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 چكيده 

هَفميز دس ساّجشد خْؾ كبدساسي هؼشلضم ؿٌبػبيي سحَالر خْـي ًظيش سدبسر الىششًٍيىي دس 

سي دس سَػؼِ گزا الولل اػز. سَػؼِ سدبسر الىششًٍيىي هؼشلضم ػشهبيِ ػشكِ سدبسر ثيي

گزاسي دس ايي ساػشب اص  ّبي ػشهبيِ ّبي هشثَط ثِ آى، دس وـَس اػز، لزا سؼييي اٍلَيز صيشػبخز

اي ثشخَسداس اػز. همبلِ حبضش ثب ّذف سؼْيل اهش سَػؼِ سدبسر الىششًٍيىي ٍ ثِ  الؼبدُ اّويز فَق

ُ اػز وِ دس آى كٌبيغ گزاسي، الذام ثِ سجييي هذلي ًوَد ّبي ػشهبيِ ثٌذي صهيٌِ هٌظَس اٍلَيز

ؿًَذ. اص خولِ  ثٌذي هي الوللي دس سدبسر الىششًٍيىي، اٍلَيز هخشلف اص ًظش لبثليز ثبصاسػبصي ثيي

ثبؿذ. سؼييي  چْبس سلوي ٍ دٍ سلوي هي ISICثٌذي كٌبيغ ثب  ًشبيح حبكل اص سحميك حبضش، اٍلَيز

الوللي دس سدبسر  دس ثبصاسػبصي ثييساّجشدّبيي وِ ثشَاى ثب اػشفبدُ اص آى، صهيٌِ هَفميز كٌبيغ 

 ثبؿذ. الىششًٍيىي سا افضايؾ داد، اص ديگش ًشبيح اسائِ ؿذُ دس ايي همبلِ، هي



Bazar4h.ir 

3 

 مقدمه 

الولل ٍ هَلؼيز وـَس ايشاى دس ايي هحيظ، ًوبيبًگش لضٍم  ؿشايظ حبون ثش هحيظ سدبسر ثيي

ْؾ كبدساسي، هؼشلضم . دػشيبثي ثِ خ]5[حشوشي ػشيغ ٍ ؿشبثبى دس خْز خْؾ كبدساسي اػز 

الولل اػز. دس ايي ساػشب، سدبسر  ّبي خْـي دس ػشكِ سدبسر ثيي ؿٌبخز سغييشار ٍ ديـشفز

، چِ دس ػغح هلي ٍ 2، ٍ يب ثيي ػبصهبى ٍ فشد1ّب الىششًٍيىي يب وؼت  ٍوبس الىششًٍيىي ثيي ػبصهبى

بيذ هذًظش لشاس گيشد. سؼْيل ّبي اًمالثي اػز وِ ث ، اص سحَالر ٍ ديـشفز]6[الوللي  چِ دس ػغح ثيي

وِ ػوالً ثشخي اص وـَسّب سا  –ثشداسي اص ايي دذيذُ خذيذ  سدبسي ٍ ديگش هضايبي سلبثشي حبكل اص ثْشُ

ّب  گزاسي لبثل سَخِ دس سأهيي صيشػبخز ًوبيبًگش لضٍم ػشهبيِ –ثشدُ اػز  دس ؿشايغي سلبثشي ثِ ديؾ

 اػز. ٍ ثؼششّبي هٌبػت ثشاي سَػؼِ سدبسر الىششًٍيىي

سيضي  اي حبون ثشافشلبد وـَس، ثشًبهِ ثب سَخِ ثِ هحذٍديز هٌبثغ هبلي ٍ ػشهبيِ

ّبي هزوَس، اص خولِ هْوششيي الذاهبسي  گزاسي كحيح خْز ّش چِ وبساسش وشدى ػشهبيِ

اػز وِ ثبيذ سَػظ هؼئَليي الشلبدي وـَس كَسر دزيشد. لزا، اسصيبثي لبثليز ثبصدّي 

اي ثِ هٌظَس عشاحي  ثٌذي ػشهبيِ ، الذاهي هؤثش دس ثَدخِّب گزاسي ايي ًَع ػشهبيِ

 آيذ.  ّبي سدبسر الىششًٍيىي ثِ حؼبة هي صيشػبخز

گزاسي دس سَػؼِ صيشثٌبي سدبسر الىششًٍيىي ثشاي كٌبيؼي وِ هضيز ًؼجي  ػشهبيِ

آًْب ثشاي وـَس سأهيي ًـذُ اػز، ثبصدُ الصم سا ثِ ّوشاُ ًخَاّذ داؿز. اص عشفي سَػؼِ 

ّبي الصم ثشاي كبدسار الىششًٍيىي هحلَالر كٌبيؼي وِ سَػؼِ ثبصا س ٍ  بخزصيشػ

ثبصاسػبصي ثشاي آًْب دس لبلت سدبسر الىششًٍيىي ضؼيف ثبؿذ، ثبصدُ هٌبػت ثشاي 

 آٍسد. گزاسي سا ثِ دًجبل ًوي ػشهبيِ

لزا، ثب سَخِ ثِ اّويز هَضَع، ّذف ايي سحميك، عشاحي ٍ سجييي هذلي اػز وِ 

گزاسي  اي اص كٌبيغ سدُ اٍل ـ اص ًظش هضيز ًؼجي ٍ ػشهبيِ ى ثشَاى هدوَػِثشهجٌبي آ

 
1. Business to Business (B to B) 
2. Business to Customer (B to C) 
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ـ سا وِ ثشاػبع سحميك اًدبم ؿذُ سَػظ هؤػؼِ هغبلؼبر  الولل  كٌؼشي دس سدبسر ثيي

اًذ، اص ًظش لبثليز ثبصاسػبصي دس سدبسر  اًشخبة ؿذُ ]5[ثبصسگبًي  ّبي ٍ دظٍّؾ

ثب ًظش ػٌدي اص خجشگبى ٍ هشخلليي اهش، ثِ ثٌذي ًوَد. ّوچٌيي،  الىششًٍيىي اٍلَيز

 ؿَد. ّب دشداخشِ هي ؿٌبػبيي ايي اٍلَيز

دغ اص ؿٌبخز هفَْم ثبصاسػبصي ثشاي هحلَل ٍ سأثيش سدبسر الىششًٍيىي، ثب اػشفبدُ 

(ES-Test)اص هذل آصهَى خشيذ الىششًٍيىي 
وِ سَػظ هبيىل دي وبس ػيلَس اسائِ  3

(AHP)ليل ػلؼلِ هشاسجي فشآيٌذ گشديذُ ٍ سشويت آى ثب سىٌيه سح
ثِ اسائِ هذل  4

الوللي دس سدبسر الىششًٍيىي دشداخشِ  ثٌذي كٌبيغ ثش هجٌبي لبثليز ثبصاسػبصي ثيي اٍلَيز

 .]7[ؿَد  هي

ّبي هَخَد دسهذل،  دس اداهِ، دس هَسد هؼيبسّبي ؿٌبػبيي ؿذُ، عجك سٍاثظ ٍ فشهَل

آهذ ٍ دس ًْبيز ثشهجٌبي  ػول هي ًظشػٌدي الصم اص خجشگبى ٍ هشخلليي هشثَعِ ثِ

ثٌذي دس هَسد كٌبيؼي وِ  الوللي دس سدبسر الىششًٍيىي، ايي اٍلَيز هؼيبس ثبصاسػبصي ثيي

