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 چکیذه

 اظ یىی ٔبِی تؿٟیالت ٔیكٛ٘س،اضائٝ ٔحؿٛة التهبزی ٞط زض ٔبِی  ٞبی ٟ٘بز انّی اضوبٖ اظ یىی ثب٘ىٟب       
 زض ضا تؿٟیالت ٌیط٘سٜ ٚلسضت اػتجبض زضرٝ ثبیس تؿٟیالت اػطبی ثطای وٝ ثب٘ىی ٘ظبْ ٟٔٓ ٞبی فؼبِیت

 تؿٟیالتی ٔٙبؾت ٌیطیی تهٕیٓ ٔٙظٛضاتربش ثٝ. ٕ٘ٛز تؼییٗ اػطبیی تحهیالت ؾٛز ٚ انُ ثبظپطزاذت
 ٚ ثب٘ه اذتیبض زض(حمٛلی یب حمیمی) ٔكتطیبٖ اػتجبضی ٚضؼیت اظ تطی ربٔغ اطالػبت اػتجبضؾٙزی ؾبٔب٘ٝ

 ٔمبِٝ ایٗ زض پطزاظ٘س، ٔی تؿٟیالت اضائٝ ثٝ ثیكتطی ذبطط اطٕیٙبٖ ثب ٘تیزٝ زض زازٜ لطاض ٔبِی ٔٛؾؿبت
 اؾتٙبز ثٝ ٔفٟٛٔی ٔسَ  اضائٝ ٚ ثطضؾی ثٝ ، ثب٘ىٟب زض اػتجبضی ضیؿه ٔیعاٖ وبٞف ٞسف ثب اؾت قسٜ تالـ
 . ثپطزایٓ ثب٘ىٟب اػتجبضی ضیؿه ٚ اػتجبضؾٙزی ؾبٔب٘ٝ ٞبیٔؤِفٝ

تؿٟیالت ، ٔؼٛق ٔطبِجبت اػتجبضی، ،اضظیبثی اػتجبضی ضیؿه ، اػتجبضؾٙزی ؾبٔب٘ٝ کلمات کلیذی:

 ثؿٕٝ تؼبِی

 همایش ملی نقش دانشگاه ها در کارآفزینی و اقتصاد دانش بنیان
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 مقذمه -1

 تؿاٟیالت  اػطابی  ثاب  ٔابِی  ٟ٘ابز  یه ػٙٛاٖ ثٝ ٞب ثب٘ه     
ٗ  زض ٚ قٛز ٔی ربٔؼٝ زض ؾطٔبیٝ ٚ پَٛ رطیبٖ ٔٛرت ٖ  ایا  رطیاب
ٗ  تٙٛع.  زٞس ٔی لطاض ٞب ضیؿه ا٘ٛاع زضٔؼطو ضا ذٛز  ضیؿاه  ایا
 آٟ٘اب  ٘تٛا٘اس  ٔبِی ٟ٘بز اٌط وٝ اؾت حسی ثٝ آٟ٘ب قست ٌبٞی ٚ ٞب
ٝ  ضٚ ٕ٘بیاس  ٔسیطیت ٚ وٙتطَ نحیح ٘حٛ ثٝ ضا  ضٚز ٔای  ٘ابثٛزی  ثا

 زض ٔٛرٛز ضیؿه ٚ تؿٟیالت تمبضبی افعایف ثٝ تٛرٝ ثب ،ثٙبثطایٗ
ٖ  ؾاٙزی  ،اػتجابض  ٞاب  فؼبِیت ایٍٙٛ٘ٝ ٝ  ٚ تؿاٟیالت  ٔتمبضایب  اضائا
 تطیٗ اؾبؾی اظ یىی تؿٟیالت پطزاذت ٘حٜٛ ثطای ٔٙبؾت اٍِٛیی
 قٕبض ثٝ ٔبِی ٔٛؾؿبت ٚ ثب٘ىٟب زض اػتجبضی ضیؿه ٔسیطیت انَٛ
 اػتجابضی  ضیؿاه  ٔسیطیت اثعاضٞبی اظ اؾتفبزٜ طٛضیىٝ ثٝ ضٚز ٔی

 اطٕیٙبٖ ثب تب ٔیسٞس ضا أىبٖ ایٗ ثب٘ىٟب ثٝ ؾٙزی اػتجبض ثبالذم
 .ٕ٘بیٙس ٌیطی تهٕیٓ تؿٟیالت اػطبی ذهٛل زض ثیكتطی ذبطط

 تٛا٘اابیی ػااسْ ٚ ٚضقىؿااتٍی اظ ٘بقاای اػتجاابضی ضیؿااه     
ٗ  ثبقاس  ٔای  تؿاٟیالت  فطع ٚ انُ پطزاذت زض ثب٘ه ٔكتطیبٖ  ایا
 ثب٘ه ٔٙبثغ ثبظٌكت ػسْ احتٕبَ اظ اؾت ػجبضت ٕٞچٙیٗ ضیؿه
ٝ  اظ ثسٞىبضاٖ تٛؾط ٖ  رّٕا  ٔٛؾؿابت  ٚ ثب٘ىٟاب  اػتجابضی  ٔكاتطیب
 ٌیط٘سٜ تؿٟیالت وٝ قٛ٘س ٔی ٔٛارٝ ضیؿه ایٗ ثب ظٔب٘ی اػتجبضی

ُ  زض ؾطضؾایس  زض ضا ذٛز تؼٟسات تٕبیُ ثب تٛاٖ ػسْ ػّت ثٝ  ٔمبثا
 اظ یىای  اػتجابضی  ضیؿاه . وٙاس  ٕ٘ای  ایفب ٔبِی ٔٛؾؿبت یب ثب٘ه

 تحات  ضا ٔابِی  ٚ پاِٛی  ٟ٘بزٞابی  وٝ اؾت ٞبیی ضیؿه ٟٕٔتطیٗ
 ثاب  ٔرتّف ػُّ ثٝ ٌیط٘سٜ تؿٟیالت وٝ ٍٞٙبٔی. ٔیسٞس لطاض تبحیط
 یبثس ٔی افعایف ثب٘ه اػتجبضی ضیؿه قٛز ٔی ٔٛارٝ ٔبِی ثحطاٖ

 ططیاك  اظ ٌیط٘اسٜ  تؿاٟیالت  ٞابی  ضیؿاه  وّیٝ زیٍط ػجبضت ثٝ ،
 ٔیٍاصاضز  احاط  ٔابِی  ٔٛؾؿابت  ٚ ثب٘ىٟاب  ضیؿه ثط اػتجبضی ضیؿه

 ثٛزٜ ثطذٛضزاض ظیبزی ثؿیبض إٞیت اظ اػتجبضی ضیؿه ؾجت ثسیٗ.
 ای ٚیاػٜ  تبویاس  ضیؿه ایٗ وٙتطَ ٚ قٙبؾبیی ثٝ ٘یع ثبَ وٕیتٝ ٚ

 .زاضز

 تؿٟیالت اػطبی اِٚیٝ ٔطاحُ اظ اػتجبضی ضیؿه ٔسیطیت     
 تٛؾااط تؿااٟیالت زضیبفاات تمبضاابی ثطضؾاای ظٔاابٖ تااب ٌطفتااٝ

 اػتجابض  اػطابی  ثاط  ٘ظبضت فطآیٙس ٕٞچٙیٗ ٚ اػتجبضی وبضقٙبؾبٖ

ٝ  اؾات  الظْ ٚالاغ  ،زض پاصیطز  ٔی نٛضت  اظ اؾاتفبزٜ  ثاب  ثب٘ىٟاب  وا
ٝ  اثعاضٞابی  ٚ اػتجابضی  ضیؿاه  ٔسیطیت  أتیابظزٞی  ٚ ثٙاسی  ضتجا
ُ  اػتجابضی  تؿاٟیالت  ضیؿاه  وابٞف  رٟت ،زض ٔكتطیبٖ  اظ ،لجا
ٝ  پطزاذتای  ٞطٌٛ٘ٝ ٖ  ثا ٖ  اػتجابضی  ٚضاؼیت  ، ٔتمبضایب  ، ٔكاتطیب
 ٔیااعاٖ ثااطآٚضز ٕٞچٙاایٗ ٚ تؼٟااسات ثبظپطزاذاات زض ٚی تٛا٘اابیی
(  پطزاذتای  تؿٟیالت ٘ىَٛ) آیٙسٜ زض تؼٟسات ایفبی ػسْ احتٕبَ

 ٘بقای  ظیبٖ ٘كٛز ثبظیبفت تؿٟیالت وٝ ظٔب٘ی ظیطا وٙٙس ثطضؾی ضا
ٝ  ثبیس ثب٘ه ٘ىَٛ حبزحٝ یه زض ٚ قٛز ٔی حبزث ٘ىَٛ اظ  ػّات  ثا

 اظ. ٌیاطز  زض٘ظاط  ضا ٔٙبؾات  ،پٛقكاٟبی  ظیبٖ ٚلٛع احتٕبَ ٚرٛز
 ٔرتّفی ٞبی ،قبذم ثعضي نٙبیغ ٚ قطوتٟب ٔٛضز زض وٝ آ٘زبیی

 ٔاٛضز  ٔابِی  ٞابی  ٘ؿاجت  ٚ ظیبٖ ٚ ؾٛز ،نٛضت تطاظ٘بٔٝ رّٕٝ اظ
ٖ  ٌطٜٚ ثطای اػتجبضی ثٙسی ضتجٝ اظ ٞؿتٙس تٛرٝ  ٚ ثاعضي  ٔكاتطیب
 ٔابِی  ٚضاؼیت  ٔؼٕٛال آ٘ىٝ زِیُ ثٝ ،أب قٛز ٔی اؾتفبزٜ حمٛلی
ٝ  ٘ؿاجت  وٛچه تزبضی ٞبی قطوت  ثاعضي  ناٙبیغ  ٚ قاطوتٟب  ثا
 ،زلؿامب  وٛچه تزبضی ٔٛؾؿبت تؿٟیالت ػّٕىطز ٚ تط ٔكرم

