آشنايي با سيستم مديريت منابع سازماني)(ERP

نويسنده :پرويس رحمتي
تاريخ انتشار1388/02/27 :

اص آًجا مِ ساصهاىّاي هتقاضي  ERPتِ لحاظ هاّيت مسةٍماس ،سطح آهادگي ساصهاًي ،داهٌِ ٍ ًَع
ًياصهٌذيّايشاى جْت استقشاس هحصَل ،هتفاٍت هيتاشٌذ؛ لزا ّش يل اص آًْا تشاي سسيذى تِ ٍضؼيت هطلَب
هسيش هتفاٍتي داسًذ ٍ ايي تفاٍت حتي دس ششايط استفادُ اص ًشمافضاس ٍاحذ ًيض تِ قَت خَد تاقي است.
تشخَسداسي اص قاتليت شٌاخت ػوَهي ساصٍماس ساصهاىّا ًيض جْت تشسين هسيش مفايت ًويمٌذ ٍ ػوالً شٌاخت
اختصاصي حَصُ ّاي ػولياتي ساصهاًي ماس پايِ تْيِ ًقشِ ساُ هيتاشذ .دس غيش اييصَست "چگًَگي طي هسيش ًيل
تِ ٍضؼيت هطلَب" مِ حياتيتشيي هؤلفِ دس اًجام هَفقيتآهيض استقشاس هحصَل  ERPاست ػوالً هغفَل هيهاًذ.
شايذ تفاٍت اهش هشاٍسُ دس حَصُ استقشاس هحصَل ًشمافضاسي تا ديگش حَصُّا سا تا رمش يل هثال تتَاى تششيح ًوَد.
دس ماس طشاحي ٍ ساخت يل پااليشگاُ ٍ دس هثلث هشاٍسً ،اظش ٍ پيواًناس ،هشاٍس دس جايگاُ مسي مِ ًقشِ ػول سا
تْيِ هي مٌذ قشاس داسد ،پيواًناس تِ لحاظ فشم ٍ هحتَي ًقشِ ػول هشاٍس سا اجشا هيمٌذ ٍ ًاظش ّن دس چاسچَب

ضَاتط تش فشم ٍ هحتَاي اًجام ماس اػوال ًظاست هيمٌذ.
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دس حبليوِ دس پشٍطُّبي اػتمشاس هحلَل ًشمافضاسي اص
جولِ ، ERPهـبٍس ػوذتبً دس هحذٍدُ فشم ٍ ؿىل
ايفبي ًمؾ هيوٌذ ٍ ػوالً ثحث هحتَي سا ثِ پيوبًىبس
ٍاگزاس هيًوبيذ .ثِ ػجبست ثْتش ،هـبٍس هؼئَليتي دس
كحت اًجبم پشٍطُ ًذاسد .صيشا ثْتشيي هـبٍسيي ًيض دس
هحذٍدُ اسصيبثي ويفيت ٍ لبثليتّبي هحلَل ٍ پيوبًىبس
يب هجشي دخبلت هيوٌٌذ ٍ ٍاسد ثحث هحتَايي چگًَگي
اًغجبق لبثليتّبي هحلَل ٍ ًيبصهٌذيّب ٍ اسائِ ًمـِ ساُ
ًويؿًَذ.
دس چٌيي ؿشايغي ،اٍالً ًمؾ پيوبًىبس ٍ يب هجشي ثؼيبس
ثشجؼتِ هيؿَد ،ثبًيبً چبلؾ جذي فيهبثيي پيوبًىبس،
ًبظش ٍ ًيشٍّبي وليذي وبسفشهب وِ اص اؿشاف ثِ حَصُّبي
اختلبكي ػبصهبى ثشخَسداس ّؼتٌذ دس توبم عَل اجشاي
وبس جبسي خَاّذ ثَد .ضوٌبً ثِ دليل ػذم اسائِ ًمـِ ساُ
تَػظ هـبٍسّ ،ضيٌِّبي آؿىبس ٍ پٌْبى هتؼذدي ًبگفتِ
هيهبًذ ٍ ايي هَضَع ًيض چبلؾ فَقاالؿبسُ سا ػويكتش
وشدُ ٍ سيؼه اجشاي هَفك سا افضايؾ هيدّذ.
ثٌبثشايي يب ثبيؼتي هـبٍسي وِ هؼئَليت ؿىلي ٍ
هحتَايي سا تَاهبً ػْذُداس اػت ٍ ًمـِ ػول ؿىلي ٍ
هحتَايي سا اسائِ هيًوبيذ ثِ خذهت گشفت ٍ يب پزيشفت
وِ ايي ًمـِ ػول دس جشيبى پيبدُػبصي ٍ ثب هـبسوت
پيوبًىبس ،ػَاهل وليذي وبسفشهب ٍ ًبظش ثِ كَست
گبمثِگبم عشح ٍ اجشا ؿذُ ٍ ثب دسيبفت ثبصخَسد ،تلحيح
هؼيش كَست گيشد.

