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ػٙٛاٖ ٘بحیٝ ٝ ث   IDPسبِٗ  وشٔبٖ ٔٛتٛس ثب ٞذف افضایص ثٟشٜ ٚسی، اثتذا اجشای ػّٕی وبیضٖ دس وبسخب٘ٝ ثٝ ٔٙظٛس ه:چکید

ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تخبة ضذ ٚ ثٝ ٔٙظٛس ٕٞشاٜ وشدٖ ثبصٚٞبی اجشایی سیستٓ، ٌشٚٞی ٔتطىُ اص ٔتخػػیٗ ویفیت، ٟٔٙذسی ٚ تِٛیذ 

ثش عجك ٔذَ پبستٛ ایشادات سا ضٙبسبیی وشدیٓ  ، ٌشدیذثٝ ػٙٛاٖ صثبٖ ٔطتشن ثیٗ ٚاحذٞب ا٘تخبة  DIDتطىیُ ضذ ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی 

دس آٟ٘ب  IDDPایشاد ثشای ٞش خٛدسٚ ثٛد ٚ ثؼذ ثب استفبدٜ اص فشْ ٞبی الذاْ اغالحی وٝ دلیمب چشخٝ  2666وٝ دس اثتذا ٔیضاٖ آٖ 

ایشاد ثشای  5655ٞفتٝ ثٝ ٔیضاٖ  14ثؼذ اص وشدیٓ ٚ ٔطخع ضذٜ ثٛد الذاْ ثٝ ضٙبسبیی، ثشسسی، اسائٝ ساٜ حُ ٚ وٙتشَ ٚ اسصضیبثی 

اجشای وبیضٖ دس وبسخب٘ٝ وشٔبٖ ٔٛتٛس ثٝ وبٞص چطٓ ٌیش ایشادات، وبٞص اٜ وشدٖ ثخطٟبی ٔختّف ٚ ٕٞش 6یٓٞش خٛدسٚ سسیذ

 دٚثبسٜ وبسی ٚ وبٞص ضبیؼبت ٚ ٕٞچٙیٗ  افضایص ٚ ثٟجٛد تِٛیذ ٔٙجش ضذ وٝ دس ٔجٕٛع ثبػث افضایص ثٟشٜ ٚسی وبسخب٘ٝ ٌشدیذ6

 

 ٚسی ، ثٟشIDDPٜ، ٔذَ پبستٛ، DIDوبیضٖ،  کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

qp
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                               1 / 6

mailto:Taslimi89@gmail.com
mailto:Taslimi89@gmail.com
mailto:Navid.ghahremani@gmail.com
mailto:Navid.ghahremani@gmail.com
mailto:Phd_m_mohammadi@yahoo.co.uk
mailto:Phd_m_mohammadi@yahoo.co.uk
http://nqpc.ir/article-1-143-fa.html


 
    

 
 
 

 دوازدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری

2931اسفند ماه سال  21  

 مقدمه: -1

ت دس ٔٙبثغ ٚ سلبثتی ضذٖ أشٚصٜ ثب تٛجٝ ثٝ ٔحذٚدی

لجیُ وٙتشَ ، پیبدٜ سبصی سٚش ٞبی ٔذیشیتی اص ثبصاسٞب

 ،تِٛیذ ثٝ ٍٞٙبْ ٚ تِٛیذ ٘بة، 5S ، ػّٕیبت ویفیت جبٔغ

ضٕبس ٝ ثشای ثمب ٚ دٚاْ دس وٙبس سلجبی تجبسی أشی ضشٚسی ث

اٍِٛثشداسی اص ٕٞچٙیٗ دس غٙؼت وطٛسٔبٖ  6سٚد ٔی

ٔذیشیتی ضشلی ٚ غشثی وٝ دس تٕبٔی غٙبیغ ٚ ٞبی  سٚش

س ٔی ضٛد وٝ ٔطبغُ وبسثشد داسد ثبػث ثشتشی غٙؼت دس ثبصا

ٌشدش ٔبِی، ٚسؼت تجبست ٚ ٔحیظ،  ،ثب تٛجٝ ثٝ ٘ٛع غٙؼت

ٌیشد وٝ ٔبحػُ  ٜ لشاس ٔیٞبی ٔختّفی ٔٛسد استفبد سٚش

ه فشًٞٙ غٛست یٝ ، ٟ٘بدیٙٝ ضذٖ ٚ ثثشداسی ایٗ اٍِٛ

6 خبستٍبٜ وبیضٖ وطٛس طاپٗ است ثبضذ6 سبصٔب٘ی دسآٔذٖ ٔی

ٙی ٔحتٛای طاپاص وّٕبت ٔتذاَٚ ٚ پش وبیضٖ ایٗ اغغالح

6 وبیضٖ ثٝ ٔؼٙی دا٘ٙذ است ٚ ثشخی آٖ سا ٔزٞت سْٛ ٔی

، تٛاْ ثب ٔطبسوت ٕٞٝ افشاد دس یه ٔستٕش ثٟجٛد پیٛستٝ ٚ

ًٙ فشٞ تٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ یه سبصٔبٖ یب ضشوت است وٝ ٔی

 ، آٔٛصش ٚ پظٚٞص ٚ وبس ٚٞبی ٔختّف ا٘ذیطٝ فشاٌیش ػشغٝ

 ٌیشد 6وّیٝ اثؼبد فشدی ٚ اجتٕبػی دس ثش تِٛیذ سا دس 

ٚسی ایشاٖ  ، ثب ٕٞبٍٞٙی سبصٔبٖ ّٔی ثٟش1335ٜدس سبَ 

NIPO  ٚ ٜٚسی آسیب سبصٔبٖ ثٟشAPO ، ٜای ثب ػٙٛاٖ  دٚس

ثشخی اص  وبسٌبٜ آٔٛصضی وبیضٖ ػّٕی، ثٝ ٔذت پٙج سٚص ثشای

آٖ سٚص وسی تػٛس  ذٞبی غٙؼتی استبٖ یضد ثشٌضاس ضذ6ٚاح

ی ثشای وبسٌبٜ سشآغبصی ثشای ٔؼشفی اٍِٛیٕ٘ی وشد وٝ ایٗ 

ٔذسع ٚ ٔطبٚس ایٗ وبسٌبٜ،  ثٟجٛد ثٟشٜ ٚسی دس وطٛس ضٛد6

ضٛئیچی یٛضیذا، ٔطبٚس وبیضٖ ٚ ٔؼبٖٚ اسجك ضشوت ٘یسبٖ 

ٙذٞبی ثخطی اص فشایٔٛتٛسص ثٛد6 ایٗ وبسٌبٜ پٙج سٚصٜ وٝ دس 

ٙذٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ وبسی ٚاحذٞبی غٙؼتی ضشوت وٙ

شش ٍ٘ا٘تخبة ٌشدیذ ٚ ٔٛسد ثبصسسی لشاس ٌشفت، دس تغییش 

ثبسٜ ٔسبئُ ٔحیغی ثسیبس ٔٛثش ثٛد، ثٝ عٛسی وٝ وبسوٙبٖ دس

سبصٔبٖ ّٔی ثٟشٜ ٚسی ایشاٖ، ثالفبغّٝ اجشای عشح ٞبی 

ٛس وبس خٛد لشاس ثؼذی سا دس سبیش استبٟ٘بی وطٛس، دس دست

 داد6

 

 :و نوآوری کایزن -2-1

٘ٛآٚسی است6 ٞش ضشوت یب  ٚ وبیضٖثٝ ٔؼٙی  ثٟجٛد       

ٖ ٚ سبصٔب٘ی ثشای ثمب ٚ سضذ ٚ پیطشفت خٛد، ثبیذ اص وبیض

وبیضٖ ثٝ اغالحبت جضیی دس ٚضغ ٘ٛآٚسی استفبدٜ وٙذ6 

ٚ ٘ٛآٚسی ثٝ اغالحبت  ٔٛجٛد اص عشیك تالضٟبی ثی ٚلفٝ،

یت ٔٛجٛد اص عشیك سشٔبیٝ ٌزاسی ٚسیغ دس وّی دس ٚضؼ

جذیذ اعالق ٔی ضٛد6 یىی اص ٚیظٌی فٙبٚسی یب تجٟیضات 

ٞبی جبِت وبیضٖ، ػذْ ٘یبص لغؼی آٖ ثٝ فٙبٚسی پیچیذٜ 

ػمُ "خشیٗ دستبٚسدٞبی فٙبٚسا٘ٝ است6 ثشای تحمك وبیضٖ آ

ٔمبثُ، ٘ٛآٚسی  ، ٕٞٝ چیضٞبی ٔٛسد ٘یبص است6 دس"سّیٓ

 اغّت ثٝ فٙبٚسی ٚ سشٔبیٝ فشاٚاٖ ٘یبص داسد6

 

