هعرفی ؼرکت هؽبٍریي هجٌب
در آغبز دٍهیي دِّ فعبلیت

ّؼسفی ّؿبٗزیٔ ّجٖب

هعرفی هؽبٍریي هجٌب
| تبریخچِ
ؾسمت ّؿبٗزیٔ ثٜج٘د زٗؼ ٛب ٗ غبّبٕٛ ٚبی ّجٖب (غهٜبّی
خبـ) دز غهبً  1332تبغهسع ٗ ثهب ؾهْبز 209022 ٙثجهت
ىسدید .ایٔ ؾسمت ثب تنس ٚثس دإؽ ػَْی ،فٖهی ٗ تصككهی
ّدیسآّٖٜ ،دغسٔ ٗ مبزؾٖبغبٓ مهبززشّ٘د ،ٙفؼبٍسهت خه٘د زا
زغبش ْٕ٘د ٙاغتّْ .بزغت فهساٗآ ٗ ىهسدزٗزی ّصصككهسٔ
ثسخػص ٚدز یل ّدْ٘ػ ٚقْسْی ،ؾسمت زا قبدز غبخص ٚتب دز
شّس ٙؾسمصٜبی ثسخػص ٚمؿ٘ز ثبؾد.

| چؽن اًذاز
ؾسمت ّؿبٗزیٔ ّجٖب دز شّسٖهّ ٚؿهبٗزّ ٙهدیسیت ٗ فٖهبٗزی
اعالػبت فؼبٍست ّی ْٕبیهد .ذیٖفؼهبٓ ،مبزمٖهبّٓ ،ؿهصسیبٓ ٗ
حصی زقجبّ ،ب زا ث ٚػٖه٘آ یهل ؾهسمت پسؿهسٗ  ،مبززّهد ٗ
قبحت ٕبُ ّیؾٖبغٖد ّهب خه٘د زا دز ّقهبُ ّؼسهبز غٖدؿهی
دززٗزد ٙایِ م ٚزقجب ػَْنسد خ٘د زا دز ّقبیػ ٚثب ّب ّیغٖدٖد.
ٕ٘زٗزی ،خالقست ،مبزىسٗٛی ٗ ثسخ٘زدازی اش دإؽ خْؼی مٚ
ّیت٘إسِ ثّ ٚدد زٓ ٗامٖؽ ّٖبغهت ثه ٚتحه٘تت خٜهبٕی ٗ
حسفٚای ثدٛسِ ،اش ّب یل ىسٗ ٙزٗش زّد ثستس غبخص ٚاغت
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| اّذاف اظتراتصیک
اغصفبد ٙاش ّصدٍٗ٘ضی ٛهبی زٗش ،اغهصبٕدازد ٗ مبززّهد دزمَسهٚ
غغ٘ح ّهدیسیتّ ،ؿهبٗز ،ٙازایه ٚعهسح ،تٍ٘سهد ٕهسُ افهصاز ٗ
ْٛچٖسٔ ٕظبزت ثس اخسای قحسح پسٗضٛ ٙبی ٕهسُ افهصازی اش
اقً٘ ٗ اٛداف ثٖسبدیٔ ٗ اغصساتطیل ّؿبٗزیٔ ّجٖب ّحػه٘ة
ّی ؾ٘دٕ .ه٘زٗزیّ ،ؿهصسی ّهدازی ،غهسػت ٗ دقهت ثهسای
تح٘یٌ پسٗضٛ ٙب دز حداقٌ شّبٓ ّْنٔ ػه٘اَّی ٛػهصٖد مهٚ
پسٕ٘د ّػصحنْی ثسٔ ّؿصسیبٓ ٗ ؾسمت ثسقساز غبخص ٚاغت.

ّؼسفی ّؿبٗزیٔ ّجٖب

| ارزؼْبی ظبزهبًی
ّ ؿصسی ّدازی
ّ ػٍ٘ٗست پریسی
 اػصقبد ث ٚخالقست ٗ ٕ٘زٗزی
 اػصقبد ث ٚمبز خْؼی ٗ دإؽ ىسٗٛی
 اػصقبد ٗ اٍصاُ ث ٚزاثغ ٚثسد -ثسد ثب ذیٖفؼبٓ
 اٍصاُ ث ٚزٗشزّدی
 پبیجٖدی ثّٖ ٚؽ مبزؾٖبغی

| عضَیت ٍ احراز صالحیت
 ػض٘یت دز إدْٔ ّؿبٗزآ ّدیسیت ایسآ
 ػض٘یت دز غبشّبٓ ٕظبُ قٖفی زایبٕٚای اغصبٓ تٜسآ
 ػض٘یت دز ؾ٘زای ػبٍی إف٘زّبتسل ٗ احساش قالحست
دز ح٘شٛ ٙبی:


تٍ٘سههد ٗ پؿههصسجبٕی ٕههسُ افههصاز ٛههبی غههفبزؼ
ّؿصسی



ّؿههبٗزٕ ٗ ٙظههبزت ثههس اخههسای عههسحٛههبی
إف٘زّبتسنی



خدّبت پؿصسجبٕی

 پسٗإ ٚثٜس ٙثسدازی اش ٗشازت قٖؼتّ ،ؼدٓ ٗ تدبزت
 احساشقالحست ت٘غظ غهبشّبٓ ثسٕبّه ٚزیهصی ٕظهبزت
زاٛجسدی دز ح٘شٛ ٙبی:


ّؿبٗزّ ٙدیسیت ،غسػصِ ٗ اقصكبد



ّؿههبٗزّ ٙههدیسیت دز دغههصيبٜٛبی اخسایههی دز
شّسّٖ ٚدیسیت ػّْ٘ی



ّؿههبٗز ٙدز ثسىههصازی ّٖبقكههبت ٗ زّهه٘شؼ
مبزثسی غبیت َّی اعالع زغبٕی مؿ٘ز

3 | www.Mabna.ir

ّؼسفی ّؿبٗزیٔ ّجٖب

| ظبختبر ظبزهبًی
ّیبت هذیرُ

هذیر عبهل
هؽبٍراى

تضویي کیفیت

ثبزاریبثی ٍ فرٍغ

هذیریت پرٍشُ

گرٍُ تَظعِ ظیعتن

گرٍُ هؽبٍرُ ٍ ًظبرت

گرٍُ َّغتجبری

اداری ٍ هبلی

| زهیٌِ ّبی فعبلیت
 گرٍُ هؽبٍرُ ٍ ًظبرت
ّ ؿبٗزّ ٙدیسیت ٗ ّٖٜدغی قٖبیغ

 گرٍُ تَظعِ ظیعتن
 تحَسٌ ٗ عساحی ٕسُ افصاز ٛبی غفبزؼ ّؿصسی



تدٗیٔ ثسٕبّ ٚزاٛجسدی غبشّبٓ



 تٍ٘سد ٕسُ افصازٛبی غفبزؾی

ّدیسیت زیػل ٗ اثصاز ّبٕسص٘زیٖو



 پؿصسجبٕی ٗ ت٘غؼّ ٚحك٘تت ٕسُ افصازی

ّؿبٗز ٙاغصصساج ؾبخفٛبی مَسدی ػَْنهسد

 اغصقساز ّحك٘تت ٕسُ افصازی ؾسمت

ثب زٗینسد ٘ٛؾْٖدیتدبزی


ػبزض ٚیبثی غبشّبٕی ٗ اغصقساز چسخ ٚثٜسٗٙزی



ثٜج٘د زٗؼٛب ٗ غسػصِٛب

ّ ؿبٗزٕ ٗ ٙظبزت دز ح٘ش ٙفٖبٗزی اعالػبت
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 عسح ٛبی اّنبٓ غٖدی دز ح٘ش ٙمػت ٗ مبز ٘ٛؾْٖد



خدّبت ح٘ش ٙاغصساتطیل فٖبٗزی اعالػبت



 عساحی ّفّٜ٘ی ،فسصینی ٗ ت٘غؼ ٚإجبز ٙدادٙ

ّؿهههبٗز ٙدز ازشیهههبثی ٗ إصصهههبة ّحكهههً٘

 خدّبت اخسایی ٘ٛؼ تدبزی ٗ داؾج٘زد ّدیسآ

ٕسُافصازی

 خدّبت ّؿهبٗز ٙای ٗ زّ٘شؾهی حه٘ش ٙمػهت ٗ مهبز



|

 گرٍُ َّغ تجبری

ٕظبزت دز ّسحَ ٚاغصقساز ّحكً٘ ٕسُ افصازی
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٘ٛؾْٖد

ىسّٗ ٙؿبٗزٕ ٗ ٙظبزت

گرٍُ هؽبٍرُ ٍ ًظبرت
ایٔ ح٘ش ،ٙشّسٖٛٚهبی ّؿهبٗزّ ٙهدیسیت ػْهّ٘یّٖٜ ،دغهی
قٖبیغ ٕظسس إدبُ ّغبٍؼبت ٗیهط ،ٙازاهه ٚزْٖٛه٘د ،عساحهی ٗ
ثسٕبّ ٚزیصی ٗ ّػبػدت حسفه ٚای ٗ فٖهی ثهسای پسهبدٙغهبشی
تكْسْبت ّهدیسیصی ثهس اغهبظ ّؼسفهی ایهدٛ ٙهبّ ،فهبٛسِ ٗ
زٗؼٛبی خدید ٗ اغصبٕدازدٛب دز مَس ٚغهغ٘ح ّهدیسیت زا دز
ثس ّی ىسسد.

| تذٍیي ثرًبهِ راّجردی ظبزهبى
ٛههدف اش تههدٗیٔ ثسٕبّههٚزیههصی اغههصساتطیل ایدههبد تحههً٘ ٗ
دىسىٕ٘ی ّغَ٘ة دز غبشّبٓ اغت م ٚاٍجص ٚایٔ اّهس فسایٖهدی
تدزیدی ٗ شّبٓ ثس اغت .خدّبت ّؿبٗز دز قبٍت عساحی ٕظبُ
ثسٕبّه ٚزیهصی اغههصساتطیل ٗ مْهل ثهه ٚپسهبد ٙغههبشی زٓ دز

 چبرچَة ؼرح خذهبت
 زّ٘شؼ ّقدّبتی
 ؾٖبخت مالٓ ٗضؼست ّ٘خ٘د
 تدٗیٔ اغصساتطیٛهبی غهبشّبٕی ثهس اغهبظ ّيّ٘زیهت
خدید ،اٛداف ثَٖد ّدت ٗ ثب ت٘خ ٚث ٚػ٘اٌّ داخَهی ٗ

غبشّبٓ ثب ثسىصازی خَػبت ؾ٘زایؼبٍی ثسٕبّ ٚزیصی ّیثبؾد.

