
 

 

ری      دادکشنه مدرییت و حسابدا

 گروه  مدرییت صنعتی

 

 : عنوان

 ربانهم رزیی استراژتیک شرکت فنی مهندسی رد کاوش

 

 :استاد راهنما

 جناب آاقی دکتر حجاریان

 

گارنده  :ن

  فربد   مصدقی



 

سسات غیر تجاری تهران بهه ثبهت   مؤدر اداره ثبت شرکت ها و  649352شماره  )که به مهندسی دُرکاوششرکت فنی و 

گونهاگون صهنعتی و    ههای  که پس از سالها فعالیت در عرصهه  متشکل از کارشناسان مجرب و توانمندی استاست( رسیده 

 93نهاده و در طهو  بهیش از    کشور اراده و هدفمند قدم در راه آبادانی و پیشرفت عزمی راسخ  بابا   ،معدنی بخش دولتی

سیس شرکت دُرکاوش راه جدیدی در ادامه رسالت أبا ت اند و نهایتاً باری از تجربه و شایستگی را به ارمغان آورده سا ، کوله

بهترین کارشناسان و کارکنان خبهره بهیش از   ای از  کوشا به همراه مجموعه وخویش باز نمودند تا با ایجاد جمعی صمیمی 

 ایفا نمایند.  را ثمر بخشنقشی  ،کشور صنعت و معدن پیش در پیشرفت و شکوفایی

 

 :عبارتند از زمینه فعالیتهای شرکت فنی و مهندسی دُرکاوش

 های اکتشافی و انجام عملیات حفاری اجرای کلیه پروژه 

  خهاکی،  یآبه ، ژئوتکنیه  ، گیهری  کشور شهامل حفهاری اعهز از مغهزه    اجرای عملیات پیمانکاری در داخل و خارج 

 سازی و مترو ، راهمعدنی ،سازی تونل ،ژئوشیمی ،ژئوفیزی 

 در زمینه معادن و صنایع معدنیخدمات فنی مهندسی  ارائه 

  های دولتی و بخش خصوصی داخلی و خارجی گذاری شرکت مشارکت در سرمایه 

  آالت و تجهیزات حفاری، مواد اولیه صنایع معدنی، واردات و صهادرات مهواد    ینامور بازرگانی مربوط به ماشانجام

 المللی معدنی، دریافت نمایندگی شرکتهای بین

 مدیریت طرح و پیمان 

 ریزی، نگهداری و تعمیرات صنایع و کارخانجات معدنی برنامه 

 آوری اطالعات تجارت الکترونی  و فن 

 

  



 گیری فعالیتهای زیر را به انجام رسانده است: فی و عملیات حفاری مغزههای اکتشا این شرکت در زمینه پروژه

 : در مناطق ذیل عملیات حفاری اکتشافیمتر  643,45انجام نزدی  به 

 

  متر 2264معدن سنگ آهن در منطقه سنگان به میزان 

 کارفرما: شرکت جام امید البرز

 موقعیت مکانی:

 
 

 متر 9445793به میزان  معدن سنگ آهن در منطقه سه چاهون بافق 

 کارفرما: شرکت معدنکاوان چغارت

 موقعیت مکانی:

 



 

 

  متر 9493759سنگ آهن گل گهر به میزان  2آنومالی 

 کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

 موقعیت مکانی:

 
 

 

  متر  5954744معدن بوکسیت در منطقه چ  چ  و دشت ده به میزان 

 پی زمینکارفرما: شرکت ساروج 

 موقعیت مکانی:

 



 

 

 

 

 متر 4324724گنبد سیرجان به میزان  معدن مس در منطقه تخت 

 کارفرما: شرکت مس تخت گنبد سیرجان  

 موقعیت مکانی: 

 
 

 

 

 

 

  متر 2445754معدن اورانیوم در منطقه ناریگان به میزان 

 کارفرما: شرکت جام امید البرز 

 موقعیت مکانی:



 
 

 

 

 

 

  متر 3522723سنگ آهن گل گهر به میزان  2معدن شماره 

 کارفرما: شرکت صنعتی معدنی گل گهر

 موقعیت مکانی:

