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گیری از تکنیک کد همراکس آموزش عالی کشور با بهر ارتقاء  بازدهی خدماتِ

 (QR Code)پاسخ سریع 
  

 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات زهره گلی ملک آبادی، 
Email: zh.goli22@gmail.com 

 

 :چکیده

شی تَدُ ٍ ّؼر. لزا ّای حایض اّویر دس خَاهع تـتْثَد ًظام آهَصؿی ّوَاسُ تِ عٌَاى یکی اص دغذغِ

-اص دیشتاص زا کٌَى زحَالذ عظیوی دس خذهاذ ایي حَصُ كَسذ خزیشفسِ اػر. سؿذ داًؾ ٍ فٌاٍسی

-ّای عشكِ فٌاٍسیتاؿذ. اص ًَآٍسیاطالعاذ دس خْاى اص عَاهل هَثش دس زَػعِ ػیؼسن آهَصؿی هی

، ّای زلفي ّوشاُیذ گَؿیػشیع تَدُ کِ دس ًؼل خذخاػخ  ّایکذاطالعاذ، زکٌیک ٍاقعیر افضٍدُ ٍ 

ایي زکٌیک دس حَصُ ّای هخسلف آهَصؿی، ػشگشهی،  تاؿٌذ.قاتل اػسفادُ هی کاهدیَزش ّا ٍ زثلر ّا

 داًـگاّیّای هخسلف ًظام گیشی اص ایي زکٌیک دس تخؾتْشُ زداسذ ٍ تاصاسیاتی، کاستشدّایی داسد. 

ٍسی ٍ تاصدّی آهَصؽ ّا، تْشُضیٌِهیؼش تَدُ ٍ هَخة تاالتشدى کیفیر ٍ ػشعر خذهاذ، کاّؾ ّ

ّای خَاّذ ؿذ. دس ایي هقالِ تِ تشسػی چیؼسی ٍ چگًَگی اػسفادُ اص ایي زکٌیک دس صیش تخؾ

 .ؿَدآهَصؿی کـَس، هضایای ایي اقذام ٍ هقایؼِ کاسایی آى دس هقاتل ػیؼسن آهَصؽ فعلی خشداخسِ هی

 

 کلیدیکلمات 

 .هَتایل گَؿی، QR Code، یعکذ خاػخ ػش، کیفیر خذهاذ، ًظام آهَصؿی
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 مقدمه  .1

اًدذ ٍ سٍص تدِ سٍص تدش زعدذاد ٍ زٌدَ  ایدي       ذ چـوگیشی سا تِ خَد اخسلاف دادُاهشٍصُ، هحلَالذ دیدیسال سؿ

ؿَد. ّای آًْا افضٍدُ هیای هَتایل اػر کِ تِ ػشعر قاتلیرّهحلَالذ افضٍدُ هی ؿَد. یکی اص ایي هحلَالذ گَؿی

ARزَاى تِ فٌاٍسی ٍاقعیر افضٍدُ )تاؿذ، هیّای هَتایل هیُ دس خذهر گَؿیکِ اهشٍصّایی اص فٌاٍسی
اؿداسُ کدشد.    (1

ایدي   ؿدَد. ّا عشضِ هیؿَد ٍ چیضی فشازش اص دیذ کاستشاى تِ آىء هداصی تا دًیای ٍاقعی ادغام هی، اؿیاARدس فٌاٍسی 

دّذ. ایي اطالعداذ تدِ   ؿَد، تِ کاستشاى هیهیفٌاٍسی، اطالعازی افضٍى تش آًچِ زَػط حَاع خٌدگاًِ اص هحیط دسیافر 

 كَسذ گشافیکی یا ًَؿساسی ّؼسٌذ. 

