
 

 چيست الكتريويك تجارت

 ثِ مِ ثبؿذ هي ايٌتشًت ؿجنِ ثشسٍي خذهبت ٍ هحلَالت فشٍؽ ٍ خشيذ فشآيٌذ ٍاقغ دس النتشًٍيل تجبست

 ٍ اعالػبتي استجبعي ّبي ؿجنِ عشيق اص مِ داسد النتشًٍيني هؼبهالت ثِ اؿبسُ النتشًٍيني تجبست ٍاطُ عَسملي

 تجبست ، ( B2C ) يبهـتشي مٌٌذُ هلشف ٍ ثٌگبُ ثيي تجبست : چٌذگشٍُ ثِ سا آى تَاى هي ٍ پزيشد هي اًجبم

 تجبست فشآيٌذ دس . ًوَد تقؼين مٌٌذُ هلشف ٍ مٌٌذُ هلشف ثيي تجبست ٍ ( B2B ) ثٌگبُ ٍ ثٌگبُ ثيي

 سا مباليي ٍ پشداصد هي ايٌتشًت عشيق اص هجبصي هغبصُ يل جؼتجَي ثِ مٌٌذُ هلشف يب خشيذاس اثتذا النتشًٍيني

 .گيشد هي تحَيل سا مبال "ًْبيتب ٍ دّذ هي ػفبسؽ النتشًٍيني پؼت يب ٍة عشيق اص

 : آن گيري درشكل ايىتروت يوقش الكتريويك تجارت پيشيىٍ

 اص گشدد، هي هجبدلِ هؼبهلِ عشفيي ثيي اعالػبت اص ػظيوي حجن هختلف هشاحل ثِ تَجِ ثب تجبسي فشآيٌذّبي دس

 ثذل ٍ سد ثؼيبسي اػٌبد تحَيل، هشاحل تب خذهبت ٍ مبال فشٍؽ ، خشيذ يبثي هٌجغ ، اٍليِ اعالػبت مؼت هشحلِ

 ّبي ّضيٌِ ثش ػالٍُ مِ پزيشد هي اًجبم مبغزي اػٌبد عشيق اص اعالػبت اًتقبل ػٌتي تجبست دس .گشدًذ هي

 مبس اصهؼضالت يني ػٌَاى ثِ ٍ ثشداؿتِ دس سا ...ٍ مبسي دٍثبسُ ، پشامٌذگي ، اًؼبًي اؿتجبّبت ٍ ،تبخيش ثيـتش

 ّبي سٍؽ صدٍدى جْت دس الولل ثيي هشاجغ ٍ مـَسّب ػغح دس سٍ اصايي. گشدد هي هحؼَة النتشًٍيل تجبست

 صهيٌِ مِ اػت گشديذُ اثذاع ٍهخبثشاتي اي سايبًِ ػلَم پيـشفت ثِ تَجِ ثب ًَيٌي ّبي سٍؽ ، ثشمبغز هجتٌي

 ّب سايبًِ عشيق اص ثغَسهؼتقين تجبسي ّبي فؼبليت اًجبم ٍ مبغز ثذٍى تجبسي اعالػبت اًتقبل ، النتشًٍيل تجبست

 فقشات ػتَى ػجبستي يبثِ ٍ هحَساكلي EDI هزمَس اّذاف ثِ سػيذى ساػتبي دس .ثبؿذ هي آى دػتبٍسدّبي اص

 هجبدلِ هؼٌبي ثِ ٍ Electronic Data Interchange هخفف EDI.گشدد هي هحؼَة النتشًٍيل تجبست

 .گشدد هي تلقي E_ commerce يب النتشًٍيني تجبست پيـيٌِ ٍاقغ دس مِ ثبؿذ هي ّب دادُ النتشًٍيني

E-Commerce  جبيگضيي EDI ِالنتشًٍيل تجبست ثَد، ػبصي پيبدُ قبثل ثضسه ّبي ؿشمت تَػظ تٌْب م 

 مول ثِ

 ثشاي النتشًٍيني اثضاسي EDI دسٍاقغ. ثبؿذ هي ثشداسي ثْشُ ٍ ػبصي پيبدُ قبثل ساحتي ثِ ايٌتشًت ّبي ؿجنِ

 اكلي .ًوبيٌذ ثذل ٍ سد النتشًٍيني ثؼتشي دس سا خَد تجبسي هؼتٌذات ثتَاًٌذ تب ؿَد هي هحؼَة ّب ؿشمت

