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 چکیذٌ    
ثِ هٌظَض تبهیي هبلی وبفی ًیبظهٌس هحبؾجِ زلیك ثْبی توبم ّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ ػبلی زاًكگبُ

ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز ثب العام قسُ زاًكدَ ّؿتٌس. زض ایي ضاؾتب ًظبم آهَظـ ػبلی زض پی اخطای ثَخِ
اؾبؾی هَاخِ ّؿتٌس. ثِ زًجبل  حؿبثساضی تؼْسی ثطای تؼییي زلیك ثْبی توبم قسُ زاًكدَ ثب هكىل

ؾبظی ؾیؿتن ثْبیبیی هجتٌی ثط فؼبلیت ثطای هحبؾجِ ثْبم توبم قسُ زاًكدَ زض ًظبم هكىالت پیبزُ
ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز، ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ظهبًگطا ثِ ػٌَاى خبیگعیٌی ثطای اؾتمطاض هغطح ثَزخِ

هبلی ضا ثط اؾبؼ ظهبى هَضز ًیبظ ثطای اًدبم فؼبلیت ثِ  ّبی هٌبثغ تبهیيقَز. ایي ضٍـ ظطفیت گطٍُهی
گطا زض ًظبم زّس. ثِ زلیل هعایبی اؾتمطاض ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ظهبىثْبی توبم قسُ اذتهبل هی

گطا ثطای تؼییي ضیعی، ایي پػٍّف ثِ نَضت هفَْهی ثِ تكطیح هسل ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ظهبىثَزخِ
زّس ّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ ػبلی پطزاذتِ اؾت، ًتبیح ًكبى هیًكدَ زض زاًكگبُثْبی توبم قسُ زا

گیطی ثىبضگیطی ایي ضٍـ ثِ زلیل زذبلت ػبهل ظهبى زض هحبؾجِ ثْبی توبم قسُ هٌدط ثِ زلت اًساظُ
-ضیعی هَثط ثطای تْیِ ثَخِگیطی ٍ ثطًبهِّب، ثْجَز تهوینگطی هبّیت فؼبلیتثْبی توبم قسُ، ضٍقي

ّبی هسیطاى هبلی ضا زض ذهَل تبهیي هٌبثغ هبلی ٍ قٌبؾبیی قَز ٍ ًگطاًیهجتٌی ثط ػولىطز هیضیعی 
 زّس. ّب وبّف هیظطفیت
 

تبهیي هبلی، ثَزخِ ضیعی ػولیبتی هجتٌی ثط ػولىطز، ثْبم توبم قسُ، ثْبیبثی هجتٌی ثط  ياشگان کلیذی:

 .گطافؼبلیت ظهبى
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 مقذمٍ
 ًظدبم ًوبیٌدس.   گعاضـ ثطای هربعجبى ثیطًٍی ضا ّبی هطثَط ثِ ػولىطزآهَظـ ػبلی ثبیس ّعیٌِ ًظبم اهطٍظُ

ِ  اؾدت. آهَظـ ػبلی قبهل یىؿطی فؼبلیت ّبی ًظیط آهَظقی، پػٍّكی ٍ ذدسهبت زاًكددَیی    ؾیؿدتن  ، اگطچد
تؼییي ثْدبی تودبم قدسُ     ثِاهب  .وطزُ اؾت ثٌسیعجمِقٌبؾبیی ٍ ّب ضا ّبی هطثَط ثِ ایي فؼبلیتّعیٌِحؿبثساضی 

ایدي اهدط پیبهدسّبی هْودی ثدطای هدسیطاى ٍ        ،اؾدت. ظیدطا   قسُتَخِ ووتط ثِ اخعای وَچىتط  ّبی ثطًبهِفؼبلیت
-ایي ّعیٌِ ّبی آهَظقی ضا زض ًظط ثگیطیس وِثطای هثبل، ّعیٌِ اؾتفبزوٌٌسگبى ذبضخی زض ًظبم آهَظـ ػبلی زاضز.

 ، آهَظـ،تَؾؼِّبی هرتلف اظ خولِ قبهل تؼسازی اظ فؼبلیت ػبلی ظـآهَ ىِقًَس زض حبلیثِ ولی گعاضـ هی ّب
ثدِ   هطثدَط ّبی آیب اػضبی ّیئت ػلوی ّوِ فؼبلیتثٌبثطایي، اؾت.  هكبٍضُ اؾت وِ اظ هْوتط آهَظـ پػٍّف ٍ

ض ًظدط  ِ وبض ذدَز ز حزض ؾطلَ ضا زّس؟ یب ایٌىِ فمظ هكبٍضُ ٍ اًدبم اهَض آهَظقیآهَظـ ضا ثِ عَض وبضا  اًدبم هی
خَیی ٍ نطف ٍلدت ثیكدتط   ثٌبثطایي ثب ترهیم ثْیٌِ هٌبثغ ثط اؾبؼ ؾغح ثْبی توبم قسُ قبّس نطفِ گیطز.هی

 (.2014ي، آهطیىبیی خبًؿتحمیمبت هَؾؿِ ) ذَاّین ثَززض ًظبم آهَظـ ػبلی زیگط  ضاهَاًدبم ثطای 
اندلی تطثیدت ًیدطٍی اًؿدبًی      ّدبی اثتدسایی ثدَزُ ٍ هطودع    وٌٌسُ آهَظـآهَظـ ػبلی ثسیي زلیل وِ تىویل

ِ وبضقٌبؼ ٍ هترهم هی قٌبؾدبى ٍ التهدبزاًبى   ثبقس ثیف اظ ّط ظهبًی زیگطی هَضز تَخِ ؾیبؾتوساضاى، خبهؼد
ّبی هْدن ٍ اثدط گدصاض زض ّدط     ّب ٍ هطاوع آهَظـ ػبلی یىی اظ ثرفثٌبثطایي، زاًكگبُ (.1383)ضخجی، ثَزُ اؾت 

ّب تبثیط اؾبؾی زاضز. ثسیْی اؾت وِ تسٍام فؼبلیت هغلَة ؾبیط ثرفقًَس وِ ػولىطز آًْب ثط وكَض هحؿَة هی
زاًكگبُ  (. ثب ایي اٍنبف،1390)ضخجی، ایي ثرف هؿتلعم اضایِ ذسهبت هتٌبؾت آهَظقی ّوطاُ ثب ّعیٌِ ووتط اؾت

ٍ ّدب اؾدت ودِ ضٍیىطزّدب     ثطای اًدبم اضائِ ذسهبت آهَظقی ٍ پػٍّكی ًیبظهٌس تبهیي هبلی هٌبؾت ّؿتٌس. ؾدبل 
ّبی ذَز ضخ زازُ اؾت وِ ّط وسام ثِ زلیل وبؾتی ٍ ضؼفی ضیعی آهَظـ ػبلیّبی هتفبٍتی زض ًظبم ثَزخِضٍـ

  ّبی هسیطاى هبلی ضا ثطعطف وٌٌس.اًس اضغطاة ٍ ًگطاًیًتَاًؿتِ
ؾبلِ قكن ( لبًَى ثطًبهِ پٌح 8( ٍ )7زض هَاز ) (PBB) ضیعی ثط هجٌبی ػولىطزثب تبویس ثط اؾتمطاض ًظبم ثَزخِ

ثدط ػولىدطز    ایدي اهدط   وِ ذَاّس ثَزتبهیي هبلی ًَیي ًظبم  ثِ زًجبلآهَظـ ػبلی  ایي ذهَل ، زضتَؾؼِ وكَض
ّب ثدِ  زٌّسُ تالـ ثطای تكَیك زاًكگبُضیعی ثط هجٌبی ػولىطز ًكبىّب ًمف ثؿعایی زاضز. ضٍیىطز ثَزخِزاًكگبُ
ٍ اقدتابل. ّدسف اظ    یِ زٍلت ثطای ثْجَز ضقس التهدبز ثْجَز ػوىطز اؾت ٍ زض ػیي حبل ووه ث تَؾؼِ ٍ هٌظَض

اؾتمطاض ثَزخِ ثٌسی ثط هجٌبی ػولىطز ایدبز اًگیعُ ثطای آهَظـ ػبلی ثطای اضتمبی فطآیٌسّبی تحمیدك ٍ آهدَظـ   
ثٌسی ثط هجٌدبی ػولىدطز    ( وِ اثط ثركی ثَزخ2008ِزّس )ٍلىَیي ٍ تي ثطي، هغبلؼبت لجلی ًكبى هی ذَز اؾت.

