
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 يقذيّ :

تٓ ايؽأي قبضتجؽيه ثٗ ضبعؽ فؿَ ٚ ِهبؼوت نّب ظؼ ضّٓ

ؽاظ آثبظ، تالل ِمعـ نّب ؼا خٙت أدبَ عؽزي وٗ انتغبي اف

ثٗ ظٔجبي ِبْ  وهٛؼ اقالِيِتطًى ٚ تسًيٍىؽظٖ ِتقعظي ظؼ

جٓت در تزاي كًك ْزچّ تيطتز ّٔبئيُ.  ، لعؼظأي ِيظاؼظ

تزاي اجزاي طزح پيطُٓادي ضًا يعأَت عهًي ٔ فُأري ،  يُاسةگذاري  سزيايّ

تُياد يهي َخثگاٌ تا ًْكاري ٔسرات تعأٌ ٔ تاَك تٕسعّ تعأٌ پس اس 
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ضًا در گارگزِٔ يزتٕطّ  تسٓيالت تاَكي تا پيطُٓادي  تزرسي ٔ ارسياتي طزح 

ظؼضٛاقت  ٌػا  يثهغ تيست ييهيارد لاير در اختيار ضًا قزار خٕاُْذ داد 

)عجك التًبظي،  -فٕي ئّبئيُ ظؼ آِبظٖ وؽظْ عؽذ تٛخيٙ ِي

انبؼٖ ثٗ ٔىبت  ،ٔبِٗ ثبٔه پؽقمچبؼچٛة پيٛقت( ٚ تىّيً 

 .تٛخٗ ّٔبئيع نعٖ ظؼ ؼإّ٘ب

ِقؽف ِيؿاْ پطتگي  ِغبٌقبت أدبَ نعٖ  عؽذ تٛخيٙي

ثؽضي اؾ اعالفبت اؼائٗ  عَ ظلت ظؼف ثبنع، ِّىٓ اقت عؽذ ِي

وٗ ع، ٔتيدٗ ثؽق ٓيٗ اثثبٔه  بْٕبقوبؼن ،ٚ اؼلبَ

 آِيؿ اقت. گػاؼي ظؼ ايٓ عؽذ ِطبعؽٖ قؽِبيٗ

وٗ اؼلبَ ٚ افعاظ ، ٘ؽ عؽذ ظاؼاي خكُ ٚ ٚ ؼٚذ اقت

ٚ تٛخيٗ  عؽذٔبِٗ ثيبٔگؽ وّيت ٚ خكُ  اؼائٗ نعٖ ظؼ پؽقم

افعاظ ٚ اثجبت آٔٙب ّ٘ؽاٖ ثب اؼائٗ ِعاؼن ِىفي ثيبٔگؽ 

نٛظ تّبِي  ا ظؼضٛاقت ِيٌػ. ثبنع ظلت اؼائٗ ٚ ؼٚذ آْ ِي

ِعاؼن ٚ تٛضيسبت وبفي ٚ ِكتٕع  ثٗ ّ٘ؽاٖآِبؼ ٚ اؼلبَ 

بيع ٚ ظؼ ٔيً ثٗ يٗ ٚ قٛاٌي پيم ٔٙتب ٘يچ نج اؼائٗ نٛظ

 ثؽظانتٗ نٛظ. يقؽيقتؽ يگبِٙب ،٘عف

ظأم  تقبٚٔي ايدبظ يه نؽوت ثؽاي لجً اؾ ايٕىٗ ِتمبضي

ثٗ گبَ ّٔبيع ضؽؼٚت ظاؼظ تب اؾ ِهبٚؼٖ گبَ العاَ ثٕيبْ 

يه ِٛقكٗ ِهبٚؼٖ زؽفٗ ايي ثؽضٛؼظاؼ نٛظ تب ثتٛأع لجً 

وكت ٚ وبؼ ؼا  ايدبظِٛؼظ ٔمهٗ ؼاٖ  اؾ ٘ؿيٕٗ ٘بي ثي

ؽٖ ظؼ کكت ٚ ٘بي يک کبؼنٕبـ ضج تٛييٗ .ثعؼقتي تؽقيُ ّٔبيع

٘ب ظؼ ايٓ ي گػاؼ ِفيعتؽيٓ قؽِبيٗ اؾ تٛأع يکي کبؼ ِي

گؽفتٗ تب ٚکبؼ ؼيؿي قغٛذ ؾيؽيٓ کكت ع اؾ ثؽٔبِٗؾِيٕٗ ثبن

ٍٛ ثب افتّبظ ثٗ ّ٘فکؽي ثب ِعيؽيت ثٗ نّب ثؽاي زؽکت ثٗ خ

ِهبٚؼاْ نّب ؼا ظؼ أدبَ وبؼ٘بي ؾيؽ وّه  کٕع. کّک ِي ٔفف

 وٕٕع: ِي

 عؽذ تدبؼي ِٛثؽ 

 ّٗلٛأيٓ وبؼ ٚ ثي 

 ِٗؼيؿي ِبٌي ثؽٔب 

 ...ٚ 
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ضزكت ْاي  ٔيژِاَذاسي کسة ٔ کار جذيذ راِتخص أل: 

 تعأَي داَص تُياٌ:

 زٔع گاو تّ گاو يک کسة ٔ کارض

  :ظانتٓ يه ايعٖ خعيع گبَ اٚي 

 :َٚثؽ اقبـ فؽَ ؼإّ٘بي  عؽذ تدبؼي تٙيٗ  گبَ ظ

 (8پيٛقت ٚ  2 پيٛقت ٚ 9 پيٛقت) -پيٛقت

  :َٛنؽوت تقبٚٔي  يه ثجت ٚ ايدبظ فؽآيٕعگبَ ق

 (5پيٛقت ٚ   4 پيٛقتظأم ثٕيبْ )

  َاؼايٗ عؽذ ثؽاي ثؽؼقي وبؼنٕبقي ٚ : چٙبؼَگب

 تًٛيت ثٗ وبؼ گؽٖٚ ِكتمؽ ظؼ ثبٔه تٛققٗ تقبْٚ

 (7پيٛقت ٚ  6پيٛقت ) ثؽاي تبِيٓ ِٕبثـ ِبٌي

  َپف اؾ )عؽذ  ياخؽاي فٍّيبت آغبؾ: ُپٕدگب

 (تًٛيت عؽذ ٚ اضػ ًِٛثٗ

 ؼنع ٚ تٛققٗ وكت وبؼگبَ نه :ُ 

 گاو أل: ايذِ تجاري

ايعٖ تدبؼي ٔمغٗ ِؽوؿي ٚ نبٌٛظٖ يه عؽذ تدبؼي اقت. 

ثعْٚ ظانتٓ يه ايعٖ تدبؼي ِهطى، ثؽٔبِٗ تدبؼي تجعيً ثٗ 

گػاؼاْ  اؾ افعاظ ٚ اؼلبَ فبلع خػاثيت ثؽاي قؽِبيٗ يفسبتي

 .نٛظ ِي

تدؽثٗ ٔهبْ ظاظٖ اقت عؽازبْ عؽذ تدبؼي ظؼ ايؽاْ ثٗ ايعٖ 

ظٕ٘ع ٚ ثيهتؽ ثؽ ؼٚي ؽب٘ؽ عؽذ تدبؼي  ِي يوّ يتدبؼي ثٙب

 .نٛٔع ِتّؽوؿ ِي

 طزح تجاريتٓيّ گاو دٔو: 

 عؽذ تدبؼي ِّٙتؽيٓ ِكتٕعي اقت کٗ نّب تٙيٗ ضٛا٘يع کؽظ:

ايٓ عؽذ گٛيبي ايٓ ضٛا٘ع ثٛظ کٗ نّب چٗ کكي ٘كتيع. کكت 

کٕع ٚ ٔهبْ ضٛا٘ع ظاظ کٗ نّب  ٚ کبؼ نّب ؼا تٛييف ِي

چگٛٔٗ قٛظآٚؼ ضٛا٘يع ثٛظ. يک عؽذ تدبؼي کٗ ثٗ عٛؼ ِٕبقت 

تٛأع اعّيٕبْ  ثٕعي نعٖ ثبنع ِي اي خّـ اقتبظأٗ

گػاؼاْ ٚ قٙبَ ظاؼاْ ؼا خٍت  افتجبؼظٕ٘عگبْ، قؽِبيٗ

 بيع. ّٔ

 طزح تجاري يٕفق: 

اي اؾ آيب عؽذ تدبؼي نّب چيؿي اقت کٗ فمظ ثٗ يٛؼت ؼنتٗ

افکبؼ پؽاکٕعٖ ِغهٛل اقت ٚ ٕ٘ٛؾ ؼٚي کبغػ پيبظٖ ٔهعٖ 

Appendix1.pdf
Appendix2.pdf
Appendix3.pdf
Appendix4.pdf
Appendix5.pdf
Appendix6.pdf
Appendix7.pdf
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گػاؼ٘ب ٚ اقت؟ آيب نّب لًع ظاؼيع ِٛقكبت افتجبؼي، قؽِبيٗ

ؼا ِتمبفع کٕيع کٗ عؽذ تدبؼي نّب لبثً  قؽِبيٗيبزجبْ 

گػاؼي ؼا ظاؼظ؟ عؽذ تدبؼي ٗافتّبظ اقت ٚ اؼؾل قؽِبي

اثؿاؼي ِعيؽيتي ثؽاي ثيبْ کٍيٗ ؼئٛـ ِغبٌت ُِٙ اقت. يک 

اي ثؽاي ؼقيعْ ثٗ يٛؼت ؼٚنٓ ٚ ظليك ثؽٔبِٗعؽذ تدبؼي ثٗ

-٘ب ثب ا٘عاف ؼا ِقؽفي ِيا٘عاف ٚ ٔسٖٛ تقبًِ تّبَ فقبٌيت

٘بي الؾَ ثؽاي ؼقيعْ ِؽزٍٗ ثٗ ِؽزٍٗ ثٗ ا٘عاف کٕع ٚ گبَ

 نٛظ.تقييٓ ِي

 يبعؽذ تدبؼي فمظ ثؽاي نؽٚؿ يک فقبٌيت التًبظي خعيع 

أعاؾي ٚازع خعيع ٔيكت ثٍکٗ کكت افتجبؼ ِبٌي ثؽاي ؼاٖ

 عؽزي فٍّيبتي ثؽاي اظاؼٖ ِٛفك ٘ؽ نؽکت اقت.

