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شرکت هحَرسازاى

هقذهِ :هعرفي شرکت
ً ام شرکت :ؿشکت كٌؼتي هحَسػاصاى ايشاى خَدسٍ
ً ام هارک (برًذ)---- :
ًَ ع شرکت :ػْاهي ػام
ً ام هذير عاهل :حؼي کاظن آٍيٌي
 زهیٌِ کاری (هَضَع فعالیت) شرکت:
 تَليذ ٍ فشٍؽ اًَاع ديفشاًؼيل ٍ اکؼلْاي خلَ ٍ ػقة ٍ گيشتکغ خَدسٍّاي ديضلي ٍ تٌضيٌي
 ػاخت ٍ هًَتاط اًَاع هحَس ّاي ػثك -پظٍ ، 405پظٍ  ، 206ػوٌذ ،پظٍRD
 ػاخت ٍ هًَتاط اًَاع هحَسّاي ًيؼاى – پشايذ ٍتَهَػاى
 ػاخت اًَاع قغؼات هحَس :خؼثِ ديفشاًؼيل – پَػتِ هحَس– کشاًَيل ٍپيٌيَى _ دًذُ ّاي
ديفشاًؼيل ٍهيل پلَع_ تَپي چشخ _ کَپليٌگ_ کاػِ چشخ
 ػاخت اًَاع چشخ دًذُ ّاي ػادُ_ هخشٍعي_ هاسپيچ هخشٍعي
 اخشاي ػوليلت حشاستي قغؼات كٌؼتي(فَالدي ٍ چذًي) تا سٍؽ ػخت کاسي ٍػختکاسي
ػغحي (کشتي دّي ًيتشٍطى دّي _ القائي ) ٍاًدام ػيکل ّاي تشگـتي (تاص پخت ًشم
کيً،شهالِ کشدى)
 هاهَريت شرکت
اسائِ هحلَالتي تا کيفيت خْاًي تشاي هاؿيي ّاي ػثك ٍ ػٌگيي
 چشن اًذاز شرکت
اهيذ اػت تا اتکال تِ ايضد هٌاى ٍ تکيِ تش ًقاط قَت ٍ ايداد هضيت ّاي تشتش تِ تضسگتشيي تَليذکٌٌذُ دس
هٌغقِ ٍ سقاتت دس کالع خْاًي تثذيل ؿَين.
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 ارزش ّای هحَری شرکت
 خَدکفايي کـَس دس صهيٌِ تَليذ اًَاع ديفشاًؼيل ٍ اکؼلْاي خلَ ٍ ػقة ٍ گيشتکغ خَدسٍّاي
ديضلي ٍ تٌضيٌي دس ػغح هٌغقِ
 اّويت تِ ًيشٍي اًؼاًي هتخلق ٍ هتْؼذ تِ ػٌَاى ًيشٍي اػتشاتظيك ؿشکت
 آهَصؽ دائوي ًيشٍي کاس

ارائِ تصَيری کلي از بازار
ٍ ضعیت کلي بازار  :رًٍذّای تَسعِ ای در بازار

تا ػٌايت تِ ضشية اؿتغال تؼياس تاالي كٌؼت خَدسٍػاصي ٍ قغؼِ ػاصي کـَس ٍ ؿؼاسّاي دٍلت
خذيذ هثٌي تش افضايؾ ًشخ اؿتغال ٍ حوايت اص كٌايغ داخلي  ،حوايت دٍلت اص تَليذات خَدسٍػاصاى
ٍ تِ تثغ آًْا قغؼِ ػاصاى تَاًوٌذ عشف قشاسداد خَدسٍػاصاى  ،ضشٍستي اختٌاب ًاپزيش اػت  .تؼالٍُ ،
ػليشغن كذٍس هدَص ٍاسدات خَدسٍ  ،تَاًايي تَليذ کٌٌذگاى داخلي تذليل ؿٌاخت تاصاس داخلي ٍ ًيض
صًديشُ تاهيي تؼياس گؼتشدُ دس ػغح کـَس ٍ اسائِ خذهات پغ اص فشٍؽ ٍ تاهيي قغؼات ٍ لَاصم يذکي
 ،هَخة ايداد هضيت سقاتتي دس هقايؼِ تا خَدسٍ ػاصّاي خْاًي تاصُ ٍاسد تِ ايشاى هي تاؿذ .
 پَيايي ّا ٍ تحَالت بازار

تا تَخِ تِ تشًاهِ تَليذ ال – ً ٍ 90يض ػْن  %50ايشاى خَدسٍ اص ايي هيضاى تَليذ  ،تاصاس آتي ًؼثتا هٌاػثي
تشاي قغؼِ ػاصاى داخلي هَسد حوايت تَليذ کٌٌذگاى  ،پيؾ تيٌي هي گشدد .
 قابلیت رشذ ٍ سَدآٍری بازار

