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 چکیذُ )فبسسی( 

هکبًیضم هٌبست جشیوِ ٍ پبداش اص هجبحث ثسیبس هْن دس طشاحی سیستن ّبی تَصیغ ضذُ ٍ تئَسی طشاحی 

ّب سا ثِ اّذاف  تَاًذ طشاحبى سیستن ّب ٍ سبصهبى ّب است. دقت دس طشاحی هٌبست جشیوِ ٍ پبداش هی سبصهبى

ّب ٍ هؼوبسی ضجکِ  ط ّبی چٌذ ػبهلِ ٍ چٌذ ثبصیگشی ثشسبًذ. ثب تَجِ ثِ تؼذاد ثبالی ثبًکهَسد ًظش دس هحی

ثبًکذاسی الکتشًٍیک دس کطَس، ثبًک هشکضی جوَْسی اسالهی ایشاى هکبًیضم جشیوِ ٍ پبداش سا ثش هجٌبی دسصذ 

طح ثلَؽ ضجکِ اص حذٍد خطبی صبدسکٌٌذُ ّش ثبًک اص ًقطِ دیذ سَییچ ضتبة تؼییي کشدُ است. دس حبل حبضش س

 29تشاکٌص یک تشاکٌص خطب دس اسفٌذهبُ  33تشاکٌص یک خطب دس اثتذای ساُ اًذاصی ضجکِ ضتبة ثِ حذٍد  5

است. الصم ثِ رکش است کِ ثشای سشػت ثخطیذى ثِ سضذ کیفی  اص ًقطِ دیذ سَییچ ّبی پزیشًذُ سسیذُ سسیذُ

سیگوب اص ًقطِ دیذ کبسثش ًْبیی هکبًیضم کًٌَی  4ؽ تشاکٌص یک تشاکٌص خطب  ٍ سطح ثلَ 061ضجکِ ثِ حذ 

ّبی هیذاًی ًیض ًطبى هی دّذ کِ ًشخ سضذ کیفی ضجکِ کبّص یبفتِ است. دس ایي هقبلِ،  جَاثگَ ًیست ٍ تحلیل

هکبًیضم هَجَد اص جٌجِ ّبی هختلف هَسد اسصیبثی قشاس گشفتِ است ٍ هؼبیت ٍ هطکالت ایي سٍش هجتٌی ثش تحلیل 

ٍ دالیل ػلوی اسایِ ضذُ است. ثِ طَس هسلن ثب تَجِ ثِ پیطشفت کوی ٍ کیفی ضجکِ ثبًکذاسی  ّبی هیذاًی

 الکتشًٍیکی دس سبل ّبی اخیش، تکبهل سٍش جشیوِ ٍ پبداش تَسط سیبست گزاس ٍ ّوبٌّگ کٌٌذُ الصم است. 

 کلوبت کلیذی:

ِ، سَییچ ضتبة، ضجکِ پشداخت هکبًیضم پبداش ٍ جشیوِ، الگَی فؼبلیت کست ٍ کبس، سیستن ّبی چٌذ ػبهل

 سیگوب 6الکتشًٍیکی، چْبسچَة 
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ضجىِ ثیي ثبًىی ضتبة ثب ػوش ثیص اص یه دِّ سا داسد، اص ًظش خػَغیبت فَق ػولىشدی دس حبلی وِ وطَس تدشثِ ساُ اًذاصی 

تشاوٌص  33ح ثلَؽ ضجىِ ثِ حذٍد دس حبلی وِ سغٍ ویفی ایي حَصُ ثب استبًذاسّبی خْبًی ٍ ًیبصّبی هطتشیبى فبغلِ داسد. 

 6دس چْبسچَة  دسغذ(  اص ًمغِ دیذ سَییچ ّبی پزیشًذُ سسیذُ است 97یه تشاوٌص خغب ) دستشس پزیشی حس ضذُ 

( ٍ استبًذاسد ّبی  38/99حس ضذُ دستشس پزیشی  -سیگوب 4تشاوٌص خغب ) سغح  1تشاوٌص  160سیگوب سغح ثلَؽ 
اص ًمغِ دیذ وبسثش ًْبیی دس ًظش  (75/99تشاوٌص خغب ) دستشس پزیشی حس ضذُ  تشاوٌص یه 400سغح ثلَؽ  1اسٍپبیی

 گشفتِ ضذُ است. 

