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اًساسُ گیزی ًزخ ثبسگؾت عزهبیِ 
هٌبثغ اًغبًی آهَسػ 

مدیس سطایساضیبن
1391آشضمبٌ  21

ؽؾویي کٌفزاًظ تَاًوٌس عبسی هٌبثغ اًغبًی اًساسُ گیزی ًزخ ثبسگؾت عزهبیِ 

اًساسُ گیزی اثز ثرؾی ثزًبهِ ریشی آهَسؽی
 
 آهَسػ”ًزخ ثبسگؾت عزهبیِ ”اًساسُ گیزی
 
 افشایؼ اثزثرؾی ٍ ًزخ ثبسگؾت آهَسػ

3

اًساسُ گیزی اثزثرؾی 
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چْبرعطح ارسیبثی 

ياکىص -1سطح 

یبزگیطی  -2سطح 

ضفتبض  -3سطح 

تبثیط زض   -4سطح 
کست ي کبض 

چُبض سطح 
اثطثرطی آمًظش 

چْبرعطح ارسیبثی 

:اضظیبثی ياکىص َبی پطسىل ثٍ ثطوبمٍ آمًظش 
آیب ثطوبمٍ ضا زيست زاضتٍ اوس ؟•

آیب فکط می کىىس کٍ اضظضمىس ثًزٌ است ؟•

آظمًن اظ پطسىل ثطای تعییه ایىکٍ آیب آوُب 
اغًل ،مُبضت َب ي ياقعیت َب ضا یبز 

.گطفتٍ اوس

ياکىص  -1سطح 

یبزگیطی  -2سطح 

چْبرعطح ارسیبثی 

پیگیطی تغییط ضفتبضپطسىل زضضغل پس اظ 
آیب پطسىل ثرص ضسیسگی :ثطًض مثبل .آمًظش 

ثٍ ضکبیبت فطيضگبٌ وسجت ثٍ وبضضبیتی 
مطتطیبن اظقجل حسبس تط ضسٌ اوس؟ 

وتبیح وُبیی کٍ زض اَساف آمًظضی مسوظط  
ثسست آمسٌ اوس چٍ َستىس؟آیب تعساز ضکبیبت 
مطتطیبن اظ کبضکىبن کبَص یبفتٍ است؟آیب 

وطخ ثطگطت کبالَب ثُجًز یبفتٍ اوس؟

ضفتبض -3سطح 

تبثیط  -4سطح 
زضکست ي کبض 

ارسیبثی عطَح چْبرگبًِ

ارسػ اطالػبت     فزاٍاًی اعتفبزُ      پیچیسگی ارسیبثی                عطح   
حسالل ارسػ              هکزر                     عبزُ                            

ٍاکٌؼ   -1

یبزگیزی  -2

      رفتبر -3

     ًتبیج  -4
ثیؾتزیي ارسػ          ثِ ًسرت                   عرت                           
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ياکىص  -1سطح 

                           

