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 چکيده
 وزهح با مرتبطی کارها و کسب ،یی بایزی ها کینیکل دری ساز برند وی ابیبازار

 نیا وجود با. استی حساس و قیدق کار مو و پوستی ها مراقبت ، درمان و سالمت

 ایدن سطح دری درمان ویی بایز خدماتی ابیبازار حوزه دری ادیزی ها شرفتیپ که

ی علم و قیدقی ها تیفعال و توجه قابل شرفتیپ رانیا در متاسفانه، است گرفته انجام

 بای نوع به کارها و کسب نوع نیا که جا آن از. است نگرفته صورت حوزه نیا در

 تیاهم مخاطبان دری ساز اعتماد باطند،ارت دری روح وی جسم سالمت ویی بایز

 اتاطالع کسب با تنها و اند باهوش و رکیز اریبس امروز مخاطبان که چرا داردی فراوان

 . رندیگی نم قرار ریتاث تحت جذاب غاتیتبل یک مشاهده و نترنتیا از

 نیهمچن .پردازدی میی بایزی ها کینیکل دری ساز برند وی ابیبازار بحث به مقاله نیا

 انیب رایی بایزی ها کینیکل دری مشتر شیافزا و جذب ، موثر غاتیتبلی  ها روش

 .کندی م

 مراقبت کینیکل ،یساز برند ،یابیبازار ،ییبایز کینیکل :يديکل واژگان

 .غاتیتبل مو، و پوست
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 2 یمادرشاه نايت،  1 صحت کامران

 .و کاردکترای مدیریت کسب  1
 .کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 یمادرشاه نايت

 ییبایز کينيکل دري ساز برند وی ابیبازار
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 مقدمه
 زانیم دهدی م نشان قاتیتحق ، دهندی م تییاهم خود اندام تناسب و مو و پوستیی بایز ،ی جوان به گذشته از شتریب افراد امروزه

ی برا هگذشت از شتریب مجالت و نترنتیا در افرادی جستجو نیهمچن. است شیافزا حال در روز به روزیی بایزی ها کینیکل به افراد مراجعه

 تناسب ،پوستی ساز جوان راز مو، و پوست از مراقبتی ها راه سالمت ویی بایز ،یجوان با مرتبط مقوالت مورد دری آگاه و اطالعات کسب

 . است موضوع نیا تیاهم دهنده نشان... و سالمی زندگ ،هیتغذ ،اندام

 چگونه  رقبا شیافزا و غاتیتبلی گستردگ و نترنتیا دریی بایز با مرتبط مطالبی باال حجم به توجه با که، است نیای اساس سوال اما

 و عوامل که گفت دیبا پاسخ در. کرد لیتبد وفاداری مشتر به را ها آن تینها در تا آورد ستد به را مخاطبان اعتماد و توجه توانی م

 دری ولاصی برندساز و هدفمندی ابیبازار  به توانی م ها آن نیتر مهم جمله از هستند لیدخ تیموفق نیا به دنیرس دری اریبسی فاکتورها

 مناسبی اه ساخت ریز داشتن و اریبس عوامل و متعدد مسائل گرو دری اصولی برندساز و هدفمندی ابیبازاز اما. برد نامیی بایزی ها کینیکل

 .استیی بایز کینیکل در

 الشت ، هدف بازارو مخاطبان یا انیمشتری  خواسته ازین درک و شناختی عنیی یبایزی ها کینیکل دری ابیبازار ساده زبان به اما 

 کینیکل نام یا برند کهی صورت به است انیمشتر ذهن در مناسب گاهیجا جادیا ساده زبان بهی برندساز. ازهاستین نیا کردن برطرف جهت در

 . ندینشی می مشتر ذهن در باشدی اول برند سه یا دو جزء شما

 :کرد توجه ریز موارد  به دیبایی بایزی ها کینیکل دری اصولی برندساز و هدفمندی ابیبازار کی  یبرا

 بخش اثر و مدرن تیریمد -

 ماهر و متخصصی انسان منابع -

 محصوالت و خدمات متیق و تیفیک تنوع، -

 آنها عملکرد و رقبا -

 خوبی رفاه امکانات -

 بایز ونیدکوراس و فضا -

  مدرن ابزار و زاتیتجه -

 مورد چند یا یک در بودن فرد به منحصر و زیمتما -

 آسان آمد و رفت وی مکان تیموقع -

 یاصولی برندساز -

 یابیبازاری  برنامه وی استراتژ داشتن -

 جذاب و اثرگذار غاتیتبل -

 کارآمد و باالی عموم روابط -

. ستین مواردی تمام به پرداختن امکان. است شده فیتعر مورد 141 حدود که آن تعداد ادیازد وی ابیبازار مباحثی گستردگ لیدل به

 .باشدی نمیی بایز کینیکل تیفعال نهیزم مناسب ها آن ازی اریبس که چرا

 ازارب شده، نییتع اهداف به توجه با و دیکن  استفاده حوزه نیا مشاوران نظر از هموارهی ابیبازار برنامه و روش نوع، انتخاب در حتما

 . دیکنی ریگ میتصم بعد و داده قرار توجه مورد را امکانات و بودجه نظر، مورد مخاطبان هدف،

 .میکنی م انیب اختصار به رایی بایزی ها کینیکل مناسبی ابیبازار انواع از نوع چند ادامه در

ی ها بکهش و تیسا وب نترنت،یا در مخاطبانی برا...(  و لمیف ر،یتصو عکس، متن،)  محتوا دیتول قیطر ازی ابیبازار: محتوای ابیبازار

 ...وی مجاز

 یا و یمجازی هاشبکه ت،یسا وب نترنت،یا در نشر ،ییبایز وی علم مطالب و مقاالت نوشتن قیطر ازی ابیبازاری: ا مقالهی ابیبازار

 .کتاب و روزنامه مجالت، در چاپ

 (ها کشنیاپل در غیتبل و اس ام اس ارسال)  همراهی گوش قیطر از غیتبل وی ابیبازار: لیموبای ابیبازار

 ارسال ،یجتماعای هاشبکه نترنت،یا در برانکار توسط غیتبل یک انتشار یا امیپ قیطر ازی ابیبازار: دهان به دهان ای یروسیوی ابیبازار

 .اس ام اس

 اسپانسر تیحما یا وی غاتیتبلی ها نیکمپ جادیا یا و شرکت قیطر ازی ابیبازار: نیکمپی ابیبازار