ثبیذ دس ًظش داضت وِ تشاوٌص یه فشآیٌذ خَدوبس است وِ اص گشُ ّبی هختلف هی گزسد. ثِ ػجبستی دس ایي صًدیشُ ػولىشد 
(  92ظش گشفتي چبسچَة خشیوِ ٍ پبداش وًٌَی ) اسفٌذ هبُ ّوِ گشُ ّب دس حس ًْبیی وبسثش تبثیش داسد. دس ایي همبلِ ثب دس ً

خشاین دس ًظش گشفتِ ضذُ، ػذم پَضص هٌبست  آستبًِهطىالت سٍش وًٌَی اص اثؼبد هختلف ثشسسی ضذُ است. ًب هٌبست ثَدى 

تالالت ضتبة، دس دس ًظش ًگشفتي هطىالت ٍ اخ ٍاسیبًس دس خذهبت، دس ًظش ًگشفتي خغب اص ًمغِ دیذ وبسثش ٍ سَییچ پزیشًذُ،

هطىالت اص ًظش تئَسی ثبصی ّب ٍ ثِ تؼبدل ًشسیذى ایي ثبصی، دس ًظش ًگشفتي الگَی  ًظش ًگشفتي الگَی وست ٍ وبس ٍ صهبى،
وست ٍ وبس ٍ دس ًظش گشفتي ًبهٌبست تشاوٌص ّبی ثبصگطتی دس خشاین، ػذم تَخِ ثِ تشاوٌص ّبی داخلی ) وبست ثبًه سٍی 

اص ػذم تٌبست وبسهضد ٍ خشیوِ  ٍ ثبصخَسدتبخیش دس  ،، ػذم اسایِ خضئیبت هطىل ثِ ثبًه ّب زیشًذگیٍ پتشهیٌبل ّوبى ثبًه (

ضىل گشفتِ ثیي  [1]خولِ هَاسدی است وِ ثِ آى پشداخت ضذُ است. ثبیذ تَخِ وشد وِ دس ضجىِ ثبًىذاسی الىتشًٍیه ثبصی 
بًه غبدسوٌٌذُ ثبیذ ثِ ضىل هٌبسجی دس ایي صهیٌِ ضىل ریٌفؼبى هختلف ضبهل داسًذگبى وبست، هَسسِ پزیشًذُ، ضتبة ٍ ث

گیشد تب سبهبًِ ثِ ًمغِ تؼبدل هٌبست ثشسذ وِ دس آى ػالٍُ ثش سضبیت هطتشی ًْبیی، هطىالت  ثَخَد آهذُ دس اثش هطىالت 

دس چبسچَة  93ویفی هبًٌذ هغبیشت ّب ٍ فشآیٌذّبی اغالحی ثِ حذالل ثشسذ.الصم ثِ روش است وِ لشاس است اص اثتذای سبل 
 وًٌَی تغییشاتی ایدبد ضَد وِ تب وٌَى خشایوی هجتٌی ثش چبسچَة خذیذ ثِ ثبًه ّب اػالم ًطذُ است.

هشٍسی ثش ادثیبت هَضَع غَست گشفتِ است. دس ثخص سَم هطىالت سٍش وًٌَی هىبًیضم پبداش ٍ دس ثخص دٍم ایي همبلِ 

یه هىبًیضم دیگش ثب دس ًظش گشفتي صهبى خبسج اص سشٍیس، ل اص خشیوِ اسایِ ضذُ است. ثخص چْبسم ثب اسایِ ًتبیح حبغ

