
 SWOTتجضیِ ٍ تحلیل 

 :تٟیٝ وٙٙسٜ
 زوتط ٔهغفی ؾتبن
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 فْشست هغالة

 ٔمسٔٝ•

   SWOTتبضیرچٝ •
 SWOTٔؼطفی ضٚـ تدعیٝ ٚ تحّیُ •
 ثطضؾی ٔٛضزی قطوت یبٞٛ•

 TOWSتدعیٝ ٚ تحّیُ •
 ٚ ضٚقٟبی تىٕیّی آٖ SWOTٔكىالت تدعیٝ ٚ تحّیُ •

 SWOT-AHPتدعیٝ ٚ تحّیُ –

 POWER- SWOTٔسَ تىٕیّی –

 ثطضؾی ٔٛضزی قطوت ٞبی ٘بیه ٚ ٔه زٚ٘بِس•
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 همذهِ

  ٔفیسی ٚ ٔرتهط تحّیّی ٔسَ SWOT تحلیل ٍ تجضیِ سٍش•
  فطنتٟب ٚ ضؼف ٚ لٛت ػٛأُ اظ یه ٞط یبفتٝ ٘ظبْ قىُ ثٝ وٝ اؾت

  وٙٛ٘ی ٔٛلؼیت ثٝ ٔتٙبؾت اؾتطاتػیٟبی ٚ وطزٜ ثطضؾی ضا تٟسیسٞب ٚ
   .ٔی ؾبظز ٔٙؼىؽ ضا ثطضؾی ٔٛضز حطفٝ

 ثرف، اثط اؾتطاتػی وٝ اؾت اؾتٛاض انُ ایٗ ثط تحّیُ ٚ تدعیٝ ایٗ•
  ٚ ٞب ضؼف حبَ، ػیٗ زض ٚ وٙس ٔی حساوثط ضا ٞب فطنت ٚ ٞب لٛت

 .ضؾب٘س ٔی حسالُ ثٝ ضا تٟسیسات
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Strengths 

 نقاط قوت

Opportunities 

 فرصتها

Threats 

 تهدیدها

Weaknesses 

 نقاط ضعف

 SWOTٔرفف وّٕبت ظیط ٔی ثبقس: 
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•SWOT  ُخی  ٔحیظ تدبضی زاذّی ٚ ذبضثطای تحّی
 .ٔٛخٛز اؾتفبزٜ ٔی قٛز

 

قطوت ثب  ٔبٔٛضیت ٚ چكٓ ا٘ساظ ایٙىٝ  ٔطٚضٕٞچٙیٗ ثطای •
تٛخٝ ثٝ ٔحیظ تدبضی وٙٛ٘ی ٞٙٛظ ٔٙبؾت ٚ پصیطفتٙی       

 .ٔی ثبقس اؾتفبزٜ ٔی قٛز
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 SWOTتاسیخچِ 

 SOFT، ٚاغSWOTٜثطذی ثط ایٗ ثبٚض ا٘س وٝ ٘بْ اِٚیٝ •

 :ثٛزٜ اؾت

 :Satisfactoryَضضبیت زض ظٔبٖ حب 
 :Opportunityٜفطنت زض آیٙس 
 :Fault َوبؾتی زض ظٔبٖ حب 
 :Threat ٜتٟسیس زض آیٙس 
زض  ( SFI) ایٗ تؼطیف، زؾتبٚضز ٔؤؾؿٝ تحمیمبتی اؾتٙفٛضز•

 . ثٛزٜ اؾت 1970 – 1960ؾبِٟبی 
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زض قٟط ظٚضید ثطٌعاض ٌطزیس، ٔجحث  1964زض ؾٕیٙبضی وٝ زض ؾبَ •
 ”SWOT “ثٝ ٚاغٜ  ”SOFT“ٚ تجسیُ ٚاغٜ   W ثٝ  Fتجسیُ 

 .  ٔغطح ٌكت

 

ضا ثٝ فطٔت  SWOT، ٔفWeihrichْٟٛ، 1982ؾپؽ زض ؾبَ •
 .ٔبتطیؿی أطٚظی تجسیُ وطز
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 : زض ایٗ ٔبتطیؽ
oثٝ وٕه ٔبتطیؽ اضظیبثی ػٛأُ زاذّی ٚ ذبضخی 

(IFE ٚ EFE) ، (ٞب لسضت ٚ ٞب ضؼف) زاذّی فبوتٛضٞبی  
 ِیؿت (ٞب فطنت ٚ ٞب تٟسیس) ذبضخی فبوتٛضٞبی ٚ
 .ٔی قٛ٘س     
o ایٗ ػٛأُ ثب یىسیٍط ٔمبیؿٝ ٔی قٛ٘س ٚ اظ تاللی آٟ٘ب

اؾتطاتػیٟبی ؾبظٔبٖ، ثٝ عٛض ؾیؿتٕبتیه تِٛیس                
 .ٔی قٛ٘س
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 (SOاستشاتژیْای )تْشُ جستي اص ًماط لَت تشای تْشُ تشداسی اص فشصت ّا 1)
 (STاستشاتژیْای )استفادُ اص ًماط لَت ساصهاى تشای جلَگیشی اص تْذیذّا 2)
ًماط ضؼف هَجَد ساصهاى تْشُ تشداسی اص فشصتْای تیشًٍی تشای تْثَد 3)

 (WOاستشاتژیْای )
 (WTاستشاتژیْای ) ٍ پشّیض اص تْذیذاتتِ حذالل ًماط ضؼف 4)

ST WT T 

SO WO O 

S W 

ٍسٍدیْای 
 هحیظ خاسجی

ٍسٍدیْای 
 داخلیهحیظ 
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 قدرتها ضعفها

 Intel   ٚMicrosoftاضتجبط ضؼیف ثب 1.

 حضٛض ضؼیف ثیٗ إِّّی  2.

 ٚاثؿتٍی ثٝ ضاٜ ا٘ساظی یه ٔحهَٛ خسیس3.

 حضٛض ضؼیف تط زض ثبظاض ٘ؿجت ػالٜٚ ثط ػطنٝ ی آٔٛظقی4.

 پبؾد آٞؿتٝ ثٝ حدٓ ػظیٓ تمبضب5.

 

یه ٔٙجغ ذٛة زضآٔس ٔی ثبقس، ثٝ ذهٛل ثب آی پبز ٚ زض زؾتطؼ ثٛزٖ ثط  iTunesفطٚقٍبٜ ٔٛؾیمی 1.

 .ضٚی پّت فطْ ٚیٙسٚظ

 .تٛؾؼٝ ؾرت افعاضٞب ٚ ٘طْ افعاضٞبی ذٛز2.

 .ثب ٚخٛز لیٕت ثبالی ٔحهٛالت ثٝ زِیُ زاقتٗ ٔكتطیبٖ ذبل ؾٟٓ ثبظاض ذٛز ضا حفظ وطزٜ اؾت3.

 .قطٚع ثٝ وبض ٔدسز ذظ ٘ٛت ثٛن ٚ زؾه تبح4.

 .تىِٙٛٛغی ٚة ٔی تٛا٘س ثطای ثبال ثطزٖ ٞٛقٕٙسی ٔحهَٛ ٚ فطٚـ اؾتفبزٜ قٛز5.

 .حطوت ضٚ ثٝ خّٛ ثسٞی وٕتط6.

 

 فرصتها S-Oاستزاتژی   W-Oاستزاتژی 
 ,W1, W2, W4 O2)ٚ ٔحهٛالتكبٖ   Microsoft ٚIntelافعایف اضتجبط ثب 1.

O3) 

ثطای زاقتٗ وبٔپیٛتطٞبی أٙی  Macتطٚیح قطوت ٞب ثٝ اؾتفبزٜ اظ ؾیؿتٓ ػبُٔ 2.

 وٝ ٚیطٚؼ پصیط ٘یؿتٙس

(W2, W4, O1, O5) 

 

 (W2, O4)تٛؾؼٝ ی ٔحهٛالت زض آؾیب .3

 

 (S5, O1) زض ثطاثط ٚیطٚؼ Macافعایف ٞٛقٕٙسی زض ٚة اظ عطیك ایٕٙی ٔحهٛالت 1.

 ٚ ؾبیط ٔحهٛالت ٔطتجظ iTunesثطای ٌطایف ثٝ ؾٕت  (اظ ٞط ٘ؿّی)آٌبٜ وطزٖ افطاز 2.

