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 زا هدافتسا اب کیژولوکا درکیور اب یرهش یعیبط یاهرودیرک رادیاپ یحارط
 :یدروم هنومن) SWOT و (QSPM) یمک کیژتارتسا یزیر همانرب سیرتام

 (زاریش رهش ،دابآ ناطلس هرد -دور
 1درف هداز هلادبع اضریلع

 ناریا ،رهشازص ،یمالسا دازآ هاگشناد ،رهشازص دحاو ،یزاسرهش هورگ رایداتسا

19/64/391 :هلاقم شریذپ خیرات   49/11/1391 :هلاقم تفایرد خیرات 2  

 هدیکچ
 رارق هدافتسا دروم ریذپلد یرهش یاضف کی ناونع هب هکنن یاج هب نن میارح و یرهش یاه هناردور زا یرایسب رتسب رضاح لاح رد
 یبرغ -یقرش هدمع لیسم ود زاریش رهش رد .دنا هدش لیدبت یرهش هدنامزاب و هکورتم ،نماان ،هدافتسا لباقریغ ،دئاز ییاضف هب ،دریگ
 رادیاپ یحارط فده اب رضاح هعلاطم رد .دنا هداد لیکشت ار رهش نیا یدنب ناوختسا و راتراس (دابن ناطلس و کشر هناردور)
 راتراس لیلحت روظنم هب .میترادرپ دابن ناطلس هرد -دور یسررب هب ،کیژولوکا درکیور اب یرهش یعیبط یاهرودیرک
 اب لوا ماگ رد .میدومن هدافتسا swot و یمک یدربهار یایر همانرب کینکت زا هرد -دور نیا یعامتجا و یدبلاک ،یطیحم تسیز
 هدودحم یاهدیدهت و تصرف ،فعض ،توق طاقن ییاسانش و نییبت هب مادقا فده هورگ طسوت هدش لیمکت  همانشسرپ زا هدافتسا
 یاه سیرتام ساسارب ار طلسم یهتارتسا  ون سپس ،ددرگ یهد نزو اهریغتم ناسانشراک تارظن زا هدافتسا اب .میترادرپ یتاعلاطم

IEF و EFE سیرتام زا هدافتسا اب .میدومن نییعت QSPM رد یحارط یاهرایعم هئارا هب نایاپ رد و هدومن یدنب تیولوا ار اهدربهار 
 و تسا یتباقر /یمجاهت یهتارتسا ،دابن ناطلس هرد -دور اب دروررب رد طلسم یهتارتسا .میترادرپ یرهش رادیاپ رظنم هفلؤم 4 بلاق
 هرد -دور ینوماریپ هیشاح رد توارط اب و باذج یجرفت و یتسیروتوکا یاهاضف داجیا :SO1 یهتارتسا QSPM سیرتام ساسارب
 .دشاب یم دابن ناطلس هرد -دور یعامتجا و یدبلاک ،یطیحم تسیز راتراس یارب یهتارتسا نیرتهب
 
 یدربهار یزیر همانرب سیرتام ،دابآ  ناطلس هناخدور ،رادیاپ یحارط ،یرهش یعیبط یاهرودیرک :هژاو دیلک
 تاوس لیلحت ،یمک
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 همدقم
 یعی ط قطانم هیلوا و یلصا راتخاس رد رییغت و تعی ط مظن ندز مهرب ثعاب یرهش نآ ع ت هب و یتعنص هعسوت هزورما
 نیا نتفر لیلحت اب اتسا هدش ،دنتشاد یلداعتم و رادیاپ راتخاس هتشذگ رد هک اهراززلع و اهریگبآ ،اه هناخدور دننام
 و هدش عیب جیردت هب رواجم یاه متسیسوکا نیب و متسیسوکا لخاد رد تاطا ترا ،یعی ط یاهرودیرک و اه هکل
 ا(421-121 صص ،9391،یونثم و یئاخوک) تسا هدش بجوم ار لداعت مدع و یرادیاپان
 رد ادنور یم رامش هب اهرهش یدرکلمع و یراتخاس تالوحت یریگ لکش رد مهم لماوع زا یکی یرهش یاه هرد-دور
 یاهوگلا نآ رانک رد زین و یعی ط و یرصب یاه شزرا ،بآ یلصف ای یمئاد نایرج رب هوالع ،یعی ط یاهرودیرک نیا
 (تنوکس یدراوم رد یتح و یداصتبا ،یتسیروت -یحیرزت یاهدرکلمع بلاب رد) یتوازتم یدرکلمع /یتیلاعف
 و یعی ط ماظن ود نایم نزاوت داجیا ،کیژولوکا بوچراچ کی رد طیحم یشخب ماظتنا روظنم هب ادریگ لکش دناوت یم
 رد تبد و یربراک رد بسانم عونت داجیا ،یماظن نینچ داجیا یارب لصا نیرت مهم و دسر یم رظن هب یرورض عونصم
 تالماعت ءاقترا رد شخب تایح یشقن اه هرد دور ا(10 ص ،6391 ،نراکمه و نایعیفر) تسا یعی ط یاه ماظن تیاعر
 شیادیپ و اهزاس و تخاس شیازفا ،اهرهش شیپ زا شیب ی هعسوت ادنزاس یم راربرب کیژولوکا و یتخانش موب
 و هولج قرب) تسا هدرک هجاوم یدج یاه شلاچ اب ار نیمزرس یامیس مهم رصانع نیا ،یییحم یاه یگدولآ
 ا(911 ص ،9391 ،ینلابدم
 ار یرگشدرگ بسانم یاضف ،اهرهش یعی ط یاه لیسناتپ نیمأت رب هوالع دناوت یم یعی ط یاهاضف کیژولوکا یحارط
 و اه لیسم ،یعی ط یاهاضف نیا هلمج زا ؛دیامن مهارف فارطا یاهرهش یتح و رهش رد نکاس مدرم یارب زین
 ،یسایلا و روپروشاس) دنا هتفرگ رارب یدعت و بیرخت دروم تدش هب ریخا یاه ههد رد هک دنتسه یرهش یاه هناخدور
 ا(46 ص ،0391
 یا هژیو هاگیاج ،نآ شرتسگ و دشر ،یریگ لکش رد ،رهش یدنب ناوختسا هدنزاس یعی ط رصنع ناونع هب اه لیسم و بآ
 نامزاس هب شخب ماجسنا و هدنهد ماظن لماع لاح نیع رد و رهش هعسوت تاهج نی م یلصا رصنع هراومه و هتشاد
 نآ یلو ،دنتسه یرهش یرادیاپ لماع و شزرا دجاو دوخ یدوخ هب یعی ط یاه شزرا ادنا هدوب رهش ید لاک – ییاضف
 ترا ع هب ؛تساه نآ زا هتسیاش یریگ هرهب و ایحا ،ظزح تسایس یزاس هچراپکی ،دشخب یم موهزم اه ش زرا نیا هب هچ
 و رزعجروپ) ددرگ بوسحم هقینم هعسوت یوگلا رد هیاپ لصا ،عونصم و یعی ط راتخاس یزاس هچراپکی دیاب رگید
 و دید ِيبولیم یییحم یاه تیلباب زا یرادروخرب تهج یا هژیو تاناکما هناخدور مئارح ا(41 ص ،9391 ،ناراکمه
 و لضعم هب لید ت یعی ط ت هوم نیا ام روشک قطانم یضعب رد نکیل تسا هدومن مهارف نادنورهش یارب ار رظنم
 یارب یلیامت هدش ثعاب و هدروآ راب هب یییحم تسیز و یعامتجا یاه شلاچ یدراوم رد هک هدیدرگ یییحم یگدولآ
 ا(46 ص ،0391 ،یسایلا و روپروشاس) دشاب هتشادن دوجو اهنآ تیور
 و یگدنزرس و دومن داجیا رادید یاریذپ یرهش یاهاضف هناخدور ریسم فارطا رد ناوت یم هناخدور یهدناماس اب
 یعی ط رودیرک نیا یزاس هدنززاب ادنادرگزاب یعی ط متسیسوکا نیا هب یربراک حیحص قیرزت هیساو هب ار تایح
 دور هیشاح رد یحیرزت و ز س یاهرودیرک داجیا و دنک لید ت هقینم و رهش شخب تیوه مهم رصنع هب ار نآ دناوت یم
 ادش دهاوخ هقینم هب تایح و یگدنزرس حور و یییحم تیزیک یاقترا ب س
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 راتخاس ناونع هب هک نارمچ راولب دادتما رد کشخ هناخدور ؛دشاب یم یبرغ -یبرش هدمع لیسم ود یاراد زاریش رهش
 هب هزورما و درک یم فیرعت ار رهش یبونج زرم هتشذگ رد هک دابآ نایلس هناخدور و دشاب یم رهش هعسوت یلصا
 ناونع هب زاریش رهش بونج هعسوت حرط رد و هدش رهش زا یشخب نآ فارطا رد یرهش تفاب یریگ لکش هیساو
 نیا هرانک تسا هدش ب س کیژولوکا رصنع نیا هب هجوت مدع هنازساتم اتسا هدش فیرعت رهش هعسوت مود روحم
 یرهش رظنم و دوش لید ت هناخدور اب راوجمه نینکاس یارب نماان یلحم هب دوخ ییالاب لیسناتپ دوجو اب هناخدور
 یرهش یعی ط رودیرک نیا یسررب هب ات میدش نآ رب رضاح قیقحت رد ساسا نیا رب ادشکب ریوصت هب ار ی سانمان
 امیئامن حریم یرهش یعی ط رودیرک نیا یایحا یارب ار ییاهراکهار و میزادرپب
  فادها
 دابآ نایلس هرد -دور یعامتجا و ید لاک ،یییحم تسیز فعض و توب طاقن تخانش و نیی ت ،ییاسانش (فلا

 دابآ نایلس هرد -دور یعامتجا و ید لاک ،یییحم تسیز یاهدیدهت و اه تصرف تخانش و نیی ت ،ییاسانش (ب
 ،یییحم تسیز راتخاس یایحا تهج اهتصرف هب اهدیدهت و اه توب هب اه فعض لید ت رد کیژتارتسا یاهدر هار ی هئارا (ج
 دابآ نایلس هرد -دور یعامتجا و ید لاک
 یرهش رادیاپ رظنم یاه هزلوم ساسارب یرهش یعی ط رودیرک رادیاپ یحارط یاهرایعم نیی ت (د

  تالاؤس
 یعامتجا و ید لاک ،یییحم تسیز راتخاس (اهدیدهت و اه تصرف) یجراخ لماوع و (فعض و توب طاقن) ینورد لماوع (1
 ؟دنتسه یلماوع هچ کیژولوکا هاگدید زا دابآ نایلس هرد -دور
 ؟دنمادک یراتخاس یاهراکهار نیرتمهم دابآ نایلس هرد -دور یرهش رادیاپ یعی ط رودیرک هب یبایتسد یارب (6

 تایضرف
 ادنراد ه لغ و یرترب اه تصرف رب اهدیدهت ینوریب طیحم رد و اه توب رب فعض طاقن ینورد طیحم رد دسر یم رظن هب (1
 یعامتجا و ید لاک ،یییحم تسیز راتخاس رد یرهش رادیاپ یعی ط رودیرک هب یبایتسد یارب یژتارتسا عون دسر یم رظن هب (6
 ادشاب یعفادت یژتارتسا ،دابآ نایلس هرد -دور