ِ ثیي دٍ خشاثی ٍ هتَسظ صهبى تؼویش ثش سٍی یه ثبًه ثضسي ًوًَِ دس عی  دستشس پزیشی، دستشس پزیشی حس ضذُ، فبغل
ًذاص ویفی ایي چطن ا .دٍ سبل ثْجَد ویفیت خذهبت ایي ثبًه اص ًمغِ دیذ سَییچ ضتبة ٍ تحلیل ّبی هیذاًی اسایِ ضذُ است

تشاوٌص یه  160سیگوب ثِ سغح دستشس پزیشی  4ٍ ثب دس ًظش گشفتي چبچَة  ثبًه هی تَاًذ ثِ ول وطَس تؼوین دادُ ضَد

 . دس ًْبیت دس لسوت پٌدن خالغِ ٍ ًتیدِ گیشی اسایِ ضذُ است.ضجىِ ثبًىذاسی الىتشًٍیه ثشسینتشاوٌص خغب دس 
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ثبًه ًوًَِ دس فبغلِ ... تب ... ًطبى دادُ ضذُ است.  10ٍضؼیت سغح ثلَؽ ضجىِ اص  ًمغِ دیذ  پزیشًذگی  1   دس ضىل

سغح ثلَؽ اص سغح ... تب ... سسیذُ  تمشیجب ثبثت هبًذُ است. 92ّوبًغَس وِ هطبّذُ هی ضَد ضبخع خغبی پزیشًذگی دس سبل 

  ست.است ٍلی سضذ ویفی تمشیجب ثبثت هبًذُ ا

 

ِ دس عی یه هبُ اسایِ ضذُ است. ّوبًغَس وِ هطبّذُ هی ضَد ثب ایٌىِ هیبًگیي  2ضىل دس  ٍضؼیت پزیشًذگی یه ثبًه ًوًَ

 هبّبًِ ... است ٍلی ٍاسیبًس ثبالیی هطبّذُ هی ضَد ٍ دس سٍصّبی خبغی هبًٌذ.... ٍ .... خغبی ضجىِ ثبال هی سٍد.

 

ؽ ضجىِ الصم است وِ ایي خغب حذالل اص ًمغِ دیذ سَییچ پزیشًذُ ثِ .... ثشسذ. دس سیگوب ثشای ثلَ 4ثب دس ًظش گشفتي سغح 

 اداهِ هطىالت ٍضؼیت فؼلی هَسد ثشسسی لشاس هی گیشد.

سغح آستبًِ خغبی دس ًظش گشفتِ ضذُ تَسظ ثبًه هشوضی اص ًمغِ  ًب هٌبست ثَدى آستبًِ جشاین دس ًظش گشفتِ ضذُ:

سغَح  ... سیگوب هٌبست است.  دس خذٍل  3ست. ایي سغح ثشای سغح ویفیت حذٍد دسغذ سٍصاًِ ا 5دیذسَییچ ضتبة 

اسایِ ضذُ است. اگش ضجىِ سا ثِ غَست خظ تَلیذ دس ًظش ثگیشین وِ ٍسٍدی آى  سیگوب 6هجتٌی ثش چبسچَة  هختلف سیگوب

ثبػث ثَخَد آهذى هغبیشت سیگوب  3تشاوٌص هَفك ثبضذ ثشای خذهبت ثبًىی ایي سغح تمبضبی تشاوٌص ٍ خشٍخی ثِ غَست 
ّبی فشاٍاى هبلی هی ضَد. ثب تَخِ ثِ تٌبست ثیي خغب ٍ هغبیشت دس غَستی وِ خغب اص حذی دس ضجىِ ثبالتش ثشٍد هغبیشت ّب 

 [Hidden Organization]ثِ غَست ًوبیی سضذ هی وٌذ. ایي هسبلِ ثبػث ثَخَد آهذى سبصهبى پٌْبى دس ضجىِ هی ضَد. 

ًیبص ثِ اًدبم فشایٌذ اغالحی پیذا هی ضَد. ایي فشآیٌذ  یه فشایٌذ ثِ گًَِ هٌبست اًدبم ًوی ضَدثِ ػجبستی هَلؼی وِ 
اغالحی ثشای ثبًه ّب ثسیبس پش ّضیٌِ است ٍ ثبػث هی ضَد وِ اًشطی صیبدی غشف ثشعشف وشدى هغبیشت ّب ثیي ثبًه ّبی 

 هختلف ٍ ضجىِ ضتبة هی ضَد.

