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یلام یروآ باتراک و بسک  ماودمیت یتمالس و ینمیاییارجا  مظن

یجیردتندرکگنهامه•
یزیر همانربوشنکاو

همهنتفرگتکراشمهب•
نامزاس

میتیزاسدنمناوت•

ربینتبمنامزاسیربهر•
یگچراپکی(یتساروفده
)لمعوفرح

تیارسکسیرشهاک•

ردایوالتبمدارفازاتیامح•
التباضرعم

تیوقتوسرتساشهاک•
یقالخاهیحور

تامادقایراگزاسزانانیمطا•
یاهداهنتامازلاابتکرش
یتراظن

وصلاخانشورف/دمآرد•
نایرتشمابیزاسدامتعا

هضرعناوتتیوقت•

)ندرکروج(ددجمندادقفو•
یاهزایننیماتیاربعبانم
راکوبسک

تباقرییایوپورازابشیاپ•
نآهببسانمخساپو

یاهویرانسیاربشابهدامآ•
رازابتشگزاب

 و یدوجوم تیریدم•
یگنیدقن

طابضنایرارقربزانانیمطا•
اههنیزهرد

فیرعت،یلامهمانربیرگنزاب•
ندومزآویلامیاهویرانس
ویرانسرهزالصاحراشف

تسیل کچ یلک راتخاس

MacBook Pro




ییارجا  مظن

وشنکاویجیردتندرکگنهامه:فلا
یزیرهمانرب

عبانمویلصایاهدنیآرفییاسانش☐
،یناسناعبانمیاههزوحمامترد(یدیلک
،تاعالطایروانف،نیماتودیرخ،یلام
)...وکالما،یقوقح

هب،هنازورعیرسخساپتاسلجمیظنت☐
ینتبمیاهلیلحتندرکمهارفروظنم
زاینابیتشپوتیعقاووهدادرب
تیفیکابوعیرستامیمصت

همهزا،یزکرمعیرسشنکاومیتکیلیکشت
یریگ میمصتیارب؛PMOطسوت،اه شخب
مزالتارایتخااب(طیارشلرتنکوشیاپوفافش
یارباریکالاچدرکیورهکیفاکهکیسانشراکیورینو
)دنشابهتشادینوریبریغتمطیارشزورهبزورتیاده
.دیهدلیکشت

یور:تکرشصتخم/یلخادهمانرب☐
یا هوقلابتاریثاتزادنا مشچندروآذغاک
وتاکرادت،میتربتارییغتنیا
همانزارتو،دقنهوجونایرج،کیتسجل

یاه کسیرلیلقتویریگیپ،ییاسانش☐
دیدپونیاه کسیرودوجوم

Action(یتایلمعهمانربکییحارط Plan(
تدمنایمویرانس5ات3ساسارب،مجسنم
)VوW،U،Lیاهوگلاساساربلاثمیارب(
ناعفنیذابنآندرکحرطم

ندیشخبعونت:)Macro(نالکهمانرب☐
تدشولکشساسارباهویرانسهب
نالکیداصتقاتاریثات

میتیزاسدنمناوت:ب

تیوقتونانکراکزاتاراظتنانایب☐
،یمگردرسزایریگولجیاربتالماعت
یراکهفقووتاعالطابسانماننایرج
نامزاس

ولوصافافشونشورندرکصخشم☐
ندرکلاعفیاربیتایلمعیاهزرم
هجوتبلجلاثمیارب(لوافصناربهر
،کرتشمویدرفیاه تیلوئسمهبنانکراک
تینهذ،اهیریگ میمصتردتیعطاق
وفطعنموعیرسمادقا،هنانیرفآراک
)یهارمه

لاناک/هفرطودیطابتراهارندیدکرادت☐
خساپوشسرپ

نامزاسنتفرگتکراشمهب:ج

نوردیلعفتالیامتوطیارششجنس☐
یجنسرظنقیرطزالاثمیارب(نامزاس
صوصخمیاه لاناک،نیالنآهاتوکیاه
وناریدمیراشبآیاه سامت،یطابترا
)اه میتناتسرپرس

