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 :قدمهم   

             شتاب روز افزون تغييرات محيطی باعث شکل گيری دنيایی نوین از رویکرد ها و شيوه های تفکر شده است که دیگر 

در چنين شرایطی بقا و توسعه جوامع به تصميمات . باشند  ی برای آنهامناسبپاسخگوی روشها ی متداول مدیریت نمی توانند 

اتخاذ تصميمات راهبردی دستاورد . صميمات مبتنی بر قضاوت شهودی و تجربی کفایت  نمی کند راهبردی بستگی داشته و ت

این امر به مدیریت . است  مطمئندر شرایط نا(یریت راهبردی فرایند مد)استفاده از روشی منطقی و عينی و سيستماتيک 

خت  هوشمندانه آینده  و  سپس همراهی با امکان می دهد تا از دو طریق پاسخگوی مشکالت کنونی جامعه باشد ،اول شنا

  .تحوالت  شتابان جامعه

و عدم اطمينان ناشی از تغييرات محيطی   تالطم  ،پوپایی محيط   ،منابع محدود برای رفع نيازهای متنوع و رو به افزایش وجود 

در برنامه ریزی صحيح به مدیران این امکان را می دهد که از منابع و امکانات  .افزاید بر ضرورت انکار ناپذیر برنامه ریزی می

استفاده موثر  ،با شناسایی به موقع فرصت ها و عوامل تهدید کننده همچنين  موده وورت مناسب و بهينه استفاده نبه ص اختيار 

  .د ننمایبرا  برابر تهدیدها و کارا از فرصت ها و مقابله به موقع در 

برنامه ریزی در سطح منطقه و استان نيز تابع همين فرایند بوده و ضروری است با حفظ شرایط ،مقتضيات ویژه آن نيز مورد 

بعبارت دیگر برنامه ریزی منطقه ای فرایند ی در جهت تنظيم و هماهنگ نمودن برنامه های مختلف اقتصادی . توجه قرار گيرد 

مردم و دستگاه های اجرایی استان موجبات بنحوی که با مشارکت  ،لی و منطقه ای است اجتماعی  با نياز ها و امکانات  مح–

  .يا سازد هانطباق با برنامه های کالن کشور با رعایت ویژگيهای منطقه ای را م

 مات بخشی، پرهيز از تصميو با عنایت به اینکه برای دستيابی به نتایج موثرزمان با شروع بکار مدیریت عالی جدید استان هم 

       بدون اولویت و بمنظور استفاده از راهبردهای منطقی متناسب با توان مادی و معنوی استان در مسير توسعه پيش رو و 

، شناخت مسائل اساسی و وضعيت موجود  و بکار گيری  ت اساسی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگیماهدف گذاری اقدا

لعات انجام شده ، لذا  با استفاده از سوابق و مطا ، کشور  یک ضرورت محسوب ميشود همه ظرفيتهای استان واز  عالمانه 

بوده  این برنامه متضمن همه ابعاد توسعه در استان . در دستور کار استانداری قرار گرفته است  راهبردی استان برنامه  تدوین 

بعنوان  هماهنگ کننده اولویت ها   استانداری.آن  می باشد در تهيه و اجرای  دولتی و غير دولتی و نيازمند شرکت همه ذینفعان 

عمل نموده و ...( ا و دستگاه ه ی اجرایی ووزارتخانه ه)، اهداف و برنامه های استانی  با اولویت ها ، اهداف و برنامه های بخشی

راستا و امتداد برنامه های کالن کشور از جمله سندچشم انداز ، سياست های کلی در تهيه برنامه راهبردی استان گلستان 

 .  خواهد بودساله و سایر اسناد باالدستی  5کشور ، برنامه های 
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موجود در حوزه های مختلف استان از جمله ،راه اهن  وجود ظرفيتهای  :اهمیت و ضرورت برنامه ریزی برای استان  

 برابر  16استان در پایيز پایين   نرخ مشارکت اقتصادیاز طرفی .... قطب توليد دانه های روغنی و توليد ید وگردشگری ،،

 ،اقتصادی نشان  دهنده یکی از مشکالت اساسی در بخش  .....و اشتغال ناقص زمانی    1287نرخ بيکاری  -درصد   3884

از طرفی استان گلستان  با ساختار اقتصاد . می باشد بویژه نسل جوان بویژه توليد و اشتغال ، بيکاری و معيشت خانواده ها 

رشد مناسبی کنون نتوانسته در سایر بخشهای اقتصادی ات، ....و گل و دریا نج، کشاورزی و مهاجر پذیر دارای منابع طبيعی بکر 

 .داشته باشد

شاهد ، سيای ميانه و امکان مبادالت تجاری و صادرات محصوالت توليدی استان هم مرز بودن با کشور های آعليرغم همچنين  

در استان و خروج مواد خام و عدم توسعه فعاليتهایی که موجب  توليد ناقص  زنجيره .عدم رونق در این بخش می باشيم 

از طرفی  پایين . را فراهم نموده است  فقر اقتصادی و عدم توسعه استان بيکاری و  ات موجب  افزایش ارزش افزوده ميگردد ،

را به  بخش خصوصی  بودن نرخ مشارکت سرمایه گذاری  طی سالهای اخير ضرورت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی

در حوزه های کالن زایی از طریق بهبود فضای کسب  کار  بدیهی است کارآفرینی و اشتغال   .استان دو چندان نموده است 

با و خدمات ،گردشگری صنعت ، کشاورزی بخش های در  ی رقابتیایجاد و توسعه بنگاه ها  واقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 

 . حداکثری امکان پذیر خواهد بودمشارکت  فراهم نمودن

بخش اصلی  11برنامه ششم در دولتی و عمومی استان که مطابق سازمان ها و دستگاه های  گلستان ، بنابراین استانداری 

بهبود فضای  ص های جهانیای شاخص های اقتصاد مقاومتی و شاخدسته بندی شده اند ، خود را مکلف می دانند در راست

نقش آفرینی    1414کسب وکار نسبت به رویکردهای پروژه  تدوین سند چشم انداز و برنامه راهبردی استان گلستان در افق 

 . می تواند اولين قدم جدی  در دستيابی به اهداف چشم انداز استان باشد این برنامه .نمایند

نيازمند یک  استاندر ادبيات برنامه ریزی استراتژیک مرور و بازنگری چشم انداز و استراتژی ها توصيه شده است بویژه اینکه  

تاکنون  1414سند چشم انداز  تصویب شروعاز   .د ضائات زمانی و مکانی خویش می باشبرنامه جدید متناسب با شرایط و اقت

که هر یک به تناسب ویژگی های بومی و منطقه ای خویش  داشته، تجربه های متعدد برنامه ریزی منطقه ای در کشور وجود 

واجد یک سندچشم انداز و برنامه راهبردی بومی و مبتنی بر  ضروری است استان گلستان نيز از اینرو نوشته شده است ،

 . ات خود باشداقتضائ

 هدف - 4     

ها و  فرصت)جمع آوری اطالعات محيطی  که از طریق  .است  1414برنامه راهبردی استان گلستان  در افق تهيه   هدف

