
.از نوشتن مطالب اضافي خود داري كرده و فقط به پاسخ اصلي سوال بپردازيد: توجه

 نمره1. مديريت استراتژيك را تعريف كنيد-1

 نمره25/2از آنها چيست؟ استراتژيهاي تنوع را نام برده و بنويسيد كه مقصود از هركدام -2

 نمره5/1. نيروهاي اصلي داخلي را نام ببريد-3

رسم كرده و مشخص كنيد كه براي هر يك از خانه هاي آن، استفاده از ) IE(رجي يك ماتريس داخلي خا-4

نمره25/2چه نوع استراتژيهايي پيشنهاد مي شود؟   

چه كاري انجام ميشود؟ ابزارهاي چارچوب جامع تدوين استراتژي شامل چند مرحله است؟ در هر مرحله -5

نام ببريد و مدل نهايي مورد استفاده در مرحله آخر را با نشان مورد استفاده در هر مرحله را ) مدلهاي(

 نمره4.  دادن شكل آن بطور خالصه توضيح دهيد

 نمره5/2. تجديد ساختار و مهندسي مجدد را از لحاظ مزايا و معايب با هم مقايسه كنيد-6

  نمره5/2. وجوه تمايز بين تدوين و اجراي استراتژي را بنويسيد-7

 نمره ارفاقي1.  سطر بنويسيد10وژه خود را حداكثر در خالصه اي از پر-8

. نمره دارد و در صورتي كه همراه ورقه امتحاني تحويل داده نشود بعدا پذيرفته نخواهد شد4الزم به ذكر است كه پروژه 
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نقاط قوت و ضعف شركت بر مبناي چه عاملي شناسايي مي شوند و تركيب آنها با فرصتها و تهديدات، -1

ده و كداميك از ابزارهاي مورد استفاده در تدوين استراتژي را به وجود مي آورد؟ نمونه اي از آنرا رسم كر

 نمره4. استراتژيهاي ايجاد شده در اين ابزار را در شكل رسم شده نشان دهيد

انواع استراتژيها در چند گروه اصلي قرار مي گيرند؟ نام برده و از هر گروه فقط يك استراتژي را به دلخواه -2

 نمره4. توضيح دهيد

 استفاده از ، از خانه هاي آنرسم كرده و مشخص كنيد كه براي هر يك)IE(يك ماتريس داخلي خارجي -3

نمره2چه نوع استراتژيهايي پيشنهاد مي شود؟ 

 نمره5/2. وجوه تمايز بين مراحل تدوين و اجراي استراتژي را بنويسيد-4

 نمره2. تجديد ساختار و مهندسي مجدد را از لحاظ مزايا و معايب با هم مقايسه كنيد-5

 رسم كرده و مشخص كنيد كه هر بخش از آن، )SPACE(يك ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك -6

 نمره5/1. چه نوع استراتژيهايي را پيشنهاد مي كند

 نمره ارفاقي1.  سطر بنويسيد10خالصه اي از پروژه خود را حداكثر در -7
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 نمره1. مديريت استراتژيك را تعريف كنيد-1

 نمره3. هر يك از اصطالحات زير توضيح دهيددر مورد -2

a.استراتژيست هاb.استراتژيها

c.فرصتها و تهديدات خارجيd.هدفهاي بلند مدت

 نمره3. دهيدتوضيح به طور خالصه نام برده و ي تنوع را انواع استراتژيها-3

 نمره1. چهار مورد از ويژگيهاي برجسته اي كه بيانيه ماموريت سازمان بايد داشته باشد نام ببريد-4

مورد استفاده در هر مرحله را ) مدلهاي(چارچوب جامع تدوين استراتژي شامل چند مرحله است؟ ابزارهاي -5

