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 بسمه تعالی

  مقدمه

 بین در چه و میانی مدیران ، سازمان عالی مدیران سطح در چه سازمان مدیریت در ریزی برنامه

  سازمان مدیریت در وظیفه مهمترین ریزی برنامه. است برخوردار باالیی اهمیت از کارکنان

 و کارکنان کارایی افزایش موجب پذیرد صورت درستی به ریزی برنامه اگر که چرا. باشد می

 .شود می سازمان وری هبهر ارتقای

 و سازمان اهداف بینی پیش شامل و است مدیریت وظایف ترین مهم از یکی ریزی برنامه

 .باشد می اهداف این به دستیابی حین در احتمالی تغییرات با رویارویی برای الزم اقدامات

 خود آینده برای ای برنامه  چه سازمان اینکه بر مبنی است گیری تصمیم نظام یک ریزی برنامه

 .دارد

 رسیدن برای سازمان های فعالیت روی تمرکز سازمان مدیریت در ریزی برنامه نقش ترین مهم

 .باشد می سازمان های انداز چشم همان یا آن اهداف به سازمان

 صورت دقیق ارزیابی بدون و سریع طور به نباید و است شده زمانبندی فرآیندی ریزی برنامه

 .باشد داشته همراه به سازمان برای را ناپذیری جبران عواقب تواند می هک چرا پذیرد

 سود کسب و محیطی تغییرات از ناشی اعتمادیبی. نیست پوشیده کسی بر ریزیبرنامه به نیاز

 عوامل استراتژیک ریزیبرنامه. است کرده تبدیل انکارناپذیر ضرورتی به را ریزیبرنامه تربیش

 ممکن، راه ترینکوتاه از هدف به رسیدن برای و کندمی تحلیل را طیمحی خطرآفرین اساسی

 اهداف تعیین فرآیند استراتژیک ریزیبرنامه دیگر، عبارت به. دهدمی ارایه مناسب هایحلراه

 با. است اهداف آن تحقق برای اجرایی و عملیاتی جامع هایطرح یدرباره گیریتصمیم و سازمان

 به رسیدن در آن حیاتی تاثیر هاسازمان از بسیاری در هنوز استراتژیک زیریبرنامه اهمیت وجود

 ریزیبرنامه اندیشمندان از بعضی عقیده به. است نشده درک خوبی به سازمان اهداف

 از مدیران دیگر، عبارت به. است آینده ساختن و مدیران خالقیت قدرت گربیان استراتژیک

 .کنندمی سازیآینده استراتژیک ریزیبرنامه طریق

 ریزی برنامهتعریف 

 که تواندمی برنامه هر ها،فعالیت به بسته. است اهداف به رسیدن برای فرایندی ریزی،برنامه

 بیرونی هایحمایت جستجوی در که مدیرانی برای. باشد مدتکوتاه یا مدتمیان بلندمدت،

 ریزیبرنامه. است رشد برای دسن ترینآسان و ترینکلیدی و ترینمهم ریزی،برنامه هستند،
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. کند بازی پنهان هایفرصت تشخیص یا اشتباهات از جلوگیری به کمک در مهمی نقش تواند،می

 پلی آن. کندمی کمک تصور قابل حدودی تارا  آینده ساختن و آینده بینی پیش به ریزیبرنامه

 .نگردمی آینده به ریزیبرنامه. برویم خواهیممی که آنجایی و هستیم که آنجایی بین است

 . پیش از اندیشیدن یعنی ریزیطرح یا ریزیبرنامه

 سازمان ریزی برنامه مراحل

 هدف تعیین    •

  یابد دست آن به بایست می سازمان که را اندازهایی چشم و شود مشخص اهداف باید ابتدا در

 .نماییم تعیین را

 زمانبندی    •

 بودجه همچنین و سازمان اهداف به نیل برای سازمان فعالیت زمان مدت باید اهداف تعیین از بعد

 .شود بینی پیش اهداف این به رسیدن برای الزم

 کردن اجرایی    •

 … و کنترل کارکنان، آموزش منابع، تخصیص جمله از الزم کارهای کلیه کردن اجرایی فاز در

 .پذیرد می صورت

 اجرا های روش    •

 .گردد می مشخص سازمان اهداف به رسیدن برای الزم های فعالیت کلیه

 ریزی برنامه    •

 .پذیرد می صورت ریزی برنامه باال موارد به توجه با

 اصالح و ارزیابی    •

 .گردد می مشخص آن ضعف و قوت نقاط و گرفته قرار ارزیابی مورد شده انجام ریزی برنامه

 ریزیبرنامه انواع

 یزمان افق جنبه از ریزی برنامه – الف

 و عملیاتی ریزی برنامه ) مدت کوتاه ریزیبرنامه قالب در جنبه این از توانمی را ریزیبرنامه

 . نمود بندی دسته مدت بلند ریزی برنامه و مدت میان ریزیبرنامه ،(تاکتیکی
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فیزیکی، به برنامه ریزی  ،گانه شش اهداف از یکی به دستیابی ماهیتبرنامه ریزی را از جنبه  -ب

 .ندکنعمومی دسته بندی می یا ای و  و ظیفه ،ی، فرایند، مالیسازمان

برنامه ریزی برای افق بلند مدت با دیدگاه خاص وجود دارد که با عنوان نوع دیگری از برنامه 

های استراتژیک ، تصمیمات سطح عملیاتی را تحت  شود. برنامهشناخته می  ریزی استراتژیک

هم راستا نباشد ، برنامه  استراتژیی عملیاتی سازمان با ها دهند. اگر جنبهتأثیر قرار می 

 استراتژیک موفق نخواهد بود

 استراتژیک؟ ریزی برنامه چرا

 اثر راه تنها و آمده بعمل استراتژیک، ریزی برنامه به نسبت روزافزونی وجهت اخیر سالهای در

       . است شده جستجو ریزی برنامه شیوه این از گیری بهره در مدیران، کارآمدی و بخشی

 که است باور و تلقی نحوه یک باشد، فن و تکنیک یک آنکه از قبل استراتژیک ریزی برنامه

 در.  کند می ترغیب دوردست، های افق بینی پیش و نگری آینده و دتدرازم تفکر به را مدیران

 ریزی برنامه نضج و رشد برای مناسبی بستر باشد، نداشته وجود اعتقاد و باور این که سازمانی

 و عملیات و سازمان بر چتری چون استراتژیک ریزی برنامه.  داشت نخواهد وجود استراتژیک

. میکند هدایت هایشان فعالیت انجام در را امور مسئوالن و دیرانم و گسترد می سایه آن اقدامات

 به دسترسی برای ای زمینه ، دهد می تطبیق محیطش با را سازمان استراتژیک ریزی برنامه

 خود دلخواه آینده به تا کند می فراهم سازمان برای جهتی و چارچوب ، کند می ایجاد اهداف

 . برسد

 ریزی عملیاتی تراتژیک و برنامهریزی اس وجوه افتراق برنامه

 رنامهب ریـزی عملیاتی در سطوح میانی و پایه سازمان انجام میگیرد، در حالی که اصـوالً بـرنامه 

ریـزی عملیاتـی بـر کارایی و  تاکـید بـرنامه.ریزی استراتژیک در سطوح عالی شکل میگیرد

خشـی نظـر دارد . در اثـر بخشـی ریزی استراتژیک به اثر ب بازدهی است، در حالی که برنامه

 مـنظور آن است که هدفهای اصلی و اساسی تعیین شوند و به آنها دسـت یابـیم، امـا 

تعبـیر یکـی  در کارایـی غرض آن است که به هدفهای تعیین شده با حداکثر بازدهی برسیم. به

ـدف اثربخشی میکوشیم ه ریـزی استراتژیک با در بـرنامه (Druker) ,از صـاحبنظران مدیریـت 

ریـزی  که در بـرنامه حالـیدر ،(هدفهای صحیح را انتخاب کنیم)تا کارهای درست را انجام دهیم

 در بـرنامه  .عملیاتـی بـا هـدف کارایـی تـالش در این است که کارها به درستی انجام پذیرند

 ریزی استراتژیک توجه  ریزی عملیاتی بیشتر بر منافع فعلی سازمان تاکید میشود، در برنامه

 بـه مـنافع آتـی اسـت . 

http://alikhademoreza.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c/
http://alikhademoreza.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c/
http://alikhademoreza.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c/
http://alikhademoreza.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c/
http://alikhademoreza.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c/
http://alikhademoreza.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c/
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 استراتژی فلسفه

مفهوم استراتژی زاییده فضای رقابتی و محدودیت منابع است. رقابت و محدودیت منابع زیربنای 

کند. محدودیت آیند. انسان در جهانی پر از محدودیت زندگی میفلسفه استراتژی به شمار می

های قوای فکری برخی از وجوه بارز این شرایط ی و محدودیتهای زمانمنابع مالی، محدودیت

 .هستند

اش واگذاری میدان رقابتی به رقیبی است که صرف منابع محدود بر موضوعات غیراصلی، جریمه

اش منابع )محدود( خود را بر روی موضوعات اصلی متمرکز کرده است. موضوعاتی که نتیجه

توان نوعی اقتصاد به همراه دارد. این مفهوم را میهای بیشتری )نسبت به رقیب( را مزیت

هاست. رویکرد استراتژی مدیریتی دانست که هدف آن به حداکثررسانی منافع در مقابل هزینه

