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ثب سضذ ٍ تَسؼِ ضْش ًطیٌی وِ ثِ ٍاسكِ پذیذُ ّبی هختلفی ثَلَع هی پیًَذد  ،سلسلِ ًیبصّبی ًَ ٍ ثِ ّن
پیَستِ ای ّن  ،ضىل هی گیشد .اهشٍصُ استفبدُ اص سیستن حول ٍ ًمل ػوَهی ثِ ٍیژُ اتَثَس یىی اص هْن
تشیي ٍسبیل هَسد استفبدُ افشاد هی ثبضذّ .ذف اص ایي پژٍّص ،ثشسسی ویفیت ٍ وویت سیستن حول ٍ ًمل
اتَثَسشاًی ضْش ثیشرٌذ ثب دس ًظشگشفتي هیضاى پبسخگَیی ثِ اًتظبسات هتٌَع ضْشًٍذاى هی ثبضذ .دس ایي
پژٍّص اص دٍ سٍش وتبثخبًِ ای ٍ هیذاًی استفبدُ ضذُ است .ربهؼِ هَسد پژٍّص ضبهل ضْشًٍذاىً ،بٍگبى ٍ
سیستن اتَثَس ساًی ضْش ثیشرٌذ هی ثبضذ.یبفتِ ّبی پژٍّص حبوی اص ایي است وِ هكبثك اقالػبت دسیبفتی
اص سبصهبى اتَثَسشاًی ،ایي ضشوت دس ٍؾغ هَرَد داسای  160دستگبُ اتَثَس دس ثخص ّبی دٍلتی،
خػَغی ٍ تحت ًظبست هی ثبضذّ ،وچٌیي هتَسف آهبس ربثزبیی سٍصاًِ اتَثَسشاًی ،حذٍد  66000سفش
است .ثب تَرِ ثِ سْن ثشآٍسدُ ضذُ ثشای اتَثَس دسچطن اًذاص تؼییي ضذُ دس افك سبل ( 1396هؼبدل )%26
هیضاى سفشّبی اًزبم ضذُ ثب اتَثَس دس قَل یه سٍص هؼبدل ّ88000ضاس خَاّذ ثَد وِ ثب دس ًظش گشفتي
ؾشیت سفش ثِ ربثزبیی هؼبدل  1/6ثشای اًزبم آى ،روغ ربثزبیی سٍصاًِ تَسف اتَثَسشاًی ّ140000ضاس هی
سسذ وِ اگش ػولىشد ربثزبیی یه دستگبُ اتَثَس دس سٍص  700دس ًظش گشفتِ ضَد ،تؼذاد اتَثَس هَسد ًیبص
فؼبل دس سٍص  200دستگبُ ٍ تؼذاد ول ًبٍگبى اتَثَس دس ایي غَست هؼبدل 240دستگبُ هی ثبضذً.تبیذ ایي
پژٍّص ًطبى هی دّذ ،سیستن اتَثَسشاًی ثیشرٌذ ٍ حَهِ دس سبل افك قشح ثب سضذ  %70هَارِ خَاّذ ثَد.
 -1کارشناس ارشد برنامه ریسی شهری ،مدرس گروه شهرسازی دانشگاه پیام نور بیرجند
 -2کارشناس شهرسازی
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واشگان کلیذی :چطن اًذاس ،سیستن اتَثَسشاًی ،قشح ربهغ حول ٍ ًملً ،بٍگبى

 -1مقذمه
ثب سضذ ضتبثبى ضْشًطیٌی دس چٌذ دِّ اخیش ،ضْشّب ثِ ػٌَاى ثضسي تشیي هزوَػِ ّبی صیستی رْبى،
پزیشای ثیص اص دٍ سَم روؼیت رْبى تب سبل  2020خَاٌّذ ثَد.ثب گستشش ایي سًٍذ ًْبیتب وشُ صهیي ثِ
سوت تجذیل ضذى ثِ یه رْبى ضْشی هی سٍد.ایي سًٍذ دس حبلی ثِ پیص هی سٍد ،وِ دس دِّ ّبی اخیش
ربثِ ربیی ٍ حول ٍ ًمل دس ضْشّب – ثِ ٍیژُ ضْشّبی پشروؼیت – ّوَاسُ ثِ ػٌَاى یىی اص اغلی تشیي
چبلص ّبی ضْشی هكشح ثَدُ است.
هكبلؼبت حول ٍ ًمل ضْشی دس قَل  50سبل گزضتِ تغییشات ثسیبسی داضتِ است .دس دِّ ّبی اٍلیِ تبویذ
اغلی هكبلؼبت اهَس حول ٍ ًمل ،ثش افضایص ظشفیت ثشای پبسخگَیی ثِ سًٍذ افضایص تمبؾبی سفش ثب ٍسبیل
ًملیِ هَتَسی استَاس ثَدُ است( .رْبًطبّی )112:84:هكبلؼبت پس اص آى ،دس پی ًگشاًی ّب اص تبویذ ثش
تَسؼِ ظشفیت هؼبثشً ،طبى داد تؼشیؽ خیبثبى ّبی ضْشی ثشخالف تػَس ػوَم ثِ وبّص حزن ٍ ضذت
تشافیه ًوی اًزبهذ .هكبلؼِ ًیَهي ٍ وٌت ٍسسی دس سبل 1989سٍی ضْشّبی هختلف دًیب ًطبى هی دّذ وِ
ّشچِ هیضاى صیشسبخت ّبی ربدُ ای ٍ همذاس فؿبی تخػیع یبفتِ ثِ حول ٍ ًمل دسٍى ضْشی ثیطتش ثبضذ
ثِ ّوبى اًذاصُ هیضاى استفبدُ اص اتَهجیل  -هػشف ثٌضیي ٍ آلَدگی ثیطتش خَاّذ ضذ .اص ایي سٍ سًٍذ
پیطشفت ّبی سیستن ّبی حول ٍ ًمل ضْشی دس دًیب ًطبى هی دّذ وِ سٍیىشد غٌؼتی اتَهجیل هحَس دِّ
ّبی اخیش ثِ سوت پیبدُ هحَسی ٍ استفبدُ اص حول ٍ ًمل ػوَهی تغییش یبفتِ است(.تبرذاس )1:88:تسْیل
سفت ٍ ضذ ٍ یب حول ٍ ًمل ػوَهی ثِ هؼٌبی ربهغ آى ثب فشاّن سبختي صهیٌِ ّب ٍ اهىبًبت صیشثٌبیی ضبهل
ایزبد ،تَسؼِ ٍ هٌبست سبصی ضجىِ هؼبثش ثشای ثْجَد ػجَس ٍ هشٍس الذاهبت سٍثٌبیی ضبهل تأهیي ًبٍگبى
وبسآهذ ػوَهی ،تَلفگبُ ّب یب ایستگبُ ّبی وبفی ٍ هىبًیضُ ،تویضی ٍ ایوٌی هؼبثش ٍ استفبدُ اص سیستن ّبی
َّضوٌذ حول ٍ ًمل ٍ هتٌبست ثب ؾشیت تَسؼِ ضْشّب ٍ سضذ روؼیت اص اغلی تشیي ثشًبهِ ّب ٍ دغذغِ
ّبی هذیشاى حَصُ ضْشی هحسَة هی ضَد وِ هیجبیست هزذاًِ ثذاى تَرِ وشدُ ٍ اّتوبم وبهل هؼكَف
ثذاى ًوبیٌذ.
اص ایي سٍ ًَضتبس حبؾش ثب تَرِ ثِ اّویت ٍ ربیگبُ ٍیژُ تَسؼِ حول ٍ ًمل ػوَهی ثِ ػٌَاى یىی اص
اغلی تشیي سٌّوَدّبی ًَیي حول ٍ ًمل ضْشی ،سؼی دس تجییي ٍ ثشسسی چطن اًذاص سیستن حول ٍ ًمل
اتَثَسشاًی ثش اسبس قشح ربهغ حول ٍ ًمل دس ضْشستبى ثیشرٌذ ٍ حَهِ داسد.

