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همدهِ
ٔسيطيت اؾتطاتػيه زض ثرف فٕٔٛي  ٚغيط ا٘تفبفي ثطذبؾت ٝاظ تغييطات ؾطيـ ٌ ٚؿتطز ٜزض ٔحيظ
پيطأ٘ٛي  ٚزض٘ٚي ؾبظٔبٖٞب  ٚقطوت ٞبي فقبَ زض ثرف فٕٔٛي  ٚغيطا٘تفبفي اؾت .تغييط  ٚتح َٛزض
ؾطاؾط تبضيد حيبت ثكط ٚرٛز زاقت ٝاؾت أب آ٘چ ٝزضٚاٖ اذيط ضا ٔتٕبيع ٔي وٙس ،تغييط ؾطيـٌ ،ؿتطزٚ ٜ
پيچيس ٜقسٖ ٔحيظ يه ؾبظٔبٖ اؾت .زض ايٗ فضب ،ؾبظٔبٖ ٞبئي ؤ ٝي تٛا٘ٙس تغييطات ضا زضن ٕ٘ٛز ٚ ٜاظ
آٖ ث٘ ٝفـ تٛؾق ٚ ٝثٟجٛز ذٛز اؾتفبزٕ٘ ٜبيٙس آيٙسٜاي زضذكبٖ ذٛاٙٞس زاقت أب آ٘بٖ و ٝفبلس ايٗ تٛا٘بئي
ثبقٙس زض ثطذٛضز ثب ايٗ تغييطات زچبض ثحطاٖ قس ٚ ٜزٚضاٖ ؾرتي ضا تزطث ٝذٛاٙٞس ٕ٘ٛز.
اظ آ٘زب ؤ ٝتسِٛغي ثط٘بٔٝضيعي اؾتطاتػيه ثطاي قطوت ٞبي ثرف فٕٔٛي  ٚزِٚتي زاضاي تفبٚت ٔبٛٞي
ثب ثط٘بٔٝضيعي ٔطؾ ْٛزض فضبي ضلبثتي ثرف ذهٛني ٔيثبقس ،تيٓ تؿٟيٍّط ضٕٗ عطاحي  ٚارطاي "ٔسِي
ذبل ٔٙؾٛض "ٜثطاي قطوت ثطق ٔٙغمٝاي فبضؼ ،ؾقي ٕ٘ٛز تب "حّم ٝثط٘بٔٝضيعي  ٚتفىط اؾتطاتػيه" ضا ثب
ٔكبضوت فقبال٘ٔ ٝسيطاٖ اضقس ثطق ٔٙغمٝاي فبضؼ عي وٙس؛ ِيىٗ ثبيس تٛر ٝزاقت و ٝايٗ حّم ٝثبيس ثٝ
نٛضت زائٕي تىطاض قٛز تب فال ٜٚثط ث ٝضٚظ وطزٖ اعالفبت ٔٛضز ٘يبظ ،ث ٝفٕك اعالفبت رٕـ آٚضي قس٘ ٜيع
افعٚز ٜقٛز.
زض ايٗ ثرف اظ ٌعاضـ ،چكٓ ا٘ساظ ،فّؿفٚ ٝرٛزي ،اضظـٞبي ثٙيبزي ٞ ٚسف رؿٛضا٘ ٝقطوت ثطق
ٔٙغمٝاي فبضؼ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔيٌيطز.

 -8-8فلعفِ ٍجَدی
ٞسف ثٙيبزي يب فّؿفٚ ٝرٛزي اؾبؾي تطيٗ زِيُ ٚرٛزي ؾبظٔبٖ اؾت  ٚؾٙسي اؾت و ٝيه ؾبظٔبٖ ضا
اظ ؾبيط ؾبظٔبٟ٘بي ٔكبثٔ ٝتٕبيع ٔيوٙس ٚ .زض ٚالـ پبؾد ث ٝايٗ ؾئٛاَ اؾت ؤ" ٝب ث ٝچ ٝوبضي ٔكغَٛ
ٞؿتيٓ؟".
عجك تقبضيفي و ٝتٛؾظ ريٓ وبِيٙع  ٚفطز زيٛيس اضائ ٝقس ،ٜفّؿفٚ ٝرٛزي ٔب٘ٙس ؾتبض ٜلغجي  ٚزض ٔمبْ

ضإٙٞبي حطوت ؾبظٔبٖ زض عي ؾبِيبٖ زضاظ ٔي ثبقس يقٙي ٔفٟٔٛي فطاتط اظ زٚضٜٞبي ٔحسٚز تسٚيٗ
اؾتطاتػيٞب.
زض ٚالـ فّؿفٚ ٝرٛزي ٞسفي ثطاي زؾتيبثي ٕ٘ي ثبقس  ٚتٟٙب ٕٞب٘ٙس يه ضإٙٞب ٔب ضا ث ٝرٟت نحيح
ؾٛق ٔيزٞس.
چٙيٗ ٞسفي ٘كبٍ٘ط ضٚح ؾبظٔبٖ اؾت  ٚث ٝؾبيط اٞساف ٚحست رٟت ٔي زٞس  ٚثبفج ٔيقٛز وٝ
ٔسيطاٖ  ٚوبضوٙبٖ ؾغٛح ٔرتّف ؾبظٔبٖ زاضاي ا٘تؾبضات ٔكتطن ق٘ٛس ٛٔ ٚرت پيسايف ٘ٛفي ٞسف ٚ
اضظـ ٔي قٛز و ٝافطاز ذبضد اظ ؾبظٔبٖ آٟ٘ب ضا ٞسف قطوت ٔيزا٘ٙس.
زض نٛضتيى ٝفّؿفٚ ٝرٛزي ث٘ ٝحٙٔ ٛبؾجي ثيبٖ قٛز ٔٛرت تمٛيت فٛاعف  ٚاحؿبؾبت ٔخجت ٘ؿجت ثٝ
ؾبظٔبٖ ذٛاٞس قس ٕٞ ٚچٙيٗ اِٟبْ ثرف افطاز ٔي قٛز  ٚزض آٟ٘ب اٍ٘يع ٜايزبز وطز ٚ ٜتكٛيك ث ٝالساْ ٚ
فُٕ ٔيوٙس ٚ .ايٗ احؿبؼ ضا ٔٙتمُ ٔي وٙس و ٝؾبظٔبٖ زاضاي رٟت ٔ ٚؿيط ٔكرهي اؾت.
اظ عطفي زاقتٗ ٞسفي ٔؿتحىٓ ٙٔ ٚؾٓ ث ٝاعٕيٙبٖ يبفتٗ اظ ايٙى ٝؾبظٔبٖ اٞساف ٔتضبز ضا تقميت
٘رٛاٞس وطز وٕه ٔي وٙس  ٚاظ ثٞ ٝسض ضفتٗ ٔٙبثـ ٘ ٚيطٞٚب  ٚثطٚظ تضبز رٌّٛيطي وطز ٚ ٜث ٝفٛٙاٖ انّي
ثطاي تٛؾق ٝاٞساف ؾبظٔب٘ي فُٕ ٔي وٙس چطا و ٝاٞساف ؾبظٔب٘ي و ٝث ٝزضؾتي تسٚيٗ قس ٜثبقٙس ثب فّؿفٝ
ٚرٛزي آٖ ٕٞرٛا٘ي ذٛاٙٞس زاقت.
يه ٞسف ثٙيبزي ٔٙبؾت ٘مغٞ ٝسايتٍطي ثطاي حطوت زض ٔؿيط نحيح ٔي ثبقس ٞ ٚسف فٕسٜاي ضا وٝ
ؾبظٔبٖ ؾقي زاضز ث ٝآٖ ثطؾس ضٚقٗ ٔيؾبظز  ٚزض ٚالـ ثبظتبثي اؾت اظ لضبٚتٟبيي و ٝزضثبضٔ ٜؿيط ضقس
آيٙس ٚ ٜاؾتطاتػي ٞبي ؾبظٔبٖ ٔيقٛز.
فّؿفٚ ٝرٛزي يه ؾبظٔبٖ زاضاي عيف ٌؿتطزٜاي اؾت چطا و ٝثبيس ثتٛا٘س ثطاي ٘ؿُٞبي آيٙس ٜايٗ
أىبٖ ضا ثٚ ٝرٛز آٚضز و ٝاٞساف  ٚاؾتطاتػي ٞبي ثّٙس ٔست ؾبظٔبٖ ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض زٙٞس.
چٙيٗ ٞسفي زض تالـ اؾت تب ايزبز اٍ٘يعٕ٘ ٜبيس ،رٟت زٞي وٙس  ٚفّؿفٝاي اضائ ٝوٙس ؤ ٝسفي اؾت
ضٕٛٙٞز قطوت ذٛاٞس قس.
ٔسيطاٖ اضقس ؤ ٝؿؤِٚيت ٞسايت ؾبظٔبٖ ضا ث ٝفٟس ٜزاض٘س ثبيس ٔتِٛي ٔ ٚؿئ َٛتٙؾيٓ ايٗ ثرف ثبقٙس

