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افضاسی ٞیچ» ٌٛیذ ٔی وٝ اػت ٔؿشٚفی جّٕٝ اطالؾات فٙاٚسی ٔثاحث حٛصٜ دس ْ  «٘یؼت جضیشٜ یه ٘ش

ٞای ٓ  داؿتٝ ٔٙاػثی استثاط ٚ تؿأُ ٞٓ تا وٝ تاؿٙذ واسآٔذ ٚ ٔٛثش ٔی  تٛا٘ٙذ صٔا٘ی ػاصٔاٖ یه اطالؾاتی ػیؼت
 تاؿٙذ

ٜػاصی أشٚص ٝ ٖ ٞا اطالؾات فٙاٚسی ٔذیشاٖ ٟٔٓ اٞذاف اص ٚ اكّی ٌیش ی ٞای جٟت اص یىی یىپاسچ  تٝ ٚ اػت ػاصٔا
   ٔی ٌیشد لشاس اػتفادٜ ٔٛسد اطالؾات فٙاٚسی ٚ ػیؼتٓ ادتیات دس ٚفٛس

ٗػاصی ٌیشی، جٟت ای ٝ  ساٞثشدٞای ٘یاص، ایٗ پٛؿؾ تشای ٚ اػت وشدٜ تذَ تشدیذ غیشلاتُ ٘یاصی تٝ سا یىپاسچ
ٜ ٞای ٚ اػت ٔطشح ٔختّفی   ػاصٔاٖ تّٛـ ػطح ٝت آٟ٘ا، اص یه ٞش ا٘تخاب اِثتٝ وٝ اػت ٔتفاٚت آٖ تٝ سػیذٖ سا
 داسد تؼتٍی

ٞای تیٗ استثاط ٓ    !ؿٛد ٕ٘ی دادٜ ٞای تایت ا٘تماَ تٝ ٔختق فمط اطالؾاتی ػیؼت

افضاسٞا تٝ ٚاتؼتٝ واس، ٚ وؼة فشآیٙذٞای اجشای  ْ ٓ ٞای ٚ ٘ش  ٚ صٔا٘ی دس وذاْ ٞش وٝ اػت ٔتٙٛؾی اطالؾاتی ػیؼت
ٓ ٞای پزیشی تؿأُ تٝ ٔٙٛط فشآیٙذٞائی چٙیٗ اتٛٔاػیٖٛ ِزا .ؿذٜ ا٘ذ تٟیٝ خاكی تىِٙٛٛطی تا  اػت ٔختّف ػیؼت

ٗٞا سٚی پیؾ صیادی چاِؾ ٞای ٔٙػٛس تذی ٖ  ؿٛ٘ذ تشطشف ٔٙاػة تلٛست تایؼت ٔی وٝ اػت ػاصٔا
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ٞای ٖ   ٔثٙی دِٚت والٖ ػیاػت ٞای ٕٞچٙیٗ ٚ فؿاِیت ٞایـاٖ ٔاٞیت ٚ ٌؼتشدٌی دِیُ تٝ ایشا٘ی تضسي ٚ ٌؼتشدٜ ػاصٔا
ٖ ٞا تذ٘ٝ وٛچه ػاصی ٚ خلٛكی ػاصی تش ٝ ٞا، ٚ ػاصٔا  ػاصٔاٖ خاسجی ٔٙاتؽ اص افضٚ٘ی سٚص كٛست تٝ ٘اٌضیش٘ذ ٚصاستحا٘

   .اػت ؿذٜ تثذیُ ؾٕٛٔی لاؾذٜ یه تٝ أشٚصٜ وٝ وٙٙذ اػتفادٜ IT صٔیٙٝ دس تٛیظٜ

ٔحیط ٚ ٔحتُٕ ػاصٔاٖ تٝ خاسجی پیٕا٘ىاساٖ واسی ٔحیط ٞای ٚ فٙی اػتا٘ذادسدٞای تذسیجی تحٕیُ ؿشایطی چٙیٗ دس  
ٝ ػاصی حٛصٜ دس تیـتش پیچیذٌی ٞای ٔٛجة وٝ ٔی وٙذ ایجاد سا ٔتـتتی فٙی  .ؿٛد ٔی یىپاسچ

ٔاِی ٔٛػؼات ٚ تا٘ه ٞا ؿؿة فیضیىی ٌؼتشؽ تش حاوٓ ٔحذٚدیت ٞای ٚ تا٘ىی ٚ التلادی والٖ سٚیىشدٞای تٝ تٛجٝ تا  
   .اػت ٔطشح تا٘ه ٞا اسؿذ ٔذیشاٖ تشای سٚیىشد یه تؿٙٛاٖ تا٘ه ٞا دیٍش أىا٘ات ٚ غشفیت ٞا اص اػتفادٜ اؾتثاسی، ٚ

ػاصی ٔٙػٛس تٝ تا٘ه ٞا تیٗ تؿشیف خٛؽ ٚ ٔٙاػة تؼتش یه ٚجٛد ساػتا ایٗ دس ٝ  ٚ تا٘ىذاسی خذٔات ٚ فشآیٙذ ٞا یىپاسچ
   .اػت صیشػاختی ٚ ضشٚسی أشی اطالؾاتی داسائی ٞای ٚاحذػاصی

ٞای ٔٙطمی اػتمالَ ٚ یىپاسچٍی اص ٔطّٛتی ػطح ایٙىٝ ضٕٗ تؼتشی چٙیٗ یه ٚجٛد ٓ  ٔی ٕ٘ایذ حفع سا تا٘ىذاسی ػیؼت
ٝ ٞا واٞؾ تٝ ٔٙجش  تٝ ٔـتشیاٖ سضایتٕٙذی افضایؾ ٚ وـٛس تا٘ىی ؿثىٝ ٌؼتشؽ ٚ تٛػؿٝ ٚ تا٘ه ٞا ٔخاطشات ٚ ٞضیٙ
 .ؿذ خٛاٞذ تا٘ه ٞا ؿؿة وّیٝ ػطح دس تا٘ىی ٔتٙٛؼ خذٔات ٚ ٔحلٛالت اسائٝ دِیُ

ػاصی ٚجٛد ایٗ تا ٝ ٓ ٞای یىپاسچ ٝ ػاصی ؾٙٛاٖ تٝ آٖ اص وٝ تا٘ه ٞا ٔختّف تا٘ىذاسی ػیؼت   (B2B) تٍٙاٜ تٝ تٍٙاٜ یىپاسچ
ُ پزیشی یا  تش ٘یض ٌاٞی وٝ اػت ٘إٍٞٗ دیذٌاٜ ٚ ػیؼتٓ چٙذیٗ یىپاسچٍی تشٌیش٘ذٜ دس ایٙىٝ دِیُ تٝ ٔی ؿٛد یاد تؿأ