ٗ . قاٛز  ٔای  ٔطثاٛ   آٟ٘اب  نبحجبٖ اػتجبضی تبضیرچٝ ثٝ  اظ ثٙابثطای
ٖ  یب ٔتٛؾط تؿٟیالت ثطای اػتجبضی زٞی أتیبظ  حمیمای  ٔكاتطیب
  ٔیكٛز اؾتفبزٜ

 اؾات  ضیؿاه  ٔاسیطیت  ثطای ،اثعاضی اػتجبضی أتیبظزٞی     
ٖ  وٕای  اطالػابت  ٚ آٔبض اظ اؾتفبزٜ وٝ  ٘یاع  ٚ تؿاٟیالت  ٔتمبضایب

 ٔبؾااتط)ٔیىٙٙااس ثٙااسی ضتجااٝ ضا آٔبضی،ٔكااتطیبٖ ٞاابی تىٙیااه
 ٔتمبضاایبٖ ٔرتّااف ٞاابی ٚیػٌاای آحاابض وااٝ طااٛضی ثااٝ( 1997،

ٝ  ثاب  ٚ ثطضؾی ٔزعا طٛض ثٝ آٖ قسٖ ٘ىَٛ ثٝ ضا تؿٟیالت  ٔحبؾاج
 اػتجابضی  ٔتمبضیبٖ ثٙسی ضتجٝ ،ػُٕ ٔتمبضی قسٖ ٘ىَٛ احتٕبَ

ْ  ضا ضیؿاه  ٚاحسٞبی زض  ذاٛة  اػتجابضی  ٌاطٜٚ . زٞٙاس  ٔای  ا٘زاب
 ٌطٜٚ ٚ وٙٙس ثبظیطزاذت ٔٛلغ ثٝ ضا ذٛز زیٖٛ وٝ ٞؿتٙس ،ٌطٚٞی
ٝ  وٝ ٞؿتٙس ثس،ٌطٚٞی اػتجبضی َ  ثا ٖ  ٔكارم،  احتٕاب  آٟ٘اب  زیاٛ
   قس ذٛاٞس ٘ىَٛ

ٝ  ٚ ٘ظاطی  ٔجب٘ی اثتسا ٔمبِٝ ایٗ زض       ثطضؾای  اظ ای پیكایٙ
ٝ  ٚ قاسٜ  ٔطاط   اػتجابضی  ضیؿاه  ظٔیٙٝ زض ٌطفتٝ نٛضت ٞبی  ثا

ٝ  وٝ) ثب٘ىی ؾٙزی ٚاػتجبض اػتجبضی ٌطی ٌعاضـ ؾبٔب٘ٝ ثطضؾی  ثا
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ٝ  ؾاٙزی  اػتجبض ؾیؿتٓ ػٙٛاٖ ُ  ٚ( قاسٜ  قاٙبذت  ثاط  ٔاٛحط  ػٛأا
 . ٔفٟٛٔی ٔسَ اضائٝ ؾپؽ ٚ اػتجبضی ضیؿه

  پژوهش پیشینه-2

ٝ  یبفتٝ، تٛؾؼٝ وكٛضٞبی زض ،(1389) رّیّی ٔحٕس       اضائا
ٝ  اتىب ثب اغّت تؿٟیالت زٞٙسٌبٖ  اؾابؼ  ثاط  ٚ اػتجابض  ؾاٙزف  ثا
 تؿٟیالت اػطبی زض ٌیطی تهٕیٓ ثٝ الساْ ٔكتطی ضیؿه ثطآٚضز
ٝ  اػتجابض  ؾاٙزف  اظ اؾاتفبزٜ  ثب ایٙىٝ ٚرٛز ثب. ٕ٘بیٙس ٔی ٝ  ثا  زٞا

ٗ  اظ اؾتفبزٜ ثب أب. ٔیٍطزز ثط 1951 ٝ  زض تىٙیاه  ایا  1991 زٞا
 ٚ ٔابِی  ذاسٔبت  ناٙؼت  زض ا٘مالثای  ٔٛرت ٚ یبفتٝ فطاٚا٘ی ضٚ٘ك

 طاٛضی  ثٝ اؾت قسٜ تؿٟیالت اػطبی زض تؿطیغ ٚ وبضایی افعایف
 اظ زضناس  71 اظ ثایف  وٝ قسٜ اشػبٖ قسٜ ا٘زبْ تحمیمبت زض وٝ

 اػتجابضثطای  ؾٙزف یىپبضچٝ ٚ ربٔغ ٘ظبْ ٘تبیذ اظ ثعضي ثب٘ىٟبی
ٖ  ٔیٕٙبیاس  اؾتفبزٜ وٛچه ٞبی ثٍٙبٜ ثٝ تؿٟیالت اػطبی  ،زضایاطا
ٖ  اػتجابضی  ثٙسی ضتجٝ ٔكبٚضٜ قطوت ٗ  ایاطا ٓ  ضإ ٖ  فاطاٞ  ٕ٘اٛز
ٝ  ٚ ثاب٘ىی  ٘ظبْ زض اػتجبضؾٙزی قبٔب٘ٝ  ثاب  ٔطابثك  وكاٛض  ای ثیٕا

 ٞابی  ظطفیات  ٚ ٞب تٛإ٘ٙسی اظ اؾتفبزٜ ثب ٚ رٟب٘ی اؾتب٘ساضزٞبی
 زٞای  تؿٟیالت فطایٙس تب اؾت ٕ٘ٛزٜ فطاٞٓ ضا فطنت ،ایٗ زاذّی
 . قٛز  ؾطیغ ٚ ،تؿٟیُ

 ثٙااسی ضتجااٝ ثااط ٔااٛحط ػٛأااُ( 1389)حماابلی ٚ ناافطی     
ُ  ٔاسیط  ؾبثمٝ: ػٕٛٔی زؾتٝ زٚ ثٝ حمٛلی ٔكتطیبٖ اػتجبضی  ػبٔا
ُ  ،ٔبویت زضیبفتی ،ٚحبیك قطوت  ٞابی  قابذم  ٚ فؼبِیات  ٚ ٔحا
ُ  ٌطزـ ٘ؿجت:ٔبِی ـ  ،٘ؿاجت  قاطوت  زاضایای  وا  زاضایای  ٌاطز

 ؾٛز حبقیٝ زاضایی،٘ؿجت ثٝ ثسٞی حبثت،٘ؿجت

 اناطالحب  یب ٚ اػتجبضی ثٙسی ضتجٝ ٚ ؾٙزی اػتجبض ؾبٔب٘ٝ     
 ٚ ؾبذتبضٞب  ظیطثٙبیی ضطٚضی ػٙبنط رّٕٝ اظ اػتجبض ؾٙزف ٘ظبْ

 ٔابِی  ٔٙبثغ ثٝ زؾتطؾی فطایٙس وٝ ٔیطٚ٘س قٕبض ثٝ ٔبِی ٟ٘بزٞبی
  ػٕاسٜ  تحَٛ یه ؾٙزی اػتجبض ؾبٔب٘ٝ ایزبز. ٕ٘بیس ٔی تؿٟیُ ضا
 ذاسٔبت  قاٛز،  ٔای  ٔٛرات  ٚ اؾت ثب٘ىٟب ؾٙتی ٞبی ضٚیىطز زض
 وابٞف  ٔابِی  اػتجبضات ٚ ٚاْ اضائٝ ٞبی ٞعیٙٝ ٚ یبفتٝ تٛؾؼٝ ٔبِی
 قاطوت  5111 زضٔاٛضز  رٟاب٘ی  ثب٘اه  ٔطبِؼابت  ثطاؾابؼ  ؛ یبثس

 ٔبِی تبٔیٗ ٞبی ٔحسٚزیت ز٘یب وكٛض 51 زض ثبظزٜ ظٚز ٚ وٛچه

 ضٚثٝ ضٚ٘س ثب اػتجبضی تؿٟیالت ثٝ زؾتیبثی احتٕبَ ٚ یبفتٝ وبٞف
 41 ٔتٛؾط طٛض ثٝ ؾٙزی اػتجبض ،ؾبٔب٘ٝ اؾت ثٛزٜ ٔٛارٝ ضقسی
 واابٞف ضا وكااٛضٞب ثااب٘ىی ٘ظاابْ ٔؼااٛق ٔطبِجاابت زضنااس 81 تااب
 (1391، التهبزی ٔطبِؼبت.)زازٜ

ٝ  ،(1392)  ثطٚرطزی ٘ٛضٚظی اثساِی،       ضیؿاه  اضظیابثی  ثا
ٝ  زاز ٘كبٖ تحمیك ،٘تبیذ پطزاذتٝ ثب٘ىی ٘ظبْ زض اػتجبضی ٗ  وا  ثای
ٖ  ٚحیماٝ،  ٘اٛع  ٞبی ٔتغییط  ٘اٛع  ٌیط٘اسٜ،  تؿاٟیالت  زضآٔاس  ٔیاعا
ٝ  زض ٌیط٘اسٜ  ٚاْ فاطز  اػتجبضی ؾبثمٝ ٚ رٙؿیت ضٕب٘ت،  ثاب  قاؼج
 تطتیت ،ثٝ زاضز ٚرٛز ٔؼٙبزاض ضاثطٝ تؿٟیالت قسٖ ٔؼٛق احتٕبَ
 ٌیط٘اسٜ،  تؿاٟیالت  زضآٔاس  ٔیعاٖ ٌیط٘سٜ، ٚاْ فطز اػتجبضی ؾبثمٝ
ُ  ٚ ٚحیمٝ ٘ٛع ٗ  قاغ ٗ  تابحیط  اظ ضابٔ ُ  ٌاصاضتطی  ضیؿاه  زض ػٛأا

