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خذٔت Service
تؼشیف والػیه خذٔت ػجبست ا ػت اص وبالیی غیش ٔبدی  ٚغیش لبثُ ِٕغ ،ؤ ٝبِىیت  ٚداسایی ثٕٞ ٝشا٘ ٜذاسد ٚ
لبثُ رخیش ٜیب خبثدبیی ٘یؼتٔ ،ؼٕٛال دس ِحظٔ ٝلشف ثٚ ٝخٛد آٔذ ٚ ٜثؼذ اص ٔلشف اص ٔیبٖ ٔی سٚد .خذٔت
ٞشٌ ٝ٘ٛوبس یب فؼبِیتی اػت و ٝثیٗ خذٔت دٙٞذ ٚ ٜخذٔت ٌیش٘ذ ٜا٘دبْ ٔیٍیشد.
“ خذٔت ،ث ٝوبسٌیشی لبثّیت ٞب اص عشیك فؼبِیت ٞب ،فشآیٙذٞب  ٚػّٕىشدٞب ثشای ػٛد خٛد یب دیٍشی اػت”.
دس ایٗ دیذٌب ،ٜاسصؽ ،دس ٔحلٛالت تدؼٓ ٕ٘ی یبثذ ثّى ٝاسصؽ دس اػتفبد ٜاص ٔحلٛالت  ٚخذٔبت ث ٝكٛست
ٔـبسوتی ثیٗ اسائ ٝوٙٙذ ٚ ٜاػتفبد ٜوٙٙذ ٜثٚ ٝخٛد آٔذٔ ٚ ٜؼٙب پیذا ٔی وٙذ .خذٔبت ،پبی ٝتجبدالت ؿٙبخت ٝؿذٜ
ٔ ٚحلٛالت ٔبدی ٚػیّ ٝای ثشای تٛصیغ ٌؼتشد ٜخذٔت تؼشیف ٔی ؿ٘ٛذ ،خذٔتی ثشای سفغ یه ٘یبص.
ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٔـتشی ٕٛٞاس ٜدس ایدبد اسصؽ ٔـبسوت داسد  ٚیه ػبصٔبٖ ث ٝتٟٙبیی ٕ٘ی تٛا٘ذ اسصؿی ایدبد وٙذ
 ٚاسائ ٝخذٔبت یه فؼبِیت ٔـتشی ٔحٛس اػت ٕٞ ٚب٘غٛس و ٝاؿبس ٜؿذ ،اسصؽ خذٔت ،ثب ػٛدی و ٝثشای د ٚعشف
ایدبد ٔی وٙذ ػٙدیذٔ ٜی ؿٛد.
أب ثب ظٟٛس تىِٛٛٙطی دیدیتبَ  ٚافضایؾ ػ ٟٓوؼت  ٚوبسٞب ٔ ٚحلٛالت دیدیتبَ ،ػٕالً تؼشیف ثبال ثؼیبس لذیٕی
 ٚوٓوبسثشد ث٘ ٝظش ٔیسػذ .ثٕٞ ٝیٗ ػّت ،عی ػبَٞبی اخیش ،فبوتٛسٞبی دیٍشی ث ٝػٛٙاٖ ٚخ ٝتٕبیض وبال ٚ
خذٔت ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌشفتٝا٘ذ.
دس ٔذیشیتٚ ،لتی ث ٝكٛست دلیك  ٚتخللی كحجت ٔی وٙٙذ ،ثشای ایٙى ٓٞ ٝوبال  ٓٞ ٚخذٔبت سا ٔٛسد اؿبسٜ
لشاس داد ٜثبؿٙذ ،اص اكغالح ٔحل َٛاػتفبدٔ ٜیوٙٙذ (ٔحل َٛػجبست اػت اص وبال یب خذٔبت) ،أب دس اكغالح
ػبٔیب٘ٔ ٝحل َٛسا ٔؼبدَ وبال دس ٘ظش ٔیٌیش٘ذ  ٚخذٔت سا خذاٌب٘ٛٔ ٝسد اؿبس ٜلشاس ٔیدٙٞذ.
خذٔت ػجبست اص فؼبِیتی خب٘جی اػت و ٝثب ٞذف ثٟجٛد  ٚاستمبی ٔحل َٛاكّی ا٘دبْ ٔیٌیشدٌ .شچ ٝفشآیٙذ ایٗ
وبسٕٔ ،ىٗ اػت ثب یه وبالی فیضیىی ٔشتجظ ثبؿذ ،أب اخشای خذٔت ِضٔٚب ٘بٔحؼٛع اػت ٔ ٚؼٕٛال ٔبِىیت
ٞیچیه اص ػٛأُ تِٛیذ سا ثٝد٘جبَ ٘ذاسد.
خذٔت فشآیٙذی اػت و ٝدس تؼبٔالت ثیٗ ٔـتشیبٖ  ٚوبسوٙبٖٙٔ ،بثغ فیضیىی ،وبالٞب  ٚیب ػیؼتٓٞبی اسائٝوٙٙذٜ
خذٔت ،سٚی ٔیدٞذ تب ساٜحّی ثشای ٔؼبئُ ٔـتشیبٖ ثبؿذ.
خذٔت ثٞ ٝشٌ ٝ٘ٛفؼبِیت یب ٔضیت ٌٛیٙذ و ٝاص یه عشف ث ٝعشف دیٍش اسائٔ ٝیؿٛد  ٚفؼبِیت یب ٔدٕٛػٝای اص
فؼبِیتٞبی وٓ  ٚثیؾ ٘بّٔ ٕٛع اػت ؤ ٝؼٕٛالً ِ ٝ٘ ٚضٔٚبً دس تؼبٔالت ثیٗ ٔـتشی  ٚوبسوٙبٖ خذٔبت یب ٔٙبثغ
فیضیىی یب وبالٞب یب ػیؼتٓٞبی ػشضٝوٙٙذ ٜخذٔبت كٛست ٔیٌیشد  ٚث ٝػٛٙاٖ سا ٜحّی ثشای ٔـىالت ٔـتشی
اسائٔ ٝیؿٛد .