ورمتسمهجرد360تالماعتداجیا☐
هناگدنچیاه لاناکقیرطزاهناقداص

یاربلاتیجیدیتاعالطاباهلیکشت☐
اه تسایسوتاعالطانیرخآ

یاه یزاس میتواه سامتلیهست☐
یاه شقنواهتیلوئسمزارتارف،یرایتخا
یاه هزوحندادداهنشیپابلومعم
رگا"لاثمیارب(تکراشمیاربنکمم
سامتYاب،دیشابXراکرددیهاوخ یم
)"دیریگب

یتساروفدهربنامزاسیربهر:د
)لمعوفرحیگچراپکی(

زاتیامحیاربییاه هارندرکادیپ☐
ونامزاسابطبترمهعماج،نانکراک
مدرممومع

وفدهوتیرومام،زادنا مشچتیوقت☐
یاربتکرشیاه شزراندرکگنررپ
نایرتشم

داجیاونامزاسهکبش/عبانمزاهدافتسا☐
وتالوصحمندرکمهارفقیرطزازیامت
وتکرشردالتبمدارفاهبییاه سیورس
)یلامیاه کمکزارتارف(ناعفنیذهعماج



میت یتمالس و ینمیا

تیارسکسیرشهاک:فلا

راکطیحمیتفاظنیاه لکتورپمیظنت☐
یلخادتفاظنتاعفدشیازفالاثمیارب(
)راکطیحم

/ندبیامدشجنستستیرارقرب☐
ونانکراکیاربیتمالسیاه هناشن
یرارقربوراکطیحمردناعجارم
مزالییارجاتنامض

تاداعیراذگ کارتشاهبولماعت☐
واهرایعمشزومآ؛بسانمیتشادهب
"یعامتجایشابرود"فیراعت
)یعامتجایراذگ هلصاف(

یارب...ولامتسد،کسامنیمات☐
لحمردرضاحنانکراک

تفاظنوتشادهب

لاثمیارب(یروضحتاسلجشهاک
،)...وهنازوریگدامآتاسلج،شزومآ
یاه یمهرودوورردورتالماعتشهاک
یعامتجا

ردیراکرودیاه تسایسیرارقرب☐
زانانیمطاوبسانمیاه هزوح
یکیژولونکتیاه تخاسریزیزاس مهارف
ربینتبمیاهراکهار،لاثمیارب(بسانم
ویزاجمتاسلج،VPN،تاعالطایروانف
)ییویدیویاه سنارفنک

لاثمیارب(رفسیاه تسایسمیظنتزاب☐
قطانمهبیرورضریغیاهرفسشهاک
یاهرفسشهاک،عویشریثاتتحت
یاه تسایسحالصاو)....ویشکرس
قیوشتیاربیجالعتسایصخرم
التبازایریگولجویطایتحاتامادقا

لحمردهکنیازانانیمطاواه میتیزاسادج
.دنرادنروضحلحمکیردیکرتشمنامزای

کرادتویراکتفیشیزاس هدایپ☐
یروضحتایلمعیاربیتفیشیاه میت

یرادایاضفزاهدافتسایزاس دودحم☐
لاثمیارب(صاخیاه هورگیارب
و)یدیلکریغلنسرپوناگدننک هعجارم

ناکشزپسامتتاعالطاندرکمهارف☐
ردو(رودهارزاهرواشمیاربینفلت
)یروضحتیزیوویسرتسدزاینتروص

راکلحمزایرودیاه تسایسیرارقرب☐
حالصاوهنیطنرق/التباتروصرد
ابیجالعتسایصخرمیاه تسایس
یارب،راکهبتشگربتنامضوقوقح
نانکراکراکلحمردروضحزایریگولج
التباضرعمرد/التبم

،لنسرپزاتظافحوشیاپ،ییاسانش☐
یدیلکیاه تیلاعفواه شقن

ابتکرشتامادقایراگزاسزانانیمطا:د
یتراظنیاهداهنتامازلا

ابتکرشتامادقایراگزاسزانانیمطا☐
،لاثمیارب(یتراظنیاهداهنتامازلا
رومانامزاس،یمادختسارومانامزاس
)...ویتایلام

