
 

 

 مدیریت بازار و برنامه ریسی استراتژیک

 ِ ثِ هذیشیت خْت اخذز صلذوین  ثشای اسائ اًگیضُ اكلی ایي هقبلِ ؿٌبخت، پبالیؾ ٍ ثشسػی اعالفبت ثبصاس ثِ هٌؾَس عشح ثشًبهِ ثبصاس

ؿکل گشفتِ اػت، اػبع ؿٌبخت چشخِ ثبصاس اص صَلیذکٌٌذُ صب هلشف کٌٌذُ ًْبیی،  ایي عشح ثش ّبی ثِ هَقـ، ػشیـ ٍ دسػت اػت.

 چشا کِ یک چشخِ ثبصاس هَفق چشخِ ای اػت کِ:

 .ا صؼْیل کشدُ ٍ ثِ آًْب خْت ثخـذّب س ٍ فولیبصی کشدى ثشًبهِ ّب دس ػبصهبى ثشًبهِ سیضی اػتشاصظیک – ۱

صجلیغذبت  ٍ  ثبصاسیذبثی ثشًبهذِ ّذبی   دس دٍساى ؿکَفبیی ٍ دٍساى سکَد اقتلبدی ثتَاًذ هذیشاى سا دس صٌؾین ثشًبهِ صَلیذ، فشضِ ٍ  – ۲

 .یبسی کٌذ

 .سػیذُ ٍ ًؾشات اٍ سا صبهیي کٌذ هلشف کٌٌذُهَفق صهبًی ثِ اًتْب هی سػذ کِ کبالی صَلیذ ؿذُ ثِ دػت  چشخِ ثبصاسیک  – ۳

 گشدد.کٌٌذگبى، ثبالثشدى ػغح اًتخبة  هَفق هی ثبیؼت ثبفث ثبالسفتي ػغح هلشف، ثبالثشدى سضبیت هلشف چشخِ ثبصاسیک  – ۴

خذشا  ثذِ فٌذَاى    اایي هقبلِ، چْبس هشحلِ )خوـ آٍسی اعالفبت، صدضیِ ٍ صحلیل ٍ عجقِ ثٌذی اعالفبت، ثشًبهِ سیذضی ٍ کٌتذش ،    دس

اسکبى اكلی ثشًبهِ هذیشیت ثبصاس هغشح گشدیذُ اػت کِ ّشکذام ثِ صٌْبیی ٍ دس هشاحل خذاگبًِ یب دس یک چشخذذِ کبهذل ٍ هتذَالی   

 یضی ٍ اخشاػت.قبثل صحلیل، ثشسػی، ثشًبهِ س

 هقذهِ

ت هذی صذَاى گ ذت    أّب سا ثِ سقبثتی ػخت ٍ آگبّبًِ دفَت هی کٌذ ٍ ثِ خذش  اهشٍصُ پیـشفت سٍصافضٍى فٌبٍسی ٍ اسصجبعبت، ػبصهبى

کی ی پیشٍص ّؼتٌذ کِ هذیشاى آًْب، ػبصهبى خَد سا ثب ؿشایظ حبکن هحیغی ٍفق دادُ ٍ ؿذشایظ   ّبیی دس ایي سقبثت کوی ٍ ػبصهبى

كذحیح   هذذیشیت ثذبصاس  ثْجَد ثخـٌذ. اصعشفی، ػَدآٍسی یک ؿشکت کِ ثقبی آى سا صضویي هی کٌذ، ثذِ عشاحذی ثشًبهذِ     داخلی سا

خْت کذبّؾ   کَؿـی اػت دس ثبصاسیبثیٍاثؼتِ اػت. پغ ثب داؿتي چٌیي دیذی هی صَاى گ ت:  هـتشیبىثشاػبع اسضبی ًیبصّبی 

ّذب سا دس   ّب سا اسصیبثی کذشدُ ٍ ٍاکذٌؾ ػذبصهبى    ّبی اقتضبیی، هَققیت خبسخی ؿشکت، کِ ثب ثِ کبسگیشی سٍؽ هخبعشات داخلی ٍ

 ثشاثش آًْب صضویي هی کٌذ.  

 عشاحی ػیؼتن

ًؾش گشفتِ ؿذُ ثشای ایي عشح اص سٍؽ سٍص کِ ثب هقتضیبت ٍ ؿذشایظ کـذَسهبى ػذبصگبسی داسًذذ، ثْذشُ       دس کلیِ فبصّب )هشاحل  دس

ّبی ػَْلت اخشا، ػشفت اخذشا، ّوگذًَی ٍ دقذت     دقت الصم، ػقی ؿذُ اػت قبثلیتگشفتِ ؿذُ ٍ دس عشاحی ایي ػیؼتن فالٍُ ثش 

 فولیبت ٍ اعویٌبى دس ًتبیح، لحبػ گشدد. دس اداهِ ثِ اختلبس چگًَگی ّشیک اص هشاحل ثِ ص کیک ؿشح دادُ ؿذُ اػت.

 خوـ آٍسی اعالفبت – ۱



 

 

خَاّذ داؿت کذِ فَایذذ حبكذل اص پیذبدُ ػذبصی آى ثیـذتش اص       چیض ثبیذ ثِ ایي ًکتِ صَخِ کشد کِ عشح، ٌّگبهی صَخیِ  قجل اص ّش

ّضیٌِ عشح ثبؿذ. ثِ ّشحب ، دس ایي هشحلِ کِ اػبػی صشیي ٍ حؼبع صشیي هشحلِ کبس اػت فذم دقت دس اعالفذبت ٍ ًحذَُ خوذـ    

پغ هی ثبیؼذت دس   .آٍسی آى ّوچٌیي خغبی اًؼبًی دس اسصؿیبثی ٍ یب گشاى ثَدى ثشًبهِ سیضی، ثبفث فذم هَفقیت عشح خَاّذؿذ

ّبی الصم ثش سٍی کی یت ٍ کویت اعالفبت ثشای ؿشٍؿ هَفقیت آهیذض، هذذًؾش    خوـ آٍسی اعالفبت ص کیک اعالفبت ٍ اًدبم کٌتش 

 عشاحبى ثبؿذ.

