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 هديکچ
   هتجوت دراذتگ    يتم ياتجرب يرگتشدرگ ي  هدتنريذپ قطانم داصتقا رد يرگشدرگ ياه تيلاعف هك يريگمشچ تارثا ليلد هب هزورما    
 ار م     درتم زا يداتيز هدتع ،يرهتش ياته  يگدتنز رد دوجوم مكارت و يگديچيپ .تسا هديدرگ فوطعم تيلاعف زا هنيمز نيا هب يناوارف
  رد .دتنريگ يم رارق هجوت دروم رتشيب ،دنشاب يرت شزرا اب ياه ناوت ياراد هك يياهاتسور نايم نيا رد و هدومن اهاتسور تعيبط هجوتم
   زا هدایتتسا اتب نادنزام ناتسا يرگشدرگ فده ياهاتسور رد يرگشدرگ يینم و تبثم طاقن يسررب هلاقم نيا يلصا فده اتسار نيا
  ياراد ،دتنا         هدتش باتختنا صاتخ ياته تتيولا ساتسا رتب هتك ناردنزام ناتسا يرگشدرگ فده ياهاتسور .دشاب يم SWOT لدم
    رطاتخب اهاتتسور نتيا     .دنتشاب هتتشاد رايتسب شتقن نارگشدرگ بذج رد دنناوت يم هك دنشاب يم يهجوت لباق ياه يدنمناوت و اه هبذاج
  ياته   ليتسناتپ و اته   ناوتت ،اته   تتيلباق زا رگيدتكي رانك رد هوك و لگنج ،ايرد دریب رصحنم ياه هبذاج ياراد هژيو ييايفارغج تيعقوم
  دتيكات اب يليلحت-يیيصوت عون زا قيقحت نيا رد قيقحت شور .دنرادروخرب يللملا نيب و يلم ،يا هقطنم حوطس رد ييياب يرگشدرگ
  زا  تپ  .دتشاب    يتم فدته ياتتسور    هدزناتپ رد عتقاو يتلحم نيصصختم و ناريدم طسوت همانشسرپ ليمكت و هيهت و يناديم شياميپ رب
 ياه  يرتام زا هدایتسا اب و .دش يدنب هقبط SWOT رازبا زا هدایتسا اب اه هتفاي هعومجم ،هدش يروآ عمج تاعالطا و اه هداد يسررب

(internal factor evaluation)ife و efe(external factor evaluation) كتي و ریتص نيتب يتنزو اه هداد زا كيره هب     
       يرگتشدرگ هعتسوت تتهج ناتياپ رد و .دتيدرگ هبتساحم تازايتما عمج  پس ،هدش هداد صاصتخا (مهم رايسب) كي ات (تيمها يب)
  اتب يرگشدرگ ي هعسوت يارب زاين دروم يژتارتسا هك تسا نآ رگنايب اه هتفاي .دش نيودت رظن دروم يژتارتسا هعلااطم دروم ياهاتسور
   يدتنب  طتس»       ناوتنع تتحت دتشرا يتسانشراك هتمان ناتياپ زا رضاح هلاقم .دنشاب يم يمجاهت يژتارتسا يرگن هدنيآ ثحابم رب ديكات
 .تسا هدش جارختسا «ناردنزام ناتسا يرگشدرگ فده ياهاتسور
 
 SWOT لدم ،فده یاهاتسور ،یرگشدرگ هعسوت ،يیاتسور یرگشدرگ :یديلك تاملك
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 همدقم
      كرد دًامآ رد داًاجیا و لاغتًاشا ،دًایلوت رًاظن ا ار یرگشدرگ تعنص هدرتسگ داعبا ،ناهج یاهروشک زا یرایسب هزورما
     رطاًاخ هًاب یئاتًاسور یحاوًان    ناًایم نًایا رد .دًانا  هًاتخادرپ تعنص نیا هعسوت هب تدش هب شیپ ههد دنچ زا و دنا هدرک
    صاًاخ هًاجوت دروًام (ییایفارغج و یموق ،یخیرات ،یگنهرف ،یکیژولوکا) درف هب رصحنم تاصخشم و ندوب هتخانشان
   تًایلباق و ناوًات ظاحل زا هک دنوش یفرعم یرگشدرگ هنومن یاهدصقم ناونع هب دنناوت یم و دنریگ یم رارق نارگشدرگ
     ا نیًاب و یًالم حطًاس رد رگًاشدرگ باج یارب  زال یاهتیلباق زا اهدصقم نیا زا یخرب دنتوافتم مه اب رگشدرگ باج
      درًاب و تًایلباق زا مًاه یًاخرب دًانیا رامش هب هقطنم رد یرگشدرگ هعسوت كرحم لماع دنناوت یم و دنرادروخرب یللمل
 .دنرادروخرب یلحم