 .(2016)ویتًَي،  یت اؾتزسٍّوطاُ ثب هح
قدبذم   ًیبظهٌدس  ثركی، وبضایی ٍ نطفِ التهدبزی ثِ هٌظَض افعایف اثط  تالـ ثطای ایدبز یه ثَزخِ قفبف

ثدِ  ؾدبظهبى ثطًبهدِ ٍ ثَزخدِ    زض ایي ضاؾدتب،   .زض آهَظـ ػبلی اؾت ٍ هطاوع هٌبثغ ّبی ثطای قٌبؾبیی فؼبلیتزلیم
آهَظـ ػبلی اظ ًظط هحتَا ٍ ضٍیىطز هدسیطیتی ثدطای    ،ثٌبثطایي وطزُ اؾت.اثالؽ زؾتَضالؼولی  ّبی اخطاییزؾتگبُ

ِ   ضا اًدبم زّس.تالـ هضبػفی ضیعی هَثط ٍ ثبیس ثطًبهِّب ٍ هطاوع هٌبثغ قٌبذت فؼبلیت -اؾتمطاض ثىدبضگیطی ثَزخد

ثؿدیبضی اظ   ودَپط اؾدت.   ٍ فؼبلیت وِ قىل گؿتطـ یبفتِ ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت تَؾظ وبپالى ثط ضیعی هجتٌی
ٍ ذدسهبت   ّبتط اظ فؼبلیتثبػث تدعیِ ٍ تحلیل هفهلهغبلؼبت تب ثِ اهطٍظ ًكبى زازًس وِ ثَزخِ هجتٌی ثط فؼبلیت 

ضؾس ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت یه ضاُ ػبلی ثطای هسیطیت هٌبثغ هحسٍز زض آهَظـ ػبلی اؾدت.  ِ ًظط هیث .قَزهی
آیدس هكدىالتی ضا    ثِ زالیلی وِ زض ازاهِ هیجِ زلیك ثْبی توبم قسُ ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ثطای هحبؾضٍیىطز 

اؾدت. اّدن   ثَخدَز آٍضزُ   ػدبلی  زض ًظدبم آهَظقدی   یثْبی توبم قسُ ذسهبت آهَظقی ٍ پػٍّك گیطیاًساظُثطای 
 هكىالت ثِ قطح ظیط اؾت: 

ؾیؿتن حؿبثساضی تؼْسی زض  تَاًس ثبقس. ثِ ذهَل اگطاًساظی ؾیؿتن ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت پط ّعیٌِ هیُضا (1
 پكتیجبًی ًىٌس.اعالػبت ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ضا  ػِهدوَ ثرف ػوَهی

 ثبقس.ؾیؿتن ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ثبیس ثطٍظ قَز وِ ذَز ػبهلی ثط افعایف ّعیٌِ هی (2

ضیعی ثبیس ثِ زًجدبل  زض ًظبم ثَزخِؾیؿتن ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت  ٍ ثىبضگیطی اًساظیثِ زًجبل هكىالت ضاُ
اظ ضوي ضفغ هكىالت ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت تب ثبقین. ضیعی ثط هجٌبی ػولىطز  ثَزخِ مضٍیىطزی خسیس زض ًظب
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ثْبیدبثی هجتٌدی ثدط فؼبلیدت ظهدبًگطا        اؾدتفبزُ قدَز.  پصیط ثطای ضفغ پیچیسگی ػولیبت ثِ ػٌَاى هسل اًؼغبفآى 
(TDABC)  ُغ هكدىالت ضا  ی هجتٌی ثط فؼبلیت وِ ثسٍى اظ زؾت زازى هٌبفاظ ثْبیبثیه ًؿرِ تدسیس ًظط قس

فمدظ زٍ   زض ایي تىٌیده  ّوچٌیيتطیي تىٌیه ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ظهبًگطا ؾبزگی آى ٍ ووٌس. اظ هْضفغ هی
( ّعیٌدِ ّدط هَضدَع    2 ِ( ٍاحس ظهبى )ثطای هثبل زلیمِ( نطف قسُ فؼبلیت هطثَع1ًَع پبضاهتط ثبیس ثطآٍضز قًَس 

ثلىدِ اضظاًتدط ٍ   تَاًدس ؾدطیؼتط اخدطا قدَز     ًِ تٌْب هی (TDABC)ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ظهبًگطا ثٌبثطایي،  ثْب.
اضائدِ ّدط   ثِ هٌظَض   (.2007)پطًَت ٍ ّوىبضاى،  اؾت ABC)ضؾبًی آى آؾبًتط اظ ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت )ظثطٍ

زض ًظدبم   زض ثَزخدِ ضیدعی هجتٌدی ثدط ػولىدطز      ذسهبت آهَظقی ٍ پػٍّكیچِ ثْتط زض هحبؾجِ ثْبی توبم قسُ 
ثدِ   (TDABC)، ایي پػٍّف ثِ عطاخی الگَی ثب اؾتفبزُ اظ ثْبیبثی هجتٌدی ثدط فؼبلیدت ظهدبًگطا     آهَظـ ػبلی

ِ  زّدس ّبی ایي پدػٍّف ًكدبى هدی   هحبؾجِ ثْبی توبم قسُ زاًكدَ پطزاذتِ قسُ اؾت. یبفتِ زاًكدگبّْب ٍ   ود
هَؾؿبت آهَظـ ػبلی ثب اخطای چْبض فبظ هی تَاًٌس اظ ایي تىٌیه ثِ هٌظَض هحبؾجِ ثْبی تودبم قدسُ زاًكددَ    

 اؾتفبزُ ًوبیٌس.
 

 )عملیاتی( بًدجٍ ریسی بر مبىای عملکرد-2
قست ثیكتطی ثب هؿئَلیت پبؾرگَیی  ُگیطی ػولىطز زض ثرف ػوَهی ّوطاقتِ ثحث اًساظُصگ ِزض عی زّ

زض  گیطی ػولىطز ثسٍى هؼیبضّبی زلیك ّویكِ ّوطاُ ثب قه ٍ تطزیدس اؾدت.  ثب ایي حبل هؿئلِ اًساظُ یبفتِ اؾت.
عی زٍ یب ؾِ ؾبل گصقتِ هَضَع ثَزخِ ثٌسی ثط هجٌبی ػولىطز ثِ هٌظَض انالح هؼیبضّبی اًساظُ گیطی ػولىطز 

ثٌبثطایي انالح ًظبم ثَزخدِ ثٌدسی ثدط     قسُ اؾت. ًظبم آهَظـ ػبلی هَضز تبویس لطاض گطفتِ ثٌسیزض فطآیٌس ثَزخِ
ىطزی ًَیي اؾت، ظیطا، هؼیبضّبی اضظیبثی ػولىطز زض فطآیٌس ثَزخِ گعاضـ یهجٌبی ػولىطز زض آهَظـ ػبلی یه ضٍ

-هی تدطیِگیطی ػولىطز ثب اًساظُ تاییطات ضا آهَظـ ػبلی مًظبزض ایي هَالغ،  (.2000قَز )ٍیلَثی ٍ هلىطؼ، هی

ثٌسی اؾت وِ اّدساف وَتدبُ ٍ   ػولىطز ًظبهی اظ ثَزخِ ثط هجٌبی ثٌسیثَزخِ ثؿیبضی اظ هحممبى هؼتمسًس وِ وٌس.
 (.1999)ٍلتطظ،  تحمك یبثٌسّبی هطثَعِ ّب ٍ فؼبلیتوٌس تب ثطًبهِثِ ضٍـ ؾیؿتوبتیه تبهیي هبلی هی ضا ثلٌسهست
 التهبز ٍ اظ یب وٌٌسهی فؼبلیت آى زض وِ هحیغی اظ تَاىًوی ضا زٍلتی ّبیزاًكگبُ زض ضیعیثَزخِ( 2010یبهَتب )

ُ  ثدطای  ػولىدطز  هسیطیت ٍ ضیعیثَزخِ هفَْم ثٌبثطایي، .وطز هدعا ػوَهی ؾیبؾی هحیظ  زٍلتدی  ّدبی  زاًكدگب

  ّبؾدت هبلیدبت  اظعطیدك  ٍخِ تبهیي ٍ اختوبػی پبؾرگَیی زٍلتی، وٌتطل ّوچَى ذبل ػَاهل هالحظِ ًیبظهٌس
 (.1392)آشض ٍ ّوىبضاى، 
ثٌدسی ؾدٌتی   خبیگعیي ثَزخ1949ِؾبل اظ ضیعی ثط هجٌبی ػولىطز وِ ثِ ػٌَاى ضٍیىطزی خسیس ًظبم ثَزخِ

ثٌسی ثط هجٌبی ػولىطز اعالػبت ثَزخِ ثِ خبی ایٌىِ ثط اؾبؼ هَاز ّعیٌِ ثبقٌس ثبیس ثط زض ثَزخِ هؼطفی قس. قس
زض ایي  (.2008ّبی ػولىطز اضائِ قَز )ظافط، اظ اًساظُ گیطی ثب گعاضـ ّب قىل گیطز  ٍ ًتبیح حبنلاؾبؼ فؼبلیت

ّسف ًْبیی  ضٍـ هٌبفغ ثَزخِ ثِ اّساف هَضز ًظط زض لبلت ثطًبهِ ثِ ًحَی وبضا ٍ اثط ثرف ترهیم هی یبثس.
 ضیعی ثط هجٌبی ػولىطز، یبضی ضؾبًسى ثِ اتربش تهویوبت ػبلالًِ زض ذهَل ترهیم هٌدبثغ زٍلدت ثدط   ثَزخِ

آشض ٍ ) وٌدس اؾبؼ پیبهسّبی لبثل ؾٌدف اؾت وِ ًتبیح لبثدل اًتظدبض زؾدتگبُ ضا زض عدی ظهدبى هدٌؼىؽ هدی       
 ػولىدطز،  هسیطیت حَظُ ٍاضز تَاىهی فؼبلیت هجٌبی ثط یبثیثْبیبثی  حَظُ اظ وبپالى ػمیسُ ثِ (.1393ّوىبضاى، 

ثیي  ػلی ضٍاثظ .ًیؿت فطآیٌس خع چیعی ّبحَظُ ایي توبم هكتطن فهل وِ چطا .قس ضیعی ثَزخِ ضیعی ٍثطًبهِ
 التهبزی اضظـ ؾبظهبى ثطای وِ ضا ذسهبتی ػولی ًظط اظ ضٍـ ایي اضائِ ثطای الظم ّبیفؼبلیت ٍ ّبّعیٌِ ایدبز

 ٍ وٌٌدس هدی  ههدطف  ضا ّدب فؼبلیدت  ذسهبت وِ گیطزهی ؾطچكوِ ثبٍض ایي اظ ٍ وٌسهی هكرم وٌس،هی ایدبز
ِ  ترهیم ّبیّعیٌِ ٍ یبثٌسهی ترهیم ّبفؼبلیت ثِ ّبّعیٌِ اثتسا ضٍـ ایي زض. ضا هٌبثغ ّبفؼبلیت ِ  یبفتد  ثد