 ّبی صیش هی ثبیؼت عشح گشدیذُ ٍ ثِ آًْب پبػخ دادُ ؿَد. ّب ػَا  دس ایي قؼوت ثِ ص کیک ثشای ّشکذام اص قؼوت -

   هغبلقِ قشاس گیشد؟ یضّبیی ثبیذ هَسدچِ چیض یب چ -

 ّبی صهبًی ٍ هکبًی  هَاسد هغبلقِ دس چِ حذٍد صهبًی ٍ هکبًی صوشکض یبفتِ اًذ؟ )هـخق ؿذى هحذٍدیت -

 هی خَاّین ثِ چِ اعالفبصی دػت یبثین؟ -

 کشد؟دػتشع اػت ٍ اعالفبت دیگش سا اص چِ هشاکضی ٍ چگًَِ هی ثبیؼت کؼت  چِ اعالفبصی ّن اکٌَى دس -

 حَُ اسائِ ٍ خوـ آٍسی اعالفبت ًْبیی ثِ چِ كَست ثبیذ ثبؿذ؟ً -

 ثشسػذی قذشاس    شسػذی هقبكذذ ٍ صوذبیالت خشیذذاساى اص صاٍیذِ ّذبی صیذش هذَسد         : ثهـذتشیبى ثشسػی هقبكذذ ٍ صوذبیالت خشیذذاساى )   

 گیشد: هی

ٍ   ّبی هختلف )خٌؼی، ػٌی،  عجقِ ثٌذی دس گشٍُ، فهیضاى هلش، صقذاد ٍ ٍػقت، کویت ،  …ؿغلی، عجقذبت اختوذبفی، دسآهذذی 

، ًَؿ صقبهل هلشف ٍ هیضاى صَلیذ، ًَؿ صقبهل هلشف ٍ کی یت ثبال ،کی یت، ٍاحذّبی هلشف کٌٌذُ ٍ ًَؿ هلشف، صشاکن ٍ پشاکٌذگی

 .بدیًَؿ صقبهل هلشف ٍ صغییشات اقتل، صقبهل هلشف ٍ صغییشات صکٌَلَطیک ًَؿ

صَخِ ثِ ًَؿ ػیؼذتن صَصیذـ ّذش ؿذشکت دٍ ًذَؿ صَصیذـ کٌٌذذُ         دس ایي ثخؾ ثب ذگبى :شٍؿٌذگبى )صَصیـ کٌٌثشسػی آسا ٍ فقبیذ ف

 خَاّین داؿت:

 . ُ ٍ یب ًوبیٌذُ اًحلبسی آى ّؼتٌذکِ خضئی اص ػیؼتن ؿشکت ثَد صَصیـ کٌٌذگبًیالف  

َ صَصیـ   کِ دس خشیبى چشخِ صَصیـ کٌٌذگبًیة  فشٍؿٌذگبًی ) ًذ )فوذذُ فشٍؿذبى،   ثَدُ ٍ خضئی اص ػیؼتن صَصیـ هحؼَة هی ؿذ

  …خشدُ فشٍؿبى ٍ

ّذبی هـذبّذُ ٍ    صَخِ ثِ ًَؿ کبس هی صذَاًین اص سٍؽ  هـکل چٌذاًی ًخَاّین داؿت ٍ ثب ،دس قؼوت الف ثشای خوـ آٍسی اعالفبت

دس  ،ثذب ایذي حذب     .ًؾبست، صدشثِ ٍ پشػؾ اػت بدُ کٌین. اهب دس قؼوت ة هوکي اػت دػتشػی ثِ اعالفبت کوی، هـکل صش ثبؿذذ 

 ٌٌذذگبى کهلشف ّبی دیگش هبًٌذ هزاکشُ، هلبحجِ ٍ حتی ثشسػی گشٍُ  هی صَاى اص سٍؽ ،ّبی پیؾ گ تِ ت ة فالٍُ ثش سٍؽقؼو

ثبیذ ثذاًین اسصؽ اعالفذبت دػذت اٍ  یقٌذی اعالفذبصی کذِ       صحقیقبت ثبصاسًیض ثشای خوـ آٍسی اعالفبت اػت بدُ کشد. دس صوبم ایي 

هؼتقین ٍ ثی ٍاػغِ ثِ دػت آهذُ اًذ، ثؼیبس ثبالصش اص اعالفبت دػت دٍم یب اعالفبصی اػت کِ ثب ٍاػغِ ٍ یب غیشهؼتقین ثذِ دػذت   



 

 

ٍ هتخللذبى هذشصجظ: خوذـ    خوـ آٍسی ًؾشات کبسؿٌبػذبى    .…ّب، ًـشیبت، آهبسّبی هٌتـشُ اص هشاکض هختلف ٍ آهذُ اًذ. )کتبة

ٍ یب افشاد هتخلق دس ایي اهذش )اصخولذِ    هـبٍسٍ هَػؼبت  هـبٍساىآٍسی اعالفبت اصعشیق کبسهٌذاى ٍ کبسؿٌبػبى هَؽف ؿشکت، 

کوذک   صحقیقذبت ثذبصاس    هی صَاًذ دقت ٍ كحت اعالفبت سا ثذبال ثذشدُ ٍ دس ساػذتبی    …پظٍّـگشاى، ًوبیٌذگبى پخؾ، کبسهٌذاى ٍ

 ى ثکٌذ.ؿبیبًی ثِ عشاحب

ٍ  ثذبصاس ٍ  هـذتشیبى ٍ ثشسػی ٍضقیت ٍ کبسایی ّشکذام اص دیذذ   سقجبؿٌبخت  : صقییي صقذد ٍسقجباص  ثبصاسخوـ آٍسی اعالفبت فوَهی 

ٍ دػتیبثی ثذِ   ثبصاسسا ؿٌبػبیی کٌین ٍ اص آًْب ثشای صؼلظ ثش  سقبثتفٌبكش  ٍػقت فقبلیت، ثِ هب ایي اهکبى سا خَاّذ داد کِ فَاهل ٍ

ّبی ریل ّذن هغذشح هذی     ّبی پٌدگبًِ هَضَؿ ثْتش اػت بدُ کٌین. دس ایي هقَلِ فالٍُ ثش ػَا  فشٍؽٍ  صَلیذاهکبًبت ٍ  صذاسکبت،

 ّبیی ثِ دػت آٍسد: ؿًَذ کِ ثبیذ ثشای آًْب پبػخ

 سقجبحذاقل ٍ حذاکثش ؽشفیت صَلیذی  -

 سقجبهیذذضاى ػشهبیِ دس گشدؽ، ػَد )صیبى ، ػشهبیِ گزاسی آیٌذُ  -

ٍ هیضا -  صَخذِ ثذِ ػذغح فولیذبت هذی صذَاى اص دٍ حیغذِ سقجذبی داخلذی ٍ           ثذب  …ى دػتشػی ثِ هٌبثـ اٍلیِ، قیوت خشیذ هٌذبثـ 

 ثیي الوللی، یکی یب ّش دٍی آًْب سا ثشای ثشسػی اًتخبة کشد.

