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 بسمه تعالی

 

 نذاردهااسخگويي؛ ابسارها و استاپ

  عالءالذين رفيع زاده

 

 مقذمه

 

حشوت وٌين، اّويت ًيشٍي اًؼبًي خلَُ گش ؿذُ ٍ دس كَست  اگش اص هذيشيت والػيه ثِ ػوت هذيشيت سٍاثي اًؼبًي
اّويت ثيـتش اص ّوِ  ثِ ًَسي وِ ثِ تشتيت ثِ ػوت هذيشيت دٍلتي ًَيي ًضديه ؿَين، چيضي وِ اداهِ ايي حشوت،

هْوتشيي ػَاهل هحيٌي دس ثخؾ دٍلتي ٍ خذهبتي وِ ػلت  آى ًوبيبًگش هي ؿَد، ػَاهل هحيٌي ٍ اػتشاتظيه اػت ٍ
ٍ كبحجبى اكلي  ًيض تـىيل هي دّذ، ّوبى هشدم ٍ اسثبة سخَع اػت. دس اكل، ايي ّوبى هشدم ٍخَدي ػبصهبًْب سا

اٍى »تفَين وشدُ اًذ. ثِ ػجبست ديگش، ّوبى ًَس وِ  ٍلتّؼتٌذ وِ اًدبم وبسّبي خَد سا ثِ ػبصهبًْبي دٍلتي ٍ د
پبػخگَيي سا ؿىل هي دّذ  اؿبسُ داسد وِ ساثٌِ دٍلت ٍ ؿْشًٍذاى ػيؼتن« هذيشيت دٍلتي ًَيي» دس وتبة« ّيَص

سا اًدبم هي دٌّذ ٍ ؿْشًٍذاى اخبصُ هي دٌّذ وِ ٍظبيف اًدبم  وِ ثِ هَخت آى ػبصهبًْبي دٍلتـــي ٍظبيف هشثَى
 )1380، 283ؿَسيٌي، هؼوبسصادُ،  هـشٍى ثش ايٌىِ ٍويل اص حذ خَد تدبٍص ًىٌذ ٍ پبػخگَ ثبؿذ. )الَاًي، ذ ٍليؿًَ

 دػتيبثي ثِ ًظبم پبػخگَيي هٌبػت اص اّذاف ولي اوثش اكالحبت ثخؾ دٍلتي پبػخگَيي هفَْم پيچيذُ اي داسد،
اص آى سا هَسدتدضيِ ٍ تحليل لشاس  ٌجِ ّبي هـخقاػت. ّش كبحت ًظشي ثِ فشاخَس ثشداؿت، تدشثِ ٍ تحليل خَد، خ

پبػخگَيي  (2002هؼئَليتْب، ًتبيح ٍ پيبهذّبي خبف آى سا داسد. وبت ٍ هبسي ) هي دّذ. اكٌالح پبػخگَيي اؿبسُ ثش
اػتمبد داسد وِ پبػخگَيي ثبيذ ثِ ػٌَاى هالوي خْت  سا اػبع اًذاصُ گيشي ػولىشد، اسصيبثي ٍ گضاسؽ دّي هي داًذ ٍ

،  58گيشد. هتَػلي ) گضاسؽ دّي ٍ اسصيبثي دس ػبصهبًْبي دٍلتي ٍغيشاًتفبػي هَسداػتفبدُ لشاس ًذاصُ گيشي ػولىشد،ا
ًؼجت ثِ تغييشات دس هٌبفغ ٍ اسخحيتْب ًي صهبى، هشٍست تغييش  ( پبػخگَيي سا ػىغ الؼول ثِ هَلغ ًـبى دادى1373

اص  سا پيؾ هي آٍسد. پبػخگَيي يىي (MOVINGTARGET) ثِ ًَسولي ثحث ّذف هتحشن دس اّذاف ٍ
ًيشٍي پيؾ ثشًذُ اي اػت وِ ثش ثبصيگشاى  ( پبػخگَيي1380ساّْبي ايدبد اػتوبد ػوَهي اػت )الَاًي، داًبيي فشد 

حبكل  لجبل ػولىشد خَد، هؼئَل ثبؿٌذ ٍ اص ػولىشد خَة خذهبت ػوَهي اًويٌبى وليذي فـبس ٍاسد هي آٍسد تب دس
پبػخگَيي ثِ ػٌَاى يىي اص ػَاهل هشدهي وشدى ًظبم اداسي  ( ًيض اص1372،  8هلٌفبيي ) ( ٍ دسًْبيت1379،  160وٌذ )هٌَسيبى 

