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 -1تؼریف هذل کسة ٍ کار
تقطیف ٔسَ وؿت  ٚوبض ،غبِجبً ثب زقٛاضی ٕٞطا ٜاؾت ظیطا زض ظٔیٞٝٙبی ٔتفبٚت وؿت  ٚوبضٔ ،قب٘ی ٔتفبٚتی اظ آٖ ثطزاقت ٔیقٛز .ایٗ ٘میهٝ
زض تقطیف ٔسَ ٞبی ٘ٛیٗ وؿت  ٚوبض اِىتط٘ٚیه ثیف اظ ؾبیط حٛظٜٞب احؿبؼ ٔیقٛز .زض ایٗ ثبض ٜتحمیمبت  ٚفقبِیتٞبی آوبزٔیه  ٚلبثُ
اتىبء ا٘سوی ا٘زبْ قس ٜاؾت.
" یه ٔتس ا٘زبْ وؿت  ٚوبض اؾت ث٘ ٝحٛی و ٝتٛؾظ آٖ قطوت ثتٛا٘س ذٛز ضا حفؼ ٕ٘ٛز ٚ ٜثمبی ذٛز ضا تضٕیٗ ٕ٘بیس ،ث ٝفجبضت زیٍط تِٛیس
زضآٔس وٙس".
ٔBusiness Modelكرم ٔیوٙس و ٝیه قطوت چٍٔ ٝ٘ٛیتٛا٘س پ َٛث ٝزؾت ثیبٚضز  ٚث ٝایٗ ٔٙؾٛض ٔكرم ٔیوٙس ،ایٗ قطوت زض
ظ٘زیط ٜاضظـ زض وزب لطاض زاضزٔ( .بیىُ ضاپب)
تقبضیف ٔتقسزی اظ ٔسَ ٞبی وؿت  ٚوبض قس ٜاؾت .زض ظیط ثطذی اظ ٕٟٔتطیٗ تقبضیف اضائ ٝقس ٜآٔس ٜاؾت .ثطذی اظ تقبضیف ،ثیبٖ وٙٙس ٜاٞسافی
ٞؿتٙس و ٝیه ٔسَ وؿت  ٚوبض ز٘جبَ ٔیوٙس .ثطذی زیٍط ثط ارعای انّی ٔسَ ٞبی وؿت  ٚوبض  ٚقبیس ثٛ٘ ٝفی ثط اضتجبعبت زض٘ٚی ایٗ ارعاء،
ٔتٕطوع قسٜا٘س.
تؼاریف هذلّای کسة ٍ کار
هاگرتا ()۲۰۰۲
تٛنیفی اؾت و٘ ٝح ٜٛفقبِیت قطوت ضا ثیبٖ ٔیوٙس .
پترٍٍیک ( )۲۰۰1آیر ٍ فَالک ()۲۰۰۲
تٛنیفی اظ ٔٙغك یه ؾیؿتٓ تزبضی ثطای ایزبز اضظـ اؾت.
اپلگت ()۲۰۰1
تٛنیفی اظ یه ٔزٛف ٝوؿت  ٚوبض و ٝؾبذتبض ،ضٚاثظ ثیٗ فٛأُ ؾبذتبضی ٕٞ ٚچٙیٗ ٘ح ٜٛپبؾدزٞی آٖ وؿت  ٚوبض ث ٝز٘یبی ٚالقی ضا ثیبٖ
ٔیوٙس .
تیورز ()1998
عطاحی وبال ،ذسٔبت  ٚرطیبٖ ٞبی اعالفبتی ،قبُٔ تٛنیفی اظ ثبظیٍطاٖ ٔرتّف وؿت  ٚوبض ٘ ٚمفٞبی آٟ٘ب ،تٛنیفی اظ ٔعایبی ثبِم ٜٛثطای
ثبظیٍطاٖ ٔرتّف وؿت  ٚوبض ٕٞ ٚچٙیٗ تٛنیفی اظ ٔٙبثـ زضآٔسی اؾت.

اٍسترٍالذر ٍ پیگٌیَر ()۲۰۰۲
تٛنیفی اؾت اظ اضظقی و ٝیه قطوت ث ٝیه یب چٙس ثرف اظ ٔكتطیبٖ اضائٔ ٝی زٞس .عطحی اؾت اظ قطوت  ٚقجىٕٞ ٝىبضاٖ آٖ ثطای ایزبز،
ثبظاضیبثی  ٚتحٛیُ اضظـ  ٚؾطٔبیٞ ٝبی اضتجبعی ثٙٔ ٝؾٛض ایزبز رطیب٘بتی وٙٔ ٝزط ث ٝوؿت زضآٔسٞبی ٔخجت (ؾٛز)  ٚثبحجبت ٔیق٘ٛس .
ٍیل ٍ ٍیتال ()۲۰۰1
تٛنیفی اظ ٘مف ٞب  ٚاضتجبعبت ٔبثیٗ ٔهطف وٙٙسٌبٖٔ ،كتطیبٖ ٓٞ ،پیٕب٘بٖ  ٚفطض ٝوٙٙسٌبٖ یه قطوت اؾت و ٝرطیب٘بت انّی تِٛیسی،
اعالفبتی ٔ ٚبِی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٙبفـ انّی قطوبء ضا ٔكرم ٔیوٙس .
ّاٍکیٌس ()۲۰۰1
تٛنیفی اؾت اظ اضتجبعبت تزبضی ٔبثیٗ یه قطوت تزبضی  ٚوبالٞب  ٚذسٔبتی و ٝآٖ قطوت زض ثبظاض فطأ ٓٞیوٙس .ث ٝعٛض ذبل ٔسَ وؿت ٚ
وبض ،ضٚقی ثطای ؾبذتبضزٞی رطیب٘بت ٞعیٝٙای  ٚزضآٔسی اؾت.
تپسکات ()۲۰۰۰
یه ٔسَ وؿت  ٚوبض قبُٔ اثساؿ پیكٟٙبزٞبیی ثطای ذّك اضظقی رسیس اؾت و ٝثب زٌطٌ ٖٛوطزٖ لٛا٘یٗ ضلبثت  ٚثؿیذ افطاز ٙٔ ٚبثـ ث ٝز٘جبَ
ؾغٛح رسیسی اظ فّٕىطز اؾت .
 -۲هذل کسة ٍ کار ٍ هالحظات اجرایی
زض ٔؿیط ضقس  ٚتٛؾق ٝثٍٙبٞ ٜب ،زض ثؿیبضی ٔٛالـٔ ،سیطیت ثٍٙب ٜفٕستبً زضٌیط ضفـ ٔكىالت وؿت  ٚوبض ذٛز  ٚتهٕیٌٓیطی زض ٔٛضز
فقبِیتٞبی ارطایی ثٍٙبٔ ٜی ثبقس ،زض حبِی و ٝزض وٙبض السأبت ارطایی ،تٛر ٝث ٝثط٘بٔ ٝضیعی ٔؿیط ضقس ٛٔ ٚفمیت ثٍٙب ٚ ٜثىبضٌیطی ٟ٘بیت
تزطثٛٞ ٚ ٝقٕٙسی زض عطحضیعی اٍِٛی وؿت  ٚوبض ثؿیبض حیبتی  ٚضطٚضی اؾت .
ٔٛفمیت زض یه وؿت  ٚوبض زض احط فٛأُ ٔرتّفی ثسؾت ٔیآیس و ٝیىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٔ ٚحٛضی تطیٗ آٟ٘ب عطاحی  ٚارطای یه ٔسَ ثٟیٝٙ
وؿت  ٚوبض زض اثتسای وبض قطوت اؾت .ایٗ ٔسَ و ٝثیبٍ٘ط اٍِٛی تزبضی وطزٖ ٘ٛآٚضیٞب  ٚایسٜٞبی تزبضی ٘ٛآٚضا٘ ٝاؾت ،زض ٚالـ ٔكرم
وٙٙسٔ ٜحسٚز ٜؾٛزآٚضی حبنُ اظ ٘ٛآٚضی ذٛاٞس ثٛز.
ِصا ٔسَ وؿت  ٚوبض ،فطآیٙس اضتجبط زازٖ فضبی ٘ٛآٚضی  ٚتىِٛٛٙغی ثب فضبی التهبزی  ٚوؿت  ٚوبض اؾت ؤ ٝغبثك قىُ ظیطٔ ،یتٛاٖ

وبضوطز ایٗ ٔسَ ضا ٘كبٖ زاز

:

عجك تقطیفٔ ،سَ وؿت  ٚوبض ثیبٍ٘ط ایٗ اؾت و ٝقطوت چٍ ٝ٘ٛربیٍب ٜذٛز ضا زض ظ٘زیط ٜاضظـ تِٛیس ٔحه َٛیب اضائ ٝذسٔت تقییٗ ٔیوٙس،
ث٘ ٝحٛی ؤ ٝسَ زضآٔسی پبیساضی ضا ثطای ذٛز ایزبز وٙس .زض ٞط حبَ ،پبضازایٓ انّی ایٗ اؾت و« ٝقطوت ثب چٔ ٝسِی زضآٔسظایی ٔی
وٙس؟»
أطٚظ ٜثب تٛر ٝث ٝقست یبفتٗ ضلبثت ثٍٙبٜٞب  ٚافعایف أىبٖ وپیثطزاضی اظ ایسٜٞبی تزبضی ،زاقتٗ یه عطح ٔٙغمی ٔ ٚؿتحىٓ ثطای وؿت
 ٚوبض ،ث ٝنٛضت یه ثبیس زضآٔس ٜاؾت و ٝزض ٘جٛز آٖ ،ثٍٙبٜٞب زچبض ِغعـٞب  ٚتغییط رٟت ٞبی ٔرتّف ذٛاٙٞس قس .ایٗ ٔسَ ث ٝثٍٙب ٜوٕه
ٔیوٙس تب ثب ضٚیىطزی ثطٍ٘ ٖٚط ثٔ ٝسیطیت وؿت  ٚوبض ذٛز ثپطزاظز  ٚأٛض قطوت ضا ث ٝؾطزضٌٕی ،تكٛیف  ٚقب٘ؽ  ٚالجبَ ٚاٍ٘صاضز.
اٌط یه عطح تزبضی ث ٝذٛثی عطاحی  ٚارطا قٛز ،قىٛفبئی  ٚحیبت ثّٙسٔست ثٍٙب ٜضا تضٕیٗ ٔیوٙسٕٟٔ .تطیٗ احطثركی یه عطح تزبضی
زض ٔطحّٛ٘ ٝقتٗ عطح ثٚ ٝلٛؿ ٔیپی٘ٛسز ،چطا و ٝثبفج قفبفتط قسٖ زیسٌبٜٞب ٍٕٞ ٚطایی ثیكتط ٔزٕٛفٞٝبی زضٖٚؾبظٔب٘ی ٔیقٛز  ٚایٗ
أط ٔؿتمُ اظ ایٗ اؾت وِ ٝعٔٚبً آٖ عطح فیٙبً ارطا قٛز.
زض ٚالـٔ ،طحّ ٝتفىط  ٚثط٘بٔٝضیعی رٟت ذّك عطح وؿت  ٚوبض ؾجت ٔیقٛز ٔسیطاٖ  ٚوبضوٙبٖ ثٍٙب ٜث ٝربی تٕطوع نطف ثط ٔٛلقیت ٚ
ٔحسٚزیت ٞبی فقّی ،ث ٝز٘جبَ تهٛیط ثٟی ٝٙآیٙس ٜثٍٙب ٜذٛز ثبقٙسٕٞ .چٙیٗ ضاٞجطزٞب ٔ ٚأٔٛضیت قطوت ٔكرمتط ٔیقٛز.
الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝث ٝعٛض ٔقٕ ،َٛیه ٔسَ وؿت  ٚوبض زض عی ٔؿیط ضقس  ٚتىبُٔ ثٍٙب ٜث ٝنٛضت ٔؿتٕط ٔطٚض ٔیقٛز تب ٔزٕٛف ٝاٞساف
 ٚثط٘بٔٞٝبی آٖ ثب آ٘چ ٝزض فُٕ ارطا ٔیقٛز یب ثٚ ٝلٛؿ ٔیپی٘ٛسزٔ ،مبیؿ ٝقس ٚ ٜثط٘بٔٞٝب  ٚالسأبت انالحی ا٘زبْ ٌیطز .ثبالذم زض
ظٔبٖٞبیی و ٝاٞساف ٔبِی ثٍٙب ٜثطآٚضزٕ٘ ٜیقٛزِ ،ع ْٚثبظٍ٘طی  ٚتغییطات ٔسَ وؿت  ٚوبض قطوت ثیكتط ٔیقٛز.
ِصا ٔسَ وؿت  ٚوبض ثبیس ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبقس تب ثتٛا٘س ثٛ٘ ٝفی زاضای فطآیٙس ذٛزاضظیبثی ثبقس  ٚثتٛاٖ آٖ ضا ث ٝعٛض ٔساٛٔ ْٚضز تهحیح لطاض زاز.
ایٗ اضظیبثیٞب  ٚثبظٍ٘طی ٞبی ٔسا ،ْٚزض احط یبزٌیطی اظ تزطثیبت ،تغییطات ثبظاض ،تغییطات تىِٛٛٙغی ٞب  ٚؾبیط تحٛالت  ٚتغییطات ٕٔىٗ ،ثقضی
فقبِیتٞب  ٚثط٘بٔٞٝبی رسیس ث ٝوبض ٌطفتٔ ٝیق٘ٛس  ٚثطذی اظ ضئٛؼ فقبِیتٞبی لجّی وٙبض ٌصاقتٔ ٝیق٘ٛس.

 -3اجساء Business Model
قف رعء انّی یه  Business Modelفجبضتٙس اظ:
ربیٍب ٜاضظقیValue Proposition
ثرف ثبظاض Market Segment
ؾبذتبض ظ٘زیط ٜاضظـValue Chain Structure
تِٛیس ؾٛز  ٚحبقیRevenue Generation And Margineٝ
ربیٍب ٜزض قجى ٝاضظـPosition In Value Network
اؾتطاتػی ضلبثتCompetitive Strategy

تؼریف اجساء یکBusiness Model
جایگاُ ارزضی)(Value Proposition
ثقس اظ تٛنیف ٔكىُ ٔكتطیٔ ،حه َٛیب ذسٔبتی ؤ ٝیتٛا٘س پبؾرٍٛی ایٗ ٔكىُ ثبقس ،ربیٍب ٜاضظقی ٘بٔیسٔ ٜیقٛز .اضظـ ایٗ ٔحهَٛ
 ٚیب ذسٔبت اظ زیسٌبٔ ٜكتطی ،زض تقییٗ ایٗ ربیٍب ٜاضظقی ٔالن لطاض ٔیٌیطز.
تخص تازار)(Market Segment
ٌطٔ ٜٚكتطیبٖ وٛٔ ٝضز ٞسف لطاض ٌطفتٝا٘س .ثبیس تٛر ٝزاقت و ٝثرفٞبی ٔرتّف ثبظاض ٘یبظٞبی ٔتفبٚتی زاض٘س .
ٌبٞی ٘ٛآٚضی زض یه  Business Modelثقس اظ تغییط زض ثرف ثبظاض قىٛفب ٔیقٛز.
ساختار زًجیرُ ارزش)(Value Chain Structure
ربیٍب ٜفقبِیت ٞبی قطوت زض ظ٘زیط ٜاضظـ ٘ ٚح ٜٛث ٝزؾت آٚضزٖ ثركی اظ اضظـ تِٛیس قس ٜزض ظ٘زیط ٜتٛؾظ قطوت ،ؾبذتبض ظ٘زیط ٜاضظـ
ضا تكىیُ ٔیزٞس.
تَلیذ سَد ٍ حاضیِ)(Revenue Generation And Margine
چٍ ٝ٘ٛؾٛز حبنُ ٔیقٛز؟ (اظ عطیك فطٚـ ،اربض ،ٜفضٛیت ،پكتیجب٘ی ، )... ٚؾبذتبض ٞعیٝٙای چٍ ٝ٘ٛاؾت  ٚحبقی ٝؾٛز ٔٛضز ٘ؾط چٍٝ٘ٛ
ث ٝزؾت ٔیآیس؟
جایگاُ در ضثکِ ارزش)(Position In Value Network
قٙبؾبیی ضلجب ،قطوتٞبی ٔىُٕ  ٚاحطاتی و ٝقجىٕٞ ٝىبضی ٔیتٛا٘س ثطای ٔكتطیبٖ ایزبز وٙس .ایٗ تقبضیف ربیٍب ٜقطوت زض قجى ٝاضظـ ضا

تٛنیف ٔیوٙس.
استراتژی رقاتت)(Competitive Strategy
چٍ ٝ٘ٛقطوت ؾقی ٔیوٙس یه "ٔعیت ضلبثتی" ٔب٘سٌبض ثطای ذٛز ثؿبظز .ایٗ ٔعیت ٕٔىٗ اؾت زض ٘ٛؿ ٔسیطیت ٕ٘ٛزٖ ٞعیٞٝٙب ثبقس  ٚیب زض
 ٚ Niche Strategyیب ٕٞبٖ ثبظاض پٟٙبٖ  ٚز٘ذ  ٚغیطلبثُ زؾتطؼ تٛؾظ ضلجب .زض ٞط نٛضت ٚرٛز ایٗ ٔعیت ضلبثتی اِعأی اؾت.
یه ٔ Business Modelیتٛا٘س ثب یىی اظ ضٚـٞبی ظیط عطاحی قٛز.
-1
-2
-3
-4

٘ٛآٚضی :یه  Business Modelثطای اِٚیٗ ثبض ثب فىط  ٚایسٜای ٘ٛآٚضا٘ ٝعطاحی ٌطزز
احیبء :یه  Business Modelلسیٕی ٔزسز احیبء ٌطزز
.تغییط :یه ٛٔ Business Modelرٛز ثب وٕی تغییط زض یىی اظ قف انُ فٛق ث Business Model ٝرسیسی تجسیُ ٌطزز
اتربش :یه  Business Modelث ٝنٛضت وبُٔ ثطای قغُ زیٍط  ٚیب وكٛضی زیٍط ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطز.

ٔخبِی ؾبز ٜاظ یه  Business Modelو ٝث ٝضٚـ تغییط ایزبز قس ٜاؾت:
فطو ٔی وٙیٓ ؤ ٝسِی اظ وؿت  ٚوبض ث٘ ٝبْ "ٚاوؿی" ٚرٛز زاضز ،ایٗ ٚاوؿی زض پیبز ٜض ٚثؿبط ذٛز ضا پٕٛ٘ ٟٗز ٚ ٜوفف فبثطاٖ ضا ٚاوؽ
ٔیظ٘س  ٚاظ ایٗ ضا ٜوؿت زضآٔس ٔیٕ٘بیس.
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝیثیٙیس ایٗ  Business Modelفمظ یه پبضاٌطاف اؾت ،أب ٔیتٛا٘یٓ آٖ ضا ث ٝیه  Business Modelثٟتط  ٚوبضآٔستط
تجسیُ ٕ٘بییٓ .ثب تٛر ٝث ٝایٗ ؤ ٝقٕٛال فبثطاٖ ٚلت ظیبزی ثطای نجط وطزٖ ٘ساض٘سBusiness Model ،ظیط پیكٟٙبز ٔیٌطزز.
زض ؾبفبت وبضی ث ٝازاضات ٔطارقٕٛ٘ ٝز ٚ ٜوفف وبضٔٙساٖ ضا ٚاوؽ ٔیظ٘یٓ  ٚاظ ایٗ ضا ٜوؿت زضآٔس ٔیوٙیٓ.
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝیثیٙیس  Business Modelز ْٚثب وٕی تغییط زض  Business Modelا ٚ َٚفمظ زض ثرف ثبظاض یب ٕٞبٖ Market
ٔ Segmentسَ ثٟتطی ثطای وؿت زضآٔس ثٚ ٝرٛز آٚضز ٜاؾت .چطا و ٝزیٍط وبضٔٙساٖ ٚلتی ضا ثطای ایٗ وبض نطف ٕ٘یوٙٙس.

 -4اًَاع ّBusiness Modelای تجت ٍب
ٞBusiness Modelبی تحت ٚة ث ٝقیٜٞٛبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛزؾتٝثٙسی ٔیق٘ٛس .یىی اظ ایٗ زؾتٝثٙسیٞب و ٝاظ ٔقطٚفیت ٔ ٚحجٛثیت
ثیكتطی  ٓٞثطذٛضزاض اؾت ،زؾتٝثٙسی آلبی ٔبیىُ ضاپب ٔیثبقس .اظ زیس آلبی ٔبیىُ ضاپبٞ Business Modelبی ایٙتط٘تی ضا ٔیتٛاٖ ثٝ
زؾتٞٝبی ظیط تمؿیٓ ٕ٘ٛز:










ٚاؾغٌٝطی )ٔ (Brokerageخُebay, paypal, amazo :
تجّیغبت )ٔ (Advertisingخُyahoo, google, overture :
زازٔ ٜحٛضی )ٔ (InfomediaryخُCool Saving, Double Click :
تزبضی )ٔ (MerchantخُAmazone, Barners & Noble :
تِٛیسی )ٔ (ManufacturerخُDell, BMWFilms :
ٕٞىبضی )ٔ (AffiliateخُAmazone, Pay.per.click :
ربٔقٝای )ٔ (CommunityخُOrkut, Red Hat :
فضٛیت )ٔ (SubscriptionخُListen, Classmaster :
وبضثطزی )ٔ (UtilityخُSlash dot :

زض ازأ ٝث ٝقطح  ٚثؿظ ٞط وساْ اظ ٔسَٞبی فٛق ٔیپطزاظیٓ.
ضرح اًَاعّ Business Modelای تحتWEB
Brokerage Model
زض ایٗ ٔسَ ٚاؾغٌٝطاٖ ثبظاضؾبظ ٞؿتٙس  ٚایٗ زالَٞب ٞؿتٙس و ٝثبفج ٔی ق٘ٛس تب ذطیساضاٖ  ٚفطٚقٙسٌبٖ ث ٝیىسیٍط ٔقطفی قس ٚ ٜأىبٖ
ٔجبزِٔ ٚ ٝقبّٔ ٝؾبزٜتط قٛز .اظ رّٕ ٝایٗ ضٚـٞب ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبضٕٛ٘ ٜز.











