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 اختيبر تفًيض ي مديزيت       

 چكيدٌ

ِ . سٍد هاي  ثكابس  ٍپيچيذُ هجْن غَست ثِ گًَبگَى هَاسد دس توشكض يذم ٍ توشكض هفبّين اداسي ٍ سيبسي يلَم دس اهشٍصُ  سيطا

ِ  قَسي ثِ. است خبهًِ ثش حبكن اختوبيي ٍ سيبسي يقبيذ ٍ ًهشيبت دس اثْبم ايي  اختوابيي  ٍ سيبساي  ًهابم  ًاَو  ّاش  دس كا

ِ  غاَستي  ٍ ضكل ّش ثِ توشكض يذم ٍ توشكض خَسد هي چطن ثِ گيشي ٍتػوين قذست توشكض دس تفشيف يب افشاـ اص حذٍدي  كا

 يوال  دس توشكاض  هفَْم كِ است ايي گيشد قشاس تَخِ هَسد ثبيذ كِ اي ًكتِ. است گيشي تػوين دس قذست سبختبس ههْش ثبضذ

 سابصهبًي  توشكاض  دس. توشكاض  اص هتفابٍتي  دسخابت  ثاب  ًسجي است اهشي تػَسآى ثلكِ يبثذ ًوي نَْس ٍ تدلي هكلق غَستي ثِ

 هسئَل هقبم هذيشيت ًحَُ ثِ هشثَـ است اهشي سبصهبًي توشكض ثلكِ. ًيست هكشح حكَهتي هختلف سبختبسّبي هيبى سٍاثف

 سؤساب  هذيشاى كِ است ٍقتي سبصهبًي توشكض يذم كِ آى حبل. گشدد هي اتخبر اٍ هًبًٍبى احيبًب يب ٍ سئيس تَسف دستگبُ يك

 ٍ كابفي  اختيابسات  اص ٍ ًوبياذ  تػاوين  اتخابر  هحَلِ اهَس ثِ ًسجت هسئَليتْبي ٍ ٍنبيف حذٍد دس ثتَاًذ سبصهبًي يؿَ ّش ٍ

 ٍ ثيطاتش  اختيابسات  ٍاگازاسي  ياب  اختيابس  تفاَيؽ  سابصهبًي  توشكاض  يذم هجٌبي ثٌبثشايي. ثبضذ ثشخَسداس هسئَليت ثب هتٌبست

ُ  هسائَل  هقابم  ساَي  اص سابصهبًي  هشاتات  سلسلِ هختلف سكَح هسئَليي ٍ هذيشاى ثِ هسئَليتْب ثب هتٌبست . اسات  دساتگب

ِ  كابفي  اختيابسات  تفَيؽ يذم ديگش يجبست ثِ يب سبصهبًي توشكض اص ًبضي پيبهذّبي ٍ آثبس است ثذيْي ِ  هسائَنى  ثا  دس تبثًا

 اثابس  ٍ هًبيات  اص اي پابسُ  سٍ اياي  اص. ًواَد  خَاّاذ  تطاذيذ  سا اداسي هطاكتت  ٍ هسبئل ، هتوشكض اداسي سبخت يك دس هحل

ِ  الًابدُ  فاَ   يب تبم اختيبسات ايكبي ثب دسيول تَاى هي سا اداسي هتوشكض ًهبم اص ًبضي ًبهكلَة ِ  هابهَساى  ٍ هقبهابت  ثا  تبثًا

 .ًوَد هشتفى سبصهبًي توشكض يذم سيبست اخشاي ثِ ديگش يجبست ثِ يب هحلي

 مقدمٍ -1

 يًٌاي  هاذيشيت  اص اسات  يجابست  هاذيشيت  دسثابسُ  اداسي يلاَم  ًَيساٌذگبى  ٍ ًهاشاى  غبحت اكثش قجَل هَسد تًبسيف اص يكي

ِ  تًشيف ايي اص. سبصهبًي ّذفْبي تحقق ثشاي گشٍّْب ٍ افشاد ٍسيلِ ثِ ٍ افشاد ثب كبسكشدى  ثشداضات  قبثال  هختلفاي  ّابي  خٌجا

 هْوتشيي اص يكي يٌَاى ثِ اختيبس تفَيؽ. است( Delegation of Authority) اختيبس تفَيؽ ّبي خٌجِ آى اص يكي. است

 اثاش  ثسايبس  سابصهبى،  ياك  كبسكٌابى  دس كابسي  هسئَليت حسبس ا ٍ ضذى دسگيش دادى، دسيبسي سبصهبًي، هطبسكت ساّكبسّبي

 اسات  دادُ ًطبى ّب ثشسسي. داسد سا افضٍدُ اسصش حكن هذيش ضخع ٍ سبصهبى ثشاي گيشد اًدبم آگبّي ثب چٌبًچِ ٍ ثَدُ ثخص

ِ  ياب  ًوبيٌذ تفَيؽ خَد دستبى صيش ثِ تَاًٌذ هي دٌّذ هي اًدبم هذيشاى كِ سا فًبليتْبيي دسغذ ّفتبد اص ثيص كِ  يجابست  ثا

ِ  قابدس  كِ سا كبسّبيي توبم ًجبيذ هذيشاى كِ داسًذ ايتقبد ثشخي ثبسُ ايي دس. ّستٌذ آًْب دادى اًدبم ثِ قبدس دستبى صيش ديگش  ثا

 ٍ داًساتي  خساتدَي  دس خاَد  ٍ ًوبيٌاذ  تفَيؽ ٍ دادُ يبد ديگشاى ثِ آًشا ثبيذ ثلكِ دٌّذ اًدبم خَد ّستٌذ، آى دادى اًدبم