ثؽ  عؽذ تدبؼي ثبيع خبِـ ٚ ِبٔـ ثبنع يقٕي ايٕکٗ فالٖٚ

گٛيي پؽ٘يؿ خبِقيت ثبيع ثكيبؼ قبظٖ ٔيؿ ثبنع ٚ اؾ ؾيبظٖ

اي ثب تٛخٗ ثٗ ِمتضيبت ٘ؽ قبي ثبيع عؽذ تدبؼي تبؾٖ کؽظ.

تٛأيع اؾ  ثؽاي تٙيٗ يه عؽذ تدبؼي ِي. نؽايظ تعٚيٓ کؽظ

 اقتفبظٖ ّٔبييع.( 2ٔ  1پيٕست) ٔىبت

 يك ضزكت تعأَي داَص تُياٌفزآيُذ ثثت ٔ ايجادگاو سٕو: 

نٛيع تب ثؽاي اخؽاي عؽذ ضٛظ يه  ظؼ ايٓ گبَ نّب آِبظٖ ِي

ٗ لبٔٛٔي ّٔبييع تب ثٗ عؽذ وكت وبؼ ضٛظ ٚخٙ قبضتبؼ ايدبظ

ثطهيع وٗ ثتٛأيع اؾ ِؿايبي آْ ثٙؽٖ ِٕع نٛيع. ثؽاي 

ايٕىٗ ثتٛأيع اؾ ِؿايبي نؽوت ٘بي تقبٚٔي ظأم ثٕيبْ 

ثٙؽٖ ِٕع نٛيع ثبيع ِغبثك ظقتٛؼاٌقًّ پيٛقت فالٖٚ ثؽ 

 اؼايٗ ايعٖ وكت ٚ وبؼ ضٛظ يه نؽوت تقبٚٔي ظأم ثٕيبْ

  .ثجت ّٔبييع (3 ًاي پيٕست)يطاتق راُْ

ٚ  تٛأيع ، ا٘عاف نؽوت تقبٚٔي ِي ،4پيٕست ضًارِ  ظؼ

 آٔٙب ؼا ِغبٌقٗ ّٔبييع.ِؿايبي 

: ارايّ طزح تزاي تزرسي كارضُاسي ٔ تصٕية تّ چٓاروگاو 

 كارگزِٔ يستقز در تاَك تٕسعّ تعأٌ 

ضٛظ ثٗ ّ٘ؽاٖ ِكتٕعات  تدبؼي عؽذظؼ ايٓ ِؽزٍٗ ِتمبضيبْ 

اؾ عؽيك ِقبٚٔت فٍّي، ثٕيبظ  (6ٔ  5پيٕست طاتق)ين اٚ ِعؼ

فٍّي ٔطجگبْ ٚ يب ٚؾؼات تقبْٚ ثٗ وبؼگؽٖٚ اؼقبي 

وبؼگؽٖٚ پف اؾ اؼؾيبثي ظليك عؽذ  اؾ اثقبظ  ع.ّٕٔبي ِي

التًبظي، ِبٌي ٚ تٛإّٔعي ِدؽيبْ ظؼ اخؽاي عؽذ  فٕي،

  ثؽاي ؼظ يب لجٛي آْ تًّيُ گيؽي ضٛا٘ع وؽظ.

 ت:تسٓيال تزخي اس يعيارْاي ارايّ
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  اِکبْ تٛخيٗ ثبؾاؼ ٚ فؽٚل ٚالقي ٚ لبثً لجٌٛي

 ؼا ظانتٗ ثبنع

  ظأم فٕي ٚ ِٙبؼت ضبو الؾَ ؼا ظؼ زٛؾٖ فقبٌيت

 ضٛظ ظانتٗ ثبنع

 ٔؾيؽ اضاللي يک کبؼآفؽيٓ ِٛفك ؼا٘بي  ٚيژگي ،

 ٔفف ٚ... افتّبظ ثٗپػيؽي،  أگيؿل ثبال، ؼيكه

 .ظاؼا ثبنع

 آٚؼظ کٛل ؼا گؽظ ُ٘يک تيُ ِعيؽيت قطت 

  ( ؼا ثؽاي قؽِبيٗ 91الً )زعتٛاْ ِٕبثـ ِبٌي%

 گػاؼي ظانتٗ ثبنع.

 الً يىي اؾ نؽايظ افالِي ظؼ اقبقٕبِٗ نؽوت زع

 ٘بي ظأم ثٕيبْ ؼا ظانتٗ ثبنٕع

 ِيٍيبؼظ ثيهتؽ ٔجبنع 21ٙيالت اؾ ٔيبؾ ثٗ تك 

 گاو پُجى: آغاس اجزاي طزح

ي پف اؾ اضػ ًِٛثٗ ثبٔىي ٚ ثٗ فجبؼتي تطًيى ِٕبثـ ِبٌ

ِٕبثـ ِبٌي تطًيى ِٛؼظ ٔيبؾ عؽذ، ِدؽيبْ ثبيع ِغبثك 

ؾِبٔجٕعي پيم ثيٕي نعٖ ثؽاي اخؽاي عؽذ  يبفتٗ ثؽاي عؽذ ٚ

 .العاَ ّٔبيٕع

 ِّٙي وٗ ِدؽيبْ ثبيع ظؼ ايٓ ِؽزٍٗ ؼفبيت ّٔبيٕع:  ٔىبت

  ِعيؽيت پؽٚژٖ ظؼ ايٓ ِؽزٍٗ ثكيبؼ زيبتي اقت ؾيؽا

٘ؽگٛٔٗ . اقت تطًيى ثٙيٕٗ ِٕبثـ ظؼ قؽٔٛنت عؽذ ِٛثؽ

. ّٔبيع تٙعيع ِي٘ؿيٕٗ ٘بي گؿاف اظاِٗ اخؽاي عؽذ ؼا 

لعؼت ِبٌي نّب چْٛ ظؼ يٛؼت تبضيؽ ٚ افؿايم ليّتٙب 

يبثع ٚ ِقّٛال" ثبٔه ُ٘  ثؽاي قؽِبيٗ گػاؼي وب٘م ِي

 پػيؽظ. ثؽاي خجؽاْ ايٓ وّجٛظ تقٙعي ّٔي

   "اگؽ ضٛظتبْ تدؽثٗ ؾيبظي ظؼ ايٓ ؾِيٕٗ ٔعاؼيع زتّب

 اِيٓ ثؽاي ايٓ ِؽزٍٗ ثٙؽٖ ِٕع نٛيع. يٖ فؽظاؾ ِهبٚؼ

  ّ٘ؿِبْ ثب اخؽاي عؽذ ثٗ فىؽ ثبؾاؼيبثي ثبنيع ؾيؽا

ٔتٛأيع  ٌيتٌٛيع ّٔبييع ٚؼا ُ٘ اگؽ ثٙتؽيٓ ِسًٛي 

اخٗ پؽظاضت تكٙيالت ثب ِهىً ِٛآْ ؼا ثفؽٚنيع ظؼ ثبؾ

ايدبظ ٚ تًبزت ثبؾاؼ پف ٕ٘ؽ ٘ؽ وبؼآفؽيٓ ظؼ  .نٛيع ِي

 ثبنع. ِبت ِيفؽٚل ِسًٛي يب ضعٚ 

 : رضذ ٔ تٕسعّ کسة ٔ کارضطىگاو 
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فٍّيبت ؼٚؾأٗ ِّکٓ اقت لكّت افؾُ ٚلت نّب ؼا ثٗ ضٛظ 

 ،ثٗ فٕٛاْ ِبٌک ايٍي کكت ٚ کبؼنّب اِب  ،اضتًبو ظ٘ع

ٔجبيع ظچبؼ ٚؽيفٗ ِعيؽيت ؼنع نؽکت ؼا ٔيؿ ثؽفٙعٖ ظاؼيع. 

ؼٚؾِؽگي نٛيع ؾيؽا ؼلجبي نّب ظؼ وّيٓ ٘كتٕع ٚ يب قبيؽ 

ّ٘يهٗ ثبيع  .وٕٕع ظاضٍي ٚ ضبؼخي نّب ؼا تٙعيع ِي ضغؽات

 آِبظٖ ثبنيع ٚ ٔٛآٚؼي ثبيع خؿء اليٕفه فقبٌيت نّب ثبنع.

ٔىبتي وٗ ثبيع ظؼ ايٓ ِٛضٛفبت ٚ ظؼ اظاِٗ ثؽضي اؾ 

 ِؽزٍٗ ثٗ آٔٙب تٛخٗ وبفي ؼا ظانتٗ ثبنع آٚؼظٖ نعٖ اقت: 

 استزاتژي تجارت انکتزَٔيک خٕد را کايم کُيذ

أعاؾي ٚة  ت ٚ کبؼ ظاؼيع ثٙتؽ اقت ثٗ فکؽ ؼاٖاگؽ نّب کك

قبيت  قبيتي ِؽتجظ ثب ٚازع تدبؼي ضٛظ ثبنيع. ايٓ ٚة

تٛأع يک يفسٗ نبًِ اعالفبت ِؽثٛط ثٗ اؼتجظ ثب نّب فمظ  ِي

ثٕعي نّب  ثبنع يب ايٕکٗ پبيگب٘ي ثؽاي تّبَ اعالفبت عجمٗ

 تٛأع اثؿاؼ٘بي ِتفبٚتي کٗ ِي ٌٚي نّب ثبيع اؾٔيؿ ثبنع 

 ثٙؽٖ ِٕع نٛيع.ثٗ نّب ظؼ ايٓ ؾِيٕٗ کّک کٕع 

 استزاتژي تاسارياتي

-گيؽي ٔعاؼظ ٚ نّب ّٔيآيب ِعتي کٗ فؽٚل نّب ؼنع چهُ

ظأيع کٗ ثبيع چٗ کبؼ أدبَ ظ٘يع؟ ٚ آيب ثب فؽيت خعيعي 

ظأيع آيب اؼؾل گػانتٓ ٚلت ٚ ظؼ ثبؾاؼ ؼٚثؽٚ نعيع کٗ ّٔي

 أؽژي ظاؼظ؟

الق ٚ ٔٛآٚؼي، نّب ُ٘ ظؼ فکؽ ظؼقت نجيٗ ٘ؽ کبؼآفؽيٓ ض

گكتؽل کكت ٚ کبؼ ضٛظ ٚ ٔفٛغ ظؼ ثبؾاؼ٘بي خعيع ٘كتيع. 