 کینیکل برند گسترش و توسعه قیطر ازی ابیبازار: برندی ابیبازار
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 (مردم در رفتار رییتغی ) اجتماعی ها تیعالف در مشارکت و جادیا قیطر ازی ابیبازاری: اجتماعی ابیبازار

 ی(ساز فرهنگ و رفتار رییتغی ) فرهنگی ها تیفعال در مشارکت و جادیا قیطر ازی ابیبازاری: فرهنگی ابیبازار

 مخاطبان در اقیاشت و شور و زشیانگ جهت در مسائل و عوامل از استفاده قیطر ازی ابیبازاری: زشیانگی ابیبازار

 ...(و ها وبالگ ها، تیسا وب)  نترنتیا طیمح در غیتبل وی ابیبازار هرگونهی: ترنتنیای ابیبازار

 یورزشی رخدادها از استفاده قیطر ازی ابیبازاری: ورزشی ابیبازار

 انیمشتری دارسازاوف جهت دریی ها کیتکن و عوامل از استفاده قیطر ازی ابیبازاری: وفاداری ابیبازار

 .... و هدفمندی زیربرنامه وی استراتژ یک داشتن بای اجتماعی ها شبکه وی مجازی فضا دری ابیبازار: یاجتماعی ها شبکی ابیبازار

 

 ییبایز کينيکل
 مراکز یا مارستانیب یک ازی بخش یا ساختمان به اصطالح در باشد،ی م درمانگاه یا مطبی معنا بهی فرانسوی ا واژه 1کینیکل

 . شودی م انجامیی سرپا صورت به مارانیب ازی پزشکی ها مراقبت یا مارانیب رماند که شودی م اطالقی درمان وی بهداشت

 دماتخی تخصص پروانه - مجوز افتیدر و بهداشت وزارت از مجوز اخذ از پس که شودی م گفتهی مکان یا مطب بهیی بایز کینیکل

 صمتخص پزشک ایی یبایز جراح به شخصا مجوز نیا. ردازدبپی میترم ویی بایزی ها درمان خدمات، ارائه یا انجام به تواندی م -یی بایز

 وستپ کینیکل در پرستار دو و متخصص پزشک دو معموال. شودی م داده گذارنده رای تخصصی ها دوره کهی عموم پزشک یا و مو و پوست

 .کنندی م تیفعال مو و

 

 ییبایز کينيکل سيتاس
 دری هیتوج طرح یا کار و کسب طرح. داردی ادیز تییاهم کار و کسب طرح یک داشتن اول قدم دریی بایز کینیکل سیتاسی برا

 رحط نیا است بهتر نیبنابرا. سازدی م آگاه  هانهیهز و اقدامات ها، تیفعال  موانع، ، مشکالت ، مسائل ازی اریبس از را شما امری ابتدا همان

 .شود نوشتهی ا حرفه مشاور یک توسط

 :باشدی م ریز موارد شاملیی بایز کینیکل کی -یحیتوج طرح – کار و کسب طرح

 ییبایز کینیکلی های استراتژ و اهداف و ها ارزش و تیمأمور و انداز چشم فیتعر و نیتدو -

 کینیکلیی دارا وی گذار هیسرما زانیم و بودجه صیتخص -

 (ازین موردی ابزارها و ها دستگاه و زاتیتجه ون،یدکوراس و فضا اندازه، ،ییایجغراف تیموقع مکان،)

 یطیمح وی اجتماع عوامل وی قانون چارچوب -

 (درمان و بهداشت وزارت و صالحیذ ی ها ارگان ها، سازمان از الزمی مجوزها و ها نامه اخذ)

 ها نهیهز نییتع -

 ...( و قبوض ،یمصرف مواد و اقالم ،یبرندساز و غاتیتبل وی ابیبازاز نهیهز پرسنل، مشاوره و آموزش اجاره، و رهن نهیهز) 

 ...( و مهیب ا،یمزا دستمزد، و حقوق ،یکار ساعات و طیشرا متخصص، پزشکان و پرسنل تعدادی ) انسان نابعم -

 (دارند اریاخت در را بازار سهم از چقدریی ) بایز کینیکلی فعل تیموقع و گاهیجا -

 .شوند بالقوه است قرار که بالفعل مخاطبان و انیمشتر)  نظر مورد هدف بازار -

 (ها آن ضعف و قوت نقاط) همکاران و رقبا تیقعمو وی ابیبازار -

 شما قوت نقاط وی رقابت تیمز ، خدمات انواع ، امکانات و فضا ، تیموقع و محل نظر ازیی بایز کینیکل کامل و قیدق مشخصات -

 رقبا به نسبت

 ... . و ها آنی گذارهیسرما زانیوم سوابق، تخصص، ،یشخص اطالعات)  کینیکل وپرسنل رانیمد صاحبان، مشخصات -

 باشد برند صاحب کهی صورت در محصوالت -

 ییبایز کینیکل ازاتیامت و افتخارات مدارک، ز،یجوا -

 ی(برندساز... ) وی عموم روابط غات،یتبل ،یابیبازاری ها برنامه -

 موارد ریسا -

 . شود انجام حوزه نیا دری ا حرفه مشاور یک توسط بهتر که

                                                           
1 Clinic 
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 شوند تیارعیی بایز کینیکل در دیبا کهی نکات

 .باشد شستشو قابل کف وی کاش وارهاید -

  ربطی ذی ها سازمان دییتا مورد قیحر اطفاء ستمیس به مجهز -

 مطبوع هیتهو ستمیس -

 شده نییتعی منیا ضوابط و مقرارت با مطابق برق زاتیتجه یا برق شبکه استقرار -

 یاضطرار برقی نیب شیپ -

 یمنیا نکات تیرعا و مستمر صورت به زاتیتجه و ها دستگاه کنترل -

 دارند را الزم دانش که مجرب و متخصص افراد توسط ها دستگاه از استفاده -

 طیمح نظافت وی بهداشت نکات کامل تیرعا -

 زاتیتجه و لیوسای ضدعفون و لیاستر -

 مصرف یکبار لوازم از استفاده -

 مخصوص فرم لباس از استفاده و پرسنل سالمت و تیصالح -

 ...گرید موارد -

 

 ییبایز کينيکلی اختصاصي فضا وی داخلی طراح
 ازی ا فهحر میت یک توسط است بهتر و  کندی م فایا رای مهم نقشی ساز برند وی ابیبازار دریی بایز کینیکل کی یداخلی طراح

