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هدلساای تاخاایت پرواهااپٍ ُاّاایتاااایتتاٍاااای اه  ٌاا ا ااپا

شاا  ِابیاا  اتْااتاخه اا يااااْنابَرهااواهااَ پا  ا ااپٍ اا

 خیت پروا  اهپٍ ّْیتابوپرً ار ٌ ِا  اشْپاخْپرىاا

ا*1هحوداحس ياحق قت

 کشج نوس پیام دانـگاه-ػاحت مذیشیت و مهنذػی اسؿذ کاسؿناػی دانـجوی-8
 

اچ  دُ

خیت پاٍاکٌدتا  ارخویماهاپٍ ُاّایتابوپرًا ا یباجار خای اتسای واٍاّا ٌاِاّایتا  ای اااااااااا

رق یی تا،ارت ویب اٍاًی ضای   ابواَه اه داپ  الاحراخحق قایواهسا پ ُارتا  اتْاتاااااااا
هقی لااِا اایا ىاٍا اایاکاایّآاخ هاایوا ىا ااَ واهپ  ااِاٍاّوتٌاایىا  احاای اهساا پ اٍاا

   ادااا55بادُاً ساتاٍا ا آار ااااخَاهِاه  یشدااکشاَ ار اپرىاً اااهسا اٌ ار ار اياقیااااا
هااپٍ ُاّاایتابوپرًاا ا ر رتاخاایت پاّساا ٌدالااحرا  ار ااياخحق اا ااااه اشاادا اایا ٍ ااا

ه وی شاا اضااوياهیاایح ِا اایات پهاایىاٍاتوااتارٍ تار هباایواٍا ر ُاّاایار اا–خَ اا   ا
 پ  اهپاشٌیهِاّیاٍاهاپٍ ار   ایواٍاخحق قایواهحشا ِاا ایاّادااشٌیاای  اخایت پروااااااااا

ه ویً ایا اٍااهدلسای تاخایت پرواا َاا لِااشا  ِااااااا–هشایٍ ااا–هپ َطا ِاهالاجاکی  پهایااا
بی  اهیٌَب ا،ااخخا اِاٍاخحل اوارًْایا اِاااَرلوار اوا  ا راا یتاکایّآار اپرواٍاااااااااا

اخ هیواخیت پرواهیاخا ر ُاشَ ا:
اچِابَرهل ا یبجا پٍ اخیت پا  ابول پ اه ویً ی اه شَ ؟

اچِابَرهل ا یبجا پٍ اخیت پروا  ابول پ اهشیٍ اه شَ ؟
اچِابَرهل ا یبجا پٍ اخیت پا  ابول پ اکی  پهیاه شَ ؟

 ه ارىااْناّپا کار ابَرهواچقد ارات؟

 

;خیت پروا;هدلسی تااا:کل دتاکلویو اهپٍ ُاّیتاایتتاٍاای ،اش  ِابی  اا 

ا

اهحوداحس ياحق قتهسئَ :ااًَ سٌدُ*

 h.haghighat@gmail.com  پؼت الکتشونیکی:
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ا

ا 

تااااسیج پااازیشؽ م الااا :  ، 88/12/8998تااااسیج دسیامااات م الااا :  

91/12/8998 

ا 

ا

اهقدهِا:

داازاسی دس ًشةهااای نمشاناای و توػاا   منااات  صتاای ،    هااش ػااال  تخااؾ تضسداای اص دسصمااذ مااای كااش  ػااشمای    

ؿااودم متااذودیت منااات  و واااود مؼااای  مختااار دس صمااا  ااااشا،  ػاااحتمانهای مؼااکونی ، نمشاناای و كاان تی ماای

تشاػاااع  .  داشدد  و تاخحیش ااتاا  توااا  دس تهاشه تااشداسی اص ًشةهااا ماای  اغااة مواااة ًااودنی ؿاذ  صمااا  ااااشا   

ای دس ةااال  ًشةهااای مااای و ػااشمای  انااذاصی سیااضی کـااوس متوػااي صمااا  ساه دااضاسؽ ػاااصما  مااذیشیت و تشناماا 

هاا هاد دس تخاؾ ماای و هاد دس تخاؾ اػاتانی تاا تایؾ           تاؿذ و ت  ًوس متوػاي، ایاپ پاشوطه    ةاهش هـت ػال می

المااا  هماا  سا مجثااوس ػاااحت  تاا   پیـااشمت کاااس مواااا  هؼااتنذم امااشوصه سااتاات دس نشكاا  تاایپ % تااخحیش دس01اص 

تاؿاذم   وسی تاخییش داؿات  و ماذیشیت تاش مثناای صماا  ، کایاذ پیـاشمت مای          نام  صما  توا  کننذ م صماا  دس تهاشه  

م صماا  دس اااشای   سود  تذیپ سوی سااتات تاش پایا  صماا  و تهاشه دیاشی اص مشكاتها اص اسکاا  موم یات تا  ؿاماس مای            

دس ص  تااصه صماانی حؼااس  و تث اا  صیاادی سا        های نمشانای یام متاذودیت اػات کا  ناذم تکمیا  پاشوطه         پشوطه

دازاسی و تااصدهی ػاشمای      صوسد م صیاشا ماذ  اااشای یام ًاشا نمشانای دس میاضا  ػاشمای          تشای پاشوطه تا  تااس مای    

شای ًشةهاای نمشانای ، ػاشمای  صیاادی اناد اص      ملش  ؿذه دس ص  ًاشا ایاش مؼات ید داسد م تاا اماضایؾ ماذ  ااا       

صد  و تجهیااضا  دس پااشوطه تاوکاا  ؿااذه و دس    انتثاااسا  نمشاناای ، نیااشوی انؼااانی متخلااق و ماااهش ، ماؿاایپ    

سػااانذ متثیاایپ ایااپ  تااشداسی سػاایذه و کاسهااای دس دػاات ااااشا کاااهؾ ماای نتیجاا  نؼااثت اسصؽ کاسهااای تاا  تهااشه

حیشا  نیاصمناذ کالثذؿاکامی پااسامتش و ناما  صماا  تا  نناوا  یکای اص         مٌالة و سػیذ  تا  نواما  ایجااد ایاپ تاخ     

هااای مختااار دػاات   هااا و نواماا  مااویش دس امااضایؾ ص  اص دیااذداه   ػاا  پاااسامتش اكااای و مااویش ؿاااحق پااشوطه   

