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تشسسی تخصیص تْیٌِ سیسک دس قشاسدادّا تِ سٍش هشاسکتی
هْذي تاتاصادُ

1

 -0زاًفپػٍُ هقغغ کبضقٌبؾی اضقس ،ضقتِ هٌْسؾی ٍ هسیطیت ؾبذت ،زاًكگبُ پیبم ًَض ،کطج ،ایطاى
پؿت الکتطًٍیکیHorizon_010111@yahoo.com :

تاسیخ دسیافت هقالِ:

1198911/19

تاسیخ پزیشش هقالِ1198918919:

چکیذُ
ثِ عَض هؼوَل فطآیٌس ترهیم ضیؿک تَؾظ کبضفطهب زض اؾٌبز هٌبقهِ اًدبم هیپصیطز؛ ایي اهط هَخت هیقَز کِ ٍی ثسٍى زض ًظط گطفتي
قطایظ هٌهفبًِ ػَاهل حبضط زض قطاضزاز ،هؿئَلیت ثیكتط ضیؿکّب ضا یکخبًجِ ثِ پیوبًکبض ٍاگصاض کٌس .اظ ؾَی زیگط ثِ زلیل ػسم قٌبذت
ذهَنیبت پطٍغُ ٍ ظطفیتّبی ؾبظهبًی ،ػوَهب ؾبذتبض قطاضزازی ًبهٌبؾجی اظ ؾَی کبضفطهب پیكٌْبز هیقَز ٍ پیوبًکبض ًیع ثب ثطزاقت
ًبزضؾت اظ هحسٍزُ هؿئَلیت پصیطی ذَیف ،زض پطٍغُ ح اهیًْس .ایي ػسم تٌبؾت ٍ یب ػسم آگبّی اظ هحسٍزُ هؿئَلیت پصیطی ،قغؼب ثطٍظ
اذتالف ٍ کبّف احتوبل زؾتیبثی ثِ اّساف ػولکطزی پطٍغُ ضا زض پی ذَاّس زاقت .لصا ثطضؾی ضٍـّبی هٌبؾت ترهیم ضیؿک زض
قطاضزاز اظ خولِ هكبضکت خْت هَفقیت پطٍغُ ضطٍضی اؾت .ثسیي هٌظَض اتربش ًگطـ ػبزالًِ ،هكبضکتی ٍ ایدبز هَقؼیت ثطز -ثطز زض
تٌظین هفبز قطاضزازّب ،پیكٌْبز هیگطزز.
ًتبیح ثسؾت آهسُ ،یک اضتجبط قفبف ثیي قکل قطاضزاز ٍ ًیع ّوکبضی زض هسیطیت ضیؿک ضا زض پطٍغُّب ًكبى هیزّس .لصا آى زؾتِ اظ
اقکبلی کِ هكبضکت اٍلیِ فؼبالى ضا پكتیجبًی ًوَزُ ٍ فطنتّبیی ثطای گفتگَی آظاز ٍ ّوکبضی ایدبز هیکٌٌس ،هٌدط ثِ یک فطآیٌس
هسیطیت ضیؿک کبضآهستط ذَاٌّسقس.
کلوات کلیذي :تخصیص سیسک ،قشاسداد ،استشاتظي ،هشاسکت ،هَقؼیت تشد -تشد
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 -1هقذهِ
قطاضزاز ثِ ػٌَاى یک ًْبز حقَقی ّوَاضُ ثب ػسم قغؼیت ّبیی زض ضاؾتبی ضؾیسى ثِ اّساف ذَیف ضٍثطٍ هیقَز کِ ثب پبؾدگَیی هٌبؾت ٍ
کٌتطل آًْب ،هیتَاى ثِ تجییي اذتیبضات ٍ تؼْسات عطفیي قطاضزاز ،پطزاذت .اظ آًدب کِ قطایظ اًؼقبز یک قطاضزاز تضویي کٌٌسُ اخطای آى ثِ
قوبض هیضٍز ،لصا زض ظهبى تٌظین آى ثبیس تَخِ ذبنی زض تقؿین ضیؿکّبی هطتجظ ٍ ًیع تؼْسات عطفیي هجصٍل گطزز .چطاکِ قطاضزاز
تؼطیف کٌٌسُ هؿئَلیت ٍ ًیع ٍؾیلِ ترهیم ضیؿک اؾت .ترهیم ضیؿک ،قبذمّبی ّعیٌِ ،ظهبى ،کیفیت ٍ ازػب ضا تحت تبثیط قطاض
هیسّسّ .وچٌیي اگط زؾتکن گطفتِ قسُ ٍ ثِ ثركْبیی کِ فبقس هٌبثغ ،زاًف ٍ ظطفیت کبفی ثطای هسیطیت آى ثبقٌس ،هٌتقل گطزز؛ تبذیط
زض اخطای قطاضزاز ،کبّف کیفیت ٍ ًیع افعایف ّعیٌِّب ضا زض پی ذَاّس زاقت .لصا قٌبؾبیی ٍ ترهیم ضیؿک زٍ پبضاهتط هْن زض
تهویوبت هسیطیت قطاضزاز هیثبقس (حقیقت.)0931 ,

قکل  : 0اضتجبط قطاضزاز ثب قبذِّبی هرتلف هسیطیت پطٍغُ

 -8سیسک دس قشاسداد
ّوِ عطفّبی زضگیط زض یک قطاضزاز ثِ ًبچبض هؿئَلیت ٍ ضیؿکّبی ذبنی ضا تحول هیکٌٌس .زض پطٍغُّبی ؾبذتٍؾبظ ،ضیؿکّب ثِ
ؾرتی هیتَاًٌس حصف قًَس؛ آىّب تٌْب هیتَاًٌس ثِ یک عطف زیگط قطاضزاز هٌتقل قًَس ،یب ثطاؾبؼ قطایظ قطاضزازی هطثَعِ ثِ اقتطاک
گصاقتِ قًَس ). (Skeggs, 0119
ّط ؾبذتبض قطاضزازی ًَػی اظ ضیؿکْب ضا زض پطٍغُ ثِ ٍخَز هیآٍضز کِ زض ٌّگبم اًتربة آى ؾبذتبض هیثبیؿت آهبزگی الظم ثطای هسیطیت آًْب
ٍخَز زاقتِ ثبقس .لصا تهوین کبضفطهب زضثبضُی اًتربة یک ؾبذتبض قطاضزازی حَل تهوین چگًَگی تؿْین ضیؿکْبی پطٍغُ هیچطذس
(اثطاّیوی.)0931 ,

