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ّبی خسیس ٍ دیكطفشِ زاضز. یىی اظ ضاّجطزّبی اؾبؾی ثطای  فٌبٍضاًِ ٍاثؿشگی قسیسی ثِ زاقشي فٌبٍضی  ّبی هحهَالر دطٍغُ :چکیذُ

وٌٌسگبى ثیطًٍی ثِ هٌظَض اوشؿبة  ّبی آى، اؾشفبزُ اظ قجىِ سأهیي ّبی دیچیسُ ٍ وبّف ّعیٌِ ّبی ؾیؿشن دطٍغُ سؿطیغ زض اخطای

ّبی هَضز ًیبظ اؾز. سرهیم لبثلیز اعویٌبى یه هفَْم هْن اظ هٌْسؾی لبثلیز اعویٌبى اؾز؛ وِ زض فبظ عطاحی هفَْهی اًدبم  فٌبٍضی

زضنس؛ 73عویٌبى ثِ ظیطؾیؿشن ّبی یه هبَّاضُ هىؼجی ثب ّسف زؾشیبثی ثِ لبثلیز اعویٌبى زض ایي دػٍّف سرهیم لبثلیز ا هی قَز.

یه ضٍـ وبضا زض هحبؾجِ سرهیم  ػٌَاى ثِّسف  دصیطی اهىبى ثب اؾشفبزُ اظ سَؾؼِ ضٍـ اهىبى دصیطی ّسف، اًدبم قسُ اؾز. ضٍـ

س؛ یىی اظ ایي فبوشَضّبی ٍضٍزی، حبلز فٌبٍضی خسیس هی ثبقس؛ ثبق لبثلیز اعویٌبى قٌبذشِ قسُ اؾز وِ قبهل چْبض فبوشَض ٍضٍزی هی

ّبی اًدبم قسُ زض حَظُ سرهیم لبثلیز اعویٌبى ضٍقی یبفز ًكس وِ لعٍم سَخِ ثِ هؼیبض  ّوچٌیي زض ّیچ وسام اظ دػٍّف

ط ثط هحبؾجِ زلیك فبوشَض فٌبٍضی وٌٌسگبى ضا زض هحبؾجِ فبوشَض فٌبٍضی هَضز ثحث لطاض زازُ ثبقس. اظ ایي ضٍ سوطوع هغبلؼِ حبض سأهیي

وٌٌسگبى  ثِ هٌظَض ثطاٍضز ایي فبوشَض، ثِ هفبّیوی سحز ػٌَاى اضظیبثی آهبزگی فٌبٍضی ٍ ؾغح سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ سأهیي خسیس هی ثبقس.

دصیطی ّسف هحبؾجِ  دطزاذشِ قس ٍ هسلی ثِ هٌظَض سلفیك زٍ هفَْم شوط قسُ، اضائِ گطزیس. زض دبیبى ؾِ هؼیبض زیگط ٍضٍزی ضٍـ اهىبى

سط اؾز ٍ  زّس وِ سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثب ایي ضٍـ زلیك گطزیس ٍ سرهیم لبثلیز اعویٌبى اًدبم گطزیس. ًشبیح ثسؾز آهسُ ًكبى هی

 ًوبیس. ّب زض هطحلِ عطاحی ووه هی ّبی ثحطاًی ثِ لحبػ لعٍم سَخِ ثیكشط ثِ آى ًیع ثِ قٌبؾبیی ظیطؾیؿشن

 

فٌبٍضی، هبسطیؽ ؾبذشبض  هحهَل دیچیسُ، سرهیم لبثلیز اعویٌبى، ؾیؿشن، هٌْسؾی لبثلیز اعویٌبى،هٌْسؾی  کلیذی: ٍاشگاى

 عطاحی.
 

 هقذهِ -۰

ضًٍس سَؾؼِ ٍ گؿشطـ نٌبیغ دیكطفشِ زض ػهط حبضط، ثب اًجَّی 

 ّبی اخطای ضٍـاظ حدن سَلیسار نٌؼشی؛ ًیبظ ّط چِ ثیكشط ثِ 

ّبی احشوبلی ضا آقىبض  دیكگَیبًِ زض همبثلِ ثب ٍلَع ذطاثی

 ؾبظز  هی
 

                       08/09/1399سبضید دصیطـ:                  26/6/1399:سبضید زضیبفز

 2/ قوبضُ 10زٍضُ 

 119-103: نفحبر

عَضی  زاقشِ ثِ چكوگیطی . سالـ ثكطیز زض فضب دیكطفز[1]

وَچه زض هساضّبی ّبی  هبَّاضُ ّبی اذیط اؾشفبزُ اظ وِ زض زِّ

ّب ثب  هبَّاضًُعزیه ثِ ظهیي افعایف یبفشِ اؾز ٍ اهطٍظُ 

ض هساضّبی هشفبٍر ّبی ػلوی ٍ وبضثطزّبی گًَبگَى ز هحوَلِ

اظ لجیل درف نسا ٍ سهَیط، هربثطار ٍ  لطاض گطفشِ ٍ ذسهبسی

ؾیؿشن خسیس اظ یه ذلك یه  [2]. زٌّس ؾبیط هَاضز، اضائِ هی

 (SDP)۰نؾیؿش ای اؾز وِ سَؾؼِ ذبم فطایٌس دیچیسُ ایسُ

 قَز. هی ًبهیسُ
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*(Corresponding author) bostadi@modares.ac.ir، 

ثبقس ٍ زض دبیبى ّط  فبظّبی هرشلفی هی چطذِ ػوط زاضای

گیطز. هدوَػِ اثعاض لبثلیز اعویٌبى ٍ  فبظ،وٌشطل الظم نَضر هی

ثْجَز آى وِ زض عی چطذِ ػوط اؾشفبزُ هی گطزًس ثِ نَضر 

عَضوِ هكبّسُ  ّوبى [.3]اؾز   قسُ   آٍضزُ 1ذالنِ زض قىل 

قَز سرهیم لبثلیز اعویٌبى ضٍقی ثطهجٌبی لبثلیز  هی

 بى زض فبظ عطاحی هفَْهی اؾز.اعویٌ

 هحوسحؿٌی؛ وطثبؾیبى ٍ) اثعاض لبثلیز اعویٌبى زض چطذِ ػوط :۰ضکل

1398) 

سرهیم لبثلیز اعویٌبى یه هطحلِ ثحطاًی ٍ هْن زض فطایٌس 

سَؾؼِ هحهَل ثطای سؼییي اّساف لبثلیز اعویٌبى ثب اخعای 

یه اثعاض سحلیلی هْن اؾز وِ هی سَاًس ثِ ثْجَز  ٍ [4] اًفطازی

اغلت سَؾظ چٌسیي ٍ ؛ [5] لبثلیز اعویٌبى ؾیؿشن ووه وٌس

قًَس. ّسف اظ  وٌٌسُ یب سین عطاحی سَؾؼِ زازُ هی سأهیي

سرهیم لبثلیز اعویٌبى، ًِ سٌْب ضؾیسى ثِ اّساف لبثلیز 

 ّبی ّبی ثْجَز ثط اؾبؼ دشبًؿیل اعویٌبى؛ ثلىِ یبفشي فطنز

ّب یب سدْیعار  . اثشسا لبثلیز اعویٌبى ظیط ؾیؿشن[4] ٍالؼی اؾز

قَز؛ ؾذؽ ول لبثلیز  ذبل سرهیم زازُ قسُ، سىویل هی

 [.6] آیس زؾز هی اعویٌبى یه ؾیؿشن ذبل، ثِ

ّبی سرهیم لبثلیز اعویٌبى حطوز  ضٍیىطز انلی زض دػٍّف

ثِ ؾوز حسالل ًوَزى ّعیٌِ اؾز. ایي هؿئلِ ثِ ٍیػُ ثطای 

ّسف اظ  [.7] . هغطح اؾز..ّبی هىبًیىی، الىشطیىی ٍ ؿشنؾی

ثیٌی لبثلیز اعویٌبى ؾیؿشن خْز  ایي ٍظیفِ دیف

ثیٌی لبثلیز  . دیفاؾزؾبظی العاهبر لبثلیز اعویٌبى  ثطآٍضزُ

اعویٌبى ثبیس زض ّوبى هطحلِ اٍلیِ عطاحی آغبظ قسُ ٍ ّوعهبى 

قَز ٍ ًشبیح آى ّب ثِ ضٍظ  ثب دیكطفز ضًٍس عطاحی یب سغییط زازُ

هٌظَض  ّبی هسیطیشی ٍ ًیع ثطای عطاحبى، ثِ ثِ نَضر ثبظذَضز

دصیط ثَزى سَلیس هحهَل ٍ سساضوبر دكشیجبًی، ثط  ثطضؾی اهىبى

 [.8] اؾبؼ العاهبر لبثلیز اعویٌبى هَضز اؾشفبزُ لطاض گیطًس

 [.9] هٌظَض اظ سرهیم لبثلیز اعویٌبى حل ًبهؼبزلِ ظیط اؾز

(1-2)     ̂   ̂    ̂      
 وِ، عَضی ثِ

اهیي ظیط  i: دبضاهشط لبثلیز اعویٌبى سرهیم یبفشِ ثِ  ̂ 

 ؾیؿشن.

 دبضاهشط لبثلیز اعویٌبى هغلَة ؾیؿشن. :  

