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 چکیذه

ی تؼشیف ؿذُ ّؼت تشای تؼتش ػاصی ٍ تِ ًتیجِ هغلَب سػاًذى ٍ ّوچٌیي هقلذ ٍ هؼیش تؼشیف ؿذُ دادى تِ ّش ًَع فؼالیت خذهاتی ًیاص تِ اػتاًذاسد یا هثٌای

ئِ خذهات تَػظ ػاصهاى ّا ًظاست تا هؼیش ایذُ ّا ٍ تالؽ ّای افشاد ٍ ًْادّا سا هذیشیت ًوایذ یؼٌی پایگاُ اهي ٍ دسػتی اص اعالػات کِ تِ چگًَگی اسا

ػاصی دس دًیای اهشٍصی  داسد. دس ٍاقغ اػتاًذاسد ػاصی هثذا، هؼیش ٍ تاصدُ یک ًْاد سا هیتَاًذ تحت تاثیش قشاس دّذ اگش ػاختاسی هغلَب داؿتِ تاؿذ. اػتاًذاسد

ػثک ّای هتفاٍت فؼالیت ّای اجتواػی افشاد ٍ ًْادّای  تا تَجِ تِ گؼتشدُ گی داهٌِ ٍ ًَع خذهات ٍ تٌَع ٍ پیـشفت تثادالت استثاعی ٍ ّوچٌیي

ًذى ػاختاس اجتواػی، ّن اّیوت اػاػی ٍ تٌیادی داسد ٍ ّن تایذ ایي فشآیٌذ تا آگاّی ٍ هْاست اجشایی ؿَد ّذف غایی اػتاًذاسد ػاصی تِ ایذُ آل سػا

ٌذ دس تؼشیفی ٍػیغ توام خذهات اجتواػی سا پَؿؾ تذّذ. ّذف اػتاًذاسد تَلیذی ٍ خذهاتی ًْادّا اػت ٍ صهاًی ایي ایذُ ػولی خَاّذ ؿذ کِ ایي فشآی

ذ. اػتاًذاسد ػاصی ػاصی تایذ اسائِ ساّکاسی تاؿذ کِ ّن تِ سًٍذ فؼالیت ًْادّا کوک کٌذ ٍ ّن تاػث ؿَد سًٍذ فؼالیتْای اجتواػی دس تؼذ کلی آى تْثَد یات

اجشایی یک ًْاد سا  دیگش هغشح اػت ٍ ّن تِ ؿیَُ یک تشًاهِ سیضی اػتاًذاسد کِ ػاختاس هذیشیتی ٍ ّن دس تؼذ ًظاستی یِ ػٌَاى ًاظش تش ػولکشد ًْادّای

 اداسُ هی کٌذ.

 .ًْادّا، اقتلاد، خذهات، اػتاًذاسد ػاصی کلوات کلیذی :

 مقذمه. 1

ػاهلی چَى اػتاًذاسد ػاصی تشای آًکِ فشآیٌذ تَلیذ یک هحلَل یا فشآیٌذ تاصدُ کاسی یک ًْاد تخَاّذ کِ تشسػی ؿَد ًیاص تِ 

اػت تا ؿیَُ کاس سا تشسػی کٌذ ٍ تِ فشآٍسدُ یا فؼالیت آى ًْاد، اػتاًذاسدی خاف تؼلق تگیشد. پغ تشای آًکِ فؼالیت ًْادّا ًتیجِ 

ػاصی ًذاسد تخؾ تاؿذ ٍ ّوچٌیي تشای ایٌکِ ًْادّا تا اكَلی اػاػی ٍ دسػت فؼالیت خَد سا اًجام تذٌّذ تایذ ػاختاس ایي اػتا

. تا ایي تَضیحات اػتاًذاسد ػاصی یک ؿیَُ ًظاستی تش هثٌای آگاّی ٍ تخلق تشای تِ دػت آٍسدى هغلَب ٍ ایذُ ال تاؿذ

. اگش دس جَاهؼی صًذگی هی کٌین کِ ؿیَُ اسائِ خذهات، تَلیذ هحلَالت، ًَع خذهات ب تشیي تاصدُ اص یک ًْاد هی تاؿذهغلَ

تْا تِ گًَِ ای هغلَب ًیؼت ٍ اص حذ اػتاًذاسد آى پاییي تش اػت ٍ ًوی تَاًذ ًیاصّای افشاد سا تِ سػاًی اداست ٍ ًْادّا ٍ ػایش فؼالی
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دسػتی تشعشف کٌذ ٍ ّوچٌیي تَلیذاتی ًاهٌاػة تذٍى ًظاست دس اختیاس افشاد قشاس هی گیشد ٍ ػاصهاى ٍ ًْادّا ًوی تَاًٌذ تِ ؿیَُ 

