
هریدم تئیه شرازگ
اه شسرپنیرترارکترپ رب یخساپ

1401 زییاپ
ایلیا تیریدم هرواشم تکرش

1401 لاس  ،نارهت  :ایلیا تکرش
 قـلعتم هـبیتک نـیا قوـقح هـیلک اذـل و تـسا هدـیدرگ هیهت ناریا رد ایلیا تکرش میت طسوت هبیتک نیا
 تکرـش نآ زا زوـجم بسک نودب نآ یحارط واوتحم ،بوچراهچ زا هدافتسا و دشاب یم ایلیا تکرش هب
.ناریا ،نارهت :ایلیا تکرش .دشابیم ناریا یمالسا یروهمج یراجت نوناق فالخ



شاب یم اشگ هرگ یراهب داب وچمه وت
ناهج راک تس یگتسبورف رگ هچنغ وچ

ادخ مانب



.تسا رقف شهاک و هافر شیازفا فده اب یداصتقا شناد جیورت و طسب ،یلیلحت– یربخ یا هناسر هورگ کی ناوـنع  هب ،»داصتقا یایند« یلصا تیرومأم

 تـیاعر اـب اـه لیلحت هـئارا و راـبخا رشن هویش ردً افرص یلامتحا تارییغت و دنام دهاوخ تباث هراومه هک تسا »داصتقا یایند« نیداینب هفسلف »یتباقر داصتقا« لوصا هب یدنبیاپ
 عیدـب و بـسانمیاـه هژاو و تاراـبع زا بـلاطم هـئارا رد تـقد اـب ومیرـب یم هرـهب یـصصختیاـه هورگ نیرـتهب زااـه لیلحت هـئارا یارـب اـم.دوـب دـهاوخ یا هـفرح یاهدرادناتسا و لوصا
 هاـگن زا بعـشنم »داـصتقا یاـیند« یرـکف لوصا .مینک هدافتسا یقالخا ویا هفرح لوصا تیاعر اب نکممیاه شورنیرت هناقالخ زامینک یم شالت ام هار نیا رد .مینک یم هدافتسا
 یـلم عفاـنم اب اتسارمه یدید اب وتدم هاتوک عفانم زا رتارف یهاگن اب تیلاعف یادتبا نامه زا »داصتقا یایند« .تسایسانش بطاخم ویراگن همانزور ،داصتقایاه هلوقم هب یملع
.داهن هار نیا رد مدق دوبن ناهنپنیبزیت نابطاخم هاگن زاتقو چیه هک

ناریا رد تیریدم تاقیقحت و شزومآ ،هرواشم هصرع رد ورشیپیاهعومجم ،ایلیا تکرش

 ینامزاـس تاـیلمع و لوـحت و یروآوـن ،یناـسنا تاعوـضوم ،یژتارتـسا ،راـکوبـسک هعـسوت و سیـسأت یزـیر هـمانرب یاـههـنیمز رد تاـقیقحت و هرواـشم یاهـفرح تامدـخ هئارا هب ایلیا
 و یراـج ار هدنزاـس تارـییغت هـک تـسا ناـشیا هـبییاـهتراـهمهدـنهد لاقتنا و هدوـب نایرتـشم یاـهزاین اـب بسانتم ،امیاهیراکمه زا لصاح یدربراک تخانش و شنیب .دزادرپیم
 یاـج هـب و هداد رارـق یرتـشم یاـج هـب ار دوـخ اـم .دـشاب فرـصهدننک ییامنهار وهدنهد داهنشیپ کی زا رتارف یتسیاب هرواشم تکرش کی هک تسا نیا رب ام رواب .دزاسیم هنیداهن
 نـیا رد .تـسا هدروـخ هرـگنامنایرتـشم تـیقفوم یدـیلک لـماوع اـب ،اـمراـکوبـسک هعـسوتیاهکرحم واههزیگنا .میزادرپیم هلصاح جیاتن دربشیپ و نییبت هب ،اههژورپ رب دیکأت
 زا لــصاح دوــبهب و اــه یجورخ ساــسارب ًامیقتــسم اــم یاــهشالــت یوــنعم و یداــم شزرا ،ناــشیا یراــک هعــسوت یاــهلیــسناتپ ییافوکــش تــهج یراــکمه و یــهارمه فدــه اــب و اتــسار
 هریدـم تئیه یریگ میمـصت و درـکلمع یـشخبرثا شیازـفا فده اب هک تسا ایلیا تکرشِ تامدخ زا یکی » هریدم تئیه هب هرواشم تامدخ« هئارا .ددرگیم نییعت یراکمه یاهحرط
.دوش یم هئارا هزوح نیا زور شناد رب هیکت اب و نامزاس یاقب و تیقفوم ،درکلمع موادت رد

.دشاب یم هطوبرم نویسیمک فادها مها زا هزوح نیا رد رثؤم یزاس هکبش و هعسوت و شهوژپ ،زور شناد رب هیکت اب یعامتجا تیلوئسم و یتکرش تیمکاح میهافم جیورت

 عماــج زــکرم دــننام هــب هــک تــسا نارــیا یزرواــشک و نداــعم ،عیانــص ،یناــگرزاب قاــتا هــناگ هدجه یاه نویــسیمک زا یــکی اــه هاگنب یتکرــش تــیمکاح و یعاــمتجا تیلوئــسم نویــسیمک
 طاـبترا ناکما اه تکرش یارب نویسیمک نیا ؛دنک یم لمع ،یتکرش تیمکاح و یعامتجا تیلوئسم یزاس هدایپ تامادقا و تایبرجت لدابت و یراذگ کارتشا هب یاتسار رد راکو بسک
 مهارـف اـه هاگنب نیوـنتیریدـم ماظن رد یتکرش تیمکاح رارقتسا هب هجوت ترورض رب هیکت اب ار یتکرش تیمکاح و یعامتجا تیلوئسم درکیور رارقتسا هبرجت و یریگدای ،هدنزاس
 رد یعـس اـی ینوناـق عـناوم عـفر اـب ددرـگ یم یعـس و هـتفرگ تروـص هـچراپکی تروـص هـب یمتـسیس و یداـصتقا یعاـمتجا ،یـگنهرف ،ینوناـق یاـه شلاچ یسررب ریسم نیا رد .دنک یم

.دیامن راومه میهافم نیا روآ مازلا یریگراک هب یارب ریسم یقیوشت و یتیامح نیناوق یزیر حرط
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0 راتفگ شیپ
نیزاغآ شخب



:ییادتبا مایپ

رانک تسد ،راک هب رس
 تــسایر شــقن یاــفیا هــب ار ییاــهتنا لاــس3 ،کــت نیف تعنــص رد لاــس6 و تیریدــم هرواــشم تعنــص رد قــیمع و یدــج راــک ماــجنا لاــس15 رــب غلاــب زا ســپ
هریدـم تئیه دربـشیپ هزوـح رد ار یـقیمع هعلاطم ات مدش نآ رب شقن نیا یاه شلاچ هطساو هب و هتشذگ لاس2 زا .ما هتخادرپ هعومجم ود رد هریدم تئیه
 .مرادیبسن تیاضر ساسحا دوخ شقن یافیا هوحن زا ،ما هتخومآ و هدرک هبرجت هچنآ رب هیکت اب و ریخا لاس کی رد هک تفگناوت یم .مشاب هتشاد
”Hands-off, Head-In“ :دوش یم  هصالخ هلمج نیا ردما هتسیز شقن نیا بلاق رد و تدم نیا رد هچنآ هصالخ
یهد تـهج وهریدـم تئیه ناـیم بوـلطم ییوـسمه و یگنهاـمه حطـس داـجیا و نوـنکا زا تـبقارم نمـض هدـنیآ رـب زـکرمت :هـبناوـت یم الاـبی هلمج قیداصم زا

 و نردـمراکو بـسک یاـیند رد شـقن نـیا یاـفیا یگنوگچ و مهم نیا تیمها.درک هراشا لماعریدم وهریدم تئیه نایم لباقتمیزاسدامتعا و نامزاس حیحص
 رد تـیقفوم و شـقن حیحـص یافیا زجیا هراچ و بلسهریدم تئیه زا ارییاطخ و یعس هنوگ ره ناکما هک تسا نانچ تیعطق مدع رتسب رد زورما هدیچیپ
.تسا نامزاس تیقفوم لوئسم ناراکمه رگید یهارمه هبهریدم تئیه تفگناوت یم هلمج کی رد .دراذگ یمن یقاب نآ

 و یریگداـی،هـعلاطم هـب هـجوت مداهنـشیپ ،ما هدوـمن سـمل و کرد ًاـقیمع ار هزوـح نـیا رد زور شـناد یریگراک هـب تـیمها ،دوـخ هتسیز هیرجت رد هک ییاجنآ زا
 .تسا دوخ شقن یافیا هزوح رد هریدم تئیه شناد حطس شیازفا

 ،فـلتخم عیانـص رد رت یوـق ییاهراکو بـسک داـجیا و یزاـسدنمناوت هـب کـمک قـیرط زا رـتهب یـناریا نتخاـس فدـه اـب ،اـیلیا تیریدـم هرواـشم تکرش رد زین ام
 رـگا مـیرادرواـب .مـیا هداد رارـق دوـخ راکروتـسد رد ،هزوـح نـیا رد یـللملا نیب زور شـناد و تاـیبرجت رب هیکت اب ار هریدم تئیه هب هرواشم تامدخ هئارا رب زکرمت
 داـصتقا اـسب هچ و اهراکو بـسک تـیقفوم و اـقترا رد سوـسحم یرـثا ًاـعطق ،میـنک داـجیا اه هریدـم تئیه درـکلمع و رکفت عون رد کدنا دنچ ره یدشر میناوتب

.دوب میهاوخ کیدزن رتهب یناریا نتخاس هب مدق کی و تشاد میهاوخ روشک
نایاپ
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یوبن نیسح دیس

ایلیا تیریدم هرواشم تکرش
 هریدم تئیه سییر و راذگناینب 



:یتکرش تیمکاح عوضوم تیمها

ترورض ات زاین زا
 ینوـنک بیشن و زارفرپ داصتقا و تیعطق مدع طیارش رد اهنامزاس درکلمع یاقب و تیقفوم یارب ترورض کی هب زاین کی زا یتکرش تیمکاح عوضوم هزورما
 داـهن شـقن یاـفیا و یرـبهار عوـن ،اـهنامزاـس ریاـس اـب دنمـشوه یاـهنامزاـس زیاـمت هوـجو نیرـتمـهم زا یـکی دوـمن ناـیب ناوـتیم تأرج اب .تسا هدش لیدبت
حیحــص یرــبهار مدــع رد هــشیر ،هدــش اــهنامزاــس رــیگناــبیرگ هزورــما هــک یلئاــسم زا یعیــسو فــیط .تــسا اــهنآ هریدــم تئیه هداــس تراــبع هــب اــی یتیمکاــح
.دراد نیرفآشقن هریدم تئیه کی دوجو مدعً الوصا ای و یتکرش تیمکاح لوصا تیاعر هب هریدم تئیه دهعت و داقتعا و هریدم تئیه
 یـصوصخ شـخب هدـش بـجوم هـک تـسا یـسروب هژـیوهـب و گرزـب یاـهتکرش هطیح هب نآ ندومنبوسنم ،یتکرش تیمکاح هزوح رد جیار تاهابتشا هلمج زا
 تـیمکاح یاـههـبنج هـمه هـب هـچراپکی دـید نادـقف رـگید یوـس زا .دـشاب مورـحم مـهم نـیا زا ،دراد داـصتقا هعـسوت و دـشر رد یاهظحالملباق مهس هک روشک
 .دنوش عقاو لوفغم هراومه نآیاه شخب زا یخرب دوشیم ثعاب هک دوریم رامش هب هزوح نیا رد رگید یلضعم زین یتکرش

حطـس یاـقترا یارـب شالـت و یتکرش تیمکاح حیحص لوصا جیورت ،ناریا یناگرزاب قاتا یعامتجا تیلوئسم و یتکرش تیمکاح نویسیمک مهم فیاظو زا یکی
 نمـض اتـسار نیـمه رد .دـشابیـم نآیریگراـکهـب یاـیازم زا اـهتکرـشندوـمنعـفتنم و روشک یصوصخ شخب رد یتکرش تیمکاحیریگراکهب گنهرف و شناد
 و ناریدـم ،نارـظنبحاـص طـسوت هـک ییاـهشرازگ و تاقیقحت راشتنا زا تیامح اب ات هدیدرگ شالت ،هبرجت لاقتنا و یشزومآیاهدرگزیم واهتسشن یرازگرب
 .دراذگ کارتشا هب روشک یصوصخ شخب نالاعف اب هزوح نیا رد ار تایرظن نیرخآ ،ریسم همادا هب نازیزع نیا بیغرت نمض ،هدیدرگ هدامآ روشک نارواشم

 شــقن نوــماریپ اــهشــسرپ و تاــماهبا نیرــتمــهم خــساپ حیرــشت هــب هــک »اــهشــسرپ نیرــترارکترپ رــب یخــساپ ،هریدــم تئیه شرازــگ« ناوــنع اــب رــضاح شرازــگ
 رد یرادرـبهرـهب تـهج نویـسیمک نـیا تـیامح اـب و هـیهت ایلیا تیریدم هرواشم تکرش کمک اب هک تسا یدنمشزرا بلاطم هلمج زا ،هتخادرپ اههریدم تئیه
.ددرگ عقاو رثؤم یرادربهرهب دروم هکنآ دیما .تسا هتفرگ رارق ناراوگرزب امش رایتخا

ییایلوا دومحم

ناریا یناگرزاب قاتا

 یعامتجا یاه تیلوئسم نویسیمک سییر
اه هاگنب یتکرش تیمکاح و
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:بطاخم اب ینخس

شرازگ تیمها
نــیا رــب نارظن بحاــص و تــسین هدیــشوپ یــسک رــب اه نامزاــس تــیقفوم رد هریدــم تئیه شــقن تــیمها هزورــما

 و درـکلمع عوـن ،دناـشکیـم تـسکش هرد هـب اـی و هدناـشن تـیقفوم هلق رب ار اهنامزاس یامه هچنآ هک دنا هدیقع
 و یلاـم عباـنم نازـیم نیرتـشیب اـب اـهنامزاس .تسا هریدم تئیه تامیمصت و درکلمع یراذگرثا و یتسرد نازیم
 تـسردان یاـهیرـیگمیمـصت و هریدـم تئیه شخبرـثا درکلمع مدع تروص رد ،یناسنا یاههیامرس نیرتدعتسم
.دش دنهاوخ هدیشک یدوبان و تسکش هطرو هب یگداس هب ،داهن نیا

 میهاـفم و هتـشاد ناـهج رد اـهناـسنا یگدنز هوجو یمامت رب یاهظحالم لباق تارثا ،2020 لاس ردانورک یمدناپ
هرــمزورِتاــیبدا هــب ار هرــیغ ویراــکرود ،یعاــمتجایراذــگهلــصاف ،یداــصتقا یاــهتــیلاعف فــقوت نوــچمه یدــیدج
.تسا هدرک دراو مدرم یگدنز
 یاــهتــیلاعف نآ عــبت هــب و ناــهج داــصتقا هــب اــنورک یمدــناپ هــک یداــصتقا کوــش زا یــشان تاــعبت ،رــگید یوــس زا
و تــیقفوم یلــصا لوئــسم ناوــنع هــب اــههریدــم تئیه شــقن هزورــما اــت هدــیدرگ رــجنم ،هدوــمن دراو اهراکو بــسک
.دیامن ادیپ تیولوا و تیمها یرگید نامز ره زا شیب ،اهنامزاس یرادیاپ

 ،لــمع رد اــما .دــننکیــمیرــبهار ار نامزاــس کــی هــک دارــفا زا یــهورگ زا تــسا تراــبع تاــیبدا رد ،هریدــم تئیه
:هریدم تئیه

.دشاب هتشاد قیقد تراظن یو درکلمع رب دیاب لاح نیع رد یلو ؛تسا لماعریدم یماح•
.دنک تیریدم دیابن یلو ؛دنک یم یربهار•
 نودـب ارراـک نـیا دوـشیـمن هیـصوت یـلو؛تـسا نآیزاس هدایپ و نامزاس یژتارتسا نیودت میقتسم لوئسم•

.دهد ماجنا یو ییارجا میت و لماعریدم تکراشم بلج
.دشاب یو ینیزگیاج و یرانکرب هب راچان طیارش یاضتقا هب تسا نکمم یلو ؛دنکیم باختنا لماعریدم•
رد نامزاـــس یاـــقب و درـــکلمع موادـــت و )یلاـــمریغ( یتاـــیلمع ،یلاـــم تمالـــس زا تـــبقارم میقتـــسم لوئـــسم•

درـکلمع هـب طوـبرم دوـشیـم هـجاوم نآ اـب لاـس لوـط رد هـک یتاـعالطا هدـمع هـک یلاـح رد ؛تـسا تدم ینالوط
.تسا نامزاس تدم هاتوک و یراج

 یارـب یتاـیلمع یراذـگفده لوئـسم لماعریدـم نآ عـبت هـب و ؛تـسا نامزاـس ییاـغ فدـه نیـیعت لوئسم•
 تـیمها هـجرد زا هریدم تئیه یارب فادها نیا ققحت هکنآ مغریلع یلو روکذم ییاغ فده هب یبایتسد
 نتــشاذگ اــپریز تــمیق هــب فادــها نــیا قــقحت دــشاب بــقارم دــیاب هریدــم تئیه ،تــسا رادروــخرب ییالاــب
.دشابن نامزاس تیلاعف رب مکاح تاررقم و نیناوق
... و•

 کــی تــیقفوم هــک تــسناد یتکرــش یرــبهار بوچراــهچ رد یدــیلک رــصنع ناوــتیــم ار هریدــم تئیه عــقاو رد
 و حیحـص درـکلمع ورـگ رد زـین هریدـم تئیه تـیقفوم و تـسا نآ حیحـص درـکلمع و تیقفوم ورگ رد نامزاس
.دشاب یم نآ یاضعا کت کت تیقفوم
 اـب و هـنوگچ ،اجک هریدم تئیه .تسا هریدم تئیه حیحص شقن یافیا یگنوگچ ،نایم نیا رد مهم هتکن اما

 هـک تـساجنیا ؟دناـشنب تـیقفوم هـلق رـب ار نامزاـس یامه دناوتب ات دنک ینیرفآشقن دیاب )ییاه(یرازبا هچ
.دنکیم ادیپ انعم »یتکرش یربهار«
 هریدـم تئیه یاـضعا حیحـص فیاظو ماجنا و شقن یافیا یارب یبوچراهچ یتکرش تیمکاح ،هداس ترابع هب
 شــقن یاــفیا یاتــسار رد تــسیاب یم هریدــم تئیه بــیکرت هــک یــفلتخم یاــه هزوح یــفرعم نمــض هــک تــسا

 ناـشیا راـیتخا رد زـین ار صوـصخ نـیا رد مزال رازبا و شقن یافیا حیحص لدم ؛دزادرپب اه نآ هب دوخ حیحص
.دهد یم رارق
 هــب هــک یزاــب نــیا رد یــعطق درــب یارــب و تــسا هریدــم تئیه یزاــب نیــمز ،یتکرــش یرــبهار ،رت هداــس تراــبع هــب
 نامزاــس درــکلمع موادــت و تــیقفوم بیرــض شیازــفا نآ عــبت هــب و هریدــم تئیه یراذــگرثا شیازــفا یاــنعم
 هـب ار دـنک یم یزاـب نآ رد هـک یـنیمز تاـصخشم و یزاـب دـعاوق هریدـم تئیه تـسا مزال ادتبا رد ،دوب دهاوخ
.دسانشب یتسرد
 قـلخ تدـمدنلب شزرا دوـخ ناعفنیذ هیلک یارب دناوتیم هریدم تئیه کی هک تسا یطیارش نینچ رد اهنت
 درکلمع رمتسم دوبهب نمض ؛دروآ لمع هب تنایص و یرادربهرهب یرثؤم وحن هب دوخ رایتخا رد عبانم زا ؛دنک
 ار دوـخ تامیمصت یشخبرثا ؛دهد شیازفا ار یلامتحا یاهنارحب لباقم رد نامزاس یروآبات حطس ،نامزاس
 عباــنم تــشادهگن زــین و اهدادعتــسا زا یبــسانم بــیکرت داــجیا رد ؛دــهد دوــبهب یرثؤــم و سوــسحم وــحن هــب
 هـب رـجنم ،یروآدوـس نمض تیاهن رد و دنک لمع قفوم ،نامزاس یلصا یاههیامرس زا یکی ناونع هب یناسنا
 ردهـچ نامزاـس هـب ناـعفنیذ و نارادماهس دامتعا حطس شیازفا زین و نامزاس دوهشمان یاهییاراد شیازفا
.دوش نآ یاهزرم زا جراخ رد هچ و روشک لخاد
 تامدــخ هژــیو هــب هرواــشم تامدــخ زا یعوــنتم فــیط هــئارا هطــساو هــب ،اــیلیا تیریدــم هرواــشم تکرــش رد اــم
 نوگاـــنوگ یاـــههـــغدغد دهاـــش هراوـــمه ،اه هریدـــم تئیه هـــب یتکرـــش )تـــیمکاح(یربهار هزوـــح رد هرواـــشم
.میراد و هتشاد رارق اههریدم تئیه یوس زا ینوگانوگ یاهشسرپ بطاخم و هدوباه هریدم تئیه
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اب ،اتسار نیمه رد

 حوطـس رد هـک ناـنآ هژـیو هب دنشاب هریدم تئیه ناعفن یذ هیلک دنناوت یم ،هریدم تئیه یاضعا رب هوالع شرازگ نیا
.دنناسر یم یرای دوخ شقن حیحص یافیا رد هریدم تئیه هب ،نامزاس تیریدم ای یربهار فلتخم  بطاخم

