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سووازمان    یها نهیهز تیریمهم در مد اریموضوووب ب وو کیکنندگان  نیتام یابیارز

ست.  یمال یساز  تمیس صوالت    هیخوب، هنر ته تیریمد یارهایاز مع یکیا مح

 یابیهنر انتخاب   ارز دیسوووازمان از مندر درسوووت اسوووت. با ازیمورد ن هیمواد ا ل

 یابیتا در آن ماهر شووووود. ارز دیخود آموزش ده دیکنندگان را به مامور خر نیتام

تواند شووما را  یاسووت که بد بودن آن ها م تیجهت حائز اهم نیکنندگان از ا نیتام

آن ها، اعتدار  تیفیعدم ک ایکنندگان  نیتام یبدقول ی  گاه اندازدیاز بازار عقب ب

 برد. یسوال م ریشما را ز

 

 کنندگان نیتام یابیانتخاب   ارز
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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در  د،یبخر دیخواه یکه م ییکاال ایمواد  یمناسووووب برا کننده نیتام کی انتخاب

انتخاب درسووووت  یبرا دیدارد. پس با یادی  ز میم ووووتق ریشوووورکت تا  یهانهیهز

داشوووته  نانیکرده، به انتخاب خود اطم یمراحل آن را ط د،ی قت بگذار کنندهنیتام

ش سپس خر دیبا ساده  یزهایکنندگان چ نیتام یت. حدیخود را از آن انجام ده دی  

 دیبا زیمجموعه خودتان ن یبرا یوتریکامپ ،یانجام خدمات فن ای ییمثل مواد غذا یا

 .دینشو ی  زمان یمال یها نهیشوند تا متحمل هز یابی  ارز یکامل بررس

 

 کنندگان نیتام یابیانتخاب   ارز مراحل

 ارهایکردن مع مشخص

کننده شوووما داشوووته باشووود  نیتام دیخواه یکه م یمختلف یشووواخص ها دیبا ابتدا

شخص کن ض تی. ب ته به موقعدیم ست بع را  ارهایمع نیاز ا یشرکت خود ممکن ا

 هیخود را ته ژهیمهم نداشد، پس شما فهرست   تانیبرا گرید ی  بعض دیکار بدربه

 : شندبا ریتوانند شامل موارد ز یشما م یارهای. معدیکن

 

 سابقه 

 هیمواد ا ل متیق 

 تیفیک 

 به موقر لیتحو 

 پرداخت طیمثل شرا یمال ارتداطات 

 ی  گارانت یدانیپشت 

 محل یها یژگی    آدرس 

 بازگرداندن پول نیقوان 
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 ارسال کاال ر ش 

 لیسفارش تا تحو نیزمان ب مدت 

 کنندگان نیتام یابیدر ارز ۱۰C مدل

 نیتأم یابیارز یابیارز Cبار هفت  نیا ل ی، برا DPSSمشووووا ران  ریکارتر ، مد دکتر

شوووور   نیتام تیری  مد دیدر مجله خر ۱۹۹۵در سووووال  یکننده خود را در مقاله ا

 به مدل اضافه کرد. دیجد Cداد. ا  بعداً سه 

 

کننده بالقوه اسووووت.  نیتام کیمناسووووب بودن  یابیارز یبرا ییارهایمع ۱۰C مدل

صم به عنوان  ۱۰Cکننده از  نیتام کی عدم انتخاب ایانتخاب  یبرا یریگ میهنگام ت

 :دیاستفاده کن  تیچک ل

 

۱ 

 Competency تیصالح

 یابیآنها ارز یها ییدارد. از توانا تیکننده چقدر صووووالح نیکه تام دینگاه کن ابتدا

ساس ن یکامل شته   آنها را بر ا سپس بددیخود ب نج یازهایدا شتر دینی.   انشیم

برخورد کرده اندآ    یآنها به مشووکل ایه ووتندآ آ یکننده راضوو نیتأم نیچقدر از ا

 یانیکننده را رها کردند. به دندال مشووتر نیتأم نیا یقدل انیکه چرا مشووتر دیبدان

که  دیحاصوول کن نانیآنها مشووابه شووما باشوود تا اطم ی  ارزش ها ازهایکه ن دیبگرد

 مربوط به سازمان شما است. دیکن یکه جمر م یاطالعات

۲ 

 Capacity تیظرف
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شوورکت شووما را داشووته  یازهایبه ن یدگیرسوو یبرا یکاف تیظرف دیکننده با نیتأم

