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 هدیکچ
  یددهعتم  لهماوع 1335  هههد زا  .دهشاب  یهم  حرهطم ایند رد یتباقر و ازدمنرد عیانص زا یکی ناونع هب تمالس یرگشدرگ رازاب هزورما
  اهروهشک  نهیا  هدرتهسگ  تاهغیلبت و یبایرازاب ،ینیرفنراک ..دبایب یرتشیب قنور ییایسن یاهروشک رد تمالس یرگشدرگ ات دش ثعاب
   یااهفا نامرد روظنم هب یجرار نارگشدرگ بذج یارب ار دصاقم نیا تیباذج ،یرگشدرگ رانک رد یکشاپ تامدر هئارا رب ینبم
 هعسوت هب تبسن بسانم یایر همانرب اب تسا هتسناوتن نونکات ،ناوارف یندعمو مرگ بن یاه همشچ نتشاد مغر یلع ناریا روشک ..داد
  تمالهس  یرگهشدرگ زا  یهشان دمنرد .دشاب هتشاد تمالس یرگشدرگ هعسوت رد یلوبق لباق مهسو مادقا یرگشدرگ یاه تراسریز
  یعهس یا  ههناخباتک و یدانسا شور زا هدافتسا اب رضاح  هوهپ .دشاب روندوس هعسوت دنور رد تکرح هب هک ام روشک یارب دناوت یم
  ءاهقترا  رهب  ررؤهم  هدهنرادزاب و  هدهنرب   یهپ  لهماوع  ییاهسانش  ههب  لهیبدرا ناتسا رد تمالس یرگشدرگ تعنص تیمها نایب نمض دراد
     و توهق طاهقن) یهلراد لهماوع swot    لدهم زا هدافتهسا اهب و دزادرپب روشک یا هقطنم رادیاپ هعسوت رب نن ریرأت و تمالس یرگشدرگ
 لصاح جیاتن و هتفرگ رارق لیلحت دروم لیبدرا ناتسا رد تمالس یرگشدرگ تعنص (اهدیدهت و اه تصرف) یجرار لماوع و (فعض
 رد  یهجوهت  لهباق  هاهگیاج رد  تمالهسو  یکهشاپ ی  ههصرع رد هجوت لباق یاهتفرشیپ هب هجوتاب لیبدرا ناتسا دهد یم ناشن  هوهپ زا
  لهیبدرا ناتسا تمالس یرگشدرگ یاه هبذاج دروم رد یناسر  الطا و دراد رارق یا هقطنم رادیاپ هعسوت و تمالس یرگشدرگ تعنص
 .تسا هتفرگ تروص یفاک ناایم هب (ناریا) یلم و (هنایمروار و ایسن دننام) یللملا نیب  طس رد
 