ِ  1991 ػدال  دس تَئیٌد   ؿدشکر  کاسهٌذ ،Thomas Caudell زَػط تاس اٍلیي افضٍدُ ٍاقعیر اٍلیِ ایذُ  اسائد

GPSتذٍى ًـاًگش تدَدُ ٍ تدا اػدسفادُ    ؿًَذ .دػسِ اٍل ّای ٍاقعیر افضٍدُ تِ دٍ دػسِ هیػیؼسن .ؿذ
اطالعدازی دس   2

-یي دػسِ اص یک کدذ تدشای ًـداى   ادس دٌّذ. دػسِ دٍم تش اػاع ًـاًگش ّؼسٌذ. ّای هخسلف تِ کاستشاى هیهَسد هکاى

QR) زشیي کذ ایي دػسِ، کذ خاػخ ػشیعٌٌذ . سایحکدادى اطالعاذ افضٍدُ اػسفادُ هی
3
 Code) .ایدذُ ػداخر ٍ    اػر

 [.1]هیالدی تذػر آهذ 1994ٍ دس ػال  طاخي زَیَزایاخشای ایي سهض، دس ؿشکر 

ّدای ػدیاُ   تاؿذ. ایي تاسکذ اص  ًقطِهازشیؼی هیکذ خاػخ ػشیع، یک تاسکذ دٍتعذی تِ كَسذ سهضی تا ػاخساس 

 ISO / IECّا تش اػداع الگدَی اػدساًذاسد )   چْاسگَؽ زـکیل ؿذُ اػر. ایي ًقطِی ػدیذ تِ كَسذ  تش سٍی صهیٌِ

 1ؿدکل   .[2]ی دیگدشی تاؿدذ   زَاًٌذ حاٍی ًَؿسِ، ًـاًی ٍب، ؿواسُ زلفي، یدا دادُ  ( ایداد ؿذُ ٍ هی2006 : 18004

 ( سهض ؿذُ اػر.http://qaus.sharif.irکذ سا ًـاى هی دّذ کِ دس آى آدسع ػایر ایي کٌفشاًغ ) ؿوایی اص ایي

 

 

 QR Code نمونه ای از -1شکل             

 

، یدک هشتدع   QRاًذ. دس ًؼدخِ ّدای خذیدذ    کذ تشای زـخیق هکاى تکاس سفسِ ّایگَؿِ ػِ الگَی هشتعی دس

ّدای کدَچکی اػدر کدِ تدشای      ؿداهل تلدَ    QRاػسفادُ ؿذُ اػر. ًاحیِ دیگش کدذ   QRصتٌذی کذ اضافی تشای زشا

 [.2سًٍذ]ُ ؿذُ تکاس هیسهضگزاسی اطالعاذ رخیش

ّدای تاسکدذ دٍ تعدذی،     ٍ کاسکشد تشزش، دس هیداى ػیؼدسن    تِ دلیل ػشعر تاالی خَاًذى آى، دقر صیاد QRکذ 

  .ؿَددیگش اػسفادُ هی تطَس گؼسشدُ دس طاخي ٍ تؼیاسی اص کـَسّای

                                                           

Augmented Reality 

Global Positioning System 

Quick Response Code 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
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، عدذدی ٍ کاساکسشّدای الفثدایی، کداًدی، کاًدا      ّدای دادُ زَاًایی تکاسگیشی تؼیاسی اص اًَا  دادُ، چَى QRکذ 

کاساکسش الفثدایی سا دس یدک الگدَ سهضگدزاسی      4296کاساکسش عذدی یا  7189زَاًذ تیؾ اص ّیشاگاًا ٍ غیشُ سا داسد کِ هی

زَاًذ زَػط یک تشًاهِ کَچک دس یک زلفي ّوشاُ یا یدک کداهدیَزش ؿخلدی تدِ     هی تِ ساحسی QRکٌذ. ّوچٌیي، کذ 

کِ تؼیاسی اص تاسکذّای دٍتعذی ػٌسی ًیاص داؿدسٌذ کدِ زَػدط    ّوشاُ دٍستیي خاػاصی ؿذُ، سهضگـایی ؿًَذ دس حالی

