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 تذٍیي ٍ اًتخاب اعتزاتضی هٌاعة تزای اتاق تاسرگاًی ، صٌایع ، هعادى ٍ کؾاٍرسی اعتاى  عوٌاى
 

 

 

 

 
 

 

 

 چکیذُ

 اتاق تاصسٌا٘ی، غٙایـ ، ٔقادٖ ٚ وطاٚسصی ایشاٖ ٚ تٝ تثـ آٖ استاٖ سٕٙاٖ وٝ تٝ اختػاس اتاق تاصسٌا٘ی ٘أیذٜ ٔی ضٛد، تالش ٔی وٙذ تا    

٘یاص داسد تا ٘ی استفادٜ اص أىا٘ات خٛد، ٌاْ ٞای ٔٛثشی دس خٟت تسٟیُ وسة ٚ واس ٚ تداست تا تٛخٝ تٝ لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ٔٛخٛد تشداسد. ِزا اتاق تاصسٌا

استشاتژی  ضٙاخت خٛتی اص فٛأُ دسٚ٘ی ٚ تیشٚ٘ی خٛد داضتٝ تاضذ ٚ تتٛا٘ذ استشاتژی ٔٛثشی تشای خٛد تقشیف ٕ٘ایذ . دس ایٗ تحمیك تشای دستیاتی تٝ

٘طاٖ ٔی دٞذ وٝ  تٟشٜ تشدٜ ضذٜ است . ٘تایح ایٗ تحمیك   SWOT1ٔٙاسة ، اص اتضاسٞایی ٔا٘ٙذ ٔاتشیس ٞای فٛأُ داخّی ٚ خاسخی ٚٔاتشیس

 تٟتشیٗ استشاتژی ٞا تشای اتاق تاصسٌا٘ی سٕٙاٖ فثاستٙذ اص : 

 ساٜ ا٘ذاصی ٔشوض خذٔات خزب سشٔایٝ ٌزاسی دس اتاق سٕٙاٖ تٝ فٙٛاٖ اِٚٛیت اَٚ  -

 تِٛیذی خذیذ تشای خزب ٘یشٚی ا٘سا٘ی تٝ فٙٛاٖ اِٚٛیت دْٚ  ایداد ٚاحذ ٞای -

 ستاٖ تٝ فٙٛاٖ اِٚٛیت سْٛ تٟیٝ سٙذ ساٞثشدی چٟاس ساِٝ تشای اتاق ا -

 اسائٝ خذٔات ٔطتشیاٖ تٝ سٚش ٘ٛیٗ ٚ ایٙتش٘تی تٝ فٙٛاٖ اِٚٛیت چٟاسْ   -

 کلیذ ٍاصُ ّا    
   QSPM3، ٔاتشیس  SWOT2تش٘أٝ سیضی استشاتژیه ، ٔاتشیس اسصیاتی ٔحیظ تیشٚ٘ی ٚ دسٚ٘ی ، ٔاتشیس 

 

 همذهِ -3

تا دسن ایٗ ٔٛضٛؿ وٝ داضتٗ استشاتژی ٚ تش٘أٝ ٞای ساٞثشدی تشای سسیذٖ تٝ اٞذاف تّٙذ ٔذت ساصٔا٘ی اص ٘یاصٞای     

خذی یه ساصٔاٖ یا ٟ٘اد ٔی تاضذ ، اتاق ٞای تاصسٌا٘ی تٝ فٙٛاٖ تٟٙا ٟ٘اد لا٘ٛ٘ی تخص خػٛغی ٚ ٘یض ٔطاٚس لٛای سٝ ٌا٘ٝ 

شدٜ ، دس ٔماتُ ا٘تؾاسات  تاالی ریٙفقاٖ ، دس غذد ایداد تش٘أٝ سیضی ساٞثشدی تشای ٘ؾاْ تا داسا تٛدٖ پتا٘سیُ ٚ ٚؽایف ٌست

                                                           
1 نويسنده   
2 Strength , Weakness , Opportunities , Threats 
3 Quantitative Strategic Planning Matrix 

 1ٔحٕذسضا غادلی

  rezasad18@yahoo.com ،ٔذیش فأُ ضشوت ضٟشن ٞای غٙقتی استاٖ سٕٙاٖ

 ویٛاٖ لذس

 matinco@hotmail.com  ;دتیش اخشایی اتاق تاصسٌا٘ی ، غٙایـ ، ٔقادٖ ٚ وطاٚسصی سٕٙاٖ

 سیذ ٔحٕٛد اوشْ

 ; sm120_akram@yahoo.comٔذیشوُ تٛدخٝ ٚصاست تقاٖٚ ، واس ٚ سفاٜ اختٕافی

 ٔحٕذ فثذاِطاٜ،

 ;  abdolshah@gmail.comسٕٙاٖاستادیاس دا٘طٍاٜ آصاد    
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افضایص واسآیی ٚ تاثیشٌزاسی دس خاسج اص ساصٔاٖ خٛد ٚ ٘یض افضایص ویفیت خذٔات دٞی ٚ خّة سضایت افضای حاَ حاضش  ٚ 

ُ ٔحیظ تیشٚ٘ی ٚ دسٚ٘ی ضأُ ضٙاخت ٕٞچٙیٗ افضایص خزب افضای خذیذ ٔی تاضذ . ایٗ ٔٛضٛؿ ٘یاص تٝ ضٙاسایی فٛأ

 فشغت ٞا ٚ تٟذیذات تٝ ٕٞشاٜ ضٙاخت ٘ماط لٛت ٚ ضقف اتاق تاصسٌا٘ی سٕٙاٖ داسد .

إٞیت تٟیٝ سٙذ ساٞثشدی تشای یه دٚسٜ ٔقیٗ دس اتاق تاصسٌا٘ی سٕٙاٖ ، دس اسایٝ سٚیىشدی پایذاس ٚ دسیاتی تٝ چطٓ     

ضذ وٝ د٘ثاَ وشدٖ استشاتژی ٞایی ٔٙاسة ، تٙیاٖ ٔحىٕی سا تشای فقاِیت خٛد فشاٞٓ ا٘ذاص ٚ ٔأٛسیت اتاق استاٖ سٕٙاٖ ٔی تا

ٕ٘ایذ . ایداد ساختاسی چاته ، ٔا٘ذٌاس ، تٛسقٝ پزیش ٚ لاتُ اعٕیٙاٖ دس خٟت حفؼ ٔٙافـ ریٙفقاٖ ، استمای خایٍاٜ تخص 

ٛا٘ـ وسة ٚ واس ٚ تِٛیذ ، اسائٝ ٔطٛست ٚ خػٛغی دس داخُ استاٖ ٚ وطٛس ، وٕه تٝ ایداد ٔحیظ ٔسافذ واسآفشیٙی ٚ سفـ ٔ

ٔطاسوت دس فشآیٙذ تػٕیٓ ساصی ٚ تػٕیٓ ٌیشی ٞای التػادی دس سغح استاٖ ٚ ّٔی ، ٔأٛسیت اغّی ایٗ سٙذ ساٞثشدی ٚ اص 

 اٞذاف ایٗ تحمیك ٔی تاضذ . 