 پیچیذٜ تشیٗ اص یىی ؿٛ٘ذ، ٔی ٔذیشیت ٘إٍٞٗ دػتشػی ؿٕاٞای تٛػیّٝ ٚ ؿذٜ دادٜ اػتمشاس ٔختّف ػىٛٞای سٚی
ٝ ػاصی اؿىاَ  ٔی ؿٛد ؿأُ سا یىپاسچ

ِعبسی    اعتزاتضیّبیفٌبٍریاطالعبتثزاییکپبرچ
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ِعبسیاعتزاتضی1)  عبسهبًیداخلاطالعبتیعیغتنّبییکپبرچ

ِریشیعیغتنّبیتَععِ(الف  (ٔطّٛب اػتشاتظی)(ERP) عبسهبًیهٌبثعثزًبه

 :ٔا٘ٙذٕٔىٗ ٘یؼت أىاٖ اػتفادٜ اص ایٗ سٚؽ تؼیاسی اص ٔٛاسد تٝ دالیُ ٔختّف فٙی ٚ ٔذیشیتی دس 

 ْػاصٔاٖپـتیثا٘ی اص تٕأی فشآیٙذٞای وؼة ٚ واس ؾذ 

پشٞضیٙٝ تٛدٖ اجشای طشح 

 ْٞای ؾذ ٓ ٓ ٞای ٔٛسٚثی   ERPپـتیثا٘ی استثاط تا دیٍش ػیؼت   یا ػیؼت

 افضاسٞای اػتا٘ذاسد ْ ٖ ٞای أشٚصی٘اتٛا٘ی یه تِٛیذ وٙٙذٜ ٘ش ْ افضاسی ػاصٔا  تشای تحٛیُ كذ دسكذ ٘یاصٞای ٘ش

 ٝػاصی تا ٕٞىاساٖ وؼة ٚ واس، ٔا٘ٙذ ٔـتشیاٖ ٚ تأیٗ وٙٙذٌاٖ و ٝ دٚ ػاصٔاٖ ِضٚٔاً اص صیشػاخت  یىپاسچ
ٓ ٞای اطالؾاتی ٍٕٞٙی تشخٛسداس ٘یؼتٙذ  ػیؼت

 



ِعبسی    اعتزاتضیّبیفٌبٍریاطالعبتثزاییکپبرچ
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ِعبسیاعتزاتضی1)  عبسهبًیداخلاطالعبتیعیغتنّبییکپبرچ

ِکبرثزدیعبسییکپبرچِ(ة  (EAI)عبسهبًیثزًبه

 ػاصی ٘ٛؼ اَٚ ٕٔىٗ ٘یؼت، اػتفادٜ اص ٝ تالؽ ٔی ؿٛد تا تا اتلاَ ٚ  سٚیىشد ٔشػْٛ اػتایٗ دس ٔٛاسدی وٝ أىاٖ یىپاسچ
ٝ ػاصی ٔحمك ؿٛد ٝ ػاصی ػیؼتٓ ٞا تا ٞٓ، ٞذف یىپاسچ  .ٚ یىپاسچ

EAI  ٞای واستشدی ٝ  اػتٔختّف ػشتاػش ػاصٔاٖ فشآیٙذ ٕٞاًٞٙ وشدٖ ؾّٕیات تش٘أ

EAI   وٙذ ٔیاػت وٝ دس پغ صٔیٙٝ اجشا ٔی ؿٛد ٚ دس حاِی وٝ اص فشآیٙذٞای وؼة ٚ واس ػاصٔاٖ، پـتیثا٘ی  فٙاٚسییه  ،
 ٘یؼتلاتُ ٔـاٞذٜ ٔؼتمیٕاً تشای ؾْٕٛ واسٔٙذاٖ، واستشاٖ ٚ یا ریٙفؿاٖ ػاصٔاٖ 

EAI   چاسچٛتی تشای تشویة چٙذیٗ فٙاٚسی  د ٚداسٚ اغّة تٝ ػثذی اص فٙاٚسی ٞای ٔختّف ٘یاص یه فٙاٚسی ٔؿیٗ ٘یؼت
ٝ ػاصی   اػتیىپاسچ

 ػاصی ٝ ٝ ٞای واستشدی جٟت اؿتشان اطالؾات ٚ فشآیٙذٞای وؼة ٚ واس یىپاسچ ٔٙجش تٝ ا٘جاْ ٔٛثش ؾّٕیات ٚ تحٛیُ تش٘أ
 ؿٛدتٝ ٔـتشی ٔی ا٘ؿطاف پزیش خذٔات وؼة ٚ واس 

 پیادٜ ػاصی تاEAI  ٞای واستشدی جاسی یا ٔٛسٚثی ٝ ٚ غیش لاتُ تغییش، دػت تشداؿتٝ ٕ٘ی ؿٛد، تّىٝ خـه اص تش٘أ
ٝ ٞای واستشدی آصاد ؿذٜتشؾىغ،   تٟشٜ تشداسی ٔی ؿٛدٚ تٝ كٛست ٔمیاع پزیش ٚ ٔؼتحىٕی اص ؾّٕىشد آٟ٘ا  اسصؽ ایٗ تش٘أ

ٝ ػاصی تٝ تفاٚت  ٓ ٞای اطالؾاتی ٔٛجٛد ٔشتٛط اػتفادٜ ٕ٘ٛدٖ یا وٙاس ٌزاؿتٗ ایٗ دٚ ٘ٛؼ اص یىپاسچ  اػتاص ػیؼت

ِعبسی    اعتزاتضیّبیفٌبٍریاطالعبتثزاییکپبرچ
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ِعبسی2)  عبسهبًیثیياطالعبتیعیغتنّبییکپبرچ

ٞا ٓ ُ پزیشی ػیؼت ٝ ٞای تیٗ ػاصٔا٘ی تحت ؾٙٛاٖ /تؿأ  . ؿٛد ؿٙاختٝ ٔی Business-to-Business (B2B)ػأا٘

 ٞای اطالؾاتی ػاصٔا٘ی ضشٚسی اػت أا اص آٖ ٟٕٔتش تؿأُ پزیشی تیٗ ػاصٔا٘ی ٓ اٌشچٝ استثاط ٚ یىپاسچٍی ػیؼت
ٓ ٞای   ُ ٞا دس تیٗ چٙذ ػاصٔاٖ تٝ ٔشاتة تیـتش اص ٔیضاٖ آٖ دس تیٗ ػیؼت اػت، چشاوٝ ٔیضاٖ تٙٛؼ فٙاٚسی ٞا ٚ پشٚتى

 .  داخُ ػاصٔا٘ی اػت

  ٞا ٘یاص داس٘ذ وٝ تلٛست ٔٛثش اص اطالؾات یىذیٍش اػتفادٜ وٙٙذ، اص طشف ٖ دس ؿشایط التلادی ٚ تجاسی جذیذ، ػاصٔا
 .  دس حاَ ٌؼتشؽ ٞؼتٙذ "فشآیٙذٞای تیٗ ػاصٔا٘ی"دیٍش 

