
 
 ساٌّوبی ًَیؼٌذگبى هقبالر

 
 

 کبس یک ًشیدِ ٍ ًَآٍسی ٍ اكبلز داسای ٍ ثَدُ ؿذُ سذٍیي هَضَػبر ٍ فللٌبهِ ّبی الَیز ساػشبی ٍدس( ّب)ًَیؼٌذُ دظٍّؾ ًشیدِ ثبیذ هقبلِ ّش  .1
 .ثبؿذ سحقیقبسی

دس ّش هشحلِ، اػن اص دسیبفز، داٍسی ٍ یب چبح،  سشسیت اثش ًخَاّذ داد ٍ اًذ، ؿذُ چبح داخلی دیگش ّبی ّوبیؾ یب ٍ هدالر دس کِ هقبالسی ثِ فللٌبهِ .2
 ای سا دزیشؽ ًخَاّذ ًوَد. )ّب( هقبلِف خَاّذ کشد ٍ هي ثؼذ اص ًَیؼٌذُدس كَسر آگبّی اص ایي اهش، فشایٌذ داٍسی ٍ چبح سا هشَق

ّبی السیي، هؼبدل فبسػی  دس كَسر اػشفبدُ اص ٍاطُ ّب کَؿؾ ؿذُ ثبؿذ ٍ خبة ٍاطُاًش دس ٍ ثَدُ فبسػی صثبى دػشَس ثشاثش ٍ سٍاى ثبیذ هقبلِ ّبی ًَؿشِ .3
 آى ثِ كَسر دبًَیغ دس ّوبى كفحِ آٍسدُ ؿَد.

ػبصی هقبلِ خْز چبح سَػط  ثق فشهز فللٌبهِ سبیخ ؿَد. آهبدُػشًَی ٍ هطب ٍ یب ثبالسش ثِ كَسر سک Word 2007 افضاس ًشم دس ثبیذ هقبلِ. 4
 َسر خَاّذ دزیشفز.ٍیشاػشبساى ك

 سبیخ ؿَد. Times New Romansکلوبر اًگلیؼی ثبقلن  ٍ  B Nazanin  قلن ثب فبسػی کلوبر .5
 ػبیض ّب ؿکل ٍ ّب خذٍل سیشش. ثبؿذ 12 ػبیض هشاخغ ٍ هٌبثغ ٍ ّب قؼوز ّوِ دس هقبلِ هشي. ثبؿذ ثَلذ 12 ػبیض فًَز ثب فشػی ٍ اكلی سیششّبی کلیِ. 6

 ثبؿذ. 14ٍ ػٌَاى اًگلیؼی ػبیض  11ّبی اًگلیؼی داخل هشي ثب ػبیض  ّب ٍ ًَؿشِ ثبؿذ. کلیِ هشي 11ّب ػبیض  خذٍل ّوِ هشي ٍ ثَلذ 11
 هذیش سقبضبی ٍ ًیبص كَسر دس ٍ ؿًَذ دادُ قشاس هقبلِ اكلی فبیل داخل دس خَة کیفیز ثب ٍ  JPEG فشهز ثِ ثبیذ ًوَداسّب ٍ ّب ػکغ ّب، ؿکل کلیِ .7

 بًِ ًیض اسائِ ؿًَذ.خذاگ ثلَسر اخشایی
 . ثَد خَاٌّذ ػفیذ ٍ ػیبُ چبدی ًؼخِ دس ٍ سًگی الکششًٍیکی ًؼخِ دس ًوَداسّب ٍ ّب ًقـِ ٍ سًگی ّبی ؿکل .8
 :ثبؿذ صیش ّبی ثخؾ ثشگیشًذُ دس حذاقل ثبیؼشی هقبلِ .9