 هنیشیپ
 یسررب هب یرانکدور یاهاضف یحارط تهج بسانم یاهرایعمریز و اهرایعم جارختسا فده اب رضاح شهوژپ رد
 روشک زا جراخ و لخاد رد یرهش یاه هناخدور و اه لیسم یزاس هدنززاب و ایحا اب ط ترم فلتخم یاه هژورپ
 هب ثح م نیا رد هک دنا هدش یزاس هدایپ و ارجا ناهج طاقن اصبا رد فلتخم یاهدرکیوراب اه هژورپ نیا امیتخادرپ
 امیدومن هراشا اهنآ زا یخرب
 و روپروشاس ادشاب یم مان نیمه هب یا هناخدور لحاس رد عباو یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یاهرهش هلمج زا :داباهم
 هناخدور :هعلایم دروم) رادیاپ هعسوت درکیور اب رانکبآ یرهش یحارط» ناونع اب یا هعلایم 0391 لاس رد یسایلا
 و اه تسایس هئارا هب داباهم هناخدور دوجوم عضو اب بسانتم یحارط یاهرایعم هئارا نمض ،دنداد ماجنا «(داباهم
 هورگ 9 رد یحارط یاهراجنه حرط نیا رد ادندومن مادبا تاوس لودج ساسارب هناخدور ایحا یارب ییاهدر هار
 هب هجوت -1 زا دنترا ع هژورپ نیا رد یحارط هدمع یاهرایعم ادندش یدنب هق ط (یعامتجا و ید لاک ،یییحم تسیز)
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 ااا و ییخ یهد لکش -0 یعامتجا تالماعت شیازفا و یعمج هیحور تیوقت -9 و تینما -6 ،هدودحم یعی ط راتخاس
 ا(0391 ،یسایلا و روپروشاس)
 لاس رد ناراکمه و شاتهب دازرف اتسا هتفرگ رارب زر لا تاعازترا یبونج هنماد رد نارهت برغ لامش رد :دازحرف هرد
 یسررب نمض ادنداد ماجنا «(یهدناماس دعب و ل ب) دازحرف هرد دور تیعضو یسررب» ناونع اب یا هعلایم 3191
 نیا رد ادنتخادرپ یرانکدور یاضف یحارط صوصخ رد ییاهرایعم هئارا هب نآ دوجوم تیعضو و هرد -دور تیعبوم
 یحارط هدمع یاهرایعم ادندش یدنب هق ط (یعامتجا و ید لاک ،یییحم تسیز) هورگ 9 رد یحارط یاهراجنه حرط
 هیحور تیوقت -9 و یتغارف – یحیرزت نوناک -6 ،هدودحم یعی ط راتخاس هب هجوت -1 زا دنترا ع هژورپ نیا رد
 ا(3191 ،ناراکمه و شاتهب) یعامتجا تالماعت شیازفا و یعمج
 اتسا هدش ارجا انیرام یرانکدور كراپ هژورپ دنلکاد رد یل هناخدور هیشاح رد كاد هاگردنب بونج رد :انيرام
 مود شخب اتسا هدش یفرعم یرهش كراپ ناونع اب كراپ یبرغ شخب ؛هدیدرگ میسقت هیحان راهچ هب یحارط هدودحم
 رد و تسا هدش هداهن مان گنهرف كراپ (کیتنالتآ ریگبآ لماش) كراپ یزکرم شخب ،تیلاعف و شزرو كراپ ناونع هب
 هتفرگ مان یعی ط كراپ ،دراد اه شخب ریاس هب ت سن یرتشیب تعسو و یعی ط یاه یگژیو كراپ یبرش شخب تیاهن
 یاهراجنه .دنک یم لا ند ار (یگنهرف و یژولوکا ،تیلاعف ،یسرتسد) یعوضوم درکیور راهچ كراپ نیا اتسا
 نآ ساسارب یحارط یاهرایعمریز و اهرایعم و یدنب هق ط یییحم تسیز و یعامتجا ،ید لاک هورگ هس رد یحارط
 حرط) گنهرفو تیلاعف ،یژولوکا ،شیاسآ و یتحار ،یرادم هدایپ ،یسرتسد :زا دنتا ع اهرایعم نیا اتسا هدیدرگ هئارا
 ا(9146 ،انیرام یرانکدور كراپ عماج
 ارجا وگاکیش یرهش هقینم رد یونیلا اروروا رهش رد سکاف هناخدور دادتما رد اروروا یرانکدور كراپ هژورپ :اروروا
 ار اهراجنه زین حرط نیا ادراد رارب هناخدور هضوح زا لیام 401 لوط هب یخیرات یناکم رد كراپ تیاس اتسا هدش
 داجیا ،یعی ط یاه هاگتسیز ظزح رب دیکات و تسا هدرک حریم ید لاک و یییحم تسیز ،یعامتجا هورگ هس بلاب رد
 ا(0146 ،اروروا یرانکدور كراپ عماج حرط) دراد نادنورهش نایم لماعت و یهاگجرزت یاضف
 نآ رد هک دننک یم یوریپ ییوگلا زا اه حرط بلغا هک تسا نآ زا یکاح ناهج و ناریا رد یرانکدور یاه هژورپ یسررب
 هب هجوت اب اتسا هتفرگ رارب یحارط یان م و هدش هداد رارب رظندم یعامتجا و یییحم تسیز ،ید لاک یاهراجنه
 بلاب رد هک میتفای تسد یحارط نالک یاهرایعم و اهراجنه زا یا هعومجم هب یرانکدور یاه هژورپ ی  هنیشیپ یسررب
 اتسا هدش یدنب عمج 1 لودج

 ناهج و ناريا رد هدش ارجا یاه  هژورپ زا هدش جارختسا يحارط یاهرایعم .1 لودج

 

 

 

 

 
 

 یحارط یاهرایعم یحارط راجنه

 ناریا

 هدودحم یعی ط راتخاس هب هجوت - یییحم تسیز

 ید لاک
 یتغارف و یحیرزت نوناک -
 طیحم ییاضف تیزیک ندرب الاب -

 تینما -
 ییخ یهد لکش -

 یلام عفانم دوجو -
 لقن و لمح تیعضو دو هب -

 یعامتجا
 یعامتجا تالماعت شیازفا و یعمج هیحور تیوقت -
 ناکم سح داجیا ،هدودحم هب یشخب تیوه -

 نادنورهش نایم رد تکراشم هیحور تیوقت -

 ناهج

 یییحم تسیز
 یییحم تسیز ثحا م و (هناخدور هرادج و رتسب) یژولوکا ثح م هب هجوت
 هقینم یعی ط یاه هاگتسیز ظزح

 یهاگجرزت یاهاضف داجیا - ،شیاسآ و یتحار - ،یرادم هدایپ - ،تحار و ناسآ یسرتسد - ید لاک

 نادنورهش نایم لماعت داجیا -،گنهرف-،تیلاعف - یعامتجا
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  شور
  یرازابا ناونع هب هزورما هک تسا SWOT سیرتام ،یدر هار لیلحت و هیزجت و یزیر همانرب نونف نیرت بسانم زا یکی
   وراملب ادرایگ    یام راراب یدرا هار  ناابایزرا و ناحارط هدازتسا دروم ،فاکش تیعضو و اهدرکلمع لیلحت یارب نیون
 دوش یم بوسحم دنم ماظن یاه لیلحت یارب یموهزم بوچراچ کی عباو رد و تسا هدرتسگ و عیسو SWOT سیرتام
   طیاحم یااه تیعبوم و اهاضاقت ،اه تصرف ،هدننز بیسآ یاه ه نج ،اهدیدهت ،اهانگنت هسیاقم و لماوع یسررب ناکما هک
  نایا قیزلت و بیکرت ا(2 ص ،1191 ،یری ک و هعیش) دروآ یم دوجوب یدر هار فعض و توب طاقن اب هارمه ار ینوریب
 (2 ص ،6391 ،رایویز) دشاب یم ریز هب در هار عون راهچ نیودت یان م عباو رد رگیدکی اب لماوع
 یمجاهت در هار - SO تصرف و توب طاقن قیزلت ا1
 ییاضتبا در هار -ST دیدهت و توب طاقن قیزلت ا6

 یبا ینا در هار -WO تصرف و فعض طاقن قیزلت ا9
 یعفادت در هار -WT دیدهت و فعض قیزلت ا0

 :دنریز حرش هب لحارم نیا ،دریگ یم ماجنا ی تارم هلسلس تروص هب هلحرم راهچ رد لیلحت و هیزجت شور
     تاسیز راتخااس یانوریب و یانورد لماوع هیلک :دابآ نایلس هرد -دور ینوریب و ینورد کیژتارتسا لماوع یبایزرا (1
 و هدش ییاسانش تیمها اب و مهم لماوع و هتفرگ رارب یبایزرا دروم دابآ نایلس هرد -دور یعامتجا و ید لاک ،یییحم
   هداش هدازتاسا EFE و IFE  یااه  سیرتاام زا ینوریب و ینورد کیژتارتسا لماوع یبایزرا یارب ادنا هدش تیولوا نییعت
 اتسا
 یلخاد ای ینورد لماوع یبایزرا سیرتام (IFE): 

   و تواب طااقن و یلخاد لماوع ییاسانش زا سپ سیرتام نیا رد اتسا یلخاد لماوع یسررب یارب یرازبا سیرتام نیا
    زا و هداش هداد صااصتخا (ماهم رایسب) کی ات (تیمها یب) رزص نیب ینزو بیرض کی لماوع زا مادک ره هب فعض
  یروااسم دیاب هدش هداد صاصتخا ینزو بیارض عمج تروص نیارد هک ،هدش هدازتسا یهد نزو یارب ندرک هزیلامرن
 ادشاب کی
 یجراخ ای ینوریب لماوع یبایزرا سیرتام (EFE) 
    یجرااخ لاماوع ،یالخاد کیژتارتسا لماوع یاج هب هک توازت نیا اب هدوب IFE دننامه زین EFE سیرتام هیهت لحارم
 ادشاب یم IFE سیرتام دننام ًاانیع راک لحارم اددرگ یم هئارا
 تاصتخم روحم یور رب اه یژتارتسا عون نییعت هوحن (6
  فعاض طاقن یارب روینیمه و 1 ددع نیرتهب و 1 ددع نیرتدب تصرف و توب طاقن یارب دوجوم عضو زایتما ساسارب
     تایمها نازایم سااسارب هاک ینزو بیرض رد سپس اتسا هدش هداد (-1) ددع نیرتهب و (-1) ددع نیرتدب دیدهت و
      عامج هاناگادج ترواص هاب دایدهت و تصرف ،فعض ،توب طاقن همه تیاهن رد ادوش یم برض ،تسا هدش ه ساحم
     و تاسا هداش عامج ماه اب دوش یم فعض و توب طاقن ییاهن هرمن لماش هک اه X روحم یور یاه هرمن اتسا هدش
 اتسا هدش عمج مه اب دوش یم اهدیدهت و اه تصرف ییاهن هرمن لماش هک اه Y روحم یور یاه هرمن سپس
 SWOT هناگراهچ کیژتارتسا یاهدر هار نییعت (9
    هاناگراهچ یااهدر هار ،ااه لیلحت و هیزجت ماجنا و SWOT لودج رد تصرف و دیدهت ،فعض ،توب طاقن هسیاقم زا
 ادیآ یم تسد هب ST و WT، SO، WO کیژتارتسا در هار عون راهچ یبایزرا نیا قیرط زا و ددرگ یم هئارا تاوس
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 (QSPM) يمک کيژتارتسا یزير همانرب سيرتام زا هدافتسا اب اهدربهار یدنب تيولوا (3
    لمااش یانورد کیژتارتاسا لماوع و دیدهت و تصرف لماش ینوریب کیژتارتسا لماوع تسرهف سیرتام لوا نوتس رد
  کیژتارتاسا    لاماع راه نوزوام ای راد نزو زایتما مود نوتس رد ادنوش یم هدروآ SWOT سیرتام یارب فعض و توب
  سیرتاام زا هک ییاه یژتارتسا عاونا یدعب نوتس رد ،تسا هدیدرگ جرد و جارختسا لماوع یلک  تیولوا لودج زا ًاانیع

SWOT هاناگراهچ یاه یژتارتسا لماش و هدمآ تسد هب  WT، SO، WO و ST زا کای راه ادواش   یام هدروآ ،تاسا    
   هداد تیباذاج زاایتما AS نوتس رد ادوش یم میسقت (TAS و AS) نوتسریز ود هب اه یژتارتسا عاونا هب طوبرم اه نوتس
   تیباذاج زاایتما نییعت رد امیهد یم زایتما نآ هب و هدیجنس رظن دروم یژتارتسا اب ار لماع ره هک بیترت نیا هب دوش یم
  هاب خساپ هک یتروص رد ؟دراذگ یم رثا روکذم یژتارتسا باختنا رد لماع نیا ایآ هک دوش هداد خساپ لاؤس نیا هب دیاب
     یژتارتاسا هاب یژتارتاسا راه ی سن تیباذج هب هجوت اب و صاخ تروص هب دیاب تیباذج زایتما دشاب ت ثم لاؤس نیا
 :تسا ریز تروص هب تیباذج یاهزایتما ادوش هداد رگید
 الاب تیباذج =0 ،لو ب لباب دح رد تیباذج =9 ،ی سن تیباذج =6 ،تیباذج مدع =1 زایتما
      یژتارتاسا هانیزگ راب یریثاات کیژتارتاسا لماع هک دهد یم ناشن ،دشاب یزنم رکذلا قوف لاؤس هب خساپ هک یتروص رد
   مود نوتاس تازاایتما ادوب دهاوخ کی یواسم کیژتارتسا لماع فیدر رد یژتارتسا نآ یارب تیباذج زایتما اذل ؛درادن
 کی ره ی سن تیباذج هدنهد ناشن و هدش جرد TAS نوتس رد تیباذج لک زایتما و هدومن برض تیباذج زایتما رد ار
 نامه ددع نیا هک هدیدرگ ه ساحم لودج نییاپ فیدر رد TAS تازایتما عمج اتسا رظن دروم یژتارتسا رب لماوع زا
        و یدا لاک ،یاییحم تاسیز تیعاضو یژتارتاسا فالتخم یااه   هانیزگ بایترت نیا هب اتسا یژتارتسا تیولوا زایتما
 ادوب دنهاوخ هسیاقم لباب رگیدکی اب و هدش یدنب تیولوا ،نییعت یددع رادقم اب دابآ نایلس هرد -دور یعامتجا
 حریم (یکیژولوکا و یعامتجا ،یداصتبا داعبا) یرادیاپ دعب هس نیب رد لداعت داجیا عوضوم یرهش یرادیاپ ثحب رد
   یاعی ط عباانم گرز  اب ناگداننک فرصم هلمج زا اهرهش هک تسا نآ رما نیا لیالد زا یکی ا(Redclift, 2005) دوش یم
    ار دواخ تیباذاج اات دنشاب هتشاد راکورس زین یداصتبا و یعامتجا  داعبا اب ط ترم لئاسم اب دیاب نیح نیا رد و دنتسه
       داعب هاس ندراک گانهامه تاسا ناکمم یرهش تفاب کی رد نیا دوجو اب ا(Vifell & Soneryd, 2012)  دننک ظزح
    فایرعت داشر یااه  نیاشام  ناوانع هب اهرهش ادریگ تروص   داعبا نیا نیب ییاه لادج و دشاب تخس هدش هداد حیضوت
  یااه    نامزااس هاک تاسا  هداش ثعاب دشر نوناک نیا ادشاب یم هیامرس بذج اه نآ هیلوا فده هک ینعم نیا هب دنا هدش
     زرام هاک دانیامن تکراش یا هعسوت و ینیرفآراک تامادبا رد و دننک ریخ هدنیازف یا هنوگ هب یمومع شخب رد دوجوم

