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 رهنمودهاي فرآيند تدويه رسالت سازمان

صهبًي كِ گشٍُ كبس بشًبهِ سيضي استشاتژيك بِ هٌظَس تعييي سسبلت ٍ دستَسّب ٍ فشهبًْب كبس هي كٌٌذ، سٌّوَدّبي چٌذي سا 

 ببيذ دس ًظش داضتِ ببضٌذ:

بِ عٌَاى هسئَل گشدآٍسي دستَسّبي سسوي ٍ غيش سسوي سبصهبى تعييي ضَد. سپس، گشٍُ ببيذ فشدي ببيذ  -1

 فْشست تٌظين ضذُ سا هشٍس كشدُ ٍ ّشگًَِ تغييشات هٌبسب سا دس آى اعوبل ًوبيذ.

ري گشٍُ ببيذ بب استفبدُ اص كبسبشگْبي عشضِ ضذُ دس هٌبع بخص الف )يب بِ غَست تعذيل ضذُ آًْب(، تحليل  -2

بيشًٍي  ضبهل ائتالفْبي غيش حببت ٍابستِ بِ ضبكِ ّبي "گبى سا تكويل كٌذ. سبصهبًْبي دٍلتي ٍ غيش اًتفبعي ًَعبعالق

ري عالقگبى ّستٌذ. حذاقل بخطي اص ّذف سبصهبًي ببيذ بذٍى تَجِ بِ هٌبفع ايي ري عالقگبى هطخع ضَد. دس 

 بهوكي خَاّذ بَد.غيش ايي غَست، تَافق دس هَسد اّذاف سبصهبًي، بِ ضكل هَفق ً

پس اص تكويل تحليل ري عالقِ، اعضبي گشٍُ ببيذ ابتذا كبس بشگْبي ضشح سسبلت سبصهبى سا يكي پس اص ديگشي پش كٌٌذ ٍ  -3

 سپس پبسخْب سا دس گشٍُ هَسد بحج قشاس دٌّذ. ايي كبسبشگْب دس هٌبع بخص الف عشضِ ضذُ است.

اص سَي گشٍُ، ٍظيفِ تذٍيي پيص ًَيس بيبًيِ سسبلت سبصهبى  پس اص تكويل كبسبشگْب ٍ هَسد بحج قشاس گشفتي آًْب -4

بشاي بحج ٍ بشسسي بيطتشآًْب ببيذ بِ يك فشد ٍاگزاس ضَد. تخػيع صهبى كبفي بشاي هَسد بحج قشاسدادى پيص 

 ًَيس بيبًيِ سسبلت سبصهبى، بِ ٍيژُ اگش تغييش دس سسبلت آى هَسد ًظش ببضذ، اص اّويت بسيبسي بشخَسداساست.

وبل تَافق سشيع ٍجَد داسد، ٍلي ًببيذ چٌيي اًتظبسي داضت. پس اص تذٍيي بيبًيِ سسبلت سبصهبى كِ هَسد احت 

تَافق ّوگبى ببضذ، گشٍُ ببيذ بب تالش فكشي ضعبسي بسبصد كِ اسبس سسبلت آى سا دسبشداضتِ يب بشاي سسيذى بِ 

 يك ضعبس هٌبسب، هسببقِ اي بيي اعضبء سبصهبى بشگضاس كٌذ.

ي بيبًيِ سسبلت سبصهبى، هخبلفت بب هتَقف ضذى كبس بسيبس هْن است. اگش گشٍُ بب هبًعي بشخَسد كٌذ، ببيذ صهيٌِ دس تذٍي -5

ّبي تَافق ٍ عذم تَافق سا يبدداضت كشدُ، سپس بِ هشحلِ بعذ بپشداصد. بعذ اصآى سسبلت سبصهبى سا بش اسبس كليِ 

 ، ببيذ هَسد بحج ٍ بشسسي قشاسداد.اطالعبت يب ساُ حلْبيي كِ دس هشاحل بعذ ظبّش هي ضًَذ

