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 چنیذُ
دس سلبثتی ... اّویت كٌؼت گشدؿگشی ثذاى حذ اػت وِ ثؼیبسی اص وـَسّبی تَػؼِ یبفتِ دًیب ًظیش آلوبى ، فشاًؼِ ، ػَئیغ ٍ        

فشٌّگی ، آى تَرِ ٍ توشوض خَد سا ثش تَػؼِ سٍص افضٍى  تٌگبتٌگ ٍ دس پی ثْشُ گیشی ّشچِ ثیـتش اص هضایب ٍ فَایذ التلبدی ٍ ارتوبػی 
دس ایي تحمیك وِ ّذف اص اًزبم آى عشاحی ٍ تذٍیي اػتشاتظی ّبی هٌبػت رْت تَػؼِ گشدؿگشی دس . دُ اًذ ایي كٌؼت هؼغَف ًوَ

فشٌّگی ، اوَلَطیىی ٍ  هٌغمِ آصاد لـن هی ثبؿذ ، اثتذا ؿبخق ّبی هَحش ثش تَػؼِ كٌؼت گشدؿگشی دس چْبس ثؼذ التلبدی ، ارتوبػی 
ش گشفتي اّذاف ٍ هبهَسیت ّبی ػبصهبى هٌغمِ آصاد لـن هجٌی ثش تَػؼِ گشدؿگشی دس ایي ًْبدی ؿٌبػبیی گشدیذًذ ، پغ اص آى ثب دس ًظ

، الذام ثِ گضیٌؾ ًمبط لَت ،ضؼف هحیظ داخلی ٍ فشكت ، تْذیذ هحیظ « SWOT»رضیشُ ثب هجٌب لشاس دادى سٍؽ تزضیِ ٍ تحلیل 
ًتبیذ حبكل اص ثشسػی ّب ٍ هحبػجبت . ؼِ اسائِ گشدیذًذ خبسری ساّجشدّب ٍ ساّىبسّبی هٌبػت رْت تَػؼِ گشدؿگشی هٌغمِ هَسد هغبل

اًزبم ؿذُ حبوی اص آى اػت وِ ثب تَرِ ثِ اسرح ثَدى هضایب ٍ پتبًؼیل ّبی هٌغمِ ًؼجت ثِ تٌگٌبّب ٍ چبلـْبی فشاسٍی تَػؼِ گشدؿگشی 
ت ّبی گشدؿگشی خَد ٍ تجذیل ؿذى ثِ آى هی تَاى ثِ ایي هْن دػت یبفت وِ رضیشُ اص لبثلیت ّبی ثؼیبس ثبالیی رْت استمبء ظشفی

 .پبیلَت گشدؿگشی خلیذ فبسع ثشخَسداس اػت

    

 

 SWOT.گشدؿگشی، اػتشاتظی تَػعِ گشدؿگشی، هٌغقِ آصاد قـن، هذل : ٍاطگاى ملیذی
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 :هقذهِ -1
هْن التلبدی، ارتوبػی ثؼیبسی اص تَػؼِ چـوگیش كٌؼت گشدؿگشی دس دِّ ّبی اخیش، ایي كٌؼت سا ثِ كَست یىی اص فؼبلیت ّبی        

وـَس ّبی رْبى دسآٍسدُ اػت ثِ گًَِ ای وِ هی تَاى اص آى ثِ هخبثِ یه ًظبم ربهغ دس ساػتبی تؼْیل ٍ یىی ًوَدى  اهَس فشٌّگی، 
 .التلبدی ٍ ارتوبػی رَاهغ  یبد وشد

ارتوبػی ٍ فشٌّگی   -دس ثشًبهِ سیضی تَػؼِ التلبدی  اص آًزبیی وِ كٌؼت گشدؿگشی ثِ ػٌَاى یىی اص كٌبیغ ٍ ػَاهل هْن ٍ هؤحش       
اػت ٍ ّوچٌیي كٌؼتی اػت وِ هی تَاًذ ثب ثشًبهِ سیضی ػالٍُ ثش ثبس فشٌّگی ٍ ارتوبػی آى وِ ؿبهل تجبدل ػلَم ٍ تزبسة ٍ  وـَس

آؿٌبیی ثب فشٌّگ ّب ٍ ؿٌبػبًذى اهبوي تبسیخی ٍ هزّجی ٍ غیشُ ًـأت گشفتِ اص غٌب ایشاًی ٍ اػالهی ٍ وَؿؾ رْت حفظ آحبس ٍ هیشاحْبی 
ی ٍ هزّجی وـَس اص ًظش التلبدی ّن هی تَاًذ ثِ ػٌَاى یه فؼّبلیت التلبدی دسآهذ صا ٍ اؿتغبل صا هَسد تَرِ لشاس ثب اسصؽ تبسیخی، فشٌّگ

 . گیشد
ایشاى عجك تمؼین ثٌذی یًَؼىَ، اص رْت داسا ثَدى لبثلیت ّبی رْبًگشدی، ستجِ چْبسم سا داسا اػت؛ اهب دس رزة گشدؿگش ٍ دسآهذ        

 (.37: 1385صاّذی،)چْلن لشاس داسد، وِ ػوذُ تشیي دلیل آى ػذم هؼشفی پتبًؼیل ّبی گشدؿگشی دس ایشاى هی ثبؿذحبكل اص آى دس همبم 

ایي ػٌَاى ثِ دلیل داؿتي ربرثِ ّبی هْن ٍ الجتِ ثىشی اػت وِ . رضیشُ لـن هْوتشیي رضیشُ دس خلیذ فبسع ٍ حتی خبٍسهیبًِ اػت        
 .ی هختلف رْت اوتـبف ٍ یب حتی ثِ ػٌَاى تَسیؼت ثِ ایي هٌغمِ هی وـبًذرْبى گشداى ثیـوبسی سا اص وـَسّب

ثب دس ًظش گشفتي لذهت تبسیخی ، هٌبثغ غٌی رزة گشدؿگش ٍ پتبًؼیل ّبی ثبلمَُّ ٍ ثبلفؼل هَرَد دس ػغح رضیشُ لـن ، عشاحی ٍ         
وِ صهیٌِ ػبص ایزبد ٍتَػؼِ گشدؿگشی پبیذاس ٍ هؼشفی رضیشُ  ظی تَػؼِ گشدؿگشی هٌغمِ آصاد لـن ثِ گًَِ ای اًزبم گیشد تذٍیي اػتشات

 . لـن ثِ ػٌَاى لغت گشدؿگشی رٌَة ایشاى گشدد

 :تیاى هؼالِ -
:  1386وبظوی ، . )ثؼیبسی اص وبسؿٌبػبى ٍ هتخللیي حَصُ گشدؿگشی آحبس ٍ پیبهذّبی تَػؼِ گشدؿگشی سا چٌیي ثیبى هی ًوبیٌذ       

90 ) 
 تَػؼِ صیش ثٌبّبی فیضیىی ٍ خذهبت سفبّی ػوَهی ؛تضویي حفظ ٍ       

 حفبظت ٍ كیبًت اص آحبس ٍ اثٌیِ تبسیخی ؛       
 تَػؼِ تزْیضات ٍ خذهبت صیش ثٌبیی ؛       
 ایزبد فشكت ّبی رذیذ اؿتغبل ، اسصآٍسی ٍ استمبی ػغح صًذگی ػبوٌبى همبكذ گشدؿگشی ؛       
 حفظ ٍ اؿبػِ ٌّشّبی ػٌتی ٍ آداة ٍ سػَم ثبػتبًی؛        
 احیبی َّیت فشٌّگی ٍ احؼبع غشٍس هلی ؛        
 .افضایؾ تجبدالت فشٌّگی        

دس ایي هیبى ثشخی ثی ثشًبهگی ّب ٍون تَرْی ّب دس ایي كٌؼت ًظیش ػذم هذیشیت كحیح هٌبثغ ٍ توشوض ثیؾ اص حذ ثشخی رَاهغ ٍ        
تَػؼِ ثؼذ التلبدی ایي پذیذُ صهیٌِ ػبص ثشٍص هـىالت ثؼیبسی ًظیش اص ثیي ثشدى هٌبثغ عجیؼی ، تبسیخی ٍ فشٌّگی هلل ٍ دس دٍلت ّب ثِ 

 ( . 3: 1388هحوذی، )ًْبیت فٌب ؿذى ػشهبیِ ّبی هتؼلك ثِ ًؼل ّبی آتی هی گشدد

 –دس ثشگیشی ثخـْبی هختلف التلبدی ) ذُ ثَدى اص ػَی دیگش دٍ ٍیظگی خبف ثشًبهِ سیضی دس كٌؼت گشدؿگشی ؛ یؼٌی پیچی      
ٍ هتؼلك ثَدى آى ثِ یه هٌغمِ خبف ػجت گشدیذُ تب اسائِ الگَی ربهغ ٍ ٍاحذ دس ساػتبی تَػؼِ پبیذاس گشدؿگشی اهشی دؿَاس ( ارتوبػی 

 .  ثبؿذ 
تبًؼیل ّبی ثبلمَُّ ٍ ثبلفؼل هَرَد دس ػغح دس ایي تحمیك ػؼی ؿذُ ثب دس ًظش گشفتي لذهت تبسیخی ، هٌبثغ غٌی رزة گشدؿگش ٍ پ       

ظی تَػؼِ گشدؿگشی هٌغمِ آصاد لـن ثِ گًَِ ای اًزبم گیشد وِ صهیٌِ ػبص ایزبد ٍتَػؼِ گشدؿگشی  رضیشُ لـن ، عشاحی ٍ تذٍیي اػتشات
التلبدی ) ػؼِ ّوِ ربًجِ ّوچٌیي رْت ثؼتش ػبصی هٌبػت ٍ تَ. پبیذاس ٍ هؼشفی رضیشُ لـن ثِ ػٌَاى لغت گشدؿگشی رٌَة ایشاى گشدد

ایي كٌؼت پش ثبصدُ دس هملذ هَسد ًظش پغ اص ثشسػی ٍ تحلیل دلیك هـىالت ٍ هضایبی هٌغمِ ٍ ثْشُ گیشی اص ( ، ارتوبػی ٍ فشٌّگی 
 (. 354: 1386اػشاثی ٍ پبسػبئیبى ، )هتذّبی خبف ، الذام ثِ عشاحی ٍ تذٍیي الگَی ربهغ تَػؼِ پبیذاسگشدؿگشی دس ایي هٌبعك هی ًوبیٌذ
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 :ػؤاالت تحقیق 
 ػَاهل داخلی ٍ خبسری هَحش ثش تَػؼِ كٌؼت گشدؿگشی هٌغمِ آصاد لـن وذاهٌذ؟      
 وذام اػت؟ SWOTساّىبسّبی تَػؼِ كٌؼت گشدؿگشی هٌغمِ آصاد لـن ثب اػتفبدُ اص هذل       

 اػتشاتظی ّبی هٌبػت رْت تَػؼِ كٌؼت گشدؿگشی هٌغمِ آصاد لـن چیؼت ؟       

 

 :اّذاف پظٍّؾ
ّذف اٍلیِ ٍ اكلی اص اًزبم پظٍّؾ حبضش عشاحی ٍ تذٍیي اػتشاتظی ّبی هٌبػت رْت تَػؼِ پبیذاس كٌؼت گشدؿگشی دس ػغح         

