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 هقذهِ :

قٙٓت ثٝ ُٔٙٛز حفٍ قنٙبيّ ٔٛخنٛو ٚ سٛغنٓٝ وٖ ٚ ٘شنص ؾٙبغنب٘دٖ ٘منؽ        ثٝ ٕٞت ٌسٚٞي اش ٔديساٖصٌبیغ  اًجوي هذیزاى

ٔٓسفي ٔديسيت قٙٓتي وز فسايٙد سِٛشد ٚ وٕه ثٝ قنٙٓتي ؾندٖ وؿنٛز اش يسينك سمٛينت فسٞٙنً        قٙٓت وز سٛغٓٝ التكبوي،

 ؾد. يٌرازٝ يپبوز وؿٛز  1357وبزوفسيٙي وز غبَ 

ٕٞٛازٜ وز ،  خٛو يي غٝ وٞٝ فٓبِشت ،ي قٙٓتي اغتبٖ ٞب سؿىُ ٗيسس يٕيلدثٝ ْٙٛاٖ يىي اش  اًجوي هذیزاى صٌبیغ خزاسبى

ثب ْٙبيت ثٝ  1392ٚ اش غبَ دٞبي سِٛشدي سالؼ ٚ اٞتٕبْ واؾتٝ اغت خٟت ازسمب فسًٞٙ سِٛشد ٚ زفّ ٔؿىالت ْٕٛٔي ٚاح

حهٛز ٔٛفك ٚ خٟت ٘مؽ ثس٘د ٚ ثس٘د غبشي  نسٚزت وؾٙبيي ثشؿتس فٓبِشٗ التكبوي اش ٚنٓشت ثبشاز ٚ ٕٞچٙشٗ وزن ولشك اش

 ٚاغتبٖ  قبوزوٙٙدٌبٖاسبق ثبشزٌب٘ي ٚ قٙبيّ ٚ ٔٓبوٖ ٚ وؿبٚزشي خساغبٖ، اسحبويٝ  ثب ّوىبرييداز وز ثبشازٞبي واخّي ٚ خبزخي پب

ثٝ  ، ٘ػجتخزاسبىاستبًذاري ٚ حٕبيت  سبسهبى صٌؼت، هؼذى ٍ تجبرت استبىاسحبويٝ ٚاثػتٝ ثٝ اسبق ٚ سحت ُ٘بزت ٔػتمشٓ  16

 زٚش التكبوي الداْ ٕ٘ٛوٜ اغت. ٔػبئُي  ثب زٚيىسوٞبي ٔختّف ٚ ٔتٙبغت ثب ٞب ؽيٕٞبثسٌصازي غّػّٝ 

ٔػئِٛشت وز اِٚشٗ غبَ ثسٌصازي ٔٛفك ٕٞبيؽ، ثٝ پشؿٟٙبو زيبغت ٔحتسْ اسبق ثبشزٌب٘ي ٚ قٙبيّ ٚ ٔٓبوٖ ٚ وؿبٚزشي ايساٖ 

 اٖ قٙبيّ خساغبٖ سفٛيم ٌسويد.ٔديسثٝ ا٘دٕٗ  ّوبیص ثزًذیٌگ یدائودثيزخبًِ 

خسو ٚ  يٞب ثٍٙبٜثٝ ْٙٛاٖ يه نسٚزت اختٙبة ٘بپريس ثساي ٚزٚو ٚ ٔب٘دٌبزي وز ثبشازٞبي خٟب٘ي وز وغتٛز وبز اغّت  ثزًذ سبسي

 فٓبالٖ التكبوي اغت. يٞب وغدغٝ ٗيسس ٟٔٓوالٖ التكبوي اغت ٚ خّك ٚ ٔحبفُت اش ثس٘د اش 

ثب ْٙبيت ثٝ ٔػئِٛشت ٔحِٛٝ سالؼ ٕ٘ٛوٜ اغت نٕٗ  (1392-1411سبل هتَالی ) ًِ وز يَٛ خزاسبىًجوي هذیزاى صٌبیغ ا ِرا

وز ٔمِٛٝ ثس٘ديًٙ، ثس٘دٞب زا ثس اغبظ أتشبشات وػت ؾدٜ  يٌرازٝ يغسٔبؤٛشؼ فٓبالٖ التكبوي ٚ سؿٛيك و٘بٖ ثٝ إٞشت ٚ 

ؾدٜ، وز قٛزت وػت أتشبش الشْ، ثٝ ْٙٛاٖ ثس٘د ثسسس ٔٓسفي ٚ وز ٔساغٓ  ازائٝغٙدؽ ٚ ازشيبثي ٕ٘ٛوٜ ٚ ثس ٔجٙبي ٔػتٙدات 

 ، سمديس ٕ٘بيد.ؾٛو ئاغتب٘ي ثسٌصاز  زسجٝ يْبِاختتبٔشٝ ٕٞبيؽ وٝ ثب حهٛز ٔمبٔبت 
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 تغییرات پرسشٌبهِ در دّویي سبل برگساری
 

  قٙبيّ زلبثتي يٞب تشلبثّ وسوٖ ٘صويه( زٚ پشؽ پسغؿٙبٔٝ) وزخٝ 360 ازشيبثي ٔدَ ٚ ثس٘ديًٙ ٕٞبيؽ اش ٞدف

 ، ثبشٍ٘سي ثبْث شيس ْٛأُ ثس٘ديًٙ، ٕٞبيؽ غبِٝ وٜ زٚاَ يجك ٞدف، ايٗ ثب اغت؛ خٟب٘ي والظ ثٝ اغتبٖ التكبوي يٞب ثٍٙبٜ ٚ

 .اغت ثٛوٜ پسغؿٙبٔٝ ٔدَ ازسمبي ٚ ثٟجٛو

 يقبوزاس ٚ ٔحّي ، قٙبيّ ٚ اقٙبف  سِٛشدي، ٚ خدٔبسي ، ثصزي ٚ وٛچه يٚوبزٞب وػت ا٘ٛاِ ٕٞٝ ثساش٘دٜ ثبيد ٔدَ يٗا ٚ  ...

 .ثبؾد

 َوٞد ٘ؿبٖ خٛثي ثٝ زا ٚوبزٞب وػت ثٟجٛو لبثُ وّشدي ٘مبو ثتٛا٘د ثبيد ٔد. 

