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هذیش هسئَل  :آلبی سیذ هْذی ضسیٌی خَاُ  /سشدثیش  :خبًن سیذُ ًبّیذ ضسیٌی ًژاد ّ /یأت تطشیشیِ :آلبیبى گَدسص صاسعیً -بغش سَساًی (فٌی ٍ ضْشسبصی)-علیشؾب خـَوـبس
(فؿبی هدبصی)  -هطوذسؾب تمی پَس (عوشاى ) -اسطبق اوجشی (ضمَلی)-خبًن ّب سویِ ثبلشی(هزّجی)ً-سیوِ ًَثخت (ادثی)

چگًَِ در گَگل سزچ کٌین؟

یاد آى رٍزی کِ تْوي گل تِ تار آٍردُ تَد

ثشای ایٌىِ ثذاًین زگًَِ دس گَگل سشذ وٌین؟ ثبیذ ایـي سا ثذاًیـذ وـِ هـی تَاًیـذ اص ّوـِ
هشٍسگشّب استفبدُ وٌیذ .وبفی است آدسس  google.comسا دس ًَاس هشٍسگش خَد ثٌَیـسیذ ٍ
ایٌتش سا ثضًیذ .الجتِ هشٍسگشّبی گَگل وشٍم ٍ فبیشفبوس هَصیال ثِغَست پیصفشؼ اص گَگل
پطتیجبًی هیوٌٌذ .هیتَاًیذ ولوِ یب عجبست خَدتبى سا دس ًَاس هشٍسگش ثٌَیسیذ ٍ ایٌتش سا ثضًیذ
تب ثب استفبدُ اص گَگل ثشای ضوب خستدَ اًدبم دّذ.
دس ایٌدب ثِ هعشفی ٍ هشٍس ولی ثش ثشخی اص تشفٌذّبی خـستدَ دس گَگـل وـِ ثـسیبس هفیـذ
ّستٌذ ،هیپشداصین .ثب یبدگیشی ایي سٍشّب ضوب ثِ یه خستدَگش ضشفِای تجذیل هیضَیذ.

یاد تاد آى دل تپیدًْای هشتاقاى یار

 -1عثارت ٍاضح

اگش ضوب یه عجبست ٍاؾص سا هیخَاّیذ خستدَ وٌیذ ثْتش است آى سا ثِغَست ًمللَل لشاس
دّیذ .ثِعٌَاى هثبل ثْتش است ثِخبی لبلت ٍسدپشس ،اص ًمللَل استفبدُ وٌیذ ٍ ثـِ غـَست
صیش خستدَ وٌیذ.

هثال جستجَ “ :قالة ٍردپرس“
 -2حذف کلوات
اگش ضوب یه عجبست پشقشفذاس سا دس گَگل خستدَ وٌیذ ثِاضتوبلصیبد زٌذ ًتیدِ ی اٍل تجلیغبت اسـت.
ثِعٌَاى هثبل اگش ضوب ولوِ ّبست سا خستدَ وٌیذ ایي هَؾَ سا هیثیٌیذ .ثشای ایٌىِ ایي تجلیغـبت سا
هطبّذُ ًىٌیذ ٍ ًتبیح ٍالعی سا هطبّذُ وٌیذ اص هٌْب استفبدُ وٌیذ ٍ هبًٌذ صیش خستدَ سا اًدبم دّیذ.
هثال جستجَّ :است – تثلیغات
 -3چگًَگی جستجَ در یک ٍبسایت خاظ
اغلت ،ضوب هیخَاّیذ ثشای پیذا وشدى هكبلت خَد دس یه ٍةسبیت خبظ خستدَ وٌیذ .ضتی اگش آى
سبیت اص لبثلیت خستدَی داخلی پطتیجبًی ًىٌذ ،ضوب هیتَاًیذ اص گَگل ثشای خـستدَ دس آى سـبیت
استفبدُ وٌیذ .دس ایي ضبلت ّوِی هكبلت هشتجكی وِ دس آى سبیت لشاس داسد سا هیتَاًیذ هطبّذُ وٌیذ.
هثال جستجًَ :ام سایت :هَضَع جستجَ
-4کلوات هطاتِ ٍ هتزادف
فشؼ وٌیذ ضوب هیخَاّیذ یه ولوِ سا دس گَگل خستدَ وٌیذ ٍ هیخَاّیذ ًتبیدی سا ثِ ضـوب ًـطبى
دّذ وِ ضبٍی ولوبت یب هتشادف هطبثِ ثب آى ثبضذ .ثشای اًدبم ایي وبس ،اص ~ دس همبثل ولوـِ اسـتفبدُ
وٌیذ.هثال جستجَ” :قالة ٍردپرس ~ ”
-5کلوات فزاهَش ضذُ
آیب ّویطِ یه یب دٍ ولوِ اص یه عجبست خبظ ،ضعش ،آٌّگً ،مل لَل فیلـن یـب ّـش زـیض دیگـشی سا
فشاهَش هیوٌیذ؟ ایي هَسد سا زگًَِ دس گَگل سشذ وٌین؟ ضوب هیتَاًیذ اص ستبسُ * ثـِ عٌـَاى یـه
 wildcardاستفبدُ وٌیذ وِ هیتَاًذ ثِ ضوب دس پیذا وشدى ولوِ گنضذُ دس یه عجبست ووه وٌذ.
هثال جستجَ :تٌی آدم * یکدیگرًد
 -6اخثار در یک هکاى خاظ
اگش ضوب ثِ دًجبل اخجبس هشثَـ ثِ یه هىبى خبظ ّستیذ ،هیتَاًیذ اص دستَس صیش ثشای خستدَی اخجبس
دس گَگل استفبدُ وٌیذ .دس ایي ضبلت اٍلیي ًتیدِّب هشثَـ ثِ اخجبس هَسدًظش ضوب دس آى هىبى است.
هثال جستجَ :جٌگ ستارگاى :لٌدى
 -7اًَاع سٌذ خاظ
اگش ضوب دًجبل یبفتي یه فبیل اص یه ًَ خبظ ّستیذ ،هی تَاًیذ ثب اؾبفِ وشدى ًـبم فبیـل ثـِ آخـش
ولوِ هَسدًظشتبى ثِساضتی ثِ آى دستشسی پیذا وٌیذ .ثِعٌَاى هثبل ،هوىـي اسـت ثخَاّیـذ دس هـَسد
ثبصاسیبثی یه همبلِ ثب فبیل  pdfسا داًلَد وٌیذ ٍ یب هی خَاّیذ ثشای یه اسائِ فبیل پبٍسپَیٌـت داًلـَد
وٌیذ .وبفی است هبًٌذ صیش عول وٌیذ.
هثال جستجَ :تازاریاتیpdf