 -2روش مورد بررسی
ّذف اص پژٍّص حبؾش ،ثشسسی ویفیت ٍ وویت سیستن حول ٍ ًمل اتَثَسشاًی ضْش ثیشرٌذ ثب دس
ًظشگشفتي هیضاى پبسخگَیی ثِ اًتظبسات هتٌَع ضْشًٍذاى هی ثبضذ .ربهؼِ هَسد پژٍّص ضبهل ضْشًٍذاى،
ًبٍگبى ٍ سیستن اتَثَسشاًی ضْش ثیشرٌذ ثب تَرِ ثِ ػشؾِ ٍ تمبؾبی سفش هی ثبضذ .دس ایي پژٍّص اص دٍ
سٍش وتبثخبًِ ای ٍ هیذاًی استفبدُ ضذُ است.اقالػبت هیذاًی وست ضذُ اص اداسُ ول اتَثَسشاًی ثیشرٌذ ٍ
سٌذ ساّجشدی تَسؼِ اتَثَسشاًی ثشای قشح پیطٌْبدات رْت ثْجَد سیستن حول ٍ ًمل ّوگبًی ثِ ٍیژُ
اتَثَسشاًی ضْش ثیشرٌذ ووه وشدُ است.
 -3تعاریف مرتبط با چطم انذاز سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی بر اساض طرح جامع حمل و نقل
 -1-3تعریف چطم انذاز:

چطناًذاص یه آیٌذُ ٍالغگشایبًِ هؼتجش ٍ رزاة ثشای سبصهبى است  .چطناًذاصً ،وبدی رزاة اص توبهی
هسبیلی است وِ ثشای سبصهبى هوىي است .چطناًذاص ،سشًَضت دسخطبى ٍ ساُ هطخػی است وِ ّیچ
سبصهبى دیگشی ،حتی سبصهبًی وِ دلیمبً دس ّوبى وبس فؼبلیت داسدً ،ویتَاًذ داسای ّوبى چطناًذاص ثبضذ.
ثیبى غشیح سشًَضتی وِ سبصهبى ثبیذ ثسَی آى حشوت وٌذ(گشی)1382 ،
 -2-3طرح جامع حمل و نقل

یىی اص هْوتشیي صیش هزوَػِ یب صیش سیستوْبی ضْشی  ،سیستن حول ٍ ًمل هی ثبضذ .ثشًبهِ سیضی
حول ٍ ًمل  ،في ًظبم یبفتِ ای اص تزضیِ ٍ تحلیل  ،تطخیع ٍ ساّىبس دس حول ٍ ًمل ٍ تشافیه است .
ّذف ولی آى ایزبد ایوٌی ٍ سیستوی وبسا ٍ هٌبست دس استجبـ ثب ًیبصّبی ربسی ٍ آیٌذُ ٍ اٍلَیتْبی ربهؼِ
است  .ایي ثشًبهِ هَرت تحشن دس تَسؼِ التػبدی ٍ ارتوبػی خَاّذ ضذ .ولوِ تشافیه  ،خَد گَیبی
تجبدل فشٌّگی ٍ التػبدی ٍ ثبلكجغ حشوت اًسبًْب ٍ وبال اص ًمكِ ای ثِ ًمكِ دیگش است (.ثضسگوْشًیب،
)1389
یه هكبلؼبت قشح ربهغ حول ٍ ًمل دس ضشایف ًشهبل ثِ سِ تب پٌذ سبل صهبى ًیبص داسد .یىی اص ٍیژگیْبی
الضاهی دس ّش هكبلؼِ تَرِ ثِ اسٌبد ثبالدستی هَؾَع هكبلؼِ است .دس خػَظ قشح ربهغ حولًٍمل ّن
وِ ثِ ػٌَاى یه ثشًبهِ ربهغ ٍ والى ثشای توبم فؼبلیتْبی ثخص حولًٍمل وطَس تْیِ هیگشدد ،ثبیستی
تَرِ ٍیژُای ثِ ثشًبهِّب ٍ سیبستْبی ثبالدستی وطَس غَست پزیشد وِ هٌزولِ ضبهل چطناًذاص ثلٌذهذت
وطَس ٍ اّذاف ووی ٍ ویفی آى ،سیبستْبی ولی ًظبم دس ثخص حولًٍمل ،سیبستْبی ولی اغل  44لبًَى

اسبسی ٍ ّوچٌیي اّذاف ٍ سیبستْبی ثشًبهِ پٌذسبلِ پٌزن تَسؼِ وطَس هیثبضذ .دس خػَظ تكبثك
هكبلؼبت هَرَد قشح ربهغ ثب ایي اسٌبد ربی ثحج هی ثبضذً(.بغشیبى)1393 ،
 -3-3سیستم حمل و نقل عمومی

حول ٍ ًمل ػوَهی ،توبهی سیستن ّبی حول ٍ ًملی سا دسثشهی گیشد وِ داسای هطخػِ ّبی صیش
ثبضٌذ:
 هسبفشاى دس هبضیي هبلىیتی خَدضبى سفش ًىٌٌذ. سفش ثِ غَست روؼی اًزبم ضَد ًِ اًحػبسی .ثِ ّویي ػلت است وِ دس ثسیبسی اص وطَسّب ،تبوسی سارضٍ حول ٍ ًمل ػوَهی هحسَة ًوی ًوبیٌذ .دس ایشاى ًیض ثتذسیذ ایي اتفبق دس حبل ضىل گیشی است..
حول ٍ ًمل ػوَهی هؼوَال ثِ سیستن ّبی سیلی ٍ اتَثَسی اقالق هی گشدد .الجتِ دس یه تؼشیف فشاگیشتش،
َّاپیوبی هسبفشی ٍ وطتی هسبفشی ًیض رضٍ حول ٍ ًمل ػوَهی هحسَة هی گشدد(.تمی صادُ)1388 ،
 -4-3عرضه و تقاضای سفر

ػشؾِ ٍ تمبؾبی سفش دس حول ٍ ًمل ػوَهی ػجبست است اص رشیبى افشاد استفبدُ وٌٌذُ اص ٍسبیل ًملیِ
ػوَهی وِ تمبؾبیی سا دس ربهؼِ ثشای ثْشُ ٍسی اص سیستن حول ٍ ًمل ػوَهی هكشح هی وٌٌذ.