 ٝوٙد سس هي٘صو ٚ وؾٙبسس خٟب٘ي والظ وز زلبثت اوثشبت ثب زا قٙبيّ قبحجبٖ سدزيح ث. 

 ثبؾد وبزثسوي ٚ فٟٓ لبثُ ، ّٕٔٛظ وبزؾٙبغبٖ ثساي وٖ فٖٙٛ ٚ ٔجبحث  ثبيد ٞبٗ يا ٕٞٝ ثب. 

 خٟت وز ثٟجٛوٞبيي ٚ ازسمب ٘شص أػبَ اقٙبف، ٚ قٙبيّ ثٝ ثشؿتس چٝ ٞس وٕه ٚ ٕٞبيؽ وثشسخب٘ٝ ؤٛشؾي زغبِت خٟت ثٝ ِرا

 ٚ التكبوي يٞب ثٍٙبٜ ازشيبثي غبال٘ٝ سدبزة اغبظ ثس سغششسات ايٗ.  اغت ؾدٜ ا٘دبْ پسغؿٙبٔٝ ؾدٖ سس فٟٓ لبثُ ٚ غِٟٛت

 .اغت ٌسفتٝ قٛزت ٞب يبثيازش وز زاٍٞؿبيي خٟت وز فٛق چٟبزٌب٘ٝ اٞداف ثبٔالحُٝ

 .  اغت ٘ؿدٜ ٚازو ٔدَ اقُ ثٝ يا خدؾٝ ٗيسس وٛچه ٚ ثٛوٜ ٔديساٖ ا٘دٕٗ اقّي ٔدَ زاغتبي وز ؾدٜ إْبَ سغششسات

 ايٗ ٔكبويك اشخّٕٝ(  ٔسثٛيٝ شيسٔٓشبزٞبي ٚ ٔٓشبز)  پزسص 21 ثِ(  ٔسثٛيٝ ٔٓشبزٞبي شيس ٚ ٔٓشبز)  پزسص 55 سبسي خالصِ

 .اغت ؾدٜ وٚزوٜ 6 قفحٝ خدَٚ وز وٖ ؾسح وٝ.  ثبؾد ئ سغششسات

 ؛ ٔسثٛيٝ ٔٓشبزٞبي شيس ٚ ٔٓشبزٞب ثشؿتس چٝ ٞس يغبش ؾفبف ،خٟت( هؼيبرّب ٍ اصطالحبت ًظزي ضزح) آهَسضی پيَست ضذى اضبفِ

 خٟت ٚ ٔثبَ ْٙٛاٖ ثٝ قسفبً ؾدٜ ازائٝ.... ٚ ٕ٘ٛوازٞب اؾىبَ، ٚ ثٛوٜ ؤٛشؼ ٞدف ثب ، ؤٛشؾي پشٛغت ًٔبِت اغت ذوس ثٝ الشْ

 ازائٝ وز وازو خدي ا٘تُبز ِرا ، ا٘د ٔتفبٚت ؾسايى ثٝ سٛخٝ ثب غبشٔبٖ ٞس وز فسايٙدٞب اغت ثديٟي. ا٘د ؾدٜ وزج ًٔبِت ثشؿتس سفٟشٓ

 ٚ ًيست پذیزفتِ سبسهبًی پيَست اسٌبد ػٌَاى ثِ هطبلت ػيٌی تىزار ٚ هستمين وپی ّزگًَِ. ويد ُْٕ ثٝ الشْ ولت ٔسثٛيٝ اغٙبو

 .ضذ خَاّذ هٌفی اهتيبس هطوَل ٚ اغت وثشسخب٘ٝ ٔمسزات خالف
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  : ّذف

ٞب ٚ ثس٘دازشيبثي پسغؿٙبٔٝ  ٔدازن ٚ ٔػتٙدات سدٚيٗ ايدبو يىپبزچٍي ٚ ٚحدت زٚيٝ خٟت ُْٕ وغتٛزٞدف اش سدٚيٗ ايٗ 

 .ثبؾد ئ ثس٘ديًٙغبال٘ٝ ٕٞبيؽ ٔٓسفي ثس٘دٞبي ثسسس وز ٔساغٓ 

 : كبربرد داهٌِ

  .وبزثسو وازو ٚ اقٙبف قٙٓت  وز حٛشٜ وز خكٛـ چٍٍٛ٘ي سٟشٝ ٔدازن ٚ ٔػتٙدات ُْٕ وغتٛزايٗ 

 

 تعبریف

  تؼبریف ػوَهی -الف  

 :  اصٌبف 

اسحبويٝ  اشيجك ٔمسزات لبٖ٘ٛ ُ٘بْ قٙفي خٛو زا فٓبِشت پسٚا٘ٝ ٝ و ؾٛو ئايالق سدبزي  ٔإغػبتٚ التكبوي  يٞب ثٍٙبٜوّشٝ ثٝ 

   .ا٘د ٕ٘ٛوٜاخر  (لبٖ٘ٛ ُ٘بْ قٙفي 30ٔٛنِٛ سجكسٜ ذيُ ثٙد ) ْ ( ٔبوٜ )ذيكالح  ٔساخّٚ يب غبيس ٔسثٛيٝ 

٘فس ٘شسٚي ا٘ػب٘ي وز ٞس  10شيس  ٛچه ٞػتٙد )و،ٚ اثٓبو ٚ غبيص(  ) غبختبزيغشػتٕي ثبفت اشُ٘سوٝ  ييٞب ؾسوت : ًىتِ

وز  سٛا٘ٙد ئ( غبِٝ ٕٞبيؽ ثس٘ديًٙ  9 ًٔبثك سدسثٝ ) ، ثبؾٙد ئخٛو  ٚوبز وػت يٞب تشفٓبِاحُ اِٚشٝ ؾسِٚ ٔسيب وز ؾشفت( 

 لساز ٌشس٘د. ٔٛزو ازشيبثي  ثخؽ اقٙبف

  : ثبسرگبًی ٍ صٌؼت 

  .ا٘د وسوٜوزيبفت اغتبٖ  قٕتخٛو زا اش غبشٔبٖ فٓبِشت وٝ ٔدٛش  ٌسوو ئ  ايالقسدبزي  ٔإغػبتٚ التكبوي  يٞب ثٍٙبٜوّشٝ ثٝ 