ثبظاض ٌبٞ ٜبی ٔجبزِ :)Marketplace Exchange( ٝزأٚ ٝٙؾیقی اظ ذسٔبت
ا٘زبْ زٙٞسٌبٖ ذطیس یب فطٚـ( :)Buy/Sell Fulfillment
 زضیبفت ؾفبضقبت ٔكتطیبٖ ثطای ذطیس/فطٚـ یه ٔحه/َٛذسٔت ٔ+كرهبت لیٕت  ٚتحٛیُؾیؿتٕٟبی رٕـ آٚضی تمبضب (:)Demand Collection System
 ذطیساض ٔزٕٛف ٝای اظ ذٛاؾتٞ ٝبی ذٛز ضا اثطاظ ٕ٘ٛز ٚ ٜای ٍٝ٘ٛٙؾیؿتٕٟب تمبضبی ا ٚضا ثطآٚضزٜٔی وٙٙس
زالالٖ حطا رٟب (ٞ :)Auction Brokerسایت حطارٟب ثطای فطٚقٙسٌبٖ ثط اؾبؼ ِیؿتی اظ لیٕتٟب  ٚوبضٔعزٞب
زالالٖ ٔقبٔالت (ٔ :)Transaction Brokerىب٘یعْ پطزاذت قرم حبِخی ثطای ذطیساضاٖ  ٚفطٚقٙسٌبٖ زض رٟت ا٘زبْ تطاوٙكٟب
تٛظیـ وٙٙسٌبٖ ( :)Distributorاتهبَ تقساز ظیبزی اظ تِٛیسوٙٙسٌبٖ ضا ثب حزٓ ٚؾیقی اظ ذطیساضاٖ
فٛأُ رؿتز :)Search Agent(ٛفبُٔ ٘طْ افعاضی رٟت رؿتزٛی وبال یب ذسٔت ٔٛضز ٘ؾط ذطیساض
ثبظاضٞبی ٔزبظی ( :)Virtual Marketplaceفطا ٓٞوٙٙس ٜتطاوٙكٟب  ٚذسٔبت اضتجبعی ذٛزوبض  +ذسٔت ٔیعثب٘ی ثطای

فطٚقٙسٌبٖ
Advertising Model
تٛؾق ٝیبفتٔ ٝسَ لسیٕی ٔ Media Broadcastingیثبقس .زض ایٗ حبِت  Broadcasterیب ٕٞبٖ ٚة ؾبیت ٔحتٛیبتی ضا فطأ ٓٞیوٙس
و ٝفٕٔٛب ضایٍبٖ ٞ ٓٞؿتٙس ٚ .یب ؾطٚیؿی ٔب٘ٙس  ... ٚ E-mail, IM, Blogضا ثٕٞ ٝطا ٜپیبْٞبی تجّیغبتی اضائٔ ٝیٕ٘بیس .زض ایٗ حبِت
تجّیغبت ٔٙجـ انّی زضآٔس ٔحؿٛة ٔیقٛز . Broadcasterذٛز ٔی تٛا٘س یه تِٛیس وٙٙسٔ ٜحتٛا  ٚیب تٛظیـ وٙٙسٜی ٔحتٛا ثبقس و ٝتٛؾظ
زیٍطاٖ  ٚزض ربیی زیٍط تِٛیس قس ٜثبقس .ایٗ ٔسَ ٚلتی ذٛة وبض ٔیوٙس و ٝحزٓ تطافیه ٚضٚزی ٔطارقٝوٙٙس ٜظیبز  ٚیب ذیّی ذبل
ثبقس .اظ ا٘ٛاؿ آٖ ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبضٕٛ٘ ٜز.










پٛضتبَ (ٔ :)Portalقٕٛال یه ٔٛتٛض رؿتزٔ ٛی ثبقس ؤ ٝی تٛا٘س قبُٔ ذسٔبت ٔ ٚحتٛای ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ثبقس.
عجم ٝثٙسی قس :)Classifieds( ٜایزبز ِیؿتی اظ الالْ فطٚـ  ٚیب ٔٛضز زضذٛاؾت ذطیس ِ ٚیؿتی اظ لیٕتٟب ثطای افضب
فضٛیت وبضثط ( :)User Registrationؾبیتٟبی ٔحتٛایی ٞؿتٙس و ٝثطای زؾتیبثی ضایٍبٖ ثىبض ٔی ض٘ٚس أب ٘یبظ زاض٘س و ٝوبضثطاٖ
ثطای زضیبفت اعالفبت ٚیػ ٜفض ٛؾبیت ق٘ٛس.
تٟیِ ٝیٙىٟبی ٔٙبؾت ثط اؾبؼ پطؾف( :)Query-based Paid Placementاضائِ ٝیٙىٟبی ٔٙبؾت فطٚـ یب تجّیغبت ٚیػ ٜقسٜ
ثطای ٚاغٞ ٜبی ٔكرم رؿتز ٛزض پبؾد ث ٝوبضثطاٖ
تجّیغبت ٚاثؿت ٝث ٝلطائٗ(  :)Contextual Advertisingاضائ ٝتجّیغبت ٔتٙبؾت ثب ٕٞ ٚطا ٜثب ٔحهٛالت
تجّیغبت ٞسفٕٙس(  :)Content Targeted Advertisingاضائ ٝتجّیغبت ٔطثٛط ث ٝیه ٔٛضٛؿ ٍٙٞبْ زؾتطؾی ث ٝآٖ ٔٛضٛؿ
تجّیغبت ٍٙٞبْ ٚضٚز ث ٝؾبیت( :)Intromercialsتجّیغبت تٕبْ نفح ٝلجُ اظ ٚضٚز ث ٝؾبیت
تجّیغبت تقبّٔی( :)Ultramercialsتجّیغبت تقبّٔی آ٘الیٙی ٞؿتٙس و٘ ٝیبظٔٙس پبؾد وبضثط لجُ اظ ضؾیسٖ ثٝ
ٔحتٛای ٔٛضز ٘ؾط ٞؿتٙس

Infomediary Model
زازٜٞب زض ٔٛضز ٔكتطیبٖ  ٚفبزات ٔهطف آٖٞب ثؿیبض اضظقٕٙس اؾت .ثٚ ٝیػ ٜاٌط ایٗ زازٜٞب ث ٝقىُ زلیك  ٚآ٘بِیع قس ٜثبقس .زض ایٗ ٔسَ ثٝ
ضٚقی اعالفبت ٔكتطیبٖ  ٚضٚـ ٔهطف آٖٞب رٕـآٚضی ،تحّیُ  ٚؾپؽ فطٚذتٔ ٝیقٛز .اظ ا٘ٛاؿ آٖ ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبضٕٛ٘ ٜز.





قجىٞ ٝبی تجّیغبتی( :)Advertising Networksأىبٖ ارطای ثط٘بٔٞ ٝبی تجّیغبتی ثطای تجّیغ وٙٙسٌبٖ ضا فطأ ٓٞی وٙس
ذسٔبت ا٘ساظ ٌ ٜیطی ثبظزیسٞب( :)Audience Measurement Servicesقبُٔ فٛأُ تحمیمبتی ثبظاض ٔطتجظ ثب ٔربعجبٖ ٔی
قٛز
ثبظاضیبثی اٍ٘یعقی(  :)Incentive Marketingقبُٔ ثط٘بٔٞ ٝبی ٚفبزاضی ٔكتطیبٖ و ٝاٍ٘یعٞ ٜبیی ثطای ٔكتطیبٖ ایزبز ٔی وٙس
ٕٞب٘ٙس وٛپٗ ٞبی رٛایع
ٚاؾغٞ ٝبی تطاوٙف( :)Metamediaryتطاوٙكٟبی ٔیبٖ ذطیساضاٖ  ٚفطٚقٙسٌبٖ ضا اظ عطیك فطإٛ٘ ٓٞزٖ اعالفبتی ربٔـ ٚ
ذسٔبت رب٘جی (ثس ٖٚزذبِت زض تجبزَ) تؿٟیُ ٔی ٕ٘بیس

Merchant Model
ذطز ٜفطٚقبٖ  ٚفٕس ٜفطٚقبٖ ذسٔبت ٔ ٚحهٛالت ٔیتٛا٘ٙس الساْ ث ٝفطٚـ ذسٔبت ٔ ٚحهٛالت ذٛز وٙٙسٕٔ .ىٗ اؾت فطٚـ ثط اؾبؼ
ِیؿت وطزٖ لیٕتٞب  ٚیب ثطٌعاضی ٔعایس ٚ ٜیب اضؾبَ وبتبِٛيٞب ثبقس .اظ ا٘ٛاؿ ایٗ ٔسَ ٔیتٛاٖ ٔٛاضز ظیط ضا ذبعط ٘كبٖ وطز.





فطٚقٙسٌبٖ ٔزبظی( ٕٞ :)Virtual Merchantىبضی ٔٙحهطاً تحت قجىٚ ٝة
فطٚقٙسٌبٖ وبتبِٛي(  :)Catalog Merchantاضائ ٝؾفبضقبت ثهٛضت ایٕیُ  ٚوبتبِٛي ایٙتط٘تی
وؿت  ٚوبضٞبی ٘یٕ ٝاِىتط٘ٚیىی( :)Click and Mortarقبُٔ وؿت  ٚوبضٞبی ؾٙتی ٔی قٛز و ٝزاضای ٚیتطیٗ اِىتط٘ٚیىی
ٞؿتٙس
فطٚقٙسٌبٖ ٔحهٛالت زیزیتبِی( :)Bit Vendorفطٚقٙسٌب٘ی ٔطتجظ ثب وبالٞب  ٚذسٔبت نطفب زیزیتبِی

Manufacture Model
ث ٝیه تِٛیسوٙٙس ٜایٗ أىبٖ زازٔ ٜیقٛز و ٝث ٝوٕه ٚة ؾطیـتط ث ٝذطیساضاٖ ثطؾس  ٚوب٘بَٞبی تٛظیـ ذٛز ضا فكطزٜتط ؾبظز .ایٗ ٔسَ
ٔیتٛا٘س ٔجتٙی ثط وبضآیی ،ثٟی ٝٙؾبظی،انالح ذسٔبت ثٔ ٝكتطی  ... ٚثبقس .اظ ا٘ٛاؿ ایٗ ٔسَ ٔٛاضز ظیط لبثُ عطح اؾت.


ذطیس( :)Purchaseفطٚـ ٔحه َٛثب حك ٔبِىیت ذطیساض
اربض :)Lease(ٜحك اؾتفبز ٜاظ وبال ثب پطزاذت ٔیّغ  ٚتحت یه تٛافمٙبٔٔ ٝقیٗ ()terms of use
رٛاظ( :)Licenseا٘تمبَ حك اؾتفبز ٜاظ وبال ( ٝ٘ ٚحك ٔبِىیت)



یىپبضچٍی تحت یه ٘بْ تزبضی( :)Brand Integrated Contentایزبز ٘بْ تزبضی تٛؾظ ؾبظ٘س ٚ ٜثىبضٌیطی آٖ ٘ٛؾظ ذطیساض




Affiliate Model
زض ٔمبثُٞ Portalبی فٕٔٛی وٞ ٝسف زض آٖٞب رصة تطافیه ثبالی ٔكتطیبٖ ٔیثبقس ،زض ایٗ ضٚـ ٞسف رصة  ٚفطإٛ٘ ٓٞزٖ فطنت
ذطیس زض ربٞبیی اؾت و ٝوبضثطاٖ ٔكغٚ َٛثٍطزی  ٚیب ٔطٚض ٚة ٞؿتٙس .زض ایٗ ضٚـ ٞط ؾبیتی و ٝفىط ٔیوٙس ٔیتٛا٘س فطنت ذطیس ثطای
زیٍطی ضا فطا ٓٞآٚضزٔ ،ی تٛا٘س ثطای ا ٚتجّیغ وطز ٚ ٜزض فطٚـ ا ٚؾٟیٓ ثبقس .اظ ا٘ٛاؿ ایٗ ٔسَ ٔیتٛاٖ ٔٛاضز ظیط ضا یبزآٚضی ٕ٘ٛز.


تجبزَ ثٙطٞب( :)Banner Exchangeتجبزَ ثٙطٞب ٔجبٖ قجى ٝای اظ ؾبیتٟبی ٚاثؿتٝ



پطزاذت زض اظای ٞط وّیه( :)Pay-Per-Clickزض اظای ٘طخ وّیه وبضثطاٖ ثط ِیٙه ذٛز ث ٝؾبیت ٚاثؿتٔ ٝجّغی پطزاذت ٔی
وٙس.
تؿٟیٓ زضآٔس ( :)Revenue Sharingزضنسی اظ فطٚـ ثط اؾبؼ ٘طخ وّیىٟبیی وٙٔ ٝزط ث ٝفطٚـ ٔی قٛز ث ٝؾبیت ٚاثؿتٝ
پطزاذت ٔی قٛز.



Community Model
زِیُ ٔٙغمی ٚرٛز  Community Modelثط پبی ٝقطافتٕٙسی وبضثطاٖ اؾتٛاض اؾت .وبضثطاٖ ؾطٔبیٌٝصاضی ظیبزی اظ ٘ؾط احؿبؾبت  ٚظٔبٖ

ا٘زبْ ٔی زٙٞس .زض ایٗ حبِت زضآٔس ٘بقی اظ فطٚـ ٔحهٛالت یب ذسٔبت اقتطاوی ٔیثبقسٌ .بٞی ٘یع ؾطٚیؽٞبی پیكطفت ٝفطٚذت ٝقس ٚ ٜیب
تجّیغبت ٔجتٙی ثط ٔتٗ ٘یع ا٘زبْ ٔیقٛز .اظ ا٘ٛاؿ ایٗ ٔسَ ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبضٕٛ٘ ٜز.





ٔٙبثـ ثبظ( :) Open Sourceاضائ ٝوسٞبی ٘طْ افعاضی ثهٛضت آظاز؛ زضآٔسظایی اظ عطیك ذسٔبت پكتیجب٘ی ،ضإٙٞبٞبی ٘ط ْ افعاضٞب،
یىپبضچٍی ؾیؿتٕٟب ٔ ٚؿتٙسؾبظی
ٔحتٛی ثبظ ( :)Open Contentاضائٔ ٝحتٛی لبثُ زؾتطؾی اظ ٌطٞ ٜٚبی رٟب٘ی
ضؾب٘ٞ ٝبی فٕٔٛی( :)Public Broadcastingحٕبیت زاٚعّجب٘ ٝوبضثطاٖ اظ ؾبیت
قجىٞ ٝبی زا٘ف( :)Knowledge Networksؾبیتٟبی ثحج ٌ ٚفتٍٛیی ٞؿتٙس وٙٔ ٝجقی اعالفبتی ٔجتٙی ثط ترهم افطاز
ذجطٔ ٜحؿٛة ٔی قٛز.

Subscription Model
وبضثطاٖ ث ٝقىُ ٔتٙبٚة (ضٚظا٘ٞ ،ٝفتٍیٔ ،بٞیب٘ ٚ ٝیب ؾبِیب٘ )ٝثطای فضٛیت زض یه ؾبیت  ٚاؾتفبز ٜاظ أىب٘بت آٖ قبضغ ٔیق٘ٛس .اِجت ٝزض
ایٗ ٔسَ ٔی تٛاٖ ذسٔبت ٔقِٕٛی ضا ضایٍبٖ اضائ ٝوطز  ٚفمظ ثبثت ذسٔبت ٚیػ ٚ ٜذبل وبضثطاٖ ضا قبضغ ٕ٘ٛز .اظ ا٘ٛاؿ ایٗ ٔسَ ٔٛاضز ظیط ضا
ٔیتٛاٖ ٘بْ ثطز.





ذسٔبت ٔحتٛا ( :)Content Servicesفطا ٓٞوطزٖ ٔحتٛاٞبیی قبُٔ ٔتٗ ،نسا  ٚتهٛیط ثب زؾتطؾی پِٛی
ذسٔبت قجىٞ ٝبی فطز ث ٝفطز( :)Person-to-Person Networking Servicesایٗ ٔسَ تٛظیـ وٙٙس ٜاعالفبت ٔكتطوبٖ،
ٕٞب٘ٙس ؾبیت classmate
ذسٔبت افتٕبز( :)Trust Servicesاضتجبعبت أضب ثب وس ٔقیٗ  ٚزض اظای پطزاذت حك فضٛیت
فطا ٓٞوٙٙسٌبٖ ذسٔبت ایٙتط٘تی( :)Internet Service Providersذسٔبت اتهبَ ث ٝایٙتط٘ت زض اظای فضٛیت ٔبٞب٘ٝ

Utility Model
زض ایٗ ٔسَ یه ؾطٚیؽ ثطای وبضثطاٖ فطأ ٓٞی قٛز و ٝثط اؾبؼ ٔیعاٖ اؾتفبزٞ ٜط وبضثط اظ آٖ ؾطٚیؽ ،پِٛی زضیبفت ٔیقٛز.
•

 ISPجْت اتصال هطتریاى تِ ایٌترًت ًوًَِ ای از ایي هذل است

ا٘ٛاؿ آٖ فجبضتٙس اظ:



اؾتفبز ٜلبثُ ا٘ساظ ٌ ٜیطی( :)Metered Usageا٘ساظٌ ٜیطی ٔیعاٖ اؾتفبزٚ ٜالقی وبضثط ٔ ٚحبؾجٔ ٝجّغ لبثُ پطزاذت
فضٛیت لبثُ ا٘ساظٌ ٜیطی( :)Metered Subscriptionsایٗ ٔسَ ث ٝوبضثطاٖ اربظٔ ٜی زٞس زؾتطؾی ضا تحت ٔمبزیط لبثُ ا٘ساظ
ٞبی ذطیساضی وٙٙس

 -5چگًَگی تْیِ هذل کسة ٍ کار
ٔسَ وؿت  ٚوبض تجسیُ وٙٙسٛ٘ ٜآٚضی ث ٝاضظـ التهبزی ٔقطفی قس ٜاؾت  ٚثطای تجسیُ قسٖ یه ایس ٚ ٜعطح ٘ ٛثٔ ٝسَ وؿت ٚ
وبض ثبیس ث ٝقبذٞ ٝب ٛٔ ٚضٛفبت قف ٌب٘ ٝظیط تٛر ٝوطز:
 .1اؾتطاتػی ضقس
 .2اؾتطاتػی ضلبثتی
.3
.4
.5
.6

ٔسَ زضآٔسظایی
ؾبذتبض ظ٘زیط ٜاضظـ
ثرف ٞبی ثبظاض
اٞساف ٔ ٚمبنس اضظقی

ساختار یک هذل کسة ٍ کار
اؾتطاتػی انّی
اؾتطاتػی انّی زض وُ ث ٝقی ٜٛقطوت ثطای ضلبثت ٔی پطزاظز .فٙبنط اؾتطاتػی انّی قبُٔ ٔبٔٛضیت ثٍٙبٔ ,ٜحسٚز ٜثبظاض ٔٚحه ٚ َٛتفبٚت
ٞبی اؾبؾی اؾت.




ٔبٔٛضیت :ایٗ ثرف زضثطٌیط٘س ٜآ٘چ ٝو ٝقطوت ٞسف لطاض زاز ٚ ٜلهس ا٘زبْ آٖ ضا زاضز ٔیثبقس.
ضاٞىبض ٞ :ط قطوتی ثبیس ضا ٜوبضٞبی ضلبثتی ذٛز ضا زض ٔٛضز ٚاغٞ ٜبی ٔكتطیبٖ ,فٛانُ رغطافیبیی ٔ ٚحهٛالت ٔرتّف تقطیف وٙٙس.
ایٗ وبض ٌبٞی اٚلبت ؾجت ضؾیسٖ ث ٝایسٞ ٜب  ٚاثتىبضات تبظ ٜای زض وؿت  ٚوبض ذٛاٞس قس.
تفبٚت ٞبی اؾبؾی :چ ٝتفبٚت ٞبیی زض وبضٞب  ٚثط٘بٔٞ ٝبی قطوت ثبفج ثطتطی آٟ٘ب زض ثطاثط ضلجب ٔیقٛز؟

ٔٙبثـ اؾتطاتػیه
ٔعیت ضلبثتی ٔی تٛا٘س ٘بقی اظ ٔٙحهطث ٝفطز ثٛزٖ یه قطوت زض ٔٙبثـ ذبنی ثبقس .ایزبز تغییطات زضٔٙبثـ ٔیتٛا٘س ظٔی ٝٙؾبظ ذّك ایسٜ
ٞبی رسیسی زض وؿت  ٚوبض ثبقس.


ٚیػٌی ٞبی انّی :ایٗ ٔٛضز قبُٔ ٟٔبضت ٞب  ٚتٛإ٘ٙسی ٞبی ذبل یه قطوت ٔیقٛز.



زاضایی ٞبی انّی :زاضایی ٞبی انّی قبُٔ ایٗ ٔٛاضز اؾت؛ ٘بْ تزبضی ,حك ٔبِىیت ا٘حهبضی ایسٞ ٜب  ٚاذتطافبت ,ظیطؾبذتٟب ٚ
أىب٘بت ,اؾتب٘ساضزٞبی قرهی ,اعالفبت ٔكتطیبٖ ٞ ٚط چیعی ؤ ٝحسٚز  ٚثب اضظـ ثبقس.
فطآیٙس ٞبی انّی :ایٗ ثرف قبُٔ ٔتسِٛٚغی ٞب  ٚفقبِیت ٞبی ضٚظٔط ٜثطای تجسیُ ٚضٚزی ٞب ث ٝذطٚری ٔٙبؾت اؾت .زض ٚالـ
فقبِیت ٞبیی ٞؿتٙس و ٝزاضایی ٞبی ٔٛرٛز  ٚؾبیط ٚضٚزی ٞب ضا ثطای ٔكتطیبٖ ث ٝاضظـ تجسیُ ٔیوٙس.



ٕٞب ًٙٞؾبظی ٔٙبثـ اؾتطاتػیه یه فبوتٛض حیبتی زض ایزبز یه ٔسَ وؿت  ٚوبض اؾت .ثب ٕٞب ًٙٞؾبظی ٔیتٛاٖ ضاثغٙٔ ٝبؾجی ثیٗ ٚیػٌی
ٞب ,زاضایی ٞب  ٚفطآیٙس ٞب ثٚ ٝرٛز آٚضز  ٚیه ٔسَ ذٛة وؿت  ٚوبض ضا تٟی ٝوطز.