(S1, O2, O4, O5) 

 

 ,S3, S5, O2) اؾتفبزٜ اظ ٌطٜٚ ٞبی فیّٓ ٚ ٔٛؾیمی ثطای تطغیت افطاز ثٝ اؾتفبزٜ اظ ٘ٛت ثٛن ٚ وبٔپیٛتط1.

O5) 

 

 افعایف ٚیطٚؼ زض وبٔپیٛتطٞبی قرهی1.

وٝ پیٛؾتٝ ٘ؿجت ثٝ ٘بْ ٞبی تدبضی آقٙب ٚ ( X  ٚY٘ؿُ )خٕؼیت ثعضٌی 2.

 .  ٞٛقیبض    ٔی قٛ٘س

ؾرت ٌیطی زِٚت زض ثطای ضػبیت لٛا٘یٗ وپی ضایت ذهٛنب زض ٔٛضز 3.

 فبیّٟبی ٔٛؾیمی

 .ثرف ثعضٌی اظ خٟبٖ ٞٙٛظ ثسٖٚ وبٔپیٛتط ثٝ ؾط ٔی ثط٘س4.

 .ٔطزْ اظ ٚؾبیُ وٛچه اِىتطٚ٘یىی ِصت ٔی ثط٘س 5.

 

 تهدیدها S-Tاستزاتژی     W-Tاستزاتژی
وٝ قطوتٟب ٞٓ آٟ٘ب ضا ثب ٞٓ ؾبظٌبض ثجیٙٙس   Microsoft  ٚIntelثٟجٛز اضتجبط ثب1.

(W1, W2 T1) 

 Wintel (W1, T1)تِٛیس ٔحهٛالت ؾبظٌبض ثب 2.

 

 

 (S2,T1)افعایف ٚ ثٟجٛز ؾبظٌبضی ثب ؾیؿتٓ ػبُٔ ٚیٙسٚظ 1.

 ٚ ؾجه ٔتفبٚت ٚ ؾیؿتٓ ٞبی پبیساضی وٝ اضظـ ٞعیٙٝ  Appleتٛؾؼٝ ی اثتىبضوبٔپیٛتطٞبی   2.

 زض ؾطػت، پبیساضی ٚ ؾجه ضا زاض٘س 

(S2, S5, T2, T4, T5) 

 

 .ضا ثب ٘طْ افعاضٞبی زیٍط ؾبظٌبض ٕ٘ی ثیٙٙس  Appleقطوت ٞب،1.

.2Dell   ٚHP ضلیجبٖ انّی ٞؿتٙس. 

افعایف ضلبثت ثب زاّ٘ٛز ٔدب٘ی ٔٛظیه اظ عطیك زیٍط ؾبیتٟب ٚ وبٞف فطٚـ 3.

iTunes. 

 .٘ساض٘س Macintoshٔطزْ ثٝ عٛض ػٕسٜ، ػاللٝ ای ثٝ اؾتفبزٜ اظ 4.

 ضلیجبٖ ٔحهٛالت ٔكبثٟی، اغّت5.

 .وٙٙس ثب ٘هف لیٕت تِٛیس ٔی     
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 SOاستشاتژی 

  اظ ٔٛلؼیتی چٙیٗ ثٝ ضؾیسٖ ثطای ؾبظٔبٟ٘ب ٔؼٕٛال•
  ثسا٘دب تب وٙٙس ٔی اؾتفبزٜ WT یب WO، ST اؾتطاتػیٟبی

 .ٕ٘بیٙس اؾتفبزٜ SO ٞبی اؾتطاتػی اظ ثتٛا٘ٙس وٝ ثطؾٙس
  لطاض ٔٛلؼیت ایٗ زض ٕٞٛاضٜ اؾت ػاللٕٙس قطوتی ٞط•

 .ٌیط٘س
  ٞب، زاضایی ٔدٕٛػٝ زض وٙٙس ٔی ؾؼی قطوتٟب ٔؼٕٛال•

  زض ٚ وّیسی قبیؿتٍی ثٝ تجسیُ ضا ذٛز ی پبیٝ ٞبی زاضایی
 .ٕ٘بیٙس ضلبثتی ٔعیت ٘تیدٝ
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 Appleتشای ضشکت  S-Oاستشاتژی 
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S5 : تىِٙٛٛغی ٚة ٔی تٛا٘س ثطای ثبال

ثطزٖ ٞٛقٕٙسی ٔحهَٛ ٚ فطٚـ 

 .اؾتفبزٜ قٛز

O1 : افعایف ٚیطٚؼ زض

 وبٔپیٛتطٞبی قرهی

 زض ثطاثط ٚیطٚؼ Macافعایف ٞٛقٕٙسی زض ٚة اظ عطیك ایٕٙی ٔحهٛالت 
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 Appleتشای ضشکت  S-Oاستشاتژی 

S1 : فطٚقٍبٜ ٔٛؾیمیiTunes  یه ٔٙجغ

ذٛة زضآٔس ٔی ثبقس، ثٝ ذهٛل ثب 

iPod ْزض زؾتطؼ ثٛزٖ ثط ضٚی پّت فط ٚ

 .ٚیٙسٚظ

ٚ ؾبیط  iTunesثطای ٌطایف ثٝ ؾٕت  (اظ ٞط ٘ؿّی)آٌبٜ وطزٖ افطاز 

 ٔحهٛالت ٔطتجظ

O4 :ٖٚثٝ ؾط  وبٔپیٛتط ثرف ثعضٌی اظ خٟبٖ ٞٙٛظ ثس 

 .ٔی ثط٘س 

O5 :ٔطزْ اظ ٚؾبیُ وٛچه اِىتطٚ٘یىی ِصت ٔی ثط٘س. 

O1 : خٕؼیت ثعضٌی( ُ٘ؿX  ٚY )ٝوٝ پیٛؾتٝ ٘ؿجت ث 

 ٘بْ ٞبی تدبضی آقٙب ٚ ٞٛقیبض ٔی قٛ٘س 
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 WOاستشاتژی 

ٌبٞی زض ذبضج اظ ؾبظٔبٖ فطنتٟبی ثؿیبض ٔٙبؾجی ٚخٛز •
زاضز ِٚی ؾبظٔبٖ ثٝ زِیُ ضؼف ٞبی زاذّی ٕ٘ی تٛا٘س اظ  

 .آٟ٘ب ثٟطٜ ثطزاضی ٕ٘بیس

اظ عطیك ٔكبضوت ثب قطوت زیٍطی وٝ زاضای تٛاٖ یب قبیؿتٍی  –

 .ٔٛضز ٘یبظ اؾت زض نسز ثٟطٜ ثطزاضی اظ فطنتٟب ثطآٔس

 اؾترساْ افطاز ٚاخس قطایظ ٚ آٔٛظـ فٖٙٛ ٔٛضز ٘ظط ثٝ آٟ٘ب–
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 Appleتشای ضشکت  W-Oاستشاتژی 

W2 :حضٛض ضؼیف ثیٗ إِّّی O4 : ٖٚثرف ثعضٌی اظ خٟبٖ ٞٙٛظ ثس

ثٝ ؾط   (ثركٟبیی اظ آؾیب)وبٔپیٛتط 

 .ٔی ثط٘س

 تٛؾؼٝ ی ٔحهٛالت زض آؾیب 
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 STاستشاتژی 

ثٝ وبض ٌیطی ضٚقٟبیی ثطای اظ ثیٗ ثطزٖ تٟسیس ٞب ثب اؾتفبزٜ اظ ٘مبط •
 لٛت

 
ثطای قطوت ٞبی ثعضي یىی اظ تٟسیسات ذبضخی السأبتی اؾت وٝ •

قطوتٟبی ضلیت ا٘دبْ ٔی زٞٙس ٚ ٔی وٛقٙس اظ ٔحهٛالت ثجت 
 .قسٜ، ٘ٛآٚضی ٞب ٚ اذتطاػبت قطوت ٘ؿرٝ زْٚ تٟیٝ وٙٙس
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 Appleتشای ضشکت  S-Tاستشاتژی 

S2 :تٛؾؼٝ ؾرت افعاضٞب ٚ ٘طْ افعاضٞبی ذٛز. 

S5 :  ٖتىِٙٛٛغی ٚة ٔی تٛا٘س ثطای ثبال ثطز

 ٞٛقٕٙسی ٔحهَٛ ٚ فطٚـ اؾتفبزٜ قٛز

 

. 

Dell :T2 ٚHP ضلیجبٖ انّی ٞؿتٙس. 

