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 هقذهِ. 1

  ّب ؾبظهبى ضاّجطزی، ػبهل یک ػٌَاى ثِ اعالػبت فٌبٍضی اّویت ضٍظافعٍى افعایف ثب
 هٌبفغ ؾْبهساضاى زلیل، ّویي ثِ ٍ اًس ًوَزُ اعالػبت فٌبٍضی نطف ظیبزی ّبی ّعیٌِ
 اهط ایي .زاضًس اًتظبض ذَز کبضی ٍ کؿت اّساف ضاؾتبی زض اعالػبت فٌبٍضی اظ ظیبزی
  ًكبى ؾبظهبى زض ضا کبض ٍ کؿت ٍ اعالػبت فٌبٍضی ّبی اؾتطاتػی ثیي ّوؿَیی اّویت

 .ثبقس هی اعالػبت فٌبٍضی حبکویت انلی ّسف ّوؿَیی ایي ثِ زؾتیبثی .زّس هی

 

 اعالػبت فٌبٍضی ّبی زاضایی هَضز زض گیطی تهوین ثِ هطثَط اعالػبت فٌبٍضی حبکویت
 ٍ کبضکٌبى قسُ، گطفتِ کبض ثِ فطایٌسّبی اؾتفبزُ، هَضز افعاض ًطم ٍ افعاض ؾرت ًظیط

 چِ تَؾظ ٍ چگًَِ تهویوبتی چِ کِ ایي ٍ ؾبظهبى اعالػبت فٌبٍضی اؾتطاتػیک اّساف
  فٌبٍضی حبکویت ،Weill ٍ Ross (2004) تؼطیفِ عجق .ثبقس هی قَز، هی اتربش کؿی

  زض هغلَة ضفتبض تكَیق ٍ اضظیبثی ثطای اؾتبًساضز ٍ نحیح گیطی تهوین یک اعالػبت
 .اؾت اعالػبت فٌبٍضی اظ اؾتفبزُ

 



 هقذهِ. 1

 زض ذَثی حبکویت کِ اؾت آى هؿتلعم ؾبظهبى زض اعالػبت فٌبٍضی اظ اثطثرف اؾتفبزُ 
 ًبکبضآهس ٍ غیطهَثط حبکویت چطاکِ .ثگیطز نَضت ؾبظهبى آى زض اعالػبت فٌبٍضی حَظُ

 آى اعالػبت فٌبٍضی هٌبثغ ػولکطزی ضؼف ثِ هٌدط ؾبظهبى یک زض اعالػبت فٌبٍضی
  ّبی پطٍغُ قکؿت ٍ ثبال ػولیبتی ّبی ّعیٌِ اعالػبت، ًبهٌبؾت کیفیت ًظیط ؾبظهبى
 .قس ذَاّس اعالػبت فٌبٍضی

 

 ذبل ّبی هکبًیعم اظ ایی هدوَػِ اعالػبت، فٌبٍضی حبکویت اثطثرف ؾبظی پیبزُ ثطای
 اؾتطاتػی هدوَػِ اعالػبت، فٌبٍضی ػولکطز کِ قَز حبنل اعویٌبى تب اؾت ًیبظ هَضز
 هعیت کؿت ٍ ضاّجطزی اّساف ثِ ضؾیسى زض ضا ؾبظهبى ٍ کطزُ تقَیت ضا ؾبظهبًی ّبی

 .کٌٌس هی کوک ضقبثتی

 

 



 هقذهِ. 1

 زاضز، ضا ذَز ذبل ّبی ٍیػگی نٌؼت ّط کِ آًدب اظ کِ اؾت الظم ًکتِ ایي ثِ تَخِ 
 ًیع کٌٌس هی تؼییي ضا اعالػبت فٌبٍضی حبکویت اثطثركی کِ ّبیی هکبًیعم ثٌبثطایي
   . ثبقس هتفبٍت هرتلف نٌبیغ زض اؾت هوکي