 یلخاد طیحم 
 (W) فعض طاقن (S) توب طاقن

 یجراخ طیحم

 (SO) یمجاهت یژتارتسا (O) اه تصرف
 (رثکادح -رثکادح)

 (WO) یبا ینا یژتارتسا
 (رثکادح -لبادح)

 (ST) ییاضتبا یژتارتسا (T) اهدیدهت
 (لبادح -رثکادح)

 (WT) یعافد یژتارتسا
 (لبادح -لبادح)
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 و  مواهزم ناونع هب یرادیاپ نیب نیا رد ادنک یم گنر مک ار یصوصخ و یمومع یاه شخب نیب هتفرگ تروص یاهراک
 ا(Brorstrom,2015) تسا هدش فیرعت اهراتفر زا یخرب ندومن یقینم و صاخ ی یترت تخاس یارب یرازبا
  ادانور   یام رااک هب رگیدکی یاج هب اه نآ ینعم یکیدزن لیلد هب ًاا لاغ یرهش رادیاپ هعسوت و یرهش یرادیاپ موهزم ود
    یدانیآرف رگنااشن عاباو رد یرهش رادیاپ هعسوت ترا ع رد هعسوت هملک هک میشاب هتشاد هجوت دیاب ود نیا زیامت یارب
     ناامز لواط رد هاک تاساه تیعضو زا یا هعومجم یرهش یرادیاپ اما ؛دتفایب قازتا دناوت یم یرادیاپ نآ یط هک تسا
   تاسا یناامرآ و لآ هدیا ًاات سن رهش کی نتخاس لا ند هب یرهش رادیاپ هعسوت ا(3191،09:یمارهب ،یموصرم) دراد ماود
  هدروآراب یارب هدنیآ لسن یاه ییاناوت ًاانمض و دنوش رادروخرب بوخ ًاات سن یگدنز کی زا رصاعم نادنورهش نآ رد هک
       داح رد ار دارافا لاک یوانعم و یتاسیز یااهزای ن داناوتب رضاح لسن هک نیا ینعی ؛دتزین هرطاخم هب ناشیاهزاین ندرک
  تاسا یا  هعاسوت ،رادیاپ هعسوت :دنلتنارب نویسیمک فیرعت ق ط ا(1191:40 ،شوپ هایس و شخباون) دنک نیمأت بولیم
        دایوگ خاساپ ،نااشیاهزاین ندراک هدروآراب رد هدانیآ یااه    لاسن ییااناوت ندراک راد هشدخ نودب ار یلعف یاهزاین هک
(Cloutier et al., 2014: 633; Pickel-chevalier, 2015: 114)رادایاپ تاسیز طیحم هب طونم یرهش رادیاپ هعسوت ا   
     ،یرهاش رادایاپ دااصتبا ،یعاامتجا تدحو و ماجسنا ،یرهش رادیاپ هعماج ،یرهش یاه متسیسوکا زا تظازح ،یرهش
      رادایاپ رهاش دداعتم لاکاشا هایر ظن نایا بلاب رد هتزگ شیپ دراوم هب هجوت اب ادشاب یم ااا و نادنورهش یزاسدنمناوت
 :9391   ،نارااکمه و راف  یاعیبر) دنا هدش یفرعم بوخ رهش ،ز س رهش ،ملاس رهش ،(روحم موب) کیژولوکا رهش :لماش
   رهاش ،رادایاپ رهش ددعتم لکشا نایم زا تسا یییحم تسیز یاهدرکیور اب ه لغ رضاح شهوژپ رد هک اجنآ زا ا(491
 امیئامن یم فیرعت راصتخا هب ار نآ و هدیزگرب ار کیژولوکا

 
 شهوژپ ماجنا دنيارف :1 لکش

 1391 ،هدنراگن :ع نم
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 کيژولوکا رهش 

  رااثآ نآ رد هک تسا ییاج عباو رد ادشاب یم یییحم تسیز دعب رد یرهش رادیاپ هعسوت عاونا زا یکی کیژولوکا رهش
    و تاسا نزاواتم یاعی ط ی    امیاس ااب تخااس نااسنا طیحم لک و ناکم ،تسا نکمم لبادح رد کیژولوکا بولیمان
   ،یگدنزراس ،ناامزمه ی ااه  تایلاعف زا یا   هدرتاسگ فایط هک یرهش ادنتسه هدزابرپ و نمیا اهتخاسریز و اه نامتخاس
 ا(691 ص ،9391 ،ناراکمه و رف یعیبر) دوش یم بجوم ار یمومع تایح یگدنزیگنارب و یباداش
   هاک یواحن      هاب ،تاسا رهاش تاایح هامادا      و هعاسوت رد یاییحم تاسیز تااظحالم تایاعر ،کیژولوکا رهش موهزم
    نوداب یگدانز ،کایژولوکا  رهاش رد ادشاب هدومن داجیا تعی ط هننآ بسانتم ،ناسنا ربارب رد یعامتجا یاه تیدودحم
     هایلقن هلیاسو نیارباانب درایگ    یام راراب یرادراب  هراهب دروم نانیشنرهش تذل یارب رهش اذل دراد ینعم تعی ط بیرخت
    و هدانز یاهدانیآرف مااغدا ینعی کیژولوکا یحارط رب ینت م یکیژولوکا رهش عباو رد اتسا هدیدرگ دودحم یروتوم
        و یاگنهرف ،راواع ،تاینما ،شیااسآ ،ییاا یز ،تمالاس هاب وگلا نیا دراد رارب یییحم تسیز بیرخت راثآ شهاک
 ا(0 ص ،0391 ،ناراکمه و روپاباب) تسا لئاب یصاخ مارتحا عونتم و هدرشف هعسوت رد اه تنس
   رهاش مواب ای کیژولوکا رهش موهزم ،رادیاپ هعسوت هب طوبرم تایبدا رد یکیژولوکا و یییحم تسیز یاه هاگدید ه لغ
   یرهاش یژوالوکا نامزاس تلاسر ادرک دراو یعامتجا تلادع زین و یداصتبا هعسوت ،یرهش یزیر همانرب ثحا م رد ار
 :تسا ریز حرش هب دش یراذگ هیاپ کیژولوکا یاهرهش قلخ یارب رتسجیر درانیر طسوت هک
 یضارا یربراک یاه تیولوا یرگنزاب -1
 لقن و لمح یاه تیولوا یرگنزاب -6
 هدید همدص یرهش یاه طیحم یایحا -9
 تحار ،نما ،نازرا ،هتسیاش نکسم داجیا -0
 رتهب یاه تصرف داجیا و یعامتجا تلادع نتخاس روراب -1
 اهرهش غاب و ر س یاضف داجیا یاه حرط ،یلحم یزرواشک زا تیامح -2
 اعبانم زا تظازح و دیدج بسانم یروانف ،تفایزاب جیورت -0
 یکیژولوکا تاظحالم اب یداصتبا یاه تیلاعف زا تیامح تهج یراجت یاه تکرش اب یراکمه -1
 یدام یاهالاک هزادنا یب فرصم حی قت و هنا لطواد یتسیز هداس جیورت -3
 ،9391  ،نارااکمه و رف یعیبر) یشزومآ یاه حرط و نالاعف شزومآ قیرط زا یییحم تسیز یاه یهاگآ ندرب الاب -41

 ا(491 ص
    وراملب رد اهرهاش نایا ندش عباو تهج هب یرانکدور یاهرهش رادیاپ هعسوت هب یبایتسد دنور رد کیژولوکا درکیور
      رادرواخرب یداایز تایمها زا ،تاعی ط ااب زاسمه هعسوت یارب اه نآ ناوارف دادعتسا و یبآ و یکشخ یاه موب تسیز
     هاک میانک یورایپ ییواگلا زا یرانکدور یاهرهش رد رادیاپ ی هعسوت هب یبایتسد یارب ات دراد ترورض نیاربانب اتسا
 ص ،4391     ،نارااکمه و سماش) داشاب هتاشاد لا ند هب یکیژولوکا یاهرایعم هب هجوت اب ار نوزوم و رادیاپ ی هعسوت
 ا(02
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 یرهش زاب یاهاضف 

  یاعی ط تاناکما یمامت ظزح ترورض ،یتآ یاه لسن قوقح ظزح و یعامتجا تالماعت یارب یرهش زاب یاضف نیمأت
 ،یا هرد - دور متاسیسوکا ای یلم كراپ ،ارگون یژولوکا هاگدید زا ادیامن یم باجیا ار یجرزت یاه ناکم هب نآ لید ت و
       ًاالاامتحا و یفارگوردایه ،یهاایگ شاشوپ ،یفارگواپوت زا هژایو یشیارآ دجاو هک تسا نیمز حیس رب اضف زا یشخب
 (Corridor  ) رودایرک اای (Patch  ) هاکل :لمااش رظنم یلصا رصانع ،نودروگ و نمروف هاگدید زا اتسا عونصم طیحم
  ار ییااه شزرا ،یرهش زاب یاهاضف یترا ع هب ای اهرودیرک و اه هکل نیا ا(16 ص ،1391 ،ناراکمه و یناما) دنشاب یم
 :دومن یدنب هق ط ریز لودج حرش هب هورگ 0 رد ار اه نآ ناوت یم هک دننک یم داجیا

 زاب یاهاضف هلیسوب هدش داجيا یاه شزرا .4 لودج

 

 

 
 

 111 ص ،9841 ،نراکمه و نایعیفر :عبنم

  نیمزراس نیا اتسا نیمزرس زا نکمم یاه هدازتسا هب ندیشخب تینیع یانعم هب ،بسانم یحارط و حیحص یزیر همانرب
 ص ،6191    ،نارااکمه و یعیزاش) داشاب ،تسایوپ و هتس مه ،هدینیپ یماظن هک (هرد -دور) یعی ط رظنم کی دناوت یم
 تهج رد رثؤم یماگ یییحم تسیز ناوارف یاه تیلباب لیلد هب یرهش یاه لیسم و اه هرد -دور یهدناماس و ایحا ا(6
  یااه  تا هوم نیا یایحا و ظزح ،یزیر همانرب هب روشک نیلوئسم ًااریخا اتسا یرهش رادیاپ یعی ط ز س یاهاضف داجیا
   یاحارط زا فداه ا(91 ص ،9191،ناراکمه و یگرزب) دنا هدرک رایسب هجوت یعی ط یاه هاگجرزت بلاب رد یهلا یا یز
   مدرام هایبار و دناسرب نکمم لبادح هب ار ریذپاندیدجت یاه یژرنا هب زاین هک تسا ییاه ناکم داجیا ،رادیاپ یاه كراپ
  یاحارط ؛دنراد دوخ تسد نییاپ طیحم رب میقتسم شقن اه هرد-دور هکنیا هب هجوت اب ادشخب دو هب ار تسیز طیحم اب
 ،1391    ،نارااکمه و ینااما) دواش  یام بوسحم زین یرهش یرادیاپ هب ندیسر تهج یراکهار ییاه طیحم نینچ رثؤم

 ادنشاب یم یدنب هق ط لباب ریز حرش هب هورگ 0 رد هناخدور یرهش رظنم رادیاپ هعسوت یاه هزلوم ا(06 ص

 
 11 :3191 ،نمرفاج و هیدنز :ع نم  یرهش رظنم رادياپ هعسوت يلصا یاه هفلوم .2 لکش

 یرهش یاه هناخدور 
   و یاعی ط ااه    نآ زا یاکی هاک داشاب یم ینغ و هدینیپ متسیسریز ود شنک رب ینت م ،یرانکدور یاهرهش ناکم یگژیو
  یااه متسیسوکا و یلحاس متسیسوکا نیب یتسیزمه یراربرب قطانم نیا رادیاپ هعسوت همزال ؛تسا هدش هتخاس یرگید
       ،نارااکمه و سماش) تاسا هدایدرگ لاتخم رهاش هتخیسگراسفا شرتسگ اب نامز لوط رد ًاالومعم هک دشاب یم یرهش
    یانعی هک اش راصانع ییاضف عیزوت یگنوگچ ساسارب ناوت یم ار رهش کی کیژولوکا هک ش راتخاس ا(22 ص ،4391

 فیرعت عاونا ناونع
 یتسیروت و یحیرزت هوقلاب یاهدمآرد Direct value میقتسم یاه شزرا یرازاب یاه شزرا