 -1تلفیق سیسک ٍ استشاتظي دس قشاسداد
یکی اظ هَضَػبت هْن زض اضتجبط ثب اؾتطاتػی تساضکبت ،تؼییي ًَع قطاضزاز هٌبؾت ثطای پطٍغُ اؾت کِ ایي اًتربة ،خعٍ قلوطٍ هسیطیت
ضیؿک اؾت .ثسیي هٌظَض اثتسا ثبیس ضیؿکّب ضا قٌبؾبیی ًوَزُ ٍ ًحَُ ترهیم آًْب ثیي گطٍُّبی هرتلف کبضی ضا هكرم کطز .ایي کبض
ًیبظهٌس اتربش اؾتطاتػی هَاخِْ نحیح ثب آًْبؾت .قٌبؾبیی ،تحلیل ٍ ترهیم ٍاقغثیٌبًِ ضیؿکّب ،هٌدط ثِ زض ًظط گطفتي هفبز ذبنی زض
قطاضزاز هیقَز؛ ثِ ًحَی کِ تؼْس ٍ هؿئَلیت گطٍُّبی هرتلف ضا زض ظهبى ثطٍظ ضیؿک ضٍقي ًوبیس.
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ضوي ایٌکِ قیَُ پطزاذت ثِ پیوبًکبضً ،حَُ ثطٍظ ضیؿکّب ضا هكرم ذَاّس کطز .زض ًتیدِ ،اخطای ایي فطآیٌس زض کل ثِ ًفغ پطٍغُ ٍ اضکبى
اخطایی آى ذَاّس ثَز (ًظطی ع.)0911 , .
ًکتِ هْن زیگط ایي اؾت کِ ضیؿکّب ضا هیتَاى ثب اتربش اؾتطاتػیّبیی حصف ًوَز ،کبّف یب اًتقبل زاز ،یب ایٌکِ پصیطفت ٍ هسیطیت کطز،
اهب ًویتَاى آى ضا ًبزیسُ گطفت ). (Skeggs, 0119
خسٍل  : 0اًَاع اؾتطاتػیّب خْت ترهیم ضیؿک زض قطاضزاز (ًظطی ع)0911 , .
استراتژی

راه حل پیشنهادی

اجتٌبة (حزف)

اص ثیي ثشدى ػلت ،تَجِ ثِ ساُ حلّبی دیگش ،کٌبس گزاؿتي پشٍطُ

اًتقبل

ثیوِ ،اًتخبة ػیؼتن قشاسدادی ،ضوبًتًبهِ ٍ گبساًتیّب ،هـبسکت

کبّؾ (تؼذیل)

دسًظشگشفتي ساُ حلّبی دیگش ،ثشسػی تفصیلی ٍ ثِ دػت آٍسدى اطالػبت ثیـتش،

پزیشؽ (حفظ)

اًجبم اقذاهبت هذیشیتی یب طشاحی
هذیشیت پیـبهذ ،رخیشُ اقتضبیی

1

 -4اّویت اتخار استشاتظي هٌاسة دس تخصیص سیسک
یکی اظ اّساف اًؼقبز قطاضزاز ایدبز چبضچَثی ثیي عطفیي ثطای تؼییي هؿئَلیت ضیؿکّبؾت .ایيکبض ثب اؾتفبزُ اظ ػجبضات ؾلت
هؿئَلیتکٌٌسُ زض قطاضزاز نَضت هیگیطز .ایي ػجبضات ،هؿئَلیت ضیؿکّبیی کِ زض اثط ػَاهل هؼیٌی ثِ ٍقَع هیپیًَسًس ضا اظ ػْسُ یکی اظ
عطفیي ذبضج ؾبذتِ ٍ ثِ عطف زیگط هٌتقل هیکٌس.
هؿئلِ هتساٍل ایي اؾت کِ ایي ػجبضات ،هؿئَلیت کبضفطهب زض قطاضزاز ضا زض ثیكتط هَاضز کبّف هیزّس؛ ظیطا کِ هؿتٌسات هٌبقهِ پطٍغُ ثِ
ٍؾیلِ عطف ثطگعاض کٌٌسُ یؼٌی کبضفطهب تْیِ هیقَز .ثٌبثطایي تهویوبت زضثبضُ اًتقبل یب اقتطاک ضیؿک ثب اؾتٌبز ثِ ؾیبؾتّبی قطاضزازی
کبضفطهب اتربش هی گطزز ٍ ثسیي ػلت ،قطاضزاز ثهَضت یک عطفِ ثِ ًفغ ٍی تٌظین هیقَز (تَؾلی.)0931 ,
پؽ اظ اًتقبل ضیؿکّب ثِ پیوبًکبض انلی ،اٍ ًیع ثِ ّویي تطتیت ؾؼی هیکٌس تب آًْب ضا ثِ ضزُّبی پبییيتط یؼٌی پیوبًکبضاى خعء اًتقبل زّس؛
لصا زض ًْبیت کؿبًی کِ کوتطیي هیعاى تَاًبیی زض کٌتطل ضیؿکّب ضا زاضًس ،ثِ ًبچبض هؿئَلیت ثیكتط آًْب ضا ثط ػْسُ هیگیطًس .زضحبلی کِ
قـطایظ هغلَة زض یک ؾبذتبض قطاضزاز آى اؾت کِ ضیؿکْب ثِ ًحَی هتؼبزل ثیي عطفیي شیٌفغ تقؿین قًَس (اثطاّیویً.)0931 ,تیدِ ایي
ضٍیکطز غلظ ،ترهیم ًبهٌبؾت ضیؿک ثِ پیوبًکبض یب پیوبًکبضاى اؾت کِ هٌدط ثِ افعایف ّعیٌِ یب ظهبى ٍ زض ًتیدِ ثطٍظ هكبخطات قبًًَی
ذَاّسقس ). (Adnan, 0111
ثِ ػلت ًگطـ یکخبًجِ ثِ ترهیم ضیؿک ٍ ًیع اًتقبل ًبػبزالًِ ٍ ًبهٌبؾت آى ،عطفی کِ زض هؼطو ایي گًَِ اقساهبت قطاض هیگیطز،
هدجَض ثِ اتربش یکؿطی اؾتطاتػیّبی تسافؼی هیقَز تب ثتَاًس اظ هٌبفغ ذَز هحبفظت ًوبیس .ایي اؾتطاتػیّبی تسافؼی ثِ قطح قکل ثؼسی
هیثبقس:

1

هقبدیش اضبفی تخصیص دادُ ؿذُ ثِ ػشهبیِ ،ثَدجِ یب صهبى ،ػالٍُ ثش هیضاى ثشآٍسد ؿذُ دس ثشًبهِ ،کِ ثِ هٌظَس کبّؾ سیؼك ػذم تحقق ّذف ّبی پشٍطُ تب ػطح

قبثل پزیشؽ ثشای ػبصهبى دس ًظش گشفتِ هیؿَد.