 -8تزجوِ
آیب هی خَاّیذ یه ولوِ یب عجبست سبدُ سا اص یه صثبى ثِ صثـبى دیگـش تشخوـِ وٌیـذ؟ ثـذٍى ًیـبص ثـِ
ٍةسبیت تشخوِ ٍ هبًٌذ صیش هیتَاًیذ ایي وبس سا اًدبم دّیذ.
هثال جستجَ :هْرتاًی تِ اًگلیسی یا  kindnessتِ فارسی
تشخوِ ولوبت
-9هاضیيحساب
دفعِ ثعذ وِ خَاستیذ هطبسجِای سا اًدبم دّیذ اص گَگل استفبدُ وٌیذ .هبضیي ضسبة گَگـل ثالفبغـلِ
خَاة ضوب سا هیدّذ.
هثال جستجَ2555 * 455554 :
-13آبٍَّا
دفعِ ثعذ وِ ضوب ثِ دًجبل آهبس سشیع آةٍَّا یب پیص ثیٌی ثشای یه هٌكمـِ خـبظ ثَدیـذ اص گَگـل
ووه ثگیشیذ .گَگل ثالفبغلِ ثِ ضوب یه آهبس ولـی اص آة ٍّـَای هٌكمـِ هَسدًظـش ضـوب سا ًـطبى
هیدّذ.
هثال جستجَWeather Tehran :

4

ٍ آى زهستاًی کِ تا خَد ًَتْار آٍردُ تَد
ٍ آى عجة ًقشی کِ آى زیثا ًگار آٍردُ تَد

عشق را صد رشتِ جاى ،در لعل ًَشیي تستِ تَد حسي را صد چشن دل ،آییٌِ ٍار آٍردُ تَد
از گلستاى شْیداى تا تِ هْرآتاد عشق

هَج دریای زهاى ،چشن اًتظار آٍردُ تَد

هٌکراى گفتٌد تا یک گل ًوی گردد تْار

لیک ها دیدین ،یک گل صد تْار آٍردُ تَد

در ًگاّش جلَُ گل تَد ٍ تا غَغای عشق

در چي ّر گَشْای را صد ّسار آٍردُ تَد
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هالک اضتز ایزاى چْل رٍس است کِ دیگز ًیست؛