 

 پیؾیٌِ تحمیك -2

ت تذٚیٗ یه استشاتژی ٚ تٟیٝ سٙذ ساٞثشدی اتاق تاصسٌا٘ی ایشاٖ ٚ تشخی استاٖ ٞا تا تقییٗ ٔؤِفٝ ٚ ضاخػٟایی خٟ    

ٔٙاسة تا ضشایظ ٔٙغمٝ ای ٚ خغشافیای خٛد تحت ٔغاِقٝ ٚتشسسی لشاس دادٜ ا٘ذ. تشخستٝ تشیٗ تشسسی ٔتقّك تٝ اتاق تاصسٌا٘ی 

تٟیٝ ٚ  1394اغفٟاٖ ٔی تاضذ وٝ تحت فٙٛاٖ سٙذ ساٞثشدی اتاق تاصسٌا٘ی ، غٙایـ ، ٔقادٖ ٚ وطاٚسصی اغفٟاٖ دس تٟاس ساَ 

 1393ٔشوض تحمیمات ٚ تشسسی ٞای التػادی اتاق تاصسٌا٘ی ایشاٖ دس ضٟشیٛس ساَ  -تٙؾیٓ ٌشدیذ. ٕٞچٙیٗ ٔقاٚ٘ت التػادی 

ٔماِٝ ای ا٘تطاس داد٘ذ وٝ دس آٖ تٝ تشسسی تغثیمی ٔذَ ٞای اتاق ٞای تاصسٌا٘ی دس دیٍش وطٛسٞا تا اتاق تاصسٌا٘ی ایشاٖ پشداختٝ 

ٛا٘ٙذ دس تقییٗ استشاتژی ٞای ٔٙاسة ٚ تدشتٝ ضذٜ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌیش٘ذ ٚ اٍِٛتشداسی ضٛ٘ذ. ٔقاٚ٘ت ا٘ذ . ایٗ ٔذَ ٞا ٔی ت

دس ٔماِٝ ای تحت فٙٛاٖ اغَٛ حىٕشا٘ی ٚ اٍِٛٞای سیاستی دس  1395تشسسی ٞای التػادی اتاق تاصسٌا٘ی تٟشاٖ دس دی ٔاٜ 

اصٞا ، ٔأٛسیت ٞا ٚ اٍِٛٞای ٔٙاسة تشای تذٚیٗ تش٘أٝ سیضی اتاق تاصسٌا٘ی ، ٘سثت تٝ ضٙاسایی ٚ ٔقشفی اٞذاف ، چطٓ ا٘ذ

 سسیذٖ تٝ یه ٚضقیت ٔغّٛب دس اتاق تاصسٌا٘ی ٔٛضٛؿ سا ٔٛسد ٔغاِقٝ لشاس دادٜ است .

دوتش ٔٙٛچٟش افطاس دس ٔماِٝ ٘مص دِٚت دس ٔحیظ وسة ٚ واس ٔی ٌٛیذ وٝ تشای اغالح ٔحیظ وسة ٚ واس تایذ تٝ    

٘اواسآٔذی سیستٓ اداسی تٝ فٙٛاٖ فٛأُ تیشٚ٘ی ٚ ٘مغٝ ضقف پشداختٝ ضٛد ٚ دا٘طٍاٜ ٞا ، ٔغثٛفات ٚ اتاق تاصسٌا٘ی ٞا ٚ 

ٗ ٘ماط ضقف سیستٓ اداسی، تٛخٝ داضتٝ تاضٙذ ٚ دس خٟت تٟثٛد آٖ تٝ فقاالٖ تخص خػٛغی دس خاسج اص تذ٘ٝ دِٚت تٝ ای

 دِٚت پیطٟٙاد دٞٙذ .

پیطشفت ٚ تٛسقٝ سشیـ ٚ تغییشات پشضتاب ٔحیغی دس خٟاٖ أشٚص، آٌاٞی اص تحٛالت سا ضشٚسی ساختٝ است. ٘یاص تٝ تش٘أٝ 

تٝ وسة سٛد تیطتش تش٘أٝ سیضی سا تٝ ضشٚستی  تی افتٕادی ٘اضی اص تغییشات ٔحیغی ٚ ٌشایص ;سیضی تش وسی پٛضیذٜ ٘یست

ا٘ىاس ٘اپزیش تثذیُ وشدٜ است. ٘ؾاْ تش٘أٝ سیضی استشاتژیه یه وا٘اَ استثاعی تسیاس ٔٛثش ٚ ٔفیذ دس سغٛح ٔختّف ٞشْ 

وٝ ایٗ فشآیٙذ  ساصٔا٘ی سا تٛخٛد ٔی آٚسد. اوثش ساصٔاٖ ٞایی وٝ الذاْ تٝ تذٚیٗ تش٘أٝ سیضی استشاتژیه وشدٜ ا٘ذ، دسیافتٝ ا٘ذ
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ٔا٘ٙذ دٚسٜ آٔٛصضی ٔذیشیت واستشدی ٘مص ٟٕٔی دس افتال ٚ دسن ٔذیشیت آ٘اٖ داضتٝ است. یىی اص خّٜٛ ٞای صیثای ٔذیشیت 

٘ٛیٗ ضشٚست سٚیىشد ساصٔاٖ تٝ ٔطاسوت فٕٛٔی ٚ تذتیش ا٘ذیطی الصْ تشای تٟشٜ ٌیشی اص ٔٙاتـ ا٘سا٘ی دس ساٜ ٘یُ تٝ اٞذاف 

استشاتژیه فٛأُ اساسی خغشآفشیٗ ٔحیغی سا تحّیُ ٔی وٙذ ٚ تشای سسیذٖ تٝ ٞذف ٞا، ٌضیٙٝ ٞای  تش٘أٝ سیضی [3] است.

ٔٙاسة اسائٝ ٔی دٞذ. تٝ فثاست دیٍش، تش٘أٝ سیضی استشاتژیه فشآیٙذ تقییٗ اٞذاف ساصٔاٖ ٚ تػٕیٓ ٌیشی دستاسٜ عشح ٞای 

أٝ سیضی استشاتژیه فٛأُ ٌٛ٘اٌٛ٘ی تاثیشٌزاس٘ذ وٝ إٞیت آٖ خأـ فّٕیاتی ٚ اخشایی، تشای تحمك آٖ اٞذاف است. دس٘ؾاْ تش٘

پیچیٍی ٞای فشآیٙذ   ٞا فثاستٙذ اص: تضسٌی یا وٛچىی ساصٔاٖ، ا٘ذاصٜ ساصٔاٖ، ٘ٛؿ ٔذیشیت، پیچیذٌی ٞای ضشایظ ٔحیغی،

  [3]تِٛیذ، ا٘ٛاؿ ٔطىالت ٚ اٞذاف ٘ؾاْ تش٘أٝ سیضی ساصٔاٖ.

ا، ٍ٘شش ٞا، دیذٌاٜ ٞا، ساختاس ٞا، ٘ؾاْ ٞا ٚ ... فٛأّی ٞستٙذ وٝ تش آسٔاٖ ٞا ٚ تغییش دس ضشایظ ٔحیظ ٚ دس سیاست ٞ

اٞذاف تش٘أٝ سیضی تاثیش ٌزاضتٝ ٚ دس ٟ٘ایت تافث تغییش تش٘أٝ سیضی ٔی ٌشد٘ذ. تش٘أٝ سیضی دس ضىُ فمالیی، ؽشفیت ٚ تٛا٘ایی 

ضشایظ ٔٛخة سضذ ایٗ تفىش ضذ وٝ دس تش٘أٝ سیضی تایذ  ٔماتّٝ تا چٙیٗ تغییشاتی سا ٘ذاضتٝ ٚ ٔٙدش تٝ ضىست ٔی ضٛ٘ذ.ایٗ

تتٛاٖ ٔغاتك تا تغییشات، خٟت حشوت ساصٔاٖ سا تغییش ٚ خٟت ٚ سفتاس خذیذی سا دس پیص ٌشفت. ایٗ ٍ٘شش صٔیٙٝ ساصٜ اتذاؿ 

ش٘أٝ سیضی تش٘أٝ سیضی استشاتژیه ضذ.تشخالف تش٘أٝ سیضی سٙتی وٝ دسآٖ آسٔاٖ ٞا ٚ اٞذاف تقییٗ ٔی ضٛ٘ذ، ٞذف ت

استشاتژیه، تثییٗ ٚ تذٚیٗ استشاتژی است. تستٝ تٝ ٘ٛؿ تٙٛؿ ٚ ٔاٞیت تغییشات ٔٛخٛد دس ٔحیظ ٔی تٛاٖ تشویثی اص تش٘أٝ 

عثك آخشیٗ تحمیمات ا٘داْ ٌشفتٝ دس خػٛظ دسغذ استفادٜ اص اتضاس ٞای ٔذیشیتی  [4]سیضی سٙتی ٚ استشاتژیه سا تٝ واس تشد.