هؼياسّاي دّگاًِ اًتخاب هشاٍس دس حَصُ  ERPمِ دس ريل آهذُ است هشتَط تِ هشاٍس
هَظف تِ تْيِ ًقشِساُ شنلي ٍ هحتَايي است ٍ هشاٍس ّش ساصهاى هتقاضي استقشاس
هحصَل  ERPتِ هٌظَس تشخَسداسي اص قذست تشخيص ًياصهٌذيّاي ٍاقؼي ساصهاى
هتقاضي ٍ اًتخاب ػشضِمٌٌذُ هحصَل هتٌاسة تا آى ،تايستي حذاقل اص ٍيظگيّاي
صيش تشخَسداس تاشذ:

 )1شٌاخت حَصُّاي ػولياتي مسةٍماس ساصهاى هتقاضي
ّش ػبصهبى اص چٌذ حَصُ ػوليبتي اكلي ٍ تؼذادي حَصُّبي ػوليبتي لجؼتيىي تـىيل هيؿَد.
هـبٍس ثبيؼتي اص ؿٌبخت ًؼجتبً ػويمي دس استجبط ثب ّش دٍ ًَع حَصُ ػوليبتي ثشخَسداس ثبؿذ .هؼوَالً
ايي ؿٌبخت دس ٍّلِ ًخؼت تحت تأثيش هبّيت فؼبليت ػبصهبى لشاس داسد؛ ثذيي هؼٌي وِ ًَع تَليذ
يب خذهت ػبصهبى هتمبضي تب حذٍد صيبدي هؼشف حَصُّبي ػوليبتي اكلي آى هيثبؿذ ٍ دس هشحلِ
دٍم ًَع كٌؼت هشثَعًِ ،ـبًگش ٍيظگيّب ٍ ّنچٌيي تٌگٌبّبي احتوبلي اعالػبتي ٍ ػوليبتي آى
ػبصهبى هيثبؿذّ .ش لذس هـبٍس اص ؿٌبخت ػويكتشي دس خلَف حَصُّبي ػوليبتي ػبصهبى
هتمبضي ثشخَسداس ثبؿذ ،اهىبى تؼييي دليك ًيبصهٌذيّب ثْتش فشاّن هيؿَد ٍ اص ايي عشيك ،اهىبى
اًتخبة هحلَل ثب حذاوثش ّن پَؿبًي ًيبصّب ،ثيـتش هتلَس خَاّذ ؿذ .هحذٍدُ ايي ؿٌبخت ؿبهل
ضَاثظ ٍ همشسات حبون ثش فؼبليتّبي حَصُّبي ػوليبتي ،سٍؽّبي اًجبم فؼبليتّب ،اعالػبت پبيِ
هَسدًيبص جْت تلوينگيشي ،هؼيبسّبي ػٌجؾ هيضاى تحمك فؼبليتّب ٍ ثِ عَس ولي ػبصٍوبس
عشحسيضي ٍ اجشاي ػوليبت ػبصهبًي دس حَصُّبي هختلف هيثبؿذ.

