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تَسعِ لاتليتْاي اًساًي

ّاي  ظَْر ٍ حضَر كارآفزيٌاى ارسش آفزيي در عزصِ
التصادي، سياسي، اجتواعي ٍ فزٌّگي

كطف، تحمك ٍ تَسعِ ظزفيت ّاي ًْفتِ ٍ هَجَد التصادي  
سياسي، اجتواعي ٍ فزٌّگي

ضايستِ ساالري ٍ عذالت هحَري در عزصِ 
هذيزيت اجزايي

"چزخِ تَسعِ پايذار ٍ هتَاسى"

هٌذ هياى كارآفزيٌي ٍ رضذ التصاد هلي ايجاد راتطِ ّذفوٌذ ٍ ًظام                                 

ّاي هَثز در تَسعِ كارآفزيٌي عولياتي ساسي تزًاهِ   :همصذ ًمطِ

تيهٌْذس سيذحسي ّفذُ: دٌّذُارائِّاي اجزاضذُسٌجص ٍ ارسياتي هستوز اس تزًاهِ
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%34سْن هٌاتع اًساًي اس ثزٍت سزاًِ كشَر 
تأهيي گزديذُ است( TFP)ٍري عَاهل تَليذ كشَر اس هحل تْزُ GDPاس % 13در تزًاهِ چْارم كوتز اس 

%16سْن صادرات ايزاى اس هحل كارآفزيٌي خالص غيزًفتي كوتز اس 
(10-0) 3كشَر جْاى ٍ شاخص ايزاى  183در تيي  165( گذاراىحوايت اس سزهايِ)رتثِ ايزاى در هَضَع 

(2009سال )كشَر جْاى  183در تيي  137رتثِ ايزاى در سَْلت كسة ٍ كار 
كشَر ٍ در داًشگاّْا ٍ سطَح حزفِ اي رتثِ  45در تيي  45شاخص آهَسش كارآفزيٌي در آهَسش ٍ پزٍرش رتثِ 

(2009سال )كشَر  45در تيي  38
(2009سال )كشَر  45در تيي  45رتثِ ايزاى : شاخص حمَق هالكيت فكزي

(2009سال )كشَر 45در تيي  45شاخص فزصت ّاي راُ اًذاسي كسة ٍ كار رتثِ ايزاى 
 45در تيي  20كشَر ٍ در هشتزياى رتثِ ايزاى  45در تيي  40رتثِ ايزاى : شاخص عاللِ هٌذي تِ ًَآٍري در شزكتْا

(2009سال )كشَر 
1388كشَر در سال  44در تيي  42رتثِ ايزاى : شخص پشتَاًِ هالي -
 12كشَر  45در تيي  43شاخص سيزساخت ّاي تجاري ٍ خذهاتي رتثِ ايزاى –

كشَر 45در تيي  43شاخص اًتمال تحميك ٍ تَسعِ رتثِ ايزاى 
كشَر 45در تيي  43شاخص تزًاهِ ّاي دٍلت رتثِ ايزاى 

كشَر 45در تيي  43ّا  رتثِ ايزاى شاخص سياستْاي دٍلت، حوايت ّا ٍ اٍلَيت
كشَر 43در تيي  113رتثِ ايزاى در دريافت اعتثارات 

كشَر 181در تيي  117رتثِ ايزاى در پزداخت هاليات 
كشَر 182در تيي  134( حول ٍ ًمل دريايي)رتثِ ايزاى در تجارت فزاهزسي 

كشَر 181در تيي  109( پاياى دادى تِ يك كسة ٍ كار)رتثِ ايزاى در 
0درآهذ ايزاى اس هحل تحميك ٍ تَسعِ كارتزدي تمزيثاً 

درصذ 6/0درايزاى حذٍداً  GDPًسثت ّشيٌِ ّاي تحميك ٍ تَسعِ تِ 

ّاٍضعيت كارآفزيٌي ايزاى در آيٌِ ارلام ٍ ضاخص
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كارآفزيي عاضك است ًِ كاسة 1
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ٍيژگي ّاي 
ارسضي 

كارآفزيٌاى 
ِ گذار سزهاي

كارآفزيي اصالً سزهايِ گذار ًيست  10

11

كارآفزيي اّل تفکز ٍ اًذيطِ است ًِ اّل حساب ٍ كتاب

كارآفزيي تِ دًثال خالليت ٍ ًَآٍري است ًِ سَدآٍري

كارآفزيي تِ دًثال ثزٍت آفزيٌي است ًِ ثزٍت اًذٍسي

كارآفزيي اّل خطزپذيزي عماليي است ًِ عافيت طلثي التصادي

كارآفزيي تِ دًثال هٌافع هلي است ًِ هٌافع ضخصي

كارآفزيي تحَل گزا ٍ پَيا است ًِ تحَل گزيش ٍ هحتاط

ُ ًگز ٍ رلاتت هذار است ًِ حال ًگز ٍ اًحصار هذار كارآفزيي آيٌذ

كارآفزيي  هي آفزيٌذ ٍ ٍاگذار هي كٌذ  

هزس ضٌاسي كار آفزيٌي

ِ گزي ٍ راًت خَاري كارآفزيي اس جٌس تَليذ ٍ خلك ارسش است ًِ اس جٌس ٍاسط



5

خزٍجي ّاي كارآفزيٌي

ؿىَفبيي التلبدي•
ًَآٍسي، سؿذ تىٌَلَطي ٍ هـبغل خذيذ•
اسصؽ آفشيٌي ٍ ثشٍت آفشيٌي•
غيش ًفتي GDPسؿذ خْؾ گًَِ •
استمبء لذست سلبثت پزيشي وـَس•
تؼذيل فمش ٍ ثشٍت دس خبهؼِ•
وبّؾ ثيىبسي ٍ سؿذ اؿتغبلضايي•
سضبيت، سفبُ ٍ اهٌيت اختوبػي•
تشغيت ٍ تـَيك ػشهبيِ گزاسي•
تجذيل هٌبثغ اًؼبًي ثِ ػشهبيِ اًؼبًي•



6

اًذيطِ ٍ تفکز1
ُ ًگزي دٍراًذيطي ٍ آيٌذ

ُ پزداسي خالليت، ًَاًذيطي، ايذ
خطزپذيزي عماليي

اعتواد تِ ًفس
سخت كَضي

صثز ٍ تزدتاري
تعادل در رفتار 8

7

6

5

4

3

2

اًذيطِ ٍ تفکز/ اخالق هذاري
داًص هذاري
ًگزش هثثت

اًعطاف پذيزي
داراي َّش عاطفي

پزّيش اس راحت طلثي
ًظن هذاري

فزصت ياتي َّضوٌذاًِ
داراي رٍحيِ تزتزي طلثي

ِ هٌذ تِ كارگزٍّي ٍ هطاركتي عالل
داراي رٍحيِ تَفيك طلثي

احتزام  تِ حمَق هزدم
عذالت هحَري ٍ اًصاف

ِ هٌذي تِ فعاليت هَرد ًظز عالل
دلت ٍ َّضياري

تعاهل تا ّوکاراى ٍ سيزدستاى
پطتکار

16
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21
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ضاخص ّاي 
فزدي ٍ عوَهي 

