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دس ايي همبلَ فٌبّسي اعالػبد ّ عيش رذْل آهْصػ هٌِذعي هؼوبسي هْسد 

سعي لشاسگشفزَ ّ ثَ ضشّسد اعزفبدٍ اص ايي اثضاس دس آهْصػ ثذث ّ ثش

 ؽْد. هٌِذعي هؼوبسي پشداخزَ هي

 

 

 

ايي همبلَ عَ ُذف کل سا دس اسرجبط ثب ًمؼ فٌبّسي اعالػبد دس آهْصػ  

 کٌذ: هٌِذعي هؼوبسي سا ثذيي ؽشح سا دًجبل هي

  ؽٌبخذ ّضغ هغلْة آهْصػ هٌِذعي هؼوبسي ثب اعزفبدٍ اص فٌبّسي

 ػبد دس هِبىاعال

  ؽٌبخذ ّضغ هْهْد آهْصػ هٌِذعي هؼوبسي ثب اعزفبدٍ اص فٌبّسي

 اعالػبد دس ايشاى

 رؼييي ساُکبس هٌبعت ثشاي اًزمبل اص ّضغ هْهْد ثَ ّضغ هغلْة 

 

 عيش رذْل اثضاس آهْصؽي دس سؽزَ هٌِذعی هؼوبسی

ثزذا هؼوبسي کَ اص دّ همْلخ ٌُش ّ داًؼ پذيذ آهذٍ ّ رؼلين آى دس ايشاى اص ا

ثب  3131اص عبل  ثَ فْسد عٌزي ّ رجشثي )اعزبد ّ ؽبگشدي( ثْدٍ اعذ.

ّسّد اّليي داًؾجْيبى ايي سؽزَ دس داًؾگبٍ رِشاى ثخؼ آکبدهي خْد سا 

 ًيض آغبص کشد.

 

 

 

 

 

 



اّليي گشٍّ هذسعبى آًِب يب دّساى رذقيالد ػبليَ خْد سا دس کؾْسُبي 

آى کؾْسُب ثْدًذ، کَ ثشاي  ُبي غشثي گزساًذٍ ّ يب دزي افشادي اص هليذ

 ّآهْصػ چٌذيي دّسٍ اص داًؾجْيبى سا ثشػِذٍ گشفزٌذ.   ايشاى آهذٍ رذسيظ ثَ

 

 

کَ دّ ثبل پشّاص ثشاي هِؼ  ّ داًؼ ثب ػٌبيذ ثَ اُويذ ُشدّ همْلخ ٌُش

ُبي  ُب ّ سّػ ّ دس ػيي دبل ديذگبٍ ؽذًذ سؽزَ هؼوبسي هذغْة هي

س رذسيظ ّ آهْصػ رأثيش ثغضائي رْاًغذ د هزفبّد ثشاي دّ ثخؼ کَ هي

ثگزاسد، خظ هؾي رذسيظ هؼوبسي ثَ ّهْد آهذ. لزا ديذگبٍ هؼوبساًَ 

ُبي اعبريذ ّ رفکش ّ  ُبي اّليَ رلفيمي اص اًذيؾَ الزذقيالى دّسٍ فبسؽ

رجشثيبد ؽخقي ّ هذيغي خْد ثْد کَ ٌُش ّ داًؼ هذيذي ثْهْد آّسد. 

ّ ًَ افبلذ ايشاًي داؽذ، ّليکي  ؼذ اًذيؾَ، ُْيذ ّ ٌُش ًَ غشثي ثْداص ُث

رْاى گفذ کَ داًؼ غشة سا ثب رجشثَ خْة  دس لغوذ فٌي ّ رکٌْلْژي هي

ُْيزي ّ ػذم  ايشاًي رلفيك کشدٍ ثْد. لزا دس هجوْع ثب چبلؼ ثضسگ ثي

 کوبل رکٌْلْژي سّثشّ ؽذ.