خبزخی ٗ ازشیبثی ّ٘قؼست غبشّبٓ دز ّحسظ

زٗؼ ّؿبٗز ٗ ٙزّ٘شؼ دز ایٔ خك٘ـ ثب "ت٘غهؼ ٚرسفسهت

 اٍٗ٘یتىرازی اغصساتطیٜبی تدٗیٔ ؾد ٙخٜت اخسا

تفنههس اغههصساتطیل ٗ تههدٗیٔ ثسٕبّهه ٚاغههصساتطیل" اش عسی ه

 تن٘یٔ اغصساتطی زتی

ّؿبزمت دز اخسای فسایٖهد زّه٘شؼ اش زا ٙػْهٌ ( Action
 )Learningحً٘ ّح٘ز تهدٗیٔ ثسٕبّه ٚزیهصی اغهصساتطیل
ّیثبؾد.

هبهَریت

ایٔ ٕيسؼّ ،ؿبٗز زا ٕ ٚدز ٕقؽ ثسٕبّه ٚزیهص ٗ اغصساتطیػهت

چؽن اًذاز

ثَن ٚدز ٕقؽ ػبّهٌ ت٘غهؼ ٚرسفسهت تفنهس ٗ ثسٕبّه ٚزیهصی

اظتراتصی

اغصساتطیل دز غبشّبٓ ّی ثسٖد .ثس اغبظ ایٔ ٕيسؼ ّهدیسآ

هذیریت هحیط

اطالعبت

هذیریتفٌبٍری

هذیریت ریعک

هذیریت دارایی

ْٕهه٘د ٗ ٙثههب ازاهههّ ٚؿهه٘زتٛههبی تشُ ،زّهه٘شؼ دیههدىبٜٛب ٗ

هذیریت ظرهبیِ

ثسٕبّ ٚزیصی اغت.دز زٗؼ ّ٘زد ٕظسّ ،ؿبٗز ایٔ ٕقؽ زا ایفهب

اظتراتصیک

هذیریت ظبزهبى

ٗ تكْسِىسسآ مبزفسّب ّؿبزمت فؼهبً دز عساحهی ٗ تهدٗیٔ
اغصساتطیٜب دازٕد .فسایٖد ثسٕبّ ٚزیصی اغصساتطیل خه٘د ٕسبشّٖهد

ظطح

ظطح
تبکتیکی

زٗؼ ٛبی ّٖبغت ثسٕبّ ٚزیصی دز ػٌْ ٗ ٕظبزت ثهس اخهسای
قحسح زٕٜب ْٛسا ٙثب ٛدایت ّجبحه ّهستجظ غهؼی دز ایدهبد
ٕظبّی ّٖبغت ثسای ثسٕبّ ٚزیهصی اغهصساتطیل دز غهبشّبٓ ٗ
ت٘غؼ ٚتفنس اغصساتطیل دز ّدیسآ خ٘اٛد داؾت.

هعوبری ظبزهبًی
ظطح

هذیریت عولیبتی

عولیبتی
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ىسّٗ ٙؿبٗزٕ ٗ ٙظبزت

| هذیریت ریعک ظبزهبًی ( ٍ )ERMاثسار
هبًیتَریٌگ

 الگَریتن هذیریت ریعک

حدٗد یل د ٚٛاغت م ٚثسخی ّحققبٓ ثح ّهی مٖٖهد مهٚ
ّ٘غػبت ٗ غبشّبٕٜب– چ ٚخك٘قی ٗ چ ٚدٍٗصی– دز ّقبثَهٚ

هکعت ریعک

ثب ثحسآ ٗ ػدُ قغؼست دز زیٖد ٙچٗ ٚامٖؿی ٕؿبٓ دٖٛد .ایٔ

ؼٌبظبیی هعئلِ
ٍ هؽکالت

داؼجَرد هذیریت ریعک

غبشّبٓ ٛب ثب ت٘خ ٚث ٚاقٌ ّؼسٗف "ػالج ٗاقؼ ٚقجٌ اش ٗق٘ع
تعریف ریعک

ثبید مسد" تحت اٍؿؼبع اغصفبد ٙاش اثهصاز ٗ ّهدٍٜبی زیػهل ٗ
ّدیسیت زیػل قساز ىسفص ٚإد  .ثحسآ اقصكبدی دز غبًٛبی
اخسس ثبػ ؾد زیػل ٗ ّدیسیت زیػل دز  ْٚٛغغ٘ح ثغ٘ز
فصایٖد ٙینی اش چبٍؿٜبی غبشّبٕٜبی اّسٗشی قساز ىسسد.

هبًیتَریٌگ
مدیریت ریسک

ظبختبر ؼکعت ریعک

سازمان
پبظخ ثِ
ریعک

تحلیل ریعک

ّدیسیت زیػل غبشّبٓ ( )ERMػجبزت اغت اش ؾٖبغبیی،
إداش ٙىسسی ،تدصی ٗ ٚتحَسٌ ازاه ٚپبغﺦ (ػنعاٍؼٌْ دز
ّقبثٌ زیػل) ّٖبغت ٗ دز ق٘زت ٍصُٗ مٖصسً زیػل ٛبی

هبتریط اثر/احتوبل

اٍلَیتثٌذی ٍ
رتجِثٌذی
ریعکّب

فسازٗی غبشّبٓ یب ثٖيب ٙاقصكبدی
 هسایبی ثکبرگیری هذیریت ریعک
 ؾٖبغههبیی ٗ زقههد زیػههلٛههب دز ٗربیف/فؼبٍسصٜههبی
غبشّبٓ

 اثعبد هذیریت ریعک

 حسمههت ثهه ٚغههْت ٕقغهه ٚثٜسٖهه ٚزیػههل پههریسی ،
ّصؼبدًغبشی فسقت ٛب ٗ تٜدیدٛب ٗ مْل ث ٚثسٕبّهٚ
زاٛجسدی ٗ ّدیسیت زیػل غبشّبٓ

اثعبد هذیریت ریعک

ّ٘ ثستس مسدٓ افساد دز ّقبثٌ ػدُ قغؼست ٗ ثحسآ
 مبٛؽ ٗقبیغ غسهس قبثهٌ پهسؽ ثسٖهی دزدغهس غهبش ٗ

ریعک اعتجبر

ریعک قبًًَی

ریعک فٌبٍری اطالعبت

ریعک هبلی

ریعک عولیبتی

ریعک اظتراتصیک

ریعک ظرهبیِ اًعبًی

ٛصیٖٚشا
 تصكسف ثٜسٗٙزتس ّٖبثغ دز ؾسایظ ػبدی یب ثحهسآ ٗ
ػدُ قغؼست
 دزیبفت ٕصبیح ثٜصس اش قسازدادٛهب ،پهسٗضٛ ٙهب ٗ مبغهصٔ
زیػلٛبی إػبٕی
 مْل ث ٚداؾهصٔ تؼسیهف ؾهفبفی اش ٕظهبُ ازتجهبعی ٗ
ٕسبشٛب دزؾسایظ ػدُ قغؼست ٗ ثحسآ
 تٍ٘سد اعالػبت ّؼصجس ٗ ّػصٖد ثسای تكهْسِ غهبشی ٗ
ْٛچٖسٔ مْل ث ٚتدصی ٗ ٚتحَسَٜبی زّبزی
 تْٜسد ؾسایظ ثسای ٕظبزت ٗ ثبشزغی ٛب
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ىسّٗ ٙؿبٗزٕ ٗ ٙظبزت

| هؽبٍرُ اظتخراج ؼابخ

ّابی کلیاذی

عولکرد ثب رٍیکرد َّؼوٌذی تجبری
ٛدف اش إدبُ ایٔ مبز اػْبً ّدیسیت اش عسی تكْسِ غبشی

 چبرچَة ؼرح خذهبت

ٗ تكْسِ ىسسی ّجصٖی ثس تحَسٌ ٗ ثس پبیّ ٚبٕسص٘زیٖهو اغهت

 ثسٕبّ ٚزیصی ٗ تؼسسٔ ّحدٗدٙ

ٕسبشّٖدی ٛب ٗ اٍصاّبت تكْسِ ىسسی ثسای ّدیسآ زا دز قبٍهت

 ؾٖبخت مالٓ ٗضؼست خبزی دز ّحهدٗدّ ٙه٘زد ٕظهس

ّ٘ازد شیس ثسبٓ ْٕبیسِ:

اػِ اش

 خسیبٓ ثّ٘ ٚقغ ٗ ّٖبغت دادٛ ٙب دز ٛسُ ّدیسیت
ّ بٛست ؾبخفٛبی تكْسِ ىسسی دز غغ٘ح ّصصَهف
ّدیسآ
ّ دً ٗ چبزچ٘ة ٗ دز ٕٜبیت زٗینسد تدٗیٔ ؾبخفٛهب
(ثههبت ثهه ٚپههبیسٔ  ،Top-Downپههبیسٔ ثهه ٚثههبت
 ، Bottom- upتسمسجی)
 ثنبزىسسی اثصاز تحَسَی ّٖبغت