T4 : ٝٔطزْ ثٝ عٛض ػٕسٜ، ػاللٝ ای ث

 .٘ساض٘س Macintoshاؾتفبزٜ اظ 

T5 :ضلیجبٖ ٔحهٛالت ٔكبثٟی، اغّت 

 وٙٙس ثب ٘هف لیٕت تِٛیس ٔی   

ٚ ؾجه ٔتفبٚت ٚ ؾیؿتٓ  Appleتٛؾؼٝ ی اثتىبض ٔحهٛالت  
 ٞبی پبیساضی وٝ اضظـ ٞعیٙٝ زض ؾطػت، پبیساضی ٚ ؾجه ضا زاض٘س 
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 Appleتشای ضشکت  S-Tاستشاتژی 

T2 :،قطوت ٞبApple   ْضا ثب ٘ط

 .افعاضٞبی زیٍط ؾبظٌبض ٕ٘ی ثیٙٙس

 افعایف ٚ ثٟجٛز ؾبظٌبضی ثب ؾیؿتٓ ػبُٔ ٚیٙسٚظ

 

S2 :  تٛؾؼٝ ؾرت افعاضٞب ٚ ٘طْ افعاضٞبی

 .ذٛز

 

 

. 

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



 WTاستشاتژی 

ٞسف وٓ وطزٖ ٘مبط ضؼف زاذّی ٚ پطٞیع اظ تٟسیسات •
 .٘بقی اظ ٔحیظ ذبضخی اؾت

 
 ثطای حفظ ثمب اظ فؼبِیتٟبی ذٛز ٔی وبٞٙس  –

 اؾتطاتػی وبٞف یب ٚاٌصاضی•
 ازغبْ زض قطوتٟبی زیٍط•
 اػالْ ٚضقىؿتٍی  •
 ٚ ؾطا٘دبْ ٔٙحُ قسٖ•

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



 Appleتشای ضشکت  W-Tاستشاتژی 

W1 : اضتجبط ضؼیف ثبIntel   ٚ

Microsoft 

W2 :حضٛض ضؼیف ثیٗ إِّّی 

T1 :،قطوت ٞبApple   ضا ثب
٘طْ افعاضٞبی زیٍط ؾبظٌبض      

 ٕ٘ی ثیٙٙس

وٝ قطوتٟب ٞٓ آٟ٘ب ضا ثب ٞٓ ؾبظٌبض    Microsoft  ٚIntelثٟجٛز اضتجبط ثب 
 .ثجیٙٙس

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



 Appleتشای ضشکت  W-Tاستشاتژی 

W1 : اضتجبط ضؼیف ثبIntel   ٚ

Microsoft 

T1 :،قطوت ٞبApple   ضا ثب
٘طْ افعاضٞبی زیٍط ؾبظٌبض      

 ٕ٘ی ثیٙٙس

 Wintelتِٛیس ٔحهٛالت ؾبظٌبض ثب  

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



SWOT 

 استشاتژیْای تغییش جْت    استشاتژیْای تْاجوی                             

 

 
                                                                                                               

 
 استشاتژیْای تذافؼی تشاتژیْای تٌَع                                        اس

 فشصتْای هتؼذد هحیغی

 تْذیذات هتؼذد هحیغی

 لَتْای داخلی اساسی

 ضؼف ّای داخلی اساسی

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



 :ًکتِ ی تسیاس هْن•

تٟٙب  زض یه   ٔٛلؼیت اؾتطاتػیه ضا SWOTتدعیٝ تحّیُ –

ٔمغغ ظٔب٘ی ٔكرم، ضٚقٗ ٔی ؾبظز، ثٙبثطایٗ ثب تٛخٝ ثٝ 

ٔبٞیت پٛیبی قطایظ ٔحیغی الظْ اؾت ضٚ٘س تحمیمبت ٔٛضز  

ثطضؾی لطاض ٌطفتٝ ٚ زض ٔمبعغ ظٔب٘ی ٔرتّف اؾتطاتػی ٞب ضا 

 .اؾترطاج ٕ٘ٛز

ز٘جبَ ٕ٘ٛزٖ ایٗ ضٚ٘س وٕه ٔی وٙس حبِتٟبی ٔرتّفی وٝ زض  –

 .آیٙسٜ ٕٔىٗ اؾت ضخ زٞس ضا ثطضؾی ٚ پیف ثیٙی وٙیٓ

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



 ثطضؾی ٔٛضزی قطوت یبٞٛ

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



 : چطن اًذاص

 افطاز اؾتیبٞٛ ٔطوع ظ٘سٌی آ٘الیٗ 

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



تشسسی ًماط لَت، ضؼف، فشصتْا، ٍ 
 تْذیذّا دس ضشکت یاَّ

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



 لذست ّا

 .یبٞٛ ذسٔبت خب٘جی ثیكتطی ٘ؿجت ثٝ ضلیجبٖ ذٛز زاضز1.

یبٞٛ، ٌٌُٛ ضا زض ظٔیٙٝ ی ثبظاض ٔٛثبیُ ٔغّٛة ذٛز وطزٜ 2.
 .اؾت

 .یبٞٛ یه ثط٘س ٔؼتجط ٚ قٙبذتٝ قسٜ اؾت3.

ثطای ٞط وؿی وٝ زؾتطؾی ثٝ ایٙتط٘ت زاضز زؾتطؾی ثٝ 4.
 .یبٞٛ أىبٖ پصیط اؾت

 

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



 ضؼف ّا

ضا زاضز زض  5یبٞٛ زض ثیٗ ثبظزیس وٙٙسٌبٖ ؾبیتٟبی ٚیسئٛیی ضتجٝ 1.
 .ضتجٝ اَٚ ضا زاضز YouTubeحبِی وٝ ٌٌُٛ ثب ٔبِىیت 

 .زضنس وبٞف ٔی یبثس 3خؿتدٛی تهٛیط اظ عطیك یبٞٛ ؾبِیب٘ٝ 2.

ثٝ زِیُ خؿتدٛی ثیكتط اظ عطیك ٌٌُٛ، زضآٔس یبٞٛ ٘هف ٌٌُٛ  3.
 .اؾت

زضآٔس حبنّٝ اظ عطیك تجّیغبت ثٝ زِیُ حضٛض ٌٌُٛ ٚ ؾبیط ضلجب  4.
 .زض ثبظاض، زض حبَ ؾمٛط اؾت

 

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



 فشصتْا
زضنس افعایف یبفتٝ   82اؾتمجبَ اظ تجّیغبت ٚیسئٛیی ایٙتط٘تی ث1ٝ.

 .اؾت

 .ضا ذطیسٜ اؾت Flickrیبٞٛ 2.

 .ٌؿتطـ پٟٙبی ثب٘س3.

 .یبٞٛ وبضٔٙساٖ تٛإ٘ٙس زاضز4.

یبٞٛ زض ثبظاض ٘فٛش وطزٜ اؾت زض حبِی وٝ ضلجب ٞٙٛظ ثٝ آٖ ٘عزیه  5.
 .٘كسٜ ا٘س

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



 تْذیذّا
زضنس اظ خؿتدٛ ٞبی آ٘الیٗ تٛؾظ ٌٌُٛ ا٘دبْ     50حسٚز 1.

زضنس اظ خؿتدٛٞب تٛؾظ یبٞٛ  24ٔی قٛز زض حبِی وٝ تٟٙب 
 .ا٘دبْ ٔی قٛز

ٍ٘طـ ٔكتطیبٖ ٘ؿجت ثٝ تجّیغبت آ٘الیٗ ٕٔىٗ اؾت ٔٙفی تط 2.
 .قٛز

 .افعایف لسضت ضلجب3.

 ؾبیتٟبی اختٕبػی ٔب٘ٙس 4.