 

ُوضهبى ّ دس کٌبس ايي فبسؽ الزذقيالى داًؾگبُي، هؼوبساى عٌزي ثب ُْيذ 

غٌي ّ رجشثيبد فٌي خْد دس دبل خلك ثٌبُبي خبؿ خْيؼ ثَ ّ ٌُش 

کوک دعزيبساًؾبى ثْدًذ ّ ايي فبفلخ ؽکبف ثيي دّ گشٍّ سّص ثَ سّص 

ثيؾزش ؽذ رب هبئي کَ دبکوبى ّ هبلکبى ًيض ثشاي آى دّ گشٍّ رمغين کبسي 

ُبي خْد، هؼوبساى  ثْهْد آّسدًذ ثغْسيکَ ثب رْهَ ثَ ًْع کبسثشي عبخزوبى

 کشدًذ. بة هيسا اًزخ

 

 



داًؾگبٍ، ثيوبسعزبى،  هْصٍ، هغئْليذ عشادي ّ اهشاي ثٌبُبي هذيذ اص هولَ

ّصاسرخبًَ، ثبًک ثَ هؼوبساى داًؾگبُي ّاگزاس ؽذ ّ هبثمي ثٌبُب، اص هولَ 

ثبصاس، هغکي ّ دوبم سا دّثبسح هؼوبساى عٌزي خلك کشدًذ.  ،هذسعَهغجذ، 

هؼوبسي پشديظ ٌُشُبي  ٍ ُبي هؼوبسي ّ دسفذ آًِب داًؾکذ داًؾکذٍ

صيجبي داًؾگبٍ رِشاى دس دبل هذال ثشاي پيذا کشدى هبيگبٍ چَ دس ايشاى ّ 

 چَ دس هِبى اص ًظش ٌُش خبؿ ّ ُْيذ خْد ثْدًذ.

 

کَ ًبگِبى هزْهَ ؽذًذ ُوبى هذائي کَ دس آغبص هغيش داًؾگبُي خْد ثب 

د ثْهْد آهذٍ هؼوبساى رجشثي پيذا کشدًذ، ايي ثبس دس هذيظ ػلوي عبخزخ خْ

دس آهْصػ  کبهپيْرشدليل دضْس "فٌبّسي اعالػبد" ّ اعزفبدٍ َ ّ آى ث

 هؼوبسي اعذ.

 

ُبي ايشاى هزْلذ ؽذٍ ّ ثب  ايي پذيذٍ کَ دذّدًا دّ دُخ اخيش دس داًؾگبٍ

عبل  17دضْس ثغيبس پش سًگ ّ فشاگيش خْد دس دبل سؽذ اعذ ثب ارفبق 

ُبي کبسي ّ دشکذ  ى رفکيک گشٍّثبؽذ. دس آى صهب پيؼ ثغيبس هزفبّد هي

 دس دّ هغيش هجضا هوکي ثْد.

 

ّلي ايي ثبس ًجبيذ ّهْد ّ دضْس "فٌبّسي اعالػبد" سا ًبديذٍ گشفذ. ثبيذ 

ثذاًين کَ پبفؾبسي ثشػذم پزيشػ آى هب سا اص روبهي ػلْم ّ فٌْى ّ ٌُش ّ 

 داسد. ُْيذ دّس ًگَ هي

 



 

ُبي لجلي  ا ثَ ًْػي ثب آهْخزَلزا ثبيذ ساُکبسُبيي يبفذ کَ ثزْاى آى س
پيًْذ داد ّ اص آى ثِشٍ ثشد، ثبيذ ثب اُذاف هؾخـ هغيش سا ؽٌبعبيي کشد. 

 ؽوبسي اص ايي اُذاف ػجبسرٌذ اص:
  پزيشػ ًيبص "فٌبّسي اعالػبد" دس سؽزَ هؼوبسي ثَ ػٌْاى اثضاس

 افلي آهْصػ

 ْس آهْخزي سؽزَ هؼوبسي ّ ًذٍْ اعزفبدٍ اص "فٌبّسي اعالػبد" ثَ ع
 ُن عغخ

  پزيشػ اثضاسُبي هذيذرش "فٌبّسي اعالػبد" ثشاي عيش رذْل
 آهْصػ هٌِذعي هؼوبسي

  ؽٌبخذ ساُکبسُبي ثِيٌَ ثشاي اسرجبط داًؼ ّ ٌُش هؼوبسي دس
 ُبي لجل ّ ثؼذ "فٌبّسي اعالػبد" دّسٍ