 .ثبضٌذ سَال ايدبد

 

 



 

2 
 

www.ModirPedia.com 

 

 اختيبر مفًُم -2

ِ  ثيطاتش  اخاتت   ايي. كٌذ هي پيذا هختلفي اثًبد ٍ هًٌب هختلف يلَم دس كِ است هفبّيوي خولِ اص اختيبس ِ  ثا  تًشياف  خٌجا

 اسات  گياشي  تػوين حق هًٌي ثِ كِ است آهذُ Authority هًبدل اختيبس اداسي يلَم دس. گشدد هي ثش اختيبس اص آًبى خبظ

 حابل  يايي  دس ٍ هْوتاشيي  اص يكاي  هَؾَو ايي هذيشيت ٍ سبصهبى دس. است سبصهبًي سبختبس سبصهبًي ّش دس هْن ايي ثستش ٍ

 .است ضذُ ثيبى آى دسثبسُ هختلفي ديذگبّْبي كِ است هَؾَيبتي تشيي پيچيذُ

 خَاّاذ  هاي   هذيش كِ صهبًي. داسد ثستگي افشاد اسؾبي يب پزيشش ثِ اختيبس: گَيذ هي آهشيكبي هًشٍ  ًَيسٌذُ ثبسًبسد چستش

ِ  ثب ثبسًبد. گيشد قشاس صيشدستبى پزيشش هَسد كِ ثبضذ حبكن آى ثش ضشايكي ثبيذ ثذّذ دستَسي  سا اختيابس  اي تابصُ  ًگاشش  اسائا

 ّوِ دس ًِ ٍ  ّوِ، ًِ ٍلي ضًَذ هي اقبيت هطشٍو هقشسات ٍ قَاًيي كٌذ هي استذنل اٍ. داًذ هي صيشدستبى پزيشش اص ًبضي

 .ضشايف

ِ  خابظ  دساتَس  هطاشٍييت  ديگاش  يجابست  ثِ. ًِ يب كٌذ اقبيت گيشد هي تػوين كِ است صيشدست كِ است ايي هْن ًكتِ  ثا

ِ  هابفَ   ًفاَر  ايوابل  قاذست  ياب  اختيابس  ثٌبثشايي. دٌّذُ دستَس ًِ ضَد هي تًييي گيشًذُ دستَس ٍسيلِ  قجاَل  ٍ پازيشش  ثا

 صيشدسات  پازيشش  هَسد اٍ دستَس ٍلي ثبضذ داضتِ دستَس حق داسد كِ سسوي هقبم يلت ثِ فشدي اگش. داسد ثستگي  صيشدست

 .است اختيبس ٍ قذست فبقذ اٍ غَست ايي دس ًگيشد قشاس

 ثبياذ  سا اختيابس  هفَْم. ًيست خجش اص استفبدُ هستلضم آهَصضي هَسسبت ٍ هذاسس ٍيژُ ثِ سسوي سبصهبًْبي دس اختيبس ايوبل

 هتوبيض( personal influence) ضخػي ًفَر ٍ( persuasion) تشغيت اص ديگش سَي اص ٍ( power) قذست اص سَ يك اص

 تسالف  ّن ٍ كٌتشل ّن كِ است خبهى ٍ كلي ثسيبس هفَْهي قذست. كبس اًدبم ثِ ديگشاى كشدى ٍاداس تَاًبيي يًٌي قذست. كشد

ِ  سا فشدي سَي اص كٌتشل ّن ٍ ضَد هي ضبهل سا آى ايوبل ثِ تْذيذ يب صٍس ايوبل ساُ اص ِ  سا ضاشايف  تَاًاذ  هاي  كا  قشيقاي  ثا

ِ  ضًَذ هدجَس ديگشاى كِ كٌذ تػش  ٍ دستكبسي  اختيابس  هفْاَم . ًوبيٌاذ  يوال  اٍ هٌابفى  هكابثق  خاَد  هيال  خات   ثاش  كا

 ٍسيلِ ثِ هًلَم هٌجى اص ًبضي( دستَسات ّوِ يب) خبظ دستَسات كِ ايي: »كٌذ هي تًشيف چٌيي سا آى «ٍثش. »هحذٍدتشاست

 هاي  حاق  دساتَسات  هٌجى ثِ صيشا كٌذ هي اقبيت سا دستَسات هيل سٍي اص گشٍُ.« ضذ خَاّذ اقبيت اضخبظ اص هًيٌي گشٍُ

 .ثبضذ قَاًيي اص اي هدوَيِ ًهيش ضخػي غيش ًْبدي يب ضخع يك است هوكي اختيبس هٌجى. كٌذ كٌتشل سا آًْب كِ دٌّذ

 سا فشهبى يب دستَس ٍغَل ٍ كٌذ هي ًهش غش  خَيص داٍسي ٍ تويض قذست اص كبس اًدبم ٌّگبم ثِ دست صيش ضخع اختيبس، دس

 :اص يجبستٌذ اختيبس تطخػيي هتک دٍ ثٌبثشايي. دّذ هي قشاس خَد كبس قشص گضيتص پبيِ اسبس

 هطشٍو دستَسات اسادي اخبثت ٍ اقبيت  

 دستَسات غذٍس اص قجل ضخػي قؿبٍت گزاضتي كٌبس 
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 هٌػات  ٍ هقبم ثب اختيبس. ديگشاى ايوبل ٍ فًبليتْبي ّذايت ثشاي گيشي تػوين قذست يًٌي اختيبس( 1957) سبيوَى يقيذُ ثِ

