
شخبرون اضریلع
1397 نابآ

ادخ مان هب
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،ریسم تامازلا
،اهيدنمناوت و عبانم
،اهزادنا مشچ و فادها
.اهدادیور و اهدنور



،درکادیپهیحانکی ردناوت یمهکیفلتخمياه ناکمسردآ•

،هدشییاسانش فلتخمياه ناکمنایمیطابتراياه هداج و هلصاف•

،هدشییاسانش فلتخمياه ناکمیلخادراتخاس وهزادنا•

،رظن دروم هطقنکی وناکمکینایمتفاسم•
،هدشییاسانشياه ناکم زامادک رهیکیدزن ويرود•

،هدشییاسانشناکم ودنایمیطابترامیقتسمياه هداجای  هداج•

 زا فلتخمياه يدنب هقبط ساسا رب(ناکم ودنایمیطابتراياه هارگرزبتیفرظ•
،)اه هداج
اب لاثم ناونع هب(رگیدناکم هبناکمکی زاتکرح ردور شیپ عناوم زا روبعیگنوگچ•

،)راطقایقیاق زاهدافتسا
ياه هاگتسیا ،اه هاگدورف( لقن و لمحياهریسمریاس واه هداج رد تالوحت وتارییغت•

،)ردانب ،نهآ هار
.)یهایگتفاب واه هوک ،اه هناخدور واه هچایرد( فارطاطیحمياه یگژیو وتایصوصخ•
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 طبترم فلتخمياه هنیزگرگیدترابع هب (دنتسهسرتسد رد هزوحکی ردییاه يروانفهچ•
هچ لماشیلعف تامدخای تالوصحم ردیئزجيروآونیتح ودیدج تامدخای تالوصحم هب
،)تسايدراوم
،تسا تروصهچ هبیلعفياه يروانفنایم تاطابترا تدش•
نیایلخادراتخاس و هتشاد دوجواه يروانف زايا هعومجمنیا هبیبایتسدناکما دحهچ ات•

،تسالکشهچ هباه يروانف
 لاثم ناونع هب ( رظن دروم هطقنکیابيروانفکینایم )ینفتیعقوم وینامز رظن زا( هلصاف•

،تساردقچ )تکرشيروانفیعقاو حطس
،دنتسهرترودرگیدکی زااه يروانفمادک و هدوبرت کیدزن مه هباه يروانفمادک•
نیا ردیمیقتسمریغ تاطابتراهکنیاای دراد دوجویمیقتسم طابترا صاخياه يروانفنایمایآ•

،دریگ رارق هجوت درومیتسیابهکدشاب یمنیب
،تسا دحهچ ات صاخياه يروانفنایمیطابتراياهریسمتیفرظ•
،دمآقیافیتالکشم و لئاسمهچ ربیتسیاب ،صاخ  يروانفکی هبیبایتسدریسم رد•
،دراد دوجوییارگمه ویناشوپ مه ،هدشییاسانشهیاپ ويدیلکياه يروانفنایمایآ•
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وقیقحتیلصاهزوحناونع
هعسوت

نامزیلوتمنامزاس

يروانفیللملا نیبتشاگن هر
اهاناسر همین

یللملا نیبمویسرسنکاناسر همین
،هرک،نپاژ،اپورالماش
اکیرمآوناویات

زالاسودره
دعبهب1999

تعنص2020زادنا مشچ
ییایمیش
هعسوتوقیقحتتشاگن هر
ییایمیشتعنص

1996اکیرمآیمیشنمجنایمیش

2005تمالسیلمهسسومکیزیفملعNIHيروانفتشاگن هر
يروانفتشاگن هر
اکیرمآهدوت تسیز

2003اکیرمآتلودهدوتتسیزيژرنا

2005اپورانوسیمکيروانفونانونانتشاگن هر
وقیقحتهزوح24يروانفتشاگنهر

هعسوت
2005نپاژتلود



يرامعم-1
ینامز بوچراچ¬
اه هیال¬
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اههیال

يروانف تیریدم رازبا ناونع هب تشاگن هر¬
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 هاگدید
يراجت

 هاگدید
کیژولونکت

نامز

رازاب

 / لوصحم
تامدخ

يژولونکت

 ياه يژولونکت
  هیاپ

عبانم

اه هیال زا ییاه لاثم

1 هیال M 1 M 2

2 هیال
P 1 P 2 P 3

P 4

3 هیال
T 1

T 3 T 4

T 2

4 هیال
RD 1 RD 2 RD 4 RD 6

RD 3 RD 5

5 هیال
يراذگ هیامرس

اه تراهم /نادنمراک
نیمات ي هریجنز

يروانف دورو يروانف جورخ

اهزاین شیپ

.../ رازاب / يروانف :اه هرگ

هرگ ود نایم اه طبار :اه لای
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يا هژورپ درکیور
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هجوتدرومتاکنماگزاف
ياه تیلاعف
ینیشیپ