تحلیل حقَقی ضْادت سزدار سلیواًی
دستَس تشاهپ ٍ الذام آهشیىب اص زٌذیي خْت هخبلفت آضىبس ثب ضمَق ثیي الولل داسد:
اٍل ،الذام ثِ تشٍس همبم سسوی یه وطَس دس قی سفش سسوی ثِ وطَس دیگش تَسف
یه ًیشٍی ثبلث ثب تَخِ ثِ هبدُ  8هىشس اسبسٌبهِ دیَاى ثیـي الولـل ویفشی،دٍلـت
آهشیىب ثب ًیشٍی ًظبهی خَد علیِ همبم سسوی یه وطَس دس وطَس دیگش الذام ثِ تشٍس
هی ًوبیذ وِ ایي الذام ًمؽ ضبوویت ٍ توبهیت اسؾی دٍلت عشاق اص یه قشف ٍ اص
سَی دیگش تشٍس یه همبم سسوی ایشاًی تعذی ثِ ضبوویت ایشاى هی ثبضذ وِ ثبتَخِ
ثِ هبدُ  8هىشس اسبسٌبهِ دیَاى ثیي الولل ویفشی وِ ثِ آى اضـبسُ ضـذ ٍ لكعٌبهـِ
 3314هدوع عوَهی هلل هتطذ هػذاق خٌبیت تدـبٍص هـی ثبضـذ ٍ یـه خٌبیـت
ثیي الوللی است.
دٍم ،استفبدُ اص سالش ّبی سٌگیي علیِ همبم سسوی یه وـطَس دس خـبن وـطَس
دیگش دس ضبلی وِ وطَس هیضثبى اص ضؿَس آًْب هكلع ثَدُ است هػذاق تَسل ثـِ صٍس
است وِ هوٌَعیت تَسل ثِ صٍس دس ضمَق ثیي الولل یه لبعذُ آهشُ است ٍ هٌـطَس
هلل هتطذ ثِ آى تػشیص وشدُ است لزا ایي عول آهشیىب هغبیش ثب هٌطَس هلل هتطذ ٍ
ًمؽ لبعذُ آهشُ هٌع تَسل ثِ صٍس است.
سَم ،عول آهشیىب هػذاق تشٍسیسن ثیي الوللی است،آهشیىب خـطًَت ٍ ٍضـطت سا
علیِ همبهبت سسوی ثِ غَست غیش لبًًَی ثشای ایدبد ٍضطت ثِ وبس ثشد،وِ ایي عول
عٌػش هبدی تشٍسیسن ثیي الوللی هی ثبضذ،وِ هٌتْی ثِ لتل افشاد گشدیـذُ اسـت ٍ
ثشای دٍلت آهشیىب ٍ تشاهپ هسئَلیت ثیي الوللی ٍ فشدی هفشٍؼ هی ثبضذ.
چْارم ،الذام ًظبهی آهشیىب دس تشٍس سشداس سلیوبًی ًوًَِ آضىبس ًمؽ غـلص ثیـي
الوللی است وِ هغبیشت آضىبس ثب هٌطَس هلل هتطذ داسد ٍ ّیر تَخیْی دس ضمَق ثیي
الولل ًسجت ثِ آى ٍخَد ًذاسد.
ثب تَخِ ثِ لَاعذ ضمَق ثیي الولل تشٍس سشداس لبسن سلیوبًی ٍ ّوشاّـبى ایـطبى دس
هغبیشت ثب هفبد هٌطَس هلل هتطذً،بلؽ هوٌَعیت تَسل ثِ صٍس ٍ ًمؽ آضىبس یـه
لبعذُ آهشُ ضمَق ثیي الولل است.
اص هٌظش ضمَق ثیي الولل ویفشی فعل هبدی خٌبیت تدبٍص ٍ تشٍسیسن ٍ ًمؽ آضـىبس
غلص ثیي الوللی هی ثبضذ وِ هسئَلیت ثیي الوللی دٍلت آهشیىب هفشٍؼ هی ثبضـذ.
دس ایي خٌبیت دٍلت آهشیىب دس ًمؽ لَاعذ آهشُ ضمَق ثیي الولـل داسای هـسئَلیت
ثیي الوللی است ٍ ضخع تشاهپ،همبهبت ٍصاست دفـب آهشیىـب ٍ ًظبهیـبى هدـشی
عولیبت تشٍسیستی داسای هسئَلیت ویفـشی هـی ثبضـٌذ ٍ دس زْـبس زـَة ضمـَق
ثیي الولل لبثلیت قشش دعَا دس دیَاى ثیي الولل دادگستشی ثِ خْـت ًمـؽ ضمـَق
ثیي الولل سا داسا هی ثبضذ.اص خْت دیگش اهىبى تعمیـت ویفـشی تشاهـپ ٍ همبهـبت
ٍصاست دفب آهشیىب ثِ خْت استىبة تشٍسیسن ٍ تدبٍص دس هطبون هلی ًیض ٍخَد داسد.