تااحیش دس ػااحت و ػااص اص مـاکش  مـاتش  دس  تماام        >8= اناذسکاسا  پاشوطه  کاسمشماا ، پیمانکااس و مـااوس اػات      

کـااوس اػااتم ایااپ مؼااای  اغاااة دس ًااول نمااش پااشوطه منجااش تاا  احااتش  و دنواهااای     نمشاناای دسپااشوطه هااای 

ایااپ تااخحیش ناؿاای اص ػاا  ساع میاااع ااشایاای ی ناای کاسمشمااا، مـاااوس و پیمانکاااس میثاؿااذ   >2=اوااایی ماای ؿااودم

  دس ایااپ پااظوهؾتناااتشایپ، مٌال اا  و تجضیاا  و تتایاا  تااشای تـااخیق نااات تاااحیش ػاااحت و ػاااص هااشوسی اػااتم

تااذنثال ا  هؼااتید تااا تااا م شماای سوؿااهای انااالیض تاااحیشا  پااشوطه و ؿاایوه تؼااهید مؼاا ولیتها ت ااشداصیدمو تااا       

تکاسدیشی سوؿاهای م تثاش مختاار تتاوانید تتایا  مناػاثی اص مؼا ولیتهای تااحیشا  داؿات  و تخمایپ مناػاثی            

 دسدیاش  مختاار  هاای  ًاش   ذا ت ها  تا   تواا   تاا  تاا  هؼاتید  ص  دنثاال  ت  واا  اهت تؼهید ا  داؿت  تاؿیدم دس

 مختاار  هاای  ًاش   کا   نماایید  اوااو   نیااص   ماوسد  م ااً   دس یاا  و کااس  انتهای ها دس صمانثنذی سوی تش پشوطه دس

 اناذ و  تاوده  ػاهید  پاشوطه  کا   تااحیشا   دس چا  میاضا    اناذ هشیام   نماوده  ایجااد  کا   تااحیشاتی  تا پشوطه دس دسدیش

 ص  کااستشد  تا  اهات   موهاو   ایاپ  .داد نؼاثت  هاا  ص  اص هشیام  تا   تاوا   مای  هایی نؼثت چ  تا سا پشوطه تاحیشا 

تشناما  هاای   م>9= .اػات  تشحاوسداس  حلوكای  تا   اهمیات  اص هاا  پاشوطه  تااحیشا  دس  حؼااس   ادناهاای  صناالیض  دس
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تشمیگاشدد ایاپ تشناما  هاا         8981)ؿثک  نلاثی ملانونید دس ماذیشیت ػااحت و ػااص تا  ًاوس کاای تا  ػاال           

وػای  اص مؼاا   ػااحت و ػااص سا پوؿاؾ مای دهناذم ماذل ؿاثک  نلاثی ؿاذه توػا   یامتا               یم منٌ   تؼیاس 

و دس ػااٌب تاایپ الماااای تااشای کماام تاا  مااذیشا  و یااا پیمانکاااسا  دس تؼاایاسی اص تلاامیما  مهااد ػاااحتمانی     

ًشاةی ؿذه اناذم  دس ایاپ تت یاع ػا ی ؿاذه اػات تاا ایجااد یام ماذل ؿاثک  نلاثی نواما  و ػاهد ماویش دس                

 یشا  دس هش ػ  تخؾ کاسمشما ، پیمانکاس ، مـاوس  موسد مٌال    و ؿناػایی  اشاس دیشدمتشوص تاح

 

اخیت پرواٍاه َْما ى -1

 دس مـاکش   متاذاولتشیپ  اص یکای  .کـوسماػات  پشوطههاای  دس سایا   وااای   مهمتاشیپ  اص یکای  تاحیش

 تااحیش  و پاشوطه  تمواا   اتماام  پشوطههاای دسو  ؿاهشی د  و پاشوطه هاای نمشانای ناذم       (ؿاهشداسیها 

 هامپ اتاش    ؿاونذ،  موااا   تااحیش  تاا  هاا  پاشوطه  اص تاشداسی  تهاشه  اداش  تٌوسیکا   . صنهاػت دس ااشای

 داد تاخحیش  دػات حواهناذ   اص سا حاود  ااتلاادی  و منای  توایا   صنهاا  اص تشحای  ماای،  هاای  ػاشمای  

 داؿات   دنثاال  تا   سا مشاوانای  ااتماانی  و ااتلاادی  صػایثهای  صمینا   ه هاا میتواناذ   پشوط انجام صمانی

 نمشانای  ههاای  پاشوط  دس تاخحیش  اص ناؿای  پیاماذهای ااتماانی   و صػایثها  اص تؼایاسی  .تاؿاذ 

ٍ  تا   و ااتلاادی داسناذ   صػایثهای  تا   نؼاثت  تیـاتشی  پیچیاذدی  و تناو   دسونـاهشی   منٌاع  لتاا

 پشوطههاای  کااسدضاسا   تا   انتمااد  ناذم  و نماومی  ناسهاایتی  .میثاؿانذ  متاػاث   ااتا   غیاش  ااتلادی

 دسونـاهشی  نمشانای  ههاای  پاشوط  انجاام  دس تاخحیش  ااتماانی  هایپیاماذ  تاشیپ  ملاٌاب  اص نمشانای 

 ػااده  پاشوطه هاای   تااحیش  دس ماویش  نواما   ؿناػاایی  اهات   منظوس،مٌال ا   همایپ  تا   . .اػات 

 سث ... و ػااصی  تونا   و ػذػااصی  پتشوؿایمی،  پشوطههاای  نظیاش  صنهاا  تاشیپ  پیچیاذه  تاا  ػااحتمانی 

 متاذود  تا   نااد  تاا  توػا    ةاال  دس و پیـاشمت   کـاوسهای  اکیاش  اماشوصه  دلیا   همایپ  تا   .میذهاذ 

 تیـاتش  ػاود  کؼاة  و مناات   اص تیـاتش  اػاتااده  اهات  ؿاذیذ  تااصاس ساااتتی   و احتیااس  دس منات  تود 

 میاضا   اص ساهکاسهاایی  اسایا   تاا  تاا  . میثاؿانذ  پشوطههاای دزؿات    دس تااحیش  نا  یاتی سیـ  دنثال ت 

 دسیامات  تا   نؼاثت  پاشوطه،  م لاشا  تااحیشا    ؿاناحت  تاا  یاا  و تکاهناذ،  صتی های پشوطه دس تاحیشا 