 .وٌذ يبد هي
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 انتخاب ابسار براي پاسخگويي

 يه ًـبى پبػخگَ ػبختي وبسوٌبى ثخؾ ػوَهي ٍخَد داسد. ّوبى ًَس وِ دس خذٍل ؿوبسُ اثضاسّبي هختلفي ثشاي :
ثِ وبسگيشي ّوضهبى اثضاسّبي هختلف اصػَي  .دادُ ؿذُ اػت، اثضاسّبي خبكي ثشاي اّذاف هـخلي ًشاحي ؿذُ اًذ

دس  .ثؼذي دس خْت ًيل ثِ ًظبم پبػخگَيي هٌبػت، ّن هحتول ٍ ّن هٌلَة اػت چٌذ وـَسّب، ثِ ػٌَاى هفَْهي
حؼبثشع ػوَهي يب  نحؼبثشػي ػوَهي، حى ايي حبلت، هدوَػِ اي اص هَػؼبت، هبًٌذ اًدوٌْبي هحلي، وويتِ ّبي

يه اثـــضاس هـخق الضاهبً  ػٌَاى اثضاس، يب ثِ وبسگيشًذُ اثضاس، هَسداػتفبدُ لشاس گيشًذ. ٍلي ٍخَد سػبًِ ّب هي تَاًٌذ ثِ
 (1379، 162 ثِ هؼٌبي ثِ وبسگيشي هَثش آى ًيؼت. )هٌَسيبى

 

 

 انتخاب ابزار برای پاسخگویی 1جدول شماره 

 (1331منوریان ) :منبع

 

 يك گسارش پاسخگويي ويژگيهاي

داؿتِ  گَيي ثبيذدسهَسد پبػخگَيي ؿبهل ًَع اًالػبتي اػت وِ يه گضاسؽ پبػخ اٍليي اػتبًذاسد  :نوع اطالعات
ثشاي پبػخگَيي دس ثخؾ خلَكي، يه حبلت  ثبؿذ. ًظش ولي ٍ تَافك ؿذُ دس ايي صهيٌِ، ايي اػت وِ، اًالػبت

قًاويه اسبسي، وظبمُبي اوتخبببتي براي تعييه اعضبي َيئت َابي تصاميم گياري ي     مشريعيت تصميم گيروذگبن 

ديلت، وظبمُبي بًريكراتيا  ومبنىاذگي، قبوًوااياري، ام ابت اوتصابة ، ت اًن        

 رسمي اختيبرات ، ام بت مقرر

ارزشُبي اجتمبعي ، م بَيم عذالت اجتمبعي ي مىبفع عماًمي، ارزشاُبي مرفاٍ اي،     ريميٍ كبر 

 بروبمٍ َبي آمًزشي 

مشبركت ي مشبيرِ عمًمي، مىبظرات ، َيئت َابي مشابيرٌ اي، جاسابت عماًمي،      مسبسيت )در قببل مسبئل(

 آزادي بيبن 

عماًمي، قاًاويه وابظر بار آزادي     طرح سًال از سًي مجاا،، خاذمبت اطاعابتي     عما رد غير محرمبوٍ)ش بف(

 اطاعبت، دادرسيُبي عمًمي، گسارشُبي سبالوٍ

بًدجٍ، ريشُبي مبلي، كميتٍ َبي مسببرسي عمًمي پبرلمبن، ممياسي ، مشابركت ي    مذاكثر بُرٌ برداري از مىببع 

 ت حص عمًمي، وظبمُبي بروبمٍ رنسي رسمي

ينه اَذاف ي استبوذاردَب، رَىمًدَبي بروبماٍ ، ارزناببي ،   َسنىٍ َبي اوجبت شذٌ، تذ بُبًد كبراني ي اثر بخشي 

 ببزخًر از مردت
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ػجبست  غيشخلَكي داسد ٍ اص سٍؿْبي ثِ سٍصتشي دس ايي صهيٌِ اػتفبدُ هي وٌٌذ. ثِ فشاثؼذي ًؼجت ثِ ػبصهبًْبي
 (CUTT MURRY, 200203) ديگش، اًالػبت ّوبى چيضي اػت وِ هَسدًيبص اػت

 

