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گروه صنعتي سديد
- 1تعريف «مديريت استراتژيك »
«ٌّط ٍ ٖلن تسٍيي  ،اخطا ٍ ا ضظيبثی تهويوبت ٍْي ِٟاي چٌس گبًِ  ِ٦ؾبظهبى ضا ٢بزض هی ؾبظز ثِ
ّسّٜبي ثلٌس هست ذَز زؾت يبثس» .
- 2فرآيند مديريت استراتژيك
ضكل  -1فزآيٌذ هذيزيت استزاتژيك
تٗييي هبهَضيت

زاذلی

ثلٌس هست

تٗييي ّسّٜبي

تسٍيي اؾتطاتػيّب

ثطضؾی َٖاهل

ذبضخی

ثطضؾی َٖاهل

اخطاي اؾتطاتػيّب

تسٍيي  ،اضظيبثی ٍ

ؾيبؾتّب

اًتربة اؾتطاتػي٥
ؾبالًِ ٍ

تٗييي ّسّٜبي
هحبؾجِ ٍ

اضظيبثی اؾتطاتػيّب

هٌبثٕ

ترهيم

اضظيبثی ٖول٧طز
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- 3عناصرمديريت استراتژيك
 -1-3هبهَريت سبسهبى
ثيبًيِ هبهَضيت ؾبظهبى خولِ يبٖجبضتی اؾت  ِ٦ثساى ٍؾيلِ ه٣هَز ي ٥ؾبظهبى
اظه٣هَزؾبظهبى هكبثِ هتوبيع هی قَز ٍثيبى ٌٌ٦سُ «ٖلت ٍخَزي ؾبظهبى» اؾت.
ثيبًيِ هبهَضيت َيٗٞ ٝبليت ؾبظهبى ضا اظ ًٓط هحهَل ٍثبظاض ًكبى هی زّس ٍ هجيي
ٞلؿٍ ِٟخَزي ؾبظهبى ،ثبٍضّب ،انَل ؾبظهبًی ٍچكن اًساظاؾت.
 -1 -1-3اخعاي تك٧يل زٌّسُ هبهَضيت
هٟبز هبهَضيت ؾبظهبى ثبيس زاضاي ًِ خعء اؾبؾی ثبقس ٍيب ثِ ًِ ؾئَال انلی
پبؾد زّس:
 .1هكتطيبى  :هكتطيبى قط٦تْبچِ ٦ؿبًی ّؿتٌس؟
 .2هحهَل يبذسهبت  :هحهَالت ٍذسهبت ٖوسُ قط٦ت چيؿت ؟
 .3ثبظاضّب  :اظًٓطخٛطاٞيبيی قط٦ت زض٦دبض٢بثت هی ٌ٦س؟
ٞ .4ي آٍضي  :آيبقط٦ت اظپيكطٞتِ تطيي ٞي آٍضي ّب اؾتٟبزُ هی ٌ٦س؟
 .5تَخِ ثِ ث٣ب  ،ضقس ٍؾَزآٍضي  :آيبقط٦ت ثطاي ضقسٍؾالهت هبلی اظ تْٗس
الظم ثطذَضزاضاؾت ؟
ٞ.6لؿ : ِٟثبٍضّب ،اضظـ ّب ،آضظٍّب ٍاٍلَيت ّبي اذال ٠ي انلی قط٦ت
چيؿت؟
ٍ .7يػگی هوتبظ :قط٦ت زاضاي چِ هعيت ض٢بثتی يبقبيؾتگی هوتبظاؾت؟
 .8تَخِ ثِ تنَضهطزم :آيبقط٦ت ًؿجت ثِ هؿبئل اختوبٖی  ،خبهِٗ ٍهحيٍ
ٍاٌ٦ف هٌبؾت ًكبى هيسّس؟
 .9تَخِ ثِ ٦بضٌ٦بى  :آيب٦بضٌ٦بى ثِ ٌَٖاى ي٢ ٥لن زاضايی اضظقوٌسثطاي
قط٦ت ثِ حؿبة هی آيٌس؟
ٍ -2-1-3يػگی ّبي ثيبًيِ هبهَضيت
هبّيت هبهَضيت ؾبظهبى هی ثبيؿت ثِ  ًٍِ٨اي ثبقس ِ٦تَاًبيی اًٗ٧بؼ هؿبيل
ظيطضازاقتِ ثبقس:
 ثيبى ًگطـ
هبهَضيت ؾبظهبى هی ثبيؿت ثيي ٦لی گَيی ٍثؿيبضز٢ي ١ثَزى چٌبى تَاظًی ضا
ايدبزٌ٦ستبٍيػگی ّبي ظيط احطاظگطزز:
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هبهَضيت هی ثبيؿت آًچٌبى گؿتطزُ ثبقستبقط٦ت زضحبل ٍآيٌسُهبى اًَأ اّسا ٍ ٜاؾتطاتػي
ثتَاًسثطاؾبؼ ذال٢يت ّبي هَخَززضؾبظ
ّبضاهَضزتَخِ ٢طاضزّس.
هبهَضيت ًوی ثبيؿت آًچٌبى گؿتطزُ ٍ٦لی ثبقس ً ِ٦تَاى ّيچ ي٥اظاؾتطاتػي ّبضاحصً ٜوَز ٍلصا ٞب٢س ّطًَٔ ٦بضآيی ثبقس.
هبهَضيت هی ثبيؿت ثِ گًَِ اي تسٍيي قَز ِ٦زضثطگيطًسُ زيسگبّْبي هرتلٝشي ًٟٗبى (٦بضٌ٦بى ،هكتطيبى ،ؾِاهساضاىٖ ،طيِ ٌٌ٦سگبى ،زٍ لت  )... ،ثبقسٍيب
الا٢ل اًتٓبضات هْوتطيي آًْبضاپَقف زّس.

 ثِ ّن ًعزي٦ ٥طزى زيسگبّْبي هربلٝ
ثيبًيِ هبهَضيت هی ثبيؿت ثِ گًَِ اي تسٍيي قَز ِ٦اذتالًٓ ٜطّوِ ضاًؿجتثِ ٞلؿٍٗٞ ِٟبليتْبي ؾبظهبى اظثيي ثطزُ ٍهسيطاى ضا زضاَطا ٜي ٥زيسگبُ
ٍاحسگطز آٍضز.
 تَخِ ثِ هكتطي
ثيبًيِ هبهَضيت هی ثبيؿت ثبظتبثی اظاًتٓبضات هكتطيبى ثبقس ثِ گًَِ اي ِ٦هٌب ٕٞحبنل اظ٦بالّب ٍذسهبت ضا ثطاي هكتطيبى هكرم ٌ٦س.

