هعرفی ؼرکت هؽبٍریي هجٌب
در آغبز دٍهیي دِّ فعبلیت

ّؼسفی ّؿبٗزیٔ ّجٖب

هعرفی هؽبٍریي هجٌب
| تبریخچِ
ؾسمت ّؿبٗزیٔ ثٜج٘د زٗؼ ٛب ٗ غبّبٕٛ ٚبی ّجٖاب (غاٜبّی
خبـ) دز غابً  1332تبغاسع ٗ ثاب ؾاْبز 209022 ٙثجات
ىسدید .ایٔ ؾسمت ثب تنس ٚثس دإؽ ػَْی ،فٖای ٗ تصككای
ّدیسآّٖٜ ،دغسٔ ٗ مبزؾٖبغابٓ مابزمشّ٘د ،ٙفؼبٍسات خا٘د زا
مغبش ْٕ٘د ٙاغتّْ .بزغات فاساٗآ ٗ ىاسدمٗزی ّصصككاسٔ
ثسخػص ٚدز یل ّدْ٘ػ ٚقْسْی ،ؾسمت زا قبدز غبخص ٚتب دز
شّس ٙؾسمصٜبی ثسخػص ٚمؿ٘ز ثبؾد.

| چؽن اًذاز
ؾسمت ّؿبٗزیٔ ّجٖب دز شّسٖاّ ٚؿابٗزّ ٙادیسیت ٗ فٖابٗزی
اعالػبت فؼبٍست ّی ْٕبیاد .ذیٖفؼابٓ ،مبزمٖابّٓ ،ؿاصسیبٓ ٗ
حصی زقجبّ ،ب زا ثا ٚػٖا٘آ یال ؾاسمت پسؿاسٗ  ،مبزمّاد ٗ
قبحت ٕبُ ّیؾٖبغاٖد ّاب خا٘د زا دز ّقابُ ّؼسابز غٖدؿای
دزمٗزد ٙایِ م ٚزقجب ػَْنسد خ٘د زا دز ّقبیػ ٚثب ّب ّیغٖدٖد.
ٕ٘مٗزی ،خالقست ،مبزىسٗٛی ٗ ثسخ٘زدازی اش دإؽ خْؼی مٚ
ّیت٘إسِ ثّ ٚدد مٓ ٗامٖؽ ّٖبغات ثا ٚتحا٘تت خٜابٕی ٗ
حسفٚای ثدٛسِ ،اش ّب یل ىسٗ ٙزٗش مّد ثستس غبخص ٚاغت
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| اّذاف اظتراتصیک
اغصفبد ٙاش ّصادٍٗ٘ضی ٛابی زٗش ،اغاصبٕدازد ٗ مبزمّاد دزمَساٚ
غغ٘ح ّادیسیتّ ،ؿابٗز ،ٙازایا ٚعاسح ،تٍ٘ساد ٕاسُ افاصاز ٗ
ْٛچٖسٔ ٕظبزت ثس اخسای قحسح پسٗضٛ ٙبی ٕاسُ افاصازی اش
اقً٘ ٗ اٛداف ثٖسبدیٔ ٗ اغصساتطیل ّؿبٗزیٔ ّجٖب ّحػا٘ة
ّی ؾ٘دٕ .ا٘مٗزیّ ،ؿاصسی ّادازی ،غاسػت ٗ دقات ثاسای
تح٘یٌ پسٗضٛٙب دز حداقٌ شّبٓ ّْنأ ػا٘اَّی ٛػاصٖد ماٚ
پسٕ٘د ّػصحنْی ثسٔ ّؿصسیبٓ ٗ ؾسمت ثسقساز غبخص ٚاغت.

ّؼسفی ّؿبٗزیٔ ّجٖب

| ارزؼْبی ظبزهبًی
ّ ؿصسی ّدازی
ّ ػٍ٘ٗست پریسی
 اػصقبد ث ٚخالقست ٗ ٕ٘مٗزی
 اػصقبد ث ٚمبز خْؼی ٗ دإؽ ىسٗٛی
 اػصقبد ٗ اٍصاُ ث ٚزاثغ ٚثسد -ثسد ثب ذیٖفؼبٓ
 اٍصاُ ث ٚزٗشمّدی
 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:


تٍ٘سااد ٗ پؿااصسجبٕی ٕااسُ افااصاز ٛاابی غاافبزؼ
ّؿصسی



ّؿاابٗزٕ ٗ ٙظاابزت ثااس اخااسای عااسحٛاابی
إف٘زّبتسنی



خدّبت پؿصسجبٕی

 پسٗإ ٚثٜس ٙثسدازی اش ٗشازت قٖؼتّ ،ؼدٓ ٗ تدبزت
 احساشقالحست ت٘غاظ غابشّبٓ ثسٕبّا ٚزیاصی ٕظابزت
زاٛجسدی دز ح٘شٛ ٙبی:


ّؿبٗزّ ٙدیسیت ،غسػصِ ٗ اقصكبد



ّؿاابٗزّ ٙاادیسیت دز دغااصيبٜٛبی اخسایاای دز
شّسّٖ ٚدیسیت ػّْ٘ی



ّؿاابٗز ٙدز ثسىااصازی ّٖبقكاابت ٗ مّاا٘شؼ
مبزثسی غبیت َّی اعالع زغبٕی مؿ٘ز
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ّ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 ػَْناسد

 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

ّؿااابٗز ٙدز ازشیااابثی ٗ إصصااابة ّحكاااً٘

 خدّبت اخسایی ٘ٛؼ تدبزی ٗ داؾج٘زد ّدیسآ

ٕسُافصازی

 خاادّبت ّؿاابٗز ٙای ٗ مّ٘شؾاای حاا٘ش ٙمػاات ٗ ماابز



|

 گرٍُ َّغ تجبری

ٕظبزت دز ّسحَ ٚاغصقساز ّحكً٘ ٕسُ افصازی
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٘ٛؾْٖد

ىسّٗ ٙؿبٗزٕ ٗ ٙظبزت

گرٍُ هؽبٍرُ ٍ ًظبرت
ایٔ ح٘ش ،ٙشّسٖٛٚابی ّؿابٗزّ ٙادیسیت ػْاّ٘یّٖٜ ،دغای
قٖبیغ ٕظسس إدبُ ّغبٍؼابت ٗیاط ،ٙازا ا ٚزْٖٛا٘د ،عساحای ٗ
ثسٕبّٚزیصی ٗ ّػابػدت حسفاٚای ٗ فٖای ثاسای پسابدٙغابشی
تكاْسْبت ّادیسیصی ثااس اغابظ ّؼسفای ایاادٛٙابّ ،فاابٛسِ ٗ
زٗؼ ٛبی خدید ٗ اغصبٕدازدٛب دز مَس ٚغاغ٘ح ّادیسیت زا دز
ثس ّی ىسسد.

| تذٍیي ثرًبهِ راّجردی ظبزهبى
ٛاادف اش تاادٗیٔ ثسٕبّااٚزیااصی اغااصساتطیل ایداابد تحااً٘ ٗ
دىسىٕ٘ی ّغَ٘ة دز غبشّبٓ اغت م ٚاٍجص ٚایٔ اّاس فسایٖادی
تدزیدی ٗ شّبٓ ثس اغت .خدّبت ّؿبٗز دز قبٍت عساحی ٕظبُ
ثسٕبّاا ٚزیااصی اغااصساتطیل ٗ مْاال ثاا ٚپساابد ٙغاابشی مٓ دز

 چبرچَة ؼرح خذهبت
 مّ٘شؼ ّقدّبتی
 ؾٖبخت مالٓ ٗضؼست ّ٘خ٘د
 تدٗیٔ اغصساتطیٛابی غابشّبٕی ثاس اغابظ ّيّ٘زیات
خدید ،اٛداف ثَٖد ّدت ٗ ثب ت٘خ ٚث ٚػ٘اّاٌ داخَای ٗ

غبشّبٓ ثب ثسىصازی خَػبت ؾ٘زایؼبٍی ثسٕبّ ٚزیصی ّیثبؾد.