 
 

 

  متر  53353معادن مس پورفیری در استانهای یزد و کرمان به میزان 



 کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

 موقعیت مکانی:

 

 

 سایر فعالیتهای صورت گرفته شرکت دُرکاوش عبارتند از:

  کارخانه صنعتی تولید شمش مس در شهرك صنعتی اشتهارداحداث

 تأسیس دو شرکت اصفهان دُرکاوش و کرمان دُرکاوش در استانهای اصفهان و کرمان

 خرید معدن دولومیت باغ سرخ اصفهان و تجهیز آن

 یابی مجتمع نورد فوالد کرمانشاه عارضه

 یسازی سامانه تجارت الکترونی  معادن ایران طراحی و آماده  

 المللی انجام امور بازرگانی مربوط به تجهیزات حفاری و دریافت نمایندگی شرکتهای بین

 

 

 

 

 

 

 



  فنی مهندسی در کاوشچشز انداز شرکت ابزار:  

 

، مکانی برای فرصتهای ویژه، همکاری و ارزش  معدن را نشانی می سازیز از کیفیت و انتخاب او  در صنعتدر کاوش  

و تامین کنندگان آگاه و متعهد به مسئولیتهای اجتماعی  کارفرمایان -نمایندگان -کارکنان –آفرینی برای سهامداران 

 سازمان

 :ماموریت ما  

 ((معدنیصنایع با ارائه تجهیزات ، ابزار و خدمات مناسب و مستمر به  تسهیل فعالیت های صنعت معدن)) 

 

 ارزشها: 

 

 . احترام ،اعتماد متقابل و قدر دانی از یکدیگر2

 مستمر . بهبود6

 مسئولیت پذیری . تعهد و9

 . حقیقت جوئی و پذیرش حقایق5

 . کارگروهی و نتیجه گرایی4

 برد  –مشتری گرایی و رابطه برد .2

 . حفاظت محیط زیست و ادای حقوق شهروندی4

 برتری و تعالی.توجه به کیفیت و فرهنگ 5

 و خواسته های آنان (مشتریانکارفرما ). احترام به 3

 اهداف : 

 

 دستیابی به بازده سرمایه گذاری مناسب -2

 مهارت نیروی انسانی بهبود توانایی و -6

 . توسعه بازار9

 خدماتافزایش کیفیت  -5



 افزایش تعداد مشتریان-4

 ایجاد مزیت رقابتی -2

 )مشتری مداری(توجه به خواسته های کارفرما  -4

 .افزایش بهره وری5

 ورود به بازارهای خارجی-3

 

 داخلی: ضعف و قوت نقاط تحلیل و تجزیه 

  
 نقاط قوت: 
 خریداری دستگاه های مدرن و جدید (2

 نفوذ اعضای هیئت مدیره در صنایع معدنی (6

 پشتیبانی فنی (9

 رعایت استانداردهای کارفرما (5

 برای تعمیراتبرنامه ریزی  (4

 

 نقاط ضعف: 

 مکانیزه نبودن سیستز بازار (2

 انسانیعدم مهارت کافی نیروی  (6

 باالبودن هزینه ها (9

 R&Dبودجه پایین تحقیقات  (5

 باال بودن ضایعات تولید (4

 در آموزش کارکنان ضعف (2

 

 تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدات محیطی: 

 

 :فرصت های محیطی 

 وجود بازارهای بالقوه داخل و خارج .2

 پیشرفت تکنولوژی در تولید دستگاهها .6

 امکان همکاری فنی با کشورهای خارجی .9



 تصویب قانون جذب سرمایه گذاری خارجی .5

 وجود نیروهای متخصص در امر تولید .4

 کثرت نیروی کار .2

 وجود مراکز آموزشی و علمی .4

 کارفرمایانرفتن تقاضا  باال .5

 

 تهدید های محیطی: 
 وجود رقبای قوی در صنعت .2

 قطعات چینی افزایش واردات .6

 نرخ تورم باال .9

 نوسانات سیاسی کشور .5

 نبود استراتژی مدون صنعتی .4

 وجود تحریز های منطقه ای .2

 تعدد مراکز تصمیز گیری در حوزه فعالیت های صنعتی کشور .4

 