 هاي  دسات  ثاذاى  هقابم  احشاص ٌّگبم ثِ ضخع كِ است نيٌفكي ٍ ٍيژُ حقَ  داساي سبصهبًي هقبم ّش. است هشتجف سبصهبًي

ُ  ياك  اص هاذيشيت  ٍ سابصهبى  دس اختيبس ثٌبثشايي. دّذ هي دست اص سا آًْب هقبم اص گيشي كٌبس ثب ٍ يبثذ  قابًًَي  ٍ سساوي  خبيگاب

 چاَى  دّاذ  هاي  دساتَس  سبصهبى سئيس. گيشد هي ًطأت...  ٍ ّب، اسبسٌبهِ هدلس، قَاًيي اسبسي، قبًَى اص كِ است ثشخَسداس

 ثاشدُ  ثكبس سٍح ثي ٍ خطك اگش كِ است كبس اًدبم ثب هشتجف اختيبس كِ است ايي هْن ًكتِ. است دادُ حق ٍ اختيبس اٍ ثِ قبًَى

 اسات  آى دس هذيشيت ٌّش. گشدد هي كبسايي ٍ ثخطي اثش كبّص ثِ هٌدش تجى ثِ كِ ضَد هي كبستِ آى پزيشش قبثليت اص ضَد

ِ  صيشدسات  تب ثكبسگيشد ٍ ايوبل سا آى چٌبى قبًًَي خَاًت كليِ سيبيت ؾوي هحيف اقتؿبي ثِ خَد دسايت ثب كِ ِ  هطاتبقبً  ثا

 .ًوبيذ اقذام آى اخبثت ٍ اقبيت

 اختيبر تفًيض تعزيف -3

 ًْابيي  هسائَليت  اًتقابل  ثذٍى سا خَد هطشٍو اختيبس اص ثخطي سشپشست، يب هذيش آى تَسف كِ است فشايٌذي اختيبس تفَيؽ

ِ  است ايي اختيبس تفَيؽ دس هْن ًكتِ. كٌذ هي ٍاگزاس دست صيش ثِ خَي  اغالي  ٍنابيف  تاب  سابصد  هاي  قابدس  سا هاذيشاى  كا

 سٍصهاشُ  ًهبست  گشفتبس سا خَدضبى ٍ دٌّذ اًدبم آيٌذُ هذيشاى پشٍسش ٍ سبصهبى آيٌذُ ثِ پشداختي اص يجبستٌذ كِ سا خَدضبى

ِ  كٌاذ  اهَسي غش  سا خَد ّن توبم تب كٌذ هي كوك هذيش ثِ اختيبس تفَيؽ. ًكٌٌذ  سابصهبًي  ّاش  دس. داسد اّويات  ٍاقًاب   كا

 ثاشٍص  اهكبى ثبضذ ثيطتش توشكض يذم ٍ اختيبس تفَيؽ چِ ّش. ّستٌذ ثشٍص فشغت اًتهبس دس كِ داسد ٍخَد صيبدي ّبي استًذاد

 آهاذ  كابس  هاذيش  يك كِ است هًتقذ«  دساكش»  اختيبس تفَيؽ اًذيطِ خػَظ دس. ضَد هي ثيطتش استًذاد ايي گشفتي كبس ثِ

 ياك  ٍ آٍسد ثَخاَد  دسخطابًي  ًتبيح ثتَاًذ ٍ ثپشداصد يوذُ هَؾَيبت ثِ فقف خَدش كِ دّذ سبصهبى اي گًَِ ثِ سا اهَس ثبيذ

 ٍ كوتاش  اّويات  ثاب  كبسّابي  اسات  ثْتاش  ٍ داسد قاشاس  اّويت اٍل دسخِ دس كِ دّذ اًدبم سا كبسّبيي ًخست ثبيذ خَة هذيش

ِ  حاذي  تاب  كٌذ هي پيذا ثيطتشي اّويت سبصهبى تَسًِ ثب اختيبس تفَيؽ. كٌذ ٍاگزاس ديگشاى ثِ سا تش پبئيي اٍلَيت ِ  كا  اداها

 .ًسجت هيسش اختيبس تفَيؽ ثذٍى دستگبُ حيبت

 اختيبر تفًيض اركبن -4

 سا خاَد  ٍنيفِ يب كبس ثتَاًذ تب ضَد دادُ قشاس افشاد ايي اختيبس دس يبهل چْبس كِ است ايي كبسكٌبى ثِ اختيبس تفَيؽ اص هقػَد

 .دٌّذ اًدبم ثْتش

َ  سين ضشكت دس هثبل ثشاي. ضَد هي دادُ نصم اقتيبت كبسكٌبى ثِ ضشكت يولكشد دسثبسُ :اطالعبت  ثضسگتاشيي ( ثشصيال ) كا

 دس دفابتشي  كبسكٌابى  اياي . ثشخَسداسًاذ  كابهلي  اقتيبت اص كبسكٌبى دسيبيي غزاّبي تَليذ لَاصم ٍ ٍسبيل كٌٌذُ تَليذ ضشكت

 ّوچٌايي . اسات  ضاذُ  گٌدبًاذُ  آى دس اخشاياي  هقبهبت حقَ  ضشكت، يولكشد دسثبسُ كبهل اقتيبت آًْب دس كِ داسًذ اختيبس

 .  دٌّذ هي( آثذاسچي ٍ پيطخذهت) حتي كبسكٌبى ّوِ ثِ سا ًقذ خشيبًبت غَست ٍ تشاصًبهِ ضشكت
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 اخاشاي  ثاب  ضاشكتْب . ثبضاٌذ  ضاشكت  ّذفْبي تبهيي خْت نصم هْبست ٍ داًص داساي ثبيستي كبسكٌبى :السم مُبرت ي داوص