      MySpace  ٚFacebook ، 
 زض حبَ حبضط ٚاضز ثبظاض تجّیغبت         

 .آ٘الیٗ قسٜ ا٘س       

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



 S-Oاستشاتژی 

S3 :یبٞٛ یه ثط٘س ٔؼتجط ٚ قٙبذتٝ قسٜ اؾت 

O1 :اؾتمجبَ ٚ زض٘تیدٝ زضآٔس حبنُ اظ 
 تجّیغبت ٚیسئٛیی ایٙتط٘تی افعایف یبفتٝ اؾت 

ضاٜ ا٘ساظی ٔدسز ؾبیتٟبی  
ٚیسئٛیی ٚ تكٛیك تجّیغ زض  
آٟ٘ب ثب اؾتفبزٜ اظ اػتجبض ثط٘س 

 یبٞٛ

S4 : ثطای ٞط وؿی وٝ زؾتطؾی ثٝ ایٙتط٘ت 

 زاضز زؾتطؾی ثٝ یبٞٛ أىبٖ پصیط اؾت

O5 :یبٞٛ زض ثبظاض ٘فٛش وطزٜ اؾت زض حبِی 

 وٝ ضلجب ٞٙٛظ ثٝ آٖ ٘عزیه ٘كسٜ ا٘س 

اؾتفبزٜ اظ ٘فٛش زض ثبظاض 
 ثطای تجّیغبت ٞسفٕٙس

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



 S-Oاستشاتژی 

S3 :یبٞٛ یه ثط٘س ٔؼتجط ٚ قٙبذتٝ قسٜ اؾت 

O1 :اؾتمجبَ ٚ زض٘تیدٝ زضآٔس حبنُ اظ 
 تجّیغبت ٚیسئٛیی ایٙتط٘تی افعایف یبفتٝ اؾت 

ضاٜ ا٘ساظی ٔدسز ؾبیتٟبی  
ٚیسئٛیی ٚ تكٛیك تجّیغ زض  
آٟ٘ب ثب اؾتفبزٜ اظ اػتجبض ثط٘س 

 یبٞٛ

S4 : ثطای ٞط وؿی وٝ زؾتطؾی ثٝ ایٙتط٘ت 

 زاضز زؾتطؾی ثٝ یبٞٛ أىبٖ پصیط اؾت

O5 :یبٞٛ زض ثبظاض ٘فٛش وطزٜ اؾت زض حبِی 

 وٝ ضلجب ٞٙٛظ ثٝ آٖ ٘عزیه ٘كسٜ ا٘س 

اؾتفبزٜ اظ ٘فٛش زض ثبظاض 
 ثطای تجّیغبت ٞسفٕٙس

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



 S-Tاستشاتژی 

T4 :ؾبیتٟبی اختٕبػی ٔب٘ٙس 
MySpace   ٚFacebook َزض حب ، 

 حبضط ٚاضز ثبظاض تجّیغبت آ٘الیٗ قسٜ ا٘س 

:S3 یبٞٛ یه ثط٘س ٔؼتجط ٚ قٙبذتٝ قسٜ اؾت 
 

اؾتفبزٜ اظ اػتجبض ثط٘س یبٞٛ  
ثطای ؾبذت ٚ ایدبز یه  

قجىٝ ی اختٕبػی اظ عطیك  
 یبٞٛ

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



 W-Oاستشاتژی 

W1 : یبٞٛ زض ثیٗ ثبظزیس وٙٙسٌبٖ ؾبیتٟبی 
 ضا زاضز، زض حبِی وٝ ٌٌُٛ ثب  5ٚیسئٛیی ضتجٝ 

 ضتجٝ اَٚ ضا زاضز YouTubeٔبِىیت 

O1 : اؾتمجبَ اظ تجّیغبت ٚیسئٛیی 
اؾتفبزٜ اظ تجّیغبت ٚیسئٛیی   زضنس افعایف یبفتٝ اؾت 82ایٙتط٘ت ثٝ  

ثطای تمٛیت ؾبیتٟبی 
 ٚیسئٛیی یبٞٛ

O2 : ٛٞیبFlickr ضا ذطیسٜ اؾت 

W2 : ٛٞخؿتدٛی تهٛیط اظ عطیك یب 

 زضنس وبٞف ٔی یبثس 3ؾبِیب٘ٝ 

ثٝ  Flickrاؾتفبزٜ اظ 
ػٙٛاٖ اثعاضی ثطای تٛؾؼٝ ٚ  

ثٟجٛز ثٟتط ؾبیتٟبی 
 ٚیسئٛیی

 Flickrافعایف لبثّیتٟبی 
ثطای ثٟجٛز خؿتدٛی  

 تهبٚیط اظ عطیك یبٞٛ
دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



 W-Tاستشاتژی 

W1 : ٝزضآٔس حبنّٝ اظ عطیك تجّیغبت ث 
 زِیُ حضٛض ٌٌُٛ ٚ ؾبیط ضلجب زض ثبظاض 

 زض حبَ ؾمٛط اؾت

T1 : زضنس اظ خؿتدٛ  50ٌٌُٛ حسٚز 
 ٞبی آ٘الیٗ ضا ا٘دبْ ٔی زٞس زض حبِی وٝ

 زضنس 24یبٞٛ تٟٙب  

افعایف تجّیغبت ثطای ٔٛتٛض  
خؿتدٛی یبٞٛ ثٝ ٔٙظٛض 

 افعایف وبضثطاٖ

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



 فْشست هغالة

 ٔمسٔٝ•

   SWOTتبضیرچٝ •
 SWOTٔؼطفی ضٚـ تدعیٝ ٚ تحّیُ •
 ثطضؾی ٔٛضزی قطوت یبٞٛ•

 TOWSتدعیٝ ٚ تحّیُ •
 ٚ ضٚقٟبی تىٕیّی آٖ SWOTٔكىالت تدعیٝ ٚ تحّیُ •

 SWOT-AHPتدعیٝ ٚ تحّیُ –

 POWER- SWOTٔسَ تىٕیّی –

 ثطضؾی ٔٛضزی قطوت ٞبی ٘بیه ٚ ٔه زٚ٘بِس•

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي    



TOWS تجضیِ ٍ تحلیل 

 تبویس ضٚـ ایٗ زض اؾت، پیسا آٖ ٘بْ اظ وٝ عٛض ٕٞبٖ•
 اؾت فطنتٟب ٚ تٟسیسٞب یؼٙی ذبضخی ػٛأُ ضٚی ثط ثیكتط

   .زاض٘س لطاض إٞیت ثؼس ٔطحّٝ زض زاذّی فبوتٛضٞبی ٚ

  اٚضبع ثٝ ای ثسثیٙب٘ٝ ٍ٘بٜ ،TOWS ٔٙظط اظ چٙیٗ ٞٓ•
 تٟسیسٞب اثتسا ذبضخی، ػٛأُ ٔیبٖ زض وٝ عٛضی ثٝ زاضیٓ،

  ثطایٕبٖ ضؼف ٘مبط ٘یع زاذّی ػٛأُ ٔیبٖ زض .ٔیجیٙیٓ ضا
  .وٙٙس ٔی خّٜٛ تط پطضً٘

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



 فْشست هغالة

 ٔمسٔٝ•

   SWOTتبضیرچٝ •
 SWOTٔؼطفی ضٚـ تدعیٝ ٚ تحّیُ •
 ثطضؾی ٔٛضزی قطوت یبٞٛ•

 TOWSتدعیٝ ٚ تحّیُ •
 ٚ ضٚقٟبی تىٕیّی آٖ SWOTٔكىالت تدعیٝ ٚ تحّیُ •

 SWOT-AHPتدعیٝ ٚ تحّیُ –

 POWER- SWOTٔسَ تىٕیّی –

 ثطضؾی ٔٛضزی قطوت ٞبی ٘بیه ٚ ٔه زٚ٘بِس•

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي    



ٍ  SWOTهطکالت تجضیِ ٍ تحلیل 
 سٍضْای تکویلی آى

  یه ٞط إٞیت ٔیعاٖ وطزٖ ٔكرم ثطای ٔسِی ٞیچ ضٚـ ایٗ زض•
 .اؾت ٍ٘كتٝ ثیبٖ فبوتٛضٞب اظ

  اؾتٛاض تٛنیفی ٚ ویفی تحّیُ ثط ػٕسٜ عٛض ثٝ ضٚـ ایٗ وبضثطز•
   .قٛیٓ ٔی ٔٛاخٝ ٔكىُ ثب وٕی تحّیُ ثطای ٚ اؾت

  ٔی ثیبٖ ذالنٝ ٚ وّی عٛض ثٝ فبوتٛضٞب اظ ٞطوساْ ضٚـ ایٗ زض•
  یه حس زض تٟٙب غبِجب SWOT تحّیُ ٚ تدعیٝ ذطٚخی ٚ ٌطز٘س
   .اؾت ذبضخی ٚ زاذّی ػٛأُ ثطضؾی اظ وّی ٚ ٔجٟٓ ِیؿت

 

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



 آهذ، ػول تِ 1997 سال دس کِ ای هغالؼِ ٍ تحمیك عی
  SWOT تحلیل ٍ تجضیِ تِ کِ ضشکتی 20 هیاى اص

 تشای دستاٍسد ایي اص ضشکت 3 تٌْا تَدًذ، پشداختِ
 .گشفتٌذ کوک خَد جذیذ هأهَسیت تذٍیي

 