س سبختبس وًٌَی ثِ غَست پلِ ای ػول ضذُ است. ثِ ػجبستی تب سغحی اص خغب د :ػذم پَضص هٌبست ٍاسیبًس دس خذهبت

ثبًه ّب ّیچ ّضیٌِ ای ثبثت هطىل ثِ خبعش ػذم پبسخ ًوی دٌّذ. ثْتش است وِ ثشای حذالل سغح دس ًظش گشفتِ ضذُ ًیض 

ًسجت ثِ ایي ضبخع ثَخَد  2ٍاسیبًس خغب وبّص پیذا هی وٌذ ٍ وٌتشل دسخِ خشیوِ ای ٍخَد داضتِ ثبضذ. ثِ ایي غَست 

( ایي هسبلِ ثِ غَست هستمین سٍی ظشفیت ضجىِ تبثیش گزاس است ٍ ثب افضایص ظشفیت ضجىِ ٍ  2هی آیذ. ) وٌتشل دسخِ 
ِ ثْجَد هی یبثذ. دس ضىل  ِ ّب ًیض ٍضؼیت ضجى ٍضؼیت خغبی پزیشًذُ اص ًمغِ  ...وبّص خغبی ثبثت دس اٍایل هبُ ٍ ٍاسیض یبساً

ُ هی ضَد. ّوبًگًَِ وِ هطبّذُ هی ضَد ٍاسیبًس دس سٍصّبی خبظ هطبّذُ هی ضَد وِ ثیطتش دس اٍل  دیذ ثبًه ًوًَِ هطبّذ

  هبُ ٍ صهبى ٍاسیض یبساًِ ّب است.

سَییچ ثبیذ تَخِ وشد وِ هحبسجِ خغب ٍ خشاین اص ًمغِ دیذ  :دس ًظش ًگشفتي خطب اص ًقطِ دیذ کبسثش ٍ سَییچ پزیشًذُ

دس حبلی است وِ خغب اص ًمغِ دیذ وبسثش ًْبیی ثبیذ دس ًظش گشفتِ ضَد. دس .. خغب اص ًمغِ دیذ  ایيغَست هی گیشد.  ضتبة

خغبی سَییچ ضتبة ٍ خظ استجبعی ًیض هحبسجِ هی ضَد. دس ایي حبلت دس غَستی وِ خغب اص ًمغِ دیذ  ٍ دس ساثغِ ... وبسثش 
 فش است ٍ ٍضؼیت ػبلی است.غسَییچ ضتبة خبسج اص سشٍیس است اص ًمغِ دیذ ثبًه هشوضی خغب 

 

ّوبًغَس وِ اضبسُ ضذ دس سٌدص ویفیت خذهبت ثبًىی توبهی اػضبی  :دس ًظش ًگشفتي هطکالت ٍ اختالالت ضتبة

صًدیشُ ثبیذ هَسد اسصیبثی لشاس گیشًذ.  لغؼی ّب ٍ اختالالت ضتبة دس چبچَة وًٌَی دس ًظش گشفتِ ًوی ضَد ٍ ضشوت فشاّن 
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ّوچٌیي اختالالت دس ضجىِ ضتبة هی تَاًذ  ضتبة هی تَاًذ ثبػث وبّص ویفیت خذهبت ضَد.سَییچ هلی  وٌٌذُ خذهبت 

 هٌدش ثِ ًبپبیذاسی سَییچ ّبی پزیشًذُ ٍ ثبال سفتي هغبیشت دس ضجىِ ضَد. 

