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 َاسى بب تبزاسبس رٍيكزد كبرت اهتيبسي هدر بٌبدر بْيٌِ سبسي هدل ارسيببي ػولكزد 
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 چكيدُ :

إز. هجٌبي  ًوَىُديٌْٚبى ٍ سَٕؼِ آى ثِ ٕبيَ ثٌبىٍ اىاٍُ ول ثٌبىٍ ٍ ىٍيبًٍَىي ثٌيٍاهبم هويٌي )ٍُ(  هيلي ثَاي اٍُيبثي ػولىَىدٍّْ٘ كبضَ 

هيجبٙي.ثَ إبٓ ايي هيل دٔ اُ ٌٙبٕابيي هبهٍَياز ٍ ؿٚان اًاياُ ٕابُهبى ا اّاياه اىاٍُ وال ثٌابىٍ          (BSC)ايي  ٍٍٗ وبٍر اهشيبُي هشَاُى 

ثَ ؿْبٍ ىييگبُ وبٍر اهشيبُي هشَاُى ) هٌظَ هبلي ا هٌظَ هٚشَي ا هٌظَ فَآيٌيّبي ىاهلي ا هٌظَ ٍٙي ٍ  ٍىٍيبًٍَىي ثٌيٍاهبم هويٌي )ٍُ( ػالٍُ

ٍ اًياُُ هٌبٕت  (KPI)يبىگيَي ( ىٍ ثؼي ىيگَي ثِ ًبم ثؼي كبوويشي سؼَيف ٙيُ إز ٍ ٕذٔ هؼيبٍّبي هَفميز ا ٙبهٜ ّب ي ولييي ػولىَى 

دٔ اُ إشوَاع هيل سْيِ ٙيُ ا ًشبيغ آى هٍَى ثٍَٕي لَاٍ گَفشاِ ٙايُ إاز. ّوـٌايي ثاب سَػاِ ثاِ        ثَاي َّ ّيه سؼييي ٙيُ إز ٍ ًْبيشب 

ديبىُ ٕبُي ٙيُ وِ اُ عَيك آى وليِ ٙبهٜ ّبي إشوَاع ٙيُ ىٍ هٌبظَ هوشلاف   QPRىٍ ٕبُهبًْب ا هيل ثيٕز آهيُ ىٍ ًَم افِاٍ IT گٖشَٗ

ا هَػت ٌٙبٕابيي وبهال فَآيٌايّب ا سؼيايي      QPRاُ اٍُيبثي ػولىَى ثب ثىبٍگيَي ًَم افِاٍ ثٍَٞر هىبًيُِ دبي٘ ٍ وٌشَل هيگَىى. ًشبيغ كبٝل 

ػْز دبي٘ ٌٕؼِ ّب ٍ ديبىُ ٕابُي ٕيٖاشن    وبٍٍ   وٖتوٌي ًَم افِاٍ َّٙفَآيٌيّبي ولييي ا ّوَٖٕبُي فَآيٌيّب ثب إشَاسْي ّب ٍ إشفبىُ اُ 

 .ىاٙجٍَى هييَيز گَىييُ إز

 كلوبت كليدي : 

 QPRثي ػولىَى ا وبٍر اهشيبُي هشَاُى ا ٕيٖشن ىاٙجٍَى هييَيز ا ًَم افِاٍ اٍُيب
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 ( هقدهِ : 1

 .ثبٙي هي كيبسي هييَاى گيَي سٞوين ثَاي ٕبُهبى يه ثِ اّياه يبثيىٕش إشَاسْيْبي اُ آگبّي وًٌَي ٍلبثشي ٕوز ٍ ديـييُ ٙير ثِ ىًيبي ىٍ

لٌا  ]1[( 1387ا ػْز گيَيْبي إشَاسْيه ٕبُهبى ٍا هؼيي وٌين.) يِىاى دٌبُ ا  ثٖيبٍ هْن إز وِ دي٘ اٍَُٙع ثِ اٍُيبثي ٍ اًشوبة دٍَُّ ّبلٌا 

ي ا ٍلز ا اًَّي ٍ هٌبثغ هبلي لبثل سَػْي ٍا َٝه سيٍيي ٍاّجَىّبي إبٕي هييَاى اٍٙي ثٖيبٍي اُ َٙوشْب ٍ ٕبُهبًْبي اًشفبػي ٍ غيَاًشفبػ

 ٍٍْٙبي وِ َٙايغي .ىٍ]2[( 1386)ثوشيبٍيا  ٕبُهبًْبي هَى هي وٌٌي ٍلي اوظَ آًْب اُ ػيم اػَاي هغلَة إشَاسْيْبي هَى ٕوي هي گَيٌي

 ػول ٌٕشي ٙيَُ ثِ ّوـٌبى هب ػولىَى ٌٕؼ٘ إز. ٕيٖشوْبي سغييَٙىل يبفشِ ؿٚوگيَي عٍَ ثِ گٌٙشِ ي ىِّ عي ؿٌي وبٍ ٍ وٖت هيٍى

اثؼبى هبلي ثِ عٍَ ٌٕشي ثَاي اًياُُ گيَي ٍ اٍُيبثي ػولىَى ٕبُهبًْب ثِ وبٍ  .إز ػولىَى هبلي ّبي ٌٕؼِ ثِ آًْب اًلٞبٍي سمَيجب اسىبي هيىٌٌي ٍ

 ٍ ٕبُ ثَاي ٍلي ثَىًي هٌبٕت ىاٙشِ گًَِ هبٙيي عجيؼشي وِ اٍليِ يٌٝؼش ًْبىّبي ثَاي ٕيٖشوْب ايي ؿِ .اگَ]3[ (Neely,1999)هي ٍفشِ إز 

 ٍ وٌٌيگبى سبهيي ٍ هٚشَيبى ثب ا ٍٍاثظ وبٍوٌبى ىاً٘ ّوـَى ًبهَْٚىي ىاٍائيْبي.هيجبٌٙي ًبهٌبٕت اهٍَُي هيٍى ٕبُهبًْبي آفَيي اٍُٗ وبٍّبي

 َٝفِ ٍ هبلي ّبي سَاًُبهِ ٍ ُيبى ٍ َٕى إبٓ ثَ ّب ٕبُهبى هبلي ُيبثياٍ عَفي اُ. اهًٍَُي الشٞبى ىٍ آفَيٌي اٍُٗ وليي ا ًَآٍٍاًِ فٌَّگ

 ٕبُهبًي ًبهَْٚى ّبي ىاٍايي عَيك اُ ّب ٕبُهبى ىٍ افِايي اٍُٗ ا ىاً٘ ػَٞ ىٍ وِ ؿَا وٚبًي هَاّي گوَاّي ثِ ٍا هب ّب ِّيٌِ ىٍ ػَيي

 ّبي َٕهبيِ ٍ(  آى ثَ كبون اٍُْٙبي ٍ ٕبُهبى فٌَّگ) ٕبُهبًي ّبي َٕهبيِ ا( وبٍوٌبى ّبي هْبٍر ٍ ىاً٘) اًٖبًي ّبي ٙبهل َٕهبيِ

 هييَيز آى دي ىٍ ٍ ػولىَى اٍُيبثي  هَْٚى ّبي ىاٍايي ثب سٌْب ًوي سَاى ىيگَ ٍ َٙى هي ايؼبى(  آهبٍي ّبي ىاىُ ٍ اعالػبسي ثبًىْبي) اعالػبسي

 ثْجَى ىٍ كبٝلِ اعالػبر اُ إشفبىُ ٍ آى ٍاّجَىي ثًَبهِ إبٓ ثَ بُهبىٕ ػولىَى اٍُيبثي هؼٌبي ثِ ػولىَى هييَيز.  ىاى اًؼبم ػبهؼي ػولىَى

 ػولىَى هَى اٍُيبثي ٍٍْٙبي سغييَ كبل ىٍ ٕبُهبًْب اُ ثٖيبٍي هٌظٍَ ثييي . ثبٙي ًوي دٌيَ اهىبى هبلي  كَُُ ثِ سَػِ ثب َٝفب ا ٍاّجَىي ثًَبهِ

