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 يستن ٍ ًگرش سيستويس -ل فصل اٍ

زض ايٗ فهُ اثتسا وّيبتي زض ثبضٜ ؾيؿتٓ ٔي آيس ٚ ضٕٗ اضائٝ تؼطيف خبٔؼي اظ ؾيؿتٓ ثٝ          

ؾپؽ ثٝ ثؼضي اظ ا٘ٛاع عجمٝ ثٙسي ٞبي ؾيؿتٕي . ثطضؾي ػٙبنط ٔتكىّٝ آٖ پطزاذتٝ ٔيكٛز

پبيبٖ فهُ ضٕٗ تٛضيح زضثبضٜ زض . اقبضٜ ٔيٍطزز ٚ ٚيػٌيٟبي ؾيؿتٕٟبي ثبظ ٔغطح ٔي قٛز

٘حٜٛ ػّٕىطز فطزي وٝ عطظ تفىط ٚ ٘حٜٛ ٍ٘طـ ذٛز , ٘ظطيٝ ػٕٛٔي ؾيؿتٕٟب ٚ ٍ٘طـ ؾيؿتٕي

 .تٛضيح زازٜ ٔي قٛز, ضا ثط ؾيؿتٓ ٍ٘طي اؾتٛاض ٔي ؾبظز

 سيستن چيست؟

وّيت ؾيؿتٓ ٔدٕٛػٝ اي اؾت اظ اخعاي ثٝ ٞٓ ٚاثؿتٝ وٝ ثٝ ػّت ٚاثؿتٍي حبوٓ ثط اخعاي ذٛز 

خسيسي ضا احطاظ وطزٜ ٚ اظ ٘ظٓ ٚ ؾبظٔبٖ ذبني پيطٚي ٔي ٕ٘بيس ٚ زض خٟت تحمك ٞسف ٔؼيٙي 

 .وٝ زِيُ ٚخٛزي آٖ اؾت فؼبِيت ٔي وٙس

 

 ًوًَِ ّايي از سيستن

ِٔٛىِٟٛب؛ ؾِّٟٛب؛  :ثطذي اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ؾيؿتٓ ػجبضت اؾت اظ. ؾيؿتٕٟب ثيكٕبض ٞؿتٙس        

خٛأغ؛ ٔبقيٟٙب ٚ زيٍط ٘ظبٟٔبي ٔىب٘يىي؛ ٔٙظٛٔٝ ٞبي ويٟب٘ي؛  ٘جبتبت؛ حيٛا٘بت؛ ا٘ؿبٟ٘ب؛

, التهبزي ٚ فطٍٞٙي؛ ؾيؿتٓ اعالػبت؛ وبٔپيٛتط؛ ٘ظبٟٔبي تِٛيسي, ؾيبؾي, ٘ظبٟٔبي اختٕبػي

اضتجبط خٕؼي؛ حؿبثساضي ثبيٍب٘ي؛ ٘ظبْ حمٛق ٚ , ذسٔبت زضٔب٘ي, تبٔيٗ اختٕبػي, آٔٛظقي

زض ايٗ وتبة ٔفبٞيٓ ٘ظبْ ٚ ؾيؿتٓ ... . بٖ ٚ وٙتطَ ٚ وبضوٙ, اضظقيبثي, ثبظ٘كؿتٍي, زؾتٕعز

 .ٔتطازف ٌطفتٝ قسٜ اؾت
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 ترکية سيستن

ٞط ؾيؿتٓ اظ اخعايي تكىيُ قسٜ اؾت ٚ ٞط خعء ٘مف ذبني ضا زض خٟت تحمك ٞسف ؾيؿتٓ 

 . ايفب ٔي وٙس

  

 Inputدرًٍذاد 

ٔي قٛز ٚ تحطن ٚ فؼبِيت  زضٚ٘سازٞب يب زازٜ ٞب ػجبضتٙس اظ وّيٝ آ٘چٝ وٝ ثٝ ٘حٛي ٚاضز ؾيؿتٓ

ازأٝ حطوت ٚ ظيؿت ؾيؿتٓ ٕٔىٗ , ثسيٟي اؾت وٝ ثسٖٚ تعضيك زازٜ. ؾيؿتٓ ضا ؾجت ٔي ٌطزز

زض يه ٘ظبْ تِٛيسي، زازٜ ٞب ػجبضتٙس اظ ٔدٕٛػٝ اي اظ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ثب زضخبت . ٘رٛاٞس ثٛز

 .عالػبت ٚ غيطٜا, تىِٙٛٛغي, ا٘طغي, ؾطٔبيٝ, ٔٛاز اِٚيٝ, ٔتٙٛػي اظ ٟٔبضتٟب ٚ ترههٟب

 

 Through put or Process (هياًذاد)فرايٌذ تثذيل 

زضٚ٘سازي وٝ ثٝ ؾيؿتٓ ٚاضز ٔي قٛز عجك ثط٘بٔٝ ؾيؿتٓ زض خطيبٖ تغييط ٚ تجسيُ لطاض ٔي ٌيطز 

زض ٚالغ وبض زض ؾيؿتٓ ا٘دبْ ٔي قٛز ٚ زض ٘تيدٝ زض زازٜ ٞب تغييط ثٝ ٚخٛز ٔي آيس زض ٘ظبْ 

اظ زازٜ ٞبي ؾيؿتٓ اؾت زض فطايٙس تجسيُ لطاض ٔيٍيطز ٚ شٞٗ اٚ ثب  زا٘كٍبٞي زا٘كدٛ وٝ يىي

 .ٔفبٞيٓ ٚاغٜ ٞب ٚ ٔغبِت ػّٕي آقٙب ٔي قٛز ٚ زض ٍ٘طـ اٚ تغييطاتي پسيس ٔي آيس
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 Out put( ستادُ ّا)ترًٍذاد 

ثٝ , عجك ٘ظٓ ٚ ؾبظٔب٘ي وٝ ثط ؾيؿتٓ حبوٓ اؾت, زازٜ ٞبيي وٝ زض فطايٙس تجسيُ لطاض ٔي ٌيط٘س

تحميك ٚ , زا٘كدٛي فبضق اِتحهيُ. اظ ؾيؿتٓ ثٝ ٔحيظ نبزض ٔي قٛ٘س, وبال يب ذسٔت نٛضت

وبالي تِٛيس قسٜ ؾتبزٜ يه ٘ظبْ تِٛيسي . ثطذي اظ ؾتبزٜ ٞبي ٘ظبْ زا٘كٍبٞي ٞؿتٙس, پػٚٞف

 .ثؼضي اظ ؾبظٔبٟ٘بي اختٕبػي ٔي ثبقٙس  ذسٔبت ػٕٛٔي اظ ؾتبزٜ ٞبي. اؾت

 

  Feedback( تازداد)تازخَر 

ثٝ , ثبظذٛض فطايٙسي زٚضا٘ي اؾت وٝ زض آٖ لؿٕتي اظ ؾتبزٜ «ِٛزٚيه فٖٛ ثطتب ال٘في»ثٝ ٘ظط ثٙب 

ؾيؿتٓ ضا ذٛز وٙتطَ ٔيؿبظز ٔثُ , ػٙٛاٖ اعالػبت ثٝ زضٚ٘ساز پؽ ذٛا٘سٜ ٔيكٛز ٚ ثٝ ايٗ تيت

ثٝ ػجبضتي زيٍط ثبظذٛض يؼٙي يه ٔساض . تطٔٛؾتبت وٝ ٚظيفٝ حفظ زٔبي ثبثت ضا ثط ػٟسٜ زاضز

 .اضتجبعي وٝ ٘حٜٛ ػّٕىطز ؾيؿتٓ ضا ٔكرم ٔي ٕ٘بيس ٚ ا٘حطافبت ضا تؼييٗ ٔي وٙس

 

 هحيط سيستن 

ثٝ ػجبضت . ٞط ؾيؿتٓ زض ٔحيغي لطاض زاضز ٚ اظ ػٛأُ ٔحيظ تبثيط ٔيپصيطز ٚ ثط آٟ٘ب اثط ٔي ٌصاضز

ؾي ٚ ؾيب, اختٕبػي, ايسئِٛٛغيىي, فطٍٞٙي, ٔب٘ٙس ػٛأُ عجيؼي, ؾيؿتٓ ٚ ػٛأُ ٔحيغي, زيٍط

ٔحيظ ٞط ؾيؿتٓ ضا ػٛأّي تكىيُ ٔي , ثٝ ايٗ تطتيت. ٚ تبثط ٔتمبثُ زاض٘س  التهبزي ثط ٞٓ تبثيط

أب تغييط زض ٞط يه اظ آٟ٘ب ٔي تٛا٘س ٔٛخت تغييطاتي زض , زٞٙس وٝ اٌط چٝ خعء ؾيؿتٓ ٘يؿتٙس

 .ؾيؿتٓ قٛز
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 طثقِ تٌذي سيستن ّا 

 سيستن ّاي اصلي ٍ فرػي : الف

ؾيؿتٓ ٞبي فطػي خعيي اؾت وٝ ثط . زٚ زؾتٝ انّي ٚ فطػي تمؿيٓ قسٜ ا٘سؾيؿتٓ ٞب ثٝ     

ثب زيس . ذٛز ٘ظبضت زاضز ٚ ٚظيفٝ ذبني ضا ا٘دبْ ٔيسٞس ٚ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ٞسف ٔؼيٙي ٔي وٛقس 

ٌؿتطزٜ تطي ايٗ ؾيؿتٓ فطػي وٝ ٘مف ٚيػٜ اي ضا ايفب ٔيىٙس ذٛز يىي اظ اخعاي تكىيُ زٞٙسٜ 

ثٙبثطايٗ ؾيؿتٓ انّي اظ ثٝ ٞٓ . ٔي تٛاٖ آٖ ضا ؾيؿتٓ انّي ٘بْ ٟ٘بزؾيؿتٓ ثعضٌتطي اؾت وٝ 

 .پيٛؾتٗ چٙس ؾيؿتٓ فطػي پسيس ٔي آيس

 تقسين سيستن ّا تِ تاز ٍ تستِ : ب

ؾيؿتٓ ثبظ . ؾيؿتٓ ثؿتٝ ؾيؿتٕي ؾبزٜ اؾت وٝ ثب ٔحيظ ذٛز اضتجبعي ثطلطاض ٕ٘يىٙس    

ؾيؿتٓ ٞبي ثؿتٝ زض ثطذٛضز ثب ٔحيظ ؾبظٔبٖ . ؾيؿتٕي اؾت وٝ ثب ٔحيظ ذٛز زض اضتجبط اؾت

 .ذٛز ضا اظ زؾت ٔيسٞٙس يب خٟت فؼبِيتكبٖ تغييط ٔي وٙس

  

زض ٞط ؾيؿتٓ ػٛأّي ٚخٛز زاض٘س وٝ زض ذالف خٟت ٘ظٓ ؾيؿتٓ ػُٕ ٔي وٙٙس ٚ ٔرتُ       

زٚ آ٘تطٚپي ثٝ . ٔي ذٛا٘ٙس ( entropy)« آ٘تطٚپي»ايٗ ػٛأُ ضا . وٙٙسٜ ا٘تظبْ ؾيؿتٓ ٞؿتٙس

آ٘تطٚپي ٔثجت وٝ ػّٕىطزـ زض ذالف خٟت ٘ظٓ ؾيؿتٓ اؾت ٚ آ٘تطٚپي : ٌٛ٘ٝ تمؿيٓ ٔي قٛز

ثطاي ايدبز تغييطات ٚ تؼسيالتي زض : ٔٙفي وٝ ػّٕىطزـ زض ذالف خٟت آ٘تطٚپي ٔثجت اؾت يؼٙي

 . خٟت انالح ا٘حطافبت ٚ ثٝ ٔٙظٛض ثمبي ؾيؿتٓ زض ٔحيظ ػُٕ ٔيىٙس
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 خَاظ سيستن ّاي تاز

ؾيؿتٓ زض وّيت ٚخٛزي ذٛز ذٛاني ضا ظبٞط ٔي ؾبظز وٝ زض  :بٔؼيت ٚخٛزيوّيت ٚ خ-1

اخعاي تكىيُ زٞٙسٜ آٖ ثٝ تٟٙبيي ٚخٛز ٘ساضز ايٗ وّيت ٘يع ٘تيدٝ ٌطز آٔسٖ اخعا ٔدطز ٘يؿت 