 

بس ّوبًغَس وِ دس  ) همبلِ خبًن خْبى ( ًطبى دادُ ضذُ است الگَی وست ٍ و :دس ًظش ًگشفتي الگَی کست ٍ کبس ٍ صهبى

سَییچ ّبی ثبًىی ثِ غَست یه فشایٌذ تػبدفی پَاسي است ٍ اهىبى ثبصسبصی هَج تشاوٌص ٍخَد داسد. دس سٍش فؼلی 
هىبًیضهی ثشای اسصیبثی پزیشًذُ ّب ٍخَد ًذاسد ٍ اگش لغؼی دس پزیشًذگبى ٍخَد داضتِ ثبضذ اص عشف سَییچ ضتبة ٍ ضبپشن 

ثبصسبصی هٌبست هَج هغبثك ثب ... هی تَاى لغؼی سَییچ ّبی پزیشًذُ سا ًیض تطخیع دادُ ًوی ضَد. ایي دس حبلی است وِ ثب 

اسصیبثی وشد. دس ضىل .... ثبصسبصی هَج ًطبى دادُ ضذُ است. اص ًمغِ دیذ سَییچ خغب ... ثَدُ است دس حبلی وِ خغبی حس 
  ضذُ اص ًمغِ دیذ هطتشی وِ تخویي صدُ ضذُ است ثشاثش ثب ... ثَدُ است.

هَاخِ ّستین ٍ اص سٍش ّبی هٌبست پشداصش  1000تب  10ش داضت وِ دس ایٌدب ثب یه سیگٌبل ثب فشوبًس ثیي ثبیذ دس ًظ

 سیگٌبل ثشای تطخیع افت ثبس، لغؼی ّب ٍ هیضاى تشاوٌص اصدست سفتِ دس ثبصُ ّبی صهبًی هختلف هی تَاًین استفبدُ وٌین.

 

دس ایي  دس ثبصی ضىل گشفتِ وًٌَی ثیي ثبصیگشاى هختلف :بصیهطکالت اص ًظش تئَسی ثبصی ّب ٍ ثِ تؼبدل ًشسیذى ایي ث

، تٌْب خشیوِ ٍخَد داسد. دس غَستی وِ ثبًىی خغبیص اص حذی ووتش ثبضذ ٍ ثب افضایص ظشفیت ٍ ثْجَد صیش سیستن چٌذ ػبهلِ
صی ّب ایي ثبصی سبخت ّبی خَد ٍضؼیت هٌبسجی ثَخَد آٍسدُ ثبضذ، ّیچ پبداضی ثِ اٍ تؼلك ًوی گیشد. اص ًظش تئَسی ثب

ِ ثِ ًمغِ تؼبدل هٌبست ًوی سسذ اغلی  . ایي دس حبلی است وِ خشاین دس ًْبیت ثبیذ ثِ ریٌفؼبى) هشخغ ( هطىل داسد ٍ سبهبً

پزیشًذُ هطىل داسد ثبیذ خشیوِ ثِ  ثشسذ. اگش دستگبُ پزیشًذُ هطىل داسد، خشیوِ ثِ وبسثش ثبیذ پشداخت ضَد. اگش سَییچ 
ٍ و  ُ ِ ثیي لجلی ّب تمسین ضَد. الجتِ الصم دستگبُ پزیشًذ ِ ّویي غَست اگش سَییچ ضتبة هطىل داسد ثبیذ خشیو بسثش ثشسذ ٍ ث

ثِ روش است وِ چْبسچَة وبسهضد ًیض دسایشاى سًٍذ هؼىَس داسد ٍ ثِ خبی دسیبفت اص وبسثش ًْبیی ٍ پزیشًذُ اص ثبًه 

بیی دس ایي ثبصی خشیوِ هی تَاًذ ّیچ اثشی دس ویفیت خذهبت ثب تَخِ ثِ ػذم دخبلت وبسثش ًْ  غبدسوٌٌذُ دسیبفت هی ضَد.

 اسایِ ضذُ ثِ وبسثش ًذاضتِ ثبضذ.

