تٌام خذاًٍذ جاى ٍ خشد

استشاتظی تاصاسیاتی
هَسسِ آهَصش ػالی آصاد گفتگَ

استاد
دکتش َّضٌگ ًظاهی ًٍذ چگیٌی

ثْبس 1394
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استشاتظی چیست

اجضای استشاتظی

1

للوشٍ

2
3
4

اّذاف کلی ٍ عولیاتی
تخظیض هٌاتع
هٌاتع ایجاد هضیت سلاتتی

5

هٌاتع ایجاد ّن افضایی
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صًجیشُ استشاتظی ّا

هاهَسیت
Corporate strategy

استشاتظی ّلذیٌگ هخاتشات

Business strategy

استشاتظی ششکت استثاطات
ثاتتّ/وشاُ

Strategic plan

Functional strategy

استشاتظی تاصاسیاتی
اّذاف ٍ طشح ّای عولیاتی تاصاسیاتی
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Action plan

تفاٍت ّای سطَح استشاتظی

اجزای
استراتژی
قلوشٍ

استراتژی هلدینگ
مخابرات

استراتژی ثابت /
همراه

استراتژی بازاریابی

کدام کار ها؟

کدام بازار -
محصول

بازار هدف
سبد محصول
برند

•استراتژی توسعه هلدینگ
•تنوع ناهمگون
•یکپارچگی عمودی

•استراتژی توسعه
تجاری
•تنوع همگون
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•طرح توسعه بازار-محصول
•طرح حذف محصول

تفاٍت ّای سطَح استشاتظی

اجزای
استراتژی
اّذاف
آسهبًی ٍ
عولیبتی

استراتژی هلدینگ
مخابرات
اهداف کلی :
•رشد درآمد
•سودآوری
•تحقیق و توسعه
•بازدهی
•عایدی هر سهم

استراتژی ثابت /
همراه
اهداف تمامی بازار
– محصول ها :
•رشد فروش
•سهم بازار
•سودآوری
•جریان نقدی
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استراتژی بازاریابی
اهداف یک بازار – محصول
خاص:
•فروش محصول
•سهم بازار محصول
•رضایت مشتری

تفاٍت ّای سطَح استشاتظی

اجزای
استراتژی
تخػیع
هٌبثع

استراتژی هلدینگ
مخابرات

استراتژی ثابت /
همراه

•تخصیص منابع
•تخصیص منابع میان
میان بازار –
شرکت های تابعه
•تخصیص منابع میان واحد محصول ها
•تخصیص منابع
های ستادی
میان واحدهای
وظیفه ای
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استراتژی بازاریابی
•تخصیص منابع میان عناصر
آمیخته بازاریابی یک محصول
مانند تبلیغات،توزیع،بسته بندی
،تخفیفات و ...

تفاٍت ّای سطَح استشاتظی

اجزای
استراتژی

استراتژی هلدینگ
مخابرات

هٌبثع هضیت
سقبثتی

•منابع مالی برتر
•منابع انسانی برتر
•تحقیق و توسعه برتر
•فرآیندهای سازمانی برتر
•استراتژی برتر

استراتژی ثابت /
همراه

استراتژی بازاریابی

•تبلیغات برتر
•استراتژی رقابتی
•توزیع برتر
برتر
•قابلیت های رقابتی •قیمت گذاری برتر
شرکت در فرآیندهای •کیفیت برتر
اصلی و پشتیبانی
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تفاٍت ّای سطَح استشاتظی

اجزای
استراتژی

استراتژی هلدینگ
مخابرات

هٌبثع ّن
افضایی

•منابع مشترک
•تکنولوژی های مشترک

استراتژی ثابت /
همراه
•وجهه مطلوب
نزدمشتریان
•شایستگی های
عملیاتی
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استراتژی بازاریابی
•تبلیغات مشترک
•توزیع مشترک
•قیمت گذاری تقویتی

هذیشیت تاصاس هحَس دس هقاتل هذیشیت تَلیذ هحَس

وظیفه

تولید محور

بازارمحور

هحػَل

آًچِ هی تَاًین تَلیذ هی کٌین

آًچِ هی تَاًین تفشٍشین تَلیذ هی کٌین

سجذ هحػَل

کَچک

تضسگ

قیوت

هثتٌی تش ّضیٌِ تَلیذ

هثتٌی تش هٌافع ایجاد شذُ

تحقیق ٍ تَسعِ

تْثَد هحظَل ٍ فشآیٌذ

شٌاسایی فشطت ّای تاصاس

ثستِ ثٌذی

حفاظت اص هحظَل /کاّش ّضیٌِ

سضایت هشتشی /اتضاسی تشٍیجی

اعتجبس ً/سیِ

ًاهطلَب

یِ خذهت تِ هشتشی

پیطجشد

تاکیذ تشکیفیت ظاّشی ٍ لیوت

تاکیذ تش هٌافع ایجاد شذُ ٍ سفع هشکالت
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فشآیٌذ طشاحی استشاتظی تاصاسیاتی

هاهَسیت ٍ استشاتظی ّلذیٌگ
هطالعات تاصاس /طٌعت
•فشطت ّای تاصاس
•سلثا
•هشتشیاى
•تاهیي کٌٌذگاى
•جاًشیي ّا
•تاصُ ٍاسدیي
•عشضِ کٌٌذگاى

استشاتظی ششکت استثاطات
ثاتتّ/وشاُ

تخش تٌذی تاصاس
ّذف گزاسی
هَلعیت یاتی
استشاتظی آهیختِ تاصاسیاتی
اّذاف ٍ طشح ّای عولیاتی تاصاسیاتی
اجشا ٍ کٌتشل
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هطالعات هحیط
•هحیط التظادی
•هحیط سیاسی
•هحیط اجتواعی
•هحیط لاًًَی
•هحیط اللیوی

هحتَای طشح تاصاسیاتی

1
2
3

خالصه ای برای مدیریت
وضعیت روندهای فعلی
بررسی عملکرد محصولی خاص

4
5
6

مسایل کلیدی
اهداف (فروش،سهم بازار)...،
استراتژی بازاریابی

7
8
9

طرح های عملیاتی
صورت سود و زیان انتظاری
شاخص های کلیدی کنترل

10

طرح های اقتضائی
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هطالؼات هحیطی

عَاهل جوعیت شٌاختی

عَاهل سیاسی ٍ لاًًَی

عَاهل اجتواعی ٍ فشٌّگی

عَاهل تکٌَلَطیک

عَاهل التظادی

عَاهل اللیوی
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هطالؼِ غٌؼت

هٌحٌی چشخِ عوشهحظَل  /طٌعت

رقباي
بالقوه
(تازه تهديد تازه واردين
واردين)
رقباي صنعتي
ميسان رقابت
مشتريان
شركتهاي
(خريداران قدرت چانهزني
موجود
)

افول

قدرت چانهزني
عرضه كنندگان عرضه
كنندگان

فروش
سود

مصرف كنندگان

تهديد كاالها و خدمات جانشين

بلوغ

رشد

معرفی

فروش و سود

ً 5یشٍی سلاتتی پَستش

زمان

رقباي غير مستقيم
(جانشينها)
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0
-

ٍیظگی ّای هشاحل ػوش هحػَل  /غٌؼت
ٍیظگی ّبی هشاحل

هشاحل چشخِ عوش تکٌَلَطی
هعشفی/تَلذ

سضذ

ثلَغ

پیشی/افَل

ًشخ سضذ ثبصاس

متوسط

باال

قابل توجه و رویه
پایداری

منفی

هیضاى فشٍش غٌعت

اندک

به سرعت در حال
افسایش

حداکثر

در حال کاهش

تعذاد ضشکت ّبی سقیت

اندک

در حال افسایش

در حال کاهش

تغییش فٌی دس فٌبٍسی

زیاد

متوسط

هیضاى سَد آٍسی

منفی

رو به افسایش

محدود
برای رهبران بازار
سودآوری زیاد
است.

ّضیٌِ جزة ٍ حفظ
هطتشی

زیاد

متوسط
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کم

به رعت کاهش
می یابد
محدود
رو به
کاهش(کم)
کم

هطالؼات تاصاس

پیش تیٌی تماضا

پیش تیٌی خشیذاساى جذیذ

پیش تیٌی تاصُ ٍاسدیي
پیش تیٌی سلثا
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سِ گام اساسی

تخش تٌذی تاصاس
Segmentation
ّذف گزاسی
Targeting

هَلعیت یاتی
Positioning
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تخش تٌذی تاصاس
Segmentation

فشآیٌذی کِ تاصاس سا تِ صیش تخص ّای هتوایضی
تقسین هی کٌذ کِ اص هطتشیاى تا ًیاصّا ٍ
هطخػات یکساًی تشخَسداس ّستٌذ.
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دالیل تخص تٌذی تاصاس

هٌاتع هحذٍد ششکت ّا دس پاسخگَیی تِ توام تاصاس ّا
لضٍم اًتخاب سیاست ّای هتفاٍت دس تخش ّای هتفاٍت
تٌَع سٍص افضٍى تشًذّا تا خظَطیات هختلف
سشذ دسآهذ ٍ تشٍص سثک ّا ٍ سلیمِ ّای هختلف
هیل کسة ٍ کاس ّا تِ تخش ّای تسیاس کَچک
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هضایای تخص تٌذی تاصاس

فشطت تَسعِ هحظَل جذیذ
طشاحی طشح ّای تاصاسیاتی اثشتخش
تْثَد فشایٌذ تخظیض هٌاتع استشاتظیک
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ضاخع ّای تخص تٌذی تاصاس دس تاصاسّای هػشفی ٍ
تاصاسّای ساصهاًی

شاخض ّای
جوعیت شٌاختی

شاخض ّای
جغشافیایی

شاخض ّای
سفتاسی
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ثخص ثٌذی آضیبًِ ای

ٍیمگی ّای واقهاًی
کلی ٍ خاهغ

هسغیف ّای ػولیازی
ًگفي ًىثر تِ غفیؽ

ػَاهل هطیٙی

ٍیمگی ّای
ففؼی
ؼلیك ٍ ـیك
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استشاتظی ّای تخص تٌذی

آهیضُ تاصاسیاتی ششکت

تاصاس
الف  -تاصاسیاتی تذٍى تثعیض
تخش )(1
تخش )(2
تخش )(3
تخش )(1
تخش )(2
تخش )(3

ب -تاصاسیاتی تثعیض آهیض

آهیضُ تاصاسیاتی ششکت )(1
آهیضُ تاصاسیاتی ششکت)(2
آهیضُ تاصاسیاتی ششکت )(3

آهیضُ تاصاسیاتی ششکت

ج – تاصاسیاتی هتوشکض
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ّذف گزاسی
Targeting