ویراکیاهداهنواهاروشابیراکمه☐
تامادقاوتایلمعمیظنتیاربیفنص
بسانتم

رددارفااینایالتبمزاتیامح:ب
التباضرعم

-دوخیاه تسایسشزومآویفرعم☐
قباوسساساربنانکراکهبیگنیطنرق
یتمالسطیارشایرفس

یاربنئمطمونمیایطابتراهارداجیا☐
ردتکرشهبیناسر عالطاهکنانکراک
دوخالتبادراومهنیمز

هیحورتیوقتوسرتساتیریدم:ج
یقالخا

وبسکداعبامامتهرابردهنالاعفلماعت☐
ماجنایاه شالتودیدجطیارشردراک
نآهبشنکاویاربهدش

ویناسر عالطاتاسلجلیکشت☐
تالاوسهبخساپیاربمزالیاه سامت
نانکراک

یارب(یطیحمتارییغتیاربندشهدامآ☐
ردتاررقمواه تسایستارییغت،لاثم
یلیطعتالثمیتلودتامدخشهاکتروص
)سرادم

ودارفایتایلمعیاه فدهددجممیظنت☐
واهدمایپیسرربواهدحاو
مدعنارودردیلامتحایاه تراسخ
نانیمطا



)۲ زا۱( راک و بسک  ماود

وصلاخاندمآرد/شورفظفح:فلا
نایرتشمابیزاسدامتعا

دمآردربنارحبیاهدمایپیزاس لدم☐
ندرکراگزاسوتکرشصلاخان
لاثمیارب(رازابهبدورویاه یژتارتسا
ارشورفمیتیشخبرثاهکییاهدمایپ
)دهد یمرارقریثاتتحت

وداصتقایدیلکیاه صخاششیاپ☐
یاطخزابانتجایارب،رازاب
یازارد،نارحبجومیوریراذگ هیامرس
لاثمیارب(تدم هاتوکتعفنم
)یساسابایمکیاهالاکیشورف نارگ

تمسرد"عیرسشنکاومیت"کینییعت
،یبایرازابیاهدمایپشیاپیارب،اضاقت
یراذگ تمیقوشورف

ندرکرشتنموتامادقافیرعت☐
هبدامتعاندادناشنیاربییاه مایپ
نئمطمورضاحطیارشردتکرشسفن
هئاراییاناوتهبنایرتشمنتخاس
لاثمیارب(طیارشنیاردتامدخ
زاهدافتسا،شورفیاه لاناکیشخب عونت
،یا هراجاراکربینتبمراکوبسکیاه لدم
)...وپنسالثم

ابنایرتشمردنانیمطاودامتعاداجیا☐
هدامزاهدافتسالاثمیارب(درختاراکتبا

)ناوختراکهاگتسدرانکردهدننک ینوفعدض
لاثمیارب(رت نالکتامادقانینچمهو
میظنت،نایرتشمابسامتردیتسد شیپ
)الاکضیوعتوتشگربیاه تسایس

یرتشمرییغتلاحردیاهزاینکرد

کردیاربنایرتشمابسامتولماعت☐
ابلماعت؛ناشیاهزاینوطیارش
تکرشفافشهمانربهرابردنایرتشم
نتخاسنئمطمواه کسیرلیلقتیارب
تکرشراکوبسکرارمتسازانایرتشم

راتفرردتارییغتهبخساپوهدهاشم☐
تایبرجتزایریگ هرهب؛نایرتشم
ینیب شیپیاربهتشذگیاه کوش
یلامتحاتارییغت

یزیمم"لمعلاروتسدیحارط☐
یبایزرا،"19-دیووکناگدننک هضرع
رظنردنینچمه(یدیلکناگدننک نیمات
تیعقومابطبترمیاه کسیرنتفرگ
...ویتایلمعیاهدنیآرف،هزادنا،ییایفارغج
یاهروخزابیزاس مهارفو)هدننک نیماتره
یتایلمع