گزاسي كٌؼشي ـ ثب سَخِ ثِ هضيز ًؼجي كٌبيغ ـ  داساي ثيـششيي اّويز اص ًظش ػشهبيِ

 ؿَد. ّؼشٌذ، اسائِ هي

 
3. Electronic Shopping Test (ES-Test) 

4. The Analytic Hierarchy Process 
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 . ادبيات موضوع1

ؿَد. اهب دس ثبصاسيبثي، ايي  ّبي هشفبٍسي سؼشيف هي گًَِ ٍاطُ ثبصاس، دس ػلَم هخشلف ثِ

حيث، سؼبسيف گًَبگًَي  . اص ايي]8[ ًضديىي صيبدي داسد وٌٌذُ هلشف هفَْم ، ػوَهبً ثب ٍاطُ

خشيذاساى ٍالؼي ٍ ثبلمَُ  اص اي هدوَػِ”، ثبصاس سا ]9[اػز. فيليخ وبسلش اص ثبصاس اسائِ گشديذُ

اًذ وِ ثبصاس، ػجبسر  ثش ايي ػميذُ]10[شَى ٍ ّوىبساى ًوبيذ. اػشٌ سؼشيف هي“ هحلَل

ؿذى ٍ دَلي  ّب )ًيبصّب(يي ثشاي ثشاٍسدُ ّب وِ خَاػز اي افشاد يب ػبصهبى اػز اص هدوَػِ

ّؼشٌذ.  هٌذ ثِ خشج وشدى دَل خَد ثشاي ثشاٍسد ايي ًيبصّب وشدى داسًذ ٍ ػاللِ ثشاي خشج

داًٌذ وِ  اي اص افشاد هي سا هؼشف هدوَػِ، ثبصاس ]11ٍ  12[گَ  ػَصاى اٍيض ٍ ثيل هه

ػاللوٌذ ثِ خشيذ وبال يب خذهبر خبف ثَدُ ٍ اص لذسر خشيذ، ٍ حك خشيذ الصم ثشاي ايي 

اي اص  ثبصاس هدوَػِ”ًَيؼذ:  ، دس سؼشيف ثبصاس هي]13[ثبؿٌذ. ادٍاسد لَ  الذام ثشخَسداس هي

ر دس يه عجمِ خبف اؿخبف اػز وِ ثِ ػٌَاى يه فشد يب ػبصهبى ًيبصهٌذ هحلَال

 “ثبؿٌذ. هٌذي ٍ حك خشيذ الصم ثشاي خشيذ ايي هحلَالر سا داسا هي سَاًبيي، ػاللِ ثَدُ،

ايدبد، افضايؾ ٍ حفظ ػْن ثبصاس، ثِ ػٌَاى يىي اص هْوششيي ٍظبيف هذيشاى ٍ 

آيذ. دس ايي ساػشب، ػؼي دس سَػؼِ ثبصاس، ٍ افضايؾ اًذاصُ آى، اص  ثبصاسيبثبى ثِ حؼبة هي

. لزا چٌبًچِ ]14[دشداصًذ  لِ هْوششيي الذاهبسي اػز وِ هذيشاى ٍ ثبصاسيبثبى ثِ آى هيخو

ّب اػز ٍ  اي سؼشيف وٌين وِ ؿبهل سؼذادي اص افشاد يب ػبصهبى ثبصاس سا ثِ ػٌَاى هدوَػِ

ّبي خبف ّؼشٌذ، سَػؼِ ثبصاس هؼشلضم  ّب داساي يه ػشي ٍيظگي ايي افشاد ٍ ػبصهبى

ّبي ثيـششي داساي  اي وِ افشاد يب ػبصهبى دوَػِ اػز، ثِ گًَِافضايؾ ػٌبكش ايي ه

ّبي الصم ثشاي ثبصاس، ثبؿٌذ. هفَْم سَػؼِ ثبصاس، يب افضايؾ ػْن ثبصاس، دس ثخؾ  ٍيظگي

 گشدد. ثؼذي همبلِ، سحز ػٌَاى ثبصاسػبصي ثيـشش سـشيح هي

وِ ثِ ػٌَاى ثبصاس  ّبيي ّبي افشاد يب ػبصهبى ّبي ثبصاس، يب ثِ ػجبسر ديگش ٍيظگي ٍيظگي
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سبثؼي اػز اص هدوَػِ  آيٌذ، دس سؼبسيف اسائِ ؿذُ اص ثبصاس، يه هحلَل ثِ حؼبة هي

خشيذاساًي وِ ثشاي هحلَل ػشضِ ؿذُ دس ثبصاس ٍخَد داسد. وؼبًي وِ دس ثبصاس ثِ دًجبل 

ثبؿٌذ. دس اداهِ  هٌذي، دسآهذ ٍ دػششػي هي هحلَل ّؼشٌذ، داساي ػِ ٍيظگي ػاللِ

آسهؼششاًگ، داسا ثَدى ؿشايظ لبًًَي ٍ حك لبًًَي ثشاي خشيذ سا ثِ ػٌَاى يىي اص  وبسلش ٍ

دس  ]10[ًوبيٌذ. اػشٌشَى ٍ ّوىبساى  هْوششيي ػَاهل دس سؼييي اًذاصُ ثبصاس، هؼشفي هي

سؼشيف خَد اص ثبصاس، داؿشي خَاػز يب ًيبص ًؼجز ثِ هحلَل، دَل وبفي ثشاي خشيذ ٍ 

ّبي ػٌبكش سـىيل دٌّذٓ هدوَػِ ثبصاس، هؼشفي  اص ٍيظگي ػاللِ ثِ خشج وشدى دَل سا

ّبي ايي هدوَػِ ػجبسر اػز اص:  اص ثبصاس، ٍيظگي ]11[وٌٌذ. دس سؼشيف اٍيض ٍ هه گَ  هي

ًيبص، سَاًبيي ٍ حك خشيذ سا ثِ  ]13[هٌذي، لذسر خشيذ ٍ حك خشيذ. ادٍاسد لَ  ػاللِ

ًوبيذ. دس ًْبيز، سالف اف  هي يدٌّذُ ثبصاس، هؼشف ّبي ػٌبكش سـىيل ػٌَاى ٍيظگي

دٌّذُ سمبضب سا هـشول ثش رائمِ  ثبصاس، ػَاهل خْز سمبضبي اسصيبثي ، دس]15[ٍيلؼَى 

ّبي هشفبٍر اص  دسآهذ هـششي ٍ دػششػي ثِ هحلَالر هـبثِ ـ وِ داساي ليوز هـششي،

 داًذ. هي -هحلَل ّؼشٌذ 

هدوَػِ ثبصاسوِ هَسد سَافك ّبي ػٌبكش سـىيل دٌّذُ  ثب سَخِ ثِ ًظشار فَق، ٍيظگي

 اغلت كبحجٌظشاى لشاس داسد، ػجبسر اػز اص: ػاللِ، لذسر خشيذ، حك خشيذ ٍ دػششػي.