کلیاد ٍ ا ش ُ 1

کلیاد ٍ ا ش ُ 2

کلیاد ٍ ا ش ُ 3

جایگاُ رأی هزدم اس ًظز رّثز اًقالب

هذیزیت ریسک

تحلیل حقَقی ضْادت سزدار سلیواًی
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اًَاع سقف ٍ ٍیژگی آًْا
سمف ّب اص لطبل ًَ سبخت ٍ عولىشد سبصُ ای ثب تَخِ ثِ ضشایف هی تـَاًـٌـذ
ثِ سٍضْبی گًَبگَى قشاضی ٍ اخشا ضًَذ .ثِ قَس ولی اًَا سمف ّـب ضـبهـل
سمف ّبی زَثی ،سمف قبق ؾشثی ،سمف وبهپَصیت ،سمف تیشزِ ثلَن ،سمـف
دال ،سمف وشٍهیت ،سمف وَثیبوس ٍ سمف یَثَت هی ثبضٌذ.
ٍیژگی ّای اصلی سقف

هْن تشیي ٍیژگی ّبی یه سمف سا هی تَاى ثِ تشتیت صیش ثشضوشد:

 )1هقاٍهت ٍ پایداریآى دس ثشاثش ًیشٍّبی ٍصى خَد ٍ ثبسّبیی وِ لشاس است سمف
تطول ًوبیذ وِ عوذُ تشیي آى دس ثبم ثبس ثشف هی ثبضذ.
 )2هقاٍهت در تراتر آب ٍ َّا :سمف ثبیذ ثِ ٍسیلِ هػبلص عبیك هبًـع اص عـجـَس
سقَثت ثِ داخل فؿب ضَد.
 )3دٍام قطعات ٍ اخضای هختلف تطىیل دٌّذُ سمف دس ثشاثش فشسَدگی.
 )4هقاٍهت حرارتی دس ثشاثش گشهب ٍ سشهب ٍ آتص سَصی اص خولِ ٍیژگی ّبی یه
سمف هٌبست است.
ضبیبى روش است زٌیي ٍیژگی ّبیی ثشای سبصُ سمف یب سبختبس اغلی سمف لطبل
هی ضَد ٍ سمف ّب ثِ لطبل قشاضی ٍ دوَساسیَى داخلی ًیض اًَا هـخـتـلـفـی
ّوسَى سمف وبرة داسًذ وِ دس هجبضث هعوبسی ٍ قشاضی داخلی هذ ًظش ثَدُ ٍ
ٍیژگیْبیی ّوسَى عبیك غَت ثَدى ،صیجبییٍ ،صى ٍ غیشُ دس آًْب هـَسدتـَخـِ
است.
اًَاع سقف

سمف قبق ؾشثی
سمف زَثی
دال ّب (یىكشفِ  ،دٍقشفِ ٍ تیشزِ ثلَن)
سمف ّبی ووپَصیت
سمف ّبی خشپبیی یب فؿبیی
سمف وشٍهیت
سمف وَثیبس
سمف یَثَت

وطَس هی ثبضذ .سَْلت استفبدُ ،پبییي ثَدى ّضیٌِ سبخت ٍ اهىبى تغییش ثخص ّبیـی
اص سبختوبى ثعذ اص استفبدُ اص سمف قبق ؾشثی ،اص دالیل سٍاج ایي سمف ثـَدُ اسـت.
خْت اخشای ایي سمف ،ثیي دٍ تیش هَاصی وِ دس اغكالش ثِ آى پـل گفتـِ هیـطَد
تیشّبی فشعی ثِ هَاصات ّن ٍ عوَد ثش پل ّب ًػت هی ضًَذ .فبغـلِ ی تیشّـبی
فشعی هعوَال ثیي  0٫7تب  1٫2هتش هیجبضذ ٍ دّبًِ ّبی لبثل اخشا ثشای ایي ًَ سمف
ّب ضذاوثش تب ضذٍد  5هتش هیجبضذ.
خْت اخشای ایي ًَ سمف اص آخش فطبسی ٍ هالت گر ٍ خبن استفبدُ هـی ضـَد .دس
ایي ًَ سمف آخش فطبسی سا ثب ؾشثِ دست ٍ ثب فطبس اًذوی ثب هالت گر ٍخـبن ثـِ
غَست لَسی وبس هیگزاسًذ .علت اخشای لَسی ایي ًَ سمف ّب اًتمبل ثـبس ٍاسدُ اص
سمف ثِ تیشّبی فشعی هیجبضذ  .هطىل عوذُ ایي ًَ سمف لشصش ثیص اص ضـذ آًْـب
هیجبضذ ثِ گًَِ ای وِ ضتی ثب ساُ سفتي ثش سٍی ایي ًَ سمف ثِ لشصش دس هی آیٌـذ.
هعوَال ثشای خلَگیشی اص ایي هطىل هیلگشدّبیی ثِ غَست ؾشثذسی ثیـي تیشّـبی
فشعی صدُ هیطَدّ .وسٌیي ،سیختي دٍغبة گر ثش سٍی سمف ٍ سیختي هـالت هبسـِ
سیوبى ثیي آخش فطبسی ٍ تیش فشعی ثبعث افضایص سختی ٍ غلجیت سمف هی گشدد.
هشیت ّای سقف طاق ضزتی

