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 مقدمه

ّای پایِ تَهی ٍ چگًَگی ٍ چشایی آى اص هْوتشیي هسائل  هَضَع هْاجشت تِ ساهاًِ

. تِ ّویي دلیل تصوین دس خصَظ ظام اطالػاتی ٍ استثاطی کطَس استسٍ دس ً پیصِ

ّای  ٍ پایذاسی صیشساخت اجشا ٍ چگًَگی آى  ًقطی اساسی دس تؼییي هیضاى اهٌیت

هشتثط ایفا خَاّذ کشد. تا تَجِ تِ اّویت ایي هَضَع ٍ توٌظَس تسط آى، دس ایي 

هجال پس اص تیاى تؼاسیف ٍ هفاّین هطشح دس ایي حَصُ ٍ تشسسی هَجض آى دس دیگش 

کطَسّا تِ تْذیذضٌاسی ًاضی اص ػذم هْاجشت، تؼٌَاى یکی اص ػَاهل هْن هحشک دس 

ّای هطشح دس حَصُ  ّا ٍ هذل دس اداهِ تا تشسسی طشح ضذُ است. هْاجشت پشداختِ

هْاجشت سؼی ضذُ است الضاهات هطشح دس کطَس تشای اًجام فشآیٌذّای هْاجشت 

 اسائِ ضَد.
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 تعاریف و مفاهیم مهاجرت 

سَ ٍ اّویت ٍ تأثیش فٌاٍسی  اص یک ای ٍ جْاًی ضشایط حساس هٌطقِاهشٍصُ تا تَجِ تِ 

ّای اهٌیت ٍ پایذاسی هلی اص سَی دیگش، لضٍم  اطالػات ٍ استثاطات دس هؤلفِ

هَسد استفادُ دس سطح صیشساخت ّای کطَس،  ،ICTهْاجشت تستشّای ػولیاتی حَصُ 

جائیکِ تسیاسی اص  ّای تَهی تیص اص گزضتِ ضشٍست پیذا کشدُ است، تا تِ ساهاًِ

 ّا تا هسألِ هْاجشت دس ایي حَصُ، هَاجِ ّستٌذ.  ساصهاى

پیص اص اًجام تحلیل ٍ تشسسی دستاسُ ایي هَضَع، الصم است تا اصطالحات 

حَصُ هْاجشت سا تِ سٍضٌی دسک کٌین. دس اداهِ تِ تیاى تشخی اص هفاّین ٍ تؼاسیف 

 پشداصین. کلیذی آى  هی
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 ICTهْاجشت دس حَصُ  

تِ حشکت اص یک تستش هحاسثاتی، هحیط ػولیاتی ٍ صیشساخت فٌاٍسیِ 

اطالػات ٍ استثاطات هَجَد، تِ یک تستش، هحیط ٍ صیشساخت هتفاٍت اضاسُ 

 داسد.

 هْاجشت  هذل  

ّا ٍ   ًقطِ کالى هْاجشت است ٍ هَضَػاتی ّوچَى ساختاس، هأهَسیت

کٌذ ٍ  هی ٍظایفِ ّش یک اص اجضای دسگیش دس سًٍذ هْاجشت سا تَصیف

 دّذ. استثاط تیي اجضای هختلف سا ًطاى هی

 طشح هْاجشت 

کٌذ. ایي طشح  آفشیي دس فشآیٌذ هْاجشت اسائِ هیساختاسی تشای اجضای ًقص

ّای کاستشدی، اتضاسّای فٌاٍساًِ، ّا، ساهاًِضاهل ساصهاى، اطالػات، تشًاهِ

ّا، اصَل ٍ خطَط  ّا، ساتطِ ٍ تؼاهل تیي آىّا ٍ صیشساهاًِتٌذی هؤلفِگشٍُ

 ّا است. ساّثشی، طشاحی ٍ ًیض تْثَد هستوش آى
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 ضرورت مهاجرت به سامانه های بومی 