 

، هوىي دس سبختبس وًٌَی خشاین اگش یه تشاوٌص اًدبم ًطَد :دس ًظش گشفتي ًبهٌبست تشاکٌص ّبی ثبصگطتی دس جشاین

ثِ ػٌَاى تشاوٌص ًبهَفك ثجت هی ضَد ٍ اص ثبًه است ثِ اصای آى چٌذ تشاوٌص ثبصگطتی اسسبل ضَد. توبهی ایي تشاوٌص ّب 

ثِ گًَِ ای اغالح ضَد وِ ضبخع هتَسظ صهبى تؼویش دس اسسبل تشاوٌص  چبسچَةغبدسوٌٌذُ خشیوِ دسیبفت هی ضَد. ثبیذ 

 () همبلِ خبًن خْبى ّبی ثبصگطتی دس ًظش گشفتِ ضَد ٍ ثب فبغلِ صهبًی ّبی ًوبیی تشاوٌص ّبی ثبصگطتی اسسبل ضَد. دس 
ًطبى دادُ ضذُ است وِ ضبخع هتَسظ صهبى تؼویش یه هتغیش تػبدفی ًوبیی است ٍ ثب دس ًظش گشفتي آى دس اسسبل هدذد 

ٍ خلَگیشی اص ًبپبیذاسی ثبًه ّب چٌذیي ثبس ثِ خبعش یه تشاوٌص   تشاوٌص ّبی ثبصگطتی ػالٍُ ثش خلَگیشی اص ثبصخَسد هثجت

ثؼضی اص سٍصّب تشاوٌص ّبی ثبصگطتی دس ضجىِ ثِ ضذت افضایص پیذا هی وٌذ.  خشیوِ ًوی ضَد. تحلیل ّب ًطبى هی دّذ دس

ایي هسبلِ هی تَاًذ ػالٍُ ثش ًبپبیذاسی ضجىِ ثبػث ایدبد هغبیشت ّبی صیبدی ضَد. دس ضىل ... تشاوٌص ّبی ثبصگطتی یه 
دی دس تشاوٌص ّبی اغالحی دس سَییچ ًوًَِ دس عَل هبُ ًطبى دادُ ضذُ است. ّوبًغَس وِ هطبّذُ هی ضَد ٍاسیبًس صیب

 ثؼضی اص سٍصّب ٍخَد داسد. 

دس سبختبس وًٌَی فمظ تشاوٌص ّبی ثیي :تَجِ ثِ تشاکٌص ّبی داخلی ) کبست ثبًک سٍی تشهیٌبل ّوبى ثبًک (ػذم 

ِ ایي هىبًیضم ثبػث ضذُ است وِ ٍضؼیت غبدسوٌٌذگی ثبًه ّب ثْجَد یبثذ ٍلی  ثبًىی هَسد تَخِ ّستٌذ. هطبّذُ هی ضَد و
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چَى سٍش هٌبسجی دس ثبًه ّب ثشای اسصیبثی ٍضؼیت تشاوٌص ّبی داخلی ٍخَد ًذاسد ثِ عَس سغح ویفیت خذهبت دس حبلت 

داخلی ثذتش اص ٍضؼیت غبدسوٌٌذُ است. دس ضىل ... ٍضؼیت یه ثبًه ثضسي وطَس ًطبى دادُ ضذُ است. ّوبًغَس وِ هطبّذُ 

ثِ ًَػی ثبیذ ویفیت خذهبت داخلی  لغؼی ّبی حبلت غبدسوٌٌذُ ثبالتش است. هی ضَد لغؼی ّب دس حبلت داخلی ثِ هشاتت اص

الجتِ اغالح چبسچَة وبسهضدّب ًیض ثِ ایي هسبلِ ثبًه ّب دس ًظش گشفتِ ضَد تب حدن تشاوٌص ّبی ثیي ثبًىی وبّص یبثذ.
ثش تفبٍتی ًوی وٌذ ثِ ثبًه ووه هی وٌذ. دس حبل حبضش ثِ ػٌَاى هثبل ثشای پشداخت تشاوٌص ّبی ثشداضت ٍخِ ثشای وبس

 خَدش هشاخؼِ وٌذ یب ثِ ّش خَدپشداص دیگشی هشاخؼِ وٌذ.