 سَاى ثبصاس سا ثِ كَسر صيش سؼشيف وشد: لزا ثب سَخِ ثِ هدوَػِ سؼبسيف فَق، هي

ّبي ػاللِ، لذسر خشيذ، دػششػي ٍ حك  ّب وِ اص ٍيظگي اي اص افشاد ٍ ػبصهبى هدوَػِ

 (1ذ ًؼجز ثِ هحلَل )اػن اص وبال ٍ خذهبر( ثشخَسداسًذ. )ؿىل ؿوبسُ خشي

 

 سَاى ثبصاسػبصي سا ثِ كَسر صيش سؼشيف وشد: ثب ايي سؼشيف اص ثبصاس، هي

ثبصاسػبصي ػجبسر اػز اص الذام ٍ سالؿي وِ هذيشاى ٍ ثبصاسيبثبى دس خْز افضايؾ اًذاصُ ثبصاس )سؼذاد 
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، لذسر خشيذ، حك خشيذ، ٍ دػششػي ًؼجز ثِ  ّبي ػاللِ ٍيظگيّبيي وِ داساي  افشاي يب ػبصهبى

 دٌّذ. هحلَل ّؼشٌذ( اًدبم هي

ّبي خذيذ اسسجبعبر سدبسي ثشفشايٌذ  لىي ثِ هٌظَس ثشسػي سأثيش سدبسر الىششًٍيىي ٍ سٍؽ

 ٍ ثبصاسػبصي، الصم اػز سب اثشذا دس هَسد هفَْم سدبسر الىششًٍيىي، خبيگبُ آى دس سئَسي ػبصهبى

وـَسّبي خْبى ػَم، سَضيحبسي اسائِ  آى ثشاي اّويز ٍ الىششًٍيىي سدبسر گيشي ؿىل شيز، فلؼفِهذي

 گشدد. ثخؾ ثؼذي همبلِ، ثِ ايي هَضَع اخشلبف داسد.

دغ اص ّوگشايي ثيي سًٍذ سَػؼِ اعالػبر ٍ سًٍذ سَػؼِ اسسجبعبر، اًمالثي سحز ػٌَاى اًمالة 

دسآهذ هحَس ٍ ّضيٌِ هحَس دس سئَسي ػبصهبى ٍ هذيشيز،  اسسجبعبر ؿىل گشفز. اص عشف ديگش سحَالر

ثبػث ايدبد سضبد اسسجبعبر دس ايي حَصُ ؿذ. دس ايي ساػشب، حل سضبد هزوَس ثب اػشفبدُ اص اًمالة 

گيشي ؿيَُ خذيذي ثشاي سٍاثظ دسٍى ػبصهبًي ٍ ثشٍى ػبصهبًي ؿذ. ايي  اسسجبعبر، هٌدش ثِ ؿىل

. )ؿىل ]2 [وؼت ٍوبس الىششًٍيىي ٍ سدبسر الىششًٍيىي ًبم گشفز ؿيَُ خذيذ اسسجبعبر، سحز ػٌَاى 

 (2ؿوبسُ 

 

سَػؼِ 

 ػبراعال

سحَل      

اًمالة   دسآهذ هحَس

 اسسجبعبر

گيشي  ؿىل 

سضبد اسسجبعبر 

دسسئَسي 

 ػبصهبى

 

  

سَػؼِ 

فٌبٍسي 

 اسسجبعبر

سحَل 

 ّضيٌِ هحَس

     

 

سدبسر  

الىششًٍيىي ٍ 

حل سضبد  

سئَسي 
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وؼت ٍ 

 وبسالىششًٍيىي

ى ثب ػبصهب

اػشفبدُ اص 

اًمالة 

 اسسجبعبر

 گيشي سدبسر الىششًٍيىي ؿىل  : فلؼف2ِؿىل ؿوبسُ 

 5اي وِ اص عشيك يه ؿجىِ وبهذيَسشي سدبسر الىششًٍيىي ػجبسر اػز اص ّش هجبدلِ

ؿَد.  هبر، هياًدبم ؿَد ٍ ؿبهل اًشمبل هبلىيز  يب حمَق اػشفبدُ اص وبالّب يب خذ

سدبسر ”ًَيؼٌذ:  دس سؼشيف سدبسر الىششًٍيىي هي ]14[دٍويذيغ ٍ ّوىبساى 

الىششًٍيىي هٌدش ثِ سَاًبيي اًدبم هجبدالر وبال ٍ خذهبر ثيي دٍ هَخَديز ثب اػشفبدُ 

 “.ؿَد اصاثضاسّبي الىششًٍيىي )هبًٌذ وبهذيَسش ٍ ؿجىِ( هي

سفبٍر لبئل  6ٍاطُ وؼت ٍ وبس الىششًٍيىيدس هشَى سدبسر الىششًٍيىي ثيي ايي ٍاطُ، ٍ 

اًذ. يه وؼت ٍ وبس الىششًٍيىي ؿبهل ّشگًَِ فشايٌذي اػز وِ يه ؿشوز سدبسي  ؿذُ

سَاى ادػب وشد وِ  . ثب ايي سؼشيف، هي]12[دّذ ّبي وبهذيَسشي اًدبم هي اص عشيك ؿجىِ

ثغ اًؼبًي، ّبي سدبسي ًظيش هذيشيز هٌب وؼت ٍ وبس الىششًٍيىي سوبهي الذاهبر ؿشوز

ؿَد. سؼشيف هَسد دزيشؽ  ثبصاسيبثي، اسسجبعبر حمَلي، اسسجبعبر دٍلشي ٍ ... سا ؿبهل هي

هب، سؼشيف اخيش اص وؼت ٍ وبس الىششًٍيىي اػز، وِ ثِ دليل ػشف سشخوِ ايي ػجبسر 

 وٌين. سحز ػٌَاى سدبسر الىششًٍيىي، اص ايي ٍاطُ دس اداهِ همبلِ اػشفبدُ هي

 صي دس سدبسر الىششًٍيىي. لبثليز ثبصاسػب2

 گيشد. فشايٌذ ثبصاسػبصي دس ايي سحميك، اص دٍ صاٍيِ هَسد دلز ٍ ثشسػي لشاس هي

 
5. Computer Mediated Network 

6. Electronic Business 
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الف( اص صاٍيِ خشيذاس ٍ هـششي، هدوَػِ الذاهبسي وِ ثشاي سفغ ًيبص يب ثِ ػجبسسي ثشاي 

سَاًذ ًَػي فشايٌذ  گيشد، هي حزف ؿىبف ثيي ٍضغ هَخَد ٍ ٍضغ هغلَة كَسر هي

اي  لبلت ًظشيِ الذاهبر دس گًَِ ي ثِ حؼبة آيذ. دس ايي ثخؾ اص سحميك، اييثبصاسػبص

گيشد. دس ايي  هَسد ثشسػي ٍ سحليل لشاس هي 7سحز ػٌَاى ًظشيِ دزيشؽ )ًظشيِ لجَل(

 سأثيشدزيشي ّش ػذغ هخشلف ًظشيِ دزيشؽ ثش دذيذُ ثبصاسػبصي، ٍ ساػشب، سأثيش هشاحل

الىششًٍيىي، هَسد  يىي ٍ اثضاسّبي ديـشفشِ اسسجبعبرايي هشاحل اصسدبسر الىششًٍ اص وذام

 گيشد. لشاس هي ثشسػي

ّبيي ثِ هٌظَس سَػؼِ  ة ( اص صاٍيِ فشٍؿٌذُ ٍ كبدسوٌٌذُ، ًيض يه ػشي فؼبليز

ّب دس لبلت الذاهبر لبثل وٌششل ثبصاسيبثي  گيشد. ايٌگًَِ فؼبليز ثبصاسٍ ثبصاسػبصي كَسر هي

گيشد. ثذيي  هؼشفي ؿذُ اػز، هَسد سحليل لشاس هي وِ سحز ػٌَاى آهيخشِ ثبصاسيبثي

ّبي ثبصاس ٍ ّوچٌيي سأثيشي  هٌظَس، سأثيش ّش وذام اص ػَاهل آهيخشِ ثبصاسيبثي ثش ٍيظگي