)ودبظوی ٍ ّوىدبضاى،    قدًَس هی زازُ ترهیم آًْب ثِ ّبفؼبلیت اظ ذسهبت اظ یه ّط اؾتفبزُ هجٌبی ثط فؼبلیتْب
1392.) 
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ای طوِ ّسف اظ اخد   اؾتُ ضیعی ثط هجٌبی ػولىطز ثِ اخطا زضآهس هطحلِ اٍل ثَزخِ 1385زض ایطاى اظ ؾبل  
افدعایف اثدط ثركدی    ٍضی ثدَز ٍ زض هطحلدِ ؾدَم    ثَز. زض هطحلِ زٍم ّسف اضتمبی ثْدطُ  ؾبظیهطحلِ اٍل قفبف

خَیی ٍ اثط ثركی ضا ثِ ضیعی ثط هجٌبی ػولىطز ػَاهل نطفِثَزخِ ِ قسُ اؾت.ّب زض زؾتَض وبض لطاض گطفتفؼبلیت
زض ودبضایی اؾدتفبزُ   قَز. ًظبم ثیي وبضایی ٍ اثط ثركی توبیع لبیل هی ایي .وٌسیعی اضبفِ هیضؾٌتی ثَزخِ اثؼبز

ثدطای   (.1393ِ اثط ثركی ثب ػولىطز هطتجظ اؾدت )نٌدَی ٍ ّوىدبضاى،    هفیس اظ هٌبثغ هَضز ًظط اؾت زض حبلی و
بثساضی ّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ ػبلی، اثتسا ثبیس ظهیٌدِ اؾدتمطاض حؿد   ضیعی ثط هجٌبی ػولىطز زض زاًكگبُاًدبم ثَزخِ

ِ   ؾطاًدبمي ثْبی توبم قسُ ذسهبت آهَظقی ٍ پػٍّكی ٍ یتؼی ؾپؽ تؼْسی ٍ ضیدعی ثدط هجٌدبی    اؾدتمطاض ثَزخد
هبت ازّس وِ ثب تَخِ العایي هَضَع ًكبى هی ( ایي فطآیٌس ًكبى زازُ قسُ اؾت.1زض تهَیط ) قَز. اًدبمػولىطز 

ِ آًظبم  ،( لبًَى ثطًبهِ پٌح ؾبلِ قكن تَؾؼِ وكَض8( ٍ )7هَاز ) ضیدعی ثدط هجٌدبی    هَظـ ػبلی ثطای آنبظ ثَزخد
ضا  یي ثْبی توبم قسُ ذسهبت آهَظقی ٍ پػٍّكؼییحؿبثساضی تؼْسی ٍ ت اؾتمطاضػولىطز ثبیس هطاحل لجلی قبهل 

ّیبت اهٌب ثدطای اؾدتمطاض ًظدبم    لطاض گطفتي تهویوبت ٍ زؾتَض وبض  قسى زض ؾطلَحِ وبض ذَز لطاض زّس. ثب هغطح
ظیدط ؾدبذت ّدبی     جَزؾبل ثِ زلیل ً 4اهب ثب گصقت ثیف اظ  قطٍع قسُ اؾت. 1392سی اظ ؾبل حؿبثساضی تؼْ

ًظدبم آهدَظـ ػدبلی     ،هبلی ّبی حؿبثساضی، ػسم تدطثِ هسیطاى هبلی ٍ وبضقٌبؾبىّب ٍ ؾیؿتنثْجَز ضٍـ ،الظم
هحبؾدجِ ثْدبی تودبم قدسُ     قَز آیب ثدطای  ایي ؾَال هغطح هیثٌبثطایي،  وٌس.ایي هَضَع ضا ثِ وٌسی تدطثِ هی

   ِ ای زاًكدَ ٍضؼیت فؼلی حؿبثساضی تؼْسی زض چِ هطحلِ اؾت؟ آیب اهىبى اضظیبثی ٍ همبیؿِ ػولىدطز ثدب ثَزخد
 ؟تَؾظ ًظبم حؿبثساضی تؼْسی هْیب قسُ اؾت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 آمًزش عالی وظام در ریسی بر مبىای عملکردفرآیىذ بًدجٍ -1تصًیر 

ّدبی  ثْبی توبم قسُ اؾت وِ ذَز ًیبظهٌس تىٌیه هحبؾجِپؽ اظ اخطای ًظبم حؿبثساضی تؼْسی گبم ثؼسی 
-اًتربة هكتطن ؾیؿتن ثْبیبثی ثطای اًساظُ گیطی ًوبیس.ثْبی توبم قسُ ضا اًساظُ وِ ثِ عَض نحیح ٍ ثب زلت ثبال

آهبزگی، ًجَز . ظیطا ػسمزض ًظبم آهَظـ ػبلی اظ هكىالت ذبل ذَز ثطذَضزاض اؾتثْبی توبم قسُ زاًكدَ گیطی 
  هَاخِ قًَس.  كىالتهّب ثب قَز وِ زض ثىبضگیطی ایي ؾیؿتنتدطثِ وبفی ٍ ًیطٍی اًؿبًی هدطة ثبػث هی

ْبی تودبم قدسُ هجتٌدی ثدط     ؾیؿتن ث اؾت.اظ آًدب وِ ؾیؿتن ؾٌتی ثطای هحبؾجِ ثْبی توبم قسُ هٌؿَخ  
ِ   فؼبلیت ثِ ػٌَاى ضٍیىطز خبیگعیي هؼطفی قسُ اؾت. زض ایدي ضٍیىدطز ثدب     ّدبی هؿدتمین ٍ   هحبؾدجِ ولیدِ ّعیٌد

گیدطی ٍ  لدسضت تهدوین  گدطزز  نیطهؿتمین ثطای ذسهبت آهَظقی ٍ پػٍّكی وِ هٌدط ثِ ؾدطاًِ زاًكددَیی هدی   
ثْدبی   ،ّدب ّدب، هٌدبثغ ٍ فؼبلیدت   بط هٌغمی ثیي ّعیٌِایي ضٍـ ثب هحبؾجِ اضتج وٌس.ترهیم هٌبثغ ضا تؿْیل هی

 ؾبظی ٍ ثطٍظوٌس. اهب ثِ زلیل هكىالت ثىبضگیطی ایي ضٍـ زض پیبزُزلیمی اظ ذسهبت آهَظقی ٍ پػٍّكی اضائِ هی
 .ًساضزهَفمیت چٌساًی زض پیثطای ًظبم آهَظـ ػبلی  "ضؾبًی ػوال

 

 ًظبم حؿبثساضی تؼْسی

 تؼیي ثْبی توبم قسُ ذسهبت

 ضیعی ثط هجٌبی ػولىطزثَزخِ
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 بهایابی مبتىی بر فعالیت -3
 وِّبی ثعضي ؾبظهبى( 1وِ ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت زض زٍ ٍضؼیت هفیس اؾت زّس هیهغبلؼبت لجلی ًكبى 

وٌٌس زض خْت اؾتفبزُ اظ ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت اػالم حوبیت هی اؾت،ضٍ ثِ افعایف  قبىّبی نیطهؿتمینّعیٌِ
هَاخِ ّب ثب اًَاع هرتلفی اظ هحهَالت، هكتطیبى ٍ فطآیٌسّبی پیچیسُ ػولیبت ( ؾبظهبى2 ،(1998وطٍم ٍیسی، )

ثِ زلیل اضائِ ذسهبت آهَظقی ٍ پػٍّكی ثب ّب زاًكگبُ ًظبم آهَظـ ػبلیزض  (.1999، گطٍت، 1988)وَپط،  ّؿتٌس
ثِ ػٌَاى یه اثعاض هفیس ّبی هؿتمین ٍ نیطهؿتمین ثبالی هَاخِ ّؿتٌس. اؾتفبزُ اظ ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ّعیٌِ

ثب ٍخَز هعایبی فطاٍاى ثْبیبثی ثْبیبثی هجتٌی ثط  (.2009)ثىط ٍ ّوىبضاى،  َهی اؾتوثطای اضظیبثی هسیطیت ػ
ّب ٍ ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز هتبؾفبًِ ایي هَضَع اظ ؾَی ًظبم آهَظـ ػبلی ثطای زاًكگبُفؼبلیت زض ثَزخِ

 قسُ اؾت. تَخِووتط هَؾؿبت آهَظـ ػبلی 
فطٍو اؾبؾی ثْبیبثی هجتی ثط فؼبلیت اظ ثْبیبثی ؾٌتی هدعا اؾت. ثْبیبثی ؾٌتی ثب ایي فطو وِ 

ع ثْبیبثی زض َّب ضا ثِ ػٌَاى هَضقَز زض حبلیىِ ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت، فؼبلیتّب هیهحهَالت ثبػث ّعیٌِ
آى ثِ ػٌَاى تَؾؼِ یبفت ٍ اظ  (1987وبپالى )وَپط ٍ  ثط فؼبلیت ثطای اٍلیي ثبض تَؾظ ٌیثْبیبثی هجت گیطز.ًظط هی
زض ٍالغ ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ثبػث  وٌٌس.ثْبیبثی ؾٌتی تلمی هی ثطای حل هكىالت ؾیؿتن خسیسی ضٍیىطز

ؾٌتی اؾت زض ًتیدِ ثْبی زلیك هحهَل ضا ثِ  یبثیّعیٌِّب هطتجظ ثب ّعیٌِ هیموبّف ؾغح اذتیبضی تر
حوبیت اظ ثْبیبثی هجتی ثط فؼبلیت هغبلؼبت زض پیثؿیبضی اظ  (.2004ّوىبضاى،  ،)ثطیسّوطاُ ذَاّس زاقت 

بضُ وطز ػالٍُ ثط ثْبیبثی زلیك هحهَل تهویوبت اؾتطاتػیه ( اق1993اؾپبیؿط ) هغطح وطزًس. ّبیاؾتسالل
( هؼتمسًس 2000 وبگَیي ثٍَهي ) .یبثسگصاضی  ٍ ثبظاضیبثی ثْجَز هیقبهل ترهیم هٌبثغ، تطویت هحهَل ٍ لیوت

ّبی قطایظ ذبل هحیغی هبًٌس پیچیسگی تَلیس ٍ ّعیٌِ تَلیس ذبلم ٍ هحیظ وِ ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت زض
زّس وِ ّبی ؾطثبض ثب اؾتفبزُ اظ ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ًكبى هیوَپط ثب زضهبى ّعیٌِ هرتلف تدبضی هَثط اؾت.