، تعيين اهداف بلندمدت ، تدوین استراتژی های ( های محيط درونی استان گلستان ها و ضعف تهدیدهای محيط بيرونی و قابليت

اصلی و بخشی استان ، تعيين اقدامات اساسی و تعيين چارچوب برنامه های عملياتی ، طراحی سيستم نظارت و پایش 

 .قابل دستيابی می باشد  (2و  1نمودر )ق مدل اصلی و چارچوب مفهومی مطاب....ها استراتژی 
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      1414در افق  برنامه راهبردی استان گلستانمدل اصلی پروژه تدوین سند چشم انداز و :  1نمودار شمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، سیاست های کلی ، اقتصاد مقاومتی ، برنامه ششم ، سند آمایش و سایر اسناد باالدستی 4141چشم انداز   

4141سند چشم انداز و برنامه راهبردی استان در افق   

(4مرور و بازنگری )   

 

ا ، آیا  متناسب بازمان به .ا.ج 4141سندچشم انداز  41با توجه به سال 

متناظر )گانه  43ساله استان در بخش های  14اهداف سند چشم انداز 

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسیده ایم؟( با برنامه ششم 

محیط پژوهی با رویکرد اقتصاد مقاومتی ، بهبود فضای کسب و کار ، کارآفرینی و اشتغال از هدفگذاری مجدد پس از 

  (9ایجادی و اصالحی)اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی(گانه 43) در بخش های  (GAPS)طریق شناسایی شکاف ها

 

گانه 43تحلیل فرصت ها و تهدیدات فراروی استان گلستان دربخش های    

  
 

گانه 43تحلیل قابلیت ها و ضعف های استان گلستان در بخش های   

(1ایجادی )گانه به کمک ماتریس لیتموس 43تعیین موضوعات استراتژیک  استان و بخش های   

 

  استان( EFE)و محیط خارجی( IFE)تشکیل ماتریس های ارزیابی محیط داخلی

  
 

  جهت شناسایی استراتژی های اصلی استان IEتشکیل ماتریس 

 

 استان(TOWS)، فرصت ها  ، ضعف ها و قوت ها (چالشها)تشکیل ماتریس های ارزیابی  تهدیدات

  
 

  تشکیل ماتریس رتبه بندی استراتژی ها  استان
 

  
 

تعیین سنجه های ارزیابی عملکرد جهت 

گانه متناظر با   43بخش های )ارزیابی 

اقتصادی، اجتماعی و ( برنامه ششم

فرهنگی ترجیحاً با استفاده از تجارب 

 (1اصالحیایجادی و )موجود

 (1ایجادی و اصالحی)

اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی استان گلستان با رویکرد اقتصاد مقاومتی ، ( گانه43)تدوین استراتژی های اصلی و بخشی 

  (5و اصالحی  ایجادی)بهبود فضای کسب و کار ، کارآفرینی و اشتغالزایی 

 

با رویکرد  اقتصاد ( گانه43)استراتژی های استان گلستان( تدوین برنامه های عملیاتی/تعیین اقدامات اساسی )اجرای 

  (1ایجادی و اصالحی )مقاومتی ، بهبود فضای کسب و کار ، کارآفرینی و اشتغالزایی 

 

 (1ایجادی ( )سپرگ)نظارت بر اجراء با طراحی سامانه تحت وب پایش راهبردی گلستان

 بله

 خیر
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  بخش اقتصاد کالن

  بخش بودجه و مالیه عمومی

  بخش نظام پولی و بانکی و تامین مالی

مناطق آزادمحیط کسب وکار و خصوصی سازی و    

توازن منطقه ای توسعه روستائی و توانمند سازی 

  اقشار آسیب پذیری

  نظام اداری ، شفافیت و مبارزه با فساد

 کشاورزی

  بخش آب

  بخش محیط زیست و منابع طبیعی

صنعت و معدن -انرژی     

  حمل و نقل و مسکن

آموزش عمومی، علم وفناوری -آموزش عالی   

فناوریرتباطات و   

  سالمت و بیمه زنان و خانواده

امور حمایتی و آسیب های اجتماعی –بیمه اجتماعی    

  امور ایثارگران

  فرهنگ هنر ورزش

  سیاسی دفاعی امنیتی

 حقوقی و قضایی

 

 توسعه کارآفرینی

 اقتصاد دانش بنیان

 محوریت رشد بهره وری اقتصاد

 اجرای کامل هدفمندی یارانه ها

در زنجیره تولید تا مصرف سهم بری کلیه عوامل  

تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی افزایش  

غذا و دارو تامین امنیت  

 اصالح الگوی مصرف و مدیریت مصرف

همه جانبه نظام مالی اصالح و تقویت  

 حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کاال و خدمات

 توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

پیوندهای راهبردی با کشورهای جهان و منطقه  بویژه همسایگان توسعه  

حاصل از صادرات نفت و گاز مقابله با ضربه پذیری درآمد  

گاز افزایش ذخایر راهبردی نفت و  

 افزایش ارزش افزوده نفت و گاز و فرآورده های آن

کشور صرفه جویی در هزینه های عمومی  

 اصالح نظام درآمدی دولت

ساالنه سهم صندوق توسعه ملی افزایش  

 شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد

 تقویت فرهنگ جهادی در تولید ثروت ، بهره وری و سرمایه گذاری

 گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی

 ایجاد هماهنگی در سیاست های اقتصاد مقاومتی

 اصالح نظام توزیع و قیمت گذاری

 توسعه و ترویج استاندارد
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 گانه اقتصاد مقاومتی 11شاخص های 

(قابل ادغام با شاخص های بهبود فضای کسب وکار و تعدیل به تعداد کمتر)

 

 
  گانه برنامه ششم19بخش های 

 گانه برنامه ششم 43بخش های 
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 :  1نمودار شماره 

 چارچوب مفهومی اجرای پروژه

 
 



  

7 
 

 

  :های مورد مطالعه بخش -1

  .مورد مطالعه قرار ميگيرد  ( 1شماره )ذیلجدول بخش به شرح  11 توسعه   برنامه ششم منطبق با در این مطالعه 
 

  گانه مورد مطالعه 11بخش های :  1جدول شماره 
 حمل و نقل و مسکن. 11 اقتصاد کالن .1

 آموزش عمومیعلم وفناوری،  -آموزش عالی . 12 بودجه و مالیه عمومی .2

 ارتباطات و فناوری. 13 نظام پولی و بانکی و تامین مالی .3

 سالمت و بیمه، زنان و خانواده. 14 محیط کسب وکار و خصوصی سازی و مناطق آزاد .4

ای توسعه روستائی و توانمند سازی اقشار  توازن منطقه .5

 آسیب پذیری
 های اجتماعی امور حمایتی و آسیب –بیمه اجتماعی . 15

 امور ایثارگران. 16 م اداری، شفافیت و مبارزه با فسادنظا .6

 فرهنگ، هنر و ورزش. 17 کشاورزی .7

 سیاسی، دفاعی و امنیتی. 18 آب .8

 حقوقی و قضایی. 19 محیط زیست و منابع طبیعی .9

  صنعت و معدن -انرژی   .11

 اصلی  سازمان متولی/با سرپرستی دستگاه کارگروه محيط پژوهی یک ، هر بخش جمع آوری اطالعات محيطی برای 