   اای یرازاابریغ یاه شزرا
 یزیک

 کیژولوکا و یییحم تسیز تامدخ Indirect value میقتسمریغ یاه شزرا
 هدنیآ رد ققحت لباب یاه شزرا مامت Option value باختنا شزرا
 ع نم کی یتاذ شزرا Existence value یدوجو شزرا
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   اهرودایرک و ااه   هاکل ،یکییازوام لدم ق ط ادرک فیصوت اه  نآ نیب لاصتا و یگتسویپ یگنوگچ و اهرودیرک و اه هکل
   یاعی ط ز اس یاهاضف لماش اه هکل ادنهد یم لیکشت ار کیژولوکا رظنم راتخاس و هدوب رگیدکی اب لباقتم طا ترا یاراد
    ،سیانب یبدااص) دانا  یایخ ز س یاهاضف و اهریسم ،اه هناخدور هلمج زا ییخ رصانع لماش اهرودیرک و یعونصم و
  ااه  هرد دور ،دانا  هدواب  رثؤام  یرهاش رظنم رد هراومه هک یعی ط یاه هزلوم نیرتزراب زا یکی عباو رد ا(01 ص ،0391
    راگید و عیداب یاهزادانا    ماشچ و رظاانم و کانخ یاوه یاهرودیرک ،یراج یاه بآ ،ز سرس یاه هرد دوجو ادنتسه
   زا یاکی ااه    هرد نایا و تاسا هداد راراب رهش هعسوت رایتخا رد ار شخب تیوه و باذج یهاگیاج یعی ط یاه ت هوم
 ا(41 ص ،9391 ،ناراکمه و رزعجروپ) دنا هدوب تعی ط و رهش ،ناسنا دنویپ رصانع نیرتمهم
 ،تعی ط اب هارمه ناسنا ؛یشزومآ و یحیرزت یاه ه نج رب دیکات ،تعی ط اب یحارط ،یعی ط یاه متسیسوکا زا یریگ هرهب
    و نااسنا دانویپ میاکحت ثعاب همه و همه ،تعی ط اب یگدنز یوگلا ققحت تیاهن رد و تعی ط اب یناسنا یاهزاین عفر
 ا(11-21 ص ،9191 ،ناراکمه و یگرزب) تساه هژورپ یحارط رد تعی ط و یژولونکت ،ناسنا هیبار میظنت و تعی ط
 یرظن ينابم یدنب عمج
     و نمااان ییاهااضف هاب هاجوت مدع هیساو هب هک دنتسه یرهش رظنم و امیس درف هب رصحنم رصانع زا یکی اه هرد- دور
  باسانم یراکهار دناوت یم اه هرد-دور یزاس هدنززاب ادنا هدش لید ت یعامتجا و ید لاک ،یییحم تسیز رظن زا ملاسان
   ااب دانا هدش یفرعم رادیاپ رهش ددعتم لاکشا یرهش رادیاپ هعسوت رظنم زا ادشاب رادیاپ یرهش هعسوت هب یبایتسد یارب
    نایا تلااسر ،میدوامن هدازتسا کیژولوکا رهش درکیور زا اه هرد -دور رد یییحم تسیز تاعوضوم تیمها هب هجوت
      زا تایامح ،هداید همداص یرهاش یااه     طیاحم یاایحا ،لاقن و لامح ،یضارا یربراک یاه تیولوا یرگنزاب درکیور
    شزوامآ قایرط زا یاییحم تسیز یاه یهاگآ ندرب الاب و اهرهش غاب و ز س یاضف داجیا یاه حرط ،یلحم یزرواشک
 تسیز تامدخ) یرازابریغ و (یتسیروت و یحیرزت هوقلاب یاهدمآرد) یرازاب یاه شزرا یرهش زاب یاهاضف ادشاب یم
  یاهااضف نایم زا دنراد هارمه هب ار (ع نم کی یتاذ شزرا ،هدنیآ رد ققحت لباب یاه شزرا مامت ،کیژولوکا و یییحم
  هعاسوت یلصا رصانع هب هجوت ساسا نیا رب ادنروآ مهارف ار اه شزرا زا هورگ ود ره دنرداب اه هرد-دور یرهش ددعتم
    ،یانیع یتخاناشا یز ااه     هازلوم نایا ،تاسا رادرواخرب ییالاب تیمها زا یحارط یاهرایعم هئارا رد یرهش رظنم رادیاپ
  ااه هزلوم نیا زا یحارط یاهرایعم هئارا رد هک دنشاب یم یییحم تسیز و یدرکلمع ه نج ،یکاردا و ینهذ یتخانشا یز
 اتسا هدش هدازتسا
 یدروم هنومن
    زا یرایاسب داننامه دواش   یام هداید ریوصت رد هک روینامه ادشاب یم یبرغ -یبرش هدمع لیسم ود یاراد زاریش رهش
  یلاصا رات خااس هک یلصا دور اتسا هدرب هرهب یرهش یاه هناخدور یعی ط تی هوم زا زین رهش نیا نامروشک یاهرهش
  عاباو رهش بونج هک مود هناخدور و دشاب یم نارمچ راولب دادتما رد کشخ هناخدور تسا هداد لکش ار رهش هعسوت
      هعاسوت ریاسم رگتیاداه ،یرهاش یااه ه ل ناونع هب دنناوت یم رهش یدنب ناوختسا نایم رد هناخدور ود نیا ،تسا هدش
     یرهاش تافاب یرایگ لکاش اب هزورما ؛درک یم فیرعت ار زاریش یبونج زرم هتشذگ رد هک دابآ نایلس هناخدور ادنشاب
  رد یرهاش  یدانب ناوختسا) هتسد هس هب راتفر بسح رب اه هناخدور اتسا رهش یتآ هعسوت ریسم رگتیاده نآ نیفرطرد
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  راصانع زا یکی ناونع هب رهش دشر رثا رد و دنرذگ یم رهش یلصا یدنب ناوختسا نایم زا ،هتفرگ لکش اه نآ یوس کی
- هدور یدانب  میاسقت نیا ساسارب ا(11 ص ،6391 ،ناراکمه و یتارب) دنوش یم میسقت (دنا هدش حریم رهش رد دوجوم
  زا ساپ ،دراد رارب زاریش رهش بونج رد رتمولیک 11 لوط هب هرد دور نیا ادریگ یم رارب مود هورگ رد دابآ نایلس هرد
  ادزایر ی ام  ولرااهم هچایرد هب یرادرهش 3 هقینم رد عباو دابآ یدهم یاتسور زا رذگ و زاریش یرهش هدودحم هب دورو
     هتاشاد لاا ند هاب ار رهاش یگدنزرس و تایح دناوت یم هک یرهش زاب یاضف نیا حیحص تیریدم مدع لیلد هب هنازساتم
    راب اتاسا هداش لید ت یرهش رظنم و یعامتجا ،یییحم تسیز هنیمز رد ناوارف تالکشم اب كورتم ییاضف هب ،دشاب
       رهاش هاب یبایتاسد یاتاسار رد یمااگ داناوت یم دابآ نایلس هرد -دور یعی ط رودیرک هب تایح ندنادرگزاب ساسا نیا
 ادشاب کیژولوکا

 
 اه هتفاي
   تاسیز یااه   یاگژیو لایلحت و یبایزرا یارب SWOT کینکت زا دوخ فادها هب یبایتسد یارب هدنراگن قیقحت نیا رد
   نایا تاسا هدش ماجنا هلحرم راهچ رد کینکت نیا اتسا هدرب هرهب دابآ نایلس هرد -دور یعامتجا و ید لاک ،یییحم
       سیرتاام سااسارب ااهراکهار هائارا و هداش زااغآ دوجوم یاهدیدهت و تصرف ،فعض ،توب طاقن تخانش اب لحارم

QSPM ادسر یم نایاپ هب 
 -1 ) فداه هور   اگ راایتخا رد و یاحارط یا   هماناشسرپ ،ااه   سیرتاام یااهریغتم هب نزو صیصخت و یبایزرا روظنم هب
  هماناشسرپ دادعت اتفرگ رارب (قیقحت عوضوم اب ط ترم یهاگشناد یملع تئیه یاضعا -6 ؛ناسانشراک و نارظن حاص
   نآ جیااتن هاک دیدرگ تفایرد و لیمکت یرامآ یاه هورگ طسوت همانشسرپ 441 دادعت نیا زا هک هدوب دروم 161 یلاسرا
      یاازلآ نوامزآ زا هماناشسرپ ییاایاپ یرایگ هزادنا یارب اتفرگ رارب رظن دم اهدر هار تیباذج و بیارض صاصتخا رد
      ییاایاپ دایئات یانعم هاب هاک تسا 4ا61 خا نورک یازلآ بیرض هک داد ناشن هدمآ تسد هب جیاتن ادش هدازتسا خا نورک
  یلمااع ل     ایلحت زا ،هزااس راا تعا زا ناانیمطا و (هماناشسرپ) یریگ هزادنا رازبا ییاور شجنس یارب ادشاب یم همانشسرپ
 4ا16 و 4ا30 و 4ا61   ااب رابارب بیترت هب هک RMSEA و AGFI، GFI یاه صخاش ریداقم اتسا هدش هدازتسا یدیئات
     شزاراب ندواب باسانم رگناایب (240ا14  ) هدامآ تاسد هب ود یاک رادقم و یریگ هزادنا رد مک یایخ زا ناشن ،دنتسه
 ادشاب یم
 دابآ ناطلس هرد -دور ينوریب و ينورد کيژتارتسا لماوع يبايزرا
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 دابآ ناطلس هرد -دور يعامتجا و یدبلاک ،يطیحم تسيز راتخاس IFE سيرتام .3 لودج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1391 ،قیقحت یاه هتفای :ع نم

  
 دابآ ناطلس هرد -دور فعض و توق طاقن رادومن .4 لکش

 1391 ،قیقحت یاه هتفای :ع نم
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 راد نزو زایتما دوجوم عضو زایتما نزو يلخاد کيژتارتسا لماوع 
اقن

ق ط
و
 ت

يز
س

م ت
یح
يط

 S1= 4ا11 9 4ا24 هناخدور رتسب عونتم یژولوفروم 
S2= 4ا011 0 4ا204 (ناشوپز س و نایلس هوک) هقینم یعی ط زادنا مشچ 
S3= 4ا141 9 4ا194 هناخدور هیشاح رد یراک تخرد و یراک نوتیز هژورپ یارجا 
S4= 4ا011 9 4ا194 هناخدور هیشاح رد ییاه كراپ دوجو 
S5= 4ا024 6 4ا694 بآ نتشادهگن تهج هناخدور رد ییاهدنب ثادحا 

بلاک
ید

 

S6= 4ا011 0 4ا204 یا هقینمارف شقن اب یشزرو مویداتسا دوجو 
S7= 4ا261 9 4ا604 زاریش رهش یدورو ناونع هب یریگرارب تیعبوم 
S8= 4ا24 6 4ا94 ینوکسم هعسوت و یزاس عمتجم زا نکسم یاه ینواعت لا قتسا 
S9= 4ا191 9 4ا204 فلتخم یاه سناکس هب روحم کیکزت ناکما 

S10= 4ا34 9 4ا94 یحیرزت -یراجت یاه یربراک رارقتسا ناکما 

جا
مت
عا

 4ا614 6 4ا264 دورنایم كراپ دوجو =S11 ي
S12= 4ا191 9 4ا204 نآ رب فرشم لپ و رادهاررانچ یارسناوراک دوجو 

اقن
 ط

عض
 ف

يز
س

م ت
یح
يط

 W1= 4ا166 9 4ا204 هناخدور رتسب یییحم یاه یگدولآ 
W2= 4ا011 0 4ا204 هناخدور بآ زا زاجم ریغ تشادرب 

W3= 4ا61 6 4ا24 هناخدور هرادج و رتسب رد كاخ شیاسرف 
W4= 4ا911 9 4ا114 شزغل ربارب رد كاخ مک تمواقم 
W5= 4ا614 6 4ا104 اهنآ زاس و تخاس و ریاب یاه نیمز دوجو 

بلاک
ید

 

W6= - و ژاراااگ) هااناخدور هیااشاح رد ط تراام راایغ یاااه یربراااک دوااجو  
 (هتساشن تاجناخراک

 9 4ا194
 4ا141

W7= 4ا191 9 4ا204 هناخدور فارطا رد یرهش یاه نابایخ دوجو 
W8= 4ا641 6 4ا114 هناخدور میرح هب زواجت و همانرب یب یاهزاس و تخاس 
W9= 4ا614 6 4ا104 یرهش رباعم ینمیا رد فعض 

W10= 4ا604 6 4ا294 تدمدنلب عفانم هب هجوت مدع و هناد تشرد یاه یربراک نادقف 

جا
مت

عا
 ي

W11= 4ا634 6 4ا204 یرهش تفاب رد (دابآدمحا و دابآ یدهم) اهاتسور ماغدا 

 6ا930  1 عمج
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 دابآ ناطلس هرد -دور يعامتجا و یدبلاک ،يطیحم تسيز راتخاس EFE سيرتام .5 لودج

 1391 ،قیقحت یاه هتفای :ع نم

  
 دابآ ناطلس هرد -دور رد اهديدهت و اه تصرف رادومن .3 لکش

 1391 ،قیقحت یاه هتفای :ع نم

  زاایتما لک هک دهد یم ناشن دابآ نایلس هرد-دور یییحم تسیز راتخاس یجراخ و یلخاد کیژتارتسا لماوع سیرتام
  داهد یم ناشن تسا (9) نیگنایم زا رت نییاپ ددع نیا هک اجنآ زا دشاب یم 6ا930 یلخاد لماوع سیرتام لودج راد نزو
   هاک داشاب  یام 9ا12     یجرااخ لاماوع سیرتاام لوداج راد   نزو زاایتما عوامجم ادنتسه بلاغ اه توب رب اه فعض هک
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 راد نزو زایتما دوجوم عضو زایتما نزو يلخاد کيژتارتسا لماوع 