 ثاشاي . گيشًاذ  ثشيْاذُ  فًبل ًقطي ضشكت ّذفْبي تبهيي ثشاي آًْب تب آهَصًذ هي سا كبسكٌبى ثِ نصم هْبست داًص ّبيي ثشًبهِ

 كبسّابي  قاَت  ٍ ؾًف ًقبـ اص سا آًْب ٍ دّذ هي كبسكٌبى ثِ«  ديذگبُ خف » ًبم ثِ آهَصضي ثشًبهِ يك صيشاكس ضشكت هثبل

 .  ًوبيٌذ تًييي قشحي ّش دس سا خَد خبيگبُ تَاًٌذ هي ٍسيلِ ثذيي افشاد ٍ سبصد هي آگبُ ضذُ اًدبم

ِ  ضاشكت  دس هثبل ثشاي. ثبضٌذ ثشخَسداس كبفي قذست اص ثبيستي كبسكٌبى هْن تػويوبت گشفتي ثشاي :قدرت  پشٍدًطايبل  ثيوا

% 95 تاب  ادياب  هاَسد  خسابست  ثشاي ضذگبى ثيوِ دسخَاست ثِ تب اًذ ضذُ تطكيل هتخػع ٍ فٌي اداسي، كبسكٌبى اص تيوْبيي

 . ثگيشًذ سا نصم تػويوبت ، دسخَاست هيضاى

ِ  هبلي ًهش اص تَاًٌذ هي ساُ  دٍ اص ضشكت. ضَد پشداخت ضشكت يولكشد اسبس ثش كبسكٌبى پبداش :پبداش  پابداش  كبسكٌابى  ثا

 .ثذّذ آًبى ثِ خبيضُ سْبم يب ٍ كٌذ سْين سَد دس سا كبسكٌبى ضشكت يولكشد ثشاسبس كٌذ پشداخت

 اختيبر تفًيض اصًل -5

 :صيش ثطشح است هَاصيٌي ٍ اغَل ثش هجتٌي سبصهبى اّذا  تحقق هٌهَس ثِ دست صيش ثِ هبفَ  اص اختيبس تفَيؽ

 ًساجت  ًِ است هوكي اختيبسات اص قسوتي ثِ ًسجت اختيبس تفَيؽ  ِ  اخاز  اغالي  ٍ اسبساي  غاتحيت  آى؛ توابم  ثا

 . است دستگبُ هذيش هختع تػويوبت

 كٌذ ًوي سلت سا كٌٌذُ تفَيؽ هسئَليت اختيبسات، اًتقبل  . 

 داًسات  يولاي  ًتابيح  هسائَل  سا كسي تَاى ًوي صيشا ضَد حفم ثبيذ هسئَليت ٍ اختيبس ثيي تٌبست  ِ  اختيابسات  كا

 .  ثبضذ ًذاضتِ آى اًدبم ثشاي كبفي

 ثگيشد پس يبكت  ثًؿأ سا تفَيؿي اختيبسات تَاًذ هي كٌٌذُ تفَيؽ ٍ است فسخ قبثل اختيبسات تفَيؽ.   

 حفام  ضاَد  سيبيات  اختيبس تفَيؽ دس ثبيذ ّويطِ كلي اغَل اص يكي. ثبضذ ًهبست توشكض ثب تَام ثبيذ اختيبس تفَيؽ 

ِ  كٌٌاذ  هاي  ايدابة  داسد سابصهبى  يبلي ّذفْبي تحقق قجبل دس دستگبُ هذيش كِ هسئَليتي. است هشكضي ًهبست  كا

 .ضَد خلَگيشي اًحشا  ٍقَو اص تب داسد ًگبُ هحفَل خَد ثشاي سا هشكضي ًهبست

 :اص يجبستٌذ هَثش اختيبس تقَيؽ ضشقْبي پيص تشيي اسبسي

 كٌذ ٍاگزاس ٍي ثِ خَدسا ٍنبيف ٍ كبسّب ٍسيلِ ثذيي ٍ ثذّذ ٍاقًي يول آصادي دست صيش ثِ ثبضذ هبيل هذيش  . 

 ثبضذ ثشقشاس دست صيش ٍ هذيش ثيي آصاد استجبقبت . 

 كبسّاب  اًدابم  ضاشايف  ًياض  ٍ ًوبياذ  تحليال  ٍ تدضيِ دسست ٍ ثشسسي سا سبصهبًي فشٌّگ چَى يَاهلي ثتَاًذ هذيش ٍ 

 .  كٌذ تحليل ٍ تدضيِ هٌبست اي ضيَُ ثِ سا صيشدستبى تَاًبئيْبي

 كٌيذ ٍاگزاس ديگشاى ثِ تَاًيذ هي سا كبسّبيي چِ كِ كٌيذ هطخع  . 

 ًوَد هحَل كسبًي چِ ثِ ثبيذ سا كبسّبيي چِ كِ گشفت تػوين ثبيذ . 