 ػبيش ثب دسهقبيؼِ EDI ٍيظگي هْوتشيي ٍ "مبغز ثذٍى" اداسي هحيظ ًوَدى فشاّن EDI مبسگيشي ثِ ّذف تشيي

 .ثبؿذ هي اػتبًذاسد هؼتٌذات اص اػتفبدُ النتشًٍيني اثضاسّبي

 الكتريويكي تجارت مساياي



 -هشدم صًذگي سفبُ ػغح افضايؾ -گزاسي ػشهبيِ افضايؾ دسآهذ افضايؾ -فشٍؽ افضايؾ -تجبست سؿذ افضايؾ

 ثِ مول -ؿغلي جذيذ ّبي فشكت افضايؾ -ثبصسگبًي ّبي ثٌگبُ ٍ كٌبيغ ثشاي جذيذ تجبسي ّبي فشكت ايجبد

 ٍ ػشثبس ّبي ّضيٌِ مبّؾ -هَسد ثي تشددّبي مبّؾ ٍ ٍقت اصاتالف جلَگيشي -صيؼت هحيظ ٍ اًشطي هٌبثغ

 تجليغبت ّبي ّضيٌِ مبّؾ -ٍاػغِ حضَس ػذم -اعالػبت ثِ ػشيغ دػتشػي -الوللي ثيي ػغح دس سقبثت ايجبد

 جْبًي دسجْت ثبصاسيبثي اي فشاهٌغقِ ثبصاسّبي ثِ ٍسٍد -الوللي ثيي دسػغح ٍيظُ ثِ مبال

 الكتريويكي درتجارت امىيت

 ايٌتشًت ثبؿذ هي النتشًٍيل تجبست فشآيٌذ دس خبعي ٍ هجبص غيش افشاد هقبثل دس ّب دادُ حفبظت اهٌيت، اص هٌظَس

 هٌظَسدس ثِ هجبص غيش اؿخبف دػتشػي اهنبى ػذم جْت الصم تذاثيش مِ تبٌّگبهي ٍ اػت ثبص"ؿجنِ مبهال يل

 قشاس دػتنبسي يب دػتجشد هَسد تَاًذ هي اعالػبت ًگشدد ثيٌي پيؾ دسآًْب هذاخلِ اعالػبت ٍ قشاسگشفتي اختيبس

 .اػت َّيت ؿٌبػبيي ٍ سهضًگبسي هشاقجت ايي اكلي اثضاسّبي .ثگيشد

 ثب اعالػبت سٍؽ دسايي ثبؿذ. هي سهضًگبسي سٍؽ ّب دادُ اهٌيت ٍ هحبفظت جْت ؿذٍُ تشيي هؼوَل : سهضًگبسي

 عشيق اص ًيض اعالػبت گيشًذُ ديگش، عشف دس ٍ گشدًذ هي اسػبل ايٌتشًت عشيق اص ٍ ؿذُ سهض مليذ اص يل اػتفبدُ

 وينٌذ.ؿٌبػي سا َّيت آًْب مليذ يل

ّن  ٌَّص ،قشاسگيشًذ هَسداػتفبدُ سهضگـبيي ٍ سهضگزاسي ّبي هنبًيضم اگش حتي النتشًٍيني تجبست فشآيٌذ دس 

 خبعش ّويي ثِ .داؿت هذًظش سا آيذ ثَجَد اؿخبف هجبص غيش اػتفبدُ ػجت ثِ تَاًذ هي مِ سا هـنالتي ثبيذ هي

 ملوِ عشيق اص تَاًذ هي ؿٌبػبّب ايٌگًَِ .ًوبيذ تبييذ سا هقبثل عشف تبَّيت اػت گشديذُ ػشضِ هتذّبي هختلفي

 .پزيشد اًجبم ًظبيشآى يب ٍ دػتي اهضبّبي ،اثشاًگـت، ػجَس

 الكتريويكي تجارت با يكارالكتريويكي تمايسكسب

 قغؼِ هبًٌذ سا النتشًٍيل مبس ٍ مؼت اگش اػت النتشًٍيل مبس ٍ مؼت هـَْد ثخؾ ٍاقغ دس النتشًٍيل تجبست

 ؿنل .يگيشد م قشاس آة اص ثيشًٍي مِ اػت يخ مَُ قغؼِ اص ثخؾ آى النتشًٍيل تجبست ، ثگيشين دس ًظش يخي مَُ