 . هٌغمِ آصاد لـن هی ثبؿذ وِ هـتول ثش صیش هزوَػِ اّذاف رضئی ، ثِ ؿشح صیش هی ثبؿذ 
 ٍ تؼْیالت گشدؿگشی دس ػغح هٌغمِ استمبء ػغح اػتبًذاسد ّبی ویفیت خذهبت  -      

 تَػؼِ صیش ػبختْبی اػبػی هٌغمِ گشدؿگشی -       

 گشدؿگشاى  –تَػؼِ تؼبهالت ٍ تجبدالت فشٌّگی ثَهیبى  -       

 حفبظت ٍ كیبًت اص هٌبثغ ٍ آحبس تبسیخی رضیشُ -       
 

 :ػاتقِ ٍ ضشٍست تحقیق -2

ت ، اّویت ٍ ًمؾ ثؼضای آى دس تَػؼِ التلبدی ، ارتوبػی ٍ فشٌّگی ٍ حتی ػیبػی هٌبعك دسثبسُ تَػؼِ كٌؼت گشدؿگشی الضاهب         
 (.23: 1387ًَثخت، )گشدؿگشی تحمیمبت ٍ هغبلؼبت لبثل تَرِ ای دس ػغح والى كَست پزیشفتِ اػت

آرسثبیزبى ثِ ثشسػی چبح وـَس ( Problems of Development)دس همبلِ ای دس ؿوبسُ ؿـن هزلِ ( 1988)ػبفبسٍف        
هـىالت سایذ تَػؼِ دس ػَاحل غشثی دسیبی خضس پشداختِ، ٍ تبحیشات اوَػیؼتوْبی عجیؼی ثش سٍی هٌبثغ هحیغی ٍ ػَاحل دسیبی خضس ٍ 
 ًیض پیذا وشدى ساُ ّبی هٌبػت تَػؼِ ًبحیِ دس رْت ایزبد هىبًْبیی آسام ثشای گشدؿگشاى، ٍ ّوچٌیي اػتشاحت گبُ ّبی فشٌّگی ٍسصؿی

 .سا هَسد ثشسػی لشاس دادُ
سا هَسد  "عشاحی الگَی ػیبػت گزاسی دس ثبصاسیبثی كٌؼت رْبًگشدی ایشاى  "دس پبیبى ًبهِ ای تحت ػٌَاى ( 1382)هله اخالق         

ض تؼمیت وشد، اهب كبحت ًظشاى كٌؼت رْبًگشدی ثش ایي ثبٍسًذ وِ هجبحج ایي كٌؼت سا هی تَاى اص ًگبُ ثبصاسیبثی ًی. ثشسػی لشاس دادُ اػت
ثٌبثشایي . ثِ ًظش هی سػذ اثؼبد اكلی ثبصاسیبثی ًظیش ثبصاسؿٌبػی، ثبصاسػبصی ٍ ثبصاسداسی تحت تبحیش الگَی ػیبػت گزاسی دس ایي كٌؼت ثبؿذ

 . هی تَاى دٍ هفَْم ػیبػت گضاسی ٍ ثبصاسیبثی سا ثؼیبس ًضدیه ثِ ّن دس ًظش گشفت
وِ ثِ ٍػیلِ ػبصهبى ایشاًگشدی ٍ رْبًگشدی دس  "ًبهِ ّبی تَػؼِ رْبًگشدی دس ایشاىثشسػی ػیبػتْب ٍ ثش "دس وتبة       

هٌتـش ؿذُ خبعشًـبى گشدیذُ اػت وِ، ثب تَػؼِ كٌؼت  تَسیؼن هی تَاى ثش هـىالت التلبدی وـَس ٍ هَاسدی چَى؛ ایزبد 1382ػبل
دس ثحج دسآهذ اسصی حبكل اص كبدسات ًفت ػٌَاى . غشح اػتدس ایي خلَف هَاسد دیگشی ًیض ه. اؿتغبل ٍ وؼت دسآهذ اسصی فبئك گشدیذ

هی گشدد وِ، هب چیضی سا اص وـَس خبسد هی وٌین ٍ اص آى عشیك  وؼت دسآهذ اسصی هی ًوبیین، دس حبلی وِ دس گشدؿگشی هب چیضی سا اص 
 .دػت ًوی دّین

گشدؿگشی دس اػتبى لشػتبى ٍ اسائِ ساُ وبسّبی هٌبػت دس ایي هَاًغ تَػؼِ كٌؼت "دس پبیبى ًبهِ ای تحت ػٌَاى ( 1382)ًبكشپَس        
ثشای ایزبد یه تَػؼِ ّوِ ربًجِ ٍ پبیذاس، ٍ ًیض ربیگضیٌی هٌبثغ رذیذ وؼت دسآهذ ثِ ربی هٌبثغ ًفتی، ًیبصهٌذ اػتفبدُ . آٍسدُ اػت "صهیٌِ 

التلبد داًبى آى سا ػَهیي پذیذُ التلبدی پَیب ٍ سٍ ثِ سؿذ دس ایي ساػتب تَػؼِ كٌؼت گشدؿگشی وِ . اص توبهی اهىبًبت ٍ لبثلیتْب ّؼتین
پغ اص كٌؼت ًفت ٍ خَدسٍ ػبصی هی داًٌذ ثِ ػٌَاى ًیبص اػبػی وـَس هغشح هی گشدد ٍ ضشٍست داسد هَاًغ تَػؼِ ایي كٌؼت دس هٌبعك 

 .هختلف وـَس ثشسػی گشدد
هٌظَس ثشًبهِ سیضی گشدؿگشی ٍ رْبًگشدی ثِ ایي ًتیزِ سػیذُ اػت  دس ثشسػی لبثلیت ػٌزی هٌغمِ ای یبػَد ثِ( 1378)ػضیضی         

وِ ؿْش صیجبی یبػَد ثِ ػٌَاى هشوضی ثب هزوَػِ ای اص ًمبط پیشاهًَی اعشاف خَد، یه هٌغمِ ؿْشی ثب هحذٍدُ رغشافیبیی اػت وِ دس 
وِ اص ًظش ػولىشد ثب یىذیگش دس استجبط  آى ًَػی ّوگٌی هبًٌذ یه هشوض ؿْشی ٍ ؿْشّبی وَچه ٍ سٍػتبّبی اعشاف آى هَرَد اػت

 .آًچِ سا وِ ثِ ػٌَاى اّذاف ولی هَضَع هَسد هغبلؼِ ثبیذ هذ ًظش داؿت هَاسد ریل سا هی تَاى ثشؿوشد. ًضدیه ٍ هتمبثل اًذ
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اد لـن وِ ػالٍُ ثش ٍلیىي دس ساػتبی عشاحی ٍ تذٍیي اػتشاتظی ّبیی وِ هٌزش ثِ تحمك ایي هْن ثشای هٌبعك خبف ًظیش هٌغمِ آص        
كٌؼتی سا داسًذ ثِ ًذست چٌیي تحمیمبتی  -پتبًؼیل ّبی تَسیؼتی داسای ظشفیت ّبی ثبلمَُ ٍ ثبلفؼلی رْت تجذیل ؿذى ثِ هٌبعك تزبسی

اًزبم گشفتِ اص ػَی دیگش تحمیمبت كَست گشفتِ لجلی ثِ دلیل هبّیت التضبیی اػتشاتظی ّب ٍ تؼلك آًْب ثِ یه ثشِّ صهبًی هـخق 
یبصهٌذ ثبصًگشی ٍ دس ثؼضی هَالغ تذٍیي هزذد هی ثبؿذ ػالٍُ ثش ایي تغییشات ٍ تحَالت سخ دادُ دس ػغح هلی ٍ فشا هلی وـَس ّوچٌیي ً

ًگبُ هتفبٍت دٍلت ثِ هٌبعك آصاد دس ثشًبهِ تَػؼِ گشدؿگشی ٍ هذ ًظش لشاس دادى حشوبت ٍ فؼبلیت ّبی اخیش ػبصهبى هٌغمِ آصاد لـن دس 
كٌت گشدؿگشی رضیشُ ، عشاحی ٍ تذٍیي اػتشاتظی ّبی ربهغ ٍ ثِ سٍصی وِ هٌزش ثِ تحمك ّش چِ ػشیؼتش ٍ هغوئي تش ایي صهیٌِ تَػؼِ 

 .  كٌؼت پش ثبصدُ دس ػغح هٌغمِ ٍ سػبًیذى رضیشُ ثِ ربیگبُ حمیمی ٍ هتؼبلی خَیؾ دس حَصُ گشدؿگشی گشدد ًیبصی هجشم اػت 
 

 :سٍؽ تحقیق -3
ّذاف ٍ ػؤاالت تحمیك ٍ ّوچٌیي تذٍیي اػتشاتظی تَػؼِ گشدؿگشی هٌغمِ آصاد لـن دس گبم ًخؼت ثب اػتفبدُ اص رْت سػیذى ثِ ا        

ٍ ثب تَرِ ثِ اعالػبت حبًَی هَرَد ثِ ثشسػی ربرثِ ّب ٍ اهىبًبت ، خذهبت تَسیؼتی ، ( تحلیلی  –پیوبیـی ٍ تَكیفی ) سٍؿْبی تشویجی 

ٍضؼیت گشدؿگشی ٍ آحبس آى دس تَػؼِ ًبحیِ هَسد هغبلؼِ ؿذُ پشداختِ ٍ دس گبم ثؼذ رْت تزضیِ ٍ تحلیل اعالػبت ٍ اسائِ اػتشاتظی ٍ 
یِ ٍ تحلیل هحیظ داخلی ٍ خبسری هٌغمِ ، فْشػتی اص ًمبط لَت ، ضؼف ، ٍ تزض  SWOTساّجشد ّبی هَحش ثب ثْشُ گیشی اص سٍؽ

فشكتْب ٍ تْذیذّب هَسد ؿٌبػبیی لشاس گشفتِ ػپغ ثب اػتفبدُ اص ًظش خَاّی هتخللبى ثخؾ گشدؿگشی ػبصهبى هٌغمِ آصاد لـن ّش یه 
ثِ هٌظَس ثشعشف ًوَدى ٍ تملیل ضؼف ٍ تْذیذ ٍ ثْجَد  اص ایي ًمبط ٍصى دّی ، هحبػجِ ٍ هَسد تحلیل لشاس گشفت ٍ پغ اص تؼییي اٍلَیتْب

 .ًمبط لَت ٍ فشكت هَرَد اػتشاتظی ّبی هٌبػت  دس استجبط ثب تَػؼِ كٌؼت گشدؿگشی رضیشُ لـن اسائِ ٍ اٍلَیت ثٌذی گشدیذًذ
 

 :ؿشح هذل تحقیق
 :  SWOTهذل تجضیِ ٍ تحلیل 

وِ ثِ ؿىلی هٌؼزن ٍ هٌظن دس تالؽ اػت تب ثب تزضیِ ٍ تحلیل ؿشایظ هذل هَحش ٍ هفیذی اػت   SWOTسٍؽ تزضیِ ٍ تحلیل       
ثیشًٍی ٍ دسًٍی ٍ  ؿٌبػبیی ّش یه اص ػَاهل لَت ، ضؼف ، فشكت ٍ تْذیذ هَرَد اػتشاتظی ّبی هتٌبػت ثب آى همغغ صهبًی هـخق سا 