ثِ عَض ولی فطایٌس سرهیم لبثلیز اعویٌبى یه سمطیت اؾز ٍ 

هدوَػِ  دبضاهشطّبی لبثلیز اعویٌبى سرهیم یبفشِ ثِ ّط ظیط

ؾٌدی عطاحی هَضز  زض فطایٌس اهىبى 2ضٌّوَز ػٌَاى ثِثبیس 

یبفشِ ثِ  اؾشفبزُ لطاض گیطز. اگط دبضاهشط لبثلیز اعویٌبى سرهیم

هدوَػِ ذبل ثب اؾشفبزُ اظ فٌبٍضی ٍ اهىبًبر هَخَز  یه ظیط

لبثل زؾشطؾی ًجبقس، ؾیؿشن عطاحی قسُ ثبیس انالح قسُ ٍ 

هدسزا فطایٌس سرهیم لبثلیز اعویٌبى اًدبم گیطز. ایي ؾیىل 

یبفشِ ّن العاهبر لبثلیز  سب ظهبًی وِ دبضاهشطّبی سرهیم

آٍضزُ وطزُ ٍ ّن ثب اهىبًبر فٌی هَخَز لبثل  اعویٌبى ضا ثط

 [.9] وٌس زؾشطؾی ثبقس، ازاهِ دیسا هی

ثِ عَض ولی ّسف اظ سرهیم لبثلیز اعویٌبى ایي اؾز وِ زض 

زض ّبی هَخَز  دبیبى فبظ عطاحی هفَْهی ثساًین؛ آیب ثب سَاًوٌسی

زؾز، اهىبى ؾبذز ٍ ًْبیی قسى چٌیي هحهَلی ثب العاهبر 

هَضز ًظط ٍخَز زاضز یب ذیط؟ عی هطٍض دیكیٌِ دػٍّف، 

وٌٌسگبى ٍ هؿئلِ  ای یبفز ًكس وِ اضسجبط سأهیي هغبلؼِ

زازُ ثبقس؛ لصا  سرهیم لبثلیز اعویٌبى ضا هَضز ثطضؾی لطاض

ی وٌٌسگبى لغؼبر زض هطحلِ عطاح سَخِ ثِ اّویز سأهیي

هٌْسؾی ٍ ؾبذز، ثِ زلیل ًیبظ ثِ ویفیز لغؼبر هَضز اؾشفبزُ، 

اهطی ضطٍضی اؾز. زض ایي دػٍّف اضسجبط ثیي هؿئلِ سرهیم 

اؾز؛ وِ هٌدط ثِ   وٌٌسگبى لغؼبر، زض ًظط گطفشِ قسُ ٍ سأهیي

هٌظَض سرهیم لبثلیز اعویٌبى  سط ثِ ای ٍالؼی اضائِ ؾٌدِ

 قَز. هی

 FOO شرٍ-۲-۲-۰

ثطای سرهیم لبثلیز اعویٌبى زض ازثیبر  ّبی ظیبزی ضٍـ

ّب، ّط وسام ًمبط لَر ٍ ضؼفی  هؼطفی قسُ اؾز؛ وِ ایي ضٍـ

ّبی هَخَز، ثِ ًجَز  زاضًس؛ ّوچٌیي ًمبط ضؼف زض اوثط ضٍـ

ّبی هٌْسؾی ثط  اضسجبط ّسفوٌس ٍ هؤثط ثب عطاحی ؾیؿشن
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. ثطای ضفغ ایي هكىل ٍ ػولیبسی وطزى سرهیم [5] گطزز هی

ویٌبى ٍ اضسجبط هؤثط ثیي عطاحی ٍ سرهیم لبثلیز اع

آهس  یه ضٍـ وبض ػٌَاى ثِ FOO ّبی دیچیسُ، اظ ضٍـ ؾیؿشن

زض حَظُ هحهَالر دیچیسُ ثِ خْز هجٌبی ضٍـ دػٍّف حبضط 

ز؛ ّوچٌیي ایي ضٍـ ثطای سوبم هٌْسؾبى عطاح قَ اؾشفبزُ هی

لبثل فْن اؾز وِ ایي اهط ثبػث زضن هكشطوی اظ هجحث 

قَز ٍ ایي ذَز  ز اعویٌبى ثیي ّوِ هٌْسؾبى هیهٌْسؾی لبثلی

ثب  [.1] قَز ّب زض هطحلِ ثؼسی هی ثبػث ثْجَز عطاحی

، فبوشَض سرهیم ظیطؾیؿشن ثِ نَضر    وبضگیطی ضٍـ  ثِ

 :قَز ّب ثِ نَضر ظیط هحبؾجِ هی سبثؼی اظ ًطخ اؾوی اظ ؾیؿشن

( ) حبلز سىٌَلَغی خسیس 3( )، دیچیسگی
( )، ظهبى اخطا 4

5
  ٍ

( )هحیظ
ٍ ثِ  10سب  1ّب هجشٌی ثط همیبؼ  ّط وسام اظ ًطخ. 6

ّبی سرههی، سرویي ظزُ  ٍؾیلِ عطاحی هٌْسؾی ٍ سَافك

قًَس. ثٌب ثط ایي زض هحهَل  قَز؛ ؾذؽ زض ّن ضطة هی هی

  اؾز. ثطای فبوشَض  10000سب  1ًْبیی، ًشیدِ همساضی ثیي 

 10ٍ  1س سَاً ووشطیي ٍ ثیكشطیي دیچیسگی ؾیؿشن ثِ سطسیت هی

ٍ ثیكشطیي  10ووشطیي سَؾؼِ ثب همساض  Sثبقس. ثطای فبوشَض 

ػبهل ادطاسَض   قَز؛ ثطای فبوشَض  ًكبى زازُ هی 1سَؾؼِ ثب همساض

ٍ ػبهل ادطاسَض زض ووشطیي  10ثطای ول ظهبى هأهَضیز ثب همساض 

ػَاهل هَضز اًشظبض خْز  Eٍ ثطای فبوشَض  1عَل ظهبى ثب همساض 

ّبی ذیلی ؾرز زض عَل  هحیظ ّبی ذكي ٍآظهَى

ّب خْز ضٍیبضٍیی ثب ٍ اًشظبض آى 10اقبى ثب همساض  ػولیبر

قَز. اگط یه ػسزگصاضی هی 1ووشطیي ؾرشی هحیغی، ثب همساض 

 ًطخ قىؿز ؾیؿشن،  λsظیطؾیؿشن ثبقس ٍ  ؾیؿشن اظ سطویت 

T  ٍ عَل ػوطkλ  اهیي    ًطخ قىؿز سرهیم ثطای

  ظیطؾیؿشن، 
   یي ظیطؾیؿشن ٍ اه  دیچیسگی   

ًطخ ٍظى   

اهیي ظیطؾیؿشن ثبقس، سرهیم ٍظى ثِ ٍؾیلِ    ثطای 

 [.6] ّبی ظیط اؾز فطهَل

(1)ضاثغِ         
̅̅ ̅  

(2)ضاثغِ    
̅̅ ̅    ́        

(3)ضاثغِ    
              

  ∑    (4)ضاثغِ
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4
 State-Of-the-art 

5
 Performance time 

6
 Environment 

(5)ضاثغِ    
  

  
 

  
 

R
*

k= (R
*
)

c                                                                                     (ِ6ضاثغ)   
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k)                                                     (    7)ضاثغِ 

 کٌٌذگاى سطح آهادگی فٌاٍراًِ تأهیي-۹-۲-۰

فطایٌس سَؾؼِ هحهَالر  زضاظ هَضَػبر انلی ٍ هحَضی یىی 

ّبی هَضز اؾشفبزُ زض ثطًبهِ سَؾؼِ  دیچیسُ، اضظیبثی ثلَؽ فٌبٍضی

قَز وِ  اؾز. ػوَهبً، یه فٌبٍضی ٌّگبهی ضقس یبفشِ سلمی هی

ٍ زض هحیظ  زض یه ًوًَِ هٌْسؾی ثِ وبض گطفشِ قسُ ثبقس

ذَز ضا ثطای وبضثطز ػولیبسی یب قجِ ػولیبسی آظهبیف ٍ سَاًوٌسی 

هَضز ًظط، اثجبر وطزُ ثبقس. ایي هَضَع ایدبز هؼیبضی ثطای 

 وٌس. گیطی حس ثلَؽ یه فٌبٍضی ضا، ضطٍضی هی اًساظُ

 بلَغ فٌی یک فٌاٍری-۰-۹-۲-۰

یه فٌبٍضی ثبیس ثِ یه ًیبظ دبؾد زّس. ثلَؽ فٌبٍضی ػجبضر اؾز 

ب فطایٌس آهیع یه فٌبٍضی زض یه هحهَل؛ ی اؾشفبزُ هَفمیز»اظ: 

اضظیبثی «. ٍ یب سجسیل قسى ثِ یه ؾیؿشن یب هحهَل هَفك

(، یه اضظیبثی ثلَؽ فٌبضٍی اؾز؛ وِ عی TRA) آهبزگی فٌبٍضی

ؾذبضی  ّبی ثطٍى ّبی خسیس، ًظبضر فٌی ثط دطٍغُ سَؾؼِ فٌبٍضی

[ 5] گطزز ّب اًدبم هی گیطی فٌی آى فٌبٍضی ٍ سحَیل  سَؾؼِ  قسُ

[ ٍ10.] 

 (TRL) فٌاٍریسطح آهادگی 

 80( ثطای اٍلیي ثبض زض زِّ TRLاثعاض ؾغَح آهبزگی فٌبٍضی )

هغطح قس. سؼبضیف اٍلیِ قبهل  7هیالزی سَؾظ ؾبظهبى ًبؾب

، ایي ؾغَح ضا 8هیالزی هٌىیٌع1995زض ؾبل  ّفز ؾغح ثَز.

اظ آى ؾبل ثِ ثؼس ؾبظهبى ًبؾب اظ ایي  ؾغح افعایف زاز. سب ًِ

ّبی  ّب زض ثطًبهِ آهبزگی ٍ ثلَؽ فٌبٍضیاثعاض زض اضظیبثی ؾغح 

 [.11] اؾشفبزُ ًوَز 2 سَؾؼِ فٌبٍضی ذَز هغبثك قىل
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 (.1395ًبؾب)فَالزی؛ ؾغَح آهبزگی فٌبٍضی اضائِ قسُ سَؾظ: 2قىل

9هیالزی ؾبظهبى حؿبثطؾی ول آهطیىب1999زض ؾبل 
(GAO)، 

ّبی  ای زض ذهَل اؾشفبزُ اظ ایي اثعاض زض عطح ثطضؾی گؿشطزُ

سحمیمبسی زفبػی اًدبم زاز ٍ زض ًْبیز ثِ ٍظاضر زفبع 

( دیكٌْبز وطز؛ سب اظ ایي اثعاض زض اضظیبثی ثلَؽ DoD)10آهطیىب

هیالزی همیبؼ  2000ّبی زفبػی، اؾشفبزُ قَز. زض زِّ  فٌبٍضی

TRL  زض ثطًبهِ ّبی فضبیی زض هٌبعك زیگط قبهل اضٍدب ٍ غادي؛

سؼطیف »ایعٍ اؾشبًساض 2013گطفز. زضؾبل  هَضز اؾشفبزُ لطاض

ّبی فضبیی ٍ  زض ؾیؿشن (TRL) ؾغَح آهبزگی فٌبٍضی

ضا هٌشكط وطز. ایي اؾشبًساضز سَؾظ « ّب هؼیبضّبی اضظیبثی آى

( زض ؾبل ECSS)11ؾبظی ّوىبضی اضٍدب ثطای اؾشبًساضزؾبظهبى 

الوللی  ٍ زضؾغح ثیي الوللی سَؾظ اػضبی وویشِ ثیي 2017

 2002. زض ؾبل [12] ( هغطح قسISO)12ی ؾبظ اؾشبًساضز

 ــىبیآهط یــیَّا ــطٍییزض ً 13ًَلــز ــبمیلیٍ ــالزییه

 یؾــغَح آهبزگــگط  ضا سحــز ػٌــَاى هحبؾــجِافعاضی  ًطم

فٌــبٍضی زض ٍظاضر  یآهبزگــزاز. ؾــغَح   فٌــبٍضی سَؾــؼِ

اثــعاضی ثــطای  ػٌَاى ثِثــبض  يیثطای اٍل عیزفــبع اًگلؿــشبى ً

 .[5] قس گطفشــِفٌــبٍضی ثــِ وبض  ؿــهیض ــزیطیهس

اضظیبثی ؾغح ثلَؽ   ثبسَخِ ثِ سدطثیبر وكَضّبی زیگط زض ظهیٌِ

ّبیی وِ زاضای هحهَالر  ثِ ٍیػُ زض ؾبظهبى TRLفٌبٍضی، اثعاض

ؾیؿشوی دیچیسُ ّؿشٌس؛ اظ لجیل ًبؾب یب نٌبیغ زفبػی 

وكَضّبیی هبًٌس اًگلؿشبى ٍ وبًبزا، هَضز الجبل ٍ اؾشفبزُ 

  .[13]اؾز   گطفشِ  لطاض گؿشطزُ،
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 (سطح آهادگی ادغامIRL) 