   .کننذ ااذام حؼاس 

 ػاااحت و ػاااص تاا  م ناای صمااا  تااشد  تیـااتشاصتاسیج اااشاسداد یااا مشاتااش اص تاااسیخی کاا   تاااحیش

و م مااود یاام وهاا یت پااش هضیناا   ًااشمیپ موام اات کااشده انااذ تااشای تتویاا  پااشوطه میثاؿااذ

یاا سویاذاد کا  صماا  دصم تاشای انجاام یاا         اػت  همچنایپ تااحیش نیاض تا  نناوا  یام نما        

   >4=تکمی  اشاسداد کاس سا دؼتشؽ می دهذ ت  ننوا  سوص کاس اهامی ظاهش می ؿود

 دػت  ینذی تاحیشا  مٌاتع ؿک  صیش ًث   تنذی میگشدنذ:
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ا

 دػت  تنذی تاحیشا  -8-8ؿک  

 :کشد ت ؼید صیش م یاسهای تشاػاع میتوا  سا تاحیشا 

 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 

 

 دػت  تنذی تش مثنای منـاء ایجاد تاحیشا  8-2 ؿک 
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 دػت  تنذی تش مثنای صما  واو  ایجاد تاحیشا  8-2ؿک               

 

 

 

 

 

 دػت  تنذی تش مثنای ااتایت اثشا  پزیشی تاحیشا  8-9ؿک                           
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   :ؿونذ می مواا  تخحیش تا ری  اهد مـکش   دلی  ت  ها پشوطه اتااق ت  اشیة اکیش

 کاسمشما توػي پشداحت دس تخحیش -8

 ها ن ـ  اتشغ دس تخحیش -2

 اوی متغییش وه یت اص ناؿی مـکش  -9

 مشػوم های اشاسداد نو  -4

 یکذیگش کاسی های ةوصه ت  پیمانکاس و مـاوس کاسمشما، وسود -0

 مناال  انجام سوؽ و نو  دلی  ت  کاس ةجد تا مناػة پیمانکاس انتخاب نذم -6

 مناال  هنگام دس کاس اص كتیب تشصوسد واود نذم -7

 پیمانکاسا  سیضی تشنام  و ااشایی ه ر -8

 ػاحت ةیپ دس ؿذیذ توسم -9

 کاایت،   نذم واود تا مناال  تهی  اػناد تش کاسمشما مـاس  -81

 مناػة  صما  تخمیپ نذم و ها پشوطه سػانذ  انجام ت  تشای ؿذه ت ییپ کوتاه تود  مذ  صما  -88

 ػاصما  کاسمشما یا مـاوسمؼاد دس  -82

 مذیشیت ه یر پشوطه پیمانکاس -89

 مذیشیت ه یر پشوطه کاسمشما  -84

 واود م اسم دس پشوطه و مممممم -80

دس دانـاااگاه اااااهشه تت ی ااای دس حلاااوف تتایااا  ناااا  وااااو  تااااحیشا  دس    2182دس ػاااال 

تاااحیش  دس ػاااحت و ػاااص اصمـااکش  مـااتش  دس   پشوطههااای نمشاناای کـااوس ملااش انجااام دادنااذ  

ایاپ مـاکش  اغااة منجاش تا  احاتش  و تاشوص دنااوی          طه های مهنذػی نماشا  دس ملاش اػات   پشو

اوااایی میگااشدد م تناااتشایپ مٌال اا  و تجضیاا  و تتایاا  نااات تاااحیشا  ػاااحت و ػاااص هشوسیؼااتم   

کاسؿااناع  تااا  99مهشػااتی اص تاااحیشا  کاا  تاااصحوسد ًااشا و تکمیاا  پشػـاانام  و ملاااةث  هااا تااا 

تجضیاا  و  ػاا  دااشوه متخللاایپ کاسمشمااا، مـاااوس،پیمانکاس تهیاا  ؿااذ   ػااال اص 91الاای  21تجشتاا  

اػااتااده دشدیااذه اػاات    ANOVA تتایاا   صماااسی تااا اػااتااده  اص تتایاا  واسیااانغ سوؽ     

شؿااهای تؼاایاسی دس حلااوف تت ی ااا  تااشای مٌال اا  نااا  تاااحیشدس کـااوسهای مختااار انجااام   ت

  مااواد و ملااالب، نماکااشد  ؿااذه اػااتم ت نااوا  میااال، دس نشتؼااتا  ػاا ودی تاااحیش مشتااوى تاا     

پیمانکاس، مالکیات دولات دس اوایا  تشناما  سیاضی و ًشاةای، م اشسا  دولتای، ؿاشایي متایي صیؼات            

اص نا  اكای تااحیش دس پاشوطه اػاتم تالاذویپ ناا  تااحیش دس ػااحت و ػااص هاا دسایااد  متتاذه سا            

اكااای تاااحیش تیااا   تشسػاای و نااوامای میاا  صب وهااوا، نیااشوی کاااس و نااو  اشاسدادهااا سا اص ناتهااای  

نمااودماص نواماا  اكااای تاااحیشا  پیمانکاااسا  دس انااذونضی میتااوا  مااواد و ملااالب،تاحیش مشتااوى تاا     

کاس،تاااحیش دس نماکشد،تغییااشا  ًشاةاای ،تهااشه وسی پاااییپ نیااشوی انؼااانی ، تشناماا  سیااضی و منااات    

مااذیشیت  ناکااامی ننااوا  نمااودمایپ دس ةالیؼاات کاا  تااامیپ مالی،پشداحاات کاسهااای انجااام ؿااذه،    

م پااغ اص  هاا یر اشاسداد،کمثااود ملاااا و مااواد،اص نناااویپ اكااای تاااحیشا  دس نیجشیاا  هؼااتنذ     
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و تجضیاا  و تتایاا  داده هااا ؿااک  ریاا   دس ملااش ت نااوا  ستثاا    تکمیاا  پشػـاانام  و ملاااةث  هااا

 تنذی نا  تاحیش ؿناػایی ؿذ م

 