لَت ّب هَرت ثِ حذالل سػبًیذى ضؼف ّب ٍ  ثِ گًَِ ای سٍؿي ػبصد  وِ اػتشاتظی ّبی احش ثخؾ ثب ثِ حذ اوخش سػبًیذى فشكت ّب ٍ

ٍ ًیبص هؼتوش ثِ ثشسػی تحَالت كَست ( خبسری  –داخلی ) ًىتِ لبثل تَرِ دس ایي ثیي خبكیت پَیبیی ؿشایظ هحیغی . تْذیذ ّب ؿًَذ 

 . گشفتِ دس همبعغ هختلف صهبًی رْت اػتخشاد اػتشاتظی ّب همتضی ٍ ثِ سٍص هی ثبؿٌذ 
ػجت هی گشدًذ تب  SWOTَع ثٌیبدی ؿٌبخت فشكت ّب ، تْذیذ ّب ، لَت ّب ٍ ضؼف ّب دس تزضیِ ٍ تحلیل دس حمیمت دٍ هَض     

ػالٍُ ثش ایٌىِ هذیشاى سا دس دسن فشكت ّب ٍ تْذیذات ولیذی فشا ساُ ػبصهبى وِ هٌزش ثِ ؿٌبػبیی احش ثخؾ تشیي هؼیش حشوت ثشای 
ثب تَرِ ثِ هؼیبسّبی ولیذی هَفمیت دس ) ی هتوبیض ٍ ضؼف ّبی ػوذُ ػبصهبى ػبصهبى هی ؿًَذ یبسی سػبًذ ، ثب ؿٌبخت ؿبیؼتگی ّب

 . ٍ هحذٍد ػبختي گضیٌِ ّبی ولیذی چْبسچَة هفیذی سا ثشای اًتخبة ثْتشیي اػتشاتظی ّب اسائِ هی دّذ ( ثخؾ ّبی هختلف ثبصاس 
، 1381پیشػَى ، ساثیٌؼَى، )ـشح ریل هی ثبؿذ   ّبی ّشػبصهبى تذٍیي اػتشاتظی ّبیی ث   S.W.O.Tحبكل ؿٌبخت ٍ هَارِْ        

 (. 150: تشروِ ػْشاة خلیلی
؛ دس ارشای چٌیي اػتشاتظی ّبیی تالؽ هی گشدد تب ثب اػتفبدُ اص ًمبط لَت داخلی حذاوخش ثْشُ ثشداسی اص  SO اػتشاتظی ّبی        

 . فشكت ّبی خبسری اًزبم گیشد 
ي چٌیي اػتشاتظی ّبیی وبّؾ ًمبط ضؼف داخلی ػبصهبى ثب ثْشُ گیشی اص هضیت ّبی ثبلمَُ ای ؛ ّذف اص تذٍیWO اػتشاتظی ّبی        

 اػت وِ دس فشكت ّبی هحیغی ًْفتِ اػت 
 . ّذف اص ارشای ایي دػتِ اص اػتشاتظی ّب ، وبّؾ حتی الوىبى ًمبط ضؼف ٍ تْذیذ هی ثبؿذ  ؛ WTاػتشاتظی ّبی       

ّذف ایي اػت وِ . ؛ ایي اػتشاتظی ثش اػبع اػتفبدُ اص ًمبط لَت رْت رلَگیشی اص تْذیذ ُ ثٌب ؿذُ اػت  STاػتشاتظی ّبی        
ًىتِ آخش آًىِ دس عشاحی پیـٌْبد اػتشاتظی ّب ثَػیلِ هبتشیغ . تَاًوٌذی ّبی هَرَد سا افضایؾ دادُ ٍ دس همبثل ، تْذیذ ّب سا وبّؾ دّذ 

SWOT  هی ثبؿذ داسای دٍ ًبسػبیی ثِ ؿشح صیش. 
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 :هحذٍدُ هَسد هغالعِ -4
ٍ ( اص ثٌذس لـن تب ثٌذس ثبػؼیذٍ دس اًتْبی رضیشُ ) ویلَهتش  125ویلَهتش هشثغ ، عَل  1491رضیشُ صیجبی لـن ثب هؼبحت تمشیجی         

دلیمِ ؿشلی ٍ  16دسرِ ٍ  56ّوچَى ًٌْگی ػظین الزخِ ثش ػَاحل رٌَثی فالت ایشاى، دس ( دس پْي تشیي ًمغِ) ویلَهتش هشثغ  35ػشم 
دلیك ػشم ؿوبلی اص ًلف الٌْبس گشیٌَیذ دس ؿوبل تٌگِ ّشهض ٍالغ گشدیذُ ٍ ثب ػِ رضیشُ ّشهض ، ٌّگبم ٍ السن  57دسرِ ٍ  26

 (.33: 1385ػبلٌبهِ آهبسی، )ؿْشػتبى لـن دس اػتبى ّشهضگبى سا تـىیل هی دّذ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : جاهعِ آهاسی -
ًفش  100ربهؼِ آهبسی هَسد ثشسػی دس ایي پظٍّؾ ثب تَرِ ثِ وبسثشدی ثَدى هبّیت آى ٍ اّویت دٍ چٌذاى اعالػبت دلیك ٍ ثِ سٍص،         

اص هذیشاى ، وبسؿٌبػبى ٍ كبحت ًظشاى ثخؾ گشدؿگشی ػبصهبى هٌغمِ آصاد لـن وِ ّش یه ثِ ًحَی دس استجبط هؼتمین ثب ایي ثخؾ هی 
ت ربهؼِ آهبسی ٍ ثِ هٌظَس حفظ سٍایی ٍ اػتجبس ثیـتش پظٍّؾ ّوچٌیي دػتیبثی ثِ گؼتشُ ثیـتش اعالػبت اص ًوًَِ ثِ دلیل هحذٍدی ثبؿٌذ 

 .  گیشی كشفٌظش گشدیذُ لزا ولیِ ربهؼِ آهبسی هَسد هغبلؼِ پظٍّـگش لشاس گشفتٌذ 
 

 :تحج ٍ ًتیجِ گیشی -5
ًیشٍی % 10ٍ عجك آهبس، . ثخؾ ّبی التلبدی حبل حبضش رْبى هی ثبؿذثِ اػتمبد وبسؿٌبػبى، كٌؼت گشدؿگشی اص فؼبل تشیي        

 .ؿبغل دس ػشاػش رْبى دس ثخؾ گشدؿگشی هـغَل ثِ وبس ّؼتٌذ
ایشاى عجك تمؼین ثٌذی یًَؼىَ، اص رْت داسا ثَدى لبثلیت ّبی رْبًگشدی، ستجِ چْبسم سا داسا اػت؛ اهب دس رزة گشدؿگش ٍ دسآهذ       

 .چْلن رْبى لشاس داسد، وِ ػوذُ تشیي دلیل آى ػذم هؼشفی پتبًؼیل ّبی گشدؿگشی دس ایشاى هی ثبؿذ حبكل اص آى دس همبم
 :ػٌبكش كٌؼت گشدؿگشی  -      

هٌبثغ ٍ هشارغ هختلف، ػَاهل هتؼذدی سا دس ؿىل دّی ثِ ػبختبس ٍ ثبصاس گشدؿگشی هَحش داًؼتِ اًذ وِ ثب ثشسػی ٍ دػتِ ثٌذی ایي          
ثشای ًوًَِ ػی ػب ػٌبكش ( .  83:  1997ػیٌگلش ٍاػتٌجش ، ) زضیِ تحلیل، ؿٌبخت دلیك تش كٌؼت گشدؿگشی هیؼش هی ؿَد ػَاهل ، ت
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كٌؼت گشدؿگشی سا ثِ پٌچ دػتِ هٌبثغ، صیش ػبخت ّب، تؼْیالت پزیشایی، تؼْیالت ػشگشهی، ٍسصؿی ٍ خذهبت ٍاػغِ ای تمؼین ثٌذی 
 .وشدُ اػت 

 ؿگشیعٌاصش صٌعت گشد( 1)جذٍل 
 هٌاتع عثیعی هٌاتع گشدؿگشی 1

 هٌاتع اًؼاًی

 ساّْب ٍ هحَسّبی استجبعی صیشػبختْبی گشدؿگشی 2
 تؼْیالت ارتوبػی
 تؼْیالت صیش ثٌبیی

 اهىبًبت استجبط ساُ دٍس

 ّتل ّب ٍ هْوبًپزیشّب تؼْیالت پزیشایی اص هیْوبًبى 3
 خَساوی ٍ ًَؿیذًی

 

 فشٌّگی –اهىبًبت تفشیحی  ٍسصؿی -تؼْیالت ػشگشهی  4
 اهىبًبت ٍسصؿی

 ػفشگزاسی ّب خذهبت ٍاػغِ ای گشدؿگشی  5
 دفبتش تجلیغبتی

 دفبتش اعالع سػبًی

 (66:  1386ماظوی ، : . ) هٌثع 

ارتوبػی ٍ فشٌّگی   -اص آًزبیی وِ كٌؼت گشدؿگشی ثِ ػٌَاى یىی اص كٌبیغ ٍ ػَاهل هْن ٍ هؤحش دس ثشًبهِ سیضی تَػؼِ التلبدی        
وـَس تلمی هی ؿَد ٍ كٌؼتی اػت وِ هی تَاًذ ثب ثشًبهِ سیضی ػالٍُ ثش ثبس فشٌّگی ٍ ارتوبػی آى وِ ؿبهل تجبدل ػلَم ٍ تزبسة ٍ 

ٌبػبًذى اهبوي تبسیخی ٍ هزّجی ٍ غیشُ ًـأت گشفتِ اص غٌب ایشاًی ٍ اػالهی ٍ وَؿؾ رْت حفظ آحبس ٍ هیشاحْبی ثب آؿٌبیی فشٌّگْب ٍ ؿ
اسصؽ تبسیخی، فشٌّگی ٍ هزّجی وـَس اص ًظش التلبدی ّن هی تَاًذ ثِ ػٌَاى یه فؼبلیت التلبدی دسآهذ صا ٍ اؿتغبل صا هَسد تَرِ لشاس 

گزاسی دس ایي صهیٌِ داسد ٍ رزة ػشهبیِ گزاساى ٍ ایزبد هحیغی اهي ٍ ثب حجبت هْوتشیي ػبهل دس سؿذ ٍ ایي اهش ًیبص ثِ ػشهبیِ . گیشد
 .تَػؼِ گشدؿگشی هی ثبؿذ

تبػیغ ایي هٌبعك هٌزش ثِ رزة ػشهبیِ . رْت اػتفبدُ اص ایي ظشفیتْب ٍ پتبًؼیل ّب، وـَسّب ثِ تبػیغ هٌبعك آصاد سٍی آٍسدًذ     
 .ثِ ایي هٌبعك ٍ سؿذ ٍ تَػؼِ آًْب دس توبهی صهیٌِ ّب ثَیظُ ثخؾ گشدؿگشی هی ثبؿذ گزاسی داخلی ٍ خبسری

 

 : هٌاعق آصاد دس ایشاى -
كٌؼتی  دس وـَسّبی دس حبل تَػؼِ رْبى ػَم پذیذُ ای اػت التلبدی وِ اغلت  ثب ّذف فشاّن  –تبػیغ هٌبعك آصاد تزبسی        

:  4لغفی، ؿوبسُ .) ػبصی ؿشایظ هٌبػت ثشای افضایؾ تَلیذ ٍ كذٍس وبالّبی كٌؼتی اص عشیك ساّیبثی ثِ ثبصاسّبی رْبًی كَست هی گیشد
3.) 