 ُبي رجبدل فشٌُگي دس هٌِذعي  ُبي فشًگي ثَ فشفذ رجذيل رِبهن
 هؼوبسي ايشاى

 

رشيي اثضاس عشادي دس  بدٍ اص "فٌبّسي اعالػبد" ثَ ػٌْاى افلياهشّصٍ اعزف

ُبي ػلْم ّ فٌْى هبيگبٍ خْد سا پيذا کشدٍ اعذ. دس آهْصػ  روبم آهْصػ

ثبؽذ کَ آيب "اعزفبٍ اص کبهپيْرش  هٌِذعي هؼوبسي ًيض ايي عؤال هغشح هي

ثبػث سکْد خالليذ اًذيؾَ ّ رفکش کَ دس ًِبيذ ثَ ايذٍ ّ خلك يک ثٌب 

 ؽْد. يبثذ، ًوي روَ هيخب

 

گزؽزَ ًيض ثشاي دضْس اثضاسُبي ًْيي آى سّصگبى  ُبی دّساىايي عؤال دس 

ُبي هْافمبى  هغشح گشديذ ّ عپظ ثب گزؽذ صهبى ّ فشّکؼ کشدى هذال

ّ هخبلفبى، آى اثضاس ًيض رجذيل ثَ ػضْي اص ّعبيل لجلي سؽزَ هؼوبسي ؽذ. 

ُبي هؾخقي دس سًّذ  هبيگبٍ خبفيذ ػولکشدي خْد ايي ّعبئل ثب رْهَ ثَ

اًذ، ثشاي هثبل دس ثخؼ  عشادي ّ يب اهشا دس سؽزَ هٌِذعي هؼوبسي داؽزَ

هزشي ّ  ُبي کبُي، پْعزي، کبلک، هيلي رْاى اص کبغز رشعين ّ عشادي هي

ُب ّ هذادُبي صغبلي، گشافْط، ساپيذ، سّاى ًْيظ ّ ُوچٌيي  ًيض للن



گًْيب ّ پشگبس ًبم ثشد. دس کؼ هذبعت، اؽل، ؽبثلي، هبؽيي دغبة،  خظ

ُب، سيغوبى، ًمبلَ، ؽبلْل ّ رشاص سا رکش کشد کَ يبدگيشي اعزفبدح اص  کبسگبٍ

 ُشکذام اص ايي اثضاسُب ثشاي سؽزَ هٌِذعي هؼوبسي ثغيبس هفيذ ثْد.

 

خْاى ّ  ّلي ثب دضْس کبهپيْرش کَ ًخغذ دس داًؾکذٍ هؼوبسي اص ًْع کبسد

سعيذ کَ ايي هؼجَ  ، ثَ ًظش ًوييذثشاي دسّط هذبعجبري آغبص گشد

هبيگضيي روبم لْاصم عشػذ آهْصػ هؼوبسي عشػزی عشيؼزش اص عذشآهيض ثب 

ثب ًگبُي ثَ هزْى دسّط دس ّ اثضاسُبی هٌِذعی هؼوبسی گزؽزَ ؽْد. 

گفذ کَ ثشاي روبم ػلْم ّ  رْاى ُبي اثزذائي ّ هزْعغخ ايشاى هي دّسٍ

د ّلي هزأعفبًَ هجبدثي کَ هشثْط ؽْ ُبئي دادٍ هي فٌْى داًؾگبُي آهْصػ

 ثَ آؽٌبئي ثب هؼوبسي ثبؽذ ثغيبس کن ّ ًبچيض اعذ.