س ایي پیاهذ ػاختاسّای غلظ ًظاستی اػت کِ فؼالیت ایي اسگاى ّا سا تشسػی ای دسػت خذهات سػاًی کٌٌذ، یکی اص ػَاهل هَثش د

هی کٌذ یا ػاختاسّایی ضؼیف ٍ ًاآگاّاًِ ای اػت کِ دس اػاػٌاهِ ایي ًْادّا تکاس سفتِ اػت کِ دس ّش دٍ هقَلِ اػتاًذاسد ػاصی 

تْشُ تثشًذ ٍ اػاع ٍ ؿیَُ فؼالیت خَد سا تا هؼیاسّای ًقؾ داسد یؼٌی اگش هثٌای ًظاستی ٍ هثٌای کاسی اص ؿیَُ هغلَب ٍ ایذُ آلی 

 .اصدُ ٍ کاسآیی هغلَب داؿتِ تاؿٌذجْاًی تْیٌِ ػاصی ٍ اػتاًذاسد کٌٌذ هیتَاًٌذ ت

 تیان مساله. 2

آًچِ کِ ضشٍست تشسػی اػتاًذاسد ػاصی ٍ آؿٌایی تا هفاّین ٍ کاستشد آى سا ضشٍسی هی کٌذ ػالٍُ تش ضؼف دس ػاختاسّای 

ًْادّا، تِ ایذُ آل سػاًذى ٍ تْتش کشدى کیفیت کاسی ًْادّا اػت. اص آًجا کِ اّویت اػتاًذاسد ػاصی تیاى ؿذ ٍ ایٌکِ اگش  اجشایی

ػاختاسّا اكَلی تاؿٌذ تَلیذ ٍ خذهات ّن تْتش هی ؿَد ٍ ّوچٌیي اص آًجا کِ دس جاهؼِ ها ًیاص تِ تغییش ٍ سؿذ تیـتش احؼاع هیـَد 

جشایی یا تَلیذی تیـتش اػت ٍ ّوچیي تشای ایٌکِ تتَاًین فشآیٌذ اػتاًذاسد ػاصی سا تِ ؿیَُ ای هغلَب دس ٍ تَقؼات اص یک ػیؼتن ا

ػاختاسّای ًظام ّای اداسی پیادُ ػاصی تٌوایین ٍ دس ًْایت تشای تِ اػتاًذاسد سػاًذى خذهات اجتواػی دس تؼذ کلی آى، الصم اػت 

ت آى ٍ ّوچٌیي اتخار ؿیَُ ّای هذسى ٍ هتفاٍت تشای تِ هغلَب سػاًذى فشایٌذ کِ تا تؼشیف دسػت اػتاًذاسد ػاصی ٍ تاثیشا

 اػتاًذاسد ػاصی. ایجاب هیکٌذ کِ تا ایي هْن تیـتش آؿٌا ؿَین.

 طرح مساله. 3

ّش ًظام اجتواػی تایذ تتَاًذ خذهاتی هغلَب تِ افشاد جاهؼِ اسائِ تذّذ دس ٍاقغ ّذف کلی یک ػاختاس اجتواػی تایذ سفاُ 

ؿْشًٍذاى آى جاهؼِ تاؿذ ٍ ساّکاسی کِ آى ًظام اجتواػی تش اػاع آى ػول هی کٌذ صهاًی هیتَاًذ تیـتشیي اثش هغلَب سا داؿتِ 

، س یک قاًَى یا اػاػٌاهِ یک جاهؼِتاؿذ کِ ػاختاس قَاًیي آى ًظام اجتواػی تش اػاع آگاّی، داًؾ ٍ تخلق تاؿذ. چَى اگش د

ؼِ ٍ ... تِ دسػتی تؼشیف ؿًَذ ٍ تؼتشػاصی ّای هغلَب كَست گیشد اكَال چٌیي جاهؼِ ای اص فشد، ؿغل، خذهات، ًْادّا، جاه

یک ًظام اجتواػی اػتاًذاسد هغلَتی تْشُ هی تشد. تذیْی اػت کِ فؼالیتْای اجتواػی چٌیي جاهؼِ ای ّن هغلَب خَاّذ تَد ٍ اگش 

