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ي ثط تًويي ويفيت  ّبي هسيطيت ويفيت ٍ نٌٗت ؾجع ًيع گَّا يٌبهِ تَليس ضا هَضز وٌتطل لطاض زّس. ّوچٌيي اذص گَّا
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 هقذهِ

ًوَزُ اؾت. قطٍٔ ثِ وبض  0266ثَزُ وِ اظ تيط هبُ ؾبل  يثرف ذهَن يگصاضثب ؾطهبيِ ياوبضذبًِ ؾيوبى اؾتْجبى، وبضذبًِ

 041جٌَة تْطاى لطاض زاضز، زض حَهِ قْط اؾتْجبى زض  يويلَهتط 761زض ٍ زض اؾتبى فبضؼ وِ  ي وبضذبًِ زض ايطاىاي

اظ ثٌبزض هْن ايطاى  يقوبل ثٌسض ٖجبؼ وِ يى يويلَهتط 264اؾتْجبى زض  ْطقيطاظ ٍالٕ قسُ اؾت. ق يجٌَة قطل يويلَهتط

ثيي  يؾيوبى ايطاى ٍ ًيع ثبظاضّب يثبقس لطاض زاضز.  هحل اؾتمطاض هٌبؾت ثبٖج گطزيسُ وِ ايي وبضذبًِ  ثِ تغصيِ ثبظاض زاذل يه

ْطفيت تَليــس  يوبضهٌــس، زاضا 111وبضذبًِ ثب زض اذتيبض زاقتي  ايي ايي وكَض ٍالٕ قسُ اًس ثبقس. يوِ زض ّوؿبيگ يالولل

 ثبقس. يايطاى  ه يايي وبضذبًِ هُبثك ثب اؾتبًساضزّب Vٍ تيپ  IIتيپ يثبقس.  ؾيوبى تَليس يتــي ؾيوــبى زض ضٍظ ه 0111

اتَهبؾيَى تجْيع گطزيسُ تب ثَُض زليك هطاحل تَليس هَضز وٌتطل لطاض  يؾيوبى اؾتْجبى ثب پيكطفتِ تطيي ؾيؿتوْب وبضذبًِ

گيطز ثبٖج  ينَضت ه يٍ تَليس ًْبئ يهَاز اٍليِ، هيبً يضٍوِ ثط  يقيويبئ يٍ آظهبيكْب Xگيطز. وٌتطل هساٍم اظ َطيك اقِٗ 

 يؾبل تجطثِ زضظهيٌِ ّب 71 يّن زاضا يقطوت ؾيوبى اؾتْجبى ثط ضٍ ياًٖب گطزز. يه يتًويي ويفيت هحهَل ًْبئ

وبضذبًِ ٍ هسيطيت  ،يهبقيي آالت هىبًيى يوٌتطل  اتَهبتيه، ضاُ اًساظ  يضاُ ٍ ؾبذتوبى، ؾيؿتوْب يهرتلف اظ جولِ هٌْسؾ

 ثبقس. يه

 چشن اًذاز: 

ّبي ًَيي هسيطيت تٗبلي ؾبظهبًي، اتىب  ثب ثىبضگيطي ؾيؿتنقطوت ؾْبهي ذبل وبضذبًِ ؾيوبى اؾتْجبى ههون اؾت وِ 

ّب، اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغي ّبي ضٍظ ٍ   ثِ ًيطٍي اًؿبًي وبضآهس هترهم، اضتمبء ويفيت ذٍ تَليس هحهَل، هسيطيت ثط ّعيٌِ

تَليس  4ًس جع تي زض ضٍظ افعايف زّس ٍ ثتَا 2111ايجبز هحيٍ ايوي ضا تحمك ثركيسُ ٍ ثتَاًس تَليس ذَز ضا ِث ؾمف 

وٌٌسُ ثطتط جٌَة وكَض ثبقس. ٖالٍُ ثط آى ثتَاًس نبزضات ذَز ضا ثِ وكَضّبي هٌُمِ ٍ آؾيبي هطوعي تَؾِٗ ثركس. 

ّوچٌيي ثب اضتمبء ذسهبت ِث هكتطيبى ٍ شيٌفٗبى ٍ جلت ضيبيت آًْب ضًٍس ثْجَز هؿتوط فطايٌسّبي ؾبظهبًي ضا تحمك 

 ثركس. 

 عٌاصر چشن اًذاز: 

ّبي ويفيت ٍ تىٌَلَغي ضٍظ  ثىبضگيطي ؾيؿتن -2جلت ضيبيت هكتطيبى ٍ شيٌفٗبى  -1ووي ٍ ويفي هحهَالت اضتمبء  -0

 ثطتطيي ويفيت  -6تٗبلي ؾبظهبًي  -5ًفَش زض ثبظاضّبي هحلي  -4تَؾِٗ ثبظاض  -3

 « 0313تَليس وٌٌسُ ثطتط ثبظاض زض ؾبل  01ٌٖهط انلي چكن اًساظ9 جع »

 تياًيِ هأهَريت: 

ّبي اتَهبؾيَى تجْيع گطزيسُ تب ثَُض زليك هطاحل  تطيي ؾيؿتن بهي ذبل وبضذبًِ ؾيوبى اؾتْجبى ثِ پيكطفتِقطوت ؾْ

 

تي أًَا ؾيوبى زض ضٍظ  0111حبيط ثب تَليس ثيف اظ  هحهَالت ٍ ّوچٌيي پبن ثَزى ايي قطوت  اؾت. قطوت زض حبل

ّبي ّوجَاض ٍ ثَهي ثرهَل ثَقْط  ّبي زثؿتبى ثطزاضي هكغَل اؾت. ٍ ثب ؾيؿتن پرف گؿتطزُ لبزض اؾت پطٍغُ ِث ثْطُ

 ضا تحت پَقف لطاض زّس. ّوچٌيي نبزضات ثِ وكَض ٖطاق زاضز. 