ًِ سٌْب ثِ ػٌَاى يه اثِاٍ ًيٍَهٌي ثَاي اٍُيبثي ػولىَى ا ثلىِ ثِ   هشَاُى اهشيبُي وبٍر ٍٍٗ ايي هيبى ىٍ .هيجبٌٙي هبلي ّبي ٌٕؼِ ثَ سىيِ ػِ ثِ

 ]4[ (Kaplan and Norton,1992)ػٌَاى اثِاٍي ػْز سلمك إشَاسْي ثِ ػبهؼِ هييَيز هؼَفي گَىيي 

 :ادبيبت هَضَع( 2

 ِٕ ثِ  ًيبُ ٕبُهبًْب ثِ آى وِ ىاليل   ]5 (Neely,1995 )[ «وليبرػ اطَثوٚي ٍ وبٍايي وَىى ووي فَايٌي: »اُ إز ػجبٍر ػولىَى اٍُيبثي

 ٙبهل وِ:  اٍسجبعي اّياه  -2ّبٕز. إشَاسْي ىٍ ًظَ سؼييي ٍ إشَاسْيه هييَيز ٙبهل وِ:  إشَاسْيه اّياه  -1 :هي َٙى سمٖين گٍَُ

 ٕيٖشن سيٍيي ٙبهل وِ:  اًگيِٙي اّياه  -3إز. ىيگَ ٕبُهبًْبي ُا الگَثَىاٍي ٍ ثبُهٍَ اٍائِ ا آيٌيُ هٖيَ ىاىى ًٚبى ا فؼلي هَلؼيز وٌشَل

. إز ٍاىاٙشِ ؿبل٘ ثِ ٍا وبٍثَاى ٍ هلممبى وِ إز ُيبىي ٕبليبى ػولىَى اٍُيبثي هٖئلِ .إز يبىگيَي ٍ ثْجَى سَٚيك ّوـٌيي ٍ دبىاٗ

 ىِّ اٍايل ىٍ وبدالى ٍ ػبًَٖى ايٌىِ سب وَىًي هي إشفبىُ لىَىػو اٍُيبثي اثِاٍ سٌْب ػٌَاى ثِ هبلي ٙبهْٞبي اُ گٌٙشِ ىٍ سؼبٍي ٕبُهبًْبي

 ًوبيبى ٕبُهبًْب ػولىَى اٍُيبثي ثَاي ٍا اعالػبر ايي ًبوبٍاييْبي اُ ثٖيبٍي هييَيز كٖبثياٍي ّبي ٕيٖشن اٍُيبثي ٍ ثٍَٕي اُ دٔ 1980

ٍٍْٙبي هوشلفي ثَاي اٍُيبثي  .]4[ (Kaplan and Norton,1992)َى ث ثبُاٍ ٍلبثز ٍ ٕبُهبًْب ديـييگي افِاي٘ اُ ًبٙي ًبوبٍايي ايي وِ ٕبهشٌي

 ّفز ثيي ديـييُ ٍٍاثظ اُ ًبٙيٍا  ٕبُهبىيه  ػولىَى  (Sink and Tuttle,1989 ) سبسل ٍ ٕيٌه. ػولىَى ايؼبى ٍ سَٕؼِ ىاىُ ٙيُ إز

.اهب ايي هيل ىاٍاي يىَٖي هليٍىيز ّبي ٍٍي هيياًٌياطَثوٚي ا وبٍايي ا ويفيز ا ثَُْ ٍٍي ا ويفيز ًُيگي وبٍي ا ًَآٍٍي ٍ َٕىآ ٙبهٜ

هليٍىيز ىيگَ إبٕي إز.ثِ ػٌَاى هظبل ىٍهيل ثِ اًؼغبه دٌيَي وِ يىي اُ ضٍٍَيبر ثبُاٍّبي ىِّ اهيَ إز سَػْي ًوي َٙى.ّوـٌيي 

بهٜ ّبي ػولىَى ىٍ ٕغَف ٕلِٖ ٙوِ ٍاثغِ ٙفبه ثيي هيل َّم ػولىَى  .]6[ (Tangen,2004) هٚشَيبى ٕبُهبى إزثِ  هيل ثي سَػْي

اطَثوٚي ٕبُهبى )ٕوز ؿخ َّم( ٍ وبٍايي  ؿْبٍ ٕغق اُ اّياه إز وِ ثيبى وٌٌيُ ٙبهليي ٕيٖشن اهوشلف ٕبُهبى ٍا ىٍ ثَ هيگيَى. هَاسجي 

ًٍي )هبًٌي ٍضبيز هبٍع ٕبُهبى سَػِ ىا گٍَّْبي ىٍ ٍالغ ايي ؿبٍؿَة سفبٍر ثيي ٙبهْٞبيي ٍا وِ ثِ ىاهلي آى )ٕوز ٍإز َّم( إز.

 ]6[ وٖت ٍ وبٍ )ًظيَ ثَُْ ٍٍيا ٕيىل ُهبًي ٍ اسالفبر( آٙىبٍ هيٖبُى هٚشَيبىا ويفيز ٍ سلَيل ثِ هَلغ( ٍ ٙبهْٞبي ىاهلي

.(Tangen,2004). هْوشَيي ًمغِ لَر َّم ػولىَى سالٗ آى ثَاي يىذبٍؿِ ٕبُي اّياه ٕبُهبى ثب ٙبهٜ ّبي ػولىَى ػوليبسي إز. اهب ايي

 هفَْم ثْجَى هٖشوَ ىٍ ايي هيل ٍػَى ًياٍىاٍائِ ًوي ىّي ٍّوـٌيي  َى ّيؾ هىبًيٖوي ثَاي ٌٙبٕبيي ٙبهْٞبي ولييي ػولىَىٍٍيى

(Ghalayini ,1997)  ]7[.  
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 (Neely,2000)ثَػَى آهي. 1988 ٕبلَٙوز اٍٍدبيي ىٍ  14هيل ىيگَ اٍُيبثي ػولىَى ػبيُِ ويفيز اٍٍدبيي إز. ايي ػبيُِ ثَٕيلِ ًوبيٌيگبى 

. ايي هيل ثِ ٕبُهبى ّب ووه هي وٌي سب ثب همبيِٖ ٍضغ هَػَى ٍ هغلَةا سفبٍر ّب ٍ ػلل ٍلَع آًْب ٍا ٌٙبٕبيي ٍ ٍاُ كل ّبي ثْيٌِ ٍا  [8]

ز ٍ هٌبثغ ا فَآيٌيّب ا ٍضبيز ٕيبٕز ٍ إشَاسْي ا هييَيز وبٍوٌبى ا هٚبٍوٍّجَي ا  هؼيبٍ 9سؼييي ٍ اػَا ًوبيٌي ٕبهشبٍ هيل ثَ إبٓ 

ىييگبُ هبلي ٍ  7ثَاي اٍُيبثي ػولىَى اُ ًيِ هؼيبٍ ػبيُِ هبلىَم ثبليٍيغ  ثبٙي. هي هٚشَيبى ا ٍضبيز وبٍوٌبى ا اطَار ػبهؼِ ٍ ًشبيغ وٖت ٍوبٍ

اٍا اعالػبر ٍ سلليل ّبا سَٕؼِ غيَهبلي سٚىيل ٙيُ إز وِ ػجبٍسٌي اُ: ٍّجَي ا ثًَبهِ ٍيِي إشَاسْيه ا سوَوِ ثَ ٍٍي هٚشَي ٍ ثبُ

  (Bemowski ,1995). ]9[ٍهييَيز هٌبثغ اًٖبًي ا هييَيز فَآيٌي ٍ ًشبيغ وٖت ٍ وبٍ 

فلٖفِ ٍ هبّيز ارائِ شد.  (Kaplan and Norton,1992) هيالىي سَٕظ وبدالى ٍ ًٍَسَى 1992ايي هيل ىٍ ٕبل  :(BSC)وبٍر اهشيبُي هشَاُى 

