ػىُان مقالً:
تررسي َ تؼريف ضاخصٌاي تٍريَري درمرامس
پژٌَطي
تٜيً٘٘ ٚعگبٕ :ؼزيْ ظثبؽ ٝ 1ظًتؽ ٓؼيٖ توٞي
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چنيذي:
ث٘بثؽايٖ ظؼ ػًؽ ً٘ٗٞي ٓكئًِ ٚبؼايي  ٝثٜؽٝٙؼيٝ ،االتؽيٖ
ٛعف  ٝاؼؾنٔ٘عتؽيٖ ٓوًع ثؽاي ٓ ٚٔٛعيؽإ ٓيثبنع ٝ
ثيهتؽيٖ  ٝثِ٘عٓعتتؽيٖ پبظانٜب ؼا ثٔٛ ٚؽا ٙظاؼظُ .ػا ٛؽًهٞؼ يب
قبؾٓبٗي ً ٚثيهتؽ اؾ ظيگؽإ ث ٚپيؽٝؾي ظؼ ايٖ ؼا ٙظقت يبث٘ع،
ٗيؽٝي ثؽتؽ اهتًبظي ظؼ ظٗيبي آي٘ع ٙضٞاٛع ثٞظ  ٝظهيوبً ثٔٛ ٚيٖ
ظُيَ اقت ً ٚايع ٙثٜجٞظ ثٜؽٝٙؼي ظؼ ٓؽاًؿ تسويوبتي ظؼ
ًهٞؼٛبي پيهؽكتٓ ٚتُٞع نع ٝ ٙث ٚقؽػت ظؼ زبٍ ؼنع اقت.
ٛعف اؾ ق٘دم ثٜؽٝٙؼي ٓيتٞاٗع ظؼ قٞٓ ٚؼظ اؼؾيبثي ػٌِٔؽظ
ث٘گب ٙثؽاي ٓوبيك ،ٚاؼؾيبثي قيبقت ٛبي ثً ٚبؼگؽكت ٚنعٝ ٙ
ثؽٗبٓٚؼيؿي ظؼ قطر ضؽظ ً ٝالٕ ثؽاي تطًيى ثٜي٘٘ٓ ٚبثغ ثٚ
طٞؼ ضاليٓ ٚطؽذ ًؽظٛ .عف ايٖ ٓوبُ ٚثؽؼقي نبضىٛبي
ثٜؽٝٙؼي ظؼ ثطهٜبي ٓطتِق ٓؽاًؿ تسويوبتي ٓيثبنع  ٝؼٝل
اٗعاؾٙگيؽي إٓ ظؼ هبُت ؼٝلٛبي اٗعاؾٙگيؽي ثٜؽٝٙؼي خؿيي
ػٞآَ تُٞيعي ثب اقتلبظ ٙاؾ ؼٝل ظاظ ٝ ٙقتبظ ٙاؾ طؽين ٝؾٕ
ظٛي إٓ نبضًٜب ثب ث ٚاقتلبظ ٙاؾ تدؽثيبت ٗ ٝظؽات ًبؼن٘بقبٕ
ٓ ٝكُٝٞيٖ غيؽثظ ظؼ ٛؽثطم ٓؽثٞطٓ ٚيثبنع .ظؼ ٓؽاًؿ
تسويوبتيٜٗ ،بظٛٙب  ٝقتبٗعٛٙبي ثكيبؼي ٝخٞظ ظاؼٗع ً ٚقؼي
گؽظيع ٙآٜٗب ظؼ ٓؽاًؿ خبٓغ تسويوبتي ً ٚظاؼاي اٗٞاع ؾيؽ ثطمٛبي
كؼبُيت (تسويوبتي ،اظاؼي ٓ ٝبُي ،آٓٞؾني ،چبپ ٗ ٝهؽ ).... ٝ
ٓيثبن٘عٞٓ ،ؼظ ثؽؼقي  ٝنبضىٛبي ثٜؽٝٙؼي اٗلؽاظي ٝ
تؽًيجي ثطهي ً ٝالٕ ٓٞقك ٚپژٛٝهي اؼاي ٚگؽظظ.
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مقذمً
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اكؿايمثٜؽٝٙؼي
ٓيثبنع،
قبؾٓبٜٗب
چبُمٛبي
ْٜٓتؽيٖ
ثٞيژ ٙثٜؽٝٙؼي كؼبُيتٛبي تسويوبتي ٓكبُٚايخعيعي
اقت ً ٚظؼ قطر ثيٖأُِِي ظؼ اثتعاي ؼا ٙهؽاؼ ظاؼظ.
ث٘بثؽايٖ ظؼ ػًؽ ً٘ٗٞي ٓكئًِ ٚبؼايي  ٝثٜؽٝٙؼيٝ ،االتؽيٖ
ٛعف  ٝاؼؾنٔ٘عتؽيٖ ٓوًع ثؽاي ٓ ٚٔٛعيؽإ ٓيثبنع.
تالل ثؽاي اكؿايم إٓ خعيتؽيٖ ٓجبؼؾٓ ٙعيؽإ ظؼ آقتبٗٚ
هؽٕ ثيكت  ٝيٌْ ٓيثبنع ً ٚثب إٓ ٓٞاخٛ ٚكت٘ع ٝ
ٔٛچ٘يٖ إٓ ثيهتؽيٖ  ٝثِ٘عٓعتتؽيٖ پبظانٜب ؼا ثٔٛ ٚؽاٙ
ظاؼظ .اٗلدبؼ ثٜؽٝٙؼي ث ٚطٞؼ ٓؼدؿ ٙآقبيي ٓٞخت ثبال ؼكتٖ
نگؽف ٓؼيبؼٛب ً ٝيليت ؾٗعگي ظؼ ًهٞؼٛبي پيهؽكتٚ
نع ٙاقت  ٝايٖ زؽًت اؾ يي هؽٕ پيم تب ث ٚزبٍ ٔٛچ٘بٕ
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اظآ ٚظاؼظ.
 -1مليات
ق٘دم ثٜؽٝٙؼي ظؼ كؼبُيتٛبي تسويوبتي ظنٞاؼتؽيٖ
تالني اقت ًٓ ٚعيؽيت ظؼ ًهٞؼٛبي ٓطتِق ثب إٓ ؼٝثؽٝ
ٛكت٘عُ .ػا ٛؽًهٞؼ يب قبؾٓبٗي ً ٚثيهتؽ اؾ ظيگؽإ ثٚ
پيؽٝؾي ظؼ ايٖ ؼا ٙظقت يبث٘عٗ ،يؽٝي ثؽتؽ اهتًبظي ظؼ ظٗيبي
آي٘ع ٙضٞاٛع ثٞظ .ظهيوبً ثٔٛ ٚيٖ ظُيَ اقت ً ٚايع ٙثٜجٞظ
ثٜؽٝٙؼي ٓؽاًؿ تسويوبتي ظؼ ًهٞؼٛبي پيهؽكتٓ ٚتُٞع
نع ٝ ٙث ٚقؽػت ظؼ زبٍ ؼنع اقت ُٝي ثب ايٖ ٝخٞظ
تبً٘ٛ ٕٞيچ ؼٝل ثع ٕٝػيجي ثؽاي ق٘دم ثٜؽٝٙؼي ظؼ
قبؾٓبٕٛبي تسويوبتي ثٞخٞظ ٗيبٓع ٙاقت.
 -1-1تٍريَري َ تؼاريف آن
ٓؼ٘ي ٝاژ ٙثٜؽٝٙؼي  productivityظؼ ط ٍٞؾٓبٕ تس ٍٞيبكتٚ
اقت اُٝيٖ ثبؼ كؽاٗكٞاً٘ ٚظؼ قبٍ ٝ 1766اژ ٙثٜؽٝٙؼي ؼا ثٌبؼ
ثؽظ ٙاقت .يي يع ٛ ٝلع ٙقبٍ ثؼع اؾ ايٖ تبؼيص يؼ٘ي قبٍ 1883
ُيتؽ ٙثٜؽٝٙؼي ؼا ث ٚيٞؼت ) 3 (Faculty of proveتؼؽيق ًؽظ ًٚ
ٓؼ٘بي إٓ انتيبم ث ٚتُٞيعًؽظٕ اقت .ثيم اؾ يي يع قبٍ پف
اؾ ايٖ تبؼيص خٗٞؿ ثب اؼاي ٚتئٞؼي ثٜؽٝٙؼي ٜٗبيي ،ايطالذ ثٜؽٝٙؼي
ؼا ث ٚطٞؼ ؼقٔي ظؼ اظثيبت اهتًبظي ٝاؼظ ًؽظ.
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ظؼ ٓٞؼظ ٝاژ ٙثٜؽٝٙؼي تؼبؼيق ٓتلبٝت ُٝي ٓتسعأُؼ٘ب ٝخٞظ
ظاؼٗع ً ٚغيال ً ث ٚچ٘عي اؾ آٜٗب انبؼٓ ٙيً٘يْ .اؾ يي ٗوطٗ ٚظؽ
ثٜؽٝٙؼي ؼا ٓيتٞإ چ٘يٖ تؼؽيق ٗٔٞظٗ :كجت ضؽٝخي ثٝ ٚؼٝظي،
ً ٚايٖ ثٓ ٚؼ٘بي ًبؼايي  ٝاثؽثطهي اقتلبظ ٙاؾ ٓ٘بثغً ،بؼً٘بٕ،
ٓٞاظ ،ظقتگبٛٙب ،تكٜيالت  ٝقؽٓبي ٚثؽاي تُٞيع ضؽٝخي اقت.
ظؼ كؽ٘ٛگ آًكلٞؼظ ،ثٜؽٝٙؼي چ٘يٖ تؼؽيق نع ٙاقت:
ثٜؽٝٙؼي ػجبؼت اقت اؾ ثبؾظٛي ً ٝبؼايي تُٞيع ،كؼبُيتي ًٚ
تٞقظ ؼاثط ٚثيٖ قتبظٛٙب ٜٗ ٝبظٛٙب اٗعاؾٙگيؽي ٓينٞظ.
ظايؽٙأُؼبؼف ثؽيتبٗيٌب ،ثٜؽٝٙؼي ؼا چ٘يٖ تؼؽيق ٓيً٘ع:
ثٜؽٝٙؼي ظؼ اهتًبظ ػجبؼت اقت ٗكجت آٗچ ٚتُٞيع ٓينٞظ ثٚ
آٗچ ٚثؽاي تُٞيع ٓٞؼظ ٗيبؾ اقت.
آژاٗف ثٜؽٝٙؼي اؼٝپب ثٜؽٝٙؼي ؼا چ٘يٖ تؼؽيق ٓيً٘ع.
 ثٜؽٝٙؼي ظؼخ ٚاقتلبظٓ ٙؤثؽ اؾ ٛؽ يي اؾ ػٞآَ تُٞيعاقت.
 ثٜؽٝٙؼي ظؼ ظؼخ ٚا ٍٝيي ظيعگب ٙكٌؽي اقت ًٞٔٛ ٚاؼٙقؼي ظاؼظ آٗچ ٚؼا ً ٚظؼ زبٍ زبضؽ ٓٞخٞظ اقت ثٜجٞظ
ثطهع.
2ـ ٌذف از اوذازيگيري تٍريَري
ث ٚطٞؼ ًِي ٛعف اؾ ق٘دم ثٜؽٝٙؼي ٓيتٞاٗع ظؼ قٞٓ ٚؼظ
غيَ ضالي ٚگؽظظ:
اُق ـ اؼؾيبثي ػٌِٔؽظ ث٘گب ٙثؽاي ٓوبيك ٝ ٚاؼؾيبثي ػٌِٔؽظ يي
ث٘گب ٙاهتًبظي يٌي اؾ ٓٞثؽتؽيٖ اثؿاؼٛبي تسِيِي ٓؼيبؼ ثٜؽٝٙؼي
ٓيثبنع؛ ثٝ ٚقيِ ٚايٖ ٓؼيبؼ آٌبٕ ٓوبيك ٚػٌِٔؽظ ث٘گب ٙيب
ث٘گبٜٛبي ؼهيت كؽآ ْٛي گؽظظ.