( پیبزُ ؾبظی ثْبیبثی هجتٌی ثط 2008ایَضت )لطاض هی گیطز.  چگًَِ هكتطیبى تحت تبثیط تؿْیل ّعیٌِ تبهیي
 ذالنِ وطزُ اؾت: 1زض خسٍل ّبی فؼبلیت ضا عی گبم

 . هطاحل ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت1خسٍل
 ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت هطاحل

 ّبی هرتلف ؾطثبضقٌبؾبیی  فؼبلیت اٍل

 زٍم
ثدب اؾدتفبزُ اظ   ّدبی هرتلدف   ّبی ؾطثبض ثدِ فؼبلیدت  اذتهبل ّعیٌِ

 هحطن هٌبثغ

 قٌبؾبیی هحطن فؼبلیت ثطای ّط فؼبلیت ؾَم

 چْبضم
ّدب ثدط   ّبی فؼبلیتتؼییي ًطخ هحطن ّط فؼبلیت ثب تمؿین ول ّعیٌِ

 ظطفیت ػبزی هحطن فؼبلیت

 پٌدن
ضطة ًطخ هحبؾجِ قدسُ زض هطحلدِ چْدبض زض هحدطن ٍالؼدی ثدطای       

 یب هكتطیبىثطای ضزیبثی ثْب ثِ ؾفبضقبت، هحهَالت فؼبلیت 
 

گیطی ثطای تدطیِ ٍ تحلیل التهبزی زض ثرف ذسهبت زض ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت یه چبضچَة تهوین
اؾتفبزُ اظ ثْبیبثی هجتی ثط  وطزًس( ثیبى 1991ٍ وبپالى )وَپط  .گیطی اؾتضیعی، وٌتطل ٍ تهوینّبی ثطًبهِظهیٌِ

ّبی ذسهبتی وِ ًیبظ ثِ فؼبلیت زض ثرف ذسهبت ثبػث تؿْیل تدعیِ ٍ تحلیل ّعیٌِ ػولیبتی هطثتظ ثب فؼبلیت
ّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ ػبلی وِ ٍظیفِ ذغیط ذسهبت آهَظقی ٍ پػٍّكی قَز. زض ایي اهط زاًكگبُهٌبثغ زاضًس هی

ؾییتوی ثبػث  چٌیيظیطا، اخطای  .اؾت یسهفثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ئِ قسُ زاضًس ثطای ضزیبثی ّعیٌِ ذسهبت اضا
ؾیؿتن ثْبیبثی هجتٌی  ؾبظیپیبزُثطای هثبل  قَز.هیي اضظـ آًْب یّب ٍ تؼیهسیطاى ثِ هٌظَض تحلیل فؼبلیت تكَیك

تب ثْتط ذسهبت  وٌساخعای ایي ؾیؿتن ثِ هسیطاى ووه هی .ثط فؼبلیت زض یه زاًكگبُ زٍلتی زض ًظط ثگیطیس
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 ّوچٌیي ثبػث .قَزّب هیثیكتط فؼبلیت تحلیل ٍ ثبال وبضاییوٌٌس. ایي اهط هَخت  هحبؾجِآهَظقی ٍ پػٍّف ضا 
 گصاضز.زض اذتیبض هسیطاى هیّب ٍ اضائِ الگَی ثْتطی ثطای ذسهبت اضائِ قسُ زیگط زاًكگبُ ثب همبیؿِ ػولىطز هبلی
-هجتٌی ثط فؼبلیت اعالػبتی ضا ایدبز هی وٌس وِ هسیطاى ثِ قٌبؾبیی فطندت زّس وِ ثْبیبثی تحمیمبت ًكبى هی

ضیعی ضا ٍ ؾبظُ ثَزخِ قَزهی هَظـ ػبلی(آوِ هٌدط ثِ نطفِ خَیی ّعیٌِ ّب زض ثرف ػوَهی )هثل ًظبم   یّب
وده  ّدبی ذدسهبتی و  ثٌبثطایي ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیدت ثدِ ثردف    (.2006)وطیكٌبى،  وٌسزض هَؾؿِ تمَیت هی

ّبی ذسهبت اضائِ قدسُ ثدطای وٌتدطل افدعایف     ّب ٍ اضظـ فؼبلیتتَاى ثِ قٌبذت ّعیٌِاظ خولِ هی .ثؿعایی زاضز
حصف تَاى ثِ هیی لهجتی ثط فؼبلیت زض ثرف ًظبم آهَظـ ػب ثْبیبثیاظ هعایبی ؾیؿتن  .اقبضُ وطزّعیٌِ ػولیبتی 

       یبز وطز. ؾبظهبى اؾتوٌٌس اهب فبلس اضظـ افطٍزُ ثطای ّبی وِ هٌبثغ هبلی ًظبم آهَظـ ػبلی ضا ههطف هیفؼبلیت
ُ   ثب (2009) هیكل ّدبی اًگلؿدتبى   ًظط ؾٌدی زض ذهَل پیبزُ ؾبظی ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیدت زض زاًكدگب

 ّوطاُ اؾت.  هكىلوِ اؾتفبزُ اظ ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ثِ زالیل ظیط ثب  یبفت
 ؾبظیثِ زلیل ظهبى ٍ ّعیٌِ ثبالی پیبزُ  (1

 پصیطـ ٍ ّوىبضی تَؾظ وبضوٌبى هبلی ،ّبػسم زضن ضٍـ (2

 ّب ٍ ثطٍظ ضؾبًی ؾیؿتنهكىل زض تدعیِ ٍ تحلیل فؼبلیت (3

ّب زض یه ؾغح )آًچِ اًدبم قدسُ  زض ًظبم آهَظـ ػبلی ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ثِ تدعیِ ٍ تحلیل ّعیٌِ 
-هدی  زٌّسُ فؼبلیت( ٍ یب یه ؾغح ػولىطزی )پػٍّكی ٍ آهَظقدی( ٍاحس )ثرف ًكبىاؾت( ثِ خبی یه ؾغح 

ػدالٍُ ثدط   زّدس.  هدی  ضثدظ ّدب  ّبی هطثَط ثِ فؼبلیتػولىطز ضا ثِ ّعیٌِ ایي ضٍیىطز یه ضٍـ ًؿجتب آضام پطزاظز.
ي ضاُ حدل ثدطای   یثْتطوٌس تب ّب ووه هیفؼبلیت ثطای ترهیم ثْیٌِ هٌبثغ، ثِ زاًكگبُ ثط یٌهعایبی ثْبیبثی هجت

ثْبیدبثی هجتٌدی ثدط     وٌدس. تط هدی ثطخؿتِّبی ذبل هٌبثغ زض فؼبلیتاظ  اؾتفبزًُظبضت ثط  ٍ سى ثِ اّساف ذَزیضؾ
تب اظ آى ثطای ترهیم ثْیٌِ هٌبثغ ثِ عدَض  وٌس فؼبلیت اعالػبت ثؿیبض زلیمی ثطای هسیطاى آهَظـ ػبلی اضائِ هی

ِ   ثی هجتٌی ثط فؼبلیت اعالػبتی ضا فطاّن هیهَثطتط اؾتفبزُ ًوبیٌس. ضٍیىطز ثْبیب ضیدعی  ًوبیس ودِ اظ آى ثدطای ثطًبهد
 قدَز هدی قَز اؾتفبزُ ّبی اؾتطاتػیه چٌس ؾبلِ یب اّسافی وِ هٌدط ثِ اثتىبضات ذبل هیثْتط ثطای اًدبم ثطًبهِ

زض ًظبم آهَظـ ػدبلی  ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت فَایسی ثِ قطح ظیط  (.2014هَؾؿِ آهطیىبیی تحمیمبت خبًؿَى، )
 زاضز:

 ّبی گطٍُ، ثرف، ثطًبهِ ٍ حتی زٍضُ ّبی ثطگعاضی زاًكگبُتط اظ ّعیٌِاضائِ تهَیط زلیك (1

 قٌبؾبیی هٌبثغ هَضز ًیبظ یب هٌبثغ هبظاز (2

 ترهیم هجتىطاًِ هٌبثغ هحسٍز (3

 ّبی پبیساض اخطای ثطًبهِ ّب ٍ زٍضُ (4

 تؿْیل وٌتطل ّعیٌِ (5

-ّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ ػبلی ضا لدبزض هدی  زاًكگبُ ، هسیطاىثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیتاؾتفبزُ اظ هسل ثٌبثطایي، 

چگًَگی ترهیم هٌبثغ )ثِ ػٌَاى هثبل حمَق اػضدبی ّیدبت ػلودی ٍ وبضوٌدبى ٍ ؾدبیط       هكبّسُؾبظز وِ ثِ 
)ثدِ ػٌدَاى   ّبی(  الظم ثطای ّط فؼبلیدت  ّبی )ؾٌدِزض ًْبیت هحطن پطزاظز.هی انلی ّبیّب( ثِ فؼبلیتّعیٌِ