تا با شناخت موضوعات اصلی و تمرکز منابع )محدود( برای تحقق آنها کند این امکان را ایجاد می

 .ست یافته شودبه باالترین منافع ممکن در مقابل رقیب د

اگر مساله خود را با یک استراتژیست در میان بگذارید پاسخی که دریافت خواهید داشت بیانگر 

یک نگرش استراتژیست است: اول تشخیص دهید که فرصت اصلی شما کدامست و سپس 

 د.تمامی منابع ممکن را برای تحقق آن بکار بگیری

 استراتژیهای سازمانی ریزی استراتژیک و تعیین سبکهای مختلف برنامه

های متفاوتی انجام میپذیرد . در برخی سازمانها  تعیین استراتژی در سازمانهای مختلف به گونه 

های آینده سازمان براساس نظر  که مدیران فعال مایشاء هستند، تعیین اهداف کلی و ماموریت

یر با اتکاء به بینش و ریزی، مد شخصی و قضاوت فردی آنها صورت میپذیرد. در این شیوه برنامه

پردازد . اخذ تصمیم در این سبک  آگاهی خویش و قدرت خود در سازمان به تعیین استراتژی می

را داشته و قاعده و ضابطه خاصی بر آن حاکم  بیشتر جنبه اشراق و دریافتهای ذهنی فرد مدیر

یهای سازمانی ریزی استراتژیک نام دارد، تعیین استراتژ در سبک دیگری که برنامه .نیست

براساس نظم و قاعده خاصی انجام میپذیرد و در این راه، مراحل ویژه ای به طور منظم دنبال 

ریزی استراتژیک از سوی اغلب صاحبنظران مدیریت، مفیدترین و  سبک برنامه میشود .

  موثرترین شیوه تعیین استراتژی قلمداد گردیده است .

 استراتژیک ریزیبرنامه تعریف

 گفتگوهای در موجود هایایده و نیات تجارب،: مانند نرم هایداده استراتژیک، ریزیرنامهب     

. است روشن سازمانی هدف و بینش یک ارائه درصدد و کندمی ترکیب را سازمان روزانه

 یک داده تغییر را کندمی عمل و فکر سازمان یک که روشی است درصدد استراتژیک ریزیبرنامه

 . آورد وجود به ندهیادگیر سازمان
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ها و تهدیدهای محیطی بررسی محیط خارجی و داخل سازمان، فرصتبرنامه ریزی استراتژیک با 

کند و با درنظر داشتن ماموریت سازمان، اهداف را شناسایی میهای داخلی ها و ضعفو قوت

های استراتژیک هاز بین گزین کند و برای دستیابی به این اهداف،بلندمدت برای سازمان تنظیم می

ها، گیری از فرصتها و با بهرهکند که با تکیه بر قوتهایی میـدام به انتخاب استراتژیاق

ها را ازبین برده و از تهدیدها پرهیز کند تا درصورت اجرای صحیح باعث موفقیت سازمان ضعف

 .در میدان رقابت شود

  مدیریت استراتژیک

 رهبری و مدیریت حوزه در راهگشا و مهم هایشاخه از یکی استراتژِی مدیریت معاصر، جهان در

 رشد به رو استقبال اما ندارد زیادی سابقه ما کشور به فن و دانش این ورود البته. شودمی قلمداد

 کامالً  ثمرات دهندهنشان فن، و دانش این از ـ خصوصی بخش مدیران ویژهبه ـ مدیران از برخی

 عملکرد که است داده نشان تحقیقات .باشدمی مزبور دانش زا برداریبهره قابل و ملموس

 بوده مشابهی سازمانهای از ترموفق مراتب به دارند، توجه استراتژیک مدیریت به که سازمانهایی

 رود،می شمار به مهم دانش یک استراتژیک مدیریت آنکه رغمبه. اندبوده توجهبی بدان که است

 دارندگان عبارتی به یا و خالّق و مستعد مدیران تنها که شودیم قلمداد نیز مهارت و فن یک

 مدیران به آنان از ما که گردندمی برخوردار آن از گیریبهره امکان از استراتژیک، بینش

 .کنیممی تعبیر سازاستراتژی

 تحول و نوآوری  ایجاداعتقاد به 

ر ظهور نکند و مدیران ارشد آن که در ستاد مدیریت سازمان طرز تفکر خالّق و نوآوتا زمانی

سازمان خود را نیازمند به یک تحول نبینند، امید به بهبود شرایط و ایجاد تغییر به وجود نخواهد 

 ها به صورت دقیق در برنامه« ثمربخشی»آمد. البته معموالً در سازمانهای دولتی که عنصر 

شود و همواره نوعی خودرضایتی ده میگیرد، انگیزه برای تغییر کمتر مشاهمورد مطالبه قرار نمی

در مدیران وجود دارد؛ اما در موسسات خصوصی که بقا و دوام موسسه منوط به ثمربخشی و 

یابی به نقطة مطلوب است، انگیزه و نیاز به تحول و نوآوری در میان مدیران ارشد کامالً دست

 باشد. مشهود می

 استراتژیک ریزیبرنامه محدودیتهای و مزایا 

 استراتژیک  ریزیبرنامه مزایای-1

 و جهت ریزی،برنامه نوع این.  است آن بودن هادی استراتژیک، ریزیبرنامه مزایای از یکی

. کندمی عمل سازمان راهنمای بعنوان و ساخته مشخص را سازمان عملیات و هافعالیت مسیر
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  ارزیابی و تحلیل و تجزیه کار و داشته را راهنما نقش گیری،تصمیم در استراتژیک ریزیبرنامه

 .  سازدمی ساده را

 ک: استراتژی ریزیبرنامه هایمحدودیت-2

 : به توانمی استراتژیک ریزیبرنامه هایمحدودیت از

 استراتژیک ریزیبرنامه برای که باالیی نسبتاً هایهزینه علت به.  کرد اشاره آن انجام هایهزینه 

 . کنندنمی پیدا را آن از استفاده امکان کوچک ایهسازمان اغلب است، نیاز مورد

 دارد شرایط حائز و متخصص انسانی نیروی به نیاز استراتژیک ریزیبرنامه نیز تخصصی نظر از  

 . نیست هاسازمان همه دسترس در که

 اعضای و مدیران و گیردمی سرچشمه منظم و منطقی تفکری از استراتژیک ریزیبرنامهدیگر  نکته 

 خاصی چارچوب از و بسپارند راه شده تعیین پیش از موازین براساس تا کندمی موظف را نسازما

 .نهند بیرون پا

 استراتژیک ریزیبرنامه فرآیند

مدیریت استراتژیک، شامل برنامه ریزی مداوم، نظارت، تجزیه و تحلیل و ارزیابی تمام مواردی فرایند 

 خرد بدان نیاز دارد.  است که سازمان برای رسیدن به اهداف کالن و

 فرآیند مدیریت استراتژیک شامل سه مرحله زیر می باشد : 

 تدوین استراتژی ها ( 1

 اجرای استراتژی ها( 2

 ارزیابی استراتژی ها( 3

  میگردد، تلقی استراتژیک مدیریت هایزیرسیستم از یکی استراتژیک ریزیبرنامه آنجائیکه از

. باشدمی مطرح مدیریتی و فکری روند این در مختلفی هایپارادایم و مکاتب رویکردها، لذا

 تا هستند تالش در استراتژیک هایبرنامه تنظیم با استراتژیک مدیران که نمود اذعان میتوان

 و تغییرات مقابل در را سازمان طریق، این از و نموده تلفیق همدیگر با را مدیریت و رهبری

 تحقق جهت در بتوانند آن بواسطه تا نگهدارند فعال و پویا حالت در همواره محیطی، تحوالت

 یک بعنوان را استراتژیک ریزیبرنامه اگر بنابراین.بردارند قدم سازمان هایمأموریت و هارسالت

 :شامل سیستم این اجزای آنگاه،نمائیم تلقی سیستم

 :از عبارتند استراتژیک ریزیبرنامه فرآیند هایورودی ـ1

 .سازمان یهامأموریت -الف 
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  .سازمان بنیادی هایارزش -ب

 . سازمان بیرونی و درونی محیط تأثیرات تعیین و شناخت -ج

 .سازمان ذینفعان رفتاری الگوهای و اهداف -د

 : استراتژیک ریزیبرنامه در شکل تغییر فرآیند ـ2

 .مکاتب و هاپارادایم رویکردها، تعیین -الف

 : شامل محیط تحلیل چرخه بکارگیری -ب

 .استراتژیک هایگیریجهت تعیین -ج

 . استراتژیک هایاولویت تعیین -و

  موفقیت کلیدی نقاط تعیین -ز

 . موفقیت بحرانی نقاط تعیین -ح

 .جدید هایپارادایم تعیین -ط

 .خارجی و داخلی محیط استراتژیک عوامل شناسایی -ی

 :از عبارتند استراتژیک ریزیبرنامه هایخروجی -3

 سازمان جدید هایمأموریت تعیین -الف

 سازمان هایارزش بیانیه تعیین -ب

  کالن اندازچشم بیانیه تعیین -ج

  کیفی اهداف تعیین -د

 اصلی هایاستراتژی تعیین -هـ

 روش یک از استفاده با که دارد هم بازخورد و کنترل ارزیابی، روند یک سیستمی هر طبیعی بطور

 انحراف صورت در و کرده مقایسه انتظار مورد نتایج با را ستمسی هایخروجی تکنیکی، و فنی علمی،

 آن بهبود و اصالح به نسبت و میکند جستجو آن شکل تغییر فرآیند یا سیستم هایورودی در را علت

 .نمایدمی اقدام

 مرحله تدوین استراتژی 

 خارجی سازمان سازمان تعیین می گردد و به شناسایی عواملی که در محیط  در این مرحله مأموریت

را تهدیده می کنند یا فرصت های را برای سازمان بوجود می آورند پرداخته می شود. همچنین نقاط 



 

 «8 » 
 

ضعف و قوت داخل سازمان شناسایی شده ، هدفهای بلندمدت مشخص شده ، استراتژیهای گوناگون 

 دند.بررسی می شوند و نهایتاً استراتژیهای مناسب برای ادامه فعالیت انتخاب می گر

 مرحله اجرای استراتژی ها

 اجرای استراتژی ها ایجاب می کند که سازمان هدفهای ساالنه ای را مشخص نموده ، سیاست ها 

را تعیین کند و در کارکنان انگیزه ایجاد نموده و منابع را به گونه ای تخصیص دهد که برنامه ها و 

 استراتژهای تدوین شده قابل اجرا باشند.