 ٝٞا دس چٙیٗ ؿشایطی ٘یاص ت ٖ  . تٝ ؿذت احؼاع ٔی ؿٛدتثادَ اطالؾات تیٗ ػاصٔا

 ٚ ٞای واستشدی ػاصٔا٘ی ٝ ٝ تٙذی تٝ ٔذیشاٖ ایٗ أىاٖ سا خٛاٞذ داد تا فٙاٚسی ٞایی سا وٝ ٔی تٛاٖ تشای تش٘أ ایٗ دػت
ؿٛد وٝ اص ٔٙجش تٝ تٛػؿٝ یه صیشػاخت یىپاسچٝ ٛا٘ذ تتیٗ ػاصٔا٘ی اػتفادٜ وشد ؿٙاػایی وٙٙذ وٝ ایٗ دس ٟ٘ایت ٔی 

 .تش٘أٝ ٞای واستشدی دسٖٚ ٚ تیٗ ػاصٔا٘ی پـتیثا٘ی وٙذ



ِعبسیدرعطحکغتٍکبرٍتکٌیٌک  چبلؼّبیپیؼرٍییکپبرچ
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 ػاصی ػاصٔا٘ی ٝ ٝ ٞای واستشدی دس حاَ اجشا تش فشآیٙذ ػادٜ ای ٘یؼت یىپاسچ ٚ تٝ كٛست راتی، تایذ تٝ تؿذاد صیادی تش٘أ
ٖ ٞای ٔختّف سػیذٌی وٙذ  ٝ ایی اص ضذ ٚ ٘میض ٞا دس وٙاس ٞٓ)سٚی چٙذیٗ ػىٛ دس ٔىا  (  ٔجٕٛؾ

 ػاصی ػاصٔا٘ی تایؼتی ٝ  ا٘جاْ ؿٛدتغییش اػاػی دس ػیاػت ٞا تشای یىپاسچ

 ػاصی ٝ ٝ ػاصی، تالؽ دس جٟت یىپاسچ ٝ ای تش سٚی وؼة ٚ واتٝ خاطش دأٙٝ ٚػیؽ یىپاسچ ٝ جا٘ث  س داسداثشات ٌؼتشدٜ ٚ ٕٞ

 ػاصی ٌاٞا ٕٔىٗ اػت ٝ ٜ حُ ٘أٙاػة دس یىپاسچ سا تخاطش اصدػت سفتٗ ػفاسؽ، ٘اخـٙٛدی  ضشس ٔاِی ٍٞٙفتیسا
 ٔـتشیاٖ ٚ غیشٜ تٝ تاس آٚسد

 ،ٝٞای یىپاسچ ُ ٜ ح ٝ ٞای واستشدی ٔحذٚدیت وٙتشِی یه ٔحذٚدیت ٟٔٓ دس ایجاد سا ٝ دٞٙذٌاٖ تش سٚی تش٘أ اػت وٝ تٛػؿ
ٝ ٞای په ؿذٜ داس٘ذ ٜ حُ یىپاسچٝ دؿٛاس اػت. )ٔٛسٚثی ٚ تش٘أ ٝ ٞا تٝ ٔٙػٛس ؿشوت دس یه سا  (ایجاد تغییشات دس ایٗ تش٘أ

 ٖٛٙٞای یىپاسچٝ احؼاع ٔی ؿٛد، أا تاو ُ ٜ ح  دس ایٗ صٔیٙٝ ایجاد ؿذٜ اػت  تؿذاد ا٘ذوی اػتا٘ذاسد تا ایٙىٝ ٘یاص ؿذیذ تٝ سا

 ُح ٜ  داسدؾُٕ وشدٖ طثك آٖ تٝ جشات صیادی ٘یاص تاؿذ، خٛدؽ دچاس چاِؾ ٍٞٙأی وٝ یه سا

 ٞا ٓ ٔٙجش تٝ پیچیذٜ ؿذٖ ؾّٕیات ٞای اػتمشاس، ٘ػاست، ٚ دس ٞٓ آٔیختٗ تىِٙٛٛطی ٞا ٚ طثیؿت تٛصیؽ ؿذٜ ػیؼت
َ یاتی ٔی ؿٛد  ٝ ای اص اؿىا  .  ٚجٛد داسد ٟٔاست ٞاٚ ٘یاص تٝ تشویة ٔجٕٛٔ

 ٗاكالً ٚجٛد ٘ذاسداػت یا اص اؿخاف ٔختّف پشاوٙذٜ ؿذٜ دس تیٗ تؼیاسی ٔجٕٛؾٝ ٟٔاست ٞا دس تیـتش ٔٛاسد ای 
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پیادٜ ػاصیEAI   اػتدسٌیش  ػاصٔا٘یٚ  تىِٙٛٛطیهپیچیذٜ اػت وٝ تا چاِؾ ٞای واسی 

 تىِٙٛٛطیِحاظ اص ،EAI  ػاصی دسٌیش ٝ  اػتفٙاٚسی ٞای ٘اػاصٌاس ٚ ٘أتجا٘غ یىپاسچ

 ػاصٔا٘یِحاظ اص، EAI  ػاصی ٝ  اػتفشآیٙذٞا ٚ ٚغایف ٘اػاصٌاس وؼة ٚ واس دسٌیش یىپاسچ

 ٞا، تٝ ایٗ ٔؿٙا  اطالؾات ٚ ٘یاص ٞش ػاصٔاٖ تٝ استثاط ٚ اؿتشان تغییش ػشیؽ وؼة ٚ واس طشف دیٍش، اص ٖ تا ػایش ػاصٔا
 تٛدسٚتشٚ خٛاٞٙذ EAI ػاصٔاٖ ٞا تٝ طٛس ٔؼتٕش تا چاِـی تٝ ٘اْ اػت وٝ 

 ٞایتش ُ ٜ ح ٝ ػاصی تش٘أٝ ٞای  EAI ایٗ اػاع، دس دٞٝ ٌزؿتٝ دس پاػخ تٝ ایٗ ٘یاصٞا، سا تشای پـتیثا٘ی اص یىپاسچ
ٝ ػاصی ػیؼتٓ ٞای ؿذٜ ا٘ذ ٚ ٔىا٘یضْ واستشدی ػاصٔا٘ی، تٛػؿٝ دادٜ  ٞا ٚ صیشػاخت الصْ تشای ٌؼتشؽ ٚ یىپاسچ
 .لذیٕی ٚ جذیذ سا اسائٝ ٔی دٞٙذ

 ٜٞایسا ُ ٝ ٞای صیشیٗ خٛد اص   EAIح سا تٝ سٚیىشدٞای ٔتٙٛؾی اػتفادٜ وشدٜ ٚ ٔفاٞیٓ ٚ اكطالحات ٔتفاٚتی دس الی
 ٔی ٌیش٘ذواس 

 ٞای واستشدی، تٙٛؼ ٝ ٝ ػاصی تش٘أ ُ ٞای دس سٚیىشدٞای یىپاسچ ٜ ح ػخت تش ؿذٖ ا٘تخاب  ٚ   EAIػثة تٙٛؼ دس سا
 اػتٔٙاػة تشیٗ ساٜ حُ ؿذٜ 

