوبلی وِ هوىي اؾت تؿْیل وٌٌسُ پػٍّف ّبی گطٍُ ثبقس
هَضز ثطضؾی لطاض هی گیطز.

 - 8حَزُ سٌجص ٍ ارزضیبثی
ایي حَظُ ثطضؾی ٍ اضظقیبثی اًَاع ضٍـ ّبی اضظقیبثی
هَخَز زض گطٍُ آهَظقی ضا هَضز ًظط زاضز .ثب تَخِ ثِ
اّویت اهتحبًبت(ؾٌدف) زض ثطضؾی پیكطفت تحهیلی
زاًكدَیبى ٍ ػلیطغن ایٌىِ ذَز یه ضٍـ اضظقیبثی اؾت ،ثب
تَخِ ثِ گؿتطُ اؾتفبزُ اظ آى ،آى ضا ثِ عَض هدعا ثطضؾی
ًوَزُ ٍ لصا ایي حَظُ ضا زض زٍ ثرف ثطضؾی هی گطزز.
 -8-1ؾٌدف( اهتحبًبت)( :تٌَع ضٍـ ّبی ؾٌدفٍ ،خَز
ثطًبهِ ضیعی هكرم خْت ؾٌدف ،تٌبؾت ؾٌدف ثب اّساف
آهَظقی)
ٍ -8-2خَز ؾبیـط ثطًبهِ ّبی اضظقیبثی زض حَظُ ّبی
هرتلـف ٍ ویفیـت آًْب ،زض ایـي ثرف ولیـِ اضظقیـبثی ّبی
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ثِ ػوـل آهـسُ زض گـطٍُ (ثِ خع اهتحبًبت) هـَضز ثطضؾـی
لـطاض

هی گیطز(اضظقیبثی ّبی هسیط گطٍُّ ،یئت ػلوی ،زاًكدَ)...
ایي ثطًبهِ ّبی اضظقیبثی اظ لحبػ ٍخَز ،تٌَع اضظقیبثی ّب،
تٌبٍة اًدبم آًْب ٍ هیعاى اػتوبز ثِ ّط یه اظ ضٍـ ّب ٍ
ذهَنبً ثبظذَضز ًتبیح ّط یه اظ اضظقیبثی ّب هَضز ثطضؾی
لطاض هی گیطز.

- 9

حَزُ داًص آهَختگبى

وؿت ثبظذَضز اظ زاًف آهَذتگبى ٍ اّویتی وِ ایي افطاز ثِ
ػٌَاى هحهَل ًْبیی ٍ ثطآیٌس ؾیؿتن آهَظقی زاضًس ایدبة
هی ًوبیس وِ ثطای لضبٍت زضثبضُ ثطًبهِ ،هَضز اضظقیبثی
لطاض گیطًس.
تفبٍت هیبى آًچِ زض زٍضُ ّبی آهَظقی تسضیؽ هی قَز ٍ
آًچِ ًیبظّبی خبهؼِ ٍ قغلی ٍ حطفِ ای اظ ذسهبت پعقىی
هی ثبقس هَضَػی اؾت وِ ؾبلْب هَضز ثحث هحبفل پعقىی
ثَزُ اؾت .اضظقیبثی زاًف آهَذتگبى زض ثطضؾی ایي تفبٍت
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ٍ پیسا وطزى ًَالم ثطًبهِ ّبی آهَظقی اظ خبیگبُ ذبنی
ثطذَضزاض اؾت .ػلیطغن ایي اّویت تب وٌَى اضظقیبثی اظ ایي
حَظُ زض زؾتطؼ ًوی ثبقس .ػسم ثطضؾی ایي حَظُ ضا هی
تَاى ثِ  2ػلت ًؿجت زاز:
الف -ثب تَخِ ثِ ضٍیىطز فؼلی اضظقیبثی زض گطٍُ ّبی
آهَظقی ثؿیبضی اظ ًَالم

ثطًبهِ آهَظقی پعقىی

ػوَهی هطثَط ثِ یه گطٍُ آهَظقی ًجَزُ ٍ ایي
اضظقیبثی اظ خْت یبفتي ًَالم ایي ثطًبهِ اظ اضظـ ظیبزی
ثطذَضزاض ًوی ثبقس.
ة -هكىل ثَزى زؾتطؾی ثِ زاًف آهَذتگبى
ثب تَخِ ثِ هؿبئل فَق ٍ ثب لحبػ ًوَزى اّویت زاًف
آهَذتگبى تبویس هی گطزز ثطضؾی ایي حَظُ زض ثرًبهِ ّبی
آهَزضی هٌجر ثِ هدرک (هثل ثطًبهِ ضظیسًتی) العاهی ثَزُ ٍ
اعالػبت ثؿیبض هفیسی خْت انالح ثطًبهِ ّبی آهَظقی زض
اذتیبض گطٍُ آهَظقی لطاض هی زّس .اگطچِ اشػبى هی قَز وِ
ثب تَخِ ثِ هكىل ثَزى زؾتطؾی ثِ ایي زاًف آهَذتگبى،
ثبیس گطٍُ آهَظقی اظ حوبیت وبفی اظ ؾَی زاًكىسُ پعقىی
ثطای زؾتیبثی ثِ ایي ّسف ثطذَضزاض ثبقس.
هالوْبی هَضز ًظط ػجبضتٌس اظ:
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ٍ -9-1خَز ؾبظ ٍ وبض هكرم زض گطٍُ ثطای اضتجبط ثب زاًف
آهَذتگبى
 -9-2ثبظًگطی زض ثطًبهِ آهَظقی ثب اؾتفبزُ اظ ثبظذَضز
زاًف آهَذتگبى
 -9-3تَاًبیی ّبی قٌبذتی ٍ هْبضتی زاًف آهَذتگبى ٍ
تٌبؾت ثب ًیبظّب
 -9-4ؾطًَقت قغلی زاًف آهَذتگبى
 -9-5آثبض ػلوی زاًف آهَذتگبى
ً -9-6حَُ ازاهِ تحهیل زاًف آهَذتگبى