هذیشیت تمبؾبی سفشیب هذیشیت حشوت ػجبست است اص:
 -افضایص وبسایی سیستن حول ٍ ًمل

 حشوت ٍسیلِ ای ثشای سسیذى ثِ ّذف ًِ خَد ّذف – -تبویذ ثش ربثزبیی افشاد ٍ وبالّب ًِ ٍسبیل ًملیِ

 تغییش دس سفتبسّبی سفش(چگًَِ ،چِ هَلغ  ،ثِ چِ همػذی( ) ...ػمیلی)1392 ، -4ضناخت و تحلیل سیستم اتوبوسرانی بیرجنذ و حومه
 - 1- 4حمل ونقل درون ضهری بیرجنذ

حول ٍ ًمل دسٍى ضْشی ثیشرٌذ دس حبل حبؾش دس  3حَصُ تبوسیشاًی  ،هیٌی ثَسشاًی ٍ اتَثَسشاًی دس
لبلت دٍ سبصهبى هذیشیت ٍ ًظبست ثش تبوسیشاًی ضْش ثیشرٌذ ٍ سبصهبى اتَثَسشاًی ثیشرٌذ ٍ حَهِ ٍاثستتِ
ثِ ضْشداسی ثیشرٌذ هطغَل اسائِ خذهبت ثِ هشدم هیجبضٌذ  .هزوَػبً سٍصاًِ ّ 106ضاس سفش ضتْشی دس ضتْش
ثیشرٌذ تَسف ًبٍگبى حول ًٍمل ػوَهی دسٍى ضْشی ثیشرٌذ اًزبم هیطَد وِ اص ایي تؼذاد ّ 66ضاس هتؼلتك
ثِ سبصهبى اتَثَسشاًی ٍ ّ 40ضاس هتؼلك ثِ سبصهبى تبوسیشاًی ثیشرٌذ هیجبضذ .

سبصهبى اتَثَسشاًی ثیشرٌذ ٍ حَهِ دس ثذٍ ضشٍع خذهبت سسبًی ثِ هشدم ثِ غَست هستمل تؼذاد 21
دستگبُ اتَثَس ٍ تؼذاد  19دستگبُ هیٌی ثَس داضتِ ٍ ثب وشایِ  100سیبل ثِ غَست دسیبفت ثلیت خذهبت
دّی هی ًوَد ٍ دس حبل حبؾش تؼذاد  160دستگبُ اتَثَس ٍ تؼذاد 90دستگبُ هیٌی ثَس تحت ًظبست ثب
وشایِ هتَسف 1300سیبل ثِ غَست وبست ثلیت الىتشًٍیه سٍصاًِ ثیص اص  66000سفش ضْشی سا اًزبم هی
دّذ.
دس قشاحی سیستن حول ٍ ًمل ػوَهی ضْشثیشرٌذ ثِ هٌظَس یىپبسچِ ثَدى ول سیستن ٍ ّوبٌّگی سیستن
ّب ثب یىذیگش اص الگَسیتن خَضِ ای هیتَاى استفبدُ وشد .دس الگَسیتن خَضِ ای ،ضجىِ اتَثَسشاًی ثِ ػٌَاى
تٌِ ٍ هحَس اغلی ٍ ػٌػش غیش لبثل تغییش قشح یىپبسچِ سبصی دس ًظش گشفتِ هی ضَد .ثذیْی است ٍظیفِ
اغلی اتَثَسشاًی دس ایي قشح ،ربثزبیی سفشّبی اًتمبلی ٍ وشیذٍسی ٍ ثشلشاسی استجبـ ثیي پبیبًِ ّب هی
ثبضذ.
 -2-4عرضه اتوبوسرانی

سبصهبى اتَثَسشاًی دس سبل  1391داسای  160دستگبُ اتَثَس دس ثخص سبصهبًی ٍ خػَغی ثَدُ وِ
دس حذٍد ً200فش ساًٌذُ ضبغل دس ایي ثخص فؼبلیت داسًذ وِ تؼذاد  120دستگبُ فؼبل ثَدُ است.
دس حبل حبؾش  2پبیبًِ اتَثَسشاًی دس ضْش ثیشرٌذ ٍرَد داسد وِ دس ضىل ضوبسُ  1هَلؼیت پبیبًِ ّب ًطبى
دادُ ضذُ است.

ضکل ضماره  -1موقعیت پایانه های آزادی و ابورر

پبیبًِ اتَثَسشاًی اثَرس دس ٍالغ ضبّشاُ اغلی خكَـ اتَثَسشاًی سا تطىیل هی دّذ.

ضجىِ خكَـ اتَثَسشاًی دس هسیش سفت ٍ ثشگطت ثیص اص  450ویلَهتش قَل داضتِ ٍ ضبهل ثیص اص 400
هَلؼیت ایستگبُ اتَثَس هی ثبضذ وِ ثؼؿی اص ایي ایستگبُ ّب چٌذیي خف اتَثَس اص آًْب ػجَس هی وٌذ.
هسیش ضجىِ خكَـ اتَثَسشاًی ضْش ثیشرٌذ دس ٍؾغ هَرَد دس ضىل ضوبسُ ً 2طبى دادُ ضذُ است.

ضکل ضماره -2مسیر ضبکه خطوط اتوبوسرانی ضهر بیرجنذ
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تقاضای اتوبوسرانی

هتَسف ربثزبیی سٍصاًِ اتَثَسشاًی دس سبل  1391حذٍد  66000سفش است.وِ ثِ غَست وبست ثلیت
اصسیستن َّضوٌذ ثلیت الىتشًٍیه ًبٍگبى اتَثَسشاًی استخشاد گشدیذُ است.
ثب تَرِ ثِ هیضاى تَلیذ سفشّبی اًزبم ضذُ ثب اتَثَس ٍ هیضاى رزة ّویي سفشّب دس ًمبـ هختلف ضْش
ثیشرٌذ ایي ًتیزِ حبغل هی ضَد وِ ثیطتشیي تَلیذ سفش هشثَقِ ثِ هٌكمِ سزبدضْش ٍ پس اص آى وَی
وبسگشاى است .دس غَستیىِ دس رزة سفشّب ثیطتشیي رزة دس هحذٍدُ ثبصاس ثیشرٌذ ٍ پس اص آى دس هیذاى
اثَرس غَست هی گیشد .هتَسف سش فبغلِ حشوت اتَثَس ّب دس خكَـ حذٍد  12دلیمِ است .هتَسف قَل