٘بيي ثب اِب ظؼ ِسيظ ؼلبثتي اِؽٚؾ ٔيبؾ اقت کٗ نّب تًّيُ

ظإِٗ ٚقيقي اؾ اعالفبت ٚ ظأم اتطبغ کٕيع. ثٕبثؽايٓ 

 ِؿايبي اقتؽاتژي ثبؾاؼيبثي چيكت؟

ک ِسًٛي خعيع ثٗ اقتؽاتژي ثبؾاؼيبثي ِقّٛالً ثؽاي ِقؽفي ي

اي ثبؾاؼ يب تٛققٗ ِسًٛي ٚ افؿايم قُٙ ثبؾاؼ ِسٍي، ِٕغمٗ

٘بيي کٗ ثٗ نٛظ. ّ٘چٕيٓ ثؽاي ثٕگبٖاٌٍٍّي تٛييٗ ِييب ثيٓ

٘بي ثبؾاؼ ضٛظ ظٔجبي اعالفبت خبِقي اؾ يٕقت، ؼلجب ٚ فؽيت

 تٛأع ِفيع ٚالـ نٛظ.٘كتٕع ِي

 گذاري يُاسة اَتخاب يك سزيايّ

وٕيُ  گػاؼي ِي ي ٚازع تدبؼي ضٛظ قؽِبيٗٚلتي وٗ ِب ثؽا

٘بي ثٍٕعِعت ٚ  ُِٙ اقت وٗ تؽويت ِٕبقجي ثيٓ ٚاَ

٘ب  ِعت، اٚؼاق لؽضٗ ٚ ظيْٛ ضٛظ ظانتٗ ثبنيُ. ثبٔه وٛتبٖ

ظٕ٘ع  گػاؼي ٔىبت ؾيبظي ؼا ِٛؼظ تٛخٗ لؽاؼ ِي ثؽاي قؽِبيٗ

ٌٚي يىي اؾ ِّٙتؽيٓ آٔٙب ٔكجت ٚاَ ثٗ قُٙ اقت وٗ ٔهبْ 
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گػاؼي وؽظيع ٚ چمعؼ ثٗ ٚقيٍٗ  نّب قؽِبيٗ ظ٘ع چمعؼ ِي

 گػاؼي أدبَ نعٖ اقت.  ظيگؽاْ قؽِبيٗ

 يذيزيت يُاتع اَساَي

آيب نّب تدؽثٗ فعَ ثجبت کبؼِٕعاْ ؼا ظؼ نؽکت ضٛظ 

ايع؟ يب اؾ ايٕکٗ ٔيؽٚي أكبٔي ِتٕبقت ثب ؾِيٕٗ ظانتٗ

کٕيع ٔگؽاْ ٘كتيع؟ آيب قؽفت فقبٌيت ضٛظ ؼا پيعا ّٔي

ٚؼي ٘بي أدبَ کبؼ ٚ زًٛي اعّيٕبْ اؾ ثٙؽٖٚيٗثطهيعْ ثٗ ؼ

 ايع؟قبؾِبْ ضٛظ ؼا ظؼ اٌٚٛيت کبؼ٘بيتبْ گػانتٗ

قبؾِبٔتبْ ظؼگؽٖٚ اظاؼٖ  ِٛفميت ٚ نکكت نّب ظؼ اظاؼٖ

٘بي ِؽثٛط ثٗ ِٕبثـ أكبٔي اقت. ظؼ کبؼاي ِمٌِٛٗٛثؽ ٚ

فٕٛاْ يک زميمت، ظؼ ظٔيبي ؼلبثتي اِؽٚؾ ٔيؽٚي أكبٔي ثٗ

٘بي ثؿؼگ ٚ کٛچک  تي خبيگؿيٓ ِٕبثـ فيؿيکي ثٕگبِٖؿيت ؼلبث

-تٛأع ظؼ ؾِيٕٗؼقع ِٕبثـ أكبٔي ِينعٖ اقت. ثٗ ٔؾؽ ِي

 ٘بي ؾيؽ ثٗ ثٕگبٖ نّب کّک کٕع:

 خػة، اؼتمبء ٚ خٍت ؼضبيت کبؼِٕعاْ ثب يالزيت 

 ْاؼتمبء قغر اضاللي ٚخعأي ٚ اؼتجبعبت کبؼِٕعا 

 کب٘م ِٕبؾفبت لبٔٛٔي ٚ زمٛلي 

 ٚؼيٖافؿايم ثٙؽ 

 ظؼ اؼتمبء ٔيؽٚي أكبٔي چٗ ِكبئٍي ثبيع ٌسبػ گؽظظ؟

ايٓ ثعيٓ ِقٕي اقت کٗ ظؼ فؽآيٕع ثٙجٛظ تدبؼت قبؾِبْ 

 نّب ثبيع ثٗ ِالزؾبت ؾيؽ تٛخٗ کؽظ:

 فؽآيٕع اقتطعاَ کبؼا 

 ْأگيؿل کبؼکٕب 

 آِٛؾل 

 اؼؾيبثي فٍّکؽظ کبؼِٕعاْ ٚ قبضتبؼ پؽظاضت زمٛق 

 ًکبؼِٕعاْ ٚ  ثؽلؽاؼي اؼتجبط ظٚقتبٔٗ ثب ِكبئ

 اختٕبة اؾ ثؽٚؾ ِكبئً زمٛلي ٚ لبٔٛٔي

ثؽاي ايٕىٗ اقتطعاَ ِٕبقجي ظانتٗ ثبنيُ ِٕبقت اقت وٗ 

ظؼ ٕ٘گبَ ظؼج آگٙي اقتطعاَ ٔيؽٚ ثٗ ضٛثي ٚضقيت ٔيؽٚي 

 ِٛؼظ ٔؾؽ ثيبْ نعٖ ثبنع:

 ٖفٕٛاْ پكت ظؼٔؾؽگؽفتٗ نع 

 اعالفبت ِؽثٛط ثٗ نؽوت 
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 ًنؽذ نغ 

 ٘بتٛإّٔعي 

 ًٔسٖٛ ظؼضٛاقت نغ 

 ِؿايب ٚ نؽايظ وبؼي 

ىٗ  غٗ آٔ ّيٓ ؼاث گؽ ظؼ ٘ ُٙ ظي تٗ ِ کبؼ ٔى كت ٚ  چٗ ک چٕبٔ

نّب ٔيبؾِٕع اقتطعاَ کبؼِٕعاْ خعيع ثب  ،نّب ؼٚٔك ثگيؽظ

يک  ثؽاي  ٙعات الؾَ  ثب تق نٕبيي  ثؽاي آ كتيع.  قت ٘ ًى ِٕب تط

کبؼفؽِب ِغبٌت اؼائٗ نعٖ اؼايٗ نعٖ ظؼ ؾِيٕٗ لٛأيٓ وبؼ 

 ؼا ِغبٌقٗ ّٔبييع.

ّبال  ىٗ اخ ًِ ٚ آٔ كبٔي کب ٕبثـ أ ِ ِٗ ثٗ ثؽٔب يبؾ  نّب ٔ

قت  كبٔي ؼا ظ ٕبثـ أ ِعيؽيت ِ پف  يع  ضٛظ ظاؼ ثؽاي  ًؽًا  ِٕس

 وُ ٔگيؽيع.

ظؼ اظاِٗ ظؼ ِٛؼظ ثقضي ِٛضٛفبت ِّٙي وٗ ثب آٔٙب قؽٚوبؼ 

 ضٛا٘يع ظانت ٔىبتي ثًٛؼت قٛاٌي غوؽ نعٖ اقت: 

 :قيًت

 ٗأع؟ؼلجبي نّب چٗ اقتؽاتژي ليّتي ؼا پيم گؽفت 

 ثيٕي فؽٚل چٗ ِقيبؼ فٍّکؽظ ٚالقي ثؽاي پيم

 ضٛا٘ع ثٛظ؟

  ٘ؿيٕٗ قبضت ٚ تٛؾيـ ِسًٛالت نّب چمعؼ ضٛا٘ع

 ثٛظ؟

 :يحصٕل

 ِؿيت ؼلبثتي ِسًٛي نّب چيكت؟ 

 ؼٚٔع تغييؽ ِسًٛالت ظؼ يٕقت نّب چگٛٔٗ اقت؟ 

 :تثهيغات

  اقتؽاتژي ثبؾاؼيبثي ؼلجبي نّب ثؽاي ٔفٛغ ظؼ

 ثبؾاؼ چيكت؟

 اَ اقت؟ ٚ ثٙتؽيٓ اقتؽاتژي ثبؾاؼ ٘عف نّب کع

 ثؽاي ٔفٛغ ظؼ ايٓ ثبؾاؼ ضبو چيكت؟

 ثٕعي ٘بي ثبؾاؼيبثي ضٛظ ؼا چگٛٔٗ اٌٚٛيتفقبٌيت

-٘ب ٚلتي قٛظ نّب افؿايم ِيکٕيع؟ ايٓ فقبٌيتِي
 يبثع ثٗ چٗ تؽتيت ضٛا٘ع ثٛظ؟

 :يکاٌ

 اٌٚيٓ ِسً فؽضٗ ِسًٛالت نّب کدبقت؟ 
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  ِٕبقت چٗ ٔٛؿ قيكتُ تٛؾيقي ثؽاي ِسًٛالت نّب