وز حد ؾبٖ ٚ ا٘داشٜاثٓبو يب  ٞب وٖ غبختبزيأب ثبفت  لسازٌسفتٝ وز ٌسٜٚ اقٙبفقٙفي خٛو ثٝ وِشُ ٔبٞشت وٝ  ييٞب ؾسوت:  ًىتِ

 وزخٛاغتًٔبثك  ،واز٘د والٖي ٚ سٛغٓٝ غسيّتب٘ػشُ زؾد پٚ (  ٘فس 70السس اش ثبسٓداو ٘شسٚي ا٘ػب٘ي  ) اغتٔتٛغى يب ثصزي 

  ُٔٙٛز خٛاٞد ؾد.وز ٌسٜٚ قٙٓت ٚ ثبشزٌب٘ي  ٞب وٖازشيبثي  ٚاحد،
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 اثؼبد صٌؼت: 

 :وٙد ئٞس ثٍٙبٜ التكبوي ثب سٛخٝ ثٝ ٔٛازو شيس اثٓبو قٙٓت خٛو زا ٔؿخف 

 ؛هجوَػِ ػوز ٍ سبثمِطَل  ؛تؼذاد پزسٌل ؛هجوَػٍِ اثؼبد  اًذاسُ ؛سْن اس ثبسار ؛ثبسار تمبضبيحجن تَليذ ثِ ًسجت 

 .( یالولل ييثجغزافيبئی ) هحلی ، هلی ،  يّب تيفؼبلداهٌِ  ٍ صٌؼتزم ایي سبط ًُاگزدش هبلی ثز 

 ثزًذ ثزتز اظْبرًبهِتخصصی ٍیضُ تؼبریف  -ة

  : خزاسبى صٌبیغ هذیزاى اًجوي درجِ 361 ارسیبثی هذل 

ثب سٛخٝ ثٝ  ٚ ٔتخككشٗ ايٗ حٛشٜ ثٝ وٕه وٝ ( اغتBANIK) ثب٘شه BEM ثسٌسفتٝ اش ٔدَوزخٝ ا٘دٕٗ  360ازشيبثي ٔدِي 

زا وز ٔػشس ثس٘د التكبوي  يٞب ثٍٙبٜٚنٓشت  ؾدٜ اغت سب يغبش يثٛٔ ،اغتبٖ ايساٖ ٚ سغششسات ٔداْٚ و٘شبي أسٚش ٚ ؾسايى ٔحشًي

 وزخٝ( ٔٛزو ازشيبثي لساز وٞد.  360ؾدٖ وز ٕٞٝ اثٓبو )

 تيغب ٚةٚ  (www.imakh.ir)ا٘دٕٗ ٔديساٖ قٙبيّ خساغبٖ  تيغب ٚةايٗ ٔدَ وز لبِت پسغؿٙبٔٝ ازشيبثي ثس٘د ٞس غبِٝ وز 

 .سوشٌ ئوز وغتسظ ْْٕٛ لساز  (www.khbc.ir) ٕٞبيؽ ثس٘ديًٙ

 :زًذّبي ثزتز ث 

 :وٝ ثس اغبظ ٔٛازو ذيُ ثتٛا٘ٙد أتشبش الشْ زا وػت ٕ٘بيٙد ؾٛو ئايالق  التكبوي يٞب ثٍٙبٜثس٘د ثسسس ثٝ 

اِف( حدالُ 
2

3
 وػت ٕ٘بيٙد.ثبالسسيٗ أتشبش وٖ غبَ زا اش  

  .پٛؾؽ وٞٙد يوزغت ثٝٚ غبيت ٚيصيت زا  ُْٕ وغتٛزسٕبٔي اِصأبت ٔٙدزج وز ة ( 

 ًوبیٌذ. يسبس بدُيپدر هجوَػِ خَد  یدرست ثِهزثَطِ را  يّب زسبختیس اًذ تَاًستِ "اًجوي هذل ثزًذیٌگ" اسبط ثز، التصبدي يّب ثٌگبُایي 

  : تمذیز ضبیستِ ثزًذّبي 

 ثس٘د سٛغٓٝ ٚخٟت زؾد  الشْ يٞب سغبختيشحبَ ايدبو  وز "ا٘دٕٗ ٔدَ ثس٘د٘شً "ٔٓشبزٞبي اغبظ ثسوٝ  التكبوي يٞب ثٍٙبٜ 

 .ثبؾٙد ئ 

 ثبيد يالتكبو يٞب ثٍٙبٜ ؛ٔدَ ازشيبثيايٗ  وز
1

2
 زا پٛؾؽ وٞٙد. ُْٕ وغتٛزوػت ٚ اِصأبت ٔٙدزج وز بالسسيٗ أتشبش وٖ غبَ زا ث 

 

http://www.imakh.ir/
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  : بسآٍرياهت الشاهبت 

ًظبرتی وويتِ ٍ  بىارسیبث تَسط ، حبنس ُْٕ وغتٛزؾدٜ ثب ٝ ئازأدازن  سًبثكثس اغبظ ٔشصاٖ وٖ وغتٝ اش ٔٛازوي اغت وٝ  

 .سوشٌ ئٔسثٛيٝ ثداٖ سّٓك  ٔتشبشا سؿخشف ٚ

ْدْ زْبيت ٔٛازو ذوس ؾدٜ ٚ  ؾٛ٘د ئثٝ أتشبش اقّي پسغؿٙبٔٝ انبفٝ  ٚ،أتشبش ازفبلي ثٛوٜ  أتشبشٞب وغتٝ اش ايٗ ؾٛو ئيبووٚز 

   ثبْث وػس أتشبش ٘خٛاٞد ؾد.