خكَـ حذٍد  8ویلَهتش ٍ هتَسف صهبى یه ربثزبیی ًیض ًضدیه ثِ  30دلیمِ هی ثبضذ .هتَسف سشػت
هسبفش دس اتَثَس ًیض حذٍد  14ویلَهتش دس سبػت است.
 -5ارائه چطم انذاز پیطنهادی ،اهذاف کلی و راهبردها
چطن اًذاص قشح ربهغ حول ٍ ًمل ٍ تشافیه ثیشرٌذ وِ ثِ غَست صیش تؼشیف ضذُ سیوبی آیٌذُ حول
ٍ ًمل ٍ تشافیه ضْش ثیشرٌذ سا دس سبل افك قشح  1396تطشیح وشدُ است.
« دس سبل  1396ضْش ثیشرٌذ داسای سیستن حول ٍ ًملی است وِ ویفیت صًذگی ٍ فؼبلیت سبوٌبى ضْش سا هجتٌی ثش ػذالت
ارتوبػی ٍ هكبثك ثب استبًذاسّبی ثیي الوللی استمبء دادُ ٍ ایي اهش هتؿوي یه سیستن یىپبسچِ ،دس دستشس ،ساحت ،ایوي،
سبصگبس ثب هحیف صیست ٍ دس رْت تَسؼِ التػبدی ثیشرٌذ است وِ دس ًظش گشفتي هحذٍدیت هٌبثغ لبثل ارشا ثبضذ».

ثب ًگبّی ثِ چطن اًذاص تؼشیف ضذُ هطخع هی گشدد وِ هی تَاى آى سا دس چْبس ػٌَاى رذاگبًِ قجمِ ثٌذی
وشد وِ ػجبستٌذ اص:
 .استمبء ویفیت صًذگی ٍ فؼبلیت سبوٌبى
 .اسائِ خذهبت هكلَة (یىپبسچگی ،دس دستشس ثَدى ،ساحتی ،ایوٌی ٍ سبصگبسی ثب هحیف یست) ثِ استفبدُ وٌٌذگبى
 .ووه ثِ تَسؼِ التػبدی ضْش
 .لبثلیت ارشا دس ضشایف هٌبثغ هحذٍد

ضىل ضوبسُ ً 3وبیی اص چطن اًذاص هكشح ضذُ سا ًطبى هی دّذّ .وبى قَس وِ هطبّذُ هی ضَد ،اسائِ
خذهبت هكلَة ثِ استفبدُ وٌٌذگبى یىی اص اسوبى چطن اًذاص قشح ربهغ حول ٍ ًمل اتَثَسشاًی ثیشرٌذ ٍ
حَهِ است .تحمك ایي چطن اًذاص ًیبصهٌذ یه سیستن حول ٍ ًمل ػوَهی پیطشفتِ یىپبسچِ است.

ضىل ضماره - 3چطن اًذاص حول ٍ ًمل اتَثَسشاًی ثیشرٌذ 1396

ثٌبثشایي هتٌبست ثب چطن اًذاص قشح ربهغ حول ًٍمل اتَثَسشاًی ثیشرٌذ ٍ حَهِ  ،هی تَاى چطن اًذاصی
ثشای سیستن حول ٍ ًمل ػوَهی ضْش ثیشرٌذ دس سبل افك قشح تؼشیف وشد.
« دس سبل  1396ضْش ثیشرٌذ داسای یه سیستن حول ٍ ًمل ػوَهی سشیغ ،ساحت ،یىپبسچِ ٍ استبًذاسد
است ثِ قَسی وِ ضْشًٍذاى هی تَاًٌذ ثب استفبدُ اص ّش یه اص ٍسبیل ًملیِ ػوَهی خَد سا دس وَتبُ تشیي
صهبى هوىي اص هجذأ ثِ همػذ ثشسبًٌذ .ایي سیستن لبثل اػتوبد ثَدُ ثِ قَسی وِ ویفیت فؼبلیت ّبی
ضْشًٍذاى سا استمبء هی دّذ».
ثشای دستیبثی ثِ اّذاف چطن اًذاص سیستن حول ٍ ًمل ػوَهی دس قشح ربهغ ،ثبیذ اّذاف ولی آى ّب
ثشآٍسدُ ضًَذ .دس حمیمت ّش یه اص ارضای چطن اًذاص خَد اص چٌذیي ّذف ولی تطىیل ضذُ اًذ .ثشای ایي
وِ ضبخػی ثشای ووی وشدى ایي اّذاف داضتِ ثبضین تب ثتَاًین هیضاى هَفمیت قشح سا دس سسیذى ثِ ّش یه
اص اّذاف ثسٌزین ،ثشای ّش ّذف ولی ًیض یه یب چٌذیي ساّجشد هطخع ضذُ وِ ثشای ثشآٍسدُ ضذى آًْب
ًیض یه یب چٌذ ثشًبهِ تؼشیف ضذُ است .ضىل ضوبسُ ً 4وبی ولی چطن اًذاص ،اّذاف ولی ،ساّجشدّب ٍ
ثشًبهِ ّبی سیستن حول ٍ ًمل اتَثَسشاًی ثیشرٌذ ٍ حَهِ سا ًطبى هی دّذ.

ل
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ثشای ایٌىِ هطخع ضَد سیستن حول ٍ ًمل اتَثَسشاًی ثیشرٌذ ٍ حَهِ دس استجبـ ثب ّش یه اص هَاسد تب
وزب هی تَاًذ پیطشفت وٌذ ،ثبیذ استبًذاسدّبیی ثشای آًْب هطخع ضَد .ثش ایي هجٌب ضبخع ّبی اسصیبثی
چطن اًذاص قشح ربهغ حول ٍ ًمل اتَثَسشاًی ثیشرٌذ ٍ حَهِ دس رذٍل ضوبسُ  1تؼشیف ضذُ اًذ.
رذٍل ضوبسُ  -1ضبخع ّبی حول ٍ ًمل ػوَهی ضْش ّبی هختلف رْبى دس سبل 2006
ارضاء
چطن اًذاص