ثّىٝ اضتجبط اخعا ثب يىسيٍط ٚ ٘حٜٛ تطويت ٘ظٓ ٚ ؾبظٔبٖ يبفتٗ آٟ٘بؾت وٝ وّيت ؾيؿتٓ ضا ثٝ 

. يت ٚخٛزي اؾت وٝ ذٛاني ضا اظ ذٛز ٘كبٖ ٔي زٞسٚخٛز ٔي آٚضز ٚ ؾيؿتٓ ثب چٙيٗ خبٔؼ

ؾيؿتٓ ؾبظٔب٘ي زض وّيت ٚ خبٔؼيت ٚخٛزي ذٛيف تٛاٖ ٚ ثضبػتي ضا ٔي يبثس وٝ اٚ ضا ثٝ ا٘دبْ 

 .ٚظبيفي لبزض ٔي ؾبظز

ػّٕىطزي ( يؼٙي ٘ظٓ اخعا)زض ؾيؿتٓ ٞب ٘ٛػي ؾّؿّٝ ٔطاتجي اظ ٘ظط ؾبذتبضي  :ؾّؿّٝ ٔطاتت -2

زض ٞط ؾيؿتٓ ػٙبنطي ٚخٛز زاضز وٝ آٖ ػٙبنط ثٝ ٘ٛثٝ . ٚخٛز زاضز( سٞبيؼٙي فطايٙ)ٚ ضفتبضي 

ثٝ ايٗ تطتيت ٔطاتت . ذٛز ؾيؿتٓ ٞبي وٛچىتطي ٞؿتٙس وٝ ؾبذت ٚ ػّٕىطز ؾبزٜ تطي زاض٘س 

ٚخٛز يه ظ٘ديطٜ ٔطتجٝ اي اؾت وٝ ٞطيه اظ ٔطتجٝ ٞب ؾبذت ٚ ذٛاني ػالٜٚ ثط ٚيػٌي ٞبي 

 . ٔطتجٝ پيكيٗ زاضز 

 تِ صَرت زير است  سلسلِ هراتثي تَلذيٌگتٌذي طثقِ 

ؾغحي اؾت وٝ ؾيؿتٓ ٞب زض آٖ : ؾغح ثبفتٟب ٚ چبض چٛثٟبي ٚخٛزي يب ؾبظٜ ٞبي ايؿتبيي -اَٚ 

 . حبِت ايؿتب زاض٘س ٔثُ اتٕٟب ٚ ِٔٛىِٟٛب

زض ايٗ ؾغح حطوت ٚ پٛيبيي آغبظ ٔي : ؾغح ؾيؿتٓ ٞبي زيٙبٔيه ؾبزٜ يب ؾبػت ٌٛ٘ٝ ٞب  -زْٚ

 . ٔثُ ٌطزـ ٔٙظٛٔٝ ٞبي ويٟب٘ي. ٞب اظ ذٛز حطوت ٘كبٖ ٔي زٞٙس  قٛز ٚ ؾيؿتٓ
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. يب ؾيؿتٕٟبيي وٝ ثب ٔىب٘يؿٓ ثبظذٛضوٙتطَ ٔي قٛ٘س (( ؾبيجط٘تيه))ؾغح ؾيؿتٕٟبي  -ؾْٛ

 (.ٔثُ اٍِٛٞبي تؼبزَ ثسٖ)اظ ٚيػٌيٟبي ايٗ ؾغح ا٘تمبَ ٚ تجبزَ اعالػبت اؾت : ٔثُ تطٔٛؾبت

حيبت اظ ايٗ ؾغح آغبظ : ؾغح يبذتٝ ثب ذهٛنيت تِٛيس ٔثُؾغح ؾيؿتٓ ٞبي ثبظ يب  -چٟبضْ 

 . ٔي قٛز ٔثُ ؾِّٟٛب ٚ اضٌب٘يؿٓ ثٝ عٛض وّي

ٔكرهٝ انّي ايٗ ؾغح تمؿيٓ وبض ثيٗ يبذتٝ : ؾغح ٘جبتبت يب ؾغح اضٌب٘يؿٓ ٞبي پؿت -پٙدٓ

 ٔثال. اضٌب٘يؿٓ ٞب حؿي زض ايٗ ؾغح زض حسي ثؿيبض اثتسايي قطٚع ثٝ فؼبِيت ٔي وٙٙس. ٞبؾت

ؾبلٝ ثطي ٌُ ٚ ؾبيط اخعاي ذٛز ٌطٔب ٚ ؾطٔب يب تبضيىي ٚ ضٚقٙبيي ضا حؽ   ٌيبٜ ثب وٕه ضيكٝ

 . ٔي زٞس    ٔي وٙس ٚ ػىؽ اِؼُٕ ٔٙبؾت اظ ذٛز ٘كبٖ

ؾغح يبزٌيطي ٞٛقيبضي ٚ آٌبٞي ٘ؿجت ثٝ ٚخٛز ذٛز ٚ ثب تحطيه ٚ ضفتبض : ؾغح حيٛاٖ -قكٓ

 .ٞبي ػهجي  زؾتٍبٜ   لبثُ پيف ثيٙي تىبُٔ ٌيط٘سٜ ٞب ٚ

ثب ذهٛنيبت تحطيه ظيبز ٚضفتبض لبثُ پيف ثيٙي ثب ٌيط٘سٜ ٞبي اعالػبتي : ؾغح ا٘ؿبٖ  -ٞفتٓ 

 . آٌبٞي ٘ٝ تٟٙب ٘ؿجت ثٝ ٚخٛز ذٛز ثّىٝ ٘ؿجت ثٝ غيط اضتجبط ثٝ ٚؾيّٝ ظثبٖ ٚ غيطٜ: پيكطفتٝ ٚ ٘يع

ظبْ اضظقٟب ٚ اختٕبع ا٘ؿبٟ٘ب ثب ذهٛنيبت فطٍٞٙي ٚ ٘: ؾغح ؾيؿتٓ ٞبي اختٕبػي  -ٞكتٓ

 .ضفتبضٞبي ذبل اختٕبػبت ثكطي

ؾيؿتٓ ٞبي : ؾغح ؾيؿتٓ ٞبي ٕ٘بزيٗ ٚ ؾغح اؾتؼاليي يب ؾغح ٘بقٙبذتٝ ٞب ٚ ٔغّمٟب  -ٟ٘ٓ

ؾغح ٘ب قٙبذتٝ ٞب ؾغحي اؾت وٝ . ٕ٘بزيٗ ٔثُ ظثبٖ ٔٙغك ضيبضيبت ػّْٛ ٞٙطٞب اذالق ٚ غيطٜ 

 . بَ حبضط ثتٛاٖ آٖ ضا زضن وطزٔب فٛق اختٕبػبت ثكطي ٚ ؾغحي ثطتط اظ آٖ اؾت وٝ زض ح
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ٚخٛز ٕٞجؿتٍي ثيٗ اخعاي ,يىي اظ ٟٕٔتطيٗ ٔكرهٝ ٞبي ؾيؿتٓ :ٕٞجؿتٍي ثيٗ اخعا -3

ثٝ ٘حٛي ثب ؾبيط , ٔٙظٛض اظ ٕٞجؿتٍي ايٗ اؾت وٝ ٞط خع زض ؾيؿتٓ . تكىيُ زٞٙسٜ آٖ اؾت 

ؾبيط اخعاي , اخعا ٔطتجظ اؾت ٚ ثٝ ػّت ٚخٛز ايٗ ٕٞجؿتٍي چٙب٘چٝ زض خعيي ذّّي ٚاضز قٛز

 .زيٍط ػضٛٞب ٘يع ثي لطاض ٔي قٛ٘س, ي ثٝ زضز آيسٌطز٘ٙس اٌط ػضٛٔتبثط ٔي , ٘يع اظ آٖ ذُّ

ٚخٛز . ثيٗ اخعاي ٞط ؾيؿتٓ تٙبؾت ؾٙريت ٚ اوٕبَ ٔتمبثُ ٔٛخٛز اؾت  : تٙبؾت ثيٗ اخعا -4

چٙب٘چٝ اخعاي ؾيؿتٓ ثب ٞٓ . ٔي قٛز تٙبؾت ثيٗ اخعا ؾجت حفظ ٞٛيت ٚ وّيت ؾيؿتٓ

تؼساز زا٘كدٛيبٖ , زض يه ٘ظبْ زا٘كٍبٞي. زض وبض ؾيؿتٓ ذُّ ايدبز ٔي قٛز, ٔتٙبؾت ٘جبقس 

ثبيؿتي ثب تؼساز اؾتبزاٖ ٔتٙبؾت ثبقس ٚ ٕٞچٙيٗ ثبيؿتي ثيٗ وبزض ػّٕي ٚ وبض ازاضي ٚ ٚاحساي 

 . ذسٔبتي تٙبؾت الظْ ثطلطاض قٛز 

ثٝ ايٗ ٔؼٙي . خطيب٘ي ٔؿتٕط ٚ ٔساْٚ اؾت, ٚ ثطٚ٘ساز, تجسيُ, ايٙس زضٚ٘سازفط:ٌطزـ زايطٜ ٚاض -5

ؾيؿتٓ ثبض زيٍط آٔبزٜ وؿت ٘يطٚ ٚ تدسيس فؼبِيت ٔي قٛز ٚ ايٗ خطيبٖ ثٝ , وٝ ثب نسٚض ثطٚ٘ساز

ثٝ ثبظاض , ٚلتي وباليي تِٛيس ٔي قٛز, زض يه ٘ظبْ تِٛيسي . قىُ ٌطزـ زايطٜ ٚاض ازأٝ ٔي يبثس

زز ٚ ثب فطٚـ آٖ زض آٔسي ثٝ زؾت ٔي آيس وٝ ايٗ زضآٔس ٔدساّّّّ ثطاي ذطيس ٔٛاز ػطضٝ ٔي ٌط

 . ٚ ؾيؿتٓ اظ آٖ تغصيٝ ٔي وٙس ٚ ثٝ حطوت ذٛز ازأٝ ٔي زٞس   اِٚيٝ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔيٍيطز

ؾيؿتٕٟب . ٔيُ ثٝ خبٚزاٍ٘ي اؾت, اظ زيٍط ٚيػٌيٟبي ؾيؿتٓ ٞبي ثبظ :ذبنيت تِٛيس ٔثُ -6

ٔي    ا٘ٝ ؾبظي ذٛز زاض٘س ٚ تب خبيي وٝ أىبٖ زاقتٝ ثبقس ثٝ حيبت ذٛيف ازأٌٝطايف ثٝ خبٚز

زض ضفغ آٖ ٔي وٛقس ٚ ثطاي ازأٝ حيبت تالـ ٔي , ٘مهي پسيس آيس, چٙب٘چٝ زض وبض ؾيؿتٓ. زٞٙس

 . اظ عطيك تِٛيس ٔثُ ٚخٛز ذٛز ضا زض زيٍطي ازأٝ ٔي زٞس , وٙس ٚ زض غيط ايٗ نٛضت
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ثٝ ػجبضت . ٝ ٞسف ٚاحسي ثطؾسٔي تٛا٘س اظ ضاٟٞب ٚ ٔؿيطٞبي ٔتفبٚتي ث ؾيؿتٓ  :ٕٞپبيب٘ي -7

 . ٚ ثب ضاٟٞبي ٔتفبٚت حبنُ قٛز  حبالت پبيب٘ي ٚاحسي ٕٔىٗ اؾت اظ قطايظ اِٚيٝ ٔتفبٚت, زيٍط

چٙب٘چٝ . ٔٙظٛض اظ تىبُٔ ػجبضت اؾت اظ پيچيسٌي ؾبذت ٚ تٙٛع ذٛال:ٌطايف ثٝ تىبُٔ-8

ػّٕىطزٞبي ٔتٙٛع تطي اظ ؾيؿتٓ ثٝ , ز ٚ زض اثط آٖ پيچيسٌيپيچيسٜ تط قٛ, ؾبذتبض ؾيؿتٓ