تراتژیها را مرحله عملی مدیریت استراتژیک می نماید. منظور از اجرای استراتژی ها اغلب اجرای اس

 بسیج شدن کارکنان و مدیران برای به عمل درآوردن استراتژی های تدوین شده است .

 استراتژی ها  ارزیابیمرحله 

از شدید دارند در مدیریت استراتژیک ارزیابی استراتژی ها آخرین مرحله به حساب می آید. مدیران نی

که بدانند استراتژیهای خاص و مورد نظر آنها درچه زمانی کارساز واقع نمی شود، اصوالً ارزیابی 

استراتژی ها بدین معنی است که باید در این مورد اطالعاتی را گردآوری کرد. همه استراتژی ها 

و خارجی(  به صورت دائم دستخوش تغییرات آینده قرار می گیرند، زیرا شرایط محیطی )عوامل داخلی 

 : در حال تغییر هستند. برای ارزیابی استراتژی ها سه فعالیت عمده به شرح زیر انجام می گیرد

 بررسی عوامل داخلی و خارجی که پایه و اساس استراتژی های کنونی قرار گرفته اند. -1

 محاسبه و سنجش عملکردها -2

 اقدامات اصالحی  -3

 استراتژیک  مدیریتالگوی   

 برای مطالعه فرآیند مدیریت استراتژیک از یک الگو استفاده می شود، الگوی ارائه شده در زیر    

 یک الگوی جامع از فرآیند مدیریت استراتژیک است که بسیار متداول و قابل قبول می باشد.

 این الگو فرآیند های زیر را شامل می شود :

 *تعریف مأموریت سازمان ) چرایی سازمان (

 لیل محیط درونی *تح

 *تحلیل محیط بیرونی 

 *تدوین ارزیابی و انتخاب استراتژی ها

* تعیین هدفهای ساالنه و سیاست ها یا برنامه های اجرایی و خط مشی گذاری و فرهنگ سازی 

 مدیریت استراتژیک 

 و وظایف* تخصیص منابع 
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 نظارت و ارزیابی  *

 مختلف فرآیند به اختصار در زیر تعریف می گردندبرای درک بهتر فرآیند ارائه شده مفهوم مراحل 

) بدیهی است هر کدام از مراحل ذکر شده دارای مباحثی بسیار مفصل و تکنیکهای مختلفی برای اجرا 

 هستند که اینجا جای بحث روی آنها نیست(

ابه بیانیه مأموریت سندی است که یک سازمان را از سایر سازمان های مش *بیانیه های  مأموریت :

 متمایز می نماید. مأموریت سازمان نشان دهنده طیف فعالیت ، از نظر محصول و بازار می باشد.

مقصود از فرصتها و تهدید های خارجی رویدادها و روندهای  *فرصتها و تهدید های خارجی :

ت و رقابتی اس اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، محیطی، سیاسی، قانونی، دولتی، فن آوری

در آینده به سازمان منفعت یا زیان برسانند . فرصتها و تهدیدها به  که می توانند به میزان زیادی

 یک سازمان هستند، از این رو از واژه خارجی استفاده می شود. میزان زیادی خارج از کنترل

ان قرار و ضعف داخلی در زمره فعالیتهای قابل کنترل سازمنقاط قوت  *نقاط ضعف و قوت  داخلی  :

می گیرند یکی از وظایف اصلی مدیریت استراتژیک این است که نقاط ضعف و قوت واحدها و دوایر 

 مختلف سازمانی را شناسایی و ارزیابی نماید. 

سالمت و ادامه حیات سازمان دارای نظر  زنظارت و ارزیابی استراتژی ا نظارت و ارزیابی   : *

می تواند مدیریت را از وجود مسائل و مشکالتی که دامنگیر اهمیت زیادی است. ارزیابی به هنگام 

 سازمان خواهد شد، آگاه سازد تا شاید پیش از اینکه وضع وخیم گردد، اقدامات اصالحی به عمل آید. 

 مدیریت استراتژیک کلید اصلی موفقیت  ارتباطات

ق درگیر شدن در این ارتباطات کلید اصلی موفقیت استراتژیک است. مدیران و کارکنان ازطری    

خود را متعهد به حمایت از سازمان می کنند و این امر موجب تفاهم و تعهد هرچه بیشتر  فرآیند

 مدیران و کارکنان شده و منافع زیادی را برای سازمان حاصل می کند.

 سازمان  ذینفعان

، و استانی زیرکم یشوراذینفعان سازمان را مجموعه ای از گروههای داخلی و خارجی )  :تعریف 

اتحادیه ها و تشکل ها، سازمان های دولتی و خصوصی، نهاد های ،  اعضاء،  بهره بردارانکارکنان، 

داشته و درعوض متأثر  که تحت عنوان ذینفع شناخته شده و بر سازمان تأثیر باشند.( می عمومی و...

هستند که به نوعی از فعالیت ( ذینفعان ، افراد یا سازمان هایی ,1891freeman)از آن نیز می باشد.

های سازمان متأثر میشوند و می توانند ، تقویت کننده یا مانع موفقیت سازمان شوند. ذینفعان ممکن 

کنندگان و  تولیداست برنده یا بازنده باشند و نیز می توانند بخشی از تصمیم گیرندگان ، کاربران، 
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د و گروههایی هستند که برای رسیدن به بخشی از فعاالن فعالیت های سازمان باشند. ذینفعان ، افرا

و از آنها  اهداف یا نیازهای خود به سازمان وابسته اند و سازمان نیز به نوبه خود به آنها وابسته است

 متأثر می شود.

 ذینفعان سازمان ییشناسا

تی می حت ذینفعان از عملکرد سازمان است. یکی از مهمترین معیارهای موفقیت یک سازمان رضای 

سازمانی است . اما نخست الزم است ذینفعان سازمان توان گفت ، رضایت ذینفعان عامل کلیدی موفقیت هر 

 شناسایی شوند :

 یا نتیجه فعالیت های سازمان استفاده می کنند؟ خدمات و*چه افراد یا سازمانی از 

 ؟چه افراد یا سازمانی بر کیفیت و چگونگی عملکرد سازمان نظارت می کنند*

 افرادی دریافت می گردد؟اطالعات مورد نیاز از چه * 

 * چه افراد یا سازمانی باید از وضعیت سازمان مطلع شوند ؟

 *کدام افراد یا سازمان هزینه های سازمان را تأمین می کنند؟

 *برای دست یابی به اهداف سازمان چه افراد یا سازمانی باید همکاری کنند؟

در یک دسته که  و پرسش های نظیر آنها اکثریت ذینفعان سازمان شناسایی می شوند با پاسخ به پرسش های باال 

 "اعضای سازمان"و  "کشاورزان و عموم مردم"، "دولتمجلس و نمایندگان "بندی کلی ذینفعان سازمان به سه گروه 

 :مما در این گزارش ذینفعان کلیدی سازمان را به شرح ذیل شناسایی کرده ایتقسیم می شوند. 

ف
دی

ر
 

 نام گروه ذينفع

 )نمايندگان مجلس و دولت(

ف
دي

ر
 

 گروه ذينفعنام 

ف عموم مردم( )کشاورزان و
دي

ر
 

 ذينفعنام گروه 

 ()اعضای سازمان

، نیرو، صنعت و وزارت جهاد کشاورزی 1

 معدن، کشور و ...