ؾٖبخت اٛدافّ ،يّ٘زیتٛب ٗ اغصساتطیٛب



ؾٖبخت غبخصبز ادازی ٗ پسامٖدىی ٛب



ثسزغههی شیسغههبختٛههبی  ،ICTغسػههصِ ٛههب ٗ
مبزثسآ

 تحَسٌ ٗضغ ّ٘خ٘د ٗ تهدٗیٔ ؾهبخف ٛهبی مَسهدی
ػَْنسد


ثسزغی ٕقبط ق٘ت ٗ ضؼف غهبشّبٓ ثهسای پسهبدٙ
غبشی زا ٙحٌ ٘ٛؼ تدبزی ٗ داؾج٘زد ّدیسآ



ثسزغی ؾبخف ٛبی ّستجظ ثب مٖصهسً اغهصساتطی
دز غبشّبٓ


اّذاف ثلٌذ هذت ٍ کَتبُ هذت

ثسزغی غسبغت ٗ زٗینهسد غهبشّبٓ دز اغهصصساج
ؾبخف ٛب



تدٗیٔ ٗ ازایّ ٚهدً ،ؾهبخف ٛهب ٗ شیسؾهبخف
ٛبی پسؿٖٜبدی ثس اغبظ زٗینسد ّ٘زد ٕظس

عَاهل کلیذی هَفقیت



ٕٜبیی غبشی ؾبخف ٛهب ثهب مبزفسّهب ٗ إصصهبة
ؾبخف ٛبی ّ٘زد ٕظهس ثهسای پسهبد ٙغهبشی ثهس

KPI

اغبظ غبیس ٗیطىی ٛبی ّ ِٜیل ؾبخف خ٘ة
اظتبًذاردّب



ثسزغی خصیسبت ؾهبخف ٛهبی مَسهدی ػَْنهسد
ّٖصصت

هعیبرّب



تؼسسٔ اٍٗ٘یت اغصقساز ؾبخف ٛب



ثسزغی ٕسبشّٖدی ٛب ٗ اّنبٕهبت غهبّبٕ ٚتحَسَهی
٘ٛؼ تدبزی داؾج٘زد ّدیسآ ثسای پسبد ٙغهبشی
ؾبخف ٛب ٗ ٕظبزت
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|هطبلعبت عبرضِ یبثی ظبزهبًی ٍ اظاتقرار
چرخِ ثْرٍُری
دز غبٍٜبی اخسس ّ٘ض٘ػی م ٚثسؽ اش پسؽ ،غبشّبٕٜب ٗ ذٛهٔ
ّدیسآ زٕٜب زا غصت دزىسس ْٕ٘د ٙاغت تغسسس ،اقالح ٗ ثٜج٘د
ٗضؼست غبشّبٕٜبغت .دتیٌ زٓ  ِٛثه ٚعه٘ز مَهی دٗ دٍسهٌ
اغبغی ٗ ثدیٜی اغت:
اًٗ ایٖنّ ٚحسظ غبشّبٕٜب ثغ٘ز ّػصْس ٗ ثب ؾصبة دغهصص٘ؼ
تغسسس ٗ تحً٘ ؾدّ ٗ ٙهیؾه٘د ٗ تٖٜهب غهبشّبٕٜبی غهبشىبز ٗ
ْٛبٖٛو ثب اٍصاّبت ٗ ّقصضسبت ّحسظ ،قبدز ث ٚتداُٗ حسبت ٗ
ثقبی خ٘د ٛػصٖد .دُٗ ایٖن ٚغبشّبٕٜب ثسای زؾد ٗ تنبٌّ خ٘د
ثبید اش دزٗٓ ّصحً٘ ؾٕ٘د ٗ ث ٚغ٘ی تؼهبٍی ،ثستهسی ٗ ثَه٘ؽ

 چبرچَة ؼرح خذهبت
 ؾٖبخت ٗ اّنبٓ غٖدی اغصقساز چسخه ٚثٜهسٗ ٙزی ثهب

حسمت مٖٖد ٗ ایٔ فَػف ٚتنبٌّ ٗ ضسٗزت ٗخه٘دی ّهدیسآ

زٗینسد ػبزض ٚیبثی ثس ّجٖبی ّدً EFQM

غبشّبٕٜبغت تب ثسؽ اش زٕن ٚإهسضی ٗ ٗقهت ٗ ّٖهبثغ خه٘د زا

 ثػصس غبشی ثسای اغصقساز چسخ ٚثٜسٗٙزی

قسف حفظ ٗضغ ّ٘خ٘د ْٕبیٖد ثسؿصس قسف ثٜج٘د ٗ ت٘غؼٗ ٚ

 اغصقساز غسػصِ إداشٙىسسی ٗ تحَسٌ ٕصبیح ثٜسٗٙزی

ثبٍٖدىی غبشّبٓ مٖٖد.

ٕ ظبزت ثس اخسا

فسزیٖد اغصقساز چسخ ٚثٜسٗ ٙزی مه ٚدز ایٖدهب ّغهسح ٗ ازایهٚ
ّیىسدد ،ثب زٗینسد ّؿبزمت ٗ ایفبی ٕقؽ ٛهس چه ٚثسؿهصس ٗ
فؼبً مبزفسّب دز فسزیٖد اغهصقساز چسخه ٚثٜهسٗٙزی ثهب مْهل

 چرخِ ثْرٍُری

ّؿبٗز ثؼٖ٘آ تػٜسٌ ىس إدبُ دزغهت ٗ ػَْهی ایهٔ فسزیٖهد
اغت .ث ٚػجبزت دیيس دز ایهٔ فسزیٖهد ّؿهبٗز اش عسیه تهسِ
غبشی دز ثدٕ ٚمبزفسّب ،غؼی ّی ْٕبید تب دٗ ٛهدف ّصؼهبٍی ٗ
ازشؾْٖد ّحق ىسددٕ .صػت ایٖن ٚقبثَست تؿصسف قهحسح

• ثر اظبض هحصَل

• در یک دٍرُ زهبًی

• ثر اظبض هؽتری

• ثیي دٍ دٍرُ

• ثر اظبض ٍاحذّب
• ثر اظبض ظبزهبى

ٗ ػَْههی ّؿههنالت ٗ ّػههبهٌ غههبشّبٕی ٗ ت٘إْٖههدیٛههبی

ارزیبثی ٍ تحلیل
()E&A

مبزؾٖبغی غبشّبٓ ٕٜبدیٖ ٗ ٚتق٘یت ؾ٘د ٗ دُٗ ایٖن ٚتكه٘یس

اًذازُگیری
ثْرٍُری ()PM

دزغت ،خبّغ ٗ قبثهٌ اػصْهبد اش ٗضهؼست ّ٘خه٘د غهبشّبٓ ٗ
چيٕ٘يی تغسسس ٗ تحً٘ ثسای ثٜج٘د ٗ ازتقبء غغح ثٜسٗٙزی اش

ثرًبهِ ریسی
ثْجَد ثْرٍُری
()PIP

عسی تؼبٌّ ثػسبز ق٘ی ثسٔ ّؿبٗز ٗ مبزفسّب ٗ ایفهبی ٕقهؽ
اغبغی ٗ اقَی ت٘غظ مبزفسّب ثدغت زیهد مه ٚخه٘د زغهبشی
ّغَ٘ة ثسای ایدبد تحً٘ ٗ ثٜج٘د ٗ ازتقبء غغح ثٜسٗٙزی دز
ٗضؼست ؾسمت ّیثبؾد.
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• ثلٌذ هذت
• کَتبُ هذت

اجرا ٍ ثْجَد
()I&I

• فرآیٌذ
• تکٌَلَشی
• کبرکٌبى
• هحصَل /خذهت

• هَاد

ىسّٗ ٙؿبٗزٕ ٗ ٙظبزت

| هؽاابٍرُ ٍ ًظاابرت در حااَزُ فٌاابٍری
اطالعبت
اّسٗش ٙفٖبٗزی اعالػبت ٗ ازتجبعبت ّْٜصسیٔ فهسا ِٛزٗزٕهدٙ
تػٜسالت مػت ٗ مبز غبشّبٓٛب ؾد ٗ ٙثب ت٘خ ٚث ٚقبثَستٛب ٗ

 هؽبٍرُ در ارزیابثی ٍ اًتخابة راُحالّابی
ًرمافساری

ىػصسؼ زٗش افصٗٓ زٓ ث ٚػٖ٘آ یهل ػبّهٌ تػهسیغ مٖٖهدٙ

ّ٘ازدی م ٚاش عسیه ایهٔ فهسازٗؼ پ٘ؾهؽ دادّ ٙهی ؾه٘د

تغسسسات ثٖسبدی دز غهبخصبز ػَْسهبت ٗ ّهدیسیت غهبشّبٓ ٛهب

ػجبزتٖداش:

ّؼسفی ّی ىسدد .دز ایٔ ّسبٓ ٕنص ِّٜ ٚایٔ اغت م ٚچٖبٕچٚ

 ازشیبثی ٗ إصصبة زا ٙحٌّ /حكً٘

غبشّبٓ ٛب قدّی ث ٚاؾصجب ٙدز ازشیبثی ،إصصبة ٗ اغصفبد ٙاش ایٔ

 ازشیبثی ٗ إصصبة تبّسٔ مٖٖدٙ

فٖبٗزی ٛبی ٕ٘یٔ ثسدازٕد ٕٚ ،تٖٜب ٛصیٖ ٗ ٚشّهبٓ شیهبدی زا اش
دغت خ٘اٖٛد داد ثَن ٚاّنبٓ اش دغت دادٓ ثهبشاز یهب ّصایهبی
زقبثصی خ٘د زا ٕسص خ٘اٖٛد داؾتٍ .را دز ایٔ فضبی خدید ٗ ثهب
ت٘خ ٚثّ ٚحسك ٛب ٗ فؿبزٛبی مػت ٗ مبز ،ؾسمت ّؿبٗزیٔ
ّجٖب ثب حسمصی زىبٛبٕ ،ٚازای ٚمٖٖد ٙخدّبتی ثّٖ ٚظ٘ز مْل ثٚ
غبشّبٓٛب دز اغصفبد ٙثٜسّٖٖ ٗ ٚبغهت اش فٖهبٗزیٛهبی ٕه٘یٔ
اعالػبتی دز ّ٘اخ ٜٚثب تغسسسات مػت ٗ مبز اغت.

