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ادخ مان هب ادخ مان هب

 رد ناهفصا هاگشناد تيفيك تيريدم يشهوژپ هورگ
 نيرت لاعف ،هورگ نيا  .ديدرگ سيسأت۱۳۸۵ ناتسبات
 تيلاعف زاغآ زا هك دشابيم هاگشناد يشهوژپ هورگ
 ياه هزوح رد ار يناوارف يشهوژپ ياهدرواتسد ،نونكات
 هدومن بسك تيفيك تيريدم هژيو هب و تيريدم مولع
.تسا

فادها
 ياهدحاو و عيانص ياهزاين تخانش و يسررب *
تعنص و هاگشناد نيب رت كيدزن هطبار داجيا و يداصتقا

 و عيانص رد ريگارف تيفيك تيريدم گنهرف طسب *
روشك يداصتقا ياهدحاو
 و نونف ،اهرازبا زا هدافتسا يزاس هژيو و يجنس ناكما *
 ياه شخب و عيانص رد تيفيك تيريدم ياه ماظن
روشك بختنم و يضاقتم
 ،يحارط هليسو هب تيفيك شناد ياهزرم شرتسگ *
 تيريدم يفيك و يمك ياه شور دوبهب و هعسوت
تيفيك

اه تيلاعف
يشهوژپ ياهزاين يياسانش و يسررب *
يدربراك و يا هعسوت يشهوژپ ياه حرط ماجنا *
 و اه همانرب اب بسانتمو مزال تاناكما ندروآ مهارف *
طبترم يشهوژپ ياه حرط
 جياتن يريگراك هب روظنم هب مزال ياه تيلاعف ماجنا *
شخبرثا يشهوژپ

ينف و يملع هرواشم تامدخ ماجنا *
 ،صصختم ياهورين اب گنهامه طابترا يرارقرب *
 يجراخ و يلخاد يشهوژپ و يملع عماوج و تاسسوم
روشك تاررقم و طباوض بوچراچ رد
 ياه تفرشيپ و اه شهوژپ جياتن نيرخآ زا يهاگآ *
يشهوژپ روما ماجنا رد اه نآ زا يريگ هرهب و يملع
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هدش ماجنا ياه حرط و اه هژورپ زا يخرب
 دركلمع رب كيژتارتسا تيفيك تيريدم ريثات يسررب *
ناهفصا )ع( رغصا يلع ترضح و رون ناتسراميب

 بآ تكرش رد يرو هرهب تيريدم هخرچ يزاس هدايپ *
ناهفصا يا هقطنم

 تكرش يا هناخراك نورد لقن و لمح ماظن حالصا *
وردوخ ماگمه

 هدايپ يجنس ناكما هعلاطم يجنس ناكما هعلاطم *
 گنس لاغذ نارطق هاگشيالاپ ردEFQM يوگلا يزاس
ناهفصا

 يزاس هدايپ طيارش و )TVM( ريگارف شزرا تيريدم *
 لدم- وردوخ تاعطق يديلوت ناگدننك نيمات رد نآ

عماج

 ناگدننك نيمات يارب بان تن متسيس يحارط *
عماج لدم- وردوخ تاعطق  يديلوت

 تعنص رد يرو هرهب ةخرچ رارقتسا ةعلاطم *
 تاعطق يديلوت ناگدننك نيمأت– ناريا يزاسوردوخ
وردوخ

 ناگدننك نيمات رد )TRIZ( هتفاي ماظن يروآون *
وردوخ تاعطق يديلوت

 نامزاس رد يرو هرهب تيريدم هخرچ يزاس هدايپ *
ناهفصا ناتسا يگنهرف ثاريم و يرگشدرگ

 رب يراپس نورب يژتارتسا نييعت يارب ييوگلا يحارط *
 تازيهجت تخاس تكرش ردSWOT سيرتام يانبم
ناهاپس

 هبتر و يراذگ صخاش يارب عماج يبوچراچ يحارط *
ناهفصا ناتسا رد رترب ياه دنرب يدنب
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يملع يماح ناونع هب اه شيامه رد تكراشم
– هنايم رواخ تيفيك يللملا نيب هرگنك نيموس *
يبرع هدحتم تاراما

ناهفصا ناتسا ناوج ناگدننكديلوت هراونشج نيلوا *

    يقيبطت دوبهب يشزومآ و يصصخت رانيمس نيتسخن *
)Benchmarking(

تيفيك يحارط يصصخت و يشزومآ رانيمس نيتسخن *

تيفيك ناريدم يللملا نيب سنارفنك نيمشش *

راك و بسك يلاعت سنارفنك نيتسخن *

شزرا يسدنهم يصصخت رانيمس *

امگيس شش يللملا نيب سنارفنك نيمود *

 رو هرهب يرادهگن يلم سنارفنك نيمود و نيتسخن *
)TPM( ريگارف

 نيرتهب زا يرادربوگلا يلم سنارفنك نيتسخن *
تاريمعت و يرادهگن رد يدربراك تايبرجت

يقوقح و يقيقح صاخشا اب يراكمه هوحن

 تعنص نيب دادرارق بلاق رد يشهوژپ ياه حرط ماجنا *
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