 مدیریت در کایزن: -2-2

، ٚظبیف ٔذیشیت ثٝ دٚ دستٝ اغّی اص ٍ٘بٜ وبیضٖ

، ایجبد ثٟجٛد ٚ دْٚ، حفظ ثٟجٛد یطٛد وٝ اَٚتمسیٓ ثٙذی ٔ

، وش است وٝ دس ایٙجب ٔٙظٛس اصٔذیش6 ضبیبٖ رایجبد ضذٜ است

سبصٔب٘ی ٚی ٘یست ٚ ٞش فشدی وٝ دس فمظ جبیٍبٜ سسٕی ٚ 

ِٛیت ا٘جبْ وبسی سا ثش ػٟذٜ داسد، ٔذیش یب سبصٔبٖ ٔسئ

فّسفٝ وبیضٖ ثش 6 ضٛد وٙٙذٜ آٖ وبس دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی اداسٜ

، اجتٕبػی ٚ ُ استٛاس است وٝ ضیٜٛ ص٘ذٌی ضغّیایٗ اغ

ًٙ وبیضٖ ٚ 6 فشٌٞی ا٘سبٖ ثبیذ پیٛستٝ ثٟجٛد یبثذخب٘ٛاد

ٞبی ٔختّف اجتٕبػی دس  ٞب ٚ سبصٔبٖ الیٝتؼبُٔ آٖ دس ثیٗ 

ٝ طاپٗ ثبػث ضذٜ است تب وبسخب٘ٝ ثٝ دا٘طٍبٜ ٚ دا٘طٍبٜ ث
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ٔذیش ثیبٔٛصد ٚ ٔذیش اص  ، وبسٌش اصوبسخب٘ٝ تجذیُ ضٛد

 ٔٙذ ٌشدد6 ٞبی وبسٌش ثٟشٜ ایذٜ

 

 :بهبود مستمر و نظام پیشنهادها-2-3

دس جٟت ٔذیشیت طاپٙی ثشای دسٌیش وشدٖ وبسوٙبٖ 

، تالش ٞبی ٌستشدٜ ای ا٘جبْ ٔی ی ثیطتشپیطٟٙبدٞبثیبٖ 

ْ ٔذیشیت ٔٛجٛد جضء ٘ظب دٞذ6 اص ایٗ سٚ ٘ظبْ پیطٟٙبدٞب

ؼذاد پیطٟٙبدٞبی وبسٌشاٖ، ٔؼیبس ٔحسٛة ٔی ضٛد ٚ ت

یش سشپشستبٖ ی سشپشستبٖ است6 ٔذٟٕٔی دس اسصیبثی وبسای

خٛد ثٝ ٔٙظٛس وٕه ثٝ وبسٌشاٖ، ثشای ٘یض ثبیذ ثب صیشدستبٖ 

 پیطٟٙبدٞب ثیطتش ٕٞىبسی وٙذ6ثیبٖ 

 

 مدیریت سه بعدی:-2-4

ٔذیشیت سٝ ثؼذی یب ٔذیشیت خظ ٔطی، ثٙیبدی تشیٗ 

خص استجبعبت اثشث  IDDPسٚش ثشای فؼبِیت ٞبی چشخٝ 

ٚ وبسوشدٞبی حشفٝ ای وبیضٖ ٔی ثبضذ6 دس ٔذیشیت        

سبصٔبٖ ثشٔجٙبی ثٟجٛد  سٝ ثؼذی ٞذف ٞب ٚ خظ ٔطی ٞبی

ضٛد6 ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٕٞبٍٞٙی ٞبی ثبال  یٗ ٔیٔستٕش تجی

