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 تعریف کرده و مراتب راهبرد یا استراتژی را نام ببریدراهبرد یا استراتژی را  -12
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 روش اجرای مدیریت استراتژیک در یک سازمان را توضیح دهید -13

 

 مبانی تدوین و اجرای راهبردهای سازمان را نام ببرید -14
 

 رسالت و مقصود سازمان 

 و کالن ن اهداف خردیتدو 

 و فرهنگ سازمان یمحور یارزشها 

  سازمان یداخلنقاط قوت و ضعف 

 سازمان یطیمحدات یفرصتها و تهد 

 

 به چه علت استراتژی پیچیده است؟ -15

 شود اتخاذ آینده گرفتن نظر در با باید راهبردی های تصمیم -1

 هستند سازمان امور با جانبه همه برخوردی مستلزم راهبردی های تصمیم -2

 شوند می اتخاذ موجود وضع تغییر برای راهبردی های تصمیم -3

 



 آنها را به دلخواه در سطح جزئی تر شرح دهید زعوامل مدیریت استراتژیک را در سطح اجمالی)کلی( نام ببرید و یکی ا -16
 

 

 

 تفاوت بین اهداف، ماموریت ها و استراتژی را توضیح دهید -17

  .ندک یم انیب را مؤسسه یوجود علت تیمأمور

 .ستیچ دنبال به مؤسسه هک ندک یم مشخص اهداف،

 .دنکیم مشخص خود اهداف به دنیرس یبرا مؤسسه هک است ییراهها یاستراتژ

 موانع تحقق استراتژی در سازمان را شرح دهید -18
 



 

 اجزای تشکیل دهنده ماموریت سازمانی را نام ببرید -19

 

 حذف -21
 حذف -21
 را شرح دهید ITچهار محور های اساسی در برنامه ریزی استراتژیک  -22

 سازمانی کار و کسب برنامه با آن  نمودن و همراستا ،IT جایگاه تعیین-1

 و کاربردی افزارهاینرم  یکپارچگی قابلیت حفظ به عنایت با سازمان برای اطالعات فناوری معماری طراحی-2

 کاربران داده پایگاههای
 کارآمدی افزایش هدف با رقابت قابل افزارهاینرم  توسعه به منابع تخصیص-3

 مطلوب کیفیت رعایت و هزینه با زمان، در هاپروژه  تکمیل جهت اطالعاتی سیستمهای های پروژه ریزی برنامه-4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با توسعه کسب و کار در سازمان چیست؟ ITتاثیرات همسویی برنامه های  -23

 ها نهیهز اهشک

 یرقابت تیمز خلق

 ینوآور یبرا یعموم کتحر

 (Agile)سازمان ییپاسخگو و یریپذ انعطاف شیافزا

 تیفکی توسعه

 انیمشتر به خدمات ردنک گسترده

 یسازمان ارتباطات لیتسه و توسعه

 حذف -24
 حذف -25

 حذف -26
 رویکرد های مختلف سیستمهای اطالعاتی را شرح دهید -27

 علوم اجتماعی   -1

 مدل سازی مفهومی 

  هدفگیری به سمت نیازهای کاربران 

 در نظر گرفتن روابط درون سازمانی 

  

 علوم کامپیوتر -2

  مهندسی نرم افزار 

 سخت افزار 

  پایگاه داده ها 

  جریان اطالعات 

 

 



 

 در سازمانها را نام ببرید IT/ISپنج مورد از مزایای عمده  -28

 

 دقیق و ارزان-برون سازمانی صحیح ایجاد ارتباطات درون و •

 ذخیره سای مقادیر زیاد اطالعات  در فضای کم و تسریع در دسترسی به آنها  •

 امکان  همکاری و ارتباط در هر زمان و در هر مکان  •

 نها و محدودیتهای جغرافیاییآافزایش اثر بخشی و همکاری افراد بدون در نظر گرفتن مکان   •

 تسهیل کار در محیطهای  خطرناک  •

 امکان تجارت جهانی  •

 برای نیل به : فرآیندها خودکار سازی  •

o  سود دهی 

o بقا در بازار 

o  مشتریانرضایت کارکنان و 

o  سهم بیشتر بازار 
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 و  فناوریمرتبط با محصول)خدمات(،  ضمنیو  صریحدانش  یها سرمایه ذخیرهو  آوریمنابع : جمع  اثربخشی