ؾبل اٍل ،قوبضُ  ،01اؾفٌس 0931

11

ISSN:6262-155X

نشریه عمران و پروژه

www.cpjournals.com

قکل  : 0اؾتطاتػیّبی تسافؼی پیوبًکبض ًبقی اظ ًگطـ یکخبًجِ کبضفطهب زض ترهیم ضیؿک (اثطاّیوی)0101 ,
زض ًْبیت ایي اؾتطاتػیّبی تسافؼی هوکي اؾت ثِ کیفیت کوتط ٍ ًیع ّعیٌِ ٍ هست ثیكتط هٌتح قـَز .زض نَضتی کِ اگط ضیؿک ثِ
نـَضت هٌبؾجی ترهـیم زازُ قـَز ،اّساف عطفیي اظ خولِ کبضفطهب ثْتط تحقق ذَاّس یبفت .زض غیط ایينَضت ،زض نَضتی کِ یک ضیؿک
پیفثیٌی ًكسُ ثبػث ضطضی ثطای یکی اظ عطفیي قطاضزاز قَز ،تالـ عطف هتضطض ثِ خبی آًکِ هؼغَف ثط زؾتیبثی ثِ اّساف پطٍغُ قَز؛
نطف ازػب ،اذتالف ٍ زػبٍی قبًًَی ٍ ثِ ثیبًی زیگط زض خْت خجطاى ضطض ًبقی اظ ضیؿک ذَاّسقس (اثطاّیوی.)0931 ,

 -5اًَاع سٍشّا جْت تخصیص هٌاسة سیسک دس قشاسداد
ثسیي هٌظَض ضٍـّبیی ثِ قطح شیل پیكٌْبز قسُ اؾت:
الف -ایجاد سیستن تشًذُ -تشًذُ دس قشاسداد (ثیسی :)0911 ,
زض حبل حبضط قطایظ ػوَهی پیوبى زض کكَض ،ثب ًگطـ یک عطفِ ثِ ًفغ کبضفطهب تٌظین قسُ اؾت .ػالٍُ ثطآى ،گبّی کبضفطهبیبى قطایغی ضا
زض قطاضزاز هیگٌدبًٌس کِ تَاًبیی هقبثلِ ثب آى ذبضج اظ ػْسُ یک پیوبًکبض هدطة ثَزُ ٍ حتی زض نَضت پیفثیٌی نحیح آًْب ،قیوت
پیكٌْبزی پیوبًکبض ضا اظ هحسٍزُ قبثل اػتوبز ذبضج هی ًوبیس.
اهب ًگطـ ؾیؿتن ثطًسُ -ثطًسُ ،قطایغی زض قطاضزاز ثَخَز هیآٍضز کِ ضیؿکّب ثیي عطفیي ثِ عَض هٌبؾت ،تقؿین گطزًس .ثطای ایدبز ایي
ًگطـ الظم اؾت هَاضز ظیط زض آى هَضز تَخِ قطاض گیطز:
هصاکطات پیف قطاضزازی  -ظثبى حقَقی قطاضزاز  -قطایظ ذبل زض قطاضزاز ًظیط تؼلیق ٍ فؿد  -اذتیبضات ٍ تؼْسات عطفیي قطاضزاز  -هجلغ
پیوبى ٍ ًحَُ پطزاذت  -ثیوِ ٍ هبلیبت  -پبزاـ تؿطیغ ٍ ذؿبضت تبذیط
شکط ایي ًکتِ ضطٍضی اؾت کِ یک هٌبقكِ ثطًسُ -ثبظًسُ ّعیٌِثط اؾت ٍ ّیچکؽ اظ آى ؾَز ًویثطز.
ب -کسة تاصخَسد اص قشاسدادّاي اجشا شذُ ٍ اػوال آى دس قشاسدادّاي جذیذ (ثیسی :)0911 ,
ثسیي خْتٍ ،خَز ؾیؿتن هٌظن ٍ ازٍاضی کؿت ثبظذَضز اظ کبضگبُّب الظم اؾت تب هَاضز اثْبم ٍ اقکبل زض قطاضزازّب ضا هٌؼکؽ ًوبیس .ایي
هَاضز زض تٌظین قطاضزازّبی ثؼسی هَضز اؾتفبزُ قطاض گطفتِ ٍ ثب ایدبز یک چطذِ ثْجَز هؿتوط ثبػث کبّف ضیؿک عطفیي ٍ قفبفیت
قطاضزازّب ذَاّسقس.
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ج -اًتخاب سیستن هٌاسة اجشاي پشٍطُ (کبظضاًی :)0931 ,
ایي ضٍـ ًقف هْوی زض کبّف زػبٍی ،ظهبىّ ،عیٌِ ٍ ثْجَز کیفیت اخطای پطٍغُ زاضز ٍ هیتَاًس ّعیٌِّبی پطٍغُ ضا تب  00زضنس ٍ هست
ظهبى اخطای آى ضا تب  91زضنس کبّف زّس .ثسیي هٌظَض اضائِ یک هسل خبهغ خْت زض ًظط گطفتي توبهی ػَاهل تبثیط گصاض ثط اًتربة
ؾیؿتن اخطای پطٍغُ ضطٍضی اؾت .ثطذی اظ هَاضز هْن زض اًتربة ضٍـ اخطای پطٍغُ ػجبضتٌس اظ:
تکطاضی یب هٌحهط ثَزى پطٍغُ  -فطنت ظهبًی ثطای اضائِ پیكٌْبز قیوت  -تکٌَلَغیّبی الظم ثطای اخطا  -ضٍـ تبهیي هبلی پطٍغُ
د -استفادُ اص سیستن هشاسکت (نبلحی :)0931 ,
ایدبز ؾیؿتن هكبضکت زض قطاضزازّب هیتَاًس ثِ هیعاى ظیبزی اظ زػبٍی ٍ اذتالفبت حقَقی ضا کِ اظ ثعضگتطیي چبلفّب زض قطاضزازّبی
ػوطاًی اؾت ،کبّف زّس .ایي ؾیؿتن ثب ایدبز زیسگبُ هكبضکتخَیبًِ شیٌفؼبى قطاضزاز ،ضٍاثظ خسیسی ضا ثطای تین پطٍغُ تؼطیف هیًوبیس.
لصا زض ازاهِ ثِ هؼطفی ٍ ثطضؾی ؾیؿتن هكبضکت اقسام هی گطزز.