دسكَست اخشاي هَفقيت آهيض پلت فشهْاي ؿشکت تَػؼِ كٌايغ خَدسٍ ٍ خلة تکٌَلَطي سٍص دًيا ٍ
ًيض تاهيي ػشهايِ هَسد ًياص تشاي تَػؼِ ٍ تدْيض قغؼِ ػاصي کـَس ٍ ّوچٌيي اقثال گؼتشدُ خَدسٍػاصاى
هغشح تيي الوللي تِ تاصاس ايشاى تؼٌَاى تاصاس دس حال سؿذ  ،دس ؿشايظ اؿثاع تَدى تاصاس اسٍپا ٍ اهشيکا ٍ ،
ًيض اػتشاتظي حوايتي دٍلت تشاي سػيذى تِ ػْن  %2اص تاصاس تيي الوللي تَليذ قغؼِ ( دساص هذت ) ٍ
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ػْن  1هيلياسد دالسي دس ػالْاي ًضديك  ،افق ًؼثتا سٍؿٌي تشاي كٌؼت قغؼِ ػاصي کـَس هتلَس هي
گشدد .

 ساختار ّسيٌِ در بازار

 67دسكذ اص ػْام ؿشکت هحَسػاصاى هتؼلق تِ گشٍُ كٌؼتي ايشاى خَدسٍ هي تاؿذ دسٍاقغ ػياػت ّاي
کالى ؿشکت تَػظ ايي گشٍُ تؼييي هي ؿَد.ايي گًَِ ػياػت ّا تاثيش قاتل تَخْي دس تؼييي ػاختاس
ّضيٌِ اي تَليذات ايي ؿشکت ٍ تا تَخِ تِ اًحلاسي تَدى تَليذ ايي کاال هي تَاى گفت تاثيش تش ػاختاس
ّضيٌِ اي تاصاس داسد.ػاختاس ّضيٌِ اي کِ ؿاهل ّضيٌِ تَليذ کاالّاّ ،ضيٌِ ّاي تاصاسياتي ّ ،ضيٌِ ّاي
تَصيغ ٍ ّضيٌِ ّاي فشٍؽ داسد .تِ خض دس تخؾ تَليذ کاال (کِ آى ّن تلَست غيش هؼتقين تاثيش داسد)
دس ػايش ّضيٌِ گشٍُ كٌؼتي ايشاى خَدسٍ ًقؾ اكلي سا تَػيلِ ؿشکت صيش هدوَػِ تِ ػْذُ داؿتِ ٍ
گشٍُ كٌؼتي ايشاى خَدسٍ تخؾ صيادي اص ّضيٌِ ّا سا هتحول هي ؿَد.دسٍاقغ هي تَاى تياى داؿت تذليل
تَليذ اًحلاسي هحلَالت  ،ػاختاس ّضيٌِ اي تاصاس  ،فشٍؽ اًحلاسي ٍ خذهات پغ اص فشٍؽ
اًحلاسي سا تِ ّوشاُ داسد.

 عَاهل هَثر بر بازار

تؼذد ؿشکت ّاي قغؼِ ػاص ( حذٍد  1200تا ٍ 1500احذ تَليذي ) دس ًگاُ اٍل  ،تؼٌَاى تْذيذي خذي
تشاي تاصاس سقاتت ؿشکتْاي فؼال ايي كٌؼت تٌظش هي آيذ  .ليکي ًگاُ دقيق تش تِ ايي ؿشکت ّا حاکي اص
آى اػت کِ اکثش ايي ٍاحذّا ٍ ،احذّايي کَچك تا تَاى تَليذ هحذٍد ٍ ًيض کيفيت پاييي هي تاؿذ کِ
ّويي اهش  ،تَخِ ٍ توشکض خَدسٍػاصاى تِ قغؼِ ػاصاى ًؼثتا تضسگ ٍ قاتل اتکا کِ تتَاًٌذ تا اخشاي پلت
فشهْا  ،هيضاى تَليذ خَد سا افضايؾ دادُ ٍ دس خْت استقاي کيفيت تالؽ ًوايٌذ  ،هؼغَف خَاّذ ؿذ.
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ارائِ تصَيری کلي از هشترياى
 هشترياى بالقَُ

تا تَخِ تِ ايٌکِ صهيٌِ فؼاليت ؿشکت تَليذ ٍ فشٍؽ اًَاع ديفشاًؼيل ٍ اکؼلْاي خلَ ٍ ػقة ٍ گيشتکغ
خَدسٍّاي ديضلي ٍ تٌضيٌي هي تاؿذ  ،هـتشياى تالقَُ ؿشکت تواهي ؿشکت ّاي تَليذي خَدسٍ ّاي
ػثك ٍ ػٌگيي هي تاؿذ.
 هشترياى بالفعل (اصلي)