 لیبدرا ناتسا ،ینامرد مسیروت ،تمالس یرگشدرگ :یدیلک تاملک 
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 همدقم
  هاک  تاسا  تعراسرپ  داشر  هاب ور  تعناص  کای  رگناایب تمالس یرگشدرگ زا یا هخاش ناونع هب یکشزپ یرگشدرگ
  رزاس  یالم  یااهزرم زا  راتارف  هاب یکشزپ تامدخ تفایرد یارب نارامیب نآرد هک هدش ییاضف ندمآ دوجو هب ،هبرجنم
  کاچوکو گرزب یاه یحارج ،یصصختو یرورض یاه نامرد ،یباختنا یاه نامرد لماش دناوت یم تامدخ نیا ادننک یم
 یارب نارامیب رزس یاه هزیگنا ادریگ یم ربرد زینار یتمالس نیتور یاه باکچ یتحو دشاب یکشزپ نادند یاه ت بارمو
  کای  یهااگ  یاتحو مراهچ کی نازیم هب ینامرد تامدخ تفایرد لا ند هب ییاکیرمآ نارگشدرگ ،تسا توازتم نامرد
  تامداخ  تافایرد یارب راظتنا ینالوط یاه تسیلرطاخ هب یسیلگناو ییاداناک نارامیب ادنتسه ناشروشکرد هنیزه مهد
  دانراد  تاسود زین یا هدع دنرادن دوخ روشک ردار تامدخ زا یا هراپ هب یسرتسد ناکما نارامیب زا یخرب دننک یم رزس
 تسا صخشم هننآ ادننک هبرجت ییا یز یاه یحارج نونمه یباختنا یحارج لامعا اب ار تغارف تابوا و تالیتعت ات
  نایا  بذاج رد ی یاهرواشک  ناایم  نایا رد ا تاسا  هعاسوتو دشر لاح رد تعرس هب یکشزپ یرگشدرگ هک تسا نیا
  ااب  ناکاشزپ  ،تامداخ  نییااپ یاه تمیب نونمه ییاهروتکاف نتشاد رب هوالع هک دنا قفوم یدرایلیم و میظع ی هیامرس
  ااب  نوانکا ادنشاب دوخ تامدخ ی هئارا رد یناهج ی هدش هتفریذپ تیزیک یاراد ،هبذاج یاراد و ا یز رظانم و تیحالص
  ااب  ااه  ناامرد  نیرات  تایزیکاب  لاا ند  هاب  مدرام دنیآ یم رد ارجا هب ایند فلتخم طاقن رد هک یناهج یاهدرادناتسا دوجو
  یااه  هانیزه  هالمج زا  یکاشزپ  یرگاشدرگ رد شیاه تیزم هب تیانع اب زینام روشک ادنتسه یتبابر و نییاپ یاه تمیب
 ی ااه ه ماشچ  هالمج زا  یاعی ط ناوارف یاه هبذاج ندوب ارادو راد تیحالص ناکشزپو بسانم تازیهجت ،تامدخ نییاپ
  تمالاس  تامداخ  یاللملا  نیبرازااب رد  دواجوم یاه تصرف زا ات تسا ددصرد ،ینامرد یالاب یاه تیلباب اب مرگ بآ
  تاسا ور  هابور  یاساسا یی ااه شلاچ اب هنیمز نیارد دوخ یاه یدنمناوت زا یرادرب هرهب یارب زونه نکیل ادنک هدازتسا
  میاحر) ا داشوکب  ااه  شلااچ  نایا  عافر  تاهج رد  دایاب دشاب هتشاد ی سانم مهس رازاب نیارد دهاوخب هک یتروص ردو
 (3191 یرایادخ
 و   نارظن حااص یاهراتاشون و اهراتزگ رد ینوزفازور رویب ،مکیو تسیب هدس رد بلاغ میاداراپ ناونع هب رادیاپ هعسوت
  واحن  هاب  یرادایاپ   هزوراما تاسیز تالکشم هژیو هب یناهج دوجوم تالضعم یارب لح هار اهنت ناونع هب ،نادرمتلود
  عوان  راه  یاراب  ،نیدااینب  یدراکیور ا(141 :0191  ،یناواضر) اتسا هدش حریم یییحم :141- ناونع هب یاهدرتسگ
  یمواهزم ناونع هب رادیاپ یرگشدرگ ،یییحم و یسایس ثحا م رد و هدش هتفریذپ یرگشدرگ هعسوت هلمج زا ،هعسوت
  نایا  شرتاسگ زا  تاسترا ع  رادایاپ  یرگاشدرگ نیاربانب هدش حریم یرگشدرگ هعسوت برخم راثآ اب هلباقم یارب ،ون
  ،یدااصتبا یاهزاین هب نداد خساپ نمض هک یاهنوگهب ،دوجوم عبانم زا هدازتسا اب روشک هب نارگشدرگ بذج و تعنص
   تایوه ،یگچرااپکی و  تداحو  ناواتب  ،نارگاشدرگ  تارااظتنا نیننمه و هعماج ینوناب طباوض ،یگنهرف و یعامتجا
  یاایازم  دواجو  ااب و  نزاواتم یاهنوگ هب ارنآ نانامهیم و مدرم هافر و یداصتبا دشر ،تسیز طیحم تمالس و یگنهرف
 رد  یحیحاص  یزایر همانرب (00 :4191 ،نهوک) ادومن نیمأت هتسویپ رگا ،دش لئاب یرگشدرگ یارب ناوت یم هک یناوارف
  دواجو  هاب ار یداصتبا و یعامتجا ،یگنهرف ،یییحم -تسیز یزنم تاریثأت یرگشدرگ ۀعسوت ،دوشن ماجنا هنیمز نیا
  بولیماان و  رووانایز  تایلاعف   ناوانع هاب  هاکلب ،تعزنم و دوس رپ یتیلاعف ناونع هب هن ،تروص نیا رد و دروآ دهاوخ
  رادایاپ  هعاسوت رد  یرگاشدرگ  شاقن  یاسررب  هاب  داش دهاوخ یعس رضاح شهوژپ رد دوجونیا اب ادش دهاوخ حریم
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  اات  ؛درایگ  راراب  راظن  دام  ناهزاصا رهش رد رادیاپ یرگشدرگ هعسوت یارب ییاهدر هار هئارا زین و دوش هتخادرپ یرهش