 -6هفَْم ٍ هضایاي هشاسکت
اظ حیث لغَی ثِ هؼٌبی زضگیط قسى ٍ تدوغ ثطای هٌظَض ذبل اؾت کِ هی تَاى خَّطُ انلی آى ضا فؼبلیت ٍ تأثیطپصیطی زاًؿت.
ّنچٌیي یک اؾتطاتػی ٍ هفَْم هسیطیتی ضاثغِ هحَض ثَزُ کِ زض قبلت هَافقت ًبهِ ٍ هٌكَض هكبضکت تٌظین هیقَز (پطّیعکبض.)0939 ,
هكبضکت هدوَػِای اظ فؼبلیتّبی اؾتطاتػیک اؾت کِ ثب ایدبز زضک ضٍقي اظ اّساف هتقبثل ٍ هكتطک ٍ ًیع تهوین ؾبظی گطٍّی زض
ؾبظهبى ّبیی کِ ثط اؾتفبزُ اظ ثبظذَضز ثْجَز هؿتوط ػولکطز هكتطک توطکع زاضًس ،ثْجَز ثؿیبض ظیبزی ثِ ػولکطز ؾبذت هیثركس .ایي
هَضَع ًیبظهٌس تغییط زض ؾبذتبض ضٍاثظ ؾٌتی ٍ تجسیل آى ثِ یک فطٌّگ قطاکتی ثسٍى تَخِ ٍ اػتٌب ثِ هطظّبی ؾبظهبًی اؾت .لصا اضتجبعبت
ثط پبیِ اػتوبز ،فساکبضی زض هَضز اّساف هكتطک ٍ زضک اًتظبضات ٍ اضظـّبی قرهی یکسیگط هیثبقس (ّوبى).
هكبضکت یک ضٍیکطز هسیطیتی اؾت کِ تَؾظ زٍ یب چٌس ؾبظهبى ثطای ضؾیسى ثِ اّساف تدبضی ذبل ثب ثِ حساکثط ضؾبًسى اثطثركی ّط
عطف تَؾظ هٌبثغ ذَز ،هَضز اؾتفبزُ قطاض هیگیطزّ .وچٌیي ضٍقی اؾت کِ زض آى قطکت کٌٌسگبى ثِ ضاثغِ کبضآهستط ثب یکسیگط تكَیق
هیقًَس .ایي ثطًبهِ قبهل ّوِ عطفّبی پطٍغُ اؾت کِ زض هحیغی اظ اػتوبز ٍ اًؼغبف کبض کٌٌس تب اظ پبیساضی پطٍغُ ثسٍى زضگیطی،
اعویٌبى حبنل ًوبیٌسّ .ن چٌیي فطآیٌس هكبضکت ,اظ عطیق ایدبز یک اؾتطاتػی زٍ عطفِ ،هیتَاًس یک ضاثغِ کبضی ,تؼْس ٍ اضتجبط ضؾوی
ثیي عطفیي (ؾْبهساضاى ٍ شیٌفؼبى) ثطقطاض ًوبیس ). (Skeggs, 0119
لصا زض هكبضکتّ ،وکبضی هَثط هٌدط ثِ کبّف هٌبقكبتّ ،عیٌِّبی ؾبذتٍؾبظ کنتط ٍ یک هحهَل ثب کیفیتتط هیگطزز .هكبضکت خعٍ
اؾتطاتػیّبیی اؾت کِ تَؾظ زاًكگبّیبى ،افطاز هترهم ٍ هسیطاى حطفِ ای پیكٌْبز هیقَز .هكبضکت ثِ اًتقبل زاًف ٍ تدطثِ ثیي
ثبظیگطاى پطٍغُ ًیع کوک هیکٌس .الجتِ هفَْم هكبضکت ثِ حطفِای ثَزى ثبال ٍ زاًف هسیطیت پطٍغُ زض ثرفّبی کبضفطهب ٍ پیوبًکبض ًیبظ
زاضز ). (Osipova, 0111
پبیجٌسی ثِ انَل ظیط خْت اًدبم هكبضکت العاهی اؾت (ثیسی:)0911 ,
اػتوبز هتقبثل -تؼْس ٍ التعام توبهی ػَاهلٍ -خَز اّساف هكتطک -گطایف ٍ الگَّبی ضفتبضی ًَیي -ضٍـ ٍ اثعاضّبی خسیس خْت اضتجبط
هَثط -ایدبز ضٍیِ حل اذتالف ٍ پبؾدزّی ثِهَقغ -اضظیبثی ٍ ثْجَز هؿتوط.
هعایبی هكبضکت قبهل هَاضزی ًظیط ّعیٌِ اخطایی پبییيتط ،اتوبم ثِ ٌّگبم پطٍغًَُ ،آٍضی ثیكتط ،تهوین گیطی ؾطیغ تط ،ثْجَز ضٍاثظ اػضب
ٍ کبّف اذتالفبت هیثبقس (حقیقت.)0931 ,
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هكبضکت زض ّط هقغؼی اظ پطٍغُ هیتَاًس آغبظ قَزٍ ،لی ّطچِ ثِ ظهبى قطٍع پطٍغُ ًعزیکتط ثبقس تبثیط آى ثیكتط ذَاّسثَز .ضوٌبً هكبضکت
یک اهط اذتیبضی ثَزُ ٍ هیتَاًس تَؾظ کبضفطهب یب پیوبًکبض پیكٌْبز گطزز.
قَاّس کبفی ٍخَز زاضز کِ ّوکبضی هَثط زض پطٍغُ ،ػولکطز هكبضکتکٌٌسگبى ضا ثْجَز هیثركس .ثِ عَض ذبل ،هٌبفغ ًبقی اظ آى زض
پطٍغُّبی ثعضگ هقیبؼ ،قبثلتَخِ ّؿتٌسّ .وچٌیي هكبضکت زض زؾتیبثی ثِ پؽاًساظّبی ّعیٌِ قبثلتَخِ زض ؾبذت پلت فطم ثطای
کبضفطهبیبى ٍ ایدبز ؾَز ثیكتط ثطای قطکب ،هَفق ثَزُ اؾت .ػلیضغن ایٌکِ آگبّی ػوَهی گؿتطزُای اظ هكبضکت ٍخَز زاضزٍ ،لی زضک
زقیق اظ هكبضکت ٍ پتبًؿیل آى ،قبثلتَخِ ًیؿت .لصا ؾبذتبض نٌؼت ثیيالوللی ثِ عَض قبثلتَخْی خْت ایدبز فطنتّبی ثیكتط ثطای
هكبضکت زض حبل تغییط اؾت ). (Skeggs, 0119