           و یمالًاسا یاروًاش ،یراًایهد دوًاجو ،اتًاسور رد یبهاًام و یًاگنهرف ،یخیراًات ،یًاعیبط یاًاه   هًابذاج نتًاشاد لیبق زا
  یداًاه حرط تاعلاطم ای یرگشدرگ یدربهار تاعلاطم نتشاد زین و نفلت و زاگ ،قرب ،بآ لیبق زا  زال یاه تخاسریز
  یاًاه  لًاگنج   ،زبًاسرس یاًاههوک دننام یدرفبرصحنم یعیبط یاه هبذاج یاراد دنا هدش باختنا فده یاهاتسور ،هقطنم
   یاهراًاشبا ،زبًاسرس عرازم ، رگ و درس یندعم یاه همشچ ،ناشورخ یاه هن اخدور ،هدیشک کلف هب رس ناتخرد اب رکب
    نیًانچمه دنتًاسه هرًایغ و جیوال  رگبآ ،زاره هناخدور ،دنوامد هلق ،رس بایسا ریجنا یاه لگنج ،وزگ راشبا دننام ابیز
    یًاسانش هاًایگ و یًاسانش  درم هزوم ،جیشوی امین یخیرات هناخ دننام یهجوت لباق یگنهرف و یخیرات یاه هبذاج یاراد
  مًاسارم ،هام دیع 15 مسارم ،وش هلال مسارم ،یناوخزورون ریظن یگنهرف  وسر و بادا و کسرو یخیرات لپ ، ولدنک
  .دنًاشاب هتشاد یرایسب شقن نارگشدرگ باج رد دنناوت یم هک یرگید رایسب یاه هبذاج و لاچ فرب مسارم ،یهاش نز
   تًاسا هدًاش یعس قیقحت نیا رد اتسار نیا رد .دنرادروخرب مه یدیدهت و فعض طاقن زا هار نیا رد دنامن هتفگان هتبلا
      اًات درًایگ رارًاق یًاسررب دروًام  و دوًاش هتخانش اهاتسور نیا یرگشدرگ یفنم و تبثم طاقن و اه تیلباق ،اه تیفرظ هک
 .ددرگ نییعت اه نآ یرگشدرگ ی هعسوت یارب زاین دروم یژتارتسا
 یرظن ینابم
    هًاب اهروًاشک نًایا زا یخرب رد یتح و هتفرگ رارق هجوت دروم ناهج یاهروشک بلغا رد  اریخا هک ییاهدربهار زا یکی
    یاراد هًاک تًاسا ییاتًاسور یحاون رد یرگشدرگ شرتسگ و هعسوت ،هتشاد هارمه هب یتبثم جیاتن و تسا هدمآ رد ارجا
     دًاشر بًاجوم ییاتًاسور یرگًاشدرگ .(0181:5 ،یلپراًاش) دشاب یم ،تسا یرگشدرگ شرتسگ یارب  زال یاه لیسناتپ
  تروًاص هب دمآرد دشر یارب ییاه تصرف شرتسگ ، یانص و تراجت ییایوپ ،لاغتشا رد تابث و عونت داجیا ،یداصتقا
 یا        هًاقطنم داًاصتقا کًای یاًانبم شرتًاسگ و یزرواًاشک تالوًاصحم یارب دیدج یاهرازاب داجیا ،هناگدنچ یاه تیلاعف
   هدًاش یًافرعم ییاتسور ی هعسوت هکرحم روتوم ناونع هب ییاتسور یرگشدرگ نیاربانب .(Sharply,2002:332) دوش یم
 رد       هًاک دًاهد هزاًاجا ییاتًاسور  ًاماوج هًاب و دهاکب ییاتسور ترجاهم دشر زا دناوت یم هک (Greffe،23:1993) تسا
       ناوًانع هًاب یرگًاشدرگ عوًان نًایا نیًانچمه .(gartner,1996:198) دننامب یقاب ییاتسور دشر لباق و بسانم یاهلحم
 (Reinholde,2000:8)     هدًایچیپ یتیلاًاعف ناوًانع هًاب و .(Lanea,1994) رادیاپ ییاتسور هعسوت یارب یرازبا و تسایس
     و یًاگنهرف ،یداًاصتقا ،یعاًامتجا داًاعبا نایم تدحو زا تسا ترابع ییاتسور رادیاپ هعسوت  قاو رد .دوش یم دادملق
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     لًاماوع هًاب هًاجوت ییاتًاسور رادیاپ هعسوت رد ،ییاتسور  درم هافر و تشیعم حطس ندرب الاب روظنم هب یطیحم تسیز
 .(1 :1181 ،یتایح و یدمحم) تسا رادروخرب ییالاب رایسب تییمها زا یطیحم تسیز
  و یًاگنهرف ،یعیبط هدشن بیرخت و ملاس طیحم کی دوجو یدرگناهج هعسوت یارب یداینب طیارش نیرتمهم زا هکنانچ
     و تًاظفاحم هًاب یهجوًات لًاباق وحن هب  درم یگدنز رب فاضم یرگشدرگ یقطنم تیریدم ،نیا رب هوالع تسا یناسنا
  و یرگًاشدرگ دشر لیسناتپ ور نیا زا .(15 :1181 ، اغرض) دناسر یم یرای یگنهرف ثاریم و یدبلاک ،یطیحم هعسوت
   تعنًاص نیًاب یا هژیو لباقتم طباور داجیا ببس یداصتقا دشر تهج یروتوم ناونع هب تعنص نیا یللملا نیب تیمها
 .(1181:18،یا دیوید) تسا هدیدرگ رادیاپ هعسوت و یرگشدرگ
      یرگًاشدرگ لوًاصحم ناوًانع هًاب هًاقطنم یطیحم یاه ناوت ،هضرع لباق یاهالاک دروآرب رد ،یا هقطنم یزیر همانرب رد 
  دًانا    هًاضرع لًاباق یرگًاشدرگ یگنهرف ییالاک ناونع هب ییاتسور یحاون یخیرات و یعیبط ،یگنهرف  بانم .تسا حرطم
   یداًاصتقا یاًاه    شًاخب رًاگید و یزرواًاشک ی  هًانیمز رد ییاتسور یحاون رد یریاپ تیفرظ و مکارتم دروآرب نینچمه
   یًاتیعمج زًاکارم و ییاتسور یحاون رد یتماقا تاناکما یسررب و نارگشدرگ زاین دروم تالوصحم رگید هضرع تیلباق
    یلپاًاپ) درًایگ رارًاق هجوت دروم دیاب یداصتقا دربهار اب یا هقطنم یاه یزیر همانرب رد هک دنتسه یدراوم هلمج زا هقطنم
 .(705 :5181 ،ییاقس ،یدزی
  تًایفرظ زا هک تسا ییاهاتسور یفرعم و نییعت  قاو رد هک ناردنزام ناتسا یرگشدرگ فده یاهاتسور اتسار نیا رد
  عوًانت ،یعیبط رظانم :دننام یرگشدرگ باج مهم رصانع زا یهجوت لباق شخب و دنتسه رادروخرب یرتالاب یرگشدرگ
  یاًاه     تًایلاعف هعًاسوت یارًاب یرًات   بًاسانم یاًاه  هًانیمز دنراد دوخ رد ار یعامتجا ننس و بادآ ،یناتساب راثآ اب یمیلقا
 .دشاب یم مهارف اه نآ یارب یرگشدرگ
      ثارًایم نامزاًاس طًاسوت  ًاقاو رد هًاک دشاب یم ناردنزام ناتسا رد ،اتسور هدزناپ لماش قیقحت نیا هعلاطم دروم هیحان 
     :یاهاتًاسور لماًاش هًاک .دًانا  هدًاش بوصم یرگشدرگ فده یاهاتسور ناونع هب یرگشدرگ و یتسد  یانص ،یگنهرف
  ،رًاسامسرگ ،کسا بآ ،الکدرک ،شوی ،هسرب ، رگبآ ،میجال ، ولدنک ،رس بایسآ ،کسرو ،هدرهاوج ،دابآ حرف ،جیوال
     یاًاهتیعقوم رد هًاک دنتًاسه تًایعمج رفن 80741 اب راوناخ 1154 بلاغ رد اهاتسور نیا .دشاب یم هلحم لگو الکودنه
   نًایا .دًانا  هًاتفرگ رار  ًاق رًاتم 0555  اًات -15   عاًافترا رد یًالگنج _یناتسهوک و یناتسهوک ،یا هگلج ،یلحاس ییایفارغج
  ،اًاه   تًایلباق زا رگیدًاکیرانک رد و لگنج و هوک ،ایرد درفب رصحنم یاه هبذاج هژیو ییایفارغج تیعقوم رطاخب اهاتسور
  و یًالم ،یا هقطنم حوطس رد رد یعیبط یاه هبذاج هنیمز رد صوصخ هب درف هب رصحنم یاه هبذاج و اه لیسناتپ ،اه ناوت
 .دنک یم باج دوخ هب فلتخم فادها اب ار نارگشدرگ زا یدایز رایسب دادعت هلاس ره ،تسا هجوت لباق یللملا نیب
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 ناردنزام ناتسا رد یرگشدرگ فده یاهاتسور تیعقوم-1 هشقن

 یسانش شور

 ناتسا یرگشدرگ فده یاهاتسور رد یرگشدرگ هعسوت یارب اه تصرف زا هدافتسا یارب هک دنک یم یعس شهوژپ نیا
  .تًاسا     هداد رارًاق دوًاخ یًاشهوژپ شور یلصا روحم ناونع هب ار یتکراشم یبایشزرا یاه کینکت و اه شور ،ناردنزام
     تاًاعلاطم رد هدافتًاسا دروًام نوًانف زا یکی .تسا هربخ ناسانشراک طسوت یبایزرا شهوژپ نیا رد هدافتسا دروم شور
   یراًاج تًایعقوم لیلحت یارب یدیفم رایسب لیلحت کینکت نیا .دشاب یم SWOT1 لیلحت یتکراشم یبایشزرا و یبایزرا
    باًاختنا یارًاب اًاه  هًانیزگ و اهدمایپ یبایزرا  ،تامیمصت ذاختا  ،یروآون هعسوت و دربراک هنیمز رد هورگ ای نامزاس کی
 .دراد یم ظوحلم زین ار یتآ تادیدهت و اهتصرف هکلب ینونک زادنا مشچ اهنت هن و دشاب یم