خبزخی ٗ ازشیبثی ّ٘قؼست غبشّبٓ دز ّحسظ

زٗؼ ّؿبٗز ٗ ٙمّ٘شؼ دز ایٔ خك٘ـ ثب "ت٘غاؼ ٚرسفسات

 اٍٗ٘یتىرازی اغصساتطیٜبی تدٗیٔ ؾد ٙخٜت اخسا

تفنااس اغااصساتطیل ٗ تاادٗیٔ ثسٕبّاا ٚاغااصساتطیل" اش عسی ا

 تن٘یٔ اغصساتطی متی

ّؿبزمت دز اخسای فسایٖاد مّا٘شؼ اش زا ٙػْاٌ ( Action
 )Learningحً٘ ّح٘ز تادٗیٔ ثسٕبّا ٚزیاصی اغاصساتطیل
ّیثبؾد.

هبهَریت

ایٔ ٕيسؼّ ،ؿبٗز زا ٕ ٚدز ٕقؽ ثسٕبّا ٚزیاص ٗ اغصساتطیػات

چؽن اًذاز

ثَن ٚدز ٕقؽ ػبّاٌ ت٘غاؼ ٚرسفسات تفناس ٗ ثسٕبّا ٚزیاصی

اظتراتصی

اغصساتطیل دز غبشّبٓ ّی ثسٖد .ثس اغبظ ایٔ ٕيسؼ ّادیسآ

هذیریت هحیط

اطالعبت

هذیریتفٌبٍری

هذیریت ریعک

هذیریت دارایی

ْٕاا٘د ٗ ٙثااب ازا ااّ ٚؿاا٘زتٛاابی تشُ ،مّاا٘شؼ دیاادىبٜٛب ٗ

هذیریت ظرهبیِ

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

اظتراتصیک

هذیریت ظبزهبى

ٗ تكْسِىسسآ مبزفسّب ّؿبزمت فؼابً دز عساحای ٗ تادٗیٔ
اغصساتطیٜب دازٕد .فسایٖد ثسٕبّ ٚزیصی اغصساتطیل خا٘د ٕسبشّٖاد

ظطح

ظطح
تبکتیکی

زٗؼٛبی ّٖبغت ثسٕبّ ٚزیصی دز ػٌْ ٗ ٕظابزت ثاس اخاسای
قحسح مٕٜب ْٛسا ٙثب ٛدایت ّجبحا ّاستجظ غاؼی دز ایدابد
ٕظبّی ّٖبغت ثسای ثسٕبّ ٚزیاصی اغاصساتطیل دز غابشّبٓ ٗ
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 ّای مٖٖاد ماٚ
ّ٘غػبت ٗ غبشّبٕٜب– چ ٚخك٘قی ٗ چ ٚدٍٗصای– دز ّقبثَاٚ

ؼٌبظبیی هعئلِ
ٍ هؽکالت

هکعت ریعک

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

داؼجَرد هذیریت ریعک

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

ثبید مسد" تحت اٍؿؼبع اغصفبد ٙاش اثاصاز ٗ ّادٍٜبی زیػال ٗ
ّ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 ازا  ٚ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
 ؾٖبغاابیی ٗ زقااد زیػاالٛااب دز ٗربیف/فؼبٍسصٜاابی
غبشّبٓ

 اثعبد هذیریت ریعک

 حسماات ثاا ٚغااْت ٕقغاا ٚثٜسٖاا ٚزیػاال پااریسی ،
ّصؼبدًغبشی فسقت ٛب ٗ تٜدیدٛب ٗ مْل ثا ٚثسٕبّاٚ
زاٛجسدی ٗ ّدیسیت زیػل غبشّبٓ

اثعبد هذیریت ریعک

ّ٘ ثستس مسدٓ افساد دز ّقبثٌ ػدُ قغؼست ٗ ثحسآ
 مبٛؽ ٗقابیغ غساس قبثاٌ پاسؽ ثسٖای دزدغاس غابش ٗ

ریعک اعتجبر

ریعک قبًًَی

ریعک فٌبٍری اطالعبت

ریعک هبلی

ریعک عولیبتی

ریعک اظتراتصیک

ریعک ظرهبیِ اًعبًی

ٛصیٖٚشا
 تصكسف ثٜسٗٙزتس ّٖبثغ دز ؾسایظ ػبدی یب ثحاسآ ٗ
ػدُ قغؼست
 دزیبفت ٕصبیح ثٜصس اش قسازدادٛاب ،پاسٗضٛ ٙاب ٗ مبغاصٔ
زیػلٛبی إػبٕی
 مْل ث ٚداؾاصٔ تؼسیاف ؾافبفی اش ٕظابُ ازتجابعی ٗ
ٕسبشٛب دزؾسایظ ػدُ قغؼست ٗ ثحسآ
 تٍ٘سد اعالػبت ّؼصجس ٗ ّػصٖد ثسای تكاْسِ غابشی ٗ
ْٛچٖسٔ مْل ث ٚتدصی ٗ ٚتحَسَٜبی مّبزی
 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 ٚبٕسص٘زیٖاو اغات

 ثسٕبّ ٚزیصی ٗ تؼسسٔ ّحدٗدٙ

ٕسبشّٖدی ٛب ٗ اٍصاّبت تكْسِ ىسسی ثسای ّدیسآ زا دز قبٍات

 ؾٖبخت مالٓ ٗضؼست خبزی دز ّحادٗدّ ٙا٘زد ٕظاس

ّ٘ازد شیس ثسبٓ ْٕبیسِ:

اػِ اش

 خسیبٓ ثّ٘ ٚقغ ٗ ّٖبغت دادٛ ٙب دز ٛسُ ّدیسیت
ّ بٛست ؾبخفٛبی تكْسِ ىسسی دز غاغ٘ح ّصصَاف
ّدیسآ
ّ دً ٗ چبزچ٘ة ٗ دز ٕٜبیت زٗینسد تدٗیٔ ؾبخفٛاب
(ثاابت ثاا ٚپاابیسٔ  ،Top-Downپاابیسٔ ثاا ٚثاابت
 ، Bottom- upتسمسجی)
 ثنبزىسسی اثصاز تحَسَی ّٖبغت



ؾٖبخت اٛدافّ ،يّ٘زیتٛب ٗ اغصساتطیٛب



ؾٖبخت غبخصبز ادازی ٗ پسامٖدىی ٛب



ثسزغاای شیسغاابختٛاابی  ،ICTغسػااصِ ٛااب ٗ
مبزثسآ

 تحَسٌ ٗضغ ّ٘خ٘د ٗ تادٗیٔ ؾابخف ٛابی مَسادی
ػَْنسد


ثسزغی ٕقبط ق٘ت ٗ ضاؼف غابشّبٓ ثاسای پسابدٙ
غبشی زا ٙحٌ ٘ٛؼ تدبزی ٗ داؾج٘زد ّدیسآ



ثسزغی ؾبخف ٛبی ّستجظ ثب مٖصاسً اغاصساتطی
دز غبشّبٓ


اّذاف ثلٌذ هذت ٍ کَتبُ هذت

ثسزغی غسبغت ٗ زٗیناسد غابشّبٓ دز اغاصصساج
ؾبخف ٛب



تدٗیٔ ٗ ازایّ ٚادً ،ؾابخف ٛاب ٗ شیسؾابخف
ٛبی پسؿٖٜبدی ثس اغبظ زٗینسد ّ٘زد ٕظس

عَاهل کلیذی هَفقیت



ٕٜبیی غبشی ؾابخف ٛاب ثاب مبزفسّاب ٗ إصصابة
ؾبخف ٛبی ّا٘زد ٕظاس ثاسای پسابد ٙغابشی ثاس