ؿبهل کؼبًی هی ؿًَذ کِ اص ًَؿ کبالّبی هب هلشف هی کٌٌذذ )دقذت    هلشف کٌٌذگبى)آًبلیض سفتبس :  هلشف کٌٌذگبىثشسػی سفتبس 

یک کبال ؿبهل صوبم کؼبًی هی ؿًَذ کِ اص یک ًَؿ  هلشف کٌٌذگبىًؾش ًگیشیذ .  خَد دس هـتشیسا ّن سدیف  هلشف کٌٌذُکٌیذ 

، صغییذشات  صَلیذذ فلذلی، کی یذت   دس صغییذشات   هلشف کٌٌذگبىصدضیِ ٍ صحلیل سفتبس  ّبی گًَبگَى اػت بدُ هی کٌٌذ. کبال ثب هبسک

 بی خذیذذ هٌدذش گذشدد.   ت هوکي اػت ثذِ پیذذاکشدى ثبصاسّذ   فالٍُ ثش ایٌکِ ثش عشح هب صبثیش خَاّذ داؿ …آداة ٍ سػَم ٍ فبدات ٍ

 هقوَالً ثشای ػبدُ ػبصی ص ْین اعالفبت اص ًوَداسّب اػت بدُ هی کٌٌذ.  

ثبیذ ایذي ًکتذِ سا ثذذاًین کذِ ح ذؼ ثبصاسّذبی        ثبصاسّبی خذیذای یبفتي : قجل اص کَؿؾ ثشثبصاسثِ کل  فشٍؽصقییي ًؼجت پتبًؼیل 

سا اًتخذبة کٌیذذ کذِ     ثبصاسدس ّوِ ػغَح ثبصاس هی ثبیؼت قؼوتی اص سقبثت ٍاقـ ثِ خبی  هَخَد، دس دسخِ اٍ  اّویت قشاس داسد. دس

اػت کذِ   ثبصاس ثٌگبُ ًؼجت ثِ ػبیش ثٌگبّْب دس فشٍؽٍاقـ ّوبى صَاى  ثِ کل ثبصاس دس فشٍؽپتبًؼیل  ثشای ؿوب خبرثِ ثیـتشی داسد.

 دس صلوین گیشی ثشای عشح سیضی اّذذذاف آصی ًقؾ ثؼضایی سا ای ب هی کٌذ.

 صدضیِ ٍ صحلیل ٍ عجقِ ثٌذی اعالفبت – ۲

ی عشاحی بت )ثؼتِ ثِ ًَؿ اعالفبت اػتخشاج ؿذُ ٍ ثشًبهِ کبسحیي خوـ آٍسی اعالف اص اصوبم هشحلِ خوـ آٍسی اعالفبت یب دس ثقذ

ؿذُ  هی ثبیؼت ثِ عجقِ ثٌذی ٍ صدضیِ ٍ صحلیل اعالفبت پشداخت. الجتِ ّوبى عَس کِ دس اثتذا صَضیح دادُ ؿذذ، هبّیذت هشاحذل    

 ایي عشح ثِ گًَِ ای اػت کِ هی صَاى ّشکذام سا ثِ كَست هتَالی، هَاصی ٍ یب خذاگبًِ اخشا ٍ ثشسػی کشد.  

پشداصؽ هی کٌین ٍ ثِ ص ؼیش ٍ عجقِ ثٌذی ًتبیح هی پشداصین. دس ایذي هشحلذِ ًیذض هبًٌذذ     دس ایي هشحلِ، اعالفبت اػتخشاج ؿذُ سا 

ّبی ًِ گبًِ ایي هشحلِ ثِ آًْذب پبػذخ دادُ ؿذَد.     ّشکذام اص قؼوت ّبی پٌدگبًِ ای هغشح گشدد ٍ دس هشحلِ اٍ  هی ثبیؼت ػَا 

ب ّوِ آًْب هذی صَاًذذ ثذِ فٌذَاى دادُ ّذبی خذیذذ دس عذشح        اعالفبت خوـ آٍسی ؿذُ ّشکذام ثِ صٌْبیی ٍ یب صشکیجی اص دٍ، ػِ ٍ ی

 اػت بدُ ؿَد.



 

 

 ّبی اعالفبصی ثشای کبهل ؿذى داسًذ؟ چِ اعالفبصی ًیبص ثِ صشکیت ؿذى ٍ هکول چِ اعالفبصی ثِ صٌْبیی ه َْم داسًذ ٍ -

  …دسخِ اّویت ٍ كحت اعالفبت صبچِ حذ اػت؟ )عجقِ ثٌذی اعالفبت ثِ صشصیت اّویت ٍ كحت ٍ -

 ّبی اعالفبصی چیؼت ٍ ثِ چِ هٌؾَسی ثِ دًجب  آًْب سفتِ این؟ دلیل خوـ آٍسی ّشکذام اص گشٍُ -

 اص اػتخشاج ًتبیح ّش گشٍُ اعالفبت ثِ چِ چیضّبیی هی خَاّین ثشػین؟  -

 دس ایي فبص اص چِ ًوَداسّب ٍ فشهَ  ّبی آهبسی هی صَاى اػت بدُ کشد؟ -

ٍ صْذیذاتّب ٍ  اسصیبثی ًقبط قَت ٍ ضقف، فشكت  گؼذتشؽ حیغذِ فقبلیذت دس آیٌذذُ      : ثشای احبعِ ثِ ٍضقیت فقلی خَد دس ثذبصاس 

کلوِ کلیذی کِ دس ثبال آهذُ اًذ )قذَت، ضذقف، فشكذت ٍ صْذیذذ  خذَد       ۴ّب ٍ ًیشٍّبی ثبلقَُ سا ؿٌبخت. ایي  هی ثبیؼت هَققیت

 ا ؿٌبخت. ٍ ثْجَد آى هی ثبیؼت آًْب س ثبصاسگَیبی هقٌبیـبى ّؼتٌذ ٍ ثشای اًغجبق 

ثذبصاس    ایدذبد  …ٍ صَلیذذ ٍ  صَصیـ، گؼتشؽ ثَدخِ صجلیغبت، افضایؾ فشٍؽ)هثالً ثب کبّؾ قیوت  ً َر دس ثبصاساصخولِ آًْب هی صَاى 

ثشسػذی ٍ صدضیذِ ٍصحلیذل قذشاس داد  هحلذَ  خذیذذ )اسائذِ         ّبی هختلف هَسد )هثالً ثبصاس سا اص هٌبعق ٍ سٍؽ صَػقِ ثبصاسٍ  خذیذ