 .ؾيؿتٓ ٔتىبّٔتط قسٜ اؾت, ظٟٛض ضؾس ٚ ذٛال ثيكتطي اضائٝ قٛز

اظ زيٍط ٚيػٌيٟبي ؾيؿتٕٟبي ثبظ ذهٛنيت تؼبزَ  :ٌطايف ثٝ تؼبزَ يب ذٛزٍٟ٘ساضي پٛيب -9

ت وٝ ثٝ ٞٛٔٛؾتبؾيؽ ٔٙظٛض اظ ايٗ حبِ. ٌطايي يب ذٛزٍٟ٘ساضي پٛيب ٚ حبِت پبثطخبيي اؾت

ٔحسٚزٜ اي ٔؼيٗ ثٝ ٔٙظٛض ازأٝ  ٔؼطٚف اؾت تالـ ؾيؿتٓ زض حفظ ٔتغيطٞبي ضطٚضي ذٛز زض

 .ٔي ثبقس  حيبت ؾيؿتٓ

 ًظريِ ػوَهي سيستن ّا ٍ ًگرش سيستوي 

زض ٚالغ ٔي تٛاٖ ٌفت . ثطؾي پسيسٜ ٞب اظ عطيك زض ٘ظط ٌطفتٗ وُ پسيسٜ اؾت, ٍ٘طـ ؾيؿتٕي

آٔيعٜ خسيسي اؾت اظ ضٚقٟبي ليبؾي ٚ اؾتمطايي وٝ ضٕٗ زاضا ثٛزٖ ٔحبؾٗ ٞط , وٝ ايٗ ٍ٘طـ

ٞٓ وّيت پسيسٜ ٔٛضز ٘ظط اؾت ٚ ٞٓ اضتجبط ثيٗ اخعاي , ظيطا زض آٖ. فبلس ػيٛة آٟ٘بؾت, زٚ

ٍ٘طـ ؾيؿتٕي چبضچٛثي ٔٙغمي ٚ ػّٕي اضائٝ ٔي . سٜ آٖ ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٔيٍيطزتكىيُ زٞٙ

ِصا فطزي . زٞس وٝ ثب ؾبيط ٍ٘طقٟب ٔتفبٚت اؾت ٚ ايٗ تفبٚت اظ چٙسثؼسي ثٛزٖ آٖ ٘بقي ٔي قٛز

وبُٔ تطي اظ وٝ لبِت شٞٙي ذٛز ضا ثط ٔجٙبي ؾيؿتٓ ٍ٘طي اؾتٛاض اؾت ٔي تٛا٘س ثٝ قٙبذت 

ثٙبثطايٗ ٔي تٛا٘يٓ ٘تيدٝ ثٍيطيٓ وٝ فطزي وٝ خٟبٖ ثيٙي ٚ ٘حٜٛ تفىط  .ٔحيظ ذٛز زؾت ثيبيس

ذٛز ضا ثط ٍ٘طـ ؾيؿتٕي اؾتٛاض ٔي ؾبظز ٘ٝ تٟٙب اظ يه ثؼسي ثٛزٖ ٚ لكطي فىط وطزٖ ٔجطي 
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ثّىٝ ثب ثطضؾي وبُٔ زضثبضٜ وّيت يه , اؾت ٚ اظ تؼهت ٘بآٌبٞب٘ٝ ٚ يه ؾٛ ٍ٘طي زٚضي ٔيدٛيس

ٔيىٛقس تب ثٝ قٙبذت وبّٔتطي اظ ( زض حس أىبٖ)يٝ اضتجبعبت ٕٔىٗ ٔٛضٛع ٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ وّ

ٔٛضٛػبت ٚ ؾيؿتٕٟبي ٔحيغي ذٛيف زؾت يبثس ٚ زض ٔٛلؼيت قٙبذتٝ قسٜ اي ٚظبيف ذٛيف 

 .ضا ا٘دبْ زٞس
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 تجسيِ ٍ تحليل سيستن چيست ٍ تحليل کٌٌذُ سيستن کيست ؟ - فصل دٍم

 

 تؼريف تجسيِ ٍ تحليل سيستن

تدعيٝ ٚ تحّيُ ؾيؿتٓ ػجبضت اؾت اظ قٙبذت خٙجٝ ٞبي ٔرتّف ؾيؿتٓ ٚ آٌبٞي اظ چٍٍٛ٘ي 

ػّٕىطز اخعاي تكىيُ زٞٙسٜ آٖ ٚ ثطضؾي ٘حٜٛ ٚ ٔيعاٖ اضتجبط ثيٗ اخعاي آٖ ثٝ ٔٙظٛض زؾتيبثي 

 . ثٝ ٔجٙبي خٟت عطح ٚ اخطاي يه ؾيؿتٓ ٔٙبؾجتط اؾت

اظ , ؼت فؼّي ؾبظٔبٖ ضا ثٝ ذٛثي زضن وٙيٓتدعيٝ ٚ تحّيُ ؾيؿتٓ ثٝ ٔب وٕه ٔي وٙس تب ٔٛلي

ثٟتطيٗ , خطيبٖ وبض ٔغّك قٛيٓ ٚ آٖ ضا ٔٛضز اضظيبثي لطاض زٞيٓ ٚ ثطاي ضفغ ٘بضؾبئيٟب ٚ ٔكىالت

 . ضاٜ حُ ضا ا٘تربة ٚ تٛنيٝ وٙيٓ

 ارتثاط هذيريت تا تجسيِ ٍ تحليل سيستن 

ٔسيطاٖ ٔٛظفٙس . ايدبز تغييط اؾت يىي اظ ٟٕٔتطيٗ ٚظبيفي وٝ ثطاي ٔسيطاٖ ثطقٕطزٜ ا٘س ٚظيفٝ 

ٍٕٞبْ ثب آذطيٗ تغييطات ٚ تحٛالتي وٝ , زض ػيٗ حبَ وٝ تؼبزَ ؾبظٔبٖ ذٛز ضا حفظ ٔي وٙٙس 

ٔسيطاٖ ثبيس ذٛز اظ ػٛأُ . تغييطات الظْ ضا زض ؾبظٔبٖ ذٛز ثٟطٜ ٌيط٘س , زض خٟبٖ ضخ ٔي زٞس 

طػت زض پصيطفتٗ افىبض ٚ ضٚقٟبي ٘ٛ ثٝ ايدبز تغييط ثبقٙس ٚ ايٗ انُ ضا ثبٚض زاقتٝ ثبقٙس وٝ ؾ

ثب وٕه تدعيٝ ٚ تحّيُ ؾيؿتٓ ٞب ٚ ضٚقٟب قيٜٛ ٞبي  .فميت ؾبظٔبٖ ٔتجٛػكبٖ وٕه ٔيىٙسٔٛ

ثب ٘حٜٛ ا٘دبْ : ثب٘يب, ثطضؾي زٚثبضٜ اي اظ ٞسفٟبي ؾبظٔب٘ي ثٝ ػُٕ آٚضز: ٔي تٛاٖ اٚال, ا٘دبْ وبض

ثب اؾتفبزٜ اظ : ضاثؼب, ٘مبيم ٚ ٔكىالت پي ثطز, ثٝ وٕجٛزٞب: وبضٞب زض ٚضغ ٔٛخٛز آقٙب قس ثبِثب

٘يبظ ثٝ تدعيٝ ٚ . بة وطز ٚ ثٝ ٔطحّٝ اخطا ٌصاضز ضاٟٞب ٚ قيٜٛ ٞبي ثٟتطي ضا ا٘تر, ضٚقٟبي ػّٕي
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تحّيُ قسيساً احؿبؼ ٔي قٛز ٚ ٔسيطيت ثبيؿتي ثب تٛخٝ ثٝ اٚضبع ٚ احٛاَ ؾبظٔب٘ي ٚ أىب٘بت زض 

اؾتفبزٜ ٔٙبؾت ضا ثٝ ػُٕ ( زاذّي يب ذبضخي)يُ زؾتطؼ اظ ذسٔبت ٔترههيٗ تدعيٝ ٚ تحّ

 .ثيبٚضز

 تحليل کٌٌذُ سيستن کيست ؟

فطزي اؾت ػاللٝ ٔٙس ثٝ وبض تدعيٝ ٚ تحّيُ ؾيؿتٓ ٞب ٚ ضٚقٟب ٚ , تحّيُ وٙٙسٜ يب آ٘بِيؿت     

نالحيت الظْ , ٔترهم زض ايٗ ظٔيٙٝ وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ آٔٛذتٝ ٞبي ػّٕي ٚ تدبضة ػّٕيف 

 . خٟت ا٘دبْ زازٖ ثطضؾيٟبي خبٔغ ٚ ٕٞٝ خب٘جٝ زض أط تدعيٝ ٚ تحّيُ ضا ٚاخس اؾت 

 :بي آ٘بِيؿت اظ ايٗ لطاض اؾت ثطذي اظ ٚيػٌيٟ

 . آ٘بِيؿت ثبيس ثٝ وبض تدعيٝ ٚ تحّيُ ٔؼتمس ٚ ػاللٝ ٔٙس ثبقس -1

 . آ٘بِيؿت ثبيس زاضاي شٞٙي پطؾكٍط ثبقس -2

آ٘بِيؿت ٔٛظف اؾت اخعاي ؾيؿتٓ ضا زض اضتجبط ثب يىسيٍط ثجيٙس ٚ آٟ٘ب ضا ثٝ نٛضت ٕٞبًٞٙ  -3

 ( كىُ ٚ ٕٞبًٞٙيؼٙي ثٝ نٛضت يه وُ ٔت) ٚ ٔتحس زض آٚضز 

آ٘بِيؿت ثبيس ٔتٛخٝ ٘مف ٟٔٓ وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ثبقس ٚ ثب ٔؿبئُ ا٘ؿب٘ي ٚ ضيعٜ وبضيٟبي ضفتبض -4

 . وبضوٙبٖ زض ؾبظٔبٖ آقٙب ثبقس 

ػّتٟب ضا اظ ٔؼِّٟٛب تكريم زٞس ٚ ثطاي , آ٘بِيؿت ثبيؿتي ثب ثطضؾي وبفي ٚ ثطذٛضز ؾيؿتٕي  -5

الساْ وٙس ٚ ضاٜ حّٟبي ٔٙغمي , ٝ ٚخٛز آٚض٘سٜ ٔكىُ ٘ؿجت ثٝ قٙبذت ػُّ انّي ث, ضفغ ٔكىُ 

 .خٟت ثط عطف وطزٖ ػُّ ٚالؼي اضائٝ زٞس , ٚ ػماليي 



هاتجزیه و تحلیل سیستم  

 

12 
 

ثييٙس ٚ ثىٛقس حبِت ثي عطفي ذٛز ضا , آ٘بِيؿت ثبيؿتي ٚالؼيبت ضا ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ٞؿتٙس -6

 . وٙس  حفظ وٙس ٚ اظ زذبِت زازٖ اغطاو ٚ ٘ظطات قرهي ذٛيف زض وبض تدعيٝ ٚ تحّيُ اختٙبة

 . آ٘بِيؿت ثبيس ثٝ اثؼبز اذاللي ٚ خٙجٝ ٞبي اضظقي ٘يع تٛخٝ زاقتٝ ثبقس  -7

 . آ٘بِيؿت ثبيس نجٛض ثبقس  -8
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 هراحل تجسيِ ٍ تحليل سيستوْا - فصل سَم

 ضٌاخت هطکل ٍ تثييي آى : هرحلِ اٍل  

اِٚيٗ ٔطحّٝ تدعيٝ ٚ تحّيُ ؾيؿتٓ ػجبضت اؾت اظ تكريم ٔكىُ يب ٔكىالت وٝ ٕٔىٗ اؾت 

اظ خب٘ت ٔسيطاٖ ٚ ٔمبٔبت ٔؿئَٛ ؾبظٔب٘ي نٛضت ٌيطز يب وبضوٙبٖ زض حيٗ اخطاي ػّٕيبت ثب 

ٔكىّي ثطذٛضز وٙٙس يب آ٘بِيؿت قرهب ٔتٛخٝ ٔؿبئُ ٚ ٔكىالت قٛز ٚ انٛال زضثبضٜ ٚضغ ٔٛخٛز 

 . قه وٙس , ي وبضٚ ضٚقٟبي خبض

 ايجاد فرضيِ : هرحلِ دٍم 

, ثبيؿتي زضثبضٜ ػٛأّي وٝ ؾجت ثطٚظ آٖ ٔكىُ قسٜ ا٘س , پؽ اظ قٙبذت ٚ تجييٗ ٔكىُ انّي 

