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چکیذٍ:
ایي همالَ تَ هْس خالفَ هْمْع هذیشیت هٌاتغ اًغاًی سا هؼشفی هی کٌذ ّ تَ تشخی اص تؼاسیف ّ ُوچٌیي تشخی
هفاُین هی پشداصد.
هذیشیت اهْس کاسکٌااى زْصٍ ای اعت کَ تَ اًذاصٍ کل زْصٍ هذیشیت لذهت داسد اها تَ هْس هثیؼی دعتخْػ تغییشاتی
ؽذٍ اعت .کَ خْد هْخة تکاهل هذیشیت هٌاتغ اًغاًی ؽذٍ اعتً .مطَ ػطف ایي تغییش ّ تکاهل خایی اعت کَ
تَ خای هذیشیت کاسکٌاى هطشذ هی ؽْد .هذیشیت هٌاتغ اًغاًی ػالٍّ تشداسا تْدى هثاًی ّ هفاُین هذیشیت کاسکٌاى،
سّیکشدُای کلی تشّ خذیذتشی سا دس هذیشیت اًغالًی دس ًظش هی گیشد .هذیشیت استثاه تا کاسکٌاى تَ هٌضلَ یک سًّذ دس
زال ظِ ْس اعت .هذیشیت هٌاتغ اًغاًی هثتٌی تش فٌاّسی اهالػات اعت کَ ُذف افلی آى زفع سّاتو تا کاسکٌاى
اعت ّ .زفع اسصػ ُای آًاى تا ایي زال تا تْخَ تَ زالت اّلیَ آى ّ ًْظِْس تْدى هْلفَ ُای اعتشاتژیکی سا دس تش
داسد کَ دس ایي همالَ تَ سّؽي تش ؽذى هفاُین آى هی پشداصین .ایي هفاُین اص یک هشذ کلی کَ اعاط استثاه تا
کاسکٌاى ّ استثاه تا هؾتشی هؾتك ؽذٍ اعت تَ ؽٌاخت ّ هؼشفی تٌیاد ًظشی ّ تشسعی تسلیلی هی پشداصد.
هذیشیت هٌاتغ اًغاًی هؼطْف تَ عیاعت ُا الذاهات ّ عیغتن ُایی اعت کَ سفتاس ،هشص فکش ّ ػولکشد کاسکٌاى سا
تست تاثیش لشاس هی دُذ.
هذیشیت هٌاتغ اًغاًی ػثاستغت اص سّیکشدی اعتشاتژیک تَ خزب ،تْعؼَ ،هذیشیت ،ایداد اًگیضػ ّ دعتیاتی تَ
هذیشیت هٌاتغ اًغاًی فشایٌذی ؽاهل ّظیفَ خزب ،تْعؼَ ،ایداد اًگیضػ ّ ًگِذاؽت هٌاتغ اًغاًی اعت .همقْد
اص هذیشیت هٌاتغ اًغاًی عیاعت ُا ّ الذاهات هْسد ًیاص تشای اخشای تخؾی اص ّظیفَ هذیشیت اعت کَ تَ خٌثَ
ُایی اصفؼالیت کاسکٌاى تغتگی داسد .تَ ّیژٍ تشای کاسهٌذ یاتی ،آهْصػ تَ کاسکٌاى ،اسصیاتی ػولکشد ،دادى پاداػ ّ
ایداد هسیطی عالن ّ هٌقفاًَ تشای کاسکٌاى عاصهاى .تدضیَ ّ تسلیل ؽغل دس تؼییي هاُیت ؽغل ُشیک اص کاسکٌاى،
تشًا هَ سیضی هٌاتغ اًغاًی ّ کاسهٌذیاتی  ،گضیٌؼ داّهلثاى ّاخذالؾشایو ،تْخیَ ّ آهْصػ تَ کاسکٌاى خذیذ ،هذیشیت
زمْق ّ دعتوضد ،چگًْگی خثشاى خذهت کاسکٌاى  ،ایداد اًگیضػ ّ هضایا ،اسصیاتی ػولکشد ،تشلشاسی استثاه تا کاسکٌاى
اص هشیك هقازثَ ،هؾاّسٍ ،اخشای همشسات اًنثاهی  ،تْعؼَ ًیشّی اًغاًی ّ آهْصػ ّ ُوچٌیي هتؼِذ ًوْدى
کاسکٌاى تَ عاصهاى.
( ) ERMهذیشیت استثاه تا کاسکٌاى تَ ػٌْاى یک سّیکشد عْدهٌذ اعت چشاکَ اسصػ ُای هتماتلی سا تش کاسهٌذاى ّ
هذیشاى لائل هی ؽْد .دس زال زامش تشخی اص خْاًة هذیشیت اهْس کتاسکٌاى تَ تقْیة سعیذٍ اعت ّ هْسد تْافك
دّلت لشاس گشفتَ اعت.
یک تؼشیف ًاُوگي ّ هثِن کَ ػوْها تَ ػٌْاى همْلَ دسیافتی هی تاؽذ ،یا هثِن اعت یا ػولکشد اعتشاتژی خاؿ تَ
ػٌْاى سّػ ُای هٌاتغ اًغاًی خاؿ ّ یا تَ ػٌْاى تخؾی اص عیغتن اهالػاتوٌاتغ اًغاًی اعت .ػالٍّ تش ایي
ؽشایو لاتل همایغَ  ،تَ ػٌ ْاى اعتؼذاد اًغاًی هذیشیت اهْس کاسکٌاى ّخْد ساتطَ هذیشیت عشهایَ یا ًوایٌذٍ
هذیشیت دس اهْس استثاهات اگش چَ هؼلْم ًیغت کَ آیا ایي ّاژٍ تَ ُوالي هفِْم هذیشیت اعت یا خیش؟
هذیشیت استثاه تا کاسکٌاى کَ تا ایذٍ ُای اسصؽوٌذی هْاخَ تْدٍ اعت ّ اختواع ایي ایذٍ ُا تَ هٌضلَ یک ّمؼیت
ًاهطلْب خِت تسمیك ّ تشسعی لشاس گشفتَ ؽذٍ اعت .هوکي اعت اص عْی دیگش تَ فْست یک ػولکشد صّدگزس هْسد
تْخَ لشاس گیشد .دس ًتیدَ ًیاص تَ ؽفاف عاصی هذیشیت استثاه هفِْهی تشای تقوین گیشی ساخغ تَ ایٌکگَ چگًَْ آاى سا
دس پژُّؼ ُای آیٌذٍ هذیشیتی خا داد ،دا سد .اسایَ ّ سّؽي ؽذى ایٌکَ ایي هفِْم تا ایداد اُذاف کلی ّ هشذ هذیشیت
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اهْس کاسکٌاى اعتخشاج هفاُین ،ؽکل گیشی ّ اخضای هذیشیت اهْس کاسکٌاى تَ هٌضلَ یک همیاط فشیر اص هذیشیت ّ
ؽکل گیشی ّ هْلفَ ُای استثاه تا هؾتشی هؾتك ؽذٍ اعت .پظ اص آى تثو هفِْهی ّ ًظشی تا اسصیاتی تدشتی ّ
ػٌْاى پیاهذُای ػوذٍ تشای اسایَ ساٌُوایی تشای تخمیمات آیٌذٍ اثثات ؽذٍ اعت.