ػتاًذاسد تؼتشػاصی ٍ اجشایی ؿًَذ ایي تاصدُ هغلَب یا ؿیَُ ّای کاسی دسػت دس ػایش تخؾ ّا ٍ ًْادّای آى جاهؼِ ّن ا

اػتاًذاسد هغلَب ّن اص ػایش تخؾ ّای آى جاهؼِ دیذُ هیـَد ٍ هیتَاى گفت کِ جاهؼِ ای تا هؼیاسّای اػتاًذاسد ػاصی ؿکل 

ی اػتاًذاسد ػاصی دس تکاس تشدى داًؾ ٍ تخلق دس پیادُ ػاصی هفاّین اػاػ تؼشیفی کلی اص هفَْم اػتاًذاسد ػاصی، گشفتِ اػت.

دس فشایٌذ  سگَالتَسی ػاختاسّای فؼالیت ّای ػاصهاًی، تشای تِ حذ هغلَب سػاًذى ػولکشد ًْادّا هیثاؿذ. تشای تْیٌِ کشدى یا

اػتاًذاسد ػاصی تایذ اتؼاد هَثش دس ایي فشایٌذ تِ دسػتی تشسػی ؿَد. اص ایي سٍ اػتاًذاسد ػاصی ّن دس ًقؾ ًاظش ٍ ّن دس سًٍذ 

 تایذ ایي دٍ ػاهل تِ دسػتی ٍ ّوؼَ فؼالیت کٌٌذ تا فشآیٌذ اػتاًذاسد ػاصی تِ دسػتی ؿکل تگیشد. ؛ ٍی یک ًْاد تشسػی هیـَدکاس

 استانذارد سازی ته عنوان ناظر .1.3

یؼٌی ًْادی تِ ػٌَاى ػاصهاى اػتاًذاسد چگًَِ تایذ تش ػولکشد یک اسگاى یا یک فؼالیت اجتواػی ًظاست کٌذ ٍ چگًَِ ایي ًظاست 

ًظاستی هغلَب خَاّذ تَد. ایي تخؾ هشتَط تِ ًظام یا اداسُ اػتاًذاسد اػت یؼٌی تایذ قَاًیٌی کِ دس ػاختاس آى دس حالت کلی 
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ای اكَلی ٍ تش پایِ داًؾ ٍ تخلق فؼالیت ًْادّا سا تشسػی کٌذ ٍ تش آًْا ًظاست داؿتِ تاؿذ ًقؾ  گٌجاًذُ ؿذُ، تایذ تِ ؿیَُ

ًْادّا دس سًٍذ اجتواع تِ دسػتی دس ػاختاس یک ػاصهاى اػتاًذاسد تؼشیف ؿَد تا تَجِ تِ تٌَع فؼالیت ّای اجتواػی تایذ 

داؿتِ تاؿذ ٍ ّوجٌیي تایذ ّذف آى استقا ػغح فؼالیت ٍ تاصدُ هتخلق ّایی دس صهیٌِ ّای هتفاٍت ؿغلی ٍ خذهاتی دس اختیاس 

تْتش ػاصهاى ّا تاؿذ ٍ تایذ ؿیَُ ّای اتخار کٌذ کِ تِ سًٍذ کاسی یک ًْاد کوک کٌذ یؼٌی قَاًیي اػتاًذاسد ػاصی ًثایذ داهٌِ 

غلَب تِ تْشُ ٍسی تیـتش تشػاًذ ٍ فؼالیت یک ؿشکت یا ًْاد خذهاتی سا هحذٍد کٌذ، تلکِ تایذ آى سا تا یک هذیشیت ٍ ًظاست ه

آًچِ کِ تاػث هیـَد ػاختاسی هٌؼجن ٍ ػولگشا دس  ؛ ٍّوچٌیي تا ؿیَُ اجشایی هلون تتَاًذ ًْادّا سا هلضم تِ سػایت قَاًیي تٌوایذ

کاسی دقیق  یک ػاصهاى اػتاًذاسد تشًاهِ سیضی ؿَد ایي اػت کِ ػاختاس ؿکل گیشی ٍ اػاػٌاهِ آى ػاصهاى اػتاًذاسد تایذ تؼشیف

ٍ هٌغثق تا هؼیاسّای جْاًی تاؿذ ٍ تِ گًَِ ای کِ تتَاًذ ساّکاسّایی تشای تِ ایذُ آل سػاًذى ػیؼتن کاسی ًْادّا اسائِ تذّذ. 