ؾسح خدّبت اخسای مبز ث ٚؾسح ذیٌ اغت:
 ؾٖبخت ٗ تحَسٌ ٗضغ ّ٘خ٘د
 تؼسسٔ ٗضؼست ّغَ٘ة
ّ ؿههبٗز ٙتههدٗیٔ دزخ٘اغههت ازایهه ٚعههسح پسؿههٖٜبدی
()RFP
 ازشیههبثی ٗ إصصههبة ّحكههً٘ ( Total System
) ...ٗ ERP ،

 اظتراتصی فٌبٍری اطالعبت
IT Strategy Plan 
IT Plan 
ICT Master Plan 

 ازشیبثی ٗ إصصبة تيّسٔمٖٖدٙ
ّ ؿبٗز ٙدز ػقد قسازداد
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ً ظبرت در هرحلاِ اظاتقرار راُحل/هحصاَل
ًرمافساری
ٛدف اش خدّبت ایٔ ح٘شٕ ٙظهبزت ثهس پسهبد ٙغهبشی زا ٙحهٌ

ٍرا دز ایٔ ح٘شّ ٙجبح مٖصسً پسٗض ٙؾبٌّ ّ٘ازد ذیٌ ٕسص ّد

ٕسُافصازی دز غبشّبٓ ّٖغج ثس عسح ٕظبزت اغت .ایٔ عهسح

ٕظس قساز ّیىسسٕد:

د ز ٗاقغ ثسٕبّ ٚثبشثسٖی ٗ ّْسصی پهسٗض ٙاغهت مه ٚپسهسٗی اش

 إداشٙىسسی پسؿسفت پسٗضٙ

فسزیٖد تدٗیٔ ؾد ٙپسٗض ٙزا ثس اغبظ عسحٛبی ّدیسیصی ازایٚ

 تؼسسٔ ّسصآ إحساف پسٗضٙ

ؾد ٙاش خبٕت پسْبٕنبز پسٗض ،ٙمٖصسً ّی ْٕبید.

 تحَسٌ إحسافبت پسٗضٙ

ػّْ٘ب ّدیسآ پسٗضٛٙبی فٖبٗزی اعالػبت دز غْت پسْبٕنهبز

 عساحی اقداّبت اقالحی

یب تبّسٔمٖٖد ٙثدٍسٌ تصكف دز اّ٘ز فٖی ثسؿهصس ثهّ ٚػهبهٌ
فٖی پسٗضّ ٙیپسداشٕد .دز ٕقغّ ٚقبثٌ ،مبزفسّب ٕسص ّْنٔ اغت
ثدٍسٌ ٕداؾصٔ تصكهف مهبفی دز اّه٘ز فٖهبٗزی اعالػهبت،

دز ّ٘ازد ذمس ؾد ٙف٘د ّؿبٗز ٗ ٕبرس ّیت٘إٖد ٕقؽ اغبغهی

اّنبٓ تكْسِ ىسسی ّٖبغت ٗ ازتجبعبت تشُ ثب غبیس ذیٖفؼهبٓ

خ٘د زا دز خٜت تؼسیف دزغت ٕسبشّٖدیٛب ٗ إصصبة قهحسح

پسٗض ٙزا ٕداؾص ٚثبؾد .چٖبٕچ ٚایهٔ دٗ ػبّهٌ فه٘د ّهدیسیت

ٗ ْٛچٖسٔ مْل ث ٚاخسای ّ٘فقستزّسهص پهسٗض ٙایفهب ْٕبیٖهد.

ٕيسدٕد ،پسٗض ٙدز ّػسس ؾنػت قساز خ٘اٛد ىسفت.

ثٖبثسایٔ غبشّبٓ ٛهبی ّصقبضهی اغهصفبد ٙاش خهدّبت فٖهبٗزی

ّفٕ ُٜ٘ظبزت ثس پسٗض ٙػجبزت اش ثجت مَس ٚزٗیدادٛبی ّٜهِ

اعالػبت تشُ اغت م ٚدز إصصبة ّؿبٗز ٗ ٕبرس ،دقت مهبفی

دز زٕٗد ّدیسیت ٗ إدبُ پسٗضْٛ ٙصّبٓ ثب اخسای پسٗض ٙاغت.

زا ّجرًٗ ْٕبیٖد.

ْٛچٖسٔ ٛدف اش مٖصسً پسٗض ٙاقهالح ٗزٗدیٛهبی اخهسای

حض٘ز یل ٕبرس ٗ ّؿبٗز م ٚدازای تدسث ٚتنٖسنبً ثبؾد ٗ ثٚ

پسٗض ٙثّٖ ٚظ٘ز زػبیت ّؼسبزٛبی اقهَی دز ّ٘فقسهت پهسٗضٙ

 Best Practicesغبشّبٓ زؾهٖب ثبؾهد دز مٖهبز مبزفسّهب
ثبػ پبیسٔ زّدٓ چؿْيسس زیػل مبز پسٗض ٙاغت.

اغت.
 فعبلیت ّبی ًظبرت
ّؿبزمت دز تك٘یت غٖد ّحدٗد ٙپسٗضٙ

مٖصسً ثسٕبّ ٚشّبٕجٖدی اخسای پسٗضٙ

ثسزغی عسح ّدیسیت پسٗض ٙپسْبٕنبز

مٖصسً مْی ٗ مسفی خسٗخیٛبی ّسبٕی ٗ ٕٜبیی پسٗضٙ

ثسزغی ٗ اػالُ ٕظس دز ثصؽ فٖی ٗ ّساحٌ اخسای پسٗضٙ

إدبُ ْٛبٖٛيی ٛبی تشُ دز زاغصبی اخسای پسٗضٙ
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طرح ًظبرت

ّغبٍؼ ٗ ٚاػالُ ٕظس دز خك٘ـ زٗؼٛبی اخسایی پسْبٕنبز

ثسزغی ىصازؼ پسؿسفت پسٗض ٗ ٙاػالُ ٕظس

اػالُ ثسٕبّّ،ٚػصٖدات ٗ چيٕ٘يی ٕظبزت ّؿبٗز ثس پسْبٕنبز

ازاه ٚىصازؼٛبی تحَسَی ٗ ّقبیػٚای اش ٕح٘ ٙاخسای پسٗض ٙث ٚمبزفسّب

مٖصسً ٗ ٕظبزت ثس ٕح٘ ٙثنبزىسسی ّصدٍ٘ضی تك٘یت ؾد ٙدز پسٗضٙ

تؿنسٌ خَػبت دٗزٙای ثب تسِٛبی فٖی ٗ ّدیسیصی

ٕظبزت ثس فؼبٍستٛبی پسْبٕنبز ٗ اعْسٖبٓ اش تغبث زٓ ثب خ٘اغت مبزفسّب

ثسزغی مَسّ ٚػصٖدات پسٗض ٗ ٙاػالُ ٕظس
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ىسٗ٘ٛ ٙؼ تدبزی

گرٍُ َّغ تجبری
 ِٛشّبٓ ثب زؾد فٖبٗزی اعالػهبت ٗ افهصایؽ قبثَسهت ثٜهسٙ
ثههسدازی اش تدسثسههبت ىٕ٘ههبى٘ٓ ٗ ازشؾههْٖد دز حهه٘شٛ ٙههبی
ىسدزٗزی ،ذخسس ٙغبشی ٗ ثبشیبثی اعالػبت ،تؼهبزیف خدیهدی
دز چيٕ٘يی ثبشیبثی ٘ٛؾْٖد اعالػهبت قه٘زت ىسفصه ٗ ٚدز
اداّ ٚزٓ ،اغصفبد ٙاش غسػصِ ٛب ٗ اثصازٛبی ّجصٖهی ثهس تحَسهٌ
اعالػبت ث ٚػٖ٘آ تكهْسِ یهبز ثهسای ّهدیسآ غهبشّبٓ ٛهب
ىػصسؼ یبفص ٚإد.ث ٚػجبزت دیيس ،ثب ت٘خ ٚثّ ٚحدٗدیت ٛبی
شّبٕی ٗ فسصینی ّ٘خ٘دّ« ،ؼٖب ثصؿسدٓ ث ٚدادٛٙب»ی ّصٖه٘ع
ٗ ىػصسد ٙتٍ٘سدؾد ،ٙاغبظ پی زیصی «مػت ٗ مبز ٘ٛؾْٖد»
ّجصٖی ثس زا ٙحٌ  EDW/ BIدز غبشّبٓ ٛب ّی ثبؾد .ىسٗٙ
٘ٛؼ تدبزی ّؿبٗزیٔ ّجٖب ایٔ ّف ُٜ٘زا ٕ ٚتٖٜب ثه ٚػٖه٘آ
یل ّحكً٘ ٗ یل غسػصِ ،ثَن ٚث ٚػٖ٘آ یهل ّؼْهبزی ٗ
زٗینسدی خدید ّ٘زد ٕظس قسازداد ٗ ٙاقداُ ث ٚپسبد ٙغبشی ایٔ
زا ٙحٌ دز غبشّبٓٛب ْٕ٘د ٙاغت.