 ثِ ثبًکساضی نٌؼت زض کِ ّبیی تالـ توبهی زض اهطٍظُ آًکِ ثِ تَخِ ثب ٍ تفبؾیط ایي ثب
 اظ گؿتطزُ عَض ثِ گیطز، هی نَضت ذسهبت اضائِ ًوَزى هتحَل ٍ پكتیجبًی هٌظَض
 ؾجت اعالػبت، فٌبٍضی اظ فطاگیط اؾتفبزُ ایي .اؾت قسُ اؾتفبزُ اعالػبت فٌبٍضی

 ٍیػُ توطکع ثِ ًیبظ کِ اؾت قسُ اعالػبت فٌبٍضی ثِ نٌؼت ایي حؿبؼ ٍ ظیبز ٍاثؿتگی
  .ًوبیس هی علت ضا اعالػبت فٌبٍضی اثطثرف حبکویت ثط
 
  قبیس یک ًِ ٍ ثبیس یک ذَة، اعالػبت فٌبٍضی حبکویت ثبًکساضی، نٌؼت زض ضٍ ایي اظ
 .ضٍز هی قوبض ثِ



 ّذف. 2

  اعالػبت فٌبٍضی اثطثرف حبکویت پیطاهَى پػٍّف کوجَز ٍ هَضَع اّویت ثِ تَخِ ثب 
  ضتجِ ٍ  ثٌسی زؾتِ قٌبؾبیی، ثب تب زاضز تالـ ضٍ پیف تحقیق ایطاى، ثبًکساضی نٌؼت زض

  هی کوک نٌؼت ایي زض اعالػبت فٌبٍضی اثطثرف حبکویت ثِ کِ ّبیی هکبًیعم ثٌسی
 .ًوبیس فطاّن حَظُ ایي ػالقوٌساى ثیكتط تحقیقبت ثطای ضا ثؿتطی کٌٌس،

 



 رٍش تحقیق. 3

 هی کوی ٍ کیفی اثعاضّبی اظ اؾتفبزُ ثب اکتكبفی آهیرتِ اؾتفبزُ هَضز تحقیق ضٍـ
  .ثبقس

 
 عطیق ثسیي تب ثبقس هی (هتبؾٌتع) فطاتطکیت کیفی ضٍیکطز اؾتفبزُ هَضز کیفی اثعاض•

   .گطزز تسٍیي اعالػبت فٌبٍضی حبکویت ّبی هکبًیعم اظ خبهؼی فْطؾت
 آظهَى ٍ ذجطگبى ًظطات آٍضی خوغ خْت پطؾكٌبهِ، اؾتفبزُ هَضز کوی اثعاضّبی•

 .ثبقٌس هی قسُ گطزآٍضی اعالػبت تحلیل خْت فطیسهي ٍ ای زٍخولِ ّبی



 هراحل اًجام تحقیق. 5  

اؾترطاج، زؾتِ ثٌسی ٍ اضائِ فْطؾت خبهؼی اظ هکبًیعم ّب ثب اؾتفبزُ اظ  
 ضٍیکطز فطاتطکیت

 اًتربة ذجطگبى اهط، تَظیغ پطؾكٌبهِ ٍ ًظط ؾٌدی ذجطگبى

قٌبؾبیی ٍ ضتجِ ثٌسی هکبًیعم ّبی هَثط ثط حبکویت فٌبٍضی اعالػبت  
زض نٌؼت ثبًکساضی ایطاى ثب تَخِ ثِ ًظطؾٌدی ذجطگبى ٍ اؾتفبزُ اظ  

 آظهَى ّبی آهبضی

 اضائِ چبضچَة ًْبیی ًظطی پػٍّف



 شٌاسایی هکاًیسم ّای حاکویت فٌاٍری اطالعات. 1.5
 (رٍیکرد کیفی فراترکیة)

 تطکیت ثِ زؾتیبثی خْت هٌبؾت ضٍـ یک ػٌَاى ثِ فطاتطکیت ضٍیکطز اظ هقبلِ ایي زض
  اؾبؼ ثط اعالػبت فٌبٍضی حبکویت اثطثركی ثط هَثط ٍ کلیسی ّبی هکبًیعم اظ خبهؼی