 ٍة، ؿجنِ عشيق اص ثبصاسيبثي ؿبهل هثبل ثغَس النتشًٍيل تجبست ؿنل ايي دّذ. دس ًـبى هي سا توبيض ايي 1

 النتشًٍيل مبس ٍ مؼت حبلينِ دس .اػت ٍة ؿجنِ عشيق اص هـتشيبى ثِ اسائِ خذهبت ٍ ٍة ؿجنِ عشيق اص فشٍؽ

 تنبهل ػيؼتن سيضي، ثشًبهِ ػيؼتن هبلي، ػيؼتن عشاحي هحلَل، ػيؼتن ؿبهل ثخؾ ػِ ايي ثش ػالٍُ

 .ثبؿذ هَجَدي ًيضهي مٌتشل ػيؼتن ٍ مبسمٌبى اػتخذام ػيؼتن ػفبسؿبت،



 
 

 مٌٌذ. هي اؿتجبُ النتشًٍيل تجبست ثب سا آى ؿَد هي ثحث النتشًٍيل مبس ٍ مؼت اص مِ ٌّگبهي افشاد اغلت

 حبلينِ دس ينٌٌذ م قلوذاد ايٌتشًت ًآٍسي ف اص اػتفبدُ ثب استجبط دس كشفبً سا النتشًٍيل مبس ٍ مؼت ّوچٌيي

 ايٌتشًت اص اػتفبدُ ثِ كشفبً ديگش عشف اص ٍ ثبؿذ هي النتشًٍيل تجبست اص فشاتش ثؼيبس النتشًٍيل مبس ٍ مؼت

 عشاحي هبًٌذ ػبصهبى اػبػي فشآيٌذّبي ّوبٌّگي ٍ اًجبم سٍؽ النتشًٍيل مبس ٍ مؼت .ؿَد ًوي هحذٍد

 في ٍ مبهپيَتش اص گؼتشدُ اػتفبدُ عشيق اص خذهبت اسائِ ٍ ػفبسؿبت تنويل فشٍؽ، ػبخت، مبال، تأهيي هحلَل،

 مليِ ؿبهل النتشًٍيل مبس ٍ مؼت ( ICT) ٍ مؼت اداسُ دس. هي ثبؿذ مبهپيَتشي ّْبي داد ٍ استجبعبت آٍسي

 م هـتشيبى ٍ ًْب ػبصهب ثيي ٍ ًْب ػبصهب ثيي مبس استجبعبت ٍ اعالػبت ًآٍسي ف مبسثشد ثِ هشثَط مِ اػت چيضّبيي

 مٌتشل تَليذ، هبًٌذ ػبصهبى داخلي فشآيٌذّبي ؿبهل النتشًٍيل تجبست ثش ػالٍُ النتشًٍيل مبس ٍ مؼت .يگشدد

 .گشدد هي ًيض اًؼبًي هٌبثغ ٍ داًؾ هذيشيت هبلي، اهَس سيؼل، هذيشيت هحلَل، تَػؼِ هَجَدي،

 النتشًٍيل تجبست دس آٍسي في ًقؾ

 ًَآٍسي ظَْس ثشاي سا قَي ّبي هحشك مبس اًجبم جذيذ مبسّبي ساُ ٍ ّْب صهيي ايجبد ثب اعالػبت آٍسي في سؿذ

 النتشًٍيل اثضاسّبي مشدى حول قبثل آى تجغ ثِ ٍ النتشًٍيل هذاسّبي مشدى مَچل تَاًبيي.اػت آٍسدُ فشاّن ّب

 افشاد عشيق ثذيي .ًوبيٌذ حول سا خَد ؿخلي مبهپيَتش ٍ ّوشاُ تلفي ساحتي ثِ افشاد مِ ّبػت ػبخت هوني

 في پيـشفت ثذٍى. دٌّذ اًجبم ػٌتي دفبتش اص خبسج سا خَد اداسي مبسّبي خَد، دفبتش دس حضَس ثجبي تَاًٌذ هي

 ٍػيلِ ايي اص اػتفبدُ ّوشاُ، تلفي ّْبي ّضيي مبّؾ ثب.ًجَد ًپزيش اهنب ّشگض مبسي ؿيَُ چٌيي اعالػبت آٍسي