 ػٌَاى . الف
 .ثبؿذ 14 ػبیض  B Titrػٌَاى ثبیذ كشیح، دقیق ٍ هخشلش، فًَز 

چٌیي ًَیؼٌذُ هؼئَل ثب قشاس دادى ػشبسُ دس ثبالی ًبم اٍ دس دبًَیغ  ؿَد. ّن اًگلیؼی( ثؼذ اص ػٌَاى رکش بر کبهل ًَیؼٌذگبى )فبسػی ٍسَخِ: هـخل
 ًَیؼٌذُ ساثط ًجَدُ، اهب هؼئَلیز ػلوی هقبلِ ثش ػْذُ اٍػز. ایي كفحِ اٍل هـخق ٍ ایویل اٍ رکش گشدد. لطفب سَخِ ؿَد کِ ًَیؼٌذُ هؼئَل ضشٍسسبً

 فللٌبهِ اص دزیشؽ داًـدَیبى هحششم ثؼٌَاى ًَیؼٌذُ هؼئَل هؼزٍس اػز. 
 .ؿَد رکش آى خغشافیبیی هحل ٍ داًـگبُ ًبم داًـکذُ، ًبم اػشبد، داًـیبس، اػشبدیبس، هشثی، داًـگبّی دسخِ ثشگیشًذُ دس ثبیذ ًَیؼٌذگبى ًبم

 (12هحوذ حؼي دَس )فًَز ػبیض هثبل: 
 (11ی ػوشاى، داًـگبُ ػلن ٍكٌؼز ایشاى، سْشاى. )فًَز ػبیض داًـیبس، داًـکذُ هٌْذػ

 چکیذُ فبسػی ٍ اًگلیؼی .ة
گیشی ثبؿذ. اص آٍسدى  ًشیدِ ّب، ثحث ٍ یبفشِ سٍؽ ثشسػی، ،ّذف دس ثشگیشًذُ صهیٌِ ٍ کلوِ ٍ 251حذاکثش سب  ،اًگلیؼی چکیذُ ثبیذ ثِ صثبى فبسػی ٍ

ی ؿَد. چکیذُ اًگلیؼی ثبیذ دقیقب هؼبدل فبسػی آى ثبؿذ. ثِ ّوشاُ چکیذُ اًگلیؼی، ػٌَاى هقبلِ ای یب سَخیْی خَدداس حبؿیِ ،ثذیْی ًکبر هقذهبسی،
 ثِ اًگلیؼی، ًبم ًَیؼٌذگبى ثِ السیي ٍ ٍاثؼشگی ػلوی ٍ دسخِ داًـگبّی ثِ صثبى اًگلیؼی اسائِ ؿَد.

 کلوبر کلیذی .ج
 .ثبؿذ ٍاطُ  5سب  3ٍاطُ ّبی کلیذی ثبیؼشی ثیي 

 بلِهشي اكلی هق -د
 ّبی صیش ثبؿذ )دیـٌْبدی(: هؼوَال هشي اكلی هقبلِ ثبیذ ثِ سشسیت، دس ثشگیشًذُ ثخؾ

 هقذهِ -1
ّذف هطبلؼِ ثبؿذ. دس كَسر اػشفبدُ اص خذاٍل،  ایي ثخؾ ثبیذ دس ثشگیشًذُ داًؾ هَخَد دسثبسُ هَضَع ٍ هجبًی ًظشی آى، ضشٍسر اًدبم سحقیق ٍ

 هَسد سَخِ قشاس گیشًذ:  یب ًقـِ ًکبر صیش ثبیؼشی ًوَداس، اؿکبل ٍ
 ٍ ُػٌَاى خذاٍل دسثبال خذٍل ٍ ّوشاُ ثب سفشًغ ثیبى ؿَد ؿوبس. 
 ٍ ؿَد ٍ ّوِ ثب ػٌَاى ؿکل  ّبی ًوَداس، ػکغ، ًقـِ ٍ.. خَدداسی ّوشاُ ثب هٌجغ ثیبى ؿَد. اص رکش ػٌَاى ؿوبسُ ٍ ػٌَاى ؿکل ّب دس دبئیي

 د.آٍسدُ ؿَ

  دیـیٌِ سحقیق .2
 ّب( سٍؽ کبس )هَاد ٍ سٍؽ. 3

ّبی آهبسی )دس كَسر اػشفبدُ( ثِ دقز  ّب ٍ سٍؽ گیشی، اثضاس گشدآٍسی دادُ دس ایي ثخؾ ًَع هطبلؼِ، خبهؼِ دظٍّـی، ًوًَِ هَسد هطبلؼِ، سٍؽ ًوًَِ
 ثیبى ؿَد.