 )2شٌاخت هحصَالت  ERPهطشح دس تاصاس
ؿٌبخت هحلَالت هتٌَع  ERPاص ايي جٌجِ ضشٍسي اػت وِ اٍالً دس ٍالغ يه هحلَل  ERPثب
ويفيت هغلَة ٍ هـبثِ ثشاي ّوِ ًيبصهٌذيّبي ػبصهبىّبي هختلف ٍجَد ًذاسد ٍ ثبًيبً دس
ػبصهبىّبيي وِ داساي حَصُّبي ػوليبتي اكلي هٌحلشثِفشد هيثبؿٌذ اكشاس ثِ ثىبسگيشي
هحلَالت اًغجبقپزيش هوىي اػت ساُ حل هغلَة ًجبؿذ .ايي ؿٌبخت ؿبهل اؿشاف ثِ هؼوبسي
هحلَل ،وبسوشدّبي اكلي ٍ فشػي اجضاي هتـىلِ هحلَل ،تىٌَلَطي ثِوبسگشفتِ ؿذُ دس تَليذ ٍ
پـتيجبًي فٌي آى ،دسجِ پَؿؾ ًيبصهٌذي ّبي يه كٌؼت خبفً ،مبط لَت ٍ ضؼف آى ثب اتىب ثِ
تجبسة هَجَد ٍ هحهصًي ّبي اًجبم ؿذُ ،ػبص ٍ وبس ػولىشد هحلَل ،هيضاى يىپبسچگي ٍ هحَسّبي
تحمك آى ،ظشفيت اًؼغبفپزيشي ثِ لحبػ تغييشپزيشي هشاحل اًجبم وبس ٍ هٌغك وؼتٍوبس ثب لبثليت
پيىشثٌذي هحلَل هتٌبػت ثب ؿشايظ ،ظشفيت ثبصيبثي اعالػبت جْت تلوينگيشي دس ػغَح
اجشايي ٍ هذيشيتي ٍ ًْبيتبً اؿشاف ثِ اثضاسّبي جبًجي ٍ پـتيجبى دس هشحلِ ًلت ،استمب ٍاًتمبل
دادُّبي هحيظ لذين ثِ جذيذ هيثبؿذ.

2
www.Rayvarz.com

 )3قاتليت تشخيص ًياصّاي ساصهاى هتقاضي دس استثاط تا استشاتظي مسةٍماس آى
هؼوَالً ًيبصهٌذيّبي لجؼتيىي ػبصهبى ّبي هتمبضي دس ثيـتش هَاسد اص ًَػي تـبثِ ثشخَسداسًذ ثِ ّويي جْت وبًَى توشوض ثيـتش هتَجِ تـخيق ًيبصهٌذيّبي
حَصُّبي اكلي ػوليبتي ػبصهبىّب اػت ٍ ايي تـخيق اص اّويت ٍيظُاي ثشخَسداس هيثبؿذ .تـخيق ًيبصهٌذيّب ،هحلَل اًجبم فؼبليت ؿٌبخت ٍ ؿبهل ثشسػي
ٍضغ هَجَد ،اسائِ تلَيش هغلَة ٍ ًْبيتبً تشػين ؿشايظ ٍ چگًَگي ًيل ثِ ٍضؼيت هغلَة هيثبؿذً .تيجِ تـخيق ًيبصهٌذيّب دس لبلت  RFPتذٍيي ؿذُ ،هجٌبي
هٌبػجي جْت دػَت اص هتمبضيبى خَاّذ ثَدّ .شگًَِ ونتَجْي ٍ غفلت ًؼجت ثِ تـخيق ٍ تؼييي اًتظبسات ًيبصهٌذي ّبي ػبصهبى ،ػوالً صهيٌِ سا ثشاي اتىبي تبم ٍ
توبم ثِ هحلَل فشاّن هيوٌذ ٍ دس ًتيجِ ثِ جبي ايي وِ هحلَل ٍ اثضاس دس خذهت تحمك اّذاف ػبصهبى لشاس گيشد ػبصهبى دس خذهت هحلَل خَاّذ ثَد ٍ ثبلغجغ
سيؼه اًجبم هَفك وبس ثِ ؿذت ثبال خَاّذ سفت.
اّويت تـخيق دليك ًيبصهٌذي ّبي ػبصهبى سا دس ايي ًىتِ هي تَاى جؼتجَ ًوَد وِ ّشگبُ ًگبُ اثضاسگشا ٍ اتىبي وبهل ثِ لبثليتّبي ػيؼتن ٍ هحلَل ًشمافضاس
هيتَاًؼت جَاثگَ ثبؿذ ،دس اييكَست آهبس لبثل تَجِ ػذم هَفميت ًشمافضاسّبي  ERPداساي ًبم ٍ ًـبى هغشح ًجَد .ثِ ّويي جْت ثبيؼتي ثِ ؿيَُ جبسي وِ
ػوذتبً چه ليؼت ؿشوت ّبي هـبٍس خبسجي دس اًتخبة هحلَل سا هجٌبي تـخيق ًيبصهٌذيّبي ػبصهبى هتمبضي هحلَل لشاس هيدٌّذ ،ثب ديذُ تشديذ ًگشيؼت.