، ثِ دٍلت اربصُ دادُ ؿذ تب دس  1349َق ٍ ػَاسم گوشوی وبالّبی هلشفی دس ػبل دس ایشاى ثِ هَرت تلَیت لبًَى هؼبفیت اص حم      
ّش یه اص رضایش خلیذ فبسع  وِ همتضی هی داًذ ، ولیِ وبالّبیی سا وِ ثِ هٌظَس هلشف ، اػتفبدُ ٍ فشٍؽ دس فشٍؿگبُ ّب ٍاسد رضیشُ 

حك اًحلبس ، ػَاسم ٍ حك حجت ػفبسؽ هؼبف ًوبیٌذ پغ اص آى  هزوَس هی ؿًَذ سا اص پشداخت حمَق ٍ ػَاسم گوشوی ، ػَد ثبصسگبًی ،
لبًَى  ثشًبهِ اٍل تَػؼِ التلبدی ، ارتوبػی ٍ فشٌّگی روَْسی اػالهی ایشاى دٍلت اربصُ یبفت تب حذاوخش دس ػِ  19ثِ هَرت تجلشُ 

  .ذالذام ثِ تبػیغ هٌبعك آصاد ًوبیًمغِ هشصی وـَس 
اّذاف تـىیل ایي هٌبعك دس روَْسی اػالهی ایشاى ػجبستؼت اص تؼشیغ دس اًزبم اهَس صیش ثٌبیی ، ػوشاًی ٍ آثبداًی ، سؿذ ٍ تَػؼِ        

التلبدی ، رزة ػشهبیِ ّبی خبسری ، ایزبد اؿتغبل ػبلن ٍ هَلذ ، دػتشػی ثِ ثبصاسّبی هٌغمِ ای ٍ ثیي الوللی ، اًتمبل تىٌَلَطی ، 
 الّبی تجذیلی  ٍ كٌؼتی هی ثبؿذ افضایؾ كبدسات وب
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هٌبعك آصاد تزبسی كٌؼتی ویؾ ، لـن ٍ چبثْبس ٍ ثؼذّب هٌبعك ( هزلغ ؿَسای اػالهی  1372/ 6/ 7هلَة )ثذیي هٌظَس ثش اػبع        
 .آصاد اسًٍذ ، اسع ٍ اًضلی ثِ ػٌَاى هٌبعك آصاد ایشاى هؼشفی گشدیذًذ 

بػیغ هٌبعك آصاد آهبس دلیمی اص ٍضؼیت ػولىشد هٌبعك آصاد ایشاى دس دػتشع ًیؼت ٍ لیىي ػبل اص ت 18اهشٍصُ پغ اص لشیت ثِ        
هیلیبسد دالس ثشآٍسد ؿذُ وِ ًـبى اص ًبوبهی ایشاى دس دػتیبثی ثِ  2هزوَع ػشهبیِ گزاسی ّبی رزة ؿذُ دس ول هٌبعك آصاد ایشاى حذاوخش 

یي دالیل ػذم هَفمیت ایي هٌبعك دس رزة ػشهبیِ گزاساى خبسری ٍ دسآهذ صایی اّذاف تؼییي ؿذُ ثشای ایي هٌبعك داسد ثشخی اص هْن تش
 (.www.noormags.com  :)ػجبستٌذ اص 

 ػذم تؼْذ دٍلت دس تبهیي صیش ػبختْب ٍ الضاهبت اٍلیِ دس هٌبعك آصاد ؛       
حت احتوبل هلی اػالم ؿذُ ػشهبیِ گزاسی ّبی اًزبم وِ ثِ كشا 22ٍ  21ًبوبس آهذی لبًَى چگًَگی اداسُ هٌبعك آصاد ثَیظُ دس هَاد        

 ؿذُ دس هٌبعك آصاد سا گَؿضد هی ًوبیذ ؛
 دس خلَف ػذم كذٍس هبلىیت هؼٌَی ثِ اتجبع خبسری ثِ هٌبعك آصاد ؛ 81تؼشی ثشخی هفبد لبًَى اػبػی ثَیظُ اكل        
 ی دٍلتی ؛پیچیذگی هٌَط پزیشؽ ٍ تضویي ػشهبیِ گزاسی خبسری دس ثشٍوشاػ       
 وَتبُ ثَدى دٍسُ هؼبفیت ّبی هبلیبتی ٍ ػذم اسائِ ایي هؼبفیت ّب دس توبهی ػغَح آى ؛       
 حضَس هذیشاى غیش التلبدی دس وَتبُ تشیي دٍسُ ّبی وبسی ؛       
 حضَس پش سًگ فشٌّگ وبس دٍلتی دس اسوبى تلوین گیشی ٍ ارشایی هٌبعك آصاد ؛       
ػذم اػتوبد عشاحبى ثشًبهِ ّبی تَػؼِ وـَس دس خلَ تؼشیف ػْن هـخق ثشای هٌبعك آصاد دس هؼبدالت التلبدی ، ؿبخق ّبی        

GDP  حزن تزبست وـَس ٍ. 

ص ثب ایي ّوِ پتبًؼیل ّبی هَرَد دس ایي هٌبعك ّوچٌبى آًْب سا دس هَلؼیت گضیٌؾ تَػظ ػشهبیِ گزاساى ثیي الوللی لشاس دادُ اػت ا       
ایي سٍی هی تَاى اهیذٍاس ثَد سفغ هـىالت ًشم افضاسی ٍ ػخت افضاسی ّوچٌیي تغییش ًگشؽ تلوین گیشًذگبى دس خلَف ایي هٌبعك 

 .  فشكت ّبی اص دػت سفتِ سا ثِ ػشػت احیبء ٍ صهیٌِ ّبی تحَل التلبدی سا فشاّن ًوبیذ 

 :ػشهبیِ گزاسی دس هٌبعك آصاد  -       
زبسی ، للوشٍ هؼیٌی اص یه وـَس اػت وِ غبلجب دس داخل یب ًضدیه یه ثٌذس ٍالغ ؿذُ اػت ٍ دس آى تزبست آصاد ثب ػبیش هٌغمِ آصاد ت        

وبالّب سا هی تَاى ثذٍى پشداخت حمَق ٍ ػَاسم گوشوی اص ایي هٌغمِ خبسد ٍ یب ثِ آى ٍاسد ًوَد ٍ یب . ًمبط رْبى هزبص ؿٌبختِ هی ؿَد 
 (.22: 89الَیشی ، ؿوبسُ . ) رخیشُ ٍ دس كَست لضٍم ثؼتِ ثٌذی هزذد وشد  ایٌىِ ثشای هذتی دس اًجبس

ػشهبیِ گزاساى ثِ ٍیظُ ػشهبیِ گزاساى خبسری تٌْب حبضش ثِ ػشهبیِ گزاسی دس هٌبعمی هی ثبؿٌذ وِ اص آهبدگی الصم ثشای پزیشؽ         
ِ كشف ػشهبیِ خَد دس هٌبعمی هی ثبؿٌذ وِ ثب ایزبد اهٌیت ، فضب ػشهبیِ ثشخَسداس ثبؿٌذ ثِ ػجبست دلیك تش ایي ػشهبیِ گزاساى هبیل ث

ػبصی ٍ ًْبد ػبصی هتٌبػت ّوچٌیي اتخبر اػتشاتظی ّب ٍ ػیبػت ّبی التلبدی هٌغمی ؿشایظ هغلَة رْت ثشلشاسی حجبت ًؼجی ّوشاُ 
ثب تَرِ ثِ آًچِ وِ ثیبى   (14: 1387ّبل، )سدُ اًذ ثب وٌتشل ًشخ تَسم ػبالًِ رْت  تذاٍم تَلیذ ٍ تزبست سا دسٍى التلبد هلی خَد فشاّن آٍ

ؿذ ، هذ ًظش لشاس دادى ؿشایظ ٍ ضَاثظ حبون ثش هٌبعك آصاد هجٌی ثش سٍیىشد ایي هٌبعك ًؼجت ثِ رلت اػتوبد ٍ اعویٌبى ػشهبیِ گزاساى 
بى ، ّوچٌیي لَاًیي ٍ تؼْیالت رْت تذاٍم فؼبلیت ٍ وؼت ػَد دس ایي هٌبعك ٍ رزة ػشهبیِ ّبی خبسری ثِ خبن اكلی وـَس هیضث

هی تَاى چٌیي ثشداؿت ًوَد وِ ایي هٌبعك . ٍیظُ ایي هٌبعك ثِ ػشهبیِ گزاساى ًظیش هؼبفیت ّبی هبلیبتی ، وبّؾ تؼشفِ ّبی گوشوی 
 . ذ ًمؾ ثؼضایی دس رزة ػشهبیِ ّبی ػشگشداى ٍ ّذایت آًْب ثِ چشخِ فؼبلیت ّبی حیبتی دس التلبد ّش وـَس سا ثش ػْذُ داسً

ًىتِ حبئض اّویت دس خلَف ػولىشد هَفمیت آهیض ثشخی اص ایي هٌبعك ثَیظُ دس وـَسّبی كٌؼتی آػیبیی ٍ آهشیىبی التیي هجیي       
تالؽ ثی ٍلفِ دٍلت ّبی تَػؼِ گشا ٍ ًْبدّبی ٍاثؼتِ آًْب دس ّوبٌّگ ؿذى ثب لَاػذ ٍ ثؼتشّبی اهي ٍ ثب حجبت ثیي الوللی رْت 

بست ٍ تَػؼِ ّوِ ربًجِ سٍاثظ ثب ػبیش وـَسّب ػت صیشا ثشٍص ّشگًَِ اختالف یب اختالل دس وبسوشدّب ثب حجبت التلبد هلی پیـشفت تَلیذ ، تز
ٍ دسیچِ ّبی سٍ ثِ خبسد گـَدُ آى یؼٌی هٌبعك آصاد ، ػجت فشاس ػشهبیِ ّبی رزة ؿذُ ثَیظُ ػشهبیِ ّبی خبسری ثِ ػبیش وـَسّب ٍ 

ثذیي تشتیت هی تَاى چٌیي گفت وِ هٌبعك آصاد ػالٍُ ثش رزة ػشهبیِ ّبی خبسری ٍ گؼتشؽ  .(www.irna.ir.) هٌبعك آصاد هی گشدد 
ػشهبیِ ّبی داخلی صهیٌِ ػبص تَػؼِ ٍ تؼوك فشآیٌذ كٌؼتی ؿذى ، سؿذ هجبدالت تزبسی ثب خبسد ، اكالح ػبختبسی ٍ ایزبد ًْبدّبی 

 .لَكی هی ثبؿٌذ هؼغَف ثِ ثبصاس ، ّوچٌیي همشسات صدایی ، تَػؼِ ثخؾ خ

 :هٌغقِ آصاد قـن - 
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دس حمیمت ػوذُ تشیي سػبلت هٌغمِ آصاد ؿفبف ػبصی فشآیٌذّب ثب تَرِ ثِ خَاػتِ هـتشیبى ٍ تحَالت رْبًی ّوچٌیي فشاّن          