 تعنــص نیلاــعف زا یــکی و ناــینبشــناد ًاــتیهام تکرــش کــی ناوــنع هــب دوــخ یعاــمتجا تیلوئــسم و تلاــسر یاــفیا
 ناـهج زورشناد اب ار فلتخم نایرتشم اب یراکمه زا نونک ات هدشهتخومآ هبرجت ات میدش نآ رب ،تیریدم هرواشم
نیرت لوادـــتم و تاعوـــضوم نیرـــتیدـــیلک زا یـــخرب هـــب رـــضاح دنتـــسم رد و هدز دـــنویپ یتکرـــش تـــیمکاح هزوـــح رد
.میزادرپب اههریدم تئیه صوصخ رد اه شسرپ

 فده

 دـنا هداد رارـق دوـخ یلغـش هعـسوت زادنا مشچ رد ار هریدم تئیه رد تیوضع هک یدارفا و نارگشهوژپ ،نادنمقالع یارب دناوت یم شرازگ نیا یاوتحم نینچمه
 روـشک رـه طیارـش هـب هتـسب هـک دـیامنیـم دراو یتکرـش یرـبهار تـیهام رـب ینوناـق دعب رد اریتامازلا ،روشک ره نیناوق یاضتقا تسا یهیدب .دشاب دیفم زین
.دوب دهاوخ توافتم
 بـناوج ربمکاح نیناوق ریاس و روشک راداهب قاروا و سروب نامزاس ،تراجت نوناق تمس زا هک ینوناق تامازلا هب مارتحا و هظحالم نمض رضاح دنتسم رد ام
.میاهدومن زکرمت نآ یمومع هبنج و یتکرش یربهار حور رب ،تسا دراو یتکرش یربهار هزوح هب هریدم تئیه درکلمع فلتخم
 یـشخبرثا بـجوم و هـتفای اـنغ یـتآ یاه لاـس رد هزوـح نـیا نارـظنبحاـص و ناراکردـناتـسد هـیلک و نیبطاـخم تکراـشم و کمک اب ،کچوک ماگ نیا میراودیما
.دشاب اه نآ تیلاعف تیهام و عون ،هزادنا زا غراف ،اهراکوبسک تیقفوم رد اههریدم تئیه نوزفازور

ینابرــــــــهم اراس
تکرش نواعم
نامتراپد ربهار و
یتکرش تیمکاح
ایلیا تیریدم هرواشم تکرش

،یتکرش تیمکاح هتیمک سییر
 و یعامتجایاه تیلوئسم نویسیمک

اه هاگنب یتکرش تیمکاح
ناریا یناگرزاب قاتا



 یتیریدـم میـت و لـماع ناریدـم راـیتخا رد یعوـنتم و ددـعتم رایـسب یاـهرازبا ،یزورـما نردـم یتیریدـم یایند رد
؟تسا هنوگچ هریدم تئیه دروم رد اما .دراد رارق نامزاسندرکهرادا و تیریدم یارب اهنامزاس
 ،اــهنامزاــس تــیقفوم رد نآ یراذــگرثا یالاــب بیرــض و هریدــم تئیه تــیمهارپ شــقن مــغریــلع دــسریــم رــظن هــب
 ار دوــخ شــقن فــلتخم یاــیاوز دــنناوتب هــکنآ یارــب اــههریدــم تئیه راــیتخا رد دوــجوم رازــبا نیرت هدــش هتخانش
 .تــسا یتکرــش یرــبهار بوچراــهچ ،دنناــسرب ماــجنا هــب وــحن نیرــتهب هــب ار هــلوحم فیاــظو و هتخانــش یتــسرد هب

هـب زـهجم ،دـنکیـم هدافتـسا یتکرـش یرـبهار حیحـص لوـصا و بوچراـهچ زا اـه نآ هریدـم تئیه هـک ییاـهنامزاس
 اــب اــت دزاــسیــم رداــق ار اــه نآ و هدوــمن رتدــنمناوت دوــخ ناــعفنیذ تاراــظتنا کرد رد ار اــه نآ هــک دنتــسه یرازــبا
 ،نآ یاـهشزرا و نامزاـس فادـها هـب یبایتـسد یاتـسار رد دـنناوتب حیحـص لوـصا و گنهرف ،تیقالخ یریگراک هب

.دنیامن لمع رتزهجم
ضیوــفت یتیریدــم میــت و لماعریدــم هــب حیحــص یاهویــش هــب ار نامزاــس هرادا ،اــهنامزاــس نــیا رد هریدــم تئیه
 هـک دـنکیـم ادـیپ ناـنیمطا و دـهدیـم رارـق ییوـگخـساپ هاگیاج رد هلوحم فیاظو ماجنا هزوح رد ًابقاعتم و هدومن
.دنتسه وسمه نامزاس یاه شزرا و فده اب نامزاس رد دوجوم یاهراتخاس و اهدنیارف و اهراجنه ،گنهرف
 رد ار دوـــخ یرـــبهار تـــحت نامزاـــس دزاـــسیـــم رداـــق ار هریدـــم تئیه هـــک تـــسا یرازـــبا ،یتکرـــش یرـــبهار عـــقاو رد
.دنک ظفح و هدناسر »ینامزاس لماکت« هلحرم هب ،نامز نیرتعیرسً افرص هن و ،نکمم نامز نیرت هنیهب
 رارـقلماک لداعت رد و دوخ تلاح نیرتهنیهب رد »یریذپفاطعنا« و »یریذپلرتنک« لماع ود نآ رد هک یاهلحرم
زا نامزاـس رد »یرـبهار« و »تیریدـم« موـهفم ود ؛درـبیـم رـس هـب دوخ رمع هرود هنیهب هطقن رد نامزاس و دنراد
لکـش( تـسا صخـشم نآ زرـم و دـح و تـسا هدـش هـنیداهن نامزاـس حطـس رد ًالماک ،هدش جراخ یصخش یاضف

 ینامزاــس راتخاــس و یاهــفرح یــصصخت یاــهمتــسیس و هدــش جراــخ دارــفا هــب اــکتا تــلاح زا نامزاــس ؛)1 هرامــش
 هدـش هـنیداهن نامزاـس رد قالـخ رـکفت ؛دـناهـتفای رارقتـسا نامزاـس زادنامشچ زین و تیلاعف تیهام اب بسانتم
 عباـنمو نایرتـشم ،نارادماهـس زا مـعا ناعفنیذ هیلک یاهیدنمزاین و تاراظتنا نیمأت و کرد ،ییاسانش ؛تسا
 مدـع وقیوـشت هـب رـجنم فادـها هـب یبایتـسد ؛تـسا هزیناـکم یاهدـنیارف و اـههویـش رـب یـنتبم هرـیغ و یناسنا
؛تشاد دهاوخرب رد ار بسانتم دروخزاب یبایتسد
 هدوب دنمتردق یروآدوس و شورف هزوح ود ره رد نامزاس ؛تسا نامزاس هجوت دروم مهم رصنع یرتشم تیاضر
؛تسا کدنا رایسب درکلمع و هجدوب نیب توافت و

همدقم
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 تــیمها زا ناــنکراک حطــس رد هــچ و دــشرا تیریدــم حطــس رد هــچ ،هریدــم تئیه حطــس رد هــچ رمتــسم شزوــمآ
 حطــس رد هــچ یــقالخا تادــهعت و ینامزاــس گــنهرف ،یاهــفرح لوــصا تــیاعر تــیاهن رد و تــسا رادروــخرب یا هژــیو
 .دوشیم بوسحم نامزاس زمرق طوطخ وزج یراک هزوح رد هچ و یدرف
 ،عوــن هــب هتــسب و هدوــبن ناــسکی یتکرــش یرــبهار بوچراــهچ زا اــهنامزاــس هدافتــسا نازــیم و قــمع تــسا یهیدــب
.دـشابتواـفتم دناوتیم یطیحم طیارش یاضتقا زین و اهنامزاس تیلاعف تیهام و تعنص تایصوصخ ،هزادنا
 رثؤـم تراـظن حطس یاقترا هب رجنم ،نامزاس بوخ یربهار و هریدم تئیه حیحص درکلمع ،تسا ملسم هچنآ اما
 زا ینامزاــس یاــهتــیلاعف و یژتارتــسا ،زادــنامــشچ هــک دــنیامنیــم داــجیا ار ناــنیمطا نــیا و دوــش یم نامزاــس رــب
 قـلخنوزـفازور دوـبهب هـب رـجنم دوـخ هـبون هـب ،نامزاـس رد ییارگمه نیا دوجو هک دنرادروخرب یبسانم ییوسمه
 .دش دهاوخ ناعفنیذ هیلک یارب هکلب نارادماهس یارب اهنت هن تدمدنلب شزرا

یربهر تیریدم

فده

زکرمت

یلصا یاه تراهم/اهدنیارف

شیارگ

هنازور راک

هب یبایتسد لابند هب

رییغت داجیا•اه یگدیچیپ عفر•

ماجنا•
یزاس هدایپ و ارجا•
اهراک تسرد ماجنا•

رکفت•
یروآون و رییغت•
تسرد راک ماجنا•

اه هژورپ یزیر همانرب•
دارفا یهدنامزاس•
ییاراک و تفرشیپ رب تراظن•
هلأسم لح•

اهزادنا مشچ نیودت•
دارفا ندرکوسمه•
یشخب ماهلا و یشخب هزیگنا•
ذوفن و یراذگریثأت•

نونکا•
تدم هاتوک•

هدنیآ•
تدم ینالوط•

ینیمز•
یکیتکات•

الاب حطس•
کیژتارتسا•

روتسد یارجا•
تابث•

 رییغت•
)ون( یگ هزات•

 هرود نیرـــــخآ یاوـــــتحم زا هـــــتفرگرب ،»یرـــــبهر« و »تیریدـــــم« یاـــــه توافت نیرت هدـــــمع :1 هرامـــــش لکـــــش
Management Essentialsرد Harvard Online Business School، 2022

ییاراک•
یرادیاپ•

یشخبرثا•
شبنج و ییایوپ•



کی شخب

 یــــــــــــــنورد تــــــــــــــیهام
1هریدم تئیه
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 دروــم هــمدقم رد هــک ییاــه شزرا ناــنچ دــناوتب و هتــشاد یحیحــص درــکلمع دــناوتب هریدــم تئیه کــی هــکنیا یارــب
 زاً احالطــصا تــسا مزال زاــین شیپ ناوــنع هــب و ادــتبا رد ،دــیامن قــلخ ناــعفن یذ هــیلک یارــب ار تــفرگ رارــق هراــشا

.دشاب رادروخرب یگ هریدم تئیه شقن یافیا یارب زاین دروم »یگتسیاش«
 نآ هریدـم تئیه حیحـص درکلمع و تیقفوم ورگ رد نامزاس کی تیقفوم ،دش هراشا نآ هب رتشیپ هک روط نامه
 دارـفا دوـجو .دـشاب یم نآ یاـضعا کـت کـت تـیقفوم و حیحص درکلمع ورگ رد زین هریدم تئیه تیقفوم و تسا
 یدــیلک رــصانع زا رثؤــم شــقن یاــفیا یارــب وــضع ناوــنع هــب اــه نآ شالــت زــین و الاــب تــیلباق اــب و دــنمناوت ،رثؤــم
.دور یم رامش هب هریدم تئیه یعمج تیقفوم

 رد دوــخ هدــشرشتنم یاــمنهار رد )ISO( درادناتــسایــللملا نیب نامزاــس هــک تــسا یدــح هــب عوــضوم نــیا تــیمها
 یرــبهار یلــصا یاــه ضرف شیپ زا یــکی ناوــنع هــب هریدــم تئیه یگتــسیاش زا یتکرــش )تــیمکاح( یرــبهار هزوــح
.دنک یم دای بوخ )ینارمکح(
 و یموــمع ،یدرــف یــگژیو هتــسد هــس رد ناوــت یم ار هریدــم تئیه یاــضعا یگتــسیاش ،هداــس یدنب میــسقت کــی رد
.دومن هصالخ یصصخت و یتیریدم

یدرف یاهیگژیو
 رد یو هــب هــک دنتــسه یراــتفر یاــهییاــناوت و اــهتراــهم لماــش هریدــم تئیه وــضع کــی یراــتفر اــی یدرــف یــگژیو
 هـب رـجنمتـیاهن رد و دـنکیم کمک ناعفنیذ و یتیریدم میت ،هریدم تئیه یاضعا ریاس اب رثؤم طابترا یرارقرب
.دش دهاوخ نامزاس تیقفوم نآ عبت هب و هریدم تئیه بیکرت رد یو یدرف یراذگرثا بیرض شیازفا

 کــی یدــیلک یاــهیــگژیو
هریدم تئیه وضع

یتیریدم و یمومع یاهیگژیو
 نتــــشاد ،بــــسانم تالیــــصحت حطــــس زا یرادروــــخرب

 هقباـــس نتـــشاد ،یتیریدـــم هـــبرجت و تمدـــخ هقباـــس
و ییانـــشآ زـــین و هریدـــم تئیه بـــیکرت رد تیوـــضع
شــقن یاــفیا یگنوــگچ ،یتکرــش یرــبهار لوــصا کرد
 داـــــجیا یگنوـــــگچ ،نآ یاـــــهشلاـــــچ و هریدـــــم تئیه
 اــــب بــــسانتم یتکرــــش یرــــبهار راتخاــــس نیرترثؤــــم
 یگنوــگچ اــب ییانــشآ زــین و نامزاــس تــیلاعف تــیهام
 وزــج یــیارجا میــت و لماعریدــم زا رثؤــم یرــیگ شرازگ
 هریدــم تئیه وــضع کــی یارــب زاــین دروــم یاــهلقادــح
.دوشیم بوسحم
 هــب تــسیاب یمن نامزاــس تــیلاعف عوــضوم نیــنچمه
 عفاــــنم اــــی و یدرــــف عفاــــنم اــــب ءاــــحنا زا یوــــحن چیــــه
 رد نآ زا یگدـنیامن هب هریدم تئیه وضع هک ینامزاس
ریاـــس عفاـــنم اـــی و دراد روـــضح هریدـــم تئیه بـــیکرت

 بــــیکرت رد هریدــــم تئیه وــــضع هــــک ییاــــهنامزاــــس
هتــشاد یــضراعت ،دراد روــضح زــین اــه نآ هریدــم تئیه
.دشاب

یصصخت یاهیگژیو
،نامزاـــس تـــیلاعف هزوـــح تعنـــص و رازاـــب اـــب ییانـــشآ
 ،نامزاـس یراـج تاـیلمع هزوـح رد مزال شناد نتشاد
تاررـقم و نیناوق زا عالطا ،یلام هزوح رد مزال شناد
 زا رمتــسم عالــطا ییاــناوت ،نامزاــس تــیلاعف رــب مکاــح
 رد یناـهج یاهدـنور و تعنـص ،رازاـب یاهدنور نیرخآ
 هــبرجت« موــهفم اــب ییانــشآ ،نامزاــس تــیلاعف هزوــح
 و تمدـــخ نارـــبج یاـــهلدـــم اـــب ییانـــشآ ،»یرتـــشم
 تیریدـم میهاـفم اـب ییانشآ ،ییارجا ناریدم یایازم
،IT هزوــح رد مزال شــناد نتــشاد ،یناــسنا هیامرــس
 زـین و کـسیر یرـبهار و تیریدـم میهافم اب ییانشآ
کیژتارتـــــــسا هعـــــــسوت و کیژتارتـــــــسا یزیر هـــــــمانرب

 زاـــین دروـــم یـــصصخت یاـــهیـــگژیو هـــلمج زا نامزاـــس
 بـــــیکرت رد تیوـــــضع یارـــــب هریدـــــم تئیه یاـــــضعا

.دوشیم بوسحم نامزاس کی هریدم تئیه



Financial Timesیدنب میـسقت نـیا تاـییزج .دنک یم میسقت2 هرامش لکش حرش هب یلصا هتسد راهچ بلاق رد و دروم هدزای هب ار هریدم تئیه وضع یاه یگژیو نیرت یدیلک ،2022 لاس رد دوخ هریدم تئیه وضع شرورپ همانرب نیرخآ رد
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یگژیو حیرشت اه یگژیو هتسد مان
 .دشک یم شلاچ هب و هتشاذگ کارتشا هب ار اهنآ ،تسا تاعالطا یوجتسج رد هراومه•

 رارـق هدافتـسا دروـم دوـخ تامیمـصت رد مـهم یدورو کـی ناوـنع هـب ار اـهنآ یـجورخ اـت دـنک یم یزادـنا هار و داهنـشیپ تاـعالطا ندرک هـصالخ و عـیزوت ،یروآ عمج یارب ار ییاه متسیس هریدم تئیه وضع ،یگژیو نیا یلاعتم حطس رد
.دشاب یصخشم هزوح رد مظنم یاه یجنسرظن لماش دناوت یم لاثم ناونع هب و هدوبن یرازفا مرنً افرص اه متسیس نیا .دهد

یرگوجتسج

رکفت
.دراذگ یم ریثأت هریدم تئیه کیژتارتسا یاه تیلباق رب هک

 .دیامن یم داجیا رثؤم یاهراکهار هئارا و تیعقوم کی کرد تهج هب ار یصخشم یاهراتخاس•
 یـسررب و یـعمج درـخ زا هدافتـسا ،یرـکف ناـفوط هـنوگ رـه یریگ لکـش زا و دزادرـپ یم ینوـنک طیارـش لـیلحت و هـیزجت هـب ادـتبا ،نآ بیوـصت و راـکهار کـی هـب یبایتـسد زا لبق ًامازلا هریدم تئیه وضع ،یگژیو نیا یلاعتم حطس رد
.دنک یم لابقتسا تاعوضوم هدرتسگ

اه هتفای هب یهدراتخاس

 .دیامن یم هدافتسا اهراکهار و اه هنیزگ زا یبیکرت زا زاین تروص رد و دجنس یم ار فلتخم یاه هنیزگ یفنم و تبثم بناوج ،هدومن یبایزرا ار کیژتارتسا تالامتحا و اه هنیزگ•
.دنک یم هسیاقم تقد اب ار درف هب رصحنم و لباقتم دراوم هکلب دنک یمن در ار فلاخم یاهراکهار اهنت هن و دزادرپ یم کیژتارتسا یاه هنیزگ کیتامتسیس یسررب هب موادم روط هب هریدم تئیه وضع ،یگژیو نیا یلاعتم حطس رد کاردا رد یکباچ

 .تسا لدمه و هدوشگ دوخ ،نارگید رد یگدوشگ و یزاسدامتعا قیوشت یارب ؛دراد یگدوشگ و مارتحا اب مأوت یتالماعت•
 یـقلت دنمـشزراتاـساسحا و اه هاگدید نتشاذگ کارتشا هب و تقادص ات دوش یمبجوم دوخ راتفر اب یو .دنک یم داجیا یدیلک ناعفن یذ همه نیب ار ندوب هدوشگ و دامتعا یاضف هریدم تئیه وضع ،یگژیو نیا یلاعتم حطس رد
.دوش

یگدوشگ

تکراشم
 هریدم تئیه دامتعا و تیفافش ،یگدوشگ گنهرف رب هک

.تسا راذگریثأت

.دنک یم قیوشت ار نآ و هداهن شزرا یمیت راک و یبلطراصحنا مدع هب ؛دنک یم لیهست ار هریدم تئیه یاضعا نیب تالماعت هنالاعف•
 دربـشیپ عـناوم ریاـس و یـیارگدرف ،یبلطراـصحنا یاـهزرم نتـفر نیـب زا بـجوم هاـگآدوخان راک نیا اب و تسا لئاق شزرا ،هریدم تئیه قاتا زا جراخ و لخاد رد عونت و یمیت راک یارب هریدم تئیه وضع ،یگژیو نیا یلاعتم حطس رد
.دوش یم روما یمیت

تالماعت یگدننک لیهست

.دنک یم تیامح نارگید هعسوت زا و هداد هعسوت ار دوخ هبرجت و اه تراهم ،شناد رمتسم روط هب و هنالاعف•
 تـیامح و ینابیتـشپ ناـنآ زا لاـح نیـع رد ،دـنهد هعـسوت ار دوـخ یاـه ییاناوت اـت دراذـگ یم نارـگید هدـهع رـب ار یزیگنارب شلاـچ یاه تیلوئـسم کیتامتـسیس روـط هـب هـکنیا نمـض هریدم تئیه وضع ،یگژیو نیا یلاعتم حطس رد
.تسا لئاق شزرا ،یریگدای هلوقم یارب هک دنک یم داجیا یگنهرف و دنک یم

اه ییاناوت هعسوت

.دیامن یم داجیا نانآ اب ار یدنمدوس لباقتم طباور ،ناعفن یذ یاه هاگدید و تارظن تفایرد و هرکاذم قیرط زا•
 .دـهد یم لکـش و داهنـشیپ فـلتخم ناـعفن یذ و نارادماهـس زین و نامزاس یاه شخب ریاس و هریدم تئیه نیب ار یدرب-درب یاه یراکمه و طباور ،کرتشم عفانم ظفح و داجیا یارب هریدم تئیه وضع ،یگژیو نیا یلاعتم حطس رد
.تعنص ناگدننک میظنت ای و نارادماهس ،ییارجا میت اب رمتسم طباور داجیا لاثم ناونع هب