اػتاًذاسد ػاصی هغلَب یؼٌی ػاصهاى اػتاًذاسد ػاصی تِ ػٌَاى ًاظش تتَاًذ ساٌّوا ٍ کوک کٌٌذُ ٍ اسائِ دٌّذُ خذهات تِ ؿیَُ 

 ذ تا ًْادّای ریشتظ سا تا خَد ّوشاُ ًوایذ.خاف خَد تاؿ

 استانذارد سازی در رونذ کاری .2.3

اػتاًذاسد ػاصی صهاًی هغشح هیـَد کِ هیخَاّین تاصدُ دسػت ٍ اكَلی تِ دػت آیذ، اػتاًذاسد یؼٌی تِ حذ قاتل قثَل سػاًذى 

ی تش ػولکشد ًْادّای ریشتظ، خَد آى ًْاد ّن اػت ٍ فی ًفؼِ ػولی دسػت ٍ هٌغقی هی تاؿذ ػالٍُ تش ًقؾ یک ػاصهاى ًظاست

دس سًٍذ کاسی یک هقلذ ٍ ایذُ آل تایذ داؿتِ تاؿذ، یؼٌی تایذ فؼالیتْای خَد سا تِ گًَِ ای اػتاًذاسد تشًاهِ سیضی ًوایذ کِ تا 

ػاختاس ػاصهاًی اػتاًذاسد دس سػایت ٍ پیشٍی اص قَاًیي ٍ تشًاهِ سیضی ّای آى ًْاد تتَاى تِ ًتیجِ هغلَب سػیذ یا تِ ػثاستی ًَػی 

تشًاهِ سیضی آى ًْاد حاکن تاؿذ ٍ ؿیَُ ػول یا قَاًیي اػتاًذاسد کاسی خَد سا داؿتِ تاؿذ. پغ اػتاًذاسد ػاصی تٌْا ؿیَُ ًظاستی 

ت دس داخل یک ػیؼتن کاسی اػتاًذاسد فؼالی ًیؼت تلکِ یک هجوَػِ فؼالیت ّای ّذفوٌذ یک اسگاى اػت کِ هیتَاًذ افشاد سا

تذّذ. اػتاًذاسد ػاصی تشای یک ًْاد هیتَاًذ یک ػاختاس تشًاهِ سیضی ؿذُ کاسی تاؿذ یک ؿیَُ خاف قؼالیت ٍ هذیشیت. چَى 

ایي ًَع اص اػتاًذاس ػاصی ػاصهاًی دس ًْادّای کاسی یا اسگاى ّا هتفاٍت هی تاؿذ ٍ ًیاص تِ تخلق ٍ هذیشیت داًؾ داسد لزا تشای 

 تاًذاسد کاسی تایذ تجشتِ ٍ داًؾ کؼة کشد ٍ اص هفاّین ٍ ػلن جذیذ استثاعات ٍ فٌاٍسی تْشُ تشد.سػیذى تِ ػاخت یک ؿیَُ اػ

اػتاًذاسد ػاصی دس دٍ تؼذ ٍ دٍ هؼٌای هتفاٍت تیاى ؿذ ٍلی آًچِ یک اػتاًذاسد ػاصی سا ػثة هیـَد یا چشا تایذ یک فشآیٌذ 

کِ اػتاًذاسد ػاصی سا ػاهلی هحذٍد کٌٌذُ ٍ ؿیَُ ًظاستی غلظ هی اػتاًذاسد ػاصی تش فؼالیت ّا تاؿذ، تشخالف تلَسات غلظ 

داًٌذ، ػاختاسّای اػتاًذاسد ػاصی اگش تِ ؿیَُ ای هغلَب تشًاهِ سیضی ؿًَذ ٍ ؿیَُ اجشایی دقیق ٍ حؼاب ؿذُ ای داؿتِ تاؿٌذ 

یک اػتاًذاسد ػاصی هغلَب اػت یؼٌی هیتَاًٌذ تاػث استقای ػغح کاسی ًْادّا تـًَذ. تؼذ اقتلادی ٍ خذهاتی اص جٌثِ ّای هْن 

چگًَِ یک فشآیٌذ هغلَب اػتاًذاسد ػاصی هی تَاًذ تاػث سًٍق اقتلادی دس یک ًْاد تـَد ٍ ایٌکِ چگًَِ یک ػاختاس هغلَب 

اػتاًذاسد هی تَاًذ خذهات تْتشی سا اسائِ تذّذ. پغ اػتاًذاسد ػاصی هغلَب دس اقتلاد ٍ خذهات کِ اص دػتاٍسدّای یک ًْاد 