دس حال حاضش تخؾ ػوذُ اي اص ػْام ايي ؿشکت هتؼلق تِ ؿشکت گؼتشؽ كٌايغ ايشاى خَدسٍ هي
تاؿذ .تذيي تشتية ٍ تا تَخِ تِ تَليذ ػفاسؿي ايي ؿشکت ٍ ايٌکِ ايشاى خَدسٍ  ،هـتشي اكلي
هحلَالت ايي ؿشکت هي تاؿذ ،قشاسدادّاي ايي ؿشکت ػوَها تا ػاپکَ هٌؼقذ هي گشدد .ػالٍُ تش
ؿشکت ايشاى خَدسٍ ايي ؿشکت تخـي اص اکؼل ّاي ًيؼاى ٍ پشايذ ٍ کاهيَى تَهَػاى سا تَليذ هي
ًوايذ.
ٍ يژگي ّای هشترياى :ترکیب جوعیت شٌاختي ٍ جغرافیايي ٍ خصَصیات رفتاری ٍ رٍاًشٌاختي

تا تَخِ تِ ايٌکِ ايي ؿشکت اص ًَع ػْاهي ػام تَدُ دس ًتيدِ تشکية ػْاهذاساى ًقؾ کليذي دس ؿٌاخت
ٍيظگي ّاي هـتشياى داسد.

22.3
36.22

1.71
3.68
8.47
27.58
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 داليل (اًگیسُ) خريذ هشترياى

دسخلَف داليل خشيذ هحلَالت ؿشکت دس تخؾ  RDپغ اص تؼغيل ؿذى کاسخاًدات تالثَت
اًگلؼتاى ( کِ تأهيي کٌٌذُ ٍ ػاصًذُ قغؼات هٌفللِ پيکاى تَد ) ٍ خشيذاسي هاؿيي آالت خظ تَليذ آى
تَػظ ؿشکت ايشاى خَدسٍ  ،هاؿيي آالت خظ تَليذ اکؼل پيکاى آى تَػظ ؿشکت هحَسػاصاى ايشاى
خَدسٍ خشيذاسي گشديذ ٍ پغ اص ًلة ٍ ساُ اًذاصي آصهايـي خظ تَليذ اکؼل پيکاى  ،تَليذ اًثَُ ايي
اکؼل اص ػال  1373آغاص گشديذ ٍ ػوال ً ؿشکت اًحلاس تَليذ اکؼل ٍ ديفشاًؼيل  RDسا تشػْذُ گشفت.
تا تَخِ تِ ايٌکِ اکثشػْام ؿشکت دس اختياس ؿشکت ايشاى خَدسٍ هي تاؿذ ،ػياػت ؿشکت تاهيي اکؼل
ّاي خَدسٍ ّاي تَليذي ايي ؿشکت تَدُ ٍ اص ظشفيت ّاي خالي تشاي ػايش خَدسٍ ّاي تَليذ داخل ًيض
تَليذ قغؼِ هي ًوايذ.