 .شود تشکيل می 2شماره  شرح جدولهای مرتبط به  سازمان /ها آن بخش و مشارکت دستگاه
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 گانه برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور 11دستگاه های استانی متناظر با بخش های : 2جدول شماره 
 

 ...ادارات مرتبط استانی و ها  و ها،سازمان اهدستگ
 بخش مطابق برنامه ششم نام سازمان اصلی/ دستگاه 

 ردیف

 -ها، سازمان مدیریت ،استانداری ، جهاد کشاورزی، شورای هماهنگی بانک...تعاون، کار و رفاه اجنماعی، صنعت، معدن،  اقتصاد و دارایی
 های اجرایی حسب مورد دستگاهمعاونت اقتصادی، معاونت اقتصادی اداره کل اطالعات ، سایر 

 اقتصاد کالن و دارایی سازمان امور اقتصاد
1 

ها، نماینده وزارت دفاع در استان، آموزش و پرورش،  سازمان مدیریت ، اقتصاد و دارایی ،امور مالیاتی، استانداری، شورای هماهنگی بانک
 های اجرایی حسب مورد بهداشت و درمان، سایر دستگاه

مدیریت و برنامه ریزی  سازمان
 استان

 بودجه و مالیه عمومی
2 

 -ها، سازمان مدیریت، استانداری ، جهاد کشاورزی، شورای هماهنگی بانک...تعاون، کار و رفاه اجنماعی، صنعت، معدن، اقتصاد و دارایی
ایران، گمرک، نماینده صندوق توسعه ملی معاونت اقتصادی، معاونت اقتصادی اداره کل اطالعات، اتاق بازرگانی، نماینده بورس، بیمه 

 های اجرایی حسب مورد ها ، سایر دستگاه وسایر صندوق

 نظام پولی و بانکی و تامین مالی ها بانک شورای هماهنگی

3 

 باطاتاقتصادی، پارک علم و فن آوری، ارت/عمرانی -سازمان محیط زیست، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت، استانداری
ها، اصناف، دادگستری، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، معاونت اقتصادی اداره کل اطالعات،  و فنآوری اطالعات، شورای هماهنگی بانک

ها، نماینده  شهرک، شرکت ....فرهنگی ، میراث ....تعاون، کار و امور اجتماعی، اتاق بورس، بیمه ایران، راه و شهرسازی، صنعت، معدن 
 دمناطق آزا

 دفتر اقتصادی معاونت هماهنگی
 استانداریامور اقتصادی 

محیط کسب وکار و خصوصی سازی و 
 مناطق آزاد

4 

ها، سازمان  ، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، شورای هماهنگی بانک...اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجنماعی، صنعت، معدن
سیاسی اجتماعی، دادگستری، کمیته امداد، بهزیستی، محیط زیست، بنیاد /معاونت عمران -مدیریت، شورای اسالمی استان، استانداری

 های اجرایی حسب مورد مسکن، اتاق تعاون، گردشگری، سایر دستگاه

 دفتر امور روستایی
ای توسعه روستائی و توانمند  توازن منطقه

 سازی اقشار آسیب پذیری

5 

اداره کل بازرسی،  -اجنماعی، دیوان محاسبات، اداره کل بازرسی، سازمان مدیریت، استانداریاقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه 
 های اجرایی حسب مورد دادگستری، اداره کل اطالعات، سایر دستگاه

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی 
 استان

 نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد
6 

 ، اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجنماعی ،بانک کشاورزیصنعت، معدن وو، نیروی برقشرکت توزیع ، آب منطقه ای، جهاد کشاورزی
اقتصادی، خانه کشاورز، /عمرانی -نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان مدیریت، استانداری

 ای اجرایی حسب ه اتاق بازرگانی،  اتاق تعاون،  هواشناسی، سایر دستگاه

 کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی

7 

،  اقتصاد ودارایی، آب و فاضالب ....عمرانی، محیط زیست، صنعت، معدن  -آب منطقه ای، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت، استانداری
 های اجرایی حسب مورد شهری، آب و فاضل آب روستایی، سایر دستگاه

 آب شرکت آب منطقه ای
8 

، دانشگاه علوم ....عمرانی، تعاون، کار و امور اجتماعی، صنعت، معدن  -یط زیست، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت، استانداریسازمان مح
های اجرایی حسب  پزشکی ،آب منطقه ای ،آب و فاضالب شهری، آب و فاضالب روستایی، رییس شورای اسالمی استان ،سایر دستگاه

 مورد

 ست و منابع طبیعیمحیط زی اداره کل محیط زیست

9 
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 ...ادارات مرتبط استانی و ها  و ها،سازمان اهدستگ

 بخش مطابق برنامه ششم نام سازمان اصلی/ دستگاه 
 ردیف

اقتصادی، پارک علم و فن آوری، ارتباطات /عمرانی -سازمان محیط زیست، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت، استانداری
منطقه ای، آب ، برق ....ها، تعاون، کار و امور اجتماعی، اتاق بورس، بیمه ایران، صنعت، معدن  و فنآوری اطالعات، شورای هماهنگی بانک

ها نماینده مناطق  شهرک، شرکت ....منطقه ای، آب و فاضالب شهری، آب و فاضالب روستایی، شرکت نفت، شرکت گاز ،میراث فرهنگی 
 های اجرایی حسب مورد آزاد، سایر دستگاه

 سازمان صنعت ، معدن
 وتجارت 

 

 صنعت و معدن -انرژی  

11 

اسالمی ، شورای ....عمرانی، تعاون، کار و امور اجتماعی، صنعت، معدن  -جهاد کشاورزی، توزیع نیروی برق، سازمان مدیریت، استانداری
استان، بنیاد مسکن، بانک مسکن، نظام مهندسی ساختمان، پلیس راه، راه و شهرسازی، پایانه ها ،  شرکت نفت، شرکت گاز، آب و 

 های اجرایی حسب مورد ضالب روستایی، سایر دستگاهفاضالب شهری، آب و فا

 حمل و نقل و مسکن اداره کل راه و شهرسازی

11 

های  ، دانشگاه علمی و کاربردی استان، نماینده دانشگاهدانشگاه پیام نوراستان، دانشگاه آزاد گرگان، دانشگاه منابع طبیعی، دانشگاه گلستان
سیاسی، تعاون، کار و امور /معاونت اقتصادی  -غیرانتفاعی، دانشگاه علوم پزشکی، ارتباطات و فنآوری، سازمان مدیریت، استانداری

های اجرایی  د نخبگان، سایر دستگاهاجتماعی ،اداره کل فنی و حرفه ای، جهاد دانشگاهی، آموزش و پرورش، پارک علم و فنآوری، بنیا
 حسب مورد 

 اداره کل آموزش و پرورش
علم وفناوری، آموزش  -آموزش عالی 

 عمومی

12 

های وب -اقتصادی، نماینده صنف فنآوری استان -قتصاد و دارایی، مخابرات، شرکت زیرساخت، ارتباطات و فنآوری اطالعات، استانداریا
 سازمان مدیریت پارک علم و فن آوری، صداوسیما،