 هسایبی َّؼوٌذی کعت ٍ کبر
 ثسخ٘زدازی اش فٖبٗزی ٛبی ٕ٘یٔ دز ىسدزٗزی ٗ تحَسٌ
اعالػبت غبشّبٓ
 ایدبد ثػصسی ّٖبغت خٜت تحَسٌ چٖدثؼدی اعالػبت
ٗ پسؽ ثسٖی ؾسایظ زتی
 ایدبد دإؽ ّٖبغت خٜت تجدیٌ تٜدیدٛب ثه ٚفسقهت
ٛب دز غغ٘ح ّصصَف ّدیسیت غبشّبٓٛب

 راّکبر جبهع َّغ تجبری هؽبٍریي هجٌب
اهکبى ظٌجی ٍ تْیِ  RFPپرٍشُّبی BI

تحلیل ٍ
هبًیتَریٌگ

هؽبٍرُ اًجبر دادُ ٍ َّغ تجبری

 تػٜسٌ ٗ ثٜسٖٚغبشی فسایٖهد تكهْسِغهبشی ّهدیسآ
غغ٘ح ّصصَف غبشّبٓ
 ایدبد زٗینسدی ینٖ٘اخت ثسای تٍ٘سد ىصازؾٜبی پ٘یب ٗ
اؾصساك اعالػبت
 اّنبٓ تحَسٌ اعالػبت اش مٌ ثه ٚخهصء ٗ ثهسػنع ٗ
م٘تبْٕ٘ ٙدٓ ّػسسٛبی پسظ ٗ خ٘

دٍرُّبی آهَزؼی-کبرثردی

 تحَسٌ ٛبی زّبزی ،داد ٙمهبٗی ٗ اخهسای ّهدً ٛهبی
پسؽ ثسٖی ٗ مؿف ازتجبط ثسٔ دادٛ ٙب

ؼٌبخت ٍ تحلیل َّغ تجبری

پیبدُ ظبزی ٍ
اجرا

تذٍیي ٍضع هطلَة ٍ ؼٌبظبیی ؼبخ
طراحی اًجبر دادُ
پیبدُ ظبزی اًجبر دادُ در هحیط OLAP

تحلیل ٍ

هبًیتَریٌگ

 تؿصسف شٗد ٖٛيهبُ ّصهبعسات ،تحَسهٌ ٗ ّهدیسیت
زیػل
 اّنبٓ پبغﺦى٘یی ثس زٗی اعالػبت ثػسبز شیبد ٗ إجه٘ٙ
دز غبشّبٓ
 اّنههبٓ تٜسهه ٚىههصازؼٛههبی ّصٖهه٘ع ٗ پ٘یههب اش شیههس
غبختٛبی ّصصَف غبشّبٓ (غسػصِ ٛبی خصیهسٙای ٗ
ینپبزچ)ٚ

ظبهبًِ َّغ تجبری ٍ داؼجَرد هذیراى هجٌب

 اّنبٓ تٜس ٚىصازؼٛب ثب غبخصبزی ؾنسٌ ،خراة ،ثغ٘ز
ّصْسمص ٗ دز ّحسظ ٗة
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ىسٗ٘ٛ ٙؼ تدبزی

|ظبهبًِ َّغ تجبری ٍ داؼجَرد هاذیراى
هجٌب
غبّبٕ ٚف٘د دز قبٍت ثصؿی اش خدّبت اخسایی زا ٙحٌ ٘ٛؼ
تدبزی ٗ داؾج٘زد ّدیسآ ّجٖب اغت ٗ ث ٚػٖ٘آ اثصاز ت٘غهؼ،ٚ
اّنبٓ دغصسغی ٗ اغصفبد ٙاش دادٛ ٙبی ّ٘خ٘د دز ثبٕل ٛهبی
اعالػبتی ّصصَف غبشّبٓ زا دز مٖبز ٗ ِٛثغ٘ز ّصْسمص ثسای
مبزثسآ غغ٘ح ّصصَف فساّ ِٛیمٖد .ایٔ غهبّبّٕ ،ٚهدیسآ
غبشّبٓ زا قبدز ّهیغهبشد تهب دز م٘تهبٛصسیٔ شّهبٓ ّْنهٔ،
اعالػبت تحَسَی ّ٘زد ٕسهبش خه٘د زا خٜهت تكهْسِىسهسی ٗ

 قبثلیتْبی ٍیصُ ظبهبًِ
ّ حكٍ٘ی مهبّال ثهّ٘ی ٗ داخَهی ْٛيهبُ ثهب زخهسیٔ
ّصدٍٗ٘ضی زٗش دٕسب

زىبٛی اش پسبّدٛبی ٛس ىٕ٘ ٚتغسسس ،ثب غبخصبزی ؾنسٌ ،خراة

ّ جصٖی ثس ٗة ٗ غبشىبز ثب إ٘اع شثبٕٜب

ٗ ثغ٘ز ّصْسمص ٗ دز ٛس ى٘ؾهٚای اش خٜهبٓ (ّحهسظ ٗة) دز

 اتكبً ث ٚإ٘اع پبیيبٛ ٙهبی دادّ٘ ٙخه٘د دز غهبشّبٓ

اخصسبز داؾص ٗ ٚاش ّصایبی ىسافسنی زٓ خٜت ازایه ٚاعالػهبت
غبشّبٓ ثّ ٚصبعجبٓ ،ثٜسّٖ ٙد ىسدٕد .غبّبٕ ٚف٘د ثّٖ ٚظه٘ز
ازایههه ٚزا ٙحَهههی تحَسَهههی ثهههس زٗی ثبٕهههل اعالػهههبتی

(MSSQL,Oracle,Access,Excel,DB2,
)... ٗ Sybase
 اتكههبً ثهه ٚپبیيههبٛ ٙههبی داد ٙغههبشّبٓ اش عسیهه

(Microsoft SQL Server Analysis )SSAS

( OLEDB, XMLA URL, SQL

 Servicesتدٗیٔ ىسدید ٙاغت.

)Server, ODBC
 عساحی ّنؼت داد ٗ ٙإصصبة اثؼهبد ()Dimension
ٗ ّؼسبزٛب( )Measureث ٚق٘زت پ٘یب

 اجسای ظبهبًِ

ْٕ هههبیؽ ؾهههْبتسل غهههبخصبز ّنؼجهههی ( Cube
 )Structureاش زٗی غبخصبز زاثغ ٚای إجبز دادٙ

ظبهبًِ َّغ تجبری ٍ داؼجَرد هذیراى هجٌب

 تؼسیف إ٘اع فسَصس ٛب ثس زٗی ؾبخف ٛهب ثهس اغهبظ
اثؼبد ّصصَف (شّبّٓ ،نبٓ ،عسح ٗ )...

هَتَر تَلیذ گسارغّبی تحلیلی ثرخط

 عساحی إه٘اع ىهصازؼٛهبی تحَسَهی ثهدٗٓ ٕسهبش ثهٚ
اعالػبت فٖی ٗ ثسٕبّٕ٘ ٚیػی

هَتَر تَلیذ هکعت دادُ

 غبخصٔ ثٍ ٚحظ ٚمد ٛ MDXهس ىهصازؼ ٗ قبثَسهت
ٗیسایؽ زٓ دز ىصازؼٛب

هَتَر تَلیذ داؼجَرد

 تؼسیف قبٍت ٛهبی اغهصبٕدازد ،زٕيٜهب ٗ  ....دز غساغهس
غبّبٕ ٚثسای مَس ٚىصازؼٛب

هَتَر تَلیذ پرض ٍ جَ

 تؼسیف غَػَّ ٚساتت ( ٗ )Hierarchyاّنهبٓ ٕفه٘ذ
دز غههغ٘ح اثؼههبد ( Drill Down , Drill

اثسار تَلیذ فرم

)Through
 تؼسیف تؼداد ٕبّحدٗد ؾبخف  KPIثس اغهبظ ّقهداز

اثسار تَلیذ هعتٌذات
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قجَیّ ،قداز خبزی ٗ ّقداز ٛدف ؾبخف

ىسٗ ٙت٘غؼ ٚغسػصِ

گرٍُ تَظعِ ظیعتن
ىسٗ ٙت٘غهؼ ٚغسػهصِ اش ّسحَه ٚعساحهی تهب ّسحَه ٚاخهسای
غسػصِٛبی اعالػبتی ّی ت٘إهد ْٛيهبُ ثهب مبزفسّهب حسمهت
ْٕبید .دز حبً حبضهس دز ؾهسمت ّؿهبٗزیٔ ّجٖهب اش تنٖسهل
 ٗ UMLچبزچ٘ة  RUPثسای عساحی غسػصِٛهب اغهصفبدٙ
ّهی ىهسدد مه ٚزٗؼ ٕه٘یٔ ٗ پ٘یهبی  OOPزا پؿهصسجبٕی
ّیْٕبید .ایٔ تنٖسل اش إؼغبف پریسی ثػهسبز ثهبتیی قجهٌ ٗ
پع اش إدبُ پسٗض ٙثسخ٘زداز اغت .ت٘غؼ ٚغبّبٕٛٚهبی تحهت
ٗیٖهدٗش ثهب شثهبٓ ثسٕبّهٕ٘ٚیػهیVB.NETٗ C#.NET
إدبُ ّیپریسد ٗ ّؼْبزی زٓ ثك٘زت  3تی ٚإدبُ ؾهد ٙمهٚ
ّصیت ایٔ زٗؼ غسػت ثبت ٗ مبٛؽ تسافسل دز غغح ؾجنٚ
ّیثبؾدْٛ .چٖسٔ شثبٓ ثسٕبّٕ٘ٚیػی  ASP.NETثسای
ٕسُافصازٛبی تحت ٗة ّ٘زد اغصفبد ٙقساز ىسفص ٚم ٚایٔ شثهبٓ
ت٘آ ْٛساٛی ثهب تْهبّی شثهبٓٛهبی زایهح  Web Baseزا
دازاغت.