تَػؼِ صهیٌِ ّبی  تزبسی ثیي الوللی ٍ ػشهبیِ گزاساى خبسری ثِ هٌظَس سؿذ ٍ –آٍسدى هحیغی اهي ٍ هزْض ثشای حضَس فؼبالى التلبدی 

هختلف اص رولِ ثخؾ گشدؿگشی ٍ تَسیؼن ایي هٌبعك اص عشیك رزة ػشهبیِ ّبی خبسری ، اًتمبل تىٌَلَطی، ایزبد اؿتغبل ، تَػؼِ 
 (.(www.qeshm.irكبدسات ٍ تبهیي اسص هی ثبؿذ

صًذُ )ثِ ػش هی ثشد( ٍ خبسری  داخلی) دس حبل حبضش هٌغمِ آصاد لـن دس ٍضؼیت ًؼجتب هٌبػجی دس خلَف رزة گشدؿگش         
 (. 24: 1377دل،
سػتَساى ٍ  41ّتل ، حذٍد  52تخت ،  4500)ثب تَرِ ثِ ًمبط لَت هَرَد دس رضیشُ یؼٌی هشاوض ٍ تبػیؼبت البهتی ٍ سفبّی ثبلغ ثش          

، ربرثِ ( اػىلِ هؼبفشثشی  2) فشٍدگبُ ثیي الوللی ، اػىلِ ّب ٍ خغَط تبوؼی دسیبیی ) خذهبت حول ٍ ًمل ٍ تشاًؼفش ( آطاًغ فؼبل  3
لـن هی تَاى گفت یىی اص اسوبى اكلی رزة ... ٍ فشٌّگی ػبوٌیي رضیشُ ، كٌبیغ دػتی، هَػیمی ثَهی ٍ ( ربرثِ  24) ّبی عجیؼی 

 . گشدؿگش دس هٌغمِ خلیذ فبسع ثبؿذ 
حش هَلؼیت اػتشاتظیه هٌغمِ آصاد لـن دس خلیذ فبسع ٍ پیشاهَى تٌگِ ّشهض ٍ ّوچٌیي فبكلِ ون تب ػشصهیي اكلی وِ ػبهل ا دس ٍالغ       

دس ایي هیبى ثشخی ًبسػبیی ّب ٍ ًبثؼبهبًی ّب ًیض دس . گزاسی دس رزة گشدؿگش ٍ تَػؼِ ثْتش صیش ػبختْبی ثخؾ گشدؿگشی هی ثبؿذ

ثیي الوللی ، ووجَد ٍرَد  –گشدؿگشی رضیشُ ٍرَد داسد وِ ثشخی اص ػوذُ دالیل آى ػجبستٌذ اص تَػؼِ اص ًگبُ ثَهی ثِ ربی دیذی هلی 

هتخلق ثشای ساّجشی ػیبػتْبی گشدؿگشی ٍ حضَس گؼتشدُ ًیشٍّبی هؼلح دس رضیشُ ٍ ػذم اهىبى تلوین گیشی  ًیشٍی ّبی ارشائی
ػشیغ دس دػتگبُ ّبی ارشایی ثِ دلیل ػذم ّوبٌّگی ٍ یىپبسچگی ایي دػتگبّْب ثب ًیشٍّبی ًظبهی هؼتمش دس رضیشُ ثب ایي ّوِ گؼتشدگی 

 (. 43: 1382ػیٌبیی، )ػت لبثلیت ّبی هْوی ثشای تَػؼِ گشدؿگشی رضیشُ ایزبد وٌذٍ ٍػؼت ػغح تٌَع عجیؼی دس رضیشُ تَاًؼتِ ا
ًىتِ دیگش دس ایزبد ٍ تغییش دس ًگشؽ ٍ تالؽ هذیشاى ایي هٌغمِ آصاد هجٌی ثش حشوت هجتٌی ثش داًؾ ٍ ػلن هی ثبؿذ وِ ایي هْن        

. تخبًِ ّب ٍ ػبصهبًْبی دٍلتی دس چْبسچَة ٍظبیف هذیشاى گشدیذُ اػت ػجت افضایؾ استجبط ػبصهبى ثب داًـگبّْب ٍ هشاوض پظٍّـی ، ٍصاس
ػالٍُ ثش هَاسد فَق ون ّضیٌِ ثَدى خذهبت ٍ اهىبًبت سفبّی دس رضیشُ ثشای گشدؿگشاى خبسری ًؼجت ثِ ػبیش وـَسّبی فؼبل دس هٌغمِ 

 . ثؼتش هٌبػجی ثشای تَػؼِ ایي ثخؾ فشاّن ًوَدُ اػت 

 

 گزاسی دس تَػعِ گشدؿگشی جضیشُ قـن عَاهل هؤحش تش ػشهایِ -
 ػَاهل داخلی -1       
 ػَاهل خبسری -2       

 عَاهل داخلی هؤحش تش ػشهایِ گزاسی دس تَػعِ گشدؿگشی جضیشُ قـن  -1
گزاسی  ّذف اص اًزبم ایي هشحلِ اص پظٍّؾ هغبلؼِ ٍ وٌىبؽ دس ػبختبسّبی گشدؿگشی ٍ ثشسػی پتبًؼیل ّب ٍ چبلـْبی ّبی ػشهبیِ       

دس رضیشُ لـن ثِ هٌظَس ؿٌبػبیی ًمبط لَت ، ضؼف ٍ دػتیبثی ثِ پتبًؼیل ّبی ثبلمَُ ٍ ػَاهل ثبصداسًذُ هَحش دس رلت ٍ رزة ػشهبیِ ّبی 

اص ایي سٍی ثب ثشسػی اثؼبد چْبسگبًِ . گشدؿگشی ایي رضیشُ هی ثبؿذ  –داخلی ٍ خبسری ثِ هٌظَس تحمك اّذاف ٍ پشٍطُ ّبی ػیبحتی 

( التلبدی  –عجیؼی ) فشٌّگی ، اوَلَطیىی ٍ ًْبدی ، اّذاف ٍ ػیبػت ّبی والى ، ػولىشد ، هٌبثغ ٍ ربرثِ ّبی   –، ارتوبػی  التلبدی

 . ثِ ػٌَاى ًمبط لَت ٍ ضؼف ًبحیِ هَسد هغبلؼِ ؿٌبػبیی گشدیذًذ ( 2)هَرَد دس حَصُ تَػؼِ گشدؿگشی هَاسد هزوَس دس رذٍل ؿوبسُ

 

 
 
 
 

 

 

 هاتشیغ عَاهل داخلی تاحیش گزاس تش ػشهایِ گزاسی دس تَػعِ گشدؿگشی هٌغقِ آصاد قـن (2)جذٍل 

 (W)ًقاط ضعف  (S)ًقاط قَت  
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 اقتصادی 

 آصادی وبهل ٍسٍد ٍ خشٍد ػشهبیِ 
 هؼبفیت ّبی هبلیبتی ثیؼت ػبلِ ثشای ولیِ فؼبلیت ّب 

 %100آصادی هـبسوت خبسری تب ػمف 

 ... فمذاى ظشفیت ّبی ًشم افضاسی الصم دس ظَاثظ ثبًه ، ثیوِ ٍ  

 
 -اجتواعی 

 فشٌّگی

 فشاٍاًی ًیشٍی وبس هبّش ٍ غیش هبّش ثب دػتوضد هٌبػت  

 
ووجَد اهىبًبت سفبّی ، البهتی ، آهَصؿی ، ثْذاؿتی ٍ دسآهذ غیش رزاة  

 ؿبغلیي دس هٌغمِ ٍ تبحیشات هٌفی ًبؿی اص آى دس ارّبى ػشهبیِ گزاساى

 
 امَلَطینی 

ٍرَد ثؼتش ّبی هٌبػت رْت ػشهبیِ گزاسی دس احذاث ػبیت  
 گشدؿگشی 

 گشدؿگشی خبف هٌغمِ –پتبًؼیل ّبی تفشیحی 

 تَػؼِ صیشػبختْب اص دیذ هحلی ثِ ربی دیذ هٌغمِ ای ٍ ثیي الوللی  
 ...(ربدُ ، فیجش ًَسی  ٍ ) وبلجذی  –ووجَد صیش ػبختْبی هحیغی 

 
 ًْادی

 

 تضویي وبهل ػشهبیِ ّبی خبسری ٍ ػَد حبكل اص آى تَػظ دٍلت 
فشٍؽ ٍ اربسُ صهیي ثِ ػشهبیِ گزاساى داخلی ، اربسُ ٍ ؿشاوت ثِ 

 ػشهبیِ گزاساى خبسری  

 همشسات ػبدُ ٍ هٌبػت وبس 
 اهىبى حجت حمَلی هبلىیت ّبی هبدی ٍ هؼٌَی

 اػوبل حبوویت هَاصی دس رضیشُ  
 تؼذد ػیؼتن ّبی ًظبستی ٍ وٌتشلی 

ی دس عشح ّبی ؿفبف ًجَدى لَاًیي ٍ همشسات هشثَط ثِ ػشهبیِ گزاس
 گشدؿگشی

 تحلیل ًگاسًذگاى: هٌثع

 

 عَاهل خاسجی هَحش تش ػشهایِ گزاسی دس تَػعِ گشدؿگشی جضیشُ قـن  -2
هْوتشیي ّذف دس استجبط ثب ػَاهل خبسری دس ػشهبیِ گزاسی گشدؿگشی دس رضیشُ لـن، رؼتزَی هحیظ خبسری رضیشُ لـن ٍ       

ؿٌبػبیی فشكت ّب ٍ تْذیذات هَرَد دس ساُ ػشهبیِ گزاسی دس تَػؼِ گشدؿگشی لـن ٍ تـخیق كحیح ٍ دلیك هضایب ٍ فـبسّبیی وِ 
ثذیي تشتیت دس ساػتبی تحمك ایي ّذف ثش اػبع . ی دس ثخؾ گشدؿگشی ثب آى هَارِْ اػت رضیشُ دس استجبط ثب گؼتشؽ ػشهبیِ گزاس

هغبلؼبت اًزبم ؿذُ ٍ ثشسػی ٍضؼیت هحیظ پیشاهَى ًبحیِ هغبلؼِ ؿذُ ، هزوَػِ فشكت ّب ٍ تْذیذّبی هَرَد ٍ هَحش ثش ػشهبیِ گزاسی 

هَسد تَرِ ٍ ثشسػی لشاس گشفت وِ دس رذٍل ( ، اوَلَطیىی ٍ ًْبدی  فشٌّگی –التلبدی ، ارتوبػی ) دس گشدؿگشی رضیشُ دس غبلت اثؼبد 

 . آهذُ اػت (4)ؿوبسُ
 
 

 هاتشیغ عَاهل خاسجی تاحیش گزاس تش ػشهایِ گزاسی دس تَػعِ صٌعت گشدؿگشی هٌغقِ آصاد قـن ( 3)جذٍل 

 (T)تْذیذّا  (O)فشصت ّا  

 

 
 اقتصادی

توبیل ثخؾ خلَكی ثِ ػشهبیِ گزاسی دس فؼبلیت ّبی  
 گشدؿگشی رضیشُ 

 ثبال ثَدى ّضیٌِ ّبی گشدؿگشی دس هٌبعك ّزَاس

ػشهبیِ گزاسی والى ٍ رزة ػشهبیِ ّبی خبسری دس 
 گشدؿگشی تَػظ وـَسّبی حبؿیِ خلیذ فبسع 