 فائو 11
مراکز خدمات کشاورزی  11

 غیردولتی

 سازمان برنامه و بودجه 2
پزشکی و نظام سازمان دام 11

 دامپزشکی

شرکتهای خدمات فنی و مشاوره  11

 ای

 مجلس شورای اسالمی 3
 شرکت های دانش بنیان 12

کارشناسان مشاوران، پیمانکاران،  11

 و مسئولین فنی

زیست و  سازمان حفاظت از محیط 4

سازمان جنگل ها در مراتع و 

 آبخیزداری کشور

اتحادیه ها، تشکل ها و تعاونی های  13

 خش کشاورزیب

 

 

   کشاورزیصنفی  نظام های 14 کشاورزی استان ها سازمان جهاد 5

بهره کشاورزان، سرمایه گذاران و  15 سازمان ملی استاندارد 6

 برداران

  

 رسانه ملی، خبرگزاری ها، نشریات 16 سازمان بازرسی کل کشور 1
  

     صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 1

و  محصوالت صندوق های حمایت از 1

 صنایع کشاورزی
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 های استراتژیک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ج.ا.ا برنامه

 :بیانیه ماموریت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

در راستای اسناد فرا دستی و سیاست های کالن جمهوری اسالمی ایران، وزارت جهاد کشاورزی، 

 ی کشاورزی مأموریت های ذیل را بعهده دارد : سازمان نظام مهندس

توسعه خدمات فنی، مهندسی در بخش کشاورزی، ارتقای بهره وری عوامل تولید محصوالت 

 کشاورزی، بکار گیری فن آوریهای نو، ارتقای دانش فنی بهره برداران و هدایت و نظارت 

الن بخش در راستای افزایش تولید، بر فعالیت های کشاورزی و ارائه خدمات مطلوب و مورد نیاز فعا

تالش همسو با ذینفعان برای ارتقای سطح کمی و کیفی محصوالت تولیدی و توسعه صادرات 

 محصوالت کشاورزی

 بیانیه چشم انداز سازمان نظام مهندسی کشاورزی:

 ( 1141سازمان نظام مهندسی کشاورزی در راستای چشم انداز جمهوری اسالمی ایران )افق 

ورداری از توان دانش محور،پاسخگو، متکی بر منابع انسانی کارآمد با استفاده از تکنولوژی های با برخ

نوین، ساختاری فراگیر و اثربخش، دارای قدرت تعامل با ذی نفعان و چابک در انجام امور و وظایف 

ن افزایش ای عمل میکند تا ضممحوله با استفاده از دولت الکترونیک در فضای کسب و کار به گونه

ضریب نفوذ دانش فنی کشاورزی و تقریب به استاندارد های جهانی، رتبه نخست انتقال دانش و فن 

 آوری در حوزه کشاورزی خاورمیانه در راستای حصول امنیت غذایی پایدار، و افزایش مزیت رقابتی 

 در بازارهای صادراتی را فراهم نماید. 

 اورزی:بیانیه ارزشهای سازمان نظام مهندسی کش

 ، مردم محوریدانش محوری، نوآوری .1

 استفاده از نتایج علمی و دانش بنیان  .2

 التزام به اخالق حرفه ای وصداقت .3

 تسریع در فرآیندهای ارائه خدمات  .1

 انضباط کاری وپاسخگویی  .5

 شایسته ساالری و حفظ کرامت اعضاء .6

 و نوآوریآینده نگری   .7
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 رویج روحیه کارگروهیت .9

 و اخالق مداری حرفه ای -اجتماعی مسئولیت پذیری .8

 روحیه همکاری و همگرایی. 14

 استفاده از نظرات فعالین بخش. 11

 نشاط و شادابی در محیط کار ایجاد  .12

 رعایت قوانین و ضوابط قانون مداری. 13

 هماهنگی درون سازمانی. 11

 نهاد سازی برای مدیریت یکپارچه خدمات . 15

 تکریم ارباب رجوع. 16

 : SWOTبراساس  سازمان نظام مهندسی کشاورزیدرتدوین استراتژی مرحله مقایسه 

در چارچوب تدوین استراتژی ها، مرحله مقایسه در برگیرنده پنج روش می شود که می توان به 

ترتیب دلخواه از آنها استفاده کرد : ماتریس تهدیدات ، فرصت ها نقاط ضعف و نقاط قوت ، ماتریس 

راتژیک ، ماتریس گروه مشاوران بستن ، ماتریس ارزیابی داخلی و ارزیابی موقعیت و اقدام است

 خارجی و ماتریس استراتژی های اصلی.

این ابزارها متکی به اطالعاتی هستند که از مرحله نخست به دست آمده اند و فرصت ها و تهیدات 

دیدات ، با نقاط قوت وضعف داخلی مقایسه می کنند. در اینجا از سه روش ماتریس تهخارجی را 

( در تدوین IEو ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی ) (SWOTفرصت ها نقاط ضعف و نقاط قوت )

 استفاده شده است . سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیاستراتژی های 

 SWOTماتریس 

از جمله عوامل موثر در پیشبرد اهداف یک سازمان محسوب می شود. این  SWOTبررسی ماتریس 

 یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان وسیله اطالعات را مقایسه می کنند و ریس مات

،  WOهای، استراتژی SOمی توانند با استفاده از آن چهار نوع استراتژی ارائه نمایند: استراتژی های 

مل ، تهیه نقاط قوت و ضعف موجود در سازمان به عنوان عواWTو استراتژی های   STاستراتژی های 

داخلی و فرصت ها و تهدیدها به عنوان عوامل خارج از سازمان کمک به تعیین استراتژی اتخاذ شده 

 به منظور رسیدن به اهداف یک سازمان در محیط های رقابتی می کند و نگرش کلی به این قضیه 

 کند.  در شرایط مختلف می تواند در موفقیت یک سازمان در شرایط گوناگون نقش به سزایی را ایفا
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 مقایسه کردن عوامل اصلی داخلی وخارجی از مشکل ترین بخش های تهیه ماتریس تهدیدات، 

فرصت ها، نقاط ضعف و نقاط قوت است و به قضاوت های خوبی نیاز دارد.در ادامه عناصر این 

 ماتریس شرح داده شده است .

 (Strength) نقاط قوت 

ک سازمان یک کابرد موفق از یک شایستگی یا بهره برداری از یک عامل کلیدی در جهت نقطه قوت ی

 می باشد.سازمان توسعه رقابت پذیری 

 (weakness)  نقاط ضعف

نقطه ضعف یک سازمان یک کاربرد ناموفق از یک شایستگی یا عدم بهره برداری از یک عامل کلیدی 

 را کاهش می دهد.سازمان که رقابت پذیری 

 (Opportunity)   رصت هاف

تأثیر  سازمانیک فرصت یک حالت خارجی است که می تواند بصورت مثبت بر پارامترهای عملکردی 

را بهبود دهد . ازجمله گذاشته ومزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است 

ون اینترنت و نیز حرکت به می توان به بازارهای توسعه یافته همچسازمان فرصتهای پیش روی یک 

 سمت بخش جدیدی از بازار که سود بیشتر دارد و یا بازارهای رها شده توسط رقبا اشاره کرد.

 (Threats) تهدیدها   

تأثیر سازمان یک فرصت یک حالت خارجی است که می تواند بصورت منفی بر پارامترهای عملکردی 

ت مثبت در زمان مناسب است را کاهش دهد. از جمله گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقداما

به ظهور رقبای جدید، معرفی محصول جدید توسط رقبا، مالیات بر روی کاالهای تهدیدات می توان 

 ارائه شده و غیره اشاره کرد.

 به صورت زیر تعیین شده است. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیاین عناصر برای 

 ایی شده برای سازمان نظام مهندس کشاورزیقوت شناس نقاط

 ظرفیت سازمان در تعداد  اعضاء، همگرایی و گرایش سازمانی  و استقالل مالی -1

 وجود زیر ساخت های الزم در حوزه خدمات و ارجاع کار -2

 کوچک بودن سیستم اداری و سریع بودن فرآیند پاسخگویی به ارباب رجوع -3

 ور، امکانات و نیرو های بالقوهساختار تشکیالت فراگیر سازمان در کش -1
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 شناسایی شده برای سازمان نظام مهندس کشاورزی ضعفنقاط 

 وجود کارشناسان و متخصصین ماهر و باتجربه  -1

 مهارت آموزی تخصصی و فنی مستمر در راستای توانمندسازی اعضاء -2

 یقانون سازمان، نظام جامع دامپروری و قانون افزایش بهره وری کشاورزظرفیت  -3

مراکز خدمات  و شاورزی،آزمایشگاههاک ارتباط دانش محوروسیستمیک با واحدهای وجود -1

 کشاورزی

 نظام خرد محوری سازمانی  برای تحقق اهداف سازمان -5

وجود تخصص و توانمندی های فنی اعضاء و شرکت های دانش بنیان و مراکز آموزشی و  -6

 تحقیقاتی

 ریت و ارزشیابی عملکرد در بخشنظام نظارت ، مشاوره فنی ، مدی -7

 امکان دسترسی به اطالعات و آمار دقیق و مرتبط با فعالیت های زیربخش کشاورزی -9

 اعتبارات یا منابع مالی مورد نیاز در جهت اجرای اهداف سازمان -8

 ارتباط با مجامع علمی و اجرایی بین المللی در حوزه تبادل دانش فنی -14

سازمان های مرکزی، استانی و دفاتر تخصصی،  با ذینفعان و سایر ارتباط سیستماتیک  -11

 دستگاههای اجرایی

 شده برای سازمان نظام مهندس کشاورزی شناساییفرصت های  

 صادرات و واردات قابل توجه محصوالت کشاورزی -1

 بودن بستر الزم برای تولید محصوالت کشاورزی متناسب با نیاز کشور و صادراتفراهم  -2

 منابع گسترده مالی و تسهیالتی بخش کشاورزی -3

 محصوالت دانش بنیان در حوزه کشاورزیفراهم بودن تولید -1

 جهانی شدن ظهور فن اوری های جدید در کشاورزی, تکنولوژیکی و... -5

 شبکه های کامپیوتری شبکه های ماهواره ای و... نظام های اطالعاتی و فن آوری اطالعات،  وجود-6