 [.3]یک اػکٌش خاف، سهضگـایی ؿًَذ

ًیاص  تشای خَاًذى آى ٍ ؿًَذ هی چاجّای هعوَلی ایي اػر کِ تِ ساحسی زَػط چاخگشاص دیگش هضایای ایي کذ  

-هؼسقین ٍ تذٍى ًیاص تِ رخیشُ ؿذى دس یک ػشٍس هحلی زَػط ًشم تِ طَس QRّای ًـاًگش ًذاسًذ. تِ ّیچ گًَِ تازشی

 .ؿًَذافضاس هخلَف سهضگـایی هی

آًالیدي   تِ كَسذ QRسهضًگاسی  گیشد.زَػط ًشم افضاسّای هخلَف كَسذ هی سهضًگاسی ٍ سهضگـایی ایي کذ

ؿدَد  دس  ضگـایی ّن، زَػط دٍستیي اًدام هیعولیاذ سهخزیشد. افضاس تِ كَسذ آفالیي كَسذ هییا تا اػسفادُ اص یک ًشم

اًذ تدا ًقدام هدداصی کدِ دس     کِ دس زلَیش تِ عٌَاى ّذف ًقطِ گزاسی ؿذُ سیافر زلاٍیش زَػط دٍستیي ًَاحیٌّگام د

 ؿدَد. لدزا  ، دس كفحِ ًودایؾ ًوایداى هدی   اًذ اسزثام تشقشاس کشدُ ٍ زشکیة ایي دٍؿذُ کاهدیَزش یا گَؿی هَتایل زعشیف

ای کِ داسای حذاقل یک دٍستیي تا کیفیر هسَػط ٍ ًدشم افدضاس هخلدَف آى تاؿدذ،     اهکاى سهضگـایی کذ دس ّش ٍػیلِ

 [.4]ٍخَد داسد

گیدشد. دس  ی هَسد اػدسفادُ قدشاس هدی   ّای هخسلف آهَصؿی، زداسذ ٍ تاصاسیاتی، ػشگشهکذ خاػخ ػشیع، دس صهیٌِ

ی تْشُ تشداسی اص ایي کذ دس خشداصین. تخؾ ػَم تِ تشسػی ًحَُّای هَخَد اص ایي کذّا هیتخؾ دٍم تِ تشسػی کاستشد

خشداصد. تخؾ چْاسم تِ ػٌدؾ کداسایی ساّکداس خیـدٌْادی    ء کیفیر خذهاذ ایي حَصُ هیًظام آهَصؿی تِ هٌظَس اسزقا

 . دس ًْایر ًسیدِ گیشی ایي هقالِ دس تخؾ خٌدن ًگاسؽ ؿذُ اػر.اخسلاف یافسِ اػر

  

 مرور ادبیات .2

یداى  ت QR. تِ دلیل هضایایی کِ تشای کذّای ؿشح دادُ ؿذ QRدس تخؾ قثل هاّیر ٍاقعیر افضٍدُ ٍ کذّای 

 گیشد. هی ّای ّوشاُ، اػسفادُ اص ایي کذ تِ كَسذ فشاگیش ٍ تِ کشاذ كَسذؿذ ٍ ّوچٌیي ّوگاًی ؿذى زلفي

ا تا اػدسفادُ  اهکاى اًدام هٌْذػی خَدکاس سّای کشُ خٌَتی، ػیؼسوی طشاحی ؿذُ اػر کِ دس یکی اص داًـگاُ

هًَسداط  ّدا  کٌذ. دس ایي ػیؼسن تا اػسفادُ اص زکٌیک هزکَس قطعاذ هاؿدیي اص ٍاقعیر افضٍدُ، تشای داًـدَیاى فشاّن هی

 [.5]کٌذػاصی هیؿذُ ٍ خْاى ٍاقعی سا ؿثیِ

ِ  QRکاستشد دیگشی اص کذّای دس  ؿدَد. دس ایدي ػیؼدسن کدِ     كدَسذ خَیدا اػدسفادُ هدی     تشای آهَصؽ صتاى تد