عشیق ٍسٍد دس كٌبیـ خذزاة )هقوذَالً كذٌبیقی خذزاة      خزة هـتشیبى ثبلقَُ  صٌَؿ دس صَلیذ اص هـتشیبى فقلی ٍهحلَ  خذیذ ثِ 

ّبی دیگش ثش اثش ٍخَد هَاًـ هختلف ًوی صَاًٌذ ثِ آًْب ٍاسد ؿًَذ یب داسای کبالی خبیگضیي )خبًـیي  ًیؼتٌذ، یب  ّؼتٌذ کِ ؿشکت

  .…ایٌکِ سقجب دس ایي كٌقت ضقیف ثبؿٌذ ٍ

اػت اص آصادی فول ٍ اًقغذبف   صاسثبیک هحلَ  دس  صَلیذکٌٌذُ: ؿشکتی کِ صٌْب دضیِ ٍ صحلیل ٍ ؿٌبخت سقجب ٍ ػْن آًْب دس ثبصاسص

پزیشی صیبدی ًؼجت ثِ ؿشکتی کِ دس فضبیی پش اص سقبثت فقبلیت هی کٌذ، ثشخَسداس اػت. ثِ فٌَاى هثب  دس اػپبًیب ٍ ایتبلیب قیوذت  

فوذل ؿذذُ    دس ثشیتبًیب اػت. كشفبً ثِ ایي دلیل کِ دس ثشیتبًیب ثخؾ خلَكی ًیض ثِ فٌَاى یذک سقیذت ٍاسد  هخبثشات دٍثشاثش قیوت 
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هت بٍت ثبؿٌذ ٍ یکی اص ّویي فَاهل )یکذی یذب    …، صبهیي ٍصَلیذسقجبی داخلی ٍ ثیي الوللی هوکي اػت داسای ػبختبسّبی ّضیٌِ، 

شُ صبهیي کَصبّتش ٍ اسصاى صش هَاد اٍلیِ ثْذشُ  ثبؿذ. )هثالً ؿشکتی کِ اص صًدی ثبصاسثیـتش  هوکي اػت ساص صَفیق آى ثٌگبُ )ؿشکت  دس 

 ًؾشگشفتِ ؿَد .هی ثشد ّضیٌِ ّبی صَلیذ کوتشی ًؼجت ثِ دیگش سقجب داسد، الجتِ ثِ ؿشعی کِ دیگش هتغیشّب ثبثت دس

فشایٌذ صدضیِ ٍ صحلیل، ثجت ٍ پبالیؾ ػیؼتوبصیک هـبّذات کٌتش  ؿذُ ای  صحقیقبت ثبصاسیبثی: ثشسػی ػیؼتن صحقیقبت ثبصاسیبثی

ّبی هختلذف کوذک هذی کٌذذ.      دس صهبى هذیشیت ثبصاسافوب  ؿذُ ٍ ثِ اكالح هؼیش ػیؼتن  هذیشیت ثبصاساػت کِ ثش سٍی ػیؼتن 

ِ ثِ فلش فٌبٍسی ٍ اسصجبعذبت اهذشٍص، ثذیي الوللذی کذشدى      َخص صَخِ ثِ حیغِ فقبلیت ؿشکت هتغیش اػت اهب ثب ثب صحقیقبت ثبصاسیبثی

 صحقیق ٍ صَػقِ خذیذصشیي ٍاکٌؾ ًؼجت ثِ سقبثت، فٌبٍسی ٍ ثبصاسّبی خْبًی اػت.

زیشی اقتلبدی پیذا کذشد ثذِ   ثشای عشاحی چٌیي ػیؼتوی اثتذا اهکبى ػٌدی ٍخَدی آى ثشسػی ؿذُ ٍ ثقذ اص ایٌکِ عشح صَخیِ پ

ًیبصػٌدی دس ساػتبی اعالفبت ٍ ػیؼتن فَق پشداختِ ٍ آى سا عشاحی هی کٌذین ٍ دس حذیي اخذشا ثذِ صلذحیح ٍ صکویذل آى هذی        

: ّشیک اص خلَكیبت یک هحلَ  اص قجیل خذٌغ، کی یذت، عذشح، ًذبم     ثشسػی ػیؼتن صشکیت ٍ صٌَؿ صَلیذ ٍ ثؼتِ ثٌذی پشداصین.

 ًیبص ثِ ثشًبهِ سیضی خذاگبًِ ای داسد. …صدبسی، ثؼتِ ثٌذی ٍ



 

 

کل اّویت ٍیظُ ای داسد. اص ایي سٍ، ّشیک اص اخضا ٍ خلَكیبت هحلَ  ثبیذ ثِ كَست یک ثشًبهِ هشصجظ  دسًؾش گشفتي هحلَ  دس

 ثِ ّن ثشسػی ؿَد صب ّن افضایی سا ثبال ثجشًذ، کِ دس صیش ثِ ثشخی اص آًْب ثِ اختلبس اؿبسُ ؿذُ اػت.

: ًبم یک کبال هی صَاًذ اعالفبت ٍ ه بّین صیبدی سا ثِ خشیذاس اسائِ دّذ. )اعالفبصی هبًٌذ قذذیوی   Brandingـبى صدبسی)ًبم ٍ ً -

ثیي  ثبصاس  ایي ًبم ثبیذ ثِ دقت ٍ حؼبػیت صوبم اًتخبة ؿَد ثَیظُ ٌّگبهی کِ ثشای یک …یب خذیذثَدى، خبسخی یب داخلی ثَدى ٍ

 ًؾش هقٌب ٍ صل ؼ  )هثالً اصالوللی )خبسخی  صقییي هی ؿَد. 

ّبی هختلف ًحَُ ٍ کبسثشد دس اػت بدُ اص یک کبال هت بٍت اػت. اص آى خولِ هذی صذَاى    : دس هٌبعق ٍ فشٌّگکبسثشدّبی هحلَ  -

ـذَس هذب   چیي ثِ فٌَاى ٍػیلِ ًقلیِ ای هْن ٍ دس ک ثِ ص بٍت اػت بدُ اص ثشًح ثِ فٌَاى غزا دس آػیب ٍ اسٍپب یب اػت بدُ اص دٍچشخِ دس

 ثِ فٌَاى یک ٍػیلِ ص شیحی اؿبسُ کشد.