وٝ دس ٔدّٝ ٔقتثش استشاتژی ٚ سٞثشی تٝ چاج سسیذٜ، تش٘أٝ سیضی استشاتژیه تیطتشیٗ واستشد سا  2006تٛسظ ٔذیشاٖ دس ساَ 

  [12]دسغذ آسا تٛسظ ٔذیشاٖ ٔٛسسات تضسي داسا تٛدٜ است. 88تا وسة 

 
 

  كیتحم رٍػ -0

-تٛغیفی ٔحمك تٝ د٘ثاَ چٍٛ٘ٝ تٛدٖ ٔٛضٛؿ است ٚ ٔیتٛغیفی است. دس تحمیمات / ، تحمیمی ایٗ پژٚٞص اص ٘ؾش سٚش   

وٙذ ٚ تٝ ، ایٗ تحمیك ٚضـ ٔٛخٛد سا تشسسی ٔی . تٝ فثاست دیٍش ، ضیء یا ٔغّة چٍٛ٘ٝ است ، ٔتغیش خٛاٞذ تذا٘ذ پذیذٜ

 . ٕ٘ایذٞا ٚ غفات آٖ سا ٔغاِقٝ ٔیپشداصد ٚ ٚیژٌیداس ٚضقیت فقّی آٖ ٔیتٛغیف ٔٙؾٓ ٚ ٘ؾاْ

ضٛؿ ، اعالفات ٔٛسد ٘یاص تا استفادٜ اص سٚش وتاتخا٘ٝ ای ٌشدآٚسی ضذٜ است  . تشای ایٗ ٔٙؾٛس ٘یض اص اتضاس فیص تٝ فشاخٛس ٔٛ

تشداسی ٚ تٟیٝ چه ِیست تٟشٜ ٌشفتٝ ضذ . سقی تش ایٗ است تا تا ضٙاسایی دلیك ٔٙاتـ ٔٛخٛد دس وطٛس افٓ اص وتة ٔشتثظ تا 

ا تحث ٚ ٕٞچٙیٗ لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات داخّی ٚ تا حذ الصْ اص  سایت ٞای ایٙتش٘تی اص ٔٛضٛؿ ، ٔماالت ٚ پایاٖ ٘أٝ ٞای ٔشتثظ ت

خّٕٝ پشتاَ خأـ فّْٛ ا٘سا٘ی ٚ سایت اتاق تاصسٌا٘ی ایشاٖ ، سایت سایش اتاق ٞای وطٛس پس اص تٟیٝ چه ِیست ٚ فیص تشداسی 

 اص ٔٙاتـ یافت ضذٜ ، تٝ ٌشدآٚسی اعالفات پشداختٝ ضذٜ است .

اص آ٘دا وٝ ٔماِٝ حاضش، تحمیك تش سٚی فقاِیت اتاق تاصسٌا٘ی تخػٛظ اتاق تاصسٌا٘ی سٕٙاٖ دس حٛصٜ التػادی ٚ استشاتژی ٚ 

تثییٗ تش٘أٝ استشاتژیه است، تٝ ٔا٘ٙذ دیٍش ٔغاِقات ٚ پژٚٞص ٞای ایٗ حٛصٜ، دس ایٗ پژٚٞص ٘یض، تٝ تٛغیف ٚضـ حمٛلی ٚ 

ائٝ ضذٜ دس خػٛظ ٔٛضٛؿ ایٗ پژٚٞص ٚ تحّیُ آٟ٘ا پشداختٝ ٔی ضٛد ، تٙاتشایٗ  سٚش لا٘ٛ٘ی ٔٛخٛد ٚ ٘ؾشیات ٚ ٘مذٞای اس

استٙثاعی تا استفادٜ اص تحّیُ فٛأُ ٔحیظ خاسخی ٚ داخّی ٚ  -تدضیٝ ٚ تحّیُ اعالفات دس ایٗ پژٚٞص، سٚش تٛغیفی
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 ٔی تاضذ .   SWOT   ،QSPMعشاحی ٔاتشیس ٞای ٔذَ   

 

 تاق تاسرگاًی اعتاى عوٌاىتذٍیي اعتزاتضی هٌاعة تزای ا -4

اٌش تخٛاٞیٓ تا تا ٔٛضٛؿ ایٗ ٔماِٝ تیطتش آضٙا ضٛیٓ ، ٔی تایست تا سٚ٘ذ ضىُ ٌیشی ٚ حذٚد اختیاسات ٚ غالحیت فقاِیت اتاق 

ٚ تشاساس ٔادٜ ٚاحذٜ ٔػٛب ٔدّس ضٛسای ّٔی، اتاق تاصسٌا٘ی ٚ اتاق  1348تاصسٌا٘ی ایشاٖ سا تشسسی وٙیٓ.دس اسفٙذ ساَ 

ٔقادٖ دس یىذیٍش ادغاْ ضذ٘ذ ٚ دس ٘تیدٝ، اتاق تاصسٌا٘ی ٚ غٙایـ ٚ ٔقادٖ تٝ ٚخٛد آٔذ ٚ آییٗ ٘أٝ اخشایی آٖ دس ساَ  غٙایـ ٚ

 تٝ تػٛیة سسیذ. ٔغاتك ایٗ آییٗ ٘أٝ، اٞٓ اٞذاف ٚ ٚؽایف اتاق تاصسٌا٘ی ٚ غٙایـ ٚ ٔقادٖ فثاستست اص: 1349

 غاحثاٖ غٙایـ ٚ ٔقادٖ ،ایداد ٕٞاٍٞٙی ٚ ٕٞىاسی تیٗ تاصسٌا٘اٖ ٚ  −

ٕٞىاسی تا دستٍاٜ ٞای دِٚتی ٚ ساصٔاٖ ٞای ٚاتستٝ تٝ دِٚت یا تحت ٘ؾاست آٖ ٚ ضٟشداسی ٞا دس ٔٛسد تٟیٝ ِٛایح ٚ  −

سایش ٔمشساتی وٝ تا أٛس تاصسٌا٘ی ٚ غٙایـ ٚ ٔقادٖ استثاط داسد اص عشیك اؽٟاس ٘ؾش ٔطٛستی ٚ ا٘داْ ٔغاِقات الصْ تشای 

 ٔٛس تاصسٌا٘ی ٚ غٙقتی ٚ ٔقذ٘ی وطٛس ،پیطشفت ٚ تٛسقٝ ا

وٛضص دس سفـ اختالفات ٚ دفاٚی تاصسٌا٘اٖ ٚ غاحثاٖ غٙایـ ٚ ٔقادٖ ٚ احیا٘اً ٔػشف وٙٙذٌاٖ ٚ ٞٓ چٙیٗ، لثَٛ  −

 حىٕیت ٚ واسضٙاسی ،

ریٙفقاٖ ، دس  اتاق تاصسٌا٘ی ، غٙایـ ، ٔقادٖ ٚ وطاٚسصی استاٖ سٕٙاٖ دس دأٙٝ ای تا ٚؽایف ٌستشدٜ ٚ ا٘تؾاسات ٔخاعثیٗ ٚ

ساستای فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ صٔیٙٝ تداست تشای فقاالٖ التػادی دس داخُ ٚ خاسج اص وطٛس ٔی تاضذ . تایستی تا ضٙاخت ٔحیظ خاسخی  

ٚ ٕٞچٙیٗ ٔحیظ داخّی  ٚ تا ا٘تخاب تشتشیٗ استشاتژی ، تٝ ایٗ ٟٔٓ دست یاتذ. اتاق تاصسٌا٘ی ٚ غٙایـ ٚ ٔقادٖ سٕٙاٖ تٝ فٙٛاٖ 

دس ساستای تٛسقٝ پایذاس استاٖ ٚ  وطٛس، تٝ پطتٛا٘ٝ ٔٙاتـ ا٘سا٘ی تٛإ٘ٙذ ٚ ٔتقٟذ، ضٕٗ تأویذ تش تأٔیٗ ٔٙافـ یه ٟ٘اد ٔذ٘ی 

 افضای خٛد دس خٟت دست یاتی تٝ ٔػاِح استا٘ی ٚ ّٔی تشای تحمك ٔحٛسٞای ریُ فقاِیت ٔی وٙذ.

