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 ذیل پرداخته شده است: به شرح سامانه سبک زندگی در این فصل به معرفی مشخصات کلی

   سامانهنام 

 سامانه سبک زندگی

 معرفی سامانه

تاکیدات متوالی مقام معظم رهبري در موضوع سبک زندگی و نگاهی اجمالی به وضعیت فرهنگی دنیاي مدرن، 
لزوم تبیین زیرساخت هاي سبک زندگی و تدوین برنامه جامع سبک زندگی با توجه به ظرفیت هاي بومی، 

و روش زیستن، بر اجتماعی، قومی و  فرهنگی را ضروري می سازد. سبک زندگی، راه و روش زیستن است 
ها و الگوهاي زندگی روزمره است که الگوهاي شیوهسبک زندگی همان طبق فلسفه زیستن مشخص می گردد. 

فردي مطلوب از زندگی و تمام عادات و روش هایی را که فرد یا اعضاي یک گروه به آنها خو کرده یا عمالً با 
ا، هگیرد و نگرشگرمی، مصرف و لباس و... را در بر میآنها سرو کار دارند مانند الگوهاي روابط اجتماعی، سر

  کند.ارزش ها و جهان بینی فرد و گروهی را که عضو آنست منعکس می

تقسیم ساعات شبانه روز، هایی چون هاي منظم و طبقه بندي شده فرد در عرصه سبک زندگی شامل فعالیت
ی سبک زندگو... است.  آداب سخن گفتن و راه رفتنهاي معاشرت، اثاثیه و خانه، نوع تفریحات و ورزش، شیوه

اي از زندگی را تحت پوشش طیف رفتاري است که اصلی انسجام بخش بر آن حاکم است و عرصهعبارت از 
دارد. البته بخش مهمی از فعالیت هاي انسان امروز در پاسخ به اقتضائات فناوري دست ساختۀ خود بشر است. 

  بسیاري از مواقع، نتایج ناخواسته تکنولوژي است.یعنی سبک زندگی نیز در 

انسان امروزي وابسته با استفاده از الکتریسیته، اتومبیل شخصی، دوربین عکاسی و فیلمبرداري، تلفن، آپارتمان 
، اي، موسیقی پاپهاي عمومی، آموزش مدرسه نشینی، رادیو، ضبط، تلویزیون رنگی، آرایش در خیابان و مکان

ذاهاي سرد و آماده، ماشین لباسشویی، جاروبرقی، اجاق گاز، ظرفشویی، وسایل آشپزي، چرخ ساندویچ و غ
خیاطی، یخچال فریزر، وسایل بازي و سرگرمی کودکان، کامپیوتر، اینترنت و... است و طوري به استفاده از آنها 

ورود هر یک ه است، توجخو کرده است و در آن غرق شده است که به پیامدهاي متنوع و گاهی منفی آن بی
از این قبیل روش ها و تکنولوژي ها و تغییرات بنیادین در زندگی، احساس تفکر، شیوه زیست و فرهنگ انسان 

 آورد، اما عقل انسان حاضر از اثرات این واقعیت غافل است.امروزي بوجود آورده و می
 ناوري در حوزه هاي مختلففبا توجه به عواملی همچون رشد سریع فناوري در کشور و تاثیر مضاعف 

مرتبط با زندگی مردم، تهاجم فرهنگی، فشار و تحریم اقتصادي، توسعه فضاي مجازي و تهدیدها و فرصت 
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هاي این فضا براي فرهنگ و هویت ملی، مباحث جمعیتی و تاکیدات صاحبنظران بر بحران جمعیتی 
ها و اسناد باال دستی، فناوري هاي ارتباطی پیش رو، آرمان هاي انقالب اسالمی و لزوم دستیابی به آرمان 

در کشور و تاثیرات فراوان آن بر شیوه زندگی، ضرورت دارد تا با سرعت و جدیت بیشتري نسبت به تدوین 
 تا،در این راس .نمود برنامه جامع سبک زندگی اسالمی ایرانی و پیگیري منویات مقام معظم رهبري اقدام

د تمامی نیاز هاي انسانی را قبل از تولد تا پس از مرگ شناسایی و خدمات وجود یک سامانه جامع که بتوان
ارائه  اسالمی-مورد نیاز هر فرد را با توجه به سن، جنس و نیاز وي و با الگو قرار دادن سبک زندگی ایرانی

ی مترویج سبک زندگی سالم و عل سبک زندگی دهد، به شدت مورد نیاز میباشد. لذا یکی از اهداف سامانه
   باشد. در راستاي بهره گیري از جدیدترین تکنولوژي هاي روز می

متنوع مرتبط با  مباحث ارائه برنامه ها و آموزش هاي جامع در خصوص تالش دارد تا باسامانه سبک زندگی 
 قشین سیاست و محیط زیست-از مسائل مرتبط با سالمت، اقتصاد، فرهنگ و هنر، حقوقیسبک زندگی اعم 

یکی از مهم ترین قابلیت هاي سامانه سبک زندگی، اسالمی ایفا نماید. -در ارتقاي سبک زندگی ایرانی ارزشمند
ارائه پرونده زندگی سالم فردي بر پایه ي داده کاوي است. داده کاوي به عنوان ابزاري براي کشف اطالعات 

لیل اطالعات کاربران به منظور کشف مفید از سوي کاربران به کار می رود و در برگیرنده ابزارهاي تجزیه و تح
الگوهاي معتبر درخصوص سبک زندگی آنان می باشد. بر این اساس این سامانه، با استفاده از اطالعات به 
دست آمده از کاربران از طریق آزمون هاي استاندارد تعریف شده در حوزه هاي مختلف، متناسب با وضعیت 

زهاي وي در تمام ابعاد زندگی اش انجام می دهد و متناسب با آن سنی و جنسی هرفرد، تحلیل جامعی از نیا
سرویس متنوع در حوزه هاي مختلف  1400برنامه هاي جامع فردي را ارائه می نماید. این سامانه شامل 

 زندگی فردي و اجتماعی کاربران است تا پاسخگوي کلیه نیازهاي وي در تمامی ابعاد زندگی اش باشد.
و ترویج  آموزه هاي اساسی در کلیه ابعاد  اي است که براي آموزش، سامانهسبک زندگیانه سامعالوه بر این 

ی ، تمامی نیازهاي اساسسبک زندگیشود. سامانه بکار گرفته میکلیه اقشار جامعه براي  مرتبط با زندگی 
 درآمادگی براي  زندگی  را در طول دوره کلیه اقشار جامعه اعم از کودکان و نوجوانان، زنان و مردان آموزشی

سپس این نیازها را با دیدگاه بومی سازي مورد و شناسایی  ابعاد مختلف زندگی شغلی، شخصی و اجتماعی
الزم را در قالب محتوا و آزمون هاي الکترونیک  خدمات مورد نیاز آموزشیتالش می نماید  وداده تحلیل قرار 

نموده   تعریف ب و آموزش ها و مشاوره هاي الکترونیک و حضوري و آنالین، اپلیکیشن، فیلم، ویدئو، بازي، کتا
رمبناي بکلیه گروههاي سنی را  ، نیازهاي آموزشیسبک زندگی . سامانه دهد قرار کلیه اقشار جامعه و در اختیار

ه را بفرد  کند و بر اساس نتایج آزمون، خدمات آموزشی متناسب با هر شناسایی می  يهاي استانداردآزمون
باشد که در آن می و مشاوره اي دهد. در واقع این سامانه یک تأمین کننده خدمات آموزشیوي ارائه می

در واقع، گردد. ها برایشان فراهم میآنزندگی  در ابعاد مختلف  کلیه اقشار جامعه خدمات مورد نیاز آموزشی
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ر آن انواع خدمات مورد نیاز یک میباشد که دآموزشی  خدمات تامین کننده  جامع یک سامانه سبک زندگی 
شود. نکته قابل  وي ارائه می هب سیاست و محیط زیست، و هنر ، فرهنگاقتصادانسان در ابعاد مختلف سالمت، 

در یک ارتباط معنی دار با یکدیگر سامانه سبک زندگی تعریف شده در  مجموعه هاي توجه اینکه تمامی زیر
شود و بصورت جزیره وار نخواهد بود. به عنوان مثال سرگرمی هاي یک فرد بایستی با توجه به  تعریف می

 باشد. میگی دسبک زنشود و این یکی از بارزترین ویژگی هاي سامانه تعریف  هاي وي پروندهدیگر 

دکست پافروش محتوا (بازي، ویدئو، اپلیکیشن، کتاب و مجله،  مبتنی برسامانه سبک زندگی مدل درآمدي 
است که بر این اساس فروش  و...)، آموزش حضوري و غیرحضوري، مشاوره حضوري و غیرحضوري، تبلیغات

 محتواي متناسب با نیاز کاربران، بیشترین درآمد را براي سامانه ایجاد می نماید.

که در ادامه این زیر  باشد زندگی بر طبق موضوع ارائه شده، خود شامل چندین زیر بخش میسبک سامانه 
 بخش ها معرفی شده اند:

مت و سال سالمت روان، با رویکرد ارتقاي سالمت جامعه با اولویت سالمت جسم  رویساین س سالمت: •
راه اندازي خواهد گردید. سالمت یکی از شاخصه هاي پیشرفت براي هر جامعه اي  اجتماعی و معنوي

میباشد. مطابق با بیانات مقام معظم رهبیر مبننی بر اینکه تمامی اعضاي جامعه بایستی از خدمات 
ا متناسب ب نظام سالمت برخوردار باشند، کلیه خدمات مرتبط با سالمت براي تک تک افراد جامعه

 . خواهد گردید تعبیهبخش در این  ت آنهاسن و جنسی

آموز هاي  .مد نظر میباشد در این سرویس  ارائه خدمات با رویکرد فرهنگ جامعه: فرهنگ و هنر •
دینی، فرهنگی بایستی به شدت مورد توجه بوده و بر روي آن کارشود. در این سامانه عمدتا خدمات 

 حیتفری-و نیز آموزه هاي هنري و سرگرمی تقاديفرهنگی شامل آموزه هاي قرآنی، دینی، فلسفی و اع
 آموزش هاي هنري در بخش هاي متنوعی در این قسمت ارائه خواهد شد. ارائه خواهد شد.

یکی از معضالت خانواده ها عدم رعایت توازن در درآمد و هزینه میباشد. مشاوره در خصوص  اقتصاد: •
خرید مسکن و خودرو و کلیه  ایجاد کسب و کار و کارآفرینی، آموزش هاي مالی و سرمایه گذاري،

 سرویس ارائه خواهد شد.اقتصادي در این  -مشاوره ها و خدمات مالی

در اجتماع یکی از ضروریات است و باید آموزش هاي سیاسی و حقوقی توجه به  سیاسی و  حقوقی: •
 سامانه سبک زندگی .صورت گیردکلیه آحاد جامعه براي  اي و اساسیهاي پایهدر این زمینه، آموزش

آموزش ها و مشاوره هاي آنالین ریزي کرده است که از طریق برنامه هاي مدونی را در این زمینهبرنامه
آموزش ها به گونه اي ارائه خواهد شد که کاربردي  در اختیار افراد جامعه قرار خواهد گرفت.و حضوري 

 همگان آسان باشد.بوده و درك آن براي 
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 عمده تغییرات با را خود زیست محیط سازي، دگرگون با بشر اخیر، هاي دهه رد زیست محیطی: •
از دیدگاه متخصصان محیط زیست، مسئله اصلی، باال بردن کیفیت زندگی  .است ساخته مواجه اي

هاي الزم علمی و بشر در چار چوب موازین توسعه پایدار بوده که براي دستیابی به آن باید آموزش 
 تقویت در توجهی قابل تاثیر تواند می آموزش .عملی در زمینه حفظ محیط زیست در جامعه اجرا شود

لذا سامانه سبک زندگی تالش .باشد داشته پایدار توسعه اهداف به رسیدن و محیطی زیست فرهنگ
 ذیريپ مسئولیت حس و سازگاري روحیه محیطی زیست پایه علوم باافراد جامعه  آشنایی با می نماید

 .کند تقویت افراد در را طبیعی منابع از حفاظت در

 به شرح زیر است: سامانه سبک زندگی در فرآیند آموزش

 

 کاربران

 دریافت اطالعات اولیه کاربران

 

بر مبناي سن  آزمون هاي سنجش پتانسیل  در انواع حوزه هاارائه 
 و جنسیت وي
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 مهارت هاي آموزشی مبتنی بر وضعیت کاربر

 آموزش در ابعاد مختلف زندگی

 فردي:

 سالمت

فرهنگ و 
 هنر

 

 

 

 

 

 

 اجتماعی

-سیاسی
 حقوقی

اقتصادي 
زیست 
 محیطی

 

 

 

 

 

 

 شغلی

کسب و کار 
کارآفرینیو   

مهارتهاي 
 شغلی

 

 

 

 

هاي آموزشی به تفکیک سن و جنسیتبرنامه هاي   

 برنامه هاي آموزشی 

 کودکان و نوجوانان •

 سال 18زنان باالي  •

 سال 18مردان باالي  •
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 برنامه هاي مشاوره اي

 فردي اجتماعی شغلی
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 ابعاد سامانه سبک زندگی

 

 

 

 

ابعادسبک
زندگی  

سیاست 
و حقوق

محیط 
زیست

اقتصاد سالمت 

فرهنگ و
هنر 
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ارائه خدمات در سامانه سبک 
ت  زندگی بر طبق سن و وضعی

مخاطب

بر اساس جنس  
زن •
مرد •

بر اساس سن
قبل از تولد •
دوران شیرخوارگی •
سال 6تا 3خردسال •
ساله 9تا 6کودك •
ساله12تا  10کودك •
سال 20تا 12نوجوان •
سال 35تا 20جوان •
سال 50تا 35میان سال •
سال 80تا 50بزرگسال •
دوران میانسالی •
خدمات پس از مرگ  •
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حوزه خانوادگی  
الگوي تغذیه و خورد و خوراك: •
آداب مهمانی و جشنهاي  •

خانوادگی
اخالق خانوادگی•
طرز سبک مصرف دارو•
سبک ازدواج•
همسریابی•
...رعایت حقوق همسایگان و•
حقوق اعضاي خانواده•
سبک عیادت از مریض•
صلۀ ارحام•
سبک تفریحات و گردشگري•
سبک دکوراسیون منزل•
و طرز زندگی آپارتمان نشینی•

ویال نشینی

حوزه حرفه اي و شغلی  
سبک تأمین زندگی قضات•
آداب منشیگري در شرکتها و •

ادارات
شیوه و میزان رعایت حقوق •

همکاران اداري و ارباب رجوع
آداب تبلیغ و دعوت به اسالم•
سبک اداره مساجد و اقامه نماز •

جماعت
شیوه تعامل باالدست و زیردست•
وفاي به عهد و تعهدات، ارتشا در •

محاکم قضایی
رعایت نظم و حضور به موقع در •

محل کار
رعایت ایمنی و بهداشت•
رعایت قوانین و مقررات دولت•
رعایت کیفیت و اتقان کاري•
آداب پرستاري از بیماران•
...عدم گرانفروشی و احتکار و•
شیوه تعامل دانش آموزان و معلمان•
رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی•
فرهنگ سازمان•
سطح کارایی و بهره وري•
رعایت حقوق عمومی•

حوزه سازمانی 
نحوه استفاده از امکانات دولتی و•

وجوه بیتالمال
مسئولیت پذیري و پاسخگویی•
تعامل مردم با مجریان قانون•
ارتقاي شغلی•
تکریم ارباب رجوع•
، فرهنگ و اخالق سازمانی•
شیوه ارزیابی عملکرد، شایسته•

ساالري
مدیریت بسیجی•
رعایت اخالق حرفهاي در هر یک از •

صنوف و مشاغل
تشویق و تنبیه•
روابط کارکنان با مدیران•
سبک اداري و بروکراسی سازمانی•
مبلمان اداري•
عدالت سازمانی•
سالمت اداري•

حوزه فردی 
زن و مرد•
انس با قرآن•
مهارتهاي زندگی•
شیوه خودسازي جوانان•
ورزش همگانی•
نحوه استفاده از اوقات فراغت•
پدیده خانههاي مجردي•
دوست یابی•
تفکر و تعقل•
حل مسئله•
کارگروهی•
خالقیت•
اینترنت•
نیکوکاري و مهرورزي•
تربیت دینی و رسالهاي بار آمدن•

افراد
صداقت و درستی•
پرهیز از موسیقی حرام•
متانت و سعه صدر•
امانتداري•
وفاي به عهد•
نشاط و امید  •
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فراملی
امت اسالمی

وحدت امت اسالمی

الگوهاي موفقیتو بیداري اسالمی 

امت اسالمی و روابط بین الملل

امت اسالمی و تهاجم فرهنگی

سبک گفتگوي بین مذاهب اسالمی 

ملی
اجتماعی

فرهنگ عمومی  

سبک فعالیت هاي نظامی و انتظامی

فعالیت هاي اقتصادي

سبک فعالیت هاي اطالعاتی و امنیتی

سبک فعالیت هاي هنري

سبک فعالیت هاي سیاسی

معنوي–سبک فعالیت هاي عبادي 

سبک فعالیت هاي حقوقی

سبک فعالیت هاي علمی و فناوري

سبک فعالیت هاي زیست محیطی

سبک فعالیت هاي رسانه اي
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ارائه خدمات بر طبق ابعاد 
وجودي انسان

سالمت معنوي  سالمت جسم  سالمت روان   سالمت اجتماعی
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 به تمام مراحل زندگی یک فرد از تولد، حیات، مرگ و پس از مرگ پرداخته می شود.  سبک زندگیدر سامانه 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

سبک 
 زندگی
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یک انسان در طول چرخه حیات با انواع مسائل از قبیل آموزش، تحصیل، ازدواج، اشتغال ، مسکن، بیماري و... 
روبروست که بهتر است براي رویارویی با آن ها آموزش الزم را ببیند تا برخوردي صحیح و منطقی با این 

 مسائل داشته باشد.
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مدل درآمدزایی سامانه 
حق اشتراك

دهپرداختهاي منظم براي دسترسی به اطالعات و سرویسهاي فراهم ش

کارمزد حق امتیاز

دریافت کارمزد به ازاي فرآیندهایی که شرکت در آن داراي سهم 
شرکت آمازون  ”One-Click Ordering“سیستم سفارشات . میباشد

کتها این لیسانس به بسیاري از شر. از نمونههاي این سیستم هاست
.واگذار شده است

حمایت

سایت هاي  (Sponsorship(دریافت کارمزد به ازاي تقبل حمایت 
.الکترونیکی دیگر در سازمان خود

کارمزدهاي مراجعه

ر را در سایت تجاري اطالعاتی از محصوالت و سرویسهاي سایتهاي دیگ
اختیار مشتري میگذارد و زمانی که مشتري به آن سایت مراجعه 

میکند، مراجعه شونده به سایت معرفی کننده کارمزد میپردازد

کارمزد به ازاي هر دسترسی

رداخت کارمزد به ازاي هر بار دسترسی به اطالعات

تبلیغات

ر این امکان را به سازمان تجارت الکترونیکی شرکت میدهد که د
مله از این ج. راستاي تبلیغات براي شرکتهاي دیگر فعالیت نماید

.را نام برد (MyNiaz.com(میتوان سایت ماي نیاز 

کارمزدهاي عملیاتی

.دریافت کارمزد درصورت انجام کامل عملیات

ارمزدهاي پرداخت خرد

.دریافت کارمزدهاي داد و ستدي بسیار اندك ولی به تعداد زیاد

مدل رانسام

تري در اختیار گذاشتن بخشی از اطالعات به صورت رایگان و شارژ مش
ک بخش ی» استفان کینگ«: مثال. براي اطالعات و یا دسترسی بیشتر

به را به صورت رایگان در اختیار میگذارد و در صورت تمایل مشتري
خواندن همه کتاب یا بخشهاي بعدي از او کارمزد دریافت مینماید
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مدل درآمدزایی سامانه
کارمزدهاي میزبانی

ران از دریافت وجه براي میزبانی برنامه هاي کاربردي و تعامالت دیگ
.(ASPمدل (طریق بسترهاي کسب و کار الکترونیکی بنگاه 

فروش اطالعات مشتري

ر این فعالیت د. جمع آوري اطالعات مشتري و فروش آن به دیگران
در . اروپا ممنوع میباشد ولی در آمریکاي شمالی کامالً متداول است

. مایندایران معموال سایتهاي کاریابی از این سیستم استفاده مین

کارایی واثربخشی بیشتر در معامالت

ر و بازدهی عملیات تجاري به دلیل خطاهاي کمتر، اطالعات بیشت
باال میرود... دقیقتر و

کارمزد تراکنش

.شرکت به ازاي انجام هر تراکنش کارمزد دریافت میکند

فروش کاالها و یا ارائه خدمات

متداول ترین مدل عرضه کاالها و خدمات را در اینترنت به ازاي 
دریافت وجه آنها

به مشتري Offlineپاسخ 

اینترنت براي جلب مشتریان استفاده میشود و در ادامه 
انجام  Offlineهاي سودآور، خارج از اینترنت و به صورت ¬فعالیت

.میشود

هاي ارزش افزوده مدل لینوکس¬سرویس

ه ازاي سرویسهاي جدید که براي کاالها و سرویسهاي رایگان در 
.  اینترنت پیشنهاد میشود، کارمزد دریافت میگردد

حضور مداوم شرکت در فضاي مجازي وب و کسب موقعیت ممتاز و
.فروش یا اجاره این موقعیت به سایرین
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 راه اندازي سامانه سبک زندگیرورت ض
 

 

 

سامانھ  راه 
اندازی ضرورت

ضرورت راه 
راھبرد کالناندازی سامانھ 

راھبرد ملی 

اقدامات ملی 
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سامانھ  راه اندازی ضرورت

راھبرد ملی

عی، سازی الگوی ارتباطات و تعامالت اجتماعی در فضای  واقطراحی و نھادینھ
ھای اسالمی؛مجازی و كالبدي فرھنگی و اجتماعی در چارچوب آموزه

اصالح الگوی صحیح مصرف و نھادینھ كردن آن مبتنی بر نیازھای واقعی

سازی فرھنگ و الگوی تغذیھ سالم در چارچوب نظام جامعتبیین و نھادینھ
سالمت مبتني بر آموزه ھاي اسالمي

و سازی فرھنگ عفاف، پوشش و حجاب اسالمی در مناسباتتبیین و نھادینھ
ارتباطات اجتماعی

سازی و ایجاد تعادل در زمینھ خودسازی و عبادت، کار و تالش،ھدایت، غنی
ورزش و تفریحات سالم در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی

متبیین و ترویج الگوی ورزش و تفریحات سالم بر اساس تعالیم اسال

ایراني-طراحي و نھادینھ سازي الگوي معماري و شھرسازي اسالمي
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سامانھ  راه اندازی ضرورت

اقدام ملی 

)6و5و4و3و2و1(تدوین و اجراي برنامھ جامع سبك زندگي اسالمي و ایراني

أکید بر ایرانی با ت-سازی الگوی تعامالت اجتماعی مبتنی بر فرھنگ اسالمیطراحی و پیاده
)1(خودباوری، جمع گرایی نھادی، نشاط، امیدواری، آینده نگری و خطرپذیری

طراحی و اجرای برنامھ انجام عبادات جمعي و تعامل محلي با محوریت مساجد و تقویت و
)1(گسترش ارتباطات خویشاوندي و حمایت از صلھ ارحام

ضابطھ مند نمودن و رعایت حریم ھا و حدود شرعي در تعامالت كاري و ارتباطات 
)  1(مجازي

حمایت از ایجاد و گسترش تشكل ھاي مردم نھاد با محوریت موضوعات و ارزش ھاي اسالم 
)  1(ناب در جامعھ و فضای مجازی

ساماندھي و ھدایت تشكل ھاي مردم نھاد فعال در زمینھ ھاي اجتماعي، سیاسي و اقتصادي 
)1(موجود در جھت تقویت ارزش ھاي فرھنگ اسالمي و نظارت بر آن

تھیھ و اجراي برنامھ جامع اصالح الگوي صحیح مصرف و مقابلھ با مصرف گرایي و 
) 2(تجمل گرایي

مذھبي در سبد مصرفي -برنامھ  ریزي براي افزایش سھم كاالھا و محصوالت فرھنگی
)  2(خانوار
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سامانھ  راه اندازی ضرورت