ذوفن

یشخب ماهلا
 اب هریدم تئیه زین و هریدم تئیه ینورد تالماعت رب هک

.تسا راذگریثأت ناعفن یذ

 ار اـه تیقفوم و دـهن یم جرا و ییاـسانش ار اهدرواتـسد ،تـسا شیدـنا تبثم و هدوـمن لـمع دامتعا یانبم رب ،طابترا یرارقرب رد ؛دوش یم هریدم تئیه یاضعا ریاس و دوخ هب یشخبرابتعا هب رجنم ،لئاسم اب عطاق دروخرب قیرط زا•
.دریگ یم نشج
.دوش یم هریدم تئیه هب فلتخم حوطس ناعفن یذ دامتعا حطس شیازفا و داجیا هب رجنم هک دنک یم داهنشیپ و یحارط ار یمظنم یاهدادیور هریدم تئیه وضع ،یگژیو نیا یلاعتم حطس رد

یزاسدامتعا

.دنک یم لقتنم دوش راگدنام نهذ رد هک یا هویش هب و هدومن کرد لباق و ناور و هداس ار هدیچیپ تاعوضوم و اه مایپ ؛دنک یم رارقرب طابترا قیقد و فافش یا هویش هب•
 و یـنورد یطاـبترا یاهدـنیارف ،دنوـش یم هتـشاد هـگن زور هـب و عـلطم راکو بـسک تاعوـضوم هـب تبـسن بوـلطم وـحن هـب یـنوریب و یـنورد ناعفن یذ هیلک هکنیا زا نانیمطا یاتسار رد هریدم تئیه وضع ،یگژیو نیا یلاعتم حطس رد
.دنک یم داهنشیپ و یحارط ار ینوریب

شخب ماهلا تالماعت

.دنک یم تیاده ،کیژتارتسا فادها ققحت زا نانیمطا داجیا یاتسار رد ار عبانم و هدومن عفر ار یدرکلمع عناوم ؛دنک یم نیمضت ار فافش ییوگخساپ•
.درب یم نیب زا ار اهراک ماجنا عناوم و یرورضریغ یسارکوروب زین دوخ و دنرببنیب زا ار تفرشیپ عناوم ات دنک یم قیوشت ار نارگید و هداد لکش نامزاس رد ار »نتسناوت« گنهرف هریدم تئیه وضع ،یگژیو نیا یلاعتم حطس رد روما یریذپ ماجنا لیهست یدرکلمع

 راذگریثأت درکلمع رب هریدم تئیه تراظن هویش رب هک
.تسا

.دنک یم داجیا ار رثؤم یربهار و رمتسم دوبهب گنهرف ؛دهد یم رارق تراظن دروم ،فادها ققحت یاتسار رد ار درکلمع و هدومن یراذگفده•
.دوش یم یبایزرا و هدیجنس هدش نییعت شیپ زا یاه صخاش و فادها ققحت یاتسار رد زین هریدم تئیه دوخ درکلمع یتح نآ رد هک دنک یم جیورت و داجیا ار یگنهرف هریدم تئیه وضع ،یگژیو نیا یلاعتم حطس رد درکلمع رب تراظن و یبایزرا

Financial Times،2022 هریدم تئیه شرورپ هرود یاوتحم زا هتفرگرب ،هریدم تئیه وضع یدیلک یگژیو هدزای:2 هرامش لکش

.دجنگ یمن لاقم نیا رد اهنآ یمامت هب نتخادرپ هک دوش یم یدنب میسقت حطس5 هب روکذم یاه یگژیو زا مادک رهFinancial Times یدنب هتسد رد تسا رکذ هب مزال *
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 یاــــضعا عوــــنت و دادــــعت
هریدم تئیه

 هــک تــسا یــساسا لاوــس نــیا هــب نتخادرــپ ناــمز ،هریدــم تئیه یاــضعا یدــیلک یاــه یگژیو اــب ییانــشآ زا ســپ
 هـب رـجنمو هدناسر ماجنا هب ار هریدم تئیه فیاظو نسحا وحن هب دناوتب هک هریدم تئیه بیکرت نیرتبسانم
؟تسا مادک ،دوش نامزاس ییاغ تیقفوم رد هریدم تئیه یشخبرثا بیرض شیازفا
.تسا نآ ی»اضعا عونت« و »اضعا دادعت« تیمهااب روتکاف ود زا هتفرگتأشن هریدم تئیه بیکرت

هریدم تئیه یاضعا دادعت
 ییاـهن یـشخبرثا و نآ تامیمـصت تـیفیک رد یاهـظحالم لـباق شـقن دـناوتیـم ،هریدـم تئیه کـی یاـضعا دادعت
.دشاب هتشاد نامزاس رد هریدم تئیه درکلمع
 ندوبداـیز و دوـش رـجنم هریدـم تئیه یدـماراکان و ییاـیوپمدـع هـب دـناوتیم هریدم تئیه یاضعا دادعت ندوبمک
 یتایلمع تاعوضوم دربشیپ رد یدنک نآ عبت هب و هریدم تئیه یریگمیمصت رد یدنک دناوتیم زین اضعا دادعت
.دشاب هتشاد هارمه هب ار هریدم تئیه رد رظنقافتا داجیا ناکما مدعً اضعب و
 عاوــنا یارــب ،اــهنامزاــس تــیلاعف رــب مکاــح تاررــقم و نیناوــق یــخرب رد هــک تــسا یدــح اــت عوــضوم نــیا تــیمها

 یاــضعا دادــعت صوــصخ رد یتاــمازلا ،نامزاــس یــگرزب و تعنــص تــیهام هــب هــجوت اــب ًاــضعب ،اــهنامزاــس فــلتخم
.دراد دوجو نآ رد دوجوم یاهصصخت و هریدم تئیه
 و تـیلاعف عوـضوم تعنـص ،نامزاـس داـعبا نوـچمه ییاهروتکاف هب هریدم تئیه یاضعا هنیهب دادعت عومجم رد
 ناـکماداـجیا تـهج هریدـم تئیه رد زاـین دروم یاه صصخت عونت نآ عبت هب و نامزاس تیلاعف یگدیچیپ نازیم
.دراد نآ درکلمع رب رثؤم تراظن و نامزاس یراج لاور زا یحیحص کرد

 هــبهریدــم تئیه یاــضعا دادــعت دوــشیــم هیــصوت یــلک روــط هــب
:هک دشاب یاهزادنا

 اـب بسانتم نامزاس یربهار یارب زاین دروم هبرجت و صصخت ،تراهم
 یـتآ زادـنامـشچ هـب یبایتـسد نیـنچمه و نآ زور زاین و یراج طیارش
 رد لیــصفت( .دــهد رارــق هریدــم تئیه راــیتخا رد ار نامزاــس یارــب روــصتم
 )یدعب شخب

1
 و ییوــسمه داــجیا ،هریدــم تئیه یرــیگمیمــصت تــیفیک ظــفح نمــض
.دروآ مهارف نکمم نامز نیرتهنیهب رد ار اضعا نایم رظنقافتا 2

 هـب دـشاب اـضعا دادـعت اـب بـسانتم هریدـم تئیه رد دوجوم راک مجح
 روــط هــب ار فــظومریغ یاــضعا مــه و فــظوم یاــضعا مــه هــک یوــحن
.دیامن یگهریدم تئیه شقن یافیا و تاعوضوم ریگرد یبسانم 3
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هریدم تئیه یاضعا عونت
 یـعمج یرـیگمیمصت ،هریدم تئیه دنمشزرا تایصوصخ و اهیگژیو زا یکی
 فیاــظو و تاراــظتنا هــیلک لاــبق رد یــعمج تیلوئــسم نتــشاد نآ عــبت هــب و
.تسا هلوحم
 دوـــخ تاذ رد هـــک هریدـــم تئیه یرـــیگمیمـــصت »ندوـــبیـــعمج« تیـــصوصخ
 یاــــضعا رد عوــــنت دوــــجو مدــــع تروــــص رد ،دراد رــــب رد ار »یــــعمج درــــخ«
.دهد تیهام رییغت دیدهت کی هب تصرف کی زا دناوتیم هریدم تئیه
 ییاـهدربهار و اه یژتارتـسا لـیلد هـب هـکGeorge Smith Patton لارـنژ  زا
 گـــنج نـــیا رد اـــه ییاکیرمآ ناـــمرهق ،درـــب راک هـــب مود یناـــهج گـــنج رد هـــک
؛تسا هدش لقن ،دوش یم بوسحم
 دنتـسه یدارـفا ًاـعطق ،دـننکیـم رـکف ناسکی نآ یاضعا همه هک یعمج رد
.دننکیمن رکفً الصا هک
ییاـههـضراع زا یـکی هریدـم تئیه رد صخـشم یرـکف یاـههورـگ یریگلکش
 هریدـم تئیه رـیگناـبیرگ ،نآ یاـضعا ناـیم عوـنت مدـع تروـص رد هـک تسا

.دش دهاوخ
کــی زا ،ینــس هدر کــی رد هریدــم تئیه یاــضعا ماــمت رــگا ،هداــس تراــبع هــب
 زا یـگمه ،دنـشاب هباـشم صـصخت و هـبرجت ،تالیـصحت حطـس اب ،تیسنج
 ًالــمع اذــل و هدرــک هاــگن تاعوــضوم هــب صخــشم یرــکف هــچیرد و هــیواز کــی
 رد عوـــــضوم فـــــلتخم یاـــــیاوز و فـــــلتخم بـــــناوج هـــــب نتخادرـــــپ ناـــــکما

.تشاد دهاوخن دوجو هریدم تئیه
 و هداد شیازـفا ار هریدـم تئیه یرـیگمیمـصت کسیر ،دوخ هبون هب رما نیا
 دــهاوخ هــجاوم یلاــمتحا شلاــچ اــب ار ینامزاــس زادنا مــشچ و فادــها قــقحت
.دومن
زا ناــنیمطا یاــنعم هــب هریدــم تئیه یاــضعا رد عوــنت دوــجو هــب دــیکأت اذــل
 فـلتخم یاـهصـصخت و هـبرجت ،تالیصحت ،تیسنج ،نس اب یدارفا دوجو
شیازــفا هــب رــجنم هــناهاگآ یرــیگمیمــصت حطــس شیازــفا نمــض اــت تــسا
.دوش هریدم تئیه تامیمصت تیفیک

 هــب زــین تــیلم و داژــن لــماع ود ًاــضعب یــللملانیــب و گرزــب یاــهنامزاــس رد
.دوشیم هدوزفا قوف لماوع هعومجم
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.تسا هدش هتخادرپ نآ تیمها حیرشت هب یکدنا شخب نیا رد ،تفرگ رارق هراشا دروم هریدم تئیه یاضعا بولطم دادعت هزوح رد کی دنب رد هچنآ تیمها لیلد هب
 نآ رـب ار اـههریدـم تئیه ،لاـتیجید لوـحت نوـچمه یمیهاـفم و اـهراکوبـسک نوزـفازور هعـسوت ،یزورـما یرتـشم رـیغتم یاـهزاین ،فـلتخم عیانـص رد ییاـیوپ و یکباـچ هزورما
 نیــنچمه و نامزاــس زور زاــین اــب هریدــم تئیه بــیکرت رد دوــجوم صــصخت و شــناد عوــنت نیــنچمه و هریدــم تئیه یاــضعا دادــعت بــسانت زا یناــمز عــطقم رــه رد اــت دراد یــم

.دنبای نانیمطا نآ یتآ زادنا مشچ
 رد یـلخاد دـنیارف ،دنراد دوخ تبقارم و راکروتسد رد ار نامزاس یدیلک ناریدم و لماعریدم یرورپنیشناج هلوقم هکنآ رب هوالع اههریدم تئیه ات تسا مزال ساسا نیمه رب
 هریدـم تئیه بـیکرت )فعـض( دوـبهب لـباق طاـقن و توـق طاـقن و اـهییاـناوت ،تـیفرظ زا ینـشور کرد رمتـسم روـط هـب ات دیامن نیودت زین ار هریدم تئیهِ یرورپنیشناج هزوح
 یاـهشلاچ رب هبلغ و ینونک کیژتارتسا لئاسم هب یگدیسر و ییوگخساپ یارب مزال ینامز تیفرظ و هبرجت و صصخت ،دادعت زا ینونک بیکرت دنبای نانیمطا و دنشاب هتشاد
.تساراد ار هدنیآ رد نآ تیلاعف یاقب و موادت و نآ زادنامشچ ققحت تمس هب نامزاس یربهار یارب مزال یشخبرثا و تسا رادروخرب هدنیآ
 .دوشیم ضیوفت تاباصتنا هتیمک هب هریدم تئیه تمس زا عوضوم نیا دربشیپ تیلوئسم ،یتکرش یربهار یاهماظن یخرب رد
 .دراد دوجو اههریدم تئیه بیکرت رد اهصصخت یخرب دوجو یارب یروآمازلا یاهلمعلاروتسد و نیناوق دراوم یخرب رد نینچمه
 دوـخ هریدـم تئیه بـیکرت رد دـنفظوم یسروب یاهتکرش هیلک ،1397 لاس رد ناریا راداهب قاروا و سروب نامزاس بوصم یتکرش تیمکاح لمعلاروتسد قبط لاثم ناونع هب
 .دنشاب هتشاد طبترم هبرجت اب )یلام شیارگ اب تیریدم و داصتقا ،یلام تیریدم ،یرادباسح( یلام تالیصحت یاراد فظومریغ وضع کی لقادح

بــیکرت بــسانت موزــل و هریدــم تئیه
 زادنا مــــــــشچ و زور یاــــــــهزاین اــــــــب نآ

نامزاس



 ،فــظوم یاــضعا موــهفم
فظومریغ و لقتسم

 اذـل ؛دـش هراـشا فـظومریغ و فـظوم وـضع هـب ،هریدم تئیه یاضعا بولطم عونت و دادعت باب رد قوف ثحب رد
 بـسانت هـب قوـف میهاـفم تـسا رـکذ هب مزال .میزادرپیم میهافم نیا حیرشت هب هصالخ روط هب تمسق نیا رد
 هتـشادیتواـفتم ینوناـق فـیرعت دـناوتیـم ،فـلتخم یاهروشک رد اهنامزاس تیلاعف رب مکاح تاررقم و نیناوق
.تسا هدش هتخادرپ یتکرش یربهار بوچراهچ رد نآ یلک میهافم حیرشت هب دنس نیا رد اما دشاب

فظوم وضع
  نامزاـس یتاـیلمع هـندب رد هـک تـسا یدرـف دوـشیـم هـتفگ زـین هریدـم تئیه یـیارجا وـضع وا هـب هـک فظوم وضع
 قوـقح ،هـطوبرم هـفیظو ماـجنا و شـقن یاـفیا لابقرد و تسا ییارجا تمس یاراد ،هدوب شقن یافیا هب لوغشم
.دنکیم تفایرد
 اـفیانامزاـس رد هک یشقن هطساو هب هک دنتسه یدشرا ناریدم هلمج زا یلام ریدم و تایلمع ریدم ،لماعریدم
 نیــنچمه و دــنراد نآ یلاــمتحا یاــهشلاــچ زــین و نامزاــس درــکلمع فــلتخم بــناوج هــب هــک یفارــشا ،دــننکیــم
 ،نامزاـس یراـج طیارش یاضتقا هب و ًالومعم ،دنراد هریدم تئیه راظتنا دروم جیاتن ققحت لابق رد هک یتیلوئسم
.دنراد روضح هریدم تئیه بیکرت رد ییارجا وضع ناونع هب

فظومریغ وضع
 رد یـشقن هـنوگچیـه هـک تـسا یدرـف دوـشیـم هتفگ زین هریدم تئیه ییارجاریغ وضع نآ هب هک فظومریغ وضع
.دشابیمن زین ییارجا تمس یاراد نآ عبت هب و درادن نامزاس یتایلمع هندب
 اـی و دراد زاـین نآ هـب طیارـش یاـضتقا هـب نامزاـس هـک هژیو یصصخت زا هدافتسا تهج هب ًالومعم فظومریغ وضع

.دوشیم توعد هریدم تئیه هب دریگ رارق هدافتسا دروم نامزاس عفن هب دناوتیم هک یاهدرتسگ یطابترا هکبش

:دوشیم ریز دراوم لماش صاخ روط هب فظومریغ وضع شقن ،یگهریدم تئیه فیاظو ماع هبنج رب هوالع
 نــیا زا و دنــشکب شلاــچ هــب ار یتیریدــم میــت و لماعریدــم تــسیابیــم یــیارجا ریغ/فــظومریغ یاــضعا1.

.دنیامن کمک نامزاس رد فلتخم یاههزوح رد کیژتارتسا یاهداهنشیپ هعسوت هب قیرط
 هـب یبایتـسد یاتـسار رد یو یـیارجا میـت و لماعریدـم هـمانرب تـسیابیـم ییارجاریغ/فـظومریغ یاضعا2.

 زا ســپ و هدوــمن یــسررب ،هریدــم تئیه بوــصم یاــهیژتارتــسا حیحــص یزاــسهداــیپ و فادــها ،تاراــظتنا
.دنهد رارق یبایزرا دروم ار نآ تفرشیپ دنور بیوصت

 هـب یـلخاد یاه لرتنک حیحص درکلمع ،یلام تاعالطا تحص زا تسیابیم ییارجاریغ/فظومریغ یاضعا3.
 ناـنیمطا اـه نآ حیحـص درکراـک و بـسانم کـسیر تیریدـم یاه متسیس دوجو زین و یلام هزوح رد هژیو

.دنیامن لصاح
 یـــیارجا ناریدـــم تمدـــخ نارـــبج بـــسانم لدـــم نیودـــت یلـــصا لوئـــسم ییارجاریغ/فـــظومریغ یاـــضعا4.

 یرورــپنیــشناج رد یدــیلک شــقن و هدوــب درــکلمع اــب بــسانتم اــه نآ شاداــپ نازــیم نیــیعت و نامزاــس
.دنراد نامزاس ییارجا دشرا ناریدم زین و لماعریدم لزع موزل تروص رد و باصتنا ،لماعریدم

.دشاب زین لقتسم دناوتیم ییارجاریغ/فظومریغ وضع5.

لقتسم وضع
 بوـصم یتکرـش یتیمکاـح لمعلاروتـسد قـیرط زا و1397 لاـس زا اـبیرقت هریدـم تئیه لقتسم وضع موهفم
فــیرعت زا غراــف .دــش دراو نارــیا رد یتکرــش یرــبهار تاــیبدا هــب راداــهب قاروا و سروــب نامزاــس هريدــم تأيه
 یــللملانیــب تاــیبدا رد لقتــسم وــضع موــهفم یور دنــس نــیا زــکرمت ،نآ رــب دراو ینوناــق تاــمازلا و ینوناــق
 یـکی ،دنکیم ادیپ انعم روشک یسروب و گرزب یاهنامزاس ردً اتدمع هک لقتسم وضع .تسا یتکرش یربهار
؛دشاب طرش هس یاراد دیاب و تسا هریدم تئیه فظومریغ یاضعا زا

 بوـسحم نامزاـس عـفنیذ ءاـحنا زا یوـحن چیه هب و هتشادن نامزاس اب یاهژیو ای صاخ هطبار هنوگچیه1.
؛دوشن

،دشابن نامزاس ییارجا ناریدم زا2.
.دشاب هتشادن نامزاس هنازور و یراج تایلمع ردیتلاخد هنوگچیه3.
 بوــلطم و بوــخ )تــیمکاح( یرــبهار زا ناــنیمطا ،هریدــم تئیه بــیکرت رد لقتــسم وــضع یدوــجو هفــسلف
 هـب تـسیابیـم یـیارجا میـت درـکلمع رـب رثؤم تراظن نمض لقتسم وضع .تسا هریدم تئیه طسوت نامزاس
 باـختنا هوـحن عوـضوم رد.دـیامن کـمک نامزاـس یتیریدـم میـت و نارادماهـس عفاـنم نایم ییارگمه شیازفا
 وماـع روـط هـب یـلو دراد دوـجو اهروشک ریاس رد هچ و ناریا رد هچ یتوافتم تارظن و اه ثحب ،لقتسم وضع
 %5 یالاب رادماهس بختنمدیابن لقتسم وضع تسا هدش هیصوت ،لقتسم وضع لالقتسا ظفح یاتسار رد
.دشاب
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فظومریغ وضعفظوم وضع

.دنشاب یم لوئسم ینوناق هجو رد تکرش درکلمع لابق رد نازیم کی هب ود ره و درادن دوجو فظومریغ و فظوم وضع نیب ینوناق تیلوئسم دعب رد یتوافت چیهینوناق تیلوئسم

تیلوئسم
ماع هجو رد یلصا

نامزاس یتایلمع و یلخاد یربهار•
ییارجا تیلوئسم یالاب حطس یاراد•
نامزاس یراج تایلمع یارجا•
یریگ میمصت تیفیک شیازفا هب کمک وهلئسم لح•

نامزاس یلک یهد تهج و یربهار•
یدربهار و نالک حطس رد تیلوئسم یالاب حطس یاراد•
کیژتارتسا تیاده و تراظن /نامزاس درکلمع رب تراظن•
یریگ میمصت•
لماعریدم یرورپ نیشناج•

یتایلمع یاه کسیر تیریدم و ییاسانش• کسیر
یلام درکلمع تحص زا نانیمطا•
کسیر یربهار مزیناکم دوجو زا نانیمطا•
یلخاد یاه لرتنک حیحص درکلمع زا نانیمطا•
تاعالطا ماگنه هب و حیحص یاشفا زا نانیمطا•

یژتارتسانیودت رد یراکمه•یژتارتسا
یژتارتسا یزاس هدایپ•

یژتارتسا بیوصت و نیودت•
اه یژتارتسا حیحص یزاس هدایپ زا نانیمطا•

نامزاس درکلمع هزوح رد کیژتارتسا تیاده و تراظن•هریدم تئیه بوصم یاه یژتارتسا و فادها یاتسار رد تکرش هرادا•تیریدم

