
 حضًر کیان در ديمیه کىفراوس خردٌ فريشی

 غًل َای زوجیرٌ ای

 دس خَاست دهَ هحصَالت جذیذ
 توبس ثب هب

88518782 

 کیان در ومایشگاٌ الکامپ

 کتاب ایه ماٌ

 09دی  3شمارٌ 

 کیان نامه
Www.kyansoftco.com 

 دسثبسُ کیبى

http://www.kyansoftco.com/products/default.aspx
http://www.kyansoftco.com/demo-request/default.aspx
http://www.kyansoftco.com/contact-us/default.aspx
http://www.kyansoftco.com/default.aspx
http://www.kyansoftco.com/products/default.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 کیان نامه

ًشست خجشی هشکض هغبلؼبت خشدُ 

فشٍشی هبد جْت هؼشفیی هیحیَس      

ّبی دٍهیي کیٌیایشاًید خیشدُ          

آرس هیبُ دس       32فشٍشی دس تبسیخ 

هحل ّتل استقالل ثب حضَس ثیی   

ًاش اص اصیحیبة سسیبًیِ ٍ            23اص 

کیان ّوچٌیي ًوبیٌذگبى  ششکت 

ثِ ػٌَاى حبهی دٍهییي  وًر رایاوٍ 

کٌاشاًد خشدُ فیشٍشیی ثیشگیضاس       

 گشدیذ.

هذیش ػبهیل  مُىذس امیری، آقبی 

هشکض هغبلؼبت خشدُ فشٍشی هبد دس 

ایي ًشست هغجَػبتی گات6 ییییی   

اص دالیل اصلی ػذم سشیذ خیشدُ       

فشٍشی دس ایشاى سا ًجَد آگبّیی ٍ    

داً  کبفی دس هیییبى سیشهیبییِ          

گزاساى داًست ٍ افضٍد6 دس کشَس هب  

سشهبیِ گزاساى ثذٍى داشتي داً  

کبفی اقذام ثِ سشهبیِ گزاسی هیی    

 کٌٌذ ٍ تَسؼِ ی فیضییی سا  ثیشتش

هذ ًظش داسًذ دس حبلی کِ ثیذٍى     

ٍجَد سبیش هَلاِ ّب، خشدُ فشٍشی 

پیششفتی ًخَاّذ داشت ٍ ثیشیتیش   

هٌجش ثِ ضشس خَاّذ شذ. ٍی اًجبم  

کبس ػلوی، هٌغجق ثب استبًذاسدّبی 

سٍص سا ششط پیششفت دس ایي صهیٌِ 

داًست ٍ اص ّویبسی هشکیض خیشدُ     

فشٍشی ایشاى ثب هذسسِ ی ثبصسگبًی 

خشدُ فشٍشی ٌّذ خجیش داد. ٍی       

سبل اسیت ثیِ        4ایي هشکض سا کِ 

فؼبلیت دس ایي صهیٌِ هی پشداصد اص   

هشاکض قذستوٌذ دس صهییٌیِ خیشدُ      

فشٍشی داًست .ٍی دس اداهِ هیبًیغ    

اصلی دس سشذ خشدُ فیشٍشیی دس       

ایشاى سا قیوت ثبالی اهالک تجبسی 

ٍاجبسُ ی آًْب داًسیت ٍ افیضٍد6         

دٍلت ثبیذ دس ایي صهیٌِ ثِ ثیخی    

خصَصی کوک کٌذ تب ثب کیبّی      

ّضیٌِ ّب ثتَاى اشتغبل صایی کیشد.    