 ٍ هكتطيبى هي زاًس. قطوت هأهَضيت انلي ذَز ضا ذلك اضظـ ثطاي شيٌفٗبى 

:



اضظـآفضيٌيثبلب، 
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 عٌاصر تياًيِ هأهَريت: 

ثب تَليس ٍ ٖطيِ ؾيوبى ذسهبت هكتطيبى ضا هأهَضيت  -1قٌبؾبيي، آهَظـ ٍ حفّ وبضوٌبًي وِ تَاًبيي ثبال زاضًس،  -0

ُ طـثبقس ٍ ثْ ؾبل هي 71غ ثط ـطيتي ذَز وِ ثبلـثب تىيِ ثط ؾَاثك زضذكبى وبضوٌبى ٍ ؾيؿتن هسي -2زاًس،  انلي ذَز هي

حفّ ايوٌي هحيٍ وبض، حفّ هحيٍ ظيؿت ٍ تًويي ويفيت  -3طاي ـب ثـّبي آًْ بثليتـگيطي اظ ل

اؾتفبزُ اظ  -6فطايٌسّب، اًجبم نحيح ٍ انَل  -5گيطي اظ ٖلن ضٍظ، تَؾِٗ ثبظاض، هكتطي هساضي،  ثْطُ -4َل، ـهحه

 ّب ٍ وبضوٌبى جْت ايجبز هعيت ضلبثتي.  زاضايي

 «. زي هب هكبضوت زض وبضّبي ٖوطاًي ٍ آثبزًي وكَض اؾتفلؿفِ ٍجَ»

 

 

 

 ارزياتي تياًيِ هأهَريت: 

 هٗيبضّبي اضظيبثي ثيبًيِ هأهَضيت9 

س ثيبى وٌس.  ثبيؿتي ؾبظهبى ضا آًچٌبى وِ هي -0  ذَّا

 ثبيؿتي ؾبظهبى ضا آًچٌبى وِ ّؿت ثيبى وٌس.  -1

 تطٍيج ٍ تؿْيل وٌس.ِث لسضي گؿتطزُ ثبقس وِ ذالليت ٍ ًَآٍضي ٍ وبضآفطيٌي ضا  -2

 ؾبظهبى ضا اظ فٗبليتْبي ًبهطثٌَ ٍ وؿت ٍ وبضّبي هًط هحفَِ وٌس.  -3

 ؾبظهبى ضا اظ ؾبظهبًْبي هكبِث هتوبيع وٌس.  -4

 ّبي ؾبظهبى ثبقس.  ثبيؿتي ؾبزُ ٍ لبثل فْن ثطاي ّوِ اليِ -5

 ثبيؿتي لبثل اضظيبثي ثبقس.  -6

 

 ثيبًيِ هأهَضيت
جوٕ  هٗيبضّبي اضظيبثي

 6 5 4 3 2 1 0 اهتيبظّب

قٌبؾبيي آهَظـ ٍ  -0

 حفّ وبضوٌبى ٍيػُ
4 2 6 2 3 6 7 26 

 20 5 4 2 3 4 3 3 تىٌَلَغي ضٍظ  -1

ًيطٍي اًؿبًي  -2

 هترهم 
2 3 3 3 2 4 5 18 

اضظـ آفطيٌي ثطاي  -3

 شيٌفٗبى
6 4 5 7 3 4 4 31 

 23 5 5 3 4 3 3 4 اهَال ٍ زاضايي ّب -4

 26 6 4 4 4 4 5 3 تَؾِٗ ٍ آثبزاًي وكَض  -5



جْت ثْيٌِ ؾبظي ههطف اًطغي حطاضتيف، 
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 24 6 3 3 3 3 6 4 ايوي وبضي  -6

 21 4 3 3 5 3 3 4 هحيٍ ظيؿت  -7

 38 7 7 4 4 4 8 8 هكتطي هساضي  -8

 38 3 8 4 7 3 8 01 ويفيت هحهَل  -01

 

 پؽ اظ جوٕ ثٌسي اهتيبظات ٍ ثطضؾي آى ثب ثيبًيِ هأهَضيت  زض ؾُح ز ٍم هٗيٌي ؾُح لبثل لجَل لطاض گطفت. 

 سازهاى: ارزشْاي 

 ايوٌي ٍ ؾالهتي هحيٍ وبض  -   اضج ًْبزى ثِ وطاهت اًؿبًي  -

 فكبض ؾبظهبًي  -  ضٖبيت حمَق ٍ هٌبفٕ هكتطيبى ٍ شيٌفٗبى -

 حفّ ٍ اضاِئ ويفيت ثطتط ِث هكتطيبى  -   ّبي اجتوبٖي ضٖبيت هؿئَليت -

م ؾيؿتن ّب ٍ فطايٌسّب -ثْجَز هؿتوط -وبض تيوي -قبيؿتِ ؾبالضي9 جصة، اضتمبء ٍ آهَظـ وبضوٌبى هؿئَليت  -اضتمبء هسٍا

 ًَآٍضي -نسالت زض همبثل شيٌفٗبى ٍ هكتطيبى ٍ وبضوٌبى -ًٓن ٍ اًًجبٌ -پصيطي

 اّذاف كالهي سازهاى: 

تَؾِٗ ٍ ثْجَز ذسهبت  -2حًَض هؿتوط ٍ فٗـبل زض ثبظاضّبي هحلي،  -1افـعايف ؾُح ضيبيت هكتطيبى ٍ شيٌفٗـبى،  -0

اؾتفبزُ  -6هسيـطيت ظًجيطُ تأهيي،  -5ٍضي فطايٌسّب،  افعايف ثْـطُ -4َؾِٗ ووي ٍ ويفي هحهَالت، ت -3ِث هكتطيبى، 

اضتمبء  -00وبّف يبيٗبت تَليسي،  01وبّف احطات هرطة ظيؿت هحيُي،  -8هسيطيت اًطغي،  -7ثْيٌِ اظ هٌبثٕ، 

الٖبت، تـَؾٗ -02افـعايف ؾُح زاًف ٍ تَاًوٌـسي وبضوٌبى،  -01فطٌّگي ؾبظهبًي،  افعايف ضيبيت  -03ِ هسيـطيت َا

ثطًبهِ ضيعي الظم جْت ايجبز ْطفيت  -06تَجِ ِث ذالليت ٍ ًَضآٍضي،  -05ّب ٍ هٌبثٕ زضآهس،  وٌتطل ّعيٌِ -04وبضوٌبى، 

ايجبز ؾيؿتن ثطاي  -07تط،  زض قطوت جْت حًَض فٗبل زض ٖطنِ ٍاگصاضيْبي هطثٌَ ِث هٌبثٕ پطثبظزُٖوليبتي  -هبلي

 ّب.  ؤحط ٍ ترههي ثط پيكطفت فيعيىي ٍ هبلي َطحًٓبضت ه

 ّاي عولياتي:  ترًاهِ

 ّب9  َطح

 الف(طرح ّاي جلَگيري از اتالف اًرشي:

ٍضٍز ِث ٖطنِ فٗبليتْبي جسيس  -2تَؾِٗ فٗبليتْبي هُلَة ٍ هَجَز،  -1ّبي ظيبًسُ ٍ ون ثبظزُ،  ذطٍج اظ فٗبليت -0

َطح اؾتفبزُ اظ ؾٌگ قىي انلي  -4جْت ثْيٌِ ؾبظي ههطف ثطق،  F.C َطح اؾتفبزُ اظ -3ؾطهبيِ گصاضي پطثبظزُ، 

 -8EC ،6َطح افعايف آؾيبة ؾيوبى جْت افعايف تَليس ٍ وبّف هيعاى  -5

ميمبت زض اًجبم تح -7َطح اؾتفبزُ اظ ذبن الىتطٍ فيلتط ثِ ؾيوبى جْت جلَگيطي اظ ثِ ّسض ضفتي ؾَذت اًطغي ههطفي، 

 ظهيٌِ ثْجَز ويفيت. 