دس ؽکل گیشی ّ تؾکیل ،هفِْم هذیشیت سا تَ ػٌْاى سخذاد تاسیخی ّ تْعؼَ تؾکیل هذیشیت اهْسکاسکٌاى تایذ
اّلْیتی تشای سّؽي ؽذى دادٍ داًغت کَ ایي تْفیفی اعت هثتٌی تش تٌظیوات ّ اًگیضٍ ُای هشتْهَ تشای ؽکل
گیشی ّ تؾکیل هفِْم هذیشیت .تش ای دٍ ُا عال ،اخشای ّظایف آهْصػ ّ خثشاى خذهت کاسکٌاى ّظایف افلی زْصٍ
ای تَ ًام هذیشیت کاسکٌاى تْد .ایي ّظایف تذّى تْخَ تَ ایٌکَ چگًَْ تَ یکذیگش هشتثو ُغتٌذ ،اًدام هی ؽذًذ .اها
اکٌْى زْصٍ ای تَ ًام هذیشیت هٌاتغ اًغاًی هطشذ ؽذٍ اعت .هذیشیت هٌاتغ اًغاًی آًطْس کَ دس زال دسک هی
ؽْد ،تَ خای سد یا ززف تخؾی اص ًیاصهٌذی ُای عٌتی اداسٍ کاسکٌاى اعت .دس ایي زْصٍ دسک هٌاعثی اص سفتاس ّ
هِاست اعتفادٍ اص ایي تیٌؼ هْسد ًیاص اعتُ .وچٌیي داؽتي داًؼ ّ دسک اص ّظایف هختلف کاسکٌاى ّ آگاُی اص
ؽشایو هسیطی مشّسی اعت.
هذیشیت هٌاتغ اًغاًی دس دَُ  0891ظِْس کشد ّ تْعو هشفذاساى آى تَ ػٌْاى فقل خذیذی دس هذیشیت ًیشّی
اًغاًی تکاهل یافت .اکٌْى ایي تْافك ّخْد داسد کَ هذیشیت هٌاتغ اًغاًی خایگضیي هذیشیت کاسکٌاى ًوی ؽْد تلکَ
تَ فشآیٌذُای هذیشیت کاسکٌاى اص هٌظش هتفاّتی هی ًگشدُ .وچٌیي ّظیفَ افلی آى تا زذ لاتل هالزظَ ای هتفاّت اص
هفاُین عٌتی هذیشیت کاسکٌاى اعت .تا ایي ُوَ تشخی اص سّیکشدُای خاؿ هذیشیت کاسکٌاى ّ سّاتو کاسکٌاى هی
تْاًٌذ تست ػٌْاى سّیکشدُای هذیشیت هٌاتغ اًغاًی تْفیف ؽًْذ .صیشا دس ساعتای فلغفَ اعاعی هذیشیت هٌاتغ
اًغاًی ُغتٌذ.
هذیشیت هٌاتَ اًغاًی سّیکشدی خاهغ تَ هذیشیت اعتشاتژیک هٌاتغ کلیذی عاصهاى یؼٌی هٌاتغ اًغاًی داسد .هذیشیت
هٌاتغ اًغاًی ًَ تٌِا سّیکشدی اص سّی عْدآّسی تَ هذیشیت کاسکٌاى داسد تلکَ سّیکشدی ّیژٍ تَ سّاتو کاسکٌاى تا تاکیذ
تش تؼِذ ّ دّهشفَ تْدى اتثاه داسد.
دس استثاه تا تؾکیل هذیشیت استثاه تا هؾتشی (هذیشیت اهْس هؾتشی) ،تاصاسیاتی تَ ػٌْاى یک خایگضیي تشای سدیاتی ًیاص
تَ تخقـ دس هْسد خِت گیشی ّ هؼاهلَ گشایی دس زذّد عَ دَُ داسد ..تاصاسیاتی ًْػی هؼاهلَ گشایی عات کَ تا
توشکض تش اسا یَ خذهات ّ هسقْالت تاصاسُای تْدٍ هٌفؼل ّ یکٌْاخت .تٌاتشایي ُذف افلی تاصاسیاتی ؽاهل هؼاهالت
فشّػ تا اعتفادٍ اص سّػ ُای تاصاسیاتی هْعْم هی ؽْدٌُ .گاهی کَ تاصاسُا تَ هْس فضایٌذٍ ای اؽثاع ؽذٍ ّ
تیؼ اص زذ سلاتتی ؽذٍ اعت ،تا ایي زال تاصاسُای تیؾتشی ظِْس پیذا کشدٍ اًذ .کَ ایي ّمؼیت تَ هْس فضایٌذٍ ای
تشای تغیاسی هخاهشٍ آهیض تْد ّ .دس تغیاسی هْاسد ایي ّمؼیت ًاسمایتی ُاییی سا دس چی داؽتَ اعت ّ دس ًِایت
پیؾٌِادی هْسد تْافك لشاس گشفت تشای تِثْد ایي ّمؼیت ّ چایگضیي کشدى تاصاسیاتی تَ خای هؼاهلَ گشایی تْد .کَ ایي
یک هفِْه ی اعت کَ ُذفؼ ایداد سّاتو تلٌذهذت ّ اسصؽوٌذ هؾتشیاى ّ عاصهاى ُا داًغت .تَ خاهش ُویي هدثْس
اعت تَ عوت کؾؼ تاصاس ّ هذیشیت استثاه تا هؾتشی سّی آّسد .تَ ػالٍّ داًؼ اهالػات تاصاسیاتی هشتْهَ تَ
فٌاّسی اهالػات سا تسمك تخؾین .هسذّدٍ سّصافضّى اص دادٍ ُا ّ تْاتغ هشتْه تَ هؾتشی اسایَ ؽذٍ ّ ظِْس ایٌتشًت
اهکاًاتی ًاؽٌاختَ سا تشای تشلشاسی استثاه ّ تؼاهل تا تؼذاد تغیاسی اص هؾتشیاى اص ساٍ دّس اسایَ کشدٍ اعت .تا تْخَ تَ
ایي اهکاًات ،ایي ایذٍ اص هذیشیت استثاه تا هؾتشی تَ فْست هدِض تَ تکٌْلْژی تاصاسیاتی تَ ّخْد آهذٍ اعت .کَ ایي
خْد هْخة تِثْد ّمؼیت استثاهی تا هؾتشیاى ؽذًْ ّ .ػی خزب تکٌْلْژی ّ في آّسی سا دس تش داؽتَ اعت .هذیشیت
استثاه تا هؾتشی دس ُش زال هْسد تسث اعت ّ ایي ایذٍ سا تیاى هی کٌذ کَ ؽشکت ُا ّ عاصهاى ُا تایذ تا تْعؼَ ّ
زفع سّاتو هْفمیت آهیض تا توام عِاهذاساى خْد سا تا کاسکٌاى ،عشهایَ گزاساى ،تاهیي کٌٌذگاى ّ غیشٍ دس هؼشك سلاتت
لشاس دٌُذ ّ .هنافا تَ هؾتشیاى خذهات تِتشی اسایَ دٌُذ کَ ایي خْد ًؾاى دٌُذٍ اًتمال هفِْم تَ زْصٍ هٌاتغ
اًغاًی اعت.