  .دًاشاب یم زاب همانشسرپ لیمکت و هبحاصم و ینادیم شیامیپ رب دیکات اب یلیلحت یفیصوت شهوژپ نیا رد قیقحت شور
 :دشاب یم ریز تالاؤس هب ییوگ خساپ یپ رد شهوژپ نیا  قاو رد
 ؟دشاب یم هچ یرگشدرگ هعسوت یاتسار رد ناردنزام ناتسا یرگشدرگ فده یاهاتسور رد توق طاقن نیرت مهم -1
 ؟دشاب یم هچ یرگشدرگ هعسوت یاتسار رد ناردنزام ناتسا یرگشدرگ فده یاهاتسور رد فعض طاقن نیرت مهم -5
          هًاچ یرگًاشدرگ هعًاسوت یاتًاسار رد ناردًانزام ناتًاسا یرگًاشدرگ فدًاه یاهاتًاسور رد تصرف طاقن نیرت مهم -8
 ؟دشاب یم
   هًاچ ناردًانزام ناتسا یرگشدرگ فده یاهاتسور رد یرگشدرگ یاه تیلاعف هعسوت یاتسار رد دوجوم یاهدیدهت -4
 ؟دشاب یم

                                                           
1) Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Analysis 
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    تیریدًام هزوًاح رد دوًاجوم  یاًاه  لدًام  نیرًات  یدرًابهار  زا یًاکی هک تاوس لدم زا الاب تالاؤس هب ییوگ خساپ یارب 
 ییاًاًاسانش هًاًالحرم رد و اًاًاه یژتارتًاًاسا نیودًاًات بوچراًاًاهچ رد هًاًاچنانچ .تًاًاسا هدًاًاش هدافتًاًاسا ،دًاًاشاب یًاًام  کیژتارتًاسا
     نًایا  اًاجنا یارًاب اًاه  شور نیرًات جیار زا یکی هک دنزادرپ یم یجراخ و یلخاد لماوع هسیاقم هب نکمم یاه یژتارتسا
 :زا دنترابع تاوس لدم یارجا نیرت مهم .(555 :1181 ،یناوضر) تسا تاوس سیرتام  قاو رد هسیاقم

 تّعوق طاقن •
 فعض طاقن •
 اه تصرف •
 .تادیدهت •
 یفیصوت قیقحت شور رد ادتبا تاوس لدم زا هدافتسا .دنتسه  یسررب لباق یجراخ و یلخاد طیحم ود رد رصانع نیا
       دروًام یاًاه هدًایدپای طیارًاش ندرًاک فیًاصوت اهنآ فده هک تسا ییاهشور هعومجم لماش یفیصوت هعلاطم .دشاب یم
       دًانیآرف هًاب نداد یراًای اًای دوًاجوم طیارًاش رت   ًاشیب تخانًاش یارًاب  دًاناوت ی  ًام یفیًاصوت هعلاطم یارجا .تسا یسررب
 و  عوًاضوم یسررب هب ندیشخب مظن یارب SWOT یدربهار لدم زا نینچمه .(01 :7181 ،هدازرقاب) دشاب یریگ میمصت
    هًاناگ هًاس هدًاشدرادناتسا ی اًاه سی رتاًام زا  یرًایگ هجیتن تمسق رد و هدش هدافتسا ،یدربراک و مجسنم یهاگدید هئارا
  یرًایگ     هًاجیتن و تاوًاس لدًام فًالتخم داعبا یریگ هزدنا تهج IE یبیکرت و IFE یلخاد لماوع EFE یجراخ لماوع)
 .تسا هدش هدافتسا

 
 تاوس لدم رد یلصا داعبا :1 لکش

   هبحاًاصم اًای زاب همانشسرپ زا هدافتسا اب یلصا ناونع 4  اسا رب زاین دروم تاعالطا دیاب ادتبا لدم ندرک ییارجا یارب
   و هدًاش بًایکرت رگیدکی رد تاکرتشم ینعی هدش یدنب هقبط ققحم طسوت هدش یروآ  مج تاعالطا دوش یروآ  مج
 کی ره یارب ناسانشراک یاهنزو نیگنایم .دریگ یم رارق ناسانشراک رایتخا رد یهد نزو یارب ییاهن همانشسرپ میظنت اب
   لدًام نًایا یاه یژتارتسا .دیآ تسدب زاین دروم یژتارتسا ات دریگ یم رارق رادومن یورب لدم بلاق رد هبساحم دراوم زا
 .(1 لکش) دشاب یعفادت ای و یرگنزاب ،عونت ،یمجاهت یاه یژتارتسا دناوت یم

 توق دیدهت

 فعض تصرف

 ینورد

 ینوریب
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 تآوس لدم زا جرختسم یاه یژتارتسا -2 لکش

 قیقحت یاه هتفای
     اًاسا رًاب .دوًاش    یًام میًاظنت (اهدًایدهت و اه تصرف) یجراخ لماوع سیرتام ادتبا هدش حرطم یسانش شور  اسا رب
    هًاب یرگًاشدرگ فدًاه یاهاتسور نییعت هعلاطم دروم یاهاتسور رد ناصصختم تارظن یروآ  مج و ینادیم یاه هتفای
   هعًاسوت یارًاب تصرف نیرتمهم ناونع هب هعسوت یاهحرط یارجا و یزیر همانرب تهج رتالاب تیلباق اب یدصاقم ناونع
    رد رًاگید قطاًانم رد یًاطیحم تسیز تالکشم دوجو ناسانشراک تارظن  اسا رب .(1.0) دیآ یم رامش هب یرگشدرگ
  یًاصوصخ و یتلود شخب هک یشیارگ و دراد رارق  ود هبتر رد 51.0 بیرض اب یرگشدرگ یاه تیلاعف هعسوت یاتسار
0 بیرض اب دراد ییاتسور یرگشدرگ هعسوت هب    یًاصوصخ شًاخب هزیگنا شیازفا نینچمه .دراد رارق  وس هبتر رد .11
     نیرًاتگرزب اًاب اهاتًاسور نًایا طابترا یرارقرب ناکما و یکیدزن ،10.0 بیرض اب فده یاهاتسور رد یرااگ هیامرس هب
 ددعتم یسرتسد یاه هار دوجو نینچمه و دنتسه جرک و نارهت یاهناتسا نامه روظنم هک روشک تسرفرگشدرگ نوناک
 رد 10.0  بیرًاض اب دننک یم روبع ناتسا نیا زا هک ینارفاسم باج ناکما اب یلامش و یبرغ ،یقرش یاهروحم قیرط زا
 .(1 لودج) دنریگ یم رارق تصرف یدعب یاه هبتر
  دًاید زا یرگشدرگ هعسوت اب طابترا رد دوجوم یاه تصرف لک هک ییاهزایتما هعومجم (1) لودج تاعالطا  اسا رب 
 .دشاب یم 15.1 اب ربارب نآ هدش هبساحم هرمن عومجم رد هک 15.0 اب ربارب تسا هداد صاصتخا دوخ هب ناسانشراک

 (EFE)(اه تصرف) یجراخ لماوع یبایزرا سیرتام-1 لودج

 هرمن هبتر بیرض اه تصرف فیدر

  و نارًاهت)    روًاشک تًاسرفرگشدرگ نوناًاک نیرتگرزب اب طابترا یرارقرب ناکما و یکیدزن 1
 (جرک

10.0 
4 58.0 

     باًاج ناًاکما و یلامًاش و یًابرغ   ،یقرًاش یاًاهروحم قیرط زا یسرتسد یاه هار ددعت 2
 یروبع نارفاسم