ظيطا فّؿفٚ ٝرٛزي و ٝث ٝعٛض ضؾٕي تقطيف قس ٜثبقس احتٕبَ ٔٛفميت ؾبظٔبٖ ضا ثيكتط ٔيوٙس.
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اضظقٟب ،ثيبٍ٘ط ثبٚضٞبي اؾبؾي ؾبظٔبٖ اؾت ٚان َٛافتمبزي زيطپبي يه ؾبظٔبٖ ضا ثيبٖ ٔيوٙس.
اضظقٟب زض ٚالـ ثيبٍ٘ط چبضچٛثي اؾت و ٝثط اي ضؾيسٖ ث ٝاٞساف اظ آٟ٘ب ترغي ٕ٘يوٙيٓ  ٚحسٚز  ٚحغٛض
ٔؿيط ٚن َٛث ٝآٟ٘ب ضا ٔكرم ٔي ؾبظز .ايٗ ٔحسٚزٞ ٜب ثط زؾتيبثي ث ٝاٞساف  ٚچكٓ ا٘ساظٞب زض چبضچٛثي
ٔكرم  ٝ٘ ٚثٞ ٝط ليٕتي تبويس زاض٘س .چٙيٗ اضظقٟبيي ثطاي افطاز زض ٖٚؾبظٔبٖ اضظـ  ٚإٞيت شاتي زاض٘س
ٕ٘ ٚبيٙسٙٔ ٜف  ٚذّك  ٚذٛي رٕقي ؾبظٔبٟ٘ب ٔيثبقٙس ،چٙيٗ افتمبزاتي ظاييس٘ ٜيبظٞبي ثبظاض ٘يؿت ثّى ٝاظ
ثبٚضٞبي زض٘ٚي ثٙيبٍ٘صاضاٖ ؾبظٔبٖ ٘كبت ٔي ٌيطز ٕٔ ٚىٗ اؾت تٛري ٝالتهبزي ٘يع ٘ساقت ٝثبقٙس.
زض ٚالـ ؾبظٔبٟ٘ب نطف ٘ؾط اظ ٔحيظ  ٚضلبثت تهٕيٓ ٔي ٌيط٘س و ٝچ ٝاضظقٟبيي ثطايكبٖ ثٙيبزي اؾت.
ِصا اضظقٟبي ثٙيبزي يىؿب٘ي ثطاي ٍٕٞبٖ ٚرٛز ٘ساضز ٞ ٚط ؾبظٔب٘ي آٖ ضا ثطاي ذٛز تقطيف ٔيوٙس.
تقييٗ وٙٙسٌبٖ ايٗ اضظقٟب ثبيس ثب فّٓ ث ٝايٗ ٔٛاضز و ٝايٗ اضظقٟب ٔخالً زض ؾبِٟبي عٛال٘ي  ٚآيٙس٘ ٜيع
ٕٞچٙبٖ حفؼ ذٛاٙٞس قس ٚحتي اٌط ؾبظٔبٖ زٚضاٖ زقٛاضي ضا تزطث ٝوٙس اظ آٟ٘ب فس٘ َٚرٛاٞس وطز ،ثٝ
تسٚيٗ آٟ٘ب ثپطزاظ٘س .ثط ايٗ اؾبؼ چبضچٛثي تقييٗ ذٛاٞس قس ؤ ٝقتجطتطيٗ ٔالن ثطاي ؾٙزف ضفتبض ٚ
ٔٙف افطاز ؾبظٔبٖ اؾت  ٚافك ظٔب٘ي فطاضٚي تطؾيٓ آٟ٘ب ٘يع ،فّؿفٚ ٝرٛزي عٛال٘ي ٔست ؾبظٔبٖ ضا ٘كبٖ
ٔي زٞس.

بخش دوم
شرح مراحل اجراي پروژه
برنامه ریزي استراتژیک
شرکت برق منطقهاي فارس

 8-1شرح الداهبت هرتبط اًجبم شدُ در شرکت برق هٌطمِای فبرض
ثب تٛر ٝث ٝالسأبت ٔطتجظ ا٘زبْ قس ٜعي ؾبَٞبي ٌصقت ٝزض قطوت ِ ٚع ْٚثطضؾي اضتجبط ٘ ٚمبط
ٔكتطن ،الظْ ثٛز لجُ اظ تكطيح ضٚـ ٔٛضز اؾتفبز ٜزض پطٚغ ٜحبضط ،ذالنٝاي اظ السأبت ٔطتجظ ٌصقت ٝوٝ
زض قطوت ا٘زبْ قس ٜاؾت ،تكطيح ٌطزز .زض ايٗ لؿٕت اظ ٌعاضـ فطاظي اظ ايٗ السأبت اضاي ٝقس ٜاؾت.
توریي ٍ اجرا
دٍرُ شش هبِّ چْبرم

(تجّٛض ٔف ْٟٛذّك قسٜ
زض فطايٙسٞبي ؾبظٔب٘ي)

 +تئٛضيٞبي پبيٝ

 +تئٛضيٞبي پبيٝ

(فطاذٛا٘ي ٔغعٞب  ٚاؾتقسازٞب)

(ذّك يه ٔف)ْٟٛ

 -تئٛضيٞبي پبيٝ

 قطٚؿ ثط٘بٔٝضيعي اؾتطاتػيه ٔ - ٚسيطيت ٔسَٞبي شٙٞيتسٚيٗ آٖ

تئٛضيٞبي پبيٝ
(پيف٘يبظ ذّك يه ٔف)ْٟٛ

 -فطايٙس آضٔبٖ ٔكتطن ٔسيطاٖ

 -ؾيط تسضيزي تح َٛزض تفىط ٔسيطيت

 -تمٛيت آضٔبٖٞبي فطزي

 ٔتسِٛٚغي زيٙبٔيه ؾيؿتٓ تفىطچطذٝاي – تفىط ذغي

 -وبض زض اثقبز ارطائي آضٔبٖ

 -تٛؾق ٝآضٔبٖ تيٓ اظ قطوت

 -تئٛضيٞبي پبيٝ

وبض زض پيففطوٞبي ٔسيطاٖ

 تٛؾق ٝآضٔبٖ ٔكتطن ٔسيطاٖ  -وبض تئٛضيه زض زيؿيپّيٗٞبي ؾبظٔبٖاضقس اظ قطوت

يبزٌيط٘سٜ

 -وبض ثط ضٚي ؾيبؾتٞبي ربضي

 -وبض ثط ضٚي پيففطوٞب

 -تٕطيٗ زض زيبِٛي

 -وبض زض پٙذ ٚؽيف انّي ٔسيطيت ٚ

 -تقييٗ لٛتٞب  ٚضقفٞب

 -وبض زض اثقبز آضٔبٖ زض تيٓ ٔسيطيت

 -تقييٗ ربيٍبٔ ٜسيط زض عطح

 -تقييٗ فطنتٞب  ٚتٟسيسٞب

 -وبض زض ٔسَ ٔسيطيتي قطوت

 -وبض ثط ضٚي ٔبتطيؽ SWOT

 -وبض زض ٔسَ ٔسيطيتي ذٛز

 -وتبثچ ٝثط٘بٔٝضيعي اؾتطاتػيه

ٚ -يطايف ز ْٚرع ٜٚظيطثٙبي تفىط ٔسيطيت

 -رع ٜٚظيطثٙبي تفىط ٔسيطيت

 -اٞساف فّٕيبتي

 -رع ٜٚپيففطوٞب

ٟٔ -بضت زض زيبِٛي

ٔسيطيت

تقييٗ چبِكٟب – ٌؿيرتٍيٞب –
تّٞٝب ()CFT

 يىپبضچٝؾبظي اثطؾيؿتٓ ؾبظٔب٘ي  -تكىيُ تيٓٞبي وبضي زض پٙذ تيٓ()CFT

کبرگبُّبی آهَزشی

 -ازأ ٝتئٛضيٞبي پبيٝ

ٚ -ؽبيف پٙذٌب٘ٔ ٝسيطيت

عٌبٍیي تئَریّب ٍ فعبلیتّب

 -تسأ ْٚسيطيت ٔسَٞبي شٙٞي

فطايٙس ٔسَٞبي شٙٞي ٔكتطن ٔسيطاٖ

فطايٙس آضٔبٖ ٔكتطن ٔسيطاٖ

هدل

 +تئٛضيٞبي پبيٝ

دٍرُ شش هبِّ ظَم

دٍرُ شش هبِّ دٍم

دٍرُ شش هبِّ اٍل
عٌبٍیي اصلی هراحل

ثط٘بٔٝضيعي اؾتطاتػيه

تئَری

 -ضؾٓ چطذٞٝبي حٛظ ٜوبضي

 وبض زض ٔسَ ٔسيطيتي ذٛز وبض زض اثقبز ٔكتطن آضٔبٖخرٍجیّب

ٚ -يطايف ؾ ْٛرع ٜٚظيطثٙبي تفىط  -زضن ٔسيطيت ٔسَٞبي شٙٞي

 -آٔٛظـ چٙس تئٛضي

 -آضٔبٖ ٔكتطن قطوت

ٔسيطيت

شكل :8-1هدل زیربٌبی تفكر هدیریت ()AMIF

ثب ٔٛافمت ٔسيطاٖ اضقس قطوت  ٚثٙٔ ٝؾٛض زضن نحيح ٔفبٞيٓ اؾتطاتػيه  ٚتزٟيع ٔسيطاٖ ثٍ٘ ٝطـ
ؾيؿتٕي ،پيف اظ آٔٛظـ  ٚا٘زبْ فطآيٙس ثط٘بٔٝضيعي اؾتطاتػيه ؾٔ ٝطحّ ٝث ٝفٛٙاٖ پيف٘يبظ ثط٘بٔٝضيعي