 زا تدرس استفاده وی طراح دری نوآور و تیخالق. است اثرگذار اریبس انیمشتر ورود بدو در که چرا شود، استفاده متبحری داخل طراحان

 .است تیاهم حائز اریبس شود انیمشتر در خوب حس کی جادیا باعث که نیدلنش و بایز آرام،ی طیمح یک جادیای برا ها رنگ

 از و است مناسب اریبسیی بایز کینیکلی فضا دری صورت وی ا قهوه د،یسف سبز، ،یآبی ها رنگ از استفاده دهدی م نشان قاتیتحق

 و رفت که شودی طراح ی ا گونه به دیبای طیمحی فضایی بایزی ها المان تیرعا بر عالوه. است همراهی خوب بازخورد  با انیمشتر سمت

 تیاهم زا پرسنل مخصوصی فضاها و ها اتاق وجود فضا، کیتفک جهت در شنیپارت از استفاده. شود انجام سهولت به انیمشتر و پرسنل آمد

 .است برخورداری خاص

 

 کينيکلی اختصاصي فضاها
 یحسابدار وی ادار امور اتاق -

 پزشک و ناتیمعا اتاق -

 یبردار تکه وی جراح اتاق -

 لیاستر اتاق -

 اشعه اتاق ابزارها، و ها دستگاهی نگهدار مخصوص اتاق -

 انتظار سالن -

 رشیپذ وی منش گاهیجا -

 رختکن اتاق  - پرسنل استراحت اتاق -

 ی... بهداشت سیسرو انبار، آبدارخانه، -

 

 ییبایزي ها کينيکل در خدمات انواع
 و تنوع - هدف بازار توسعه -انیمشتر شیافزا و جذب ،ییبایزی ها کینیکلی ساز برند وی ابیبازار در مهمی ها شاخصه ازی کی

 . است دیجد و مدرنی ها دستگاه و زاتیتجه از استفاده خدمات، تیفیک
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 یی:بایز کينيکل در خدمات نمونه
 :پوستی ساز جوان ویی بایز-1

 یدرمانی ماساژها و ها ماسک از استفاده با پوست از مراقبت وی ریجلوگ وی پوست مشکالت درمان و صیتشخ -

 2ژنیابر کرودرمیم صورت، پوستی آبرسان وی بردار هیال -

 یپوست تیحساس وی خشک وی چرب رفع -

 چشم دور پوستی ساز جوان وی آبرسان چشم، دور چروک و پف ،ی رگیت ،یگود رفع -

 پوست باز منافذ نترلک و پوستی رگیت وی کدر رفع -

 (چانه وی شانیپ خطوط ،یکالغ پنجه خطوط خنده، خط اخم، خط)  پوست قیعم وی سطح چروک و نیچ رفع -

 غبغب رفع پوست،ی افتادگ رفع و نگیفتیل -

 صورت تالیجید نقاطی رو بر فشار وی الغر ،یچاق صورت، پوست عضالتی ده فرم و سفت و لکسشنیر ماساژ -

 صورت پوست تورم وی قرمز ت،یحساس رفع -

 یاترمولوژید 4،یفوتراپیها 3،یتراپی کربوکس -

 

 ی:پوست خدمات و زریل -2

 5(تیالکساندرا)  زائدی موها زریل -

 1(فرکشنال)  پوستی ساز جوان زریل -

  7(چیوسوئیک)  آکنه و جوشی جا و آثار رفع زریل -

 8(ومیاربی ) پوست عاتیضا و مشکالت رفع زریل -

 (زرکوانتاییول فوتونا،ی ) ساز جوان زریل -

 

 ی:چرب و بوتاکس ژل، قیتزر -3

 چانه ها، گونه ها، لب کردن برجسته جهتی چرب یا ژل قیتزر -

  صورتی ساز هیزاو جهتی چرب یا ژل قیتزر -

 پلکی افتادگ و چشم دور پف وی گود کردن برطرف جهتی چرب یا ژل قیتزر -

 ی(کالغ پنجه خطوط خنده، خط اخم، خط)  صورت خطوط کردن پر جهتی چرب یا ژل قیتزر -

 ابروها فتیل جهتی چرب یا ژل قیتزر -

 صورتی افتادگ و خطوط جادیا ازی ریجلوگ بوتاکس قیتزر -

  صورت وبیع و صینقا کردن برطرف جهتی چرب یا ژل قیتزر -

 

 :سری مو و ابرو کاشت -4

 ...(،FUT،FIT) جمله از مختلف روش به سری مو وندیپ -

 لیسب و شیر و سری مو میترم -

 ...(هاشور تاتو، ،یجراح)  بروا کاشت -

 ...( فتیل اکستنشن، ،یجراح)  مژه کاشت -

 سری مو کاشت -

 ...(مو زشیر درمان سر،ی مو تیتقو ابرو، تیتقو ،یآرپی پ) مو زشیر ازی ریجلوگ و مو تیتقو -

                                                           
2 Deramabrasion 
3 Carboxy therapy 
4 FU HI 
5 Alex laser 
6 Fractional laser 
7 Q- Switch 
8 Abiative lasers 
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 یی:بایزی جراح -5

 ...(و باسن و لب نه،یس پروتز)  پروتز انواع -

 (نهیس شکم،) 11زر،یپولیل 10ک،یپوماتیل ،(ران پهلو، بدن، بازو،)  فتیل 9،پوساکشنیل)  بدنیی بایزی جراح انواع -

 ...(مک و کک و ها لکه کردن برطرف ت،یسلول تاول، خال، برداشتن)  بدن صینقا میترم -

 ...( چشم ابرو، فتیل گونه، چانه، ،ینیب) صورتی جراح -

 ...گردن و صورت فتیل ویی بایزی جراح -

 

 :بدن و پا و دستی تخصصی ها مراقبت -1

 غدد کیتحر و درد کردن برطرف جهت در پا مخصوصی ماساژها 12یرفلکسولوژ -

 پا و دست پوستی رگیت وی خشک رفع پا،ی شاخ هیال برداشتن -

 ...(و 14کوریمان 13کور،یپد)  پا و دستی ها ترک رفع -

 اساژم ،یورزش ماساژ ،یالغری اژهاماس ،یسوئد ماساژ ،یلندیتا ماساژ لکسشن،یر ماساژ( ) بدنی تخصصی ماساژهای ) وتراپیزیف -

 (سر ماساژ ،یسنگ ماساژ و،تسایش

 ...(و غدد کیتحر دردها، درمانی ) سوزن طب -

 

 :اندام تناسب و هیتغذ -7

 یچاق وی الغری غذاها میرژ سالم، هیتغذ برنامه -1

 ی(اندرمولوژ 15،یزوتراپم تشن،یاولتراکو زر،یل پویولیکرا و،یو شاکی )  ها دستگاه از استفاده بای الغر وی کرتراشیپ -2

 

 

 سایر خدمات -8

با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و همچنین نیاز جوامع مدرن، هر روزه ما شاهد ارائه ی خدمات جدیدتری در کلینیک های 

 زیبایی هستیم.
 

