
 

 

 تجارت الکترونیک و اهداف استراتژیک

آهیض تداست الىتشًٍیه تِ ٍخَد یه تشًاهِ ٍ اػتشاتظی هذٍى ٍ هـخق ًیاصهٌذ اػتت  تتذٍى ٍختَد     تِ واسگیشی ٍ اػتمشاس هَفمیت

ّای ؿشوت دس ساػتای اػتمشاس تداست الىتشًٍیه تتا ؿىؼتت هَاختِ     اػتشاتظی هٌاػة تداست الىتشًٍیه هوىي اػت ولیِ تالؽ

سٍ ؿَد  گام اٍلیتِ ٍ اػاػتی تتذٍیي اػتتشاتظی      ؿذُ ٍ ضوي اتالف هٌاتغ هالی، اًؼاًی ٍ صهاًی حتی تمای ػاصهاى ًیض تا تْذیذ سٍتِ

تذٍى ؿه تذٍیي ٍ طشاحی اّذاف اػتشاتظیه تداست الىتشًٍیه دس چاسچَب ػلؼلِ هشاتة اّتذاف یؼٌتی چـتن اًتذاص، سػتالت ٍ      

هثٌای فشایٌذ تشًاهِ سیضی اػتشاتظیه، اّذاف اػتشاتظیه ایي فشایٌتذ دس   ی اػت  دس ایي همالِ تشهذت ػاصهاً اّذاف تلٌذهذت ٍ وَتاُ

 اًذاصّا، سػالت ٍ اّذاف تشای فؼالیت دس هحیط الىتشًٍیه تـشیح هی ؿَد  چاسچَب چـن

 همذهِ

ّتا ًتاگضیش اص ٍسٍد تتِ     ٍ ایي ؿتشوت  ّا سا دس تواهی التلادّا تحت تاثیش لشاس دادُ اػت هَج تداست الىتشًٍیه تمشیثا ّوِ ؿشوت

    ٍ طشاحتی اّتذاف اػتتشاتظیه تدتاست      ػشكِ تداست الىتشًٍیه ّؼتٌذ  گام اٍلیِ ٍ اػاػی تذٍیي اػتتشاتظی تتذٍى ؿته تتذٍیي 

ّا ٍ الذاهات سا دس ساُ اػتمشاس هٌاػة  الىتشًٍیه اػت  اّذاف اػتشاتظیه تداست الىتشًٍیه ّواًٌذ یه چشاؽ ساٌّوا، تواهی تالؽ

تداست الىتشًٍیه ٍ وؼة هضیت سلاتتی دس ػشكِ دًیای الىتشًٍیه سا تؼْیل هی وٌذ  تا ػٌایت تِ اّویت ٍخَد اّذاف اػتشاتظیه 

 تداست الىتشًٍیه دس ایي همالِ تِ چگًَگی تذٍیي ایي اّذاف پشداختِ هی ؿَد 

 تداست الىتشًٍیهچـن اًذاص 

اًذاص تداست الىتشًٍیته   لذیاى تذٍیي اػتشاتظی تداست الىتشًٍیه، تؼییي چـنتشیي ٍظایف هذیشاى ػالی ػاصهاى ٍ هت یىی اص هْن

ػاصهاى اػت  چـن اًذاصّای تشتش ٍ ػالی تداست الىتشًٍیه چیضی فشاتش اص اّذاف تداسی ٍ یا دسآهذی سا هٌؼىغ هی وٌٌتذ  چـتن   

وٌتذ  ٍختَد    گزاسی تیـتش دس ػاصهاى تـَیك هتی اًذاصّای لَی ٍ هٌاػة واسوٌاى سا ّواٌّگ وشدُ ٍ ػشهایِ گزاساى سا تِ ػشهایِ 

دٌّذُ تَاًایی ػاصهاى خْت وؼة سّثتشی تتاصاس ٍ تؼتلط تتش      چـن اًذاص لَی، واسا ٍ هٌاػة ػالئوی سا تِ تاصاس هی فشػتذ وِ ًـاى