اداره  کل  ارتباطات وفن آوری 
 اطالعات

 ارتباطات و فناوری
13 

معاونت سیاسی، دانشگاه علوم پزشکی، نظام پزشکی، بیمه سالمت، تامین اجتماعی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی /دفتر بانوان -استانداری
 نیاد شهید، کمیته امداددامپزشکی، بهزیستی، استاندارد، دانشگاه مائده، دانشگاه کوثر، ب

 سالمت و بیمه، زنان و خانواده دانشگاه علوم پزشکی
14 

دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد آزادشهر، اقتصاد و دارایی، بیمه سالمت، بنیاد شهید، بهزیستی، کمیته امداد، هالل احمر، تامین 
 مبارزه با مواد اجتماعیسیاسی، شورای هماهنگی /معاونت عمرانی -اجتماعی، استانداری

، رفاه و تامین اداره کل تعاون
 اجتماعی

امور حمایتی و  –بیمه اجتماعی 
 های اجتماعی آسیب

15 

حوزه استاندار، سپاه پاسداران، راه و شهرسازی، سازمان مدیریت، ارشاد اسالمی، /معاونت سیاسی  -بنیاد شهید، صداوسیما، استانداری
 ها رای هماهنگی اسالمی، سایر دستگاهها، شو شورای هماهنگی بانک

 امور ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران
16 

حوزه استاندار، ورزش و جوانان، اداره کل میراث و گردشگری ، شهردار گرگان و گنبد، صداوسیما، فرهنگ و / معاونت سیاسی -استاندار ی
ه دانشگاهی استان، آموزش و پرورش ،شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، ارشاد اسالمی، دانشگاه علوم پزشکی، نماینده منتخب جامع

های علمیه ،مرکز اسالمی شمال کشور، سازمان تبلیغات اسالمی، ایرنا،  شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، مرکز هماهنگی حوزه
 ...های هنری، حوزه هنریسایر دستگاه  انجمن

 ورزشفرهنگ، هنر و  اداره کل ارشاد اسالمی

17 

معاونت سیاسی، اداره کل اطالعات، دادگستری، سپاه، ناجا، سازمان مدیریت، ارتش، شورای پدافند غیرعامل، نماینده  -استانداری
ها، اقتصاد و دارایی،  های مردم نهاد، فرهنگ و ارشاد اسالمی، نماینده وزارت خارجه، نماینده مناطق آزاد، شورای هماهنگی بانک تشکل
 ها دستگاهسایر 

 سیاسی، دفاعی و امنیتی معاونت سیاسی استانداری

18 

حوزه استاندار، دادگستری، اداره کل اطالعات، دیوان محاسبات، رییس مجمع نمایندگان استان، کانون وکالء، ناجا /سیاسی -استانداری
 ها دادستانی، اداره کل بازرسی، سازمان مدیریت ،سایر دسنگاه

 و قضایی حقوقی دادگستری استان
19 
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 :برنامه  تدوین سازمان اجرایی -9

محيط پژوهی ههای و کار گروکميته هماهنگی و تلفيق  سازمان اجرایی برنامه راهبردی در سه سطح ، شورای راهبردی ،

پروژه  دبيرخانه شورای راهبردی متشکل از کميته پشتيبانی،مشاورین علمی و شرکت مشاور.در نظر گرفته شده است 

 .خواهد بود

متشکل از استاندار محترم ، معاونين استاندار ، مشاور برنامه ریزی ، مدیر پروژه و مدیران  :شورای راهبردی ( الف-3

استاندار ریاست  شورای راهبردی  .دستگاه های اجرایی که وظيفه راهبری و  نظارت عالی برنامه  را عهده دار  می باشد 

 . اقتصادی و توسعه منابع  استاندار بعنوان جانشين ایشان می باشند و معاون هماهنگی امور 

گانه که با ابالغ شورای راهبردی  که از  11متشکل از روسای کار گرو ههای تخصصی   :هما هنگی و تلفيق کميته (ب-3

مشاور و مشاورین دبيران کارگروه ها ، شرکت ميان مدیران کل و روسای سازمانهای مرتبط استان انتخاب  شده اند، 

اطالعات جمع آوری شده توسط کارگروه ... در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وظيفه پردازش ، تحليل وعلمی 

 .های محيط پژوهی را  برعهده دارند

مطابق دستورالعمل کارگروه متناظر با بخش های برنامه ششم ،  11تعداد  :محيط پژوهی تخصصی کارگروه های (ج-3

برنامه را بعهده دارند و  متشکل از رئيس دستگاه برای تدوین ( SWOT)جمع آوری اطالعات محيطیوظيفه اجرایی 

و درصورت )گان دستگاههای اجرایی نوان دبير کارگروه و سایر نمایندبعشرکت مشاور بعنوان رئيس کارگروه ، نماینده 

 .می باشند( 2)وه مطابق جدول بعنوان اعضاء کارگر (نياز شرکت مشاور

وری اطالعات  با همکاری سایر اعضاء بر اساس ت محتوایی جلسات کار گروه و جمع آروسای کار گروه  ها وظيفه  هدای

، نظارت روش همچنين دبير کارگروه برگزاری منظم جلسات . مدل پيشنهادی و ارائه به کميته تلفيق را بعهده دارند 

 . و  همکاری با ریيس کار گروه را بعهده دارد مستند سازی   شناسی ،

طراحی  وظيفه تجزیه و تحليل ،بعنوان یک تيم مستقل زیر نظر دبيرخانه  "سپرگ"سامانه پایش راهبردی گلستان تيم 

 .تحت وب را بعهده دارد "داشبورد مدیریتی "سامانه  و اجرا ء و پشتيبانی و نگهداری  و پياده سازی
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 کمیته های تلفیق:3اره 

 

 

 

 

  

راهبردی توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استانشورای   

 استاندار محترم ، معاونین و مشاور برنامه ریزی

....مدیران سازمان های مدیریت ، جهاد کشاورزی ، اداره کل صنعت، معدن  و اداره کل اقتصادی ودارایی   

سایر ین به فراخور نیاز و تشخیص استاندار  -مشاور پروژه  
 

راهبردی یدبیرخانه شورا   

 

 مشاوران علمی پروژه

 

 تیم سامانه تحت وب

(سپرگ)پایش راهبردی گلستان   

 

آموزش عمومی ، کارگروه محیط پژوهی 

 آموزش عالی و علم و فن آوری

 

 کارگروه محیط پژوهی

فافیت  و مبارزه با فسادشنظام اداری ،   

 
 

 کارگروه محیط پژوهی

توازن منطقه ای،توسعه روستایی 

....و   

 

 کارگروه  محیط

 پژوهی آب
 

محیط کارگروه محیط پژوهی 

خصوصی سازی و  کار،و  کسب

 مناطق آزاد

 

 کارگروه محیط پژوهی

بانکی و تامین منابعظام پولی و ن  

 

 کارگروه محیط پژوهی

 بودجه و مالیه عمومی
 

 کارگروه  محیط پژوهی

 اقتصادکالن
 

 تیم محیط پژوهی

اجتماعی،امورحمایتی وآسیب بیمه 

 های اجتماعی

 