اقدام ملی 

)  2(اصالح نظام تبلیغاتي و رسانھ اي با رویكرد ترویج مصرف كاالھاي تولید داخل

رف بسترسازي براي ترویج سبک زندگی اسالمی و فرھنگ صرفھ جویي، قناعت و مص
صحیح و بھینھ در حوزه ھاي انرژي، آب، حمل و نقل، دارو، خوراك و پوشاك مبتني بر 

)  2(آموزه ھاي دیني، منافع ملي و توجھ بھ اقشار محروم

ین ایراني و تبی-تدوین و اجراي برنامھ جامع آموزش و ترویج الگوي غذا و تغذیھ اسالمي
وزیع نقش اغذیھ حالل در سالمت افراد و معرفي اغذیھ حرام و ناسالم و جلوگیری از تولید، ت

)  3(و مصرف آنھا

پیش بیني ضمانت ھاي الزم براي ھماھنگ سازي و اجراي مصوبھ شوراي عالي انقالب 
فرھنگي و سایر قوانین و مقررات مربوط در زمینھ گسترش فرھنگ عفاف و حجاب و

)4(بازنگري و بھ روزرساني آن

ایت تدوین و اجرای سند مد و لباس و ترویج پوشش منطبق با آموزه ھای اسالمی و ملی و حم
بتذل و از تولید و توزیع آن و مقابلھ ھوشمند با واردات، تولید و توزیع پوشاك و لباس ھاي م

)4(غیراسالمي

تدوین و اجرای برنامھ جامع غني سازي اوقات فراغت و تفریحات سالم در ابعاد فردي و
ایرانی و -اجتماعي در سنین مختلف و ارائھ الگوي مناسب بر اساس آموزه ھاي اسالمی
)5(حمایت از توسعھ و گسترش ھدفمند نھادھا و مؤسسات فعال این حوزه

تدوین و اجرای برنامھ جامع ورزش ھمگانی، قھرمانی و بومي و توجھ بھ كاركردھاي 
 ھا ورزش در ابعاد مختلف با تأكید بر اخالق و آموزه ھاي اسالمي و متناسب سازي زیرساخت

)6(و امكانات ورزشي ھماھنگ با نیازھاي زنان و مردان

مسکنایراني شھرسازي و-تھیھ و تصویب سند جامع الگوي اسالمي
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 استانداردها
 در دو دسته باید اخذ گردد: ي سامانه سبک زندگیاستانداردها

ارگان هاي مسئول هر کلیه محتواي ارائه شده در سامانه باید به تایید  استانداردهاي محتوایی: .1
واحدهاي  برسد. همچنین کلیه راه کارها، خدمات، مشاوره ها و ارجاعات سامانه باید به تایید سرویس

 رسیده باشد. مرتبط با هر بخش
امنیت سامانه، سرورها و نرم افزرا سامانه باید بتواند استانداردهاي استانداردهاي فنی و نرم افزاري:  .2

 الزم مراکز خاص کشور را اخذ نماید.
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  یا ایجاد محصوالت و خدماتنحوه تولید 

، اقتصاد، فرهنگ و هنر، سیاست و بکارگیري متخصصین حوزه هاي بهداشت و سالمت و پزشکی •
 اسالمی-و ارتقاء سبک زندگی ایرانیبا محوریت آموزش  حقوق و نیز محیط زیست

 مراه)ه بومی سازي و تولید محتواي علمی با توجه به بستر ارایه خدمات (نسل جدید شبکه هاي تلفن •

ارایه خدمات با استفاده از داده هاي ارایه شده توسط کاربران و چارت هاي علمی تولیدي بمنظور  •
 ارایه سرویس با همکاري تیم هاي فنی و علمی

 گیسامانه سبک زندشرح خدمات 

 وريو نیز به شیوه ي حض به کاربران از طریق اینترنت و تلفن همراه سبک زندگی پلت فرم ارائه سرویس هاي
 زندگی سالم فردي در هریک از سرویس ها می باشد.با قابلیت تشکیل پرونده 

 

  ویژگی هاي اساسی محصوالت و خدمات

 بران واطالعات حیاتی بصورت آنالین و آفالینرایجاد قابلیت دسترسی به کا •

 ایجاد قابلیت ارایه خدمات با استفاده از خدمات ارزش افزوده شبکه تلفن همراه •

 امکان پرداخت از طریق درگاه هاي بانکی، جیرینگ و شارژینگ قبض تلفن همراهایجاد  •

در کلیه بخش هاي سالمت، اقتصاد، فرهنگ و هنر، مسائل سیاسی و حقوقی و  ارایه خدمات مشاوره •
 با هزینه پایینتر نیز زیست محیطی

ز نتر با استفاده ابا هزینه پایی هاي متنوع سبک زندگی در دسترس قراردادن خدمات فیزیکی حوزه •
 ارایه کوپن هاي تخفیف

 ایجاد امکان استفاده از محتواها در مدیا هاي گوناگون (صوت،  تصویر،  ویدئو، اپلیکیشن، متن و...) •

 و سبک زندگی کاربر گیارایه خدمات بصورت هوشمند و بر اساس سابقه خانواد •

 فرم هاي نوین چند رسانه ايه ارایه اطالعات ب •

 بر بستر تکنولوژي ابريارایه خدمات  •
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 محصوالتی که در آینده تولید خواهند شد یا خدماتی که در آینده ارائه خواهند شد

 ارایه خدمات مشاوره آنی و بصورت تله کنفرانس 

 جمع آوري داده و آماده سازي داده ها بمنظور تحقیقات و پژوهش هاي علمی و بنیادي 

  استفاده از بکارگیري سیستم هاي خبرهارایه مشاوره بصورت سیستمی و هوشمند با 

  ارایه خدماتTeleMedicine 

  ارایه دستگاه هايHomeCare و پایش اطالعات قابل تایید از راه دور 

  در کلیه حوزه هاي آموزشی دپارتمان هاي مجازيراه اندازي 

 ارایه خدمات بصورت پکیج هایی با رویکرد دوران هاي زندگی 

 تی وي ها و شبکه هاي خانگی ارایه خدمات بر روي اسمارت 

  کشور  علمی بمنظور بکارگیري توان حداکثري جامعه نخبگان ایجاد بازار رقابتی براي متخصصین و
 و کاهش هزینه ارایه خدمات به آحاد مردم

 Call Center 

 

 اندازچشم

 .1404تا سال  مشاوره اي مرتبط با سبک زندگی در ایران-آموزشی اولین و برترین سامانه

 مأموریت

شار کلیه اق به و مشاوره اي مرتبط با کلیه ابعاد زندگی در زمینه ارائه خدمات آموزشیسبک زندگی  سامانه
کند. این فعالیت می همایش ها و جشنواره ها از طریق فضاي اینترنت و آموزش حضوري و برگزاري جامعه
در زمینه هاي سالمت، اقتصاد، فرهنگ و هنر، سیاست و حقوق و  نیز  در پی ارائه خدمات آموزشی سامانه

و ارائه  کاربران باشد و هدف کالن آن پوشش حداکثري تعدادمی کلیه آحاد جامعه موردنیاز زیست محیطی
برنامه  طریق از است در تالش سامانه سبک زندگی ترین قیمت است.خدمات در باالترین سطح کیفیت و پایین

 منديبهره با و انگیزه با و خالق متخصص، انسانی نیروي بر تکیه و با مدیریت مشارکتی توام اهبرديریزي ر

توسعه هدفمند استفاده از خدمات   ، موجباتحوزه هاي مختلف  در و متمرکز تخصصی متعدد وهش هايژپ از
افراد  نیازهاي کلیه  به پاسخگویی طریق ازبهبود سبک زندگی   در و فراهم آوردهدر حوزه آموزش دیجیتال را 

 .بردارد گامجامعه 

 



سبک زندگیطرح کسب و کار    
پژوهان ابرزندگیآینده  

 

30  

 

 ها  ارزش

 خدامحوري. 1

 . عدالت2

 صداقت. 3

 هاي جامعه پایبندي به ارزش .  4

 مشتري مداري.  5

 توجه به نیروي انسانی.  6

 کارآمدي و بهره وري.7

 اهداف

 باشد:به شرح زیر میسبک زندگی  سامانهاهداف 

بسترسازي براي ترویج سبک زندگی  و جامعه در و فرهنگسازي یآموزش يهابرنامه توسعه •
از اهداف مهم سامانه سبک زندگی فرهنگ سازي و گسترش برنامه هاي آموزشی : ایرانی-اسالمی
 يهاهزینه کاهش و سبک زندگی جامعه و دانش مرتبط سواد ارتقاي و پیشرفتجهت  در اثربخش

 و فرهنگسازي آموزشنتایج مطالعات نشان می دهد که  است.مخرب  تاثیرات سوء فناوري و رسانه هاي
می تواند ضمن بهبود سبک زندگی و فرهنگ عمومی، زمینه ساز رشد بیشتر  ،جامعه در مناسب

 .فناوري و استفاده بهینه از آن باشد

اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی  ابعاد در و ایرانی توسعه و دسترسی به جایگاه تمدن اسالمی •
 اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی ابعاد در و ایرانی توسعه و دسترسی به جایگاه تمدن اسالمی :و سیاسی
 حوالتت زاییده که است هاییتوانمندي مستلزماز اهداف اصلی سامانه سبک زندگی است که  و سیاسی

 شاتن فناوري يهانوآوري و بشري دانش گسترش عرصه در تنگاتنگ رقابت از و بوده فناورانه و علمی
 در این میان توجه جدي به علوم انسانی بومی و تبیین جایگاه فناوري در بستر علوم انسانی. گیردمی

 از اهمیت واالیی برخوردار است. در سامانه سبک زندگی

 املع مهم ترین پایدار، توسعه فرآیند در امروزه :نوین هايفناوري و علمی منابع از موثر استفاده •
 هايفناوري و علمی منابع از موثر استفاده جهانی، رقابت عرصه در ماندن باقی و اهداف پیشبرد در

است که این مهم در اهداف سامانه سبک زندگی به خوبی مورد توجه قرار گرفته و تالش شده  نوین
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تا با بکارگیري اثربخش فناوري بتوان سبک زندگی سالم را در جامعه هر چه بیشتر گسترش و ترویج 
 . داد

سبک زندگی کلیه آموزش هاي الزم در موضوعات سالمت، اقتصاد،   سامانهدر  ها:ارتآموزش مه •
فرهنگ و هنر، سیاست و محیط زیست به همراه آموزش مهارت هاي مورد نیاز در هر بخش از زندگی 

، آگاهی  میان افراد جامعه ها و مراحل، به منظور ایجاد انگیزش در. کلیه هدفافراد ارائه خواهد شد
هاي الزم براي کسب هاي الزم و ارائه آموزشبه سوي کسب مهارتافراد دادن، هدایت و تشویق 

 گیرد.هاي موردنیاز صورت میمهارت

و بهره گیري از فناوري  هاي مجازيآموزش ارائهتوسعه عدالت در دسترسی به خدمات آموزشی:  •
 کند. دورافتاده فراهم میفرصتی براي آموزش در سایر نقاط محروم و  هاي نوین

ت جه کلیه حوزه هاي آموزشیدر  گیري از متخصصان برتربهره خدمات آموزشی: کیفیتافزایش  •
 است. سبک زندگی  سامانهبا کیفیت از اهداف  و مشاوره اي ارائه خدمات آموزشی

سازي اوقات فراغت و تفریحات سالم در ابعاد فردي و تدوین و اجراي برنامه جامع غنی •
یکی دیگر از اهداف سامانه سبک زندگی  ارائه برنامه هاي مفید غنی سازي اوقات فراغت جتماعی: ا

ایرانی و حمایت از توسعه و  -هاي اسالمیدر سنین مختلف و ارائه الگوي مناسب بر اساس آموزه
 گسترش هدفمند نهادها و مؤسسات فعال این حوزه می باشد.

سامانه سبک زندگی بر طبق موضوع ارائه شده،  ي موضوعی:ارائه خدمات با رویکرد سرویس ها •
خود شامل چندین زیر بخش شامل سالمت، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ، سیاست و حقوق و محیط 

 می باشد. زیست

 :از دیگر اهداف سامانه می توان به موارد زیر اشاره کرد

 ازاریابیب سازي،پیاده توسعه، تولید، وسیله به نوپا کارهاي و کسب سازمانی رشد حفظ و ایجاد به کمک 
 .مختلف ارتباطی هايکانال طریق از زندگیسبک  سامانه در شده ارائه هاي سرویس روزرسانیبه و
 شهروندان رفاه بهبود جهت در نو هاي ایده ساماندهی و تدوین به کمک. 
 ایرانی -اسالمی اصول از گیري بهره با زندگی سبک از جدید مفهومی توسعه. 
 را فرد یک هاي نیاز حداکثر به پاسخگویی توانایی که جامع و فرد به منحصر پویا، اي سامانه استقرار 

 .اشدب دارا
 است کشور فرهنگی بقاي ضامن که فرهنگی هاي خالقیت براي مناسب هاي زمینه ایجاد. 
 سامانه خدمات از مندي بهره جهت جامعه افراد حداکثري پوشش 

 سامانه مدیریت علمی نوین اصول از گیري بهره طریق از خدمات ارائه کیفیت ارتقاي 
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 درآمد کسب نوین رویکردهاي از گیري بهره با سامانه مالی سود کردن بیشینه 

 بازار سهم افزایش 

 در گذاري سرمایه جهت خصوصی و دولتی هاي نهاد از دعوت طریق از فعالیت هاي ریسک کاهش 
 سامانه

 طرح رقابتی مزیت

 : است اشاره قابل بعد چند ازسامانه سبک زندگی  خدمات تمایز

 ديکارکر قابلیت الکترونیکی محتواي ارائه شده سامانه سبک زندگی ماهیت کارکردي:  هاي قابلیت •
 فنی معماري و تکنولوژيو  دهد می ارائه را براي دسترسی حداکثري به مخاطبان اي ویژه بسیار

 .سازد می ممکن را خدمات این پتانسیل از کامل استفادهسامانه سبک زندگی 
بر اساس سن و جنسیتشان  مخاطبان از گروه هر برايسامانه سبک زندگی  محتواي: هدفمند محتواي •

 رايب شده صرف زمان  از را استفاده و وري بهره باالترین بتوانند وسیله بدین تا شد خواهد انتخاب
 .باشند داشته محتوا

 حوزه فعالیت

 آموزشی

 محل اجراي طرحمشخصات 

 استان: تهران •
  شهرستان: تهران •
 10منطقه:  •

 مأموریت طرح

و نیز فضاي  زندگی در زمینه ارائه خدمات به تک تک افراد جامعه از طریق فضاي اینترنتسبک سامانه 
فرهنگ و هنر، حقوق و ، اقتصاد، سالمت زیر بخش  5در قالب  هسامانکند. خدمات  فعالیت می حضوري

ارائه میشود. این سامانه در پی ارائه خدمات مورد نیاز یک انسان قبل از تولد، در  محیط زیستیز سیاست و ن
باشد و هدف کالن آن پوشش حداکثري جامعه و ارائه خدمات در باالترین  طول زندگی و پس از مرگ وي می

 باشد.  سطح کیفی و پایین ترین قیمت می

 نوع فعالیت

 که شرح محصوالت و خدمات در جدول زیر آورده شده است: ترکیبی از تولیدي و خدماتی است



آموزش 
الکترونیک (

 وحضوري)

آزمون 
الکترونیک (

 وحضوري)

مشاوره 
تلفنی 

 وآنالین

پادکست
 /IVR 

کتاب و 
 مجالت

محتواي 
 الکترونیکی

 بسته پیشنهادي                        بازي ویدئو اپلیکیشن
 خدمت

 

 ردیف

                  فردي  
 سالمت  

1 
                 روانی 
                 جنسی 
                 معنوي 
                 اجتماعی 
                  کسب و کار و کارآفرینی  

 
 اقتصادي

2 
                  مدیریت مالی خانواده 
               بازارهاي مالی ویژه دانشجویان و

 کارجویان
               مدیریت مالی ویژه آزمون هاي بازار

 سرمایه
                  مهارت هاي حرفه اي شغلی 
              هنرهاي دستی  

 
 
 

 هنر -فرهنگی
 
 
 

3 
              هنرهاي تجسمی 
              هنرهاي ترسیمی 
              نمایشی 
              معماري 
              طراحی دکوراسیون 
              مد 
                 ورزش 

              سفر 
              تفریحات 
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              خرید 
            حجاب 

               اصالح الگوي مصرف 
                4 حقوقی -سیاسی حقوق جزا 
                حقوق مدتی 
                حقوق تجاري 

              رفتار انتخاباتی 
             ها، رعایت نظافت و بهداشت پارك

 اماکن عمومی، خیابان و پیاده روها
 5 زیست محیطی

              طبیعت گردي 

              درختکاري 
              حفظ جنگل ها و مراتع 
               فرهنگ استفاده از وسایط نقلیه و

 عدم آلودگی زیست محیطی

 



حصوالت و خدمات شرح  داده شده در جدول باال مربوط به گروههاي نونهاالن، کودکان و نوجوانان، زنان و م
 سال می باشد. 18مردان باالي 

 1سرویس هاي سامانه سبک زندگییک نمونه از 
 

 
 

 

 

 

 ضمیمه شده است. 1سامانه سبک زندگی در پیوست  هاي  الگوریتم اي از نمونه1 
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 محصوالت و خدمات آتی

 ارایه خدمات مشاوره آنی و بصورت تله کنفرانس •
 جمع آوري داده و آماده سازي داده ها بمنظور تحقیقات و پژوهش هاي علمی و بنیادي •
 ارایه مشاوره بصورت سیستمی و هوشمند با استفاده از بکارگیري سیستم هاي خبره •
 TeleMedicineارایه خدمات  •
 و پایش اطالعات قابل تایید از راه دور HomeCareارایه دستگاه هاي  •
 مجازي ن هايراه اندازي دپارتما •
 ارایه خدمات بصورت پکیج هایی با رویکرد دوران هاي زندگی •
 ارایه خدمات بر روي اسمارت تی وي ها و شبکه هاي خانگی •
ش کشور و کاهعلمی  ایجاد بازار رقابتی براي متخصصین بمنظور بکارگیري توان حداکثري جامعه  •

 هزینه ارایه خدمات به آحاد مردم
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 اشتغالزایی طرح

 تعداد سمت ردیف

 1 مدیر عامل 1

 
 
2 
 

 1 مدیر دپارتمان سالمت

 1 مدیر دپارتمان اقتصاد

 1 مدیر دپارتمان فرهنگ و هنر

 1 مدیر دپارتمان سیاست و حقوق

 1 مدیر دپارتمان محیط زیست
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 2 کارشناس محتواي سالمت

 2 کارشناس محتوا اقتصاد

 2 فرهنگ و هنرکارشناس محتوا 

 2 کارشناس محتوا سیاست و حقوق

 2 کارشناس محتوا محیط زیست
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 1 مدرس حضوري سالمت

 1 مدرس حضوري اقتصاد

 1 مدرس حضوري فرهنگ و هنر
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 1 مدرس غیرحضوري سالمت

 1 مدرس غیرحضوري اقتصاد
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 1 مشاور روان شناسی

 1 مشاور پزشکی

 1 مشاور مالی

 1 مشاور کسب و کار

 1 مشاور هنري

 1 مشاور فرهنگی

 1 مشاور حقوق شهروندي

 1 مشاور حقوقی

 1 مشاور زیست محیطی

 1 مشاور اکولوژي

 5 کارشناس فنی 

 1 مدیر مالی 

 1 مدیر بازاریابی 

 38 مجموع نیروي انسانی 
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 همکار هاي ازمانس

 

 

وزارت اطالعات و فناوري ارتباطات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش و پرورش

سپاه پاسداران انقالب اسالمی

بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

بنیاد ملی نخبگان 

سازمان صدا و سیما

مرکز ملی پرورش استعداهاي درخشان 

سازمان تبلیغات اسالمی

شوراي عالی آموزش و پرورش

...کلیه شرکت هاي خصوصی و دولتی و

المرکز توسعه رسانه هاي دیجیت/شوراي عالی فضاي مجازي

وزارت ورزش  و جوانان 
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 فصل دوم

 سازماندهیتیم مدیریت و 
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در این فصل به بررسی ساختار شرکت و ویژگی هاي تیم مدیریت جهت انجام طرح پرداخته می شود که به 
 شرح زیر می باشد:

 سامانهساختار 

 باشد:به شرح ذیل می سبک زندگی سامانهساختار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیرعامل

مدیر دپارتمان زیست  
محیطی

مدیر دپارتمان 
حقوقی-سیاسی

مدیر دپارتمان فرهنگ  
و هنر مدیردپارتمان اقتصاد مدیردپارتمان سالمت
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 هاي عمده مدیرانویژگی
 

 هاتوانایی هامسئولیت سمت

مدیر 
عامل

 

توانایی برقراري ارتباط با دیگران به صورت شفاف و مؤثر به شکل کتبی و شفاهی، توانایی  روابط با دیگران
 توضیح نقطه نظرات خود و پیش بردن مباحث،

هاي سریع، اطمینان از این که تصمیمات گیريدر نظر گرفتن کلیه عوامل مربوطه و تصمیم گیريتصمیم
هاي بعدي به منظور حصول مدیران اتخاذ خواهد شد، انجام پیگیريمهم در توافق با سایر 

 اطمینان از اجراي تصمیمات.
انتخاب تیم 

 مدیریتی
توانایی درك نقاط قوت و ضعف افراد، انتخاب، بکارگیري و انتصاب و ارتقاي نیروهاي کارآمد 

 متخصص در حوزه کارآفرینی در موقعیت مناسب.
ین کارآفرینی و ترغیب و تشویق سایر سامانهانداز و تعریف مأموریت براي توانایی تدوین چشم رهبري

 به متابعت و پیگیري آن.
برداشت کلی مناسب از بیشتر وظایف و مراحل مرتبط با تهیه محتواي آموزش کارآفرینی،  برداشت عمومی

ائل انسانی، مسداشتن دانش قابل مالحظه در مورد فرآیند کارآفرینی، فرآیند آموزش، منابع 
 مالی و بازاریابی.