اًذاص تیتاى هتی    دس تؼشیف چـن( PP 40-42،۶۹۹۶(  هیلش )RAYPORT & JAWORSKI، 2002، PP 15-16تاصاس اػت )

وِ چـن اًذاص هملذ ًْایی اػت وِ خاهغ، گؼتشدُ ٍ آیٌذُ ًگش اػت  چـن اًذاص آسصٍّای آیٌذُ ػاصهاى سا ًـتاى هتی دّتذ ٍ     داسد

اتضاسّای سػیذى تِ آى سا هـخق هی وٌذ  تِ ػثاست دیگش چـن اًذاص ٍضؼیت هوىي ٍ هطلَب آیٌتذُ ػتاصهاى اػتت  ػتاصهاى تتا      

هَسدًظش ٍ هطلَتی سا وِ للذ داسد دس آیٌذُ تِ آى تشػذ سا هـخق هی وٌذ ٍ خایگتاُ  اًذاص تداست الىتشًٍیه ٍضؼیت  تذٍیي چـن

 لىتشًٍیه سٍؿي هی ػاصد خَد سا دس تاصاس ا

هوىي اػت دسحال حاضش ػاصهاى فمط یه ٍب ػایت داؿتِ تاؿذ ٍ ّیچگًَِ فشٍؽ ایٌتشًتی ًذاؿتِ تاؿذ ٍ خضء پیشٍاى ٍ سلثتای  

ؿَد  ػاصهاى تا تذٍیي اػتشاتظی هٌاػة تداست الىتشًٍیه تالؽ هی وٌذ وِ تِ ٍضتؼیت هطلتَب   ون اّویت تاصاس الىتشًٍیه تلمی 

 دس صهاى هَسدًظش دػت یاتذ 

اػتشاتظی تداست الىتشًٍیه تِ ػٌَاى یه ٍػیلِ ٍ اتضاس دس ساػتای تحمك اّذاف اػتشاتظیه تدتاست الىتشًٍیته ٍ اصخولتِ تحمتك     

  ٍضؼیت هطلَب ًـاى دٌّذُ آسصٍّا ٍ خَاػتِ ّای ػاصهاى دسهَسد چگًَگی هَلؼیتت  چـن اًذاص تداست الىتشًٍیه ػول هی وٌذ

آیٌذُ خَد دس تاصاس الىتشًٍیه اػت وِ اصطشیك اخشای اػتشاتظی تداست الىتشًٍیه تحمك هی یاتذ  تشای هثال ؿشوت ػیؼىَ چـن 

 گی هی وٌین تاصی هی وٌین ٍ یاد هی گیشین وٌین، صًذ اًذاص خَد سا تذیي كَست تذٍیي ًوَدُ اػتۺ تغییش سٍؿی وِ واس هی



 

 

 تداست الىتشًٍیهسػالت 

سػالت ػاصهاى وِ اص آى تِ ػٌَاى هأهَسیت ٍ تیاًیِ سػالتی یاد هی ؿَد تیاى هی وٌذ وِ ػاصهاى چِ چیضی سا تشای خاهؼتِ تَلیتذ   

گیتشی   ّتا هتوتایض ٍ خْتت    ػتایش ػتاصهاى   وٌذ  سػالت ػاصهاًی اّذاف تٌیادی هٌحلش تِ فشد ػاصهاى سا تؼیتیي ٍ ػتاصهاى سا اص   هی

(  سػالت ػاصهاى ّذف ػاصهاى ٍ یا دلیل ٍختَدی آى سا تیتاى هتی    MOHAMMED.2002،P34ػاصهاى سا هـخق هی وٌذ )

(  سػالت ػاصهاى ضوي ایٌىِ چـن اًذاص ػاصهاى سا ػیٌی ٍ هلوَع هتی وٌتذ   WHEELEN & HUBGER، 2000، P6وٌذ )