 -9-7هیعاى اؾتفبزُ اظ زاًف آهَذتگبى زض گطٍُ
 -9-8تٌبؾت اّساف آهَظقی ثب ًیبظّبی قغلی
الظم ثِ شوط اؾت وِ ثب تَخِ ثِ تدبضة وبضقٌبؾبى زض اخطای
ایي عطح توبم حَظُ ّب ٍ اخطاء ثبیس هَضز اضظقیبثی لطاض
گیطز .ظیطا حصف ّط یه اظ حَظُ ّب یب ثركی اظ اخعاء آًْب زض
تحلیل ًْبیی تأثیط ثؿعایی ذَاّس زاقت.
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گبم پٌجن :تعییي ٍضعیت هطلَة هتٌبست ثب ّر یک از هالکْب
اظ آى خبیی وِ اضظقیبثی ،هجتٌی ثط ّسف اؾت ،ثبیس ٍضؼیت
هغلَة ثطای حَظُ ّب ٍ هالوْب ثِ گًَِ ای تؼطیف قَز وِ
اّساف گطٍُ ضا ثطآٍضزُ ؾبظز .یؼٌی اػضبء ّیئت ػلوی گطٍُ
ثب تَخِ ثِ قٌبذتی وِ اظ اّساف ٍ ضؾبلتْبی ذَز زاضًس ٍ
ثطای ضؾیسى ثِ آى اّسافٍ ،ضؼیت هغلَة ّط یه اظ هالوْب ضا
ثطای لضبٍت ًْبیی تسٍیي ًوبیٌس .ظیطا اػضبء ّیئت ػلوی ثب
تَخِ ثِ قٌبذتی وِ اظ اهىبًبت ،هحـسٍزیتْب ٍ قطایظ گـطٍُ
زاضًس ثِ ثْتـطیي ٍخـِ هوىي هی تَاًٌس آًطا تسٍیي ًوبیٌس .ثِ
ػٌَاى هثبل ثطای هالن(هكبضوت اػضبء ّیئت ػلوی زض تسٍیي
اّساف) زض حَظُ اّساف ٍ ضؾبلتْب ٍضؼیت هغلَة ایٌگًَِ
تؼطیف قسُ اؾت :اوثطیت اػضبء ّیئت ػلوی ( )%90زض تسٍیي
یب تهطیح اّساف آهَظقی هكبضوت زاقتِ ثبقٌس .اػضبء
ّیئت ػلوی زض ایي گـبم ثطای ّوِ هالوْب ٍضؼیت هغلـَة
هتٌبؾت ٍ ٍالؼی تسٍیي هی ًوبیٌس.
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گبم ضطن :تعییي رٍش ّبی جوع آٍری دادُ ّب ٍ تدٍیي اثسار
اًدازُ گیری