  یازنم  تاریثأات ناوتب ،یرگشدرگ هعسوت یییحم تسیز و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتبا دوس و تعزنم شیازفا نمض
 اداد شهاک لبادح هب ار نآ زا لصاح
  ادایپ  شرتاسگ ایند رگید طاقن هب دعب و هتشاد دوجو اپورا رد ناتساب مُبر و نانوی نامز زا زابرید زا تمالس یرگشدرگ
 بآ  قطاانم زا یخرب رد هک دندوب هدش هجوتم یمسیتامر و یسزنت یاهی رامیب راچد دارفا ناتساب نارود رد اتسا هدرک
  هاب ESPA نیتال هشیر زا دایز لامتحا هب هک SPA هملک دنتفر یم طاقن نآ هب و دراد ریثأت ناشدو هب رد صاخ ییاوه و
  ناامرد و  تحارتاسا  یاراب  نارگاشدرگ یاریذپ هک مرگ و یندعم یاه بآ یاراد قطانم هب هدش هتفرگ "همشچ" ینعم
  هاب  یا ط یاهنجلرد ندنام ایو یندعم یاه همشچ بآ ندیشون ینت بآ یارب نارگشدرگ نیا ادور یم راک هب تسا هدوب
  مواهزم نوئل ید سنوپ 21 نرب رد ادنناد یم زنرب رصع و یگنسون نارود زا ار نآ رگید یخرب ادننک یم هعجارم اهاپسا
  هداس رد ا دراک رزس ادیرولف تلایا هب یناوج همشچ یوجتسج رد وا هک یماگنه ،دروآ ناغمرا هب ایند یارب ار یدیدج
  هتخاناش  سالطا سونایبا فرط ود ره رد نداب نداب هلمج زا مرگ بآ یاهرهش رد مرگ بآ زا هدازتسا 4411 و 4401
 رگید طاقن هب سپس و هدوب ناتساب مور و نانوی رد تمالس یرگشدرگ دهم دراد هدیقع " ناه"ا(4391 رزس) دوب هدش
  رزاس یندعم یاه بآ و اه همشچ ترواجم هب حور شیاسآ یارب یرایسب یاه ناسنا زاب رید زا تسا هتفای شرتسگ ایند
  ینداعم ی ااه  هماشچ نوماریپ اااو ناملآ ندا سیو تسپادوب نیو دننام یرایسب یاهرهش اپورا رد زین زورما و دندرک یم
 ی ااه  تانوزع ،طرزم یاه یگتسخ ،لصازم مرو ،یمسیتامر یاهدرد نامرد یارب" نم تیاو" هتزگ رب انب هک دنا هدش انب
  داننام  یتالیهاست " اهاپاسا"  تایبولیم نتخاس هنیشیب یارب اکیرمآ رد ادنتسه دنمدوس یشراوگ یاه یتحاران و یتسوپ
  هاب ار  یقطاانم  نیانچ " انیاس یلعوب" ناریا رد اتسا هدش داجیا یزاب یاه نیمز و یقیسوم رالات ،هناخاشامت ،هناخباتک
  لااناک  مااظن زا روباشین رهش رد هنومن یارب دوب هدرک یدنب شخب مرگ یاه بآ و ینامرد یاه همشچ ،یونعم هاگشیاسآ
 (4391 ،ینیسح نسحدیس) دنا هدرب هرهب اتیهانآ د عم هب یندعم یاه بآ لاقتنا یارب یگنس یشک
  رارابرب  ،قطاانم حیس رد یداصتبا هعسوت هدننک لداعتم ،روآ زرا یتعنص اتسا هدینیپ و ضبانتم یا هدیدپ یرگشدرگ
 ا دامآرد  یونااث و  میقتاسم  یالیمکت  عباانم و لغاشم داجیا رد یساسا شقن زا رادروخرب و دمآرد هنالداع عیزوت هدننک
  یرگاشدرگ و  حیرازت  هاب  اایند رد  هاک یا  هاجدوب  هاک دنهد یم ناشن دوجوم یاهرامآ یفرط زا ا(09 :4191 ،ندسمول)
 شور   راضاح لااح رد  ،اتاسار  نایا رد ا ددراگ ی ام  یعاافد روما فرص هک تسا یا هجدوب ربارب هس دبای یم صاصتخا
 ,Hall and et al) .1331)  تاسایس ا تاسا رادیاپ ۀعسوت هب ندش لئان ،دور یم راک هب یرگشدرگ ۀعسوت رد هک یساسا
  اات   تاسا هاتفرگ  راراب  هاجوت  دروام  ااهتلود  قایرط زا هک تسا یمومع درکیور کی هزورما رادیاپ یرگشدرگ ۀعسوت
  یعاامتجا یاههاگدید رظن زا و ازکدوخ ،یلام ظاحل زا و لو ب لباب ،تدم ینالوط رد یسانش موب ظاحل زا یرگشدرگ
  هاب  داناوت ی ام یرگشدرگ شخب هعسوت دیدرت یب دوجو نیا اب دشاب شخب دیون و دیزم یلحم عماوج یارب ،یبالخا و
 ا داشاب  هتاشاد  ییازاسب  مهاس  نارایا یا  هاقینم و یلم هعسوت رد ،روشک تزن تعنص هب هتسباو داصتبا نیزگیاج ناونع
 زا  یریگوالج ،یروآزرا و  دامآرد  دااجیا  ،یدااصتبا هعسوت تهج رد دراد ترورض ور نیا زا (01 :3091 ،ییامنهر)
  نوراب و  یاتزن  یاهدامآرد  هاب ناریا روشک داصتبا دح زا شیب ءاکتا زا یریگولج و داصتبا هب یشخب عونت ،زرا جورخ
 ادیاب هجوت نیا هک تسا یهیدب اددرگ لوذ م هژیو هجوت یرگشدرگ تعنص هب ،یلوصحم کت داصتبا هریاد زا تفر
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 ایند رد يکشزپ یرگشدرگ تعنص يخيرات دنور (1) لودج