 ستث  تنذی نوام    – 8-4ؿک  

اکی  پهیا: ْپاتاکل ابلواخیت پرواهپخ طا یا

 مذاحش  کاسمشما -8

 ؿخلیت و حلوكیا  کاسمشما -2

 مزاکشه توػي امشاد مٌا   -9

 تاحیش دس سونذ پشداحتهای کاسمشما -4

 تاحیش دس تاصتینی و تاییذ اػتاد توػي کاسمشما -0

 هماهنگی ه یر تیپ ااضا مختار پشوطه دس ةیپ ااشا -6

 سنایت تیؾ اصةذ م شسا  اداسی توػي کاسمشما -7

 ؿاامیت ةوصه تغییشا  -8

 تاحیش دس تشسػی ادناهای پیمانکاس   -9

 دسدیشی تیپ ؿشکا کاسمشما دس پشوطه -81

 تاحیش دس تتوی  کاسداه ت  پیمانکاس توػي کاسمشما -88

 ػختی دس كادس کشد  مجوصهای کاس  -82

 تغییشا  دس م ادیش  -89

 ت ایع کاس توػي کاسمشما -84

 تخیش دس تاییذ نمون  متشیال توػي کاسمشما  -80

 داهی توػي کاسمشماتاحیش دس تاییذ ن ـ  های کاس  -86
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 نذم همکاسی کاسمشما تا پیمانکاس دس پیچیذدیهای اداسی و ة وای اشاسداد  -87

 تاحیش دس كذوس دػتوسا  تغییشا  توػي کاسمشما  -88

 ناتوانی کاسمشما دس هماهنگی اوانیپ نامز ةکومتی دس ًول تشنام  سیضی  -89

 نذم سػیذدی ت  ادناهای پیمانکاس  -21

 اشایی مذاحش  کاسمشما دس نماکشد ا  -28

 استثاى ه یر کاسمشما تا دیگش تخـهای دسدیش پشوطه  -22

 کمثود منات  مالی کاسمشما اهت تکمی  کاسها    -29

 تلمید دیشی کنذ و صهؼت  کاسمشما  -24

 ت وین امشاد کایذی  -20

 

ابَرهواهپخ طا یاخیت پرواه ویً ی :

 دوتاسه کاسی تذلی  اؿتثاها  دس ًول ااشا -26

 تاحیش دس تؼی  کاسداه -27

 پیمانکاسمـکش  داحای  -28

 ػاصما  ؿشکت پیمانکاس -29

 کاسهای دس دػت دیگش پیمانکاس -91

 ه ر اوانیپ ایمنی و اییپ نام  دس ػاصما  پیمانکاس -98

 تشنام  سیضی صمانی نامویش پشوطه توػي  پیمانکاس -92

 مذیشیت ه یر اشیا  ن ذینگی -99

 سوؽ نامناػة ااشایی ااشا ؿذه توػي پیمانکاس -94

 کنتشل کیایت نامویش توػي پیمانکاس  -90

 ضایؾ ت ذاد پشوطه هاام -96

 امضایؾ مخاسج تادػشی پیمانکاس  -97

 مذیشیت و نظاس  ه یر پیمانکاس تش ػایت  -98

 تاحیش دس کاسهای پیمانکاسا  مشنی  -99

 تاحیش دس ازب پیمانکاسا  مشنی  -41

 مٌال   منی  ناکامی توػي پیمانکاس هنگام ؿشکت دس مناال   -48

 تشنام  سیضی نامناػة پیمانکاس  -42

 اػة دس پشوطهانتخاب ػشپشػت نامن  -49

 اایگضینی امشاد کایذی  -44

 تاحیش ن ـ  تشداسی صمینی توػي پیمانکاس  -40

 دسدیشی تیپ پیمانکاس تا ػایش تخـها ماننذ مـاوس یا کاسمشما  -46

 تذاح  صمانی تیپ پیمانکاس ا  اضء دس ةیپ ااشا  -47

 هماهنگی ه یر پیمانکاس تا دیگش تخـهای دسدیش دس پشوطه  -48

 نماکشد نامناػة پیمانکاس  -49
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 استثاى ه یر پیمانکاس تا دیگش تخـهای دسدیش دس پشوطه  -01

 مـکش  تامیپ مالی پشوطه  پیمانکاس  -08

 کنتشل پشوطه ه یر پیمانکاس  -02

 تغییشا  مکشس پیمانکاس  اضء تذلی  نامویش تود  نماکشدؿا     -09

 کشه تشداسی  -04

 ػاحتاسؿکؼت نامویش   -00

 کیایت پاییپ مهاستهای منی کاسکنا  پیمانکاس  -06

 تجشت  پیمانکاس       -07

 

ابَرهوااهپخ طا یاخیت پرواهشیٍ اا

 تاحیش دس انجام تاصسػیها و اصمایـا   -08

 تاحیش دس تاییذ تغییشا  مهد دس ساػتای هذ  پشوطه  -09
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 تاحیش مـاوس دس تاصتینی و تاییذ اػناد ًشاةی و ػایش اػناد  -62

 ان ٌا  ناپزیشی مـاوس  -69
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 هضین  های ناکامی پشػن  دس ایام ت ٌیش    -79
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 توا  ناکامی ت  سمتاس امشاد  -79

 کمثود ااؼا  منظد  -81

 مـخق نثود  اهذا  و کاسهای اات  انجام تشای کاسکنا  پیمانکاس  -88

 ذ موسد نیاصت ذاد پشػن  تیؾ اص ة  -82

 مٌال   ناکامی اص تمام اضییا  و ظشمیتهای پیمانکاسا  اث  اص انتخاب توػي کاسمشما  -89

 تث یت اص پاییپ تشیپ پیـنهاد ایمت دس انتخاب پیمانکاس    -84

 احتش  دس م ادیش مالی ، ن ـ  ها ، مـخلا   -80

 ػٌب دػتمضد کاسکنا  مـاوس  -86

 نظام احشای پاییپ  -87

 اتاحیش دس پشداحت دػتمضده  -88

                      >4=انتخاب ملالب و متشیال نامواود دس تاصاس توػي مهنذػیپ ًشاا   -89

اههپ  اش  ِابی  ا:اااا1-1

امااشوصه سوؿااهای هوؿاامنذ و الهااامی اص ًثی اات دس ةاا  مؼااا   پیچیااذه دنیااای واا اای ًشمااذاسا    

هؼااتنذ کاا  اص صیااادی داسنااذ م یکاای اص کاسصمااذتشیپ ایااپ ػاااحتاسها ؿااثک  هااای نلااثی ملاانونی   

ن ؾ انهاا نمای تاوا  چـاد پوؿای کاشدم ایاپ ػااحتاسهای هوؿامنذ دس نااوم مختاار مهنذػای اص             

اایگاه تؼایاس مناػاثی تهاشه مناذ هؼاتنذ تگونا  ای کا  پظوهـاگشا  تاشای ةا  مؼاا ای کا  ةا               