ّب ٌّگبهی وِ  ای اظ ًگطاًی هیالزی هدوَػ2002ِدؽ اظ ؾبل 

TRL هٌس سؼبهالر  ضٍز، ًیبظ اظ یه سىٌَلَغی هٌفطز فطاسط هی

ّب اؾز ٍ قبهل فؼل ٍ اًفؼبالر هشمبثل ثیي  دیچیسُ سىٌَلَغی

هؼطفی هفَْم  [.14] آهس ٍخَز ّبی چٌسگبًِ ثبقس؛ ثِ فٌبٍضی

ؾغح آهبزگی ازغبم ثب ایي ٍالؼیز لبثل سَخیِ اؾز وِ ػسم 

ازغبم اخعاء آى هطثَط ّبی فضبیی ثِ  هَفمیز ثؿیبضی اظ ؾیؿشن

 ــهیزض  وِ ایي ثــب سَخــِ ثــِ ــيیّوچٌ [؛12] قَز هی

 ،یهالحظــبر هطثــَط ثــِ هدشوغ ؾــبظ یبســیػول ــظیهح

 یّــب یزضثــبضُ فٌبٍض یجبًیثــب ّــن وبضوــطزى ٍ دكــش

ًــگبُ  ؛زاضز یــبزیظ ــزیاّو یؿشنؾــ ــهی هدوَػــِ طیظ

آى  ــگبُیب)ثــسٍى زض ًظــط گطفشــي خ یفٌــبٍض یسه ثؼــس

ثط . ؿــزیً ــِیلبثــل سَخ ،(ــسُیچید ؾیؿشن ــهیزض 

ی ازغبم ٍ ؾغح هفْــَم ؾــغَح آهبزگــ ،اؾــبؼ ــيیّو

گیطی  هٌظَض اًساظُ ثِ [.14] هغــطح قــسن ؿــشیؾ آهبزگی

سٌْب  ًیبظهٌس قبذهی ّؿشین وِ ًِ ؾغح آهبزگی ازغبم،

ّب؛ ثلىِ ؾبظگبضی لبثلیز  ازغبم هبًٌس ضاثظذهَنیبر ولی 

ویفیز ػولىطز ضا زض ٌّگبم ازغبم چٌس لغؼِ زض ًظط  اعویٌبى ٍ

بؾطی زض همبلِ ذَز، سؼطیف ی 2013زض ؾبل [. 15]ثگیطز 

ضا زض ّكز ؾغح اضائِ  IRLاظ  (API)۰1هؤؾؿِ ًفز آهطیىب

 [.16] ًوَز

 سطح آهادگی سیستن 

زضن هب ضا اظ ؾغح ثلَؽ فٌبٍضی  ،TRL  ٍSRLزٍ همیبؼ 

زٌّس؛ اهب ًیبظهٌس همیبؾی ّؿشین وِ ثشَاًین  ؾیؿشن افعایف هی

 ثب سطویت زٍ هؼیبض گفشِ قسُ، ؾغح آهبزگی ؾیؿشن ضا ثؿٌدین.

ّبی فطزی زض یه TRLسبثؼی اظ  ػٌَاى ثِ SRLقبذم 

ّب، عطاحی قسُ  ّب ثب ؾبیط فٌبٍضی ؾیؿشن ٍ ًمبط ازغبم ثؼسی آى

ثِ ٍؾیلِ دٌح ؾغح هؼطفی  DODقبذم سَؾظ  اؾز. ایي

. یبؾطی زض همبلِ ذَز، همیبؼ ّكز ؾغحی اضائِ [17] اًس قسُ

( اضسجبط ثیي ؾِ 3) زض قىل [.16] ضا اضائِ زاز API قسُ سَؾظ

 .هفَْم یبز قسُ؛ ًوبیف زازُ قسُ اؾز
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 ۰۹۱۱تابستاى  -۲ضوارُ  -۰۱جلذ   ٍ هذیریت کیفیتًطریِ هٌْذسی 

 .TRL ،IRL  ٍSRL[ ،14]اضسجبط ثیي  :۹کلض

 (DSMطراحی)هاتریس ساختار  -۰-۲-۹-۹

یه هسل سجبزل اعالػبر اؾز وِ عطاحی  ؾبذشبض هبسطیؽ

سؼبهالر ٍ فؼل ٍ اًفؼبالر ثیي ػٌبنط یه ؾیؿشن سدعیِ قسُ یب 

ًوبیف ؾبذشبض  DSMزّس. ّسف اظ  هحهَل ضا ًوبیف هی

 DSMهؼوبضی یب عطاحی یه ؾیؿشن اؾز. زض ایي دػٍّف اظ 

ّبی ؾیؿشن،  اثعاضی ثطای سؼییي ضٍاثظ ثیي هبغٍل ػٌَاى ثِ

 قَز. اؾشفبزُ هی

 TRL  ٍIRLتخصیص -1-۹-۲-۰

ثٌسی  ایي هطحلِ دؽ اظ ضؾن هبسطیؽ ؾبذشبض عطاحی ٍ ذَقِ

 ( 4قىل )گیطز.  ّب سَؾظ وبضقٌبؾبى نَضر هی اخعاء ٍ هبغٍل

 هثبلی اظ یه ًوَزاض ثلَوی هشكىل اظ زٍ هبغٍل ٍ ّفز هَلفِ. :1ضکل

ثلَن زیبگطام یه ؾیؿشن ؾبزُ هشكىل اظ ّفز هؤلفِ ضا وِ زض 

اًس ضا ًكبى  ثٌسی قسُ ثِ زٍ هبغٍل گطٍُ  یه فبظ ثْجَز اظ سَؾؼِ

( یه هبسطیؽ 4ثطای ًوَزاض ثلَن زیبگطام قىل ) زّس. هی

DSM (.1قَز )خسٍل سطؾین هی 
 TRL ُّط هؤلفِ زض یه ؾشَى زض ؾوز چخ اخعاء ًكبى زاز

 IRLساز زاذل هبسطیؽ ٍ اعطاف لغط انلی قسُ اؾز ٍ اػ

 [.18اؾز ] اضسجبط اخعاء ثب یىسیگط

 SRLتخویي -1-۹-۲-۰

گیطی اظ هؼبزالر هطثَط ثِ  ّبی ثبال، ثب ثْطُ دؽ اظ اًدبم گبم

ضٍـ هیبًگیي ذغب وِ ضٍـ هَضز اؾشفبزُ ایي دػٍّف اؾز، ثِ 

قَز. الظم ثِ شوط اؾز وِ حطٍف  دطزاذشِ هی SRLثطآٍضز 

ّب ثب زٍ ضًگ هرشلف ًكبى زازُ  ثبقس ٍ هبغٍل هی ثیبًگط لغؼبر

ّوچٌیي اػساز زض خسٍل ثیبًگط ؾغح آهبزگی ازغبم ثیي  اًس؛ قسُ

( 1) ثبقس. الظم ثِ شوط اؾز وِ زض ؾشَى آذط خسٍل لغؼبر، هی

 ؾغح آهبزگی ازغبم ثیي ّط هبغٍل ثب هحیظ دیطاهَى ًوبیف زازُ

 اؾز.  ُ قس 

 
(، ثِ 4هطثَط ثِ ؾیؿشن ًكبى زازُ قسُ زض قىل ) DSM :1خسٍل 

 .ثب یىسیگط ّط وسام اظ اخعاء (IRLٍ ؾغح آهبزگی ازغبم) TRLّوطاُ 

سٌجص تَاًوٌذی فٌاٍراًِ در سطح  -۰-۲-۹-1

 سازهاًی

 ضٍـ ؾغَح آهبزگی فٌبٍضی نطفبً فطایٌس ذلك یه فٌبٍضی

زّس؛ سب ٍضؼیز فٌبٍضاًِ یه  ذبل ضا هَضز ثطضؾی لطاض هی

هٌظَض ؾٌدف  ّبیی ثِ ثبیؿز ضٍـ ؾبظهبى. ثِ ّویي زلیل هی

 زض ٍضؼیز فٌبٍضاًِ زض ؾغح ؾبظهبى، هَضز ثطضؾی لطاض گیطًس.

قسُ اؾز.   ایي دػٍّف اظ الگَی قطیف ثِ ایي هٌظَض اؾشفبزُ 
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ز. هغبثك قَ اؾبؼ، الگَی چْبض ٍخْی اظ فٌبٍضی اضائِ هی ایي ثط

افعاض  افعاض، اعالػبر افعاض، اًؿبى آهسى في ایي الگَ، فٌبٍضی ثب خوغ

  ضؾس. افعاض ثِ ؾبهبى هی ٍ ؾبظهبى

 پیطیٌِ پصٍّص -۹

دیكیٌِ دػٍّف زض ایي سحمیك زض زٍ ثرف سرهیم لبثلیز 

 اعویٌبى ٍ ؾغح آهبزگی فٌبٍضی، اضائِ قسُ اؾز.