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4391 هام ید رزس ی هلجم) :ع نم

 لیلحت و هيزجت شور
 زا  شخبراثا  درا هار  هاک  تاسا  نایا  روکذام درکیور قینم اتسا یکیژتارتسا و یلیلحت یزیر همانرب رازبا swot لدم
  شهااک  لباداح  هاب ار  اهدایدهت و  اهزعاض رگید یوس زا و دناسرب رثکادح هب ار متسیس یاهتصرف و اهتوب دیاب یفرط
 اتشاد دهاوخ شخبرثا در هار کی یحارط و باختنا یارب یبوخ رایسب جیاتن ،دور راک هب تسرد رگا قینم نیا ادهد
 طیحم زا اهدیدهت و اهتصرف و ینورد طیحم رد اهزعض و اهتوب لیلحت ،عباو رد ا(936 :1191 ،یوسوم و این تمکح)
  کای  داناوت ی ام  لدام نیا ور نیا زا ادزادرپ یم یریگ میمصت یارب ینا یتشپ هئارا هب هک تسا دنمماظن ینایرج ،ینوریب
 و  یالخاد  لاماوع  ناایم بسانت یارب مزال یاه تسایس ذاختا هب و دهد هئارا یئاهن فده اب لیلحت کی زا هیلوا ۀلحرم
    تخاناش هاک تاسا مزال swot شور  مااجنا رد تیقفوم یارب دوجو نیا اب (Kajanus, 2000: 718) ادزادرپب یجراخ
  یلاصا  هازلؤم ود یاراد swot لیلحت ور نیا زا ادشاب هتشاد دوجو مکاح یاهدنور و دوجوم تیعضو دروم رد یبوخ
 :تسا ریز حرش هب
 ادنوش یم فیصوت دوجوم تیعضو رد فعض و توب طاقن طسوت هک :(IFAS) ینورد طیارش یاه صخاش (فلا

 ادوش یم فیصوت هتخانشان یاهتصرف و دوجوم یاهدیدهت قیرط زا هک (EFAS) :ینوریب یاه صخاش (ب
 اه یژتارتسا نییعت هوحن و swot سيرتام (2) لودج

  
 (3 :1191 ،یودهم ایراختفا) :ع نم

 يکشزپ یرگشدرگ تعنص دشر و يخيرات دنور

 یکشزپ یرگشدرگ یخیرات ی هرود
 
 0331 لاس زا ل ب
 (یکشزپ یاه ترفاسم)

 .دندوب ناهج نارامیب نامرد زکرم ییاپورا یاهروشک و اکیرمآ ی هدحتم تالایا نامز نیا رد

 دش یم یقلت ایسآ هراب رد نامرد هاگیاپ ناونع هب زین روپاگنس روشک
 هب تمیب نارگ لاح نیع ردو الاب یژولونکت اب ینامرد تامدخ زا یرادروخرب لیلد هب مدرم
 .دندرک یم رزس اهروشک نیا

 4446 - 0331 یاه لاس
 (لاقتنا نارود)

 دوب هدننک نییعت یکشزپ تامدخ تمیب
 هتفای هعسوت یاهروشک رب هوالع نیزگیاج ینامرد دصاقم شیادیپ

 1446- 2446 یاه لاس
 (یکشزپ یرگشدرگ)

 یکشزپ تامدخ یارب لو ب لباب دصاقم ناونع هب دنهو دنلیات یاهروشک شیادیپ
 بارعا ترجاهم
 دیسر راجزنا دح هب اه لاس نیا نیب ردو دنا هدش دایز ییا یز یحارج لامعا دادعت

 دعب هب 0446 لاس زا
 (یکشزپ تامدخ یراپس نورب)

 دیشیدنا هراچ نآ یارب دیاب و تسا نارگ رایسب هتفای هعسوت یاهروشک نامرد تیریدم لدم
 ار  یناامرد تامدخ هئارا فازگ یاه هنیزه هک تسا یلح هار یکشزپ تامدخ یراپس نورب
 .دنک یم لرتنک
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 اه هتفاي
 رد  هاک یی ااه ه نج ینعی ؛تسا هعلایم دروم هدودحم یلخاد توب و فعض طاقن یبایزرا و ییاسانش هلحرم نیا فده
 زا ا داشاب ی ام رظن دم دراد هدنرادزاب ای دعاسم یاه هنیمز یا هقینم رادیاپ هعسوت رد یرگشدرگ شقن فادها هب یبایتسد
  لوداج حرش لیبدرا ناتسا یرگشدرگ یاهدیدهت و اه تصرف توب و فعض طاقن ،شهوژپ زا تمسب نیا رد ور نیا
 ادنریگ یم رارب یبایزرا دروم 0 و 9 هرامش

 (EFE ديدهت و تصرف) يجراخ لماوع و (IFE فعض ،توق) يلخاد لماوع يبايزرا سيرتام (4) هرامش لودج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم
 (EFE ديدهت و تصرف) يجراخ لماوع و (IFE فعض ،توق) يلخاد لماوع يبايزرا سيرتام (3) هرامش لودج

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 زایتما نزو هبتر (IFE فعض ،توق) يلخاد لماوع يبايزرا سيرتام

    (S) توق طاقن

 1/4 14/4 6 اریخا یاه ههد رد لیبدرا ناتسا یکشزپ تازیهجت عیرس دو هب و ءاقترا -
 16/4 04/4 9 لیبدرارد ینامرد تامدخ ینازرا -
 1/4 14/4 6 تمالسرگشدرگ بذج هنیمز رد یمیلبا یاه تیلباب زا یرادروخرب -
 1/4 14/4 6 اناتسا حیس رد ناوارف یندعم بآ یاه همشچ دوجو -
 16/4 04/4 9 بسانم رایسب تمیب اب لقن و لمح و هاگتمابا دننام یرورض یاه تخاس ریز دوجو -
 1/4 14/4 6 اایسآ هقینم رد ناتسا یعامتجا و یگنهرف بوخ تیعبوم -
 16/4 04/4 9 اهروشک رگیدزا رتمکرایسب تمیب اب و یناهج یاهدرادناتسا دحرد یکشزپ تاناکما هئارا -
 1/4 14/4 6 نارامیب هب یکشزپ تامدخ و تاناکما هئارا رد ناتسا تعرس و تلوهس -
 1/4 14/4 6 یرهش یاه نوناک نیب (سرتسد رد و بولیم) ناسآ یمومع لقن و لمح -