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دس د٘یبی أشٚص ،افشاد دس ٔحیغی ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ و ٝثٝعٛس سٚصافض ٖٚثٝػٛی ص٘ذٌی ٔجتٙی ثش خذٔبت پیؾ
ٔیسٚد .دیٍش خذٔبت ث ٝخذٔبت ثب٘ىی ،پؼتی ،ثیٕٝای ،ثٟذاؿتی  ٚآٔٛصؽ ٔحذٚد ٕ٘یؿٛد ثّى ٝاغّت
ٔحلٛالتی و ٝخشیذاسی ٔیوٙیٓ ،ػٙبكشی اص خذٔت سا ٘یض ؿبُٔ ٔیؿ٘ٛذ .دس ٚالغ عیف ٚػیؼی اص وبالٞب ثشای
داؿتٗ ٔضیت سلبثتی ثش فؼبِیت ٞبی ٔجتٙی ثش خذٔت تىی ٝداس٘ذ ٓٞ .او ٖٛٙخشیذاس یه خٛدس ٚیه ثؼت ٝخبٔغ اص
ٔٙبفغ خذٔبت  ٝ٘ ٚكشفب یه خٛدس ٚسا خشیذاسی ٔیوٙذ .حتی وبالٞبیی ٘ظیش تّٛیضیٔ ٚ ٖٛبؿیٗ ِجبػـٛیی،
ٔؼٕٛال ٕٞشا ٜخذٔبتی ٘ظیش تحٛیُ ،تأٔیٗ ٔبِی ،ثیٕ ٚ ٝتؼٕیش ٕٞشاٞ ٜؼتٙذ.
أشٚصٔ ٜف ْٟٛخذٔت ثٔ ٝـتشیبٖ ،ؿبُٔ تؼبسیف خذیذی اػت؛ چشاو ٝاسائ ٝخذٔبت فمظ ث ٝثخؾ وٛچىی دس
ػبختٕبٖ ٔشوضی ؿشوت اختلبف ٘ذاسد؛ ثّى ٝوُ ػبصٔبٖ اص ٔذیشاٖ ػبِی تب وبسوٙبٖ ػبدیٍٕٞ ،ی دس ثشآٚسدٜ
ػبختٗ ٘یبصٞبی ٔـتش یبٖ ٔٛخٛد  ٚثبِم٘ ٜٛمـی ثشػٟذ ٜداس٘ذ .حتی اٌش فشدی دس ٔٛلؼیتی ٘جبؿذ و ٝثٝعٛس
ٔؼتمیٓ اص ٔـتشی حٕبیت وٙذٔ ،یتٛا٘ذ اص وبسٔٙذا٘ی و ٝثٔ ٝـتشیبٖ خذٔت ٔیوٙٙذ ،پـتیجب٘ی وٙذ .ثشاػبع
ایٗ ٍ٘شؽ ،خذٔت ثٔ ٝـتشیبٖ ،ؿبُٔ وّی ٝأٛسی اػت و ٝؿشوت ثٙٔٝظٛس خّت سضبیت ٔـتشیبٖ  ٚوٕه ث ٝآٟ٘ب
ثشای دسیبفت ثیـتشیٗ اسصؽ اص خذٔبتی و ٝخشیذاسی وشدٜا٘ذ ،ا٘دبْ ٔیدٞذ .ایٗ تؼشیف خبٔغ ٕٝٞ ،چیض سا دسثش
ٔیٌیشدٞ .ش چیضی و ٝاضبف ٝثش خذٔت ٞؼتٝای ،ػشضٛٔ ٚ ٝخت تفىیه آٖ اص خذٔبت سلجب ٔیؿٛد ،خذٔت ثٝ
ٔـتشیبٖ ٔحؼٛة ٔیؿٛد.

تفبٚت ا٘ٛاع خذٔبت
خذٔبت سا ٔیتٛاٖ ث ٝسٚؽ ٞبی ٔختّفی تمؼیٓ وشد .اِٚیٗ سٚؽ ،تمؼیٓ خذٔبت ثشاػبع ٔٙـب ایدبد آٖ اػت.
آیب ٔٙـب ایدبد خذٔت ،ا٘ؼبٖ اػت یب ٔبؿیٗ؟ خذٔبت ٔبؿیٙی ،ثؼت ٝث ٝایٙى ٝخٛدوبس ثبؿٙذ ،یب ٘یبصٔٙذ ٘ظبست
افشاد ٔبٞش یب ٘یٕٔ ٝبٞشٔ ،تفبٚتا٘ذ .خذٔبت ا٘ؼب٘ی ٘یض اص ٘ظش ایٙى ٝتٛػظ افشاد ٔبٞش٘ ،یٕٔ ٝبٞش یب حشفٝای ا٘دبْ
ؿ٘ٛذ ،ثب ٓٞفشق داس٘ذ .دس ؿىُ صیش ا٘ٛاع ٔختّف خذٔبت ٔبؿیٙی  ٚا٘ؼب٘ی آٔذ ٜاػت.
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خذٔت دس ثبصاس وبال  ٚخذٔبت
ٞش چیضی سا و ٝؿشوتی ث ٝثبصاس ػشضٔ ٝیوٙذٕٞ ،شا ٜثب ٔمذاسی خذٔت اػت .خذٔت ٔیتٛا٘ذ ثخؾ وٛچه یب
ثضسٌی اص ٞش آ٘چ ٝػشضٔ ٝیؿٛد ثبؿذ .دس ایٙدب پٙح عجم ٝثٙذی ٚخٛد داسد:
 )1وبالی ٔحؼٛع ٔحض؛ اغّت ،آ٘چ ٝػشضٔ ٝی ؿٛد وبالی ٔحؼٛع اػت؛ ٘ظیش كبث ،ٖٛخٕیشد٘ذاٖ یب ٕ٘ه .دس
ایٙدب ٞیچ خذٔتی ٕٞشا ٜوبال ٘یؼت.
 )2وبالی ٔحؼٛع ٕٞشا ٜثب خذٔبت؛ آ٘چ ٝػشضٔ ٝی ؿٛد اص یه وبالی ٔحؼٛع ٕٞشا ٜثب خذٔت یب خذٔبتی وٝ
ثشای افضایؾ خبرثٔ ٝلشفی ث ٝآٖ افضٚد ٜؿذ ٜتـىیُ ٔیؿٛد .ثشای ٔثبَ ،یه تِٛیذوٙٙذ ٜاتٔٛجیُ ثبیذ چیضی
ثیؾ اص یه اتٔٛجیُ ثشای فشٚؽ داؿت ٝثبؿذ.
 )3د ٚسٌٝ؛ آ٘چ ٝدس ایٗ عجم ٝػشضٔ ٝی ؿٛد اص د ٚثخؾ ٔؼبٚی وبال  ٚخذٔبت تـىیُ ؿذ ٜاػت .ثشای ٔثبَ
ٔشدْ ث ٝسػتٛساٖٞبیی ثیـتش تٛخٔ ٝیوٙٙذ و ٓٞ ٝغزا  ٓٞ ٚخذٔبت خٛثی داس٘ذ.