شما  یازهایبه ن ییقادر به پاسخگو ریکه آنها چقدر سر دی، سوال کن نیباشد. بنابرا

آنها با در  ای. آدینگاه کن زیکننده ن نی  نوسانات بازار   عرضه ه تند. به منابر تأم

انجام سفارشات شما را  ییتوانا ان،یمشتر ریسانظر گرفتن تعهدات خود ن دت به 

 ، اندار   مواد موجود باشد.( زاتیتواند شامل کارکنان ، تجه یمنابر م نیدارندآ )ا

۳ 

 Commitment تعهد

باال  تیفیک یارائه دهد که آنها به اسوووتانداردها یشوووواهد دیکننده شوووما با نیتأم

نشووووان دهد در تمام  دیبا نیکننده همچن نیمتعهد ه ووووتند. تأم ISO 9001مانند 

به شما متعهد ه تند.  یبه عنوان مشتر دیبا هم کار کن دیکه انتظار دار یمدت زمان

مهم  اریمدت با آنها ب وو یک رابطه طوالنی یزیدر صووورت برنامه ر ژهیامر به   نی)ا

 است.(

۴ 

 Control کنترل

 رهیها   زنج هیر  ندها،یها، فرا اسوووتیکننده چقدر بر سووو نیتأم نیکه ا دیبپرسووو

حاصوووول خواهند کرد که به طور مدا م    نانیخود کنترل دارد. چگونه اطم نیتأم

 نیاعتماد کنند   اگر ا ابیاگر به منابر کم ژهیدهند، به   یم لیتحو نانیقابل اطم

 کنترل شوند. یگریمنابر توسط سازمان د

۵ 

 Cashد نق پول
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شما با نیتام ضع یاز نظر مال دیکننده  شد تا   در برابر  یبهتر اریب  تیقدرتمند با

 داشته باشد. یاقتصاد یها بیفراز   نش

۶ 

 Cost نهیهز

. چگونه با دیدهد نگاه کن یکننده ارائه م نیتأم نیکه ا یخدمات ایمحصول  نهیهز به

را به  نهیمردم هز شوووتریشوووودآ ب یم  وووهیمقا دیکه در نظر دار یگرید یها نهیگز

 کیحال، به  نی. با ارندیگ یکننده در نظر م نیهنگام انتخاب تأم یعنوان عامل اصوول

   تیفیعوامل مانند تعهد به ک ریاسووووت. سووووا ۱۰C  ووووتیل انهیدر م نهیهز لیدل

 ریتجارت شووووما تأ  یبر ر  نهیاز هز شیتوانند ب یبه طور بالقوه م ،یسووووالمت مال

 .دیکننده اعتماد کن نیبلند مدت به تأم دیصاً اگر قصد داربگذارند. خصو

۷ 

 Consistency  دات

باال را  تیفیخدمات با ک ایکند که کاالها  یحاصوول م نانیکننده اطم نیتام نیا چگونه

 نیتازه به ا نکهیا ایدارند  ییآنها سووووابقه باال ایدهندآ آ یبه طور مدا م ارائه م

 صنعت  ارد شده اندآ

۸ 

 Culture فرهنگ

که ارزش ها   فرهنگ هر د  طرف  رندیگ یشووووکل م یزمان یر ابط تجار نیبهتر

 نیتأم یاسووووت که نگاه به فرهنگ تجار لیدل نیباشوووود. به هم گریکدیمطابق با 

شما ک نیکنندگان مهم است. به عنوان مثال، اگر مهمتر سازمان  شد  تیفیارزش  با

 نیا دآیکن یت دهد، چه میموقر اهمبه  لیبه تحو شتریشما ب یکننده اصل نی  تام
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 یرا فدا تیفیا قات ک یبرخ لندیباشوود که آنها ما یمعن نیتواند به ا یعدم تطابق م

 قدول است. رقابلیشما غ یزمان کنند که برا

۹ 

 Clean عتیبه طد تیاهم

دهد  یم تیاهم  ووتیز طیمح نیکننده مورد نظر به قوان نیتام ایکه آ دیکن یبررسوو

 .دیکن یآن ها را بررس یها یها   گواه رنامهی! تقدرآیخ ای

۱۰ 

 Communication ارتداطات

شما ارتداط برقرار کند. آ نیکه چگونه تام دیبدان صد دارد با   یکردهایر  ایکننده ق

 نیدر ا یشووما هم ووو اسووتآ   چه ک وو یحیترج یآنها با ر شووها یشوونهادیپ یارتداط

شما تماس خواهد گرفتآ همچن ست که بدان نیشرکت با  کننده در  نیتأم دیمهم ا

خواهد کرد. در صووورت بر ز اختالل در  تیریصووورت بحران چگونه ارتداطات را مد

دهندآ چگونه آن ارتداط برقرار خواهد  یبه شووووما اطالب م ریآنها چقدر سوووور ن،یتأم