 اًياُُ ٍ اّياه ثِ ٍا ٕبُهبى إشَاسْي ٍ هبهٍَيز ا اًياُ ؿٚن وِ إز ايي ى ًٖجز ثِ ٍٍٗ ّبي ٌٕشي لجلي ىٍٍ ثَسَي آ ٍػَىي ايي ٍٍٗ

 ثيبى يبىگيَي ٍ هٌظَ ٍٙي ايي اّياه ىٍ ؿْبٍ هٌظَ هبلي ا هٌظَ هٚشَي ا هٌظَ فَآيٌيّبي ىاهلي وٖت ٍ وبٍ ٍ .هيٌوبيي سجييل هٌبٕت ّبي

 ػولىَى هٍَػي ثِ هَثَط ّبي اًياُُ ثيي سَاًُي ٍ ىاىُ لَاٍ دَٙ٘ سلز ٍا ٕبُهبى يه ػولىَى غيَهبلي ٍ ّبي هبلي ػٌجِ ٍٍٗ ايي.هيًَٚي

سَػِ   "ثؼي هبلي  "ىٍ ]4[ .هييٌّي لَاٍ سَػِ هٍَى ٍا ًيل هَاٍى ثؼي ؿْبٍ اُ َّيه. هيٌوبيي ايؼبى آيٌيُ ػولىَى ّبي هلَن ٍ گٌٙشِ ثِ هَثَط

 .آيي هي ثيٕز وبالّب ويفيز ثْجَى ٍوبٍا سَُيغ ػلت ٍضبيز هٚشَي اُ عَيك "ثؼي هٚشَي  "ى هؼغَه إز. ثِ ِّيٌِ وَىى هٌبثغ هبلي ٕبُهب

 ٍ فًَيإيَى هبًٌي " يبىگيَي ٍ ٍٙي " هي َٙى ٍ ثؼي لجلي ثؼي ىٍ سمَيز هَػت وِ إز "وبٍ وٖت ىاهلي فَآيٌيّبي " ثِ سَػِ َٕم ثؼي

 ًٚبى ىاىُ ٙيُ إز. 1ىٍ ٙىل  BSCجبٙي.هٌبظَ هي ىيگَ ثؼي ِٕ سَاًوٌيٕبُي ػْز ُيَثٌبيي

 

 

 

 

 

Source: Kaplan and Norton (1992)                                                                                                                                                                                     

 ( هٌبظَ وبٍر اهشيبُي هشَاُى1ٙىل )

هَيي ايي ٍالؼيز ثَى وِ َٙوشْبي هَفك ىٍ َّيه اُ ؿْبٍ هٌظَ ا اّياه هَى ٍا سؼييي ٍ  (Kaplan and Norton)يبفشِ ّبي وبدالى ٍ ًٍَسَى 

ي ٌٕؼِ ّب ٍا ثَاي ىٍٍُ ّبي اٍُيبثي هٍَى ثَاي اٍُيبثي سَفيك ىٍايي اّياه ىٍ َّ هٌظَا ٌٕؼِ ّبيي اًشوبة وَىُ ٍ اّياه ووي َّيه اُ اي

هشؼيىي ىٍ  وبٍثَىّبي سؼييي هي وٌٌيا ٕذٔ الياهبر ٍ اثشىبٍار اػَايي ػْز سلمك ايي اّياه ٍا ثًَبهِ ٍيِي ٍ ثِ هٍَى اػَا هي گٌاًٍي.ًظَ 

    اًؼبم سلميمبر اًيوي ثىبٍگيَي آى ىٍ ثٌبىٍ ٍلي ىٍ ُهيٌِ ىٍ ٌٝبيغ ا ثٍَٓ ا هَاوِسلميمبسي ٍ ثبًه ّب ٍػَى ىاٍى BSCهيل گيَي ىبٍُهيٌِ ث

1 EFQM 

2
 Malcom Baldrige Award 

3
 Objectives 

4
 Measures 

5
 Targets 

6 Initiatives 

 )) هٌظَ هبلي ((

ثَاي وٖت هَفميز هبلي ثبيي ىٍ ًظَ 

 ؟ينْٕبهياٍاًوبى ػگًَِ ظبَّ َٙ

 هٌظَ فَآيٌيّبي ىاهلي

ثَاي اٍضبي ْٕبهياٍاى ٍ هٚشَيبًوبى 

ىٍ ويام فَآيٌيّبي وٖت ٍ وبٍ ثبيي 

 ثَسَي يبثين؟

 هٚشَي هٌظَ

ثَاي سلمك ؿٚن اًياُهبى ثبيي ىٍ ًظَ 

 هٚشَيبًوبى ؿگًَِ ظبَّ َٙين؟

 

 ؿٚن اًياُ ٍ إشَاسْي

 هٌظَ ٍٙيٍيبىگيَي

ثَاي سلمك ؿٚن اًياُهبى ؿگًَِ ثبيي 

غييَ ٍ ثْجَى ٍاايؼبى ٍ كفظ لبثليز س

 وٌين؟

1 

2 

3 

4 5 

6 
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ٕيٖاشن هاييَيز   وابفي   .(Arveson,2008) [11]  َٙف ىاىُ إاز ٍا ىٍ ثٌبىٍ  BSCوبٍثَى  آٍٍيَٖى .]10[ (Schwarzbach,2003)ٙيُ إز  

اىاٍُ وَىى ٍ وٌشَل  ػْزا آدبٍيٖي ٍ ػيٌَفيلَل  .(caffey,2010) [12]عَاكي ًوَىُ إز  BSCثٌيٍ َّٕشي آهَيىب ٍا ثب إشفبىُ اُ ػولىَى ىٍ 

يه ثٌيٍ ثِ ؿِ سغييَاسي ًيابُ ىاٍى ساب    ًٚبى ىاى وِآًْب إشفبىُ ًوَىًي. ًشبيغ سلميك  BSCػولىَى ثو٘ هَٞٝي ىٍ اىاٍُ هَوِي ثٌيٍ ٍالٌٖيب اُ 

وابٍر   ثاب اياي ٍػاَى    .(Aparisi and Giner Fillol , 2009) [13]اًي ثٖشَ الُم ثَاي ديبىُ ٕبُي ٕيٖشن هييَيز إشَاسْيه ٍا فَاّن ٕابُى  ثشَ

اهشيبُي هشَاُى ىٍ ٌّگبم سؼَيف ىليك هؼيبٍّب ٍ ٌٕؼِ ّبي اٍُيبثي ػولىَى ىٍ َّيه اُ ىييگبّْبي ؿْبٍگبًِ ثب هلايٍىيز ٍٍثٍَٕاز.ٍٍيىَى   

  ٌٕؼِ  ثييي هٌظٍَ اًشوبة گَىيي. -َال ٕئ -ّيه

هايالىي ىٍ ىاًٚاگبُ    1984ىٍ آغبُ سَٕظ ثبٕيلي ٍ ٍيأ ىٍ ٕابل    ٌٕؼِ -ٕئَال  –ٍٍيىَى ّيه  (GQM): سٌجِ –سئَال  –رٍيكزد ّدف 

. ايي ٍٍٗ ثَ إابٓ   (Differding,1996)  ]14[هَيلٌي هؼَفي ٙي ٍ ٕذٔ ثِ ٍإغِ ىييگبّْبي ىيگَي اُ ٍٍهجبؽ ٍ ىيگَ افَاى گٖشَٗ يبفز

 هاي يه الگَي ّيه گَا ثٌب ًْبىُ ٙيُ إز. ًَٙشي اّياه ايي اهىبى ٍا هييّي سب ثَ ٍٍي ديبهيّبي هْوشَ هشوَوِ ٙي. ًشبيغ ايي ٍٍيىَى ثبػض 

 ]15[ (Basili,1984)َٙى سب ٍٍاثظ وبهل ثيي اّياه ٍ ٌٕؼِ ّب ىييُ َٙى.ايي ٍٍٗ ثَإبٓ ىٍفَضيِ ُيَ سَٕؼِ ىاىُ ٙيُ إز

 ثًَبهِ ّبي اًياُُ گيَي ًجبيي ثَ إبٓ ٌٕؼِ ثبٌٙي ثلىِ ثبيٖشي ثَ إبٓ ّيه سٌظين ًَٙي. –الف 