اضتجبط ٔكتطیبٖ
اضتجبط ٔكتطیبٖ زاضای چٟبض فٙهط انّی اؾت و ٝقبُٔ پیبز ٜؾبظی  ٚپكتیجب٘یٔ ,سیطیت اعالفبتٔ ,سیطیت اضتجبعبت  ٚلیٕت ٌصاضی اؾت.






ارطا  ٚپكتیجب٘ی :ایٗ ثرف ثیبٍ٘ط ٘ح ٜٛضؾیسٖ ثٔ ٝكتطی اؾت وب٘بَ ٞبی ٔٛضز اؾتفبز ,ٜقیٞ ٜٛبی پكتیجب٘ی ٔكتطیبٖ  ٚذسٔبت
لبثُ اضائ ٝث ٝؾغٛح ٔرتّف اظ رّٕٛٔ ٝضٛفبت لبثُ تٛر ٝزض ایٗ ثرف ٞؿتٙس.
ٔسیطیت اعالفبت :ایٗ ثرف زض ٔٛضز ٘ح ٜٛرٕـ آٚضی اعالفبت  ٚقی ٜٛاؾتفبز ٜاظ آٟ٘ب ثطای ذسٔت ضؾب٘ی ثٔ ٝكتطیبٖ اؾت.
ٕٞچٙیٗ ثیبٍ٘ط تٛا٘بیی قطوت ثطای ث ٝوبض ثطزٖ اعالفبت ثب ٞسف ثٟی ٝٙؾبظی اضظـ ٞبی ٔٛضز ٘ؾط ٔكتطیبٖ اؾت.
ٔسیطیت اضتجبعبت :ضٚـ عجیقی ٔیب٘ىٙف ٞبی ثیٗ تِٛیس وٙٙسٔ ٚ ٜكتطی چیؿت؟ آیب یه اضتجبط ض ٚزض ض ٚاؾت یب ضاثغ ٝای غیط
ٔؿتمیٓ ٚرٛز زاضز؟ یه ضاثغٔ ٝسا ْٚاؾت یب ث ٝنٛضت ٌب ٚ ٜثی ٌب ٜاتفبق ٔیافتس؟ وساْ قی ٜٛاضتجبعی ثطای ٔكتطی آؾبٖ تط
اؾت؟ ٔیعاٖ ٚفبزاضی ٔكتطیبٖ چٍ ٝ٘ٛاؾت؟
لیٕت ٌصاضیٔ :كتطی ٔی تٛا٘س ث ٝضٚـ ٞبی ٔرتّفی ٕٞچٔ ٖٛؿتمیٓ  ,غیط ٔؿتمیٓ  ٚقیٞ ٜٛبی زیٍط ٔٛضز حٕبیت لطاض ٌیطز.

ٔی تٛاٖ لیٕت حبثت یب ٘ٛؾب٘ی ٔتأحط اظ ثبظاض ضا زض ٘ؾط ٌطفت وٞ ٝط یه اظ ایٗ قیٞ ٜٛب ٔی تٛا٘س ضا ٜوبضٞبی وؿت  ٚوبض ضا زچبض تغییط وٙس.
قجى ٝاضظـ
چٟبضٔیٗ فبُٔ  ٚقبذم زض ٔسَ وؿت  ٚوبض قجى ٝاضظقی اؾت و ٝقطوت ضا احبع ٝوطز ٜاؾت .قجى ٝاضظـ قبُٔ تبٔیٗ وٙٙسٌبٖ ,قطیه
ٞب ٕٞ ٚىبضاٖ تزبضی اؾتٕٞ .ب ًٙٞؾبظی ٔ ٚسیطیت قجى ٝاضظـ ٔی تٛا٘س ظٔی ٝٙؾبظ ضؾیسٖ ث ٝضاٞىبضٞبی ثسیقی زض وؿت  ٚوبض ثبقس.




تبٔیٗ وٙٙسٌبٖ :اضتجبط فٕیك ثب تبٔیٗ وٙٙسٌبٖ ٔی تٛا٘س ث ٝفٛٙاٖ یه أتیبظ ٔ ٟٓزض تٟی ٝیه ٔسَ وؿت  ٚوبض ث ٝقٕبض آیس.
قطیىبٖ تزبضی :قطوبی تزبضی ٘مف ٕٟٔیزض تىٕیُ ٔحهٛالت  ٚیب ضا ٜحُ زاض٘س.
ٕٞىبضاٖ تزبضیٕٔ :ىٗ اؾت قطوت ثطای ٕٞىبضی ثب زیٍط ضلجبی ٕٞفىط ذٛز ث ٝتٛافك ثطؾس .ایٗ زض حبِی نٛضت ٔیٌیطز وٝ
ضیؿه فقبِیت ٞب ثبالؾت  ٚقطوت ٞب ضٕٗ اتحبز ثب یىسیٍط ثط ؾط ضیؿه ٞب  ٚزضآٔسٞبی ٔٛرٛز قطاوت ٔیوٙٙس.

 -7ترًاهِ کسة ٍ کار یک صفحِ ای
ٔقٕٛالً اظ عطح تزبضی یه نفحٝای " "One page Business Planثطای تٛضیح وّی عطح تزبضی  ٚاضائٝی ایسٜی اِٚی ٝی
اؾتفبزٔ ٜیقٛز.
عطح وؿت  ٚوبض یه نفحٝای قبُٔ فٙبٚیٗ ظیط اؾت:
. (Vision) 1چكٓا٘ساظ :ایس ٚ ٜفقبِیتتبٖ ضا ثٝعٛض ذالن ٝقطح زٞیس .
زاقتٗ ثط٘بٔ ٝتزبضی ثطای یه قطوت تبؾیؽ قس ٜحیبتی اؾت حتی ثطای قطوتٟبیی و ٝزض ٔطاحُ ٔمسٔبتی وبض ٞؿتٙس ،ظیطا:






ثٔ ٝسیط قطوت یب فطز وبضآفطیٗ وٕه ٔی وٙس ،ضٚی عطاحی  ٚضا ٜا٘ساظی وؿت  ٚوبضـ تٕطوع وٙس.
یه چٟبضچٛة ٔٙغمی و ٝقطوت زض  3اِی  5ؾبَ آیٙس ٜثبیس ثط اؾبؼ آٖ فُٕ وٙس ضا ٔكرم ٔی ٕ٘بیس.
اثعاض ذٛثی اؾت ثطای ا٘تمبَ چیعی و ٝزض ش ٗٞقٕب ٔی ٌصضز ثٕٞ ٝىبضاٖ ،قطوب  ٚؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ.
یه ٔمیبؼ ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی پیكطفت وبض زض ٔطاحُ ٔرتّف ضا ٜا٘ساظی وؿت  ٚوبض ٔی ثبقس.

یه ثط٘بٔ ٝتزبضی  1نفح ٝای ذٛة ثب یه ثبض زلیك ذٛا٘سٖ لبثُ ف ٟٓاؾت ٕٝٞ .اعالفبت زض  6ثرف ٔرتهط ٔ ٚفیس تمؿیٓ ٔی
ق٘ٛس و ٝثبیس زض ثرف ٞبی  6-1اظ فطْ ٘ٛقت ٝق٘ٛس .اِٚیٗ ٔطحّ ٝتٛؾق ٝیه چكٓ ا٘ساظ ذٛة ثطای فقبِیتتبٖ ٔی ثبقس و ٝزض
ثرف ٔ 1ی آیس .ایٗ لؿٕت ثبیس تهٛیطی اظ وبال یب ذسٔبتٔ ،كتطیبٖ  ٚفقبِیت ٞبی قطوت ٔٛضز ٘ؾط زض  3یب  5ؾبَ آیٙس ٜثبقس.
زض ٚالـ قٕب ثبیس ث ٝؾٛاَ "اٌط یه ٘فط اظ ٔطید وؿت  ٚوبض قٕب ضاثجیٙس ،چ ٝچیعی ذٛاٞس ٌفت؟" پبؾد زٞیس.
ٔخبِی اظ یه چكٓا٘ساظ:
قطوت ٔطرـ زض قٟط تٟطاٖ تبؾیؽ ذٛاٞس قس .وبضٔٙسا٘ف زض ظٔیٞ ٝٙبی ٔكبٚض ٜآٔٛظقی٘ ،طْ افعاض ،تزبضت اِىتط٘ٚیىی،
ثبظاضیبثی  ٚپكتیجب٘ی اظ ؾبیتٔ ،كغ َٛذٛاٙٞس قس  ٚحسٚز ٘ 10فط پطؾ ُٙذٛاٞس زاقتٔ .طرـ أىبٖ رؿتز ٛزض پبیٍب ٜزازٜ
وبّٔی اظ آٔٛظقٍبٞ ٜبی ایطاٖ  ٚاعالفبت ضیع ظٔب٘جٙسی والؾٟبی آٟ٘ب ضا زض اذتیبض وبضثطا٘ف لطاض ٔی زٞس .ثسِیُ زض زؾتطؼ ٚ
ضایٍبٖ ثٛزٖ  ٚایٙى ٝاِٚیٗ ؾطٚیؽ زض ٘ٛؿ ذٛز زض ایطاٖ ٔی ثبقس اظ اؾتمجبَ ذٛثی ثطذٛضزاض ذٛاٞس قسٔ .كبٚضٞ ٜبی آٔٛظقی وٝ
زض ایٗ ؾبیت ثكىُ  On lineزازٔ ٜی قٛز وبٔال ضایٍبٖ ٞؿتٙس ٔ ٚعایبی ظیبزی ٘ؿجت ثٔ ٝكبٚضٞ ٜبی ؾٙتی زاض٘سٔ .طرـ زض
رٟت ٌؿتطـ ؾطٚیؿٟب  ٚذسٔبتف زض ؾطاؾط وكٛض وبض ذٛاٞس وطز.
ٔ. (Mission) .2أٔٛضیت :چطا ایٗ وبض ضا قطٚؿ وطزٜایس؟
زض ایٗ ثرف تٛضیح زٞیس و ٝچطا ایٗ وبال یب ذسٔبت ضا تِٛیس ٔی وٙیس ،یب انالً چطا ٔكتطیبٖ حبضط٘س وبال یب ذسٔبت قٕب ضا
ثرط٘س؟ ایٗ ثرف تقٟس ٔ ٚؿئِٛیت قٕب ضا ث ٝوبض ٘كبٖ ٔیزٞس .
ٔخبِی اظ یه ٔأٔٛضیت:
ٔطرـ ؾطٚیؿٟبی پیكطفت ٝایٙتط٘تی ضا ثطای ٍٟ٘ساضی ،زؾت ٝثٙسی  ٚرؿتزٛی اعالفبت آٔٛظقٍبٞ ٜبی وكٛض عطاحی  ٚپیبزٜ
ؾبظی ٔی وٙس .ثرف ظیبزی اظ ایٗ ؾطٚیؿٟبی web-baseث ٝقىُ ضایٍبٖ زض اذتیبض فاللٕٙساٖ  ٚثبالذم زا٘ف آٔٛظاٖ ٚ
زا٘كزٛیبٖ لطاض ٔی ٌیطز .آٔٛظقٍبٞ ٜب ثطای لطاض زازٖ اعالفبتكبٖ ضٚی ؾبیت ٞعیٔ ٝٙیپطزاظ٘سٕٟٔ .تطیٗ ذهٛنیبت ٔطرـ
زؾتطؾی آؾبٖ ثب ٞعی ٝٙوٓ ،أىبٖ رؿتز ٚ ٛحجت ٘بْ  On lineزض آٔٛظقٍبٞ ٜبی وكٛض ٔی ثبقس.

. 3اٞساف ) (Objectivesقٕب چٞ ٝؿتٙس؟
زض ایٗ ثرف ؾٔٛیٗ فٙهط انّی ٔقیٗ وطزٖ اٞساف وؿت  ٚوبض اؾت و٘ ٝكبٖ ٔی زٙٞس زض چٙس ؾبَ آیٙسٔ ٜی ذٛاٞس ث ٝوزب
ثطؾس .اٞساف ثبیس ث ٝقىُ ٔمبنس زلیك  ٚلبثُ ا٘ساظٌ ٜیطی ٘ٛقت ٝق٘ٛس .زض ثؿیبضی اظ فقبِیت ٞبی التهبزی  ،اٞساف ٔبِی ٚ
ثبظاضیبثی ز ٚثرف اؾبؾی ٞؿتٙس .اٞساف قٕب ٘یع ثبیس  ٕٝٞاثقبز وبض قٕب ضا پٛقف زٙٞس  ٚضٚی ٔمبنس ٟٔٓتط تىی ٝوٙٙس.

ٔخبِی اظ اٞساف:
افعایف ٔیعاٖ فطٚـ ث ٝا٘ساظ ٪25 ٜتب ٔ 400یّی ٖٛضیبَ تب ؾبَ ٔ 500 ، 1384یّی ٖٛضیبَ تب ؾبَ ٔ 700 ٚ 1385یّی ٖٛضیبَ تب
ؾبَ .1386
. (Strategies) .4اؾتطاتػیٞبی انّی وٙٔ ٝزط ث ٝضقس فقبِیت قٕب ٔیق٘ٛس ضا لیس ٕ٘بییس .
زض ایٗ ثرف اؾتطاتػی ٞبی وبض ضا ثیبٚضیس .زض ٚالـ اؾتطاتػی ٞب رٛاة ایٗ ؾٛاَ ٞؿتٙس و ٝچ ٝفٛأّی زض ع َٛظٔبٖ ؾجت
ٔٛفمیت ایٗ فقبِیت ذٛاٙٞس قس .اؾتطاتػی ٞب رٟت ،فّؿفٔ ،ٝقیبضٞب  ٚضٚقٟبی ایزبز  ٚازاض ٜقطوت قٕب ضا ٔقیٗ ٔی وٙٙس .
اؾتطاتػی ٞب ثبیس  ٓٞث ٝفٛأُ زاذّی  ٓٞ ٚفٛأُ ذبضری و ٝضٚی وبضتبٖ تبحیط ٌصاض٘س ،تٛر ٝزاقت ٝثبقٙس .اؾتطاتػی ٞبی ذبضری
یب اظ فطنتٟبی ٔٛرٛز ثطای ضقس قطوت اؾتفبزٔ ٜی وٙٙس ،یب ثط تٟسیسٞبی ذبضری غّجٔ ٝی وٙٙس .اؾتطاتػی ٞبی زاذّی ث٘ ٝمبط
ضقف  ٚلٛت ایٗ وبض اظ ثقس فط ،ًٙٞتٛا٘بیی ٞبی ٔٛرٛز ،وبضایی  ٚؾٛززٞی ٔی پطزاظ٘س.
ٔخبِی اظ اؾتطاتػیٞب :
اؾترساْ ثٟتطیٗ ٞب ،زؾتطؾی ث ٝآٟ٘ب زض ٔٛالـ ٘یبظ ،حفؼ آٟ٘ب اظ عطیك ضضبیت قغّی ٔ ٚكبضوت زض ؾٟبْ.٘كبٌ٘ ٝیطی اٞساف فبِی ثب پطٚغٞ ٜبیی ث ٝا٘ساظ ٜحسالُ ٔ 100یّی ٖٛضیبَ.. (Plans) .5ثط٘بٔٞٝبی وبضی ذٛز ضا قطح زٞیس .
زض ایٗ لؿٕت ثط٘بٔٞ ٝبی آتی ذٛز ضا ثٛٙیؿیس .ثط٘بٔٞ ٝب  ٚزؾتٛضاِقُٕ ٞب ثبیس ٔقٙی زاض ثبقٙس  ٚإٞیت ٔ ٚیعاٖ ضقس فقبِیت ٞبی
قٕب ضا زض ع َٛظٔبٖ ٘كبٖ زٙٞس .ایس ٜآَ ایٗ اؾت و ٝثط٘بٔٞ ٝب ث ٝاٞساف  ٚاؾتطاتػی ٞب ٔطثٛط ثبقٙس.
ٔخبِی اظ ثط٘بٔٞٝب
قطوت زض ٕ٘بیكٍب ٜثیٗ إِّّی وبٔپیٛتط زض فطٚضزیٗ . 1384ؾبذت اِٚیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛزض ٔ 3ب ٝٞا َٚؾبَ .1383 (Risks) 6ضیؿه ٞبی حیبتی ایٗ فقبِیت  ٚاحتٕبَ ٚلٛؿ ٞط یه ضا شوط ٕ٘بییس .
زض ایٗ لؿٕت ضیؿىٟبی حیبتی ؤ ٝی تٛا٘ٙس ثط ض٘ٚس پیكطفت وبض تبحیطٌصاض ثبقٙس ضا ثٛٙیؿیس  ٚاحتٕبَ ضخ زازٖ ٞط وساْ ضا
ٔكرم وٙیس .زض نٛضتی و ٝثطای ٞط وساْ ضا ٜحُ  ٚثط٘بٔ ٝای زاضیس ،ثط٘بٔ ٝذٛز ضا تٛضیح زٞیس.
ثط٘بٔ ٝوؿت  ٚوبضقٕب ثط اؾبؼ تقسازی ٔفطٚضبت تٟیٔ ٝیقٛز .نطف ٘ؾط اظ ایٙى ٝقٕب چمسض ایٗ فطضیبت ضا ثب زلت زض ٘ؾط
ٌطفت ٝایس ،احتٕبَ ایٙى ٕٝٞ ٝچیع زلیمبً ٔغبثك عطح قٕب پیف ثطٚز ،ثؿیبض وٓ اؾت.
زض ٘تیز ٝاٌط قٕب عطحی ثطای پیكبٔسٞبی احتٕبِی زاقت ٝثبقیس ،آٔبز ٜارطای آٖ ٞؿتیس .ایٗ ٔٛضٛؿ ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت تب
ظٔیٞٝٙبیی و ٝوؿت  ٚوبض قٕب ضا قىٙٙس ٚ ٜآؾیتپصیط ٔیوٙٙس ،ثسا٘یس.






زض عطح ذٛز ٔكرم وٙیس ،اظ ٚاضز قسٖ زض چ ٝظٔیٞ ٝٙبیی ثبیس پطٞیع ٕ٘بیٙس؟ ٚاضز قسٖ ث ٝایٗ ٔجبحج چ ٝنسٔبتی
ٕٔىٗ اؾت ث ٝوؿت  ٚوبض قٕب ٚاضز وٙس؟
تغییطات زض ٘طخ ثٟطٛ٘ ،ٜؾب٘بت ٘طخ اضظ ،ضوٛز التهبزی٘ ،طخ تٛضْ٘ ،طخ ٔٛاز اِٚی ٝچ ٝتبحیطی ٕٔىٗ اؾت ثط وؿت  ٚوبض
آیٙس ٜقٕب ثٍصاضز؟ ٔكرم وٙیس  ٚتقییٗ وٙیس چ ٝضاٞىبضٞبیی ثطای ٔمبثّ ٝثب ای ٍٝ٘ٛٙذغطات احتٕبِی پیفثیٙی
وطزٜایس؟
زض ٔٛضز لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات  ٚؾیبؾتٞبی التهبزیٔ ،بِیبت ٞبٔ ،مطضات رسیس  ٚاحطات احتٕبِی ؤٕ ٝىٗ اؾت ثط وؿت ٚ
وبضتبٖ تبحیط ثٍصاض٘س٘ ،یع ٔغبِجی شوط وٙیس.