 ٌِ پصٍّص تخصیص قابلیت اطویٌاى یپیط-۰-۹

الگَیی ثطای  عطاحی"زض دػٍّكی ثب ػٌَاىٍ ّوىبضاى  قْبئمی

 "ّبی ثیعیي سرویي لبثلیز اعویٌبى هبَّاضُ ثط ثِ ضٍـ قجىِ

ثط، ثِ ضٍـ  اعویٌبى ؾبظُ هبَّاضُ لبثلیزالگَیی ثطای سرویي 

اثشسا زضذز ذغبی هطثَط ثِ  ّب  آى. ّبی ثیعیي اضائِ زازًس قجىِ

قىؿز ؾبظُ یه هبَّاضُ ثط ؾَذز هبیغ ضا عطاحی ٍ ؾذؽ ثِ 

قجىِ ثیعیي سجسیل ًوَزًس. زض ًْبیز ثب اؾشفبزُ اظ ًظطار 

ذجطگبى ؾیؿشن ٍ سرویي دبضاهشطّبی قطعی هسل، ثب اؾشفبزُ اظ 

هًَز وبضلَ، لبثلیز اعویٌبى وبضوطز نحیح -ظًدیطُ هبضوَف

اضُ ثط ضا سرویي ظزًس. زض ایي ضٍـ ثب زاقشي ای یه هبَّ ؾبظُ

سَاى قجىِ ثیعیي هؼبزل  زضذز ذغبی یه ؾیؿشن ثِ ضاحشی هی

ؾبزگی  ضا عطاحی ٍ ؾذؽ لبثلیز اعویٌبى ؾیؿشن ضا ثِ

 [.19] ثیٌی ًوَز دیف

سرهیم لبثلیز "هیطقوؽ ٍ ّوىبضاى زض سحمیمی ثب ػٌَاى

ؿلِ هطاسجی زضفبظ ثط ثب سحلیل ؾل ّبی هبَّاضُ اعویٌبى ظیطؾبهبًِ

هشسٍلَغی خسیسی ضا ثطای سرهیم لبثلیز "عطاحی هفَْهی،

ّبی هبَّاضُ ثط، اضائِ زازًس. زض ایي ضٍـ،  اعویٌبى ثِ ظیطؾیؿشن

چْبض فبوشَض دیچیسگی، سىٌَلَغی، ظهبى ػولیبر ٍ ّعیٌِ زض ًظط 

اؾز. هعیز اؾشفبزُ اظ ایي ضٍـ سرهیم لبثلیز  قسُ گطفشِ

ثط زض فبظ عطاحی هفَْهی، ضوي بی هبَّاضُّ اعویٌبى ظیطؾیؿشن

 [.2] ّب اؾز زض ًظط گطفشي ؾبظگبضی ظیطؾیؿشن

۰1هشبؼ
سرهیم لبثلیز اعویٌبى ٍ "ای ثب ػٌَاى زض همبلِ 

، هسلی ضا ثِ هٌظَض "ّبی دیچیسُ ؾبظی آى زض ؾیؿشن ثْیٌِ

زّس. ایي هسل قبهل زٍ ثرف  سرهیم لبثلیز اعویٌبى اضائِ هی

ضیعی غیطذغی ثطای  طهَل ثٌسی ثطًبهِاؾز. ثرف اٍل یه ف
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هؿئلِ سرهیم اؾز؛ ثرف زٍم یه فطهَل سبثغ ّعیٌِ اؾز 

ذغی هَضز اؾشفبزُ لطاض  ضیعی غیط وِ زض الگَضیشن ثطًبهِ

سبثؼی اظ لبثلیز  ػٌَاى ثِگیطز. یه ضفشبض ولی اظ ّعیٌِ  هی

اعویٌبى خعء فطو قسُ اؾز؛ ؾذؽ ّعیٌِ ؾیؿشن ثب حل 

قَز. دؽ اظ  وطزى یه لبثلیز اعویٌبى خعء ثْیٌِ، وویٌِ هی

سَاى سهوین گطفز  سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثطای ّط خعء هی

زؾز آٍضز  سَاى ثِ وِ آیب ایي لبثلیز اعویٌبى ضا ثب ذغبی ون هی

دصیط ثَزُ ٍ زض ًْبیز هسل  بفیب ذیط. ایي هسل ثؿیبض اًؼغ

 [.20] اؾز  قسُ  ای سَؾؼِ زازُ قسُ سَؾظ یه ثطًبهِ ضایبًِ اضائِ

یه ضٍـ سرهیم "زض دػٍّكی ثب ػٌَاى16دٌگ ٍ ّوىبضاى

، "ّبی دیچیسُ ثطای ؾیؿشن  AHPلبثلیز اعویٌبى ثب ضٍیىطز

، اضائِ AHPظ یه ضٍـ سرهیم لبثلیز اعویٌبى ضا ثب اؾشفبزُ ا

ّبی ایي ضٍـ ضا قطح زازُ  ّبی انلی ٍ ضٍیِ زّس ٍ اًسیكِ هی

 .[21] وبض ثطزُ اؾز اؾز؛ ؾذؽ زض یه هثبل وبضثطزی آى ضا ثِ

دیكٌْبز یه "ای ثب ػٌَاى ( زض همبل2010ِ) 17فبثیَ ٍ ّوىبضاى

 "ضٍـ یىذبضچِ ػَاهل ضٍـ خسیس سرهیم لبثلیز اعویٌبى:

لبثلیز اعویٌبى ضا هَضز  ّبی انلی سرهیم ّب ٍ سىٌیه ضٍیِ

قسُ ضٍـ  ّبی قٌبذشِ اًس ٍ ثب اؾشفبزُ اظ ضٍـ زازُ  ثطضؾی لطاض

وٌٌسُ  ؾبظی ػَاهل هؤثط وِ سؼییي خسیسی ثب ضٍیىطز یىذبضچِ

ّب ثطای سرهیم لبثلیز اعویٌبى  ّبی ظیطؾیؿشن هحسٍزیز

زٌّس. ایي یه ضٍـ دیكٌْبزی هٌغمی ثطای  اؾز؛ ضا اضائِ هی

ّبی دیچیسُ زض عَل هطحلِ دیف  ؾیؿشن سدعیِ ٍ سحلیل

 [.22] ثبقس عطاحی هی

ٍظى "زض دػٍّكی ثب ػٌَاى 18وی یًَگ هی اٌ ویوب ٍ ّوىبضاى

سرهیم لبثلیز اعویٌبى خسیس ثطای وبّف ٍلَع اثطار قىؿز 

، ضٍقی خسیس ضا ثطای سرهیم لبثلیز اعویٌبى زض "قسیس

 [.23] زازًسگطفشي سأثیط قىؿز اضائِ  ًظط ؾیؿشن ثحطاًی، ثب زض

یه ضٍـ سرهیم "زض سحمیمی ثب ػٌَاى ۰۱دطاوبـ ٍ غاًگ

 "قسُ ثب سَخِ ثِ ػَاهل اًشمبزی انالح لبثلیز اعویٌبى ػولی

گیطی هؤثط اظ دشبًؿیل ثْجَز ٍ سأثیط  ضٍقی ثِ هٌظَض ثْطُ

ّبی سرهیهی ضا ثب ضٍیىطز  ّبی ثْجَز ثط اثطار ذطاثی ٍظى سالـ

ّبی ضٍیىطزّبی هَخَز  زیزًوبیٌس ٍ هحسٍ خسیسی هحبؾجِ هی

زٌّس ٍ یه هؼیبض انالح قسُ ثطای  ضا هَضز ثطضؾی لطاض هی

زٌّس. زض ًْبیز  ّبی سرهیهی اضائِ هی هحبؾجِ ٍظى
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 ۰۹۱۱تابستاى  -۲ضوارُ  -۰۱جلذ   ٍ هذیریت کیفیتًطریِ هٌْذسی 

ؾٌدی ضٍیىطز دیكٌْبزی ثب اؾشفبزُ اظ یه هغبلؼِ هَضزی  اػشجبض

 [.4]ز اًدبم قسُ اؾ

 پیطیٌِ پصٍّص سطح آهادگی فٌاٍری-۲-۹-۰

هسل اضسمبی فٌبٍضاًِ زض ثرف "سحز ػٌَاىظازُ زض دػٍّكی  ًمی

، ضوي ثیبى اّویز نٌؼز َّایی، "ًبٍثطی الىشطًٍیه ایطاى

ثرف ًبٍثطی الىشطًٍیه ضا زض خبیگبُ ٍیػُ ایي نٌؼز لطاض 

زّس. زض ایي سحمیك ضٍقی سطویجی سجییٌی، اؾشفبزُ قسُ  هی

اؾز؛ سب الگَیی خبهغ خْز اضسمبی سَاًوٌسی فٌبٍضی زض 

ّبی  یىی اظ حَظُ ػٌَاى ثًِیه ٍرف ًبٍثطی الىشطّبی ث ثٌگبُ

آهسُ  زؾز ّبی ثطسط ٍ دیچیسُ زض ایطاى اضائِ قَز. ًشبیح ثِ فٌبٍضی

زّس وِ اضسمبی سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ، ٍاثؿشِ ثِ اضسمبی  ًكبى هی

ّبی دَیب اؾز  ای سحز ػٌَاى سَاًوٌسی سٌیسُ ّن ّبی زض  لبثلیز

[24.] 

ضٍـ سرویي ظهبًی "كی سحز ػٌَاىفطلبًی ٍ یبٍضظازُ زض دػٍّ

ّبی فضبیی سب فبظ عطاحی ثب سأویس ثط ؾغَح آهبزگی  دطٍغُ

، اظ ًظط سئَضی ٍ ػولی ثِ ثطضؾی ضیؿه "(TRLسىٌَلَغی)

ّبی وبّف  ّبی ثب سىٌَلَغی ثبال ٍ اسربش ضٍـ ثٌسی دطٍغُ ظهبى

ّب  ّب ثب زض ًظط گطفشي ػَاهل سأثیطگصاض ثط ظهبى اًدبم دطٍغُ آى

شِ اؾز. زض ایي سحمیك هسلی احشوبلی خْز سرویي ظهبى دطزاذ

عطاحی یه ؾیؿشن فضبیی اضائِ قسُ اؾز وِ قبهل ظهبى 

ّبی یه هبَّاضُ سب فبظ  سرویي اًدبم دطٍغُ ولیِ ظیطؾیؿشن

عطاحی ٍ سحمیمبسی ثب سَخِ ثِ ؾغح آهبزگی سىٌَلَغی زض ؾغح 

ٌسی ث زازُ اؾز وِ ضیؿه ظهبى  ًكبى ثبقس. ًشبیح وكَض، هی

ثیط وبّف ؾغح آهبزگی سىٌَلَغی ٍ أّب ثِ قسر سحز س دطٍغُ

 [.25] ثبقس ّبی فضبیی هی افعایف هحوَلِ

قٌبؾبیی "خؼفطی ذبًكیط ٍ ّوىبضاى زض دػٍّكی ثب ػٌَاى

، ثِ "( ثط اؾبؼ هؿشٌسار فٌیTRL) ؾغَح آهبزگی فٌبٍضی

اضائِ چبضچَة ٍ هؼیبضی ثطای قٌبؾبیی ٍ اثجبر ؾغح آهبزگی 

دطزاظز. زض ایي سحمیك اظ سدطثیبر  ؾذبضی قسُ هی ثطٍىفٌبٍضی 

ّبی  هشرههبى زفشط عطاحی هطسجظ ثب عطاحی ٍ سَؾؼِ ؾیؿشن

دیچیسُ ٍ ّوچٌیي سؼبضیف هَخَز زض ظهیٌِ ؾغح ثلَؽ فٌبٍضی ٍ 

 [.13] اؾز  قسُ  ّوچٌیي زیسگبُ هٌْسؾی ؾیؿشن، اؾشفبزُ

فطایٌسّبی ثْجَز " اضقبزی زض دػٍّكی سحز ػٌَاى   خَاز هحوس

ّبی فٌبٍضاًِ:  ( زض دطٍغTRLُ) اضظیبثی ؾغَح آهبزگی فٌبٍضی

، زض لبلت یه هغبلؼِ هَضزی ثِ قٌبؾبیی "یه هغبلؼِ هَضزی

ّبی  زض دطٍغTRLُّبی فطایٌسّبی هطثَط ثِ اضظیبثی  چبلف

ّبی  اؾز. زض ایي دػٍّف، ثط دبیِ هشسٍلَغی  فٌبٍضی دطزاذشِ

ّب ٍ هكىالر ایي فطایٌسّب  فقٌبذشِ قسُ ثْجَز فطایٌسی، چبل

اؾز.   قسُ قٌبؾبیی قسُ ٍ ضاّىبضّبی ثْجَز ایي فطایٌسّب اضائِ 

سَؾؼِ ضاّىبضّبی هسیطیز ضیؿه دطٍغُ زض ظهبى سؼییي هحسٍزُ 

ّبی فٌبٍضی، َّقوٌسؾبظی اخطای ایي فطایٌسّب ٍ ثِ ٍیػُ  دطٍغُ

سطیي ضاّىبضّبی  اظ هْن BPMSّبی  اؾشفبزُ اظ سىٌیه

  TRLزض خْز سَؾؼِ فطایٌسّبی اضظیبثی ؾغح دیكٌْبزی

 [.26] قٌبذشِ قس

هفَْم ؾغح آهبزگی "زض سحمیمی ثب ػٌَاى ۲۱ؾَظض ٍهبضوع

ثطای اضظیبثی ؾغح فٌبٍضی ضا وبضا ًساًؿز  TRL، اثعاض "ؾیؿشن

 ( ٍ ؾغح آهبزگی ؾیؿشنIRLٍ زٍ هفَْم ؾغح آهبزگی ازغبم )

