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 در هر پروشه ضرورت حضور تیم ارزیاب هسینه 

صهبًی وِ ضوب دس هٌبلصِ ای ضشوت هیىٌیذ دس ٍحلِ اٍل 

ثبیستی یه اًبلیض لیوت اص آیتن ّبی هتؼذد ضشح هَضَع 

هٌبلصِ پشٍطُ ثش هجٌبی هتشُ احجبم وبس تْیِ وٌیذ وِ 

ثصَست ولی ضبهل ّضیٌِ هصبلح , دستوضد اجشا ٍ دس 

ػَاهل وبسگبّی ٍ دفتش هشوضی , استْالن سشیض آى ّضیٌِ 

هبضیي االت , ثیوِ ٍ هبلیبت هتؼلمِ لبًًَی , ثیوِ وبسگبُ 

ٍ سَد هَسد اًتظبس خَاّذ ثَد . دس ایي لسوت ًىتِ ای وِ 

هؼوَال غفلت هیطَد دس ًظش گشفتي یه سلن تحت ػٌَاى 

رخیشُ هذیشیتی هیجبضذ وِ هیتَاًذ دس حیي اجشا اّویت 

ش سیض ًوبیبى وٌذ , ثیطتش ثبس ایي لسوت ثش دٍش دفتش فٌی ضشوت ضوبست , ثجض لسوت سخَد سا ثیطتش 

خَاّذ ثَد ,  ّضیٌِ ّب وِ دس ثبال گفتن , خشٍجی ایي لسوت تب حذٍدی ّوبى ثحث 

م ضشٍست حصَل ثِ یه ًتیجِ هؼتجش یب خشٍجی لبثل اػتٌب , ثٌظش هي داضتي دایشوتَسی وبهل ٍ ثشٍص ٍ هذاٍ

اص ًَسبًبت لیوت هصبلح ٍ ثبصاس ٍ دستوضد ٍ ًیض پیص ثیٌی ٍضؼیت دس آیٌذُ ) عَل اجشای پشٍطُ ( خَاّذ 

ثشایتبى هلوَس هیطَد ( . ثَد ) حبال ضبیذ اسصش یه 

 

 "دیطت فشصتی پیذا وشدم تب همبلِ ای وِ چٌذ سٍص لجل ثذستن سسیذُ ثَد ثب ػٌَاى 

ثِ صثبى اًگلیسی ٍ ثصَست دست ٍ پب ضىستِ هغبلؼِ وٌن , چیضی وِ ثسیبس ثشاین جبلت  " 

 تَجِ ثَد , تبویذ فشاٍاى ًَیسٌذُ ثش اّویت ًمص هٌْذس اسصیبة ّضیٌِ ثَد .

ثب تحمیك ثیطتش اص هٌبثغ دیگش هتَجِ ضذم ایي دستِ هٌْذسیي , ػالٍُ ثش اًجوي ٍ تطىیالت ػشیض ٍ 

هؼتجشی دس ًضد ضشوتْب داسًذ .ضبیذ اًطبء اهلل دس فشصت هٌبست ایي همبلِ سا دس حذ ٍسغ  عَیل , چِ جبیگبُ

ثوبًذ وِ ثب تَجِ ثِ فشٌّگ هذیشاى ٍ تسلغن دس تشجوِ ثشایتبى آٍسدم , اهب چىیذُ هَضَع ثطشح ریل است ) 

ضیٌِ ٍ هسلظ ثِ وبس هب , ایطبى ثؼذ اص هغبلؼِ خَاٌّذ فشهَد وِ خَد هب دس ضشوت اص اسصیبة یب وٌتشلش ّ

ٍ هجبد سٍصی وِ یه هذیش ضشوت ثِ اّویت ایي هَضَع اػتشاف ٍ دس تذاسن اجشای آى ثبضذ استفبدُ هیىٌین 