 ؿَد. دزيشًذ، ثِ ؿيَُ سحليل سَكيفي، ثشسػي هي وِ ايي ػَاهل اص سدبسر الىششًٍيىي هي

اي وِ عي آى فشد  ٌح هشحلِفشايٌذي د: ”]12، ف 3 [فشايٌذ دزيشؽ ػجبسر اػز اص 

، 8گيشد. هشاحل دٌح گبًِ ػجبسسٌذ اص: آگبّي سلوين ثِ خشيذ وبالي خذيذ هي

 “.12ٍ دزيشؽ 11، آصهبيؾ10، اسصيبثي 9هٌذي ػاللِ

 سَاى ثِ سؼشيف صيش اؿبسُ وشد: اص عشفي دس سؼشيف آهيخشِ ثبصاسيبثي هي

بثي لبثل وٌششل اػز وِ اي اص هشغيشّبي ثبصاسي آهيخشِ ػٌبكش ثبصاسيبثي، هدوَػِ”

 .]9[“ وٌذ ؿشوز آًْب سا دس ثبصاس ّذف ثشاي ايدبد ٍاوٌؾ هَسد ًيبص خَد ايدبد هي

وذام اص هشاحل دٌدگبًِ سئَسي دزيشؽ  يب ّش وذام اص ػٌبكش آهيخشِ ثبصاسيبثي اص  ّش

 
7. Adoption Theory 

8. Awareness 

9. Interest 
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دٌّذٓ هدوَػِ ثبصاس سأثيش گزاؿشِ ٍ اص عشف ديگش اص سحَالر  يه عشف ثش ػٌبكش سـىيل

دزيشد. لزا اص آًدب وِ ثبصاسػبصي ثشاي  سغييشار ًبؿي اص سدبسر الىششًٍيىي سأثيش هيٍ 

سَاى ادػب وش وِ فشايٌذ  هي  گيشد، دغ هحلَل سحز سأثيش ايي دٍ سئَسي كَسر هي

گيشد.  ثبصاسػبصي ثشاي هحلَالر ثِ ًحَ همشضي سحز سأثيش سدبسر الىششًٍيىي لشاس هي

 (3)ؿىل ؿوبسُ 

 فشايٌذ دزيشؽ

 آگبّي    

 هٌذي ػاللِ

 اسصيبثي

 آصهبيؾ

 دزيشؽ

 ٍفبداسي

    

        

        

 ثىبسگيشي     ّبي ثبصاس ٍيظگي  

 فٌبٍسي

 اعالػبر

 ثشاي سفغ

 سضبد دس

 سئَسي

 ػبصهبى 

 ػاللِ  

 لذسر

 خشيذ

حك 

 خشيذ

 دػششػي

    

 

 ثبصاسػبصي

 سدبسر   

 الىششًٍيىي

 

      

       

    آهيخشِ ثبصاسيبثي    

 هحلَل    

 ليوز 

 سشفيغ
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 سَصيغ

 : هذل ثبصاسػبصي دس سدبسر الىششًٍيىي3ؿىل ؿوبسُ 

 . آصهَى خشيذ الىششًٍيىي3

ػَاهل فَق سا دس چبسچَة هذلي سحز ػٌَاى آصهَى خشيذ  ]7[هبيىل ػيلَس 

هحلَالر سا اسصيبثي  الىششًٍيىي هغشح، ٍ ثِ ٍػيلِ آى لبثليز خشيذ ٍ فشٍؽ الىششًٍيىي

اي ثشاي سؼييي لبثليز فشٍؽ  وٌذ. آصهَى خشيذ الىششًٍيىي سٍؿي اػز ػِ هشحلِ هي

آصهَى، ثشاي سوبم اًَاع وبالّب ٍ خذهبر دس كٌبيغ   هحلَل ثِ كَسر الىششًٍيىي. ايي

هخشلف وبسثشد داسد. دس ايي لؼوز ػؼي ثش آى اػز سب سوبم هشاحل ايي آصهَى ثِ عَس 

الوللي دس سدبسر الىششًٍيىي ثشسػي  يح، ٍ اسسجبط آى ثب فشايٌذ ثبصاسػبصي ثييوبهل سـش

 ؿَد.

ػيلَس ثشاي اسصيبثي لبثليز فشٍؽ هحلَالر ٍ خذهبر دس ايٌششًز، ػِ هؼيبس ولي دس 

وٌذ. دس ايي ثخؾ اص همبلِ ايي ػِ هؼيبس ّوشاُ ثب هؼيبسّبي فشػي آًْب  هذل خَد اسائِ هي

 ؿَد. اسائِ هي

 يظگيْبي هحلَل. 1-3ٍ

. هيضاى لضٍم اػشفبدُ اص حغ الهؼِ ٌّگبم اًشخبة هحلَالر كٌؼز، سَػظ 1-1-3

 خشيذاس خبسخي 

. هيضاى لضٍم اػشفبدُ اص حغ ثَيبيي ٌّگبم اًشخبة هحلَالر كٌؼز، سَػظ 2-1-3

 خشيذاس خبسخي

. هيضاى لضٍم اػشفبدُ اص حغ چـبيي ٌّگبم اًشخبة هحلَالر كٌؼز، سَػظ 3-1-3

 اس خبسخيخشيذ
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. هيضاى لضٍم اػشفبدُ اص حغ ثيٌبيي ٌّگبم اًشخبة هحلَالر كٌؼز، سَػظ 4-1-3