 فرآیٌذ تَظعِ ظیعتن (هذل )RUP

 هحصَالت ًرم افساری هجٌب

ظبهبًِ َّغ تجبری ٍ داؼجَرد هذیراى

ظبهبًِ آهبر ٍ اطالعبت ثبًکی

ظبهبًِ هذیریت جبهع اثسار پرداخت الکترًٍیک

ظبهبًِ هذیریت آرؼیَ الکترًٍیکی اظٌبد
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ىسٗ ٙت٘غؼ ٚغسػصِ

| ظبهبًِ آهبر ٍ اطالعبت ثبًکی
ایٔ غبّبٕ ٚدز زاغصبی ثٜسٖٚغبشی ػَْنسد «ّهدیسیت زّهبز ٗ
اعالػبت ثبٕل» ٗ ثب ٛدف تػٜسٌ ،تػهسیغ ٗ پسٛسهص اش ثهسٗش
اؾصجب ٙدز ػَْسبت زّبدٙغبشی ىصازؼٛبی ّصصَف ّ٘غػهبت
ّبٍی ٗ ثبٕنی ،تٜس ٚؾد ٙاغت .عساحی ٗ ػَْسبتی ؾهدٓ ایهٔ
غبّبٕ ٚثس اغبظ ٕسبشٛبی ٗاحهدٛبی اّه٘ز ّهبٍی ،اػصجهبزی ٗ
ثبشازیبثی خٜت زّبدٙغهبشی ىهصازؼٛهبی ازغهبٍی ثه ٚثبٕهل
ّسمصی ٗ ىصازؼٛبی ؾ٘زای ّٖهبثغ ٗ ّكهبزف إدهبُ ؾهدٙ
اغت  .ایٔ غبّبٕ ٚدز ػسٔ حبً ثب زٗینسدی زیٖدٕٙيهس اشیهل
غ٘ ،ثػصسی ّٖبغت ثسای تٍ٘سد ثػسبزی اش ىصازؼٛب م ٚامٖ٘ٓ
ث ٚق٘زت دغصی ٗ ثب قهسف شّهبٓ ٗ ٛصیٖهٖٛ ٚيفهت تٜسهٚ
ّی ؾٕ٘د زا فسإْ٘ ِٛد ٗ ٙاش غ٘ی دیيس ،ػهالٗ ٙثهس مهبٛؽ
چؿْيسس اؾصجبٛبت ،ثبز اضبفی ثس زٗی غسػصِ ّصْسمص ثبٕنی
زا ٕسص مبٛؽ ّیدٛد.

 گسارؼبت هْن ظبهبًِ
ّ قبیػ ٚتػٜسالت اػغبیی
ّ بٕد ٙخبٍف تػٜسالت
ّ بٕد ٙتػٜسالت ث ٚتفنسل ثصؽ اقصكبدی
 ق٘زت ٗضؼست ّغبٍجبت ث ٚتفنسل ؾؼجٚ

 اجسای ظبهبًِ

ٗ ضؼست تػٜسالت ث ٚتفنسل ؾؼت
ٗ ضؼست تػٜسالت ٗ غ٘د غبٍٜبی زیٖد ٗ ٙدزقد اش مٌ

ظبهبًِ آهبر ٍ اطالعبت ثبًکی

ّ قبیػ ٚثسٕبّّ ٚك٘ة ٗ ػَْنسد تدٜسص ّٖبثغ
 اقالُ ّٖبثؼی دز ثبٕل
ّ قبیػ ٚاقالُ تؿنسٌ دٖٛد ٙغ٘د پسداخصی ث ٚغپسدٛ ٙب

حعبثذاری

ٗ ضؼست غپسدٛ ٙب ث ٚتفنسل ؾؼت
ّ قبیػ ٚدززّد حبقٌ اش تػٜسالت ث ٚتفنسل ٕ٘ع ػقد

عولکرد

ظپردُ

تعْیالت

ّ قبیػ ٚاقالُ تؿنسٌ دٖٛد ٙمبزّصد دزیبفصی
ّ قبیػّٖ ٚبثغ ٗ ّكبزف -اقالُ ّبٍی
 دازایی ٛب ٗ ثدٛی ٛب -اقالُ دازایی ٗ ثدٛی ؾؼت
ّ قبیػ ٚدازایی ٛب ٗ ثدٛی ٛب ث ٚتفنسل ؾؼت
 ػَْنسدّ -بٕد ٙحػبة ٛب دز ؾؼت
 ق٘زت ّحبغج ٚغپسد ٙقبٕٕ٘ی مٌ ثبٕل
 تساش -خالق ٚدفصس مٌ -ىسدؼ حػبثٜب
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ىسٗ ٙت٘غؼ ٚغسػصِ

| ظبهبًِ هذیریت جبهع اثسارّبی پرداخات
الکترًٍیک
ینی اش ّحك٘تتی م ٚخبیيب ٙخ٘د زا دز قٖؼت ثبٕندازی ثبش
ْٕ٘دٕ ٗ ٙسبش ث ٚاغصقساز ٗ ثٜس ٙثسدازی اش زٓ دز غغح ثبٕل ٛب
افصایؿی زٗش افصٗٓ یبفص ٚاغت ،غبّبّٕ ٚدیسیت خبّغ اثصازٛبی
پسداخت اٍنصسٕٗسهل اغهت ،مه ٚثهب ت٘خه ٚثهّ ٚبٛسهت خه٘د،
ٕسبشّٖدی ٛبی خبقی داؾص ٗ ٚاٛداف ػَْسبتی ّسث٘ط ث ٚخ٘د
زا دازاغت .ثب ثٜسٙىسهسی اش ایهٔ ّحكهً٘ اّنهبٓ ؾٖبغهبیی
ّغههبیست ٛههبی زد داد ٙدز تههسامٖؽ ٛههبی اٍنصسٕٗسنههی ٗ
ىصازؼىسسی اش مَسّ ٚغبیست ٛبی ایدبد ؾد ٙدز تسامٖؽٛبی
اٍنصسٕٗسنی ثبٕلّ ،سػس ّیىسدد.

 فرآیٌذ عولیبتی ظبهبًِ

ٍ یصگیْبی ظبهبًِ
 ؾٖبغبیی غسیغ ٗ ثّ٘ ٚقغ ّغبیستٛبی پسؽزّهد ٙدز
تسامٖؽٛبی پبیبٕٛٚبی فهسٗؼ ،دزٗاشٛٙهبی پسداخهت
ایٖصسٕصی ٗ دغصيبٛٙبی خ٘د پسداش

ثبًک

 حرف فسایٖد ؾٖبغبیی دغصی ّغبیستٛب
 اّنبٓ تػه٘ی ٚحػهبة ٕسْه ٚخ٘دمهبز ثهب ّؿهصسیبٓ ٗ
فسٗؾٖدىبٓ

ظبهبًِ EPTM

 اّنههبٓ ؾٖبغههبیی ّغههبیست دز تههسامٖؽٛههبی ؾههجنٚ
پریسٕدىبٓ پبیبٕٛٚبی فسٗؾيبٛی

ؼٌبظبیی هغبیرت

 اّنههبٓ ؾٖبغههبیی ّغههبیست دز تههسامٖؽٛههبی ؾههجنٚ
پریسٕدىبٓ دغصيبٛٙبی خ٘دپسداش
 اّنبٓ ّغبیست ىسسی دز ؾجن ٚپریسٕدىبٓ دزىهبٛٙهبی

دظتگبُّبی خَدپرداز

پبیبًِّبی فرٍؼگبّی

تراکٌػّبی ؼتبثی

درگبُّبی پرداخت ایٌترًتی

فرٍغ ؼبرش کبرتّب

قجَض

پسداخت ایٖصسٕصی
 اّنبٓ ّغهبیست ىسهسی ثهب ّسمهص ؾهصبة دز خكه٘ـ
تسامٖؽٛبی ؾصبثی
 اّنبٓ ّغبیست ىسسی دز زاثغ ٚثب قج٘ل پسداخت ؾدٙ
 اّنبٓ ّغبیست ىسسی دز فسٗؼ ؾبزض مبزتٛهب (ؾهبزض
خغ٘ط اپسات٘ز تَفٔ ْٛسا ٙؾبٌّ ْٛهساٙاًٗ،ایسإػهٌ،
تبٍسب
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| ظبهبًِ هذیریت آرؼیَ الکترًٍیکی اظٌبد
دز ٛس غبشّبٓ ٕيٜهدازی ٗ ثٜهسٙثهسدازی اش اغهٖبد ٗ ّهدازك
ثػصيی ث ٚاغصقساز ٕظبُ قحسح ّدیسیت اغٖبد ،ثٗ ٚیط ٙاخسای
دقس زٓ دازدٕ .ج٘دٓ یل غسػهصِ ٗ ثسٕبّهّ ٚهٖظِ ٗ ّهدٗٓ
ثسای عجق ٚثٖدی ،تٖظسِ ٗ ٕيٜهدازی ٗ دز ٕٜبیهت اغهصفبد ٙاش
اغٖبد ٗ ّدازكّ٘ ،خت تسامِ پسٕٗهدٛٙهب ،مٖهدی دز ّساحهٌ
إدبُ مبز ،دٗثهبزٙمهبزی ٛهب ٗ دز ٕصسده ٚاخهصالً دز اخهسای
ٗربیف ّسث٘ط ث ٚغبشّبٓ ّیىسدد.
غبّبّٕ ٚدیسیت ززؾس٘ اغهٖبد ثبٛهدف ؾٖبغهبیی ،خْهغ زٗزی،
عجق ٚثٖدی ٗ ٕيٜدازی اغٖبد ح٘شٛ ٙبی ّصصَف غبشّبٓ اػِ
اش اغٖبد ادازیّ ،بٍی ،ثبشزىبٕی ،قسازدادٛهب ،مصهتٕ ،ؿهسیبت ٗ
ّدازك فٖیٕ ،قؿٛ ٚبی پسٗضٛ ٙب ،مبتهبٍ٘ه ٛهب ،اغهصبٕدازدٛب،
إ٘اع فبیٌ ٛب ،فسَِٕ٘ ،از ٗ  ...دز یهل ّسمهص ٗ ازایه ٚخهدّبت
تشُ ثّ ٚصقبضسبٓ دز اغسع ٗقت تٜس ٚؾد ٙاغت.