دس خقْؿ تؾکیل هذیشیت استثاه تا کاسکٌاى ُواى هْس کَ پیؾتش گفتَ ؽذ ،ػلی الظاُش ػٌْاى آى تمشیثا تَ یک دَُ
گزؽتَ تش هی گشدد .هذیشیت استثاهی ایذٍ ای تْد کَ گاُی اّلات اخشا ّ پژُّؼ سا دس تش داؽت .دس زمیمت ُوکاسی
ّ اػاًت دس هذیشیت اهْس کاسکٌاى تَ هذیشیت استثاه اهْس هؾتشیاى تشهی گشدد . .هاُیت آ« اص هذیشیت اهْس کاسکٌاى
هؾتك ؽذٍ اعت .دس ًتیدَ ّ خْد یک هفِْم گغتشدٍ اخشایی تَ ؽکل گیشی هذیشیت استثاه تا کاسهٌذاى کوک هی
کٌذ .تا ایي زال تا تغییشات ؽذیذی کَ دس تاصاس کاس تش اعاط تغییشات خوؼیتی کَ لاتل تْخَ ُن تْد ،تَ ّخْد آهذ،
لذست کاسهٌذاى کاُؼ پیذا کشد .کَ دس ًتیدَ آ« ًیاصهٌذ یک هٌثغ زیاتی تشای ایي چٌی ي ؽشایطی ؽذ .کَ آى فٌاّسی
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اهالػات اعت ّ .ایي خْد هٌدش تَ تْعؼَ سّاتو ّ افضایؼ فشفت ُا تشای تشلشاسی استثاه ّ تؼاهل تا کاسکٌاى اص هشیك
ّب عایت هذیشیت تَ تْعؼَ هذیشیت هٌاتغ اًغاًی ؽذ .دس خقْؿ هذیشیت استثاه تا هؾتشی ُوچٌیي ایي هذیشیت
تش هثادلَ اسصػ تیي هؾتشی ّ عاصهاى تٌا ؽذٍ اعت ّ .تش اسصػ ایداد ؽذٍ دس ایي استثاه تاکیذ هی کٌذ .تٌاتشایي
تالػ عاصهاى ُا تشای تْعؼَ سّاتو تلٌذ هذت تا هؾتشیاى تش هثٌای ایداد اسصػ تشای ُش دّ هشف اص اُذاف افلی
هذیشیت استثاه تا هؾتشی اعت .تَ ػثاست دیگش ُذف استثاه تا هؾتشی اسایَ هضایایی اص هشیك هثادلَ دّ خاًثَ ّ ػول
تَ ّػذٍ ُاعت .هذیشیت استثاه تا هؾتشی یک ساُثشد کغة ّ کاس اعت .کَ تا پیؾشفت فٌاّسی تمْیت هی ؽْد ّ اص
هشیك آى ؽشکت ُا تَ ایداد استثاهات عْدهٌذ تش پایَ تِیٌَ عاصی اسصػ دسیافتی ّ ادساکی هؾتشیاى هی پشداصًذ .