فطآیٌدس  ( 2) تهَیط وٌس.هیزض ًظبم ثَزخِ ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز تؼییي  هثبل، تؼسا زاًكدَ، عطح پػٍّكی  ٍ ...(
 ثِ ًوبیف گصاقتِ اؾت.زض زاًكگبُ  تؼییي ثْبی توبم قسُ فؼبلیت
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 زماوگرا مبتىی بر فعالیت بهایابی -4
ؾبظی ثْبیبثی هجتٌی هكىالت اخطای ٍ پیبزُ وبپالى ٍ اًسضؾَى 2007تط زض ؾبل ٍ ولی 2004ٍ  2003زض ؾبل 

 ثط فؼبلیت ضا ثِ قطح ظیط شوط وطزًس:
 اؾت.گیط ٍ پطّعیٌِ ؾبظی ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت فطآیٌس ههبحجِ ٍ ًظط ؾٌدی ٍلتزض پیبزُ (1

 اؾت.اعالػبت هطثَط ثِ ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت شٌّی ٍ هؼتجط ثَزى آى زقَاض  (2

 اعالػبت پطّعیٌِ اؾت.گیطی ٍ گعاضـ ظـًگْساضی، پطزا (3

 ّدبی ّبی ؾَزآٍضی قدطوت ّبی ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت هحلی ثَز ٍ ثِ نَضت یىپبضچِ فطنتاوثط هسل (4
 وٌس.فطاّن ًویثعضي ضا 

 زاز.قطایظ تاییط هتٌبؾت ثب تَاى ثِ ضاحتی ثطٍظ ضؾبًی وطز تب هسل ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ضا ًوی (5

 گیطز.یًظط ًو ثبقس ظیطا، ظطفیت ثال اؾتفبزُ ضا زضهسل ثِ لحبػ ًظطی ًبزضؾت هی (6

وبپالى ٍ اًسضؾَى ًؿرِ زٍم ثْبیبثی هجتٌی ثدط فؼبلیدت ضا    2007زض ؾبل  تطولیٍ  2004زض ًتیدِ زض ؾبل 
اضائِ زازًس ٍ آًْب ازػب وطزًس وِ هعایبی ػوسُ ثْبیبثی هجتٌدی   (TDABC)تحت ػٌَاى ثْبیبثی هجتٌی ثط ظهبًگطا 

 ثِ قطح ظیط اؾت: (TDABC)ثط ظهبًگطا 
 سُیپیچثىبضگیطی آى زض ّط نؼٌت یب قطوت ثب هَضَػبت ّعیٌِ  (1

ؾبظی ثْبیبثی هجتٌی ّب زض هطحلِ اٍل پیبزُگیط، ٍ شٌّی ثَزى تؼییي فؼبلیتهؿبلِ هطثَط ثِ ّعیٌِ ثبال، ٍلت (2
 ؼبلیت ضا ثطعطف هی وٌس.ثط ف

 ؾبظی ؾطیغ ٍ آؾبًتط اظ ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت پیبزُ (3

 .وٌسضا فطاّن هی یگیطی هسیطیتاعالػبت هطثَط ثِ تهوین (4

 زّس.وبضایی فطآیٌس ٍ ظطفیت ثالاؾتفبزُ ضا زض اذتیبض هیگعاضـ زلیك همبزیط ٍ اضظـ هطثَط ثِ  (5

 هٌبؾتّب ثب زض ًظطگطفتي هسل هؼبزالت ظهبًی ّبی پیچیسُ قطوتاضائِ اعالػبت زلیك تط زض هَضز فؼبلیت (6
 (.2016)ًوبظی، 

ى ؾبل تَؾظ اؾدتیَى  آثط هی گطزز، ایي هسل زض  1997ظهبًگطا  ثِ ؾبل  ثحث هسل ثْبیبثی هجتی ثط فؼبلیت
 اًسضؾَى ٍ قطوت اٍ ثِ ًبم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وبپالى ایي هسل ضا ثِ ًبم هسل ثْبیدبثی ثدط هجٌدبی فؼبلیدت      2001ؾیؿتن آوطٍى ثىبض گطفتِ قس. تب لجل اظ ؾبل 
وبپالى ثِ خوغ ّیبت هسیطُ قطوت آوطٍى هلحك قس ٍ ثطای لسضتوٌس وطزى ایي  2001 زض ؾبلوطز. . هؼطفی هی

هجتٌی ثدط فؼبلیدت ظهدبًگطا ثدَز ودِ       ثْبیبثیضٍیىطز ثِ ّوىبضی پطزاذت. حبنل ایي ّوىبضی اضائِ تئَضی هسل 

 
 حمَق ٍ هعایب پطؾٌلی

 ٍ 
هبًٌس  ؾبیط ّعیٌِ

)هَاز، تدْیعات ٍ ًطم 
 افعاض 

ّعیٌِ نیط هؿتمین 
 )هبًٌس ثطق (

 ّبفؼبلیت

تؼییي هحطن 
 ّبی ّعیٌِ

 تؼییي ّعیٌِ

ثْبی توبم قسُ 
ثِ اظای ّط 

 زاًكدَ
ثْبی توبم قسُ 

ثِ اظای ّط 
 هحطن

 ّبّعیٌِ

 
 ثْبی توبم قسُ

 ثط اؾبؼ ؾیؿتن ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیتفطآیٌس تؼییي ثْبی توبم قسُ   -2ًوَزاض  

 در آمًزش عالی 
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ا ؾدبزُ  ثْبیبثی ضا اظ عطیك حصف هطاحل ههبحجِ ثب وبضوٌبى تكْیل ٍ ترهیم ثْب ثِ هٌبثغ فؼبلیت ّدب ض فطآیٌس 
 (.2007،ذلیفِ ؾلغبًی ٍ هیطظایی،  2007،اًسضؾَى)وبپالى ٍ وٌس هی

 ثدطای  ًیبظ هَضز . ظهبىاؾت ظهبًی ثطآٍضزّبی اظ اؾتفبزُ ظهبًگطا ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت هسل ولیسی ًىتِ

ظهدبًی   ّبی هحطن اظ اؾتفبزُ ثب هتفبٍت ّبیاؾبؼ ٍیػگی ثط ٍ ضٍیساز ّط ثطای تَاى هی ضا فؼبلیت یه اًدبم
 زلیدل . وٌدس اؾتفبزُ هی ظهبًی ّبیهحطن اظ هؼبهالتی ّبیخبی هحطن ثِ ظهبًگطا هسل ضٍ ایي اظ .ًوَز ثطآٍضز

 اظ همدساض یىؿدبًی   ّویكِ هؼیي فؼبلیت یه پیچیسُ، ّبیهحیظ وِ زض اؾت آى ظهبًی ّبی هحطن اظ اؾتفبزُ

 هٌبثغ تمبضبی همساض ثطآٍضز ثطای ظهبًگطا ثط فؼبلیتثْبیبثی هجتٌی  هسل .وٌسًوی ههطف ٍضؼیت ّط زض ضا هٌبثغ

هؼدبزالت   اظ فطآیٌدس،  یده  اظ احتودبلی  تطویت ّط خساگبًِ ثطای فؼبلیت یه تؼطیف خبی ثِ فؼبلیت، تَؾظ یه
 (.2007، ذلیفِ ؾلغبًی ٍ هیطظایی، 2005ثطٍگدبى ٍ ّوىبضاى، )وٌس هی اؾتفبزُ ظهبًی

ِ  ًؿدجت  ضا ّدب فؼبلیدت  تؼدساز  ظهبًی، هؼبزالت اظ اؾتفبزُ ثبهسل ثْبیبثی هجتی ثط فؼبلیت ظهبًگطا   اگطچِ  ثد

زض  ٍلدی  .وٌسهی حصف ضا ّبفؼبلیت ثِ هٌبثغ ّعیٌِ ٍ ترهیم زّسهی وبّفثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت  ؾیؿتن 
. گیطزهی ًبزیسُ ضا ؾبظیؾبزُ ٍ وطزُػول ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت  ؾیؿتن هكبثِ ّبّعیٌِ هطحلِ زٍم ترهیم

ِ  ضا ّدب فؼبلیت ّب ثْبیّعیٌِ ترهیمهسل ثْبیبثی هجتی ثط فؼبلیت ظهبًگطا هطحلِ زٍم  زض ِ  ضا ٍ آى هحبؾدج  ثد

 ٍ هدسیطیت  فؼبلیدت  نسّب ههطف ّبیًؿجت قٌبؾبیی ثِ ًیع ؾیؿتن ایي زض لصا،. وٌسهی ضزیبثی ّعیٌِ هَضَع

 (.1392ٍ ثكیطی هٌف،  اؾت )ذساضحوی ًیبظ ّبّعیٌِ
. ثَزى ؾیتن ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ضا ًبقی اظ زٍ پبضهتط انلی ثیبى وطزًدس  ؾبزگی (2007) وبپالى ٍ اًسضؾَى 

 ایي زٍ پبضاهتط ػجبضتٌس اظ :
 ّعیٌِ ّط ٍاحس تبهیي قسُ  (1

 وٌسهی ههطف هكتطی یب هحهَل هؼبهلِ، ّط وِ ظطفیتی همساض (2
ٍ  ّبی ظیط ذالنِ وطزُ اؾتؾبظی ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ظهبًگطا ضا عی گبمپیبزُ هطاحل  (2008ایَضت )

 ایي هطاحل ًگبضـ قسُ اؾت. 2زض خسٍل 
 . هطاحل ثْبیبثی هجتٌی ثط ظهبًگطا1خسٍل

 ثْبیبثی هجتٌی ثط ظهبًگطا هطاحل

 ّبی هرتلف هٌبثغ )ثرف ّب(قٌبؾبیی گطٍُ اٍل

 ثطآٍضز ول ّعیٌِ ّط گطٍُ هٌبثغ زٍم

 ؾَم
ثِ ػٌَاى هثبل، ؾدبػبت ودبضی   ثطآٍضز ظطفیت ػولی ّط گطٍُ هٌبثغ )