 تکرش نارادماهس دراوم یخرب رد و تاباصتنا هتیمک:طسوت•باصتنا
مادختسا مکح :قیرط زا•

 تکرش نارادماهس :طسوت•
باصتنا مکح :قیرط زا•

 .دنتسین تکرش مادختسا رد•.دنتسه تکرش مادختسا رد (Full Time)لماک تروص هب•یراکمه هوحن

.تسا هریدم تئیه رد تیوضع قیرط زا تکرش اب اه نآ طابترا اهنت•.دنتسه تکرش یراج تاعوضوم ریگردً اقیمع•نامزاس هب یگتسباو حطس

نارادماهس عمجم بیوصت ساسا ربهدش هئارا تمدخ اب بسانتم همحزلاقح تفایرد•هناهام قوقح تفایرد•تمدخ ناربج لدم
)هنالاس صلاخ دوس بسانت هب هریدم تئیه شاداپ + تاسلج رد روضح قح(

هریدم تئیه سییر•... و یلامریدم ،لماعریدم•صخاش یاضعا زا یلاثم

هاگن کی رد فظومریغ و فظوم وضع هدمع یاه توافت

)1401 ،ایلیا تیریدم هرواشم تکرش( هاگن کی ردفظومریغ و فظوم وضع هدمعیاه توافت :3 هرامش لکش
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مود شخب

 و اــــــه شقن ،تاراــــــظتنا
2هریدم تئیه فیاظو
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 یدــــــــــــــیلک فیاــــــــــــــظو
هریدم تئیه

 ار نامزاـس کـی هـک دوـشیم هتفگ صاخشا زا یهورگ هب هریدم تئیه ،تایبدا رد دش هراشا رتشیپ هک روطنامه
.دنیامنیم تیاده و یربهار
 نامزاـس کی ییاغ تیقفوم نماض یاهروتکاف نیرتمهم زا یکی هتسیاش و رثؤم ،دمآراک هریدم تئیه کی دوجو
 ،»نامزاـس یروآدوس نیمضت« زا دنترابع دراد دوجو هریدم تئیه بیکرت زا هک یتاراظتنا مها .دوشیم بوسحم
 زا تـظافح«،»نامزاس یتیریدم میت درکلمع رب رثؤم تراظن و لرتنک« ،»نامزاس هنانیرفآراک و شخبرثا یربهر«
 دــهعت نیمــضت« و »نامزاــس فادــها قــقحت راــنک رد ناــعفن یذ ریاــس و نارادماهــس تاراــظتنا ندروآرــب و عفاــنم

 زورـب مدـع زـین و فاـصنا تـیاعر ،نامزاـس رادـمقالـخا راـتفر زا ناـنیمطا نیـنچمه و یرادـمقالخا هب هریدم تئیه
.»نامزاس حطس رد هچ و هریدم تئیه حطس رد هچ نآ عون زا غراف داسف
 ماـجنا روکذـم تاراـظتنا نتخاـسهدروآرـب یارـب تـسیابیـم هریدـم تئیه بـیکرت کـی هـک یفیاـظو نیرـتیدیلک اما
:تسا ریز تروص هب راصتخا هب دهد

ینامزاس یاهشزرا و زادنامشچ نیودت .1
.تسا ینامزاس یاهشزرا و زادنامشچ ،یدوجو هفسلف نیودت و فیرعت میقتسم لوئسم هریدم تئیه
 اه نآ هبنامزاس یدنبیاپ و دهعت زا زین و هدوب دنبیاپ و دهعتم اه نآ هب هریدم تئیه تسا مزال ،نیودت زا سپ
.دنک ادیپ نانیمطا

 هــندب اــب و رــشتنم ،نیودــت یاهــینایب بــلاق رد ار قوــف دراوــم اــههریدــم تئیه دوــشیــم هیــصوت اتــسار نیــمه رد
.دنبای نانیمطا اه نآ زا نامزاس فلتخم حوطس کرتشم کرد زا و هتشاذگ کارتشا هب نامزاس
 وهدـش داـجیا نآ فـلتخم حوطـس رد نامزاـس یاـهیژتارتـسا ریـسم زا یکرتـشم کرد اـتدوش یم بجوم رما نیا
 بیرــض شیازــفا هــب رــجنم دوــخ هــبون هــب هــک دــبای شیازــفا حیحــص ریــسم رــب نامزاــس تــکرح زا ناــنیمطا بیرــض
.دش دهاوخ نامزاس تیقفوم

رثؤم تراظن و کیژتارتسا تیاده .2
 نیــیعت نمــض تــسیابیــم هریدــم تئیه هــک تــسا اــنعم نادــب هــصالخروــطهــب نامزاــس کیژتارتــسا تیادــه
 یرــبهار و ییاــسانش یــشمطــخ ،هدــشنیــیعت زادــنامــشچ هــب یبایتــسد یاتــسار رد نامزاــس یاــهیژتارتــسا
 و دـییأتار نامزاـس هنالاـس یتاـیلمع هـمانرب ونـلپسنزـیب نینچمه و نامزاس رد یلخاد یاهلرتنک و کسیر
.دباینانیمطا یو ییارجا میت و لماعریدم هب اهتیلوئسم و تارایتخا فافش ضیوفت زا و دیامن بوصم

 دـنور و یتاـیلمع ،یلاـم زا مـعا اـههزوـح هـیلک رد نامزاـس درـکلمع رـب رثؤـم تراـظن نیح تسا مزال نآ زا سپ
 و لماعریدـم هب دوخ دیدحالص بسح هک یروما ماجنا هوحن رب رثؤم تراظن زین و کیژتارتسافادها ققحت
هــنوگ رــه هــلمج زا یلاــمتحا نالــکیاــهیراذگ هیامرــس و اــههــنیزه رــب ،تــسا هدوــمن ضیوــفت یو یــیارجا میــت
 تاقتـشم زا یـکی »تـیعطق مدـع« ،رـگید یوـس زا.دشاب هتشاد تراظن زین اهتکرش ریاس اب ماغدا و دیرخ
 و هریدـم تئیه یاـضعا ،اـهنامزاـس یارـب ار یدرـفهبرـصحنم یاـهشلاچ هک تسا هدوب انورک یریگهمه یلصا
 هــچ رــه نآ یتیریدــم میــت و هریدــم تئیه یاــضعا تــسا هدــش رــجنم و هدوــمن داــجیا اــه نآ یــیارجا ناریدــم
 .دنیامن زکرمت ،نآ یروآدوسً افرص هن و نامزاس یرادیاپ موزل و تیمها رب رتشیب
 فــیرعت یتکرــش یرــبهار یارــب ار یرــتهدرتــسگ هــطیح ،اــنورک یرــیگهــمه زا دــعب یتکرــش یرــبهار بوچراــهچ
 زا اههزوح ریاس رد نامزاس درکلمع ،نآ یرادیاپ و یروآدوس ،نامزاس یلام درکلمع رب هوالع نآ رد هک دنکیم
 یتکرـش یرـبهار یگنوـگچ و یعاـمتجا یاـهتیلوئـسم یاـفیا ،تسیز طیحم اب نآ تیلاعف ندوبراگزاس هلمج
)ESG: Environmental, Social and Governance( رداـق ار اـهنامزاـس رـما نـیا .دراد رارـق هـجوت دروـم زین 
ناگدننکنیمأت ،نایرتشم ،نانکراک هافر و ینمیا ،تمالس لابق رد دوخ تیلوئسم زا یرتهب کرد ات دزاسیم
 ار دوـخ یراـجت فادـها دـنناوتب و دنـشاب هتـشاد ،نارادماهـس ًافرـص هن و نامزاسِناعفنیذ هیلک عومجم رد و
 یراذـگرثا شیازـفا یاتـسار رد هکلب ،نارادماهس عفانم ظفح و یلام رتشیبِیراذگرثا یاتسار ردً افرص اهنت هن
 نیـیبت و نیودـتناـعفنیذ هـیلک عفاـنم ظـفح و یعاـمتجا ویـطیحمتـسیز هزوـح هـلمج زا اههزوح یمامت رد
 و تیادـه هـفیظو هزوـح هـب زـین دوـش یم هدرـب ماـنESG ناوـنع هـب نآ زا راـصتخا هـب هـچنآ هزورـما اذل .دنیامن
.تسا هدرک ادیپ دورو اههریدم تئیه کیژتارتسا تراظن

لماعریدم باصتنا/لزع و باختنا ،یرورپنیشناج .3
 ردیزــیرهــمانرب یاــنعم هــب لماعریدــم یرورــپنیــشناج حرــط یارــجا و نیودــت میقتــسم لوئــسم هریدــم تئیه
 رد یزــیرهــمانرب ،بــسانم یادــیدناک باــختنا ،یــنوریب و یــنورد یتیریدــم یاهدادعتــسا ییاــسانش یاتــسار
 نامز رد لماعریدم هب یو باصتنا نایاپ رد و روکذم یادیدناک یصصخت و یدرف هعسوت و یرگیبرم یاتسار
 .دشابیم یضتقم
 زورباب ههجاوم یارب یاهدشنییعتشیپ زا یویرانس ،ینامز عطقم ره رد ،هریدم تئیه تسا مزال نینچمه
 ،دوـش یمینوـنک لماعریدـم یرارطـضا ینیزگیاـج هـب رـجنم هک ینیبشیپ لباقریغ و یرارطضا طیارش هنوگره
 ییاـسانش یارـب یبـسانم دـنیارف و مزیناـکم دوـجو زا تسا فظوم هریدم تئیه ،رگید یوس زا .دشاب هتشاد
 رد اـه نآ یزاـسهداـیپ و اـه نآ دروـم رد یرورـپنیـشناج نودم یاههمانرب دوجو ،نامزاس رد یدیلک یاهشقن

.دیامن تبقارم قوف یاههمانرب تفرشیپ دنور زا و هدومن لصاح نانیمطا نامزاس



کسیر یربهار مزیناکم و نامزاس رد بسانم یاهلرتنک دوجو زا نانیمطا .4
 ،یلاـم زا مـعا اـههزوـح هـیلک رد نامزاـس درـکلمع تمالـس و تحص زا تبقارم میقتسم لوئسم هریدم تئیه
 زا ار یودــناوتب هــک دــنک داــجیا یمزیناــکم دــیاب هریدــم تئیه یتراــبع هــب .دــشابیــم یــقالخا یــتح و یتاــیلمع
 و تاررـقم ،نیناوـق هـیلک اـب نامزاس درکلمع قیبطت ،ینامزاس یاهشزرا و گنهرف اب نامزاس درکلمع قیبطت
 یاهدـنیارف حیحـص درکراـک و تمالـس زـین و یلاـمریغ و یلاـم زا مـعا نامزاـس تـیلاعف رب مکاح یاهدرادناتسا

.دزاس نئمطم یدیلک یاهدنیارف هژیو هب نامزاس
 ،ناــهج رد اــنورک یمدــناپ زورــب و هتــشذگ لاــس هــس رــب غلاــب یــط ،دــش هراــشا نآ هــب زــین رتــشیپ هــک روــطناــمه
هریدـم تئیه حطـس رد هژـیو هـب یتیریدـم فـلتخم حوطس تایبدا رد یاهژیو هاگیاج »تیعطق مدع« موهفم
 مدـعرـثا دـناوتب دوـخ یاـهمزیناـکم قیرط زا هریدم تئیه دوریم راظتنا هزورما هک ییاج ات تسا هدومن ادیپ
 جیاــتن و ینامزاــس فادــها ،زادــنامــشچ قــقحت رــب هژــیو هــب نامزاــس فــلتخم هوــجو درــکلمع رــب ار تــیعطق
 یاـقب ودرـکلمع موادـت یتراـبع هب و دهد شهاک نکمم لقادح هب و ییاسانش بسانم نامز رد ،کیژتارتسا
 یلــصا فیاــظو وزــج زاــبرید زا هــک »کــسیر تیریدــم« هــلوقم ،رــگید هــیواز زا .دــیامن نیمــضت ار نامزاــس یــتآ

 رد دوریـم راـظتنا هریدـم تئیه زا و هداد »کـسیر یرـبهار« هـب ار دوـخ یاـج دیدرگیم بوسحم هریدم تئیه
 نوــچمه یدراوــم هزورــما .نآ »تیریدــم« ًافرــص هــن و دزادرــپب کــسیر »یرــبهار« هــب ،هتــشذگ زا رتالاــب یحطــس
 رد زـین هدـنیآ رد نامزاـس یاـقب و موادـت کـسیر و اـهتـصرف نداد تـسد زا ،اـهنامزاـس یریذـپکسیر مدع
 هب نتخادرپ زین و »بسانم نامز رد بسانم کسیر شریذپ« و دناهتفرگ رارق ینامزاس یاهکسیر تسرهف
 بـکرمرـثا دـنیآرب دروآرـب و رگیدـکی رـب فـلتخم یاه کـسیر رـثا شجنـس یانعم هب(اهکسیر »شنکمهرب«
 ،کــسیر دــنچشنک مهرــب رد اــسب هــچ .تــسا هــتفای تــیمها شیــپ زا شیــب زــین)نامزاــس رــب کــسیر دــنچ
.دشاب هتفهن هدافتسا یارب ییالط تصرف
هــتخادرپ نآ هــب اــهنامزاــس یناــکم یاــیفارغج زا غراــف هزورــما هــک ینامزاــس یاــهکــسیر نیرــتمــهم هــلمج زا
 زا یناـسنا هیامرـس تشادهگن رتمهم نآ زا و اهدادعتسا بذج و ییاسانش ،یرورپنیشناج هلوقم ،دوشیم
 یوس زا لاتیجید لوحت موزل نیع رد ،هریغ و یربیاس تالمح هلمج زا تاعالطا یروانف یاهکسیر و وسکی
 زا یدــنمهرــهب ،یــلخاد یــسرباسح دــحاو ،یــلخاد لرــتنک یاهدــنیارف داــجیا نوــچمه یدراوــم .دــشاب یم رــگید
  نـیا رد هریدـم تئیه راـیتخا رد یاـهرازبا هـلمج زا کـسیر تیریدـم متـسیس رارقتـسا و لقتسم ناسرباسح
.دنوشیمبوسحمهزوح

تیمهااب تاعالطایاشفا و یناسرعالطا هوحن رب تراظن .5
 هـببسانم نامز رد ار یلام هزوح رد هژیو هب نامزاس تیمهااب ِیدرکلمع تاعالطا تسا فظوم هریدم تئیه
یاــشفا تــیمها زورــما .دــیامن یناــسرعالــطا ،نوناــق رد هدــشنیودــت یاهدــنیارف قــیرط زا و رازاــب و نارادماهــس
 تیلوئـسم یعوـن هـب ار نآ ،ینوناـق تاـمازلا زا رـظنفرـص هک تسا یدح هب بسانم نامز رد حیحص تاعالطا
 .دننادیم غلاب و ملاس نامزاس کی یعامتجا
 هــیلک اــب هنافــصنم راــتفر و ینوناــق تاــمازلا تــیاعر زا ناــنیمطا نمــض هریدــم تئیه هــک تــساجنیا مــهم هــتکن

 ار اــبقر و نایوجدوــس هدافتــساءوس رتــسب ،تاــعالطا یاــشفا هوــحن دــیامن تــبقارم تــسیابیــم ،نارادماهــس
.دوشن نامزاس نایز هب رجنم و هدومنن مهارف
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 شــــــــــقن زا تاراــــــــــظتنا
هریدم تئیهسییر

 سیــیر.دوریــم راــک هــب هریدــم تئیه سیــیر یارــب هــک تــسا یتاهیبــشت نیرتدربراــکرپ زا یــکی »رتــسکرا رــبهر«
 شــخب هــک تــسا یهیدــب اذــل ،تــسا اراد ار هریدــم تئیه بــیکرت تیریدــم و تیادــه تیلوئــسم هریدــم تئیه
 تیادــه رد هریدــم تئیه سیــیر ییاــناوت هــب هریدــم تئیه بــیکرت رــه یاــهتــسکش و اــهتــیقفوم زا یــمظعا
 تبـسن هریدـم تئیه یاـضعا نیـب رـظنقاـفتا و ییوـسمه داـجیا و یـمیت راـک یارـب بـسانم یاـضف داـجیا ،حیحص
 و لماعریدـم ،هریدـم تئیه ناـیم رثؤم تالماعت و طباور داجیا نمض دناوتب دیاب هریدم تئیه سییر.دوش هداد
 نیــنچمه و هریدــم تئیه یاــضعا کــتکــت اــب لــباقتم داــمتعا هــیاپ رــب ار یرثؤــم یدرــف طــباور ،یو یــیارجا ناریدــم
.دزاسمهارف ار رظنقافتا هب یبایتسد و اضعا هیلک تکراشم داجیا یارب مزال یاضف و هداد لکش لماعریدم

هریدم تئیه بیکرت یربهار رد دوجوم تاراظتنا
 هژــیوهــب هریدــم تئیه یاــضعا هــیلک یارــب رظنراــهظا و وــگتفگ یاــضف داــجیا تــهج مزال یدــنمناوت تــسیابیــم یو
 و رظن قاـفتا داـجیا یاتـسار رد ریـسم ندرکزاـب تـهج هـب شالـت و فلاـخم تارـظن ناـیب یارب بسانم یاضف داجیا
قیوــشت نمــض تــسا مزال لاــح نیــع رد .دــشاب هتــشاد ار اــهیریگ میمــصت رد هریدــم تئیه یــعمج یاــنقا داــجیا
 رد تــــباث یرــــکف یاــــه هورگ یریگ لکــــش زا ،اــــضعا تــــیرثکا لــــباقم رد نآ زا تــــظفاحم و اــــضعا یأر لالقتــــسا

 .دیامن یریگشیپ هریدم تئیه
 رد رثؤــم شلاــچ هــیحور ،تاــسلج رد اــضعا تکراــشم نازــیم ندربالاــب نمــض تــسیابیــم هریدــم تئیه سیــیر
 هــسلج هــب هدــشدراو تاعوــضوم نوگاــنوگ داــعبا یــسررب هــنیمز رــما نــیا .دــیامن قیوــشت و تــیوقت ار هریدــم تئیه
 تـیاهن رد و هـناهاگآ یرـیگمیمـصت شیازـفا هب رجنم و هتخاس مهارف توافتم یاههاگن هچیرد زا ار هریدم تئیه
.دش دهاوخ هریدم تئیه یریگمیمصت یشخبرثا و تیفیک شیازفا
درـخ زا مـعا نارادماهـس هـلمج زا ناـعفن یذ عفانم و قوقح زا تظافح لوئسم هریدم تئیه بیکرت هک روطنامه
 .تـسا اراد ار هریدـم تئیه یاـضعا هـیلک قوـقح زا تـظافح تیلوئـسم زین هریدم تئیه سییر ،دشابیم نالک و
 سیـــیر .تـــسا تاـــعالطا هـــب اـــضعا ناـــسکی و لـــماک یـــسرتسد حطـــس نتـــشاد ،قوـــقح نـــیا نیرـــتمـــهم زا یـــکی
 دروـم تاـعالطا هژـیو هـب نامزاـس تاـعالطا هـب اـضعا هـیلک یسرتسد حطس دیامن تبقارم تسیابیم هریدم تئیه
.دشاب مهارف ناسکی تروص هب هریدم تئیه تاسلج رد یریگ میمصت یارب زاین

هریدم تئیه تاسلج هزوح رد دوجوم تاراظتنا
 سیـــیر ،).دـــش دـــهاوخ هـــتخادرپ نآ هـــب لـــصفم یدـــعب یاـــه شخب رد هـــک( هریدـــم تئیه تاـــسلج هزوـــح رد
 تیریدــم و بــسانم یلاوــت رد یــفیک تاــسلج یرازــگرب ،هریدــم تئیه میوــقت هــیهت تیلوئــسم هریدــم تئیه
.دراد هدهع هب ار هریدم تئیه هسلج
 فافـش و نـشور هریدـم تئیه یاـههیـصوت و تابوـصم هـیلک دـیامن تـبقارم تـسیابیـم هریدم تئیه سییر
.دنشاب ماجنا تهج صخشم لوئسم و نامز یاراد و هدوب
 هـیهت هریدـم تئیه هسلج زا دعب نکمم نامز نیرتهاتوک رد تسیابیم هریدم تئیه هسلجتروص نینچمه
.دوش هدناسر هریدم تئیه یاضعا یاضما و دییأت هب اضعا زا یهاوخرظن نمض و
 و هدـــــش صخشم یـــــیارجا یاـــــه نامز رـــــب یراـــــشفاپ و هریدـــــم تئیه تابوـــــصم تفرـــــشیپ دـــــنور یرـــــیگیپ
 کـمک اـب هـک تـسا هریدـم تئیه تسایر یاهتیلوئسم زا یکی زین هزوح نیا رد لماعریدم زا یهاوخشرازگ
.دوشیم ماجنا هریدم تئیه ریبد
 یاـضعاهیلک یعمج تیلوئسم اه نآ دروم رد یهاوخشرازگ و تابوصم تفرشیپ دنور یور تیساسح هتبلا
 یاـضعا هـب و هدرـب شیـپ ار نآ ،هریدـم تئیه بـیکرت زا تباین هب هریدم تئیه سییر هک تسا هریدم تئیه
.دیامنیم یهدشرازگ هریدم تئیه
 یاـــضعا تکراـــشم رثکادـــح نآ رد هـــک دـــنک داـــجیا ار یمزیناـــکم دـــناوتیـــم هریدـــم تئیه سیـــیر نیـــنچمه
 .دشاب هدش بلج تابوصم تفرشیپ دنور یریگیپ رد هریدم تئیه
 بـــیکرت رد فـــظوم یاـــضعا دادـــعت هـــک ییاـــهنامزاـــس رد هریدـــم تئیه سیـــیر فیاـــظو نیرـــتمـــهم زا یـــکی
 هریدم تئیه هسلج رد اه نآ درکلمع و فظوم یاضعا روضح عون هب هجوت ،تسا هظحالم لباق هریدم تئیه
.تسا
 شـــقن اـــب هریدـــم تئیه هـــسلج رد فـــظوم یاـــضعا زا کـــی رـــه هـــک دـــیامن لـــصاح ناـــنیمطا تـــسیابیـــم یو
.دنراد روضح ،دوخ ییارجا هفیظو هن و هریدم تئیه رد ناشتیوضع
 رد یتیوقت یوزاب کی ناونع هب نامزاس یراج تاعوضوم هزوح رد دوخ تاعالطا زا هکنآ نمض هک انعم نیدب
 دراو هریدـم تئیه یاـهیریگ میمـصت رد ار دوـجوم یـیارجا یاـهتیدودـحم ،دـنیامنیم هدافتسا یریگمیمصت
.دنشابن هریدم تئیه هسلج رد تایلمع و ارجا هزوح تالکشم لح یوجتسج رد هداس ترابع هب و هدومنن
 تیوـضع هـچیرد زا ،هریدـم تئیه تاـسلج رد فـظوم یاـضعا دیامن تبقارم تسیابیم هریدم تئیه سییر
.دنزادرپب تاعوضوم هب کیژتارتسا رکفت و هاگن اب و هریدم تئیه
 اـت دـیامن ذاـختا یـبیترت ،هریدـم تئیه هـسلج یرگ لیهـست نمـض تـسیابیـم هریدـم تئیه سییر ،رخآ رد و
.دوش مهارف زین هریدم تئیه تاسلج هرادا و یرازگرب یاه شور دوبهب و یسررب و دقن تهج مزال یاضف