 کارگروه محیط پژوهی

 سالمت ، بیمه  ، سالمت زنان و خانواده

 

 کارگروه محیط پژوهی

 امور ایثارگران
 

 کارگروه محیط پژوهی

 ارتباطات و فن آوری اطالعات
 

کارگروه محیط 

 پژوهی

 کشاورزی

 

 کارگروه  محیط پژوهی

 انرژی ؛ صنعت  و معدن
 

 کارگروه  محیط پژوهی

 محیط زیست و منابع طبیعی

 

 کارگروه  محیط پژوهی

 حمل ونقل و مسکن

 

 کارگروه  محیط پژوهی

 حقوقی و قضایی

 

 کارگروه محیط پژوهی

 سیاسی ، دفاعی و امنیتی

 

 کارگروه محیط پژوهی

 فرهنگ ، هنر و ورزش

 

 :9رهنمودار شما

 سازمان اجرایی 

 برنامه راهبردی 

 
 

تلفیق مطالعات هماهنگی و   کمیته  

 محیط پژوهی

 شرکت  مشاور  پروژه 
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 شرح و فرایند انجام کار  -1 

 های محيطی آوری داده جمع -4-1

 گانه 11های  تهدیدهای محيط بيرونی فراروی استان گلستان در بخشتحليل فرصتها و  -4-1-1

 .بدین منظور چهار گام به شرح ذیل طراحی شده است

 های خرد تجزیه محيط کالن استان به محيط: گام اول 

  قانونی –محيط سياسی 

 محيط اقتصادی 

  فرهنگی –محيط اجتماعی 

 محيط تکنولوژیکی 

 محيط بين الملل 

 محيط زیست 

 و..... 

های محيط  گيرند، با این وجود کارگروه  های راهبردی مد نظر قرار می ریزی های فوق در اکثر برنامه خرده محيط

توانند بسته به بخش مورد مطالعه خود محيط دیگری را نيز با هماهنگی مدیر پروژه  و مشاوران علمی  پژوهی می

 .پروژه مورد مطالعه قرار دهند

 های خرد متغيرهای مطالعه هر یک از محيطها و  تعيين شاخص: ام دومگ 

 :باشد های خرد به شرح ذیل می ها و متغيرهای مورد مطالعه در برخی از محيط شاخص

 :خرده محيط اقتصادی

های  نرخ بهره یا سود، نرخ تورم، کسری یا مازاد بودجه دولت، بيکاری، نرخ ارز، صادرات و واردات، سياست 

 ...های گمرکی و  تعرفه ماليات،  پولی و مالی دولت،

 :فرهنگی -خرده محيط اجتماعی

نرخ زاد و ولد، ميزان ازدواج و طالق، نرخ مرگ و مير، نرخ مهاجرت، نرخ طول عمر، شيوه و سبک زندگی، 

 ....اعتماد به دولت، نگرش به دولت، سطح تحصيالت جمعيت، مسئوليت پذیری اجتماعی، و 

 :قانونی -خرده محيط سياسی

های خاص، درصد مشارکت رای دهندگان، قوانين بخشی،  زدایی، تغيير در قوانين مالياتی، تعرفهمقررات 

های پولی و مالی دولت، بودجه دولت،انتخابات محلی و  ای، سياست قوانين حفظ محيط زیست، سياست یارانه

 ...ملی و

 . یریت استراتژیک مراجعه کردتوان به کتابهای مد ها می محيط  های هر یک از خرده به منظور تعيين شاخص

 های خرد ها در هر یک از محيط تعيين مقدار یا روند شاخص: گام سوم 
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های اطالعاتی مختلف مانند   های موجود در پایگاه ای و بررسی داده بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه

آماری مرکز آمار ، سامانه سالنامه (/https://tsd.cbi.ir)های زمانی بانک مرکزی سری

هایی از  خبرگان  مرتبط نسبت به  و همچنين تشکيل  کارگروه... ، و (https://www.amar.org.ir)ایران

 .های خرد فوق اقدام خواهد شد ها در هر یک از محيط تعيين مقدار یا روند شاخص

 خردهای  ها در هر یک از محيط تعيين فرصت یا تهدید بودن هر یک از شاخص: گام چهارم 

های  ها یا کارگروه بدین منظور پس از مشخص شدن مقدار یا روند شاخص در گام قبل، با تشکيل کميته

های مذکور بر بخش مورد  مربوطه نسبت به بحث و بررسی به منظور شناسایی اثرات مثبت یا منفی شاخص

 .شود استان پرداخته می( هر کارگروه بخش مورد مطالعه خود)مطالعه

ها چند تاثيره هستند و لذا بعيد نيست یک شاخص هم تاثير مثبت و هم تاثير منفی بر بخش  خصمعموالً شا 

اگر برآیند تاثيرات . بدین منظور برآیند تاثيرات باید مشخص گردد. مورد مطالعه در استان داشته باشد

د تاثيرات منفی شاخص مثبت باشد، آن شاخص و روند کاهشی یا افزایشی آن برای استان فرصت و اگر برآین

ها  اگر برآیند تاثيرات خنثی باشد، آن شاخص را از تحليل. گردد باشد، آن شاخص و روند آن تهدید قلمداد می

 .کنيم حذف می

 گانه 11 یها بخش در گلستان استان های محيط درونی ضعف و ها قابليت تحليل  -4-1-2

گانه استان چهار گام به شرح ذیل طراحی  11های  های هر یک از بخش ها و ضعف به منظور تحليل قابليت

 :شده است

 ای های وظيفه گانه استان به حوزه 11های  تجزیه محيط درونی هر یک از بخش: گام اول 

 . گانه بسته به نوع بخش متفاوت است 11های  ای هر یک از بخش های وظيفه حوزه

 گانه استان 11های  ای بخش ی وظيفهها ها و متغيرهای مطالعه هر یک از حوزه تعيين شاخص: گام دوم 

 :های ذیل اشاره کرد به طور مثال در بخش کشاورزی می توان به شاخص

ارزش افزوده بخش کشاورزی استان، توليدات محصوالت دامی و شيالتی، توليدات محصوالت گياهی، سهم 

 .اشاره کرد... فشار، و اراضی آبی از کل اراضی زیر کشت استان، اراضی مجهز به سيستم آبياری تحت 

 

 گانه استان 11های  ای بخش های وظيفه ها در هر یک از حوزه تعيين مقدار یا روند شاخص: گام سوم 

های اطالعاتی مختلف ملی و   های موجود در پایگاه ای و بررسی داده بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه

هایی از  خبرگان  مرتبط نسبت به تعيين مقدار یا روند  کارگروه  ها یا و همچنين تشکيل کميته... استانی و 

 . گانه استان اقدام خواهد شد 11های  ای بخش های وظيفه ها در هر یک از حوزه شاخص
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 ای وظيفه های ها در هر یک از حوزه یا ضعف بودن هر یک از شاخص(  قابليت)تعيين قوت: گام چهارم 

 استان گانه 11 های بخش

های  ها یا کارگروه ظور پس از مشخص شدن مقدار یا روند شاخص در گام قبل، با تشکيل کميتهبدین من