انها تا سوؿهای م مول تؼیاس دؿاواس یاا غیاش ممکاپ اػات تا  ایاپ سوؿاها سوی تیاوسناذم ؿاثک  هاای            

اص نناكااش نمایاااتی ػاااده ای ػاااحت  میـااونذ کاا  تلااوس  مااواصی دس کناااس هااد نماا       نلااثی 

میکننااذمایپ نناكااش اص ػیؼااتمهای نلااثی صیؼااتی الهااام دشمتاا  ؿااذه انااذ دس ًثی اات نماکااشد     

ؿثک  های نلثی اص ًشیع نتاوه اتلاال تایپ اااضاء ت یایپ میـاود تنااتشایپ میتاوا   یام ػااحتاس           

ی ای ػااحتو تاا تنظاید م اادیش هاش اتلاال ، تتات نناوا  وص           ملنونی ت  تث یت اص ؿثک  هاای ًث 

اتلال، نتاوه استثااى تایپ اااضا سا ت یایپ نماودم پاغ اص اماوصؽ ؿاثک  نلاثی انماال یام وسودی             

حاف ت  ص  منجش ت  دسیامات پاػاج حاكای مای ؿاودممٌاتع ؿاک  صیاش ؿاثک  تاش مثناای تٌااتع و            

شوااای ؿااثک  و حشوااای مااوسد نظااش ) همؼاانجی تاایپ وسودی و هااذ  ػاااصداس میگااشدد تااا اینکاا  ح

 هذ د  تا هد منٌثع ؿونذم
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 ؿمای ؿثک  نلثی – 8-0ؿک  

ؿاثک  هااای نلاثی تااشای پیااده ػاااصی تواتا  پیچیااذه دس صمینا  هااای مختاار اص امااا  تـااخیق       

الگو،تـااخیق هویت،ًث اا  تنااذی،پشداصؽ كااذا و تلااویش و ػیؼااتمهای کنتشلاای اػااتااده میـااودم  

نموما تاشای اماوصؽ ؿاثک  هاای نلاثی اص سوؽ نظااس  ؿاذه اػاتااده میـاود اماا میتاوا  ؿاثک              

 ش نظاستی اموصؽ دادم ها سا تا سوؿهای اموصؽ غی

اتلااال تاا  اصای  هااش   814نااوسو  نلااثی میثاؿااذ کاا  اص ًشیااع ةااذود   8188مغااض انؼااا  تاایؾ اص  

نوسو  تا  هاد متلا  ؿاذه اناذ م تٌاوس کاای میتاوا  ػا  اؼامت اكاای تاشای ناوسو  هاا دس نظاش                

دسحاات ؿااک  اصمیثشهااای  دشماات : دنااذسیت ، تذناا  ػاول،صکؼااو  ، دنااذسیت هااا دسیاماات کننااذه   

لثی هؼتنذ کا  ػایگنالهای الکتشیکای سا تا  تذنا  ػااول منت ا  میکنناذم تذنا  ػااول ػایگنالها            ن

سا اماا  اوسی کااشده و یاام ةااذ اػااتان  تااش سوی انهااا انمااال میکنااذ دس نهایاات صکؼااو   یاام میثااش  

نلثی تانذ اػت ک  ایاپ ػایگنالها سا اص تذنا  ػااول تا  نوسونهاای دیگاش منت ا  میکناذ م تا  ن ٌا             

اکؼااو  یاام ػاااول نلااثی تااا دنااذسیت ػاااولهای نلااثی دیگااش ػااینا پااغ داتاا      اتلااال تاایپ 

 >0میـودم=

 

 

 ؿمای ػاول نلثی -8-6ؿک  

 :رًَرعاش  ِاّیتابی  اا1-1-1

  ؿثک  های پشػ تشو 

 میاتشهای حٌی 

 ؿثک  های پغ انتـاس 

 ؿثک  نلثی پویا 

  ؿثک  نلثی کنتشل پیؾ دویان 
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 ؿثک  ؿ ا  مثنا 

   تشداسؿثک  حود ػاصما  و تذسی 

 6= م میاتش های انٌثاای ) صدادیپ د< 

خی  ختِاهطیلهیواخایت پروا  اهاپٍ ُاّایتابوپرًا ا ایاراا  ی ُار اشا  ِاّایتاااااااااا2-1-1

ابی  اهیٌَب :

 تاشای  نلاثی  ؿاثک   تاش  مثتنای  سا تتواناذ الگاویی   تاا  اسا ا  کاشده    سوؿای  د90اؿتهاسدیا  دس )ػال 

 ایجااد  نواما   منظاوس  ایاپ  تاشای  کناذ  اسا ا   هاا  پاشوطه  دس تاخحیش  تؼاهید  و ناا   کاشد   مـاخق 

 اكاای  منـااء  و ؿاذه  تاشده  ناام  پاشوطه  دس دسدیاش  ههاای  داشو  اذولی،ت  تاکیام  دس کننذه تخحیشا 

 ؿناػاایی  حااسای  ونواما   مـااوس  پیمانکااس،  کاسمشماا، :ؿاام   دسدیاش  چهاس ناما   اانة اص تخحیشا 

 دس کااسی  نواما   تاا  کا   هاایی  وملااةث   حثشداا   نظاش  تا   تواا   تاا  ػا غ  .ؿاذنذ  تنذی دػت  و

 ؿاذ  تاخییش   ومیاضا   وااو   اةتماال  ماوسد   دو دس 94 تاخحیشا   هاای  صیاتد  تمام دشمت، انجام پشوطه

 نلاثی  ؿاثک   اص دیاشی  تهاشه  تاا  تااس  اولایپ  تاشای  ػا غ  .دـات  دهای  امتیااص  81 تاا 1 اص تاخحیش، 

ریاا  ت نااوا  و نتااای  ؿااک  ؿااذنذم اسصیاااتی کوهااونپ دس تشناماا  متاااة تااخحیشا   حودػاااصمانذه

 >7= اولویت تنذی نا  تشوص تاحیشا  ؿناػایی دشدیذنذم

 

 

 

هشایٍ ا ایاااا–ه ویً ای ااا–هطیلهِابلوا پٍ اخایت پرواٍاخساْ نا ىا ا ياهالاجاکی  پهایاااااا -2

 )کًََّي(ا:  SOFMرا  ی ُار اش  ِابی  ا  اًپمار ار اه لبا یا ٍ ا

 .اػات  دشمتا  اانجاام  میاذانی  و ای کتاتخانا   ساهکاسهاای  تاا  کمای  ساهثاشد  اػااع  تاش اپاظوهؾ  ایپا.