دس ایي فصل تالش ضذُ است تْذیذات کالى جاسی دس حَصُ فٌاٍسی اطالػات ٍ 

ّای اصلی هْاجشت تِ  هحشکاستثاطات هَسد اضاسُ قشاس گیشًذ. ایي تْذیذات 

 آیٌذ.  تِ ضواس هی ICTّای تَهی دس حَصُ  ساهاًِ

 ّای جْاًی تْذیذات ًاضی اص صیشساخت 

جْاًی، ًظیش ایٌتشًت دس  ّای تا تَجِ تِ حَصُ تکاسگیشی ٍسیغ صیشساخت

ّای ػلوی، تحقیقاتی، کٌتشلی، استثاطات ٍ  ّای هختلف ّوچَى حَصُ صهیٌِ

ّای جذی دس استثاط تا  ّا ّوَاسُ تا چالص سساًی، استفادُ اص آى اطالع

 آى تش حسة جَاهغ ٍ کطَسّا ّوشاُ است.ّای هختلف  تأثیشگزاسی

 ّای غیشتَهی تْذیذات ًاضی اص فٌاٍسی 

ّای غیشتَهی تِ صَست یک کاال یا خذهت  استفادُ اص فٌاٍسی ٍاسدات ٍ

تا تَجِ تِ تغییشات سشیغ پیطشفت فٌاٍسی ّای ًَیي تاػث ایجاد  هصشفی

ضَد. ایي هَضَع، خَد هٌجش تِ تْذیذات  ّای دائوی ٍ سٍصافضٍى هی ٍاتستگی
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ّای غیشتَهی تاػث ٍاتستگی  هتٌَػی دس طَل صهاى خَاّذ ضذ؛ ساهاًِ  تالقَُ

گشدد ٍ اص سَی دیگش اهکاى ّشًَع سَءاستفادُ،  کطَس تِ تیگاًگاى هی

سا تشای دضوٌاى ٍ  0ّای هختلف ّوچَى دسّای پطتی تخشیة ٍ ًفَر اص سٍش

 آٍسد. هْاجواى فشاّن هی

 جٌگ سٍاًی ٍ تْاجن فشٌّگی 

تَاًذ تأثیش تسیاس ًاهٌاسثی تش سٍی َّیت ٍ تٌَع  جشیاى جْاًی اطالػات هی

ّا تگزاسد کِ ًادیذُ اًگاضتي آى اهٌیت هلی ّش کطَس سا تِ فشٌّگی کطَس

ّای اطالػاتی هوکي است هٌجش  اًذاصد. تِ ػٌَاى ًوًَِ ایي جشیاى هخاطشُ هی

پشٍایی ٍ صشاحت دس  ّایی ضَد کِ تأکیذ تیطتشی تش تی تِ پزیشش فشٌّگ

ّای  تثادل اطالػات گًَاگَى ٍ تَیژُ هثادلِ هتوشکض اطالػات دس صهیٌِ

تواػی، سیاسی، اقتصادی ٍ فشٌّگی داسًذ. اصسَی دیگش  ػذم تَجِ تِ اج

ّای کاستشی، دس استفادُ  ّای تأثیشگزاس سٍاًی ٍ فشٌّگی ّوچَى ٍاسط جٌثِ

تَاًذ تأثیشات  ّای حَصُ فٌاٍسی اطالػات ٍ استثاطات ًیض هی اص ساهاًِ

ت ایي غیشهستقیوی سا دس صهیٌِ ٍاتستگی تِ تَلیذکٌٌذگاى غیشتَهی هحصَال

 حَصُ، تِ ّوشاُ داضتِ تاضذ.

 تْذیذات ًاضی اص جْاًی ضذى 

الضام تِ سػایت هقشسات ٍ ساختاسّای جْاًی دس هَاسدی ّوچَى پیَستي تِ 

ساصهاى تجاست جْاًی کِ ًیاصهٌذ استفادُ اص هجَصّای حقَقی است، تْذیذ 

سیضی هٌاسة  اًگاسی ٍ ػذم تشًاهِ دیگشی است کِ دس صَست سْل  تالقَُ

 ّای جذی ٍ تأثیشگزاسی سا تَجَد آٍسد. تَاًذ چالص هی

                                                      
0 Backdoors  هؼاتش هستٌذ ًطذُ جْت ایجاد اهکاى دستشسی تِ یک ساهاًِ سایاًِ ای ٍ یا دادُ ّای

 آى ّستٌذ.