ارائِ تصَيری کلي از رقبا
 رقبای هطرح (اصلي) در بازار
دس حَصُ هحَسّاي خَدسٍّاي ػثك سقية اكلي ؿشکت هحَسػاصاى ،ؿشکت هحَس کاساى کَؿا هي
تاؿذ کِ دس صهيٌِ تَليذ هحَس ّاي خلَ ٍ ػقة فؼاليت داسد.دسصهيٌِ خَدسٍّاي ػٌگيي ًيض سقية اكلي
ؿشکت هحَسػاصاى ،ؿشکت ٍهکَ هي تاؿذ.
دسخلَف قغؼات يذکي ًيض تؼذاد ؿشکت ّاي فؼال دس ايي صهيٌِ تؼياس صياد تَدُ ٍ ػشآهذ ؿشکت ّاي
فؼال دس ايي صهيٌِ كٌايغ دفاع هي تاؿذ کِ سقية خذي تشاي ؿشکت هحَسػاصاى هي تاؿذ.
 اّذاف ٍ استراتژيْای رقبای اصلي
ًکتِ خالة دس خلَف سقثاي ؿشکت  ،تشًاهِ ّاي تلٌذهذت ٍ هياى هذت آًْا خْت تؼلظ تش تاصاس
تَليذ هحَسّاي خَدسٍ هي تاؿذ.تلَستي کِ ؿشکت هحَسکاساى کَؿا دس تشًاهِ اػتشاتظيك خَد  ،تَليذ
اکؼل ّاي خَدسٍ ّاي تَليذي دس داخل کـَس سا ًـاًِ گشفتِ اػت ٍ ؿشکت ٍهکَ توام تالؽ خَد سا
خْت تَليذ توام هحَسّاي خَدسٍّاي ػٌگيي تَليذي دس کـَس هؼغَف ًوَدُ اػت.
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 قَتْا ٍ ضعفْای رقبای اصلي
تخؾ اػظوي اص ػْام ؿشکت هحَس کاساى کَؿا هتؼلق تِ ؿشکت هگا هَتَس هي تاؿذ دس ًتيدِ فؼاليت
اكلي ايي ؿشکت تاهيي هحَسّاي ػقة ٍ خلَي خَدسٍ ّاي پشايذ هي تاؿذ .تا تَخِ تِ تَاى هالي
هٌاػة ؿشکت تشًاهِ سيضي ؿشکت تَليذ اکؼل ّاي خَدسٍ ّاي ديگش داخل هي تاؿذ.
صهيٌِ تخللي ؿشکت ٍهکَ تَليذ اکؼل خَدسٍّاي ػٌگيي هي تاؿذ ٍ دس ايي صهيٌِ ًيض داساي تَاى
فٌي ٍ هالي تؼياس هٌاػة هي تاؿذ ٍ تَاًؼتِ اػت خايگاُ هٌاػثي دس تاصاس داؿتِ تاؿذ ٍ ػْن قاتل
تَخْي دس اختياس داسد.
 تجربِ ٍ تخصص رقبای اصلي
تخلق ٍ تدشتِ ؿشکت هحَسکاساى کَؿا تَليذ اکؼل ّاي ػقة ٍ خلَي خَدسٍّاي ػثك گشٍُ کيا
هي تاؿذ ٍ تخلق ٍ تدشيِ ٍهکَ تَليذ هحَسّاي خَدسٍّاي ػٌگيي خَدسٍ ػاصي داخل هي تاؿذ.
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ارائِ تصَيری کلي از شرکت
 رشتِ فعالیت يا هحصَالت شرکت
هارک

ًام هحصَل

(برًذ)

هحصَل

ٍيژگي ظاّری

اکؼل پظٍ 405

پظٍ 405

اکؼل پظٍ 206

پظٍ 206

اکؼل ػوٌذ

ػوٌذ

اکؼل پظٍ RD

RD

 عَاهل


ٍيژگي ّای هحصَل
ٍيژگي کارکردی

برای هشتری

رقابتي
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ضعف ّا
ضشية

ًوشُ

اّويت

خزاتيت
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ًوشُ حاكلِ تشاي ػَاهل ضؼف ؿشکت هحَسػاصاى

(031/011(=0331

ًتیجِ هاتريس ارزيابي عَاهل داخلي شرکت هحَرسازاى
هحص
هحص

لض فش ك

ح

1,35

لق تش ك

ح

3,8

ًوشُ کل ػَاهل ضؼف ّا ٍ قَت ّا
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شرکت هحَرسازاى

 با تَجِ بِ ًورُ کل از هاتريس عَاهل ضعف ٍقَت بِ ايي ًتیجِ هي رسین کِ شرکت در
ٍضعیت خَبي از ًظر قَت ّا قرار دارد ٍقَت ّای شرکت از ضعف ّای آى بِ طَر ًسبي
بیشترًذ.



فرصت ّا

ضشية

ًوشُ

اّويت

خزاتيت

خزاتيت

ًيشٍي کاس فشاٍاى دس تاصاس

6,25

3

18,75

صهيٌِ ّاي فشاٍاى تشاي کاس دس ايي كٌؼت

12,5

4

50

ٍخَد تاصاسّاي فشاٍاى تشاي تشاي قغؼات ؿشکت دس داخل

18,75

4

75

في آٍسي اعالػات ٍ سؿذ ػشيغ آى

6,25

3

18,75

25

4

100

حوايت دٍلت اص ايي ًَع كٌايغ

6,25

3

18,75

حوايت دٍلت اص كٌايغ داخلي

18,75

4

75

ػذم تَاًايي سقثا دس کاس تَليذ سضايت تخؾ دس ايي تاصاس

6,25

3

18,75

ع

100

ػَاهل فشكــــــــــــت

اػتقثال فشاٍاى ؿشکت ّاي خَدسٍ ػاصي تشاي تَليذات
ؿشکت

ًوشُ حاكلِ تشاي ػَاهل فشكت ؿشکت

علي اصغر صادقي هقذم  ،داًشجَ.ی کارشٌاس ارشذ هذيريت صٌعتي داًشگاُ عالهِ

ضشية

اّويت*

ًوشُ

374
374/100 =3.74
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تْذيذ ّا
ضشية