فطضيٝ اٞٓ ضا ثٝ , يؼٙي, ٟٕٔتطيٗ ٚ ٔحتّٕتطيٗ آٟ٘ب, فطضيٝ ٞبيي ايدبز وطز ٚ اظ ٔيبٖ فطضيٝ ٞب 

 .ثطٌعيس, ثطٚظ ٔكىُ قسٜ ا٘سؾجت , ٔٙعِٝ ػبّٔي وٝ ثيكتط ٌٕبٖ ٔي ضٚز

ٔطحّٝ خٕغ آٚضي اعالػبت اظ ٔطاحُ ٟٔٓ تدعيٝ ٚ تحّيُ : خٕغ آٚضي اعالػبت : ٔطحّٝ ؾْٛ 

احتٕبَ قٙبذت ٚالؼيت ٚ زؾتيبثي ثٝ , ثيكتط ثبقس, ٞط چٝ نحت ٚ زلت اعالػبت, ؾيؿتٓ اؾت

 . ضاٜ حُ ٔٙبؾت ثطاي ٔكىُ ثيكتط ذٛاٞس قس

ٔبٞيت ٔكىُ , ٟبي ٔتؼسزي ٚخٛز زاضز وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٛع ؾبظٔبٖضٚق, ثطاي خٕغ آٚضي اعالػبت 

ثطذي اظ ضٚقٟبي . ثبيؿتي يه يب چٙس ضٚـ ضا ثطاي وؿت اعالػبت ثطٌعيس, ٚ ٚيػٌيٟبي ٔٛلؼيت

ثبيٍب٘ي ٞب ٚ , ٔساضن, وؿت اعالع اظ اؾٙبز, اؾتفبزٜ اظ وتبثرب٘ٝ: ٌطزآٚضي اعالػبت ػجبضتٙس اظ

ٚ ا٘دبْ زازٖ   تٟيٝ ٚ تٙظيٓ پطؾكٙبٔٝ, ٔكبٞسٜ, ٕ٘ٛزاضٞبي ؾبظٔب٘ي ٔطاخؼٝ ثٝ خساَٚ ٚ, آضقيٛٞب

 . ٔهبحجٝ
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 : رٍضْاي جوغ آٍري اطالػات

         ٝ٘وتبثرب 

         اؾتفبزٜ اظ اؾٙبز ٚ ٔساضن ٚ ثبيٍب٘يٟب 

         خساَٚ ٚ ٕ٘ٛزاضٞبي ؾبظٔب٘ي 

         ٜٔكبٞس 

         ٝٔپطؾكٙب 

         ٝٔهبحج 

. ٞيچ يه اظ ضٚقٟبيي وٝ تٛضيح زازٜ قس خبٔغ ٚ وبُٔ ٘يؿت: ثٝ وبضٌيطي تطويجي اظ ضٚقٟبِعْٚ 

 .ٞطيه اظ آٟ٘ب زؾتيبثي ثٝ ثركي اظ اعالػبت ضا ثطاي آ٘بِيؿت ٔيؿط ٔي ؾبظز

 طثقِ تٌذي اطالػات : هرحلِ چْارم

, ٕيتي وٝ زاض٘سزض ايٗ ٔطحّٝ اعالػبت ثط حؿت ضاثغٝ اي وٝ ثب يىسيٍط زاض٘س ٚ ٘يع ثط ٔجٙبي اٞ

ثط عجك يه ضٚـ ٔٙغمي , عجمٝ ثٙسي ػجبضت اؾت اظ ٔطتت وطزٖ اعالػبت زض ٌطٟٚٞبي ٔرتّف

 .ٚ ػماليي وٝ اظ پيف تؼييٗ قسٜ اؾت

 تجسيِ ٍ تحليل اطالػات : هرحلِ پٌجن 

پباليف قسٜ ٚ عجمٝ ثٙسي ٚ , آ٘بِيؿت اعالػبتي ضا وٝ اظ ٔيبٖ ا٘جٜٛ اعالػبت, زض ايٗ ٔطحّٝ

ثب يىسيٍط ٚ ثب   تدعيٝ ٚ تحّيُ لطاض ٔي زٞس ٚ ٔي وٛقس تب اضتجبط ثيٗ آٟ٘ب ضا, ٌطزيسٜ ا٘س  تٙظيٓ

 . ؾبيط ػٛأُ وكف وٙس 
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 ًتيجِ گيري ٍ ارائِ راُ حل : هرحلِ ضطن 

چٙب٘چٝ فطضيٝ ٞبي اِٚيٝ . آ٘بِيؿت ثٝ تؼجيط ٚ تفؿيط يبفتٝ ٞبي ذٛيف ٔي پطزاظز, زض ايٗ ٔطحّٝ

ك ثٝ وكف ػّت ٔكىُ قسٜ اؾت ٚ زض ايٗ ٔطحّٝ ثطاي ضفغ آٟ٘ب چبضٜ ٚي ٔٛف, اٚ تبئيس قس٘س

 . ا٘سيكي ٔي وٙس ٚ ضاٜ حُ اضائٝ ٔي زٞس

 تْيِ ٍ تٌظين گسارش : هرحلِ ّفتن 

تسٚيٗ وٙس ٚ زض , زض ٌعاضقي ٔٙظٓ, آ٘بِيؿت ثبيس السأبتي ضا وٝ تب ايٗ ٔطحّٝ ا٘دبْ زازٜ اؾت

 .  زؾتطؼ ٔسيطاٖ ٚ ٔمبٔبت ٔطثٛعٝ لطاض زٞس

 آزهايص طرح جذيذ :  ّطتنهرحلِ 

عطح خسيس ثٝ عٛض آظٔبيكي زض يه , تٛنيٝ ٔي قٛز وٝ اثتسا, ثطاي وؿت اعٕيٙبٖ اظ ٘تبيح عطح

, ضٕٗ ػُٕ ٔكرم قٛز, لٕطٚ ٔحسٚز ثٝ ٔٛضز اخطا ٌصاضزٜ قٛز تب ٔكىالت ٚ ٔحسٚزيتٟبي آٖ

ي ضا خٟت پيبزٜ قسٖ زض لّٕطٚ انالحبت ٚ خطح ٚ تؼسيّٟب الظْ زض آٖ اػٕبَ ٌطزز ٚ آٔبزٌي وبف

 .انّي ثٝ زؾت آٚضز 

 استقرار طرح جذيذ : ًْنهرحلِ 

ازأٝ اخطاي , ٔثجت ثبقس ٚ ٔسيطاٖ ٚ ٔمبٔبت ٔؿئَٛ, چٙب٘چٝ ٘تبيح حبنُ اظ اخطاي آظٔبيكي عطح

 . عطح خسيس زض ػُٕ پيبزٜ ٔي قٛز, عطح ضا ٔٛضز تهٛيت لطاض زٞٙس

 :اظ ضٚقٟبي ٔتساَٚ اؾتمطاض عطح ػجبضتٙس

 ضٚـ ٔٛاظي يب ٕٞعٔبٖ  -اِف

 ضٚـ تسضيدي يب ٔطحّٝ اي  -ة
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 ضٚـ يىجبضٜ  -ج

 ارزياتي ػولکرد : دّن هرحلِ  

آ٘بِيؿت ٔٛظف اؾت ثطضؾي زٚثبضٜ اي , پؽ اظ ايٗ وٝ ؾيؿتٓ لسيٓ ثٝ ؾيؿتٓ خسيس تجسيُ قس

 . اظ ؾيؿتٓ ثٝ ػُٕ آٚضز ٚ ػّٕىطز ضا اضظيبثي وٙس 
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 ّين کلي سازهاًذّياصَل ٍ هفا - فصل چْارم 

 :سازهاى ػثارت است از 

ؾيؿتٕي ٔتكىُ اظ اخعاي ثٝ ٞٓ پيٛؾتٝ ٚ ٔجتٙي ثط ٘ظٓ ٚ ا٘ضجبط وٝ زض خٟت ضؾيسٖ ثٝ 

 .ٞسفٟبي ذبني فؼبِيت ٔي وٙس 

 : سازهاًذّي ػثارت است از

 . فطاٞٓ آٚضزٖ أىب٘بت ٚ ٚؾبيُ ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ٞسفٟبي ؾبظٔبٖ ٔي ثبقس 

   سازهاًذّيهثاًي  

« تؼساز»ٌطٜٚ ثٙسي ٚ تمؿيٓ ٚظبيف ثط ٔجٙبي , زض ايٗ ٘ٛع ؾبظٔب٘سٞي :  ؾبظٔبٖ ثط ٔجٙبي تؼساز 

نٛضت ٔي ٌيطز ٚ قبُٔ تمؿيٓ ثٙسي افطاز ثٝ عٛض اتفبلي ٚ ثٝ زؾتٝ ٞبي ٔؿبٚي ٚ ٔبٔٛض وطزٖ 

 . ٞط زؾتٝ ثطاي ا٘دبْ زازٖ يه لؿٕت اظ ٚظبيف ؾبظٔب٘ي اؾت 

ٚاحسٞب ثط حؿت ٚظيفٝ ٚ وبضي وٝ لطاض , زض ايٗ ٘ٛع ؾبظٔب٘سٞي  (:ٞسف)ٚظيفٝ  ؾبظٔبٖ ثط ٔجٙبي

 . اؾت ا٘دبْ زٞٙس تمؿيٓ ثٙسي ٔي قٛ٘س 

٘ٛع : ٔجٙبي تمؿيٓ وبض ػجبضت اؾت اظ, زض ايٗ ضٚـ( : ترهم)ؾبظٔبٖ ثط ٔجٙبي ٘ٛع ػّٕيبت 

حطفٝ ٚ ترهم افطازي وٝ وبض ضا ا٘دبْ ٔي , ترهم ٚ آٌبٞيٟبي يىؿبٖ ثٝ ايٗ تطتيت, فؼبِيت

ٔثُ ؾبظٔبٖ ٘ظبْ پعقىي يب ؾتبز , ٔالن تمؿيٓ ثٙسي ٚاحسٞبي ؾبظٔب٘ي ذٛاٞس ثٛز, زٞٙس

 طي ذسٔبت وبٔپيٛت

, ثٝ زضيبفت وٙٙسٌبٖ ذسٔبت ؾبظٔبٖ , زض ايٗ ضٚـ (: اضثبة ضخٛع)ٔبٖ ثط ٔجٙبي ٔكتطي ؾبظ

 . ٔي قٛز ٚ ؾبظٔب٘سٞي ثط اؾبؼ ٌطٟٚٞبي ٔرتّف ٔكتطيبٖ ٚ اضثبة ضخٛع نٛضت ٔي ٌيطز   تٛخٝ
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ٔحُ ٚ ٔىبٖ , زض ايٗ ٘ٛع ؾبظٔب٘سٞي(: ٔحُ خغطافيبيي) ّٕطٚ ػّٕيبتي ؾبظٔبٖ ثط ٔجٙبي ل

تحت ٘ظبضت , ٔالن لطاض ٔي ٌيطز ٚ وّيٝ فؼبِيت ٞبيي وٝ زض يه ٔٙغمٝ نٛضت ٔيٍيط٘س, ػّٕيبت

 . يه ٚاحس ٔتكىُ ٔي قٛ٘س

, ٔجٙبي ٌطٜٚ ثٙسي ٚظبيف ٚ تمؿيٓ وبضٞب , زض ايٗ ضٚـ ( : ٘ٛع تِٛيس ) ؾبظٔبٖ ثط ٔجٙبي ٔحهَٛ 

 .لطاض اؾت تِٛيس قٛز٘ٛع وبال يب ٔحهِٛي اؾت وٝ 

زض ؾبظٔبٟ٘بيي وٝ ايٗ أىبٖ ٚخٛز زاقتٝ ثبقس تب ٞسف ٚ ٔبٔٛضيت آٟ٘ب  : ؾبظٔبٖ ثط ٔجٙبي پطٚغٜ 

ٔي تٛاٖ ثٝ تؼساز پطٚغٜ ٞبي ٔٛخٛز زض , ضا زض لبِت پطٚغٜ ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي تمطيجب ٔؿتمّي اخطا وطز