 اٖالى ؾيبؾت اختوبٖی
قط٦ت هيجبيؿت ثيبًيِ هبهَضيت ضاثِ گًَِ اي تسٍيي ٌ٦سً ِ٦كبى زّسّيچ گبُاظهؿئَليت ّبي اختوبٖی ذَزٚبٞل ًوی هبًس.
 -2-3ػَاهل خبرجي
َٖاهل ذبضخی آى زؾتِ اظ هتٛيطّبي هحيٍ ذبضخی ؾبظهبى اؾت  ِ٦ثط ؾبظهبى تبثيط
گصاقت ٍ هیتَاًٌس زض آيٌسُ ثطاي ؾبظهبى هٌٟٗت ايدبز ًوَ زُ ٍ يب هَخت ذؿطاى
ُ
قًَس.
گطٍّی اظ َٖاهل ذبضخی ثِ گًَِاي ثط ؾبظهبى تبثيط گصاضًس  ِ٦ثِ ضٍىز تح ١٣اّساٍ ٜ
هبهَضيت ٦وً ٥وَزُ ٍ ثطاي ؾبظهبى زاضاي هٌٟٗت ّؿتٌس  .ايي زؾتِ اظ َٖاهل ضا
ٞطنتْبي هحيُی هی ًبهٌس ٍ قط٦تْب هی ثبيؿت ّوَاضُ آًْب ضا قٌبؾبيی ٍ ثِ ٦بضگيطًس .
گطٍّی زيگط زاضاي اثطات ًبهُلَة ٍ ًبهٌبؾت ثَزُ  ِ٦ثِ تْسيسّبي هحيُی هكَْضًس
ٍؾبظهبًْب هیثبيؿت آًْب ضا قٌبؾبيی  ،آثبضـاى ضا ٦بّف زازُ ٍ اظ آًْب زٍضي خَيٌس.
ث٣بي ثؿيبضي اظ ؾبظهبًْب تٌْب زض گطٍ ايي ٍاٗ٢يت اؾت  ِ٦آًْب ثتَاًٌس ٞطنتْبي
هَخَز ضا زض هحيٍ ذبضج قٌبؾبيی ٍ اظ آًْب ثْطُثطزاضي ٌٌ٦س.

3

گروه صنعتي سديد

 -1-2-3اخعاي هحيٍ ذبضخی (اًَأ َٖاهل ذبضخی)

ضكل  – 2رابطِ بيي ًيزٍّبي خبرجي ٍ سبسهبى
قط٦تْبي ض٢يت
ٖطيِ ٌٌ٦سگبى هَاز اٍليِ
تَظيٕ ٌٌ٦سگبى
ثؿتبً٧بضاى
هكتطيبى
٦بضٌ٦بى
خَاهٕ
هسيطاى
ؾْبهساضاى
اتحبزيِّبي ٦بضگطي
زٍلت
قَضاّبي تدبضي
گطٍُّبي شيٌ ٕٟذبل
هحهَالت
ذسهبت
ثبظاضّب
هحيٍ َجيٗی

ًيطٍّبي ا٢تهبزي
ًيطٍّبي اختوبٖیٞ ،طٌّگی ،ثَم قٌبؾی
ٍ هحیَی
ًيطٍّبي ؾيبؾی ٢ ،بًًَی ٍ زٍلتی
ًيطٍّبي ٞيآٍضي
ًيطٍّبي ض٢بثتی
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ٞطنتْب
ٍ
تْسيسات
ؾبظهبى
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جذٍل  -1هتغيزّبي اصلي اقتصبدي

ضٍي آٍضزى ثِ ٗٞبليتّبي ذسهبتی

ؾُح ثْطٍُضي ٦بضٌ٦بى

ًطخ هبليبت

اٖتجبضات ٍ هيعاى زؾتطؾی ثِ آى

ًطخ اضظ

ؾيبؾتّبي اضٍپب ٍ ؾبيط هٌبَ١

ؾُح زضآهس ٢بثل تهطٜ

ضًٍس ثبظاض ثَضؼ

ؾيبؾتّبي اٍپ٥

هيل ثِ ههط ٜثيكتط

قطايٍ ا٢تهبزي زض ٦كَضّبي ذبضخی

ؾيبؾت ٦كَضّبي آؾيبي خٌَة
قط٢ی ٍ هيبًِ

ًطخ ثْطُ

نبزضات ٍ ٍاضزات

الگَي ههطٜ

ًطخ تَضم

خبثِخبيی ت٣بيب

نط ِٞخَيیّبي ًبقی اظ ه٣يبؼ

تٟبٍت ؾُح زضآهسي ههطٌٌ٦ ٜسگبى

ًطخ ثبظاض پَل

ًَؾبى ٢يوت

٦ؿط ثَزجُ اظ زٍلت

نبزضات ؾطهبيِ ٍ ًيطٍي ٦بض

ضًٍس تَليس ًبذبلم زاذلی

ضًٍس ثي٧بضي

ؾيبؾتّبي پَلی

ؾيبؾتّبي هبلی
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جذٍل  – 2هتغيزّبي اصلي اجتوبػي  ،فزٌّگي  ،بَم ضٌبسي ٍ هحيطي
ًطخ ظاز ٍ ٍلس

ًگطـ زضثبضُ ثبظًكؿتگی

تٗساز گطٍُّبي شيًٕٟ

ًگطـ زضثبضُ گصضاًيسى ظهبى ثي٧بضي

هيعاى اظزٍاج

ًگطـ زضثبضُ ٦يٟيت هحهَل

تٗساز َال٠

ًگطـ زضثبضُ اضائِ ذسهت ثِ هكتطي

تٗساز تبظُ تَلسّب

ٌ٦تطل زؾتگبُّبي آلَزُ ٌٌ٦سُ هحيٍ

تٗساز هط ٍ ٨هيط

ًگطـ زضثبضُ ذبضخیّب

ًطخ هْبخطت (ٍضٍزي ٍ ذطٍخی)

ّسضًسازى اًطغي (زضؾت ههط٦ ٜطزى)