 هَسد شغل هختلف سا 23ٍی ٍجَد 
 

دس صهیٌِ ی خشدُ فیشٍشیی ّیبی      

گًَبگَى ،اص ثستش ّبی هٌبست ثشای 

ایجبد اشتغبل ثب ثجبت ثش شیویشد.دس    

ػضیَ     ماکان مشکاتیاداهِ دکتش 

شَسای سیییبسیت گیزاسی اییي            

کٌاشاًد ٍ هشبٍس فشٍشگیبُ ّیبی     

صًجیشُ ای ثضسگ اسٍپب دس سخیٌیبى   

کَتبّی ثب اشیبسُ ثیِ ثیشگیضاسی           

هَفقیت آهیض اٍلیي کٌاشاًد خشدُ 

فشٍشی، سسبلت دٍهیي کٌاشاًد سا 

ثشسسی ثیشتش خشدُ فیشٍ  ّیبی     

خبسجی دس ایشاى ٍ هقبیسِ ی آًْیب  

ثب ششکت ّبی داخلیی داًسیت ٍ       

افضٍد6 چشا اًذک خشدُ فشٍ  ّبی  

خبسجی کِ دس صهیٌِ ّبی هختلیف  

اص جولِ پَشبک فؼبلٌذ ثسیبس هَفق 

تش اص هَاسد هشبثِ داخلی ّستیٌیذ    

ٍی دلیل ایي اهش سا ثشخَسدصحیی   

ٍ هٌغجق ثش داً  آًْب داًسیت ٍ      

 خبعش ًشبى کشد6  
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 کیان نامه

اگش ثتَاى ًَع ًگبُ ثِ اییي ػیشصیِ سا        

تغییش داد هی تَاى ثب اشتغبل صایی، ّین  

ثِ ًسل جَاى کوک کشد ّن اص خیشٍ   

 اسص اص کشَس جلَگیشی کشد.

ٍی دس اداهِ ثب اشبسُ ثِ ٍسٍد ثشًذ ّبی 

خبسجی ثِ ایشاى دلیل ایي اهش سا ثشسسی 

ّبی ایي ثشًذ ّب ٍ سسیذى ثِ ایي جوغ 

ثٌذی کِ دس ایشاى هی تَاى سیشهیبییِ      

 گزاسی کشد، داًست.

اسیتیبد    دکتر امیر اخالصی دس اداهِ 

داًشگبُ دس سخٌبى کَتبّی ثب اشبسُ ثیِ  

ایٌیِ دس ایشاى ًوبیٌذگبى اًیحیصیبسی      

ثسیبس کن ّستٌذ ٍ ثیشتش ثِ ػٌَاى تک 

 فشٍ  ػول هی کٌٌذ .

ییی اص ششٍط ثْجیَد اییي ٍضیغ سا،          

تسْیل ٍسٍد ثیشًیذّیب ثیِ ػیٌیَاى               

ًوبیٌذگبى اًحصبسی داًست ٍ افیضٍد6      

تغییش ًَع ًگبُ دٍلت ثِ ایي ثیخی  اص     

 ضشٍسیبت اصلی تَسؼِ هی ثبشذ.
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دس  0253دی هبُ  33ٍ  32دٍهیي کٌاشاًد خشدُ فشٍشی دس ایشاى دس تبسیخ 

 هحل ّتل الوپیک تْشاى ثشگضاس خَاّذ شذ. 
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 کیان نامه کیان نامه

 غًل َای زوجیرٌ ای

 -Wall martقذرت وخستیه 

دس ستجِ ثٌذی فشٍشگبُ ّیبی ثیضسگ ٍ       

صًجیشُ ای ثب هؼیبس ّبی هختلف ، کوتیش  

جذٍلی تٌظین شذُ کِ ستیجیِ اٍل آى       

هخصَص ٍال هبست ًجبشذ .ایي فشٍشگبُ  

کِ دائن ثِ تؼذاد شؼت خَد هی افضاییذ،  

ثیشتشیي دس آهیذ سیبالًیِ دس هیییبى            

فشٍشگبُ ّبی جْبى سا ثِ خَد اختصبص 

دادُ است. هَسد ایي ششکیت ، سیبم        

ثیِ   0544تب  0541ٍالتَى دس سبل ّبی 

ػٌَاى ثشٍتوٌذ تشیي هشد آهشییب ٍ دًیییب   

هؼشفی شذُ ثَد. سبم ٍالتَى فشصًذ ییک   

 35کشبٍسص، تَهبس گیجسَى ٍالتَى، دس 

دس ایبلت اٍکالّبهب ثِ دًییب   0504هبسس 

آهذ. سبم ٍالتَى ثشای  کوک ثِ تبهیییي    

هخبس  خبًَادُ ٍ ّضیٌِ تحصیل خَد دس 

ایبم ًَجَاًی ٍ جَاًی اًَاع کبس ّبی پبسُ 

 ٍقت ٍ سبدُ سا تجشثِ کشد . اٍ کِ ثِ 

ػٌَاى داًشجَی اقتصبد ٍاسد داًشگبُ 

هیسَسی شذُ ثَد دس عیَل هیذت       

تحصیل ّوَاسُ ثِ ػٌَاى تیض ّیَ     

تشیي هحصل شٌبختِ هی شیذ. ٍی       

پد اص پبیبى تحصیالت ٍ خیذهیت       

ًظبهی دس است  ثب کویک پیذس صى       

خَد  اٍلیي شؼجِ فشٍشگبّ  سا ثیب    

دالس افتتبح کیشد . سیبم           31ّضیٌِ 

ٍالتَى ثشای کست دسآهذ ثیشیتیش اص     

افیبس ٍ ایذُ ّبی جذیذ استابدُ کشد. 