های مذکور در استان پرداخته  مربوطه نسبت به بحث و بررسی به منظور تشخيص قوت یا ضعف بودن شاخص

 . شود می

 :شود یهای مذکور از رویکردهای ذیل استفاده م برای تشخيص قوت یا ضعف بودن وضعيت شاخص

 های رقيب در شاخص مذکور، استانداردهای ملی، اهداف  ميانگين استان)مقایسه با استاندارد

 ...(ای و  های توسعه برنامه

 روندیابی 

ها در اولویت اول باید بر اساس رویکرد مقایسه با استاندارد، وضعيت قوت یا ضعف بودنش  هر یک از شاخص

بدین منظور اگر روند . از رویکرد اول، از روندیابی استفاده گردد در صورت عدم امکان استفاده. مشخص گردد

شاخص مذکور رو به بهبود باشد به عنوان نقطه قوت و اگر روند شاخص مذکور رو به افول باشد، این روند به 

الزم به ذکر است که در صورت استفاده از رویکرد روندیابی بایستی در . عنوان نقطه ضعف تشخيص داده شود

 . نوشته شود "...روند"گام نوشتن نقطه قوت یا ضعف کلمه هن

  گانه 11 های بخش بر اساس  استان  استراتژیک موضوعات تعيين -4-2

 بسيارى زیادی  اهميت از آن شناسایى کند، می تأکيد دار اولویت موارد بر استراتژیک موضوعات که آنجایى از 

 از گام این هدف. شود می تعبير استراتژیک ریزى برنامه فرآیند قلب عنوان  به آن از که جایى تا است برخوردار

 یک تهيه به باید مرحله این. است استان روى پيش اساسى موضوعات شناسایى استراتژیک، تغيير چرخه

 .شود منتهى موضوعات استراتژیک، از مناسب فهرست

  ليتموس ماتریس از استراتژیک و عملياتی موضوعات تفکيک برای طرح از مرحله این در فوق مطالب به عنایت با

 -عملياتی قطب دو بين ای محدوده در موضوع هر سؤال، نه به پاسخگویی با آزمون این در. شود می استفاده

 باال نمره آزمون این ابعاد عمده در که شود می تلقی استراتژیک موضوعی اساس، آن بر و گيرد می قرار استراتژیک

 . دهد جدول ذیل ماتریس ليتموس نوعی را نشان می. کند دریافت
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 ماتریس ليتموس: 3شماره جدول 
 استراتژیک  عملیاتی سوال

آیا این موضوع در سطح اختیارات مدیربت ارشد  .1
 استان و بخش مربوطه است؟

 بله  خیر

آیا این موضوع در سطح اختیارات استاندار ، معاونین  .2
 ومدیران کل بخش مربوطه است؟

 بله  خیر

 دوسال یا بیشتر سال بعد هم اکنون چه زمانی با این موضوع مواجه خواهید شد؟ .3

فقط بر روی یک واحد یا  تاثیر این موضوع تا چه اندازه گسترده است؟ .4
بخش از شرکت تاثیر 

 .دارد
 

کل شرکت را تحت 
 .گذارد تاثیر می

ریسک مالی در رابطه با این موضوع چه اندازه  .5
 بزرگ است؟

درصد کل  11کمتر از )کم
 (بودجه

تا  11بین )متوسط 
 (درصد از بودجه 15

درصد  25بیشتر از )زیاد
 (از بودجه

آیا استراتژیهای حل این موضوع، به موارد ذیل نیاز  .6
 دارد؟

   

  بله  خیر تغییر در ماموریت 

 بله  خیر ایجاد اهداف جدید یا خدمات جدید 

  بله  خیر تغییر مهم در منابع و مقدار درآمدهای 

 بله  خیر ها یا مقررات دولتی تغییر در آیین نامه 

  بله  خیر تغییر قابل توجه در نیروی انسانی 

  بله  خیر تغییر قابل توجه در تکنولوژی 

  تغییر در تجهیزات و امکانات(Facility)   بله  خیر 

 بله  خیر تغییر عمده در روابط ذینفعان 

تا چه اندازه بهترین رویکرد حل این موضوع واضح  .7
 و مبرهن است؟

 آشکار، آماده برای اجرا
پارامترهای وسیع با 

 جزئیات کم
 کامال باز و وسیع

تواند در رابطه با  پایین ترین سطح مدیریتی که می .8
 حل این موضوع تصمیم بگیرد چیست؟

سرپرست و معاونین  
 ادارات و دوایر

 
استاندار، معاونین ، 
رئیس و مدیر کل  

 گانه 19های  بخش

پیامدهای احتمالی عدم توجه به این موضوع برای  .9
 استان و بخش مربوطه چیست؟

 ناکارایی 
اختالل قابل توجه در 
ارائه خدمات ، زیان 

 مالی

اختالل بلندمدت و مهم 
در ارائه خدمات، 

های مالی عمده یا  زیان
 درآمد عمده،  کاهش

اند با این  چند گروه دیگر تحت تاثیر قرار گرفته .11
 موضوع که باید در حل آن از آنها استفاده شود؟

 و بیشتر 4 3-1 هیچ

های فرهنگی،  این موضوع تا چه اندازه با ارزش .11
مذهبی، سیاسی، اجتماعی تناسب دارد یا در ارتباط 

 است؟
 زیاد کم (مالیم)خیلی کم

ماتریس لیتموس برای استان گلستان نسبت به شناسایی موضوعات استراتژیک بر اساس جلسات در این مرحله پس از بومی سازی 

 .شود های تلفیق پرداخته می کمیته
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 انداز چشم بازنگری و مرور -4-3

انداز نشان دهنده وضعيت آینده مطلووب   چشم. یا دورنما به معنای مقصد و حد نهایت سازمان است 1انداز چشم

کنود کوه    انداز روشون موی   در واقع چشم "خواهيم چه بشویم؟ می": دهد انداز به این پرسش پاسخ می چشم. است

 . استان قصد دارد با انجام مأموریت خود به کجا برسد

 

مرور و بازنگری چشم اندازمدل  :  4نمودار شماره   

 

 

 

 

 

 

 

مطابق نظریات جدید در ترسيم چشم انداز روش های متعددی بيان شده است که ورای تقدم و تاخر زمانی و مرحله 

ای در انجام این کار ، ارزشهای کانونی و مقصود نهایی تدوین چشم انداز استان گلستان کارآفرینی و اشتغال زایی 

چشم انداز ،ماموریتها و ارزشهای قبال تعریف و در ت الزم بذکر اس". از طریق بهبود فضای کسب و کار خواهد بود

 "این مرحله بازنگری ميشوند 

 ( Oriented-purposeچشم انداز مقصد محور )

 عملکرد ارزیابی های سنجه تعيين -4-4

گانه که مورد توافق استانداری ،  11پژوهشگران این پروژه عمدتاً براساس سنجه های موجود در بخش های 

مورد مطالعه و مطابق با استانداردهای علمی است ، عمل خواهند کرد و در مواردی که الزم باشد اقدام دستگاهای 

 .به تعریف سنجه های متناسب و بومی خواهند نمود

 

                                                             
 - vision  

 

 