طیارشندرک مهارف
يرورض

دنترابعدوشعقاوهجوتدرومیتسیابراکزاغآردهکیلماوعهعومجم
:زا
،تشاگن هرهعسوتتلعواهزاینزایهاگآ
لاثمناونعهب(تشاگن هردنیارفردطبترمياه هورگهیلکتکراشم
،)اه هاگشنادویتلودياه سناژآ،ءاکرش،ناگدننک نیمات،نایرتشم
.تشاگن هردربراکهدودحمواهزرمندرک فافش

ینابیتشپوتیامحبسک
یلاعتیریدم

تیمهازاهدشهیهتتشاگن هریشخبرثاياربیلاعتیریدمدهعت
تشاگن هرنایرجمويدیلکناریگ میمصت.تسارادروخربيدایز
.دنشابهتشاديدجروضحتشاگن هرنیودتدنیارفردیتسیاب

ياهزرموورملقفیرعت
يروانفتشاگن هر

لبقزاالماکیتسیاب،دوش یمنیودتنآهبهجوتابتشاگن هرهکيراتفاب
،ورملق،فادها،نامزاسزادنا مشچفیرعتلماشهکدشابهدشهتخانش
.تساتشاگن هرینامزبوچراچو،تایئزجحطس
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هجوتدرومتاکنماگزاف
ونیودت
هعسوت
تشاگن هر

هکیلوصحمییاسانش
ربزکرمتابتشاگن هر
.دوش یمهیهتنآ

ابماگنیاردهچنانچ.دیآتسدبماگ نیاردیتسیابنآيورربزکرمتولوصحمتامازلاابهطبارردتاقفاوت
.دومنهدافتسازینویرانسهیاپربيزیر همانربزاناوت یم،دیتسهوربورییاه تیعطق مدع

يدیلکتامازلاییاسانش
فادهاومتسیسيازجا
اه نآ

نامزبلاقردهدشفیرعتفادهالماشهکدوشفیرعتیتسیابنآيازجاومتسیسيدیلکتامازلاماگنیارد
،اه متسیسریز.تسامتسیسلکایلوصحميدرکلمعياهزاینواهدرکراکزاهتفرگ تاشنتامازلانیا.تسا
نیودتدنیارفوراتخاسيدیلکءازجاهدنهد لیکشت،دنوش یمفیرعتماگنیاردهکيدرکلمعداعباواهدرکراک
.دنتسهتشاگن هر

ياه هزوحقیقدییاسانش
يروانفيدیلک

.دوش یمییاسانشلوصحمایمتسیسيدیلکتامازلاابطبترمینفياه هزوحنیرت مهمشخبنیارد

قیقدییاسانش
وهناروانفياه هدننازیگنا
اهنآفادها

ياه هزوحربدیکاتابويروانففادهاواه هدننازیگنابلاقردلوصحمایمتسیسفدهاوتامازلایتسیابماگنیارد
ودوش یمییانسانشيروانفيدنمدوسنازیمیبایزراياربییاه صخاش،عقاورد.دنوشفیرعتزابيروانفيدیلک
.دنور یمرامشهبنوگانوگفادهاباختناوفلتخمياه هنیزگنایمياه توافتصیخشتياربییانبم

ياه لیدبییاسانش
ینامزياه هزابويروانف
مادک ره

هبیبایتسدويروانفياه هدننازیگناهبییوگ خساپياربهوقلابتروصبدنناوت یمهکيا هناروانفياه لیدبماگنیارد
هعسوتهبزاین،فادهازایخربهبیبایتسدياربتسانکمم.دنوش یمییاسانش،دنشابهتشادشقناهنآفادها
هبندیسرینامزهزابیتسیاب،ماگنیارد.دهدششوپارهدننازیگنانیدنچيژولونکتکیهکنیاایودشابيروانف
هبساحمینیمختتروصبودریگرارقهجوتدروممتسیسایلوصحمکیردنآزاهدافتساربدیکاتابيروانفغولب
.دوش

تشاگن هرشرازگهیهت
يروانف

وهچراپکیشرازگکیتروصبوهدشبیکرترگیدکیابییالابياه ماگزاهدشيروآ عمجتاعالطا،ماگنیارد
یلعفتیعضوواه يروانفدرومردیتاحیضوت،تشاگن هریکیفارگریوصتلماششرازگنیا.دوش یمهدروآعماج
.تساییارجاوینفياه هیصوتتیاهنردواه فاکش،ور شیپعناومواه کسیر،اهنآ
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هجوتدرومتاکنماگزاف
ياه تیلاعف
ینیسپ