 آٍسد ٍخَد ثِ ًتبيح ثبصخَسد سيستن ثبيذ  . 
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 اختيبر تفًيض فزايىد ي ضزايط

 چْابس  اسات  نصم گياشد  قشاس پزيشش هَسد صيشدستبى قش  اص ٍ كٌذ پيذا هطشٍييت دستَسي ايٌكِ ثشاي ثبسًبسد چستش ًهش ثِ

 :ثبضذ داضتِ ّوضهبى قَس ثِ سا صيش ضشـ

 .  كٌٌذ دسک سا آى دست صيش ٍ ثبضذ فْن قبثل دستَس .1

 .  ًيست سبصهبى ّذفْبي ثب هغبيش دستَس كِ كٌٌذ پيذا ايتقبد ثبيذ صيشدستبى دستَس اخشاي ثشاي گيشي تػوين دس .2

 .  ًيست تؿبد دس ٍ داسد ّوخَاًي آًْب ضخػي هٌبفى ثب دستَس كِ ضًَذ هًتقذ ثبيذ صيشدستبى .3

 .كٌٌذ اخشا سا دستَس ثبضٌذ قبدس خسوي ٍ فكشي لحبل اص ثبيذ صيشدستبى .4

ِ  ًياض  صيشدساتبى  تاب  ثبضاذ  داضتِ ّوخَاًي فَ  ضشايف ثب ثبيذ كٌٌذ هي غبدس هذيشاى كِ دستَساتي ثبسًبسد ايتقبد ثِ  دليال  ثا

ِ  هطاكتتي  هًوَن  دستَسات اص صيشدستبى اقبيت يذم ٍ فَ  ضشايف يذم كٌٌذ، اقبيت سا دستَسات ّوكبسي، ثِ توبيل  ثابس  ثا

 .دّذ هي خكشقشاس هًشؼ دس ًيض سا كبسكٌبى هٌبفى ٍ ضَد هي سبصهبًي ٍ گشٍّي كبس ضبلَدُ تؿًيف هَخت آٍسدكِ هي

 اختيبر تفًيض َبي گبم -7

 :يجبستٌذاص كِ داسد هشحلِ چْبس اختيبس تفَيؽ

ِ  اًدبم اص ضَد  هطخع كِ است ايي اختيبس تفَيؽ دس قذم اٍليي :اوتظبر مًرد وتبيج تعييه .1 ِ  ٍنيفا  اًتهابسي  چا

 . آيذ دست ثِ ثبيذ ًتبيدي چِ ًهش هَسد فًبليت اًدبم اص كِ ضَد هًلَم ثبيذ يًٌي سٍد هي

 ٍ ضاَد  ٍاگازاس  دساتبى  صيش ثِ ٍنبيف كِ است ايي اختيبس تفَيؽ دس قذم دٍهيي :دستبن سيز بٍ يظبيف ياگذاري .2

 يًٌاي . داد قشاس تَخِ هَسد ٍنبيف اًدبم ثشاي سا كبسكٌبى اص يك ّش تَاًبيي ٍ نشفيت ثبيستي كِ است هشحلِ ايي دس

 ثايي  ٍنابيف  تخػايع  ٍ تَصياى  غاَست،  ّاش  دس. داضات  هٌهَس ثبيذ سا اًسبًي ًيشٍي اص هكلَة ٍ هٌبست استفبدُ

 .  ثبضذ هتَاصى ٍ هتٌبست ثبيذ كبسكٌبى

ِ  گيشي تػوين دس سا اثْبهي گًَِ ّيچ ٍ ثبضذ سٍضي ٍ هطخع ثبيذ اختيبسات حذٍد :السم اختيبر تفًيض .3  ٍخاَد  ثا

 تًاذيل  آى ثاب  هتٌبسات  ثبياذ  ًيض اختيبس حذٍد يبثذ تغييش ٍنيفِ چٌبًچِ ٍ ثبضذ هشتجف ٍنيفِ ثِ ثبيذ اختيبس. ًيبٍسد

 . ضَد

ِ  داسد هسئَليت اختقب  است ضذُ ٍاگزاس اٍ يْذُ ثِ اي ٍنيفِ كِ فشدي :مسئًليت تثبيت .4 ِ  سا اي ٍنيفا  تقجال  كا

 .دّذ اًدبم هوكي ًحَ ثْتشيي ثِ است كشدُ
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 اختيبر تفًيض محبسه ي مشايب -8

 داسا سا صيش تَخِ قبثل هضايبي ٍ ثَدُ اسبسي ًيبص ٍ ؾشٍست يك اختيبس تفَيؽ كِ گشدد هي سٍضي ضذُ اضبسُ هَاسد ثِ تَخِ ثب

 .ثبضذ هي

 ثبصدّي افضايص   

 كبس اًدبم ثِ ًسجت يتقِ اصديبد   

 خوًي دستِ ّوكبسي تقَيت   

 اًفشادي تكبهل   

 هذيشاى ٍقت اتت  اص خلَگيشي 

 دادى فشغات . اسات  ثوش هثوش سبصهبى ثشاي ّن ٍ كبسكٌبى ثشاي ّن فشدي، هسئَليت تَسًِ كِ است هًتقذ آسخشيس كشيس

 ٍ قبثليتْاب  سابصهبى  ّاذفْبي  تحقاق  ثاشاي  تب كٌذ هي كوك آًبى ثِ كٌٌذ حبغل ثلٌَ ٍ سضذ كبس، ؾوي كِ ايي ثشاي افشاد ثِ

 هطاكتت  ثاب  ياب  ضَد تفَيؽ آًْب ثِ ثيطتشي هسئَليت خَاٌّذ ًوي كبسكٌبى ّوِ چِ اگش. كٌٌذ غش  سا ثيطتشي تَاًبئيْبي

ِ  اسات  هاذيي  آسخاشيس  اياي،  ٍخاَد  ثاب  اهاب  ثبضٌذ داضتِ سشٍكبس آٍسد هي ثبس ثِ ؾشٍستب  هسئَليت كِ اي فضايٌذُ  ضاوبس  كا

 ثيطتش ثسيبس ثخطذ ثْجَد اختيبس ثب هتٌبست هسئَليتْبيطبى سكح ثشدى ثبن يب افضٍدى ثب تَاى هي سا آًْب اًگيضش كِ كبسكٌبًي