دّي، لؼوتي اص يه تلَيش اػت، هفبّين ٍالؼي ٍ پزيشفتِ ؿذُ اي  ػولىشد اًالػبت دس گضاسؽ :عملكرد اطالعات 
تَاًذ ّويي هفبّين دس ثخؾ  گضاسؽ هبلي ثِ ػٌَاى لؼوتي اص يه گضاسؽ پبػخگَيي ٍخَد داسد، اهب ًوي ثشاي يه

 .غيشهبلي وبسثشد داؿتِ ثبؿذ

هَسدًيبص دس ثخؾ خلَكي يب  ػَهيي ٍيظگي يه گضاسؽ هشثَى ثِ پبػخگَيي، ويفيت اًالػبت اطالعات: كيفيت

 :ػٌدؾ دس پبػخگَيي سا ثِ چْبس دػتِ تمؼين هي وٌذ ( ػَاهل لبثل2002وبت ٍ هبسي ) .دٍلتي اػت

 .ثضسي اختوبػيػيؼتن  - 4ػٌح ػبصهبى؛  - 3ثشًبهِ ّب، ٍاحذ ػبصهبًي / ًمؾ؛  - 2ػٌح فشدي؛  -1

اسصؿيبثي هؼوَالً ثب تؼييي ؿشح ؿغل، اّــذاف ٍ  دس اسصيبثي افشاد، ػولىشد ؿخلي افشاد دس هـبغل هٌشح اػت ٍ

يب ثخؾ هٌبثغ اًؼبًي  اًذاصُ گيشي اػت. ػٌح دٍم اسصؿيبثي ثش سٍي ػٌبكش ػبصهبى اص لجيل ثشًبهِ ػولىشد افشاد لبثل

سػيذى ثِ اّذاف سا اسصؿيبثي هي وٌذ. ػٌح ػَم ثِ اّذاف ولي  ؼوتْب ثش سٍيٍ... تبويذ داسد. ٍ تبثيش ّشيه اص ل

فشم هي وٌذ. ٍ دسًْبيت  هبهَسيت اؿبسُ داسد ٍ آى سا دس ساػتبي سػيذى ثِ اّذاف ثخـْبي ػبصهبًي ػبصهبى يب

 (1اًذ وِ داساي ثخـْبي هختلفي ّؼتٌذ. )ؿىل  ػيؼتن اختوبػي اص ػبصهبًْبي هختلفي تـىيل ؿذُ

 

 مذل عمًمي ارزشيببي براي سطًح اسبسي 1شمبرٌ  ش ل

 

 

 

 
 

 (Cutt & Murry ,2,,2032)مىبع : 

 پبػخگَيي اػت وِ اػتبًذاسد اص ساّْبي سػيذگي ثِ هَهَع ريٌفؼبى اػتفبدُ ٍ اخشاي اػتبًذاسدّبي يىي

SA8000ٍ AA1000 ب ًيض ثيبًگش سؿذ ػوَهي ايي هَهَع اػت. اختوبػي ؿشوتْ اص هْوتشيي آًْبػت. هؼئَليت
خذهبت ػوَهي دس  آطاًغ اػتجبسي ؿَساي پيـگبهبى التلبد ثِ ػٌَاى يه ػبصهبى تحميمبتي : SA8000 اػتبًذاسد

سا ثِ ػٌَاى  SA8000 اػتبًذاسد خْبًي پبػخگَيي اختوبػي 1997دس ًيَيَسن تبػيغ ؿذ ٍ دس اوتجش  1969ػبل 
 .سخْبى هٌتـش وشداخاللي د - اٍليي اًؼبًي

 عملكرد سازمان عملكرد سيستم اجتماعي
 كرد فرديعمل عملكرد واحدهاي سازماني

عىامل ذي نفىذي مىثر 

در زير سيستمهاي 

 اجتماعي

عىامل نفىذي مؤثر در 

 عملكرد سازمان 

عىامل نفىذي مؤثر 

 در عملكرد واحدها
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اػتبًذاسد  هٌتـش ؿذ. ايي 1997اػتبًذاسد هجتٌي ثشاكَل اخاللي ثَد وِ دس ػبل  ثِ ػٌَاى اٍليي SA8000 دسٍالغ
ثيي الوللي وبس ٍ پيوبى ػبصهبى هلل دسثبسُ حمَق وَدن  ثشهجٌبي اػالهيِ خْبًــــــي حمَق ثـش، پيوبى ًبهِ ػبصهبى