 وزقد ٔٛفمشت خٛو زا افصايؽ خٛاٞٙد واو. خؽ اش أتشبشات اٞتٕبْ ٚزش٘د ،ايٗ ث وػتالتكبوي وٝ وز  يٞب ثٍٙبٜ ذوس اغت ؾبيبٖ

 : يدار اهبًت ٍ هحزهبًگی 

ؽ ثس٘د وز ٕٞبيؽ غٙد ثٝ ُٔٙٛزٚ  ارسیبثبى سٛغىقسفبً  التكبوي( يٞب ثٍٙبٜ) وٙٙدٌبٖ ؾسوتؾدٜ اش غٛي  ازائٝايالْبت 

 . ٌسوو ئاغتفبوٜ 

 

 ٍ هَضَػيت: هصذاق 

  : تؼزیف

  التكبوي ثٍٙبٜ وٖ ٚوبز وػتٔٛنِٛ  ثب ٔٓشبز ٞسك، سٙبغت، سٙبَس ٚ ٔكداق واؾتٗ سًبث ٔشصاٖ

 : ثخص ایي ضزٍرت

 ٔٓشبزٞب ْٙبٚيٗ اش ٞسوداْ ٔٛنْٛشت ٚ ٔكداق اغت، التكبوي يٞب ثٍٙبٜفساٌشس ثساي ٕٞٝ ا٘ٛاِ  ٔدَ يه ،پسغؿٙبٔٝايٗ  اشو٘دبوٝ

 .اغت إٞشت حبئص التكبوي يٞب ثٍٙبٜ ٔختّف ا٘ٛاِ ثساي ُْٕ وز

 ثس ْالٜٚ ثخؽ ايٗ ،ٞب يبثيازش وز ٔػبٚات زْبيت خٟت ثٝ يٛز ٕٞشٗ ٚ ٚوبزٞب وػت يٞب يدٌشچشپ ٚ سِٙٛ ٌػتسوٌي، ثٝ سٛخٝ ثب

 .اغت ؾدٜ انبفٝ ٘شص التكبوي يٞب ثٍٙبٜ ياَٟبز خٛو ثخؽ ثٝ بثبٖيازش وبز حشًٝ

 ثخص: ایي ثِ یبسدّياهت هىبًيشم

 وُِ اش أتشبشٞب ٘ػجت ٚ وازو ٔٛنْٛشت ٚ ٔكداق سٕبٔبً ٚوبزٞب وػت وّشٝ ثساي ٔٓشبزٞب وٝ اغت وٖ ثس فسل وّي حبِت وز 
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 ْشتٛٔٛنن  ٚ ٔكنداق  چٟبزْ يب غْٛ ،وْٚ ٌصيٙٝ سب قسفبً التكبوي يٞب ثٍٙبٜ ثسخي ثساي ٔٓشبزي اغت ٕٔىٗ أب .ؾٛو ئ غٙدشدٜ اهتيبس 4 

  ٔحبغننجٝ ،حكننَٛ لبثننُ أتشننبشِ 1 يننب ٚ 2 أتشننبش، 3 ٘ػننجت اش ؾنندٜ وػننت أتشننبش سسسشننت ثننٝ قننٛزت ٗيننا وز ثبؾنندوٝ واؾننتٝ

 .ٌسووِحبٌ ٔي قفس زٔروٛ ٔٓشبز ٚشٖ ثبؾد، ٘داؾتٝ ٔٛنْٛشت ٚ ٔكداق ْٙٛاٖ چشٞ ثٝ ٚوبز وػت وٖ ثساي ٔروٛز ٔٓشبز چٙب٘چٝ. ؾٛؤي
 

  : التصبدي يّب ثٌگبُ تَسط ثخص يیا در ياظْبر خَد ًحَُ

 اوْبي التكبوي ثٍٙبٜ ٘شص ٔٛزو ايٗ وز ِرا .اغت التكبوي يٞب ثٍٙبٜ ياَٟبز خٛو ٔديساٖ ا٘دٕٗ پسغؿٙبٔٝ ٔدَ ازوبٖ اش يىي

  .وٙد ئ اَٟبز ٔٛنْٛشت ٚ ٔكداق ثب زاثًٝ وز زا خٛو

  : ثز ایي ثخص ًظبرت ًحَُ

 ثس زا خٛو ُ٘س ،التكبوي يٞب ثٍٙبٜ سٛغى ياَٟبز خٛو يٞب ثخؽ غبيس ٔب٘ٙد ٔٛخٛو ُْٕ وغتٛز يجك ُ٘بزت وٕشتٝ ٚ ازشيبثبٖ 

  .وٙٙد ئ إْبَ وٖ

  : در هصذاق ٍ هَضَػيت هؤثز يّب جٌجِ

 يٞب خٙجٝ ًٔبثكٔٛازو  خبـ، التكبوي ثٍٙبٜ ٔٛزو وزواؾتٗ يه ٔٓشبز  ٔٛنْٛشت ٚ ٔكداق لهبٚت قحشح وز خكٛـ خٟت ثٝ

 .س٘دشٌ ئلساز  ٔالحُٝ ٔٛزو شيس ٞؿتٍب٘ٝ

 .يقٙٓت سشغ ٚ قٙٓتي يٞب غبشٔبٖ سب قٙفي يٚوبزٞب وػت ا٘ٛاِ ثساي (ثٌگبُ التصبدي سبختبر ٍ ثبفت)  (1

 ثِ ػٌَاى هثبل هوىي است هؼيبر هؼوبري سبسهبًی ثِ جْت وَچه ثَدى ثذًِ ستبدي اصٌبف ثِ ضىلی دیگز هصذاق یبثذ.

 (وِٚت ثٝ فسٚؼ) B2C ٚ B2B ٚ B2G يٚوبزٞب وػت ا٘ٛاِ ثساي (هطتزي ٍ ثبسار ًَع) (2
 ٍ فزٍش ثِ هطتزي دٍلتی هتفبٍت طزح ضَد. B2Bثِ ػٌَاى هثبل هؼيبر تحميمبت در هَرد سجه سًذگی هطتزیبى در اًَاع 

 خدٔبسيٕٞچٙشٗ  ٚ سِٛشدي ِ٘ٛ اش ٚوبزٞبيي وػت ثساي (هحصَل ًَع) (3
 .یبثذ هیهصذاق  ّب تَليذيهتفبٍت ثب  اي گًَِ ثِخذهبتی  ٍوبرّبي وستثِ ػٌَاى هثبل هؼيبر تحليل سًجيزُ ارسش در 

 ٔحٛز پسٚضٜ يٞب ثٍٙبٜ ثب ٔمبيػٝ وز( خًي سِٛشد) ا٘جٜٛ ازائٝ ِ٘ٛ اش ٚوبزٞبيي وػت ثساي (هحصَل ارائِ تيزاص) (4
ضىلی  13ٍ  12پزٍصُ هحَر ثِ جْت هَلت ثَدى سبختبر سبسهبى پزٍصُ، هؼيبرّبي ضوبرُ  يّب سبسهبىثِ ػٌَاى هثبل در 

 هتفبٍت داضتِ ثبضذ.