 بررسی فرآیند مهاجرت 

ّای  تا اًگیضُتَاًذ  ّذف اص اًجام هْاجشت، تْثَد ٍضؼیت هَجَد است. هْاجشت هی

ّای  ّای هختلف اًجام ضَد. تا تَجِ تِ لضٍم هْاجشت تِ ساهاًِ هتفاٍت ٍ دس حَصُ

پشداصین ٍ دس فصل  تَهی دس ایي تخص اتتذا تِ تطشیح ٍ تشسسی فشآیٌذ هْاجشت هی

ضٌاسی هخاطشات ًاضی اص هْاجشت تذٍى اًجام کاسضٌاسی الصم خَاّین  تِ آسیة تؼذ

 پشداخت.  

تَاًذ سٍیِ ّای هطلَب، هی ّای هَجَد تِ ساهاًِت اص ساهاًِهسألِ هْاجش

ّای گًَاگًَی حتی تا حذ  ػذم هَفقیت هطلق سا تِ ّوشاُ ای تاضذ کِ هخاطشُ پشّضیٌِ

 ص پٌج فؼالیت اصلی تطکیل ضذُ است:داسد. فشآیٌذ هْاجشت تطَس کلی ا

ات، . ضاهل هطالؼِ ٍ تشسسی دقیق جْت کوّی کشدى هخاطشتَجیِ هْاجشت

 ّا ٍ تَجیِ کاهل هْاجشت تِ ساهاًِ ّذف است.هضیت

 . ضاهل هٌْذسی هجذد ساهاًِ هَجَد است.ضٌاخت ساهاًِ هَسٍثی
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جلَ است ٍ هحذٍدیت اصلی آى . یک فؼالیت هٌْذسی سٍ تِ تَسؼِ ساهاًِ جذیذ

 ّا تشای ساهاًِ هَجَد است.هٌذیتشاصی ٍظیفِّای هشتَط تِ ّنٍجَد ًیاصهٌذی

ضاهل اقذاهات اجشایی ٍ ًظاستی الصم جْت حشکت اص ساهاًِ یا تستش  .هْاجشت

فؼلی تِ ّذف تصَیش ضذُ است. ًکتِ هْن ایٌست کِ اًجام هْاجشت تایذ تاحذ 

 هوکي تاػث ٍقفِ کوی دس هحیط ػولیاتی ضَد.

تایذ دس توام هشاحل اجشایی آى اًجام  .ضاهل اسصیاتی فشآیٌذ هْاجشت است تست.

 ت ایي فشآیٌذ هطاتق اّذاف پیص تیٌی ضذُ تِ ًتیجِ هطلَب تشسذ. ضَد تا دس ًْای

ٍ خَدِ فشآیٌذ، تکشاس ّا تا ّن هشتثط ّستٌذ دس فشآیٌذ هْاجشت، تواهی فؼالیت

 ضًَذُ است.

 مهاجرت نسبت به فرآیند رویکرد ها
ّننای هَجننَد تننِ  دس اینني قسننوت، دٍ سٍیکننشد ػوننَهی تننشای هْنناجشت اص سنناهاًِ

 تَصیف ضذُ است.ّای ّذف  ساهاًِ

 سٍیکشد هْاجشت تذسیجی .0

تذسیج تِ ّای هَجَد تِهْاجشت تذسیجی تِ ایي هؼٌی است کِ ساهاًِ

ّای ّذف تثذیل ضًَذ. دس ایي سٍش تا صهاًی کِ ساهاًِ ّذف تطَس  ساهاًِ

تِ هَاصات ّن هَسد  کاهل جایگضیي ساهاًِ هَجَد ضَد؛ ّش دٍ ساهاًِ

کاستشاى ساهاًِ هَجَد اص اتتذا ّوشاُ تا تغییشات گیشًذ ٍ تشداسی قشاس هی تْشُ

 ضًَذ. کٌٌذ ٍ ٍاسد چشخِ هْاجشت هیتذسیجی تا تکویل ساهاًِ ّذف کاس هی

 تاسُسٍیکشد هْاجشت یک .2

تاسُ، تا صهاًی کِ ساهاًِ هَجَد هْاجشت دادُ ًطذُ است، دس هْاجشت یک

ضَد. ساهاًِ هَجَد دس طَل فشآیٌذ هْاجشت، کاهال ساهاًِ ّذف اسائِ ًوی

دس طَل  ،کاستشاى ساهاًًِیاصی ًیست تا سٍش هستقش خَاّذ هاًذ. دس ایي 

داضتِ  یٍ ّذف دستشس ّای هَجَدساهاًِصَست ّوضهاى تِ هْاجشت تِ 

.دٍسیه يیدٍ ساهاًِ اص ت يیا يیتِ تؼاهل ت اصیًدس ًتیجِ ٍ  تاضٌذ



 