 -7جایگاُ هشاسکت دس هذیشیت پشٍطُ ٍ سیسک
هكبضکت ثِ عَض فعآیٌسُ ثِ ػٌَاى یک ضٍـ تساضکبت پطٍغُ هَضز اؾتفبزُ قطاض هیگیطزّ .ن اکٌَى ًتبیح هغلَثی گعاضـ هیقَز کِ قبهل
کبّف ّعیٌِّب ,ثْجَز کیفیت ٍ ظهبى تحَیل پطٍغُ عجق ثطًبهِ اؾتٍ .لی ػلیضغن هعایبی ثکبضگیطی ضٍـ تساضکبت هكبضکت ,ضیؿکّبی
هطتجظ ثب ایي قیَُ ؾبذتٍؾبظ ّوچٌبى ثبقی هیهبًس .اظ خولِ هْنتطیي ضیؿکّبی هكبضکت هی تَاى اظ هٌبثغ هبلی قطیک ,هكکالت
هكتطیبى ٍ قطایظ اقتهبزی ًبم ثطز .لصا فطآیٌس هسیطیت ضیؿک زض قطاضزازّبی هكبضکت ثطای هَفقیت پطٍغُ حیبتی اؾت ). (Adnan 0111
یکی اظ اّساف هكبضکت ،اؾتفبزُ ثْتط اظ ٍیػگیّبی کلی فؼبالى پطٍغُ اؾت .ظهبًی کِ ضاثغِ اػتوبز ثیي فؼبالى ٍخَز زاضز ،هكبضکت یک
خبیگعیي قبثلقجَل ثطای اخطای پطٍغُ اؾت کِ اخبظُ هیزّس تب فطآیٌس هسیطیت ضیؿک کبضآهس ٍ ػبزالًِ ثطاؾبؼ اّساف هكتطک ،قکل
گیطز .زض ًتیدِ ّط زٍ عطف ،هحهَل ًْبیی ضا ثب کیفیت ذَة زض ظهبى کَتبُتط ٍ ثب اذتالف کوتطی ثِ زؾت هیآٍضًس ). (Osipova, 0111
زض فیسیک ،تؼبزل زض ضیؿکپصیطی هَضزتَخِ قطاض گطفتِ اؾت .چطاکِ ضػبیت انَل هكبضکت ثطای عطفیي هفیس اؾت؛ ّن ثطای کبضفطهب کِ
قطاضزازی ثب هجلغ کوتط اهضب هی کٌس ٍ ّعیٌِّبیف تٌْب ظهبًی افعایف هی یبثس کِ ضیؿکّبی غیطهتؼبضفی ثطٍظ ًوبیس؛ ّن ثطای پیوبًکبض کِ
اظ ثطآٍضز ٍ زضًظط گطفتي ّعیٌِ ایي گًَِ ضیؿکْب کِ چٌساى ّن آؾبى ًیؿت ،احتطاظ هی کٌس (ضٍاًكبزًیب.)0931 ,

قکل  : 9لعٍم تؼبزل زض ترهیم ٍ تؿْین ضیؿک (ضٍحبًی ًػاز)0931 ,

هكبضکت ثِ ایدبز ضٍاثظ تؼبًٍی (گطٍّی ٍ خوؼی) کوک هیکٌس ،ظیطا عطفیي زض توبهی هطاحل پطٍغُ ثب ّن ،کبض هیکٌٌس ٍ ّط کسام زض
هسیطیت ضیؿک هكتطک قطکت هیًوبیس .ػسم اػتوبز ٍ تؼْس قرهی یک هبًغ هْن ثطای اضتجبط هَثط زض هسیطیت ضیؿک هكتطک اؾت .لصا
آى زؾتِ اظ ضٍـّبی قطاضزازی کِ اظ هكبضکت ظٍزٌّگبم شیٌفؼبى پكتیجبًی کطزُ ٍ فطنتّبیی ثطای گفتگَی آظاز ٍ ّوکبضی ایدبز
هیٌوبیٌس ،ثِ فطآیٌس هسیطیت ضیؿک کبضآهستط هٌدط ذَاٌّس قس ). (Osipova, 0111
الجتِ پطٍغُّبی هكبضکت هؿئَلیت ثیكتطی ضا ًؿجت ثِ پطٍغُّبی هجتٌی ثط ػولکطز ثِ پیوبًکبض اذتهبل هیزّس؛ ٍلی زض هقبثل ،یک هثبل
هٌبؾت اظ یک ؾبظهبى پطٍغُ کبضآهس ثب ّوکبضی ثؿیبض ذَة زض هسیطیت ضیؿک اؾتّ .وکبضی ثیي فؼبالى پطٍغُ زض عَل توبم فبظّبی پطٍغُ
هٌدط ثِ حل هكکل ٍ نطفِخَیی زض ّعیٌِ ثطای هكتطی ٍ پیوبًکبض هیقَز (ّوبى).
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قسم اٍل زض ضاُ ترهیم ضیؿک زض ؾیؿتن هكبضکت ،ایدبز کبضگبُ آهَظقی ثیي زؾت اًسضکبضاى ،افطاز کلیسی ٍ نبحجبى پطٍغُ اؾت .زض ایي
کبضگبُ آهَظقی افطازً ،ظطات ٍ تدبضة ذَز ضا زض پطٍغُّبی قجل هغطح هیًوبیٌس .زض ایي کبضگبُ زضثبضُ هَاضز پط ضیؿک پطٍغُ ًیع ثحث ٍ
ثطضؾی هیقَز .ایدبز الگَی هٌبؾت خْت ؾیؿتن هكبضکت ثب اؾتفبزُ اظ ًتبیح پطٍغُّبی هكبثِ ،ضٍـ ٍ اثعاضّبی کٌتطل پیكطفت پطٍغُ،
تکٌیکّبی ؾبذت ،تکٌیکّبی اضتجبعبت ٍ ًیع ایدبز ؾیؿتن هٌبؾت حل زػبٍی ٍ اذتالف ،اظ ذطٍخیّبی ایي کبضگبُ اؾت .آقٌبیی ثب
ضٍـّبی کبض گطٍّی ًیع ثبیس زض ایي کبضگبُ آهَظـ زازُ قَزّ .نچٌیي اضظیبثی هكبضکت زض خلؿبت زٍضُای ٍ هٌظن ،تبثیط هْوی زض ثْجَز
هكبضکت زاضز (ثیسی.)0911 ,
ثطای زؾتیبثی ثِ هَفقیت زض پطٍغُ هكبضکت ضطٍضی اؾت کِ ّوِ عطفیي ،هقبنس ،اّساف ،تؼْسات ؾیؿتن اخطایی ٍ ًیع چگًَگی اضتجبط ثب
یکسیگط ضا ثط اؾبؼ قطاضزاز زضک کٌٌس (گالثچی.)0931 ,