ِ ثٌذی، خٌغ ثؼتِ ثٌذی، ًوبدّب ٍ ًـبًِ ّبی هَسداػت بدُ ثذش سٍی ثؼذتِ ثٌذذی،    : ًَؿتِ ّبی هٌذسج دس سٍی ثؼتذثؼتِ ثٌذی -

ّوگی اص هَاسدی ّؼتٌذ کِ كٌقت ثؼتِ ثٌذذی سا   …ّب دس ثؼتِ ثٌذی، ٍخَد ساٌّوبی اػت بدُ ثش سٍی ثؼتِ ثٌذی ٍ صشکیت سًگ

 سٍص ثِ سٍص صخللی صش ٍ ثضسگتش هی کٌذ.

ّذبی   خْت اسائِ خذهبت ساثغذِ هؼذتقین ثذب ٍیظگذی     ّبی صَصیـ کبًب ّبی خغشافیبیی ٍ  ثشسػی هؼیش اسائِ خذهبت: اًتخبة پَؿؾ

 ّبی صیش لحبػ گشدد: هحذٍدیتکبالی )خذهبت  صَلیذی داسد، ٍلی هی ثبیذ دس اًتخبة هؼیش اسائِ خذهبت 

 عجیقت کبال – ۱

 ىّبی خشیذاساى ٍ یب اػت بدُ کٌٌذگب ٍیظگی – ۲

 سػی ٍاػغِ ّب ٍ صقییي ؿشایظ آًبىثش – ۳

 ؿٌبخت ؿشایظ خغشافیبیی هشثَط – ۴

ثذِ ّشگًَذِ    ص فذشٍؽ خذهبت ثقذذا خشیذاساى فقظ ثِ دًجب  خشیذ کبالی فیضیکی ًیؼتٌذ ثلکِ اًتؾبساصی اص کبال داسًذ. ثِ ّویي دلیل 

ًؾذش   هحلَ  ثبؿذ. اهب الصم اػت ثذاًین ًذَؿ اسائذِ خذذهبت ٍ ضذوبًت هٌغقذِ ثذِ هٌغقذِ )اص        اػتشاصظی ثبیذ خضء غیشقبثل ص کیک

 خغشافیبیی ٍ اختوبفی  ثبیذ هت بٍت ٍ ّوبٌّگ ثب هقتضیبت آى هحذٍدُ ثبؿذ.  

ثِ عَس هقوَ  ؿبهل صشکیجی اص ّضیٌذِ صَلیذذ،    یوت گزاسیاػتشاصظی ق: ؿٌبخت اػتشاصظی قیوت گزاسی ثشای هحلَالت ٍ خذهبت

اػذتشاصظی  فَاهذل داخلذی     ضٍکِ ّوِ هَاسد فَق خ اػت، ػَدثشای ّش ٍاحذ هحلَ  ثِ فالٍُ دسكذی ثِ فٌَاى  ثبصاسیبثیهذیشیت ٍ 

ّذبی   صذَسم ٍ دیگذش ؿذبخق   فَاهل دیگشی ًیض هبًٌذ صغییشات ًذش  اسص،   اػتشاصظیعجقِ ثٌذی هی ؿًَذ. الجتِ دس ایي  قیوت گزاسی

دس  اػتشاصظی قیوذت گذزاسی  اهب فالٍُ ثش دٍ فبهل داخلی ٍ خبسخی کِ ثشای صقییي  اقتلبدی ثِ فٌَاى فَاهل خبسخی دخیل ّؼتٌذ.

)ؿشایظ ثبصاس ٍ هحلَ   ثِ فٌَاى فبهل ػَم ًیض ًقؾ هْوذی دس صقیذیي    …ػغح دسآهذ ٍ ثبصاس ّذف،سقبثت،  ،ثبال ثِ آًْب اؿبسُ ؿذ

 ک کبال ای ب هی کٌذ.قیوت ی

ّبی الصم ًیشٍّبی هَػؼِ اػت. دس ایي ساػتب هی  ّوبى ثشسػی هْبست فشٍؽ: ثشسػی کبسایی ًیشٍّبی ثشسػی کبسایی ًیشٍی فشٍؽ

فلوی، ّوچٌیي اًتخبة ٍ گضیٌؾ افشادی ثب ؿشایظ ٍیذظُ دس ثذذٍ اػذتخذام ثذِ ّوذیي       صَاى ثب ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصؿی صئَسی ٍ

 –ثِ فٌَاى آخذشیي فذشدی کذِ کذبالی هذب       فشٍؽ هَثشی دس ساػتبی کبسایی هٌبثـ اًؼبًی دس ایي ثخؾ ثشداؿت. ًیشٍیهٌؾَس، گبم 



 

 

دػذت اٍ   )خشیذذاس  دس  هـذتشی ثشای اسائِ ثِ  -ًتیدِ ًْبیی صوبم صحوبت کبسکٌبى صَلیذی ٍ خذهبصی کِ ؿشط حیبت ػبصهبى اػت 

 اّویت اػت. حبئض …صهیٌِ کبالیی کِ اسائِ هی دّذ، صخلق ًٍؾش عشص سفتبس ٍ ثشخَسد، داًؾ ٍیظُ دس  اػت، اص

عذشف یذک    خْت هغلـ کشدى ٍ صبثیشگزاسی ثذش سٍی ًگذشؽ ٍ سفتذبس ٍی اص    هـتشی: ایدبد اسصجبط ثب ثشسػی کبسایی صجلیغبت صدبسی

 صجلیغذبت سا  ػذْن ثذبصاس  ٍ  ٍؽافضایؾ فش ٍ صقبضبٍ ثشای ایدبد  هلشف کٌٌذگبىػبصهبى ثشای خْت دادى ثِ فالیق، اًگیضُ ّب ٍ سفتبس 

 .…ساّکبسی ّؼتٌذ ثشای فبئق ؿذى ثش هـکل ص بٍت صثبى، فشٌّگ ٍ آگْیثَػیلِ صجلیغبت  یب ّوبى آگْی ّبی صدبسیگَیٌذ. 