ة ـ اؼؾيبثي قيبقت ٛبي اهتًبظيٛ ،عف اؾ ق٘دم ثٜؽٝٙؼي
هجَ اؾ ٛؽچيؿ ثً ٚبؼگيؽي إٓ ظؼ تسِيَٛبي اهتًبظي اقتٗ .تيدٚ
ًبؼ يب ٓطبُؼبت ٓؽثٞط ث ٚؼنع اهتًبظي ،اؼؾيبثي تٞقؼ ٚكؼبُيتي
ًٗ ٚبني اؾ تبثيؽات تٞؼّ ،پيهؽكت تٌُ٘ٞٞژي ،اكؿايم قؽٓبي ٚثٚ
ًبؼگؽ ،تٞقؼٜٓ ٚبؼتٜبي ٓعيؽيت ًبؼً٘بٕ اقت ظؼ اؼتجبط ٓيثبنع.
ج ـ ثؽٗبٓٚؼيؿي اهتًبظي :ظؼ ثؽٗبٓ ٚؼيؿي ظؼ قطر ضؽظ ً ٝالٕ
ٛعف تطًيى ثٜي٘٘ٓ ٚبثغ ٓيثبنع.
اؾ آٗدب ًٛ ٚعف ايٖ ٓوبُ ٚثؽؼقي نبضىٛبي ثٜؽٝٙؼي ظؼ
ثطهٜبي ٓطتِق ٓؽاًؿ تسويوبتي اقت  ٝثيهتؽ ثب ٛعف ٓطؽذ ظؼ
3

ث٘ع اُق ٓطبثوت ظاؼظ .چٗ ٕٞيؽٝيًبؼ ثؼ٘ٞإ يي ػبَٓ ظؼ پؽٝقٚ
تُٞيع اقت  ٝؼٝل اٗعاؾٙگيؽي إٓ ظؼ هبُت ؼٝلٛبي اٗعاؾٙگيؽي
ثٜؽٝٙؼي خؿيي ػٞآَ تُٞيعي ثب اقتلبظ ٙاؾ ؼٝل ظاظ ٝ ٙقتبظٙ
يب ؼٝل تبثغ تُٞيع خبي ٓيگيؽظ.
 -3رَش اوذازيگيري تٍريَري ويرَي اوساوي
ثٜؽٝٙؼي ٗيؽٝيًبؼ ؼا ٓيتٞإ  ْٛث ٚيٞؼت ثٜؽٝٙؼي ٓتٞقظ
 ْٛ ٝث ٚيٞؼت ثٜؽٝٙؼي ٜٗبيي ٓسبقجٞٔٗ ٚظ ثؽاي اٗعاؾٙگيؽي
ثٜؽٝٙؼي ٓتٞقظ ٗيؽٝيًبؼ  ٝثٜؽٝٙؼي ٜٗبيي اؾ ظ ٝؼٝل ؾيؽ
اقتلبظٓ ٙينٞظ.
1ـؼٝل ظاظ ٙـ قتبظ2 ٙـ ؼٝل تبثغ تُٞيع
هجَ اؾ ثيبٕ ظ ٝؼٝل كٞم ثٜؽٝٙؼي ؼا ٓيتٞإ ثؽاقبـ
ثٜؽٝٙؼي كيؿيٌي  ٝثٜؽٝٙؼي اؼؾني ٓسبقجٞٔٗ ٚظ  ْٛ ٝثؽاقبـ
ثٜؽٝٙؼي خؿييٓ ,تٞقظ ػٞآَ  ٝثؽاقبـ ثٜؽٝٙؼي ًِي ػٞآَ
تُٞيع ٓسبقجٞٔٗ ٚظ.
الف -تٍريَري جسيي َ 4متُسط ػُامل تُليذ
ثٜؽٝٙؼي خؿيي ػجبؼت اقت اؾ ٗكجت قتبظ ٙث ٚيٌي اؾ
ػٞآَ ٜٗبظ ،ٙثؽاي ٓثبٍ ،ثٜؽٝٙؼي ٗيؽٝيًبؼ يؼ٘ي ٗكجت
قتبظ ٙثٜٗ ٚبظٗ ٙيؽٝيًبؼ يي ٓؼيبؼ ثٜؽٝٙؼي خؿيي اقت ثٚ
ٔٛيٖ تؽتيت ثٜؽٝٙؼي قؽٓبيٗ( ٚكجت قتبظ ٙثٜٗ ٚبظٙ
قؽٓبي ٝ )ٚثٜؽٝٙؼي ٓٞاظ اُٝيٗ( ٚكجت قتبظ ٙثٜٗ ٚبظٞٓ ٙاظ
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اُٝي )ٚاؾ ثٜؽٝٙؼيٛبي خؿيي ٛكت٘ع.
ب -تٍريَري چىذ ػاملي
ثٜؽٝٙؼي چ٘ع ػٞآِي ً ٚػجبؼت اقت اؾ ٗكجت قتبظٙ
ضبُى ثٓ ٚدٔٞع چ٘ع ٜٗبظ ٙاؾ خِٔٗ ٚيؽٝيًبؼ  ٝقؽٓبي.ٚ
ٓ٘ظٞؼ اؾ «قتبظ ٙضبُى» قتبظٜ٘ٓ ًَ ٙبي ًبالٛب  ٝضعٓبت
ٝاقطٚاي ضؽيعاؼي نع ٙاقت.
5

ج -تٍريَري مل
ثٜؽٝٙؼي ًَ ػجبؼت اقت اؾ ٗكجت قتبظ ًَ ٙثٓ ٚدٔٞع
تٔبٓي ػٞآَ ٜٗبظ .ٙث٘بثؽايٖ ٓؼيبؼ ثٜؽٝٙؼي ًَ ،تأثيؽ
ٓهتؽى تٔبٓي ٜٗبظٛٙب ظؼ تُٞيع قتبظ ٙؼا ٗهبٕ ٓيظٛع.
. Partial Productivity.
. Total Productivity.
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دـ رَش دادي ـ ستادي
ظؼ ايٖ هكٔت ثؽاي ٓسبقج ٚثٜؽٝٙؼي ٗيؽٝي اٗكبٗي اؾ
ٗكجت اؼؾل قتبظ ٙثٗ ٚيؽٝي اٗكبٗي اقتلبظٓ ٙي نٞظ.
ثؽاقبـ اؼؾل تُٞيعات ،ثٜؽٝٙؼي ٓتٞقظ ٗيؽٝي اٗكبٗي ثٚ
هئت خبؼي اؾ ؼاثط ٚؾيؽ ٓسبقجٓ ٚي نٞظ.
PN (y) it = YNit
Lit
 = PN (y)itثٜؽٝٙؼي ٗيؽٝيًبؼ ث ٚهئت خبؼي  ٝثؽاقبـ
اؼؾل تُٞيعات ثؽاي كؼبُيت  iظؼقبٍ .t
 = YNitاؼؾل تُٞيعات ث ٚهئت خبؼي ثؽاي كؼبُيت  iظؼ
قبٍ t
 = Litتؼعاظ ٗيؽٝيًبؼ ظؼ كؼبُيت  iظؼ قبٍ t
ي ـ تراساش ارزش افسَدي
ثٜؽٝٙؼي ٓتٞقظ ٗيؽٝي اٗكبٗي ث ٚهئت خبؼي ٝ
ثؽاقبـ اؼؾل اكؿٝظ ٙثب اقتلبظ ٙاؾ ؼاثط ٚؾيؽ ٓسبقجٓ ٚي
نٞظ.
PN (r)it = VNit
Lit

 = PN(r)itثٜؽٝٙؼي ٓتٞقظ ٗيؽٝيًبؼ ث ٚهئت خبؼي ٝ
VNit
ثؽاقبـ اؼؾل اكؿٝظ ٙثؽاي كؼبُيت  iظؼ قبٍ t
= اؼؾل اكؿٝظ ٙث ٚهئت خبؼي ثؽاي كؼبُيت  iظؼ قبٍ
 =Litتؼعاظ ٗيؽٝيًبؼ ثؽاي كؼبُيت  iظؼ قبٍ
t
t
 -5تٍريَريدر مرامس تحقيقاتي
ثب ن٘بضت  ٝتسِيَ ثٜؽٝٙؼي ،اكؿايم ثٜؽٝٙؼي آٌبٕپػيؽ
ٓينٞظ .ثٜؽٝٙؼي ٓؽاًؿ تسويوبتي ث ٚقبظگي ثب
ٗكجت قتبظ ٙث ٚظاظ ٙهبثَ اٗعاؾٙگيؽي ٗيكت ؾيؽا
ًٓ ٚتـيؽٛبي ؾيبظي ؼا نبَٓ ٓينٞظ اؾ خِٔٚ
ػٞآَ ٓسكٞـ (قتبٗعٛٙب نبًَٓ :تبة ،گؿاؼلٓ ،وبُٝٚ
ظاظٛٙب نبَٓ :ؾٓبٕٗ ،يؽٝياٗكبٗيٛ ٝؿي٘ٝ )...ٝ ٚ
ٗگؽل.)...ٝ
اٗگيؿل،
ٗبٓسكٞـ(ٓسيظًبؼ،
ػٞآَ
ٓيؿإ ثٜؽٝٙؼي ثب ظؼ ٗظؽ گؽكتٖ ػٞآَ ٓٞثؽ ثؽإٓ هبثَ
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ثؽؼقي  ٝتسِيَ ٓيثبنع ،اؾ خِٔ ٚايٖ ػٞآَ ٓيتٞإ
ػٞآَ نطًي (ظاٗبئيٜبي كؽظيٗ ،گؽنٜب ،ػبظاتًبؼي،
تؼٜع نـِي  ٝؿيؽ ٝ )ٙػٞآَنـِي ٓ ٝسيطي
(نؽذ ٝظايق ،قؽپؽقتيٓ ،سيظًبؼ  ٝؿيؽ )ٙؼا ثؽنٔؽظ.
ػٞآَ ٓؤ ثؽ ظؼ ثٜؽٝٙؼي ثطهٜبي ٓطتِق يي ٓؽًؿ
تسويوبتي ػجبؼت اؾ :
تخص ٌاي تحقيقاتي:
1ـ ٗيؽٝياٗكبٗي 2ـ ٓعيؽيت  ٝتهٌيالت 3ـ ؼٝنٜبي ًبؼ
4ـ كضبي تسويوبتي 5ـ قؽٓبي ٝ ٚاػتجبؼات 6ـ تدٜيؿات ٝ
آٌبٗبت(تٌُ٘ٞٞژي) 7ـ اؼتجبطبت  ٝاطالػبت
تخص ٌاي پطتيثاوي:
1ـ ٗيؽٝي اٗكبٗي 2ـ ٓعيؽيت  ٝتهٌيالت 3ـ تدٜيؿات ٝ
قؽٓبيٛٚب 4ـ ؼٝنٜبي ًبؼ
ويرَياوساويْٜٓ ،تؽيٖ ػبَٓظؼ ثٜجٞظ ثٜؽٝٙؼي اقت.
اؾ خٌِٔٗ ٚبتي ًً ٚبؼً٘بٕ ثب ثً ٚبؼگؽكتٖ آٜٗب ٓيتٞاٗ٘ع
ثٜؽٝٙؼي ضٞظ ؼا ثٜجٞظ ثطه٘ع ػجبؼت٘ع اؾ:
اُقٗ -گؽلٛبي ٓثجتًبؼئٛ ،چ ٕٞظانتٖ ؿؽٝؼ ظؼ ًبؼ
ٓ ٝيَ  ٝنٞم ثؽاي پيهؽكت ٓكتٔؽ
ة -اؼتوبي ٜٓبؼتٜب ً ٝكت ٜٓبؼتٜبي خعيع اؾ
طؼين آٓٞؾل
جًٔ -ي ثٌٔٛ ٚبؼإ ظؼ ٓٞاهغ ُؿ ٝ ّٝاخؽاي ًبؼٛب
ثٚيٞؼت گؽٛٝي
ظٓ -هبؼًت ظؼ ثؽٗبٓٛٚبي ثٜجٞظ ثٜؽٝٙؼي ٔٛچٕٞ
گؽٜٛٝبي ً٘تؽٍ ًيلي
ذ -اخؽاي ظؼقتًبؼ اؾ ٔٛبٕ ثبؼ اٍٝ
 -ٝزلع قالٓت خكٔبٗي
مذيريت ٗيؿ ث ٚق ْٜضٞظ ٓيتٞاٗع ثب اخؽاي طؽذٛبي
الؾّ  ٝايدبظ اٗگيؿنٜبي ٓ٘بقت ظؼ ًبؼً٘بٕ اؾ طؼين اػطبي
پبظانٜبي ٓبظي ،تلٞيض اضتيبؼات ،ايدبظ كضبيي ظٝقتبٗٝ ٚ
پؽٓٞظت  ٝؼٝاثظ ٓجت٘يثؽ ٌٔٛبؼي ثيٖ ًبؼً٘بٕ  ٝضٞظ ،ظؼ
ثٜجٞظ ثٜؽٝٙؼي ٓٞثؽ ثبنع.