 خشيذاس خبسخي

. هيضاى لضٍم اػشفبدُ اص حغ ؿٌَايي ٌّگبم اًشخبة هحلَالر كٌؼز، سَػظ 5-1-3

 خشيذاسخبسخي 

. هيضاى لضٍم اػشفبدُ اص سحليل ػمالًي ٌّگبم اًشخبة هحلَالر كٌؼز، 6-1-3

 س خبسخي سَػظ خشيذا

 . آؿٌبيي ٍ اػشوبد هـششي ًؼجز ثِ هبسن سدبسي هحلَل2-3

. هيضاى هلشف ػبثك اص هحلَالر كٌؼز سَػظ خشيذاساى خبسخي )هيضاى 1-2-3

 سمشيجي كبدسار(

. هيضاى اػشوبد خشيذاساى خبسخي ًؼجز ثِ هحلَالر كٌؼز ثب هبسن ايشاى 2-2-3

 ًبؿي اص سضبيز اص هلشف ػبثك

 سدبسي كٌؼز دس ثيي خشيذاساى خبسخي . ؿْشر هبسن 3-2-3

 . ٍيظگيْبي هـششي 3-3

. هيضاى ػاللِ ثِ ايٌششًز سَػظ خشيذاساى خبسخي ثشاي خشيذ هحلَالر 1-3-3

 كٌؼز

. هيضاى دػششػي ثِ ايٌششًز سَػظ خشيذاساى خبسخي ثشاي خشيذ هحلَالر 2-3-3

 كٌؼز

ّبي  سٍؽ سدشثِ هٌذي ثِ دزيشي خشيذاساى خبسخي ٍ ػاللِ . هيضاى سيؼه3-3-3

 خذيذ خشيذ
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 . سٍؽ سحميك 4

وبسثشدي اػز. چشا وِ دس اثشذا ثب  -اي  سَػؼِ -سحميك حبضش اص ًظش ّذف، سحميمي 

گيشي دشداخشِ، ٍ سٍؽ ٍ هشذٍلَطي  اسائِ يه ًگشؽ خذيذ، ثِ سلفيك دٍ هذل سلوين

سائِ گزاسي دس صيش ػبخشْبي سدبسر الىششًٍيىي ا خذيذي ثشاي ؿٌبخز صهيٌِ ػشهبيِ

ثٌذي  وٌذ. ػذغ، ثب ثشسػي وبسثشدي، وبسثشد هذل عشاحي ؿذُ سا دس سؼييي اٍلَيز هي

 وٌذ. كٌبيغ، ثشسػي هي

ّبي ثبصاسيبثي،  ػالٍُ ثش ثشسػي كٌبيغ، اص سؼذادي اص هشخلليي ٍ خجشگبى سؿشِ

فٌبٍسي اعالػبر ٍ سدبسر الىششًٍيىي ًيض ثِ هٌظَس سؼييي ضشيت اّويز ثشخي هؼيبسّب 

آصهَى خشيذ الىششًٍيىي سؼييي ًـذُ ثَد، ًظش ػٌدي ثِ ػول آهذ. دس ايي ساػشب  وِ دس

ًظش ػِ ًفش اص هشخلليي ثبصاسيبثي، خْز سؼييي اسصؽ ػِ هؼيبس هشثَط ثِ آؿٌبيي ٍ 

اػشوبد، ٍ ػِ ًفش اص هشخلليي فٌبٍسي اعالػبر، ثِ هٌظَس سؼييي ضشيت اّويز 

 ّبي هـششي، اسخبر گشديذ. ّبي هحلَل ٍ ٍيظگي هؼيبسّبي فشػي ٍيظگي

اص حيث هبّيز، سحميك حبضش سحميمي سَكيفي اػز وِ دس آى ػؼي دس ؿٌبػبيي ٍ 

 سـشيح كفز يب كفبر يه هشغيش ثب سَخِ ثِ ًظشار خبهؼِ هَسد ثشسػي اػز. 

اي دس گشداٍسي اعالػبر همذهبسي ٍ اص سٍؽ  دس ايي سحميك اص سٍؽ هغبلؼِ وشبثخبًِ

گيشي ؿذُ  ٍ سجييي هجبًي هؼيبسّبي هَسد اػشفبدُ، ثْشُ سحليل سَكيفي دس ؿٌبخز

اػز. دس ايي لؼوز اص سحميك، سٍؽ اػشذالل اػشمشايي حبون ثَدُ وِ ثِ كَسر سحليل 

ثٌذي عشاحي  ػبصي، هذل اٍلَيز ؿَد. ػذغ ثب عي فشايٌذ هفَْم سَكيفي اًدبم هي

 ؿَد. هي

َؿؾ هذل، يؼٌي دس ثخؾ وبسثشدي سحميك، ثب ثشسػي هلبديك هخشلف سحز د

ثشداسي وبسثشدي اص هذل ؿذُ اػز. ثذيي هٌظَس، ثب اػشفبدُ  كٌبيغ هخشلف، الذام ثِ ثْشُ

اص سٍؽ اػشذالل ليبػي، الذام ثِ عشح فشضيبر دس هَسد كٌبيغ ؿذُ ٍ اعالػبر الصم 
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 ثشاي سؼز فشضيبر، گشداٍسي گشديذ. 

ة هذل ٍ ثب سَخِ ثِ ايٌىِ آٍسي اعالػبر دس ايي سحميك، ثب سَخِ ثِ چبسچَ اثضاس خوغ

ثبؿذ. اهب اص آًدبوِ سىٌيه  هي وٌذ، دشػـٌبهِ ديشٍي هي AHPػبخشبس هذل اص سىٌيه 

لزا، دس حذ  ]3ٍ  4 [وٌذ  هزوَس، سٍؽ ًؼجشبً خذيذي سا ثشاي ػبخشبس دشػـٌبهِ اسائِ هي

ّب  اهىبى ػؼي ؿذ ثب هشاخؼِ حضَسي ٍ دس لبلت خلؼبر هلبحجِ، ثِ سىويل دشػـٌبهِ

الذام گشدد سب ايٌىِ اعالػبر ػبصگبسسشي گشداٍسي ؿَد. دس ايي ساػشب، خلؼبسي ثب هشَػظ 

ًفش اص افشاد خبهؼِ هَسد  8دليمِ ثب اػضبي خبهؼِ آهبسي ثشگضاس ؿذ. الجشِ ثشاي  90صهبًي 

ّب اص عشيك فبوغ  ثشسػي، وِ اهىبى هاللبر فيضيىي ثب آًْب ٍخَد ًذاؿز، دشػـٌبهِ

ّبي فَق،   سلفٌي، سَضيحبر الصم اسائِ ؿذ. اص هدوَػِ دشػـٌبهِ اسػبل، ٍ عي سوبع

ؿشوز ًؼجز ثِ  23دشػـٌبهِ ثشگـز دادُ ؿذ. ثٌبثشايي دس هدوَع سؼذاد  5سؼذاد 

 اًذ. ّب الذام ًوَدُ سىويل ٍ اسػبل دشػـٌبهِ

اص آًدب وِ چبسچَة سحليلي هذل عشاحي ؿذُ سا فشايٌذسحليل ػلؼلِ هشاسجي سـىيل 

 1[ؿَد  سحليل هي AHPلزا اعالػبر حبكل ثش هجٌبي سدضيِ ٍ سحليل سىٌيه دّذ،  هي

 Expert Choice  ٍCriteriumافضاس  ّب دٍ ًشم . اثضاسّبي هَخَد ثشاي ايي سحليل]

افضاس  ، ًشمExpert Choiceافضاس  ثبؿذ. وِ ثِ ثِ دليل ػذم دػششػي ثِ ًشم هي

Criterium  ،هَسد اػشفبدُ لشاس گشفشِ اػز.خْز اًدبم هحبػجبر سدضيِ ٍ سحليل 

 ّب  اٍسي دادُ . خبهؼِ آهبسي ٍ خوغ1-4

خبهؼِ آهبسي دس ايي سحميك كٌبيؼي ّؼشٌذ وِ سَػظ هؤػؼِ هغبلؼبر ٍ 

 ]5[اًذ  اًشخبة ؿذُ كٌؼشي گزاسي ّبي ػشهبيِ دظٍّـْبي ثبصسگبًي ثِ ػٌَاى اٍلَيز

ى كبدساسي وِ داساي (. ّوچٌيي اص هشخلليي، خجشگبى ٍ وبسؿٌبػب1)خذٍل ؿوبسُ 

ثبؿٌذ ًظش  ؿٌبخز وبفي ًؼجز ثِ ػاليك ثبصاس هحلَالر كبدساسي دس ّش كٌؼز هي
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 خَاّي ثِ ػول آهذ.