ٔكرم وٙیس تغییطات فمبیس  ٚافىبض فٕٔٛی ٔخُ تغییطات زض ؾّیمٔ ٚ ٝس ٛٔ ٚضٛفبت اذاللی چ ٝاحطات ؾٛیی ثط وؿت  ٚوبض
قٕب ذٛاٞس زاقت ،ثیبٖ وٙیس .ث٘ ٝؾط قٕب ٔؿبئُ ؾیبؾی ٔطتجظ ثب ایس ٜوؿت  ٚوبض قٕب چیؿت؟ وساْ ث ٝفٛٙاٖ فطنت  ٚوساْ
ث ٝفٛٙاٖ تٟسیس ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس؟
تغییطات فّٙبٚضی ،زفبٚی حمٛلی وبضوٙبٖ  ٚوبضٌطاٖ ،پطزاذت ٞبی ٔكتطیبٖ ضا ثطضؾی وٙیس  ٚشوط وٙیس ،چ ٝضاٜحُٞبیی زض ٔمبثّٝ
ثب ٔكىالتی ؤٕ ٝىٗ اؾ ت زض ٞط یه اظ ظٔیٞٝٙبی فٛق اتفبق افتس ،ا٘سیكیسٜایس؟
ذغطپصیطی ٞبیی و ٝزض ٔٛضز وبضوٙبٖ ٚرٛز زاضز ضا ٔكرم وٙیس ٔخالً تقییٗ وٙیس زض نٛضتی و ٝیه یب تقسازی اظ ٔسیطاٖ
وّیسی تبٖ تهٕیٓ ث ٝتطن قطوت ثٍیط٘س ،وؿت  ٚوبضتبٖ چمسض تحت تبحیط لطاض ذٛاٞس ٌطفت؟ چ ٝاحطی ثط ضٚی فّٕیبت  ٚض٘ٚس
ربضی أٛض قطوت ذٛاٞس ٌصاقت؟ اٌط ثتٛا٘یس ٔسیطاٖ ٔٙبؾت تط  ٚتٛإ٘ٙستطی ثطای تٛؾق ٝوؿت  ٚوبضتبٖ پیسا وٙیس احط آٖ ثط
وؿت  ٚوبضتبٖ چ ٝذٛاٞس ثٛز؟ ذغط ایٙى ٝیه ٔؤؾؿ ٝرسیس زض ٔٙغم ٝقٕب قطٚؿ ث ٝوبض وطز ٚ ٜزض رصة وبضٌطاٖ ثب قٕب ضلبثت
وطز ٚ ٜاحطاتی ٔب٘ٙس افعایف حمٛق وبضٌطاٖ ٘ؿجت ث ٝآ٘چ ٝپیفثیٙی وطزٜایس ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝثبقس ،چیؿت؟ یب اٌط ثٞ ٝط زِیُ
٘تٛا٘یس وبضٌطاٖ ٔبٞط زض ٔٙغم ٝپیسا وٙیس احط آٖ ثط ضٚی وؿت  ٚوبضتبٖ چٍ ٝ٘ٛاؾت؟
ٕٞچٙیٗ ٔؿبئُ ٔطثٛط ث ٝتِٛیس  ٚویفیت  ٚذؿبضات احتٕبِی و ٝتِٛیس ضا ٔتٛلف ٔیؾبظز  ٚظٔبٖٞبی ٘بقی اظ عٛال٘ی قسٖ ظٔبٖ
عطاحی  ٚتٛؾقٔ ٝحه َٛضا ثیبٖ وٙیس .اٌط حٕبیت ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ لغـ قٛز یب زچبض ٘ٛؾبٖ قٛز ،ثطای ازأ ٝفقبِیتٞب ،چٝ
ثط٘بٔٝای ضا پیكٟٙبز ٔیوٙیس؟
زض ٔٛضز تأٔیٗ ثركی اظ ٘یبظٞب زض ظٔی ٝٙلغقبت و ٝث ٝفٟس ٜپیٕب٘ىبضاٖ اؾت ٔ ٚربعطاتی و ٝزض ایٗ ظٔیٚ ٝٙرٛز زاضز ،تٛضیحبتی
ثسٞیس.
تأحیطاتی و ٝزض ثبظاض ٕٔىٗ اؾت ثٚ ٝرٛز آیسٔ ،خُ ٘ٛؾب٘بت فطٚـ ،ضلبثت قسیستط ... ٚضا ثطضؾی وٙیس  ٚتقییٗ وٙیس زض ایٗ
ظٔی ٝٙچ ٝذغطپصیطی ٞبی احتٕبِی ٚرٛز زاضز  ٚقٕب چ ٝضاٞىبضٞبیی ثطای آٖ پیكٟٙبز ٔیوٙیس.
ًکتِ :اٌط قٕب اظ لجُ فىؽاِقُٕ ٞبی احتٕبِی زض ٔٛضز تغییطات ثبظاض ضا زض ٘ؾط ٌطفت ٝثبقیس ،زض ٔمبیؿ ٝثب حبِتی و ٝحتی زض
ٔٛضز ایٗ ٔٛضٛؿ فىط ٘ىطزٜایسٔ ،یتٛا٘یس ؾطیـتط تهٕیٓ ٌیطی  ٚفُٕ ٕ٘بییس .ثٙبثطایٗ نطف ٘ؾط اظ ایٙى ٝوبضٞب ثٟتط یب ثستط اظ
ٚضقیت پیفثیٙی قس ٜپیف ثط٘ٚس ،قٕب لجالً فُّ احتٕبِی  ٚاحطات حبنّ ٝضا ثطضؾی وطز ٚ ٜالسأبت ٔٙبؾت ضا پیفثیٙی
وطزٜایس.
 -8اجسای استاًذارد یک طرح کسة ٍکار

یه عطح وؿت  ٚوبض اؾتب٘ساضز زاضای  11ثرف انّی ٔیثبقسٞ .ط ثرف آٖ ٕ٘بیٙسٜی رٙجٝای اظ ؾبظٔبٖ ٔیثبقس  ٚزض وٙبض ٓٞ
چٟبضچٛة ٕ٘ ٚبی وّی ؾبظٔبٖ قٕب ضا ٕ٘بیف ٔیزٞس .ثب ایٗ حبَ قٕب ٔی تٛا٘یس ثؿت ٝثٛ٘ ٝؿ فقبِیتتبٖ ث ٝثرف یب ثرفٞبیی
ثیكتط ثپطزاظیسٔ .قٕٛال یه عطح وؿت  ٚوبض ثب ذالنٝای اظ عطح انّی قطٚؿ ٔی قٛز و ٝث ٝعٛض ٔٛرع  ٚؾطیـ اعالفبت وّیسی
ثط٘بٔ ٝتزبضی ضا ثیبٖ ٔیوٙس .زیٍط ثرف ٞب قبُٔ رعئیبت ثبظاضٔ ،حه ،َٛتیٓ ٔسیطیت ،اؾتطاتػیٞبی ؾبظٔبٖ ،ثط٘بٔٝی ارطایی ٚ
زازٜٞبی ٔبِی ٔیثبقٙس.
٘ىت ٝی ٕٟٔی و ٝثبیس ٕٛٞاض ٜزض ٘ٛقتٗ عطح وؿت  ٚوبض ٔس ٘ؾط ثبقس ایٗ اؾت و ٝزض فُٕ ثطای افطاز ٔرتّف ثبیس عطح وؿت ٚ
وبضٞبی ٔرتّف ٘ٛقت ٝقٛز ظیطا ٞط ٔربعجی ث ٝیه ؾطی اعالفبت فٕٔٛی زض ٔٛضز عطح  ٚثبِتجـ ٔزٕٛفٝای اظ اعالفبت ترههی
٘یبظ زاضز و ٝثبیس ث ٝؾئٛاالت ترههی ٚی پبؾد زٞس ٔ ٚغبِت زیٍط وٕتط ٔفیس ٔیثبقٙسٕٞ .چٙیٗ اظ آ٘زب و ٝوّیٝی رٙجٞٝبی
اعالفبت زض زؾتطؼ فٕ ْٛلطاض ٘ساضز ،ضطیت أٙیت حفؼ عطح ٘یع ثبال ٔی ضٚز .ثطای ٔخبَ یه عطح وؿت  ٚوبض و ٝثطای اذص
تؿٟیالت ث ٝثب٘ه اضائٔ ٝی قٛز ثبیس وبٔال ثب عطح وؿت  ٚوبض اضائ ٝقس ٜث ٝقطوبی فّٕی ٔتفبٚت ثبقسٕٞ .چٙیٗ ثطای رصة
ٔكتطی ٘یع ٔیتٛاٖ یه ٔق طفی وّی اظ ؾبظٔبٖ ٔ ٚحه َٛضا زض لبِت یه عطح وؿت  ٚوبض ثؿیبض ؾبزٜؾبظی قس ٜثٔ ٝكتطی اضائٝ
ٕ٘ٛز و ٝزض ایٙزب ِعٔ ْٚتفبٚت ثٛزٖ عطحٞبی تزبضی ثٚ ٝضٛح ٕ٘بیبٖ اؾت.
ػٌاصر  11گاًِ طرح کسة ٍ کار:
- 1ذالنٝی ٔسیطیتی
- 2تكطیح قطوت
- 3ذسٔبت ٔ ٚحهَٛ
- 4تحّیُ ثبظاض  ٚفطنت
- 5ضاٞجطز  ٚارطا
- 6تحّیُ ضلبثت
- 7تیٓ ٔسیطیتی
- 8اِعأبت ٘ ٚیبظٞبی تأٔیٗ ثٛزرٝ
- 9ثطضؾیٞبی ٔبِی عطح
- 10پیٛؾتٞب
- 11رسإٛ٘ ٚ َٚزاضٞب

ٔقٕٛالً چىیس ٚ ٜذالنٝی ٔسیطیتی زض اثتسای عطح  ٚپیٛؾتٞب زض ا٘تٟبی عطح وؿت  ٚوبض آٚضزٔ ٜیق٘ٛسِٚ ،ی تطتیت زیٍط
ثرفٞب حبثت ٘جٛزٔ ٚ ٜی تٛا٘س ثؿت ٝثٛ٘ ٝؿ پطٚغ ٜتغییط ٕ٘بیس ٟٓٔ .آٖ اؾت و ٝرٙجٞ ٝبی ٔرتّف ثطضؾی قس ٚ ٜؾبظٔبٖ ث ٝعٛض
ضٚاٖ ٙٔ ٚغمی تٛضیح زاز ٜقٛز
.
ثطای ضٚقٗ تط قسٖ ثیكتط ٔٛضٛؿ ،ث ٝثطضؾی ته ته ارعا ٔی پطزاظیٓ:
- 1خالصِی هذیریتی
ذالن ٝقبُٔ حسٚز یه تب ز ٚنفح ٝاظ اعالفبت ثطرؿت ٝعطح ٔی ثبقس .ایٗ ذالن ٝثؿیبض ٔ ٟٓاؾت ظیطا ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ثبِم ٜٛزض
اثتسا آٖ ضا ذٛا٘س ٚ ٜثبیس رصة آٖ ق٘ٛس تب ازأ ٝعطح ضا ٘یع ثرٛا٘ٙس .تبحیط ٟ٘بیی عطح وؿت  ٚوبض قٕب اظ ٕٞیٗ ثرف وٛچه
ؾطچكٕٔ ٝیٌیطز .ایٗ ثرف ثؿیبض پطإٞیت اؾت  ٚثبیس وبٔال ٌٛیبی عطح وّی قٕب ثبقس.
تٛنی :ٝؾقی وٙیس ایٗ ثرف ضا زض آذط  ٚپؽ اظ تىٕیُ ؾبیط ثرف ٞب ثٛٙیؿیس چط او ٓٞ ٝث ٝتٕبْ رٙجٞٝب اقطاف زاضیس  ٓٞ ٚتٕبْ
اعالفبت وّیسی ضا زض ذالَ ٘ٛقتٗ زیٍط ثرفٞب یبفتٝایس.
ثؿیبضی اظ افطازی و ٝعطحٞبی تزبضی ضا ٔیذٛا٘ٙس (ثب٘ىساضاٖ ،ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ،قطوبء  )...ٚزٚؾت زاض٘س و ٝذالنٝای اظ آ٘چ ٝزض
پیف ض ٚزاض٘س ،قبُٔ لؿٕتٞبی ٔ ٟٓثط٘بٔ ٝوؿت  ٚوبض ضا ثجیٙٙس.
چٙیٗ ذالن ٝای ،زیس وّی ٘ؿجت ث ٝآ٘چ ٝزض ازأ ٝذٛاٞس آٔس ،زض اذتیبض ذٛا٘ٙس ٜلطاض ٔیزٞس .چٙیٗ ذالنٝای ٘جبیس ثیف اظ زٚ
نفح ٝثبقس .ذالن ،ٝپؽ اظ ایٙى ٝوُ ثط٘بٔ ٝتىٕیُ قسٛ٘ ،قتٔ ٝیقٛز .
زض ذالنٔ ٝسیطیتی ٔٛاضز ظیط ٔغطح ٔیقٛز:








تٛنیف ظٔی ٝٙوؿت  ٚوبض  ٚانُ ٔٛضٛؿ
فطنت  ٚضاٞجطز
پطٚغٜٞب  ٚثبظاض ٞسف
ٔعیتٞبی ضلبثتی
ؾٛززٞی  ٚتٛاٖ رٕـآٚضی آٖ
تیٓ وبضی
پیكٟٙبز

٘ٛؿ وؿت  ٚوبض (تِٛی سی ،ذسٔبتی ،تزبضی ٔ ،)...ٚحُ اؾتمطاضٔ ،بٔٛضیت ٞ ٚسف قطوت ذٛز ضا ٔكرم ؾبظیس.
ٔخالً قطح فقبِیت قطوت ذسٔبت ٘ؾبفتی «٘ؾیف» ثط ایٗ اؾبؼ اؾت:
ایٗ قطوت ذسٔبتی ثط ٔجٙبی لطاضزاز ثطای فقبِیتٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ،ذسٔبت ٘ؾبفتی ا٘زبْ ٔیزٞس .ایٗ ذسٔبت فجبضتٙس اظ
تٕیع وطزٖ وف عجمبت ،فطـٞب ،پطزٜٞب  ٚپٙزطٞ ٜب  ٚربضٚوكی ٌ ٚطزٌیطی  ٚقؿتكٛی ٔقٕ .َٛلطاضزازٞب یىؿبِ ٝثؿتٔ ٝیق٘ٛس

 ٚذسٔبت ذبل  ٚقطح ا٘زبْ ذسٔبت ضا قبُٔ ٔیق٘ٛس .
ٕٞچٙیٗ ثبیس ٞطٌ ٝ٘ٛاعّالفبتی و ٝفطنت ٔٛضز ٘ؾط ضا ثطای وؿت  ٚوبض قٕب ٟٔیب ٔیوٙس زض ایٗ لؿٕت ث ٝاذتهبض اضائٌ ٝطزز.
فطو وٙیس ایس ٚ ٜیب وؿت  ٚوبض قٕب زض ظٔیٛٔ ٝٙثبیُ اؾت .زض ایٗ لؿٕت الظْ اؾت ض٘ٚس تغییطات  ٚتحٛالت ٌٛقیٞب اظ
ٌٛقیٞبی ثعضي ثٌٛ ٝقی ٞبی وٛچىتط  ٚایٙى ٝزض آیٙس ٜایٗ نٙقت ث ٝچ ٝؾٕت  ٚؾٛیی پیف ذٛاٙٞس ضفت ،تٛضیح زاز ٜقٛز.
فّٙبٚضی ٔطتجظ ثب وؿت  ٚوبض قٕب  ٚؾطفت تغییطات آٖ ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت .زض ایٗ لؿٕت ثٍٛییس و ٝوؿت  ٚوبض قٕب زض چ ٝز٘یبیی
اظ فّٙبٚضی ٔطثٛط ث ٝؾط ٔیثطز .
ثقس اظ ایٙى ٝفطنت ٔكرم قس ،ثبیس ث ٝعٛض ذالنٔ ٝكرم وٙیس چغٛض ایٗ فطنت ضا ز٘جبَ ٔیوٙیس  ٚزض حمیمت ٔكرم
وٙیس ،ضاٞجطز ثبظاضیبثی ث ٝوبض ضفت ٝزض عطح قٕب وساْ اؾت؟
ٞسف ٌیطی ثبظاض ذٛز ضا ث ٝعٛض ذالن ٝزض ایٗ لؿٕت شوط وٙیس .
ٔرتهطاً ثیبٖ وٙیس ٔٛلقیت قٕب زض آیٙس ٜزض ٔیبٖ ضلجب چ ٝذٛاٞس ثٛز؟ ٚیػٌیٞبی ٔٙحهط ث ٝفطز وبال  ٚذسٔبت ذٛز ضا ثیبٖ
وٙیس  ٚشوط وٙیس ایٗ وبال  ٚذسٔبت چ ٝاضظقی ثطای ٔكتطیب٘تبٖ زاضز؟ ٕٞچٙیٗ اعّالفبت ٔبِی ٔ ٟٓاظ ٚضقیت ٌصقتٚ ٝ
ثط٘بٔٝضیعی ثطای آیٙس ٜاظ لجیُ زضآٔس ،ؾٛز ذبِم ،زاضاییٞب  ٚؾٟبْ ضا ٔكرم وٙیس .
ٔخالً قطوت ذسٔبتی ٘ؾیف آ٘چ ٝزض لؿٕت ؾٛززٞی ذٛز زض ثرف ذالنٔ ٝسیطیتی ٔكرم وطز ،ٜای ٍٝ٘ٛٙاؾت:
ٔیعاٖ زضآٔس حبنُ اظ اضائ ٝذسٔبت ٘ؾبفتی زض ؾبَ ٔ 850یّی ٖٛضیبَ ،افعایف اضائ ٝذسٔبت  20زضنسی ؾبِیب٘ ٝزض  3ؾبَ ا. َٚ
زض ذالنٔ ٝسیطیتی ذٛز ،قٕب ثبیس اعّالفبتی ضا ث ٝعٛض ذالن ٝزض ذهٛل ٕٞىبضاٖ ذٛز ث ٝذٛا٘ٙسٙٔ ٜتمُ وٙیس.


چ ٝوؿی ایٗ وؿت  ٚوبض ضا تأٔیٗ وطز ٚ ٜچٍٝ٘ٛ؟



اظ ِحبػ حمٛلی ٔ ٚبِىیت قطوب ٕٞ ٚىبضاٖ ،قطوت قٕب چٍ ٝ٘ٛاؾت؟
افطاز وّیسی  ٟٓٔ ٚقطوت چ ٝوؿب٘ی ٞؿتٙس؟
ؾٟبٔساضاٖ چ ٝوؿب٘ی ٞؿتٙس ٘ ٚح ٜٛتٛظیـ ؾٟبْ چٍ ٝ٘ٛاؾت؟




 ٚزض ٟ٘بیت ایٙى ٝقٕب ثبیس ث ٝعٛض ٔكرم ٚ ٚاضح پیكٟٙبز انّی یب ٟ٘بیی ذٛز ضا ث ٝذٛا٘ٙس ٜیب ؾطٔبیٌٝصاض ٔربعطٜپصیطی وٝ
لهس زاضز ،زض عطح قٕب قطوت یب ؾطٔبیٌٝصاضی ٕ٘بیس ،اضائ ٝزٞیس.
ثغٛضٔخبَ یه ذالنٔ ٝسیطیتی ضای قطوت فطضی اثعاض زلیك ث ٝقطح ظیط ٔی ثبقس:
قطوت «اثعاض زلیك» زض ؾبَ  1374ثٚ ٝؾیّ ٝیه تیٓ ٔترهم  ٚثب تزطث ٝپٙذ ٘فطی ث ٝز٘جبَ وكف یه فطنت رصاة وبضی ٚ
زض پبؾد ث ٝآٖ ،تأؾیؽ  ٚثب قطایظ ظیط تحت قٕبض ...ٜث ٝحجت ضؾیس ٜاؾت

ثبظاض ٔحه« َٛاثعاض زلیك» ثبظاض ٔحىٓ  ٚاؾتٛاضی اؾت (ٔ 2500یّی ٖٛضیبَ زض ؾبَ  )1375ثب  35%ضقس ؾبال٘ ٝزض  10ؾبٌَصقت٘ ٚ ٝكب٘ٞٝبیی لٛی حبوی اظ ضقس قتبثبٖ زض آیٙس.ٜ
لیٕت  ٚحبقی ٝؾٛز رصاة (ٔتٛؾظ نٙقت 15% :پؽ اظ وؿط ٔبِیبت)ضلجبی انّی فقّی ٓٞ ،زض لؿٕت تِٛیس  ٓٞ ٚزض ؾبظٔبٖ فطٚـ زاضای ؾطٔبی ٝحبثت ٞ ٚعیٞٝٙبی ثبال ٞؿتٙس ٘ ٚعزیه ث ٝؽطفیتذٛز تِٛیس ٔیوٙٙس.
قطوت اثعاض زلیك افتمبز زاضز ٔیتٛا٘س  30%ثیكتط اظ ضلجب (یقٙی  20%ؾٛز) زض ٞعیٞٝٙبی تِٛیس  ٚفطٚـ نطفٝرٛیی وٙس.تٛا٘بیی قطوت زض ا٘زبْ ایٗ ثط٘بٔ ٝاؾبؾبً ٔجتٙی ثط ٟٔبضتٞب  ٚتزطثٞٝبی تیٓ ٔسیطیت اؾت .تالـٞبی ٌصقت ٝتیٓ ٔسیطیتثبفج افعایف ؾ ٟٓثبظاض اظ  17%ث 45%ٝعی  10ؾبَ ٌصقت ٝقس ٜاؾت.
٘تیزتبً قطایظ فٛق ثبفج قس قطوت اثعاض زلیك ٔقتمس قٛز ،و ٝتِٛیس «اثعاض یطاق» ثب ویفیت ثبال  ٚلیٕت رصاة ثب ٌطفتٗ  75%اظثبظاض زض فطو ؾ ٝؾبَ فطنتی اؾتخٙبیی اؾت .پیفثیٙی فطٚـ ثطای ؾبَ  1386ثبِغ ثط ٔ 350یّیبضز ضیبَ  ٚزضآٔس پؽ اظ وؿط
ٔبِیبت ٔ 35یّیبضز ضیبَ اؾت .قطوت اثعاض زلیك ثطای پیبز ٜوطزٖ عطح فٛق زض رؿتٚرٛی ؾطٔبیٌٝصاضی ٔٙهفب٘ٝای ثبِغ ثط 30
ٔیّیبضز ضیبَ اؾت و 35% ٝآٖ اظ عطیك ؾٟبْ فبْ فطٚذت ٝذٛاٞس قس

- ۲تؼریف سازهاى
زض ایٗ ثرف ثبیس ؾبظٔبٖ ٔٛرٛز ذٛز ضا ٔقطفی ٕ٘بییس  ٚتبضیرچ ٚ ٝچٍٍ٘ٛی حضٛضـ ضا ثیبٖ ٕ٘بییسٕٞ .چٙیٗ افطاز وّیسی و ٝزض
تِٛیس فطنت  ٚؾطٔبیٞٝبی ٛٞقٕٙس ؾبظٔبٖ قطوت زاض٘س ٘ ٚمف آٖٞب زض پیكجطز اٞساف قطوت ٘یع زض ایٗ ثرف ثبیس ٔقطفی
ق٘ٛسٕٞ .چٙیٗ ٘ٛؿ قطوت حجت قس ٚ ٜؾبذتبض ؾبظٔب٘ی  ٚؾطٔبیٌٝصاضاٖ انّی قطوت ٔقطفی ٔیق٘ٛس .اِجت ٝاٌط زض اثتسای ضاٜ
ٞؿتیس ٛٙٞ ٚظ قطوتی ضا ایزبز ٕ٘ٛٙز ٜایس زض ایٗ ثرف ثبیس اعالفبتی ضا اضائ ٝزٞیس ؤ ٝؿتمُ اظ قطوتِ حجتی ٔحؿٛة قسِٚ ٜی اظ
ّٔعٔٚبت آٖ ٞؿتٙس ٔب٘ٙس ؾطٔبیٞ ٝبی ٛٞقٕٙس ٛ٘ ٚؿ قطوتی ؤ ٝبیُ ٞؿتیس ضا حجت ٕ٘بییس (ٔؿئِٛیت ٔحسٚز ،ؾٟبٔی ذبل،
ؾٟبٔی فبْ  ٚ ) ... ٚاعالفبت زض ضاثغ ٝثب آٖ.
تٛنی :ٝایٗ ثرف فطنت ذٛثی اؾت تب ثب اضائ ٝپیكیٝٙای وبُٔ اظ ذٛز  ٚؾبظٔب٘تبٖ ،تأحیط ٔخجتی ثط فضبی فىطی ؾطٔبیٌٝصاضاٖ
ثبِم ٜٛعطح ثٍصاضیس .اِجت ٝثحج نسالت ضا فطأٛـ ٘ىٙیس.
اظ آ٘زبیی و ٝتٕبْ فقبِیت ٞبی التهبزی تحت لٛا٘یٗ ٔطثٛعٞ ٝسایت  ٚتٙؾیٓ ٔی ق٘ٛس ،الظْ اؾت وبضآفطیٗ اظ ٔمطضاتی ؤٕ ٝىٗ
اؾت ٔبِىیت ٚی ضا تحت تأحیط لطاض زٙٞس آٌبٞی زاقت ٝثبقس .زض ٔطاحُ ٔرتّف قطٚؿ وبض ،وبضآفطیٗ ثٔ ٝكبٚض ٜحمٛلی ٘یبظ زاضز .
ٕٞچٙیٗ ثط پبی ٝفبوتٛضٞبیی ٕٞچ ٖٛایٙى ٝآیب فقبِیت وبضآفطیٙب٘ ٝثهٛضت :أتیبظ ٕ٘بیٙسٌی ،قطوت ٔؿتمُ تبظ ٜتأؾیؽ  ٚیب
ذطیساضی قس ٜتٛؾظ زیٍط قطوتٟب؛ تِٛیس وٙٙسٔ ٜحهٔ َٛهطفی  ٚیب نٙقتی؛ غیطا٘تفبفی؛ ٔكغ َٛفقبِیت زض ظٔی ٝٙنبزضات یب
ٚاضزات  ٚیب زیٍط رٙجٞ ٝب اؾت؛ احتٕبَ زاضز و ٝضٚی ٝلب٘٘ٛی ٔٛضز ٘یبظ ٔتفبٚت ثبقس.
اظآ٘زبییىٌ ٝعیٞ ٝٙبی ظیبزی ٚرٛز زاضز تب وبضآفطیٗ اظ ثیٙكبٖ یىی ضا رٟت تأؾیؽ ؾبظٔبٖ ٔٛضز ٘یبظ ا٘تربة ٕ٘بیس ،الظْ اؾت

تٕبْ ٔعایب ٔ ٚقبیت ٞط یه زض ظٔیٔ ٝٙؿئِٛیتٔ ،بِ یبت ،اؾتٕطاض ،لبثّیت ا٘تمبَ ؾٛزٞ ،عی ٝٙتأؾیؽ ٔ ٚیعاٖ ایزبز فالل ٝثطای
افعایف ؾطٔبی ٝثطضؾی ٌطز٘س .ثطای ایٗ تٛافمبت ٔكبٚض ٜحمٛلی الظْ اؾت تب اظ اتربش ٔٙبؾتتطیٗ تهٕیٓ اعٕیٙبٖ حبنُ قٛز.
ز ٚزؾتٔ ٝؿئّ ٝرسی ثطای وبضآفطیٙبٖ ٚرٛز زاضز و ٝث ٝآٖٞب ٔیپطزاظیٓ.