10.0 
8 45.0 

 یزیر همانرب تهج رتالاب تیلباق اب یدصاقم ناونع هب یرگشدرگ فده یاهاتسور نییعت 8
 هعسوت یاهحرط یارجا و

1.0 
4 4.0 

 یصوصخ و یتلود شخب طسوت ییاتسور یرگشدرگ هعسوت هب تبسن شرگن دوجو 4
11.0 

8 
 

88.0 

 11.0 5 10.0 اهاتسور نیا رد یرااگ هیامرس هب یصوصخ شخب هزیگنا شیازفا 1

  یاًاه         تًایلاعف هعًاسوت یاتًاسار رد رًاگید قطاًانم رد یًاطیحم تًاسیز تالکًاشم دوجو 0
 یرگشدرگ

51.0 
1 51.0 

 31.1  31.0 عمج

 قیقحت یاه هتفای : بنم
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   یرگًاشدرگ هعًاسوت دنیآرف رب هدننک دیدهت یجراخ لماوع سیرتام میظنت SWOT لدم یارب زاین دروم لحارم زا یکی
  رارًاق هعسوت ربارب رد هک دنراد دوجو ییاه شلاچ ییاتسور یاهاضف رد یرگشدرگ هعسوت دنیآرف رد  قاو رد .دشاب یم
   ناتًاسا یرگًاشدرگ فده یاهاتسور رد ناصصختم و نیلوسم تاعالطا  اسا رب .دننک یم دنک ار ناتکرح و دنریگ یم
   ندًاش گًانرمک   هًاب ناوًات ی ًام  تًایمها  اسا رب هک دراد رارق هعسوت دنیآرف هار رس رب هدننک دیدهت لماع 01 ناردنزام
 لماوع هارمه هب هک درک هراشا نارگشدرگ شیازفا اب (...و یرامعم ،یلحم  وسر ،نابز نوچمه) یلحم و یتنس گنهرف
       رتًاشیب باًاج ببًاس هًاک بًایقر یًاحیرفت قطانم ناونع هب یلحاس یاهرهش رد تامدخ و تاناکما شیازفا :ینعی ریز
          طاًابظنا و مًاظن ندز مهرًاب و یًاقالخا لوًاصا هًاب نارگًاشدرگ زا یًاخرب یدًانبیاپ و هجوت  دع ،دنوش یم نارگشدرگ
 اب یاهانب نیا بیرخت و یدوبان بجوم هک نیلوئسم طسوت یخیرات یاهانب یزاسزاب و تمرم هب یهجوت یب ،یعامتجا
     یاتًاسار رد شهوژًاپ فعًاض تًایاهن رد و تسا هدش رظن دروم یاهاتسور رد یرگشدرگ یاه هبذاج ناونع هب شزرا
     دوًاجو .دًانراد رارًاق لوا هًابتر رد 50.0    بیرًاض اًاب فدًاه یاهاتسور یرگشدرگ هعسوت یارب بسانم یوگلا باختنا
  دًانرادروخرب یرگشدرگ هعسوت تهج یرتالاب لیسناتپ زا هک ییاهاتسور باختنا تهج حیحص یاهرایعم و اه صخاش
   قًایقد یاًاهرایعم و اه صخاش دوجو  دع اتسار نیا رد .تسا ییالاب تیمها یاراد رترب دصاقم ناونع هب اهنا یفرعم و
 ناردنزام ناتسا هب یدورو نارگشدرگ دایز مجح لماع هارمه هب یرگشدرگ فده یاهاتسور باختنا تهج بسانم و
       رامًاش هًاب دًایدهت کًای ناوًانع هًاب دشاب یم هجوت لباق رایسب هک ...و یعامتجا ،یکیزیف لمحت تیفرظ هب هجوت  دع و
 ری ثأًات    لًاماوع نیرًاتمهم زا .دًانراد رارق  وس هبتر رد (40.0) زایتما اب لماع نیا نایوگ خساپ دید زا هک یروطب دنیآ یم
   زا تالیهًاست و زوًاجم ی  هًائارا   دًاع  دًایآ ی ًام رامش هب دیدهت فده یاهاتسور رد یرگشدرگ هعسوت یارب هک یرااگ
    یفاًاک شزوًامآ دوًابن  ،اهاتًاسور   یرگًاشدرگ تاًاسیسات و تازیهجت ،تامدخ ی هعسوت و شرتسگ تهج تلود یوس
  یرگًاشدرگ ی  هعًاسوت و دشر تهج هب  ادقا یارب اهنآ تیاده و یلحم نینکاس هب ندناسر یهاگآ تهج تلود طسوت
   اًاب رًاظن دروم هعماج دید زا هک ،اهنآ فارطا طیحم و یخیرات یاهانب یهدناماس تهج  زال ی هجدوب صیصخت  دع و
 .(5 لودج) دنراد رارق  وس هبتر رد 80.0 زایتما
    دًاید زا یرگًاشدرگ هعًاسوت اب طابترا رد دوجوم یاهدیدهت لک هک ییاهزایتما هعومجم (5) لودج تاعالطا  اسا رب
 .دشاب یم 10.1 اب ربارب نآ هدش هبساحم هرمن عومجم رد هک 54.0 اب ربارب تسا هداد صاصتخا دوخ هب ناسانشراک

 (EFE) (اهدیدهت) یجراخ لماوع یبایزرا سیرتام -2 لودج
 هرمن هبتر بیرض اهدیدهت فیدر

 1.0 5 50.0 نارگشدرگ شیازفا اب (...و یرامعم ،یلحم  وسر ،نابز نوچمه) یلحم و یتنس گنهرف ندش گنرمک 1

 10.0 5 80.0 اهاتسور یرگشدرگ تاسیسات و تازیهجت ،تامدخ ی هعسوت و شرتسگ تهج تلود یوس زا تالیهست و زوجم ی هئارا  دع 5

 10.0 5 80.0 یرگشدرگ ی هعسوت و دشر تهج هب  ادقا یارب اهنآ تیاده و یلحم نینکاس هب ندناسر یهاگآ تهج تلود طسوت  یفاک شزومآ دوبن 8

 5.0 4 50.0 (بیقر یحیرفت قطانم) یلحاس یاهرهش رد تامدخ و تاناکما شیازفا 4

 51.0 8 40.0 ...و یعامتجا ،یکیزیف لمحت تیفرظ هب هجوت  دع و هقطنم هب یدورو نارگشدرگ دایز مجح 5

 1.0 5 50.0 یعامتجا طابظنا و مظن ندز مهرب و یقالخا لوصا هب نارگشدرگ زا یخرب یدنبیاپ و هجوت  دع 1

 10.0 5 80.0 اهنآ فارطا طیحم و یخیرات یاهانب یهدناماس تهج  زال ی هجدوب صیصخت  دع 7

 1.0 5 50.0 نیلوئسم طسوت یخیرات یاهانب یزاسزاب و تمرم هب یهجوت یب 1
 1.0 5 50.0 فده یاهاتسور یرگشدرگ هعسوت یارب بسانم یوگلا باختنا یاتسار رد شهوژپ فعض 1

 11.0 4 40.0 یرگشدرگ فده یاهاتسور باختنا تهج بسانمو قیقد یاهرایعم و اه صخاش دوجو  دع 01