هت بٍصٌذ ٍ ص کیک ٍ صقؼین آًْب ثِ عجقبت هختلف کبس هـکلی اػت اهب ثِ عَسکلی هی صَاى آًْب سا ثِ ػِ ًذذذَؿ  صجلیغبصیاثضاسّبی 

ثِ كذَست   آگْیهی صَاى اًتـبس  آگْی ّبی صدبسیٍیظُ صقؼین کشد. اصخولِ  فشٍؽٍ  سٍاثظ فوَهیاسصجبعبت ٍ  ْی ّبی صدبسی،آگ

سا هثب  صد  …سادیَ ٍ آگْی سٍصًبهِ ّب، دسآگْی دسهدالت،  آگْیصلَیضیَى،  آگْی صبثلَّب ٍ یب آگْیپَػتشّب ٍ ثشٍؿَسّب،  دس آگْی

ّذبی ػذبلیبًِ،    ّب، گضاسؽ ، ػخٌشاًیخشیذاسثب  فشٍؿٌذگبىهی صَاى ثِ هزاکشات  صجلیغبتثشای  ظ فوَهیسٍاثٍ دس صهیٌِ اسصجبعبت ٍ 

ٍیظُ ًیض هی صذَاى ثذِ اسائذِ     فشٍؽثِ ٍػیلِ  صجلیغبتّب اؿبسُ کشد. ًْبیتبً دس  ّبی هختلف ٍ ؿشکت دس ًوبیـگبُ ّوکبسی ثب ػبصهبى

 اؿبسُ کشد. …ٍ ّذایبی صجلیغبصی، صحقیقبت پیؾ ٍ پغ اص فشٍؽ، هـتشیبىًوًَِ کبال ثِ 

 ّبی صیش پبػخ گ ت: ثبیذ ثِ ػَا  صجلیغبتدس 

 ًؾشگشفتِ ؿذُ اػت؟ دس صجلیغبتچِ هقذاس ثَدخِ ثشای  -

 هی ثبیؼت حبهل چِ پیبهی ثبؿذ؟ صجلیغبت -

 ای ثبیذ اًتـبس یبثذ؟ایي پیبم اص چِ ًَفی ثَدُ )ثِ چِ كَست ثبؿذ ؟ ٍ ثِ ٍػیلِ چِ سػبًِ  -

 هی ثبیذ اػت بدُ ؿَد؟ ثشًبهِ صجلیغبتّبیی ثشای اسصیبثی صبثیش  چِ هقیبسّب ٍ سٍؽ -

 اػت بدُ هی ؿَد یب ًِ؟ چشا؟  صجلیغبتآیب اص ایي اعالفبت ثِ فٌَاى ثبصخَسدی ثشای صلحیح هؼیش  -

بسخی کِ دس عشاحی ثشًبهِ ثذبصاس هذَثش اػذت قذَاًیي     ؿٌبػبیی اهکبًبت هَخَد هَػؼِ: هی صَاى گ ت یکی اص هْوتشیي ًیشٍّبی خ

اص پیؾ سٍ ثشداؿت. اهب ثذب   صجلیغبتّبی دیگش سا هی صَاى اص ساُ فٌبٍسی ّبی خذیذ )هبًٌذ فکغ  ٍ یب  دٍلت اػت، چشا کِ هحذٍدیت

صهبًی اص اًقغبف پذزیشی ثذبالصشی   قَاًیي دٍلتی فقظ ثبیذ ّوبٌّگ ثَد ٍ ؿشایظ ػبصهبى سا ثب آًْب ٍفق داد. ّشقذس ػبصهبى ٍ ثشًبهِ ػب

صش ٍ دس ثشخَسد ثب ایذي   ّب ساحت حذ اهکبى پیؾ ثیٌی ّبی الصم دس آى اًدبم ؿذُ ثبؿذ ًحَُ پبػخ ثِ ایي کٌؾ ثشخَسداس ثبؿذ ٍ صب

 ّضیٌِ کوتشی كشف هی ؿَد. ّب ٍقت ٍ هَققیت

 ثشًبهِ سیضی ٍ کٌتش  – ۳

صَخِ ثذِ اّذذاف ٍ هقتضذیبت ؿذشکت ثذِ       یِ ٍ صحلیل اعالفبت خوـ آٍسی ؿذُ ٍ ثبدس ایي هشحلِ ثب اػت بدُ اص ًتبیح حبكل اص صدض

عشاحی هٌبػت ثشای آى ػبصهبى هی پشداصین. ضوي ایٌکِ ثبیذ ثذاًین دس صوبم هشاحل عشاحی ٍ اخشا کٌتش  خضء خذایی ًبپزیش عذشح  

بصد، اهب ّوَاسُ هَاًقی ثذش  ى ثِ آًْب سا ّوَاس هی ػساُ سػیذّبیی سا کِ ثبیذ ثِ آًْب سػیذ هـخق کذذشدُ ٍ  اػت. ثشًبهِ سیضی ّذف

 ػش ساُ ثشًبهِ سیضی یک عشح ٍخَد داسًذ کِ ثِ ثشخی اص آًْب اؿبسُ هی ؿَد:

 لبثبت  ٍ صخویي ًبدسػت اًذاصُ ّبفذم دقت دس پیؾ ثیٌی ّبی الصم )هبًٌذ افت -

 ًٌذ اسصؿیبثی ثشاػبع ًؾشات هـخق خغبی ثـش دس ثشًبهِ سیضی )هب -

 فذم اخشای کبهل ٍ كحیح ثشًبهِ -



 

 

 ٌ ـًؾش هدشیبى ٍ افشاد ری فذم هقجَلیت ثشًبهِ اص -

 ثبال ثَدى ّضیٌِ ّبی ثشًبهِ سیضی -

ّبی ؿؾ گبًِ آى، پٌح ػَا  صیش سا هغشح کشد ٍ ثذِ آًْذب    شحلِ ًیض هبًٌذ هشاحل یک ٍ دٍ هی ثبیذ ثشای ّشکذام اص قؼوتدس ایي ه

 پبػخ داد.

 اّذاف ٍ ثشًبهِ ّبی )ثلٌذهذت، هیبى هذت، کَصبُ هذت  ؿشکت چیؼت؟  -

 ضقف یب قَت  چگًَِ ثشسػی ؿَد؟ ٍ صحلیل فلل هَفقیت ٍ ؿکؼت آى )ًقبط ثبصاسیبثیثشًبهِ پیـیي )قذیوی   -

 خذیذ دس چبسچَة هقتضیبت ؿشکت چیؼت؟ هذیشیت ثبصاساّذاف ٍ ثشًبهِ ّبی عشح  -

 بهِ هی ثبیؼت کٌتش  ؿذُ ٍ اص چِ قَاًیٌی هی ثبیذ پیشٍی کٌٌذ؟ّبی ثشً کذاهیک اص ثخؾ -

 پیؾ ًیبصّبی عشح )ثشًبهِ  چیؼت ٍ چگًَِ هی ثبیؼت عشح سا اسائِ دّین؟ -

هذی ثبیؼذت    هذیشیت ثبصاسّبی عشح  : اّذاف ٍ ػیبػتهذیشیت ثبصاسّب ٍ اّذاف هَػؼِ ثشای صغبثق ثب ثشًبهِ سیضی  ثشسػی ػیبػت