هالکیت هؼٌَی



اًَاع ضرکتّای تجاری

هالکیت هؼٌَی
ٔبِىیت ٔقٛٙی قبُٔ حك أتیبظ ،فالئٓ تزبضی ،حك تأِیف (وپی ضایت)  ٚاؾطاض تزبضی ٔیثبقس و ٝثٝفٛٙاٖ ٕٟٔتطیٗ زاضاییٟب
وبضآفطیٗ ثٛز ٚ ٜحتی ٔی ثبیؿتی پیف اظثحج ٔطثٛط ث ٝذسٔبت لبثُ اضائ ٝتٛؾظ ٚوالء ٔٛضز ثطضؾی لطاضٌیطز .اغّت اٚلبت
وبضآفطیٙبٖ ث ٝزِیُ فسْ آٌبٞی اظ لٛا٘یٗ ٔطثٛط ثٔ ٝبِىیت ٔقٛٙی ،إٞیت ٔطاحّی ضا و ٝثبیس عی آٟ٘ب اظایٗ ٘ٛؿ ٔبِىیت حٕبیت
ٕ٘بیٙس ٘بزیسٔ ٜیٌیط٘س.
اًَاع ضرکتّای تجاری
زض ثرف ٔبِىیت ٘ٛؿ لب٘٘ٛی ٔبِىیت وؿت  ٚوبض ذٛز ضا ٔكرم وٙیس؛ ثط اؾبؼ ٔبزٜی  20لب٘ ٖٛتزبضت الؿبْ قطوتٞبی تزبض
فجبضتٙس اظ:








قطوت ؾٟبٔی (فبْ یب ذبل)
قطوت ثب ٔؿئِٛیت ٔحسٚز
قطوت تضبٔٙی
قطوت ٔرتّظ غیطؾٟبٔی
قطوت ٔرتّظ ؾٟبٔی
قطوت ٘ؿجی
قطوت تقب٘ٚی تِٛیس ٔ ٚهطف

ایٗ قطوتٞب ضا ث ٝچٟبض زؾت ٝتمؿیٓ ٔیوٙٙس.
قطوتٞبی اقربل و ٝزض آٖٞب قرهیت ق طوب إٞیت انّی ضا زاضز  ٚافتجبض قطوت ثب افتجبض اقربل ضاثغٝی ٔؿتمیٓ زاضز.
ؾطٔبی٘ ٝمف انّی ضا ٘ساقت ٚ ٝزاضایی قرهی آٖٞب ٘یع پكتٛا٘ٝی ثسٞی قطوت اؾت .قطوب ث ٝضاحتی ٕ٘یتٛا٘ٙس ؾ ٟٓذٛز ضا ثٝ
زیٍطاٖ ٚاٌصاض ٕ٘بیٙس .قطوت تضبٔٙی ٘ ٚؿجی اظ ایٗ لجیُ ٞؿتٙس.
زض قطوت ٞب ؾطٔبی ،ٝقرهیت قطوب ٘مف انّی ضا ٘ساضز  ٚؾطٔبی ٝإٞیت ثیكتطی زاضز ٔ.ؿئِٛیت قطوب تب ٔیعاٖ ؾطٔبیٝای اؾت
و ٝزض قطوت ٌصاضزٜا٘س  ٚث ٝعٛض وّی قطوب ٔیتٛا٘ٙس ؾ ٟٓاِكطو ٝذٛز ضا ث ٝزیٍطاٖ ٚاٌصاض ٕ٘بیٙس .أىبٖ ٚضٚز ث ٝثٛضؼ زض ٔٛضز
قطوتٞبی ؾٟبٔی ثٕٞ ٝیٗ ِحبػ ٚرٛز زاضز .قطوت ؾٟبٔی( قطوتی اؾت و ٝؾطٔبی ٝآٖ ث ٝؾٟبْ تمؿیٓ قسٔ ٚ ٜؿئِٛیت

نبحجبٖ ؾٟبْ ٔحسٚز ثٔ ٝجّغ اؾٕی ؾٟبْ آٟ٘ب اؾت .حسالُ تقساز قطوب زض ایٗ قطوت ؾ٘ ٝفط اؾت  ٚحسالُ ؾطٔبی ٝالظْ رٟت
تأؾیؽ قطوت ؾٟبٔیذبل 1 000.000.ضیبَ  ٚرٟت تأؾیؽ قطوت ؾٟبٔیفبْ  5.000.000ضیبَ ٔیجبقس) ٕ٘ٝ٘ٛی ثبضظ ٚ
قطوت ثب ٔؿئِٛیت ٔحسٚز( قطوتی اؾت و ٝثیٗ ز ٚ ٚیب چٙس ٘فط ثطای أٛض تزبضی تكىیُ قسٞ ٚ ٜط یه اظ قطوب ثس ٖٚایٙىٝ
ؾطٔبی ٝث ٝؾٟبْ یب لغقبت ؾٟبْ تمؿیٓ قس ٜثبقس ،فمظ تب ٔیعاٖ ؾطٔبی ٝذٛز زض قطوت ٔؿئ َٛلطٚو  ٚتقٟسات قطوت اؾت) تب
حسٚز ظیبزی اظ ایٗ ٘ٛؿ ٞؿتٙس.
زض ٘ٛؿ زیٍط و ٝقطوتٞب ٔرتّظ ٘بْ زاضز ز ٚزؾت ٝقطیه زض آٖٞب ٚرٛز زاضز .قطوبیی ؤ ٝؿئِٛیت ٘بٔحسٚز زاض٘س  ٚقطوبیی
ؤ ٝؿئِٛیت ٔحسٚز زاض٘سٔ .قٕٛال قطوب فبُٔ ضبٔٗ ٞؿتٙس  ٚقطوبیی و ٝؾطٔبیٔ ٝیآٚض٘س ٔؿئِٛیت ٔحسٚز زاض٘س .قطوتٞبی
ٔرتّظ  ٚغیطؾٟبٔی اظ ایٗ ٘ٛؿ ٞؿتٙس.
قطوتٞبی تقب٘ٚی ؤ ٝبٞیتب تزبضی ٘یؿتٙس  ٚفٕستب لهس ا٘تفبؿ ٘ساض٘سٞ .سف اظ آٖ ٞب ضفب ٚ ٜآؾٛزٌی افضب اؾت ٚ .ث ٝزِیُ ٚرٛز
ٚظاضت تقب ٖٚضٛاثظ ذبنی ثط آٖٞب حبوٓ اؾت .ثط اؾبؼ لب٘ٔ ٚ ٖٛمطضات تقب ٖٚتكىیُ  ٚث ٝحجت ثطؾس .فض ٛزض تقب٘ٚی قرم
حمیمی اؾت  ٚزض ٔٛضز تقب٘ٚی تِٛیسی ثبیس زض تقب٘ٚی قبغُ ثبقس .حسالُ تقساز افضب زض تقب٘ٚی تِٛیسی ٘ 7فط اؾت  ٚؾطٔبیٝ
افضب زض تقب٘ٚی ثطاثط اؾت ٍٔط ثب شوط ٔٛضز زض قٙبؾٙبٔ. ٝ

- 3هحصَل یا خذهت
حبَ ظٔبٖ آٖ فطا ضؾیس ٜؤ ٝحه َٛیب ذسٔتی ضا ؤ ٝیذٛاٞیس اضائ ٝزٞیس ،تٛضیح زٞیس .ایٙزبؾت و ٝثبیس ٘كبٖ زٞیس وٝ
ٔحه َٛقٕب ٔٙحهط ث ٝفطز ثٛزٔ ٚ ٜیتٛا٘س زض رصة ٔكتطی ثٛٔ ٝفمیت ثطؾس
اثتسا ٔكرم ٕ٘بییس و ٝچ ٝچیعی ٔی ذٛاٞیس اضائ ٝزٞیسٔ ،حه ،َٛذسٔت یب فطآیٙس.
ز ،ْٚآٖ ضا ٔقطفی وٙیس.
ؾ ،ْٛزالیُ إٞیتٙٔ ،حهط ث ٝفطز ثٛزٖ ٔ ٚعیت اؾتفبز ٜاظ آٖ ضا ثیبٖ وٙیس  ٚثٍٛییس و ٝچطا ثب ؾبیط ٔحهٛالت احتٕبالً ٔكبثٝ
ٔتٕبیع اؾت ٘ ٚحٜٛی وبض آٖ ضا ثب وٕه اثعاض ٔرتّف (رس٘ ٚ َٚمك٘ ) ... ٚ ٝكبٖ زٞیس.
زض ایٗ ثرف ثب تٛر ٝث ٝفطز یب ؾبظٔب٘ی و ٝعطح وؿت  ٚوبض ضا ذغبة ثٚ ٝی ٔیٍ٘بضیسٔ ،ی تٛا٘یس ٚاضز رعئیبت فٙی قٛیس ثٝ
ن ٛضتی و ٓٞ ٝثحج أٙیت زض ٘ؾط ٌطفت ٝقٛز  ٓٞ ٚاظ حٛنّٝی ذٛا٘ٙس ٜذبضد ٘كٛز .ثطای ٔخبَ ٕٔىٗ اؾت ؾطٔبیٌٝصاض ٘ ٝتٟٙب ثٝ
ضیع رعئیبت فٙی ٘یبظ ٘ساقت ٝثبقس ،ثّى ٝحتی قبیس اظ ٔٛضٛؿ زا٘ف ترههی قٕب ٘یع ثیاعالؿ ثبقس و ٝایٗ أط ذٛا٘ٙسٜی عطح
وؿت  ٚوبض ضا ذؿتٔ ٝیٕ٘بیس.
تٛنی :ٝثب تٛر ٝث ٝضفبیت اذتهبنی ثٛزٖ عطح وؿت  ٚوبض ثطای فطز یب ؾبظٔبٖ ٔٛضز ٘ؾط ،زض ثقضی ٔٛاضز و٘ ٝیبظ ث ٝاعالفبت فٙی
رعئیتطی ٔیثبقسٔ ،یتٛاٖ آٟ٘ب ضا ث ٝنٛضت پیٛؾت ث ٝعطح اضبفٕٛ٘ ٝز.

- 4تحلیل تازار ٍ فرصتّا
زض ایٗ ثرف ،تحّیُٞبی التهبزی اظ ٘ؾط تقساز ٛ٘ ٚؿ ٔكتطیبٖ ثبِم ،ٜٛا٘زبْ ٔیٌیطز .زض ایٗ ثرف ٔیتٛاٖ اظ قطوتٞبیی و ٝزض
ظٔی ٝٙتحمیمبت ثبظاض فقبِیت ٔی وٙٙس ،یبضی رؿت .اِجت ٝثؿت ٝثٛ٘ ٝؿ عطح ،ذٛز قٕب ٘یع ٔی تٛا٘یس ایٗ وبض ضا ا٘زبْ زٞیس  ٚثب
رٕـآٚضی زازٜٞب  ٚثطضؾی ٞبی آٔبضی  ٚتحّیُ ض٘ٚسٞب ث ٝاعالفبت ٔفیسی زؾت یبثیس.
زض اثتسا قٕب ثبیس ٔكتطی ذٛز ضا ثكٙبؾیس  ٚثطای ذطیس ٔحه َٛاظ رب٘ت ٚی ،زالیُ ٔٛرٟی ضا اضایٕ٘ ٝبییس .زض ازأ ،ٝثبظاض ٞسف
ذٛز ضا قٙبؾبیی وٙیس .ؾپؽ تحّیُٞبی ثبظاض ٞسف ضا ث ٝنٛضت رعئی تط  ٚضیع قس ٜثطضؾی ٕ٘بییس ٌ ٚطٜٞٚبی ٔرتّف ٔكتطیبٖ ضا
(زض ثبظاض ٞس ف) قٙبؾبیی  ٚتٕبیعات ثیٗ ذطیس ٞط ٌط ٜٚضا ٔكرم وٙیس  ٚزضیبثیس و ٝثطای ٞط ٌط ٜٚاظ ٔكتطیبٖ قٕب چ ٝچیعی
اضبف.ٝ
أىب٘بت
یب
ویفیت
ذسٔبت،
لیٕت،
ٔخال:
اؾت
ثیكتط
إٞیت
زاضای
زض ٟ٘بیت ثبیس ؾ ٟٓثبظاضی ضا ؤ ٝیذٛاٞیس پٛقف زٞیس ثسؾت آٚضیس.
- 5راّثرد ٍ اجرا
زض ایٗ ثرف ث ٝثطضؾی ایٗ ٔٛضٛؿ ٔی پطزاظیٓ و ٝچٍٔ ٝ٘ٛحه َٛضا ٚاضز ثبظاض ٕ٘بییس  ٚچٍ ٝ٘ٛتٕبْ لبثّیتٞبیی ضا و ٝزض ثرف
لجُ ث ٝزؾت آٚضزیس ،ثٔ ٝكتطی  ٚثبظاض ٕ٘بیف زٞیٓ.
قٕب ثبیس یه ثط٘بٔ ٝی زلیك ثطای ٚضٚز ث ٝثبظاض اضائٕ٘ ٝبییس .زض ایٗ ثط٘بٔ ٝثبیس ٔكرم قٛز و ٝث ٝچٔ ٝیعاٖ ظٔبٖ٘ ،یطٚی ا٘ؿب٘ی ٚ
ٞعی٘ ٝٙیبظ ٔیثبقس .زض ٔطحّ ٝی ثقسی ،ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیه ٞبی وٙتطَ پطٚغ ،ٜثطای وبضٞبی ٔرتّف ؾطضؾیسٞبی ظٔب٘ی زلیك
تقطیف ٕ٘ٛز ٚ ٜاعٕیٙبٖ حبنُ ٕ٘بییس زض ٞط ظٔبٖ ،زضیبفت زضنس پیكطفت پطٚغٕٔ ٜىٗ ٔیثبقس.
ٕٞچٙیٗ ثطای ثمب زض ثبظاض ثبیس ؾیبؾتٞب  ٚضاٞجطزٞبی فطٚـ  ٚثبظاضیبثی زض ایٗ ثرف ٔكرم ق٘ٛس ٘ ٚحٜٛی فُٕ ایٗ ؾیبؾتٞب
 ٚضاٞجطزٞب ثط ضٚی ٞط ثرف ثبظاض ثحج  ٚثطضؾی ٌطززٕٞ .چٙیٗ ٘ٛؿ تیٓ ثبظاضیبثی ثطای ٞط ثرف ثبظاض  ٚپكتیجب٘یٞب  ٚآٔٛظـٞبیی
و ٝثبیس ث ٝآٟ٘ب زاز ٜقٛز ثبیس ِحبػ ٌطزز .زض ازأٔ ،ٝیعاٖ فطٚـ  ٚترٕیٗ ٞبی اِٚی ٝزض ٔطاحُ آغبظیٗ  ٚزض ازأ ٝوبض ،ثبیس ٌٙزب٘سٜ
قٛز.
زض ٟ٘بیت ثبیس وّیٝی تٟسیسٞب ٔ ٚكىالت ثبِم ٜٛضا تب حس أىبٖ ثطآٚضز ٕ٘بییس .ث ٝیبز زاقت ٝثبقیس وٚ ٝالقیبت ضا ٔٙقىؽ ٕ٘بییس
ظیطا و ٝؾطٔبیٌٝصاضاٖ ٔیزا٘ٙس وٞ ٝیچ وؿت  ٚوبضی وبُٔ  ٚثی٘مم ٕ٘ی ثبقس  ٚزض رطیبٖ ٔصاوط ،ٜایٗ تٟسیسٞب ضا ثب قٕب ٔغطح
ٔیوٙٙس .پؽ ؾقی وٙیس تب ربیی ؤ ٝی تٛا٘یس زض عطح ذٛز ث ٝایٗ ٔؿبیُ پبؾد زٞیس .اظ ایٗ ٔٛضٛؿ ٘یع ٍ٘طاٖ ٘جبقیس و ٝثب زضد
تٕبْ ایٗ ٔكىالت ،ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ  ٚحبٔیب٘تبٖ ضا اظ زؾت ثسٞیس ،ظیطا ثب زضد تٕبْ ایٗ ٔؿبیُ ،ث ٝآٟ٘ب ٘كبٖ ٔیزٞیس و ٝتٛا٘ؿتٝایس
ثیكتط ٔكىالت احتٕبِی ضا پیف ثیٙی وطز ٚ ٜتب حس أىبٖ ثطای آٟ٘ب ضاٜحُ ثیبثیس  ٚزض ثط٘بٔٝی ذٛز آٟ٘ب ضا ٔٙؾٛض ٕ٘بییس؛ و ٝایٗ
ٔٛضٛؿ ثبفج افعایف حؽ افتٕبز آٟ٘ب قس ٚ ٜزض ٔزٕٛؿ پطٚغ ٜضا ٚالـثیٙب٘ٝتط رّٔ ٜٛیزٞس.
تٛنی: ٝزض ا٘زبْ پیفثیٙیٞب  ٚثطضؾی ٞب ،ذهٛنبً زض ایٗ ثرف ؾقی وٙیس و ٝاظ افطاز ذجط ٜاؾتفبزٕ٘ ٜبییس ظیطا وٞ ٝعیٞٝٙبی
اضبفٝای و ٝزض ایٗ ثرف ٔتحُٕ ٔیقٛیس ٔیتٛا٘س ثٔ ٝطاتت وٕتط اظ ٞعیٞ ٝٙبیی ثبقس و ٝزض نٛضت ارطای وؿت  ٚوبض ثب
ٔكىالت ٔتقسز ،ثب آٟ٘ب ضٚثط ٚذٛاٞیس قس .پؽ نطف ظٔبٖ ٞ ٚعی ٝٙی ثیكتط زض ایٗ ٔطاحُ زض ٔزٕٛؿ ث ٝضطض قٕب ٘رٛاٞس ثٛز .
ثیكتط ؾطٔبیٌٝصاضاٖ تٟٙب ظٔب٘ی حبضط ث ٝؾطٔبیٌٝصاضی ٞؿتٙس و ٝاظ وؿت  ٚوبض ٔٛضز ٘ؾط آٌبٞی زاقت ٝثبقٙس ،ثٙبثطایٗ اضائٝ
تٛضیحبت ٔطاحُ ٔرتّف تِٛیس ٔحه َٛاظ ٔطحّ ٝآٔبز ٜؾبظی ٔٛاز اِٚی ٝتب ٔحهٟ٘ َٛبیی آٔبز ٜفطٚـ ،ثطای ذٛا٘ٙسٌبٖ ٌعاضـ

وتجی ضطٚضی  ٚالظْ اؾت.
ٔٛاضز ظیط ضا زض ٔٛضز ثرف فّٕیبتی  ٚتِٛیسی ذٛز شوط وٙیس:






چطذ ٝفّٕیبت
ٔحُ رغطافیبیی
تؿٟیالت  ٚثٟؿبظی
ضاٞجطزٞب  ٚثط٘بٔٞٝبی تِٛیس
ٚضقیتٞبی لب٘٘ٛی  ٚازاضی