تٞخ ٚث ٚؼٝاثظ ػبطلي ،اٗكبٗي  ٝني ٙٞؼكتبؼ ثؼضي اؾ
ٓعيؽإ ٓٞخت ٓينٞظ تب ث ٚآقبٗي ؾٓي٘ٚظٝقتي ٝ
ٝازع
ًبؼً٘بٕ
ٝ
ٓعيؽ
ثيٖ
پبيعاؼ
اػتٔبظي
تستقؽپؽقتيال ايدبظ گؽظظ.
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ظؼ ؾيؽ ث ٚچ٘ع ٌٗت ٚظؼ ثٜي٘ٚقبؾي ٝضؼيت ٓعيؽيت ٗ ٝيؿ
ثٜجٞظ ؼٝاثظ ثيٖ ٓعيؽ ً ٝبؼً٘بٕ انبؼٓ ٙينٞظ:
اُق -اؼائ ٚاطالػبت ظهين ظؼثبؼ ٙػِٔيبت قبؾٓبٕ اؾ
ة -ثؽگؿاؼي خِكبت ػبظي يب
طؼف ٓعيؽ
ج-
ٝيژٙاي خٜت ؼقيعگي ثٓ ٚهٌالت ًبؼً٘بٕ
تؽتيتظاظٕ خِكبت ٗ ٝهكتٛبي ؿيؽؼقٔي ثب
ًبؼً٘بٕ ث٘ٓ ٚعٝؼ خِت ٗظؽ ،ظؼقتي  ٝزٔبيت آٜٗب
اؾ ظيگؽ ػٞآَ ٓٞثؽ  ْٜٓ ٝظؼ ثٜجٞظ ثٜؽٝٙؼي،
تٌُ٘ٞٞژي اقت .تٌُ٘ٞٞژي ،آٌبٕ اقتلبظ ٙثٜي٘ ٚاؾ تدٜيؿات
ؼا خٜت اؼتوبي ًبؼآيي  ٝاثؽثطهي كؽآ ْٛيً٘ع.
ظؼ ثٜؽٝٙؼي ٓؽاًؿ تسويوبتي اثتعا الؾّ اقت ضًٞييبت
قبؾٓبٜٗبي ٓٞكن ٓ ٝهبؿَ ؿ٘ي ن٘بقبيي نٗٞع ٝ
خٜتگيؽي قبؾٓبٕ ٓؽثٞط ٚظؼ إٓ ق ٞنٌَ گيؽظ .يٌي اؾ
ٝخٞظ
ٓٞكن،
تسويوبتي
ٓؽاًؿ
ضًٞييبت
ٓهبؿَ ؿ٘ي اقتٓ .هبؿَ ؼا ٓيتٞإ ث ٚظ ٝظقت:ٚ
ٓهبؿَ ؿ٘ي  ٝكويؽ توكيْث٘عي ًؽظ .ظؼ ٓهبؿَؿ٘ي،
ٓسوويٖ ظؼ نـَ ضٞظ هعؼت ػَٔ ثيهتؽي ظاؼٗع ٝ
ث ٚػجبؼتي ٓكُٝٞيتٛب ظؼ قظذ ثباليي هؽاؼ ظاؼٗع .آٗبٕ ظؼ
ثؽٗبٓٚؼيؿي پؽٝژٛٙب ظاؼاي آؾاظي ػَٔ ثٞظ ٝ ٙؼٝل اٗدبّ
پؽٝژ ٝ ٙؼٝل تسوين ؼا اٗتطبة ٓيٗٔبي٘ع  ٝنؽٝع ٝ
اتٔبّ پؽٝژٛٙب ٗيؿ ثب ٓهبؼًت قبؾٓبٕ اٗدبّ ٓيگيؽظ.
 -6ادتيات تحقيق
نبضىٛبي اٗعاؾٙگيؽي ثٜؽٝٙؼي ٓؽاًؿ تسويوبتي ،اؾ خ٘جٛٚبي
ٓطتِق توكيْث٘عي نعٙاٗع يٌي اؾ ايٖ توكيْث٘عيٛب،
توكيْث٘عي ثؽاقبـ ًٔي يب ًيلي ثٞظٕ نبضىٛبقت.
توكيْث٘عي ظيگؽ اؾ ٗوطٗ ٚظؽ ثٜؽٝٙؼي اخؿاء (ٗيؽٝي
اٗكبٗي٘ٓ ،بثغ ,تدٜيؿات  )... ٝاقتٞٗ ،ع ظيگؽ توكيْث٘عي
ثؽاقبـ ثؽؼقي نبضىٛبي ثٜؽٙؼي ظؼ قطر ًالٕ يب ضؽظ
اقت .ظؼ ثؼضي اؾ ٓؽاخغ ٓٞؼظ ثؽؼقي ٗيؿ ٓؼيبؼٛبي ثٜؽٝؼي
ٗكجت ث ٚيي قبٍ پبي ٚق٘ديع ٙنعٙاٗع.
 -6-1اوُاع ضاخصٌاي مُرد وظر در ارزياتي تٍريَري َ
مسايا َ مؼاية آوٍا
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ػٌِٔؽظٛب ٓ ٝهبؿَ قبضتبؼيبكت ٝ ٚتٌؽاؼي ؼا ٓيتٞإ ثب
اٗعاؾٙگيؽي ًٔي ٓٞؼظ اؼؾيبثي هؽاؼ ظاظٓ .ثَ ،ػٌِٔؽظ يي ًبؼگبٙ
تُٞيعي ؼا ثب ٓيؿإ تُٞيع يب قٞظ قبالٗٓ ٚيتٞإ اؼؾيبثي ًؽظ .ثؽاي
ايٖ ني ٙٞالؾّ اقت ً ٚتٔبٓي ٝؼٝظيٛب  ٝضؽٝخيٛبي قيكتْ
 ٝتبثغ تجعيَ ثيٖ آٜٗبٓ ،هطى  ٝهبثَ ًٔي ًؽظٕ ثبن٘ع .ظؼ
تسويوبت  ٝزتي ظؼ آٞؼ پهتيجبٗي إٓ ث ٚظُيَ ثبثت ٗجٞظٕ کبؼٛب,
ايٖ اؼؾيبثي ػِٔي ٗيكت.
ث ٚطٞؼ ًِي ،ظؼ تسويوبت ً ٚثب ًبؼٛبي ضالهبٗ ،ٚپيچيع،ٙ
اٗتؿاػي  ٝؿيؽتٌؽاؼي ٓٞاخٓ ٚيثبنيْ ،اؼؾنيبثي ًيلي
ٓ٘بقتتؽ اقت .اؼؾنيبثي ًيلي ؼاٙزِي ٓ٘طوي ٘ٓٝبقت
اقت .ظؼ كبيِ ٚايٖ ظ ٝهطت ،ثؽضي ؼٝلٛبي ًٔي ً ٝيلي ؼا
اؾ
ثؼضي
ظُيَ
ٔٛيٖ
ثٚ
ٝ
ٓيً٘٘ع
تؽًيت
پژٛٝهگؽإ ،نبضىٛبي اؼؾيبثي ؼا ث ٚق ٚظقتًٔ ٚيٗ ،ئٚ
ًٔي ً ٝيلي توكيْ ًؽظٙاٗع.
الف ـ ضاخصٌاي ميفي:
ايٖ نبضىٛب اقبقبً نبضىٛبيي ؿيؽ اقتعالُي ٛكت٘ع ًٚ
ثؽاقبـ هضبٝتٛبي غ٘ٛي ٝظؼى نطًي اكؽاظ اقتٞاؼ نعٙاٗع.
ٓبٗ٘ع كؽ٘ٛگ قبؾٓبٗي،ؼٛجؽي ،ضًٞييبت اضالهي ٓسوويٖ ... ٝ
ظؼ ايٖ ٓٞاؼظ ٗٔيتٞإ اهعاّ ٓكتوئي ث ٚػَٔ آٝؼظٓ .طبُؼبت
اٗدبّ نعٗ ٙهبٕ ٓيظ٘ٛع ً« ٚػِيؼؿْ غ٘ٛي ثٞظٕ ايٖ
نبضىٛب ،ث ٚطٞؼ گكتؽظٙاي اؾ آٜٗب ظؼ ٓؽاًؿ تسويوبتي اقتلبظٙ
ٓينٞظ».
ظؼ تسويوبت ،ايٖ گ ٚٗٞنبضىٛب ثؽاي اؼؾنيبثي ٓٞاؼظي
ٔٛچ ٕٞاؼؾل يي ك٘بٝؼي خعيع ،اػتجبؼ قبؾٓبٗيٓ ،يؿإ تأثيؽ
ػٌِٔؽظ ظؼ ظقتيبثي ث ٚاٛعاف ؿيؽِٓٔٞـ ٗ ٝيؿ ػٞآَ اٗكبٗي
5
ٓثَ كؽ٘ٛگ قبؾٓبٗي  ٝاٗگيؿل ثً ٚبؼ گؽكتٓ ٚينٗٞع.
ب ـ ضاخصٌاي ويمً ممي (ويمً ميفي):
ايٖ نبضىٛب نبضىٛبيي ٛكت٘ع ً ٚظؼ آٜٗب نبضىٛبي
غ٘ٛي خبي ضٞظ ؼا ث ٚنبضىٛبي ًٔي ظاظٙاٗع .ث ٚثيبٕ ظيگؽ
«نبضىٛبيي ٛكت٘ع ً ٚثؽاي هضبٝتٛبي ًيلي اكؽاظ اؼؾل
ًٔي تؼييٖ ٓيً٘٘ع».
ٓثال اگؽ تؼعاظ ٓوبالت  ٝآتيبؾات ثجت نع ٙؼا ث ٚػ٘ٞإ
نبضًي ثؽاي ٗهبٕ ظاظٕ ٓيؿإ ضالهيت ًبؼن٘بقبٕ ٓؽاًؿ
تسويوبتي اقتلبظ ٙنٞظ .ث ٚظُيَ ثٌبؼگيؽي تؼعاظ ٓوبالت ثعٕٝ
تٞخ ٚثً ٚيليت آٜٗب ٗٔيتٞاٗع نبضى هبثَ اػتٔبظي ثؽاي
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اٗعاؾٙگيؽي ثٜؽٝٙؼي ٓؽاًؿ تسويوبتي ثبنع .ظؼ چ٘يٖ ٓٞاؼظي ثب
اقتلبظ ٙاؾ نبضىٛبي ٗئًٔ ٚي (ٗئً ٚيلي) اؾ ضجؽگبٕ
ضٞاقتٓ ٚينٞظ تب ٓٞضٞع ؼا اؾ ظيعگبٛٙبي گٗٞبگٞٓ ٕٞؼظ ثؽؼقي
هؽاؼ ظ٘ٛع  ٝپبقصٛبي ضٞظ ؼا ثب اقتلبظ ٙاؾ ؼٝل ظؼخٚث٘عي اؾ
پيم ٓؼؽكي نع ٙث ٚيٞؼت ًٔي ثيبٕ ً٘٘ع .ظؼ ٝاهغ ايٖ ٓؽزِٚ
ًٔي ٓيً٘ع تب نبضىٛبي ًيلي (ٓثال ً اؼؾل ػِٔي يي ٓوبُٚ
ٓ٘تهؽ نع )ٙاؾ ظهت ؼيبضي ثٜؽ٘ٓٙع نٗٞع.
ج ـ ضاخصٌاي ممي
اؼؾيبثي ًٔي ثٞٗ ٚػي اؾ اؼؾيبثي اطالم ٓينٞظ ًٗ ٚتيد ٚإٓ،
ثيٝاقط ،ٚيي ػعظ ٓهطى ثبنع .ظؼ ايٖ ٗٞع اؼؾيبثي ،اؾ
نبضىٛبيي چ ٕٞتؼعاظ طؽذٛبي اٗدبّ نع ٙظؼ يي قبٍٓ ،يؿإ
قٞظ زبيَ اؾ اٗدبّ تسويوبت ظؼ يي ظٝؼ ٙؾٓبٗي ٓؼيٖ اقتلبظٙ
ٓينٞظ.