هبیشخبرابتعاودقن
تشاگن هر

زایکچوکعمجتکراشمابامومع،تشاگن هرهیلواهخسننیودت
ورتشیبناصصختمتارظنزاهدافتسا.دوش یمماجناناصصختم
وجیاتنهبیشخبرابتعادنیارفرد،ناگربخندرکرت هدرتسگ
.دوبدهاوخدیفمنآيزاس هدایپوارجاياربعامجابسک
یصاختیمهازازینتشاگن هريا هرودیناسر زوربنیارب نوزفا
.تسارادروخرب

ییارجا همانربنیودت
تشاگن هر

ياه هیصوت،دشابرادروخربیفاکیشخبرثازاتشاگن هرهچنانچ
دوخعوضومنیا.دسربندشییارجاهلحرمهبیتسیابنآ
صیصخت،فلتخمياه هژورپواه تیلاعفيزیر همانربدنمزاین
.دوبدهاوخنوگانوگتامادقاتیریدمویگنهامه،عبانم

یتسیاب،هبرجتتشابناوطیارشردرییغتهبهجوتاباه تشاگن هریناسرزوربوینیبزاب
،لومعمتلاحرد.دنوشیناسرزوربوینیبزابيا هرودتروصب
دننامنامزاسيدیلکياهدنیارفریثاتتحتیناسرزوربنیا
.دوش یمماجنادیدجتالوصحمهعسوتويدربهاريزیر همانرب
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)2003 ،لپاک وتیاربلآ زا سابتقا(تنسولياه يروانفتشاگن هر نیودت دنیارف

- Albright, R.E., Kappel, T.A.,(2003)
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مشش ماگ
دوبهبياه هژورپ ییاسانش وتشاگن هريزاس هنیهب

مجنپ ماگ
اه يدنمناوت ءاقترا فلتخمياه شور نیودت يروانف باستکاياه شور نیودت

يروانف تاعلاطم :مراهچ ماگ
تامدخ هیاراياه شوريدنب تیولوا ،تامدخ هیارا فلتخم ياه شور نیودت راد تیولوا هناروانفياه هزوح نییعت ،يروانف تخرد میسرت

تمدخ ،لوصحم تاعلاطم :موس ماگ
تمدخ یتباقرياه هصخاشنیرت مهم ییاسانش ،تامدخ دبس نییعت لوصحم یتباقرياه هصخاشنیرت مهم ییاسانش ،تالوصحم دبس نییعت

یتسدالاب دانسا ،رازاب تاعلاطم :مود ماگ
اه تیولوا جارختسا ،یتسدالاب دانسا لیلحت تیقفوم يدیلک لماوع نییعت ،اهرازابنیرت مهم نییعت

یتامدقم تاعلاطم :لوا ماگ
... و ینامز هزاب ،یلصا تالاوس ،ناگدننک تکراشم ،هعلاطم فادها یبایورملق تاعلاطم



 و بسک دحاو
 ۵  راک

یروانف تشاگن هر نیودت ییارجا میت

ک دحاو
 و بس

  راک
۶

 و بسک دحاو

۱  راک

یروانف تشاگن هر نیودت ییارجا میت یارجا میت
دت ی

 هر نیو
نف تشاگن

روا
ی

یروانف تشاگن هر نیودت ییارجا میت

یارجا میتیروانف تشاگن هر نیودت ییارجا میت
دت ی

 هر نیو
نف تشاگن

روا
ی

 و بسک دحاو
۲  راک

ک دحاو
 و بس

  راک
۳

 و بسک دحاو

۴  راک

۱  میت ربهر

۲  میت ربهر

۴  میت ربهر۳  میت ربهر

۵  میت ربهر

۶  میت ربهر

 هورگ
یزادرپ هدیا

 هورگ
یربهر



 دح
هنیشیب

 دح
هنیمک

کراشم نازیم
ت

یربهر یلصا هورگ
ینابیتشپ هورگ

یتایلمع هورگ

یزادرپ هدیا هورگ

نیزاغآ هلحرم نیودت هلحرم یزاس هچراپکی هلحرم
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تشاگن هر یجورختشاگن هر ورملق

 و تیفیک
ینازرا تسیز طیحم

 لمح متسیس ییاراک
ینمیا ییاوه لقن و تینما
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معیارهاي طراحی براي خودرو ) الف: مثال هایی از ماتریس سناریو
آینده صنعت نوشیدنی کالیفرنیا) ب

مود ماگ یجورخ

،تیقفوم يدیلک لماوع-
،رازاب تامازلا-
،تباقر رد تیقفومياه هصخاش-
.ینوناقياه تیولوا-
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 و تیفیک
ینازرا