كارآفزيٌاى
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(خالليت، فٌاٍري)ًَآٍري 

خطزپذيزي عماليي

ُ ًگزي آيٌذ

تحَل گزايي ٍ تغييز

فزصت ياتي َّضوٌذاًِ

تَفيك طلثي

تزتزي طلثي

داًص هذاري

1

8

7

6

5

4

3

2

ضاخص ّاي 
تخصصي 

كارآفزيٌاى
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(ساسٍ كارّاي تٌيادي)الشاهات اجزا
             

ًْادساسي ّاي پطتيثاى تَسعِ كارآفزيٌي

ايدبد ػبصهبى هذيشيت ٍ تَػؼِ وبسآفشيٌي وـَس•
تـىيل ٍ تَػؼِ ًْبدّب ٍ هَػؼبت هبلي اػتجبسي تخللي وبسآفشيٌي •
تـىيل ٍ تَػؼِ ًْبدّبي هـبٍسُ اي وبسآفشيٌي•
تَػؼِ ًْبدّبي فٌبٍسي وبسآفشيٌي•
آهَصؿي وبسآفشيٌي–تـىيل ٍ تَػؼِ ًْبدّبي ػلوي •
ثيوِ اي وبسآفشيٌبى -تـىيل ٍ تَػؼِ ًْبدّبي حوبيتي•
حوبيت اص تَػؼِ ؿشوت ّبي هبدس تخللي وبسآفشيٌي ٍ اؿتغبل•
ايدبد تـىل ّبي وبسآفشيٌي غيش دٍلتي ٍ هـبسوت  آًْب دس ًْبدّبي ػبلي •

تلوين ػبصي، ػيبػتگزاسي ٍ ثشًبهِ سيضي  
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ًمطِ جاهع تَسعِ كارآفزيٌي كطَر

:تْيِ كٌٌذگاى
هٌْذس سيذحسي ّفذُ تي 

حسي هحوذصادلياى 
هعصَهِ اهيزي 
سَلواس صادلي

دفتز تَسعِ كارآفزيٌي 
1388سال 
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ّذفوٌذ ثِ ػَي تَػؼِ ٍ تؼبلي ّوِ خبًجِ وـَس•
هتوشوض ثش ًيبصّبي خبهؼِ ٍ  ثَهي ػبصي  •
تؼييي وٌٌذُ خبيگبُ ثخـْبي دٍلتي ٍ غيش دٍلتي  •
ّذفگزاسي پَيب ٍ آيٌذُ ًگشي ٍالغ ثيٌبًِ•
ؿبخق ثٌذي آسهبًي، ووي ٍويفي•
ثش اػبع تحليل ٍضغ هَخَد ٍ تشػين ٍضغ هغلَة•
استمبء دٌّذُ فشٌّگ ًَآٍسي•
والى ًگش دس ػيي وبسثشدي ثَدى•
هتوشوض ثش ػٌذ چـن اًذاص•

هجتٌي ثش ًَآٍسي•

ّاي ًمطِ جاهغ تَسؼِ کارآفزيٌي کطَرٍيژگي
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وبسآفشيٌي گزاسيهذاس دس ػشكة ػيبػتًگش ٍ ثشًبهِساّجشدي، آيٌذُ تثجيت سٍيىشد1.

اخضاء ايول ًگشي ٍ تَخِ ثِ استجبط ؿجى2ِ.

.داؿتي يه تلَيش دسػت اص ٍضؼيت فؼلي ، خبهؼِ ٍ آسهبى ػٌذ چـن اًذاص ثبؿذ3.

تؼييي ٍضؼيت آيٌذُ ثب ؿبخلْبي ووي ٍ ويفي 4.

ثشاي ثشسػي ٍضؼيت سٍصاًِايدبد ًظبم اعالػبتي سٍصآهذ وبسآفشيٌي 5.

عشح هَضَع ًمـِ خبهغ وبسآفشيٌي وـَس ثِ ػٌَاى گفتوبى هغشح اػضبء خبهؼِ ٍ ًخجگبى 6.
التلبدي وـَس 

ًگشي ٍ تَخِ ثِ وبسثشدي ؿذى هجبحث وبسآفشيٌي، ًَآٍسي ٍ پيـشفت دس حذ ظشفيتْبي والى7.
وـَس 

تَخِ ثِ تَػؼِ فٌبٍسي8.

تَخِ ثِ ثْشُ ٍسي 9.
ًگشي ٍ تَخِ ثِ ػٌذ چـن اًذاص ثِ ػٌَاى ّذفّذف گزاسي ٍ آيٌذ01ُ.
ثشاي دػتيبثي ثِ اّذاف ٍ ؿبخلْبي ويفي ػٌذ چـن اًذاصتؼشيف ؿبخلْبي ووي 11.
ٍ ًَآٍسيآيٌذُ پظٍّي ٍ آيٌذُ ًگبسي21.
ثِ كَست پَيب ّوشاُ ثب اسائِ ساّجشد ّبي هشثَط ثِ آىتؼييي هؼئَل تؼييي اّذاف 31.
حوبيت اص ثخؾ غيشدٍلتي دس تَػؼِ وبسآفشيٌي41.

ضزٍرتْاي تذٍيي ًمطِ جاهغ تَسؼِ کارآفزيٌي کطَر
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استمبء ًمؾ وبسآفشيٌبى دس تَػؼِ ٍ اػتالي خبهؼِ •

تَػؼِ ٍ تشٍيح وبسآفشيٌي•

ؿىَفبيي التلبدي ٍ اختوبػي•

چطن اًذاس

اّذاف آرهاًي

ٍ فٌاٍري در سطح هٌطمِ جٌَب غزتي  کسة جايگاُ اٍل التصادي، ػلوي

1404آسيا در سال 
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ساًتي ثِ التلبد هجتٌي ثش خلك اسصؿْب، داًؾ، ػشهبيِ اًؼبًي ٍ  -تجذيل التلبد ًفتي 1.
فٌبٍسي ّبي ًَيي

تَصيغ ػبدالًِ دسآهذ ٍ وبّؾ ؿىبف فمش ٍ ثشٍت2.

تَػؼِ فشٌّگ وبسآفشيٌي3.

ِ سيضي ّبي 4. ًْبدػبصي ٍ استمبي خبيگبُ ٍ ًمؾ ًْبدّبي غيش دٍلتي وبسآفشيٌي دس ثشًبه
والى وـَس 

وـف ٍ ثْشُ گيشي هغلَة اص ظشفيتْبي ًْفتِ وبسآفشيٌي وـَس5.