(  MILLER،  1996، P44-45وِ هذیشاى دٍساًذیؾ ػاصهاى دسًظتش داسًتذ هـتخق هتی وٌتذ )     اػتمادات ٍ خْت گیشیْایی سا 

 سػالت ػاصهاًی تداست الىتشًٍیه تایذ چْاس ػٌلش صیش سا دستشگیشدۺ

 ًفؼاى دس تاصاس الىتشًٍیه تؼْذ ػاصهاًی تِ ری -۶

ساى سا اص تداست الىتشًٍیه هـخق وتشدُ ٍ ختَد سا   ًفؼاى هتؼذد اص لثیل واسوٌاى، هذیشیت ٍ ػشهایِ گزا ػاصهاى تایذ اًتظاسات دی

هلضم تِ تحمك آى تذاًٌذ  تشای هثال ػاصهاى تایذ اهٌیت ؿغلی واسوٌاى، تْثَد اسصیاتی ػولىشد ٍ تاهیي ًشخ تتاصدُ هَسداًتظتاس سا تتِ    

 ًفؼاى دس تاصاس الىتشًٍیه لحاظ وٌذ  ػٌَاى اًتظاسات ری

 حَصُ وؼة ٍ واس -۲

است الىتشًٍیه خَد تایذ هحذٍدُ ٍ للوشٍ فؼالیت خَد سا دس تاصاس الىتشًٍیه هـخق وٌذ  آیتا ػتاصهاى للتذ    ػاصهاى دس سػالت تد

ٍ یا ّش دٍ؟ اگش ؿشوت دس چٌذیي وؼة ٍ واس ؿشوت وٌذ تاچِ حذ للذ داسد ّشیته اص   B2Bفؼالیت وٌذ یا  B2Cداسد دس حَصُ 

ا ؿشوت للذ داسد فمط خذهات پغ اص فشٍؽ ٍ هتذیشیت استثاطتات تتا    وؼة ٍ واسّای خَد سا تِ كَست الىتشًٍیه تثذیل وٌذ؟ آی

 ًٍمل دیدیتال ٍ ایٌتشًتی سا ًیض پیگیشی وٌذ؟ هـتشی سا تاهیي وٌذ یا ایٌىِ دسكذد اػت هثادالت ٍ حول

 تداست الىتشًٍیههٌاتغ هضیت سلاتتی  -۳

تاصاس الىتشًٍیه هی ؿًَذ سا هـخق وٌذ  اگش ػاصهاى اص هٌتاتغ  ّایی سا وِ ػثة ایداد هضیت سلاتتی دس  ػاصهاى تایذ هٌاتغ ٍ هْاست

هالی وافی تشای تاهیي ّضیٌِ ّای اػتمشاس ٍ ًگْذاسی تداست الىتشًٍیه تشخَسداس تاؿذ، واسوٌاى آؿٌا تتا هفتاّین ٍ اكتَل تدتاست     

ثتذیل دیدیتتال داؿتتِ تاؿتٌذ ٍ اص     الىتشًٍیه داؿتِ تاؿذ، اصهاسن لَی، هؼشٍف ٍ هؼتثش تشخَسداس تاؿذ ٍ هحلَالت آى لاتلیتت ت 

لاتلیت دیدیتال تاالیی تشخَسداس تاؿٌذ، ػاصهاى هی تَاًذ دس تاصاس الىتشًٍیه تِ هضیت سلاتتی دػت یاتذ  ًىتِ هْتن ایتي اػتت وتِ     

 ًفؼِ هضیت سلاتتی تلمی ًوی ؿًَذ  تاصاس الىتشًٍیه ٍ ایٌتشًتی تِ خَدی خَد ٍ فی

 لىتشًٍیهتاصاس اتلَیش آیٌذُ ػاصهاى تِ  -۴

تَخِ لشاس گیشد  هحتیط فٌتاٍسی    دس سػالت تداست الىتشًٍیه ػاصهاى، تایذ تغییشات هحیط لاًًَی، سلاتتی، التلادی ٍ فٌاٍسی هَسد