چطن

ضبخع

ٍاحذ ضبخع

همذاس

اًذاص
یىپبسچِ

تشاون ضجىِ اتَثَسشاًی

ٍ دس
دستشس

هكلَة ثِ
ساحت ٍ

وٌٌذگبى

سٍاى

سیستن

پبن
ووه ثِ تَسؼِ التػبدی
ضْش

هسبحت
ویلَهتش ضجىِ ثِ هیلیَى

هحبسجِ ضبخع
34

1159

36

448

40

هتَسف سْن حول ٍ ًمل ػوَهی

دسغذ

44

17

سشفبغلِ توبم ٍسبیل ًملیِ ػوَهی

دلیمِ

7

25

هبلىیت سَاسی ضخػی

اسائِ خذهبت
استفبدُ

پَضص ضجىِ اتَثَسشاًی

هتش ضجىِ ثِ ویلَهتش هشثغ

3261

تؼذاد ضْش ثشای

سشاًِ ًبٍگبى حول ٍ ًمل ػوَهی

ًفش سبوي
تؼذاد ٍسیلِ ثِ اصاء 1000
ًفش سبوي

ًفش روؼیت ثِ اصاء یه

842

43

هتَسف ػوش ًبٍگبى ػوَهی

سبل

8/2

14

سشػت ٍ سیلِ حول ٍ ًمل ػوَهی

ویلَهتش ثش سبػت

25/5

29

هػشف سَخت ًبٍگبى اتَثَسشاًی

ویلَهتش ثب یه لیتش

2/28

10

آلَدگی َّا

PSI

100

تت

تشاون روؼیت

ًفش دس ویلَهتش هشثغ

4283

42

ًسجت وشایِ یه هسبفش اتَثَس ثِ
 GDPدس سبل

دستگبُ

دسغذ

2

37

همبدیشی وِ ثشای ّش یه اص ضبخع ّب دس رذٍل هزوَس ثیبى ضذُ ،ثب استفبدُ اص هیبًگیي ضْشّبی پیطشفتِ
اسٍپبیی هحبسجِ گشدیذُ وِ آى ضْشّب دس حبل حبؾش ثِ ًمكِ ایذُ آل خَد وِ دس قشح ّبی ربهغ گزضتِ
تشسین وشدُ ثَدًذ ،سسیذُ اًذ .اهب دس خػَظ ضبخع آلَدگی َّا اص استبًذاسد رْبًی استفبدُ ضذُ است.

 -6پیطنهاداتی برای اصالح خذمات رسانی در سیستم اتوبوسرانی بیرجنذ و حومه
ثِ هٌظَس اسائِ چطن اًذاصی دلیك ثشای سیستن اتَثَسشاًی ضْش ثیشرٌذ ثشاسبس قشح ربهغ حول ٍ ًمل
ثشای افك سبل  ،1396پیطٌْبداتی اص رولِ ایزبد سیستن خػَغی سبصی هكشح هی ضَد.
دس صهیٌِ تزشثیبت خػَغی سبصی سیستن ّبی حول ٍ ًمل ػوَهی ًیض اص اٍلیي ٍ هْوتشیي تزشثِ ّبی
هَرَد ،خػَغی سبصی اتَثَسشاًی ضْشی اًگلستبى است وِ دس اٍاسف دِّ  1980غَست گشفتً .وًَِ
ّبی دیگشی اص خػَغی سبصی دس وطَسّبی هختلف دیگش ،ثِ ٍیژُ وطَسّبی دس حبل تَسؼٍِ ،رَد
داضتِ.یىی اص الذام ّبیی وِ ثشخی اص ًظشیِ پشداصاى ًئَوالسیه التػبدی هؼتمذًذ وبسایی ٍاحذّبی تَلیذی
ٍ خذهبتی سا افضایص هی دّذ ،خػَغی سبصی هی ثبضذ .خػَغی سبصی ثِ هؼٌی تغییش فؿبی حبون ثش
ثٌگبُ دٍلتی است .ثِ ًحَی وِ دس ػیي حفظ فؼبلیت ّب ،ضشایف ثبصاس ٍ اًگیضُ ّب ٍ هىبًیضم ّبی ثخص
خػَغی ،هالن تػوین گیشی لشاس گیشد.
 -1-6بررسی مسایای خصوصی سازی اتوبوض رانی ضهر بیرجنذ

ثب تَرِ ثِ سٍیىشد خػَغی سبصی دس وطَس هی تَاى ًتیزِ گشفت وِ خػَغی سبصی اتَثَسشاًی ٍ
سشهبیِ گزاسی ثخص خػَغی هی تَاًذ هَرجبت تحَل ٍ ثبصًگشی دس سیستن ّبی حول ٍ ًمل ضْشی سا
ثِ ثبس آٍسد ٍ دس ؾوي ثب ایزبد سلبثت دس سًٍذ خذهت سسبًی ضشوت ّبی خػَغی ثِ هسبفشاى ثبػج
افضایص ویفیت ٍ وبسایی ایي سیستن ثب تَرِ ثِ هذیشیت ٍ ًظبست سبصهبى اتَثَسشاًی ثش ثخص خػَغی
ضَد.
دس حبل حبؾش قجك اقالػبت دسیبفت ضذُ اص سبصهبى اتَثَسشاًی ،ایي سبصهبى داسای 15خف هشتجف ثب 5
ضشوت خػَغی هی ثبضذ .ضشوت ضْیذ ًبسهٌزی ،هبسال ستبسُ ،غجَساى ػبضك ،سبهبى سیش خبٍساى ،ثیتبسیش.
ضشوت ّبی ضْیذ ًبسهٌزی ،هبسال ستبسُ ٍ غجَساى ػبضك ّش وذام ثب  20دستگبُ اتَثَس ٍ ثِ غَست
چشخطی دس خكَـ ضْشی ٍ حَهِ ای اتَثَسشاًی ثب تلفیك ًبٍگبى دٍلتی خذهبت سسبًی هی وٌٌذ ٍ ضشوت
سبهبى سیش ثب  6دستگبُ ٍ ثیتبسیش ثب  6دستگبُ سشٍیس ّبی داًطزَیی ثلَاس داًطگبُ سا ثِ ػْذُ داسًذ
ثِ قَس ولی ثب تَرِ ثِ سٌذ ساّجشدی تَسؼِ حول ٍ ًمل اتَثَسشاًی ثیشرٌذ ،اّذاف قشح خػَغی سبصی
اتَثَسشاًی ضْش ثیشرٌذ سا هی تَاى چٌیي ثیبى ًوَد:
ت وبّص تػذی گشی ضْشداسی ثیشرٌذ ٍ ٍاگزاسی اهَس ارشایی ثِ ثخص خػَغی دس ساستبی تحمك اّذاف
ثشًبهِ ّبی پٌذ سبلِ تَسؼِ التػبدی ،ارتوبػی ٍ فشٌّگی وطَس.
ت افضایص ووی ٍ ویفی دس وبسایی خذهبت حول ٍ ًمل ػوَهی دسٍى ضْشی.

