
 

 

 بسمه تعالی

 موسسه آموزش عالی رسام واحذ ارتباط با صنعتتعاریف بنیادین  منتخبمجموعه 

 

 آشنایی با تعاریف علمی اصطالحات  قسمت اول:

 

 :ٗٞضٞع ٝ ػجبستؼت اص كشآيٜذ ؿٌؼت٠ ؿذٙ ٝ دٝثبسٟ ػبخت٠ ؿذٙ داٛؾ ٗٞجٞد تٞػظ كشد خالم دسثبسٟ يي    خالقیت

ثب سٝيٌشدي ٛٞ ج٢ت تـشيح، ثشداؿت، ثشهشاسي استجبط، ًـق ٛبداٛؼت٠ ١ب ث٠  ثذػت آٝسدٙ ثيٜؾ جذيذٛؼجت ث٠ ٗب١يت آٙ

ؿ٘بسٟ    94/6/8)ُضيذٟ اي اص ثخـٜب٠ٗ اسػبٓي ٝصاست ػٕٔٞ ث٠ ٗٞػؼبت آٗٞصؽ ػبٓي   .ٜٗظٞس پشداصؿي ٛٞ اص آٙ ٗٞضٞع

108490/11 ) 

 

 :ثخـيذٙ، ػيٜي ًشدٙ ٝ اسائ٠ ٛتبيج خالهيت٠ٌ ث٠ صٞست اسائ٠ يي ٗل٢ٕٞ، تؼشيق، هضي٠ يب  ػجبستؼت اص تحون   نوآوری

)ُضيذٟ اي اص   پيـ٢ٜبد جذيذ )ٗؼ٘ٞال دس هبٓت يي ٗوب٠ٓ ػٔ٘ي يب عشاحي يي ٗحصّٞ ٝ يب خذٗت جذيذ( ظ٢ٞس ٗي ًٜذ.

 ( 108490/11ؿ٘بسٟ    94/6/8ثخـٜب٠ٗ اسػبٓي ٝصاست ػٕٔٞ ث٠ ٗٞػؼبت آٗٞصؽ ػبٓي 

 

 

  :ػجبستؼت اص ٗج٘ٞػ٠ ث٠ ١ٖ پيٞػت٠ اي اص ٗلب١يٖ، تؼبسيق، هضبيب ٝ پيـ٢ٜبد١ب ٠ً ث٠ ٜٗظٞس تجييٚ ٝ پيـجيٜي   نظریه

ؿ٘بسٟ    94/6/8)ُضيذٟ اي اص ثخـٜب٠ٗ اسػبٓي ٝصاست ػٕٔٞ ث٠ ٗٞػؼبت آٗٞصؽ ػبٓي   پذيذٟ ١بيب حوبين اسائ٠ ٗي ؿٞد.

108490/11 ) 

 

   : حيٚ عشاحي ٝ ات٘بٕ سٝٛذ ًٔي٠ كشآيٜذ پغ اص عشاحي ) 1ًٔي٠ كشآيٜذ ١بي پيؾ اص عشاحي ث٠ اٛجبٕایذه یا کانسپت ,

،  2DTP ،PFP3ؿشايظ اهٔي٘ي، اسُٞٛٞٗيٌي، ثشسػي اٌٗبٛبت تٌٜٞٓٞطيٌي ػبخت ، ١ٞيت، تؼييٚ اػتبٛذاسد١ب،ثشسػي ػٞاْٗ 

 ،4RRCL  ٝFTA5  ػبيش سٝٛذ١ب ث٠ ١٘شاٟ سٛذسيَٜ ١بي ٢ٛبيي ٝ ٛصت ٗجبصي يب حويوي دس ٗحْ  تب ات٘بٕ عشح ٗبًت ٝ

 ٗيجبؿذ. يب ايذًٟبٛؼپت ؿبْٗ تؼشيق يب پشٝتٞتبيپ يب ػبخت ٠ٛٞ٘ٛ اٝٓي٠،  

ٜؼتي ، ٌٛت٠ ٢ٖٗ: داٛـجٞيبٙ ٗحتشٕ ٝ اػبتيذ ُشاٗي تٞج٠ داؿت٠ ثبؿٜذ ثش اػبع تؼشيق كٞم ث٠ اصاي ١ش ايذٟ ١ٜشي ، ص