ثطًبهِّبي تبهيي اختوبٖی

ثطًبهِّبي اختوبٖی

ًطخ ََل ٖوط

تٗساز هؿبخس

زضآهس ؾطاًِ

تٗساز ًَٖ هؿبخس

هحل ٞطٍقگبُّبي ظًديطُاي ٍ ،احسّبي تَليسي ٍ ؾبظهبًْبي
ذسهبتی
ًگطـ ًؿجت ثِ تدبضت

هؿئَليتّبي اختوبٖی
ًگطـ زضثبضُ هؿيط قٛلی

قيَُ ظًسگی

تٛييط خنٖيت ،اظ ًٓط ًػاز  ،ؾي  ،خٌؽ ٍ ٍَٞض ًٗوت

تطا٦ن ضٞت ٍ آهس (تطاٞي)٥

ًگطـ زضثبضُ ٢سضت ٍ اذتيبض

هحيٍ زاذلی قْط

تٛييط خوٗيت زض قْطّب ،قْطؾتبىّب ،ايبلتّبً ،بحيِ ٍ ٦كَض

هيبًگيي زضآهس ٢بثل تهطٜ

اضظـ ٢بئل قسى ثطاي ظهبى ثي٧بضي

اٖتوبز ثِ زٍلت

تٛييط هٌُِ٣اي ،اظ ًٓط ؾلي ٍ ِ٣اٍلَيتّب

ًگطـ ثِ زٍلت

ٖسُ ظًبى ٍ ٦بضٌ٦بى هتٗل ١ثِ گطٍُ ّبي ا٢ليت

ًگطـ ثِ ٦بض

ٖسُ ٞبض٘التحهيالى زاًكگبُ ٍ زثيطؾتبى  ،اظ ًٓط حَظُ
خٛطاٞيبيی
ثبظيبٞت يبيٗبت

ضٖبيت انَل اذال٢ی

هسيطيت يبيٗبت

ًگطـ ثِ پؽاًساظ

آلَزُ ًوَزى َّا

ً٣ف خٌؿيت

آلَزُ ًوَزى آة

ًگطـ ثِ ؾطهبيِگصاضي

گؿتطزُتط قسى حٟطُ اٍظى

ثطاثطي ًػازي

ثِ ذُط اٞتبزى ًؿل اًَأ حيَاًبت

ٖبزت ذطيس

اؾتٟبزُ اظ ٍؾبيل ٌ٦تطل خوٗيت
هيبًگيي ؾُح تحهيالت
ه٣طضات زٍلت
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جذٍل  -3بزخي اس هتغيزّبي سيبسي  ،دٍلتي ٍ حقَقي
هيعاى ّعيٌِّبي زٞبٖی

م٢طضات زٍلتی يب ه٣طضات ظزايی

ه٣طضات ٍَ٢اًيي هطثٌَ ثِ زازى ٞطنت ثطاثط ثِ
زاٍَلجبى هكبٚل
هيعاى يبضاًِ ّبي زٍلت

تٛييط زض َ٢اًيي هبليبتی
تٗطِّٞبي ذبل
٦ويتِّبي ا٢ساهبت ؾيبؾی

َ٢اًيي يس اًحهبضي

زضنس هكبض٦ت ضايزٌّسگبى

ضاثُِ ايطاى ٍ اضٍپب
ضاثُِ ايطاى ٍ ضٍؾيِ

٦بًَى ّبي اٖتطاو ثِ زٍلت  ،قست
اٖتطاوّب ٍ ٖسُ أتطاو ٌٌ٦سگبى
هحهَالتی  ِ٦ثب ًبم ّب ٍ ًكبى ّبي تدبضي
ذبل ٖطيِ هیقًَس
تٛييط زض َ٢اًيي هطثٌَ ثِ ًبم ٍ ًكبًی تدبضي
هحهَالت
َ٢اًيي ح ّٟهحيٍ ظيؿت

ضاثُِ ايطاى ٍ اٖطاة
ضاثُِ ايطاى ٍ آهطي٧ب
ه٣طضات نبزضات ٍ ٍاضزات

َ٢اًيي ذبل هحلی ٍ زٍلت هط٦عي ايطاى
ٗٞبليت ّبيی  ِ٦ثِ ٍؾيلِ هترههبى زض ظهيٌِ
اٖوبل ًَٟش ثط ضٍي ٢بًًَگصاضاى ٍ ًوبيٌسگبى
هدلؽ ٢بًًَگصاضي هیقَز
هيعاى ثَزخِ زٍلت
ثبظاضّبي ٦بض ،اضظ ٍ ًٟت
ٗٞبليتّبي تطٍضيؿتی ٍ قست ايي ٗٞبليت ّب
(ٍ ًيع هط٦ع ايي ًَٔ ٗٞبليتّب)
اًتربثبت هحلی ٍ هلی
تٛييط زض ؾيبؾتّبي پَلی ٍ هبلی زٍلت
قطايٍ ؾيبؾی زض ٦كَضّبي ذبضخی
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جذٍل ً – 4يزٍّبي فيآٍري
قجيِؾبظي

اثط ّبزيّب
هٌْسؾی ضايبًِ

قجِّ٧بي هبَّاضُاي

ضايبًِّبي هت٧ٟط

ٞيجط ًَضي

ضٍثبتّب
٦بضذبًِّبي ثسٍى ٦بضگط
زاضٍّبي هٗدع آؾب
اضتجبَبت ًٞبيی
تَليس زض ًٞب
ليعض
اًت٣بل پَل اظ َطي ١زؾتگبُّبي ال٧تطًٍي٧ی
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جذٍل  -5پزسصّبي كليذي درببرُ ضزكتْبي رقيب (ًيزٍّبي رقببتي )