دس ايي ساػشب دس خْز گشداٍسي اعالػبر سحميك، ثشاػبع اعالػبر هؼبًٍز ثبصاسيبثي 

ِ خْز هشاخؼِ ؿٌبػبيي ؿذًذ. اهب ثب سَخ  ؿشوز،170ٍ كبدسار هشوض سَػؼِ كبدسار، 

ثِ هحذٍديز صهبًي هَخَد، عي سوبع سلفٌي ثب افشاد ٍ ّوچٌيي هـَسر ثبوبسؿٌبػبى 

ّب اص ًظش كبدسار ٍ  ّش كٌؼز دس هشوض سَػؼِ كبدسار، الذام ثِ ؿٌبػبيي ثشسشيي ؿشوز

 ؿشوز ثشاي هشاخؼِ اًشخبة گشديذًذ. 38ؿٌبخز ثبصاسّبي خبسخي ؿذ. ثٌبثشايي 

اػز وِ ثب سَخِ ثب ػبخشبس هبسشيؼي ًىشِ لبثل اؿبسُ دس ايي لؼوز ايي 

ّبي هَخَد دس ّش هبسشيغ افضايؾ يبثذ، ػبصگبسي  ، چٌبًچِ گضيAHPٌِّبي  دشػـٌبهِ

ػذد(  12. ثش ايي هجٌب ٍ ثب سَخِ ثِ سؼذاد صيبد )]7[گزاسد  هبسشيغ، سٍ ثِ وبّؾ هي

ش ؿبهل كٌبيغ ؿيويبيي، هـشول ث 35هؼيبسّبي همبيؼِ، اص آًدب وِ كٌبيغ ثب وذ 

چْبس سلوي اػز، وِ ثبيذ دس يه هبسشيغ ثب يىذيگش همبيؼِ ؿًَذ، لزا ثب  ISICكٌؼز 9

سَخِ ثِ هحذٍديز فَق، ثب هزاوشُ ٍ هـَسر ثب ثشخي اص خجشگبى دسخبهؼِ آهبسي، الذام 

ثٌذي  سمؼين 2ثٌذي ديگشي ؿذ. دس خذٍل ؿوبسُ  ثِ سشويت كٌبيغ ؿيويبيي دس دػشِ

 دّذ. ثٌذي ًْبيي لشاس گشفشِ اػز، ًـبى هي جٌبي اٍلَيزخذيذ كٌبيغ ؿيويبيي سا وِ ه

 ثٌذي كٌبيغ ثب وذ چْبسسلوي دس لبلت كٌبيغ ثب وذ دٍسلوي دػشِ -1خذٍل 

وذ دٍ 

 سلوي

 كٌؼز ٍ وذ چْبسسلوي ؿشح كٌؼز

 ؿشح كٌؼز وذ كٌؼز

 ّبي غيشالىلي ٍ آثْبي گبصداس ثِ خض دٍؽ سَليذ ًَؿبثِ 3130  

هَاد غزايي،  31

 آؿبهيذًي

 سْيِ ٍ ًگْذاسي گَؿزوـشبس دام ٍ عيَس ٍ  3111
 سَليذ سَسَى ٍ سٌجبوَ ٍ ػيگبس 3140 ٍ دخبًيبر 
 ّب ّب ٍ ػجضي وٌؼشٍػبصي ٍ ًگْذاسي هيَُ 3113  

 -1اداهِ خذٍل 

 كٌؼز ٍ وذ چْبسسلوي ؿشح كٌؼز وذ دٍ سلوي

 ؿشح كٌؼز وذ كٌؼز
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 دثبغي ٍ سىويل چشم 3231 ن ٍ چشمكٌبيغ ًؼبخي، دَؿب 32

 چشم ٍ چشم هلٌَػي، غيش اص وفؾ ٍ دَؿبن 3233

 ّبي الػشيىي ٍ دالػشيىي سَليذ وفؾ، غيش اص وفؾ 3240

 كٌبيغ وبغز، همَا،  34

 چبح ٍ كحبفي

 ّبي وبغزي ٍ همَايي سَليذ ظشٍف ٍ خؼجِ 3412

 ثٌذي ًـذُ دس خبي ديگش سَليذ اؿيبء وبغزي ٍ همَايي عجمِ

 

 كٌبيغ ؿيويبيي

 ر هشفشلِ اص ًفز ٍ صغبل ػٌگسَليذ هحلَال 3540

 دباليـگبّْبي ًفز  3530 

 سَليذ هَاد دالػشيىي ٍ اليبف هلٌَػي 3513 

 سَليذ هَاد ٍ هحلَالر ؿيويبيي اػبػي غيش اص وَد 3511 

 سَليذ هحلَالر دالػشيىي غيش اص وفؾ 3561 35

 سَليذ الػشيه سٍيي ٍ سَيي 3551 

 فؾ دالػشيىيسَليذ و 3562 

 ثٌذي ًـذُ دس خبي ديگش سَليذ هحلَالر الػشيىي عجمِ 3559 

 سَليذ وَدؿيويبيي ٍػوَم دفغ آفبر 3512 

 سَليذ هحلَالر اػبػي آّي ٍ فَالد 3710 كٌبيغ فلضار اػبػي 37

 سَليذ هحلَالر اػبػي فلضار غيشآٌّي 3720

 ويبييثٌذي خذيذ كٌبيغ ؿي سمؼين -2خذٍل ؿوبسُ 

 ؿشح كٌبيغ سشويجي ؿذُ وذ كٌبيغ دٍ سلوي سشويت ػٌَاى كٌؼز
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كٌبيغ 

 ؿيويبيي

3530 

3540 

 ػٌگ هحلَالر حبكل اص ًفز ٍ صغبل

3513 

3561 

3562 

 وفؾ، اليبف ٍ ػبيش هحلَالر دالػشيىي

3511 

3512 

 وَد، ػوَم ٍ هَاد ؿيويبيي

3551 

3559 

 هحلَالر الػشيىي غيش اص وفؾ 

 بر سحميك . فشضي2-4

 فشضيبر هَسد آصهَى دس ايي سحميك، ػجبسسٌذ اص:

الوللي دس سدبسر الىششًٍيىي داساي  كٌبيغ هخشلف وـَس اص ًظش لبثليز ثبصاسػبصي ثيي .1

 ّبي هشفبٍسي ّؼشٌذ. اٍلَيز

الوللي دس  دس ّش وذام اص كٌبيغ وـَس، هحلَالر هخشلف، اص ًظش لبثليز ثبصاسػبصي ثيي .2

 ّبي هشفبٍسي ّؼشٌذ. ساي اٍلَيزسدبسر الىششًٍيىي دا

 . عشاحي هذل3-4

ٍ ثب سَخِ ثِ هؼيبسّبي ثذػز آهذُ اص آصهَى ػيلَس،  AHPثب سَج ثِ ػبخشبس سىٌيه 

ّبي چْبس سلوي( هَخَد  ISICهذل ثِ هٌظَس ؿٌبػبيي اٍلَيز هحلَالر ) 5هدوَػِ 

گشديذ. دس ّش كٌؼز، ٍيه هذل سلفيمي ثِ هٌظَس ؿٌبػبيي اٍلَيز كٌبيغ، عشاحي 

ثٌذي ًْبيي كٌبيغ  ّبي فَق ٍ اٍلَيز ، هذل سلفيمي حبكل اص سشويت هذل4ؿىل ؿوبسُ 
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(IMMPEC)الوللي دس سدبسر الىششًٍيىي  ثبصاسػبصي ثيي  سا ثش هجٌبي لبثليز
سا  13

 دّذ. ًـبى هي

ؿَد، ّش يه اص كٌبيغ هَسد ثشسػي دس وـَس داساي ضشيت  ( هـبّذُ هي3ّوچٌبًىِ دس خذل )

 خبف خَد ّؼشٌذ. اٍلَيز

 سلفيمي هذل ًْبيي ولي ًؼجز ثِ ّذف كٌبيغ وذام اص ضشيت اٍلَيز ٍ سسجِ ّش -3خذٍل 

 ضشيت اٍلَيز ؿشح ISIC سسجِ

 65/27 فلضار اػبػي 37 1

 37/22 كٌبيغ ؿيويبيي 35 2

 29/20 كٌبيغ ًؼبخي، دَؿبن ٍ چشم 32 3

 95/15 ّب ٍ دخبًيبر هَاد غزايي، آؿبهيذًي 31 4

 74/13 كٌبيغ وبغز، همَا، چبح ٍ كحبفي 34 5

 