(STLضا هؼطفی ًوَز ٍ آى )  اضظیبثی ؾغح فٌبٍضی ّب ضا ثطای

 [.14] ضطٍضی زاًؿز

گیطی ثلَؽ ازغبم:  اًساظُ"زض سحمیمی ثب ػٌَاى ۲۰ؾَظض ٍ ّوىبضاى

ؾبظی فطایٌس  ، ثطای ثْیٌِ"سَؾؼِ ؾغح آهبزگی ازغبم

ّبی دیچیسُ، یه چبضچَة ثطای  ؾبظی ؾیؿشن یىذبضچِ

 [.27] اًس گیطی آى اضائِ زازُ اًساظُ

ؾبظی ثلَؽ ؾیؿشن،  قفبف" زض دػٍّكی ثب ػٌَاى ۲۲فلخ ٍ فطًح

، "آهبزگی ؾیؿشن ٍ آهبزگی سَاًبیی اظ عطیك یه هغبلؼِ هَضزی

هفبّین ولیسی ثلَؽ ؾیؿشن، آهبزگی ؾیؿشن ٍ آهبزگی سَاًبیی ٍ 

اًس. ًَیؿٌسگبى ثب سدعیِ ٍ سحلیل  ّب ضا انالح ًوَزُ سؼبضیف آى

هغبلؼبر هَضزی ثِ ایي هْن  ػٌَاى ثِؾِ دطٍغُ زفبػی دطفطٍـ 

 [.28] اًس یبفشِ زؾز

ضٍـ اضظیبثی ؾغح "زض دػٍّكی سحز ػٌَاى ۲۹ضایَ ٍ ثبیئَى

، ثب اؾشفبزُ اظ ضٍـ "سىٌَلَغی ثب اؾشفبزُ اظ هٌحٌی ضقس آى

زلفی ٍ ّوچٌیي وبضثطز هسل گَضزٍى ٍ هبًؿَى، ثِ ؾٌدف 

خٌَثی ٍ همبیؿِ آى ثب وكَضّبی  ؾغح فٌبٍضی زض وكَض وطُ

خٌَثی زض  زٌّس؛ وِ ٍضؼیز وطُ یّب ًكبى ه اًس. آى ثطسط دطزاذشِ

هٌحٌی ضقس فٌبٍضی زض ودب لطاض زاضز ٍ ّوچٌیي فبنلِ ظهبًی ٍ 

)اظ لحبػ فٌبٍضی(؛ چَى غادي ٍ  فٌبٍضاًِ آى ثب وكَضّبی ثطسطی

 [.29]آهطیىب زض چِ حس اؾز 
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سىٌَلَغی ثبال ٍ هَاًغ ًَآٍضی: اظ  "زض همبلِ ذَز ثب ػٌَاى ۲1ظًلی

، ثِ هٌظَض ؾٌدف ؾغح "بظیؾ خْبًی قسى ثِ ؾوز ثَهی

زٌّسُ آى  فٌبٍضی زض ؾغح ؾبظهبًی، فٌبٍضی ضا ثِ اثؼبز سكىیل

وِ ول هفَْم فٌبٍضی  خبی ایي سمؿین ًوَز؛ ثِ ایي سطسیت، ثِ

قَز ٍ ؾذؽ یه  ، اثؼبز آى ؾٌدیسُ هیقَزهَضز ؾٌدف ٍالغ 

ػول  ٍضؼیز فٌبٍضی زض یه ؾبظهبى ثِ ػٌَاى ثِاضظیبثی ولی 

همبلِ ذَز اخعای فٌبٍضی ضا ثِ چْبض ثرف  آیس. اٍ زض هی

افعاض ٍ قجىِ دكشیجبًی اظ فٌبٍضی  افعاض، هغع افعاض، ًطم ؾرز

 [.30] ثٌسی ًوَز سمؿین

ؾٌدف ؾغح فٌبٍضی ٍ "ای ثب ػٌَاى زض همبلِ 25علَػی ٍ هشیي

سَاًبیی نٌبیغ زض آشضثبیدبى قطلی ٍ اضائِ ضاّىبضّبی هٌبؾت 

، ثطدبیِ هسل ضایَ ٍ ثبیئَى ٍ الجشِ ثب "ثطای ثْجَز ٍ اضسمبء فٌبٍضی

ثِ ؾٌدف ؾغح فٌبٍضی ثطای نٌبیغ  ،AHPاؾشفبزُ اظ ضٍـ 

اًس.  دطزاذشِ ًفز، سَلیس ٍ هؼسى زض ؾغح اؾشبى آشضثبیدبى قطلی

ّب ثب هحبؾجِ اهشیبظار ّط یه اظ اثؼبز فٌبٍضی، زض ًْبیز ثِ  آى

گصاضی  ّب ٍ اضائِ دیكٌْبزاسی زض ضاثغِ ثب ؾیبؾز سفؿیط یبفشِ

 [.31] اؾشطاسػیه زض هَضز نٌبیغ اؾشبى، دطزاذشٌس

، "اضظیبثی ؾغح آهبزگی ؾیؿشن "زض دػٍّكی ثب ػٌَاى ۲1یبؾطی

زض اضظیبثی ؾغح فٌبٍضی،  TRLضٍـضوي سأویس ثط اؾشفبزُ اظ 

ّبی  یه ضٍیىطز هجشٌی ثط ؾیؿشن ثطای هسیطیز سَؾؼِ ؾیؿشن

 TRLزّس. ٍی دیكٌْبز سطویت همیبؼ  ظیطؾبذشی دیكٌْبز هی

 ٍIRL زّس. ّوچٌیي ضٍقی ثطای ؾٌدف ؾغح  ضا هیSRL 

 [.16]زّس  ئِ ٍ زض ًْبیز آى ضا ثب یه هغبلؼِ هَضزی ًكبى هیااض

اضظیبثی آهبزگی ؾیؿشن  "سحمیمی ثب ػٌَاى زض 27آؾشیي ٍ یَضن

(SRAثطای یه هثبل لبثل سهَض ،)"ًَِای گَیب اظ فطایٌس  ، ًو

 SRAؾبظی فطایٌس  زّس. دیبزُ ئِ هیاّب ضا اض آهبزگی ؾیؿشن

ّب ٍ  سَاًس ثِ ثْجَز هسیطیز ػولىطز ثطای ؾیؿشن هی

ضیعی فٌی ووه  ّبی ثطًبهِ گیطًسگبى زض قٌبؾبیی حَظُ سهوین

ٌس. هؼیبضّب ٍ ظیطهؼیبضّبی هَضز اؾشفبزُ زض اخطای یه اضظیبثی و

ای  قَز. هدوَػِ قًَس ٍ هحبؾجبر ًوًَِ اضائِ هی سَضیح زازُ هی

ؾبظی هؤثط ٍ اؾشفبزُ اظ فطایٌس  ّب ًیع ثطای دیبزُ اظ زؾشَضالؼول

SRA قًَس. ّسف ایي همبلِ آى اؾز وِ ذَاًٌسُ زضوی  اضائِ هی

 [.32] دیسا وٌس SRAیه اؾبؾی اظ ًحَُ اًدبم 
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ّبی ؾغَح  وبضثطز ضٍـ"زض سحمیمی ثب ػٌَاى 28ًگع ٍ ّوىبضاى

، ضوي "ّب زض وبضثطزّبی دیكطفشِ اًطغی فؿیلی آهبزگی ؾیؿشن

یبزآٍضی اّویز ؾغَح آهبزگی فٌبٍضی زض ثرف اًطغی فؿیلی، 

دطزاظز ٍ ایي ثرف ضا ًیبظهٌس ازغبم  ّبی ایي ثرف، هی ثِ چبلف

ًوبیس. ایي دػٍّف، ثطای  َظَْض هؼطفی هیچٌسیي فٌبٍضی ً

ّبی  سرویي ؾغح آهبزگی یه ؾیؿشن هشكىل اظ سىٌَلَغی

زّس. ؾذؽ یه  ضا دیكٌْبز هیSRL ًَظَْض چٌسگبًِ، ضٍـ

ّب  ضٍـ خجط هبسطیؿی ثطای سرویي ؾغح ولی آهبزگی ؾیؿشن

 [.33]زّس  ثطای ؾیؿشن هَضز هغبلؼِ ضا دیكٌْبز هی

چبضچَة اضظیبثی ؾغح " دػٍّكی ثب ػٌَاىزض  29اًیوبُ ٍ قفیؼی

زض  (CRI) ( ٍ ضاٌّوبی سدبضی آهبزگیTRL) آهبزگی فٌبٍضی

، یه چبضچَة ؾیؿشوبسیه هشكىل اظ قف "دبیبى ػوط زاضایی

 TRLفطایٌس هرشلف ثطای ووه ثِ هسیطاى ثِ هٌظَض اضظیبثی 

زّس. زض ایي دػٍّف اظ یه سَضثیي ثبزی ثِ هٌظَض  ضائِ هیا

ایي ًشیدِ ضؾیسُ  اؾشفبزُ قسُ اؾز ٍ زض ًْبیز ثِ ًوبیف هسل،

ای ثطای  ػٌَاى ٍؾیلِ ثِ TRLاؾز وِ اضظیبثی ثب اؾشفبزُ اظ 

  [34] قَز گیطی هسیطیز ضیؿه هحؿَة هی سهوین

سرویي ؾغح "زض دػٍّكی سحز ػٌَاى 30یبؾطی ٍ ثْبئی

، ثِ ؾیطسىبهل ؾغَح "آهبزگی ؾیؿشن ثطای سَلیسار گبظ ٍ ًفز

دطزاظز ٍ ضٍقی ضا ثطای ؾٌدف ؾغح آهبزگی  آهبزگی هی

ؾیؿشن هشكىل اظ ؾغح آهبزگی فٌبٍضی ٍ ؾغح آهبزگی ازغبم ٍ 

( DSM) ثب اؾشفبزُ اظ ضٍاثظ ضیبضی ٍ هبسطیؽ ؾبذشبض عطاحی

 [.18] ًوبیس هؼطفی هی

سؼییي ؾغح آهبزگی ازغبم "زض دػٍّكی ثب ػٌَاى 31ؾَظض ٍ فطثع

ضا  ، ثِ اضائِ ؾغح آهبزگی ازغبم دطزاذشٌس ٍ آى"ثطای ذطیس زفبػی

ضا  IRLّب  ضطٍضی زاًؿشٌس آى، TRLثِ هٌظَض سَؾؼِ ضٍـ

اثعاضی هؼطفی وطزًس وِ چبضچَة آهبزگی فٌبٍضی دیكطفشِ 

وٌس. ایي همبلِ ثب ّسف اضائِ یه اضظیبثی  ٍظاضر زفبع ضا سىویل هی

وبض ضا گؿشطـ  هؼشجط ٍ دكشیجبًی اظ هؼیبضّبی انلی ثلَؽ، ایي

زض نٌبیغ زفبع ، IRLزّس ٍ یه ضاٌّوب ثطای وبضثطز انَل  هی

 [.35] زّس اضائِ هی

                                                 
28 Knaggs,et,al 
29 Animah & Shafiee 
30 Yasseri & Bahai 
31

 Sauser & Ferbes 
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 قیقرٍش تح-۲