 اّياه ٍ اًياُُ ّب ىٍ َّ ٕبُهبى ثبيي هشٌبٕت ثب ّوبى ٕبُهبى سؼَيف ًَٙي -ة

بٍ گبًِ ثِ سَسيت ُيَ هي ثبٙي : ثًَبهِ ٌٕؼِ ٙبهل هَاكل ؿْ –ٕئَال  –( ؿبٍؿَة ايي ٍٍٗ ٍا ًٚبى هي ىّي. ىٍ ٍالغ ٍٍيىَى ّيه 2ٙىل )

ٕئَاالر ٍ ٌٕؼِ ّب ثب يه ٍٍيِ ثبال ثِ دبييي ٍ ػوغ آٍٍي ٍ سفٖيَ ٍيِي ا سؼَيف ا ػوغ آٍٍي ىاىُ ٍ سفٖيَ. سؼَيف هَضَع ا سؼَيف اّياه ا 

 . ]16[ (Vansolingen,1999)ىاىُ ّب ثب يه ٍٍيِ دبييي ثِ ثبال اًؼبم هي َٙى

 2ّيه                                                                          1ّيه                                                                          

 5ٕئَال    4ٕئَال                                                    3ٕئَال         2ٕئَال      1ٕئَال                                                        

 6ٌٕؼِ                  5ٌٕؼِ                 4ٌٕؼِ                              3ٌٕؼِ             2ٌٕؼِ        1ٌٕؼِ                                             

 Source: Vansolingen (1999)                                               ٌٕؼِ –ٕئَال  –( ؿبٍؿَة ولي ٍٍيىَى ّيه 2ل )ٙى                                                    

ايي ًَم افِاٍ ثِ ػٌَاى يه ًَم افِاٍ هاييَيز إاشَاسْيه اُ هايل وابٍر اهشيابُي       :ٍ تَاًبيي ايجبد داشبَرد هديزيت QPRبستِ ًزم افشاري 

 هييَيز ػولىاَى ٍ هاييَيز فَايٌاي ٍا    ثب سوَوِ ثَ ثْجَى ػولىَى ٕبُهبًي ا .ًَم افِاٍ فَق  ]17[بثي ػولىَى إشفبىُ هيىٌي هشَاُى ػْز اٍُي

                                                         ]19[ثٍَٞر يىذبٍؿِ ٍ ىٍلبلت ٕيٖشن ىاٙجٍَى هييَيز ىاٍا هيجبٙي. 

1 Port of Houston 

2
 Port of Valencia 

3
 Goal-Question-Metric 

4 
Basili V. 

5 
Weiss D. 

5 
Goal- Oriented. 

5 
Metric based 

5 
Goal based 
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 ( ٍٍٗ سلميك   3

 واَىُ  ديٚاٌْبى  ًٍَسَى ٍ وبدالى وِ ػولىَى إشفبىُ ٙيُ إز . ّوبًغٍَػْز اٍُيبثي  هشَاُى اهشيبُي وبٍر هيل اُ دٍّْ٘ ايي اًؼبم هٌظٍَ ثِ

 -2ٕابُهبى  إشَاسْي ٍ هبهٍَيز ٕبهشي ٍاضق ٍ ٌٙبٕبيي -1:هيجبٙي ًيبُ اي هَكلِ ؿْبٍ فَآيٌي يه هشَاُى اهشيبُي وبٍر ٕبُي ديبىُ َايث اًي

 َّيه ثِ هَثَط ًوبيٚگَّبيي آٍٍىى ثيٕز ٍ ٕئَاالر سْيِ -4ّيه َّ هَفميز هؼيبٍ سؼييي -3هشَاُى اهشيبُي وبٍر ٕبهشبٍ ىٍ اّياه سؼَيف

 كياض  اُ ٍ وبٍثَىي ا ّيه كيض اُ دٍّْ٘ٙيُ إز. ايي  ديبىُ ٕبُي سغييَ ووي ثب فَق هَاكل ًيبُ ثٌبثَ ٍ دٍّْ٘ ايي ىٍ. ؿْبٍگبًِ هٌبظَ اُ

 QPRٕاٌؼِ ٍ ًاَم افاِاٍ     –ٕائَال   –ٍ سلفيك آى ثب ٍٍيىَى ّايه   BSCثَاي ديبىُ ٕبُي اٍُيبثي ػولىَى ثب .هيجبٙي اي سَٕؼِ  -سَٝيفي اػَا

ثب سَػِ ثِ ايٌىِ ّيه اُ اًؼبم ايي دٍّْ٘ ثْيٌِ ٕبُي هيل اٍُيبثي ػولىَى ٍ ديبىُ .  ]18[ (Rohm,2001)( ديبىُ ٕبُي ٙي 3گبهْبي ٙىل )

اثشيا هيل اٍُيبثي سْياِ ٍ ٕاذٔ ثاب ٍٍٍى     GQMٍ ٌٕؼِ ّبي  BSCهيجبٙي لٌا ثب سلفيك هٌبظَ ثٌيٍ اهبم ٕبُي ٕيٖشن ىاٙجٍَى هييَيز اىاٍُ ول 

 ٕيٖشن ىاٙجٍَى هييَيز ديبىُ ٕبُي گَىييُ إز.   QPRىٍ ًَم افِاٍ  BSC+GQMمي اعالػبر هيل سلفي

  

. 

 

 

 

 

 QPRًٍزم افشار  GQMٍ رٍيكزد  BSC( گبهْبي پيبدُ سبسي هدل ارسيببي بزاسبس 3شكل )

ٍ ّن ًظَ  يإز )ّن اُ هٌبثغ ػلو يٍَٝ ييٍ ٍٍا ييهلشَا ييدٍّْ٘ا ٍٍا يي. ٍٍاُ إزاثِاٍ دَٕ٘ ًبهِ إشفبىُ ٙياُثَاي گَى آٍٍي ىاىُ ّب 

وَاًجابم   ياُآلفاب  ييبيا هَثغ هيجبٙي. دب -ثب إشفبىُ اُ ٍٍٗ ّبي آهبٍ إشٌجبعي ٙبهل آُهَى وبي (. ًلَُ آُهَى فَضيِ ّبَٙى هيهجَگبى إشفبىُ 

فَآيٌايّبي   ا هٚاشَي هاياٍي   ا ي هابلي ٙبهٜ ّب ٍػٌَاى هشغيَ ٍاثٖشِ  اٍُيبثي ػولىَى اىاٍُ ول ثِىٍ ايي دٍّْ٘ ٙيُ إز.ّوـٌيي إشفبىُ 

ثاب   GQM ٍQPRؿگًَگي سلفياك ٍٍيىاَى   ىٍ ًظَ گَفشِ ٙيُ اًاي. هٖشمل هشغيَ ّبي  ثِ ػٌَاىٍ ٙبهٜ ّبي كبوويشي  ٍٙي ٍ يبىگيَي ا ىاهلي

BSC ( ٍُهي ثبٙي4هغبثك ٙىل ٙوب ). دبي٘ هىبًيُِ ٍ ّوـٌيي ثب  ثب سَػِ ثِ ًيبُثِ سؼَيف ىليك هؼيبٍّب ٍ ٌٕؼِ ّبي اٍُيبثي ػولىَى ٍ ّوـٌيي

 ( اًؼبم گَفشِ إز. 4ثٍَٞر ٙىل ) GQM  ٍQPRسَػِ ٕئَال سلميك وِ ىٍ اىاهِ آهيُ إز سلفيك هيل سَويجي وبٍر اهشيبُي هشَاُى ٍ 

 

 

 

 

 GQM  ٍQPRثب  BSC( ؿگًَگي سلفيك 4ٙىل )