ظَْس ٍ ًمؾ آفشيٌي وبسآفشيٌبى6.

تحمك فضبي سلبثتي ٍ افضايؾ سلبثت پزيشي دس ػشكِ خْبًي 7.

افضايؾ ػْن كبدسات غيش ًفتي ٍ داساي هحتَاي فٌبٍسي ثيـتش 8.

سؿذ ثْشُ ٍسي ٍ افضايؾ ػْن آى دس سؿذ التلبدي9.
تَػؼِ ػشهبيِ ّبي اًؼبًي 01.
( كٌبيغ ًَيي) افضايؾ ػْن وبسآفشيٌبى دس سؿذ فٌبٍسي ّبي ثشتش 11.

اّذاف كيفي
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ِ ّوبي          GDPدسكذ اص  70تبهيي 1. وـوَس اص هحول اسصؽ آفشيٌوي ٍ سؿوذ ػوشهبي
اًؼبًي 

دػتيبثي ثِ ستجِ ػَم ؿبخق ػَْلت وؼت ٍ وبس دس هٌغمِ آػيبي خٌَة غشثوي  2.
دس پبيبى ثشًبهِ پٌدن

ًبئل ؿذى ثِ خبيگبُ دُ وـَس ثشتش ػضَ ػبصهبى ديذُ ثوبى خْوبًي ووبسآفشيٌي دس    3.
پبيبى ثشًبهِ پٌدن

دػتيبثي ثِ ؿبخق ّبي ووي ّذفگزاسي ؿذُ فٌبٍسي دس عَل ثشًبهِ پٌدن4.

دسكذ  4/8وبّؾ ًشخ ثيىبسي فبسؽ التحليالى داًـگبُ ّب ثِ 5.

دسكذ  8/8وبّؾ ًشخ ثيىبسي خَاًبى ثِ 6.

دسكذ  4/8وبّؾ ًشخ ثيىبسي هٌبعك سٍػتبيي ثِ 7.

دسكذ  1/46افضايؾ ًشخ هـبسوت ثِ 8.

دسكذ  7وبّؾ ًشخ ثيىبسي ول وـَس ثِ 9.

اّذاف كوي
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تَسعِ فزصت ّاي شغلي،،  تَسعِ فٌاٍري،خْت گيشي ػيبػت ّبي وبسآفشيٌي اسائِ ؿذُ، 

:اػت ارتماء تَاى رلاتت پذيزي ٍ رشذ ٍ شكَفايي التصاد هلي

سؿذ هغلَة تَليذ اسصؽ اص عشيك وبسآفشيٌي1.

ثؼتش ػبصي ثِ هٌظَس استمبء سؿذ فٌبٍسي اص عشيك ًَآٍسي ٍ فؼبليت ّبي تحميك ٍ تَػؼ2ِ.

ثؼتش ػبصي ثِ هٌظَس افضايؾ فشكتْبي ؿغلي3.

تَاًوٌذػبصي وبسآفشيٌبى ثِ ػٌَاى هحشن اكلي سؿذ التلبدي 4.

ثشلشاسي يه ػيؼتن وبسآهذ ٍ خبهغ حوبيت اص وبسآفشيٌبى ٍ تـىل ّبي هشدم ًْبد وبسآفشيٌي5.

اػتفبدُ هؤثش ٍ وبسآهذ اص تؼْيالت وبسآفشيٌي ٍ ًظبست ثش ػولىشد آى6.

سياستْاي كلي
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تالؽ ثِ هٌظَس ّذفوٌذوشدى حوبيتْبي دٍلتي اص عوشح ّوبي ووبسآفشيٌي، فٌوبٍسي     7.

خذيذ ٍ اؿتغبلضا

گزاسايدبد ثؼتشّبي هٌبػت ٍ تثجيت فضبي اهي ثشاي خزة وبسآفشيٌبى ػشهبي8ِ.

تؼبهل وبهل ٍ دٍػَيِ داًـگبّيبى ٍ وبسآفشيٌبى ثب پيىشُ التلبد هلي9.

ِ اي ٍ ثييػبصي ثشاي گؼتشؽ ّوىبسيصهيٌِ 01. الوللي دس اهَس وبسآفشيٌي ّبي هٌغم

ظشفيت ػبصي ثشاي سؿذ التلبدي ٍ تَاى سلبثتي هٌبعك هحشٍم وـَس11.

ظشفيت ػبصي ًْبدي ٍ حمَلي ثشاي افضايؾ هـبسوت هشدم دس تَػؼِ وبسآفشيٌي21.

ثْشُ گيشي اص توبهي تَاى وـَس دس ساػوتبي ثوِ ووبسگيشي ظشفيوت ّوب ٍ اهىبًوبت       31.

ثالاػتفبدُ دس اهش تَػؼِ وبسآفشيٌي

سياستْاي كلي
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ًماط لَت
اسصؽ ّبي اػالهي ٍ اخاللي1.
استمالل سياسي كشَر2.
درآهذّاي ًفتي3.
فشاٍاًي ًيشٍي اًؼبًي هؼتؼذ، ثب َّؽ، خالق ٍ هجتىش4.
ػشؿبس عجيؼي دسوـَس ٍخَد هٌبثغ5.
هلَثِ لبًًَي تـىيل دفبتش وبسآفشيٌي دس دػتگبّْب6.
ٍخَد هٌبثغ ٍ اػتجبسات ًؼجتبً هٌبػت7.
ٍخَد هشاوض وبسآفشيٌي، هشاوض سؿذ ٍ پبسن ّبي ػلن ٍ فٌبٍسي8.
حوبيت ًظبم اص وبسآفشيٌي9.

ٍخَد فشكت ّبي پٌْبى وبسآفشيٌي دس خبهؼ01ِ.

ثبصاس گؼتشدُ داخلي11.

ّبي فيضيىيّبي ػظين ايدبد ؿذُ دس حَصُ ػشهبيِّب ٍ ظشفيتصيشػبخت21.

گؼتشؽ فٌبٍسي اعالػبت ٍ استجبعبت ثشاي افضايؾ وبسايي ػَاهل تَليذ31.

ظشفيت ّبي ثبلمَُ ثخؾ ّبي التلبدي وـَس41.

(SWOT )فضاضٌاسي کارآفزيٌي 
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ًماط ضعف
.1   ِ سيوضاى ٍ  فمذاى اًؼدبم ًظشي ٍ ًگبُ ػيؼتوي دس هَضَع وبسآفشيٌي ًوضد ػيبػوتگزاساى، ثشًبهو

 هؼئَليي اخشايي
پزيشي دس وـَسّبي التلبدي ٍ فمذاى ؿشايظ هٌبػت ثشاي افضايؾ سلبثتٍخَد ساًت2.
خَاسيتـذيذ التلبد هجتٌي ثش ساًت3.
ًفتي ثَدى ػبختبس التلبد وـَس ٍ ػذم تَخِ هذيشيت والى وـَس ثِ ايدبد اسصؽ افضٍدُ ٍ خلك 4.