 م ّوشاُ تلفي عشيق اص امٌَى .اػت يبفتِ افضايؾ ّبي ّضيٌِ پشداخت چَى هختلف مبسّبي اًجبم ثشاي سٍص ثِ سٍص



 اًتقبل عشيق اص سا خشيذ ّبي ّضيٌِ هَثبيلي تجبست" عشيق اص جضئي خشيذّبي ٍ سٍصاًِ (e-mobile) " يتَاى

 داد اًجبم ثبًني حؼبة اص پَل النتشًٍيل

 گيشي ًتيجِ

 دسايشاى، ايٌتشًت مٌٌذگبى اػتفبدُ مبسٍگؼتشؽ ّبي هحل ٍ هٌبصل دس ؿخلي مبهپيَتشّبي ًفَر ثبػشػت

 ايجبد ثٌبثشايي . ًيؼتٌذ ايشاى هشدم ثشاي آؿٌبيي ًب ديگشهفبّين النتشًٍيني ثبًني خذهبت ٍ النتشًٍيني تجبست

 .اػت ؿذُ حبكل النتشًٍيني ثبًنذاسي ّوچٌيي ٍ تش ٍػيغ النتشًٍيني تجبست ػَي ثِ حشمتي ثؼتش

 

 ، سيستم َاي اطالعات مديران ارشدEIS (Executive information system)تؼبسيف 

 هي عشاحي ػبصهبى ثبالي ػغح هذيشاى اػتشاتظيل اعالػبت ثشاي مِ ّؼتٌذ هذيشيتي اعالػبت ّبي ػيؼتن

 ٍ ًـشيبت يبدداؿتْب، ّب، ًبهِ قجيل اص هختلفي هٌبثغ اص سا ًيبصؿبى هَسد اعالػبت ثبال ػغح هجشيبى. ؿَد

 ثيـتش ثٌبثشايي مٌٌذ. هي تْيِ گشٍّي فؼبليتْبي ٍ تلفٌي هنبلوبت مبهپيَتش، ثِ مول يب دػتي مِ گضاسؿبتي

 ًقؾ اعالػبت ايي اص ثؼيبسي مبهپيَتشدستْيِ ٍ ؿَد هي مبهپيَتشي تبهيي غيش هٌبثغ اص ّب ػيؼتن ايي اعالػبت

 ثب اسؿذ هذيشاى هٌبػت ثشخَسد ضشٍست ٍ هحيظ سٍصافضٍى پيچيذگيْبي ثب حبضش ػلش دس .مٌذ ًوي ثبصي سا اٍل

 ًذاسًذ، اعالػبت ٍتحليل ٍتجضيِ ّب دادُ تٌظين ثشاي سا صهبًي ديگش اسؿذ ، هذيشاى هحيغي تْذيذّبي ٍ فشكتْب

 مِ اثضاسّبيي اص يني .گيشد قشاس آًْب دسدػتشع ؿذُ ٍتحليل ػشيغ تجضيِ كَست ثِ ثبيذ اعالػبت دليل ّويي ثِ

 كَست ثِ سا آى تَاى هي مِ اػت ّبي اعالػبتي ػيؼتن آٍسد فشاّن هي اسؿذ هذيشاى ثشاي سا اهنبى ايي

 دس گيشي تلوين مِ ّؼتٌذ هذيشيتي اعالػبتي ّبي ػيؼتن اسؿذ هذيشاى اعالػبتي ّبي ػيؼتن .مشد صيشتؼشيف

 صيبدي هقذاس ثِ آػبى دػتشػي مِ افضاسي ًشم ثشهجٌبي ّب ػيؼتن ايي مٌٌذ، هي ػبدُ سا هذيشيت ػغح ثبالتشيي

 ، ػشيغ ؿيَُ يل دس سا ّب دادُ افضاس، ًشم آى اصعشيق اًذٍ ؿذُ عشحشيضي مٌذ، هي فشاّن سا پيچيذُ ّبي دادُ اص

 ٍ داخلي اعالػبت ثِ ػشيغ دػتشػي ثب ّب ػيؼتن ايي.دٌّذ هي ساًوبيؾ آًْب ػپغ ٍ مٌٌذ هي ٍتحليل تجضيِ

 ػيؼتن هؼوَال مِ ّب ػيؼتن مٌٌذ. ايي هي آهبدُ اػتشاتظيل تلويوبت اتخبر ثشاي سا ػبلي هذيشاى ، خبسجي