 .كٌٌذ هي تػَس هذيشاى اغلت كِ است آى اص

 ومبيد تًجٍ آوُب بٍ ببيد مديز كٍ اختيبر تفًيض محديديتُبي -9

 اختيبس، تفَيؽ دس. كشد تدبٍص آى اص ًجبيذ كِ داسد حذٍدي كبسي ّش. ًيست تفَيؽ قبثل كبسّب اص ثًؿي هذيشيت اغَل قجق

 خولِ اص. كشد تفَيؽ صيشدستبى ثِ آًشا الًبدُ فَ  ٍ استثٌبيي ضشايف دس خض ًجبيذ ٍ داضت هذًهش ثبيذ سا هحذٍديتْبيي

 :اص يجبستٌذ ًوَد اضبسُ آى ثِ تَاى هي كِ هَاسدي

 داضتِ سا ّوكبساى ًػت ٍ يضل اختيبس ًجبيذ ضذُ هٌػَة ضوب خبًطٌيي يٌَاى ثِ غيبثتبى دس كِ كسي) اهَسپشسٌلي 

 (. ثبضذ

 ًِيست تفَيؽ قبثل كبسهٌذاى اخشاج ٍ تٌجي . 

 ِاستشاتژيك سيضي ثشًبه  

 سبصهبًي ّبي هطي خف تًييي  

 كبسي چٌيي اهب كٌٌذ هي كبسي هحكن خَدضبى خيبل ثِ هذيشاى اص ثًؿي. سپشد ًفش يك اص ثيص ثِ سا كبس ًجبيذ 

 .است هذيشيت هخل
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 اختيبر تفًيض مًاوع -11

 اص هَاًى ايي. گشدد هي هَاخِ هحذٍديتْبيي ٍ تٌگٌبّب ثب هذيشيت اغَل ٍ ساّجشدّبي ديگش ّوچَى ًيض اختيبس تفَيؽ استقشاس

 ثشخي. ثبضذ هي ثشسسي قبثل سبصهبًي فشٌّگ ٍ هحيف هشئَس، ،(سئيس) كٌٌذُ تفَيؽ ثِ هشثَـ هَاًى خولِ اص هختلف اثًبد

 :اص است يجبست ايشاى دٍلتي سبصهبًْبي دس اختيبس تفَيؽ هَاًى اص

ِ  هتوبيال  افاشادي  چٌايي . كٌٌاذ  گياشي  تػاوين  تَاًاذ  هي ديگشاى اص ثْتش خَد كِ كٌٌذ تػَس هقبهبت اص ثشخي  هاذيشيت  ثا

ِ  اًذاختي چٌگ ثشاي صيبدي دستْبي داساي اختبپَس ّوبًٌذ كِ ّستٌذ( پب ّطت) اختبپَسي ( كاتى  ٍ خاشد ) اهاَس  توابم  ثا

 هًواَن  آًْاب . دٌّذ اًدبم سا آى خَدضبى است ثْتش گيشد اًدبم دسستي ثِ ثخَاّذ كبسي اگش كِ داسًذ يقيذُ ٍ ّستٌذ سبصهبى

 هاي  كابس  هذيشاى ايي ثب كِ كسبًي. آيذ هي ثش ًيض تدشثِ ثي افشاد يْذُ اص كِ كٌٌذ هي ٍاگزاس ديگشاى ثِ سا اّيوت ثي ٍنبيف

 استقبي صهيٌِ دس كٌٌذ ثبثت سا خَد تَاًبيي ثتَاًذ كِ ًطذُ ٍاگزاس آًْب ثِ دضَاسي ٍنيفِ هسئَليت پزيشش اص قجل چَى كٌٌذ

 . ضًَذ هي هطكل دچبس هقبم

ِ  ياب  ، گياشد  قشاس دستبى صيش سفتبس هسئَل هبفَ  هقبهبت هقبثل دس خَد كِ ايي اص ٍ دستبى صيش ثِ ًسجت ايتوبد ًذاضتي  ايٌكا

 ٍلاي  ثبضاذ  خْبًي است هوكي هَسد ايي الجتِ است ضبى هَقًيت افتبدى خكش دس ًتيدِ دس ٍ دستبى صيش يبفتي قذست اص تشس

 .  داسد ثيطتش ًوَد كطَسهب دس

ِ  اغال  دسثَسٍكشاساي  – ضاوشد  ثش هَاًى اص يكي تَاى هي ًيض سا سبصهبًْب ساس دس ثَسٍكشاتيك غيش افشاد حؿَس  هشاتات  سلسال

 .  گيشد هي غَست اختيبس تفَيؽ ٍنبيف ثب هتٌبست اختيبسات اغل ّويي حست ثش ٍ داسد ٍخَد

 تفاَيؽ  هَاًاى  اص ديگاش  يكاي  تاَاى  هي سا اقتيبت ٍ هسبئل اص ثشخي داضتي ًگبُ هخفي دس سًي ٍ سيبسي هتحهبت ٍخَد

 حاذ  چِ تب داًٌذ ًوي كبسكٌبى كِ قَاًيٌي چٌيي ٍخَد هَسد دس ًبآگبّي يب ٍ صهيٌِ ايي دس سٍضي قَاًيي ًجَد. ثشضوشد اختيبس

 . ثشضوشد هَاًى اص ديگش كلي ثبيذ سا داسًذ هبًَس قذست كبسضبى حَصُ دس

 خٌدبلْابي  ٍ كطاَس  سيبسي هَخَد ثٌذيْبي خٌبح ٍ اخيش سبل چٌذ هلي خت  هذيشاى اص ثشخي ثب گشفتِ غَست ثشخَسدّبي