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



  فبوتٛضٞب إٞیت وطزٖ ٔكرم ثطای ٔتؼسزی ضٚقٟبی•
 :اظ ػجبضتٙس آٟ٘ب ٟٕٔتطیٗ .قس٘س ٔغطح

oٝتحّیُ ٚ تدعی SWOT – AHP 

oٝتحّیُ ٚ تدعی POWER – SWOT 
 .پطزاظیٓ ٔی ضٚقٟب ایٗ ثطضؾی ثٝ ازأٝ زض

 

 

 

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



 فْشست هغالة

 ٔمسٔٝ•

   SWOTتبضیرچٝ •
 SWOTٔؼطفی ضٚـ تدعیٝ ٚ تحّیُ •
 ثطضؾی ٔٛضزی قطوت یبٞٛ•

 TOWSتدعیٝ ٚ تحّیُ •
 ٚ ضٚقٟبی تىٕیّی آٖ SWOTٔكىالت تدعیٝ ٚ تحّیُ •

 SWOT-AHPتدعیٝ ٚ تحّیُ –

 POWER- SWOTٔسَ تىٕیّی –

 ثطضؾی ٔٛضزی قطوت ٞبی ٘بیه ٚ ٔه زٚ٘بِس•

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي    



 SWOT – AHPتجضیِ ٍ تحلیل 

 ٞبی اؾتطاتػی اظ یه ٞط ثطای وّی اضظـ ترٕیٗ ضٚـ ایٗ ٞسف•
   .اؾت پیكٟٙبزی

 :قٛز ٔی تمؿیٓ ؾغح چٟبض ثٝ ٔؿئّٝ وّی ؾبذتبض•
oپطزاظیٓ ٔی ٌیطی تهٕیٓ ثٝ آٖ ثٝ ضؾیسٖ ثطای وٝ انّی ٞسف.   
oٞب فطنت ٚ تٟسیسٞب، ضؼف، لٛت، ٘مبط 
oفٛق ٌطٜٚ 4 اظ یه ٞط زض قسٜ ٔغطح فبوتٛضٞبی 
oٌطز٘س ٔمبیؿٝ ٚ اضظیبثی ثبیؿت ٔی وٝ قسٜ ٔغطح ٞبی اؾتطاتػی. 

 

 

 
دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



 
 

 

  ٚ ٞطوساْ فبوتٛضٞبی ٚ زؾتٝ چٟبض اظ یه ٞط ثٝ زٞی ٚظٖ ثب
  اضظـ ٔحبؾجٝ ٚ تبثغ یه تؼطیف ثٝ اؾتطاتػی، ٞط وبضآیی تؼییٗ
 .پطزاظیٓ ٔی اؾتطاتػی ٞط ٘ؿجی

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



 فْشست هغالة

 ٔمسٔٝ•

   SWOTتبضیرچٝ •
 SWOTٔؼطفی ضٚـ تدعیٝ ٚ تحّیُ •
 ثطضؾی ٔٛضزی قطوت یبٞٛ•

 TOWSتدعیٝ ٚ تحّیُ •
 ٚ ضٚقٟبی تىٕیّی آٖ SWOTٔكىالت تدعیٝ ٚ تحّیُ •

 SWOT-AHPتدعیٝ ٚ تحّیُ –

 POWER- SWOTٔسَ تىٕیّی –

 ثطضؾی ٔٛضزی قطوت ٞبی ٘بیه ٚ ٔه زٚ٘بِس•
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 POWER SWOTهذل تکویلی 

  ؾٙبضیٛٞبی ٚ ٔٛاضز زض SWOT تحّیُ ٚ تدعیٝ ضٚـ آ٘دبییىٝ اظ•
   .زاضز ثبالیی پصیطی ا٘ؼغبف لبثّیت ضٚز، ٔی وبض ثٝ ٔتفبٚتی

oٗثؼضی ضؼف ٚ وبؾتی ٔٛخت ٔٛاضز ثطذی زض پصیطی ا٘ؼغبف لبثّیت ای 
 .ٌطزز ٔی ٞب تحّیُ

 

  ٔسِی ثطضؾی ثٝ POWER SWOT ٔسَ عطح ثب ایٙدب زض •
 .پطزاظیٓ ٔی ٞب ضؼف ایٗ وطزٖ عطف ثط ثطای تىٕیّی
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   P: Personal Experience                             :ضخصی تجشتِ(1
  

 قرهی احؿبؾبت ٚ ، ػمبیس ضفتبض، ٚ ضٚـ زا٘ف، ٞب، ٟٔبضت تدبضة، ٌطفتٗ ٘ظط زض
 .پطزاظز ٔی ٔٛاضز ایٗ ثطضؾی ثٝ  P ػٙهط .ثٛز ذٛاٞس ٔؤثط تحّیُ ٚ تدعیٝ ثط

 

 O:Order                                                        :تٌذی دستِ(2
  

 فطنت ٚ تٟسیسٞب ضؼف، ٚ لٛت ٘مبط ٔیبٖ ٔطظثٙسی ٚ ثٙسی زؾتٝ زض ٔٛاضز ثطذی زض
  ایٗ آیب وٝ زٞیٓ تكریم زضؾتی ثٝ تٛا٘یٓ ٕ٘ی ٚ ٌطزیٓ، ٔی قه یب اقتجبٜ زچبض ٞب

  ٔطظٞب ایٗ قٙبؾبیی .ضؼف ٘مبط یب ٌطز٘س ٔی ٔحؿٛة لٛت ٘مبط خعء ذبل ٔٛضز
  .اؾت ٕٞطاٜ زقٛاضی ثب ٌبٞی
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 W:Weighting                  :دّی ٍصى (3 

  ثطذٛضزاض یىؿب٘ی إٞیت زضخٝ اظ ٘مبط ٚ فبوتٛضٞب تٕبٔی ٔؼَٕٛ عٛض ثٝ  
 ٘كبٖ ضا قبٖ إٞیت ٔیعاٖ ٞطوساْ، ثٝ ٔٙبؾت ٚظٖ ترهیم ثب ٚ ٘یؿتٙس 
  اذتهبل فبوتٛضٞب، اظ وساْ ٞط ثٝ زٞی ٚظٖ ثطای ؾبزٜ ضٚـ .زٞیٓ ٔی 
 .اؾت آٖ ثطای ٔٙبؾت زضنسی 

 

 
 2زٜ زضنس، تٟسیس قٕبضٜ  1ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ تٟسیس قٕبضٜ  

ثیؿت زضنس ٚظٖ ذٛاٞٙس  3ٞفتبز زضنس، ٚ تٟسیس قٕبضٜ 
.(خٕغ وُ زضنس ٚظٖ ٕٞٝ تٟسیسٞب، نس ذٛاٞس ثٛز.)زاقت  

 

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



 E: Emphasize detail                  :جضئیات تِ دادى اّویت (4

     

o ،ُتحّیُ ٚ تدعیٝ اظ غبِجب خعئیبت ٚ تٛخیٟبت، زالی SWOT ٔی حصف 
 .قٛ٘س

  ثسٖٚ “تىِٙٛٛغی” وّٕٝ ثب اؾت ٕٔىٗ ٞب فطنت ِیؿت زض ٔثبَ عٛض ثٝ
 ثٝ ٚ وبُٔ ضا آٖ اٌط وٝ نٛضتی زض .قٛیٓ ضٚ ضٚثٝ زیٍطی تٛضیح ٞیچ

  اثعاض عطیك اظ تب زٞس ٔی لطاض ٔب اذتیبض زض ضا لبثّیت ایٗ تىِٙٛٛغی” نٛضت
 ضلبثتی ٔعیت یه ایٗ ٚ ثپطزاظیٓ اضتجبعبت ٚ اتهبالت ثطلطاضی ثٝ ٔٛثبیُ

 ثؿیبض زٞی ٚظٖ ٚ ثٙسی اِٚٛیت ٍٞٙبْ ثٙٛیؿیٓ،“.ضٚز ٔی قٕبض ثٝ ٔب ثطای
 .ثٛز وبضاتطذٛاٞس ٚ ؾٛزٔٙس
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 R: Rank and prioritize          اٍلَیت ٍ تٌذی ستثِ (5 

    

o وطزیٓ، ٔطٚض زٞی ٚظٖ ثطای ضا فبوتٛضٞب ٚ افعٚزیٓ ضا خعئیبت ایٙىٝ اظ پؽ 
  وبض ٚ وؿت اؾتطاتػی ثط ضا تأثیط ثیكتطیٗ وٝ فبوتٛضٞب اظ تؼسازی تٛا٘یٓ ٔی
 .ؾبظیٓ خسا زاض٘س، ٔب

o  ٝضا ٞب، فطنت ٚ تٟسیسٞب، ضؼف، لٛت، ٘مبط زؾتٝ چٟبض ٞط اظ ػٛأُ، وّی 
 ٔی اذتهبل اِٚٛیتی ٞطوساْ ثٝ ٞب ضتجٝ آٖ اؾبؼ ثط ٚ ٕ٘ٛزٜ ثٙسی ضتجٝ