وبض ثطضؾي ًمبٌ هرتلف پطي ّيتط جْت افعايف ضاًسهبى تَليس. 

ّاي تَليسي، 

پػٍّف زض ظهيٌِ تعضيك اوؿيػى ثِ ؾيوبى، 

9ؾت اجطاء ّؿتٌس 

وبض ثط ضٍي الىتطٍفيلتط ٍ ًهت يه فيلتط هَاظي جْت وبّف هيعاى آلَزگي گطز ٍ غجبض 
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 ّاي جلَگيري از آلَدگي هحيط زيست:  طرحب(

يٌبهِ نٌٗت ؾجع، -0  اذص گَّا

1- ،  وبقت ًْبل ٍ زضذت زض زاذل وبضذبًِ

2- (dust) . 

 ّبي پػٍّكي وِ اًجبم قسُ يب زض ز َطح

0-  

  پػٍّف ثط ضٍي ويفيت ؾيوبى -1

2-  

 

 

 خط هشي در راستاي اّذاف: 

 ازاضُ قطوت ّبي تبثِٗ زض لبلت قطوتْبي هبزض  -0

 ِث ؾَي هحيُي پيف ثطًسُ  احطگصاضي ثط فًبي وؿت ٍ وبض زض جْت حطوت -1

 احطگصاضي ثط التهبز  -2

 اي زض ثبظاض  تأويس ثط قفبفيت ٍ ٖولىطز ٖولي ٍ حطفِ -3

 ّبي هٌفي ٍ ًمف آى زض تهوين ؾبظي  ايجبز تكىل -4

 ذطٍج اظ قطوتْبي ظيبًسُ ٍ ون ثبظزُ  -5

 

 ٌفعاى: هاتريس الَيت تٌذي ري

ويت ظيط گطٍُ شيٌفٗبى گطٍُ شيٌفٗبى ضزيف   هيعاى ّا

 2 جبهِٗ -1اضگبًْب ٍ ؾبظهبًْب،  -0 ِٗجبه 0

 4 اقربل ٖبزي ؾْبهساضاى 1

 هكتطي 2

ٖبهليي فطٍـ،  -1ههطف وٌٌسُ،  -0

نٌبيٕ  -3قطوت حول ٍ ًمل،  -2

 ٍاثؿتِ

3 

3 
ًْبزّبي زٍلتي ٍ 

 تبثِٗ
 3 زٍلت -1تأهيي اجتوبٖي ٍ زاضايي،  -0

 تأهيي وٌٌسگبى 4
گبظ -قطوت ثطق -1غيطُ، ثبًىْب ٍ -0

...ٍ 
2 

 3 ي ٍاحسّب وبضوٌبى وليِ وبضوٌبى 5



 

 هاتريس اٍلَيت تٌذي اًتظارات ٍ تَقعات ريٌفعاى:

 اًتٓبضات گطٍُ شيٌفٗبى
زضجِ 

 اّويت

 ؾْبهساضاى -0

 ؾَزآٍضي

 تحمك ثبظزُ هبلي 

 قْطت ٍ اٖتجبض قطوت

4 

4 

3 

 هكتطيبى -1

 الف( ههطف وٌٌس9ُ 

 .aويفيت ٍ ليوت هٌبؾت 

 .bَلٕظهبى تحَيل ثِ ه 

 .cزؾتطؾي ضاحت 

 ة( ٖبهليي فطٍـ9

 .aتحَيل هؿوتط 

 .bليوت هٌبؾت 

 .cهكبضوت زض اهط فطٍـ 

 ج( قطوتْبي حول ٍ ًمل9

 .aاًجبم تْٗسات ثِ ٌّگبم 

 .bّوبٌّگي ٍ تؿطيٕ زض ثبضگيطي 

 ز( هٌبثٕ ٍاثؿت9ِ

.a ويفيت 

 .bٕتحَيل ثِ هَل 

 

4 

3 

3 

 

3 

4 

2 

 

4 

3 

 

4 

4 

 زٍلت ٍ ٍاحسّبي تبثِٗ -2

 ف( تأهيي اجتوبٖي ٍ زاضايي9ال

 .a پطزاذت ثِ هَلٕ َٖاضو ٍ هبليبت 

 ة( زٍلت9 

 .a اقتغبل ظايي 

 .b افعايف تَليس هحهَل 

 

3 

 

3 

3 
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 اًتٓبضات گطٍُ شيٌفٗبى
زضجِ 

 اّويت

 تأهيي وٌٌسگبى -3

 الف( ثبًىْب ٍ ...

 .a ٌپطزاذت ثِ هَلٕ الؿب 

 ة( قطوتْبي ثطق ٍ گبظ9 

 .a ٌهٌبؾت ثطلطاضي اضتجب 

 .b ِايجبز ثْطُ ٍضي اظ ذسهبت ٖطي

 قسُ 

 

4 

 

2 

3 

 جبهِٗ -4

 الف( اضگبى ّب ٍ.... 

 .a اقتغبل 

 .b ثْطُ ٍضي 

 ة( جبه9ِٗ 

 .a ُثْجَز ضفب 

 .b حفّ هؿبئل هحيٍ ظيؿت 

 

3 

3 

 

2 

4 

 وبضوٌبى  -5

 .aثْجَز قطايٍ وبضي 

 .b زؾتوعز 

 .c تمسيط ٍ تكَيك 

3 

3 

2 

 

 ي ًفعاى: هاتريس الَيت تٌذي ر

 لسضت شيٌفٗبى گطٍُ شيٌفٗبى ضزيف
ٖاللِ هٌسي 

 شيٌفٗبى
 هيعاى اّويت

 4 4 4 جبهِٗ 0

 3 2 0 ؾْبهساضاى 1

 3 2 3 هكتطي 2

 2 1 1 ًْبزّبي زٍلتي ٍ تبثِٗ 3

 2 3 0 تأهيي وٌٌسگبى 4

 3 3 3 وبضوٌبى 5
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ههون

 

 هاتريس اتخار استراتصي در قثال ريٌفعاى: 

 ون ٖاللِ هٌسي  ظيبز                                               

 (0)         ؾْبهساضى              

 ٍاحسّبي تبثِٗ

 وبضوٌبى

                             (1) 

 زٍلت

 

 (2)          هكتطيبى                

 جبهِٗ

 (3)         تأهيي وٌٌسگبى    

 

 9 اؾتطاتػي هسيطيت احطثرف 0ي  هٌُمِ -

 9 اؾتطاتػي وؿت ضيبيت  1ي  هٌُمِ -

 9 اؾتطاتػي اَالٔ ضؾبًي  2ي  هٌُمِ -

 9 اؾتطاتػي هطالجت  3ي  هٌُمِ -

 هٌشَر اخالقي: 