 ییبایز کينيکل ریمد
 ریمد. تاس  کینیکل مؤسس و گذار هیسرما که استی فرد مواردی گاه در و متخصص پزشک یک معموالیی بایز کینیکل یک ریمد

 .باشد داشته را کینیکل تیریمد تیقابل ویی توانا نیهمچن و باشد آراستهی ظاهر و  مناسبی تیشخصی دارا دیبا

 همچونی اتیخصوصی دارا و گرا فهیوظ و برونگرای فرد  DISK، MBTI همچونیی ها تست از آمده دست به قاتیتحق اساس بر 

 ،یانرژ پر و فعال ،یریگ میتصم در سرعت محور، هدف باال، نفس به اعتماد نفوذ، با رگذار،یتاث گرا، عمل شجاع، و جسور ،مصمم و قاطع

 .است مناسب تیریمدی برا...  و نیب واقع گرا، جهینت

 یی بایز کینیکل در ریمد کی یها مهارت

 تیریمد علم بر تسلط -

 ... وی انسان منابع وی ارتباطی ها مهارت بر تسلط وی روانشناس علم بای آگاه -

 ازین مورد و مرتبطی افزارها نرم ،ی ارتباط وی تیریمدی افزارها نرم و وتریکامپ ،یحسابدار ،یمال امور بایی آشنا -

 یپزشک علم بایی آشنا ویی بایز کینیکل خدمات و ها تیفعال مورد دری کاف اطالعات -

 یبرندساز وی عموم ابطرو ،یابیبازار غات،یتبل فنون و اصول بایی آشنا -

 (.1391ی:جوش) ها آن عملکردی  نحوه و کینیکل با مرتبط ابزار ، زاتیتجه ها، دستگاه مورد دری کاف اطالعات -

                                                           
9 Liposuction 
10 Lipo matic 
11 Lipo laser 
12 Reflexology 
13 Pedicure 
14 Manicure 
15 Meso therapeia 
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 یانسان منابع
 .است آنیی دارا و هیسرما نیمهمتر ،ییبایز کینیکل کی یانسان منابع

 جادیا نیهمچن وی ساز توانمند ، توسعه ، استخدام انتخاب، جذب، ،ییبایزی ها کینیکل رانیمدی ها دغدغه و ها چالش جمله از

 یواگذار نیهمچن و باالی عموم روابط بعد از هم و الزم تخصص بعد از هم پرسنل قیدق و درست انتخاب. استی انسان منابع دری وفادار

 عوامل نیتر مهم از نیا و شودی م انیمشتر ذهن در مطلوب ریتصو یک جادیا باعث ها آن تیشخص و ها مهارت با متناسب ها تیمسئول

 .است انیمشتر جذب وی ساز اعتماد در

ی نمی نف مسئول و حسابدار ،یداخل ریمد وی منش باغبان، و مستخدم راننده، و نگهبان شامل فقطیی بایز کینیکلی انسان منابع

 در شودی م هیتوص نیبنابرا شود،ی م زین دارندی رشتیب و تر کینزد ارتباط انیمشتر با که متخصص پزشکان و پرستاران شامل بلکه شود،

 مانندی روانشناس وی ارتباطی ابزارهای ریگ کار به و حوزه نیا دری ا حرفه مشاوران نظر از و دیکن دقت ها آن بای همکار شروع و انتخاب

 سالمت بهداشت تست ، MBTI .DFSCیشناس تیشخص تست ، CSI استرس با مقابلهی ها سبک تست ،EQ یجانیه هوش تست

 . دیکن استفاده... و GHQی عموم

 

 پرسنل انتخاب
 :جمله از باشند الزمی های گیژیوی دارا دیبایی بایز کینیکل یک پرسنل

 آراسته و مناسب ظاهر 

 یفرد بهداشت تیرعا 

 شناس وقت و منظم ق،یدق 

 خوب انیب فن و باالی عموم روابط ،یارتباطی ها مهارتی دارا 

 انیمشتر به مشاوره ک،ینیکل خدمات ویی بایز ،یپزشک علم بایی آشنا 

 (دستگاه با کار پرستاران و پرسنل مخصوص)  کینیکل داخل زاتیتجه و ها دستگاه اتیجزئ و عملکرد بر تسلط 

 مخصوص.) .. وی نگار نامه ،یگانیبا امور ،ی غاتیتبل وی ارتباطی ابزارها بایی آشنا ،یاطالعاتی ها ستمیس و وتریکامپ به مسلط 

 (های منش

 یسیانگل زبان به مسلط 

 (حسابدار ای یمنش مخصوصی ) حسابدار امور به مسلط 

 در قیدق و کامل اطالعات دادن ، انیمشتر به احترام و توجه کنند، توجه آن به دیبا کینیکل پرسنل وی منش کهی موارد گرید از

 داعتما و کینیکل از خوب خدمات گرفتن به ها آن قیتشو و بیترغ درست، ماتیتصم انتخاب در ها آن به کمک ک،ینیکل خدمات مورد

 (.10:صحت) است آنها دری ساز

 

 پرسنل در زهيانگ جادیا
 :داشت وفادار پرسنل دیبا اول وفادار انیمشتر داشتنی برا

 پرسنل به گذاشتن احترام 

 پرسنل در اعتماد جلب 

 یشغل تیامن جادیا 

 تییاهم کم موارد در مسائل حد از شیبی ریگ سخت عدم 

 شغل بهی مند عالقه و تیرضا جادیا 

 رانیمد گفتار و رفتار در صداقت 

 تنش از دور به و آرامی طیمح ساختن فراهم 

 یکار شرفتیپ و تیموفق نهیزم ساختن ایمه 

 پرسنل مخالف نظرات بای منطق و درست برخورد 

 کار طیمح در شکست وی ناکام با سازنده وی اصولی برخوردها 

 پرسنل دری زشیانگ عوامل و زهیانگ جادیا 
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 پرسنل ازی دان قدر و تشکر 