پؽ اظ هكرم قسى حَظُ ّب ٍ هالن ّبی آًْب ٍ تسٍیي
ٍضؼیت هغلَة ثطای ّط هالن خْت ثطضؾی ٍضؼیت هَخَز
ٍ همـبیؿِ آى ثب ٍضؼیت هغلـَة اثعاض ٍ ضٍـ ّبی خوغ
آٍضی زازُ ّب تؼییي ٍ تسٍیي هی گطزز .ثطای خوغ آٍضی زازُ
ّب زض یه اضظقیبثی ؾیؿتوبتیه ضٍـ ّبی هتٌَػی ٍخَز
زاضز وِ زض شیل هَضز ثحث لطاض هی گیطًس.
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پرسطٌبهِ
پطؾكـٌبهِ هدوَػِ ای اظ ؾَال ّبؾت وِ پبؾد زٌّسُ ثب
هالحظِ آًْب پبؾد الظم ضا اضائِ هی زّس .اظ پطؾكٌبهِ ظهبًی
وِ ثرَاّین اعالػبت فطاٍاًی ضا آؾبى ٍؾطیغ ثسؾت آٍضین
اؾتفبزُ هی قَز .ؾَال ّبی پطؾكٌبهِ هوىي اؾت ثبظ پبؾد
ثَزُ ٍ یب ثؿتِ پبؾد ثبقس زض اضظقیبثی آهَظقی ثیكتط اظ
پطؾكٌبهِ ّبیی وِ زاضای ؾَاالت ثؿتِ پبؾد ّؿتٌس ثِ
زلیل ؾَْلت تدعیِ ٍ تحلیل ٍ نطفِ خَیی زض ٍلت اؾتفبزُ
هی قَز .ثِ عَض ولی ؾَال ّبی پطؾكٌبهِ ضا ثب تَخِ ثِ
ًَع زازُ ّبی ذبل هی تَاى ثِ زٍ زؾتِ تمؿین وطز :ؾَال
ّبی هجتٌی ثط ٍالؼیت ٍ ؾَال ّبی هجتٌی ثط ًگطـ ٍ ًظط
افطاز پبؾد زٌّسُ .زض ؾَال ّبی هجتٌی ثط ٍالؼیت ،اضظقیبثی
وٌٌسُ هی تَاًس ثب هكبّسُ ٍالؼیت نحت پبؾد اضائِ قسُ
تؼییي وٌس .اهب زض ؾَال ّبی ًگطـ ،پبؾد زٌّسُ ثب تَخِ ثِ
عطظ تلمی ٍ ثطزاقت قرهی ذَز پبؾد ضا اضائِ هی وٌس .یىی
اظ ضایح تطیي همیبؼ ّبی اًساظُ گیطی ًگطـ ،همیبؼ لیىطت
هی ثبقس .زض ایي همیبؼ افطاز ًظط ذَز ضا ثط ضٍی یه
پیَؾتبض وِ اظ وبهالً هَافمن ثب وبهالً هربلفن یب ذیلی ظیبز تب
ذیلی ون ٍ  ....هكرم هی وٌٌس وِ هؼوَالً  5ثرف زاقتِ ٍ اظ
 1تب ً 5وطُ گصاضی هی قَزً .وطات فطز ضا پؽ اظ زازى پبؾد
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خوغ ظزُ ٍ ثب ثبالتطیي حس ًوطُ ٍ پبییي تطیي حس آى همبیؿِ
هی وٌین تب ثط اؾبؼ آى ًؿجت ثِ ٍضؼیتی وِ هَضز پطؾف
لطاض گطفتِ اؾت لضبٍت ًوبیین.
زض تٌظین پطؾكٌبهِ هَاضز شیل ثبیس ضػبیت قَز:
 .1پطؾكٌبهِ ثبیس وَتبُ ثَزُ ٍ اعالػبت ضطٍضی ضا
فطاّن ًوبیس
 .2ؾَال ّبی پطؾكٌبهِ ثبیس ضٍقي ٍ ذبلی اظ اثْبم ثبقس
 .3زؾتَضالؼول پطؾكٌبهِ ثبیس وَتبُ حبٍی ولیِ اعالػبت
هَضز ًیبظ پبؾد زٌّسُ ثبقس.
 .4چَى ثط اؾبؼ ؾَال ّبی پطؾكٌبهِ ٍضؼیت هَخَز
زض اضتجبط ثب ٍضؼیت هغلَة ؾٌدیـسُ هی قَز
ثٌبثطایي ؾَال ّبی پطؾكٌبهِ ثبیس ثط اؾبؼ ٍ ثب زیس
ثِ ٍضؼیت ّبی هغلَة تسٍیي قَز.
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هطبّدُ
یىی اظ ضٍـ ّبی خوغ آٍضی زازُ ّب هكبّسُ اؾت .زض ایي ضٍـ
یه یب چٌس ًفط زض هحیظ عجیؼی ضٍیسازّب اؾتمطاض یبفتِ ٍ زض
هست تؼییي قسُ ثِ هكبّسُ آًچِ ضخ هی زّس هی پطزاظًس.
هكبّسُ ػجبضت اؾت اظ قٌبؾبییً ،بهگصاضی ،همبیؿِ ،تَنیف ٍ
ثجت آًچِ ضخ هی زّس .اٍلیي زض اًدبم هكبّسُ تؼطیف زلیك ٍ
وبهل چیعی اؾت وِ هَضز هكبّسُ لطاض هی گیطز .ؾپؽ ثبیس
اًدبم