ُبي رذقيالد  دس ػيي دبل اگشچَ آهْصػ کبهپيْرش ٌُْص دس روبم هذيظ

رْاى لجْل کشد کَ ايي ًْع اص  اثزذائي ّ هزْعظ ؽشّع ًؾذٍ ّلي هي

د سؽزَ "فٌبّسي اعالػبد" دس هٌبصل دضْس داسد، لزا هؾزبلبى رذقيال

ًؼ خبلي اص هؼوبسي ّاسد هؼوبسي ثب اعالػبد اّليَ اص کبهپيْرش ّ دا

ؽًْذ کَ اکثش اعبريذ آًِب داًؼ ثغيبس ثبالي هؼوبسي ّلي  بيي هيُ داًؾگبٍ

ؽْد ّلي ديگش دّساى  ُب ؽشّع هي آؽٌبئي کوي ثب کبهپيْرش سا داسًذ. چبلؼ

کبغز پْعزي، ساپيذ ّ ؽبلْل ًيغذ، ثلکَ ػقش "فٌبّسي اعالػبد" اعذ ّ 

 سًّذ سؽذ ّ دضْس آى سا ًجبيذ ًبديذٍ گشفذ.

 
ُبي کبسفشهب ّ پظ اص آى  ی، اسصيبثي خْاعزًَمغَ ؽشّع عشادي هؼوبس

دُي ثَ ايي ًيبصُب اص ساٍ کبسثشد ُْػ، رجشثَ ّ  ُب ثشاي پبعخ کؾف ايذٍ
 .خالليذ اعذ

ُب ّلي دس ػيي دبل اثضاس اسرجبعي  اثضاسي عْدهٌذ ّ هفيذ ثشاي ايجبد ايذٍ
 ًذيذٍ ُبي آهْصػ  ضؼيف ثَ خقْؿ ثشاي چؾن

 



ُبي ًْ  رْاًذ ثشاي ايجبد ايذٍ ٌبّسی هذيذ هيپزيشػ اعزفبدٍ اص يک اثضاس ف
ُبي هذيذی سا   ًبهٌبعت ّ خغشًبک ثبؽذ، صيشا ايي اثضاس فشاگيشي، هِبسد

ًبگضيش خْاٌُذ عبخذ کَ اگش عشاح ثب آًِب آؽٌب ًجبؽذ ثَ عشح فذهبري سا 
 ّاسد خْاُذ کشد.

 
 
 

ی اعالػبد دس ُب ثغيبس لْي ُغزٌذ ّلي اثضاس فٌبّس اثضاس دعزي دس سؽذ ايذٍ
ايجبد اسرجبط ّ اًزمبل اعالػبد ثَ هخبعت ّ ُوچٌيي اهکبى اعزفبدٍ اص 

 ػول هی کٌٌذ. هْاد ّ هقبلخ هخزلف ثغيبس لْي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثشاي ربئيذ ايي فشضيَ، آصهًْي ثش سّي داًؾجْیبى داًؾگبٍ رِشاى اًجبم ؽذ. 
بة داًؾجْ اًزخ 52اص اي  ُبي صهبى ّ هٌبثغ، هجوْػَ هزبعفبًَ ثَ دليل هذذّديذ

 ؽذًذ
 

 

 

 

افشاد پبعخ دٌُذٍ اهزيبص ثباليي سا ثَ هْلفَ خالليذ دس رقْس رٌُي ّ ثَ ارفبق آسا 
 سا دادٍ ثْدًذ. 2اهزيبص 

 

 

 

 

 

 

 

 



سا ثشاي هيضاى  2ًفشي کَ هْسد عْال لشاس گشفزَ ثْدى اهزيبص  52ًفش اص  32
 يي سا اخزقبؿ دادًذاسرجبط ثب عشح اص عشيك چٌيي ًمؾَ ُب

 
 
 
 
 

ًفش کغبًي کَ پشعؾٌبهَ سا رکويل کشدًذ، ثب آًچَ کَ دس  52ًفش اص  57
ادثيبد هْضْع هْسد ثذث لشاس گشفذ هْافك ثْدًذ ّ آى ايٌکَ ساًذّي 

ُب ثَ فْسد سًگي ّ  دعزي دس هشدلَ عشادي هؼوبسی ثشاي کؾف ايذٍ
 ّ ضشّسي اعذ. ُچٌيي ثشلشاسي اسرجبط ثِزش ثب اعبریذ الصم 

 
 
 