اؾتطاتػيه ثب ٕٞطاٞي ٔسيطاٖ اضقس قطوت ث ٝارطا زض آٔسٔ .سَ اضائ ٝقس ٜثطاي آٔٛظـٞبي الظْ ،چٟبض
ٔطحّ ٝارطايي زاضز .زض ٔطحّ ٝا َٚظيطثٙبي فىطي ٔسيطاٖ ؾبذت ٝقس ٚ ٜتئٛضيٞبي پبئ ٚ ٝسَٞبي ٔفٟٔٛي
 ٚارطايي ٔطثٛع ٝتكطيح  ٚتٕطيٗ قس ٜاؾت .زض ٔطحّ ٝز ْٚضٕٗ تسا ْٚظيطؾبظي فىطي ،ايزبز آضٔبٖ
ٔكتطن ٞسف لطاض ٌطفت ٝو ٝزض آٖ تمٛيت آضٔبٖٞبي فطزي  ٚتٛؾقٟٔ ٝبضتٞبي يبزٌيطي رٕقي ٔس٘ؾط
ثٛز ٜاؾت .زض ٔطحّ ٝؾ ْٛثب تسا ْٚثركيسٖ ث ٝظيطؾبظي فىطي الظْٔ ،سيطيت ٔسَٞبي شٙٞي ٔحٛض فقبِيت
ثٛز ٜاؾت و ٝزض آٖ فطآيٙسٞبيي و ٝضفتبضٞبي فطزي  ٚرٕقي ضا ضلٓ ٔيظ٘ٙس  ٚزض ايزبز حطوت ٚاحس ثطاي
تحمك ثركيسٖ ث ٝآضٔبٖٞبي ٔكتطن ٔؤحط ٞؿتٙسٔ ،س٘ؾط لطاض ٌطفتٝا٘س .زض ٔطحّ ٝپبيب٘ي (ٔطحّ ٝچٟبضْ) ثب
تىٕيُ ظيطؾبظي فىطي ،فطآيٙس ثط٘بٔٝضيعي اؾتطاتػيه زض قطوت ا٘زبْ قس ٜاؾت .قىُٔ 1-2سَ تكطيح
قس ٜضا ؤ ٝسَ ظيط ثٙبي تفىط ٔسيطيت يب ٘ 1AMIFبٔيس ٜقس ٜاؾت ٘كبٖ ٔيزٞس.
ٞسف اظ پيبز ٜؾبظي ٔسَ ظيطثٙبي تفىط ٔسيطيت ،ايزبز تغييطات الظْ زض ؾ ٝحٛظ ٜزا٘ف ،ضفتبض فطزي ٚ
ضفتبض رٕقي ٔسيطاٖ اضقس زض ضاؾتبي ايزبز پبيٞٝبي اؾبؾي ؾبظٔبٖ يبزٌيط٘س ٜزض قطوت ثٛز ٜاؾت.

فعبلیتّبی اًجبم شدُ در هرحلِ اٍل هدل  AMIFبِ لرار زیر هیببشد:
 ثطضؾي ؾيط تسضيزي تفىط ٔسيطيت
 تكطيح ٔطاحُ فطآيٙس ثط٘بٔٝضيعي اؾتطاتػيه
 تكىيُ وبضٌبٜٞبي آٔٛظقي پيطأٚ ٖٛؽبيف پٙذٌب٘ٔ ٝسيطيت
 تٛضيح ٔسَ اضتجبعي پٙذ ٚؽيفٔ ٝسيطيت
 ثطضؾي ٔٛا٘ـ ٔٛرٛز زض ارطاي ٔسَ اضتجبعي پٙذ ٚؽيفٔ ٝسيطيت
 ثطضؾي  ٚتقييٗ تالـٞبٌ ،ؿيرتٍيٞب  ٚتّٞٝبي ٔٛرٛز ( )CFTزض ٔسَ اضتجبعي پٙذ ٚؽيفٔ ٝسيطيت
 وبض زض تفىط ؾيؿتٕي (تطؾيٓ ٔسَ تفىط فِّّي ذغي  ٚتفىط فِّّي چطذٝاي)
 تكىيُ تيٓٞبي حٛظٜٞبي وبضي  ٚتٕطيٗ زض ضؾٓ چطذٞٝبي وبضي ٞط حٛظ ٜزض تيٓ ٔطثٛعٝ
 وبضتئٛضيه زض زيؿيپّيٗٞبي پٙذٌب٘ ٝؾبظٔبٖٞبي يبزٌيط٘س( ٜاضائ ٝوٙفطا٘ؽ تٛؾظ افضب)
 1مدل  )Ajami Managing Intervention Framework( AMIFتوسط دكتر محمود عجمي ارائه شده است كه با نام مدل زيربناي تفكر مديريت اضاي ٝقسٜ
اؾت .زض ايٗ ٔسَ عي چٟبض ٔطحّ ٝظٔب٘ي ثب ايزبز ظيطؾبظي فىطي الظْ فطايٙس ثط٘بٔٝضيعي اؾتطاتػيه ا٘زبْ ٔيقٛز.

 تٕطيٗ زيبِٛي زض تيٓٞبي حٛظٜٞبي وبضي

در هرحلِ دٍم هدل  AMIFالداهبت زیر اًجبم شدًد:
 تمٛيت آضٔبٖٞبي فطزي
 تٛؾق ٝآضٔبٖ فطز اظ قطوت
 تٛؾق ٝآضٔبٖ ٞط يه اظ تيٓٞبي حٛظٜٞبي وبضي اظ قطوت
 تٛؾق ٝآضٔبٖ ٔكتطن ٔزٕٛفٔ ٝسيطاٖ اضقس اظ قطوت (رّٕ ٝفٕٔٛي آضٔبٖ)
 تٛؾق ٝاثقبز ارطايي آضٔبٖ ٔكتطن ٔسيطاٖ
 تٕطيٗ زيبِٛي ٚقٙبؾبيي آٖ ث ٝفٛٙاٖ يه ضا ٚ ٜضؾٓ ٔسيطيتي زض تٕبٔي رّؿٞٝب
 تقييٗ ربيٍب٘ ٚ ٜمف ٔسيطاٖ زض چطذ ٝزيٙبٔيه ؾيؿتٓ
 تٕطيٗ تفىط ؾيؿتٕي
 تكطيح اٍِٞٛبي اؾبؾي ؾيؿتٓ
 تٛؾقٔ ٝسَ ٔسيطيت ٞط فطز  ٚوبض زض ٔىب٘يعْ تٛؾق ٚ ٝضقس آٖ
 ثحج  ٚثطضؾي پيطأٔ ٖٛسيطيت ٔجتٙي ثط ٚالقٝ
 تكىيُ وبضٌبٜٞبي آٔٛظقي يىپبضچٝؾبظي اثط ؾيؿتٓ ؾبظٔب٘ي

در هرحلِ ظَم از ارجرای هدل  ،AMIFالداهبت زیر اًجبم شدًد:
 ازأ ٝفقبِيت پيطأ ٖٛثيٙف ٔسيطيت زض تئٛضيٞب  ٚزض ٔسَٞب (پٙذ ٚؽيفٔ ٝسيطيت  ٚزيؿيپّيٗٞبي
ؾبظٔبٖ يبزٌيط٘س)ٜ
 ازأ ٝوبضٌبٜٞبي آٔٛظقي (رجطاٖ تأذيطٞب)
 اؾترطاد پيف فطوٞب
 ازأ ٝفقبِيت پيطأ ٖٛاثقبز آضٔبٖ ٔكتطن
ٔ سيطيت ٔسَٞبي شٙٞي ثطاي اربز حطوت ٔٙؿزٓ زض ٔسيطيت ث ٝؾٕت آضٔبٖ ٔكتطن ٔسيطاٖ اظ قطوت

ثب ا٘زبْ ايٗ ؾٔ ٝطحّ ،ٝزؾتبٚضزٞبي ٕٟٔي زض ٔسيطاٖ اضقس قطوت ث ٝزؾت آٔس وٟٓٔ ٝتطيٗ آٟ٘ب
فجبضتٙس اظ :تٛر ٝث٘ ٝؾطات رٕقي ،پصيطـ ٘ؾطات ٔربِف ،ا٘زبْ وبضٌطٞٚي ،تٛر٘ ٝمف پيف فطوٞب ،ثبٚضٞب
 ٚاٍِٞٛبي فىطي  ٚشٙٞي ،احتطاْ ثٚ ٝلت ،اؾتفبز ٜاظ ٔجب٘ي فّٕي زض تهٕيٌٓيطيٞبٔ ،ؿتٙسؾبظي ٚ
ٍٟ٘ساضي ؾٛاثك ،افعايف حٛنّ ٚ ٝثطزثبضي ٔسيطاٖ زض اؾتٕبؿ ٘ؾطات ٔربِف ،وؿت ٟٔبضت زض ثطلطاضي
زيبِٛي ... ٚ
پؽ اظ عي ايٗ ٔطحّ ٚ ٝايزبز ظيطؾبظي فىطي الظْ ،فطآيٙس ثط٘بٔٝضيعي اؾتطاتػيه زض قطوت ث ٝارطا
زضآٔسو ٝزض ازأ ٝتكطيح ٔيٌطزز .قىُٔ 2-2سَ ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ثط٘بٔٝضيعي اؾتطاتػيه ضا ٕ٘بيف
ٔيزٞس.

اهداف نهايي

O&T

برنامهريسي
عملياتي

اهداف

S&P

Mission
Vision

W&S

Value
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چٙب٘چ ٝزض قىُ٘ 2-2يع ٔكرم اؾتٔ ،جٙبي تقييٗ اؾتطاتػيٞب  ٚؾيبؾتٞب  ٚپيطٚآٖ ثط٘بٔٝضيعي
فّٕيبتي ،تحّيُ ٔبتطيؽ  SWOTثٛز ٜاؾت .ثطاي ايٗ ٔٙؾٛض ،لٛتٞب /ضقفٞبي ؾبظٔبٖ ٕٞ ٚچٙيٗ
فطنتٞب /تٟسيسٞبي ٔحيظ ثيط ٖٚؾبظٔبٖ ثطضؾي ٟٓٔ ٚتطيٗ ٔٛاضز آٖٞب فٟطؾت قسٜا٘س .ايٗ تحّيُ زض
لبِت السأبت ظيط ا٘زبْ قس ٜاؾت.
تٟي ٝفٟطؾت ؾيبؾتٞبي حبوٓ ثط قطوت

(ٔزٕٛف ٝؾيبؾتٞبيي و ٝاظ چٙس ؾبَ لجُ اظ ارطا قس ٓٞ ٚ ٜاو٘ ٖٛٙيع ربضي ٔيثبقس).