یب ضبیذ ّن ثؼضی اص وبسّبی آى دس اوثش ضشوتْبی هب ثصَست دست ٍ پب ضىستِ اًجبم هیطَد ٍلی ثصَست 
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ٌذ , وِ ایي ّن اص فمش فشٌّگی سبصهبًی وطَس فَق هحشهبًِ وِ اعالػبت هبلی ثِ سوت ػَاهل دسص پیذا ًى

  ( .ًطبت هیگیشد

ًىتِ دیگشی وِ ثش آى تبویذ داسم ایٌست وِ گشٍُ وبسی ایي فیلذ ثب هتشٍس ٍ حسبثذاس اضتجبُ ًطَد, ثلىِ ثْتش 

است همبهی ووی هتفبٍت ٍ ثْتش ثشای ایي گشٍُ ثب تَجِ ثِ اّویت وبسضبى وِ دس سًٍذ اجشای وبس ثیطتش 

ٍ ًوَد پیذا هیىٌذ , لبئل ضَین . ظَْس

 

: 

یش اص جوغ اٍسی اعالػبت ّضیٌِ دستوضد اص پیوبًىبساى فشػی هَسد تبئیذ ٍ خجشُ ٍ ًیض ّضیٌِ هصبلح دائوب هتغ

 فشٍضگبّْبئی وِ ثِ هب سشٍیس ٍ خذهبت هیذٌّذ دس ایي هشحلِ جْت تصوین گیشی حیبتی است .

ّبی ّفتگی ثسیبس دس  داضتي وتبثچِ یب دایشوتَسی ثذٍى ایٌىِ حتوب هٌبلصِ ای دس وبس ثبضذ ٍ 

 ایي صهیٌِ ثِ تین ثشآٍسد وٌٌذُ جْت ایجبد یه افك پیص ثیٌی هفیذ ٍ هْن است .

تحمیك دس هَسد ٍضؼیت پبیذاسی ثَدجِ پشٍطُ اص سَی وبسفشهب ٍ لحبػ هذت پیوبى اٍلیِ هٌبلصِ ثِ هجلغ ٍ 

ایجبد ضذُ ٍ ایٌىِ ثب  ثِ تٌبست آى ثش هجٌبی جذٍل سبختبس ضىست وبس پیص ثیٌی ًشخ ّضیٌِ 

یبتی دیگش , اسصیبثی ّضیٌِ ٍ تَجِ ثِ ثَدجِ وبسفشهب آیب ایي ّضیٌِ لبثل دسیبفت خَاّذ ثَد , یه جٌجِ ح

 صهبى ثبصگطت سشهبیِ پشٍطُ هیجبضذ .
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هبُ پیص ثیٌی  01ٍاحذ ٍ هذت پیوبى  011111111ثؼٌَاى هثبل اگش سلن پشٍطُ دس هٌبلصِ اص سَی وبسفشهب 

پشٍطُ اص سَی وبسفشهب , ثغَس هتَسظ حذٍدا تَلیذ وبس ضذُ , دس صَست صحت اجشا ٍ صحت ٍجَد ثَدجِ 

ایي سلن ثبال  ) خبسج اص ایٌىِ ثِ تٌبست پیطشفت وبس ٍ ثب تَجِ ثِ  ضَدٍاحذ  01111111ًِ ثبیذ هبّیب

تبهیي ضذُ ٍ آیب ّش هبُ ایي هجلغ اص سَی وبسفشهب ٍ پبئیي هیطَد ( آیب ثَدجِ هصَة ٍ تحت اختیبس وبسفشهب

ای تحول وسشی ثَدجِ وبسفشهب دس اصغالحب پبداس است یب خیش ٍ ثب تَجِ ثِ احتوبالت ,آٍسدُ  هب ٍ تَاى هب ثش

ٍاحذ هبُ تب چِ اًذاصُ است .