 ثصزي ٚ ٔتٛغى ،وٛچه ٚوبزٞبي وػت ا٘ٛاِ ثساي (ٍوبر وست سبیش) (5
 یبثذ. خزد ثِ ضىلی دیگز هصذاق يضزوتْبثِ ػٌَاى هثبل هوىي است هؼيبر هؼوبري سبسهبًی ثِ جْت وَچه ثَدى ثذًِ ستبدي       

  وِٚتي ٘شٕٝ ، ٘شٕٝ خكٛقي، وِٚتي ٚخكٛقي يٞب تشٔبِى ثب التكبوي يٞب ثٍٙبٜ ا٘ٛاِ ثساي( هبلىيت) (6
 .وٌذ یهدیگز هَضَػيت پيذا  اي گًَِ ثٍِاثستِ ٍ ًيوِ دٍلتی  يّب ضزوتثِ ػٌَاى هثبل هؼيبر طزح تجبري ٍ تذٍیي ثزًبهِ ثَدجِ ثزاي   

 (يإِّّٗ شث ٚ يا ًٔٙمٝ ا٘ٛاِ وز قبوزاسي يب وؿٛزي ٔحّي،) جغزافيبیی فؼبليت حَسُ ثب التكبوي يٞب ثٍٙبٜ ا٘ٛاِ ثساي (7
 هَضَػيت ًذارد. یداخل حَسُثب فؼبليت در  يّب ضزوتثزاي  الولل ييثػٌَاى هثبل هؼيبر ثجت حمَلی  ثِ

 (ثبلغ یب ًَپب)  ٔتفبٚت ْٕس وٚزٜ ثب ٚوبزٞبيي وػت ا٘ٛاِ ثساي (8
 ًَپب هؼيبرّبیی وِ تأويذ ثز سيستن سبسي ٍ یب استبًذاردّبي ایشٍ ٍ تؼبلی سبسهبًی دارًذ هصذاق ووتزي دارد. يّب ضزوتثِ ػٌَاى هثبل ثزاي 
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 هزاحل اًجبم وبر

 

  

  تهيه و دریافت پزسشنامه و دستور عمل اس سایت هاي مزبوطه•

 تکميل پزسشنامه •

  ارایه مذارک و مستنذات مطابق با معيارهاي پزسشنامه•

 نظارت  کميته و ارسیابی مذارک و مستنذات ارائه شذه توسط گزوه ارسیابان•

  انجام سایت ویشیت توسط تيم متخصص و گزوه ارسیابان•

 صمت ساسمان تایيذیه اخذ و نتایج ارائه•

 اعالم در مزاسم ساالنه همایش بزنذینگ•
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 از سبیت ٍ دستَر عولدریبفت پرسشٌبهِ تْیِ ٍ -1

 يٞب تيغباش اقٙبف ٚ قٙبيّ پسغؿٙبٔٝ ا٘تخبة ثس٘د ثسسس زا وز وٚ حٛشٜ  ضٖزٚ ٗيدسسيخدٞس غبِٝ  سٛا٘ٙد ئالتكبوي  يٞب ثٍٙبٜ

 ذيُ وزيبفت ٕ٘بيٙد .

hbc.irKwww. 

www.Imakh.ir 

  اغت.غيز لبثل توذیذ  ْٕٛٔبً ٔدازن ٚ ٔػتٙدات ، وز غبيت ٞبي ٔروٛز اْالْ خٛاٞد ؾد ٚ ازائٝ ّٟٔت ٔمسز ثساي ًىتِ :

 هذارن ٍ هستٌذات هٌطجك ثز پزسطٌبهِ  ارائًِحَُ 
 

 يوائٕوثشسخب٘ٝ اْالْ ؾدٜ، ثٝ ّٟٔت  ٝ وزٔسثٛي ٔػتٙدات ٔدازن ٚ زا سىٕشُ ٚ ٕٞساٜ ثبپسغؿٙبٔٝ  ثبيػت ٔي التكبوي ٞبي ثٍٙبٜ

 د.ٕٙ٘بيسحٛيُ ٕٞبيؽ 

اَٚ ، ازغبَ ٔدازن وز ٔسحّٝ بوسٚ٘ اش ؾشِٛپشؿٍشسي ثٟداؾتي ٚ  يٞب پسٚسىُزْبيت  ثٝ وِشُ أػبَ ٘شص ٔؿبثٝ غبَ ٌرؾتٝ -1

، ي ْالٜٚ ثس فبيُ اِىتسٚ٘شى ثبيػت ٔيحد ٘كبة الشْ وػت ٌسوو  ،چٙب٘چٝ وز ازشيبثي اِٚشٝ، خٛاٞد ثٛوِىتسٚ٘شىي فبيُ ا قٛزت ثٝ

 ؾٛو. ازائٝسٟشٝ ٚ ٘شص ًٔبثك ايٗ وغتٛز ُْٕ  فبيُ پسيٙت ؾدٜ

 ،٘دازو ازسجبو ٚغٙخشت پسغؿٙبٔٝ ي ٔٓشبزٞبثب ٝ و ئػتٙداس ٚٔدازن  ازائٝ ٌٛ٘ٝٞساش التكبوي،  يٞب ثٍٙبٜوازو خدي  ا٘تُبز -2

 وازي ٕ٘بيٙد.خٛو خدا

 هستٌذات الىتزًٍيىیاستبًذاردّبي 

سٛخٝ  ثٝ ٔٛازو شيس التكبوي ( يٞب ثٍٙبٜ)  وٙٙدٌبٖ ؾسوت نسٚزت وازواِىتسٚ٘شىي  قٛزت ثٝٔػتٙدات ٚ ٔدازن  ازائٝوز خكٛـ 

