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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

ما همكاران تالش  است كه با "دكتر علي اشرف احمديان آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  در

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  ...تقدیم به
  پدر و مادر عزیزم
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  پیشگفتار
ایـن   دهنـده  تشـکیل هاي آن توسـط همـه اجـزاء     برنامه مؤثرتلزم اجراي موفقیت یک سازمان مس

هاي سازمانی از دولتی و خصوصـی   هاي مهمی که تقریباً در همه گونه سیستم است. یکی از بخش
گرفته تا صنعتی و خدماتی، وجود دارد و گردش مالی در آن باال است، تدارکات سـازمان یـا بنگـاه    

  است.

دستیابی به خدمات یا محصوالت جدید است و شامل راهبرد قرارداد، اسناد قـرارداد   فرایندکات تدار
تـأمین، از جملـه کسـانی کـه مسـئول       زنجیرهآن به همه اعضاي دامنۀ و انتخاب پیمانکار است و 

نگر آن اسـت کـه   یابد. دانش ایجاد شده در این حوزه بیـا  عملیات و نگهداري هستند، گسترش می
براي موفقیت در مدیریت تدارکات بایستی براي آن راهبرد داشته باشیم و راهبـرد تـدوین شـده را    

اجرایی کنیم. استراتژي تدارکات باید شامل منابع بالقوه تـأمین، شـرایط و انـواع قـرارداد/      خوبی به
فردي)، شـرایط قـرارداد، نـوع     صورت بهتدارکات (استفاده از مشارکت یا اتحاد در مقابل خرید کاال 

  باشد. کننده تأمینگذاري و روش انتخاب  قیمت

در ایـن حـوزه ضـروري اسـت و      مؤثرنیاز به توانایی تدوین یک استراتژي تدارکات براي مدیریت 
این اساس  درك این موضوع که باید در اوایل چرخه عمر پروژه انجام شود نیز بسیار مهم است. بر

هـاي موجـود و    مؤثر انجام شود که افـراد درگیـر همـه گزینـه     طور بهتواند  این مهم تنها زمانی می
  گیرند، را درك کنند. هایی که در پیش می پیامدهاي انتخاب

هـا را تشـکیل    بـاالترین درصـد هزینـه    شـده  خریـداري ها، کاالها و خدمات  براي بسیاري از پروژه
از طریـق ارزیـابی و مـدیریت دقیـق مهـم اسـت.       بیشـتر  ند و بنابراین، دسـتیابی بـه ارزش   ده می

تعریـف شـده اسـت، وضـعیت بـازار       خـوبی  بـه استراتژي تدارکات با توجه به اینکه محدوده پروژه 
رجی را به تأثیرات خـا  قابل ارزیابیو  شده کنترلکننده و سطح ریسک مرتبط با پروژه، پاسخ  مینتأ

  پروژه برآورده شده است.اهداف کند که  دهد و اطمینان حاصل می ارتقا می

در دنیـاي امـروز بـدون توجـه بـه اتفاقـات        وکار کسباز طرفی یادگیري مباحث مربوط به فضاي 
بهـره   بیمتناسب با تغییرات این فضا  شده طراحیمحیط پیرامونی، یادگیرنده را از رویکردهاي نوین 

  شود. گذاشته و درنتیجه آموزش جامع و کامل حاصل نمی
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، تغییـر و تحـوالت گسـترده    کنندگان دنیاي امروز مصرف زیستی گرمایش زمین و مالحظات محیط
هـایی از   هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی و فضاي مجازي، جنگ و ناامنی در بخش وريناشی از فنا

عنـوان دانشـجوي    مله مهمترین تغییراتی است که الزم است بـه هاي ناشی از آن ازج دنیا و ریسک
وکار با آنهـا آشـنا بـوده و فراینـد اثرگـذاري مـوارد مـذکور بـر          الملل و کسب مدیریت، تجارت بین