هقَلِ اقتلاد ٍ خذهات دس ّش دٍ حالت اػتاًذاسد ػاصی کِ تیاى ؿذ یؼٌی اػتاًذاسد ػاصی تِ ػٌَاى ًاظش ٍ  .تشسػی هی ؿَد

 اػتاًذاسد ػاصی دس سًٍذ کاسی،کاستشد داسد.
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 استانذارد سازی مطلوب از تعذ اقتصادی .3.3 

ِ ػاختاس اػتاًذاس ػاصی تتَاًذ دس اقتلاد ٍ دسآهذصایی تیـتش تِ صهاًی یک ًْاد هیخَاّذ کِ اص فشآیٌذ اػتاًذاسد ػاصی پیشٍی کٌذ ک

آى ًْاد کوک کٌذ. اگش ًْاد ًاظش اػتاًذاسد تِ تؼذ اقتلادی ٍ افضایؾ دسآهذ ػایش ًْادّای ریشتظ تَجِ داؿتِ تاؿذ تذیْی اػت 

اهِ سیضی ؿذُ اػتاًذاسدی دس یک ًْاد کِ ًْادّای ریشتظ اص اكَل ػاصهاى اػتاًذاسد پیشٍی هی کٌٌذ ٍ ّوچٌیي اگش ػاختاس تشً

اجشا ؿَد ٍ تاػث دسآهذ اقتلادی ؿَد عثؼا تشای آى ػاصهاى ایي ػاختاس اػتاًذاسد قاتل قثَل هیثاؿذ ٍ اص آى پیشٍی هیـَد. پغ دس 

ذُ ؿَد چشا کِ تشًاهِ سیضی ّای ػاصهاًی اػتاًذاسد تایذ ػَاهلی کِ تاػث دسآهذصایی هغلَب هیـًَذ دس ػاختاس آى ًْادّا گٌجاً

سًٍق اقتلادی یک ًْاد دس جاهؼِ ٍ اؿتغال صایی ّن ػٌلشی هْن هی تاؿذ ٍ ایٌکِ چگًَِ تایذ ایي فشآیٌذ سا اجشایی کشد ًیاص تِ 

تخلق ٍ هْاست داسد کِ ػاصهاى تایذ ؿیَُ جزب ًیشٍّای هتخلق سا فشا تگیشًذ ٍ اػتاًذاسد ػاصی سا ًِ تٌْا هغایش تا پیـشفت 

 .شای کؼة هَفقیت تیـتش تْشُ تثشًذتذاًٌذ تلکِ تایذ اص آى تؿغلی ًثایذ 

 استانذارد سازی مطلوب از تعذ خذمات. 4.3 

اص یک هٌظش دیگش افشاد صهاًی گشایؾ تِ یک ًْاد یا یک ؿشکت داسًذ یا آى ًْاد سا تحؼیي هی کٌٌذ کِ تتَاًذ خذهات تْتشی سا 

تش خَاّذ تَد. پغ ػاصهاًْای ًظاستی اػتاًذاسد تایذ قَاًیي ٍ ػاختاسی داؿتِ تاؿٌذ  تِ اجتواع تذّذ ایٌگًَِ آى ًْاد تشتش ٍ ؿٌاختِ

ّوچٌیي ًْادّای ّن تایذ دس تشًاهِ  ؛ ٍکِ ًْادّای ریشتظ سا ٍاداس تِ خذهات تْتش ٍ تیـتش تِ افشاد جاهؼِ ٍ ػایش ًْادّای دیگش کٌذ

. تذیْی اػت کِ ػاختاسّایی دس ًظام ّای اداسی ٍ فؼالیت ّای سیضی کاسی خَد خذهات تْتش تِ افشاد سا تیـتش اّویت تذٌّذ

 اجتواػی هَفق تش خَاٌّذ تَد کِ اسائِ دٌّذُ خذهات تْتش ٍ هغلَب تشی ّؼتٌذ.