قطوت ؾْبهي ذبل وبضذبًِ ؾيوبى اؾتْجبى زض ضاؾتبي تْٗس ثِ اذالليبت وؿت ٍ وبض ٍ اَويٌبى ثركي ثِ 

 ثبقس9  فٗبى هٌكَض اذاللي ذَز ضا تسٍيي ًوَزُ اؾت وِ ٖول ثِ آى جعء تْٗسات توبهي وبضوٌبى هيشيٌ

 هب هٗتمس ّؿتين وِ زض اًجبم ٍْبيف ذَز ثبيس ضيبيت هكتطيبى ٍ جبهِٗ ضا تب آًجب وِ اهىبى زاضز ثِ زؾت آٍضين.  -0

ن وِ وؿي وِ اظ ضٍي ٖسم آگبّي ٖول وٌس ٖلن اًسٍظي ٍ وؿت زاًف ؾطلَحِ فٗبليت هب لطاض زاضز ٍ هٗتمسي -1

 ضؾس.  ّيچگبُ ثِ ّسفف ًوي

 قبيؿتِ ؾبالضي ثِ ٌَٖاى يه فطيًِ ؾبظهبًي هَضز تأويس ّوِ هبؾت.  -2

هب ّؿتين وِ ثِ اًؿبًْب احتطام ثگصاضين ٍ لَاًيي ضا ثسٍى تجٗيى ضٖبيت وٌين ٍ ثب نسالت ٍ نطاحت ثب ّوِ  -3

 ويعگي ٍ ؾبظهبًسّي ضا ؾطلَحِ وبض ذَز لطاض زّين. شيٌفٗبى ثطذَضز وٌين ٍ پب

 ًوبيين.  آٍضين، هي ٍْيفِ هب ضاظزاضي ثَزُ ٍ السام الظم ضا جْت حفّ هحطهبًِ ثَزى ّطگًَِ اَالٖبتي وِ ثسؾت هي -4

 وٌين وِ تًبزي ثب هٌبفٕ قطوت ًساقتِ ثبقس.  هب فٗبليتْبي قرهي ثيطٍى اظ قطوت ضا ثِ ًحَي زًجبل هي -5

 وٌين.  هب توبم قطايٍ ضا ثطاي حفّ ٍ ايجبز هحيٍ ظيؿت پبن، هحيٍ وبضي ؾبلن ٍ ايوي، ضٖبيت هي -6

 وَقين. ثبقٌس، هي زض تحَيل هب هي ّبي قطوت ضا وِ ّويكِ زض حفّ اهَال ٍ زاضايي هب -7
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 ّبي اضظقي هؤلفِ
 هٗيبضّبي اضظيبثي اضظقي

 جوٕ ول
0 1 2 3 4 5 

ـ ضيبيت هكتطي )اضظ -0

 آفطيٌي(
01 2 4 6 4 3 23 

 30 6 2 4 7 8 8 آهَظـ ٍ وؿت ٖلن -1

 22 4 4 6 3 3 7 قبيؿتِ ؾبالضي -2

 21 2 2 4 6 3 7 نسالت ٍاحتطام -3

 18 2 2 5 6 3 5 ضاظزاضي )وطاهت اًؿبًي( -4

 25 3 3 7 4 5 8 هسيطيت تًبز -5

 31 2 5 6 6 7 8 ايوي وبضي -6

 24 5 4 4 4 6 6 هحيٍ ظيؿت -پبويعگي -7

 17 2 3 4 5 4 4 حفبْت اظ اهَال -8

 30 7 7 5 3 6 7 ثْجَز هؿتوط -01

 34 6 7 7 6 7 6 هؿئَليت پصيطي -00

 

 ووه ثِ ؾَزآٍضي ؾبظهبى )گطزـ هبلي( -0

 جلَگيطي اظ ايجبز يبيٗبت ٍ آلَزگي هحيٍ )ون وطزى يبيٗبت( -1

 اؾتمطاض ؾيؿتن ايوٌي )تٗساز حَازث ضخ زازُ قسُ( -حفبْت اظ وبضوٌبى -2

 ووه ثِ ضقس ؾبظهبى زض ثرف تَليس ٍ ... )تٗبلي ؾبظهبًي( -3

 ووه ثِ افعايف ْطفيت تَليس )هيعاى تَليس( -4

 ووه ثِ افعايف ويفيت هحهَل ٍ ذسهبت )ويفيت وبال(  -5

 استراتصي كسة ٍ كار 

 ّبي ؾبظهبًي ٍ اَالٖبتي  ضقس ٍ تَؾِٗ ؾطهبيِ -0

 ثْجَز ًتبيج ٖولىطز  -1

 اضظـ آفطيٌي ثطاي هكتطيبى ٍ ؾْبهساضاى  -2
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 : اتخار قاتل ّاي استراتصي

 

 

 

 

  

 

 

 تَسعِ كسب ٍ كاز هَجَد 

 

 

 
 

 
 

 ادغام عوَهي   

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 ساخت اتَباى ٍ زاُ آّي 
 

 
 

 زٍد بِ كسب ٍ كاز جديد ٍ

 

 
 

 

 تثبيت هَقعيت 

 
 

 

 تجديد ساختاز 
 

اش طسيق ايجاد ضسكت  گسد ادغام عوَهي عقب

 تحقيق ٍ تَسعِ، ايجاد ضسكت پيواى كاز عوَهي

 

ادغام عوَهي پيطسٍ: ايجاد ضسكت اتَباى ساشي، 

 ٍزٍد بِ پسٍضُ ّاي ساختواًي 

 

 ساخت چسب -ساخت ًسم افصازّاي ايوٌي
 

 
 

 ٍزٍد بِ باشاز خاًِ ساشي پيص ساختِ  

 كاّص سْام تا سطح سْام هديسيتي 

 
 َچك بِ بصزگ   ٍاگرازي ضسكتْاي ك

بسٍى سپازي دز ضسكت ّا   تَسعِ

 

 ٍاگرازي ضسكتْاي كن باشدُ ٍ غيس هستبط    

ًفَذ دز باشاز: كاّص قيوتتوام

 ضدُ ٍ ايجاد هصازف جديد 

 

تَسعِ باشاز: افصايص صادزات ٍ 

 هطازكت دز ضسكتْاي جديد
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ضاثٍِ

ًي

 

 تَضيحات اًتخاب استراتصي: 

ضؾس. تٌَٔ  نٌٗت ؾيوبى، نٌٗت ضلبثتي ًيؿت، ثيكتط ضلبثت ثط ؾط ليوت توبم قسُ هحهَل اؾت وِ ثِ فطٍـ هي