هكبّسی ضا هكرم ًوَز وِ هی تَاًس ؾبظهبى یبفتِ ٍ غیط
ؾبظهبى یبفتِ ثبقس .تؼساز هكبّسُ ،هست ظهبى آى ٍ افطازی وِ
ثبیس هكبّسُ ضا اًدبم زٌّس ضا هكرم ًوَزُ ٍ حتی االهىبى ثِ
افطاز هكبّسُ گط ثبیس آهَظـ زازُ قـَزً .تبیح هكـبّسُ ثب
تَخِ ثِ هحیظ ذـَز هَضز ثطضؾی لطاض هی گیطز ٍ ًوی تَاى آى
ضا تؼوین زاز .ثبیس ثِ اثط حضَض هكبّسُ گط ٍ اًتظبض هكبّسُ گط
تَخِ ًوَز .زض اؾتفبزُ اظ ضٍـ هكبّسُ ثْتط اؾت وِ اثعاض آى
اظ لجل تْیِ قسُ ٍ ثِ نَضت ػلوی ٍ ؾیؿتوبتیه اخطا قَز.
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هصبحجِ
ههبحجِ یىی اظ ضٍـ ّبی خوغ آٍضی زازُ ّب هی ثبقس .زض ایي
ضٍـ اضتجبط هؿتمین ثیي ههبحجِ وٌٌسُ ٍ ههبحجِ قًَسُ
ثطلطاض قسُ ٍ اضظقیبثی ػویمی اظ ػمبیس ٍ ازضاوبت فطز زض ضاثغِ
ثب هَضَع هَضز ههبحجِ ثِ زؾت هی آیس .ههبحجِ اهىبى
ثطضؾی هَضَػبت پیچیسُ ٍ پیگیطی پبؾد ّبی ٍ یبفتي ػللی
آًْب ٍ اعویٌبى اظ زضن ؾَال اظ ؾَی آظهَزًی ضا فطاّن هی وٌس.
ثطای اًدبم ههبحجِ اثتسا ثبیس ّسف ّبی ههبحجِ تهوین گیطی
ًوَز وِ ثِ قىلی ؾبظهبى یبفتِ وِ زض آى ؾَال ّب اظ لجل عطاحی
قسُ ٍ ثِ نَضت یىؿبى زضثبضُ افطاز هَضز ههبحجِ ثىبض ضٍز ٍ
یب ثِ نَضت غیط ؾـبظهبى یبفتِ وِ ثِ قـىل گفتـگَ ،پطؾف
ّبی اظ ههبحجِ قًَسُ نـَضت هی گیطز ثِ وبض هی ضٍز .ثبیس
تَخِ زاقت وِ تَالی پطؾف ّب زض ههبحجِ ؾبظهبى یبفتِ ثبیس
اظ ًظن هٌغمی ثطذَضزاض ثبقس ٍ ؾطاًدبم ثبیس اعالػبت حبنلِ
ضا ذالنِ ٍ زاز ّبی الظم ضا اؾترطاج ًوَز.
الظم ثِ شوط اؾت وِ ههبحجِ ثْتط اؾت زض هحیغی
زٍؾتبًِ اًدبم قسُ ٍ ههبحجِ گط زض اضائِ ؾَال ّبی هٌظن،
تَخِ ٍ ػاللِ ذَز ضا ًكبى زّس تب هٌدط ثِ پبؾد ّبی ٍالؼی
قسُ ٍ ًتبیح هفیسی وؿت گطزز.
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رٍش ثررسی اسٌبد ٍ هدارک
ثطضؾی اؾٌبز ٍ هساضن یه گبم اؾبؾی زض اضظقیبثی ثِ قوبض هی
ضٍز ظیطا اظ ایي عطیك ثؿیبضی اظ اعالػبت هَضز ًیبظ ثطای
لضبٍت وِ هی تَاًس ّوطاُ اعالػبت تىویلی اظ ؾبیط ضٍـ ّب ثِ
وبض ضٍز ثِ زؾت آیس وِ ًْبیتبً زض ثحث ٍ ًتیدِ گیطی ٍ اضائِ
ضاّىبضّب هفیس اؾت .اؾٌبز ٍ هساضن ثِ ؾـبزگی قـىلی اظ قَاّس
ّؿتٌس وِ زض اضتجبط ثب ًتبیح ؾبیط ضٍـ ّب وبضآیی الظم ضا
زاقتِ ٍ هی تَاًٌس هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطًس .ایي قَاّس
اضظقیبثبى ضا لبزض هی ؾبظًس زضثبضُ تبضیرچِ ،اّساف ٍ ضؾبلت
ّب ٍ پیبهسّبی ثطًبهِ ّبی هَضز اخطا اعالػبت هفیسی وؿت وٌٌس.
ثِ ػٌَاى هثبلّ :وِ آییي ًبهِ ّب ،اّساف ،ثطًبهِ ّبی آهَظقی،
نـَضت خلؿبت گطٍُ ،گعاضـ ّب ،یبفتِ ّبی