 جاهعِ آهاری-۲-۰

خبهؼِ آهبضی دػٍّف،ولیِ افطاز هشرهم زض هَضَع هَضز 

ّب ٍ  آٍضی زازُ ثبقس. زض ایي دػٍّف ثِ هٌظَض خوغ هغبلؼِ هی

اعالػبر هَضز ًیبظ، اظ ًظطار خبهؼِ ًوًَِ اؾشفبزُ قسُ اؾز وِ 

وٌٌسُ زض گطٍُ  قبهل: زٍظازُ سي اظ وبضقٌبؾبى اضقس قطوز

ّبی َّافضب، ثطق، هىبًیه ٍوبهذیَسط وِ  حَظُهبَّاضُ هىؼجی زض 

ػْسُ زاقشٌس؛  هؿئَلیز عطاحی ٍ سَلیس هحهَل هصوَض ضا ثط

ّب اظ ًظطار زٍ سي  ثبقس. ّوچٌیي ثِ هٌظَض اػشجبضؾٌدی زازُ هی

اظ ذجطگبى نٌؼز فضبیی هؿشمط زض ؾبظهبى فضبیی ایطاى ٍ ًیع 

  گطفشِ  ثْطُسي اظ اؾبسیس ذجطُ هطسجظ ثب نٌؼز هَضز ثطضؾی،  10

 قس.

 هراحل پصٍّص

 رٍش پصٍّص-۲-۲

اؾز. هغبثك قىل،  5هطاحل اًدبم دػٍّف حبضط هغبثك قىل 

  آٍضزُ  قَز وِ سَضیحبر ّط گبم، زض ازاهِ دیوَزُ هی  دٌح گبم

 قسُ اؾز.

 : هطاحل اًدبم دػٍّف5قىل

( SRL) سؼییي ؾغح آهبزگی ؾیؿشنگاٍم اٍل:-۲-۲-۰

 ّب ثطای ّط یه ظیطؾیؿشن

سؼییي هیعاى ؾغح آهبزگی ایي گبم قبهل ؾِ هطحلِ 

( ثطای ّط یه اظ لغؼبر، عطاحی ٍ سكىیل TRLفٌبٍضی)

ثِ هٌظَض سؼیي ؾغح آهبزگی  (DSMهبسطیؽ ؾبذشبض عطاحی)

( ثطای SRLٍ سؼییي ػسز ؾغح آهبزگی ؾیؿشن)( IRLازغبم)

ثبقس. ثِ هٌظَض سؼییي هیعاى ؾغح آهبزگی  ّط ظیطؾیؿشن، هی

ّب اثشسا ثب هطٍض ازثیبر اًدبم  ثطای ّط یه اظ ظیطؾیؿشنفٌبٍضی 

قسُ ٍ اؾشرطاج هؼیبضّبی هَضز ًیبظ ثطای احطاظ ّط ؾغح، 

عطاحی قس ٍ  APIای ّفز ؾغحی هغبثك ثب همیبؼ  دطؾكٌبهِ

اظ افطاز ٍ ذجطگبى ذَاؾشِ قس، ثِ دطؾكٌبهِ دبؾد زٌّس؛ زض 

بزگی ؾغح آه ػٌَاى ثِدبیبى ػسز نحیحی ثیي نفط ٍ ّفز 

هطحلِ زٍم ثِ فٌبٍضی ثطای ّط یه اظ لغؼبر، اذشهبل یبفز. زض 

یه هبسطیؽ هطثؼی ثب ػٌَاى  هٌظَض سؼییي ؾغح آهبزگی ازغبم،

وِ لغؼبر زض ؾغط ٍ ؾشَى  قسهبسطیؽ ؾبذشبض عطاحی، سْیِ 

زاضًس. اظ عطیك ایي هبسطیؽ، هیعاى سؼبهالر ٍ  هبسطیؽ لطاض

ػولیبسی ثط اؾبؼ ًظطار  یىذبضچگی اخعاء ثب یىسیگط زض هحیظ

افطاز ٍ ذجطگبى سَؾظ دطؾكٌبهِ عطاحی قسُ ثط حؿت همیبؼ 

API قَز زض ًْبیز هیعاى  هشكىل اظ ّفز ؾغح ثطآٍضز هی

سؼبهل ّط ظیطؾیؿشن ثب هحیظ ػولیبسی ًیع هكرم، 

اؾز. هیبًگیي اػساز حبنل اظ ؾغط هطثَط ثِ ّط لغؼِ،  گطزیسُ

 ضز ًظط اؾز.ثیبًگط ؾغح آهبزگی ازغبم لغؼِ هَ

زضهطحلِ ؾَم ثِ هٌظَض سؼییي ؾغح آهبزگی ؾیؿشن ثب اؾشفبزُ 

ّبی سَضیح زازُ قسُ، السام ثِ هحبؾجِ ؾغح آهبزگی  اظ گبم

ؾیؿشن ثطای ّط ظیطؾیؿشن قسُ اؾز. سؼییي هیعاى ؾغح 

( ٍ TRL) آهبزگی ؾیؿشن ثطای ّط ظیطؾیؿشن، ًیبظهٌس زٍ ػسز

(IRLهی )  ِهیعاى  [،16] 3ثبقس. زض ًْبیز ثب اؾشفبزُ اظ ضاثغ

 اؾز.  آهسُ  زؾز  ؾغح آهبزگی ؾیؿشن ثطای ّط ظیطؾیؿشن ثِ

    √(
(             )

 
    

 
(8)ضاثغِ                    (  

ًوًَِ هحبؾجبر هطثَط ثِ سؼییي ؾغح آهبزگی ؾیؿشن  ػٌَاى ثِ

هطثَط ثِ ظیطؾیؿشن وٌشطل حطاضر، زض ظیط آٍضزُ قسُ اؾز. 

ظیطؾیؿشن وٌشطل حطاضر هشكىل اظ زٍ لغؼِ ولی ؾٌؿَض ٍ 

 ّیشط اؾز.

 ثطای ظیطؾیؿشن وٌشطل حطاضر. SRL: سؼییي 2خسٍل

 TRL ENV AVERAGE لغؼِ
IRL 

AVERAGE 
IRL.TRL 

SQRT AVERAGE 
SQRT 

SRL 

 4/441793 5/255595 5/273595 27/81079 3/972973 5 7 ؾٌؿَضّب

 5/237895 27/43244 3/918919 7 ّیشطّب
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 3ّب زض خسٍل ثسؾز آهسُ ثطای ؾبیط ظیطؾیؿشن SRLهیعاى 

  آٍضزُ قسُ اؾز.

 ّب ثسؾز آهسُ ثطای ظیطؾیؿشن SRL: 3خسٍل

سؼییي ؾغح سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ  گام دٍم:-۲-۲-۲

 ّب. وٌٌسگبى ثطای ولیِ ظیطؾیؿشن هیيسأ

 اؾز. قسُ دیوَزُثِ ایي هٌظَض هطاحل ظیط زض ایي فبظ 

اثشسا ثب هغبلؼِ ازثیبر سحمیك، هؼیبضّب ٍ ظیطهؼیبضّبی هَضز ًیبظ 

وٌٌسگبى اؾشرطاج گطزیس.  خْز اضظیبثی سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ سأهیي

 قسُ سَؾظ الگَی قطیف، ثسیي هٌظَض، اظ هؼیبضّبی اضائِ

چْبض  [.24] قسًسهؼیبض هكرم  ظیط 44قس؛ ّوچٌیي  اؾشفبزُ

ّب قٌبؾبیی قسًس؛ ؾذؽ ٍظى ّط  گعیٌِ ػٌَاى ثِ وٌٌسُ ًیع سأهیي

. ثِ ایي هٌظَض اظ خبهؼِ قس  یه اظ هؼیبضّب ٍ ظیطهؼیبضّب هكرم

ًوًَِ دػٍّف، ذَاؾشِ قس؛ هبسطیؽ همبیؿبر ظٍخی هؼیبضّب ٍ 

حؿت عیف ؾبػشی، سىویل ًوبیٌس. هبسطیؽ  ظیطهؼیبضّب ضا ثط

سدعیِ ٍ سحلیل   Expert Choiceافعاض سىویل قسُ سَؾظ ًطم

 .قسٍ زض ًْبیز ٍظى ّط یه اظ هؼیبضّب ٍ ظیطهؼیبضّب هكرم 

لغؼبر ػولیبسی  سوبمزض هطحلِ آذط هطثَط ثِ ایي گبم، ثطای 

زٌّسُ هبَّاضُ هىؼجی، دؽ اظ ههبحجِ ثب هٌْسؾبى اضقس  سكىیل

ٍ سىویل دطؾكٌبهِ عطاحی قسُ؛ هبسطیؽ همبیؿبر ظٍخی ثطای 

اؾز ٍ  قسُ وٌٌسُ سكىیل طچْبض سأهیيظیطهؼیبضّب ٍ ثطای ّ سوبم

افعاض  وٌٌسُ سَؾظ ًطم ٌسی فٌبٍضاًِ ّط سأهیيى سَاًوهیعا

Expert Choice ِخبیی وِ  آٍضزُ قسُ اؾز. اظ آى زؾز  ث

 یىی اظ اّساف سرهیم لبثلیز اعویٌبى هَضز ًظط ایي دػٍّف،

هحبؾجِ سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثب ووشطیي ٍ ثیكشطیي ایي 

اًس ٍ  سی اؾز؛ ثطای ّط لغؼِ ایي اػساز اؾشرطاج قسُسَاًوٌ

 اؾز. قسُ گطفشِ وبض ( ثSِثطای هحبؾجِ حبلز فٌبٍضی خسیس)

ثطای لغؼِ Expert Choice افعاض  ًوًَِ، ذطٍخی ًطم ػٌَاى ثِ

اؾز. زض قىل، ٍظى هؼیبضّب ٍ  قسُ آٍضزُ 6ثبسطی زض قىل

ثطای لغؼِ وٌٌسُ  ط چْبض سأهیيّوچٌیي ػسز لبثلیز اعویٌبى ّ

 طی، هكرم قسُ اؾز.ثبس
 

 

 

 

 

 

ثِ هٌظَض سؼییي ؾغح  Expert Choice فعاض : ذطٍخی ًطم6قىل

 وٌٌسگبى. فٌبٍضاًِ سأهیي

وٌٌسگبى زض ّط زٍ  ثِ هٌظَض هحبؾجِ سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ سأهیي

ٍ  حبلز ثیكشطیي ٍ ووشطیي، هیبًگیي اػساز حبنلِ هحبؾجِ قسُ

 خرٍجی ایي گام،گطزیسُ اؾز .ثطای ّط ظیطؾیؿشن لحبػ 

کٌٌذگاى  ریي عذد تَاًوٌذی فٌاٍراًِ تأهیيبیطتریي ٍ کوت

 برای ّر یک از قطعات است.