داسد ٍ اصًظش وبسثشد ٍ ًَع  ، هَلؼيت ٍ صهيٌِ فؼبليت دسهَسد توبم ػبصهبًْب وبسثشدًظش اص اًذاصُ تذٍيي ؿذُ ٍ كشف
 .اػت 14000ٍ ايضٍ  9000 هويضيْب دليمبً هبًٌذ اػتبًذاسدّبي ايضٍ

آصادي  - 4ايوٌي؛  ثْذاؿت ٍ - 3؛ وبس اخجبسي - 2وبس وَدن؛  - 1(: 2003خبًىش) اص ديذ گَثلض ٍ SA8000 الــضاهبت
  .پبداؽ - 8ػبػبت وبس؛  - 7اًوجبى وبسي؛  - 6تـخيق؛  - 5ٍ لبًًَي ثَدى هزاوشات خوؼي؛  اختوبػبت

 

 :SA0888 گواهينامه مراحل دريافت

 ح صيش هي ثبؿذ: دس چْبس هشحلِ ثِ ؿش SA8000هشاحل دسيبفت گَاّيٌبهِ  

 ـ آهبدُ ػبصي 1

 الف ـ تؼْذ هذيشيت 

 ة ـ هؼشفي وبسوٌبى هؼئَل 

 ج ـ خَد هويضي 

ػيؼتن هذيشيت پبػخگَيي »دـ ثشلشاسي استجبى هـبٍسُ اي ثب يه هـبٍس ٍ يب ػبصهبى غيش دٍلتي ثشاي ثشلشاسي يه 
 « اختوبػي

 ـ اػتمشاس2

 الف ـ تْيِ هؼتٌذات 

 ة ـ آهَصؽ وبسوٌبى 

 خشاي ػيؼتن ج ـ ا

 د ـ ايدبد ػَاثك 

 ـ هويضي 3

 الف ـ پيؾ هويضي 

 ة ـ هويضي سػوي 

 ج ـ كذٍس گَاّيٌبهِ 
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 ـ ثْجَد هؼتوش 4

 هبُ يىجبس (  6الف  ـ ثبصثيٌي دٍسُ اي )ّش 

 ة ـ هويضي تدذيذ گَاّيٌبهِ 

 

  :AA0888 استانذارد

( ٍ ػجبست اص اػتبًذاسدي اػت ISEA 1999ايي اػتبًذاسد ثَػيلِ هَػؼِ پبػخگَيي اختوبػي ٍ اخاللي ثَخَد آهذ )
اخاللي ٍ اختوبػي، ثبصسػي ٍ گضاسؽ دّي. ايي اػتبًذاسد ثب فضًٍي گشفتي ػذم اػتوبد داًٍلجبًِ ثشاي حؼبة پغ دّي 

ًؼجت ثِ حؼي تذثيش، ٍ گضاسؿْبي افشاد دسػتىبس ٍ هَهَع التلبدي ثَدى ، تَػؼِ پيذا وشد ٍ ثب ثْجَد پيذا وشدى 
كَلي دس پبػخگَيي ٍ ًگْذاسًذگي ػولىشد اخاللي ٍ اختوبػي ػبصهبًْب آًْب سا لبدس ػبخت تب اص آى ثؼٌَاى يه سٍؽ ا

هي تَاًذ ػبصهبًْب سا دس ساػتبي تؼشيف آهبج ٍ اّذاف، اًذاصُ گيشي  AA1000اػتبًذاسد ،فشايٌذاػتفبدُ وٌٌذ. ثؼٌَاى يى
هيضاى پيـشفت وبس ثب اّذاف اص پيؾ تؼييي ؿذُ، هويضي ٍ گضاسؽ ػولىشد ٍ ّوچٌيي هىبًيضم ثبصخَس، ووه ؿبيبًي سا 

، ثؼٌَاى فشايٌذي اص اختوبع ٍ حؼبة پغ دّي اخاللي وِ ثَػيلة اكَل ٍ لَاًيي AA1000ٌبثك اػتبًذاسد هثىٌذ. 
( ٍ دس ساػتبي حل هـىالت ٍ هٌبثك ثب ISEA,1999010پبػخگَيي دس هَسد توبم گشٍّْبي ريٌفغ اسائِ ؿذُ )

ة ػوَهي، دس تَخيِ ػولىشد ٍ حفظ هي ثبؿذ. دس ٍالغ ًيبص فَسي ثشاي ػبختي يه چبسچًَيبصّبي گشٍّْبي ريٌفغ 
يه چبسچَة ويفي اػت وِ ثِ   AA1000سا فشاّن آٍسد .  AA1000ػبصهبى، صهيٌة ايدبد ٍ تَػؼِ اػتبًذاسد خذيذ 

ػبخت اكَلي، ثشاي پبػخگَيي ٍ استجبى ًگْذاسًذگي آى ٍ هىول ثَدى آى اؿبسُ داسد. پبػخگَيي، اػبع دهىشاػي 
ْت اػتفبدُ ثؼٌَاى اػبع حؼبة پغ دّي ٍ گضاسؽ دّي اػت. دس پبػخگَيي. اػت ٍ ّوچٌيي اكَلي اػت دس خ

 استجبًبت دس خْت حفظ ٍ ًگْذاسًذگي اػت. 