تسیز طیحم
 متسیس ییاراک
ینمیا ییاوه لقن و لمح تینما

 اـمیپاوه و هلمح زا بانتجا
 ییابر

 ثداوح
 80 اــت ثداوــح خرــن شهاــک
 دصرد
 یناسنا تاهابتشا
 زا یـــشان ثداوـــح شهاـــک
 یناسنا تاهابتشا
 شزومآ
 هـنیمز رد رتالاب ياهدرادناتسا
 هـگن و زاورـپ یناـسنا يورین
 کیفارت تیریدم و يراد
 
 

 یطیحم تسیز تارثا
 شهاک و ییاسانش
 ادص شهاک
 دــــصرد 50 اــــت شهاــــک
 ،رـــت تکاـــس ياـــهامیپاوه(
 تازـیهجت يارب يزیر همانرب
 )رتهب
 یگدنیالآ
 اـت نبرـک دیسکا يد شهاک

 دصرد 50
 80 ات نژیسکا تارتین شهاک
 دصرد

 یسانش تقو
 15 نازـیم هب عقاوم دصرد 99 رد
 هقیقد
 هاگدورف رد راظتنا
 هقیقد 15 زا رتمک هاتوک ياهزاورپ
 30 زا رــتمک ینالوــط ياــهزاورپ
 هقیقد
 زاورپ ياه هفرعت
 هـنیزه شهاـک قـیرط زا شهاک
 یتایلمع ياه
 تامدخ هیارا
 رتــشیب ياــه باــختنا ناــکما
 ياـه لـح هار ،یلدنـص باختنا(
 )زاورپ باختنا ،یطابترا

 اهزاورپ مجح
 تعاـس 24 لوـط رد زاورپ
 زور هنابش
 ییاوه طوطخ
 نامزمه يزاس هیبش
 هراوهام زا هدافتسا

 لـقن و لمح متسیس
 هناگدنچ
 متـسیس ریاس اب یگچراپکی
 دــننام لــقن و لــمح ياــه
 راطق
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مشتري کسب و کار

اولویت گذاري

اولویت گذاري

 انگیزاننده هاي
بازار و کسب و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

کار

ویژگی هاي 
محصول

امنیت

نرم افزار معتبر

سازگاري

کاربر پسندي

ي
از
س

ي 
ار
ج
ن ت

ما
ز

نق
 و 
ب
عی

ی 
ت ب

س
ه ت
ور
د

ص

ت
س
ه ت
ور
ه د

ین
هز

ده
فا
ست
ت ا

ول
سه

ی
 آت
ي
ها

ه 
سع

تو

دد
ج
ه م
اد
تف
س
ت ا

بلی
قا

ن
نا
رک
کا

ش 
یز
نگ
ا موس ماگ یجورخ

 يدیلکياه هصخاشنیرت مهم-
 ،يرهاظ تاصخشم( لوصحم
،)يدرکلمع تاصخشم

ياه هفلومنیرت مهم-
.تامدخيریذپ تباقر
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25
43

شناسایی تکنولوژي هاي محصولی
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ـ فناوري جدول ارتباطات محصول 
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مراهچ ماگ یجورخ

-اه يروانف هاگیاج نییعت-
 رد يدیلک  یشنادياه هزوح
.يدنمناوت-تیباذجسیرتام
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يزاس هکبش
یتاقیقحت یلام نیمات

يراکنامیپ
R&Dيراپسنورب

یگچراپکی

R&Dكرتشم
یلقادح ماهس
مویسرسنک
كرتشم يراکمه

رازاب مویسرسنک
کیژتارتسا داحتا

ماغدا
یشزومآ بذج

بذج

يراذگاو و يرادرب هرهب ،تخاس
(Build-Operation-Transfer) BOT

– Build(BOO) يرادرب هرهب– کلمت– تخاس
Own – Operate

(BOOT) يراذگاو–يرادرب هرهب–کلمت–تخاس
Build-Own-Operate-Transfer

– Build(BLT) يراذگاو– هراجا– تخاس Lease –
Transfer

لباقتم عیب
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 بولطم هدنیآ تمس هب تکرح هار ای اهریسم بلاق رد يروانف هعسوت ریسم یتسیاب اه يروانف ییاسانش زا سپ¬
.دنوش ییاسانش
.تسا یفلتخم ياه صخاش ای اهرایعم هب هتسب يریسم ره باختنا¬