 

ثِ غَست هبّبًِ یب سٍصاًِ تؼذاد تشاوٌص هَفك ٍ ًبهَفك ثِ دس سبختبس وًٌَی تٌْب  :ػذم اسایِ جضئیبت هطکل ثِ ثبًک ّب

 ٍ ثبصُ صهبًی اختالل ثِ آى ّب گضاسش ًوی ضَد. دیذ هٌبسجی اص هطىل ثَخَد آهذُ ًذاسًذثبًه ّب اسایِ هی ضَد. ثبًه ّب  
ثِ ثی تفبٍتی تَسظ ثبًه ضذُ ثذیي غَست هٌبثغ خغب هطخع ًوی ضَد ٍ دس ًْبیت ّذف خشیوِ ثِ خبی اغالح تجذیل 

 .است

ت وِ هبِّ اس 1صهبى ثبصخَسد ثبًه هشوضی ثِ ثبًه ّب دس ثبصُ ّبی  :ٍ دس ًظش ًگشفتي ثبصُ ّبی صهبًی ثبصخَسدتبخیش دس  

ِ عَس هؼوَل  ِ ضَد وِ ّذف ثْجَد ٍ ػیت یبثی ضجىِ است ٍ  45تب  10ث سٍص تبخیش داسد. الصم است وِ ایي هسبلِ دس ًظش گشفت

ثبیذ دس سغَح ػولیبت، فٌی ٍ ساّجشدی ایي ثبصخَسدّب ثِ ثبًه ّب دادُ ضَد. گضاسضبت هبّبًِ ثیطتش دس سغح ساّجشدی است ٍ 

ضٌبسی دس حبل حبضش ٍخَد ًذاسد. دس سبختبس وًٌَی ًیض ّیچ هىبًیضهی ثشای اسایِ هٌبست گضاسضبت دس سغح ػولیبت ٍ وبس
ِ ثبًه ّب ثشای وبّص خشاین ثِ غَست  هبِّ، سبالًِ ٍ چٌذ سبلِ ٍخَد ًذاسد دس حبلی وِ ثب اسصیبثی ّبی هٌبست  6تحلیل ّب ث

ثبصخَسد ثبیذ دس ّش سِ سغح ػولیبت،  سسی وشد.سبالًِ ٍ چٌذ سبلِ ثبیذ ٍضؼیت ویفی سا پبیص وشد ٍ اثش خشاین سا ثش

وبسضٌبسی ٍ ساّجشدی غَست گیشد ) اضبسُ ضَد ثِ آى همبلِ (. ثِ ػجبستی اغل اسسبل اعالػبت دسست ثِ ضخع دسست دس 
 صهبى دسست سػبیت ضَد تب اثش ثخص ثبضذ.

 

. ایي دس حبلی است وِ هتَسظ سیبل است 1500حذاوثش خشیوِ ثشای یه تشاوٌص  ػذم تٌبست ثیي کبسهضد ٍ جشیوِ:

وبسهضد پشداختی تَسظ ثبًه ّب ثشای ّش تشاوٌص اص ایي سلن ثبالتش است. دس ول اگش ثبًىی دس حبل حبضش استجبط خَد سا ثب 

ضجىِ لغغ وٌذ ّضیٌِ ووتشی دس هدوَع خشیوِ ٍ وبسهضد پشداخت هی وٌذ. ثبًه ّب هی تَاًٌذ پزیشًذگی خَد سا ثبص ثگزاسًذ 

ِ سَد ثیطتشی داضتِ ثبضٌذ.ٍ غبدسوٌ ِ لجل اص ثَخَد آهذى ضبپشن تَسظ ثؼضی ثبًه ّب  ٌذگی سا لغغ وٌٌذ ٍ آستبً ایي هسبل
اًحبم هی ضذ ٍلی ثب ثبال سفتي تشاوٌص ّبی غبدسوٌٌذگی ثب اضبفِ ضذى تشاوٌص ّبی خشیذ ضبپشن ایي هسبلِ ووتش هطبّذُ 

 هی ضَد.