 اقت؟

 :يطتزياٌ

 ثبؾاؼ ٘عف نّب چمعؼ ثؿؼگ اقت؟ 

  ٗٔٛٔفٛغ ِٛؼظ أتؾبؼ نّب ظؼ ثبؾاؼ ٘عفتبْ چگ

 ضٛا٘ع ثٛظ؟

  ٗچٗ ِٛأقي ثؽ قؽ ؼاٖ نّب ثؽاي ؼقيعْ ث

 ِهتؽيبٔتبْ ٚخٛظ ظاؼظ؟

 تؽخيسبت ٚ فبظات ًِؽفي ِهتؽيبٔتبْ چگٛٔٗ اقت؟ 

 :تحقيق

 آِبؼ فؽٚل ايٍي نّب ظؼ يٕقت ضٛظ چگٛٔٗ اقت؟ 

تسميك نّب ٔجبيع فمظ ظؼ ؾِيٕٗ اؼتمبي ويفيت ِسًٛي يب 

وبؼ ضٛظ ٔيبؾِٕع ٚ ضعِت ثبنع ثٍىٗ ثؽاي ِٛفميت وكت 

 ٘كتيع ظؼ ؾِيٕٗ ٘بي ؾيؽ تسميك ّٔبييع :

  ِغبٌقٗ ثبؾاؼ )تدؿيٗ ٚ تسٍيً ؼٚٔع٘بي ايٍي

 ٘بي ِٛخٛظ ظؼ يٕقت(ؼلجب ٚ اقتؽاتژي

  ٍٗاقتؽاتژي ثبؾاؼيبثي )ثؽٔبِٗ ِؽزٍٗ ثٗ ِؽز

ثؽاي ظقتيبثي ثٗ ا٘عاف ثبؾاؼيبثي ِجتٕي ثؽ 

 ٔمبط ضقف ٚ لٛت ثٕگبٖ نّب(

 ٘بي گػاؼي، کبٔبياقتؽاتژي فؽٚل ٘عفّٕع )ليّت

 فؽٚل ٚ تٛؾيـ، تطّيٓ ٔفٛغ ظؼ ثبؾاؼ(

  اقتؽاتژي اؼتجبعبت )اقتؽاتژي تجٍيغبت، ؼٚاثظ

 فِّٛي(

٘بي ِطتٍف زّبيت ٚ ضعِبت ِػکٛؼ نؽکت نّب ؼا ظؼ ؾِيٕٗ

 کٕع کٗ اؾ ايٓ لؽاؼ ضٛا٘ع ثٛظ:ِيپهتيجبٔي 

  اٌٍٍّي تٛؾيـنجکٗ ِسٍي يب ثيٓي اخؽا 

 اؼؾيبثي تّبَ فبکتٛؼ٘بي کبؼا ظؼ فؽٚل/ ضعِبت 

 گكتؽل ٚ ٔفٛغ ثٗ ِٕبعك خغؽافيبيي خعيع 

  ًِِقؽفي يک ِسًٛي خعيع ظؼ يک ثبؾاؼ ضبؼخي )نب

گػاؼي، ضغٛط تٛؾيـ، ِػاکؽٖ ثب يٕبيـ ليّت
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ثبؾاؼ خعيع ثب تٛخٗ ثٗ ِطتٍف، تؽٚيح ِسًٛي ظؼ 

 ِالزؾبت فؽٕ٘گي ضبو آْ ثبؾاؼ(

  قبؾِبٔع٘ي تيُ فؽٚل ِسٍي )ثب اقتٕبظ ثٗ ا٘عاف

لبثً زًٛي ٚ ظليك فؽٚل ظؼ ِٕبعك ِهطى ثب 

 ٘بي ِهطى(فؽٚنٕعٖ
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 ٔكار يٕجٕد ٔكار جذيذ يا خزيذ يك كسة  ضزٔع يك كسة

يانكيت يك كسة ٔ كار جذيذ
1
 

ظ٘ع  ؼ ضٛظ ؼا ظاؼيع تؽخير ِياگؽ نّب لًع گكتؽل وكت ٚ وب

وٗ زؽوتي آ٘كتٗ ٚ ثكغي ؼا ظؼ ظٔيبي ِتالعُ اِؽٚؾ اتطبغ 

وٕيع يب ثب ِبٌىيت يه وكت ٚ وبؼ ِٛخٛظ اؾ ٔمبط لٛت 

 ِٕع نٛيع. وٍيعي آْ ثٙؽٖ

ِبٌىيت ٚ تسًيً يه وكت ٚ وبؼ ضيٍي اؾ ِكبئً ٚ ِهىالت 

 فؽقب وٗ ِّىٓ اقت أگيؿٖ نّب ؼا ثؽاي اظاِٗ ِكيؽ عبلت

وب٘م ظ٘ع ؼا اؾ ثيٓ ثجؽظ. ظؼ خٍّٗ ِٛأقي وٗ فؽاؼٚي 

تٛاْ تٛققٗ  أعاؾي يه وكت ٚ وبؼ خعيع اقت ؼا ِي ؼاٖ

٘بي  أعاؾي قيكتُ ِسًٛي، اقتطعاَ افؽاظ ِٕبقت، ضؽيع ٚ ؼاٖ

٘بي ِبٌي ٚ  گٛيي ثٗ ِهتؽي، ٔفٛغ ظؼ ثبؾاؼ ٚ ٘ؿيٕٗ پبقص

ا ٔبَ ثٙؽٖ وٗ ظؼ ِٛلـ نؽٚؿ يه وكت ٚ وبؼ ٚخٛظ ظاؼظ، ؼ

ثؽظ. اؾ ّ٘ٗ ايٓ ِكبئً گػنتٗ ٚلتي نّب ِبٌىيت وكت ٚ وبؼ 

گيؽيع، اِىبٔبت ثكيبؼي ظؼ آٔدب ٚخٛظ  ظيگؽي ؼا ثؽفٙعٖ ِي

ظ٘ع. وبؼنٕبقبْ ِقتمعٔع ظؼ  ظاؼظ وٗ ظغعغٗ نّب ؼا وب٘م ِي

٘بي اضيؽ افؽاظ ثيهتؽي ِتمبضي تسًيً ِبٌىيت وكت ٚ  قبي

ٔىتٗ وٗ ثب افؿايم وبؼ٘بي ظيگؽاْ ٘كتٕع ثب تٛخٗ ثٗ ايٓ 

خّقيت فاللٗ افؽاظ اؾ وكت ٚ وبؼ ٚ يٕبيـ قٕگيٓ ثٗ 

 ٘بي ضبٔٛاظگي وهيعٖ نعٖ اقت. تدبؼت

٘بي  ضؽيع ٚ ثٗ ظقت آٚؼظْ يه ٚازع تدبؼي اؾ انتجبٖ

أعاؾي يه وكت ٚ وبؼ  ازتّبٌي ٚ فؽآيٕع ققي ٚ ضغب ظؼ ؼاٖ

وٕع. اؾ آٔدب وٗ ِّىٓ اقت ايٓ يىي اؾ  خٍٛگيؽي ِي

٘بي ظؼ عٛي ؾٔعگي نّب ثبنع، نّب  گػاؼي يٓ قؽِبيٗتؽ نبضى

ثبيع ِغّئٓ نٛيع وٗ ضؽيع ؼا ظؼ ليّت ِٕبقت أدبَ 

 ايع ٚ ٔؽش ثبؾگهت قؽِبيٗ نّب ِٕبقت ضٛا٘ع ثٛظ. ظاظٖ

ظؼ گبَ اٚي نّب ثبيع ا٘عاف نفبف ٚ ِهطًي ظانتٗ ثبنيع 

عٛؼيىٗ ظؼ فبٌُ ٚالـ ُ٘ ٔيؿ لبثً ظقتيبثي ثبنٕع. نّب  ثٗ

أعاؾ ٚ ِأِٛؼيت ِهطًي ظؼ  اي وكت ٚ وبؼ ضٛظ چهُثبيع ثؽ

ؼقبٔي نّب  تٛأع اؾ ثٙجٛظ ضعِت ٔؾؽ ثگيؽيع وٗ ايٕٙب ِي

افؿايم قُٙ ثبؾاؼ تب ايدبظ يه ضظ خعيع ثؽاي تٌٛيع يه 

 ِسًٛي ِىًّ تغييؽ وٕع.

وبؼنٕبقبْ ِقتمعٔع وٗ ِبٌىيت ِٛفك يه وكت ٚ وبؼ ظؼ گؽٚ 

آْ ٚ فٍكفٗ ٚ ِب٘يت  ضٛؼظْ آْ ثب نطًيت ِبٌه خعيع گؽٖ

ثبنع. نّب ثبيع ازكبـ ؼازتي ثب نؽوت  ٚخٛظي وكت ٚ وبؼ ِي

                                           
Acquisition :

1
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فٕٛاْ ِثبي اگؽ نّب وكي ٘كتيع وٗ ظٚقتعاؼ  ضٛظ ثىٕيع. ثٗ

ِسيظ ؾيكت اقت، ظٚقت ظاؼيع وٗ وكت ٚ وبؼ نّب ِسًٛالتي 

 تٌٛيع ٔىٕع وٗ قالِت ِسيظ ؾيكت ؼا ثٗ ِطبعؽٖ ثيبٔعاؾظ.