  راه حل های انجام فرآیند مهاجرت

ّای هختلفی سا  حل تَاى ساُ ّای هْاجشت، هی سٍیکشدیٌذ ٍ آتا تَجِ تِ تطشیح فش

، دسپیص گشفت. دس ایي هْاجشتیٌذ آساصی ٍ تحقق فش تشپایِ ضشایط هَجَد، دس پیادُ

هَجَد تشای هْاجشت، اص دیذگاُ ساصهاًی هَسد تشسسی قشاس ّای حلتخص، ساُ

 اًذ.گشفتِ

ًظش  یٌذ هْاجشت، ًیاصّا ٍ هٌاتغ خَد سا دسآسیضی فشساصهاى تایذ ٌّگام طشح ّش

هْاجشت اغلة تا  فشآیٌذّای سا اًتخاب کٌذ. ّاتشیي گضیٌِتگیشد ٍ سپس هٌاسة

تشای اطویٌاى اص هَفقیت کلی  هوکي است .سشٍکاس داسًذ ساهاًِ ّاای اص هجوَػِ

 . تاضذًیاص  دسخصَظ ّش ساهاًِسٍیکشدّای هتفاٍتی  تِ هْاجشت

سیضی یک هْاجشت اص دیذگاُ ساصهاًی ٍجَد داسد ضص اًتخاب اصلی تشای طشح

 کِ دس اداهِ تطشیح ضذُ است.
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0جایگضیٌی تستِ .0
 

 جایگضیيضذُ  تْیِ ّای اص پیص ّای هَجَد تا ساهاًِ ایي سٍیکشد ساهاًِدس 

خشیذ ٍ یا تَلیذ هحصَالت جذیذ  ت دیگش جایگضیٌی تستِ،ػثاستِ ضًَذ. هی

  حصَالت هَجَد است.تِ جای ه

اص  پساًتخاب ایي سٍیکشد هوکي است تاػث ػذم پَضص هٌاسة ًیاصّا 

ّای جایگضیي هؼوَالً تاػث هحذٍد ضذى جذیذ ضَد. تستِ ساهاًِساصی پیادُ

 ّا ٍتیي دستیاتی تِ هحذٍدُ ٍسیؼی اص کاساییتایذ  ٍ ضًَذهٌذی هیٍظیفِ

دس صَست ًکتِ دیگش ایٌکِ ، تشآٍسدّای الصم اًجام ضَد. یّای ًگْذاسضیٌِّ

استفادُ اص آى پس اص  ،ػذم تَجِ تِ توْیذات الصم دس اًتخاب تستِ جایگضیي

سٍصسساًی  هْاجشت، ساصهاى سا تِ یک ػاهل خاسجی تشای پطتیثاًی ٍ تِ

ٍ  تحشین کٌذ. تخصَظ دس ضشایطضذُ، ٍاتستِ هی جایگضیيهحصَالت 

ّوشاُ داضتِ تاضذ.  تَاًذ صذهات صیادی تِ ّا هی ، ٍاتستگیالولل هخاصوات تیي

 دس هَسد اهي تَدى ٍ پطتیثاًی کٌٌذگاى آى پیص اص اًتخاب تستِ تٌاتشایي تایذ

ضَد اص هحصَالت  . دس ایي هَسد تِ ضذت تَصیِ هیاطویٌاى حاصل ضَد

-ساُ ایياستفادُ اص تَهی تِ ػٌَاى تستِ جایگضیي استفادُ ضَد. ًکتِ آخش ایٌکِ 

ّا اص ساهاًِ قذیوی تِ دادُ اًتقالحل، آهَصش هجذد پشسٌل ٍ کاستشاى ًْایی ٍ 

 ساهاًِ جذیذ سا تِ ّوشاُ خَاّذ داضت.