 پرسنل با دوستانه و مؤثر خوب، ارتباط 

 پرسنلی ازهاین و مشکالت به توجه 

 ییبایز کینیکل در رانیمد موقع به و قدرتمند و مؤثر حضور 

 های ریگ میتصم در پرسنل شنهاداتیپ و نظرات دادن شرکت 

 گرید پرسنل و همکاران حضور در پرسنل میتکر و قیتشو 

 پرسنل مستمر نیتمر و آموزش 

 پرسنل با کردن رفتار منصفانه و ضیتبع عدم 

 دادن بال پرو پرسنل شنهاداتیپ و نو و خالقانهی ها دهیا به 

 پرسنلی برا فیوظا و اهداف نییتع 

 سالم رقابت جادیا 

 

 ییبایز کينيکل دري برندساز
 ییبایز کینیکلی ساز برند در مؤثر عوامل

 و درک خود حواس قیطر از را ایدن ها انسان که چرا هستند ها انسان وجود از اجتناب قابل ریغ وی ادیبن وی اساس خشب ها، حس

 پنج حواسی ریگ کار به قیطر ازی تری قوی حس وی عاطف وندیپ دیبتوان اگریی بایزی ها کینیکلی ساز برند در نیبنابرا. کنندی م تجربه

 .کرد دیخواه جادیا انیمشتر در رای وفادار وی رگذاریثتأ نیشتریب. دیکن برقرار گانه

 

 ییبایز کينيکل نام
ی ساز رندب دریی بایز کینیکل مشاوران و رانیمد که استی اقدامات نیتر مهم ازی کیی یبایز کینیکلی برا جذاب و خوب نام انتخاب

 .کنند توجه آن به دیبا

 نام از است هترب نیبنابرا. بماند حافظه دری راحت به و شود تلفظ سهولت به که شود انتخابی ا گونه به دیبایی بایز کینیکل یک نام

 کینیکلی ها تیفعال نوع با متناسب و خوب مفهوم وی معنی دارا نیهمچن و شود انتخابی ا کلمه دو حداکثر یا یک مختصر و کوتاهی ها

 .باشدیی بایز

 

 ییبایز کينيکلي لوگو

 و زیامتمی کیگراف طرح یا نقش لوگو. شود انجامی ا حرفهی ها ستیگراف و طراحان توسط دیبایی بایز کینیکلی لوگوی طراح

 راکترهاکا ها، نشانه ،یانتزاعی ها عالمت از توانی م لوگوی طراح دریی. بایز کینیکل خدمات و تیهو دادن نشانی برا استی فرد به منحصر

یی بایز کینیکلی لوگو. کرد استفادهی ریتصو عالئم و اعداد و حروف ،یا واژهی ها عالمت ،ی قیتلف وی لیشما وی نوشتار آرم ها، تیشخص و

 .باشدیی بایز کینیکلی هاتیفعال با متناسب و جذاب ز،یمتما ساده، دیبا

 

 ییبایز کينيکلی غاتيتبل شعار
 بهی خوب ساساح دیبا نینابراب. است مخاطبان به کینیکل هدف و امیپ رسالت، ، دهنده انعکاسیی بایز کینیکل کی یغاتیتبل شعار

 کینیکل امن مانند همی غاتیتبل شعار. باشد... مختصر و کوتاه عبارت یا شعر اصطالح، یک تواندی می غاتیتبل شعار. کند منتقل مخاطبان

 .بماند انیمشتر ذهن دری راحت به که شود انتخابی ا گونه به است بهتریی بایز

 

 ییبایز کينيکلی گراف پویتا
ی گژیو از توانی می پوگرافیتای طراح در. شودی م انجام ها گراف پویتا و طراحان و نانیچ حروف توسط معموالی پوگرافیاتی طراح

 .گرفت الهامی خیتار ریتصاو و بناها ساز، دست حروف ها، افسانه ،یشخصی ها

ی تمام رد ستیبای م طراحان توسط دهشی طراح فونت. استی ساز برند دری تیهو برنامه یک بخش اثر وی اصل عنصری گراف پویتا

 (.8:1394،یسراج)  شود استفاده... و تابلو ، شاپ فتیگ ،یغاتیتبلی ایهدا ت،یسا وب برگ، سر ت،یزیو کارت از اعم ها قسمت
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 بو
 .است کینیکل طیمح در مطبوع و خاصی بو انتخاب انیمشتر بری گذار اثری ها راه ازی کی

 استفاده لیلد به معموالیی بایزی ها کینیکل در. است مطبوعی  هوا هیتهو دستگاه از استفادهیی بایز یها کینیکل در الزامات ازی کی

 وشبوخ و هیتهوی ها ستمیس از استفاده با توانی م که رسد،ی م مشام بهی نامطبوع و بیعجی بوها کنندهی ضدعفون مواد و ها دستگاه از

 انیترمشی رو بر... و لیوان ل،ینارگ مو،یلی بو قهوه،ی بو چوب،ی بو د،یسف صندلی بو ،یهاربی ها گلی بو با عطرها از استفاده ها، کننده

 .باشند نداشته ندیناخوشا احساس انیمشتر تا گذاشت اثر

 

 شاپ بگ ،یغاتيتبلي ایهدا
 اعتماد نیهمچن و اتخدم از استفاده و انتخابی برا انیمشتر ازی قدردان و تشکری برای غاتیتبل نینو روش کی یغاتیتبلی ایهدا

 .استیی بایز کینیکل به انیمشتر شتریب

 حک انیمشتر ذهن در شما اطالعات ازی اریبس وی پست آدرس ، نشان ،یغاتیتبل شعار لوگو، نام، که استی ادگاری ینوع قتیحق در

 .شودی م

 مانندی( ستوپ محصوالت)  کاال ،یغاتیتبل یایهدا حمل ،یبند بسته ابزار یک عنوان بهیی کارا بر عالوه کهی غاتیتبل فیک: شاپ بگ

 .دارد تیاهم اریبس ها آنی طراح و هیهد نوع انتخاب دریی کارا وی نوآور و تیخالق نیبنابرا. کندی م عمل متحرکی غاتیتبل لبوردیب یک

 

 صدا
ی قیوسم توسط که هستند ییقایموسی ها امیپ ؛ آهنگ یا صدا. صداهاستیی بایز کینیکلی برندساز در عناصر نیتر مهم ازی کی