 گام اٍل :تذٍیي  چؾن اًذاستزای اتاق تاسرگاًی اعتاى عوٌاى  – 4-3

ضٕسی (، تٝ فٙٛاٖ ٕ٘ایٙذٜ  1397تا ساَ   (تاصسٌا٘ی، غٙایـ ٚ ٔقادٖ ایشاٖ دس ساستای ٔأٛسیت خٛد دسافك دٜ ساِٝ آیٙذٜ  اتاق

افضاء  ٔػٕٓ است تا صٔیٙٝ ساصی تحَٛ ساختاس التػاد وطٛس خٟت ایداد فضای ٔٙاسة حضٛس افضای خٛد دسفشغٝ ٞای 

 : ٔؤثشخٛد سا دس فشغٝ ٞای ریُ ضاٞذ تاضذ ٔختّف التػادی، تٝ ٌٛ٘ٝ ای فُٕ ٕ٘ایذ وٝ ٘مص

 خع ٞای تٛسقٝ التػادی ٚ اختٕافی سضذ ضا -
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 سغح استا٘ی ، ّٔی ٚ تیٗ إِّّی  افضایص سلاتت پزیشی وسة ٚ واسٞای داخّی دس -

 استمای خایٍاٜ التػادی ٚ اختٕافی فقاالٖ التػادی ، تخص خػٛغی ٚ تٝ خػٛظ واسآفشیٙاٖ ٚ افضای اتاق -

 فیت ص٘ذٌی واسی افضااستمای سغح وی -

 خٛدخّسات تخػػی تطىیُ داد وٝ ٘تایح اٖ تٝ ضشح ریُ ٔی تاضذ: ا٘ذاص  چطٓ ساستای تذٚیٗدسسٕٙاٖ اتاق  -

  ٚواس پش سٚ٘می داضتٝ تاضٙذ  ، وسة ٕٞٝ افضا دس فضای سلاتتی، سٚاٖ ٚ أٗ -

  حضٛس فقاَ ٚ اثشتخص داضتٝ تاضذٞای التػادی  ٌیشی سیضی ٚ تػٕیٓ ٌزاسی، تش٘أٝ ٞای حساس سیاست اتاق دس فشغٝ -

  ٚ تٟثٛد سفاٜ خأقٝ پش سً٘ تاضذ استا٘ی سضذ ٚ تٛسقٝ التػادیایداد دسسٕٙاٖ ٘مص اتاق  -

 ای داضتٝ تاضٙذ خٟا٘ی تقأُ ساص٘ذٜ ٞای ٔٙغمٝ ای ٚتا تاصاسسٕٙاٖ افضای اتاق  -

 سا خا٘ٝ خٛد تذا٘ٙذ تاصسٌا٘ی اتاق، ٚیژٜ واسآفشیٙاٖ  ٕٞٝ افضا تٝ -

   ٞای اختٕافی خٛدآٌاٜ تاضٙذ ٚ فُٕ وٙٙذ ٝ ٔسِٛٚیتافضا ت -

 ایداد استثاط سادٜ ٚ غٕیٕی ٚ ٔٛثش تیٗ ٟ٘ادٞای حىٛٔتی ٚ فقاالٖ التػادی  -

 ٕ٘ایذ اتاق ٔىا٘یسٕی تشای ا٘داْ ٚؽیفٝ خٛد تقٙٛاٖ ٔطاٚس سٝ لٜٛ عشاحی ٚ اخشا  -

 اتاق تاسرگاًی اعتاى عوٌاىگام دٍم : تذٍیي هاهَریت ّا ی      4-2

 : فٙٛاٖ ٔأٛسیت خٛد تّمی وٙذ  تا تشسسی خٕیـ خٟات اتاق ٔغّٛب اتالی است وٝ ٔٛاسد ریُ سا تٝ

 لاٖ٘ٛ اساسی  44ٞای وّی اغُ  ٚیژٜ اخشای وأُ سیاست  تالش پیٍیش تشای آصادساصی التػادی تٝ -

 وطٛساستاٖ ٚ وٕه تٝ تٛإ٘ٙذساصی ٚ استمای ٘مص تخص خػٛغی دس التػاد  -

 تشای تٛسقٝ ٚ سضذ واسآفشیٙی ٔٙاسةساصی  صٔیٙٝ -

 ٚیژٜ افضای اتاق حٕایت اص تخص خػٛغی تٝ -

  ٞای اختٕافی دس تیٗ افضا ٚواس ٔسٛٚال٘ٝ یا ٔسِٛٚیت  تالش تشای تشٚیح وسة -

 گام عَم: تحلیل عَاهل داخلی در اتاق تاسرگاًی عوٌاى  4-3

سٕٙاٖ تشای تذٚیٗ استشاتژی ٔٙاسة تحّیُ ضٛد . دسایٗ دس ایٗ ٔشحّٝ ٘یاص است وٝ وّیٝ فٛأُ داخّی اتاق تاصسٌا٘ی استاٖ 

 ساستا ٘ماط لٛت ٚضقف اتاق عی خّسات تخػػی ٔٛسد تدضیٝ ٚتحّیُ لشاس ٌشفت وٝ فثاستٙذ اص:
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 ًماط لَت   4-3-1

 ساتغٝ ٔٙاسة ٚ ٘ضدیه تا ٟ٘ادٞای دِٚتی ضٟش سٕٙاٖ -

 سٞثشی ٞٛضٕٙذا٘ٝ ٚ ٔٙاسة -

 ٘یشٚی ا٘سا٘ی ٔتخػع ٚ تٛإ٘ٙذ -

 س تطىُ ٞای تاثیش ٌزاس دس سغح استاٖ ٚ وطٛس استمشا -

 تشٌضاسی دٚسٜ ٞای آٔٛصضی  -

 ستیٝ ٔٙاسة ویفی اتاق تاصسٌا٘ی سٕٙاٖ -

 افتٕاد تاالی ٞیات ٕ٘ایٙذٌاٖ ٚ ٞیات سییسٝ تٝ ِحاػ ا٘تخاتات -

 سغح تحػیالت تاالی پشسُٙ -

 ٚخٛد تیٓ ٞای ٔطاٚسٜ دس اتقاد ٔختّف التػادی ٚ حمٛلی  -

 استمای خایٍاٜ اتاق دس ٔشاخـ تػٕیٓ ٌیشی ٞای التػادی  -

 تٛسقٝ سیستٓ ٞای ٘ٛیٗ ٔذیشیتی ، تٝ ٚیژٜ ٔذیشیت دا٘ص ، فٙاٚسی اعالفات ٚ استثاعات -

 ایداد ٞٓ غذایی ٚ تقأُ ساص٘ذٜ تیٗ افضای اتاق ، ٞیات ٕ٘ایٙذٌاٖ ٚ سایش ٔسٛٚالٖ اتاق سٕٙاٖ  -

 اق سٕٙاٖ تٛسقٝ استثاعات داخّی ٚ تیٗ إِّّی ات -

 استثاط ٔٙاسة تا سسا٘ٝ ٞای خٕقی  -

 ًماط ضعف    4-3-2

 فذْ داضتٗ تش٘أٝ سیضی استشاتژیه دس اتاق سٕٙاٖ  -

ٞای ٘سُ  ٚ اتاق ((  ٔحٛس ضٛ)) فٞای ٘سُ دٚٔی  ایٗ دس حاِی است وٝ اتاق، ا٘ذ  ٞا ٞٙٛص دس ٘سُ اَٚ ٌیش وشدٜ اتاق -

  ٞستٙذ ((  ٔحٛس  خأقٝ)) سْٛ 

ٞای  ا٘ذ وٝ فّسفٝ ٚخٛدی اتاق ٞای تاصسٌا٘ی ٞٓ تش ایٗ فمیذٜ ٕ٘ایٙذٌاٖ تخص خػٛغی فقاَ دس اتاقتسیاسی اص  -