فشآیٌذ تؼییي تخص ّای ّذف تاصاس تش اساع جزاتیت ّای
تاصاس ٍ ّوچٌیي قاتلیت ّای سقاتتی هحػَل
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فشآیٌذ ّذف گزاسی
 .1اًتخاب هؼیاسّای جزاتیت تاصاس ٍ قاتلیت سقاتتی

ٍ .2صى دادى تِ هؼیاسّا تشای تؼییي اّویت

 .3اسصیاتی هَقؼیت فؼلی ّش تاصاس ّذف

 .4پیص تیٌی هَقؼیت آتی ّش تاصاس ّذف تش اساع ضاخع ّای هَسد اًتظاس

 .5اسصیاتی آثاس احتوالی هحیط تش استشاتظی ّا ٍ الضاهات هٌاتغ
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هاتشیس جزاتیت تاصاس ٍ لاتلیت سلاتتی
حمایت و توسعه:
سرمایه گذاری بمنظور رشد با
حداکثر کردن نرخ ممکن
تمرکز روی حفظ نقاط قوت

سرمایه گذاری برای ورود:
ورود آگاهانههه بههه اتکههای نقههاط
قوت
تقویت حوزه های آسیب پذیر

ورودآگاهانه با احتیاط:
تمرکز کردن روی نقاط قوت محدود
جستجوی راههایی برای غلبه بر
ضعف ها
عقب نشینی در صورت دیدن
عالیمی دال بر نبودن رشد پایدار

رشد آگاهانه:
تاکید بر بازدهی از طریق
افزایش کارایی
تقویت توان تولید

مدیریت عواید:
تقویت نقاط قوت موجود
سرمایه گذاری بمنظور بهبود
و ارتقای جایگاه محصول در
حوزه های با ریسک کم

توسعه محتاطانه یا برداشت:
جستجوی راه هایی برای
گسترش فعالیتها بدون ریسک
زیاد ،حداقل کردن سرمایه
گذاری و متمرکز کردن عملیات

هتَسط

حمایت و تمرکز:
دفاع از نقاط قوت
جست و جوی راه هایی برای
افزایش عواید فعلی بدون
اینکه موجب بدتر شدن وضع
بازار شود.

مدیریت عواید:
تقویت جایگاه
حداقل کردن سرمایه گذاری

کاهش فعالیت:
رها سازی ظرفیت ها ی تولید
کاهش هم زمان هزینه های
ثابت و پرهیز از سرمایه
گذاری بیش تر

کن

لاتلیت داخلی
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جزاتیت هحیطی

لَی

هتَسط

کن

لَی

هَلعیت یاتی
Positioning

فشآیٌذ تػوین گیشی دس تؼییي ٍ خلق جایگاُ هتوایض یک
هحػَل دس رّي هطتشیاى تخص ّای ّذف
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اًَاع هَلعیت یاتی

موقعیت یابی فیزیکی
توجه به ویژگی های فنی
ویژگی های فیزیکی
معیارهای عینی
اطالعات آماده
فیزیک برند
ابعاد گسترده

موقعیت یابی ادراکی
توجه به خواسته ها و نیازهای مشتریان
ویژگی های ادراکی
معیارهای ذهنی
تحقیقات بازار
منافع برند
ابعاد محدود
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فشآیٌذ هَلعیت یاتی
 .1ضٌاسایی هجوَػِ ای اص هحػَالت سقاتتی ػشؾِ ضذُ
 .2ضٌاسایی هجوَػِ ای اص ٍیظگی ّای هحػَالت
 .3جوغ آٍسی دادُ ّای ًوًَِ اص اص هطتشیاى تالفؼل ٍ تالقَُ
 .4تؼییي جایگاُ کًٌَی هحػَل ٍ اّویت آى ًضد هطتشیاى
 .5تؼییي تشتشیي تشکیة ٍیظگی ّای هَسد ًظش هطتشیاى
 .6تؼییي ضکاف هَقؼیت فؼلی ٍ هطلَب
 .7تؼییي ساّکاسّای استقای هَقؼیت
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استشاتظی ّای هَلعیت یاتی
استشاتظی ّای سلاتتی پَستش

تمایز

هزینه کم

استراتژی تمایز
تمرکز تمایز محور

پیشگاهی هزینه
تمرکز هزینه محور
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گسترده
محدود

قلمرو رقابت

مزیت رقابتی

شثکِ هَلعیت یاتی

کم کالس
ارزش کالس محصول

می صرفه

ارزش ریالی محصول
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نمی صرفه

با کالس

فشآیٌذ طشاحی استشاتظی تاصاسیاتی

هاهَسیت ٍ استشاتظی ّلذیٌگ
هطالعات تاصاس /طٌعت
•فشطت ّای تاصاس
•سلثا
•هشتشیاى
•تاهیي کٌٌذگاى
•جاًشیي ّا
•تاصُ ٍاسدیي
•عشضِ کٌٌذگاى

استشاتظی ششکت استثاطات
ثاتتّ/وشاُ

تخش تٌذی تاصاس
ّذف گزاسی
هَلعیت یاتی
استشاتظی آهیختِ تاصاسیاتی
اّذاف ٍ طشح ّای عولیاتی تاصاسیاتی
اجشا ٍ کٌتشل
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هطالعات هحیط
•هحیط التظادی
•هحیط سیاسی
•هحیط اجتواعی
•هحیط لاًًَی
•هحیط اللیوی

سْن ّای تاصاس ضشکت پیص گام ٍ ضشکت ّای پیشٍ دس طَل چشخِ حیات یک تاصاس فشؾی

www.nezamivand.comهحػَل
هشاحل چشخِ حیات

استشاتظی تاصاسیاتی تشای هشحلِ ٍسٍد تِ تاصاس

www.nezamivand.com

پیطگبم ثبضین
یب پیشٍ
هسئلِ ایي است؛
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اًَاع هحػَالت جذیذ هؼشفی ضذُ تش اساع هیضاى جذیذ تَدى آًْا تشای ضشکت ٍ تشای هطتشیاى دس تاصاس ّذف

% 10

% 20

% 26

%7

% 26

%11

www.nezamivand.com

اًَاع اقالم تاصاس جذیذ هٌاسة تشای اّذاف استشاتظیک هختلف

ّذف
ضفظ هَلؼیر غَؼ تِ ػٌَاى یک ًَآٍـ ؼـ هطَّل

ؼفاع اق هَلؼیر فؼلی وْن تاقاـ

قلن جذیذ
هطَّالذ خؽیؽ تفای ؼًیا؛ تْثَؼّا یا تاقتیٌی ّا ؼـ
هطَّالذ هَخَؼ
تْثَؼ یا تاقتیٌی ؼـ هطَّالذ هَخَؼ؛ افكٍؼى الالهی تِ
غاًَاؼُ هطَّل هَخَؼ؛ کاًّ ّكیٌِ ّا

ایداؼ خای خایی ؼـ تاقاـ خؽیؽ آیٌؽُ؛ خیً ؼوسی ؼـ ٍـٍؼ تِ هطَّالذ خؽیؽ تفای ؼًیا؛ افكٍؼى الالهی تِ غاًَاؼُ
هطَّالذ هَخَؼ؛ هَلؼیر یاتی هدؽؼ
یک تػً تاقاـ خؽیؽ
تْفُ تفؼاـی اق زکٌَلَلی تِ ٌیَُ ای خؽیؽ

هطَّالذ خؽیؽ تفای ؼًیا ؛ غاًَاؼُ هطَّل خؽیؽ؛ افكٍؼى
الالهی تِ غاًَاؼُ هطَّل هَخَؼ یا تاقًگفی ؼـ آى

وفهایِ گؿاـی ـٍی ًماٖ لَذ زَقیغ

هطَّالذ خؽیؽ تفای ؼًیا؛ غاًَاؼُ هطَّل خؽیؽ؛ افكٍؼى
الالهی تِ غاًَاؼُ هطَّل هَخَؼ یا تاقًگفی ؼـ آى

زْیِ یک هطَّل خَل واق

افكٍؼى الالم تِ غاًَاؼُ هطَّل هَخَؼ یا تاقًگفی ؼـ آى؛
هَلؼیر یاتی هدؽؼ ،کاًّ ؼـ ّكیٌِ ّا

هطَّالذ خؽیؽ تفای ؼًیا؛ غاًَاؼُ هطَّل خؽیؽ
تْفُ تفؼاـی هاقاؼ یا غاـج اق ظففیر
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پیطگام
غشفِ جَیی ّای تالقَُ ٍ تجشتِ
ّضیٌِ ّای تاالی تؼَیؽ تشای اٍلیي
پزیشًذگاى هحػَل

پیطگام قَاػذ تاصی سا تؼشیف هی کٌذ.
احتوال آثاس هثثت ضثکِ ای
هضیت تَصیغ
ًفَر سٍی دیذگاُ ّا ٍ هؼیاسّای
اًتخاب هػشف کٌٌذُ
احتوال کسة هٌاتغ ًادس
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پیشٍ
اهکاى تْفُ تفؼاـی اق اٌسثاّاذ هَلؼیر یاتی خیً گام
اهکاى تْفُ تفؼاـی اق اٌسثاّاذ هطَّل خیً گام
اهکاى تْفُ تفؼاـی اق اٌسثاّاذ تاقاـیاتی خیً گام
اهکاى تْفُ تفؼاـی اق اٌسثاّاذ هٌاتغ هطؽٍؼ خیً گام
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گضیٌِ ّای استشاتظی تاصاسیاتی
هتغیشّبی ٍضعیتی

ًفَر دس ثبصاس اًجَُ

ًفَر دس ثبصاس خبظ

ًفَر هَقتی دس ثبصاس ٍ
عقت ًطیٌی سشیع اص آى

•ضؽاکثف کفؼى زؼؽاؼ

•ضؽاکثفکفؼى زؼؽاؼ

•خثفاى ّف زِ وفیغ زف

اففاؼی کِ هطَّل

اففاؼی کِ هطَّل

ّكیٌِ ّای زَوؼِ ٍ زداـی

خؽیؽ ػفِٔ ٌؽُ تِ

خؽیؽ ػفِٔ ٌؽُ تِ

واقی هطَّل خؽیؽ

تاقاـ ـا آقهایً هی کٌٌؽ تػً ّؽف ـا آقهایً
ٍ هی خؿیفًؽ.