 ای تشخَسداس اػت  تَخِ ٍ اّویت ٍیظُ تِ دلیل اّویت حیاتی آى ٍ تذاسن صیشػاختاسّای تاصاس الىتشًٍیه اص

 الت ػاصهاًی سا دس ػِ هَسد صیش هؼشفی هی وٌذۺ( اّویت تذٍیي سػABELL، 1993اتل )



 

 

 سػالت ػاصهاى هٌطك سٍؿٌی اص اّذاف ػاصهاى تشای واسوٌاى اسائِ هی وٌذ  -۶

 سػالت ػاصهاى هٌطك سٍؿٌی اص وؼة ٍ واس كٌؼتی وِ ػاصهاى دس آى فؼالیت هی وٌذ ػشضِ هی ًوایذ  -۲

 ت گیشی آیٌذُ آى سا تیاى هی وٌذ  سػالت ػاصهاى اػتشاتظی فؼلی وؼة ٍ واس ػاصهاى ٍ خْ -۳

سػالت تداست الىتشًٍیه دلیل ٍخَدی ٍ فلؼفِ حیات ػاصهاى سا دس تاصاس الىتشًٍیه هـخق هی وٌذ تشخالف چـن اًتذاص تدتاست   

ػٌگ  سػالت ػاصهاًی دس ػشكِ تاصاس الىتشًٍیه ًگش اػت ٍ تِ صهاى حال تَخِ داسد  ًگش داسد سػالت حال الىتشًٍیه وِ حالت آیٌذُ

هثٌای سػالت تدتاست الىتشًٍیته ٍ تتا اػتتفادُ اص      تٌای اػتشاتظی تداست الىتشًٍیه تَدُ وِ دس حال حاضش ٍخَد داسد  ػاصهاى تش

كذد سػیذى تِ چـن اًذاص هطلَب تداست الىتشًٍیه دس صهاى آیٌذُ اػت  دس ایي لؼوت ػِ ًوًَِ  اػتشاتظی تداست الىتشًٍیه دس

 دس تداست الىتشًٍیه هطشح هی ؿًَذ ّای فؼال  اص سػالت ؿشوت

الۺ ایداد یه سػاًِ خْاًی وِ تِ اًذاصُ تلفي ٍ تلَیضیَى تشای صًذگی هتشدم حیتاتی تتَدُ ٍ حتتی اص آًْتا ًیتض        اٍ  سػالت ؿشوت آ،

 اسصؿوٌذتش اػت  

وٌٌتذ  هتا تتِ تمَیتت تدشتیتات      تیۺ ها تِ هشدم ووه هی وٌین تا اص ّش ًمطِ اص خْاى ّش چیضی سا تا ّن هثادلِ  سػالت ؿشوت ای 

 ( اداهِ خَاّین داد …ّای وَچه، خؼتدَگشاى الالم هٌحلش تِ فشد ٍ ایٌتشًتی ّوِ افشاد )فشٍؿٌذگاى، ؿشوت

ّای ًَآٍساًِ خذیذ ٍ خذهات تشتش هی داًتذ وتِ    طشیك ػشضِ فٌاٍسی سػالت ؿشوت هاًؼتشۺ هاًؼتش خَد سا هتؼْذ تِ سّثشی تاصاس اص

 ّا تشای فشایٌذ اػتخذام ٍ واسهٌذیاتی فشاّن هی ػاصد  تیـتشی سا تِ هـتشیاى )خَیٌذگاى ؿغل( ٍ ؿشوت اهىاى اػوال وٌتشل

 اّذاف

ّایی وِ للذ تذٍیي اػتشاتظی تداست الىتشًٍیه داسًذ تایذ پغ اص تذٍیي ٍ تؼییي چـتن اًتذاص ٍ سػتالت، اّتذاف تدتاست       ػاصهاى