ت افضایص سؾبیت هٌذی ضْشًٍذاى اص سیستن حول ٍ ًمل ػوَهی ٍ تطَیك آًبى ثِ استفبدُ اص ایي سیستن ثب
ایزبد فؼبلیت ّبی هٌظن تش ثخص خػَغی ًسجت ثِ ٍؾغ هَرَد.
ت وبّص صهبى اًتظبس هسبفشیي ثب ثشخَسداسی اص فؼبلیت ّبی هٌظن تش ثخص خػَغی ٍ افضایص تؼذاد
اتَثَس ّبی فؼبل دس ّش خف ٍاگزاس ضذُ ثِ ایي ثخص.
ػالٍُ ثش ضٌبخت ٍؾغ هَرَد ثِ هٌظَس اسایِ یه ثشًبهِ ربهغ تب سبل افك قشح ضٌبخت ٍؾؼیت آیٌذُ ،اص
ًظش هیضاى تمبؾبی سفش دس سكح ضْش ٍ ثشآٍسد ػشؾِ هٌبست ثشای آى اص اّویت خبغی ثشخَسداس است.
دس صهیٌِ حول ٍ ًمل اتَثَسشاًی هطخع گشدیذ وِ سْن سفشّبی سٍصاًِ اًزبم ضذُ ثب سیستن اتَثَسشاًی ثب
روؼیت سبوي ً 184000فش ثب ًشخ سفش  1/67ثِ اصاء ّش ًفش سبوي ّ 307ضاس ًفش هؼبدل26دسغذ دس سبل
 1390ثشآٍسد ضذُ است.
ثب تَرِ ثِ هیضاى روؼیت ٍ ًشخ سفش دس سبل ّبی گزضتِ اگش فشؼ ضَد وِ روؼیت سبوي دس ضْش ثیشرٌذ
دس سبل 1396ثب ًشخ سضذ  1/7ثشاثش ّ 203ضاس ًفش سبوي ٍ اػوبل سیبست ّبی هذیشیت تمبؾبی سفش ثبضذ،
ثب ًشخ سفش  1/67ثِ اصاء ّش ًفش سبوي دس سبل افك ثیص اص ّ340ضاس سفش سٍصاًِ سَاسُ سبوٌیي دس ضْش
ثیشرٌذ خَاّین داضت.
سْن ٍسبیل ًملیِ ػوَهی ٍ ًیوِ ػوَهی دس ربثزبیی سفشّبی سٍصاًِ دس افك آیٌذُ هؼبدل  75دسغذ پیطٌْبد
ضذُ وِ سْن حول ٍ ًمل ػوَهی ضبهل لكبس ضْشی ،اتَثَسشاًی ٍ هیٌی ثَس روؼبً  55دسغذ هی ثبضذ وِ
اص ایي همذاس  26دسغذ آى سْن اتَثَسشاًی هیجبضذ.
ثب تَرِ ثِ سٌذ ساّجشدی تَسؼِ حول ٍ ًمل اتَثَسشاًی ،دس ضىل ضوبسُ  1حزن سفشّبی سٍصاًِ سیستن
حول ٍ ًمل ػوَهی دس سبل پبیِ ٍ افك ثب ّن همبیسِ ضذُ است .وِ دس آى هطبّذُ هیگشدد هیضاى سفشّبی
سٍصاًِ سیستن حول ٍ ًمل ػوَهی اص 21566336
ثِ  32166336دس سبل افك قشح خَاّذ سسیذ.
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ثب تَرِ ثِ سْن ثشآٍسدُ ضذُ ثشای اتَثَس هؼبدل
 26دسغذ دس افك سبل  1396هیضاى سفشّبی اًزبم ضذُ ثب اتَثَس دس قَل یه سٍص هؼبدل ّ88000ضاس

خَاّذ ثَد وِ ثب دس ًظش گشفتي ؾشیت سفش ثِ ربثزبیی هؼبدل  1/6ثشای اًزبم آى ،روغ ربثزبیی سٍصاًِ
تَسف اتَثَسشاًی ّ140000ضاس هی سسذ وِ اگش ػولىشد ربثزبیی یه ٍسیلِ دس سٍص  700دس ًظش گشفتِ
ضَد ،تؼذاد ٍسیلِ هَسد ًیبص فؼبل دس سٍص  200دستگبُ ٍ تؼذاد ول ًبٍگبى اتَثَس دس ایي غَست هؼبدل
240دستگبُ اتَثَس خَاّذ ثَد وِ اص ًَع اتَثَس استبًذاسد ضْشی پیطٌْبد هی گشدد.
 -2-6ضبکه پیطنهادی مسیر اتوبوسرانی

ضجىِ خكَـ هسیش اتَثَسشاًی دس حبل حبؾش ّوبًظَس وِ گفتِ ضذ داسای قَلی حذٍد 500ویلَهتش
است وِ ثب تؼذاد ًبٍگبًی حذٍد 160دستگبُ دس حبل فؼبلیت هی ثبضذ .ثب تَرِ ثِ سْن  26دسغذ ثشای
سفشّبی اًزبم ضذُ ثب اتَثَس دس سبل ً ٍ 1396بٍگبى هؼبدل  240اتَثَس ،پیطٌْبد هی گشدد وِ دس قشاحی
هسیش ضجىِ اتَثَسشاًی تب سبل  1396ثب تَرِ ثِ اّذاف هكشح ضذُ دس قشح ربهغ اتَثَسشاًی الگَی صیش
هذًظش لشاس گیشد.
ت ضجىِ خكَـ :ثب تَرِ ثِ خكَـ توبیل سفش ٍ تَصیغ هجبدی ٍ همبغذ تمبؾبی سفش ثب اتَثَس ،ضجىِ
خكَـ هٌبست ثشای ضْش ثیشرٌذ ثب تَرِ ثِ ٍسؼت ٍ ثؼذ هسبفت دس آى اص ًَع خَضِ ای خَاّذ ثَد.
ت هؼبثش هسیش خكَـ :غیش اص خكَـ فشػی وِ هؼوَالً اص هؼبثش روغ وٌٌذُ ٍ پخص وٌٌذُ استفبدُ هی وٌٌذ،
هسیش خكَـ اغلی اص هؼبثش ضشیبًی ٍ ثضسگشاّْب ثبضذ.
ت وشیذٍسّب :دس هسیش وشیذٍسّبی اغلی ضْش ثبیذ خكَـ لَی ثب ًبٍگبى وبفی دس ًظش گشفتِ ضًَذ ،وِ ثِ
ًظش هی سسذ تزویغ خكَـ اتَثَس دس هسیش وشیذٍسّب ثْتش است.
ت احذاث هسیشّبی ٍیژُ ٍ تٌذسٍّ :ش چِ دس هسیشّبی ثب تمبؾبی ثبال ،هسیشّبی ٍیژُ ایزبد گشدًذ ٍ
اتَثَس ّب اص هسیشّبی ٍیژُ قشاحی ضذُ ثیطتش ػجَس ًوبیٌذ ،وبسایی اتَثَسشاًی افضایص خَاّذ یبفت.
ت تأهیي تجبدل سفش :دس ًمبـ تجبدل سفش وِ هؼوَالً دس پبیبًِ ّب ٍالغ هی ثبضٌذ ،ثبیذ هسیشّب قَسی قشاحی
ضًَذ وِ ای ستبُ همػذ خف لجلی ًضدیه ثِ ایستگبُ هجذأ خف دیگش ثَدُ وِ ثب ووتشیي صهبى هوىي تؼَیؽ
اتَثَس ٍ تجبدل سفش اًزبم ضَد.
ت سبیش ٍسبیل ًملیِ حول ٍ ًمل ػوَهی :دس ساثكِ ثب سبیش ٍسبیل هبًٌذ هیٌی ثَس ،ثْتش است وِ پبیبًِ ّبی
ایي ٍسبیل ثب ٍى ٍ تبوسی خكی دس هزبٍست ّن لشاس داضتِ تب فبغلِ پیبدُ سٍی ثشای تؼَیؽ ٍسیلِ
حذالل ضَد
ت استجبـ ثیي پبیبًِ ای :دس غَست ػذم ٍرَد خف لكبس ضْشی ثْتش است ایي استجبـ ثب اتَثَس تأهیي ضَد.