اػعاظ ٓت٘بظؽ ايٖ نبضىٛب ؼا ٓيتٞإ ثؽاي ٓوبيك ٚثب ٓوبظيؽ
اقتبٗعاؼظ يب ثب ػٌِٔؽظ يي قبؾٓبٕ يب ظ ٝقبؾٓبٕ ظؼ ظٝؼٛٙبي
ؾٓبٗي ٓطتِق ثً ٚبؼ گؽكتٓ .ؽاًؿ تسويوبتي ٔٛچ٘يٖ ظؼ ٓٞاؼظي
ٓثَ ٗلؽ ـ قبػت ًبؼ اٗدبّ نع ٙثؽ ؼٝي پؽٝژٛ ،ٙؿي٘ ٚاٗدبّ ٛؽ
پؽٝژٗ ،ٙؽش ثبؾگهت قؽٓبيٛ ٚؽ پؽٝژ ، ٙتؼعاظ پيهٜ٘بظات  ... ٝاؾ
ايٖ نبضىٛب اقتلبظٓ ٙيٗٔبي٘ع.
«اٗعاؾٙگيؽي ًٔي ثٜؽٝٙؼي ظؼ ٓؽاًؿ تسويوبتي ،آؽي ظنٞاؼ
اقت  ٝثٜتؽيٖ كؼبُيتٛبيي ًٓ ٚيتٞإ ث ٚؼٝل ًٔي آٜٗب ؼا
اؼؾيبثي ٗٔٞظ ػجبؼت٘ع اؾ كؼبُيتٛبي تٌؽاؼي .ظؼ ٓوبثَ ٔٛيهٚ
كؼبُيتٛبي ضالم  ٝتبؾٙاي ٝخٞظ ظاؼٗع ً ٚكوظ ثؽاي يي ٓؽتجٚ
اٗدبّ ٓينٗٞع .ايٖ كؼبُيتٛب ؿبُجبً ثب نبضىٛبي ًيلي
ق٘ديعٓ ٙينٗٞع  ٚٗ ٝنبضىٛبي ًٔي».1
 -6-2محاسه َ مؼاية ٌر يل از اوُاع ضاخصٌا
ٛؽيي اؾ نبضىٛبي ٓػًٞؼ ظاؼاي ٓؿايب ٓ ٝؼبيت ضبو ضٞظ
ٛكت٘ع .نبضىٛبي ًٔي ث ٚقبظگي هبثَ ظؼى ٓ ٝوبيكٚ
ٓيثبن٘ع « ٝثؽاي ٓعيؽإ ٓؽاًؿ تسويوبتي ً ٚؿبُجبً ظاؼاي
تسًيالت ٜٓ٘عقي ٛكت٘ع  ٝظؼ ثؽضٞؼظ ثب ٗٔبظٛبي ؼيبضي
ٓهٌِي ٗعاؼٗع ،خػاثيت ثيهتؽي ظاؼٗع› آب ايٖ نبضىٛب ظؼ
ػيٖ زبٍ ٓؼبيجي  ْٛظاؼٗعٓ .ثال ً ظؼ ٓٞاؼظي ً ٚػعّ اطٔي٘بٕ ٝ
ت٘ٞع پػيؽي اؾ ضًٞييبت غاتي ًبؼ اقت  ٝقتبظٛٙب ث ٚضٞثي هبثَ
ظؼى ٓ ٝهبٛعٗ ٙيكت٘ع ،ايٖ نبضىٛب هعؼت ٓبٗٞؼ ًٔتؽي ظانتٚ
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ٔٗ ٝيتٞاٗ٘ع يي تبثِٝ ٞاهؼي اؾ ٝضؼيت ٓٞخٞظ تًٞيؽ ً٘٘ع .ثٚ
ػال ٙٝايٖ نبضىٛب ٗٔيتٞاٗ٘ع ٗتبيح ظؼاؾ ٓعت يي ٗٞآٝؼي خعيع ؼا
ٗهبٕ ظ٘ٛع  ٝػٞآَ اختٔبػي ٗظيؽ ؼٝلٛبي ؼٛجؽي ،اُگٛٞبي
اؼتجبطي  ٝؿيؽ ٙظؼ آٜٗب خبيگبٛي ٗعاؼٗع ٔٗ ٝيتٞاٗ٘ع تٞقظ ايٖ
نبضىٛب اؼؾيبثي نٗٞع.
ايٖ نبضىٛب ٔٛچ٘يٖ ظؼ اؼؾيبثي ػٞآَ اٗكبٗي ًبؼايي
چ٘عاٗي ٗعانت ٝ ٚاقتلبظ ٙاؾ آٜٗب ٌٖٓٔ اقت ثبػث ًبٛم
ثٜؽٝٙؼي اكؽاظ نٞظ.
نبضىٛبي ًيلي ٗيؿ ثب ايٖ ٓهٌَ ٓٞاخٚاٗع ً ٚثكيبؼي اؾ
اكؽاظ ٗكجت ث ٚآٜٗب نٌبى ٛكت٘عٔٛ .چ٘يٖ ث ٚػِت طجيؼت
غ٘ٛي ثٞظٗهبٕ ٗٔيتٞإ ث ٚآٜٗب اػتٔبظ ٗٔٞظٓ .سووبٕ ػِّٞ
اختٔبػي ايٖ قٞاٍ ؼا ٓطؽذ ًؽظٙاٗع ً ٚآيب ظؼى غ٘ٛي اكؽاظ اؾ يي
ٓٞضٞع ٝاهؼبً  ٝظهيوبً ٓ٘ؼٌف ً٘٘عٝ ٙاهؼيتٛبي ٓٞخٞظ ظؼ إٓ
ٓٞضٞع اقت؟  ٝآيب اكؽاظ گٗٞبگٗٞي ً ٚاؼؾيبثيٛبي ٓهبثٜي ؼا
اٗدبّ ٓيظ٘ٛع ث ٚپبقصٛبي ٓهبثٜي ٓيؼق٘ع؟ ٝاضر اقت ًٚ
چ٘يٖ ٗيكت ،آب ٔٛيٖ ٓسووبٕ ث ٚايٖ ٗتيد ٚؼقيعٙاٗع ً« ٚظؼى
 ٝهضبٝتٛبي نطًي اكؽاظ يي خؿء الؾّ  ٝاقبقي ثؽاي
تًٔيْگيؽي آٗبٕ اقت .زتي اگؽ ظؼى اكؽاظ اؾ يي ٓٞضٞع ٝازع تب
زعي ثب يٌعيگؽ ٓتلبٝت ثبنع ثبؾ  ْٛث ٚاتطبغ يي تًٔيْ يؽير ٝ
ؼٝنٖ ًٔي ٓيٗٔبيع.
نبضىٛبي ٗئًٔ ٚي(ٗئً ٚيلي) توؽيجبً ٓؿايبي ٛؽ ظٞٗ ٝع
نبضى ًٔي ً ٝيلي ؼا ظانت ٝ ٚتب زع ؾيبظي كبهع ٓؼبيت آٜٗب
ٓيثبن٘ع ٓ ٝي تٞاٗع ظؼ ٛؽ چٜبؼ ٗٞع تسويوبت ؾيؽ ٓٞؼظ اقتلبظٙ
هؽاؼ گيؽظ.
اگؽ كؼبُيتٛبي يي ٓؽًؿ تسويوبتي ث ٚيٞؼت ؾيؽ توكيْث٘عي
نٞظ:
اُق ـ تسويوبت پبيٚايٓ :طبُؼ ٚظاٗم اُٝي ٝ ٚث٘يبظي
ة ـ تسويوبت اًتهبكي :يبكتٖ ًبؼثؽظٛبي ػِٔي ثؽاي تسويوبت
پبيٚاي
ج ـ تسويوبت ًبؼثؽظي :ثٜجٞظ ظؼ اقتلبظ ٙاؾ يي ًبؼثؽظ ضبو
ظ ـ تٞقؼ ٝ ٚثٜجٞظ :تٞقؼ ٝ ٚثٜجٞظ يي ٓؽزِ ٚاؾ كؽاي٘ع يب ٓسًٍٞ
ضبو
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 -6-3چٍارچُب پيطىٍادي تراي تؼييه ضاخصٌاي
تٍريَري
ثٜؽٝٙؼي ثبيع ظؼ ؼاقتبي ٓبٓٞؼيتٛبي يي قبؾٓبٕ تؼؽيق ٞٓ ٝؼظ
اؼؾيبثي هؽاؼ گيؽظ .ث٘بثؽايٖ اُٝيٖ هعّ ،ؼٝنٖ قبضتٖ ٓبٓٞؼيت
قبؾٓبٕ اقت .ثؼع اؾ اؼاي ٚتؼؽيلي ٝاضر اؾ ٓبٓٞؼيت قبؾٓبٕ ،ثبيع
اٛعاف قبؾٓبٕ ؼا ث ٚؼٝن٘ي تؼييٖ ًؽظ .گبّ ثؼعي ،تؼييٖ ٝضؼيت
 ٝؼٝني اقت ً ٚثؽاي ٗيَ ث ٚاٛعاف ضؽٝؼي ٓسكٞة ٓينٞظ.
ث ٚػجبؼت ظيگؽ ،ثبيع تؼييٖ ًؽظ ً ٚاگؽ قبؾٓبٕ ثطٞاٛع ظؼ ؼقيعٕ
ث ٚايٖ اٛعاف ٓٞكن ثبنع ،ثبيع چ ٚنؽايطي ؼا ثؽآٝؼظ ٙقبؾظ.
قپف ثب اقتلبظ ٙاؾ ايٖ نؽايظٓ ،ؼيبؼٛبي ٓٞكويت ؼا تؼؽيق ًؽظ.
ايٖ ٓؼيبؼٛب ثبيع ٓيؿإ ًبؼايي  ٝاثؽ ثطهي ظؼ ػٌِٔؽظ  ٝثٚ
ػجبؼتي ،ثٜؽٝٙؼي ؼا ٗهبٕ ظ٘ٛع .ظؼ ٓؽزِ ٚآضؽ ،ثب اقتلبظ ٙاؾ
ٓؼيبؼٛب ث ٚتؼؽيق نبضىٛبي ثٜؽٝٙؼي قبؾٓبٕ ٓيپؽظاؾيْ.
ضنل  -1مراحل تؼريف ضاخصٌاي تٍريَري

 -6-4فؼاليتٌاي اوجام ضذي تراي اوذازيگيري تٍريَري
ٓطبُؼٚاي ثؽاي ق٘دم ثٜؽٝٙؼي تسوين  ٝتٞقؼ ٚطؽذ
يٗٞكٌ ٞثؽاي اؼؾيبثي ثؽآٝؼظ ػٞآَ قبؾٓبٗي  ٝػٌِٔؽظ ٝازعٛبي
تسويوبتي اقتٛ 11 .ؿاؼ ٗلؽ توؽيجب اؾ ٝ 1200ازع تسويوبتي ظؼ
ًهٞؼٛبي اتؽيم ،ثِژيي ،ك٘الٗعٓ ،دبؼقتبُٕٜ ،كتبٕ  ٝقٞئع ظؼ
ايٖ ٓطبُؼ ٚنؽًت ًؽظٗع .گؽظآٝؼي اطالػبت ثب اقتلبظ ٙاؾ
پؽقه٘بٓٛٚبيي ث ٚػَٔ آٓع ً ٚتٞقظ پ٘ح گؽ ٙٝپبقص ظ٘ٛعٙ
نبَٓ ؼٝقبي ٝازعٛبي تسويوبتيٓ ،سووبٕ  ٝقبيؽ ًبؼً٘بٕ
ٓتطًىً ،بؼً٘بٕ پهتيجبٗي  ٝضعٓبت ًبؼً٘بٕ اظاؼي  ٝاؼؾيبةٛبي
ضبؼج اؾ ٝازع تسويوبتي پبقص ظاظ ٙنع .ظ ٙنبضى ػٌِٔؽظ
اقبقي اؾ ايٖ پؽقه٘بٓٛٚب ث ٚظقت آٓع ًٚ ٙػجبؼت اقت اؾ:
ثؽٗٝعاظ ٗٞنتبؼي ٓ٘تهؽ نعٙ؛ گٞاٛيٛبي ثجت اضتؽاع ٝ
ٗٔٛٚٗٞبي ٗئ ٚكؼبُيتي ،گؿاؼلٛب  ٝاُگٞؼيتْٛب؛ ًٌٔي كؽاگيؽ ثٚ
ػِ ٝ ّٞتٌُ٘ٞٞژي؛ هعؼظاٗي ث ٚػَٔ آٓع ٙاؾ ٝازع؛ اثؽثطهي
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اختٔبػي ٝازع؛ اثؽ ثطهي آٓٞؾني ٝازع؛ اثؽثطهي اظاؼي
4
ٝازع؛ اثؽ ثطهي تسويوبتي ٝازع  ٝاثؽ ثطهي ًبؼثؽظي ٝازع.