HELLO ػدین اص ػدشٍس   ّا تِ كدَسذ تدی  ؿَد ٍ آهَصؽًام داسد، اطالعاذ زَػط گَؿی هَتایل تِ ػشٍسی اسػال هی

 [.6]ؿَدهیػشیع اػسفادُ  ّای خاػخؿَد. تِ هٌظَس زکویل فشآیٌذ یادگیشی اص کذدسیافر هی

تا زَخِ تِ هـکالذ هَخَد دس ساّکاسّای قثلی تشای  [7]اػر. دس  ًیض اػسفادُ ؿذُ یاتیهکاى تِ هٌظَس QRاص کذّای 

ّای یاتی، سٍؿی تشای ایي اهش اسائِ ؿذُ اػر. ایي سٍؽ کِ تش خایِ ٍاقعیر افضٍدُ اػر، هـکالذ هَخَد دس سٍؽهکاى

هکاى یاتی تا اػسفادُ اص ٍاقیر هداصی دس دٍ هَصُ دس هکضیک  [8]دس هقالِ  .[7]حذٍدی هشزفع هی ػاصدخیـیي سا زا 

-اضافِ کشدى هَلسی هذیا افضایؾ هیخیادُ ػاصی ؿذُ اػر. ایي ػیؼسن زعاهل تیي کاستش ٍ اؿیای هَسد ًظش اٍ سا تا 

 [.8]دّذ
 

ِ  يدادى اطالعاذ یک هحلَل هثال دٍستیتشای ًوایؾ AR  ٍQRاص  [1دس ] ًَیؼٌذگاى تٌدذی آى  تش سٍی تؼدس
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گیدشد سهدض ؿدذُ ٍ خشیدذاساى تدا      ل دس کذی کِ سٍی تؼسِ آى قشاس هیکٌٌذ. اطالعاذ اضافی دس هَسد هحلَاػسفادُ هی

 یاتٌذ.هشاخعِ تِ آى، تِ خلَكیاذ تیـسشی اص هحلَل دػر هی

اػدر. تدِ عٌدَاى    اف دادُتاصاس سا تِ خَد اخسلد ػْن عظیوی اص  ّا، ٍاقعیر افضٍدُ ٍ تاصیّا دس حَصُ ػشگشهی

دٍستیي اًذ. ایي کاستشدّا اص ّای هَتایل تش ّویي اػاع عشضِ ؿذُتشای دػسگاُ layer  ٍcar finderّای هثال کاستشد

 [.9]کٌٌذفیلن دس دًیای ٍاقعی اػسفادُ هی کشدى ٍاقعیسی تِ كَسذٍ كفحِ هَتایل تشای اضافِ

.  ایي اػرّای اخسواعی اػسفادُ کشدُسزقاء ٍضعیر آٍازاس دس ؿثکِا ( ًَیؼٌذگاى، اص ٍاقعیر هداصی تشای6دس )

 [.11]ّن اسزثام داؿسِ تاؿٌذ دّذ کِ دس دٍ دًیای ٍاقعی ٍ هداصی تاتِ کاستشاى اخاصُ هی سٍؽ،

تدِ   ٍافدضایؾ یافسدِ اػدر     هیضاًی قاتل زدَخْی ػین، خٌْای تاًذ اسزثاطی تِ تا خیـشفر ایٌسشًر ٍ اسزثاطاذ تی

، یک هذل خیچیذُ سا دس یدک  QRدّذ کِ  تا اػسفادُ اص یک آدسع ایٌسشًسی زعثیِ ؿذُ دس کذ سا هیایي اهکاى  کاستشاى

 دػسگاُ هَتایل دس صهاًی تؼیاس کَزاُ، هـاّذُ کٌٌذ. 

خدَد   QRؿشکر ّا کذ  هعوَال دس زثلیغاذ،تیـسشیي کاستشد ٍاقعیر افضٍدُ دس تحث زثلیغاذ ٍ تاصاسیاتی اػر. 