ؾبظٔب٘سٞي ضا ثط اؾبؼ پطٚغٜ ٞبي , تٚاحس ٞبي ٔؿتمّي ضا ثٝ ٚخٛز آٚضز ٚ ثٝ ايٗ تطتي, ؾبظٔبٖ

 . ا٘دبْ زاز , ٔٛخٛز

تّفيمي اظ ؾبظٔبٖ ثط ٔجٙبي ٚظيفٝ ٚ ؾبظٔبٖ ثط ٔجٙبي پطٚغٜ , ؾبظٔبٖ ٔبتطيؿي :ؾبظٔبٖ ٔبتطيؿي 

ثٝ ايٗ تطتيت وٝ خطيبٖ اذتيبض زض ٚاحسٞبي ترههي ثٝ نٛضت ػٕٛزي ٚ زض ٚاحسٞبي . اؾت

 . يه ٔبتطيؽ ثٝ ٚخٛز ٔي آيس, ايٗ زٚ ٔحٛض ثٝ نٛضت افمي اؾت ٚ اظ تاللي, اخطايي

زض لبِت ٌطٟٚٞبيي وٝ ثٝ ٚؾيّٝ , ايٗ ؾبذت  : يب ؾبظٔبٖ حّمٛي ؾبظٔبٖ يب ٌطٜٚ ٞبي ٔتساذُ 

, يه فطز زض ٌطٚٞي ثٝ ػٙٛاٖ ٔسيط . قىُ ٔي ٌيطز , ثب ٞٓ زض اضتجبط ٔي ثبقٙس , اػضبي ٔكتطن 

ثٝ ايٗ . ٝ ػٙٛاٖ ٔكبٚض ٔيتٛا٘س ا٘دبْ ٚظيفٝ وٙس زض ٌطٜٚ زيٍط ثٝ ػٙٛاٖ ٔطئٛؼ ٚ زض ٌطٜٚ ؾْٛ ث

 .ٔٛضز تبويس لطاض ٔي ٌيطز , زض ايٗ ؾبذتبض , تطتيت ضٚاثظ ٌطٚٞي 
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   ؾبذتٟبي تطويجي

ٞط يه اظ ضٚقٟبي ؾبظٔب٘سٞي زاضاي ٔحبؾٗ ٚ ٔحسٚزيتٟبيي ٞؿتٙس وٝ ثبيؿتي ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ  

آٖ ضا ثطٌعيس٘س وٝ ثيكتطيٗ ؾٛز , ايظ حبوٓ ٚيػٌيٟبي ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي ٚ ٔمتضيبت ٔٛلؼيتي ٚ قط

 .ٚ وٕتطيٗ ظيبٖ ضا ػبيس ؾبظز 
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 فٌَى تجسيِ ٍ تحليل سيستوْا -   فصل پٌجن

 

ٔتساِٚتطيٗ فٖٙٛ ٚ تىٙيىٟبيي وٝ آ٘بِيؿت ضا زض ظٔيٙٝ ثٟجٛز ٚضغ فؼّي ٚ پيكٟٙبز ٚضغ آتي 

 : يبضي ٔي زٞٙس ػجبضتٙس اظ

         ثطضؾي تمؿيٓ وبض 

          ثطضؾي خطيبٖ وبض 

          ٖثطضؾي خب ٚ ٔىب 

          وٙتطَ فطٟٔب 

          وٙتطَ اؾٙبز ٚ ؾيؿتٕٟبي ثبيٍب٘ي 

          ا٘ساظٜ ٌيطي وبض 

          (پي زي اْ , ؾي پي اْ , پطت ) ثط٘بٔٝ ضيعي قجىٝ اي 

وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ زض خسَٚ تمؿيٓ وبض خسِٚي اؾت وٝ ٘كبٖ ٔي زٞس : تؼطيف خسَٚ تمؿيٓ وبض 

چٝ وبضٞبيي ضا ا٘دبْ ٔي زٞٙس ٚ چٝ ٔمساض ٚلت نطف ا٘دبْ زازٖ ايٗ وبضٞب ٔي , يه ٔست ٔؼيٗ

 .وٙٙس 

 هراحل تْيِ ٍ تٌظين جذٍل تقسين کار 

 ا٘تربة ٚاحس ثطضؾي  –ٔطحّٝ اَٚ 

ض آ٘بِيؿت زض قطٚع وبض ثبيؿتي وُ ؾبظٔبٖ ضا ثٝ ٚاحسٞبي وٛچه تمؿيٓ وٙس ٚ خسَٚ تمؿيٓ وب

 .ضا ثطاي ٞط يه اظ ٚاحسٞب ثٝ عٛض خساٌب٘ٝ تٙظيٓ ٕ٘بيس 
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 تٟيٝ ِيؿت ٚظبيف وبضوٙبٖ  _ٔطحّٝ 

ِيؿت ٚظبيف وبضوٙبٖ ػجبضت اؾت اظ ِيؿتي وٝ ٘كبٖ ٔيسٞس ٞط يه اظ وبضوٙبٖ يه ٚاحس 

ؾبظٔب٘ي زض يه ٔست ٔؼيٗ چٝ ٚظبيف ٚ ػّٕيبتي ضا ا٘دبْ ٔي زٞس ٚ چٝ ٔمساض ٚلت نطف ا٘دبْ 

 .وٙس آٟ٘ب ٔي 

 تٟيٝ ِيؿت فؼبِيت ٞبي ٚاحس  _ٔطحّٝ ؾْٛ 

نٛضتي اظ وّيٝ فؼبِيتٟبيي وٝ زض يه ٚاحس ؾبظٔب٘ي ا٘دبْ ٔي : ِيؿت فؼبِيت ٞب ػجبضت اؾت اظ

ايٗ ِيؿت ٔدٛػٝ فؼبِيتٟبيي اؾبؾي ٚ ػٕسٜ اي وٝ وبضوٙبٖ آٖ ٚاحس ؾبظٔبٖ ا٘دبْ ٔي . قٛز

 .زضج ٔي ٌطزز, زٞٙس 

 تمؿيٓ وبض ثطاي ٚضغ ٔٛخٛز تٟيٝ خسَٚ  _ٔطحّٝ چٟبضْ 

ثٝ تٟيٝ , آ٘بِيؿت ثب اؾتفبزٜ اظ اعالػبتي وٝ زض زٚ ٔطحّٝ لجّي فطاٞٓ آٚضزٜ اؾت , زض ايٗ ٔطحّٝ 

 . ٚ تٙظيٓ خسَٚ تمؿيٓ وبض ٔي پطزاظز 

 تدعيٝ ٚ تحّيُ خسَٚ تمؿيٓ وبض  _ٔطحّٝ پٙدٓ 

 :ٓ وبض اظ ايٗ لطاض٘سٕ٘ٛ٘ٝ اي اظ ؾٛالت لبثُ عطح زض ٔطحّٝ تدعيٝ ٚ تحّيُ خسَٚ تمؿي

         ثٝ ايٗ ٚاحس تؼّك زاضز؟, آيب وّيٝ فؼبِيت ٞبيي وٝ زض ايٗ ٚاحس ا٘دبْ ٔي قٛز 

         ثيكتطيٗ ٚلت ٚاحس ضا ٔيٍيط٘س ٚ آيب الظْ اؾت وٝ ايٗ , وساْ يه اظ فؼبِيتٟب     

 نطف ا٘دبْ آٟ٘ب قٛز؟, ٔمساض ٚلت

         زٜ ٔٙبؾت ثٝ ػُٕ ٔي آيس ؟اؾتفب, اظ ترهم ٚ ٟٔبضت افطاز  آيب 

         آيب وبض ثٝ عٛض ٔؿبٚي ثيٗ افطاز تمؿيٓ قسٜ اؾت ؟ 
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 تْيِ جذٍل تقسين کار پيطٌْادي  _هرحلِ ضطن 

ٚلتي آ٘بِيؿت ؾٛاالت ٔطثٛط ثٝ خسَٚ تمؿيٓ وبض زض ٚضغ ٔٛخٛز ضا ٔغطح وطز ٚ پبؾرٟبي 

 .ضطٚضت زاضز, ايدبز تغييطاتي, طازاف ٔتٛخٝ ٔيكٛز وٝ زض ٔٛضز ٚظبيف ثؼضي اظ, ٔٙبؾت ضا زض يبفت
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 تررسي جرياى کار - فصل ضطن 

 

 تؼريف ًوَدار جرياى کار 

ا تب اظ اثتس, ٕ٘ٛزاض خطيبٖ وبض ػجبضت اؾت اظ تهٛيطي اظ ٔطاحُ ٔرتّفي وٝ ثطاي ا٘دبْ يه وبض 

 : ٕ٘ٛاض خطيبٖ وبض زٚ ٘ٛع اؾت  .عي ٔيكٛز , ا٘تٟب

 ٕ٘ٛزاض ػٕٛزي يب يه ؾتٛ٘ٝ  –اِف 

ٕ٘ٛزاض ػٕٛزي زض ٔٛاضزي ثٝ وبض ٔي آيس وٝ وّيٝ ٔطاحُ يه وبض زض يه لؿٕت يب يه ٚاحس 

ثب وٕه ايٗ ٕ٘ٛزاض آ٘بِيؿت ٔي تٛا٘س ثٝ اضتجبعٟبي وبضي ٔٛخٛز زض يه ٚاحس پي ثجطز , ا٘دبْ قٛز

 . ٚ اظ تىطاض ٞب ٚ تساذّٟبي ٚظيفٝ اي ٚ ػّٕيبتي آٌبٜ قٛز

 ٕ٘ٛزاض افمي يب چٙس ؾتٛ٘ٝ -ة

. اض افمي زض ٔٛاضزي ثٝ وبض ٔي آيس وٝ ٔطاحُ يه وبض زض چٙس لؿٕت يب چٙس ٚاحس ا٘دبْ قٛز ٕ٘ٛز

ايٗ ٕ٘ٛزاض ثٝ آ٘بِيؿت وٕه ٔي وٙس وٝ ثٝ ٘حٜٛ اضتجبعٟبي ثيٗ ٚاحسٞبي ٔرتّف پي ثجطز ٚ اظ 

 آٌبٞي پيسا وٙس , تىطاض ٞب ٚ تساذّٟبيي وٝ زض آٖ ٚاحسٞب ضخ ٔي زٞس 

 ثطاي ثطضؾي ٕ٘ٛزاض خطيبٖ وبض الظْ اؾت ٔطاحُ ظيط عي قٛز : بٖ وبض ٔطاحُ ثطضؾي ٕ٘ٛزاض خطي

آ٘بِيؿت ثبيؿتي وبضي ضا وٝ ٔيرٛاٞس ٔٛضز ثطضؾي , زض آغبظ وبض : تؼييٗ وبض ٔٛضز ٘ظط: ٔطحّٝ اَٚ 

 . تؼييٗ وٙس ٚ ٘مغٝ آغبظ ٚ پبيبٖ آٖ ضا زليمب ٔكرم ؾبظز , لطاض زٞس 
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ٛاٖ وبض ٔكرم قس ثبيؿتي اظ وّي ٔطاحُ ا٘دبْ وبض ٚلتي ػٙ: تؼييٗ ٔطاحُ وبض: ٔطحّٝ زْٚ

زض ايٗ ٔطحّٝ آ٘بِيؿت ثبيس زلت وٙس وٝ نطفب خطيبٖ وبض ٔٛضز ٘ظط ضا تؼميت . ِيؿتي تٟيٝ قٛز

 وٙس ٚ اظ آٖ ٔٙحطف ٘كٛز

ثب اؾتفبزٜ اظ اعالػبتي وٝ زض ٔطحّٝ زْٚ : تطؾيٓ ٕ٘ٛزاضخطيبٖ وبض زض ٚضغ ٔٛخٛز: ٔطحّٝ ؾْٛ 

 . تطؾيٓ ٔي قٛز, ٕٛزاض خطيبٖ وبض ثطاي ٚضغ ٔٛخٛز٘, وؿت قسٜ اؾت

, ٚلتي ٕ٘ٛزاض خطيبٖ وبض زض ٚضغ ٔٛخٛز آٔبزٜ قس: تدعيٝ ٚ تحّيُ ٕ٘ٛزاض : ٔطحّٝ چٟبضْ 