 د :ٕٙ٘بي

 ؾٛو. ازائٝفّؽ ٕٔٛزي ٔػتٙدات اش يسيك  -1

 فّؽ ٕٔٛزي اِصأي اغت.ي وزج ٘بْ غبشٔبٖ زٚ -2

 ( بشوٚزشأتخداٌب٘ٝ لساز واوٜ ؾٛو . ) اِصاْ ) فِٛدز( وبُٔ وز يه پٛؾٝ  قٛزت ثٝ بزٞبشٔٓٞس يه اش -3

  .ًٔٙجك ثس فٟسغت پسغؿٙبٔٝ ثبؾد مبًشول ثبيػت ٔي ٞب پٛؾٝ-4

 

 

 

http://www.imakh.ir/
http://www.imakh.ir/
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 ؾٛو. ازائٝ(  word/Jpg / Excel/ Pdfٔتداَٚ )  يٞب فسٔتٔدازن ٚ غٛاثك اش يسيك  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 هستٌذات وبغذي  استبًذاردّبي

 : دٙسٛخٝ ٕ٘بي  التكبوي ( ثٝ ٔٛازو شيس يٞب ثٍٙبٜ)  وٙٙدٌبٖ ؾسوتوبغري الشْ اغت  قٛزت ثٝٔػتٙدات  ٚ ٔدازن ازائٝوز خكٛـ 

 ؾٛو.  ازائٝ / قحبفي (فٙسي) ٔدّد  قٛزت ثٝ ثبيػت ٔئػتٙدات  -1

 وزج ؾٛو.وبُٔ ٚ خٛا٘ب  يٛز ثٝٚ غبَ ؾٕػي  ثٍٙبٜ التكبويبْ ٞب ٘خّد سٕبٔي س زٚيث -2

 اِصأي اغت. ٞب وٖثس زٚي وزج ؾٕبزٜ  ،خّد اغت 1اش ثشؽ  ٔدّدٞبسٓداو  وٝ يوزقٛزس -3

 التصبدي ثٌگبُ 3 اس 3 ضوبرُ هجلذثٌگبُ التصبدي....... ٍ  3اس  2ثٌگبُ التصبدي ..... هجلذ ضوبرُ  3اس  1هثبل : هجلذ ضوبرُ 

 ؾٛو. يخداغبشوبُٔ سٛغى ُٔمػّٓ ) ويٛايدز (  قٛزت ثٝ بزٞبشٔٓيه اش  ٞس -4

 (  بشوٚزشأت) اِصاْ  .ؾٛو يٌراز ؾٕبزٜ ،يجك فٟسغت پسغؿٙبٔٝ ٞب يثٙدٓ شسمػزٚي ٞس يه اش  ثس -5

 پیش برًذیٌگ هجلذ

 شركت ... زًٍکي

 سبزهبىبخش پَشِ 

 4هعیبر شوبرُ 

 1-4هعیبر زیر 
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 ًٔٙجك ثس فٟسغت پسغؿٙبٔٝ ثبؾد مبًشول ثبيػت ٔئدازن چشدٔبٖ سسشت س -6

٘بٔسسجى لساز واوٜ ؾٛو  يٞب ثخؽوز  ، چٙب٘چٝؾٛو ئثٝ ٞس ٔدزن وز ٕٞبٖ ثخؿي وٝ لساز واوٜ ؾدٜ اغت أتشبش واوٜ  -7

  ٕ٘ٛو.٘خٛاٞد أتشبش ٔسثٛيٝ زا وػت 

و ٔؿبثٝ ثبؾد، قفحبت ٚ ٔٛاز يٌراز ؾٕبزٜثدٖٚ وبٚز حبٚي چٙديٗ ثسٌٝ ثي ؾٙبغٝ ،  وٝ ؾبُٔ وبٚز ٚ ٞس ييٞب شٚ٘ىٗ -8

 .سوشٌ يٕ٘ٚ يب أتشبشي سّٓك  ؾٛو يٕ٘پريسفتٝ 

ٌراؾتٝ ؾٛو ٚ  ٔسثٛيٝ زناوز اِٚشٗ ٔٓشبز ٔد ثبيػت ٔيؾتٝ ثبؾد، ثساي وٚ يب چٙد ٔٓشبز وبزثسو وا يزوأد وٝ يوزقٛزس -9

 اؾبزٜ ؾٛو.  ٚ اغٙبو زنأحُ لساز ٌسفتٗ ٔدؾٕبزٜ قفحٝ ثٝ ب ذوس ، ثٔٓشبزٞبوز غبيس 

ازشيبثي وز قٛزت ٘شبش ثٝ سىساز ٔػتٙدات ثساي ٔٓشبزٞبي  يٞب پسٚ٘دٜديٟي اغت ثٝ ُٔٙٛز پسٞشص اش حدشٓ ؾدٖ ث -10

 اش ووزظ وٞي ٚ ازخبِ ثٝ ٔحُ ٔٓشبز ٔٛزو ُ٘س اغتفبوٜ وسو. سٛاٖ ئ ٔختّف
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 پرسشٌبهِ  تکویل -2

 لساز ٌشسو:  سٛخٝٔٛزو  پسغؿٙبٔٝ ثبيد ٔٛازو شيس، ازائٝوز سىٕشُ ٚ 

  .لشد ؾٛو ٚ ولشك وبُٔ يٛز ثٝوزخٛاغتي التكبوي ، ٔديسْبُٔ ٚ غبيس ٔٛازو  ثٍٙبٜٔسثٛو ثٝ وز پسغؿٙبٔٝ، ايالْبت  -1

 ازؾد ثبؾد. ؾسوت ٚ أهبء ٔديس( ٕٟٔٛز ثٝ ٟٔس ٞب واوٜايالِ ٚ زؤيت ٚ سأيشد قحت  ٔٙصِٝ ثٝقفحبت ثبيػتي )ٕبٔي س -2

  .  اِصأي اغت(  / فّؽ ٕٔٛزيپه ٔدّد ؾدٜٔدازن )  پهخداٌب٘ٝ ٚ ٔٙفه اش  قٛزت ثٝپسغؿٙبٔٝ  ازائٝ -3