ثش سٍی صیش سبخت هخبثشات لشاس داسًذ. ثب تَخِ ثِ ایٌىِ  شسبخت ثبًه ّبدس سغح ضجىِ استجبعی ٍ صی :هطکالت ضجکِ 

یي هٌبسجی اص سوت هخبثشات دس تَافك ًبهِ سغح خذهبت غَست ًوی گیشد، اختالالت ضجىِ وِ ثبًه ّب ًمطی دس آى تضو

شات اص سغح دستشس ًذاسًذ هی تَاًذ ثبػث خشیوِ سٌگیي ثبًه ّب ضَد. الصم است حذالل سغح دستشس پزیشی ضجىِ هخبث

ثشاثش ثبالتش ثبضذ وِ ثخص ووی اص اختالالت هَخَد هتَخِ صیش سبخت ضَد. دس غَست ٍخَد  10پزیشی سَییچ ّبی وطَس 
ت صیش آى وِ ثِ خبعش هطىالتَافك ًبهِ سغح خذهبت ثیي ثبًه ّب ٍ ضشوت هخبثشات ثبًه ّب هی تَاًذ خشاین یب ثخطی اص 

ثبضذ دلت  95/99دس غَستی وِ دستشس پزیشی خظ استجبعی  ّبی هخبثشاتی دسیبفت وٌٌذ. سبخت هخبثشاتی است سا اص ضشوت

 دسغذ خغب هَاخِ خَاّذ ضذ. 1خشاین غبدسوٌٌذگی اص ًمغِ دیذ ضتبة ثب ووتش اص 
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  کیفی ًتبیج هیذاًی سٍی یک ثبًک ًوًَِ ٍ ّذف گزاسی -4

 

 

 ٍ ًتیجِ گیشیخالصِ 

یوِ ضجىِ ثبًىذاسی الىتشًٍیىی ضتبة هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ است. ّوبًغَس وِ دس ایي همبلِ چبسچَة وًٌَی پبداش ٍ خش

تشاوٌص یه تشاوٌص خغب دس حبلت وًٌَی اص ًمغِ دیذ سَییچ ّبی پزیشًذُ ٍخَد داسد. ثشای  33ًطبى دادُ ضذ، سغح ثلَؽ 
هٌبست ًیست ٍ تحلیل  تشاوٌص یه تشاوٌص خغب چبسچَة وًٌَی 400تشاوٌص یه تشاوٌص خغب ٍ  160سسیذى ثِ سغح 

ّبی هیذاًی ًطبى هی دّذ وِ سضذ ویفی ثبثت هبًذُ است. ًمغِ دیذ دس ًظش گشفتِ ضذُ ثشای اسصیبثی ٍضؼیت ویفیت ضجىِ 

هٌبست ًیست ٍ ٍضؼیت ویفی ٍ آهبس خشاین اػالم ضذُ تَسظ ًبظش ٍ تٌظین وٌٌذُ هی تَاًذ فبغلِ صیبدی ثب حس وبسثشاى ٍ 
ذ. ثب اغالح هىبًیضم وًٌَی ثب تغییش آستبًِ ّب، تغییش ًمغِ دیذ، دس ًظش گشفتي سغح دستشس پزیشی داسًذُ وبست داضتِ ثبض

ِ آى ّب اضبسُ ضذ هی تَاى ثی اثش ثَدى سبختبس وًٌَی سا اغالح وشد. ثب ثْجَد  ِ دس ایي همبلِ ث ِ هخبثشاتی ٍ هَاسد دیگشی و ضجى

الىتشًٍیه ٍ هغبیشت ّبی هبلی ٍ فشآیٌذّبی اغالحی وبّص هی یبثذ ٍ  ویفیت، سبصهبى پٌْبى ثَخَد اهذُ دس ضجىِ ثبًىذاسی

  .ّضیٌِ توبم ضذُ تشاوٌص ّب ثشای ضجىِ ثبًىی وطَس وبّص هی یبثذ

 