ّبي تَليذثشٍت ٍ ثْجَد ويفيت ًْبدُ
ٍخَد التلبد هجتٌي ثش هٌبثغ عجيؼي ثِ خبي التلبدي هتٌَع هجتٌي ثش داًؾ ٍ داًبيي، ػوشهبيِ  5.

ّبي ًَيياًؼبًي ٍ فٌبٍسي
اًؼغبف ًبپزيشي لَاًيي ٍ همشسات 6.
ػذم ؿشايظ هٌبػت فضبي وؼت ٍ وبس وـَس ٍ هحيظ ضؼيف ٍ ًبهٌبػت تدبسي7.
ّبي وبسآفشيٌيخالكِ ؿذى ثحث وبسآفشيٌي دس آهَصؽ8.
ػبختبسػبصي ٍ ًْبدػبصي ًبوبفي ٍ ًبهٌبػت9.

ّبي ثبلمَُ التلبدي هٌبعكػذم ؿٌبخت هضيت01.

فمذاى ًظبم هذيشيت يىپبسچِ ساّجشدي دس حَصُ وبسآفشيٌي11.

(SWOT )ًماط لَت ٍ ضؼف، فزصت ّا ٍ تْذيذّا 
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ًماط ضعف
ِ گبًِ ٍ اًدبم فؼبليت21. ّبي هَاصيػذم ّوبٌّگي ّبي ثيي دػتگبّي، لَاي ػ
ًبوبسآهذي ًظبم اداسي ٍ اخشايي وـَس31.
تخليق ًبهغلَة هٌبثغ41.
ِ گزاسي هَلذ51. اًتمبل ًبوبساهذ پغ اًذاصّب ثِ ػوت ػشهبي
گيشي ًْبدّبي هذسى ٍ داًـي ثِ ٍيظُ دس ثخؾ ػٌتي ثَدى ثبصاس تَليذ ٍ ػذم ؿىل61.

خلَكي    

ٍسي پبييي ػَاهل تَليذثْش71ُ.

ػذم حوبيت خذي اص تَليذات داخلي 81.

ّب ٍ لَاًيي ٍ همشسات ٍ تؼبسم هَخَد ثيي آًْبتؼذد ػيبػت91.

ّبي ػشهبيِ اختوبػيپبييي ثَدى ؿبخق02.

ّب گزاسيثبال ثَدى دسخِ سيؼه ايشاى دس هؼبهالت ٍ ػشهبي12ِ.

لبًَى اػبػي وـَس 44ػذم اخشاي كحيح ٍ ػشيغ اكل 22.

گشي دٍلتٍخَد اًحلبسات ٍ ًمؾ تلذي32.

(SWOT )ًماط لَت ٍ ضؼف، فزصت ّا ٍ تْذيذّا 
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فزصتْا
اياي ٍ فشاهٌغمٍِخَد ثبصاسّبي گؼتشدُ ثبلمَُ ٍ ثبلفؼل هٌغم1ِ.
الوللي دس صهيٌِ وبسآفشيٌيٍخَد تدبسة اسصًذُ ثيي2.
خْبًي ؿذى 3.
هَلؼيت طئَ اػتشاتظيىي وـَس 4.
ّوبي  گيشي اص سًٍذ سٍ ثِ سؿذ تَػؼِ فٌبٍسي اعالػوبت ٍ آهوَصؽ  اهىبى ثْش5ُ.

هشتجظ دس خْبى
ّبي التلبدي، تدبسي هٌغمِ اي ٍ ثيي الوللي ػضَيت ايشاى دس پيوبى6.
هَلؼيت ساّجشدي ايشاى دس ثيي وـَسّبي اػالهي ثِ ػٌَاى خبػتگبُ ًْضوت  7.

خْبًي اػالهي
اي ٍ ثيي الولليّبي التلبدي، تدبسي هٌغمِػضَيت ايشاى دس پيوبى8.
تحَالت التلبدي خْبًي9.

ّبي ثيي الولليٍخَد تحشين01.

(SWOT )ًماط لَت ٍ ضؼف، فزصت ّا ٍ تْذيذّا 
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تْذيذّا

ًَػبًبت التلبدي خْبًي 1.

ثجبتي ػيبػي هٌغمِثي2.

الوللي ّبي ثييٍخَد تحشين3.

خْبًي ؿذى4.

ػولىشد سلجب دس تلبحت ثبصاس5.

ػشػت ٍ ؿتبة تحَالت خْبًي6.

ثشاي ٍاسدات هحلَالت خَد ثِ ايشاى( داهپيٌگ)ؿىٌي وـَسّبي خْبى ليوت7.

ّبي ًؼجي ٍ سلبثتي وـوَس ثوشاي حضوَس دس    گيشي اص هضيتػذم ؿٌبخت ٍ  ثْش8ُ.

ثبصاسّبي خْبًي

(SWOT )ًماط لَت ٍ ضؼف، فزصت ّا ٍ تْذيذّا 
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ايدبد ًظبم هذيشيت يىپبسچِ ساّجشدي دس حَصُ تَػؼِ وبسآفشيٌي1.

ايدبد، اكالح ٍ تمَيت ًْبدّبي پـتيجبًي وٌٌذُ تَػؼِ وبسآفشيٌي 2.

ِ اي آًْب3. ِ گزاسي خغشپزيش ٍ پَؿؾ ثيو گؼتشؽ ػبص ٍ وبسّبي حوبيت اص ػشهبي

ػبصي فشٌّگ وبسآفشيٌي دس خبهؼًِْبدي4ٌِ.

ؿفبف ػبصي، ايدبد، اكالح ٍ ثبصًگشي لَاًيي ٍ همشسات 5.

ِ اي ٍ ثيي الوللي ٍ وـَسّبي هَفك دس صهيٌِ وبسآفشيٌي6. تؼبهل پَيب ثب ًْبدّبي هٌغم

گيشي استجبط ثيي وبسآفشيٌبى ايشاًي خبسج اص وـَس ثب وبسآفشيٌبى ووه ثِ ؿىل7.

داخلي ثِ هٌظَس تجبدل تدبسة ثِ ٍيظُ دس صهيٌِ دػتشػي ثِ فٌبٍسي ٍ حضَس دس 

ثبصاسّبي خْبًي

استزاتژي ّا
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اي وبسآفشيٌبىهٌغمِ تالؽ دس خْت ايدبد اتحبدي8ِ.