 .اؾت قسُ اؾتفبزُ ثبقٌس، هی حبضط پػٍّف ّسف ثب هغبثق کِ اٍلیِ کیفی هغبلؼِ چْبض
 

  تفبٍت ٍ ّب قجبّت تلفیق، ّن زض کیفی تحقیقبت آى زض کِ اؾت یا قیَُ فطاتطکیت
  اظ ًَ یتفؿیط ٍ قسُ تطخوِ یکسیگط ظثبى ثِ آى ّبی یبفتِ هقبیؿِ، ّن ثب آى ّبی

 ٍ خبهغ زیس یک ٍ زازُ اضتقبء ضا خبضی زاًف عطیق ثسیي .هیكَز حبنل آًْب هدوَػِ
  .آٍضز هی ٍخَز ثِ ثطضؾی هَضز هَضَع ثِ ًؿجت ضا ای گؿتطزُ



 گام ّای رٍیکرد فراترکیة

 ًَثلیت ای هطحلِ ّفت فطاتطکیت ضٍـ هقبلِ، ایي زض قسُ اًتربة فطاتطکیت کیفی ضٍـ
 :اؾت قطح ثسیي آى ّبی گبم کِ ثبقس هی ّیط ٍ

 
 تحقیقسَال تعییي 

 تِ تحقیقهرتثط اًتخاب هطالعات 

 هٌتخة تررسی هطالعات 

 تررسی ارتثاط هطالعات تا یکذیگر

 ترجوِ هطالعات تِ یکذیگر

 ترکیة هطالعات ترجوِ شذُ تِ یکذیگر ٍ ایجاد یک کل از هطالعات

 ارائِ ًتایج ترکیة



 اداهِ -گام ّای رٍیکرد فراترکیة 

  فٌبٍضی اثطثرف حبکویت ثط هَثط ّبی هکبًیعم .قتحقی سَال تعییي :اٍل گام
 کساهٌس؟ ایطاى ثبًکساضی نٌؼت زض اعالػبت

 خؿتدَی هطحلِ، ایي زض .تحقیق سَال تا هرتثط هطالعات اًتخاب :دٍم گام
 پػٍّف ؾَال ثب هطتجظ ،کتت ٍ هرتلف ّبی غٍضًبل زض قسُ هٌتكط هقبالت ثط ًظبهٌسی

  عَض ثِ ظهبًی چبضچَة یب خؿتدَ ّبی ٍاغُ تؼبضیف تحقیق ؾطتبؾط زض .گطفت نَضت
 هغبلؼبت تب گطفت اًدبم خؿتدَّب اظ ای هدوَػِ اًتْب، زض .قس اضظیبثی زٍثبضُ هؿتوط
 .قَز هكرم هٌترت

  هَضز هدسز اًتربثی هغبلؼبت حبضط تحقیق زض .هٌتخة هطالعات تررسی :سَم گام
 گطفتِ قطاض ثطضؾی هَضز زقت ثب هطثَعِ هغبلت ٍ ّب هکبًیعم ٍ گطفتِ قطاض زقیق ثطضؾی

 .گطزیس قٌبؾبیی تحقیق ّسف ثب ّوطاؾتب ٍ هٌبؾت هغبلؼِ چْبض ًْبیتبً ٍ قس



اداهِ -گام ّای رٍیکرد فراترکیة   
 هرجع (کذ)هکاًیسم  هرجع (کذ)هکاًیسم 

 (HGs1) اعالػبت فٌبٍضی ضاّجطی کویتِ
 اخطایی کویتِ زض اعالػبت اضقس هسیط حضَض

(HGs2) 
 ؾغح زض اعالػبت فٌبٍضی اؾتطاتػی کویتِ
 (HGs3) هسیطُ ّیبت
  اؾتطاتػیکی اعالػبت ّبی ؾیؿتن ضیعی ثطًبهِ

(HGs4) 
 (HGs5) اعالػبت فٌبٍضی پطٍغُ ضاّجطی کویتِ
 ثِ اعالػبت اضقس هسیط هؿتقین زّی گعاضـ

