ثشسسی ٍ اًذاصُ گیشی سضبیت هطتشی
" ثشسسی سٍضْبی اًذاصُ گیشی سضبیت هطتشی "
هطتشی :دس یه جَاة سشیغ احتوبال" هصشف وٌٌذُ ًْبیی هحصَالت است دس هسیش تَلیذ یه هحصَل اص
طشاحی تب هشاحل هختلف تَلیذ (آصهبیص ،ثستِ ثٌذی ٍ  )...صًجیشُ طَالًی اص فؼبلیتْبی هختلف ٍجَد داسدّ .ش
یه اص ایي فؼبلیتْب تَسط یه ًفش یب گشٍّی اص افشاد اًجبم هی ضَد ٍ ثبصدُ ایي فؼبلیتْب تَسط فشد دیگشی هَسد
استفبدُ لشاس هی گیشد .دسیبفت وٌٌذُ ایي ثبصدُ هطتشی هحسَة هی ضَد وِ ثِ ػٌَاى هصشف وٌٌذُ ًْبیی
اطالق هی ضَد.
هطتشی دسٍى سبصهبًی:
ثِ ّوىبساًی وِ دس توبع هستمین ثب هطتشیبى ّستٌذ اطالق هی ضَد وِ ثبیذ هْبستْبی حوبیت اص هطتشی سا ثِ
ایي ّوىبساى آهَص ضذاد دس ایي صَست ول صًجیشُ سا تحىین ٍ تمَیت وشدُ ،ثذیي تشتیت لبدس خَاّین ثَد
حوبیت وبهلتشی اص هصشف وٌٌذُ ًْبیی ثِ ػول آٍسین.
سٍیىشدّبی ضٌبخت ًیبصّبی هطتشی ثشٍى سبصهبًی:
 1ثحث هستمین ثب هطتشیبى 2دسیبفت ثبصخَسد اص وبسوٌبى ضشوت 3تجضیِ ٍ تحلیل ضىبیبت ٍ اظْبس ًظشّبی هطتشی 4تحمیك دسثبسُ ضشایط ثبصاس 5اجشای ثشًبهِ ّبی وبسضٌبسی 6سؤال وشدى اص طشیك پشسطٌبهِ ،تلفي ٍ هصبحجِ 7ثحث ثب گشٍّْبی حوبیت اص هصشف وٌٌذُ 8ثشسسی ًگشضْبی هطتشی 9-ثبصدیذ هطتشی ّبی هْن اص ضشوت یب سبصهبى

الجتِ هطتشیبى فمط صهبًی هبیل خَاّذ ثَد وِ ایي اطالػبت سا دس اختیبس هب لشاس دٌّذ وِ ثذاًٌذ آًْب سا هَسد
استفبدُ لشاس هیذّین .تتالش دس جْت ثِ سٍص دس آٍسدى اطالػبت ،ثجت ًیبصّب ،خَاستِ ّب ٍ سضبیت هطتشی وِ
پیَستِ دس حبل تغییش استّ ،شگض پبیبى ًخَاّذ یبفت.
حوبیت اص هطتشی:
دسایي صهیٌِ ضشوت فؼبلیتْبی صیش سا هیتَاًذ اًجبم دّذ:
 .1ػشضِ هحصَالت جزاة تش ثِ هطتشی
 .2وبّص ّضیٌِ ّبی تَلیذ ٍ یب هخبسج ثبالسشی ضشوت  .3وبّص حبضیِ سَد حبضیِ ای
ثذیْی است وِ جبلجتشیي ساُ جزاة وشدى هحصَالت ػشضِ ضذُ ثِ هطتشی تب حذ اهىبى است تب هطبلجِ لیوت
ثبالتش تَجیِ پزیش ثبضذ.
ثشًبهِ ّبی حوبیت اص هطتشی ثِ ػٌَاى اثضاس سلبثتی:
 .1دس ًظش گشفتي اهتیبصّبی ٍیظُ ثشای هطتشی
 .2توذیذ ضوبًت ًبهِ ّب
 .3هطخص سبختي استبًذاسدّبیی وِ ثِ وبس هی گیشًذ
 .4ثب پزیشفتي پشداخت غشاهت دس ثشاثش ػذم اًطجبق ثب استبًذاسد
 .5ثبصگشداًذى پَل دس صَست ػذم سضبیت هطتشی
 .6تجلیغ دس هَسد حوبیتْبیی وِ اص هطتشی ثغ ػول هی آیذ
 . 7اسائِ خذهبت سایگبى اضبفی (هثل دس اختیبس ًْبدى اتَهجیل دس صهبى تؼویش ٍسیلِ ًملیِ هطتشی)
 .8ووه ثِ هطتشی ٍ هشالجت اص اٍ
 .9دػَت اص هطتشیبى هْن ثِ  u1593ػٌَاى ضخص ثبلث جْت ضشوت دس تجلیغبت ضشوت