اص  ،ثٝ پبییٗ ٚ پبییٗ ثٝ ثبال دس سدٜ ٞبی ٔختّف ٞشْ سبصٔبٖ

ثشای تحمك  عشیك وٕیتٝ ساٞجشی وبیضٖ ٔحمك ٔی ٌشدد6

، ضشٚسی است ٞش ثخص ٔذیشیت سٝ ثؼذی ٔٛثش اٞذاف

سبصٔبٖ اٞذاف لبثُ اجشای خٛد سا دس ٘طست ٞبی ٔطبثٝ 

ٝ ٚ دس ثخص ٔشثٛعٝ ٔٛسد ٔغبِؼ ٖتٛسظ وٕیتٝ ساٞجشی وبیض

مك ٔٛثش آٖ تالش وٙذ6 ثشسسی لشاس دادٜ ٚ دس جٟت تح

ثذیٟی است ٔذیشاٖ اسضذ ٞش ثخص ثبیذ ٔسئِٛیت اجشایی 

ػالٜٚ  ،تٕبْ ثش٘بٔٝ ٞبی اجشایی ثخص خٛد سا ثشػٟذٜ داضتٝ

ثش٘ظبست ٚ وٙتشَ وبُٔ ثش سٚ٘ذاجشایی ثش٘بٔٝ ٞب دس جٟت 

 پیٍیشی سا ثٝ ػُٕ آٚس٘ذ6ٟ٘بیت تالش ٚ ، تحمك آٖ

 

 :5Sعملیات -2-5

دس ٚالغ اثتذایی تشیٗ اغُ ثٟجٛد ثٟشٜ ٚسی ٔی ثبضذ 

وٝ ثب اجشای آٖ تغییشات ضٍشفی دس ٔٛسسٝ ایجبد خٛاٞذ 

ٔٛججبت آساستٍی، افضایص ایٕٙی دس ٔحیظ وبس،  5Sضذ6 

افضایص ویفیت ٔحػٛالت، ثٟجٛد ثٟشٜ ٚسی تِٛیذ، ثٟجٛد 

ٚضؼیت ٔبضیٗ آالت، وبٞص ضبیؼبت ٚ آٔبدٌی ثشای 

 سا فشاٞٓ ٔی آٚسد6 بِیت ٞبی ثٟشٜ ٚسیاستمشاس سبیش فؼ

IRPEP :    ضٙبسااابیی ٚ تفىیاااه وّیاااٝ الاااالْ ضاااشٚسی

 ٚ غیش ضشٚسی  دس ٔحٛعٝ وبسی

IRPIPIE :    ٔشتاااات ساااابصی الااااالْ ضااااشٚسی ثااااب

 ٞذف دستشسی آسبٖ ثٝ آٟ٘ب

IRPIIتٕیض وشدٖ ٔحیظ وبس : 

IRPERIID  ٛتاااااذٚیٗ اساااااتب٘ذاسدٞبی پااااابویضٌی :

 تالش دس جٟت حفظ ٌبٟٔبی اِٚیٝ

IKPIIDER   آٔااااٛصش افااااشاد دس جٟاااات سػبیاااات:

 ٘ظبفت ٚ ا٘ضجبط ٔحیظ

 

2-6- ACDP :همراه با کایزن 

ای  سٚش ٔٛثش ٚ سبدٜ PDCAچشخٝ ٔستٕش دٔیًٙ 

حُ ٔسبئُ، ٔطىالت ٚ ٔذیشیت تغییشات است6 چشخٝ  ثشای

، 9551ٞبی ٔذیشیتی ایضٚ ٞب ٘ظیش ایضٚ  دٔیًٙ سا دس سیستٓ

ٞب سا لجُ اص  ٚ غیشٜ داسی6ٓ چشخٝ دٔیًٙ ایذٜ 14551ایضٚ 

وٙذ6 ایٗ چشخٝ ثٝ غٛست پٛیب عشاحی ضذٜ  اجشا تضٕیٗ ٔی

حّٝ لجّی اِٚیٗ ٌبْ ٔشحّٝ است6 ثٝ عٛسی وٝ آخشیٗ ٌبْ ٔش

  ثؼذی است؛ ایٗ چشخٝ ثٝ غٛست ٔستٕش ثب ٞذف سسیذٖ ثٝ

ثٝ استٕشاس  ٌیشد6 ثب تٛجٝ  ثٟجٛدی دس سبصٔبٖ ا٘جبْ ٔی

عٛس ٝ ویفیت فشآیٙذٞب، ثبیذ ٔجٕٛػٝ وبسٞبی ا٘جبْ ضذٜ سا ث
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ٔستٕش تجضیٝ ٚ تحّیُ وشد ٚ دس غٛست ِضْٚ تغییشداد؛ 