2جذیذتَسؼِ  .2
 

. دس ٍ ضشٍع جذیذ استقذیوی  ساهاًِ ّایتَسؼِ جذیذ، ضاهل کٌاس گزاضتي 

 ًیاص است ٍ ٍکاس جاسی ٍ آیٌذُ تحلیل کاهل ًیاصّای کسة ایي هَسد تِ

                                                      
1 Package Replacement 
2 New Development 



ٍکاس ٍ ّای جاسی ٍ آیٌذُ کسةتش پایِ ساّثشد تایذ جذیذ ّای ساهاًِ

ّای جذیذ هؼوَالً صهاًثش، تَسؼِّای ػولیاتی جذیذ طشاحی ضًَذ.  َُضی

اغلة  دلیلّستٌذ. تِ ّویي ساصی ٍسیغ ًیاصهٌذ هطالؼات، طشاحی ٍ آهادُ

 آیٌذ.  تطواس هیتشیي گضیٌِ هْاجشت  گشاى

ًیاصّای اهٌیتی  دس ایي سٍیکشد ّا الصم است تا دس طشاحی ٍ تَلیذ ساهاًِ

هْن دس  ضًَذ چشاکِ هسألِ تیٌی تَجِ ٍ دقت ضٌاسایی ٍ پیص تاجذیذ 

 تیٌی دقیق ًیاصّای آیٌذُ است. تَسؼِ جذیذ، پیص سٍیکشدساصی هَفق  پیادُ

 0هجذدهٌْذسی  .3

الگَ تشای طشاحی ػٌَاى ِ ت ّای هَجَد ساهاًِدس سٍیکشد هٌْذسی هجذد، اص 

  ّا . هٌْذسی هجذد ساهاًِضَدّای جایگضیي استفادُ هی ٍ هٌْذسی ساهاًِ

 ًسثت تِ تَسؼِ جذیذ افضاس ساسیضی ٍ تَسؼِ ًشمتشای طشح الصم صهاى ػوَهاً

 یک الگَ تشای ساهاًِِ ػٌَاى قذیوی ت ساهاًِ ّای چشاکِدّذ کاّص هی

ّای  جْت ًگْذاسی ساهاًِ یهٌاتؼ دس ایي سٍش، ضَد.جذیذ استفادُ هی

هٌْذسی . استًیاص  ، هَسدّای کاستشدی جایگضیيهَجَد تا صهاى تَسؼِ تشًاهِ

هٌذی ّای هَجَد، دس طشاحی ٍ ٍظیفِ هحذٍدیتهجذد ایي خطش سا داسد کِ 

تفادُ هجذد اص کذ اس ّوچٌیي .ًٌذًیض پاتشجا تواّای کاستشدی جذیذ تشًاهِ

ّا سا دس  ّا سا اًتقال ٍ یا آىجذیذ هوکي است خطا قذیوی دس ساهاًِ ّای

 جذیذ تشٍص دّذ. ساهاًِ

 

 

 