ظؼ وكت ٚ وبؼي وٗ ثٗ آْ انؽاف  اويعًا تٛييٗ نعٖ اقت وٗ

وبًِ ظاؼيع فقبٌيت ضٛظ ؼا اظاِٗ ظ٘يع ثب أتطبة زٛؾٖ 

فقبٌيت ٔبآنٕب ٚ ٔبِأٔٛـ ثب ِٙبؼت نّب، ؼيكه نّب افؿايم 

 يبثع. ِي

تٙعيع( يىي اؾ اثؿاؼ٘بي  )لٛت، ضقف، فؽيت، SWOTتسٍيً 

ثبنع. ثٙتؽ اقت وٗ اٚي  ُِٙ ٚ وبؼثؽظي ثؽاي وبؼآفؽيٕبْ ِي

٘بي ضبؼخي ؼا أدبَ ظ٘يُ ِبٕٔع ِغبٌقٗ فبوتٛؼ٘بيي  تسٍيً

فٕٛاْ  ِبٕٔع ؼٚٔع ِغبٌقٗ ثبؾاؼ ٚ ؼلجب ؼا أدبَ ظ٘يُ. ثٗ

ِثبي چٕبٔچٗ ثبؾاؼي وٗ لؽاؼ اقت نّب ظؼ آْ فقبٌيت وٕيع 

٘بي ؼلبثتي ثبنع ِعت  جبي ؾيبظي ثب ليّتچٕبٔچٗ ظاؼاي ؼل

ثؽظاؼي ٚ ٘عف  ؾِبْ ؾيبظي عٛي ضٛا٘ع وهيع وٗ نّب ثٗ ثٙؽٖ

 ضٛظ وٗ ّ٘بْ تٌٛيع پٛي اقت ثؽقيع.

٘بي ايٍي  لعَ ثقعي تسٍيً فٛاًِ ظاضٍي اقت وٗ ثٗ خٕجٗ

فٕٛاْ ِثبي اگؽ  پؽظاؾظ. ثٗ ٘ب ِي ثٕگبٖ ِبٕٔع ظاؼايي

قّيؽ ٚ ٔگٙعاؼي نّب ثبيع تدٙيؿات نّب لعيّي ثبنٕع تيُ ت

٘بي ؾيبظي ؼا ثؽ نّب تسّيً  لٛي ثبنع ٚ ثٗ عجـ ٘ؿيٕٗ

وٕع. اؾ عؽف ظيگؽ نّب ِّىٓ اقت ثٗ ايٓ ٔتيدٗ ثؽقيع وٗ  ِي

آالت ٚ  ظؼ نؽٚؿ يه وكت ٚ وبؼ خعيع ثٙتؽ اقت اؾ ِبنيٓ

تؽي ظاؼٔع. اويعًا  تدٙيؿاتي اقتفبظٖ وٕيع وٗ ليّت پبييٓ

آالت ٚ تدٙيؿاتي وٗ  يه تّبَ ِبنيٓنٛظ وٗ اؾ ٔؿظ تٛييٗ ِي

لؽاؼ اقت ضؽيعاؼي وٕيع ؼا ثجيٕيع تب ثب ِهىالت ازتّبٌي ٚ 

 ٔمبط لٛت وبِالً آنٕب ثبنيع.

ثٗ ِبٌىيت يه وكت  گيؽي ؼاخـ يىي اؾ فٛاًِ وٍيعي ظؼ تًّيُ

ٚ وبؼ ثبيع ثبنع. ايٓ ِهىٍي اقت وٗ فؽاؼٚي اغٍت 

هىيً وكت ٚ وبؼ٘بي يٛؼت وٗ ظؼ ت ايٓ ثبنع. ثٗ وبؼآفؽيٕبْ ِي

٘بي وٍيعي  ضبٔٛاظگي ظضتؽاْ ٚ پكؽاْ وبؼآفؽيٓ ظؼ پكت

ِعيؽيتي لؽاؼ ظاؼٔع وٗ ثقضًب ِٙبؼت ٚ ظأم وبفي ثؽاي 

 گيؽي ظؼ آْ ِٕكت ؼا ٔعاؼٔع. تًّيُ

اي افؽاظ ِتطًى ثٙؽٖ  ظؼ ِقبٍِٗ ٔٙبيي اؾ ِكبفعت زؽفٗ

 ثگيؽيع.

َ ظٕ٘ع، ضٛإ٘ع وٗ ّ٘ٗ وبؼ٘ب ؼا ضٛظ أدب وبؼآفؽيٕبْ ِي

ِٕعي اؾ ٔؾؽ وبؼنٕبقي  ٌٚي وبؼنٕبقبْ اِؽ ِقتمعٔع وٗ ثٙؽٖ

افؽاظ ِتطًى ظؼ ِؽازً ٔٙبيي ثؽاي ِٛفميت اٌؿاِي اقت. 

گفتٗ نعٖ اقت وٗ اقتؽاتژي ٔؾؽ نطى ثبٌث ثٙتؽيٓ اقتؽاتژي 
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ضٛا٘يع  فٕٛاْ ِثبي چٕبٔچٗ ِي ثبنع. ثٗ ظؼ ِقبِالت ِي

نٛظ وٗ  تٛييٗ ِيتدٙيؿات يه وكت ٚ وبؼ ؼا اؼؾيبثي وٕيع 

وٕٕعٖ تدٙيؿات ٚ  اؾ ؼإّ٘بيي وٗ ضؽيعاؼ يب تأِيٓ

آالت اقتفبظٖ وٕيع تب اٚ اؼؾل ٚالقي آٔٙب ؼا ثٗ نّب  ِبنيٓ

 ثگٛيع.

تٛأع  ٘ب زضٛؼ يه ٚويً وّه ؾيبظي ِي ٔبِٗ ظؼ اِضبي تٛافك

ٔبِٗ ثيٓ قٙبِعاؼاْ  ثٗ نّب ثىٕع. ِطًٛيًب ظؼ اِضبي تٛافك

تٛأع وّه نبيبٔي ثؽاي  ويً ؾثعٖ ِيِطتٍف ِهبٚؼٖ ثب يه ٚ

نّب ثبنع. ثب ظؼ ٔؾؽ گؽفتٓ ايٕىٗ ِب ثؽاي ِسبفؾت اؾ 

٘بي  ٔبِٗ قؽِبيٗ ضٛظتبْ ٚ وب٘م ؼيكه ثٗ اِضبي تٛافك

وٕيُ ٌٚي ثبيع ظؼ تٕؾيُ  ّ٘ىبؼي ثب قٙبِعاؼاْ ِجبظؼت ِي

 ٘ب ظلت الؾَ ؼا ِجػٚي ّٔبييُ. ٔبِٗ ايٓ تٛافك

 ة ٔ كار يٕجٕد:گذاري تزاي خزيذ كس سزيايّ

آيب ؼٚزيٗ وبؼآفؽيٕي ٕ٘ٛؾ ظؼ نّب ؾٔعٖ اقت؟ ضؽيع وكت ٚ 

آيع. ايٓ  وبؼ ثٗ ٔؾؽ يه زؽوت اقتؽاتژيه ثؽاي نؽٚؿ ِي

نٛظ وٗ نّب ظؼ ثبؾي يه پٍٗ خٍٛتؽ ثبنيع آُٔٙ  ثبفث ِي

أعاؾي ٚازع تدبؼي خعيع ثب  وٗ ثكيبؼي اؾ فبؾ٘بي ؼاٖ ؾِبٔي

زً ِٛخٗ ظؼ  ايٓ تٕٙب ؼاٖنٛظ. ٚ ثٕبثؽايٓ  نىكت ؼٚثؽٚ ِي

گػاؼي ثؽاي  چٕبٔچٗ قؽِبيٗثطًٛو ثبنع.  ايٓ ِمٌٛٗ ِي

ثؽضي ِبٕٔع تٛؼيكُ ٚ  يأعاؾي ٚازع تدبؼي ظؼ يٕبيق ؼاٖ

ثبنع ٚ اؾ فٙعٖ ٘ؽوكي  آٚؼ ِي تٌٛيعي قؽقبَيٕبيـ 

ثؽاي ِبٌىيت وكت ٚ وبؼ ِٕبقت  ٘بي وٍيعي اٌّبْآيع.  ثؽّٔي

هطى وؽظْ ايٕىٗ نّب چٗ اؼؾيبثي ٚضـ ِٛخٛظ ضٛظتبْ ٚ ِ

 ضٛا٘يع ٚ ثٗ ظٔجبي چٗ ٘كتيع؟ ِي

ٚوبؼ٘بي ِٛخٛظ،  ظؼ اظاِٗ ثؽضي اؾ ظاليً أتطبة ضؽيع وكت

 ٚوبؼي خعيع ؼا ِؽٚؼ ضٛا٘يُ وؽظ:  ثدبي تأقيف وكت

 يطتزياٌ

نّب ظؼ ٚالـ ثب ضؽيع يه وكت ٚ وبؼ وً ِهتؽيبْ آْ ٚازع 

ع زبيً اؾ وٕيع. اؾ خؽيبْ ٚخٖٛ ٔم تدبؼي ؼا ٔيؿ وكت ِي

فؽٚل ِسًٛالت ٚ ضعِبت ثٗ ايٓ ِهتؽيبْ فؽيت الؾَ ثؽاي 

 ثٙجٛظ اؼتجبط ٚازع تدبؼي ِٛخٛظ ثب ِسيظ ؼا ضٛا٘يع ظانت.

 عًهيات

  چْٛ فؽآيٕع تٌٛيع ظؼ خؽيبْ اقت نّب ٔيبؾ ٔيكت

أعاؾي، ثب ِهىالت ققي ٚ ضغب ٚ تكت  ثؽاي ؼاٖ

 .ِٛاخٗ نٛيع
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 ٓوٍيعي ّ٘ٗ  وٕٕعگبْ، پؽقًٕ فٍّيبت، تٛؾيـ، تأِي

تٛأيع ظؼ ؾِبْ ٚ پٛي ضٛظ  ِٙيب ٘كتٕع ٚ نّب ِي

 .خٛيي وٕيع يؽفٗ

  ِٖبٌه لجٍي وكت ٚ وبؼ ظيع ِٕبقت ؼا ثؽاي اظاؼ

 .ٚازع تدبؼي ثٗ نّب ضٛا٘ع ظاظ

 يحصٕل

ؼقع ٚ قغر  ثبنع. ِسًٛالت ثٗ فؽٚل ِي ظؼ أجبؼ٘ب ِسًٛي ِي

يعٖ وٕع. ايٓ ثٗ نّب ايٓ ا ِهطًي اؾ قٛظ ؼا فبيع نؽوت ِي

وٕع ٚ نّب چٗ وبؼ٘بيي ؼا  ظ٘ع وٗ چٗ چيؿ ضٛة وبؼ ِي ؼا ِي

ثبيع ثؽاي ثٙجٛظ فؽٚل أدبَ ظ٘يع. نّب لبظؼ ضٛا٘يع ثٛظ 

٘بي ثبؾاؼيبثي ضٛظ ؼا  ثب اضتًبو ثٛظخٗ ثيهتؽي فقبٌيت

 تمٛيت وٕيع.