 تقييٗ ٘مبط لٛت  ٚضقف ؾبظٔب٘ي ٘بقي اظ ؾيبؾتٞبي حبوٓ
 تٟيِ ٝيؿت اٞساف ٌصقتٛٔ ٚ ٝرٛز قطوت (اٞساف ربضي)

 تقييٗ ٘مبط لٛت  ٚضقف ؾبظٔب٘ي ٘بقي اظ ٔيعاٖ تحمك اٞساف
 تٟيِ ٝيؿت وبُٔ لٛتٞب  ٚضقفٞبي ؾبظٔب٘ي
 تٟيِ ٝيؿت تٟسيسٞب  ٚفطنتٞبيي و ٝؾبظٔبٖ زض قطايظ فقّي  ٚزض افك پٙذ ؾبِ ٝآتي ثب آٖ ٔٛارٝ
ذٛاٞس ثٛز
 تطؾيٓ ٔبتطيؽ  ٚ SWOTتقييٗ ضاثغ ٝثيٗ فٛأُ زض ٚ ٖٚثط ٖٚؾبظٔب٘ي (٘مبط ضقف /لٛت  ٚفطنتٞب/
تٟسيسٞب)
 تقييٗ اؾتطاتػيٞبي حبنُ اظ ٔبتطيؽ SWOT

ثطاي تقييٗ اؾتطاتػيٞبي حبنُ اظ ٔبتطيؽ  SWOTاثتسا تٕبٔي ٘مبط تاللي ؾغطٞب  ٚؾتٖٞٛب
(ؾَّٞٛب) ثطضؾي قس ٚ ٜزض نٛضت ٚرٛز اضتجبط ثيٗ ؾغط  ٚؾتٔ ٖٛطثٛع ،ٝفسز  1زض ؾّٔ َٛطثٛع ٝلطاض
زازٔ ٜيقٛز .رسٔ 1-2َٚبتطيؽ ثطضؾي قس ٜضا ٕ٘بيف ٔيزٞس.

لَتّب
ضعفّب

Weaknesses

تزٟيعات ؾبذت زاذُ

ٔطارـ ٔٛحط زض تهٕيٌٓيطيٞب

ٚاْ  ٚتؿٟيالت افتجبضي

٘يطٚي وبض ٔغٕئٗ ٔ ٚزطة

٘طخ تقطف ٝنٙقتي

٘طخ تقطف ٝوكبٚضظي

لٛا٘يٗ زؾتٚپبٌيط

Opportunities

Threats

تقسز ٔطاوع تهٕيٌٓيطي

فرصتّب

تْدیدّب

حٛازث غيطلبثُ پيفثيٙي

Strengths

جدٍل :8-1هبتریط SWOT

O1

O2

O3

O4

O5

T1

T2

T3

T4

٘يطٚي ا٘ؿب٘ي وبضا (ٔترهم)

S1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

قجى ٝلبثُ لجَٛ

S2

0

0

1

0

0

0

0

0

1

ٔكتطويٗ ضاضي

S3

0

1

1

1

0

0

0

0

1

ثب٘ه اعالفبتي ٌؿتطز ٚ ٜلٛي

S4

1

0

1

1

0

1

1

1

1

ؾيؿتٓ ٔبِي لبثُ اتىبء

S5

0

0

1

1

0

0

0

0

0

ٔسيطاٖ وبضآٔس  ٚلٛي

S6

0

1

1

1

1

1

1

1

1

ؾيؿتٓ ٔسيطيت تىِٛٛٙغي ضقيف

W1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

قطوتٞبي ٚاثؿت ٝثب وبضايي ضقيف

W2

0

0

0

1

0

0

1

1

0

ؾيؿتٓ ثط٘بٔٝضيعي ٘بلم

W3

1

0

1

1

1

1

1

1

1

ؾيؿتٓ وٙتطِي ضقيف

W4

1

0

0

1

0

0

0

0

1

٘ MISبلم

W5

1

1

0

0

0

0

0

0

0

ؾيؿتٓ ٔسيطيتي ؾٙتي

W6

0

1

0

0

0

1

1

1

1

وٕجٛز ٔٙبثـ ٔبِي

W7

0

1

1

1

1

1

0

0

1

٘يطٚي ا٘ؿب٘ي غيطوبضا (غيطٔترهم)

W8

0

0

0

1

0

0

1

1

0

٘طخ ثبالي حٛازث  ٚضبيقبت

W9

1

0

1

1

0

0

0

0

1

ؾپؽ ثطاي ؾَّٞٛبي حبٚي فسز  ،1ثب زض ٘ؾطٌيطي چٟبض لب٘ ٖٛشيُ اؾتطاتػي ٔٙبؾت اتربش ٔيقٛز.
 زض ٘مبط تاللي يه فطنت  ٚيه لٛت :چٍ ٝ٘ٛلٛتٞب ضا ث ٝوبض ثٍيطيٓ تب حساوخط اؾتفبز ٜاظ
فطنتٞب ٕٔىٗ قٛز.
 تاللي فطنت  ٚضقف :چٍ ٝ٘ٛتأحيط پصيطي ضقفٞب ضا وبٞف زٞيٓ تب حساوخط اؾتفبز ٜاظ فطنتٞب
ٕٔىٗ قٛز  ٚث ٝتسضيذ ضقفٞب ث ٝلٛتٞب تجسيُ ق٘ٛس.
 تاللي تٟسيس  ٚلٛت :چٍ ٝ٘ٛلٛتٞب ضا ث ٝوبض ثٍيطيٓ تب حسالُ تأحيطپصيطي اظ تٟسيسٞب ضا زاقٝ
ثبقيٓ.
 تاللي تٟسيس  ٚضقف :چٍ ٝ٘ٛتأحيطٌصاضي ضقفٞب ضا وبٞف زٞيٓ تب حسالُ تأحيطپصيطي اظ تٟسيسٞب
ضا زاقت ٝثبقيٓ.
پؽ اظ ثطضؾي ؾَّٞٛب ثب زض٘ؾطٌيطي لٛا٘يٗ ثبال ،اؾتطاتػيٞبي حبنُ ث ٝلطاض ظيط تقييٗ قس٘س.
- 1اضتمبء ؾغح ويفي تزٟيعات ؾبذت زاذُ
 - 2انالح ؾبذتبض شٙٞي وبضقٙبؾبٖ ٔ ٚسيطاٖ زض اؾتفبز ٜاظ تزٟيعات ؾبذت زاذُ
- 3تٛؾق ٝاضتجبعبت ٔسيطاٖ ٔ ٚطارـ ٔؤحط زض تهٕيٌٓيطي
 - 4تٛؾق ٝاؾتفبز ٜاظ ؾيؿتٓ ثب٘ىي  ٚتؿٟيالت افتجبضي آٖ
- 5تٛؾقٔ ٝغبِقبت پيف فطٚـ ا٘طغي (اؾتفبز ٜاظ وبضتٞبي افتجبضي)
- 6تٛؾق ٝتفىط التهبزي ٔسيطاٖ (ثىبضٌيطي ٟٔٙسؾي اضظـ)

- 7تٛؾق ٝاضتجبط ثب ٔكبٚضاٖ ٔ ٚطاوع فّٕي
- 8افعايف ؾغح ضضبيتٔٙسي ٔكتطيبٖ
 - 9تٛؾق ٝثب٘ه اعالفبتي ٔكبٚضاٖ پيٕب٘ىبضاٖ ٔ ٚطاوع فّٕي  ٚپػٞٚكي
- 11تٛؾقٔ ٝسيطيت ٔكبضوتي
- 11تٛؾق ٝثط٘بٔٝضيعي تحميمبت وبضثطزي زض تأٔيٗ ٘يبظٞب  ٚاؾتفبزٞ ٜط چ ٝثيكتط اظ تزٟيعات ؾبذت زاذُ