 ثشٍ اسائ٠ د١ٜذ. 100ثشٍ آي  75 دس اهْبيؼت ُضاسؽ خٞد سا تٌ٘يْ ٝ دس حذتٌٜٞٓٞطيٌي ٝ... ٗي ث

 

 ٌٗبٛيٌي، آٌتشيٌي يب آٌتشٝٛيٌي، اپتيٌي ٝ ...( ج٢ت سكغ ٗـٌْ يب ٛيبصي جذيذ اثضاس يب دػتِب١ي )كيضيٌبّ  :  اختراع ،

 ساي ُشٟٝ ٗخبعت ٗـخص دس ثبصٟ ػ٘ش ٗصشف ٗؼيٚ ثبؿذ.، ٠ً تب ًٜٞٙ حْ ٝ سكغ ٛـذٟ ثبؿذ ٝ دا ٝ تؼشيق ؿذٟ

 تٞاٙ دس صٜؼت اػتلبدٟ ٛ٘ٞد .  صاييذٟ ر١ٚ ٗختشع اػت ٠ً اص آٙ ٗي عاختشااص ٜٗظش ثٜيبد ٗٔي ٛخجِبٙ ًـٞس:   *

                                                           
1
، ضشٝست اٛجبٕ ، ا١ذاف ًالٙ ٝ خشد پشٝطٟ ، تؼييٚ ُشٟٝ ٗخبعت ٝ ثشسػي كش١َٜ ٝ اهتصبد آٙ، ٠ٛٞ٘ٛ ١بي  پشٝطٟ ُشايؾ ٝ ػٜٞاٙ : تحوين  ٝ پظ١ٝؾ - 

 آٙ حبًٖ ثش كٌشي كضبي  ث٠ ١٘شاٟ پيـي٠ٜپشٝطٟ ٗـبث٠ يب ٛضديي ث٠ ٗٞضٞع 
2
 - Down Time Project 
3
 - Plan Feedback Projects 
4
 - Return Risk Compromise Line  
5
 -  fault Tree Analysis 



 :كشدي ٠ً دس ج٢ت سكغ ٗـٌالت ػٔ٘ي صٜؼتي ١ٜشي ٝ كش١ِٜي ٗٞجٞد ٝ ؿٜبخت٠ ؿذٟ، يب استوبء ٛيبص ١بي    مخترع

 اثضاس يب دػتِب١ي ٜٗغجن ثب تؼبسيق اختشاعجذيذ ػٔ٘ي صٜؼتي ١ٜشي ٝ كش١ِٜي تؼشيق ؿذٟ )تٞػظ كشد يب ػبصٗبٛي ٗؼيٚ( 

 دس صٗي٠ٜ پظ١ٝـي تٞػؼ٠ اي ٝ ًبسثشدي اسائ٠ د١ذ.

 

   :ي ٠ً دس ج٢ت سكغ ٗـٌالت ػٔ٘ي صٜؼتي ١ٜشي ٝ كش١ِٜي ٗٞجٞد ٝ ؿٜبخت٠ ؿذٟ، يب استوبء ٛيبص ١بي جذيذ كشدنخبه

دس صٗي٠ٜ  سٝؿي خالهب٠ٛ دس سا١جشد حْ ٗؼبئْػٔ٘ي صٜؼتي ١ٜشي ٝ كش١ِٜي تؼشيق ؿذٟ )تٞػظ كشد يب ػبصٗبٛي ٗؼيٚ( 

 پظ١ٝـي تٞػؼ٠ اي ًبسثشدي اسائ٠ د١ذ.

شاٗي تٞج٠ داؿت٠ ثبؿٜذ ثش عجن ٗج٘ٞػ٠ تؼبسيق اسائ٠ ؿذٟ اص ػٞي ثٜيبد ٗٔي ٛخجِبٙ ٝ ػبيش * ٌٛت٠ ٢ٖٗ: داٛـجٞيبٙ ُ   

 :تلبٝت ٛخجِبٙ ٝ ٗختشػبٙ دس ٛٞع خشٝجي ػٔ٘ي آٙ ػضيضاٙ ٗي ثبؿذؿشًت٢بي داٛؾ ثٜيبٙ ٝ پبسى ١بي ػٖٔ ٝ كٜبٝسي 