 .زٞیٓ
 

o  لٛت، ٘مبط ٞب، فطنت ثطضؾی ثٝ تطتیت ثٝ ٔؼَٕٛ عٛض ثٝ حبِت ایٗ زض 
   .پطزاظیٓ ٔی ضؼف ٘مبط ٚ تٟسیسٞب،
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 ثطضؾی ٔٛضزی قطوت ٞبی

ٔه زٚ٘بِس ٚ ٘بیه    
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 ضشکت هک دًٍالذ: هغالؼِ هَسد کاٍی

 :چشم اوداس•

 پیشتاس َ بٍتزیه در تُلید غذاٌای آمادي 

 در سزاسز دویا   

 :مامُریت•

 فزاٌم را مشتزیان عالقً مُرد تغذیً وُع َ مکان دَوالد، مک 

 آمادي غذای تزیه خُشمشي تُلید جٍت عملیات تُسعً .کىد می

 مشتزی اوتظارات بً گُیی پاسخ بزای

 

 

 

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   



تشسسی ًماط لَت، ضؼف، فشصتْا، ٍ 
 تْذیذّا دس ضشکت هک دًٍالذ
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 تشسسی ًماط لَت

 ٘بْ تدبضی ٔؼتجط ٚ قٙبذتٝ قسٜ( 1
 ؾٟٓ ثعضي زض ثبظاض( 2
 حضٛض لٛی زض ؾغح خٟب٘ی( 3

   Hamburger Universityٚخٛز آٔٛظـ ٞبی ذبل ثطای ٔسیطاٖ زض ( 4
ٚخٛز ثط٘بٔٝ ثطای زض ٘ظط زاقتٗ تٕبٔی ظٔیٙٝ ٞبی افطاز، ٔحهٛالت، ٔىبٖ، لیٕت ٞب ٚ اضتمب  ( 5

(5P) 
 ثٟطٜ ٚضی ثبالی التهبزی( 6
 ٔؼطفی ٔحهٛالت خسیس( 7
 تٕطوع ثط ٔكتطی( 8
 وبضآیی ثبال زض ثبظاض خٟب٘ی( 9
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 تشسسی ًماط ضؼف

 تهٛیط غصای ٘بؾبِٓ( 1
 ضطض ٔبِی ٔكتطی ٘بقی اظ ضلجبی لٛی( 2
 ثطذٛضزٞبی لب٘ٛ٘ی زض ٔجبحث ؾالٔتی زض اؾتفبزٜ اظ ضٚغٗ ٞبی حبٚی تطا٘ؽ( 3

ثطای تِٛیس پّی اؾتط وٝ ٔٛخت آؾیت ضؾب٘سٖ ثٝ الیٝ اٚظٖٚ ٔی  HCFC-22اؾتفبزٜ اظ ٔبزٜ ( 4
 .ٌطزز

 ٘جٛز ثط٘بٔٝ نجحب٘ٝ زض ٔٙٛ( 5
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 تشسسی فشصت ّا

 تٛخٝ ضٚظافعٖٚ ثٝ ٔجبحث ؾالٔتی زض ٔیبٖ ٔكتطیبٖ( 1
 خٟب٘ی قسٖ ٚ ضقس وكٛضٞبی زیٍط ٔب٘ٙس چیٗ ٚ ٞٙس( 2
 فطاٌیطی ٚ تٙٛع ضؾتٛضاٖ ٞبی ثب ذسٔبت ؾطیغ( 3
 ضقس نٙؼت غصاٞبی آٔبزٜ( 4
 تٛخٝ ٔكتطیبٖ ثٝ غصاٞبیی ثب لیٕت وٕتط( 5
 ٚخٛز ترفیف ٞبی ظیبز ( 6
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 بررسی تهدید ها

ٔترههبٖ ؾالٔت ٚ ثطذی ٔكتطیبٖ، ٔحهٛالت ٔه زٚ٘بِس ضا زض وّؿتطَٚ ثبال، حّٕٝ ٞبی لّجی،  ( 1
 . ثیٕبضیٟبی زیبثت ٚ چبلی ٔؤثطزا٘ؿتٝ ا٘س

 ضاثغٝ ٔیبٖ ؾغح اتحبزیٝ ای ٔه زٚ٘بِس ٚ زالَ ٞبی ٚاؾغٝ ٌط( 2

 . ضلجبی ٔه زٚ٘بِس،ػبُٔ تٟسیس زض ؾٟٓ ثبظاضٞبی زاذّی ٚ ثیٗ إِّّی ٞؿتٙس(3

 ثطذٛضز ٚ وكٕىف ٔیبٖ نٙؼت ظ٘دیطٜ ای غصای آٔبزٜ ثب عطفساضاٖ ٔحیظ ظیؿت ٚ ؾالٔتی( 4
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 ًام تجاسی هؼتثش ٍ ضٌاختِ ضذُ( 
 سْن تضسگ دس تاصاس( 2
 حضَس لَی دس سغح جْاًی( 3
ٍجَد آهَصش ّای خاظ تشای هذیشاى دس ( 4

Hamburger University   
ٍجَد تشًاهِ تشای دس ًظش داضتي تواهی صهیٌِ ( 5

ّای افشاد، هحصَالت، هکاى، لیوت ّا ٍ استما 
(5P) 

 تْشُ ٍسی تاالی التصادی( 6
 هؼشفی هحصَالت جذیذ( 7
 توشکض تش هطتشی( 8
 کاسآیی تاال دس تاصاس جْاًی( 9

تَجِ سٍصافضٍى تِ هثاحث سالهتی دس  ( 1
 هیاى هطتشیاى

جْاًی ضذى ٍ سضذ کطَسّای دیگش ( 2
 هاًٌذ چیي ٍ ٌّذ

فشاگیشی ٍ تٌَع سستَساى ّای دیگش تا ( 3
 خذهات سشیغ

 سضذ صٌؼت غزاّای آهادُ( 4
 تَجِ هطتشیاى تِ غزاّایی تا لیوت کوتش( 5
 ٍجَد تخفیف ّای صیاد ( 6

 SOاستراتژیهای 

S 
O 

S2,O2 
 تَسؼِ سْن تاصاس تا سشهایِ گزاسی دس آسیا

S5,O2,
O5 

توشکض تش تشًاهِ تشای جزب هطتشی ٍ تَسؼِ دس کطَسّای دیگش تا اسائِ 
 هحصَالت تا لیوت پاییي
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 WOاستراتژیهای 

W2,O5,
O6 

کویٌِ کشدى ضشس هالی هطتشیاى تا تْییِ هٌَ غزاّای اسصاى لیوت ٍ 
 تخفیف خَسدُ

 تصَیش غزای ًاسالن( 1
 ضشس هالی هطتشی ًاضی اص سلثای لَی( 2
تشخَسدّای لاًًَی دس هثاحث سالهتی دس  ( 3

 استفادُ اص سٍغي ّای حاٍی تشاًس
تشای تَلیذ  HCFC-22استفادُ اص هادُ ( 4

پلی استش کِ هَجة آسیة سساًذى تِ الیِ 
 .اٍصٍى هی گشدد

 ًثَد تشًاهِ صثحاًِ دس هٌَ( 5

تَجِ سٍصافضٍى تِ هثاحث سالهتی دس  ( 1
 هیاى هطتشیاى

جْاًی ضذى ٍ سضذ کطَسّای دیگش ( 2
 هاًٌذ چیي ٍ ٌّذ

فشاگیشی ٍ تٌَع سستَساى ّای دیگش تا ( 3
 خذهات سشیغ

 سضذ صٌؼت غزاّای آهادُ( 4
 تَجِ هطتشیاى تِ غزاّایی تا لیوت کوتش( 5
 ٍجَد تخفیف ّای صیاد ( 6

O 
W 
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 WTاستراتژیهای 

W4,T4 

HFC free تا   HCFC-22     ُجایگضیٌی هاد  
 

W1,W3,
T1 

 حزف سٍغي ّای حاٍی تشاًس اص کلیِ هحصَالت سشاسش دًیا
 

هتخصصاى سالهت ٍ تشخی هطتشیاى،  ( 1
هحصَالت هک دًٍالذ سا دس کلستشٍل تاال، 
حولِ ّای للثی، تیواسیْای دیاتت ٍ چالی 