 کردن خدمات کاهش قیمت تمام شده خدمات فنی از طریق انحصاری قابلیت-7

 وجود قوانین و مقررات گسترده و مکمل در امور اجرایی -9

 بسترهای الزم برای واگذاری تصدی های دولت به سازمان -8
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 شده برای سازمان نظام مهندس کشاورزی شناساییتهدید های  

 و فعالین بخشتشکل ها و اصناف کشاورزی و نهاد ها وجود  -1

 نرخ تورم، نرخ بیکاری، بی ثباتی اقتصادی-2

های امکان استفاده از توان علمی دانشگاهها و سایر مراکز تحقیقاتی در پیشبرد اهداف و ماموریت-3

 سازمان

فراهم بودن بستر های مناسب در کشور برای توسعه فعالیت های دانش بنیان و مراکز رشد در -1

 بخش خصوصی

 یم ها در کمرنگ شدن ارتباطات بین المللی و تبادل دانش فنینقش تحر -5

 وانی انتظارات و تنوع ذی نفعانفرا-6

 تأثیر تغییر سیاست های دولت  بر انجام و توسعه برنامه های سازمان-7

 وجود رقبا در نهاد ها و تشکل های بخش کشاورزی -9

 و عدم تمایل جوانان افزایش نسبی سن بهره برداران ، کاهش توان جسمی آنان  -8

برداران به کارایی و پاسخگویی و بهره های اجرایی وزارت جهاد کشاورزیواحداعتقاد ناکافی  -14

 آن ها انتظاراتسازمان به 

 اعضاءاعتقاد بهره برداران به دانش فنی و خدمات  -11

 بهره وری پایین تولید در بخش کشاورزی -12
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 (IFE)نظام مهندسی کشاورزی  خلی سازمانماتریس ارزیابی عوامل دا

ف
ردی

 

 داخلي اولویت داراسترا تژی عوامل 
 ضریب اهمیت 

 )وزن(
وضع  رتبه

  موجود
 امتیاز نهایي

 1.1 1 1.1 وجود کارشناسان و متخصصین ماهر و باتجربه 1

 1.10 1 1.10 اعضاء مهارت آموزی تخصصي و فني مستمر در راستای توانمندسازی 2

3 
 قانون سازمان، نظام جامع دامپروری و قانون افزایش  ظرفیت

 بهره وری کشاورزی
1.10 2 1.10 

0 
ظرفیت سازمان در تعداد  اعضاء ، همگرایي و گرایش سازماني و استقالل 

 مالي
1.10 3 1.10 

5 
 کشاورزی، واحدهای با سیستمیک و محور دانش ارتباط وجود

 کشاورزی خدمات ومراکز آزمایشگاهها
1.10 2 1.10 

 1.10 1 1،10 نظام خرد محوری سازماني  برای تحقق اهداف سازمان 0

 1،10 3 1.10 ساختار تشکیالت فراگیر سازمان در کشور، امکانات و نیرو های بالقوه 0

0 
وجود تخصص و توانمندی های فني اعضاء و شرکت های دانش بنیان و 

 مراکز آموزشي و تحقیقاتي
1.10 2 1.10 

 1.10 1 1.10 ظارت، مشاوره فني ، مدیریت و ارزشیابي عملکرد در بخشنظام ن 0

 1،15 3 1،15 وجود زیر ساخت های الزم در حوزه خدمات و ارجاع کار 11

11 
کوچک بودن سیستم اداری و سریع بودن فرآیند پاسخگویي به ارباب 

 رجوع
1.15 3 1.15 

12 
با فعالیت های امکان دسترسي به اطالعات و آمار دقیق و مرتبط 

 زیربخش کشاورزی
1.10 2 1.10 

 1،15 1 1.15 اعتبارات یا منابع مالي مورد نیاز در جهت اجرای اهداف سازمان 13

 1.15 1 1،15 ارتباط با مجامع علمي و اجرایي بین المللي در حوزه تبادل دانش فني 10

15 
با   ارتباط سیستماتیک سازمان های مرکزی، استاني و دفاتر تخصصي،

 ذینفعان و سایر دستگاههای اجرایي
1.10 2 1.10 

 1،01 -  1   جمع 

 رتبه
 معمولي( قوت)=  3 جدی( ضعف)= 1

 (قوت عالي)=  0 ولي(معم ضعف)=  2
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 (EFE)نظام مهندسی کشاورزی  ماتریس ارزیابی عوامل خارجی سازمان

ف
ردی

 

 عوامل استرا تژی داخلي اولویت دار
 ضریب اهمیت 

 )وزن(
رتبه وضع 

  موجود
 امتیاز نهایي

 1.10 2 1.10 تشکل ها و اصناف کشاورزی و نهاد ها و فعالین بخش  وجود    1

 1.12 3 1.10 صادرات و واردات قابل توجه محصوالت کشاورزی    2

3 
 بودن بستر الزم برای تولید محصوالت کشاورزی متناسبفراهم   
 نیاز کشور و صادرات با 

1.13 3 1.10 

 1.0 3 1.13 منابع گسترده مالي و تسهیالتي بخش کشاورزی   0

 1.15 3 1.15 محصوالت دانش بنیان در حوزه کشاورزیفراهم بودن تولید   5

 1.21 0 1.15 جهاني شدن ظهور فن اوری های جدید در کشاورزی. تکنولوژیکي و...   0

0 
 شبکه های ، نظام های اطالعاتي و فن آوری اطالعات وجود

 و... کامپیوتری شبکه های ماهواره ای
1.10 3 1.12 

 1.15 3 1.15 کردن خدمات قابلیت کاهش قیمت تمام شده خدمات فني از طریق انحصاری 0

 1.10 1 1.10 نرخ تورم ، نرخ بیکاری ، بي ثباتي اقتصادی  0

 1.21 0 1.15 وجود قوانین و مقررات گسترده و مکمل در امور اجرایي  11

 1.21 0 1.15 ترهای الزم برای واگذاری تصدی های دولت به سازمانبس 11

12 
امکان استفاده از توان علمي دانشگاهها و سایر مراکز تحقیقاتي در 

 های سازمانپیشبرد اهداف و ماموریت
1.13 2 1.10 

13 
رشدبستر های مناسب در کشور در زمینه توسعه فعالیت های دانش ا

 جیتال در بخش غیر کشاورزیبنیان و فن آوری های دی
1.10 1 1.10 

 1.15 1 1.15 نقش تحریم ها در کمرنگ شدن ارتباطات بین المللي و تبادل دانش فني 10

 1.10 1 1.10 فرآواني انتظارات و تنوع ذی نفعان 15

 1.10 1 1.10 تأثیر تغییر سیاست های دولت  بر انجام و توسعه برنامه های سازمان 10

 1.15 1 1.15 ا در نهاد ها و تشکل های بخش کشاورزیوجود رقب 10

افزایش نسبي سن بهره برداران ، کاهش توان جسمي آنان و عدم  10
 تمایل جوانان 

1.10 2 1.12 

و  های اجرایي وزارت جهاد کشاورزیواحد هایاعتقاد ناکافي  10
 آن ها انتظاراتبرداران به کارایي و پاسخگویي سازمان به بهره

1.15 1 1.15 

 1.10 2 1.13 اعتقاد بهره برداران به دانش فني و خدمات بهره برداران 21

 1.15 1 1.15 بهره وری پایین تولید در بخش کشاورزی 21

 2.0 -  1   جمع 

 رتبه
 )فرصت معمولي(= 3 )تهدید جدی( =  1

 )فرصت استثنائي (= 0 )تهدید معمولي(= 2
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 SWOT موقعیت سازمان در  محور مختصات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOاستراتژی های 

 هر سازمانی عالقمند است که همیشه در این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند بهره گیری 

سازمان با استفاده از  SO. در اجرای استراتژی های برسانداز توانمندی ها و فرصت ها را به حداکثر 

اری نماید. همه مدیران ترجیح می دهند نقاط قوت داخلی می کوشد از فرصت های خارجی بهره برد

سازمانشان در موقعیتی قرار گیرد که بتوانند با استفاده از نقاط قوت داخلی از رویدادها و روندهای 

 خارجی بهره برداری نماید.

 استفاده  WTیا  WO ،STمعموالً سازمان ها برای رسیدن به چنین موقعیتی از استراتژی های 

 می کنند 

استفاده نمایند. هنگامی که یک سازمان دارای نقاط  SOرسند که بتوانند از استراتژی های بتا بدانجا 

ضعف عمده می باشد، می کوشد این نقاط ضعف را از بین ببرد یا آنها را به نقاط قوت تبدیل کند. 

هنگامی که یک سازمان با تهدیدات عمده مواجه می شد، می کوشد خود را از دست آنها برهاند و 

 .وضع را به گونه ای درآورد که بتواند بیشتر توجه خود را به بهره برداری از فرصت ها معطوف نماید
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 WOهای  استراتژی

این است که سازمان با بهره برداری از فرصت های موجود در محیط خارج   WOهدف استراتژی های 

های بسیار مناسبی وجود  بکوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد. گاهی در خارج از سازمان فرصت

 دارد، ولی سازمان به سبب داشتن ضعف داخلی نمی تواند از این فرصت ها بهره برداری نماید. 