 (ّبی آهَظـزض زؾتطؼ، ثِ اؾتثٌبی تؼغیالت، خلؿبت ٍ ؾبػت

 چْبضم
هحبؾجِ ّعیٌِ ٍاحس ّط گطٍُ هٌبثغ ثب تمؿین ّعیٌِ ول گدطٍُ هٌدبثغ   

 ظطفیت ػولی ِث

 پٌدن
ثدطای   یظهدبً تؼییي ثطآٍضز ظهبى ثطای ّط ضٍیساز، ثدط اؾدبؼ هؼبزلدِ    

 ّبی ضٍیسازفؼبلیت ٍ ٍیػگی

 ایي ضٍیساز ٍالؼی ظهبىزض یٌِ ٍاحس ّط گطٍُ هٌجغ ضطة ّع قكن
 

تَاى ًتیدِ گطفت ثىبضگیطی هسل ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ظهبًگطا یه هدسل لدَی ٍ هدَثط ثدطای     ثٌبثطایي هی
 ایدي هدسل   هَؾؿبت آهَظـ ػدبلی اؾدت.  ّب ٍ هحبؾجِ ثْبی توبم قسُ زاًكدَ زض ًظبم آهَظـ ػبلی زض زاًكگبُ

ّبی ّبی چٌس هٌظَضُ تَؾظ ٍاحس ًیؿت. ّوچٌیي ایي هسل اظ پطؾكٌبهِّبی هٌبؾت ثطای فؼبلیتًیبظی ثِ ّعیٌِ
وٌس ٍ هؼبیت اؾتفبزُ اظ ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیدت زض ًظدبم آهدَظـ ػدبلی ودِ      اضائِ قسُ ثِ وبضوٌبى خلَگیطی هی

ثب زٍ تىٌیده ثدطای تؼیدیي     هسل ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ظهبًگطا وٌس.ؾت ثطعطف هیگیط ٍ شٌّی اپطّعیٌِ، ٍلت
 تَاًس اؾتفبزُ وٌس.هیزض ًظبم آهَظـ ػبلی زاًكدَ  ثْبی توبم قسُ 
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 ّط ثطًبهًِطخ ّعیٌِ ظطفیت ثطای  (1

 ثطًبهِاؾتفبزُ اظ ظطفیت زض ّط هؼبهلِ پطزاظـ قسُ زض  (2
. ًطخ قَزثطآٍضز هی ثِ قىل ػیٌیثِ ضاحتی ٍ ایي پبضاهتط  فؼبلیت ظهبًگطاهسل ثْبیبثی هجتٌی ثط زض ضٍیىطز  

 هی قَز : تؼطیفّعیٌِ ظطفیت ثِ قطح ظیط 

    
   

      
 

 وِ زض آى:
ظطفیت ثْبیًطخ   =     

تبهیي قسُ ظطفیت ثْبی  =     
(.1391)ًوبظی،  تبهیي قسُ ظطفیت ػولی هٌبثغ  =       

% ظطفیت ًظطی 85تب  80تَاى حسٍز تَاى اظ زٍ ضٍـ اؾتفبزُ ًوَز. اٍل هیهٌبثغ هیزض ذهَل ظطفیت ػولی  
تط اؾت. زض ایي ضٍـ ؾغَح فؼبلیت ّبی ضا هؼبزل ظطفیت ػولی لطاض زاز. زٍم، ضٍـ تحلیلی اؾت وِ زلیك

ظم ٍ ثب ویفیت زاضای ثیكتطیي فؼبلیت ثَزُ ٍ وبض ال ای وِقَز. ؾپؽ آى زایطُگصقتِ زایطُ هَضز ًظط ثطضؾی هی
اؾتبًساضز، ثسٍى تبذیط ٍ فكبض ثط وبضوٌبى یب هبقیي آالت ثِ زؾت آهسُ اؾت، ثِ ػٌَاى ظطفیت ػولی زضًظط گطفتِ 

ن یقَثبضُ هتصوط هیایي زض  وطزذَاّس زض ذهَل آهَظـ ػبلی چگًَِ اظ ظطفیت ػولی هٌبثغ اؾتفبزُ هی قَز.
تئَضیبت هغطح قسُ زض ذهَل ظطفیت ػولی هٌبثغ ثیبى وطز. زض تَاى ثِ زٍ ضٍـ هغبثك ایي هَضَع ضا هی

تَاى اظ عطیك ػولیبتی وطزى ظطفیت ًظطی اؾتفبزُ ًوَز. ثطای هثبل فطو وٌیس اگط وبضهٌسی زض ضٍـ اٍل هی
 ؾبػت. 136تب 128وٌس. زض ایي نَضت ظطفیت ػولی ثطاثط اؾت ؾبػت وبض  160ًظبم آهَظـ ػبلی زض هبُ حسٍز 

ّب ٍ قَز، اظ آًدب وِ زاًكگبُهی ثىبضگطفتِثِ ایي عطیك ن وِ ًظطی اؾت زض ًظبم آهَظـ ػبلی ضٍـ زٍم ّ
 زاًكدَیی، ّبی هتٌَػی هبًٌس پكتیجبًی ٍ تَؾؼِ هٌبثغ، آهَظقی، پػٍّكی،حَظُ فؼبلیت قبهل هَؾؿبت آهَظقی
ي فؼبلیت اظ ًظط وبض ٍ ویفیت وِ ثیكتطی ایحَظُآًگبُ  ي ظطفیت ػولییثطای تؼی اؾت.فؼبلیت فطٌّگی ٍ نیطُ 

زض ( ایي هَضَع ثیكتط 3) تهَیطزض  قَز.خْت ضاّجطز زؾتگبُ زاضز ثِ ػٌَاى ظطفیت ػولی اًتربة هیزض الظم 
 زاًكگبُ خیطفت وِ ثیكتط ثط اؾبؼ تدطیبت ًگبضًسگبى پػٍّف اؾت ثِ تهَیط وكبًسُ قسُ اؾت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وظام آمًزشی عالی داوشگاٌ جیرفتسطًح فعالیت  -3 تصًیر

 
 

 آهَظقی

 

 زاًكدَیی

 

 پػٍّكی

تَؾؼِ ی ٍ ًپكتیجب
 هٌبثغ

 فطٌّگی
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ثطای هثبل ای وِ ثبیس یبزآٍضی وطز ظطفیت هَضز ًیبظ )هؼوَال ثط اؾبؼ ظهبى( اخطای ّط فؼبلیت اؾت. ًىتِ
ّبی ایي ثطًبهِ ًظیط فؼبلیت .ًظط ثگیطیسّبی هطثَط ثِ ثطًبهِ ذسهبت ضفبّی ثِ زاًكدَیبى زض زاًكگبُ زض فؼبلیت

ثیوِ ٍ  اظ ضٍاًی، حوبیت ثْساقت ٍ هكبٍضُ ذسهبت ثْساقتی، اضایِ ٍ زضهبًی ذسهبت ذَاثگبّی، اضایِ ذسهبت اضایِ
اهب زض گیطز. هَضز اؾتفبزُ لطاض هی ّبی ظیبزیهحطن هجتٌی ثط فؼبلیت ثْبیبثیهسل زض  .ّؿتٌس نصا تبهیي ثِ ووه
ظهبى هَضز ًیبظ ثطای اخطای  ،ّبی تین پطٍغُثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ظهبًگطا ثِ خبی ثىبضگیطی چٌیي هحطنهسل 

تَاى ثب هكبّسُ هؿتمین ٍ یب اظ عطیك ّب ضا هیوٌس. ظهبى هَضز ًیبظ ّط یه اظ فؼبلیتّب ثطآٍضز هیّط یه اظ فؼبلیت
  (.1391)ًوبظی،  حجِ ثِ زؾت آٍضزبهه

 

 الگًی بهایابی مبتىی بر فعالیت زماوگر در وظام آمًزش عالیطراحی  -5
 چْبض فبظ اؾبؾی ضا ٍ هَؾؿبت آهَظـ ػبلی زض زاًكگبُ هسل ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ظهبًگطاؾبظی ثطای پیبزُ 

 ایي چْبض فبظ ػجبضتٌس اظ : زض زؾتَض وبض لطاض زاز.  تَاىهی
 آهبزُ ؾبظی (1

 ِ ٍ تحلیل یتدع (2

 هسل پبیلَت (3

 اخطا (4
 

 آمادٌ سازی -فاز ايل -5-1

هسیط اضقس ٍ وویتِ ضاّجطزی زاًكگبُ  هَالغ،. زض ایي گط پطٍغُ اؾتآنبظ ٍ ؾبظیآهبزُهطثَط ثِ  فبظ اٍل
اّساف اؾتطاتػیه  ٌّگبهی ثبقس ایي اؾت وِای وِ حبئع اّویت هیًىتِ وٌٌس.هكرم هیّبی هسل ضا ّسف

 قَز.هیتط ثطخؿتِّبی هسل ّسف ثبقس ثطًبهِ پٌح ؾبلِ قكن تَؾؼِ وكَضلبًَى ّوطاُ ثب  1404زاًكگبُ زض افك 
ؾبظی ایي ثبیس تَخِ وطز ّسف اظ پیبزُ .گیطزاّساف هرتلفی ًظط هی ظهبًگطا ّبی ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیتهسل

 هسیطیتؾبظهبى ٍ "اذیطا اؾت.ثِ چِ هٌظَض  ٍ هَؾؿبت آهَظـ ػبلی هسل زض ًظبم آهَظـ ػبلی یؼٌی زاًكگبُ
 اثالؽ ًوَزُ اؾت. ّبی اخطاییضیعی ثط هجٌبی ػولىطز زض زؾتگبُوطزى ثَزخِ ػولیبتی زض ذهَلی لؼولزؾتَضا

ثِ هٌظَض اّساف آهَظقی ٍ پػٍّكی ًیبظهٌس هحبؾجِ زلیك ثْبی توبم قسُ ایي زض ایي ضاؾتب، ًظبم آهَظـ ػبلی 
ى اّساف اؾت. ّسف تْیِ ثَزخِ ثط هجٌبی ػولىطز ثٌبثطایي اٍلیي لسم زض فبظ اٍل هكرم وطزذسهبت ّؿتٌس. 