یلامریغ/یلامیاه تیامحندرکمهارف☐
تروصرد(نیماتهریجنزیاکرشیارب
)ناکما

یداهنشیپتامدخولوصحمربهرابودزکرمت

یاهدنویپداجیایاربطیارشیبایزرا☐
،لاثمیارب(یدیلکنایرتشمابرت مکحم
یاه تیامحوتافیفخت،اهدادرارققیرطزا
)یلام

تالوصحم،اه لاناکزابسانمهدافتسا☐
رارقریثاتتحترتمکهکیتامدخو
نیالنآشورفربزکرمتلاثمیارب(دنا هتفرگ
)نیالفآیاجب

هضرعناوتتیوقت:ب

نیماتهریجنز"عیرسشنکاومیت"لیکشت
تامادقاواه یبایزرایروآزوربوشیاپیارب

طبترمتامدخواهالاکهبندادتیولوا☐
نانیمطاویمومعینمیاوتمالساب
ییاتسارمهویهاگآزانتفای
ابناگدننک عیزوتوناگدننک نیمات
تکرشیاه تسایس

یاربیزکرم"گنجقاتا"ندرکزیهجت☐
یاه یریذپ بیسآییاسانشویبایزرا
هباه کسیرشیاپوهضرعفرط
هنازورتروص

شهاکیاتسارردلاعفتاطابترا☐
یاه تیدودحمزایشانتالالتخا
یاه یدنب هتسد،دیلوتربرثارورم(نیمات
)کیتسجلوناگدننک نیماتفلتخم

ددجمصیصختیاهدنیآرفیزاس هدایپ☐
،اه ییارادیاربتمدخایلوصحم
اهنآزاهدافتساهکیتاناکماایتازیهجت
هدشدودحمطیارشنیارد

هنمادشهاکیاربیزیر همانرب☐
ندرکمکیاربیداهنشیپتالوصحم
نمضرد،تمدخهئارایاه یگدیچیپ
عفنیذ/یرتشمتعفنمیزاسرثکادح

وبسکتیعقومویگدنوشدقنییاسانش
یاه کسیرویدیلکناگدننک نیماتیراک
طبترم

ونیزگیاجیاه هنیزگندرکلاعف☐
یاهریسموتایلمع،ازجایاربیلامتحا
یدیلکیکیتسجل

وهاتوکیاه یریذپرثایاربیزیر همانرب☐
ابطبترم،تایلمعوشورفتدمدنلب
Lead(لیوحتنامزتدمتارییغت

Time(شزراهریجنزو)Value Chain(
ربزکرمتم،تایلمعوشورفیزیرهمانرب(
)ینآهزابطقفهنوههام12ات3هزاب

نامزمههاگناباه کسیرلیلقتوییاسانش
تدم نایموتدم هاتوکهب



)۲ زا۲( راک و بسک  ماود

اضاقتفلتخمیاهویرانسیبایزرا☐
وتیفرظرباهنآریثاتوهضرع/
لیلقتیاه یژتارتساندرکصخشم
یلحمتروصهبنیماتلثم(تراسخ
)...ودیدج

یبای تیعقومتسایسندادرییغت☐
Inventory(یدوجوم Position(یارب
تدمدنلبوینآیاهویرانستیریدم
یدوجوملاثمیارب("عویشدنور/رازاب"
ولقنیاهتیدودحم،دیرخشیپ،هریخذ
)لاقتنا

یاه طایتحانتفرگرظنردزانانیمطا☐
یوسزامه،بسانمینمیا
اب(ناگدننکعیزوتمهوناگدننک نیمات
یتمالستیعضوولیوحتنامزهبهجوت
)نامزنآرد

زکارم"کسیرتیریدمویبایزرا☐
Shared("کرتشمتامدخ Service

Center(بسکرارمتسازانانیمطایارب
یراپس نوربتلاحردصوصخب،راکو
اهزرمزاجراخایهدش

یاه تصرفنتفای،ناکماتروصرد☐
یارباه تکرشرگیدابتکارش
راکتبالاثمیارب(عبانمیزاس هنیهب
نتفرگضرقردیروفلیوحتیاه تکرش
)نیچرداه ناروتسرزاورین