AA1000  ثيبى وٌٌذُ يه ًَآٍسي ثشاي پبػخگَيي ثَػيلِ خي تَػؼِ هحبػجبت، حؼبثشػي ٍ گضاسؽ دّي ثشاي
ٍ ّوچٌيي يه فشايٌذ تؼْذ ٍ تووي دس ثشاثش حفظ ٍ ًگْذاسًذگي ثب ايدبد هـشٍػيت ٍ لبًًَي ػبختي ػتبدُ ّبػت 

  (Backett & Janker: 2002036)ريٌفؼبى اػت. 

 :AA0888فوايذ پاسخگويي 

ثْجَد ؿفبفيت: ػبصهبًْب خَاٌّذ تَاًؼت ثلَست آؿىبسا تبثيش آًشا )پبػخگَيي( دس داخل ػبصهبى ٍ اختوبع  -1
 ت هـبّذُ ثىٌٌذ. ٍ هَفميت ّبي صيبدي سا اص ايي ًشيك وؼ

 هي وٌٌذ. 
ويفيت تلوين گيشي: سؿذ ووي ٍ ويفي اًالػبت هٌدش ثِ ثبال ثشدى ظشفيت ٍ تَاًبيي دس تلوين گيشي   -2

 ؿذُ ٍ دس دٍ ثُؼذ اختوبع، ثِ ػٌَاى يه ول ٍ دس داخل ػبصهبى، ثِ ػٌَاى يه خضء، هفيذ ٍالغ هي ؿَد. 
 ، سّجشي هؼئَليت ّب ًيض ثْجَد هي يبثذ. ٍهَح هؼئَليت: وِ ثَاػٌِ تَػؼِ ٍ سؿذ ؿفبفيت دس ػبصهبًْب -3
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 بعنوان طرح جامع:  AA0888استانذارد 

سا ؿبهل هي ؿَد. ثخؾ ديگش آى   AA1000ثخـي اص چبسچَة گؼتشدُ  AA1000اكَل ٍ فشايٌذ اػتبًذاسد 
 & Gobbels)ثؼٌَاى يه ًشح خبهغ ٍ ساٌّوب، هَسد اػتفبدُ هتفبٍت گشٍّْبي هختلف هي ؿَد اص خولِ:  

Jonker, 2003056) 

 ًشح ساٌّوب ثشاي اداسُ هويضي اخاللي ٍ اختوبػي 0

 ,IIPٍ ديگش اػتبًذاسدّب  ٍ اثضاس اص لجيل  AA1000ًشح ساٌّوب ثشاي استجبى ثيي  0

ISO9000/14000,EFQM  

هي ًشح ساٌّوب دس هَسد چگًَگي توويي ويفيت دس هـبٍسُ ٍ گفتگَّبيي وِ ثيي ػبصهبًْب ٍ ريٌفؼبًـبى اتفبق  0
 افتذ. 

 ًشح ساٌّوب ثشاي تـخيق پبػخگَيي يه ػبصهبى ثب دس ًظش گشفتي گضاسؿْبي آى.  0

 ًشح ساٌّوب دس هَسد فشايٌذ گبم ثِ گبم ثؼَي پبػخگَيي 0

ؿبهل هدوَػِ اي اص اكَل ويفي ٍ اص اػتبًذاسدّبي فشايٌذ حؼبة پغ دّي  AA1000ّوبًٌَس وِ اؿبسُ ؿذ 
َل ويفي ٍ اػتبًذاسدّبي فشايٌذ ّوشاُ ؿذُ اػت ثَػيلِ يه ًشح ساٌّوبيي وِ اخاللي ٍ اختوبػي اػت. ايي اك

 تؼييي وٌٌذُ استجبى ثيي اػتبًذاسدّب ٍ فؼبليت ّب ٍ ثِ ػٌَاى يه هٌجغ تفؼيش. 