32

هدنیآ هعسوت ریسم



یهاگراک درکیور



؟دوش یميدراوم هچ لماش يدیلک فادها•
؟تسا مادک هجوت دروم مهم تالاوس و تاعوضوم•

؟تسايدراوم هچ لماش یلامتحاتروصب هجوت دروم تاعوضومنیرت باذج•

؟تسیچتشاگن هر نیودت يارب هجوت دروم ینامز هزاب•

؟تسايدراوم هچ لماش ام یلعفياه هتخانش•

 مادک ،دنوش لصتمتشاگن هر هبدناوت یم هکییاه متسیس واه شور ،اهدنیارف ریاس•
؟تسا

 دروم فادها ،اه یجورخ نیا ایآ و ؟دشابدناوت یم هنوگچ راظتنا درومياه یجورخ•
؟دنهد یم ششوپ ار رظن
؟)قمع و هرتسگ نایم لداعت( تسا مادک بسانم لیلحت و هیزجت عون•
؟تسا هنوگچ هعلاطم دروم عوضوميدنبراتخاس•
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رازاب:لواهاگراک
همدقم09:00

وفادها،الومعم.دومنزاغآارلوازورهاگراکریخاتهقیقدهدابیتسیابیتشگنارسنوناقکیناونعهبودنوش یمعورشررقمنامزردتردنهباه هاگراک

.دوش یمماجناهدننک لیهستمیتطسوتيدنب نامزهمانربساسارباه تیلاعفهیقبودوش یمهئاراهدننک تیامحنامزاسطسوتهژورپهچخیرات
يدرکلمعداعبا09:30

عوضومنیاندرک لابندهکتساهدرکتباثهبرجتاماتسادیرخياربنایرتشمياه هدننازیگناربصاخروطهبورازابربهاگراکنیلوازکرمتهچرگا
.تسادیفمرایسبلوصحميدرکلمعداعبانیرت مهمنییعتياربيرکف نافوطزايریگ هرهبوتساییاه شلاچابهارمهمیقتسمتروصب

راکوبسک-رازابياه هدننازیگنا10:00
ارچهکلاوسنیاندیسرپاب(دوش یمجارختسالبقهسلجردهدش نییعتيدرکلمعداعبازاهدافتساابويرکف نافوطقیرطزارازابیجراخياه هدننازیگنا

يارباددجمدنیارفنیا.دنوش یميدنب هشوخفلتخمياه هورگبلاقرددراومنیاهمادارد.)؟دنتسهدنمشزراتکرشيارب،هدشییاسانشيدرکلمعداعبا
.دوش یمرارکتتکرشسرتسدردهناروآونياه باختناربراذگریثاتيدربهارلماوعریاسزایهاگآوینوردياه هدننازیگنانییعت

تحارتسانامز11:00
فلتخمتاعوضومهرابردودنشابهتشادهدشیطياه ماگربيرورماتدنک یممهارفهدننک تیامحتکرشونارگ لیهستهورگيارباریتصرف،نامزنیا

.دنشابهتشادیسرربوثحبهدشداجیا
SWOTلیلحتوهیزجت12:00

.دریگ یمرارقیسرربدرومSWOTبوچراچزاهدافتساابوهلحرمنیارددوش یمداجیانآرتسبردلوصحميروآونهکيدربهارراتفاب

فاکشلیلحتوهیزجت12:15
مودهاگراکرديدوروناونعهباتدوش یمییاسانش)يراذگ نوناقثحابموابقر،نایرتشملاثمناونعهب(رازابياه فاکشنیرت مهم،ماگنیرخآناونعهب
.دوشهدافتسا

همتاخ12:30
لابقردیتادهعتهاگراکردیعونهبهکیتامادقاهیلکوهتفرگرارقناگدننک تکراشمرایتخارديرگ لیهستدنیارفبلاقردیتسیابهاگراکنیاياه یجورخ
.دوشماجنا،دشداجیانآ
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لوصحم:مودهاگراک
همدقم09:00

.دوش یمرورماددجميدنب نامزهمانربواهدرکیور،فادهاودوش یمهئاراشخبنیاردلواهاگراکياه یجورخ
لوصحمياه یگژیو09:15

.دوش یمنییعتيرکفنافوطيرازگربقیرطزالوصحمياهدرکراکودرکلمع،اه یگژیوهیلک،لواهاگراکردورازابردهدشییاسانشرازابياه هدننازیگناهبهجوتاب
يا هعومجمبلاقردیتسیاباه یگژیونیا.دوشدیکاتلوصحمياه یگژیوروشوربفیرعتربوهدشبانتجايروانفابهطبارردیسرربوثحبزایتسیابهلحرمنیارد
رازابياه هدننازیگنايوررباه یگژیونیاهوقلابيراذگریثات،يدعبهسلجرد.دوشيدنب هشوخهناروآونياه هزوحنیرت مهمنییعتفدهابوفلتخمياه هورگزا
.دشدهاوخهدافتسامراهچهاگراکردیلصاياه هیالفیرعتيارب،لوصحمابطبترمياه هزوحنیا.دشدهاوخیبایزرا