مدیر محتواي 

آموزش
 

توانایی هدایت مراحل آموزش کارآفرینی به طوري که خدمات آموزشی به موقع و در  توسعه
 ان را تأمین نماید.کاربرچارچوب بودجه معرفی شده، نیازهاي آموزشی 

توازن  آموزش کارآفرینی و حفظاي توانایی تشخیص و تفکیک بین تحقیقات کاربردي و پایه تحقیقات
 بین این دو و توجه به تهیه محتواي آموزش بومی.
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 کارکنان

هاي اجراییشان، میزان تحصیالت و تخصصشان ها، فعالیتاي در مورد کارکنان، لیست آندر این بخش خالصه
 گردد.ارائه می

 سابقه کار رشته تحصیلی مقطع تحصیلی سمت ردیف

 مدیر دپارتمان  1

 دکتري

پزشک عمومی یا دکتري بهداشت و ارتقاي 
، اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی، علوم سالمت

ارتباطات،علوم اجتماعی، حقوق ، علوم سیاسی، 
 محیط زیست، هنر

 سال 2

ي کارشناس محتوا 2
 سالمت

 سال 2 پزشکی یا بهداشت و ارتقاي سالمت ارشد یکارشناس

کارشناس محتواي  3
 اقتصاد

 سال 2 اقتصاد، مدیریت، کارآفرینی کارشناسی ارشد

کارشناس محتواي  4
 فرهنگ و هنر

 سال 2 هنر، علوم ارتباطات، علوم اجتماعی کارشناسی ارشد

کارشناس محتواي  5
 حقوق و سیاست

 سال 2 حقوق، علوم سیاسی کارشناسی ارشد

 مدرس 3
 کارشناسی ارشد

بهداشت و ارتقاي سالمت، اقتصاد، کارآفرینی، 
مدیریت، علوم اجتماعی، علوم ارتباطات، حقوق، 

 علوم سیاسی، محیط زیست 
 سال 2

 مشاور 4
 کارشناسی ارشد

 کارآفرینی، اقتصاد، سالمت، ارتقاي و بهداشت
 حقوق، ارتباطات، علوم اجتماعی، علوم مدیریت،

 زیست محیط سیاسی، علوم
 سال 2

 سال 2 کامپیوتر (نرم افزار) کارشناسی ارشد کارشناس فنی 5
 سال 2 یا حسابداري مدیریت مالی کارشناسی ارشد مدیر مالی 6
 سال 2 مدیریت بازاریابی کارشناسی ارشد مدیر بازاریابی 7
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 فصل سوم

 تحلیل بازار و رقبا
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ررسی ب براساس رقباي داخلی و بین المللی و تحلیلی از بازار، صنعت و روندهایش فصل به تحلیلدر این 
ار زیر مورد بررسی قر به شرح موارد ساختار جمعیت شناسی، ویژگی روان شناسی و رفتاري مصرف کنندگان،

 گیرد:می

 PESTLEارزیابی محیط کسب و کار با استفاده از الگوي 

PESTLE  یکی از ابزارهاي تحلیلی استراتژیک است که جهت شناسایی فاکتورهاي محیطی که بر سازمان

تاثیر می گذارند به کار گرفته می شود. فاکتورهاي محیطی فاکتورهایی هستند که عموماً خارج از کنترل 

 سازمان می باشند اما الزم است توسط سازمان درك و فهمیده شوند.
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، و  6، حقوقی 5، تکنولوژیک 4، اجتماعی 3، اقتصادي 2کمک می کند مولفه هاي سیاسی PESTLEابزار 

به سواالت زیر  PESTLEشناسایی و مدنظر قرار داده شوند. به طور خالصه، در تحلیل   7زیست محیطی

 پاسخ داده می شود:

 ه مولفه هاي کلیدي سیاسی وجود دارد؟چ •

 هستند؟ چه اقتصادي فاکتورهاي ترین مهم •

 مهمترین جنبه هاي اجتماعی چه هستند؟ •

 احتماالً چه نوآوري هاي تکنولوژیکی رخ خواهد داد؟ •

 قوانین و مقررات فعلی و قریب الوقوع، چه تاثیري بر صنعت خواهد گذاشت؟ •

 دارد؟ وجود محیطی زیست مالحظات چه •

 نیست مهم چندان مثال عنوان به. ردندا اهمیت چندان ها دسته این از یک هر در فاکتورها بندي دسته

گذار تاثیر رفاکتو یک عنوان به فاکتور این که است این مهم حقوقی؛ یا گیرد می قرار سیاسی بخش در فاکتوري

در بخش فرصت ها و تهدیدهاي تحلیلی  PESTLEبر سازمان شناسایی شود. فاکتورهاي شناسایی شده در 

SWOT .مورد استفاده قرار خواهند گرفت 

وزن اهمیت هریک از این دسته بندي ها براي شرکت هاي مختلف، متفاوت است. مثالً براي شرکت هایی که 

، فاکتورهاي اجتماعی اهمیت می یابد و یا براي سازمانی که وام سنگین  مشتریانشان افراد جامعه هستند

 گرفته است فاکتورهاي اقتصادي اهمیت باالیی پیدا می کند.

۲ Political 
۳ Economic 
٤ Social 
٥ Technological 
٦ Legal 
۷ Environmental 
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 شناسایی موضوعاتی است که دو معیار ذیلی را دارا باشند: PESTLEهدف از تحلیلی 

 . خارج از کنترل سازمان هستند1

 . تاثیراتی بر روي سازمان دارند2

این تحلیل محدود به شناسایی فاکتورها و تعیین احتمال وقوع آنهاست و نه تعیین استراتژي ها و راهکارهاي 

 به شیوه ذیل بوده است: سبک زندگی سامانهدر  PESTLEحل آنان، فرایند تحلیل 

 

ابتدائاً جلسات طوفان فکري جهت شناسایی موضوعات کلیدي برگزار شده و تاثیر هریک از موضوعات به صورت 

کلی تعریف شد. موضوعات از نظر اهمیت (حیاتی، شدید، مهم، تاحدي مهم، معمولی و غیرمهم) و از نظر 

رمحتمل)، رتبه بندي شدند و در نهایت احتمال وقوع (قطعاً، با احتمال باال، احتماالً، شاید، با احتمال ضعیف، غی

تاثیرات موضوعاتی که رخ داده اند به صورت مختصر تشریح گشتند. خروجی این فرایند، درك روشنی از 

 سامانه سبکمحیط کسب و کار و تصویري کالن از تاثیرات فاکتورهاي محیطی در ذهن ذینفعان کلیدي 

 هاي ذیل تشریح شده است:ایجاد کرد. این فاکتورها در دسته بندي زندگی 

 هاي محیط سیاسیویژگی

براي تبیین مقام معظم رهبري  لزوم توجه به سبک زندگی در فرمایشات مقام معظم رهبري: •

 وتوجه فراوانی نموده اند بیشتر اهمیت سبک زندگی به تشریح جایگاه آن در تمدن نوین اسالمی 
سازي نوین اسالمی بگیریم این تمدن داراي دو اگر پیشرفت همه جانبه را به معناي تمدن معتقدند 

 .دهدخواهد بود که سبک زندگی بخش حقیقی آن را تشکیل می» حقیقی و اساسی«بخش ابزاري ـ و 

سبک زندگی از مباحث جدي و مورد مطالبه نظام  :توجه به سبک زندگی در برنامه پنجم توسعه •

ود دارد. بحث سبک زندگی، از بندهاي ضروري است که نیاز به تامل و تدبر بیشتر بر روي مفاهیم خ
 . ذکر شده در نقشه مهندسی فرهنگی کشور و برنامه پنجم توسعه می باشد
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فرهنگسازي در ، با هدف سبک زندگی سالمطرح  :آغاز طرح سبک زندگی سالم در صدا و سیما •

ویات سیما تحت من اسالمی و با عنایت به رویکرد اصلی سازمان صدا وایرانی بهبود سبک زندگی  جهت
مقام معظم رهبري و تاکید ویژه ریاست سازمان در موضوع سبک زندگی اسالمی ایرانی و اهتمام 

 ت.آغاز شده اس یکشبکه 

دولت موظف است به منظور ساماندهی : مقابله با تهاجم فرهنگی و ناهنجاري هاي رسانه اي •

اي، در چهارچوب هاي رسانهجرایم و ناهنجارياي کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و فضاي رسانه
برداري حداکثري از سیاست و ضوابط مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی و فراهم آوردن زمینه بهره

 .اي اقدامات قانونی را انجام دهدظرفیت رسانه

 هاي محیط اقتصاديویژگی

واري خرباخواري، سبک مبارزه با رشوهسبک مواجهه با : لزوم توجه به سبک فعالیت هاي اقتصادي •

روزي حالل، مبارزه با اسراف از موضوعات مهم در  گیري، سبک معیشت و عقل معاش، سبکو رشوه
 محیط اقتصادي کشور می باشد.

در بعد اقتصادي نیز فناوري دیجیتال تاثیر شگرفی : رشد فناوري هاي دیجیتال در بعد اقتصادي •

فناوري توانسته است با باال بردن میزان تولید ناخالص ملی، افزایش دسترسی، ایجاد نموده است. این 
دگرگون سازي شیوه هاي فروش و بازاریابی، متحول نمودن ارتباطات، تسهیل پژوهش و تحقیقات، 

 ارتقاي بهره وري و تعریف جدیدي از اشتغال، صنعت جدیدي را پایه گذاري نماید.

تغییر الگوي تولیدمحوري در ها از  حوزه تولید به حوزه مصرف: تغییر الگوي اقتصادي خانواده  •

خانواده ها و گرایش به مصرف که از ثمرات گسترش رسانهها و به تبع تبلیغات است باعث شده است 
هزار  30الی  20تالش و تکاپو کمتر شود و نمونه بارز آن را در روستاها شاهد هستیم. چه آنکه در 

ه اخیر فعالیت اقتصادي را مشاهده نمیکنید و روستاهایی که نماد تولید و روستاي کشور در چند ده
خروج روستاییان و ورود آنها به شهرها هم ظرفیت  .اند چرخه اقتصادي بودند خالی از سکنه شده

تولید را پایین آورد و هم بر جمعیت مصرف کننده شهري که عموما در بخش خدماتی اقتصاد هستند 
 .افزوده است

ایجاد نیازهاي جدید و نو باعث گرایش به نیازهاي جدید و وابستگی به تولیدات خارجی: خلق  •

مصرف تولیداتی شده است که عموما در داخل کشور تولید نمی شود و این باعث وابستگی خانواده به 
 محصوالت خارجی شده است.
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 کاهش بهره، نرخ افزایش. است اقتصادي هايفعالیت کننده مختل عوامل از یکی تورم تورم: نرخ •

 1393نرخ تورم در سال  .است تورم پیامدهاي جمله از نسبی هايقیمت در اختالل و ملّی پول ارزش
 باشد. درصد می 8/17و براساس آمار مرکز آمار ایران، 

باشد که اهمیت درصد می 5/9مرکز آمار ایران، نرخ بیکاري  1393براساس گزارش سال  نرخ بیکاري: •

 دهد. آموزش کارآفرینی به صورت بنیادي را از سنین پایین را نشان می توجه به

هزار میلیارد تومان  36حجم باالي گردش مالی در حوزه آموزش که طبق آمار حدود  گردش مالی: •

 شود. برآورد می

 هاي محیط اجتماعیویژگی

استفاده از اینترنت در منزل و آموزش اینترنتی مجازي در کشور در  روند دسترسی به اینترنت: •

 باشد. حال توسعه و گسترش می

هاي زندگی مدرن، جایگزین : با گسترش و توسعه جامعه امروزي، شیوهتغییر روندهاي شیوه زندگی •

قت ام وها بزرگ تمایل خود براي گرفتن کارمندان تمزندگی سنتی شده است. از طرف دیگر، سازمان
کند تا توجه بیشتري به حوزه تغییرها ایجاب می اند. اینو بستن قراردادهاي بلندمدت را از دست داده

 کارآفرینی شود.  

با گسترش نفوذ و استفاده از اینترنت و فضاي مجازي، تمایل  تغییر الگوهاي خرید مصرف کننده: •

له بیش از گذشته شده است و این بستري را هاي متعدد این وسیها براي استفاده از قابلیتخانواده
 براي آموزش و تربیت هم فراهم کرده است. 

با گسترش فرهنگ کارآفرینی  هاي گروهی در ترویج کارآفرینی در جامعه:افزایش نقش رسانه •

هاي گروهی نظیر رادیو، تلویزیون و نشریات، تمایل اعضاي جامعه براي شناسایی این از طریق رسانه
 فعالیت در آن باال رفته است. حوزه و 

به دلیل ساختار فرهنگی و سیاسی جامعه ایران و : تاثیرات ناخواسته فناوري بر فرهنگ عمومی •

فناوري هایی که بومی نیست و با زیرساخت هاي اجتماعی فرهنگ بیگانه  -ورود فناوري هاي جدید،
ناخواسته فناوري بر فرهنگ عمومی به کشور بدون فرهنگسازي جدید، اغلب، تاثیرات  -همخوانی دارد

پدیدار می شود. این فناوري آسیب شناسی نشده، گاه تبدیل به ابزاري مخرب و غیرقابل کنترل براي 
 فرهنگ عمومی و سبک زندگی جامعه می گردد. 
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رواج حاشیه نشینی و معضالت اجتماعی و مهاجرت بدون پشتوانه مالی، اجتماعی و علمی  •
خت هاي تولید و اشتغال روستا و آشنایی سریع جوانان روستا با سبک زندگی ضعف زیرسا: در شهرها

. مهاجرت بدون پشتوانه مالی، اجتماعی و ها گریده استمهاجرت روستاییان به شهرموجب شهري 
، آزادي ارتباطات در شهرها شده و در نتیجه علمی منجر به رواج حاشیه نشینی و معضالت اجتماعی 

اجتماعی در روستا، در نهایت تضعیف کننده عدالت اجتماعی و عامل ایجاد سبک در راستاي عدالت 
 . ه استزندگی جدید با مولفه هاي زندگی زاغه نشینی و حاشیه نشینی شد

 گاهی یا و اطالعات تشنه جوانان آزادي اطالعات: آزادي اطالعات و وفور اطالعات در دسترس •
 هاي روش تبیین عدمه است.داد قرار بی انتها و بی کران اقیانوسی در را اطالعات از شده بازداشته
 استرس، خانواده، گسیختگی هم از به منجر ایمان، گاهی و دانش ضعف و اطالعات این از استفاده

 ینجایگز را زندگی جدید سبک و شده مجازي مختلف هاي بزه تعریف و اینترنت به اعتیاد اضطراب،
 .است نموده اطالعات کسب قدیم سبک

رشد ناهمگون علوم انسانی اسالمی و  :رشد ناهمگون علوم انسانی اسالمی و فناوري در جامعه •
توجه به بومی که لزوم  فناوري در جامعه، منتج به آسیب هاي فرهنگی و معرفتی در جامعه می گردد

 را برجسته می سازد.سازي علوم انسانی 

جویی ناشی از مقیاس ها با صرفهرشد جمعیت و افزایش آن، بسیاري از فرصت هاي جمعیت:پویایی •

آموزي، ارائه آموزش به این گروه هدف عملی بوده کند. با توجه به باال بودن جمعیت دانشرا ایجاد می
 کارآفرین باشیم.  سامانهشود، شاهد رشد تقاضا براي بینی میو پیش

 هاي محیط تکنولوژیکیویژگی

پیشرفت سریع در تکنولوژي بر آموزش و کسب و کارها در ایران همانند  هاي آموزشی:تغییر شیوه •

 هاي آموزشی را تغییر داده است. سایر کشورهاي دنیا اثر گذاشته است. تغییرات تکنولوژیکی شیوه

وجود حدود بیست میلیون  :و تغییر سبک زندگی گسترش روزافزون شبکه هاي اجتماعی •
میلیون عضو شبکه هاي اجتماعی مجازي در کشور، حکایت  7بازي هاي رایانه اي و قریب به بازیکن 

از روش هاي جدیدتعامل با دنیاي مدرن است. افرادي که اغلب اطالعات و بایدها و نباید هاي خود را 
 از فضاي مجازي و فناوري هاي نوین کسب میکنند. در واقع سبک زندگی خود را در این فضا دنبال

ارتباطات مجازي عامل تغییر شیوه زندگی و تعریف ادبیات تازه اي از  دیگر، به عبارتی می نمایند.
 زندگی گردیده است.
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هایی روش هاي نوین آموزش الکترونیکی:ارائه خدمات آموزشی با استفاده از تکنولوژي •

آموزان بکار گرفته هستند که در حوزه آموزش براي ارائه خدمات آموزشی آسان و اثربخش به دانش
 شوند. می

 بررسی ساختار جمعیت شناسی و روند آن

باشند. با توجه به کیفیت و قیمت متعادل می کلیه اقشار جامعه مصرف کنندگان محصوالت و خدمات این طرح
مندي از خدمات ، در سراسر ایران امکان بهرهو استفاده از سیستم الکترونیک و مجازيمحصوالت و خدمات 

کودکان و نوجوانان و نیز زنان و مردان در کلیه گروههاي براي سبک زندگی را دارند. طرح سبک زندگی  سامانه
 طراحی و ارائه شده است. سنی 

 ویژگی روانشناسی مصرف کننده

، محصول و خدمات افراد جامعه در کلیه ابعادو توانمندسازي نگرش آموزش با توجه به اهمیت روز افزون 
 ا تأمینر مرتبط با مراحل مختلف زندگی افراد  اي طراحی شده که کلیه نیازهايبه گونهک زندگی سب سامانه
نیز  و هاي شخصیتی و روانیاي سازماندهی شده که با در نظر گرفتن ویژگیهاي آموزشی به گونه. برنامهنماید

 ارائه دهد. فرد هاي مجزایی را براي هر برنامه افراد جنسیت و سن 

 رفتاري مصرف کننده ویژگی

، کیفیت  مورد نیاز افراد هايها و مهارتهاي یادگیري و آموزشی ارتقاي ویژگیمندي از به روزترین روشبهره
باالي محتواي آموزشی، در دسترس بودن آسان، قیمت پایین، برخورداري از خدمات پشتیبانی و مشاوره از 

 به آن توجه فراوانی شده است. سبک زندگی  سامانههایی است که در تهیه ویژگی

 هاي ورود به صنعتموانع و محدودیت

بط هاي ذیرفقدان فرهنگ آموزش الکترونیک در سطح ملی: عدم فرهنگ سازي مناسب توسط دستگاه •
در جامعه در جهت توسعه آگاهی عمومی از مباحث آموزش الکترونیک مانع جدي در این مسیر 

 شود. محسوب می
 فقر اقتصادي جامعه و پایین بودن سطح آگاهی مردم به آموزش مجازي در کشور.  •

 الملل. هاي نو و نیز در روابط بینهاي نامناسب دولت در برخورد با پدیدهگیريتصمیم •
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 بازار هدف

ی آمار کل .می باشد سامانه سبک زندگی کلیه اقشار جامعه اعم از کودکان و نوجوانان، زنان و مردان بازار هدف
 به شرح زیر است: 94آنان در سال 

1394هاي جمعیتی در سال شاخص  

 نفر 78،475،941 : جمعیت ایران •
 %29�1 :متوسط رشد ساالنه جمعیت •
 نفر میلیون 8�38 :جمعیت زنان •
 نفر میلیون 6�39 : جمعیت مردان •
 نفر میلیون 2�25برابر با  کل جمعیت ایران %16�32 : سال 19-0جمعیت محدوده سنی  •
 میلیون نفر 1�36برابر  کل جمعیت ایران %02�46 :سال 44-20جمعیت محدوده سنی  •
 میلیون نفر 1�17برابر با  کل جمعیت ایران %82�21 :سال 45جمعیت محدوده سنی باالي  •
 ساال هستند 65تا  15جمعیت بین  %70بیش از  •
 دهندجمعیت ایران را مسلمانان تشکیل می 4%�99 •
 اندایران را اتباع خارجی تشکیل داده از جمعیت %3حدود  •
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 سهم بازار

 :ردیگیم انجام ریز صورت به رشد رابطه اساس بر بازار هدف تیمحاسبه جمع
𝑃𝑃𝑛𝑛 = 𝑃𝑃0(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛 

دهد نرخ رشد جمعیت را نشان می 𝑟𝑟که در آن  90جمعیت سال  𝑃𝑃0و  95جمعیت سال  𝑃𝑃𝑛𝑛در فرمول باال، 
 درصد می باشد. 1,24گرفته میانگین رشد ساالنه جمعیت ر اساس محاسبات صورت بکه 

  .به سامانه سبک زندگی را داشته باشند درصد از بازار عالقه و توانایی مالی براي پیوستن 5 پیش بینی می شود

 عبارت است از :  قوهحجم کل بازار بال

 
 96سال  95سال  94سال  

 80,434,212 79,449,043 78,475,941 کل کشور جمعیت  

 %40 %30 %20 سبک زندگی سامانههاي مشابه سامانهضریب نفوذ 
 32,173,684 23,834,712 15,695,188 حجم بازار هدف 

 

 

 سبک زندگی سامانهمحاسبه اندازه بازار 

 
 1394 1395 1396 

 80,434,212 79,449,043 78,475,941 جمعیت کل کشور  

 %50 %30 %20 سامانه سبک زندگیهاي مشابه ضریب نفوذ سامانه
 40,217,106 23,834,712 15,695,188 حجم بازار هدف 

 %10 %12,5 %15 سبک زندگی سامانهسهم بازار 
 4,021,710 2,979,339 2,354,278  کاربرانپیش بینی میانگین تعداد 

 

 تحلیل رقابت

 باشد:به شرح زیر می در داخل کشور سبک زندگی سامانهرقباي اصلی 

1. http://www.islamiclife.ir: به عنوان اولین و تنها پایگاه  اسالمیی سبک زندگ یگاه اینترنتیپا
و فعالیت  1390تخصصی با موضوع سبک زندگی اسالمی فعالیت آزمایشی خود را از تابستان سال 

مندي از آموزه هاي کند با بهرهتالش میاین پایگاه   .نمودرسمی خود را از دي ماه همان سال آغاز 
روایی و آیات نورانی قرآن کریم، الگوي صحیح و البته اسالمی را جهت زندگی بهتر و شایسته مسلمان 

http://www.islamiclife.ir/
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ایرانی به مخاطبان خود معرفی و ارائه نماید. در این راستا، این پایگاه اینترنتی در تالش است تا این 
ات را به صورت کاربردي و در نهایت ایجاز به مخاطبان خود تقدیم نماید تا قابلیت به کار ها و نکآموزه

این پایگاه در حوزه موضوعات مرتبط با موارد زیر   .گیري و استفاده در زندگی امروزي را دارا باشد
 فعالیت دارد:

 خانواده 

 روزمره 

 سالمت 

 سنت 

 جامعه و فرهنگ 

 مد 

 مذهب 

 کودکان 

 به شرح جدول زیر است:این سامانه  نقاط ضعف و قوت     

 نقاط ضعف نقاط قوت

عدم توجه کافی به موضوعات متنوع در حوزه سبک زندگی و  دسته بندي موضوعی محتواي ارائه شده
 تمرکز بیشتر روي مسائل اعتقادي و مذهبی

غیرحضوري و بازي هاي آموزش هاي حضوري و عدم وجود  امکان دانلود فیلم، صدا و نرم افزار
 آموزشی

 عدم وجود مشاوره هاي الکترونیک و حضوري 

کارشناس براي تهیه محتوا به مدت  120گیري از بهره
 دو سال

 آموزش هاي تخصصی عدم وجود

 عدم توجه کافی به آموزش هاي مرتبط با کودك و نوجوان 

 
از  4در راستاي تحقق مطالبات مقام معظم رهبري در بند  :سامانه سبک زندگی اسالمی ایرانی .2

مبنی بر طراحی و تدوین 17/3/90پیوست حکم انتصاب اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی مورخ 
ایرانی در کشور و زمینه سازي براي اجرایی شدن  -برنامه اي جامع براي ترویج سبک زندگی اسالمی

کمیسیون 3/10/91مورخ  575ت به مصوبات نشست شماره آن توسط دستگاه هاي مسئول، و با عنای
مشورتی دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی،بمنظور گفتمان سازي و هماهنگی در بین مسئولین 
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و نخبگان و همچنین برنامه ریزي براي استفاده ي بهینه از منابع و ظرفیتهاي دستگاه ها و نهادهاي 
رت همگرا و هم افزا و رصد دائم دستاوردهاي اقدامات صورت ذیربط در راستاي اهداف این طرح بصو

کمیسیون تدوین «گرفته در سطح جامعه و همچنین پیشگیري از موازي کاري هاي غیر ضروري،
در دبیرخانه ي شوراي عالی انقالب فرهنگی، تشکیل شده »ایرانی -برنامه جامع سبک زندگی اسالمی

 اهداف و وظایف این طرح به صورت زیر تعریف شده است: .است

 کلش در مؤثر عوامل شناسایی همچنین و آن ي گستره و ابعاد و »زندگی سبک« مفهوم تبیین 
 جامعه آحاد »زندگی سبک« گیري

 اسالمی زندگی سبک« مفهوم پیرامون سازي گفتمان براي یکپارچه و جامع اي برنامه طراحی- 
  منسجکم و مند نظام بصورت جامعه سطح در »ایرانی

 عناوین تعیین و زندگی سبک پیرامون گرفته صورت علمی پژوهشهاي و مطالعات شناسایی 
 و »ایرانی -اسالمی زندگی سبک جامع ي برنامه نویس پیش« تدوین براي نیاز مورد پژوهشهاي

 ذیربط هاي دستگاه توسط آنها اجراي براي ریزي برنامه
 جامع برنامه تدوین در مشارکت براي دار اولویت اجرایی هاي دستگاه و ستادها نهادها، شناسایی 

 زا گیري بهره بمنظور آنها هاي ظرفیت و ها توانمندي بررسی و ایرانی -اسالمی زندگی سبک
 سبک ترویج و رایج زندگی سبک اصالح براي ریزي برنامه و گذاري سیاست راستاي در آنها

  یکپارچه و منسجم کالن، اي برنامه قالب در جامعه آحاد در ایرانی -اسالمی زندگی
 احیطر در کشور اجرایی هاي دستگاه و ستادها نهادها، مشارکت براي ملی کار تقسیم طرح تدوین 

 شدن افزاهم و هماهنگ و جامعه در ایرانی -اسالمی زندگی سبک جامع ي برنامه سازي پیاده و
 عرصه این در فعال و مسئول نهادهاي

 ایرانی -اسالمی زندگی سبک جامع ي برنامه« تدوین چارچوب تبیین و طراحی» 
 ایرانی -اسالمی زندگی سبک بر حاکم اسالمی ارزشهاي تبیین 
 غربی زندگی سبک با مقایسه در ایرانی -اسالمی زندگی سبک دورنماي بررسی 
 پیش عوامل و موانع تحلیل و جامعه مردم زندگی سبک موجود وضع تحلیل و شناسی آسیب 

