
 
1 صفحه 3از 

 

 

های تجاری بیشتر در پی طراحی و تدوین استراتژی ها و بنگاهاگرچه شرکت

های عمومی و غیرانتفاعی نیز از استراتژی هستند، اما موسسات و سازمان

بتوانند به شیوه ها به استراتژی نیاز دارند تا گونه سازماننیاز نیستند. اینبی

وری عملیاتی را بهرهکارآمدتری به جذب و تخصیص منابع مالی بپردازند، 

خودشان را به انجام برسانند. تدوین استراتژی در  افزایش دهند و رسالت ویژه

های خاص خود را دارد، ها و پیچیدگیموسسات عمومی و غیرانتفاعی دشواری

کار ها به دقت انتخاب و بهزیرا الزم است ابزارها و مفاهیم ویژه این نوع سازمان

 گرفته شوند.

تعریف استراتژی و با مفهوم  کارگاه آموزشی تخصصی نیگان در اکنندشرکت

ریزی استراتژیک برنامهو  شوندیآشنا م ویژه آن در بخش عمومی و غیرانتفاعی

. به آموزندیم فرایندیرا بر مبنای الگوی در موسسات عمومی و غیرانتفاعی 

برای  مناسب راه یکمدل آبشار استراتژی به عنوان به  کارگاه نیعالوه، در ا

منطق و روش طراحی نقشه استراتژی و کارت و  میپردازیم تدوین استراتژی

تا  میکنیم حیتشر برای موسسات عمومی و غیرانتفاعیرا با  امتیازی متوازن

در موسسات  توانیمرسش کلیدی پاسخ دهیم که: چگونه میبتوانیم به این پ

 .ی استراتژیک بهره بگیریمریزعمومی و غیرانتفاعی از استراتژی و برنامه

 

 :کارگاهمخاطبان 

های دولتی و غیرانتفاعیموسسات و سازمان مدیرانو  رهیمدئتیه اعضای 

های دولتی ارشد موسسات و سازمانو کارشناسان  عملیاتی ، مدیرانمعاونان

 و غیرانتفاعی

 کارگاه تخصصی

ریزی برنامه

در  استراتژیک

موسسات عمومی و 

 غیرانتفاعی



 
2 صفحه 3از 

 

 سرفصل کارگاه

 تراتژیاس و زیربنای مفهوم 

  های عمومی و غیرانتفاعی سازمانتعریف استراتژی در موسسات و 

 تفاوت استراتژی در بخش تجاری با بخش عمومی و غیرانتفاعی 

 

  ریزی استراتژیک در موسسات عمومی و غیرانتفاعی فرایندی برنامهالگوی 

 ها انداز و ارزش ی: ماموریت، چشمتعیین ارکان راهبرد 

 نفعان تحلیل ذی، داخلیهای  تحلیل قابلیت، پیرامونیهای تحلیل: تحلیل محیط  مدل 

 های  های ترکیب: ماتریس مدلSWOT ،SPACE ،QSPM ... و 

 

 در موسسات عمومی و غیرانتفاعی مدل آبشار استراتژی برای طراحی استراتژی 

 ها تعیین آرمان 

 تعیین حوزه فعالیت 

 تعیین شیوه فعالیت 

 ها تعیین قابلیت 

 ها طراحی سیستم 

 

 استراتژیکهای شناسایی و تحلیل موضوعات  روش 

 

 در موسسات عمومی و غیرانتفاعی منطق و روش طراحی نقشه استراتژی 

 طراحی نقشه استراتژی 

 های نقشه استراتژی طراحی شاخص 

 گذاری اصول هدف 

 طراحی کارت امتیازی متوازن 

 

 

 اصول کنترل و پایش استراتژی 

 



 
3 صفحه 3از 

 

 
 مدرسمعرفی 

 جاللی حسین دکتر سید

تهران دانشگاه مدیریت دانشکده استراتژیک، مدیریت دکتری 

المللیبین شدهصالحیت تایید مدیریت مشاور (CMC) 

آریانا صنعتی پژوهشی گروه مدیریت، مشاوره هایمدیر پروژه 

گذاریسرمایه بندرعباس، نفت پاالیش :هایشرکت در استراتژی و طراحی ساختار مشاور 
 گاز تجهیزات ساخت پتران، تحقیقات، جهاد مادیران، مارون، عمران مهندسین نفت، صنعت
 انرژی، و آب مشاور مهندسی تایکو، مهندسی آرین، گستر تابماه پرفراتور، پارس تامکار،

 اتیسم انجمن شکوفایی، و نوآوری صندوق آزما، افزار خودرو، سردساز خودرو،ایران محورسازان
 پدرام و ... مهندسی گروه ایران،

پژوهشی گروه تهران، دانشگاه مدیریت دانشکده در سازمانی ساختار طراحی و استراتژی مدرس 
 اقتصاد دنیای آموزش مرکز و آریانا صنعتی

مدیره اکسلریتعضو هیئت 

ایران مدیریت مشاوران انجمن عضو 

آریاناقلم انتشارات استراتژیست، ذهن کتاب مولف 

(آریاناقلم انتشارات) برد بازی ،(آریاناقلم انتشارات) استراتژی به رسیدن استراتژی: کتب مترجم، 
 (آریاناقلم انتشارات) رقابتی مزیت نهایت

نشریات در مقاله 15 از بیش المللی،بین انگلیسی نشریات در مقاله 10 از بیش انتشار و چاپ 
 المللیبین و ملی هایکنفرانس در مقاله 30 از بیش ارائه و پژوهشی علمی

 برگزاری کارگاهشرایط 

 گردد.سازمانی برگزار میدروناین کارگاه آموزشی به طور اختصاصی و 

سازی خواهد شد.ویژه متقاضی های سازمانوای کارگاه بر حسب ویژگیمحت 

:برای اطالع از شرایط برگزاری کارگاه، درخواست خود را به ایمیل ذیل ارسال نمائید 
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