ٗٞای واستشدی ٕٞٛاسٜ تٙاتشای ٓ ٝ ػاصی ػیؼت  :تایذ، تشای یىپاسچ

دیذٌاٜ ٞای ٔختّف سا ٔذ ٘ػش داؿت ٚ تا تٛجٝ تٝ ؿشایط واستشدی آٟ٘ا، یىی ٚ یا حتی تشویثی اص آٟ٘ا سا جٟت   
ٝ ػاصی ا٘تخاب ٕ٘ٛد  یىپاسچ
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ُگزا ِعبسیداد   (Information Oriented) یکپبرچ

ِعبسیثزاعبطفزآیٌذّبیتجبری   (Business Process Information Oriented)   یکپبرچ

ِعبسیعزٍیظگزا  (Service Oriented)یکپبرچ

ِعبسیپَرتبلگزا   (Portal Oriented)   یکپبرچ

ُگزا ِعبسیداد   (Information Oriented) یکپبرچ
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ٝ ػاصی تٝ  ٓ ٞا اػتفادٜ ٔی وٙٙذ، دِیُ ٔی آٚس٘ذ وٝ یىپاسچ ٝ ػاصی ػیؼت ٔتخللا٘ی وٝ اص سٚؽ دادٜ ٌشا جٟت یىپاسچ
 :   ٞشحاَ ٔی تایؼت دس ػطح تا٘ه ٞای اطالؾاتی ٔطشح تاؿذ ٚ دس ایٗ سٚؽ دیذٌاٜ ٞای ٔختّفی ٚجٛد داس٘ذ وٝ ؾثاستٙذ اص

ُّب   (Data Replication) کپیعبسیاًعکبعیداد

ایجبدفذراعیَىاطالعبت (Data Federation)  

پزداسػٍاعطّب (Interface Processing)  
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ُّب(الف   (Data Replication) کپیعبسیاًعکبعیداد

اطالؾاتی تا٘ه چٙذ یا دٚ تیٗ دادٜ ٞا ا٘تماَ اص اػت ؾثاست 

ای ٘یاص ٝ َ ٞای تیٗ ػاختاسی تفاٚت ٞای ٌشفتٗ ٘ػش دس تا اطالؾات ا٘تماَ جٟت ٔٙاػة صیشػاختی اسائٝ پای  تا٘ه ٔذ
 اػت اطالؾاتی

افضاسی الیٝ یه دادٖ لشاس تا دادٜ ٞا، ا٘ؿىاػی وپی ػاصی ْ ٖ پزیش اطالؾاتی تا٘ه ٞای تیٗ ٘ش  ؿٛد ٔی أىا

اػت آٖ تٛدٖ ٞضیٙٝ وٓ ٚ ػادٌی سٚؽ، ایٗ ؿاخق أتیاصات 

ُگزا ِعبسیداد   (Information Oriented) یکپبرچ
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ػاصی اص اػت ؾثاست ٝ   اطالؾاتی تا٘ه چٙذیٗ یىپاسچ
  اص یٍا٘ٝ ٚ یىپاسچٝ ٕ٘ای یه لاِة دس فیضیىی

   ٔجاصی جأؽ اطالؾاتی تا٘ه ٞای

افضاسی الیٝ یه ایجاد ْ   اطالؾاتی تا٘ه ٞای تیٗ ٘ش
ٝ ٞای ٚ ؿذٜ تٛصیؽ فیضیىی  اطالؾات وٝ واستشدی تش٘أ

 تا٘ه یٗ اص آٟ٘ا اػتفادٜ ٚ وٙٙذ ٔی تاصیاتی سا
 اػتفادٜ ٔجاصی اطالؾاتی

ٝدادٞای ا٘ٛاؼ تٛا٘ذ ٔی وٝ ایٙؼت سٚؽ ایٗ لٛت ٘مط  
 وٕتشیٗ تا یىپاسچٝ ٔذَ یه لاِة دس سا ٔتفاٚتی
 وٙذ ٔجتٕؽ تغییشات،

 ٞای ٓ ٝ ػاصی ػیؼت ٔطشح تشیٗ ساٜ حُ دس یىپاسچ
 واستشدی دادٜ ٌشا

  (Data Federation) اطالعبتفذراعیَىایجبد(ة
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  (Interface Processing) پزداسػٍاعطّب(ج

اػتفادٜ اصAPI ٞای ایجاد ؿذٜ تٝ  ػفاسؽ ٔـتشی ٓ ٝ ػاصی ػیؼتٓ ٞای آٔادٜ ٚ ػیؼت  ٞا تشای یىپاسچ

ٞای ٓ ٝ ػاصی دس ػیؼت   ERPسایجتشیٗ سٚؽ یىپاسچ

ٞای ٔثذا ٚ ٔملذ ٔشتثط ٔی ؿٛد:  ٘مطٝ ضؿف ایٗ سٚؽ ٓ  تا حذی تٝ ٔٙطك تجاسی ػیؼت

 

ِعبسیثزاعبطفزآیٌذّبیتجبری   (Business Process Information Oriented)   یکپبرچ
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ا٘تماَ ٔذیشیت ٔىا٘یضْ ٚ دا٘ؾ اص اػت ؾثاست 
  ٔـخق صٔاٖ دس پشداصؽ ٞا فشاخٛا٘ی ٚ اطالؾات

ٝ ای تٝ ٔؿیٗ تشتیة تا ٔطاتك ٚ  تتٛا٘ذ وٝ ٌٛ٘
 ٞای ػیؼتٓ تیٗ وٝ سا پشداصؽ ٞایی اجشای

  ٔٙاػة تٙحٛی سا داسد ٚجٛد ٔختّف واستشدی
 ٕ٘ایذ ٔذیشیت

ای یه ایجاد ٝ   دس وٝ ٔشوضی پشداصؽ ٞای اص الی
ٝ ٞای تاالی ٓ ٞای ٔجٕٛؾٝ پشداصؽ الی  ػیؼت

 ٔی ٌیشد لشاس واستشدی

پشداصؽ ٞای وّیٝ وشدٖ جٕؽ سٚؽ، ایٗ ٞذف 
ٝ ای اػت یىذیٍش وٙاس ػاصٔاٖ یه ٔشتثط  وٝ تٍٛ٘

ٝ  ػاصٔاٖ تشای سا افضٚدٜ اسصؽ تیـتشیٗ  ٕٞشاٜ ت
 ٚ اطالؾات ٌشدؽ تتٛا٘ذ ٕٞچٙیٗ ٚ تاؿذ داؿتٝ
 ٕ٘ایذ پـتیثا٘ی ٘یض سا آٟ٘ا تیٗ ٔٙطمی استثاط حفع
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SOAI ٞا ٓ  ٔٙطك تا ٔی ػاصد لادس سا ػیؼت
 اؿتشان تٝ سا خٛد ؾٕٛٔی ٔتذٞای یا تجاسی
 تٍزاس٘ذ