سشعت اخشای ثبال
دس دستشس ثَدى هػبلص
عذم ًیبص ثِ تخػع اخشای ثبال
پبییي ثَدى ّضیٌِ اخشا
اهىبى تغییش ثخص ّبیی اص سبختوبى پس اص اخشا
هعایة سقف طاق ضزتی

یىپبسزِ ًجَدى ٍ ًذاضتي پبیستگی ٍ اًسدبم وبفی
خَسدگی آّي دس توبس ثب سیلیىبت گر لشصش دس اثش عَاهلی زَى ساُ سفتي سٍی سمف
ٍ یب دیگش عَاهل هطیكی
ٍصى ثبالی سمف ٍ ًجَد استطىبم دس دیبفشاگن سمف وِ ثبعث فشٍسیختي آٍاس سٌگـیـي
دس ٌّگبم صلضلِ ٍ آسیت خذی ثِ سبوٌبى هی ضَد.

سقف طاق ضزتی

سمف قبق ؾشثی یىی اص لذیوی تشیي ٍ سٌتی تشیي ًَ سمف ّبی سایح دس

تعاریف طزح تفصیلی (تخص ًْن )
ضَاتط گذرتٌذی:

 -1ضذالل عشؼ هعبثشدستشسی دس ول سكص ضْش ٍ دس توبهی پٌِْ ّب ضص هتش
خَاّذ ثَد .هَاسد استثٌب (ووتش اص  6هتش) اص خولِ هعبثش ٍالع دس ضیجْبی تٌذ وـِ
عوالً اهىبى تشدد خَدسٍ دس آًْب ٍخَد ًذاسد ٍ یب دس ثشخی اص ثبفتْبی اسصضـوـٌـذ
سٍستبیی ٍ تبسیخی ٍ سبیش هَاسد هطبثِ وِ هی تَاًذ دس ضذ ٍؾع هَخَد تثجـیـت
ضًَذ.
 -2دس قشاضی ٍ اخشای ضجىِ هعبثش ثِ ٍیژُ دس پٌِْ ّبی هستعذ ضْش ٍ فؿبّبی
عوَهی ثب تبویذ ثِ ثبفتْبی تبسیخی ثب اسصش ضْش ،ایدبد تسْیالت ٍ پیص ثیٌـی
ّبی الصم ثشای گستشش ٍ تَسعِ ضشوت پیبدُ ٍ دٍزشخِ ٍ دستشسی آسبى ثشای
هعلَلیي خسوی ٍ ضشوتی ٍ ًیض پیص ثیٌی فؿبی سجض ضبضیِ ای الضاهی است.
 -3ولیِ ضجىِ هعبثش ضْشی تب ضذ وَزِ ّبی ّطت هتشی دس قشش تفـػـیـلـی
تعییي تىلیف گشدیذُ ٍ عشؼ هٌبست آًْب ٍ ّوسٌیي ًطَُ تعشیؽ آًْب ثش سٍی
ًمطِ ّب هٌعىس گشدیذُ استٍ .لی دس خػَظ آى دستِ اص ضجىِ هعبثش دس ثبفت
پش هَخَد ضْش وِ دس قشش تفػیلی عشؼ آًْب هطخع ًگشدیذُ اًذ ،هی ثبیذ ثـب
تَخِ ثِ ؾَاثف گزسثٌذی تعییي عشؼ گشدًذ .ثذیْی است دس ّوِ ضـشایـف دس
غَست ًیبص ثِ تعشؼ ٍ عمت ًطیٌی هیضاى تعشیؽ اص قشفیي ٍ ثِ ًسجت هسبٍی
است ،هگش دس ضشایف خبظ ٍ ثِ تبئیذ ٍ تطخیع ضْشداسی ضیشاص.
 -4دس غَستی وِ عشؼ ٍؾع هَخَد گزسی دس ثبفت سبختِ ضذُ ٍ پش اص عشؼ
هطبسجِ ضذُ ثش اسبس قَل گزس ،ثیطتش ثبضذ عشؼ هـَخـَد هـالن عـوـل
هی ثبضذ.
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تجػشُ  :1زٌبًسِ دس ًمطِ ّبی قشش تفػیلی عشؼ تعییي ضذُ ثشای یه هطَس اص عشؼ
هَخَد هطَس فَق ووتش ثبضذ ،ووبوبى عشؼ هَخَد گزس هَسد ًظش هالن عول خَاّذ ثَد.
تجػشُ  :2هعبثشی وِ دس هٌبقك سبختِ ضذُ لشاس داسًذ ٍلی دس ضـجىِ پیـطٌْبدی قـشش
تفػیلی عشؼ آى هطخع ًطذُ است ،دس غَست غذٍس پشٍاًِ هكـبثك ؾـَاثف لجلـی،
عشؼ اعالم ضذُ دس پشٍاًِ غبدسُ هالن عول خَاّذ ثَد .دس غیش ایي غَست عشؼ گـزس
ثش اسبس آئیي ًبهِ گزسثٌذی هطبسجِ هی گشدد.
 -5هعبثش اتَهجیل سٍ ثي ثبص ٍ ثي ثست دس ثبفت خبلی داسای عشؾی قجـك خـذٍل صیـش
خَاٌّذ ثَد:
تجػشُ :قشاضی ضجىِ ّب دس ایي اساؾی (ثبفت خبلی) تب سكص ضجىِ هعبثش فشعی دسخـِ دٍ
قشش تفػیلی قشاضی هی گشدًذ ٍ ضجىِ ّبی ثب ًمص ؾعیف تـش دس صهـبى قشاضـی ٍ
تفىیه صهیي ثش اسبس سلسلِ هشاتت ضجىِ هعبثش تَسف قشاش تثجیت هی گشدد.