 سؼَيف هبهٍَيز ٍ ؿٚن اًياُ ٕبُهبى

 سؼَيف إشَاسْي ّبي وٖت ٍ وبٍ

 سؼييي اّياه ٍ ُيَ اّياه إشَاسْيه

 BSCگبًِ  4سَٕين ًمِٚ إشَاسْي ثَ إبٓ هٌبظَ 

  GQMٕبٓ هيل سؼييي هؼيبٍّب ٍ ٌٕؼِ ّبي اّياه ثَ ا

 QPRعَاكي ىاٙجٍَى هييَيز ثِ ووه ًَم افِاٍ 

 إشٌشبع اُ گبهْب ٍ وليي ٍاُّ ّبي وليِ هيلْبي اٍُيبثي ػولىَى

ز هٚشَي 
ضبي

ٍ
 

ٍ ديبىُ ٕبُي ٕيٖشن ىاٙجٍَى هييَيز  QPRسؼويغ اّياه ٍ ٌٕؼِ ّبي هَسجظ ىٍ 

 ٕبُي 

هٌظز حبكويتي
 

 
رشد ٍ ًَ آٍري 

 

 
فزآيٌدّبي  

داخلي 
 

 ُيَ ّيه

 ٌٕؼِ ٕئَال

 استراتژي ها

 

هٌبظَ 

B
SC

 

هبلي
 

GQM 

 ّيه
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ٍ  BSCيبٍّبي آًْب ىٍ اىاٍُ ول ثغٍَ هٌبٕت اًشوبة ًَٙي لٌا ثب سلفيك ثب سَػِ ثِ ايٌىِ سلميك ثيًجبل آى ثَىُ وِ وليِ اّياه ٍ ُيَ اّياه ٍ هؼ

GQM  ُٙبهٜ ّبي هٌبٕت ثيٕز آهيُ ٍ اQPR  ِثِ ػٌَاى اثِاٍ سؼويغ ىاىُ ّب إشفبىُ ٙيُ إز.ّوـٌيي ٝلز هيل سلفيمي دٔ اُ هٞبكج

ًفَ هييَاى اىاٍُ ول ثٌبىٍ ٍ ىٍيبًٍَىي ثٌيٍاهبم هويٌاي   36ل ػبهؼِ آهبٍي سلميك ٙبه ثب هجَگبى ٍػوغ آٍٍي ًظَار آًْب ثِ سبييي ٍٕييُ إز.

 . ( هيجبٙي1ًفَ ٍٍٕبي اىاٍار (.ٍضؼيز ػبهؼِ هٍَى ثٍَٕي ثِ َٙف ػيٍل ) 30ًفَ هؼبًٍيي هييَ ول ٍ   5)ٍُ( هيجبٙي)يه ًفَ هييَ ول ا 

 ( ٍضعيت تحصيلي جبهعِ هَزد ثسزسي1جدٍل )                                                                                          

 دزصد تعداد تحصيالت

 5.5 2 ديپلن

 77.8 28 ليسبًس

 16.7 6 فَق ليسبًس

 َف ًيل هي ثبٙي:سلميك ثِ ٕٙئَاالر 

 : ٝليإئَال  

 وبٍآهي ػولىَى اىاٍُ ول اٍُيبثي ٍ زػْز ديبىُ ٕبُي ٕيٖشن ىاٙجٍَى هييَي QPRٍ ًَم افِاٍ  هشَاُى اهشيبُي ثىبٍگيَي وبٍر آيب •

 هيجبٙي؟

 : فَػيٕئَال 

 ثبٙي؟ هي َٙوز ايي ػولىَى اٍُيبثي  هٌبٕت كبوويشيا ثؼي ٙبهْٞبي آيب •

 ثبٙي؟ هي َٙوز ايي ػولىَى اٍُيبثي  هٌبٕت هبليا ٙبهْٞبي آيب •

اى ٙبهٜ ّبي هٚشَي ٍا ثَاي اٍُيبثي ػولىَى )  ؿگًَِ هيشَثبٙي؟ هي َٙوز ايي ػولىَى اٍُيبثي  هٌبٕت هٚشَيا ٙبهْٞبي آيب •
 َٙوز هٌبٕت هيجبٙي)

 ثبٙي؟ هي َٙوز ايي ػولىَى اٍُيبثي هٌبٕت ىاهليا فَآيٌي ٙبهْٞبي آيب •

 ثبٙي؟ هي َٙوز ايي ػولىَى اٍُيبثي هٌبٕت يبىگيَي ٍ ٍٙي سَٕؼِا ٙبهْٞبي آيب •

 ( يبفشِ ّبي سلميك 4

ِ  إاز  (اٝالي ) ثَإبٓ ٕائَال   اٝلي فَضيِ يه ( ٍ فَػي رٕئَاال ) ثَ إبٓفَػي فَضيِ دٌغ ىاٍاي سلميك ٍ  آهابٍي  آُهاَى  هاٍَى  وا  لاَا

ٍ  وبي " آهبٍي آُهَى ٕذٔ.  گَفز اًؼبم ٍاٝلِ ّبي دٌَٕٚبهِ ٍٍي ثَ هٌوٍَ فَضيبر آُهَىدٌَٕٚبهِ ا  30ثب سَػِ ثِ ثَگٚز .گَفشٌي  إاىَ

هيجبشاد كاِ اياي زلان  ًنابى       92/0هيصاى آلفبي كسًٍجاب  رسسناٌبهِ هماداز     .گَىيي اًؼبم 15ًٖوِ   spss افِاٍ ًَم اُ إشفبىُ ثب ٍ ّب ًوًَِ ٍٍي ثَ "

دازاي ضسيت هعٌاي دازي كوراس اش كابي     05/0تحميك دز سطح هعٌي داز فسعي كليِ فسضيِ ّبي ايٌكِ دٌّدُ ربيبيي رسسنٌبهِ هيجبشد.ّوچٌيي ثب تَجِ ثِ 

ضاسيت هعٌاي    "شبخص ّابي ثعاد هابلي هٌبسات ازشيابثي عولكاسد ادازُ كان هيجبشاٌد         "اسكَز ثدست آهدُ ثَدُ اًد ) ثساي هثبل ثساي فسضيِ اٍل يعٌي 

تحميك ، كبزت اهريبشي هرَاشى هٌبست ازشيبثي عولكسد ادازُ  صلياال هيجبشد( لرا ثس اسبس سئَ 20.6ثدست آهدُ كِ كَچكرس اش كبي اسكَز  026/0داز

 كن هيجبشد. 

 ) ػبهؼِ آهبٍي ( ديبىُ ٕبُي هيل

 وِ گَىى هي هلَٖة وٍَٚ سؼبٍي ثٌبىٍ هْوشَيي ٍ ثٍِگشَيي اُ يىي هٖبكزا هَثغ هشَ هيليَى 11 ىٍ ػٌَة غَثي ايَاى ٍ ثب  هويٌي اهبم ثٌيٍ

( ٍٍٗ سْيِ هيل ديٌْٚبىي اٍُيبثي 5ٙىل ) .هيگَىى اًؼبم ثٌيٍ ايي عَيك اُ ايَاى وٍَٚ غيًَفشي ٍاٍىار ٍ ٍارٝبى اُ ًيوي كيٍى ٕبالًِ

 ٙ٘ گبم ثِ َٙف ًيل اليام گَىييُ إز.وِ ىٍ  ػولىَى ٍا ىٍ اىاٍُ ول ًٚبى هي ىّي
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 ( گبهْبي سْيِ هيل ديٌْٚبىي 5ٙىل )

ِ  ثاب  هَكلِ ايي ىٍ :إشَاسْيه اّياه ثِ ىٕشيبثي ىًٍْبيز ٍ هبهٍَيز ٍ اًياُ ؿٚن ػجبٍر ٕبُي بهٙف ثَاي هٞبكجِ ىٍٍُ يه الف( اًؼبم  وليا

ِ  هيجبٙاي  اىاٍار ٍٍٕابي  ًفَ 30 ٍ هؼبٍى ًفَ 5 ا هييَول ٙبهل وِ( ٍُ) هويٌي اهبم ثٌيٍ ىٍيبًٍَىي ٍ ثٌبىٍ ول اىاٍُ  هييَاى  الُم ّابي  هٞابكج

 .گَىيي اًؼبم هشَاُى اهشيبُي وبٍر ٕبُي ديبىُ ىاليل ٍ ٕبُي ٙفبه ػْز

ٍ گاَىآٍٍي   ثؼي اُ ثَگِاٍي ػلٖابر  :) ًٍٍي گَىآٍٍي ىاىُ ّب() ٙبهٜ ّبي اٝلي (سلفيك ًشبيغ هٞبكجِ ّب ٍ سؼييي اّياه ٍ ُيَ اّياه ة(

( 2ي آًْاب ثاِ  ٙاَف ػايٍل )    سْيِ گَىيي وِ ليٖز هالِٝ ُيَ ّيه ّب ليٖشي اُ اّياه  اا ىٍ ًْبيز ثب سوَوِ ثَ ٍٍي ثَهي اُ اػِااعالػبر 

ىاٍاي اّوياز   5ىاٍاي اّويز ثٖيبٍ ًبؿيِ ٍ...  1ثَاي سؼييي ٙبهٜ ّبي اٝلي ثب سَػِ ثِ دَٕ٘ ًبهِا فَاٍاًي ػَاة َّ ٕئَال ) سبييي گَىيي .