ٍ یصگیْبی ظبهبًِ
ّ حكٍ٘ی مهبّال ثهّ٘ی ٗ داخَهی ْٛيهبُ ثهب زخهسیٔ
تنٍٖ٘٘ضی زٗش دٕسب
ّ جصٖی ثس ٗة ()Full web based
 ثدٗٓ ّحدٗدیت دز تؼداد مبزثس

 اجسای ظبهبًِ

 اّنبٓ پ٘ؾؽدٛی ٗ إغجبد غبّبٕ ٚثسای ثصهؽٛهبی
ّصصَف غبشّبٓ
 پؿصسجبٕی ٗ ّػصٖدغبشی تكْسِ غبشی ٛبی ّدیسیصی

ظبهبًِ هذیریت آرؼیَ الکترًٍیکی اظٌبد

 إدبُ ٗربیف تدبزی ثغ٘ز مبزا ٗ ثب قبثَست پبغﺦ ى٘هی
ثبت

اطالعبت پبیِ اقالم

ثجت اطالعبت اظٌبد ،پیَظتّب ٍ اهبًتدّی

 ایدبد تغبث  ،پس٘غصيی ٗ ثٜسٗ ٙزی دز ّدیسیت ٗ اّ٘ز
خبزی غبشّبٓ
 تػٜسٌ ػَْنسد ّ٘ثس فؼبٍسصٜب دز غساغس غبشّبٓ
 پؿههصسجبٕی غههبشّبٓ دز ّهه٘ازد تؼقسههت قههبٕٕ٘ی ؾههبٌّ
زیػنٜبی ّصبثس اش ٗخ٘د/ػدُ ٗخ٘د ؾ٘اٛدی اش فؼبٍست

طجقِ ثٌذی ٍ کذیٌگ اظٌبد

 حفظ ّٖهبفغ غهبشّبٓ ٗ حقه٘د مبزمٖهبّٓ ،ؿهصسیبٓ ٗ
ذیٖفؼبٓ فؼَی ٗ زتی

جعتجَ ٍ گسارؼبت

 تدازك ؾ٘اٛدی اش مَس ٚفؼبٍسصٜبی غبشّبٓ
 تثجست ٘ٛیت فسٖٛيی ٗ تدبزی غبشّبٓ
ٕ يٜدازی حبفظ ٚؾسمت(فسدی یب خْؼی)
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هؽتریبى ٍ پرٍشُ ّبی هؽبٍریي هجٌب
| هؽتریبى گرٍُ هؽبٍرُ ٍ ًظبرت
 تذٍیي ثرًبهِ راّجردی ظبزهبى



ثبٕل مؿبٗزشی



ثبٕل قٖؼت ٗ ّؼدٓ



ٗاحد ت٘غؼ ٚفٖبٗزی اعالػبت زّ٘شؼ ٗ پهسٗزؼ

-

ّبٍی ،حق٘قی ٗ ادازی





ؾسمت فساٗزدٛ ٙبی ٕػ٘ش پبزظ



مبزىصازی دٕسبی خجسٙ

ؼرکت زیراکط ایراى

ٕظبزت ثس اغصقساز غسػصِ ثسٕبّ ٚزیصی ّٖهبثغ

-

غبشّبٓ ()ERP


ؼرکت پترٍؼیوی هبرٍى

ّؿههبٗز ٙتٜههس ،RFP ٚازشیههبثی ٗ إصصههبة

-

(تدٗیٔ غٖد ػَْسبتی)
ؾسمت ّبؾسٔ غبشی ٕس٘

ّؿبٗز ٙپسٗضّ ٙنبٕسصاغس٘ٓ اغهٖبد ٗ ّهدازك

غسػصِ ثسٕبّ ٚزیصی ّٖبثغ غبشّبٓ ()ERP


ؼرکت صٌبیع آررآة

ٕبرس پسهبد ٙغهبشی غسػهصِ ٛهبی ینپبزچهٚ

-

()ERP
 هذیریت ریعک





ؼرکت فَالد اکعیي خَزظتبى

ّؿههبٗز ٙتٜههس ،RFP ٚازشیههبثی ٗ إصصههبة

-

ثبٕل َّت

ّحكً٘ ٕسُافصاز ERP
 هؽبٍرُ ٍ ًظبرت در حَزُ فٌبٍری اطالعبت


ٍزارت آهَزغ ٍ پرٍرغ

-

-

خدّبت ّؿهبٗز ٙپؿهصسجبٕی فٖهی ٗ ّهدیسیت
ثسٗشزغبٕی ّحص٘ای غبّبٕ ٚمٖصسً پسٗضٙ

-

ّؿههبٗز ٙتٜههس ،RFP ٚثسىههصازی ّٖبقكههٗ ٚ
خسیههد ٕههسُافصازٛههبی خههبّغ ّههبٍی ،ادازی ٗ
تدازمبتی

-

ّؿهههبٗز ٙتٜهههس RFP ٚپهههسٗض ٙتهههبّسٔ
غسٗیعٛبی مبزثسدی (فبش یل عسح اتكهبً
ینكد ٛصاز ّدزغ ٚث ٚؾجنَّ ٚی ایٖصسٕت)

-

خدّبت ّؿبٗز ٙدز ح٘ش ٙزاٛجسی مهبز ىهسٗٙ
ّدیسیت فٖبٗزی اعالػبت ،ازتجبعبت ٗ اّٖست
(فبٗا)







ؼرکت فراة

-

ٕظبزت ثس اغصقساز غسػصِ خبّغ

-

ّؿبٗز ٙفٖبٗزی اعالػبت

ؼرکت عوراى ؼْرّبی جذیذ

ٕبرس ثّ٘ی غبشی غسػصِ ٛب

-

ظبزهبى فٌبٍری اطالعبت ایراى

خدّبت ّؿبٗز خبّغ دز ح٘ش ٙزّبز ٗ اعالػبت

ّؿبٗز پسبد ٙغبشی غسػصِ ٛبی ینپبزچٚ

-

ّؿبٗز ّهدیسیت ؾهجن ٗ ٚغهصت افصازٛهبی
پطٗٛؿػساٛبی اغصبٓ تٜسآ





ؼرکت کبرگساری دًیبی خجرُ

 عبرضِ یبثی ظبزهبًی ٍ اظتقرار چرخِ ثْرٍُری



ؾسمت ٕ٘غبشی قٖبیغ ایسآ



ؾسمت ٕئ٘پبٓ مبزٗٓ



ؾسمت چسٖی ٕ٘ز



ؾسمت فساٗزدٛ ٙبی ٕػ٘ش پبزظ



ؾسمت ّبؾسٔ غبشی ٕس٘



ؾسمت یدك غبش قبٍت



ؾسمت قدزا (قٖبیغ دزیبیی ایسآ)



ؾسمت پس عبٗٗظ



ؾسمت خبّپبظ



ؾسمت ّسؽ ازّٗسٚ



ٗ ...

 ظبیر پرٍشُ ّبی هؽبٍرُ


ٍزارت آهَزغ ٍ پرٍرغ

ثرق هٌطقِ ای زًجبى
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-

عساحی ٕظبُ ّدیسیت اخسایی پسٗض ٙدز مبٕ٘ٓ

-

زفسیٖؽ ٛبی ػَْی ٗ فٖی زّ٘شؼ ٗ پسٗزؼ
اغصبٓ تٜسآ.


هعبًٍت تحقیقبت ظبزهبى ثٌبدر ٍ کؽتیراًی



عساحی غسػصِ ّدیسیت پسٗضٙ
ظبزهبى داهپسؼکی کؽَر



ّٖٜدغی ّددد فسزیٖدٛب
ظبزهبى گعترغ ٍ ًَظبزی صٌبیع ایراى



ازشیبثی اثسثصؿی دٗزٛ ٙبی زّ٘شؾی ّدیسآ
ؼرکت لَلِ ظبزی اَّاز

-

ّغبٍؼبت مبزغٖدی

-

ّغبٍؼبت شّبٓ غٖدی ٗ رسفست غٖدی

-

عساحی غبخصبز غبشّبٕی



هجتوع زرثبل

-

عساحی ٗ پسبد ٙغبشی غسػصِ عساحی ّؿبغٌ

-

عساحههی ٗ پسههبد ٙغههبشی غسػههصِ ازشیههبثی
ػَْنسد

-

عساحههی غههبخصبز غههبشّبٕی ٗ تههدٗیٔ ؾههسح
ّؿبغٌ

-

عساحههی مههالٓ غسػههصِ ٛههبی ینپبزچههٚ
اعالػبتی

-

عساحی تفضسَی غسػصِٛبی اعالػبتی ؾبٌّ
ّدیسیت تٍ٘سدّ ،دیسیت ّؿهبزمتّٖٜ ،دغهی
ّحكههً٘ ،إجههبز ٗ مٖصههسً ّ٘خهه٘دیّٖ ،ههبثغ
إػبٕی ،ثسٕبّ ٚزیصی تٍ٘سد ٗ ّه٘اد ،ث٘دخهٗ ٚ
ىصازؾههبت ،قسْههت تْههبُ ؾههد ،ٙتههدازمبت،
پسْبٕنههبزآ ،ثبشازیههبثی ٗ ّٖٜدغههی فههسٗؼ،
تحقس ٗ ت٘غؼ ،ٚزغهسدىی ٗ مٖصهسً اغهٖبد،
خصإ ٚدازی ،اعْسٖبٓ ّسغ٘ثست
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ؼرکت ًکب پالظتیک

-

اّنبٓ غٖدی عسح ت٘غؼٚ

-

ثسزغی ٗ غبشّبٕدٛی ّٖبثغ إػبٕی
ؼرکت هبؼیي ظبزی ًیَ
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عسااحههی ٗ پسههبد ٙغههبشی غسػههصِ ّههدیسیت
مسفست



ؼرکت کبرگساری دًیبی خجرُ

-

عساحی غسػصِ ّهدیسیت پهسٗض ٙثهس اغهبظ
اغصبٕدازد  PMBOKثهب اغهصفبد ٙاش ٕظهبُ
ّدیسیت ازشؼ حبقَ(EVPM) ٚ
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| هؽتریبى گرٍُ َّغ تجبری