تٌَع هحصَل ٍ خیشییذ اص ػیویذُ           

فشٍشبى اسصاى قیوت کِ ثبػث شذ اٍ   

پیشتبص ػشضِ هحصَالت ثب تخایییف   

ٍیژُ لقت ثگیشد، ثِ فشٍشگبُ ٍالیتیَى   

سًٍق ثخشیذ. فشٍشگبُ ٍالتَى ثی  اص 

سبیش فشٍشگبُ ّب ثبص ثَد ٍ قاسِ ّبی 

آى ّویشِ اص هحصَالت هتٌیَع پیش     

ثَد. پد اص اختالف ًظش ٍالیتیَى ٍ        

هبلک فشٍشگبُ ، ٍی هیجیجیَس شیذ       

فشٍشگبُ ٍ اجٌبس سا ثِ هیبلیک ثیِ        

ّضاس دالس ثاشٍشیذ ٍ ثیِ        13قیوت 

دًجبل هیبى دیگشی ثشای گشیبیی      

فشٍشگبُ دیگشی ثبشذ اسصاى فیشٍشیی   

-ٍالتَى کِ هبدس فشٍشگبُ ّیبی ٍال   

هبست اهشٍصی ثِ حسبة هی آیذ، دس   

دس ًجتًََیل آسکیبًیضاس      0510سبل 

ٍالتَى ثشای اٍلیي ثیبس دس تیبسییخ          

فشٍشگبُ ّب، پذیذُ صٌذٍق سا جْت 

سفبُ حبل هشتشیبً  ساُ اًذاصی کشد 

تب هشتشیبى پد اص اًتخبة اجیٌیبس   

هختلف ثتَاًٌذ پَل آى سا ًضدیک دس 

خشٍجی ٍ ثصَست ییجب پیشداخیت     

کٌٌذ. ٍی تَاًسیت شیؼیجیِ ّیبی          

ثضسگتش ٍ هجْض تشی ساُ اًذاصی کٌذ. 

هَفق ثیِ ساُ     0523ٍالتَى دس سبل 

فشٍشگبُ دس ایبلت هختلف  02اًذاصی 

آهشییب شذ ٍی اٍلیي فشٍشگبُ خیَد  

سا ثب ًیبم ٍال هیبست دس اییبلیت               

 آسکبًضاس افتتبح کشد. 

ٍال هبست ػالٍُ ثش ایجبد شؼجِ ّبی 

جذیذ ثب تحت پَشی  قیشاس دادى       

فشٍشگبُ ّبی دیگش دس سشتبسش دًییب  

دس سبیِ هذیشیت قَی سبم ٍالیتیَى   

 ثضسگتشیي خشدُ فشٍشی دًیب شذ. 

 

ییییی   کیان وامٍ دس شوبسُ ثؼذی 

دیگش اص غَل ّبی صًجیشُ ای سا ثیِ    

 حضَستبى هؼشفی خَاّین کشد.
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 کیان نامه

 کتاب پیشىُادی ایه ماٌ

 مذیریت فريشگاٌ چیذمان ي مُىذسی فريش

 
فشٍشگبُ هذاسی، هذیشیت فشٍشگبُ ، هٌْذسی فشٍ ، هذیشیت هشاکض پخ  ٍ تَصیغ، عشاحی ٍ چیذهبى فشٍ  ثِ ػٌَاى حشفِ، 

ٌّش ٍ صٌؼت دس دًیب شٌبختِ شذُ است ٍ ثسیبس ػلوی ٍ اجشایی ثِ ایي هسئلِ تَجِ هی شَد ٍ حتی ثیِ عیَس حیشفیِ ای             