 Financial رـظنم زا نامزاـس یرـبهار ناـکرا ریاس و لماعریدم اب هریدم تئیه سییر نایم طباور ییایوپ
Timesتسا نآ لیهست هریدم تئیه سییر شقن دش نایب هک روط نامه هک تسا ریز تروص هب.
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 سییر
هریدم تئیه

لماعریدم

 ،نامزاــس یرــبهار ناــکرا ریاــس و لماعریدــم اــب هریدــم تئیه سیــیر ناــیم طــباور ییاــیوپ:4 هرامــش لکــش
Financial Times، 2022 هریدم تئیه شرورپ هرود یاوتحم زا هتفرگرب
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 رـیز هتـسد هـس هـب ،کیتامـش تروص هب لماعریدم و هریدم تئیه نایم نکمم تالماعت عاونا
:دوش  یم یدنب میسقت

 ود رد لماعریدم و هریدم تئیه
 تیلاعف هب لوغشم یزاوم یایند

.دنتسه

 نایم لماعت عون نیرترثؤم
لماعریدم و هریدم تئیه

 یاج هب ،لماعریدم و هریدم تئیه
 فیاظو ،دوخ فیاظو ماجنا
 راک رد و هداد ماجنا ار یرگید

.دننک یم تلاخد رگیدکی

لاح
ولطم ت

ب

 شرورــــپ هرود یاوــــتحم زا هــــتفرگرب ،لماعریدــــم و هریدــــم تئیه ناــــیم لــــماعت هــــنیهب لدــــم:5 هرامــــش لکــــش
Financial Times، 2022 هریدم تئیه

هریدم تئیه اب لماعریدم نایم رثؤم لماعت داجیا رد دوجوم تاراظتنا
 زا یـکی اـما .تـسا نامزاـس هرادا ،لماعریدـم هـفیظو و تـسا هریدـم تئیه تیریدـم ،هریدم تئیه سییر هفیظو
 کییرارقرب نمض تسا رداق هریدم تئیه سییر هک تسا نآ اهنامزاس ریاس اب قفوم یاهنامزاس زیامت هوجو
 یاــضعا هــک دــیامن هرادا یوــحن هــب ار هریدــم تئیه بــیکرت ،لماعریدــم اــب لــباقتم داــمتعا هــیاپ رــب و یوــق هــطبار
 کـمک راـکوبـسک هرادا رد یو هـب لماعریدـم میرـح هـب دورو و ییارجا روما رد تلاخد نودب دنناوتب هریدم تئیه
 باـتکرد .تـسا قاتـشم نآ هـب هـکلب درادـن صوـصخ نیا رد یتمواقم اهنتهن زین لماعریدم لاح نیع رد و دننک

CEO Excellenceتاراشتنا زا Mckinseyتـیقفوم هـب کـمک یارـب رازـبا نیرـتهب هریدـم تئیه« هـک میناوـخیم
 هریدـم تئیه سیـیر رـنه نـیا ».دـینک توـعد یزاـب هب ار اه نآ هنوگچ دینادب تسا یفاک طقف ،تسا راکوبسک
 ناـیم طاـبترا ،لـباقتم داـمتعا و تیفافش هیاپ رب لماعریدم اب رثؤم یدرف هطبار کی داجیا نمض دناوتب هک تسا
 ،لـــباقتم داـــمتعا و تحارـــص ،تیفافـــش دوـــجو نمـــض هـــک دـــهد لکـــش یوـــحن هـــب ار لماعریدـــم و هریدـــم تئیه
 دربـشیپ رد هریدـم تئیه یاـضعا یـبرجت و یـصصخت یاـهتـیفرظ زا ،هـغدغد هـنوگچیه نودـب دـناوتب لماعریدم
 »لـباقتم داـمتعا« رـصنع عـقاو رد .دـیامن هدافتـسا دوـخ یدرـف هعـسوت زـین و نامزاـس یراـج تاعوـضوم و لئاسم
 سیــیر .تــسا لماعریدــم و هریدــم تئیه سیــیر ناــیم رثؤــم لــماعت کــی یرــیگلکــش ضرــفشیــپ نیرــتیدــیلک
 دـناوتیـمن مه لماعریدم و دشاب هتشادن دامتعا یو هب هک یلاح رد دنک تیامح یسک زا دناوتیمن هریدم تئیه
.دشاب نئمطم اهداقتنا نآ زا تبثم دصق و تین دروم رد هکنیا رگم دنک شوگ اهداقتنا هب
 زا جراــخ ار یو هزادــنا ناــمه هــب ،دــنکیــم تــیامح لماعریدــم زا هــکنآ رــب هوالــع دــناوتب دــیاب هریدــم تئیه سیــیر

 زـین و دـشاب قداـص دوـخ اب دناوتب لماعریدم دوشیم ثعاب عوضوم نیا .دشکب شلاچ هب هریدم تئیه تاسلج
 هرــفنود یوــگتفگ کــی رد دــناوتن رــگا .دوــش زــیهجت هریدــم تئیه لــباقم رد دوــخ رظندــم تاعوــضوم زا عاــفد رد
 هناوتــشپ ،یو رظندــم داهنــشیپ اــی عوــضوم هــک تــسا اــنعم نادــب ًالاــمتحا ،دــنک دــعاقتم ار هریدــم تئیه سیــیر
 ورورــم رــتقــیمع ار عوــضوم رود کــی لماعریدــم تــسا مزال و دراد رتــشیب ندــشفافــش هــب زاــین و درادــن یــمکحم
 تاــسلج دوــجو .دــنک رظندــیدجت دوــخ عوــضوم حیرــشت یارــب بــسانم تاــملک باــختنا رد یــتح اــی و دــنک لــیلحت
 هـب نتخادرپ و هناتسود یوگتفگ یاضف داجیا ،لماعریدم و هریدم تئیه سییر نایم یمسرریغ مظنم و رمتسم
تاراـظتنا اـب قباـطم لماعریدـم یـنهذ یـهدلکـش رد یدنمـشزرا ریثأـت ،لماعریدم یراج یاههغدغد و تاعوضوم
 تروـص هـب دـناوتب لماعریدـم هـک دوـشیـم مهارف ناکما نیا ،اهوگتفگ نیا لوط رد .تشاد دهاوخ هریدم تئیه
 هب رما نیا و دهد رارق تسا یراج راکوبسک یاضف و نامزاس رد هچنآ نایرج رد ار هریدم تئیه سییر رصتخم
 کـمک هریدـم تئیه تاـسلجروتسد میـظنت رد هریدـم تئیه سیـیر هـب یدورو کی ناونع هب دناوتیم ،دوخ هبون
 کیژتارتـسا و نالـک حطـس رـب هوالـع هریدـم تئیه تاـسلجروتسد رد جردـنم دراوـم هـک دزاـس نئمطم ار یو و دنک

 سیــیر عوــمجم رد .دزادرــپیــم زــین لماعریدــم زور یــیارجا یاــههــغدغد و تاعوــضوم هــب یبــسانم دــح اــت ،نامزاــس
یاـهیـنارگن و اـههـغدغد ،لماعریدـم زا دوـخ صخـشم تاراـظتنا فافـش حرـط نمض دشاب رداق دیاب هریدم تئیه
 رد ،لماعریدـم یارـب رواـشم و روـتنم شـقن یاـفیا نمـض دـناوتب دـیاب یو .دـهد لاقتنا یو هب زین ار هریدم تئیه
 هـب دـنمناوت و زوـسلد یریدـم نوـچمه و رادـتقا لاـمک رد زـین لماعریدـم و هریدـم تئیه ناـیم رثؤـم طاـبترا داجیا
 کـیمـهم یازـجا زا یـکی ،یو یـیارجا میـت و لماعریدـم و هریدم تئیه نایم طباور یگنوگچ .دزادرپب شقن یافیا
 ،هدوــب لــباقتم داــمتعا و مارــتحا ساــسا رــب دــیاب طــباور نــیا .تــسا نامزاــس رد بوــخ )یــنارمکح( یرــبهار ماــظن

-تیلوئسم بوچراهچ و هدودحم ،شقن تیمها زا لباقتم کرد رب نینچمه و دشاب تیدودحم نودب و هدوشگ
.دشاب زکرمتم رگیدکی تاراظتنا و اه
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وــضع شــقن زا تاراــظتنا
هریدم تئیه

 لـصاجنـپ ،تسا رادروخرب تیمها زا نآ هب تبسن یهاگآ هچنآ ،هریدم تئیه وضع فیاظو هب نتخادرپ زا شیپ
 ،نآ تعنـص و تـیلاعف تیهام ،نامزاس عون زا غراف.تسا یگهریدم تئیه شقن یافیا رد هیاعرلامزال و یساسا
 هــبدوــخ شــقن یاــفیا حیحــص ریــسم رــب تــکرح زا دــناوتیــم رــیز یــساسا لــصا جنــپ تــیاعر اــب هریدــم تئیه وــضع
:زا دنترابع روکذم لصا جنپ .دشاب هتشاد نانیمطا هریدم تئیه وضع ناونع
.نارادماهسً افرص هن وناعفنیذ هیلک لباقم ردیریذپتیلوئسم :یریذپتیلوئسم
 یــتحهریدــم تئیه تامیمــصت هــیلک لاــبق رد و ناــعفنیذ هــیلک لاــبق رد دوــخ نتــسناد وــگخــساپ :ییوگخــساپ
 .تسا هدوبن نآ اب قفاوم هک یدراوم
 تاعوـضوم هـب مـه ناـمأوت نتخادرـپ و فارـشا و تاـعالطا بسک روظنم هب شالت :تاعوضوم هب فارشا و یهاگآ
.نامزاستدمدنلب و نالک ،کیژتارتسا حطس تاعوضوم هب مه و تدمهاتوک و یراج
.یصخش عفانم هب نامزاس عفانمنتسنادحجرا وناعفنیذ هیلک عفانم نایم نزاوت یرارقرب ییاناوت :یفرطیب

 و نامزاـسدرـکلمع فـلتخم بـناوج یماـمت صوـصخ رد هـکلب یلام هزوح رد ًافرص هن تیفافش نتشاد :تیفافش
.هریدم تئیه درکلمع فلتخم بناوج نینچمه
 هتــشاد دوــجو اــه نآ زا دــناوتیــم هــک یراــظتنا نیــلوا اذــل ،دنــشابیــم نارادماهــس ناگدــنیامن هریدــم تئیه یاــضعا
 هزوـح تاـیبدا ،اـنورک یمدـناپ زا سـپ هژـیو هـب و هزورـما اـما .تـسا نارادماهـس عفانم زا تظافح و تنایص ،دشاب
 ریاـس تـیمها ،نارادماهـس رب هوالع ات دش رجنمانورک یمدناپ .تسا هدش یتارییغت شوختسد یتکرش یربهار
 هدــنیآ لــسن یــتح و تــموکح ،هــعماج ،تــسیز طیــحم ،ناگدــننک نیمأت ،نایرتــشم ،ناــنکراک هــلمج زاناــعفنیذ
 یـسراف لداـعم هـک »نارادماهس« هژاو هزورما اذل و دوش زرحم اهنامزاس یاقب و تیلاعف موادت رد شیپ زا شیب

Shareholdersنامه ای »ناعفن یذ« هب ار دوخ یاج تسا Stakeholdersتسا هداد.
 هـچره قـیبطت تـهج شالـت و ناـعفنیذ هـیلک عفاـنم زا تـظافح هریدـم تئیه یاـضعا هـفیظو نیرـتیلصا هزورما
.دشابیم اه نآ یاهیدنمزاین و تاراظتنا اب نامزاس درکلمع رتشیب

رــــظنم زا ار دوــــخ ناــــعفن یذ نیرــــت مهم زا یــــخرب اــــب نامزاــــس لــــماعت عوــــن رــــیز لکــــش
Financial Timesدهد یم ناشن:

 زاین ای لیامتناعفن یذ هچنآ
و دننک تفایرد نامزاس زا دنراد

 ،نآ تفایرد تروص رد
 نیمأت ناشیایدنم تیاضر

.دش دهاوخ

 تروص ردناعفن یذ هچنآ
 هئارا نامزاس هب تیاضر

.دومن دنهاوخ
ناعفن یذنیرت مهم زا یخرب

 ناکما و دوس ،یرادافو ،دامتعا
دشر و هعسوت

 هک تیفیک اب و بوخ تالوصحم
 ایراکو بسک هعسوت ،دشر رجنم

دنوش دوس هیشاح شیازفا
نایرتشم

 ،تیقالخ ،تیفیک اب راک هئارا
 ،تارییغت و طیحم اب یراگزاس

دهعت

 ،دنمفده وزیگنا ناجیه راک
 ،یلغش و یدرف هعسوت ،مارتحا

بسانم تمدخ ناربج

راک یارب بوخ ناکم
یگدنز یارب بوخ ناکم

 تیوقت و داجیا ،لغش داجیا
نیون و ورشیپیاهراک و بسک

 تیامح ،یتیامح و لوقعم نیناوق
تیفیک شیازفا هزوح رد تباقر زا

 و تقادص ،فاصنا ،نوناق تیاعر
 تیلاعف ،ینمیا ،تیفافش

رسدرد مک

 هکبش و رابتعا ،تیامح ،هیامرس
تاطابترا

 ،هیامرس بولطم تشگزاب خرن
 ،دامتعا تیلباق ،هیامرس شیازفا

اه شزرا اب یراگزاس

یناسنا هیامرس

 عماوج

ناراذگنوناق

ناراذگ هیامرس

شرورــپ هرود یاوــتحم زا هــتفرگرب ،ناــعفن یذ نیرــتمهم زا یــخرب اــب نامزاــس لــماعت عوــن:6 هرامــش لکــش
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:ینعم هب ؛»رثؤم شقن یافیا هب مامتها و شالت« لوا رصنع .تسا رثؤم هریدم تئیه شقن یافیا یراذگرثا رد یلک رصنع ود
؛یگهریدم تئیه شقن یافیا هب طوبرمتاعوضوم هب نتخادرپ یارب یفاک یلمع و یرکف تیفرظ ونامز نتشاد•
 و تاـسلجروتسد ،میوـقت نیودـت رد تکراـشم نمـض ،درـیگ یم رارـق یریگ میمـصت و ثـحب دروـم هریدـم تئیه تاـسلج رد هـک یبلاـطم هب هبناج همه هجوت•

؛هریدم تئیه تاسلجتروص
؛تاسلج روتسد هب طوبرم تادنتسم و اه شرازگ هعلاطم قیرط زا ،هریدم تئیه هسلج رد روضح زا شیپ یفاک یگدامآ داجیا•
؛هریدم تئیه هسلج زا شیپ یفاک یگدامآ داجیا قیرط زا ،هدنزاس و قیقد یاه شسرپ حرط و هسلج رد رثؤم تکراشم•
؛اه نآ تارظن رثؤم ندینش روظنم هب شالت و اضعا ریاس تارظن هب مارتحا نمض،دوخ تارظن نایب رد تقادص و تحارص•
؛هریدم تئیه سییر اب یراکمه رد هریدم تئیه ییاهن یریگمیمصت رد رظنقافتا داجیا و یدنبعمج رد رثؤم شقن یافیا•
؛نآ هبلاطم و یریگیپ و تابوصم تفرشیپ دنور هب تبسن تیساسح•
 فلاـخم یأر میمـصت نآ هـب تبـسن رـگا یـتح ،اـه نآ یارـجا تمـس هـب ارـجا میـت تیادـه و هریدم تئیه یعمج تامیمصت هب تبسن لماک دهعت و تیامح•

؛دشاب هتشاد
 اـب طبترـم دراوـم صوـصخ رد هژـیو هـب دیدج تالوحت و تاعوضوم دروم رد دوخ یصصخت و یمومع شناد شیازفا و رمتسم یریگدای موزل هب یبلق داقتعا•

؛دشاب نامزاس تیلاعف تیهام

:یانعم هب ؛تسا تاعوضوم هب »هنادنمدرخ و هناطاتحم درکیور« نتشاد هریدم تئیه شقن یافیا یراذگرثا رد مود رصنع

 رد یلاـمتحا یحالـصا تامادـقا ذاـختا و نامزاـس رد کـسیر لرـتنک و ییاـسانش یاـهمزیناـکم درکلمع تحص و دوجو زا نانیمطا ،نامزاس درکلمع رب تراظن•
؛موزل تروص

؛نآ تیلاعف رب مکاح تاررقم و نیناوق هیلک اب نامزاس درکلمع قیبطت زا نانیمطا•
؛ندومن لمع نامزاس عفن هب هراومه و دوخ یصخش عفانم رب نامزاس عفانمنتسناد حجرا•
 و نامزاـس هنامرحم تاعالطایاشفا ،یصخش دصاقم یارب نامزاس تاناکما و لاوما زا هدافتسا ،بیقر یاهنامزاس اب یراکمه و تکراشم هنوگره زا زیهرپ•

؛نامزاس عفانم و دصاقم زا ریغ یراجت دصاقم یارب نآ زا هدافتسا
؛نآ یتآ یاقب و موادت و نامزاس درکلمع تیقفوم بیرض شیازفا روظنم هب دوخ ینوناق قوقح بوچراهچ رد یرثکادح شالت•
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رــیبد شــقن زا تاراــظتنا
هریدم تئیه

 و دراد رارـق نآ سیـیر هژـیو هـب و هریدـم تئیه راـنک رد یـیارجا یوزاب ناونع هب هک تسا یدرف هریدم تئیه ریبد
 ِیزاـسمیمـصت و تراـظن ،تیادـه ناوـت شیازـفا یارـب مزال یاهتخاسریز نتخاس مهارف رد ناوتیم ار یو شقن
 و یلخاد ناعفنیذ لابق رد دوخ تیلوئسم و شقن دناوتب هریدم تئیه هک یوحن هب ؛دومن هصالخ هریدم تئیه
 زا هریدـم تئیه رـیبد طـسوت هـئارا لـباق تامدـخ فـیط .دیامن افیامامت هچ ره تیفیک اب و یتسرد هب ار ینوریب

 رد هریدـم تئیه سییر هب کمک ات هریدم تئیه تاسلج یفیک یرازگرب رد هریدم تئیه سییر اب یراکمهً افرص
 ناـیم رثؤـم طاـبترا یرارـقرب تـهج یـلپ ناوـنع هـب شـقن یافیا زین و هریدم تئیه یاضعا نایم رثؤم طابترا داجیا

هریدـم تئیه رـیبد کـی زا تاراـظتنا دـح فـیرعت .دوـشیـم لماـش ار یو یـیارجا میـت و لماعریدم و هریدم تئیه
 رـیبدیدرـف یاـهیگتـسیاش حطـس زـین و نامزاـس یرـبهار رد هریدـم تئیه غوـلب نازـیم نوـچ یلماوـع هب یگتسب

 رد هــک تــسا یدــح هــب هریدــم تئیه درــکلمع تــیقفوم رد هریدــم تئیه رــیبد شــقن تــیمها .درادهریدــم تئیه
 رــیبد شــقن تــیمها هــب هــجوت اــب .دــناهدــش روــصتم شــقن نــیا یارــب یفیاــظو زــین نوناــق رد ،اهروــشک زا یــخرب

:دور یم رامش هب شقن نیا یافیا یارب زاین دروم یاه یگژیو مها زا ریز دراوم ،هریدم تئیه
رادرک و راتفر رد تقادص•
نامزاس یراجت دانسا و تاعالطایگنامرحم ظفح•
رثؤم و کیتاملپید ،هنامرتحم طابترا یرارقرب ییاناوت•
رثؤمندادشوگ•
هدنزاس تفلاخم تراهم و هلأسم لح و لیلحت ییاناوت•
یتکرش یربهار اب طبترم دراوم صخالاب نامزاس تیلاعف رب مکاح تاررقم و نیناوق هیلک اب یفاک ییانشآ•
تاعالطا یروانف اب بولطم ییانشآ•
 اـب طبترـم یدـیلکیاهدنیارف هیلک و نامزاس یلصا یاهتیلاعف ،راکوبسک طیحم هب تبسن بولطم فارشا•