ّذف اغلی

هی کٌٌؽ ٍ هی خؿیفًؽ.

•ضفظ خایگاُ وْن تاقاـ

•ضفظ خایگاُ وْن تاقاـ

تفزف ؼـ تاقاـ

تفزف ؼـ تػً ّؽف
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•ػمة ًٍیٌی اق تاقاـ ٌّگام
افكایً ٌؽذ ـلاتر ٍ

کاًّ هطَّل خؽیؽ

هتغیشّای ٍؾؼیتی

ًفَر دس تاصاس اًثَُ

ًفَر دس تاصاس خاظ

ػقة ًطیٌی سشیغ اص آى

•زمأای تالمَُ قیاؼ

•زمأای تالمَُ قیاؼ

•زمأای تالمَُ هطؽٍؼ

•ًیاقّای ًىثساً ّوگَى

•تاقاـ خفاکٌؽُ؛

•هٍسفیاى اضسواالً تا

ٍ هٍاتِ هٍسفیاى

کاـتفؼّای هسؼؽؼ ٍ

کٌؽی هطَّل خؽیؽ ـا

هػسلف ٍ هٌافغ هػسلف

هی خؿیفًؽ لؿا ففآیٌؽ

•هٍسفیاى اضسواالً هطَّل

هطخػات تاصاس

ًفَر هَقتی دس تاصاس ٍ

خؿیفي َ٘الًی اور.

خؽیؽ ـا غیلی وفیغ هی

•اضسواالً هٍسفیاى هطَّل

•قٍؼخؿیفًؽگاى هطَّل

خؿیفًؽ؛ لؿا ففآیٌؽ خػً

خؽیؽ ـا غیلی وفیغ هی

ضأفًؽ لیور تاالیی

آى کَزاُ اور.

خؿیفًؽ ،لؿا ففآیٌؽ خؿیفي
آى کَزاُ اور.

تدفؼاقًؽ  ،زمأا ًىثر

تِ لیور هطَّل کًٍ
ًاخؿیف اور.
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هتغیشّای ٍؾؼیتی

هطخػات هحػَل

ًفَر دس تاصاس اًثَُ

ًفَر دس تاصاس خاظ

•زکٌَلَلی هطَّل لاتل •زکٌَلَلی هطَّل ـا
ًوی زَاى تا ضمَق ثثر
ثثر اور یا زملیؽ آى
اغسفاع غیلی ضوایر
ؼٌَاـ اور.
کفؼ؛ لؿا تِ آواًی هی
•آثاـ ٌثکِ ای لاتل
ٌَؼ آى ـا زملیؽ کفؼ یا
زَخِ؛ تا افكایً زؼؽاؼ
زغییف ؼاؼ.
هٍسفیاى اـقي هطَّل
•آثاـ ٌثکِ ای هطؽٍؼ
ًیك افكایً هی یاتؽ.
اور یا اِالً ٍخَؼ ًؽاـؼ.
•زأهیي لٙؼاذ یا هَاؼ
•زأهیي لٙؼاذ یا هَاؼ
ؼٌَاـ اور ،هٌاتغ زأهیي واؼُ اور؛ هٌاتغ زأهیي
هطؽٍؼ اور.
ففاٍاى اور.
•ففآیٌؽ زَلیؽ خیسیؽُ
•ففآیٌؽ زَلیؽ ًىثساً
اور؛ زغییف ٍ وفهایِ
واؼُ اور؛ زغییف یا
گؿاـی وٌگیٌی القم اور .وفهایِ گؿاـی أافی
کوی القم اور.
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ًفَر هَقتی دس تاصاس ٍ
ػقة ًطیٌی سشیغ اص آى

•زکٌَلَلی هطَّل ـا

ًوی زَاى تا ضمَق ثثر
اغسفاع غیلی ضوایر
کفؼ؛ لؿا تِ آواًی هی

ٌَؼ آى ـا زملیؽ کفؼ یا
زغییف ؼاؼ.

هتغیشّای ٍؾؼیتی

ًفَر دس تاصاس اًثَُ

ًفَر دس تاصاس خاظ

•زؼؽاؼ ـلثا هطؽٍؼ اور• .زؼؽاؼ ـلثا قیاؼ اور.

•تیٍسف ـلثا هٌاتغ ٍ

هطخػات سقیة

هطؽٍؼ اور.

ػقة ًطیٌی سشیغ اص آى

•زؼؽاؼ ـلثا قیاؼ اور.

•تفغی ـلثای تالمَُ هٌاتغ ٍ •زؼؽاؼ ـلثا قیاؼ اور.

ٌایىسگی ّای هطؽٍؼی ٌایىسگی ّای قیاؼی ؼـ

ؼاـًؽ؛ هٌاتغ ایداؼ زوایك

ًفَر هَقتی دس تاصاس ٍ

اغسیاـ ؼاـًؽ؛ هٌاتغ ایداؼ
زوایك قیاؼ اور.
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هتغیشّای ٍؾؼیتی

ًفَر دس تاصاس اًثَُ

ًفَر دس تاصاس خاظ

•هْاـذ ّای هٌْؽوی
هطَّل تاالور؛ هی زَاًؽ
تِ وفػر هطَّل ـا
هٌْؽوی هطَّل
زغییف تؽّؽ ٍ تفای تػً
ّای هػسلف تاقاـ غاًَاؼُ هطؽٍؼ اور.
هطَّل ـا گىسفي ؼّؽ.

•هٌاتغ ٍ هْاـذ ّای

هطخػات ضشکت

•هٌاتغ ٍ هْاـذ ّای
تاقاـیاتی تاالور؛ هی زَاًؽ
٘فش ّای تاقاـیاتی هػسلف
تفای تػً ّای هػسلف
٘فاضی کٌؽ ،هی زَاًؽ
ٍٔؼیر زمأای اٍلیِ ـا تِ
وفػر تِ زمأای آگاّاًِ
زغییف تؽّؽ.

•هٌاتغ واقهاًی ٍ هالی
کافی تفای ایداؼ ظففیر،
قٍؼزف اق افكایً زمأای
تاقاـ ،ؼـ اغسیاـ ؼاـؼ.

•هٌاتغ ٍ هْاـذ ّای

تاقاـیاتی هطؽٍؼ اور.

•هٌاتغ واقهاًی ٍ هالی

ًفَر هَقتی دس تاصاس ٍ

ػقة ًطیٌی سشیغ اص آى
•هْاـذ ّای زَوؼِ
هطَّل خؽیؽ ٍ زطمیك ٍ
زَوؼِ خایِ تاالور؛ ففِر
٘لثی اور تا زَاًایی ّای
تاالیی تفای زؽاٍم ًَآٍـی
ؼـ هطَّل خؽیؽ.
•هْاـذ ّای ففٍي ٍ زثلیغ
غَب ٍ تاالور؛ هی زَاًؽ
تِ وفػر ؼـ تاقاـ ّؽف
زمأای اٍلیِ ایداؼ کٌؽ،
ٌایؽ تفای ضفظ تاقاـ ؼـ
تلٌؽ هؽذ هٌاتغ تاقاـیاتی
هطؽٍؼی ؼاٌسِ تاٌؽ.

تفای ایداؼ ظففیر ،قٍؼزف •هٌاتغ واقهاًی ٍ هالی
تفای ایداؼ ظففیر ،خلَزف
اق افكایً زمأای تاقاـ،
اق افكایً زمأای تاقاـ
هطؽٍؼ اور.
کافی ًیىر.
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اجضای طشح ّای تاصاسیاتی استشاتظیک
ٍیظُ ضشکت ّای پیص گام
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گضیٌِ طشح ّای تاصاسیاتی استشاتظیک
ٍظبیف ٍ اّذاف
استشاتظیک

ًفَر دس ثبصاس اًجَُ

ًفَر دس ثبصاس ثسیبسخبظ

•زثلیغاذ وٌگیي تا
•زثلیغاذ وٌگیي تِ
ّؽف زَخِ تِ تػٍی اق
هٌظَـ افكایً آگاّی
تاقاـ ٍ آگاُ کفؼى
هٍسفیاى هَخَؼ ؼـ تاقاـ
هٍسفیاى آى؛ اوسفاؼُ
اًثَُ؛ اوسفاؼُ گىسفؼُ
گكیٌٍی اق ـواًِ ّایی
اق ـواًِ ّای خوؼی
کِ هٌاوة ایي ففآیٌؽ
•زالي ّای گىسفؼُ
هی تاٌٌؽ.
•زالي ّای گىسفؼُ
کاـکٌاى ففٍي تِ
افضایص آگبّی ٍ توبیل
کاـکٌاى کِ ـٍی
هٌظَـ خلة هٍسفیاى
هٍسفیاى تالمَُ هَخَؼ
هطتشیبى ثِ خشیذ
تالمَُ خؽیؽ؛ اوسفاؼُ
ؼـ تػً ّؽف هسوفکك
اضسوالی اق ػَاهل
ٌؽُ اور؛ اوسفاؼُ
اًگیكٌی تفای افكایً
اضسوالی اق ػَاهل
ففٍي هطَّل خؽیؽ.
اًگیكٌی تفای افكایً
ففٍي هطَّل خؽیؽ.
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ٍسٍد هَقت ثِ ثبصاس ٍ
عقت ًطیٌی سشیع اص آى

•زثلیغاذ هطؽٍؼ تِ
هٌظَـ ایداؼ آگاّی؛ تِ
ٍیمُ هیاى هٍسفیاى
تالمَُ ای کِ کوسفیي
ضىاویر ـا تِ زغییفاذ
ؼـ لیور ّا ؼاـًؽ.
•زالي ّای گىسفؼُ
کاـکٌاى کِ تِ ٍیمُ ـٍی
تیٍسفیي زؼؽاؼ هٍسفیاى
تالمَُ هسوفکك ٌؽُ
اور؛ اوسفاؼُ اضسوالی
اق ػَاهل اًگیكٌی
هثسٌی تف زؼؽاؼ هطَّل
تفای افكایً ففٍي آى.