- 12

تٛؾق ٝآٔٛظـ

- 13

ايزبز فضبي ضلبثت زض تِٛيسوٙٙسٌبٖ تزٟيعات ؾبذت زاذُ

- 14

تٛؾق ٝقٙبؾبيي  ٚاؾتفبز ٜاظ ٔطاوع ٔطرـ ثطاي تؿت  ٚتأييس

- 15

تىٕيُ  ٚتمٛيت ؾيؿتٓ MIS

- 16

تٛؾق ٝاؾتفبز ٜاظ فّٓ ٔسيطيت

- 17

تٛؾق ٝثطٖٚؾپبضي

- 18

ٚاٌصاضي ٔسيطيت قطوتٞبي ٚاثؿت ٝثٔ ٝسيطاٖ ذهٛني

- 19

ايزبز تؿٟيالت زض رٟت نٙقتي قسٖ ٔٙغمٌ ٚ ٝؿتطـ اذتيبضات

- 21

تٛؾق ٝقٙبذت لٛا٘يٗ  ٚاؾتفبز ٜاظ ٔكبٚضيٗ حمٛلي

- 21

اؾتفبز ٜاظ ٔكبٚض زض ٔغبِقبت وكبٚضظي  ٚآة  ٚانالح ٘طخ وكبٚضظي

- 22

تٛؾق ٝؾيؿتٓ ثط٘بٔٝضيعي

زض ٌبْ ثقس ثب زض ٘ؾطٌيطي آضٔبٖ قطوت٘ ،يبظٞب  ٚتطريحبت شي٘فقبٖ ،اٞساف پٙذ ؾبَ آتي اؾترطاد
ٌطزيس .پؽ اظ تقطيف اٞساف وّي  ٚقبذمٞب ،اٞساف وٕي ٞ ٚعيٛٔ ٝٙضز ٘يبظ آٟ٘ب ٘يع تقييٗ قس ٜاؾت.
زض ازأ ٝاظ ثيٗ ٔٙبثـ ؾبظٔب٘ي اظ لجيُ ٔٙبثـ ٔبِي٘ ،يطٚي ا٘ؿب٘ي ،تزٟيعات  ٚتأؾيؿبت زض حبَ وبض،
ا٘جبضٞب ،ؾيؿتٓٞب ،ضٚاثظ ،اضتجبعبت  ... ٚزٙٔ ٚجـ ٔبِي ٘ ٚيطٚي ا٘ؿب٘ي ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌطفتٙٔ ٚ ٝبثـ الظْ
ثطاي اٞساف پٙذ ؾبَ آيٙس ٜثطآٚضز قس٘س .ثب ِحبػ ٕ٘ٛزٖ اٞساف ،پيفثيٙي ٕٞ ٚچٙيٗ اذتالف زضآٔس ٚ
ٞعيٞ ٝٙعيٞٝٙب  ٚزضآٔسٞبي قطوت ثطاي ؾبَٞبي ٔرتّف ٔحبؾج ٝقس و ٝپؽ اظ ثطضؾي زض تيٓ ٔسيطيت ٚ
افٕبَ انالحبت الظْ ،ث ٝتأييس ضؾيس٘سٙٔ .بثـ ا٘ؿب٘ي الظْ ٘يع زض تيٓ ٔسيطيت تزعي ٚ ٝتحّيُ قسٜا٘س.
 -1-1تشریح هدل هَرد اظتفبدُ ٍ هراحل اجرای آى
ٔسَ ٔٛضز اؾتفبز ٜثطاي عطحطيعي اؾتطاتػيه قطوت ثطق ٔٙغمٝاي فبضؼٔ ،سِي تّفيمي اؾت و ٝتٛؾظ
قطوت پػٞٚكي نٙقتي آضيب٘ب ايزبز  ٚث ٝوبض ٌطفت ٝقس ٜاؾت .زض ٔطاحُ ٔرتّف ايٗ ٔسَ ثب ٌطزآٚضي
ٚضٚزيٞبي الظْ  ٚثطضؾي ٘ ٚؾطؾٙزي اظ ٔسيطاٖ اضقس قطوت ،ذطٚريٞبي پيفثيٙي قس ٜتأٔيٗ  ٚثطاي

ٔطاحُ ثقسي پطٚغ ٜث ٝوبض ٌطفتٔ ٝيقٛز .قىُٕ٘ 3-2بيي اظ ايٗ ٔسَ تّفيمي ضا ٕ٘بيف ٔيزٞس.
 -3ؾووووووووووبظٔبٖ پووووووووووطٚغٜ

 -2ثط٘بٔووووووووووو ٝپوووووووووووطٚغٜ

 -1ؾووووووٛاثك ثط٘بٔووووووٝضيووووووعي

 -3اٞوووووطْٞوووووبي تأحيطٌوووووصاض

 -2ذٛاؾووووتٞٝووووبي شي٘فقووووبٖ

 -1فٟطؾووووووووت شي٘فقووووووووبٖ

 -4پوويفثيٙووي قووطايظ ارتٕووبفي

 -3پوويفثيٙووي تغييووطات فووٗآٚضي

 -2پوويفثيٙووي قووطايظ التهووبزي

 -1پوويفثيٙوووي قووطايظ ؾيبؾوووي

٘ -3مكوووو ٝفطايٙووووسي ؾووووبظٔبٖ

 -2آظٔوووووووووِ ٖٛيتٕوووووووووٛؼ

ٔ -1ؿووووووووبيُ اؾووووووووتطاتػيه

ٚ -3ضقيت ٔٛرٛز فّٕىوطز ؾوبظٔبٖ

 -2فطايٙووسٞبي اؾووتطاتػيه ؾووبظٔبٖ

ٔ -1ؿووووووووبيُ اؾووووووووتطاتػيه

 -2اٍِووووٛي ترهوووويم ٔٙووووبثـ
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٘مك ٝاؾتطاتػي

وبضايي پيكجطز اؾتطاتػيٞب

اٞساف فّٕيبتي

وفبيت اؾتطاتػيٞب

السأبت  ٚپطٚغٜٞب

زؾتٛض وبض ؾيؿتٓ اضظيبثي فّٕىطز وبضوٙبٖ
زؾتٛض وبض ؾيؿتٓ پبزاـ  ٚرجطاٖ ذسٔبت

 .9ببزًگری ظبلیبًِ طرح اظتراتصی

شكل :8-1هدل تلفیمی طرحریسی ًمشِ اظتراتصی گرٍُ پصٍّشی صٌعتی آریبًب

زض ازأٌ ٝعاضـ ٞطيه اظ ٔطاحُ ٔسَ ثبال تكطيح ٚ ٚضٚزيٞب  ٚذطٚريٞبي پيفثيٙي قس ٜثطضؾي
ٔيق٘ٛس.

 - -8 -1 1طرحریسی پرٍشُ

ٔب٘ٙس ٞط پطٚغ ٜزيٍطي ،عطحضيعي اِٚي ٝپطٚغ ٜتأحيط ثؿعايي ثط ويفيت زؾتبٚضزٞبي آٖ ذٛاٞس زاقت.
ٕٟٔتطيٗ ٘ىت ٝزض ايٗ ٔطحّ ٝؾبظٔبٖزٞي پطٚغٔ ٚ ٜست ظٔبٖ آٖ ٔيثبقس .ثب تٛر ٝث ٝتزبضة ايٗ ٌطٜٚ
پيكجطز پطٚغٜٞبي عطحضيعي اؾتطاتػيه ثسٔ ٖٚكبضوت فقبَ ٔسيطاٖ اضقس ؾبظٔبٖ ٘تيزٔ ٝغّٛثي ٘رٛاٞس
زاقت  ٚثسيٟيتطيٗ فّت آٖ  ٓٞضطٚضت  ٓٞؾٛيي ايكبٖ زض ٔطحّ ٝحؿبؼ ارطاي اؾتطاتػيٞب ٔيثبقس .ثب
ايٗ ٚنف زض اثتساي ضا ٜثب ٔسيطاٖ اضقس ٔهبحج ٝقس ٚ ٜاظ ٔيعاٖ آٔبزٌي شٙٞي  ٚفالل ٝايكبٖ ثطاي ٔكبضوت

زض پطٚغ ٜاعٕيٙبٖ حبنُ ٔيقٛز  ٚرٕقي ٔتٙبؾت (ثطاي پٛقف ٔؿبيُ ٛٔ ٚضٛفبت اؾتطاتػيه ؾبظٔبٖ)
ثطٌعيسٔ ٜيق٘ٛسٕٟٔ .تطيٗ ٚيػٌيٞبي تيٓ عطحضيعي اؾتطاتػيه ث ٝقطح ظيط ٔيثبقس.
 ؾبثم ٝوبض زض قطوت ٚنٙقت ٔطثٛعٝ ٟٔبضت ٌفت ٔ ٚ ٌٛ ٚسَ شٙٞي ؾيؿتٕيه تطويت ٔتٙبؾت زض حٛظٜٞبي اؾتطاتػيهعطحضيعي اؾتطاتػيه ثب اٍِٛي تّفيمي ٌط ٜٚآضيب٘ب ثطاؾبؼ  18تب  22رّؿ ٓٞ ٝا٘سيكي  4/5قىُ ٌطفت.

 - -1 -1 1ترظین چشناًداز

چكٓا٘ساظ اٍِٛيي اظ آيٙسٔ ٜغّٛة ؾبظٔبٖ ثٛزٔ ٚ ٜجٙبي تٙؾيٓ ثط٘بٔ ٝاؾتطاتػيه ٔيثبقس .زض ٔسَٞب ٚ
ٔىبتت ٔرتّف ٔسيطيت اؾتطاتػيه ٕٛٞاض ٜثط تطؾيٓ چكٓا٘ساظ ؾبظٔبٖٞب تأويس قس ٜأب ثسِيُ ٌؿتطزٌي
ايٗ ٔفٞ ،ْٟٛط يه اظ ٔترههبٖ ايٗ حٛظ ٜتقبضيف ذبني اظ چكٓا٘ساظ  ٚزض لبِت تقبثيطي چٔ ٖٛأٔٛضيت،
ضؾبِت ،اٞساف ثٙيبزي  ٚفّؿفٚ ٝرٛزي اضاي ٝزازٜا٘س .زض ضٚيىطز تّفيمي ثطاؾبؼ ٔسَٞبي ريٓ وبِيٙع ٚ
آضِ٘ٛس ٞبوؽ تقطيف ذبني اظ چكٓ ا٘ساظ  ٚقبُٔ اثقبز ظيط تطؾيٓ قس ٜاؾت:
 فّؿفٚ ٝرٛزيچطايي ٚرٛز ؾبظٔبٖ  ٚفّت غبيي تكىيُ آٖ و ٝزض ٔمبْ يه ؾتبض ٜلغجي رٟتٌيطي وّي ؾبظٔبٖ
ضا تٛنيف ٔيوٙس.

 اضظـٞبي ثيٙبزيٗچبضچٛة  ٚان َٛپصيطفت ٝقسٜاي و ٝزؾتيبثي ث ٝاٞساف ،ترغي اظ آٟ٘ب ضا تٛريٕ٘ ٝيوٙس.
ٞ -سف رؿٛضا٘ٝ

يه ٞسف ٘ ٚمغ ٝاؾتطاتػيه ثطاي رٟف ؾبظٔبٖ زض عي يه زٚض ٜحسٚز  11ؾبَ ثٌٝ٘ٛ ٝاي وٝ
ٔب٘ٙس يه ٘د تؿجيح لبزض ث ٝثؿيذ وطزٖ ؾبيط اضوبٖ ؾبظٔبٖ زض ٔؿيط تحمك وّيت چكٓا٘ساظـ
ثبقس.
زض ٔٛضز ؾبظٔبٖٞبي فٕٔٛي  ٚزِٚتي ٚؽبيف ٔح ِٝٛث ٝايكبٖ اظ ؾٛي ٟ٘بزٞبي ثبالؾطي  ٚاؾٙبزي چٖٛ
اؾبؾٙبٔ ٝتب حسٚز ظيبزي ٔجيٗ فّؿفٚ ٝرٛزي ايكبٖ ٔيثبقس.
ٚضٚزيٞبي ايٗ ٔطحّ ٝفجبضتٙس اظ
- 1ؾٛاثك ثط٘بٔٝضيعي
 - 2ثط٘بٔ ٝپطٚغٜ
- 3ؾبظٔبٖ پطٚغٜ
 ٚذطٚريٞبي آٖ ث ٝلطاض ظيط ٔيثبقٙس.
ٔ - 1بٔٛضيت
 - 2اضظـٞب
ٞ - 3سف رؿٛضا٘ٝ
ٔتسِٛٚغي ٔٛضز اؾتفبز ٜثطاي ايٗ ٔطحّ ٝثطٌطفت ٝاظ ضٚـٞبي اضائ ٝقس ٜتٛؾظ ريٓ وبِيٙع  ٚرطي
پٛضاؼٕٞ ٚ 2چٙيٗ آضِ٘ٛسٞ ٚبوؽٔ 3يثبقس.