  خوبی تحلیل کنیم. وکار و اقتصاد آن را به کسب

اي مختلف با اهداف مشابهی گنجانده شده و نیازهـاي  ه بخش خرید و تدارکات در ساختار سازمان
سـازد. در   مواد، محصول، خدمت یا وسایل و ابزار مورد نیاز را برآورده مـی حوزة مختلف سازمان در 

درسـت انجـام امـور     ةنحـو  هاي دولتی آشنایی مدیریت و نیروهاي فعال در این بخـش بـا   سازمان
تهیـه   در کنـار هـاي سـازمان    المـال و مـدیریت هزینـه    یـت محوله باعث جلـوگیري از هـدررفتن ب  

، مدیریت هزینه یکـی  وکار کسبهاي  شود. در بخش بنگاه باالتر می باکیفیتمحصوالت و خدمات 
هـاي سـازمان جهـت     هاي عمده و مدنظر مدیران ارشد بوده و یکـی از گلوگـاه   از مهمترین چالش

سـاختن رضـایت مشـتري     عالوه برآورده هپارتمان خرید و تدارکات است. بدستیابی به این هدف، د
چالش دیگري است که یک راه دستیابی به آن خرید مواد و ملزومات با کیفیت باال جهت تولیـد و  
ارائه محصول با کیفیت مورد نظر وي است. بنابراین بخش خرید و تدارکات از اهمیـت بـاالیی در   

  ها برخوردار است. ر انواع بنگاههر دو طیف سازمان و دیگ

ویـژه در   بر عالقه نگارنده و احساس نیاز در بین مخاطبان آن بـه  از تألیف کتاب حاضر عالوههدف 
خـدمات فنـی و   حـوزة  هـاي فعـال در    و بنگـاه  و خصوصـی  ها و نهادهـاي دولتـی   بخش سازمان

ارائـه  هاي پیمانکاري مختلف،  همچنین پروژه و بزرگ تولیدي و بازرگانی وکارهاي کسب، مهندسی
نیروهـاي  شود تـا   تدارکات را شامل می فرایندهاي مختلفی است که  در مورد زمینه جامع اطالعات

  .آموزش دهددارند، برعهده  که وظیفه انجام این کار را در دنیاي واقعی انسانی

مفیـد  اي بسیار  ، اگرچه خالصهخته نشده استپرداجزئیات حقوقی مربوط به قراردادها به کتاب در 
همـۀ  . در کل سعی شـده در ایـن کتـاب بـه     گنجانده شده است یاز نکات اصلی حقوق و کاربردي

ها و نهادهاي مختلف پرداخته شـود و مباحـث و رویکردهـاي نـوین      هاي تدارکات در سازمان جنبه
 خوبی تشریح شود. این حوزه به

» کـار   آموزش کارمند سفارشات خـارجی و تـرخیص  «اب حاضر همراه با کتاب مهم اینکه کتنکتۀ 
که اخیراً توسط نویسنده در انتشارات محترم دیباگران به چاپ رسیده مباحث مربوط به تـدارکات و  

هـاي دولتـی و    هـا و سـازمان   داخلی و خارجی و براي هـر دو گـروه بنگـاه   عرصۀ خرید در هر دو 
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داده و شکاف موجود در ادبیات داخلی با این دو اثر تـا حـدود زیـادي پوشـش     خصوصی را پوشش 
    داده شده است.

ــدارکات را در یــک چــارچوب جــامع    ــه ت ــوط ب ــوري و عمــل مرب ــه داده و  کتــاب حاضــر تئ ارائ
دهد. بنـابراین مـدیر    در اختیار مخاطبان قرار می فرایندهایی در مورد چگونگی انجام این  راهنمایی

تر اتخـاذ   آتی را بهتر و سریع هاي تصمیماساس آن تواند بر یابد که می پروژه به اطالعاتی دست می
یک نقطه مرجع مفید براي کسانی باشد که یک استراتژي تـدارکات   عنوان بهکند. این راهنما باید 

هـاي قابـل اجـرا     همه گزینـه کنند تا اطمینان حاصل شود که  مدیریت می یا طرح اجراي پروژه را
اند و نقاط قوت و ضعف مسیر انتخاب شده نیز مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت.     نظر گرفته شدهدر

ها، نهادها و صنایع مختلف، جایگاه این بخـش   کتاب با تشریح نقش و اهمیت تدارکات در سازمان
  مهم را تشریح کرده است.