:اضظیبثی ياکىص پطسىل ثٍ ثطوبمٍ                         
                                     

ٍاکٌؼ  -1عطح 
آیب آًْب ثزًبهِ را زٍعت زاؽتِ اًس؟•

آیب آًْب ثزگشارکٌٌسگبى را زٍعت زاؽتِ اًس؟ •

آیب آًْب هحل ثزگشاری ٍ عبیز اهکبًبت را •

زٍعت زاؽتِ اًس؟        

آیب آًْب زٍرُ را هفیس ٍثب هحتَا زاًغتِ اًس؟                 •

ضاَىمب ثطای اضظیبثی ياکىص 

.ّغتیس آى ثسًجبل ؽوب کِ آًچِ تؼییي -1

ّب ٍاکٌؼ آٍری جوغ ثزای فزم یک طزاحی -2

  پیؾٌْبزات ٍ ًظزات ًَؽتي ثِ تؾَیك -3

  ّب پبعد زرفس 100 گزفتي -4

  فبزق ٍ فزیح ّبی پبعد زریبفت -5

  لجَل لبثل اعتبًسارزّبی تَعؼِ -6

  هٌبعت السام ٍ اعتبًسارزّب همبثل زر ّب ٍاکٌؼ گیزی اًساسُ -7

  هٌبعت السام یک ثؼٌَاى ّب ٍاکٌؼ آى ثب ارتجبط -8

یبزگیطی  -2سطح 

                           
اًساسُ گیزی یبزگیزی ثِ هفَْم تؼییي یک یب                                                                        

:اس ا                                                    ثیؼ تز
                                     

یبزگیزی  -2عطح 

ؽسُ اعت؟ چِ زاًؾی یبز گزفتِ•

؟ اعت چِ هْبرتْبیی تَعؼِ یبثْجَزیبفتِ•

چِ گزایؼ ّبیی تغییز کززُ اعت؟•

ضاَىمب ثطای اضظیبثی یبزگیطی 

اعتفبزُ اس یک گزٍُ کٌتزل  -1

ارسیبثی زاًؼ ،هْبرت ّب ٍیب گزایؼ ّب لجل ٍ ثؼس اس ثزًبهِ آهَسػ  -2

اعتفبزُ اس یک تغت ثزای ارسیبثی  -3

اعتفبزُ اس یک تغت ػولی ثزای اًساسُ گیزی هْبرت ّب  -4

زرفس ًتبیج 100گزفتي فَری  -5

اعتفبزُ ًتبیج ارسیبثی ثزای یک اجزائ هٌبعت  -6
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تغییط ضفتبض  -3سطح 

                           
                            

                                     

رفتبر  -3عطح 

اس هْبرت ّب ٍ زاًؼ جسیس  تکزار اعتفبزُ•

اثزثرؾی هْبرت ّب ٍ زاًؼ جسیس•

.(َمبوطًض کٍ زض کبض استفبزٌ می ضًز)

ضاَىمب ثطای اضظیبثی ضفتبض 

 کىتطل گطيٌ یک اظ استفبزٌ -1
. زَیس ظمبن کبض محل زض کبضثطزی َبی ثطوبمٍ ي ضفتبض تغییط ثبیسثطای-2
  ثطوبمٍ اظ ثعس ي قجل اضظیبثی -3
:ظیط مًاضز اظ تط ثیص یب یک مػبحجٍ یب ي سىدی وظط -4

 آوُب ضفتبض اغلت کٍ يکسبوی تًاثع َب، سطپطست زیسگبن، آمًظش
.ضًز می مطبَسٌ

 َب پبسد زضغس 100 زضیبفت -5
 مىبست ظمبن زض اضظیبثی تکطاض -6
  عبیسی مقبثل زض َب َعیىٍ گطفته زضوظط -7

وتبیح کست يکبض  -4سطح 

ًتبیج  -4عطح 
کغت ٍکبر 

  تًاوس می ثطوبمٍ ایه اوساظٌ چٍ تب کٍ زَس می وطبن
:ثگصاضز تبثیط مطثًطٍثرص يیب کبض، ياحس زض
ثُطٌ يضی •
کیفیت •
ظمبن پبسد ثٍ مطتطی  •
کىتطل َعیىٍ  •
ضضبیت کبضکىبن •
ضضبیت مطتطی •
سبیط مًاضز •

ضاَىمب ثطای اضظیبثی وتبیح کست يکبض 

.اظ یک گطيٌ کىتطل استفبزٌ کىیس -1

.ثطای استرطاج وتبیح ظمبن ثسَیس  -2

اوساظٌ گیطی قجل ي ثعس اظثطوبمٍ -3

تکطاض اضظیبثی زض ظمبن مىبست  -4

زضوظط گطفته َعیىٍ َب زض مقبثل عبیسی  -5

ثب ضًاَس ضاضی ثبضیس اگط مساضک کبفی وجبضىس   -6
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17

اًساسُ گیزی ثبسگؾت 
عزهبیِ آهَسػ 

وطخ ثبظگطت سطمبیٍ زض آمًظش  -5سطح 

ياکىص -1سطح 

یبزگیطی  -2سطح 

ضفتبض  -3سطح 
 تبثیط زض کست ي  -4سطح 

کبض 

ِ  -5عطح  ًزخ ثبسگؾت عزهبی
زر آهَسػ 

 5ي 4معیبض اوتربة ثطوبمٍ َب ثطای اضظیبثی سطًح 

 اَمیت ایه ثطوبمٍ زض خلسٍ تعییه اَساف سبظمبن

 ٍَعیىٍ ایه ثطوبم

 ٍضفبفیت ایه ثطوبم

 اوساظٌ گطيٌ َسف

 میعان عالقٍ ي پطتیجبوی مسیطیت

معایبی محبسجٍ وطخ ثبظگطت سطمبیٍ آمًظش 

 اوساظٌ گیطی مطبضکت

 تعییه ايلًیت

 تمطکع ثط وتبیح

 تػًضات ي شَىیبت مسیطیت ضا زض ثبضٌ آمًظش تغییط می زَس.
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مسل وطخ ثبظگطت سطمبیٍ آمًظش 