رف
ص

اه ت
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س

م ت
یح
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O1= 4ا606 3 861.1 ز س یاه هکل نایم لاصتا و یگتسویپ و ییخ ز س یاهرودیرک داجیا ناکما 

O2= 4ا641 4 341.1 هناخدور رتسب زا طاقن یخرب رد یبآ یاه شزرو تیلباب دوجو 

O3= 4ا291 3 341.1 هناخدور میرح طاقن یخرب رد کی هجرد كاخ دوجو 

بلاک
ید

 

O4= 4ا641 4 341.1 ید لاک تیعضو یاقترا 

O5= 4ا046 3 151.1 مسیروت بذج لیسناتپ 

O6= 4ا291 3 341.1 هناخدور ترواجم رد سایقم گرزب و یلاخ یضارا دوجو 

O7= 4ا291 3 341.1 (ناسآ یسرتسد و اه یربراک بسانم شیاشخپ تهج یزاس هنیمز) هقینم ییخ مرف 

جا
مت
عا

 ي

O8= - 4ا046 3 151.1 تعی ط زا هدازتسا و عمجت یارب یلحم 

O9= 4ا911 4 151.1 هناخدور ی هیشاح رد یحیرزت ،یرنه ،یگنهرف یاضف داجیا 

O10= و رتاسب تالکشم عفر تهج بآ یسدنهم و یسانش نیمز هدکشناد یاه ناوت زا هدازتسا  
 هناخدور هیشاح

 4ا009 3 681.1

هت
يد
اهد

 

يز
س

م ت
یح
يط

 T1= 4ا911 4 151.1 هیلقن لیاسو ددرت شیازفا ی هیساو هب یگدولآ شیازفا 

T2= 4ا016 3 171.1 هناخدور هب یرهش یاه بالضاف دورو 

T3= 4ا911 4 151.1 یوب راشف قرب ددعتم یاهریسم دوجو 

T4= 4ا641 4 341.1 حرط یکیدزن رد تفایزاب تیاس دوجو 

بلاک
ید

 

T5= 4ا606 3 861.1 یعازترا یدنب هقینم تاررقم نادقف 

T6= 4ا911 4 151.1 یموب حلاصم اب ریاغم و یلوصاریغ یاهزاس و تخاس 

T7= عناام ناوانع هاب (یراداماد ،یرادکنب) راگزاسان یاه یربراک و هساشن تاجناخراک دوجو     
 هناخدور هیشاح رد یرگشدرگ هعسوت

 4ا911 4 151.1

جا
مت
عا

 4ا641 4 341.1 هناخدور هیشاح رد یعازترا طباوض هب هجوت نودب هیور یب یاهزاس و تخاس =T8 ي

T9= 4ا606 3 861.1 هناخدور یبرش هنهپ رد ینیشن هیشاح هب شیارگ 

T10= 4ا11 4 61.1 هدازتساالب و ریاب یاه نیمز هیساو هب تیاس رواجم ینوکسم یاه هنهپ رد تینما دو ن 

 86.4  1 عمج
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  نیراتمهم قوف لوادج ساسارب ادومن هدازتسا اهدیدهت رب ه لغ یاتسار رد اهتصرف زا ناوت یم هک تسا نیا هدنهد ناشن
       راتخااس زا و ااهنآ دواجوم عاضو و تایمها زا هاک راد  نزو زاایتما ساسارب اهدیدهت و اه تصرف ،اه توب و اه فعض
     هاک تاسا هاناخدور رتاسب یییحم یاه یگدولآ W1= لماع فعض نیرت مهم ادوش یم یشان هرد -دور یییحم تسیز
  اداشاب  یام 4ا24  یانزو زایتما اب هناخدور رتسب عونتم یژولوفروم =S1 توب نیرت مهم ادشاب یم 4ا204 نآ ینزو زایتما
  نااکما =O1 تصرف نیرت مهم ادشاب یم 4ا104 ینزو زایتما اب هناخدور هب یرهش بالضاف دورو =T2 دیدهت نیرت مهم
 ادشاب یم 4ا124 ینزو زایتما اب ز س یاه هکل نایم لاصتا و یگتسویپ و ییخ ز س رودیرک داجیا
 (IE ) يبیکرت /يلخاد و يجراخ لماوع سيرتام
  اتاسا هدش انب یلخاد لماوع و یجراخ لماوع سیرتام نوزوم یاهزایتما عومجم یدیلک دعب ود یان م رب IE سیرتام
    راراب لاوانم نیداب  ادواش   یام هداایپ یجراخ لماوع راد نزو زایتما یمومع روحم رب و یلخاد لماوع یقفا روحم یور
  یااه   هاناخ اداشاب یم هعسوت و دشر لاح رد یتیعبوم نتشاد هدنهد ناشن سیرتام نیا 0 ای و 6 ،1 یاه هناخ رد نتفرگ
     یاتارییغت نوداب و دراک لاا ند ار دوجوم عضو دیاب طیارش نیا رد هک دهد یم ناشن ار تا ث تیعبوم 0 و 1 ،9 هرامش
   هاب یهجوات یب و یزاساهر تیعبوم 3 و 1 ،2 هرامش یاه هناخ تیاهن رد اداد همادا ار هدش ماجنا نونک ات هننآ ،صاخ
 ادنک یم هیصوت ار طیحم
 :تسا نایب لباب لیذ تروص هب 2 هرامش لودج رد ی یکرت سیرتام لیلحت اب دابآ نایلس هرد -دور تیعضو
 (بولیم) 9ا12 یجراخ لماوع نوزوم زایتما 
 (طسوتم) 6ا930 یلخاد لماوع نوزوم زایتما 
 ،(EFE   ) یجرااخ کیژتارتاسا لاماوع و (IFE) یلخاد کیژتارتسا لماوع هناگود یاه سیرتام ییاهن هرمن هب هجوت اب
   راراب بوالیم دح رد یلخاد و یجراخ لماوع ظاحل زا و طسوتم دح رد یلخاد لماوع ظاحل زا دابآ نایلس هرد دور
 ادر گ یم رارب 6 هرامش هناخ رد دابآ نایلس هرد -دور یلک تیعضو ساسا نیارب ادراد

 (IE) دابآ ناطلس هرد دور رد يجراخ يلخاد لماوع سيرتام هجیتن .6 لودج
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 تاصتخم روحم یور رب یژتارتسا عون نییعت
  هداد نااشن 1   لکاش رد داابآ نایلس هرد -دور یعامتجا و ید لاک ،یییحم تسیز راتخاس رد یژتارتسا عون تیعبوم
  ااب ات دیشوک SO یاه یژتارتسا یارب دیاب یتیعبوم نینچ رد دهد یم ناشن ار یمجاهت /یتبابر یژتارتسا هک اتسا هدش
 دومن یریگولج اه فعض و تادیدهت یزنم ریثأت زا دوجوم یاه تصرف و توب تاقن زا هدازتسا

  يلخاد لماوع سيرتام

 فیعض
 6ا99 ات 1

 طسوتم
 9ا22 ات 6ا09

 یوب
 1 ات 9ا02

 

تام
ير

ع س
ماو

 ل
راخ

يج
 

9 
6 
 IFE =(6ا30)
 EFE =(9ا12)

1 
 دایز
 1 ات 9ا02

2 1 0 
 طسوتم
 9ا22 ات 6ا09

3 1 0 
 مک
 6ا99 ات 1
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  دابآ ناطلس هرد -دور راتخاس رد یژتارتسا عون نییعت .5 لکش

 5941 ،هدنراگن :عبنم 

 SWOT هناگراهچ کيژتارتسا یاهدربهار نییعت
   رد (اهدایدهت و ااه   تاصرف) یانوریب لماوع و (فعض و توب طقن) ینورد لماوع هسیاقم ساسارب اهدر هار سیرتام
 ،(ST  ) ییااضتبا یااهدر هار (ب ،(SO ) یمجااهت یاهدر هار (فلا اتسا یدنب هق ط لباب یژتارتسا هورگ راهچ بلاب
 (WT) یعفادت یاهدر هار (د و (WO) یبا ینا یاهدر هار (ج

 دابآ ناطلس - هرد هدور یارب هناگراهچ کيژتارتسا یاهدربهار .7 لودج
 (WO) یبا ینا در هار (SO) یمجاهت یاهدر هار

SO1: رد توارطااب و باذاج یاجرزت و یتاسیروتوکا یاهاضف داجیا     
 دابآ نایلس هناخدور ینوماریپ هیشاح

SO2: یزور هنا ش یاه تیلاعف رب دیکات اب هناخدور ه ل تیوقت 
SO3: هرد -دور متسیس اب دوجوم یاه كراپ نایم دنویپ اقترا 

SO4: اضف یعمج یاه تیلاعف رد تکرش هب نینکاس بیغرت 
SO5: اه هاگتسیز و هکت هکت یاه نیمز ندرک یکی 

WO1: هاب تیوه ندنادرگزاب روظنم هب راگزاسان یاه یربراک یجیردت فذح  
 دابآ نایلس هرد -دور

WO2: دیدج یاه هعسوت قیرط زا هناخدور هب یسرتسد داجیا 
WO3: لاعف یاه یربراک زا هدازتسا اب هناخدور هبور هتفای هعسوت ه ل دو هب 
WO4: تیوه سح تیوقت یارب هناشن داجیا 
WO5: بسانم یاه هنوگ دشر قیوشت 

 (WT) یعفادت در هار (ST) ییاضتبا در هار

ST1: یاهرودایرک و اه هکل لاصتا قیرط زا تسیز طیحم تیزیک اقترا  
 رگیدکی هب ز س

ST2: دورو زا یریگوالج تاهج زااین دروام یاه هناخ  هیزصت ثادحا     
 دابآ نایلس هرد -دور هب بالضاف

ST3: ناوانع هاب یامدرم یااه تکراشم یارب مزال یاه تسایس هعسوت     
 هرد -دور تسیز طیحم ظزح لماع نیرت یلصا

ST4: هرادج شیاسرف زا یریگولج روظنم هب هناخدور ه ل تیوقت 
ST5: حیحص یزادرپرون هیساو هب بش رد اضف تینما نیمأت 

WT1: بالضاف یروآ عمج یاه هک ش و تاسیسات لیمکت رب دیکات 
WT2: زا جرااخ هاب هدانیالآ زاکارم لااقتنا و اه تیلاعف شیالاپ و یهدناماس      

 هناخدور میرح هدودحم
WT3: طیاحم عمااج هامانرب نیودت و تسیز طیحم هچراپکی تیریدم داجیا    

 دابآ نایلس هرد -دور تسیز
WT4: میراح رد هامانرب نوداب یاهزاس و تخاس زا یریگولج و یهدناماس    

 هناخدور
WT5: هناخدور ملاس متسیس یرادهگن و ندنادرگزاب 

 1391 ،قیقحت یاه هتفای :ع نم
 

 (QSPM) يمک کيژتارتسا یزير همانرب سيرتام زا هدافتسا اب اهدربهار یدنب تيولوا
  یدانب    تایولوا و یاسررب دروام اهدر هار همه ،یمک کیژتارتسا یزیر همانرب سیرتام ای QSPM سیرتام زا هدازتسا اب
      عامج اتاسا هداش هداد زاایتما نآ هاب و هدش هدیجنس رظن دروم یژتارتسا اب کیژتارتسا لماع ره عباو رد اتسا هدش
  یااه  هان     یزگ بایترت نایا هاب اتاسا یژتارتاسا تیولوا زایتما نامه دادعا نیا هک هدیدرگ ه ساجم لودج رد تازایتما
 ادنتسه هسیاقم لباب رگیدکی اب و هدش یدنب تیولوا و نییعت یددع رادقم اب دابآ نایلس هرد -دور یژتارتسا فلتخم
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 دابآ ناطلس هرد - دور يعامتجا و یدبلاک ،يطیحم تسيز راتخاس رد SO&ST یاه یژتارتسا يلخاد لماوع QSPM سيرتام :8 لودج

 1391 ،قیقحت یاه هتفای :ع نم
 

 دابآ ناطلس هرد - دور يعامتجا و یدبلاک ،يطیحم تسيز راتخاس رد SO&ST یاه یژتارتسا يجراخ لماوع QSPM سيرتام .9 لودج

 1391 ،قیقحت یاه هتفای :ع نم

 

 

IFE 
 زااااایتما
 نوزوم

SO&ST 
SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 

AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 
S1 114ا11 1 4ا11 1 4ا11 1 4ا11 1 4ا29 2 4ا11 1 4ا29 2 4ا29 2 4ا01 3 4ا01 3 4ا 

S2 0114ا11 1 4ا011 1 4ا129 2 4ا011 1 4ا129 2 4ا129 2 4ا011 1 4ا611 3 4ا  4ا011 1 4ا011 1 0

S3 1414ا141 1 4ا16 2 4ا16 2 4ا141 1 4ا119 3 4ا16 2 4ا141 1 4ا119 3 4ا141 1 4ا16 2 4ا 