هـاي اخیـر مـورد تأکیـد پژوهشـگران و دوسـتداران        خصـوص در دهـه   مهم دیگري کـه بـه  نکتۀ 
انکـار   غیرقابـل زیستی دنیاي امـروز   هاي عمده محیط قرار گرفته و با توجه به چالش زیست محیط

هـا اسـت. در ایـن     است، بحث تدارکات سبز و الزمات آن براي بخـش خریـد و تـدارکات سـازمان    
  اي نوین این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.خصوص نیز سعی شده مهمترین رویکرده

هـاي مهـم و کـاربردي     حـوزه همـۀ  تنظیم شده و سعی شده کـه   فصلزده دو جلد و سیکتاب در 
فصـل اول کتـاب بـه     و با زبانی ساده و قابل فهم پوشـش داده شـود.   خوبی بهمربوط به تدارکات 

جهـانی را ارائـه کـرده     وکـار  کسبی از فضاي فعلی کلیات خرید و تدارکات پرداخته و تصویري کل
  است.

هـاي مهـم آن را برشـمرده     خرید و تدارکات در یک نماي کلی پرداخته و گام فرایندفصل دوم به 
و موضـوع خریـد در بسـتر طـرح      شـده  ارائـه است. در فصل سوم سازمان مدیریت خرید و تـأمین  

در دستیابی بـه   است. فصل چهارم کتاب، موضوع جایگاه خرید و تدارکاتسازمانی تحلیل گردیده 
مزیت رقابتی تشریح شده و در فصل پنجم سازمان مدیریت خرید و تأمین به تصویر کشـیده شـده   
است. فصل ششم، موضوع مهم تدوین و اجراي راهبرد خرید و تدارکات براي سـازمان را پوشـش   

به جایگـاه کیفیـت    کننده پرداخته است. فصل هشتم انتخاب تأمین داده و فصل هفتم، به ارزیابی و
مدیریت اسـتراتژیک   و فصل نهم مدیریت تأمین پایدار پرداخته است. فصل دهم، مؤثردر تدارکات 

هاي خرید و تدارکات پرداخته شده است. فصل  هزینه ترسیم شده و در فصل یازدهم به سایر حوزه
هاي مکمل و مورد نیاز مدیر خرید و تدارکات را معرفی کـرده اسـت. فصـل     دانش نوعی بهیازدهم 

  دوازدهم به مدیریت تأمین ناب و مختصات آن پرداخته است.
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 و خرید حوزه به مربوط اطالعاتی هاي سیستم و نقل و  حمل موضوع به کتاب سیزدهم فصل
 مختلف انواع در تدارکات و خرید از جامعی چارچوب شده سعی ترتیب این به و پرداخته تدارکات
  .شود ارائه کتاب این در ها بنگاه و ها سازمان

در پایان ضمن قدردانی و تشکر فراوان از زحمات مدیریت و پرسنل محترم انتشـارات دیبـاگران و   
نظـرات، انتقـادات و    لیف این اثـر همکـاري نمودنـد، منتظـر دریافـت نقطـه      أهمه عزیزانی که در ت

وکـار جهـت    کسـب حـوزة  اساتید و دانشجویان گرانقدر و مدیران و پرسنل محترم  پیشنهادات همه
    هاي بعدي هستیم. بهبود اثر در چاپ

  تو خشنود باشی و ما رستگار خدایا چنان کن سرانجام کار

  اشرف احمدیان علی      

  1401 تابستان
  

 

 
 
 
   