ایجبد اسصش افضٍدُ اص طشیك حوبیت اص هطتشی:
هطتشیبى هؼوَال" ثِ دًجبل هحصَالت اسصاًتش ثب ویفیتی پبییي ًیستٌذ ثلىِ چیضی وِ هی خَاٌّذ ثِ دست آٍسدى
ثْتشیي اسصش دس ثشاثش پَلی است وِ هی پشداصًذ وِ دس ػیي حبل آى سا ًیض دس هحذٍدُ ٍسیؼتشی دس ًظش هی
گیشد .اص طشف دیگش هب ثبیذ لبدس ثبضین ًیبصّبی اضبفی هطتشی سا ثب لیوتی وِ اٍ هبیل ثِ پشداخت آى ثَدُ ٍ دس
ضوي اص ًظش اٍ تَجیِ پزیش ًیض ثبضذ ثشآٍسدُ سبصین .تأهیي ًیبصّبی اضبفی هطتشی ثش اسصش اصلی هحصَل هی
افضایذ ٍ دس ایٌجب هسئلِ هْن اجشای وبس ثِ ًحَ هؤثش ٍ ًتیجِ ثخص ٍ دس ًظش داضتي ًیبصّبی هطتشی است.
اّویت سٍص افضٍى حوبیت اص هطتشی:
افضایص سلبیت (هطتشی حك اًتخبة داسد)  .2هطتشیبى آگبُ ّستٌذ  .3تطبثِ هحصَالت (وِ ًیبصهٌذ هتوبیض
وشدًفشٍضٌذگبى است)  .4افضایص تمبضب ثشای حوبیت ثْیٌِ  .5تَجِ ثِ ّضیٌِ ّبی دٍسُ ػوش (هحصَل) .6
توبیل هطتشیبى ثِ پشداخت دس ثشاثش اسصضْبی ٍالؼی یب رٌّی
ًمص سلبثت دس جزة هطتشی:
طجیؼتب" جبیی وِ ثبصاس جزاثی ٍجَد داضتِ ثبضذ سلجب ثِ دًجبل یبفتي هؼبهالت پشسَد خَاٌّذ ثَد .سلبثت اهىبى
ثیطتشی سا دس اختیبس هطتشیبى لشاس هی دّذ ٍ ثش حسي اًتخبة ٍ اطالػبت آًْب دس هَسد فشٍضٌذگبى هتؼذد هی
افضایذ ًجبیذ سلبثت سا اهشی هٌفی ثذاًین سلبثت وبس هب سا وبسآهذتش سبختِ ٍ ثسیبسی اص ضشوتْب سا ٍاداس هی وٌذ تب
ثیص اص پیص هطتشی گشا ثبضٌذ.
سٍضْبی جزة هطتشی:
 6ساُ ثشای جزة هطتشی ٍجَد داسد:
 . 1ضوب هی تَاًیذ ثشخَسدی سا ثب هطتشی داضتِ ثبضیذ تب ثِ ضوب ٍ وبس هطب ػاللِ هٌذ گشدد ٍ اص ایي ساُ هطتشی سا
ثِ سَی خَد ثىطیذ.
 . 2فشٍضْبی سلبثتی :دس ایٌجب سسبًِ ّب ًمص هؤثشی دس پیطجشد اّذاف ضشوت داسًذ ٍ هشدم ٌّگبهی وِ
ثَسیلِ ای ًیبص داسًذ آًچِ سا وِ ضوب هی فشٍضیذ ثِ خبطش هی آٍسًذ ٍ اص ضوب خشیذ هی وٌٌذ.
 .3دػَت ٍ ایجبد اًگیضُ