نآ
الاب تقد•
یتیریدم یاهتراهم•
دوجوم طیارش زا یشان سرتسا و راشف نازیم زا رظنفرص تاعوضوم هب بسانم هاگدید ذاختا ییاناوت•
تیقالخ ویریذپفاطعنا•

 بلاق رد دناوت یم دوخ یلاعتم و غلاب هجو رد هریدم تئیه ریبد
 هب لماعریدم مه و هریدم تئیه یارب مه دامتعا لباق یرواشم

.دزادرپب شقن یافیا



:زا دنترابع دراد دوجو هریدم تئیه ریبد شقن زا هک یتاراظتنا نیرتمهم زا یخرب ،یلک روط هب
هریدم تئیه تاسلج یرازگرب
نآ عقومهب یارجا یریگیپ و هریدم تئیه هنالاس میوقت هیهت•
نآ رد یتایلمع و کیژتارتسا تاعوضوم نازیم بولطم بسانت زا تبقارم و هریدم تئیه تاسلجروتسد میظنت•
هریدم تئیه تاسلج تیریدم رد هریدم تئیه سییر اب یراکمه•
هریدم تئیه تاسلجتروص تیفیک اب میظنت•
هریدم تئیه هب تابوصم تفرشیپ دنور زا رمتسم و یلیلحت تاشرازگ هئارا و اه نآ یارجا دنور یریگیپ ،هریدم تئیه تابوصم طبض و تبث•
هریدم تئیه زا ینابیتشپ
 هریدم تئیه ِیجورخ و یدورو تادنتسم هیلک تحص و تیفیک رب تراظن و یریگیپ•
هعومجمریز یاههتیمک ای هریدم تئیه یتاعالطا یاهزاین عفر•
).دوشیم هدرپس زین یلام ریدم نوچمه یدارفا هب هفیظو نیا ،اهنامزاس زا یخرب ردً اضعب( هنالاس یمومع عمجم یرازگرب•
 قـفوم یاـهنامزاـس براـجت و اـهیزوـمآسرد هـعلاطم ،هزوـح نیا ِزور ِدعاوق یسررب قیرط زا یتکرش یربهار حیحص مزیناکم یزاسهدایپ رد هریدم تئیه هب کمک•

یلخاد هدافتسا یارب قفوم یاههنومن یزاسبسانتم ای یرادربوگلا و هزوح نیا رد
 یدراوـم هژـیوهـب و کیژتارتـسا فادـها تفرشیپ دنور ،یلصا یاهدنیارف ،نامزاس یلک درکلمع رد دوجوم یاهکسیر عقومهب ییاسانش رد هریدم تئیه هب کمک•

.دوشیم طوبرم نامزاس دنرب ترهش نسح هب هک
 یتکرش یربهار اب طبترم دراومصوصخلایلع نامزاس تیلاعف رب مکاح تاررقم و نیناوق هیلک تیاعر زا تبقارم•
هریدم تئیه سییر زا ینابیتشپ
نآ هعومجمریز یاههتیمک و هریدم تئیه درکلمع یبایزرا رد هریدم تئیه سییر اب یراکمه•
هریدم تئیه بیکرت رد شقن یافیا یارب دیدج وضع یزاسهدامآ و زیهجت رد هریدم تئیه سییر اب یراکمه•
هریدم تئیه یشزومآ رمتسم همانرب یارجا و نیودت رد هریدم تئیه سییر اب یراکمه•
نامزاس نورب و نورد اب هریدم تئیه زین و هریدم تئیه ِنورد رثؤم طابترا زا تبقارم و یرارقرب
 رثؤم طابترا زا تبقارم و یرارقرب
هریدم تئیه و نارادماهس نایم•
هریدم تئیه یاضعا نایم•
هعومجمریز یاههتیمک و هریدم تئیه نایم•
نامزاس یناسنا یاههیامرس و هریدم تئیه نایم•
ییارجا ناریدم و لماعریدم ،هریدم تئیه نایم•
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 زا یـــکی ار یرادـــمقالـــخا ،(ISO) درادناتـــسا یـــللملانیـــب نامزاـــس طـــسوت هدـــشرشتنم یتکرـــش یرـــبهار یاـــمنهار
 نامزاـس رد یرادـمقالـخا دـنکیـم حیرـصت و دنادیم نامزاس رد بوخ )ینارمکح( یربهار کی یلصا یاهدرواتسد
 لاـح نیـع رد و تـسا ینامزاـس یاـهشزرا نیودـت و نیـیعت لوئـسم هریدـم تئیه .دوـشیـم زاغآ هریدم تئیه زا
 دوــخ دــهعت رد زــج رــما نــیا اــما .دــنک ادــیپ ناــنیمطا نامزاــس رد اــه نآ حیحــص هعاــشا و راــشتنا زا اــت تــسا مزال
.دش دهاوخن رسیم الاب یقالخا یاهدرادناتسا نتشاد و ینامزاس یاه شزرا هب هریدم تئیه
 نامزاــس نورــیب و نورد هــب دوــخ تامیمــصت و راــتفر قــیرط زا هریدــم تئیه هــک ییاــهلانگیــس رد ًالــمع دــهعت نــیا
 یاـضف دوـختامیمـصت عوـن و راـتفر اـب ًالمع هریدم تئیه رتهداس ترابع هب .دنکیم ادیپ دومن ،دنکیم سکعنم
.دیامنیم دودسم ای و قیوشت نامزاس رد ار یرادمقالخا و دامتعا
 اـب هـهجاوم رد اـما دـیامن جیورـت و نییبت ینامزاس یاهشزرا هرمز رد ار یتسرد و تقادص دناوتیمن هریدم تئیه
.درذگب نآرانک زا لهاست و حماست اب ،نامزاس دشرا ناریدم زا یکی یوس زا هتفرگتروص یراتفر ای یلام داسف
ناـمز رد اـما دـهد رارـق ینامزاـس یاـهشزرا هرمز رد ار یرتشم هب مارتحا و یرادمیرتشم دناوتیمن هریدم تئیه
 رـظن رد )یدورو اـهنت هـن و( یدورو کـی ناوـنع هـب ار یو تاراظتنا و یرتشم عفن ،هنالاس تمیق شیازفا بیوصت
.دشاب هتفرگن

 تـحت نامزاـس اما دنک حرطم ینامزاس شزرا کی ناونع هب ار تادهعت و لوق هب یدنبیاپ دناوتیمن هریدم تئیه
.دنز زاب رس یناسنا عبانم هب هدشهدرپس تادهعت ماجنا زا یو یربهار

:تسیابیم هریدم تئیه یلک یدنبعمج کی رد

 نامزاـسناـعفنیذ هـیلکناـکمالایـتح ینامزاـس یاهشزرا فیرعت رد
.دریگب رظن رد ار 1
 ؛دـنک ادـیپ ناـنیمطا ینامزاـس یاـهشزرا حیحـص حیرـصت و فیرعت زا
 ردیرادـمقالـخا راـتفر هـچ هـکنیا زا نامزاس حوطس هیلک هک یوحن هب
.دنشاب هاگآ ،تسا راظتنا دروم شزرا ره هجیتن 2
 روــط هــب اــه نآ ضــقن و قیوــشت ار اــهشزرا هــب مارــتحا و یرادــمقالــخا

.دهد رارق یضتقم دروخرب و یریگیپ دروم فافش 3
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ردهریدـــــــــــــم تئیهشقن
گنهرفواــــه شزراجیورت
ینامزاس

 یرـبهار تـحت نامزاـس اـب یو یدرـف دـنرب ترهـش ،نامزاـس کی هریدم تئیه بیکرت رد درف کی تیوضع نامز زا
دـهاوخ اـه نآ یدرـف دـنرب ترهـش رـب میقتـسم ریثأـت ،دـب هـچ و بوـخ هـچ ،نامزاـس دنرب ترهش و هدروخ هرگ یو
 یرازـبا تدـمینالوـط رد الاـب یـقالخا یاهدرادناتـسا هـب نامزاـس دهعت ،نآ هجیتن رد و هریدم تئیه دهعت .تشاد
 تـیزم دناوتیم هزورما هک تسا یعاتم دامتعا نیا و دش دهاوخ نامزاس هب ناعفنیذ هیلک دامتعا شیازفا یارب
.دیامن داجیا اهنامزاس یارب ار یفرگش یتباقر



موس شخب

 یاـــــــــهرازبا و راکوزاـــــــــس
3هریدم تئیه



 تاــــــــــــسلج تــــــــــــیمها
هریدم تئیه

 هـک تـسا یناـکم هریدم تئیه تاسلج یفرط زا .تسا هریدم تئیه ناتسد رد نامزاس تیاده و یربهار ناکس
 بـلاق رد ،نامزاـس تـکرح یوـس و تمـس ًالـمع و هدوـمن یرپـس نآ رد ار دوخ یا هفرح تسیز هدمع هریدم تئیه
 یاه هریدــم تئیه زیاــمت هــجو .دوــش یم صخــشم دــنک یم ذاــختا تاــسلج نــیا رد هریدــم تئیه هــک یتامیمــصت
 یروـما و تاـقافتا زـین و هریدـم تئیه تاـسلج یرازـگرب لدـم زیاـمت رد اه هریدـم تئیه ریاس اب قفوم و دنمشوه
.دریذپ یم تروص هسلج ره زا دعب و لبق هک تسا
 تیریدم ،شخبرثا هسلج کی یرازگرب یارب مزال تامدقم ،هریدم تئیه تاسج یرازگرب حیحص نییآ هب فارشا
 اــت دوــش ماــجنا تــسیاب یم هــسلج رــه بــقاعتم هــک یتامادــقا زــین و تاــسلج نورد رد حیحــص شــقن یاــفیا و
 هـسلجکـی یـشخبرثا و تـیفیک هـک تـسا یدراوـم ؛دوـش نیمـضت هریدـم تئیه تامیمصت و تاسلج یشخبرثا

.دنز یم مقر ار هریدم تئیه
ییاــغ تــیقفوم رد نآ تــیفیک و هریدــم تئیه تاــسلج تــیمها نازــیم رــب لاد دــناوت یم ییاــهنت هــب رــما نیــمه

.دشاب نامزاس
 و یفاـکیگداـمآ داـجیا نودـب ،تـسردان راکروتـسد اب رتدب نآ زا ای و صخشم راکروتسد نودب یا هسلج رد روضح
 لـعفنم ییاضعا هب مه ار دارفا نیرتدهعتم و نیرتدعتسم ،ینینچنیا دراوم ریاس و فیعض تیریدم اب ،یلوصا
؛دنک یم لیدبت نییاپ یراذگرثا اب و
یریگ میمصت یاضف زا ار هسلج یاضفدناوت یم ودوش یم نآ یشخبرثا شهاک و تاسلجندشینالوط هب رجنم
.دنک لیدبت دارفا یصخشتالباقت یاضف هب
 ردیریگ میمـصت مدـع اـی و بـسانمان ناـمز رد و تسردانیاه یریگ میمصت زج روکذم دراوم دنیآرب تسا یهیدب
 و تـیقفوم هـب یدـج بیـسآ  نآ ییاـهن هـجیتن هک تشاد دهاوخن هارمه هب نامزاس یاربیناغمرا ،بسانم نامز
.دنک هجاوم کسیر اب ار نامزاس یتآ تایح موادتدناوت یم رارمتسا تروص رد و هدوب نامزاس درکلمع یاقب

 نامز تدم و یلاوتهریدم تئیه میوقت
هریدم تئیه تاسلج

 هسلجروتسد
هریدم تئیه

 هسلجتروص
هریدم تئیه

هریدم تئیه میوقت
 عطاـقم و دراوـم لماـش ،دـنکیـم صخشم ار لاس لوط رد هریدم تئیه ییارجا همانرب هک هریدم تئیه میوقت
 ،هنالاـس صخـشم یاـههزاـب رد و رمتـسم روـط هب هک تسا لاس لوط رد هریدم تئیه تیمهااب یریگ میمصت
.رابکی هام هس ره یلام یاهتروص یسررب ،لاثم ناونع هب ؛دنوش یم رارکت مهلاثما و هناهام ،یلصف
 حطـس ،تـیلاعف عوـضوم تعنـص ،تـیلاعف تـیهام ،نامزاـس عوـن بسانت هب هک هریدم تئیه هنالاس میوقت
 رــگید نامزاــس هــب ینامزاــس زا ،هباــشم دراوــم ریاــس و تکرــش یرــبهار لدــم ،نامزاــس یاهدــنیارف  یگدــیچیپ
 یریگ میمـصت عطاـقم و دراوـم اـت دـیامن یم کـمک هریدـم تئیه هـب هـک تسا ایوپ یدنس ؛دوب دهاوخ توافتم
 ،روکذـم عطاـقم رد دوـخ یریگ میمـصت تـیفیک شیازـفا یارـب و هتـشاد رظن رد ار لاس لوط رد دوخ تیمهااب

.دروآ لمع هب ار مزال یزیر همانرب ،بسانم ینامز هلصاف رد
 هعـسوت ،نامزاـس غوـلب حطـس شیازـفا اـب بـسانتم و ناـمز رورـم هب هک تسا انعم نیدب دنس نیا ندوبایوپ
 یرـبهار عوـن رد یـتارییغت اـی و غولب حطس شیازفا ،نامزاس یاهدنیارف یگدیچیپ حطس شیازفا ،راکو بسک

.دشابیم یناسرزور هب دنمزاین دنس نیا ،هباشم دراوم ریاس و نامزاس
 و هریدـــم تئیه یاـــه تیلاعف هـــیلک لماـــش ناوـــنع چیـــه هـــب میوـــقت نـــیا هـــک تـــسا نآ تـــیمها زئاـــح هـــتکن
 یریگ میمـصت هـب زاـین دروـم دراوـم ریاس دور یم راظتنا و هدوبن اه نآ یریگ میمصت تهج زاین دروم تاعوضوم
 رد ،هریدـم تئیه بوـصم یـلخاد یاهدـنیارف اـی تاقفاوت ،تابوصم قبط ،دنشاب یمن نیتور هک هریدم تئیه
.دنوش عقاو یریگ میمصت دروم و دراو هریدم تئیه تاسلج هب یضتقم نامز
 رــــیبد کــــمک اــــب هــــک دــــشاب یم هریدــــم تئیه سیــــیر ،هریدــــم تئیه میوــــقت یناــــسرزور هب و هــــیهت لوئــــسم
 ههام شـش رـب زـکرمت اـب ًالوـمعم ،هریدـم تئیه هنالاـس همانرب هیهت هب مادقا لاس ره یادتبا رد هریدم تئیه
 .دوـشیـم یناسرزور هب دوجوم طیارش ساسا رب رابکی هام شش ره ًامومع میوقت نیا .دیامن یم لاس ییادتبا
 رــظنقاــفتا زا ســپ و هدیــسر هریدــم تئیه یاــضعا عالــطا هــب یناــسرزور هب/هیهت زا ســپ هریدــم تئیه میوــقت
 نیودــــت رد یلــــصا یاــــهیدورو زا یــــکی هریدــــم تئیه میوــــقت .تــــفرگ دــــهاوخ رارــــق بیوــــصت دروــــم اــــضعا

.دوریم رامش هب هریدم تئیه تاسلجروتسد

:دنراد هریدم تئیه تاسلج یشخبرثا رد یمهم شقن ریز دراوم
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 تاــسلج ناــمز تدــم و یلاوــت
هریدم تئیه

 هتــسب هریدــم تئیه تاــسلج دادــعت
یگدــیچیپ و عوــنت ،نامزاــس عوــن هــب
 دــــهاوخ تواــــفتم نآ یاــــهتــــیلاعف
.دوب
 تاــــــسلج دادــــــعت عوــــــمجم رد اــــــما

 یاهزادـنا هب تسیابیم هریدم تئیه
 فرـــص زا ار هریدـــم تئیه هـــک دـــشاب
 هـــیلک هـــب نتخادرـــپ و بـــسانم ناـــمز
 یتاــــیلمع و کیژتارتــــسا تاعوــــضوم
 هــــــیلک و دزاــــــس نئــــــمطم نامزاــــــس
 و یرورــــــض ،تــــــیمهااب تاعوــــــضوم
 هـــب بـــسانم ناـــمز رد تـــیروف یاراد
دروــم و دراو هریدــم تئیه راکروتــسد
.دنوش عقاو یریگمیمصت و یسررب
 کــی ناوــنع هــب یــلک تروــص هــب اــما
 دوــــــــــشیــــــــــم داهنــــــــــشیپ هدــــــــــعاق
 دراوــم هــیلک زا غراــف اــههریدــم تئیه
 هـسلج راـبکی یهاـم لقادح هدشرکذ
.دنهد لیکشت ار هریدم تئیه
تاسلج هنیهب نامز تدم نینچمه
 تارـظن دـنیآرب یانبمرب هریدم تئیه
 تعاــــس4 رثکادــــح نارــــظنبحاــــص
 اتدناوتیم رارطضا طیارش رد و هدوب
.دشاب هتشاد همادا زین تعاس5
 هـب رـجنم تعاس5 زا شیب تاسلج
ناـمز شیازفا ،هسلج ییاراک شهاک
شهاـــک هـــجیتن رد و یرـــیگمیمـــصت
 هدـــــــشذاختا تامیمـــــــصت تـــــــیفیک
.دش دهاوخ هریدم تئیه طسوت
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هریدم تئیه هسلجروتسد
:دوشیم ریز دراوم لماش »دنیارف« و »راتخاس« دعب ود رد تیفیکاب هسلجروتسد کی تاصخشم نیرتهدمع
یراتخاس دعب
رد هــچنآ و تــیمهااب و نالــک حطــس دراوــم لماــش ًاتدــمع تــسیابیــم هریدــم تئیه هــسلجروتسد :تاــیوتحم .1
 هـک دوـش نیودـت یروـط دـیاب نیـنچمه .دـشاب ،تـسا فورـعم کیژتارتـسا تاعوضوم هب یتکرش یربهار تایبدا
عــقاو یرــیگمیمــصت دروــم و دراو هریدــم تئیه هــسلج هــب بــسانم ناــمز رد ،یروــف و تــیمهااب تاعوــضوم هــیلک
 صخــشم ار نامزاــس تــکرح یوــس و تمــس هــک دنتــسه یــنالک حطــس تاعوــضوم کیژتارتــسا تاعوــضوم .دنوــش
 یاـهیژتارتـسا ،زادـنامـشچ قـقحت دـنور دـننام ؛دـنیامنیـم لـصاح ناـنیمطا حیحـص رادـم رـب نآ تکرح زا و هدرک
.مهلاثما و یناسنا هیامرس یزاسدنمناوت و هعسوت ،کیژتارتسا فادها ققحت دنور ،راکوبسک

هریدـــــــم تئیه هـــــــسلجروتسد رد عوـــــــضوم رـــــــه یازا هـــــــب :تاعوـــــــضوم یدـــــــنب تیولوا و عوـــــــن نیـــــــیعت .2
.دوش جرد عوضوم »عون« و »تیولوا« تسیابیم

 کـی تـیمها و تـیولوا هـچ رـه تـسا یهیدـب .دـشاب یم هـسلج رد عوـضوم حرط تیولوا هدنهد ناشن »تیولوا«
 اـت تـفرگ دـهاوخ رارـق هـسلجروتسد ردـص رد ،دوـش یقلت رت کیژتارتسا عوضوم یترابع هب و دشاب رتالاب عوضوم
.دنیامن ذاختا یرت تیفیکاب میمصت و هتخادرپ نآ هب رت کباچ نهذ اب و هسلج یادتبا رد اضعا

 هـچ دـنمزاین دوـش حرـط هـسلج رد تـسا رارـق هـک یعوـضوم هـک تـسا بـلطم نـیا رگناـیب عقاو رد عوضوم »عون«
 دوـجویـصاخ یرـیگمیمـصت هـب زاین و هدوب »یناسرعالطا« سنج زاً افرص ایآ .تسا هریدم تئیه یوس زا یمادقا
 یارـب مزال یگداـمآ ،هـسلج یرازـگرب زا شیپ هریدم تئیه دوریم راظتنا و هدوب »یریگمیمصت« سنج زا ای ؛درادن
 مــه یتراــبع هــب ؛دــشابیــم ود رــه هدــنریگربرد اــی و دنــشاب هدرــک داــجیا دوــخ رد ار هــسلج رد یــفیک میمــصت ذاــختا

.تسا میمصت ذاختا دنمزاین مه و دراد یناسرعالطا هبنج

.دنراد رارق هسلجروتسد رد یرتالاب تیولوا ردً الومعم یریگمیمصت سنج زا یتاعوضومً اتعیبط

 حیـضوت تـسا مزال ،هـسلجروتسد رد عوـضوم رـه یازا هـب :هریدـم تئیه هـب عاـجرا یـیارچ و عوضوم هچخیرات .3
 صوـصخ رد یـلبق هـچخیرات هچنانچ نینچمه و دوش هئارا هریدم تئیه هب نآ عاجرا تلع صوصخ رد یرصتخم
 تــسا مزال ،دــنکیــم کــمک هریدــم تئیه یرــیگمیمــصت تــیفیک شیازــفا هــب نآ نتــسناد هــک دراد دوــجو عوــضوم
.دریگ رارق هریدم تئیه رایتخا رد هسلجروتسد ِتاحیضوت تمسق رد هطوبرم تاعالطا

 و دروآرـبقـیقد روـط هـب تسیابیم زین راکروتسد ره یارب هدشهتفرگ رظن رد »نامز« تسا یهیدب :یدنب نامز .4
تیریدــم رد هریدــم تئیه سیــیر اــب یراــکمه هــفیظو هریدــم تئیه رــیبد نیــنچمه .دوــش دــیق هــسلجروتسد رد
.تسا رادهدهع ار هسلج نامز هنیهب