 .ثبؾد يٕ٘لبثُ ْٛوت  ، پهدٜ ثبؾدقحبفي ؾٚ ٔػتٙدات پسغؿٙبٔٝ ٕٞساٜ ثب ٔدازن  وٝ يوزقٛزسثديٟي اغت  ًىتِ :

ٞشچ أتشبشي  يب ٔخدٚؼ ثٛوٖ ا٘تخبة وٚ ٌصيٙٝه ٌصيٙٝ ا٘تخبة ؾٛو ٚ وز قٛزت پسغؿٙبٔٝ، فمى ي غإاالتز سىٕشُ و -4

 . سوشٌ يٕ٘ثٝ وٖ ٔٓشبز سّٓك 

، يزٚشزغب٘ ثٝٔسثٛيٝ ا٘تخبة وٙد ) خٛو ٔٓشبز، سبزيخ  ثخص 4در ّز غبشٔبٖ حدالُ يه ٌصيٙٝ زا  ثبيػت ٔيٞس ٔٓشبز  وز -5

ثٝ وٖ ٔٓشبز ٞشچ أتشبشي سّٓك ؛ٌسوو وزج ٘بلفٔٛازو فٛق وٝ ( ٚ وزقٛزسي،ٔكداق ٚ ٔٛنْٛشت غٙد يغبش بوٜشپ

 . سوشٌ يٕ٘

 هذارک ٍ هستٌذات هطببق بب هعیبرّبی پرسشٌبهِ ارائِ-3

 ٕ٘بيد : ازائٕٝٞبيؽ  وائٕي ٔدازن شيس زا ثٝ وثشسخب٘ٝ ،يجك ثس٘بٔٝ شٔب٘ي سٓششٗ ؾدٜ  ثبيػت ٔيالتكبوي  يٞب ثٍٙبٜٞس  

 .خداٌب٘ٝ  قٛزت ثٝاقُ پسغؿٙبٔٝ -1

  فبيُ اِىتسٚ٘شىي( ثٝ ٕٞساٜ په ٔدازن وبغري )-2

ثب  سٛاٖ ٔي ٘دازوٚخٛو  فّؽ ٕٔٛزيوز په ٔدازن وبغري يب  ازائٝوز خكٛـ ٔدازوي وٝ خٙجٝ ٔحسٔب٘ٝ وازو ٚ لبثّشت  :ًىتِ

  پسش٘ت ؾٛو. ٚ ازائٕٝ٘بيٙدٜ ؾسوت ثٝ ازشيبثبٖ  حهٛزي سٛغى قٛزت ثٝسٓششٗ ٚلت لجّي،  ٕٞبٍٞٙي وثشسخب٘ٝ ٕٞبيؽ ٚ

 يه ثبز أىبٖ وزيبفت ٚلت ٚ پسش٘ت وازو. فمى وز ٔٛزو چٙد ٔٓشبز ٔحدٚو ٚ ثٍٙبٜ التكبوي ٞس  ،ثديٟي اغت وز ايٗ خكٛـ 
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  ارزیبببى گرٍُ تَسط شذُ ارائِ هستٌذات ٍ هذارک یببیارز -4

 و.زٚيىسو ٔختف ثٝ خٛو زا واز ،ٚوبزٞب وػتاش  ٌسٜٚثٝ فساخٛز ٔمتهشبت ٚ ٔؿخكبت ٞس  ٞب يبثيازش

  : ثبؾد ٔيفبش شيس  3ازشيبثي ؾبُٔ 

 : فبز یک ارزیببی

ا٘دبْ  ُْٕ وغتٛزثب اِصأبت ايٗ وٖ  اً٘جبق ٚاِٚشٝ  واؾتٗ اِصأبتٕٞبيؽ ثٝ خٟت وز وثشسخب٘ٝ اثتدا  ثسزغي ْٕٛٔي ٔدازن

  .ؾٛو ئ

 :فبز دٍ ارزیببی

 س ازشيبثي ٔٓشبزٞبي حٛشٜ سخككي خٛو ٔتٕسوصث ٞسوداْ ثٛوٜ وٝثس٘ديًٙ وز حٛشٜ  ٔختّف يٞب سخكفؾبُٔ سشٓ ازشيبثي 

ٔبزوتشًٙ، حٛشٜ ٔديسيت سِٛشد ٚ ُ٘شس خٙجٝ حمٛلي ثس٘د، خٙجٝ ٔبِي التكبوي ثس٘د، حٛشٜ ٔديسيت اغتساسطيه، حٛشٜ  ) ؾٛ٘د ئ 

  وشفشت، ٚ ...(.

 :ارزیببی فبز سَم

غٙد  يغبش بوٜشپسٓششٗ ٔشصاٖ ٚ  اغت "ثٛوٖ  زٚش ثٝ"ٚ أتشبش  "أتشبش ٔٓشبزٞب "ثسزغي ٔػتٙدات سب ايٗ ٔسحّٝ فمى ؾبُٔ سكديك 

 .ؾٛو ئٌفتٝ  « ثبشويد ٔشدا٘ي» وز اقًالح  وٝاش يسيك ٔؿبٞدٜ ٔشدا٘ي خٛاٞد ثٛو  يٌراز قحٝٚ  اش ٔدْٕٛٝٔٙٛو ثٝ ثبشويد 

ؾدٜ ثب زٚ٘د خبزي  ازائٝ، ٔشصاٖ اً٘جبق ٔدازن ٔدازن ٚ ٔػتٙدات "ثٛوٖ  زٚش ثٝ" ثس ٌرازي قحْٝالٜٚ ثس  ثبشويد ٔشدا٘يوز  

   .ٌشسو ٔيٚ ٔٛزو ازشيبثي لساز وٖ ثسزغي  اثسثخؽٚ وزقد اخساي  ٚوبز وػتٞس  ٞبي فٓبِشت
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  ارزیبببى تَسط تین هتخصص ٍ گرٍُ "ببزدیذ هیذاًی" اًجبم  -5

 يسشٌٓ شسكٕثٝ ؾسح ذيُ ثبشويد ٔشدا٘ي وز خكٛـ سٓششٗ  ؾدٜ وز وٕشتٝ ازشيبثي ازائٝٔػتٙدات پشسأٖٛ الشْ  يٞب يثسزغپع اش 

