
 

 

 ؟تسیچ SWOT لیلحت و هیزجت
SWOT تاملک ففخم strengths, weaknesses, opportunities و threats ینعم هب 

 یبایزرا یارب هک تسا یبوچراچ عقاو رد هک ،تساهدیدهت و اه تصرف ،فعض ،توق طاقن لیلحت
 .دوشیم هدافتسا کیژتارتسا یزیر همانرب هعسوت و تکرش یتباقر تیعقوم

 یبایزرا ار هدنیآ و یلعف لیسناتپ نینچمه و یجراخ و یلخاد لماوع SWOT لیلحت و هیزجت
 .دنکیم

 
  SWOT لیلحت و هیزجت فیرعت

 رب اههداد رب ینتبم ،تیعقاو رب ینتبم ،هنانیب عقاو هاگن لیهست یارب SWOT لیلحت و هیزجت
 .تسا هدش یحارط نآ تعنص ای تاراکتبا ،نامزاس کی فعض و توق طاقن
 ضوع رد و یرتسکاخ قطانم ای هدش روصت شیپ زا یاهرواب زا بانتجا اب یتسیاب نامزاس کی

 .دهد ماحنا قیقد ار زیلانآ ،یگدنز یعقاو یاههنیمز رب زکرمت
 .دننک هدافتسا هخسن ناونع هبً اموزل هن و امنهار ناونع هب نآ زا دیاب اهتکرش
 SWOT لیلحت و هیزجت کرد
 و بسک کی لیسناتپ و کسیر ،تباقر ،درکلمع یبایزرا یارب کینکت کی SWOT لیلحت و هیزجت
 ای تعنص کی هدننک ادج ،لوصحم دیلوت طخ دننام راک و بسک کی زا یشخب نینچمه و راک
 .تسا رگید داهن
 ناشن تکرش کی هب دناوتیم SWOT لیلحت و هیزجت ،یجراخ و یلخاد یاههداد زا هدافتسا اب
 یاههمانرب هعسوت هب نینچمه و دشاب هتشاد یلخاد یاهتفرشیپ هچ دیاب هک دیوگب و دهد
 .دنکیم کمک کیژتارتسا
 ییاهیژتارتسا تمس هب ار لغاشم دناوتیم شور نیا ،یجراخ و یلخاد یاههداد زا هدافتسا اب
 ای دناهدوب نآ رد هک دشاب یدراوم زا رود هب و دنک ییامنهار ،دنتسه رتقفوم دایز لامتحا هب هک
 .دنتسه رتقفوم ًالامتحا



 

 

 ار اهنآ دنناوتیم نینچمه SWOT لیلحت و هیزجت لقتسم یابقر ای ناراذگ هیامرس ،نارگلیلحت
 فیعض ای یوق لیلد هچ هب تسا نکمم تعنص ای دیلوت طخ ،تکرش کی ایآ هک دننک ییامنهار
 .دشاب

 .دنهدیم هئارا یعلض راهچ کی ناونع هب ار SWOT لیلحت و هیزجت نارگلیلحت

 
 .دهدیم ناشن ار نامزاس تیعقوم زا یلک رورم کی یرصب نامدیچ نیا
 همه اما ،دشابن رادروخرب یناسکی تیمها زا یصاخ ناونع تحت تاکن همه تسا نکمم هچرگا
 ار رگید دراوم و بیاعم و ایازم ،اهدیدهت و اهتصرف نزاوت دروم رد یدیلک یاهشنیب دیاب اهنآ
 .دنهد ناشن
 (Strengths) توق طاقن
 و دنراد رگید یاهنامزاس هب تبسن یرترب اهنامزاس زا کی مادک هک دننکیم فیصوت توق طاقن

 ،یوق همانزارت ،یرتشم هب رادافو ، دنمتردق دنرب کی :دنکیم ادج ابقر زا ار اهنآ یزیچ هچ
 ... و درف هب رصحنم یروانف
 یراجت یژتارتسا کی تسا نکمم یراذگ هیامرس زا تظفاحم قودنص کی :لاثم ناونع هب
 هنوگچ هک دریگب میمصت دیاب سپس .دنادرگزاب ار رازاب ررض جیاتن هک دشاب هدرک هیهت یصاصتخا
 .دنک هدافتسا دیدج ناراذگ هیامرس بذج یارب جیاتن نیا زا
 (Weaknesses) فعض طاقن
 .دنکیم فقوتم دوخ بولطم حطس رد ار نامزاس درکلمع فعض طاقن



 

 

 ، فیعض یراجت مان کی :تسا مزال تراجت ،تباقر ظفح یارب هک دنتسه یقطانم اهنآ عقاو رد
 زا ،هیامرس نادقف ای یفاکان نیمأت هریحنز ،یهدب یالاب حطس ،طسوتم زا رتالاب یلام شدرگ
 .دنتسه دراوم نیا هلمج
 (Opportunities) اهتصرف
 نامزاس هب یتباقر تیزم کی دنناوتیم هک دننکیم هراشا بولطم یجراخ لماوع هب اهتصرف
 .دنهدب
 دناوتیم لیبموتا هدننکدیلوت کی ،دهد شهاک ار اههفرعت روشک کی رگا :لاثم ناونع هب
 .دوش رازاب مهس و شورف شیازفا ثعاب و دنک رداص دیدج رازاب هب ار دوخ یاهلیبموتا
 (Threats) اهدیدهت
 .دنراد ار نامزاس هب ندناسر بیسآ لامتحا هک دراد هراشا یلماوع هب اهدیدهت
 زا ثعاب تسا نکمم اریز ،تسا مدنگ دیلوت تکرش کی یارب یدیدهت یلاسکشخ :لاثم ناونع هب
 .دوش لوصحم درکلمع شهاک ای نتفر نیب

 یورین دیدش هضرع ،تباقر شیازفا ،داوم هنیزه شیازفا دننام یدراوم لماش جیار تادیدهت ریاس
 .دنتسه هریغ و راک