 

  
رهنمودها و نظرات 

ارشد و  مديران

 خبرگان استان

 شناخت 

 محيط

 شناخت 

 محيط خارجي

مطالعات تطبيقي و 

 اسناد باالدستي

  چشم انداز

 شناخت 

 محيط داخلي 
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 مدت بلند اهداف تعيين -4-5

سال )لیبا توجه به مدل اصلی ، اهداف بلندمدت جدید عمدتاً ناشی از شناسایی شکاف های موجود بين وضعيت فع

با مقایسه دایناميک با ( وضعيت مطلوب) 1414و اهداف تعيين شده در سند (  ساله21دوازدهم چشم انداز

در سایر موارد در کميته های تلفيق و با در نظر گرفتن اجماع تمامی  . کشورهای حوزه سند چشم انداز خواهد بود 

 .نظرات صورت خواهد گرفت

 محيطی ارزیابی های ماتریس تشکيل -4-6

 EFEتشکيل ماتریس  -4-6-1

های  شامل محيط)محيط خارجی یا بيرونی  توان عوامل می (EFE)با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

برای تهيه . را مورد ارزیابی قرار داد ،...(المللی و  فرهنگی، تکنولوژیکی و بين -قانونی، اجتماعی -اقتصادی، سياسی

 :ماتریس ارزیابی عوامل خارجی باید پنج مرحله، به شرح زیر طی نمود 

نخست عواملی که موجب فرصت و . شود پس از بررسی عوامل خارجی، عوامل شناخته شده فهرست می -1

این عوامل عموماً شامل موارد  .شود کنند نوشته می را تهدید می استانها که  شوند و سپس آن موقعيت می

 :ذیل می باشد 

 قانونی –محيط سياسی  -

 محيط اقتصادی -

 فرهنگی –محيط اجتماعی  -

 محيط تکنولوژیکی -

 محيط بين الملل -

 محيط زیست -

در ضریب نشان دهنده اهميت نسبی یک عامل . به عوامل فهرست شده باید وزن یا ضریب داده شود -2 

 . بشود 1ب باید برابر با عدد مجموع این ضرای. باشد می استان

توان  شود و این عدد بيانگر ميزان داده می 4تا  1رتبه ( فرصت یا تهدید ليست شده) به هر یک از عوامل -3

نسبتاً کم، = 2نسبتاً زیاد، = 3زیاد، =4. )باشد برداری از فرصت یا مقابله با تهدید می بالقوه استان در بهره

 . (کم= 1
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 . شود تا نمره نهایی بدست آید عامل در رتبه مربوطه ضرب میهر  (وزن) ضریب -4

 .شود های عوامل خارجی تعيين می های نهایی متعلق به هر یک از عوامل، مجموع نمره از مجموع نمره -5

شوند، هيچ  می استاندر ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، صرف نظر از تعداد عواملی که موجب فرصت یا تهدید  

ميانگين این جمع نيز . رسد نمی 1گاه این جمع به کمتر از  و هيچ 4به بيش از  استانگاه مجموع نمره نهایی برای 

در برابر عواملی که موجب تهدید و فرصت  استانبرسد بدین معناست که  4اگر این عدد به . شود می 5/2برابر با 

ای  های خود، به شيوه در استراتژی استانبه بيان دیگر . دهد کنش نشان بصورتی بسيار عالی وا تواند می شوند می

ترین ميزان  شوند به پائين نماید و اثر عواملی را که موجب تهدید میهای موجود استفاده می آميز از فرصت موفقيت

کنند ایجاد می نتوانسته است از عواملی که فرصت یا موقعيتاستان بيانگر این است که  1عدد . رساند ممکن می

را  EFEای از ماتریس  جدول ذیل نمونه. گردند، احتراز نماید بهره برداری نماید یا از عواملی که موجب تهدید می

 .دهد نشان می

 EFEنمونه فرم ماتریس : 4جدول 

 حاصلضرب رتبه اهمیت فرصتها یا تهدیدها محیط ردیف

1   
2  
3  
4  

 جمع
 

 IFEتشکيل ماتریس  -4-6-2

این ماتریس نقاط . باشد می استانحاصل بررسی استراتژیک عوامل داخلی  2ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

درکی ژرف از این عوامل . نماید ای استان را تدوین و ارزیابی می و ضعف اصلی واحدهای وظيفه (ها قابليت)قوت

توان با طی پنج مرحله ماتریس ارزیابی عوامل داخلی را تهيه  می. بسيار بيش از اعداد و ارقام واقعی اهميت دارد

. ح داده شدشود که قبالً شر پنج مرحله ارزیابی عوامل داخلی درست به مانند ارزیابی عوامل خارجی تهيه می. کرد

 4تا  1های نهایی بين  شود، جمع نمره صرف نظر از تعداد عواملی که در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی گنجانده می

                                                             
- Internal Factors Evaluation Matrix (IFE) 
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باشد بيانگر این است که استان از  5/2اگر نمره نهایی استان کمتر از . باشد می 5/2ها  خواهد بود و ميانگين آن

باشد بيانگر این است که استان دارای  5/2ره نهایی استان بيشتر از و اگر نمنظر عوامل درونی دارای ضعف است 

 : گيرد  برای تهيه ماتریس عوامل پنج مرحله به ترتيب زیر صورت می. قوت است

این عوامل باید در برگيرنده نقاط قوت و . شود ترین عوامل فهرست می پس از بررسی عوامل داخلی، مهم 

این عوامل در بخش های   .شود و سپس نقاط ضعف نوشته می نخست نقاط قوت. ضعف استان باشند

داخلی استانداری ، دستگاه ها ، ادارات  ، سازمان ها و بطور کلی بخش حاکميتی و غيرحاکميتی بخش های 

 :گانه متناظر با برنامه ششم شامل موارد ذیل می باشد  11

 مدیریت -

 مالی و حسابداری -

 بازرگانی و بازاریابی -

 عملياتتوليد و  -

 تحقيق و توسعه -

 فنآوری اطالعات -

 سرمایه انسانی -

 .....و -

ضریب داده شده به هر عامل (. بسيار مهم) 11تا ( کامالً بی اهميت)1، از شود داده میبه این عوامل ضریب  

صرف نظر از اینکه آیا عامل مورد نظر به عنوان یک نقطه . بيانگر اهميت نسبی آن در موفقيت استان است

ترین اثر بر عملکرد استان است، باالترین  ضعف استان به حساب آید، باید به عاملی که دارای بيشقوت یا 

 . دنها باید برابر با یک شو مجموع این ضریب. ضریب را داد

گر ضعف  بيان 1نمره . شود داده می 4تا  1نمره با توجه به قوت یا ضعف بودن ها  به هر یک از این عامل 

عامل  اساسینشان دهنده قوت  4و نمره  نسبی بيانگر نقطه قوت 3، نمره نسبی ضعف 2اساسی، نمره 

 . باشد مورد بحث می

 .شود میبرای تعيين نمره نهایی هر عامل، ضریب هر عامل در نمره آن ضرب  

 .تا نمره نهایی استان مشخص شود شود میهای نهایی هر عامل محاسبه  مجموع نمره 
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 IFEنمونه فرم ماتریس :  8جدول 