عطح ّبی لجلی ،وبضًبهِ ّبی فطاگیطاى ٍ اعالػبت لبثل هالحظِ ای
ثب تَخِ ثِ ًَع زازُ ّبیی وِ ثبیس خوغ آٍضی گطزز زض اذتیبض
اضظقیبثبى لطاض هی زٌّس.
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چک لیست
زض اضظقیبثی آهَظقی ػالٍُ ثط ضٍـ ّبی لجلی ،اثعاض زیگطی
خْت گطزآٍضی اعالػبت ٍخَز زاضز وِ ػجبضتؿت اظ چه لیؿت یب
فطم ّبی اعالػبتـی وِ اعالػبت هفیـسی ثِ ٍؾیلِ آًْب خوغ
آٍضی هی گطزز .چه لیؿت ّب اظ هدوَػِ اظ ؾَال ّب تكىیل
قسُ اؾت وِ پبؾد زٌّسُ یب هكبّسُ گط ثب تَخِ ثِ آًْب پبؾد
هثجت یب هٌفی ذَز ضا ثط ضٍی آى ػالهت هی ظًٌس .ثب اؾتفبزُ اظ
چـه لیؿت هی تَاى اعالػبت ظیبزی اظ هساضن ؾبظهبًی( هبًٌس
وبضًبهِ ّب ٍ هساضن تحهیلی فطاگیطاى ٍ هساضن هطثَعِ ثِ
پطزاذت ّبی هبلی) اؾٌبز ٍ هساضن اًتكبض یبفتِ ٍ پبیگبّْبی
اعالػبتی هَخَز زض ٍاحس ثسؾت آٍضز.
ثب تَخِ ثِ ضٍـ ّبی فَق تیـن ذَز اضظقیبثی اثعاض هَضز
ًیـبظ ،هغبثك ثب ّطیه اظ ضٍـ ّب ضا تْیِ ًوَزُ ٍ زض عطاحی
اثعاض ثبیس ایي ًىتِ ضا هَضز ًظط لطاض زّس وِ آیب اثعاض هَضز ًظط
زلیمبً آى چیعی ضا وِ هس ًظط اؾت هی ؾٌدس؟ ؾَال ّبی آى تب
چِ حس ّوبٌّگ ٍ زضؾت عطاحی قسُ اًس؟ ثِ ػجبضت زیگط ثحث
ضٍایی ٍ اػتجبض اثعاض ضطٍضی اؾت ٍ ثبیس هَضز تَخِ لطاض گیطز.
وِ زض ایي ظهیٌِ اؾتفبزُ اظ یه هترهم آهبض هی تَاًس ضاُ گكب
ثبقس.
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گبم ّفتن :جوع آٍری ،تحلیل ٍ تفسیر دادُ ّب
زض گطزآٍضی زازُ ّب ثبیس ثِ ایي اهط تَخِ ًوَز وِ چِ زازُ ّبیی
ثطای اضظقیبثی هفیس ثَزُ ٍ هْن ّؿتٌس .تین اضظقیبثی زضًٍی
ثبیس یه ثطًبهِ ظهبًجٌسی قسُ خْت خوغ آٍضی زازُ ّب اضائِ
ًوَزُ ٍ ثب تَخِ ثِ قطایظ ؾبظهبى ذَز زازُ ّب ضا زض ظهبى
ّبیی وِ هَثط ٍ هفیس اؾت خوغ آٍضی ًوبیس .ثطای خوغ آٍضی
زازُ ّب اظ افطاز آهَظـ زیسُ اؾتفبزُ ًوبییس تب نحت اعالػبت ٍ
هفیس ثَزى آًْب ضا افعایف زّیس .لجالً هٌبثؼی وِ اعالػبت ثبیس اظ
آًْب خوغ آٍضی قَز ضا هكرم ًوَزُ ٍ خوغ آٍضی آى ضا
ثطًبهِ ضیعی وٌیس.
ثِ یبز زاقتِ ثبقیس وِ فمظ اعالػبتی ضا وِ هَضز اؾتفبزُ
لطاض هی زّیس خوغ آٍضی ًوبییس ٍ ّوِ اعالػبتی ضا وِ خوغ آٍضی
ًوَزُ ایس هَضز اؾتفبزُ لطاض زازُ ٍ ثِ وبض ثجٌسیس .زض اضظقیبثی
ّبی ػلوی ٍ ؾیؿتوبتیه تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّبی ووی ٍ ویفی
ثؿیبض اؾبؾی ثَزُ ٍ ثطاؾبؼ انَل ذبنی اعالػبت زؾتِ
ثٌسی هی گطزز .اعالػبت ثب ّط ضٍقی وِ ثِ زؾت آهسُ ثبقس زض
تدعیِ ٍ تحلیل آًْب ثبیس ًظطی ثِ اّساف اٍلیِ اضظقیبثی زاقتِ
ٍ ثط آى اؾبؼ زازُ ّب ٍ اعالػبت ثبیس تَنیف ،تحلیل ،تفؿیط ٍ
هَضز لضبٍت لطاض گیطز وِ زض هطحلِ تدعیِ ٍ تحلیل زازُ
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ّب اظ ثطذی تىٌیه ّب ثطای تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب اؾتفبزُ هی
قَز وِ زض شیل ثِ اخوبل هَضز ثحث لطاض هی گیطز.
- 1

تجسیِ ٍ تحلیل کوی دادُ ّب

یىی اظ ٍؾبیل وِ ػوَهبً اظ آى ثطای ؾبظهبى زازى زازُ ّب
اؾتفبزُ هی قَز ػلن آهبض اؾت .زازُ ّب ضا پؽ اظ خوغ آٍضی
هی تَاى ثِ ووه ضٍـ ّبی آهبضی عجمِ ثٌسی ،هطتت ٍ
ترلیم ًوَز .تدعیِ ٍ تحلیل یؼٌی زؾتِ ثٌسی ،هطتت وطزى،
زؾتىبضی ٍ ذالنِ وطزى زازُ ّب ٍ همهَز انلی اظ آى
تٌظین ٍ ذالنِ وطزى زازُ ّب ثِ نَضت اعالػبتی ضٍقي،
ذَاًب ،هؿتسل ٍ تفؿیط پصیط اؾت .تفؿیط یؼٌی تَضیح ٍ
تجییي ٍ یبفتي هؼٌبی یبفتِ ّب ٍ ثسٍى تحلیل آهبضی ایي اهط
هكىل ٍ ًبهوىي اؾت .پؽ ًرؿت ثبیس ایي ضا تحلیل وطز ٍ
ؾپؽ هَضز تفؿیط لطاضزاز .در هَاردی کِ دادُ ّبی حبصل از
اًجبم تحقیق ثِ صَرت کوی یعٌی اعداد ٍ رقن جوع آٍری
ضَد(هبًٌد پرسطٌبهِ ّب ٍ چک لیست ّب) تحلیل کوی رٍی
دادُ ّب صَرت هی گیرد .ثِ ػٌَاى هثبل چٌبًچِ هتغیط هَضز
هغبلؼِ ووی پیَؾتِ ثَزُ ،زاضای تَظیغ ثِ ٌّدبض ثبقس ٍ
آظهَزًی ّب ثِ ٍؾیلِ ًوًَِ گیطی تهبزفی تؼییي قسُ
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ثبقٌس ثطای تحلیل زازُ ّب هی تَاى پبضاهتطی هبًٌس هیبًگیي ضا
زض ًظط گطفت .زض زازُ ّبی حبنل اظ اضظیبثی وِ ثَؾیلِ
پطؾكٌبهِ ثِ زؾت هی آیس ًتبیح ضا پؽ اؾترطاج اظ
پطؾكٌبهِ ّب هی تَاى ثب اؾتفبزُ اظ هیبًگیي ،زضنسّب ٍ
غیطُ تحلیل ًوَزُ ٍ ثطای زضخِ ّب ٍ ضتجِ ّب یه هیبًگیي زض
ًظط گطفت ٍ ثب تَخِ ثِ اّساف ٍ ٍضؼیت ّبی هغلَة وِ
تَؾظ اػضبی ّیئت ػلوی اظ لجل تسٍیي قسُ زضثبضُ آًْب
لضبٍت ًوَز.
- 2

تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّبی کیفی

ضٍـ ّبی ویفی تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب ضاُ ّبی ثطای
تَنیف ،اهتحبى ٍ ثطضؾی ،همبیؿِ ٍ همبثلِ ٍ تفؿیط
الگَّبی هؼٌی زاض فطاّن هی وٌٌس .یه تدعیِ ٍ تحلیل ویفی
هوىي اؾت اضظـ ظیبز ٍ ثیكتطی اظ اعالػبت ووی زاقتِ
ثبقس .چٌبًچِ دادُ ّب ثِ صَرت ٍاشُ ثِ تَصیف ٍاقعیت ّب
ثپردازًد آًْب را دادُ ّبی کیفی هی ًبهٌد .ایي گًَِ زازُ ّب اظ
عطیك ههبحجِ ،هكبّسُ ،اؾترطاج اظ اؾٌبز ٍ هساضن ٍ اهثبل
آى گطزآٍضی هی قًَس .زض ایي گبم یبفتِ ّبی حبنل اظ
اضظقیبثی پؽ اظ همبیؿـِ ثب ٍضؼیتْبی هغلـَة ،تَنیـف،
تحلیل ،ضیكـِ یبثی ٍ تفؿیط هی قَز.
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گبم ّطتن :تْیِ گسارش هقدهبتی ٍ ثحث پیراهَى دادُ ّب
زض ایي گبم هتي گعاضـ اٍلیِ وِ اظ حَظُ ّبی اضظقیبثی
تجؼیت ذَاّس ًوَز تسٍیي هی گطزز .یؼٌی ثطای ّط حَظُ ثِ
نَضت هدعا ًتبیح گبم ّفتن( تَنیف ،تحلیل ،ضیكِ یبثی ٍ
تفؿیط) هسٍى قسُ ٍ ًمبط لَت ٍ ضؼف ثِ ٍضَح شوط هی
گطزز ثِ ًحَی وِ یه پیف ًَیؽ خْت ثحث زض گطٍُ تْیِ
گطزز وِ ثط اؾبؼ آى اػضبء ّیئت ػلوی ثتَاًٌس پیكٌْبزات
ػولی ٍ اخطایی ضا تسٍیي ًوَزُ ٍ پیف ًَیؽ گعاضـ ًْبیی
ضا آهبزُ ًوبیٌس.
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گبم ًْن :تْیِ گسارش ًْبیی ٍ ارائِ پیطٌْبد
الظم ثِ شوط اؾت وِ اظ گعاضـ ّبی اضظقیبثی زضًٍی گطٍُ ٍ
اعالػبت آى ثطای اهتیبظزّی ٍ همبیؿِ ویفیت گطٍُ ّب
اؾتفبزُ ًوی قَز ٍ آى تٌْب آغبظی ثط فؼبلیت ّبی ثْجَز
ویفیت زض گطٍُ تلمی هی قَز ٍ گطٍُ هی تَاًس ثْتطیي
اؾتفبزُ ضا زض ایي ضاُ اظ آى ثجطز .اوٌَى هكرم اؾت وِ
تسٍیي یه گعاضـ ولیكِ ای یب نطفبً تَنیفی ثسٍى ًمبزی ٍ
هَقىبفبًِ هٌغمی ٍ یب احیبًبً ذَززاضی اظ اضزائِ اعالػبت
نحیح ٍ ّطچِ هغلَة تط ًكبى زازى ٍضؼیت گطٍُ زض یه
گعاضـ ًِ تٌْب هعیتی ًساضز ثلىِ هَخت ًبزیسُ گطفتي اّساف
انلی اظ اًدبم اضظقیبثی ٍ ثِ ّسض ضفتي ٍلت ٍ ّعیٌِ گطٍُ
هی قَز .گعاضـ اضظقیبثی زضًٍی تَؾظ تین اضظقیبثی
وٌٌسُ تسٍیي ٍ ثِ تأییس یب اهضبء هسیط گطٍُ هی ضؾس تب ایي
اعویٌبى حبنل قَز وِ گعاضـ ثب ًظط ٍ آگبّی ٍی تْیِ قسُ
ٍ هؿئَلیت پیگیطی ًتبیح ٍ پیكٌْبزات آى ضا ثِ ػْسُ هی
گیطزّ .وچٌیي هسیط گطٍُ تهوین هی گیطز گعاضـ زض اذتیبض
چِ افطاز زیگطی گصاقتِ قسُ ٍ یب زض نَضت زضذَاؾت گطٍُ
ثطای اضظقیبثی ثیطًٍی ٍ اؾتفبزُ اظ ًظطات وبضقٌبؾبى ٍ
هترههیي ذبضج اظ گطٍُ زض اذتیب ضتین اضظقیبثی لطاض گیطز.
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ثِ ّط حبل گعاضـ اضظقیبثی زضًٍی ثبیس ضوي اضائِ یه
زیس ولی اظ ٍاحس هَضز اضظقیبثی ثطای ذَاًٌسُ گعاضـ،
تهَیط ضٍقي ٍ ٍاضحی اظ ٍضؼیت هَخَز گطٍُ زض ولیِ
حَظُ ّبی هَضز ثطضؾی اضئِ زازًُ ،مبط ضؼف ٍ لَت ضا
آقىبض وطزُ ٍ هَضز ثحث ٍ تدعیِ ٍ تحلیل لطاض زّس .یه
گعاضـ ذَة اضظقیبثی زضًٍی ثبیس ثِ گًَِ ای تسٍیي قَز
وِ ذَاًٌسُ ای وِ ػضَ ایي گطٍُ یب تین اضظقیبثی ًجبقس
ثتَاًس ثب هغبلؼِ آى ضوي آگبّی اظ اّساف گطٍُ اهىبى تدعیِ
ٍ تحلیل اعالػبت اضائِ قسُ ضا یبفتِ ٍ ذَز ثتَاًس ثِ یه
اؾتٌجبط هٌغمی زؾت یبثس .اظ عطفی یبفتِ ّب ،تدعیِ ٍ تحلیل
ٍ ثحث ٍ ًتیدِ گیطی زض گعاضـ ثبیس وبهالً هؿتٌس ثبقس .ثِ
عَض ولی یه گعاضـ اضظقیبثی لؿوت ّبی شیل ضا قبهل هی
قَز:
 -1ػٌَاى