ؿٛ٘ذ ٌزاؿتٝ اؿتشان تٝ تتٛا٘ٙذ وٝ ٔتذٞایی تایذ 
  سا آٟ٘ا ٌزاؿتٗ اؿتشان تٝ صیشػاخت ٚ تؿییٗ سا

 وشد فشاٞٓ

ٗافضاسٞا دیٍش تٛػط ٔتذٞاٞٓ ای ْ  لاتُ ٘ش
 ػشٚیغ ٞای ػاخت تشای ٞٓ ٚ ٞؼتٙذ فشاخٛا٘ی

 ٔی ٌیش٘ذ لشاس اػتفادٜ ٔٛسد جذیذ

ٗػاصی تشای سٞیافت ای ٝ  دس فٙاٚسی ٞا یىپاسچ
ْ افضاسی ػىٛٞای اص ٔختّفی ا٘ٛاؼ وٝ ٔحیطی  ٘ش

 اػت ایذٜ آَ داسد ٚجٛد ػخت افضاسی ٚ

ِعبسیپَرتبلگزا   (Portal Oriented)   یکپبرچ
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POAI ٝػیؼتٓ چٙذیٗ تا ٔی دٞذ اجاصٜ ٔا ت 
ٓ ٞای ٚ داخّی ػاصٔا٘ی  تجاسی ؿشوای ػیؼت
ْ افضاس /واستشی ٚاػط یه طشیك اص خاسجی  ٚاحذ ٘ش

 .ؿٛد دیذٜ

ٜچاِؾ ٞای اص اجتٙاب سٚؽ ایٗ اص اػتفادٜ فایذ 
ٝ ػاصی  اػت صیشػاخت ػطح یىپاسچ

ٗیه تٝ سا ػیؼتٓ ٞش واستشی ساتط سٚیىشد ای 
 یه اغّة وٝ ٔی وٙذ ٔٙطثك ٔـتشن واستشی ساتط

 یا داخُ دس ٔؼتمیٕا آٟ٘ا اٌشچٝ اػت ٚب ٔشٚسٌش
 ٘یؼتٙذ یىپاسچٝ ػاصٔاٖ تیٗ

سٚی تش تٕشوضؿاٖ وٝ سٚیىشدٞا دیٍش تشخالف 
ٓ ٞای تیٗ اطالؾات تثادَ  تیٗ ٚ داخّی ػیؼت

  ٚالؿیت تٝ ٔٙذ  ؾاللٝ POAI اػت، ػاصٔا٘ی
 اطالؾات تشای ؿذٖ لائُ ٚاحذ خاسجی

ٓ ٞای ْ افضاس یه لاِة دس ٔختّف ػاصٔا٘ی ػیؼت   ٘ش
 اػت واستشی ٚاػط یا



 راّکبرپیؾٌْبدیثزایتعبهلپذیزیثیيعبسهبًی
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ٞای فؿّی ٚضؿیت ٚ ٌشفتٝ كٛست تشسػی ٞای تٝ تٛجٝ تا ٖ  ٚ ٔاِی ٔٛػؼات ٚ تا٘ه ٞا تٛیظٜ ایشا٘ی تضسي ػاصٔا
ٓ ٞای اص اػتفادٜ ِحاظ تٝ اؾتثاسی ُ پزیشی تشای پیـٟٙادی ساٞىاس ٔختّف، اطالؾاتی ػیؼت  ػاصٔا٘ی تیٗ تؿأ
َ ٌشا ٚ (SOAI) ػشٚیغ ٌشا سٚیىشدٞای اص تشویثی اػتفادٜ    .اػت (POAI) پٛستا

ػاصی تشای ػشٚیغ ٌشا سٚیىشد اص ساٞىاس ایٗ دس ٝ ٓ ٞای تیٗ استثاط ٚ یىپاسچ  ٚاػط اص اػتفادٜ تا اطالؾاتی ػیؼت
 SOAP،WSDL،UDDI ؿأُ ٘یض آٖ اػتفادٜ ٔٛسد ٞای پشٚتىُ ٚ ؿٛد ٔی  اػتفادٜ ػشٚیغ ٚب اػتا٘ذاسد
  ػىٛٞا، ٕٞٝ تٛافك ٔٛسد ٚ جٟا٘ی اػتا٘ذاسدی وٝ ٞؼتٙذ XML اص تؼطی ٞا پشٚتىُ ایٗ ٕٞٝ وٝ ٔی تاؿذ
 اػت افضاس ٘شْ ػاص٘ذٌاٖ ٚ ٞا فٙاٚسی

ٌٗشا سٚیىشد اص ساٞىاس ایٗ دس ٕٞچٙی َ ٝ ای ٚ پٛستا  ایجاد تشای ؿٛد ٔی ٘أیذٜ "ػاصٔا٘ی پٛستاَ" وٝ پٛستاَ اص ٌٛ٘
ٓ ٞای تیٗ ٔـتشن واستشی ٚاػط َ  ایٗ .ؿٛد ٔی اػتفادٜ ٔختّف ػیؼت  ٚ تجٕیؽ تشای چاسچٛتی ؾٙٛاٖ تٝ پٛستا

 ٌیشد ٔی لشاس اػتفادٜ ٔٛسد ػاصٔا٘ی فشآیٙذٞای ٚ افشاد اطالؾات، یىپاسچٍی

ٞای ؾٕٛٔا َ   دػتٝ تجٕیؽ، سا اطالؾات ٔؿشٚفٙذ  Portletتٝ وٝ خاكی ٞای ٔاطَٚ اص اػتفادٜ تا ػاصٔا٘ی پٛستا
ْ افضاس یه ٕٞا٘ٙذ ٞا Portlet .دٞٙذ ٔی لشاس اختیاس دس ٚ تٙذی   ٔیضتا٘ی پٛستاَ یه دس وٝ ٞؼتٙذ ٚب تش ٔثتٙی ٘ش

  ؿٛد ٔی دادٜ تٛػؿٝ ٔختّف ػاصٔا٘ی ػیؼتٓ چٙذیٗ تیٗ استثاط تشای وٝ واستشی ساتط ٞش سٚؽ ایٗ دس ٚ ؿٛ٘ذ ٔی
 .ٌیشد لشاس اػتفادٜ ٔٛسد ٚ ؿذٜ تاسٌزاسی ٔملذ ػاصٔاٖ پٛستاَ دس   Portlet یه لاِة دس تٛا٘ذ ٔی

ِّبیراّکبر ِعبسیثیيعبسهبًیپیؾٌْبدیهعوبریارتجبطیهَلف  یکپبرچ
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أىا٘ات ٚ غشفیت ٞا اص اػتفادٜ ٔٙػٛس تٝ ٚ ػشٔایٝ تا٘ه اطالؾات فٙاٚسی ٔؿٕاسی طشح اٞذاف تحمك ساػتای دس  
 تٝ تٟیٙٝ خذٔات اسائٝ ٚ اػالٔی تا٘ىذاسی ٌؼتشؽ ٘ػیش ٔـتشن اٞذاف تٝ دػتیاتی تشای وـٛس تا٘ىی ؿثىٝ