 00.1  24.0 عمج

 10.2   اهدیدهت و اهتصرف عمج

 قیقحت یاه هتفای : بنم
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   لًایلحت ،تاوًاس لدم ندرک لماک یارب تفرگ رارق یسررب دروم کیکفت هب ینوریب یفنم و تبثم لماوع هک نیا زا دعب
       اًاسا رًاب اتًاسار نًایا رد درًایگ ی ًام  رارًاق یسررب دروم مه فعض و توق طاقن ینعی یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام
     دوًاجو اًاب هًاقطنم رد یرگًاشدرگ ناصصختم و ناسانشراک طسوت هدش لیمکت همانشسرپ یجورخ و ینادیم یاه هتفای
    یاهزادًانا مًاشچ ،هًاناخدور ،یندعم درس و  رگ یاه بآ ،ابیز یاهراشبا ،لگنج ،ایرد) صخاش یرگشدرگ یاه هبذاج
      صاًاخ دًاصاقم ناوًانع هًاب ار اهاتًاسور نیا هک دوش بجوم دناوت یم ...و تاغاب و زبسرس  تارم و اه هرد اب یناتسهوک
    راًاثا و  وًاسر و بادا دوًاجو ،یروناج و یهایگ یاه هنوگ دایز عونت ،هقطنم نیا بسانم میلقا ،دنک یفرعم یرگشدرگ
    ،جیًاشوی اًامین فورًاعم رعاش هاگداز ،شوی هلمج زا یمیدق یاهاتسور و اه هناخ دوجو ،هدش تبث یگنهرف و یخیرات
 تاناکما دوجو ،اتسور تالوصحم زا نارگشدرگ لابقتسا ،نا زا یداصتقا یرادرب هرهب و ایحا لباق یتسد  یانص دوجو
      اًاب اتًاسور نیلوئًاسم تًاقفاوم ،یعاًامتجا بسانم یاضف و تینما ، رج حطس ندوب نییاپ ،هیلوا و ییانبریز تامدخ و
  هًاب اهاتسور رد ناتسا هب تسرف رگشدرگ یلصا یاهروحم هب یسرتسد تیاهن رد ، درم تکراشم و یرگشدرگ هعسوت
     هًاب یرگًاشدرگ هعًاسوت یاتًاسار رد ناردنزام ناتسا یرگشدرگ فده یاهاتسور رد دوجوم یاه توق نیرتمهم ناونع
    اًاب طاًابترا رد دوًاجوم یاهدیدهت لک هک ییاهزایتما هعومجم (8) لودج تاعالطا  اسا رب .(8 لودج) دیآ یم رامش
    نآ هدًاش هبًاساحم هرًامن عومجم رد هک 1.0 اب ربارب تسا هداد صاصتخا دوخ هب ناسانشراک دید زا یرگشدرگ هعسوت
 .دشاب یم 17.1 اب ربارب

 (اه توق) یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام-8 لودج

 هرمن هبتر بیرض اه توق فیدر

 درس و  رگ یاه بآ ،ابیز یاهراشبا ،لگنج ،ایرد) صخاش یرگشدرگ یاه هبذاج دوجو 1
 (... تاغاب و زبسرس  تارم و اه هرد اب یناتسهوک یاهزادنا مشچ ،هناخدور ،یندعم

50.0 
4 5.0 

 51.0 5 10.0 هقطنم بسانم میلقا 5
 10.0 5 80.0 یروناج و یهایگ یاه هنوگ دایز عونت 8
 51.0 8 50.0 هدش تبث یگنهرف و یخیرات راثآ و  وسر و بادا دوجو 4
 11.0 8 10.0 یعامتجا بسانم یاضف و تینما ، رج حطس ندوب نییاپ 5
 1.0 5 50.0 نا زا یداصتقا یرادرب هرهب و ایحا لباق یتسد  یانص دوجو 1
 51.0 5 10.0 اتسور تالوصحم زا نارگشدرگ لابقتسا 7
 51.0 8 50.0 جیشوی امین فورعم رعاش هاگداز شوی هلمج زا یمیدق یاهاتسور و اه هناخ دوجو 1
 45.0 4 10.0 هیلوا و ییانبریز تامدخ و تاناکمادوجو 1
 15.0 8 70.0  درم تکراشم و یرگشدرگ هعسوت اب اتسور نیلوسم تقفاوم 01
 45.0 4 10.0 ناتسا هب تسرف رگشدرگ یلصا یاهروحم هب یسرتسد 11

 22.1  0.0 عمج

 قیقحت یاه هتفای : بنم

   اًاسا رب دشاب یم اهنا فعض طاقن ندرک تسرهف فده یاهاتسور یرگشدرگ هعسوت اب طابترا رد یدعب یاه یسررب
      ،یموًامع لًاقن و لًامح تاًاناکما دوًابمک)  یرگًاشدرگ یاه تیلاعف اب طبترم یاهتخاس ریز فعض ،ناسانشراک هاگدید
  ،بالًاضاف و هلابز یروآ  مج متسیس دوجو  دع ،امنهار یاهولبات و میالع فعض ،یسرتسد یاهریسم ندوب بسانمان
     بیرًاض اًاب ،اًاهنا ندوًاب اوزنا رد و یتیعمج زکارم اب اهاتسور زا یخرب دایز هلصاف ،تاغیلبت و یناسر عالطا تالکشم
 ،بسانم یاههاگتماقا و لته نادقف یدعب یاه هبتر رد نینچمه دنور یم رامش هب فعض هطقن نیرتگرزب ناونع هب 50.0
     دًاع ،ناًابزیم هًاعماج و نارگشدرگ یارب یشزوما یاه همانرب نادقف ،یرگشدرگ و یحیرفت یاهاضف و تاناکما دوبمک
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  هعًاسوت رد تیر یدًام و  یزًایر    هًامانرب تًاهج یرگًاشدرگ–    یًاحیرفت زًاکارم هًاب یگدیسر لؤسم ای نامزاس کی دوجو
 نودب و یتنس  الماک هویش اب اهنا هرادا یرگشدرگ و یحیرفت یاه  متجم ناریدم شناد و داوس نییاپ حطس ،یرگشدرگ
    رباًاعم مًاک ضرًاع ،یرگشدرگ یاه تیلاعف هعسوت اب طابترا رد رگید فعض طاقن زا .دنراد رارق 80.0 بیرض اب همانرب
        تًاسردان یربراًاک رًاییغت ،یتامدًاخ و یتًاشادهب تالیهًاست ندوًاب بسانمان ،نییاپ ینمیا و ددرت لکشم و تفاب لخاد
  تًاسا 50.0       بیرًاض اًاب یرگًاشدرگو یترفاًاسم یاًاهروت ناًایامنهار و یترفاسم یاه سناژا دوبن تیاهن رد و یضارا
 .(4 لودج)
       دًاید زا یرگًاشدرگ هعًاسوت اًاب طاًابترا رد دوًاجوم اهفعض لک هک ییاهزایتما هعومجم (4) لودج تاعالطا  اسا رب
 دشاب یم 80.1 اب ربارب نآ هدش هبساحم هرمن عومجم رد هک 4.0 اب ربارب تسا هداد صاصتخا دوخ هب ناسانشراک

 (IFE) (اه فعض) یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام -4 لودج

 هرمن هبتر بیرض اه فعض فیدر

  ندوًاب  بًاسانمان    ،یموًامع لًاقن و لًامح تاناکما دوبمک) یرگشدرگ یاه تیلاعف اب طبترم یاهتخاس ریز فعض 1
 امنهار یاهولبات و میالع فعض ،یسرتسد یاهریسم