ايدبد ػبص ٍ وبسّوبي تخللوي الصم خْوت پـوتيجبًي حموَلي ٍ لضوبيي اص هحلوَالت        9.

(حوبيت اص هبلىيت فىشي)وبسآفشيٌبًِ 

ايدبد هشوض ػٌدؾ سيؼه فؼبليت ّبي التلبدي دس ػغح هلي ٍ اػتبًي01.

پيؾ ثيٌي توْيذات الصم ثشاي حفظ ٍ اػتفبدُ ثْيٌِ اص وبسآفشيٌبى ًخجِ ٍ ثشتش11.

اسايِ ثشًبهِ ساّجشدي تَػؼِ كبدسات ثب اسصؽ افضٍدُ ثبال21.

خلَگيشي اص لبچبق ٍ تدبست غيش لبًًَي31.

گزاسي ٍ حوبيت سيضي تشتيجبت هٌبػت لبًًَي ٍ اخشايي ثشاي تشغيت ٍ افضايؾ ػشهبيِپي41.

اص اثتىبسات ٍ وبسآفشيٌبى ٍيظُ هٌبعك هحشٍم وـَس

ّبي لبًًَي، حمَلي ٍ اخشايي ثشاي تؼْيل ٍ خلت هـوبسوت ًْبدّوبي   ػبصي صهيٌِفشاّن51.

غيشدٍلتي، هحلي ٍ هشدهي دس تَػؼِ هحلي وبسآفشيٌي

استزاتژي ّا
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ِ تؼييي هتَلي ٍ هزجغ رسوي ٍاحذ در اهَر سياستگذاري، تصوين -1 ريهشي در  گيزي ٍ تزًاهه
هَضَع کارآفزيٌي

ّبي هَاصي ّبي ًْبدّبي فؼبل ٍ حزف فؼبليتػبصي ٍظبيف ٍ هؼئَليتؿفبف •
ايدبد ػتبد ساّجشي يب ؿَساي ػبلي وبسآفشيٌي ثِ ػٌَاى ػبلي تشيي هشخغ ًظوبم ػيبػوتگزاسي    •

ّبي ثويي دػوتگبّي، لوَاي    وبسآفشيٌي ٍ ًگشؽ يىپبسچِ ثِ وبسآفشيٌي ثِ هٌظَس اًدبم ّوبٌّگي

ّبي تخللي وبسآفشيٌي غيش دٍلتيگبًِ ٍ ثيي ثخـي ثب ثْشُ گيشي اص تَاى ٍ هـبسوت تـىلػِ
اسصيبثي، تحليل ٍ پيبدُ ػبصي ًظبم ًَآٍسي ٍ ػيبػتْبي ووبسآفشيٌي ثوِ كوَست ثخـوي ٍ هٌتخوت       •

تَػظ دػتگبّْبي ريشثظ
ُ  ثبص تؼشيف ٍ ػبهبًذّي هدذد گشدؽ وبس هلي ٍ تمؼين هبهَسيوت  • ّوب ٍ ًْبدّوبي   ّوبي دػوتگب

اًذسوبس هَضَع وبسآفشيٌيدػت
 پيگيشي دس خْت ايدبد ٍ تمَيت دفبتش وبسآفشيٌي ٍ اؿتغبل دس توبهي دػتگبّْبي اخشايي •

ِ  ّبي اهَس وبسآفشيٌي ثِ ًحَي وِ ايي ؿبخقػبهبًذّي ؿبخق • ّوب هجٌوبي   ّب دس عوَل ثشًبهو
.ّبي اخشايي لشاس گيشداسصيبثي تىليف دػتگبُ

ّبي اخشاي لبًَى هبلىيت فىشيّبي ضوبًتفشاّن وشدى صهيٌِ •

ِ ّاي عولياتي تزًاه
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ّاي پطتيثاى تَسؼِ کارآفزيٌيًْادساسي -2

ايجاد ساسهاى هذيزيت ٍ تَسعِ كارآفزيٌي كشَر  -1-2
تْيِ ٍ تذٍيي اليحِ اػبػٌبهِ ػبصهبى•
تْيِ ٍ اخشاي ثشًبهِ خبهغ  ؿجىِ ػبصي ثيي وبسآفشيٌبى •
ثشگضاسي تَسّبي داخلي، هٌغمِ اي ٍ ثيي الوللي ثبصديذ اص دػتبٍسدّبي وبسآفشيٌي  •
ثشًبهِ سيضي ثِ هٌظَس اًتمبل ٍ تجبدل تدبسة،  داًؾ ٍ فٌبٍسي ثب ػبيش وـَسّب •
ؿٌبػبيي ػَاهل هَثش دس تَػؼِ وبسآفشيٌي•
پىپبسچِ ػبصي ثشًبهِ ّب ٍ فؼبليت ّبي هؼغَف ثِ وبسآفشيٌي •
الوللي هشتجظسػبًي، پظٍّؾ، تدويغ ٍ تجبدل تدشثيبت هٌبعك هختلف وـَس ٍ تدبسة ثييايدبد هشوض اعالع•
ثٌذي خذهبت هشتجظ ثب وبسآفشيٌي اػن اص ثخؾ دٍلتي، خلَكي ًظبم ػغح( Online)اسايِ ػبختبس الىتشًٍيه •

ٍ خيشيِ
تْيِ ٍ اخشاي ثشًبهِ ّبي تَػؼِ ٍ ػبهبًذّي پظٍّؾ ّبي هشتجظ ثب اهَس وبسآفشيٌي •
تْيِ ٍ اخشاي ثشًبهِ خبهغ تَاًوٌذػبصي تـىل ّبي هشدم ًْبد وبسآفشيٌي•
تْيِ ٍ اخشاي ثشًبهِ ّبي استمبي فشٌّگ وبسآفشيٌي •
تْيِ ٍ اخشاي ثشًبهِ هـبسوت ػوَهي دس تَػؼِ ٍ هذيشيت وبسآفشيٌي•
ّبي وبسآفشيٌيتؼييي ٍ تمَيت هٌبثغ هَسد ًيبص ٍ تدْيض هٌبثغ هبلي پبيذاس خْت تحمك اّذاف ثشًبهِ•
ايدبد ثبًه ايذُ  ٍ اختشاػوبت ووبسآفشيٌي دس خْوت حوبيوت، ًظوبست ٍ خلوت هـوبسوت كوبحجبى ايوذُ  ّوبي            •

وبسآفشيٌبى
تْيِ گضاسؽ ػبليبًِ ٍضؼيت وبسآفشيٌي دس وـَس •
ٍ تذٍيي ًَع ٍ ػبص ٍوبسّبي حوبيتي اص خبهؼِ وبسآفشيٌبى ثِ كَست ػبالًِ تؼشيف•
اي وبسآفشيٌيّبي اػتبًذاسدػبصي خذهبت هـبٍسًُبهِتذٍيي آييي•
اًذاصي كذاي هـبٍس دس حَصُ وبسآفشيٌي تذٍيي عشح ساُ•
ّبي تحليالت تىويلي دس صهيٌِ وبسآفشيٌيًبهِحوبيت اص پبيبى•
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تشكيل ٍ تَسعِ ًْادّا ٍ هَسسات هالي اعتثاري تخصصي كارآفزيٌي  -2-2