 گؼتشدُ مٌتشل تَاى افضايؾ اصقجيل اسصؿوٌذي ثؼيبس هضايبي ًيض ًبم هي گيشًذ، اسؿذ هذيشاى پـتيجبًي ّبي

 اعالػبت سٍص ثِ ٍ ثَدى دسدػتشع عشيق اص فؼبليت حَصُ مٌتشل صيشدػتبى، ثِ ٍاگزاسؿذُ اختيبسات ٍ هؼئَليتْب

 .ّؼتٌذ ثبال ثشخَسداس پزيشي اًؼغبف ٍ ٍتحليل تجضيِ ثبالي تَاى ثخـْب، ّوِ

  EIS  مساياي

 قبثليت ّوبٌّگي ثبال داساي مبهپيَتشي ػيؼتن يل  

 اعالػبت ثِ ػبلي هقبهبت ًيبص مٌٌذُ ثشعشف  

 هذيشيتي ّبي گضاسؽ ٍ اعالػبت ثِ ػشيغ دػتشػي  

 النتشًٍيل پؼت ٍ آًاليي ّبي ػيؼتن ثِ اتلبل قبثل  

 ِقبثليت ٍ هغلَة گضاسؿگيشي ٍ مبسثشپؼٌذ گشافيني مَچنتش اػضبي ثِ ّب دادُ تجضي 



 

 سيستم َاي اطالعات بازاريابي

 بازاريابي چيست

دس ٍاقغ هْن ًيؼت مِ ثبصاسيبثي اػت.  ثيـتش فشٍؽ  هؼيش  دس  ؿشمت  ّبي  فؼبليت ّوِ  ّوگشاػبصي  يؼٌي  ثبصاسيبثي 

سا چِ تؼشيف مٌين. هْن ايي اػت مِ ثذاًين ًوي ؿَد دس دًيبي هذسى اهشٍص ثذٍى ثبصاسيبثي ثِ فؼبليت اقتلبدي 

اداهِ داد ٍ ثبص هْن تش ايي مِ: ثبصاسيبثي ّوبى تجليغبت ًيؼت! ثبصاسيبثي اسايِ هحلَل يب خذهت هٌبػت دس ثبصاس 

هٌبػت ثب قيوت هٌبػت اػت. ضوي ايي مِ اقذاهبت تجليغبتي مَتبُ هذت سا ًجبيذ ثب ثبصاسيبثي اؿتجبُ گشفت، دس 

ثبصاسيبثي ثِ ّوِ  هيي ٍ صهبى ثِ كَست ثلٌذهذت ًگشيؼت.ثبصاسيبثي ثبيذ اص هفبّين ، تؼبسيف سٍؿي داؿت ٍ ثِ ص

مؼت ٍ مبسّب هشثَط هي ؿَد. اهب ٌَّص ثِ دسػتي ؿٌبختِ ؿذُ ًيؼت ٍ اغلت ثب تجليغبت ٍ فشٍؽ اؿتجبُ 

ثبصاسيبثي ثحثي دسثبسُ هـتشيبى ٍ ثبصاس اػت. يل ؿشمت ثشاي آى مِ هَفق ثبؿذ ثبيذ اّذاف خَد سا ثش  ؿَد. هي

ثبصاسيبثي  هـتشي ٍ الضاهبت ثبصاس تٌظين مٌذ. ثٌبثشايي ثبصاسيبثي اص ايي هٌظش يل اثضاس هذيشيت اػت. سٍي آسصٍّبي

آهيضُ اي اص هحلَالت ًَآٍساًِ، اسصيبثي آسا، حضَس ثشٍؿَسي، حضَس ايٌتشًتي، داؿتي هجالت هخلَف هـتشيبى، 

يل ؿشمت الصم اػت اّذاف، ثشاي هؼشفي هٌبػت  ّبي خجشي ٍ قيوت ّبي هٌغقي اػت. داؿتي ثشًبهِ

ّب  ّبي ؿشمت دس ّوبٌّگي ثب ينذيگش ثبؿٌذ. تبصُ ٍقتي ّوِ ايي ّبي ّوِ ثخؾ ّب ٍ مٌؾ هحلَالت، ًگشؽ

فشاّن ثَد، هذام ثبيذ دس كحٌِ حضَس داؿت. دس ضوي يبدتبى ثبؿذ اًتـبس مبفي ًيؼت. ؿشايظ هذام دس حبل 