 )4خذٔت ػٕذٕٞ ٜشا ٜثب وبال  ٚخذٔبتی ا٘ذن؛ دس ایٗ عجم ٝآ٘چ ٝو ٝػشضٔ ٝیؿٛد اغّت خذٔبتی اػت وٝ
خذٔبت اضبفی  ٚیب وبالٞبیی ٕٞشا ٜداس٘ذ .ثشای ٔثبَٔ ،ؼبفشاٖ خغٛط ٛٞاپیٕبیی خشیذاس حُٕ ٘ ٚمُ ٞؼتٙذ .ایٗ
ػفش ثب دسیبفت الالْ ٔحؼٛػی ٘ظیش غزا ٛ٘ ٚؿیذ٘ی ،ت ٝثّیظ  ٚیه ٔدّ ٝو ٝدس ٛٞاپیٕب ث ٝآ٘بٖ داد ٜؿذٕٞ ،ٜشاٜ
اػت.
 )5خذٔت ٔحض؛ آ٘چ ٝو ٝػشضٔ ٝیؿٛد ،تٕبٔب خذٔت اػتٔ .ثال ثچٝداسی،

ا٘ٛاع فؼبِیتٞبی خذٔبتی
ثؼضی اص خذٔبت (٘ ٝتٕبْ آٟ٘ب)ٔ ،ؼتّضْ حضٛس ٔـتشی اػت .اسائ ٝخذٔبت د٘ذاٖپضؿىیٔ ،ؼتّضْ حضٛس ٔـتشی
اػت؛ دس حبِیو ٝتؼٕیش اتٔٛجیُ ثٝحضٛس ٔـتشی ٘یبص ٘ذاسد .
خذٔبت اص ٘ظش ایٙى ٝثشعشفوٙٙذ٘ ٜیبص ؿخلی یب ٘یبص غیش ؿخلی ثبؿٙذ ٘یض ثب یىذیٍش فشق ٔیوٙٙذ .ثیٗ ٔمذاس
ٚخٟی و ٝپضؿىبٖ ثبثت اسائ ٝخذٔبت پضؿىی اص ثیٕبساٖ ٔخلٛكی ٔغبِجٔ ٝیوٙٙذ ،ثب ٔجّغی و ٝثشاػبع لشاسداد
اص وبسوٙبٖ ؿشوتٞب ٚكٔ َٛیوٙٙذ ،تفبٚت ٚخٛد داسد .
ػشا٘دبْ ،اٞذاف اسائٝوٙٙذ ٜخذٔبت ٔیتٛا٘ذ ا٘تفبػی یب غیش ا٘تفبػی ثبؿٙذ ٔ ٚبِىیت آٖ خلٛكی یب ػٕٔٛی .وٝ
ایٗ خلٛكیبت تّٛٙع دس ٘ٛع ٔؤػؼبت خذٔبتی سا دس پی داسد .ثشای ٔثبَ ،ثش٘بٔٞٝبی ثبصاسیبثی یه ثیٕبسػتبٖ
خلٛكی ثب ثش٘بٔٞٝبی ثبصاسیبثی یه ثیٕبسػتبٖ خیشی ،ٝاختالف فبحـی داسد.
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ٚیظٌیٞبی خذٔبت
خذٔبت داسای ٚیظٌیٞبیی ٞؼتٙذ و ٝآٖٞب سا اص وبالٞب ٔتٕبیض ٔیػبصد .ایٗ ٚیظٌیٞب ػجبستٙذ اص:
اِف) ٘بّٕٔٛع ثٛدٖ) (Intangibility؛ خذٔبت سا ٕ٘یتٛاٖ ثٚٝػیّٞ ٝیچوذاْ اص خٛاف فیضیىی اسصیبثی وشد؛
ثٝػجبستی ،لجُ اص ٔلشف ٕ٘یتٛاٖ ایٌٗ ٝ٘ٛخذٔبت سا ٔؼتمیٕب اسصیبثی ٕ٘ٛد .خشیذاس ثبِم ،ٜٛاغّت ٔیتٛا٘ذ وبال سا
لجُ اص خشیذ ثجیٙذِٕ ،غ وٙذ ،ثجٛیذ  ٚثچـذ .ث ٝػال ٜٚثؼیبسی اص ادػبٞبی تجّیغبتی ٔشثٛط ث ٝایٗ ٚیظٌیٞبی
ّٕٔٛع سا ٔی تٛاٖ لجُ اص خشیذ ،ثشسػی  ٚاص كحت  ٚػمٓ آٖ اعالع پیذا وشد .دس عشف دیٍش ،خذٔبت خبِق،
ٚیظٌیٞبی ّٕٔٛع ٘ذاس٘ذ؛ تب ثذاٖ ٚػیّٔ ،ٝـتشیبٖ ،لجُ اص خشیذ ،كحت  ٚػمٓ تجّیغبت سا ثشسػی وٙٙذ.
ة) تفىیه ٘بپزیشی) (Inseparability؛ ثٝعٛس ٔؼٕ ،َٛخذٔبت ٓٞصٔبٖ ثب تِٛیذ ثٔ ٝلشف ٔیسػٙذ .أب تِٛیذ ٚ
ٔلشف وبالٞبی ّٕٔٛع ،د ٚفؼبِیّت ٔدضا اص ٞ ٓٞؼتٙذ؛ صیشاو ٝایٗ وبالٞب تِٛیذ  ٚا٘جبس ٔیؿ٘ٛذٚ ،اػغٞٝبی صیبدی
آٟ٘ب سا تٛصیغ ٔیوٙٙذ  ٚثبالخش ٜپغ اص ٔذتی ثٔ ٝلشف ٔیسػٙذ .اٌش خذٔت تٛػظ وؼی اسائ ٝؿٛد ،اسائٝوٙٙذٜ
 ٓٞثخـی اص خذٔت خٛاٞذ ثٛد.
ج) تغییشپزیشی) (Variability؛ ویفیت خذٔبت ثؼیبس ٔتغیش اػت .ثذیٗ ٔؼٙب و ٝویفیت یه خذٔت ثؼتٍی ثٝ
ؿخق اسائٝوٙٙذ ٚ ٜصٔبٖ ٔ ٚىبٖ ٘ ٚح ٜٛاسائ ٝخذٔت داسد .ثشای ٔثبَ ،ثؼضی اص ٞتُٞب اص ٘ظش ویفیت خذٔبتی،
داسای ؿٟشت  ٚاػتجبس خٛثی ٞؼتٙذ ٘ ٚیض دس داخُ یه ٞتُ ٔ ٓٞیتٛاٖ ث ٝد ٚوبسٔٙذ ٔؼئ َٛثجت اػبٔی
ٔیٕٟب٘بٖ ثشخٛسد و ٝیىی ثـّبؽ  ٚوبسآٔذ اػت  ٚدیٍشی ػجٛع  ٚوٙذوبس .حتی ویفیت اسائ ٝخذٔت تٛػظ ٞش
یه اص وبسوٙبٖ ٔٙفشد ٘یض ٔی تٛا٘ذ دس صٔبٖ تٕبع ثب ٔیٕٟب٘بٖ ،ثؼت ٝث ٝحٛكّ ٝفشد ٔتفبٚت ثبؿذ.