حبلز فٌبٍضی  : سؼییي ػسزگام سَم پصٍّص-۲-۲-۹

 .FOOیىی اظ دبضاهشطّبی ٍضٍزی  ػٌَاى ثِ(S) خسیس 

( حبنل آهسُ SRL) ضطة ؾغح آهبزگی ؾیؿشناثشسا حبنل 

 زؾز  ّب زض فبظ اٍل ٍ سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ ثِ ظیطؾیؿشن سوبمثطای 

آٍضزُ قسُ حبنل اظ فبظ زٍم، زض ّط زٍ حبلز ثیكشطیي ٍ  

خبیی وِ هبوعیون  اؾز. اظ آى  قسُ  ووشطیي، هحبؾجِ

سَاًس  وٌٌسگبى هی ٍ سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ سأهیي SRLضطة  حبنل

ویٌبى ثبقس ٍ اظ آًدبیی وِ زض ثحث سرهیم لبثلیز اع 7ػسز 

ثبیؿز هٌدط ثِ  ثْشطیي حبلز فٌبٍضاًِ خسیس هی FOOثب ضٍـ 

ثیكشطیي لبثلیز اعویٌبى سرهیهی قَز ٍ ًیع ثِ زلیل ذبنیز 

 7اظ  قسُ ، ًیبظ ثِ ون ًوَزى ػسز حبنل6ًوبیی ثَزى ضاثغِ 

اؾز. ذطٍخی ایي هطحلِ سؼییي ضطیت فبوشَض فٌبٍضی زض  ثَزُ

  آٍضزُ 6 وِ زض خسٍلثبقس  زٍ حبلز ثیكشطیي ٍ ووشطیي هی

 اؾز.  قسُ

ثطای ًوًَِ هحبؾجبر هطثَط ثِ سؼییي ضطیت ؾغح آهبزگی 

وٌٌسگبى زض حبلز ثیكشطیي سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ  فٌبٍضاًِ سأهیي

آٍضزُ  4وٌٌسگبى ثطای ظیطؾیؿشن وٌشطل حطاضر زض خسٍل سأهیي

 قسُ اؾز.
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: سؼییي ضطیت فٌبٍضی زض حبلز هبوعیون ظیطؾیؿشن 4خسٍل

 ل حطاضر.وٌشط

 گام چْارم پصٍّص-1-۲-۲

 . FOOسؼییي ؾِ فبوشَض زیگط ٍضٍزی هَضز ًیبظ ضٍـ  

( هربَط بِ ّر Iتعییي هیساى ضریب پیچیذگی ) 

 زیرسیستن.

هٌظَض هحبؾجِ ایي فبوشَض، اظ زٍ هؼیبض هیعاى زضگیطی  ثِ

قسُ  ( اؾشفبزNbُّب ) ( ٍ سؼساز ثلَنIsّب ثب یىسیگط ) ظیطؾیؿشن

ّب زض حبلز ػولیبسی سَؾظ  زضگیطی ظیطؾیؿشنهیعاى  اؾز.

هٌْسؾبى اضقس ٍ هؿئَل ؾیؿشن ٍ ذجطگبى نٌؼز هطثَعِ، 

ّب ثیبًگط سؼساز لغؼبر  ّوچٌیي هیعاى ثلَن سؼییي قسُ اؾز.

ثبقس. زض ًْبیز ثب اؾشفبزُ اظ  ّب هی ػولیبسی ظیطؾیؿشن

( ٍ هیعاى زضگیطی Nbّب ) ضطة ضطیت سؼساز ثلَن حبنل

 اًس. قسُ  زؾز آٍضزُ ثِ I))سگی ی(، ضطیت دیچIs) ،بّ ظیطؾیؿشن

 اؾز.  قسُ ًكبى زازُ  4ًشبیح زض خسٍل 

 

ٍ ضرایط  (pتعییي هیساى ضریب زهاى عولکرد) 

 سیستن  ( هربَط بِ ّر زیرEهحیطی)

( Pزض ایي هطحلِ ثِ سَضیح ًحَُ هحبؾجِ ضطیت ظهبى ػولىطز)

 ػٌَاى ثِّب  ظیطؾیؿشن سوبمٍ ضطیت قطایظ هحیغی هطثَط ثِ 

 قسُ  دطزاذشِ FOO فبوشَضّبی ؾَم ٍ چْبضم هَضز ًیبظ ضٍـ

اؾز. ثِ ایي هٌظَض، اثشسا ظهبى ػولىطز هَضز ًیبظ زض عَل  

هأهَضیز هبَّاضُ ثطای سوبم لغؼبر سَؾظ هٌْسؾبى اضقس ٍ 

اؾز. لغؼِ ثب ووشطیي عَل ػوط  هؿئَل ؾیؿشن ثطآٍضز قسُ

َل ػوط ػولیبسی ثب ػسز ٍ لغؼِ ثب ثیكشطیي ع 1ػولیبسی ثب ػسز 

 اؾز. زازُ قسُ  ًكبى10

دؽ اظ آى ثطای ّط ظیطؾیؿشن ثیكشطیي ػسز عَل ػوط ػولیبسی 

اؾز. زض  لغؼبر ثِ هٌظَض سرهیم لبثلیز اعویٌبى اًشربة قسُ

گبم ثؼس، ضطیت قطایظ هحیغی سَؾظ هٌْسؾبى اضقس ٍ هؿئَل 

اؾز؛ ثِ ایي نَضر  ثطآٍضز قسُ 10سب 1ؾیؿشن ثط حؿت همیبؼ 

ٍ لغؼِ ثب  10 وِ لغؼِ ثب ثیكشطیي زضخِ ؾرشی هحیغی ثب ػسز

ًكبى زازُ  1ووشطیي هیعاى زضخِ ؾرشی هحیغی ثب ػسز 

 اؾز.  قسُ

زض ًْبیز هیبًگیي قطایظ ؾرشی هحیغی لغؼبر ثطای 

ّب سؼییي قسُ ٍ ضطیت قطایظ هحیغی ثطای ولیِ  ظیطؾیؿشن

هحیغی اؾز. ظهبى ػولىطز ٍ قطایظ  قسُ ّب هحبؾجِ ظیطؾیؿشن

 ّبی ؾشَى اؾز.  قسُ  آٍضزُ 5ثطای ظیطؾبهبًِ سَاى زض خسٍل

ؾجبر هطثَط ثِ ایي هطحلِ ثیبًگط هحب 7ؾَم ٍ چْبضم خسٍل

 .ثبقس هی

ّب ظیطؾیؿشن سؼییي ضطیت دیچیسگی -5خسٍل   
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 سؼییي ضطیت ظهبى ػولىطز ٍ قطایظ هحیغی ظیطؾیؿشن سَاى. :6خسٍل

سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثِ  :گام پٌجن پصٍّص-6-2-5

 .FOOّب ثب ضٍـ ظیطؾیؿشن

 ؛ اثشسا اؾزایي گبم قبهل زٍ هطحلِ 

ّب زض زٍ  ظیطؾیؿشن سوبمثطای W’i هیعاى  4ثب اؾشفبزُ اظ ضاثغِ 

ثب ووشطیي ٍ ثیكشطیي سَاًوٌسی  (S) حبلز فٌبٍضی خسیس

 C’iاؾز؛ ؾذؽ همساض   قسُ  وٌٌسگبى هحبؾجِ فٌبٍضاًِ سأهیي

اؾز. زض ًْبیز ثب  قسُ سؼییي 5ّب هغبثك ضاثغِ ثطای ظیطؾیؿشن

ّب ثب  ، سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثِ ظیطؾیؿشن6اؾشفبزُ اظ ضاثغِ 

زضنس ثطای هبَّاضُ وِ هَضز  73سَخِ ثِ لبثلیز اعویٌبى ّسف 

اًدبم قسُ ًظط وبضفطهبی دطٍغُ ثَزُ اؾز؛ زض زٍ حبلز شوط قسُ 

سرهیم لبثلیز اعویٌبى اًدبم  ؾٌدی . ثِ هٌظَض اػشجبضاؾز

اؾز. الظم ثِ شوط اؾز ثِ زلیل   قسُ  اؾشفبزُ 7قسُ، اظ ضاثغِ 

ؾبظی ٍ زض ًظطگیطی حبلز  هبّیز دػٍّف اظ ثؼس هسل

  ؾرشگیطاًِ، ثلَن زیبگطام ولی هبَّاضُ ثِ نَضر ؾطی زض

آٍضزُ قسُ  7(. ًشبیح زض خسٍل 7گطفشِ قسُ اؾز )قىل ًظط

  اؾز.