٣ً - 1بٌ َ٢ت انلی قط٦تْبي ض٢يت ٦ساماًس؟
٣ً - 2بٌ يٗ ٝانلی قط٦تّبي ض٢يت ٦ساماًس؟
 - 3قط٦تْبي ض٢يت زاضاي چِ ّسّٜبي ثلٌس هست ٍ اؾتطاتػي ّبيی هیثبقٌس؟
 - 4ثيكتط قط٦تْبي ض٢يت زض ثطاثط ضٍيسازّبي خبضي  ِ٦زض ظيط هی ايٌس ،چگًَِ ٍاٌ٦ف
ًكبى هی زٌّس :هتٛيطّبي ا٢تهبزي ،اختوبٖیٞ ،طٌّگی ،ثَم قٌبؾی ،هحيُی ،ؾيبؾی،
زٍلتی٢ ،بًًَیٞ ،يآٍضي ٍ ض٢بثتی  ِ٦ثط نٌٗت هب اثط هیگصاضز؟
 - 5قط٦تْبي ض٢يت انلی زض ثطاثط اؾتطاتػي ّبي گًَبگًَی  ِ٦قط٦ت هب ثِ اخطا زض هی
آٍضز ،تب چِ اًساظُ آؾيتپصيطًس؟
 - 6اؾتطاتػي ّبي قط٦ت هب زض ثطاثط يس حولِ ّبي قط٦ت ّبي ض٢يت تب چِ اًساظُ
آؾيتپصيط هیثبقٌس؟
 - 7پبيگبُ هحهَالت ٍ ذسماتی  ِ٦هب اضائِ هی ٌ٦ين(زض ثبظاض) ًؿجت ثِ قط٦تْبي ض٢يت ،
چگًَِ اؾت؟
 - 8چِ تٗساز قط٦ت خسيس ثِ ايي نٌٗت ٍاضز هیقًَس ٍ چِ تٗساز قط٦تْبي ٢سيوی اظ
ايي نٌٗت ذبضج ذَاٌّس قس؟
 - 9چِ َٖاهل انلی هَخت قسُ اؾت  ِ٦هب زض نٌٗت هعثَض زاضاي ي ٥چٌيي هَئَ يب
پبيگبُ ض٢بثتی ثبقين ؟
ْ - 10ط ٜچٌس ؾبل گصقتِ ،ضتجِ قط٦تْبي ض٢يت (اظ ًٓط هيعاى ٞطٍـ ٍ ؾَز ) چِ
تٛييطاتی ٦طزُ اؾت ؟ چطا ايي تٛييطات زض آى خْتّب ضخ زازُ اؾت؟
 - 11زض ايي نٌٗت هبّيت ضاثُِ ٖطيِ ٌٌ٦سگبى هَاز اٍليِ ٍ تَظيٕ ٌٌ٦سگبى ٦بالّبي
ؾبذتِ قسُ چگًَِ اؾت ؟
 - 12هحهَالت ٍ ذسهبت خبيگعيي تب چِ اًساظُ هی تَاًس هَخت تْسيس قط٦تْبي ض٢يت زض
ايي نٌٗت قَز؟
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ٍ -2-2-3يػگیّبي ثبضظ تدعيِ ٍ تحليل نحيح هحيٍ ذبضخی
تدعيِ ٍ تحليل هحيٍ ذبضخی هی ثبيؿت هجتٌی ثط ضٍـ هٌؿدن ٍ ٢بثل
ات٧بيی ثطاي خوٕ آٍضي اَالٖبت ثبقس.الظم اؾت قط٦تْب ي ٥ثطًبهِ اثط ثرف
() 1
ثِ ًبم ٤ؾت اَالٖبت هحطهبًِ اظ قط٦ت ض٢يت زاقتِ ثبقٌس.

 تٗييي قبذمّبيی هتٌبؾت ٍ مىَج ١ثب زازُ ّبي ثسؾت آهسُ

 زض ذهَل هتٛيطّبي ذبضخی الظم اؾت تب پيفثيٌی هٌبؾجی ثِ ٖول آهس.

 هٌبؾت اؾت تب اظ اَالٖبت ٍ زازُ ّبي ٦وی هتٛيطّب هحيُی زض پيف ثيٌی ّب ٍ
تحليلّب اؾتٟبزُ قَز.
تَييح  :ضٍـّبي پيف ثيٌی ثِ زٍ گطٍُ ٖوسُ َج ِ٣ثٌسي هیقَز  :ضٍقْبي
٦وی ٍ ضٍقْبي ٦يٟی  .اگط زازُّبي تبضيدي ٍخَز زاقتِ ثبقس ٍ اگط اًتٓبض
ضٍز  ِ٦زض آيٌسُ ضاثُِ ثيي هتٛيطّبي انلی تٛييط ًٌ٧س ،زض چٌيي حبلتی
هَٗ٣ل ايي اؾت  ِ٦اظ ضٍـ ّبي ٦وی اؾتٟبزُ ٦طز ٍ آ يٌسُ ضا پيف ثيٌی ًوَز.
 :الگَّبي
ثطاي پيف ثيٌی ايٌسُ ؾِ ضٍـ ٦وی قٌبذتِ قسُ اؾت
ا٢تهبزؾٌدی  ،ضگطؾيَى ٍ ثؿتي تٌبؾت ) .( 2اگط ٍيٕ ثِ گًَِ اي اؾت  ِ٦زازُ
ّبي تبضيری ٍخَز ًساضز يب ايي  ِ٦اًتٓبض ضٍز زازُ ّبي هتٗل ١ثِ َٖاهل
ذبضخی ،زض آيٌسُ ثِ هيعاى ظيبزي تٛييط ٌ٦ي ز ،زض آى نَضت ثْتط اؾت اظ
ضٍقْبي ٦يٟی يب ضٍقْبي هجتٌی ثط ً٢بٍتْبي قَْزي اؾتٟبزُ ٦طز.
 تٗييي َٖاهل ذبضخی ٍ ثطآٍضز تبثيط آًْب ثط قط٦ت هی ثبيؿت هجتٌی ثط هٟطٍيبت
ذبل ثبقس .اؾتطاتػيؿت ّب ثب تٗساز ثؿيبض ظيبزي هتٛيط ٚيط ٢بثل پيف ثيٌی ضٍثِ ضٍ
هیقًَس  ِ٦ثِ ّيچ ٍخِ ًویتَاًٌس ،ثِ نَضت نسزضنس ز٢ي ١آًْب ضا پيف ثيٌی ٍ
ٌ٦تطل ًوبيٌس.اؾتطاتػيؿتّب اظ هدطاي قٌبؾبيی ضٍيسازّبي آيٌسُ  ِ٦ثط ؾبظهبى
اثطات ٖوسُاي ذَاّس زاقت ٍ ثب زض ًٓط گطٞتي هٟطٍيبتی هَٗ٣ل زضثبضُ ايي َٖاهل
هیتَاًٌس ٞطآيٌس هسيطيت اؾتطاتػي ٥ضا ثِ اخطا زضآٍضًس.
 گط چِ زض ثطضؾی هحيٍ ذبضخی ٦ليِ َٖاهل تبثيطگصاض قٌبؾبيی هيكَز ٍلی ثٌبثط
آى اؾت  ِ٦تٌْب چٌس ٖبهل هْن ٍ ثؿيبض تبثيطگصاض هَضز تدعيِ ٍ تحليل ٢طاضگيطز.