د) فٙبپزیشی) (Perishability؛ خذٔبت سا ٕ٘یتٛاٖ ثشای فشٚؽ یب ٔلشف ثؼذی ا٘جبس وشد .پضؿىبٖ ثیٕبسا٘ی وٝ
ػش ٚلت حبضش ؿذٜا٘ذ سا ٔی وٙٙذ؛ صیشا خذٔت دسٔب٘ی فمظ ػش ٚػذ ٜآٔبد ٜاسائ ٝاػت  ٚپغ اص آٖ اص ثیٗ ٔی سٚد.
صٔب٘یو ٝتمبضب یىٛٙاخت اػت ،فٙبپزیشی خذٔبتٔ ،ـىّی ایدبد ٕ٘یوٙذ ،أب ٔؤػؼبت خذٔبتی ٚلتی ثب ٔـىُ
ٔٛاخٔ ٝی ؿ٘ٛذ و ٝتمبضب ثشای خذٔبت ایـبٖ دچبس ٘ٛػبٖ ؿٛدٔ .ثال ؿشوتٞبی اتٛثٛػشا٘ی ؿٟشی ثٝدِیُ ٔٛاخٝ
ؿذٖ ثب اصدحبْ ٔؼبفش دس ػبػبت ثٝخلٛكی اص سٚص ،ث ٝاتٛثٛعٞبی ثیـتشی ٘یبص پیذا ٔیوٙٙذ .اٌش تمبضبی
خذٔبت حُٕ ٘ ٚمُ ؿٟشی دس ع َٛسٚص یه٘ٛاخت ثٛد ،ایٗ ؿشوتٞب ثب ایٗ ٔـىُ ٔٛاخٕ٘ ٝیؿذ٘ذ.
ٔ )ٜبِىیت) (Ownership؛ یىی دیٍش اص تفبٚتٞبی وبال  ٚخذٔبت ،ایٗ اػت ؤ ٝـتشیبٖ فمظ اسصؽ خذٔبت سا
وؼت ٔیوٙٙذ؛ ثذ ٖٚایٙىٔ ٝبِىیت دائٕی چیضی سا ثٝدػت آٚس٘ذ٘ .بتٛا٘ی ثشای ثٔ ٝبِىیت دسآٚسدٖ خذٔت ثٝ
ٚیظٌی ٞبی ٘بّٕٔٛع ثٛدٖ  ٚفٙبپزیشی ٔشتجظ اػت .دس خشیذ وبالٞب ،خشیذاساٖ ػٕٔٛب ٔبِىیت وبال سا ثٝدػت
ٔیآٚس٘ذ ٞ ٚش آ٘چ ٝو ٝثخٛاٙٞذ ثب آٖ ا٘دبْ ٔیدٙٞذ ،أب ٚلتی یه خذٔت اسائٔ ٝیؿٛد ٔبِىیتی اص فشٚؿٙذ ٜثٝ
خشیذاس ٔٙتمُ ٕ٘یـٛد .دس ایٙدب خشیذاس كشفب حك فشآیٙذ خذٔت(ٔثال اػتفبد ٜاص پبسوی ًٙیب صٔبٖ ٔـبٚسٜ
حمٛلی) ٔیخشد.
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ػبصٔبٖٞبی خذٔبتی
دس ػبَٞبی اخیش دس تحمیمبتی و ٝسٚی ػبصٔبٖ ٞب ا٘دبْ ؿذ ٜثش اثؼبد خبكی اص تىِٛٛٙطی خذٔبتی تٛخ ٝصیبدی
ؿذ ٜاػت .تىِٛٛٙطی خذٔبتی ثش اػبع پٙح ػبُٔ تؼشیف ٔیؿٛد:
 )1تِٛیذ ٔ ٚلشف ٕٞضٔبٖ؛
ٔ )2ـتشیبٖ ٘ٛع ٔحلِٛی سا و ٝث ٝآٖ ػبدت وشدٜا٘ذ دسیبفت ٔیوٙٙذ؛
ٔ )3ـتشی دس فشآیٙذ تِٛیذ ٔـبسوت ٔیوٙذ؛
 )4خذٔت حبِت ا٘تضاػی  ٚتدشیذی داسد  ٚاغّت ث ٝكٛست ٘ٛػی اعالػبت ،دا٘ؾ یب آٌبٞی اػت؛ دس حبِیوٝ
ٔحلٛالت ٔؤػؼبت تِٛیذی لبثُ ِٕغ ٞؼتٙذ.
 )5دس ػبصٔبٖ ٞبی خذٔبتیٙٔ ،بثغ ا٘ؼب٘ی یب ٘یشٚی وبسٞ ،ؼت ٝاكّی ػبصٔبٖ سا تـىیُ ٔیدٙٞذ؛ دس حبِیو ٝدس
ػبصٔبٖٞبی تِٛیذی ،ػشٔبیٞ ،ٝؼت ٝاكّی ػبصٔبٖ سا تـىیُ ٔیدٞذ.
ثب تٛخ ٝثٚ ٝیظٌی تىِٛٛٙطیٞبی خذٔبتی  ٚاثشاتی و ٝثش ػیؼتٓٞبی وٙتشَ  ٚػبختبس ػبصٔب٘ی داسد ،ایدبة
ٔی وٙذ وٞ ٝؼت ٝفّٙی یؼٙی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی یب اػضبی ػبصٔبٖ ثب ٔـتشی تٕبع ٘ضدیه داؿت ٝثبؿٙذ  .اثشی وٝ
ٔـتشی ثش ػبختبس ػبصٔب٘ی داسد دس ٚیظٌیٞبی ػبختبسی ٔـخق ٔیؿٛدٔ .ـتشیبٖ ایٌٗ ٝ٘ٛػبصٔبٖٞب ثبیذ ثب
ٞؼتٞٝبی ٔشوضی (اػضبی اكّی ػبصٔبٖ( تٕبع س ٚدس سٔ ٚ ٚؼتمیٓ داؿت ٝثبؿٙذ .یه ػبصٔبٖ خذٔبتی ثب
اعالػبت ٔ ٚحلٛالت ٘بٔـٟٛد ػش  ٚوبس داسد؛ ثٙبثشایٗ ٘جبیذ چٙذاٖ ثضسي ثبؿذ .اػضبی ػبصٔبٖ  ٚوؼب٘ی وٝ
ٞؼتٔ ٝشوضی ػبصٔبٖ سا تـىیُ ٔیدٙٞذ ،ثبیذ اص ٟٔبستٞبی ثبالتش ثشخٛسداس ثبؿٙذ .ایٗ افشاد ثبیذ دا٘ؾ ٚ
آٌبٞی ٞبی وبفی داؿت ٝثبؿٙذ؛ تب ثتٛا٘ٙذ ٔؼبئُ ٔـتشیبٖ  ٚاسثبة سخٛع سا حُ وٙٙذ .ثٙبثشایٗ وؼب٘ی و ٝدس
ػبصٔبٖٞبی خذٔبتی وبس ٔیوٙٙذ ثبیذ ثشای ایدبد استجبط ؿخلی ثب افشاد ٘ ٚیض دس صٔی ٝٙفّٙی ٟٔبستٞبی ثبالیی
داؿت ٝثبؿٙذ.