 

  فنی و مهندسی در کاوش ماتریس ارزیابی عوامل داخلی شرکت( (IEF 

 عوامل درونی وزن ضریب نمره نهایی

 قوتها   

0.4 4 0.1 
 خریداری دستگاه های مدرن و جدید

 

 معدنی صنایع در دارانسهام نفوذ 0.13 3 0.39

 پشتیبانی فنی تولید 0.1 4 0.4

 کارفرما استانداردهای رعایت 0.12 3 0.36

 برنامه ریزی برای تعمیرات 0.09 4 0.28



 

      

 مهندسی در کاوش شرکت خارجی عوامل ارزیابی ماتریس (EFE) 

 

 عوامل خارجی وزن ضریب نمره نهایی

 فرصت ها   

 وجود بازارهای بالقوه داخل و خارج 0.08 4 0.28

 پیشرفت تکنولوژی فنی با کشورهای خارجی 0.07 3 0.21

 ن همکاری فنی با کشورهای خارجیامکا 0.09 4 0.28

 تصویب قانون جذب سرمایه گذاری خارجی 0.08 3 0.24

 تولیدوجود نیروهای متخصص در امر  0.08 4 0.32

 کثرت نیروی کار 0.07 2 0.14

 ضعف ها   

0.24 3 0.08 
 مکانیزه نبودن سیستز بازار

 

 انسانی نیروی کافی مهارت عدم 0.07 1 0.07

 باالبودن هزینه ها 0.1 2 0.2

 R&Dن تحقیقات بودجه پایی 0.1 1 0.1

 بودن ضایعات تولید باال 0.07 2 0.14

 کارکنان آموزش در ضعف 0.04 2 0.08

 کل 1  2.66



 وجود مراکز آموزشی و علمی 0.06 3 0.18

 باالرفتن تقاضا جهت قطعات یدکی 0.06 4 0.24

 تهدیدها   

 وجود رقبای قوی در صنعت 0.05 3 0.15

 افزایش واردات قطعات چینی 0.07 3 0.21

 م باالنرخ تور 0.06 2 0.12

 کشورنوسانات سیاسی  0.05 3 0.15

 نبود استراتژی مدون صنعتی 0.06 2 0.12

 وجود تحریز های منطقه ای 0.07 3 0.21

0.1 2 0.05 
تعدد مراکز تصمیز گیری در حوزه فعالیت های صنعتی 

 کشور

 کل 1  2.86

 

 

 

 

 

 

 

   مدGE/IE   : 
 

 

 

 : نوع استراتژی رشد یا توسعه    2،6،5   خانه های  .2

 : نوع استراتژی ثبات و حفظ وضع موجود  9،4،4    خانه های .6

 :نوع استراتژی برداشت یا کاهش   2،5،3   خانه های  .9

 



 EFEعوامل خارجی                             

                                   2/88 

(3)  (2) (1) 

 عوامل  (4) (5)  (6)

     2/66  
 IFEداخلی 

 
                      

       
  

(9) (8) (7) 

 

 

می   2/88می باشد و همچنین نمره نهایی ماتریس ارزیابی خارجی    2/66با توجه به اینکه نمره نهایی ماتریس ارزیابی داخلی 

ثبات و باشد. مختصات این نقطه در خانه شماره پنج است که استراتژی مربوط به این ناحیه همانطور که در شکل دیده می شود 

 می باشد. موجودحفظ وضع 

 

 

 

 

 

 

  ماتریسSWOT  مهندسی در کاوشفنی شرکت: 



 ( W )نقاط ضعف  S ) (نقاط قوت  
  

خریداری دستگاه های مدرن  .2

 وجدید

 صنایع در دارانسهام نفوذ .6

 پشتیبانی فنی تولید  معدنی

 رعایت استانداردهای کارفرما .9

 برنامه ریزی برای تعمیرات .5
  

 

 

 مکانیزه نبودن سیستز بازار .2

 عدم مهارت کافی نیروی انسانی .6

 باال بودن هزینه ها .9

  R&Dبودجه پایین تحقیقات  .5

 باال بودن ضایعات تولید .4

 کارکنان آموزش در ضعف .2

 OWاستراتژی های  OSاستراتژی های  (Oفرصت ها )