 (HGs6) ؾبظهبى اضقس هسیطیت

 
 

، ّبئؽ هقبلِ
ٍ گطهجطگي  

(2009) 

 (A1)  اعالػبت فٌبٍضی اؾتطاتػی کویتِ
 (A2)  اعالػبت فٌبٍضی ضاّجطی کویتِ
 حَظُ زض اضقس هسیطیت هكبضکت ٍ تؼْس

 (A3)  اعالػبت فٌبٍضی
 (A4)  ؾبظهبًی ػولکطز اضظیبثی ؾیؿتن
 (A5)  ضػبیت اذالقیبت ٍ فطٌّگ
 (A6)  ؾبظهبًی اضتجبعبت ؾیؿتن

 
 
، ػلی هقبلِ

ٍ گطیي 
(2009) 

  اقتهبز ، کبض ٍ کؿت هَضز قبهل) پَضتفَلیَ هسیطیت
 (HGp1) (ثبظپطزاذت ؾطهبیِ، ثبظگكت ًطخ اعالػبت،

  زّی گعاضـ ٍ اعالػبت فٌبٍضی ثَزخِ کٌتطل
(HGp2) 

 (HGp3) پطٍغُ حبکویت/هسیطیت ّبی هتسٍلَغی

 (HGr1) اعالػبت فٌبٍضی ضّجطی

  اعالػبت هطحلِ، ایي اًدبم ثطای .یکذیگر تا هطالعات ارتثاط تررسی :چْارم گام
 ّبی هکبًیعم هطحلِ ایي زض ؾپؽ .قسًس لیؿت ّن کٌبض زض ثطضؾی هَضز هغبلؼبت

  ٍ قجبّت گطفتي ًظط زض ٍ ظبّط ٍ هحتَا لحبػ اظ ثطضؾی هَضز هغبلؼبت زض قسُ هغطح
  .گطزیس ثطضؾی ٍ پبیف آًْب ّبی تفبٍت
 اضائِ ثطضؾی هَضز هغبلؼِ 4 اظ تب زٍ ّبی هکبًیعم کسگصاضی ٍ ثٌسی زؾتِ ًوًَِ، ثطای
  .اؾت قسُ



 اداهِ -گام ّای رٍیکرد فراترکیة 

 ثِ هغبلؼبت تطخوِ ثطای کِ ای ؾبزُ ضٍـ .یکذیگر تِ هطالعات ترجوِ :پٌجن گام
 کِ ثبقس هی هغبلؼِ کلیسی هفبّین اظ هقبیؿِ هبتطیؽ تكکیل زاضز، ٍخَز یکسیگط
 ثطای گبم ایي زض .زّس هی ًكبى ضا کلیسی هفبّین ّبی تفبٍت ٍ تكبثْبت ثَزى، یکؿبى

  ایي هیبى اضتجبط هبتطیؿی زض ٍ قس گطفتِ ًظط زض کسّبیی قسُ اؾترطاج هَاضز اظ یک ّط
 .قس زازُ ًوبیف کسّبیی ثب کلیسی کلوبت ٍ ّب تن

 



   (W) ، (2004)ٍیل ٍ راس   (G) ، (2004)ّائس ٍ گرهثرگي   (A) ( 2009)علی ٍ گریي   
(HG) ّائس ٍ  

(2009)گرهثرگي  

(W) 
        

  

(G) 

Gs1 ↔ W   Gs2 ↔ W 

Gs5 ↔ Ws2 , Ws4 , Ws7 

Gs3, Gs4 ↔ Ø      Gp4 ↔ Wp2 

Gp1, Gp2, Gp3, Gp5, Gp6 ↔ Ø 

Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 ↔ Wr2 

Gr5, Gr6, Gr7, Gr8 ↔ Wr4 

Ø ↔ Ws1,Ws3,Ws5,Ws6,Wp1,Wp3, Wp4, 
Wr1, Wr3  

      