 برنده
 اعتالي و اصالح بمنظور مناسب هايبرنامه و راهبردها ها،سیاست ها،اولویت تصویب و تدوین 

 مدت، کوتاه زمانی هاي افق در ایرانی -اسالمی زندگی سبک ترویج و جامعه آحاد زندگی سبک
 مدت بلند و مدت میان
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 راستاي در جامعه آحاد زندگی سبک در تحول ایجاد براي تحول رهبري الگوي تبیین و طراحی 
 اسالمی نوین تمدن گیري شکل براي سازي زمینه و اسالمی ي جامعه تحقق

 یاجرای براي سازي زمینه و »ایرانی -اسالمی زندگی سبک جامع ي برنامه« نویس پیش تدوین 
 عالی شوراي در نهایی تصویب از پس مسئول هاي دستگاه توسط آن شدن

 دستاوردهاي دائم رصد و مردم زندگی سبک اعتالي ارزیابی شاخصهاي و معیارها تدوین و طراحی 
 رايب آنها نتایج از استفاده و زندگی سبک اصالح پیرامون جامعه سطح در گرفته صورت اقدامات

 آتی هاي ریزي برنامه
 زندگی سبک حوزه در فعال نهادهاي و ذیربط هاي دستگاه هايفعالیت بر مؤثر و راهبردي نظارت 

 رد تکمیلی یا و اصالحی بازخوردهاي ي ارائه و شناسیآسیب ارزیابی، براي الزم تدابیر اتخاذ و
 خصوص این
 میاسال زندگی سبک حوزه در مناسب آثار ترویج و انتشار براي منسجم نظام یک ایجاد و طراحی- 

 آثار این کنندگاناستفاده و مخاطبین به ارائه هدف با ایرانی
 عرصه در فرهنگی انقالب عالی شوراي وظایف و اهداف تحقق راستاي در پیشنهاد و طرح ارائه 

 یعال شوراي و دبیرخانه سوي از ارجاعی موضوعات پیرامون کارشناسی نظر اعالم و زندگی سبک
  زندگی سبک به مربوط مباحث خصوص در

 

 تحلیل فضاي بین الملل

http://relacs.net.au/  (سرویس هاي مخصوص سالمندان) 
 این سایت در زمینه موارد زیر ارائه سرویس میکند:

برنامه ریزي براي دوره بازنشستگی اعم از اینکه به عنوان مثال با بودجه مالی حاضر تا چه مدت و در 
خرید خانه را شامل چه شرایطی زندگی مناسبی خواهیم داشت. خدمات از مشاوره معمولی تا حتی 

  میشود.
hillross-https://www.hillross.com.au/brisbane/  سرویس مخصوص سالمندان و)

 بزرگساالن)

سرویس هشدار خصوصی. در این سایت سیستمی تعبیه شده است که سالمند در صورت نیاز به کمک 
فشردن کلید هشدار این سایت را از این مشکل با خبر کرده و بالفاصله سرویس مورد نیاز اجرا با 

 خواهد شد.

http://relacs.net.au/
https://www.hillross.com.au/brisbane-hillross/
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http://www.adaptedmind.com  سال) 12تا  9(سرویس مخصوص کودکان 

هاي ویدئویی آموزشی برخط ارائه شده است که رویکرد قوي در راستاي یادگیري مفاهیم در این سایت بازي
 هاي تفکر و گنجینه لغات دارد. آموزي، مهارتریاضیات، زبان ايپایه

 

 نمونه سرویس هاي خارجی ارائه شده در حوزه سبک زندگی

 ازدواج و تشکیل خانواده )1

 به نظر. دهدمی رخ انسانی هر زندگی در که است حوادثی مهمترین از یکی ازدواج و تشکیل خانواده
 یزندگ داشتن فرزندان، تربیت خانواده، استحکام و تداوم در آن تأثیر و خانواده تشکیل و ازدواج اهمیت

 با پسران و قبل از ازدواج دختران دارد ضرورت موفقیت، احساس و خوشبختی و رضایت با توام سالم
 آگاهی و مطالعه اقدام براي تشکیل خانواده بدون .شوند آشنا خوبی به یکدیگر حقوق و وظایف اهداف،

بسیاري از موارد با شکست و ایجاد مشکالت مختلف در روابط زوجین منجر می شود. بنابراین در  کافی
برنامه ریزي در جهت افزایش آگاهی ها و اطالعات در این زمینه الزم و ضروري است. در همین راستا به 

 :معرفی چند سایت می پردازیم

1. http://www.familylife.com/?ls=E0FE2881-570C-412F-9501-4A2BF1D440F4 

در این سایت شما می توانید مطالب و موضوعات مختلفی را در زمینه هاي مختلف آمادگی پیش از ازدواج، 
ازدواج، مشاوره در زمینه هاي مختلف زندگی، ابزارهاي تلفن همراه و حتی معرفی کتاب هایی در همین 

 زمینه ببینید. 

 

http://www.familylife.com/?ls=E0FE2881-570C-412F-9501-4A2BF1D440F4
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2. http://www.psychologytoday.com/basics/marriage 

در این سایت اطالعات خوبی در زمینه ازدواج و مسائل پیرامون آن وجود دارد. به عنوان مثال افراد می 
انتظارات شما از ازدواج، ایجاد ارتباط مناسب،  توانند در زمینه انتخاب فرد مناسب، منطق و اهمیت ازدواج،

احترام متقابل، حفظ روابط پایدار، رابطه بین عشق و ازدواج، اهمیت صداقت در ازدواج، عالئم هشدار 
دهنده، انتخاب معیارهاي مناسب براي ازدواج و بسیاري از مسائل دیگر در زمینه ازدواج اطالعات کسب 

بعد از ازدواج مانند تعهد، احترام به حقوق یکدیگر، گوش دادن موثر،  کنید. همچنین در زمینه مسائل
 معاشقه، خیانت، حسادت، مشکالت جنسی، طالق پیشگیري از درگیري هاي بی دلیل، درك متقابل،

 و....می توانید اطالعات الزم را دریافت کنید. 

http://www.psychologytoday.com/basics/marriage
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مربوط به آن و همچنین تست هاي  در این سایت امکان انجام تست هاي مختلف در زمینه ازدواج و مسائل
 . مختلف روانشناسی و شخصیت نیز وجود دارد
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همچنین این سایت به معرفی وبالگ هایی در زمینه ازدواج و ارتباط موثر می پردازد که می توانید از آن ها 
ویی روابط زناشبهره ببرید. حتی امکان مشاوره با مشاورین سایت در زمینه موضوعات مختلف در حیطه ازدواج و 

 .وجود دارد. آخرین مسائل و موضوعات مربوط به ازدواج نیز در اولین صفحه سایت نمایش داده می شود

 

3. http://www.todayschristianwoman.com/topics/marriage-sex 

می توانید عالوه بر مطالعه موضوعات مختلف در زمینه ازدوج در ارتباط با مسائلی مانند  در این سایت نیز شما
تاثیر مذهب و اعتقادات در امر ازدواج، زندگی مجردي خانم ها، شروع رابطه، ازدواج مجدد، والد شدن، سن 

http://www.todayschristianwoman.com/topics/marriage-sex
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اده و بسیاري از مسائل مناسب آن، آمادگی براي فرزنددار شدن، انواع برنامه هاي مربوط به اوقات فراغت خانو
 .دیگر در زندگی از مسائل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی گرفته تا مدیریت مالی اطالعات کسب کنید

 
در این سایت همچنین آخرین مقاالت در زمینه ازدواج و تشکیل خانواده قرار داده می شود. همچنین فرد 

 .کمک بگیرد می تواند از راهنماهایی که وجود دارد در جهت زندگی بهتر

 

 

 :بارداري و تولد-2
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شوند، عده اي از زوجین هم بدون اندیشه و غیر  ها با درایت و برنامه ریزي دقیق صاحب فرزند می برخی زوج
صرف نظر از اینکه شما در کدام   .گیرند تا هیچگاه صاحب فرزندي نشوند مسئوالنه، و برخی هم تصمیم می

است، و آن اینست که داشتن فرزند و پرورش آن یک شغل و مسئولیت گیرید، یک چیز مسلم  دسته جاي می
 باردار تنها شدن دار بچه که بدانیم است خوب  .ساعته و مادام العمر است، و البته پر هزینه و طاقت فرسا 24

 وظیفه. دشو رعایت باید که دارد حقوقی گذارد، می دنیا این به پا که کودکی. نیست بچه آوردن دنیا به و شدن
 دباشن سطحی در اقتصادي نظر از کنند، فراهم برایش محبت و مهر از سرشار محیطی که است مادر و پدر ي
 کودك یک بتوانند تا باشند، برخوردار کافی سالمت از خودشان تر، مهم همه از و کنند تهیه را اولیه امکانات تا
یک کودك از لحظه تولد نیاز به محبت، تغذیه مناسب، امکانات  .بدهند پرورش سالمت و آرامش کمال در را

اولیه براي زنده ماندن و...دارد. در این قسمت قرار است به تمام مسائل و موضوعات مربوط به بارداري و تولد 
 .نوزاد پرداخته شود. نمونه هایی از سایت هار ا مشاهده می کنیم

۱) http://www.babycenter.com/ 

 

 

در این سایت شما می توانید اطالعات خوبی در زمینه بارداري و مراقبت هاي مربوط به آن، مراقبت ها و 
 تمامی سنین (نوزادي، نوپایی، پیش دبستانی و...) بدست آورید.اطالعات مربوط به کودکان در 

در صفحه ابتدایی سایت شما می توانید به اطالعات مهمی که در این سایت وجود دارد دسترسی پیدا کنید. 
امکان جستجوي نام براي کودك، محاسبه زمان تخمک گذاري براي خانم ها، ویدیوهاي آموزشی، مطالب مهم 

 . بارداري و مراقبت هاي آن، بارداري هفته به هفته و بسیاري از اطالعات دیگر وجود دارددر زمینه 

 

 

 

 

 

 

 

 

باردار باردار شدن
 

دبستانی کودک پیش کودک نوپا کودک  خرید برای شما کودک بزرگتر 

http://www.babycenter.com/
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۲) http://www.babyzone.com/ 

 در این سایت اپلیکیشن ها و ابزارها و ویدئوهاي آموزشی زیادي وجود دارد. 

 

 

در زمینه هاي مختلف در ارتباط با بارداري و بچه داري است. تمام اطالعات این این سایت حاوي اطالعاتی 
 سایت در ادامه توضیح داده می شود:

 

 
۳) www.3rdworldfarmer.com 

ھا جشن و مناسبات مذھبی، مراسم زندگی با کودک بارداری باردار شدن وبالگ ھا نام گذاری کودک کودک خرید برای   

http://www.babyzone.com/
http://www.3rdworldfarmer.com/
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ها است که در آن بعضی از مکانیزم هایی بازي کشاورزي در کشورهاي جهان سوم جزء انواع جدیدي از بازي
پیاده شده است که باعث به وجود آمدن و تقویت فقر در کشورهاي جهان سوم شده است . در این بازي، 

وند ششود که باعث ایجاد تناقص و فقر میي آفریقایی را بچرخاند و با مسائلی مواجه میبازیکن باید یک مزرعه
و باید بتواند ریسک این مسائل را مدیریت کند.این بازي به عنوان یک کشاورز تاثیر احساسی بر روي بازیکن 

 گذارد.می

 شکل گرفت. 2005دانشگاه کپنهاگ در سال  ITزي در بخش آموي دانشي این بازي از یک پروژهي اولیهایده

ي حیوانات و .... اشاره کرد که در توان به نجاري، ساختن خانههایی از این دست میهمچنین براي بازي
  ها اشاره شده است.سایت این بازي به آنوب
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٤) www.4mationweb.com/4mationweb/lesson-time-management.pht 

 

 

 

در این سایت گذاشته می  4MATهایی که بر اساس سیستم دهد که طرح درسدر این سایت توضیح می
 باشند:شوند، داراي خصوصیات زیر می

طریق ارتباط برقرار کردن با زندگی بخشی و ایجاد هیجان براي یادگیرندگان از طرح درس با ایجاد الهام
 شوند. ( گام ارتباطی)شخصی شان آغاز می

هایی براي به نمایش آموزان را براي به اشتراك گذاشتن و به بحث گذاشتن ایده ها و همچنین روشها دانشآن
 برند.آموزان به کار میهاي دانشها و ایجاد ارتباط بین ایدهگذاشتن بحث

وضوع مورد یادگیري، توسط کمک به یادگیرندگان از طریق دیدن تصاویر بزرگ یا نشان دادن ها از ماهیت مآن
کنند ( یبرداري م آموزان انتظار دارند تا یاد بگیرند، پردهچگونگی ارتباط مفاهیم زیربنایی که معلمان از دانش

 مفهوم)

داشته باشند و براي یادگیري شخصی  آن ها اجازه می دهند تا دانش آموزان بر یادگیري خود احساس مالکیت
 .خود مالکیت داشته باشند و چیز جدیدي را در این دنیا با فراگیري چیزهاي جدید و راه هاي آن ایجاد نمایند

 

 

http://www.4mationweb.com/4mationweb/lesson-time-management.pht
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٥) www.aboutlearning.com/assessments/learning-type-measure 

 

سوالی را پر کنند که افراد با پر کردن این پرسشنامه به نقاط قوت  26شود یک پرسشنامه از افراد خواسته می
 برند. و ضعف خود در یادگیري پی می

 SWOTماتریس 

 ردازیم.پمی سبک زندگی سامانهو تهدیدهاي محیطی ها در این بخش به بررسی نقاط ضعف و قوت و نیز فرصت

 

 عوامل داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ):Sنقاط قوت (

S1در سراسر  کلیه افرا : دسترسی به

 کشور

S2 : کاربرانتعامل مستمر با 

S3 :هاي کاربرديارائه مشاوره 

S4مندي از نیروي انسانی : بهره

 و نخبه متخصص

S5سازي : بومی 

S6 مشتریان: کم بودن هزینه 

S7هاي : ارزیابی فردي و ارائه برنامه

 متناسب با نتیجه

 ):Wنقاط ضعف (

W1 :باال بودن هزینه اجراي طرح 

W2 :هاي حضوري در عدم وجود برنامه

 ها شهرستانمراکز 

W3 :عدم شناسایی برند 

 

 

 

http://www.aboutlearning.com/assessments/learning-type-measure
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 عوامل خارجی       

S8برگزاري کالس هاي حضوري : 

S9هايمندي از پشتیبانی: امکان بهره 

 هاي تهران و صنعتی شریفدانشگاه

 ):Oها (فرصت

O1تعداد باالي مخاطبان : 

O2 اهمیت روز افزون آموزش و توسعه :

 فرهنگ آن

O3گسترش آموزش مجازي : 

O4کم بودن تعداد رقبا : 

O5هاي مناسب : وجود زیرساخت

 اینترنتی در کشور

 :SOهاي استراتژي

S1O2 :کاربرانبه  آموزش هاي کاربردي 
S1O3 : کاربرانآموزش مجازي به 
S2O2 :در جهت ارتقاي  کاربران کمک به

 اسالمی-سبک زندگی ایرانیفرهنگ 

S2O5 :ز ا کاربران برقراري ارتباط مستمر با
 هاي اینترنتیطریق زیرساخت

S3O1: هاي کاربردي گسترده ارائه مشاوره
 با توجه به باال بودن جامعه هدف

S3O2:  ارائه مشاوره کاربردي براي توسعه
 اسالمی-سبک زندگی ایرانیفرهنگ 
S4O1: گیري از نیروي انسانی براي بهره

 پوشش تمام مخاطبان
S4O2: گیري از نیروي انسانی بهره

 هاي جامعمتخصص براي آموزش 
S5O1: سازي محتوا براي مخاطبان بومی

 زیاد و پراکنده در سراسر کشور
S6O1نام به عنوان م ثبتهاي ک: هزینه

 مزیت رقابتی در برابر رقباي موجود
S7O4 ارزیابی فردي به عنوان مزیت :
 رقابتی
S8O4 : برخورداري از دپارتمان هاي

 به عنوان مزیت رقابتی مجازي تخصصی
S9O4 جذب مخاطبان بیشتر به سبب :

هاي هاي دانشگاهبرخورداري از حمایت
 مطرح کشور

 :WOهاي استراتژي

W1O1:  پوشش مخاطبانتالش در جهت 
 بیشتر

W1O2: هاي تخصصی و بروزارائه آموزش 

W1O3:  هاي الزم زیرساختفراهم سازي
 آموزش مجازي

W1O4: ها گذاري در توانمنديسرمایه
جهت کسب مزیت رقابتی براي خنثی 

 نمودن ضعف مالی

W2O1: ا هپذیرش نمایندگی در شهرستان
 براي جذب بیشتر مخاطبان حضوري

W3O1: دن شناسان تبلیغات گسترده براي
جذب بیشتر براي سبک زندگی سامانه 

 مخاطبان

 ):Tتهدیدها (

T1 :کاهش قدرت خرید مشتریان 

T2 ورود رقباي بالقوه در آینده : 

T3 عدم دسترسی به اینترنت پر :

 سرعت در مناطق محروم

 :STهاي استراتژي

S2T2 تعامل مستمر با اولیا و مربیان جهت :
 ایجاد وفاداري و جلوگیري از ورود رقبا

S3T3: از طریق ها ارائه مشاورهcall 

centre جهت دسترسی به مناطق محروم 

 :WTهاي استراتژي

W1T2: تبلیغات  جذب منابع مالی جهت
 ورود رقبا با گسترده براي مقابله

W2T3:  گسترش آموزش حضوري در
 هاشهرستان
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T4 ناشناخته بودن آموزش مجازي در :

 برخی مناطق

S4T2:  رقابت با رقباي بالقوه به سبب
 داشتن نیروي انسانی متخصص

S5T3: میبو کسب مزیت رقابتی به سبب-

 سازي مطالب
S6T1: هاي مشتریان براي کاهش هزینه

 هاارتقاي قدرت خرید آن

S6T2: نام به عنوان هاي کم ثبتهزینه
 مزیت رقابتی در برابر رقباي بالقوه

S7T2کسب مزیت رقابتی از طریق برنامه :-

 هاي خاص فردي
S9T2هاي دانشگاه براي : جذب حمایت

 ممانعت از ورود رقبا

W3T2 برندسازي براي کاهش تقلید :
 توسط رقبا

 

 

 فرآیند خرید

ک زندگی سب سامانههاي شدیدي براي تواند آسیبعدم بررسی تغییر پویا بازار و یا تغییر رفتار مشتریان می
 ر فرآیند خرید محصوالت وها دگیري آنو چگونگی تصمیم کاربران ایجاد کند. بنابراین باید در مورد رفتار 

، کیفیت کندمی سامانه سبک زندگی . عاملی که مشتریان را تشویق به خرید ازکسب شود آگاهی کافی خدمات
هاي جنسی هاي جامع براي تمام ردهمهآموزشی باال، صرفه جویی در زمان و هزینه، دسترسی آسان و وجود برنا

مناسب محصوالت و  ، قیمتسامانه سبک زندگیترین عامل در فرآیند خرید مشتریان از است. مهم و سنی
 است.  و جامعیت برنامه هاي تدوین شده خدمات به همراه کیفیت باالي آموزشی

 بخش بندي بازار

 تقسیم بندي بر اساس سن و وضعیت جامعه هدف

د را از ابعا سامانه سبک زندگی عالوه بر دسته بندي هاي مختلف بندي بر اساس سن: تقسیم •
 :مختلف سن، جنس و نوع خدمات میتوان به صورت زیر دسته بندي کرد
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ی توسط آرمسترانگ میباشد که در سطح بین المللاین تقسیم بندي بر اساس تقسیم بندي عمر ارائه شده 
عنوان مثال میتوان سرویس هاي ارائه شده را با توجه به طبقه بندي انجام شده مورد استفاده میباشد. به 
  استخراج و یا تعریف کرد.

 تقسیم بندي بر اساس جنسیت مخاطب: •

 

 

 

 

 

 

گی
ند

ک ز
سب

قبل از تولد

دوران شیر خوارگی

سال6تا 3خردسال 

ساله6تا 3کودك 

ساله9تا 6کودك 

ساله12تا 10کودك 

سال20تا 12نوجوان 

سال35تا 20جوان 

50تا 35میان سال 
ساله

80تا 50بزرگسال 
سال

سبک زندگی

مرد زن
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در این تقسیم بندي به جنسیت انسان ها توجه شده است. به عنوان مثال خدمات مخصوص دوران بارداري 
مخصوص بارداران و سرویس مربوط به کاریابی مخصوص مردان از نوع دیگر مانند مشاوره هاي تغذیه خاص 

 خواهند بود.

 تقسیم بندي سامانه  بر اساس نوع خدمت: •

 در این تقسیم بندي نوع خدمت ارائه شده مشخص خواهد شد. به عنوان مثال:

 بر گزاري کالس هاي آموزش دوران ازدواج (ارائه سرویس)

 این دوره ها و ... (فروش محصول)فروش بسته هاي نرم افزاري 

 امکان تبت نام براي آزمون تافل از طریق فروش ووچر با همکاري سازمان سنجش (بازاریابی میانی)

 تبلیغات مسابقات ملی روبوکاپ (تبلیغات)

 

 

 
 

 

 

 

سبک زندگی

فروش محصول ارائه سرویس بازاریابی میانه تبلیغات
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 فصل چهارم

 محصول یا خدمت

 

 

 

 

 

 

 



سبک زندگیطرح کسب و کار    
پژوهان ابرزندگیآینده  

 

36  

 

 

هدف این بخش معرفی  شود.ارائه می سبک زندگی سامانه یو فرع یاصل هايخدمات و پلتفرم، بخش یندر ا
 اشد:بباشد. مطالب این بخش به شرح زیر میمی سبک زندگی هاي مدنظرسامانهها و و شرح تعاریف پلتفرم

 معرفی محصوالت و خدمات 
 هاي محصوالت و خدماتویژگی 

 ارزش افزوده محصوالت و خدمات براي مشتریان 

 تحقیق و توسعه 

 چرخه عمر محصول 

 ریسک و مسائل قانونی 

 معرفی محصوالت و خدمات

ی اش و حت که در آن تمامی نیازهاي بنیادین یک انسان در دوره زندگی است ايسبک زندگی سامانه  سامانه
تحلیل  اسالمی -وي شناسایی میشود. سپس این نیازها با دید سبک زندگی ایرانی قبل از تولد و پس از مرگ

یف و در اختیار فرد قرار داده میشود. در واقع این سامانه یک مهیا کننده خدمات شده و خدمات مورد نیاز تعر
، و هنر و سرگرمی ، فرهنگاقتصادمیباشد که در آن انواع خدمات مورد نیاز یک انسان در ابعاد مختلف سالمت، 

 وعه هاي مجم وي ارائه میشود. نکته قابل توجه اینکه تمامی این زیربه  سیاست و حقوق و محیط زیست
زندگی در یک ارتباط معنی دار با یکدیگر تعریف میشود و بصورت جزیره وار نخواهد سبک تعریف شده در 

بود. به عنوان مثال سرگرمی هاي یک فرد بایستی با توجه به پرونده پزشکی وي تعریف شود و این یکی از 
 میباشد. سبک زندگیبارزترین ویژگی هاي سامانه 

 به کاربران خود ارائه نماید: را در نظر دارد خدمات زیرسامانه سبک زندگی 

  در کلیه ابعاد امن بصورت فرد هرجامع  اطالعات ذخیره •
 کاربر هر توسط سیستم به شده ارائه هاي براساس داده هوشمند خدمات ارایه •

 براي هر عضو و هنر سبک زندگی در ابعاد مختلف سالمت، اقتصاد، فرهنگ ایجاد پرونده •

 به هوشمند بصورت سالمت، اقتصاد، فرهنگ و هنر و سیاست و محیط زیست  اخبار خرینآ ارایه •
 سنی) رده و نیازها بندي طبقه اساس (بر کاربران

 در کلیه حوزه ها عمومی و تخصصی دوسطح در مشاوره خدمات ارایه •

 ساعت از طریق ایمیل 24دریافت پاسخ مشاوره در کمتر از  •
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 اي) چندرسانه و تصویري صوتی، (محتواي مدیا مالتی بصورت کاربردي و آموزشی محتواي ارایه •

 در کلیه زمینه ها معرفی و ارائه اپلیکیشن هاي موبایل کاربردي •

 و طرح هاي عمومی و موضوعی سالمت، اقتصاد، فرهنگ و هنر، سیاست و محیط زیست ارائه بسته ها •

 دقیقتر و بهتر خدمات ارائه بمنظور کابران از کاربردي هاي آزمون ارایه •

  هوشمند بصورت گوناگون خدمات تخفیف کوپن ارائه •
 برخط فروشگاه طریق از هاي گوناگون حوزه محصوالت خرید به دسترسی ایجاد •

 همراه تلفن شبکه از استفاده با و آفالین بصورت مشاوره تخصصی و کارشناسی ارائه •

 اههمر تلفن شبکه از استفاده با و آفالین بصورت رسانی اطالع و هشدار هاي سیستم خدمات ارائه •

 :بود خواهدعالوه بر این، سرویس هاي زیر در آینده قابل افزوده شدن به سامانه 

 ارایه خدمات مشاوره آنی و بصورت تله کنفرانس •
 جمع آوري داده و آماده سازي داده ها بمنظور تحقیقات و پژوهش هاي علمی و بنیادي •
 سیستمی و هوشمند با استفاده از بکارگیري سیستم هاي خبرهارایه مشاوره بصورت  •
 TeleMedicineارایه خدمات  •
 و پایش اطالعات قابل تایید از راه دور HomeCareارایه دستگاه هاي  •
 مجازي راه اندازي دپارتمان هاي •
 ارایه خدمات بصورت پکیج هایی با رویکرد دوران هاي زندگی •
 ي ها و شبکه هاي خانگیارایه خدمات بر روي اسمارت تی و •
ش کشور و کاهعلمی  ایجاد بازار رقابتی براي متخصصین بمنظور بکارگیري توان حداکثري جامعه  •

 هزینه ارایه خدمات به آحاد مردم
 

 زندگی بر طبق وضعیت جامعه هدف و یا نوع ارائه خدمات، در  الگوهاي مختلفی تقسیم بندي می گرددسبک 

 رویکرد سرویس هاي موضوعیالف: ارائه خدمات با 

 ب: ارائه خدمات بر طبق ابعاد وجودي انسان

 ج: ارائه خدمات بر طبق سن و وضعیت مخاطب

 د: تقسیم بندي بر اساس نوع خدمت

 الف: ارائه خدمات با رویکرد سرویس هاي موضوعی
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 زندگی بر طبق موضوع ارائه شده، خود شامل چندین زیر بخش میباشد. سبک سامانه 

این سامانه با رویکرد ارتقاي سالمت جامعه با اولویت سالمت جسم و سالمت روان راه اندازي  سالمت: •
خواهد گردید. سالمت یکی از شاخصه هاي پیشرفت براي هر جامعه اي میباشد. مطابق با بیانات مقام 

د، دار باشنمعظم رهبیر مبننی بر اینکه تمامی اعضاي جامعه بایستی از خدمات نظام سالمت برخور
 کلیه خدمات مرتبط با سالمت براي تک تک افراد جامعه در این ابر تعبیه میشود. 