ٚ آصٔبیص ضٛد تب ثٝ ثٟتشیٗ  ثبیذ ثشسسی ٘تیجٝ تغییشات 

 ٔٛفمیت دست یبثی6ٓ  ٞبی سسیذٖ ثٝ ضیٜٛ ٚ سٚش

 

 :FMEAتکنیک   -2-7

تىٙیىی تحّیّی ٚ ٔجتٙی ثش لبٖ٘ٛ پیطٍیشی لجُ اص 

ٚلٛع است وٝ ثشای ضٙبسبیی ػٛأُ ثبِمٜٛ خشاثی ثىبس 

 سٚد6 تٛجٝ ثٝ ایٗ تىٙیه ثش ثبال ثشدٖ ضشیت أٙیت ٔی

عشیك پیطٍیشی اص ٚلٛع خشاثی  دسٟ٘بیت سضبیت ٔطتشی اص

 است6

 یابی کایزن: هزینه -2-8

وبیضٖ ثٝ ٔؼٙبی ثٟجٛد پیٛستٝ ٚ ٔذاْٚ، تٛاْ ثب 

ٔذیشاٖ سدٜ )ٔطبسوت ٕٞٝ افشاد دس یه ضشوت یب سبصٔبٖ 

است6 ٔحممیٗ طاپٙی وبیضٖ سا ( ثبال، ٔذیشاٖ ٔیب٘ی ٚ وبسٌشاٖ

ة تفسیش ٌشا دس غش ٘ظبْ تفىش سٚ٘ذٌشا، دس ٔمبثُ تفىش ٘تیجٝ

یبثی وبیضٖ ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص صیش  ٞضیٙٝسیستٓ  6وٙٙذ ٔی

ٞبی اغّی استشاتظی وبیضٖ، دس ساستبی تالش  ٔجٕٛػٝ

ٞب ثٝ ٔٙظٛس  ٔذیشاٖ طاپٙی ثشای ثٟجٛد ٔستٕش ٚ ٔذاْٚ فؼبِیت

ٞب، افضایص ویفیت ٚ وبٞص  حزف ضبیؼبت، افضایص ٟٔبست

ٝ ػٙٛاٖ یبثی وبیضٖ ث ثٟبی تٕبْ ضذٜ است6 سیستٓ ٞشیٙٝ

یه اثضاس ٟٔٓ دس ثشخی اص غٙبیغ طاپٗ ثخػٛظ غٙبیغ 

اغّی سیستٓ سسبِت وبس ٌشفتٝ ضذٜ است6 ٝ خٛدسٚسبصی ث

یبثی وبیضٖ ثٝ ػٙٛاٖ یه سٚش، تب حذی ٔطبثٝ سیستٓ  ٞضیٙٝ

وٙتشَ ثٛدجٝ ٚ ٔتفبٚت اص سیستٓ ٞضیٙٝ یبثی استب٘ذاسد 

ٞب دس سغحی  ثبضذ6 ٞذف ایٗ سیستٓ وبٞص ٞضیٙٝ ٔی

 6ٞبی استب٘ذاسد است تش اص ٞضیٙٝ یٗپبی

دس ٍ٘بٜ وبیض٘ی ثشای تحمك ثٟجٛد تذسیجی  ٚ ٔستٕش 

 دس سبصٔبٟ٘ب ثبیذ سٝ الذاْ اسبسی صیش غٛست ثٍیشد:

وّیٝ فؼبِیت ٞبیی وٝ ٞضیٙٝ صا ٞستٙذ ِٚی اسصضی  -1

 تِٛییذ ٕ٘ی وٙٙذ ثبیذ حزف ضٛ٘ذ6

فؼبِیت ٞبیی وٝ ثٝ ضىّی دس جبیی دیٍش ثٝ   -2

 ٔٛاصی ا٘جبْ ٔی ضٛ٘ذ ثب یىذیٍش تّفیك ضٛ٘ذ6غٛست 

آٖ دستٝ اص فؼبِیت ٞبی وٝ ثشای تىٕیُ ٚ ثٟجٛد   -3

سغح ویفی خذٔبت الصٔٙذ، ثٝ فؼبِیت ٞبی سبصٔبٖ افضٚدٜ 

 ضٛ٘ذ6

 