KPI

اغبظ غبیس ٗیطىی ٛبی ّ ِٜیل ؾبخف خ٘ة
اظتبًذاردّب



ثسزغی خصیسبت ؾابخف ٛابی مَسادی ػَْناسد
ّٖصصت

هعیبرّب



تؼسسٔ اٍٗ٘یت اغصقساز ؾبخف ٛب



ثسزغی ٕسبشّٖدی ٛاب ٗ اّنبٕابت غابّبٕ ٚتحَسَای
٘ٛؼ تدبزی داؾج٘زد ّدیسآ ثسای پسابد ٙغابشی
ؾبخف ٛب ٗ ٕظبزت
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|هطبلعبت عبرضِ یبثی ظبزهبًی ٍ اظاتقرار
چرخِ ثْرٍُری
دز غبٍٜبی اخسس ّ٘ض٘ػی م ٚثسؽ اش پسؽ ،غبشّبٕٜب ٗ ذٛأ
ّدیسآ مٕٜب زا غصت دزىسس ْٕ٘د ٙاغت تغسسس ،اقالح ٗ ثٜج٘د
ٗضؼست غبشّبٕٜبغت .دتیٌ مٓ  ِٛثا ٚعا٘ز مَای دٗ دٍساٌ
اغبغی ٗ ثدیٜی اغت:
اًٗ ایٖنّ ٚحسظ غبشّبٕٜب ثغ٘ز ّػصْس ٗ ثب ؾصبة دغاصص٘ؼ
تغسسس ٗ تحً٘ ؾدّ ٗ ٙایؾا٘د ٗ تٖٜاب غابشّبٕٜبی غابشىبز ٗ
ْٛ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 تؼابٍی ،ثستاسی ٗ ثَا٘ؽ

 چبرچَة ؼرح خذهبت
 ؾٖبخت ٗ اّنبٓ غٖدی اغصقساز چسخا ٚثٜاسٗ ٙزی ثاب

حسمت مٖٖد ٗ ایٔ فَػف ٚتنبٌّ ٗ ضسٗزت ٗخا٘دی ّادیسآ

زٗینسد ػبزض ٚیبثی ثس ّجٖبی ّدً EFQM

غبشّبٕٜبغت تب ثسؽ اش مٕن ٚإاسضی ٗ ٗقات ٗ ّٖابثغ خا٘د 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

فسمیٖد اغصقساز چسخ ٚثٜاسٗٙزی ما ٚدز ایٖداب ّغاسح ٗ ازایاٚ
ّیىسدد ،ثب زٗینسد ّؿبزمت ٗ ایفبی ٕقؽ ٛاس چا ٚثسؿاصس ٗ
فؼبً مبزفسّب دز فسمیٖد اغاصقساز چسخا ٚثٜاسٗ ٙزی ثاب مْال

 چرخِ ثْرٍُری

ّؿبٗز ثؼٖ٘آ تػٜسٌىس إدابُ دزغات ٗ ػَْای ایأ فسمیٖاد
اغت .ث ٚػجبزت دیياس دز ایأ فسمیٖاد ّؿابٗز اش عسیا تاسِ
غبشی دز ثدٕ ٚمبزفسّب ،غؼی ّی ْٕبید تب دٗ ٛادف ّصؼابٍی ٗ
ازشؾْٖد ّحق ىسددٕ .صػت ایٖن ٚقبثَست تؿصسف قاحسح

• ثر اظبض هحصَل
• در یک دٍرُ زهبًی

• ثر اظبض هؽتری

• ثیي دٍ دٍرُ

• ثر اظبض ٍاحذّب
• ثر اظبض ظبزهبى

ٗ ػَْاای ّؿاانالت ٗ ّػااب ٌ غاابشّبٕی ٗ ت٘إْٖاادیٛاابی

ارزیبثی ٍ تحلیل
()E&A

مبزؾٖبغی غبشّبٓ ٕٜبدیٖ ٗ ٚتق٘یت ؾ٘د ٗ دُٗ ایٖن ٚتكا٘یس

اًذازُگیری
ثْرٍُری ()PM

دزغت ،خابّغ ٗ قبثاٌ اػصْابد اش ٗضاؼست ّ٘خا٘د غابشّبٓ ٗ
چيٕ٘يی تغسسس ٗ تحً٘ ثسای ثٜج٘د ٗ ازتقبء غغح ثٜسٗٙزی اش

ثرًبهِ ریسی
ثْجَد ثْرٍُری
()PIP

عسی تؼبٌّ ثػسبز ق٘ی ثسٔ ّؿبٗز ٗ مبزفسّب ٗ ایفابی ٕقاؽ
اغبغی ٗ اقَی ت٘غظ مبزفسّب ثدغات میاد ما ٚخا٘د مغابشی
ّغَ٘ة ثسای ایدبد تحً٘ ٗ ثٜج٘د ٗ ازتقبء غغح ثٜاسٗٙزی 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 فاسا ِٛمٗزٕادٙ
تػٜسالت مػت ٗ مبز غبشّبٓٛب ؾد ٗ ٙثب ت٘خ ٚث ٚقبثَستٛب ٗ

 هؽبٍرُ در ارزیابثی ٍ اًتخابة راُحالّابی
ًرمافساری

ىػصسؼ زٗش افصٗٓ مٓ ث ٚػٖ٘آ یال ػبّاٌ تػاسیغ مٖٖادٙ

ّ٘ازدی م ٚاش عسیا ایأ فاسازٗؼ پ٘ؾاؽ دادّ ٙای ؾا٘د

تغسسسات ثٖسابدی دز غابخصبز ػَْسابت ٗ ّادیسیت غابشّبٓٛاب

ػجبزتٖداش:

ّؼسفی ّیىسدد .دز ایٔ ّسبٓ ٕنص ِّٜ ٚایٔ اغت م ٚچٖبٕچاٚ

 ازشیبثی ٗ إصصبة زا ٙحٌّ /حكً٘

غبشّبٓٛب قدّی ث ٚاؾصجب ٙدز ازشیبثی ،إصصبة ٗ اغصفبد ٙاش ایٔ

 ازشیبثی ٗ إصصبة تبّسٔ مٖٖدٙ

فٖبٗزیٛبی ٕ٘یٔ ثسدازٕد ٕٚ ،تٖٜب ٛصیٖ ٗ ٚشّابٓ شیابدی زا اش
دغت خ٘اٖٛد داد ثَن ٚاّنبٓ اش دغت دادٓ ثابشاز یاب ّصایابی
زقبثصی خ٘د زا ٕسص خ٘اٖٛد داؾتٍ .را دز ایٔ فضبی خدید ٗ ثاب
ت٘خ ٚثّ ٚحسكٛب ٗ فؿبزٛبی مػت ٗ مبز ،ؾسمت ّؿابٗزیٔ
ّجٖب ثب حسمصی مىبٛبٕ ،ٚازای ٚمٖٖد ٙخدّبتی ثّٖ ٚظ٘ز مْل ثٚ
غبشّبٓٛب دز اغصفبد ٙثٜسّٖٖ ٗ ٚبغات اش فٖابٗزیٛابی ٕا٘یٔ
اعالػبتی دز ّ٘اخ ٜٚثب تغسسسات مػت ٗ مبز اغت.