ثطذالف هسل  هسیط ثَزخِزض ایي ذهَل  گیطز.هیػْسُ زاض ثط وِ زض ایي ذهَل هسیط ثَزخِ هؿئَلیت ضا  اؾت
اًدبم ذَاّس زاز.  ول زاًكگبُؾغح ثطای  ضا هغبلؼِ پبیلَت ،وِ فمظ ثط حَظُ توطوع زاقت هجتٌی ثط فؼبلیت ثْبیبثی

-ای ٍ هبلی قىل هیوبضوٌبى ثَزخِ ،تین پطٍغُ قبهل هسیطاى زاًكگبُپؽ اظ هكرم قسى زاهٌِ هسل ثطای ول 

اظ آًدب  .زض ایي پطٍغُ تبضید قطٍع ٍ پبیبى ٍ ّعیٌِ ٍ هٌبثؼی ضا وِ ثبیس گطزآٍضی قَز ًیع ثبیس ثطآٍضز قَز .گیطز
اّساف ولی طز ثبیس زض عی پطٍغُ پبیلَت یگزض ثط هی ول ؾغح  زاًكگبُ ضا اهسل ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ظهبًگط

ول زض ّعیٌِ فٌبٍضی اعالػبت وِ زض ایي نَضت ثبیس ثبقس ثطای هثبل ّعیٌِ فٌبٍضی اعالػبت ضا زض ًظط ثگیطیس 
 قَز. ٍاحسّبی آهَظقی، پػٍّكی، ضفبّی ٍ زاًكدَیی نیطُ ترهیم زاز
  ؾبظیآهبزُ -اّساف ٍ الساهبت فبظ اٍل -4 تهَیط                                                                          

 
 
 
 
 
 

الساه
 ات

 فبظ اٍل
 آهبزُ ؾبظی

ّس
 ف

 تطویت تین اًتربة(1

 هكرم وطزى اّساف(2

 ثطآٍضز ّعیٌِ پطغٍُ(3

زؾتطؾی ٍ تبهیي ًیبظ زازُ (4
 ّب

تَؾؼِ ؾبذتبض هسل(5

عطاحی ٍ تَؾؼِ تین 
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 تجسیٍ ي تحلیل-ديم فاز  -5-2
ًحَُ زؾتطؾی ٍ تبهیي ًیبظّبی زازُ  زض ذهَل یهّبی وِ زض فبظ فبظ زٍم هطثَط ثِ تدعیِ ٍ تحلیل زازُ

ّبی گًَبوَى زض توبم زازُ یآٍضثب خوغ هسل ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ظهبًگطاگیطز. هی اًدبم قسُ اؾتهكرم 
 هسل ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ظهبًگطااظ آًدبیی وِ ّسف  (.1391وٌس )ًوبظی، زلت هسل ذَز ضا تمَیت هی ،ؾغَح

تؼییي هحبؾجِ زلیك ثْبی توبم قسُ زاًكدَ زض ایي پػٍُ اؾت وبضوٌبى هبلی زاًكگبُ ثبیس ّوىبضی الظم ضا زاقتِ 
ثِ هثبل لجلی  تین پطٍغُ ثگصاضًس.اذتیبض  زض ٍ قٌبؾبیی وٌٌس قَزقبهل هی ثبقٌس ٍ فطآیٌسّبی وِ تدعیِ ٍ تحلیل

زاًكدَیبى ضزیبثی ٍ تدعیِ ٍ تحلیل قَز.  ثِ آًْب ثبیس ثطگطزیس. ثْبیذهَل ثطًبهِ ذسهبت فطٌّگی ٍ ضفبّی زض 
 ّط وسام ًظن هبلی ذبنی زاضًس. (ذسهبت فطٌّگی ٍ ضفبّی) ّبی ایي ثطًبهِهالحظِ وٌیس وِ فطآیٌس فؼبلیت

زض ثطًبهِ ذسهبت فطٌّگی ٍ ضفبّی زاًكدَیبى ًیبظهٌس هطاحل ّعیٌِ عجك  ّبفؼبلیت پطزاذت ّط ًَع ّعیٌِ
ایي هطاحل ػجبضتٌس اظ تكریم، تبهیي  اؾت.ًبهِ هبلی ٍ هؼبهالتی زاًكگبُ لبًَى هحبؾجبت ػوَهی وكَض ٍ آئیي

پطٍغُ ثبیس ثط ّب تین ثطای اؾترطاج ایي زازُ پطزاذت اؾت. اػتجبض، تؼْس، تؿدیل، زؾتَض پطزاذت، زضذَاؾت ٍخِ ٍ
ای وِ ثبیس تَخِ ًىتِ. هسل ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ظهبًگطا هٌبؾت اؾت اضائِ وٌسحؿت ًَع اعالػبتی وِ ثطای 

ّبی هطثَط زاقت ایي اؾت وِ حؿبثساضی تؼْسی ثط ذالف حؿبثساضی ًمسی ثبًه اعالػبتی ثْتطی ثطای ّعیٌِ
 گصاضز.زض اذتیبض هی ّبی آهَظقی، پػٍّكی، پكتیجبًی ٍ نیطُثِ فؼبلیت

ّبی ّوبًٌس آهَظقی( ٍ زاًكگبُ فؼبلیت )زض ّبوٌس پؽ اظ آًىِ ّط یه اظ زایطُ( ثیبى هی1391ًوبظی ) 
اظ ایي گبم  .زّسیٌس ضا اًدبم هیآهؼبزلِ ظهبًی فط یثیٌگبم هْن پیففطآیٌسّب زض هسل تؼطیف قس، تین هسیطیت 

هؿتمین ًیبظ زاضز. زض ایي نَضت تین پطٍغُ ثب زٍ یب ؾِ وبضهٌس زض زایطُ بّسُ كّب ٍ قبیس هههبحجِ اظ زایطُ عطیك
ّبی فؼبلیت قبهل هحطن گبم قَز.ّبی فؼبلیت هكرم س ٍ گبمٌضا تؼییي وٌ طآیٌس ولیسیًوبیس تب فههبحجِ هی

قًَس ٍ ظهبى( خْت اّساف ّعیٌِ هی "ّبی اؾت وِ ثبػث تاییطات زض ظطفیت اؾتفبزُ قسُ )هؼوَال
 قَز.هیبًگیي ظهبى آًْب زض ّط گبم زض ًظط گطفتِ هی"الهؼوَ

ّبی زاًكگبُ گبم ٍ ههبحجِ زض حَظُ فؼبلیت زازُ ثٌبثطایي، زض ایي هطحلِ تین هسیطیت پطٍغُ ثب خوغ آٍضی
ّبی ثطًبهِ ذسهبت فطٌّگی ٍ ضفبّی زاًكدَیبى زض ثطای هثبل فؼبلیت زاضز.ثط هیتؼییي هؼبزلِ ظهبًی  زض هْوی
 ٍ زضهبًی ذسهبت ذَاثگبّی، اضایِ ذسهبت ِئاضاّبی ثب اًدبم ههبحجِ ثب ّط یه اظ وبضوٌبى فؼبلیت ثگیطیس.ًظط 

ٍ ًطخ  قَزهی گبم فؼبلیت قبهل هحطن ظهبًی هكرم ،ٍ نیطُ ضٍاًی ثْساقت ٍ هكبٍضُ ذسهبت ثْساقتی، اضایِ
فبظ زٍم یؼٌی ( 5) تهَیطقَز. زض ًْبیی هی قَز. ثب خوغ آٍضی زازُ ٍ ههبحجِ هسل پبیلَتثْبی ظطفیت ثطآٍضز هی

 ًكبى زازُ قسُ اؾت. زض زاًكگبُ فطٌّگی ٍ ضفبّی زاًكدَیبىتدعیِ ٍ تحلیل فؼبلیت هطثَط ثِ ثطًبهِ ذسهبت 
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 تدعیِ ٍ تحلیل -اّساف ٍ الساهبت فبظ زٍم -5ًوَزاض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 مذل پایلًت -2-2-3
 

 

 مذل پایلًت-5-3

تطیي هَضَػی اؾت وهْ ػبلی ؾبذت هسل آظهبیكی ثطای هحبؾجِ ثْبی توبم قسُ زاًكدَ زض ًظبم آهَظقی
زض ایي هطحلِ تین پطٍغُ اظ هؼبزالت ظهبًی ثطای قَز. ثب آى پطزاذتِ هیوِ زض ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ظهبًگطا 

زض  وٌس.هیّبی ثْبی فطآیٌس ثِ اّساف ثْبیبثی زض زاًكگبُ یؼٌی ثْبی توبم قسُ زاًكدَ اؾتفبزُ ترهیم زازُ
-( هی1394ایي ذهَل تین ثبیس ایي هَضَع ضا زض توبم ؾغح زاًكگبُ تؼوین ثسّس. ثط اؾبؼ هغبلؼبت ًوبظی )

 ّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ ػبلی عطح ضیعی ًوَز:تَاى چٌیي ًظوی ضا ثطای زاًكگبُ