آ٘بِؿيت ثبيؿتي ثب زيس ا٘تمبزي ثٝ آٖ ثٍٙطز ٚ ؾٛاالت قكٍب٘ٝ اؾبؾي تدعيٝ ٚ تحّيُ ضا زضثبضٜ ٞط 

 .ٔٙبؾت ثطاي آٟ٘ب ثٝ تغييط ٚ انالح ٚضغ ٔٛخٛز ثپطزاظز  يه اظ ٔطاحُ ٔغطح وٙس ٚ ثب يبفتٗ پبؾد

زض ايٗ ٔطحّٝ آ٘بِيؿت ثب تٛخٝ ثٝ اعالػبتي وٝ ثٝ زؾت :تٙظيٓ ٕ٘ٛزاض پيكٟٙبزي  _ٔطحّٝ پٙدٓ 

تغييطات ٚ انالحبتي ضا وٝ الظْ ٔي زا٘س زض ٕ٘ٛزاض ٚضغ ٔٛخٛز ايدبز ٔي وٙس ٚ , آٚضزٜ اؾت 

 .   ي ٕ٘بيسٕ٘ٛزاض ٚضغ پيكٟٙبزي ضا تٙظيٓ ٔ
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 ّاتررسي ٍ کٌترل فرم - فصل ّفتن 

 

 تؼريف فرم 

فطْ يىي اظ اثعاض ثطلطاضي اضتجبط اؾت وٝ ثطاي زضيبفت اعالػبت ذبني ثٝ نٛضت ٔىتٛة تٟيٝ ٚ 

 . تٙظيٓ ٔيكٛز 

 اًَاع فرم 

فطٟٔب ضا ٔي تٛاٖ ثط حؿت لّٕطٚ اؾتفبزٜ اظ آٟ٘ب ٚ ٕٞچٙيٗ ثط ٔجٙبي وبض ٚ ٚظيفٝ اي وٝ ا٘دبْ 

 : ٔي زٞٙس عجمٝ ثٙسي وطز 

 طثقِ تٌذي تر حسة قلورٍ استفادُ  –الف 

ٔثُ فطْ وبض آٔٛظي , وٝ زض ثرف وٛچىي اظ ؾبظٔبٖ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي ٌيط٘س  :فطٟٔبي زاذّي

 . ثٝ وبض ٔي ضٚز  ,وٝ زض ٚاحس آٔٛظـ 

ٔثُ ثطي ٔطذهي ٚ يب ,   وٝ زض وّيٝ ثركٟبي ؾبظٔب٘ي ٔٛضز اؾتفبزٜ ا٘س: فطٟٔبي اؾتب٘ساضز 

 . ِيؿت حمٛق 

  

 طثقِ تٌذي تر حسة کار ٍ ٍظيفِ فرم  -ب

 ٔثُ حىٓ اؾترساْ , فطٟٔبي پطؾّٙي -1

 ٔثُ زفتط ضٚظ٘بٔٝ , فطٟٔبي ٔبِي  -2

 ٔثُ وبض٘بٔٝ زا٘كدٛ , فطٟٔبي آٔٛظقي  -3
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 ٔثُ فطْ ذطيس , فطٟٔبي تساضوي  -4

ٔثُ ثطي ثبظزيس اظ ٚؾبيُ ٔٛتٛضي ٚ , فطٟٔبي تؼٕيطاتي ٚ ٍٟ٘ساضي ٚؾبيُ ؾبذتٕبٖ  -5

 . قٙبؾٙبٔٝ ٚؾبيُ ؾبذتٕبٖ 

 .فطٟٔبي ٔتفطلٝ  -6

 

 هراحل تررسي ٍ کٌترل فرم 

 :عي ٔطاحُ ظيط ضطٚضي اؾت, ٟجٛزي زض آٟ٘ب ثطاي ثطضؾي فطٟٔبي ؾبظٔب٘ي ٚ ايدبز ث

ٕ٘ٛ٘ٝ اي اظ فطٟٔبي ٔٛخٛز ؾبظٔب٘ي , زض ايٗ ٔطحّٝ آ٘بِيؿت : ثطضؾي فطٟٔبي ٔٛخٛز _ٔطحّٝ اَٚ 

 . ضا خٕغ آٚضي ٔي وٙس 

ثب تدعيٝ ٚ تحّيُ , آ٘بِيؿت , زض ايٗ ٔطحّٝ :تدعيٝ ٚ تحّيُ فطٟٔبي ٔٛخٛز  _ٔطحّٝ زْٚ 

 . ٚ ايطازات ٚ ٘بضؾيٟبي فطٟٔبي ٔٛخٛز ٔي پطزاظز , وبؾتيٟب , مبيم اعالػبت ٔٛخٛز ثٝ ثطضؾي ٘

زض ايٗ ٔطحّٝ آ٘بِيؿت ثب اؾتفبزٜ اظ : تٟيٝ عطح پيكٟٙبزي ثطاي فطٟٔبي ٔٛضز ٘يبظ _ٔطحّٝ ؾْٛ 

ثطاي تٟيٝ ٞط يه اظ فطٟٔبيي وٝ ٚخٛزقبٖ ضا , اعالػبتي وٝ اظ ٔطاحُ پيكيٗ ثٝ زؾت آٚضزٜ اؾت 

 .اضائٝ ٔي زٞس عطح پيكٟٙبزي, تكريم زٞس  بظٔبٖ ضطٚضيثطاي ؾ
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 تررسي جا ٍ هکاى کار - فصل ّطتن 

 

 تؼريف تررسي جا ٍ هکاى 

ثٝ , ٔغبِؼٝ چٍٍٛ٘ي ترهيم ٔىبٖ ٚ فضبي زض زؾتطؼ : ثطضؾي خب ٚ ٔىبٖ ػجبضت اؾت اظ 

 . ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي اظ يه عطف ٚ ٚؾبيُ ٚ تدٟيعات وبضي اظ عطف زيٍط

 : انَٛ ٚ ٔؼيبضٞبي ثطضؾي ٚ ترهيم خب ٚ ٔىبٖ

  زض عطح ضيعي خب ٚ ٔىبٖ ثبيؿتي ٔطالت قٛز وٝ ٞيچ ثركي اظ ٔىبٖ ٚ فضبي زض زؾتطؼ

 . ٞسض ٘طٚز ٚ ٔٙبؾجتطيٗ اؾتفبزٜ اظ آٖ ثٝ ػُٕ آيس , 

  ثب يىسيٍط ٔطتجظ ٚ ٔكبثٝ اؾت ٚ ثٙب ثٝ , ٚاحسٞب ٚ افطازي وٝ ٚظبيفكبٖ اظ ٘ظط ٔبٞيت

ثبيؿتي ٘عزيه ٞٓ لطاض زازٜ , التضبي قغُ ثب يىسيٍط زض تٕبؼ ٔىطض ٚ ٔساضْ ٞؿتٙس 

 .قٛ٘س 

  اظ يه ٔحُ قطٚع ٚ ثٝ ٔحُ زيٍط ذتٓ قٛز, ٌطزـ وبض تب آ٘دب وٝ ٕٔىٗ اؾت. 

 ٔبٞيت ٚ , ثطاي ٞط يه اظ وبضوٙبٖ ثبيؿتي تب حس أىبٖ, هيم خب ٚ ٔىبٖ وبض زض تر

 .زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز, قرهيتي قبغُ  ٔمتضبي قغُ ٘ٛع ٚظبيف ٚ ػّٕيبت ٚ ٘يع ٚيػٌيٟبي

  ثبيؿتي زض زؾتطؼ اؾتفبزٜ وٙٙسٌبٖ آٟ٘ب لطاض ثٍيطز ٚ ا٘جبض , ٚؾبيُ ٚ تدٟيعات وبضي

 . ٚلت وبضوٙبٖ ٞسض ٘طٚز , حّي ثبقس وٝ ٍٞٙبْ تحٛيُ ٚ تحَٛ ٔٛازاثعاضٞب ٚ ٚؾبيُ زض ٔ
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  ثبيس ٘عزيه زض , ٔحُ اؾتمطاض ٚاحسٞب ٚ افطازي وٝ ثيكتط ثب اضثبة ضخٛع ؾطٚ وبض زاض٘س

ٚضٚزي ثبقس تب اٚال ٔطاخؼٝ ثٝ آٟ٘ب ضاحت ثبقس ٚ ثب٘يب اظ ٔعاحٕت ثطاي ؾبيط ٚاحسٞب وبؾتٝ 

 .قٛز 

 ٜٛلطاض ٌطفتٗ ٔيع وبض ٚ ٚؾبيُ ثبيس ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ثبقس وٝ تؿٟيُ وٙٙسٜ ؾطپطؾتي ٚ  ٘ح

 .٘ظبضت ثط وبضوٙبٖ ثبقس 

  ٚاحسٞبي پط ؾطٚ نسا ثبيؿتي زٚضتط اظ ؾبيط ٚاحسٞب لطاض زازٜ قٛ٘س ٚ زض نٛضت وٕي خب ,

يطي ثٝ ػُٕ خٌّٛ, اظ ٘فٛش ؾطٚنسا ثٝ ذبضج اظ ايٗ ٚاحسٞب , ثب اؾتفبزٜ تٕٟيسات ذبل 

 . آيس 

  تب , وّيٝ افطازي وٝ اظ ٘ظط ضتجٝ ٚ ٔمبْ زض يه ؾغح لطاض زاض٘س ٚ قغّكبٖ ٘يع ٔكبثٝ اؾت

 .اظ ٚؾبيُ يىؿبٖ اؾتفبزٜ وٙٙس , خبيي وٝ أىبٖ زاضز 

 ٗلفؿٝ ٞبي , تطٔيٙبِٟبي وبٔپيٛتطي, اظ لجيُ نٙسٚلٟبي ضٔع ,   ثطاي اؾتمطاض ٚؾبيُ ؾٍٙي

اظ ٘ظط تحُٕ ٔيعاٖ فكبض ٘بقي اظ ؾٍٙيٙي ٚ ٘يع , ٔبقيٗ آالت ٚ تدٟيعات ثميُ, ب٘يثبيٍ

 .ثبيس ثطضؾيٟبي وبفي ثٝ ػُٕ آيس , ؾِٟٛت اؾتفبزٜ 

 : هراحل تررسي جا ٍ هکاى کار

آ٘بِيؿت ثٝ ثطضؾي ٘حٜٛ , زض ايٗ ٔطحّٝ  :ثطضؾي خب ٚ ٔىبٖ وبض زض ٚضغ ٔٛخٛز: ٔطحّٝ اَٚ  

ترهيم ٔىبٖ ٚ فضبي ٔٛخٛز ؾبظٔب٘ي ٔي پطزاظز ٚ اعالػبت خبٔؼي ضا اظ ٚضغ ٔٛخٛز وؿت 

 .تهٛيطي اظ آ٘چٝ وٝ ٞؿت تٟيٝ ٔي وٙس ٚ ثطاي ٘مس آٔبزٜ ٔي ؾبظز, ٔيىٙس ٚ زض ٟ٘بيت 
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آ٘بِيؿت ثب وٕه , تحّيُ  زض ٔطحّٝ تدعيٝ ٚ:دعيٝ ٚ تحّيُ عطح خب ٚ ٔىبٖ وبض ت: ٔطحّٝ زْٚ 

, اذتيبضات ٚ ٔؿئِٛيت ٞب ٚ اضتجبعبت ثيٗ ٔكبغُ, اعالػبتي وٝ زضثبضٜ پؿتٟب ٚ تكىيالت ؾبظٔب٘ي

ٔؿيط , ذهٛنيبت ٚؾبيُ ٚ تدٟيعات ٚ ٔبقيٗ آالت ٚ عطظ وبض آٟ٘ب, تؼساز ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔٛخٛز

ٜ ثط٘بٔٝ تٛؾؼٝ ؾبظٔبٖ زض آيٙسٜ ٚ ثبالذط, ٘مكٝ فيعيىي ؾبظٔبٖ, وبضٞب ٚ فؼبِيتٟبي ػٕسٜ ؾبظٔب٘ي

, ثٝ زؾت آٚضزٜ اؾت ٚ ٕٞچٙيٗ ثب زض ٘ظط زاقتٗ انَٛ ٚ ٘ىبتي وٝ ثبيس زض عطح ضيعي خب ٚ ٔىبٖ