ؾسح خدّبت اخسای مبز ث ٚؾسح ذیٌ اغت:
 ؾٖبخت ٗ تحَسٌ ٗضغ ّ٘خ٘د
 تؼسسٔ ٗضؼست ّغَ٘ة
ّ ؿاابٗز ٙتاادٗیٔ دزخ٘اغاات ازایاا ٚعااسح پسؿااٖٜبدی
()RFP
 ازشیاابثی ٗ إصصاابة ّحكااً٘ ( 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 ٙظابزت ثاس پسابد ٙغابشی زا ٙحاٌ

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

ٕسُافصازی دز غبشّبٓ ّٖغج ثس عسح ٕظبزت اغت .ایٔ عاسح

ٕظس قساز ّیىسسٕد:

دز ٗاقغ ثسٕبّ ٚثبشثسٖی ٗ ّْساصی پاسٗض ٙاغات ما ٚپساسٗی اش

 إداشٙىسسی پسؿسفت پسٗضٙ

فسمیٖد تدٗیٔ ؾد ٙپسٗض ٙزا ثس اغبظ عسحٛبی ّدیسیصی ازایاٚ

 تؼسسٔ ّسصآ إحساف پسٗضٙ

ؾد ٙاش خبٕت پسْبٕنبز پسٗض ،ٙمٖصسً ّی ْٕبید.

 تحَسٌ إحسافبت پسٗضٙ

ػّْ٘ب ّدیسآ پسٗضٛٙبی فٖبٗزی اعالػبت دز غْت پسْبٕنابز

 عساحی اقداّبت اقالحی

یب تبّسٔمٖٖد ٙثدٍسٌ تصكف دز اّ٘ز فٖی ثسؿاصس ثاّ ٚػاب ٌ
فٖی پسٗضّ ٙیپسداشٕد .دز ٕقغّ ٚقبثٌ ،مبزفسّب ٕسص ّْنٔ اغت
ثدٍسٌ ٕداؾاصٔ تصكاف مابفی دز اّا٘ز فٖابٗزی اعالػابت،

دز ّ٘ازد ذمس ؾد ٙف٘ي ّؿبٗز ٗ ٕبرس ّیت٘إٖد ٕقاؽ اغبغای

اّنبٓ تكْسِ ىسسی ّٖبغت ٗ ازتجبعبت تشُ ثب غبیس ذیٖفؼابٓ

خ٘د زا دز خٜت تؼسیف دزغت ٕسبشّٖدیٛب ٗ إصصبة قاحسح

پسٗض ٙزا ٕداؾص ٚثبؾد .چٖبٕچا ٚایأ دٗ ػبّاٌ فا٘ي ّادیسیت

ٗ ْٛچٖسٔ مْل ث ٚاخسای ّ٘فقستمّساص پاسٗض ٙایفاب ْٕبیٖاد.

ٕيسدٕد ،پسٗض ٙدز ّػسس ؾنػت قساز خ٘اٛد ىسفت.

ثٖبثسایٔ غابشّبٓٛابی ّصقبضای اغاصفبد ٙاش خادّبت فٖابٗزی

ّفٕ ُٜ٘ظبزت ثس پسٗض ٙػجبزت اش ثجت مَس ٚزٗیدادٛبی ّٜاِ

اعالػبت تشُ اغت م ٚدز إصصبة ّؿبٗز ٗ ٕبرس ،دقت مابفی

دز زٕٗد ّدیسیت ٗ إدبُ پسٗضْٛ ٙصّبٓ ثب اخسای پسٗض ٙاغت.

زا ّجرًٗ ْٕبیٖد.

ْٛچٖسٔ ٛدف اش مٖصسً پسٗض ٙاقاالح ٗزٗدیٛابی اخاسای

حض٘ز یل ٕبرس ٗ ّؿبٗز م ٚدازای تدسث ٚتنٖسنبً ثبؾد ٗ ثٚ

پسٗض ٙثّٖ ٚظ٘ز زػبیت ّؼسبزٛابی اقاَی دز ّ٘فقسات پاسٗضٙ

 Best Practicesغابشّبٓ مؾاٖب ثبؾاد دز مٖابز مبزفسّاب
ثبػ پبیسٔ مّدٓ 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

ازا  ٚ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 مٓ ثب خ٘اغت مبزفسّب

ثسزغی مَسّ ٚػصٖدات پسٗض ٗ ٙاػالُ ٕظس
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ىسٗ٘ٛ ٙؼ تدبزی

گرٍُ َّغ تجبری
 ِٛشّبٓ ثب زؾد فٖابٗزی اعالػابت ٗ افاصایؽ قبثَسات ثٜاسٙ
ثااسدازی اش تدسثساابت ىٕ٘اابى٘ٓ ٗ ازشؾااْٖد دز حاا٘شٛ ٙاابی
ىسدمٗزی ،ذخسس ٙغبشی ٗ ثبشیبثی اعالػبت ،تؼابزیف خدیادی
دز چيٕ٘يی ثبشیبثی ٘ٛؾاْٖد اعالػابت قا٘زت ىسفصا ٗ ٚدز
اداّ ٚمٓ ،اغصفبد ٙاش غسػصِ ٛب ٗ اثصازٛبی ّجصٖای ثاس تحَساٌ
اعالػبت ث ٚػٖ٘آ تكاْسِ یابز ثاسای ّادیسآ غابشّبٓ ٛاب
ىػصسؼ یبفص ٚإد.ث ٚػجبزت دیيس ،ثب ت٘خ ٚثّ ٚحدٗدیت ٛابی
شّبٕی ٗ فسصینی ّ٘خ٘دّ« ،ؼٖب ثصؿسدٓ ث ٚداد ٛٙب»ی ّصٖا٘ع
ٗ 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 ٕ ٚتٖٜاب ثا ٚػٖا٘آ
یل ّحكً٘ ٗ یل غسػصِ ،ثَن ٚث ٚػٖا٘آ یال ّؼْابزی ٗ
زٗینسدی خدید ّ٘زد ٕظس قسازداد ٗ ٙاقداُ ث ٚپسبد ٙغبشی ایأ
زا ٙحٌ دز غبشّبٓٛب ْٕ٘د ٙاغت.

 هسایبی َّؼوٌذی کعت ٍ کبر
 ثسخ٘زدازی اش فٖبٗزی ٛبی ٕ٘یٔ دز ىسدمٗزی ٗ تحَسٌ
اعالػبت غبشّبٓ
 ایدبد ثػصسی ّٖبغت خٜت تحَسٌ چٖدثؼدی اعالػبت
ٗ پسؽ ثسٖی ؾسایظ متی
 ایدبد دإؽ ّٖبغت خٜت تجدیٌ تٜدیدٛب ثا ٚفسقات
ٛب دز غغ٘ح ّصصَف ّدیسیت غبشّبٓٛب

 راّکبر جبهع َّغ تجبری هؽبٍریي هجٌب

 تػٜسٌ ٗ ثٜسٖٚغابشی فسایٖاد تكاْسِغابشی ّادیسآ
غغ٘ح ّصصَف غبشّبٓ
 ایدبد زٗینسدی ینٖ٘اخت ثسای تٍ٘سد ىصازؾٜبی پ٘یب ٗ

اهکبى ظٌجی ٍ تْیِ  RFPپرٍشُّبی BI

تحلیل ٍ
هبًیتَریٌگ

هؽبٍرُ اًجبر دادُ ٍ َّغ تجبری

اؾصساك اعالػبت
 اّنبٓ تحَسٌ اعالػبت اش ماٌ ثا ٚخاصء ٗ ثاسػنع ٗ
م٘تبْٕ٘ ٙدٓ ّػسسٛبی پسظ ٗ خ٘

دٍرُّبی آهَزؼی-کبرثردی

 تحَسٌٛبی مّابزی ،داد ٙمابٗی ٗ اخاسای ّادً ٛابی
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