 یخدمت ده

 یه هایروع، روشها و ین صناین و مقررات، قوانیبا استفاده از قوان یه گذاری: دانش سرما ندهایفرآ یساز یغن 

 وه ها.یو ش متدها، استانداردها، یکار

 یو نوآور یهماهنگ یبرا یت سازی: ظرف ندهایفرآ یاثربخش 
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 ل دارند اما وقت ندارند.یتما 

 م دانش را ندارند.یتسه یهامهارت 

 دانند.یرا نمم دانش یتسه یایمزا 

 م دانش در شرکت وجود نداشته باشد.یامکانات تسه 

 شود.یانجام نم شرکت یاز سو یجبران 

 نمیکندق یم دانش را تشویسازمان)جامعه/شرکت/خانواده ...(،فرهنگ تسه . 
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 ،دستورالعمل ها مدارک، قالب کتب، در سازمانها، در باشد.یطرق مختلف م ان بهیکه قابل ب یح: دانشیدانش صر    

ح همان ین است که دانش صریاعتقاد برا هستند. بییاتو دسقابل انتقال  یشتریو...وجود دارد. با سهولت ب نمودارها ،مدل ها   

 ند.   کنیکارکنان رشد م یپشتوانه دانش ضمنکن به یبه افراد است ل ر وابستهیغ است. ریکد گذات یقابل یاطالعات است که دارا

زان یانگر مینانوشته سازمان است که ب باشد. دانش یان نمیسهولت قابل ب و بهافراد سازمان وجود دارد  در ذهن:  یدانش ضمن

 ت.شان اسیاست و  وابسته به افراد و  درون ا یضرور یتهالو فعاانجام امور  ایباشد. بریمکارکنان  و مهارتتجربه 

 برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش یعنی چه و دارای چه مراحلی است؟ -44

 

 



 تاکوچی را با رسم شکل به طور کامل توضیح دهید-مدل نانوکا -45

 

 

 مراحل پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها چیست؟ -46
 

 رانیم و جلب نظر مدیآموزش مفاه-1

 سازمان یسطح دانش یابیارز-2

 م دانش یل تیتشک-3

 ن چشم انداز دانشیتدو-4

 لوت یطرح پا یاجرا-5

 ت دانشیریادامه مستقل مد-6

 

 گام های برنامه ریزی راهبردی)استراتژیک( مدیریت دانش را فقط نام ببرید -47

 



 استراتژیهای طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در یک بنگاه اقتصادی را نام ببرید -48

a. ر باشد: یارد زتواند مو یم یک بنگاه اقتصادی یراهبردها 

b. فرآورده ها و خدمات خاص؛ یبازار برا یکسب رهبر 

c. سازمان؛ یسودآور یراهکارها یارتقا 

d. برتر؛ یاتیعمل یتهاین چارچوب قابلیتدو 

e. ان؛یمانه با مشتریک و صمیت روابط نزدیتقو 

f.  کارکنان؛ یهایو توانمند قابلیت هابهبود 

g. یتجار یتهایدر فعال یو اجتماع یطیست محیز یاستانداردها یارتقا. 

 مفروضات استراتژی های طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش را نام ببرید -49

a.  ؛یدانش آشکار و دانش ضمن گانآورند بوجودمشخص بودن 

b. سازمان؛ یاصل یدر حوزه کارها یدانش یهایدارای یو طبقه بند ییشناسا 

c. سازمان؛ یدانش ین کارهایمهم تر یو طبقه بند ییشناسا 

d. دانش محور؛ یندهایفرآسازمان به  یکنون یاتیعمل یندهایفرآو  مدل هال یتبد 

e. نترانت سازمان. یگوناگون دانش در شبکه ا یند و شکلهایبا ساختار بودن نحوه کار با فرا 

 (را تعریف کرده و اجزای سازنده آن را نام برده و مختصری توضیح دهید.Intellectual Capitalسرمایه فکری) -51

 