 

صشفب اص عشیك والس ٍ  هَضَع ثؼذی وِ دس ایي همبلِ ثبى اضبسُ ضذُ , ایٌىِ یبدگیشی 

آهَصش اهىبى پزیش ًیست ثلىِ ثبیستی دس هحل پشٍصُ ٍ ثب هذاٍهت اجشائی ٍ دست ٍ پٌجِ ًشم وشدى ثب 

هطىالت اجشائی , ایي ػلن سا ثذست آٍسد ) ثؼجبستی آهَصش آوبدهیه ٍ وست تجشثِ ػولی الصم ٍ هلضٍم ّن 

ستٌذ ٍ ضوب صشفب ثب تىیِ ثش آهَصش ّستٌذ ( ایي هطىل دس هَسد سضتِ ّبی هٌْذسی ّن صبدق ّ

 ٍ ًجبیذ هسئَلیت یه پشٍصُ سا ثپزیشیذ . داًطگبّی , ًویتَاًیذ 

ثبص دس ایي همبلِ اػالم ضذُ ظبّشا وبسفشهبّبی ایبلتی دس ثشخی ایبالت , اججبس وشدًذ وِ عشاحی ٍ اجشا پشٍطُ 

 ّبی ایبلتی دس هحذٍدُ ثَدجِ اًجبم ضَد .
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ثشای  س ایي همبلِ ایٌست وِ دس آهشیىب اص دٍ اسصیبة ّضیٌِ یب هَضَع ثؼذی اضبسُ ضذُ د

ثشآٍسد ّضیٌِ یه پشٍطُ استفبدُ هیطَد تب ػولىشد ٍ خشٍجی , لبثلیت همبیسِ ثب ّوذیگش داضتِ ٍ ضشیت 

 سیسه وبّص یبثذ .

ثش اسبس ثش آٍسدّبی  ثْش حبل یه اسصیبة ّضیٌِ ثبیستی پالًی ثش هجٌبی جذٍل سبختبس ضىست وبس تْیِ ٍ

ّضیٌِ ّبی ٍالؼی ّش فؼبلیت هطخص ضذُ ٍ ًیض ّضیٌِ ّبی پیص ثیٌی ًطذُ سا تْیِ وٌذ ٍ سپس ثِ ًظش 

هي ) دس همبلِ ایي لسوت روش ًطذُ ٍ ًظش هي است ( ثؼذ اص تْیِ ثشًبهِ صهبًجٌذی تفصیلی وِ ریل ضشایظ 

ثشًبهِ ّضیٌِ ٍ وبسوشد سا سٍی ّن لشاس دادُ ٍ سپس  ػوَهی پیوبى , پیوبًىبس هلضم ثِ تْیِ اى است , ایي دٍ

حبصل  هبّبًِ ّضیٌِ ّبی پشٍطُ ثب پیطشفت وبس فشاّن ٍ ثؼجبستی خظ ّضیٌِ  اهىبى 

 لبثل پیگیشی است . ٍ ثش هجٌبی آى جشیبى ًمذیٌگی 

ادُ ضذُ ٍ ّضیٌِ ای وِ پیص ثیٌی وشدُ خظ ّضیٌِ پشٍطُ سا دس پبیبى ّش هبُ ثب تَجِ ثِ صَست ٍضؼیت د

 ثَدین وٌتشل هیىٌین .

دس صَست اًحشاف اص ّضیٌِ پیص ثیٌی ضذُ ثش هجٌبی آًبلیض ّضیٌِ ّبی هَلغ ضشوت دس هٌبلصِ ٍ صهبى اجشا 

 هیتَاًین ساّىبسّبئی ثشای ثبصگشداًذُ هسیش ّضیٌِ اص اًحشاف پیذا وٌین .