S4 0114ا609 3 4ا011 1 4ا166 2 4ا011 1 4ا609 3 4ا011 1 4ا609 3 4ا609 3 4ا011 1 4ا166 2 4ا 

S5 024ا4 1 4ا161 2 4ا024 1 4ا631 3 4ا161 2 4ا161 2 4ا631 3 4ا  4ا631 3 4ا024 1 4ا024 1 024

S6 0114ا611 3 4ا011 1 4ا129 2 4ا011 1 4ا011 1 4ا011 1 4ا129 2 4ا011 1 4ا129 2 4ا129 2 4ا 

S7 2614ا616 2 4ا261 1 4ا261 1 4ا261 1 4ا261 1 4ا261 1 4ا261 1 4ا261 1 4ا261 1 4ا261 1 4ا 

S8 24ا4 1 4ا24 1 4ا61 2 4ا24 1 4ا61 2 4ا24 1 4ا  4ا11 3 4ا24 1 4ا61 2 4ا24 1 24

S9 1914ا010 3 4ا191 1 4ا206 2 4ا191 1 4ا191 1 4ا191 1 4ا206 2 4ا191 1 4ا206 2 4ا206 2 4ا 

S10 344ا06 3 4ا34 1 4ا11 2 4ا34 1 4ا34 1 4ا34 1 4ا06 3 4ا11 2 4ا06 3 4ا06 3 4ا 

S11 614ا4 3 4ا211 3 4ا211 3 4ا211 3 4ا041 2 4ا041 2 4ا  4ا211 3 4ا614 1 4ا041 2 4ا614 1 211

S12 1914ا010 3 4ا191 1 4ا206 2 4ا191 1 4ا191 1 4ا191 1 4ا010 3 4ا206 2 4ا010 3 4ا010 3 4ا 

W1 1664ا166 1 4ا166 1 4ا166 1 4ا012 3 4ا210 2 4ا166 1 4ا210 2 4ا210 2 4ا166 1 4ا210 2 4ا 

W2 0114ا1 1 4ا011 1 4ا011 1 4ا129 2 4ا  4ا011 1 4ا129 2 4ا011 1 4ا129 2 4ا011 1 4ا011 1 01

W3 614ا61 1 4ا29 3 4ا61 1 4ا61 1 4ا61 1 4ا61 1 4ا61 1 4ا06 2 4ا61 1 4ا06 2 4ا 

W4 9114ا911 1 4ا310 3 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا249 2 4ا 

W5 6144ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا021 2 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا021 2 4ا021 2 4ا 

W6 1414ا141 1 4ا141 1 4ا141 1 4ا119 3 4ا141 1 4ا141 1 4ا16 2 4ا141 1 4ا141 1 4ا119 3 4ا 

W7 1914ا010 3 4ا191 1 4ا206 2 4ا191 1 4ا191 1 4ا191 1 4ا191 1 4ا191 1 4ا191 1 4ا206 2 4ا 

W8 6414ا1 1 4ا046 2 4ا  4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 64

W9 6144ا021 2 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا 

W10 6044ا604 1 4ا604 1 4ا604 1 4ا604 1 4ا604 1 4ا604 1 4ا001 2 4ا604 1 4ا001 2 4ا604 1 4ا 

W11 44ا  4ا634 1 4ا634 1 4ا011 2 4ا634 1 4ا634 1 4ا634 1 4ا206 3 4ا634 1 4ا634 1 4ا011 2 63

 0ا013  9ا162  9ا043  9ا902  0ا904  9ا644  1ا004  0ا399  0ا126  2ا044  6ا930 عمج

EFE 
 زااایتما
 نوزوم

SO&ST 
SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 

AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 
O1 6064ا001 6 4ا606 1 4ا001 6 4ا606 1 4ا211 9 4ا211 9 4ا001 6 4ا001 6 4ا211 9 4ا211 3 4ا 

O2 6414ا046 6 4ا641 1 4ا046 6 4ا641 1 4ا249 9 4ا641 1 4ا249 9 4ا046 6 4ا046 6 4ا249 9 4ا 

O3 2914ا291 1 4ا291 1 4ا606 6 4ا291 1 4ا140 9 4ا606 6 4ا606 6 4ا606 6 4ا606 6 4ا606 6 4ا 

ا4 6 4ا046 6 4ا046 6 4ا641 1 4ا046 6 4ا046 6 4ا641 04  4ا249 9 4ا641 1 4ا046 6 4ا641 1 046

O5 0464ا140 6 4ا046 1 4ا046 1 4ا046 1 4ا140 6 4ا046 1 4ا612 9 4ا140 6 4ا140 6 4ا140 6 4ا 

O6 2914ا140 9 4ا291 1 4ا291 1 4ا291 1 4ا606 6 4ا606 6 4ا606 6 4ا291 1 4ا606 6 4ا140 9 4ا 

O7 2914ا40 9 4ا606 6 4ا606 6 4ا606 6 4ا  4ا140 9 4ا606 6 4ا606 6 4ا291 1 4ا606 6 4ا606 6 1

O8 0464ا612 9 4ا046 1 4ا140 6 4ا046 1 4ا140 6 4ا046 1 4ا612 9 4ا046 1 4ا140 6 4ا612 9 4ا 

O9 9114ا911 1 4ا911 1 4ا249 6 4ا911 1 4ا249 6 4ا911 1 4ا310 9 4ا911 1 4ا911 1 4ا310 9 4ا 

O10 0094ا009 1 4ا112 6 4ا009 1 4ا009 1 1ا694 9 4ا009 1 4ا009 1 4ا009 1 4ا009 1 4ا009 1 4ا 

T1 9114ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا 

T2 0164ا016 1 4ا016 1 4ا016 1 4ا611 9 4ا611 9 4ا016 1 4ا016 1 4ا016 1 4ا016 1 4ا016 1 4ا 

T3 9114ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا 

T4 6414ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا046 6 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا 

T5 6064ا6 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا 60 

T6 9114ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا 

T7 9114ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا249 6 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا 

T8 6414ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا 

T9 6064ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا 

T10 114ا11 1 4ا11 1 4ا11 1 4ا11 1 4ا11 1 4ا11 1 4ا11 1 4ا11 1 4ا11 1 4ا11 1 4ا 

0   0ا111   0ا304   0ا022   1ا011   0ا920   1ا001   1ا163   9ا12 عمج  1ا009   0ا934   ا110

 عاامج
 لک

 
 41ا049  0ا160  1ا662  0ا061  11ا611  0ا322  41ا143  1ا641  3ا190  11ا693 
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 دابآ ناطلس هرد - دور يعامتجا و یدبلاک ،يطیحم تسيز راتخاس رد WO&WT یاه یژتارتسا يلخاد لماوع QSPM سيرتام :11 لودج

 1391 ،قیقحت یاه هتفای :ع نم
 دابآ ناطلس هرد - دور يعامتجا و یدبلاک ،يطیحم تسيز راتخاس رد SO&ST یاه یژتارتسا يجراخ لماوع QSPM سيرتام .11 لودج

 1391 ،قیقحت یاه هتفای :ع نم

 یریگ هجیتن
        نآ عا ت هاب و یتعناص هعاسوت هیاساو هاب هاک دنتسه رهش رادیاپ رظنم ییخ یعی ط یاهرودیرک هلمج زا اه هرد-دور
  ااه   ندامت نیراتگرزب یریگ لکش رهظم رود یراگزور هک ییخ یاهرودیرک ادنا هدش هدرپس یشومارف تسد هب یرهش

IFE 
 زااااایتما
 نوزوم

WO&WT 
WO1 WO2 WO3 WO4 WO5 WT1 WT2 WT3 WT4 WT5 

AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 
S1 114ا01 9 4ا11 1 4ا29 6 4ا11 1 4ا11 1 4ا01 9 4ا11 1 4ا11 1 4ا29 6 4ا11 1 4ا 

S2 0114ا1 1 4ا611 9 4ا011 1 4ا011 1 4ا011 1 4ا  4ا129 6 4ا011 1 4ا129 6 4ا011 1 4ا011 1 01

S3 1414ا16 6 4ا141 1 4ا16 6 4ا141 1 4ا141 1 4ا16 6 4ا16 6 4ا141 1 4ا141 1 4ا141 1 4ا 

S4 0114ا166 6 4ا011 1 4ا166 6 4ا166 6 4ا011 1 4ا011 1 4ا011 1 4ا166 6 4ا166 6 4ا011 1 4ا 

S5 0244 6 4ا024 1 4ا161 6 4ا024 1 4ا  4ا161 6 4ا024 1 4ا161 6 4ا161 6 4ا024 1 4ا161 6 ا161

S6 0114ا011 1 4ا011 1 4ا011 1 4ا011 1 4ا011 1 4ا011 1 4ا129 6 4ا611 9 4ا011 1 4ا011 1 4ا 

S7 2614ا261 1 4ا261 1 4ا261 1 4ا616 6 4ا261 1 4ا261 1 4ا261 1 4ا616 6 4ا261 1 4ا261 1 4ا 

S8 244ا24 1 4ا24 1 4ا24 1 4ا24 1 4ا24 1 4ا24 1 4ا24 1 4ا24 1 4ا24 1 4ا24 1 4ا 

S9 1914ا191 1 4ا191 1 4ا191 1 4ا191 1 4ا191 1 4ا191 1 4ا191 1 4ا010 9 4ا206 6 4ا191 1 4ا 

S10 344ا34 1 4ا34 1 4ا34 1 4ا34 1 4ا34 1 4ا34 1 4ا34 1 4ا11 6 4ا11 6 4ا34 1 4ا 

S11 6144 9 4ا041 6 4ا614 1 4ا  4ا041 6 4ا614 1 4ا041 6 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا041 6 ا211

S12 1914ا191 1 4ا191 1 4ا206 6 4ا191 1 4ا191 1 4ا191 1 4ا206 6 4ا191 1 4ا191 1 4ا191 1 4ا 

W1 1664ا210 6 4ا166 1 4ا210 6 4ا166 1 4ا210 6 4ا210 6 4ا166 1 4ا166 1 4ا166 1 4ا166 1 4ا 

W2 011ا4 1 4ا  4ا129 6 4ا011 1 4ا129 6 4ا011 1 4ا011 1 4ا129 6 4ا011 1 4ا011 1 4ا011 1 011

W3 614ا06 6 4ا61 1 4ا61 1 4ا61 1 4ا61 1 4ا06 6 4ا61 1 4ا61 1 4ا61 1 4ا61 1 4ا 

W4 9114ا249 6 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا249 6 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا 

W5 6144ا614 1 4ا021 6 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا 

W6 1414ا16 6 4ا141 1 4ا141 1 4ا16 6 4ا16 6 4ا16 6 4ا141 1 4ا141 1 4ا141 1 4ا119 9 4ا 

W7 1914ا191 1 4ا191 1 4ا191 1 4ا191 1 4ا206 6 4ا191 1 4ا191 1 4ا191 1 4ا191 1 4ا191 1 4ا 

W8 6414ا046 6 4ا249 9 4ا641 1 4ا046 6 4ا249 9 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا249 3 4ا 

W9 6144ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا614 1 4ا 

W10 6044ا001 6 4ا604 1 4ا604 1 4ا001 6 4ا604 1 4ا604 1 4ا604 1 4ا604 1 4ا604 1 4ا001 2 4ا 

W11 6344ا011 6 4ا634 1 4ا634 1 4ا011 6 4ا206 9 4ا634 1 4ا634 1 4ا011 2 4ا634 1 4ا011 6 4ا 

 0ا160  9ا304  0ا604  9ا120  9ا612  0ا611  9ا040  9ا92  9ا190  9ا109  6ا930 عمج

EFE 
 زاااایتما

 نوزوم

WO&WT 
WO1 WO2 WO3 WO4 WO5 WT1 WT2 WT3 WT4 WT5 

AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 
O1 6064ا211 9 4ا606 1 4ا001 6 4ا606 1 4ا606 1 4ا211 9 4ا001 6 4ا606 1 4ا001 6 4ا606 1 4ا 

O2 6414ا1 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا046 6 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا  4ا046 6 4ا641 1 4ا046 6 64

O3 2914ا606 6 4ا291 1 4ا606 6 4ا291 1 4ا291 1 4ا606 6 4ا291 1 4ا606 6 4ا291 1 4ا291 1 4ا 

 4ا046 6 4ا641 1 4ا641 1 4ا249 9 4ا249 9 4ا641 1 4ا046 6 4ا249 9 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 04

O5 0464ا046 1 4ا046 1 4ا046 1 4ا140 6 4ا612 9 4ا046 1 4ا140 6 4ا140 6 4ا140 6 4ا046 1 4ا 

O6 2914ا606 6 4ا291 1 4ا291 1 4ا606 6 4ا291 1 4ا291 1 4ا606 6 4ا606 6 4ا291 1 4ا291 1 4ا 

O7 2914ا291 1 4ا291 1 4ا606 6 4ا606 6 4ا291 1 4ا291 1 4ا606 6 4ا291 1 4ا606 6 4ا291 1 4ا 

O8 0464ا046 1 4ا046 1 4ا046 1 4ا046 1 4ا140 6 4ا046 1 4ا140 6 4ا140 6 4ا046 1 4ا046 1 4ا 

O9 9114ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا249 6 4ا911 1 4ا249 6 4ا310 9 4ا911 1 4ا911 1 4ا 