ايدبد ثبًه ّبي تَػؼِ وبسآفشيٌي •
ايدبد كٌذٍق حوبيت اص تَػؼِ وبسآفشيٌي •
ووه ثِ ايدبد هَػؼبت هبلي اػتجبسي تخللي غيش دٍلتي وبسآفشيٌي •
اًذاص وبسآفشيٌي ثب هـبسوت ٍ ػشهبيِ اٍليِ هشدمّبي هحلي ٍاهْبي خشد ٍ پغايدبد كٌذٍق •
الحؼٌِ تَػؼِ وبسآفشيٌي سٍػتبيي ثِ هٌظَس ثْشُ گيشي اص ايدبد ٍ تمَيت كٌذٍق ّبي لشم •

پتبًؼيل هَخَد ٍ ثب هحَسيت ًيىذاؿت هحيظ صيؼت

اي كارآفزيٌيتشكيل ٍ تَسعِ ًْادّاي هشاٍرُ -3-2

ثشًبهِ سيضي ثِ هٌظَس تَػؼِ خذهبت هـبٍسُ اي ثِ ػشهبيِ گزاساى ٍ وبسآفشيٌبى •
ؿٌبػبيي، استمبي تَاًوٌذي ٍ اػتفبدُ اص خذهبت هـبٍسيي حميمي ٍ حمَلي اسائِ دٌّذُ  •

خذهبت هـبٍسُ هَسد ًيبص وبسآفشيٌبى
خذهبت اعالع سػبًي  •
ّبي وبسآفشيٌيايدبد ٍ تَػؼِ وليٌيه •



28

تَسعِ ًْادّاي فٌاٍري كارآفزيٌي -4-2

اػتمشاس ًظبم هلي ًَآٍسي•
حوبيت اص  هشاوض سؿذ وبسآفشيٌي ٍ تَػؼِ آهَصؿْبي هشتجظ•
تَػؼِ پبسن ّبي ػلن ٍ فٌبٍسي•
ّبي ثشتش دس خَاس لغجْبي ايدبد ٍ تَػؼِ هٌبعك ٍيظُ وبسآفشيٌي هجتٌي ثش فٌبٍسي•

كٌؼتي وـَس  -ػلوي
ايدبد ٍ تَػؼِ ؿْشوْبي فٌبٍسي دس هىبًْبي هٌبػت•
ّبي غيشدٍلتي پظٍّؾ، فٌبٍسي ٍ تىٌَلَطيْبي خذيذ داًؾ تبػيغ ٍ تَػؼِ كٌذٍق•

هحَس

آهَسشي كارآفزيٌي–تشكيل ٍ تَسعِ ًْادّاي علوي -5-2

تَػؼِ ٍاحذّبي تحميك ٍ تَػؼِ•
اكالح ًظبم آهَصؽ ٍ پظٍّؾ•
ّبي وبسآفشيٌيّب ٍ داًـگبُتَػؼِ داًـىذُ•
ّبي تخللي تَػظ وبسآفشيٌبىحوبيت اص تبػيغ آهَصؿگبُ•
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اي كارآفزيٌاىتيوِ -تشكيل ٍ تَسعِ ًْادّاي حوايتي -6-2

سيضي ثِ هٌظَس گؼتشؽ ًْبدّبي هبلي خغشپزيش ثشاي حوبيت اص  ثشًبهِ•
وبسآفشيٌبى

ّب ٍ تضويي ّب ثشاي وبّؾ سيؼه ػشهبيِ گزاسي  ثىبسگيشي اًَاع ثيوِ•
وبسآفشيٌبى

گزاسي خغش پزيش ٍ تذٍيي ضَاثظ ٍ همشسات حبون ثش ايدبد كٌذٍق ثيوِ ػشهبيِ•
آى
تـَيك ٍ ّذايت خيشيي ثِ ػَي ّبي خيشيِ وبسآفشيٌي ٍ تبػيغ اًدوي•

وبسآفشيٌي

حوايت اس تَسعِ شزكت ّاي هادر تخصصي كارآفزيٌي ٍ اشتغال-7-2

ّاي كارآفزيٌي غيز دٍلتي ٍ هشاركت  آًْاا در ًْادّااي   ايجاد تشكل -8-2
ِ ريشيعالي تصوين  ساسي، سياستگذاري ٍ تزًاه
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:ّاي فزٌّگ کارآفزيٌي تا ّذف ًْايي اضاػِ فزٌّگ ٍ اخالق کارآفزيٌي در اتؼادتْيِ تستِ-3

تْيِ تستِ ّاي آهَسش كارآفزيٌي( الف

تْيِ ثبًه اعالػبتي آهَصؽ وبسآفشيٌي•
سيضاى آهَصؿي ٍ هشثيبى دس صهيٌِ وبسآفشيٌي افضايي آهَصؿگشاى ٍ ثشًبهِػبصي ٍ داًؾآگبُ•
گٌدبًذى هجبحث وبسآفشيٌي دس توبم همبعغ تحليلي •
ّبي آهَصؿيتلفيك هفبّين ٍ هَضَػبت وبسآفشيٌي دس ثشًبهِ •
التحليالى داًـگبّيّبي وبسآفشيٌي فبسؽافضايؾ هْبست •
آهَصؽ ّبي وَتبُ هذت وبسآفشيٌي ثب هحَسيت تمَيت َّؿيبسي وبسآفشيٌبًِ ٍ تـخيق فشكتْبي وبسآفشيٌبًِ•
آهَصؽ ّبي وَتبُ هذت وبسآفشيٌبًِ ثب گشايؾ ًَآٍسي ٍ ثبصاسيبثي ثيي الوللي•
سيضي ٍ ػيبػتگزاسي ّوبٌّگ تَػظ ًْبدّبي دٍلتي ٍ غيشدٍلتي دس صهيٌِ فشٌّگ وبسآفشيٌيثشًبهِ•
ّبي ّذف دس صهيٌِ وبسآفشيٌياًدبم پظٍّـْبي ػلوي ثِ هٌظَس ؿٌبخت ًيبصّبي آهَصؿي گشٍُ•
ّب ثِ اعالػبت ٍ آهبسّبي وبسآفشيٌيّبي اعالػبتي ٍ تدْيض وتبثخبًِّب ٍ ثبًهايدبد ٍ تمَيت ؿجىِ•
ّبي ًَيي آهَصؽ وبسآفشيٌي ٍ اػتفبدُ هغلَة اص سٍؿْبي هَخَدّب ٍ فٌبٍسيدػتيبثي ثِ سٍؽ •
گيشي اص تدشثيبت ػبيش وـَسّب دس ساثغِ ثب تَاًوٌذػبصي وبسآفشيٌبىثْشُ•
ػبصي وبسآفشيٌيحوبيت هبدي ٍ هؼٌَي اص فؼبالى دس حَصُ آهَصؽ ٍ فشٌّگ•
ّبي ًَيي وبسآفشيٌيتلفيك داًؾ ثَهي ٍ ؿيَُ•
پخؾ سٍصاًِ حذالل پٌح تيضس آهَصؿي دس صهيٌِ هجبحث وبسآفشيٌي دس كذا ٍ ػيوبي خوَْسي اػالهي •