 ثؼيبس هْن اػت دسك ايي ًنبت اػت. ِ مشد. آى چِتَاى كشفب ثِ اؿتْبس ؿشمت تني تغييش اػت ٍ ًوي

 مفاَيم جامع از راٌ َاي بازاريابي

ّب ثب ديگشاى سا  ّبيي ًيبص داسًذ مِ ًقبط توبيض آى ّب ثِ هفبّين ٍ اػتشاتظي اهب ايي هفبّين جبهغ چيؼت؟ ؿشمت

ّب  ٌب مٌذ خَدؽ سا دس سقبثتٍقتي ؿشمتي حضَس خَد سا دس ثبصاس ثش پبيِ يل هفَْم استجبعي ّوگشا ث ًـبى دّذ.

ثيوِ مشدُ اػت ٍ هفَْم استجبعي ّوگشا ّن چيضي ًيؼت جض داؿتي يل اػتشاتظي مِ توبم اّذاف، هحلَالت، 

 ّبي ؿشمت سا ّوؼَ ػبختِ ٍ دس جْت آسصٍّبي هـتشي ثِ مبس گيشد. ّب ٍ مٌؾ ًگشؽ

 تعييه اَداف

 تَاى اص عشيق ػِ پشػؾ اػتخشاج مشد. اّذاف ؿشمت سا هي



 خَاّيذ ثِ دػت آٍسيذ؟ ( چقذس هي1

 ( چقذس ثبيذ ثِ دػت آٍسيذ؟۲

 تَاى ثِ دػت آٍسد؟ ( چقذس هي۳

خَاّيذ ثِ دػت آٍسيذ؟( دس ٍاقغ  پشػـي اػت مِ هالحظبت اػتشاتظيل ٍ ثشًبهِ سيضي  پشػؾ اٍل )چقذس هي

 خَاٌّذ. س هيگيشد ٍ دس اكل ّوبى تؼْذات مبسمٌبى ٍ هذيشيت ؿشمت اػت مِ چقذ ؿشمت سا ّذف هي

اهب پشػؾ دٍم )چقذس ثبيذ ثِ دػت آٍسيذ( تؼييي هيضاى فشٍؽ ٍ ػَد حبؿيِ هَسد ًظش اػت ٍ قيوت گزاسي سا 

تَاى ثِ دػت آٍسد!( ثِ هَاسدي هثل پتبًؼيل ؿشمت ٍ ًيبصّبي  ٍ اهب پشػؾ ػَم )چقذس هي گيشد. ّن دس ثش هي

 ؿَد. ثبصاس هشثَط هي

اّذاف ؿشمت تب سٍؿي ٍ قبثل اًذاصُ گيشي ًجبؿٌذ ٍ ًيض ٍاقغ : بًدن اَدافگيري  ريشه بًدن ي قابل اودازٌ

ّب سا ّن  گشايبًِ ٍ قبثل دػتيبثي ًجبؿٌذ، دػت ًيبفتٌي خَاٌّذ هبًذ. پغ دس ٌّگبم تؼييي اّذاف ثبيذ هؼٍَليت

يض هـخق ػبخت، يؼٌي هـخق ػبخت مِ چِ مؼي چِ ٍقت چِ مبسي ثبيذ اًجبم دّذ. دس ػيي حبل ثشاي پشّ

اص مـونؾ ٍ تضبد ثبيذ مبسي مشد مِ اّذاف دچبس تٌبقض ًجبؿٌذ. اّذاف ثبيذ داساي اػتجبس ٍ قبثليت اًذاصُ گيشي 

 ثبؿٌذ.

 اَداف عمًمي بازاريابي عبارتىد از:

ًقؾ  -ؿشمت ػبثقِ استقبي ▪ؿشمت چْشُ تقَيت ▪هـتشي سضبيت افضايؾ ▪ثبصاس دس ؿشمت هَقؼيت ثْجَد ▪

 اي اعالػبت پبيِ

ّب ٍ ًيض آى چِ هـتشيبى دس استجبط ثب  ّب( ٍ ثشسػي پيَػتِ آى فشػت ّبي هـتشيبى )پغ پيَػتِ ٍامٌؾ ثجت

اًذ يل مبس مبهال ضشٍسي اػت. ايي اعالػبت ثبيذ تَػظ ًشم افضاسّبي هٌبػت،  ثخؾ فشٍؽ ؿشمت هغشح مشدُ

 ثجت ٍ ثِ ٌّگبم ؿَد.



 

 



 



 

 

 

 



 

 