سیؼه ثبالی ػشهبیِ گزاسی ًبؿی اص ًضدیىی ثِ ثضسگتشیي 
 یبًِهشوض گشدؿگشی خبٍسه

 

 
 اجتواعی

 فشٌّگی 
 

 گشدؿگشی ( پبیلَت ) هؼشفی لـن ثِ ػٌَاى هٌغمِ ًوًَِ  

 لشاس گیشی دس وبًَى گشدؿگشی هٌغمِ ای
 ػذم تؼوین گؼتشُ هٌغمِ آصاد ثِ ول رضیشُ  

 هٌغمِ ای  –تٌؾ ٍ ثحشاًْبی هلی 

 فـبسّبی ثیي الوللی ٍ آحبس ًبؿی اص تحشین ّبی التلبدی 

وـَسّبی غشثی ٍ ایزبد تلَیش رٌّی تجلیغبت ػَء 
 ًبهغلَة اص حجبت ٍ اهٌیت

 
 امَلَطینی 

هَلؼیت طئَاػتشاتظیه خبف رضیشُ ٍ دػتشػی ثِ هؼیشّبی 
وشیذٍس ؿشف ثِ غشة ٍ )ثیي الوللی  –استجبعی هٌغمِ ای 

تَػؼِ صیش ػبختْب اص دیذ هحلی ثِ ربی دیذ هٌغمِ ای ٍ  
 ثیي الوللی
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 (رٌَة دسیبیی  –ؿوبل 

ًضدیىی ثِ ػشصهیي اكلی ٍ اهىبى اتلبل صهیٌی دس آیٌذُ 
 ًضدیه

 ًَاحی ثحشاى صادٍسی اص 

 
 ًْادی 

ًگبُ ٍیظُ حوبیتی دٍلت ٍ ػبصهبى هٌغمِ آصاد ثِ ػشهبیِ  
 گزاسی دس ایي هٌبعك 

 ٍرَد صیشػبختْبی هٌبػت ػیبػی ٍ التلبدی دس هٌبعك آصاد

 حوبیتی ثب وـَسّبی ّوزَاس –ًبثشاثشی تؼْیالت لبًًَی 

 تحلیل ًگاسًذگاى: هٌثع

 

 تحلیل ًقاط قَت ، ضعف ، فشصت ٍ تْذیذ  -
ًوبیؾ دادُ ؿذ ًتبیذ حبكل اص ثشسػی ٍ هغبلؼِ ػبختبسّبی گشدؿگشی ٍ ػشهبیِ گزاسی ( 3)ٍ ( 1)ّوبًگًَِ وِ دس رذٍل ؿوبسُ       

ثب تَرِ ثِ ایي . تْذیذ هی ثبؿذ 8فشكت خبسری دس ثشاثش  9ًمغِ ضؼف ٍ  8ًمبط لَت داخلی دس ثشاثش  9رضیشُ لـن ًوبیبًگش ٍرَد تؼذاد 
اػوبل حبوویت هَاصی دس رضیشُ داًؼت ٍ ًمبط ضؼف ػَاهل داخلی سا ٍرَد سلبثت اًذن دسػشكِ گشدؿگشی  رذاٍل هی تَاى هْوتشیي

ّوچٌیي هْوتشیي تْذیذات دس ػَاهل خبسری تجلیغبت ػَء وـَسّبی غشثی ٍ ایزبد تلَیش رٌّی ًبهغلَة اص حجبت ٍ اهٌیت دس وـَس هی 
بلت ثَدى هزوَع هضیت ّب ٍ ثشتشی ّب ًبحیِ هَسد هغبلؼِ ًؼجت ثِ تٌگبّب ٍ هَاًغ وِ ثش ایي اػبع هی تَاى ثب تَرِ ثِ غ. تَاى داًؼت

پیؾ سٍی ػشهبیِ گزاسی تَػؼِ كٌؼت گشدؿگشی ثىبسگیشی ساّجشدّبی تْبروی سا ثِ هٌظَس ثْشُ گیشی اص پتبًؼیل ّب ٍ هضایبی رضیشُ دس 
 .ساػتبی پَؿؾ ٍ سفغ ًمبط ضؼف ٍ تْذیذات هَرَد تَكیِ ًوَد 

 
 
 

 
                                                   IFE 

    

 
 
 
 
 
 

 

 

      
EFE    

 (S: )لَت ّب 
ٍرَد ثؼتشّبی هٌبػت رْت ػشهبیِ گزاسی دس . 1

 تَسیؼتی  –احذاث ػبیت ّبی تفشیحی 
 فشاٍاًی ًیشٍی وبس هبّش ٍ غیش هبّش ثب دػتوضد هٌبػت . 2
 ػبلِ هبلیبتی ثشای ولیِ فؼبلیت ّب  20هؼبفیت . 3
 % 100آصادی هـبسوت خبسری تب ػمف . 4
 همشسات ػبدُ ٍ هٌبػت وبس . 5
 ٍرَد اهٌیت وبهل دس رضیشُ . 6
 آصادی وبهل ٍ ٍسٍد خشٍد ػشهبیِ . 7
تضویي وبهل ػشهبیِ ّبی خبسری ٍ ػَد حبكل اص . 8

 آى تَػظ دٍلت 
 پتبًؼیل ّبی خبف عجیؼی ٍ فشٌّگی رضیشُ . 9

فشٍؽ ٍ اربسُ صهیي ثِ ػشهبیِ گزاساى داخلی ٍ . 10
 اربسُ ، ؿشاوت ثب ػشهبیِ گزاساى خبسری 

 (W: )ضؼف ّب 
ؿفبف ًجَدى لَاًیي ٍ همشسات هشثَط ثِ ػشهبیِ . 1

 گزاسی دس عشح ّبی گشدؿگشی 
 ٍرَد سلبثت اًذن دسػشكِ گشدؿگشی . 2
ربدُ ، فیجش ) وبلجذی  –یش ػبختْب هحیغی ووجَد ص. 3

 . (. . ًَسی 
ووجَد اهىبًبت سفبّی ، البهتی ، آهَصؿی ٍ دسآهذ . 4

غیش رزاة ؿبغلیي دس هٌغمِ ٍ هٌفی آى دس رّي 
 ػشهبیِ گزاساى 

تَػؼِ صیش ػبختْب اص دیذ هحلی ثِ ربی دیذ هٌغمِ . 5
 ای ٍ ثیي الوللی 

 اػوبل حبوویت هَاصی دس رضیشُ . 6
فمذاى ظشفیت ّبی ًشم افضاسی الصم دس ضَاثظ . 7

 . . . ثبًه ، ثیوِ ، گوشن ٍ 
ًبوبفی ثَدى اعالع سػبًی دس خلَف ربرثِ ّبی . 8

 ػشهبیِ گزسی دس ثخؾ گشدؿگشی رضیشُ
 

 (O: )فشكت ّب 
( پبیلَت ) هؼشفی لـن ثِ ػٌَاى هٌغمِ ًوًَِ . 1

 گشدؿگشی 

 SOاػتشاتظی ّبی 
ایزبد ٍ تَػؼِ ثبصاسچِ ّبی هـتشن گشدؿگشی  – 1

 هٌغمِ ای ثب وـَسّبی حبؿیِ خلیذ فبسع 

 WOاػتشاتظی ّبی 
 
رلت ٍ رزة ػشهبیِ خبسری دس ایزبد ّتل ٍ . 1
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 SWOTهاتشیغ  -(4)جذٍل ؿواسُ 

 تحلیل ًگاسًذگاى: هٌثع

 

 

 

 
 

توبیل ثخؾ خلَكی ثِ ػشهبیِ گزاسی دس . 2
 فؼبلیت ّبی گشدؿگشی رضیشُ 

 لشاس گیشی دس وبًَى گشدؿگشی هٌغمِ ای . 3
ثبال ثَدى ّضیٌِ ّبی گشدؿگشی دس هٌبعك . 4

 ّوزَاس 
ًگبُ ٍیظُ ٍ حوبیتی دٍلت اص ػشهبیِ گزاسی دس . 5

 هٌبعك آصاد 
هَفمیت طئَ اػتشاتظیه خبف رضیشُ ٍ دػتشػی ثِ . 6

 ثیي الوللی   -هؼیش ّبی استجبعی هٌغمِ ای
ًضدیىی ثِ ػشصهیي اكلی ٍ اهىبى اتلبل صهیٌی . 7

 دس آیٌذُ ًضدیه
 دٍسی اص ًَاحی ثحشاى صا-8
ٍرَد صیشػبختْبی ػیبػی ٍ التلبدی هٌبػت دس  -9

 هٌبعك آصاد 

 ایزبد آگبّی اص ظشفیت ّب ٍ تَاًوٌذی ّبی هٌغمِ  -2
تَػؼِ صیشػبختْب ٍ اهَس صیشثٌبیی هشتجظ ثب رزة  -3

 ػشهبیِ گزاساى ثِ فؼبلیت دس ثخؾ گشدؿگشی
ی حوبیت اص ثخؾ خلَكی ٍ ثشلشاسی ػبصٍوبسّب.  4

هٌبػت رْت افضایؾ اعویٌبى خبعش ػشهبیِ گزاساى 
 حَصُ گشدؿگشی

 تبػیؼبت تَسیؼتی 
رلت ػشهبیِ گزاسی ّبی داخلی ٍ خبسری رْت . 2

 ارشای ّش چِ ػشیؼتش پشٍطُ پل خلیذ فبسع 
لَاًیي ایزبد تؼْیالت اداسی ٍ ػبصهبًی ٍ تٌظین . 3

حوبیتی هٌبػت رْت فشاّن آٍسدى حجبت ٍ اهٌیت 
 ػشهبیِ گزاسی 

لضٍم ػشػت ػول دس فشاّن ػبختي صیش ػبخت . 4
 ّبی گشدؿگشی 

 (T: )تْذیذات 
 
ػشهبیِ گزاسی والى وـَسّبی حبؿیِ خلیذ  -1

 فبسع دس رزة ػشهبیِ ّبی خبسری 
سیؼه ثبال ًبؿی اص ػشهبیِ گزاسی دس ػشكِ  -2

 گشدؿگشی 
 ًضدیىی ثِ ثضسگتشیي هشوض گشدؿگشی خبٍسهیبًِ  -3
 ػذم تلَیت عشح تؼوین گؼتشُ هٌغمِ آصاد ثِ -4
 ول رضیشُ  
 هٌغمِ ای  –تٌؾ ٍ ثحشاًْبی هلی  -5
فـبسّبی ثیي الوللی ٍ آحبس ًبؿی اص تحشین ّبی  -6

 التلبدی ثش وـَس 
حوبیتی ثب وـَسّبی  –ًبثشاثشی تؼْیالت لبًًَی  -7

 ّوزَاس 
تجلیغبت ػَء وـَسّبی غشثی ٍ ایزبد تلَیش  -8

 رٌّی ًبهغلَة اص حجبت ٍ اهٌیت دس وـَس

 STاػتشاتظی ّبی 
 
ایزبد ثؼتشّبی الصم ثشای ارشای عشح ّبی . 1

گشدؿگشی ، ثْؼبصی ٍ ػبلن ػبصی هحیظ ٍ تَػؼِ 
 اهىبًبت ٍ صیش ػبخت ّب 

داخلی ٍ )اػغبی تؼْیالت تـَیمی ثِ ػشهبیِ گزاساى . 2
 ٍ اهىبًبت الصم دس ساػتبی تَػؼِ رضیشُ  (خبسری 