الى هَػؼِ ثبؿٌذ، چشا کِ هغبیشت ّشکذام ثب دیگشی ثِ ؿکؼت عشح هٌدذش خَاّذؿذذ. اص ایذي سٍ، کٌتذش  دس     شاػتبی اّذاف کّو

صوبهی هشاحل، اصخوـ آٍسی اعالفبت صب اخشای عشح هی صَاًذ هب سا اص صغبثق اّذاف هَػؼِ ثب ثشًبهِ دس دػت عشح هغوئي ػذبصد ٍ  

 قتضبیی ثبؿذ.  ّبی هقغقی ٍ ا دس ٍاقـ ػَپبح اعویٌبًی ثشای هغبیشت

سا دس  ثبصاسیذبثی ثذیي هٌؾَس اثتذا هی ثبیؼت اّذاف ٍ هقبكذی سا کِ هَػؼِ هبیل ثِ پیگیشی آًْبػت صشػین کذشد ٍ ػذپغ عذشح    

 قبلت آى قشاس دادُ ٍ ثِ یک صشکیت هغلَة دػت یبفت.

 ، صحذت ثشسػذی ٍ اسصیذبثی قذشاس     سیذبثی ثبصاخْت ّوگًَی ثب ثشًبهذِ   ثبصاسیبثیّبی ثخؾ  اسصیبثی ًتبیح حبكلِ: دس ایي قؼوت فقبلیت

ًیبص ٍ خوـ آٍسی ًتبیح حبكلِ هی صَاى هؼتٌذات کبهلی سا ثشای اسصیذبثی ًتذبیح فذشاّن کذشدُ ٍ      ّبی هَسد هی گیشد. ثب عشاحی فشم

 ثؼتش هشاحل ثقذ سا عشاحی کشد.

ِ  اػتشاصظیثبصَخِ ثِ  ثشًبهِ ثبصاسیبثیعشاحی  ؼذتلضم کذبسثشد ٍ صل یذق ػیؼذتوبصیک هٌذبثـ ٍ      ه ثبصاسیذبثی  ّب ٍ اّذاف: عشاحی ثشًبهذ

ی ثبصَخذِ ثذِ فَاهذل داخلذ     ثبصاسیذبثی ؿبهل ثشسػی هحیظ  ثشًبهِ ثبصاسیبثیاػت. یک  ثبصاسیبثیثشای حلَ  اّذاف  ثبصاسیبثیاعالفبت 

ایذي ثشًبهذِ سیذضی    ّب، صهبى اخشای ثشًبهِ ٍ ّضیٌِ اخشای آى اػذت.   ّبی ّوِ خبًجِ دسهَسد هؼئَلیتاػتشاصظی ٍخبسخی، اّذاف ٍ 

اختیبس کلیذِ ػذغَح    صَخِ ثِ اّذافی کِ عی ایي ثشًبهِ ثِ آًْب ثبیذ سػیذ، عشاحی گشدیذُ ٍ دس صَػظ هـبٍساى ٍ هذیشاى ػبصهبى ثب

ػبصهبًی ثشحؼت لضٍم گزاؿتِ هی ؿَد. ایي ثشًبهِ هی صَاًذ ثِ عَس آًی، هقغقی، هَاصی یب هتَالی دس ػبصهبى ثِ اخشا دسآهذذُ ٍ ثذِ   

حیي اخشا ثِ صلحیح اؿکبالت ٍ کوجَدّذبی   ت فشٌّگی فشاگیش هحجَثیت خبكی دس ػبصهبى پیذا کٌذ. ضوي ایٌکِ هی صَاى دسكَس

 ّبی پـتیجبى عشح اًدبم هی پزیشد. آى ًیض پشداخت ٍ ایي کبس ثب ًؾش ٍ ّوکبسی صوبهی کبسکٌبى ثَیظُ گشٍُ

اکٌَى ًَثت آى هی سػذ کِ آى سا ثِ فٌَاى یکی اص اكَ  پبیذِ ای   صاسیبثیثب: پغ اص آصهَى کشدى عشح ایدبد ثشًبهِ اػتشاصظیک هَفق

 ػبصهبى دس اّذاف ثلٌذهذت هَػؼِ صشػین کٌین ٍ ًَفی فشٌّگ ػبصهبًی سا ثشای سػیذى ثِ آى ثِ کبسکٌبى ثـٌبػبًین.

شف کٌٌذذگبى الصم  غلذَة اص هلذ  شای دػتیبثی ثِ دسكذ هکِ ثصجلیغبصی : صقییي فشم ٍ هیضاى  Campaignعشاحی ثشًبهِ صجلیغبصی)

 ثشًبهذِ صجلیغذبصی  اػت. الصم ثِ رکش اػت کذِ عشاحذی    ثشًبهِ صجلیغبصیهحذٍدُ آى اص خَاف یک  ٍ کبًب  ّبی صَصیـاػت، ّوچٌیي 

 خَد ٍقت، صخلق ٍ دقت ثبالیی سا هی علجذ کِ دس ایي هدب  ثِ ّویي چٌذ خولِ اکت ب هی ؿَد.



 

 

یبص ٍ ضشٍست ػیؼتن کٌتش  دس خبی خبی ایي عشح ثِ فٌذبٍیي هختلذف صبکیذذ گشدیذذ. اهذب      : ثش ًعشاحی ػیؼتن کٌتش  ٍ ثبصخَسد

هقَلِ دیگشی کِ ًوی ثبیؼت اص دیذ هب پٌْبى ثوبًذ خشیبى حیبصی ٍ ضشٍسی ثبصخَسد، ًِ صٌْب ثشای ایي عشح ثلکِ ثشای کل ػیؼذتن  

 دس ساػتبی سؿذذ ٍ اسصقذبی ػذغح ثشًبهذِ اػذت بدُ هذی کٌذین.        ٍ ػبصهبى اػت. اص ثبصخَسد ثشای ثِ ٌّگبم ًگْذاؿتي ثشًبهِ ثبصاسیبثی

سا ثذِ فٌذَاى اعالفذبت اٍلیذِ      …ّب ٍ ثبصخَسد، اعالفبت ثِ دػت آهذُ اص اخشای ػیؼتن ؿبهل ًقبط ضقف، قَت، کوجَدّب ٍ ٍیظگی

ذاساى کذبال گشفتذِ هذی ؿذَد دس     ثشسػی قشاس هی دّذ. ثِ فٌَاى هثب ، ثبصخَسدی کِ اصخشی کشدُ ٍ آًْب سا هَسد ثبصاسیبثیٍاسد ػیؼتن 

عشاحی ٍ ثشًبهِ سیضی آیٌذُ ثؼیبسهْن اػت چشا کِ ػَدآٍسی یک ؿشکت کِ ثقبی آى سا صضویي هی کٌذ ٍاثؼتِ ثِ اسضبی ًیبصّبی 

 هـتشیبى آى اػت.