 كاريُذاٌ

وؽظٔع  وبؼوٕبٔي وٗ ِعتي اقت ظؼ وكت ٚ وبؼ نّب وبؼ ِي

أم ثكيبؼ ِفيعي ؼاخـ ثٗ ٔسٖٛ اظاؼٖ تٛإٔع اعالفبت ٚ ظ ِي

 وكت ٚ وبؼ ٚ يٕقت ِٛخٛظ ؼا ظؼ اضتيبؼ نّب لؽاؼ ظٕ٘ع.

 گذاري سزيايّ

 نعٖ لجٍي ٚ خؽيبْ ٚخٖٛ ٔمع  ٔؽش ؼٚ ثٗ ؼنع اثجبت

گػاؼي ثيهتؽ  فقٍي خؽيبْ اِٛؼ ؼا ثؽاي قؽِبيٗ

 وٕع ثؽاي قؽِبيٗ ٌِٛع ؼا تكٙيً ِي

 إٔع نّب تٛ عؽذ تدبؼي ٚ گؿاؼنبت وكت ٚ وبؼ ِي

ؼا ظؼ گؽفتٓ تًّيُ ؼإّ٘بيي وٕٕع ثٕبثؽايٓ 

ِعت ٚ ثٍٕعِعت ضٛظ ؼا تطّيٓ  تٛأيع قٛظ وٛتبٖ ِي

 ثؿٔيع

 :فبوتٛؼ٘بيي وٗ ثبيع ظؼٔؾؽ گؽفتٗ نٛظقبيؽ 

 ٖاي وٗ اعالفبت وكت ٚ وبؼ ظؼ آْ ؾِيٕٗ  ظؼ زٛؾ

 اقت ثبلي ثّبٔيع

  ثٗ ظٔجبي ثٙتؽيٓ گؿيٕٗ وٗ ثب نؽايظ نّب ِٕبقت

 عاقت ثبني

 ؼيكه ِٛخٛظ ؼا اؼؾيبثي وٕيع 

 ُ٘ افؿايي ثبنيع: ثٗ ظٔجبي 

٘بي ؾيؽ ثيٓ ٚازع٘بي ِطتٍف وكت ٚ  افؿايي ظؼ زٛؾٖ ُ٘

وبؼ ِٛخٛظ ضٛظتبْ ٚ ِبٌىيت وكت ٚ وبؼ خعيع 

 يؽفٗ ثبنع: تٛأع ضيٍي ثؽاي نّب  ِمؽْٚ ثٗ ِي
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 ثبؾاؼيبثي ٚ فؽٚل 

 فٍّيبت 

 اِٛؼ اظاؼي ٚ ِبٌي 

 ٔكار ةكس تزخي يفاْيىآضُايي تا 

  9ريشي استزاتژيکتزَايّ

آيب نّب کكت ٚ کبؼ خعيعي ؼا نؽٚؿ کؽظيع يب ظؼ زبي 

ِقؽفي ِسًٛي خعيعي ثٗ ثبؾاؼ ٘كتيع؟ آيب ظؼ فکؽ تٛققٗ 

ِؽؾ٘بي کكت ٚ کبؼ ضٛظ ٘كتيع؟ آيب ثب تغييؽ ظؼ ثبؾاؼ يب 

 يٕقت ضٛظ ِٛاخٗ ٘كتيع؟

ع نٛٔ٘ب ثب ِمٌٛٗ تغييؽ ِٛاخٗ ِيفًِّٛب ٚلتي کٗ ثٕگبٖ

آيع کٗ ثب يجؽ ٚ زٛيٍٗ ٚ اضتًبو ٚلت ٚ أؽژي کّتؽ پيم ِي

ؼيؿي ٚ اقتؽاتژيک کؽظْ آْ ثپؽظاؾٔع. ايٓ الؾَ ثٗ ثؽٔبِٗ

ظؼقت ؾِبٔي اقت کٗ ٔمم يک ِهبٚؼ ِدؽة ثؽاي ٘عايت نّب ظؼ 

تعٚيٓ اقتؽاتژي ِٕبقت ثؽاي غٍجٗ ثؽ ايٓ ِمٛالت ٔبِأٔٛـ 

ب ٚ نٕبقبيي ا٘عاف ٘نٛظ. ِهبٚؼ ثب تٛخٗ ثٗ اٌٚٛيتؼٚنٓ ِي

-٘بي ِهطى ٚ لبثً أعاؾٖاي ٘عفّٕع ثب گبَ٘ب ثؽٔبِٗٚ چبٌم

 کٕع.گيؽي ثؽاي ظقتيبثي ثٗ آْ ا٘عاف عؽازي ِي

ؼيؿي اقتؽاتژيک ققي ظؼ ايدبظ يه اؼتجبط ثيٓ ظؼ ثؽٔبِٗ

٘بي ِتغيؽ ظٔيبي ٘ب، ِٕبثـ ٚ فؽيتا٘عاف نؽوت، تٛإّٔعي

 ثيؽْٚ اقت.

ضٛة ثبيع ثتٛأع پبقطگٛي قٛاالتي  اقتؽاتژيکيک ثؽٔبِٗ  

 نٛظ ثبنع.ٔؾيؽ آٔچٗ ظؼ اظاِٗ گفتٗ ِي

  چٗ ِالزؾبتي ؼا ثبيع ِعٔؾؽ ظانتٗ ثبنيع تب

ِغّئٓ نٛيع کٗ ثٕگبٖ نّب قيؽ يقٛظي ؼنع ضٛظ ؼا 

 کٕع؟زفؼ ِي

 ُآيب نّب ٚ قبؾِبٔتبْ ظؼ ؼاقتبي تسمك چه-

 ظاؼظ؟أعاؾ٘ب ٚ ِأِٛؼيت قبؾِبْ گبَ ثؽِي

 ثٕگبٖ نّب ظؼ ؼاقتبي ٚالقيبت يٕقتي  آيب ا٘عاف

 کٗ ظؼ آْ لؽاؼ ظاؼيع اقت؟

  ٗآيب تّبَ ؾٚايبي ثٕگبٖ نّب ثؽاي ؼقيعْ ث

 ا٘عاف قبؾِبٔي ِهبؼکت ظاؼٔع؟

                                           
1
 :Strategic Planning 
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٘بي تٛأع ثٗ قبؾِبْ نّب ظؼ ؾِيٕٗثؽٔبِٗ اقتؽاتژيک ِي

 ؾيؽ کّک کٕع:

 آِبظگي الؾَ ثؽاي تغييؽ 

 ٘ب ٚ تتؽقيُ ّٔبي کبٍِي اؾ ٔمبط ضقف ٚ لٛت، فؽي

 تٙعيع٘بي نؽکت نّب

 ٗ٘بيي کٗ ظؼ ؼاقتبي خب اؾ فؽيتاقتفبظٖ ظؼقت ٚ ث

أعاؾ قبؾِبٔي نّبقت ٚ اختٕبة اؾ ِأِٛؼيت ٚ چهُ

 اي ثؽاي نّب ٔعاؼظآٔٙبيي کٗ ٘يچ اؼؾل افؿٚظٖ

 تٛأع ظؼ ٘ب ٚ تٙعيع٘بيي کٗ ِينٕبقبيي فؽيت

 ثؽٔبِٗ نّب ِٛثؽ ثبنع

 ٘عاف ِهتؽکافؿايم ّ٘بٕ٘گي ثؽاي تّؽکؿ ثؽ ا 

 ثٙجٛظ کبؼايي ٚ ثبؾظ٘ي ثؽاي تسمك ا٘عاف 

 ِعيؽيت ٚ زفؼ ؼنع ِكتّؽ 

 ِٗاي خبِـ ثؽاي غٍجٗ ثؽ ِهکالت لجً ظانتٓ ثؽٔب

 اؾ ثؽٚؾ ٚ ؽٙٛؼ آٔٙب

-تٛاْ ؼاٖؼيؿي اقتؽاتژيه ِيثؽاي ؼقيعْ ثٗ يه ثؽٔبِٗ

 وبؼ٘بي ؾيؽ ؼا ثٗ وبؼ ثكت:

 لؽاؼظاظْ ا٘عاف ِٛؼظٔؾؽ ٘عف 

 ثيؽٚٔي ٘بيخكتدٛي وّه 

  ًاقتفبظٖ اؾ تسٍيSWOT 

 ُأعاؾ نؽوتتقؽيف چه 

 ٚگيؽي نٛظ.٘بي ثؽٔبِٗ تًّيُظؼثبؼٖ لٍّؽ 

 لؽاؼظاظْ ثؽٔبِٗ ِبٌي ظؼ خبيگبٖ ضٛظ 

تاسارياتي/فزٔش ٔ تٕسيع
9
 

  ٘بيي ثؽاي ِهتؽيبْ ايٍي ضٛظ،ثب فؽقتبظْ پؽقهٕبِٗ

-ظٕ٘ع ِي٘ب ِيثؽاقبـ ٔؾؽات آٔٙب ٚ خٛاثي وٗ ثٗ پؽقم

ٚضقيت ِسًٛي ضٛظ اؾ ٔؾؽ خٍت ٔؾؽ ِهتؽي ؼا ثٗ ظقت  تٛأيع

آٚؼيع. اؾ آٔدبيي وٗ تقبًِ ٔؿظيه ثب ِهتؽيبْ ثٗ فٕٛاْ 

آٚؼي نٛظ، ثب گؽظُ٘يه ؼا٘ىبؼ ثكيبؼ وبؼا ِسكٛة ِي

                                           
1
 :Marketing/Sale/Distribution 
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ِهتؽيبْ وٍيعي ٚ ثؽگؿاؼي ِيؿگؽظ٘بيي ثؽاي وكت اعالؿ اؾ 