                                                      
1 Re-engineering 



0ّوضیستی .4
 

خاظ هوکي است تِ پایاى حیات هفیذ خَد ًضدیک تاضذ یا فقط ساهاًِ یک 

 ّای ساهاًِ دیگشیکپاسچِ ضذى تا  ، تذٍى ًیاص تِتَسط یک ساصهاى ٍاحذ

حل ّوضیستی ایي هضیت سا داسد کِ ضاهل هْاجشت ساُ استفادُ ضَد. هَجَد

گزاسی تیي صیشا فقط تِ اتضاسی تشای اضتشاک ،کن یا حتی تذٍى هْاجشت است

ساهاًِ قذیوی ٍ جذیذ ًیاص داسد. الثتِ ایي اضکال ٍجَد داسد کِ ًیاص تِ 

ّای فضایص ّضیٌِتاػث ا دس کٌاس ّنػاهل ًگْذاسی دٍ تستش ٍ دٍ سیستن

 ضَد. سشتاس هی

2تثذیل .5
 

ّا تِ یک تستش جذیذ تا حذاقل ، اًتقال فیضیکی کذ ٍ دادُتثذیل یک ساهاًِ

جاسی اتقا  ساهاًِگزاسی دس . تثذیل ایي هضیت سا داسد کِ سشهایِاستتغییش 

کیذ تش أسسذ. تا تضَد ٍ تاصآهَصی پشسٌل ٍ کاستشاى ًْایی تِ حذاقل هیهی

تَاًذ یک اتضاس هقشٍى حل اًتخاب ضذُ، سٍیکشد تثذیل هیساُساصگاسی 

 صشفِ ٍ خیلی سشیغ تشای حشکت تِ یک تستش جذیذ تاضذ.  تِ

3ػذم تغییش .6
 

است.  گضیٌِ ًْایی کِ تایذ دس هْاجشت دس ًظش گشفتِ ضَد، سٍیکشد ػذم تغییش

 .ضَد تش سٍی ساهاًِ هَجَد اداهِ دادُ هیدس ایي سٍیکشد تِ ػولیات ٍ فؼالیت 
                                                      

1 Coexistence 
2 Conversion 
3 Do nothing 
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  الزامات و مالحظات مهاجرت به سامانه های بومی

ّای  ای است کِ دس صَست ػذم تَجِ تِ هخاطشُ ّای تَهی هسألِ هْاجشت تِ ساهاًِ

ای پشّضیٌِ تَدُ ٍ ًقطی دس  ٍ دسًظشًگشفتي هالحظات کافی، سٍیِهَجَد دس آى 

پزیشی ًخَاّذ داضت. اص طشفی تا تَجِ تِ ضشایط تحشین ٍ هخاصوات  کاّص آسیة

ّای تَهی، هَضَػی است کِ دس  الوللی استقالل کافی ٍ ػذم ٍاتستگی ساهاًِ تیي

ّای  هْاجشت تِ ساهاًِهَسد تَجِ قشاس گیشد. دس اًجام  تایذاًجام فشآیٌذ هْاجشت 

ّای اصلی هْاجشت لحاظ ضَد تا  تَهی، تایذ ػاهل تْذیذات تِ ػٌَاى یکی اص هحشک

فشآیٌذ هْاجشت هتٌاسة تا آى تؼشیف ضذُ ٍ هالحظات اهٌیتی هشتَطِ دسًظش گشفتِ 

ضَد. ّوچٌیي تا تَجِ تِ دیذگاُ هذیشیتی دس سطح کالى کطَس ًسثت تِ هسألِ اهٌیت 

ّای کالى هذیشیتی  اٍسی اطالػات ٍ استثاطات، الصم است تا دیذگاُّای فٌ صیشساخت

دس حَصُ اهٌیت، دس سیاست ّا ٍ اّذاف اصلی هْاجشت دیذُ ضًَذ تا فشآیٌذ 
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اطالػات ٍ هْاجشت، تِ ّذف ًْایی خَد کِ ّواًا قطغ ٍاتستگی ٍ تَسؼِ اهي فٌاٍسی

 استثاطات است، دست پیذا کٌذ.

دس ساستای اًجام هْاجشت ٍ تطشیح لضٍم تْیِ ٍ  تشای سسیذى تِ تَجیِ هٌاسة

ّای هٌاسة ٍ دیذگاُ هثثت هذیشیت ساصهاى تِ  اجشای طشح هْاجشت، تؼییي هحشک

ّای  تشیي هحشک دس هْاجشت تِ ساهاًِ فشآیٌذ هْاجشت کاهالً ضشٍسی است. هْن

جشت تشیي دیذگاُ هذیشیتی دس هْا ّای غیشتَهی ٍ هْن تَهی، قطغ ٍاتستگی تِ فٌاٍسی

پزیشی اهي، ایوي ٍ پایذاس ضذى صیشساخت ّای هتأثش ّا، کاّص آسیة تِ ایي ساهاًِ

 است. 

دس اداهِ سؼی ضذُ است تشخی اص آسیة ّای فٌی ًاضی اص اًجام فشآیٌذ هْاجشت 

 تذٍى کاسضٌاسی ّای الصم ٍ تذٍیي طشح جاهغ اجواالً تیاى ضَد. 