آموز هاي دینی، فرهنگی  .ارائه خدمات با رویکرد فرهنگ جامعه مد نظر میباشد: فرهنگ و هنر •
بایستی به شدت مورد توجه بوده و بر روي آن کارشود. در این سامانه عمدتا خدمات فرهنگی شامل 

 آموزه هاي قرآنی، دینی، فلسفی و اعتقادي ارائه خواهد شد.

یکی از معضالت خانواده ها عدم رعایت توازن در درآمد و هزینه میباشد. مشاوره در خصوص  :اقتصاد •
اقتصادي قابل تعریف در  -مایه گذاري، خرید مسکن و خودرو و کلیه مشاوره ها و خدمات مالیسر

 این ابر میباشند. 
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 ب: تقسیم بندي بر اساس ابعاد وجودي انسان

یتوان زندگی را مسبک اگر سبک زندگی یک نفر را بر ابعاد مختلف زندگی او استوار بدانیم،  از منظر دیگر 
 بندي کرد:بصورت زیر دسته 

 
دسته را میتوان به شرح ذیل در نظر گرفته و بر اساس هر ویژگی سرویس متناسب آن را  4مثال هایی از این 

 زندگی تعریف کرد:سبک در سامانه 

 سالمت روان :

در واقع این سرویس، کلیه حوزه هاي مرتبط با سالمت روان جامعه را تحت پوشش خود خواهد داشت. ارتقاي 
احساس ، رضایت از خوشی هاي خود، تسلط بر هیجان هاي خودیب هوشی، کنترل بر نفس، خالقیت، ضر

 و ... از جمله سرویس هاي این سامانه در این حوزه است. توانایی اخذ تصمیم هاي شخصی، تعلق به یک گروه

 سالمت جسم:

حفظ سالمتی، کنترل این سرویس، کلیه حوزه هاي مرتبط با سالمت جسمی کاربران را پوشش خواهد داد. 
 بیماري ها، تغذیه سالم، ورزش و ...از جمله سرویس هاي این سامانه است.

 سالمت معنوي: 

سبک زندگی

سالمت جسم سالمت معنوي سالمت روان سالمت اجتماعی
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این سرویس، در واقع تمامی حوزه هاي مرتبط با حفظ و ارتقاي زندگی معنوي کاربر را پوشش خواهد داد. 
ه، توبه و .....از جمله سرویس هاي سرویس هاي مختلف معنوي مثل سامانه احکام، قرآن، رعا و نیایش، مراقب

 این سامانه است. 

 سالمت اجتماعی:

ارائه خدمات به کاربران در راستاي ارتقاي سالمت اجتماعی از نقش هاي اصلی این سامانه است. ارتقاي مهارت 
ت ه، مشارهاي همسرداري، فرزند پروري، تعامل با والدین، تعامل با همسایگان، تامل با دوستان، تعامل با جامع

 هاي سیاسی، مشارکت هاي اجتماعی و ....از جمله سرویس هاي این سامانه است.

د. باشمی کلیه افراد جامعه  براي ی و مشاوره ايارائه دهنده خدمات آموزشسبک زندگی  سامانهبطور خالصه، 
 سامانهدهد. ارائه می هاي آموزشی مجزایی رابرنامهکاربران به کلیه افراد جامعه با دسته بندي  سامانهاین 

 هاي ذیل را نیز به عنوان مخاطبان خود در نظر دارد: گروه سبک زندگی

 سال  6نونهاالن صفر تا  •

 کودکان و نوجوانان •

 سال 18زنان باالي  •

 سال 18مردان باالي  •

د ای را در کلیه ابع، خدمات آموزش جامع حوزه هاي مختلف گیري از متخصصانبا بهره  سبک زندگی سامانه

هاي مورد نیاز با تعبیه نموده است، بطوري که همزمان آموزش و جنسی آن ها متناسب با رده سنیزندگی 

 سازد. فراهم میافراد هر بخش را نیز براي 

ر کلیه د ، فضایی دوستانه و صمیمی براي یادگیري اثربخشکاربرانبا مشارکت فعاالنه  سبک زندگی سامانه

 فراهم میکند.  الزم در زندگی هايرا به همراه ارائه بروزترین تکنیک هاي پرورش مهارت زندگیابعاد 

شود، انواع را شامل میسامانه سبک زندگی عالوه بر خدمات آموزشی و تربیتی که بخش اصلی خدمات 

 شود. ئه میهاي آموزشی، خدمات مشاوره و ... نیز ارا، بازي، کارگاهمحتواهاي دیگر نظیر محتواهاي فیلم
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 هاي محصوالت و خدماتویژگی

 هاي زیر دست یابد: ، تالش نموده که به ویژگیسبک زندگی  سامانهبطور کلی 

بومی سازي  به کاربردي کردن و انطباق  اسالمی: -سازي و توجه به سبک زندگی ایرانیبومی .1

ها و باورها، متناسب با نیازهاي کشور اشاره دارد. بومی سازي با ایجاد تغییر در نگرش آموزش ها دادن
دهد. بومی نمودن دانش، منابع اسالمی جامعه را به سوي توسعه و تعالی سوق می –با فرهنگ ایرانی 

وه بالقهاي کند و ظرفیتفرهنگی مناسبی را جهت خلق رویکردهاي تازه به انسان و اجتماع ایجاد می
سعی شده است که مطالب سبک زندگی  سامانهسازد. از این رو در تهیه محتواي عظیمی را فراهم می

 با در نظر داشتن سبک و سیاق فرهنگ اسالمی و ایرانی نگاشته شود. 

 هاي آموزشی دریکی از جدیدترین و بروزترین شیوه هاي یادگیري:گیري از بروزترین روشبهره .2

هاي یادگیري اینترنتی و مجازي است. این روش با داشتن منافع زیاد مروزه، روشدنیاي دیجیتال ا
شور در اقصا نقاط ک کاربران تواند امر یادگیري را برايخود از قبیل دسترسی آسان و نیز هزینه کم می

از این شیوه و روش یادگیري بهره گرفته شده است  سبک زندگی سامانهتسهیل نماید. از این رو در 
 تا منافع مذکور به بهترین شکل حاصل گردد. 

گیري از نیروي انسانی متخصص به عنوان یکی از بهره مندي از نیروهاي متخصص شایسته:بهره .3

ي ارائه محتوامحور امروز است. ترین منبع، در اقتصاد دانشترین مزیت رقابتی و کمیابها و مهمدارایی
ز پذیري اها، خالقیت و نوآوري و افزایش رقابتآموزشی اثربخش و با کیفیت، حداقل رساندن هزینه

اي ه. از این رو استراتژيسامانه سبک زندگی است مزایاي وجود منابع انسانی کیفی و متخصص در
 کسب و کار ضرورتاً بر روي منابع انسانی متمرکز شده است. 

رائه از آنجایی که ا :و جنسیت کاربران کیک شده آموزشی متناسب با گروه سنیهاي تفبرنامه .4

سامانه سبک زندگی هاي سنی فاقد اثربخشی است، متخصصان هاي یکسان براي تمام گروهبرنامه
سال و مردان  18نونهاالن، کودکان و نوجوانان، زنان باالي  رده چهار  را به  کاربران تا   تالش نموده

 تفکیک کند.  سال 18باالي 

 اي صورت گرفتهبه گونه سبک زندگی سامانه برنامه هاي آموزش مرتبط با  طراحی کاربري آسان: .5

کنند، به آسانی قابل دستیابی و استفاده هاي سنی مختلفی که از آن استفاده میاست که براي گروه
 طراحی شده است.  برانکارهاي مختلف به تفکیک با میزان توانایی باشد. به این منظور بخش

به طبیعت محرمانه اطالعات شخصی کاربران سبک زندگی  سامانه محرمانه نگهداشتن اطالعات: .6
گذارد. به این علت که براي از قبیل نام، آدرس پستی، پست الکترونیک و شماره تلفن احترام می
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یت اساسی حفاظت از این مسئولي خدمات به کاربران به برخی از این اطالعات نیاز است و فراهم ساز
 . تمام اطالعات از این دست که توسط سامانه می باشد اطالعات در برابر سوءاستفاده نیز به عهده

  گردد.شود، در مکانی ایمن از دسترسی افراد غیر از کارکنان حفاظت میداده میسامانه به کاربران 
تا بروزترین اطالعات و  شده نمودهر تهیه محتواي آموزشی سعی د بروزرسانی محتواي آموزشی: .7

. با این حال، با توجه به این امر که دانش و ارزیابی را مورد استفاده قرار گرفته شودهاي آموزشی شیوه
ل گردد. به همین دلیباشد، بروز رسانی اطالعات امري مهم تلقی میدائماً در حال تغییر و پیشرفت می

 ت این امر را بر عهده دارند. مسئولی سامانه سبک زندگی کارشناسان
در فرآیند یادهی و یادگیري یکی از مباحث اساسی کاربر  مشارکت فعال  :بررکا مشارکت فعاالنه .8

است که توجه بسیاري از محققان را به خود جلب کرده است. این موضوع در آموزش مجازي به دلیل 
نی است. از این رو در تهیه محتواي عدم برخورداري از رابطه چهره به چهره داراي اهمیت دو چندا

هاي ها و تمریندر فرآیند تدریس از طریق ارائه آزمون کاربر آموزشی تالش شده با مشارکت فعال
 ها حداکثر گردد. افزایش یابد و متعاقباً میزان یادگیري آن کاربرانآموزشی درگیري ذهنی 

گیري از به دلیل بهرهسبک زندگی  سامانهدر طراحی  هاي هشداردهنده:گیري از سیستمبهره .9
ند فرآیکاربر توجه وي به هاي هشداردهنده به با استفاده از سیستم شده فضاي مجازي تالش نموده

هاي هشدار دهنده در ها و ارسال پیامهاي ارائه پیامک. به این منظور از سرویسآموزشی افزایش یابد
 . شده استتمام فرآیند آموزشی بهره گرفته

 سازمانی رشد حفظ و ایجاد به کمک :نوپا کارهاي و کسب سازمانی رشد حفظ و ایجاد به کمک .10
 ارائه ايه سرویس روزرسانیبه و بازاریابی سازي،پیاده توسعه، تولید، وسیله بهنوپا  کارهاي و کسب
از دیگر ویژگی هاي این سامانه  مختلف ارتباطی هايکانال طریق از زندگی سبک سامانه در شده
 .است

 .شهروندان رفاه بهبود جهت در نو هاي ایده ساماندهی و تدوین به کمک .11
 .ایرانی -اسالمی اصول از گیري بهره با زندگی سبک از جدید مفهومی توسعه .12
 را فرد یک هاي نیاز حداکثر به پاسخگویی توانایی که جامع و فرد به منحصر پویا، اي سامانه استقرار .13

 .یاشد دارا
 است کشور فرهنگی بقاي ضامن که فرهنگی هاي خالقیت براي مناسب هاي زمینه ایجاد .14
 سامانه خدمات از مندي بهره جهت جامعه افراد حداکثري پوشش .15
 سامانه مدیریت علمی نوین اصول از گیري بهره طریق از خدمات ارائه کیفیت ارتقاي .16
 درآمد کسب نوین رویکردهاي از گیري بهره با سامانه مالی سود کردن بیشینه .17
 بازار سهم افزایش .18
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 ارزش افزوده محصوالت و خدمات براي مشتریان

توانند براي مشتریان ایجاد نمایند، به صورت مختصر بیان اي که محصوالت و خدمات میدر زیر ارزش افزوده
 شده است:

 دماتسازي طراحی و سهولت استفاده و کارایی محصوالت و خبهینه •

 صرفه جویی در وقت و زمان •

 هاي فسیلیحفاظت از محیط زیست با کاهش استفاده از وسایل نقلیه و سوخت •

 مناطق محرومبراي  و مشاوره اي ایجاد تسهیالت آموزشی •

 هاقابلیت ارتقاي اپلیکیشن •

 وارد کردنها بدون از دست رفتن اطالعات قبلی و یا نیاز به استفاده از سایر کاربردها و تلفیق آن •
 اطالعات قبلی

 سرعت انتقال مفاهیم •

 همگام کردن توسعه آموزش فراگیر •

 در دسترس قرار دادن منابع مفید و بهنگام در سراسر کشور •

 هاي نوآوري و خالقیتایجاد زمینه •

 و مشاوره هاي مساوي براي کسب آموزشایجاد فرصت •

 تحقیق و توسعه

اي افزایش ذخیره علمی و دانش فنی و نیز استفاده از این برسبک زندگی  سامانهتحقیق و توسعه در بخش 
 اشد:بشامل سه بخش زیر میسبک زندگی  سامانههاي تحقیق و توسعه دانش در عمل انجام شده است. فعالیت

بران رکابه  در حوزه هاي مختلف  جهت کسب دانش علمی جدید در مورد آموزش تحقیقات پایه: .1

ها و ها، نظریهاي انجام یافته است. این تحقیق پایه فرضیهیک تحقیق پایه در گرووهاي هدف مختلف
را مورد بررسی قرار داده است. به این منظور کلیه تحقیقات در کلیه سطوح زندگی قوانین کلی آموزش 
 در نشریات علمی چاپ شده، شناسایی گردیده است.  سبک زندگی انجام یافته آموزش

قیقات هاي تحتحقیق به منظور تعیین کاربردهاي بومی ممکن براي یافتهاین  تحقیقات کاربردي: .2

جام انکاربران  براي در سبک زندگی هاي دستیابی به آموزش هاي جدید و راهپایه و نیز تعیین روش
 گردیده است.  
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هاي عملی در در بخش توسعه، با استفاده از دانش موجود بدست آمده از تحقیقات و تجربه توسعه: .3

در جنبه هاي مختلف  شورهاي مختلف، تولید محصوالت و محتواهاي آموزشی الزم براي آموزشک
 ، هدایت گردیده است.  زندگی

 چرخه عمر محصول

 باشد:داراي مراحل زیر می سبک زندگی سامانهچرخه عمر محصوالت و خدمات 

 معرفی:  .1

 کند. به کندي رشد میسبک زندگی فروش محصوالت و خدمات آموزشی  •

 سبک زندگی سامانهایجاد آگاهی  •

 سبک زندگی سامانههاي باالي تولید پلتفرم هزینه •

 تغییرات مکرر در محتواي آموزشی •

 سود حداقلی و یا منفی •

 هاي باالي بازاریابی و یا تبلیغاتهزینه •

 رشد: .2
 یابد. فروش محتواي آموزشی با نرخ رشد افزایشی رشد می •
 یابد. تعداد رقبا افزایش می •
 اسبسود من •
 سبک زندگی سامانهتأکید بر تبلیغ بر روي برند  •
 کند. در انتهاي این مرحله قیمت به صورت معمول افت می •
 رسد. سود در انتهاي این مرحله به حداکثر می •
 یابد. هاي توسعه بهبود میهزینه •
 جویی در مقیاس ارائه خدمات صورت، صرفه کاربران به علت حجم انبوه تحت پوشش قرار دادن •

 گیرد. می
 بلوغ: .3

 میزان فروش، روال افزایشی با نرخ رشد کاهشی خواهد داشت.  •
 رسد. به اشباع میدر حوزه سبک زندگی بازار آموزش  •
 باید محتواهاي آموزشی افزایش یا گسترش یابد.  •
 تبلیغ سنگین مورد نیاز این مرحله است.  •
 کند. قیمت و سود شروع به افت می •
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 افول: .4

 شود. ت در بلندمدت نمایان میاخدمعالئم افت فروش  •

 شود. کاهش تقاضا باعث خروج اجباري بسیاري از رقبا از بازار می •

 استراتژي تبلیغ استفاده بیشتر خدمات، توسط مشتریان فعلی باید مورد تأکید قرار گیرد.  •

 . یافته شود باید بازارهاي هدف جدیدي براي محصوالت و خدمات •

 . ي یافت دهاي جدیدباید کاربر براي محصوالت •

 باید زیر قیمت بازار باشد.  قیمت خدمات و محصوالت •

 اجزاي جدیدي باید به محتوا اضافه گردد و اجزاي قدیمی محتواي آموزشی حذف گردد.  •
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 فصل پنجم

 بازاریابی و فروش
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 گیرد:در این بخش موارد زیر به تفصیل مورد بررسی قرار می

 اهداف بازاریابی 

 آمیخته بازاریابی 

 هزینه در مقابل اثربخشی 

 استراتژي فروش 

 اهداف بازاریابی

ایجاد آگاهی از سامانه سبک زندگی در جامعه، ساخت تصویر مثبت  هدف سامانه سبک زندگی در سال اول 
نسبت به سامانه، توسعه و پرورش اطالعات خریداران، شناساندن سامانه ، ایجاد اعتماد نسبت به سامانه و برند 

 ذیرش در کاربران نسبت به برند است. آن و ایجاد مقبولیت و پ

بک زندگی س سامانهتعداد کاربران تا بتوان   با گستردگی بیشتر آغاز خواهد شد هاتبلیغات سرویسپس از آن 
 را افزایش داد.

 سال اول عبارت است از : 3در سامانه سبک زندگی به صورت کمی هدف 

 1394 1395 1396 

 80,434,212 79,449,043 78,475,941 جمعیت کل کشور  

 %50 %30 %20 زندگیهاي مشابه سامانه سبک ضریب نفوذ سامانه
 40,217,106 23,834,712 15,695,188 حجم بازار هدف 

 %10 %12,5 %15 سهم بازار سامانه سبک زندگی
 4,021,710 2,979,339 2,354,278 پیش بینی میانگین تعداد کاربران 

 

 آمیخته بازاریابی

آموزشی پلتفرم  روز با دسترسی آسان و با محتواهاي بهسبک زندگی  سامانه محصوالت و خدمات: .1

آموزشی جامعی را در کلیه حوزه هاي آموزشی مرتبط با زندگی براي کودکان و نوجوانان، زنان و 
هد. دارائه می ده، مبتنی بر رده سنی و نیازمندي هاي آنانبندي شهایی طبقهبه صورت برنامه مردان

در حوزه هاي سالمت،  ردآوري محتواهاي علمی استانداشامل جمع سبک زندگی سامانهخدمات 
 هاي افراد در هاي سنجش پتانسیل، انجام آزموناقتصاد، سیاست ، فرهنگ و هنر و نیز محیط زیست

، ، بازيو ویدئو نیز تامین فیلم و  الزم براي کلیه سطوح زندگی هاي، ارائه مهارتحوزه هاي مختلف 
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آنالین و حضوري در کلیه  موزشیهاي آکارگاه کالس ها و برگزاري و مشاوره آنالین و حضوري
 باشد. در بخش محصوالت و خدمات به موارد زیر توجه شده است:می موضوعات مرتبط با زندگی

ران کاربدر راستاي استراتژي بازاریابی محصول، ایجاد تصویري واضح در ذهن  تصویر سازي: •

 تصویرسازي مثبتیتالش نموده تا سبک زندگی  سامانهاز اهمیت فراوانی برخوردار است که 
را در اذهان مشتریان ایجاد کند. از جمله این اقدامات ایجاد عالمت تجاري است. به منظور 

 تا تصویري الش خواهد شد، تکاربران از آموزش سبک زندگیشکل گیري معناي خاص براي 
 ایجاد گردد. سبک زندگی هاي آموزشی از عالمت تجاري متناسب با اهداف و مأموریت

ارائه خدمات سودمند براي مشتریان و سامانه سبک زندگی هدف اصلی  مشتري:رضایت  •

 سامانه محصوالت آموزشی و هاست و این رضایت از سودمندي کیفی خدماتجلب رضایت آن
ها در که آنشده است گردد. در ارائه خدمات و محصوالت تالش محقق میسبک زندگی 

 خدماتی که به شکل حضوري ارائه می گردد و شکل و حالت مطلوب ارائه گردد و محصوالت
 نیز در محل مناسب و مورد نظر در دسترس و قابل تهیه باشد. 

به منظور اطمینان مشتریان در مورد کاربرد واقعی  تأکید بر مزایا و استانداردسازي: •

 در محصوالت فهرست شده اند:ها هاي محصوالت و خدمات این ویژگیویژگی

o  بومی سازي 

o  پذیريانعطاف 

o  ها به صورت صوتی و تصویريبرگزاري کالس 

o   ها در صورت غیبت کاربرانکالسقابلیت تکرار 

o  لیت آپلود تصاویر و محتواهاي آموزشی در کلیه حوزه هاقاب 

o   برانرکاقابلیت برگزاري نظرسنجی و پرسش از سوي 

o  بروز سازي محتواي آموزشی 

o  هاي آموزشیمشاوره 

o  در کلیه حوزه ها براي کاربرانجذاب آموزش  هاي کاربردي واپلیکیشن 

چرا که که هم آموزش انتخاب شده است ، استراتژي تمرکز توسعه بازار هدف آموزش سبک زندگی  در
صورت تعریف شده بر مبناي تقسیم بندي هاي صورت گرفته در سامانه  مشخص  هاي در حوزه

تمرکز شده ن و نوجوانان، زنان و مردان سه گروه هدف شامل  کودکا گیرد و هم این که بر روي می
 است. 
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گذاري هر یک از محصوالت به تفکیک و در قالب هاي قیمتدر این بخش استراتژي گذاري:قیمت .2

 جدول زیر نشان داده شده است:

 گذارياستراتژي قیمت محصوالت/خدمات

سبک آموزش  سامانه
 زندگی

تر از حد معمول تعیین پاییننفوذي: قیمت ورود به سامانه به صورت مصنوعی 
پس  .جذب شوند و در بازار نفوذ شود  بیشتري بران رکا شود تا از این طریق می
 افزایش خواهد یافت.، به تدریج قیمت ورود به سامانه تحقق این هدف  از 

براساس نرخ شی در حوزه هاي مختلف هاي آموزبازار: قیمت هر یک از سی دي هاي آموزشیديسی
 شود.بازار تعیین می

ها را به صورت رایگان در اختیار لوازم جانبی انحصاري: در این روش اپلیکیشن اپلیکیشن
دهیم که براي ها و امکاناتی را قرار میها برنامهدهیم اما در آنمشتریان قرار می

 باشد.  اي میها نیاز به پرداخت درون برنامهاستفاده از آن
و  آموزش حضوري
 غیرحضوري

 شود.براساس نرخ بازار تعیین میآموزشی  هايکالسبازار: قیمت هر یک از 

ن رایگاابتدا به صورت  اي در جهت دستیابی به مزیت رقابتی، خدمات مشاوره مشاوره 
عرفی و ارتقاي فروش سامانه شود گام مهمی در مبینی میگردد که پیشارائه می

باشد و پس از جذب تعداد قابل قبولی کاربر، مشاوره ها بر اساس نرخ بازار ارائه 
 خواهد شد. 