افطالذ هذیشیت استثاه تا هؾتشی تا هفاُیوی هثل تاصاسیاتی پایگاٍ دادٍ ای ّ تاصاسیاتی تک تَ تک ساتطَ تٌگاتٌگی
داسد .هثٌای هذیشیت استثاه تا هؾتشی اسصػ اعت کَ تَ هؾتشی اسایَ هی ؽْد ّ .ایي اسصػ چیضی اعت کَ
هؾتشی دسک هثثتی اص آى داسد .ایي اسصػ هی تْاًذ هضایایی سا تَ ؽکل ُای صیش تشای هؾتشیاى فشاُن عاصد .تنویي
کیفیت ،ایداد تقْس هثثت دس لثال هسقْل ،افضایؼ لاتلیت اهویٌاى ،مواًت هشتثو تا ػالهت هؾخقَ هسقْل کَ اص
هشیك تشًاهَ ُای تاصاسیاتی زافل هی ؽْد .دس یک هطالؼَ هْسدی کَ تَ هضایای زفع استثاه تا هؾتشی تْخَ ؽذٍ،
هضایای هؾتشیاى اص ایداد استثاه دس عَ هثمَ تَ ؽشذ ریل اسایَ گشدیذٍ اعت:
اهویٌاى ،کاُؼ عشدسگوی ،اهویٌاى تَ اسایَ دٌُذٍ خذهات ّ ازغاعی آکٌذٍ اص اػتواد تَ اّ ،هضایای اختواػی،
هتوایض کشدى هؾتشیاى ،آؽٌایی هؾتشیاى تا کاسکٌاى ّ تْعؼَ سّاتو دّعتاًَ تا هؾتشیاى ،تِشٍ هٌذی اص خذهات
تیؾتش خذهات امافی ،لیوت ُای ّیژٍ ّ اّلْیت تاالتش ًغثت تَ هؾتشیاى .الثتَ تایذ تْخَ داؽت کَ هؾتشیاى
هتفاّتٌذ .دس ًتیدَ اسصػ سّاتو ّ ًْع ساتطَ تشلشاس ؽذٍ تا آى ًیض هتفاّت اعت .کَ ایي اهش تایذ دس ایداد استثاه هذ ًظش
لشاس گیشد .هذ ًظش لشاس دادى هذیشیت استثاه تا هؾتشی هی تْاًذ هض ایای تیؾواسی تشای عاصهاى ُا فشاُن کٌذ .اص آًدا
کَ یکی اص هِن تشیي داسایی ُای یک عاصهاى هؾتشیاى آى ُغتٌذ ،تا اعتفادٍ اص ایي سّیکشد زفع هؾتشیاى فؼلی ّ
تشغیة آًاى خشیذُای هدذد ،فشمیَ عاص تمای عاصهاى اعت .کَ ُذف افلی ُش عاصهاًی اعت .اص خٌثَ دیگش تا
ّسّد فٌاّسی اهالػات تَ عاصهاى ُا صیش چتش هذیشیت استثاه تا هؾتشی فشمیَ ای فشاُن هی ؽْد تا عاهاى تَ عوت
عاصهاى ُای ُْؽوٌذ ّ داًؼ هسْس زشکت کٌذ ّ .تا تَ کاس گیشی ًشم افضاسُای هذیشیت استثاه تا هؾتشیُ ،ضیٌَ
ُای پشداصػ اهالػات سا کاُؼ دٌُذ ّ استثاهات تا هؾتشیاى دس صهاى کوتش ّ تا عشػت تیؾتشی فْست گیشد .کَ
ًتیدَ ًِایی آى ،افضایؼ لذست سلاتتی عاصهاى دس هسیو پش تالهن اهشّصی اعت .هضیت دیگش ایي اعت کَ هذیشیت
استثاه تا هؾتشی ،تا خوغ آّسی اهالػات کاهل هؾتشیاى دس یک پایگاٍ دادٍ اهکاى هثمَ تٌذی هؾتشیاى سا تش اعاط
ساُثشدُا ّ هؼیاسُای عاصهاى فشاُن هی عاصد .کَ ایي هی تْاًذ دس سعیذى تَ استثاه تا هؾتشی یؼٌی ززف ،کاُؼ
ّ ػذم تشغیة هؾتشیاى غیش عْدآّس سا تغِیل کٌذُ .ذف هذیشیت ایٌکَ هْعغات تشای افضایؼ اسصػ داسایی
عِاهذاساى ّ ریٌفؼاى تَ ّخْد هی آیٌذ .لزا زفع هؾتشیاى غیش عْدآّس هی تْاًذ هٌدش تَ افضایؼ عْد ّ کاُؼ
ُضیٌَ دس عاصهااى ُا ؽْد .هگش ایٌکَ هالزظاتی دس ایي هیاى ّخْد داؽتَ تاؽذ .دس هشزلَ اّل اسایَ خذهت تَ
هؾتشی پایگاٍ اهالػاتی تش هثٌای تکٌیک ُای هختلف تسلیل هی ؽًْذ .پظ اص تسلیل اهالػات هؾتشیاى ُذف،
آیٌذٍ تاصاسیاتی هٌاعة هشازی هی ؽْد .عپظ تا اعتفادٍ اص اهالػات هشازل لثل تا هؾتشیاى استثاه تشلشاس ؽذٍ ّ
دس ًِایت پظ اص اخشای تاصاسیاتی ساتطَ هٌذ ًتایح زافلَ هْسد کٌتشل ّ اسصیاتی لشاس هی گیشد .هذیشیت استثاه تا هؾتشی
تَ ػٌْاى یک اعتشاتژی خاؿ اعت کَ اص هشیك فشآیٌذُای هشتْه تَ اخشا ّ فشایٌذُای هشتْه تَ عیغتن ُای
اهالػاتی تالػ ُای هختلفی تشای ایداد یک دسک خاهؼْ هؾتشک لاتل هؾاُذٍ ّخْد داسد.
دس عال ُای اخیش تا تْخَ تَ سلاتت فضایٌذٍ خِاًی تؼذادی اص عاصهاى ُا ًیاص تْخَ تَ هؾتشیاى سا ؽٌاعایی کشدٍ
اًذ .دس ًتیدَ هذیشیت استثاه تا هؾتشی دس هشازی اعتشاتژی ُای عاصهاًی هْسد تْخَ لشاس گشفتَ اعت .عیغتن
ُای استثاه تا هؾتشی هی تْاًٌذ تَ ػٌْاى عیغتن ُای اهالػاتی تا ُذف لادس عاصی عاصهاى ُا تَ تسمك توشکض
تش هؾتشی دیذٍ ؽًْذ .هذیشیت سّاتو هؾتشی ٌُْص تشای تغیاسی اص ؽشکت ُا سایح ّ هِن هی تاؽذ ّ تَ ػٌْاى یک
سّیکشد هٌغدن تَ ؽٌاعای ی  ،خزب ّ ًگِذاسی هؾتشیاى کوک ًوْدٍ ّ عاصهاى ُا سا لادس هی عاصد تا تؼاهالت تا
هؾتشیاى سا هذیشیت ّ ُواٌُگ ًوایٌذ .تٌاتشایي هذیشیت استثاه تا هؾتشی عاصهاى ُا سا دس خقْؿ تالػ ُایؾاى
تشای زذاکثش عاصی اسصػ تؼاهل تا ُش هؾتشی زوایت ًوْدٍ ّ تَ عوت ػولکشد تشتش ُذایت هی کٌذ .تا ایي زال
ٌُْص دس تشخی اص هْاسد اُذاف اعتشاتژیک هذیشیت استثاه تا هؾتشی دس تیؾتشیي زذ هْسد اًتظاس  ،تسمك ًیافتَ ّ زتی
ؽکغت هی خْسًذ تَ هْسی کَ دسفذ تاالی اخشاُای هذیشیت اًتظاسات هذیشاى سا تشآّسدٍ ًوی کٌذ .دس ُش زال
هذیشیت استثاه تا هؾتشی تَ ػٌْاى یک اّلْیت تشتش تٌِا تَ ّعیلَ دٍ دسفذ اص سُثشاى تداسی ستثَ تٌذی ؽذٍ اًذ.