 فبظ زٍ تدعیِ ٍ تحلیل

 اضایِ

 ذسهبت

ذَاثگبّ
 ی

 اضایِ

 ذسهبت

 ٍ زضهبًی
 ثْساقتی

 اضایِ

 ذسهبت

 هكبٍضُ

 ٍ
ثْساق

 حوبیت

اظثیوِ ٍ 
 ووه

 تبهیي ثِ

 اًدبم هغبلؼِ ظهبًی ثطای ّط یه اظ فؼبلیت(1
 ثطاضٍز ظهبًی ٍ ًطخ ثْبی ظطفیت(2
 ًْبیی وطزى ًیبظهٌسی زازُ ّب(3
 ًْبیی وطزى هسل پبیلَت(4

 اّساف

 الساهبت
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 .اٍل اّساف ثْبیبثی هطتجظ ثب الساهبت اًدبم قسُ زض ًظط گطفتِ قَز گبم (1

 اؾترطاج قَز فّبی تطاوٌزازُ  (2
 .ّبی چٌسگبًِ زض ًظط گطفتِ قَززالت ظهبًی ثب هحطنبهؼ (3

 .ّبی زاًكگبُ اضتجبط زازُ قَزفؼبلیت ثبّبی زفتط ول ّعیٌِ (4

 (1391، ًوبظی ) قَزهسل ؾبظی  ٍوِ ًگْساض آى آؾبى ثبقس  ثبقس ایپیچیسگی وؿت ٍ وبض ثگًَِ (5

 ّبی اعالػبتی زض زاًكگبُ  ثِ پطزاظـ اعالػبت پطزاذتِ قَزاظ عطیك ثبًه (6

 ًوبیس.ٍ اؾتفبزُ اظ ظطفیت ضا اضظیبثی  قَزّبی هحطن ّعیٌِ لحبػ ٌّگبم هحبؾجِ ًطخضا طفیت هٌبثغ ظ (7

اظ عطیك هبلی اػتجبض ثركی ثِ هسل اؾت وِ  ثؼس اػتجبض ثركی ؾبظی اًدبم قس هطحلِپؽ اظ ایٌىِ هسل
  گیطز.اًدبم هیٍ ػولیبتی 

ّبی زفتط ول هغبثك زازُ ّبی ترهیم یبفتِ اظ عطیك هسل ثب زازُثطای اًدبم اػتجبض ثركی ثبیس ّعیٌِ
ًظبم آهَظـ ػبلی  ضًوبیس. ززلت ثطآٍضز هؼبزالت ظهبًی ضا وٌتطل هی ،قَز ّوچٌیي اػتجبض ثركی ػولیبتی

 تهَیط زض ّبی زض زؾتطؼ ثطآٍضز قَز.ّبی ول هحبؾجِ قسُ ثطای ّط فؼبلیت ثب ظهبىتین پطٍغُ ثبیس ظهبى
 ( اّساف ٍ الساهبت فبظ ؾَم یؼٌی هسل پبیلَت ًكبى زازُ قسُ اؾت.  6)

 
 هسل پبیلَت -اّساف ٍ الساهبت فبظ ؾَم -6ًوَزاض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 اجرای مذل در کل سطح داوشگاٌ -5-4
اؾت. اظ آًدب وِ ثؿیبضی  (TDABC)ؾبظی ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ظهبًگطا، اخطای هسل فبظ آذط ثطای پیبزُ

تَاى ثبقس هیّب، فطآیٌسّب ٍ هؼبزالت ظهبًی ثطای ول ؾغح زاًكگبُ ثطای ثؿیبضی اظ ثطًبهِ ّب یىؿبى هیاظ فؼبلیت
آهَظـ وبضقٌبؾی زاًكگبُ قبهل ّبی یىؿبًی ثِ ػٌَاى الگَ اؾتفبزُ وطز. ثطای هثبل فطو وٌیس ثطًبهِ اظ هسل

 ؾَم فبظ
 هسل پبیلَت

 ّسف

 ٍاضز وطزى هؼبزالت ظهبًی زض ًطم افعاض(1

 ّبی ّعیٌٍِاضز وطزى زازُ(2

 اخطای هسل(3

 زؾتطؾی ٍ تبهیي ًیبظ زازُ ّب(4

 هؼتجط ؾبظی هسل(5

 ٍ هؼتجطؾبظی آى TDABCؾبذت هسل 
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ایي اهىبى  اؾت.ّبی ًظیط گطٍُ آهَظقی ػلَم اًؿبًی، ػلَم پبیِ، فٌی ٍ هٌْسؾی، وكبٍضظی ٍ زاهپعقىی فؼبلیت
ّوَاضُ ٍخَز زاضز وِ ثؿیبضی اظ فطآیٌسّبی ایي فؼبلیت ّبی آهَظقی یىؿبى ثبقس وِ زض ایي نَضت ثبیس ول 

ّبی وِ اظ اخطای هسل پبیلَت ؾبظی ثىبض گطفت. زض ایي فبظ، یبفتِنَضت ثَهیهسل پبیلَت ضا زض ؾغح زاًكگبُ ثِ 
قَز. ًىتِ هْوی وِ ثبیس زض  گبم ثطزاقتِقَز تب هغبثك ثب اّساف ضاّجطزی زاًكگبُ ثَخَز آهسُ اؾت ثبظًگطی هی

ؾغح  ایي ذهَل تَخِ ًوَز آهَظـ ثِ اػضبی تین اؾت. ظیطا، ایي اهط هَخت تؿطیغ اخطای هسل زض ول
ًكبى زازُ  ی هسلاآذط یؼٌی اخط فبظ (7) تهَیطقَز. زض قَز ٍ ظهبًجٌسی ثِ ثْتطیي نَضت تؼییي هیزاًكگبُ هی

 .قسُ اؾت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اخطا -اّساف ٍ الساهبت فبظ چْبضم -7ًوَزاض 
 

 وتیجٍ گیری  -6
ثبیس  ّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ ػبلیزاًكگبُ ،ّبی آهَظقی ٍ پػٍّكیثیكتط قسى ٍ ترههی قسى فؼبلیتثب  

تبهیي ًیبظّبی هبلی زاًكگبُ هؿتلعم هحبؾجِ  ثبقٌس.ّب ّبی ًَیي تبهیي هٌبثغ هبلی زض زاًكگبُزض خؿتدَی ضٍـ
ثتَاًٌس فطآیٌس تبهیي هٌبثغ هبلی  هسیطاىتب اظ ایي  پػٍّكی زاًكگبُ اؾت ٍ ّبی ذسهبت آهَظقیزلیك ثْبی فؼبلیت

ؾبظی هكىالت پیبزُ ،ّبّب هكبّسُ ًوبیٌس. ثِ زًجبل ًبضؾبییزض اًدبم فؼبلیت ضا ّبی الظمضا ثْجَز ثجركٌس ٍ وبضایی
ثٌسی هجتٌی ثط ػولىطز، ایي پػٍّف ًؿرِ زٍم ثْبثبثی هجتٌی ثط ٍ اخطای ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت زض ثَزخِ

فؼبلیت ضا ثِ ػٌَاى خبیگعیٌی زض هحبؾجِ زلیك ثْبی توبم قسُ زاًكدَ زض زاًكگبُ ٍ هَؾؿبت آهَظـ ػبلی ایطاى 
ی اظ هسل ثْبیبثی هجتٌی فؼبلیت ظهبًگطا زض وتبة گیطلؿبظی وطز اؾت زض ایي ضاؾتب ًگبضًسگبى پػٍّف ثب ثْطُهس

وِ هسل ثْبیبثی هجتٌی ثطفؼبلیت ظهبًگطا ثِ زلیل زذبلت ًس ًكبى زاز (1391ًوبظی )حؿبثساضی هسیطیت اؾتطاتػیه 
ّبی لجلی ثْبیبثی ؾٌتی ٍ ثْبیبثی هجتٌی ثط فؼبلیت ػبهل ظهبى زض هحبؾجِ ثْبی توبم قسُ زاًكدَ ًؿجت ثِ ضٍـ

چْبض فبظ اؾبؾی زض ًظبم آهَظـ ػبلی تكطیح  اؾبظی هسل ثْبیبثی هجتٌی ثطفؼبلیت ظهبًگطاضز. ثطای پیبزُثطتطی ز

 چْبضمفبظ 
 اخطا

 ّسف

 ثبظًگطی زض یبفتِ ّبی هسل(6

 ؾبذت هسل ثب زازّبی خوغ اٍضی قسُ(7

 آهَظـ اػضبی تین(8

 تؼییي ظهبثٌجٌسی ثطای ثطًبهِ(9

 ول ؾغح زاًكگبُ اخطای هسل زض

 الساهبت
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-تَاى ثِ نَضت حساوثطی هكىالت ثَزخِّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ ػبلی هیزاًكگبُزض قس وِ تكىیل تین پطٍغُ 

( تدعیِ ٍ 2( آهبزُ ؾبظی 1ػجبضتٌس اظ ایي چْبض فبظ  وطز.ّبی لجلی ثْبیبثی ثطعطف ضیعی ضا ًؿجت ثِ توبم ًؿرِ
پؽ اظ تكطیح فبظّب هكرم قس ثىبضگیطی ایي ضٍـ ثِ زلیل زذبلت ػبهل ظهبى  اخطا. ( 4( هسل پبیلَت 3تحلیل 

ّب، ثْجَز گطی هبّیت فؼبلیتگیطی ثْبی توبم قسُ، ضٍقيزض هحبؾجِ ثْبی توبم قسُ هٌدط ثِ زلت اًساظُ
ّبی هسیطاى هبلی ضا زض قَز ٍ ًگطاًیثطای اخطای ثَزخِ ضیعی ػولیبتی هی هَثطضیعی گیطی ٍ ثطًبهِتهوین

 زّس.ّب وبّف هیذهَل تبهیي هبلی ٍ قٌبؾبیی ظطفیت
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