وتامدخیدنب تیولواوییاسانش☐
یاربزایندرومیدیلکتالوصحم
رازابهبعیرسشنکاو

شیپینارحبیاه تیدودحمربزکرمت☐
یجراخویلخادرصانعیاربهدمآ
شزراهریجنز

ردیتسد شیپیاربییاه تصرفنتفای☐
هبتشگزاب"یبایرازابنیپمکیدنبرکیپ
نارودیاربتاغیلبتورزرشیپ،"رازاب
هزاتیاه ناتسادیحارط(عویشزاسپ
طاقنقلخوهزاتتامدخواهالاکیارب
)دیدجشورف

وگرزبیاه تکرحیاربندشهدامآ☐
ردهدشلصاحیاه یریگداینتسبراکب
راکوبسکلدمحالصاصوصخ

لاعفلاثمیارب(رازابشنیبزاهدافتسا☐
رظندروآربردشورفیاهورینندرک
ییاسانشتهج)ناگدننک عیزوت/نایرتشم
رتشیبرظنهبهکنیا("رازابشخرچهطقن"
رازابینامزهچ،ناگدننک عیزوت/نایرتشم
هچدیرخنانیمطاودشدهاوخرادیاپ
و)ددرگ یمربلبقتلاحهبینامز
شیازفایارببسانمنامزصیخشت
تراجت،رابنا،شورفیاه تیلاعفددجم
یبایرازابو

وصلاخاندمآرد/شورفظفح:ج
نایرتشمابیزاسدامتعا

یاه ییایوپورازابهبخساپوشیاپ:د
تباقر

ییاهروشکیاه هتخومآ سردزاهدافتسا☐
)نیچلثم(دنا هدرکیرپسارنارحبهک

یاربابقرتامادقاوتیعقومیریگیپ☐
،کیژتارتسایاه یریگ میمصتمیظنت
یلامویتایلمع

یراکبسانمیاه هزوحندرککچ☐
نسکاوهعسوتیاربیراکمهلاثمیارب(
)19-دیووک

یارب(اه هجدوبوفادهاررکمفیرعتزاب☐
بسانتهب)هناهامویگتفه،هنازورلاثم
رازابشخب/رازاب/ییایفارغجلحم

تشگزابیاهویرانسیاربندشهدامآ:ه
رازاب

صتخمیاهویرانسندرکصخشم☐
هوقلابیاهویرانسزارثاتم،تکرش
ساساربلاثمیارب(نالکداصتقا
)VوW،U،Lیاهوگلا

ویلخاد(بسانمتیفرظزانانیمطا☐
تارییغتهبییوگخساپیارب)یجراخ
اضاقتتمسردهوقلاب

یارب(کلمتیاه تصرفهنالاعفیبایزرا☐
هبکیدزنوراد هلاسمیاه ییارادلاثم
)یراودادضیاه یراذگ هیامرس،لوکن



تبقارمجربلیکشتزانانیمطابسک☐
یاهدنیآرفلاثمناونعهب(تاکرادت
تیریدمودیرخیاه تساوخردبیوصت
یدنب نامزوزابدیرختساوخردکیلاعف
)اه لیوحت

هب(نکممدحاتاه هنیزهندرکریغتم☐
یاهLOAندرکلاعفلاثمناونع
ندرکفقوتم/دنکوهنابلطواد
)یطایتحایاه مادختسا

نانکراکیتاعالطاهاگیاپزازاهدافتسا☐
صخشمانهدنیآیاربندشهدامآیارب
ایروضحقباوسنیرتهبلاثمناونعهب(
)تکرشاباه یراکمهنیرت ینالوط

ابناتراکوبسکتیادهزایراددوخ☐
ناونعهب(نارحبزوربزاشیپتایضرف
ایکیلمتطرشهبهراجایاهدادرارقلاثم
)یزاسزاب