اييُ آل ػَاثْاب ُهابًي    دٌَٕٚبهِ ا 30ثٖيبٍ ُيبى ( ثيٕز آهيٍ ثؼي ىٍ ٙوبٍُ ٕئَال ضَة ٍ ػوغ ول دَْٕٚب ثيٕز آهي .ثب سَػِ ثِ ثبُگٚز 

وِ ىٍ ايي ٍَٝر ػوغ ايايُ آل هاب    .ٍاي ثيٌّي 5ًفَ ثِ گِيٌِ  30يؼٌي ّوِ  إز وِ ّوِ دبٕن ىٌّيگبى ا ٌٕؼِ ٍا ثب اّويز ثٖيبٍ ُيبى ثياًٌي

ػاِ ثاِ    ىٍ اي .هَاّي ثَى.ٕذٔ اُ كبٝل سمٖين ػوغ ٍالؼي ثِ ػوغ اييُ آل ػيى ٍضبيشوٌيي اُ َّ ٕئَال ثيٕز هي آيي 150ػيى  ي سلميك ثاب َس

يافي َّا ُي َاىا  ٌاوَُ ثب هيي ب ِث سوبيل ىٍٝي وِ ه ىًي ىٍٝي 80 ثبالي آًْ َاى ِث َث َاي وِ ّبيي ٌٕؼِ ػٌ ُيبثي ث ٕشفبىُ هٍَى ػولىَى ٍا ٍَا ا ًَاي  هاي  ل ًشوابة  گي  ا

 .ٙيًي

 يبفشِ ّب:

 |(ى ) ػيٍل ٌٙبٕيي اّياه ٍ ٕلٖلِ هَاست آ (  اّياه ٍ ُيَ اّياه  سبييي ٙي2ُػيٍ ل )

 ُيَ ّيه ّيه اٝلي

 افصايش كن دزآهد ّب -1 ثْجَى ٍضؼيز هبلي اىاٍُ ول

 ّبي َٕثبُ اُ عَيك ٍاگٌاٍي فؼبليز سٞيي گَي ثِ ثو٘ هَٞٝي كبّش ّصيٌِ -2

 ثٍَٕي ثيبًِ هبهٍَيز ٕبُهبى

 هٞبكجِ ّبي آگبّي ثو٘ ثب هييَاى

ثِ وبٍثَاى ػْز ٍٍٍى  QPRآهَُٗ ٕيٖشن ًَم افِاٍي 

  اعالػبر

 ثٍَٕي ٍ سْيِ ًمِٚ إشَاسْيه

 ُهبًجٌيي ٍٍٍى اعالػبر

ثِ هييَاى ٍ ٍٍٕبي اىاٍار ثِ  QPRآهَُٗ ًَم افِاٍ 

  QPRهٌظٍَ دبي٘ ٌٕؼِ ّبي ػولىَىي اُ عَيك ٕيٖشن 

 دبي٘ ٍ سلليل اعالػبر ٍ ثبًُگَي

 يَ اّياه إشَاسْيهسؼييي اّياه ٍ ُ

 اهشٞبٛ اّياه ثِ هٌبظَ وبٍر اهشيبُي هشَاُى

 ىٕشيبثي ثِ اًياُُ ّب ٍ هؼيبٍّبي هَفميز اّياه

 QPRديبىُ ٕبُي هيل ىٍ ٕيٖشن ًَم افِاٍي 

 پبيبى
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 كبّش ثدّكبزاى تجبزي  -3

4-   ---- 

 ٍ كفظ آى ثْجَد زٍاثط ثب هنرسي هَجَد -1 اٍائِ هيهبر ثب اٍُٗ ثِ هٚشَي

 جديدجرة هنرسي  -2

 ازائِ ثِ هَلع خدهبت -3

4-  --- 

 كبّش شهبى اًرظبز كنري -1 ثْجَى فَآيٌيّبي ىاهلي وٖت ٍ وبٍ

 ٍاگرازي تجْيصات -2

 هَٞٝي ٕبُي  -3

4- --- 

 تجبدل اطالعبت الكرسًٍيكي ثب ذيٌفعبى -1 ثٌيٍ ثَسَ وٍَٚ ٍ ىٕشگبُ ثَسَ إشبًي اُ كيض ٙبهٜ ّبي اٍُيبثي ػولىَى

 دى فسآيٌدّب هكبًيصُ ًوَ -2

3-   ---- 

 ي ثيي الوللياجساي كٌَاًسيَى ّب -1 اٍسمبي ٕغق ايوٌي ٍ ُيٖز هليغي َٕاكل ٍ آثَاّْبي سلز وٌشَل 

  ىٍيبييػلَگيَي اُ ثٍَُ كَاىص  -2

 إبهز إىلِ ُ كٌرسل ٍ ًظبزت ثس -3
 ٕبُهبًي ّبي گيَي اُ سَاًبيي هٖشلِم ثَُْ إشَاسْي ًمِٚ اػَاي ِايٌى ثِ ًظَ :إشَاسْيه ًمِٚ سْيِ هٌظٍَ ثِ اٍٙي هييَاى ثب ػلِٖ ثَگِاٍي( ح

 ايفب إشَاسْي ًمِٚ سيٍيي ٍ عَاكي ىٍ ِٕايي ثِ ًم٘ ٕبُهبى اٍٙي هييَاى سب إز الُم هيجبٙي إشَاسْيْب اػَاي ٍ ٍيِي ثَىػِ ا سلميك ىٍ

 .گَفز لَاٍ سَٞيت ٍ سبويي ( هٍَى3) ػيٍل َٙف ثِ ول اىاٍُ إشَاسْي ا اٍٙي هييَاى ثب ػلِٖ ثَگِاي إبٓ ثَ ًوبيٌي. لٌا

 ) شٌبسبيي اسرستژي ّبي ادازُ كن ((  اسرساتژي ّبي هسثَط ثِ هٌبظس ادازُ كن ثٌبدز ٍ دزيبًَزدي ثٌدزاهبم خويٌي )زُ( 3جدٍل )

 استزاتژي ّب هٌبظز

وٌشَل ٍ ًظبٍار ثَ اػَاي وٌَاًٖيَى ّب ٍ  هٌظَ كبوويشي

 لَاًيي هلي

 هييَيز ثَ َٕاكل ٍٍىهبًِ ٍ آثَاّْب وٌي ٍ هليظ ُيٖز ىٍيبييهييَيز اي

 افِاي٘ ْٕن ثو٘ هَٞٝي افِاي٘ ػولىَى ىاٍائي ّب ٍ سَاى ػوليبسي ثٌيٍ ايؼبى ىٍآهي اُ هٚشَي ػييي هٌظَ هبلي

 َٙاوز ويفيز هيهبر َْٕلز ىٕشَٕي هٌظَ هٚشَي

 بثغهييَيز هٌ هييَيز دٚشيجبًي ػوليبر هٌظَ فَآيٌيّبي ىاهلي

 َٕهبيِ ٕبُهبًي في آٍٍي اعالػبر َٕهبيِ اًٖبًي هٌظَ ٍٙي ٍ يبىگيَي

دز ايي هسحلِ اّداف ٍ شيس اّداف تبييد شدُ ثس اسبس گبم دٍم ٍ ًمنِ  :وبٍر اهشيبُي هشَاُى ْبياهشٞبٛ اّياه ثِ َّيه اُ ىييگبّ -ت