 ٚ تؿااٟیالت اػطاابی  ظٔاابٖ زض ػٛأااُ ایااٗ ٚ ثااٛزٜ اػتجاابضی
 .  ٌیط٘س لطاض ثب٘ه قؼت تٛرٝ ٔٛضز ثبیس ٔكتطیبٖ اػتجبضؾٙزی

ٝ  اظ پؽ      ٖ  آ٘ىا َ  ٔاٛضی  راب ُ  ،1919 زضؾاب ٝ  ػٕا  زضرا
ٝ  اٚضاق ضٚی ثاط  ضا اػتجبضی ضیؿه ثٙسی ضتجٝ ٚ ثٙسی ْ  لطضا  ا٘زاب
 ٚ لطضااٝ اٚضاق ظیاابز قااجبٞت ٔتٛرااٝ پػٚٞكااٍطاٖ اظ ثطذاای زاز،

ْ  ضیؿاه  ٌیاطی  ا٘اساظٜ  ٚ قس٘س پطزاذتی تؿٟیالت  پطزاذات  ػاس
 (.1392، ظازٜ حؿٗ) وطز٘س ثطضؾی ضا تؿٟیالت ؾٛز ٚ انُ

ٝ ( 1936)فیكط ٔطبِؼبت زض       أتیابظزٞی  ضٚـ ٞابی  پبیا
 اؾبؼ ثط اػتجبضی تمبضبی اضظیبثی ؾیؿتٓ اِٚیٗ ػٙٛاٖ ثٝ اػتجبضی

 یه ططاحی ثٝ ذٛز ٔطبِؼبت زض(1938) زاٟ٘بْ. اؾت قسٜ ثٙب آٖ
 ٔؼیبض 5 آٖ زض وٝ پطزاذت اػتجبضی ضیؿه ٔسیطیت ثطای ؾیؿتٓ
 ،ضبٔٙبٖ ٔبِی ،قطایط زضآٔسی ،قطایط ٔٛرٛز ٚضؼیت قبُٔ ٟٔٓ
 ٞاب  ثب٘اه  زیٍاط  اظ تؿاٟیالت  ثبظپطزاذات  اطالػابت  ٚ ٞب ٚحیمٝ یب

 . قس اؾتفبزٜ

ٖ  تحات  پػٚٞكای  زض( 2113)ضٚظثبس ربوٛثؿٛ٘ٛ      »  ػٙاٛا
 زٞای  ٚاْ ٔكای  ذط ثٝ«  ٞب ثب٘ه زض تؿٟیالت پطزاذت ؾیبؾت
ٛ  اػتجبضی ضیؿه ٔحبؾجٝ ٚ ؾٙزی اػتجبض ثب٘ه ٝ  پطتفِٛیا  پطزاذتا
 ثبیؿت ٔی تؿٟیالت پطزاذت ٔٙظٛض ثٝ وٝ وٝ زاز ٘كبٖ ٘تبیذ.قس
ٖ  اظ یه ٞط اػتجبضی ضتجٝ ْ  زض ٔكاتطیب  تؿاٟیالت  پطزاذات  ٍٞٙاب
 .ٌطزز تؼییٗ
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ٖ  تحات  پػٚٞكای  زض( 2114) االیٛؾی ٚ آثیٛال      »  ػٙاٛا
ٝ «  ٘یزطیٝ زض ٔبِی ٞبی ثٍٙبٜ زض ضیؿه ٔسیطیت ػّٕىطز تبحیط  ثا

 ٚ ذهٛنای  ٞبی ثب٘ه زض اػتجبضی ضیؿه ٔسیطیت إٞیت ثطضؾی
 ضیؿاه  ٔاسیطیت  إٞیات  وٝ زاز ٘كبٖ ٘تبیذ.ا٘س پطزاذتٝ ػٕٛٔی
 ٘مف ٚ ٔبِی ٞبی ثحطاٖ زض آٟ٘ب تبحیط زِیُ ثٝ ٞب ثب٘ه زض اػتجبضی
 .ٞبؾت ثب٘ه زض ؾٛزآٚضی ٚ ثمب،ضقس زض آٖ وٙٙسٜ تؼییٗ

  ریسک-3

 حبَ زض. ٞؿتٙس ضٚ ضٚثٝ ضیؿىٟب اظ ٔتٙٛػی ا٘ٛاع ثب ثب٘ىٟب     
ُ  السأبت ا٘زبْ حبَ زض رٟبٖ ٔؼتجط ثب٘ىٟبی حبضط ٝ  لبثا  زض تٛرا
ٗ  ٞؿاتٙس  ػّٕیابتی  ضیؿىٟبی ثب ٔمبثّٝ ظٔیٙة ُ  الاسأبت  ایا  قابٔ
 :اؾت ظیط ٔطاحُ

 ایٙزاب  زض) ٔابِی  ٔٛؾؿٝ زض ػّٕیبتی ضیؿىٟبی قٙبؾبیی -1
 (اؾت ػّٕیبتی ظیبٟ٘بی ٕٞبٖ ٔٙظٛض

 ػّٕیابتی  ضیؿىٟبی وطزٖ وٕی زلیمتط ثیبٖ ثٝ یب اضظیبثی -2
ٝ  ٔیعاٖ تؼییٗ آٖ ٘تیزة وٝ) ٝ  ثاطای  ٘یابظ  ٔاٛضز  ؾاطٔبی  ثاب  ٔمبثّا

 (اؾت ػّٕیبتی ضیؿىٟبی

 ثاب ) ضیؿاه  ا٘تمبَ قبُٔ وٝ ػّٕیبتی ضیؿىٟبی ٔسیطیت -3
ْ  ثاب  ٚ...( ٚ ثیٕٝ اثعاض اظ اؾتفبزٜ  وابٞف  رٟات  زض الاسأبتی  ا٘زاب
 (اؾت ؾبظٔبٖ ػّٕیبتی ضیؿىٟبی ٔیعاٖ

 ریسک اهمیت-4

 قىٍّیطی ٔكرهٟٟبی وّیسیتطیٗ اظ یىی ضیؿه پسیسٜ     
ٝ  ٔطثٛ  أٛض ؾطٔبیٍٟصاضی، حٛظٜ زض تهٕیٓ  ٚ ٔابِی  ثبظاضٞابی  ثا
 .اؾت التهبزی فؼبِیتٟبی ا٘ٛاع

: اؾات  قسٜ تؼطیف چٙیٗ الٍٕ٘ٗ فطًٞٙ زض ضیؿه ٚاغٜ     
 احتٕبَ یب ٚ ٘بٔطّٛة یب ثس چیعی ٚلٛع احتٕبَ اظ ػجبضت ضیؿه»

ٜ  اظ. «اؾت ذطط ٚلٛع ٝ  ضیؿاه  ثب٘ىاساضی،  زیاسٌب  تؼطیاف  ایٍٙٛ٘ا
 ضاثطٝ زض ػسٔمطؼیت ٔؼٙی ثٝ ثب٘ىساض یه ٘ظط اظ ضیؿه: »ٔیكٛز

 زض التهبزی تغییطات(. 171: 1999، ضٚؼ)«ٔیجبقس اتفبق یه ثب

 ثااٝ ثیكااتطی تٛرااٝ ثب٘ىااساضاٖ وااٝ قااسٜ ٔٛراات اذیااط ؾاابِٟبی
 .زٞٙس ٘كبٖ آٖ وٙتطَ ٘حٜٛ ٚ ثب٘ىی ػّٕیبت ثٝ ٔطثٛ  ضیؿىٟبی

  ثب٘اه  ضیؿاه ( 389: 1992، ؾایٙىی )ؾیٙىی ٘ظط ثطاؾبؼ
 : ظیطٔتٕطوع ضیؿه ؾٝ ثط آٖ ٔسیطیت

  اػتجبضی ضیؿه -1

  ثٟطٜ ٘طخ ضیؿه -2

   ٘مسیٍٙی ضیؿه -3

ٝ  ضیؿاىٟب  ایٗ ٝ  زض غیطٔٙتظاطٜ  تغییاطات  اظ تطتیات  ثا  ظٔیٙا
 ثٟطٜ ٘طخ ٘ٛؾبٖ ذٛز، تؼٟسات ثبظپطزاذت زض ٌیط٘سٌبٖ ٚاْ تٛا٘بیی

 قاف  ثب ثب٘ىساضاٖ وّی طٛض ثٝ. ٔیآیس پسیس ٘مسیٍٙی وفبیت ػسْ ٚ
ٝ  ػٕاسٜ  ضیؿه ٘ٛع ٝ  ظیاط  قاط   ثا : 1999ضٚؼ،)ٞؿاتٙس  ضٚ ضٚثا

171:) 

 اػتجبضی ضیؿه -1

 ٘مسیٍٙی ضیؿه -2

  ثبظاض ضیؿه -3

 ثٟطٜ ٘طخ ضیؿه -4

  ؾٛزاٚضی ضیؿه -5

  تؼٟسات پطزاذت زض ٘بتٛا٘ی ضیؿه -6

 اػتجابضی  ضیؿاه  ثاب٘ىی  فؼبِیتٟابی  زض ٔیسٞاس  ٘كبٖ قٛاٞس
 ثاطای  ٔاسِی  ثٝ زؾتیبثی ثٙبثطایٗ ٔیىٙس، ایفب ٟٔٓ ٚ اؾبؾی ٘مكی
 .ٔیٍیطز لطاض تٛرٝ ٔٛضز ثب٘ه ٔكتطیبٖ اػتجبضی ضیؿه تؼییٗ