تحارتسانامز10:45

هدشداجیافلتخمتاعوضومهرابردودنشابهتشادهدشیطياه ماگربيرورماتدنک یممهارفهدننک تیامحتکرشونارگ لیهستهورگيارباریتصرف،نامزنیا

.دنشابهتشادیسرربوثحب
لوصحمياه یگژیوریثات11:00

هبرازابياه هدننازیگناسیرتاملیکشتيارب.تساهدشهدروآهنومنناونعهب7و6لکشردهکدشدهاوخهدافتساتاریثاتلیلحتوهیزجتهکبشزاهلحرمنیارد
ردهکدوش یمهدیسرپلاوسنیاوهتفرگرارقهجوتدروماهرطسزامادکرهیهد نزويارب.دشدهاوخهدروآرطسناونعهبلوصحمياه یگژیوونوتسناونع
،يراذگریثاتنیاهبهجوتاب)يروانفراشفهبطوبرملاوس(.دشدهاوخنیماترازابياه هدننازیگنازاکیمادک،لوصحمیگژیونیايورربيراذگ هیامرستروص
نیاربيراذگریثاتياربهکدوش یمهدیسرپلاوسنیاوهتفرگرارقهجوتدروماه نوتسزامادکره،يدعبماگرد.دوش یميراذگ تیولوالوصحمفلتخمياه هزوح
ییاهنهلحرمردلوصحمياه هزوحزامادکرههبطوبرمتازایتما.)رازابششکهبطوبرملاوس(دبایهعسوتیتسیابلوصحميدیلکهزوحمادک،رازابهدننازیگنا
.دوش یمهبساحمرازابياه هدننازیگنايورربنآیبسنتیمهاهبهجوتابوهدشصخشم

لوصحمدربهار12:00

نیرت مهم:زادنترابعهلحرمنیاردهجوتدرومتالاوس.دوش یميرگنزابيروآونیلکياهدرکیورزایهاگآياربلوصحمهعسوتياهدربهارهلحرمنیارد
تالوصحممادکلماشرظندروملوصحمهداوناخ؟دبایهعسوتیتسیابلوصحمياه مرف تلپزاکیمادک؟تسامادکبسانمتمیق؟تسامادکزیامتمياه یگژیو

؟تسا

فاکشلیلحتوهیزجت12:15

.دوشهدافتساموسهاگراکرديدوروناونعهباتدوش یمییاسانش)ابقرتیعقومويرتشمتامازلالاثمناونعهب(لوصحمياه فاکشنیرت مهم،ماگنیرخآناونعهب
همتاخ12:30

داجیانآلابقردیتادهعتهاگراکردیعونهبهکیتامادقاهیلکوهتفرگرارقناگدننک تکراشمرایتخارديرگ لیهستدنیارفبلاقردیتسیابهاگراکنیاياه یجورخ
.دوشماجنا،دش



يروانف:موسهاگراک
همدقم09:00

.دوش یمرورماددجميدنب نامزهمانربواهدرکیور،فادهاودوش یمهئاراشخبنیاردمودولواهاگراکياه یجورخ
هناروانفياه لح هار09:15

هناروانفياه لح هارزايا هعومجمیتسیاب،مودهاگراکردهدشفیرعتيدرکلمعويدرکراکتامازلا،لوصحمياه یگژیوهبهجوتاب
يدنب هورگهناروانفياه هزوحنتفرگرظنردابوفلتخمياه هشوخبلاقردهناروانفياه هارنیا.دوشییاسانشاه یگژیونیاابطبترم
زا.دشدهاوخنییعتيدعبهاگراکردلوصحمياه یگژیويورربهناروانفياه هزوحنیايراذگرثانازیمساسانیارب.دنوش یم
.دشدهاوخهدافتسايروانفياه هیالنییعتياربهلحرمنیاردهدشییاسانشهناروانفياه هزوح

تحارتسانامز11:00
ودنشابهتشادهدشیطياه ماگربيرورماتدنک یممهارفهدننک تیامحتکرشونارگ لیهستهورگيارباریتصرف،نامزنیا
.دنشابهتشادیسرربوثحبهدشداجیافلتخمتاعوضومهرابرد

فاکشلیلحتوهیزجت12:15
دوش یمییاسانش)هناروانفياه ینیب شیپ،اه يروانفنیرت هتفرشیپلاثمناونعهب(لوصحمياه فاکشنیرت مهم،ماگنیرخآناونعهب
.دوشهدافتساموسهاگراکرديدوروناونعهبات

