
به نام خدا

برنامه ریزی استراتژیک



برنامه ریزی استراتژیک
نوعی برنامه بلند مدت است

آینده نگر است
زمینه اساسی برای تمامی برنامه های دیگر در سطوح سازمانی را ترسیم می کند
 شودموجب هدایت تمامی سازمان می
به علت تجسم بهتر و دقیق آینده، امکان رسیدن به اهداف بیشتر است
بدون برنامه ریزی عملیاتی قابل اجرا نمی باشد.

:سوال پاسخ می دهد2در واقع برنامه ریزی استراتژیک به 
چه باید بکنیم                                  اهداف-1

چگونه باید انجام دهیم                              استراتژی-2



سواالتی که برنامه ریزی استراتژیک در سازمان به آن پاسخ می دهد

کی هستیم؟ . رسالت1

کجا قرار داریم؟ . ارزیابی درونی2

در چه محیطی فعالیت می کنیم؟ . ارزیابی بیرونی3

کجا می خواهیم برویم؟ . دورنما4

چگونه باید برویم؟ . اهداف5

راه رسیدن چگونه است؟ . (استراتژی)پیاده سازی اهداف6

چگونه پیشرفن کار را اندازه گیری کنیم؟ . شاخص های ارزیابی عملکرد7















تحلیل محیط درون و بیرون سازمان

و در عین حال خود( محیط خارجی)اجتماعی عمل کرده سازمان ها به عنوان یکی از اجزاء سیستمهای •

.باشندو این سیستمها با یکدیگر در تعامل می( محیط داخلی)دارای اجزاء و یا سیستمهای فرعی بوده 

روش تحلیل وضعیت موجود

SWOT





SWOTاستراتژی های مطرح در 

حداکثر . (SOاستراتژی )سازمان استفاده از فرصتهای با استفاده از نقاط قوت 1

استفاده از نقاط قوت سازمان برای جلوگیری از . (STاستراتژی )تهدیدها 2

استفاده از مزیتهایی که در فرصتها نهفته است برای جبران نقاط ضعف موجود. سازمان 3
(WOاستراتژی )

به حداقل رساندن زیان های ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف . (WTاستراتژی )4
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وروديهاي محيط 

خارجي

وروديهاي فضاي 

داخلي



(EFE)تحلیل عوامل خارجی 

10 (فرصت ها و تهدیدها. )عامل خارجی کلیدی را فهرست کنید20تا

(صفر تا یک. )به هر یک از آن ها ضریب اهمیت اختصاص دهید

 اختصاص دهید4تا 1برای وضعیت سازمان در هر عامل، امتیازی بین.

 چه میزان ، سازمان توانای ی مقابله با تهدید یا استفاده از فرصت را داردتا.

واکنش سازمان به فرصت یا تهدید چگونه است؟توانایی 

4 ، واکنش ضعیف1واکنش عالی



(EFE)ماتریس عوامل خارجی



(IFE)تحلیل عوامل داخلی

10 (قوت ها و ضعف ها. )عامل کلیدی داخلی را فهرست کنید20تا

(صفر تا یک. )به هر یک از آن ها یک ضریب وزنی نسبت دهید

 دهیدتخصیص 4تا 1برای وضعیت سازمان در هر عامل ، امتیازی بین

 استتا چه میزان ، وضعیت فعلی سازمان پاسخگوی هر عامل

1 نقاط قوت4و 3نقاط ضعف ، 2و



(IFE)ماتریس عوامل داخلی



موقعیت استراتژی کلی سازمان







QSPMتحلیل 
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