 اعتباری ریسک-5

ْ  احتٕبَ ٔؼٙی ثٝ اػتجبضی ضیؿه      ُ  ثبظٌكات  ػاس  ٚ انا
 یب تٕبیُ ػسْ ػّت ثٝ اػتجبض  ٌیط٘سٜ تٛؾط اػطبیی تؿٟیالت ؾٛز
 ثب٘ىسضای ٞبی فؼبِیت ثط ٔجتٙی زیٍطی تؼبضیف. اؾت ٔبِی ٘بتٛا٘ی

 : اؾت ظیط قط  ثٝ



5 

 

ُ  پطزاذات  ثابظ  تٛاٖ وبٞف احتٕبَ -  تؿاٟیالت  فاطع  ٚ انا
 ٔكتطی تٛؾط زضیبفتی

ْ  احتٕبَ - ٖ  ػاس ُ  پطزاذات  ثابظ  تاٛا  تؿاٟیالت  فاطع  ٚ انا
 ٔكتطی تٛؾط زضیبفتی

ُ  پطزاذات  ثابظ  قسٖ ٔؼٛق احتٕبَ -  تؿاٟیالت  فاطع  ٚ انا
 ٔكتطی تٛؾط زضیبفتی

َ  زض اػتجابضی  ضیؿه تؼطیف ؾبزٜ ظثبٖ ثٝ  ٚاْ لهاٛض  احتٕاب
 قطایط طجك تؼٟساتف ا٘زبْ ثٝ ٘ؿجت ثب٘ه ٔمبثُ ططف ثب ٌیط٘سٜ
 . ٔیكٛز قسٜ،تجییٗ تٛافك

 ویفای  ٔفٟاٛٔی  ٞاب  ضیؿاه  ؾابیط  ٘ظیط اػتجبضی ضیؿه     
 ٞبی آظٖٔٛ اظ اؾتفبزٜ ثب ٚ زا٘ف پیكطفت ثب ضٚظ ثٝ ضٚظ ،ِٚی اؾت

ٓ  وطزٖ وٕی زض ؾؼی ، ٔبِی ٔٛؾؿبت ٚ ٞب ،ثب٘ه ٔرتّف  ٔفابٞی
  زاض٘س آٖ ثٟتط ٔسیطیت ٚ وٙتطَ تٛا٘بیی ،ثطای آٖ

  اعتباری ریسک های شاخص-6

 ٔجتٙای  ٞٛقیبضی ٚ زلت ثبیس تؿٟیالت اػطبی ٍٞٙبْ ثٝ     
ٝ  آیس ػُٕ ثٝ الظْ ٞبی ٔؼیبض ٚ ضٛاثط ثط ٝ  ،وا  قٙبؾابیی  آٖ الظٔا

ٗ . اؾات  تؿاٟیالت  اػطابی  زض اػتجابضی  ضیؿاه  ٞبی قبذم  ایا
 ٔابِی  ٞابی  ناٛضت  ٚ اػتجابضی  اطالػابت  زؾتٝ زٚ ثٝ ٞب قبذم
ٝ  اؾات  اطالػابتی : اػتجبضی ؛اطالػبت قٛ٘س ٔی تمؿیٓ  اضظیابثی  وا
ٖ  اؾتفبزٜ ٝ  ٘یجات  ضا وٙٙاسٌب ٝ  ٚلابیغ  ٘تابیذ  ثا َ  ٚ ٌصقات  ثاب  حاب
 تبییس التهبزی ٚاحس یه آتی ضٚیسازٞبی ٔٛضز زض ضا آ٘بٖ ا٘تظبضات
  اػتجبضی اظطالػبت ٞبی قبذم وٙس ضز ثب ،تؼسیُ

 ثطٌكاتی  چاه  ٔجّغ -3 ؾطٔبیٝ -2 ٔتمبضی وبضی ؾبثمٝ-1
 ٚحیمٝ ٔیطاٖ -5 ٞب ثب٘ه ؾبیط ثٝ تؼٟسات ٔیطاٖ -4

 ٚاْ ٔاابِی ٚضااؼیت ثطضؾاای ثااطای ٔاابِی ٞاابی نااٛضت     
 تؼٟسات ثبظپطزاذت ثطای آٟ٘ب تٛا٘بیی ٔیعاٖ تؼییٗ ٘یع ٚ ٌیط٘سٌبٖ
ٗ  اظ یىای . زاضز ٚراٛز  ٔرتّفای  ٞابی  قابذم  ٚ اثعاض ٔطثٛطٝ  ایا
 ٔرتّاف  ٔابِی  ٞابی  ،ناٛضت  پطزاذتی تؿٟیالت ثطای ٞب قبذم
 ضا اؾبؾای  ٔابِی  ٞابی  نٛضت ظیبٖ ٚ ؾٛز نٛضت ٚ تطاظ٘بٔٝ. اؾت

ٝ  ٔابِی  ٚضؼیت اظ تهٛیطی ٘بٔٝ، تطاظ.  ٔیسٞٙس تكىیُ  زض ٔٛؾؿا
ٖ  ٚ ؾاٛز  نٛضت(. 156: 1988، ٔٛي)اؾت ٔؼیٗ تبضید یه  ظیاب
ٖ  اظ ای زٚضٜ زض ضا ػّٕیبت ٘تبیذ ٖ  ظٔاب ٝ .  ٔیسٞاس  ٘كاب  ػجابضت  ثا
ُ  ٘حاٜٛ  ضؾٕی اظقىُ اؾت ػجبضت ظیبٖ ٚ ؾٛز نٛضت زیٍط  ػٕا

ٖ  ٚ ؾٛز ٔحبؾجٝ ثطای ٔبِی ؾبَ پبیبٖ زض حؿبثساضی  قاطوت  ظیاب
 (.11: 1376ٔسز، ػّی)

 اعتباری ریسک گیزی انذاسه-7

 ٚ ٔكااتطیبٖ فااطزی ضیؿااه ثااٝ ثب٘ااه اػتجاابضی ضیؿااه     
 ضیؿه زاضز؛ ثؿتٍی ٔرتّف ٔكتطیبٖ اظ ٌطٚٞی ضیؿه ٕٞچٙیٗ

ُ  تٛؾاط ( ٔكاتطی  ته) ٔٙفطز نٛضت ثٝ ٔكتطی یه  ظیاط  ػٛأا
 :قٛز ٔی اضظیبثی ٚ ٔحبؾجٝ

 ٌیط٘اسٜ  لاطو  یاب  لطاضزاز ططف ایٙىٝ احتٕبَ: لهٛض احتٕبَ
 .وٙس وٛتبٞی تؼٟساتف پطزاذت زض

ٖ :  لهاٛض  ناٛضت  زض ظیبٖ ٘طخ ٖ  ٔیاعا ٝ  احتٕابِی  ظیاب  زض وا
ٝ  آیس؛ ٔی ٚرٛز ثٝ زاز لطاض ططف یب ٌیط٘سٜ لطو لهٛض نٛضت  وا

 قٛز ٔی تؼطیف«  ثبظیبفت ٘طخ ٟٔٙبی یه»  ضاثطٝ نٛضت ثٝ

 فٛق ضیؿه ػٛأُ ثط ػالٜٚ پطتفٛی ضیؿه ٌیطی ا٘ساظٜ ثطای
 ٌطفت ٘ظط زض ٘یع ضا ظیط ٔٛاضز ثبیؿت ٔی

ٝ  پطتفاٛی  اظ ؾاٟٕی  یاب  ا٘ساظٜ: ذطط زض ٔب٘سٜ  ٔؼاطو  زض وا
 اؾت زاز لطاض ططف یب ٌیط٘سٜ لطو لهٛض ضیؿه

ٝ  ٔیعا٘ای : لهاٛض  ٞابی  ٕٞجؿتٍی َ  وا  لاطو  لهاٛض  احتٕاب
 آٔابضی  ٘ظاط  یىاسیٍطاظ  ثاب  پطتفٛی لطاضزاز ٞبی ططف ٚ ٌیط٘سٌبٖ
  قٛ٘س ٔی قٙبذتٝ لهٛض ٕٞجؿتٍی ػٙٛاٖ ثٝ ٞؿتٙس ٕٞجؿتٝ

 زؾااتٝ زٚ ثااٝ ؾااٙزی اػتجاابض ٌیااطی ا٘ااساظٜ ثااطای ٔااسِٟبی
  ٔیكٛز تمؿیٓ ٘بپبٔتطیه ٚ پبضأتطیه

 ٚ ،تزعیٝ ،ِٛریت ،پطٚثیت ذطی ضٌطؾیٖٛ: قبُٔ پبضأتطیه
 تٕبیع تحّیُ
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 ػهاجی  قجىٟٟبی ، طجمٟجٙسی زضذتٟبی: قبُٔ ٘بپبضأتطیه
 ضیبضی ضیعی ثط٘بٔٝ ، ویؿٝ ثیع، ضٚـ ،

 ٔبقاایٗ ، ٕٞؿاابیٍبٖ ٘عزیىتااطیٗ ، ٔطاتجاای ؾّؿااّٝ تحّیااُ
ٖ  ، ثطزاضی حٕبیت  ؾیؿاتٕٟبی  ، چٙاسٔتغیطٜ  ا٘طجابلی  ضٌطؾایٛ
 ذجطٜ

 قاابُٔ اػتجاابضی پطتفااٛی ضیؿااه ٌیااطی ا٘ااساظٜ ٔااسِٟبی ٚ
ٜ  ، پاالؼ  ضیؿاه  وطیسیت: ٛ  وطیاسیت  زیاسٌب  وطیاسیت  ، پطتفِٛیا

  ٚی اْ وی ، ٔتطیىؽ

 ثاطای  اػتجابضی  ضیؿه ٔیعاٖ تؼییٗ ٔٙظٛض ثٝ قبذم چٟبض
 :ٔیكٛز ٌطفتٝ ٘ظط زض ثب٘ىٟب

ُ  ثٝ( ٘كسٜ ارطا)٘یبفتٝ تحمك ٞبی زاضایی ٘ؿجت:  اِف  ٚاْ وا
  اؾتیزبضی ٞبی زاضایی ٚ ٞب