 بگطام هبَّاضُ هىؼجی:ثلَن زی7قىل

 ّا آًالیس دادُ -۹ 

سَاًس ثِ سكرهیم  آًبلیع ًشبیح هسل اضائِ قسُ هی

ّب ووه  زضخِ ثحطاًی ثَزى ّط یه اظ ظیطؾیؿشن

ّب ػلز ووجَز همساض  ًوبیس. زض ثطذی اظ ظیطؾیؿشن

لبثلیز اعویٌبى ثحث فٌبٍضی ثَزُ اؾز ٍ زض  سرهیهی

سَاى ًشیدِ  ثطذی ػلز، فبوشَضّبی زیگط ثَزُ اؾز؛ لصا هی

سَاًس ثِ لعٍم سَخِ ثِ ّط یه  گطفز وِ هسل اضائِ قسُ هی

ثیٌدبهس. همبزیط لبثلیز اعویٌبى  FOOاظ فبوشَضّبی ضٍـ

آهسُ زض زٍ حبلز ووشطیي ٍ ثیكشطیي  زؾز سرهیهی ثِ

ضؾن گطزیس.  8وٌٌسُ هغبثك قىل  بٍضاًِ سأهیيسَاًوٌسی فٌ

سَاى اظ ایي ًوَزاض، هشَخِ قس وِ حسالل لبثلیز  هی

 ّبی هربثطار، ٍ گبهبلیٌه اؾز. زض ثرف اعویٌبى

وطزى سفبٍر زٍ همساض سرهیم  سط ثطضؾی ثِ هٌظَض زلیك

  ضؾن گطزیس. 9 قىل

زٍ وَزاض لبثلیز اعویٌبى سرهیهی ثِ ّط ظیطؾیؿشن زض ً -8 قىل

 وٌٌسگبى حبلز ووشطیي ٍ ثیكشطیي لبثلیز سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ سأهیي

 .سفبٍر همساض سرهیهی لبثلیز اعویٌبى زض زٍ حبلز -9 قىل
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سَاى زضیبفز وِ ثِ خع  ثب اؾشفبزُ اظ ایي ًوَزاضّب هی

ّبی زازُ ٍ فطاهیي سطافیه َّایی ٍ هربثطار، سفبٍر  ثرف
وٌٌسگبى زض  أهیيچٌساًی ثیي زٍ ضٍـ، ًجَزُ اؾز ٍ ثحث س

ّوگٌی زض  ظیطؾیؿشن زازُ ٍ فطاهیي سطافیه َّایی ثِ لحبػ ًب

زٍحبلز سَاًوٌسی، اّویز ثیكشطی زاضز. زض زٍ ظیط ؾیؿشن 

وطز وِ آیب ٍالؼبً ثحث  ثبیؿز ثطضؾی  گبهبلیٌه ٍ هربثطار هی

وٌٌسگبى زض سرهیم لبثیز اعویٌبى ووشط ثِ ایي  آهبزگی سأهیي

زُ اؾز یب ذیط؟ ثِ خْز ثطضؾی ایي هَضز، زٍ ظیطؾیؿشن هؤثط ثَ

گیطی فبوشَض سَؾؼِ زازُ  ًظط سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثسٍى زض

 ضؾن گطزیس. 10 قسُ، هغبثك قىل
 

 FOO: هحبؾیبر سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثب ضٍـ 7خسٍل 
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ّبی هبَّاضُ هىؼجی  سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثِ ظیطؾیؿشن -10قىل

 .قسُثسٍى زضًظط گیطی فبوشَض سَؾؼِ زازُ 

قسُ ثبظ ّن ووشطیي  زّس وِ زٍ ثرف ػٌَاى ایي قىل ًكبى هی

ثبقٌس؛ ایي هَضَع ًكبى هی زّس وِ فبوشَض  سرهیم ضا زاضا هی

(، ثب ؾبیط فبوشَضّب Sقسُ حبلز فٌبٍضی خسیس) سَؾؼِ زازُ

ذَاًی زاضز ٍ ایي زٍ ثرف اظ زضخِ ثحطاًی ثَزى ثیكشطی زض  ّن

ثطذَضزاضًس. ثِ هٌظَض  ؾبیط هطاحل عطاحی ٍ سَؾؼِ هحهَل،

وٌٌسگبى ثِ  ًوَزى ایي هَضَع وِ ثحث آهبزگی سأهیي ثطضؾی 

 11قىل  ّب حبئع اّویز اؾز؛ هغبثك سطسیت زض وسام ظیطؾیؿشن

سفبٍر همبزیط سرهیم لبثلیز اعویٌبى زض زٍحبلز سرهیم 

( Sًظطگیطی فبوشَض حبلز فٌبٍضی خسیس)لبثلیز اعویٌبى ثسٍى 

ٍ سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثب زض ًظط گیطی فبوشَض حبلز 

(، زض ّط زٍ حبلز ثیكشطیي ٍ ووشطیي سَاًوٌسی Sخسیس)فٌبٍضی 

 .قسوٌٌسگبى، اًدبم  فٌبٍضاًِ سأهیي

گیطی  سفبٍر همبزیط سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثسٍى زض ًظط -11 قىل

حبلز ووشطیي ٍ  همبزیط سرهیم زازُ قسُ زض زٍ( ثب Sفبوشَض)

 وٌٌسگبى. ثیكشطیي سَاًوٌسی سأهیي

سفبٍر همبزیط سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثیي  11 زض قىل

گیطی فبوشَض حبلز فٌبٍضی  سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثسٍى ًظط

گیطی فبوشَض  ( ٍ سرهیم لبثلیز اعویٌبى ثب زض ًظطS) خسیس

ّط زٍ حبلز ثیكشطیي ٍ ووشطیي (، زض S) حبلز فٌبٍضی خسیس

سَاى اظ ایي  گطزیس. هی  وٌٌسگبى اًدبم سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ سأهیي

ًوَزاض، زضیبفز وِ زض ؾِ ثرف زازُ ٍ فطاهیي سطافیه َّایی، 

اؾز. زض  ُ وٌٌسگبى هْن ثَز هربثطار ٍ سَاى ػوالً ثحث سأهیي

ثرف هربثطار، سرهیم لبثلیز اعویٌبى زض حبلز ثیكشطیي 

وٌٌسگبى ٍ زض ثرف زازُ ٍ فطاهیي  وٌسی فٌبٍضاًِ سأهیيسَاً

سطافیه َّایی، زض حبلز ووشطیي سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ 

وٌٌسگبى، ثبػث سفبٍر ظیبز همبزیط سرهیهی ثیي زٍ  سأهیي

 اؾز. (، قسSُنَضر حبلز فٌبٍضی خسیس)

 گیری ًتیجِ-1

زّس وِ ضٍـ دیكٌْبزی لبزض اؾز  ًشبیح ایي دػٍّف، ًكبى هی

ّبی ثحطاًی ضا قٌبؾبیی ًوبیس ٍ ًیع لبزض ثِ قٌبؾبیی ایي  نؾیؿش

هَضَع اؾز وِ ظیطؾیؿشن زض وسام یه اظ چْبض فبوشَض ًیبظهٌس 

ثطضؾی ثیكشط اؾز. ثسیْی اؾز وِ زض ایي دػٍّف سفىیه ثیي 

اؾز ٍ ثِ خْز  گطفشِ فبوشَض فٌبٍضی ٍ ؾِ فبوشَض زیگط نَضر

 قًَس. ًیع سَؾؼِ زازُثبیؿز ؾِ فبوشَض زیگط  ثطضؾی ثیكشط هی

 ّای پصٍّص هحذٍدیت-1

 (ایي دػٍّف هحسٍز ثِ چْبض فبوشَض:دیچیسگیI ،)

( ٍ ظهبى E(، قطایظ هحیغی)Sحبلز فٌبٍضی خسیس)

ثَزُ اؾز؛ وِ زض یه حَظُ ذبل فضبیی  (Pػولىطز)

 اؾز. قسُ وبض گطفشِ ثِ

  ًشبیح ایي سحمیك فمظ ثطای هبَّاضُ هىؼجی هَضز

ّب  اؾز ٍ زض ؾبیط ؾیؿشنثطضؾی لبثل اؾشٌبز 

 وبض ضٍز. سَاًس ثِ ًوی

 آٍضی ًظطار ذجطگبى زض نٌؼز فضبیی  ثِ هٌظَض خوغ

ّب زض ایي سحمیك اؾشفبزُ  سٌْب اظ ًظط زٍ سي اظ آى

 قسُ اؾز.
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 پیطٌْادّا-1

 (زض ثحث اضظیبثی آهبزگی فٌبٍضیTRA  چِ زض سوـبم )

هطاحل ٍ چِ زض لؿوشی اظ آى، ثـب سَخـِ ثـِ اذـشالف     

ــیي  ــط ث ــی اظ    ًظ ــػٍّف زض ثطذ ــبى د ــِ ذجطگ خبهؼ

ّبی ؾیؿشن ثـِ ذهـَل زض سـسٍیي هـبسطیؽ      ثرف

وِ ًحَُ اضسجـبط لغؼـبر ٍ    (DSM) ؾبذشبض عطاحی

گطزز اػساز  ّب اّویز زاقشٌس، دیكٌْبز هی ظیطؾیؿشن

 گطفشِ قَز. ثِ نَضر فبظی زض ًظط

 وٌٌسگبى دیكٌْبز  زض ثحث سَاًوٌسی فٌبٍضاًِ سأهیي

ٍ  ثِ خْز اؾشرطاج هؼیبضّبقَز الگَی زیگطی  هی

ظیطهؼیبضّب ٍ ًْبیشبً سسٍیي دطؾكٌبهِ، اؾشفبزُ گطزز ٍ 

یب الگَیی ثِ ایي هٌظَض اثساع گطزز. ّوچٌیي هؼیبضّب 

ٍ ظیطهؼیبضّب هشٌبؾت ثب قطایظ وًٌَی وكَض، 

 زازُ قًَس. گؿشطـ
 سَؾؼِ ّط یه اظ فبوشَضّبی ضطیت دیچیسگی (I ،)

( E) طایظ هحیغی(، ضطیت قP) ضطیت ظهبى ػولىطز

 ّبی ذَز زض ًظط گیطًس. ضا زض دػٍّف FOOزض ضٍـ

  هجٌب، ضٍـ اضائِ  ػٌَاى ثِثب زض ًظطگطفشي ایي دػٍّف

شی ٍ ًیع اضائِ ضاّىبضّبی سطویجی یقسُ ثِ لحبػ هسیط

 یبثس. زیگط سَؾؼِ

 32اظ اثعاضّبی هسیطیز ویفیز خبهغ(TQM ِث )

هٌظَض گؿشطـ ثؼس هسیطسی دػٍّف زض سحمیمبر 

 ی ثْطُ گیطًس.آس

  دؽ اظ سَؾؼِ ؾبیط فبوشَضّبی ضٍـFOO  هی

افعاضی ثِ هٌظَض سرهیم لبثلیز اعویٌبى  سَاًٌس ًطم

 سَؾؼِ زٌّس.

  ثب سَخِ ثِ ثحطاًی ثَزى فبوشَض آهبزگی فٌبٍضی

سَاًٌس ثط  ّب، هی وٌٌسگبى زض ثطذی ظیطؾیؿشن سأهیي

ّب هشوطوع قًَس؛ اگطچِ ثب ّعیٌِ  ضٍی ؾبذز هبغٍل

سَاى زض ایي حبلز ثب  ایٌىبض اًدبم گیطز هیثیكشط 

 سحلیل ضیؿه، حبلز ثْیٌِ ضا ثیبیٌس.

 وٌٌسگبى چِ اظ  ثِ هٌظَض اضظیبثی ؾغح آهبزگی سأهیي

( ٍ چِ اظ لحبػ TRAلحبػ اضظیبثی آهبزگی فٌبٍضی)

 سوبموٌٌسگبى ثب گطزآٍضی  سَاًوٌسی فٌبٍاًِ سأهیي

اعالػبر هَخَز زض ازثیبر سحمیك ٍ ًیع هشٌبؾت ثب 

ّبی نٌؼز هٌجغ اؾشَاضی زض ایي ظهیٌِ ضا  ولیِ حَظُ

ؾبظی  یسَاًس ثَه هٌجغ اضائِ قسُ هی اضائِ ًوبیٌس.

 .قَز
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