    (W) فعض طاقن

 1/4 14/4 6 تمالس مسیروت بذج یارب باذجو بسانم یبایرازاب یزیر همانرب دوجو مدع -
 1/4 14/4 6 تمالس مسیروت هزوح رد صصختم راتسرپ و کشزپ دوجو مدع -
 16/4 04/4 9 بسانم یناسر عالطا و تاغیل ت نادقف -
 1/4 14/4 6 ینزلت یاه شور و نیون هویش هب یجراخ نارامیب هب یهد تبون ناکما مدع -
 16/4 04/4 9 یضاران یکشزپ نارگشدرگ هب ییوگ خساپ ماظن نادقف -
 0/4 1/4 0 لیبدرا ناتسا رد تمالس یرگشدرگ هنیمز رد اه یراذگ تسایس رد زکرمت دو ن -
 16/4 04/4 9 نارگشدرگ رطاخ تینما داجیا یارب مسیروت هژیو سیلپ فیرعت مدع -

 21/6 1  لک عمج

 زایتما نزو هبتر (EFE ديدهت و تصرف) يلخاد لماوع يبايزرا سيرتام

    (O) اه تصرف

 06/4 34/4 9 دوش یم اه نآ نارامیب بذج ثعاب هک یمالسا یاهروشک تمالس یرگشدرگ یاه نویسیمک رد (لیبدرا) ناریا نتشاد تیوضع -
 06/4 34/4 9 بولیم یاه هنیزه اب هارمه تیزیکاب یاه نامرد یضاقتم جراخ میقم یناریا نویلیم هس دوجو -
 06/4 34/4 9 یلم داصتبا هزوح رب ریثأت و زرا ندش دراو -
 06/4 34/4 9 اتمالس تامدخ هزوح رد تراجت یزاس دازآو ندش یناهج -
 61/4 24/4 6 ریخا یاه ههد رد اهروشک نیب ترفاسم تلوهس و یتحار -
 61/4 11/4 6 اهروشکریاس هب ت سن رت بسانم رایسب تمیب اب لقن و لمح و هاگتمابا دننام یرورض یاه تخاس ریز دوجو -
 60/4 34/4 9 ادش یرگشدرگ عیرس دشر ثعاب هک ییایسآ یاهروشک یناهج داصتبا زرا خرن بولیم تارییغت -

    (T) اهديدهت

 60/4 34/4 9 ایسآ قرش یاهروشک هب ت سن تمالس مسیروت هزوح رد صصختمراتسرپ و کشزپ دو مک و نادقف -
 60/4 34/4 9 ایسآ یاهروشک ریاس هب ت سن تمالس مسیروت بذج یارب بسانم یبایرازاب یزیر همانرب مدع -
 01/4 61/4 0 اتمالس یرگشدرگ دشر ب س هب نامرد یاه هنیزه نتفر الاب تلع هب یلحم مدرم ،ارتعا ناکما -
 60/4 34/4 9 دننک یم لمع یکشزپ یرگشدرگ تعنص رد ینامرد زکارم و رامیب نیب هیساو ناونع هب هک وجدوس نالالد دوجو -

 11/6 1  لک عمج
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 (EFE ديدهت و تصرف) يجراخ لماوع و (IFE فعض ،توق) يلخاد لماوع يبايزرا سيرتام (5) هرامش لودج

 
 

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

   هدامآ تاسدب ددع اتسا هدش ه ساحم نوتس ره لک عمج یجراخ لماوع و یلخاد لماوع لیلحت و هیزجت ساسا رب 
 11/6 (EFE  دایدهت و  تاصرف)  یجرااخ   لاماوع هدامآ تسدب ددع و تسا 21/6 (IFE فعض ،توب) یلخاد لماوع
  یرایگ هجیتن رد و دوش یم هتفرگ رظن رد (تاوس) swot لدم لیلحت و هیزجت رد طسوتم ددع ناونع هب 1/6 ددع اتسا
 ی  ها لغ  هدانهد ناشن تسا 1/6 ددع زا رتشیب هدمآ تسدب ددع نوچ تزگ ناوت یم (IFE فعض ،توب) یلخاد لماوع
 هدمآ تسدب ددع نوچ (EFE دیدهت و تصرف) مه یجراخ لماوع یریگ هجیتن رد و اتسا فعض طاقن رب توب طاقن
  تخااس  رایز    یاسررب هاک تازگ  ناوات ی ام  و تاسا اهدیدهت رب اه تصرف ی ه لغ هدنهد ناشن تسا 1/6 ددع زا رتشیب
  هدواب یا  هاقینم  رادایاپ هعسوت و و یرگشدرگ تعنص قنور و هعسوت یاتسار رد لیبدرا ناتسا رد تمالس یرگشدرگ
 اتسا

 یرگشدرگ تعنص قنور رب نآ ریثأت و تمالس یرگشدرگ تعنص اقترا یاه یژتارتسا .:(5) هرامش لودج
 W فعض طاقن S توق طاقن 

 
 