همتاخ12:30
ردیعونهبهکیتامادقاهیلکوهتفرگرارقناگدننک تکراشمرایتخارديرگ لیهستدنیارفبلاقردیتسیابهاگراکنیاياه یجورخ
.دوشماجنا،دشداجیانآلابقردیتادهعتهاگراک
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میسرت:مراهچهاگراک
همدقم09:00

.دوش یمرورماددجميدنب نامزهمانربواهدرکیور،فادهاودوش یمهئاراشخبنیاردموسومودولواهاگراکياه یجورخ
تشاگن هرنیودت09:15

واه هیالسپس.دوش یمنییعتتشاگن هربوچراچوورملق،زکرمتهزوحتشاگن هرمیسرتياربهدشنییعتتراچهزادناهبهجوتاب،هلحرمنیارد
ینامزبوچراچبلاقرديروآونهخرچهساتودنتفرگرظنردابوموسومودياه هاگراکياه یجورخهبهجوتابيروانفولوصحمياه هیالریز
.دوش یمنییعتلوصحمزاراظتنادرومياهدرکراکواهدرکلمع،زادنا مشچرههبهجوتابوهدشيرگنزابيدربهارتامازلا،زادنا مشچ.دوش یممیسرت
اه شخبنیانایمیگنهامهوبسانتو)يروانفراشفورازابششکياهدرکیور(ینفويراجتياه شخبنایمرظنلدابتووگتفگدنمزاینعوضومنیا
.دشابماگنیاردثحابمقطنمنییعتياربیبسانميانبمدناوت یميروانفولوصحم،رازابتارثایبایزرا.تسا

تحارتسانامز10:30
تاعوضومهرابردودنشابهتشادهدشیطياه ماگربيرورماتدنک یممهارفهدننک تیامحتکرشونارگ لیهستهورگيارباریتصرف،نامزنیا
.دنشابهتشادیسرربوثحبهدشداجیافلتخم

تشاگن هرنیودتهمادا10:45
ناوت یمهلحرمنیارد.دریگ یمرارقرتشیبیسرربوثحبدروميروآوندربهارياه هبنجریاسوهدشفیرعتینفياه حرطواه همانرب،شخبنیارد
،اهتنارد.دومنهدافتساسرتسدردعبانمواهدنیارف،تامدخ،راکوبسکياهدربهار،نایرتشمهعلاطم،ابقریسرربوهعلاطم،رازابياه هدننازیگنازا
.دریگ یمرارقيرگنزابدروماه کسیروهدشنییعتمیمصتطاقن،هدشمیسرتتاطابترا

ور شیپریسموفاکشلیلحتوهیزجت12:15
رارقثحبويرگنزابدرومهدشمیسرتتشاگن هرويروآوندربهارهبهجوتابتامادقا،اه يریگداینیرت مهمشخبنیارد،ماگنیرخآناونعهب
.دریگ یم

همتاخ12:30
هدشفیرعتتامادقاهکدوشلصاحنانیمطاوهتفرگرارقناگدننک تکراشمرایتخارديرگ لیهستدنیارفبلاقردیتسیابهاگراکنیاياه یجورخ
.دیایهمادانانچ مهدنیارفنیا،ندوبدیفمتروصردودشدهاوخماجنا
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2004 نایانیبان ياصع هدننک دیلوت تکرش يارب هدش نیودت تشاگن هر
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نالک طیحم
لوصحم

 ياه لح هار
هناورانف

عبانم
 رازاب
)جراخ(

 و بسک
 راک

)لخاد(

یلعف

دیدج

 ياه متسیس
یلعف

 هب طوبرم مهم تاعوضوم
يزاسدرادناتسا ياهدنور

عنام نودب کیفارت دیدج نوناق  یلصا ياه یگژیو
 متسیس

 يژرنا فرصم شیازفا
 

لکتورپ يزاس درادناتسا

کیفارت متسیس اب يراگزاس نیالنآ ياه متسیس اب يراگزاس

ییادز تاررقم

کیفارت متسیس هب شرتسگ

NEDO هژورپ رد تکراشم  دارفا ریاس ياهزاین اب يراگزاس
هدروخلاس و ناوتان

دیدج ياه متسیس رازاب هب دورو

نییاپ هنیزه

ندوب كزان

درایلیم 4 درایلیم 6

لمح لباق تازیهجترود تاطابترا یطابترا رتشیب هلصاف

یلعف ياه متسیس اب يراگزاس

الاب تیفیک

هدروخلاس دارفا هافر GPS

 رب یفنم ریثات مدع
یعونصم بلق

هارمه نفلت هب لاصتا

FM یتوص جوم

دیفس ياصع شور

الاب تعرس طابترا

یشرافس پیچ

عماج هکبش

ادص صیخشت متسیس فطعنم شیامن هحفص

 يارب زیهجتیتخوس ياه لولس
هدروخلاس دارفا

یناسنا طبار كزان شیامن هحفص

يرتاب يالاب رمعهارمه نفلت رد یتخوس لولس

الاب تیساسح

IPv6 درادناتسا

هچراپکی هاگتسد

یسح یتاطابترا يروانف

2003-2006

2006 2010 2015 2020

2004 نایانیبان ياصع هدننک دیلوت تکرش يارب هدش نیودت تشاگن هر
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 و قیقحت
 هعسوت