 فٙاٚسی أٛس ٔذیشیت ػٛی اص "تجاست تا٘ه ٚ ػشٔایٝ تا٘ه فی ٔاتیٗ ٔتماتُ پشداخت ٞای" پشٚطٜ ٔـتشیاٖ،
 تحّیُ ٚ تشسػی أىاٖ تا٘ه دٚ ٞش ؾأُ ٔذیشاٖ ٔؼاؾذت ٚ ٔٛافمت اخز اص پغ ٚ پیـٟٙاد ػشٔایٝ تا٘ه اطالؾات
ْ افضاسٞای ٚضؿیت ٝ ػاصی ٔمِٛٝ دس اػتفادٜ ٔٛسد ػاصٔا٘ی ٘ش  ٌشدیذ ٔیؼش پیـٟٙادی طشح پیادٜ  ػاصی ٚ یىپاسچ

افضاسٞای ٚ اطالؾات فٙاٚسی ٞای  صیشػاخت وٝ تٛد ایٗ اص حاوی ؿٙاخت فاص تشسػی ٞای اِٚیٝ ٘تاتج ْ  ٘ش
  سٚیىشد اص اػتفادٜ لاتّیت واػتی ٞا، تشخی ٚجٛد تا تجاست ٚ ػشٔایٝ تا٘ه ٞای  (Core Banking)تا٘ىــــذاسی
ٝ ػاصی  .داس٘ذ سا ػشٚیغ ٌشا یىپاسچ

 :ٔا٘ٙذ واس اجشای سٚ٘ذ تش تاثیشٌزاس ٔالحػات تشخی تٝ تٛجٝ تا

ػاصی ٞای پشٚطٜ اجشای تش حاوٓ فٙی خاف پیچیذٌی ٞای ٝ  یىپاسچ

افضاس دٚ اتلاَ ٔٛضٛؼ تٛدٖ جذیذ ْ  تا ٚ ٔختّف ػىٛٞای سٚی وٝ داخّی تا٘ه ٞای تیٗ دس ٔختّف تا٘ىذاسی ٘ش
  ؿذٜ ا٘ذ دادٜ تٛػؿٝ ٔتفاٚت تىِٙٛٛطی ٞای

ٝػاصی پشٚطٜ ٞای لثیُ ایٗ پیادٜ ػاصی دس ٔٛجٛد وٓ تجشت ٝ  یىپاسچ

ٞای حٛصٜ ٌؼتشدٌی ٓ ْ افضاسی ػیؼت  تا٘ه دٚ ٞش دس اػتفادٜ ٔٛسد ٘ش

ٞای تٛدٖ ؾّٕیاتی اص ٘اؿی وٝ طشح اجشای سیؼه واٞؾ ٓ  اػت تحث ٔٛسد تا٘ىذاسی ػیؼت
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ٜ ا٘ذاصی تا تطٛسیىٝ تاؿذ ٕٞىاس تا٘ه ؿؿة دس "ٚجٝ ٚاسیض" ٚ "چه ٚكَٛ" فشآیٙذٞای ا٘جاْ پشٚطٜ، ٔحذٚدٜ ٌشدیذ ٔمشس  سا

 ٚ ٕٞىاس تا٘ه ؿؿة طشیك اص ٔـتشیاٖ دیٍش ٚ خٛد حؼاب ٞای تٝ اكّی تا٘ه ٔـتشیاٖ تٛػط ٚجٜٛ ٚاسیض أىاٖ طشح ایٗ

  طشفٝ دٚ ٚ وأُ اجشای ٚ ٞذف ایٗ تحمك ٔٙػٛس تٝ .ٌشدد ٔیؼش تا٘ه دٚ ٞش ؿؿة ػٛی اص ٔـتشیاٖ چه ٞای ٚجٝ پشداخت

 :اػت ؿذٜ تمؼیٓ صیش ؿشح تٝ فاص دٚ دس پشٚطٜ اكّی فؿاِیت ٞای طشح،



ایجبداهکبىپذیزػٍاًجبمتقبضبیٍاریشٍجِثِحغبةّبیهؾتزیبىعزهبیٍِ:فبساٍل

پزداختچکّبیهؾتزیبىعزهبیِدرکلیِؽعتثبًکتجبرت

ایجبداهکبىپذیزػٍاًجبمتقبضبیٍاریشٍجِثِحغبةّبیهؾتزیبىتجبرتٍ:فبسدٍم

 پزداختچکّبیهؾتزیبىتجبرتدرکلیِؽعتثبًکعزهبیِ
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ایجبداهکبىپذیزػٍاًجبمتقبضبیٍاریشٍجِثِحغبةّبیهؾتزیبىعزهبیٍِ:فبساٍل
پزداختچکّبیهؾتزیبىعزهبیِدرکلیِؽعتثبًکتجبرت

:فعبلیتْبیکلیذی

 صیشفشآیٙذٞایؿأُ  "ٚكَٛ چه"ػشٚیغ ٞای ٔٛسد ٘یاص ا٘جاْ فشآیٙذ تٛػؿٝ ٚب  : 

احشاص ٞٛیت 

وٙتشَ ٔٛجٛدی 

 چهوشدٖ ٘مذ 

 وٝ ؿأُ صیشفشآیٙذٞای "ٚاسیض ٚجٝ"ػشٚیغ ٞای ٔٛسد ٘یاص ا٘جاْ فشآیٙذ تٛػؿٝ ٚب  : 

احشاص ٞٛیت 

ٝا٘تماَ ٚج 

 تجاست تشای فشاخٛا٘ی دس تا٘ه یه تؼتش أٗ ٔٛسد اؿاسٜ سٚی اسائٝ ٚب ػشٚیغ ٞای ایجاد صیشػاخت 

 ا٘ذاصی ٜ َ ٞای استثاطی ٚ ػیؼتٓ وٝ  " (Channel Manager)وا٘أَذیشیت ػیؼتٓ "تٛػؿٝ  ٚ سا ٚاػط وا٘ا
َ ٞا تٝ ػشٚیغ ٞای تا٘ىی سا تش ؾٟذٜ تٛدٜ ٚ تا٘ىی   دسادٔذیشیت دػتشػی وا٘ا
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ایجبداهکبىپذیزػٍاًجبمتقبضبیٍاریشٍجِثِحغبةّبیهؾتزیبىتجبرتٍپزداخت:فبسدٍم
 چکّبیهؾتزیبىتجبرتدرکلیِؽعتثبًکعزهبیِ

:فعبلیتْبیکلیذی

 تٛػط تا٘ه تجاست جٟت فشاخٛا٘ی   "ٚاسیض ٚجٝ"ٚ  "ٚكَٛ چه"ػشٚیغ ٞای ٔٛسد ٘یاص ا٘جاْ فشآیٙذ تٛػؿٝ ٚ اسائٝ ٚب
 ٚ اػتفادٜ تٛػط تا٘ه ػشٔایٝ