ثؽضي نبضىٛبي ٓٞؼظ اقتلبظ ٙخٜت اٗعاؾٙگيؽي ثٜؽٝٙؼي ظؼ
ٓؽاًؿ تسويوبتي ً ٚظؼ ٓ٘جغ  1ث ٚآٜٗب انبؼ ٙنع ٙاقت .ػجبؼت٘ع اؾ
(ايٖ نبضىٛب  ْٛنبَٓ نبضىٛبي ًٔي  ْٛ ٝنبضىٛبي
ًيلي ٓيثبنع ُٝي ٛيچ ٓتعُٞژي ؼٝن٘ي ظؼ ضًٞو ٗسٙٞ
اػٔبٍ آٜٗب اؼايٗ ٚگؽظيع.)ٙ
-2ظؼآٓع
-1ؼضبيتٓ٘عي نـِي ،اٗگيؿ ٝ ٙاضالهيبت ًبؼً٘بٕ
-3ؾٓبٕ اٗدبّ پؽٝژٛٙب -4ظؼخ ٚضالهيت
زبيَ اؾ پؽٝژٛٙب
ًبؼن٘بقبٕ  -5تؼعاظ ٓوبالت  ٝپت٘تٛب ًٔ-6يٛبي اختٔبػي
ٓؽًؿ تسويوبتي ث ٚخبٓؼ-7 ٚقطر آٓٞؾلٛب  ٝتسًيالت ًبؼً٘بٕ
-8خبثدبيي  ٝضؽٝج اؾ ضعٓت ًبؼً٘بٕ  -9تؼعاظ پيهٜ٘بظات -10
ًيليت  ٝهبثِيت اقتلبظ ٙاؾ ظاؼاييٛبي خعيع -11تؼعاظ نٌبيبت
ًبؼً٘بٕ -12تؼعاظ ًبؼن٘بقبٕ -13تؼعاظ ٓهتؽيبٕ -14تٞاٗبيي
ٓٞكن نعٕ ظؼ پيهٜ٘بظات ؼهبثتي ٘ٓ ٝبهًٛٚبي تسويوبتي -15
ؼضبيت ٓهتؽيبٕ -16توِيَ ٛؿي٘ٛٚب  ٝيؽكٚخٞيي اؼؾي پؽٝژٛٙب
-17تدٜيؿات  ٝآٌبٗبت -18تؼعاظ پؽٝژٛٙبي ٗئ ٚتٔبّ  ٝتٌٔيَ
ٝ-20اً٘م قبيؽ
ٛ-19ؿي٘ ٚقؽٓبيٚگػاؼي پژٛٝهي
نعٙ
ٓؽاًؿ ٓهبث.ٚ
ظؼ ثؽضي ٓ٘بثغ ٓٞؼظ ثؽؼقي نبضىٛبي ثٜؽٝٙؼي ٓؽاًؿ
تسوين  ٝتٞقؼ ٚث 3 ٚظقت ٚتوكيْ نع ٙاقت ً ٚػجبؼت٘ع اؾ:
الف ـ ضاخص تٍريَري تراي مراحل دَري ػمر ايذي
i  1, 2 , ..., 5

nij
Nj

pci 

 : nijتؼعاظ ايعٛٙبي ٓؽزِ i ٚاؾ ظٝؼ ٙػٔؽ ايعٛٙب ظؼ قبٍ j
 : N jتؼعاظ ًَ ايعٛٙبي ٓطؽذ نع ٙظؼ قبٍ j
ب ـ ضاخصٌاي تٍريَري ويرَي اوساوي
 -1قٞظ ٓٞؼظ ٗظؽ اؾ ثٌبؼگيؽي ٗتبيح تسويوبت ٗكجت ثٛ ٚؿي٘( ٚيب
ٗلؽ ـ قبػت) ٗيؽٝي اٗكبٗي
 -2تؼعاظ تسويوبت ثٗ ٚتيد ٚؼقيعٗ ٙكجت ثٛ ٚؿي٘( ٚيب ٗلؽ ـ قبػت)
ٗيؽٝي اٗكبٗي
 -3ق ْٜاكؿايم يبكت ٚثبؾاؼ ظؼ اثؽ اٗدبّ تسويوبت ٗكجت ثٛ ٚؿي٘( ٚيب ٗلؽ
ـ قبػت) ٗيؽٝي اٗكبٗي
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 -4تؼعاظ ايعٛٙبي ٓطؽذ نعٗ ٙكجت ثٛ ٚؿي٘( ٚيب ٗلؽ ـ قبػت) ٗيؽٝي
اٗكبٗي
ج ـ ضاخصٌاي تٍريَري مل
 -1قٞظ زبيِٞٓ ٝ ٚؼظ اٗتظبؼ اؾ ثٌبؼگيؽي ٗتبيح كؼبُيتٛبي تسويوبتي
ٗكجت ثٛ ًَ ٚؿي٘ ٚيؽف نع ٙظؼ ٝازع تسويوبتي
نبضىٛبي اٗعاؾٙگيؽي ثٜؽٝٙؼي ظؼ ٓؽاًؿ تسويوبتي ظؼ قطر
ًالٕ ؼا ثب ٓؼيبؼ اؼؾل اكؿٝظ ٙثؽ ٓج٘بي ػٞآَ ٘ٓ ٝبثغ يؽف نعٙ
ظؼ تسويوبت ،اُجت ٚثب تؼعيالتيٓ ،يتٞاٗع تعٝيٖ ًؽظ ،اؾ خِٔ:ٚ
 -1ثٜؽٝٙؼي ٗيؽٝيًبؼ
 ٗكجت تؼعاظ پؽٝژٛٙبي تسويوبتي ث ٚثٔؽ ؼقيع ٙثٛ ٚؿي٘ٚٓسووبٕ
 ٗكجت تؼعاظ پؽٝژٛٙبي تسويوبتي ث ٚثٔؽ ؼقيع ٙث ٚتؼعاظٓسووبٕ
 -2ثٜؽٝٙؼي قؽٓبيٚ
 ٗكجت تؼعاظ پؽٝژٛٙبي تسويوبتي ث ٚثٔؽؼقيع ٙث ٚاؼؾل ًَقؽٓبيٛٚب
 -3ثٜؽٝٙؼي ًَ
 ٗكجت پؽٝژٛٙبي تسويوبتي ث ٚثٔؽ ؼقيع ٙث ٚاؼؾل ًَ ٓ٘بثغ(ٛؿي٘ٛٚبي ًَ)
 -4ثٜؽٝٙؼي ٝيژ ٝ ٙػِٔي
 ٗكجت ثبؾظٛي ػِٔي ٓسون = تؼعاظ ٓوبالت تسويوبتي ٓ٘تهؽنعٗ ٙكجت ث ٚتؼعاظ پؽٝژٛٙبي تسويوبتي ث ٚثٔؽ ؼقيعٙ
 ٗكجت قٓ ْٜسووبٕ اؾ ٓوبالت ػِٔي = تؼعاظ ٓوبالت تسويوبتيٓ٘تهؽ نعٗ ٙكجت ث ٚتؼعاظ ٓسووبٕ
ُػا نبضىٛبي اٗعاؾٙگيؽي ثٜؽٝٙؼي ؼا ث ٚنؽذ ؾيؽ ٓيتٞإ تعٝيٖ ٝ
پيهٜ٘بظ ًؽظ.
 -1ثٜؽٝٙؼي ٗيؽٝيًبؼ
ـ ثبؾظٛي پژٛٝهگؽ = تؼعاظ ًَ ٓٞؼظ تسوين ٗكجت ث ٚتؼعاظ ًَ
پژٛٝهگؽ
ـ ثبؾظٛي ًَ ٛؿي٘ٛٚبي پؽقِ٘ي پژٛٝهگؽ= تؼعاظ ًَ ٓٞؼظ تسوين
ٗكجت ثٛ ًَ ٚؿي٘ ٚپؽقِ٘ي پژٛٝهگؽ
ـ ثبؾظٛي پؽقَ٘ = تؼعاظ ًَ ٓٞؼظ تسوين ٗكجت ث ٚتؼعاظ ًَ پؽقَ٘
ـ ثبؾظٛي ًَ ٛؿي٘ٛٚبي پؽقِ٘ي ًبؼً٘بٕ = تؼعاظ ًَ ٓٞؼظ تسوين
ٗكجت ثٛ ًَ ٚؿي٘ ٚپؽقِ٘ي ًبؼً٘بٕ پژٛٝهي
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 -2ثٜؽٝٙؼي قؽٓبيٚ
 ٗكجت ًَ ٓٞؼظ تسوين ث ًَ ٚقؽٓبيٛٚب -3ثٜؽٝٙؼي ٝيژٙ
ـ ثبؾظٛي ػِٔي پژٛٝهگؽ= تؼعاظ اٗتهبؼات(ٗتبيح ػِٔي) ٗكجت ثٚ
تؼعاظ ًَ پژٛٝهگؽ
ـ ٗكجت پژٛٝهگؽ ث ًَ ٚپؽقَ٘ = تؼعاظ پژٛٝهگؽ ٗكجت ث ٚتؼعاظ
ًَ پؽقَ٘
ـ ٗكجت ًَ ٛؿي٘ ٚپژٛٝهگؽ ثٛ ًَ ٚؿي٘ٛٚب= ًَ ٛؿي٘ٛٚبي پؽقِ٘ي
پژٛٝهگؽ ٗكجت ثٛ ًَ ٚؿي٘ٛٚبي خبؼي
ـٗكجت تؼعاظ اقتبٗعاؼظ ثٞٓ ًَ ٚؼظ تسوين= تؼعاظ اقتبٗعاؼظ ٗكجت ثٚ
تؼعاظ ًَ ٓٞؼظ تسوين
ٗيؽٝي اٗكبٗي ػبَٓ ايِي ًِ ٝيعي ظؼ يي كؼبُيت تسويوبتي
اقت .ثٔٛ ٚيٖ ظُيَ ظؼ اٗعاؾٙگيؽي نبضىٛبي ثٜؽٝٙؼي ٓؽاًؿ
تسويوبتي،ث ٚػ٘ٞإ يي ػً٘ؽ اقبقي ثٜؽٝٙؼي ٓٞؼظ ثؽؼقي هؽاؼ
ٓيگيؽظ .پف اؾ تعٝيٖ نبضىٛب ،الؾّ اقت ً ٚقتبظٛٙب ٝ
ظاظٛٙب (يٞؼت ٓٝطؽج ًكؽ) ث ٚػ٘ٞإ يي ٌٗت ٝ ْٜٓ ٚاقبقي
تؼؽيق نٗٞع تب ثب تؼبؼيق ٓلبٛيْ ث ٚاقتطؽاج يسير ًِٔبت ًٔي
ًؽظ ٝ ٙثجبت ؼٝي ٚؼا ظؼ ظٝؼٛٙبي ٓطتِق ثٔٛ ٚؽا ٙظاؼظ .ظؼ
نبضىٛبي پيهٜ٘بظي كٞم ،اخؿاي ٗكجتٛب ث ٚنؽذ ؾيؽ تؼؽيق
ٓينٞظ:
 -1تؼعاظ ًَ ٓٞؼظ تسوينٛ :ؽ طؽذ يب پؽٝژ ٙپژٛٝهي ضٞظ
ٓهتَٔ ثؽ چ٘ع ٓٞؼظ تسوين يب كؼبُيت ٓيثبنع ًٓ ٚدٔٞع ٓٞاؼظ
تسوين يب كؼبُيتٛبي يي پؽٝژ ٙؼا تهٌيَ ٓيظٛع ٓؼٔٞال ً ظؼ يي
ظٝؼٓ ٙبُي إٓ ثطم اؾ يي پؽٝژ ًٚ ٙث ٚثٔؽ ٓيؼقعٔٛ ،بٕ ٓٞؼظ
تسوين يب كؼبُيت اقت .ث٘بثؽايٖ ٓ٘ظٞؼ اؾ ٓٞؼظ تسوين ،كؼبُيت
تؼؽيق نع ٙاؾ طؽذ يب پؽٝژٛٙب ً ٚظؼ ظٝؼٓ ٙهطى ؾٓبٗي تٞقظ
پژٛٝهگؽإ ث ٚثٔؽ ؼقيع ٙاقت.