ًمؼ ایي هذیشیت دس دعتیاتی تَ اّلْیت ُای تشتش عطْذ ػالی هذیشیت تداسی هْسد تْافك ًیغت .چاسچْب
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اعتشاتژیک پیًْذیویاى هؾتشیاى ّ اّلْیت ُا تشلشاس هی کٌذ .کَ آى ؽاهل ػٌافش مشّسی یک اعتشاتژیْ چًْگی
ُواٌُگی ّ تٌاعة تیي آًِاتشای دعتیاتی تَ ًتایح هطلْب تشای یک عاصهاى هی تاؽذُ .وچٌیي ظشفیت ُای
تداسیشا کَ تایذ هْسد تْخَ لشاس گیشد ّ چگًْگی اعتفادٍ اص آًِا تشای سعیذى تَ تایح هطلْب سا ؽٌاعایی هی کٌذ.
چاسچْب اعتشاتژیک هذیشیت استثاه تا هؾتشی هی تْاًذ دس دّ سّػ هْسد اعتفادٍ لشاس گیشد .تَ ػٌْاى هثٌایی تشای
تْعؼَ یک اعتشاتژی هذیشیت تشای یک هْلؼیت خاؿ ّ هؾخـ تَ ػٌْاى یک چاسچْب هشخغ تشای اسصیاتی تش زغة
تٌاعة آى تا اّلْیت ُای تشتش تداسی .دس هفِْم هذیشیت سّاتو تا هؾتشی ،هشفیي ساتطَ عاصهاى ّ هؾتشی ُغتٌذ.
اها دس تؼنی اص ؽشکت ُا کَ هاُیت هداصی داسًذ ،ساتطَ ُای سّدسسّ ّخْد ًذاسد ّ .ػوذتا کغی دس عاصهاى ّخْد
ًذاسد تا هؾتشی تتْاًذ تا اّ ساتطَ اػ سا تْعؼَ دُذ .دس ایي گًَْ هْاسد ،تا فمذاى ساتطَ ای کَ هؾتشی تیي خْد ّ
عاصهاى دسک هی کٌذ ،هْاخَ ُغتین .کیفیت ایي ساتطَ ًتیدَ ً ِایی ُوَ هؼاهالتی اعت کَ هؾتشی تَ هْس
هغتمین یا غیش هغتمین تا ؽشکت داسد .تٌاتشایي هذیشیت استثاه تا هؾتشی تْاًایی هذیشیت تشای تؼاهل تا هؾتشیاى
اعت .آًچٌاى کَ ُش تؼاهلی هثثت تْدٍ ّ ساتطَ سا تمْیت هی کٌذ .یؼٌی هذیشیت تایذ ّازذُای هختلف سا لادس عاصد
تا اص تؼاهالت ُوذیگش تا هؾتشیاى آگاٍ تاؽٌذ .تَ ػٌْاى هثال ّازذ فشّػ ًثایذ تشای یک هؾتشی کَ تَ ّعیلَ ّازذ
زغاتذاسی تشایؼ اخطاسیَ عش سعیذ ؽذٍ پشداخت اسعال گشدیذٍ ،تثلیغاتی تشای فشّػ هسقْالتؼ اسایَ ًوایذ.
هذیشیت استثاه تا هؾتشی هؼوْالا تا تغییش فشایٌذُای تداسی ّ هؼ شفی تکٌْلْژی اهالػات خذیذ عش ّ کاس داسد.
ُوچٌیي سُثشی هْثش ًمؼ هِوی سا ایفا هی کٌذ .صیشا سُثشاى تش هسیو خاسخی عاصهاى ًظاست هی کٌٌذ .آًِا اغلة
دس تِتشیي ًمطَ تشای تؼییي چؾن اًذاص ّ هاهْسیت اعتشاتژیک پشّژٍ ُای هذیشیت استثاه تا هؾتشیاى لشاس هی گیشًذ .تَ
ػالٍّ سُثشاى دس تؼییي ى ًظاست تش ػولکشد ّ تْاًوٌذعاصی ّ اًگیضػ پشعٌل کلیذی داسای ًفْر ،لذست ّ تاثیش گزاسی
ُغتٌذُ .واًطْس کَ هذیشیت استثاه تا هؾتشی تَ سّػ ُای هختلف تداست ّ کغة ّ کاس ّاسد هی ؽْد ،عاصهاى ُا
تایذ یک سّیکشدخاهغ ّ عیغتواتیک سا تَ کاس تثشًذ .سّیکشد خ اهغ ،هذیشیت استثاه تا هؾتشی سا دس للة یک عاصهاى تا
فشایٌذُای تداسی هؾتشی گشا ّ عیغتن ُای هذیشیت استثاه تا هؾتشی یکپاسچَ لشاس هی دُذ .هذیشیت استثاه تا
هؾتشی سا تایذ تش فشاص عیغتن هذیشیت ًگشیغت .سّیکشدُای خاهغ ًغثت تَ هذیشیت استثاه تا هؾتشی تَ عاصهاى
ُا کوک هی کٌذ تا ُواٌُگی ایداد ًوْدٍ ّ تَ هْس هْثشی تَ ًماه تواط یا کاًال ُای استثاهی تا هؾتشیاى گًْاگْى
تْخَ ًوایٌذ .الثتَ ،هغایل ّ هؾکالت هشتْه صیادی دس کاًال ُای هختلف فشّػ ًیض ّخْد داسد .هْمْع دیگش هشتْه تَ
اخشای هذیشیت استثاه تا هؾتشیاى اعت .تؼذادی اص عاصهاى ُا اًتخاب ُای کوی داسدًذ اها ٌُگاهی کَ آًِا فالذ
هٌاتغ الصم تشای تْعؼَ ًشم افضاس هذیشیت تاؽٌذ ،هٌثغ یاتی خاسخی کَ تَ هؼٌی کغة اهالػات هؾتشی اص هٌاتغ
خاسخی اعت ،یک تخؼ هِوی اص ساٍ زل هذیشیت استثاه تا هؾتشی اعت .صهاًثٌذی ًیض هِن اعتٌُ .گاهیکَ