 ا٘ذاصی یه ٜ ٞای تا٘ه تجاست   تشای فشاخٛا٘ی ٚب ػشٚیغدس وّیٝ ؿؿة تا٘ه ػشٔایٝ ٚاػط واستشی ٔٙاػة تٛػؿٝ ٚ سا
 :وٝ ؿأُ ٔشاحُ ٚ الذأات صیش تٛدٜ اػت

 ٌش اػتفادٜ اص سٚیىشد َ ٝ ػاصی پٛستا تا٘ه ػشٔایٝ وٝ دس ػطح وّیٝ ؿؿة ٚ ػاصٔا٘ی پٛستاَ ٚ تٟشٜ تشداسی اص یىپاسچ
 تٛدػاختٕاٖ ػتاد ایٗ تا٘ه ؾّٕیاتی 

 ٝخاكی ٔاطَٚ تٛػؿ(Portlet ) افضاس ٔثتٙی تش ٚب ٕٞا٘ٙذ وٝ  تشای ایٗ ٔٙػٛس ْ تٛدٜ ٚ دس پٛستاَ ػاصٔا٘ی تا٘ه یه ٘ش
 .ػشٔایٝ ٔیضتا٘ی ٔی ؿٛد

 ٗتٛػؿٝ دادٜ   "ٔذیشیت وا٘اَ"ػیؼتٓ دس پغ صٔیٙٝ ضٕٗ فشاخٛا٘ی ٚب ػشٚیغ ٞای تا٘ه تجاست، اص طشیك ػیؼتٓ ای
 .سا دس ایٗ ػأا٘ٝ ا٘جاْ ٔی دٞذثثت تشاوٙؾ ٞای ٔاِی ٔـتشیاٖ ٘یض استثاط تشلشاس وشدٜ ٚ ػأا٘ٝ تا٘ىذاسی ػشٔایٝ ؿذٜ تا 

 ٗصیشػاخت احشاص ٞٛیت ٚاحذ"ػیؼتٓ تشای وٙتشَ حمٛق دػتشػی واستشاٖ تا ای(SSO)  ٘یض استثاط داؿتٝ "ػشٔایٝتا٘ه
 ٚ اطالؾات ٔٛسد ٘یاص خٛد سا اص ایٗ ػأا٘ٝ دسیافت ٔی وٙذ



ُعبسیؽذُدرثبًکّبیعزهبیٍِتجبرت ِّبیطزحپزداختّبیهتقبثلپیبد  هعوبریارتجبطیهَلف
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 هزاحلٍفعبلیتّبیکلیذیاجزایطزح
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ِریشی،ؽٌبختٍتحلیلهغئلٍِتْیِطزحهعوبریعیغتن،سیزعبختّبیهَردًیبسٍعبختبرؽکغتکبر  ثزًبه

تعییيتیناجزایی،ٍظبیف،تذٍیيًقؾِراُ،ٍسهبًجٌذیًحَُاًجبمکبر 

ِراُاًذاسیٍتَععِسیزعبختهذیزیتکبًبلثبًکعزهبی 

ُاًذاسیٍپیکزثٌذیخطَطارتجبطیاصلیٍپؾتیجبىؽجکِثزثغتزایٌتزاًتثزایارتجبطّزدٍثبًک  را

ِّبیتْیِؽذُثزایؽٌبختثیؾتزًحَُاجزایفزآیٌذّبیاؽبرُؽذُدرّز تْیِ،تکویلٍثزرعیپزعؾٌبه
 دٍثبًک

تْیٍِتذٍیيهغتٌذاتفٌیهزثَطثًِیبسهٌذیّبیاختصبصیٍةعزٍیظّبیّزدٍثبًک 

ایجبدرٍالّبیعیغتویٍعبختبریثزایاًجبمعولیبتّبیتغَیٍِجٍَُرفعهغبیزتّبیاحتوبلی 

آهَسػکبرثزی،پؾتیجبًیًٍگْذاریتینّبیکبرؽٌبعیاهَرٍاداراتهزتجطدرّزدٍثبًک 

ُعبسیدرهحیطآسهبیؾیٍاًجبمفعبلیتّبیآسهَىعولکزد  پیبد

ُاًذاسیدرهحیطعولیبتی  تْیِطزحاًتقبلٍرا

تْیِآلجَمچکّبٍدعتَرالعولّبیکبرثزیعیغتنثزایکبرکٌبىّزدٍثبًک 

ُاًذاسیدرهحیطعولیبتیثزایثزخیؽعتهحذٍد ُعبسیٍرا  پیبد

ُاًذاسیدرهحیطعولیبتیثزایتوبهیؽعتّزدٍثبًکدرعزاعزکؾَر ُعبسیٍرا  پیبد



ُثزداریٍراُاًذاسیعزاعزیطزحدرکلیِؽعتّزدٍثبًکدرعبعزکؾَر  ثْز
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اعتبىؽعتکلیِدرخنغذیزععیذعیذثبّوشهبى1391/08/13تبریخاسپزٍصُایي

در1391/09/18تبریخاسٍهحذٍدصَرتثِتجبرتٍعزهبیِثبًکدٍّزرضَیخزاعبى

ٍهؾتزیبىثِالسماطالعرعبًیّبیٍؽذُعولیبتیکؾَرعزاعزدرثبًکدٍّزؽعتکلیِ

ُهٌذیثزایهزدمآحبد ثبًکدٍّزٍاعتپذیزفتِصَرتفزدثِهٌحصزخذهتایياسثْز

ُهٌذخذهتایيارسؽوٌذدعتبٍرّبیاستجبرتٍعزهبیِ اساعتفبدُحبلدرکوبکبىٍؽذُثْز

.ّغتٌذعزٍیظایي

عطحدرثبًکدٍّزثبجٍِؽعج3،000ِثزثبلغٍهزکشیعتبدهجوَعِدرپیؾٌْبدیرٍػ

ُعبسیؽعجِکبرثز15،000اسثیؼحذٍدثزایٍکؾَر ثطَریکِ.اعتگزدیذُعولیبتیٍپیبد

ُاًذاسیثب دیگزٍخَدحغبةّبیثِاصلیثبًکهؾتزیبىتَعطٍجٍَُاریشاهکبىطزحایيرا

دٍّزؽعتعَیاسهؾتزیبىچکّبیٍجِپزداختٍّوکبرثبًکؽعتطزیقاسهؾتزیبى

 اعتگزدیذُهیغزثبًک

 جوعثٌذیٍپیؾٌْبدات

26 

EAI سػیذٖ ٚ ٞا ػیؼتٓ ػایش لذست اص تشدٖ تٟشٜ تشای تایؼتی چٖٛ اػت، اجثاس یه تاؿذ اختیاس یه آ٘ىٝ اص تیؾ 
 وشد اػتفادٜ آٖ اص یىپاسچٝ اطالؾاتی جأؿٝ یه تٝ