 .ثٝ تدعيٝ ٚ تحّيُ ٚضغ ٔٛخٛز ٔيپطزاظز, ضػبيت قٛ٘س

آ٘بِيؿت ثب تٛخٝ ثٝ يبفتٝ ٞبي , زض ايٗ ٔطحّٝ :ٟيٝ عطح پيكٟٙبزي خب ٚ ٔىبٖ وبض ت: ٔطحّٝ ؾْٛ 

الساْ ثٝ تٟيٝ عطح پيكٟٙبزي , اضظقي ٚ فطٍٞٙي , طاحُ لجّي ٚ زض ٘ظط زاقتٗ ٔالحظبت ا٘ؿب٘ئ

 . ثطاي ترهيم أىب٘بت فيعيىي ٚ ٔىب٘ي ؾبظٔبٖ ٔيىٙس 
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 سيستوْا ٍ رٍضْاي تايگاًي - فصل ًْن 

 

 اّويت تايگاًي 

ا٘ؼىبؼ ٔي يبثٙس ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ثٝ عطيمي زض ثبيٍب٘ي , ضٚقٟب ٚ ضٚيٝ ٞب , ذظ ٔكيٟب , وّيٝ ؾيبؾتٟب 

زض ٚالغ . ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌيط٘س , ٔٙبثغ اعالػبتي زض آٖ خب حفظ ٔي قٛ٘س تب زض ٔٛالغ ٘يبظ 

ثٝ ٔٙظٛض اؾتفبزٜ , ثجت ٚ حفظ اعالػبت ٚ ػّٕىطزٞبي ٔطثٛط ثٝ ٌصقتٝ: ثبيٍب٘ي ػجبضت اؾت اظ 

 .زض حبَ ٚ آيٙسٜ 

٘ظبضت ٚ حفبظت اؾٙبز ٚ ٔساضن ؾبظٔبٖ ثٝ , ٗ ازاضٜ ثبيٍب٘ي ػجبضت اؾت اظ فثبيٍب٘ي چيؿت ؟ 

 .ٔٙظٛض ٍٟ٘ساضي ٚ ٔطاخؼٝ 

ؾٙس ػجبضت اؾت اظ ٞط ٘ٛقتٝ اي وٝ زض , لبٖ٘ٛ ٔس٘ي ايطاٖ  1284ثط اؾبؼ ٔبزٜ ؾٙس چيؿت ؟ 

 .لبثُ اؾتٙبز ثبقس , ٔمبْ زػٛي يب زفبع 

, ٔطثٛط ثٝ يه ٔٛضٛع پطٚ٘سٜ ػجبضت اؾت اظ ٔدٕٛػٝ اي اظ اؾٙبز ٚ ٔساضن پطٚ٘سٜ چيؿت ؟ 

 .قرم يب ؾبظٔبٖ وٝ ثٝ تطتيت ذبني زض يه پٛقٝ يب والؾٛض ٍٟ٘ساضي قسٜ اؾت 

آضقيٛ ػجبضت اؾت اظ ٔحُ ٍٟ٘ساضي زائٕي اؾٙبز ٚ ٔساضن ٌطا٘جٟبي وٝ اظ ٘ظط  آضقيٛ چيؿت ؟

 . ٚ فطٍٞٙي اضظـ ٍٟ٘ساضي زائٕي ضا زاض٘س , تبضيري , ػّٕي , ٔبِي, حمٛلي , ازاضي 

 :ؾيؿتٕٟبي ثبيٍب٘ي  ا٘ٛاع

ٔيتٛاٖ ثٝ , ثبيٍب٘ي ضا ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٛع ٚ ٔبٞيت وبض ٚ ٘حٜٛ اضتجبط ثيٗ ٚاحسٞبي ٔرتّف ؾبظٔبٖ 

 :يىي اظ عطق ظيط تكىيُ زاز 



هاتجزیه و تحلیل سیستم  

 

31 
 

  ؾيؿتٓ ٔتٕطوع 

  ؾيؿتٓ غيط ٔتٕطوع 

  (وٙتطَ ٔطوعي ) ؾيؿتٓ ٘يٕٝ ٔتٕطوع 

 :رٍضْاي تٌظين اسٌاد 

  ضٚـ اِفجبيي 

  ضٚـ ٔٛضٛػي 

  ضٚـ قٕبضٜ اي 

  ضٚـ خغطافيبيي 

  ضٚـ تبضيري 

  ضٚـ تّفيمي 

 تررسي سيستن تايگاًي 

 : ضطٚضي اؾت, ثطاي ثطضؾي ؾيؿتٓ ثبيٍب٘ي عي ٔطاحُ ظيط

  َٚثطضؾي ثبيٍب٘ي زض ٚضغ ٔٛخٛز : ٔطحّٝ ا 

  ْٚتدعيٝ ٚ تحّيُ ٚضغ ٔٛخٛز ٚ تؼييٗ ٘بضؾبئيٟب ٚ ٘مبيم : ٔطحّٝ ز 

 ْٛانالح ؾيؿتٓ ٚ اضائٝ ٚضغ پيكٟٙبزي :  ٔطحّٝ ؾ 
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 ّاي کويتررسي تکٌيک - فصل دّن 

 

 : رٍضْاي ترًاهِ ريسي ضثکِ اي 

  ٝٔ( پطت ) ضٚـ اضظيبثي ٚ ثبظٍ٘طي ثط٘ب 

  ( ؾي پي اْ ) ضٚـ ٔؿيط ثحطا٘ي 

  ضٚـ تطؾيٓ قجىٝ ثط ٔجيٙبي فؼبِيت ٞبي ٔٛضز ٘يبظ لجّي يب ضٚـ تطؾيٕي پيف ٘يبظٞب (

 (پي زي اْ 

   Program evaluation and review technique (پرت) رٍش ارزياتي ٍ تازًگري ترًاهِ 

بٔٝ ضيعي ٚ وٙتطَ اؾت وٝ ثٝ ٔسيطاٖ زض يىي اظ ضٚقٟبي ثط٘, (پطت)ضٚـ اضظيبثي ٚ ثبظٍ٘طي ثط٘بٔٝ 

ٔيعاٖ تبذيط ٚ ٚلفٝ زض وبض ثٝ حس الُ ٔي , ثط ٔجٙبي ايٗ ضٚـ. أط تهٕيٓ ٌيطي وٕه ٔي وٙس

اظ أىب٘بت زض , عجك ثط٘بٔٝ ظٔب٘جٙسي قسٜ, ضؾس ٚ ثب ايدبز ٕٞبٍٞٙي زض أٛض ٚ وٙتطَ زائٕي وبض

 .ٔي آيس اؾتفبزٜ الظْ ثٝ ػُٕ, زؾتطؼ ثٝ ٔٙظٛض ٘يُ ثٝ ٞسف

 ػالئٓ ٔٛضز اؾتفبزٜ 

 :در رٍش پرت از ػالئن زير استفادُ هيطَد

. ضٚيساز ػجبضت اؾت اظ ِحظٝ ٔكرهي اظ ظٔبٖ وٝ زض آٖ ػُٕ ذبل ا٘دبْ ٔيٍيطز:ضٚيساز يب ٚالؼٝ 

. بيبٖ يه وبض فىطي يب خؿٕي ثبقس ثٙبثطايٗ ضٚيساز ٔؿتّعْ عي ظٔبٖ ٘يؿت ٚ ٔي تٛا٘س قطٚع يب پ

ثطاي ٘كبٖ زازٖ ضٚيساز اظ ػالٔت زايطٜ اؾتفبزٜ ٔي قٛز ٚ ثطاي ٞط ضٚيسازي قٕبضٜ اي ٘يع زض ٘ظط 

 . قٕبضٜ ٌصاضي ضٚيسازٞب اظ چپ ثٝ ضاؾت ٚ اظ ثبال ثٝ پبييٗ نٛضت ٔي ٌيطز. ٌطفتٝ ٔي قٛز
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 . فؼبِيت وبض ٚ ػُٕ ذبني اؾت وٝ ثطاي ا٘دبْ قسٖ ٞط لؿٕت اظ ثط٘بٔٝ ضطٚضت زاضز : فؼبِيت

٘يع   ثركي اظ ٔٙبثغ ؾبظٔبٖ, ثسيٟي اؾت ثب عي ظٔبٖ . ٔؿتّعْ عي ظٔبٖ اؾت , ا٘دبْ فؼبِيت 

 .ثطاي ٘كبٖ زازٖ فؼبِيت اظ ػالٔت فّف يب پيىبٖ اؾتفبزٜ ٔي قٛز. ٔهطف ٔي قٛز 

اظ , ثطاي ٘كبٖ زازٖ ضٚاَ ٔٙغمي ثط٘بٔٝ ٚ اضتجبط ثيٗ فؼبِيتٟب: فؼبِيت ػبضيٝ يب فؼبِيت ظٔبٖ نفط

ت فؼبِيت ػبضيٝ يب ظٔبٖ نفط ٚ يب ثي اثط وٝ ٔؿتّعْ نطف ٔٙبثغ ٚ عي ظٔبٖ ذبني ٘يؿت ٚ ػالٔ

 .اؾتفبزٜ ٔيكٛز , نطفب ثطاي ٔٙؼىؽ وطزٖ تٛاِي فؼبِيت ٞب ثٝ وبض ٔي ضٚز

 ٔطاحُ ضٚـ پطت  

 : طي هراحل زير ضرٍرت دارد , در رٍش پر ت

  تؼييٗ ٞسف ٔٛضز ٘ظط 

  تٟيٝ ِيؿت فؼبِيتٟب 

  تؼييٗ ضٚيساز ٞبي ٔطثٛط ثٝ قطٚع ٚ پبيبٖ ٞط فؼبِيت 

 قٕبضٜ ٌصاضي ضٚيسازٞب 

  ٝتطؾيٓ قجى 

  ٝتحّيُ ظٔب٘ي قجى 

 : آًاليست سَاالت زير را هَرد ّر رٍيذاد هطرح هي کٌذ , تراي تٌظين ضثکِ پرت 

 ازٞبيي ثبيس لجُ اظ ايٗ ضٚيساز ا٘دبْ قٛز؟چٝ فؼبِيتٟب ٚ ضٚيس –اِف 

 چٝ فؼبِيتٟب ٚ ضٚيسازٞبيي ضا ٕ٘ي تٛاٖ لجُ اظ تىٕيُ ايٗ ضٚيساز قطٚع وطز ؟ -ة

 چٝ فؼبِيتٟب ٚ ضٚيسازٞبيي ضا ٔي تٛاٖ ٕٞعٔبٖ ثب ايٗ ضٚيساز ا٘دبْ زاز ؟ -ج
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ٜ اظ اعالػبت ثٝ زؾت آ٘بِيؿت ٔي تٛاٖ ثب اؾتفبز, پبؾد زازٜ قس٘س , پؽ اظ ايٗ وٝ ؾٛاالت فٛق 

 . قجىٝ پطت ضا تطؾيٓ وٙس, آٔسٜ 

 تحليل زهاًي ضثکِ  

 : لسٟٔبي ظيط ثبيؿتي ثطزاقتٝ قٛ٘س , زض تحّيُ ظٔب٘ي قجىٝ 

 ترٕيٗ ظٔبٖ ٞط فؼبِيت  (ta, tm, tb) 

 تؼييٗ ظٔبٖ ٔٛضز ا٘تظبض ثطاي ٞط فؼبِيت    (te) 

  تؼييٗ وٕتطيٗ ظٔبٖ ٔٛضز ا٘تظبض ثطاي ٞط ضٚيساز(TE) 

  تؼييٗ ثيكتطيٗ ظٔبٖ ٔدبظ ثطاي ٞط ضٚيساز(TL) 

  تؼييٗ فطخٝ يب ظٔبٖ آظاز(S) 

  تؼييٗ ٔؿيط ثحطا٘ي(CP) 

  ٝٔتؼييٗ ٚاضيب٘ؽ ٚ احتٕبَ ذبتٕٝ پطٚغٜ عجك ثط٘ب(a) 

 تخويي زهاى ّر فؼاليت 

ثٝ ايٗ تطتيت اؾت وٝ ثطاي , ضٚاَ وبض زض ثط٘بٔٝ ضيعي قجىٝ اي پطت, ثطاي تؼييٗ ظٔبٖ ٞط فؼبِيت