 . 4حفظ هطتشیبًی وِ ثِ تبصگی ثِ ضوب هشاجؼِ وشدًذ ایي اسصاًتشیي ضىل داضتي هطتشی است آًْب پیص اص ایي ثب
ضوب آضٌب گطتِ اًذ ٍ اگش ثب آًْب دسست ثشخَسد وٌیذ ثِ ضوب ٍفبداس هی ثبضٌذ.
 . 5ضجىِ سبصی :هطتشیبى ضوب ثْتشیي هجلغبى فشٍش وبالی ضوب ّستٌذ .هطتشی ٌَّص ثِ لَت خَد پبیذاس است ٍ
ّویطِ ثِ ّویي هٌَال ثبلی خَاّذ هبًذ ٍ لَیتشیي ضىل تجلیغبت فشٍش هی ثبضذ.
 .6ثبصگشداًذى هطتشیبًی وِ اص دست دادُ این.
ضشٍست ایجبد ثبصخَسد اص هطتشی:
اص آًجبیی وِ ًظشات هطتشی هی تَاًذ هستموب هب سا ثِ ػولىشدی ثْیٌِ ساٌّوبیی  u1705وٌذ لزا:
هشحلِ یه  :ضشٍست استمشاس یه هىبًیضم ثبصخَسد هؤثش فَق الؼبدُ ضشٍسی است تب ثذیي ٍسیلِ ًىبت هثجت ٍ
اثشثخص سبصهبى ٍ ّوچٌیي ًىبت هٌفی ٍ آسیت سسبى آى ضٌبسبیی گشدد .ایي الذام ًىبت هثجت صیش سا ثِ ّوشاُ
داسد:
 سٍش سَدهٌذی ثشای اًذاصُ گیشی ػولىشد ٍ تخصیص هٌبثغ ،ثشای پشٍطُ ّب ٍ وبسّبی پشثبصدُ هی ثبضذ. سٌجص ػولىشد ٍالؼی سا ثِ ّوشاُ داسد.– توشیي هفیذی ثشای ًضدیه ضذى ثِ هطتشی ٍ دسن هتمبثل اص ّوذیگش هیجبضذ
– اثضاسی ثشای تمَیت ضبیستگی است
– ٍسیلِ ای ثشای جلَگیشی ثِ هَلغ اص اًحشافبت ػولىشدی  -هؼیبسی
هطوئي ثشای حصَل اطویٌبى اص اجشای دسست ثشًبهِ ّبی ثْجَد تىبهل ٍ تَسؼِ است.
هشحلِ دٍمً :حَُ دسیبفت ثبصخَسد اص هطتشی.
ثشای ایي وبس ساّْبی هختلفی ٍجَد داسد:
گشفتي ثبصخَسد اص طشیك استجبطبت هستمین ٍ چْشُ ثِ چْشُ وبسوٌبى ثب هطتشی

اص طشیك افشادی وِ داسای اطالػبت ٍسیغ ٍ هجسَطی ّستٌذ.
 ITاص طشیك سٍش گضاسش دّی ٍ یب استمشاس تىٌَلَطی
تطىیل گشدّْبی حل هسئلِ ،طَفبى هغضی ٍ تىٌیه استَسی ثَسد
چشخِ ثْجَد هستوش  RADARهذل
اًَاع ثشخَسد ثب هطتشی:
ثب تَجِ ثِ ایٌىِ سَد هب اص هطتشی تأهیي هی ضَد ضشٍسی است ثب هطتشی ًْبیت دلت سا اػوبل وٌین آلبی
(استیفي وبٍی ) هی گَیذ :چْبس ًَع ثشخَسد هیتَاًین ثب هطتشی داضتِ ثبضین.
 .1ثشخَسد ثشًذُ – ثشًذُ :وِ ّش دٍ طشف اص آى سَد هی ثشًذ.
 .2ثشخَسد ثشًذُ – ثبصًذُ :وِ هب ثِ ّذف ٍ خَاستِ خَد سسیذُ ٍلی هطتشی خیشی ػبیذش ًطذُ ٍ ًبساضی ٍ
خطوگیي هیطَد.
 .3ثشخَسد ثبصًذُ – ثشًذُ  :هطتشی ثِ خَاستِ اش هی سسذ ٍلی هب صیبى هی وٌین .ایي ضیَُ ّن حیبت سبصهبى سا
ثِ خطش هیبًذاصد.
 .4ثشخَسد ثبصًذُ – ثبصًذُ :وِ دس اثش سَء تذثیشّ ،ش دٍ طشف صیبى هی وٌذ.
ًمص وبسوٌبى دس سضبیت هطتشی:
جه ٍلص هی گَیذ :هَفمیت ّش تطىیالت حبصل اًتخبة هٌبست افشادی است وِ ثشای وبسّبی هْن ٍ
ولیذی ثشگضیذُ هی ضًَذ اهشٍصُ هحممیي اثشثخطی توبم تىٌیه ّب سا ًْبیتب ثِ ػبهل اًسبًی ًسجت هی دٌّذ ثِ
ّویي جْت اّویت وبسوٌبى اص خَد هط تشیبى ثیطتش است .صیشا ایي وبسهٌذ خَة است وِ هی تَاًذ هطتشیبى
خَة سا ثشای سبصهبى جزة وٌذ دس ًتیجِ هی تَاى گفت وِ وبسوٌبى هطتشی ًَاص ثبػث جلت سضبیت هطتشی
هی ضًَذ ٍ جلت سضبیت هطتشی ثبػث افضایص سَد آٍسی سبصهبى هی ضَد.
ًتیجِ:
ثِ طَس ولی سٌجص ثسیبس اّویت داسد ثِ لَل تبم پیتشص استبد ویفیت :آًچِ سٌجیذُ هی ضًَذ اًجبم پزیش است

ضبخصْبی سضبیتوٌذی هی تَاًذ دس هَسد ایٌىِ وذام هٌطمِ اص وطَس ،ثخص ،صٌؼت یب ًیبصّبی ضشوت دچبس
هطىل است ،ایذُ ولی اسائِ وٌذ.