تْعؼَ ًشم افضا س هذیشیت استثاه تا هؾتشیاى دس داخل هی تْاًذ یک فشایٌذ هْالًی هذت تاؽذ ،تایذ پاداؽِایی تشای
پاعخگْیی عشیغ ّ هٌاعة تَ آى ّخْد داؽتَ تاؽذ .تشسعی ادتیات ػلوی ّ هطالؼات تدشتی ًؾاى هی دُذ کَ
ؽشکت ُا تٌِا دس فْستیکَ تَ هذیشیت استثاه تا هؾتشی تَ ػٌْاى یک اتتکاس خاهغ دس هذیشیت ّ تَ ػٌْاى یک اتضاس
اعتشاتژیک تْخَ ًوایٌذ ،هی تْاًٌذ هذیشیت استثاه تا هؾتشی سا تَ هْس هْفمیت آهیضی اخشا کٌٌذ .اگش ایي دیذگاٍ ّ
تشداؽت دس یک ؽشکت ّخْد داؽتَ تاؽذ ،هذیشیت استثاه تا هؾتشی لادس تَ افضایؼ دسآهذُا ّ خشیاى ًمذی تَ
ّعثلَ هؾتشیاى ّفادا س خْاُذ تْد .زغاعیت لیوت تشای هؾتشی ّ ًیض صهاى ّ ؽکغت تْعؼَ صهاى هسقْالت
کاُؼ هی یاتذ .دس ًتیدَ هؾتشی تا ُوَ ًیاصُا ّ آسصُّایؼ تایذ دس هشکض تْخَ لشاس گیشد .کاالُا ّ خذهات تایذ تش
اعاط خْاعتَ ُا ّ ّیژگی ُای ُش هؾتشی تْلیذ ؽًْذ .تا ایي ؽشه کَ عْدآّسی ّ کاسایی التقادی ؽشکت اص
دعت ًشّد .تَ هذیشیت استثاه تا هؾتشی تایذ تَ ػٌْاى یک اعتشاتژی خاهغ ّ یکپاسچَ تْخَ ؽْد کَ ؽاهل اعتشاتژی
کاسکٌاى ّ تکٌْلْژی هی تاؽذ .کییفیت دادٍ ُا ّ کاستشد فٌی تَ اًذاصٍ آهْصػ ّ اًگیضػ کاسکٌاى هِن ُغتٌذ .اگش
تخْاُین تا اخشای هذیشیت استثاهث ا هؾتشیثش عطر پاییٌتؼوین ّ تَ اؽتشاک گزاسی اهالػات غلثَ ًوْدٍ ّ آى سا تثذیل
تَ یک اتضاس اعتشاتژیک ًوایین ،زوایت هذیشیت یک هْمْع کلیذی خْاُذ تْد .تا تْخَ تَ تغییشات ّ ایي زمیمت کَ
افشاد تَ هٌظْس عْدتشدى اص ساُکاسُای هذیشیت استثاه تا هؾتشی تایذ آى ّصػ دیذٍ ّ تشاًگیختَ ؽًْذ ،اعتفادٍ
اخثاسی اص عیغتن یک گام مشّسی اعت .ایي اهش تٌِا تَ ّعیلَ زوایت هذیشیت تسمك خْاُذ یافت .اُذاف ّ
اعتشاتژی ُایی کَ تا اخشای هذیشیت تسمك هی یاتٌذ تایذ تَ هٌظْس اًذاصٍ گیشی دّسٍ ای هیضاى هْفمیت فشایٌذ اخشا،
تؼشیف ّ هؾخـ ؽًْذ.
اگش اتتکاس ّ پیؾمذهی دس اخشای هذیشیت استثاه تا هؾتشی هغتمیووا اص خْد هذیش ؽکل ًگشفتَ تاؽذ ،زوایت
هذیشیت تَ عختی هیتْاًذ هْفمیت آهیض تاؽذ .هتماػذ کشدى چٌیي افشاد هؾغْلی دس خقْؿ هضایای هذیشیت استثاه تا
هؾتشی هوکي اعت عخت تاؽذُ ،وچٌیي تشای تذاّم ًتایح هثثت ّ عشاعشی ،تؼذ اص اخشای هْثش ًیاص تَ زوایت
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لْی داسدُ .واًطْسیکَ تغِین ّ تَ اؽتشاک گزاسی اهالػات یکی اص پایَ ُای اعاعی هذیشیت استثاه تا هؾتشی هی
تاؽذ ،هی تْاًذ هؾکل دیگشی دس عیغتن تَ ّخْد آّسد .صیشا کاسکٌاى اغلة توایلی تَ تغِین ُوَ اهالػاتؾاى سا
ًذاسًذ چشاکَ آًِا توایلی ًذاسًذ تا ُوَ کٌتشل ّ داًؾؾاى سا اص دعت تذٌُذ تا پظ اص آى تَ آعاًی لاتل خایگضیٌی ّ
تفْیل ؽًْذ .آهْصػ ّ اًگیضػ اص اُویت ّیژٍ ای تشخْسداس اعت .اها اگش زوایت کافی اص عطْذ تاالتش تَ ػول ًیایذ
هی تْاًٌذ تاػث تشخی هؾکالت ؽْد .اًگیضػ افشاد تشای لثْل تغییشات ّ یادگیشی چگًْگی اعتفادٍ اص یک ًشم
افضاسکاستشدی خذیذ اص آًچَ تقْس هی ؽْد عخت تش اعت.
تا ایي ُوَ ،هٌافغ ّ هضایای التقادی ّ لاتل پایؼ هذیشیت استثاه تا هؾتشی تایذ اص هْاًغ ّ هؾکالت آى تیؾتش تاؽذ.
ایي اهش ًیاصهٌذ تالػ هذاّم ،ؽکیثایی ّ تؼِذ تَ اخشای هْفمیت آهیض ه ذیشیت استثاه تا هؾتشی هی تاؽذ .تا تْخَ تَ
تغییشات هسیو تداسی ،اتضاس لْی تشای هْفمیت تلٌذهذت تْدٍ ّ تٌاتشایي دس ُوَ عاصهاى ُا تَ ػٌْاى یک ساُکاس هؼتثش
تَ هْس خذی هْسد تْخَ لشاس هی گیشد.