دنیارف دعب

 هـک(یلوـبق لـباق ناـمز رد هریدـم تئیه تاـسلجروتسد تـسا مزال :بـسانم نامز رد هسلجروتسد لاسرا.1
 و نیـیعت هسلج یرازگرب زا لبق  )دریگیم رارق اضعا رظنقافتا دروم هریدم تئیه تاسلج هماننییآ بلاق رد
 هـیلک تـسا یرورـض نیـنچمه .دوـش هدناـسر هریدـم تئیه یاـضعا هـیلک عالـطا هـب هریدـم تئیه رـیبد طسوت
 و راـثآ هـک یدراوـم صوـصخ رد هژـیو هـب ،هـسلجروتسد رد جردـنم دراوـم هـب طوبرم مزال تاعالطا و تادنتسم
 رارــق هریدــم تئیه یاــضعا راــیتخا رد هــسلجروتسد هارــمه هــب و نیودــت هــسلج زا لــبق ،دــنراد یلاــم تاــعبت
 هریدـم تئیه یارـب ار یفیک و هناهاگآ یریگ میمصت و اضعا رد یگدامآ داجیا یارب مزال تصرف رما نیا .دنریگ
.دنکیم مهارف

 رـب یرورـم دـناوتیـم هریدـم تئیه ،هسلج ره یادتبا رد ًالومعم :هتشذگ تامیمصت تفرشیپ دنور رورم .2
.دشاب هتشاد دوخ هتشذگ تابوصم مها ای و مامت تفرشیپ دنور

 هریدـم تئیه تـسایر اـب هـسلجروتسد نیودـت تیلوئسم :هسلجروتسد نیودت رد اضعا تکراشم موزل .3
 و هـیهت دـنیارف هـک تـسا یرورـض هـتکن نـیا رـکذ اـما .دوـشیـم ماـجنا هریدم تئیه ریبد یراکمه اب هک تسا
 رد زــین ار هریدــم تئیه یاــضعا تکراــشم هــک دوــش ارــجا و یــحارط یوــحن هــب تــسیابیــم هــسلجروتسد لاــسرا
 .دشاب هتشاد هارمه هب ییاهن هسلجروتسد نیودت

 کیژتارتسا تاعوضوم هب تسیابیم هریدم تئیه هک یتیفرظ نازیم هرابرد
 ناوتیم اه نآ یدنب عمج زا یلو دراد دوجو یتوافتم تارظن ،دهد صاصتخا
 %70 ات %50 نیب لقادح تسیاب یم هریدم تئیه هک دومن طابنتسا روطنیا

 .دهد صاصتخا نامزاس کیژتارتسا تاعوضوم هب ار دوخ نامز

50%70% ات
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:دشاب ریز یاهروتکاف یاراد دیاب تیفیکاب هریدم تئیه هسلج کی ،یلک یدنب عمج کی رد

شخبرثا نادنچ هن شخبرثا تاعوضوم
 تعاس2 ات1

 ای
تعاس8 ات6

تعاس5 ات3  هسلج نامز تدم

دروم12 ات8 دروم7 ات4 هسلجروتسد رد دراوم دادعت

%30 ات 20% %10 ات 5% هسلج نامز زا هریدم تئیه سییر هدافتسا

هسلج لک نامز %70 ات هسلج لک نامز %15 رثکادح  هئارا یارب ییارجا تیریدم میت رایتخا رد نامز تدم
تاداهنشیپ و اه حرط/تاعوضوم

،Financial Times هریدم تئیه شرورپ هرود یاوتحم زا هتفرگرب ،یفیک هریدم تئیه هسلج کی یرهاظ یاه صخاش :7 هرامش لکش 2022



 روـطنیا اـههریدـم تئیه یزاـسدنمناوت و شزوـمآ ،یرـبهر هزوح رد حرطم عجارم و زکارم زا یکی ناونع هبKPMG هسسوم
 یاــقب و موادــت دــناهتــسناوت هــک تــسا ییاــهنامزاــس یتباــقر تــیزم و هدــنرب گرــب هــچنآ تــسا هدــش تــباث ؛دــنکیــم ناــیب
و یریذــپفاــطعنا ،دنــشاب هتــشاد ییافوکــش و دــشر یــتح اــی و هدوــمن ظــفح اــنورک یرــیگهــمه نارود رد ار دوــخ تــیلاعف
.تسا هدوب تایلمع و نامزاس ،یژتارتسا هزوح هس رد یروآبات
 ،یراـکرود تروـص هـب ینامزاـس روـما هـیلک دربـشیپ اـت یـکیزیف روـضح درـکیور رـییغت زا هدـشداجیا تارـییغت هرتـسگ هزورما
 هرــیجنز یاــهلدــم رــب یرگنزاــب و نایرتــشم اــب لاــتیجید لــماعت قــیمعت اــت راــک یورــین ناور تمالــس و هاــفر رــب زــکرمت موزــل
 .تسا حیحص تاعوضوم رب اهنامزاس یربهار مره سأر ناونع هب اههریدم تئیه زکرمت مزلتسم همه و همه ،نیمأت
هــجوت و هیــصوت2022 لاــس رد اــههریدــم تئیه راکروتــسد رد ار اــه نآ دوــجوKPMG هــک دنتــسه یتاعوــضوم رــیز دراوــم
:دیامنیم بلج اه نآ هب ار اههریدم تئیه

نامزاس یتآ زادنامشچ ریوصت و اهیژتارتسا هب هریدم تئیه نتخادرپ نازیم شیازفا•
 یاـــفیا ،تـــسیز طیـــحم اـــب نآ تـــیلاعف ندوبراگزاـــس نازـــیم رـــظنم زا نامزاـــس درـــکلمع(ESG هزوـــح ود هـــب نتخادرـــپ•

 رــب بــترتم یاــهکــسیر و یــطیحمتــسیز یاــهکــسیر هژــیو هــب )بــسانم یتکرــش یرــبهار و یعاــمتجا یاــهتیلوئــسم
 زا ،فــلتخم نینــس رد دارــفا یریگراــکهــب و رــبارب تــصرف داــجیا رــب زــکرمت(DEI نیــنچمه و ییاوــه و بآ میــلقا رــییغت
حوطـس هـیلک رد فـلتخم یاـه گنهرف ،بهاذـم ،اه تیـسنج ،اـه یناوتان و اه ییاناوت اب ، توافتم یاهتیموق و اهداژن

 کسیر یربهار و یژتارتسا هزوح یاهوگتفگ و راکروتسد رد )نامزاس
ناعفنیذ ریاس و یداصتقا نالاعف ،نارادماهس اب هنالاعف لماعت حطس شیازفا•
 راکروتــــسد رد لماعریدــــم یرورــــپنیــــشناج و یناــــسنا هیامرــــس تیریدــــم ،اهدادعتــــسا تیریدــــم هــــب ندادتــــیولوا•

هریدم تئیه
نامزاس رد اههداد یصوصخ میرح ظفح و یربیاس تینما هلوقم هب نتخادرپ و تاعالطا یربهار•
یلامتحانارحب هنوگره اب هلباقم یارب نامزاس یگدامآ نازیم و هناریگشیپ یاهیژتارتسا و اهویرانس ددجم یبایزرا•
نامزاس رد نآندشیراج یگنوگچ رب قیقد تراظن و ینامزاس گنهرف و اهشزرا نییبت هب کمک•
هریدم تئیه بیکرت رد زاین دروم عونت و اهدادعتسا صوصخ رد کیژتارتسا رکفت•

 راکروتــــسد رد مــــهم دراوــــم
2022 ؛اههریدم تئیه
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هریدم تئیه هسلجتروص
 تامیمـصت و تاـسلج یـشخبرثا اـت دوـش ماـجنا تـسیاب یم هـسلج رـه بـقاعتم هـک یتامادـقا نیرـتمـهم زا یکی
 هـسلجتروـص کـی یاـهیـگژیو زا رـیز دراوـم .تـسا یـفیک هـسلجتروـص کـی میـظنت ،دوش نیمضت هریدم تئیه
.دوریم رامش هب یفیک

 تاعوـضوم ناـیاپ و عورـش قـیقد ناـمز ،هـسلج هرامـش ،هـسلج یرازگرب خیرات جرد :هسلج یمومع تاصخشم .1
رد رـضاح هریدـم تئیه یاـضعا ندرـکصخـشم ،عوـضوم رـه هـب نتخادرـپ قـیقد ناـمز تـبث ،هسلج رد هدشحرط
 هـسلج رد هک یشقن بسح هریدم تئیه یاضعا زا ریغ هک یدارفا ریاس مان قیقد جرد ،نیبیاغ نییعت و هسلج
 زا ،دــناهتــشاد روــضح نآ ماــمت اــی هــسلج زا یــشخب رد ،توــعد بــسح اــی و )هریدــم تئیه رــیبد دــننام( دــنراد

.دوشیم بوسحم هریدم تئیه هسلجتروص نیودت تایرورض

 هـب ،هـسلجروتسدِ عوـضوم رـه لوـح هـتفرگتروـص یاـهوگتفگ تـسا مزال :نآ ذاـختا یـیارچ و میمصت حیرشت.2
 یباـیدر لباق ،هریدم تئیه هسلج رد هدشحرطم بلاطم کیکفت یترابع هب و دوش جرد هسلجتروص رد کیکفت
 ،هدـــش ماجنا یاـــهوگتفگ یدـــیلک طاـــقن ،عوـــضوم صوـــصخ رد هـــتفرگتروـــص تارکاذـــم تاحیـــضوت .دـــشاب یـــتآ
 تامیمـصت تـیاهن رد و هـسلج رد هدـش حرط تاعوـضوم اـب تـفلاخم اـی تـقفاوم لـیالد و تاداهنشیپ ،اههیصوت
 یباـیزاب لـباق هریدـم تئیه تامیمـصت لـلع و هـچخیرات ،هدـنیآ رد اـت دنوـش دـیق یوـحن هب تسیابیم هدشذاختا
.دشاب

 نآ رد هـک تـسا هریدـم تئیه هـسلجتروـص زا یـشخب ،هریدـم تئیه تامیمـصت هصالخ :تامیمصت هصالخ .3
جرد تمـسق نـیا رد هـسلج تابوـصم ناوـنع هـب ،درادـن یتآ ییارجا راک هب زاین هک هریدم تئیه تابوصم هصالخ
.تفرگ رارق هریدم تئیه بیوصت دروم لوا ههامهس یلام یاهتروص :لاثم ناونع هب .دوشیم

 هــصالخهــک تــسا هــسلجتروــص زا یــشخب ،یرــیگیپ لــباق تابوــصم هــصالخ :یرــیگیپ دــنمزاین دراوــم هــصالخ .4
 دــش ررــقم :لاــثم ناوــنع هــب .دوــشیــم جرد نآ رد دــنراد یــتآ یــیارجا راــک هــب زاــین هــک یاهدــشذاختا تامیمــصت
هریدـم تئیه هـب ار شورـف یاـهتـگرات زا دوـجوم تاـفارحنا شـشوپ تـهج دوـخ همانرب هتفه ود فرظ لماعریدم
.دوشیم یقلت تایرورض زا ،تمسق نیا رد ماجنا لوئسم و ماجنا نامزندرکصخشم .دیامن هئارا

 لباقم رد یعمج تیلوئسم هریدم تئیه هک ییاجنآ زا نایاپ رد و :هسلج رد رضاح یاضعا هیلک یاضما ذخا .5
 هـسلج رد رـضاح هریدـم تئیه یاـضعا هـیلک یاـضما هـب هـسلجتروـص ،دراد هدـشذاحتا تامیمصت و دوخ درکلمع
 سـپهریدـم تئیه یاـضعا هـک تـسا نآ مـهم هتکن .دسریم ،هدشذاختا تابوصم اب ندوبفلاخم/قفاوم زا غراف
 و هدـشذاختا تامیمـصت زا تـیامح هـب ادصکی و هچراپکی ،هریدم تئیه تاسلج قاتا زا جورخ و هسلج مامتا زا
 اـب اه نآ یدرف تقفاوم/تفلاخم ناونعچیه هب هک یوحن هب ؛دیزرو دنهاوخ مامتها نامزاس رد اه نآ ندشیراج
 .دشابن ییاسانش لباق نامزاس هندب طسوت هدشذاختا تابوصم
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 یدوـــــــــــــجو هفـــــــــــــسلف
هریدم تئیه یاه هتیمک

 یــخرب رد ،درــکلمع رــب رثؤــم تراــظن نیــنچمه و کیژتارتــسا یرــبهار و تیادــه هــفیظو یاــفیا یارــب هریدــم تئیه
تواـضق کـی هـب ندیـسر اـی و یـصصخت یاـههرواـشم زا یدـنمهرـهب ،صاـخ یاـهصـصخت نتـشاد هب زاین اههزوح
.دراد هدشحرطم داهنشیپ ای حرط ،عوضوم صوصخ رد یاهفرح
 یرـیگمیمصت و یسررب تهج هریدم تئیه راکروتسد رد تاعوضوم دادعت شیازفا و اهراکوبسک هعسوت هزورما
 اـت دوـشیـم بـجوم ،اـه نآ یاـهصـصخت و هریدـم تئیه یاـضعا یالاـب عوـنت و دادـعت دراوـم یـخرب رد نینچمه و
 مأوـت یدایز نامز فرص اب و زیگناربشلاچ ،تاعوضوم هیلک یور هریدم تئیه تاسلج رد رظنقافتا هب یبایتسد
.دشاب
 زا رتدـمآراک و رـتزکرمتم ،لئاـسم اـب دروـخرب رد دـناوتیـم هریدـم تئیه یاـضعا زا رـتکچوک هورگ کی تاقوا یهاگ
یتکرـــش یرـــبهار تاـــیبدا رد هـــک »رـــتکـــچوک یاـــههورـــگ« نـــیا اذـــل .دـــیامن لـــمع هریدـــم تئیه لـــماک بـــیکرت
طــسوت صخــشم یاهزوــح رد و صخــشم تــیرومأم اــب ،دنوــشیــم هدــیمان هریدــم تئیه هــعومجمریز یاــه»هــتیمک«
 یارــب داهنــشیپ هــئارا و تاعوــضوم رــتیــصصخت و رــتقــیمع یــسررب تیلوئــسم و دنوــشیــم لیکــشت هریدــم تئیه
.دنراد هدهع هب ار هریدم تئیه هب یریگمیمصت
 دـیامن ضیوفت هتیمک هب ار دوخ یریگمیمصت تیلوئسم دناوتیمن هریدم تئیه هک تسا نآ تیمها زیاح هتکن
 هـکلب ،دنوـشیـمن هریدـم تئیه نیزگیاـج ناوـنعچیـه هـب و دنتـسین رـیگمیمـصت اـههـتیمک ،رـتهداـس تراـبع هب و
 یاتــسار رد هریدــم تئیه زاــین دروــم تاــعالطا و بــسانم یاــضف داــجیا اــه نآ تلاــسر و دنتــسه زاــس میمصت اــه نآ
.دنشابیم وگخساپ هریدم تئیه لباقم رد ساسا نیمه رب .تسا هریدم تئیه یریگمیمصت تیفیک شیازفا
 یتکرـش یرـبهار رـب مکاـح تاررـقم و نیناوـق یوـس زا فـلتخم یاهروـشک رد بـسانت هـب اـههـتیمک زا یخرب دوجو
وزــج تامدــخ نارــبج و تاباــصتنا ،کــسیر تیریدــم ،یــسرباسح یاــههــتیمک عوــمجم رد یــلو تــسا هدــش مازــلا
 زا سـپ و دنـشابیـم ناـهج رد فـلتخم نامزاـس رد یتکرـش یرـبهار فـلتخم یاـهماظن رد اههتیمک نیرتدربراکرپ
.دراد رارق یدعب هاگیاج رد یژتارتسا هتیمک ،اه نآ
 ،1397 لاـــس رد راداـــهب قاروا و سروـــب نامزاـــس هـــیغالبا یتکرـــش یرـــبهار لمعلاروتـــسد بـــسح زـــین نارـــیا رد

.دنشابیم تاباصتنا و یسرباسح یاههتیمک لیکشت هب مزلم یسروب یاهنامزاس رد هریدم تئیه

یزورما طیارش ترورض ،یژولونکت و تاعالطا یروانف هتیمک
سورـیو راـشتنا زا یـشان یمدـناپ هـب ناوـتیـم اـهنآ نیرـتمـهم هلمج زا هک ،داد خر2020 لاس رد هک یتاقافتا
 دــش ثــعاب و دوــمن لــمع لاــتیجید تراــجت هزوــح رد یوــق هدنهدباتــش کــی هــباثم هــب ًالــمع ،درــک هراــشا اــنورک
 هـب ،اـهراکوبـسک هعـسوت رد مـه و داجیا رد مه ،یژولونکت و تاعالطا یروانف یریگراکهب زا لابقتسا نازیم
نازـــیم ،تـــسا هتـــشاد مالـــعا دوـــخ تاـــعلاطم زا یـــکی ردMckinsey تکرـــش هـــک دـــنک ادـــیپ شیازـــفا یدـــح
 یدـشر زور90 یـط ،اه نآ عون زا رظنفرص ،فلتخم یاهسنیزیب رد یژولونکت و تاعالطا یروانف یریگراکهب
 تــیمها شرتــسگ اــب .تــسا هتــشاذگ رــس تــشپ ،دــشاب هتــشاد هدــنیآ لاــس هد یــط تــفریــم راــظتنا هــک ار
 حیحــص یرــبهار موزــل ،اــهراکوبــسک یرادــیاپ و هعــسوت ،داــجیا رد تاــعالطا یرواــنف و یژوــلونکت کیژتارتــسا

 یژتارتــسا« هــلوقم و تــسا هدــش تــیمها زئاــح شیــپ زا شیــب هزوــح نــیا رد هریدــم تئیه طــسوت نامزاــس
 و روـهظ دهاـش هزورـما.تـسا هتـشگ لدب اههریدم تئیه راکروتسد یاهتیولوا زا یکی هب »تاعالطا یروانف
 رد .میتــسه یتکرــش یرــبهار هزوــح هــب تاــعالطا یرواــنف یرــبهار ناــمه اــیIT Governance موــهفم دورو
 بوـــسحم یتاـــیح و یدـــیلک یدـــح هـــب اه نامزاـــس تـــیقفوم رد )تاـــعالطا یرواـــنف(IT شـــقن ینوـــنک طیارـــش
 نآ ترورـض و دوـش هـتخادرپ اه نامزاـس ردIT یربهار هبIT تیریدم یاج هب تسا هدش هیصوت هک دوش یم
 هریدـم تئیه یـنعی نامزاـس یرـبهار هـیال نیرتدـشرا طـسوت یرـبهار نـیا دوـش یم هیـصوت هـک تسا یدح ات

.دریذپ تروص
IT)بسانمیتاعالطایاه متسیسدوجوموزلهبناوت یمنآحطسنیرت ییادتباردهک،)تاعالطایروانف
یاه یژتارتساوفادهاققحتزاس هنیمزونامزاستیقفومتمدخردتسیاب یم،درکهراشااه نامزاسرد
وفادهارییغتایوفذحمیتسهنآدهاشًاضعبهچنآنامروشکردهنافسأتمیلودشابنآ
هتفرگراک هبیاهرازفا مرنایواه متسیسطسوتنآینابیتشپناکمامدعلیلدهبنامزاسیاه یژتارتسا

هتفرگتسدهبارنامزاسیربهارنانعهکتسانآیاه تیدودحموITییوگ.تسانامزاسردهدش
!تسا
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هریدم تئیه هعومجمریز یاههتیمک عاونا
:دنتسه میسقت لباق عون ود هب هریدم تئیه هعومجمریز یاههتیمک
 یلـصافیاـظو زا یـخرب ماـجنا رد هریدـم تئیه هـب ،یتکرـش یرـبهار مزیناـکم رد هک ییاه هتیمک :مئاد هتیمک

 و اـههـماننیـیآِ تامازلا ساسا رب اه نآ زا یخرب لیکشت دش حرطم رتشیپ هک روطنامه .دننکیم کمک دوخ
.تسا یمازلا یسروب یاه نامزاس یارب ،یتکرش یربهار صوصخ رد یسروب یاهلمعلاروتسد
 لکـشیصاخ عطاقم رد دوجوم زاین ساسارب و هریدم تئیه دیدحالص بسح هک ییاههتیمک :تقوم هتیمک
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مئاد یاههتیمک§تقوم یاههتیمک§



هتیمک راتخاس
 هزوــح نآ رد هــک تــسا هریدــم تئیه یاــضعا زا یــکی ،هــتیمک سیــیر
 تـیحجرا صـصخت اـی و هـبرجت ظاـحل زا اـضعا ریاـس هـب تبـسن صاخ
.دراد
 ناـنیمطا ،هریدـم تئیه یاـضعا نیـب زا هـتیمک تسایر باختنا لیلد
 زا هدــشذاختا تامیمــصت و تاراــظتنا اــب هــتیمک درــکلمع یگچراــپکی زا

 .دنشابیم هریدم تئیه یوس
 ار هــتیمک درــکلمع یزــیرهــمانرب و تیادــه تیلوئــسم هــتیمک سیــیر
 یــسایقم رد هریدــم تئیه سیــیر فیاــظو ناــمه یعوــن هــب و هتــشاد
.تسا رادهدهع ار رتکچوک
 رد زــــین هریدــــم تئیه رــــیبد ،یتکرــــش یرــــبهار یاــــهماــــظن رــــثکا رد
 هژـیو هـب و نالـک حطـس رد هـک یـشقن نامه و هتشاد روضح اههتیمک
اـــفیا یو شـــقن رـــتهب ماـــجنا رد هریدـــم تئیه تـــسایر هـــب کـــمک رد
 هـتیمک سیـیر هـب کـمک و تیامح رد رتکچوک سایقم رد ،دیامنیم
 و صـصخت بـسانت هـب دـنناوتیـم زـین هـتیمک یاـضعا .دهدیم ماجنا
ِنیرواـشم دـننام نامزاـس یـنوریب اـی یـنورد دارـفا زا زاـین دروـم هبرجت
.دنوش باختنا صاخ یاههزوح