تا تْشُ گیشی اص ایي هغالة هی تَاى فْویذ کِ ػاصهاى اػتاًذاسد ػاصی ٍ ّن ًْادّای دیگش کِ ًَػی ػاختاس کاسی اػتاًذاسد داسًذ 

تا تتَاًٌذ افشاد ٍ ًْادّای ریشتظ سا تاتغ خَد  هذیشیت ٍ ػخت گیشی کاسی داؿتِ تاؿٌذ ٍ ّن اهکاًات ٍ تْشُ هٌذیتایذ ّن 

ػتاًذاسد ػاصی ػاصًذ.پغ دس ػاختاسّای قَاًیي ػاصهاى اػتاًذاسد ٍ ًْادّا دس اػتاًذاسد کاسی تایذ تِ ایي هَاسد تَجِ ؿَد تا ا

د ػاصی تِ دٍ گًَِ تیاى ؿذ یکی ؿیَُ کاسی ػاصهاى ّای تاصسػی اػتاًذاسد اػت ٍ دیگشی هفَْم اػتاًذاس. هغلَب تحقق تپزیشد

سٍؽ کاس ٍ تشًاهِ سیضی ّای اػتاًذاسد ٍ ایذُ آلی اػت کِ یک ًْاد یا یک ػاصهاى اتخار هیکٌذ تشای تؼْیل ٍ هَفقیت کاسی 

یگاُ ٍیظُ ای داسد ٍ تایذ تِ آى تَجِ تیـتشی تـَد اص دس ّش کذام اص ایي ًَع اػتاًذاسد ػاصی هاّیت داًؾ ٍ تخلق جا ؛ ٍخَد

 ایي سٍ دستاسُ جایگاُ تخلق ٍ داًؾ دس تؼتش ػاصی فشآیٌذ اػتاًذاسد ػاصی هغلَب، هغالثی تیاى هیـَد.

 نقش دانش و تخصص در فرآینذ استانذارد سازی مطلوب .4

تا تَجِ تِ ٍسٍد تکٌَلَطی دس ػشكِ صًذگی افشاد ٍ ًفَر ٍ دسػت گشفتي تخؾ ػوذُ ای اص استثاعات ٍ خذهات، الصم اػت 

فشآیٌذ هْن اػتاًذاسد ػاصی ّن اص پیـشفت ّای ایي فٌاٍسی تْشُ تثشد. تشای تؼتش ػاصی یا ایجاد یک قاًَى ٍ هذل ایذُ آل تشای 

ت، تایذ تا یک تشًاهِ سیضی کاسؿٌاػاًِ اكَل یک اػاػٌاهِ کاسی اػتاًذاسد ػاصی تشای ػٌجؾ ٍ ّذایت فشآیٌذ تَلیذ ٍ خذها

ػاصهاى ّای تاصسػی تذٍیي ؿَد، اػاػٌاهِ تایذ تِ سٍص تاؿذ ٍ اص تغییشات ٍ ؿیَُ ّای کاسی ًؼثت تِ گزؿتِ آگاُ تاؿذ صیشا تا 

َؽ تغییشات ؿذُ، تفکش افشاد ٍ ًْادّا پیـشفت کشدُ ٍ ٍسٍد فٌاٍسی دس ػشكِ صًذگی ؿیَُ ّای کاسی ٍ خذهات سػاًی ّن دػتخ
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یؼٌی ٍقتی فشدی ًْادی تا ػاختاس اػتاًذاسد ػاصی تْتش تثیٌذ خَاّاى ؛ ّوچٌیي تَقؼات ٍ اًتظاسات ّن اص ًْادّا ٍ ّن اص افشاد

هغلَتی داسًذ ٍ اػضا  گشایؾ تِ آى ًْاد داسد ٍ تالؼکغ ّن ٍقتی ػاصهاًی اػضای آى عثق یک ػیؼتن کاسی اػتاًذاسد تاصدُ

فؼالیت ّای خَد سا تِ گًَِ ای هذسى ٍ ًتیجِ تخؾ اسائِ هیذٌّذ ػاصهاى ّا ّن توایل تِ تکاسگیشی چٌیي اػضایی خَاٌّذ داؿت 

کِ دس چٌیي ػیؼتن اػتاًذاسدی فؼالیت کشدُ اًذ. آًچِ دس استقای ػغح کاسی ًقؾ داؿتِ اػت اّویت تِ هقَلِ داًؾ ٍ تخلق 

ک فشآیٌذ اػتاًذاسد ػاصی هی تاؿذ. اػتفادُ اص اتضاس اگاّی ٍ داًؾ دس ّش هقَلِ دس صًذگی اجتواػی هیتَاًذ اثش هثثتی دس ػاختاس ی

داؿتِ تاؿذ. لزا تش توام افشاد ٍ ًْادّای اجتواػی ٍ ػاصهاًی ٍ اداسات ٍ ... ٍاجة اػت اص دػتاٍسدّای ػلن ًَیي دس توام صهیٌِ ّا 

ِ تَاًایی ٍ داًؾ خاف ٍ الصم سا داسًذ تْشُ تثشًذ. تشای سػیذى تِ جاهؼِ ای ایذُ آل کِ توام فشآیٌذُ ّای تْشُ تثشًذ ٍ اص افشادی ک

 ػاصهاًی آى اص جولِ اػتاًذاسد ػاصی کِ هثٌایی اػاػی دس پیـشفت کاسی اػت، تِ ؿیَُ ای هغلَب تؼتش ػاصی ٍ اجشایی تـَد.