ؽٌاخت هؾتشی تشای ًمطَ ؽشّع ُش اعتشاتژی دس هذیشیت استثاه تا هؾتشی مشّسی اعت .یک ؽشکت ًوی تْاًذ
ؽشّع تَ تْخَ تَ ًیاصُا ّ خْاعتَ ُای هؾتشی کٌذ ّ تذیٌْعیلَ اسصػ ایداد ًوایذ .هگشایٌکَ تغ هْس ّامر آًچَ سا
کَ هؾتشیاى هی خْاٌُذ ،دسک ًوایذ .سّػ ُای هکولی تشای تؼییي ؽٌاخت هؾتشی تَ کاس هی سّد.
تَ دعت آّسدى ّ ادغام اهالػات :اّلیي گام دس سعیذى تَ ؽٌاخت هؾتشیاى ،تَ دعت آّسدى ّ ادغام اهالػات دستاسٍ
آًِا اص هٌاتغ هختلف هی تاؽذ .اهالػات تَ دعت آهذٍ ؽاهل دادٍ ُای خوؼیتی ّ سّاًؾٌاختی ،صهاى ُای
اعتفادٍ اص خذهات ّ خشیذ ،ػولکش دُا ّ ؽکایات ّ ُوَ استثاهات دیگش تا هؾتشی هی تاؽذ .هٌاتغ هی تْاًٌذداخلی
تْدٍ ّ اص تؼاهالت هؾتشیاى تا تخؼ ُای هتفاّت غاصهاى هثل تْصیغ ،فشّػ ،خذهات تا اعتفادٍ اص کاًال ُای استثاهی
هتفاّت چَ تَ فْست زنْسی ّ چَ تَ فْست تلفٌی ،ایویلّ ،ب عایتً ،اهَ پغتی ،فکظ ّ ّ ...یا اص هٌاتغ خاسخی
هثل اسایَ دٌُذگاى دادٍ ُای تاصاسیاتی هی تاؽٌذ .اهالػات هؾتشی ُوچٌیي ؽاهل پاعخ ُای هؾتشی تش تش ًاهَ
ُای فشّػ ّ تاصاسیاتی هی تاؽذ ..دادٍ ُا تشای دّ هٌظْس هْسد اعتفادٍ لشاس هی گیشًذ ،یک تشای ایداد تاًک
اهالػات هؾتشی کَ هی تْاًذ تشای هتٌاعة کشدى تؼاهالت تا هؾتشی ّ دّ – تشای تخؼ تٌذی هؾتشیاى تَ هٌظْس
تْعؼَ خذهات ّ هسقْالت هٌاعة ّ تشًاهِِای استثاهی ّ تاصاسیاتی هْسد اعتفادٍ لشاس هی گیشد .تَ دعت آّسدى
اهالػات هؼوْال ؽاهل تْعؼَ یک تاًک دادٍ تَ هٌظْس ادغام دادٍ ُا اص ایي لساظ هِن اعت کَ ُش تخؾی کَ تا
هؾتشیاى دس تؼاهل اعت تایذ تقْیش خاهؼی اص آًِا داؽتَ تاؽذ تا اص یک هٌظش چٌذ تؼذی هؾتشی سا تؾٌاعذ.
ایداد تاًک اهالػاتی یا پشّفایل هؾتشیّ ،یژگی ُای آهاسیً ،یاصُا ،خْاعتَ ُا ،الگْی خشیذ ،اّلْیت ُای کاًال
خشیذ ّ سفتاسُای هؾتشیاى ساهؾخـ هی کٌذ .پشّفایلِای هؾتشیاى تشای افشاد ّ عیغتن ُا دس تواهی ًماه تواط تا
هؾتشیاى لاتل دعتشعی هی تاؽٌذ.
هثمَ تٌذی هؾتشیاى ُش تخؼ تش هثٌای پتاًغیل ّ لاتلیت عْدآّسی اعت کَ ایي هثیي ایي اعت کَ تیغت دسفذ
اص هؾتشیاى تیؾتشیي عْدآّسی سا داسًذ ّ تْخَ خاؿ تَ ًیاصُای فؼلی ّ آتی آًاى مشّسی اعت دس زالی کَ
تاصاسیاتی
" فشد تَ فشد" تَ هْس فضایٌذٍ ای سّاج پیذا هی کٌذ ،لاتلیت عْدآّسی کَ هوکي اعت توایل تیؾتشی تشای ُذفگزاسی
تخؼ ُای صیادی اص تاصاس سا هْخة ؽْد .تخؼ تٌذی هؾتشیاى تَ ّعیلَ اتضاسُای ُْػ تداسی تا اعتفادٍ اص تاًک
دادٍ زوایت هی ؽْد.
ًتایح ؽ ٌاخت هؾتشیُ :ذف ًِایی اعتشاتژی ّ پشّعَ هذیشیت استثاه تا هؾتشی افضایؼ عْد هی تاؽذ کَ یک تؼذ
کلیذی ؽٌاخت هؾتشی عْدآّس اعت .ػالٍّ تش ؽٌاخت هؾتشی ،داًؼ دیگشی کَ هْسد ًیاص اعت هشتْه تَ اسایَ
اسصػ افضّدٍ تَ تخؼ ُای ُذف گزاسی ؽذٍ هؾتشیاى عْدآّس ّ تالمٍْ عْآّس هی تاؽذ .اتضاسُای ُْػ تداسی
تشای اعتٌتاج اهالػات اص دادٍ ُای هؾتشی تَ هٌظْس دسک اّلْیت ُا ّ سفتاس هؾتشی ّ دس زوایت اص تاصاسیاتی ّ
تشًاهَ ُای تْعؼَ هسقْل یا خذهت هی تاؽٌذ .ایي اتضاسُا کاسکشدُایی هثل گضاسػ دُی ،دادٍ کاّی ،پشداصػ
تسلیلی آًالیي ّ تدغن دادٍ داسًذ .هسشّم کشدى یا دفَ هؾتشیاى غیشعْدآّس یکی اص ًتایدی اعت کَ تا ؽٌاخت
هؾتشیاى زافل هی ؽْد .تیؾتش ؽشکت ُا تَ هٌظْس افضایؼ اسصػ افضّدٍ تشای عِاهذاساى تَ هؾتشیاى غیشعْدآّس
کَ تاػث دلغْصی ّ ًضّل کغة ّ کاسؽاى هی ؽًْذ ،.خذهت ًوی ًوایٌذ ّ یا تا ازتیاه تشخْسد هی کٌٌذ .هگش ایٌکَ
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تَ ّعیلَ پیاهذُای هٌفی ،ؽشایو عیاعی ،لاًًْی ّ یا اختواػی هسذّد ؽًْذ .هؼوْال اص خْد ساًذى هغتمین
هؾتشیاى اهکاى پزیش ًیغت .ایي ُذف هی تْاًذ تَ ّعیلَ اعتفادٍ اص سّػ ُایی هثل کاُؼ خذهات یا افضایؼ
لیوت ُا تشای تخؼ ُای غیش عْدآّس ػولی ؽْد .عْدُا تا ززف صیاى ُا اص هؾتشیاى غیشعْدآّس افضایؼ یافتَ ّ
ػذم خذهت سعاًی تَ هؾتشیاى غیشعْدآّس ًیض یک سّػ هغتمین خِت کاُؼ ُضیٌَ ُا دس هذیشیت استثاه تا
هؾتشی اعت.