جوغ آٍری زازُ ّب 
جساعبسی اثزات 

آهَسػ 
 ِ ُ ّب ث تجسیل زاز

ارسػ پَلی 

هحبعجِ ًزخ 
 ِ ثبسگؾت عزهبی

 ِ طجمِ ثٌسی ّشیٌ
 ِ ّبی ثزًبه

ؽٌبعبیی هشایبی 
ًب هحغَط

فطمًل وطخ ثبظگطت سطمبیٍ 

ROI= 

:مثال
 ٌضیبل 88500000(     وفط  25ثطای )َعیىٍ َط زيض
 ٌضیبل 230650000( سبل ايل)زضآمسَب ثطای َط زيض

ROI = 

 ِ ـ ثزًبه ػبیسی ذبل

ّشیٌِ ّبی ثزًبهِ
100

100230650000 88500000

88500000

ROI = 161%

خمع آيضی زازٌ َب 

جوغ آٍری زازُ ّب  ؽٌبعبیی ؽبذـ ػولکزز هٌبعت •

تَعؼِ یک ثزًبهِ جوغ آٍری زازُ•

ومًوٍ َبیی اظ ضبذع َبی عملکطزی 

ذزٍجی  سهبى 

ٍاحسّبی تَلیس •

هیشاى فزٍػ •

کبر ّبی ًبتوبم •

• ُ حغبة ّبی جسیس افتتبح ؽس

ثْزُ ٍری •

گززػ هَجَزی •

ظمبن ذطاثی تدُیعات •

اضبفٍ کبضی •

ظمبن اتمبم پطيغٌ َب •

ظمبن پطزاظش  •

ظمبن تعمیطات •

ظمبن َبی اظ زست ضفتٍ  •
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ومًوٍ َبیی اظ ضبذع َبی عملکطزی 

ّشیٌِ   کیفیت  

ّشیٌِ ّبی ّز ٍاحس •

ّشیٌِ ّبی هتغییز •

ّشیٌِ ّبی عزثبر •

  ّشیٌِ ّبی ػولیبتی•

هیشاى کبّؼ ّشیٌِ ّب •

ضبیعبت •

ثبظگطت َب •

  وطخ اضتجبَبت•

ثبظکبضی َب •

وقبیع محػًل •

ذطاثی محػًل •

مثبل َبیی اظ وتبیح عملکطزی 

 ثطذی اظ وتبیح عملکطزی ثعس اظ ثطوبمٍ َبی آمًظضی:

 کبَص یبفتٍ است% 7.4ثٍ % 11میعان ذطاثی اظ.