 وجود بازارهای بالقوه داخل و خارج .2

پیشرفت تکنولوژی در تولید  .6

 دستگاه ها

کشورهای امکان همکاری فنی با  .9

 خارجی

تصویب قانون جذب سرمایه گذاری  .5

 خارجی

وجود نیروهای متخصص در امر  .4

 تولید

 کثرت نیروی کار .2

 وجود مراکز آموزشی و علمی .4

 باالرفتن تقاضا جهت قطعات یدکی  .5

 

 استراتژی توسعه بازار .2

 و خدمتاستراتژی توسعه محصو   .6

کشورهای بازار های به  ورود .9

 همسایه

 ادغام افقی .5

دوره های آموزشی برگزاری  .2

تخصصی جهت باالبردن مهارت 

 کارکنان

جذب و بکار گیری نیروهای  .6

 متخصص موجود در بازار

  R&Dاختصاص بودجه به واحد  .9

جهت بکارگیری پیشرفت های 

 تکنولوژیکی موجود در شرکت

 WTاستراتژی های  STاستراتژی های  (Tتهدیدها )

 وجود رقبای قوی در صنعت .2

 افزایش واردات قطعات چینی  .6

 نرخ تورم باال .9

 نوسانات سیاسی کشور .5

 نبود استراتژی مدون صنعتی .4

 وجود تحریز های منطقه ای .2

تعدد مراکز تصمیز گیری در حوزه  .4

 فعالیت های صنعتی کشور

.بکار گیری  مدیریت کیفیت جامع 2

(TQM بهبود مستمر کیفیت برای )

 مقابله با رقبا

 نوآوری در محصوالت. افزایش تنوع و 6

واحد بازاریابی موثر و فعا   ایجاد. 2

جهت حفظ سهز بازار و افزایش آن در 

 مقابل رقبا 

 . عدم ورود به بازارهای با رقبای قوی6

. تقویت اتراتژی  شرکت جهت برنامه 9

ریزی های بلند مدت در شرایط عدم 

 اطمینان در راستای منافع شرکت

 



  با توجه به نیروهای  مهندسی در کاوشفنی تجزیه و تحلیل شرکت

 رقابتی مایکل پورتر: 

 عبارتند از: کاوش  در مهندسی فنی شرکتباتوجه به رویکرد مایکل پورتر نیروهای تاثیرگزار بر  

  :تهدید رقبای تازه وارد 

 شرکت ها وکارخانجات تولیدی ابزار و لوازم یدکی

 :رقبای صنعت 

 فعا  کلیه شرکت های 

  زنی تامین کنندگان:قدرت چانه 

 قطعات و لوازمتامین کنندگان 

 : قدرت چانه زنی خریداران 

 کارفرمایان دولتی و انحصاری

 : محصوالت جایگزین 

 سایر شرکت ها و کارخانجات تولیدی ابزار و قطعات یدکی 

رقابت در سطح باالیی انجام می  رقبای صنعت

 شود.)نامطلوب(

فعالیت سایر شرکت ها در صنعت 

 افزایش یافته است.

تهدید تازه واردان نسبتا کز می  تهدید تازه واردها

 باشد)مطلوب(

چون ورود به این صنعت هزینه زیادی 

 در بر دارد.

قدرت چانه زنی تامین 

 کنندگان

قدرت چانه زنی تامین کنندگان تقریبا 

 زیاد است. )نامطلوب(

قطعات و زیرا تعداد عرضه کنندگان 

 باشد.محدود می لوازم 

قدرت چانه زنی خریداران تقریبا زیاد  قدرت چانه زنی خریداران 

 است. )نامطلوب(

کارفرما واسته به دولت و انحصاری زیرا 

 می باشد.

محصوالت جایگزین نسبتا زیاد می  محصوالت جایگزین 

 باشد. )نامطلوب(

 توسعه تکنولوژیبه دلیل 



 

 با توجه به تجزیه و تحلیل مد  پورتر، رقابت در صنعت شدید می باشد. 

 

 