 ّن ًمف چٌساًي زض ايجبز هعيت ضلبثتي ًساضز. ٍ ًَآٍضي 

 عَاهل هؤثر در ّسيٌِ: 

 زض تأهيي هَازاٍليِ( -1زض ٖطيِ،  -0) هَلٗيت هىبًي  -0

 هميبؼ تَليس  -1

 عَاهل هؤثر تر كيفيت هحصَل: 

 فٌبٍضي تَليس  -2 ًعزيىي ثِ هٗسى ٍ هحل ؾَذت -1 ويفيت هَازاٍليِ  -0

 ًيطٍي اًؿبًي هترهم  -5  هسيطيت ّعيٌِ  -4 فبنلِ ثب هكتطي -3

 ؾبذتبض هبلي  -6

 عَاهل هؤثر تر قيوت توام شذُ: 

 آٍضي هبقيي آالت في -3       ًيطٍي اًؿب  -2 ويفت هَاز اٍليِ  -1 فٌبٍضي  -0

 ويفيت ظهبى ٖطيِ -4

 عَاهل هؤثر تر ارتثاط تا هشتري: 

 ذسهبت لجل اظ فطٍـ  -1  ذسهبت پؽ اظ فطٍـ  -0

 ذسهبت حيي فطٍـ  -3   قطايٍ فطٍـ  -2

 

 عَاهل كليذي هَفقيت در سازهاى: 

 هسيطيت هٌبثٕ هبلي  -1     ّبي هبظاز ّب ٍ زاضايي وبّف ّعيٌِ -0

 تؿلٍ ثِ فٌبٍضي  -3               تَليس وبال ثب اضظـ افعٍزُ ثيكتط -2

 ويفيت هسيطاى ٍ ًيطٍي وبض  -5                زاقتي هعيت نبزضات  -4

 هحسٍزُ جغطافيبيي  -7                ضّبي هسيطيتي ضٍظ اثعا -6

-01      ويفيت تَليس ٍ ثطًس -8

 

ثب تَظيٕ وٌٌسگبى ٍ تحَيل ثِ هَلٕ    

 عَاهل ايجاد كٌٌذُ ترتري: 

 ويفيت هحهَل  -0

 ضاثُِ ثب هكتطي  -1

 َٖاهل هؤحط ثط ثطتطي ٖولىطز9 ليوت وبال 
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 تجسيِ ٍ تحليل هحيط رقاتتي سازهاى 

 ّا:  يل استراتصيتحل

ّبيكبى ثِ تأهيي وٌٌسُ، لسضت هكتطيبى  ّب ٍ ؾليمِ ( لسضت هكتطيبى9 لسضت چبًِ ظًي هكتطيبى ثطاي اٖوبل ذَاؾت0ِ

قَز. زض  ّبي آًْب ثيكتط هي زّس. ّطلسض لسضت هكتطيبى ثيكتط ثبقس هيعاى ضلبثت ثطاي ذَاؾتِ زض نٌٗت ضا ًكبى هي

 ظيط هي ثبقس9نٌٗت ؾيوبى لسضت هكتطيبى ثِ قطح 

 زض وَتبُ هست ثِ زليل افعايف هيعاى ٖطيِ ثط تمبيب، لسضت هكتطي ون اؾت. -0

 ثِ زليل ًيبظ ّويكگي هكتطي ثِ هحهَل لسضت چبًِ ظًي هكتطي ون اؾت. -1

 وٌس.  زض هيبى هست ثِ زليل افعايف ٖطيِ ٍ هبظاز قسى ٖطيِ لسضت هكتطي افعايف پيسا هي -2

هست افعايف پيسا هياهىبى گعيٌف تأهيي وٌٌسُ زض هحسٍ -3  وٌس.  زُ جغطافيبيي زض هيبى

ثبقس. وٌف ٍ ٍاوٌف ضلجب  ي ؾبذتبض ضلبثت زض يه نٌٗت هي ( لسضت ضلجبي هَجَز9 لَيتطيي ًيطٍي تكىيل زٌّس1ُ

 ثطاي جصة هكتطي ٍ زؾتطؾي ثِ هَاز اٍليِ هبلىيت قجىِ تَظيٕ ٍ غيطُ اؾت. 

 9 ثبقس زض نٌٗت ؾيوبى لسضت ضلجب ثِ قطح ظيط هي

 افعايف ًؿجي تٗساز ضلجب زض ثلٌسهست  -0

 اهىبى اتربش اؾتطاتػي وبّف ليوت تَؾٍ ضلجب زض هيبى هست  -1

 اًُٗبف پصيطي ًؿجي زض وبّف ْطفيت زض ٌّگبم هبظاز ْطفيت  -2

 ٖسم اهىبى تَليس هحهَل هتوبيع -3

 اهىبى گعيٌف هحهَل ضليت تَؾٍ هكتطي  -4

 ّعيٌِ ذطٍج ثؿيبض ظيبز  -5

نٌٗت ؾيوبى ثِ زليل ٖسم اهىبى هبًَض زض توبيع هحهَالت، ليوت توبم قسُ هْوتطيي ٖبهل ضلبثتي اؾت زض زض 

 نَضت تكسيس ضلبثت ًبم تجبضي ًيع هي تَاًس هْن ثبقس. 

 -زضٍزظى -ؾبضٍج ثَقْط -الضؾتبى -فبضؼ ًَ -تجطيع -زاضاة -ضلجبي هَجَز زض هٌُم9ِ وبضذبًجبت ؾيوبى9 آثبزُ

 زقتؿتبى 

 ت تأهيي كٌٌذگاى: قذر

نٌبيٗي وِ تأهيي وٌٌسگبى زاضاي لسضت ثيكتطي ثبقٌس ضلبثت هيبى تَليس وٌٌسگبى ثطاي تأهيي ٍضٍزي ّب  زض

 ثيكتط ذَاّس ثَز. 

 اهىبى چبًِ ظًي ٖطيِ وٌٌسگبى اًطغي ٍ حول ٍ ًمل 

 احط ّعيٌِ حول ٍ ًمل ضٍي ليوت هحهَل زض قطايٍ ضلبثتي 

 يت ٍجِْ قطوت ٍ هحهَل تَليسي لسضت قجىِ تَظيٕ زض ترط

 يٗف لسضت چبًِ ظًي تأهيي وٌٌسگبى هَاز اٍليِ )ثِ ذبَط ٍ لسض هَاز اٍليِ( 

ّبي جسيس تَليس ٍ يبضاًِ هحهَالت قطايٍ ضلبثت زض  لسضت تبظُ ٍاضزيي9 تبظُ ٍاضزيي ثب ايجبز ْطفيت

 قسيستط هي

نٌٗت ضا

 ٍ ذطٍج ضاحت تط ثبقس فًبي ضلبثتي قسيستط اؾت.  وِ اهىبى ٍضٍز وٌٌس. زض 
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ٍ