 . شودی م ساخته سازان آهنگ و دانان

 هب منحصر و جذاب ، خاصی صدا کینیکل سالنی فضا در با،یز و آرام کیموز ؛ مختلفی ها صورت به کینیکل در صدا از استفاده

 باعث مناسبی صدا انتخاب. است ممه اریبس... و کینیکلی غاتیتبل زریت کیموز یا وی دهنوبت زمان و تلفنی گوش Hold زمان دری فرد

 .شودیم انیمشتر در آن سپردن خاطر به و عالقه ، توجه خاطرات، یادآور و خوب حس یک انتقال

 

 رنگ
 ،ی روانشناس مختلفی ایزوا از مناسب رنگ انتخاب. شودی م شناخته برندی  هیپا عناصر ازی یک عنوان به رنگی برندساز بحث در

  ت،یسا وب ،یغاتیتبل زریت تابلو، شاپ، بگ ،یغاتیتبلی ایهدا کارت، زنسیب سربرگ، لوگو،ی طراح همچونی موارد ردی گذار ریتأث ویی بایز

 . داردی مهم نقشی طیمح وی چاپ غاتیتبل

 رنگ مانند)  کند آرامش جادیا انیمشتر در که باشدی ا گونه به دیبا ها تیفعال نوع با تناسب بر عالوهیی بایز کینیکل رنگ انتخاب

 ...(و رنگ کمی صورت د،یسف وی آب سبز،

 

 تیزیو کارت

 کارتی طراح.  است انیمشتر بهیی بایز کینیکل اطالعات ارائهی برا غاتیتبل مهمی ابزارها ازی یک وی سنت روش یک تیزیو کارت

  کینیکلی لوگو یا برند رنگ نندهما آن در شده استفادهی ها رنگ است بهتر شود،ی م انجام ها ستیگراف و طراحان توسط معموال تیزیو

 وب ، تلفن ، آدرس امیپ ، کوتاه متن ای یغاتیتبل شعار لوگو، ، نام مانندی موارد تیزیو کارتی رو بر(.  است کینیکلی گراف پویتا) باشد

 . شود ذکر... وی اجتماعی ها شبکه آدرس و لیمیا ، تیسا

ی شترم به آن  هنگام رای خوب حس که تیفیک با جنس ، باشد اثرگذار و زیمتما ، جذاب خوانا، دیبایی بایز کینیکل تیزیو کارت

 .دهد انتقال

 

 برگ سر
 اردمو و ابزارها زات،یتجه از،ین مورد لوازم دیخر منظور به کینیکل رونیب و درون مکاتبات ، ها نامه نگارشی برا معموال برگ سر از

 دابعا و زیسا  سربرگ شودی م داده خدمات افتیدر صورت در انیمشتر به ای یدولت ارگان یا سازمانی برای ا نامه و تقاضا ای وی مصرف
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 کارت  همانند آن فونت و رنگ. دارد تییاهم اریبس آنی طراح و رنگ و جنس. شودی م هیته A4 .A5 زیسا دو در معموال که  دارد متفاوت

 .است کینیکل برند رنگ به وی گراف پویتا فونت همان تیزیو

 

 تیسا وب
ی ابی بازار در ابزار نیتر مهم قتیحق در و استیی بایز کینیکلی ساز برند و غاتیتبل ندیفرا ازی مهم بخش تیسا وبی طراح

 از اربرانک شیافزا و آن نهیهز بودن نییپا ،یدسترس سهولت ،یجمع ارتباط لیوسای آور فن وی تکنولوژ گسترش و رشد. استی نترنتیا

 . است آن دنبو مخاطب پر عوامل نیتر مهم

 که خوبی طراح -1:  کرد توجه مهم نکته دو به دیبای انداز راه از قبل و انجام تیسا وب طراحان توسط دیبا تیسا وبی طراح

 . است تیسا وب ساخت ریز که مناسبی سینو برنامه -2. شودی م تیرو تیسا دکنندگانیبازد توسط

 چه یجستجو در کاربران یا انیمشتر دیشو متوجه و دیریبگ نظر در را نایمشتر رفتار تا کندی م کمک شما به تیسا وبی طراح

 .شوندی م خارج آن از سرعت به یا و استقبال شتریبی صفحات چه از و هستندی کلمات و مطالب

 یاطالعات آن در.   است برند رنگ وی( گراف پویتا)   کینیکل مخصوص شدهی طراح فونت همان آن در شده استفاده فونت و رنگ

 به توانندبی راحت به کاربران که باشدی ا گونه به و ساده دیبا تیسا وبی طراح. دارد وجود... وی  غاتیتبل شعار لوگو، ک،ینیکل نام رینظ

. بمانند تیسا وب دری ادیز مدت که دینما مجذوب را کاربران  تا باشد بایز و جذاب حال نیع در و کنند دایپ دست نظر موردی ها قسمت

 برنامهخ جذاب،ی ها لمیف و زرهایت ، ریتصاو هدفمند،ی ابیبازاری سالمت ویی بایز  ،ی علم  جذاب مطالب از استفاده ت،یسا وب بودن روز به

 .شوند تیسا وب مجذوب کاربران تا کندیم کمک... و

 

 دیکن توجه آن به دیبا که کینیکل تیسا وبی طراح در مهمی ها قسمت

 خبرنامه -

 ...و مو و پوست خدمات ها،ی جراح نمونه ، کار نمونه آلبوم -

 یپزشکی ها ترفند و هاهیتوص ها، شگاهینما ها، جشنواره نارها،یسم سالمت، ویی بایز ،یعلم مطالب و مقاالت -

 یغاتیتبل زریت وی آموزش لمیف -

 کینیکل خدمات انواع -

 ی(درمان ویی بایز)  کینیکل محصوالت دیخر -

 کینیکل خدمات مورد در مشهور افراد نظرات و ها مصاحبه ،یمشتر با عامالتت شنهادات،یپ و نظرات -

 مشاوره وی نترنتیا رزرو امکان -

 انیمشتر باشگاه -

 یروانشناسی ها تست وی سرگرم وی باز -

 ی(زشیانگ عوامل)  های کش قرعه و فاتیتخف و آفرها -

 امکانات و لیوسا ، زاتیتجه پرسنل، و تیریمد ک،ینیکل ی درباره -

 یاجتماعی ها شبکه و لیمیا تلفن، رس،آد ،ینشان و مشخصات -

 است دیبازد رپی ها تیسا  وب از استفاده و نترنتیا در غیتبلیی بایزی ها کینیکلی  برا غاتیتبل وی ابیبازاری ها روش از گریدی کی