ّتای تشًاهتِ سیتضی ؿتذُ ػتاصهاى ّؼتتٌذ        ـاى دٌّتذُ ًتتایح ًْتایی فؼالیتت    الىتشًٍیه هَسدًظش خَد سا هـخق وٌٌذ  اّذاف ً

(HUNGER & WHEELEN، 2000، P6هٌظَس اص تؼییي اّذاف ٍ ّذف گزاسی تثذیل چـن  )      ِاًتذاص ٍ سػتالت ػتاصهاًی تت

(  اّتذاف تدتاست الىتشًٍیته،    THOMPSONS & STRICKLAND، 2003، P9اّذاف ػولىشدی هؼیي ٍ ختاف اػتت )  

ّای تداست الىتشًٍیه تَدُ ٍ لاتل اًذاصُ گیشی ّؼتٌذ  كتفت هـخلتِ اّتذاف تدتاست الىتشًٍیته وویتت        ًْایی فؼالیتهماكذ 

 پزیشی آًْا اػت تِ ًحَی وِ هلوَع ٍ ػیٌی تاؿٌذ   

ًظتش وویتت پتزیشی هتثْن ّؼتتٌذ، اّتذاف تدتاست         تشخالف چـن اًذاص ٍ سػالت تداست الىتشًٍیه وِ حالت ویفتی داؿتتِ ٍ اص  

 شًٍیه سا هی تَاى تشحؼة هؼیاسّای هٌاػة تِ كَست ػذد ٍ سلن تثذیل وشد الىت

 ( اّتتتتذاف ػوتتتتذُ تدتتتتاست الىتشًٍیتتتته سا دس ػتتتتِ طثمتتتتِ صیتتتتش خالكتتتتِ هتتتتی وٌتتتتذۺ  SABAN،2001ػتتتتاتاى )

 شوتدسكذ ؿت  ۳۶۶۸تْثَد فشایٌذّاۺ ّذف تداست الىتشًٍیه هی تَاًذ حزف فشایٌذّای صایذ ٍ یا تْثَد فشایٌذّای هَخَد تاؿذ   -۶

 ّای تِ واسگیشًذُ تداست الىتشًٍیه، تْثَد فشایٌذّا سا تِ ػٌَاى یىی اص اّذاف خَد لشاس دادُ اًذ   

ِ   دسكتذ ؿتشوت   ۶۶۶۷هْاس ّضیٌِ ّاۺ گاّی اٍلات ّذف تداست الىتشًٍیه واّؾ ّضیٌِ ٍ تْثَد واسایی اػتت    -۲ ّتا ٍ   ّتا ّضیٌت

 س دادُ اًذ افضایؾ واسایی سا تِ ػٌَاى ّذف تداست الىتشًٍیه لشا



 

 

« تتشی  هتی »دسآهذصاییۺ دس تؼضی هَاسد ّذف اص اػتمشاس تداست الىتشًٍیه افضایؾ فشٍؽ ٍ دسآهذصایی اػت  تشای هثال ؿشوت  -۳

فمط اص فشٍؽ ػاالًِ ای هؼادل دٍ هیلیَى دالس تشخَسداس تَد اها تؼذ اص تتِ وتاسگیشی ایٌتشًتت تتشای اًدتام فتشٍؽ        ۶۹۹۷دس ػال 

 ( DENNIS، ۲۲۲۲تِ ّفت هیلیَى دالس سػیذ ) ۲۲۲۲س ػال ایٌتشًتی ایي سلن د

ّتا دس تىٌَلتَطی اطالػتات ٍ     ّشوذام اص ایي ػِ ّذف ولی خَد اص هدوَػِ ای اص اّذاف فشػی ٍ خضیی تـىیل ؿذُ اًتذ  ػتاصهاى  

اص ػتشهایِ گتزاسی دس   ّای اطالػاتی ػشهایِ گزاسی هی وٌٌذ تا اّذاف هتفاٍت هذیشیت سا تشآٍسدُ ػاصًذ  اّذاف هتذیشیتی   ػیؼتن