 -2پژٛٝهگؽٗ :يؽٛٝبي ٓتطًى ثب ٓعؼى زعاهَ ُيكبٗف
(ًبؼن٘بـ) ً ٚظؼگيؽ پؽٝژٛٙب  ٝيب اخؽاي ثطهي اؾ اخؿاي پؽٝژٙ
ًٔٛ ٚبٕ ٓٞؼظ تسوين يب كؼبُيت ٓيثبنع.
ٛ -3ؿي٘ ٚپؽقِ٘ي پژٛٝهگؽ٘ٓ :ظٞؼ ًِيٛ ٚؿي٘ٛٚبي پؽقِ٘ي
پؽظاضتي ث ٚپژٛٝهگؽإ اػْ اؾ زوٞمٓ ،ؿايب ،اضبكً ٚبؼ ،پبظال،
زناُتسوين ،زن پؽٝژً ،ٙبؼاٗ... ٝ ٚ
ٛ -4ؿي٘ ٚپؽقِ٘ي ًبؼً٘بٕ پژٛٝهي٘ٓ :ظٞؼ ًِي ٛؿي٘ٛٚبي
پؽقِ٘ي پؽظاضتي ثً ٚبؼن٘بقبٕ،تٌ٘كيٖٛب  ٝپژٛٝهگؽإ ًٚ
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ٓكتوئبً ظؼگيؽ پؽٝژٛٙب يب ٓٞؼظ تسوين يب كؼبُيتٛكت٘ع اػْ اؾ
زوٞمٓ ،ؿايب ،اضبكً ٚبؼ ،پبظال ،زناُتسوين ،زن پؽٝژً ٝ ٙبؼاٗ.ٚ
ٛ -5ؿي٘ ٚخبؼي٘ٓ :ظٞؼ ًَ ٛؿي٘ٛٚبي پؽقِ٘ي  ٝؿيؽ پؽقِ٘ي
ث ٚاقتث٘بء ٛؿي٘ٛٚبيي ً ٚيؽف ضؽيع تدٜيؿات  ٝظاؼاييٛبي ثبثت
ٓينٞظ.
 ًَ -6پؽقَ٘٘ٓ :ظٞؼ ًَ پؽقَ٘ اػْ اؾ ك٘ي  ٝپژٛٝهي ٝ
پهتيجبٗي (اظاؼيٓ ،بُي ،تعاؼًبت  ) ... ٝاقت.
 -7اٗتهبؼات٘ٓ :ظٞؼ اؾ اٗتهبؼات ٗتبيح ػِٔي زبيَ اؾ
كؼبُيت پژٛٝهي ظؼ هبُت ٓوبالت ،قٔي٘بؼ  ٝگؿاؼل ك٘ي اقت
ً ٚثؽاقبـ نٞاٛع ٓج٘ي ثؽ اٗتهبؼات إٓ ظؼ ٗهؽيً٘ ٚلؽاٗف يب
ٓدِ ٚػِٔي (ظاضِي  ٝضبؼخي) ٓٞؼظ اؼؾيبثي هؽاؼ ٓيگيؽظ.
 -8اقتبٗعاؼظ :ظقتٞؼاُؼَٔ ٓعٓ ٝ ٕٝهطى ًٓ ٚج٘بي
ثؽؼقيً٘ ،تؽٍ ٓ ٝؼيبؼ ًيليت يي ٓسً ٍٞاقت.
ظؼ ٓٞؼظي ظيگؽ  ٝثب تٞخ ٚث ٚگؿاؼلٛبي ثيٖأُِِي ٓ ٝطبُؼبت ٝ
تدؽثيبت ٓؽثٞط ثٝ ٚضؼيت ػِٔي  ٝپژٛٝهي ًهٞؼ ،نبضىٛبي
اؼؾيبثي تسويوبت ظؼ قطر ًالٕ ظؼ پ٘ح هكٔت تست ػ٘ٞإ
ػ٘بٝيٖ:
 -1نبضىٛبي اٗكبٗي  -2نبضىٛبي ٓبُي  -3نبضىٛبي
قبضتبؼي  -4نبضىٛبي ػٌِٔؽظي  - 5نبضىٛبي ثٜؽٝٙؼي
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نبضىٛبي كٞم ث ٚنؽذ غيَ تؼييٖ ٓي نٗٞع:
 -1ضاخصٌاي اوساوي:
–2تؼعاظ ًَ
-1تؼعاظ ٓسووبٕ ظؼ يي ٓيِيٗ ٕٞلؽ خٔؼيت
نبؿالٕ تسويوبت ظؼ يي ٓيِيٗ ٕٞلؽ خٔؼيت  -3ظؼيع ٓسووبٕ اؾ
ًَ نبؿالٕ تسويوبتي  -4ظؼيع ٓسووبٕ ٓؽاًؿ ظُٝتي اؾ ًَ
ٓسووبٕ  -5ظؼيع نبؿالٕ تسويوبتي ٓؽاًؿ ظُٝتي اؾ ًَ نبؿالٕ
تسويوبتي  -6ظؼيع ٓسووبٕ ظؼ ثطمٛبي ٓطتِق تسويوبت اؾ ًَ
نبؿالٕ تسويوبتي  -7ظؼيع ًبؼن٘بقبٕ پژٛٝهي اؾ ًَ
نبؿالٕ تسويوبتي  -7ظؼيع تٌ٘كيٖٛبي نبؿَ ظؼ تسويوبت اؾ
ًَ نبؿالٕ تسويوبتي
 -2ضاخصٌاي مالي
 ًَ-1اػتجبؼات تسويوبتي  -2ظؼيع ؼنع اػتجبؼات تسويوبتي -2
ظؼيع اػتجبؼات تسويوبتي اؾ تُٞيع ٗبضبُى ظاضِي ) -2 (GDPظؼيع
اػتجبؼات ظُٝتي تسويوبت اؾ ثٞظخ ٚػٔٓٞي ظُٝت  -2ظؼيع
اػتجبؼات ظُٝتي تسويوبت اؾ ًَ اػتجبؼات تسويوبتي  -2ظؼيع
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ظؼآٓعٛبي تسويوبتي اؾ ًَ ٛؿي٘ٛٚبي تسويوبتي  -2ظؼيع
ٛؿي٘ٛٚبي تسويوبتي اؾ ًَ اػتجبؼات تسويوبتي ًٓٞة
 -7ضاخصٌاي تٍريَري مرامس تحقيقاتي
ق٘دم ثٜؽٝٙؼي ثٞقيِ ٚنبضىٛب  ٝث ٚؼٝل ًٔي ً ٝيليٝ
يب تؽًيجي اؾ ٛؽ ظ ٝاٗدبّٓيگيؽظ .نئً ٙٞي
ثؽاي كؼبُيتٜبي تٌؽاؼي  ٝثؽٗٝعاظٛبي ًٔيتي  ٝنيً ٙٞيلي ثؽاي
كؼبُيتٜبي ضالهيتگؽا  ٝؿيؽتٌؽاؼي ٓت٘بقت ٓيثبن٘ع .ثؽاي
ق٘دم ثٜؽٝٙؼي ٓؽاًؿ تسويوبتي ،نبضىٛبي ػبّ  ٝازع ٝخٞظ
ٗعاؼظ  ٝثؽاي اؼؾيبثي كؼبُيتٜبي تسويوبتي ظؼ ٛؽ
قبؾٓبٕ ٗعاّ اؼؾيبثي خعاگبٗٚاي الؾّ اقت  ٝتظثين آٜٗب ثب
نؽايظ ضبو ضؽٝؼت ٍٍ ظاؼظ.
ظؼ ٓدٔٞع نبضىٛبي ًٔي ػٔعتب ظؼ كؼبُيت ثًٚبؼ
گؽكتٓ ٚينٗٞع  ٝظؼ ٓؽاًؿ تسويوبتي ،ظؼ ٓٞاؼظي چٓ ٕٞتٞقظ ٗلؽ
 ٝقبػبتًبؼ اٗدبّنعٙثؽؼٝيپؽٝژٛ ،ٙؿي٘ ٚاٗدبّپؽٝژٓ ،ٙوبًُ ،ٚتبة
ًيلي،
نبضىٛبي
ٓيثبن٘ع.
اقتلبظٙ
هبثَ
...ٝ
ؿيؽاقتعالُي ٛكت٘ع  ٝثؽاقبـ هضبٝتٜبي غ٘ٛي ٝ
ظؼى نطًي اكؽاظ اقتٞاؼٗع ٓبٗ٘ع ضًٞييبت اضالهي ٓسوويٖ،
كؽ٘ٛگ قبؾٓبٗي ،ؼٛجؽي ٓ ًٚ ...ٝكتوئبً هبثَ اٗعاؾٙگيؽي
ٗيكت٘عُ ،ػا ٓيتٞإ ثٗ ٚعؼات غ٘ٛي ظقتاٗعؼًبؼإ ٝضجؽگبٕ ًبؼ
اتٌب ٗٔٞظ .نبضىٛبي ظيگؽيٗيؿ ٓٞخٞظٗع ًٓ ٚلّٜٞتبؾٙاي ؼا
ثٔٛ ٚؽا ٙظاؼٗع اؾ خِٔ ٚنبضىٛبي ٗئًٔٚي (ٗئًٚيلي) ًٚظؼ
آٜٗب نبضىٛبي غ٘ٛيخبي ضٞظ ؼا ث ٚنبضىٛبي ًٔي ظاظٙاٗع.
ثؼ٘ٞإ ٓثبٍ ،يؽكب تؼعاظ ٓوبالت ثع ٕٝتٞخ ٚثً ٚيليت آٜٗب
ٗٔيتٞاٗ٘ع نبضىهبثَ اػتٔبظي ثؽاي اٗعاؾٙگيؽي ثٜؽٝٙؼي ٓؽاًؿ
نبضىٛبي
اؾ
چ٘يٖٓٞاؼظي
ظؼ
ثبنع.
تسويوبتي
ٗئًٔٚي(ٗئًٚيلي) اقتلبظٓ ٙينٞظ .ثظٝؼيٌ ٚظؼ ايٖ زبُت اؾ
ٓتطًًيٖ ظؼضٞاقت ٓينٞظ تب پبقطٜبي ضٞظ ؼا ثب اقتلبظ ٙاؾ
ؼٝل ظؼخٚث٘عي اؾ پيمتؼؽيق نع ٙث ٚيٞؼت ًٔـي ثيبٕ ً٘٘ع.