50.0 
4 5.0 

 10.0 8 50.0 .نییاپ ینمیا و ددرت لکشم و تفاب لخاد رباعم مک ضرع 5
 51.0 4 80.0 یرگشدرگ و یحیرفت یاهاضف و تاناکما دوبمک ،بسانم یاههاگتماقا و لته نادقف 8
 1.0 5 50.0 بالضاف و هلابز یروآ  مج متسیس دوجو  دع 4
 10.0 8 50.0 یتامدخ و یتشادهب تالیهست ندوب بسانمان 5
 1.0 5 50.0 تاغیلبت و یناسر عالطا تالکشم 1
 10.0 5 80.0 نابزیم هعماج و نارگشدرگ یارب یشزوما یاه همانرب نادقف 7
 1.0 5 50.0 اهنا ندوب اوزنا رد و یتیعمج زکارم اب اهاتسور زا یخرب دایز هلصاف 1
 هعسوت رد تیریدمو یزیر همانرب تهج یرگشدرگ– یحیرفت زکارم هب یگدیسر لؤسم ای نامزاس کی دوجو  دع 1

 یرگشدرگ
80.0 

8 10.0 

 40.0 5 50.0 یضارا تسردان یربراک رییغت 01
 40.0 5 50.0 یرگشدرگو یترفاسم یاهروت نایامنهار و یترفاسم یاه سناژادوبن 11
 10.0 5 80.0 همانرب نودب و یتنس  الماک هویش اب اهنا هرادا یرگشدرگو یحیرفت یاه  متجم ناریدم شنادو داوس نییاپ حطس 51

 80.1  4.0 عمج

 3.2  1 اهفعض و اهتوق عمج

 قیقحت یاه هتفای : بنم

  ییاًایفارغج هقطنم ره توق و فعض یاه هبنج تخانش  زلتسم هقطنم ره اب بسانتم یاه یژتارتسا جارختسا و نیودت
  ییاتًاسور  یرگًاشدرگ هعسوت یاتسار رد اه تسایس و اهدربهار ذاحتا و نیودت رد یا هیاپ لوصا  اسا نیا رب دشاب یم
     سیرتاًام  اًاسا رًاب هًاناگراهچ یاه یژتارتسا جارختسا .دشاب یسانشراک تارظن رب ینتبم دیاب یا هعسوت یاه هاگدید اب
 .تسا هدمآ (5) لودج رد ناردنزام ناتسا یرگشدرگ فده یاهاتسور رد یرگشدرگ هدنیآ یارب SWOT یا هسیاقم

 ناسانشراک تارظن ساسا رب اه یژتارتسا نیودت -1 لودج
 فعض طاقن

    دوًابمک) یرگًاشدرگ یاًاه  تًایلاعف  اًاب طبترم یاهتخاس ریز فعض
   ،یًاسرتسد یاهریًاسم ندوب بسانمان ،یمومع لقن و لمح تاناکما

 امنهار یاهولبات و میالع فعض
 .نییاپ ینمیا و ددرت لکشم و تفاب لخاد رباعم مک ضرع
       یاهاًاضف و تاًاناکما دوًابمک ،بًاسانم یاًاههاگتماقا و لًاته نادقف
 یرگشدرگ و یحیرفت
 بالضاف و هلابز یروآ  مج متسیس دوجو  دع
 یتامدخ و یتشادهب تالیهست ندوب بسانمان

 اه توق

  ،لًاگنج     ،اًایرد) صخاًاش یرگًاشدرگ یاًاه  هًابذاج دوجو
 مشچ ،هناخدور ،یندعم درس و  رگ یاهبا و ابیز یاهراشبا
 (...تاغاب و زبسرس  تارم و اه هرد اب یناتسهوک یاهزادنا
 هقطنم بسانم میلقا
 یروناج و یهایگ یاه هنوگ دایز عونت
 هدش تبث یگنهرف و یخیرات راثآ و  وسر و بادا دوجو
 یعامتجا بسانم یاضف و تینما ، رج حطس ندوب نییاپ
   زا یداًاصتقا یرادرًاب هرهب و ایحا لباق یتسد  یانص دوجو

  هعوسوت رب راذگ ریثأت یجراخ و یلخاد لماوع

 فده یاهاتسور یرگشدرگ



 1313 ناتسبات ،موس هرامش ،مراهچ لاس ،هدنیآ زادنا مشچ و یرگشدرگ همانلصف 17

 تاغیلبت و یناسر عالطا تالکشم
 نابزیم هعماج و نارگشدرگ یارب یشزوما یاه همانرب نادقف
 اهنا ندوب اوزنا رد و یتیعمج زکارم اب اهاتسور زا یخرب دایز هلصاف
–     یًاحیرفت زًاکارم هًاب یگدیًاسر لؤسم ای نامزاس کی دوجو  دع

 یرگشدرگ هعسوت رد تیریدم و یزیر همانرب تهج یرگشدرگ
 یضارا تسردان یربراک رییغت
 ی   ترفاًاًاسم یاًاًاهروت ناًاًایامنهار و یترفاًاًاسم یاًاًاه سًاًاناژا دوًاًابن
 یرگشدرگو
  یرگًاشدرگو یحیرفت یاه  متجم ناریدم شنادو داوس نییاپ حطس
 همانرب نودب و یتنس  الماک هویش اب اهنا هرادا

 نآ
 اتسور تالوصحم زا نارگشدرگ لابقتسا
   هاًاگداز شوًای هلمج زا یمیدق یاهاتسور و اه هناخ دوجو
 جیشوی امین فورعم رعاش
 هیلوا و ییانبریز تامدخ و تاناکمادوجو
   تکراًاشم و یرگًاشدرگ هعسوت اب اتسور نیلوسم تقفاوم
  درم
 ناتسا هب تسرف رگشدرگ یلصا یاهروحم هب یسرتسد

 ( WO)یرگنزاب یاه یژتارتسا
 .یصوصخ شخب و تلود یاه یزیر همانرب هوحن رد یرگنزاب
  زًایهجت و هعسوت تهج تلود یاه یزیر همانرب هوحن رد یرگنزاب -
  یاهاتًاسور    حطًاس رد یرگًاشدرگ فًالتخم تالیهست و اهتخاسریز
 .فده
      یرگًاشدرگ هعًاسوت یدرًابهار و  ماًاج یاًاه  هًامانرب  یزًایر حرط -
 .یا هقطنم و یلم حطس رد فده یاهاتسور
    اًاب راگزاًاس یاًاه  هًامانرب هئارا تهج صصختم و دماراک تیریدم -
  رد تالکًاشم و  ناوم  فر تهج رمتسم یریگیپ و ییاتسور طیحم
 .یا هقطنم و یلم حطس رد ییاتسور یرگشدرگ هعسوت
     رد طبرًایز یاًاهداهن تراًاظن اًاب  ماجو نودم یاه همانرب نیودت -
        تًافاب اًاب ریاًاغم و یلوًاصا رًایغ یاهزاًاس و تخاًاس زا یریگولج
     و  ًاتارم هًاب زواًاجت ،یًاضارا یربراک رییغت زا یریگولج ،ییاتسور
 .ایرد و اه هناخدور میرح و اهلگنج
      و یژتارتًاسا تًاهج رد یتاًاقیقحت و یتاًاعلاطم یاًاه هژورپ  اجنا -
   یاهاتًاسور یرگًاشدرگ هعسوت یاه همانرب تهج بسانم بوچراچ
 .فده
  تًاسیز     ،یناتًاسهوک ،ییاتًاسور یرگًاشدرگ یاًاه  هژورًاپ یارجا -
   ییاًایفارغج تًایعقوم هب هجوت اب ییوجارجام و یدرگ  وب ،یطیحم
    باًاجو ...و هوًاک ،لًاگنج  ،اًایرد دوجو اب فده یاهاتسور صاخ
   و رگًاشدرگ باًاج تیاهن رد و یتلود و یصوصخ نارااگ هیامرس
 .رظن دروم یاهاتسور یرگشدرگ هعسوت
      یارًاب هًاقطنم رد تاًاناکما و تامدًاخ  ًایزوت هوحن رد یرگنزاب -
 .نارگشدرگ باج
 .یناسر عالطا هوحن رد یرگنزاب -