ثبیذ دس ًظش داضت دس قشاحی الگَی هسیش اتَثَس دس ضْش ثیشرٌذ ًوی تَاى یه فشهَل لكؼی ٍ حبثت اسایِ
ًوَد .ثلىِ ثب ت َرِ ثِ هَلؼیت هٌبقك ،هیضاى تمبؾبٍ ،رَد ضجىِ هؼبثش ،ػولىشد سبیش سیستن ّب ٍ حتی ًحَُ
سبصهبًذّی ٍ هذیشیت خكَـ هی تَاًذ الگَّبی هختلفی هَسد استفبدُ ٍالغ ضَد.
جذول ضماره  -2ضبکه پیطنهادی اتوبوض در سال افق
سدیف

هجذا

همػذ

1

هْشضْش

پبیبًِ اثَرس

2

ثلَاس ضْیذ سربیی

پبیبًِ اثَرس

3

ثلَاس ضؼجبًیِ -وبسگشاى

پبیبًِ اثَرس

4

خیبثبى ضْیذ فْویذُ

پبیبًِ اثَرس

5

ثلَاس رَادیِ

پبیبًِ اثَرس

6

ضْشن ضْیذ هفتح

پبیبًِ اثَرس

7

ضْشن ضْیذ هفتح

پبیبًِ آصادی

8

هؼػَهیِ پبییي

پبیبًِ آصادی

9

حبری آثبد -اهیش آثبد

پبیبًِ آصادی

10

حبری آثبد -اهیش آثبد

پبیبًِ اثَرس

11

ضْشن چْىٌذ

پبیبًِ اثَرس

12

ثلَاس سزبد

پبیبًِ آصادی

13

سشاة

پبیبًِ اثَرس

14

سزبدضْش -هحالتی

پبیبًِ آصادی

15

ثلَاس تَحیذ

پبیبًِ آصادی

16

ثلَاس هذسس

پبیبًِ آصادی

17

ثلَاس پبسذاساى

پبیبًِ آصادی

18

ثلَاس هؼلن

پبیبًِ آصادی

19

ضْشن  27تیش

پبیبًِ آصادی

20

ثلَاس آیت اهلل غفبسی

پبیبًِ آصادی

21

ضْشن ثؼخت

پبیبًِ اثَرس

22

ضَوت آثبد

پبیبًِ اثَرس

23

ثزذ

پبیبًِ اثَرس

24

پشدیس داًطگبُ

پبیبًِ اثَرس

25

داًطگبُ وطبٍسصی

پبیبًِ اثَرس

26

دستگشد

هیذاى اهبم حسیي (ع)

27

داًطگبُ آصاد

پبیبًِ اثَرس

28

ضْشن گلْب -پشستبس

پبیبًِ آصادی

ثب تَرِ ثِ الگَی اسائِ ضذُ ثشای قشاحی هسیش ضجىِ خكَـ اتَثَسشاًی تب سبل  1396ضجىِ خكَـ
اتَثَسشاًی قشاحی ضذٍ .یژگی هْن ایي ضجىِ دستشسی آسبى هسبفشاى ثِ ضجىِ خكَـ اتَثَسشاًی ثب
حذاوخش فبغلِ پیبدُ سٍی  400هتشهیجبضذ .ضجىِ پیطٌْبدی اتَثَس دس سبل افك دس رذٍل ضوبسُ  2آهذُ
است.
 -3-6تعذاد ناوگان مورد نیاز

ثِ هٌظَس ثشآٍسد ًبٍگبى دس سبل افك ثب تَرِ ثِ دس ًظش گشفتي قَل ػوش اتَثَس ّب ثش اسبس اقالػبت
دسیبفت ضذُ اص سبصهبى اتَثَسشاًی هكبثك رذٍل  3ػوش هفیذ اتَثَس ّب  10سبل دس ًظش گشفتِ ضذُ وِ ثب
تَرِ ثِ رذٍل صیش فمف  5516دستگبُ ووتش اص  10سبل ػوش داسًذ ٍ اص ایي تؼذاد هٌحػشاً  5000دستگبُ
لبثل استفبدُ دس خف هی ثبضٌذ( .الجتِ دس سبیش لسوت ّبی اتَثَسشاًی هبًٌذ ٍاحذ گطت ٍ خذهبت فؼبلیت
هی وٌٌذ).
جذول ضماره - 3طول عمر سازمان اتوبوسرانی یرحسب سال در وضع موجود
قَل ػوش ثش حست سبل
ول ًبٍگبى
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ثشای سسیذى ثِ ًبٍگبى  240اتَثَس دس پبیبى سبل  1396پیطٌْبد هی ضَد وِ دس دٍسُ  5سبلِ 96تّ 91ش
سبل تؼذاد  16دستگبُ اتَثَس ثِ ًبٍگبى اتَثَسشاًی افضٍدُ ضَد.
دس رذٍل ضوبسُ 4تؼذاد ًبٍگبى پیص ثیٌی ضذُ ثشای سبلْبی هختلف ،تب سبل ً 1396طبى دادُ ضذُ است ،وِ
دس ًَسبصی آى ثبیذ دسًظش داضت ثب تَرِ ثب اهىبًبت ٍ هحذٍدیت ّبی هَرَد ،تب سبل افك قشح ،دس ثشخی
سبلْب ػوش هفیذ اتَثَس ّب ثیص اص دُ سبل ثَدُ ٍ دس سبلْبی ووی ػوش هفیذ ایي ًبٍگبى ووتش اص آى همذاس
هذ ًظش لشاس گشفتِ ٍلی دس ًْبیت دس سبل  1396تؼذاد  24دستگبُ اتَثَس ثب ایي ػوش هفیذ دسًبٍگبى
اتَثَسشاًی فؼبل خَاٌّذ ثَد.
جذول ضماره - 4تعذاد ناوگان اتوبوض پیص بینی ضذه برای سالهای مختلف تا سال 1396
سبل