. دس تعضی اص ؿْشّای اسٍخایی تشای دادى اطالعاذ هخسلدف  سػاًٌذدس سٍصًاهِ تِ چاج هی، ـاى اػرکِ حاٍی اطالعازسا 

ّای  ّا، کاسذ زَاًٌذ دس هدالذ، زاتلَّا، ازَتَع تِ طَس کلی ایي ًوایِ ّا هی. ؿَدگشدؿگشاى اص ایي کذّا اػسفادُ هیتِ 

شی زلفي ّودشاُ یدا لدح زداج(، اػدسفادُ      زاص تِ اطالعاذ داسًذ )حسی سٍی تایتاصسگاًی ٍ یا دس ّش چیضی کِ کاستشاى آى ً

 ؿًَذ.

، تداص  تذٍى ًیاص تدِ زایدح آدسع   زغییش اطالعاذ هخاطثاى، اخشای یک لیٌک ٍب اص دیگش کاستشدّای ایي فٌاٍسی،

ٍ داًلدَد هحسَیداذ    ّدا تذٍى ًیاص تِ ؿواسُ گیدشی دػدسی، خشیدذ ًدشم افضاسّدا ٍ تداصی       گشفسي  کشدى یک تشًاهِ، ؿواسُ

 [4]دیدیسالی اػر.

 

 روش .3

اػر. الثسِ دس ّای هخسلف اص خولِ آهَصؽ داؿسًَِیي ّوَاسُ هضایایی سا دس صهیٌِّای اػسفادُ تْیٌِ اص فٌاٍسی

ّدایی کدِ دس   تِ حذاکثش کاسایی ًائل ؿذ. زکٌیکزَاى ّا هیشداسًذ کِ تا حزف اثشاذ آىّایی ّن دس تتشخی هَاسد چالؾ

اػر، تِ هیضاى چـوگیشی کیفیر خذهاذ سا تْثَد تخـدیذُ  اًـگاّی هَسد اػسفادُ قشاس گشفسِّای اخیش دس ًظام ددِّ

ؿدًَذ، تاعدث   خْاى ٍ ّوچٌیي ایشاى اػسفادُ هی ّایػاصی هخسلفی کِ دس داًـگاُػر. تشای هثال ًشم افضاسّای ؿثیِا

، سًٍدذ زَلیدذ علدن سا    ّا تِ ایٌسشًر خشػدشعر . زدْیض داًـگاُاػرّای ًَیي ؿذُزؼشیع دس فشآیٌذ یادگیشی ٍ خلق ایذُ

-ی چٌذ دِّ اخیش اػر کِ تاعث كشفِّاؼسن خاهع داًـگاّی، ّن اص خیـشفرػاصی آًالیي ػیاػر. خیادُافضایؾ دادُ

یی ٍ اسزقاء ّای هثسٌی تش کاهدیَزش، تاعث خَیاگیشی اص آهَصؽتْشُاطالعاذ ؿذُ اػر.  خَیی دس ٍقر ٍ ّضیٌِ ٍ اًؼدام

 .ُ اػرکیفیر ًظام آهَصؿی گشدیذ

خَسد، دس ًظام داًـدگاّی ّدن   ّای هخسلف خاهعِ تِ چـن هیکِ اػسفادُ اص آى دس تخؾ QRفٌاٍسی کذّای 

ّدای  ػداصی دادُ اتلیر رخیشُّای قثلی هطشح ؿذ، قزَاًذ هَثش ٍاقع ؿَد. ایي کذّای دٍتعذی ّوچٌاى کِ دس تخؾهی

 ؿًَذ. زَاى هسلَس ؿذ دس صیش تیاى هیّا هیتشدّایی کِ تشای کذّا دس داًـگاُسکا سا داسًذ. هسٌَعی

 