 استثاط تا دِٚت است "فٕذتا تاصسٌا٘ی دس ایشاٖ ٚ ٔأٛسیت آٟ٘ا

 تٝ خػٛظ دسٔقضالت ٘اضی اص تحشیٓ غذای تخص خػٛغی ٚ ٔطاسوت اتاق تاصسٌا٘ی تا دِٚت دسخٟت خأٛش وشدٖ -

   تضسٌتشیٗ ٘ماط ضقف اتاق تٛدٜ است إِّّی اصٞای تیٗ 
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سغحی ٞستیٓ، ٞیات ٕ٘ایٙذٌاٖ ٚ ٞیات سئیسٝ، ٚ دس پاییٗ آٖ ٞٓ تذ٘ٝ اخشایی لشاس  دٚایشاٖ داسای ٍ٘شش دس اتاق  -

 ٞای ٌیشد ٚ تذ٘ٝ ا٘تخاتی ٚسٚد ٚ حضٛس ٚ دخاِت تیطتشی دس تش٘أٝ داسد وٝ فٕالً دستٛسات خٛدش سا اص تذ٘ٝ ا٘تخاتی ٔی

 داسد تشی اص آٖ سش عیف تٝ ٘سثت ضقیف فّٕىشدداسد ٚ تٝ ٕٞیٗ ٚاسغٝ ٞٓ تذ٘ٝ اخشایی   اخشایی اتاق

 ٞای ٔختّف دِٚتی تسّظ تخص،  ٞای التػادی ٞای اتاق تاصسٌا٘ی تشای ا٘داْ فقاِیت تضسٌتشیٗ ٔا٘ـ دس تشاتش فقاِیت -

 است 

تٝ ٞشوذاْ اص آٟ٘ا ضشیة إٞیت ٚستثٝ فقّی دادٜ ٔی ضٛد وٝ  پس اص تٝ دست آٚسدٖ ٘ماط لٛت ٚضقف دس ٔاتشیس فٛأُ داخّی

 ِحاػ ضذٚضشیة اٟ٘ا ٘یض استا٘ذاسد ضذٜ است . 4تا  1اٚسدٜ ضذٜ است .لاتُ تٛخٝ است وٝ ٕ٘شٜ ستثٝ ٞا اص  1دس خذَٚ 

 

 

 

 

 :  هاتزیظ ارسیاتی عَاهل داخلی 3ذٍل ج

 ٕ٘شٜ ستثٝ ضشیة ( S-Wفٛأُ داخّی ) 

 ( Sلٛت ٞا ) 

S1 - رّثزی َّؽوٌذاًِ ٍ هٌاعة 

01.0 4 
014 

S2 - ٍجَد تؾکل ّای ثثت ؽذُ تِ در اتاق عوٌاى 

0100 710 
01..0 

-S3 تَععِ ارتثاعات داخلی ٍ تیي الوللی اتاق عوٌاى 

010. 513 
017. 

-S4 ارتثاط هٌاعة تا رعاًِ ّای جوعی 

0103 5 
01.3 

-S5 پیادُ عاسی عیغتن ّای ًَیي هذیزیتی تزاعاط هذیزیت داًؼ 

0104 717 
010.. 

-S6راتغِ هٌاعة ٍ ًشدیک تا ًْادّای دٍلتی ؽْز عوٌاى  

0100 51.3 
017703 

-S7 ًیزٍی اًغاًی هتخصص ٍ تَاًوٌذ 

010. 51.3 
0150. 

-S8   ٍجَد تین ّای هؾاٍرُ در اتعاد هختلف التصادی ٍ حمَلی 

0100 712 
01754 
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-S9 اتاق عوٌاى عغح تحصیالت تاالی پزعٌل 

0103 517 
01.2 

-S10 تزگشاری دٍرُ ّای آهَسؽی 

0102 51. 
01..2 

-S11 ایجاد ّن صذایی ٍ تعاهل عاسًذُ تیي اعضای اتاق 

0105 71. 
010.4 

 ( : Wضعف ّا ) 

 -W1 0103 تغلظ تخؼ ّای هختلف دٍلتی در التصاد 
 

7 
 

01. 

 - W2 هذل ّای  هی تایغت تِ عوت ًغل دٍم ٍ عَم عوٌاى  اتاق

 اتاق ّا حزکت کٌذ 

0105 .1. 

01034 

-W3عذم داؽتي تزًاهِ ریشی اعتزاتضیک در اتاق عوٌاى 

0105 7 
0102 

-W4تَجِ تیؼ اس حذ تِ تذًِ ّیات ًوایٌذگاى ًغثت تِ تذًِ اجزایی 

0104 .13 
0102 

-W5 عذم ٍجَد اهکاًات رفاّی اختصاصی تزای فعاالى التصادی 

0104 .1. 
01007 

-W6 کوثَد کارخاًجات فزآٍری هٌاعة تا ؽزایظ اللیوی اعتاى

 عوٌاى

0105 .1. 

01034 

-W7   ِآًْا در اتاق تاسرگاًی هاهَریتتزخی اس اعضا هعتمذ ّغتٌذ ک 

 0105 تا دٍلت اعت تزلزار کزدى  ارتثاط "عوذتا

.12 

0104. 

W8 –   ِاتاق تاسرگاًی  هاهَریتتزخی اس اعضا هعتمذ ّغتٌذ ک 

ّوزاّی تا دٍلت در سهاى تحزین ّای تیي الوللی تزای خاهَػ  "عوذتا

 کزدى تخؼ خصَصی هی تاؽذ
.0.0 

.17 

01052 

 . جوع ًْایی
- 

710.53 

ساستای  استاٖ سٕٙاٖ ٚضقیت ٔٙاسثی دس٘طاٖ ٔی دٞذ وٝ اتاق تاصسٌا٘ی  28785ٕ٘شٜ تٝ دست آٔذٜ اص خذَٚ فٛق یقٙی 

 ضٙاخت فٛأُ داخّی خٛد داضتٝ است . 
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 گام چْارم: تحلیل عَاهل خارجی در اتاق تاسرگاًی اعتاى عوٌاى – 4-4

ٔسّٕا فٛأُ خاسخی ٔا٘ٙذ فٛأُ سیاسی ٘مص ٟٕٔی دس ٔٛفمیت اتاق داسد ِزا دس ایٗ ٔشحّٝ ٘یاص است فٛأُ خاسخی 

 ضٙاسایی ضٛ٘ذ.ضأُ فشغت ٞا ٚتٟذیذٞا 

 

 فزصت ّا   4-4-1

 ٘ضدیىی تٝ تٟشاٖ تٝ فٙٛاٖ تضسٌتشیٗ تاصاس ٔػشف −

 ٚخٛد سیُ ساٜ آٞٗ ضشق  تٝ غشب  −

 ختػاغی تٝ استاٖ ٞای ضٕاِی وطٛس لشاس ٌشفتٗ دس ٔسیشخادٜ تشا٘ضیتی غشب تٝ ضشق ٚ خادٜ اتشیطٓ ، ٚ ٘یض خادٜ ا −

 داضتٗ صٔیٗ ٞای تالٔقاسؼ  −

 دس سغح وطٛس ٚ ٞٓ دس سغح خٟا٘ی  ٔتفاٚت ، ٞٓٚخٛد ٔقادٖ غٙی ٚ  −

 سخی ٚ سٚاتظ تیٗ إِّّی ٚ تا٘ىی تاثیش تٛافك تشخاْ تش تداست خا −

 ٔٛسسات فّٕی ٔتٙٛؿ ٚ فشاٚاٖ  ٚخٛد دا٘طٍاٜ ٞا ٚ −

 ویّٛٔتشی  121ٞای غٙقتی دس ضقاؿ ٔحذٚدیت ایداد ٚاحذ −

 ٝ ٘یاص تٝ ٞٛای خطه داس٘ذ ایقی وضشایظ الّیٕی ٔٙاسة تشخی فقاِیت ٞای تِٛیذی ٔا٘ٙذ غٙ −