ايشاى
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ٍ اخشاي ثشًبهِ خبهغ آهَصؽ ّوگبًي وبسآفشيٌي ثشاي خبهؼِتذٍيي •
تذٍيي ساٌّوبي خبهغ وبسآفشيٌي •
الگَػبصي اص وبسآفشيٌبى ٍ تشٍيح فشٌّگ ٍ سٍحيِ وبسآفشيٌي•
تشٍيح فشٌّگ وبسآفشيٌي دس ثيي هشدم، فبسؽ التحليالى، كبحجبى ػشهبيِ ٍ وبسآفشيٌبى•
تَليذ ٍ پخؾ هدوَػِ داػتبًي، فيلن ػيٌوبيي، داػتبًي ثلٌذ، هؼتٌذّبي پظٍّـي خزاة ، •

ّبي گًَبگَى تْيِ ٍ تَليذ ٍ پخؾ صًذگبًي وبسآفشيٌبى ثشاي وَدوبى، ًَخَاًبى ٍ خَاًبى دس سدُ
ػبصي ٍ ثشاػبع اػتبًذاسدّبي سػبًِ هليػٌي ثب سػبيت اكَل ثشًبهِ

ّبي آهَصؽ ضوي ّبي وبسآفشيٌبى ثشخؼتِ دس دٍسُتذسيغ دسٍع آؿٌبيي ثب آساء ٍ اًذيـِ•
 خذهت

هشاركت( ب
ّبي غيشدٍلتي اص عشيك اسائِ آهَصؽ ٍ اًتمبل تدبسة دس ػغح هلي ٍ تَاًوٌذػبصي ػبصهبى•

الولليثيي
ّبي غيشدٍلتيّبي هيبى ثخـي دس ساػتبي ّوىبسي ثب تـىلاستمبي ّوىبسي•
ّبي غيشدٍلتي وبسآفشيٌي، ًْبدّبي  ثبصًگشي دس لَاًيي ٍ همشسات هشتجظ ثب ًحَُ فؼبليت تـىل•

ّبي هشتجظ ثب آًْب  دس ساػتبي تمَيت هذيشيت هـبسوتيهذًي، خَاهغ هحلي ٍ تـىل
ّبي استجبط خوؼي ثِ هٌظَس تشٍيح وبسآفشيٌيّبي سػبًِّب ٍ لبثليتاػتفبدُ ثْيٌِ اص ظشفيت•
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حوبيت اص كبدسات خذيذ،  فٌبٍساًِ ٍ داساي اسصؽ افضٍدُ ثبال•
ّبي تدبسي وبسآفشيٌبىاي وـَس ثش هجٌبي حوبيتاكالح ًظبم تؼشفِ•
ثبصًگشي ؿبخق ّبي خَايض كبدساتي ثب سٍيىشد وبسآفشيٌي•
ّبي ثيوِ كبدساتي ٍ ػَد ثبًىي ثخؾ كبدسات وبسآفشيٌبى تَػظ دٍلتتمجل ثخـي اص ّضيٌِ•
حوبيت اص ثخـْبي تحميك ٍ تَػؼِ•
حوبيت اص وبسآفشيٌي اص عشيك تدبسي ػبصي عشحْبي پظٍّـي داًـگبّْب ٍ هشاوض تحميمبتي•
اي ٍ خْبًيايدبد ؿشايظ الصم ثشاي حضَس وبسآفشيٌبى دس ثبصاسّبي هٌغمِ•
ّبي ػشضِ ثبصاسيبثي ثشپبيي ًوبيـگبُ ٍ تجليغبت ثيي الوللي وبسآفشيٌبىپَؿؾ ثخـي اص ّضيٌِ•
دس همبثل ًَػوبًبت خوبسج   ( كبدسوٌٌذگبى ٍ ٍاسدوٌٌذگبى)ثشلشاسي ثيوِ وبسآفشيٌبى ثخؾ خبسخي التلبد •

اص وٌتشل اسص
اي تَػظ وبسآفشيٌبىّبي صًديشُحوبيت اص تبػيغ ٍ تَػؼِ فشٍؿگبُ•
هلوي ٍ  ) فشاّن آٍسدى تؼْيالت ٍ ثشلشاسي همشسات حوبيت اص ٍسٍد وبسآفشيٌبى دس للوشٍ داًؾ ٍ فٌوبٍسي  •

(فشاهلي
پشداخت يبساًِ ٍ ٍام ون ثْشُ تؼْيالت تَػظ دٍلت ٍ ًظبم ثبًىي وـَس ثِ وبسآفشيٌبى ثشاي تجوذيل ايوذُ   •

ثِ هحلَل
گزاسي وبسآفشيٌبى دس هٌبعك هحشٍم ؿْشي تْيِ ضَاثظ ٍ همشسات تؼْيل وٌٌذُ ثشاي ػشهبيِ•
گزاساى داخلي ٍ خبسخي ثِ هٌظَس تأهيي هٌبثغ هبلي هَسد ًيبص وبسآفشيٌبىخلت هـبسوت ػشهبيِ•
ّبي خَديبس ٍ تَػؼِ وبسآفشيٌي دس هٌبعك هحشٍم وـَسايدبد تؼبًٍي•
تـَيك وبسآفشيٌبى ثِ تَليذ هحلَالتي وِ تَليذوٌٌذُ ٍاحذ داسًذ خْت ؿىؼت اًحلبس دس تَليذ•
ثبصاسيبثي كذٍس وبال ٍ خذهبت وبسآفشيٌي•
اي ثِ كبحجبى اهتيبص هشاوض هـبٍسُ خلَكي وبسآفشيٌياػغبي تؼْيالت يبساًِ•
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هٌذ، کيفي ٍ فزاگيز ضذى ساس ٍکارّاي اًتخاب، تكزين ٍ تشرگذاضت کارآفزيٌاىًظام -5