 - -8 -1 1تحلیل ذیًفعبى

رٟتٌيطي اؾتطاتػيه ٔتبحط اظ تقبزَ آٌبٞب٘ ٝثيٗ ذٛاؾتٞٝب ٔ ٚسيطيت تقبُٔٞبي شي٘فقبٖ ؾبظٔبٖ
ٔيثبقس .چ ٝزض فضبي ؾبظٔبٖٞبي فٕٔٛي  ٚزِٚتي  ٚچ ٝزض فضبي ثٍٙبٜٞبي الهبزي ،قٙبذت شي٘فقبٖ ٚ
ؾبذتبض وٙفٞب  ٚتقبُٔٞبي ايكبٖ ثب ؾبظٔبٖ اظ إٞيت ث ٝؾعايي ثطذٛضزاض اؾت.
زض ايٗ ٔطحّ ٝپؽ اظ فٟطؾت وطزٖ ٕٟٔتطيٗ شي٘فقبٖ ؾبظٔبٖ (ٔطظ ؾيؿتٓ)  ٚثط اؾبؼ ٘ؾطات
"Built to Last : Successful Habits of Visionary Companies" by Jim Collins, Jerry I. Porras
"The Strategy Concept and Process: A Pragmatic Approach" by Arnoldo C. Hax, Nicolas S. Majluf

2
3

ٔكٛضتي ٔترههبٖ  ٚآٌبٞبٖ ٞط حٛظٛٔ ٜاضز ظيط اؾتٙتبد ٔيٌطزز.


ا٘تؾبضت  ٚذٛاؾتٞٝبي شي٘فقبٖ
ا٘تؾبضات شي٘فقبٖ تبثـ ضاثغ ٝؾبظٔب٘ي ايكبٖ ثب ٔزٕٛف ٚ ٝيب تهٛيطي اؾت و ٝاظ ٘مف ٚ ٚؽيف ٝآٖ
زض شٗٞقبٖ قىُ ٌطفت ٝاؾت .زض ثطذي ٔٛاضز ايٗ ا٘تؾبضات اظ عطيك احىبْ  ٚاؾٙبز ازاضي تهطيح
قس  ٚزض ثيكتط ٔٛالـ زض يه ازثيبت قفبٞي  ٚغيطٔىتٛة ثطاي افطاز ثب ؾبثم ،ٝايٗ ٔطظٞب ضؾٓ
قسٜا٘س.



اٞطْٞبي تأحيطٌصاض
شي٘فقبٖ ٞط ؾبظٔبٖ ثطاي پيف ثطزٖ ٔ ٚحمك وطزٖ ا٘تؾبضات ذٛز ث ٝپبضٜاي اظ اٞطْٞب اتىبء زاض٘س.
زض يه اضتجبط ٔؿتميٓ ايٗ اٞطْٞب ٔٛاضزي ٔب٘ٙس ثٛزر ٝيب تبييس فّٕىطز ثٛز ٚ ٜزض اضتجبعبت
غيطٔؿتميٓ ٔٛاضزي ٔب٘ٙس الثيٞبي ٔطارـ شي٘فٛش ٔيتٛا٘ٙس تؿٟيٌُط يب زقٛاض وٙٙس ٜزض ٔؿيط
حطوت ؾبظٔبٖ ثبقٙس.

قٙبذت زليك ا٘تؾبضات  ٚاٞطْٞبي تأحيطٌصاض ؾبذتبض ثبظيٞبي لسضت ثيٗ عطفٞبي ٔرتّف ضا قفبف
ٔيؾبظزٚ .ضٚزيٞبي ايٗ ٔطحّ ٝفجبضتٙس اظ
 - 1فٟطؾت شي٘فقبٖ
 - 2ذٛاؾتٞٝبي شي٘فقبٖ
 - 3اٞطْٞبي تأحيطٌصاض
ذطٚريٞبي ايٗ ٔطحّ ٝث ٝلطاض ظيط حبنُ ٔيق٘ٛس.
٘ - 1ح ٜٛتقبُٔ
 - 2اِٛٚيت
ٔ - 3ؿبيُ اؾتطاتػيه ربضي
ٔتسِٛٚغي ٔٛضز اؾتفبز ٜثط ٔجٙبي ضٕٛٙٞزٞبي ثطايؿٔ ٖٛيثبقس.

 - -4 -1 1تحلیل هحیط پیراهًَی

يه تقطيف والؾيه اظ اؾتطاتػي ،رفت  ٚرٛض وطزٖ فطنتٞب  ٚتٟسيسٞبي ٔحيغي ثب لٛتٞب ٚ
ضقفٞبي ؾبظٔبٖ ٔيثبقس.
ٔحيظ پيطأ٘ٛي  ٚاتفبلبت آٖ زضايٛض ذّك فطنتٞب  ٚتٟسيسٞب اؾت زض ٚالـ فٛأُ ٔحيغي فطنتآفطيٗ
 ٚتٟسيسظا ٞؿتٙس .زض انُ فطنتٞب  ٚتٟسيسٞب تطرٕ ٝآحبض فٛأُ ٔحيغي ثط زض٘ٚساز  ٚثط٘ٚسازٞبي ثبظاض ٚ
نٙقتي اؾت و ٝؾبظٔبٖ زض آٖ ٔكغ َٛث ٝوبض اؾت  ٚزض ٟ٘بيت فطنت ٔيتٛا٘س ث ٝنٛضت ذّك ثبظاضي ٘ٚ ٛ
ٔٛلقيتي تبظٔ ٜتزّي قٛز .آ٘چ ٝزض ايٗ ٔطحّ ٝحبيع إٞيت اؾت ،قٙبذت ٕٟٔتطيٗ ٔتغيطٞبي ٔحيغي ٚ
قي ٜٛتأحيطٌصاضي آٟ٘ب ثط ؾبظٔبٖ ٔيثبقس.
رطيبٖٞبي ٔحيظ والٖ ثط ٔؿيط حطوت ؾبظٔبٖ زض آيٙس ٜتأحيطٌصاض ٞؿتٙس أب زض ثيٗ تقساز ٚؾيقي اظ
ايٗ رطيبٖٞب ،ؾبظٔبٖ ٔيثبيؿت ٘ؿجت ث ٝقٙبذت ٕٟٔتطيٗ آٟ٘ب الساْ ٕ٘بيس .اٍِٛي ٔتقبضف ثطاي عجمٝثٙسي
ايٗ رطيبٖٞب قبُٔ ٔٛاضز ظيط ٔيثبقس.


رطيبٖٞبي ٔحيظ ؾيبؾي



رطيبٖٞبي ٔحيظ التهبزي



رطيبٖٞبي تىِٛٛٙغي  ٚفٙبٚضي



رطيبٖٞبي ارتٕبفي

٘ىت ٝلبثُ تأُٔ آٖ اؾت و ٝزض فٗ ؾٙبضيٛ٘ ٛيؿي ٔقٕٛال تحّيُ ٕٞعٔبٖ آحبض ايٗ رطيبٖٞب ،ثٔ ٝبتطيؿي
چٟبضٚرٟي ثب تقساز ظيبزي اظ ٌعيٞٝٙب ذتٓ ٔيقٛز و ٝتحّيُ احتٕبَ ٚلٛؿ آٟ٘ب ثؿيبض زقٛاض ٔيٌطززِ .صا
ٔٙغميتطيٗ ضا ،ٜقٙبذت رطيبٖٞبي فطاٌيطي اؾت و ٝزض نٛضت ثطٚظ آٟ٘ب ،ؾٙبضيٞٛبي وّي تحت تأحيط ايٗ
رطيبٖٞب قىُ ٔيٌيط٘س .ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ تغييطات ؾيبؾي يب تغييطات قسيس ليٕت ٘فت ٕٛٞاض ٜث ٝفٛٙاٖ يه
رطيبٖ فطاٌيط ؾبيطقئٔ ٖٛحيظ پيطأ٘ٛي ايطاٖ ضا زؾترٛـ تغييط ٔيؾبظز  ٚايٗ تغييطات قي ٜٛتقبُٔ ٔب ثب
شي٘فقبٖ ضا ث ٝوّي زٌطٌٔ ٖٛيؾبظز.
ٚضٚزيٞبي ايٗ ٔطحّ،ٝ

- 1پيفثيٙي قطايظ ؾيبؾي
- 2پيفثيٙي قطايظ التهبزي
- 3پيفثيٙي تغييطات فٗآٚضي
- 4پيفثيٙي قطايظ ارتٕبفي
 ٚذطٚريٞبي آٖٟٓٔ -1 ،تطيٗ رطيبٖٞبي ٔحيغي -2 ،تحّيُ تغييطات فطاضٚي نٙقت ثطق -3 ٚ
ٔؿبيُ اؾتطاتػيه پيفضٔ ٚيثبقسٔ .تسِٛٚغي ٔٛضز اؾتفبز ٜزض آٖ ثطٌطفت ٝاظ ضٚـ اضائ ٝقسٜ
تٛؾظ ثطايؿ ٖٛاؾت.
 - -5 -1 1تحلیل هعبیل اظتراتصیک