تیاى ٍ اّویت هاّیت آى دس فضای هجاصی اػت فضایی تا ٍػؼت اًثَُ دادُ ّا ٍ گًَِ ای اختلاكی تش دس فشآیٌذ اػتاًذاسد ػاصی 

هحتَاّای هتفاٍت ٍ ّوچٌیي گؼتشدُ گی ػولکشد ایي فضای اعالػاتی ٍ استثاعی ٍ تاثیش ٍ ًفَر آى دس سًٍذ کلی صًذگی، اص ایي 

 سٍ دس ایي هقالِ تِ ایي تؼذ اص اػتاًذاسد ػاصی ّن اؿاسُ هیـَد.

 استانذارد سازی در فناوری های اطالعاتی و ارتثاطی یا فضای مجازی فرآینذ .1.4

اٍل تایذ هاّیت فضای هجاصی تِ دسػتی فْویذُ ؿَد تا تتَاى ػاختاسّایی اكَلی دس دس ًظاست ٍ اجشای فشآیٌذ اػتاًذاسد ػاصی 

ی دس فضای هجاصی سا هیتَاى دس دٍ تؼذ دس اػتفادُ اص فضای هجاصی. اػتاًذاسد ػاص سگَالتَسیپایِ سیضی کشد یؼٌی هٌثؼی تشای 

تشسػی کشد. اص ًظش ػاصهاى ّای ًظاستی ٍ ّوچٌیي دس قالة یک ؿیَُ کاسی کِ یک ًْاد اسائِ دٌّذُ خذهات هجاصی تایذ تش 

 .اػاع آى ػول کٌذ

 استانذارد سازی در فناوری های اطالعاتی در قالة سازمان های نظارتی. 2.4 

ًظاست تش ػایش ًْادّی ریشتظ دس حَصُ فٌاٍسی اعالػات داسد، تایذ ؿاخق ّا ٍ هؼیاسّایی ایذُ آل ٍ یؼٌی اگش ػاصهاًی ٍظیفِ 

جْاًی سا دس اػاػٌاهِ خَد داؿتِ تاؿذ تؼاسیفی دسػت اص چگًَگی فؼالیت، اّویت، قذست ٍ ًفَر فضای هجاصی دس سًٍذ صًذگی 

ؿذ تا تا اػتٌاد تِ ؿاخق ّای هؼتثش تتَاًذ تِ ًْادّای صیش هجوَػِ، اجتواػی. اػتاًذاسد ٍ ؿاخق ّای هؼیي ٍ ایذُ آلی داؿتِ تا

ًظاستی آگاّاًِ ٍ تخللی داؿتِ تاؿذ ٍ ّوچٌیي ؿیَُ تشًاهِ سیضی ٍ اػاػٌاهِ ای تِ گًَِ ای تاؿذ کِ تِ ًْادّای صیش هجوَػِ 

ش ًْادّای ریشتظ تِ ایي قَاًیي ٍ ؿاخق ساٌّوایی ٍ کوک تذّذ ٍ هؼیشی هؼیي سا دس آیٌذُ کاسی آًْا تیاى کٌذ تِ ًحَی کِ اگ

اص آًجا کِ دس فضای هجاصی ًیاص تِ تخلق  ؛ ٍّای ًظاستی اػتاًذاسد تَجِ کٌٌذ تتَاًٌذ دس فشآیٌذ کاسی خَدؿاى هَفق تاؿٌذ

تِ ًْادّای تاًذاسد ًظاستی ٍیظُ ای اػت لزا هتَلیاى ٍ هذیشاى اجشایی تایذ تا داًؾ کافی دس تؼتش ػاصی ٍ اسائِ داًؾ کاسی اػ

 ، تالؽ کٌٌذ.دیگش

 استانذارد سازی در فناوری های اطالعاتی در قالة یک رفتار سازمانی. 3.4

سفتاس ػاصهاًی هجوَػِ دػتَسات ٍ تشًاهِ سیضی ّای خاكی اػت کِ یک ًْاد یا ػاصهاى اگش تِ دسػتی ایي اكَل کاسی سا 