(A) A2 ↔ Ws2, Ws4, Ws7 

A3 ↔ Wr3    A6 ↔ Wr4   

A1, A4, A5 ↔ Ø  

Ø ↔ Ws1, Ws3, Ws5, Ws6, Wp1, Wp2,  

Wp3, Wp4, Wr1, Wr2                                                                                                                             

Gs5 ↔ A2 

Gp2, Gp6 ↔ A4   Gp5 ↔ A 

Gr1… Gr8 ↔ A6 

Gs1… Gs4,Gp1, Gp3, Gp4, Gp5 ↔Ø 

Ø  ↔ A1, A3, A5 

    

  

(HG) 
 HGs1  ↔ Ws2, Ws4, Ws7   

HGp2 ↔ Wp1 

HGs2, HGs3, HGp1, HGp3, HGr1 ↔ Ø  

Ø ↔ Ws1, Ws3, Ws5, Ws6, Wp2, Wp3 

, Wp4, Wr1, Wr2, Wr3,Wr4                                                                                           

 HGs1 ↔ Gs5                                                                    

HGp1 ↔ Gp3   

HGs2, HGs3, HGp2, HGp3, HGr1 ↔ Ø  

Ø ↔ Gs1, Gs2, Gs3, Gs4, Gp1, Gp2, 
Gp4…Gp6, Gr1…Gr8                                                       

HGs2, HGs3, HGp1…HGp3, 
HGr1↔ Ø 

HGs1 ↔ A2 

Ø ↔ A1, A3…A6 

  

  Ali & Greenؾَهیي هکبًیعم هقبلِ 
 & Weillثب ؾَهیي هکبًیعم اضتجبعی 

Ross ثب ّن اضتجبط زاضًس ٍ هتكبثِ اًس 

ّیچ یک اظ هکبًیعم ّبی هغطح قسُ زض 
ثب هکبًیعم ضّجطی  Ali & Greenهقبلِ 
IT  ِهغطح قسُ زض هقبلHaes & 

Grembergen اضتجبط ًساضًس. 



 اداهِ -گام ّای رٍیکرد فراترکیة 

  کس هَاضز هطحلِ ایي زض .هطالعات از کل یک ایجاد ٍ ّا ترجوِ ترکیة :ششن گام
 ،گطزیس اؾترطاج اعالػبت فٌبٍضی حبکویت ّبی هکبًیعم ٍ قسُ تطکیت یکسیگط ثب ثٌسی

  .قَز هی اضائِ اٍلیِ هغبلؼبت اظ کل یک هطحلِ ایي زض ٍاقغ زض
 
 کٌتطل) اعالػبت فٌبٍضی ّبی پطٍغُ پیكطفت ضًٍس گیطی پی هکبًیعم هثبل ثطای•

  Wp1 ٍ HGp2 کسّبی هؼٌبیی ٍ ظبّطی اضتجبط گطفتي ًظط زض ثب (ظهبًی ٍ ثَزخِ
 .اؾت قسُ اؾترطاج

 هٌبثغ ههطف ٍ اعالػبت فٌبٍضی ّبی پطٍغُ گیطی پی                                  

   زّی گعاضـ ٍ اعالػبت فٌبٍضی ثَزخِ کٌتطل                                    



 اداهِ -گام ّای رٍیکرد فراترکیة 

 ثِ ٍ قسُ ثٌسی عجقِ پػٍّف ّبی یبفتِ گبم ایي زض. تحقیق ًتایج اًتشار :ّفتن گام
  .گطزیس اضائِ هطتت ٍ قسُ ؾبظهبًسّی نَضت

 
  زض اعالػبت فٌبٍضی اثطثرف حبکویت ثط هَثط هکبًیعم 30 اظ خبهؼی فْطؾت ؾطاًدبم

  اضتجبعی ّبی هکبًیعم ٍ ّوطاؾتبیی فطایٌسّبی ،گیطی تهوین ؾبذتبضّبی گطٍُِ ؾِ
  .گطزیس تسٍیي
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 )آزهَى دٍجولِ ای(

 ثط قسُ قٌبؾبیی هکبًیعم 30 اظ کساهیک ذجطگبى ًظط اظ آًکِ ًوَزى هكرم خْت
 ثبقٌس، هی هَثط ایراى تاًکذاری صٌعت زض اعالػبت فٌبٍضی اثطثرف حبکیوت