ًوشُ

اّويت

خزاتيت

سقثاي صياد دس ايي كٌؼت

10

1

10

ػذم حوايت ّاي قاًًَي هـخق اص ايي كٌؼت

5

1

5

15

1

15

ٍاتؼتگي ؿذيذ تِ تاهيي هَاد اٍليِ اص خاسج

10

1

10

گشاى تَدى کاالّاي ػشهايِ اي كٌؼت دس تاصاس ّا

10

2

20

تَسم(ؿشکت دس افضايؾ قيوت ّا هتٌاػة تا تَسم هحذٍديت داسد)

5

2

10

في آٍسي اعالػات ٍسؿذ ػشيغ آى

10

2

20

ػذم ؿفافيت ّاي ػياػي ٍقاًًَي دس کـَس

10

2

20

تَخِ کن ؿشکت تِ ايداد هضيت ّاي سقاتتي دس تاصاس

10

1

10

15

1

15

ػَاهل تْذيذ صا

هؼائل ػياػي کًٌَي ؿشکت دس صهيٌِ اًشطي ّؼتِ اي ٍ
هَاضغ ػياػت خاسخي دٍلت

پيَػتي ايشاى تِ

100

خوغ

ضشية اّويت * ًوشُ خزاتيت

135
1 35

ًوشُ حاكلِ تشاي تْذيذات

135 100

ًتیجِ هاتريس ارزيابي عَاهل خارجي شرکت هحَرسازاى
هحص
هحص

لف ص
لت

ًوشُ هتَػظ ػَاهل خاسخي

علي اصغر صادقي هقذم  ،داًشجَ.ی کارشٌاس ارشذ هذيريت صٌعتي داًشگاُ عالهِ

3,74
آ ز

1,35
(3.74+1.35)/2 =2,55

00

شرکت هحَرسازاى

 با تَجِ بِ ًتايج حاصلِ از هاتريس فرصت ٍتْذيذات شرکت بِ ايي ًتیجِ هي رسین کِ ايي
شرکت در ٍضعیت هطلَبي از ًظر فرصت ّا ٍتْذيذات قرار دارد ٍ شرکت دارای فرصت ّای
بیشتری ًسبت بِ تْذيذات ّستٌذ.

 هاتريس گرٍُ هشاٍراى بستي )BCG
 آهاس هشتَط تِ دسكذ فشٍؽ  ،ػَد آٍسي ،دسكذ ػْن تاصاس ٍ ًشخ سؿذ تاصاس كٌؼت قغؼِ ػاصي
ّواًگًَِ کِ دس تخؾ هاهَسيت ؿشکت تذاى اؿاسُ ؿذ  ،ؿشکت دس دٍ تخؾ تَليذ اکؼل تشاي هاؿيي
ّاي ػثك ٍ ػٌگيي فؼاليت هي ًوايذ .اعالػات هشتَط تِ ػْن تاصاس ٍ ًشخ سؿذ آى تِ قشاس صيش هي
تاؿذ:

( )%فشٍؽ

دسكذػَد

( )%ػْن تاصاس

(ً )%شخ سؿذ كٌؼت

ٍاحذ هاؿيي ّاي ػٌگيي

30

42

15/23;0,65

+10

ٍاحذ هاؿيي ّاي ػثك

70

58

21/26;0,80

+12

علي اصغر صادقي هقذم  ،داًشجَ.ی کارشٌاس ارشذ هذيريت صٌعتي داًشگاُ عالهِ
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شرکت هحَرسازاى

ّواًغَس کِ هي داًيذ ٍاحذّايي کِ دس ًاحيِ ػتاسُ قشاس داسًذ ًواياًگش تْتشيي فشكت ّاي تلٌذ
هذتي ّؼتٌذ کِ هَخة سؿذ ٍ ػَدآٍسي ؿشکت هي ؿًَذ .ايي ٍاحذّا داساي ػْن ًؼثي تاصاس تاال
ٍ ًشخ سؿذ كٌؼت تاال ّؼتٌذ لزا ؿشکت هادس تايذ دس آًْا تيـتش ػشهايِ گزاسي کٌذ ٍ هَضغ تشتش
خَد سا حفظ کٌذ.
اػتشاتظي ّاي پيـٌْادي تِ ؿشکت دس هَسد ايي ٍاحذّا:
.1

يکپاسچگي(ػوَدي،افقي)

 .2سػَخ دس تاصاس
 .3تَػؼِ تاصاس
 .4تَػؼِ هحلَل
 .5هـاسکت

علي اصغر صادقي هقذم  ،داًشجَ.ی کارشٌاس ارشذ هذيريت صٌعتي داًشگاُ عالهِ
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هاتشيغ اسصياتي هَقؼيت ٍاقذام اػتشاتظيك (هاتشيغ )SPACE