 3.25ثٍ % 7کبَص غیجت َب اظ  %

 16ثٍ % 30کبَص سبالوٍ ثطگطت محػًالت اظ  %

 95کبَص حًازث تب%

خسا سبظی اثطات آمًظش 

رٍػ ّبی 
جساعبسی اثزات 

آهَسػ 

 استفبزٌ اظ گطيٌ کىتطل

ذطَط رًٍس 

ثزآٍرز ؽزکت کٌٌسگبى 

ثزآٍرز هسیزاى هغتمین 

خسا سبظی اثطات آمًظش 

اعتفبزُ اس یک  
گزٍُ کٌتزل 

توْیس گزٍُ کٌتزل هی تَاًس ثزای جسا •
.عبسی اثزات آهَسؽی اعتفبزُ گززز

ثب ایي اعتزاتضی یک گزٍُ آهَسػ •
زیسُ ،زرحبلی کِ گزٍُ هؾبثِ زیگز 

.آهَسػ ًوی ثیٌس

تفبٍت زر ػولکزز زٍ گزٍُ ثِ ثزًبهِ •
هی  ّبی آهَسؽی زیسُ ؽسُ ًغجت زازُ

.ؽَز
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خسا سبظی اثطات آمًظش 

ذطَط رًٍس

ذطَط رًٍس اعتفبزُ هی ؽًَس ثزای •
ًؾبى زازى ارسػ هتغیزّبی ذزٍجی 

ذبؿ پزٍصُ ّب ،سهبًیکِ آهَسػ اًجبم 
.ًؾسُ ثبؽس

زر پزٍصُ زازُ ّبی ٍالؼی ثِ زعت •
آهسُ ثب ّن همبیغِ هی ؽًَس ٍ تفبٍت ّب 

.  ثب تبثیزات آهَسػ ًؾبى زازُ هی ؽًَس

تحلیل ذطًط ضيوس 

فروردین  اردیبهشت  خرداد  تیر  مرداد  شهریور  مهر  آبان 

رًٍس پزٍصُ

ػولکزز ٍالؼی فزٍػ 

ؽزٍع آهَسػ هسیزیت فزٍػ

ػ
زٍ

ى ف
یشا

ه

خسا سبظی اثطات آمًظش 

ثزآٍرز تبثیزات 
آهَسػ تَعط 

ؽزکت کٌٌسگبى 

  ضطکت کٍ است فطؼ ایه ثط مجتىی ضيش ایه•
  میعان ثطآيضز ثٍ قبزض (آوُب سطپطستبن ي) کىىسگبن

.َستىس آمًظضی َبی ثطوبمٍ ثب مطتجط عملکطز ثُجًز

 ضًز می ثُجًز ثٍ مىدط آوُب اقسامبت ایىکٍ ثسلیل•
 زقیقی ثسیبض يضيزی کىىسگبن ضطکت است ممکه

.ثبضىس زاضتٍ مسئلٍ ایه مًضز زض

  استفبزٌ ثب تغییط ایه اظ مقساض چٍ کٍ ثساوىس ثبیس آوُب•
  ضسٌ ایدبز اوس آمًذتٍ ثطوبمٍ ایه زض کٍ ضا آوچٍ اظ

.است

خسا سبظی اثطات آمًظش 

ثزآٍرز تبثیزات 
آهَسػ تَعط 

ؽزکت کٌٌسگبى 

:ثْجَز ثزآٍرز ثزای ًوًَِ عئَاالت
 مُبضت ٍث تًان می ضا ثُجًز ایه اظ زضغسی چٍ•

 وسجت َب زيضٌ ایه زض آمسٌ ثسست يزاوص ،تکىیک
زاز؟

 زضغس چىس َب ثطآيضز  زضایه تبن اطمیىبن ضطیت•
؟ است

 کطزٌ کمک عملکطز ایه ثُجًز ثٍ کٍ عًامل سبیط•
چیست؟ اوس



12/16/2012

9

خسا سبظی اثطات آمًظش 

زرفس اطویٌبى  اس ثزآٍرز زرفس ثْجَز ًبؽی اس زٍرُ  ػَاهل هَثز ثز ثْجَز   رزیف

70% 50% ثزًبهِ آهَسػ  1

80% 10% تغییز زر رٍػ  2

50% 10% تؼسیل زر اعتبًسارزّب  3

90% 20% 4 ثبسًگزی زر ثزًبهِ ّبی تؾَیك

50% 10% مسیطیت  افعایص تًخٍ 5
--- --- عبیز 6

ارسػ فبکتَر آهَسػ لبثل اعتفبز%35%ُ ; %70 * 50

تجسیل زازٌ َب ثٍ اضظضُبی پًلی

 
:مطاحل تجسیل زازٌ َب ثٍ اضظش َبی پًلی 

تمطکع ثط ضيی ياحسَبی ثُجًز  -1
مطرع کطزن اضظش َط ياحس   -2
محبسجٍ تغییط زض زازٌ َبی عملکطز   -3
تعییه میعان تغییط سبالوٍ  -4
مطرع کطزن اضظش ثُجًز سبالوٍ  -5

تجسیل زازٌ َب ثٍ اضظضُبی پًلی

 ومًوٍ ای اظ گبمُبی مًثط ثطای تجسیل زازٌ َب ثٍ اضظضُبی پًلی

ؽزح  هزاحل   رزیف

ؽکبیت رعیسُ زر ٍاحس رعیسگی ثِ  یک
ؽکبیبت  

ثز ٍاحسّبی  توزکش

ثْجَز 
1

  تَهبى 650000 ؽکبیت ّشیٌِ هتَعط هیشاى
 هغتمین ّبی ّشیٌِ ٍ سهبى آى زر کِ ؽسُ سزُ ترویي