ٍظایف ٍ اّذاف
استشاتظیک

ًفَر دس تاصاس اًثَُ

ًفَر دس تاصاس تسیاسخاظ

•زَوؼِ تیٍسف هطَّل
الؽاهی ًىثساً وفیغ
اق ٘فیك تْثَؼ ؼـ
خْر زَوؼِ
هطَّل یا زغییفازی ؼـ
هطَّالذ(زَوؼِ
غاًَاؼُ هطَّل،ػفِٔ آى خْر افكایً خاؾتِ
هطَّل ؼـ تىسِ تٌؽی آى تفای هٍسفیاى
هَخَؼ ؼـ تػً ّؽف
ّای تِ اًؽاقُ ّای
هػسلف) تِ هٌظَـ خؿب •اخفای ویاور ّایی
زَى آقهایً ـایگاى
افضایص آگاّی ٍ توایل تػً ّای هػسلف
هطتشیاى تِ خشیذ
هطَّل خؽیؽ ،اهکاى
اخفای ویاور ّایی
اوسفؼاؼ آى ،اـائِ ٔواًر
زَى آقهایً ـایگاى
ًاهِ ّا تِ هٌظَـ کاًّ
هطَّل خؽیؽ ،اهکاى
اوسفؼاؼ آى ،اـائِ ٔواًر ـیىک ّوفاُ هطَّل
ًاهِ ّا تِ هٌظَـ کاًّ خؽیؽ تفای هٍسفی
ـیىک ّوفاُ هطَّل
خؽیؽ تفای هٍسفی
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ٍسٍد هَقت تِ تاصاس ٍ ػقة
ًطیٌی سشیغ اص آى

•زَوؼِ تیٍسف هطَّل
ؼـ وٙطی غیلی هطؽٍؼ
ؼـ ٘ثمِ هطَّل
•اخفای ویاور ّایی
زَى آقهایً ـایگاى
هطَّل خؽیؽ ،اهکاى
اوسفؼاؼ آى ،اـائِ ٔواًر
ًاهِ ّا تِ هٌظَـ کاًّ
ـیىک ّوفاُ هطَّل
خؽیؽ تفای هٍسفی

ٍظایف ٍ اّذاف
استشاتظیک

ًفَر دس تاصاس اًثَُ

•خاؾتِ ّای زثلیغی ٍ

ًفَر دس تاصاس تسیاسخاظ

•جاؾتِ ّای زثلیغی ٍ

ٍسٍد هَقت تِ تاصاس ٍ ػقة
ًطیٌی سشیغ اص آى

•جاؾتِ ّای زثلیغی ٍ

ففٍي کِ تف هٌافغ کلی ففٍي کِ تف هٌافغ کلی ففٍي کِ تف هٌافغ کلی
هطَّل خؽیؽ زأکیؽ

هطَّل خؽیؽ زأکیؽ

هطَّل خؽیؽ زأکیؽ

هی کٌٌؽ.

هی کٌٌؽ.

هی کٌٌؽ.

•ػولیاذ خیٍثفؼ ٍ

•ػولیاذ خیٍثفؼ ففٍي •اوسفاؼُ هطؽٍؼ اق

ففٍي گىسفؼُ خْر
افضایص آگاّی ٍ توایل هؼففی هطَّل خؽیؽ ٍ
هطتشیاى تِ خشیذ
زفغیة هفؼم تِ آقهایً
آى (ًوًَِ گیفی ،اػٙای

گىسفؼُ خْر هؼففی

ػولیاذ خیٍثفؼ ففٍي

هطَّل خؽیؽ ،اها ایي

خْر هؼففی هطَّل

ػولیاذ ـٍی تػً ّؽف خؽیؽ ،ایي ػولیاذ تایؽ
هسوفکك ٌؽُ اور.

تِ ٌکل زػفیف ّای

کَخي ّای زػفیف،

همؽاـی هثسٌی تف زؼؽاؼ

زػفیف ّای همؽاـی)

هطَّل خؽیؽ ففٍي
ـفسِ اخفا ًٌَؽ.
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ٍظایف ٍ اّذاف
استشاتظیک

ًفَر دس تاصاس اًثَُ

• لیور گؿاـی ـلاتسی

ًفَر دس تاصاس تسیاسخاظ

•لیور گؿاـی ـلاتسی

ٍسٍد هَقت تِ تاصاس ٍ ػقة
ًطیٌی سشیغ اص آى

•لیور گؿاـی

تا ّؽف ًفَؾ ؼـ تاقاـ؛ یا تا ّؽف ًفَؾ ؼـ تاقاـ؛ یا السٕایی؛ زالي تفای
کاـ ـا تا ٍٔغ لیور
کاـ ـا تا ٍٔغ لیور
ضفظ ضاٌیِ وَؼ ؼـ
ّای تاال آغاق کفؼى اها

ّای تاال آغاق کفؼى اها

تِ زؽـیح اًَاع خؽیؽی تِ زؽـیح اًَاع خؽیؽی
افضایص تَاًایی

تا لیور ّای خاییي زف

تا لیور ّای خاییي زف

هطتشیاى تشای خشیذ

ػفِٔ کفؼى تِ هٌظَـ

ػفِٔ کفؼى تِ هٌظَـ

هماتلِ تا ـلثا

هماتلِ تا ـلثا

•ٌفایٗ اػسثاـی

•ٌفایٗ اػسثاـی

گىسفؼُ ٍ ـلاتسی تفای

گىسفؼُ ٍ ـلاتسی تفای

افكایً هیكاى

افكایً هیكاى

غفیؽّای اٍلیِ

غفیؽّای اٍلیِ

هحػَل جذیذ
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وٙطی ّن غَاى تا

اـقي هطَّل تفای
هٍسفیاى
•ٌفایٗ اػسثاـی

گىسفؼُ ٍ ـلاتسی تفای
افكایً هیكاى
غفیؽّای اٍلیِ

ٍظایف ٍ اّذاف
استشاتظیک

ًفَر دس تاصاس اًثَُ

ًطیٌی سشیغ اص آى

•اوسفاؼُ گىسفؼُ اق

•اوسفاؼُ اق اتكاـّای

•اوسفاؼُ هطؽٍؼ اق

اتكاـّای خیٍثفؼ زداـی

خیٍثفؼ زداـی تا ّؽف

اتكاـّای خیٍثفؼ زداـی،

تا ّؽف زَقیغ گىسفؼُ

زَقیغ گىسفؼُ هطَّل

زٌْا ؼـ َِـذ لكٍم ٍ

هطَّل خؽیؽ.

هیاى غفؼُ ففٌٍاى یا

تفای ؼوسیاتی تِ وٙص

•اـائِ غؽهاذ هٌْؽوی

زَقیغ کٌٌؽگاى ػاللِ هٌؽ

ًّة ٍ آهَقي تفای
افضایص تَاًایی هطتشیاى

ًفَر دس تاصاس تسیاسخاظ

ٍسٍد هَقت تِ تاصاس ٍ ػقة

افكایً واقگاـی هطَّل

تشای خشیذ هحػَل جذیذ خؽیؽ تا ًیاقّای فؼلی
هٍسفیاى تِ هٌظَـ کاًّ
ّكیٌِ ّای زؼَیٓ.

تِ ؼوسیاتی تِ تػً ّؽف

•اـائِ غؽهاذ هٌْؽوی
ًّة ٍ آهَقي تفای
افكایً واقگاـی هطَّل

خؽیؽ تا ًیاقّای فؼلی
هٍسفیاى تِ هٌظَـ کاًّ
ّكیٌِ ّای زؼَیٓ.
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زَقیغ کافی
•اـائِ غؽهاذ هطؽٍؼ
هٌْؽویًّ ،ة ٍ آهَقي
ؼـ َِـذ لكٍم ٍ تفای
ـفغ ًاـٔایسی ّای
هٍسفیاى

استشاتظی تاصاسیاتی تشای هشحلِ سضذ تاصاس
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سْن ّای تاصاس ضشکت پیص گام ٍ ضشکت ّای پیشٍ دس طَل چشخِ حیات یک تاصاس فشؾی
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هشاحل چشخِ حیات

استشاتظی ّای ضشکت پیطگام دس هشحلِ سضذ

1

استشاتظی دط یا استشاتظی دفاع اص هَقؼیت

2

استشاتظی هْاجن یا ّجَم کارب

3

استشاتظی هقاتلِ

4
5

استشاتظی تَسؼِ تاصاس
استشاتظی اًقثاؼ یا استشاتظی ػقة ًطیٌی استشاتظیک
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استشاتظی دط یب دفبع اص هَقعیت
 اواوی زفیي ٍ هْن زفیي اوسفازمی ؼفاػی ،ػثاـذ اور اق زمَیر
خیَوسِ یک خایگاُ لَی کىة ٌؽُ تفای ایداؼ اوسطکاهازی غیف لاتل
ًفَؾ کِ تسَاًؽ ضوالذ ـلثای فؼلی یا آزی ـا ؼفغ کٌؽ.
 ایي اوسفازمی ،زمفیثاً تػٍی اور اق زالي ّای یک ٌفکر خیً گام
خْر ضفظ خایگاُ غَؼ ؼـ تاقاـ تا خٍسیثاًی ٍ ضوایر اق خایگاُ لَی
ای کِ لثالً کىة ٌؽُ اور ،ایي ٌفکر هی زَاًؽ ـٔایر هٍسفیاى
فؼلی ـا تْثَؼ تػٍؽ ٍ ؼـ ّواى ضال خؿاتیر هطَّل خؽیؽي ـا تفای
هٍسفیاى خؽیؽی تا ًیاقّا ٍ هٍػّازی هٍاتِ ًیاقّا ٍ هٍػّاذ
هٍسفیاًی کِ قٍؼزف هطَّل خؽیؽ ـا خؿیففسِ اًؽ ،افكایً تؽّؽ.
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استشاتظی ّای حفظ سْن تاصاس
استشاتظی دط یا دفاع اص هَقؼیت

هتغیشّای ٍؾؼیتی

•افكایً ـٔایرٍ ،فاؼاـی ٍ غفیؽ هدؽؼ هٍسفیاى فؼلی تِ ازکای ًماٖ لَذ هَخَؼ،

ّذف اغلی

•خؿب ؼیفخؿیفًؽگاى هطَّل خؽیؽ تا ّواى ٍیمگی ّا ٍ هٌافغ اـائِ ٌؽُ تِ قٍؼ خؿیفًؽگاى

هطَّل خؽیؽ.

هطخػات تاصاس

هطخػات سقثا

تاقاـی ًىثساً ّوگي تا ًیاقّای هٍسفی یا هؼیاـّای غفیؽ؛ تیٍسف هٍسفیاى هطَّل ٌفکر
خیً گام ـا زفخیص هی ؼٌّؽ.

ـلثای فؼلی ٍ تالمَُ هٌاتغ ٍ ٌایىسگی ّای ًىثساً هطؽٍؼی ؼاـًؽ.