سَاى ادػب وشد وِ فشضيِ اٍل دزيشفشِ ؿذُ ٍ كٌبيغ هخشلف اص ًظش لبثليز  لزا، هي

ّبي هخشلفي ّؼشٌذ ٍ ايي  الوللي دس سدبسر الىششًٍيىي داساي اٍلَيز ػبصي ثيي ثبصاس

 ثبؿذ. ( هي3اٍلَيز ثِ سشسيت خذٍل )

ّبي هَخَد دس يه  ISICؿَد، ّش يه اص  ي( هـبّذُ ه4ّوچٌبًىِ دس خذٍل )

 خبف خَد ّؼشٌذ.   كٌؼز اص كٌبيغ هَسد ثشسػي دس وـَس، داساي ضشيت اٍلَيز

سَاى ادػب وشد وِ فشضيِ دٍم ًيض دزيشفشِ ؿذُ ٍ دس ّش وذام اص كٌبيغ وـَس،  لزا هي

اي الوللي دس سدبسر الىششًٍيىي داس هحلَالر هخشلف اص ًظش لبثليز ثبصاسػبصي ثيي

 
13. International Market Making Potential in Electronic Commerce 
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 ّبي هخشلفي ّؼشٌذ. اٍلَيز

 ثٌذي هحلَالر دس ّش كٌؼز ضشيت اٍلَيز ٍ سسجِ – 4خذٍل ؿوبسُ 

كٌؼز 

 اكلي

 ثٌذي ضشيت اٍلَيز ؿشح وذ كٌؼز سسجِ كٌؼز

31 

 98/42 ّب ّب ٍ ػجضي وٌؼشٍػبصي ٍ ًگْذاسي هيَُ 3113 1

 48/22 وـشبس دام ٍ عيَس ٍ سْيِ ٍ ًگْذاسي گَؿز 3111 2

 58/19 سَسَى ٍ سٌجبوَ ٍ ػيگبس سَليذ 3140 3

 96/14 ّبي غيشالىلي ٍ آثْبي گبصداس ثِ خض دٍؽ سَليذ ًَؿبثِ 3130 4

 

 – 4اداهِ خذٍل 

كٌؼز 

 اكلي

سسجِ 

 كٌؼز

وذ 

 كٌؼز

ضشيت  ؿشح

 ثٌذي اٍلَيز

32 

 40/46 دثبغي ٍ سىويل چشم عجيؼي  3231 1

 38/33 يّبي الػشيىي ٍ دالػشيى سَليذ وفؾ، غيش اص وفؾ 3240 2

 22/20 چشم ٍ چشم هلٌَػي، غيش اص وفؾ ٍ دَؿبن 3233 3

34 

 84/56 ّبي وبغزي ٍ همَايي سَليذ ظشٍف ٍ خؼجِ 3412 1

ثٌذي ًـذُ دس خبي  سَليذ اؿيبء وبغزي ٍ همَايي عجمِ 3419 2

 ديگش

16/43 

35 
1 3530 

3540 

 86/46 ػٌگ هحلَالر حبكل اص ًفز  صغبل
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2 3511 

3512 

 33/19 هَاد ؿيويبييوَد، ػوَم ٍ 

3 3513 

3561 

3562 

 35/17 وفؾ، اليبف ٍ ػبيش هحلَالر دالػشيىي

4 3551 

3559 

 45/16 هحلَالر الػشيىي غيش اص وفؾ

 69/70 سَليذ هحلَالر اػبػي فلضار غيشآٌّي 3720 1 

 31/29 سَليذ هحلَالر اػبػي آّي ٍ فَالد 3710 2 

 جز ثِ يىذيگشچْبس سلوي ًؼ ISIC. ثشسػي 5

ػالٍُ ثش ثشسػي اٍلَيز كٌبيغ هخشلف ٍ ّوچٌيي، اٍلَيز هحلَالر هخشلف دس ّش 

ثٌذي  كٌؼز، يىي ديگش اص ًشبيدي وِ اص سحميك حبضش اػشخشاج گشديذ، هشثَط ثِ اٍلَيز

الوللي دس سدبسر  هحلَالر هخشلف ًؼجز ثِ يىذيگش، اص ًظش لبثليز ثبصاسػبصي ثيي

ّبي چْبس سلوي سا ثِ كَسر  ISICاٍلَيز ّش يه اص  5ؿوبسُ  الىششًٍيىي اػز. خذٍل

 دّذ. يىذبسچِ ًـبى هي

 ّبي چْبسسلوي ISICثٌذي ٍ ضشيت اٍلَيز يىذبسچِ  اٍلَيز – 5خذٍل ؿوبسُ 

 ضشيت اٍلَيز ؿشح وذ كٌؼز سسجِ

 99/19 سَليذ هحلَالر اػبػي فلضار غيشآٌّي 3720 1

 54/10 گػٌ هحلَالر حبكل اص ًفز ٍ صغبل 3530 2
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3540 

 – 5اداهِ خذٍل 

 ضشيت اٍلَيز ؿشح وذ كٌؼز سسجِ

 10/9 دثبغي ٍ سىويل چشم عجيؼي  3231 3

 29/8 سَليذ هحلَالر اػبػي آّي ٍ فَالد 3710 4

 36/7 ّبي وبغزي ٍ همَايي  سَليذ ظشٍف ٍ خؼجِ 3412 5

 06/7 ّب ّب ٍ ػجضي وٌؼشٍػبصي ٍ ًگْذاسي هيَُ 3113 6

 55/6 ّبي الػشيىي ٍ دالػشيىي وفؾ، غيش اص وفؾسَليذ  3240 7

 59/5 ثٌذي ًـذُ دس خبي ديگش سَليذ اؿيبء وبغزي ٍ همَايي عجمِ 3419 8

9 3511 

3512 

 35/4 وَد، ػوَم ٍ هَاد ؿيويبيي

 97/3 چشم ٍ چشم هلٌَػي، غيش اص وفؾ ٍ دَؿبن 3233 10

11 3513 

3561 

3562 

 90/3 وفؾ، اليبف ٍ ػبيش هحلَالر دالػشيىي

 78/3 وـشبس دام ٍ عيَس ٍ سْيِ ٍ ًگْذاسي گَؿز  3111 12

13 3551 

3559 

 7/3 هحلَالر الػشيىي غيش اص وفؾ 

 29/3 سَليذ سَسَى ٍ سٌجبوَ ٍ ػيگبس 3140 14

 52/2 ّبي غيشالىلي ٍ آثْبي گبصداس ثِ خض دٍؽ سَليذ ًَؿبثِ 3130 15
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 ثٌذي ٍ هالحظبر خوغ