 تؿاصسف شٗد ٖٛيابُ ّصاابعسات ،تحَساٌ ٗ ّاادیسیت
زیػل
 اّنبٓ پبغﺦى٘یی ثس زٗی اعالػبت ثػسبز شیبد ٗ إجا٘ٙ
دز غبشّبٓ
 اّناابٓ تٜساا ٚىااصازؼٛاابی ّصٖاا٘ع ٗ پ٘یااب اش شیااس
غبختٛبی ّصصَف غبشّبٓ (غسػصِ ٛبی خصیاسٙای ٗ
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 ٚف٘ي دز قبٍت ثصؿی اش خدّبت اخسایی زا ٙحٌ ٛا٘ؼ
تدبزی ٗ داؾج٘زد ّدیسآ ّجٖب اغت ٗ ث ٚػٖ٘آ اثاصاز ت٘غاؼ،ٚ
اّنبٓ دغصسغی ٗ اغصفبد ٙاش دادٛ ٙبی ّ٘خ٘د دز ثبٕل ٛابی
اعالػبتی ّصصَف غبشّبٓ زا دز مٖبز ٗ ِٛثغ٘ز ّصْسمص ثاسای
مبزثسآ غغ٘ح ّصصَف فساّ ِٛیمٖد .ایأ غابّبّٕ ،ٚادیسآ
غبشّبٓ زا قابدز ّایغابشد تاب دز م٘تابٛصسیٔ شّابٓ ّْنأ،
اعالػبت تحَسَی ّ٘زد ٕسابش خا٘د زا خٜات تكاْسِىساسی ٗ

 قبثلیتْبی ٍیصُ ظبهبًِ
ّ حكاٍ٘ی مابّالب ثاّ٘ی ٗ داخَای ْٛيابُ ثاب مخاسیٔ
ّصدٍٗ٘ضی زٗش دٕسب

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

ّ جصٖی ثس ٗة ٗ غبشىبز ثب إ٘اع شثبٕٜب

ٗ ثغ٘ز ّصْسمص ٗ دز ٛس ى٘ؾاٚای اش خٜابٓ (ّحاسظ ٗة) دز

 اتكبً ث ٚإ٘اع پبیيابٛ ٙابی دادّ٘ ٙخا٘د دز غابشّبٓ

اخصسبز داؾص ٗ ٚاش ّصایبی ىسافسنی مٓ خٜات ازایا ٚاعالػابت

(MSSQL,Oracle,Access,Excel,DB2,
)... ٗ Sybase

غبشّبٓ ثّ ٚصبعجبٓ ،ثٜسّٖ ٙد ىسدٕد .غبّبٕ ٚف٘ي ثّٖ ٚظا٘ز
ازایااا ٚزا ٙحَااای تحَسَااای ثاااس زٗی ثبٕااال اعالػااابتی

 اتكاابً ثاا ٚپبیياابٛ ٙاابی داد ٙغاابشّبٓ اش عسیاا

(Microsoft SQL Server Analysis )SSAS

( OLEDB, XMLA URL, SQL

 Servicesتدٗیٔ ىسدید ٙاغت.

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

 اجسای ظبهبًِ

ْٕ ااابیؽ ؾاااْبتسل غااابخصبز ّنؼجااای ( Cube
 )Structureاش زٗی غبخصبز زاثغ ٚای إجبز دادٙ

ظبهبًِ َّغ تجبری ٍ داؼجَرد هذیراى هجٌب

 تؼسیف إ٘اع فسَصس ٛب ثس زٗی ؾابخف ٛاب ثاس اغابظ
اثؼبد ّصصَف (شّبّٓ ،نبٓ ،عسح ٗ )...

هَتَر تَلیذ گسارغّبی تحلیلی ثرخط

 عساحاای إاا٘اع ىااصازؼٛاابی تحَسَاای ثاادٗٓ ٕساابش ثااٚ
اعالػبت فٖی ٗ ثسٕبّٕ٘ ٚیػی

هَتَر تَلیذ هکعت دادُ

 غبخصٔ ثٍ ٚحظ ٚماد ٛ MDXاس ىاصازؼ ٗ قبثَسات
ٗیسایؽ مٓ دز ىصازؼٛب

هَتَر تَلیذ داؼجَرد

 تؼسیف قبٍت ٛابی اغاصبٕدازد ،زٕيٜاب ٗ  ....دز غساغاس
غبّبٕ ٚثسای مَس ٚىصازؼٛب

هَتَر تَلیذ پرض ٍ جَ

 تؼسیف غَػَّ ٚساتت ( ٗ )Hierarchyاّنابٓ ٕفا٘ذ
دز غااغ٘ح اثؼاابد ( Drill Down , Drill

اثسار تَلیذ فرم

)Through
 تؼسیف تؼداد ٕبّحدٗد ؾبخف  KPIثس اغابظ ّقاداز

اثسار تَلیذ هعتٌذات
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قجَیّ ،قداز خبزی ٗ ّقداز ٛدف ؾبخف

ىسٗ ٙت٘غؼ ٚغسػصِ

گرٍُ تَظعِ ظیعتن
ىااسٗ ٙت٘غااؼ ٚغسػااصِ اش ّسحَاا ٚعساحاای تااب ّسحَاا ٚاخااسای
غسػصِٛبی اعالػبتی ّی ت٘إاد ْٛيابُ ثاب مبزفسّاب حسمات
ْٕبید .دز حابً حبضاس دز ؾاسمت ّؿابٗزیٔ ّجٖاب اش تنٖسال
 ٗ UMLچبزچ٘ة  RUPثسای عساحی غسػصِٛاب اغاصفبدٙ
ّاای ىااسدد ماا ٚزٗؼ ٕاا٘یٔ ٗ پ٘یاابی  OOPزا پؿااصسجبٕی
ّیْٕبید .ایٔ تنٖسل اش إؼغبف پریسی ثػاسبز ثابتیی قجاٌ ٗ
پع اش إدبُ پسٗض ٙثسخ٘زداز اغت .ت٘غؼ ٚغبّبٕٛٚابی تحات
ٗیٖادٗش ثاب شثابٓ ثسٕبّإ٘ٚیػایVB.NETٗ C#.NET
إدبُ ّیپریسد ٗ ّؼْبزی مٓ ثك٘زت  3تی ٚإدبُ ؾاد ٙماٚ
ّ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 شثابٓ
ت٘آ ْٛساٛی ثاب تْابّی شثابٓٛابی زایاح  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 ػَْناسد «ّادیسیت مّابز ٗ
اعالػبت ثبٕل» ٗ ثب ٛدف تػٜسٌ ،تػاسیغ ٗ پسٛساص اش ثاسٗش
اؾصجب ٙدز ػَْسبت مّبدٙغبشی ىصازؼٛبی ّصصَاف ّ٘غػابت
ّبٍی ٗ ثبٕنی ،تٜس ٚؾد ٙاغت .عساحی ٗ ػَْسبتی ؾادٓ ایأ
غبّبٕ ٚثس اغبظ ٕسبشٛابی ٗاحادٛبی اّا٘ز ّابٍی ،اػصجابزی ٗ
ثبشازیبثی خٜت مّبدٙغابشی ىاصازؼٛابی ازغابٍی ثا ٚثبٕال
ّسمصی ٗ ىصازؼٛبی ؾ٘زای ّٖابثغ ٗ ّكابزف إدابُ ؾادٙ
اغت  .ایٔ غبّبٕ ٚدز ػسٔ حبً ثب زٗینسدی میٖدٕٙياس اشیال
غ٘ ،ثػصسی ّٖبغت ثسای تٍ٘سد ثػسبزی اش ىصازؼٛب م ٚامٖ٘ٓ
ث ٚق٘زت دغصی ٗ ثاب قاسف شّابٓ ٗ ٛصیٖاٖٛ ٚيفات تٜساٚ
ّی ؾٕ٘د زا فسإْ٘ ِٛد ٗ ٙاش غ٘ی دیيس ،ػاالٗ ٙثاس مابٛؽ
چؿْيسس اؾصجبٛبت ،ثبز اضبفی ثس زٗی غسػصِ ّصْسمص ثابٕنی
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 میٖد ٗ ٙ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 ٚدزمّد 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