هیاپ 
 و قیقحت

 هعسوت

يدربراک 

اهدربراک
 هیلوا ي

هوبنا دیلوت

 يدیشروخ ياه لولس

 نژوردیه يزاس هریخذ
 ياه تسیلاتاک

 دتاک / دنآ یتخوس ياهلولس یطیحم

 دنمشوه ياهوراد

 دشر ياه هدننک تیوقت
 ناوختسا

 يدیشروخ تاحفص

 دیلوت ییاراک دوبهب
 اه شک چراق نژوردیه

 لایرتکاب یتنا ياه پا

 یکیژولویب يراذگدک و ییاسانش

 ياهدورتکلا يآ  رآ ما تیفیک شیازفا
 هتفای اقترا

 ییایمیش ياهرگسح

 هدنرب تارذ

 اه هناد گنر

 يراتخاس/یکیزیف ءاقترا
 رهوج اه تیزوپماک/اهرمیلپ

 تاکیلیس زا هدافتسا اب يدنب هتسب

 بآ هیفصت
 تسیلاتاکوتف

 یکیرتکلا ياهرادم

 عیام يابرنهآ

 کینورتکلاوتپآ تاعطق

 لاـس ردوناـن تارذ يارـب هدـش نیودتتشاگن هر
-)2005 ،گربندـــلیو ند نو و ماـــیلیو(2010

Willems & van den Wildenberg, 2005
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،درادارروشکیتعنصهعسوتتیلوئسمهکیتلوددحاوکیناونعهب،اداناکتعنصترازو•
يدربهار همانربزایشخبماجنافدهاب1995لاسرداريروانفتشاگن هرنیودتدنیارف
.دومنزاغآاداناکیتعنصيروآونءاقتراودوخ
ياه تکرشيریذپ تباقرتیوقتلماشاداناکتعنصيروانفتشاگن هریلصافده•

لاسزا.تساهدوبتیقفومياربزایندرومياه يروانفهعسوتوییاسانشياربییاداناک
2700زا شیبتکراشمابيروانفتشاگن هر39زا،اداناکتعنصترازونونکات1995

.تساهدرکتیامح)یتاقیقحتتاسسوم،اه هاگشناد(یتعنصریغشخب200وتکرش
زایکییصوصخویتلودياه نامزاسنایمایوپياه تکراشمواه يراکمهيریگ لکش
نتخیگناربقیرطزا.دوش یمبوسحماهرازابيریگ لکشردتیقفوملماوعنیرت مهم
يروانفتشاگن هردنیارف،دنمشزراتاعالطايروآ عمجوفلتخمنارگیزابنایموگتفگ
يدنب تیولواردوهدشهدننک تکراشمفلتخمياه شخبنایميراکمهداجیاثعاب
.دوش یمعقاودیفمتلودوتعنصفلتخمياه هژورپ
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نیاهکیتروصرد.دنوش یمبوسحميروانفتشاگن هرنیودتيدیلکءازجازااه هاگراک•

کیرودوناگدننک تکراشمزارفن10ات8روضحابیتسیاباه هاگراک،دشابمهارفناکما

ودوش یمداجیاییاه یتسودواهوگتفگ،هزورودایکیياه هاگراکیط.دوشرازگربزیم
بلغاردهکیقافتا.دبای یمشیازفااهنآياه يدنمناوتوفلتخمياه نامزاسشناد

شنادهجوتلباقشیازفازایکاح،تساهدادخرهدش لیمکتيروانفياه تشاگن هر

.تساشخبنامهردلاعفرگیدياه تکرشدرومرداه تکرش

هسلج4لقادحدنمزاینوهدشلماکلاسکییطلومعمتلاحرد،يروانفياه تشاگن هر•

تخادرپتلودطسوتتشاگن هرهبطوبرمياه هنیزهلکهکیلاحرد.دنتسهیهاگراک

یتسیاب،دننک یمادیپروضحاه تشاگن هرنیاردعیانصفرطزاهکیناسک،دوش یم
ياه تکرشيارب.دنهدرارقاه هاگراکرایتخاردموزلتروصردارزایندرومياه هداد
.درادنیهجوت لباقهنیزهياه هاگراکهیلکردروضح،کچوک
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