 زاضایای  ٚ ٞب ٚاْ وُ ثٝ قسٜ ؾٛذت ٚأٟبی ذبِم ٘ؿجت:ة
  اؾتیزبضی ٞبی

 ٚ ٞاب  ٚاْ وُ ثٝ ٚأٟب ظیبٖ ؾبال٘ٝ احتیبطی شذیطٜ ٘ؿجت: د
   ؾٟبْ نبحجبٖ حمٛق وُ یب ٚ اؾتیزبضی زاضایی

ٝ  اِٛنَٛ ٔكىٛن ٔطبِجبت زذیطٜ ٘ؿجت: ز ُ  ثا  ٚ ٞاب  ٚاْ وا
  اؾتیزبضی ٞبی زاضایی

  سنجی اعتبار سامانه-8

 پبیٝ ثط ، ثب٘ىی اػتجبضؾٙزی ٚ اػتجبضی ٌعاضقٍطی ؾبٔب٘ٝ     
ٝ  ؾابظٔبٟ٘بیی  ٔكابضوت  حمیمت زض ٚ اطالػبت تؿٟیٓ ٝ  وا  ٞاط  ثا
( حماٛلی  یاب  حمیمی) اقربل اػتجبضی ٚضؼیت اظ اطالػبتی ا٘ساظٜ
 اؾابؼ  ثاط  ثبیاس  اػتجبضؾٙزی، ؾبٔب٘ٝ اػضبی. ٔیٍیطز قىُ زاض٘س،

 لبِات  زض ضا ٔكتطیبٖ ٚ افطاز اػتجبضی اطالػبت ٔكرهی اؾتب٘ساضز
 ثاب  ثتٛا٘ٙاس  ٘یاع  اػضب زیٍط تب ٕ٘بیٙس شذیطٜ ٔٙؿزٓ زازٞبی پبیٍبٜ
 اراطای . قاٛ٘س  ثٟطٕٞٙاس  اطالػبت ایٗ اظ ذبنی زؾتطؾی تؼطیف
ٖ  ٔىاب٘یعٔی  چٙیٗ  ٔیؿاط  اطالػابت  فٙاآٚضی  اظ ثٟطٍٞیاطی  ثاسٚ

ٗ  اناّی  قبذهٟبی اظ أٙیت ٚ زلت ؾطػت،. ٕ٘یجبقس ٝ  ایا  ؾابٔب٘

ٝ  زاذّای  ٔؼٕبضی. ٔیٍطز٘س ٔحؿٛة ٗ  اػتجبضؾاٙزی،  ؾابٔب٘  ضابٔ
 زض) اطالػبت ثبالی حزٓ شذیطٜ تٛا٘بیی ٚ پطزاظـ ؾطػت افعایف
 ثاب  ایطا٘ای  حماٛلی  ٚ حمیمای  اقاربل  ٕٞٝ ثطای فبیُ ایزبز حس

ٗ . ٔیجبقاس ( ؾبِٝ 5 فؼبَ ثبیٍب٘ی ٝ  أٙیات  ثاطای  ٕٞچٙای  ٚ قاجى
 .زاضز ٚرٛز ٔرتّفی پطٚتىّٟبی ٘یع اطالػبت تجبزَ

 ٔٙابثغ  تٛظیاغ  زض ػاساِت  رٟات  زض ٌبٔی اػتجبضؾٙزی،      
 اظ وٕتاط  أاطٚظٜ  رٟب٘ی، ثب٘ه آٔبضٞبی اؾبؼ ثط. اؾت ثب٘ىی ٔبِی
ٝ  حبَ زض وكٛضٞبی زض ؾبوٗ ٔطزْ زضنس 25 ٝ  تٛؾاؼ  ذاسٔبت  ثا
ٝ  زض زاض٘س زؾتطؾی ضؾٕی ٔبِی ٗ  حبِیىا  ثبظاضٞابی  زض ٘ؿاجت  ایا
ْ . اؾات  زضناس 91 اظ ثیف یبفتٝ تٛؾؼٝ ٝ  افاطاز  زؾتطؾای  ػاس  ثا
 ٔؼٙبؾت ایٗ ثٝ رٟبٖ، وٙٛ٘ی التهبزی ٘ظبٟٔبی زض ٔبِی ذسٔبت

ٖ . ٞؿاتٙس  ٔحطْٚ زیٍط ارتٕبػی ذسٔبت ثؿیبضی اظ آ٘بٖ وٝ  ثاسٚ
ٖ  فاطزی،  ثؼاس  زض ٔٙبؾات،  ٔابِی  ذسٔبت زاقتٗ اذتیبض زض  أىاب

ٗ  ٔب٘ٙاس  أىب٘بتی ٚ ذسٔبت اظ ثٟطٕٞٙسی ـ  ٚ ٔؿاى  ٔیؿاط  آٔاٛظ
ٝ  افاطاز  اظ ٔحسٚزی ثرف فمط ٘یع ثؼسوالٖ زض. ثٛز ٘رٛاٞس  ربٔؼا
 ٚ ذاٛز  حاطٚت  افاعایف  ثاطای  ؾاطٔبیٍٟصاضی  أىب٘ابت  اظ ٔیتٛا٘ٙس
ٗ . ٕ٘بیٙاس  اؾتفبزٜ التهبزی فؼبِیتٟبی زض ٔكبضوت ٝ  ثٙابثطای  ٔؿابِ
 اثؼاابز  ٟٕٔتااطیٗ اظ یىاای  ٔاابِی ذااسٔبت  تٛظیااغ زض ػااساِت

 . ٔیٍطزز ٔحؿٛة ػساِتبرتٕبػی

 اعتباری ارسیابی چارچوب-9

 ثطذای . ٔیجبقس ثحج لبثُ ٔٙظط چٙس اظ اػتجبضی اضظیبثی      
ٝ  ثبظاض زض وبضوطزٞبیی زاضای ٔٙظطٞب ایٗ اظ  زیٍاط  ثطذای  ٚ ؾاطٔبی

 چٟاابض. ٔیجبقااس اػتجاابض ٚ پااَٛ ثاابظاض زض وبضوطزٞاابیی زاضای ٘یااع
 ثبظاضٞبی زض اػتجبضی اضظیبثی ٔٛضٛع زض ترههی ٔفْٟٛ ٚ انطال 
 :ٔیجبقٙس ظیط قط  ثٝ انطالحبت ایٗ. زاضز ٚرٛز فٛلبِصوط

   اعتباری بٌدی رتبِ -1-9

 ٚ ثاٛزٜ  ؾطٔبیٝ ثبظاض زض ٚیػٞبی وبضوطزٞبی زاضای ٔفْٟٛ ایٗ
. ٔیٍیااطز لااطاض اؾااتفبزٜ ٔااٛضز ٘یااع اػتجاابض ٚ پااَٛ ثاابظاض زض آٖ اظ

ٝ  اػتجابضی  ضتجٟجٙسی ٝ  اؾات  ضؾإی  ٘ظطیا  قاطوتٟبی  تٛؾاط  وا
 زِٚتی، ؾبظٔبٟ٘بی ٟ٘بزٞب، زِٚتٟب، اػتجبض زضثبضٜ اػتجبضی ضتجٟجٙسی
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 ضتجااٝ. ٔیكااٛز اػااالْ التهاابزی ثٍٙبٟٞاابی ٚ ٔاابِی ٔٛؾؿااٟٟبی
 اػتجابضی  ضیؿاه  ٔمبیؿٝ ثطای ضا الظْ ٔجٙبی حمیمت زض اػتجبضی
 زض. ٔیؿابظز  فطاٞٓ زیٍط التهبزی ثٍٙبٟٞبی ثب التهبزی ثٍٙبٜ یه

ٗ  ٚ قسٜ تزٟیع ترههی تیٕی اػتجبضی، ضتجٟجٙسی  ثطضؾای  ضإ
ٝ  ٘ؿاجت  قاطوت  فؼبِیات  ٔرتّف اثؼبز ٗ  ثا ٝ  تؼیای ْ  آٖ ضتجا  الاسا

ٗ  تحّیُ ضٚـ اظ ٔؼٕٛال ترههی تیٓ ایٗ. ٔیٕٙبیٙس  ثٟاطٜ  ثٙیابزی
 ثطٛض قطوت ٚ نٙؼت وكٛض، ؾطح ؾٝ ضٚـ، ایٗ طجك. ٔیزٛیٙس
ٝ  لاطاض  ثطضؾی ٔٛضز تفهیّی وبٔال ٓ  ترههای  ٘ظاطات  ٚ ٌطفتا  تای
ٝ  قاطوت  اػتجابضی  اضظقإٙسی  ٚضؼیت ذهٛل زض ٔعثٛض  ٔطثٛطا
ُ  ثٝ تٛرٝ ثب. ٔیٍطزز اضائٝ ٖ  ٔكاى  زض ٔٛراٛز  اطالػابت  ػاسٔتمبض
 ثااطای ضا الظْ اطالػاابت ٔؼٕااٛال قااطوتٟب ایٍٙٛ٘ااٝ ؾااطٔبیٝ، ثاابظاض

