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 پايگاه اطالعاتي براي برًاهه ريزي استراتژيك
 

 آهَسضي -1

 Strategic/WWW.nmsu.edu/ -داًشگاه ايالتي ًيوهكزيكو .1

ًيَهكشيكَ ارائِ هي كٌذ كِ اس اى جولِ است يك ًوَدار، ايي پايگاُ ضزح كاهلي اس فزآيٌذ بزًاهِ ريشي استزاتژيك در داًطگاُ ايالتي 

هطالبي را كِ بايذ بزاي بزًاهِ ريشي استزاتژيك هطالعِ كزد ٍ رٌّوَدّايي دربارُ ضيَُ بزًاهِ ريشي استزاتژيك. ايي پايگاُ يكي اس 

 كزد. پايگاّْاي اطالعاتي هْن است كِ هي تَاى بزًاهِ ريشي استزاتژيك را در هزحلِ عول هطاّذُ

 sms/WWW.virtual- indiana.com/ -جاهعه هديريت استراتژيك .2

تفاعي است كِ داراي  ايي گزٍُ  كطَر هي باضذ. 54عضَ داًطگاّي، تجاري ٍ هطاٍرُ هتعلق بِ  0222ايي يك جاهعِ حزفِ اي غيزًا

ايگاُ اطالعاتي بِ ضيَُ اي عالي طزح را هٌتطز هي كٌذ ٍ گزدّوايي ّاي ساالًِ بزگشار هي ًوايذ. ايي پ هذيزيت استزاتژيكهجلِ 

 ريشي ضذُ است ٍ هٌابع ٍ خذهاتي را كِ بزاي جاهعِ ارائِ هي ضَد، عزضِ هي ًوايذ.

 WWW.amanet.org -اًجوي هديريت اهريكايي .3

ي را ايي جاهع اطالعات آهَسضي در سطح جْاًي ارائِ هي كٌذ ٍ افزاد هي تَاًٌذ در سهيٌِ هْارت ّاي عولي ٍ تجاري اطالعات

كسب ًوايٌذ. پايگاُ هشبَر بسيار جاهع ٍ فزاگيز است ٍ با ّوِ سويٌارّا ٍ كٌفزاًس ّاي جْاًي در ارتباط هي باضذ. ايي جاهعِ 

 را هٌتطز هي ًوايذ. بزرسي ّاي هذيزيتهجلِ اي بِ ًام 

 WWW.aom.pace.edu -آكادهي اطالع رساًي هديريت  .4

ٌِ تحقيقات هذيزيت ٍ آهَسش )در اياالت هتحذُ اهزيكا( پيطزٍ هي باضذ. در سزاسز ايي يك ساسهاى غيز اًتفاعي است كِ در سهي

ًفز اس ايي افزاد در سهيٌِ سياست ّاي باسرگاًي ٍ استزاتژيك  0422ّشار عضَ داًطگاّي ٍ باسرگاًي دارد. حذٍد  12دًيا بيص اس 

طالعات را هطخص هي ًوايذ. ّوِ اعضا هي تَاًٌذ بذاى تخصص ٍيژُ دارًذ. ايي پايگاُ بِ عٌَاى يك هٌبع اطالعاتي هزكش كسب ا

آكادهي بزرسي   ٍسيلِ با يكذيگز تواس بزقزار كٌٌذ. ايي ساسهاى سِ هجلِ بِ ضزح سيز هٌتطز هي كٌذ : آكادهي هذيزاى اجزايي،

 ّاي هذيزيت ٍ آكادهي هجلِ هذيزيت.

 WWW.slfnet.org -شبكه رهبري استراتژيك  .5

الوللي هتطكل اس هذيزاى اجزايي است كِ بز بزًاهِ ريشي ٍ هذيزيت استزاتژيك تأكيذ هي ًوايذ. ايي پايگاُ بِ ايي يك ساسهاى بيي 

ضيَُ اي بسيار عالي عول هي كٌذ. ارتباطات بزًاهِ ريشي استزاتژيك هتعذدي ارائِ هي ضَد. ايي ساسهاى هجلِ اي را بِ ًام 

 ام ايي هجلِ بزرسي ّاي بزًاهِ ريشي بَد(استزاتژي ٍ رّبزي هٌتطز هي ًوايذ )در گذضتِ ً
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 هطاٍراى -0

 WWW.checkmateplan.com -. سيستن هاي برًاهه ريزي استراتژيك1

عزضِ هي ًوايذ. ايي ًزم افشار هبتٌي بز ٍيٌـذٍس هي باضذ ٍ  "CheckMATE"ايي پايگاُ ًزم افشار بزًاهِ ريشي استزاتژيك بِ ًام 