نبضىٛبي ٓطتِليثؽاي اٗعاؾٙگيؽي ثٜؽٝٙؼي ظؼ ٓؽاًؿ
تسويوبتيهبثَ تؼؽيق ٓيثبن٘ع ٓ ٝكبُ ٚايٖ اقت ًًٚعاّيي اؾ
نبضىٛب اؾ اُٞٝيت  ٝأٛيت ؾيبظيثؽضٞؼظاؼٗع .ظؼ ؾيؽ ث ٚثؽضي اؾ
آٜٗب انبؼٓ ٙينٞظ:
1ـ تؼعاظ ٓوبالتً ،تبثٜب ،گؿاؼنبت تبُيق نع2 ٙـ تؼعاظ  ٝؾٓبٕ
اٗدبّ پؽٝژٛٙب 3ـ ؼضبيتٔ٘عي نـِي ،اٗگيؿ ،ٙاضالهيبت ًبؼً٘بٕ 4ـ
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ظؼآٓع زبيَاؾ پؽٝژٛٙب 5ـ ظؼخ ٚضالهيت ًبؼن٘بقبٕ 6ـ قظذ
آٓٞؾل  ٝتسًيالت ًبؼً٘بٕ 7ـ خبثدبيي  ٝضؽٝج ًبؼً٘بٕ 8ـ تؼعاظ
ًبؼن٘بقبٕ 9ـ تؼعاظ  ٝؼضبيت اقتلبظً٘٘ٙعگبٕ اؾ ٗتبيح تسويوبت
10ـ تدٜيؿات  ٝآٌبٗبت
11ـ تؼعاظ پؽٝژٛٙبي ٗئٚتٔبّٗ /بتٔبّ 12ـ ٛؿي٘ ٚقؽٓبيٚگػاؼي
پژٛٝهي 13ـ اٗدبّ طؼزٜبي پژٛٝهيضبؼج اؾ قبؾٓبٕ
تذَيه َ مؼرفي ضاخصٌاي تٍريَري مرامس تحقيقاتي
تعٝيٖ نبضى ٛبي ثٜؽٝ ٙؼي ٓؽاًؿ پژٛٝهي يي ٓؤقكٚ
تسويوبتي خبٓغ ٓع ٗظؽ ٓيثبنع ً ٚظاؼاي ثطمٛبي ٛهتگبٗٚ
ؾيؽ اقت .ثؽ اقبـ ٗٞع كؼبُيت ٛؽًعاّ ،نبضىٛبي ثٜؽٝٙؼي
ٓؼؽكي ٓيگؽظٗع .نبضىٛبي ثٜؽٝٙؼي ٓتؼعظي ثؽاي ًِيٚ
كؼبُيتٛبي ايٖ ٓٞقك ،ٚث ٚنؽذ ؾيؽ اؼايٓ ٚيگؽظظ .الؾّ ث ٚغًؽ
اقت نبضىٛبي اؼاي ٚنعٓ ٙؽازِي طٞالٗي ؼا ثؽاي تبييع ٜٗبيي
طي ًؽظٙاٗع ث ٚايٖ يٞؼت ً ٚظؼ پژٛٝهي تست ػ٘ٞإ ثؽؼقي ٝ
ٓسبقج ٚنبضىٛبي ثٜؽٝٙؼي ٓٞقكٓ ٚطبُؼبت ثبؾؼگبٗي ،اثتعا
ًٔيتٚاي ٓؽًت اؾ ٗٔبي٘عٙگبٕ ثطمٛبي ٛهتگبٗ( ٚكؽظ ٓدؽة
ضٞظ ٓعيؽ يب ٗٔبي٘عٓ ٙعيؽ إٓ ثطم) ٔٗ ٝبي٘عٓ ٙعيؽيت ًالٕ
ٓٞقك ٚتهٌيَ گؽظيع .ظؼ ٛؽخِكٔٗ ٚبي٘عٛ ٙؽثطم خؿئيبت
ظاظٛٙب  ٝقتبٗعٛٙبي ٛؽثطم ؼا اؼايً ٚؽظ ٝ ٙثب چبُمٛب ٝ
ثسثٛبي ثكيبؼ ؾيبظي نبضىٛبي ثٜؽٝٙؼي إٓ ثطم ٓٞؼظ تبييع
کِي ٚاػضبي ًٔيت ٚثٜؽٝٙؼي هؽاؼ گؽكت  ٝظؼ ٜٗبيت نبضىٛبي
ثٜؽٝٙؼي ثطٞؼ ًبؼثؽظي ثؽاي ٓٞقك ٚتعٝيٖ ٜٗبيي گؽظيع .ضٔ٘ب"
ثؽاي ٓوبيك ٚثٜؽٝٙؼي ثطمٛبي ٓٞقك ٚپژٛٝهي ثٛ ٚؽًعاّ
اؾ نبضىٛب ثؽاقبـ خبيگب ٝ ٙأٛيت إٓ كؼبُيت ظؼ ظاضَ ثطم
ضؽيت ٝؾٗي ظاظ ٙنع ک ٚث ٚايٖ طؽين ثب تؽًيت نبضىٛب يک
نبضى کالٕ ٛؽ ثطم اؼايٓ ٚي گؽظظ ٝ ٝؾٜٗبي ٓػًٞؼ ثؽاي
نبضىٛب ظؼ ظاضَ پؽاٗتؿ هيع نع ٙاقت کٓ ٚدٔٞع ٝؾٕٛبي
كؼبُيت ٛؽثطم ثؽاثؽ يي ٓيثبنع (نبضىٛبي ثٞظخٝ ٚ
ٛؿي٘ٚاي ً ٚثؽاي كؼبُيتٛبي ٓطتِق يؽف نع ٙاقت  ٝإٓ ثٚ
ٗسٞي ظؼ قبيؽ نبضىٛب إٓ كؼبُيتٛب غًؽ نع ٙاقت ،ث٘بثؽايٖ
ظؼ ٝؾٕظٛي نبضىٛب آٜٗب ٓع ٗظؽ هؽاؼ ٗگؽكتٚاٗع) .ظؼ ٜٗبيت ثؼع
اؾ تعٝيٖ نبضًٜبي تؽکيجي ثؽاي ٛؽ ثطم خٜت اؼاي ٚنبضى
کالٕ ٓٞقك ٚپژٛٝهي ثؽاي ٛؽ کعاّ اؾ ؾيؽ ثطهٜب ثؽ زكت
ٝؾٕ پؽقِ٘ي اؾ کَ پؽقَ٘ ٓٞقك ٚظاظ ٙنع ک ٚث ٚايٖ طؽين
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نبضى کالٕ ٓٞقك ٚطي ظٝؼٛ ٙبي ٓطتِق ؾٓبٗي هبثَ
ٓوبيكٓ ٚي ثبنع .ظؼ ايٖ ؼاقتب ايٖ ٓوبُٓ ٚبزًَ نبضىٛبي
ٜٗبيي ثٜؽٝٙؼي  ٝضؽايت ٝؾٗي آٜٗب ثؽاي يي ٓٞقك ٚخبٓغ
پژٛٝهي اقت ً ٚزتي إٓ ظاؼاي ثطم چبپ ٗ ٝهؽٓ ،ؽًؿ اؼايٚ
ٓهبٝؼ ٙث ٚاؼگبٕٛبي ضبؼج اؾ قيكتْ ٓ ٝؽًؿ آٓٞؾل ٓيثبنع.
إٓ نبضىٛبی ثٜؽٝ ٙؼی ث ٚػ٘ٞإ خٔغث٘عي ايٖ ٓوبُ ،ٚثٚ
تلٌيي ثطمٛبي ٛهتگبٗ ٚػجبؼت اقت اؾ:
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الف -ضاخصٌاي تٍريَري تخص پژٌَطي
 - 1ثٞظخ ٚپژٛٝهي ٗكجت ث ٚثٞظخ ٚپژٛٝهي(-2 )0/15
تؼعاظ ٓوبالت ػِٔي چبپ نع ٙيب تبييع نعٗ ٙكجت ثً ًَ ٚبظؼ
پژٛٝهي ( ٓؼبظٍ تٔبّ ٝهت -3 )0/09( ) 6ثٞظخ ٚطؽذٛبي ظؼ
ظقت اخؽا  ٝپبيبٕ يبكت ( ٚطؽذٛبي ظاضِي ) ٗكجت ثً ًَ ٚبظؼ
پژٛٝهي ( ٓؼبظٍ تٔبّ ٝهت ) ( -4 )0/15قبػبت يؽف نع ٙظؼ
طؽذٛبي تسويوبتي ٗكجت ث ًَ ٚقبػبت ًبظؼ پژٛٝهي
ٓؼبظٍ تٔبّ ٝهت(-5 )0/15قبػبت يؽف نع ٙظؼگؿاؼنٜبي ظؼ
ظقت اخؽا  ٝپبيبٕ يبكتٗ ٚكجت ث ًَ ٚقبػبت ًبظؼ پژٛٝهي
ٓؼبظٍ تٔبّ ٝهت( -6 )0/15ثٞظخ ٚيؽف نع ٙثؽاي ثؽگؿاؼي
ٔٛبيهٜب ٗكجت ث ًَ ٚثٞظخ ٚپژٛٝهي( -7 )0/11تؼعاظ ًَ
گؿاؼنبت ضبتٔ ٚيبكتٗ ٚكجت ث ٚتؼعاظ ًَ ًبظؼ
پژٛٝهي( ٓؼبظٍ تٔبّ ٝهت ) ( -8 )0/12تؼعاظ ًَ اظٜبؼٗظؽٛب
ٗكجت ث ٚتؼعاظ ًَ ًبظؼ پژٛٝهي( ٓؼبظٍ تٔبّ ٝهت ) ()0/06
ب -ضاخصٌاي تٍري َري مذيريت امُر اداري َ تطنيالت
فؼاليت
 -1ازٌبّ  ٝهؽاؼظاظٛبي يبظؼٗ ٙكجت ثٗ ٚيؽٛٝبي
ًبؼگؿي٘ي( -2 )0/10تؼعاظ ٓعاؼى طجو ٚث٘عي نع ( ٙثبيگبٗي )
ٗكجت ث ٚتؼعاظ ٗيؽٛٝبي ًبؼگؿي٘ي( -3 )0/05تؼعاظ ٗبٓٛ ٚبي
(يبظؼٝ ٝ ٙاؼظٗ ) ٙكجت ث ٚتؼعاظ ٗيؽٛٝبي غيؽثظ(-4 )0/07تؼعاظ
اٝؼام تٌثيؽ نعٗ ٙكجت ث ٚتؼعاظ ٗيؽٛٝبي غيؽثظ ظثيؽضبٗ)0/04(ٚ
 -5تؼعاظ ٗبٓٛ ٚب ٗ ٝهؽيبت يبظؼ ٙخٜت اؼقبٍ ٗكجت ث ٚتؼعاظ
ٗبٓ ٚؼقبٕ ٛب( -6 )0/08تؼعاظ ظكؼبت قؽٝيف ٝقبيَ ٗوِيٚ
 -7تؼعاظ قؽٝيف ايبة ٝ
ٗكجت ثٗ ٚيؽٛٝبي تؼٔيؽات()0/07
غٛبة ٓ ٝبٌٓٞؼيتٜب ٗكجت ث ٚتؼعاظ ؼاٗ٘عٛ ٙب(-8 )0/07گؽظل
ٗوعي٘گي ٗكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ ًبؼپؽظاؾي(-9 )0/07تؼعاظ ظكؼبت
ضؽيع ُٞاؾّ ٓ ٝبيستبج ٗكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ ًبؼپؽظاؾي()0/06
-10تؼعاظ ؿػاي تٞؾيغ نعٗ ٙكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ ؼكبٓ ( ٙؼبظٍ
تٔبّ ٝهت ) ( -11 )0/07تؼعاظ يعٝؼ  ٝتٔعيع ظكتؽچٛ ٚبي ثئٚ
ٗكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ ؼكب -12 )0/07(ٙتؼعاظ يعٝؼ ًبؼتٜبي
ٓؽثٞط ث ٚثئ ٚتٌٔيِي ظؼٓبٕ ٗكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ ؼكب()0/06
-13تؼعاظ ثٖ ٛبي ؿيؽٗوعي تٞؾيغ نعٗ ٙكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘
6
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ؼكب-14 )0/06(ٙتؼعاظ ٗبٓٛ ٚبي تبيپ نعٗ ٙكجت ث ٚپؽقَ٘
زؽٝكچي٘ي ٝازع( -15 )0/07تؼعاظ يلسبت گؿاؼنبت زؽٝكچي٘ي
نعٗ ٙكجت ث ٚپؽقَ٘ زؽٝكچيٖ ٝازع()0/06
ج -ضاخصٌاي تٍري َري مذيريت امُر مالي
 -1تؼعاظ اق٘بظ زكبثعاؼي ٗكجت ث ٚتؼعاظ ًبؼً٘بٕ ٓبُي()0/14
ٓ -2جِؾ ثٞظخ ٚقبالٗٞٓ ٚقكٗ ٚكجت ث ٚتؼعاظ ًبؼً٘بٕ
ٓبُي(ٓ -3 )0/14جِؾ گؽظل ًبؼ (خٔغ ظكتؽ ؼٝؾٗبٓٗ ) ٚكجت ثٚ
تؼعاظ ًبؼً٘بٕ ٓبُي( -4 )0/14تؼعاظ ًَ ًبؼً٘بٕ ٓٞقكٓ ٚؼبظٍ
تٔبّ ٝهت ٗكجت ثً ٚبؼً٘بٕ ٓبُي( -5 )0/14تؼعاظ ٌٓبتجبت
اؼخبػي ث ٚآٞؼ ٓبُي ٗكجت ثً ٚبؼً٘بٕ آٞؼٓبُي( -6 )0/07تؼعاظ
گؿاؼل ٛبي ٓبُي تٜي ٚنعٗ ٙكجت ثً ٚبؼً٘بٕ آٞؼ ٓبُي()0/14
 -7تؼعاظ آٞاٍ نٔبؼ ٙگػاؼي نعٗ ٙكجت ث ٚتؼعاظ ًبؼً٘بٕ
غيؽثظ آٞؼ ٓبُي( -8 )0/11تؼعاظ چي ٛبي يبظؼٗ ٙكجت ثٚ
تؼعاظ ًبؼً٘بٕ غيؽثظ آٞؼ ٓبُي()0/14
د -ضاخصٌاي تٍري َري تخص اطالػات َ مذارك
 -1تؼعاظ ًَ ٓ٘بثغ آٓبظ ٙقبؾي نعٗ ٙكجت ث ٚتؼعاظ ًبؼً٘بٕ