 اخشا – ۴

 . ٍ دسصؿی ًخَاّذ داؿذت ثْتشیي ثشًبهِ سیضی ّن اگش دسػت اخشا ًـَد ّیچگًَِ اسایي قؼوت ثِ یک خولِ اکت ب هی ؿَد کِ:  دس

 فشٍؽ ثخـی اص ثبصاسیبثی اػت ًِ ّوِ آى.آخش ایي ًکتِ هْن سا یبدآٍس هی ؿَد کِ 

 ًتیدِ گیشی

ّذبی ثٌیذبدیي دس ٍاثؼذتگی ّذب ٍ      ّب ٍ دس اداهِ دگشگًَی ثبصَخِ ثِ پیـشفت سٍصافضٍى صکٌَلَطی ٍ سًٍذ گؼتشؽ اسصجبعبت ػبصهبى

ّب پیچیذُ صش گشدیذُ ٍ هتقبقجبً هذیشاى آًْذب هذی ثبیؼذت صذَاى      ض هـکالت ٍ هؼبیل ػبصهبىفشایٌذّبی ػبصهبًی، ثِ ّویي ًؼجت ًی

ایي هـکالت ٍ حل آًْب افضایؾ دٌّذ اص ایي سٍ حل چٌیي هؼبیل پیچیذُ ای افکبس پیچیذُ اهب دس اخشا ػذبدُ   خَد سا دس سٍیبسٍیی ثب

ذیذذذشاى دس  اعویٌذبى ثذِ اخذشا دسآیذذ. دس ایذي هؼذیش فذالٍُ ثذش صذَاى ه         سا علت هی کٌذ صب ثتَاًذ ثِ ػشفت فولی ؿذُ ٍ ثب ًْبیت 

ثشًبهِ ّب ًیض ًقؾ ثؼضایی دس ایي فشایٌذ ای ب هی کٌٌذ. ثِ عَسی کِ یک  شات، ثشًبهِ ّبی اػتشاصظیک ػبصهبىپبػخگَیی ثِ ایي صغیی

هذی صَاًذذ ثذِ     سقبثذت داؿت ثب صقشیذف لجذِ ّذبی     فالٍُ ثش هضایب ٍ ًتبیح هتقذد کِ دس پی خَاّذ هذیشیت ثبصاسیبثیهَفق  اػتشاصظیک

ذِ ّب سا دس فضبی سقبثتی اهشٍص ساّجشی ًوبیذ ٍ دس ًْبیذت ًتبیح ایي ثشًبهِ )ثبصَخذذ  کوک کشدُ ٍ ػبصهبى هضیت سقبثتیافضایؾ صَاى 

 یشًذ. الجتِ دس صوبهی قؼذوت ّب هَسد اػت بدُ قشاس گ َاى ٍسٍدی ثشًبهِ سیضی کالى اػتشاصظیک ػبصهبىثِ هیضاى دقت ٍ افتجبس  ثِ فٌ

ّبی ایي چشخِ هی ثبیؼت ًقؾ ٍ صبثیشگزاسی سّجشاى فبلی، هذیشاى هیبًی ٍ کبسثشاى اخشایی/ًْبیی ػبصهبى اص هشحلِ عشح ٍ اخشا صذب  

 ًتیدِ گیشی ثذِ عَس دقیق لحبػ گشدًذ.  

ّب ٍ هؼبیل داخلی ٍ خذبسخی   خگَیی ثِ هحشکّب قبدس خَاٌّذ ثَد کِ دس پبػ فَق ػبصهبى ثشًبهِ اػتشاصظیکدس ًْبیت پغ اص عشح 

خَد )صغییش ٍ اكالح ؿشایظ داخلی دس ساػتبی ثْجَد ٍ صغبثق ٍ ٍفق پزیشی ثب ؿشایظ ثیشًٍی دس ساػتبی هبًذگبسی  ثذِ هَقذـ فوذل    

 اسصقبء ثخـٌذ. سا ًوَدُ ٍ اثشثخـی ٍ کبسایی فشدی ٍ ػبصهبًی

ّبی ًشم افضاسی ّوچَى هذیشیت اسصجذبط    ، ػیؼتنITب ؽَْس صکٌَلَطی اعالفبت )دس ایٌدب هی ثبیؼت ثِ ایي ًکتِ اؿبسُ ًوَد کِ ث

ّب سا  ؿشکت هذیشیت ثبصاسیبثی  ٍ هَاسدی ایي چٌیي فشكِ SM & RMّب ) / فشٍؿگبُفشایٌذ فشٍؽ ، هذیشیت CRM) هـتشی ثب

ّوچٌذبى   ؿذکل گشفتذِ ٍ دس هشکذض آى    دچبس صحَالصی ًوَدُ اًذ لیکي ایي صحَالت فقظ دس ثخـی اص پَػتِ ایي ػیؼذتن هذذیشیتی  

ّذب، ًقذؾ    ّب ثِ فٌَاى صٌْب هشاخـ ثشًبهِ سیضی، ػبصهبًذّی ٍ ساّجشی اػذتشاصظیک عذشح   ن گیش ػبصهبىهذیشاى صلوین ػبص ٍ صلوی

 َاسصش هی ػبصًذ.خَد سا ح ؼ کشدُ ٍ اػت



 

 

َسُ ّبیی کِ دس صَػقِ ٍ آفشیٌؾ داًذؾ ثذی  غیٌبى فشكِ فلن ٍ كٌقت ٍ صوبهی اػدس پبیذبى اص خذاًٍذ هتقب  ثشای صوبهی ًقؾ آفش

ذ آسصٍی صَفیق ٍ صقبلی هی ًوبین ٍ اص پذسم کِ هْذ هذیشیت ٍ هذبدسم  ٌبى اػتَاس ٍ هلون ساُ هی پیوبیٌّیچگًَِ چـن داؿتی ّوچ

 کِ فشكِ آهَصؽ ٍ صذسیغ ٍ ثشادساًن کِ صقبلی ٍ اهیذ سا دس هي ثٌیبى ًْبدًذ صقذیش هی کٌن.

  

 هبٌّبهِ صذثیش

 اهیي حکین: کبسؿٌبع اسؿذ هذیشیت

 