O10 0094ا112 6 4ا009 1 4ا112 6 4ا009 1 1ا694 9 4ا009 1 4ا009 1 4ا009 1 4ا112 6 4ا009 1 4ا 

T1 9114ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا 

T2 0164ا611 9 4ا016 1 4ا121 6 4ا016 1 4ا121 6 4ا121 6 4ا016 1 4ا016 1 4ا016 1 4ا016 1 4ا 

T3 9114ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا 

T4 4ا  4ا046 6 4ا641 1 4ا641 1 4ا249 9 4ا046 6 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا249 9 641

T5 6064ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا606 1 4ا 

T6 9114ا911 1 4ا249 6 4ا911 1 4ا310 9 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا911 1 4ا249 6 4ا 

T7 9114ا249 6 4ا911 1 4ا249 6 4ا249 6 4ا249 6 4ا911 1 4ا911 1 4ا249 6 4ا911 1 4ا310 9 4ا 

T8 6414ا046 6 4ا046 6 4ا046 6 4ا641 1 4ا046 6 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا641 1 4ا046 6 4ا 

T9 6064ا001 6 4ا001 6 4ا606 1 4ا211 9 4ا001 6 4ا606 1 4ا606 1 4ا001 6 4ا606 1 4ا001 6 4ا 

T10 114ا11 1 4ا11 1 4ا11 1 4ا11 1 4ا11 1 4ا11 1 4ا11 1 4ا11 1 4ا11 1 4ا11 1 4ا 

 2ا001   0ا01   1ا601   1ا1   2ا911   0ا001   0ا663   1ا166   0ا321   0ا12   9ا12 عمج

 عاامج

 لک
 

 41ا643  0ا316  3ا011  1ا123  3ا191  1ا312  1ا262  3ا131  1  1ا64 
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   یایخ یاهااضف نیا ادنا هدش لید ت یرهش هدنامزاب و هکورتم ،نماان ،هدازتسا لباب ریغ ،دئاز ییاهاضف هب هزورما دندوب
 :دندرگ یم یدنب هق ط ریز حرش هب هورگ هس هب راتفر ساسارب دتمم
 اهنآ یوس کی رد رهش یدنب ناوختسا یریگ لکش (1
 رهش یلصا یدنب ناوختسا نایم زا اهنآ رذگ (6
 رهش دشر هیساو هب یرهش رصانع هرمز رد یریگرارب (9
 یریگ لکش رد یهجوت نایاش شقن دابآ نایلس و کشخ هناخدور ود و هدو ن بیصن یب تی هوم نیا زا زین زاریش رهش
 اب رورم هب دومن یم فیرعت ار زاریش رهش یبونج زرم ینامز دابآ نایلس هناخدور ادنا هتشاد رهش هعسوت و دشر دنور و
  هعاسوت حرط رد هک دیسر اجنآ هب مهم نیا و دیدرگ رهش یتآ هعسوت رگتیاده دوخ نیفرط رد یرهش تفاب یریگ لکش
 -  دور هاک یرهاش زاب یاهاضف زا یخرب اتسا هدش هدرب مان هعسوت مود روحم ناونع هب روحم نیا ،زاریش رهش بونج
 یرازاب یاه شزرا بلاب رد ناوت یم ار اه شزرا نیا ادنتسه شزرا یاراد دوخ تاذ هب دنشاب یم اهنآ زا یئزج زین اهرد
   هاب ناوات  یام شخب نیا رد هک دنتسه یرهش یاضف میقتسم یاه شزرا ،یرازاب یاه شزرا ادومن کیکزت یرازابریغ و
   و یاییحم تاسیز تامدخ رب یرازابریغ اه شزرا هک یلاح رد ادومن هراشا اهنآ یتسیروت و یحیرزت هوقلاب یاهدمآرد
    قاقحت هاک تازگ ناوتب دیاش ادنراد دیکات و هراشا ع نم کی یتاذ شزرا و هدنیآ رد ققحت لباب یاه شزرا ،کیژولوکا
     یااضف و هدوامن هارامه دواخ اب ار یرازاب یاه شزرا دناوت یم اه هرد-دور نونمه ییاضف رد یرازاب ریغ یاه شزرا
   رد یاگرزب شاقن رهش و هقینم هب یگدنزرس و تایح حور ندیشخب نمض هک دیامن داجیا ار یدرف هب رصحنم یرهش
 ادشاب هتشاد راذگ هیامرس و رگشدرگ بذج و یداصتبا تیعضو دو هب
  و یعاامتجا -      یدااصتبا لئااسم ااب رابارب یاشزرا یاییحم تسیز لئاسم یارب رضاح رثا رد هک ییاهدرکیور زا یکی
  هاک دنا هدش یفرعم رادیاپ رهش ددعتم لاکشا ،درکیور نیا بلاب رد ادشاب یم رادیاپ هعسوت درکیور ،تسا لئاب ید لاک
  راصنع     ااب راضاح هاعلایم رد هاک اجنآ زا اروحم موب ای کیژولوکا رهش و ز س رهش ،ملاس رهش ،بوخ رهش زا دنترا ع
        یرگنزااب) کایژولوکا رهاش تلااسر هاب هاجوت ااب و میتسه هجاوم رهش یدنب ناوختسا هدنهد لکش و صخاش یعی ط
        ،یالحم یزروااشک زا تایامح ،هداید همداص یرهاش یااه  طیاحم یایحا ،لقن و لمح ،یضارا یربراک یاه تیولوا
     ار دواخ دراکیور (شزوامآ قایرط زا یییحم تسیز یاه یهاگآ ندرب الاب و اهرهش غاب و ز س یاضف داجیا یاه حرط
 امیداد رارب کیژولوکا درکیور
    شاخب رد امیدوامن یداناسا و ینادیم شخب ود رد یتاعالطا یروآ عمج هب مادبا قیقحت فده هب یبایتسد یاتسار رد
   نایا زا فداه امیتخادرپ ناهج طاقن یصبا رد یرانکدور یاه هژورپ یسررب هب یلیلحت -یزیصوت یدرکیور اب یدانسا
      یااهراکهار و یراانکدور یاهااضف نایا یااه    تاصرف و دایدهت ،فعاض ،توب طاقن تخانش لوا ماگ رد اه یسررب
    نایا رد تاعی ط ااب زاسمه یحارط یاهراجنه هب یبایتسد مود ماگ رد و اه فعض و اهدیدهت اب هلباقم یارب یداهنشیپ
 اتسا هدوب اه هژورپ
   داابآ نایلاس هرد -  دور راب راذاگریثات یجراخ و یلخاد لماوع صوصخ رد لماک و عماج تخانش هب یبایتسد تهج
     ااب ط ترام یهاگاشناد یاملع تئیه یاضعا ؛ناسانشراک و نارظن حاص) فده هورگ رایتخا رد و یحارط یا همانشسرپ
   ییاایاپ یرایگ   هزادانا یاراب ادیدرگ هدازتسا اهریغتم یهد نزو یارب فده هورگ تارظن زا اتفرگ رارب (قیقحت عوضوم



 116 ...یرهش یعیبط یاهرودیرک رادیاپ یحارط

    هاب هاک تاسا 4ا61  خاا نورک یازلآ بیرض هک داد ناشن هدمآ تسد هب جیاتن ،دش هدازتسا خا نورک یازلآ زا همانشسرپ
    زا ،هزااس راا تعا زا ناانیمطا و (همانشسرپ) یریگ هزادنا رازبا ییاور شجنس یارب ادشاب یم همانشسرپ ییایاپ دیئات ینعم
 و 4ا61   ااب رابارب بیترت هب هک RMSEA و AGFI، GFI یاه صخاش ریداقم اتسا هدش هدازتسا یدیئات یلماع لیلحت
 ندوب بسانم رگنایب (240ا14) هدمآ تسد هب ود یاک رادقم و یریگ هزادنا رد مک یایخ زا ناشن ،دنتسه 4ا16 و 4ا30
   هدازتاسا ااب تیاهن رد ادندش لیلحت اه هداد SWOT کینکت یا هلحرم راهچ دنیارف زا هدازتسا اب سپس ادشاب یم شزارب
 امیتخادرپ اهدر هار یدنب تیولوا هب یمک کیژتارتسا یزیر همانرب سیرتام زا

 دابآ ناطلس هرد -دور يعامتجا و یدبلاک ،يطیحم تسيز يبیکرت یاهدربهار .21 لودج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1391 ،قیقحت یاه هتفای :ع نم

 نیودت (SO, ST,WO,WT) یاه یژتارتسا عاونا یارب کیکزت هب هک (QSPM) یمک یدر هار یزیر همانرب لودج ق ط
      هیاشاح رد توارطااب و باذاج یاجرزت و یتاسیروتوکا یاهاضف داجیا 11ا93 زایتما رثکادح اب SO1 یژتارتسا ،هدش
  اداشاب   یام داابآ نایلس هرد -دور یعامتجا و ید لاک ،یییحم تسیز راتخاس رد یژتارتسا نیرتهب ،هرد -دور ینوماریپ
    هاب رگیداکی هاب ز س یاهرودیرک و اه هکل لاصتا قیرط زا تسیز طیحم تیزیک ءاقترا 11ا11 زایتما اب ST1 یژتارتسا
  هاناخدور ملاس متسیس یرادهگن و ندنادرگزاب 41ا643 زایتما اب WT5 یژتارتسا اددرگ یم هئارا یژتارتسا نیمود ناونع
 ی ااه  تایلاعف رد تکرش هب نینکاس بیغرت 41ا143 زایتما اب SO4 یژتارتسا اددرگ یم یفرعم تیولوا نیموس ناونع هب
 ادریگ یم رارب یژتارتسا یاه تیولوا مراهچ هدر رد WT5 سژتارتسا زا مک رایسب فالتخا اب اضف یعمج
      یانوریب طیاحم رد و تواب طااقن راب طاقن ینورد طیحم رد دسر یم رظن هب) لوا هیضرف ،تایضرف نومزآ یسررب رد
 (EFE و IFE  سیرتاام) 1 و 0      لواداج رد هاتفرگ مااجنا یاسررب سااسارب (دنراد ه لغ و یرترب اه تصرف رب اهیدهت

 یدنب تیولوا ییاهن زایتما دابآ نایلس هرد -دور یعامتجا و ید لاک ،یییحم تسیز ی یکرت یاهدر هار
SO1: 1 11ا693 دابآ نایلس هرد-دور ینوماریپ هیشاح رد توارطاب و باذج یجرزت و یتسیروتوکا یاهاضف داجیا 

ST1: 6 11ا611 رگیدکی هب ز س یاهرودیرک و اه هکل لاصتا قیرط زا تسیز طیحم تیزیک اقترا 

WT5: 9 41ا643 هناخدور ملاس متسیس یرادهگن و ندنادرگزاب 

SO4: 0 41ا143 اضف یعمج یاه تیلاعف رد تکرش هب نینکاس بیغرت 

ST5: 1 41ا049 حیحص یزادرپرون هیساو هب بش رد اضف تینما نیمأت 

WT1: 2 3ا191 بالضاف یروآ عمج یاه هک ش و تاسیسات لیمکت رب دیکات 

SO2: 0 3ا190 یزور هنا ش یاه تیلاعف رب دیکات اب هناخدور ه ل تیوقت 

WO3: 1 3ا131 لاعف یاه یربراک زا هدازتسا اب هناخدور هبور هتفای هعسوت ه ل دو هب 

WT3: 3 3ا011 دابآ نایلس هرد -دور تسیز طیحم عماج همانرب نیودت و تسیز طیحم هچراپکی تیریدم داجیا 

WT2: 41 1ا123 هناخدور میرح هدودحم زا جراخ هب هدنیالآ زکارم لاقتنا و اه تیلاعف شیالاپ و یهدناماس 

SO3: 11 1ا641 هرد -دور متسیس اب دوجوم یاه كراپ نایم دنویپ اقترا 

WO5: 61 1ا312 بسانم یاه هنوگ دشر قیوشت 

WO4: 91 1ا262 تیوه سح تیوقت یارب هناشن داجیا 

ST3: 01 1ا662 هرد -دور تسیز طیحم ظزح لماع نیرت یلصا ناونع هب یمدرم یاه تکراشم یارب مزال یاه تسایس هعسوت 

WO1: 11 1ا64 دابآ نایلس هرد -دور هب تیوه ندنادرگزاب روظنم هب راگزاسان یاه یربراک یجیردت فذح 

WO2: 21 1 دیدج یاه هعسوت قیرط زا هناخدور هب یسرتسد داجیا 

ST2: 01 0ا061 دابآ نایلس هرد -دور هب بالضاف دورو زا یریگولج تهج زاین دروم یاه هناخ  هیزصت ثادحا 