 (  SO) یمجاهت یاه یژتارتسا

   ،نیًاشنرهش هًاقبط رد  اصوصخم ترفاسم هزیگنا شیازفا -
     هًاب یرگًاشدرگ تالوًاصحم و اًاه  هًابذاج شیازفا نینچمه
     یاهاتًاسور نینکاًاس یارًاب دًامآ رد و لاغتشا داجیا روظنم
 .فده
  یاًاه    تًایزم رًاگید و اًاه هبذاج زا یریگ هرهب و ییاسانش -
  مًاشچ دوجو) هلمج زا فده یاهاتسور یرگشدرگ یبسن
  ،اًاهراغ   ،عرازًام و تاًاغاب    ،رًاکب قطاًانم و  یدًاب یاهزادنا

  و باًاًایمک یاًاًاه  هًاًابذاج رًاًاگید و اه راًاًاشبا و اًاًاه همًاًاشچ
      یرگًاشدرگ قطاًانم ریاًاس اًاب تًاباقر تهج (درفبرصحنم
 .ناتسا
  و یًاصوصخ یاهداهن و تارادا نیب رد یگنهامه داجیا -
    حطًاس رد رادًایاپ یرگًاشدرگ یزای هچراپکی تهج یتلود
 .هقطنم لک و ناتسا فده یاهاتسور
 یرااگ هیامرس یارب یصوصخ شخب قیوشت و تیامح -
 ییاتسور یرگشرگ شخب رد

 اه تصرف
     نیرًاتگرزب اًاب طاًابترا یرارًاقرب ناکما و یکیدزن
 (جرک و نارهت) روشک تسرفرگشدرگ نوناک
 ،یقرش یاهروحم قیرط زا یسرتسد یاه هار ددعت
 یروبع نارفاسم باج ناکما و یلامش و یبرغ
      ناوًانع هًاب یرگًاشدرگ فدًاه یاهاتًاسور نییعت
 و  یزًایر   هًامانرب تًاهج رتالاب تیلباق اب یدصاقم
 هعسوت یاهحرط یارجا
 یرگًاًاشدرگ هعًاًاسوت هًاًاب تبًاًاسن شیارًاًاگ دوًاًاجو
 یصوصخ و یتلود شخب طسوت ییاتسور
 
 یرااگ هیامرس هب یصوصخ شخب هزیگنا شیازفا
 اهاتسور نیا رد

 (WT) یعفادت یژتارتسا

     هیامرًاس هعًاسوت یارًاب اهرانیمًاس و سلاجم ،اه تسشن یرازگرب -
   ثارًایم نامزاًاس     طًاسوت فدًاه یاهاتًاسور یرگًاشدرگ رد یرااگ
 .طبترم نالوسم و اه هاگتسد ریاس یراکمه اب یگنهرف
 یتح و ناتسا حطس رد تمیق نازرا یرگشدرگ یاه سناژا داجیا -
 .روشک
 ریاس رانک رد یحیرفت تاناکما و یهاگ تحارتسا یاهاضف داجیا -
 .یرگشدرگ قنور فده اب اه هبذاج
 .یرگشدرگ هنیمز رد نارااگ هیامرس هب صاخ زایتما نداد -
 هافر تهج فده یاهاتسور هب یهتنم یرگشدرگ یاهریسم زیهجت -
 .نارگشدرگ
 .یرگشدرگ یاهریسم رد امنهار یاهولبات و میالع بصن -
 .نارگشدرگ نیب رد امنهار هچباتک و هچرتفد ،هشقن  یزوت -
 .ناییاتسور هب یناسر عالطا و شزومآ -
   وًاسر و بادا   هًانیمز رد نارگًاشدرگ هب یناسر عالطا و شزومآ -

 (ST) یشخب عونت یاه یژتارتسا
 
 تیاضر بسک تهج یرگشدرگ عونتم تالوصحم هئارا -
 .نارگشدرگ
     داًاًاجیا قًاًایرط زا یخیراًاًات نکاًاًاما رد یًاًاشخب عوًاًانت -
   و یزوًاما شًاناد یاهودرا ییاپرب و فلتخم یاه هاگشیامن
 .فده یاهاتسور رد ییوجشناد
 یًاًافرعم یارًاًاب یتاًاًاغیلبت یاًاًاه هًاًامانرب رد یًاًاشخب عوًاًانت -
     داًاجیا اًاب اًاهنا یرگًاشدرگ یاه هبذاج و فده یاهاتسور
 تاعالطا هئارا تهج زور هب و صخشم یرگشدرگ تیاس
 .یرگشدرگ هنیمز رد  زال

 دیدهت طاقن
 
  رًاگید قطانم رد یطیحم تسیز تالکشم دوجو
 یرگشدرگ یاه تیلاعف هعسوت یاتسار رد
    نوًاچمه) یًالحم و یتنًاس گنهرف ندش گنرمک
      شیازًاًافا اًاب (...و یراًامعم ،یًالحم  وًاسر ،ناًابز
 نارگشدرگ
    تًالود یوًاس زا تالیهًاست و زوجم ی هئارا  دع
  و تازًایهجت ،تامدخ ی هعسوت و شرتسگ تهج
 اهاتسور یرگشدرگ تاسیسات
  یهاًاگآ   تًاهج تًالود طسوت یفاک شزومآ دوبن
     یارًاب اًاهنآ تیادًاه و یًالحم نینکاس هب ندناسر
 یرگشدرگ ی هعسوت و دشر تهج هب  ادقا
 ی لحاًاس یاهرهش رد تامدخ و تاناکما شیازفا
 (بیقر یحیرفت قطانم)



 77 ...ساسا رب یرگشدرگ هعسوت یدربهار ليلحت

 .هقطنم  درم
     و یرگًاشدرگ تعنًاص هعًاسوت رًاما رد تکراشم هب  درم قیوشت -
 .دمارد بسک یارب یرگشدرگ رد یرااگ هیامرس
 اهاتسور نیا یالتبا زا یریگولج یاتسار رد یتایلمع ییاهراکهار -
 لئاسم هلمج زا دنا هدیدرگ هجاوم نا اب قطانم ریاس هک یتالکشم هب
 .رزخ یایرد یلحاس یاهرهش رد یعامتجا و یطیحم تسیز
  و اًاه یریگ میمصت و یزیر همانرب رد نابزیم هعماج نداد تکراشم -
   رد یرااًاگ هیامرًاس و تکراشم تهج اهنا هب هرهب مک یاه  او نداد
 .یرگشدرگ شخب
  مًایالع بصن و فده یاهاتسور یاه هداج هعسوت و یزاس هنیهب -
 .اه هداج یاهریسم رد ییانشور یاه غارچ ،یگ دننار و ییامنهار
       تالوًاصحم ریاًاس و یتًاسد  یانًاص ناگدًاننک دًایلوت زا تیامح -
 تهج اهنا بیغرت و قیوشت ،ییاتسور

    دًاع و هًاقطنم هب یدورو نارگشدرگ دایز مجح
 ...و یعامتجا ،یکیزیف لمحت تیفرظ هب هجوت
  هًاب    نارگًاشدرگ زا یًاخرب یدًانبیاپ و هجوت  دع
    طاًاًابظنا و مًاًاظن ندز مهرًاًاب و یًاًاقالخا لوًاًاصا
 یعامتجا
   یهدناماًاس تًاهج  زال ی  هًاجدوب صیصخت  دع
 اهنآ فارطا طیحم و یخیرات یاهانب
  یخیراًات یاهانب یزاسزاب و تمرم هب یهجوت یب
 نیلوئسم طسوت