هذیزیت ریسک ( تخص اٍل )
هذیزیت ریسک  :سٍیىشدی ًَیي ثشای استمبی اثشثخطی سبصهبًْب
هقذهِ :تطَالت عوذُ دس هطیف وست ٍ وبس هثل خْبًی ضذى وست ٍ وبس ٍ سشعت ثبالی تغییشات دس فٌبٍسی ،ثبعث افضایص سلبثت ٍ دضَاسی هذیشیت دس سبصهبًْـب گـشدیـذُ
است .دس هطیف وست ٍ وبس اهشٍص ،هذیشیت ٍ وبسوٌبى هیثبیست تَاًبیی ثشخَسد ثب سٍاثف دسًٍی ٍ ٍاثستگیّبی هجْن ٍ ثغشًح هیبى فٌبٍسی ،دادُّبٍ ،ظبیف ،فعبلیتْب ،فشایٌذّب ٍ
افشاد سا داسا ثبضٌذ .دس زٌیي هطیكْبی پیسیذُای سبصهبًْب ًیبصهٌذ هذیشاًی ّستٌذ وِ ایي پیسیذگیّبی راتی سا دس صهبى تػوینگیشیّبی هْوطبى لطبل ٍ تفىـیـه وـٌـٌـذ.
هذیشیت سیسه هؤثش وِ ثش هجٌبی یه اغَل هفَْهی هعتجش لشاس داسد ،ثخص هْوی اص ایي فشایٌذ تػوینگیشی سا تطىیل هیدّذ .دس ایي همبلِ ایي اغَل ثِ ٍسیلِ ضـٌـبسـبیـی
عٌبغش اغلی سیسه ٍ ثشسسی زگًَگی تأثیش ثبلمَُ ایي عٌبغش دس هَفمیت سبصهبًْب ٍ زگًَگی همبثلِ ٍ هذیشیت سیسىْب هَسد ثطث لشاس هیگیشد.
تعزیف ریسک  :ثشای دسن قجیعت سیسه ،اثتذا ثبیذ اص تعشیف آى آغبص وشد .اگشزِ تفبٍتْبی فشاٍاًی دس زگًَگی تعشیف سیسه ٍخَد داسد ٍلی تعشیفی وـِ دس اداهـِ اسائـِ
هیضَد ،ثِ قَس هختػش هبّیت آى سا ًطبى هیدّذ .سیسه یعٌی اضتوبل هتطول ضذى صیبى ) )DOROFEE-96ایي تعشیف ضبهل دٍ خٌجِ اغلی اص سیسه است :همذاس صیبى
هی ثبیست هوىي ثبضذ .عذم اقویٌبى دس ساثكِ ثب آى صیبى ًیض هی ثبیست ٍخَد داضتِ ثبضذ .دس اوثش تعبسیفی وِ اص سیسه ضذُ است ثِ غَست سٍضي ثِ دٍ خٌجِ آى ،یعٌی صیبى ٍ
عذم اقویٌبى اضبسُ ضذُ استٍ .لی سَهیي خٌجِ آى یعٌی اًتخبة ،هعوَالً ثِ غَست ؾوٌی هَسد اضبسُ لشاس هیگیشد وِ هٌظَس اص اًتخبة ،زگًَگی تَخِ ًوَدى ثِ آى است .ایي
سِ ضشـ ،پبیِّبی اسبسی سیسه ٍ هجٌبیی ثشای ثشسسی عویكتش آى ّستٌذ.
 اًَاع هختلف ریسک :اغكالش سیسه ثِ غَست گستشدُای هَسد استفبدُ لشاس هی گیشدٍ .لی هخبقجبى هختلف اغلت تعجیشّبی ًسجتبً هختلفی اص آى داسًذُ استجبـ سیسه
ثب فشغت ثِ ضشایف تلمی سیسه ثستگی داسد .ثعؿی اٍلبت ،یه ٍؾعیت ّن فشغت سَدآٍسی ٍ ّن اهىبى ثبلمَُ صیبى سا فشاّن هیسبصدٍ .لی دس هَاسد دیگش ،فشغت سـَدآٍسی
ٍخَد ًذاسد ٍ تٌْب اهىبى ثبلمَُ صیبى هَخَد است .ثٌبثشایي سیسه هیتَاًذ داسای دٍ ًَ تمسین فشعی دیگش ثبضذ .سیسه سَداگشاًِ ،سیسه خكشًبن
 ریسک سَداگزاًِ :دس سیسه سَداگشاًِ ،ضوب هیتَاًیذ یه سَدآٍسی تطمكیبفتِ یب ثْجَدی دس سٍال ضشایف ًسجت ثِ ٍؾع هَخَدتبى داضتِ ثبضیذ ٍ ثِ قَس ّوـضهـبى