04

|

www.Mabna.ir

ىسٗ ٙت٘غؼ ٚغسػصِ

| ظبهبًِ هذیریت جبهع اثسارّبی پرداخات
الکترًٍیک
ینی اش ّحك٘تتی م ٚخبیيب ٙخ٘د زا دز قٖؼت ثبٕندازی ثابش
ْٕ٘دٕ ٗ ٙسبش ث ٚاغصقساز ٗ ثٜس ٙثسدازی اش مٓ دز غغح ثبٕل ٛب
افصایؿی زٗش افصٗٓ یبفص ٚاغت ،غبّبّٕ ٚدیسیت خبّغ اثصازٛبی
پسداخت اٍنصسٕٗسال اغات ،ما ٚثاب ت٘خا ٚثاّ ٚبٛسات خا٘د،
ٕسبشّٖدی ٛبی خبقی داؾص ٗ ٚاٛداف ػَْسبتی ّسث٘ط ث ٚخ٘د
زا دازاغت .ثب ثٜسٙىساسی اش ایأ ّحكاً٘ اّنابٓ ؾٖبغابیی
ّغاابیست ٛاابی زد داد ٙدز تااسامٖؽ ٛاابی اٍنصسٕٗسناای ٗ
ىصازؼىسسی اش مَسّ ٚغبیستٛبی ایدبد ؾد ٙدز تسامٖؽٛابی
اٍنصسٕٗسنی ثبٕلّ ،سػس ّیىسدد.

 فرآیٌذ عولیبتی ظبهبًِ

ٍ یصگیْبی ظبهبًِ
 ؾٖبغبیی غسیغ ٗ ثّ٘ ٚقغ ّغبیستٛبی پاسؽمّاد ٙدز
تسامٖؽٛبی پبیبٕٛٚبی فاسٗؼ ،دزٗاشٛٙابی پسداخات
ایٖصسٕصی ٗ دغصيبٛٙبی خ٘د پسداش

ثبًک

 حرف فسایٖد ؾٖبغبیی دغصی ّغبیستٛب
 اّناابٓ تػاا٘ی ٚحػاابة ٕسْاا ٚخ٘دماابز ثااب ّؿااصسیبٓ ٗ
فسٗؾٖدىبٓ

ظبهبًِ EPTM

 اّناابٓ ؾٖبغاابیی ّغاابیست دز تااسامٖؽٛاابی ؾااجنٚ
پریسٕدىبٓ پبیبٕٛٚبی فسٗؾيبٛی

ؼٌبظبیی هغبیرت

 اّناابٓ ؾٖبغاابیی ّغاابیست دز تااسامٖؽٛاابی ؾااجنٚ
پریسٕدىبٓ دغصيبٛٙبی خ٘دپسداش
 اّنبٓ ّغبیست ىسسی دز ؾجن ٚپریسٕدىبٓ دزىابٛٙابی

دظتگبُّبی خَدپرداز

پبیبًِّبی فرٍؼگبّی

تراکٌػّبی ؼتبثی

درگبُّبی پرداخت ایٌترًتی

فرٍغ ؼبرش کبرتّب

قجَض

پسداخت ایٖصسٕصی
 اّنبٓ ّغابیست ىساسی ثاب ّسماص ؾاصبة دز خكا٘ـ
تسامٖؽٛبی ؾصبثی
 اّنبٓ ّغبیست ىسسی دز زاثغ ٚثب قج٘ل پسداخت ؾدٙ
 اّنبٓ ّغبیست ىسسی دز فسٗؼ ؾبزض مابزتٛاب (ؾابزض
خغ٘ط اپسات٘ز تَفٔ ْٛسا ٙؾبٌّ ْٛاساٙاًٗ،ایسإػاٌ،
تبٍسب
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| ظبهبًِ هذیریت آرؼیَ الکترًٍیکی اظٌبد
دز ٛس غبشّبٓ ٕيٜادازی ٗ ثٜاسٙثاسدازی اش اغاٖبد ٗ ّادازك
ثػصيی ث ٚاغصقساز ٕظبُ قحسح ّدیسیت اغٖبد ،ثٗ ٚیط ٙاخسای
دقس مٓ دازدٕ .ج٘دٓ یل غسػاصِ ٗ ثسٕبّاّ ٚاٖظِ ٗ ّادٗٓ
ثسای عجقٚثٖدی ،تٖظاسِ ٗ ٕيٜادازی ٗ دز ٕٜبیات اغاصفبد ٙاش
اغٖبد ٗ ّدازكّ٘ ،خت تاسامِ پسٕٗادٛٙاب ،مٖادی دز ّساحاٌ
إدبُ مبز ،دٗثابزٙمابزی ٛاب ٗ دز ٕصسدا ٚاخاصالً دز اخاسای
ٗربیف ّسث٘ط ث ٚغبشّبٓ ّیىسدد.
غبّبّٕ ٚدیسیت مزؾس٘ اغاٖبد ثبٛادف ؾٖبغابیی ،خْاغ مٗزی،
عجق ٚثٖدی ٗ ٕيٜدازی اغٖبد ح٘شٛ ٙبی ّصصَف غبشّبٓ اػاِ
اش اغٖبد ادازیّ ،بٍی ،ثبشزىابٕی ،قسازدادٛاب ،مصاتٕ ،ؿاسیبت ٗ
ّدازك فٖیٕ ،قؿٛ ٚبی پسٗضٛ ٙاب ،مبتابٍ٘هٛاب ،اغاصبٕدازدٛب،
إ٘اع فبیٌ ٛب ،فسَِٕ٘ ،از ٗ  ...دز یال ّسماص ٗ ازایا ٚخادّبت
تشُ ثّ ٚصقبضسبٓ دز اغسع ٗقت تٜس ٚؾد ٙاغت.

ٍ یصگیْبی ظبهبًِ
ّ حكاٍ٘ی مابّالب ثاّ٘ی ٗ داخَای ْٛيابُ ثاب مخاسیٔ
تنٍٖ٘٘ضی زٗش دٕسب
ّ جصٖی ثس ٗة ()Full web based
 ثدٗٓ ّحدٗدیت دز تؼداد مبزثس

 اجسای ظبهبًِ

 اّنبٓ پ٘ؾؽدٛی ٗ إغجبي غبّبٕ ٚثسای ثصاؽٛابی
ّصصَف غبشّبٓ
 پؿصسجبٕی ٗ ّػصٖدغبشی تكْسِ غبشی ٛبی ّدیسیصی

ظبهبًِ هذیریت آرؼیَ الکترًٍیکی اظٌبد

 إدبُ ٗربیف تدبزی ثغ٘ز مبزا ٗ ثب قبثَست پبغﺦ ى٘ ی
ثبت

اطالعبت پبیِ اقالم

 ایدبد تغبث  ،پس٘غصيی ٗ ثٜسٗ ٙزی دز ّدیسیت ٗ اّ٘ز
خبزی غبشّبٓ

ثجت اطالعبت اظٌبد ،پیَظتّب ٍ اهبًتدّی

 تػٜسٌ ػَْنسد ّ٘ثس فؼبٍسصٜب دز غساغس غبشّبٓ
 پؿااصسجبٕی غاابشّبٓ دز ّاا٘ازد تؼقساات قاابٕٕ٘ی ؾاابٌّ
زیػنٜبی ّصبثس اش ٗخ٘د/ػدُ ٗخ٘د ؾ٘اٛدی اش فؼبٍست