اّذاء خبيضُ هلي وبسآفشيٌي•
•  ِ ّوب ٍ آثوبس وبسآفشيٌوبى دس هؼووبسي ٍ ؿْشػوبصي ٍ ػويوبي ؿوْشي ٍ        تْيِ ٍ اخشاي عشح وبسثشد ًوبدّوب، ًـوبً

ًبهگزاسي اهبوي ٍ هحلَالت داخلي ثٌبم وبسآفشيٌبى ثشتش ٍ ًخجِ
اًذاصي ٍ تدْيض هَصُ ٍ ًگبسػتبى هلي وبسآفشيٌبى ثشتش ٍ ًخجِساُ•

پيص تيٌي هطَق ّاي السم ٍ هٌاسة تزاي افشايص سْن ًيزٍي اًساًي کارآفزيي در تخص دٍلتي -6
 

اػتمشاس ًظبم ٍيظُ اػتخذاهي وبسآفشيٌبى•
ثْشُ گيشي اص ٍخَد  وبسآفشيٌبى ثشتش هلي ٍ اػتبًي دس ّشم هذيشيتي ٍ ثشًبهِ سيضي وـَس•

تطكيل کارگزٍُ تخصصي تذٍيي سٌذ هلي تَسؼِ کارآفزيٌي -7

تذٍيي چبسچَة ٍ ؿشح خذهبت هغبلؼبت ػٌذ هلي وبسآفشيٌي ثِ كَست يىپبسچِ ؿوبهل ػوِ ػوغح ساّجوشدي،     •
ػبختبسي ٍ هذيشيتي

ػوٌذ هلوي   "ؿشح خذهبت ػغَح ػِ گبًِ ايي عشح ٍ ثشًبهِ صهبًجٌذي آى ثب تَخِ ثِ هغبلؼبتي وِ تحت ػٌوَاى  •
تَػظ ٍصاست وبس ٍ اهَس اختوبػي ًْبيي خَاّذ ؿوذ تَػوظ ووبسگشٍّي هتـوىل اص ًوبيٌوذگبى ًْوبد        "وبسآفشيٌي

ِ ّبي هشتجظ ثب وؼت ًظش ػوبيش دػوتگبّْبي اخشايوي ري سثوظ تْيوِ ٍ ثوِ تلوَيت         سيبػت خوَْسي ٍ ٍصاستخبً
.ؿَسايي هشوت اص ًوبيٌذگبى هزوَس خَاّذ سػيذ
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  همزرات ٍ لَاًيي اصالح تخصصي کارگزٍُ تطكيل -8

ّب ثشًبهِ اخشاي ثشاي الصم همشسات ٍ لَاًيي تذٍيي ٍ اكالح لَايح تْيِ•

کطَر کارآفزيٌاى اطالػاتي ساهاًِ ساسي پيادُ ٍ طزاحي -9

جذيذ ّايفٌاٍري ٍ اختزاػات تا ارتثاط در رساًياطالع هزاکش ايجاد -10

 تِ هٌاسة ٍ السم ّاي هطَق ٍ تَليذ رٍضْاي اصالح کارّاي ساسٍ تيٌي پيص  -11

هصزف الگَي اصالح هٌظَر
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تْيِ ٍ طزاحي اطلس سزهايِ گذاري هٌاطك-12

ّبي التلبدي هٌبعكؿٌبػبيي اهىبًبت ٍ لبثليت•
آٍسي اعالػبت هَسد ًيبص ثشاي دػتيبثي ثِ ايي ثبصاسّبؿٌبػبيي ثبصاسّبي ّذف ٍ خوغ•
گزاسيّبي ػشهبيِؿٌبػبيي ٍ هؼشفي فشكت•
ؿٌبخت هضيتْبي سلبثتي•
تؼْيل دس تْيِ، تذٍيي ٍ تلَيت عشح آهبيؾ ػشصهيي•
ايدبد ٍ تَػؼِ پبيگبّْبي اعالع سػبًي ػشهبيِ گزاسي ثشاي ّذايت وبسآفشيٌبى •

تصَية آييي ًاهِ ًحَُ هطارکت دادى کارآفزيٌاى در سَد حاصل اس تجاري ضذى ايذُ ّا -13

ساسي هذيزيت کارآفزيٌي کطَرتَاًوٌذ-14

ّبي وبسآفشيٌي دس وليِ ػغَح آهَصؿي ٍ دٍسُ ّبي ضوي خذهتاػتمشاس ػيؼتن استمبي ويفيت آهَصؽ•
خبيگبُ تـىيالتي وبسآفشيٌي استمبي •
ايدبد سػتِ وبسآفشيٌي دس همشسات اػتخذام وـَسي•
اػتمشاس هذيشيت يىپبسچِ وبسآفشيٌي دس ًْبدّبي اخشايي ٍ ايدبد ػبصٍوبسّبي هٌبػت خْوت ثشلوشاسي استجوبط ٍ    •

ّوبٌّگي الصم ثيي ٍاحذّبي وبسآفشيٌي دػتگبّْبي هختلف
استمبي ًمؾ هشدم ٍ گشٍّْبي هشدهي دس تَػؼِ وبسآفشيٌي•
ّبي تخللي ٍ ػوَهي ثِ دػت اًذسوبساى ٍ هؼَليياستمبي داًؾ هذيشيت وبسآفشيٌي اص عشيك اسائِ آهَصؽ•
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تْيِ اليحِ اػطاي اهتياسّاي خاظ تزاي کارآفزيٌاى تزگشيذُ جطٌَارُ ّاي هلي ٍ -15
الولليتيي

تْيِ لَاًيي ٍ همشسات هَسد ًيبص خْت اًدبم خذهت ًظبم ٍظيفِ وبسآفشيٌبى ثشتش دس هشاوض تخللي •
ٍ وبسي هشتجظ

ٍضغ تؼْيالت خبف ثشاي حل هـىالت ًظبم ٍظيفِ ٍ اداهِ تحليل وبسآفشيٌبى ٍ فشصًذاى آًْب•
الوللي دس تْيِ لَاًيي ٍ همشسات هَسد ًيبص خْت خزة ثذٍى وٌىَس وبسآفشيٌبى ثشگضيذُ هؼبثمبت ثيي•

داًـگبّْب 
اػغبي ثَسع هغبلؼبتي ثِ وبسآفشيٌبى•
پيؾ ثيٌي توْيذات الصم ثشاي تْيِ وبست اهتيبصي وبسآفشيٌبى•

ساهاًذّي اطالػات آهار جوؼيتي تخص کارآفزيٌي-16

ّا تا رٍيكزد کارآفزيٌيتذٍيي طزح جاهغ گستزش تؼاًٍي-17

اي ثب هحَسيت الذاهبت حوبيت اص ؿىل گيشي اًَاع تـىلْبي تؼبًٍي ّوگي، هىول ٍ خَؿِ•
وبسآفشيٌبًِ
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تا تطکز اس تَجِ ضوا