 . هؤثشداًستِ اًذ
ساتغِ هیاى سغح اتحادیِ ای هک دًٍالذ ٍ ( 2

 دالل ّای ٍاسغِ گش
سلثای هک دًٍالذ،ػاهل تْذیذ دس سْن  (3

 .  تاصاسّای داخلی ٍ تیي الوللی ّستٌذ
تشخَسد ٍ کطوکص هیاى صٌؼت صًجیشُ ای ( 4

 غزای آهادُ تا عشفذاساى هحیظ صیست ٍ سالهتی

 تصَیش غزای ًاسالن( 1
 ضشس هالی هطتشی ًاضی اص سلثای لَی( 2
تشخَسدّای لاًًَی دس هثاحث سالهتی دس  ( 3

 استفادُ اص سٍغي ّای حاٍی تشاًس
تشای تَلیذ  HCFC-22استفادُ اص هادُ ( 4

پلی استش کِ هَجة آسیة سساًذى تِ الیِ 
 .اٍصٍى هی گشدد

 W ًثَد تشًاهِ صثحاًِ دس هٌَ( 5
T 
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 STاستراتژیهای 

S1,T2 

کٌتشل تیطتش تش دالل ّای ٍاسغِ گش تشای سسیذى تِ اػتثاس ٍ کیفیت 
 تاالتش تشای ضشکت هک دًٍالذ

 

S7,T3 

 تَلیذ هحصَالت جذیذ ٍ حفظ خاللیت
 

 ًام تجاسی هؼتثش ٍ ضٌاختِ ضذُ( 1
 سْن تضسگ دس تاصاس( 2
 حضَس لَی دس سغح جْاًی( 3
ٍجَد آهَصش ّای خاظ تشای هذیشاى دس ( 4

Hamburger University   
ٍجَد تشًاهِ تشای دس ًظش داضتي تواهی صهیٌِ ( 5

ّای افشاد، هحصَالت، هکاى، لیوت ّا ٍ استما 
(5P) 

 تْشُ ٍسی تاالی التصادی( 6
 هؼشفی هحصَالت جذیذ( 7
 توشکض تش هطتشی( 8
 کاسآیی تاال دس تاصاس جْاًی( 9

S 

هتخصصاى سالهت ٍ تشخی هطتشیاى،  ( 1
هحصَالت هک دًٍالذ سا دس کلستشٍل تاال، 
حولِ ّای للثی، تیواسیْای دیاتت ٍ چالی 

 . هؤثشداًستِ اًذ
ساتغِ هیاى سغح اتحادیِ ای هک دًٍالذ ٍ ( 2

 دالل ّای ٍاسغِ گش
سلثای هک دًٍالذ،ػاهل تْذیذ دس سْن  (3

 .  تاصاسّای داخلی ٍ تیي الوللی ّستٌذ
تشخَسد ٍ کطوکص هیاى صٌؼت صًجیشُ ای ( 4

 غزای آهادُ تا عشفذاساى هحیظ صیست ٍ سالهتی

T 
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 ضشکت ًایک

 :تیاًیِ چطن اًذاص•
 ثٝ ٚخٛز آٚضزٖ ذاللیت ٚ ٘ٛآٚضی ثطای ٕٞٝ ٚضظقىبضاٖ ؾطاؾط ز٘یب
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 ضشکت ًایک

 :تیاًیِ هاهَسیت•
 ؾطاؾط زض ٚضظقی ٞبی ِجبؼ ٚ وفف فطٚقٙسٜ ثعضٌتطیٗ ٘بیه قطوت

  ٚضظقی، تدٟیعات ٚ ِجبؾٟب وفكٟب، اعٕیٙبٖ ٚ وبضآیی .ز٘یبؾت
  ٚ ثبظاضیبثی عطیك اظ ٔحهٛالت قٙبؾبیی لیٕتٟب، خسیس، ٔحهٛالت

  ٔب ضلبثتی ٞبی حٛظٜ ٔكتطی  اظ پكتیجب٘ی ٚ ذسٔبت ٚ آٟ٘ب، اضتمبی
   .ٞؿتٙس

 ٚ وٙٙسٌبٖ، ٔهطف تیٓ، اػضبی ٘بیه، ذب٘ٛازٜ ثٝ زازٖ إٞیت ثب قطوت
 .قٛز ٔی ٔحؿٛة قٟطٚ٘ساٖ ٔیبٖ زض پیكطٚ یه وٙٙسٌبٖ تٟییٝ
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تشسسی ًماط لَت، ضؼف، فشصتْا، ٍ 
 تْذیذّا دس ضشکت ًایک
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 تشسسی ًماط لَت

 ثط٘س ٔؼتجط ٚ قٙبذتٝ قسٜ( 1
 فطٚـ ایٙتط٘تی( 2
 ضقس ٚ حضٛض ثیٗ إِّّی( 3
 ثرف تحمیك ٚ تٛؾؼٝ ػبِی( 4
 ثبظٌكت ؾطٔبیٝ لٛی( 5
 تٛخٝ ثبال ثٝ فطًٞٙ زض ٔحیظ وبض( 6
 اؾتفبزٜ اظ افطاز ٔكٟٛض ثطای تجّیغبت( 7
 اؾتفبزٜ اظ ؾیؿتٓ ثبظیبفت ٚ تِٛیس ٔدسز ذٛزوبض( 8
 تدطثٝ ٔٛفك ضلبثتی( 9

 .٘بیه نبحت ٞیچ وبضذب٘ٝ ای ثطای ذٛز ٘یؿت( 10
 ثبظاضیبثی ٔٛفك( 11
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 تشسسی ًماط ضؼف

 ٞب ذب٘ٓ ٔحهٛالت وٙٙسٜ تٛظیغ ٞبی فطٚقٍبٜ وٕجٛز (1
 ٔٙفی اػتجبض پیسایف ٔٛخت إِّّی ثیٗ ؾغح زض وبضٔٙساٖ ضؼیف ٞبی فؼبِیت (2

   .اؾت ٌكتٝ
 ٞب وفف فطٚـ ثط ظیبز ٚاثؿتٍی (3

 FootLocker ٔكىالت (4
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 تشسسی فشصت ّا

 .اؾت یبفتٝ تغییط ٔسٌطایی ثٝ ٚضظقی ٔمبنس زیسٌبٜ اظ قطوت ٔحهٛالت وٙٙسٌبٖ ٔهطف تفىط(1

 (GATT , NAFTA) إِّّی ثیٗ ؾتس ٚ زاز تٛؾؼٝ (2
 (Y ٘ؿُ )  .ضؾس ٔی ٘فط ٔیّیٖٛ 60 حسٚز ثٝ 1994 تب 1979 ؾبِٟبی ٔتِٛسیٗ خٕؼیت (3
 .یبثس ٔی افعایف ٚضظقی ٞبی فؼبِیت غیط ٞبی وفف ٚ ِجبؾٟب اظ اؾتفبزٜ ثطای تمبضب (4
 ایٙتط٘تی فطٚـ قطوت ضلبثتی ٔعایبی اظ یىی آ٘دبییىٝ اظ) اِىتطٚ٘یه تدبضت ٔثجت تبثیطات ضقس (5

 (  .اؾت
 .زاضز تٛخٟی لبثُ ضقس ٚضظقی ٞبی وفف ٚ ِجبؾٟب اظ اؾتفبزٜ ثطای ٞب ذب٘ٓ تمبضبی (6
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 تشسسی تْذیذّا

 (ثب ٔحهٛالت ٔؼتجط ٚ لیٕت پبییٗ)ضلجبی وپی ثطزاض اظ ٔسِٟبی وؿت وبض قطوت ( 1

 فطٚقٍبٜ ػطضٝ وٙٙسٜ ٔؿتمیٓ وبال 204ثب ثیف اظ  Reebokحضٛض پط ضً٘ قطوت ( 2
3 )Adidas  ٚSalomon اظ ضلجبی لٛی اضٚپبیی ثٝ قٕبض ٔی ضٚ٘س. 
 تبثیط ثی ثجبتی زض ػالیك ٚ ؾیبؾت ٞبی وكٛضٞبی ذبضخی( 4
 آقفتٍی زض ؾیبؾت ٚ ثبظاض ٘یطٚٞبی وبض زض وكٛضٞبی تٟییٝ وٙٙسٜ( 5
 .ٔكتطیب٘ی وٝ ثٝ لیٕت ٔحهَٛ ثیف اظ ویفیت آٖ إٞیت ٔی زٞٙس( 6
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تشای فشٍش تیطتش دس صهاى حال ٍ  Yافضایص تاصاسیاتی تش ًسل ( 1
 آیٌذُ 