ایزبد تَاصى ٍ تؼبدل دس ػلؼلِ هشاتت خذهبت سػبًی . 3
ٍ اعالع سػبًی اص عشیك ؿتبة ثخـیذى ثِ سًٍذ وًٌَی 

 ثب اػوبل ػیبػت ّبی هٌبػت 
تْیِ ثؼتِ ّبی ػشهبیِ گزاسی رْت تشغیت ػشهبیِ . 4

گزاساى ثخؾ خلَكی ثِ ػشهبیِ گزاسی دس ثخؾ 
 ی رضیشُ گشدؿگش

اػوبل ساّىبسّبی حوبیتی ٍ تـَیمی دس احذاث . 5
تفشیحی ٍ تَػؼِ گشدؿگشی  –دّىذُ ّبی تَسیؼتی 

 دسیبیی 
ثْشُ گیشی اص ػَاحل ثىش  ربرثِ ّبی عجیؼی دس  -6

 ساػتبی رزة ػشهبیِ گزاساى ثِ تَػؼِ گشدؿگشی
 

  WTاػتشاتظی ّبی 

 

ثشسػی ٍ ثْجَد فشآیٌذّبی هَرَد دس اسائِ خذهبت . 1
 گشدؿگشی ثب ّذف گبّؾ ّضیٌِ ٍ صهبى اًتظبس 

تذٍیي لَاًیي ٍ همشسات ٍیظُ رْت اػتفبدُ ثْیٌِ ٍ . 2
ػشهبیِ گزاسی دس تَػؼِ ربرثِ ّب ، فشآٍسدُ ّبی 
گشدؿگشی ٍ رلَگیشی اص تخشیت ، آلَدگی ٍ اص ثیي 

 ثشدى هحیظ صیؼت 
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دس ارشای  4ٍل .ثب تَرِ ثِ رذ .دس سٍؽ تحمیك دس هَسد آى تَضیح دادُ ؿذ( SO اػتشاتظی ّبی ) SWOTاػتشاتظی ّبی هبتشیغ       
هْوتشیي  .تالؽ هی گشدد تب ثب اػتفبدُ اص ًمبط لَت داخلی حذاوخش ثْشُ ثشداسی اص فشكت ّبی خبسری اًزبم گیشد SOاػتشاتظی ّبیی 

  :اػتشاتظی ّب اص عشیك ایي هذل ػجبستٌذ اص

 ایزبد ٍ تَػؼِ ثبصاسچِ ّبی هـتشن گشدؿگشی هٌغمِ ای ثب وـَسّبی حبؿیِ خلیذ فبسع  – 1      

 ایزبد آگبّی اص ظشفیت ّب ٍ تَاًوٌذی ّبی هٌغمِ  -2      
 تَػؼِ صیشػبختْب ٍ اهَس صیشثٌبیی هشتجظ ثب رزة ػشهبیِ گزاساى ثِ فؼبلیت دس ثخؾ گشدؿگشی -3      
 .حوبیت اص ثخؾ خلَكی ٍ ثشلشاسی ػبصٍوبسّبی هٌبػت رْت افضایؾ اعویٌبى خبعش ػشهبیِ گزاساى حَصُ گشدؿگشی.  4      

 

 

 (QSPM)هاتشیغ تشًاهِ سیضی اػتشاتظیل موی (5)ؿواسُ  جذٍل

هاتشیغ تشًاهِ سیضی  

اػتشاتظیل موی 

(QSPM) 

 چْاسم اػتشاتظی ػَم اػتشاتظی دٍم اػتشاتظی اٍل اػتشاتظی  

 ًوشُ ستجِ ًوشُ ستجِ ًوشُ ستجِ ًوشُ ستجِ ضشیت  فشصت ّا سدیف

هعشفی قـن تِ عٌَاى  1

( پایلَت ) هٌغقِ ًوًَِ 

 گشدؿگشی 

09/0 3 27/0 4 36/0 4 36/0 3 27/0 

توایل تخؾ خصَصی  2

تِ ػشهایِ گزاسی دس 

فعالیت ّای گشدؿگشی 

 جضیشُ 

08/0 3 24/0 4 32/0 4 32/0 4 28/0 

قشاس گیشی دس ماًَى  3

 گشدؿگشی هٌغقِ ای 

08/0 4 32/0 4 32/0 3 24/0 3 24/0 

تاال تَدى ّضیٌِ ّای  4

گشدؿگشی دس هٌاعق 

 ّوجَاس 

06/0 3 18/0 3 18/0 3 18/0 3 18/0 

ًگاُ ٍیظُ ٍ حوایتی  5

دٍلت اص ػشهایِ گزاسی 

 دس هٌاعق آصاد 

08/0 3 24/0 4 32/0 4 32/0 4 24/0 

هَفقیت طئَ اػتشاتظیل  6

خاف جضیشُ ٍ دػتشػی 

تِ هؼیش ّای 

تیي  -استثاعیوٌغقِ ای

 الوللی  

07/0 4 28/0 4 28/0 4 28/0 3 21/0 

ًضدینی تِ ػشصهیي  7

اصلی ٍ اهناى اتصال 

 صهیٌی دس آیٌذُ ًضدیل

06/0 3 18/0 4 24/0 4 24/0 3 18/0 

 15/0 3 20/0 4 20/0 4 15/0 3 05/0 دٍسی اص ًَاحی تحشاى صا 8
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ٍجَد صیشػاخت ّای  9

 _ًؼثتا هٌاػة ػیاػی 

 اقتصادی دس هٌاعق آصاد

07/0 3 21/0 4 28/0 4 28/0 4 28/0 

 15/2  42/2  50/2  07/2   هجوَع فشصتْا 

          تْذیذات 

ػشهایِ گزاسی مالى  1

مـَسّای حاؿیِ خلیج 

فاسع دس جزب ػشهایِ 

 ّای خاسجی 

05/0 1 05/0 2 05/0 2 10/0  
1 

05/0 

سیؼل تاال ًاؿی اص  2

ػشهایِ گزاسی دس عشصِ 

 گشدؿگشی 

05/0 1 05/0 2 10/0 2 10/0 1 05/0 

ًضدینی تِ تضسگتشیي  3

هشمض گشدؿگشی 

 خاٍسهیاًِ 

04/0 2 08/0 1 04/0 1 04/0 1 04/0 

عذم تصَیة عشح  4

تعوین گؼتشُ هٌغقِ آصاد 

 تِ مل جضیشُ 

05/0 1 05/0 2 10/0 2 10/0 1 05/0 

 –تٌؾ ٍ تحشاًْای هلی  5

 هٌغقِ ای 
04/0 1 04/0 2 08/0 1 04/0 1 04/0 

فـاسّای تیي الوللی ٍ  6

آحاس ًاؿی اص تحشین ّای 

 اقتصادی تش مـَس 

03/0 2 06/0 2 06/0 2 06/0 2 06/0 

ًاتشاتشی تؼْیالت  7

حوایتی تا  –قاًًَی 

 مـَسّای ّوجَاس 

06/0 1 06/0 2 12/0 2 12/0 2 12/0 

تثلیغات ػَء مـَسّای  8

غشتی ٍ ایجاد تصَیش 

رٌّی ًاهغلَب اص حثات ٍ 

 اهٌیت دس مـَس 

04/0 2 08/0 2 08/0 1 04/0 1 04/0 

 45/0  58/0  63/0  47/0   هجوَع تْذیذات  

          قَت ّا 

ٍجَد تؼتشّای هٌاػة  1

جْت ػشهایِ گزاسی دس 

احذاث ػایت ّای 

 تَسیؼتی –تفشیحی 

08/0 3 24/0 4 32/0 4 32/0 3 24/0 

ػالِ هالیاتی  22هعافیت  2

 تشای ملیِ فعالیت ّا 

08/0 3 24/0 4 32/0 3 24/0 4 32/0 

 28/0 4 28/0 4 28/0 4 28/0 4 07/0آصادی هـاسمت خاسجی  3
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 %122تا ػقف 

هقشسات ػادُ ٍ هٌاػة  4

ماس فشاٍاًی ًیشٍی ماس 

هاّش ٍ غیش هاّش تا 

 دػتوضد هٌاػة 

07/0 3 21/0 4 28/0 4 28/0 4 28/0 

ٍجَد اهٌیت ماهل دس  5

 جضیشُ

06/0 3 18/0 3 18/0 4 24/0 4 24/0 

آصادی ماهل ٍ ٍسٍد  6

 خشٍج ػشهایِ 

05/0 4 20/0 4 20/0 4 20/0 4 20/0 

تضویي ماهل ػشهایِ  7

ّای خاسجی ٍ ػَد 

حاصل اص آى تَػظ 

 دٍلت 

07/0 4 28/0 4 28/0 4 28/0 4 28/0 

پتاًؼیل ّای خاف  8

 عثیعی ٍ فشٌّگی جضیشُ 

05/0 3 15/0 4 20/0 3 15/0 3 15/0 

فشٍؽ ٍ اجاسُ صهیي تِ  9

ػشهایِ گزاساى داخلی ٍ 

اجاسُ ، ؿشامت تا 

 ػشهایِ گزاساى خاسجی 

04/0 3 12/0 4 16/0 3 12/0 3 12/0 

 05/2  11/2  22/2  94/1   هجوَع قَت ّا 

          ضعف ّا  

ؿفاف ًثَدى قَاًیي ٍ  1

هقشسات هشتَط تِ 

ػشهایِ گزاسی دس عشح 

 ّای گشدؿگشی 

06/0 1 06/0 2 12/0 2 12/0 2 12/0 

ٍجَد سقاتت اًذك  2

دسعشصِ گشدؿگشی 

 جضیشُ

03/0 1 03/0 1 03/0 1 03/0 1 03/0 

موثَد صیش ػاختْا  3

جادُ ) مالثذی  –هحیغی 

 . . . (، فیثش ًَسی 

05/0 1 05/0 2 10/0 2 10/0 2 10/0 

موثَد اهناًات سفاّی ،  4

اقاهتی ، آهَصؿی ٍ دسآهذ 

غیش جزاب ؿاغلیي دس 

هٌغقِ ٍ هٌفی آى دس 

 رّي ػشهایِ گزاساى 

06/0 1 06/0 2 12/0 2 12/0 1 06/0 

تَػعِ صیش ػاختْا اص  5

دیذ هحلی تِ جای دیذ 

 هٌغقِ ای ٍ تیي الوللی 

07/0 2 14/0 2 14/0 2 14/0 2 14/0 
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 تحلیل ًگاسًذگاى: هٌثع
 

 

دس استثاط تا اٍلَیتْا ٍ اػتشاتظیْای  ػشهایِ گزاسی دس هٌغقِ آصاد قـن ( 5)ًتایج حاصل اص تحلیل جذٍل 