 تاؿاذ  مای  پیمایـای   -  توكایای سویکاشد  اتاا  ناّای  ساتٌا   ت یایپ  و ای توػا    پظوهؾ، غالة هذ 



  

www.cpjournals.com 

 18ؿماسه   ، 8998ػال 

 85 

 

 .اػات  ؿاذه  دشمتا   تهاشه  )پشػـانام    (حثشداا  اتاا  ملااةث   ماذاس ،  و اػاناد  تتایا   اتاضاس  اص ک 

 تاخحیش  تاخییش  و ؿاذ    میاضا  او تاخحیش  وااو   اةتماال  تخاؾ  دس پشػـانام   تتایا   و تجضی  اهت

 ؿاثک  نلاثی   دس یانویا   هاای  تتایا   ػا غ  و اػات  ؿاذه  اػاتااده  امتیااصا   میاانگیپ  سوؽ اص

  اػت دشمت  انجام کوهونپ حودػاصمانذه

اتیههِا هی ت:اااا1-2

پشوطههاای نمشانای    دس)کاسمشماا، مـااوس، پیمانکااسد     م اال   هاای  ؿاشکت  تت یاع  ایاپ  صمااسی  اام  

 .اػات اصماذه  تذػات  کاسؿناػاا   اًشناا   اص اػاتااده  تاا  مناػاة  نمونا   و اناذ اتوده دس ػٌب کـوس

 حثشدای  ؿاشایي  .تاؿانذ  داسا ساااحثشدای  ؿاشایي  کا   اناذ  تاوده  ماذنظش  متخللاانی  تایپ  ایاپ  دس

اپاشوطه  ماذیشا   و اشاسدادهاا  ماذیشا   هاا،  ؿاشکت  ماذیشا   پاشوطه، اکنتاشل  کاسؿناػاا   اص اػت نثاس 

 داسای و كااةثنظش  کا   صنهاا  تا  اماشتثي  نواما   ػاایش  و پیمانکااسی  و مـااوس  و کاسمشما های ػاصما 

اپشػان   تشسػای  تاا  و صمینا   ایاپ  دس کا   هاایی  پاظوهؾ  پیاشو  .تاؿانذ  کاامی  تجشتا   ػاال  0ةاذاا  

 نااش  91  حثشداا   ت اذاد اکا   ؿاذ  مـاخق  دشمات،  انجاام  نمشانای  م اال  هاای  ؿاشکت  دس ؿااغ  

 صمااسی  نمونا   متاػاث   تاشای ا.اػات  سػایذه  نااش  99 تا   صمااسی ااام ا   ام  تشتیة ایپ ت  و .اػت

 اػتم  ؿذه اػتااده کوکشا  مشمول اص

 مشمول کوکشا :

ا

 ; ةجد نمون nا

N اػتانومممد ،; ةجد ام یت صماسی )ةجد ام یت ؿهش 

t  یاz  دس كذ حٌای م یاس هشیة اًمینا  اات  اثول ; 

p نؼثتی اص ام یت مااذ كات م یپ )میش ام یت مشدا د ; 

q (8-p);   نؼثتی اص ام یت مااذ كات م یپ )میش ام یت صنا د 

d ; دسا  اًمینا  یا دات اةتمالی مٌاوب 
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تیـاتشیپ م اذاس ممکنا  سا تا  حاود         nدس نظاش دشمتا  ؿاذه اػات کا        0م1ت  ایپ دلیا     Pم ذاس 

 صمااسی  ی نمونا   تشتیاة  ایاپ  تا   میگیشد و ایپ ػثة میـود ک  نمون  تا  ةاذ کاامی تاضسش تاؿاذ م     

 ناما   پشػاؾ  اًمیناا ،  داشمتپ هاشیة    نظاش  دس تاا  و صماذ  دػات  تا   نااش  99 ت شیثاا   پاظوهؾ  یپا

تلااوس  ةوااوسی ، تشحاای تااا اػااتااده اص پؼاات تشحاای ؿااشایي  وااااذ انواااء اص ناااش 41 تااشای

نااش داسای   4کا  اص ایاپ ت اذاد     .اػات  ؿاذه  اسػاال  الکتشونیکای و یاا ؿاثک  هاای استثااى ام ای       

ناااش مااذس  کاسؿناػاای تودنااذ و اص   80ناااش کاسؿناػاای اسؿااذ و ت ااذاد   84مااذس  دکتااشا و ت ااذاد

م ااشه تلااوس  پاػااج داده ؿااذه نااود  دشدیااذ دس ایااپ اام اا    99میااا  نؼااج توصیاا  ؿااذه ت ااذاد 

مضاسهااای اماااسی تااذلی  اػااتااده اص ؿااثک  نلااثی ملاانونی دس متاایي نااشم امااضاس متاااة اص نااشم ا   

هاای ماوسد اػاتااده تاشای ت یایپ پایاایی        تاشیپ سوؽ  صماسی دیگاشی اػاتااده نـاذه اػاتماص م اشو      

تاؿاذ کا     مای  9887م1سوؽ صلاای کشونثاث اػت میاضا  پایاایی تذػات صماذه تاشای ایاپ پشػـانام         

 تاؿذ نـا  دهنذه نالی تود  پشػـنام  می

 :ػاصمانذه حود نلثی ؿثک  م شمی 2-2

 نماکاشد  ؿاود   مای  اػاتااده  صماوصؽ  تاشای  ساااتتی  یااددیشی  سوؽ اص حودػااصمانذه،  ی ؿاثک   دس

 تیـاتش  یاا  ت اذ  دو ت اذ،  یام  دس هاا  ػااول  .اػات  دشمتا   الهاام  مغض حاکؼتشی دی  اص ها ؿثک  ایپ

 وسودی الگوهاای  تا   نؼاثت  ساااتتی  یااددیشی  مشصیناذ  یام  دس لهاا  ػااو  .ؿاونذ  مای  داده ق ساس

 تاشای  کا   یاتاذ  مای  نظاد  ای دونا   تا   ؿاثک   دس ؿاذه  تنظاید  هاا  ػااول  متا   .ؿاونذ  مای  منظد

ن ـا    یام  لازا  .ؿاود  ایجااد  ؿاثک   سوی داس م نای  مختلاا   دػاتگاه  یام  وسودی، هاای  ویظدای 