اٌط فقبِیت ٔٛضز ٘ؾط قٕب تِٛیسی اؾت ،الظْ اؾت طرح تَلیذ ) (Production Planتٙؾیٓ قٛز .ایٗ عطح ثبیس تٕبٔی
فطآیٙس تِٛیس ضا ث ٝعٛض وبُٔ تكطیح وٙس .زض نٛضتی و ٝوؿت  ٚوبض ثط اضائ ٝذسٔبت ٔتٕطوع قس ٜثبقس ،ایٗ ثرف ضا طرح
ػولیاتی )ٌٛ (Operations Planیٙس .فطآیٙس  ٚقطح ذسٔبتی ضا و ٝثبیس ا٘زبْ قٛز ث ٝنٛضت ٔطحّٝای قطح زٞیس.
قطح وبُٔ فطآیٙس تِٛیسLayout ،وبضذب٘ٔ ٚ ٝبقیٗ آالت ،تزٟیعات تِٛیسی ،تأؾیؿبتٛٔ ،از ذبْٚ ،ؾبئُ ٘مّی٘ ،ٝیطٚی ا٘ؿب٘ی
ٔٛضز ٘یبظ تِٛیسی ،تأٔیٗ وٙٙسٌبٖ  ٚؾطٔبیٛٔ ٝضز ٘یبظ زض ایٗ ثرف ٔیآیس .
ٔكرم وٙیس تهٕیٓ ث ٝؾبذت چ ٝلغقبتی زاضیس  ٚچ ٝلغقبتی ضا ذطیساضی ذٛاٞیس وطز؟ آیب ٔ٘ٛتبغ ٟ٘بیی ضا ذٛزتبٖ ا٘زبْ
ٔیزٞیس یب عی لطاضزازی ث ٝزیٍطاٖ ٚاٌصاض ٔیوٙیس؟
ث ٝعٛض ذالنٔ ٝطاحُ ٔرتّف تِٛیس  ٚرطیبٖ ٔٛاز  ٚلغقبت ضا اظ ٔٛاز ذبْ تب ٔحهٟ٘ َٛبیی ،ثؿتٝثٙسی  ٚا٘جبض تٛضیح زٞیس.
ٔبقیٗآالت  ٚتزٟیعات انّی ٔٛضز ٘یبظ ٔ ٚكرهبت آٖٞب ضا شوط وٙیس.
زض ٔٛضز ؾبِٗ تِٛیس٘ ،ح ٜٛاؾتمطاض ٔبقیٗآالت  ٚتزٟیعات فٕس ٚ ٜاثقبز آٖٞب تٛضیح زٞیس.
تقییٗ وٙیس فٛأُ ٔ ٚ ٟٓحیبتی زض زؾتیبثی ثٔ ٝحهٟ٘ َٛبیی ثب ویفیت ٔٛضز ا٘تؾبض وسأٙس؟ چ ٝالسأبت ،ثط٘بٔٝضیعی ٚ
پیفثیٙی ٞبیی ضا ثٙٔ ٝؾٛض حه َٛاعٕیٙبٖ اظ ویفیت ٔحهٟ٘ َٛبیی نٛضت زازٜایس.
تٛنیف وٙیس ٔحتُٕتطیٗ حٛازث (ٔب٘ٙس اظ وبض افتبزٖ ٔبقیٗآالت  ٚغیط )ٜؤ ٝی تٛا٘س ٔٙزط ث ٝتٛلف تِٛیس قٛز ،وسأٙس؟ ایٗ
تٛلف چٔ ٝست ع َٛذٛاٞس وكیس؟ السأبت الظْ ثطای ازأ ٝوبض تِٛیس ضا پیفثیٙی وٙیس.
ٔٛلقیت ٔ ٚحُ اؾتمطاض )(Location
ٔقیبضٞبی ا٘تربة ٔحُ اؾتمطاض وؿت  ٚوبض ذٛز ضا ث ٝزلت ثیبٖ وٙیس .زؾتطؾی ث ٝذطیساضاٖ ،تبٔیٗوٙٙسٌبٖ ،تٛظیـوٙٙسٌبٖ،
ؾطفت حُٕ ٘ ٚمُ وبال ث ٝثبظاضٞ ،عیٔ ٝٙطثٛط ث ٝتٟیٔ ٝىبٖ (ض ،ٗٞاربض ٚ ٜیب ذطیس) اظ رّٕٛٔ ٝاضزی اؾت ؤ ٝیتٛا٘س ٔٛضز اقبضٜ
لطاض ٌیطز .ثطآٚضز ٞعی ٝٙتٟیٔ ٝىبٖ ث ٝنٛضت زضنسی اظ فطٚـ پیف ثیٙی قس ٜؾبِیب٘ٔ ٝیتٛا٘س ث ٝاضظـ ایٗ ثرف اظ عطح وؿت

 ٚوبض ثیبفعایس .
ثبیس تٛر ٝزاقت و ٝایٗ ثرف اظ عطح وؿت  ٚوبض ٔیتٛا٘س تحت ثرف تزٟیعات ٘یع لطاض ٌطفت ٝؾطفهّی ضا ث ٝذٛز اذتهبل
زٞس .
تزٟیعات ٔٛضز ٘یبظ )(Equipment
ِیؿتی اظ تزٟیعات ٔٛضز ٘یبظ ذٛز ضا ٕٞطا ٜثب ٞعی ٝٙتٟی ٝآٟ٘ب فطا ٓٞآٚضیس .
زض نٛضتی و ٝاظ تزٟیعات ترههی (ٔب٘ٙس وبٔپیٛتط) زض زفتط ذٛز اؾتفبزٔ ٜی وٙیس ثبیس ٔكرهبت زلیك آٟ٘ب ثب وّی ٝرعییبت ٚ
ٕٞچٙیٗ ثٛزرٛٔ ٝضز ٘یبظ رٟت تٟی ٝآٟ٘ب ضا ٘یع زض رسِٚی رساٌب٘ ٝشوط ٕ٘بییس .
ثط٘بٔ ٝظٔب٘جٙسی
پؽ اظ آ٘ىٚ ٝضقیت عطح اظ ٘ؾط أىب٘بت تِٛیسٞ ،عیٞ ٝٙب ٙٔ ٚبثـ تأٔیٗ ٔبِی ٔكرم قس٘ ،یبظ ث ٝیه ثط٘بٔ ٝظٔبٖثٙسی ٔیثبقس تب
ٔغبثك آٖ ترهیم ٔٙبثـ ٔبِی  ٚا٘زبْ ٞعیٞ ٝٙبی ٔطثٛعٔ ٝكرم قٛز .اظ ایٗ ض ٚثبیس زیسٌبٜٞبی انّی  ٚظٔبٖ ثطزاقتٗ ٞط ٌبْ
رٟت ٘یُ ثٞ ٝسف ٟ٘بیی ،یقٙی ضاٜا٘ساظی تزبضی ٔكرم قٛز.
ثطای فّٕیبت  ٚفقبِیتٞبیی ٘ؾیط ٔٛاضز ظیط پیفثیٙی ظٔب٘ی ٞ ٚعیٞ ٝٙبی الظْ ضا ٔكرم ٕ٘بییس ٚ .زض رسٔ َٚرهٛنی
فالٔتٌصاضی وٙیس:










فّٕیبت ؾبذتٕب٘ی ٔ ٚحٛعٝؾبظی
ا٘قمبز لطاضزاز ا٘تمبَ فّٙبٚضی
ارطای تأؾیؿبت اِىتطیىی ٔ ٚىب٘یىی
ذطیس زؾتٍبٜٞبی تأؾیؿبتی
ذطیس ٔبقیٗآالت  ٚتزٟیعات تِٛیسی ؾبذت ذبضد
ذطیس ٔبقیٗآالت  ٚتزٟیعات تِٛیسی ؾبذت زاذُ ٛٔ ٚاضزی اظ ایٗ لجیُ
تٟیٛٔ ٝاز اِٚیٝ
ضاٜا٘ساظی آظٔبیكی
ضاٜا٘ساظی تزبضی

- 6تحلیل رقاتت
قبیس ؾرت تطیٗ ثرف یه عطح وؿت  ٚوبض ،اضظیبثی نبزلب٘ٝی ضلجب ثبقس .زض ایٗ ثرف ثبیس ضلجبی ذٛز ضا ٔقطفی وطز ٚ ٜثٍٛییس
و ٝچطا آٟ٘ب ٔی تٛا٘ٙس ث ٝفٛٙاٖ تٟسیسی ثطای قٕب ٔحؿٛة ق٘ٛسٕٞ .چٙیٗ ٘مبط ضقف  ٚلٛت آٟ٘ب  ٚضاٜٞبی فبیك آٔسٖ ثط آٖٞب ٚ
یب احیب٘بً زالیُ ٘بتٛا٘ی ضلبثت ثب آٟ٘ب (زض ظٔیٞٝٙبی ذبل) ٘یع ثبیس اضای ٝق٘ٛس.
زض ایٙزب اظ قٕب ا٘تؾبض ٔیضٚز و ٝثتٛا٘یس ثط  ٕٝٞی ضلجب پیطٚظ قٛیسٕٞ ،بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض ٚالقیت ٘یع ضلجب زض وٙبض  ٓٞث ٝفقبِیت

ٔیپطزاظ٘س ٕٛٞ ٚاض ٜتٟسیس ضلجب ٚرٛز زاضز.
تٛنی : ٝتحّیُ ضلجب ضا ث ٝآذط ٘یب٘ساظیس ظیطا ٘تبیذ آٖ ٔی تٛا٘س زض عطاحی ٔحه ٚ َٛتقییٗ ثرفٞبی ثبظاض قٕب ٔؤحط ثبقس .ؾقی
وٙیس ثب اؾتفبز ٜاظ ٚةؾبیتٞبی آٖ ٞب  ٚفٟطؾت ٔكرهبتٔ ،حهٛالتكبٖ ضا تب حس أىبٖ رٕـآٚضی وٙیس .زض ٘ؾط زاقت ٝثبقیس وٝ
ٕٞطا ٜثب ضقس ؾبظٔبٖ قٕب ،ضلجبی قٕب ٘یع پیكطفت ٔی وٙٙس  ٚقٕب ثبیس ٕٛٞاض ٜثطای ٔمبثّ ٝثب آٟ٘ب ثط٘بٔ ٚ ٝضاٞجطز زاقت ٝثبقیس.
اِجت ٝث ٝیبز زاقت ٝثبقیس و ٝقٕب ٞیچٌبٕ٘ ٜیتٛا٘یس  ٕٝٞچیع ضا ضارـ ث ٝضلجبیتبٖ ثسا٘یس.
- 7تین هذیریت
زض ایٗ ثرف قٕب ثبیس افطاز وّیسی ضا و ٝزض ثرف ٔسیطیت ؾبظٔبٖ ٕٞىبضی زاض٘س ٔقطفی ٕ٘ٛز ٚ ٜزالیُ إٞیت آٟ٘ب ضا ثطای
ؾبظٔبٖ ثیبٖ وٙیس .ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ،ؾبظٔبٖ ضا اظ ضٚی تیٓ ٔسیطیت آٖ قٙبؾبیی ٔی وٙٙس ،پؽ ٟ٘بیت ؾقی ذٛز ضا زض رٟت ا٘تربة
یه تیٓ ٔسیطیت لٛی ث ٝوبض ثجطیس .یه قطح حبَ ثطای ٞط یه اظ آٟ٘ب تٟی ٝوطز ٚ ٜثط ؾٛاثك زضذكبٖ آٟ٘ب تأویس ٕ٘بییس ٚ ٚؽیفٝی
ضاٞجطزی ٞط وساْ ضا زض ؾبظٔبٖ ثیبٖ وٙیسٕٞ .چٙیٗ ٕ٘ٛزاض ؾبظٔب٘ی ضا ثب شوط افطاز زض ؾٕتٞبی ٔرتّف ٘كبٖ زٞیسٕٞ .چٙیٗ اٌط
ؾٕت ٞبیی ٚرٛز زاض٘س و ٝثطای آٟ٘ب ٛٙٞظ فطز الیمی ضا ٘یبفتٝایس ،آٟ٘ب ضا ٔكرم وٙیس ٘ ٚبٔعزٞبی ایٗ پؿتٞب ضا ٔكرم ؾبظیس.
ٕٞچٙیٗ ثٛزر ٚ ٝثط٘بٔٝی ظٔبٖ ثٙسی ضا و ٝثطای یبفتٗ آٟ٘ب زض ٘ؾط زاضیس فٛٙاٖ وٙیس.
ایٗ ثرف ٔحُ ٔٙبؾجی اؾت تب افطازی ضا و ٝزض پطٚغٕٞ ٜطا ٜقٕب ٞؿتٙس ٔقطفی وٙیس.
تٛنی: ٝقطح حبَ ٞبی ٘ٛقت ٝقس ٜضا ثبظثیٙی ٕ٘ٛزٔ ٚ ٜغٕئٗ قٛیس و٘ ٕٝٞ ٝىبت وّیسی ضا زض ضاثغ ٝثب تزبضة ،فقبِیتٞب ،تمسیطٞب
 ٚتحهیالت ٔسیطاٖ ذٛز تكطیح ٕ٘ٛزٜایس .ثبظ یبزآٚضی ٔیقٛز و ٝثبیس اظ اغطاق ٘ ٚبزضؾتوبضی پطٞیع قٛز ٕٞ.چٙیٗ زض ٘ؾط زاقتٝ
ثبقیس و ٝؾطٔبیٌٝصاضاٖ ٕٝٞی ٔغبِت ٘ٛقت ٝقس ٜضا ٕ٘یذٛا٘ٙس ِٚی ٘ىبت پطإٞیت ضا زض ش ٗٞحفؼ ٔیوٙٙس پؽ ٔغٕئٗ قٛیس
٘ىبت شوط قس ٜاٞساف ؾبظٔبٖ ضا پٛقف ٔیزٙٞس.
تیٓ ٔسیطیت ذٛز ضا ث 3 ٝتب ٘ 5فط ٔحسٚز وٙیس .وؿب٘ی و ٝزض فّٕیبت ضٚظا٘ٛٔ ٝؾؿ ٝثیكتطیٗ تبحیط ضا ثط ٔٛفمیت آیٙسٛٔ ٜؾؿٝ
زاض٘س .
 oاػضای ٍیژُ تین:
قطحی حىبیت ٌ ٝ٘ٛثطای ٞط فض ٛتیٓ و ٝؾبثم٘ ٚ ٝمف ٔٛضز ا٘تؾبض ٚی زض تیٓ ضا تٛضیح زٞس قبُٔ:






فٛٙاٖ پؿت ٛٔ ٚلقیت وبضی ٚی
ٚؽبئف ٔ ٚؿِٚٛیتٞبی ایٗ پؿت :چ ٝوبضی ا٘زبْ ذٛاٞس زاز ،چٚ ٝؽبئفی ثطای ٚی پیفثیٙی ٔیقٛز ،چ ٝوؿب٘ی ضا
ؾطپطؾتی ذٛاٞس وطز ،ث ٝچ ٝوؿی ٌعاضـ فقبِیت ذٛاٞس زاز
نٙقت لجّی  ٚتزطثیبت لجّی ٚی ٔطتجظ ثب پؿت رسیس
ٔٛفمیت ٞبی لجّی :چ ٝوبضٞبی ٔٛفمیت آٔیعی ا٘زبْ زاز ،ٜچ ٝتیٓٞب یب پطٚغٜٞبی ٔٛفمی ضا ؾطپطؾتی وطز ،ٜآیب لجال یه
قطوت یب ثركی اظ یه قطوت ضا ضقس زاز ٜاؾت.
آٔٛظـ :ذالنٝای اظ آٔٛظـٞبی ترههی ٌصضا٘س ٜقسٜ

 oهجوغ هذیراى:
ث ٝعٛض ذالن ٝتٛضیح زٞیس چ ٝوؿب٘ی زض ٞیبت ٔسیط ٜحضٛض زاض٘س  ٚچ٘ ٝمكی زض قطوت قٕب ثبظی ٔیوٙٙس٘ .بْٞب ،ؾٛاثك ٚ
٘مف ٞط یه ضا اضائ ٝوٙیس.
 oهجوغ هطاٍراى:
ثطز ٔكبٚضاٖ قٕب ثبیس اظ افطازی ثب ترهم  ٚآٌبٞی نٙقتی اضظقٕٙس تكىیُ قس ٜثبقس تب ث ٝقٕب زض ٞسایت وؿت  ٚوبض وٕه ٚ
ٔكبٚض ٜوٙٙس .ث ٝعٛض ذالن٘ ٝبْ آٖٞب ،ؾٛاثك ٘ ٚمف ٞط یه اظ آٟ٘ب ضا اضائ ٝوٙیس.
اضتثاّات رایج در ًَضتي تخص هذیریت






ٚاثؿتٍی ث ٝزٚؾتبٖ یب آقٙبیبٖ ٘بٔٙبؾت ثطای پؿتٞبی ٔسیطیت وّیسی ٔٛؾؿٝ
ٔسیطیت یه ٘فطی ثط قطوت ،ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ٔیزا٘ٙس و ٝیه ٘فط ٕ٘ی تٛا٘س ث ٝعٛض ٔٛفمیت آٔیعی یه ٔٛؾؿ ٝضا ضقس
زٞس.
تالـ ثطای رصة ٔسیطاٖ لٛی ثس ٖٚزازٖ ؾٔ ٟٓبِىیت
قىؿت زض رصة  ٚتطویت یه ثطز ٔكبٚضیٗ زا٘كٕٙس
ایٗ فطو وٛٔ ٝفمیت زض وؿت  ٚوبض لجّی زض ایٗ نٙقت ٘یع اِعأب ازأٔ ٝییبثس

- 8الساهات ٍ ًیازّای تأهیي تَدجِ
اٌط قطوت قٕب ث ٝز٘جبَ رصة ؾطٔبیٞٝبی ذبضری ٔیثبقس ،ایٗ ثرف ،ثركی ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت .ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ٔكتبلٙس و ٝثسا٘ٙس
چٔ ٝیعاٖ ؾطٔبیٛٔ ٝضز ٘یبظ قٕبؾت  ٚایٗ ٔجّغ زض چٛٔ ٝاضزی ٞعیٔ ٝٙیقٛز  ٚچٍ ٝ٘ٛؾطٔبی ٚ ٝؾٛز آٟ٘ب ثبظٌكت ٔییبثس.
تب ربیی ؤ ٝیتٛا٘یس ٔٛاضز ٔهطف ضا ضیع وٙیس .زض زٚضٜی  3تب  5ؾبِ ،ٝآٟ٘ب ضا ٔكرم ٕ٘ٛز ٚ ٜعطیمٝی ثبظٌكت ؾطٔبی ٝضا ٘یع زض
ایٗ ثط٘بٔٝی ضیع قس ٜثٍٙزب٘یس .تقطیف ثطٞٝٞبی ٔٙغمی زض ایٗ عطح ثؿیبض ؾٛزٔٙس اؾت .اٌط پیفثیٙی ٔیوٙیس و ٝزض آیٙسٜ
ٕٔىٗ اؾت ث ٝؾطٔبی ٝی ثیكتطی ٘یبظ پیسا وٙیسٔ ،مساض  ٚثطٝٞی آٖ ضا زض عطح ٔٙقىؽ ٕ٘بییس.
زض ٟ٘بیت قٕب ثبیس ٔیعاٖ ثبظٌكت ؾطٔبی ٝضا ثطای ؾطٔبیٌ ٝصاضا٘تبٖ ٔكرم وٙیس و ٝاِجت ٝثٛ٘ ٝؿ ؾطٔبیٌٝصاض (چ ٝؾطٔبیٌٝصاض
ذب٘ٛازٌی  ٚچ ٝتزبضی) ثؿتٍی ٘ساضز .یىی اظ ٘ىبت تطغیتوٙٙسٜی ؾطٔبیٌٝصاضاٖٕٞ ،یٗ ٔیعاٖ ؾٛز پطزاذتی ٔیثبقس  ٚقٕب ثبیس
ث ٝآٖ ٞب ٘كبٖ زٞیس و ٝزضنس ؾٛز حبنّ ٝزض ایٗ عطح زض ٔمبیؿ ٝثب عطحٞبی ٔكبث ٚ ٝیب ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ ثب٘هٞب ،ثبالتط ٔیثبقس.
- 9تررسیّای هالی طرح
قبیس ثتٛاٖ ٌفت و ٝزض ایٗ ثرف ،لؿٕت افؾٓ ثطضؾیٞب ا٘زبْ ٔی قٛز ٔ ٕٝٞ ٚحبؾجبت ٔطثٛط ث ٝزضآٔسٔ ،ربضد  ٚؾٛز  ٚظیبٖ زض
آٖ اضائٔ ٝی ٌطززِ .صا اٌط زض ایٗ ثرف ثب ٔؿبئُ حؿبثساضی ٔ ٚبِی وٕتط آقٙب ٞؿتیس ،حتٕبً اظ افطاز ذجط ٜوٕه ثٍیطیس.
ٔٛاضز ظیبزی زض ثرفٞبی ٔبِی وؿت  ٚوبض ٔغطح اؾت أب زض ایٗ ثرف ٔقٕٛالً ثیكتط ث ٝنٛضتٞبی ؾٛز  ٚظیبٖ ،پیفثیٙی
فطٚـ ،تحّیُ ؾطٔبیٝی زض ٌطزـ  ٚتطاظ٘بٔٞٝب پطزاذتٔ ٝیقٛز .زض حبِت ایسٜآَ ثٟتط اؾت و ٝزض ؾ ٝؾبَ ا َٚث ٝنٛضت ٔبٞیب٘ٝ

ثٝضٚظضؾب٘ی قس ٚ ٜزض  5ؾبَ ا ،َٚزض ٞط فهُ ٔٛضز تحّیُ لطاض ٌیط٘س.
اظ ٕٟٔتطیٗ ٔٛاضز فٛق ،نٛضت ؾٛز  ٚظیبٖ  ٚتحّیُ ؾطٔبیٝی زض ٌطزـ اؾت .نٛضت ؾٛز  ٚظیبٖٞ ،عیٞٝٙب  ٚزضآٔسٞبی قٕب ضا
٘كبٖ زاز ٚ ٜؾٛزآٚض ثٛزٖ قطوت ضا ٕ٘بیف ٔیزٞس .ؾطٔبیٝی زض ٌطزـ ٘یع ٕ٘بیبٍ٘ط ٔیعاٖ ؾطٔبیٝای اؾت و ٝزض یه زٚضٜی
ظٔب٘ی ٔكرم ثطای أط تِٛیس ،زض ؾبظٔبٖ رطیبٖ زاضز.
تٛنی :ٝزض ایٗ ثرف ثطای زضن ثٟتط ذٛا٘ٙس ،ٜتب ربیی ؤٕ ٝىٗ اؾت ،اظ ٕ٘ٛزاضٞب ٌ ٚطافٞبی ٔرتّف اؾتفبزٕ٘ ٜبییس.
ثط٘بٔ ٝضیعی ٔبِی ،فبُٔ وّیسی ثط٘بٔ ٝوؿت  ٚوبض قٕبؾت .ایٗ أط ٕٞبٖ ا٘ساظ ٜو ٝثطای قٕب ٔ ٟٓاؾت ،ثطای ٚاْزٙٞس ٜیب
ؾطٔبیٌٝصاض ٘یع ٔٔ ٟٓیثبقس.
ٞسف اظ ٘ٛقتٗ ثط٘بٔٔ ٝبِی ایٗ اؾت و:ٝ



ٔٙبثـ ٔبِی ٔٛضز ٘یبظ ثطای ارطای عطح ضا ٔكرم وٙس .ث ٝایٗ ٔقٙی ؤ ٝیعاٖ ٔٙبثـ ٔبِی ٔٛضز ٘یبظ  ٚایٙى ٝچٛٔ ٝلـ ثٝ
آٖ ٘یبظ زاضیس  ٚچ ٝظٔب٘ی ثبظپطزاذت ٔیوٙیس ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.
ٔیعاٖ ؾٛزآٚضی لبثُ ا٘تؾبض  ٚذغطپصیطیٞبی ٔبِی احتٕبِی ضا ٔكرم ٔیوٙس.
تهٕیٌٓیطی زض ٔٛضز ایٙى ٝوؿت  ٚوبض قٕب تأٔیٗ ٔبِی ثكٛز یب ٘ ٚ ٝاٌط لطاض ثط تأٔیٗ ٔبِی اؾت ،قطایظ ٘ ٚح ٜٛآٖ
چٍ ٝ٘ٛاؾت ث ٝایٗ ٔٛضٛؿ ثؿتٍی زاضز و٘ ٝتبیذ ٔبِی ثطآٚضز قس ٜث ٝچٔ ٝیعاٖ رصاة ٔ ٚتمبفس وٙٙسٔ ٜیثبقس.