 ٔتخػػیٗ ٚ فاسك اِتحػیالٖ صیاد  داسا تٛدٖ −

 ش دِٚتی دس استاٖ دسغذی غٙایـ تخص خػٛغی ٚ وٕت 91داسای اوثشیت تیص اص  −

 تْذیذ ّا    4-4-2

 تشاوٓ خٕقیت وٓ دس سغح استاٖ  −

 تٟشاٖ تٝ دِیُ سِٟٛت سفت ٚ آٔذ  ٘ضدیىی تٝ −

 ی تِٛیذی استاٖ سٕٙاٖ  دس تٟشاٖ حضٛس تسیاسی اص دفاتش ٔشوضی ٚاحذٞا −

 ٚج ٘یشٚٞای ٔتخػع تٛٔی اص استاٖ ٟٔاخش پزیشی تی سٚیٝ ٚ خش −

 ضذٖ لذست خشیذ ٔشدْ استاٖ تذاْٚ سوٛد التػادی ٚ وٓ  −

 فذْ تحمك وأُ حزف تحشیٓ ٞا  −

 وٓ آتی دس استاٖ  −

      پس اص تٝ دست آٚسدٖ ٘ماط لٛت ٚضقف دس ٔاتشیس فٛأُ خاسخی تٝ ٞشوذاْ اص آٟ٘ا ضشیة إٞیت ٚستثٝ فقّی دادٜ 

ِحاػ ضذٚضشیة اٟ٘ا ٘یض استا٘ذاسد ضذٜ  4تا  1اٚسدٜ ضذٜ است .لاتُ تٛخٝ است وٝ ٕ٘شٜ ستثٝ ٞا اص  2ٔی ضٛد وٝ دس خذَٚ 

 است .
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 َاهل خارجی:  هاتزیظ ارسیاتی ع 2جذٍل 

 ًوزُ رتثِ ضزیة ( O - Tعَاهل خارجی ) 

 ( Oفزصت ّا ) 

O1 - 0.28 4 3032 ًشدیکی تِ تْزاى تِ عٌَاى تشرگتزیي تاسار هصزف 

O2 -  0.21 0 3032 ٍجَد ریل راُ آّي ؽزق  تِ غزب 

 - O3 ُلزار گزفتي در هغیزجادُ تزاًشیتی غزب تِ ؽزق ٍ جادُ اتزیؾن ، ٍ ًیش جاد

 0.21 0 3032 اختصاصی تِ اعتاى ّای ؽوالی کؾَر 

O4- 0.11 202 3030 داؽتي سهیي ّای تالهعارض در اعتاى 

O5 -  0.4 4 3033 ٍجَد هعادى غٌی ٍ هتفاٍت ، ّن در عغح کؾَر ٍ ّن در عغح جْاًی 

 - O6 0.075 200 3030 تاثیز تَافك تزجام تز تجارت خارجی ٍ رٍاتظ تیي الوللی ٍ تاًکی 

O7 -  ِؽزایظ اللیوی هٌاعة تزخی فعالیت ّای تَلیذی هاًٌذ صٌایعی کِ ًیاس ت

 0.24 0 3033 َّای خؾک دارًذ

O8 - 0.32 4 3033 دارا تَدى هتخصصیي ٍ فارغ التحصیالى سیاد 

O9 - 0.11 202 3030 ٍجَد داًؾگاُ ّا ٍ هَعغات علوی هتٌَع ٍ فزاٍاى 

- O10  0.21 000 3031 کیلَهتزی 323هحذٍدیت ایجاد ٍاحذّای صٌعتی در ؽعاع 

O11 -  درصذی صٌایع تخؼ خصَصی ٍ کوتز دٍلتی در  43دارای اکثزیت تیؼ اس

 0.084 203 3034 اعتاى 

 ( : Tتْذیذ ّا ) 

 -T1  0.045 300 3030 جوعیت کن در عغح اعتاىتزاکن 

 - T2 0.133 304 3032 ًشدیکی تِ تْزاى تِ دلیل عَْلت رفت ٍ آهذ 

T3 -  0.136 302 3033 حضَر تغیاری اس دفاتز هزکشی ٍاحذّای تَلیذی اعتاى عوٌاى  در تْزاى 

T4 -  0.048 302 3034 هْاجز پذیزی تی رٍیِ ٍ خزٍج ًیزٍّای هتخصص تَهی اس اعتاى 

-T5 0.042 304 3030 عذم تحمك کاهل حذف تحزین ّا 

T6  - 0.045 300 3030 کن آتی در اعتاى 

T7 - 0.022 303 3032 تذاٍم رکَد التصادی ٍ کن ؽذى لذرت خزیذ هزدم اعتاى 

 2.72 - 3 جوع ًْایی

٘طاٖ ٔی دٞذ وٝ اتاق تاصسٌا٘ی استاٖ سٕٙاٖ ٚضقیت ٔٙاسثی دس ساستای  2872ٕ٘شٜ تٝ دست آٔذٜ اص خذَٚ فٛق یقٙی 

 ضٙاخت فٛأُ خاسخی خٛد داضتٝ است . 
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 گام پٌجن: تذٍیي هاتزیظ عَاهل داخلی ٍخارجی-4-5

دسایٗ  اتاق تقییٗ ٌشدد. استشاتژیه ی وّیدس ایٗ ٔشحّٝ تا استفادٜ اص اتضاسٞای ٔختّف سقی ٔی ضٛد تا خٟت ٌیشی ٞا

ساستا اص ٔاتشیس فٛأُ داخّی ٚخاسخی استفادٜ ضذٜ است .دسایٗ ٔاتشیس ٕ٘شات وّی ٔشتٛط تٝ ٔاتشیس فٛأُ خاسخی ٚداخّی 

افٕاَ ضذٜ ٕٚٞا٘غٛس وٝ دس ضىُ صیش ٔطاٞذٜ ٔی ضٛد ٘ماط تشخٛسد ٕ٘شات داخّی ٚخاسخی دس ٔٙغمٝ استشاتژی تٟاخٕی ٔی 

 تاضذ تٙاتشایٗ خٟت ٌیشی ٞای اتاق تایذ تیطتش تشاساس تٟاخٓ تاضذ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 
 هاتزیظ عَاهل داخلی ٍخارجی– 3ؽکل ؽوارُ                                                 

 

 SWOTگام ؽؾن : تذٍیي هاتزیظ – 4-6

دس خّسات تخػػی  SO،WO،STٚWTتا استفادٜ اص ٘ماط لٛت، ضقف، تٟذیذٞاٚفشغت ٞا استشاتژی ٞای چٟاسٌا٘ٝ 

 خذَٚ صیش ٌٙدا٘ذٜ ضذٜ است .واسضٙاسی تذٚیٗ ٚدس 

 

 

 

 

 استشاتژی ٔحافؾٝ واسا٘ٝ    3

 

 

 

 

 

 

 

 استشاتژی تذافقی           1

 

 استشاتژی تٟاخٕی                  4

 

 

                             

 

 
 استشاتژی سلاتتی         2

 

 

 

 

1 4 

2.5 

2

.5 2.5 
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 ماتريس سوات -3جدول 

 ( :  Sقوت ها )  

 -S1 رّثزی َّؽوٌذاًِ ٍ هٌاعة 

S2 –  ٍجَد تؾکل ّای تاثیز گذار در عغح

 اعتاى ٍ کؾَر 

-S3 تَععِ ارتثاعات داخلی ٍ تیي الوللی اتاق

 عوٌاى 

-S4 ارتثاط هٌاعة تا رعاًِ ّای جوعی 

-S5 ارائِ عیغتن ّای ًَیي هذیزیتی 

-S6 ارتمای جایگاُ اتاق عوٌاى در هزاجع تصوین

 گیزی ّای التصادی 

-S7ًیزٍی اًغاًی هتخصص ٍ تَاًوٌذ  

 ( : Wضعف ها ) 

-W1در التصاد  ّای هختلف دٍلتی تغلظ تخؼ 

-W2 اًذ  گیز کزدُ) اتاق هحَر ( ّا ٌَّس در ًغل اٍل  اتاق 

-W3 عذم داؽتي تزًاهِ ریشی اعتزاتضیک در اتاق عوٌاى 

-W4 ًِتَجِ تیؼ اس حذ تِ تذًِ ّیات ًوایٌذگاى تا تِ تذ

 اجزایی

W5- عذم ٍجَد اهکاًات رفاّی اختصاصی تزای فعاالى

 التصادی

W6- عذم ٍجَد کارخاًجات فزاٍری هٌاعة تا ؽزایظ اللیوی 

 ( : Oفرصت ها ) 