نٌبيٗي

:



 

 ّعيٌِ ظيبز ذطٍج اظ نٌٗت  -

 زيط ثبظزُ ثَزى نٌٗت  -ؾطهبيِ ثط ثَزى نٌٗت -

 قَز( تط هي )اهىبى ٍضٍز ثِ نٌٗت جصاة -َطح تكَيك ؾطهبيِ گصاضي زض هٌبَك هحطٍم -

 توبيل ووتط ثبًىْب ثِ تأهيي هٌبثٕ هبلي  -

 ِ گصاضي ذهَني زض ايي نٌٗت ضيؿه پصيط ثَزى ؾطهبي -

 ّبي تكَيمي زٍلت هوىي اؾت زض آيٌسُ توسيس قًَس(.  )َطح

 ّا:  قذرت جايگسيي

تَاًس هؿتميوبً تمبيب ضا زض يه نٌٗت تٗسيل ًوبيس زض نَضت ٍجَز هحهَالت  اهىبى ٖطيِ هحهَالت جبيگعيي هي

 قَز.  جبيگعيي، ضلبثت زض يه نٌٗت پيچيسُ تط هي

 ثْطحبل هوىي اؾت زض ثًٗي قطايٍ ثب نٌٗت فَالز جبيگعيي قَز.  -ي جبيگعيي ًيؿتنٌٗت ؾيوبى زاضا

 عَاهل هحيطي هؤثر تر كسة ٍ كار 

 َٖاهل اجتوبٖي، فطٌّگي، ثَهي قٌبذتي 

 ًبٌّجبضي -3 ؾُح هكبضوت  -2 تٌَٔ فطٌّگي  -1              هحيٍ ظيؿت -0

 آة ٍ َّا  -7  يغبتتجل -6 ؾُح ؾَاز افطاز -5           اضتجبَبت -4

 « فٌاٍري»عَاهل تكٌَلَشيكي 

 ( تٌَٔ ٍ ًَآٍضي 1  ( ايجبز ههبضف جسيس ثطاي ؾيوبى 0

 ( ؾطٖت تغييطات تىٌَلَغي 3   ( ٍجَز ًطم افعاضّبي هرتلف2

 ( ثطًبهِ ضيعي تَليس 5   ( اًتمبل تىٌَلَغي 4

 ( زاًف ٍ تَليس 7   ( ٍاحس تحميك ٍ تَؾِٗ 6

 ( ذطاثي وَضُ ّب 01   الت( فطؾَزگي هبقيي آ8

 MIS( هسيطيت اَالٖبت 01   ( ظيطؾبذت ّبي الظهِ 00

 (SCM)ي تأهيي  ( هسيطيت ظًجيط02ُ

 عَاهل اقتصادي: 

 ي ضقس تمبيب زض وكَض  ( ازاه0ِ

 ( ٍجَز تمبيبي ؾيوبى زض وكَضّبي ّوؿبيِ 1

 ( فطاٍاًي هٗبزى زض وكَض 2

 تْبي فٗبل زض ثَضؼ ي اًتكبض اٍضاق هكبضوت ثطاي قطو ( اجبظ3ُ

 ( ًطخ تَضم 5   ( احتوبل افعايف ليوت اًطغي4

 ( ًطخ ضقس التهبزي 7    ( ًطخ ثطگكت ؾطهبيِ 6
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 ( ًطخ ؾطهبيِ گصاضي ذبضجي 01   ( ًطخ ؾطهبيِ گصاضي زاذلي8

 ( هبليبت ثط اضظـ افعٍزُ 01                     ( اّويت ؾطهبيِ گصاضي 00

 اتحبزيِ ّب ٍ انٌبف ( 03    ( ذهَني ؾبظي 02

 ( تحطين ّبي التهبزي 05    ( حصف يبضاًِ ّب 04

 عَاهل سياسي: 

  اهىبى زؾتطؾي ثِ اًطغي اضظاًتط  -0

 ذطٍج تسضيجي وكَضّبي نٌٗتي اظ نٌٗت ؾيوبى  -1

 آظازؾبظي ليوت ّب  -2

 َطح تكَيك ؾطهبيِ گصاضي زض هٌبَك هحطٍم  -3

 تكىيل ّلسيٌگ ّبي ضليت  -5  اهىبى تغييط لَاًيي هبلىيت هٗبزى  -4

 لبًَى ذسهبت وكَضي -7     لبًَى وبض  -6

 ٍجَز ؾٌس چكن اًساظ  -01    تحطين ّبي ؾيبؾي  -8

 گطايف ّبي ؾيبؾي  -01    ضٍاثٍ ذبضجي  -00

 : تْذيذّا ٍ فرصتْا تٌذي دستِ

  تْسيس افعايف ليوت توبم قسُ
 ضًٍس ضٍ ثِ ضقس همطضات هحيٍ ظيؿت

احتوبل افعا

ي

يف ليوت اًطغ
 

   

اًؿبًي  هترهمتْسيس زؾتطؾي ثِ ًيطٍي

 تكىيل ّلسيٌگ ضليت 

 ذهَني ؾبظي 

 احتوبل افعايف ويفيت هحهَل ضلجب

   

قسيس زض هيبى   ضلبثتي ًؿجتبً

ف

 هست
 

 هبظاز ْطفيت زض هيبى هست

گصاضي زض هٌبَك  َطح تكَيك ؾطهبيِ

 هحطٍم 

 احتوبل تغييطات زض ليوت ًفت 

   

 نت نبزضات ثِ وكَضّبي ّوؿبيِفط

 ايجبز هعيت ضلبثتي 
 

 زض وكَضّبي ّوؿبيِ 

تمبيب

 

 فطاٍاًي هٗبزى زض وكَض 

 قطايٍ آظاز التهبزي 

 ؾيوبى اظوكَضّبي تَؾِٗ يبفتِ ذطٍج 
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ي

 



 

 

 فطنت ايجبز هعيت اظ َطيك 

 هبلىيت ؾيؿتن حول ٍ ًمل 

 تكىيل ّلسيٌگ ضليت  

 ٖسم تٌبؾت ضقس ؾيؿتن حول ٍ ًمل 

   

 فطنت ضقس اظ َطيك ازغبم 

 ٖوَهي پيكطٍ

 ايجبز ههبضف جسيس ثطاي ؾيوبى  

 زض وكَض

 

 عَاهل اجتواعي، فرٌّگي، تَهي شٌاختي 

 1+ 0+ 1 0- 1- 

 ×     هحيٍ ظيؿت

  ×    تٌَٔ فطٌّگي

   ×   ؾُح هكبضوت

   ×   ًبٌّجبضي

    ×  اضتجبَبت

    ×  ؾُح ؾَاز افطاز

     × تجليغبت

    ×  ة ٍ َّاآ
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 «فٌاٍري»عَاهل تكٌَلَشيكي 
 1+ 0+ 1 0- 1- 