 .لند زریل تیسا وب مانند است ریپذ امکان نهیهز پرداخت با هم و گانیرا صورت به هم که

 

 یاجتماعي ها شبکه

 ، است االب کاربران تعداد بای نترنتیای ابیبازار در گذار ریتاث و گستردهی ابزارها از گریدی کی یاجتماعی ها شبکه ت،یسا وب از بعد

 . است آن بهی دسترس سهولت و نییپا نهیهز کاربرانی سو از ادیز استقبال لیدال جمله از

 و هدف جامعه بری گذار ریتأثی برا کارها و کسب از درصد 70 زا شیب است دهیگرد نشر سلنین مؤسسه توسط کهی گزارش طبق

ی تماعاجی ها شبکه بری مبتنی ابیبازار توسط کهی مهمی ها شاخصه ازی یک. کنندی م استفادهی اجتماعی ها شبکه از نظر، مورد مخاطب

 .است( دهان به ندهای ابیبازار)  کاربر بر کاربر قالب در امیپ انتقال رهیزنج جادیا شودی م یاد آن از
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 یک داشتن: جمله از کرد توجهی ادیز نکات به دیبای اجتماعی ها شبکه در قدرتمندی حضور و ابزار نیا از بهتر استفادهی برا

 ... و مؤثر غاتیتبل ،باکیفیت یمحتوای ابیبازار و هدفمندی استراتژ

 مرور نیهمچن و تلگرام، و نستاگرامیای اجتماع شبکه دو و استیدن دری اجتماع شبکه نیبزرگتر بوک سیف که دهدی م نشان آمارها

 دیتوانی م خود نظر مورد هدف بازاری ابیبازاری های استراتژ  گرفتن نظر در با. استیی باال تیمحبوبی دارای رانیا کاربران نیب در گوگل گر

 .دیینما انتخاب را مناسبی اجتماعی  ها شبکه

 :دیبازد پری اجتماعی ها شبکه

 11کبو سیف     

 17وپیوتی  

 18نستاگرامیا 

 19تریتو 

 20تیرد 

 21نیوا 

 ترستیپن 

 22اسک 

 23تامبلر 

 گریفل 

 24پالس گوگل 

 25نی نکدیل 

 21یکی و 

 27 کالس 

 28آپ تیم 

 29واتس آپ 

 

 غاتيتبل
 و دماتخ ،یی بایز کینیکلی معرف در عوامل نیتر قدرتمند ازی یک نیهمچن وی ابیبازار در عیترفی اصل ارکان ازی یک غاتیتبل

 . است آن محصوالت

 مدرنی شکل اتغیتبلی جمع ارتباط لیوسا و نترنتیا  ،یتکنولوژ شرفتیپ و گسترش ا،یدن سطح در فراوان تحوالت و رییتغ لیدل به

 .است گرفته خود به گذشته به نسبتی  تر جذاب  و تر متفاوت تر،

 با  دیاب البته که شود انجام مختلفی ها سانهر در  متفاوتی ها قالب و ها سبک و ها روش به تواندی میی بایز کینیکل غاتیتبل

 . شوند انتخابیی بایز کینیکلی ها تیفعال نوع با متناسب و بودجه هدف، بازار به توجه

                                                           
16 Face book 
17 You tube 
18 Instagram 
19 Twitter 
20 Reddit 
21 Vine 
22 Ask. fm 
23 Tumblr 
24 Google plus 
25 Linked in 
26 V K 
27 Class mates 
28 Meet up 
29 Whats app 
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 گرید ازی هانبو نیب در و کرده جلب خود به را مخاطبان توجه که باشدی ا گونه به دیبایی بایز کینیکلی برا اثرگذار و خوب غیتبل

. کند توجه اتیجزئ به باشد درست ساختار و قالب ، سبکی دارا. بماند انیمشتر ذهن در و باشد فرد به منحصر و جذاب ، زیمتما غاتیتبل

 به بتنس مثبت نگرش و عالقه مخاطب در و آورده دست به را انیمشتر اعتماد ، باشد ریپذ باور تا  دینکنیی نما بزرگ و غلو غاتیتبل در

 نیب در. دیبرس است کینیکل خدمات از استفاده به مخاطبان قیتشو و بیترغ که خودی اصل هدف به تینها رد تا. آورد وجود به کینیکل

 قالب و مسئله یک طرحی ) ها قالب نیوهمچن( طنز ،یزندگ ،یواقع ،یاحساس ،ی جدی ها سبک) غاتیتبل در جیرای ها قالب و ها سبک

 دری گهآ کوچه مقاله به شتریب اطالعات کسبی برا.  شودی م شنهادیپ ،یشینما مشهور، افراد با مصاحبه  ندگان،یگو ت،یروا مردم حل، راه

 .شود مراجعه غاتیتبل ابانیخ

 

 ییبایز کينيکل مناسب و بخش اثر غيتبلي ها نمونه

 یهرش ونیزیتلو ،یاجتماعی ها شبکه د،یبازد پری ها تیسا وب ،یمل ونیزیتلو)  ها رسانه در پخش وی غاتیتبل زریت ساخت، 

 ...(و انهیرای های باز ها، شنیکیاپل

 وی تجاری ها ماهنامه ویی بایز مجالت ،یسالمت مجالت ،یعلم مجالت دری چاپ وی ریتصو غاتیتبل... 