 ثیي زض ٍ قس زازُ ػَزت پطؾكٌبهِ 22 کِ گطفت قطاض ذجطُ 45 اذتیبض زض ای پطؾكٌبهِ
 .گطفت قطاض ثطضؾی هَضز ٍ ثَزُ هٌبؾت پطؾكٌبهِ 21 آًْب

 
  ؾغح زض ای، زٍخولِ ًبپبضاهتطیک آظهَى اظ اؾتفبزُ ثب ذجطگبى اظ آهسُ ثسؾت ّبی پبؾد

   .گطفتٌس قطاض آظهَى هَضز زضنس، 95 اعویٌبى
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 ثطای هثبل

ثط   (SLA)آیب  اظ ًظط ذجطگبى هکبًیعم تَافق ثط ضٍی ؾغح ؾطٍیؽ زّی : آظهَى فطضیِ
 حبکویت اثطثرف فٌبٍضی اعالػبت زض نٌؼت ثبًکساضی ایطاى هَثط اؾت؟

ثط حبکویت  (SLA)اظ ًظط ذجطگبى تَافق ثط ضٍی ؾغح ؾطٍیؽ زّی : H0فطو  •
 .اثطثرف فٌبٍضی اعالػبت زض ثبًک ّبی ایطاى هَثط ًیؿت

ثط حبکویت  (SLA)اظ ًظط ذجطگبى تَافق ثط ضٍی ؾغح ؾطٍیؽ زّی :   H1فطو •
 .اثطثرف فٌبٍضی اعالػبت زض ثبًک ّبی ایطاى هَثط اؾت

 
 تعذاد طثقِ گرٍُ هتغیر

درصذ 
 هشاّذُ شذُ

 

 هقذار
 خطا

سطح 
 هعٌاداری

 

 ًتیجِ

 0.001 0.05 0.24 5 1گطٍُ 

 0.76 16 2گطٍُ  H1تبییس فطو 

 1.0 21   خوغ
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  اثطثركی ثط هکبًیعم 4 تبثیط ای، زٍخولِ ًبپبضاهتطیک آظهَى تحلیل ٍ تدعیِ ًتیدِ زض
 (هکبًیعم 26) ّب هکبًیعم هبثقی تبثیط ٍ ًگطفت قطاض تبییس هَضز اعالػبت فٌبٍضی حبکویت

 .گطفتٌس قطاض تبییس هَضز
 ثِ پیكٌْبزی هَاضز آًْب ثطضؾی ثب کِ ًوَزًس پیكٌْبز ضا هَاضزی ذجطگبى ّوچٌیي
  .گطزیس اضبفِ پیكیي ّبی هکبًیعم

  فٌبٍضی اثطثرف حبکویت ثط هَثط ّبی هکبًیعم قبهل ًْبیی چبضچَة پبیبى زض ٍ
  ؾبذتبضّبی زؾتِ ؾِ زض ذجطگبى ًظطؾٌدی اظ پؽ ایطاى ثبًکساضی نٌؼت زض اعالػبت
 .گطزیس تسٍیي اضتجبعی ّبی هکبًیعم ٍ ّوطاؾتبیی فطایٌسّبی گیطی، تهوین

 

 



 چارچَب ًْایی

 
 تكکیل کویتِ اؾتطاتػی فٌبٍضی اعالػبت1.
 تكکیل  کویتِ ضاّجطی فٌبٍضی اعالػبت2.
 تكکیل کویتِ هؼوبضی فٌبٍضی اعالػبت3.
 تكکیل کویتِ ضاّجطی پطٍغُ فٌبٍضی اعالػبت4.
 تكکیل تین ّبی فطایٌسی ثب حضَض اػضب فٌبٍضی اعالػبت5.
تٌظین ٍ تؼطیف ضٍقي ؾبذتبض ؾبظهبًی ٍاحس فٌبٍضی  6.