1

)- Competitive Intelligence (CI
- Trend Extrapolation
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 -3-3ػَاهل داخلي
َٖاهل زاذلی آى زؾتِ اظ هتٛيطّبيی ضا قبهل هی قَز  ِ٦زض زضٍى ؾبظهبى ٢طاض
زاقتِ ٍ تَؾٍ ؾب ظهبى ٢بثل ٌ٦تطل هی ثبقٌس .گطٍّی اظ ايي َٖاهل ثِ ؾبظهبى ّب ٦و٥
هی ٌٌ٦س تب اؾتطاتػيّب ضا اخطا ٍ اّسا ٜضا هح ١٣ؾبظًس ٍ ثِ ً٣بٌ َ٢ت ؾبظهبى
هكَْضًس ٍ زض ه٣بثل گطٍّی اظ َٖاهل زاذلی ٍخَز زاضًس  ِ٦ثبظزاضًسُ ثَزُ ٍ الظم اؾت
تب زض هَضز آًْب ثطًبهِّبي ثْجَز نَضت پصيطز ٣ً ِ٦بٌ يٗ ٝؾبظهبى ًبهيسُ هیقًَس.
 -1-3-3اخعاي هحيٍ زاذلی (اًَأ َٖاهل زاذلی)
اهَض
ثطاي تٗييي ً٣بٌ َ٢ت ٍ يٗ ٝؾبظهبى ثبيس زضثبضُ هسيطيت ،ثبظاضيبثی،
هبلی/حؿبثساضي  ،تَليس ٖ /وليبت ،ؾيؿتن اَالٖبتی ضايبًِ ٍ تح٣ي ٍ ١تَؾِٗ
اَالٖبتی ضا گطزآٍضي ٍ زؾتِثٌسي ًوَز .
جذٍل  – 6ػَاهل داخلي

هذيزيت
بزًبهِريشي

پيفثيٌیّب
تٗييي اّساٜ
تٗييي اؾتطاتػيّب
تٗييي ؾيبؾتّب
تٗييي اّساَ٦ ٜتبُ هست
سبسهبًذّي

َطح ضيعي ؾبظهبى
تٗييي قطايٍ احطاظقٛل
قطح ٍْبيٝ
تٗييي ٍيػگی ّبي قٛل
حيُِ ًٓبضت
ٍحست ٞطهبًسّی
ايدبزّوبٌّگی
َطح ضيعي قٛل
تدعيِ ٍتحليل قٛل
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ايجبد اًگيشُ (رّبزي)

ضّجطي
ايدبزاضتجبٌ
تك٧يل گطٍّْبي ٦بضي
تٗسيل زضضٞتبض
تَٟيى اذتيبض
ٌٚی ؾبظي قٛل
ضيبيت قٛلی
تبهيي ًيبظ
تٛييطؾبذتبض
تبهيي ًيزٍي اًسبًي

تٗييي حٍ ٠َ٣زؾتوعز
هعايبي ٦بضٌ٦بى
ههبحجِ ٍگعيٌف
اؾترسام
اذطاج
آهَظـ
تَؾِٗ هسيطيت
ايوٌی ٦بضٌ٦بى
ضٍاثٍ اتحبزيِ ّبي ٦بضگطي
تَؾِٗ هؿيطقٛلی
تح٣ي ١زضظهيٌِ هسيطيت هٌبثٕ اًؿبًی
اخطاي ؾيبؾت ّبي اًًجبَی
ضؾيسگی ثِ ق٧بيبت
ضٍاثٍ ٖوَهی
اػوبل كٌتزل

ٌ٦تطل ٦يٟيت
ٌ٦تطل اهَضهبلی
ٌ٦تطل ٞطٍـ
ٌ٦تطل هَخَزي ّب
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ٌ٦تطل ّعيٌِ ّب
تدعيِ ٍتحليل اًحطاٞبت
زازى پبزاـ
تكَيٍ ١تطٚيت اٞطاز

ببساريببي
ضٌبسبيي ًيبسّبي هطتزيبى

ظهيٌِ يبثی زضهَضزهكتطي
تدعيِ ٍتحليل اَالٖبت هطثٌَ ثِ هكتطي
اضظيبثی اؾتطاتػي ّبي هطثٌَ ثِ تٗييي خبيگبُ ؾبظهبى زضثبظاض
تْيِ ثطًبهِ ّبيی ثطاي قٌبؾبيی ذَاؾت ّبي هكتطي
تٗييي اؾتطاتػي ّبيی ثطاي قٌبؾبيی ثركْبي هُلَة ثبظاض
خزيذ هلشٍهبت يبتجْيشات

اضظيبثی ٖطيِ ٌٌ٦سگبى يبٞطٍقٌسگبى
اًتربة ثْتطيي ٖطيِ ٌٌ٦سگبى
تٌٓين ٢طاضزازّبي ٢بثل ٢جَل
تْيِ ا٢الم هَضزًيبظ
فزٍش هحصَالت يبخذهبت

تجليٙ
تطٍيح
ٞطٍـ قرهی
هسيطيت ًيطٍي ٞطٍـ
ايدبزٍحص ٜضاثُِ ثبهكتطيبى ٍضاثُِ ثبٍاؾُِ ّب
بزًبهِ ريشي هحصَالت ٍخذهبت

تٗييي خبيگبُ هحهَل ًٍبم تدبضي زضثبظاض
تسٍيي ؾيبؾت ّبي هطثٌَ ثِ زازى يوبًت ًبهِ
ثؿتِ ثٌسي
تٗييي ضاُ ّبي هرتل ٝثطاي ٞطٍـ
تٗييي ٍيػگی ّبي هحهَل
ق٧ل ٍ٦يٟيت هحهَل
ذسهبت پؽ اظٞطٍـ
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قيوت گذاري

تٗييي ٢يوت ثطاؾبؼ ؼيبؾتّبي زٍلتی
تٗييي ٢يوت ثطاؾبؼ ٢يوت توبم قسُ
تٗييي ٢يوت ثطاؾبؼ ٖطيِ ٍت٣بيب
تٗييي ٢يوت ثطاؾبؼ تجٗيى
تَسيغ

اًجبضزاضي
٦بًبل ّبي تَظيٕ
پَقف تَظيٕ
تٗييي هحل ذطزُ ٞطٍقی
حَظُ ٞطٍـ
ؾُح هَخَزي ّب ٍهحل ًگْساضي آًْب
حول ًٍ٣ل
ٖوسُ ٞطٍقی ٍذطزُ ٞطٍقی
تحقيقبت ببساريببي

گطزآٍضي اَالٖبت اظثبظاض
پطزاظـ زازُ ّب
تدعيِ ٍتحليل اَالٖبت
تجشيِ ٍتحليل فزصت
تحليل ّعيٌِ ٍهٌٟٗت ّطي ٥اظتهويوبت ثبظاضيبثی
هسئَليت اجتوبػي

هبلي/حسببذاري
تصوين گيزي درهَرد سزهبيِ گذاري ّب

ترهيم هٌبثٕ ثِ َطح ّب
ترهيم هٌبثٕ ثِ هحهَالت(٦ؿت ٍ٦بضّب)
ترهيم هٌبثٕ ثِ ٍاحسّبي ٍْي ِٟاي
تصوين گيزي درببرُ تبهيي هبلي
تٗييي هيعاى ًيبظ ثِ هٌبثٕ هبلی زضَ٦تبُ هست ٍثلٌسهست
تصوين گيزي درببرُ تقسين سَد
اًدبم اهَضحؿبثساضي ٍتٗييي هيعاى ؾَز
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ثطضؾی ىؾجت ّبي هبلی ٍثطضؾی تَاى ت٣ؿين ؾَز