خذٔبت دس ٔمبیؼ ٝثب ٔحلٛالت داسای تفبٚتٞبیی اػت.
صیتبٔیُ ٕٞ ٚىبساٖ ( )199۱ایٗ تفبٚتٞب سا ث ٝكٛست ریُ ٔغشح ٔیوٙٙذ :
 اوثش خذٔبت ٘ب ّٕٔٛع ٔیثبؿٙذ .اص آٖ خب و ٝخذٔبت غبِجبً دس لبِت ػّٕىشد یب تدشثیبت ثٔ ٝـتشی اسائٝ
ٔیؿٛد ،تؼییٗ ٔـخلبت فٙی یب ٟٔٙذػی ثشای آٖٞب ث ٝكٛستی و ٝدس صٔی ٝٙوبالٞبی ّٕٔٛع  ٚثب ٞذف ایدبد
یىٛٙاختی دس تِٛیذ ٔتذا َٚاػت ،أىبٖپزیش ٕ٘یثبؿذ .ثٕٞٝیٗ دِیُ ؿٙبػبیی دلیك ٔؼیبسٞبی ؤ ٝـتشیبٖ ثشای
اسصیبثی ویفیت خذٔبت ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٔیدٙٞذ وبس چٙذاٖ ػبدٜای ٘یؼت.
 خذٔبت ٘ب٘ ٚ ٍٖٕٛٞبٕٞؼبٖ اػت .خذٔبت (ثٚ ٝیظ ٜخذٔبتی و ٝثٔ ٝمذاس صیبدی اص ػّٕىشد ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثٟشٜ
ٔیثشد) ٘ب٘ ٚ ٍٖٕٛٞبٕٞؼبٖ ٔی ثبؿٙذ .ػّٕىشد وبسوٙبٖ ػبصٔبٖ اص یه تِٛیذوٙٙذ ٜیب تِٛیذوٙٙذ ٜدیٍش ،اص یه
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ٔـتشی ثب ٔـتشی دیٍش  ٚحتی دس یه سٚص ثب سٚص دیٍش تفبٚت داسد .اص ٕٞیٗ س ٚثشخالف ٔحلٛالت ّٕٔٛع،
اػتب٘ذاسدػبصی ػّٕىشد وبسوٙبٖ ثب ٞذف تضٕیٗ یىٛٙاختی ٔحل َٛػشض ٝؿذ ٜث٘ ٝذست أىبٖپزیش اػت .
 تِٛیذ ٔ ٚلشف خذٔبت ثٝعٛس ٓٞصٔبٖ سخ ٔیدٞذٔ .شحّ ٝتِٛیذ ٔ ٚشحّٔ ٝلشف ثیـتش خذٔبت غیشلبثُ
تفىیه ٔیثبؿذ .اػتفب د ٜاص خذٔبت اغّت دس صٔبٖ ػشض ٝخذٔبت ا٘دبْ ٔیؿٛد .دس اغّت ٔٛػؼبت خذٔبتی،
ٔـتشی دس ٕٞبٖ ٔحُ تِٛیذ  ٚػشض ٝخذٔت حضٛس ٔؼتمیٓ داسد  ٚفشایٙذ تِٛیذ سا ث ٝدلت ٔـبٞذٔ ٜیوٙذ .
خذٔبت تِٛیذ ؿذ ٜسا ٕ٘یتٛاٖ پیؾ اص ٔلشف تٛػظ ٔـتشی دس ٔحّی ا٘جبس ٕ٘ٛد .اسصیبثی ویفیت خذٔبت دس
ٕٞبٖ صٔب٘ی ا٘دبْ ٔیپزیشد و ٝخذٔت ٔٛسد ٘ظش ٔشاحُ ٔختّف تِٛیذ سا عی ٔیوٙذ .
 ویفیت خذٔبت تٟٙب تبثغ خشٚخی فشایٙذ ٘یؼتٔ .ـتشیبٖ ویفیت خذٔبت سا تٟٙب ثش اػبع خشٚخی فشایٙذ
تِٛیذ خذٔت ٔٛسد ثشسػی لشاس ٕ٘یدٙٞذ .تٕبٔی خضئیبت فشایٙذ اسائ ٝخذٔت ثٔ ٝـتشی ٔؤثش اػت .ثشای ٕ٘ٝ٘ٛ
ثشای ٔـتشی یه ػّٕب٘ی تٟٙب ٚضؼیت اكالح ٔٛی ػش پغ اص پبیبٖ اكالح ٔ٘ ٟٓیؼت .ثّى٘ ٝح ٜٛثشخٛسد ؿخق
آسایـٍش ثب ٔـتشی ،كٕیٕیت ا ،ٚسفتبس ا ٚدس حیٗ آسایؾ  ٚثؼیبسی اص ٔٛاسد دیٍش ٘یض اسصیبثی ٔـتشی اص ویفیت
خذٔت ػشض ٝؿذ ٜدس آسایـٍب ٜسا تحت تأثیش لشاس ٔیدٙٞذ.
اوثش افشاد تلٛس ٔیوٙٙذ و ٝتؼذاد  ٚإٞیت ػبصٔبٖٞبی تِٛیذی ٘ؼجت ث ٝػبصٔبٖٞبی خذٔبتی ثؼیبس ثیـتش اػت.
أب ثش خالف ایٗ ػمیذ ،ٜفؼبِیتٞبی خذٔبتی ٘ ٝتٟٙب تؼذاد ثیـتشی اص فؼبِیتٞبی التلبدی سا ث ٝخٛد تخلیق
ٔیدٙٞذ ،ثّى ٝاص ِحبػ اسصؽ ٘یض إٞیت ثیـتشی داس٘ذ .پیتش دساوش ٔؼتمذ اػت و ٕٝٞ ٝػبصٔبٖٞب ،ػبصٔبٖٞبی
خذٔبتی ٞؼتٙذ ،ثؼضی اص ایٗ ػبصٔبٖٞبی خذٔبتی ٔحل٘ َٛیض تِٛیذ ٔیوٙٙذ.