 ؾاطٔبیٍٟصاضی  ٔٙبؾات  تهإیٕبت  اتربش ٔٙظٛض ثٝ ؾطٔبیٍٟصاضاٖ
 .ٔیسٞٙس لطاض

   اعتباری بٌدی اٍلَیت-2-9

 ثبظاضٞابی  زض ضایاذ  ٞابی  تىٙیاه  اظ اػتجابضی  ثٙسی اِٚٛیت    
ٝ . قاٛز  ٔای  ٔحؿاٛة  ز٘یب ؾطٔبیٝ ٖ  ؾاطٔبی ـ  اظ ٌاصاضا  ٞابی  ٌاعاض
 ٌصاضی ؾطٔبیٝ ٞبی اؾتطاتػی تؼییٗ ضاؾتبی زض ؾٟبْ ثٙسی اِٚٛیت
 اظ اؾتفبزٜ ثب وٝ ٔؼٙب ایٗ ثٝ. ٕ٘بیٙس ٔی اؾتفبزٜ ؾٟبْ ثبظاض زض ذٛز
ٓ  ثٛز ذٛاٞٙس لبزض ٌصاضاٖ ؾطٔبیٝ ٞب، ٌعاضـ ایٗ  ضا ٔٙبؾات  تهإی
 اتراابش ذااٛز ؾااٟبْ طٚـفاا یااب ٍٟ٘ااساضی ذطیااس، ذهااٛل زض

 (1391 ایطاٖ، ثٙسی ضتجٝ ٔكبٚضٜ قطوت)ٕ٘بیٙس

   اعتباری گسارشگری-3-9

 ػااسٔتمبضٖ واابٞف ٞااسف ،ثااب اػتجبضؾااٙزی ؾاابٔب٘ٝ      
ُ  ٚ تؿطیغ اطالػبت، ٝ  ذاسٔت  ٚ اػتجابض  اػطابی  فطآیٙاس  تؿاٟی  ثا

ُ  اػتجبضی ؾیؿتٕٟبی  ؾابٔب٘سٞی،  رٕؼاآٚضی،  ثاب  ٚ قاسٜ  تكاىی
ٝ  ٔطثٛ  اطالػبت پطزاظـ ٚ تطجیك تّفیك، ٖ  ثا  ٔٙابثغ  اظ) ٔكاتطیب
 اػتجابضی  ٔٛؾؿابت  ٚ ثب٘ىٟب زض ضیؿه ثٟیٙٝ ٔسیطیت ثٝ( ٔرتّف
ـ  یاه  لبِات  زض اطالػابت  ایٗ. ٔیٕٙبیس وٕه  زض اػتجابضی  ٌاعاض
 اظ ٔٙبؾات  قاٙبذتی  ایزابز  ثاب  ٚ لطاضٌطفتٝ اػتجبضزٞٙسٌبٖ اذتیبض

 تهاإیٍٕیطیٟبی زض ضا آٟ٘ااب ضفتبضٚأٍیط٘ااسٜ، ٚ تبضیرچٟبػتجاابضی
 .ٔیىٙس یبضی اػتجبضی

 

   اعتباری اهتیازدّی-4-9     

ٝ  اؾت آٔبضی ٔسَ یه حمیمت زض اػتجبضی، أتیبظ       زض وا
 اػطابی  ضیؿه ثٛز ذٛاٞس لبزض اػتجبضزٞٙسٜ آٖ پیبزٞؿبظی ٘تیزٝ

ٗ  ٚی ٚیػٌیٟابی  اؾابؼ  ثاط  ضا اػتجابض  ٔتمبضی ثٝ تؿٟیالت  تؼیای
ٝ . ٕ٘بیس َ  اػتجابضی،  أتیابظ  زیٍاط،  ػجابضت  ثا ْ  آٔابضی  احتٕاب  ػاس

ٗ  ضا تؼٟاس  یاب  تؿاٟیالت  اػتجابض،  الؿب  ثٟٕٛلغ ثبظپطزاذت  تؼیای
 ضٚقٟبی وٝ اؾت اؾتٛاض فطو ایٗ ثط اػتجبضی أتیبظزٞی. ٔیٕٙبیس
 ضفتبض رعئیبت ٔجٙبی ثط ضا اػتجبضٌیط٘سٌبٖ آتی ضفتبض لبزض٘س آٔبضی
 ضا ضیؿاه  ؾاطح  اػتجابضی،  أتیابظ . ٕ٘بیٙاس  پیكجیٙی آٟ٘ب پیكیٗ
 تهإیٍٕیطی  فطایٙاس  زض ضا لضابٚتی  اضظیبثیٟابی  ٔیعاٖ ٚ ٔحبؾجٝ
 ٔٛراات تىٙیااه ایااٗ. ٔیسٞااس واابٞف اػتجبضٌیط٘ااسٜ اّٞیاات

 اقااربل اػتجاابض زضذٛاؾااتٟبی اضظیاابثی ضٚیٟٟاابی ؾبزٞتطقااسٖ
 ٔیكاٛز  ٔٛرت اػتجبضی أتیبظزٞی ٔسَ. ٔیكٛز حمٛلی ٚ حمیمی
ٛ  ثٝ ٔطثٛطٝ ازاضات ٝ  ٘ؿاجت  ضاحتتاطی  ٚ ؾاطیؼتط  ٘حا  ٔاسیطیت  ثا
ُ  اظ یىای  ٞاب  تىٙیٙاه  ایٗ.ٕ٘بیٙس الساْ اػتجبضی ضیؿه  اتىاب  لبثا
 ضیؿااه اضظیاابثی ظٔیٙااٝ زض ٞااب تىٙیٙااه تااطیٗ ٔٙؿاازٓ ٚ تااطیٗ

ٝ  ٔٛرٛز یب ثبِمٜٛ ٔكتطیبٖ ٝ  زض. ٔیاطٚز  قإبض  ثا  اذیاط  ٞابی  زٞا
ٗ  ضایاذ  اظ یىای  ثٝ اػتجبضی زٞی أتیبظ ٞبی تىٙیه  تىٙیاه  تاطی
 .اؾت قسٜ تجسیُ ز٘یب ضٚظ ٞبی

 اعتبارسنجی سامانه مشخصههای-11

ٝ   اػتجبضؾٙزی ؾبٔب٘ٝ ٔكرهٟٟبی اظ ثطذی     ظیاط  قاط   ثا
 :ٔیجبقس

  ز٘یب ضٚظ فٙبٚضی ضٚظتطیٗ ثٝ ٚ آذطیٗ اظ ثطذٛضزاضی  -

 ا٘ااٛاع ٘ظطٌااطفتٗ زض ٚ أٙیتاای اؾااتب٘ساضزٞبی ضػبیاات -
  اضتجبطی وب٘بِٟبی

ُ  زذبِت ثسٖٚ ثب٘ىی ٘ظبْ اطالػبت ٔىب٘یعٜ ٌطزـ -  ػبٔا
 ا٘ؿب٘ی

  اػتجبضؾٙزی ؾبٔب٘ٝ رٟب٘ی اؾتب٘ساضزٞبی ثب تطجیك -
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 ٔٛراٛز  ٞابی  زازٜ پبیٍبٜ ؾبیط ثب اضتجب  ثطلطاضی لبثّیت -
 وكٛض زض

ٝ  ٚ ٘ظطات اظ ثطذٛضزاضی - ْ  ٞابی  ذٛاؾات  زض ثاب٘ىی  ٘ظاب
 وكٛض    ثٛٔی قطایط ثب ٔتٙبؾت آٖ ططاحی

ٖ  ٚ تٛؾؼٝ لبثّیت - ٝ  زض ز٘یاب  ضٚظ ٔبغِٟٚابی  افاعٚز  ظٔیٙا
 ٚنااَٛ ؾاابٔب٘سٞی ؾاابظی، تهاإیٓ اػتجاابضی، أتیاابظزٞی ٞاابی

ٝ  حاٛظٜ  اػتجبضؾٙزی ٔطبِجبت، ً  ٚ ثیٕا  ٔبغِٟٚابی  ؾابیط  ٚ ِیعیٙا
 .ضیؿه ٔسیطیت

 اعتبارسنجی سامانه ویژگیهای بزخی-11

 اطالعات تسْین-1-11

 تؿااٟیٓ اػتجبضؾااٙزی، ؾاابٔب٘ٝ ٚیػٌاای وّیااسیتطیٗ          
ٝ  ثسیٗ ٔیجبقس اطالػبت ٝ  قاطوتٟبی  ٚ ثب٘ىٟاب  ٔؼٙبوا  وكاٛض  ثیٕا
 ضا اطالػبت اػتجبضؾٙزی، ؾبٔب٘ٝ ٘بْ ثٝ ٔىب٘یعٔی ططیك اظ ثبیؿتی

 تاب  ٕ٘بیٙس تؿٟیٓ اػتجبضی ٚ قغّی آزضؾی، ٞٛیتی، حٛظٜ چٟبض زض
ٗ . وٙٙاس  اؾاتفبزٜ  ثیٕٟٟاب  ٚ ثب٘ىٟب ؾبیط اطالػبت اظ ثتٛا٘ٙس  ثٙابثطای

 ثیٕٟٟاب  ٚ ثب٘ىٟاب  ذٛز اطالػبت، اؾتفبزٞىٙٙسٌبٖ ٚ تأٔیٙىٙٙسٌبٖ
ٗ  ثب ثٛزٜ ٝ  تفابٚت  ایا ٓ  اظای زض وا ٖ  ذاٛز،  اطالػابت  تؿاٟی  أىاب

 ذٛاٞٙاس  ثیٕٟبی ٚ ثب٘ىی ٔكتطیبٖ اظ وبّٔی اطالػبت ثٝ زؾتطؾی
 . زاقت

 بیوْْا ٍ باًکْا کلیِ هشارکت-2-11     

 ثرف ٘یبظ اؾبؼ ثط اػتجبضؾٙزی ؾبٔب٘ٝ ایزبز انٛال           
 اػتجبضؾاٙزی  ؾبٔب٘ٝ ظٔب٘ی ز٘یب زض ٚ ٌطفتٝ قىُ ثیٕٟبی ٚ ثب٘ىی
. قاٛ٘س  ٘بیُ زؾتبٚضزی چٙیٗ ثٝ ثیٕٟٟب ٚ ثب٘ىٟب وٝ ٔیٍیطز قىُ