وجود داشته باشد که  خدمات فنی از سوی ذینفعانبرای مثال، امکان دارد تقاضای بسیار زیادی برای 

دارای بهره برداران یاری از یک نوع فرصت(، بستولید )اعضاء سازمان آموزش و مهارت آموزیبا 

یک نقطه ضعف(، یکی از راههای )را ندارندمهندسی فنی  خدمات دسترسی بهم جهت الز توانایی

 ایجاد دفاتر خدمات فنی مهندسی این است که از طریق «WOاستراتژی »ن پذیر برای اجرای امکا

این نوع فن  ارائهدرصدد  اشندالزم برای ارائه خدمات فنی می بی یا شایستگی ایکه دارای چنین توان

آوری برآمد و راه دیگر این که افراد واجد شرایط را استخدام نمود و در زمینه فنون مورد نظر به آنها 

تعیین شده  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیکه برای WO آموزش داد. استراتژی

ضاء در غالب دفاتر خدمات ، عازماندهی امهارت آموزی و استفاده از فن آوری های نو و ساستراتژی 

 می باشد. تهیه استانداردهای خدمات فنی و .....

 

 STاستراتژی های 

و از  وارد بر خود شده، در این استراتژی سازمان برای احتراز از تهدیدها از نقاط قوت موجود سازمان

کوشند با استفاده از نقاط  می STاستفاده می نماید. سازمان ها در اجرای استراتژی های نقاط قوت 

اهش دهند یا آنها را از بین سازمان را کقوت خود اثرات ناشی از تهدیدات موجود در محیط خارج از 

رو به رو فوق به ناگزیر در محیط خارجی با تهدیداتی سازمان ببرند . این بدان معنی نیست که یک 

های رقیب به عمل می  سازمانت که تهدیدات، خارجی به صورت اقداماتی اسخواهد شد. بسیاری 

مثل بکار گیری نیرو های ، یار سازمان می باشدتفرصت های محیط که در اخآورند و می کوشند از 

 نمایند.  استفاده) بدون اجازه (  متخصص

 

 WTاستراتژی های 

سازمانی  کاهش حتی االمکان نقاط ضعف و تهدیدها می باشد. WTدر این حالت هدف از استراتژی 

خواهد بود. انحالل که بیشترین عوامل آن در این خانه متمرکز باشد، وضعیت جالبی نداشته و در ورطه 

می تواند از استراتژی های مختلفی از قبیل : انحالل ، تالش برای بقا، کاهش سازمان در این صورت 

د از چنین وضعیتی ها سعی می کننسازمان عملیات ، ادغام و یامشابه آن استفاده نماید. در هر صورت 

 پرهیز نمایند.
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را به اجرا در می آورند ، حالت تدافعی به خود می گیرند.  WTسازمان هایی که استراتژی های 

سازمانی که دارای نقاط ضعف داخلی می باشد و با تهدیدات بسیار زیادی در محیط خارج رو به رو می 

چنین سازمانی برای بقای خود مبارز ه خواهد شود در موضعی مخاطره آمیز قرار خواهد گرفت. در واقع 

 کرد، می کوشد برای حفظ بقای خود از فعالیت های خود بکاهد ) استراتژی های کاهش 

 کند یا سرانجام منحل گردد. نابودیهای دیگر ادغام شود، اعالن سازمان یا واگذاری(، در 

 تعیین شده است : نابع طبیعیسازمان نظام مهندسی کشاورزی و ماستراتژی از این نوع برای   

 کاهش 

  تنوع همگون 

 تنوع افقی 

 تنوع ناهمگون 

 واگذاری 

 انحالل 

در تعیین این استراتژی ها درهر مرحله دو عامل با هم مقایسه می شوند و هدف این نیست که بهترین 

مه استراتژی ها را مشخص نمود، بلکه هدف تعیین استراتژی های قابل اجرا می باشد. بنابراین، ه

استراتژی هایی که درماتریس تهدیدات ، فرصت ها، نقاط قوت و نقاط ضعف ارائه می گردند، انتخاب 

 و اجرا نخواهند شد.

 

تهیه شده است  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیبرای  SWOTماتریس  3در جدول  

 نشان  SWOTق آنالیز تهدیدها و استراتژی های مختلف را طبکه قوت ها، ضعف ها ، فرصت ها، 

 می دهد. با مقایسه عوامل اصلی داخلی و خارجی استراتژی اصلی پیشنهاد شده است .
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  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی SWOTجدول ماتریس 

SWOT 
 عوامل داخلی                         

 عوامل خارجی

 

 Wنقاط ضعیف  Sنقاط قوت 

 گتترایش و همگرایتتي ، اعضتتاء  تعتتداد در ستتازمان ظرفیتتت -1
 مالي استقالل و  سازماني

 کار ارجاع و خدمات حوزه در الزم های ساخت زیر وجود -2  -2

 فرآینتتد بتتودن ستتریع و اداری سیستتتم بتتودن کوچتتک -3 -3
 رجوع ارباب به پاسخگویي

 و امکانتات کشتور، در ستازمان فراگیر تشکیالت ساختار -0
 بالقوه های نیرو

 راستتای در مستتمر فني و تخصصي آموزی مهارت -2 باتجربه و ماهر متخصصین و کارشناسان وجود -1
 وری بهتره افتزایش قتانون و دامپتروری جتامع نظتام ستازمان، قانون ظرفیت -3 اعضاء توانمندسازی

 ختدمات کشاورزی،آزمایشتگاههاومراکز واحدهای با سیستمیک و محور دانش وجودارتباط-0 کشاورزی
 توانمنتدی و تخصتص وجتود -0 سازمان اهداف تحقق برای  سازماني محوری خرد نظام-5 کشاورزی

 مشتاوره ، نظتارت نظتام -0 تحقیقتاتي و آموزشي مراکز و بنیان دانش های شرکت و اعضاء فني های
 بخش در عملکرد ارزشیابي و مدیریت ، فني

 یتا اعتبارات -0 یکشاورز زیربخش های فعالیت با مرتبط و دقیق آمار و اطالعات به دسترسي امکان
 المللتي بتین اجرایي و علمي مجامع با ارتباط -0 سازمان اهداف اجرای جهت در نیاز مورد مالي منابع

  تخصصتي، دفتاتر و استاني مرکزی، های سازمان سیستماتیک ارتباط -11 فني دانش تبادل حوزه در
 اجرایي دستگاههای سایر و ذینفعان با

 WOهای اتژیاستر SOاستراتژیهای  Oفرصتها
بودن بستر الزم فراهم -2صادرات و واردات قابل توجه محصوالت کشاورزی-1    

منابع گسترده -3برای تولید محصوالت کشاورزی متناسب با نیاز کشور و صادرات

محصوالت دانش بنیان در فراهم بودن تولید -1مالی و تسهیالتی بخش کشاورزی 

ری های جدید در کشاورزی, تکنولوژیکی جهانی شدن ظهور فن او-5حوزه کشاورزی

شبکه های کامپیوتری شبکه  ، نظام های اطالعاتی و فن آوری اطالعات وجود-6و... 

قابلیت کاهش قیمت تمام شده خدمات فنی از طریق -7و... های ماهواره ای

 وجود قوانین و مقررات گسترده و مکمل در امور اجرایی-9کردن خدمات انحصاری

 زم برای واگذاری تصدی های دولت به سازمانبسترهای ال -8

 با فرصتها نقاط ضعف را از بین ببرید با نقاط قوت از فرصتها استفاده کنید

 WTهای استراتژی STاستراتژی  Tتهدیدات 
نرخ تورم ، نرخ بیکاری ،  -2 تشکل ها و اصناف کشاورزی و نهاد ها و فعالین بخشوجود  -1

ان استفاده از توان علمي دانشگاهها و سایر مراکز تحقیقاتي در پیشبرد اهداف امک -3 بي ثباتي اقتصادی

فراهم بودن بستر های مناسب در کشور برای توسعه فعالیت های دانش بنیان ا  -0 های سازمانو ماموریت
نقش تحریم ها در کمرنگ شدن ارتباطات بین المللي و تبادل دانش  -5 و مراکز رشد در بخش خصوصي

تأثیر تغییر سیاست های دولت  بر انجام و توسعه برنامه  -0 فرآواني انتظارات و تنوع ذی نفعان -0 فني
افزایش نسبي سن بهره برداران ،  -0 وجود رقبا در نهاد ها و تشکل های بخش کشاورزی -0 های سازمان

و  ارت جهاد کشاورزیاعتقاد ناکافي واحدهای اجرایي وز -0 کاهش توان جسمي آنان و عدم تمایل جوانان 
اعتقاد بهره برداران به دانش فني و  -11 آن ها انتظاراتبرداران به کارایي و پاسخگویي سازمان به بهره

 بهره وری پایین تولید در بخش کشاورزی-11 خدمات بهره برداران

 پرهیزید.نقاط ضعف را کاهش دهید و از تهدیدات ب برای احتراز از تهدیدات از قوتها استفاده کنید.
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 (IE)ماتریس داخلی وخارجی  مختصاتتحلیل نقطه 

نشان  88/1تا  4/1ها از    Xجمع نمره های نهایی ، بر روی محور  «خارجی ماتریس داخلی و» در 