عجمٝثٙذی ا٘ٛاع خذٔبت
اِٚیٗ سٚؽ ،تمؼیٓ خذٔبت ثشاػبع ٔٙـأ ایدبد آٖ اػت .آیب ٔٙـأ ایدبد خذٔت ،ا٘ؼبٖ اػت یب ٔبؿیٗ؟ خذٔبت
ٔبؿیٙی ،ثؼت ٝث ٝایٙى ٝخٛدوبس ثبؿٙذ یب ٘یبصٔٙذ ٘ظبست افشاد ٔبٞش یب ٘یٕٔٝبٞشٔ ،تفبٚت ٞؼتٙذ .خذٔبت ا٘ؼب٘ى
٘یض اص ٘ظش ایٙى ٝتٛػظ افشاد ٔبٞش٘ ،یٕٔٝبٞش یب حشفٝاى ا٘دبْ ؿ٘ٛذ ،ثب  ٓٞفشق داس٘ذ .

ثؼضى اص خذٔبت ،أب ٘ ٝتٕبْ آٟ٘بٔ ،ؼتّضْ حضٛس ٔـتشى اػت .اسائ ٝخذٔبت د٘ذا٘پضؿىیٔ ،ؼتّضْ حضٛس
ٔـتشى اػت ،أب تؼٕیش اتٔٛجیُ ث ٝحضٛس ٔـتشى ٘یبصى ٘ذاسد .آسایـٍشاٖ ثشاى ٔغجٛع  ٚخٛؿبیٙذ وشدٖ ٔحیظ
اسائ ٝخذٔتٔ ،غبصٜٞبى خٛد سا تضئیٗ ٔىوٙٙذ  ٚضٕٗ پخؾ ٔٛػیمى ٔالیٓ ،ثب ٔـتشیبٖ خٛد ٌفتٍ٘ ٛیض ٔىوٙٙذ .
خذٔت اص ٘ظش ایٙى ٝثشعشف وٙٙذ٘ ٜیبص ؿخلى یب ٘یبص غیشؿخلى ثبؿٙذ ٘یض ثب یىذیٍش فشق ٔىوٙٙذ .ثیٗ ٔمذاس
ٚخٟى و ٝپضؿىبٖ ثبثت اسائ ٝخذٔبت پضؿىى اص ثیٕبساٖ ٔخلٛكى ٔغبِجٔ ٝىوٙٙذ ثب ٔجّغى و ٝثشاػبع لشاسداد اص
وبسوٙبٖ ؿشوتٞب ٚكٔ َٛىوٙٙذ ،تفبٚت ٚخٛد داسد .دس ایٗ ٌٛٔ ٝ٘ٛاسد ،اسائٝوٙٙذٌبٖ خذٔبت ٘یض دس تٟیٝ
ثش٘بٔٞٝبى ثبصاسیبثى خٛد دس ثبصاسٞبى ؿخلى  ٚغیشؿخلى تفبٚت لبئُ ٔىؿ٘ٛذ .
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ػلش اعالػبت
فٙبٚسی اعالػبت  ٚاستجبعبتٔ ،ؼیشی اػت و ٝداد ٜسا ث ٝاعالػبت ،اعالػبت سا ث ٝدسن ،دسن سا ث ٝسا ٜحُ ،سا ٜحُ
سا ث ٝدا٘بیی  ٚدا٘بیی سا ث ٝثشٚت تجذیُ ٔی وٙذ ٓٞ .او ٖٛٙكبحجٙظشاٖ صیبدیِ ،مت «ػلش اعالػبت» سا ث ٝدٚسا٘ی
و ٝدس آٖ ٞؼتیٓ ٔیدٙٞذ .ایٗ ٘بٍٔزاسی ؿبیذ ث ٝایٗ دِیُ ثبؿذ و ٝأشٚص ٜاعالػبت ،ث ٝخضء تفىیه٘بپزیش ص٘ذٌی
ثـش تجذیُ ؿذ ٜاػت .اٌش چ ٝاعالػبت اص دیش ثبص ،دس ص٘ذٌی ثـش تبثیش ثؼضایی داؿت ٚ ٝا٘ؼبٖ ثشای
تلٕیٌٓیشیٞب  ٚثش٘بٔٝسیضی ٞبیؾ ٕٛٞاسٔ ٜحتبج آٖ ثٛد ٜاػتِٚ ،ی آٖ چ ٝو ٝأشٚص ٜإٞیت آٖ سا كذ چٙذاٖ
وشد ،ٜؿشایظ ٘ٛیٗ ص٘ذٌی  ٚافضایؾ ػ ٟٓاعالػبت دس آٖ اػت.
اختشاع سایب٘ ،ٝأىبٖ پشداصؽ ػشیغ  ٚرخیش ٜحدٓ ا٘جٞٛی اص دادٜٞب سا فشا ٓٞآٚسد  ٚپیـشفتٞبی ثؼذی دس صٔیٝٙ
استجبط ثیٗ سایب٘ٞ ٝب  ٚأىبٖ تجبدَ داد ٜثیٗ آٟ٘ب ،تجبدَ  ٚا٘تمبَ اعالػبت سا دس ػغح ٚػیؼی ٕٔىٗ ػبخت .ایٗ
سٚیذادٞب ثٕٞ ٝشا ٜػبیش پیـشفتٞبی كٛست ٌشفت ٝدس صٔی ٝٙاِىتش٘ٚیه  ٚاستجبعبت اػٓ اص ٔیىشٚاِىتش٘ٚیه،
٘یٕٞٝبدیٞبٔ ،بٛٞاسٜٞب  ٚسٚثبتیه ثٚ ٝلٛع ا٘مالثی دس صٔی٘ ٝٙح ٜٛخٕغآٚسی ،پشداصؽ ،رخیشٜػبصی ،فشاخٛا٘ی ٚ
اسائ ٝاعالػبت ٔٙدش ٌشدیذ و ٝؿىُ ٌیشی «فٙبٚسی اعالػبت  ٚاستجبعبت» حبكُ ایٗ سٚیذاد ثٛد.