 بسانم یوگلا باختنا یاتسار رد شهوژپ فعض
 فده یاهاتسور یرگشدرگ هعسوت یارب
 بسانم و قیقد یاهرایعم و اه صخاش دوجو  دع
 یرگشدرگ فده یاهاتسور باختنا تهج

       دًاید زا بًاختنم یژتارتًاسا ،تآوًاس لدًام رد اًاه   نآ ندًاش دراو و ناًاسانشراک تارظن یدنبعمج  اسا رب تیاهن رد
 :تسا راوتسا ریز دراوم رب هک دشاب یم یمجاهت یژتارتسا ،ناسانشراک
   تالوًاصحم و اًاه   هًابذاج زا یرو هرًاهب    شیازًافا نیًانچمه ،نیًاشنرهش   هًاقبط رد  اًاصوصخم ترفاسم هزیگنا شیازفا •
 .فده یاهاتسور نینکاس یارب دمآ رد و لاغتشا داجیا روظنم هب یرگشدرگ
       مًاشچ دوًاجو) هًالمج زا فدًاه یاهاتًاسور یرگًاشدرگ یبسن یاه تیزم رگید و اه هبذاج زا یریگ هرهب و ییاسانش •
    (درفبرًاصحنم و باًایمک یاًاه هبذاج رگید و اهراشبا و اه همشچ ،اهراغ ،عرازم و تاغاب ،رکب قطانم و  یدب یاهزادنا

 .ناتسا یرگشدرگ قطانم ریاس اب تباقر تهج
     حطًاس رد رادًایاپ یرگًاشدرگ یزاًاس هچراپکی تهج یتلود و یصوصخ یاهداهن و تارادا نیب رد یگنهامه داجیا •
 .هقطنم لک و ناتسا فده یاهاتسور
 .ییاتسور یرگشرگ شخب رد یرااگ هیامرس یارب یصوصخ شخب قیوشتو تیامح •

 
 بسانم یژتارتسا هئارا و تاوس لدم ییاهن هجیتن :2 لکش
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 یریگ هجیتن
    هعًاسوت یاًاهراکهار و اًاهدربهار  هًائارا   روًاظنم هًاب ، هدًامآ   لًامع هًاب ینادیم تاعلاطم و قیقحت یرظن  بانم هب هجوت اب
     هًاعلاطم یاهاتًاسور رد یتًاسیروت یاهتیدودًاحم و اه تیفرظ ،SWOT کینکت هلیسو هب ،فده یاهاتسور یرگشدرگ
   جیاًاتن یًاسررب فیصوت نیا اب .دش هئارا اهنا یرگشدرگ هعسوت تهج ییاهراکهار و یلمع یاهخساپ و صخشم هدش
 :هک دهد یم ناشن اهدیدهت و اه تصرف ،فعض ،توق طاقن یمک یاه هبنج
   ،اًایرد دًاننام صخاش یعیبط یاه هبذاج دوجو دننام ،یطیحم لماوع هدش هعلاطم یاهاتسوررد توق طافن نیب رد :فلا

    و زبًاسرس  ًاتارم و اًاه هرد اب یناتسهوک یاهزادنا مشچ ،هناخدور ،یندعم درس و  رگ یاه بآ ،ابیز یاهراشبا ،لگنج
        هًاب یرگًاشدرگ هعًاسوت تًاهج اهاتًاسور نًایا تًایزم نیرتمهم ناونع هب ییانبریز تامدخ و تاناکمادوجو و تاغاب

   داًاجیا روًاظنم هب یرگشدرگ تالوصحم و اه هبذاج شیازفا رب لماوع نیا زا هنیهب هدافتسا روظنم هب هک دیا یم باسح
 .دوش یم دیکات فده یاهاتسور نینکاس یارب دمآ رد و لاغتشا

  ،ییاریاًاپ ،یتماقا تازیهجت و تاناکما ندوب بسانمان فعض طاقن نیب رد ،هدمآ تسد هب جاتن هب هجوت اب نینچمه :ب
          و یًاتلود یاهًاشخب و یًالحم  درًام تکراًاشم اًاب هًانیمز نًایا رد هًاک هدوب تیولا رد لقنو لمح و یتامدخ و یهافر
 .داد اقترا و هدرک داجیا ار زاین دروم یاهتخاسریز ناوت یم هیامرس باج و تارابتعا صیصخت اب یصوصخ
  تًاسرف رگشدرگ نوناک نیرتگرزب اب طابترا یرارقرب ناکما و یکیدزن هفلؤم ،ینوریب یاهتصرف نیب زا نیا رب هوالع :ج
      نارفاًاسم باًاج ناًاکما و یلامًاش و یًابرغ ،یقرش یاهروحم قیرط زا یسرتسد یاه هار ددعت (جرک و نارهت) روشک
   هعًاسوت تًاهج ر     د ار دراوًام نًایا زا هدافتًاسا رثکادًاح ناوًات     یًام هدًاش هًائارا یاًاهراکهار هب هجوت اب هک تسا یروبع
 .دروآ لمع هب فده یاهاتسور یرگشدرگ
     و بًایقر یًاحیرفت قطاًانم ناوًانع هب یلحاس یاهرهش رد تامدخ و تاناکما شیازفا زین یجراخ یاهدیدهت نیب زا :د
      نیرًاتمهم ناوًانع هًاب یرگًاشدرگ فدًاه یاهاتسور باختنا تهج بسانم و قیقد یاهرایعم و اه صخاش دوجو  دع
 .تسا هدش هئارا یعفادت یاهراکهار راثا نیا شهاک روظنم هب هک دوش یم دادملق یجراخ دیدهت
   رد یرگًاشدرگ یاًاه      تًایلاعف هعًاسوت یارًاب یداًایز یاهتًاصرف و توق طاقن عومجم رد هدش هتفگ بلاطم هب هجوت اب
     اهاتًاسور نًایا رد یرگًاشدرگ یاًاه   تًایلاعف هعًاسوت یارب هک دراد دوجو ناردنزام ناتسا یرگشدرگ فده یاهاتسور
   حیرًاص نیناوًاق نیودت ،یناسر عالطا و شزومآ ،یلحم تکراشم هعسوت ،یتایلمع یاهراکهار هعسوت و نییعت :دنمزاین
 .تسا حیحص تیریدم و یزیر همانرب و یبایرازاب و یتاغیلبت یاه همانرب هئارا ،مکحم و
 عبانم
 . راهچ پاچ ،تمس تاراشتنا ،نارهت ،(میهافم و تیهام) یرگشدرگ ،(5181) ،ییاقس یدهم ،نیسح دمحم ،یدزی یلپاپ

 .رسلباب ،ناردنزام هاگشناد ،ییالکیداق یدالوا رفعج رتکد مجرتم ،یدرگ تعیبط رب یا همدقم ،(1181) ،لنف ،یا دیوید
 .لوا پاچ ،رشن نابرهم ،نارهت ،یدربراک کیژتارتسا یزیر همانرب ،(1181) ،اضردمحم ،یناوضر

 .نارهت ،یشنم تاراشتنا ،یریصن همطاف و هداز یشنم هللا تمحر همجرت ،ییاتسور یرگشدرگ ،(0181) دراچیر ،یلبراش
 .لوا پاچ ،هماکهم ،نارهت ،(رادیاپ و دنویپمه یدرکیور) یدرگناهج هعسوت یزیر همانرب ،(1181) ،دیمح ،ینجورب ، اغرض
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