افشادي کَ هْسد عْال لشاس گشفزٌذ ُوگي ثب ًزبيج فْق هْافك ثْدًذ ّ فمظ 
ًفش اص آًِب گفذ کَ ُوْاسٍ اص هبکذ ثشاي اسائَ هؾخقبد عشح اعزفبدٍ  2

 کٌذ هي
 
 
 

ُيچ يک اص افشادي کَ پشعؾٌبهَ سا رکويل کشدًذ اص چٌيي اثضاسي آگبٍ ًجْدًذ 
ُبي دعزي  ايي ًکزَ اؽبسٍ داؽزٌذ کَ اعبریذ اعکيظًفش اص آًِب ثَ  2ّ فمظ 

ُبي کبهپيْرشي  دٌُذ. ايي رقْيش ًيض ّهْد داؽذ کَ اعکيظ سا رشهيخ هي
اي ُغزٌذ ّ يبدگيشي آًِب ًيض پشُضيٌَ اعذ ّ ؽبيذ  غيش اعزبداًَ ّ غيش دشفَ

 ُبي کبهپيْرشي کبسايي کوزشي ًيض داسًذ. سّصي ثبثذ ؽْد کَ اعکيظ
 
 
 

ُبي عَ ثؼذي کبهپيْرشي  ًفش پبعخ دٌُذٍ پزيشفزٌذ کَ اص هذل 52ص ًفش ا 32
 اًذ. اعزفبدٍ کشدٍ

 



 
اًذ ّ  روبهي افشاد ارػبى داؽزٌذ کَ اص ايي اثضاس ربکٌْى اعزفبدٍ ًکشدٍ

ُوچٌيي هؼزمذ ثْدًذ کَ اثضاسي هفيذ ّلي غيش ضشّسي دس هشدلَ عشادي 
 ثبؽذ. هؼوبسی هی

اًذ. ُوچٌيي  ى داؽزٌذ کَ اص ايي اثضاس ربکٌْى اعزفبدٍ ًکشدٍروبهي افشاد ارػب
هؼزمذ ثْدًذ کَ اثضاسي هفيذ ثشاي ايجبد اسرجبط ّلي غيش ضشّسي دس هشدلَ 

 ثبؽذ. عشادي هؼوبسی هي

رْاى ثَ عشق هخزلف رؼشيف کشد ّ افشادي کَ  گشچَ عشادي هؼوبسي سا هي

ُبي گًْبگْى  ثبؽٌذ، ثب ديذگبٍ بسي هيثَ ًْػي دعذ اًذسکبس عشادي هؼو

کٌٌذ، ّلي ُوَ افشاد هؼزمذًذ کَ عشادي هؼوبسي  آى سا رْفيف هي

 هؾخقبدبثل رکشاس اعذ کَ ثَ هٌظْس رؼييي ؽذٍ ّ ل خالق، رؼييي فشآيٌذي

هي ُبي عشح دس اسرجبط اعذ. ًيبصُبي افلي عشادي هفِْ ُبي هزفبّد ثشاي رأهيي خْاعزَ دل ُْيزي ّ عٌجؼ ساٍ

ػجبسرٌذ اص رقْيش رٌُي، ايجبد اسرجبط، لبثليذ اًؼغبف، عشػذ اهشا ّ اهکبى رغييش. دبل آًکَ اثضاسُبي ؽٌبخزَ ؽذٍ کَ 

ُبي دّ ثؼذي ّ دس هْاسدي  ُبي دعذ آصاد، ًمؾَ ثيؾزشيي اعزفبدٍ سا ثشاي عشادبى داسًذ ػجبسرٌذ اص: اعکيظ

وبسي هذذّد ثَ ايجبد اسرجبط ؽْد، دس آى فْسد ضشّسي ُبي عَ ثؼذي )هبکذ(. ٌُگبهي کَ ُذف عشادي هؼ هذل

ُبي دعزي ثب کيفيذ خْة ّ ساًذّي هٌبعت رِيَ گشدد، ّلي ربکٌْى اعزفبدٍ الصم اص اثضاسُبي  اعذ اص اعکيظ