EAI تٙاتشایٗ اػت، ٘شػیذٜ تّٛـ تٝ ٚ تٛدٜ سؿذ ٔشحّٝ دس ٞٙٛص آٖ، دس تحمیمات وٝ اػت جذیذی تحمیماتی ٔثحث 
 .داسد جذی واس تٝ ٘یاص ٚ اػت ٔحذٚد ٞٙٛص آٖ ادتیات

EAI ٞای  اص تؼیاسی سٚی پیؾ چاِؾ ٚ ٚالؿی ٚ جذی ٘یاصی ٖ  تٟٙا ٘ٝ صٔاٖ، ٌزؿت تا وٝ تاؿذ ٔی أشٚصی ػاصٔا
 تـذیذ آٖ اص اػتفادٜ تشای فـاسٞا سٚص، تٝ سٚص یىپاسچٝ، اطالؾاتی جأؿٝ یه تٝ سػیذٖ تشای تّىٝ ؿذ، ٘خٛاٞذ سفؽ

 اػت ٚیظٜ ای إٞیت حائض صٔیٙٝ ایٗ دس تحمیمات تٛدٖ واستشدی ِزا ٔی ؿٛد

تٝ ٔشتٛط ٔثاحث سٚی واس EAI ٓٞ ٞای تشای تٛیظٜ تجاسی جٙثٝ اص ٞٓ ٚ ؾّٕی جٙثٝ اص ٖ   ٚ تا٘ه ٞا ٚ ایشا٘ی ػاصٔا
 ٔی ؿٛد پیـٟٙاد ٚ تٛدٜ ٔٙاػة تؼیاس اؾتثاسی، ٚ ٔاِی ٔٛػؼات

ٝایٗ اػتفادٜ ٔٛسد تا٘ىذاسی ػأا٘ٝ تٛدٖ یىؼاٖ تا٘ىی، تیٗ ؿذٜ اجشا لثّی ٔـاتٝ طشح ٞای ٔٛسد دس تأُ لاتُ ٘ىت 
 تٛدٖ ٔتفاٚت ٚجٛد تا تجاست، ٚ ػشٔایٝ تا٘ه ٞای تیٗ اجشای حاَ دس ٚ ؿذٜ تؿشیف پشٚطٜ دس أا .اػت تٛدٜ تا٘ه ٞا

ٝ ٞای ٝ ای تٝ ػیؼتٓ طشاحی ،ػشٚیغ ٌشا ٔؿٕاسی اص اػتفادٜ تا اػتفادٜ، ٔٛسد تا٘ىذاسی ػأا٘  وٝ اػت ؿذٜ ا٘جاْ ٌٛ٘
 ػیؼتٕی كٛست تٝ تتٛاٖ ،استثاط طشفیٗ اػتفادٜ ٔٛسد تا٘ىذاسی ػأا٘ٝ ٘ٛؼ اص ٔؼتمُ وٝ وٙذ ٔی فشاٞٓ سا أىاٖ ایٗ

 داد ا٘جاْ سا ؿذٜ تؿشیف ٘ػش ٔٛسد ؾّٕیات ٞای ٚ ٔشتثط یىذیٍش تا سا ػأا٘ٝ دٚ اتٛٔاتیه ٚ

ؿذٜ ایجاد استثاطی وا٘اَ ٕٞیٗ طشیك اص وٝ اػت وشدٜ ٟٔیا سا أىاٖ ایٗ ؿذٜ فشاٞٓ صیشػاخت ٚ ؿذٜ ا٘جاْ طشاحی  
ٝ ٞای تا استثاط ٞضیٙٝ وٕتشیٗ تا ٚ ػشؾت تٝ تتٛاٖ    ٕ٘ٛد ایجاد ٘یض سا خلٛكی ٚ دِٚتی تا٘ه ٞای دیٍش تا٘ىذاسی ػأا٘
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وٝ ٌشدیذ ٔٛاجٝ فٙی ٚ ػاختاسی چاِؾ ٞای ٚ ٔـىالت تشخی تا تجاست ٚ ػشٔایٝ تا٘ه ٞای دس طشح ایٗ اجشای  

ٜ واسٞای ٞشیه تشای  دػتاٚسدٞای ٚ تجاسب ؾٙٛاٖ تٝ تٛا٘ذ ٔی وٝ اػت ؿذٜ ٌزاؿتٝ اجشا تٝ ٚ ؿٙاػایی  ٔٙاػة سا

ٝ ٔٙذاٖ، اػتفادٜ ٔٛسد ،پشٚطٜ ایٗ اجشای اسصؿٕٙذ ٖ ٞا، دیٍش اطالؾات فٙاٚسی واسؿٙاػاٖ ٚ ٔذیشاٖ ؾالل   ػاصٔا

ٝ ػاصی حٛصٜ دس صیشػاختی ٔـىالت لثیُ ایٗ تا وٝ ٌیشد لشاس ٟ٘ادٞا ٚ تا٘ه ٞا  ٞؼتٙذ ٔٛاجٝ یىپاسچ

ػاصی پشٚطٜ ٞای لثیُ ایٗ اجشای ٝ ٝ ٞا واٞؾ تٝ ٔٙجش ٔی تٛا٘ذ تا٘ىی  تیٗ یىپاسچ  تٛػؿٝ ٚ تا٘ه ٞا ٔخاطشات ٚ ٞضیٙ

  دس تا٘ىی ٔتٙٛؼ خذٔات ٚ ٔحلٛالت اسائٝ دِیُ تٝ ٔـتشیاٖ سضایتٕٙذی افضایؾ ٚ وـٛس تا٘ىی ؿثىٝ ٌؼتشؽ ٚ

  تخؾ دس تٛیظٜ ٔشوضی تا٘ه ٔحٛسیت تا ایٙچٙیٙی پشٚطٜ ٞای :ؿٛد ٔی پیـٟٙاد ِزا .ؿٛد تا٘ه ٞا ؿؿة وّیٝ ػطح

 اص تا٘ىی ٔـتشیاٖ ٚ وـٛس تا٘ىی ؿثىٝ وّٝ تشتیة تذیٗ تا ؿذٜ پیادٜ ػاصی ٚ تؿشیف تا٘ىی تیٗ ٚجٜٛ تؼٛیٝ

 ؿٛ٘ذ ٔٙتفؽ طشح ٞا ٌٛ٘ٝ ایٗ اسصؿٕٙذ دػتاٚسدٞای

 

 عپبعگشاری
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ثبًکّبیعزهبیٍِتجبرتآقبیبىهذیزاىعبهل:

 

  "دکترمحمذ رضا رنجبر فالح" و "بخشایشعلی دکتر " 
 

ثبًکّبیعزهبیٍِتجبرتآقبیبىهذیزاىٍقتاهَرفٌبٍریاطالعبت:

 

   "مهنذس چارلنگی" و "مرحوم مهنذس احمذ هرمزي" 
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