 

هاي توزیع هر یک از محصوالت به تفکیک و در قالب جدول زیر نشان در این بخش استراتژي توزیع: .3

 داده شده است:

 استراتژي توزیع محصوالت/خدمات

آموزش الکترونیک سبک  سامانه
 زندگی

 ریق سامانه عرضه مستقیم از ط

 کاربرانفروش مستقیم از طریق سامانه و ارسال پستی به  هاي آموزشیديسی
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 استراتژي توزیع محصوالت/خدمات

هاي فروش غیرمستقیم از طریق مؤسسات آموزشی و فروشگاه
 عرضه کننده محصوالت آموزشی

 فروش مستقیم از طریق سامانه اپلیکیشن
هاي طریق مؤسسات آموزشی و فروشگاهفروش غیرمستقیم از 

 عرضه کننده محصوالت آموزشی
 فروش مستقیم آموزش حضوري

 ریق سامانه عرضه مستقیم از ط مشاوره

 

 شامل موارد زیر است: ترفیع: .4

؛ تبلیغات در رادیو و تلویزیون؛ تبلیغ در مراکز آموزشی و ارائه تبلیغات در مجالت تبلیغات: •

؛ تبلیغات دهان به دهان با تکیه بر جلب رضایت سبک زندگی سامانهیفات به کاربران تخف
 مشتریان و ایجاد ارزش افزوده نسبت به خدمات سایر رقبا.

ست. اارتباط با کاربران سامانه سبک  ن روشتریفروش شخصی یکی از مهم فروش شخصی: •

شود مشتریان براي استفاده از کاال و خدمات ما فراهم می متقاعد کردن در این روش امکان
به  سبک زندگی را فراهم نمود. سامانهمشتریان دائمی براي خدمات  توانو از این طرق می
است.  مورد نیازسازمان هاي مختلف  گیري از بازاریابان و فرستادن به این منظور، بهره

ها توضیح دهد که صحبت نموده و براي آنختلف تواند با مدیران سازمان هاي مبازاریاب می
است.  جامعه ترین نیازهايیکی از مهمجامع در کلیه سطوح و موضوعات نیاز به آموزش 

 ما نسبتسبک زندگی  ، مزایاي خدمات آموزش سبک زندگی سامانهتشریح فرآیند آموزش 
وضوعاتی است که ها و طول دوره آموزشی از مبه رقباي مشابه، اطالعات در مورد قیمت

 بازاریاب باید مدنظر داشته باشد. 

متنوعی شامل هاي گوناگون و از روش تواندر این بخش می پشتیبانی یا ترویج فروش: •

 :موارد زیر بهره گرفت
o هاي تخفیفارائه کوپن 

o داندن بخشی از وجه خرید به کاربرانبرگر 

o دیگر به عنوان هدیههاي آموزشی با یک کاالي ارائه خدمات و یا اپلیکیشن 
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o  به صورت رایگان در سامانه سامانهارائه بخشی از خدمات آموزشی 

سبک  سامانههاي زیر براي ارائه خدمات از روش تواندر این روش ترویج، میروابط عمومی:  •

 :زندگی بهره گرفت
o  قرار دادن بنر، پالکارد و غیره در مقر شرکتسبک زندگی   سامانهمعرفی خدمات :

 .توان انجام دادشرکت میهایی است که در محل شیوه یکی از
o و نیز  ، زنان و...هاي مخصوص کودکان و نوجواناننمایشگاه: شرکت در نمایشگاه

 هاي مرتبط با حوزه فعالیت (آموزشی، اینترنتی و...)نمایشگاه

o ت مطرح و یا تخصصی درباره آموزش.انتشار خبر: تأمین خبر و نشر آن در نشریا 

o ها، امکان هایی از سامانه و محصوالت: انجام مصاحبه با رسانهبه همراه عکس مصاحبه
ی سبک زندگ سامانهنشر اطالعات در سطح وسیع و تبلیغ غیرمستقیم براي خدمات 

 سازد. را ممکن می

 استراتژي فروش

 هر یک از محصوالت به تفکیک و در قالب جدول زیر نشان داده شده است: فروشهاي در این بخش استراتژي

 استراتژي فروش محصوالت/خدمات

آموزش الکترونیک سبک  سامانه
 زندگی

بخشی از محتوا را بدون پرداخت پول، جهت کاربر  ارائه نمونه: به 
  دهیم. ترغیب به امتحان خدمات (جهت دفعات اول) می

 هاي آموزشیديسی
دد کوپن تخفیف یا خرید مجکاربر  جایزه تشویقی: کنار خرید کاال به 

 شود.  داده می

 اپلیکیشن
بخشی از محتوا را بدون پرداخت پول، جهت کاربر  ارائه نمونه: به 

 دهیم.  ترغیب به امتحان خدمات (جهت دفعات اول) می
 جایگزینی: امکان جا به جایی مدرس انتخابی براي کالس.  آموزش حضوري
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 فصل ششم

 برنامه مالی
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ش اتواند سودده بوده و سودهیمیسبک زندگی  سامانهدر این بخش بهترین راهکارهایی را که به وسیله آن 
قدر چکارآفرینی  سامانهمورد انتظار کنیم که سود شود. در این طرح مالی مشخص میرا حفظ کند، معرفی می

گذار باید انتظار بازگشت سرمایه را داشته است؟ منابع مالی مورد نیاز چقدر است و برنامه زمانی که هر سرمایه
 گیرد:باشد، چیست؟به این منظور مباحث زیر مورد بررسی قرار می

 درآمدها
 

95سال   96سال   97سال    جمع کل 

 محتوا به ازاي هر کاربردرآمد سالیانه فروش 

 (تومان)

0003  14,400 21,600  

%480  نرخ رشد فروش محتوا  50%   

  1,005,427 595,867 235,427 پیش بینی میانگین تعداد مشتریان در دوره

%10 بازار هدف   20%  25%   

06,281,0005 درآمد حاصل از فروش محتوا  80,484,8000,8  17,234,0002,02  28,803,999,800 

تبلیغات درآمد حاصل از  200,000,000 500,000,000 1,500,000,000 2,200,000,000 

  93,600 72,000 60,000 درآمد حاصل از آموزش حضوري از هر فرد

%20,0  نرخ رشد درآمد  30,0%   

  600 400 200 بازار هدف 

 96,960,000 56,160,000 28,800,000 12,000,000 درآمد حاصل از آموزش حضوري

  18,720 14,400 12,000 درآمد حاصل از آموزش غیرحضوري از هر فرد

%20,0  نرخ رشد درآمد  30,0%   

 600 800 1000  

 37,440,000 18,720,000 11,520,000 7,200,000 درآمد حاصل از آموزش غیرحضوري

 از هر فرد مشاوره حضوريدرآمد حاصل از 

 (به ازاي هر دقیقه)

700 1400 2800  

رشد درآمد    100%  100%   

 1,291,500,000 1,008,000,000 252,000,000 31,500,000 مشاوره حضوريدرآمد حاصل از 

 از هر فرد درآمد حاصل از مشاوره غیرحضوري

 (به ازاي هر دقیقه)

300 315 330  

%5  نرخ رشد درآمد  10%   

  402,171 297,933 235,427 درآمد حاصل از مشاوره غیرحضوري

 10,030,278,094 4,479,179,512 1,055,800,068 794,566,125 درآمد حاصل از مشاوره غیرحضوري
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 40,760,177,894 27,279,293,512 12,040,205,007 1,440,679,375 مجموع درآمد

 

 هاهزینه-

 هاي نیروي انسانی درنظر گرفته شده است:فرضیات زیر براي محاسبات هزینه

%20 افزایش سالیانه حقوق و دستمزد   

هاي سربار نیروي انسانی و اقالم مصرفیضریب هزینه  100%  

 

 95هاي نیروي انسانی سال هزینه
 هزینه ساالنه   هزینه ماهانه  سربار حقوق تعداد سمت

000,0006, 1 مدیر عامل  ,000,0006  ,000,00021  144,000,000 

 540,000,000 45,000,000 4,500,000 4,500,000 5 مدیر دپارتمان

 480,000,000 40,000,000 2,000,000 2,000,000 10 کارشناس محتوا

00,0002,5 700,000 700,000 3 مدرس حضوري  62,400,000 

00,0001,4 350,000 350,000 2 مدرس غیرحضوري  16,800,000 

 480,000,000 40,000,000 2,000,000 2,000,000 10 مشاور

 240,000,000 20,000,000 2,000,000 2,000,000 5 کارشناس فنی

 108,000,000 9,000,000 4,500,000 4,500,000 1 مدیر مالی

 108,000,000 9,000,000 4,500,000 4,500,000 1 مدیر بازاریابی

  2,179,200,000 هاي نیروي انسانیمجموع هزینه 38 مجموع نیروي انسانی

 

 96هاي نیروي انسانی سال هزینه
 هزینه ساالنه   هزینه ماهانه  سربار حقوق تعداد سمت

00,0007,2 1 مدیر عامل  ,000,0007,2  00,00014,4  172,800,000 

 648,000,000 54,000,000 5,400,000 5,400,000 5 مدیر دپارتمان

00,0004,2 15 کارشناس محتوا  00,0004,2  ,000,00072  864,000,000 

000840, 5 مدرس حضوري  ,000840  ,0008,400  100,800,000 

000420, 3 مدرس غیرحضوري  ,000420  ,0002,520  30,240,000 

 806,400,000 67,200,000 2,400,000 2,400,000 14 مشاور

000600,33, 2,400,000 2,400,000 7 کارشناس فنی  403,200,000 
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 129,600,000 10,800,000 5,400,000 5,400,000 1 مدیر مالی

 129,600,000 10,800,000 5,400,000 5,400,000 1 مدیر بازاریابی

25 مجموع نیروي انسانی   000640,284,3,هاي نیروي انسانی مجموع هزینه 

 97هاي نیروي انسانی سال هزینه
 

 هزینه ساالنه   هزینه ماهانه  سربار حقوق تعداد سمت

 207,360,000 17,280,000 8,640,000 8,640,000 1 مدیر عامل

000480,6, 5 مدیر دپارتمان  ,000480,6  ,000800,64  777,600,000 

000880,2, 20 کارشناس محتوا  ,000880,2  ,000200,115  1,382,400,000 

0001,008, 7 مدرس حضوري  ,0001,008  ,000112,14  169,344,000 

000504, 5 مدرس غیرحضوري  ,000504  ,000040,5  60,480,000 

 1,105,920,000 92,160,000 2,880,000 2,880,000 16 مشاور

 345,600,000 28,800,000 2,880,000 2,880,000 10 کارشناس فنی

 155,520,000 12,960,000 6,480,000 6,480,000 1 مدیر مالی

 155,520,000 12,960,000 6,480,000 6,480,000 1 مدیر بازاریابی

  000744,359,4,هاي نیروي انسانی مجموع هزینه 66 مجموع نیروي انسانی

 

 

 هاي سربار اداريهزینه
ره

جا
ا

 

 جمع کل سال سوم سال دوم سال اول 
 156 66 52 38 تعداد کارکنان

000,00010, قیمت هر متر مربع ملک اداري   ,000,00012  14,400,000  
%20  افزایش ساالنه  20%   

%20 تبدیل به رهنضریب   20%  20%   
000,0002, رهن هر متر مربع   2,4 2,9  

%3 ضریب تبدیل به اجاره  3%  3%   
0,00006 اجاره ماهانه به ازاي هر متر مربع   70,000 80,000  

  10 10 8 سرانه متر مربع
  450 300 200 متراژ مورد نیاز

 828,000,000 432,000,000 252,000,000 144,000,000  سالیانه اجاره هزینه
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ژي
انر

 و 
ت

سا
سی

تأ
 

 جمع کل سال سوم سال دوم سال اول 
بهاي ماهیانه  انرژي و تاسیسات 

 به ازاي هر متر مربع فضاي اداري  
50,000 60,000 72,000  

%20 افزایش ساالنه  20%  20%   
 724,800,000 388,800,000 216,000,000 120,000,000  تاسیسات و انرژي ساالنه بهاي

طی
تبا

 ار
ی و

مات
خد

 

 جمع کل سال سوم سال دوم سال اول 
هزینه ماهیانه خدمات ارتباطی به 

 ازاي هر نفر نیرو در ماه 
 

50,000 60,000 72,000  

%20 افزایش ساالنه  20%  20%   
 117,264,000 57,024,000 37,440,000 22,800,000  ارتباطی خدمات ساالنه بهاي

نه 
زی

ر ه
سای

 

 جمع کل سال سوم سال دوم سال اول 

  87,782,400 50,544,000 28,680,000  ها هزینه سایر

 1,837,070,400 965,606,400 555,984,000 315,480,000 مجموع هزینه هاي سربار اداري 
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 هزینه هاي عملیاتی : 
 

 جمع کل  سال سوم سال دوم سال اول 

 42,460,177,894 27,279,293,512 12,040,205,007 3,140,679,375  جمع درآمدها 

ري
ادا

 و 
می

مو
ي ع

ها
نه 

زی
ه

 
 

   %10 %10 ٪15 آمد سهم از در هزینه بازاریابی و تبلیغات  (میلیون ریال)

 (میلیون ریال)هزینه بازاریابی و تبلیغات  
 
 

 4,403,051,757 2,727,929,351 1,204,020,500 471,101,906 هزینه بازاریابی و تبلیغات

 11,660,654,400 5,325,350,400 3,840,624,000 2,494,680,000 جمع کل هزینه هاي نیرو و اداري (میلیون ریال)

 16,063,706,157 8,053,279,751 5,044,644,500 2,965,781,906 جمع هزینه هاي عملیاتی (میلیون ریال)
 

 

 9,823,584,000 4,359,744,000 3,284,640,000 2,179,200,000 جمع  هزینه هاي نیروي انسانی 

 1,837,070,400 965,606,400 555,984,000 315,480,000 جمع  هزینه هاي اداري 

 11,660,654,400 5,325,350,400 3,840,624,000 2,494,680,000 جمع کل هزینه هاي نیرو و اداري 
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 هزینه هاي سرمایه اي و استهالك :
 

 جمع کل  سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول  

اي
یه 

رما
 س

اي
ه ه

زین
ه

 
 

 3,955 1518 1012 675 450 300 زیرساخت، سایت، اپلیکیشن

 56 5 5 5 16 25 اقالم اداري

 5,741 1707 1366 1093 875 700 تحقیق و توسعه

 250 50 50 50 50 50 سایر

 10,002 3,280 2,433 1,823 1,391 1,075 جمع هزینه هاي سرمایه اي

از 
ش 

 پی
اي

ه ه
زین

ه
 

ي 
دار

 بر
هره

ب
 

 50 تهیه طرح

 حقوق و دستمزد پیش از بهره برداري
  
  
  
  

250 

 300 جمع کل 
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 جمع کل سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

ك
هال

است
به 

حاس
م

 

 300 60 60 60 60 60 برداريهاي قبل از بهرهاستهالك هزینه

 1,075 215 215 215 215 215 هاي سال اولاستهالك هزینه
 1,112 278 278 278 278   هاي سال دوماستهالك هزینه

 1,092 364 364 364     هاي سال سوماستهالك هزینه

 972 486 486       هاي سال چهارماستهالك هزینه

 656 656        هاي سال پنجماستهالك هزینه

 5,207 2,059 1,403 917 553 275 جمع کل 
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 :صورت سود و زیان 
 

 جمع کل  سال سوم سال دوم سال اول 

 40,760,177,894 27,279,293,512 12,040,205,007 1,440,679,375 مجموع درآمدها
 )11,568,584,000( )5,276,744,000( )3,837,640,000( )2,454,200,000( تمام شده خدمات ارایه شدهبهاي 

 )1,745,000,000( )917,000,000( )553,000,000( )275,000,000( استهالك
 )9,823,584,000( )4,359,744,000( )3,284,640,000( )2,179,200,000( هزینه هاي نیروي انسانی 

 29,191,593,894 22,002,549,512 8,202,565,007 )1,013,520,625( سود عملیاتی 

 )6,240,122,157( )3,693,535,751( )1,760,004,500( )786,581,906( هزینه هاي عمومی، اداري و فروش

)4,403,051,757( )2,727,929,351(  )1,204,020,500(  )471,101,906(  بازاریابی و تبلیغات   
 )1,837,070,400( )965,606,400( )555,984,000( )315,480,000( هزینه هاي سربار اداري 

 22,951,471,737 18,309,013,761 6,442,560,507 )1,800,102,531(  سود قبل از بهره و مالیات

 - - - - بهره بانکی

 22,951,471,737 18,309,013,761 6,442,560,507 )1,800,102,531(  سود قبل از مالیات 

  22,951,471,737 4,642,457,976 - تجمیع

  )6,894,482,428(  )1,160,614,494(  - مالیات تجمعی

 )6,894,482,428(  )5,737,867,934(  )1,160,614,494(  - 25% -مالیات   

 16,052,989,309 12,571,145,827 5,281,946,013 )1,800,102,531(  سود خالص

  16,052,989,309 3,481,843,482 )1,800,102,531(  انباشتهسود خالص 
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 ه نقد وجریان وج
 

 جمع کل  سال سوم سال دوم سال اول  

 وجوه نقد ورودي

 40,760,177,894 27,279,293,512 12,040,205,007 1,440,679,375 مجموع درآمدها

    0  0 3,175,102,531 جمع تأمین مالی مورد نیاز

       %100 آورده نقدي به کل تأمین مالینسبت 

    0  0 %0 آورده سهام داران

    0  0  0 تسهیالت

 34,703,716,613 27,279,293,512 12,040,205,007 )4,615,781,906( جمع ورودي

         وجوه نقد خروجی

)1,075,000,000( سرمایه گذاري   )1,391,000,000(   )1,823,000,000(   )4,289,000,000(  

)300,000,000( برداريهاي قبل از بهرههزینه     

 )11,568,584,000( )5,276,744,000( )3,837,640,000( )2,454,200,000( هاي عملیاتیهزینه

)786,581,906( هاي عمومی، اداري، و فروشهزینه  )1,760,004,500(  )3,693,535,751(  )6,240,122,157(  
 )6,894,482,428( )5,737,867,934( )1,160,614,494(  - مالیات  

 29,296,188,585 16,531,147,685 8,149,258,994 )4,615,781,906( جمع خروجی
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 جمع خروجی

 11,463,989,309 10,748,145,827 3,890,946,013 )3,175,102,531( خالص وجـوه نقـد پایان دوره

  11,463,989,309 715,843,482 )3,175,102,531( خالص وجوه نقد تجمعی پایان دوره

 

 شاخص هاي کلیدي
IRR( 43%نرخ بازده داخلی پروژه(  

%32 نرخ تنزیل  

IRRE( 43%نرخ بازده داخلی آورده سهام داران (  

  6،906،050،270 ارزش خالص فعلی پروژه 
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مدل کسب و کار سامانه 

زندگیسبک   
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 مدل کسب و کار سبک زندگی

. این چارچوب نشان خلق ارزش ایجاد شده را در سامانه نشان می دهد چارچوب سامانه سبک زندگی مدل کسب و کار

چه مجموعه فعالیت هایی را، چگونه و در چه زمانی می باید انجام دهد تا مشتریان سامانه سبک زندگی  می دهد که

 ونهکند که چگبیان می سامانه سبک زندگی وکارمدل کسب. در واقع انتظار دارند بهره مند شوندسامانه از آنچه که از 

 ل کسب و کار سامانه سبک زندگیمد براي ارائه خدمت ایجاد ارزش افزوده میکند. به بیان دیگر سامانه سبک زندگی

خ پاس -باید انجام شوند؟  وقت کدام فعالیتها، چگونه و چهدهد: پاسخ می سامانه به سه پرسش کلیدي در مورد

و ارائه مزایاي مطلوب به مشتریان شده و در  سامانه سبک زندگیصحیح به این پرسشها منجر به عملکرد مناسب 

 آورد.رمغان میبه ا سامانه  نهایت سود را براي

 اجزاي مدل کسب و کار سامانه سبک زندگی

 

 

کتاشر نقش  
 آ

 ارتباط

 توافقنامھ

مدیریت 
زیرساخت

  
 محصول

 مکانیزم

واحد 
 مشتری

 قابلیت

 رابط پیشنھاد فعالیت منبع

پیکربند
ارزش قائل  ی ارزش

 ارائھ
 مشتری کانال

 معیار

 درآمد سود ھزینھ

 قیمتگذاری جنبھ ھای مالی حساب
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 ارزش قابل ارائه سامانه سبک زندگی

 

نمایانگر  سامانه سبک زندگی که  خدمات و محصوالت بسته هاي از کلی نماي از عبارتست ارائه قابل ارزش عنصر

 را رقبا از شدن سامانه سبک زندگی  متمایز روش عنصر از مشتریان می باشد. این خاص بخش یک براي ارزش

 ارزش نمایانگر ارائه قابل ارزش است. دیگري از خرید عدم ما و  از مشتریان خرید دلیل و بیانگر کرده توصیف

 .می باشد استوار قابلیت چند یا یک اساس بر و بوده هدف چند مشتري یا یک براي

را  مشتري سامانه سبک زندگی مطلوبیت  پیشنهادي ارزش سطح گیرياندازه  با مشتري مطلوبیت یا ارزش سطح

 کند. مقایسه رقیبان با را خود که میدهد سامانه اجازه به و میکند تعیین

 کمکبران رکامیتواند به ارزش آفرینی براي از مواردي است که در سامانه سبک زندگی عناصري از فهرست زیر 

 .نماید

، سامانه سبک زندگیبرخی از ارزش هاي پیشنهادي و جدید بودن محتواي ارائه شده آموزشی:  تازگی •

مجموعه اي کامال جدید از نیاز هایی را برآورده میکنند که قبال به علت عدم وجود پیشنهاد مشابه، درك 

 .و اکنون در سامانه سبک زندگی مورد شناسایی قرار گرفته اند نشده بودند
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راهی متداول براي ارزش در سامانه سبک زندگی طور سنتی ، بهبود عملکرد محصول یا خدمت ب  عملکرد : •

 .آفرینی است

سازگاري نمودن محصول و خدمات با نیاز هاي شخصی یا بخش هاي خاصی از مشتریان   سفارشی سازي : •

 .می شودفراوانی در سامانه سبک زندگی  باعث ارزش آفرینی 

یک راه متداول براي برآوردن نیازهاي بخش هاي مشتري حساس به قیمت ، پیشنهادي مشابه به  قیمت : •

 .استدر خدمات ارائه شده در سامانه قیمت کمتر 

در سامانه سبک  کمک به مشتریان براي کاهش هزینه ها یک راه مهم براي ارزش آفرینی  کاهش هزینه : •

 .است زندگی

در هنگام خرید محصوالت یا خدمات متحمل می شوند،  هش ریسکی کمشتریان براي کاه  کاهش ریسک : •

و این مهم از طریق ایجاد ساز و کارهایی براي بازگرداندن مبلغ خدماتی که کاربران از  ارزش قائل هستند

 .آن رضایت ندارند، محقق خواهد شد

ت دمات به مشتریان اسقابلیت دسترسی : راه دیگی براي ارزش آفرینی ، ایجاد دسترسی به محصوالت و خ •

د و بهره مندي از فناوري اطالعات در سامانه سبک که پیش از این به آن محصوالت و خدمات نداشته ان