  .اعت ؽسُ گزفتِ ًظز زر

هؾرـ کززى 
2 ارسػ ّز ٍاحس

تجسیل زازٌ َب ثٍ اضظضُبی پًلی

 ومًوٍ ای اظ گبمُبی مًثط ثطای تجسیل زازٌ َب ثٍ اضظضُبی پًلی

ؽزح  هزاحل   رزیف

ُ  هبُ ثؼس اس 6• اتوبم پزٍصُ ،هیشاى ؽکبیبت زر ّز هب
.ػسز کبّؼ یبفت  10ثِ هیشاى 

ِ  10ػسز اس  7• ؽکبیت کبّؼ یبفتِ ثِ عجت ثزًبه
.  اًجبم ؽسُ اعت 

هحبعجِ تغییز زر 
زازُ ّبی ػولکزز  3

 7 هبُ ّز زر کِ هبِّ ؽؼ  ؽکبیبت همسار ثِ تَجِ ثب
  عبالًِ ثْجَز ارسػ هیشاى اعت یبفتِ کبّؼ ؽکبیت

  . اعت ٍاحس 84

ثْجَز  ترویي سزى ارسػ
 ِ عبالً 4
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تجسیل زازٌ َب ثٍ اضظضُبی پًلی

 ومًوٍ ای اظ گبمُبی مًثط ثطای تجسیل زازٌ َب ثٍ اضظضُبی پًلی

ؽزح  هزاحل   رزیف

ارسػ   54600000; تَهبى  650000*84
عبالًِ 

هحبعجِ ارسػ ثْجَز 

 ِ عبالً
5

خسيل ثىسی َعیىٍ ثطوبمٍ  

مطثًط َبی َعیىٍ تمبمی يیب وظبضت ضبمل َب َعیىٍ ثىسی خسيل
 . است سطمبیٍ ثبظگطت وطخ محبسجٍ ثطوبمٍ ثٍ

: مًلفٍ َبی َعیىٍ ضبمل مًاضز ظیط است 
  ٌَعیىٍ َبی ططاحی ي یب گستطش پطيغ
  ٌَعیىٍ َمٍ مًاز آمًظضی اضائٍ ضسٌ ثٍ َط ضطکت کىىس
 َعیىٍ امکبوبت ي تسُیالت

خسيل ثىسی َعیىٍ ثطوبمٍ  

:مًلفٍ َبی َعیىٍ َب کٍ ثبیس زض وظط گطفتٍ ضًوس
  َعیىٍ سفط ، اقبمت ي پصیطایی ضطکت کىىسگبن
 حقًق ي معایبی ضطکت کىىسگبن زض ثطوبمٍ َبی آمًظضی
 َعیىٍ َبی ازاضی ي سطثبض زض ثطوبمٍ َبی آمًظضی کٍ زض ایه

. مسیط اذتػبظ یبفتٍ است 

ROIومًوٍ اظ یک تحلیل 

گروه کنترل  گروه آموزش دیده  سػ  ّفتِ ّبی ثؼس اس آَه

9/698 9/723 1
9/720 9/978 2
9/812 10/424 3

11/572 13/690 13
9/683 11/491 14

10/092 11/044 15
10/449 12/075 هیبًگیي ثزای ّفتِ ّب 

13ٍ14ٍ15

هیبًگیي فزٍػ ّفتِ
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ROIومًوٍ اظ یک تحلیل 

مبلغ داده 
ّفتِ  هیبًگیي فزٍػ

12/075 گزٍُ آهَسػ 

10/449 گزٍُ کٌتزل 

1/626 افشایؼ 

32.50 سػ  %2     عْن عَز اس آَه

(تبثیز آهَسػ )

1/495  ِ کل ثْجَز ّفت

(46* 32.5 ؽزکت کٌٌسُ)

71/760  ِ کل عَز عبالً

ّفتِ  48* 1.495

عَز ثزًبهِ عبالًِ

ROIومًوٍ اظ یک تحلیل 

مبلغ هزینه ها 

11/250 اهکبًبت  ّشیٌِ

1/610 هَاز آهَسؽی 

1/288  : پذیزایی

12/442 حمَقٍ  هشایبی ؽزکت کٌٌسگبى 

2/500 ّوبٌّگی ّب ٍ ارسیبثی  ّشیٌِ 

29/090 کل ّشیٌِ ّب 

ذالفِ ّشیٌِ ّب 

ROIومًوٍ اظ یک تحلیل 

ROI =

29090- 71760

29090
100

146%

44

افشایؼ اثزثرؾی 
آهَسػ 
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مبتطیس اوتقبل 

هسیزاى

هسرعیي

ؽزکت 
کٌٌسگبى

زٍرُ سهبًی

لجل  حیي          ثؼس         

46

ثب عپبط  
 