 اهشٞبٛ ىاىُ ٙي.اسرساتژيك گبم سَم ثِ  هٌبظس كبزت اهريبشي هرَاشى 

 ىٍ َّيه اُ ىيايگبّْبي وابٍر اهشيابُي هشاَاُى ا ػلٖابر      اّياه هٚوٜ ٙيى دٔ اُ  ىٕشيبثي ثِ اًياُُ ّب ٍهؼيبٍّبي هَفميز اّياه: -ص 

ٕاٌؼِ   –ٕائَال   –ٌٕؼِ ّبي سلمك اّياه ٍ اًياُُ ثْيٌِ ٍ ّوـٌيي آٙاٌبيي آًْاب ثاب ٍٍيىاَى ّايه       ىيگَي ثب هييَاى اىاٍُ ول ىٍ هَٞٛ 

(GQM) ( سْيِ گَىيي4ي وِ دٔ اُ ثلض ٍ سجبىل ًظَ ىٍ هٍَى آًْب ا هالِٝ ٌٕؼِ ّب ٍ اًياُُ ثْيٌِ َّيه اُ آًْب ثِ َٙف ػيٍل )ثَگِاٍ گَىي 

 ) يبفشِ ّبي هلمك ثَاي اىاٍُ ول ثٌبىٍٍ..ٍ..( ا ٌٕؼِ ّب ٍ همبىيَ سؼييي ٙيُ اّياه(  ػيٍل 4ػيٍل )

 ّيه سؼييي ٙيُ ٌٕؼِ ّيه

 هٌظَ هبلي
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 %10 ىٍآهي ٕبل ػبٍي –ىٍآهي ٕبل لجل /ىٍآهي ٕبل لجل   افِاي٘ ول ىٍآهي

 -%7 ِّيٌِ ٕبل ػبٍي –ِّيٌِ ٕبل لجل /ِّيٌِ ٕبل لجل   ّبي َٕثبٍ وبّ٘ ِّيٌِ

------ -  
 هٌظَ هٚشَي

 %95ثي٘ اُ  1 -)ول هٚشَيبى هَػَى/سؼياى هٚشَيبى ٕبل گٌٙشِ (  كفظ هٚشَي هَػَى

 %10 هٚشَيبى ػييي ول هٚشَيبى / ًٖجز ػٌة هٚشَي ػييي

---   
 هٌظَ فَآيٌيّبي ىاهلي

 ٕبػز 3 هيبًگيي ُهبى اًشظبٍ وبّ٘ ُهبى اًشظبٍ وٚشي

 %80 ول سؼْيِار / سؼْيِار ٍاگٌاٍ ٙيُ ٍاگٌاٍي سؼْيِار

 يبىگيَيهٌظَ ٍٙي ٍ    ---

 %95 هىبًيُِ ًوَىى سجبىل اعالػبر سجبىل اعالػبر ثب ًيٌفؼبى ثٌيٍي

 %95 ول فَآيٌيّب / ول فَآيٌيّبي هىبًيُِ آيٌيّبي ثٌيٍيهىبًيِإيَى فَ

---   

 هٌظَ كبوويشي

 %10 وبّ٘ وٚشيْبي سَليفي وٌشَل ٍ ًظبٍار ثَ وٌَاًٖيًَْب

 %10 وبّ٘ كَاىص ػلَگيَي اُ ثٍَُ كَاىص

---   

 ًَٙشِ ّب ّن ثبال ثيبيٌي( ) ى كٌه گَىى( :QPRديبىُ ٕبُي ٕيٖشن ىاٙجٍَى هييَيز ثب ثىبٍگيَي ثٖشِ ًَم افِاٍي ( ى

 ًَم.  إز ٙيُ إشفبىُ QPR افِاٍي ًَم ثًَبهِ اُ ديبىُ ٕبُي ٕيٖشن ىاٙجٍَى هييَيز ثَاي ّبا ٍاًياُُ ّب ٙبهٜ اّياها ٙيى ًْبيي اُ دٔ

ًمِٚ إشَاسْيه  .هيجبٙي ّب ٕبُهبى ىٍ ػولىَى ٍ إشَاسْيه هييَيز ىٍ إشفبىُ هٍَى وِ هيجبٙي فٌالًي وٍَٚ اُ QPR َٙوز ثِ هشؼلك افِاٍ

 ( هيجبٙي7ثِ ٍَٝر ٙىل )داشجَزد ثْسُ ٍزي كن عَاهن  ثِ عٌَاى ًوًَِ داشجَزد هديسيت ( ٍ ًوبي 6اىاٍُ ول ثِ ٍَٝر هالِٝ ىٍ ٙىل )

 

 

 

 ( ًوبي هالِٝ ًمِٚ إشَاسْيه اىاٍُ ول 6ٙىل )

 

 

 

 

 ثَُْ ٍٍي ول ػَاهل

اٍائِ هيهبر ثباٍُٗ ثِ  ثْجَى ٍضؼيز هبلي

 هٚشَي

ثْجَى فَآيٌيّبي وٖت ٍ 

 وبٍ

ثٌيٍ ثَسَ وٍَٚ اُ كيض 

 ٙبهٞبٍُيبثي

اٍسمبي ٕغق ايوٌي 

 ىٍيبيي
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 ثْسُ ٍزي كن عَاهن ) تي / ًفس(  ( ًوبي داشجَزد7شكن )

ٝف آٍايي ّب ) ٍاكيّبي وَؿه إشَاسْيه ( هيجبٙي. ثِ ػٌَاى ًوًَِ  SBUٍى ًمغِ ساللي ّوِ ٙبهٜ ّبي ُيَيي هَى ىٍ ٕغَف ىاٙجَ

 ( هيجبٙي.8ٙىل ) ثِ ٍَٝر  افِاي٘ ول ىٍآهيّبّبي اىاٍُ ول ىٍ هَٞٛ ُيَ ّيه  SBU إشَاسْيه

 

 

 

 

  ىٍآهيافِاي٘ ول ّب ىٍ هَٞٛ  SBUإشَاسْيه  ىٕشبٍٍىّبي( 8) ٙىل

لٌا ػْز سلمك آًْب ٍ ٍٕييى ثِ ثَُْ ٍٍي ول  ىٍ َّيه اُ هٌبظَ ثَ إبٓ ًمِٚ إشَاسْي سْيِ گَىييُ اًيٍ ُيَ اّياه ًظَ ثِ ايٌىِ اّياه 

 سؼَيف ٍ ثَٕيلِ ٙبهٜ هَثَعِ دبي٘ىٍ ُيَ ّيه هٚشَن ّبيي وِ هٖئَليز اًؼبم ٍظيفِ ٍا ىاًٍي فؼبليز ّب ٍ ٍظبيفي  SBUػَاهل ا ثَاي 

 .ًٚبى هييّي QPR( ًوبي ىاٙجٍَى افِاي٘ ول ىٍآهي ٍا ىٍ ًَم افِاٍ 9ٙىل ).گَىيي

 

 

 

                                                                                                                                    

 ( ًوبي ىاٙجٍَى افِاي٘ ول ىٍآهي9ٙىل )                                                                                                                                                

 :ّب( ًتيجِ گيزي ٍ پيشٌْبد5

 ٍ ىٍيبًٍَىي ثٌيٍاهبم هويٌي )ٍُ( ىٍىٍ اىاٍُ ول ثٌبىٍ ايي دٍّْ٘ سْيِ هيل اٍُيبثي ػولىَى ٍ ؿگًَگي ديبىُ ٕبُي ٕيٖشن ىاٙجٍَى هييَيز 

وِ ثَىُ  اػن ثٍَٞر فَضيِ يه ٍ اهٜ ثٍَٞر فَضيِ دٌغ ىاٍاي سلميكّوبًغٍَ وِ لجال ًوَ ٙيهٍَى ٌٕؼ٘ ٍ ثٍَٕي لَاٍ گَفشِ إز .