 -8هطالؼات خاسجی
 (Peckiene, 0109) -0زض هقبلِای ثِ هطٍض ترهیم ضیؿک ثیي عطفیي قطاضزاز پطزاذت .اٍ ػالٍُ ثط چْبض هطحلِ فطآیٌس هسیطیت ضیؿک
قبهل قٌبؾبیی ،تحلیل ،اًتربة ٍ ًظبضت ثط هسیطیت پیكبهس ،پٌدویي هطحلِ ضا ثِ ػٌَاى ترهیم ضیؿک (اقتطاکگصاضی) ثیي عطفیي
قطاضزاز هؼطفی ًوَز .اظ ًظط ٍی ترهیم ضیؿک ،نطفب ثِ یکی اظ عطفیي قطاضزاز ؾبذتٍؾبظً ،بهٌبؾت ٍ غیط هٌغقی هیثبقس .لصا ترهیم
هدسز ضیؿک ثیي عطفیي ثؿیبض ضطٍضی اؾت.
اظ خولِ تکٌیکّبی تهوینگیطی هكبضکتی ثطای ترهیم ضیؿک کِ زض تحقیق ٍی ثکبض ضفتِ اؾت ،ضٍـ تئَضی ثبظیّب 0اؾت .ایي ًظطیِ
ظهبًی اػوبل هیقَز کِ زٍ یب چٌس گطٍُ اظ کبضثطاى زض هَضز هؿبلِ ای هبًٌس هفبز قطاضزاز ثب یکسیگط هقبثلِ ٍ ضقبثت کٌٌس .زض ایي حبلت،
تهویوبت ثبیس زض یک ٍضؼیت تؼبضو اتربش قًَس.
 (Osipova, 0111) -0زض هقبلِ ای ًحَُ تبثیط اًتربة اقکبل قطاضزازی ٍ ّوکبضی ضا ثط هسیطیت ضیؿک زض پطٍغُّبی ؾبذت ٍؾبظ ؾَئس،
هَضز ثطضؾی قطاض زازً .ظطؾٌدی ٍی اظ عطیق هدوَػِ ای اظ ههبحجِّب ثب کبضفطهبیبى ،پیوبًکبضاى ٍ هكبٍضاى زضگیط زض ؾِ پطٍغُ ؾبذتٍؾبظ
اًدبم قس.
زض پطٍغُ هجتٌی ثط ػولکطز ّیچگًَِ ّوکبضی زض فطآیٌس هسیطیت ضیؿک ثیي فؼبالى ٍخَز ًساقتّ .وِ ضیؿکّبی قٌبؾبییقسُ ٍ ًیع
پیفثیٌیًكسُ زض پطٍغُ ضخ زاز کِ ّعیٌِ ًْبیی ثبالیی ثطای پیوبًکبض زاقتّ .وچٌیي ایيگًَِ قطاضزازّب ،فطنتی ثطای ثحثّبی آظاز
ضیؿکّبی پطٍغُ ٍ هسیطیت ضیؿک هكتطک ایدبز ًویکٌٌس.
زض پطٍغُ عطاحی -ؾبذت ،ػولکطز پطٍغُ ذَة ثَز ٍ ّوکبضی هَفقی ضا زض هسیطیت ضیؿک ًكبى زاز .اظ زیسگبُ پیوبًکبض ،هسیطیت ضیؿک زض
ایي پطٍغُّب کبضآهستط اؾت ،ظیطا اهکبى تبثیطگصاضی ثط پطٍغُ ضا زض فبظّبی اٍلیِ ثِ پیوبىکبض هیزّس .لصا پطٍغُّبی عطاحی -ؾبذت ثب تَخِ
ثِ زذبلت پیوبًکبض زض فبظّبی اٍلیِ ،زضخِ ثبالتطی اظ ّوکبضی ضا زض هسیطیت ضیؿک اضائِ هیزٌّس.
زض هقبیؿِ ثب زٍ پطٍغُ اٍل ،پطٍغُ ؾَم یؼٌی هكبضکت ًكبى زاز کِ توبم فؼبالى ثط هسیطیت ضیؿک تبثیط زاضًس .ػلیضغن ایي حقیقت کِ
ضیؿکّبی قٌبؾبییقسُ زض عَل اخطای پطٍغُ ضٍی زازٍ ،لی ّوِ فؼبالىّ ،وکبضی ثؿیبض ذَثی زض هسیطیت ضیؿک زاقتٌس .ػالٍُ ثط ایي،
پطٍغُ هكبضکت ثب ًتیدِ اقتهبزی ثْتط ّن ثطای کبضفطهب ٍ ّن پیوبىکبض کبهل قس.

2

تئَسی ثبصیّب سٍؿی اػت کِ اص ػلَم سیبضی ػشچـوِ گشفتِ ٍ دس هَقؼیت سقبثتی یب هـبسکتی ثشای یبفتي گضیٌِّبی هطلَة هَسد اػتفبدُ قشاس هیگیشد .ایي

تئَسی صهبًی ثکبس هیسٍد کِ دس آى ثبصیگشاى تٌْب ثش سٍی اّذاف خَد هتوشکض ؿذُ ٍ تالؽ هیکٌٌذ تب ثشای خَد هضایبی ثیـتشی کؼت ًوبیٌذ؛ لزا ّوکبسی طشفیي
هیتَاًذ هٌجش ثِ هَقؼیت ثشد  -ثشد ؿذُ ٍ هٌبفغ ثیـتشی سا ثشای ّوِ ریٌفؼبى دسگیش ثِ اسهغبى آٍسد.
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ًتبیح ثسؾت آهسُ ،یک اضتجبط قفبف ثیي قکل قطاضزاز ٍ ًیع ّوکبضی زض هسیطیت ضیؿک ضا زض پطٍغُّبی ؾبذتٍؾبظ شکطقسًُ ،كبى
هیزّس.
لصا آى زؾتِ اظ اقکبلی کِ هكبضکت اٍلیِ فؼبالى ضا پكتیجبًی ًوَزُ ٍ فطنتّبیی ثطای گفتگَی آظاز ٍ ّوکبضی ایدبز هیکٌٌس ،هٌدط ثِ یک
فطآیٌس هسیطیت ضیؿک کبضآهستط ذَاٌّسقسّ .ن چٌیي ثطای زؾتیبثی ثِ ًتیدِ ًْبیی هَضز اًتظبض ،هسیطیت ضیؿک حطفّبی ٍ ًیع یک
اقتطاک ضیؿک آگبّبًِ زض ثیي فؼبالى پطٍغُ ثط هجٌبی ثبظ ثَزى ،اػتوبز ٍ ّوکبضی ثِ خبی فطهَلّبی تیع قطاضزاز الظم اؾت.