ثبٕل َّت



ثبٕل اقصكبد ٕ٘یٔ



ثبًک اعتجبری تَظعِ



ثبٕل اػصجبزی ت٘غؼٚ

-

غبّبٕ ٚزّبز ٗ اعالػبت ثبٕنی



ؾسمت َّی ىبش ایسآ

-

پسبد ٙغبشیغبّبٕ ٚخبّغ ّهدیسیت اعالػهبت



غبشّبٓ تحقسقبت ،زّ٘شؼ ٗ تسٗیح مؿبٗزشی



غههبشّبٓ فٖههبٗزی اعالػههبت ایههسآ– حههبمْسصی
ٕظبزتی



اثصازٛبی پسداخت اٍنصسٕٗسنی
پسبدٙغبشی غبّبّٕ ٚغبیست ثبٕنی



ؾههسمت َّههی قههٖبیغ پصسٗؾههسْی – حههبمْسصی

ثبًک هعکي

ّؿبٗز فٖهی تحَسهٌ ٗ پسهبدٙغهبشی غهبّبٕٚ

-

غپسدٛٙبی ّصْسمص

ٕظبزتی


قٖبیغ ؾسس ایسآ َٛ -دیٖو



غبشّبٓ ؾٜسدازی ٛب ٗ دٛسبزیٛبی مٌ مؿ٘ز



ؾسمت ٕبة تدبزت پ٘یبَٛ -دیٖو



ؾسمت ثهسٔ اٍََْهی ّٖٜدغهی ایهسآ ایسیصهل-






دإؿيب ٙؾٜسد ثٜؿصی

خدّبت غبّبٕدٛی اٍنصسٕٗسنی ثبیيهبٕی ادازٙ

-

مٌ اّ٘ز ّؿصسیبٓ ٗ ٗاىرازی ّدازمبت


َٛدیٖو
ثسْ ٚپبزغسبٓ

ؼرکت ارتجبطبت زیرظبخت

اظتبًذاری تْراى

-

پ٘زتبً اغصبٕدازی تٜسآ

-

پ٘زتبً  13فسّبٕدازی اغصبٓ تٜسآ



فرهبًذاری تْراى

عساحی ،پسبد ٙغبشی ٗ اخسای غسػهصِ ثجهت

-

ٕبُ ٗ ؾْبزؼ ززاء چٜهبزّسٔ دٗز ٙإصصبثهبت

| هؽتریبى گرٍُ تَظعِ ظیعتن

ّدَع خجسىبٓ زٛجسی اغصبٓ تٜسآ
عساحی ،پسبد ٙغبشی ٗ اخسای غسػهصِ ثجهت



ظبزهبى فٌبٍری اطالعبت ایراى



ٕههبُ ٗ ؾههْبزؼ ززاء غههّ٘سٔ دٗز ٙإصصبثههبت

ؾٖبخت ،تحَسٌ ،عساحی ٗ ایدبد ّسٗزىس َّی

ؾ٘زای اغالّی ؾٜس تٜسآ

ٍزارت اهَر خبرجِ

-

عساحی ،پسبد ٙغبشی ٗ اخسای غسػهصِ ثجهت

-

ْٛنبزی دز تحَسٌ ٗ عساحی غسػهصِ ٛهبی

ٕبُ ٗ ؾهْبزؼ ززاء إصصبثهبت ّسهبٓ دٗزٙای

ینپبزچ ٚثسخظ


ٛفصْههسٔ دٗز ٙإصصبثههبت ّدَههع ؾهه٘زای

ثبًک اقتصبد ًَیي

-

غبّبٕ ٚزّبز ٗ اعالػبت ثبٕنی

-

ؾٖبخت،تحَسٌ ،عساحیٗپسبد ٙغهبشیغهبّبٕٚ
خبّغ ّدیسیت اعالػهبت اثصازٛهبی پسداخهت
اٍنصسٕٗسنی

-

عساحی ٗ پسبد ٙغبشی غبّبّٕ ٚغهبیست ثهبٕنی

اغالّی اغصبٓ تٜسآ


ؼرکت آة هٌطقِای تْراى

غبّبّٕ ٚدیسیت اغٖبد (اّ٘ز قسازدادٛب)



ظبزهبى آة ٍ ثرق خَزظتبى
-

عساحههی ٗ پسههبد ٙغههبشی غسػههصِ مههدیٖو،
غبّبٕدٛی ٗ ززؾس٘ فٖی غدٛب ٗ ٕسسٗىبٛ ٙب

ثبٕل اقصكبد ٕ٘یٔ
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-

هجتوع زرثبل

-

مبززفسیٖی"

عساحی ّنبٕسص ٙغسػصِ ٛبی اعالػبتی ؾبٌّ
ّدیسیت تٍ٘سدّ ،دیسیت ّؿهبزمتّٖٜ ،دغهی
ّحكههً٘ ،إجههبز ٗ مٖصههسً ّ٘خهه٘دیّٖ ،ههبثغ





إػبٕی ،ثسٕبّ ٚزیصی تٍ٘سد ٗ ّه٘اد ،ث٘دخهٗ ٚ
ىصازؾههبت ،قسْههت تْههبُ ؾههد ،ٙتههدازمبت،

-

ؾسمت ٕئ٘پبٓ مبزٗٓ

پسْبٕنههبزآ ،ثبشازیههبثی ٗ ّٖٜدغههی فههسٗؼ،

-

ؾسمت چسٖی ٕ٘ز

تحقس ٗ ت٘غؼ ،ٚزغهسدىی ٗ مٖصهسً اغهٖبد،

-

ؾسمت فساٗزدٛ ٙبی ٕػ٘ش پبزظ

خصإ ٚدازی ،اعْسٖبٓ ّسغ٘ثست

-

ؾسمت ّبؾسٔ غبشی ٕس٘

-

ؾسمت یدك غبش قبٍت

-

ؾسمت قدزا (قٖبیغ دزیبیی ایسآ)

-

ؾسمت پس عبٗٗظ

-

ؾسمت خبّپبظ

-

ؾسمت ّسؽ ازّٗسٚ

عساحههی ٗ پسههبد ٙغههبشی غسػههصِ ازشیههبثی
پسْبٕنبزآ
ظبزهبى ثبزرگبًی اظتبى تْراى

-



عساحههی ٗ پسههبد ٙغههبشی غسػههصِ ثبٕههل

()Easeon Air






ػَْسبت ثجت اعالػبت ّبد ٙقد

قٖؼصی اغصبٓ خ٘شغصبٓ دز ا٘ٛاش


ینپبزچ ٚغبشی  Microsoft Officeثهب

حبمْست ایٖصسٕت ،تٍ٘سد ّحص٘ای دیدسصهبٍی ٗاحهد

غسػصِ ززؾس٘

ىػصسؼ فٖبٗزی اعالػبت ٗ ازتجبعبت قسٓ 21


| هؽتریبى حَزُ آهَزغ ٍ ظویٌبر


زّ٘شؼ ثسىصازی ّٖبقكبت ٗ مبزثسی غبیت َّهی
اعالع زغبٕی مؿ٘ز



ثسىصازی غْسٖبزٛبی تهدٗیٔ ّ ،RFPؿهبٗز ٙدز
ازشیبثی ،إصصبة ٗ اغصقساز ERP



ٗشازت زّ٘شؼ ٗ پسٗزؼ -مبٕ٘ٓ زفهسیٖؽ ٛهبی
ػَْی ٗ فٖی
-

21

|

ثسىصازی ْٛبیؽ ،غْسٖبز ٗ دٗزٛ ٙبی زّ٘شؼ دز
حهه٘شٛ ٙههبی اّٖسههت فضههبی تجههبدً اعالػههبت،

ؼرکت  Uknowدر آلوبى

-

ثسىهههصازی دٗز ٙزّههه٘شؼ غسػهههصِ اعالػهههبت
خغسافسبیی ( )GISثب ّؿبزمت غهبشّبٓ ّهدیسیت

اعالػبتی مبتٛبی اغبغی
ؼْرداری تْراى (هٌطقِ )3

ّؿبٗز ،ٙثسىصازی غْسٖبزٛب ٗ دٗزٛٙهبی زّ٘شؾهی
فٖبٗزی اعالػهبت دز ؾهسمت ٘ٛاپسْهبیی ایهصآ

عساحی ٗ پسبد ٙغبشی غسػصِ قهدٗز پسٗإهٚ
مػت

-

غْسٖبز ثٜسٗ ٙزی ٗ ػبزض ٚیبثی دز
-

تْراى



غْسٖبز زّ٘شؾی "زؾٖبیی ثب ّدیسیت پسٗض"ٙ
ؾسمت ٕ٘غبشی قٖبیغ ایسآ

ؼرکت تْیاِ ٍ پؽاتیجبًی ظابخت کابالی ًفات

-

غهههْسٖبز زّ٘شؾهههی "زؾهههٖبیی ثهههب اقهههً٘

غْسٖبز زّ٘شؾی "زؾٖبیی ثب ّدیسیت اخسایی"

www.Mabna.ir

ٕظبزت ثس ثسىصازی دٗزٛٙبی زّ٘شؾی ٕسُ افصاز

ّد٘شٛب ٗ احساش قالحستٛب

هجَزّب ٍ احراز صالحیت ّب
|

هجَز ًظبم صٌفی

|

اًجوي هؽبٍراى هذیریت ایراى
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ّد٘شٛب ٗ احساش قالحستٛب

|
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|

رتجِ ؼَرایعبلی اًفَرهبتیک

www.Mabna.ir

ّد٘شٛب ٗ احساش قالحستٛب

| صالحیت خذهبت هؽبٍرُ هذیریت
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ّد٘شٛب ٗ احساش قالحستٛب

| گَاّی ًبهِ هذیریت ظیعتن ٍ اقتصبد
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ّد٘شٛب ٗ احساش قالحستٛب

| عضَیت در اًجوي اًفَرهبتیک ایراى

| پرٍاًااااااِ ثْاااااارُ ثاااااارداری
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