 
 O اه تصرف

 SO یاه یژتارتسا
 و ییایسآ یلام نارحب هب هجوت اب ییایسآ یاهروشک رازاب بذج −
 لیبدرا ناتسا رد نامرد نییاپ هنیزه

  یاگنهرف یکیدزن هب هجوت اب هیاسمه یاهروشک رازاب بذج −
 یبرع یاهروشک اب صوصخب ی هذم

   نویااسیمک قاایرط زا یمالااسا یاهروااشک نارااامیب بذااج −
 یمالسا یرگشدرگ
 

 WO یاه یژتارتسا
 هب ت سن ینامرد بآ یتبابر تیزم هب هجوت اب روشک هب نارامیب بذج −
 یتاناکما نینچ دباف یاهروشک

  یااه  هانیمز  ریااس هب هجوت اب نیسیدم هلت شقن شهاک یارب شالت −
 هژیو تازیزخت قیرط زا و روشک یرگشدرگ باذج
 

               
 اهديدهت

T 
               
 
                 

 

 ST یاه یژتارتسا
     یرگاشدرگ رازااب بایل ت یاراب تاعالطا یروانف زا هدازتسا −
 نآ ندوب لومش ناهج هب هجوت اب لیبدرا ناتسا تمالس
      دوا ن تالع هاب ناامرد هانیزه هک ییاهروشک نارامیب بذج −
 مسیروت ینامرد همیب داجیا قیرط زا تسالاب یا همیب ششوپ
  راایز شرتااسگ قاایرط زا ییاو  ااه لااقن و لاامح شیازاافا −
 یجراخ نارگشدرگ یارب صوصخ هب یرورض یاه تخاس

 WT یاه یژتارتسا
 یارااب هیااساو یاااه لاااناک داااجیا قاایرط زا نالالد شااقن شهاااک −
 یکشزپ نارگشدرگدورو
 یاهنابز شزومآ قیرطزا مسیروت صصختم ینامرد رداکدو مک عفر −
 یرگشدرگ هژیو یاه تراهم شزومآ و هجراخ
 فده یاهرازاب عونت زا هدازتسا اب مسیروت یرگشدرگرازاب شیازفا −
       یاهرواشک ااب راترب تابابر یاراب باسانم یبایرازاب یزیر همانرب −
 هیاسمه
 مسیروت هژیو سیلپ داجیااب تمالس نارگشدرگ تینما شیازفا −

 شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 یریگ هجیتن و یدنب عمج .5
  هاجوت  دروام  یاللملا نیب حیسرد هچ و یا هقینم و یلم حیس رد هچ ،اه هصرع یمامت رد یرگشدرگ ی هعسوت هزورما
  نایا  هاب  یاهدانیازف  ترواص  هاب  اهرواشک زا  یرایاسب اتسا هتفرگ رارب یصوصخ یاه تکرشو یتلود نازیر همانرب
 ی ااه هار  نتفاای  دداصرد و هداد  جراخ  هاب لمع راکتبا دیاب دوخ یداصتبا تیعضو دو هب یارب هک دنا هدرب یپ تقیقح
  تاراثا  هانوگره دباف هک دوش یم یقلت یداصتبا تنار کی ،یتزن یاهدمآرد ،ناریا لثم ییاهروشک یارب .دنیآرب یا هزات
  ااب راو  هرایجنز  ترواص  هاب  یرگاشدرگ  تعناص یلاحرد ؛تسا داصتبا رد یلم دیلوت حیس ندرب لااب ظاحل زا ییاقلا
  ناابزیم  رواشک داصتبا رد اهدمآرد شیازفا ظاحل زا ،نآ قنورو دراد ه ناجود یگتسباو ،یداصتبا یاه تیلاعف زا یضعب

 (EFE دیدهت و تصرف) یجراخ لماوع (IFE فعض ،توب) یلخاد لماوع SWOT سیرتام تاعلایم یاه شخب
 11/6 21/6 لک عمج
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 رد  تاا ث و دنک یم جراخ یلوصحم کت تلاح زا ار روشک داصتبا ،یرگشدرگ ی هعسوت هجیتن رد ادراد ییازس هب ریثأت
 .دهاوخ هارمه هب روشک یارب یرگشدرگ بذج زا یشان یاهدمآرد
 مهارف لیبدرا ناتسا رد لاغتشا شیازفا و (یلم دیلوت شیازفا) یداصتبا دشر یارب ار ی سانم رتسب دناوت یم یرگشدرگ
  رثؤام لماوع ییاسانش قیرط زا ار نارگشدرگ دورو یارب ار مزال طیارش دیاب روکذم فده هب ندیسر یارب نیا زا ادنک
 .درک مهارف یعامتجا و یسایس ،یداصتبا رظنم زا ،نارگشدرگ راتفر رب
  یانوریب و ( تواب و  فعاض)  یانورد  یلماواع  ناوات ی ام  ،دواجوم عضو لیلحتو SWOT لدم زا هدازتسا اب ور نیا زا
 رد  رثؤام   یمااگ دانناوتب  اات  دراک ییاسانش روشک نازیر همانرب یارب ار ناریا یرگشدرگ تعنص (اهدیدهت و اه تصرف)
 ادنرادرب اهنآ یبایزرا تهج
 و  لایالد زا  یاخرب  هاک  تاسا  تمالاس و  دوا هب   یرگاشدرگ ،یرگاشدرگ یاه هنومن نیرتدشر هب ور زا یکی هزورما
 :زا دنترا ع هزوح نیا نارگشدرگ یاه هزیگنا
 ؛(شهاک یاه همانرب) رکف و ندب تمالس و دو هب •
 ؛سرتسا تیریدم و رتشیب یندب یتمالس ،نزو •
 ؛باصعا ددمت و تحارتسا •
 ؛یکشزپ تامدخ و تاناکما زا هدازتسا •