 ص ، دس کا   دهاذ  مای  تـاکی   سا وسودی الگوهاای  اص توپودشامیام  ی ن ـا   یام  ػااصمانذه،  حاود 

 ساااتتی  یااددیشی  .اػات  وسودی الگوهاای  راتای  هاای  متنااظش ویظدای   هاا،  ػااول  دشمتپ اشاس مت 

 یااددیشی،  ااذم  هاش  دس کا   اػات  كاوس   تاذیپ  ؿاود  مای  دشمتا   تکااس  هاا  ؿاثک   اثی  ایپ دس ک 

 یام  تنهاا  سااتات  مشةاا   یام  پایاا   دس پشداصناذ،  مای  سااتات  تا   یکذیگش تا ؿذ  م ال تشای لها ػاو

 متاااوتی  ؿاک   تا   واةاذها  ػاایش  هاای  وص  تا   نؼاثت  ص  هاای  وص  کا   ؿاود،  مای  تشناذه  ل ػاو

 کوهاونپ  یاا      SOFM     نظااس   تای  یااددیشی  سا یااددیشی  اص ناو   ایاپ  .ؿاود  مای  داده تغییاش 

تاا تواا  تا  اینکا  مؼا ا  ماوسد تشسػای ماا          .اػات  ػااصمانذه  حاود    هاای  ؿثک  متشیپ م  اص یکی

تااوا  تااشای ص   دیااشد، تهتااشیپ ؿااثک  نلااثی کاا  ماای  دس دػاات  مؼااا   تااذو  نظاااس  اااشاس ماای 

تاؿااذم تاا  ًااوس حشكاا  مؼاا ا  تااذو  نظاااس  ی ناای    ماای SOFMاػااتااده کااشد ؿااثک  نلااثی  

دؿااا  هااای نلااثی تااا توااا  تاا  نتااوه کاسکش دیتاػااتی کاا  کشػاای یااا دػاات  نذاؿاات  تاؿااذ ؿااثک 

ؿااونذم مایش ؿااثک  نلاثی پشػاا تشو  مخلاوف مؼااا   تااا     تاشای مؼااا   حااف تاا  کااس تااشده مای    

تااوا  اص ص  اػااتااده کااشدم الثتاا  ت واای   تاؿااذ و اكااش دس مؼااا   تااذو  نظاااس  نماای  نظاااس  ماای
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هااای ؿااثک  نلااثی دس هااش دو صمیناا  )تااا نظاااس  و تااذو  نظاااس د کاااستشد داسنااذ ولاای تااا   الگااوسیتد

تاش پایا  مؼاا   تاذو  نظااس  تا  وااود صماذه اػات           SOFM  انجام ؿاذه ؿاثک    توا  ت  مٌال ا

 های ؿثک  نلثی داسدم  و دات و کاسایی تهتشی دس ایپ صمین  نؼثت ت  ػایش الگوسیتد

  پرح اش  ِابی  ا: 9-2

 ناوامای  تماام  اص صیاتد  801 نمشانای،  هاای  پاشوطه  تاخحیشا   صمینا   دس مشتوًا   مٌال ا  و تشسػی تا

  نواما   و مـااوس  پیمانکااس،  کاسمشماا،  تاکیام  تا   اػات،  ؿاذه  پاشوصه هاا    دس تاخحیش  ایجااد  تاناع  ک 

 و مـااوسا   تاا  ملااةث   و حثشداا   تاا  مـااوسه  تاا  کا   ؿاذ  دشمتا   نظاش  دس و حااسای  متیٌای 

 کاشد کا    پیاذا  تناضل  کایاذی  و مهاد  ماوسد 76  تا   و دشدیاذ  ةاز   و ادغام مـات  مواسد پیمانکاسا ،

 و میاضا   و تاخحیش  وااو   اةتماال  پشػـانام  ،  ایاپ  دس .اػات  ؿاذه  صوسده دس پشػـانام  و ریا    

 اص تخییشؿاا ،  میاضا   تا   تواا   تاا  76 تاا  8 صیاتد  اص و اػات  ؿاذه  صوسده ص ، دس تاخحیش  تاخییش  ؿاذ  

تت یاع هاذ  کاای     ایاپ  دس  .اػات  ؿاذه  امتیاصتناذی   کاسؿناػاا   نظاش  ًثاع  81 تاا  8 ؿاماسه 

ت ییپ ػهد هش یم اص نواما  ماویش تاش تاشوص تااحیشا  تاا اػاتااده اص ؿاثک  نلاثی ت یایپ دشدیاذه             

مـااوس   –و دس واا  تذنثال اهذا  حااف تاشی مانناذ ؿناػاایی تااحیشا  مشتاوى تا  میااع کاسمشماا          

ت  دس پیمانکااس و ت یاایپ ػااهد هااش یام اص انهااا  و مذلؼاااصی ایااپ تااحیشا  تااا ؿااثک  نلااثی اػاا    –

 ایپ ساػتا تایذ ت  ماشوهاتی پشداحت  میـذ ؿام  :

 چ  نوامای تانع تشوصتاحیش دس نماکشد کاسمشما می ؿود ؟ -8

 چ  نوامای تانع تشوصتاحیش دس نماکشد مـاوس می ؿود ؟ -2

 چ  نوامای تانع تشوصتاحیش دس نماکشد پیمانکاس می ؿود ؟ -9

 میضا  ػهد هش کذام چ ذس اػت ؟ -4

تااشای نیاا  تاا  پاػااج ػااواد  و ماشوهااا  مااوق میثایؼاات دیتاػااتی تااشای وسود اًشنااا  یاا        

هااای مختاااای  دیتاػاات ؿااام  اؼاامتػیؼااتد اهاات ًشاةاای ؿااثک  نلااثی انجااام ماای ؿااذ م   

تاؿااذم  دهنااذه ماای د، مشتااوى تاا  مـخلااا  امااشاد پاػااج84الاای  8تاؿااذم اؼاامت اول ػااواد  ) ماای

تاؿاذ کا  ؿاام  دو اؼامت )اةتماال وااو ، ؿاذ  و           مای مات ی ػواد  مشتوى ت  نواما  تااحیشا  

هاا   دهناذه  تاییش تاحیشد اػتم دس هش سدیار اص دیتاػات ماا اتتاذا م اادیش مشتاوى تا  مـخلاا  پاػاج         