افضایؼ اسصػ افضّدٍ :اس ساتطَ تا هؾتشی تش اعاط اسصؽی اعت کَ هیتْاًذ تَ هؾتشی اسایَ گشدد .اسصػ ػوذتا تَ
ػٌْا ى چیضی کَ تشای هؾتشی هطلْب ّ لاتل تمذیش تاؽذ ،تؼثیش هی ؽْد .تٌاتشایي اسصػ ُا هی تْاًٌذ تش اعاط
تشکیثی اص ایي هْاسد تاؽٌذ .اهویٌاى اص کیفیت ،تقْس (رٌُیت) اص هسقْل ،اػتثاس ّ مواًت هشتْه تَ یک تشًذ کَ تَ
ّعلَ تشًاهَ ُای تاصاسیاتی تؼییي هی ؽًْذ .کیفیت هسقْل یا خذهت پیؾٌِادیً،گِذاؽت هؾتشی ،پاداػ ُای
تشًاهَ ُای ّفاداسی ،افضایؼ اسصػ افضّدٍ تا پیشّی کشدى اص یک هذل تداسی هؾتشی هسْس دس استثاه اعت کَ تَ
هْلؼیت تداسی ؽشکت ّاتغتَ اعتً.ثایذ تْلغ داؽتَ تاؽین کَ عاصهاى ُا ،دسیایی اص تغییشات سا هتؼِذ ؽًْذ ّ دس
یک چاسچْب صها ًی کْتاٍ هذت ،کاهال هؾتشی هسْس گشدًذ .زذالل تؼنی ُواٌُگی ُا ،هیاى تشًاٍ هِای هختلف
عاصهاى کَ تش اسصػ افضّدٍ تشای هؾتشی تاثیش گزاس تاؽٌذ ،هْسد ًیاص هی تاؽٌذ .یک خض افلی ّ هشکضی تشای افضایؼ
اسصػ افضّدٍ ،هشازی کاًال ُای یکپاسچَ ّ اًؼطاف پزیش اعت کَ اًتخاب ُای هختلفی اص کاًال ُای تؼاهلی سا تَ
هؾتشیاى هی دُذ ..تشای هذیشیت استثاه تا هؾتشی افضایؼ اسصػ افضّدٍ تشای هؾتشی یک هٌثغ زیاتی اعت .دس
ًتیدَ تا اخشای تشًاهَ ُای ًگِذاؽت هؾتشی ّ ساتطَ تا هؾتشی هی تْاى دس خِت افضایؼ اسصػ افضّدٍ تشای
هؾتشی گام تشداؽت .ایي تشًاهَ ُا ،تشًاهَ ُایی اعت کَ ًیاصُای هؾتشی سا دس ُوَ هشازل "چشخَ ػوش هؾتشی"
اسماء هی ًوایذُ .ذف اص چٌیي تشًاهَ ُایی تغِیل تؼاهل تیؾتش تا هؾتشی ّ عاصهاى هی تاؽذ ّ تَ هٌظْس تمْیت
سّاتو تا هؾتشی هشازی هی ؽًْذ .هثل تشًاهَ ُای ؽٌاعایی هؾتشی ّ ّفاداسی.
ًتیدَ گیشی:
تشای هْفمیت ّ اخشای تِتش اعتشاتژی هذیشیت استثاه تا هؾتشی ػالٍّ دس داؽتي سّیکشد خاهغ ّ عیغتواتیک،
اًگیضػ کاسکٌاى ،زوایتً ،ظاست ّ کٌتشل هذیشیت ،ایداد تاًک دادٍ ُای هخقْؿ هؾتشی ،عِْلت دعتشعی ّازذ
ُای هختلف تَ اهالػات ّ ایداد ُواٌُگی تیي ػولکشد ّازذ ُا دس هماتل هؾتشیٌیض ًمؼ هِوی داسًذ .سّیکشد خاهغ
ًغثت تَ هذیشیت استثاه تا هؾتشی تَ عاصهاى کوک هی کٌذ تا تا ؽٌاخت هؾتشیاى ،تخؼ تٌذی هؾتشیاى هتفاّت
زافل گشدد .کَ تَ تثغ آى هی تْاى تا توشکض تش هؾتشیاى ساتطَ ای ّفاداس ّ ززف هؾتشیاى غیشعْدآّس ،تا کاُؼ
ُضیٌَ ُا عْد ؽشکت سا افضایؼ داد .اص هشفی تَ ّاعطَ دسک اّلْیت ُا ّ سفتاس هؾتشی اص هشیك تشًاهَ ُای
ًگِذاؽت هؾتشی ّ ساتطَ تا هؾتشی ،تغِیل تؼاهل تا هؾتشی ّ تمْیت سّاتو تا هؾتشی ًیض زافل هی گشدد.
خذهت سعاًی
مثو هؾتشک اص
هؾکالت هسقْل
ًگِذاسی هسقْل
پیؼ تیٌی ًیاصُای
اتماء هؾتشی

ّیژگی داهٌَ
فشّػ
هؾاّسٍ هسقْل
هٌسقش تَ فشد
پشداصػ فاکتْسُا ّ
مْاتو
پیؼ تیٌی اّلْیت
ُای هسقْل تَ
هؾتشیاى

تاصاسیاتی
پیؾٌِاد هسقْل
هتوایض پغتی
چاپ هْاسد تثلیغاتی
پیؼ تیٌی تٌظیوات
یا (کاًال) ّ مْاتو
ًمل ّ اًتمال ّ ّسّدی
ّ خشّخی
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اؽتشاکی
ػولیاتی
تسلیلی

ّیژگی ُای فشایٌذ