 اعالػبت
تؼطیف ًقف ّب ٍ هؿئَلیت ّبی افطاز زض حَظُ حبکویت 7.

 فٌبٍضی اعالػبت
 ػضَیت هسیط اضقس اعالػبت زض ّیئت هسیط8ُ.
 گعاضـ زّی هؿتقین هسیط اضقس اعالػبت ثِ هسیط ػبهل9.

ساختارّای  
تصوین 
 گیری  

اضظیبثی ػولکطز فٌبٍضی اعالػبت تَؾظ تکٌیک ّبیی هبًٌس کبضت  1.
 اهتیبظ هتَاظى فٌبٍضی اعالػبت ٍ گعاضـ زّی ًتبیح

 (قبهل اقتهبز اعالػبت)هسیطیت پَضتفَلیَ 2.

 عطح ّبی ترهیم ثَزخِ فٌبٍضی اعالػبت ثِ ٍاحسّبی کؿت ٍ کبض3.

 اؾتفبزُ اظ ثْتطیي فؼبلیت ّب ٍ اؾتبًساضز ّبی فٌبٍضی اعالػبت هبًٌس4.

COBIT  ٍ ITIL 

 ثطًبهِ ضیعی ؾیؿتن ّبی اعالػبتی اؾتطاتػیک5.

 (SLA)تَافق ثط ضٍی ؾغح ؾطٍیؽ زّی6.

 حبکویت پطٍغُ/چگًَگی هسیطیت7.

کٌتطل ثَزخِ ٍ )پی گیطی ضًٍس پیكطفت پطٍغُ ّبی فٌبٍضی اعالػبت 8.
 (ظهبًی

پی گیطی هیعاى اضظـ کؿت  ٍ کبضی حبنل اظ ؾطهبیِ گصاضی  9.
 فٌبٍضی اعالػبت

فرایٌذّای  
ایدبز اًگیعُ ٍ هحطک ّبیی ثطای پیطٍی اظ انَل حبکویت 1. ّوراستایی  

 فٌبٍضی اعالػبت

گفتگَ اؾتطاتػیک ثیي هسیطاى کؿت ٍ کبض ٍ فٌبٍضی اعالػبت ٍ  2.
 شی ًفؼبى ثطای ضفغ تٌبقضبت

آهَظـ ّبی هكتطک ثیي ٍاحسّبی فٌبٍضی اعالػبت ٍ کؿت ٍ 3.
 کبض

 اؾتفبزُ اظ ؾیؿتن هسیطیت زاًف ٍ پَضتبل ّب4.

گؿتطـ قفبفیت، اذالقیبت، فطٌّگ قبًَى هساضی ٍ فطٌّگ 5.
 کبض تیوی زض ؾبظهبى

 تؼْس ٍ هكبضکت هسیطیت اضقس6.

 تكکیل ازاضُ ضؾوی حبکویت فٌبٍضی اعالػبت7.

 ضّجطی فٌبٍضی اعالػبت8.

هکاًیسم  
ّای  

 ارتثاطی
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 (آزهَى فریذهي)

 ثط آًْب اّویت زضخِ ٍ اٍلَیت ثِ تَخِ ثب ذجطگبى تبییس هَضز هکبًیعم 26 ؾطاًدبم
 آظهَى اظ اؾتفبزُ ثب ایطاى ثبًکساضی نٌؼت زض اعالػبت فٌبٍضی حبکویت اثطثركی
  اظ ضا ضتجِ ثبالتطیي ظیط ّبی هکبًیعم آهسُ ثسؾت ًتبیح عجق ثط .گطزیس ثٌسی ضتجِ فطیسهي