عطحضيعي اؾتطاتػيٞبي ؾبظٔبٖ ثس ٖٚتٛر ٚ ٝتٕطوع ثط ٔؿبيُ اؾتطاتػيه ،تالقي وٓ احط ٔيثبقس .زض
انُ ٞط ٔزٕٛفٝاي افٓ اظ زِٚتي يب يه ثٍٙب ٜالتهبزي ؤ ٝؿبيُ اؾتطاتػيه ذٛز ضا ِٕؽ ٘ىٙس ،پطزاذتٗ
ث ٝاؾتطاتػيٞب و ٝزض ٚالـ ٕٞعاز ايٗ ٔؿبيُ ٔيثبقٙس ،وٕه ظيبزي ثطاي تحمك چكٓا٘ساظٞبيف ٕ٘يٕ٘بيس.
ٔؿبيُ اؾتطاتػيه تطرٕ ٝآحبض ٔتغيطٞبي ٔحيغي ثط ضٚي ٔؿيطٞبي پيفضٚي ؾبظٔبٖ ٔيثبقس ٚ
اؾتطاتػيٞب ضاٞىبضٞبي فبئك آٔسٖ ثط ايٗ ٔؿبيُ ٔيثبقٙس .زض ٔسَ ثطايؿٚ ٖٛيػٌيٞبي ذبني ثطاي ٔؿبيُ
اؾتطاتػيه ثط قٕطز ٜقس ٜاؾت ؤٕٟ ٝتطيٗ آٟ٘ب ث ٝقطح ظيط ٔيثبقس.
- 1ثهٛضت ؾٛاَ عطح قٛز.
 - 2رٛاثي ثيف اظ يه ٌعي ٝٙزاقت ٝثبقس.
 - 3اٌط ث ٝآٖ پطزاذت٘ ٝكٛز ،ثحطا٘ي قسيس زأٍٙيط ؾبظٔبٖ قس ٚ ٜيب فطنتي وٓ ٘ؾيط اظ زؾت ٔيطٚز.
زض ايٗ ٔطحّ ٝاؾترطاد فٟطؾت رسيسي اظ ٔؿبيُ اؾتطاتػيه پيفض ٚو ٝتجييٗ ؾٙبضيٞٛبي فطاضٚي
ؾبظٔبٖ ٔيثبقٙس زض زؾتٛض وبض لطاض ٔيٌيطز .زض ازأ ٝثب ثٟطٌٜيطي اظ آظِٔ ٖٛيتٕٛؼ  ٚثب عطح ؾٛاالتي
پيطأ ٖٛحٛظ ٜزضٌيطي ؾبظٔبٖ زض ٔؿأِ ،ٝفٛالت  ٚآحبض ٔٙبثـ ٔٛضز ٘يبظ  ... ٚؾقي ٔيقٛز تب فٟطؾت اِٚيٝ
ذالن ٝقسٔ ٚ ٜؿبيُ اضغطاضي  ٚربضي ؾبظٔبٖ اظ ٔؿبيُ ٔ ٚ ٟٓاؾتطاتػيه تفىيه ق٘ٛس .ثسيٟي اؾت
تٕطوع  ٚزلت زض ا٘تربة ٔؿبيُ اؾتطاتػيه ،رٟتٌيطي ؾبظٔبٖ زض ترهيم ٔٙبثـ ث ٝالسأبت اؾتطاتػيه ضا

تحت تأحيط لطاض ٔيزٞس.
زض ازأ ٚ ٝپؽ اظ اؾترطاد فٟطؾت ٔؿبيُ اؾتطاتػيه ثٙٔ ٝؾٛض ٓٞؾٛيي زيسٌبٔ ٜسيطآٖٟٔ ،تطيٗ ارعاء
 ٚفٛأُ ٔٛحط ثط ٞط ٔؿأِ ٝاؾتطاتػيه قٙبؾبيي ٔيقٛز؛ ثب ايٗ الساْ ٔطظٞبي ؾيؿتٓ ٔكرم قسٚ ٜ
تقطيفٞبي يىؿبٖتطي اظ ٔؿأِ ٝزض ش ٗٞافطاز ٔتجبزض ٔيقٛز .زض ثرف پبيب٘ي ايٗ ٔطحّٟٓٔ ٝتطيٗ
فطآيٙسٞبي ٔٛحط ثط ٞط يه اظ ايٗ ارعاء يب فٛأُ قٙبؾبيي ٔيق٘ٛس .ايٗ فطآيٙسٞب اظ ٘مك ٝفطآيٙسي ؾبظٔبٖ
اؾترطاد قس ٚ ٜثب قٙبؾبيي ٕٟٔتطيٗ آٟ٘ب ،زض فُٕ فطآيٙسٞبي اؾتطاتػيه ؾبظٔبٖ تهطيح ٔيق٘ٛس.
ايٗ ٔطحّ ٝاظ ٔسَ ثؿيبض وّيسي ثٛز٘ ٚ ٜمغ ٝاتهبَ ٔحيظ پيطأ٘ٛي  ٚزاذّي ؾبظٔبٖ ٔيثبقس.
الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝاؾترطاد ٔؿبيُ اؾتطاتػيه ثٛ٘ ٝفي يه ؾٙتع شٙٞي ثٛز ٚ ٜث ٝنٛضت يه
اٍِٛضيتٓ ،لسْ ث ٝلسْ ٔسَ ٕ٘يقٛز .آ٘چ ٝاظ ٘ؾط ٔب حبيع إٞيت اؾت فطا ٓٞوطزٖ فطنت ٌفت ٌٛ ٚي
ٔتمبثُ ٔسيطاٖ ؾبظٔبٖ پؽ اظ ٓٞؾٛيي اعالفبت  ٚتحّيُٞبي نحيح اظ آيٙس٘ ٜعز ايكبٖ ٔيثبقس.
ٚضٚزيٞبي ٔطحّ ٝتحّيُ ٔؿبيُ اؾتطاتػيه فجبضتٙس اظ ٔؿبيُ اؾتطاتػيه ٘ ٚمك ٝفطايٙسي ؾبظٔبٖ
 ٚذطٚريٞبي آٖ فجبضتٙس اظ:
 - 1اِٛٚيتثٙسي ٔؿبيُ اؾتطاتػيه
 - 2فٛأُ  ٚارعاء ٔؿبيُ اؾتطاتػيه
 - 3فطايٙسٞبي اؾتطاتػيه
ٔتسِٛٚغي ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ايٗ ٔطحّ ٝثطٌطفت ٝاظ ٔجبحج اضاي ٝقس ٜتٛؾظ ثطايؿ ٚ ٖٛوٙچي أٚبيي
ٔيثبقس.

 - -6 -1 1تحلیل رٍابط علی ٍ هعلَلی

زض يه ؾيط ٔٙغمي ايٗ ٔسَ اظ اثتسا ؾقي زاضز تب اظ ٌؿؿتٍي ثيٗ ارعاء ٔرتّف يه عطح اؾتطاتػيه
ارتٙبة وٙس .زض انُ ثبيس ثب يه ٔجٙب  ٚپبي ٝضزپبي ٔكرهي اظ چكٓا٘ساظ ضا زض تحّيُ ٔحيظ پيطأ٘ٛي،
ٔحيظ شي٘فقبٖ ٔ ٚؿبيُ اؾتطاتػيه ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز.

زض ازأ ٝأط  ٚثب تقييٗ فطآيٙسٞبي اؾتطاتػيه ٔيثبيؿت ٔقيبضٞبي ٔكرهي ثطاي ؾٙزف ٚضقيت
فّٕىطز ؾبظٔبٖ زض ٞط يه اظ ايٗ فطآيٙسٞب تقييٗ  ٚثطاؾبؼ آٖ لٛت  ٚضقف ؾبظٔبٖ قٙبؾبيي قٛز.
٘ىت ٝلبثُ تأُٔ زض ايٗ ٔسَ آٖ اؾت و ٝاظ ٘ؾط ٔب لٛت  ٚضقف زض يه فضبي ثؿت ٝلبثُ تحّيُ ٘يؿتٙس
 ٚآ٘چ ٝلٛت يب ضقف تّمي ٔيٌطزز و ٝيب ث ٝپيكجطز  ٚاضتمبي يه فطآيٙس اؾتطاتػيه يبضي ثطؾب٘س  ٚيب زض
ٔؿيط فّٕىطز نحيح آٖ ذّّي ٚاضز ٕ٘بيس .ثسيٗ تطتيت زيٍط ٘يبظي ث ٝاؾترطاد فٟطؾتٞبي عٛال٘ي اظ
چيعٞبي ذٛة  ٚثس ث ٝفٛٙاٖ لٛت  ٚضقف ٕ٘يثبقس.
زض ايٗ ٔمغـ تقطيف ٔب اظ اؾتطاتػي زٚ ٚر ٝؾبز ٜزاضز.