 -3هتي گعاضـ

 -2همسهِ

ًتیدِ گیطی  -5ضویوِ

عٌَاى
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 -4ثحث ٍ

گعاضـ اضظقیبثی زضًٍی ثبیس زاضای یه نفحِ ػٌَاى ثبقس
وِ زض آى ًَع گطٍُ یب ٍاحسی وِ هَضز اضظقیبثی لطاض گطفتِ
اؾت شوط قسُ( هثالً اضظقیبثی زضًٍی گطٍُ زاذلی ) ًبم ٍاحس
ٍ ؾبظهبًی وِ ثِ آى ٍاثؿتِ اؾت ثیبى گطزیسُ ٍ تبضید اًدبم
اضظقیبثی ٍ هدطی یب هدطیبى آى ػٌَاى گطزز.
هقدهِ
زض همسهِ گعاضـ اضظقیبثی زضًٍی ثبیس قطح هرتهطی اظ
ٍاحس هَضز اضظقیبثی قبهل تبضیرچِ تبؾیؽٍ ،ؾؼت ،تؼساز
اػضبی ّیئت ػلوی ٍ فطاگیطاى ٍ ...شوط گطزز ثِ عَضی وِ ّط
فطز ذبضج اظ آى ٍاحس ثب ذَاًسى آى اعالػبت هفیسی ًؿجت ثِ
آى زضیبفت ًوَزُ ٍ زیس ضٍقٌی ًؿجت ثِ آى ٍاحس وؿت وٌس.
ؾپؽ ثِ قطح فطایٌس اًدبم اضظقیبثی ،اػضبی وویتِ
اضظقیبثی زضًٍی ٍ افطازی وِ زض گطٍُ ثب آًْب ّوىبضی زاقتٌس
پطزاذتِ ٍ زضثبضُ هیعاى ثحث زض گطٍُ ثط ضٍی گعاضـ
اضظقیبثی زضًٍی ٍ ّوچٌیي ػَاهل هَثط ٍ هثجت ٍ هكىالت ٍ
هَاًغ هَخَز وِ ثط فطایٌس اضظقیبثی زضًٍی تبثیط زاقتِ
اؾت هرتهطاً تَضیحبتی اضائِ گطزز.
هتي گسارش ارزضیبثی درًٍی
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هتي گعاضـ اضظقـیبثی زضًٍی اظ حَظُ ّب ٍ هالن ّبی آًْب
تجؼیت هی ًوبیس .یؼٌی ثط اؾـبؼ حَظُ ّبیی وِ هَضز
اضظقـیبثی لطاض گطفتِ اؾت ٍ ثِ نَضت هٌفه ّط حَظُ هَضز
ثطضؾی ٍ تدعیِ ٍ تحلیل لطاض هی گیطزً .مغِ آغبظیي تدعیِ
ٍ تحلیل ٍ اٍلیي حَظُ اّساف ٍ ضؾبلت ّب هی ثبقس .زض هتي
گعاضـ ّط حَظُ ثِ نَضت خسا هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض
گطفتِ ٍ تَنیف هی گطزز .تدعیِ ٍ تحلیل لَت ّب ٍ ضؼف
ّبی ّط حَظُ ضا هكرم هی وٌس ٍ ًمبط لَت ٍ ضؼف هَضز
ثحث ٍ ضیكِ یبثی لطاض گطفتِ ٍ ػلت آًْب هكرم هی گطزز.
ًتیجِ گیری
زض ًتیدِ گیطی لَت ّب ٍ ضؼف ّب زض اضتجبط ثب ّن ٍ ثِ
نَضت ولی زض ّوِ حَظُ ّب هَضز ثحث ٍ تدعیِ ٍ تحلیل
لطاض گطفتِ ٍ ثطًبهِ اخطایی ثطای خجطاى ضؼف ّب ٍ گؿتطـ
ًمبط لَت اضائِ هی گطزز .یه ًتیدِ گیطی هفیس ٍیػگی ّبی
شیل ضا زاضاؾت:

- 1چَى ّسف یه اضظقیبثی ثْجَز ویفیت هؿتوط اؾت؛
اضظقوٌس آى اؾت وِ تب آًدب وِ هوىي اؾت آظاز ثَزُ ٍ
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هٌؼىؽ وٌٌسُ ٍضؼیت ذَز ثبقس .ثٌبثطایي لَت ّب ٍ
ضؼف ّب ًیبظهٌس آى اؾت وِ نطاحتبً ثیبى قَز .ثِ ٍیػُ
اضظقوٌس اؾت وِ اظ اّویت ضؼف ّب وبؾتِ ًكسُ ٍ یب
پطزُ پَقی ًكَز.
- 2لَت ٍ ضؼف ّبیی وِ زض ثرف انلی گعاضـ ثحث ًكسُ،
ًجبیس ًبگْبى زض ًتیدِ گیطی ثیبیس ظیطا نحت آًْب اثجبت
ًوی قَز ٍ ًتیدِ گیطی ثِ یه ؾرٌطاًی اظ خبًت
زپبضتوبى تجسیل ذَاّس قس.
- 3لَت ٍ ضؼف ّبیی وِ زض ثرف انلی گعاضـ ثحث هی
قًَس زٍثبضُ زض ًتیدِ گیطی ػٌَاى ذَاّس قس.
- 4عطح ّبیی ثطای خجطاى ضؼف ّب زض ًتیدِ گیطی ثِ قىل
ثطًبهِ ّبی اخطایی اضائِ ذَاٌّس قس.
ضویوِ گعاضـ :زض ضویوِ گعاضـ اضظقیبثی زضًٍی پطؾكٌبهِ،
چه لیؿت ّب ٍ ولیِ هؿتٌساتی وِ زض اضظقیبثی زضًٍی هَضز
اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت پیَؾت هی گطزز .الظم ثِ شوط اؾت وِ
اّساف آهَظقی ثطًبهِ هَضز ًظط ًیع زض ضویوِ گعاضـ لحبػ
هی قَز.
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گبم دّن :پیگیری ًتبیج
زض ایي هطحلِ گطٍُ یب ٍاحسی وِ اضظقیبثی ضا اًدبم زازُ اؾت
ثبیس پیكٌْبزات ضا پیگیطی ًوَزُ ٍ اظ اعالػبت هفیسی وِ ثسؾت
آهسُ ثطای ثْجَز ،تغبثك ٍ یب ایدبز تغییطات اؾبؾی زض ؾبذتبض
ٍ فطایٌس ثطًبهِ اؾتفبزُ ًوَز .اظ آًدب وِ اگط اضظقیبثی هٌدط ثِ
ّیچگًَِ تغییط زض خْت ثْجَز ٍ اضتمبء ویفیت ًگطزز ثَالغ توبم
فؼبلیتْبی اًدبم قسُ لجلی ثسٍى ًتیدِ ٍ ثیَْزُ ثبلی ذَاّس
هبًس ایي گبم اظ اّویت اؾبؾی ثطذَضزاض هی ثبقس چطا وِ زض ایي
هطحلِ توبهی پیكٌْبزات حبنلِ ٍ ثطًبهِ ّبی اخطایی هغطح
قسُ ٍ تب حهَل ًتیدِ ٍ ایدبز تغییط زًجبل ذَاّس قس .ثسیْی
اؾت وِ ایي پیگیطی زٍ خٌجِ زاذلی ٍ ذبضخی زاضز ،خٌجِ زاذلی
هطثَط ثِ ٍاحس آهَظقی اؾت یؼٌی ّط ٍاحس زض حَظُ اذتیبضات
ذَز ثبیس ًمبط لَت ٍ ضؼف ضا پؽ اظ قٌبؾبیی هَضز ثطضؾی
لطاض زازُ ٍ تب ضفغ ًمبط ضؼف ٍ تمَیت ًمبط لَت پیكٌْبزات ضا
پیگیطی ًوبیس اهب خٌجِ ذبضخی وِ هطثَط ثِ تغییطاتی اؾت وِ اظ
هحسٍزُ اذتیبضات ٍاحس آهَظقی ذبضج ثَزُ ٍ ؾغَح ثبالتط
تهوین گیطی(زاًكگبٍُ-ظاضت ثْساقت) ثبیس ثطای آى السام
ًوبیٌس .وِ زض ایي ظهیٌِ پیكٌْبزات ثِ ؾغَح ثبالتط اضخبع ذَاّس
قس .الظم ثِ شوط اؾت وِ هسیطیت گطٍُ ثبیس تب حهَل ًتیدِ
هغلَة پیكٌْبزات ضا پیگیطی ًوبیس.
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هٌبثع:
 ضاٌّوبی تضویي ویفیت؛ ضٍیِ ّب ٍ الساهبت ،ثٌیبزآهَظـ اضٍپب ،1381 ،تطخوِ ًیبییًَ ،ضیّ ،وبیًَی،
حؿیٌی
 گصضی اخوبلی ثط هطاحل اضظقیبثی زضًٍی گطٍّْبیآهَظـ ػلَم پعقىی ،اضزیجْكت  ،82زوتط ػجبؼ حبخی
فتحؼلی ،هحوس ًَضی آٍضظهبًی ،الِْ ًگْجبى
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