 آٗذٟ اػت، ثبؿذ. خشٝجي ػٔ٘ي ٗختشػبٙ ثبيذ ث٠ صٞست اثضاس ، ٝ دػتِب١ي ٠ً دس تؼشيق اختشاع 

١ٜشي  آثبسًتـبكبت ٗشثٞط ث٠ سيبضي ٝ خشٝجي ػٔ٘ي ٛخجِبٙ ٗي تٞاٛذ ؿيش اص اثضاس يب دػتِب١ي كيضيٌبّ ثبؿذ. ٗبٜٛذ 

١ش٠ُٛٞ عشحي ٠ً ٗشثٞط ث٠  ٝ ١ش٠ُٛٞ تئٞسي ػٔ٘يٝ يب ديضايٚ ١بي ١ٜشصٜؼتي  )ٗؼ٘بسي عشاحي صٜؼتي ٝ....(  

 .  ثصٞست ًتجبٌ ٝ ؿلب١ب ٜٗتـش ؿذٟ ثبؿذ..( ).تجبست ٝ كؼبٓت٢بي ٗشثٞط ث٠ اجت٘بع 

ؿٞد  اػبػٜب٠ٗ ثٜيبد ث٠ كشد ثشجؼت٠ ٝ ًبسآٗذي اعالم ٗي 4ث٠ اػتٜبد ٗبدٟ « ٛخج٠» * اص ٜٗظش ثٜيبد ٗٔي ٛخجِبٙ ًـٞس

٠ً اثشُزاسي ٝي دس تٞٓيذ ٝ ُؼتشؽ ػٖٔ ٝ ١ٜش ٝ كٜبٝسي ٝ كش١َٜ ػبصي ٝ ٗذيشيت ًـٞس ٗحؼٞع ثبؿذ ٝ ١ٞؽ، 

ـيذٙ ث٠ سؿذ ٝ خالهيت، ًبسآكشيٜي ٝ ٛجٞؽ كٌشي ٝي دس ساػتبي تٞٓيذ ٝ ُؼتشؽ داٛؾ ٝ ٛٞآٝسي ٗٞجت ػشػت ثخ

 تٞػؼ٠ ػٔ٘ي ٝ اػتالي جبٗؼ٠ اٛؼبٛي ًـٞس ُشدد.

 

     :ؿٞد ٠ً ث٠ صٞست ثبٓوٟٞ ٛخج٠ ثٞدٟ  ث٠ كشدي اعالم ٗي« اػتؼذاد ثشتش»اص ٜٗظش ثٜيبد ٗٔي ٛخجِبٙ ًـٞساستعذاد برتر

 ١بي الصٕ ثشاي ؿٜبػبيي ًبْٗ ٝ يب ثشٝص اػتؼذاد١بي ٝيظٟ اٝ كشا١ٖ ٛـذٟ اػت.  ٝٓي ١ٜٞص صٗي٠ٜ

:  تؼبسيق كٞم ؿبْٗ اػتؼذاد١بي ثشتش ٝ ٛخجِبٙ ثخـ٢بي ٗختٔق اص هجيْ ػٔ٘ي ٝ كٜبٝسي، آٗٞصؿي، كش١ِٜي، 1تجصشٟ 

 ثبؿذ.  جت٘بػي، ١ٜشي ٝ ٗذيشيتي ٗيا

: تؼشيق ٝ ؿشايظ احشاص ٛبثـِي ٝ ٛحٟٞ ح٘بيت اص ٛٞاثؾ تٞػظ ثٜيبد ٗٔي ٛخجِبٙ پيـ٢ٜبد ٝ پغ اص تصٞيت ١يئت 2تجصشٟ 

 سػذ.  اٜٗبء ث٠ تصٞيت ؿٞساي ػبٓي اٛوالة كش١ِٜي ٗي

ٗـخص دس احشاص  ١بي صٗبٛي شايظ دس دٝسٟتذإٝ ؿثبيؼت  : اػتؼذاد ثشتش ٝ ٛخجِي يي كشآيٜذ پٞيب اػت ٝ ٗي3تجصشٟ 

 ٛخجِي ٗؼيبس هشاس ُيشد. 

 

 ت٢يي٠ ٝ ُشد آٝسي

 حٖ ًشي٘ي ػٞاعلي

 استجبط ثب صٜؼت  –١يبت ػٔ٘ي 
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