ضوي تشكش تاتت تزل تَجِ ،اظْاس ًظشّا ٍ ساٌّوايي ّاي شوا ّوكاساى گشاهي ًسثت تِ سلسلِ هتَى حاضش ،اص آًجائيكِ تا ايي شواسُ عوالً اشاسُ اي تِ تشخي تعاسيف ٍ هشٍسي تش تعضي صيش ساخت
ّاي عوذُ استقشاس ًظام هذيشيت داًش تِ پاياى سسيذ ،تي هٌاسثت تِ ًظش ًوي سسذ كِ دس هغلة حاضش ،هشٍسي كلي ٍ تِ اختصاس ٍ ًيض جوع تٌذي تش آًچِ تاكٌَى هغشح شذُ ،صَست پزيشد.
ّواًگًَِ كِ دس هغالة قثلي هغشح شذً ،سثت تِ چٌذ ٍجْي هذيشيت داًش هي تَاى اص هٌظشّا ٍ ٍجَُ هختلف ًگشيست ٍ تش ّويي اساع دستِ تٌذي ّاي هتفاٍتي دس ساتغِ تا هحَسّاي عوذُ آى
هغشح ًوَد.
يكي اص دستِ تٌذي ّاي فَق كِ هثٌاي اصلي ايي سلسلِ هتَى ٍ ًيض ساختاس كلي كتاب هذيشيت داًش دس صٌعت ساخت تا سٍيكشد عولياتي  -كِ تَسظ استاد ايٌجاًة جٌاب آقااي دكتاش صسگشپاَس ٍ
حقيش تأليف شذُ  -هي تاشذ ،اص قشاس ريل است.
-

تعاسيف ٍ هفاّين

-

اتضاسّا ٍ تكٌيك ّاي هَسد استفادُ

-

اهَس فشآيٌذي ٍ عولياتي هذيشيت داًش

-

صيشساخت ّا ٍ پيش ًياصّاي استقشاس ًظام هذيشيت داًش

-

اهَس ساصهاًي ٍ هٌاتع اًساًي هذيشيت داًش

-

تَليذات ٍ خشٍجي ّاي هذيشيت داًش

تا پشّيض اص تكشاس اسائِ تعاسيف ٍ اعالِ كالم ،دس ساتغِ تا صيشساخت ّاي استقشاس ًظام هذيشيت داًش دس پشٍطُ ّا ،يادآٍسي هي شَد كِ يكي اص اساسي تشيي هَاسدي كِ دس ساستاي پيادُ ساصي ٍ ساُ
اًذاصي ّش فعاليتي دس ساصهاى ّا تايذ هَسد تَجِ قشاس گيشد دس ًظش گشفتي صيشساخت ّا ٍ پيش ًياصّاي اًجام آى فعاليت است .شٌاخت صحيح ٍ هٌاسة صيشساخت ّا ،هقذهات ٍ پيش ًياصّاي ّاش
اهشي دس ساصهاى ٍ لحاػ ًوَدى آًْا دس استشاتظي ّا ،تشًاهِ ّاي كالى ،تشًاهِ ّاي عولياتي ٍ اهَس جاسي ساصهاى اص عَاهل تِ ًتيجِ سسيذى آى هي تاشذ .اص سَي ديگاش عاذم شاٌاخت ٍ لحااػ ًواَدى
هقتضي هَاسد هزكَس ًِ تٌْا تاعث عذم دستياتي تِ ًتيجِ هغلَب هي گشدد تلكِ هي تَاًذ عقة گشد دس تشخي اهَس ٍ تِ ٍجَد آهذى هشكالت جذيذي دس ساصهاى سا ًيض دس پي داشتِ تاشذ.
آًچِ عي سلسلِ هتَى اسائِ شذُ تاكٌَى خذهت شوا عضيضاى تِ سشتِ تحشيش دسآهذُ تَضيحاتي دس ساتغِ تا هحَسّاي عوذُ حاكن تش صيشساخت ّااي پياادُ سااصي هاذيشيت داًاش دس پاشٍطُ ّااي
ساخت اص قشاس ريل است:
 - 1صيشساخت ّاي ساصهاًي
-

شٌاخت ،اعتقاد ٍ حوايت هذيشاى ًسثت تِ هذيشيت داًش

-

ايجاد فشٌّگ داًش هحَس دس ساصهاى

-

تذٍيي سياست ّا ٍ استشاتظي ّا

-

تعشيف جايگاُ ساصهاًي ٍ ساختاس داخلي ٍ عشاحي فشآيٌذّا

-

اعوال تغييشات دس اهَس استخذام ،استقاء ،حقَق ٍ هضايا

-

تذٍيي هقشسات ،ضَاتظ ٍ دستَسالعول ّاي هاذيشيت داًاش
دس ساصهاى

-

تشآٍسد هالي ٍ لحاػ ًوَدى ّضيٌِ ّاي اهَس هذيشيت داًش

 - 2صيشساخت ّاي هشتَط تِ حَصُ هٌاتع اًساًي
-

آگاّي ٍ شٌاخت (علن)

-

اسادُ ٍ تصوين (عالقِ)

-

تَاًايي ٍ قاتليت (هْاست)

-

اهكاًات ٍ فشصت (اهكاى)

 - 3صيشساخت ّاي هشتَط تِ حَصُ فٌاٍسي اعالعات
 - 4صيشساخت ّاي تشٍى ساصهاًي
 – 5چٌذ هثال دس صهيٌِ صيشساخت ّا
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