ًیض اهىبى ثبلمَُای ثشای تدشثِ یه صیبى یب ثذتش ضذى ضشایف ًسجت ثِ ٍؾع هَخَد سا داضتِ ثبضیذ .لوبسثبصی یه هثبل اص اًدبم یه سیسه سَداگشاًِ استٍ .لتی ضـوـب یـه
ضشـثٌذی اًدبم هیدّیذ ،هیثبیست اضتوبل ثِ دست آٍسدى پَل ثیطتش دس همبثل اًتظبس اص دست دادى هیضاى ضشـثٌذیتبى سا هَسد اسصیبثی لشاس دّیذ .افضایص ثشٍتتبى اسـت ٍ
توبیل ضوب ثِ سشهبیِگزاسی دس سیسه ،ثِ هٌظَس فشاّن سبختي یه فشغت سَدآٍساًِ است.
 ریسک خطزًاک :دس همبثل سیسه خكشًبن فمف یه اهىبى ثبلمَُ صیبى ثِ ّوشاُ داسد ٍ ّیر فشغتی ثشای ثْجَد سٍال ضشایف فشاّن ًویسبصد .ثشای هثبل ثِ زگًَـگـی
دس ًظش گشفتي اهٌیت ،ثِعٌَاى یه سیسه خكشًبن تَخِ وٌیذ .فشؼ وٌیذ وِ ضوب ًگشاى هطبفظت اص اضیبی ثب اسصضی ثبضیذ وِ دس خبًِ ًگْذاسی هیضًَذّ .ذف اغلی ضوب دس
ایي هثبل ،اقویٌبى اص عذم دستجشد ثِ اضیبی هَخَد دس هٌضل ضوب ثذٍى اقال ٍ اخبصُ اص خبًت ضوبست .ثعذ اص ثشسسی هیضاى ویفیت اهٌیت اضیبء ،اهىبى داسد وِ ضوب تػوین ثـِ
ًػت یه سیستن اهٌیتی دس هٌضلتبى ثِ هٌظَس خلَگیشی اص ٍسٍد دصد ٍ سشلت اضیبء ثگیشیذ .تَخِ وٌیذ وِ ّذف دس ایي هثبل قجك تعشیف ،تٌْب توشوض سیسه ثش سٍی هـطـذٍدُ
اهىبى ثبلمَُ صیبى است .دس اوثش ضشایف هٌبست ،ضوب تٌْب آًسِ سا وِ ّن اوٌَى هبله آى ّستیذ ،هطبفظت هیوٌیذ ٍ ّیر اهىبى ثبلمَُای ثشای سَدآٍسی ٍخَد ًذاسد .دس ایـي
هثبل ضوب توبیل ثِ وست آساهص خبقش ثِ ٍاسكِ خلَگیشی اص عَالت ًبخَضبیٌذ ٍسٍد ثِ هٌضلتبى داسیذّ .ذف ضوب ثِ عٌَاى اضسبس اهٌیت ثیطتش ،تعییيوٌٌذُ ضشایكی است وـِ
سیسه هٌظَس هی ضَد .ثعذ اص تدضیِ ٍ تطلیل ضشایف ،ضوب هوىي است تػوین ثِ ًػت یه سیستن اهٌیتی دس هٌضلتبى ثِ هٌظَس ایدبد هَاًع ثشای سبسلبى ثگیشیذ .هوىي اسـت
ایي گًَِ استذالل وٌیذ وِ افضایص اهٌیت اضتوبالً ثشای ضوب اضسبس اهٌیت ثیطتشی ثِ اسهغبى خَاّذ آٍسد ٍ هتعبلجبً ثبعث وست آساهص خبقش هیضَد وِ ضوب ثـِ دًـجـبل آى
ّستیذ .دس ایي هثبل ،ضوب توبیل ثِ سشهبیِگزاسی هبلی دس یه سیستن اهٌیتی ثِ هٌظَس فشاّن آٍسدى یه فشغت اضسبس اهٌیت ثیطتش ثشای خَد داسیذ .سیسه اهٌیتی دس ایـي
هثبل ،سَداگشاًِ است صیشا دس ایي هَسد هیضاى تطول ثشای سیسه (ثِ عٌَاى هثبل همذاس پَلی وِ ضوب توبیل داسیذ دس یه سیستن اهٌیتی سشهبیِگزاسی وٌیذ) ثب هیضاى عاللِ ضوب
ثشای تطمك یه فشغت (ثِ عٌَاى هثبل وست آساهص خبقش) دس تَاصى است.