 لیبدرا ناتسا یاه همشچ زا همشچ 31 ينامرد یاه هبتر .:(6) هرامش لودج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1391 ،لیبدرا تشادهب و تمالس هلجم :ع نم

  هاک  یناامرد تعی ط دننام ادننک یم قیوشت هناریگشیپ تامادبا هب ار دوخ نایرتشم شخب نیا رد تامدخ ناگدنهد هئارا
  یااه لیسناتپ و دراد هیکت هقینم یعی ط و ییاوه و بآ یاه یگژیو رب هک ،تسا تمالس یرگشدرگ یاه هخاش زا یکی
 رد ، ااه یرامیب نامرد یارب مرگ بآ یاه همشچ شخبازش تارثا زا هدازتسا ادوش یم هدید رایسب زین لیبدرا ناتسا رد نآ
 یاراد  هاک  یقطاانم  نااهج رسارس رد لیلد نیمه هب ادوش یم هیصوت و هدوب رادروخرب یا هژیو هاگیاج زا نیون یکشزپ
  ،لایبدرا  ناتاسا رد ا دنواش یم بوسحم یرگشدرگ یاه هبذاج هلمج زا ،دنتسه دیزم حالما یواح مرگ بآ یاه همشچ

 ینامرد ه تر اه یرامیب رد نامرد صاوخ همشچ عون همشچ مان فیدر
 0 یمشچ مرگ بآ (یئوسزوگ) مشچ بآ مرگبآ همشچ 1
 6 یلصزم ،تسوپ مرگ بآ تمه هناخ هوهب مرگبآ همشچ 6
 0 ی صعو یتکرح مرگ بآ زاتمم هناخ هوهب مرگبآ همشچ 9
 1 یبورع ،یلصزم و ی صع ،ینوزع مرگ بآ (رالیجاب شب) رهاوخ جنپ مرگبآ همشچ 0
 0 ی صع ،نانز ،تسوپ یندعم (قرد الیو ای هردالیب) یندعم همشچ 1
 0 نانز ،باصعا ،تسوپ ،یشراوگ یندعم (رادنها) كولب تزه همشچ 2
 1 شراوگ ،مسیتامور ،نانز ،تسوپ مرگ بآ و یندعم (ولجرب) یلشوب همشچ 0
 0 تسوپ ،نانز ،یمسیتامور ،ی صع مرگ بآ و یندعم هجرنیب همشچ 1
 0 ی صع ،یشراوگ مرگ بآ (قیجنالیا) وس یتسیا همشچ 3
 1 یتسوپ ،یلصزم مرگ بآ و یندعم (قیجنلیا) یسرد مامح همشچ 41
 9 شراوگ ،یکیلوباتم ،یلصزم یندعم لگ زیس پید ای لگپید همشچ 11
 0 شراوگ و یتکرح متسیس ،ی صع مرگ بآ و یندعم (یچزقس) وس یتسیا همشچ 61
 1 تسوپ ،مسیتامور ،یلصزم یندعم (مامح) ناریش هرب همشچ 91
 2 شراوگ ،تسوپ ،یراردا هاگتسد یندعم هرد هلیب همشچ 01
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 ه اب ار  یاعی ط  یااهب آ زا هدازتسا اب ینامرد تعی ط دناوت یم هک تسا یا هنوگ هب مرگ بآ یاه همشچ شنکارپ و تیزیک
 ادنک یفرعم روشک یرگشدرگ عبانم نیرتمهم زا یکی ناونع
 عبانم
 4391 هام ید ؛رزس همانهام ؛یلم داصتبا مر م زاین تمالس یرگشدرگ
  باختنم  یااه  ناتاسرامیب  یاهیدانمناوت  یباایزرا  ؛ناسح ،یرزعج ؛دوعسم ،یحلاص ؛مظعا ،یرداب ؛دنگوس ،یناروت ؛میحر قنرز ،یرایادخ

  نیاب كرتشم نویسیمک روحم رامیب یاهدرادناتسا ساسا رب یکشزپ نارگشدرگ بذج رد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد ینامرد یشزومآ
 1391 ؛ناتسرامیب همانلصف ؛للملا
  یرگاشدرگ  دواجوم  تیعاضو  ؛نیدالا  لاامج دیس ،ی ی ط ؛نیرسن ،هداز ینفاب رعش ؛اضردمحم ،نیزرف ؛اضریلع ،یرا ج ؛مارهب ،ییاشگلد

 1391 راهب ؛مود هرامش ؛شیاپ همانلصف ؛ناریا یدروم هعلایم :یکشزپ
  هامان هژیو ؛تمالس تاعالطا تیریدم ؛هعسوت یارب ییاهراکهار :ناریا رد یکشزپ یرگشدرگ تعنص ؛ارهز ،یمیحر ابآ ؛رصان ،زاتمم ردص