ايجبز ههبضف جسيس ثطاي 

 ؾيوبى
  ×   

   ×   تٌَٔ ٍ ًَآٍضي

    ×  ٍجَز ًطم افعاضّبي هرتلف

  ×    ؾطٖت تغييطات تىٌَلَغي

 ×     اًتمبل تىٌَلَغي

     × ثطًبهِ ضيعي تَليس

     × ٍاحس تحميك ٍ تَؾِٗ

     × تَليسزاًف ٍ 

 ×     فطؾَزگي هبقيي آالت

 ×     ذطاثي وَضُ ّب

     × ظيطؾبذتْبي الظهِ

    ×  MISهسيطيت اَالٖبت 

     × هسيطيت ظًجيطُ ي تأهيي
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  اقتصادي عَاهل
 1+ 0+ 1 0- 1- 

     × ازاهِ ي ضقس تمبيب زض وكَض 

 ٍجَز تمبيبي ؾيوبى زض وكَضّبي

 ّوؿبيِ 
     

ي ًا      × هٗبزى زض وكَض  فطٍا

ضاق هكبضوت ثطاي  اجبظُ تكبض ٍا ي ًا

 قطوتْبي فٗبل زض ثَضؼ 
    × 

 ×     احتوبل افعايف ليوت اًطغي

  ×    ًطخ تَضم 

 ِ   ×    ًطخ ثبظگكت ؾطهبي

    ×  ًطخ ضقس التهبزي 

    ×  ًطخ ؾطهبيِ گصاضي زاذلي 

  ×    ًطخ ؾطهبيِ گصاضي ذبضجي 

ويت ؾطهب      × يِ گصاضي ّا

 ُ   ×    هبليبت ثط اضظـ افعٍز

 ×     ذهَني ؾبظي 

   ×   اتحبزيِ ٍ انٌبف 

  ×    حصف يبضاًِ ّب 

   ×   تحطين ّبي التهبزي 

 ×     ٖسم ضقس نٌٗت حول ٍ ًمل 
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 عَاهل سياسي 

 1+ 0+ 1 0- 1- 

     × اهىبى زؾتطؾي ثِ اًطغي اضظاًتط

نٌٗتي اظ  ذطٍج تسضيجي وكَضّبي

 نٌٗت ايطاى
×     

 ×     آظازؾبظي ليوت ّب

حطاج تكَيك ؾطهبيِ گصاضي زض 

 هٌبَك هحطٍم
    × 

  ×    اهىبى تغييط لَاًيي هبلىيت هٗبزى

 ×     تكىيل ّلسيٌگ ّبي ضليت

    ×  لبًَى وبض

   ×   لبًَى ذسهبت وكَضي

   ×   تحطين ّبي ؾيبؾي

     × ٍجَز ؾٌس چكن اًساظ

    ×  ضٍاثٍ ذبضجي

   ×   گطايف ّبي ؾيبؾي
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 هاتريس ارزياتي عَاهل خارجي

 حبنلًطة ثؿتِ ثٌسي يطيت اّويت ّبتْسيسّب ٍ فطنتليؿت 

 %05 3 %3  تجليغبت

 %10 2 %6  ضيعيثطًبهِ

 %21 23 %7  ّبظيطؾبذت

 %5 1 %2  زاًف

 %04 2 %4  ظًجيطُ تبهيي

 %21 3 %7  ضًٍس تمبيب

 %10 2 %6 گصاضيِؾطهبي

 %7 1 %3  زؾتطؾي ثِ اًطغي اضظاى

 %2 0 %2  ذطٍج وكَضّبي نٌٗتي

 %5 1 %2  اًساظؾٌس چكن

 %17 3 %6  هحيٍ ظيؿت

 %01 1 %4 اٍضاق هكبضوت

 %01 1 %4 ذهَني ؾبظي

 %7 1 %3 حول ٍ ًمل

 %8 2 %2 ّبآظازؾبظي ليوت

 %7 1 %3 تكىيل ّلسيٌگ ضليت

 %8 2 %2 اًتمبل تىٌَلَغي

 011%  211% 

 

 ّا ٍ هٌاتع داخلي سازهاى  هاتريس اهتيازدّي تِ قاتليت

 لسضت ًؿجي ّط ٖبهل اّويت اؾتطاتػيه قوبضُ َٖاهل

 6 3 ذٍ تَليس )ؾيؿتن هىبًيعُ تَليس( -0

   تؿلٍ ثِ في آٍضي  -1

 2 3 تٌَٔ هحهَل )ًَٔ هحهَل(  -2

 FMEA 2 5ؾيؿتن  -3

 CRM 4 6ًٓبم  -4

 7 3 تجْيعات ٍ اثعاضآالت  -5

 7 6 ٍجَز اؾتبًساضزّبي ويفي  -6
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 6 3 ٍجَز اؾتبًساضزّبي هحيٍ ظيؿت  -7

8-

 

 2 7 حجن تَليس 

 4 6 ثطًبهِ ضيعي ّبي اؾتطاتػيه  -01

 3 5 ثطًبهِ ضيعّبي ثلٌسهست  -00

 6 7 ّبي هبلي  ًؿجت -01

 7 7 تين هسيطيتي  -02

 7 6 تحميك ٍ تَؾِٗ  -03

 6 3 ًٓبم ثبظاضيبثي  -04

 6 2 ثْطُ ٍضي ؾبظهبى  -05

 3 6 ؾيؿتن اًگيعقي وبضوٌبى  -06

 6 2 ًيطٍي اًؿبًي هترهم  -07

 2 6 وبليجطاؾيَى تجْيعات  -08

 6 7 ًٓبم هسيطيت ظًجيطُ تأهيي  -11

 2 6 زؾتگبّْبي فطؾَزُ  -10

 3 6 ذطاثي وَضُ ّب  -11

 5 3 هسيطيت ّعيٌِ  -12

 2 2 فيت ثطًس وي -13

 6 3 ذسهبت فطٍـ  -14

 

 

 

 هاتريس عَاهل داخلي 
 حبنلًطة ثؿتِ ثٌسي يطيت اّويت ّب ليؿت لَت ٍ يٗف

 %33 3 %01 ٍجَز اؾتبًساضزّبي ويفي 

 %31 3 %01 ًؿجت ّبي هبلي 

 %13 2 %7 ذسهبت فطٍـ 

 %31 3 %01 تحميك ٍ تَؾِٗ 

 %21 3 %7 تين هسيطيتي 

 %10 2 %6 ذٍ تَليس 

 CRM 7% 2 13%ًٓبم 

 %05 1 %7 ؾيؿتن اًگيعقي وبضوٌبى 
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 %8 0 %8 ذطاثي وَضُ ّب 

 %00 0 %00 زؾتگبّْبي فطؾَزُ 

 %11 1 %01  تَليس 

 011%  170% 

 