 اػتجبضؾٙزی ؾبٔب٘ٝ تأؾیؽ ثٝ ٘یبظ تكریم ایطاٖ زض ذٛقجرتب٘ٝ
 ٚ التهابزی  أاٛض  ٚظاضت ٚ ٔطواعی  ثب٘اه  ٕٞچٖٛ ٔطارؼی تٛؾط
 ثیٕٝ ثعضي قطوتٟبی ٚ وكٛض ثب٘ىٟبی تٕبٔی ٚ قسٜ فطاٞٓ زاضایی
 .  ٔیجبقٙس ؾٟیٓ قطوت ایٗ زض

 

 دادُ پایگاُ -3-11

ٜ  ایزابز  اػتجبضؾاٙزی  ؾبٔب٘ٝ ٔعیتٟبی اظ یىی             پبیٍاب
ٝ  اؾات  یىپبضچٟابی  ٚ ٔٙؿزٓ زازٜ  قاسٜ،  شواط  حٛظٟٞابی  زض وا

ْ  ثطاٛض  ٚ ٕ٘ٛزٜ شذیطٜ ضا ثب٘ىی ٔكتطیبٖ اطالػبت  ثاب  ضا آٖ ٔاساٚ
ٗ  ٘تیزٝ وٝ ٔیسٞس ا٘طجبق ذبضری زازٟٞبی پبیٍبٜ ؾبیط  ػٕاُ،  ایا
ٜ  ایزبز ثب ثٙبثطایٗ. ٔیجبقس اطالػبت اضائٝ نحت ٝ  زازٜ پبیٍاب  ؾابٔب٘

 ثب٘ىٟاب  ٚ ٔیكاٛز  تؼطیف ضوٛضز یه ٔكتطی ٞط ثطای اػتجبضؾٙزی
 اطالػابت  ناحت  ثٝ ٘ؿجت زازٜ پبیٍبٜ اظ ذٛز اؾتؼالْ ثب ٔیتٛا٘ٙس
ُ  اطٕیٙبٖ ٔكتطی اػتجبضی ؾٛاثك ٚ آزضؾی قغّی، ٞٛیتی،  حبنا
 .  ٕ٘بیٙس

 تکٌَلَشیْای آخریي بر هبتٌی ٍ هکاًیسُ ًظام -4-11
IT جْاى در 

ٗ  فؼبِیت اثؼبز تٕبٔی           ٓ  ایا  ثاب  آٖ اضتجبطابت  ٚ ؾیؿات
ٗ  ثاب  ثبیس ثب٘ىی ٘ظبْ  ثاب  ٔتٙبؾات  ٚ ز٘یاب  ضٚظ تىِٙٛٛغیٟابی  آذاطی
 ٚ اضتجب  أىبٖ وٝ ٌٟٛ٘بی ثٝ ثبقس وكٛض اػتجبضی ٚ ثب٘ىی قطایط
 وابضا  ؾیؿتٓ اظ اؾتفبزٜ ثب وكٛض ؾطح زض اػتجبضی اطالػبت تجبزَ

 .  ٌطزز فطاٞٓ ٔطٕئٗ ٚ

  اعتبارسنجی سامانه شذن عملیاتی مشایای -12 

 ػّٕیبتیكسٖ وٝ ٔیكٛز ٔكرم فٛق ٔطبِت ثٝ تٛرٝ ثب      
ٝ  آٟ٘ب اظ ثطذی وٝ زاضز فطاٚا٘ی ٔعایبی اػتجبضؾٙزی ؾبٔب٘ٝ  لاطاض  ثا
 :ٔیجبقس ظیط

 ثب٘ىی تؿٟیالت ٚ ٔٙبثغ تٛظیغ زض ػساِت ایزبز -

 . تٛرٝ لبثُ ٔیعاٖ ثٝ ٔؼٛق ٔطبِجبت وبٞف -

 ٚ وٛچاه  التهبزی ٞبی ثٍٙبٜ ثٝ زٞی تؿٟیالت تمٛیت -
 ٔتٛؾط

ْ  وابضایی  افعایف -  زلات،  افاعایف  ططیاك  اظ ثاب٘ىی  ٘ظاب
 زض ا٘ؿاب٘ی  ػبُٔ ٘مف ضؾب٘سٖ حسالُ ثٝ ٚ ظٔبٖ وبٞف ٚ ؾطػت
 تؿٟیالت اػطبی
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 ثب٘ىی ذسٔبت اظ ٔكتطیبٖ ضضبیتٕٙسی افعایف -

  تحقیق مفهومی مذل-13

 ؾاٙزی  اػتجابض  ؾیؿتٓ ٚ اػتجبضی ضیؿه وٝ پػٚٞف ایٗ زض
 ؾٙزی اػتجبض ؾیؿتٓ قٛز، ٔی ثطضؾی ٚاثؿتٝ ٔتغیط زٚ ػٙٛاٖ ثٝ

ٝ  اظ ٔؿتمُ ٔتغیطٞبیی  زاضای ٓ  رّٕا ٜ  تؿاٟی  زازٜ اطالػبت،پبیٍاب
  اػتجابضی  اطالػابت  ای ِحظٝ ٚ ذط ثط اؾتؼالْ ٚ ثٛزٖ ٞب،ٔىب٘یعٜ

 ٚ ٚاْ ٘اٛع  ٞٛیات،  احاطاظ  ٔؿتمُ ٔتغییطٞبی ثب اػتجبضی ضیؿه ٚ
  ثٝ ربٔؼٝ التهبزی قطایط ػبُٔ ٕٞچٙیٗ ٚ ضٕب٘تی ٔساضن

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 یؼٙی وٙس، ٔی ػُٕ ٔسَ ایٗ زض وٙٙسٜ تؼسیُ ٔتغییط ػٙٛاٖ
 ثاط  ٔطّاٛة  احط ضٚ٘ك ظٔبٖ زض ٚ ٔٙفی احط التهبزی ضوٛز ظٔبٖ زض

 .زاضز اػتجبضی ضیؿه

 ٚ تطجیااك ٚ ،ؾاابٔب٘سٞی،تّفیك آٚضی رٕااغ ثااب ؾاابٔب٘ٝ ایااٗ
ٖ  اػتجابضی  اطالػبت پطزاظـ ٗ  ٔكاتطیب ٖ  ،ایا ٝ  ضا أىاب  ٚ ثب٘ىٟاب  ثا
 ٔٙبؾت قٙبذت حهَٛ ضٕٗ تب ٔیسٞس اػتجبضی ٚ ٔبِی ٔٛؾؿبت

ٝ  ٚ ضیؿاه  ،ٔٙبؾت،وٓ ؾطیغ ،تهٕیٓ ٔكتطی اظ  زض ضا ای ػبزال٘ا
 ثب٘اه  تٛا٘ابیی  وّیسی ٚ انّی ٘ىتٝ. ٕ٘بیٙس اتربش تؿٟیالت اػطبی

 ؾاابیطیٗ اػتجاابضی اطالػاابت اظ اؾااتفبزٜ زض اػتجاابضی ٔٛؾؿاابت ٚ
 .ٔیجبقس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 قطایط التهبزی

 ٔسَ ٔفٟٛٔی
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 ها یافته -14

 ٔؼٛق ٔطبِجبت ٔیعاٖ وبٞف ثبػج ؾبٔب٘ٝ ایٗ اظ اؾتفبزٜ     
 ثب٘ه رّٕٝ ،اظ اؾت قسٜ ثب٘ه اػتجبضی ضیؿه وبٞف ٘تیزٝ زض ٚ

ٝ  ٘ؿاجت  ضضبیت اػالْ وٝ ٞبیی ٗ  ثا ٝ  ایا ٝ  ؾابٔب٘  ثب٘اه  ا٘اس  زاقات
 ضاٞجطز ایٗ وطزٜ ثیبٖ حىٕت ثب٘ه ػبُٔ ؛ٔسیط اؾت ثٛزٜ حىٕت
 قاسٜ  زضناس  زٚ اظ وٕتط ثب٘ه ایٗ ٔؼٛلبت ٔیعاٖ اؾت قسٜ ؾجت
   اؾت

 ایفاب  اػتجابضی  ثابظاض  زض ضا ٟٕٔای  ٘ماف  ؾٙزی اػتجبض ؾبٔب٘ٝ
ٖ  زضیبفت اضظیبثی ٔیىٙس، ُ  ضا اػتجابض  وٙٙاسٌب ٝ  ٚ ٕ٘اٛزٜ  تؿاٟی  ثا
ٖ  ٕ٘بیاس،  ٔای  ػُٕ ٘ظبضتی ٚ ٌیطی تهٕیٓ ٔٛحط اثعاض ػٙٛاٖ  فماسا
ٖ  ٔربططاتی چٙیٗ تكسیس ثبػج ؾبظٚوبضی چٙیٗ  افاعایف  ٕٞچاٛ
 قاس  ذٛاٞاس  اػتجابضات  ثراف  زض ثاب٘ىی  وابضایی  وابٞف  ٚ ٘ىَٛ

ٝ  ایٗ اظ نبزضات ثب٘ه ٕٞچٙیٗ ْ  ؾابٔب٘ ٝ  ضضابیت  اػاال ٝ  زاقات  وا
ٗ  ٔٛفمیت ػبُٔ ٚ اؾت قسٜ ثب٘ه ایٗ ٔؼٛلبت وبٞف ثٝ ٔٙزط  ایا
ٝ  قبُٔ اؾتطاتػی ؾٝ ضػبیت ضا ؾٙزی اػتجبض قطوت  ثاٛزٖ،  ضٚظ ثا
 ٚ زاقات  ثیبٖ ٞب ٞعیٙٝ وبٞف ٚ رسیس ٞبی تىِٙٛٛغی اظ اؾتفبزٜ
ٝ  ؾبَ زٜ اظ ٔكتطیبٖ ٔبِی اطالػبت زضد ذٛاؾتبض ٖ  ٌصقات  تابوٙٛ