 3191 ناتسمز ؛راهچ هرامش
  یاهرواشک رد  تمالاس  تامداخ  لالملا نیب تراجت ؛نیرسن ،هداز ینفاب رعش ؛مارهش ،یقیفوت ؛نیدلا لامج دیس ،ی ی ط ؛دنگوس ،یناروت

 4391 نابآ و رهم ؛راهچ هرامش ؛متشه هرود ؛تمالس تاعالطا تیریدم ؛اه تصرف و اه شلاچ ،نآ هسآ وضع بختنم
 تراجت یایند همانهام ؛؟دیناد یم هچ یکشزپ یرگشدرگ زا ؛نسح دیس ،ینیسح
  تمالاس  یرگاشدرگ تیعضو ؛داوج دمحم ،درف روپ نیسح ؛ناگژم ،لضاف ؛هلا تمعن ،یدینج ؛هط ،یریصن ؛یلع ،نایبویا ؛یضترم ،یدزیا

 1391 ناتسبات ؛ود هرامش ؛هدراهچ هرود ؛یماظن بط هلجم ؛دیدهت ای تصرف ،ناریا رد
  تعناص  هانیمز رد  هداش  مااجنا  یااه ی اسررب  کیتامتاسیس رورم ؛ارهز ،یمیحر ابآ ؛دومحم ،ارآ ناویک ؛اضریلع ،یرا ج ؛دوعسم ،یسودرف

 4391 ؛ینامرد یتشادهب تامدخ تیریدم همان هژیو ؛متشه ی هرامش ؛متشه ی هرود ؛تمالس تاعالطا تیریدم ؛یکشزپ یرگشدرگ
 ناهزصا 0191 ؛لوا پاچ ؛غابراهچ ؛یرگشدرگ تخانش ،یدهاز و نایر جنر
 .تمس تاراشتنا ؛2191؛یرگشدرگ تیریدم ؛یدهم ،ىمظاکرتکد
 نارهت ؛2191 راهب ؛شناد دیلوت تاراشتنا ؛قیقحت یاه شور زا عماج یزیصوت ؛دیحو ،ییاهن دیعس سدنهم ؛اضریلع ،یدمحا یلع
 .نارهت ،تمس تاراشتنا (0191) ؛یناسنا مولع رد قیقحت شور رب یا همدقم ؛اضر دمحم ،این ظفاح
 ؛سموب :رشان ؛ایفارغج رب دیکأت اب یناسنا مولع رد یملع قیقحت یاه کینکت و یسانش شور ؛میحر دیس رتکد ،یریشم ؛نیسحرتکد ،شیاسآ

 1191 لاس ؛9 پاچ
 نارهت ؛0191 ؛لو ب تاراشتنا ؛ ش هوژ پ حرط  م یظ ن ترد  ی ل م ع  یا من هار : ی نا س نا  مو ل ع رد  ق ی ق ح تشور  تامد ق م ؛اضر ،یدومحم ؛ونابرهش ،یعیبر
 نارهت 2091 ؛یداصتبا تاقیقحت هسسوم تاراشتنا ؛یداصتبا لئاسم هنیمز رد دربراک ،یعامتجا مولع رد قیقحت شور ؛یضترم ،یتزع
 2091 ؛هگآ تاراشتنا ؛یراتفر مولع رد قیقحت یاه شور ؛ههلا رتکد ،یزاجح ؛هرهز رتکد ،دمرس ؛سا ع رتکد ،ناگرزاب
 2191 ؛نیدرورف هناخباتک تاراشتنا ؛یعامتجا مولع رد قیقحت شور ؛زورهب رتکد ،یو ن
 نارهت ؛3191 ؛ناهیک رشن ؛قیقحت شور ؛مظاک ،یدزیا
 نارهت 0091 ؛دشر تاراشتنا ؛یعامتجا و یناسنا مولع رد  شهوژپ یلمع و یرظن ینا م ؛یلع ،روالد
 2191 زییاپ ؛تمس تاراشتنا ؛یعامتجا مولع رد قیقحت شور ؛یلع ،یعاس
 4391 نابآ ؛رون مایپ هاگشناد تاراشتنا ؛تیریدم رد قیقحت شور ؛اضر دمحم ،یدیرف ؛یلع ،یحلاص ؛یلعدیس ،یدمحار کا
  ؛یاگنهرف  یاهاشهوژپ  راتفد  ؛یدزایا دواد و  یابارعا دمحم دیس همجرت ؛کیژتارتسا تیریدم ینا م ؛ساموت ،نلیو الآ ؛دیوید یج ،رگناه

 نارهت ؛1191
  راتفد  ؛یناواضر  ااضردیمح  راتکد و  یابارعا  دامحم  دیاس  راتکد همجرت ؛کیژتارتسا تیریدم ینا م ؛ساموت ،نلیو الآ ؛دیوید یج ،رگناه

 نارهت 3191 ؛یگنهرف یاهشهوژپ
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 نارهت 4191؛لوا پاچ ؛انتآ تاراشتنا ؛کیژتارتسا تیریدم ؛هنادرد ،یرواد ؛نسح دمحم ،هداززاس هناش
 1091 ناتسبات ؛10 هرامش ؛مهدزاود لاس ؛تیریدم شناد هلجم  ؛کیژتارتسا یزیر همانرب یاهلدم رب یرورم ؛هللا فیل ،یدرکهد هدنزورف
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