سیبل تخویي صدُ ٍ االى   پیطٌْبد لیوت , ّضیٌِ یه آیتوی سا  هثال هٌْذس اسصیبة ّضیٌِ ضوب دس صهبى

 سیبل سسیذُ است . وِ ثِ هشحلِ اجشا سسیذُ ثذلیل افضایص لیوت ّب وِ دس ایي وطَس ثؼیذ ًیست ثِ 
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حبال یىی اص هضایبی ایي سٍش دس تذاسن ٍ تْیِ هذاسن هشثَط ثِ لشاسداد پیوبًىبساى فشػی ّش فؼبلیت 

لی ضذ , ثؼجبستی ضوب حذٍد ّضیٌِ ٍ لیوت پیوبًىبساى سا ثب تَجِ ثِ اسصیبثی ّضیٌِ اص هطخص خَاّذ

ٍ ثش اسبس آى هحذٍدُ چبًِ صًی ثب پیوبًىبساى ٍ تبهیي وٌٌذگبى هصبلح هطخص خَدتبى خَاّیذ داضت 

 هیگشدد .

 خالصِ والم :

ٍجَد یه اسصیبة ّضیٌِ ضشٍستی غیش لبثل اًىبس دس ّش ضشوتی هیجبضذ. 

تین هتطىل اص هتشٍس, حسبثذاس خجشُ , اسصیبة ّضیٌِ , دس یه فیلذ وٌتشل پشٍطُ , تیوی وبسآ ٍ هثوش  

ثوش ثشای ضوب خَاّذ ثَد 

داضتي دایشوتَسی ثشٍص اص لیوت هصبلح ٍ دستوضد , ثطوب افك ثْتشی جْت تصوین گیشی هیذّذ . 

ٍاحذ وٌتشل پشٍطُ ثش سٍی ّن ٍ  لشاس دادى ّضیٌِ ّبی تخویي صدُ ضذُ تَسظ  

اهىبى هبًیتَسیٌگ ثْتش ٍ سصذ دائوی سًٍذ اجشای وبس ٍ ّضیٌِ سا فشاّن خَاّذ وشد .

ضوب حیغِ هبًَس ٍ  ثب داضتي دایشوتَسی لیوت ّب ٍ هحذٍدُ ّضیٌِ ّش فؼبلیت ثش اسبس  

سد .اًؼغبف لیوت ثب پیوبًىبساى فشػی ٍ تبهیي وٌٌذگبى هصبلح سا ثذست خَاّیذ آٍ

اسصیبثی تَاى وبس ٍ تَلیذ صَست ٍضؼیت هبّبًِ ثش هجٌبی تخویي هذت پیوبى ٍ هذت وبس ثَدُ ٍ  

ایٌىِ آیب ثَدجِ هبّیبًِ هتَسظ تَسظ وبسفشهب پبداس ) ثخطٌبهِ سشجوغ ( هیجبضذ یب خیش ٍ دس 

ثبالئی صَست لحبػ سیسه , تَاًبئی هب جْت هطىالت هبلی احتوبلی وبسفشهب ) وِ هؼوَال ثب سیسه 

ّوشاُ است ( تب چِ اًذاصُ ثب ٍاحذ هبُ هیجبضذ .

ثسیبس هفیذ است .تین دٍ ًفشُ اسصیبة ّضیٌِ دس وبّص سیسه ٍ افضایص ضشیت اعویٌبى   

خظ ّضیٌِ ٍ جشیبى ًمذیٌگی هبّبًِ ثش هجٌبی ثشًبهِ صهبًجٌذی ٍ ّضیٌِ ّبی اًجبم ضذُ هٌجش ثِ  

وٌتشل سًٍذ وبس خَاّذ ضذ .

لؼِ همبلِ فَق هفیذ ثَدُ ٍ ًىتِ ًظشات دٍستبى ثشای تجبدل تجشثیبت فیوبثیي هٌجش ثِ پشثبستش اهیذٍاسم هغب

 ضذى ثحث ضَد .

 

 ساهیي آهَصگبس حسیٌی   ذس هٌْ

 818ػضَ ثخص اخجبس تحلیلی آهَصضی 

 0231پبییض 