 -9جوغ تٌذي ًتایج تحقیق حاضش تش اساع هطالؼات پیشیي ٍ ًظش خثشگاى
ثب خوغ ثٌسی ًتبیح تحقیق حبضط ٍ هغبلؼبت پیكیي هَاضز شیل قبثل تبهل ٍ تَخِ اؾت:
 -0تٌظین یکدبًجِ هفبز قطاضزازّب اظ خبًت ثرف زٍلتی ،ثبػث ًبضضبیتی ٍ ؾلت اػتوبز ثرف ذهَنی ثِ هٌظَض حضَض فؼبل ٍ هَثط زض
ػطنِ تَؾؼِ ٍ پیكطفت کكَض هیگطززّ .ن چٌیي ایي ًگطـ یکخبًجِ ،هٌدط ثِ تالـ زض خْت حفظ حبقیِ ؾَز پیوبًکبض اظ عطیق کبّف
کیفیت ٍ افعایف زػبٍی ذَاّسقس .لصا تغییط زض ًگطـ ػبزالًِ ،هكبضکتی ٍ ایدبز هَقؼیت ثطز -ثطز زض تٌظین هفبز قطاضزازّب ضطٍضی اؾت.
ً -0جَز هبتطیؽ ترهیم ضیؿک زض اؾٌبز قطاضزاز ،ؾجت اثْبم زض هحسٍزُ هؿئَلیت ٍ تؼْسات عطفیي ثِ ذهَل اظ خبًت پیوبًکبض قسُ
ٍ هَخجبت ثطٍظ ذغب زض هحبؾجبت هبلی ،فٌی ،حقَقی ٍ ظهبىثٌسی ضا فطاّن هیٌوبیس کِ زض ًْبیت افعایف احتوبل ٍقَع ضیؿکّبی هٌفی
پطٍغُ ضا زض پی ذَاّسقس.
 -9آى زؾتِ اظ اقکبل قطاضزازی کِ هكبضکت اٍلیِ فؼبالى ضا پكتیجبًی ًوَزُ ٍ فطنتّبیی ثطای گفتگَی آظاز ٍ ّوکبضی ایدبز هیکٌٌس،
هٌدط ثِ یک فطآیٌس هسیطیت ضیؿک کبضآهستط ذَاٌّس قس.
 -4یک هكبضکت هَفق ظهبًی اؾت کِ ّط زٍ عطف اظ آى ؾَز ثجطًس ،لصا ثبیس زض ظهبى ٍضٍز ثِ قطاضزاز ،حؽ اػتوبز هتقبثل ٍ اهکبى تحقق
ؾَز عطفیي ضا ایدبز ًوَز.
 -1ثب ثْطُگیطی اظ ضٍـّبی هكبضکتی هیتَاى ضیؿکّبی فٌی ٍ هسیطیتی ضا ثِ پیوبًکبض هٌتقل ًوَز ،ثِ قطط ایٌکِ قطایظ ٍ اثعاضّبی آى
ثِ زضؾتی پیفثیٌی ٍ هْیب قسُ ٍ ّعیٌِّبی پَقف ٍ تحول ایي ضیؿکْب ًیع ثِ ٍی پطزاذت گطزز.
 -1ثب اؾتفبزُ اظ قیَُّبی خبیگعیي زض حل ٍ فهل اذتالفبت ،هی تَاى ضوي ثطضؾی آًْب ثِ نَضت هؿبلوتخَیبًِ ،اظ ثطٍظ ازػبّب ٍ
هكبخطات پیچیسُ ٍ اضخبع آى ثِ زازگبُ خلَگیطی ًوَز.
 -1قطاضزازی هٌبؾت تلقی هیقَز کِ ػلیطغن خبهغ ٍ کبهل ثَزى آى ،ثِ عَض هٌؼغف ٍ هتؼبزل تٌظین قسُ ٍ هَخجبت ؾَز ػبزالًِ
عطفیي ضا فطاّن آٍضز.
 -1ثْتطیي ٍ هَثطتطیي هكبضکت ظهبًی اؾت کِ زض هطاحل اثتسایی ٍ قجل اظ تؼطیف پطٍغُ نَضت پصیطز .ثسیي نَضت کِ فبظ هفَْهی پطٍغُ
ًیع تَؾظ ؾطهبیِگصاض اًدبم گطزز.
 -3ثب تؼطیف آپكيّبی هفیس ٍ تكَیقی زض قطاضزاز ،هی تَاى ضوي افعایف ًقبط قَت آى ،اظ فطنت هكبضکت ثِ عَض هَثط ثْطُ ثطزاضی
ًوَز.
 -01ثب زضًظط گطفتي پبزاـ ثطای ػولکطز هغلَة پیوبًکبض ًظیط تؿطیغ زض اخطای ػولیبت ٍ ًیع پیبزُ ؾبظی ًظبم کٌتطل پطٍغُ ،هی تَاى
ًتبیح هغلَثی ضا زض تحقق اّساف پطٍغُ قبّس ثَز.
 -00اٍلیي ٍ ثبالتطیي اًگیعُ پیوبًکبض ثطای حضَض زض پطٍغُ ،اعویٌبى اظ حهَل ثِ ؾَز کبفی ٍ هٌفؼت قبثل تَخِ زض قجبل تبهیي ّعیٌِّبی
پطٍغُ اؾت .لصا زض تٌظین قطاضزاز ثبیس ًیل ثِ ایي هَضَع ،ثِ نَضت خسی هسًظط قطاض گیطز.
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 -00زیس هغلق کبضفطهبیی زض تٌظین قطاضزاز ،هَخت ثطٍظ ثيثؿت ٍ ػسم ضغجت ثرف ذهَنی خْت ٍضٍز ثِ پطٍغُ ّبی هكبضکتی
ذَاّسثَز.