 هتغيش ّاي هؼشف:
تشاي اسصياتي هَقؼيت ٍ اقذام اػتشاتظيك تشاػاع هاستيغ  SPACEاتتذا تايذ هتغيشّاي هؼشف دس تؼذ
داخلي ٍ خاسخي سا تؼييي ًوَد.تشاي تؼذ داخلي { تَاى هالي ( ٍ ) FSتَاى كٌؼت( ٍ } )ISتشاي تؼذ
خاسخي { ثثات هحيغي( ٍ )ESهضيت سقاتتي ( } )CAسا دس ًظش هي گيشين.
 تؼييي هَقؼيت اػتشاتظيك داخلي
تَاى هالي()Financial Strength

ًوشُ

هيضاى گشدؽ ػشهايِ ؿشکت دس عي ػال تيي  12تا  15تاس هي تاؿذ

+6

ًؼثت خاسي ؿشکت ػاالًِ تيي  2/5تا  4/5هي تاؿذ.

+6

دؿَاسي خشٍج اص ايي كٌؼت تشاي ؿشکت

+1

تاصدُ ػشهايِ ؿشکت دس حذ خَتي هي تاؿذ

+3

خشياًات ًقذي تاالي ؿشکت تذليل تقاضاي تاالي خَدسٍ ػاصاى داخلي

+5

هدوَع ًوشات حاكلِ اص هتغييشّاي هشتَط تِ تَاى هالي

+21

تَاى كٌؼت ()Industry Strengths
سؿذ ايي كٌؼت تذليل حضَس فؼال تخؾ خلَكي دس ػغح خَتي قشاس داسد

+3

تَاى ػَدآٍسي ايي كٌؼت ًيض هٌاػة ٍ قاتل هالحظِ هي تاؿذ

+4

تذليل ٍخَد هـکالت اقتلادي هاًٌذ تَسم ٍسکَد ٍ ...ثثات هالي تذي دس ايي كٌؼت ٍخَدداسد

+1

ٍسٍد ؿشکت ّاي خذيذ تِ ايي كٌؼت هـکل تَدُ ٍايي تاػث ايداد يك تؼادل ًؼثي دس سقاتت تيي ؿشکت
ّاي هَخَد دس ايي كٌؼت هي ؿَد.
هدوَع ًوشات حاكلِ اص هتغييشّاي هشتَط تِ تَاى

+3
+11

شرکت هحَرسازاى

 تؼييي هَقؼيت اػتشاتظيك خاسخي
هضيت سقاتتي()Competitive Advantage

ًوشُ

ؿشکت دس حذٍد  20الي  30دسكذ اص ػْن تاصاس سا دس اختياس داسد.

-2

کيفيت کاالّاي ؿشکت دس هقايؼِ تا سقثا تشاي تَليذ کٌٌذگاى خَدسٍ هٌاػة تش هي تاؿذ

-2

تذليل کيفيت ٍػشػت اسائِ کاالّا تِ هـتشياى ٍ ،فاداسي هـتشياى ؿشکت چيضي قاتل لوغ تشاي هذيشاى
ؿشکت هي تاؿذ

-3
-4

داًؾ فٌي ؿشکت دس حذ هتَػغي هي تاؿذ
دس ػشكِ سقاتت دس داخل کـَس تا تَخِ تِ ػْن تاصاس ؿشکت ٍٍضؼيت سقثا ؿشکت تِ خَتي اص تقاضاي
تاصاس اػتفادُ هي تشد.

-2
-13

هدوَع ًوشات حاكلِ اص هتغييشّاي هشتَط تِ ثثات هالي

ثثات هحيظ ()Environment Stability
ًشخ تَسم دس چٌذ دِّ اخيش تغَس فضآيٌذُ دس حال افضايؾ تَدُ اػت

-5

ػذم اخشاي کاهل قَاًيي حوايتي دس ايي كٌؼت اص خاًة دٍلت تاػث تضؼيف سٍحيِ ٍ تي اًگيضگي
کاسافشيٌاى ايي كٌؼت ؿذُ اػت

-3

ٍسٍد تِ ايي كٌؼت تشاي سقثاي تالقَُ تؼياس دؿَاساػت

-2

هدوَع ًوشات حاكلِ اص هتغييشّاي هشتَط تِ ثثات هحيظ

-10



ًتايح حاكل اص اسصياتي چْاس هَقؼيت داخلي ٍخاسخي
ًوشُ

تؼذاد هتغييشّا

هتَػظ

تَاى هالي()FS

6+6+1+3+5;21

5

+4,2

تَاى كٌؼت ()IS

3+4+1+3;11

4

+2,75

هضيت سقاتتي()CA

2-2-3-4-2;-13

5

-2,6

ثثات هحيغي( )ES

-5-3-2;-9

3

-3

علي اصغر صادقي هقذم  ،داًشجَ.ی کارشٌاس ارشذ هذيريت صٌعتي داًشگاُ عالهِ
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يافتي ًقاط سٍي هحَس ّXا ٍّYا
هحَسّYاي هثثت