•تػً قیاؼی اق هٍسفیاى تالمَُ ٍ فؼلی اق ػفِٔ هطَّل فؼلی آگاُ اًؽ ٍ آى ـا تف وایف

هطخػات ضشکت

هطَّالذ زفخیص هی ؼٌّؽ؛
•ٌفکر اق هٌاتغ ٍ ٌایىسگی ّایی تِ اًؽاقُ یا تیٍسف اق هٌاتغ ٍ ٌایىسگی ّای ـلیة تالمَُ یا
فؼلی تفغَـؼاـ اور.
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استشاتظی هْاجن یا ّجَم کارب
یک ًمیِّ اوسفازمی ؼل ایي اور کِ اضسوال ؼاـؼ یک ٌفکر
خیفٍ زالٍگف ٍ ـلاتر خَ زّوین تگیفؼ ؼل ٍ اوسطکاهاذ ٌفکر
خیً گام ـا ؼٍـ تكًؽ ٍ آًدایی ـا کِ ٌفکر خیً گام ضَٕـ کن
ـًگی ؼاـؼ اٌغال کٌؽ ٍ تِ للوفٍی غَؼ تیفكایؽ.
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 تفای ؼفاع ؼـ تفاتف زٌیي ضولِ ای ،کِ هىسمیواً هسَخِ ًماٖ ٔؼف

هطَّل فؼلی ٌفکر هی تاٌؽ ،یک ٌفکر خیً گام هی زَاًؽ یک
ًام زداـی ؼٍهی(یک هْاخن کاؾب یا یک ًام زداـی هؤثف) تِ تاقاـ
ػفِٔ کٌؽ زا هىسمیواً تا هطَّل ٌفکر زالً گف ـلاتر کٌؽ.
 هثالً ٌفکر زَیَزا تا ایي هٌٙك ٍ تِ ّویي ؼلیل الؽام تِ زَلیؽ ٍ
ػفِٔ غَؼـٍی لَکه غَؼ تِ ًام لکىَن ًوَؼ.
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استشاتظی ّای حفظ سْن تاصاس
استشاتظی ّجَم کارب

هتغیشّای ٍؾؼیتی

•هطافظر ؼـ تفاتف غٙف اق ؼور ـفسي تػً ّای غاِی اق هٍسفیاى هَخَؼ تا ٘فاضی ٍ

ّذف اغلی

ػفِٔ یک هطَّل ؼٍم کِ ًماٖ ٔؼف هطَّل اٍلی ـا تدٌَاًؽ،
•تْثَؼ زَاًایی ّا تفای خؿب هٍسفیاى خؽیؽ تا ًیاقّای غاَ یا هؼیاـّای غفیؽ هسفاٍذ تا
هؼیاـّای غفیؽ قٍؼ خؿیفًؽگاى هطَّل خؽیؽ.

هطخػات تاصاس

هطخػات سقثا

ؼٍ یا زٌؽ تػً تاقاـ تكـگ تا ًیاقّای هٍػُ یا هؼیاـّای غفیؽ هٍػُ.

یک یا زٌؽ ـلیة فؼلی یا تالمَُ هٌاتغ ٍ ٌایىسگی ّای کافی تفای اخفای هؤثف یک اوسفازمی
هغایف ؼـ اغسیاـ ؼاـًؽ.

•تػً قیاؼی اق هٍسفیاى تالمَُ یا فؼلی ضؽالل اق یکی اق ٍیمگی ّای هطَّل ـأی

هطخػات ضشکت

ًیىسٌؽ؛
•ٌفکر هٌاتغ زطمیك ٍ زَوؼِ ای ٍ تاقاـیاتی کافی تفای هؼففی ٍ ضوایر اق یک هطَّل ؼٍم
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تا ّؽف خلة تػً غاِی اق تاقاـ تفغَـؼاـ

استشاتظی هقاتلِ
 ففْ کٌیؽ کِ یک ـلیة زّوین هی گیفؼ تِ ٌفکر خیً گام ضولِ
کٌؽ ٍ هىسمیواً تا اٍ ـلاتر کٌؽ ٍ زالي هی کٌؽ زا هٍسفیاى تاقاـ ّؽف
اِلی ٌفکر خیً گام ـا تفتایؽ.

 ؼـ تىیاـی هَاـؼً ،ام زداـی ٌفکر خیً گام تِ لؽـ کافی لَی ًیىر
زا ؼـ تفاتف ضولِ هىسمین یک ـلیة ٌایىسِ ٍ خَل ؼاـ هماتلِ کٌؽ.

 ؼـ زٌیي هَالؼی ،هوکي اور ٌفکر خیً گام زاـُ ای خك هماتلِ تا
زْؽیؽ هىسمین ـلیة ـا ًؽاٌسِ تاٌؽ.
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اها یک اوسفازمی هماتلِ ،ػوَهاً اوسفازمی ای اور ٍاکٌٍی ٍ هٌفؼالًِ.
ٌفکر خیً گام زّوین هی گیفؼ زا ٍیمگی ّا ٍ لاتلیر ّای خلة
کٌٌؽُ ٍ خؿاب هطَّل غَؼ ـا اق ٘فیك تْثَؼ ؼـ هطَّل  ،افكایً
زالي ّای خیٍثفؼی یا کاًّ لیور ّا  ،تِ وٙص ٍیمگی ّا ٍ لاتلیر

ّای هطَّل ـلیة زالً گف یا تیٍسف اق آى تفواًؽ.
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استشاتظی ّای حفظ سْن تاصاس

استشاتظی هقاتلِ

هتغیشّای ٍؾؼیتی

•هطافظر ؼـ تفاتف غٙف اق ؼور ـفسي وْن تاقاـ ًاٌی اق هٍسفیاى هَخَؼ اق ٘فیك ـلاتر

ّذف اغلی

هىسمین ّن زفاق یا لَی زف تا ـلثا؛
•تْثَؼ زَاًایی ّا تفای خلة هٍسفیاى خؽیؽی کِ هوکي اور خؿب هطَّالذ ـلثا تًٍَؽ.

هطخػات تاصاس

•تاقاـی ًىثساً ّوگي تا ًیاقّای هٍسفی یا هؼیاـّای غفیؽ اٍ،
• تػً قیاؼی اق هٍسفیاى ٍفاؼاـی کوی ًىثر تِ هطَّل ٌفکر خیً گام یا زوایل کوی تِ
اوسفاؼُ اق آى ؼاـًؽ.

هطخػات سقثا

یک یا زٌؽ ـلیة فؼلی یا تالمَُ هٌاتغ ٍ ٌایىسگی ّای کافی تفای اخفای هؤثف یک اوسفازمی
هغایف ؼـ اغسیاـ ؼاـًؽ.
•تػً قیاؼی اق هٍسفیاى تالمَُ یا فؼلی اق ػفِٔ هطَّل آگاّی زٌؽاًی ًؽاـًؽ؛ اگف ّن

هطخػات ضشکت

آگاّی ؼاـًؽ هیل زٌؽاًی تِ غفیؽ آى ًؽاـًؽ ٍ تِ آى ٍفاؼاـ ًیىسٌؽ؛ ٌفکر اق هٌاتغ ٍ
ٌایىسگی ّایی تِ اًؽاقُ یا تیٍسف اق هٌاتغ ٍ ٌایىسگی ّای ـلیة تالمَُ یا فؼلی تفای اخفای
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تفغَـؼاـ اور.
فؼالیر ّای زطمیك ٍ زَوؼِ ٍ تاقاـیاتی

استشاتظی تَسؼِ تاصاس
ّ ؽف اِلی ایي اوسفازمی ،کىة ٍ خلة وْن قیاؼی اق گفٍُ
ّای خؽیؽ هٍسفی اور کِ تِ ؼًثال زیكی هسفاٍذ اق هطَّل

اٍلیِ ٌفکر هی تاٌٌؽ.
 یک زٌیي اوسفازمی ای تِ ٍیمُ ٍلسی هٌاوة اور ٍ زَِیِ

هی ٌَؼکِ تاقاـّا خفاکٌؽُ تاٌٌؽ ٍ ٌفکر خیً گام ًیك اق
هٌاتغ کافی تفای زَوؼِ زٌؽ هطَّل ٍ اًدام فؼالیر ّای
تاقاـیاتی هفزثٗ تا آًْا تفغَـؼاـ تاٌؽ.
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هٍػُ زفیي ٍ واؼُ زفیي ٌیَُ ای کِ یک ٌفکر خیً گام تِ کوک
آى هی زَاًؽ یک اوسفازمی زَوؼِ تاقاـ ـا اخفا کٌؽ ،زَلیؽ اًَاع خؽیؽ

ٍ هػسلفی اق یک هطَّل ،زَلیؽ هطَّالذ ٍ ًام ّای زداـی خؽیؽ ،یا
ضسی ٌکل ّای هطَّل هػسلفی تا اوسفاؼُ اق زکٌَلَلی ّای هٍاتِ
اور تفای خلة تػً ّای هػسلف تاقاـ.
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استشاتظی ّای حفظ سْن تاصاس

استشاتظی تَسؼِ تاصاس

هتغیشّای ٍؾؼیتی

ّذف اغلی

هطخػات تاصاس

•افكایً زَاًایی خؿب ٍ خلة هٍسفیاى خؽیؽ اق ٘فیك ػفِٔ هطَّالذ خؽیؽ یا زٌَع ؼـ
هطَّالذ تا ّؽف اوسفاؼُ ؼـ کاـتفؼّای خؽیؽ ٍ خلة هّفف کٌٌؽگاى خؽیؽ؛
•تْثَؼ زَاًایی ضفظ هٍسفیاى فؼلی ٍلسی کِ تاقاـ خفاکٌؽُ هی ٌَؼ.

•تاقاـی ًىثساً ّوگي تا ًیاقّای هٍسفی یا هؼیاـّای غفیؽ اٍ؛
•اوسفاؼُ زٌؽ گاًِ اق هطَّل هىسلكم هسفاٍذ تَؼى ٍیمگی ّای هطَّالذ هػسلف اور.

هطخػات سقثا

ـلثای فؼلی ٍ تالمَُ هٌاتغ ٍ ٌایىسگی ّای ًىثساً هطؽٍؼی ؼاـًؽ تِ ٍیمُ تفای اخفای فؼالیر
ّای زطمیك ٍ زَوؼِ ٍ تاقاـیاتی.