 نمره5/3.  بطور خالصه توضيح دهيدو  رسم شكل باابزارها را يكي از . نام ببريد

 نمره5/2. وجوه تمايز بين مراحل تدوين و اجراي استراتژي را بنويسيد-6

 نمره2. تجديد ساختار و مهندسي مجدد را از لحاظ مزايا و معايب با هم مقايسه كنيد-7

ه ارفاقي نمر1.  سطر بنويسيد10خالصه اي از پروژه خود را حداكثر در -٨
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 نمره1. مديريت استراتژيك را تعريف كنيد-1

 نمره25/1.مقصود از رويدادهاي بيدار كننده چيست؟ چهار مورد از آنها را نام ببريد-2

ورد بررسي قرار مي دهند؟ فقط آنرا م) چند سطح(استراتژي چيست و شركتهاي تجاري معموال چند نوع -3

 نمره5/1. نام ببريد

 نمره2. ديدگاه كرل در مورد مسئوليتهاي مديران يك سازمان تجاري را بطور مختصر توضيح دهيد-4

بررسي محيطي موجب شناسايي چه عواملي مي شود و تركيب آنها با يكديگر، كداميك از ابزارهاي مورد -5

 وجود مي آورد؟ نمونه اي از آنرا رسم كرده و استراتژيهاي ايجاد شده در استفاده در تدوين استراتژي را به

 نمره3. اين ابزار را در شكل رسم شده نشان دهيد

 نمره25/2. استراتژيهاي تمركز را نام برده و بطور مختصر توضيح دهيد-6

شايستگي محوري و شايستگي بارز چيست و براي تشخيص اينكه شايستگي محوري شركت تفاوت -7

 نمره2شايستگي بارز است يا خير چه آزمايش هايي بايد انجام گيرد؟ 

 نمره5/1مهندسي مجدد چيست و چگونه مي تواند بر فرايند اجراي استراتژِي تاثير بگذارد؟ -8

 نمره5/1مي كند؟ توضيح دهيد آيا ساختار سازماني از استراتژِي تبعيت -9

 نمره ارفاقي1.  سطر بنويسيد10خالصه اي از پروژه خود را حداكثر در -١٠
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) نمره1(. مديريت استراتژيك را تعريف كنيد-1

انواع استراتژيها در چند گروه اصلي قرار مي گيرند؟ نام برده و از هر گروه فقط يك استراتژي را به دلخواه توضيح -2

) نمره75/2(.دهيد

) نمره2(.در مورد هر يك از اصطالحات زير توضيح دهيد-3

e.استراتژيست هاf.استراتژيها

g.فرصتها و تهديدات خارجيh.هدفهاي بلند مدت

رسم كرده و مشخص كنيد كه براي هر يك از خانه هاي آن، استفاده از چه نوع ) IE(يك ماتريس داخلي خارجي -4

)نمره5/1(استراتژيهايي پيشنهاد مي شود؟

رابطه بين سطوح مديريت، افق برنامه ريزي، سطوح استراتژي و مبناي تعيين پاداش را به صورت يك شكل ترسيم -5

) نمره2(. نمائيد

در هر مرحله چه كاري انجام ميشود؟ ابزارهاي . چارچوب جامع تدوين استراتژي شامل چند مرحله است؟ نام ببريد- 6

مورد استفاده در مرحله آخر را با نشان دادن شكل آن مورد استفاده در مرحله اول را نام ببريد و مدل ) مدلهاي(

) نمره75/2(. بطور خالصه توضيح دهيد

) نمره1(.  اصلي مقاومت كاركنان در برابر تغيير را نام ببريدچهار مورد از داليل-7

) نمره1(. چهار مورد از عوامل كليدي اثر گذار بر اجراي استراتژي را نام ببريد-8

رسم كرده و مشخص كنيد كه هر بخش از آن، چه ) SPACE(يك ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك -9

) نمره5/1(.  كندنوع استراتژيهايي را پيشنهاد مي

) نمره5/0(در چه مواردي نيازي به انجام اقدامات اصالحي وجود ندارد؟ -10

 نمره ارفاقي1.  سطر بنويسيد10خالصه اي از پروژه خود را حداكثر در -١١