دس ٍاقع، اص سيستوْبي بشًبهِ سيضي استشاتژيك اًتظبس هي سٍد كِ پيص ًَيس بيبًيِ سسبلت سبصهبى سا دس ضوي  -6

اداهِ فشايٌذ، بيبصهبيذ ٍ بش ايي اسبس سسبلت سبصهبى سا تأييذ ًوبيذ يب دس پشتَ اطالعبت بيطتش يب عكس العلوْبي 

تجذيذ ًظش كٌذ. حتي اگش سبصهبى اص بيبًيِ سسبلت سضبيت بخطي ًيض بشخَسداس ببضذ، اًتظبس هي سٍد دسيبفتي دس آى 

 كِ آى سا دس طي فشايٌذ، بِ ضكل دٍسُ اي هَسد آصهَى هجذد قشاس دّذ.
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يص دس غَست تَافق دس هَسد بيبًيِ سسبلت ّوضهبى بب اداهِ كبس گشٍُ بشًبهِ سيضي استشاتژيك، ايي تَافق ببيذ دس پ -7

سٍي آى قشاسدادُ ضَد. دس ٌّگبم تعييي هسبيل استشاتژيك، تذٍيي استشاتژي كبسسبص، دست يبفتي بِ چطن اًذاص 

كٌذ. بيبًيِ سسبلت سبصهبى هبٌبيي هَفقيت ٍ حل اختالف ًظشّبي هَجَد دس بيي اعضبي گشٍُ ببيذ بِ ايي ضشح اضبسُ 

 ستْب، فشاّن هي سبصد.بشاي حل اختالف ًظشّب، بش اسبس هٌبفع ٍ ًِ بش اسبس پ

دس غَست تَافق كلي، سسبلت سبصهبى ببيذ بِ ضكل ًوبيبى دس پيص سٍي توبهي اعضبي سبصهبى قشاس دادُ ضَد. ايي  -8

ضشح ببيذ دس هقذهِ كبسّب هَسد اضبسُ قشاس گيشد، بش سٍي ديَاسّب ٍ دس اداسات ًػب ضًَذ ٍ بِ طَس كلي ًوَد فيضيكي 

توبل داسد دس بسيبسي اص اٍقبتي كِ بيطتشيي ًيبص بِ بيبًيِ سسبلت سبصهبى ٍجَد داسد پيذا كٌذ. دس غيش ايٌػَست، اح

بِ بَتِ فشاهَضي سپشدُ ضَد. اضبسُ غشيح بِ سسبلت سبصهبى ببيذ اٍليي هشحلِ دس حل اختالف ًظشّب تلقي ضَد. 

ستشش فشغت طلبي ٍ اص سبصهبًي كِ سسبلتص سا فشاهَش كٌذ، دس اهَاج حَادث غَطـِ ٍس خـَاّذ ضذ. احتـوبل گ

دست دادى يكپبسچگي ٍجَد داضتِ ٍ احتوبل هي سٍد كِ بِ چيض دسّن ٍ بشّوي تبذيل ضَد. بٌببشيبى بقبي 

 سبصهبى، يب حذاقل بقبي سّبشي آى بِ ضكل جذي بِ صيش پشسص خَاّذ سفت.

يبى ايي هشحلِ، تَافق قبَل سسبلت سبصهبى ببيذ بِ عٌَاى ًقطِ اتكبي تػوين گيشي تلقي ضَد. هوكي است دس پب -9

حبظ ًطَد، بب ٍجَد ايي پيص ًَيس سسبلت سبصهبى ببيذ دس طي فشايٌذ بشًبهِ سيضي هَسد تجذيذ ًظش قشاس گيشد. 

 ببيذ دس پبيبى هشحلِ تذٍيي استشاتژي حبغل گشدد.   "تَافق سسوي دس هَسد سسبلت سبصهبى، هطخػب

 