 در وظام داوشگاَی QRچگًوگی استفادٌ از کدَای   3.1

ِ زَاّا هیتا ایي زکٌیک آهَصؽ تدِ ّدش    ًذ خَیازش اص قثل تِ داًـدَیاى اسائِ ؿَد. تا زَخِ تِ فشكر هحذٍدی کد

زَاًذ تِ كَسذ یدک کدذ دس کٌداس هطالدة     طالعاذ تیـسش دس هَسد یک هطلة هیاؿَد، کالع دسػی اخسلاف دادُ هی
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زَاًٌدذ  دس ساتطِ تا یک هطلة داؿسٌذ، هدی  زشداًـدَیاى ًیاص تِ زَضیحاذ اضافِاكلی دسع عشضِ ؿَد. دس كَسزی کِ 

 ایي کذّا سا تا اػسفادُ اص دػسگاُ زلفي ّوشاُ خَد سهضگـایی کٌٌذ. 

ّا تَد کِ تدا سهضگـدایی آى کدذ، هدی زَاًؼدسین تدِ طدَس        شاس دادى آدسع ایٌسشًسی دس آىاص قاتلیر ایي کذّا، ق

زَاًدذ  ایي قاتلیر ٌّگام آهَصؽ دسٍع، هیؿَین.  هسللهؼسقین ٍ تذٍى ًیاص تِ زایح هدذد آدسع، تِ ػایر هَسد ًظش 

ؿدَد ٍ  ، دس یک کذ قشاس دادُ هیسػیهطالة د تطِ تاهشتَم تِ یک آدسع ایٌسشًسی دس سااػسفادُ ؿَد. تِ ًحَی کِ کذ 

-دس فضای داًـگاُ ًیض، کاستشاى هیکٌٌذ. الة سا تِ كَسذ آًالیي دسیافر هیهحللیي تِ ػایر هزکَس هسلل ؿذُ ٍ هط

  اػر، تا گَؿی خَد سهضگـایی کشدُ ٍ هؼسقیوا تِ ؿثکِ هسلل ؿًَذ.عاذ ؿثکِ سا کِ دس یک کذ سهض ؿذُزَاًٌذ اطال

ّدا  داسًذ، تْثَد دس سًٍذ فعالیر ایي تخدؾ آهَصؽ  فشآیٌذّا ًقؾ تؼضایی دس ّا ٍ کاسگاُـگاُهایکِ آصاص آًدایی

ّا خشداخر زا داًـددَیاى تدِ دس    ػاصی ایي فشآیٌذزَاى تِ ؿثیِتاؿذ. تا اػسفادُ اص کذّای هزکَس هیحائض اّویر هی

 تیـسشی اص هحیط ٍاقعی دػر یاتٌذ.

دس هدَسد ػدَاالذ دس یدک    اًذ. تذیي كَسذ کِ زَضیحاذ اضافی تل اػسفادُقا تشای اسصیاتی دسٍع ًیض ایي کذّا

گیدشی اص کدذ   گیشد ٍ قاتل تاصیاتی خَاّذ تَد. ّوچٌیي ػیؼسن حضَس ٍ غیاب داًـدَیاى دس اهسحاى تا تْشُکذ قشاس هی

 خزیش خَاّذ تَد.ّا اهکاىیِ ؿذُ هخلَف ّش داًـدَ سٍی تشگِزعث

ّای قثلی دػر ایایی افضٍى تش اػسفادُ اص تاسکذزَاى تِ هضاػایی داًـدَیاى ًیض، هیدس کاسذ ؿٌ QRتا دسج کذ 

-ػاصی اطالعاذ تیـسشی سا داسد ٍ تشای سهضگـایی آى اص ّواى گَؿی هَتایل هیظشفیر رخیشُ QRیافر. چشا کِ کذ 

زَاًٌذ اص داًـگاُ ًیض هیّای ش تخؾػای ّای تاسکذ خَاى ًیؼر.. ّوچٌیي ًیاصی تِ اػسفادُ اص دػسگاُزَاى اػسفادُ کشد

 کشدُ ٍ خذهاذ خَد سا اسزقاء دٌّذ.ایي زکٌیک اػسفادُ

 