اؿذ ٍ تا تَجِ تِ تٌَع ًْادّای ؿغلی ایي سفتاسػاصهاًی تِ ًحَیی خاف ٍ یادتگیشد ٍ اجشا کٌذ هیتَاًذ هَفقیت کاسی تْتشی داؿتِ ت
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هٌحلش هیتَاًذ تاؿذ. دس فشآیٌذ اػتاًذاسد ػاصی ّن تِ ّویي گًَِ اػت یؼٌی اگش ًْادّا یک سًٍذ کاسی تؼشیف ؿذُ تش هثٌایی 

، ًتایج ت اص ایي اكَل کاسی تشغیة ًوایٌذا تِ تاتؼیاػتاًذاسد داؿتِ تاؿٌذ ٍ تتَاًٌذ تِ دسػتی آى سا اجشا ٍ ًْادیٌِ کٌٌذ ٍ اػضا س

. پغ اگش ایي ػاختاس اػتاًذاسد ػاصی دسػت ٍ هغلَب ٍ عثق ؿاخق ّای تشتش جْاًی سًٍذ کاسی آى ًْاد ایجاد هیـَد هثثتی دس

هقَلِ اػتاًذاسد ػاصی تِ تا تَجِ تِ رکش ایي هَاسد اص  .تاؿذ تذیْی اػت کِ استقای ػغح کاسی آى ًْاد هیتَاًذ تؼیاس هَثش تاؿذ

یؼٌی اػتاًذاسد ػاصی كشفا یک ًْاد ًظاستی ًیؼت ٍ اگش تِ دسػتی فْویذُ ٍ تؼشیف ؛ تؼشیفی کاهل اص اػتاًذاسد ػاصی هیشػین

ؿَد، اػتاًذاسد ػاصی هیتَاًذ هجوَػِ ای اص تشًاهِ سیضی ّا ٍ ؿیَُ ّای کاسی تاؿذ کِ دس قالة یک سفتاس ػاصهاًی اػتاًذاسد 

اًذ دس سًٍذ کاسی ّش ًْاد ًقؾ اػاػی داؿتِ تاؿذ، یک هالک ٍ هثٌایی ؿَد کِ یک ًْاد کاسی اگش عثق ایي ؿیَُ اػتاًذاسد هیتَ

 .ػول کٌذ هَفقیت آى ًْاد تِ گًَِ ای تذیْی ٍ تضویٌی یا هـخق ؿذُ اػت

 تحث و نتیجه گیری. 5

ؿذ ٍ ایي سًٍذ هَفقیت صهاًی هیؼش اػت کِ ػیؼتن ّای پیـشفت ٍ هَفقیت کاسی تایذ ّذف ّش ًْاد ٍ ػاصهاى ٍ ّش فشدی تا

ًظاستی ٍ اجشایی اص الگَیی ایذُ آل ٍ ػاختاسی ًَیي ٍ آگاّاًِ تْشُ تثشًذ ٍ ّوچٌیي ػاختاسّای تشًاهِ سیضی ػاصهاًی ٍ اػاػٌاهِ 

تِ کاسسفتِ تاؿذ ٍ ّن تَاى ّای کاسی تایذ تِ گًَِ ای تذٍیي ٍ اجشا ؿًَذ کِ ّن تیـتشیي داًؾ ٍ تخلق دس هتي ٍ هاّیت آى 

اجشایی تاالیی تِ کاستش تذٌّذ تا تا پیشٍی ٍ تکاستشدى ایي اكَل ٍ قَاًیي تتَاى سًٍذ خذهاتی سا دس تؼذ کلی آى استقا داد ٍ ػیؼتن 

ٍ هـخق ّای اػتاًذاسد هغلَب سا دس ًْادّا پیادُ ػاصی کٌذ. هذل ّای اػتاًذاسد کاسی کِ هجوَػِ قَاًیي ٍ تشًاهِ ّای هذٍى 

هیثاؿذ هیتَاًذ ًقؾ هْوی دس ػاختاسّای اجشایی ًاظش تش آى داؿتِ تاؿذ ٍ تذیْی اػت ّشاًذاصُ ایي هذل ّای اػتاًذاسد اص ػغح 

. اص ایي سٍ هاّیت ٍ ًقؾ اػاػی اػتاًذاسد ػاصی هغلَب دس ػیؼتن ّای ـتش اثش گزاسی داسًذهغلَب تشی تشخَسداس تاؿٌذ تی

 .. حائض اّیوت هی تاؿذ.اداسی، خذهاتی، فٌاٍسی .
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