هتیمک روشنم
 هـک تـسا »هـتیمک روشنم« نیودت ،هتیمک ره لیکشت رد ماگ نیلوا
 دـــییأت هـــب و فـــیرعت نآ فادـــها طخرـــس و هـــتیمک تـــیرومأم نآ رد
 هتیمک نوچمهاههتیمک زا یخرب یارب .دوشیم هدناسر هریدم تئیه
 هــلمج زا هــتیمک روــشنم نیودــت رد زــینییاهدرادناتــسا ،یــسرباسح
.دراد دوجو نآ تیرومأم و فادهاطخرس
 دوـخیتاـیلمع هـمانرب تـسا فـظوم هـتیمک ،روـشنم بیوـصت زا سپ
یلاــمتحا عباــنم و یدــنبناــمز اــب هارــمه ار روکذــم فادــها قــقحت یارــب
.دیامن هئارا هریدم تئیه هب یسررب تهج زاین دروم
 ،دــشاب وگخــساپ هریدــم تئیه هــب تــسیابیــم هــتیمک هــک ییاــجنآ زا
 یناـــمز یاـــه هزاب رد تـــسا فـــظوم هریدـــم تئیه هـــک تـــسا یهیدـــب
 ناـنیمطا نمـض و دـهد رارـق یباـیزرا دروـم ار هتیمک درکلمع صخشم
 و اـهدروخزاب ،موزـل تروص رد ،راظتنا دروم ریسم رد هتیمک تکرح زا
 .دروآ لمع هب ار زاین دروم یحالصا تامادقا و هئارا ار مزال یاهدربهار
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 شزوــــمآ تــــیمها و هریدــــم تئیه
رمتسم

.دننکیم تیلاعف ،موادم رییغت لاح رد و ایوپ یراجت طیحم کی رد اهنامزاس هزورما
 هعـسوت رد تارـییغت تعرـس اـب ماـگمه هـکلب رمتـسم تروـص هـب اـهنتهـن تـسیابیـم تارـییغت نـیا هـب بـسانم ییوگخـساپ یاتـسار رد زین اههریدم تئیه اذل
.دنیامن مادقا دوخ یاهتراهم و شناد
 دوــجوم یاــهصــصخت و شــناد قــیبطت تــهج رد و هدــشماــجنا یجنــسزاین یاــنبم رــب هــک رمتــسم نودــم یــشزومآ هــمانرب کــی یاراد تــسیابیــم هریدــم تئیه
.دشاب ،تسا زاین دروم نآ یتآ زادنامشچ ققحت تمس هب نامزاس تکرح یارب هچنآ زین و نامزاس زور زاین اب هریدم تئیه
 اــبطبترــم یاــههزوــح رد هریدــم تئیه یاــضعا صــصخت و شــناد حطــس شیازــفا زا ناــنیمطا رــب هوالــع هــک دوــش ارــجا و نیودــت یوــحن هــب تــسیابیــم هــمانرب نــیا
 نیـنچمه ودـنک ادـیپ ناـنیمطا زـین یتکرـش یرـبهار هزوـح رد هژـیو هـب تـیلاعف رـب مکاـح نیناوق و تارییغت نیرخآ زا اه نآ عالطا و یهاگآ زا ،نامزاس تیلاعف
.دوش لماش زین ار هریدم تئیه یاضعا یدرف یاه یگژیو و اهیدنمناوت هعسوت
 یاــضعا تکراــشم بــلج و هریدــم تئیه رــیبد یراــکمه اــب هــک هدوــب هریدــم تئیه سیــیر اــب یــشزومآ هــمانرب نــیا رمتــسم یناــسرزورهــب و نیودــت تیلوئــسم
.دوشیم ماجنا هریدم تئیه
 هـب هریدـم تئیه یـعمج درکلمع دعب رد هچ و یدرف دعب رد هچ ،هریدم تئیه درکلمع یبایزرا رد هجوت دروم یاههبنج زا یکی عوضوم نیا ،تیمها هب هجوت اب

.دوریم رامش
 .دیامن هنیداهن و یراج ،قلخ نامزاس رد دوخ طسوت ار رمتسم یریگدای گنهرف هریدم تئیه هک دننکیم دشر ینامز اهنامزاس تفگ دیاب نایاپ رد و
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 دـیدج وـضع زـیهجت و هریدم تئیه
شقن یافیا یارب

 یتکرـشیرـبهار مزیناکم رد زاین دروم تیمهااب یاهدنیارف زا یکی ،هریدم تئیه بیکرت رد راظتنا دروم شقن یافیا یارب هریدم تئیه دیدج وضع یزاسهدامآ
 .تسا
 طیـحم ،نآ راکو بـسک لدـم یاـه یگژیو و نامزاـس تـیلاعف هـنیمز رد زاـین دروـم تاعالطا تسا مزال ،دوشیم هفاضا هریدم تئیه بیکرت هب هک دیدج وضع ره
 ناــنکراک و ناریدــم ،لماعریدــم لماــش یــیارجا میــت و نارادماهــس ،اکرــش ،هریدــم تئیه بــیکرت ،نامزاــس یتیریدــم راتخاــس هژــیو هــب ینامزاــس راتخاــس ،یتباــقر
 کـییـط ار هریدـم تئیه دیدحالـص بـسح یرـگید تاـعالطا رـه و هریدـم تئیه یرـبهار مزیناـکم ،یدـیلک نایرتـشم هژـیو هب نایرتشم فلتخم فیط ،یدیلک

 .دوش هداد خساپ هزوح نیا رد یو یلامتحا یاهشسرپ هب و هدومن تفایرد بسانم ینامز هزاب رد و یجیردت و صخشم دنیارف
 زا یــکی ،دنــشاب اراد ار مزال تــیفیک و هدــشهــیهت یلوــصا هــچنانچ هریدــم تئیه تاــسلجتروــص ،رکذــلاقوــف دراوــم اــب طبترــم ینامزاــس تادنتــسم رــب هوالــع
و نالـک حطـس رد هـچنآ زـین و یو زـکرمت تـیمهااب طاـقن و اـههاگدـید ،هریدـم تئیه درـکلمع هوـحن زا دـیدج وـضع یارـب ینـشور کرد داـجیا رد یلـصا یاهیدورو
.دنشابیم ،درذگیم نامزاس کیژتارتسا
،عوضومنیاعیرستنمضدناوتیم،هریدم تئیهدیدجوضعهبلاقتناتهجزایندرومدراوملماشصخشمتسیلکچیتحایودنیارفکیدوجو
.دزاسنئمطمزیندیدجوضعیزاسهدامآتیفیکزاارهریدم تئیه
.دیامنیم افیا هزوح نیا رد یگنررپ شقن هریدم تئیه زا تباین هب هریدم تئیه ریبد ،یتکرش یربهار یاهمزیناکم بلغا رد لومعم روط هب
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 هریدم تئیه درکلمع یبایزرا
 هـن ،دوـخ درـکلمع لاـبق رد زـین ار دوخ هکلب ،دهد رارق ییوگخساپ ماقم رد نامزاس هرادا و تیریدم رد اه نآ درکلمع لابق رد حیحص هویش هب ار یو ییارجا میت و لماعریدم تسا رداق اهنتهن هک تسا یاهریدم تئیه بولطم هریدم تئیه
.تسا درکلمع زا قیقد یبایزرا نتشاد ،ییوگ خساپ هنوگ رهیاهضرفشیپ زا یکی .دنادیم وگخساپ ناعفنیذ هیلک لباقم رد هکلب نارادماهس لباقم ردً افرص
 یاـضعا تکرـاشم بـلج زا سـپ ،یباـیزرادوخ اـی و یـنوریب لقتـسم باـیزرا زا یدـنمهرـهب قـیرط زا اـی ،هریدـم تئیه ریبد یراکمه اب ًاتدمع هک تسا هریدم تئیه سییر اب هریدم تئیه درکلمع یبایزرالدم نیودت و یزیرهمانرب تیلوئسم
 .دوشیم هتشاذگ ارجا هلحرم هب ،یبایزرا لدم و نامز صوصخ رد یعمج رظنقافتا و هریدم تئیه
.دوشیم ماجنا راب کی هامشش ره ای و هنالاسً الومعم هریدم تئیه درکلمع یبایزرا یلک روط هب
.دوش ماجنا هریدم تئیه یدرف و یعمج درکلمع یبایزرا دعب ود رد دناوتیم هریدم تئیه درکلمع یبایزرا
 .تسا هدمآ تسدهب جیاتن زا هریدم تئیه هدافتسا هوحن دشابیم تیمها زئاح هچنآ ،هریدم تئیه درکلمع یبایزرا یلیلحت شرازگ هیهت و ماجنا زا سپ

 .دشاب یم یگهریدم تئیه شقن رتهب هچ ره یافیا رد هریدم تئیه یاضعا زا کی ره یدرف هعسوت ریسم نییعت نینچمه و هریدم تئیه بیکرت یتآ درکلمعهمانرب نیودت رد یدیلک یاهیدورو زا یکیً اتدمع هدشماجنا یبایزرا جیاتن
:زا دنترابع هریدم تئیه درکلمع یبایزرا یایازم مها زا یخرب
 یـشخبرثا بیرـض و هریدـم تئیه ییاراـک شیازـفا تـیاهن رد هـک اـه نآ عـفر یارـب یزـیرهـمانرب و هـعومجمریز یاـههـتیمک نیـنچمه و اـضعا کـتکـت درـکلمع ،هریدـم تئیه یـعمج درکلمع )فعض( دوبهب لباق طاقن و توق طاقن ییاسانش•

.تشاد دهاوخ هارمه هب نامزاس ییاغ تیقفوم رد ار نآ درکلمع
.نآ بیکرت یدنمناوت و ییاراک شیازفا یاتسار رد هریدم تئیه بیکرترد رییغت هنوگره ترورض ماگنه هب ییاسانش ناکما داجیا قیرط زا هریدم تئیه ینونک یاضعا هعسوت و دیدج یاهادیدناک باختنا دنیارف لیهست•
.نامزاس کیژتارتسا فادها و زادنامشچ اب هریدم تئیه یلک درکلمع و اهتیلاعف قیبطت نیمضت•

.یلامتحا ناراذگهیامرس و نارادماهس نیب رد هژیوهب هریدم تئیه یاضعا زین و نامزاس رابتعا شیازفا•
.نامزاس رد درکلمع لابق رد ییوگخساپ و یبایزرا گنهرف جیورت•



هریدم تئیه یاضعا تمدخ ناربج
 یتکرـش یرـبهار یاـههژورـپ رد اـههریدـم تئیه لاوـس نیرـترارکترپ عـقاو هـب ،هریدـم تئیه یاـضعا تمدـخ ناربج هوحن
.دوشیم هدیسرپ ایلیایتکرشیربهار تامدخ میت زا هک تسا
 شــقن یاــفیا بــلاق رد هــک یتامدــخ لــباقم رد هریدــم تئیه یاــضعا اــیآ .میــنکیــم زاــغآ هداــس لاوــس کــی اــب ار ثــحب
؟دنیامن تفایرد همحزلاقح تسیابیم ،دنیامنیم هئارا نامزاس رد دوخ یگهریدم تأیه
.هلب :تسا هداس و هاتوک خساپ
 تواـفتم فـلتخم یاهروـشک رد یتکرـش یرـبهار رـب مکاـح نیناوـق هب هتسب هریدم تئیه یاضعا تمدخ ناربج نیناوق
.تسا
 یموــمع عــمجم رد )نآ بــلاق زا غراــف( هریدــم تئیه هــمحزلاقــح نازــیم هــک تــسا نآ رد اــه نآ هــیلک کارتــشا هــطقن اــما

.دوشیم نییعت ماهس نابحاص هنالاس
 یـگنررپ شـقن هریدـم تئیه سیـیر ،ناـیم نیا رد هک دوب دهاوخ اضعا هیلک رظنقافتا اب اضعا نایم نآ عیزوت هوحن اما
 تروـص هـب.دراد هریدـم تئیه یاـضعا زا کـی رـه درـکلمع تـیفیک و نازیم اب یتفایرد همحزلاقح بسانت زا تبقارم رد
و درــیگ یم قــلعت هریدــم تئیه فــظومریغ یاــضعا هــب ًافرــص هریدــم تئیه هــمحزلاقــح ،ناــهج یاهروــشک بــلغا رد یــلک

.دشابیم یلصا شخب ود لماش
هنالاس تباث شخب
.دوشیم تخادرپ هریدم تئیه فظومریغ وضع ره هب هنالاس و یدقن تروص هب هک
ریغتم شخب
 تاـــسلج رد روـــضح تـــیفیک ،اـــضعا یدرـــف درـــکلمع یـــشخبرثا هـــب هتـــسب ،هدـــنیازفا و یـــشزیگنا لـــماع ناوـــنع هـــب هـــک
 تــباث شــخب هــب هباــشم دراوــم ریاــس و هریدــم تئیه هــعومجمریز یاــههــتیمک تیریدــم تیلوئــسم لوــبق ،هریدــم تئیه
 .دوشیم هفاضا اضعا زا یخرب هنالاس

 هـک دـشاب داـیز یدـح هـب تـسیابیـمن هریدـم تئیه فـظومریغ یاـضعا هـمحزلاقـح عوـمجم ؛تـسا مهم هچنآ
 زا هــب یلیاــمت یتفاــیرد هــمحزلاقــح ندوبریگمــشچ لــیلد هــب هــک یوــحن هــب ؛دزادــنا رــطخ هــب ار اــه نآ لالقتــسا

.دنیامن هجاوم کسیر اب دوخ یصخش عفن یارب ار نامزاس عفن و هتشادن نآ نداد تسد
 یاـضعا تمدـخ نارـبج لدـم .تـسا تواـفتم یکدـنا هریدـم تئیه یاـضعا تمدـخ نارـبج هوحن ،ناریا رد اما

.دوش یم لیکشت »هریدم تئیه شاداپ« و »تاسلج روضح قح« شخب ود زا ناریا رد هریدم تئیه
هریدم تئیه تاسلج روضحقح
 هریدـم تئیه هـسلج رـه رد روـضح یازا هـب و هریدـم تئیه فـظومریغ یاـضعا هـب ًافرـص هک تسا یتباث غلبم
.دریگ یم قلعت
 ماهــس نابحاــص هنالاــس یموــمع عــمجم هــب هریدــم تئیه طــسوت هریدــم تئیه تاــسج رد روــضح قــح نازــیم
.دوب دهاوخ ارجا لباق عمجم بیوصت اب و داهنشیپ
 هـک یاهریدـم تئیه تاسلج دادعت هب یگتسب فظومریغ وضع ره هب تخادرپ لباق روضح قح تسا یهیدب

.دراد ،تسا هتشاد روضح نآ رد
هریدم تئیه شاداپ
 نوناـق241 هداـم هیحالـصا قبط هک تسا هریدم تئیه تمدخ ناربج لدم مود شخب ،هریدم تئیه شاداپ
 دوــس زا %6 رثکادــح صاــخ یماهــس یاــهتکرــش یارــب و %3 رثکادــح ماــع یماهــس یاــهتکرــش یارــب ،تراــجت
.تسا تخادرپ لباق ماهس نابحاص هب لاس نامه رد هک تسا یصلاخ
 و درــیگیــم قــلعت هریدــم تئیه فــظومریغ یاــضعا هــب مــه و فــظوم یاــضعا هــب مــه هریدــم تئیه شاداــپ
 ماـجنا هریدـم تئیه سیـیر تیریدـم تـحت و اـضعا رـظنقاـفتا اب دش هتفگ الاب رد هچنآ اب قباطم نآ میسقت
.دش دهاوخ
 هدـشنیـیعتفـظومریغ و فـظوم یاـضعا شاداپ رثکادح یارب زین یدودح ،تراجت نوناقهیحالصا رد هتبلا
.دجنگیمن شرازگ نیا لاقم رد نآ هب نتخادرپ هک تسا
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مراهچ شخب

4تسویپ



رارکترپ ناگژاو
 Corporate Governance :یتکرشیربهار•
 Board Of Directors:هریدم تئیه•
 CEO: Chief Executive Officer:لماعریدم•
Chairman/Chair Person  Of The Board :هریدم تئیهسییر•
Board Member :هریدم تئیهوضع•
 Corporate Secretary :هریدم تئیهریبد•
 Board Committee :هریدم تئیه هتیمک•
Standing Committee :مئاد  هتیمک•
Temporary Committee :تقوم هتیمک•
Executive Director :فظوموضع•
-NED: Non :فظومریغوضع• Executive Director
board Member Independent:لقتسموضع•
 Board Meeting :هریدم تئیههسلج•
 Board Act:هریدم تئیههبوصم•
 Board Agenda:هریدم تئیههسلجروتسد•
 Board Minutes Of Meeting (MOM):هریدم تئیههسلج تروص•
 Board Diversity:هریدم تئیهعونت•
 Board Combination:هریدم تئیهبیکرت•
 Board Structure:هریدم تئیهراتخاس•

Human Capital :یناسناهیامرس•
 CFO: Chief Financial Officer:یلامریدم•
COO: Chief Operating Officer :تایلمعریدم•
 Internal Audit:یلخادیسرباسح•
External Audits (Independent) :لقتسمیسرباسح•
 Risk Governance:کسیریربهار•
Risk Appetite :یریذپ کسیرنازیم•
 Performance:درکلمع•
 Oversight:تراظن•
 Accountability :ییوگخساپ•
 Responsibility:تیلوئسم•
 Role:شقن•
 Expectations:تاراظتنا•
 Resilience :یروآ بات•
 Effectiveness :یشخبرثا•
 Competency:یگتسیاش•
Board Culture :هریدم تئیهگنهرف•
Organizational Values :ینامزاسیاه شزرا•
Delegation :ضیوفت•
Ethical Behavior :رادم قالخاراتفر•
 Compliance Obligations :هیاعرلا مزالتامازلا•

 Stakeholder :عفن یذ•
Shareholder :رادماهس•
 Social Responsibility (Corporate) :)یتکرش(یعامتجاتیلوئسم•
Sustainability :یرادیاپ•
Sustainable Development :رادیاپهعسوت•
یاــــفیا،تــــسیزطیــــحماــــبنامزاــــستــــیلاعفندوبراگزاــــس)داــــعبا(•

:یتکرشیربهاریگنوگچویعامتجایاهتیلوئسم
ESG: Environmental, Social, and Governance

ورباربتصرفداجیاربزکرمتیانعمهب؛لومشویربارب،عونت•
اب،توافتمیاه تیموقواهداژنزا،فلتخمنینسرددارفایریگراک هب
ردفلتخمیاه گنهرفوبهاذم،اه تیسنج،اه یناوتانواه ییاناوت
:نامزاسحوطسهیلک

DEI: Diversity, Equity, and Inclusion
 Appointment :باصتنا•
 Succession:یرورپ نیشناج•
 Board Evaluation:هریدم تئیهیبایزرا•
 Onboarding Program:دیدجوضعیزاس هدامآهمانرب•
 Compensation Model:تمدخناربجلدم•
DPS: Dividend Per Share :یمیسقت دوس•
Global Fortune 500 Firms :ایند رترب تکرش دصناپ•
IT Strategy :تاعالطا یروانف یژتارتسا•
 IT Governance:تاعالطا )هداد( یربهار•
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لوادج و لاکشا تسرهف
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.دیشاب طابترا رد ایلیا تیریدم هرواشم تکرش اب ،یطابترا تاعالطا قیرط زا ،اه لکش تفایرد هب لیامت تروص رد



 و درـکلمع یباـیزرا رواـشم( زر یزابهـش نیـسح یاـقآ بانج زا هنامیمص
 نویـسیمک سییر( ییایلوا دومحم یاقآ بانج و )یتایلمع و یلخاد یسرباسح
 رورـــم تـــباب )نارـــیا یناـــگرزاب قاـــتا ،اـــه هاگنب یعاـــمتجا تیلوئـــسم و یتکرـــش تـــیمکاح
 .میرازگساپس اوتحم دوبهب و قیقدت رد یهارمه و شرازگ

ینادردق
یهارمه ساپ هب

هژورپ میت
ایلیا رد

یوبن نیسح دیس

ایلیا تیریدم هرواشم تکرش

هژورپ رواشم

 هریدم تئیه سییر و راذگناینب 

ینابرــــــــهم اراس

ایلیا تیریدم هرواشم تکرش

هژورپ ریدم

یتکرش تیمکاح نامتراپد ربهار ،نواعم

یفیرشاهاط

ایلیا تیریدم هرواشم تکرش

هژورپ سانشراک

رواشم
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www.ilia-corporation.com
office@ilia-corporation.com
+98 21 88651729

زایکی»هریدم تئیههبهرواشمتامدخ«هئارا
فدهابهکتساایلیاتکرشیاه صصخت
یریگ میمصتودرکلمعیشخبرثاشیازفا
وتیقفوم،تفرشیپموادتردهریدم تئیه
ردایندزورشنادربهیکتابونامزاسیاقب
:دوش یمهئاراریزیاه شخب

یاــــه مزیناکمیزاــــس هدایپ و دوــــبهب ،یباــــیزرا1.
اه نامزاس ردیتکرشیربهار

یـــــــــــــشخبرثاشیازـــــــــــــفاویزاـــــــــــــسدنمناوت2.
یمومعویصصختدعبودردهریدم تئیه