هطخػات ضشکت

•هطَّالذ فؼلی ؼـ یک یا زٌؽ تػً کاـتفؼی اوسفاؼُ ًوی ًٌَؽ؛
•ٌفکر اق هٌاتغ ٍ ٌایىسگی ّایی تِ اًؽاقُ یا تیٍسف اق ـلیة تفای اًدام زطمیماذ ٍ فؼالیر
ّای تاقاـیاتی تفغَـؼاـ اور.
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استشاتظی اًقثاؾی یا ػقة ًطیٌی استشاتظیک
ؼـ تفغی تاقاـّای تىیاـ خفاکٌؽُ ،یک ٌفکر خیً گام هوکي
اور ًسَاًؽ اق غَؼ تِ اًؽاقُ کافی ؼـ زوام تػً ّا ؼفاع کٌؽ .ایي
اهف تِ ٍیمُ ٍلسی کِ ـلثای خؽیؽ هٌاتغ تیٍسفی اق ـلیة ؼـ

اغسیاـ ؼاـًؽِ ،ؽق هی کٌؽ لؿا هوکي اور ٌفکر خیً گام
هدثَـ ٌَؼ اق ضدن زالي ّای غَؼ ؼـ تفغی تػً ّا تکاّؽ یا
هٌّفف ٌَؼ زا تلکِ تسَاًؽ ـٍی ضَقُ ّایی زوفکك کٌؽ کِ هكیر
ًىثی تیٍسفی تفایً ؼاـًؽ یا اق ٌاًه ٍ خساًىیل تیٍسفی تفای
ـٌؽ ؼـ آیٌؽُ تفغَـؼاـًؽ.
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استشاتظی ّای حفظ سْن تاصاس
هتغیشّای ٍؾؼیتی

استشاتظی اًقثاؼ یا ػقة ًطیٌی استشاتظیک

ّذف اغلی

•افكایً زَاًایی خلة هٍسفیاى خؽیؽ ؼـ تػً ّای اًسػاب ٌؽُ تفغَـؼاـ اق ـٌؽ تاال اق
٘فیك زوفکك ـٍی هطَّالذ ٍ هٌاتغ ؼـ آى تػً ّا،

•ػمة ًٍیٌی اق تػً ّای کَزک زف یا تا وفػر ـٌؽ کوسف تِ هٌظَـ ضفظ هٌاتغ.

هطخػات تاصاس

•تاقاـی ًىثساً ّوگي تا ًیاقّای هٍسفی یا هؼیاـّای غفیؽ اٍ؛
•ؼاـای خساًىیل ـٌؽ؛
• اوسفاؼُ زٌؽگاًِ اق هطَّل هىسلكم هسفاٍذ تَؼى ٍیمگی ّای هطَّالذ هػسلف اور.

هطخػات سقثا

یک یا زٌؽ ـلیة فؼلی یا تالمَُ هٌاتغ ٍ ٌایىسگی ّای کافی تفای ضَٕـ ی لؽـزوٌؽ ؼـ یک
یا زٌؽ تػً ؼـ ضال ـٌؽ تفغَـؼاـًؽ.
•تػً قیاؼی اق هٍسفیاى فؼلی یا تالمَُ آگاّی زٌؽاًی اق ػفِٔ هطَّل ًؽاـًؽ یا زوایل

هطخػات ضشکت

زٌؽاًی تِ غفیؽ ٍاوسفاؼُ اق آى ًؽاـًؽ یا ًىثر تِ اى ٍفاؼاـ ًیىسٌؽ؛
•هٌاتغ ٌفکر تفای اًدام فؼالیر ّای تاقاـیاتی یا زطمیك ٍ زَوؼِ ضؽٍؼ ٍ اق هٌاتغ یک یا
زٌؽ ـلیة کوسف اور.
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استشاتظی ّبی ضشکت پیشٍ دس هشحلِ سضذ

1
2
3
4
5

• حولِ هستقین
• استشاتظی جْص تلٌذ
• حولِ یا ّجَم کارب
• هحاغشُ
• حولِ چشیکی
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استشاتظی حولِ اص جلَ ( حولِ هستقین )
زالٍگفی کِ هی غَاّؽ وْن تاقاـ غَؼ ـا افكایً تؽّؽ زاـُ ای ًؽاـؼ
خك ایٌکِ هىسمیواً تا یک ـلیة تكـگ ـٍ ؼـ ـٍ ؼـگیف ٌَؼ.

زٌیي ـٌٍی هؼوَالً ٍلسی خَاب هی ؼّؽ کِ تیٍسف هٍسفیاى هَخَؼ
زفخیص یا ٍفاؼاـی لَی ای ًىثر تِ یک ًام زداـی ًؽاٌسِ تاٌٌؽ،
هطَّل ـلیة ّؽف اق آثاـ ٌثکِ ای هثثر تْفُ هٌؽ ًثاٌؽ.
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تفای اخفا ی هَفك یک اوسفازمی ضولِ هىسمین؛ هؼوَالً اق ٘فیك کاًّ
ّكیٌِ ّای ػولیازی یا هسوایك کفؼى خایگاُ غَؼ ضاِل هی ٌَؼ.



اگف ٌفکر زالٍگف اق ضیث ّكیٌِ تفزف اور هی زَاًؽ لیور هطَّل
غَؼ ـا خاییي تثفؼ زا تِ ایي ٍویلِ هٍسفیاى ـلیة ّؽف ـا خلة هطَّل

غَؼ کٌؽ یا ایي کِ هی زَاًؽ لیور هطَّل غَؼ ـا هٍاتِ لیور ـلیة
ّؽف ٍٔغ کٌؽ اها ػولیاذ خیٍثفؼی گىسفؼُ زفی ـا اخفا کٌؽ.
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استشاتظی ّای سضذ سْن تاصاس
هتغیشّای ٍؾؼیتی

حولِ هستقین

ّذف اغلی

•لثِٕ تػً لاتل زَخْی اق غفیؽّای زکفاـی ،خایگكیي هٍسفیاى فؼلی ـلیة ّؽف ؛
•خؿب هٍسفیاى خؽیؽ اق هیاى آًْایی کِ ؼیفزف اق تمیِ یک هطَّل خؽیؽ ـا هی خؿیفًؽ تا
ػفِٔ هطَّل تِ لیوسی خاییي زف یا تا ٍیمگی ّای خؿاب زف.

ٍیظگی ّای تاصاس

•تاقاـی ًىثساً ّوگي اق ضیث ًیاقّا ٍ هؼیاـّای غفیؽ هٍسفیاى؛
•ٍفاؼاـی یا زفخیص ًىثساً کن تِ ًام ّای زداـی هَخَؼ؛
•ًثَؼ ّیر گًَِ آثاـ ٌثکِ ای هثثر.

هطخػات سقیة

•ـلیة ّؽف هٌاتغ ٍ ٌایىسگی ّای ًىثساً هطؽٍؼی ؼاـؼ ،تِ ٍیمُ ؼـ ضَقُ ّای تاقاـیاتی ٍ
زطمیك ٍ زَوؼِ؛
• اضسواالً ؼـ تفاتف ضولِ هىسمین آویة خؿیف غَاّؽ تَؼ.

ٌفکر هٌاتغ ٍ ٌایىسگی ّای تیٍسفی ؼـ ضَقُ ّای زطمیك ٍ زَوؼِ ٍ تاقاـیاتی ؼاـؼ ٍ یا
هطخػات ضشکت
ّكیٌِ ّای ػولیازی خاییي زفی اق ـلیة ّؽف ؼاـؼ.
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استشاتظی جْص ثلٌذ


اگف ٌفکر زالٍگف تسَاًؽ هطَّلی ـا ـٍاًِ تاقاـ کٌؽ کِ تِ ًطَی خؿاب
هسوایك اق هطَّل ـلیة تاٌؽ یا تسَاى هطَّلی زَلیؽ ٍ ػفِٔ کٌؽ کِ اق ًظف
زکٌَلَلیکی تىیاـ خیٍففسِ زف یا اق ًظف ٘فش تىیاـ خیسیؽُ زف اق هطَّل
ـلیة ّؽف تاٌؽ آًگاُ ٌاًه هَفمیسً تاق ّن تیٍسف غَاّؽ ٌؽ.



ایي اوان ٍ غالِِ یک اوسفازمی خًْ تلٌؽ اور.اوسفازمی خًْ تلٌؽ

زالٌی اور خْر کىة تفزفی لاتل زَخِ تف ـلیة هَخَؼ اق ٘فیك هؼففی ٍ
ػفِٔ ًىل خؽیؽی اق هطَّالزی کِ تِ ًطَی لاتل زَخِ تفزف اق هطَّل آى
ـلیة هی تاٌٌؽ یا هٌافغ تیٍسف ٍ تْسفی ـا ًّیة هٍسفی هی کٌٌؽ.
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هثالً ٌفکر وًَی ٍ ؼیگف ٌفکر ّای لاخٌی تا هؼففی ٍ ػفِٔ
ؼٍـتیي ّای ٍیؽیَیی تا لیور هٌاوة زَاًىسٌؽ تاقاـ لَاقم ًوایً
فیلن غاًگی ٍ ّن زٌیي تػً قیاؼی اق تاقاـ زدْیكاذ ػکاوی غَؼ
ظاّف واق خَالـٍیؽ ـا (ؼٍـتیي ّایی کِ زٌؽ ثاًیِ خه اق ػکه
تفؼاـی غَؼ ػکه ـا ظاّف ٍ زاج هی کٌٌؽ) لثِٕ کٌٌؽ.
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استشاتظی ّای سضذ سْن تاصاس
هتغیشّای ٍؾؼیتی

جْص تلٌذ

ّذف اغلی

•زفغیة هٍسفیاى فؼلی ؼـ تاقاـ اًثَُ تِ زؼَیٓ ٍ زغییف ًام زداـی ؼلػَاُ غَؼ اق
٘فیك ػفِٔ هطَّلی تا ًام زداـی ای تفزف؛
•خلة هٍسفیاى خؽیؽ تا اـائِ هٌافغ تیٍسف

ٍیظگی ّای تاصاس

هطخػات سقیة

تاقاـی ًىثساً ّوگي اق ضیث ًیاقّا ٍ هؼیاـّای غفیؽ هٍسفیاى؛ اها تفغی ًیاقّا یا
هؼیاـّای آًْا زَوٗ ًام ّای زداـی هَخَؼ تفآٍـؼُ ًوی ٌَؼ.
•یک یا زٌؽ ـلیة فؼلی اق هٌاتغ ٍ ٌایىسگی ّای ًىثساً لَی ٍ غَتی ؼـ ضَقُ
تاقاـیاتی تفغَـؼاـًؽ؛ اها زکٌَلَلی هَـؼ اوسفاؼُ آًْا زٌؽاى خیسیؽُ ًیىر ٍ
ٌایىسگی ّای آًْا ؼـ ضَقُ زطمیك ٍ زَوؼِ هطؽٍؼ اور.