هكٔت آٓبظ ٙقبؾي( -2 )0/20تؼعاظ ًَ ٓؽاخؼيٖ ؿيؽ ٌٔٛبؼ
ٗكجت ث ٚتؼعاظ ًبؼً٘بٕ ٓطؿٕ( -3 )0/20تؼعاظ ًَ ٓؽاخؼيٖ ثٚ
ٓؽًؿ اق٘بظ ٗكجت ث ٚتؼعاظ ًبؼً٘بٕ ٓؽًؿ اق٘بظ( -4 )0/20تؼعاظ
ًَ ٓؽاخؼيٖ ثٝ ٚازع ثبٌٜٗبي اطالػبتي ٗكجت ث ٚتؼعاظ ًبؼً٘بٕ
ٝازع كٞم( - 5 )0/20تؼعاظ ًَ اػضبء ًتبثطبٗٗ ٚكجت ث ٚتؼعاظ
ًَ ًبؼً٘بٕ ًتبثطبٗ)0/20(ٚ
ي -ضاخصٌاي تٍري َري تخص رَاتط ػمُمي
( -1تؼعاظ آگٜي چبپ نع * ٙتؼعاظ ؼقبٗٛٚب) ٗكجت ث ٚتؼعاظ
پؽقَ٘ غيؽثظ ؼٝاثظ ػٔٓٞي(( -2 )0/04تؼعاظ اطالػيٛ ٚبي ًٗت
نع ×ٙتؼعاظ تبثِٞي اػالٗبت) ٗكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ غيؽثظ ؼٝاثظ
ػٔٓٞي( -3 )0/10تؼعاظ ثؽيع ٙخؽايع ٗكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘
ؼٝاثظ ػٔٓٞي( -4 )0/08تؼعاظ ٓؽاقْ ثؽگؿاؼ نعٗ ٙكجت ثٚ
تؼعاظ پؽقَ٘ ؼٝاثظ ػٔٓٞي( -5 )0/10تيؽاژ ًتت ٗ ٝهؽيبت
ٓجبظُ ٚنعٗ ٙكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ غيؽثظ ؼٝاثظ ػٔٓٞي()0/07
 -6تؼعاظ ؼٝؾ زضٞؼ ظؼ ٗٔبيهگبٜٛب ٗكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ غيؽثظ
ؼٝاثظ ػٔٓٞي( -7 )0/10تيؽاژ ؼٝؾٗبٓٛ ٚبي تٞؾيغ نعٗ ٙكجت ثٚ
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تؼعاظ پؽقَ٘ ؼٝاثظ ػٔٓٞي ( ٓؼبظٍ تٔبّ ٝهت ) (-8 )0/04
تؼعاظ گؿاؼنبت تٜي ٝ ٚاؼقبٍ نع ٙخِكبت ٗكجت ث ٚتؼعاظ
پؽقَ٘ غيؽثظ ؼٝاثظ ػٔٓٞي( -9 )0/09تيؽاژ ًتت ٗ ٝهؽيبت تٞؾيغ
نعٗ ٙكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ غيؽثظ ؼٝاثظ ػٔٓٞي(-10 )0/07
تؼعاظ ًٓبزجٛ ٚبي ٓطجٞػبتي ،ؼاظيٞئي  ٝتِٞيؿيٗٞي اٗدبّ نعٙ
ٗكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ غيؽثظ ؼٝاثظ ػٔٓٞي( (-11 )0/07تؼعاظ
اضجبؼ اؼقبٍ نع * ٙتؼعاظ ؼقبٗٛ ٚب) ٗكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘
غيؽثظ ؼٝاثظ ػٔٓٞي( -12 )0/07تؼعاظ اضجبؼ ظؼج نع x ٙتؼعاظ
ؼقبٗٛ ٚب ٗكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ غيؽثظ ؼٝاثظ ػٔٓٞي()0/07
 -13تؼعاظ گؿاؼنٜبي ػٌِٔؽظ تٜي ٚنعٞٓ ٙقك ٝ ٚتبثؼٗ ٚكجت
ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ غيؽثظ ؼٝاثظ ػٔٓٞي()0/10
َ -ضاخصٌاي تٍري َري تخص خذمات مرکس مطاَري
 -1تؼعاظ پيهٜ٘بظيٛ ٚبي قلبؼل گؽكت ٚنعٗ ٙكجت ث ٚتؼعاظ
پؽقَ٘ نبؿَ ظؼ ٓؽًؿ (ضؽيت ٝؾٗي  -2 )0/07تؼعاظ پيهٜ٘بظيٚ
ٛبي تبٌييع نع ٙظؼ ثطم ٓهبٝؼٗ ٙكجت ث ٚتؼعاظ نبؿَ ظؼ ٓؽًؿ
( -3 )0/07تؼعاظ پيهٜ٘بظيٛ ٚبي كؽقتبظ ٙنع ٙثؽاي ظقتگبٜٛب ٝ
قبؾٓبٜٗبي ٓطتِق ٗكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ نبؿَ ظؼ ٓؽًؿ()0/07
 -4تؼعاظ پيهٜ٘بظيٛ ٚبي كؽقتبظ ٙنع ٙاؾ ٓؽًؿ  ٝتبٌييع نع ٙظؼ
قبؾٓبٜٗب  ٝظقتگبٛ ٙبي ظيگؽ ٗكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ نبؿَ ظؼ
ٓؽًؿ( -5 )0/08تؼعاظ پيهٜ٘بظيٛ ٚبي ًٓٞة ٗكجت ث ٚتؼعاظ
پؽقَ٘ نبؿَ ظؼ ٓؽًؿ( -6 )0/07تؼعاظ طؽذٛبي ظؼ زبٍ اٗدبّ
ٗكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ نبؿَ ظؼ ٓؽًؿ( -7 )0/07تؼعاظ طؽذٛبي
اتٔبّ يبكتٗ ٚكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ نبؿَ ظؼ ٓؽًؿ(-8 )0/08
تؼعاظ ٓدؽيبٕ ثبُلؼَ ٓؽًؿ ٗكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ نبؿَ ظؼ
ٓؽًؿ( -9 )0/08تؼعاظ ٓدؽيبٕ ثبُوٓ ٙٞؽًؿ ٗكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘
نبؿَ ظؼ ٓؽًؿ( -10 )0/04ظؼآٓع زبيَ اؾ اؼايٓ ٚهبٝؼ ٙثٚ
ظقتگبٜٛب  ٝقبؾٓبٜٗب ٗكجت ث ٚتؼعاظ ٓهبٝؼإ ٓؽًؿ(-11 )0/08
ظؼآٓع ظؼيبكتي زبيَ اؾ ًِي ٚضعٓبت ٓؽًؿ ٗكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘
نبؿَ ظؼ ٓؽًؿ( -12 )0/07ظؼيبكت ٛؿي٘ ٚثبالقؽي زبيَ اؾ
ضعٓبت ٓؽًؿ ٝاؼيؿ نع ٙث ٚزكبة ٓٞقك ( ٚقٞظ ) ٗكجت ثٚ
تؼعاظ پؽقَ٘ نبؿَ ظؼ ٓؽًؿ( -13 )0/07تؼعاظ خِكبت ثؽگؿاؼ
نع ٙطؽذ ٛبي ٓطبُؼبتي  ٝآٞؼ ٓهبٝؼ ٙاي ٗكجت ث ٚتؼعاظ
پؽقَ٘ نبؿَ ظؼ ٓؽًؿ( -14 )0/07تؼعاظ اؼتجبط ثب قبؾٓبٜٗب ٝ

21

ظقتگبٛ ٙبي ٓطتِق ٗكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ نبؿَ ظؼ
ٓؽًؿ()0/07
ح -ضاخصٌاي تٍري َري تخص آمُزش
 ًَ -1ظؼآٓع ٗكجت ث ٚتؼعاظ ًبؼً٘بٕ ( ظؼآٓع ثؽ زكت قبٍ
ٗكجت ث ٚتؼعاظ ًالقٜب ( ظؼآٓع ثؽ
پبي ًَ -2 )0/17( ) ٚظؼآٓع
زكت قبٍ پبي -3 )0/17( ) ٚتؼعاظ ظاٗهدٞيبٕ ٗكجت ث ٚتؼعاظ
ًبؼً٘بٕ( -4 )0/17تؼعاظ ظٝؼٗ ٙكجت ث ٚتؼعاظ ًبؼً٘بٕ(-5 )0/17
ًَ قبػبت ثؽگؿاؼ نعٗ ٙكجت ث ٚتؼعاظ ًبؼً٘بٕ(ًَ -6 )0/17
قبػبت ثؽگؿاؼ نعٗ ٙكجت ث ٚتؼعاظ ًالـ()0/17
ط -ضاخصٌاي تٍريَري تخص چاپ
ٓ -1جِؾ ظؼآٓع ٗبضبُى زبيَ اؾ كؽٝل  ٝقبيؽ ظؼآٓعٛب ٗكجت
ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ ٓؼبظٍ تٔبّ ٝهت ظؼ ٛؽقبٍ( -2 )0/16خٔغ
تيؽاژ ٓ٘تهؽٗ ٙكجت ث ٚتؼعاظ ًبؼً٘بٕ ٓؼبظٍ تٔبّ ٝهت(-3 )0/15
تؼعاظ خِع ًتت كؽٝل ؼكتٗ ٚكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ هكٔت
ثبؾؼگبٗي( -4 )0/11خٔغ تيؽاژ ًتت تدعيع چبپ نع( ٙث ٚػ٘ٞإ
ٗبنؽ) ٗكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ ٓؼبظٍ تٔبّ ٝهت(ًَ -5 )0/08
تؼعاظ كؽٜٓبي چبپ نع ( ٙظٝؼ ٓبنيٖ ) ٗكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘
تٔبّ ٝهت( -6 )0/13تؼعاظ يلسبت آٓبظ ٙقبؾي نعٗ ٙكجت ثٚ
تؼعاظ پؽقَ٘ ثطم آٓبظ ٙقبؾي( -7 )0/13تؼعاظ ؾيٌٜ٘بي تٜيٚ
نعٗ ٙكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ ُيتٞگؽاكي( -8 )0/06تؼعاظ كؽٜٓبي
چبپ نع ( ٙظٝؼ ٓبنيٖ ) ٗكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ چبپ()0/13
 -9تؼعاظ كؽٜٓبي تب نعٗ ٙكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ يسبكي()0/02
 -10تؼعاظ ٓهتؽًيٖ كًِ٘بٓٗ ٚكجت ث ٚتؼعاظ پؽقَ٘ ٝازع()0/03
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-14ظثيؽيٓ ،ديع «اٗعاؾٙگيؽي ثٜؽٝٙؼي ٓؽاًؿ تسويوبتي ٝ
پژٛٝهي» پبيبٕ ٗبًٓ ٚبؼن٘بقي ٜٓ٘عقي ي٘بيغ ـ ظاٗهگب ٙػِْ
ٝي٘ؼت.1380 .
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ٓ-15كؼٞظي ٗژاظ ـ اُٜبّ« .طؽازي اُگٞي تؼييٖ ثٜؽٝٙؼي ٓؽاًؿ
پژٛٝهي» پبيبٕٗبًٓ ٚبؼن٘بقي اؼنع ـ ظاٗهگب ٙػِْ  ٝي٘ؼت.
.1380
ٓ«-16عيؽيت ثؽ ٓعيؽيت ٗبپػيؽ» تؽخٔ ٝ ٚآٓبظ ٙقبؾيٞٓ :قكٚ
آٓٞؾني ٝتسويوبتي ي٘بيغ ظكبع .پبييؿ .1376
and
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17-Edward-Brown,

“performance
Development (R&D) Activities” .