 18/2ًورُ عَاهل داخلي   

 

 هاتريس تركيثي عَاهل داخلي ٍ خارجي

     

                           4                   3                2              8 

 هحبفِٓ وبضاًِ تْبجوي

 تسافٗي ضلبثتي  

1 
2 

3 

4 
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حجن



 

 ّا ٍ هٌاتع سازهاًي هاتريس اٍلَيت تٌذي قاتليت

 كليذيًقاط قَت 

 ٍجَز اؾتطاتػيْبي ويفي         

ًؿجت ّبي هبلي                           

 وليسي

 تحميك ٍ تَؾِٗ 

SCM 
 تين هسيطيتي 

 قَت ًقاط

 َليس                             ذٍ ت

 FMEAؾيؿتن 

 CRMؾيؿتن 

 تجْيعات ٍ اثعاضآالت 

 اؾتبًساضزّبي هحيٍ ظيؿت 

 ًيطٍي اًؿبًي هترهم 

 ثطًبهِ ضيعي اؾتطاتػيه

 ذسهبت فطٍـ            

 هسيطيت ّعيٌِ 

01 

8 

7 

6 

5 

 ًقاط ضعف

 ؾيؿتن اًگيعقي وبضوٌبى         

  ذطاثي وَضُ ّب

 زؾتگبّْبي فطؾَزُ 

 حجن تَليس

 ًاهرتَط

 تٌَٔ هحهَالت                        

 ويفيت ثطًس 

4 

3 

2 

1 

01 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 
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چكن اًساظ،

 

 SWOTهاتريس 

 

 S W 

 ذٍ تَليس  

FMEA 

CRM 

 اؾتبًساضزّبي ويفي 

 حجت ّبي هبلي 

 ٍضي ؾبظهبى  ثْطُ

 ثبظاضيبثي تحميك ٍ تَؾِٗ

 طًبهِ ضيعي تَليس ث

 حجن تَليس 

 ؾيؿتن اًگيعقي 

 وبليجطاؾيَى تجْيعات

ٍ ذطاثي   ُ زؾتگبّْبي فطؾَز

 ّب  وَضُ

  

 

 

 

 

 

 O 

 

 

 

 ذهَني ؾبظي 

 همطضات هحيٍ ظيؿت 

 اًتمبل تىٌَلَغي 

 فطؾَزگي هبقيي آالت 

 آظازؾبظي ليوت ّب 

 تكَيك ؾطهبيِ گصاضي 

 ّلسيٌگ ضليت 

 افعايف ليوت اًطغي 

 نٌٗت حول ٍ ًمل ٖسم ضقس

ٍ ثْطُ ٍضي  FMEAاؾتفبزُ اظ 

 اظ ذطاثي جلَگيطي وٌين. 

اظ َطيك ازغبم ٖوَهي پيكطٍ اظ 

احتوبل افعايف ليوت اًطغي زٍضي 

 وٌين. 

ثب اؾتفبزُ اظ هبلىيت ؾيؿتن 

حول ٍ ًمل اظ تكىيل ّلسيٌگ ٍ 

 هكىل ٖطيِ جلَگيطي وٌين. 

ثب نبزضات ؾٗي زض اًتمبل 

 تىٌَلَغي ًوبيين. 

 

 

 

 

 

 

 T 

 تجليغبت 

 زاًف تَليس 

ِ اًطغي  ظيطؾبذت ّبي الظه

 اضظاًتط

 ٍجَز ؾٌس چكن اًساظ 

 ضًٍس تمبيب 

 فطاٍاًي هٗبزى 

 اهٌيت ؾطهبيِ گصاضي 

 نبزضات

ثب اؾتفبزُ اظ ثبظاضيبثي، تجليغبت ضا 

 گؿتطزُ وٌين.

ّبي هبلي لَي  ثب اؾتفبزُ اظ حجت

اهٌيت ؾطهبيِ گصاضي ٍ نبزضات 

 ن. ضا تًويي وٌي

ثب اؾتفبزُ اظ ثطًبهِ ضيعي تَليس ثِ 

 تمبيبّب پبؾد زّين. 

ثب اؾتفبزُ اظ اؾتبًساضزّب، نبزضات 

 ضا افعايف زّين. 

ثب ثبال ثطزى زاًف تَليس ٍ 

اؾتفبزُ اظ ايجبز ظيطؾبذت ّب 

ّب جلَگيطي  اظ ذطاثي وَضُ

 وٌين. 

  ثب اؾتفبزُ اظ ؾٌس 

اًگيعـ وبضوٌبى ضا افعايف 

 زّين. 
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ثب



 

 

 

 

 ًقشِ استراتصي :

 

 عولكسد هالي 

 ضسكت سيواى
 

 بْبَد دزآهدّا

 افصايص فسٍش 

 دز باشاز داخلي

 

 زضد دزآهدّاي  ايجاد دزآهدّاي جديد افصايص قيوت

 صادزاتي

هكاى هٌاسب      تقسين هَثس 

 باشاز

 افصايص سْن باشاز 

 كيفيت، قيوت  

 قيوت  

 هحصَالت باازشش 

 تقسين هؤثس باشاز

 اًسضي       ًيسٍي اًساًي      تعويسات

 كاّص ّصيٌِ ّا 

 قيوت هَاد اٍليِ

 

 هالي ّصيٌِ  ّصيٌِ تَليد  ّا ٍزي دازايي بْسُ

خسيدّاي عودُ      ًصديكي بِ هحل 

 خسيد 
 في آٍزي  

 كاّص دازايي ّاي هاشاد

كااااااااّص               جااااااار                 

 باشاز 

ّصيٌااااااِ                 هٌاااااااب                     

 هالي 
دزيافت ٍام         خازجي           

 داخلي 
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 : نتيجه گيري 

در فرآيند تشكيل اسـتراتژي جـزء بسـيار مهـم محسـوب       SWOTشناخت عناصر مديريت استراتژيك و تحليل

اساسا براي ارزيابي اين امر بـه كـار مـي   . شوند مي خارجي تهديدات رود كـه بررسـي كنـيم آيـا      تحليل فرصتها و

تواند از فرصتها استفاده كرده و تهديدات را به حداقل برساند و همچنين ايـن تجزيـه و تحليـل نقـاط      سازمان مي

 حائز اهميت است) مانند روندهاي كاري اثر بخش و تحقيق و توسعه(سي عملكرد داخلي شركتها ضعف براي برر

در نتيجـه تحليـل   . مي توان تحليل هاي استراتژيك  را به همراه ساير ابزارهاي استراتژيك نيز بكـار ببـربيم   و نيز

خود را نسبت به ساير رقبـا و  هاي استراتژيك  قادر است به سازمانها و حتي به كشورها كمك كند وضعيت كلي 

  .در مورد كشورها نسبت به ساير كشورها مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد
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