   .اًس ًوَزُ کؿت ّب هکبًیعم ثیي زض اّویت لحبػ
 
 اضقس هسیطیت هكبضکت ٍ تؼْس•
 اعالػبت فٌبٍضی اؾتطاتػی کویتِ تكکیل•
 اعالػبت فٌبٍضی ضاّجطی کویتِ تكکیل•
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 تحلیل ٍ تدعیِ ٍ ذجطگبى ًظطؾٌدی فطاتطکیت، ًظبهٌس ٍ کیفی ضٍیکطز اظ اؾتفبزُ ثب
 نٌؼت زض اعالػبت فٌبٍضی حبکویت اثطثركی ثط هَثط ٍ کلیسی هکبًیعم26 اعالػبت
 .گطزیس قٌبؾبیی ایطاى ثبًکساضی
 ّبی هکبًیعم ٍ ّوطاؾتبیی فطایٌسّبی گیطی، تهوین ؾبذتبضّبی گطٍُ ؾِ زض ّب هکبًیعم
 تب اؾت الظم گطٍُ ؾِ ّط ّبی هکبًیعم ثِ ّوعهبى تَخِ .اًس قسُ ثٌسی زؾتِ اضتجبعی
  .ًوبیس کؿت ضا اعالػبت فٌبٍضی حَظُ زض گصاضی ؾطهبیِ اظ هغلَة ًتیدِ ؾبظهبى

 ّب، هؿئَلیت ٍ ّب ًقف ؾبظهبى کِ اؾت هغلت ایي هَیس گیطی تهوین ؾبذتبضّبی
  .ًوبیس تؼطیف اعالػبت فٌبٍضی حَظُ زض گیطی تهوین هؿئَلیت ثب ّبیی کویتِ ٍ ٍاحسّب

 ثب ؾبظهبى ّبی فؼبلیت کِ اؾت هغلت ایي هَیس ّوطاؾتبیی فطایٌسّبی کبضگیطی ثِ
   .ثبقس هی ؾبظگبض اعالػبت فٌبٍضی اؾتطاتػیک تهویوبت ٍ ّب ؾیبؾت
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 ّبی ؾیبؾت ٍ انَل اظ پیطٍی ثِ هٌدط اضتجبعی ّبی هکبًیعم ثکبضگیطی ّوچٌیي
  اعالػبت فٌبٍضی تهویوبت فطایٌسّبی ّبی ذطٍخی ٍ گطزیسُ اعالػبت فٌبٍضی حبکویت

 اّساف ثب اعالػبت فٌبٍضی اّساف ّوطاؾتبیی زض اهط ایي ٍ یبثٌس هی گؿتطـ ؾبظهبى زض
 .اؾت هَثط ؾبظهبًی

 

 کویتِ تكکیل اضقس، هسیطیت هكبضکت ٍ تؼْس هکبًیعم ؾِ گطزیس، هكرم ًْبیت زض
 ثیكتطیي زاضای اعالػبت فٌبٍضی ضاّجطی کویتِ تكکیل ٍ اعالػبت فٌبٍضی اؾتطاتػی

  اعالػبت فٌبٍضی حبکویت اّساف آهیع هَفقیت اخطای ٍ تحقق زض اّویت اٍلَیت ٍ تبثیط
 .ثبقٌس هی ایطاى ثبًکساضی نٌؼت زض
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 قٌبؾبیی ،ایطاى ثبًکساضی نٌؼت زض قسُ قٌبؾبیی ّبی هکبًیعم ٍضؼیت ثطضؾی•
 ّب ضؼف ثْجَز خْت الظم اقساهبت  اضائِ ٍ هَخَز ّبی ضؼف

 ّب ثبًک زض ضاّجطزی ّوؿَیی ثط اعالػبت فٌبٍضی حبکویت تبثیط ثطضؾی•
  فٌبٍضی حبکویت ؾپبضی ثطٍى ثب اعالػبت فٌبٍضی حبکویت اثطثركی ضاثغِ ثطضؾی•

 ّب ؾبظهبى ؾبیط ٍ ّب ثبًک زض اعالػبت

 ذبضخی ّبی ثبًک ٍ کكَض ّبی ثبًک ثیي اعالػبت فٌبٍضی حبکویت ثلَؽ ثطضؾی•

 اعالػبت فٌبٍضی حبکویت اثطثركی ثط آًْب گصاضی تبثیط هیعاى ٍ ّب هکبًیعم قٌبؾبیی•
 نٌبیغ ؾبیط زض



 
 تا تشکر از تَجِ شوا

 