طجقِ ثٌذی ٍ کذیٌگ اظٌبد

 حفظ ّٖابفغ غابشّبٓ ٗ حقا٘ي مبزمٖابّٓ ،ؿاصسیبٓ ٗ
ذیٖفؼبٓ فؼَی ٗ متی

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

ّؿبٗز ٙپسٗضّ ٙنبٕسصاغس٘ٓ اغاٖبد ٗ ّادازك

-

ّبٍی ،حق٘قی ٗ ادازی
 تذٍیي ثرًبهِ راّجردی ظبزهبى



ثبٕل مؿبٗزشی



ثبٕل قٖؼت ٗ ّؼدٓ



ٗاحد ت٘غؼ ٚفٖبٗزی اعالػبت مّا٘شؼ ٗ پاسٗزؼ






ؾسمت فساٗزدٛ ٙبی ٕػ٘ش پبزظ



مبزىصازی دٕسبی خجسٙ

ٕظبزت ثس اغصقساز غسػصِ ث سٕبّ ٚزیصی ّٖابثغ

-

غبشّبٓ ()ERP


ؼرکت پترٍؼیوی هبرٍى

ّؿاابٗز ٙتٜااس ،RFP ٚازشیاابثی ٗ إصصاابة

-

(تدٗیٔ غٖد ػَْسبتی)
ؾسمت ّبؾسٔ غبشی ٕس٘

ؼرکت زیراکط ایراى

غسػصِ ثسٕبّ ٚزیصی ّٖبثغ غبشّبٓ ()ERP


ؼرکت صٌبیع آررآة

ٕاابرس پساابد ٙغاابشی غسػااصِ ٛاابی ینپبزچااٚ

-

()ERP
 هذیریت ریعک





ؼرکت فَالد اکعیي خَزظتبى

ّؿاابٗز ٙتٜااس ،RFP ٚازشیاابثی ٗ إصصاابة

-

ثبٕل َّت

ّحكً٘ ٕسُافصاز ERP
 هؽبٍرُ ٍ ًظبرت در حَزُ فٌبٍری اطالعبت


ٍزارت آهَزغ ٍ پرٍرغ

-

-

خدّبت ّؿابٗز ٙپؿاصسجبٕی فٖای ٗ ّادیسیت
ثسٗشزغبٕی ّحص٘ای غبّبٕ ٚمٖصسً پسٗضٙ

-

ّؿاابٗز ٙتٜااس ،RFP ٚثسىااصازی ّٖبقكااٗ ٚ
خسیااد ٕااسُافصازٛاابی خاابّغ ّاابٍی ،ادازی ٗ
تدازمبتی

-

ّؿااابٗز ٙتٜاااس RFP ٚپاااسٗض ٙتااابّسٔ
غسٗیعٛبی مبزثسدی (فبش یل عسح اتكابً
ینكد ٛصاز ّدزغ ٚث ٚؾجنَّ ٚی ایٖصسٕت)

-

خدّبت ّؿبٗز ٙدز ح٘ش ٙزاٛجاسی مابز ىاسٗٙ
ّ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 ٙمّبز ٗ اعالػبت

ّؿبٗز پسبد ٙغبشی غسػصِ ٛبی ینپبزچٚ

-

ّؿبٗز ّادیسیت ؾاجن ٗ ٚغاصت افصازٛابی
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

-

مفسیٖؽ ٛبی ػَْی ٗ فٖی مّ٘شؼ ٗ پسٗزؼ
اغصبٓ تٜسآ.


هعبًٍت تحقیقبت ظبزهبى ثٌبدر ٍ کؽتیراًی



عساحی غسػصِ ّدیسیت پسٗضٙ
ظبزهبى داهپسؼکی کؽَر



ّٖٜدغی ّددد فسمیٖدٛب
ظبزهبى گعترغ ٍ ًَظبزی صٌبیع ایراى



ازشیبثی اثسثصؿی دٗزٛ ٙبی مّ٘شؾی ّدیسآ
ؼرکت لَلِ ظبزی اَّاز

-

ّغبٍؼبت مبزغٖدی

-

ّغبٍؼبت شّبٓ غٖدی ٗ رسفست غٖدی

-

عساحی غبخصبز غبشّبٕی



هجتوع زرثبل

-

عساحی ٗ پسبد ٙغبشی غسػصِ عساحی ّؿبغٌ

-

عساحاای ٗ پساابد ٙغاابشی غسػااصِ ازشیاابثی
ػَْنسد

-

عساحاای غاابخصبز غاابشّبٕی ٗ تاادٗیٔ ؾااسح
ّؿبغٌ

-

عساحاای مااالٓ غسػااصِ ٛاابی ینپبزچااٚ
اعالػبتی

-

عساحی تفضسَی غسػصِٛبی اعالػبتی ؾبٌّ
ّدیسیت تٍ٘سدّ ،دیسیت ّؿابزمتّٖٜ ،دغای
ّحكااً٘ ،إجاابز ٗ مٖصااسً ّ٘خاا٘دیّٖ ،اابثغ
إػبٕی ،ثسٕبّ ٚزیصی تٍ٘سد ٗ ّا٘اد ،ث٘دخاٗ ٚ
ىصازؾاابت ،قسْاات تْاابُ ؾااد ،ٙتاادازمبت،
پسْبٕناابزآ ،ثبشازیاابثی ٗ ّٖٜدغاای فااسٗؼ،
تحقس ٗ ت٘غؼ ،ٚزغاسدىی ٗ مٖصاسً اغاٖبد،
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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عسااحاای ٗ پساابد ٙغاابشی غسػااصِ ّاادیسیت
مسفست



ؼرکت کبرگساری دًیبی خجرُ

-

عساحی غسػاصِ ّادیسیت پاسٗض ٙثاس اغابظ
اغااصبٕدازد  PMBOKثااب اغااصفبد ٙاش ٕظاابُ
ّدیسیت ازشؼ حبقَ(EVPM) ٚ
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| هؽتریبى گرٍُ َّغ تجبری