 : خٛاٞد ؾدٚ اثالٔ 

ثس  ثبشويد ٔشدا٘ي، وز ايٗ قٛزت سبزيخ ثٍٙبٜ التكبويسٛغى ؾدٜ  ازائٝات دثسزغي ٔػتٙ ٕشتٝ ازشيبثي ٔجٙي ثسو ؿخشفس -1

 . ؾٛو ئاغبظ ٔىبسجبت سٛغى وثشسخب٘ٝ وائٕي ٕٞبيؽ اثالٔ 

ثٝ أتشبش ٚي  وٝ يوزقٛزسوز ايٗ حبِت  اْالْ وسوٜ اغت. ٔشدا٘ي ثبشويدوز پسغؿٙبٔٝ سٕبيُ خٛو زا ثساي ثٍٙبٜ التكبوي  -2

  . ؾٛو ئاثالٔ ٔىبسجبت سٛغى وثشسخب٘ٝ وائٕي ٕٞبيؽ  اغبظ ثسثبشويد ٔشدا٘ي سبزيخ  ثسغد،ثبشويد ٔشدا٘ي ٔسحّٝ 

 ثبشويد ٔشدا٘ي ثٝ ٔسحّٝ ٚي  أب أتشبش ؛  وسوٜ اغت اْالْثبشويد ٔشدا٘ي ُ خٛو زا ثساي يوز پسغؿٙبٔٝ سٕبثٍٙبٜ التكبوي  -3

، ثساي ازشيبثبٖوبفي  فسقتوز قٛزت ٚخٛو  ٚ سوشٌ ئوز ٘ٛثت لساز وٖ ٔدْٕٛٝ ثبشويد ٔشدا٘ي وز ايٗ قٛزت  ،زغد يٕ٘

 .ؾٛو ئ اثالٔ ٔروٛز ثٍٙبٜثٝ ثبشويد ٔشدا٘ي شٔبٖ 

 يٞب ؾسوتثساي ثبشويد ٔشدا٘ي فسْ ثب ٕٞساٜ وثشسخب٘ٝ اش غٛي  يا ٘بٔٝثٙد فٛق؛  غٝز قٛزت ٚخٛو ٞس يه اش ؾسايى و -4

  ٔسثٛيٝ ازغبَ خٛاٞد ؾد.

ثب وػت ٞس أتشبشي غبشٔبٖ ثديٟي اغت ، ز٘دزا وا ٔشدا٘ي ثبشويدثساي وٝ ؾسايى الشْ  ييٞب غبشٔبٖوز قٛزت ْدْ سٕبيُ  ًىتِ :

 ثٝ زلبثت خٛاٞد پسواخت. ٞب غبشٔبٖثب غبيس  "ؾبيػتٝ سمديس"حرف ٚ وز خبيٍبٜ  "ثس٘د ثسسس "اش خبيٍبٜ 
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 برًذیٌگ سبالًِ  ّوبیشاختتبهیِ  اعالم ًتبیج در هراسن -6

 اغتب٘دازي، غبشٔبٖ قٕت، غبيس ثب حهٛز ٕ٘بيٙدٌبٖ٘تبيح ثٝ ايالِ وثشساٖ ّْٕي ٚ اخسايي ٕٞبيؽ زغشدٜ ٚ پع اش وٙتسَ ٟ٘بيي  

ٚ ٘تبيح ٟ٘بيي ؛ ٚ پع اش اخر سأيشد زيبغت غبشٔبٖ قٕت ؾٛو ئ خّػٝ قٛزت ،ٚاثػتٝ يٞب سؿىُٚ  زثى يذاخسائي  يٞب وغتٍبٜ

  خٛاٞد ؾد.وز ٔساغٓ ٕٞبيؽ ثس٘ديًٙ اْالْ  زغٕبً

سٟشٝ ٌصازؼ سحّشّي خٟت زا د ايالْبت سٛا٘ ٔي، وٕشتٝ ازشيبثي وٙٙدٌبٖ ؾسوتوزخٛاغت اش غٛي ٞس يه اش  قٛزت وزٕٞچٙشٗ 

ٔٛقٛف، فمى وز اختشبز  ٞب ٌصازؼثٝ وبز ٌسفتٝ ٚ  ٞب ؾسوتثب ٞدف ٔؿبٚزٜ ٚ زإٞٙبيي  ، سسغشٓ ٕ٘ٛوازي ٚ ازشيبثي سفكشّي ثس٘دٚ 

 .ٔبِه ثس٘د لساز خٛاٞد ٌسفت

 
 

 :َلیت اجتوبعیئهسبخش 

 

ثساي احشب ٔددو ٚ  ٗشچٙ ٞٓا٘دٕٗ ٔديساٖ قٙبيّ خساغبٖ زنٛي خٟت ازائٝ خدٔبت ثٟتس ٚ سسٚيح ٔفبٞشٓ ٚ اقَٛ ثس٘ديًٙ ٚ 

اؾبْٝ فسًٞٙ ٔػئِٛشت اختٕبْي ثس٘د، ثب ْٙبيت ثٝ زغبِت ؤٛشؾي ٚ ٔػئِٛشت اختٕبْي خٛيؽ، ثس وٖ ؾد سب ثب انبفٝ وسوٖ 

 وز ايٗ شٔشٙٝ اْالْ وازو؛ فٓبَالتكبوي  يٞب ثٍٙبٜزا اش حٕبيت خٛو  ٕبْي ثس٘د ثٝ پسغؿٙبٔٝ ازشيبثي،اخت يٞب تشٔػئِٛثخؽ 

اختٕبْي خٛؼ وزخؿشد٘د ٚ ثب سٛخٝ ثٝ فؿبزٞب ٚ  يٞب ْسقٝالتكبوي ٚ ٞٓ وز  يٞب ْسقٝفٓبَ، ٞٓ وز  يا ثبازاوٜوػب٘ي وٝ 

 ٔٛخٛو اش اختٕبِ ٚ ٔحشى پشسأٖٛ خٛو غبفُ ٘ؿد٘د. يٞب يغخت

 

  ر ػشیشهبى ایزاى وطَفؼبالى التصبدي توبهی ثزاي  رٍسافشٍىثب آرسٍي تَفيك 

 دبیرخبًِ دائوی ّوبیش