تَاى هالي ؿشکت( )FS

هحَسّXاي هثثت

قذست كٌؼتي ( )IS

هحَسّXاي هٌفي

هضيت سقاتتي () CA

هحَس ّYاي هٌفي

ثثات هحيغي()ES

هختلات ًقغِ سٍي هاتشيغSPACE

+0,15

CA IS

()+2,75-2,6
FS ES

+1,2


سٍؽ يافتي هختلات

()+4,2-3

هحَسّا
هحَسّXا
هحَس ّYا

هاتشيغ SPACEتشاي ؿشکت هحَسػاصاى

 تا تَخِ تِ تشداس حاكلِ اص هاتشيغSPACEؿشکت تايذ اػتشاتظي ّاي تْاخوي سا دًثال کٌذ

علي اصغر صادقي هقذم  ،داًشجَ.ی کارشٌاس ارشذ هذيريت صٌعتي داًشگاُ عالهِ
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S

قَتْا ٍضؼف ّا

فشكت ّاٍتْذيذ ّا

W

• تَليذ قغؼات تا ّضيٌِ ٍکيفيت هـاتِ ًوًَِ خاسخي

• هذيشيت آهشاًِ (تلوين گيشي غيش هـاسکتي)

• تلوين گيشي ػشيغ ٍتوَقغ هذيشاى ؿشکت

• کوثَد ػشهايِ ؿشکت تشاي سؿذ ٍتَػؼِ

• داسا تَدى ؿشکت اص هذيشاى تاتدشتِ ٍهتخلق

• ػذم اػتفادُ اص ػيؼتن ّاي اعالػاتي ٍاًثاسداسي

• ساتغِ قَي تا تَليذکٌٌذگاى داخلي خَدسٍ

• ػذم داسا تَدى اهکاًات تشٍص ؿشکت

• تشتشي تکٌَلظي دس ايي كٌؼت ًؼثت تِ سقثا

• فشػَدُ ؿذى تؼضي کاالّاي ػشهايِ اي ؿشکت

• کٌتشل کيفيت خَب ؿشکت(کن تَدى کاالّاي هشخَػي)

• اػتفادُ اص ػيؼتن ّاي دػتي دس قؼوت ّاي اداسي ؿشکت

• دايشُ فشٍؽ قذستوٌذ ًؼثت تِ سقثا

• تشٍص ًثَدى داًؾ ٍتخلق کاسکٌاى

• سٍاتظ اًؼاًي تاال دس تيي کاسکٌاى ؿشکت

• ًذاؿتي اػتاًذاسدّاي هؼتثشتش تيي الوللي

• اػتفادُ اص اػتاًذاسدّاي تيي الوللي کيفيت

• فضاي هکاًي کَچك ؿشکت

• اػتوادتِ ًفغ هذيشاى ؿشکت تِ ػٌَاى کاسآفشيٌاى
• ًيشٍي کاس فشاٍاى دستاصاس
• صهيٌِ ّاي فشاٍاى تشاي کاس دس ايي كٌؼت
• ٍخَد تاصاسّاي فشاٍاى تشاي قغؼات ؿشکت دس داخل
O

• في آٍسي اعالػات ٍ سؿذ ػشيغ آى
• ػذم تَاًايي سقثا دس کاس تَليذ سضايت تخؾ دس ايي تاصاس
• حوايت دٍلت اص ايي ًَع كٌايغ
• حوايت دٍلت اص كٌايغ داخلي
• اػتقثال فشاٍاى ؿشکت ّاي خَدسٍ ػاصي تشاي تَليذات ؿشکت
• سقثاي صياد دس ايي كٌؼت
• ػذم حوا يت ّاي قاًًَي هـخق اص ايي كٌؼت
• هؼائل ػياػي کًٌَي ؿشکت دس صهيٌِ اًشطي ّؼتِ اي ٍ هَاضغ ػياػت
خاسخي دٍلت
• ٍاتؼتگي ؿذيذ ايي كٌؼت تِ تاهيي هَاد اٍليِ اص خاسج

T

•

پيَػتي ايشاى تِWTO

• تَسم(ؿشکت دس افضايؾ قيوت ّا هتٌاػة تا تَسم هحذٍديت داسد)
• في آٍسي اعالػات ٍسؿذ ػشيغ آى
• ػذم ؿفافيت ّاي ػياػي ٍقاًًَي دس کـَس
• ػذم تَخِ ؿشکت تِ ايداد هضيت ّاي سقاتتي ٍ ػذم توشکضتشآًْا