زض تٟی ٝثط٘بٔٔ ٝبِی ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا تقییٗ وٙیس:







نٛضتٞبی ٔبِی  ٚتطاظ٘بٔٚ ٝالقی
نٛضتٞبی ٔبِی ؾبَٞبی آتی
تطاظ٘بٔٞٝبی ؾبَٞبی آتی
تحّیُ ٔحبؾجبت ٘ ٚمغ ٝؾط ث ٝؾط
وٙتطَ ٞعیٝٙ
ٛٔ ٚاضز ٔ ٟٓزیٍط

ٍٙٞبٔی و ٝعطح وؿت  ٚوبضتبٖ ضا آٔبزٔ ٜیوٙیس ثبیس ثطذی ٔالحؾبت حیبتی  ٟٓٔ ٚضا زض آٖ ضفبیت وٙیس .زض ٞط ز ٚنٛضت قطٚؿ
یه وؿت  ٚوبض رسیس  ٚیب تهٕیٌٓیطی زض ٔٛضز تٛؾق ٝوؿت  ٚوبض ٔٛرٛز حتی اٌط ایس ٜوؿت  ٚوبض قٕب ثؿیبض ذٛة ٘یع ثبقس،
ثس ٖٚؾطٔبی ٝوبفی احتٕبالً ٔٛفك ٘رٛاٞیس قس .پؽ شذبیط ٙٔ ٚبثـ وبفی ٘مسی ضا ٔكرم وٙیس.
رطیبٖ ٞبی ٚضٚزی  ٚذطٚری ٘مسیٍٙی ضا ث ٝزاذُ  ٚذبضد اظ قطوت  ٚایٙى ٝچٍ٘ ٝ٘ٛمسیٍٙی الظْ ثٙٔ ٝؾٛض پٛقف زازٖ ٞعیٞٝٙبی
پطزاذتی فطأ ٓٞیقٛز ضا ٘كبٖ زٞیس.
ٔٙبثـ ٞعیٝٙای (ٞعیٞٝٙبی ربضی ٞ ٚعیٞٝٙبی حبثت) ضا ٔكرم وٙیسٞ .ط ٞعیٝٙای ضا و ٝث ٝشٙٞتبٖ ذغٛض ٔی وٙس ،حجت وٙیس .حتی
ایس ٠ذٛز ضا ثطای چٙس ٘فط ٔغطح وٙیس ٘ ٚؾط آٖٞب ضا زض ٔٛضز ٞعیٞٝٙبی ؾبِیب٘ ٝرٛیب قٛیس.

ثقس اظ آٖ ثبیس اعّالفبتی اظ لجیُ نٛضت زضآٔس ٘بقی اظ فطٚـ ،ؾٛز ٘بذبِمٌ ،طزـ ٚر٘ ٜٛمسی ضا زض عطح ذٛز اضائ ٝزٞیس.
فال ٜٚثط پیف٘ٛیؽ نٛضت زضآٔس ،ثٛزر ٝفطٚـ ضا و ٝثطآٚضز ٔمساض ٔٛضز ا٘تؾبض فطٚـ زض یه ٔب ٜاؾت ضا ٘یع تقییٗ وٙیس.
نٛضتحؿبة تطاظ٘بٔ ٝضا ٘یع ثطای عطحتبٖ تٟی ٝوٙیس.
نٛضتحؿبة ؾٛز  ٚظیبٖ ضا و ٝؾٛز زٞی قٕب ضا زض وؿت زٚض ٜظٔب٘ی ٔكرم ٘ ٚیع تبحیط ٔبِیبت ثط وُ ثبظزٞی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس،
زض عطح ذٛز ثیبٚضیس.
٘ؿجتٞبی ٔبِی  ٓٞاظ اعّالفبت ٔٛرٛز زض نٛضتحؿبة ؾٛز  ٚظیبٖ  ٚتطاظ٘بٔ ٝث ٝزؾت ٔی آیس ،و ٝثبیس زض عطحتبٖ ضارـ ث ٝآٖٞب
تٛضیحبتی اضائ ٝزٞیس .ایٗ ٘ؿجتٞب قبُٔ ٘ؿجتٞبی ٘مسیٍٙی ،وبضآیی ،ؾٛزآٚضی ٘ ٚؿجتٞبی تٛاٖ ٔبِی اؾت.
فطا ٓٞآٚضزٖ ایٗ ٘ؿجتٞب ثطای اٞساف ظیط ث ٝوبض ٔیض٘ٚس:




فطا ٓٞآٚضزٖ تهٛیطی اظ ؾالٔت ٔبِی وؿت  ٚوبض اظ لجیُ اضظیبثی تٛا٘بییٞبی ایزبز ؾٛز ،پطزاذت ثٛٔ ٝلـ
نٛضتحؿبةٞب  ٚاؾتفبزٔ ٜؤحط ٔ ٚفیس اظ زاضاییٞب.
ٔمبیؿ ٝفّٕىطز وؿت  ٚوبضتبٖ ثب ؾبیط وؿت  ٚوبضٞبی ٔكبث.ٝ
ثطضؾی تغییطات فّٕىطزی وؿت  ٚوبضتبٖ زض ع َٛزٚضٔ ٜكرهی اظ ظٔبٖ.

ٕٞچٙیٗ ٘مغ ٝؾط ث ٝؾط ٔبِی وؿت  ٚوبضتبٖ ضا ٔكرم وٙیس  ٚتقییٗ وٙیس زض چ ٝظٔبٖ وؿت  ٚوبضتبٖ ث ٝایٗ ٘مغٔ ٝیضؾس؟
تقییٗ وٙیس چٙس ٚاحس ثبیس فطٚذت ٝقٛز  ٚیب ث ٝچٔ ٝمساض حزٓ فطٚـ ثبیس زؾت یبفت.
عطح ٔبِی زض ؾ ٝثرف ٔٛضز ثحج لطاض ٔیٌیطز.
 .1پیفثیٙیٞبی فطٚـ  ٚلیٕت تٕبْقس ٚ ٜلیٕتٌصاضی زض ؾ ٝؾبَ ا َٚوؿت  ٚوبض
 .2رطیبٖ ٘مسیٍٙی زض ؾ ٝؾبَ ا َٚث ٝا٘ضٕبْ پیفثیٙی ٞعیٞٝٙب
 .3تطاظ٘بٔ ٝپیفثیٙیقسٔ ، ٜیعاٖ زاضائی ٞب ،زی ٚ ٖٛؾطٔبی ٝوبضآفطیٗ  ٚقطوب اظ ٔ 6ب ٜتب  3ؾبَ اٞ( ،َٚعیٞٝٙب قبُٔ حبثت،
ٔتغیط ،تِٛیسی ،حُٕ ٘ ٚمُ) . ..
اتسارّای ترًاهِ ریسی در ترًاهِ هالی
ثط٘بٔٝی ٔبِی یىی اظ ثرف ٞبی الظْ ثطای ٞط وبضآفطیٗ اؾتٞ .ط وساْ اظ اثعاضٞبی ثط٘بٔٝضیعی زض ایٗ ثط٘بٔ( ٝث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ نٛضت
ثطآٚضزی ؾٛز  ٚظیبٖ٘ ،مغٝی ؾطثٝؾط )…ٚ ،ثطای ایزبز زٚضٕ٘بی قفبفی اظ ٚضقیت وّی فقبِیت وبضآفطیٙب٘ٝی ٘ٛپب عطاحی ٔیق٘ٛس
و ٝقبُٔ ٘ىبتی ٞؿتٙس اظ لجیُٚ :ر٘ ٜٛمس اظ وزب آٔس ٚ ٜچ ٌٝ٘ٛٝپطزاذت ٔ ٚهطف ٔیق٘ٛس٘ ،مسیٍٙی ٔٛرٛز چٝلسض اؾت ؟ ٚ
…
ثٛزرٞٝبی ؾطٔبیٝای  ٚفّٕیبتی)(Operating and Capital Budgets

لجُ اظ تٙؾیٓ نٛضتٞبی ترٕیٙی زضآٔس ،وبضآفطیٗ ثبیس ثٛزرٞٝبی ؾطٔبیٝای  ٚفّٕیبتی ذٛز ضا آٔبز ٜوٙس .اٌط ٔؤؾؽ قطوت
ٔبِه ا٘حهبضی اؾت ،زض ٘تیز ٝث ٝتٟٙبیی ٔؿؤ َٚتهٕیٌٓیطی زض ٔٛضز تقییٗ ثٛزر ٝاؾت .زض ٔٛضز قطوت ٔكبضوتی یب قطوت
زاضای وبضٔٙس ،فّٕیبت اِٚیٝی ثٛرٝثٙسی ٕٔىٗ اؾت ثٚ ٝؾیّٝی یىی اظ ایٗ افطاز و ٝثؿتٍی ثٛٔ ٝلقیت قغّی ا ٚزض قطوت
زاضز ،قطٚؿ قٛز .ثطای ٔخبَ ،ثٛزرٝی فطٚـ ٕٔىٗ اؾت تٛؾظ ٔسیط فطٚـ  ٚثٛزرٝی تِٛیس ثٚ ٝؾیّٝی ٔسیط تِٛیس  … ٚآٔبزٜ
قٛز .تهٕیٌٓیطی ٟ٘بیی زض ٔٛضز ایٗ ثٛزرٞٝب زض ا٘تٟب ٔتىی ثٔ ٝبِه یب وبضآفطیٗ قطوت اؾت.
وبضآفطیٗ ا َٚثبیس ثٛزر ٝی فطٚـ ،و ٝثطآٚضز ٔمساض ٔٛضز ا٘تؾبض فطٚـ زض یه ٔب ٜاؾت ضا ثٛٙیؿس .زض یه فقبِیت التهبزی
وبضآفطیٙب٘ٝی تِٛیسی وبضآفطیٗ ٔیتٛا٘س ٞعیٞٝٙبی ؾبذت ضا و ٝثٚ ٝؾیّٝی ذٛز ا ٚیب تٛؾظ تِٛیسوٙٙسٜی زیٍط ا٘زبْ ٌطفت ،ٝثب
ٔ ٓٞمبیؿ ٝوٙس .فال ٜ ٚثط ایٗ ثطآٚضز ٔٛرٛزی پبیبٖ زٚض ٜو ٝث ٝفٛٙاٖ ؾپطی زض ثطاثط ٘ٛؾب٘بت ٕٔىٗ زض تمبضب ٞ ٚعیٞٝٙبی
ٔؿتمیٓ وبضٌط ٛٔ ٚاز اِٚیٝی ٔٛضز ٘یبظ اؾت ،ضا ثبیس زاقت ٝثبقس.
اعالفبت ٔ ٟٓثٛزر ٝفجبضتٙس اظ :تِٛیس ٚالقی و ٝزض ٞط ٔب ٜالظْ اؾت ٔ ٚیعاٖ ٔٛرٛزی و ٝثطای تغییطات ٘بٌٟب٘ی اؾتٕٞ .بٖ عٛض
ؤ ٝیتٛاٖ زیس تِٛیسی ٔب ٜغا٘ٛی ،ٝث ٝذبعط حفؼ ؾٚ ٝاحس وبال زض ٔٛرٛزی وُ ،ثیف اظ ٔیعاٖ فطٚـ ثط٘بٔٝضیعی قس ٜاؾت .زض
ٔب ٜز ،ْٚتِٛیس ٚالقی وٛٔ ٝضز ٘یبظ اؾت وٓتط اظ فطٚـ ثط٘بٔٝضیعی قس ٜاؾت .چ ٖٛزضذٛاؾت ٔٛرٛزی وٓتط اظ ٔب ٜا َٚاؾت ،زض
٘تیز ٝایٗ ثٛزر ٝثبظتبثی اظ تمبضبی فهّی یب ثط٘بٔٞٝبی ثبظاضیبثی اؾت ؤ ٝیتٛا٘س تمبضب ٛٔ ٚرٛزی وبال ضا ظیبز وٙس .
پؽ اظ تىٕیُ ثٛزرٝی فطٚـ ،وبضآفطیٗ ٔیتٛا٘س ثط ضٚی ٞعیٞٝٙبی فّٕیبتی تٕطوع وٙس .ا َٚنٛضت ٞعیٞٝٙبی حبثت (ؤ ٝؿتمُ
اظ حزٓ فطٚـ اؾت )ٔب٘ٙس ارـبض ،ٜتـأؾیؿـبت (آة  ٚثطق  ٚتّفٗ) ،حمٛقٞب ،ثٟط ،ٜاؾتٟالن ٚ ،ثیٕٝای وٚ ٝرٛز زاض٘س ضا زض ٘ؾط
ثٍیطز .ثقس اظ آٖ وبضآفطیٗ احتیبد ث ٝتقییٗ ٞعیٞٝٙبی ٔتغیط زاضز ،ؤٕ ٝىٗ اؾت ٞط ٔب ٚ ٜثب تٛر ٝث ٝحزٓ فطٚـ ،فهُ ،یب
ٔٛلقیتٞب ثطای فقبِیتٞبی التهبزی ٘ٛپب تغییط وٙسٔ .خبَٞبیی اظ ایٗ ٘ٛؿٞ ،عیٞٝٙبی فّٕیبتی ٞ ٚعیٞٝٙبی تجّیغبت  ٚفطٚـ
اؾت .
ثٛزرٞٝبی ؾطٔبیٝایٞ ،عیٞ ٝٙبی فقبِیت التهبزی ضا ثطای ثیف اظ یه ؾبَ ،فطأ ٓٞیوٙس .ثطای ٔخبَ ،ثٛزرٞٝبی ؾطٔبیٝای
ٕٔىٗ اؾت ثٛزرٝی الظْ ثطای تزٟیعات رسیس ،اتٔٛجیُ ،وبٔپیٛتط ٚ ،یب حتی أىب٘بت ٘ ٛثبقس.
نٛضتٞبی ترٕیٙی زضآٔس )(Pro Forma Income Statements
نٛضتٞبی ترٕیٗ زضآٔس :ؾٛز ذبِم ثط٘بٔٝضیعیقس ٜو ٝحبنُ اظ وؿط ٞعیٞٝٙب ٔ ٚربضد ثط٘بٔٝضیعیقس ٜاظ زضآٔسٞبی
پیفثیٙیقس ٜاؾت.
ثط٘بٔٝی ثبظاضیبثی ،ثطآٚضز فطٚـ ثطای ٔ 12ب ٜآیٙس ٜضا ٔكرم ٔیوٙس .اظ آٖرب و ٝفطٚـ ٔٙجـ انّی زضآٔس اؾت  ٚزیٍط
فقبِیتٞبی فّٕیبتی ٞ ٚعیٞٝٙب ٔطثٛط ث ٝحزٓ فطٚـ اؾتٔ ،قٕٛالً اِٚیٗ ثركی اؾت و ٝثبیس تقطیف قٛز.
زض تٟیٝی نٛضت ٞبی ترٕیٗ زضآٔس ثبیس ا َٚفطٚـ ٔبٞب٘ ٝحؿبة قٛز .تحمیمبت ثبظاضیبثی ،فطٚـٞبی وبضذب٘ ٚ ،ٝثطذی
تزطثٞٝبی آظٔبیكی یب ضٚـٞبی پیف ثیٙی ٔب٘ٙس اضظیبثی لهس ذطیساضاٖ ،ثطضؾی فمبیس ٘ ٚؾطات وبضٔٙساٖ فطٚـ٘ ٚ ،ؾطات
وبضقٙبؾبٖ ٕٔىٗ اؾت ثطای ثطآٚضز فطٚـ اؾتفبز ٜقٛز .نٛضتٞبی ترٕیٗ زضآٔسٓٞ ،چٙیٗ ثطآٚضز تٕبْ ٔربضد ارطا ضا ثطای ٞط
ٔب ٜزض ع َٛیه ؾبَ ٔكرم ٔیوٙس .

ٔیعاٖ حمٛق زض ٞط قطوت ثبیس ٘كبٖزٙٞسٜی تقساز افطاز اؾترساْقس٘ ٚ ٜمف ٞطوساْ زض ؾبظٔبٖ ثبقس.
وبضآفطیٗ ٓٞچٙیٗ ثبیس ِع ْٚافعایف ثیٕ ،ٝقطوت زض ثط٘بٔٞ ٝبی ٔرهٛل تزبضی ،یب اضبف ٝوطزٖ ٚؾقت ا٘جبض ٕٝٞ ،ضا زض ٘ؾط
ثٍیطز.
فال ٜٚثط نٛضتٞبی ترٕیٙی زضآٔس ٔبٞب٘ ٝثطای ؾبَ ا ،َٚثبیس پیفثیٙیٞبی الظْ ثطای ؾبَ ز ٚ ْٚؾ٘ ْٛیع ا٘زبْ قٛز .ث ٝعٛض
وّی ،ؾطٔبیٌٝصاضاٖ تطریح ٔیزٙٞس ثط٘بٔٝضیعی زضآٔس ؾ ٝؾبَ ضا ثجیٙٙس .ظٔبٖ ؾٛززٞی ٔقٕٛالً ث ٝعجیقت فقبِیت التهبزی ٚ
ٞعیٞٝٙبی اِٚیٝی ضاٜا٘ساظی ٔطثٛط اؾت .ثطای ٔخبَ ،یه فقبِیت التهبزی ٔطثٛط ث ٝوبضٞبی ذسٔبتی ٕٔىٗ اؾت ث ٝظٔبٖ
وٓ تطی ثطای ضؾیسٖ ثٔ ٝمغـ ؾٛززٞی ٘یبظ زاقت ٝثبقس تب قطوتی ثب فٗآٚضی ثبال یب قطوتی و ٝؾطٔبیٝی ظیبزی ضا ثطای وبالٞبی
ؾطٔبیٝای  ٚتزٟیعات الظْ زاضز .زض ٘تیزٌ ٝبٞی ظٔبٖ ثیكتطی رٟت رجطاٖ نطف ذٛاٞس قس.
ثطضؾی ٘مغٝی ؾطثٝؾط )(Break-Even Analysis
٘مغٝی ؾطث ٝؾط :فجبضت اؾت اظ ٔیعاٖ فطٚقی و ٝزض آٖ ٘مغ ٝ٘ ،ٝؾٛزی فبیس فقبِیت وبضآفطیٙب٘ٔ ٝیقٛز ٔ ٝ٘ ٚتحُٕ ضطض
ٔیٌطزز.
زض ٔطاحُ اِٚیٝی فقبِیت وبضآفطیٙب٘ٝی ٘ٛپب ،ثطای وبضآفطیٗ ٔفیس اؾت و ٝثسا٘س چ ٝظٔب٘ی ث ٝؾٛز زؾت پیسا ٔیوٙس .ایٗ آٌبٞی
قٙبذت ثیكتطی اظ أىب٘بت ٔبِی ثطای ضاٜا٘ساظی فقبِیت التهبزی زض زؾتضؼ ا ٚلطاض ٔیزٞس .آ٘بِیع ٘مغٝی ؾطثٝؾط ضٚـ
ٔفیسی ثطای تقییٗ ایٗ و ٝچٙس ٚاحس ثبیس فطٚذت ٝقٛز یب ث ٝچٔ ٝمساض حزٓ فطٚـ ثبیس زؾت یبفت تب ث٘ ٝمغٝی ؾطثٝؾط ضؾیس،
اؾت .ثطای آٖ و ٝقطوت ث٘ ٝمغٝی ؾطثٝؾط ثطؾس ثبیس ایٗ تقٟسات ،یب ٞعیٞٝٙبی حبثت اظ عطیك حزٓ فطٚـ تأٔیٗ
ٌطزز .ثٙبثطایٗ ٘مغٝی ؾطثٝؾط ٔمساض فطٚقی اؾت و ٝزض آٖ فقبِیت التهبزی ٘ ٝؾٛز ذٛاٞس وطز  ٝ٘ ٚضطضی ٔتحُٕ ٔیقٛز.
٘مغٝی فطٚـ ؾطثٝؾط حزٓ فطٚقی و ٝثطای پٛقف وُ ٞعیٞ ٝٙبی حبثت ٔ ٚتغیط احتیبد اؾت ضا ثطای وبضآفطیٗ ٔكرم
ٔیوٙس .فطٚـ اضبف ٝثط ٘مغٝی ؾطثٝؾط ٔٙزط ث ٝؾٛز ٔیقٛز .
فطٔ٘ َٛمغٝی ؾطثٝؾط ث ٝنٛضت ظیط اؾت :

