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 تکىیکٍای وُیه مدیریت ٌسیىً َمُاوع بکارگیری آوٍا در شرکتٍای ایراوی

 اليی ٔاحذ ارٔيیّاضتادیار حطابذاری داَػگاِ آزاد اضسعید جبارزادي کىگرلُیی، 

 کارغُاش ارغذ حطابذاری، يذرش داَػگاِ آزاد اضاليی، ٔاحذ ارٔيیّ، گرِٔ حطابذاری، ارٔيیّبیتا دٌقان خاوقاٌی، 

 کارغُاش ارغذ حطابذاری ٔ يذرش داَػگاِمحمدرضا خلیلی شُمیا، 

 

 چکیدي

يطابق خٕاضت يػتریاٌ ٔ با ْا را يهسو کردِ کّ يحصٕالتی با کیفیت ٔ ¬يحیط تجاری رقابتی ايرٔزی، غرکت

كُُذگاَی كّ بتٕاَُذ يحصٕالتی را با كیفیت ٔ كاركرد يػابّ ¬عرضّ. ْای تعییٍ غذِ تٕضط بازار، تٕنیذ ًَایُذ¬قیًت

ْای پاییُتر بّ بازار ارائّ كُُذ، گٕی ضبقت را از دیگر رقبا خٕاُْذ ربٕد ٔ ضٓى خٕد را در بازار افسایع ¬ايا قیًت

یابی ¬ریسی، ْسیُّ¬ْای يذیریت ایٍ ايکاٌ را پذیذ آٔردِ اضت کّ فرایُذْای برَايّ¬ت ضیطتى تحٕال. خٕاُْذ داد

ْا صٕرت گیرد ٔ بّ کًک آٌ عًهیات ¬ت، کُترل عًهیات ٔ کُترل يذیریت از طریق تجسیّ ٔ تحهیم فعانیت يحصٕال

ْایی بٕدِ ¬بکارگیری رٔظ ْا ٔ ضیطتىدر غرایط جذیذ، حطابذاراٌ يذیریت َیس َاچار از ابذاع ٔ . ضازياٌ بٓبٕد یابذ

یابی ¬یابی ْذف، ْسیُّ¬تٕاٌ ْسیُّ¬ْا يی¬از جًهّ ایٍ رٔظ. اَذ کّ جٕابگٕی َیازْای رٔز غرکت ْا باغذ

در ایٍ يقانّ ابتذا پص . را َاو برد... گرا، ¬یابی بر يبُای فعانیت زياٌ¬یابی بر يبُای فعانیت ٔ ْسیُّ¬کایسٌ، ْسیُّ

ْای يٕثر حطابذاری يذیریت ٔ يػکالت پیادِ ضازی ¬ز حطابذاری يذیریت، بّ بررضی تکُیکاز بیاٌ يختصری ا

ضپص با تٕجّ بّ َقاط ضعف ارزیابیٓاي عًهكرد يبتُي بر ارزیابیٓاي ياني، رٔظ َٕیُی . ایى¬آَٓا در ایراٌ پرداختّ

باغذ را يطرح ¬ذیریت عًهكرد يیاز ارزیابی عًهکرد ارزیابی يتٕازٌ را کّ بیػترعسیًت از ارزیابي عًهكرد بّ ي

در آخر يقانّ َیس بّ بررضی رٔابط بیٍ حطابذاری يذیریت ٔ فُأری اطالعات ٔ يذیریت زَجیرِ تايیٍ . کُیى¬يی

 .پردازیى-يی
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