 ثٌبثشایي سیسه ثِ غَست وبهالً هطخع ٍ سٍضٌی لبثل قجمِثٌذی ثِ عٌَاى سَداگشاًِ ٍ خكشًبن ثش هجٌبی ًَ آى ًیست ثلىِ ثش اسبس ضشایـكـی وـِ اص آى ادسان
هیضَد ،لبثل دستِثٌذی است.
 ریسک استزاتژیک :سیسه استشاتژیه ،سیسىی است وِ یه سبصهبى ثشای تطمك اّذاف تدبسیاش هی پزیشد .دس هؿوَى ایي تعشیف اهـىـبى ثـبلـمـَُ سـَدآٍسی ٍ
صیبى دّیّ ،ش دٍ ٍخَد داسد وِ سیسه استشاتژیه سا قجیعتبً سَداگشاًِ هیسبصد .تَخِ وٌیذ وِ زگًَِ زْبس عٌػش سیسه ثشای سیسه استشاتژیه ثِ وبس ثشدُ هی ضـَد .ثـشای
هثبل ،ضشایكی سا فشؼ وٌیذ وِ هذیشیت اسضذ دس یه هؤسسِ هبلی دس ضبل ثشسسی دسثبسُ ٍسٍد ثِ یه ثبصاس خذیذ هثل ایدبد خذهبت ثبًىذاسی آًالیي است .اص آًدبیی وِ ایي اهش
ثِ ٍاسكِ فشایٌذ تػوینگیشی ثِ اخشا گزاضتِ هیضَد ،هذیشیت هی ثبیست فشغتْب ٍ تْذیذّبی ثبلمَُ هَخَد دس آى ثبصاس سا ثشسسی وٌذ .هطتَا دس ایي هثبل خبظ ،ثبصاس خـذهـبت
ثبًىذاسی آًالیي است .توبهی فعبلیتْب ،ضشایف ٍ پیبهذّب هی ثبیست دس داخل ایي هطتَای خبظ دس ًظش گشفتِ ضًَذ .فعبلیتْب دس ایي هثبل قیفی اص اًتخبثْبی استشاتژیه سٌدیذُ
ضذُ است .هذیشیت تعذادی اص اًتخبثْبی لبثل پیگیشی ،ضبهل زْبس هَسد صیش سا پیص سٍی داسد :تػوین گشفتي ثشای ٍسٍد فَسی ثِ ثبصاس ،اًدبم الذام اضتیبقی اص قـشیـك اسایـِ
خذهبت آصهبیطی اًذن ،دس ضبل ضبؾش عولی اًدبم ًذادى ٍلی هطفَل ًگْذاضتي ضمَق ثشای الذاهبت آتی ،تػوین گشفتي ثشای عذم ٍسٍد ثِ ثبصاس.
 ضشایف دس ایي هثبل ضبهل سًٍذّبی خبسی ٍ عذم اقویٌبى ًسجت ثِ خذهبت ثبًىذاسی آًالیي اص خولِ تعذاد هطتشیبى ثبلمَُ ،آًسِ وِ سلجب هوىي است اًدـبم ثـذّـٌـذ ٍ
ضبیستگیّبی اغلی سبصهبى دس ضبل ضبؾش است .تشویت ّش فعبلیت استشاتژیه ثب سًٍذّبی خبسی ٍ عذم اقویٌبى ،یه قیفی اص پیبهذّب یب هدوَعِای اص سَدآٍسی ٍ صیبىدّـی
ثبلمَُ ثشای سبصهبى تَلیذ هی وٌذ .هذیشیت ،دسخِ ًسجی ّش فشغت ٍ سیسه ًبضی اص ّش فعبلیت استشاتژیه سا هَسد ثشسسی لشاس هیدّذ .آًْب ثْتشیي اًتخبة سا ثش هجٌبی هـیـضاى
تطول سیسه دس همبثل هیضاى توبیل ثشای ثِ دست آٍسدى هضایبیی اص فشغتْبی آى ،اًدبم هیدٌّذ .ثٌبثشایي زْبس عٌػش اغلی سیسه یه اثضاس هفیذ ثشای تدضیِ ٍ دسن یـه
سیسه تدبسی استشاتژیه فشاّن هیسبصد .ایي عٌبغش ّوسٌیي دس صهبى ثشسسی یه سیسه خكشًبن ،هثل سیسه عولیبتی هفیذ ٍالع هیضَد.
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