تؼبد اتَثَس لبثل استفبدُ

تؼذاد اتَثَس اؾبفِ ضذُ

تؼذاد اتَثَس خبسد اص سدُ

تؼذاد اتَثَس لبثل استفبدُ دس
پبیبى سبل

دساٍل سبل
1391

121

--

--

121

1392

121

4

21

141
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1393

141

2

18

158

1394

158

23

39

197

1395

197

1

27

224

1396

224

--

16

241

 -4-6خطوط ویصه اتوبوسرانی

یىی اص ساّىبسّبی پیطٌْبدی دس رْت ثْجَد ػولىشد سیستن حول ًٍمل ػوَهی ،تَسؼِ هسیشّبی ٍیژُ
ػجَس اتَثَس دس سكح ضْش هی ثبضذ .اختػبظ هسیشی ثِ اتَثَس ٍاحذ ،ػالٍُ ثش افضایص سشػت ٍ
ػولىشد حول ٍ ًمل ػوَهی ثبػج وبّص ظشفیت هؼجش ٍ تأحیش هٌفی دس ضبخع ّبی ػولىشدی حول ٍ ًمل
ضخػی هی گشدد.ثِ هٌظَس اٍلَیت ثٌذی هسیشّبی ٍیژُ پیطٌْبدی پیطٌْبد هی گشدد وِ دس اثتذا هسیشّبی
صیش رْت احذاث خف ٍیژُ دس ًظش گشفتِ ضًَذ:
خیبثبى روَْسی اسالهی حذ فبغل هیذاى اهبم تب سِ ساُ اسذی
خیبثبى قبلمبًی حذ فبغل هیذاى قبلمبًی تب هیذاى اثَرس
اص ًظش ارشایی ًیض احذاث ایي هسیشّب ثبیذ هَسد ثشسسی لشاس گیشد .اهب دس غَستیىِ ػَاهل دیگشی ّوچَى
ایوٌی ٍ هسبئل ارتوبػی دس اهىبى احذاث هسیش ٍیژُ ثشای چٌیي خكَقی ًمص ثبصداسًذُ ًذاضتِ ثبضٌذ،
ایزبد چٌیي خكَقی پیطٌْبد هی ضًَذ.
 -7نتیجه گیری
دستبٍسد اغلی ایي تحمیك ،دستیبثی ثِ چطن اًذاصی دلیك ٍ ٍالغ ثیٌبًِ ثشای سیستن اتَثَسشاًی ضْش ثیشرٌذ ٍ
حَهِ ثشای افك سبل  1396ثب تَرِ ثِ قشح ربهغ حول ٍ ًمل هی ثبضذ.
یىی اص دالیل اسصضوٌذ ثَدى ایي تحمیك ،تَرِ ثِ هیضاى ػشؾِ ٍ تمبؾبی سفش ٍ تَاًبیی دس پبسخگَیی ثِ ایي ًیبصّب
تَسف س یستن حول ٍ ًمل اتَثَسشاًی ثیشرٌذ ٍ حَهِ هی ثبضذ ،وِ هؼوَال دس هكبلؼبت قشح ربهغ حول ٍ ًمل
ضْش ثِ آى تَرِ هی ضَدّ.وچٌیي پیطٌْبداتی ثشای اغالح ٍ ثْجَد ایي سیستن هكشح ضذ وِ ثب تَرِ ثِ آى قشاحبى
ضجىِ لبدس هی ثبضٌذ ثشاسبس داًص ٍ تزشثیبت خَد تغییشات هٌكمی سا دس سیستن اتَثَسشاًی ٍاسد ًوَدُ ٍ ًتیزِ آى
سا دس ػولىشد سیستن اتَثَسشاًی هطبّذُ وٌٌذ.اص دیگش ًمبـ لَت ایي قشح ،پیص ثیٌی تؼذاد ًبٍگبى اتَثَس ثشای
افك سبل  1396هی ثبضذ.
ثشاسبس ًتبیذ هكبلؼِ هَسدی ،ثِ وبسگیشی پیطٌْبدات هكشح ضذُ دس ایي پژٍّص هی تَاًذ دس رْت ثْجَد ػولىشد
سیستن حول ٍ ًمل ّوگبًی ثیشرٌذ ٍ حَهِ ثب تَرِ ثِ چطن اًذاص سبل  1396گبم ثشداسد.

 -1تَسلی ،هحوذ ،ضشیؼت ،هْشداد ، 1388،اسائِ یه سٍش وبسثشدی ثشای قشاحی ٍ ثشًبهِ سیضی ضجىِ اتَثَسشاًی
دس همیبس هكبلؼبت قشح ربهغ حول ٍ ًمل ضْشّب (هكبلؼِ هَسدی ضْش لن) ،فػلٌبهِ هٌْذسی تشافیه ،ضوبسُ 42
 -2هَهي ،ساؾیِ ، 1391 ،چطن اًذاص ،دسسٌبهِ ّبی وویسیَى تحَل اداسی ،اداسُ ول آهَصش ٍ پشٍسش خشاسبى
سؾَی ،ضوبسُ 7
ً -3بغشیبى ،سیذ هشتؿیٍ ،1393 ،ؾؼیت قشح ربهغ حول ٍ ًمل ٍ چطن اًذاص آتی آى ،اتبق فىش حول ٍ ًمل
اثشاىhttp://www.linkedin.com ،
 -4ثضسگوْشًیب ،سؾب ،1389 ،حول ٍ ًمل ٍ هذیشیت ضْشیhttp://bozorgmehrnia.blogfa.com ،
 -5تمی صادُ ،1388 ،هشوض اقالػبت ػلوی ٍ تخػػی حول ٍ ًمل ٍ تشافیه http://www.ttic.ir ،TTIC

 -6یَول ،گشی ،1382 ،هذیشیت ٍ سّجشی دس سبصهبىّب ،تشروِی هحوذ اصگلی ٍ لبسن لٌجشی ،تْشاى هؤسسِ چبح
ٍ اًتطبسات داًطگبُ اهبم حسیي(ع)
 -7اصگلی ،هحوذ ،1383 ،سّجشی استشاتژیه چطناًذاص ،تْشاى ،هؤسسِ چبح ٍ اًتطبسات داًطگبُ اهبم حسیي(ع)
 -8ػمیلی ،1390 ،هشوض اقالػبت ػلوی ٍ تخػػی حول ٍ ًمل ٍ تشافیه http://www.ttic.ir ،TTIC

 -9تبرذاسٍ ،حیذ ،اوجشی ،هػكفی ،1388 ،سّیبفت ّبی ثیي الوللی حول ٍ ًمل ػوَهی ضْشّب ،رستبسّبی
ضْشسبصی ،ضوبسُ .21
 -10رْبًطبّی ،وبًٍُ ، 1384 ،ظبم حول ٍ ًمل دس هشاوض ضْشی ٍ قشح هسئلِ ثشای هشوض ضْش تْشاى ،رستبسّبی
ضْشسبصی ،ضوبسُ .12
 -11سٌذ ساّجشدی تَسؼِ حول ٍ ًمل اتَثسشاًی ثیشرٌذ ،1391 ،غع 30 -21 ٍ 17-10
 -12آهبس ٍ اقالػبت حجت ضذُ سبصهبى اتَثَسشاًی ثیشرٌذ ٍ حَهِ