 نتایج .4

-ػاصی دادُداسًذ. ایي کذّا زَاًایی رخیشُ تعذیًؼثر تِ ػایش تاسکذّای دٍزشی هضیر ّای افضٍى QRّای کذ

ّای خاف ًیداصی  گیشد ٍ تِ اػکٌشذ هیآػاًی كَس ّا تِتیـسش سا داسًذ. سهضگـایی ایي کذّای هسٌَ  تا زعذاد کاساکسش 

ّای هحلدی  ػاصی آًْا دس ػشٍسشخالف تشخی کذّا، ًیاصی تِ رخیشُکٌٌذ ٍ تکذّا تذٍى ًیاص تِ تازشی کاس هی ًیؼر. ایي

  تاؿٌذ.ًیؼر. ّوچٌیي ایي کذّا قاتلیر چاج سا داسا هی

دس ًظام داًـگاّی ؿشح دادُ ؿدذ. فَایدذ حاكدل اص ایدي     تا زَخِ تِ ایي هضایا، دس تخؾ قثل اػسفادُ اص ایي کذ 

 هذل، تِ ؿشح صیش اػر:

 ٌِّا دس ػیؼسن آهَصؽ قثلیّا ٍ آصهایـگاُّای ًاؿی اص کاسگاُکاّؾ ّضی 

  زؼشیع دس سًٍذ یادگیشی دسٍع 

  ػَْلر اػسفادُ اص ایٌسشًر 

 ِّای هخسلفخَیی دس ازالف صهاى دس تخؾكشف 

  افشاد  رَّیاسزقاء کیفیر ؿٌاػایی 

 افضایؾ تاصدّی ػیؼسن آهَصؿی 

 خَیایی دس فشآیٌذ یادگیشی 

  تْثَد دس سًٍذ اسصیاتی دسٍع 

ؿَد  تِ ایي حَصُ ّن هعطَف  فعاالى ًظام آهَصؽّایی ّن دس تشداسد کِ تایذ زَخِ ػسفادُ اص ایي فٌاٍسی ًَیي، چالؾا
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 دػر یاتین. ّای ًاؿی اص آى تِ تیـسشیي کاساییزا تا تِ حذاقل سػاًذى آػیة

 

 نتیجه گیری .5

هعشفی ؿذًذ. کاستشدّای هَخَد اص آًْا ؿشح دادُ ؿذ  QRدس ایي هقالِ، فٌاٍسی خذیذ ٍاقعیر افضٍدُ ٍ کذّای 

ًؼثر تِ ػایش  QRکِ دس حَصُ ّای آهَصؿی، ػشگشهی، زثلیغاذ ٍ تاصاسیاتی ٍ هعشفی هحلَالذ تَدًذ. هضایای کذّای 

ّدای ایدي کدذ ٍ اسصؽ    اػر. تا زَخِ تِ قاتلیرگیش اص ایي کذ دس ػشاػش خْاى ؿذُاکذّای دٍ تعذی، هَخة اػسفادُ فش

افضٍدُ حاكل اص آى، دس ایي خظٍّؾ اػسفادُ اص ایي کذ دس ًظام داًـگاّی کـَس خیـٌْاد ؿذ ٍ هَاسد کاستشد آى دس ایدي  

َصؽ هَخدة اسزقداء کیفیدر خدذهاذ     خَیی دس ٍقر، ّضیٌِ ٍ خَیا کشدى سًٍذ آهد هعشفی ؿذًذ. ایي اقذام، تا كشفِ ًظام

زدَاى اص آًْدا چـدن خَؿدیذ. تلکدِ تدا اسائدِ        داسد کِ ًودی فٌاٍسی خذیذ، ًَاقلی ساّن دس تش ؿَد. الثسِ ّشّا هیداًـگاُ

 ساّکاسّای هٌاػة هی زَاى زا حذ اهکاى اص هضایای آى فٌاٍسی تْشُ تشد. 
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