بيِ ثِ سَػؼِ صيشػبخشْبي سدبسر الىششًٍيىي دس وـَس، دس ٌّگبم سخليق ػشه

گزاسي دس ايي ساػشب ثيـشش هشوشوض ثش كٌبيغ فلضار اػبػي  ؿَد وِ ػشهبيِ ديـٌْبد هي

ثَدُ ٍ ػشهبيِ سخليق يبفشِ ثِ ايي كٌؼز، ثيـشش هشوشوض ثش ثخؾ فلضار غيشآٌّي 

دس دسخِ دٍم ػٌگ ًؼجز ثِ ػبيش كٌبيغ  ثبؿذ. هحلَالر حبكل اصًفز ٍ صغبل

ثٌذي لشاس داسد. دس ايي كٌؼز ًيض ػشهبيِ سخليق يبفشِ ثبيذ ثيـشش هشوشوض ثش  اٍلَيز

ػٌگ ثبؿذ. اص عشفي صيش ثخؾ كٌؼز دثبغي ٍ سىويل  هحلَالر حبكل اص ًفز ٍ رغبل

الوللي دس سدبسر الىششًٍيىي،  چشم عجيؼي، ثِ دليل وؼت اٍلَيز ثبال دس ثبصاسػبصي ثيي

 بي صيبدي سا دس ايي ساثغِ ثِ خَد خزة وٌذ.ّ ثبيذ ػشهبيِ

الوللي كٌبيغ دس سدبسر الىششًٍيىي  دس ايي ساػشب ثِ هٌظَس ثْجَد سَاى ثبصاسػبصي ثيي

 ؿَد: ديـٌْبداسي ثِ ؿشح صيش اسائِ هي

دس كٌؼز هَادغزايي، ثب ثْجَد ػيؼشن حول ٍ ًمل ٍ اسسجبعبر ثب وـَسّبي ديـشفشِ  .1

ٍسٍد ثِ ثبصاسّبي وـَسّبي ديـشفشِ ثِ دليل ويفيز ثبالي دٍسدػز ٍ دـشيجبًي كٌبيغ، 

ثبؿذ. ايي اهش ثبسَخِ ثِ ايٌىِ هْوششيي هبًغ كٌؼز  دزيش هي هحلَالر، اهشي اهىبى

سَاًذ صهبى كٌؼز  الوللي دسسدبسر الىششًٍيىي اػز، هي هزوَس ثشاي ثبصاسػبصي ثيي

 هزوَس سا دس ايي ساثغِ اسسمبء دّذ.

سوشوض ثش ثْجَد ٍ اسسمبي ويفيز هحلَالر، ثِ هٌظَس ايدبد سدشثِ دس كٌبيغ ؿيويبيي،  .2

ثبؿذ. صيشا سدبسر الىششًٍيىي  ًيبص سَػؼِ كبدسار هي  هثجز اص هلشف هحلَالر، ديؾ

ّوبًغَس وِ اّشم لَي ٍ لذسسوٌذي ثشاي اًشمبل اسصؽ ٍ اعالػبر دس هَسد هحلَل ثب 

ثِ سدشثِ هٌفي اصهلشف هحلَل ويفيز ثِ هـششي اػز، دس ػيي حبل اعالػبر هشثَط 

وٌذ ٍ دس هَسد هحلَالر ثب ويفيز دبييي  سا ًيض خيلي ػشيغ ثِ هـششي هٌشمل هي
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 سَاًذ خغشًبن ثبؿذ. هي

ّبي  دس كٌؼز ًؼبخي، دَؿبن ٍ چشم، دس صيش ثخؾ چشم عجيؼي،سوشوض ثشفؼبليز .3

ؼي دس ثبصاسيبثي ٍ احيبي ٍخِْ ايشاى دس ثبصاس هشثَعِ، آهَصؽ كبدسوٌٌذگبى ٍ ػ

سَاًذ  سػبًي ثْشش دس هَسد هحلَالر ثِ ثبصاسّبي خبسخي، الذاهي اػز وِ هي اعالع

اهىبى هَفميز ايي كٌؼز دس سدبسر الىششًٍيىي سا اسسمبء دّذ. دس هَسد صيش ثخؾ چشم 

وٌٌذگبى ٍ سأهيي  ّبي خذيذ سَليذ، آهَصؽ سَليذ هلٌَػي، سدْيض كٌؼز ثِ فٌبٍسي

گزاسي دس سَػؼِ  لذاهبسي اػز وِ لجل اص ّش گًَِ ػشهبيِهٌبثغ ثب ويفيز ػبلي، اص ا

سدبسر الىششًٍيىي ثبيذ دس ايي كٌبيغ كَسر گيشد سب سدبسر الىششًٍيىي ثشَاًذ ثِ ػٌَاى 

 يه اّشم ًفَر دس ثبصاس اػشفبدُ ؿَد.

دس هَسد كٌؼز وبغز، همَا، ثؼشِ ثٌذي، كحبفي ٍ چبح، ايي كٌؼز ثِ دليل فمذاى سَاى  .4

سشيي كٌؼز اسصيبثي گشديذُ ٍ ػلز اكلي آى اص ًظش كبدسوٌٌذگبى،  يفكبدساسي، ضؼ

فمذاى داًؾ وبفي، فٌبٍسي الصم، دـشيجبًي هبلي ٍ هؼبئلي اص ايي لجيل اػز. ديـٌْبد 

ؿَد دس ايي كٌؼز، اثشذا الذام الصم دس خْز سدْيض فٌبٍسي سَليذ ٍ آهَصؽ  هي

م ٍ هدبص صهيٌِ ثْجَد هؼيبسّبي ّبي الص سَليذوٌٌذگبى كَسر گيشد ٍ ػذغ ثب حوبيز

 ثبصاسػبصي دس سدبسر الىششًٍيىي، دس ايي كٌؼز ايدبد ؿَد.

ثٌذي كٌبيغ  ثب سَخِ ثِ ايٌىِ سحميك حبضش دس كذد اسائِ سٍؿي ثِ هٌظَس اٍلَيز

ؿَد  الوللي دس سدبسر اوششًٍيه ثَد، ديـٌْبد هي ايشاى ثشهجٌبي لبثليز ثبصاسػبصي ثيي

 ّبي سحميمبسي صيش هشوشوض گشدًذ:سحميمبر آسي ثش هحَس

 الوللي، كشفبً يىي اص هؼيبسّبي اسصيبثي هَفميز كٌبيغ دس سدبسر  ثبصاسػبصي ثيي

سَاًٌذ ػبيش هؼيبسّبي هَفميز دس سدبسر الىششًٍيىي سا  الىششًٍيىي اػز، هحمميي هي

 ثٌذي دخبلز دٌّذ. ًيض ؿٌبػبيي وشدُ ٍ دس ايي اٍلَيز

 سَاًذ ثِ ػٌَاى هجٌبي  يىي اص هٌبثغ اعالػبسي اػز وِ هي بًًظش كبدسوٌٌذگبى، كشف
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سَاًٌذ ثب سخَع ثِ  ّبي گشداٍسي ؿذُ ثشاي سحميك حبضش اػشفبدُ ؿَد. هحمميي هي دادُ

هٌبثغ ديگشي هبًٌذ هَاسد هَفك دس ايٌششًز، ًظشػٌدي اص ٍاسدوٌٌذگبى وبالّبي ايشاى 

ثٌذي سا ثب اػشجبس ثيـشش اًدبم  ٍلَيزدسوـَسّبي خبسخي ٍ آهبس ٍ اسلبم كبدسار، ايي ا

 دٌّذ.

 ّبي  ثٌذي ؿشوز سَاى ثشاي اٍلَيز ػالٍُ ثش كٌبيغ هخشلف وـَس، اص ايي سٍؽ هي

 ثٌذي ديگش هحلَالر ًيض اػشفبدُ وشد. هخشلف، هحلَالر هخشلف يه ؿشوز ٍ دػشِ

 َالسي وِ اهىبى الوللي، دس هَسد ثشخي هحل ػالٍُ ثش الذام ثِ ثشسػي سَاى ثبصاسػبصي ثيي

ثٌذي هزوَس سا دس  سَاى اٍلَيز افضاس سايبًِ، هي افضاس ٍ ػخز آى ٍخَد داسد هبًٌذ وشبة، ًشم

 ػغح هلي ًيض اًدبم داد.
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