در وضع سازمان نشان دهنده این است که  88/2تا  4/2دهنده ضعف داخلی سازمان است، نمره های 

است . به همین شیوه جمع نمره های سازمان بانگر قوت  4/1تا  4/3ی متوسط قرار دارد و نمره ها

بیانگر  4/1تا  4/3در وضع متوسط قرار دارد و نمره های  سازماننهایی ماتریس بیانگر این است که 

 در وضعی عالی قرار دارد.سازمان این است که 

ه نهایی ارزیابی عوامل خارجی و نمر 1,91نمره نهایی ارزیابی عوامل داخلی  2و 1باتوجه به جداول 

 (WT) 1منطقه در ناحیه  2به دست آورده است.در نتیجه محل تالقی این دو مقدار در شکل  2,8

. گیرند می خود به تدافعی حالت آورند، می در اجرا به را WT های استراتژی که هایی سازمان

  رو به رو خارج محیط در یادیز بسیار تهدیدات با و باشد می داخلی ضعف نقاط دارای که سازمانی

 ه مبارز خود بقای برای سازمانی چنین واقع در. گرفت خواهد قرار آمیز مخاطره موضعی در شود می

  کاهش های استراتژی)  بکاهد خود های فعالیت از خود بقای حفظ برای کوشد می کرد، خواهد

 در نتیجه  .گردد منحل سرانجام یا دکن نابودی اعالن شود، ادغام دیگر های سازمان در ،(واگذاری یا

را به اجرا درآورد که  باید استراتژی هایی سازمان نظام مهندسی کشاورزیبا استفاده از این ماتریس 
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بایستی نسبت به توانمندسازی خود اقدام نموده و هم چنین از تهدیدات محیط خارجی پرهیز »هدف

 ! ! ! :«نماید

 پرداخت آن به توان می سازمان کنونی محیط در که هایی استراتژی ترین متداول از

مناسب برداری بهره غیره و خالق و افکارنو و انسانی نیروهای و  جدید فناوریهای از تا الزم است 

 .شود انجام

 به ذینفعان از سایر رقبا پیشی استفاده از تکنیک های نو در ارائه خدمات در این محیط سازمان با

 میگیرد.

 برگزاری جلسات، همایش ها، نمایشگا هها، انتشار ماموریت های جدید حضور در نجام اسازمان با

 عرصه فعالیت خود را تبیین می کند.  

 کار و اشتغال گسترده برای امید آفرینی در بدنه سازمان و اعضاءاتخاذ استراتژی 

ظرفیت آموزشی اده از وزارت برای استفمشارکت با ) در انجام وظایف و ماموریت ها مشارکت با رقبا

 (ITزیر ساختهای و 

 فرایند های داخلیاصالح ساختار مبتنی بر معرفی الگوی مدیریتی جدید بر اساس 

 یی که کارایی پائینی در سازمان داشته و یا با ماموریت های سازمان  واحدها حذفیا تغییر و

 سنخیتی ندارند. 

نفعانیذو به بر خدمات خود بیفزاید  ،مرتبطی خدماتی جدید ولکوشد میدر این مرحله ن اسازم 

 .کندکنونی خود عرضه می

 مستحکم نمایدتقویت و سازمان درزمینه تخصصی وضع خود را. 

 اقدام به نفع خود ها و رفتارهای دولت برای تغییر سیاست تالش کندسازمان در پاره ایی از موارد

 .نماید

 واقع آن  دهد، بدون داشتن کوچکترین ارتباطی با دولت، درترجیح میسازمان  از موارد پاره اییدر

 .شکل خود را حل نمایدمبزند و  را دور

 سازمان  برای شده اعالم هایسیاست با دررابطه دولت با همراهیدر پاره ایی از موارد نیز

 رنامه. لذا استفاده از استراتژی انتخاب روش مواجه با دولت بر مبنای این ب .باشدنمی سازمشکل

استراتژیک اتحاد همانا ،محیط تدافعی خطر از گریز کنونی و شرایط کشور یکی از راه های حالت در 

 )نظارت و شبکه سازی کاال های اساسی( برخی طرح ها با دولت مشترک اجرای مثالً . است دولت با



 

 «24 » 
 

 

دراثر. است هتوسع و گسترش هایروش پایدارترین از یکیکه  نوآوری بهره گیری از استراتژی 

 برای رقابتی جدید هایمزیت ،بکار گیری فن آوری های نو)استارت آپ ها( و خدمات در نوآوری

 و عالی رسیده رهبریبه  راحتی به تواندمی سازمان یابد، ادامه روند این اگر. شودمی ایجاد سازمان

 .شود خارج انفعالی ازحالت

 از موجود مواضع تقویت منظور بهبازنگری  از استراتژی آن دنبال به ،ثبات استراتژی از پیروی با 

 به توجه با منابع بهتر تخصیص و هاهزینه کاهش برای حالت دراین. شودمی استفاده استراتژی این

 .آیدمی عمل به درسازمان بازنگری یک موجود، مواضع تقویت یا هااولویت

 برنامه مجدد دهیجهت و جدید یهامشی خط طریق ازدر سازمان  نیروبخش ایجاد فضایبا 

شامل بی انگیزگی،  رفته، بین از خصوصیات به استراتژیک ریزیبرنامه طریق از ویژه به سازمانی

 نیروگسست بدنه نیروی انسانی، گرایش نیروهای خارج از سازمان، توجه ذینفعان و...به سازمان 

 .دیبخشخواهید 

 موارد شامل که بوده متفاوت و جدید ایآینده ایجاد یدرپجستاری  هایبا بکار گیری استراتژی 

 : زیراست

 . باشندمی کاربردی و علمی آموزشی بلندمدت مقاصد یا اهداف شامل: جدید دستورکار -1

دیدگاه منفی روی عملکرد سازمان خصوصا هزینه های برای جایگزینی گزینی  جانشین هایاقدام -2

  تضاد یا بحران یک قبال در بلندمدت ولی مستقیم اکنشیو ،از سازمان هاسنگین دریافت مجوز

 .باشدمیدر دستور کار 

 را هاتالش مدتکوتاه ولی جستاری هایاستراتژی شبیه متهورانه استراتژیدر این مرحله با اتخاذ 

  هاپیمان و با برقراری معطوف تهدیدات بر غلبه یا مدتکوتاه هایفرصت از برداریبهره سوی به

  برخورد برای امکانات از مشترک استفاده نظر از مختلف هایبخش میان: مدتکوتاه هایتوافق یا

 .شودمی کارگرفته به هاموفقیت ایجاد یا مشکالت با
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 و منابع طبیعی نقشه استراتژی سازمان نظام مهندسی کشاورزی

 ذی نفعان

 لکترونیکی، شفافیت وپاسخگوییافزایش رضایت ذینفعان از طریق ارائه خدمات در بستر ا .1

  افزایش تعامل از طریق اطالع رسانی به موقع برای جلب حمایت های ذینفعان .2

 وظایف و تصدیهاافزایش همسویی، هم افزایی و مشارکت ذینفعان برای اجرای  .3

 نقش مراکز خدمات کشاورزی کاهش ریسک بازار از طریق بکار گیری ظرفیت قوانین و ارائه خدمات فنی مهندسی به ذینفعان، افزایش  .1

 فرآیند

 اصالح فرآیند انجام کار و افزایش سرعت و بهبود خدمات به بهره برداران .5

  بهبود فرآیند های اجرایی آیین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعمل ها .6

   اصالح فرایند خدمات سازمان  به اعضاء با رویکرد کاهش قیمت تمام شده خدمات .7

 تباطات و شبکه های اطالع رسانی و خدمات الکترونیکیبهبود فرایند ار .9

 ارتقاء سیستم های ارزشیابی و نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان و اعضاء .8

 رشد و یادگیری

 افزایش  توانمندی علمی و مهارتی ، ارتقاء مهارت های کار تیمی و بهبود مهارت های فنی اعضاء .14

 وانمندی های مدیریتی متناسب با مأموریت های سازماناصالح و بهبود ساختار سازمانی و بهبود ت .11

 مدیریت دانش با ایجاد کارگرو ها و تیم های کارآمد تخصصی و فنی، رشد تبادل اطالعات ، بهبود مدیریت و نو آوری .12

  افزایش همسویی ، ارتقای کار گروهی و منزلت اجتماعی اعضاء و کارکنان از طریق افزایش خدمات رفاهی .13

 مالی

  بخشی به منابع مالی و افزایش درآمد تنوع .11

 بهبود مدیریت هزینه، کاهش هزینه های غیرضروری .15

 افزایش مشارکت ذینفعان در طرح ها از طریق حاکمیت شرکتی .16

 بهبود وضعیت رفاهی و درآمدی اعضاء و توسعه امکانات و تسهیالت  و پوشش های بیمه ایی .17
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 و منابع طبیعی سی کشاورزیکارت امتیازی وجه ذینفعان سازمان نظام مهند

 اقدامات استراتژیک
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 اهداف استراتژیک معیار 