 (ۺWEILL، ۶۹۹۵تىٌَلَطی اطالػات ٍ تداست الىتشًٍیه سا هی تَاى دس ػِ دػتِ صیش تیاى وشد )

ّتای   كذد خَدواس وشدى سخذادّای هالی هثل حمَق ٍ دػتتوضد، حؼتاب   ّا دس گزاسی اّذاف هثادلِ ایۺ دس ایي حالت ػشهایِ -۶

 ّضیٌِ ّای ًیشٍی واس ٍ هذیشیت سا واّؾ دادُ ٍ واسایی سا تاال هی تشد    گزاسی دسیافتٌی ٍ ػفاسؽ گیشی ّؼتٌذ  ایي ًَع ػشهایِ

اّذاف اػتشاتظیهۺ دس ایي حالت ّذف اص ػشهایِ گزاسی وؼة هضیت سلاتتی ٍ افضایؾ ػْن تتاصاس اص طشیتك سؿتذ فتشٍؽ اػتت        -۲

 ّا تیـتش گؼتشؽ ٍ سؿذ ؿشوت اػت تا واسایی  ّذف ایي ػشهایِ گزاسی

طالػاتیۺ دس ایي ٍضؼیت ّذف ایداد یه صیشػاختاس اطالػاتی اػت تا ػاصهاى سا هذیشیت وٌذ  ایي اّذاف دسكذد اًدتام  اّذاف ا -۳

ػتاصد  داى ٍ   تحلیل سا تَاًوٌتذ هتی   تٌذی ٍ تشًاهِ سیضی تَدُ ٍ استثاطات، حؼاتذاسی ٍ تدضیِ ٍ ٍظایف هذیشیتی هثل وٌتشل، تَدخِ

 یتتض اّتتذاف تدتتاست الىتشًٍیتته سا دس پتتٌح طثمتتِ صیتتش هؼشفتتی هتتی وٌتتذۺ   ( DAN&DAN، 2000، PP 134-135ًداى )

تش، پایذاستش ٍ ّوِ خاًثِ تا هـتشی تاؿذ  ایتي وتاس    تش، هؼتحىن ساتطِ ػاصیۺ ّذف ؿشوت هوىي اػت تشلشاسی استثاطات ًضدیه -۶

 ؿَد    پزیش هی اصطشیك پؼت الىتشًٍیه اهىاى

اػتفادُ اص تداست الىتشًٍیه دسكذد ٍسٍد تِ تاصاسّای خْاًی ٍ تاصاسیاتی كتادسات   حضَس تیي الوللیۺ تَلیذوٌٌذُ هوىي اػت تا -۲

 تاؿذ 

ّتایی هثتل تثلیغتات ٍ     واّؾ ّضیٌِ ّای استثاطی دس تلٌذهذتۺ ؿشوت هوىي اػت دسكذد واّؾ ّضیٌِ ّای اًدتام فؼالیتت   -۳

 ٍ واغزی داسد  تشفیغ تاؿذ صیشا تثلیغات ایٌتشًتی ّضیٌِ ّای ووتشی ًؼثت تِ تثلیغات ػٌتی

طشیك تداست الىتشًٍیه دسكذد تَخِ تِ یه تخؾ خاف تاصاس  اسائِ خذهات تِ یه خاهؼِ یا گشٍُ خافۺ ؿشوت هوىي اػت اص -۴

 تاؿذ ٍ تش آى لؼوت توشوض وٌذ 

دػتشػی تِ تاصاسّای خْاًی تتِ ػٌتَاى    ،ّا اص تِ واسگیشی تداست الىتشًٍیه دػتشػی تِ تاصاسّای خذیذۺ یىی اص اّذاف ؿشوت -۵

 ّایی اػت وِ ایٌتشًت اسائِ هی وٌذ  تخـی اص فشكت

ًثتَد ؿتاخق ٍاضتحی اص ػتَدآٍسی تدتاست       ۲۲۲۶ٍ  ۲۲۲۲ّای دات وتام دس طتی ػتالْای     یىی اص دالیل افت ٍ ًاواهی ؿشوت