ثش اػبع تؼشیف دیٍش ،فٙبٚسی ٞبی اعالػبتی ٔدٕٛػ ٝای اص اثضاسٞب ،تدٟیضات ،دا٘ؾ ٟٔ ٚبستٞبػت و ٝاص آٟ٘ب دس
ٌشدآٚسی ،رخیش ٜػبصی ،پشداصؽ  ٚا٘تمبَ اعالػبت (اػٓ اص ٔتٗ ،تلٛیش ،كٛت ٚغیش )ٜاػتفبدٔ ٜیؿٛد .ایٗ
فٙبٚسی ث ٝػشػت دس حبَ سؿذ اػت  ٚفؼبِیتٞب  ٚػشٔبیٌٝزاسیٞبی ا٘دبْ ؿذ ٜدس ایٗ صٔی ٝٙثٚ ٝیظ ٜپغ اص
ظٟٛس پذیذ ٜایٙتش٘ت ،ثؼیبس چـٍٕیش اػت .پشتٞٛبی ایٗ فٙبٚسی ٘ٛیٗ ثؼیبسی اص صٚایبی ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ سا فشا
ٌشفت ٝاػت  ٚثؼیبسی اص ػّٛٔ ٚ ْٛضٛػبت سا تحت تبثیش خٛد لشاس داد ٜاػت .سد پبی فٙبٚسی اعالػبت  ٚاستجبعبت
أشٚص ٜث ٝساحتی دس آٔٛصؽٔ ،ذیشیت ،ثش٘بٔ ٝسیضی ػبصٔبٖ ٞب ،پضؿىی ،تدبست ،أٛس ٘ظبٔی ،أٛس ثب٘ىی ،تِٛیذ ٚ
كٙؼت ،تحمیمبت ،حُٕ ٘ ٚمُ ،وٙتشَ تشافیه  ٚكٙؼت ٘ـش ٔـٟٛد اػت.
أشٚص ٜاسای ٝی ٞشٌ ٝ٘ٛاص ایٗ خذٔبت اص حبِت ػٙتی خبسج ؿذ ٚ ٜثش پبی ٝی ػیؼتٓ ٞبی وبٔپیٛتشی ٔتلُ ثٝ
ایٙتش٘ت ٔی ثبؿذ« .خذٔبت اِىتش٘ٚیه» ٔدٕٛػ ٝخذٔبتی ٞؼتٙذ و ٝثب ثٟشٌٜیشی اص فٙبٚسی اعالػبت  ٚاستجبعبت،
دسخٟت ساٞجشدٞبی دػتیبثی ث ٝتٛػؼ ٝپبیذاس  ٚاستمب ػغح ویفیت ص٘ذٌی ثـش دس تٕبْ صٔیٞٝٙب ،ث ٝوبسٌشفتٝ
ٔیؿ٘ٛذ .ؿٙبخت ایٗ ٔفبٞیٓ ثٔ ٝب وٕه ٔیوٙذ و ٝتؼبٔالت خذیذ د٘یبی سػب٘ ٝسا حُ وٙیٓ .ؿىی ٘یؼت وٝ
ثشایٗ اػبع ٔدٕٛػٝای اص ٔفبٞیٓ  ٚاكغالحبت خذیذ ٔغشح ٔی ؿ٘ٛذ .خذٔبت اِىتش٘ٚیه  ،دسیچٚ ٝسٚد خبٔؼ ٝثٝ
ػشصٔیٗ خذیذی اػت و ٝاػبٔی آٖ ثب پیـ٘ٛذ  e-آغبص ٔیؿٛد (.)Electronic Service: e-service
اص ٘ظش اػبتیذ  ٚكبحجٙظشاٖ ػّ ْٛاستجبعبت ،خٟؾ فٙبٚسی اعالػبت د ٚدٚس ٜثیؼت ػبِ ٝسا پـت ػشٌزاؿتٚ ٝ
اوٚ ٖٛٙاسد دٚس ٜثیؼت ػبِ ٝػ ْٛؿذ ٜاػت
 : 1974 – 1955ػلش پشداصؽ اِىتش٘ٚیىی دادٜٞب )(EDP
 : 1994 – 1975ػلش ػیؼتٓٞبی اعالػبتی ٔذیشیت )(MIS
 : 2۱14 –1995ػلش ایٙتش٘ت )(Internet
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ٞش دٚس ، ٜأىب٘بت  ٚخذٔبت سا ٔتٙبػت ثب تٛا٘بییٞبی تىِٛٛٙطی اعالػبتی آٖ ػلش فشا ٓٞآٚسد ٜاػت .دس حبِی وٝ
ٔبؿیٗٞبی خٛدپشداص  ٚوبست ٞبی اػتجبسی دس ػلش ثیؼت ػبِ٘ ٝخؼت ث ٝخشیبٖ افتبد٘ذ ،دس ػلش د ْٚأىبٖ
اػتفبد ٜاص ٔجبدِ ٝاِىتش٘ٚیىی دادٜٞب ) ، (EDIػیؼتٓ ثب٘ىی ثیٗ إِّّی ) ٚ (Swiftا٘تمبَ ٚخ ٝاِىتش٘ٚیىی
) (EFTفشا ٓٞؿذ .أب تٛػؼ ٝایٙتش٘ت  ٚوبسثشدٞبی تدبسی آٖ ٕٝٞ ،چیض سا صیش  ٚس ٚوشد ٜاػتٞ .ش فٙبٚسی
پیـشفت ، ٝثبػث ایدبد تٟذیذٞب  ٚفشكتٟبی خذیذی ثشای ػبصٔبٟ٘ب ٔیؿٛد  .تغییش دس فٙبٚسی ،تغییش دس
لبٕ٘ٙ٘ٛذیٞبی ثبصسٌب٘ی  ٚػیؼتٕٟبی ػبصٔب٘ی  ٚاختٕبػی سا ٔتحٔ َٛیوٙذ .فٙبٚسی اعالػبت ث ٝػٛٙاٖ ِجٝ
پیـش ٚفٙبٚسیٞبی خذیذ دس ػ ٝپبسأتش ػشػت  ،دلت ٞ ٚضی ٝٙفؼبِیتٞب ٔیتٛا٘ذ تبثیشٌزاس ثبؿذ .
فٙبٚسی اعالػبت ٔیتٛا٘ذ چٟبس ٔضیت ػٕذ ٜایدبد وٙذ :
 )1اسصاٖتش  :تِٛیذ خشٚخیٞبی ٔـبث ٝثب ٞضی ٝٙوٕتش
 )2ثیـتش  :تِٛیذ خشٚخیٞبی ثیـتش ثب ٞضیٔ ٝٙـبثٝ
 )3ػشیؼتش  :تِٛیذ خشٚخیٞبی ٔـبث ٝثب ٕٞبٖ ٞضی ٝٙدس صٔبٖ وٕتش
 )4ثٟتش  :تِٛیذ خشٚخی ٞبی ثٟتش ثب ٕٞبٖ ٞضیٕٞٚ ٝٙبٖ صٔبٖ

سٚؽ ٞبی اسائ ٝی خذٔبت
 -1سٚؽ ػٙتی :دس ایٗ سٚؽ خذٔت دٙٞذ ٚ ٜخذٔت ٌیش٘ذ ٜدس یه ٔىبٖ  ٚصٔبٖ خبف ثب یىذیٍش ٔاللبت ٕ٘ٛدٚ ٜ
خذٔت ٔشثٛع ٝث ٝكٛست حضٛسی ا٘دبْ ٔیٍیشد ٔب٘ٙذ خذٔت آسایـٍشی یب ٚاسیض ٚخ٘ ٝمذ دس ثب٘ه.