 -11پیشٌْاد تِ دٍلت
الف -زض ظهبى تٌظین هفبز قطاضزازّبی هرتلف اظ ًظطات ذجطگبى ،نبحت ًظطاى ٍ ًیع ًوبیٌسگبى ثرف ذهَنی خْت تبهیي ذَاؾتِّب ٍ
زغسغِّبی ایكبى اؾتفبزُ گطزز.
ة -ثبتَخِ ثِ ذالء قبًًَی زض ذهَل خعئیبت هكبضکت ثب ثرف ذهَنی ،اثؼبز ٍ هَلفِ ّبی آى هَضز ثطضؾی قطاض گطفتِ ٍ خْت تهَیت
ثِ هدلؽ قَضای اؾالهی اضؾبل گطزز.
ج -اؾتفبزُ اظ اًَاع ضٍـّبی هكبضکتی ٍ ثِ ذهَل تكکیل کٌؿطؾیَم خْت پیكجطز هَفق پطٍغُ ّبی هلی ،ثب ضػبیت انَل هكبضکت
ثیف اظ پیف هَضز تَخِ قطاض گیطز .ایي ضٍیکطز زض ضاؾتبی ؾیبؾت کبّف هساذلِ زٍلت ٍ ًیع افعایف ًقف ثرف ذهَنی زض تَؾؼِ
کكَض قبثل پصیطـ اؾت.
ز -پیكٌْبز هیقَز کِ ”هبتطیؽ ترهیم ضیؿک“ خعء الیٌفک اؾٌبز هٌبقهِ ٍ قطاضزاز ثبقس تب پیوبًکبض ثتَاًٌس ضیؿکّبی هطثَط ثِ ذَز
ضا قیوتگصاضی کطزُ ٍ هجلغ پیكٌْبزی ضا ٍاقؼیتط ثطآٍضز ًوبیس.
ی -چک لیؿت ضیؿک زض اًَاع قطاضزازّب ،تَؾظ زفتط فٌی ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ تْیِ قسُ ٍ زض پیَؾت ًكطیبت هطثَط ثِ قطاضزازّبی
ّوؿبى ،گٌدبًسُ قَز.
ٍ -زض اٍلیي هطحلِ پؽ اظ اًؼقبز قطاضزازً ،ؿجت ثِ ثطگعاضی کبضگبُ آهَظقی ٍ تجبزل ًظط زض ظهیٌِ هسیطیت ضیؿکّبی پطٍغُ ٍ ًیع اضتقبی
حؽ هكبضکت ٍ تؼبٍى زض ثیي عطفیي پطٍغُ اقسام گطزز .ایي کبضگبُ آهَظقی هیتَاًس زض هست اخطای پطٍغُ ثهَضت هبّبًِ یب فهلی ًیع ازاهِ
یبثس.

سپاسگضاسي
اظ اؾبتیس هحتطم خٌبة آقبی زکتط ػلی قطثبًی ٍ زکتط هٌیطػجبؾی کِ هقسهبت تْیِ ایي هقبلِ ضا فطاّن ًوَزًس ،کوبل تكکط ضا
زاضز.

هشاجغ
Adnan, Hamimah“ .Risk Management Assessment for Partnering Projects in the Malaysian Construction Industry ”.Journal

,

of politics and law.2003

.THE IMPACT OF CONTRACTUAL AND COLLABORATION FORMS ON RISK
”. Second International Conference World of

“Osipova, Ekaterina

MANAGEMENT IN SWEDISH CONSTRUCTION PROJECTS
Construction Project Management .The Netherlands, .2002

Peckiene, Aurelija“ .Overview of Risk Allocation between Construction Parties 11 ”.th International Conference on Modern

. ,MBMST, .2013
ؾبل اٍل ،قوبضُ  ،01اؾفٌس 0931

Building Materials, Structures and Techniques

19

نشریه عمران و پروژه

ISSN:6262-155X

www.cpjournals.com

Skeggs, Chris .PROJECT PARTNERING IN THE INTERNATIONAL CONSTRUCTION INDUSTRY .Project Manager,
Abigroup Contractors, Sydney, .2003

اثشاّیوی ,ػیذ ًصشالِ“ .ؿٌبػبیی ،اسصیبثی ٍ هذیشیت سیؼكّب دس قشاسدادّبی طشاحی -ػبخت ًفت ٍ گبص ٍ تبثیش آى دس پیـگیشی اص طشح
ادػب ٍ اختالف ”.پظٍّـٌبهِ اقتصبد اًشطی ایشاى.1341 ,
ثیذی ,ػجبع“ .هذیشیت سیؼك پشٍطُ ّبی ػوشاًی ثب اػوبل هالحظبت قشاسدادی” چْبسهیي کٌفشاًغ ثیي الوللی هذیشیت پشٍطُ.1332 .
پشّیضکبس ,ػیذحؼي“ .ثشسػی هؼیبسّب ٍ ػَاهل هَثش ثش هَفقیت سٍؽ هـبسکت (ثخؾ ػوَهی -خصَصی) دس پشٍطُّبی ػبخت اثٌیِ
ؿْشی ایشاى.1343 ”.
تَػلیً ,یوب“ .ثشسػی هیضاى تبثیش هذیشیت سیؼك دس پشٍطُّبی ػبختوبًی ٍ استجبط آى ثب هَفقیت پشٍطُ -پبیبىًبهِ کبسؿٌبػی اسؿذ”.
.1342
حقیقت ,صجب“ .تحلیل حقَقی سیؼك دس ًظبم قشاسدادّب ٍ سٍؿْبی تأهیي هبلی آى -پبیبىًبهِ کبسؿٌبػی اسؿذ.1341 ”.
دفتشاهَسفٌی .هذیشیت سیؼك دس پشٍطُ ّب ً -ـشیِ ؿوبسُ  .114هؼبًٍت ثشًبهِ سیضی ٍ ًظبست ساّجشدی.1332 ,
سٍاًـبدًیب ,هْذی .اصَل ،هقشسات ٍ سٍؽ ّبی هذیشیت پیوبى طشح ّبی ػوشاًی .اًتـبسات ػیوبی داًؾ.1341 ,
سٍحبًی ًظاد ,هحؼي“ .جضٍُ هـبسکت ػوَهی -خصَصی تجصشُ  14قبًَى ثَدجِ ػبل  ”.1342ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ کـَس.1342 ,
صبلحی ,سضب“ .ػَاهل هَثش ثش اًتخبة ًَع قشاسدادّبی پشٍطُّبی ػوشاًی ٍ هیضاى هَفقیت آًْب دس ایشاى -پبیبى ًبهِ کبسؿٌبػی اسؿذ”.
.1341
کبصساًی ,هحذثِ“ .ثشسػی ٍ ستجِثٌذی سٍؽّبی قشاسداد پشٍطُّبی ػوشاًی ،ثب اػتفبدُ اص سٍؽ  - SAWپبیبى ًبهِ کبسؿٌبػی اسؿذ.1342 ”.
گالثچی ,هحوَد .هذیشیت اػتشاتظیك پشٍطُ ّب .اًتـبسات داًـگبُ تْشاى.1341 ,
ًظشی ,ػجبع“ .سیؼك ٍ تکٌیكّبی هذیشیت آى دس ػیؼتنّبی حول ٍ ًقل دسٍى ؿْشی ”.اٍلیي کٌفشاًغ هلی تصبدفبت ٍ ػَاًح
جبدّبی ٍ سیلی .صًجبى.1333 ,

ؾبل اٍل ،قوبضُ  ،01اؾفٌس 0931

81