ه تایذ تِ ػٌتَاى ػتَد ختَد سا ًـتاى     ( تِ ّویي دلیل حاكل ًْایی تداست الىتشًٍیBIDGOLI، 2002، P43الىتشًٍیه اػت )

دّذ  تاتَخِ تِ ایي هطلة دس تؼییي اّذاف تداست الىتشًٍیه هی تَاى اص هؼادلِ ػَد اػتتفادُ وتشد  تشاػتاع هؼادلتِ ػتَد، ػتَد       

ّا اص ون وشدى ّضیٌِ ّا اص دسآهذ حاكل هی ؿَد  تداست الىتشًٍیه تایذ ػَدآٍسی خَد سا ًـاى دّذ ٍ تتذیي هٌظتَس هتی     ؿشوت

 تَاى دٍ ّذف ولی تشای تداست الىتشًٍیىی ؿٌاػایی ًوَدۺ



 

 

اّذاف واّؾ ّضیٌِ ّاۺ تداست الىتشًٍیه لاتلیت واّؾ ّضیٌِ ّای ػولیاتی ٍ غیشػولیاتی )اداسی ٍ پـتیثاًی( سا داسد  تداست  -۶

ػولیاتی سا واّؾ هی دّتذ    ّای ّای داخلی ٍ خاسخی ّضیٌِ الىتشًٍیه تِ دلیل افضایؾ ػشػت، دلت ٍ تْثَد استثاطات تیي تخؾ

ٌّگام ٍ واسا هی ؿَد ٍ ؿشوت لادس خَاّذتَد دسًٍذادّای الصم سا تتشای تَلیتذ    طشیك تداست الىتشًٍیه هذیشیت صًدیشُ ػشضِ تِ اص

تَاًذ تا دػتشػی تِ ػشضتِ وٌٌتذگاى هتؼتذد پتاییي تتشیي لیوتت ٍ        هحلَالت تا لیوت ووتش ٍ ویفیت تْتش تْیِ وٌذ  ؿشوت هی

یي ٍ تْتشیي ؿشایط سا تشای خشیذ هَاد ٍ لطؼات پیذا وٌذ  تداست الىتشًٍیه لادس تِ واّؾ ّضیٌِ ّای غیشػولیتاتی ػتاصهاى   تاالتش

ّا ٍ هَػؼات هالی ٍ اػتثاسی ٍخَّات هالی الصم سا تا ووتتشیي ًتشخ ٍ    تَاًذ تا هشاخؼِ تِ اًَاع تاًه سا ًیض ّؼت، چشا وِ ؿشوت هی

ّا ّوچٌیي هی تَاًٌذ ًیشٍی اًؼاًی هَسدًیاص خَد سا تا تْتشیي لاتلیت ٍ آهادگی پیذا وتشدُ ٍ تتِ وتاس     تْتشیي ؿشایط تیاتذ  ؿشوت

تشیي واستشدّای تداست الىتشًٍیه وِ ػثة واّؾ ّضیٌِ ّای ػولیاتی هی ؿَد تاهیي هٌتاتغ اص ختاسج اػتت      گیشًذ  یىی اص هْن

 ىّای ػظیوی حاكل هی وٌذ  تداست الىتشًٍیه تا خَدوتاس وتشد   ییّای واغزی كشفِ خَ تداست الىتشًٍیه تا حزف واغز ٍ فشم

تشخی فشایٌذّا ػثة واّؾ ّضیٌِ ّای ًیشٍی اًؼاًی هی ؿَد  تداست الىتشًٍیه ّوچٌیي تاػث وتاّؾ ّضیٌتِ ّتای تاصاسیتاتی ٍ     