 حاصلضرب رتبه اهمیت نقاط قوت یا ضعف بخش ردیف

1   
2  
3  

 جمع
 

 تعيين شاخص های اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار -4-7

 "سياست های کلی ابالغی توسط مقام معظم رهبری در چارچوب مفهومی پروژه  ،شاخص های اقتصاد مقاومتی

گانه جهانی بهبود  11در متن متدولوژی آمده است و الزم است در کميته های تلفيق با شاخص های  "مورد 24

 .گردد... فضای کسب و کار تلفيق ، ترکيب ، تعدیل و

 )IFE(تعيين استراتژی های اصلی استان -4-8

 جهت تعیین استراتژی های اصلی استان IEماتریس :   5نمودار شماره 

1 

4 
 
3 
 
2 
 
1
  

2  3 

نمره هاي 
ماتريس 
 ارزيابي 
عوامل 
)خارجي

 

4 

 )جمع نمره نهايي ماتريس ارزيابي عوامل داخلي

3خانه  2خانه   1خانه    

6خانه  5خانه     4خانه  

9خانه  8خانه   7خانه    
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 تعيين استراتژی های بخشی -4-1

 گانه استان 11جهت شناسایی استراتژی های بخش های  SWOTتشکيل ماتریس -4-1-1

 :مرحله را طی کرد 8نقاط ضعف باید -تهدیدها و نقاط قوت -ها  برای ایجاد یک ماتریس فرصت. 

 ها و نقاط ضعف و قوت فرم دستورالعمل تهیه ماتریس تهدیدها، فرصت:  5شماره  جدول

 ( SWOT)ماتریس تهدیدها، فرصت ها، نقاط ضعف و قوت

 (W)نقاط ضعف 

 نقاط ضعف را فهرست کنید

 (S)نقاط قوت

 نقاط قوت را فهرست کنید

 

 

 WOاستراتژیهای 

ها نقاط  با بهره جستن از فرصت

یا با برطرف  ضعف را از بین ببرید

ها استفاده  ها از فرصت ساختن ضعف

 کنید

 SOهای  استراتژی

با بهره جستن از نقاط قوت در صدد 

 ها برآئید بهره برداری از فرصت

 (O)ها  فرصت

 ها را فهرست کنید فرصت

 WTهای  استراتژی

نقاط ضعف را کاهش دهید و از 

 .تهدیدها پرهیز کنید

 STهای  استراتژی

تهدیدها از نقاط قوت  برای احتراز از

 .استفاده کنید

 (T)تهدیدها 

 .تهدیدها را فهرست کنید

 . ای که در محيط بيرونی وجود دارد، تهيه گردد های عمده فهرستی از فرصت -1

 . فهرستی از تهدیدها عمده موجود در محيط بيرونی تهيه گردد -2

 . فهرستی از نقاط قوت داخلی و عمده تهيه گردد -3

 . فهرستی از نقاط عمده ضعف داخلی تهيه گردد -4

های خارجی با هم مقایسه شوند و نتيجه در خانه مربوط در گروه  نقاط قوت داخلی و فرصت -5

 . نوشته شود« SOهای  استراتژی»
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های  استراتژی»های موجود در محيط بيرونی مقایسه شود و نتيجه در گروه  نقاط ضعف داخلی با فرصت -6

WO »شته شودنو . 

 . نوشته شود«  STهای  استراتژی»نقاط قوت داخلی با تهدیدهای بيرونی مقایسه شود و نتيجه در گروه  -7

 . نوشته شود«  WTهای  استراتژی» نقاط ضعف داخلی با تهدیدهای بيرونی مقایسه شود و نتيجه در گروه  -8

با . گيرد چارچوب تحليلی مورد استفاده قرار می عنوان یکه ب ،تشکيل ماتریس اولویت بندی استراتژی ها-5-1-2

 . بندی نموداولویت اند را که احصاء شده یفهای مختل توان به صورت عينی استراتژی استفاده از این ماتریس می

 ریزی استراتژیک کمی  فرم  ماتریس برنامه:  6جدول شماره 

 تناسب مقبولیت پذیری امکان اهمیت استراتژی کالن ردیف

  

  

  

  

 

 های عملياتی تعيين اقدامات اساسی و برنامه -4-11

های  های تدوین شده و اهداف متناظر آنها در مراحل قبل به تفکيک بخش در این مرحله برای هر یک از استراتژی

 گردند گانه، اقدامات اساسی مشخص می 11

 فرم تعیین اقدامات اساسی:  7شماره جدول  

 اقدامات استراتژی اهداف ردیف

1    

2    

3    

 

در ادامه این مرحله بر اساس فرم ذیل و برای هر بخش نسبت به تدوین برنامه عملياتی هر یک از اقدامات 

 .اساسی اقدام خواهد شد
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 فرم تعیین برنامه عملیاتی:   8شماره جدول  

 : هدف بلندمدت

 :استراتژی

 :اقدام اساسی

 متولی فعالیت/برنامه ردیف
 واحدهای/واحد

 مشارکت کننده
 شاخص کنترل بودجه مدت اجرا تاریخ شروع

1               

2               

3               

4               

 

 

 "سامانه پایش راهبردی گلستان "طراحی سامانه سپرگ -4-11

 همزمان با شروع کار برنامه اغاز ميگردد   متخصصاین مرحله نه در انتهای عمليات بلکه توسط تيم 

  تهيهRFP 

 تجزیه و تحليل 

 (برنامه نویسی)طراحی و  پياده سازی 

 تست و اجراء 

 پشتيبانی و نگهداری 
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 پروژه نمودار گانت : 1شماره جدول                                                 و فلوچارت اجراییگانت چارت -5

دی
ر

 ف

/ شرح فعاليت

9 13 18 11 11 15 11 19 11 14 14 43 48 41 41 45 41 49 41 44 44 3 8 1 1 5 1 9 1 4 روزکاری
4

 9
4

 9
1

 9
9

 9
1

 9
5

 9
1

 9
1

 9
8

 9
3

 1
4

 1
4

 1
1

 1
9

 1
1

 1
5

 1
1

 1
1

 1
8

 1
3

 54 54 51 

تشکيل شورای  1

 راهبردی  
                                                    

جمع آوری داده ها  1

 محيطی
                                                    

ماتریس  اجرای  2

 ليتموس
                                                    

مرور و بازنگری  3

 چشم انداز
                                                    

تعيين سنجه های  4

 ارزیابی عملکرد
                                                    

تعيين اهداف بلند  5

 مدت
                                                    

تشکيل ماتریس  6

 ارزیابی محيطی
                                                    

تلفيق شاخص های  7

اقتصاد مقاومتی و  

 فضای کسب وکار

                                                    

تعيين استراتژی  8

 های اصلی استان
                                                    

تعيين استراتژی  1

 های بخشی
                                                    

تعيين اقدامات  11

وبرنامه  اساسی

 عملياتی

                                                    

طراحی سامانه  11

 سپرگ
                                                    

تدوین گزارش  12

 نهایی
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 دبيرخانه شورای راهبردی -پایان

 یفلوچارت اجرای:  1 شماره نمودار

 پروژه