تَليذ /ػوليبت
فزآيٌذ
ًَٔ ٞي آٍضي
ًوبي زضًٍی ٍثيطًٍی ٦بضگبُ
تدعيِ ٍتحليل خطيبى تَليس
هحل ٦بضگبُ يب٦بضذبًِ
ايدبزتَاظى ثيي ذٌَُ تَليس
ٌ٦تطل ٞطآيٌستَليس
تحليل ؾيؿتن حول ًٍ٣ل
ظزفيت
پيف ثيٌی
ثطًبهِ ضيعي تك٧يالت
ضًبهِ ضيعي هدوَِٖ ٗٞبليت ّب
ة
تْيِ خساٍل ظهبًی تَليس
ثطًبهِ ضيعي ثطاي ْطٞيت تَليس
هَجَدي كبال
هيعاى هَازاٍليِ
هيعاى ٦بالي زضخطيبى ؾبذت
هيعاى ٦بالي ؾبذتِ قسُ
ًيزٍي كبر
٦بضٌ٦بى هبّط
٦بضٌ٦بى ًيوِ هبّط
٦بضٌ٦بى زٞتطي
هسيطيت
كيفيت
ٌ٦تطل ٦يٟيت
ًوًَِ گيطي
ٌ٦تطل ّعيٌِ
ٌ٦تطل هحهَالت تَليسقسُ
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تحقيق ٍتَسؼِ
تَليسهحهَالت خسيس
انالح ٞطآيٌستَليس
ثْجَزهحهَالت ٗٞلی
٦و ٥ثِ گكبيف ٍاحسّبي جزيس
ثبالثطزى ٦بضآيی ٍاحستَؾِٗ
اٞعايف تَاًبيی ّب ٍْطٞيت ٞي آٍضي
حوبيت ٍپكتيجبًی اظٗٞبليت ّبي ًٌَ٦ی
سيستن اطالػبت رايبًِ اي
گطزآٍضي اَالٖبت
زؾتِ ثٌسي
ًگْساضي
تط٦يت ٍپطزاظـ
اضايِ گعاضـ

ٍ -2-3-3يػگی ّبي تدعيِ ٍتحليل هٌبؾت َٖاهل زاذلی
٦ليِ ٍيػگی ّبي هطثٌَ ثِ تدعيِ ٍتحليل َٖاهل ذبضخی زضهَضزَٖاهل زاذلی
ًيعنبز ٠هی ثبقس.
ّ -4-3ذفّبي بلٌذ هذت
ّسّٜبي ثلٌس هست ًتيح ُ ّبي ذبنی اؾت  ِ٦ؾبظهبى هی َ٦قس زض تبهيي هبهَضيت
ذَز ثسؾت آٍضز .ه٣هَز اظ زٍضُ ثلٌس هست زٍضُاي اؾت  ِ٦ثيف اظ ي٧ؿبل ثبقس.
اّسا ٜثلٌس هست زض ؾِ ؾُح ظيط ٢بثل تٗطيّ ٝؿتٌس:
 ؾُح ٦ل قط٦ت

 ؾُح ٦ؿت ٍ ٦بض يب ثرف
 ؾُح ٍْيِٟ

ٍ -1-4-3يػگیّبي اّسا ٜثلٌس هست

 ثِ نَضت ٦وی ٍ ٢بثل ؾٌدف ثبقٌس.
ٍ اٗ٢ی ثبقٌس.

٢ بثل زض ٤ثبقٌس
 چبلكگط ثبقٌس
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 زاضاي ؾلؿلِ هطاتت ؾبظهبًی ثبقٌس
٢ بثل زؾتيبثی ثبقٌس

 زاضاي زٍضُ ظهبًی هَٗ٣ل ٍ هٗيي ثبقٌس

 ثب ؾبيط اض٦بى ثطًبهِضيعي (هبهَضيت ٍ اّساٍ ٜاحسّبي ظهبًی ) ؾبظگبض ثبقٌس

 -5-3استزاتژيّب
اؾتطاتػيّبي اثعاضي ّؿتٌس  ِ٦قط٦ت هی تَاًس ثساى ٍؾيلِ ثِ ّسّٜبي ثلٌس هست
ذَز زؾت يبثس .اؾتطاتػيّب ًيع ًٓيط اّسا ٜثلٌس هست زض ؾُح قط٦ت ٦ ،ؿت ٍ ٦بض
ٍ يب ٍْي٢ ِٟبثل تٗطي ٝاؾت.
 -1-5-3اًَأ اؾتطاتػي
گط چِ ثط حؿت ٍيػگی ً٣بٌ َ٢ت ٍ وٖ ، ٝتْسيسّب ٍ ٞطنتْبي ؾبظهبى ٍ ًيع
ثب تَخِ ثِ هبتطيؽّبيی ًٓيط  SWOTيب  SPACEاًَأ اؾتطاتػي ًٓيط
اؾتطاتػي ّبي تْبخوی ،ض٢بثتی ،هحب٦ ِٓٞبضاًِ ٍ تساٗٞی ٢بثل تٗطي ٝاؾت ٍلی
ّط ٦سام اظ ايي گًَِ ّب ذَز زاضاي تٗبضي ٍ ٝههساّ ٠بي ٞطاٍاًی هی ثبقس  .ثِ
ََض ٦لی ًعزي ٥ثِ  ًَٔ 30اؾتطاتػي زض زًيبي ٍاٗ٢ی قٌبؾبيی قسُ اؾت ِ٦
هیتَاى آًْب ضا زض َجِ٣ثٌسي چْبض گبًِ ٢ ٠َٞطاض زاز.
جذٍل -7ضزح استزاتژيّبي ضٌبسبيي ضذُ
ضزح استزاتژي

رديف

1

هٗطٞی هحهَالت خسيس ثِ ثبظاض

2

تؿريط ثركی اظ ثبظاض ثعضگتطيي ض٢يت

3

ضٍيبضٍيی ثب ض٢يت اظ لحبِ ٢يوت ٍ ٦يٟيت ٍ...