 :AA0888اصول استانذارد 

تشتت هي ّـت اكل سا تحت صيش ؿبخِ ّبي ػِ گشٍُ ولي دس هَسد ايي اػتبًذاسد ه  AA1000پيشٍاى اػتبًذاسد 
 (ISEA,1999010)داًٌذ وِ ػجبستٌذ اص 

 ٍػؼت ٍ ًجيؼت فشايٌذ حؼبة پغ ّي اخاللي ٍ اختوبػي: -1

 وبهليت  -

 اّويت -

 ًظبم هٌذ ٍ ثدب ثَدى  -

 ثب هفَْم يب پش هؼٌي ثَدى اًالػبت  -2
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 اًويٌبى ويفي  -

 لبثل دػتشع ثَدى  -

 ويفيت اًالػبت  -

 اللي ٍ اختوبػيهذيشيت فشايٌذ حؼبة پغ دّي اخ -3

 اػتمشاس -

 ثْجَد هؼتوش -

 : AA0888فراينذ استانذارد 

هشحلِ اي ثِ پـتَاًِ اّذاف يه  12ؿبهل يه هدوَػِ اػتبًذاسد  AA1000 دس وبسثشدي ديگش ايي اكَل،
 ػبصهبى وِ ثبيذ اػبع پبػخ ػولىشد لشاس ثگيشد، هي ثبؿذ. ايي فشايٌذ ثٌَس ولي دس چْبس هشحلِ ًجمِ ثٌذي ؿذُ

 اػت: 

 ثشًبهِ سيضي  -1

 هحبػجِ  -2

 هويضي ٍ گضاسؽ دّي  -3

 اػتمشاس / دسيبفت گَاّيٌبهِ  -4

 نتيجه گيري

همبثل  دٍ ثؼذ لبثل تحليل ثبؿذ؛ ثؼذ اٍل هشثَى ثِ پبػخگَيي افشاد ٍ وبسوٌبى دس ثِ ًَسولي، پبػخگَيي هي تَاًذ دس
ثِ پبػخگَيي دس همبثل ريٌفؼبى خبسخي )اسثبة  خلي )ػلؼلِ هشاتت ػبصهبًي( ثَدُ ٍ ثؼذ ديگش آى هشثَىريٌفؼبى دا

گزاسدُ ؿَد  پبػخگَيي دس همبثل ريٌفؼبى خبسخي صهبًي هي تَاًذ وبهالً هٌٌمي ثِ اخشا سخَع / هـتشي( هي ؿَد. لزا
ي دس داخل خَد ثشخَسداس ثَدُ تب ثذيي ٍػيلِ همذهبت دسػت وِ اٍالً ػبصهبًْب ٍ ثِ ًَسولي دٍلتْب اص ًظبم پبػخگَيي

ؿذى ثب خبهؼِ خْبًي ٍ اخشاي  اثضاس ثشاي پبػخگَيي فشاّن ؿَد. ثبًيبً دس ساػتبي حشوت ثِ ػوت ّوگبم اػتفبدُ اص
  .ثذٌّذ اػتبًذاسدّبي هشثًَِ الذاهبت الصم سا اًدبم

 :منابع

 .1380، ؿَسيٌي ٍ هؼوبسصادُ، اًتـبسات هشٍاسيذ، چبح ػَم، الَاًي آٍى ّيَص، هذيشيت دٍلتي ًَيي، تشخوِ، -1

التلبدي، اًتـبسات هٌبلؼبت ٍ پظٍّـْبي  هتَػلي، هحوَد، خلَكي ػبصي يب تشويت هٌلَة دٍلت ٍ ثبصاس ٍتَػؼِ -2
 .1373ثبصسگبًي.
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 .1380ت داًـگبُ تْشاى، اًتـبسا ،55داًبيي فشد، هذيشيت دٍلتي ٍ اػتوبد ػوَهي، داًؾ هذيشيت، ؿوبسُ  الَاًي،  -3

 حىَهت داسي، هذيشيت ٍتَػؼِ، تشخوِ: هٌــــَسيبى، ػجبع، اًتـبسات هشوض هــــبسن تشًش ٍ ديــــَيذ ّيَم، -4
 1379آهَصؽ هذيشيت دٍلتي، 

 

 . 82اكالح اداسي، سٍصًبهِ ايشاى ّفذّن فشٍسديي  كٌفبيي، هْشاى، ًمؾ ًظبم ػيبػي دس - 5
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