ؾٝ ظٔبٖ ثطآٚضز , ؾٝ ظٔبٖ ثط آٚضز ٔي قٛز ٚ ؾپؽ ثب اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ ذبني, ٞط يه اظ فؼبِيتٟب

 taيب to: ثطآٚضزٞبي ظٔب٘ي ػجبضتٙساظ . قسٜ ثٝ ؾٕه ظٔبٖ تجسيُ ٔي ٌطزز

 (وٕتطيٗ ظٔبٖ حسالُ)ثطآٚضز ذٛـ ثيٙب٘ٝ  –اِف 
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آ٘بِيؿت ؾؼي ٔيىٙس ظٔبٖ ا٘دبْ ٞط يه اظ فؼبِيتٟب ضا ثسٖٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔكىالت , زض ايٗ ٔٛضز 

اِجتٝ احتٕبَ ايٗ وٝ پيف . ترٕيٗ ثع٘س, ٚ ػٛأُ ٘بٔؿبػسي وٝ ٕٔىٗ اؾت زض آيٙسٜ پيف آيس 

 .٘كبٖ ٔي زٞٙس      taيب  toايٗ ظٔبٖ ضا ثب حطف . ذيّي ظيبز ٘رٛاٞس ثٛز, ثيٙي ثٝ ٚالؼيت ثپيٛ٘سز

 (ثيكتطيٗ ظٔبٖ يب ظٔبٖ حساوثط ) ثط آٚضز ثسثيٙب٘ٝ  -ة

آ٘بِيؿت ٔيىٛقس ٚلٛع ػٛأُ ٘بٔؿبػس ٚ ٘يع ٔكىالت ٚ ٔٛا٘غ ضا زض پيف ثيٙي ذٛز , زض ايٗ ٔٛضز 

ايٗ ظٔبٖ . ثطآٚضز وٙس, تزذبِت زٞس ٚ حساوثط ظٔب٘ي ضا وٝ فىط ٔيىٙس ثطاي ا٘دبْ فؼبِيت الظْ اؾ

   taتدطثٝ ٘كبٖ زازٜ اؾت وٝ احتٕبَ ا٘دبْ وبض ظٚزتط اظ . ٘كبٖ ٔي زٞٙس tb    يب  tpضا ثب حطف 

 . ذيّي پبييٗ ٚ حساوثط يه زضنس اؾت  tbٚ يب زيطتط اظ 

 (ثب احتٕبَ ثيكتط ) ثطآٚضز ظٔبٖ ٔحتُٕ  -ج

ثب زض ٘ظط زاقتٗ ظٔب٘ي ثطاي ٚلبيغ غيط لبثُ  زض ايٗ ٔٛضز آ٘بِيؿت ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ قطايظ ػبزي ٚ

 .الساْ ٔيىٙس , ٘ؿجت ثٝ ثطآٚضز ظٔبٖ ٔحتُٕ , پيف ثيٙي 

 .ثٝ عٛض ٔؼَٕٛ اؾت , ٔؼطف ظٔبٖ ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ا٘دبْ فؼبِيت , ايٗ ثط آٚضز 

ثٝ تمطيجب , تىطاض وٙيٓ , ظٔبٖ ٔحتُٕ ظٔب٘ي اؾت وٝ چٙب٘چٝ فؼبِيت ٔٛضز ٘ظط ضا زض قطايظ ٔكبثٝ 

 . نطف ا٘دبْ فؼبِيت قٛز , ٚلت( ظٔبٖ ٔحتُٕ)ٕٞبٖ ٔيعاٖ 

 .٘كبٖ ٔي زٞٙس    tm  ايٗ ظٔبٖ ضا ثب حطف

 تؼييٗ ظٔبٖ ا٘تظبض ثطاي ٞط فؼبِيت 

ٔيتٛاٖ فطَٔٛ ظيط ضا ثطاي تجسيُ ؾٝ ظٔبٖ ثٝ يه ظٔبٖ ثٝ زؾت , ثب اؾتفبزٜ اظ ٔٙحٙي تٛظيغ ثتب 

 .آٚضز 
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, ذيّي ظيبز ٘يؿت , احتٕبَ ٚلٛع ظٔبٖ حساوثط ٚ ظٔبٖ حسالُثٝ ػّت ايٗ وٝ , زض فطَٔٛ فٛق

ظيبز , ثطاي ٞط يه اظ آٟ٘ب ضطيت يه زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت ٚ چٖٛ احتٕبَ ٚلٛع ظٔبٖ ٔحتُٕ

 .ضطيت چٟبض تؼييٗ قسٜ اؾت, ثٝ آٖ اػتجبض ثيكتطي تؼّك ٌطفتٝ ٚ ثطاي آٖ, اؾت

 ( te)كطٚ تؼييٗ ظٔبٖ ا٘تظبض ثطاي ٞط ضٚيساز يب ٔؿيط پي -3

 :ػجبضت اؾت اظ tEفطَٔٛ ٔحبؾجٝ 

 TE  (ضٚيساز ثؼسي= ) TE( ضٚيساز لجّي+ )  te( فؼبِيت)

 (tL)تؼييٗ ثيكتطي ظٔبٖ ٔدبظ ثطاي ضٚيساز يب ٔؿيط پؿطٚ  -4  

 ( s)تؼييٗ ظٔبٖ آظاز يب فطخٝ  -5

ٔٛضز ا٘تظبض ظٔبٖ آظاز يب فطخٝ ػجبضت اؾت اظ تفبضُ ثيٗ ثيكتطيٗ ظٔبٖ ٔدبظ ٚ وٕتطيٗ ظٔبٖ 

ثطاي ٞط ضٚيساز ٚ ٔٙظٛض اظ آٖ ػجبضت اؾت اظ ٚلت اضبفي ٔٛخٛز اؾت وٝ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ٞط 

 .ضٚيساز زض اذتيبض ٔي ثبقس

 تؼييٗ ٔؿيط ثحطا٘ي -6

, ثيكتطيٗ ٚلت ضا ٔي ٌيطز, يؼٙي ٔؿيطي وٝ اظ آغبظ تب پبيبٖ قجىٝ, عٛال٘ي تطيٗ ٔؿيط قجىٝ

ٔؿيط ثحطا٘ي زض قجىٝ  .ؾت زاضاي چٙس ٔؿيط ثحطا٘ي ثبقس يه قجىٝ ٕٔىٗ ا, ٔؿيط ثحطا٘ي اؾت

ٔؿيط ثحطا٘ي اظ . پطت ػجبضت اؾت اظ ٔؿيطي وٝ زاضي وٕتطيٗ ٚلت آظاز ٚ أىبٖ وٙس وبضي ثبقس

ٔٛخت , ايٗ ٘ظط ثحطا٘ي اؾت وٝ اٌط تبذيطي زض تىٕيُ ٞط يه اظ ضٚيسازٞب آٖ ثٝ ٚلٛع ثپيٛ٘سز

 .تبذيط زض حهَٛ ٞسف ٟ٘بيي ذٛاٞس قس 
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  CRITICAL  PATH  METOD   (C.P.M)رٍش هسير تحراًي 

ضٚـ ٔؿيط ثحطا٘ي يىي زيٍط اظ ضٚقٟبي ثط٘بٔٝ ضيعي اؾت وٝ ٔجٙيبي پيف ثيٙي ضا ثب ثطآٚضز 

ضٚـ ٔؿيط ثحطا٘ي اظ ثؿيبضي اظ . ٞعيٙٝ فؼبِيتٟبي ٔطثٛط ثٝ ا٘دبْ يه پطٚغٜ ٔطتجظ ٔي ؾبظز

افتطالي ٘يع ثيٗ ايٗ زٚ ضٚـ ٔٛخٛز اؾت وٝ زض ِىٗ ٚخٜٛ , خٟبت ثب ضٚـ پطت ٔكبثٟت زاضز

فمظ , يتثٝ خبي ثطآٚضز ؾٝ ظٔبٖ زض ٔٛضز ٞط فؼبِ, زض ضٚـ ثحطا٘ي: خب ثٝ آٟ٘ب اقبضٜ ٔي قٛز  ايٗ

چٙيٗ اؾت وٝ ٞعيٙٝ ا٘دبْ ٞط فؼبِيت ثب , ٔفطٚضبت اِٚيٝ ضٚـ پطت. ثطآٚضز ٔيكٛز , يه ظٔبٖ

ثٙبثطايٗ پيف ثيٙي ٞعيٙٝ ضطٚضي ٘ساضز , ؿتميٓ زاضزاضتجبط ٔ, ظٔبٖ الظْ خٟت ا٘دبْ آٖ فؼبِيت

ٞط چٝ ظٔبٖ يه فؼبِيت عٛال٘ي تط قٛز چٖٛ تغييطات ٞعيٙٝ ٔؿتميٕب ثب ظٔبٖ ٔطثٛط ٔي قٛز 

وبٞف ايدبز قٛز زض , ٞعيٙٝ ٞبي آٖ فؼبِيت ٘يع افعايف ٔي يبثس ٚ ٞطٌبٜ زض ظٔبٖ اخطاي فؼبِيت

ِصا ضٚـ پطت نطفب ثط ٔجٙبي پيف . ُ ذٛاٞس آٔسٞعيٙٝ ٞبي ٔطثٛط ٘يع نطفٝ خٛيي ثٝ ػٕ    

٘ؿجت ثٝ , ػالٜٚ ثط ظٔبٖ فؼبِيت, (CPM)زض ضٚـ ٔؿيط ثحطا٘ي . قىُ ٔيٍيطز, ثيٙي ظٔبٖ فؼبِيت

ٞطٌبٜ زض , ثب تٛخٝ ثٝ ٚخٜٛ افتطاق زٚ ضٚـ. فؼبِيت ٘يع تبويس ٚ تٛخٝ ٔيكٛز ٞعيٙٝ ٞبي ا٘دبْ ٞط

زض اِٚيت ثبقس ٚ ٕٞچٙيٗ ٔٛضزي ثبقس وٝ ثطاي اِٚيٗ  ,ػبُٔ ظٔبٖ ٚ ؾطػت ا٘دبْ وبض, پطٚغٜ اي

اؾتفبزٜ اظ ضٚـ پطت تٛنيٝ ٔيٍطزز ٚ ٞطٌبٜ ثطاي پطٚغٜ اي ثتٛاٖ ػالٜٚ ثط , ثبض ا٘دبْ ٔي قٛز

 .ضٚـ ٔٙبؾت تطي ذٛاٞس ثٛز ( CPM)ضٚـ , ٞعيٙٝ ضا ٘يع ثط آٚضز وطز, ظٔبٖ
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 ( PDM) ضٚـ تطؾيٓ پيف ٘يبظٞب

ضٚـ تطؾيٓ , قجىٝ اي وٝ اذيطا ٔٛضز تٛخٝ ظيبزي لطاض ٌطفتٝ اؾت اظ ضٚقٟبي ثط٘بٔٝ ضيعي 

فؼبِيت ٞب , زض ايٗ ضٚـ . ثط ٔجٙبي فؼبِيت ٞبي ٔٛضز ٘يبظ لجّي يب تطؾيٓ پيف ٘يبظٞب اؾت   قجىٝ

ثٝ نٛضت ٔؿتغيُ يب زايطٜ ٘كبٖ زازٜ ٔي قٛ٘س ٚ ضٚاثظ ثيٗ فؼبِيتٟب ثٝ ٚؾيّٝ فّف يب پيىبٖ 

  تٙظيٓ خسَٚ ظٔبٖ ثٙسي فؼبِيتٟبؾت, ذبل ضٚـ تطؾيٓ پيف ٘يبظٞب ٚيػٌي . ٔٙؼىؽ ٔيٍطزز 

چٝ ٔستي عَٛ , ثب ايٗ خسَٚ ٔي تٛاٖ تؼييٗ وطز وٝ ٞط فؼبِيتي زض چٝ ظٔب٘ي اتفبق ذٛاٞس افتبز

 .ثب فؼبِيتٟبي لجُ اظ آٖ ٚخٛز زاضز   ذٛاٞس وكيس ٚ چٝ اضتجبعٟبيي ثيٗ آٖ فؼبِيت

  

  

  

 