 ّب یبفشِ. 4
ثیبى یبفشِ ّب اػشفبدُ ؿَد.خذاٍل ًٍوَداسّب ثبیذ داسای ؿوبسُ ٍػٌَاى کبهل ٍسػب ثبؿذ ٍهحل  دس ایي قؼوز،اص هشي،خذاٍل،ًوَداس ٍػکغ ثِ سٌبػت ثشای

 قشاس گیشی ػٌبٍیي ثِ ّوبى سشسیجی کِ دسثخؾ هقذهِ رکش ؿذ،قشاس گیشد.
 گیشی ًشیدِ ثحث ٍ. 5

دس ایي  ٍسی ثش کل هقبلِ ثِ ػٌَاى ًشبیح حبكل اػز.گیشی داؿشِ ثبؿذ کِ هش ًشیدِ ثبیذ ثخـی ثِ ًبم ثحث ٍ هقبلِ دس آخشیي ثخؾ اص ثذًِ اكلی خَد،
ثب سػبیز سشسیت هٌطقی رکش گشدد. ّن چٌیي اگش فشضیبسی دس هطبلؼِ هطشح  ّبی هْن سحقیق ثش اػبع اّذاف ٍیظُ آى ثِ اخشلبس ٍ ثخؾ ثبیؼشی یبفشِ

 ّبی سحقیق ثیبى ؿَد. دس حذ یبفشِ ایي ثخؾ ثبیؼشی ثِ كَسر سٍؿي ٍ سد آى هَسد ثحث قشاس گیشد. یب ؿذُ، سبئیذ ٍ
 هٌبثغ. 6



هٌبثغ  هٌبثغ دس هشي ثب اػشفبدُ اص ؿوبسُ هٌجغ دس داخل کشٍؿِ ٍ اػذاد ثِ صثبى فبسػی هـخق گشدًذ. دس اًشْبی هقبلِ اثشذا هٌبثغ فبسػی ٍ ػذغ
 اًگلیؼی آٍسدُ ؿَد. 

 دس ًگبسؽ هٌبثغ ًکبر صیش سػبیز گشدد:
 هقبلِ فبسػی 

 .یب ًَیؼٌذگبى، ػبل اًشـبس، ػٌَاى کبهل هقبلِ، ًبم هدلِ، ؿوبسُ هدلِ: ؿوبسُ كفحبر ًبم خبًَادگی ٍ ًبم ًَیؼٌذُ
ثب اػشفبدُ اص سٍؽ  QFD، اٍلَیز ثٌذی هـخلِ ّبی فٌی ٍهٌْذػی دس هذل 1385هثبل: ًدوی، هٌَچْش،یَػفی، حؼیي، خْبًگیش، هحوذ حؼیي، 

TOPSIS 251-248، ف. 34 ؿوبسُ ؿشیف، دظٍّـی –دس حبلز فبصی، فللٌبهِ ػلوی. 
 هقبلِ اًگلیؼی 

 .ًبم ًَیؼٌذُ یب ًَیؼٌذگبى، ػبل اًشـبس، ػٌَاى کبهل هقبلِ، ًبم هدلِ، ؿوبسُ هدلِ: ؿوبسُ كفحبر ًبم خبًَادگی ٍ

-Zayed, T. and Amer, M. Pan, 2008, Assessing risk and inherent in Chinese highway project using AHP, 
International Journal of project Management, vol202, pp. 540 – 546.. 
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