 .زندگی ارائه خدمات از راه دور را براي کلیه مشتریان ممکن خواهد ساخت

ر سامانه سبک و خدمات د راحتی / قابلیت استفاده : از طریق ایجاد راحتی براي استفاده از محصوالت •

 کرد. بسیاري را ایجاد ، می توان ارزش آفرینیزندگی

ا در نظر گرفتن همه معیارهاي مد نظر در اداره یک بخش خصوصی عمل نماید اما بسامانه سبک زندگی درصدد است 

ي بیشتر نخواهد نمود سودآوري را فداي مدارقانونبا یک تفاوت اساسی و آن اینکه در عرصه رقابت، سالمت، اخالق و 

یک اصل و نه یک ارزش نسبی خواهد نگریست.وجود مزیت هاي زیر در سامانه سبک زندگی  به عنوانو به این موضوع 

 امکان رقابت براي سایر رقباي احتمالی را  محدود می کند. مزیت هاي رقابتی سامانه سبک زندگی عبارت است از: 

 گستردگی خدمات آموزشی به خانواده ها .1

 ارائه خدمات با قیمت هاي متعادل .2
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 برقراري روابط بلند مدت با مشتریان .3

 توسعه مشارکت کاربران .4

 بهبود مستمر محتوا و خدمات آموزشی .5

 یکپارچگی در ارائه خدمات .6

 اهمیت مسئولیت اجتماعی در سامانه سبک زندگی  .7

  کشور آموزشی رسمی نهادهاي مشارکت با معتبر هاي نامه گواهی صدور .8

 برندهاي آموزشی معتبر و ارایه خدمات متمرکز در سامانه سبک زندگی  گردآمدن .9

 قیمت هاي بسیار مناسب  .10

 ارایه خدمات متنوع و جذاب  .11

 برنامه ریزي صحیح در ارائه خدمات متناسب با چرخه زندگی افراد .12

 مشتریان هدف سامانه سبک زندگی
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 سامانه سبک زندگی هدف مشتریان انتخاب.است در سامانه سبک زندگی کار و کسب مدل عنصر دومین هدف مشتري

سرمایه  منابع که می سازد قادر را سامانه سبک زندگی اثربخش بخش بندي. می شود مربوط مشتریان بندي بخش به

 ترین شد. عام خواهند آن ارائه قابل هاي ارزش جذب دیگران از بیش که دهد تخصیص هدفی مشتریان به را خود اي

اطالق می B2C و  B2B آنها به اصطالحاً که می باشد شخصی و کار و کسب مشتریان هدف، مشتریان بندي دسته

مشتریان  به اثربخش دسترسی کانال هاي بتواند که میکند کمک سامانه سبک زندگی به هدف مشتري تعریف .شود

 سامانه سبک زندگی اینترنت، جمله از ICTامکانات  از استفاده با مشتریان به دسترسی میزان افزایش کند. با تعیین را

به  نیزا ر مشترك ویژگیهاي با (کاربران استفاده کننده از سیستم اینترنتی)پراکنده آنالین جوامع روزافزون به طور

 ویژگی از اي مجموعه به را هدف مشتریان بخش یک می تواند سامانه سبک زندگیمی دهد.  قرار هدف مشتري عنوان

 باشند. یا جنسیتی جمعیت شناختی -اجتماعی یا جغرافیایی معیارها میتوانندکند.  تقسیم معیار نام به ها

 زیر معرفی کرد: به صورتتوان یمین مشتریان بالفعل و بالقوه سامانه سبک زندگی را ترمهمبرخی از 

خدمات آموزشی و مشاوره اي در حوزه هاي سالمت، اقتصاد، حقوق،  از استفاده متقاضی که شهروندانی کلیه •

 هستند. قرهنگ و هنر و محیط زیست  سامانه سبک زندگی 

 آموزشی  مختلف هايحوزه در فعال موسسات و نهادها •

 سازمان ها  کارکنان •

 سازمان ها و ارگان هاي دولتی •

 یردولتیغخدمات آموزش در بخش  دهندگانارائه •

 یدکننده سرویس هاي آموزشیتولي هازمانساو  هاشرکت •

 یدکننده تجهیزات زیرساختتولي هاسازمانو  هاشرکت •

 یپژوهشي تحقیقاتی و هاحوزهو  هادانشگاه •

 ي فعال در زمینه امور اجتماعیهاسازمانسازمان بهزیستی و سایر  •

 ها بانک •

 اپراتورهاي ثابت و همراه •
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 سامانه سبک زندگی کانالهاي توزیع

 

 دادن قرار دسترس در آن هدف .کند می توصیف را خود مشتریان سامانه سبک زندگی به دستیابی نحوه توزیع کانال

 به توجه با مناسب افراد براي و مناسب زمان در مناسب، مکان در مناسب خدمات یا محصوالت از مناسب مقادیر

مشتریان  به سامانه سبک زندگی را ارائه قابل ارزشهاي توزیع، است. کانال پذیري انعطاف و سرمایه هزینه، محدودیتهاي

 شود. پشتیبانی آن شرکاي سامانه سبک زندگی یا خود توسط تواند می وآن پیوند میزند 

 مصرف محصول و تملک پس زمینه در را مشتري و کننده تأمین بین ممکن تماس نقاط کلیه مشتري خرید چرخه

 ارزشهاي با و تطابق او نیازهاي ترویج)، ارزیابی (مانند مشتري آگاهی فاز چهار به چرخه این .میدهد نشان خدمت یا

در سامانه  می باشد. کانال هاي ارتباطی  خرید) تراکنش یعنی( خرید لحظه فروش) نیروهاي شرکت(مانند ارائه قابل

 :میگیرند بر در را زیر موارد و میشوند تقسیم متنی و آوایی ، دیداري دسته به سه سبک زندگی

ویدئو  و مشاوره و جلسات آموزشی، کالسهاي متخصصان، تبادل سخنرانی، جمله از در رو: دیداري •

  کنفرانس

 پاسخگو ماشین تلفن، :آوایی •

 گزارشات جمله از،   نوشتاري متن اینترنتی گفتگو تاالرهاي جمله از، فوري پیام یا چت ایمیل، :متنی •

 ها ویکی و سایت وب در مندرج مطالب چاپی،
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 کانالهاي در .باشند می نامتقارن یا  متقارن ي مورد استفاده در سامانه سبک زندگی کانال هايها کانال دیگري دید از

 ارسال پیام به دوم طرف پاسخ نامتقارن کانالهاي در اما شود، می برقرار همزمان طور به طرفین بین ارتباط متقارن

 :شوند می نديب دسته در سامانه سبک زندگی ترتیب بدین فوق کانالهاي اساس براین د.باش تأخیر با میتواند شده

 چت تلفن، کنفرانس، ویدئو رو، در رو: متقارن 

 نوشتاري متن پاسخگو، ماشین یمیل،ا :متقارن نا 

 که است بذکر الزم و باشد زیر انواع از یکی شامل تواند می سامانه سبک زندگی مجازي محتوايکانال هاي توزیع 

 :ا می باشددار رامتقارن و غیرمتقاران  ساختار دو زیر انواع کلیه

  ( PowerPoint, Adobe Captivate, Macromedia Flash ) اسالیدي محتواي · 

 ( PowerPoint, Adobe Captivate, Macromedia Flash صوتی-اسالید محتواي · 

 ( AVI, MP4, Mpeg, 3GP, … ) ویدیویی محتواي · 

 Word, Html [webpage], PDF).محتواي متنی ( 

 Macromedia Flash انیمیشنی محتواي · 

 (MP3, Wave, … ) صوتی محتواي · 
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 ارتباط با مشتریان

 

اساس  رب می کند، برقرار خود مشتریان از بخش یک با سامانه سبک زندگی که است روابطی دهنده نشان ارتباط عنصر

 که ار کارکردي ارتباط، در واقع عنصر .شود تجزیه ارتباط مکانیزم چندین به تواندمی  و بوده استوار مشتري دارایی

 یا انالک رابط یک می تواند مکانیزم. می نماید می کند، توصیف ایجاد مشتریان و سامانه سبک زندگی بین ارتباط

ش فرو. می شوند تقسیم فروش بیش تر و جذب، حفظ به مشتري دارایی اهداف باشد. نیز ارائه قابل ارزش از جزئی

 نونیک روند. کنونی مشتریان به اضافی یا خدمات محصوالت گونه هر فروش با مرتبط فعالیت از عبارتست بیش تر

دید ج ابزارهاي که چرا است، مشتریان با پیچیده تر روابط سمت به ساده ارتباطی تراکنش هاي از حرکت نشان دهنده

ICT مایه تقویت سر به گرایش دهنده مشتري نشان عمر ارزش مفهوم. کرده ا ند امکان پذیر منطقی هزینه با را امر این

 آنهاست. با مدت بلند روابط ایجاد بوسیله مشتریان جذب روي بر گذاري

، هسته کلیدي سامانه سبک زندگی و اهرم بازاریابی، بازرگانی، فروش، CRMسامانه جامع مدیریت مشتري و خدمات 
جذب و نگهداشت کاربران است و نیازهاي مشتریان را شناسایی  نموده و بسته پیشنهادي براي فروش را تشکیل داده 

 دهد.و به کارشناسان فروش اطالع می

 این سامانه بخش هاي زیر را نیز پوشش می دهد:
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 :به مشتریانخدمات خودکار  -1

 بهبود سامانه ها از طریق آنها و نظر سنجی و سنجش رضایت مشتري  -

  خدمات پس از فروش -
  کارشناس فروشراهنماي مشتریان توسط  -
  راهنماي مشتریان توسط اپراتورها -
  مدیریت گارانتی و وارانتی و تخفیفات -
  مدیریت شکایات -
 سفارش دهی محصوالت توسط مشتري  -
 صدور خودکار پیش فاکتور و فاکتور  -
 نتخاب ترکیب محصوالت توسط مشتري ا-

 کمک، راهنمایی و ارتباط مجدد مشتریان با مراکز از طریق: -2

 سامانه هاي ورودي و خروجی مرکز -

  SMS امکان ارسال و دریافت -

 )امکان ارسال و دریافت ایمیل (به صورت انبوه سفارشی شده -
  تماسهاي تلفنیامکان برقراري و پاسخگویی  -

  عملیات فروش -3

 و خدمات مدیریت محصوالت -

  گروه بندي مشتریان -

 )مدیریت تماس هاي بازاریابی (امکان تخصیص گروه هاي مشتریان به بازاریاب هاي تلفنی -
  مدیریت سفارش گیري و ثبت سفارشات -

 )مدیریت تخفیفات (بر اساس سطح کارکرد مشتریان -
  صدور پیش فاکتور -

   صدور فاکتور -

 ثبت و نگهداري سوابق خرید مشتریان -

هاي از سیستم هاي سیستمی طراحی شده براي سامانه سبک زندگی،ها و سامانهواحدها، فرایندها، درگاهدر تمامی 
و هیچ یک از خروجی هاي سیستم نیز بدون شود بهره برده می (CRM) یکپارچه پیشرفته مدیریت روابط مشتریان

 ه نخواهد شد.عبور از این سامانه ارائ
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بهبود یافته و نیازهاي آنها مورد  کاربران باسامانه سبک زندگی  ارتباط ارتباط با خانواده ها ، سیستم گیري ازبا بهره

شکل خود پایگاه داده  ترینگیرد. این سیستم در نخستین و سادهتر و موثرتري قرار میتجزیه و تحلیل دقیق بررسی و

 .استسامانه سبک زندگی کاربران هاي مرتبط با عات و دادهاي از اطالجامع و یکپارچه

دهد که بر تمامی امکان می سامانه سامانه سبک زندگی اندرکاران فروشبه دستکاربران ارتباط با  سیستم مدیریت

کاربران رضایت  فرآیند فروش، مدیریت کنند و گام به گام و لحظه به لحظه از اولین تماس تا تأمین مراحل گوناگون

 .با وي ارتباط موثري داشته باشند

برداري به منظور بهرهکاربران اطالعات  سازيدر واقع فرآیندي است جهت گردآوري و یکپارچهکاربران مدیریت ارتباط با 

ها و خریدهاي آنان، ، درخواستکاربران هاي اطالعات تماس و ویژگی موثرتر و هدفدار از آنها. این اطالعات شامل

 .باشدمی بازاریابی، نیازهاي بازار و ...  هايلیتفعا

الکترونیک، پیام رسان، بانک  دهی، یادآوري و هشدار، ارتباطها، گزارشریزي تماسهاي پیگیري، برنامهزیرسیستم

امکان  سامانه سبک زندگیکاربران افزارهایی به چنین نرم متنوع امکانات دیگر وبران رکا خدمات  اطالعاتی یکپارچه

ابالغ کنند و اطمینان داشته باشند سامانه سامانه سبک زندگی را به  هاي خوددهد که در هر جا و هر زمان خواستهمی

 .نخواهد شد که از کاري فروگذار نشده و فراموش

 و فرآیند فروش به دستبران رکااین سیستم تصویري روشن و در عین حال همراه با تمامی جزئیات مورد نیاز از 

ویژه و کارساز برقرار کنیم تا هیچ فرصتی را براي  ارتباطی کاربرانسازد که با هر دهد و این امکان را فراهم میمی

 .از دست ندهیم کاربران فروش بیشتر و تأمین بهتر رضایت

فروش  زمراک، تلفن، سامانه سبک زندگی سایت از طرق مختلف، از جمله وبسامانه سبک زندگی با  کاربرانارتباطات 

تسهیل در  کاربرانبا  سامانه سبک زندگی ارتباط پذیرد. وظیفه اصلی سیستم مدیریتهاي همکار صورت میو شبکه

بدون محدودیت زمانی، مکانی  -تمایل دارد  کاربرانبه هر صورتی که  -سامانه سبک زندگیبا  کاربرانبرقراري ارتباط 

شناسد، براي وي نماید، با سازمان واحدي در تماس است که وي را می ساحسا کاربرانباشد به نحوي که و ملیتی می

 .نمایدنیازهاي او را به سرعت و با آسانترین روش ارتباطی مرتفع می ارزش قائل است و
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 :شودبر اساس مبانی زیر طراحی میسامانه سبک زندگی  کاربرانارتباط با  مدیریت

 کاربرانبراساس نیازهاي  سامانه سبک زندگی ساماندهی ارائه خدمات 

  مداري کاربرانمطابق اصول کاربران باالبردن سطح رضایت  

 محور کاربرانسازي فرایندهاي پیاده 

 :است هاي زیرمشتمل بر گام سامانه سبک زندگی کاربرانمراحل طراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت ارتباط با 

  سبک زندگیسامانه شناخت استراتژي بازاریابی، فروش و خدمات 

  کاربرانتدوین استراتژي و اهداف سیستم مدیریت ارتباط با 

 هاي کاربران در این حوزهتدوین نیازمندي 

  کاربرانمهندسی مجدد فرآیندهاي مرتبط مانند بازاریابی، فروش و خدمات به 

 کاربرانافزار جهت پاسخگویی به نیازهاي ویژه سازي نرمسازي و بومیویژه 

 عملیاتی سازي و آموزش سیستم به کاربراناندازينصب، راه ، 

 سامانه سبک زندگیمدیریت ارتباط با کاربران  راهکار

 هاي موفقمدیریت فروش و افزایش فروش  •

 کاربرانمدیریت خدمات و حصول اطمینان از رضایت  •

 امکان تغییر رابط کاربري بنا به نیاز کاربران •

 امکان استفاده از تقویم شمسی •

 فروشاطالع رسانی  •

 وکارهاي کسب(بالقوه) و فرصت کاربرانمدیریت  •

 مدیریت فرآیند فروش از ابتدا تا انتها •

 کاربرانهاي ارسالی به مدیریت پیشنهاد قیمت •
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 مدیریت سفارشات •

 هاي عمومی، تحلیلی و آماري از عملکرد فروش و کارکنان فروشامکان اخذ گزارش •

 بررسی عملکرد رقبا •

 کاربرانابزارهایی براي تسهیل ارتباط با  •

  کاربرانایجاد پایگاه اطالعاتی کاملی از  •

 کاربرانهاي مرتبط با ها براي زمانبندي و مشاهده فعالیتکارتابل فعالیت •

 مدیریت قراردادها •

 کاربرانارتباط خودکار با  •

 کاربرانمدیریت سفارشات و فاکتورهاي  •

 جستجو قابلیت  و ارائه خدمات با کاربرانپایگاه دانش رفع اشکاالت  •

 مدیریت مستندات •

 کاربران سادگی کار و آموزش سیستم و اطمینان از رضایت توسط کارمندان، کارکنان و •

 کاربري سریع و ساده با اطالعات بسیار زیاد •

 ش ها براي مسئولین فروها و مالقاتوجود کارتابل فعالیت •

  کاربرانها با هریک از امکان ردیابی ارتباطات و تماس •

 مدیریت خدمات و پشتیبانی •

 کاربرانهاي اتوماتیک و گروهی به ارسال ایمیل •

 کاربرانامکان بررسی سفارشات هر  •

 هاهمایش ها وها کنفرانسهاي بازاریابی مانند نمایشگاهامکان مدیریت زمینه •

 کاربران اساس سفارش و ایجاد بخشی به نام کاال بر کاربرانامکان مدیریت وظایف و کارها بر اساس نیاز  •

 هاي جدیدهاي متنوع و امکان تعریف گزارشوجود گزارش •
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 پیکربندي ارزش

 

ارزش  این .باشند آن بابت پول پرداخت به حاضر مشتریان که است ارزشی خلق سامانه سبک زندگی  اصلی هدف

همه  دهنده نشان سامانه سبک زندگی ارزش پیکربندي .است خارجی و داخلی فرایندهاي و فعالیتها پیکربندي نتیجه

 است.  مشتري براي ارزش خلق براي آنها میان پیوندهاي و الزم فعالیت هاي

می  میخواهند باشند،ایجاد یا هستند وابسته یکدیگر به که مشتریانی بین پیوند ایجاد بوسیله ارزش ارزش، شبکه در

 بازاریابی و خلق سامانه سبک زندگی براي که هستند اقداماتی ارزش فعالیتها، شبکه یک درآمد کسب شود. منطق

می دهد. شبکه ارزش سامانه سبک زندگی از سه فعالیت اولیه، شامل موارد زیر تشکیل شده  انجام سود تولید و ارزش

 است:

 براي بالقوه مشتریان دعوت با مرتبط فعالیتهاي بر است مشتمل :قراردادها مدیریت و شبکه ترویج •

تأمین  قراردادهاي خاتمه و مدیریت آغاز، و هستند پیوستن به مجاز که مشتریانی شبکه،انتخاب به پیوستن

 .بها مطالبه و خدمات

 صدور و مشتریان میان پیوندها خاتمه و حفظ ایجاد، با مرتبط فعالیت هاي بر است مشتمل :خدمات تأمین •

پست  خدمات مانند یا همزمان تلفنی خدمات مانند می توانند شده. پیوندها ارائه ارزش براي صورتحساب
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 از ظرفیت مشتریان استفاده اندازه گیري نیازمند صورتحساب صدور باشند. غیرهمزمان بانکداري یا الکترونیک

 .است زمانی و حجمی نظر از شبکه

 فیزیکی زیرساخت یک اداره و پشتیبانی با مرتبط فعالیتهاي بر است مشتمل :شبکه زیرساختی عملیات •

مشتریان سامانه  درخواستهاي به پاسخگویی براي باش آماده وضعیت در را شبکه فعالیتها این .اطالعاتی  و

 .می دهند قرار سبک زندگی

سامانه  این .شود می اندازي راه کاربران حوزه هاي سرویس ارایه هاي فرم پلت ایجاد راستاي سامانه سبک زندگی در

 رد اساسی نقشی مختلف مرتبط با مراحل مختلف زندگی، هاي سرویس ارایه مرکز ایجاد با تا داشت خواهد تالش

 ساز هزمین کاربران، هاي فعالیت براي ایمن فضایی ایجاد بر عالوه و داشته کاربران با مرتبط مباحث راهبري و هدایت

ک سامانه سب صاحبان براي ارزشمندي بتواند درآمدزایی و شده بنیان دانش اشتغال ایجاد و اقتصادي آفرینی ارزش

 .نماید ایجاد زندگی

 و حقیقی اشخاص هماهنگی و حمایت تقویت، انگیزش، براي است ظرفیتی و زمینه سامانه سبک زندگی ، واقع در

 شکل به - و بهره مندي از آموزش هاي جامع در کلیه ابعادحداکثري  مشارکت و آفرینی نقش راستاي در حقوقی

سیاسی و ایجاد الگویی براي سبک  و اجتماعی علمی، تعالی و فردي رشد به که مجازي فضاي در – گروهی یا فردي

 .شود منجر زندگی سالم در جامعه

 خدمات آموزشی در  سامانه سبک زندگی سه صورت مجزا را به خود اختصاص می دهد: 

که بر اساس دوره ها و واحدهاي رسمی آموزشی در حوزه هاي مختلف بر اساس  آموزش هاي تخصصی .1

 نیازهاي شغلی کاربران به مخاطبان ارایه می شود. 

که جنبه فرهنگ سازي دارد و مقوالت گسترده مختلفی را در بر می گیرد. در این  آموزش هاي ترویجی .2

شهروندي، سبک زنگی، مهارت هاي زندگی، سالمت و آموزش آموزش ها مفاهیم و تمرین هاي دوره هاي 

هاي زیست محیطی ارایه خواهد شد. این دوره ها نیز ویژه کاربران متناسب با گروه هاي سنی مختلف طراحی 

 و با قیمتی اقتصادي ارایه خواهد شد. 

که گستره وسیعی از آموزش ها شامل، زبان، موسیقی و مهارتی در بخش هاي مختلف را  سایر آموزش ها .3

شامل می شود. این آموزش ها نیز با دو هدف عمده نخست درآمدزایی و دوم ارایه خدمات مختلف آموزشی 
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 هبراي ترویج سبک زندگی سالم  به صورت گسترده و با قیمت هاي بسیار مناسب به عموم شهروندان ارائ

 خواهد گردید.

 از دیگر خدماتی که در سامانه سبک زندگی پوشش داده خواهد شد شامل موارد زیر است: 

 مشاوره اقتصادي و کسب و کار به خانوارها  .1

 مشاوره سالمت به کاربران و خانواده ها  .2

 مشاوره حقوقی به کاربران و خانواده ها .3

 ها خانواده و کاربران به هنري و فرهنگی مشاوره .4

 قابلیت هاي سامانه سبک زندگی

 

یا دارایی  اساس منابع بر هستند.  مبتنی آن شرکاي یا سامانه سبک زندگی به متعلق منابع از مجموعه اي بر قابلیت ها

رایت  کپی امتیازها، حق شامل( ناملموس ،)نقدینگی ذخایر و تجهیزات ساختمان ها، شامل(ملموس دسته ها به سه

 زا استفاده با ارزش خلق براي سامانه سبک زندگی که افرادي( انسانی مهارت هاي و) تجاري اسرار و برند ها، شهرت،

 . می شوند تقسیم) دارد نیاز خود ناملموس و منابع ملموس
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سامانه سبک زندگی . است الزم مشتریان به ارزش ارائه براي دارائیها از بیش چیزي معموالً دارائی ها، اهمیت وجود با

 امتیازهاي قح مدرن و تجهیزات دلیل به صرفاً مشتریان. کند تبدیل مشتریان براي ارزش به را خود دارائیهاي بتواند باید

 هايحق امتیاز در نهفته دانش و تجهیزات باید سامانه سبک زندگی بلکه. نمی شوند آن جذب سامانه سبک زندگی

ل منابع خود تبدی براي سامانه سبک زندگی ظرفیت یا توانایی. گیرد بکار مشتریان به ارزشمند چیزي ارائه براي را خود

به ارزش براي مشتریان و سود، قابلیت یا صالحیت نامیده می شود. قابلیت عبارتست از الگوي تکرارپذیري از اقدامات  

سامانه سبک  ICTسامانه سبک زندگی در استفاده از دارایی ها براي خلق، تولید، یا توزیع محصوالت و خدمات به بازار.