 )4تَاًايي تشخيص هيضاى آهادگي ساصهاى هتقاضي جْت استقشاس هحصَل ERP
لضٍم هجْض ثَدى هـبٍس ثِ سٍؽ ّبي تـخيق هيضاى آهبدگي ػبصهبى ٍ تؼييي ووجَدّبي احتوبلي آى ثب تأويذ ثش:
آهبدگي هذيشيت اسؿذ ػبصهبى جْت اػتمشاس هحلَل
ٍجَد اعالػبت پبيِ هٌبػت (اػن اص دادُّب ٍ سٍيِّبي اجشايي)
ًيشٍي اًؼبًي وليذي هَسدًيبص ػبصهبى هتمبضي
تجْيضات ٍ اهىبًبت ػختافضاسي هَسدًيبص
ايجبد فضبي رٌّي هٌبػت ثب اؿتشاوبت ثبال ثيي ػغَح هختلف وبسوٌبى ػبصهبى هتمبضي دس ساػتبي اّذاف هـخق ثب هؼيبسّبي ػٌجؾ تؼشيف ؿذُ (ثِ
ػجبست ثْتش لبثليت ايجبد چـن اًذاص سٍؿي ٍ هـتشن دس خلَف اّذاف هَسد اًتظبس اص اػتمشاس  ERPدس ػبصهبى)
تَضيح چشايي ٍ چگًَگي تغييش ػبدات ػبختبسي ٍ سٍؽّبي اجشايي دس ػبصهبى هتمبضي ٍ جبثِجبيي ثشخي ػغَح تلوينگيشي ٍ هؼئَليتّبي هشثَعِ

 )5تشخَسداسي اص هتذٍلَطي هٌاسة اسصياتي ػشضِمٌٌذگاى ERP
هتذٍلَطي ّبي هتٌَػي اص ديذ هـبٍس اسائِ خذهبت هـبٍسُ ٍ ًظبست ثش فشآيٌذ اًتخبة  ٍ ERPػشضِوٌٌذُ ٍ پيبدُػبصي وٌٌذُ هٌبػت آى ٍجَد داسد .هـبٍس
هي ثبيؼتي هتذٍلَطي پيـٌْبدي خَد ،هضايبي آى ،هجبًي ٍ هفشٍضبت آى دس اًتخبة هحلَل ٍ ػشضِوٌٌذُ هٌبػت آى ،هؼيبسّبي اكلي ٍ هـخق تلوينگيشي
ثش اػبع ًيبصهٌذيّب ٍ لبثليتّبي هتٌبظش هحلَل ،تجبسة هثجت پيبدُ ػبصي ؿذُ لبثل هـبّذُ ،دػتبٍسدّبي حبكلِ اص اػتمشاس هحلَل ٍ  ...سا اسائِ ًوبيذ؛
ثِگًَِ اي وِ ثش اػبع هضايبي ايي هتذٍلَطي ،تأثيش ػَاهل سيؼه دس تحمك اّذاف پشٍطُ ثشاي ػبصهبى هتمبضي ثِ حذالل هوىي وبّؾ يبثذ .فمذاى هتذٍلَطي
هٌبػت ٍ يب التجبع اص ثشخي هتذٍلَطيّبي هَجَد ثذٍى دسن ٍ فْن ػويك ٍ دسػت آى لغؼبً خشٍجي هٌبػجي سا ثِ ّوشاُ ًخَاّذ داؿت ٍ ًِ تٌْب اًتخبة
ًبهٌبػجي كَست خَاّذ گشفت ثلىِ ثِ تجغ آى هؼيش ًبدسػتي ًيض ػوالً پيؾ سٍي ػبصهبى هتمبضي تشػين خَاّذ ؿذ.