 :عثاستٌذ اص

 ّا اٍلَیت تٌذی اػتشاتظی -
 ایزبد آگبّی اص ظشفیت ّب ٍ تَاًوٌذی ّبی هٌغمِ  – 1       
 تَػؼِ صیشػبختْب ٍ اهَس صیشثٌبیی هشتجظ ثب رزة ػشهبیِ گزاساى ثِ فؼبلیت دس ثخؾ گشدؿگشی -2       
 حوبیت اص ثخؾ خلَكی ٍ ثشلشاسی ػبسٍوبسّبی هٌبػت رْت افضایؾ اعویٌبى خبعش ػشهبیِ گزاساى حَصُ گشدؿگشی  -3       
 ایزبد ٍ تَػؼِ ثبصاسچِ ّبی هـتشن گشدؿگشی هٌغمِ ای ثب وـَسّبی حبؿیِ خلیذ فبسع  -4       

 

 :ًتیجِ گیشی -6
زاسی دس ثخؾ گشدؿگشی هٌغمِ آصاد لـن پتبًؼیل ّب ٍ تٌگٌبّبی دسًٍی ٍ ساّجشد ّب ٍ ساّىبسّبی هغلَة رْت سًٍك ػشهبیِ گ       

ثش ایي هجٌب پظٍّـگش ثب . ثیشًٍی هَحش ثش رلت ٍ رزة ػشهبیِ گزاساى ثِ ػشكِ گشدؿگشی هٌغمِ هَسد هغبلؼِ ثشسػی ٍ هـخق گشدیذًذ 
 . تَرِ ثِ ًتبیذ ریل الذام ثِ اسائِ ساّجشدّبی هٌبػت ًوَدُ اػت 

ثش اػبع یبفتِ ّبی حبكلِ اص وٌىبؽ دس ػَاهل داخلی هَحش ثش ػشهبیِ گزاسی دس كٌؼت گشدؿگشی هٌغمِ آصاد لـن ػِ گضیٌِ (  الف       

تَسیؼتی ، همشسات ػبدُ ٍ هٌبػت وبس ٍ تضویي وبهل  –ٍرَد ثؼتشّبی هٌبػت رْت ػشهبیِ گزاسی دس احذاث ػبیت ّبی تفشیحی 

ّوچٌیي دس ثیي ًمبط ضؼف هَرَد ًیض ػِ هَسد ؿفبف   ب اص اّن هضایبی دسًٍی هٌغمِ هی ثبؿٌذػشهبیِ ّبی خبسری ٍ ػَد حبكل اص آًْ
ٍ تَػؼِ ... ( ثبًه ٍ ثیوِ ٍ ) ًجَدى لَاًیي ٍ همشسات هشتجظ ثب ػشهبیِ گزاسی دس ثخؾ گشدؿگشی ، فمذاى ظشفیت ّبی ًشم افضاسی الصم 

 .ثیؾ اص ػبیش هَاسد خَد ًوبیی هی وٌذ صیش ػبختْب اص دیذ هحلی ثزبی هٌغمِ ای ٍ ثیي الوللی

ػالٍُ ثش ایي یبفتِ ّبی حبكل اص تحمیك دس ػَاهل خبسری هَحش ثش ػشهبیِ گزاسی دس ثخؾ گشدؿگشی ًبحیِ هَسد هغبلؼِ ثیبًگش  (ب      

حوبیتی دٍلت ثِ ػشهبیِ آًٌذ وِ ػِ هَسد هؼشفی لـن ثؼٌَاى پبیلَت گشدؿگشی ، لشاس گیشی دس وبًَى گشدؿگشی هٌغمِ ٍ ًگبُ ٍیظُ ٍ 

لبًًَی  –گزاسی دس هٌبعك آصاد هْن تشیي فشكت ّبی ایي هٌغمِ سا تـىیل هی دٌّذ ضوي آًىِ هَاسدی چَى ًبثشاثشی تؼْیالت حوبیتی 

اعوال حامویت هَاصی دس  6

 جضیشُ 

05/0 1 05/0 1 05/0 2 10/0 1 05/0 

فقذاى ظشفیت ّای ًشم  7

افضاسی الصم دس ضَاتظ 

. . تاًل ، تیوِ ، گوشك ٍ 

 . 

06/0 1 06/0 2 12/0 2 12/0 2 12/0 

ًامافی تَدى اعالع  8

سػاًی دس خصَف 

جارتِ ّای ػشهایِ 

گزسی دس تخؾ 

 گشدؿگشی جضیشُ

05/0 1 05/0 2 10/0 1 05/0 2 10/0 

 72/0  78/0  78/0  50/0   هجوَع ضعف ّا  

جوع هجوَعِ ًوشُ  

 جزاتیت

  94/4  05/6  81/5  37/5 
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 ًؼجت ثِ وـَسّبی ّوزَاس ، ًضدیىی ثِ ثضسگتشیي هشوض گشدؿگشی خبٍسهیبًِ ٍ سیؼه ثبالی ًبؿی اص ػشهبیِ گزاسی دس ػشكِ گشدؿگشی
 .  ًیض اص اّن تْذیذات ایي هٌغمِ آصاد دس فشآیٌذ سًٍك ػشهبیِ گزاسی دس گشدؿگشی هی ثبؿذ 

ثذیي تشتیت ثب تَرِ ثِ اسرحیت ًؼجی ثشتشی ّب ٍ هضایبی هَرَد رْت ػشهبیِ گزاسی دس ثخؾ گشدؿگشی ًبحیِ هَسد هغبلؼِ ٍ ثب هذ       
ساّىبسّب ٍ ساّجشدّبی ریل ثِ هٌظَس ػشهبیِ گزاسی دس تَػؼِ كٌؼت گشدؿگشی  ًظش لشاس دادى اّذاف ٍ چـن اًذاصّبی گشدؿگشی هٌغمِ

  :هٌغمِ آصاد لـن اسائِ ٍ اٍلَیت ثٌذی گشدیذًذ 

 .ایزبد آگبّی اص ظشفیت ّب ٍ تَاًوٌذی ّبی هٌغمِ آصاد لـن دس ثخؾ گشدؿگشی – 1       

  یِ گزاساى ثِ فؼبلیت دس ثخؾ گشدؿگشیتَػؼِ صیشػبختْب ٍ اهَس صیشثٌبیی هشتجظ ثب رزة ػشهب -2       
 .حوبیت اص ثخؾ خلَكی ٍ ثشلشاسی ػبسٍوبسّبی هٌبػت رْت افضایؾ اعویٌبى خبعش ػشهبیِ گزاساى حَصُ گشدؿگشی  -3       
 .ایزبد ٍ تَػؼِ ثبصاسچِ ّبی هـتشن گشدؿگشی هٌغمِ ای ثب وـَسّبی حبؿیِ خلیذ فبسع  -4       
بكل اص تحمیمبت حبوی اص آى اػت وِ اّذاف ػولیبتی صیش ػبصهبى هٌغمِ آصاد لـن سا دس ساػتبی تحمك اػتشاتظی ضوي آًىِ ًتبیذ ح       

 : ّبی یبد ؿذُ یبسی هی سػبًٌذ 

 

 پیـٌْادات -7

 ػیبحتی  –تشغیت ثخؾ خلَكی رْت ػشهبیِ گزاسی ّبی ّذایت ؿذُ دس ثخؾ ّبی تفشیحی        

 ػشهبیِ گزاسی دس ساػتبی تؼْیل سفت ٍ آهذ گشدؿگشاى ثِ ػشصهیي اكلی ٍ ثبلؼىغ        

 اسائِ تؼْیالت ٍ اػتجبسات الصم رْت تَػؼِ صیش ػبخت ّبی رضیشُ        

 تؼییي حذٍد اختیبسات ػبصهبى هٌغمِ آصاد ٍ فشهبًذاسی لـن رْت ػذم هَاصی وبسی        

 گزاسی دس عشح ّبی گشدؿگشی فؼلی رضیشُ ثْشُ ثشداسی ثْیٌِ اص ػشهبیِ        

 .ایزبد تؼْیالت اداسی ، ػبصهبًی ٍ تٌظین لَاًیي حوبیتی هٌبػت رْت فشآّن آٍسدى حجبت ٍ اهٌیت ػشهبیِ گزاسی       
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 :هٌاتع ٍ هأخز
 .89گزاسی دس هٌبعك آصاد ، ًـشیِ هٌبعك آصاد ، تْشاى، ؿوبسُ ثشًبهِ ّبی رذیذ دٍلت ثشای افضایؾ ػشهبیِ . الَیشی ، هشتضی  -       
هجبًی تَسیؼن ٍ اوَتَسیؼن پبیذاس ؛ ثب تبویذ ثش هحیظ صیؼت ،چبح اٍل ، تْشاى ، اًتـبسات (. 1385) صاّذی ، ؿوغ الؼبدات  -       

 .داًـگبُ ػالهِ عجبعجبیی
 . ، تْشاى ، ًـش ایشاًگشدی( اػتبى ّشهضگبى) ایشاًگشدی هزوَػِ ساٌّوبی ربهغ (. 1377)صًذُ دل ، حؼي  -        
ػجذاهلل صادُ ، هحوَد ، تْشاى ، دفتش :ثشًبهِ سیضی هلی ٍ هٌغمِ ای رْبًگشدی ، هتشرن (. 1384)ػبصهبى رْبًی رْبًگشدی  -        

 .پظٍّـْبی فشٌّگی
 .هِ سیضی اػتبًذاسی، دفتش آهبس ٍ اعالػبت، هؼبًٍت ثشًب1385ػبلٌبهِ آهبسی ( 1386)اػتبًذاسی ّشهضگبى -        
 .، تْشاى، هشوض پظٍّـْبی هزلغ( 1379-1376)گشدؿگشی دس ایشاى ، ػولىشدّب ٍ چبلـْب (. 1382)ػیٌبیی ، ٍحیذ  -        
 .هذیشیت رْبًگشدی ، تْشاى ، ػبصهبى هغبلؼِ ٍ تذٍیي وتت ػلَم اًؼبًی(. 1386)وبظوی ، هْذی  -        
 .كٌؼت گشدؿگشی ایشاى ؛ هَاًغ ٍ ساّىبسّب ، هبٌّبهِ تخللی ثبصاسیبثی ، تْشاى، ؿوبسُ چْبسم. لغفی ، حویذُ  -        
 .چبلـْبی رزة ػشهبیِ گزاسی دس هٌبعك آصاد ، سٍصًبهِ ػشهبیِ(. 1388)هحوذی ، ثبساى  -         
ؿگشی دس ایشاى ؛ هَاًغ ٍ ساّىبسّب ، تْشاى ، هؼبًٍت پظٍّـی تَػؼِ كٌؼت گشد(. 1387)ًَثخت ، هحوذ ثبلش ؛ پیشٍص ، ثخت  -         

 .داًـگبُ آصاد اػالهی
ػیبػتگزاسی رْبًگشدی ، تشروِ ػیذ هحوذ اػشاثی ؛ داٍد ایضدی ، چبح دٍم ، ( 1378)ّبل، هبیىل ؛وبلیي ؛ رٌىیض ، ربى ام -         

 . تْشاى ، دفتش پظٍّـْبی فشٌّگی
ػلی پبسػبئیبى ؛ هحوذ اػشاثی ، چبح چْبسم ، تْشاى دفتش : رْبًگشدی دس چـن اًذاص ربهغ ، تشروِ (. 1386) ٍای. گی ، چبن  -          

 .پظٍّـْبی فشٌّگی
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