هتخصصبًی دس ایي ساثغِ ثِ کبس ٍ فؼبلیت هشغَلٌذ. ًحَُ هٌْذسی فشٍ  

، چیذهبى ٍ تقسین ثٌذی فضب، جٌسیییت ٍ سًیو پیَشی  سیغیَح                         

)کف، سقف ٍ دیَاسّب( ، ًَسپشداصی، هجلوبى ٍ ػَاهل هؤثش دیگش، تؼیییییي      

کٌٌذُ صیجبیی ٍ کبسآهذی فضبّبی داخلی ّستٌذ . اهشٍصُ تبثیش هؼیویبسی    

هیجیویَػیِ ّیٌیجیبسّیبی ػصیجیی(، ساًیذهیبى                                         داخلی ثش آساهی  )    

دس فضبّبی تجبسی ( ثسیبس ثذیْی ٍ الصم     )دس فضبّبی اداسی(، اثشثخشی )   

ثِ ًظش هی سسذ. هذیشیت ػَاهل دسًٍی ٍ ثیشًٍی فشٍ ، فشٍشٌیذگیبى ٍ      

فشٍشگبُ دس خصَص هَاسدی ّوچَى اّذاف ٍ اًتظبسات فشٍ  ، شیییَُ     

ّبی اًجبم کبس ، استجبعبت ًظبم هٌذ فؼبلیتْب ثب ییذیگش ٍ اًتظبساتی کِ اص   

ػولیبت هختلف فشٍ  ٍجَد داسد، ثبیستی ًظبم هٌذ ٍ ػولی ثَدُ ٍ هشتجبً 

اص هٌبثغ استجبعی، ثبصخَسد دسیبفت کشدُ ٍ ًسجت ثِ اصالح سٍشْیب اقیذام     

ًوبیٌذ. دس ایي کتبة سؼی شذُ تب ثغَس هتَالی هجبحثی کبسثیشدی ثیشای      

اصَل هذیشیت ٍ هٌْذسی فشٍ  ٍ فشٍشگبُ ّب اص هٌظش دسًٍی ٍ ثیشًٍیی،  

عشاحی ٍ چیذهبى فشٍ ، پخ  ٍ تَصیغ کبالّب ٍ خذهبت ثحث شیَد ٍ      

ثغَس تششیحی ٍ اجشایی ثِ آى پشداختِ گشدد. ثِ ػلت اّویت چیذهبى ٍ    

عشاحی فشٍ  ٍ فشٍشگبُ، دس فصلْبی اثتذایی سؼی ثیش اییي اسیت تیب           

ٍضؼیت ظبّشی فشٍشگبُ ثشسسی ٍ هغبلجی اسائِ شَد ٍ دس فصلْبی دیگش ثِ هجبحث ثبعٌی ٍ تیٌییی فشٍ ، فشٍشگبُ هذاسی ٍ 

 هٌْذسی ػَاهل فشٍ  پشداختِ شَد . 

 
 هؤلف 6 ػلی خَیِ 

 ًبشش 6 اًتشبسات دیذاس
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 کیان در ومایشگاٌ الکامپ

 کیان نامه

 

 24ّاذّویي ًوبیشگبُ ثیي الوللی الیبهپ دس فضبیی ثبلغ ثیش      

شیشکیت      13ششکت داخلی ٍ    130ّضاس هتش هشثغ ٍ ثب حضَس 

 خبسجی ثشگضاس گشدیذ.

ششکت کیبى ًَس ثب حضَس خَد دس صهیٌِ تجْیضات ٍ ساّیبسّبی 

فشٍشگبّبی صًجیشُ ای سؼی ثش ایي داشت تب ثتَاًذ ثب تَجِ ثیِ    

گستشُ پٌْبٍس صٌؼت خشدُ فشٍشی ثب استابدُ اص تجیشثیِ ّیبی      

چٌذیي سبلِ ٍ ّوچٌیي ثب ثْشُ هٌذی اص کبسشٌبسبى هجشة دس 

ایي صهیٌِ اقذام ثِ اسائِ ساّیبس ّب ٍ ساُ حل ّبی اییجیبد ییک        

اتَهبسیَى قذستوٌذ هذیشیت جبهغ فشٍ  ًوَدُ ٍ گبم ثیضسگیی   

 دس ساستبی سسیذى ثِ ایي اهش هْن پشداصد .

ششکت کیبى ًَس ثب حضَس هستوش خَد دس ایي ًوبیشگبُ ٍ سبیش ًوبیشگبُ ّبی هشتجظ ػضم خَد سا ثشای سسییذى ثیِ     

 ایي اهش هْن جضم ًوَدُ است .
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