ِ  تفابٍتي  ثي حبلت ٍ ضًَذ پزيش سيسك كوتش هذيشاى كِ ضذُ ثبيث دنيل ّويي ثِ هذيشاى ثشخي هحبكوِ ٍ آهذُ ٍخَد ثِ  ثا

 هاذيشي  ّش داضت ًهش هذ ثبيذ سا ًكتِ ايي الجتِ كٌٌذ اهتٌبو هسئَليت قجَل اص يب كشدُ پشّيض اختيبس تفَيؽ اص ٍ ًذ ثگيش خَد

 . داًست قبًَى صدى دٍس هٌضلِ ثِ ًجبيذ سا آهذي كبس كٌذٍ سيبيت اٍل ٍّلِ دس سا قبًَى است هَنف

 تػاوين  دس ايؿاب  سبيش ًوَدى ٍسْين دادى هطبسكت هًٌي ثِ كِ كطَس سبصهبًْبي ٍ اداسات كِ هطبسكتي هذيشيت ٍخَد يذم

 دسسات  ساُ ٍ هٌبسات  صهابى  ، هطبسكت اخشاي دس اسبسي يٌػش دٍ است اّويت حبئض ًكتِ ايي هَسد دسايي الجتِ. است گيشي

 . آٍسد هي ثبس ثِ ثذتشي اثشات ًطَد اًدبم دسست ساُ ٍ هٌبست صهبى دس هطبسكت اگش كِ است
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ِ  ، خابًَادُ  اص است هوكي ًفس ثِ ايتوبد فقذاى ايي. ثبضذ هي هَاًى اص يكي ًيض افشاد دس ًفس ثِ ايتوبد فقذاى  حتاي  ٍ خبهًا

  اًتقابد  هًاشؼ  دس خكابيي  كَچكتشيي ثب خَاٌّذ ًوي ٍ گشيضاًٌذ هسئَليت اص افشاد ثبضذ ضذُ ًبضي داًطگبُ ٍ هذسسِ هحيف

 .  گيشًذ قشاس

 آًْاب  ثاشاي  قذستوٌاذ  سقيجاي  ٍخَد يذم ٍ است دٍلتي اكثشا  كِ كطَس سبصهبًْبي دس فًبليتْبي ٍ خذهبت اكثش ثَدى اًحػبسي

 ثقاب،  ٍ هَقًيات  حفام  خْت سبصهبًْب سقيت، ٍخَد غَست دس كِ:  ضَد هي پبسخگَيي يذم ٍ يبلي هذيشيت تفبٍتي ثي سجت

ِ   گساتشدُ  غاَست  ثِ اختيبس تفَيؽ هَقًيت، ثِ سسيذى ثشاي ًتيدِ دس ٍ خَاستبسًذ سا خَد كبسكٌبى خبًجِ ّوِ هطبسكت  ثا

 .  آيذ هي ثًول سبصهبى سكَح توبم دس ًبچبس

 اختيابس  دادى اص ًيست كبفي اختيبس تفَيؽ ًتبيح تفحع ٍ ثشسسي ثشاي كٌتشل ًهبم كِ ثبضذ هكوئي هذيش اگش: كٌتشل فقذاى

 .  كٌذ هي خَدداسي دستبى صيش ثِ

 :  ريل هَاسد ثِ تَخِ ثب اختيبس قجَل ثِ دستبى صيش گي يتقِ ثي

   اضتجبُ تػويوبت اتخبر دليل ثِ سشصًص ٍ خَاست ثبص اص تشس

  است ثيطتش فطبس ٍ كبس تقجل هستلضم كِ تش سٌگيي هسئَليت قجَل ثشاي كبفي اًگيضش ًذاضتي

 هيكٌٌذ پٌْبى سا خَد اختيبسًبتَاًي قجَل ثبيذم كِ خَدضبى تَاًبيي ثِ ايتوبد يذم

 اختيبر تفًيض مًاوع ومًدن طزف بز راَُبي -11

 اسات  كبسگشٍّي هذيشيت كِ ثبضذ ًكتِ ايي هَسد دس هذيشاى ًگشش تغييش ثبيذ هشحلِ ًخستيي ،  ِ ِ  ٍ فاشدي  ًا  ايٌكا

 ثْجاَد  سا سابصهبى  يولكشد ٍ ضذُ كبسكٌبى ٍ هذيشاى ّبي ديذگبُ ٍ ّب اًذيطِ ضذى ًضديك سجت هطبسكتي هذيشيت

 .  ثخطذ هي

  سفاى  تاَخيْي  خلسابت  ياب  هقاشسات  ٍ قاَاًيي  قشيق اص آى اثْبهبت ٍ ثبضذ هفَْم ٍ ٍاؾح كبهل ثبيذ اختيبس تفَيؽ 

 .  گشدد

 قشياق  اص كابس  اياي . ثشداسًاذ  گبم تًبلي خْت دس ٍ كشدُ هسئَليت قجَل كِ قَسي كبسكٌبى دس ًفس ثِ ايتوبد ايدبد 

 كبسكٌابى  تاب  ثبضذ سٍضي صهيٌِ ايي دس ثبيذ ًيض هقشسات ٍ قَاًيي گيشد غَست ثبيذ هذيشاى تَسف ثيطتش دادى اّويت

 . ضًَذ هسئَليت دسگيش ضذى اصهَاخذُ تشس ثذٍى

 خاَدي  ثِ كبسكٌبى هسئَليت افضايص. ثبضذ آگبُ صيشدستبى ّذفْبي ٍ ًيبصّب اص ثبيذ هذيشيت:  كبسكٌبى اًگيضش ايدبد 