و ت ااذ اص ص  م ااادیش مشتااوى تاا  اةتمااال واااو  و تاااییش تاااحیش سا تاا  تشتیااة تااشای هااش ػااوال واسد    

اد  سا اص اةتماال وااو  دس دیتاػات ااذا کاشده و      نمودیمذس اتتاذا م اذاس تااییش و ؿاذ  تااحیش ػاو      

واسد نمااودیدم میااانگیپ اةتمااال واااو   SOFMتنهااا م ااذاس تاااییش و ؿااذ  تاااحیش سا ؿااثک  نلااثی 

 SOFMسا تااشای تمااام ػااواد  تاا  كااوس  اذاداناا  تذػاات صوسده و دس وص  تذػاات صمااذه اص        

سا تا  م اادیش تایپ كااش تاا       ػااصی حشواای   نمااییدم دس نهایات تاا اػاتااده اص سوؽ نشماال      هشب مای 

 متثذی  کشدید 81

 نوام  حاسای مـاوس پیمانکاس کاسمشما

44/6 40/0 87/4 29/0 
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 ها م ایؼ  نام  - 2-8اذول 

 

 

 تؼهید نوام  تاحیشا  – 2-8نموداس 

اکٌ پ اٍار هی آا ٍر  ا ر ُاّیا:ا-4-2

دس ساتٌاا  تااا ت ااذاد صصمایـااا  و کنتااشل حٌااا، م مااود دس ساتٌاا  تااا ایااپ موهااونا  كااتثتی دس    

هااد متااوتناذ    هاا و ویظدای   هاا )ت اذاد نمونا     ؿودم یکی اص ددی  ایاپ اػات کا  دیتاػات     م اد  نمی

تااا ت ااذاد  SOFMتااوا  دااات ؿااثک  نلااثی   و همچناایپ م ااادیش مختاااای داسنااذم تناااتشایپ نماای 

 صیذم دهذم ایپ کاس توػي صصمو  و حٌا تذػت می یـ  تهتشیپ نتیج  سا میهم 011صصمایؾ 

د سوی 0111، 4111، 9111، 2111، 8111دس ایااپ پااشوطه مااا نیااض ت ااذاد صصمایـااا  مختااار سا )     

د سا تاا  ننااوا  حشوااای پااشوطه 2111دیتاػاات امتتااا  کااشدید و نتااای  تهتااشیپ ت ااذاد صصمایـااا  ) 

تااود و دس ت ااذاد   81هااا تاا  ػاامت نااذد    ا  کااد تمایاا  وص  انتخاااب نمااودیدم دس ت ااذاد صصمایـاا 

ؿاذ کا  ایاپ نـاا       ها تا  ػامت ناذد كااش نضدیام مای       ای اص وص  صصمایـا  تاد ت ذاد اات  مشةظ 

ایاپ   2111دادم ولای دس ت اذاد صصمایـاا      اص نادسػت تاود  ت اذاد انتخااب ؿاذه تاشای صصماایؾ مای       

 نمایؾ دادمت ادل تشاشاس ؿذ و حشوای اات  اًمینانی ت  

اً  خِاه پتا:ااا5-2

تش اػاع مٌال اا  انجاام ؿاذه دس حلاوف تااحیشا ، ماشوس ادتیاا  انجاام ؿاذه داحاای و حااسای            

دس حلوف تااحیشا  دس پاشوطه هاای نمشانای    مٌال اا  انجاام ؿاذه اثاای  تاا اػاتااده اص  ؿاثک             

نااا  و دس هااای نلااثی دس موهااو  تاااحیشا  ، انجااام و ًشاةاای ؿااثک  نلااثی و دااشداوسی اًش    

نهایت تجضی  و تتای  داده ها ایپ نتیج  ةاكا  ؿاذ کا  م اذاس ػاهد هاش یام اص نواما  ػا  دانا            
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پااشوطه ؿااام  کاسمشمااا ، پیمانکاااس، مـاااوس و مواااما نواماا  حاااسای تاا  تشتیااة اهمیاات ریاا  ت یاایپ 

 کشده اػت:

   9م29ػهد کاسمشما دس تشوص تاحیشا % 

   78م24ػهد پیمانکاس دس تشوص تاحیشا% 

   78م29ػهد نوام  حاسای دس تشوص تاحیشا% 

   80م22ػهد مـاوس دس تشوص تاحیشا % 

لاازا کاسمشمااا داسای تیـااتشیپ ػااهد دس تااشوص تاااحیشا  میثاؿااذ  ػاا غ پیمانکاااس ، نواماا  حاااسای و 

 و ستث  تنذی مهمتشیپ نا  تـشا اذول ری  میثاؿنذ : دس نهایت مـاوسیپ

 نوام  تاحیشا  ػواد  تاییشدزاس مشتوى ت  2-2ماذول 

 

 وص  ػواد  نوام  تاحیشا 

شما
اسم
ک

 

 86/9 تشیپ ایمت دس مناالا  دزاسی تش مثنای پاییپ ایمت

 88/9 های مالی مـاوس و پیمانکاس تاحیش دس پشداحت

 96/9 تشصوسد ناكتیب صما  پشوطه توػي کاسمشما

 69/8 ها و مذیشیت ه یر اشاسداد نذم تشسػی توای  ااتلادی ًشا

 08/8 مذیشیت ه یر اشیا  ن ذینگی کاسمشما
کاس

مان
پی

 

 81 نوػانا  ایمت تاصاس

 10/8 کننذدا  و ممم های پیمانکاسا  اضء و تامیپ تاحیش دس پشداحت

 10/8 نذم توانایی مالی پیمانکاس اهت اداسه سونذ ااشای پشوطه

 18/8 تنذی نادسػت پیمانکاس صما 

 89/7 تخلق کنتشل و مذیشیت پشوطهنذم توا  پیمانکاس ت  

وس
ـا
م

 

 89/7 ه ر دس مٌال ا  اولی  منی و مالی

 88/6 نذم ًشاةی مناػة

 27/6 تجشت  ناکامی و كشةیت ه یر مـاوس

 8/6 نذم اسصیاتی كتیب تشصوسدهای م ادیش و اةجام

 82/0 پزیشی نذم ان ٌا 

ی
سا
حا
  

وام
ن

 

 00/8 ؿشایي ػیاػی و تتشید

 42/8 توسم

 78/7 دحالت رینا ا  تا ناور دس پشوطه

 47/7 وسی پاییپ تهشه

 LC 89/0های  ًودنی ؿذ  امتتاا ةؼاب
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