•زکٌَلَلی خیٍففسِ ٌفکر تفزف اق زکٌَلَلی ـلثا اور؛
هطخػات ضشکت •ٌفکر هٌاتغ القم تفای زَلیؽ ٍ تاقاـیاتی تفای زطفیک زمأای اٍلیِ هیاى هٍسفیاى ـا
www.nezamivand.comزَاًؽ ایي زمأا ـا زأهیي کٌؽ.
تفای ًىل خؽیؽی اق هطَّالذ ؼاـؼ ٍ هی

استشاتظی ّبی ّجَم کبرة ٍ هحبغشُ
 هَـظ ًظاهی ،تی.اذ.لیؽل ّاـذ ،خه اق زدكیِ ٍ زطلیل خٌگ ّا ٍ

ًثفؼّای هػسلف اق خٌگ ّای یًَاى تاوساى گففسِ زا خٌگ خْاًی اٍل
تِ ایي ًسیدِ ـویؽُ اور کِ زٌْا  6زا اق  280خیفٍقی تِ ؼور آهؽُ

ًسیدِ یک ضولِ هىسمین تَؼُ اًؽ.
 اٍ زٌیي ًسیدِ گففسِ اور کِ هؼوَل ػالالًِ زف آى اور کِ اق ضولِ تِ
ًم ِٙلَذ یک ؼٌوي لؽـزوٌؽ غَؼؼاـی ٌَؼ ٍ تفػکه ـٍی ًماٖ
ٔؼف آى ؼٌوي زوفکك ٌَؼ.
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هثالً ٌفکر ّای غَؼـٍواق لاخٌی تا زوفکك ـٍی تػً لیور خاییي
تاقاـ آهفیکا یؼٌی آًدا کِ هطَّالذ ػفِٔ ٌؽُ زَوٗ زَلیؽ کٌٌؽگاى

ؼاغلی هطؽٍؼ تَؼ زَاًىسٌؽ ؼـ ایي تاقاـ ًفَؾ کٌٌؽ.
غَؼـٍواقاى آهفیکایی اتسؽا اق ایي ّدَم کاؾب ٍ ضولِ ایؿایی ًگفاًی
ًؽاٌسٌؽ .آًْا ًسَاًىسٌؽ تِ ٌکل هؤثفی ؼـ تفاتف ایي ضولِ ٌفکر
ّای لاخٌی هماتلِ تِ هثل ٍ ٔؽ ضولِ کٌٌؽ ،قیفا لاخٌی ّا ـٍی تػٍی
زوفکك کفؼُ تَؼًؽ کِ اق ًظف ٌفکر ّای آهفیکایی کَزک ٍ ًاوَؼآٍـ
تَؼ .قهاى ًٍاى ؼاؼ کِ آًْا اٌسثاُ کفؼُ اًؽ.
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یک ضشکت تعبًٍی آة هشکجبت ،سقجبی ثضسگ سا تحت فطبس قشاس هی دّذ.

ٍلسی کِ یک ٌفکر زؼاًٍی کَزک کٍاٍـقاى تِ ًام
ویسفٍن ٍـلؽ ،افٍفُ خفزمال ـا تا ًام زداـی غَؼ تِ
تاقاـ ػفِٔ کفؼ ،تِ ًظف هی ـویؽ کِ ؼـ تاقاـ وِ

هیلیاـؼ ؼالـی آب خفزمال ،کاـی ًوی زَاًؽ اق خیً تثفؼ.
ویسفن ٍـلؽ کِ تا ً 800فف کاـگف ٍ کاـهٌؽ ؼـ ضَهِ

فلَـیؽا کاـ غَؼ ـا آغاق کفؼ هی تایىر تا ؼٍ ـلیة تكـگ
ٍ تا واتمِ یؼٌی ٌفکر ویگفام هالک ًام زداـی زفٍخیکاًا
ٍ تا کَکاکَال کِ هیٌیر هایؽ ـا زَلیؽ هی کفؼ ،ـلاتر کٌؽ.
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اها سیتشٍع ٍسلذ دقیقاً هی داًست کِ چِ تایذ تکٌذ:

ـٍی ٍخِْ هفؼهی ٍ غاکی تَؼى غَؼ زکیِ ٍ زأکیؽ کٌؽ قیفا زوام زیكی کِ
تفای ایي ًثفؼ تكـگ ؼـ اغسیاـ ؼاٌر ّویي تَؼ .تفای ایٌکِ تسَاًؽآب هیَُ تا

ًام زداـی فلَـیؽاق ًسفال غَؼ ـا تِ ففٍي تفواًؽ ،زیكـّای زلَیكیًَی
وفاـي ؼاؼ کِ ایي زیكـّا ًٍاى هی ؼاؼ کِ کٍاٍـقاًی کِ آفساب وَغسِ
ٌؽُ اًؽ ایي آب هیَُ ـا تا اٌسیاق ٍ للح للح تاال هی کٌٍؽ ٍ هی ًٌٌَؽ.
ؼـ یکی اق زیكـّای ایي ٌفکر ،کٍاٍـقاًی کِ خؼثِ ّای خفزمال ـا ؼـ اغسیاـ
ؼاٌسٌؽ ،ؼـ خٍر یک کاهیَى هدوغ وْاهؽاـاى تفگكاـ هی کٌٌؽ .کاـگفاى
ًیك ؼـ ضال لٙغ ٌاغِ ای اق یک ؼـغر خفزمال ًٍاى ؼاؼُ هی ٌؽًؽ.
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تِ لطف ایي تیضسّای جزاب ،کیفیت تشتش هحػَالت ایي ضشکت ٍ تِ لطف قیوت ّای
تسیاس سقاتتی آى ،سیتشٍع ٍسلذ ضگفتی آفشیذ.

ؼـ وال  1995آب هیَُ فلَـیؽاق ًسفال ایي ٌفکر ؼـ تاقاـ آب خفزمال
٘ثیؼی ،خاوسَـیكُ ٍ تِ ِففِ  ،گَی ـلاتر ـا اق هیٌیر هایٌؽ کَکاکَال ـتَؼ

ٍ هیكاى ففٍي ایي ًام زداـی اق هیكاى ففٍي ًام زداـی زفٍخیکاًا ًیك تیٍسف
ٌؽ .ؼـ ضالی کِ ویسفٍن ٍـلؽ تا ػفِٔ هطَّالزی اـقاى زف تِ ـلثای اِلی
غَؼ ضولِ ایؿایی ًوَؼ ،هَفمیر ایي ٌفکر گَیای آى اور کِ تػً لاتل
زَخْی اق هٍسفیاى زفخیص هی ؼٌّؽ آى زیكی ـا هّفف کٌٌؽ کِ واغر
ٌفکر ّای کَزک ٍ تِ ظاّف ًازَاى اها ؼـ ػول لؽـزوٌؽ تاٌؽ.
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استشاتظی ّای سضذ سْن تاصاس
هتغیشّای ٍؾؼیتی

ّجَم کارب

ّذف اغلی

•خلة تػً لاتل زَخْی اق هٍسفیاى خؽیؽ هَخَؼ ؼـ یک یا زٌؽ تػً ػوؽُ تاقاـ کِ
ًیاقّای هٍسفیاًً هسفاٍذ اق ًیاقّای هٍسفیاًی کِ قٍؼزف ًام زداـی یا هطَّل
خؽیؽ ـا خؿیففسِ اًؽ تاٌؽ.
•ؼٍ یا زٌؽ تػً تا ًیاقّا ٍ هؼیاـّای غفیؽ هٍػُ؛

ٍیظگی ّای تاصاس

•ًیاقّای هٍسفیاى ٍخَؼ ؼـ ضؽالل یک تػً تاقاـ فؼالً زَوٗ ًام ّای زداـی هَخَؼ
تفآٍـؼُ ًوی ٌَؼ.

هطخػات سقیة

•ـلیة ّؽف ،هٌاتغ ٍ ٌایىسگی ّای ًىثساً لَی ٍ غَتی تِ ٍیمُ ؼـ ضَقُ ّای زطمیك
ٍ زَوؼِ ٍ تاقاـیاتی ؼاـؼ؛
•اضسواالً هی زَاًؽ ؼـ تفاتف ضوالذ هىسمین هماٍهر کٌؽ.

•هٌاتغ ٍ ٌایىسگی ّای ٌفکر هطؽٍؼًؽ ،اها تفای ًفَؾ همثف ؼـ ضؽالل یک تػً
هطخػات ضشکت تكـگ تاقاـ ٍ زأهیي ًیاقّای آى تػً،
•هٌاتغ کافی ؼـ اغسیاـ ؼاـًؽ.
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استشاتظی هحبغشُ


٘ثك یک اوسفازمی هطاِفُ تػً ّای زَوؼِ ًیافسِ یا ؼور ًػَـؼُ
کَزک زف تاقاـ تِ َ٘ـ ّن قهاى هَـؼ زَخِ ٍ ّؽف لفاـ هی گیفًؽ.



ّؽف اق ایي کاـ هطاِفُ کفؼى ًام زداـی ٌفکر خیً گام تا اًَاع

هطَّالزی اور کِ تا ّؽف خلة تػً ّای خاًثی ٍ ففػی تاقاـ
ػفِٔ هی ًٌَؽ.


ایي اوسفازمی ٍلسی غَب خَاب هی ؼّؽ کِ تاقاـ تِ زٌؽ تػً
کاـتفؼی کَزک زف ٍ هػسلف یا تِ زٌؽ هٌٙمِ خغفافیایی هػسلف ،کِ
ًیاقّا ٍ ػالیمٍاى ًیك هػسلف هی تاٌؽ ،زمىین ٌؽُ تاٌؽ.
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استشاتظی ّای سضذ سْن تاصاس
هتغیشّای ٍؾؼیتی

هحاغشُ

ّذف اغلی

خلة تػً لاتل زَخْی اق هٍسفیاى خؽیؽ هَخَؼ ؼـ یک وفی تػً ّای کَزک زف
ٍ زػّّی زف تاقاـ کِ ًیاقّا یا زفخیطاذ هٍسفیاًً هسفاٍذ اق ًیاقّا ٍ زفخیطاذ
هٍسفیاًی تاٌؽ کِ قٍؼزف اق ؼیگفاى یک ًام زداـی یا هطَّل خؽیؽ ـا خؿیففسِ اًؽ.
•تاقاـی ًىثساً ًاّوگي تا زٌؽ تػً کَزک ٍ زػّّی ٌؽُ؛

ٍیظگی ّای تاصاس

•ًیاقّا ٍ زفخیطاذ هٍسفیاى ؼـ تفغی تػً ّا ؼـ ضال ضأف زَوٗ ًام ّای زداـی
ٍخَؼ تفآٍـؼُ ًوی ٌَؼ.