 ياب  هبلي پبداضْبي ثْتش، كبسي ضشايف تشفيى، هبًٌذ كبفي هطَقْبي اص ثبيذ لزا ًطَد اًگيضش هَخت است هوكي خَد

 .  كشد استقبدُ اًگيضش ايدبد خْت هًٌَي

 هاذيش  ثاش  تفكاش  اياي  اگش هثت . اًدبهذ هي ثيطتشي اختيبس تفَيؽ ثِ كِ اداسي ًهبم دس هحَسي سخَو اسثبة ثش تبكيذ 

 خاَد  هسئَليت ٍلي ًجَدي ٌّگبم ثِ سخَو اسثبة كبس دس ٍقفِ ايدبد اص خلَگيشي خْت( هذاسي هطتشي) ثبضذ حبكن

 .  كٌذ هي تفَيؽ سا
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 صيشدستبى اضتجبّبت هَسد دس اغوبؼ   

  كبفي كٌتشل سيستن استقشاس   

 اختيبر تفًيض درجٍ كىىدٌ تعييه عًامل -12 

 هبًٌاذ  ًياض  اختيابس  تفاَيؽ . اسات  هتفبٍت هختلف سبصهبًْبي دس آى حذٍد ليكي داسد هتًذدي دسخبت اختيبس تفَيؽ اگشچِ

ِ  سسيذى ثشاي هذيشيت دست دس است اثضاسي يًٌي. است ٍسيلِ يك سبصهبى تطكيل ِ  كٌٌاذُ  تًيايي  يَاهال . ّاذ   ثا  دسخا

 :اص يجبستٌذ اختيبس تفَيؽ

ِ  يك هَسد دس گيشي تػوين ّضيٌِ ّشچِ :گيزي تصميم َشيىٍ ِ  ثبضاذ  صيابدتش  هسائل  ثابن  ساكَح  دس تػاوين  اتخابر  ًيبصثا

 . ثَد خَاّذ ثيطتش تشهذيشيت

 . ثَد خَاّذ هتوشكضتش هشثَقِ اختيبسات ثبضذ ثيطتش ّب هطي خف يكسبًي ثِ ًيبص چِ ّش :َب مطي خط يكسبوي بٍ تمبيل

 هاي  ٍاگازاس  هختلف سكَح ثِ گيشي ٍتػوين است ثيطتش آى هسبيل ثبضذ ثضسگتش سبصهبى چِ ّش :سبسمبن بشرگي ي يسعت

 . ضَد

 ثبضاذ  ضاذيذتش  سقبثات  ٍ تاش  هتطاٌح  ٍ كٌذ هي فًبليت آى دس سبصهبى كِ هحيكي چِ ّش: پذيزي اوعطبف سبسمبن، محيط

ِ  گياشي  تػاوين  ٍاگزاسي آى نصهِ كِ ثبضذ داضتِ ثيطتشي پزيشي اًًكب  ثبيذ ثوَقى الًولْبي يكس اًدبم خْت سبصهبى  ثا

 .  ّستٌذ ثيشًٍي هحيف دسگيش هستقيوب  كِ ثبضذ هي سبصهبى تش پبئيي سكَح

 سابيش  ٍ حسابثذاسي  كٌتشلْابي  ، آهابسي  ّبي سٍش ثْجَد ٍ تَسًِ است كٌتشل ّبي تكٌيك ٍخَد ديگش يبهل :كىتزل فىًن

 .دّذ هي افضايص سا اختيبس تفَيؽ ثِ گشايص كٌتشل فٌَى

 وتيجٍ -13

 هاذيشاًي  اهاب . اسات  ًبپزيش اختٌبة اهشي ثضسگ سبصهبًْبي ٍيژُ ثِ اداسات ٍ سبصهبًْب دس اختيبس تفَيؽ ضذ ركش كِ قَس ّوبى

ِ  دساتبى  صيش استًذادّبي ٍ تَاًبيي ثِ سا نصم تَخِ اختيبس تفَيؽ اغَل گشي ثكبس دس كِ تشًذ هَفق  ؾاوي  ٍ ثبضاٌذ  ، داضات

 تفاَيؽ  دٌّاذ  ساَ   يابلي  اّذا  سَي ثِ سا سبصهبى هسئَليت حيكِ ٍنبيف ثْتش چِ ّش اًدبم دس آًبى هطبسكت ٍ پشٍسش

  اص يكي يٌَاى ثِ ، اختيبس

 .  ثخطذ هي پَيبيي ٍ حيبت هذيشيت ٍ سبصهبى ثِ هذيشيتي، افضاسّبي ًشم هْوتشيي

 ٍ تخػػاي  هيضاى آى، ثَدى هتوشكض غيش ٍ هتوشكض آى، هبهَسيت ٍ اّذا  سبصهبًي، تطكيتت ٍ سبختبس ثش ثبيذ اختيبس تفَيؽ

 .ثبضذ استَاس...  ٍ آى ثَدى اي حشفِ
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 ٍ ًوبيذ تقَيت سا دستبى صيش دس اًگيضش يول ٍ كشدُ هشتفى سا اهَس ٍاگزاسي دس اثْبم گًَِ ّش ثبيذ هذيشاى اختيبس تفَيؽ دس

 فًل يوليبت فشايٌذ اص ّوَاسُ هذيش تب است اسصضيبثي ٍ كٌتشل سيستن اخشاي ٍ تذٍيي هستلضم اختيبس تفَيؽ ايٌكِ ثبنخشُ

 .ًوبيذ اسائِ ضًَذُ تفَيؽ ثِ سا نصم خَسدّبي ثبص ٍ يبفتِ آگبّي ضذُ تفَيؽ
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