 بر کنند. تمرکز برونسپاري نیست، آنها کلیدي قابلیتهاي جزء که را منابعی و زندگی را قادر ساخته که قابلیت ها

 ایجاد رقابتی مزیت و کرده مؤثر و ساده را خود ساختار که می کند کمک به سامانه سبک زندگی  کلیدي قابلیت هاي

 استوار است. سامانه سبک زندگی شرکاي یا سامانه سبک زندگی منابع از اساس مجموعه اي بر کند. قابلیت ها

از آنجا که هدف مدل کسب و کار کسب درآمد است، سامانه سبک زندگی باید تعیین کند که چه نوع منابعی می 

ق تحلیل ریتوانند مدل کسب و کار آن را سود ده تر کنند. قابلیت سود دهی منابع سامانه سبک زندگی را می توان از ط

 ارزش، کمیابی، قابلیت تقلید، قابلیت جایگزینی و قابلیت سوددهی ارزیابی کرد. 

 از قابلیت هاي سامانه سبک زندگی میتوان به موارد زیر اشاره نمود: 

 بهره مندي از نیروي انسانی متخصص و بومی، •

 امکان بهره مندي از پشتیبانی هاي دانشگاههاي تهران و صنعتی شریف، •

 فراهم بودن زیرساختهاي اینترنتی،  •

 بومی سازي محتواهاي ارائه شده براي مخاطبان گسترده و پراکنده در سراسر کشور، •

 برخورداري از حمایتهاي دانشگاه هاي مطرح کشور،  •

 ارائه مشاوره هاي گسترده در موضوعات متنوع •

 تدوین محتواي آموزشی بر اساس نیازهاي مخاطبان  •

 شور با هزینه اندك ثبت نام.پوشش کلیه مناطق ک •
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 شرکاي سامانه سبک زندگی

 

 بر اساس و هستند مشترك فعالیت انجام براي شرکت چند یا دو بین داوطلبانه همکاري موافقتنامه هاي شراکت ها 

 بین یک قرارداد شرایط و کارکرد انگیزه، توضیح شراکت از هدف .می باشند استوار شده مذاکره شرایط و ضوابط

 الزم است به شرح زیر می باشد: شراکت رکن براي که است. صفاتی کاري و کسب شرکاي

 منطق

 سامانه سبک زندگی انگیزه شراکت، منطق میشود. ویژگی وارد شراکتها در مشخصی دالیل به سامانه سبک زندگی  

 از عبارتند سامانه سبک زندگیشراکت براي  متفاوت انگیزه سه می دهد.  نشان را همکاري قرارداد یک براي انعقاد

 منابع. تحصیل و قطعیت عدم و ریسک کاهش مقیاس، اقتصاد بهینه سازي و

 سامانه سبک زندگی از عملیات بهینهسازي موافقتنامه ها از بسیاري هدف: مقیاس اقتصاد و بهینه سازي •

وافق ت این به ورود با. است شده تسهیم زیرساختهاي یا) خرید یا ساخت تحلیل یعنی( برون سپاري  طریق

 ایجاد هک او تخصصی دانش یا خود تأمین کننده یا شریک مقیاس اقتصاد از می تواند ها سامانه سبک زندگی

 ببرد. سود نیست، مقدور تنهایی به براي سامانه سبک زندگی آنها

 می تواند شراکت باال، ریسک و قطعیت عدم یژگی و با رقابتی محیط یک در :قطعیت عدم و ریسک کاهش •

 عهده آزمایشهاي از سامانه سبک زندگی دهد. زمانی که کاهش را ریسک حاشیه و افزایش را پیش بینی قدرت
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می  ترجیح را همکارانه مانند رقابت رقبا با موقتی اتحادهاي ایجاد نتیجه در و برنمی آید واقعیت در هزینه زا

 دهد.

  سامانه سبک زندگی صالحیتهاي و کار و کسب مدل تقویت در آنها نقش به توجه با شرکا نوع :منابع تحصیل •

 انواع دیگر .است خارجی بازارهاي تصرف براي شراکت منابع، تحصیل رایج انواع از یکی .میشوند انتخاب

 هستند. مشتریان به دستیابی یا داده دانش، تحصیل شامل

 استراتژیک اهمیت

 .دارد سامانه سبک زندگی بستگی  کاري و کسب موفقیت با رابطه یک ارتباط میزان به شراکت استراتژیک اهمیت

 خواهد یافت. افزایش 5 تا 1 مقیاس در امتیاز باشد، بیشتر شراکت استراتژیک اهمیت چه هر

 رقابت درجه

 رقبا شراکت بین امروزه .نه یا هست سامانه سبک زندگی رقیب قرارداد طرف شریک آیا که میدهد نشان رقابت درجه

 . است شده رایج می کنند، رقابت حوزه ها سایر در حالیکه در حوزه یک در

 جایگزینی قابلیت

 .است مشابه توافق انجام جایگزین براي شریک یک یافتن سهولت میزان دهنده نشان شراکت یک جایگزینی قابلیت

 بود. خواهد باالتر 5 تا 1 مقیاس در امتیاز باشد، سادهتر جایگزین یافتن چه هر

 شریک سامانه سبک زندگی شرکت سامان سرمایه هما خواهد بود. 
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 مدل درآمدي

 

درآمدي  جریان هاي و پول به مشتریان به شده ارائه ارزش تبدیل براي را سامانه سبک زندگی توانایی درآمدي مدل

 مکانیزم یک هر که مختلف درآمدي جریان هاي از می تواند سامانه سبک زندگی درآمدي مدل می کند. اندازه گیري

در سامانه سبک زندگی بخش مجزایی نیز درآمدزایی به دلیل اهمیت باشد. شده دارند، تشکیل متفاوتی قیمتگذاري

  سبک زندگی پس از پایان مدل کسب و کار به طور تفضیلی بیان شده است.درآمد زایی سامانه براي ارائه استراتژي ها 

با توجه به مطالب عنوان شده انواع روش هاي درآمد زایی براي سامانه شناسایی شده اسا که در ذیل به چند مورد از 
 آنها پرداخته میشود. 

 پلت فرم بودن سامانه: .1

پلت فرم بودن سامانه، زمینه ساز ارائه خدمات به صاحبان سرویس است. در این روش، صاحبان سرویس با 
سامانه، نسبت به ارائه خدمات خود اقدام خواهند نمود. سامانه نیز به فراخور نوع سرویس، استفاده از بستر 

 نسبت به دریافت درصد خدمات اقدام خواهد نمود.

 حق عضویت: .2

دریافت حق عضویت از کاربران سرویس هاي سایت یکی از روش هاي اصلی درآمدزایی است. در این روش، 
سرانه و حق عضویت دریافت می گردد. دریافت حق عضویت پس از سه  به ازاي استفاده از خدمات سایت،

 ماه ارائه خدمات آزمایشی سایت انجام خواهد گردید.
 :ADSLخدمات  .3
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یکی از راه هاي مشخص درآمدزایی سامانه، ارائه خدمات رایگان به کاربران است. در این روش، تبلیغات سامانه 
 اشد. بیشتر معطوف به خدمات اي دي اس ال می ب

 درآمد هنگام تولید محتوا: .4

در این روش، خدمات شرکت ها و یا سازمان ها در هنگام تهیه محتوا در مابین تصاویر و فیلم ها قرار میگیرد 
و درآمد تبلیغات غیر مستقیم در بین محتوا میتواند مورد استفاده قرار گیرد. این تبلیغات باید بصورت قانونمند 

 فاده گردد.و طبق اهداف سامانه است
 فروش اطالعات .5

یکی از روش هاي درآمدزایی سامانه پس از سال اول فعالیت، برنامه ریزي و فروش اطالعات غیرمحرمانه 
قیم تقیم و یا غیر مستسایت بر طبق دستورالعمل هاي بسیار قانونمند است. این فروش اطالعات میتواند مس

 .انجام گردد
 دریافت بودجه خیرین: .6

اي الکترونیک براي افراد جامعه به افزایش سطح رفاه جامعه منتج خواهد گردید.معرفی تولید سرویس ه
سامانه به خیرین و برنامه ریزي براي دریافت بودجه از خیرین میتواند بعنوان یکی از را ههاي درآمدزایی 

 سامانه لحاظ گردد.
 دریافت بودجه دولتی .7

ارائه میشود میتوان بودجه دولتی دریافت  سبک زندگیهاي به فراخور نوع سرویس و خدمتی که در یکی از ابر
 کرد. به عنوان مثال در نظام سالمت اجراي واکسیناسیون نیازمند حمایت دولتی میباشد.

 نظام تخفیفات سامانه: .8

توجه به کاربران سایت و عقد قرارداد با شرکت ها، سازمان ها و صاحبان خدمات، میتواند زمینه ساز ایجاد 
لی گردد. در این روش، بطور مثال با استخرهاي خاص شهر که استانداردهاي مد نظر را رعایت گردش ما

میکنند قرارداد تخفیف امضا میگردد و اعضاي سامانه، میتوانند از این تخفیفات استفاده نمایند. با نصب پوز 
فیف ها استفاده نمایند. مخصوص سامانه در مراکز، کاربران سایت می توانند با کارت عضویت خود از این تخ

 تخفیفات میتواند حتی در کارت کاربارن شارژ گردد.
 فروش تجهیزات و لوازم .9

مرکز فروش مجازي سامانه میتواند نسبت به فروش محصوالت مرتبط با هر سامانه اقدام نماید. به عبارتی 
به ازاي فروش محصوالت، فروشگاه مجازي سامانه، خود محلی براي درآمدزایی سامانه خواهد بود. سامانه 

 درصدي را دریافت خواهد نمود.
 تبلیغات –اسپانسري  .10

سامانه بدلیل حجم باالي اعضا، میتواند مکانی براي جذب تبلیغات شرکت هاي بزرگ باشد. تنظیم نظام 
 تبلیغات و اسپانسري در سایت میتواند به هدایت تبلیغات خاص فرهنگی علمی در سامانه اقدام نماید.
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 محصول با برند تولید .11

زایی ، میتواند زمینه ساز درآمدسبک زندگیپس از انجام فاز برندینگ سامانه، تولید محصوالت جانبی با برند 
جدید براي سامانه باشد. تولید نرم افزار چندرسانه اي ، تولید ماهانه محتواي تصویري و رسانه اي سایت، 

 بزار درآمدزایی سامانه مطرح باشد.تولید محصوالت رسانه اي ویژه، میتواند بعنوان ا
 نظام مشترك منافع .12
 اعطاي مدرك و گواهینامه  .13

 برگزاري دوره هاي خاص و اعطاي مدرك با برند سامانه و یا یکی از نهادهاي معتبر مربوطه.
14.   Ussd همراه اول 

امروزه تلفن همراه یکی از اجزاي جدایی ناپذیر زندگی همه ما شده است. یکی از امکاناتی که بانکداري 
بر روي تلفن همراه است که از این طریق فاصله  ussdالکترونیک در اختیار ما قرار داده استفاده از کدهاي 

 نها گرفتن چند عدد است. با کدهايما تا بانک بدون نصب هیچ گونه نرم افزاري بر روي گوشی تلفن همراه ت

ussd توان کارهایی مثل انتقال وجه، اعالم موجودي، خرید شارژ، پرداخت قبوض و حتی پرداخت می
 هاي خیرخواهانه را انجام داد. کمک

 
 مسابقات کاربردي موبایل و تلفن همراه .15

این روش، با دریافت حق عضویت،  یکی از روش هاي درآمدزایی سامانه، برگزاي مسابقات تلفن همراه است. در
افراد در کالسهاي اپلیکیشن نویسی شرکت خواهند نمود.پس از هر دوره کالس، مسابقات اپلیکیشن نویسی 

 برگزار خواهد شد.
 جذب حمایت هاي مردمی  .16

دریافت کمک هاي مردمی یکی از روش هاي درآمدزایی سایت است. در این روش، ارائه خدمات به مناطق 
 ا اختصاص خط کمک ویژه انجام میشود.محروم ب

 سرویس هاي پیامکی  .17

راه اندازي سرویس هاي پیامکی از روش هاي درآمدزایی است. پس از شناسایی کاربران سایت و دریافت 
 اطالعات ایشان، میتوان سرویس هاي پیامکی ویژه را راه اندازي نمود.

 پژوهش هاي کاربردي .18

چند سال، منبع انجام پژوهش هاي کاربردي و علمی است و این خود اطالعات موجود ردر سامانه، پس از 
 میتواند یکی از روش هاي درآمدزایی سامانه باشد.

اتصال خطوط هوشمند به سامانه سبک زندگی و ارایه مشاوره هاي شغلی، علمی، خانوادگی، سالمت و   .19
با کسر از حقوقی یکی از راه هاي درآمدزایی سامانه سبک زندگی است. خدمات مشاوره تلفنی می تواند 
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سبه شان محاحساب کاربري اعضاي سامانه سبک زندگی انجام شود یا بطور مستقیم بر روي قبض تلفن ای
 شود.

در سامانه سبک زندگی با توجه به فعالیت هاي علمی، محتوایی و عملیاتی افراد، معرفی برترین هاي هفتگی،  .20

ماهانه و ساالنه اقدام صورت خواهد گرفت. افراد براي حضور در لیست برترین ها و دریافت جوایز، باید حق 

همچنین برترین ها می تواند برترین محصول کاربرانی، عضویت سامانه سبک زندگی را پرداخت نمایند. 

 برترین ایده کاربران، و سایر حوزه هاي مرتبط باشد.

یکی دیگر از روش هاي درآمدزایی سامانه سبک زندگی، برگزاي مسابقات تلفن همراه است. در این روش، با  .21

د شد. همچنین دوره هاي مختلف استفاده از اپلیکیشن هاي اندرویدي مسابقات مختلف طراحی و اجرا خواه

 برنامه نویسی تحت موبایل برگزار و مسابقاتی نیز ویژه برترین تولیدات برگزار خواهد شد. 

 سایر مسیر هاي کسب درآمد

 صدور کارت اعتباري  طریق از درآمد کسب .1

صدور کارت هوشمند و ارایه خدمات مالی از این طریق می تواند منبع مناسب درآمدزایی سامانه باشد. در این روش و 

با قرارداد با یکی از بانک هاي کشور، کارت هاي بانکی با لوگوي کارت کاربرانی ویژه کاربران تهیه می شود. این کارت 

یر سازمان هاي خدمت رسان را دارد. تمامی خدمات سامانه از حساب ها قابلیت استفاده در مترو، اتوبوس شهري و سا

 کاربري کاربر، کسر می شود. 

 سیم کارت  .2

انتظار می رود با مذاکره با یکی از  اپراتورهاي تلفن همراه، سیم کارت هاي کاربرانی تولید شود که عالوه بر ارایه 

 گروه هاي سنی اعمال کند.  سرویس هاي خاص بر روي آن محدودیت هایی نیز متناسب با 

 کسب درآمد از طریق فروش برند یا تولید محصول با برند سبک زندگی .3

پس از انجام فاز نخست، تولید محصوالت جانبی با برند سبک زندگی، میتواند زمینه ساز درآمدزایی جدید براي سامانه 

نه محتواي تصویري و رسانه اي سایت، تولید باشد. تولید نرم افزار چندرسانه اي با برند سبک زندگی، تولید ماها

 محصوالت رسانه اي ویژه، میتواند بعنوان ابزار درآمدزایی سامانه مطرح باشد.

 کسب درآمد از طریق ایجاد سامانه خیریه سبک زندگی .4
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ک یسامانه سامانه سبک زندگی به عنوان بازوي نظام آموزشی کشور فعالیت می نماید و تولید سرویس هاي الکترون

براي کاربران به افزایش سطح سواد جامعه منجر خواهد شد. طراحی سامانه خیریه و برنامه ریزي براي دریافت بودجه 

 از خیرین می تواند به عنوان یکی از را ههاي درآمدزایی سامانه لحاظ شود.

 سرویس هاي پیامکی  .5

ي سنی از روش هاي درآمدزایی است. پس از راه اندازي سرویس هاي پیامکی خاص ویژه خانواده ها در کلیه گروهها

شناسایی کاربران سایت و دریافت اطالعات ایشان، می توان سرویس هاي پیامکی ویژه اي در این خصوص راه اندازي 

 نمود.

 ساختار هزینه سامانه سبک زندگی

 

مشتریان  به ارزش تحویل و بازاریابی خلق، براي سامانه سبک زندگی که را هزینه هایی همه هزینه، ساختار عنصر

شبکه  مبادالت و روابط و فعالیت ها دارائی ها، منابع، همه روي بر هزینه برمی گیرد. ساختار در می شود، متحمل

 سامانه سبک زندگی که می کند. هنگامی نصب هزینه برچسب دارند، بر در هزینه سامانه سبک زندگی براي که شرکا

 شرکا شبکه به کلیدي غیر فعالیت هاي و قابلیت ها براي و کرده تمرکز خود کلیدي فعالیت هاي قابلیت ها و روي بر

 آمد.  خواهد بوجود ارزش خلق فرایند در هزینه ها در صرفه جویی براي پتانسیل مهمی کند، اتکا
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 سود حاشیه شده، فروخته کاالهاي درآمدها، هزینه از مختلف، کار و کسب مدل هاي مالی وضعیت نمایش براي

 تحقیق به را عملیاتی هزینه هاي بیشتر، ارائه جزئیات براي می کنند. سپس استفاده عملیاتی هزینه هاي و ناخالص

 اداري تقسیم می کنند. و عمومی هزینه هاي و بازاریابی و فروش توسعه، و

 بطور کلی هزینه هاي سامانه سبک زندگی را میتوان بدین صورت بیان نمود:

 انسانیهزینه هاي نیروي  •

 هزینه هاي سربار اداري شامل هزینه اجاره، هزینه تاسیسات و انرژي، هزینه خدمات ارتباطی •

هزینه هاي عملیاتی شامل هزینه هاي عمومی و اداري: هزینه بازاریابی و تبلیغات، هزینه هاي نیروي انسانی،  •

 هزینه هاي اداري

 لیکیشن،اقالم اداري، تحقیق و توسعههزینه هاي سرمایه اي و استهالك شامل: زیرساخت/سایت/اپ •

هزینه هاي قبل از بهره برداري شامل: هزینه تهیه طرح(مشاوره، مجوز، حق ثبت، موافقت اصولی و ...)، حقوق  •

 و دستمزد کارکنان قبل از بهره برداري

 هزینه هاي استهالك شامل: استهالك هزینه هاي قبل از بهره برداري •
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 سامانه سبک زندگی(ویژه کسب و کارهاي الکترونیک) استراتژي هاي فروش محتوا در

 
 استراتژي هاي کلی جهت پیشبرد فروش

 .سبک زندگی ایجاد پیام از طریق ایمیل براي هر محتواي آموزشی خاص در سامانه •
 کلیه مشترکین و کاربران سامانه سبک زندگی باید از سیستم ایمیلی برخوردار باشند. -

 صفحات اصلی نمایش داده شود.محتواي ارائه شده باید در  •
 د.نو بهبود یاب نگهداريباید  صورت متداومکانال هاي اجتماعی به  •

 شبکه هاي اجتماعی سامانه در هر بخش محتوایی باید مورد بررسی و پایش قرار گیرند. کاربران

 .رسانی شودبروز  وب سایت باید به طور مداوم •
 .قرار گیرداستفاده  مورد ي افزایش ترافیک سامانهباید برا کمپین هاي موتور جست و جوي اثربخش •

 استراتژي هاي بازاریابیبنیان هاي 

 مجموعه اي از ایمیل ها باید به طور سیسماتیک به کاربران ارسال شود. •
 هر ایمیل ارسالی باید متشکل از لینکی به بخشی از یک محتواي خاص همانند موارد زیر باشد: •
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 [PDF]کار الکترونیکراهنماي راه اندازي کسب و  -

 [VIDEO]چطور با فرزند بیش فعالم برخورد کنم؟ -

 آزمون رایگان نیز می توان بهره گرفت. ،چون عناوینیبراي تحریک بیشتر کاربر از  •

 رسانه اجتماعی

 اهداف بهره گیري از رسانه اجتماعی شامل موارد زیر می باشد:

 یادگیري در خصوص بازار و فضاي اجتماعی. •
 بران.ردر نظر گرفتن نیازهاي کاافزایش  •
 ارتقاي آگاهی از کیفیت محصوالت و خدمات تولید شده در سامانه سبک زندگی. •
 بهبود کمپین هاي دیجیتال •

  

 بهره گیري از توییتر

 توییر در سامانه سبک زندگی براي موارد زیر استفاده خواهد شد:

 محتواي تولید شده جدید.تبلیغات ارگانیک مانند وضعیت بروزرسانی محصوالت و  •
 ارتباط با کاربران و دنبال کنندگان •
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 پیام هاي مستقیم خودکار براي تبلیغ جدیدترین محتواي تولید شده •
 پایش نظرات کاربران •

Linkedin 

 می توان به موارد زیر دست یافت: Linkedinبا استفاده از 

 ر خواهد شد.محتوا در صفحه هم به صورت ارجینال و هم به صورت مرتبط منتش-

 .محتوا بروز رسانی و مدیریت خواهد شد-

 کمیپن تبلیغات کلیکی:

 در روزهاي اولیه باشد. تبیلغات کلیکی این کمپین می تواند مکملی براي •

 کمپین جستجوي هوشمند

ن براربا  استفاده از مجموعه اي از استراتژي هاي تحقیقاتی، عالیق کلیدي کا-تحقیقات واژگان کلیدي .1
 می گردد.شناسایی 

بر اساس پایش هاي انجام یافته، واژگان کلیدي با بیشترین پتانسیل و سهم بیشتر  -تحلیل واژگان کلیدي .2
 انتخاب خواهند شد.

 -بهینه سازي محتوا .3
 لینکی براي محتواي جدید ایجاد خواهد شد.  -ایجاد لینک .4

 حفظ و مدیریت

 Google Webmastersپایش  •
 Google Analyticsمدیریت  •

 فروش ریزيمهم در برنامه نکات 

 گونه تغییر در رفتار کاربران  اندازه گیري هر .1

از بازاریابی ایمیلی گرفته تا هر چیز دیگري، ردیابی هر مسیري داراي اهمیت می باشد.دانستن اینکه کدام کمپین 
ایمیل بیشترین نتایج را ایجاد کرده به تنهایی کافی نیست، بلکه نیاز است بدانیم چه تعداد افراد روي یک لینک کلیک 

کسب شده است و نرخ ارزش متوسط چقدر است. هر یک از  کرده اند، از کلیک کردن روي یک لینک چقدر درآمد
 بخش هاي کمپین بازاریابی باید به خوبی و با شاخص هاي مشخصی مورد بررسی قرار گیرد. 
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 تکیه روي منابع متعدد .2

ارد. درا دچار خطر جدي سازد. راههاي فراوانی براي داشتن تعداد کاربر باال وجود سامانه تکیه روي یک منبع می تواند 
برخی از این انتخاب هاي خوب شامل: بازاریابی ایمیل، فیسبوك، گوگل، لینکداین، یاهو و... است. در مرحله اول باید 

 تالش هاي تبلیغاتی در مقیاسی کوچک آزمون گردد

 درصد از تالش ها روي بهترین محصوالت سامانه 80تمرکز  : 80/20استفاده از قانون  .1
 مشتریان فعلی فروش محصوالت و خدمات به .2
 افزایش شهرت و برند .3
 تست خرید محصول .4

 استراتژي هاي فروش بیشتر

خودکار نمودن تولد، سالگرد ازدواج و تخفیفات فصلی براي کاربران: یکی از آسان ترین شیوه هاي افزایش 
 پیام شخصی دروفاداري مشتري این روش می باشد. استفاده از ابزارهاي خودکارسازي بازاریابی به صورت ارسال 

 تولد و هر مناسبت دیگر روش مناسبی براي ایجاد ارتباط با مشتري است.

 شناسایی شکاف خروج مشتریان

، می توان نمایش KISS metricsیا ابزاري چون  Google Analytics conversion tracking با استفاده از 
شناسایی نمود. داشتن چنین اطالعاتی براي تصویري جایی که مشتریان و کاربران از سامانه خروج میابند را 
 تحقیق در خصوص اینکه علت این خروج چیست بسیار مفید است.

 گسترش قلمرو

 با تمرکز روي بخش کوچکی از مشتریان رشد بسیار بزرگی می توان در سامانه ایجاد نمود. 

 ارسال یک تخفیف فوري خاص به مشتري: .5

 توان رشد فروش فروش سامانه را باال برد.با ارائه تخفیفات مشخص به مشتري می 

 استفاده از کانال هاي بازاریابی متعدد براي تحت تاثیر قرار دادن مشتري: .6
راه اندازي مسابقات در رسانه هاي اجتماعی یکی از تاکتیک هاي سریع،  برگزاري مسابقات اجتماعی: .7

 ود.کم هزینه و مناسب براي بازاریابی در سامانه سبک زندگی خواهد ب
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