ثبٕل َّت



ثبٕل اقصكبد ٕ٘یٔ



پػت ثبٕل ایسآ

عساحی ٗ پسبد ٙغبشی غبّبّٕ ٚغابیست ثابٕنی

-

ثبٕل اقصكبد ٕ٘یٔ


ثبًک اعتجبری تَظعِ



ثبٕل اػصجبزی ت٘غؼٚ

-

غبّبٕ ٚمّبز ٗ اعالػبت ثبٕنی



قٖدٗي ت٘غؼَّ ٚی

-

پسبد ٙغبشیغبّبٕ ٚخابّغ ّادیسیت اعالػابت



غبشّبٓ قٖبیغ م٘چل ٗ ؾٜسمٜبی قٖؼصی ایسآ



ؾسمت َّی ىبش ایسآ



غبشّبٓ تحقسقبت ،مّ٘شؼ ٗ تسٗیح مؿبٗزشی



غاابشّبٓ فٖاابٗزی اعالػاابت ایااسآ– حاابمْسصی
ٕظبزتی



ؾااسمت َّاای قااٖبیغ پصسٗؾااسْی – حاابمْسصی

اثصازٛبی پسداخت اٍنصسٕٗسنی





غبشّبٓ ؾٜسدازی ٛب ٗ دٛسبزیٛبی مٌ مؿ٘ز



ؾسمت ٕبة تدبزت پ٘یبَٛ -دیٖو



ؾااسمت ثااسٔ اٍََْاای ّٖٜدغاای ایااسآ ایسیصاال-
َٛدیٖو



ثسْ ٚپبزغسبٓ



دإؿيب ٙؾٜسد ثٜؿصی

ثبًک هعکي

ّؿاابٗز فٖاای تحَسااٌ ٗ پساابدٙغاابشی غاابّبٕٚ

-

غپسدٛٙبی ّصْسمص


ؼرکت ارتجبطبت زیرظبخت

خدّبت غبّبٕدٛی اٍنصسٕٗسنی ثبیيابٕی ادازٙ

-

ٕظبزتی
قٖبیغ ؾسس ایسآ َٛ -دیٖو

پسبدٙغبشی غبّبّٕ ٚغبیست ثبٕنی

مٌ اّ٘ز ّؿصسیبٓ ٗ ٗاىرازی ّدازمبت


اظتبًذاری تْراى

-

پ٘زتبً اغصبٕدازی تٜسآ

-

پ٘زتبً  13فسّبٕدازی اغصبٓ تٜسآ



فرهبًذاری تْراى

عساحی ،پسبد ٙغبشی ٗ اخاسای غسػاصِ ثجات

-

ٕبُ ٗ ؾْبزؼ مزاء چٜابزّسٔ دٗز ٙإصصبثابت
ّدَع خجسىبٓ زٛجسی اغصبٓ تٜسآ
عساحی ،پسبد ٙغبشی ٗ اخاسای غسػاصِ ثجات

-

ٕاابُ ٗ ؾااْبزؼ مزاء غااّ٘سٔ دٗز ٙإصصبثاابت

| هؽتریبى گرٍُ تَظعِ ظیعتن


ؾ٘زای اغالّی ؾٜس تٜسآ
-

ظبزهبى فٌبٍری اطالعبت ایراى



عساحی ،پسبد ٙغبشی ٗ اخاسای غسػاصِ ثجات

ؾٖبخت ،تحَسٌ ،عساحی ٗ ایدبد ّسٗزىس َّی

ٕاابُ ٗ ؾااْبزؼ مزاء إصصبثاابت ّساابٓ دٗزٙای

ٍزارت اهَر خبرجِ

-

ْٛنبزی دز تحَسٌ ٗ عساحی غسػاصِ ٛابی
ینپبزچ ٚثسخظ



ٛفصْااسٔ دٗز ٙإصصبثاابت ّدَااع ؾاا٘زای
اغالّی اغصبٓ تٜسآ


ثبًک اقتصبد ًَیي

-

غبّبٕ ٚمّبز ٗ اعالػبت ثبٕنی

-

ؾٖبخت،تحَسٌ ،عساحیٗپسابد ٙغابشیغابّبٕٚ
خبّغ ّدیسیت اعالػابت اثصازٛابی پسداخات

ؼرکت آة هٌطقِای تْراى

غبّبّٕ ٚدیسیت اغٖبد (اّ٘ز قسازدادٛب)



ظبزهبى آة ٍ ثرق خَزظتبى
-

عساحاای ٗ پساابد ٙغاابشی غسػااصِ ماادیٖو،
غبّبٕدٛی ٗ مزؾس٘ فٖی غدٛب ٗ ٕسسٗىبٛ ٙب

اٍنصسٕٗسنی
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هجتوع زرثبل

-

-

مبزمفسیٖی"

عساحی ّنبٕسص ٙغسػصِ ٛبی اعالػبتی ؾبٌّ
ّدیسیت تٍ٘سدّ ،دیسیت ّؿابزمتّٖٜ ،دغای
ّحكااً٘ ،إجاابز ٗ مٖصااسً ّ٘خاا٘دیّٖ ،اابثغ





إػبٕی ،ثسٕبّ ٚزیصی تٍ٘سد ٗ ّا٘اد ،ث٘دخاٗ ٚ
ىصازؾاابت ،قسْاات تْاابُ ؾااد ،ٙتاادازمبت،

-

ؾسمت ٕئ٘پبٓ مبزٗٓ

پسْبٕناابزآ ،ثبشازیاابثی ٗ ّٖٜدغاای فااسٗؼ،

-

ؾسمت چسٖی ٕ٘ز

تحقس ٗ ت٘غؼ ،ٚزغاسدىی ٗ مٖصاسً اغاٖبد،

-

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

عساحاای ٗ پساابد ٙغاابشی غسػااصِ ازشیاابثی
پسْبٕنبزآ
ظبزهبى ثبزرگبًی اظتبى تْراى

-



عساحاای ٗ پساابد ٙغاابشی غسػااصِ ثبٕاال

()Easeon Air






ػَْسبت ثجت اعالػبت ّبد ٙقد

قٖؼصی اغصبٓ خ٘شغصبٓ دز ا٘ٛاش


ینپبزچ ٚغابشی  Microsoft Officeثاب

حبمْست ایٖصسٕت ،تٍ٘سد ّحص٘ای دیدسصابٍی ٗاحاد

غسػصِ مزؾس٘

ىػصسؼ فٖبٗزی اعالػبت ٗ ازتجبعبت قسٓ 21


| هؽتریبى حَزُ آهَزغ ٍ ظویٌبر


مّ٘شؼ ثسىصازی ّٖبقكبت ٗ مبزثسی غبیت َّای
اعالع زغبٕی مؿ٘ز



ثسىصازی غاْسٖبزٛبی تادٗیٔ ّ ،RFPؿابٗز ٙدز
ازشیبثی ،إصصبة ٗ اغصقساز ERP



ٗشازت مّ٘شؼ ٗ پسٗزؼ -مبٕ٘ٓ مفاسیٖؽ ٛابی
ػَْی ٗ فٖی
-

21

|

ثسىصازی ْٛبیؽ ،غْسٖبز ٗ دٗزٛ ٙبی مّ٘شؼ دز
حاا٘شٛ ٙاابی اّٖساات فضاابی تجاابدً اعالػاابت،

ؼرکت  Uknowدر آلوبى

-

ثسىاااصازی دٗز ٙمّااا٘شؼ غسػاااصِ اعالػااابت
خغسافسبیی ( )GISثب ّؿبزمت غابشّبٓ ّادیسیت

اعالػبتی مبتٛبی اغبغی
ؼْرداری تْراى (هٌطقِ )3

ّؿبٗز ،ٙثسىصازی غْسٖبزٛب ٗ دٗزٛٙابی مّ٘شؾای
فٖاابٗزی اعالػاابت دز ؾااسمت ٘ٛاپسْاابیی ایااصآ

عساحی ٗ پسبد ٙغبشی غسػصِ قادٗز پسٗإاٚ
مػت

-

غْسٖبز ثٜسٗ ٙزی ٗ ػبزض ٚیبثی دز
-

تْراى



غْسٖبز مّ٘شؾی "مؾٖبیی ثب ّدیسیت پسٗض"ٙ
ؾسمت ٕ٘غبشی قٖبیغ ایسآ

ؼرکت تْیاِ ٍ پؽاتیجبًی ظابخت کابالی ًفات

-

غاااْسٖبز مّ٘شؾااای "مؾاااٖبیی ثاااب اقاااً٘

غْسٖبز مّ٘شؾی "مؾٖبیی ثب ّدیسیت اخسایی"

www.Mabna.ir

ٕظبزت ثس ثسىصازی دٗزٛٙبی مّ٘شؾی ٕسُ افصاز

ّد٘شٛب ٗ احساش قالحستٛب

هجَزّب ٍ احراز صالحیت ّب
|

هجَز ًظبم صٌفی

|

اًجوي هؽبٍراى هذیریت ایراى
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ّد٘شٛب ٗ احساش قالحستٛب

|

22

|

رتجِ ؼَرایعبلی اًفَرهبتیک
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ّ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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