، وٕٕع٘بي ِهتؽيبْ اؾ ِسًٌٛي وٗ ظؼيبفت ِئؾؽات ٚ ضٛاقتٗ

-وٕيع. اؾ ايٓ ِهتؽيبْ ِئؾؽات ايٍي آٔٙب ؼا وكت ِي

٘بي ضٛا٘يع وٗ ظؼ خؽيبْ ثٙجٛظ ويفيت ِسًٛي ثؽاقبـ ضٛاقتٗ

٘بي ضٛا٘يع وٗ اؾ خٕجٗآٔٙب ثبنٕع ٚ ظؼ اظاِٗ اؾ آٔٙب ِي

ثكيبؼ ثع ِسًٛالتتبْ ثؽاي نّب ثگٛيٕع ٚ ظؼپبيبْ اؾ آٔٙب 

ع ثٗ ِسًٛي تٛأثطٛا٘يع وٗ ِٛاؼظي وٗ ثٗ ٔؾؽ آٔٙب ِي

اضبفٗ نٛظ ؼا ثؽاي نّب غوؽ وٕٕع. ثب ثٗ وبؼگيؽي ايٓ ؼٚل 

آيع. اخؽاي ايالزبت ٔؽِي ثب وّه ِهتؽيبْ ظؼ ِسًٛي ثعقت ِي

٘ؽيه اؾ ايٓ ايالزبت ثٗ ِقٕي زفؼ ثطهي اؾ ثبؾاؼي اقت وٗ 

 ايع. ثٗ آْ ٚاؼظ نعٖ

٘ؽ چٕع ثبؾاؼيبثي يه فقبٌيت تطًًي اقت ٌٚي ايٛي وٍي آْ 

 ؾيؽ اقت:  ثٗ يٛؼت

  ،ٚضقيت فقٍي ضٛظ ؼا ثب نٕبقبيي ٔمبط ضقف، لٛت

 ٘بٚ تٙعيع٘ب ٚاضر وٕيع.فؽيت

 نٛظ يه اؾ وً فؽآيٕع٘بيي وٗ ظؼنؽوت أدبَ ِي

ثبؾثيٕي ثٗ فًّ آٚؼيع. ظؼ ايٓ ثبؾثيٕي ِٛاؼظي 

ٚوبؼ، ٚضقيت ِهتؽيبْ، ٚضقيت ِبٕٔع ٚضقيت وكت

ى ٘بي فقٍي ثبؾاؼيبثي ضٛظ ؼا ِهطؼلجب ٚ فقبٌيت

 وٕيع.

  ٓثؽٔبِٗ ثبؾاؼيبثي ضٛظ ؼا عؽازي وٕيع. اي

ثؽٔبِٗ نبًِ ضاليٗ اخؽايي، ٚضقيت فقٍي ٚ تسٍيً 

ثبؾاؼ، ا٘عاف ثبؾاؼيبثي ٚ اقتؽاتژي ثبؾاؼيبثي 

 اقت.

٘بي گٛٔبگٛٔي ثؽاي ثبؾاؼيبثي ِسًٛالت ٚخٛظ ظاؼظ وٗ ؼٚل

تٛاْ ثب تٛخٗ ثٗ اقتؽاتژي اتطبغنعٖ ٘ؽيه اؾ آٔٙب ؼا ِي

تٛاْ ثٗ ؼٚل ت ثٗ وبؼ گؽفت. ثٗ عٛؼ ِثبي ِيتٛقظ نؽو

٘بي ِٕبقت، اقتفبظٖ اؾ ِؽاخقٗ زضٛؼي، قطٕؽأي ظؼ ِؽاقُ

قبيت، اقتفبظٖ اؾ تيؿؼ تجٍيغبتي، ايّيً ِكتميُ، ٚة

ثبؾيبثي ِسٍي، اقتفبظٖ اؾ ثؽٚنٛؼ، ظؼج آگٙي تجٍيغبتي ثب 

 تّؽوؿ ثؽ ثبؾاؼ٘بي ٘عف انبؼٖ ظانت.

 ريشي ياني تزَايّ

ظؼ پي تبِيٓ ِبٌي ثؽاي قبؾِبْ ضٛظ ٘كتيع؟ ٚ  آيب نّب

آيب ثٙجٛظ ٚضقيت ِبٌي ثٕگبٖ يکي اؾ ِّٙتؽيٓ ا٘عافي اقت 

اي ثؽاي ؼنع ؼيؿي ِبٌي ٚقيٍٗکٕيع؟ ثؽٔبِٗکٗ ظٔجبي ِي
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ثيٕي قٛظآٚؼي ثٕگبٖ اقت. تٛأبيي نٕبقبيي ِهکً ٚ پيم

 ؼيؿي ِبٌي افؿايمٚاقغٗ ثؽٔبِِٗهکالت ازتّبٌي ظؼ آيٕعٖ ثٗ

 يبثع.ِي

 ؼيؿي ِبٌي نبًِ:ثؽٔبِٗ

 ٚضقيت ِبٌي يبزجبْ )يب يبزت( قبؾِبْ. 9

 ٗگػاؼي کٕيع؟چٗ ِمعاؼ ثبيع نّب ظؼ نؽکت ضٛظ قؽِبي 

 آيب ٚاَ ٚ ظيْٛ ِبٌي ثؽاي نّب ضؽٚؼت ظاؼظ؟ 

 زمٛق ِب٘بٔٗ ٚالقي نّب ثٗ چٗ ِيؿاْ ثبيع ثبنع؟ 

 يٛؼت قٛظ ٚ ؾيبْ کكت ٚ کبؼ. 2

 ل، ليّت تّبَ نعٖ ِسًٛالت، ٘بي فؽٚثيٕينبًِ پيم

٘بي ٘بي ثبثت ٚ ِتغيؽ )زمٛق کبؼِٕعاْ، ٘ؿيٕٗ٘ؿيٕٗ

 تجٍيغبت، اخبؼٖ، ٘ؿيٕٗ ِبٌي ٚ ثٙؽٖ( ٚ قٛظ

 ٗثيٕبٔٗ، ثعثيٕبٔٗ ٚ ِستًّقٕبؼيٛ ضٛل -قٕبؼيٛ ق- 

ثؽاي اؼؾيبثي فعَ لغقيت ٚ ؼيكک ظؼ کكت ٚ کبؼ ثبيع 

 خؿئيبت ٔهبْ ظاظٖ نٛظ

 :ؽ ثٗ قؽتدؿيٗ ٚ تسٍيً ٔمغٗ ق. 8

ي ظ٘بي نّب ظؼ تقباي کٗ ظؼ آْ ظؼآِع ٚ ٘ؿيٕٗتقييٓ ٔمغٗ

 ثبنعِي

 تٛاْ ضٛظ ؼا ثٗ ِبکؿيُّ ؽؽفيت تٌٛيع چگٛٔٗ ِي

 ؼقبٔع

  َچٗ قغسي اؾ فؽٚل ِٛؼظ أتؾبؼ اقت ٚ ِعت ؾِبْ الؾ

نٛظ ٚ ثب ثؽاي ؼقيعْ ثٗ ايٓ قغر چمعؼ تطّيٓ ؾظٖ ِي

 قٛظآٚؼي ِٛؼظ ٔؾؽ ِؽتفـ گؽظظ

 تٛأع ثيهتؽيٓ قٛظآٚؼي ؼا ظؼ پي ي ِيچٗ تغييؽات

 ظانتٗ ثبنٕع

يٛؼت خؽيبْ ٚخٖٛ ٔمع. 4
9
: 

اعالفبت نفبف ٚ ؼٚنٕي اؾ ايٕکٗ ٘ؽ ِبٖ چمعؼ ٚخٗ ٔمع 

ٔيبؾ اقت تب نّب ثتٛأيع ثؽ کكت ٚ کبؼ ضٛظ اظاِٗ ظ٘يع 

 ظ٘ع. ؼا ظؼ اضتيبؼ نّب لؽاؼ ِي

 ٔكاراَذاسي كسةتسٓيالت ياني تزاي راِ

                                           
9
 Cash Flow Statement 
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-٘بي ظؼ زبي ؼاٖفِّٛب ثٗ يٛؼت ٚاَ ثٗ نؽوتتكٙيالتي وٗ 

 نٛظ:نٛظ ظؼ ظٚ لبٌت ؾيؽ پؽظاضت ِيأعاؾي پؽظاضت ِي

 ثٍٕعِعت 

٘بي ثبثت ِبٕٔع ايٓ تكٙيالت ثؽاي ضؽيع ظاؼايي

آالت ٚ اخؿا ثبثت وبؼضبٔٗ اقتفبظٖ ، ِبنيٓقبضتّبْ

 نٛظ.نٛظ ٚ ظؼ الكبط ثبثت ِب٘يبٔٗ ثبؾپؽظاضت ِيِي

 وٛتبٖ ِعت 

-٘بي ثبثت ِبٕٔع ِٛخٛظي، زكبةپؽظاضت ظاؼايي ثؽاي

٘بي ظؼيبفتٕي ٚ يب ظيگؽ ًِبؼف قؽِبيٗ ظؼ گؽظل ثٗ 

 ؼٚظ.وبؼ ِي

 ِٛاؼظ ؾيؽ ثؽاي ثبٔه اّ٘يت ظاؼظ:

 تٛاْ ثبؾپؽظاضت ٚاَ ضبؼج اؾ فقبٌيت فبظي وكت-

 ٚوبؼ ؼا ظانتٗ ثبنع.