ذ کِ تاػث ٍقفِ ٍ ایشاد افضًٍگی اطالػاتی ٍ ػذم ساصگاسی تا تستش جذی .0

 خساست دس هحیط ػولیاتی خَاّذ ضذ.

ساهاًِ  جذیذ تا تستش ػولیاتی کِ هَجة ایجاد اختالل  یکپاسچگیػذم  .2

 دس فؼالیت ّا ٍ تی ًتیجِ تَدى هْاجشت خَاّذ ضذ.

ػذم قاتلیت تَسؼِ ٍ پطتیثاًی ساهاًِ ّای جذیذ تِ دلیل اًتخاب ٍ  .3

ّای دیگش  یل اجشای هْاجشتثاُ، کِ هَجة تحوسیضی اضت تشًاهِ

 خَاّذضذ.

 ػذم تطاتق کاسآیی ساهاًِ جذیذ تا هحیط ٍ تؼاهل ًاهطلَب .4

 پس اص تکویل فشآیٌذ  ّا ٍ ًیاصّای اصلی تشآٍسدُ ًکشدى اٍلَیت .5

 ّای ساهاًِ جایگضیي ضذُ  هٌذی ػذم پَضص کاهل ٍظیفِ .6

جذیذ دس ّای اهٌیتی تِ ساهاًِ جذیذ ٍ یا ایجاد حفشُ ّای  اًتقال حفشُ .7

 تستش
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اص جولِ الضاهات ٍ هالحظات هطشح دس فشآیٌذ هْاجشت توٌظَس کاّص 

 هخاطشات هی تَاى تِ هَاسد ریل اضاسُ کشد:

پزیش ًیست، صیشا الضاهات ٍ هْاجشت ًاگْاًی ٍ گستشدُ اهکاى .0

 ّستٌذ. ّای ػولیاتی دس حال پیطشفت ًیاصهٌذی

ّا، تاصساصی، هْاجشت دادُصیشا  تایذ قذم تِ قذم تاضذ. هْاجشت حتواً .2

کِ تایذ دسًظش گشفتِ  ّستٌذ یّای هْو هذاّوضهاًی ٍ پایذاسی اص پی

 ضًَذ.

چٌذ دسجِ کِ الضاهاً  تاقی تواًٌذ ساصگاسّا تایذ دس ّش قذم هْاجشت، دادُ .3

اها دس ًْایت تایذ اص  تِ ّوشاُ داسددس هشاحل هیاًی سا ّا  اص تکشاس دادُ

 .کشد اجتٌابّا تکشاس دادُ

تایذ یک هذل اطالػاتی هتحذ ٍ یکپاسچِ دس اًجام فشآیٌذ هْاجشت  .4

 .تَسؼِ دادُ ضَد

دس صَست اًجام هْاجشت ّای کاسضٌاسی ًطذُ ٍ ػذم تطاتق خَاستِ ّا ٍ هحیط 

ػولیاتی ٍ یا ػذم اجشای هطلَب فشآیٌذ هْاجشت، ایي اقذام ًِ تٌْا تاػث افضایص 

کي است آسیة ّای جذی دیگشی سا ًیض تش قاتلیت اطویٌاى ًخَاّذ ضذ، تلکِ هو

 ساهاًِ تحویل کٌذ.  

ًکتِ اصلی دس تذٍیي طشح هْاجشت، تَجِ تِ ایي هْن است کِ اسائِ طشحی 

ّا کِ دستشگیشًذُ تواهی هسائل کلی ٍ جضئی هشتَط تِ ٍاحذ تشای اًَاع هْاجشت

-ٍیژگیّا تاضذ، اص طشفی تاػث کاّص ضشیة اهٌیت آى ضذُ ٍ اص طشف دیگش،  آى

ّای جاهغ ٍ هاًغ تَدى سا، کِ الصهِ چٌیي طشحی است، تِ ّوشاُ ًخَاّذ داضت. لزا 

ٍ دس ًظشگشفتي   ّای هحیطی آىتایذ دس ّش ساصهاى ٍ حَصُ خاظ، تا تَجِ تِ ٍیژگی

 هاّیت ًَع هْاجشت هَسد ًیاص، تِ تْیِ طشح هْاجشت پشداختِ ضَد.
 