ندادریسمرییغتایندرکدودحم☐
یاه یریذپ فاطعناداجیایارب،اه هنیزه
همههتبلا؛یبایرازابلاثمیارب(یلام
لوطردودینکنفذحارتکرشتاغیلبت
طایتحااباریبایرازابیاه لاناک،عویشنامز
)دییامنباختنا

یا هیامرسجراخمنتخادناقیوعتهب☐
یرورضریغ

جراخمماجنالاورندرکدودحم☐
ماجناایوتدم نایمایهاتوکیا هیامرس
تیزمیاتسارردافرص،نآهناربدم
صخشموتدمدنلبیتباقر

یاه تصرفییاسانش:لاحنیااب☐
هکیتروصرد،اه ییارادهعسوت
ایدرادندوجویگنیدقنتیدودحم
ییاراد

)دییامنباختنا

یلام یروآ بات

یگنیدقنویدوجومتیریدم:فلا

نایرجتیریدمیارجازانانیمطا☐
تیمکاحماظنویطایتحایگنیدقن
هدافتساشهاکوتکرشردبسانم
یگنیدقنزایرورضریغ

رییغتهنوگرهیاربیگدامآداجیا☐
یگنیدقنلیدبتهخرچردیلامتحا
)Cash Conversion Cycle()ناونعهب
ابیگدنوشدقنطیارشلماعتلاثم
)یدیلکناگدننک نیماتویلصانایرتشم

ورابناتیریدم(شدرگردهیامرسمیظنت☐
نانیمطالوصحتهج)تخادرپطیارش
ابتامدخماجنا/تالوصحملیوحتزا
الابتیولوا

اه یهدبتخادرپزابیدنب نامزیرگنزاب☐
اه ماوطیارشو

رتفد"مانهبینامزاسدحاویزادنا هار
تهجنامزاسرد"یگنیدقنتیریدم
تیریدمویگنیدقننایرجینیب شیپ
اه نآتارثاشهاکواه کسیر

ایدراددوجودلومریغ/دازامییاراد
لاثمناونعهب(دنتسینریگرداه ییاراد
)تازیهجتریمعتایلتهایهاگشورفیزاسزاب

نومزآویلامیاه همانربیرگنزاب:ج
ساساربیلامتحایاهراشفزوربندرک
ورشیپیاهویرانس

یحارطوویرانسساساربیزیر همانرب☐
ویرانسساساربییارجاهمانرب

یگنیدقنویلامراشفیاه نومزآماجنا☐
دنورساساربناطلغینیب شیپماجناو
هتشذگ

یسرربوناراد ماهسندادتکراشم☐
اه تیلاعفیریذپ بیسآ

ناتفادهاویراذگ فدهلاوریرگنزاب☐
دیلوتهمانرب،شورففادهالاثمناونعهب(
)طبترمیاهKPIو

ابیلامیروآ باتعوضومندرکحرطم☐
زاناهذایزاس هاگآویدیلکناعفنیذ
دیدجطیارش

ناراذگ هیامرستاراظتناندرکلداعتم☐
)دراومریاسوEPS،اه هنیشیبصوصخرد(
تدم نایمربزکرمتاب

تمدخناربجیاهوگلایوجتسج☐
الابیاهدمآردابناراکمهیاربقوعم

یلامطابضنایرارقربزانانیمطا:ب

طبترمیراذگ هیامرس/یلامیاه تستماجنا
رازابطیارشساسارب،یگنیدقنیاهراشفاب

نیماتفلتخمیاه شوریزاس مهارف☐
تفایردویرابتعاطوطخ:ریظن(یلام
یارب)اه کنابزاینیعمفقساترابتعا
یلامناگدننک نیماتابهرکاذم؛هعومجم
یلامنیماتتفایردیارباه کنابو
رت هدرتسگ

یاه باسحیرابتعاکسیریسررب☐
یراجینتفایرد

MACیاهدنب:لماشتادهعتیرگنزاب☐
هبقرتمریغتیعضوزوربطیارشو
)روژامسروف(

هارهشقنددجمیجنس ناکماویرگنزاب
دوسعیزوتتسایسواه یراذگ هیامرسیلعف
تکرشماهسدیرخزابیاه همانربوماهس