 ٖوٕع.أعاؾي وكت ٚوبؼ وفبيت ِيٚاَ ثؽاي ؼا 

 ثٗ يٛؼت ِىتٛةٚوبؼ ثؽٔبِٗ وكت 

 نبًِ   ِبٖ اٚي، 92ثيٕي خؽيبْ ٔمعي ثؽاي پيم

 ثؽٔبِٗ ثبؾپؽظاضت

 ثيٕي نعٖ ثؽاي قبي اٚي ٚ ظَٚقٛظ ٚ ؾيبْ پيم 

 ٌيكت ِٛخٛظي ٚ تدٙيؿات 

 تٛاْ ثٗ فٕٛاْ تضّيٓ ثٗ ٌيكت تدٙيؿاتي وٗ ِي

 وبؼ ثؽظ.

 تاسدْي عًهياتي:

ب ٘بي ؼلجکٕيع کٗ تست فهبؼ نعيع فقبٌيتآيب ازكبـ ِي

أع؟ يب الؾَ لؽاؼ ظاؼيع ٚ آٔٙب تٛاْ نّب ؼا تسٍيً ثؽظٖ

اي کب٘م ظ٘يع کٗ قٛظ ٘بي فٍّيبت ضٛظ ؼا ثٗ گٛٔٗاقت ٘ؿيٕٗ

 ظاؼ ٔهٛظ.ٚ ؼضبيت ِهتؽيبْ نّب ضعنٗ

کٕع تب تّؽکؿ ثؽ ثبؾظ٘ي فٍّيبتي ثٗ قبؾِبْ نّب کّک ِي

٘ب ٚ تؽ فًّ کٕع. ٔؾيؽ افؿايم ثبؾظ٘ي، کب٘م ٘ؿيٕٗظليك

يم کبؼايي فؽآيٕع٘ب. چگٛٔٗ ثٗ نٕبقبيي ٚ زػف افؿا

 نٛٔع ِجبظؼت ٚؼؾيُ؟ِٕبثـ ِي اتالففؽآيٕع٘بيي کٗ ثبفث 
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(OE)ثبؾظ٘ي فٍّيبتي  ٚ تٌٛيع ٔبة 9
2

٘ؽ ظٚ خٍٛگيؽي اؾ  

تؽيٓ ٚ ِّٙتؽيٓ فٕٛاْ يکي اؾ ايٍي٘عؼ ؼفتٓ ِٕبثـ ؼا ثٗ

کٕٕع. ثٕبثؽايٓ ايٓ ثعيٓ ِقٕي اقت کٗ ٘ب ظٔجبي ِي٘عف

ع تّبَ فؽآيٕع٘بيي کٗ ِٕبثـ )ؾِبْ، پٛي، ٔيؽٚي ثبي

-نٛٔع ٚ ِٕدؽ ثٗ ٘يچ اؼؾلأكبٔي، تالل ٚ ...( ٘ؿيٕٗ ِي

نٛٔع ؼا نٕبقبيي اي ثؽاي ضعِت يب ِسًٛي نّب ّٔيافؿٚظٖ

کؽظ قپف ثٗ زػف ايٓ ِهکً العاِبت ايالزي ؼا أدبَ ظاظ. ٚ 

سًّ گيؽي، فٛؼي ٚ لبثً تٔٙبيتًب ٔتبيح ثبيع لبثً أعاؾٖ

 ثبنع.

-٘ب نٕبقبيي ِيظٌيً فّعٖ اتالف ِٕبثـ ظؼ قبؾِبْ 1ِقّٛالً 

نٛٔع کٗ فجبؼتٕع اؾ: اضبفٗ تٌٛيع، تأضيؽات، زًّ ٚ ٔمً 

ٔبِغّئٓ، ِٛخٛظي أجبؼ ثيم اؾ زع، کبال٘بيي ِقيٛة، عؽازي 

ٔبِٕبقت، فؽآيٕع٘بي پيچيعٖ، تدٙيؿات لعيّي ٚ ٔبکبؼآِع، 

 تدؽثٗ.کبؼِٕعاْ کُ

ذيزيت کيفيتگٕاْيُايّ ي
8
 

ثؽاي اؼؾيبثی ٚضقيت أدبَ کبؼ٘ب ٚ کيفيت ِسًٛالت نؽکت 

ثبيع پبؼاِتؽ٘بيي کّي ؼا ثؽاي قٕدم ٚضقيت تقؽيف کؽظ ٚ 

اؾ ايٓ ؼٚل ثٗ اؼؾيبثي نؽکت پؽظاضت. يکي اؾ اثؿاؼ٘بي 

کبؼآِع ثؽاي ِعيؽيت کيفيت ظؼ يک نؽکت اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ 

نطى ثبٌثي ثٗ  اقت. ظؼ ايٓ فؽآيٕع ISOِعيؽيت کيفيت 

پؽظاؾظ ٚ کبؼآِعي نؽکت ٚ اؼؾيبثي فؽآيٕع٘بي نؽکت ِي

 کٕع.گيؽي ِيِسًٛالت ؼا ثؽاقبـ اقتبٔعاؼظ٘بيي أعاؾٖ

٘ب ِبٕٔع ظؼ ٔؾؽ ثؽضي اؾ کبؼآفؽيٕبْ ثكيبؼي اؾ کّيت

کيفيت، تسٛيً ظؼ ِٛفع ِمؽؼ، ايّٕي ٚ ؼضبيت کبؼإِٓعاْ ؼا 

تٛاْ ثؽاي کيفيت يتٛاْ کّي قبضت؛ ٌٚي ثٗ عٛؼ ِثبي ِّٔي

٘ب ثٗ اؾ تقعاظ ِسًٛالت ثؽگهتي، تقعاظ نکبيبت ّٔبيٕعگي

فٕٛاْ يک ِقيبؼ اقتفبظٖ کؽظ. ثؽاي ايٕکٗ آثبؼ ؾيكت 

تٛاْ ِسيغي نؽکت ظؼ ِسعٚظٖ اقتبٔعاؼظ لؽاؼ ظانتٗ ثبنع ِي

 اقتفبظٖ کؽظ.  ISO 14001اؾاقتبٔعاؼظ ِسيظ ؾيكتي 

 گٕاْيُايّ ايشٔ

 ISO 9000ٓاٌٍٍّي ثؽاي تضّيٓ : ِؽخـ ثي

ؼفتٗ ظؼ کكت  کؽظْ فؽآيٕع٘بي ثکبؼاقتبٔعاؼظ

ٚکبؼ؛ ايٓ فؽآيٕع٘ب ثؽاقبـ فؽآيٕع٘بي نؽکت 

                                           
9
 Operational Efficiency (OE) 
2
 Lean Production 

3
 :ISO certificate 
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نٛظ ٚ ظانتٓ  ؼا٘جؽ ٚ پيهؽٚ ظؼ خٙبْ تٕؾيُ ِي

ثٗ ِهتؽيبْ نؽکت ٔٛفي اؾ  1111گٛا٘يٕبِٗ ايؿٚ 

اعّيٕبْ ؼا ثٗ ِهتؽيبْ ثؽاي تدبؼت ثب نؽکت 

 ظ٘ع.ظاؼٔعٖ گٛا٘يٕبِٗ ِي

 ISO 9001:2000 آضؽيٓ ٚيؽايم قيكتُ ِعيؽيت کيفيت :

قبؾِبْ ظؼ ظٔيب  811،111اکْٕٛ ثيم اؾ اقت کٗ ُ٘

 أع.آْ ؼا کكت کؽظٖ

 ISO 14000 ًايٓ اقتبٔعاؼظ ظؼ ظؼخٗ اٚي ثٗ ِكبي :

پؽظاؾظ ٚ ثٗ ظٔجبي کبقتٓ اثؽات ؾيكت ِسيغي ِي

 ٘بي نؽکت ثؽ ِسيظ ؾيكت اقت.ِضؽ فقبٌيت

-٘بي کٛچک ِيؼ٘بي ايؿٚ ثؽاي نؽکتثٗ کبؼثؽظْ اقتبٔعا

 تٛأع ِؿايبي ؾيؽ ؼا ظؼثؽ ظانتٗ ثبنع:

  ٗفؽآيٕع٘ب ثقع اؾ اؼؾيبثي ٚ اقتبٔعاؼظنعْ ث

 نٛظپؽقًٕ اؼائٗ ِي

 ْتؽ اقت.تؽثيت ٔيؽٚي أكبٔي خعيع آقب 

 نٛظ ٚ ٔتبيح ثٙتؽي ثعقت تؽ ِهطى ِيِهکالت ؼازت

 آيع.ِي

 نٛظ.ؼضبيت ِهتؽيبْ ثيهتؽ ِي 

 يبثع.٘بي ِهتؽيبْ افؿايم ِيؾِٕعيظؼک ٔيب 

  ًظؼک نؽکت اؾ ٚضقيت ؼلجب ٚ ثبؾاؼ ٚ ظيگؽ ِكبي

 نٛظ.ُِٙ ثيهتؽ ِي

  ًتأِيٓ کٕٕعگبْ ِٛاظ اٌٚيٗ ثيهتؽ ثٗ نک

 پؽظاؾٔع.ّ٘کبؼاْ ٚ نؽکب ثب نّب ثٗ ّ٘کبؼي ِي

 يبثع.اؼتجبعبت ثب ِسيظ ثيؽْٚ ثٙجٛظ ِي 

 نٛظ.ثيهتؽ ِي ظأم کبؼِٕعاْ نؽکت 

  نٛظ.کبؼِٕعاْ ظؼ اِٛؼ نؽکت ثيهتؽ ِيِهبؼکت 

ثؽاي اضػ گٛا٘يٕبِٗ ايؿٚ قٗ ِؽزٍٗ ايٍي ؾيؽ ثبيع أدبَ 

 نٛظ:

 ِٗؼيؿي نبًِ تقييٓ ا٘عاف ٚ تؽثيت قبؾِبٔيثؽٔب 

 اخؽا ٚ ِكتٕع کؽظْ کٍيٗ فؽآيٕع٘بي نؽکت 
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  أدبَ  ِؽازً ثجت، گؽفتٓ گٛا٘يٕبِٗ ٚ اِٛؼ

 ِؽتجظ

 

 فُأر زيٍتّ اييذ يٕفقيت ضًا عشيشاٌ كارآف