هطخػات سقیة

•یک یا زٌؽ ـلیة اق هٌاتغ ًىثساً لَی ٍ غَتی ؼـ ضَقُ ّای تاقاـیاتی ٍ زطمیك ٍ
زَوؼِ تفغَـؼاـًؽ؛ ٍ یا ّكیٌِ ّای ػولیازی آًْا خاییي زف اور؛
•اضسواالً هی زَاًٌؽ ؼـ تفاتف ضوالذ هىسمین هماٍهر کٌٌؽ.

•ٌفکر هٌاتغ ٍ ٌایىسگی ّای القم تاقاـیاتی ،زطمیك ٍ زَوؼِ ٍ زَلیؽ ـا تفای خًٌَ
هطخػات ضشکت تػً ّای کَزک زف تاقاـ ؼاـاور؛
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•ٌفکر واغساـ هؽیفیسی ًاهسوفکك ٍ لاتل

حولِ چشیکی
ٍ لسی کِ ـلثای تا واتمِ ٍ لؽیوی زوام تػً ّای تكـگ یک تاقاـ ـا اق
آى غَؼ کفؼُ اًؽ ٍ هٌاتغ ٌفکر زالً گف ًیك ًىثساً هطؽٍؼ هی تاٌؽ،
زالٍگف هوکي اور هدثَـ تٍَؼ زا یک وفی ضوالذ غافلگیفاًِ
ػلیِ ـلثای لؽـزوٌؽ غَؼ اًدام تؽّؽ.



زالٍگف تفای خفّیك ٍ ؼـ اهاى هاًؽى اق ضوالذ هسماتل آى ـلثا تایؽ

تِ َ٘ـ خفاکٌؽُ اق ضوالذ زفیکی اوسفاؼُ کٌؽ ٌایؽ ؼـ ضَقُ ّای
خغفافیایی هطؽٍؼ کِ ـلیة ّؽف اق ؼفاع ٍ اوسطکاهاذ غَتی
تفغَـؼاـ ًیىر.
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تا ایي ضوالذ زفیکی هی ٌَؼ گفٍُ ّای غاَ هٍسفی ـا ؼـ تفغی اق
ضَقُ ّای خغفافیایی ّؽف گففر ،ایي ضوالذ ـا هی زَاى تِ وفػر
اخفا ًوَؼ ٍ ـلثا هؼوَالً تِ ـاضسی ًوی زَاًٌؽ تِ ایي الؽاهاذ ٍ ضوالذ
خاوع ؼٌّؽ ،قیفا ّف لؽـ کِ وْن تاقاـ آًْا تیٍسف تاٌؽ ،اـقي هٙلك ٍ
ؼالـی ّف زػفیفی کِ هی ؼٌّؽ تیٍسف ٍ ؼـ ًسیدِ ّكیٌِ ّای غیف
ػولیازی ٌفکر تیٍسف غَاّؽ تَؼ.
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استشاتظی ّای سضذ سْن تاصاس
هتغیشّای ٍؾؼیتی

حولِ چشیکی

ّذف اغلی

•لثِٕ تػً ًىثساً غَتی اق غفیؽّای زکفاـی خایگكیي هٍسفیاى هَخَؼ ؼـ زٌؽ
تػً یا للوفٍی تاقاـ؛
•خلة هٍسفیاى خؽیؽ هَخَؼ ؼـ زؼؽاؼی اق تػً ّای هَخَؼ تاقاـ
•تاقاـی ًىثساً ًاّوگي تا زٌؽ تػً کَزک ٍ زػّّی ٌؽُ؛

ٍیظگی ّای تاصاس

•ًیاقّا ٍ زفخیطاذ هٍسفیاى ؼـ تفغی تػً ّا ؼـ ضال ضأف زَوك ًام ّای زداـی
هَخَؼ تفآٍـؼُ ًوی ٌَؼ.

هطخػات سقیة

•زٌؽ ـلیة اق هٌاتغ ًىثساً لَی ٍ ٌایىسگی ّای غَتی ؼـ ضَقُ ّای تاقاـیاتی ٍ
زطمیك ٍ زَوؼِ تفغَـؼاـًؽ ٍ ،یا ّكیٌِ ّای ػولیازی آًْا خاییي زف اور؛
•اضسواالً هی زَاًٌؽ ؼـ تفاتف ضوالذ هىسمین هماٍهر کٌٌؽ.

•ٌفکر هٌاتغ ٍ ٌایىسگی ّای ًىثساً هطؽٍؼی ؼـ ضَقُ ّای تاقاـیاتی ،زطمیك
هطخػات ضشکت ٍزَوؼِ ٍ یا زَلیؽ ؼاـؼ؛
هٌٙمی ؼاـؼ.
•ٌفکر واغساـ هؽیفیسی ًاهسوفکك ٍ
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هطخػبت ثبصاس
استراتژيها

هشخظات تاصاس

هشخظات سلثا

افزایش میزان استفاده

افزایش نفوذ

بازاري نسبتا ً همگن با
تنها چند بخش بزرگ معدود.

 -1نفوذ نسبتا ً گسترده اما
تناوب مصرف پایین در یك یا چند
بخش عمدة بازار
 -2محصول به چند شیوة
محدود و خاص استفاده ميشود.

توسعه بازار

 -1بازاري نسبتا ً ناهمگن با
چندین بخش
 -2چند حوزة جغرافیایي از
جمله كشورهاي خارجي با نفوذ كم

 -1رقبا سهمهاي بازار نسبتا ً كوچكي در اختیار دارند.
 -2محدودیت منابع و شایستگيها ی رقبا

 -1یك رهبر سهم بازار در صنعت است.
 -2منابع و شایستگيهاي  R&Dو بازاریابي براي بهبود در محصول یا توسعه خانواده
را داراست.
هشخظات ششکت محصول
 -3منابع پیشبردي براي تحریك تقاضاي اولیه مشتریاني كه فعالً محصول را مصرف
نميكنند ،در اختیار دارد.
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استشاتظی ّبی ثبصاسیبثی
آمیختهههههههههه
بازاریابي

افزایش نفوذ

افزایش میزان استفاده

تستِ تٌتذی ٍ طتشح هحظتَل
تمَیتتتتتت اسص
هحظتتتَل اص طشیتتتك استفادُ تیشتش سا اهکاىپزیش ساصد.
هحظَل افتتضٍدى ٍیظگتتیّتتای
اضافی خاص
لیوت پاییيتش
لیوت

تَصیع

تشٍیج

لیوت پاییيتش
اسائِ تخفیفّای همذاسی

ًضدیتتک کتتشدى هحتتل اًثتتاس
ایجاد سیستن ّتای
تَصیع گستشدُ ٍ خالق هحظَل تِ هحل عشضِ آى
جْت تْثتَد دستشستی
هشتشی تِ هحظَل
ت تشغیة هشتتشیاى تتِ استتفادُ
تثلیغات اص طشیتك
سساًِ ّتای هٌتختة تتا تتتیشتتتش اص هحظتتَل ٍ یتتا اسائتتِ
ّذف تحشیک تماضتای جَایضی تِ هشتشیاى تتشای افتضایش
تخش ّذف ٍ تا تيکیتذ حجن خشیذ آًْا
ت تکشاس تثلیغاتی کتِ تتش هٌتافع
تتتش ٍیظگتتی ٍ هٌتتافع
اطلی هحظَل تيکیذ هتی کٌٌتذ دس
جذیذ هحظَل
صهاىّای هختلف
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توسعه بازار
ت عشضِ یک ًتام تجتاسی هْتاجن
کارب یا یک خاًَادُ هحظَل هتوتایض
تا ٍیظگیّای جزاب
ت تشسسی تَلیتذ تتا تشچستةّتای
خاص
لیوت سلاتتی ٍ هٌحظش تِ فتشدی
کِ هتَسد لثتَل هشتتشیاًی تاشتذ کتِ
ًیاصّای آى تا هحظَالت فعلتی تتيهیي
ًویشَد.
ت ایجاد کاًال ّای تَصیع هٌحظتش
تِ فتشد (تتِ خظتَص تختش ّتایی اص
لحاظ جغشافیایی)
ت ٍسٍد تِ تاصاسّای جْاًی
ت طشاحی عولیات تثلیغات ،فتشٍ
حضَسی ٍ یا پیشثشد فشٍ تتِ هٌوتَس
تحشیک تماضای آگاّاًِ یک یتا چٌتذ
تخش تَسعِ ًیافتِ

بنا براین برای موفقیت در بازارهای بالغ

مستلزم انجام دوسری اقدامات استراتژیکی است :
طراحی یک استراتژی تجاری خوب برای حفظ یکمزیت رقابتی  ،رضایت مشتری و وفاداری او
طراحی طرح های بازاریابی منعطف و خالق با هدف
بهره برداری از فرصت های افزایش سود و رشد فعالیت ها

بهبود دیدگاه و ادراکات مشتریان نسبت به کیفیت خدمات

استراتژی هایی برای بازارهای در حال افول

بیشتر محصوالت ،سرانجام وارد مرحله پیری یا افول خود در چرخه حیات
محصول می شوند.با کاهش فروش ها ،دوباره ظرفیت مازاد تولید پایدار می شود.
با رقابت سخت و نبرد رقبای باقی مانده برای حفظ سطح فروش خود در این
مرحله  ،سودهای آنها نیز کاهش می یابد .در نتیجه  ،خرد جمعی حکم می کند
که شرکت ها یا باید تولید محصوالت در حال زوال خود را متوقف کنند
یا برای حداکثر کردن سود در کوتاه مدت  ،از آنها برداشت کنند

سه دسته عوامل به تعیین جذابیت های استراتژیک بازارهای محصول در حال
افول کمک می کنند :
شرایط تقاضا که شامل میزان و قطعیت
بروز کاهش در حجم فروش در آینده می باشد

موانع خروج یا سهولت خروج رقبای ضعیف تر از بازار

عوامل مؤثر بر شدت رقابت میان رقبا در آینده