-O1تشرگتزیي تاسار هصزف ًشدیکی تِ تْزاى تِ عٌَاى 

-O2 ٍجَد ریل راُ آّي ؽزق  تِ غزب 

-O3 لزار گزفتي در هغیزجادُ تزاًشیتی 

-O4 داؽتي سهیي ّای تالهعارض 

-O5 ٍجَد هعادى غٌی ٍ هتفاٍت ، ّن در عغح کؾَر

 ٍ ّن در عغح جْاًی 

-O6 تاثیز تَافك تزجام 

-O7 ؽزایظ اللیوی هٌاعة تزخی فعالیت ّای

 ایعی کِ ًیاس تِ َّای خؾک دارًذ تَلیذی هاًٌذ صٌ

-O8 ٍجَد هتخصصیي ٍ فارغ التحصیالى سیاد 

O9- اعتماد تِ علوی ؽذى فعالیت ّا در هذیزیت

 ارؽذ اتاق

 

 :  SOاستراتژی 

So1- ِراُ اًذاسی هزکش خذهات جذب عزهای

 (s5-o1گذاری در اتاق عوٌاى)

So2- ایجاد ًوایؾگاُ ّای دایوی هحصَالت

-s2هعذًی عضَ اتاق عوٌاى) ٍاحذّای تَلیذی ٍ

o5) 

So3- تثلیغات گغتزدُ داخلی ٍ تیي الوللی تزای

 ( s4-o1هعزفی تَاًوٌذی ّای اعتاى)

So4- جذب ًخثگاى تیؾتز در گزٍُ هؾاٍراى

 (s7-o8اتاق عوٌاى)

So5- حضَر در هجاهع هلی کِ در تْزاى تزگشار

 (S1-o1هی ؽَد )

 :  WOاستراتژی 

Wo1-عالِ تزای اتاق اعتاى) تْیِ عٌذ راّثزدی چْارw3-

o8) 

Wo2- (اخذ اعتاًذارد ّای تیي الوللیw2-o9) 

Wo3-  ایفای ًمؼ هحَری در ارتمای جایگاُ اجتواعی فعاالى

 (w1-o1التصادی)

Wo4- ( جذب عزهایِ گذاراى جذیذ در اعتاىw6-o2) 

Wo5-  ایجاد ٍاحذ ّای صٌایع فزآٍری هَاد کاًی در اعتاى

(w6-o5) 

 ( : Tتهدید ها ) 

-T1 تزاکن جوعیت کن در عغح اعتاى 

-T2 ًشدیکی تِ تْزاى تِ دلیل عَْلت رفت ٍ آهذ 

-T3 حضَر تغیاری اس دفاتز هزکشی ٍاحذّای تَلیذی

 اعتاى عوٌاى  در تْزاى 

-T4 هْاجز پذیزی تی تذاٍم رکَد التصادی ٍ کن

 ؽذى لذرت خزیذ هزدم اعتاى 

-T5 عذم تحمك کاهل حذف تحزین ّا 

-T7ی در اعتاىکن آت  

 : STاستراتژی 

ST1-  ایجاد ٍاحذ ّای تَلیذی جذیذ تزای

 (S7-T1جذب ًیزٍی اًغاًی )

ST2-  هؾارکت هذیزاى تَهی اعتاى در هجاهع

 (S6-T3هلی)

ST3-  تثلیغات هلی تزای جذب هْاجزیي

 (S4-T4هتخصص تِ اعتاى)

ST4-  تذٍیي فزآیٌذ ّای جایگشیي تزای کاّؼ

 (S7-T5اثزات تحزین)

 : WTاعتزاتضی 

WT1-  پیگیزی ایجاد ٍاحذ ّای صٌعتی ٍ هعذًی ًیزٍی

 (W6-T1اًغاًی هحَر)

WT2-  ٍ ارائِ خذهات هؾتزیاى تِ رٍػ ًَیي

 (W2-T2ایٌتزًتی)

WT3-  تؾَیك فعاالى التصادی تزای اًتمال دفاتز هزکشی

 (W5-T3اعتاى)تِ 

WT4- (پیگیزی ایجاد ٍاحذ ّای صٌعتی کن آب تزW6-

T6) 
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ST5- اعتفادُ اس ظزفیت حضَر هذیزاى

 (S2-T3التصادی در تؾکل ّای هلی )

 

 

WT5- (پیگیزی جذب صٌایع تا تکٌَلَصی ّای تاالHI-

TECH( )W6-T2) 

 

   QSPM 4گام ّفتن : اًتخاب اعتزاتضی تا اعتفادُ اس هاتزیظ-4-7

 ا٘تخاب ضذٜ وٝ فثاستٙذ اص :استشاتژی ٟٔٓ تش  4استشاتژی ٔٛخٛد، تا٘ؾش خثشٌاٖ  21تیٗ دسایٗ ٔشحّٝ اص

- Wo1-(ٖتٟیٝ سٙذ ساٞثشدی چٟاس ساِٝ تشای اتاق استاw3-o8) 

- WT2- (اسائٝ خذٔات ٔطتشیاٖ تٝ سٚش ٘ٛیٗ ٚ ایٙتش٘تیW2-T2) 

- So1-(ٖساٜ ا٘ذاصی ٔشوض خذٔات خزب سشٔایٝ ٌزاسی دس اتاق سٕٙاs5-o1) 

     - ST1-  ایداد ٚاحذ ٞای تِٛیذی خذیذ تشای خزب( ٘یشٚی ا٘سا٘یS7-T1) 

تٝ ایٗ چٟاس استشاتژی اص صٚایای ٔختّف ٕ٘شٜ دادٜ ٔی ضٛد . ٔسّٕا ٞش استشاتژی وٝ  QSPMسپس تا استفادٜ اص ٔاتشیس 

وّیٝ لٛت ٞا،ضقف ٞا، فشغت ٞا QSPMدسٔاتشیس  تیطتشیٗ ٕ٘شٜ سا داضتٝ تاضذ تٝ فٙٛاٖ اِٚٛیت اغّی ا٘تخاب ٔی ٌشدد.

ی ضٛد وٝ ٞشاستشاتژی چٝ ٕ٘شٜ ای دسٔٛسد ایٗ چٟاس ٔٛضٛؿ داسد سپس خٕـ ٕ٘شات )ضشیة أتیاص ٚتٟذیذٞا آٚسدٜ ٚتشسسی ٔ

 .تشسسی ٔی ٌشدد دسٚصٖ(

 دس پیٛست آٚسدٜ ضذٜ است. QSPMٔاتشیس 

 

 ًتیجِ گیزی  -5

تا تٛخٝ تٝ ایٗ وٝ داضتٗ استشاتژی ٚ تش٘أٝ ٞای ساٞثشدی تشای سسیذٖ تٝ اٞذاف تّٙذ ٔذت ساصٔا٘ی اص ٘یاصٞای خذی یه 

ساصٔاٖ یا ٟ٘اد ٔی تاضذ ، اتاق ٞای تاصسٌا٘ی تٝ فٙٛاٖ تٟٙا ٟ٘اد لا٘ٛ٘ی تخص خػٛغی ٚ ٘یض ٔطاٚس لٛای سٝ ٌا٘ٝ ٘ؾاْ تا داسا 

دس ٔماتُ ا٘تؾاسات  تاالی ریٙفقاٖ ، دس غذد ایداد تش٘أٝ سیضی ساٞثشدی تشای افضایص واسآیی تٛدٖ پتا٘سیُ ٚ ٚؽایف ٌستشدٜ ، 

ٚ تاثیشٌزاسی دس خاسج اص ساصٔاٖ خٛد ٚ ٘یض افضایص ویفیت خذٔات دٞی ٚ خّة سضایت افضای حاَ حاضش  ٚ ٕٞچٙیٗ افضایص 

چٟاس SWOT ٚ QSPMتفادٜ اص ٔاتشیس ٞای خزب افضای خذیذ ٔی تاضذ . تاتٛخٝ تٝ تشسسی ٞای ا٘داْ ضذٜ ٚتا اس

  استشاتژی لاتُ اخشا تٝ تشتیة اِٚٛیت دساتاق تاصسٌا٘ی استاٖ سٕٙاٖ تٝ ضشح خذَٚ صیش تقییٗ ٌشدیذ.