4

حهلِ ثِ ً٣بٌ يٗ ٝض٢يت

5

ٖطيِ اًَأ هحهَالت خبًكيي هحهَالت ض٢يت

6

ٖطيِ َيٍ ٝؾيٗی اظ هحهَالت ثِ هٌَٓض خلَگيطي اظ ٍضٍز ض٢جب

7

ٖ٣س ٢طاضزازّبي اًحهبضي

8

ايدبز هبل٧يت مًَٖٔی

9

اًحهبض زض ٦بضٌ٦بى  ،تدْيعات ٍ ؾبيط اه٧بًبت ٍ هٌبثٕ

10

پطّيع اظ ٖ٣س ٢طاضزاز ثب ّو٧بضاى ض٢جب
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رديف

11
12

ضزح استزاتژي

٦بّف ٢يوتْب ثطاي اذطاج ض٢جب اظ ثبظاض يب ٦بّف اًگيعُ تبظُ ٍاضزيي
ايدبز ٌ٦ؿطؾيَم ذسهبت هت٣بثل ثب ؾبيط قط٦تْب

13

تك٧يل قط٦تْبي هرتلٝ

Joint Venture

14

اُٖبي هدَظ ؾبذت ٞطٍـ

Licensing arrangement

15

ٍاگصاضي ثركی اظ اهَض هْن ًٓيط خزهبت پؽ اظ ٞطٍـ ثِ ي ٥قط٦ت هٗتجط

16

گطٞتي ثطذی اظ اهَض قط٦تْبي هٗتجط ٍ ثعض ٍ ٨اًدبم آى ًٓيط تَظيٕ

17

توط٦ع ثط ضٍي ي ٥هحهَل يب هدوَِٖاي اظ هحهَالت ذبل

18

ذطيس  /هكبض٦ت زض هبل٧يت قط٦تْبي تَظيٕ ٌٌ٦سُ هحهَالت « -ي٧پبضچگی ٖوَزي
ثِ ثبال»

19

ذطيس /هكبض٦ت زض هبل٧يت تَظيٕ ٌٌ٦سُ هحهَالت « -ي٧پبضچگی ٖوَزي ثِ پبييي»

20

ذطيس قط٦تْبي ض٢يت « -ي٧پبضچگی ا٣ٞی»

21

تَؾِٗ ٗٞبليتّبي قط٦ت زض ذهَل هحهَالتی هطتجٍ ثب ؾجس هحهَالت ٗٞلی -
«تٌَٔ ّوگَى»

22

تَؾِٗ ٗٞبليت ّبي قط٦ت زض ذهَل هحهَالت ٚيط هطتجٍ ثب ؾجس هحهَالت ٗٞلی -
«تٌَٔ ًبّوگَى»

23

حٍ ّٟيٗيت هَخَز تب ظهبى َْْض ٍ تٛييط هٌبؾت زض هحيٍ

24

ح ّٟضًٍس ؾَزآٍضي اظ َطي٦ ١بّف ّعيٌِّب

25

پصيطـ ٦بض ثِ نَضت اًحهبضي ثطاي ي٧ی اظ ض٢جب يب هكتطيبى ٖوسُ (اؾتطاتػي اؾبضت)

26

تُٗيل ٦طزى يب ٞطٍـ ثركی اظ ٗٞبليتّب ٍ ْطٞيتّبي قط٤ت – «اؾتطاتػي ٦بّف»

27

تُٗيل ٦طزى يب ٞطٍـ ٦ل قط٦ت

28

٦بّف ًيطٍي اًؿبًی

29

اٖالم ٍضق٧ؿتگی
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جذٍل  –8اًَاع استزاتژيّب
استزاتژيّبي رقببتي
ي٧پبضچگی ٖوَزي ثِ ثبال
ي٧پبضچگی ٖوَزي ثِ پبييي
ي٧پبضچگی ا٣ٞی
استزاتژيّبي توزكش (تْبجوي)
ضؾَخ زض ثبظاض
تَؾِٗ ثبظاض
تَؾِٗ هحهَل
استزاتژيّبي تٌَع (هحبفظِ كبراًِ)
تٌَٔ ّوگَى
تٌَٔ ا٣ٞی
تٌَٔ ًبّوگَى
استزاتژيّبي تذافؼي
هكبض٦ت
٦بّف
ٍاگصاضي
اًحالل
تط٦يت
 -2-5-3اؾتطاتػيّبي هٌبؾت
اؾتطاتػيّبي هٌبؾت آى زؾتِ اظ اؾتطاتػي ّب ّؿتٌس ٦ ِ٦بهالً هتٌبؾت ثب
ـضايٍ هحيُی ٍ زضًٍی ؾبظهبى ثبقٌس  .هبتطيؽ اؾتطاتػي انلی ،هبتطيؽ
 ، BCGهبتطيؽ َٖاهل زاذلی ٍ ذبضخی ) ، (IEهبتطيؽ اضظيبثی هَٗ٢يت ٍ
ا٢سام اؾتطاتػي ٍ (SPACE) ٥هبتطيؽ  SWOTاثعاضّبيی ّؿتٌس  ِ٦ثِ
اتربش اؾتطاتػي نحيح ٦و ٥هی ٌٌ٦س  .ثطاي هثبل هبتطيؽ اؾتطاتػي انلی
هیتَاًس گعيٌِّبي اؾتطاتػي ضا هكرم ٌ٦س.
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ضكل  – 3هبتزيس استزاتژي اصلي
رضذ سزيغ ببسار

هَقؼيت
رقببت
قَي

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4

ذبًِ قوبضُ 1
تَؾِٗ ثبظاضضؾَخ زض ثبظاضتَؾِٗ هحهَلي٧پبضچگی ٖوَزي ثِ ثبالي٧پبضچگی ٖوَزي ثِ پبييي ي٧پبضچگی ا٣ٞیتٌَٔ ّوگَىذبًِ قوبضُ 4
تٌَٔ ّوگَىتٌَٔ ا٣ٞیتٌَٔ ًبّوگَى-هكبض٦ت

رضذ كٌذ ببسار

ثِ ََض ٦لی اؾتطاتػيّب هیثبيؿت زاضاي ٍيػگیّبي ظيط ثبقٌس:
٦ بهالً قٟب٢ ٍ ٜبثل زض ٤ثبقٌس.
 اه٧بى اخطاي آًْب ٍخَز زاقتِ ثبقس.
 اظ ؾَي تهوينگيطاى ؾبظهبى حبئع اٍلَيت ثبقٌس.
 زاضاي اًؿدبم ٍ ي٧پبضچگی ثبقٌس.
٢ بثل ٌ٦تطل ٍ اضظيبثی ثبقٌس.
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1
2
3
4
5
6