 )6تَاًايي هزامشُ جْت سفغ اتْاهات فيهاتيي ًياصهٌذيّاي ساصهاى هتقاضي ٍ تَاًوٌذيّاي هحصَل پيشٌْادي
لبثليتّبي هحلَل  ERPثب ػيبِّ ًيبصهٌذيّبي ػبصهبى هتمبضي هؼوَالً دس توبهي هَاسد ساثغِ هتٌبظش ٍ يهثِيه ثشلشاس ًويوٌٌذ .دس هَاسدي لبثليتّبيي اص
هحلَل ٍجَد داسد وِ ضشٍست اػتفبدُ اص آى دس ػبصهبى ٍجَد ًذاسد ٍ ثشػىغ ًيبصهٌذيّبيي دس ػبصهبى هيتَاًذ ٍجَد داؿتِ ثبؿذ وِ ػيٌبً لبثليت هتٌبظشي
دس هحلَل جْت سفغ آى ٍجَد ًذاسد ٍ ًيبص ثِ ايجبد يب تغييش هؤلفِّبي ًشمافضاسي هشثَعِ سا ثِ ٍجَد هي آٍسًذ .فضبي حبون دس ايي حبلت اكغالحبً خبوؼتشي
اػت ٍ هـبٍس ثبيؼتي لبثليت ثشسػي ٍ تـخيق ه ٌبػت چگًَگي ساّىبس غلجِ ثش هَاسد ػذم تغبثك سا داؿتِ ثبؿذ .دس غيش اييكَست ثب ًبديذُ گشفتي ايي هَاسد،
والً هَضَع ثِ هشحلِ پيبدُ ػبصي اسجبع دادُ خَاّذ ؿذ ٍ دس ايي هشحلِ داهٌِ وـوىؾ پيؾثيٌي ًـذُ ثيي ٍالؼيتّبي اجشايي ٍ ًيبصهٌذيّبي وبسفشهب ٍ
لبثليتّبي هحلَل اص وٌتشل الصم ثشخَسداس ًجَدُ ٍ سيؼه ػذم اًجبم هَفك وبس افضايؾ هييبثذ.
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 )7تَاًايي هزامشُ دس هَسد هثاًي قيوتگزاسي ٍ ّضيٌِّاي آشناس ٍ پٌْاى استقشاس  ERPساصهاى هتقاضي
ػِ سأع هثلث ّضيٌِ ،ويفيت ٍ صهبى اًجبم وبس دس جشيبى اًجبم ّش پشٍطُ تؼبهل ٍ استجبط هؼٌيداسي ثشلشاس خَاّذ وشد .تؼويك ويفيت ،هتٌبظش ثب افضايؾ ّضيٌِ
ٍ عَالًي ؿذى صهبى اًجبم وبس اػت ٍ ّشگًَِ وبّؾ يب افضايؾ دس وويت ّشيه اص دٍ ػبهل ديگش ًيض ثِ ًَثِ خَد ثش ديگش ػَاهل اثشگزاس خَاّذ ثَد .هـبٍس
هيثبيؼتي لبثليت تَجيِ التلبدي الصم سا دس وٌبس كالحيت ّبي تـخيق فٌي داؿتِ ثبؿذ ثِگًَِاي وِ ثتَاًذ دس هثلث فَقاالؿبسُ ًمغِ تؼبدل ثْيٌِ سا ثيبثذ ٍ
ايي هَضَع سا ثشاي ػبصهبى هتمبضي ٍ ّوييعَس ػشضِوٌٌذُ  ERPسٍؿي ٍ هـخق ًوبيذ .تـشيح ّضيٌِّبي پٌْبى ،تذليك ػغح تَلؼبت ،آهبدُػبصي رٌّي
وبسفشهب ٍ هجشي دس خلَف پزيشؽ داهٌِ تغييشات ،اًجبم وبس هَاصي ،وويت ٍ ويفيت آهَصؽ ،دٍثبسُوبسيّب ٍ افت ًبؿي اص تغييش دس جشيبى اكالح ٍ  ...اص جولِ
تَاًوٌذيّبي هَسدًيبص هـبٍس هيثبؿذ.

 )8تَاًايي دس تشًاهِسيضي ٍ هشاسمت هَثش دس اجشاي هشاحل هٌاقصِ تأهيي ERP
لبثليت تؼشيف والى هؼألِ ٍ اّذاف هَسدًظش ٍ ًيل ثِ اؿتشان رٌّي دس هذيشيت ػبصهبى هتمبضي ٍ اًجبم هشاحل ّ ، RFP ٍ RFIنچٌيي سػبيت ضَاثظ ٍ
همشسات حبون ثش هٌبللبت دس ساثغِ ثب لبًَى ٍ آيييًبهِ ثشگضاسي هٌبللبت ػوَهي ٍ ثخؾًبهِ ًوبتي ػبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِسيضي ثشاي هتمبضيبى ثخؾ دٍلتي
ٍ يب چبسچَة ضَاثظ لبثل اتىبء دس هَسد هتمبضيبى ثخؾ خلَكي ،ثشًبهِ سيضي هشاحل ثشگضاسي هٌبللِ ،اسصيبثي ؿشوتوٌٌذگبى ثش هجٌبي هؼيبسّبي هـخق ٍ
لبثل دفبع ،اًتخبة ثشًذُ ٍ ا ًجبم هزاوشات لجل اص ػمذ لشاسداد ٍ  ...اص جولِ لبثليت ّبي ضشٍسي ٍ ػوَهي هـبٍس هحؼَة هيؿًَذّ .نچٌيي اتخبر ؿىل ٍ ؿيَُ
هٌبػت ثشگضاسي ،ثشخَسداسي اص هؼيبسّبي هٌبػت ٍ دسػت جْت اسصيبثي ،ؿفبفيت دس هشاحل اًجبم وبس ٍ اجتٌبة اص خغبي ّبلِاي دس اسصيبثي ثِ ّوشاُ ايجبد
فضبي هٌبػت ثِگًَِاي وِ هتمبضيبى احؼبع هؼبثمِ دس جشيبى هٌبللِ داؿتِ ثبؿٌذ ،اص جولِ ديگش تَاًوٌذيّبي هَسد ًيبص هـبٍس هيثبؿذ.