سغن گغزشدگي ّ لبثليذ آى دس ؽشايظ اهشّص، ثَ ػول ًيبهذٍ اعذ ّ ثَ ًظش  فٌبّسي اعالػبد دس عشادي هؼوبسي ػلي

 ٌْص همبّهذ صيبدي دس رغييش ًْع اثضاس دس چٌيي ثخؾي اص عشادي ّهْد داسد.سعذ ُ هي

 



اي اعبعي دس سًّذ  ّعيلَ (IT)کَ اثضاس فٌبّسي اعالػبد  دُذ هيُبي ثَ ػول آهذٍ دس ايي رذميك ًؾبى  ثشسعي

دس سًّذ فؼلي  سّد ّ لبثليذ ايي سا داسد کَ رغييشاري دس هِذ افضايؼ کبسايي ّ عشػذ عشادي هؼوبسي ثَ ؽوبس هي

 اًجبم ايي آهْصػ ايجبد کٌذ.

سّد. فٌبّسي اعالػبد ايي رْاًبيي سا  ُبي دعذ آصاد ثذّى ؽک اثضاس ثشرش دس عشادي هؼوبسي ثَ ؽوبس هي اعکيظ

ُبيي دس دذ  داسد کَ ايي اثضاس عٌزي سا ثب افضايؼ دسهَ اًؼغبف پزيشي ّ ُوچٌيي افضايؼ عشػذ ساًذّي اعکيظ

ُبي اّليَ خْد  ْيذ ًوبيذ. ثَ ػالٍّ اگش عشادبى سا ثزْاى هزمبػذ کشد ثشاي رغييشاد دس عشاديساًذُّبي دعزي رم

ُبي هذيذ اعزفبدٍ کٌٌذ، دس ايي فْسد فٌبّسي اعالػبد لبدس خْاُذ ثْد کَ اثضاسي لذسروٌذ ثشاي  رْاًٌذ اص هِبسد هي

 اسرجبط ثِزش ّ عشػذ ثيؾزش دس اخزيبس آًبى لشاس دُذ.

ُبي ًْيي فٌبّسي اعالػبد،   دس اػوبل ُشگًَْ سّػ هذيذ دس ًذٍْ کبس ّ دزي دس فشاگيشي هِبسداهشّصٍ هؼوْاًل

دُذ  ُبي اًجبم ؽذٍ دس ايي رذميك ًؾبى هي خْسد. ثشسعي روبيل صيبدي اص عْي اکثش اعبريذ هؼوبسي ثَ چؾن ًوي

دُذ کبسثشدُبيي  آًکَ هغبلؼبد ًؾبى هيثبؽذ ّ دبل  ُبي ايي اثضاس هي دليل ايي اهش ّهْد رشديذ ًغجذ ثَ رْاًبيي

ُبي  ًظيش هذلغبصي کبهپيْرشي، ساًذُّبي کبهپيْرشي ّ ايجبد رقبّيش عَ ثؼذي دس اسرمبي اسرجبعبد ثَ ّعيلَ اثضاس

اػزٌبيي ًغجذ ثَ اثضاسُبي  ؽْاُذي ّهْد داسد کَ ًْػي ثي ثبؽذ. پيؾشفزَ ّ اهشّصي فٌبّسي اعالػبد لبثل اًجبم هي

رْاى دس فشآيٌذ عشادي هفِْهي اعزفبدٍ کشد،  اعالػبد ّ ايٌکَ چگًَْ اص ايي اثضاس ثَ ًذْ هؤثشي هي هذيذ فٌبّسي

ّهْد داسد. اهب ثضسگزشيي هؾکل دس پزيشػ اثضاس فٌبّسي اعالػبد دس سًّذ هفِْهي ػذم اعالع عشادبى اص ّهْد 

ًبى دس هِذ کغت ّ يبدگيشي اهکبًبد گغزشدٍ فٌبّسي اعالػبد عي عشادي هفِْهي ّ ػذم الذام هؤثش آ

 ُبي هذيذ اعذ. ُبي هذيذ ّ رجشثَ ايي هِبسد دس پشّژٍ هِبسد

 