 !ریخ ای دیداشته باش یبه افراد ارشد دسترس دیتوان یم ازیدر صورت ن ایشدآ   آ

 

  تیل هیکنندگان   ته نیتام یج تجو

تام یبرا خاب  ندهنیانت مان کی کن گاننیتام نیدر ب د،یریدر نظر بگ یبازه ز ند  کن

 یاز ر ش ها دیتوان یج ووتجو م ی. برادیکن هیاز آن ها ته ی ووتی  ل دیج ووتجو کن

 : دیاستفاده کن ریز
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 مشابه به خودتان یاز ک ب   کارها دنیپرس 

 در گوگل ج تجو 

 ن تاگرامیدر ا ج تجو 

 ها شگاهیدر نما حضور 

عد تام دایاز پ ب بالقوه   ته نیکردن  ندگان  مدارک،   ووووت،یل هیکن کارها،  نه  نمو

کرده   در صووووورت امکان از محل  یآن ها را بررسوووو یها   کاتالوگ ها نامهیگواه

 . دیخود را کامل کن  تیتا اطالعات ل دیکن دیشرکت آن ها بازد

 

 آن ها نیکنندگان   انتخاب از ب نیتام یابیرزا

. چرا که دیریبگ میتصوووم هاتی  براسووواس ا لو دیکن یبندتیخود را ا لو یارهایمع

ارائه  یبهتر شوونهادیشووما پ یارهایاز مع یک ووریدر  یاکنندهنیممکن اسووت هر تام

ن دت  یشتریب تیکاال اهم لیتان زمان تحوکرده باشد. مثال ممکن است در سازمان

در  یترکوتاه لیکه زمان تحو یاکنندهنیتام نیآن داشووووته باشوووود. بنابرا متیبه ق

 شووونهادیپ یکمتر متیکه ق یاکنندهنیخود عنوان کرده ن ووودت به تام شووونهاداتیپ

 قرار خواهد گرفت. تیداده در ا لو

را  ارهایشووورکت شوووما تمام مع یبرا کنندهنیممکن اسوووت انتخاب د  تام زین یگاه

درسوووت  کنندهنیتام کیهنوز انتخاب  ایکه آ دیکن یبررسووو دیپوشوووش دهد. حاال با

قدرت    د،یباشداشته یکمتر تیکنندهآ در مجموب هرچه محد د نید  تام ایاست 

 است. شتریب ییدر انتخاب نها یریپذانعطاف
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مثال اگر  .دیدانلود کن دیتوان یکنندگان را م نیتام یابیاز فرم ارز ینمونه ا ریز در

دارند،  ییباال تیکننده ها اهم نی  تام دیدار یبازرگان ای یمانکاریشووووما شوووورکت پ

 .دیکننده ها را داشته باش نیتام یابیحتما فرم ارز

 

 کنندگان نیتام یابیارز فرم

 

 کننده نیگرفتن عملکرد تام رنظریز

ممکن است اشتداه  زیفر شندگان ن نیمورد اعتمادتر یکه حت دیخاطر داشته باش به

. دیرینظر بگ ریکنندگان را ز نی  ر ند کار تام دیاعتماد مطلق نکن گاهچیکنند. پس ه

ست. چطور   با چه کتعامل آن نحوه دینیبد شما چگونه ا شما  یتیفیها با  سواالت  به 

تمام مراحل کار  ی. ر دهندیچه صورت انجام م بهپاسخ   خدمات پس از فر ش را 

 .دیکننده خود نظارت کامل داشته باش نیتام

 

 یریگ جهینت

کننده مطمئن   معتدر،  نیانتخاب تام میتوان یگنندگان م نیتام یابیارز یایمزا از

کننده در زمان اندک اشاره کرد.  نیتام ضیآمده   تعو شیحل راحت تر مشکالت پ

از تمام مدارک آن ها  یلیدقت   داشتن فا نیکننده ها با ا نیتام یابی  ارز یبررس

 ارزشمند است. اریب 
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