 -2سٚؽ اِىتش٘ٚیىی :دس ایٗ سٚؽ خذٔت دٙٞذ ٜخذٔبت خٛد سا اص عشیك ؿجى ٝایٙتش٘تذس دػتشع خذٔت
ٌیش٘ذ ٜلشاس ٔی دٞذ خذٔت ٌیش٘ذ ٜفؼبِیت ٔٛسد ٘ظش خٛد سا اص سا ٜدٚس  ٚاص عشیك یه ػیؼتٓ وبٔپیٛتشی ٔتلُ
ث ٝایٙتش٘ت ا٘دبْ ٔی دٞذ ٔب٘ٙذ ا٘تخبة ٚاحذ ایٙتش٘تی.

ٔـىالت اسائ ٝخذٔبت ث ٝؿی ٜٛػٙتی
 -1اتالف ٚلت دس ٔؼیش سفت  ٚآٔذ
 -2اتالف دس صٔبٖ ا٘تظبس ثشای دسیبفت خذٔت
ٞ -3ضیٞ ٝٙبی ٔشثٛط ث ٝسفت  ٚآٔذ
ٞ -4ضیٞ ٝٙبی ٔشثٛط ث ٝاػٙبد وبغزی
ٞ -5ضیٞ ٝٙبی اداسی
 -6پبییٗ ثٛدٖ ػشػت دسیبفت خذٔبت
 -7تجؼیض دس اسائ ٝخذٔبت
ٔ -8حذٚد ؿذٖ افشاد دس ٔحذٚد ٜی خغشافیبیی
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ٔٛا٘غ اسائ ٝخذٔبت اِىتش٘ٚیىی
 -1أىبٖ پزیش ٘جٛدٖ :ثشخی اص خذٔبت ٚخٛد داس٘ذ وٕ٘ ٝیتٛاٖ آٟ٘ب سا اص ؿی ٜٛی ػٙتی ث ٝؿی ٜٛی اِىتش٘ٚیىی
تجذیُ ٕ٘ٛد ٔب٘ٙذ خذٔبت آسایـٍشی ،د٘ذا٘پضوی ...ٚ
 -2ػذْ حٕبیت ٔذیشاٖ :دس ثؼیبسی اص ػبصٔبٖ ٞب  ٚاداسات ٔذیشاٖ  ٚافشادی ٚخٛد داس٘ذ و ٝاص ٔضایبی سٚؽ ٞبی
ػٙتی ثٟشٙٔ ٜذ ٔی ؿ٘ٛذ ،ثٙبثشایٗ اِىتش٘ٚیىی ؿذٖ خذٔبت سا ٕ٘ی پزیش٘ذ.
 -3ػذْ احؼبع ٘یبص :ثؼیبسی اص ػبصٔبٖ ٞب  ،اداسات  ٚافشاد ث ٝسٚؽ ٞبی ػٙتی ػبدت وشد٘ ٚ ٜیبصی ث ٝتغییش
ؿی ٜٛی ػٙتی ث ٝاِىتش٘ٚیىی ٕ٘ی ثیٙٙذ.
ٞ -4ضیٞ ٝٙبی ػٍٙیٗ ػخت افضاسی :ػبصٔبٖ ٞب  ٚافشاد ثشای اسائ ٚ ٝدسیبفت خذٔبت ٔدجٛس٘ذ اص ػیؼتٓ ٞبی
وبٔپیٛتشی ٔتلُ ث ٝایٙتش٘ت اػتفبدٕ٘ ٜبیٙذ وٞ ٝضی ٝٙثشداس ٔی ثبؿذ.
ٞ -5ضیٞ ٝٙبی ٘شْ افضا سی :ػبصٔبٖ ٞب  ٚاداسات الصْ اػت ثشای اسائ ٝخذٔبت خٛد ثٔ ٝـتشیبٖ٘ ،شْ افضاس ٔشثٛع ٝسا
ػفبسؽ دٙٞذ تب دس لبِت یه ٚة ػبیت یب اپّیىیـٗ وبسثشدی دس اختیبس خذٔت ٌیش٘ذ ٜلشاس دٙٞذٞ .ضی ٝٙی
عشاحی ،سا ٜا٘ذاصی ٍٟ٘ ٚذاسی ای٘ ٍٝ٘ٛٙشْ افضاسٞب ثبال ٔی ثبؿذ.
 -6وٕجٛد ٘یشٚی ٔتخلق :دس حبَ حبضش تؼذاد افشاد ٔبٞش و ٝدس صٔی ٝٙی اسائ ٝخذٔبت اِىتش٘ٚیىی داسای دا٘ؾ ٚ
تخلق ثبالیی ثبؿٙذ وٓ اػت.

ا٘ٛاع خذٔبت اِىتش٘ٚیه
 -1ؿٟش اِىتش٘ٚیه :ؿٟشیؼت و ٝتٕبٔی ٝأٛس  ٚخذٔبت آٖ تٛػظ سٚؿٟبی اِىتش٘ٚیىی اسائٌ ٝشدد ٔب٘ٙذ ا٘تخبثبت
اِىتش٘ٚیىی.
 -2دِٚت ا ِىتش٘ٚیه :دس ایٗ سٚؽ ػبصٔبٟ٘بی دِٚتی خذٔبت خٛد سا ث ٝسٚؿٟبی اِىتش٘ٚیىی اسائٔ ٝیذٙٞذ ٔب٘ٙذ
پش وشدٖ فشْ اظٟبس٘بٔ ٝی ٔبِیبتی.
 -3تدبست اِىتش٘ٚیه :ا٘دبْ ٔؼبٔالت ٔٚشاٚدات ٔبِی ث ٝؿی ٜٛی ایٙتش٘تی ٔب٘ٙذ خشیذٞبی آ٘الیٗ.
 -4ثب٘ىذاسی اِىتش٘ٚیه :دس ایٗ سٚؽ ػّٕیبت ثب٘ىی اص عشیك سٚؿٟبی ٔختّف اِىتش٘ٚیىی ا٘دبْ ٔیٍیشد ٔب٘ٙذ
ا٘تمبَ ٚخ ٝاص عشیك ٘شْ افضاس ٕٞشا ٜثب٘ه.
 -5آٔٛصؽ اِىتش٘ٚیه :دس ایٗ سٚؽ دا٘ـٍبٞ ٜب ٔ ،ذاسع ٛٔ ٚػؼبت آٔٛصؽ ثؼیبسی اص خذٔبت خٛد سا ث ٝؿیٜٛ
ی اِىتش٘ٚیىی اسائٔ ٝی دٙٞذ ٔب٘ٙذ ا٘تخبة ٚاحذ ایٙتش٘تی.