 یسالمت ویی بایز با مرتبطی آموزشی ها لمیف هیته 

 یغاتیتبلی ها نیکمپ در مشارکت و جادیا 

 تیسا وب وی اجتماعی ها شبکه در شینما و کینیکل انیمشتر از مصاحبه کار، نمونه آلبوم هیته 

 مداران استیس و ورزشکاران گران،یباز و هنرمندان مانند طرفدار پر و گذار ریتاث افراد قیطر از غیتبل 

 امکیپ پنل ،یامکیپ غاتیتبل یا و لیمیا و امیپ ارسال 

 ها شرکت و انیمشتری برا ارسال وی غاتیتبلی ها کاتالوگ و بروشور هیته 

 

 یعموم ابطرو

 اقدامات، ازی ا مجموعه PR اقدامات ای یعموم روابط. استی عموم روابطیی بایزی ها کینیکلی ابیبازار در موثر عوامل از گریدی کی

 خاطبانم یا انیمشتر با مدتی طوالن و دوطرفه ، هدفمند موثر، ارتباطی برقراری برایی بایز کینیکل که استیی ها کوشش و ها تیفعال

 . دهدی م انجام رنظ مورد

 شتال آنها به تیفیک با خدمات ارائه وی مشتری خوشنود و تیرضا جهت در حوصله صبر، با  که است نیای عموم روابط ی فهیوظ

 (.انیمشتر بهیی بایز کینیکلی واقع ریتصو ارائه) گردد کینیکل به انیمشتر شتریب چه هری ساز وفادار به منجر تا کند

 ییبایزی ها کینیکل در PR  اقدامات ای یعموم بطروای ها تیفعال نمونه

 (.سالمت ویی بایزی علم موضوعات با)  ها کنفرانس و نارهایسم دری سخنران -

 . مختلف ی ها رسانه بای همکار -

 .معتبر تیسا دری علم مطالب و مقاالت نشر ، کتاب نشر و چاپ -

 یی.بایز و سالمت حوزه ،یسرگرم وی حیتفر ،یفرهنگ –ی اجتماع امور در تیفعال و اشتغال -

 .انیمشتری برا انتقادات و شنهاداتیپ نظرات،ی ها فرم هیته -

 ... . وی جمع ارتباط لیوسا  ها، رسانه ، پرسنل قیطر از انیمشتر به اخبار و اطالعات انتقال و مشاوره -

 ییبایز کینیکل در انیمشتری ساز وفادار شیافزا و جذب در مهم نکات

 به انیمشتر ورود لحظه از اما دارد، رایی بایز کینیکل به انیمشتر مراجعه و انتخاب دری دیکل نقش ماتخد تنوع و تیفیک اگرچه

 تخصص و کار پرسنل، رفتار ،یرفاه امکانات ها، دستگاه و زاتیتجه ل،یوسا ون،یدکوراس وی داخلی فضا همچونی ادیز عوامل کینیکل

 :دیکن هتوج اتیجزئ و ریز مواردی تمام به انیمشتر ذهن در مطلوب ریتصو یک جادیای برا نیبرا بنا. گذارند اثر مخاطبی رو به... و پزشکان

 متنوع و تیفیک با خوب، خدمات  

 نیدلنش و آرامی طیمح با بایز و مناسبی داخلی طراح 

 باالی عموم روابط و آراستهی ظاهر با ماهر، و متخصص پزشکان و پرسنل از استفاده 

 (و موثر شنود ،یچشم تماس حفظ ،یارتباطی ها مهارت)  احترام با همراه انیمشتر با پرسنل نهدوستا وی ا حرفه برخورد... 

 انیمشتر تیشخص و نظرات قه،یسل به احترام با همراهیی بایز مشاور یا متخصص پزشک نظرات و شنهاداتیپ ارائه 
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 (خدمات افتیدری برا ظارانت زمان کاهش) انیمشتر وقت رفتن هدر ازی ریجلوگ و زمان به تیاهم و توجه 

 مدرن و روز به زاتیتجه و ابزارها از استفاده 

 انیمشتر انتقادات و شنهاداتیپ ها، خواسته نظرات، به توجه 

 (انیمشتر الیخی آسودگی ) تیامن ای یمنیا ستمیس به مجهز 

 (و طیشرا ، امکانات ها، دستگاه ، خدمات نوع در)  رقبا از زیتما جادیا... 

 (و انیمشتر باشگاه)  ژهیو خدمات ارائه... 

 کینیکل اخبار ها، تیفعال خدمات، مورد در انیمشتر به دادنی آگاه ،یمشتر اطالعات ثبتی ) اطالعاتی ها ستمیس به مجهز 

 ...(و

 پرسنلی فرد بهداشت تیرعا و مصرف بار یک لیوسا از استفاده ک،ینیکلی فضا ، طیمحی زیتم ،یبهداشت نکات تیرعا 

 سالن استخر، سونا، لکسشن،یر و ماساژ اتاق شاپ،ی کاف و رستوران ذهاب، و ابیا سیسرو)  مانندی حیتفر وی رفاه امکانات 

 ...(وی ورزش

 امکیپ پنل: مانندی نترنتیا ،یتلفن رزرو جهت مدرنی ها ستمیس به مجهز 

 استفاده یا و نمایس و کنسرت طیبل انندم انیمشتر قیعال گرفتن نظر در با فیتخف کارت ه،یهد کارت ،یغاتیتبلی ایهدا از استفاده 

 .دیدار مراوده وی همکار ها آن با کهیی کارها و کسب و ها شرکت محصوالت و خدمات از

 ییبایز کینیکلی اصولی ساز برند در مراحل و نکاتی تمام تیرعا 

 (دفه بازار رسانه و غیتبل انتخابیی ) بایز کینیکلی ها تیفعال با مناسب و گذار اثر غاتیتبل 

 یاجتماعی ها شبکه و نترنتیا در رنگ پر حضور 

 مراحل گام به گامی اجرا و قیدقی زیر برنامه با مدت بلند و هدفمندی ابیبازار برنامه یک داشتن 

 یعموم روابط به توجه 

 انیمشتر به گانیرا مشاوره 

 فاتیتخف یا آفرها د،یجد خدمات ک،ینیکل مورد دری رسان اطالع 

 ییبایز و سالمت حوزه در مقاالت نشر و چاپ 

 

 يريگ جهينت
 در لمشک و ضعف وجود. ارتباطند در هم با آن اجزاء تمام که استی ستمیس همانندیی بایزی ها کینیکل دری ساز برند وی ابیبازار

 و تیریمد)  ها قسمت تمام به دیبا نظر مورد اهداف و تیموفق به دنیرسی برا نیبنابرا گذارد،ی م اثر هم گریدی ها قسمت بر قسمت یک

 . کرد توجه... وی عموم روابط ،یابیبازار و غاتیتبل مکان، و فضا خدمات، ،یانسان منابع

 دور زا زمان مرور به دهند قیتطبی جهانی استانداردها و ایدن سطح در تحوالت و رییتغ با را خود نتوانند کهیی بایزی ها کینیکل

 .شد خواهند خارج

 (.تایب صحت،.) مینشد عوض ما و شده عوض ایدن که است نیای اساس مشکل کرده،ی ادیزی ها تفاوت گذشته با امروزی ایدن
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