 ثِ َٙف ًيل هيجبٙي.ٍ ًشبيق آًْب (  6( ٍ آُهَى فَضيبر ) ػيٍل 5ٍل هَثَط ثِ هيِاى آلفبي وًَجبم ) ػيٍل اػي

 
 ) ىٍ ٕشَى فَضيِ ّب يىي َٙى( ) ىٍ ػيٍل يىي َٙى(( ػيٍل هيِاى آلفبي فَضيِ ّبي اٝلي سلميك 5يٍل )ػ

 هيِاى آلفب  فَضيِ ّب

 8814/0 ٙبهٜ ّبي ثؼي هبلي هٌبٕت اٍُيبثي ػولىَى هيجبٙي 1فَضيِ ٙوبٍُ 

 9294/0 ٙبهٜ ثؼي هٚشَي هٌبٕت اٍُيبثي ػولىَى هيجبٙي 2فَضيِ ٙوبٍُ 

 افِاي٘ ول ىٍآهي

هٌْيٕي ٍ ٍاكي  ٍاكي فٌي ٍ ًگْياٍي

 ػوَاى

 ٍاكي اىاٍي ٍ هبلي ٍاكي ىٍيبيي ٍ ثٌيٍي
SBU 

افِاي٘ سَاًِيز ٍ  ػٌة َٕهبيِ گٌاٍي  افِاي٘ ًَم سؼَفِ سؼْيِار 

 ٝبىٍار 

افِاي٘ ىٍآهيّبي هشفَلِ ٍ 

 هيهبر 
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 9583/0 ٙبهٜ ثؼي فَآيٌيّبي ىاهلي هٌبٕت اٍُيبثي ػولىَى هيجبٙي 3بٍُ فَضيِ ٙو

 9449/0 ٙبهٜ ثؼي ٍٙي ٍ يبىگيَي هٌبٕت اٍُيبثي ػولىَى هيجبٙي 4فَضيِ ٙوبٍُ 

 9072/0 ٙبهٜ ثؼي كبوويشي هٌبٕت اٍُيبثي ػولىَى هيجبٙي 5فَضيِ ٙوبٍُ 

 دبيبيي اُ سلميك ايي دٌَٕٚبهِ وِ إز هَضَع ايي ىٌّيُ ًٚبى ٍلن ايي وِ إز 0.92 ثب َثَاث سلميك اٝلي فَضيبر ثَاي وًٍَجبم آلفبي هيبًگيي

 .ثبٙي هي ثَهٍَىاٍ الُم

 سلميك  فَػي( ػيٍل آُهَى  فَضيِ ّبي 6ػيٍل )

 ضَيت هؼٌي ىاٍي ىٍػِ آُاىي ٕغق هؼٌي ىاٍي وبي إىٍَ فَضيِ

 0.024 10 0.05 20.6 1فسضيِ شوبزُ 

 0.031 10 0.05 19.867 2فسضيِ شوبزُ 

 0.022 6 0.05 14.800 3فسضيِ شوبزُ 

 0.031 11 0.05 21.200 4فسضيِ شوبزُ 

 0.007 9 0.05 22.667 5فسضيِ شوبزُ 

يجبٌٙي ٍ لٌا هيل وبٍر اهشيبُي هشَاُى هٌبٕت اٍُيبثي هٍَى سبييي ه  0.05سلميك ىٍٕغق هؼٌي ىاٍي   فَػيبر ي( وليبر فَض6ثَ إبٓ ػيٍل )

  َى اىاٍُ ول هيجبٙي.ػولى

 :ّبديٌْٚبى

 اٍٙي هييَيز كوبيز -1

 ثٌگبُ والى ٕغق ىٍ اثشىبٍي هشَاُىا اهشيبُي وبٍر ٕبُي ديبىُ. َٙى ػلت( اٍٙي هييَ ٍيُْ ثِ) ٕبُهبى ٕغق ثبالسَيي كوبيز وِ إز هْن ثٖيبٍ

 سَاًي هي ٕبُهبى ٍون وبٍي همبٍهز اػَاييا ٕغَف ثبالسَيي زٍكوبي هياهلِ ثِ اسىب ثيٍى. علجي هي هجبٍُُ ثِ ٍا ًفًَ ٍ ليٍر ٝبكجبى وِ إز

 ثبٌٙي ىاٙشِ كضٍَ ٍاّجَي وويشِ ىٍ ثبيي اػَايي اٍٙي هييَاى. ثىٚبًي اًلَاه ثِ ػوليبسيا هٖبيل ثب ٍٍيبٍٍيي ىٍ ٍيُْ ثِ ٍا اهشيبُي وبٍر ثًَبهِ

 .وٌٌي َٕدَٕشي ٍا اهشيبُي وبٍر ٕبُي ديبىُ ثًَبهِ سب

 دٍَُّ زهييَيٍػَى  -2

 اٍ ثِ ٍالؼب ٕبُهبى وِ( اٍٙي ٕغق اُ سَ دبييي ٕغق ىٍ يب يه اكشوبالً) ثبٙي دٍَُّ اي هييَ ػْيُ ثَ ثبيي هشَاُىا اهشيبُي وبٍر اػَاي هييَيز

 ٍي اُ لَيب ٙيُا سٚىيل ػوليبر ٍ اعالػبر سىٌَلَّي اًٖبًيا هٌبثغ هبليا: هظل ٍاكيّبييا ًوبيٌيگبى اُ وِ ثًَبهِ سوٞٞي سين ٍ ثگٌاٍى اكشَام

 .وٌٌي كوبيز

 آهَُٗ ثيٚشَ وبٍوٌبى ٍ هييَاى ىٍ ُهيٌِ ٕيٖشن ّبي اٍُيبثي ػولىَى ًَيي  -3

سؼَيف ا سَٕؼِ ٍ سَٞيت إشَاسْي ّبي ٕبُهبًي اػن اُ ثلٌي هير ٍ وَسبُ هير ٍ هٚوٜ وَىى اٍلَيز ّبي ٕبُهبى ٍ هَإز ٍ  -4

 كٌه گَىى( 10) ٙىل  ( فؼبليز ّبي ايي هَكلِ اٍائِ گَىييُ إز.10ٙىل )اًشظبٍار ْٕبهياٍاى ٍ ًيٌفؼبى هؼوَػِ . ىٍ 

 

 

 ( هالِٝ ُيَ فؼبليز ّبي فبُ سؼَيف ٍ سيٍيي هالكضبر إشَاسْي10ٙىل )

 ؿٚن اًياُ

 ٕبُهبى

 هبهٍَيز

 ٕبُهبى

 عَف إشَاسْيه

 ٕبُهبى

 اّياه

 إشَاسْيه
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 وبٍ ثِ هٌظٍَ ديبىُ ٕبُي ٕيٖشن ىاٙجٍَى هييَيزٍ   وٖت َّٙوٌي ّبي افِاٍ ًَم اُ إشفبىُ -5

  ب وبٍر اهشيبُي هشَاُى سلفيك هيل ػبيُِ ويفيز اٍٍدبيي ث -6

 هٌببغ ٍ هآخذ: 

هييَيز دٍَسفَليَي دٍَُّ ) ٍاٌّوابي ػولاي ثاَاي اٍُيابثي ا اًشوابة ٍ اٍلَياز       (. هفبّين ٍ ٍاٌّوبي 1386يِىاى دٌبُ ا اكوي ػليا وٚشيجبى ا يبَٕ ) -1

  1387ا 174ا ٝفلِ هَوِ ًَٚ ٍ دو٘ وشبة ىٙشي  :ثٌيي دٍَُّ ّب (ا سَْاى 

ا ٝافلِ  ٍاثَر آ ٍ ىيَيي دي ا ٕبُهبى إشَاسْي هلٍَ : سَػوِ دٍَيِ ثوشيبٍيا ؿبح ؿْبٍم ا سَْاى ا ٕبُهبى هاييَيز ٝاٌؼشي    وبدالى ٍ ًًٍََىا -2

  1386ا 7
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