 )9تشخَسداسي اص حذاقل تجشتِ هَسد ًياص دس پيادُساصي تِ هٌظَس ماّش ػَاهل سيسل دس اًتخاب
ؿٌبػبيي داهٌِ ٍ حذٍد تغييشات احتوبلي دس هؼيش اًغجبقدّي هحلَل هتٌبػت ثب ًيبصّب ٍ ّنچٌيي ؿٌبػبيي تمشيجي ّضيٌِّبي آؿىبس ٍ پٌْـبى هشتجظ ثش آى
هؼتلـضم ٍجَد حذالل تجشثِ پيبدُػـبصي هحلَل تَػظ افشاد تين هــبٍس هي ثبؿذ .ثشخَسداسي اص ايي تجشثِ ،ثخؾ لبثل تَجْي اص سيؼه ًبؿٌبختِّب سا وِ
ػوالً ثِ دٍسُ پيبدُ ػبصي ٍ دس ًتيجِ ثِ پيوبًىبس يب هجشي ٍاگزاس هيؿَد وبّؾ هيدّذ .ثذيْي اػت ايذُآلتشيي حبلت ،صهبًي اػت وِ هـبٍس دس تين خَد اص
ًفشات ثب تجشثِ پيبدُ ػبصي ػيؼتن دس ػبصهبى هـبثِ هتمبضي دس گزؿتِ ثشخَسداس ثبؿذ .ليىي دس ؿشايظ ًجَد ايي تجشثٍِ ،جَد تجبسة هشثَط ثِ كٌبيغ ثب
هبّيت تَليذ وبال يب خذهت ًَػبً هـبثِ ٍ يب ًؼجتبً هـبثِ هيتَاًذ هجٌب ٍ هالن لشاس گيشد.

 )10ظشفيت دسك هسائل پشتيثاًي دس دٍسُ تْشُتشداسي
ػيبػتگزاسي ،پيؾثيٌي ػبختبس ٍ آهبدُ ػبصي ًيشٍّبي وبسفشهب دس كَست ًيبص ٍ  ...دس ساػتبي پـتيجبًي فٌي ٍ اجشايي هحلَل ثبيؼتي دس هشحلِ اًتخبة
پيوبًىبس ٍ هحـلَل هـخـق ؿَد .صيـشا ّـش ًـَع ػذم ّوبٌّـگي ثـيي خظهـي ٍ ػيبػت ّبي وبسفشهب ٍ پيوبًىبس هَضَػبت جذيذي سا ثِ هحذٍدُ
چبلؾ ثشاًگيض لجلي اضبفِ خَاّذ وشد .هـبٍس ثبيؼتي ثب تـخيق تَاًوٌذي ّبي ثبلفؼل ٍ ثبلمَُ وبسفشهب ،جٌجِّبي ال تلبدي هؼألِ ٍ هالحظبت هشثَط ثِ ًيشٍي
اًؼبًي ،ػيبػت ّبي پيوبًىبس يب هجشي ٍ ػاليك ٍي دس هَسد ثحث پـتيجبًي ،دس هجوَع وليبت عشح پـتيجبًي فٌي ٍ اجشايي سا تشػين ٍ اثشات ًبؿي اص آى سا دس
هشحلِ اًؼمبد لشاسداد ثب پيوبًىبس لحبػ ٍ ًيض ّضيٌِّبي ًبؿي اص اتخبر سٍيىشد هشثَعِ سا ثِ ٍضَح هـخق ًوبيذ.
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