S1, S11, O3 
 افضایص سضذ ضشکت تا تَلیذ هحصَالت غیش ٍسصضی( 2

S1, O1, O5 

 استمای فشٍش تیي الوللی تِ ػٌَاى تَسؼِ داد ٍ ستذ تیي الولل( 3
S1, S3, S4, O2 

 

 تشًذ هؼتثش ٍ ضٌاختِ ضذُ( 1
 فشٍش ایٌتشًتی( 2
 سضذ ٍ حضَس تیي الوللی( 3
 تخص تحمیك ٍ تَسؼِ ػالی( 4
 تاصگطت سشهایِ لَی( 5
 تَجِ تاال تِ فشٌّگ دس هحیظ کاس( 6
 استفادُ اص افشاد هطَْس تشای تثلیغات( 7
 استفادُ اص سیستن تاصیافت ٍ تَلیذ هجذد خَدکاس( 8
 تجشتِ هَفك سلاتتی( 9
 .ًایک صاحة ّیچ کاسخاًِ ای تشای خَد ًیست( 10
 تاصاسیاتی هَفك( 11

تفکش هصشف کٌٌذگاى هحصَالت ضشکت اص دیذگاُ (1
 .هماصذ ٍسصضی تِ هذگشایی تغییش یافتِ است

 (GATT , NAFTA)تَسؼِ داد ٍ ستذ تیي الوللی ( 2
 60تِ حذٍد  1994تا  1979جوؼیت هتَلذیي سالْای ( 3

 (Yًسل )  .هیلیَى ًفش هی سسذ
تماضا تشای استفادُ اص لثاسْا ٍ کفص ّای غیش ( 4

 .فؼالیت ّای ٍسصضی افضایص هی یاتذ
اص آًجاییکِ )سضذ تاثیشات هثثت تجاست الکتشًٍیک ( 5

 .  (یکی اص هضایای سلاتتی ضشکت فشٍش ایٌتشًتی است
 تماضای خاًن ّا تشای استفادُ اص لثاسْا( 6
 .ٍ کفطْای ٍسصضی سضذ لاتل تَجْی داسد 

S 

O 

 SOاستراتژیهای 
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تْثَد فؼالیت ّای کاسهٌذاى دس کطَسّای دیگش تشای ًگْذاسی  ( 1
 تصَیش تْتش دس رّي هطتشی

W2, O3 
 تَلیذ ٍ تاصاسیاتی تش هحصَالت تیطتش تشای خاًن ّا( 2 

W1, O5, O6 
 ػشضِ هحصَالت هتٌَع تش ػالٍُ تش تَلیذات کفص  ( 3 

W3, O1, O5 

وٕجٛز فطٚقٍبٜ ٞبی تٟییٝ ( 1
 وٙٙسٜ ٔحهٛالت ذب٘ٓ ٞب

فؼبِیت ٞبی ضؼیف وبضٔٙساٖ زض ( 2
ؾغح ثیٗ إِّّی ٔٛخت پیسایف 

 .  اػتجبض ٔٙفی ٌكتٝ اؾت
 ٚاثؿتٍی ظیبز ثط فطٚـ وفف ٞب( 3
 FootLockerٔكىالت ( 4
 

تفکش هصشف کٌٌذگاى هحصَالت ضشکت اص دیذگاُ (1
 .هماصذ ٍسصضی تِ هذگشایی تغییش یافتِ است

 (GATT , NAFTA)تَسؼِ داد ٍ ستذ تیي الوللی ( 2
 60تِ حذٍد  1994تا  1979جوؼیت هتَلذیي سالْای ( 3

 (Yًسل )  .هیلیَى ًفش هی سسذ
تماضا تشای استفادُ اص لثاسْا ٍ کفص ّای غیش ( 4

 .فؼالیت ّای ٍسصضی افضایص هی یاتذ
اص آًجاییکِ )سضذ تاثیشات هثثت تجاست الکتشًٍیک ( 5

 .  (یکی اص هضایای سلاتتی ضشکت فشٍش ایٌتشًتی است
 تماضای خاًن ّا تشای استفادُ اص لثاسْا( 6
 O .ٍ کفطْای ٍسصضی سضذ لاتل تَجْی داسد 

 WO Wاستراتژیهای 
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تالش تشای تَسؼِ دس هحذٍدُ کطَسّای اسٍپایی تجای  ( 1
 کطَسّایی تا ثثات ضؼیف  

S11, T4 
 استمای ضشکت تِ ػٌَاى یک ضشکت اخالق گشا تشای هشدم( 2   

S1,S10, T5 

 تَلیذ تیطتش هحصَالت ٍ تاییذ تَسظ ٍسصضکاساى هؼشٍف  ( 3
S1, S4, S7, S11, T1, T2, T3, T6 

 

 تشًذ هؼتثش ٍ ضٌاختِ ضذُ( 1
 فشٍش ایٌتشًتی( 2
 سضذ ٍ حضَس تیي الوللی( 3
 تخص تحمیك ٍ تَسؼِ ػالی( 4
 تاصگطت سشهایِ لَی( 5
 تَجِ تاال تِ فشٌّگ دس هحیظ کاس( 6
 استفادُ اص افشاد هطَْس تشای تثلیغات( 7
 استفادُ اص سیستن تاصیافت ٍ تَلیذ هجذد خَدکاس( 8
 تجشتِ هَفك سلاتتی( 9
 .ًایک صاحة ّیچ کاسخاًِ ای تشای خَد ًیست( 10
 تاصاسیاتی هَفك( 11

 سلثای کپی تشداس اص هذلْای کسة کاس ضشکت( 1
 (تا هحصَالت هؼتثش ٍ لیوت پاییي) 

 204تا تیص اص  Reebokحضَس پش سًگ ضشکت ( 2
 فشٍضگاُ ػشضِ کٌٌذُ هستمین کاال

3 )Adidas  ٍSalamon  ِاص سلثای لَی اسٍپایی ت
 .ضواس هی سًٍذ

تاثیش تی ثثاتی دس ػالیك ٍ سیاست ّای کطَسّای ( 4
 خاسجی

آضفتگی دس سیاست ٍ تاصاس ًیشٍّای کاس دس ( 5
 کطَسّای تْییِ کٌٌذُ

 هطتشیاًی کِ تِ لیوت هحصَل تیص( 6
 .اص کیفیت آى اّویت هی دٌّذ 

S 

T 

 STاستراتژیهای 
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ایجاد ٍ اختصاظ یک تخص تشای هحصَالت خاًن ّا ٍ توشکض تشایي  تاصاس ( 1
 تشای سثمت اص سلثا

W1,T1 
حضَس پشسًگ تش ایتٌشًتی تشای غلثِ تش هَاًؼی ّوچَى  ( 2   

FootLocker  سایش فشٍضگاُ ّای آى الیي کفص ٍ 
W4,T1,T6 

 تَلیذ هحصَالت هتٌَع تش تشای جزب جوؼیت تیطتش(3
W3, T1, T2, T3, T6 

 سلثای کپی تشداس اص هذلْای کسة کاس ضشکت( 1
 (تا هحصَالت هؼتثش ٍ لیوت پاییي) 

 204تا تیص اص  Reebokحضَس پش سًگ ضشکت ( 2
 فشٍضگاُ ػشضِ کٌٌذُ هستمین کاال

3 )Adidas  ٍSalamon  ِاص سلثای لَی اسٍپایی ت
 .ضواس هی سًٍذ

تاثیش تی ثثاتی دس ػالیك ٍ سیاست ّای کطَسّای ( 4
 خاسجی

آضفتگی دس سیاست ٍ تاصاس ًیشٍّای کاس دس ( 5
 کطَسّای تْییِ کٌٌذُ

 هطتشیاًی کِ تِ لیوت هحصَل تیص( 6
 T .اص کیفیت آى اّویت هی دٌّذ 

 WTاستراتژیهای 

وٕجٛز فطٚقٍبٜ ٞبی تٟییٝ ( 1
 وٙٙسٜ ٔحهٛالت ذب٘ٓ ٞب

فؼبِیت ٞبی ضؼیف وبضٔٙساٖ زض ( 2
ؾغح ثیٗ إِّّی ٔٛخت پیسایف 

 .  اػتجبض ٔٙفی ٌكتٝ اؾت
 ٚاثؿتٍی ظیبز ثط فطٚـ وفف ٞب( 3
 FootLockerٔكىالت ( 4
 W 
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 !اص ّوشاّی ٍ تَجِ ضوا سپاسگضاسین

دکتز مصطفی ستاک: تٍیً کىىدي   