 تثلیغات هی ؿَد 

هتی آٍسد ٍ اهىتاى وؼتة تاصاسّتای خذیتذ ٍ      ّای ٍسٍد تِ كٌؼت سا پتاییي   اّذاف افضایؾ دسآهذۺ تداست الىتشًٍیه هحذٍدیت -۲

دػتیاتی تِ هـتشیاى خذیذ ٍ حتی هـتشیاى سلثا سا ًیض فشاّن هی وٌذ  تا اػتفادُ اص تداست الىتشًٍیه اهىاى تاصاسیتاتی كتادساتی ٍ   

سآهذ ؿشوت سا تش هی ؿَد  تداست الىتشًٍیه تاتَخِ تِ هؤلفِ هـتشیاى تِ چْاس طشیك د ّا ػادُ كادسوشدى هحلَالت تشای ؿشوت

 تاال هی تشدۺ

 افضایؾ تؼذاد دفؼات خشیذ هـتشیاى  -۶

 خزب هـتشیاى سلثا ٍ خلَكا سلثایی وِ اص تداست الىتشًٍیه اػتفادُ ًوی وٌٌذ  -۲

 دػتیاتی تِ هـتشیاى خذیذ  -۳

 ّای تاالتش اص طشیك هتوایض ػاختي ٍ ػفاسؿی وشدى هحلَالت هَسدًظش هـتشیاى   هطالثِ لیوت -۴

ّش لحظِ اص صهاى ٍختَد داسد ایتي ًىتتِ     ػاػتِ ؿثاًِ سٍص تاص تَدُ ٍ اهىاى خشیذ اص آًْا دس ۲۴ّای ایٌتشًتی ّفت سٍص ّفتِ ٍ  هغاصُ

 هـَْس اػت ػثة افضایؾ خشیذ هـتشیاى ٍ افضایؾ دسآهذ ؿشوت هی ؿَد  ۷۶۲۴وِ دس تداست الىتشًٍیه تِ لاًَى 

 ًتیدِ گیشی

ایٌذ تشًاهِ سیضی اػتشاتظیه تداست الىتشًٍیه تؼییي اّذاف اػتشاتظیه اػت  ػاصهاى ّذف، گتیح ٍ  یىی اص هْوتشیي هشاحل دس فش

ّتایی سٍؿتي تتِ     تی ّذف تِ ػَی پایاًی ًاهؼلَم گام تشهی داسد  ًوی تَاى فشد یا ػاصهاًی سا هتلَس ؿذ وِ تتذٍى داؿتتي ّتذف   

ّای  ّا تایذ ًتایح هَسداًتظاس خَد سا اص فؼالیت ػشكِ تداست ػاصهاى ّایی دػت یافتِ تاؿذ  تا ٍسٍد اتضاسّای الىتشًٍیه تِ هَفمیت

الىتشًٍیه دس چاسچَب چـن اًذاصّا، سػالت ٍ اّذاف تؼییي وشدُ تا هَفمیت ٍ تمای ػاصهاى تضتویي ؿتَد  ًىتتِ هْتن دس تشًاهتِ      

است الىتشًٍیه ًثایذ كشفا تتِ ػٌتَاى یته    سیضی ساّثشدی تداست الىتشًٍیه، اػتمشاس تشاػاع ًیاص اػت  تِ ػثاست دیگش اػتمشاس تد

ّای ًشم ٍ ػخت ػاصهاى، تؼیتیي اّتذاف    ّا هؼشفی ؿَد  اػتمشاس تداست الىتشًٍیه ًیاصهٌذ ػٌدؾ صیشػاخت هذ دس تیي ػاصهاى

 ساّثشدی، تذٍیي ٍ اًتخاب ساّثشدّا ٍ دسًْایت اخشا ٍ وٌتشل ًتایح اػت 

 گاًی داًـگاُ ؿْیذ تْـتیؿْشیاس ػضیضیۺ داًـدَی دوتشای هذیشیت تاصس -

 حؼي لشتاًیۺ دوتشای هذیشیت تاصسگاًی داًـگاُ اكفْاى -