 
 : اعتزاتضی ّای لاتل اجزا در اتاق تاسرگاًی عوٌاى 2جذٍل 

 اِٚٛیت ٕ٘شٜ خزاتیت  استشاتژی ا٘تخاب ضذٜ  سدیف

 اَٚ 6.117 خزب سشٔایٝ ٌزاسی دس اتاق سٕٙاٖساٜ ا٘ذاصی ٔشوض خذٔات  1

                                                           
4 Quantitative strategic planning matrix 
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 دْٚ 5.802 ایداد ٚاحذ ٞای تِٛیذی خذیذ تشای خزب ٘یشٚی ا٘سا٘ی 2

 سْٛ 5.469 تٟیٝ سٙذ ساٞثشدی چٟاس ساِٝ تشای اتاق استاٖ 3

 چٟاسْ 4.216 اسائٝ خذٔات ٔطتشیاٖ تٝ سٚش ٘ٛیٗ ٚ ایٙتش٘تی 4

 تا تٛخٝ تٝ ٘تایح تٝ دست آٔذٜ دس ایٗ تحمیك پیطٟٙادات صیش تٝ اتاق تاصسٌا٘ی استاٖ سٕٙاٖ دادٜ ضذ: 

 .تٛسقٝ تٛإ٘ٙذی ٞا ٚ ؽشفیت ساصٔا٘ی اتاق تاصسٌا٘ی سٕٙاٖ  تا ٔحٛسیت استماء تغییش پزیشی ٚ ا٘قغاف پزیشی اتاق −

 .ِتی، دا٘ایی ٔحٛس ٚ فشاٌیشتحىیٓ خایٍاٜ اتاق تاصسٌا٘ی سٕٙاٖ تٝ فٙٛاٖ یه ٟ٘اد غیش دٚ −

پیٍیشی ٔٙافـ خٕقی، غٙفی ٚ فشدی افضاء تا ٞذف استمای اٍ٘یضٜ ٔطاسوت افضاء ٚ افضایص تأثیش ٌزاسی حضٛس  −

 .دس فشغٝ ٞای التػادی فقاالٖ التػادی 

 .تالش دس خٟت تٛسقٝ فشًٞٙ ٔطاسوت ٚ ایداد ٕٞاٍٞٙی ٚ ٞٓ افضایی ٚ افضایص ٕٞىاسی افضاء تا یىذیٍش −

ٚ تشغیة اسواٖ ٔختّف حىٛٔت تٝ تٟثٛد فضای التػادی دس خٟت تٛسقٝ تخص خػٛغی ٚ حٕایت اص  وٕه −

 .واسآفشیٙی

 .وٕه تٝ استماء سغح دا٘ص ٚ تٛا٘ایی ٔذیشاٖ التػادی وطٛس −

 .تطٛیك ٚ تشغیة سشٔایٝ ٌزاسی داخّی ٚ خاسخی ٚ ٘یض ٌستشش ٔطاسوت فأٝ ٔشدْ دس فقاِیت ٞای التػادی −

 .آفشیٙی اتاق دس تٛسقٝ ٕٞىاسی ٞای التػادی دٚ ٚ چٙذ خا٘ثٝ وطٛسٌستشش ٘مص  −

لاٖ٘ٛ  44وٕه تٝ ٔذیشیت تحَٛ دس التػاد ایشاٖ دس خٟت اخشایی ضذٖ لاٖ٘ٛ اخشای سیاست ٞای وّی اغُ  −

 .اساسی

 .ٔغاِثٝ ضفافیت دس ٘ؾاْ التػادی وطٛس ٚ ٌستشش اعالؿ سسا٘ی التػادی −

 اختٕافی فقاالٖ التػادی ایفای ٘مص ٔحٛسی دس استماء خایٍاٜ −

عٛس وٝ یه ضشوت تداسی  ضٛ٘ذ ) ٔا٘ٙذ تشویٝ (  تٙاتشایٗ ٕٞاٖ دس تقضی اص وطٛسٞا اغٙاف ٞٓ تا اتاق تاصسٌا٘ی یىی تّمی ٔی

 .تٛا٘ذ فضٛ اتاق ضٛد ضٛد یه ٔغاصٜ ٞٓ ٔی یا یه واسخا٘ٝ تِٛیذی فضٛ اتاق ٔی

 

 هٌاتع  -6

 .صسٌا٘ی تیٗ إِّّی، ا٘تطاسات اتاق تاصسٌا٘ی تیٗ إِّّی، تی خاسإٞٙای اتاق تا.( 1392ساص ، ٟٔذی ) تفًٙ .1

 .، ضشوت چاج ٚ ٘طش تاصسٌا٘ی، چاج چٟاسدٞٓ، ٟٔشاتستٝ تٝ اتاق تاصسٌا٘یٟ٘ادٞای ٚ .(1389عاسْ سشی، ٔسقٛد ) .2

 (. تش٘أٝ سیضی استشاتژیه تشای ٔذیشاٖ، ساصٔاٖ ٔذیشیت غٙقتی، چاج اَٚ.1383ضاء٘ی، ٔشتضی ) .3

(.ٔثا٘ی ٘ٛؽٟٛس دس ٔفْٟٛ استشاتژی، غالٔشضا ویا٘ی، ٔشتضی ٔشتضایی، تٟشاٖ، 1383ٚفا، فٕادصادٜ ٔشتضی )غفاسیاٖ  .4

 ساصٔاٖ ٔذیشیت غٙقتی.

 تطاسات اتاق تاصسٌا٘ی تیٗ إِّّیا٘فٕٛٔی،  ٞای ( دیذٌاٟٞای سیاست ٌزاسی 2113ٌشاٚٚ ، ِٛیس ) ٔه .5

ٞای صسٌا٘ی)ٚؽایف ٚاختیاسات( ٘طش ٔٛسسٝ ٔغاِقات ٚ پژٚٞص( ٟ٘ادٞای ٚاتستٝ تٝ اتاق تا1388٘یىثخت، حٕیذسضا ) .6

 تاصسٌا٘ی، چاج اَٚ، 

تا اغالحات پا٘ضدٞٓ  1369لاٖ٘ٛ اتاق تاصسٌا٘ی ٚ غٙایـ ٚ ٔقادٖ خٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ ، ٔػٛب پا٘ضدٞٓ اسفٙذٔاٜ  .7
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 ،1373آرسٔاٜ 

 اخشایی آٖ ، ٚ آییٗ ٘أٝ ٞای 16/11/1391لاٖ٘ٛ تٟثٛد ٔستٕش ٔحیظ وسة ٚ واس، ٔػٛب  .8

( ٔشٚسی اخٕاِی تش تطىیالت، اختیاسات ٚٚؽایف اتاق تاصسٌا٘ی، ٔدٕٛفٝ ٔماالت ٕٞایص تشسسی 1385پٛسسیذ، تٟضاد ) .9

 ،  75ٞای حمٛلی ٔٛسسٝ ٔغاِقات تاصسٌا٘ی،ش خٙثٝ

  21، 73( تشسسی تش٘أٝ ٞای اخشایی اتاق تاصسٌا٘ی، فػّٙأٝ واٖ٘ٛ ٚوال، ش 1389ضٕس ضیذا ) .11

، ٔاٞٙأٝ اتاق تاصسٌا٘ی ٚ غٙایـ ٚ ی فٕٛٔی تداسی  ٞا سیاست ٌزاسی ای  اٍِٛی ٔشحّٝ( 1388واواٚ٘ذ، ٔحٕذ ) .11

 ،33ٔقادٖ خٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ، ضٕاسٜ 

12. Bian's global, 2007 Management Tools and Trend survey Strategy and 

Leadership,Vol.35,No.5. 
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