ST4: 11 0ا160 هرادج شیاسرف زا یریگولج روظنم هب هناخدور ه ل تیوقت 

SO5: 31 0ا322 اه هاگتسیز و هکت هکت یاه نیمز ندرک یکی 

WT4: 46 0ا316 هناخدور میرح رد همانرب نودب یاهزاس و تخاس زا یریگولج و یهدناماس 
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 6ا30 نوزوم زایتما نازیم اب دابآ نایلس هرد -دور راتخاس رد توب طاقن رب فعض طاقن ه لغ رب ین م هیضرف لوا شخب
    اتاسا هداشن هدازتاسا اه فعض رب ه لغ تهج یتسرد هب دوجوم یاه توب زا هک دراد رما نیا زا ناشن و دوش یم دیئات
   زا نااشن و ددراگ  یام در 9ا12  نوزوام زایتما نازیم اب اه تصرف رب اهدیدهت ه لغ رب ین م هیضرف مود شخب هکیلاح رد
 ادومن هدازتسا اهدیدهت رب ه لغ تهج اه تصرف زا حیحص تیریدم و یزیر همانرب اب ناوت یم هک دراد نیا
       راتخااس رد یرهاش رادایاپ یاعی ط رودایرک هاب یبایتسد یارب یژتارتسا عون دسر یمرظن هب) مود هیضرف صوصخ رد
    هداش مااجنا یااه     یاسررب قا ط ،(داشاب یعفادات یژتارتسا ،دابآ نایلس هرد دور یعامتجا و ید لاک ،یییحم تسیز
    یمجااهت /یتباابر یژتارتاسا طلسم یژتارتسا ،یژتارتسا عون نییعت هدش میسرت رادومن و IE ی یکرت سیرتام ساسارب
 رب هتزهن یاه تصرف و اه توب زا هدازتسا اب دیاب یییارش نینچ رد اتسین دیئات دروم روکذم هیضرف هجیتن رد ادشاب یم
 ادومن ه لغ اهدیدهت و اه فعض
   یرهاش رادایاپ رظنم هزلؤم 0 زا هدازتسا اب ادیدرگ نیی ت دابآ نایلس هرد -دور یارب رادیاپ یحارط یاهرایعم تیاهن رد
   صواصخ رد هداش ماجنا یاه یسررب و (یییحم تسیز و یدرکلمع ،یکاردا -ینهذ یتخانشا یز ،ینیع یتخانشا یز)
  نایلاس هرد -   دور طیاراش ااب باسانتم یحارط یاهرایعم هئارا هب ناهج طاقن اصبا رد هدش ارجا یرانکدور یاه هژورپ
 امیتخادرپ دابآ

 دابآ نایلس هرد -دور رد یحارط یاهرایعم هئرا اب هارمه کیژولوکا و رادیاپ هعسوت یاه هزلوم ا91 لودج

 
 :ع نم
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 ققحت یاهرایعم هفلؤم

 ينیع يتخانشابيز

 یرصب تکرح تیاده روظنم هب هدازتسا دروم حلاصم و یهایگ یاه هنوگ رد گنر عونت -
 حیس رییغت و یدنبزرم ،حاصم ،گنر رد رییغت هیساو هب ریسم لوط رد صخشت داجیا -
 هناخدور لصفالب هدودحم رد دوجوم ینامدای یانب و اه هناشن رب دیکات -
 لپ هیساو هب رهش یلصا یدنب ناوختسا زا رذگ قطانم رد هناخدور یاه هرانک لاصتا -
 نا یتشپ و ی نج ،یتامدخ یاه یربراک ،تحارتسا یاه لحم ،هراوس و هدایپ یاهریسم داجیا یارب بسانم میرح نتفرگ رظن رد -

 يکاردا -ينهذ يتخانشابيز

 بآ یادص ندینش ناکما -
 بآ نایرج فلتخم یاه تلاح نتشاذگ شیامن هب و بآ رد رون هنا ش ساکعنا هب هجوت -
 هرانک قطانم یخرب رد بآ هب یسرتسد ناکما -
 یتوص یگدولآ فذح و هدایپ تیمکاح -
 اضف یزیگنا هرطاخ روظنم هب هناخدور هرانک رد یراعتسا یاهاضف و اهانب قلخ-
 ینگ لپ و ارسناوراک یخیرات رصنع هیساو هب اضف هب ندیشخب تیوه -
 یناسنا تا سانت و یاه سایقم تیاعر -
 زاونلد یاهاضف قلخ -

 یدرکلمع یاه هبنج

 هداوناخ یاضعا و ناتسوداب ماش ای و هنارصع فرص ،تابالم یاهرارب و ندز مدب یارب یناکم -
 یحیرزت یاهدیرخ -
 تعی ط زا هدازتسا و عمجت یارب یلحم -
 دیرخ زکارم و یتنس یاه هچرازاب زا دیدزاب -
 هناخدور فارطا رد هدش هی یعت یاه هارز س رد هدش هی عت ینامدای یاهانبو یگنهرف زکارم زا دیدزاب -
 نینکاس یناور و یحور زاین نیمأت و ز س یاضف هنارس شیازفا -
 یعامتجا تالماعت یریگ لکش و رگیدکی اب ییورایور یارب یرتسب داجیا تهج نینکاس یعامتجا یاهزاین نیمأت -

 يطیحم تسيز لئاسم

 هناخدور هب یا هناخراک ای یگناخ بالضاف دورو زا یریگولج هیساو هب بآ یگدولآ شهاک-
 قطانم یخرب رد نویباگ و ناهایگ زا هدازتسا هیساو هب هرانک شیاسرف و شزیر زا یریگولج -
 بسانم یدنب بیش هلیسو هب هناخدور رتسب رد كاخ شیاسرف زا یریگولج -
 كاخ یداب و یبآ شیاسرف زا یریگولج و اوه تبوطر لیدعت تهج یهایگ ششوپ زا هدازتسا -
 هناخدور رتسب رد ریسم رییغت رآ زیهرپ و هناخدور یعی ط رتسب ظزح -
 نآ زا هدازتسا یگنوگچ و بآ تیزیک هب هجوت -
 دوجوم متسیسوکا هب هجوت -
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 عبانم
  ،ناراهت رهش جیدرو هرد رد یرادیاپ درکیور اب كراپ یحارط ،(1391) نیسح ،یمطاف یوسوم و هدیرف ،یباتع ،یلعنسح ،ییاقل ،انیم ،یناما

 ا06-19 صص ،مشش لاس ،مهدزای هرامش ،رهش تیوه یشهوژپ -یملع همانلصف
        نیامود ،یاییحم تاسیز دراکیور ااب یرهاش رادایاپ هعسوت رب یرورم ،مثیم ،یهاشنامرک و دوواد ،یقلخ هعرزم یدمحم و زیزع ،روپاباب

 ا0391 دادرخ 16 ،تسیز طیحم و تمالس ،طیحم تشادهب یلم شیامه
     ااب یامیاد هاناخدور یور راب رادیاپ یرهش رظنم رارقتسا یاه تیولوا یبایزرا ،(6391) هیمس ،یناهآ ،همطاف ،داباگراک یعراز ،رصان ،یتارب

 ا91-66 ،لوا هرامش ،لوا لاس ،رادیاپ یزاسرهش و یرامعم ،(جدننس قالشب هناخدور :یدروم هنومن) AIDA لدم زا هدازتسا
  ،هاکرد هرد -  دور نیمزراس یامیاس یتخانش موب درکلمع یبایزرا رد هک ش لیلحت دنیارف ،(9391) وکین ،ینلابدم و تخدنیهش ،هولج قرب

 ا911-646 صص ،29 هرامش ،یرهش تیریدم یشهوژپ– یملع همانلصف
   ناتاسمز ،یراانک  دور یااه   كرااپوکا یاحارط و یزیر همانرب نوماریپ یلیلحت ،اضردمحم ،ناینامب و اضردمحم ،رزعجروپ و اضریلع ،یگرزب

 ا10-11 تاحزص ،46 هرامش ،ا یز یاهرنه هیرشن ،9191
 دور هعلایم دروم نارهت رهش یاه هرد دور یایحا تهج رد یزیر همانرب دنور ،() اضردمحم ،ناینامب ،اضردمحم ،رزعجروپ ،اضریلع ،یگرزب

 ا91-00 :صص ،20 هرامش ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،نک هرد
   یاییحم یاسانش  ییاا یز یاه شزرا ءایحا یاهدر هار ،(9391) اضریلع ،یبداص ،زیورپ ،حالف دازآ ،ر کا یلع ،ییاوقت ،اضردمحم ،رزعجروپ

 ا00-22 صص ،29 هرامش ،رهش تیریدم همانلصف ،نارهت دابآراد هرد دور
 زا هدازتسا اب یرهش یرادیاپ لیلحت و شجنس (9391) داجس ،درزنم یتعنص و میحر ،نایلسوت ،اضرمالغ ،ینییان تقیقح ،هللا یلو ،رف یعیبر

 ا061-611 صص ،09 هرامش ،یرهش تیریدم همانلصف ،(ناجنز ناتسا یاهرهش :یدروم هعلایم) VIKOR-AHP یقیزلت لدم
 هرد دور یدروم هعلایم یرهش ساسح قطانم رد یضارا یربراک یزیر همانرب ،(6391) شوایس ،نایاش و نارهم ،یدومحم ،ی تجم ،نایعیفر

 ا00-02 صص ،مهدزناش هرامش ،مراهچ لاس ،یا هقینم و یرهش یاه شهوژپ و تاعلایم ،نارهت -دازحرف
  هراماش ،یرهش تیریدم و داصتبا همانلصف ،SWOT-FANP کینکت اب رسمار ناتسرهش مسیروتوکا یجنس ناکما ،(6391) هناورپ ،رایویز

 ا36-60 صص ،مراهچ
     شیاامه ،جراک هاناخدور :هاعلایم دروم یرهش نورد یاه هناخدور رادیاپ رظنم یاهراکهار (1391) ،نیسح ،ینیسح و یدهم ،روپروشاس

 ایرهش هعسوت و رادیاپ یرامعم
        همانلاصف ،(دااباهم هاناخدور :هاعلایم دروام) رادایاپ هعاسوت درکیور اب رانکبآ یرهش یحارط ،(0391) میهاربا ،یسایلا ،یدهم ،روپروشاس

 ا31-99 ،0 هرامش ،مود لاس ،رهش رظنم یاه شهوژپ یصصخت
        قطاانم رد ءاایحا و یاحارط یااهوگلا هائارا ،ناوایک ،یامیرک ،اضردمحا ،یروای و دیجم ،مودخم و امه ،یناه هب یناریا و هشزنب ،یعیزش

91      ناتاسمز ،(رایجخ یالم كرااپ رد عاباو دورجاج هناخدور هیشاح :یدروم هعلایم) رظنم کیژولوکا لوصا تیاعر اب یرانکدور 61، 
 ا1-01 هحزص ،69 هرامش ،69 هرامش ،یسانش طیحم هلجم
   :یدروام هانومن یلحاس یاهرهش رادیاپ هعسوت رد یکیژولوکا درکیور شقن ،(4391) یلع ،یمظعا خیش ،هللادسا ،رالاسوید ،دیجم ،سمش

 ا92-21 ،01 هرامش ،طیحم شیامآ همانلصف ،رون رهش
          یدرا هار لایلحت دراکیور زا هدازتاسا ااب اهرهاش هاموح یاعی ط یااه كراپ رد رادیاپ یرگشدرگ ،(1191) حتاف ،یری ک ،لیعامسا ،هعیش

(SWOT) ا1-3 صص ،9 هرامش ،رهشنامارآ همانلصفود ،«ناهزصا رهش هموح ناوژان یضارا» یدروم هنومن 
 لاس ،رظن غاب ،(زیر ت رهش :یدروم هعلایم) یرهش کیژولوکا هک ش یزاسهب رد رظنم یاه کیرتم زا هدازتسا ،(0391) ناگژم ،سینب یبداص

 ا91-62 صص ،96 هرامش ،مهدزاود
     ،یهدنامااس داعب و لا ب) دازاحرف هرد دور تیعضو یسررب ،(3191) دیراورم ،ینیمادمحم ،یقتدمحم ،ییابابابآ ،اضردمحم ،شاتهب دازرف

 ا06-19 صص ،(11) ،رهش شناد ،نارهت یرهش یزیر همانرب تاعلایم زکرم :نارهت
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  هاناخدور هعلایم :یرهش نورد یاه هناخدور یزاسهب و تظازح رد نیمزرس یامیس یژولوکا دربراک ،(0191) زانهب ،هداز نیما ،الیل ،ی کوک
 ا141-461 ص ،مود هرامش ،مشش لاس ،یییحم مولع همانلصف ،زاریش کشخ

 ا3191 ،شخبرون تاراشتنا ،یرهش رادیاپ هعسوت ،هللا تمحر ،یمارهب و هسیزن ،یموصرم
 ا1191 ،نارهت ،ناسانش هعماج تاراشتنا ،یرهش رادیاپ هعسوت ینا م ،دنمجرا ،شوپ هایس و دادرهم ،شخباون
 صص ،مهدراهچ هرامش ،متزه لاس ،رظن غاب ،یمئاد یاه هناخدور یور رب رادیاپ رظنم رد یتفایهر ،(3191) دومحم ،نمرفاج ،یدهم ،هیدنز

 ا26-11
       ااب یگتاسویپ لاصا زا هدازتاسا ااب یرهاش رظنم کیژولوکا یاه تخاسریز یییحم یحارز ،(9391) اضردمحم ،یونثم و هرهاط ،یئاخوک

 ،40  هرود ،یاسانش   طیاحم ،(ناراهت یرادرهش ود هقینم :یدروم هعلایم) یرهش یگدنز تیزیک یاقترا روظنم هب (AWOP) تاباعشنا
 ا311-601 صص ،9 هرامش
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