 مراحل اجرای کایزن عملی-2-9

 ا٘تخبة ٘بحیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ  -1

 ایجبد ٚ سبصٔب٘ذٞی ٌشٜٚ ثٟجٛد)تیٓ وبیضٖ(  -2

 دادٜ ٞبی آٔبسی ٔٛسد ٘یبصٌشدآٚسی   -3

 ا٘جبْ ٘ظبْ آساستٍی  -4

 ضٙبسبی اتالف ٞب ٚ فٟشست وشدٖ آٟ٘ب  -5

  الف دس ٘بحیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ثٝ     ٚیذاد اتتحّیُ ػُّ س -6

 دست اٚسدٖ ساٜ حُ ٞبی         

 ا٘تخبة ساٜ حُ ٞبی ػّٕی  -7

 ثٝ غٛست استب٘ذاسد دس آٚسدٖ ثٟجٛد غٛست ٌشفتٝ -8

 اسصیبثی  ٘تبیج ثٝ دست آٔذٜ   -9

 سفتٗ سشاؽ ٔطىُ ثؼذی -15
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 )دیذٜ ضذIDP 6)ٔتٛسظ ایشاداتی وٝ سٚی ٞش خٛدسٚ دس سبِٗ  DID: ٕ٘ٛداس 1ٕ٘ٛداس 

 

 

 

 تفسیر نمودار: -2-11

 وبٞص چطٍٕیش ایشادات -

 )آسبٖ ضذٖ سٚ٘ذ تِٛیذ( افضایص تِٛیذ ٚ ثٟجٛد -

 وبسی دٚثبسٜوبٞص  -

 ٚسی وبٞص ضبیؼبت ٚ افضایص ثٟشٜ -

 

 نتیجه گیری: -3

ٝ ٞش ایذٜ ایٗ حمیمت ٕٞٛاسٜ ٔذ٘ظش ثٛدٜ است وٝ اسائ

سٚ   سٜ ثب ٔمبٚٔت وبسوٙبٖ سٚ ثٝجذیذ یب ٞش تغییشی ٕٞٛا

تبس، وٝ دس افشاد ٔطبٞذٜ 6 ٔمبٚٔت دس تغییش سفضٛد ٔی

ت تٛا٘ذ ػبُٔ ٔثجتی ثبضذ وٝ دس غٛس ، خٛد ٔیضٛد ٔی

ی ٚ فؼبِیت آٖ فضبی الصْ سا ثشای آٔبدٜ سبص ضٙبخت دلیك ٚ

سا 6 اصآ٘جب وٝ وبیضٖ ا٘سبٖ پزیشش تغییش فشاٞٓ خٛاٞذ وشد

دا٘ذ الصْ است ثشای سسیذٖ  ػبُٔ اغّی ثٟجٛد ٞش فؼبِیت ٔی

ٞبی تؼییٗ ضذٜ افشاد ثٝ عٛس ٔٙبست ثشاٍ٘یختٝ  ثٝ ٞذف

ٔؼغٛف  دلیك تٛجٝ وبفی ضذٜ ٚ ثٝ ٔجبحث اٍ٘یضضی ثغٛس

اجشای وبیضٖ دس ٕٞشاٜ وشدٖ ثخطٟبی ٔختّف ٚ  ٌشدد6

وبٞص وبٞص چطٓ ٌیش ایشادات،  وبسخب٘ٝ وشٔبٖ ٔٛتٛس ثٝ

افضایص ٚ ثٟجٛد  ٚ ٕٞچٙیٗ  دٚثبسٜ وبسی ٚ وبٞص ضبیؼبت

وٝ دس ٔجٕٛع ثبػث افضایص ثٟشٜ ٚسی  ضذتِٛیذ ٔٙجش 

وبسخب٘ٝ ٌشدیذ6 اوٖٙٛ اٍِٛی وبیضٖ ػّٕیبتی ثؼٙٛاٖ ثخطی 

پٛیی ٕٞچٙبٖ ادأٝ  ص فشًٞٙ وبسخب٘ٝ دس آٔذٜ است ٚ ثٝا

 داسد6
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