اػتشاتظي ّاي SO

اػتشاتظي ّاي WO

• تا اػتفادُ اص تشتشي دس ّضيٌِ ٍ کيفيت ٍ قذست تلوين گيشي هذيشاى تا تدشتِ فؼاليت دس

• اػتفادُ اص حوايت ّاي دٍلت اص ايي كٌايغ ٍ كٌايغ داخلي تشاي خثشاى کوثَد

صهيٌِ ّاي ديگش ايي كٌؼت
• تا اػتفادُ اص تشتشي دس ّضيٌِ ٍ کيفيت ٍ قذست تلوين گيشي هذيشاى تا تدشتِ ٍ ػذم
تَاًايي سقثا دس تَليذ هحلَالت تا کيفيت ًفَر دس تاصاس ّاي ديگش
• تا تَخِ تِ کيفيت،ساتغِ قَي ٍ دايشُ فشٍؽ خَب تْشُ تشداسي اص توايل ؿشکت ّاي

ػشهايِ ؿشکت تشاي سؿذ ٍ تَػؼِ
• اػتفادُ اص فٌاٍسي اعالػات تشاي تشٍص کشدى ػيؼتن ّاي اعالػاتي ٍ اًثاسداسي ٍ
حزف ػيؼتن ّاي دػتي اداسي
• اػتفادُ اص تاصاسّاي فشاٍاى ٍ اػتقثال ؿشکت ّاي خَدسٍػاصي تشاي افضايؾ ػشهايِ

خَدسٍ ػاصي تِ اػتفادُ تيـتش اص هحلَالت ؿشکت

اػتشاتظي ّاي ST

اػتشاتظي ّاي WT

• تَليذ قغؼات تا ّضيٌِ ٍکيفيت هـاتِ ًوًَِ خاسخي

• خثشاى کوثَد ػشهايِ تشاي خثشاى گشاى تَدى کاالّاي ػشهايِ اي دس ايي كٌؼت

• ٍ اػتوادتِ ًفغ هيشاى ؿشکتثِ ػٌَاى کاسآفشيٌاى

• استقاي اػتاًذاسدّاي تيي الوللي تشاي احتشاص اص تْذيذات پيَػتي ايشاى تِ

• تشاي هقاتلِ تا تْذيذات پيَػتي ايشاى تِ  ٍ WTOسقثاي صياد دس ايي كٌؼت

• تْثَد ػيؼتن ّاي اعالػاتي ٍ اًثاسداسي تشاي احتشاص اص تْذيذات

• اػتوادتِ ًفغ هذيشاى ؿشکت تِ ػٌَاى کاسآفشيٌاى

• تْثَد ػيؼتن ّاي تؼويشات ٍ ًگْذاسي تشاي کاّؾ ّشيٌِ ّا

WTO

IT

• تشاي هقاتلِ تا تَسم ٍکاّؾ ٍاتؼتگي تِ خاسج
• تاَکيذ تش هضيت ّاي کيفيتي ٍ ّضيٌِ اي تشاي غلثِ تش تْذيذ ػذم تَخِ ؿشکت تِ توشکض
تش هضيت ّاي سقاتتي خَد

• گشاى تَدى کاالّاي ػشهايِ اي ايي كٌؼت دس تاصاس ّاي خْاًي
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شرکت هحَرسازاى

 عَاهل کلیذی هَفقیت شرکت :فرصتْا ٍ تْذيذّا ٍ قَتْا ٍ ضعفْای اٍلَيت دارتر
ّواًگًَِ کِ تلَست تفليلي دس تاال اؿاسُ ؿذ ػوذُ تشيي قَت ؿشکت ،تَليذ قغؼــات تا ّضيٌِ
ٍکيفيت هـاتِ ًوًَِ خاسخي ٍساتغِ قَي تا تَليذکٌٌذگاى داخلي خَدسٍ هي تاؿذ .دس هقاتل ؿشکت
تذليل گشاى تَدى کاالّاي ػشهايِ اي دس ايي خلَف تشٍص ًوي تاؿذ.تا ايي ٍخَد تذليل اًحلاسي تَدى
تکٌَلَطي هَخَد دس ؿشکت ٍ ّوچٌيي اػتقثال فشاٍاى ؿشکت ّاي خَدسٍ ػاصي تشاي تَليذات ؿشکت
ٍحوايت دٍلت اص كٌايغ داخلي داساي فشكت هٌاػة خْت تشتشي دس تاصاس هي تاؿذ.
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