ًَع صٌعت ارائِ هي كٌذ. ّوچٌيي ايي ساسهاى دفتزچِ  02است. ايي ًزم افشار بزًاهِ ريشي استزاتژيك بزاي كاربزد آى بسيار آساى 

ّاي راٌّوا ٍ فيلن ّايي ٍيذيَيي بزاي بزًاهِ ريشي استزاتژيك عزضِ هي ًوايذ ٍ بذٍى ّيچ ّشيٌِ اي هي تَاى بِ چٌذيي ضبكِ 

 اتي را گزدآٍري كزد.ٍصل ضذ ٍ در سهيٌِ بزًاهِ ريشي استزاتژيك اطالع

 planpage.html/WWW.mindtools.com -. ابزارهاي فكري2

 ايي يك پايگاُ اطالعاتي بسيار عالي است ٍ هي تَاًذ بزاي بزًاهِ ريشي استزاتژيك اطالعاتي را ارائِ ًوايذ. دربارُ ضيَُ ٍ علت بزًاهِ

 زًاهِ ريشي ارائِ هي ضَد.صفحِ هطلب ارائِ هي ًوايذ. الگَّاي ب 22ريشي استزاتژيك بيص اس 

 ptp.htm/WWW.prefstrat.com/articles -. شركت استراتژي هاي عولكرد3

صفحِ اي دربارُ ضيَُ ٍ علت بزًاهِ ريشي استزاتژيك ارائِ هي كٌذ. الگَيي اس فزآيٌذ بزًاهِ ريشي  02ايي پايگاُ اطالعاتي يك ضزح 

اهِ ريشي، ّذف ّاي بلٌذ هذت، اٍلَيت ّا ٍ جذٍل ّاي سهاًبٌذي بحث ّاي ارائِ هي ضَد. ّوچٌيي دربارُ هأهَريت، هٌافع بزً

 بسيار عالي ارائِ هي كٌذ.

 WWW.bizplans.com -. ًرم افزار پالو آلتو4

ٍاقعي ارائِ  ايي پايگاُ اطالعاتي الگَيي اس فزآيٌذ بزًاهِ ريشي ضزكت بِ ّوزاُ ضزحي هفصل ٍ عالي با ّفت بزًاهِ ًوًَِ اس ضزكت ّاي

هي ًوايذ. ايي يك پايگاُ اطالعاتي است كِ بْتزيي اطالعات بزًاهِ ريشي تجاري را ارائِ هي ًوايذ )پايگاُ اطالعاتي هذيزيت ضزكت 

 ّاي كَچك ًوًَِ ديگزي است كِ بْتزيي اطالعات را ارائِ هي ًوايذ(.

 WWW.csmweb.com -. هركز هديريت استراتژيك5

ايي پايگاُ استزاتژيك، سويٌارّا ٍ خذهات هزبَطِ )بزاي تسْيل اهَر( را ضزح هي دّذ. ّوچٌيي  ايي پايگاُ اطالعاتي آهَسش هذيزيت

 هي تَاًذ فزد را بِ سايز پايگاُ ّاي اطالعاتي بزًاهِ ريشي استزاتژيك )داًطگاّي ٍ دٍلتي( ٍصل كٌذ.

 WWW.bcg.com -. گروه هشاوراى بستي6

يشي استزاتژيك باضذ. ايي پايگاُ بحث ّاي خَبي دربارُ بزًاهِ ريشي استزاتژيك ارائِ ضايذ ايي هطَْرتزيي ساسهاى هطاٍرُ بزًاهِ ر

هي ًوايذ ٍلي بيطتز بز ايي سهيٌِ تأكيذ هي كٌذ كِ گزٍُ هشبَر بِ عٌَاى هطاٍر عول ًوايٌذ ٍ ًِ ايٌكِ اطالعاتي در سهيٌِ بزًاهِ 

 ريشي استزاتژيك ارائِ كٌذ.

 WWW.fuld.com -. شركت فولد7

پايگاُ در اطالعات هحزهاًِ رقابتي تخصص دارد. با تَجِ بِ اّويت گزدآٍري اطالعات دربارُ ضزكت ّاي رقيب ارتباطات بسيار  ايي

 خَبي بزقزار هي ًوايذ. در هَرد سيستن ّاي اطالعاتي )جوع آٍري اطالعات هحزهاًِ( پاسخ ّاي خَبي ارائِ هي ًوايٌذ.

 

 

 

 