حفؼ قبيؿتٍيٞبي ؾبظٔبٖ



ضفـ ٌٌّٛبٜٞبي ؾبظٔبٖ زض ٔؿيط ٔؿبيُ اؾتطاتػيه

ثرف ا َٚثيكتط ث ٝتٛإ٘ٙسؾبظٞب ٔقغٛف ذٛاٞس ثٛز  ٚزض ثرف ز٘ ْٚتبيذ اظ إٞيت ثيكتطي ثطذٛضزاض٘س
ثب تٛر ٝث ٝآ٘ى ٝزض ايٗ ٔسَ ،اٍِٛي ٘ ٚ BSCمك ٝاؾتطاتػي ؾبي ٚ ٝحضٛضي پطضً٘ زاضز ،زض عجمٝثٙسي
فطآيٙسٞب ٌٌّٛ ٚبٜٞب اظ ازثيبت ٚ ٚاغٜٞبي ايٗ اٍِ ٛث ٝقطح ظيط اؾتفبز ٜقس ٚ ٜقبيؿتٍيٞب ٌٌّٛ ٚبٜٞب زض
زؾتٞٝبي شيُ عجمٝثٙسي قسٜا٘س:
 فطايٙسٞب
 تزٟيعات  ٚتىِٛٛٙغي
٘ يطٚي ا٘ؿب٘ي
 ؾطٔبئ ٝبِي
 ظيطؾبذتٞب  ٚؾيؿتٓٞبي اعالفبتي
 فط ًٙٞؾبظٔب٘ي
فٛأُ فٛق زض ٚر ٜٛفطآيٙسٞب  ٚضقس  ٚيبزٌيطي  BSCث ٝفٛٙاٖ ضيكٞٝبي تٛفيك يب قىؿت ؾبظٔبٖ زض
فبئك آٔسٖ ثط ٔؿبيُ اؾتطاتػيه ٔيثبقس.
ذطٚري ايٗ ٔطحّ ٝاؾترطاد فٟطؾت اِٚيٌٌّٛ ٝبٜٞب تٛؾظ تيٓ ٔسيطيت اضقس  ٚتٟي ٝعطحٞبي تىٕيّي

تٛؾظ ٔسيطاٖ ٚ ٚاحسٞبي ؾبظٔب٘ي ٔطثٛعٔ ٝيثبقس.
ٚضٚزيٞبي ايٗ ٔطحّ ٝاظ پطٚغ ٜثط٘بٔٝضيعي اؾتطاتػيه فجبضتٙس اظ
ٔ - 1ؿبيُ اؾتطاتػيه
 - 2فطايٙسٞبي اؾتطاتػيه ؾبظٔبٖ
ٚ - 3ضقيت ٔٛرٛز فّٕىطز ؾبظٔبٖ
 ٚذطٚريٞبي آٖ ٟٔٓتطيٗ ٌٌّٛبٜٞب ٟٓٔ ٚتطيٗ قبيؿتٍيٞب ٔيثبقٙسٔ .تسِٛٚغي ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ايٗ
ٔطحّ ،ٝتطويجي اظ ضٚـٞبي اضائ ٝقس ٜتٛؾظ  BSCوبپالٖ  ،ثطايؿ ٚ ٖٛوٙچي أٚبيي ٔيثبقس.

 - -7 -1 1ترظین ًمشِ اظتراتصی ٍ اّداف عولیبتی

زض ازأ ٝپؽ اظ اؾترطاد فٟطؾت اِٚي ٝقبيؿتٍيٞبٌٌّٛ /بٜٞبي فطاضٚي ؾبظٔبٖ ،تٟي ٝعطحٞبي تىٕيّي
ثطفٟسٚ ٜاحسٞبي فّٕيبتي ؾپطزٔ ٜيقٛز.
عجيقي اؾت ؤ ٝكبضوت ٔسيطاٖ  ٚوبضوٙبٖ فّٕيبتي زض ايٗ ٔمغـ اظ ثطٚظ ٔٛا٘ـ زض ٔؿيط ارطايي قسٖ
اؾتطاتػيٞب رٌّٛيطي ٔيوٙس .زض ايٗ ٔطحّ٘ ٝمك ٝاؾتطاتػي ؾبظٔبٖ تطؾيٓ قس ٚ ٜزض ٚرٔ ٜٛرتّف،
قبذمٞبي اؾتطاتػيه اؾترطاد ٔيق٘ٛس.
ث ٝنٛضت تمطيجي  24تب  28قبذم ٔجٙبي تقييٗ اٞساف اؾتطاتػيه ؾبظٔبٖ ٔيثبقٙسٕٞ .چٙيٗ زض ايٗ
ٔطحّ ٝفٟطؾتي اظ السأبت  ٚپطٚغٜٞبي اؾتطاتػيه ثٕٞ ٝطا ٜعطح تٛريٟي پطٚغٜٞب تٙؾيٓ ٔيٌطزز .ايٗ
عطحٟب قبُٔ ٔٛاضز ظيط ٔيثبقس.


قطح ٌٌّٛبٜ



ٔٙبثـ ٔٛضز ٘يبظ پطٚغٙٔ( ٜبثـ ٔبِي  ٚؾبظٔب٘ي)



ٚاحسٞبي ٔكبضوت وٙٙسٜ



ٔست ظٔبٖ



٘ح ٜٛؾٙزف فّٕىطز

زض ٟ٘بيت ٔسِي ثطاي ثٟي ٝٙوطزٖ ٘ح ٜٛترهيم ٔٙبثـ ث ٝفٛٙاٖ ٔجٙب ثطٌعيسٔ ٜيقٛز .پؽ اظ ٟ٘بيي
قسٖ اٞساف اؾتطاتػيه  ٚفّٕيبتيٚ ،احسٞبي ٔرتّف ؾبظٔبٖ ٘ؿجت ث ٝتٙؾيٓ ثط٘بٔ ٝؾبِيب٘ ٝذٛيف الساْ
ٔيٕ٘بيٙس .ايٗ ثط٘بٔٔ ٝجٙبي ؾٙزف ٔسيطيت فّٕىطز ؾبظٔبٖ لطاض ٔيٌيطز.
ٚضٚزيٞبي ايٗ ٔطحّ ٝاظ ا٘زبْ پطٚغ،ٜ
 - 1عطحٞبي فّٕيبتي
 - 2اٍِٛي ترهيم ٔٙبثـ
 ٚذطٚريٞبي آٖ،
٘ - 1مك ٝاؾتطاتػي
 - 2اٞساف فّٕيبتي السأبت  ٚپطٚغٜٞب
ثٛزٔ ٚ ٜتسِٛٚغي ٔٛضز اؾتفبز ٜآٖ ٔسَ  PMS / BSCؾبيٕ٘ٛع ٔيثبقس.

 - -8 -1 1طراحی ًظبم هدیریت عولكرد

ايٗ ٔطحّ ٝث ٝنٛضت ٔقٕ َٛزض پطٚغٜٞبي رساٌب٘ ٝعطحضيعي  ٚارطا ٔيقٛز ٔ ٚتأؾفب٘ ٝيىي اظ ٘ٛالم ٚ
حّمٞٝبي ٔفمٛز اوخط پطٚغٜٞبي ثط٘بٔٝضيعي اؾتطاتػيه ٔيثبقس .عجيقي اؾت و ٝعطحضيعي اؾتطاتػيٞبي
ؾبظٔبٖ ٔجتٙي ثط تقسازي اظ پيف فطوٞبي اؾتطاتػيه ا٘زبْ قس ٜاؾت .زض عي ظٔبٖ ايٗ پيف فطوٞب زض
احط تغييطات وّي زض ثرفٞبي ٔرتّف ٔحيظ پيطأ٘ٛي زچبض زٌطٌ٘ٛي ٔيق٘ٛس  ٚزض ٘تيز ٝثطذي اظ ٔؿبيُ
اؾتطاتػيه إٞيت ذٛز ضا اظ زؾت زاز ٚ ٜتقسازي ٔؿأِ ٝرسيس ٘يع فطاضٚي ؾبظٔبٖ ضخ ٔيٕ٘بيٙس .قتبة
تغييطات ،اظ رّٕٔ ٝؿبئُ رسي پيطأ ٖٛؾبظٔبٖٞب زض قطايظ ربضي ٔيثبقس ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝثط٘بٔٝضيعي زض
ظٔبٖ ٚالقي  ٚا٘تربة ٔٛاضـ اؾتطاتػيه ضٚيىطزي لبثُ تأُٔ زض ثؿيبضي اظ ؾبظٔبٖٞبي پيكطٔ ٚيثبقس.
زض ايٗ فضب ٔيثبيؿت ؾبظٔبٖ زض زٚضٜٞبي ظٔب٘ي ٔتٙبؾت ٘ؿت ث ٝز ٚفطو اؾبؾي شيُ ثبظا٘سيكي ٚ
تأُٔ ٕ٘بيس:
آيب اؾتطاتػيٞب زض فُٕ ارطا قسٜا٘س؟ (احطثركي)

آيب اؾتطاتػيٞب ٔٙبؾت  ٚنحيح ثٛز ٜا٘س؟ (وبضايي)
عطيك عطاحي ٘ؾبْٞبي ٔطثٛع ٚ ٝاظ رّٕ٘ ٝؾبْ اضظيبثي فّٕىطز وبضوٙبٖ ؾقي زض ايزبز ؾبذتبضي ظ٘سٚ ٜ
پٛيب ثطاي ارطاي اؾتطاتػيٞبي ٔيثبقس.
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ايٗ ٔطحّ ٝث ٝفٛٙاٖ ٔىُٕ ٔطحّ ٝلجُ  -عطاحي ٘ؾبْ ٔسيطيت فّٕىطز – ارطا ٔيقٛز  ٚعي آٖ ثب
زض٘ؾطٌيطي تغييطات ايزبز قس ٜاظ رّٕ ٝتغييط زض پيففطوٞب ،تٕبٔي ٔسَ ثٙٔ ٝؾٛض زض٘ؾطٌيطي تغييطات
ايزبز قس ،ٜثبظثيٙي  ٚحه  ٚانالح ٔيقٛز .ثطاي يىپبضچٍي زض پيبزٜؾبظي ايٗ ٔطحّ ٝالظْ اؾت ثركي اظ
ؾبظٔبٖ ٔتِٛي ايٗ أط ٌكت ٚ ٝزض زٚضٜٞبي ظٔب٘ي ٔكرم  ٚيب زض پبؾد ث ٝتغييطات ايزبز قس ٜزض
پيففطوٞب ٔسَ ضا ٔزسزاً ثطضؾي  ٚتغييطات الظْ ضا ارطا ٕ٘بيس.