 ٞاب  ثب٘اه  زلیمتط ٌیطی تهٕیٓ ٔٙظٛض ثٝ ؾٙزی اػتجبض ؾبٔب٘ٝ زض
 .قس

  بنذی جمع -15

ٝ  ثىابضٌیطی  ضطٚضت زضذهٛل       زض اػتجبضؾاٙزی  ؾابٔب٘
 ٚ ضتجٟجٙااسی ٘ظاابْ ثااٝ ٚضٚز لطااغ طااٛض ثااٝ ایااطاٖ ثااب٘ىی قااجىٝ

 ثب٘ىٟاب  تٕبْ انٛال اؾت، ٔٛحط ٚ ٔفیس ٚضؼیتی ٞط زض اػتجبضؾٙزی
 ثبیاس  تؿٟیالت پطزاذت زض الرطْ وٝ زاض٘س اػتجبضؾٙزی ٘ظبْ یه
 ٚ اػتجبضؾاٙزی  ؾبٔب٘ٝ زض وٝ آ٘چٝ ثبقٙس زاقتٝ ٚیػٜ تٛرٝ آٖ ثٝ
 پصیطفتٝ، نٛضت ایطاٖ اػتجبضی ثٙسی ضتجٝ ٔكبٚضٜ قطوت ٕٞت ثٝ

ٗ  قابیس  تاب  اؾت ٔىب٘یعٜ ػّٕیبتی ٝ  اظ وبؾات  اظ ٘بقای  ٞابی  ٞعیٙا
ٗ  افتابزٜ  پب پیف اظ یىی طط  اضظیبثی  اٌاط . ثبقاس  آٖ ٔعایابی  تاطی
ٝ  ثب٘ىٟب ثیبفتس، رب ثب٘ىٟب ٔیبٖ زض ثٙسی ضتجٝ ٘ظبْ  ضا ٔكاتطی  ضتجا

 ططحٟاب  اضظیابثی  ٘یؿات  الظْ زیٍط ٚ ٔیسٞٙس لطاض ذٛز وبض ٔجٙبی
ٗ  زض. زٞٙس ا٘زبْ ضا ٔیجبقس ظٔب٘جطی ٚ پطٞعیٙٝ وبض وٝ  ناٛضت  ایا

ٗ  ثٝ قبیب٘ی وٕه ا٘جبقتٝ اطالػبت ثطضؾی ٝ  تؼیای ٖ  ضتجا  ٔكاتطیب
ٝ  اؾات  ٔؿابئّی  رّٕٝ اظ ٔؼٛق ٔطبِجبت ٔؼضُ. ٔیٕٙبیس ثب٘ىی  وا
 ٔؼٛلٝ ایٗ اظ ثؿیبضی ٚ زاض٘س آٖ ثٝ ٚیػٞبی تٛرٝ ٞب ثب٘ه ٚ زِٚت
ٝ  ٚراٛز  ػسْ اظ ٘بقی ٞب  اضظیابثی  زض ٔتٕطواع  اػتجبضؾاٙزی  ؾابٔب٘

 ثااطای ضتجاااٝ تؼیاایٗ ٚ اػتجبضؾااٙزی ؾاابٔب٘ٝ. ٔیجبقااس ٔكااتطیبٖ
ٝ  ضا ثؿاعایی وٕه ثب٘اااىی ٔكتطیبٖ  ٔؼاٛق  ٔطبِجابت  وابٞف  ثا
 .ٕ٘بیسٔی ثب٘ىی

 ٔؼاٛق  ٔطبِجابت  وٝ زاقت ٘ظط ٔس ضا ٘ىتٝ ایٗ ثبیس اِجتٝ     
ٗ  ثحطاٖ ظٔبٖ زض ِصا اؾت التهبزی ذبل قطایط ٔؼَّٛ ثب٘ىٟب  ایا
ٗ  ٔیىٙاس  ثبظ ؾط قطایطی ٞط زض ٔكىُ ٗ  ضإ ٝ  ایا  اظ ثؿایبضی  وا
 ٔطبِجبت ٔكىُ اظ ٞٓ ثبظ ثٙسی ضتجٝ ٘ظبْ زاقتٗ ثب حتی وكٛضٞب
ٝ  اؾات  ضطٚضی ٘یع ٘ىتٝ ایٗ شوط أب ثطذٛضزاض٘س ٔؼٛق ٗ  وا  زاقات
ٝ  ثب٘ىٟب تزٟیع ٚ اػتجبضؾٙزی ؾبٔب٘ٝ یه ٓ  ثا ٝ  ؾیؿات  ثٙاسی  ضتجا

ٝ  تؿاٟیالت  ثبظپطزاذات  اظ ذابطط  اطٕیٙبٖ ٔٛرجبت  ضا قاسٜ  اضایا
ٝ  ثٙاسی  ضتجٝ ؾیؿتٓ اظ ٌیطی ثٟطٜ ثب ثب٘ىٟب. ٔیىٙس فطاٞٓ ٗ  وا  ایا
ْ  ز٘یب ثب٘ىٟبی اوخط ثیٗ زض ضٚظٞب َ  ٚ ٔطؾاٛ  ٔٛظاف  اؾات،  ٔتاساٚ
 زٚ اضتجاب   آٟ٘اب  ثاب  ٚ ثكٙبؾاٙس  ذٛثی ثٝ ضا ذٛز ٔكتطیبٖ ٞؿتٙس
ٓ  ثٝ اوتفبوطزٖ ایٗ وٝ چطا وٙٙس ثطلطاض ؾٛیٝ ٝ  ؾیؿات  ثٙاسی  ضتجا
 .آٚضز ٚرٛز ثٝ ٔكتطیبٖ ٚ ثب٘ه ٔیبٖ ؾسی ٘جبیس

 تؿاٟیالت  تىِٙٛاٛغی  اػتجبضؾاٙزی،  ٞابی  ؾبٔب٘ٝ ظٟٛض ثب   
ٝ  اطالػابت  ثط ٔجتٙی زٞی  اػتجابضی  أتیابظ  ٚ اػتجبضؾاٙزی  ؾابٔب٘
ٝ  ٘ماف  قسٖ وٕطً٘ ٔٛرت ٚ ٔطط   تؿاٟیالت  اػطابی  زض ٚحیما
 اظ ربٔؼی ٚ وبُٔ اطالػبت زاقتٗ اذتیبض زض ثب وٝ ٔؼٙب ایٗ ثٝ.قس

 ٚ اػتجاابضی حٛظٟٞاابی زض ٔكااتطی اػتجاابضی ضفتاابض ٚ تبضیرچااٝ
ٖ  آٖ اؾابؼ  ثط تؿٟیالت اػطبی تهٕیٍٕیطی  ضا ظٔیٟٙابی  ٔیتاٛا

ٛ  اظ تب ٕ٘ٛز فطاٞٓ ـ  ٔكاتطی،  یىؿا  ثبظپطزاذات  زض حؿابثی  ذاٛ
 ذاٛز  ثاطای  ٔؼٙاٛی  زاضایی یه ػٙٛاٖ ثٝ ضا ذٛز تؿٟیالت الؿب 
 ذاٛز  آتای  اػتجابضی  تؿاٟیالت  زضیبفات  ثطای ضا آٖ ٚ ٕ٘ٛزٜ تّمی
ٝ  ثاب  ٘یاع  ثب٘ىٟاب  زیٍاط  ؾٛی اظ ٚ ثسا٘س اِعأی ٝ  تٛرا  قٙبؾابیی  ثا

 اػطاابی تٛؾااؼٝ ثااٝ ٘ؿااجت ٔیتٛا٘ٙااس حؿاابة ذااٛـ ٔكااتطیبٖ
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 ایٗ زض. ٕ٘بیٙس الساْ ایكبٖ ثٝ ٔٙبؾت قطایط ثب اػتجبضی تؿٟیالت
ٝ  انطالحب ٔكتطی ٔٙبؾت اػتجبضی ضفتبض ٚ حؿبثی ذٛـ حبِت  ثا
ٗ  وٝ ٔیكٛز تجسیُ قٟطتی ٚحیمٝ ٘ٛػی ٝ  رابیٍعی  یاب  ّٔىای  ٚحیما
ـ  ثاب  ایٙاطٚ  اظ. ٔیٍاطزز  تؿاٟیالت  اػطبی زض زاضایی  ثٟاطٜ  ٌؿاتط
ٖ  وكاٛض  ثب٘ىی ٘ظبْ ؾطح زض اػتجبضؾٙزی ؾبٔب٘ٝ اظ ٌیطی  ٔیتاٛا
 ٚ تؿاطیغ  ٚ تؿاٟیالت  اػطبی زض ٚحیمٝ ٘مف قسٖ وٕطً٘ قبٞس
 .ثٛز ٔتمبضیبٖ ثٝ تؿٟیالت اػطبی تؿٟیُ

 

 

  پیشنهادات -16

 ذاٛز  اػتجبضی ضتجٝ زضیبفت ثطای اقربل حبضط حبَ زض     
َ  وطزٜ اضربع ثب٘ىی قؼجبت اظ یىی ثٝ ثبیس  ٔیكاٛز  پیكاٟٙبز  ،حاب
 رٟات  قاؼجبت  ثٝ اضربع ثٝ ٘یبظ ثسٖٚ ٌؿتطزٜ ثهٛضت ؾبٔب٘ٝ ایٗ

ٖ  اذتیابض  زض ذاٛز  اػتجبضی ضتجٝ ثٝ افطاز زؾتطؾی  لاطاض  ٔتمبضایب
 .ٌیطز
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