1142 1389 

بهبود، طراحی و راه اندازی -1

 اپلیکیشن و سامانه نرم افزاری

گسترش شبکه خدمات رسانی  -2

 رسی الکترونیکی و افزايش دست

 ساالریآقای   رئیس سازمان 5 21
 -درصد/نفر

 جلسه

درصد رضایتمندی/ میزان عضویت 

نمایندگان تشکل ها در کارگروه ها 

افزایش رضایت ذینفعان از طریق  وکمیته های فنی

 ارائه خدمات در بستر الکترونیکی،

 شفافیت وپاسخگویی
3 4 

جناب آقای 
 ساالری

 آقای 
  کمال الدیني

 تماسها و ارتباطات فی مابین میزان تعداد

 رئیس سازمان 14 54
آقای  جناب

 توغدری
 میزان صدور دستورالعمل و مصوبه تعداد

طراحی و اجرای انواع سامانه ها و 

شبکه های اطالع رسانی و خبری و 

 نشريات

5 2 
جناب آقای 

 ساالری

روابط عمومي و 
  بین الملل

 رضایت ذینفعان  درصد

ریق اطالع رسانی افزایش تعامل از ط

به موقع برای جلب حمایت های 

 ذینفعان

کمیته ها و کارگروهای  تشکیل

 روساو  ملی و استانی با ابالغ وزير

 ستگاههای اجرايید

254 25 
جناب آقای 
 رمضان نژاد

آقای  جناب
 ساالری

 ، جلسات، کمیته ها، دستورالعمل هامیزان  تعداد/درصد

افزایش همسویی، هم افزایی و 

برای اجرای  مشارکت ذینفعان

 وظایف و تصدیها

تهیه دستورالعمل و مقررات انجام 

کار، مبادله توافقنامه با دستگاهها 

برای اجرای تصدی ها، ايجاد مراکز 

 و واگذاری تصدی ها

جناب آقای  244 1944
 ساالری

آقای  جناب
 رئیسي

اجری قوانین/دستورالعمل ها، تصدی  تعداد

 ها و تعداد مراکز

از طریق بکار کاهش ریسک بازار 

گیری ظرفیت قوانین و ارائه خدمات 

فنی مهندسی به ذینفعان، افزایش 

 نقش مراکز خدمات کشاورزی
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 و منابع طبیعی ( وجه فرآیندهای داخلی سازمان نظام مهندسی کشاورزیBSCکارت امتیازی متوازن)
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 اهداف استراتژیک معیار

1142 1389 

پروژه مستند سازی و اصالح 
فرآیندهای کاری، مهندسي مجدد و 

 توانمندسازی فرآیندها

اصالح فرآیند انجام کار و افزایش  بهره برداران رضایت 144نمره از  ساالریآقای  رئیس سازمان 15 135

و بهبود خدمات به بهره  سرعت

 کیفیت خدمت زمان ساالریآقای  رئیس سازمان 15 135 برداران

بازنگری و اصالح فرایند آیین نامه ها، 
شیوه نامه ها و دستورالعمل های 

 سازمان

 تعداد ساالریآقای  رئیس سازمان 15 154
میزان مراجعه به 

 میزخدمت  سامانه های

بهبود فرآیند اجرایی آیین نامه ها، 

 شیوه نامه ها و دستورالعمل ها 

شناسایي و مستندسازی وضعیت 
دارسازمان ، موجود فرآیندهای اولویت 

 نقد و بررسي و اصالح فرآیندها

 ساالریآقای  رئیس سازمان 5 19
تعداد به روز 

 رسانی در سال
 اثر بخشی، بهره وری

اصالح فرایند خدمات سازمان  به 

اعضاء با رویکرد کاهش قیمت تمام 

 شده خدمات  

فرایند بانک های بازنگری و بهبود 
اطالعاتي و شبکه های خدمات رساني 

 الکترونیکي سازمان

 تعداد آقای ساالری رئیس سازمان 2 12
و تکمیل بانک  بازبینی

 های اطالعاتی

بهبود فرایند ارتباطات و شبکه های 

 رسانی و خدمات الکترونیکی اطالع

ارزشیابي و نظارت و ارزیابي عملکرد 
 کارکنان و اعضاء سازمان

 آقای ساالری رئیس سازمان 1 1
 

ارتقاء سیستم های ارزشیابی و نظارت  افزایش کارائی/تعداد

 و ارزیابی عملکرد کارکنان و اعضاء
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 و منابع طبیعی ( وجه رشد و یادگیری سازمان نظام مهندسی کشاورزیBSCکارت امتیازی متوازن)

 اقدامات استراتژیک
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 معیار 

 )شاخص(
 اهداف استراتژیک

1142 1389 

برگزاری دوره های متنوع آموزشي و فرا گیری 
 مهارتي اعضآء، بر اساس نیاز ذینفعان و  بازار رقابتي

1.111.111 111.111 
آقای 
 ساالری

آقای 
 ابراهیمي

 /روز نفر
 تعداد دوره

کارگاه ها و دوره های 
آموزشي با کیفیت، کارآموزی، 

 کارورزی

ارتقاء ، و مهارتي  افزایش  توانمندی علمي

مهارت های کار تیمی و بهبود مهارت های 

 051 5111 فنی اعضاء

اصالح ساختار اداری،ايجاد يکپارچگی و 

هماهنگی و افزايش کارآمدی و اثر بخشی در 

 سازمان
 علیزاده آقای 1 2

آقای 
 ساالری

 تعداد

تعداد سطوح شغلي افقي و 
عمودی ساختار ، عنوان و 
شرح شغلي ساختار، سامانه 

 ها و بانکهای اطالعاتي

اصالح و بهبود ساختار سازمانی و 

بهبود توانمندی های مديريتی 

 متناسب با مأموريت های سازمان

 ایجاد گروه های دانشي-1
 ستاد، و صف مدیران تخصصي، های کارگرو ایجاد – 2
 اری همایش های تخصصيبرگز-3 
 برگزاری نمایشگاه ها و تورهای تخصصي -0
 برگزاری جشنواره های محصوالت کشاورزی -5

51 1 
رئیس 
 سازمان

آقایان 
ابراهیمي و 

 ساالری

 تیم های تخصصي تعداد/درصد
ها و تیم  همدیریت دانش با ایجاد کارگرو

رشد تبادل های کارآمد تخصصي و فني،

 و نو آوریاطالعات،بهبود مديريت 

ایجاد باشگاه های متعدد خدمات رفاهي برای اعضاء، 
 توسعه خدمات رفاهي

تدارک منابع اعتباری برای تامین نیاز های مالي،  -2
رفاهي و هزینه های سرمایه گذاری طرح ها ایجاد دفتر 

 کار، خرید تجهیزات و ماشین آالت
 برگزاری مسابقات ورزشي و علمي-3
 يسفر های درون گروه -0

11 
5 

111 
01111 

3 
1 
1 

21111 

آقای  مجمع
 علیزاده

جلسات هماهنگي ملي،  تعداد/ریال
خدمت، تشکیل سرمایه، 

 عضویت، تسهیالت

افزایش همسویي ، ارتقای کار 
گروهي و منزلت اجتماعي اعضاء و 
کارکنان از طریق افزایش خدمات 

 رفاهي 
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 و منابع طبیعی  کارت امتیازی وجه مالی سازمان نظام مهندسی کشاورزی

 اقدامات استراتژیک
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 اهداف استراتژیک معیار
1142 1389 

 درآمد ناشي از ارائه خدمات فني مهندسي و آموزشي-1

 درآمد ناشي از صدور گواهي  -2

 ایجاد نهاد های مال و خدماتي -3

 اجرای طرح های مشترک با دولت -0

 رئیس سازمان 3 12
 -نعیميآقای 

 خزانه دار شورا
 انواع منابع مالي تعداد

تنوع بخشي به منابع مالي و افزایش 
 درآمد 

 میلیون ریال نعیميآقای  رئیس سازمان 23 23 پروژه تحلیل راهبردی هزینه اجرای فرایند ها و خدمات

هزینه های 
، عمومي)کاغذ مصرفي

 آب ، برق وتلفن(

بهبود مدیریت هزینه، کاهش هزینه 
 های غیرضروری

 پروژ بررسي و احصاء طرح ها، وظایف و فرایند های قابل مشارکت،-1

 اجرای پروژه های مشترک با -2

 اتاق های بازرگاني، انجمن های تجاری

 بورس اوراق بهادار

 ورزی،انجمن های حرفه ای، از جمله انجمن ها ی نهاده های کشا

 مشارکت در پروژه های دولتي شامل -3

وزارت اقتصاد یا وزارت بازرگاني، بانک مرکزی، دانشگاه ها، سازمان 
 های دولتي، سازمان های خودگردان، شرکت های مشاوره ای

 رئیس سازمان 1 51
آقایان علیزاده، 

 ساالری، ابراهیمي
 حجم سرمایه گذاری میلیارد ریال

در طرح ها فزایش مشارکت ذینفعان ا
 از طریق حاکمیت شرکتي

پروژه بررسي نحوه تشکیل و مدیریت تعاوني های مصرف و -1
 مسکن.

 پروژه تشکیل صندوق وام و تعاون درمرکز-2

 پروژه تهیه بسته های رفاهي متناسب با تخصیص منابع -3

 پروژه تهیه بسته های ورزشي متناسب با تخصیص-0

تمندی اعضاء، رضای درصد آقای علیزاده مجمع 2 25
 درآمد

بهبود وضعیت رفاهي و درآمدی 
 اعضاء و توسعه امکانات و تسهیالت 

 و پوشش های بیمه ایي
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