تب ظٔب٘ی و ٝلیٕت فطٚـ ثیف اظ ٞعیٞ ٝٙبی ٔتغیط ثطای ٞط ٚاحس اؾت ،رٟت پٛقف ٞعیٞٝٙبی حبثت ٔیتٛاٖ وٕهٞبیی
وطز .ایٗ وٕهٞب ثطای پطزاذت ٕٝٞی ٞعیٞ ٝٙبی حبثت وبفی ذٛاٞس ثٛز  ٚآٖ ظٔب٘ی اؾت و ٝقطوت ث٘ ٝمغٝی ؾطثٝؾط ٔیضؾس.
ٔكىُ فٕس ٜزض ٔحبؾجٝی ٘مغٝی ؾطثٝؾط ،تقییٗ حبثت یب ٔتغیط ثٛزٖ ٞعیٞٝٙبی ٔرتّف اؾت .ثطای فقبِیتٞبی وبضآفطیٙب٘ٝی
٘ٛپب ایٗ تهٕیٓ احتیبد ث ٝوٕی وبضقٙبؾی زاضز .ثب ایٗ ٚرٛز احتؿبة ٞعیٞٝٙبیی ٓٞچ ٖٛاؾتٟالن ،حمٛق  ٚزؾتٕعز ،اربضٚ ،ٜ
ثیٕ ٝث ٝفٛٙاٖ ٞعیٝٙی حبثت ٔٙغمی اؾت ٛٔ.ازاِٚیٞ ،ٝعیٞٝٙبی فطٚـ ٔب٘ٙس وبضٔعز  ٚوبضٌط ثیفتط ٔحتُٕ اؾت ؤ ٝربضد
ٔتغیط ث ٝحؿبة آیٙسٞ .عیٞٝٙبی ٔتغیط ثطای ٞط ٚاحس ٔقٕٛالً ٔیتٛا٘س ثٚ ٝؾیّٝی اذتهبل زازٖ ٞعیٝٙی وبضٛٔ ،از ٚ ،زیٍط

ٞعیٞٝٙبی ٔؿتمیٓ و ٝثب تِٛیس یه ٚاحس ایزبز ٔیق٘ٛس ،تقییٗ ٌطز٘س.
ثٙبثطایٗ ،اٌط ٔب ٔكرم وٙیٓ و ٝقطوت ٞعیٞٝٙبی حبثتی ٔقبزَ  250000زالض زاضزٞ ،عیٞٝٙبی ٔتفطل ٝثطای ٞط ٚاحس  4.5زالضٚ ،
لیٕت فطٚـ  10زالض٘ ،مغٝی ؾطثٝؾط  45.454ذٛاٞس ثٛز.
ٞط تقساز ٚاحسی ثیف اظ  45.454و ٝثٚ ٝؾیّٝی قطوت فطٚذت ٝقٛز ،ؾٛزی ٔقبزَ  5/5زالض ث ٝاظای ٞط ٚاحس ذٛاٞس
زاقت٘ .تیزٝی فطٚـٞبی وٓتط اظ  45.454ضطض قطوت ذٛاٞس ثٛز .زض ٔٛاضزی و ٝقطوت ثیف اظ یه ٘ٛؿ وبال تِٛیس ٔیوٙس،
٘مغٝی ؾطثٝؾط ٕٔىٗ اؾت ثطای ٞطیه اظ وبالٞب رساٌب٘ٔ ٝحبؾج ٝقٛزٞ .عیٞٝٙبی حبثت ٔیثبیس ثطای ٞط وبال ث ٝتٟٙبیی
ترهیم زاز ٜقٛز یب ثٚ ٝؾیّٝی ٓٞآ ًٙٞوطزٖ ٞعیٞٝٙب ث ٝفٛٙاٖ ٘تیزٝی ثط٘بٔٝضیعی فطٚـ ٔقیٗ ٌطزز .ثٙبثطایٗ ٕٔىٗ اؾت
فطو قٛز و 40 ٝزضنس فطٚـ رٟت ٔحه x َٛاؾت ،ثٕٞ ٝیٗ زِیُ  40زضنس رٕـ وُ ٞعیٞٝٙبی حبثت ث ٝآٖ ٔحهَٛ
اذتهبل زاز ٜذٛاٞس قس .اٌط وبضآفطیٗ احؿبؼ وٙس ؤ ٝحه َٛاحتیبد ث ٝتجّیغٞ ،عیٝٙی ثبالؾطی ،یب زیٍط ٞعیٞٝٙبی حبثت
زاضز ،ثبیس زض ٔحبؾجبت ِحبػ قٛز.
ثطآٚضز ٌطزـ ٘مسیٍٙی )(Pro Forma Cash Flow
ثطآٚضز ٌطزـ ٘مسیٍٙی٘ :مسیٍٙی پیفثیٙیقس ٜو ٝحبنُ وؿط پطزاذتٞبی ٘مسی ثط٘بٔٝضیعیقس ٜاظ ا٘جبقتٞٝبی ٘مسی
ثط٘بٔٝضیعیقسٔ ٜیثبقس.
ٌطزـ ٘مسیٍٙی ٔب٘ٙس ؾٛز ٘یؿت .ؾٛز ٘تیزٝی وؿط ٞعیٞٝٙب اظ فطٚـ اؾت ،زض حبِی وٌ ٝطزـ ٘مسیٍٙی ،حبنُ اذتالف ثیٗ
زضیبفتٞبی ٘مسی ٚالقی  ٚپطزاذتٞبی ٘مسی اؾت٘ .مسیٍٙی فمظ ٚلتی ثٌ ٝطزـ زض ٔیآیس و ٝپطزاذتٞبی ٘مسی زضیبفت یب
پطزاذت قس ٜثبقٙس .فطٚـ ٕٔىٗ اؾت ث ٝفٛٙاٖ ٘مسیٍٙی تّمی ٘كٛز ،چٕٔ ٖٛىٗ اؾت فطٚـ ا٘زبْ ٌیطز أب پطزاذت ٕٔىٗ
اؾت تب  30ضٚظ ا٘زبْ ٘كٛز .ث ٝفال ٜٚتٕبْ نٛضتحؿبةٞب ثالفبنّ ٝپطزاذت ٕ٘یق٘ٛس .اظعطف زیٍط ،پطزاذتٞبی ٘مسی ثطای
وبٞف انُ ثٟطٜی ٚاْ ٔٛرت ٞعیٞٝٙبی تزبضی ٕ٘یقٛز ،أب ثبفج وٓ قسٖ ٘مسیٍٙی ٔیقٛزٓٞ .چٙیٗ ،اؾتٟالن زاضاییٞبی
ؾطٔبیٝای یه ٞعی ٝٙاؾت ،و ٝؾٛز ضا تمّیُ ٔیزٞس ٘ ٝ٘ ٚمسیٍٙی ذطد قس ٜضا.
زض ٔٛاضز ظیبزی ،قطوت ٞبی ؾٛزآٚض ث ٝذبعط وٕجٛز ٘مسیٍٙی ثب قىؿت ٔٛارٔ ٝیق٘ٛس .ثٙبثطایٗ ،اؾتفبز ٜاظ ؾٛز ث ٝفٛٙاٖ
ٔمیبؼ ٔٛفمیت ثطای فقبِیتٞبی وبضآفطیٙب٘ٝی ٘ٛپب ٕٔىٗ اؾت زض نٛضت ٚرٛز ٌطزـ ٘مسیٍٙی ٔٙفی لبثُ ٔالحؾٌٕ ،ٝطاٜوٙٙسٜ
ثبقس.
ثطای وبضآفطیٗ ٔ ٟٓاؾت و ٝثط٘بٔٝضیعی ٔبٞیب٘ٝی ٘مسیٍٙی ضا ٔب٘ٙس ثط٘بٔٝضیعی ٔبٞیب٘ٝای و ٝثطای ؾٛز ٘ٛقت ،ٝثٛٙیؿس .اٌط
پطزاذتٞبی ٘مسی زض ٞط فبنّٝی ظٔب٘ی ٕٔىٗ اظ زضیبفتٞب ثیكتط ثبقٙس ،وبضآفطیٗ ثبیس ؾطٔبی ٝضا اظ عطیك ٚاْ  ٚلطو تأٔیٗ
وٙسٔ .قٕٛالً زض چٙس ٔب ٜا َٚقطٚؿ وبض ثطای پٛقف ٞعیٞٝٙبی ٘مسی٘ ،مسیٍٙی ذبضری (ٚاْ) الظْ اؾت .
ٟٔٓتطیٗ ٔكىُ زض ثط٘بٔٝضیعی ٌطزـ ٘مسیٍٙی ،تقییٗ زضیبفتٞبی زلیك ٔبٞیب٘ ٚ ٝپطزاذتٞبی ٘مسی ٔیثبقس .ثقضی ترٕیٗٞب
الظْ اؾتِٚ ،ی ثبیس ٔحتبعب٘ ٝثبقس و ٝثتٛاٖ ٚر ٜٛالظْ ضا ثٔ ٝمساض وبفی ثطای پٛقف ٔبٜٞبی ٘مسیٍٙی ٔٙفی ٍ٘ٝزاضی وطز .زض
ایٗ قطوت ،ا٘تؾبض ٔیضٚز و 60 ٝزضنس فطٚـ ٞط ٔب ٜث ٝنٛضت ٘مسی  40ٚزضنس ثبلیٔب٘س ٜزض ٔب ٜثقسی زضیبفت ٌطزز.

ثب اؾتفبز ٜاظ ثطآٚضزٞبی ٔحتبعبٌ٘ ،ٝطزـٞبی ٘مسیٍٙی ضا ٔی تٛاٖ ثطای ٞط ٔبٔ ٜكرم وطزٓٞ ،چٙیٗ ایٗ ٌطزـٞبی ٘مسیٍٙی
ث ٝوبضآفطیٗ وٕه ذٛاٞس وطز ؤ ٝمساض پٛٔ َٛضز ٘یبظ ضا و ٝثبیس اظ عطیك ٚاْ یب لطو تأٔیٗ قٛزٔ ،قیٗ وٙس .
ٔ ٟٓتطیٗ ٘ىت ٝثطای وبضآفطیٗ ایٗ اؾت و ٝث ٝذبعط زاقت ٝثبقس ثطآٚضز ٌطزـ ٚر٘ ٜٛمسٔ ،ب٘ٙس نٛضت ؾٛز  ٚظیبٖ ،ثط ٔجٙبی
ثٟتطیٗ ثطآٚضزٞب ٔحبؾج ٝقس ٜاؾتٚ .لتی و ٝفقبِیت وبضآفطیٙب٘ ٝقطٚؿ ث ٝوبض ٔیوٙس ،انالح ثط٘بٔٝضیعی ٌطزـ ٘مسیٍٙی الظْ
اؾت .ثطآٚضزٞب یب ثط٘بٔٝضیعیٞب ثبیس قبُٔ ٕٝٞی ٔالحؾبت ثبقٙس تب ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ثبِم ٜٛضا ٔتٛر ٝایٗ ٘ىت ٝؾبظ٘س و ٝچٚ ٌٝ٘ٛٝ
اظ وزب ایٗ ٔمبزیط ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت.
زض ٔٛضز نٛضتٞبی ترٕیٙی زضآٔس (یب نٛضتٞبی ثطآٚضز ؾٛز  ٚظیبٖ)  ٚثطآٚضز ٌطزـ ٘مسیٍٙی ٔفیستط اؾت وٌ ٝبٞی اٚلبت
چٙسیٗ ٘ؿرٝی ٔرتّف تٟی ٝقٛز ،وٞ ٝط وساْ ثط پبیٝی ٔحسٚزٜی ٔتفبٚتی اظ ٔٛفمیت زض فقبِیت التهبزی اؾتٛاض ثبقٙس .ایٗ
ثط٘بٔٝضیعیٞب ٘ ٝتٟٙب فّت تٟیٝی نٛضتٞبی زضآٔس ٌ ٚطزـ ٘مسیٍٙی اؾت ،ثُ ٟٔٓتط ایٗ و ،ٝوبضآفطیٗ ضا ثب فٛأّی و ٝثط ض٘ٚس
فّٕیبت تأحیط ٔیٌصاضز ٘یع آقٙب ٔیوٙس.
ثطآٚضز تطاظ٘بٔ(Pro Forma Balance Sheet) ٝ
ثطآٚضز تطاظ٘بٔ :ٝزاضاییٞب ،ثسٞیٞب ٚ ،اضظـ ٚیػٜی فقبِیت وبضآفطیٙب٘ٝی ٘ٛپب ضا ذالنٔ ٝیوٙس.
وبضآفطیٗ ٓٞچٙیٗ ثبیس یه تطاظ٘بٔٝی پیفثیٙیقس ٜضا و٘ ٝكبٖ ٌط ٔٛلقیت فقبِیت التهبزی زض پبیبٖ ؾبَ ا َٚاؾت ،تٟیٝ
ٕ٘بیس .تطاظ٘بٔ ٝثب اؾتفبز ٜاظ ثطآٚضز نٛضتٞبی زضآٔس (نٛضت ؾٛز  ٚظیبٖ)  ٚنٛضتٞبی ٌطزـ ٘مسیٍٙی تٙؾیٓ
ٔیٌطزز .پیفثیٙی تطاظ٘بٔٙٔ ٝقىؽوٙٙسٜی ٔٛلقیت فقبِیت التهبزی زض پبیبٖ ؾبَ أ َٚیثبقس .
ٞط ٘ٛؿ ٔقبّٔٝای ثط ضٚی تطاظ٘بٔ ٝاحط ٔیٌصاضزِ ،یىٗ ث ٝذبعط ظٔبٖ ٔ ٚربضد ،تٙؾیٓ تطاظ٘بٔ ٝزض فٛانُ ظٔب٘ی ٔقٕ َٛاؾت (ٔخالً
ٞط فهُ یب ٞط ؾبَ) .زض ٘تیز ٝتطاظ٘بٔ ٝا٘قىبؼ فقبِیت التهبزی زض ِحؾٝی ثٝذهٛنی اظ ظٔبٖ اؾت  ٚفبنّٝی ظٔب٘ی ذبنی ضا
پٛقف ٕ٘یزٞس.
ٞطوساْ اظ ایٗ تمؿیٕبت تطاظ٘بٔ ٝزض پبییٗ تٛضیح زاز ٜقس ٜاؾت :


زاضاییٞب ٘:كبٌٖط تٕبْ چیعٞبی اضظـٔٙسی اؾت و ٝفقبِیت التهبزی ٔبِه آٖ اؾت .قبُٔ ٞعیٞٝٙبی ٚالقی یب
ٔجّغی اؾت و ٝثطای زاضایی ٞعیٔ ٝٙیقٛز .زاضاییٞب تحت فٛٙاٖ حبثت یب ربضی عجمٝثٙسی ٔیق٘ٛس .زاضایی ربضی ثٝ
٘مسیٍٙی ٞ ٚط چیع زیٍطی ٌفتٔ ٝیقٛز و ٝا٘تؾبض ٔی ضٚز ث٘ ٝمسیٍٙی تجسیُ قس ٚ ٜیب زض ض٘ٚس وبض زض فقبِیت التهبزی
زض ع َٛفبنّٝی ظٔب٘ی یه ؾبَ یب وٓتط ٔهطف ٌطزز .زاضاییٞبی حبثت آٖٞبیی ٞؿتٙس وّٕٛٔ ٝؼ ثٛز ٚ ٜزض ٔست
ظٔبٖ عٛال٘ی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیط٘س.

ایٗ زاضاییٞبی ربضی ٔقٕٛالً تحت تأحیط زضیبفتٞب یب پِٛی و ٝفقبِیت وبضآفطیٙب٘ٝی ٘ٛپب اظ ٔكتطیبٖ ث ٝزؾت آٚضز ٜاؾت .


ثسٞیٞب ٘:كبٌٖط ٕٝٞی چیعٞبیی اؾت و ٝقطوت ث ٝثؿتبٖوبضاٖ ٔمطٚو اؾت .ثقضی اظ ایٗ ٔمبزیط ٕٔىٗ اؾت زض
ذالَ یه ؾبَ ؾطضؾیس قٛز (ثسٞی ربضی )  ٚثطذی زیٍط ٕٔىٗ اؾت ثسٞی عٛیُإِست ثبقس.

اٌطچ ٝپطزاذت ؾطیـ ثسٞیٞب (اؾٙبز پطزاذتٙی) ٔیعاٖ افتجبض  ٚضاثغٝی ذٛثی ثب تأٔیٗوٙٙسٌبٖ ایزبز ٔیوٙسِٚ ،ی غبِجبً الظْ
اؾت ث ٝذبعط ٔسیطیت ٔؤحطتطی زض ٌطزـ ٘مسیٍٙی ،پطزاذت نٛضتحؿبةٞب ضا ث ٝتأذیط ا٘ساذت.


ؾطٔبی ٝیب حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ :ایٗ ٔجبِغ ٘كبٌٖط ٔبظاز تٕبٔی زاضاییٞب زض ٔمبثُ ثسٞیٞبؾت و ٝثیبٌٖط اضظـ ذبِم
فقبِیت التهبزی اؾت .ثرف ؾطٔبیٝی قطوب یب اضظـ ٚیػٜی تطاظ٘بٔٔ ٝیثبقسٞ .طؾٛزی اظ ایٗ فقبِیت التهبزی ٘یع ثٝ
اضظـ ٚیػ ٚ ٜث ٝفٛٙاٖ ؾٛز ا٘جبقت ٝاضبفٔ ٝیٌطزز .زض ٘تیز ٝتٕبْ فٛایس ثبفج افعایف ٔیعاٖ زاضایی  ٚؾطٔبیٝی قطوت
ٔیقٛز  ٚتٕبْ ٞعیٞ ٝٙب ثبفج وبٞف ؾطٔبی ٝقس ٜثسٞی ضا افعایف  ٚیب زاضایی ضا وبٞف ٔیزٞس.

ثطآٚضز ٔٙبثـ ٛٔ ٚاضز اؾتفبزٜی ٚر(Pro Forma Sources and Uses of Funds) ٜٛ
ثطآٚضز ٔٙبثـ ٛٔ ٚاضز اؾتفبزٜی ٚر :ٜٛتٕبٔی ٔٙبثـ ٚر ٜٛپیفثیٙیقس ٜلبثُ زؾتضؾی ثطای فقبِیت وبضآفطیٙب٘ ٝضا ذالن ٝوطزٚ ٜ
چٌٌٝ٘ٛٝی تٛظیـ آٖٞب ضا ٘یع ثیبٖ ٔیزاضز.
ٞسف آٖ ٘كبٖ زازٖ چٌٌٝ٘ٛٝی اؾتفبز ٜاظ زضآٔس ذبِم ثطای اظزیبز زاضاییٞب یب ثطای پطزاذت زیٔ ٖٛیثبقس .غبِج ًب زضن
چٌٌٝ٘ٛٝی ذطد زضآٔس ذبِم ؾبِیب٘٘ ٚ ٝیع تأحیط رطیبٖ ٘مسیٍٙی زض ع َٛفقبِیت التهبزی  ٚثرفٞبی ٔرتّف زقٛاض اؾت.
ؾؤاَٞبیی و ٝغبِجبً پطؾیسٔ ٜیقٛز فجبضت اؾت اظ ایٗ وٚ :ٝر٘ ٜٛمس اظ وزب آٔسٜ؟ چ ٌٝ٘ٛٝاظ ایٗ ٘مسیٍٙی اؾتفبز ٜقسٜ؟ چٝ
اتفبلی ثطای الالْ زاضایی زض ع َٛایٗ فبنّٝی ظٔب٘ی افتبز ٜاؾت؟
- 1۰پیَستّا
زض پیٛؾتٞب قٕب ٔیتٛا٘یس ٔٛاضزی و ٝرٙجٝی فٙی لبثُ تٛرٟی زاقت ٚ ٝیب ٔطٚض ازثیبت ٔٛضٛؿ ضا اضای ٝوٙیس .ثطای ٔخبَ:


ضرح سَاتق کاهل هذیراى



هٌاتغ تخصصی ،تَصیًِاهِّا ،هَافقتًاهِّا ٍ اسٌاد هرتَط تِ ثثت ضرکت ٍ تْرُترداری ٍ...



هقاالتی کِ در تیاى هَفقیت تالقَُ طرحّای ًظیر طرح ضوا در هجالت یا کٌفراًسّای هؼتثر ثثت گطتِاًذ.

ً- 11وَدارّا ٍ جذاٍل استاًذارد
زض حبِت فبزی ،ث ٝضاحتی حزٓ عطح وؿت  ٚوبض قٕب ثبِغ ثط  50نفحٔ ٝی ٌطزز  ٚچ ٖٛذٛا٘سٖ  ٚثطضؾی تٕبْ آٖ ثطای ذٛا٘ٙسٜ
ٔكىُ اؾت ،ثطای ضاحتی  ٚزضن ثٟتط قٕب ٔی تٛا٘یس تب ربیی ؤٕ ٝىٗ اؾت اظ ٕ٘ٛزاضٞب  ٚرسا َٚاؾتفبزٕ٘ ٜبییس  ٚآٟ٘ب ضا ثٝ
قىّی ٘ؾبْیبفت ٝزض ایٗ ثرف ثٍٙزب٘یس.
تٛنیٟ٘ ٝبیی :تسٚیٗ  ٚربٕ٘بیی عطح وؿت  ٚوبض قٕب ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت .حطفٝای ثبقیس .ثب ٚرٛز وبٔپیٛتط٘ ،مكٞٝبی ٘بلم ٚ
٘بٔفٕٛ٘ ٚ ْٟٛزاضٞبی ظقت ٘ ٚبٔطتت غیط لبثُ تٛری ٝاؾت .ؾقی وٙیس غّظ ٞبی أالیی ٍ٘ ٚبضقی ٘ساقت ٝثبقیس  ٚحتٕب آٖ ضا ثٝ
فطزی رٟت ثبظثیٙی اضای ٝزٞیس .غّظٞبی أالیی  ٚزؾتٛضی ثبفج وبٞف اضظـ وبض قٕب ٔیق٘ٛس.