ذبًِ قوبضُ 2
تَؾِٗ ثبظاضضؾَخ زض ثبظاضتَؾِٗ هحهَلي٧پبضچگی ا٣ٞیٍاگصاضياًحاللهَقؼيت

1
2
3
4
5
6

ذبًِ قوبضُ 3
٦بّفتٌَٔ ّوگَىتٌَٔ ا٣ٞیتٌَٔ ًبّوگَىٍاگصاضي-اًحالل

رقببت
ضؼيف
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ّ -6-3ذفّبي سبليبًِ
ّسّٜبي ؾبالًِ ،اّساَ٦ ٜتبُ هست ّؿتٌس  ِ٦قط٦ت ثطاي ضؾيسى ثِ ّسّ ٜبي
ثلٌس هست ثبيس ثِ آًْب زؾت يبثس  .ايي اّسآً ٜيط ّسّ ٜبي ثلٌس هست هی تَاًس ثطاي
ؾِ ؾُح قط٦ت ،ثرفّب يب ٦ؿت ٍ ٦بض ٍ ٍْي ِٟتٗييي قًَس.
ّسّٜبي ؾبالًِ اظ آى خْت  ِ٦زض اخطاي اؾتطاتػي هَثط ّؿتٌس زاضاي اّنيت ثَزُ ٍ
ًيع هیثبيؿت زاضاي ٦بض٦طزّبي ظيط ثبقٌس:
 هجٌبي ترهيم ّعيٌِّب ضا تٗييي ٌٌ٦س.
 ثطاي اضظيبثی ٖول٧طز هسيطاى ثِ ٌَٖاى ي ٥ؾبظ ٍ ٦بض انلی ٖول هیٌٌ٦س.
 ثطاي ًٓبضت ثِ پيكطٞت ٗٞبليتْب ٍ تبهيي ّسّ ٜبي ثلٌس هست ثِ ٌَٖاى اثعاضي َ٢ي
ٖول هیٌٌ٦س.
 ثطاي ؾبظهبى ،ثرفّب ٍ ٍاحسّبي ٍْيِٟاي اٍلَيتّب ضا تٗييي هیٌٌ٦س.
گط چِ اّسا ٜؾبليبًِ هی تَاًس زض ؾُح قط٦ت ٦ ،ؿت ٍ ٦بض ٍ ٍْي ِٟتٗييي قَز ٍلی
زض ثيكتط هَا ٕ٢ثط حؿت ٍاحسّبي ٍْي ِٟاي -اهَض هبلی  ،ثطًبهِ ضيعي ،تَليس ،تح٣يٍ ١
تَؾِٗ ،ثبظاضيبثی ٍ هسيطيت – تٗطي ٝهیقًَس.
ٍ -1-6-3يػگیّبي اّسا ٜؾبليبًِ
اّسا ٜؾبليبًِ زاضاي ٍيػگیّبيی ًٓيط اّسا ٜثلٌس هست ّؿتٌس .
 -7-3سيبستّب
ؾيبؾت اثعاضي اؾت  ِ٦ثساى ٍؾيلِ هی تَاى ثِ ّسّٜبي ؾبالًِ زؾت يبٞت .ه٣هَز اظ
ؾيبؾت  ،ضٌّوَزّب ،ه٣طضات ٍ ضٍيِ ّبيی اؾت  ِ٦قط٦ت ثطاي زؾتيبثی ثِ ّسّ ٜبي
اٖالى قسُ ضٖبيت هی ٌ٦سٌّ .گبم تهوينگيطي اظ ؾيبؾتّب ثِ ٌَٖاى ضٌّوَز اؾتٟبزُ
هیقَز ٍ ّوچٌيي ؾيبؾتّب تٗييي ٌٌ٦سُ قطايٍ ضٍظهطُ ٍ ت٧طاضي قط٦ت هیثبقٌس.
ٍ -1-7-3يػگیّبي ؾيبؾتّب
 ثِ گًَِاي ثبقٌس تب هطظّب ٍ هحسٍزُّبي ا ًَأ ٦بضّبي ازاضي ضا تٗييي ٌٌ٦س.
 مٖيبضي ثطاي تكَي ٍ ١تٌجيِ اٞطاز ثِ قوبض هی ضًٍس .
 ؾيبؾت آًچِ ضا  ِ٦هیتَاى ٍ ًویتَاى اًدبم زاز  ،هكرم هیٌ٦س.
 اًتٓبضات ؾبظهبى ضا اظ اٞطاز هكرم هیٌٌ٦س.
 هجٌبيی ثطاي اٖوبل ٌ٦تطل ثط هسيطيت ثِ قوبض هیضًٍس.
 هَخت ّوبٌّگی ثيي ٍاحسّب هیقًَس .
٦ ًَٔ بض ٍ ًيع ٦ؿی  ِ٦ثبيس آى ضا اًدبم زّس ضا هكرم هیٌ٦س.
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هَخت تَٟيى اذتيبض زض ؾبظهبى هیقًَس.
ؾيبؾتّب ضا هیتٍاى زض ّط ؾُحی اظ ؾبظهبى تٗطي٦ ٝطز .

 -8-3تخصيص هٌببغ
ترهيم هٌبثٕ ي٧ی اظ ٗٞبليت ّبي انلی هسيطيت اؾت  ِ٦اخطاي اؾتطاتػي ضا
اه٧بىپصيط هی ؾبظزّ .ط ؾبظهبى زؼت ٦ن چْبض ًَٔ هٌجٕ زاضز  ِ٦ثطاي تبهيي اّساٜ
ثبيس ترهيم يبثٌس :هٌبثٕ هبلی ،هٌبثٕ اًؿبًی  ،هٌبثٕ ٞيعي٧ی ٍ هٌبثٕ ٌٞی (ٞي آٍضي).
ترهيم زازى هٌبثٕ ثِ ثرف ّب ٍ ٍاحسّبي ٍْي ِٟاي ثساى هٌٗی ًيؿت ّ ِ٦وِ
اؾتطاتػيّب ثِ قيَُاي هَ٣ٞيتآهيع ثِ اخطا زض ذَاٌّس آهس.
َٖامل ظيبزي هبًٕ اظ ايي هی قًَس  ِ٦هٌبثٕ ثِ قيَُ اي اثطثرف ترهيم يبثٌس ِ٦
ثطذی اظ آًْب ثِ ٢طاض ظيط اؾت:
 اٖوبل ه٣طضات ثؿيبض قسيس ثط ٞطآيٌس ترهيم هٌبثٕ
 تب٦يس ثؿيبض ظيبز ثط هٗيبضّبي هبلی َ٦تبُ هست
 ؾيبؾت ثبظيّبي ؾبظهبًی
ّ سّٜبي اؾتطاتػي ٥هٌؿدن
 ثیهيلی ثِ پصيضـ ذُط ٍ ًساقتي زاًف ٦بٞی
ٍ -1-8-3يػگیّبي ترهيم هٌبثٕ
هیثبيؿت ثطاؾبؼ اٍلَيتّبي اّسا ٜؾبليبًِ نَضت گيطز.
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