
استان تهرانایرایانهسازمان نظام صنفی سند استراتژی 



معرفی پروژه و رویکرد اجرایی آن: مقدمه



ضرورت و رویکرد کالن پروژه تدوین استراتژی سازمان نصر تهران: مقدمه

تباطات،ارواطالعاتفناوریحوزهنهادمردمتشکلبزرگترینعنوانبهرایانهایصنفینظامسازمان
مجلس4/10/1379مصوب)نرمافزارپدیدآورندگانازحمایتقانونبراساس1384سالتیرماهاز

کردهآغازراخودفعالیت(24/4/1383مصوب)وزیرانهیاتمصوبآییننامهو(اسالمیشورای
فناوریحوزهدردولتوخصوصیبخشمناسباتتنظیمسازمان،اینمأموریتوهدف.است

.استرایانهایتجاریامورساماندهیدرموثرمشارکتوارتباطاتواطالعات

واطالعاتفناوریصنفهایتشکلازیکیبهعنوانتهراناستانرایانهایصنفینظامسازمان
درتأثیرگذاریومشارکتزمینهیدرخودنقشوجایگاهنمودنمشخصبرایکشورارتباطات
.استگرفتهخوداستراتژیهایتدوینبهتصمیمفاواصنعت

موردآنبرارتأثیرگذعواملکلیهتااستالزمتهران،استاننصرسازماناستراتژیسندتدوینجهت
واطالعاتریفناوصنفگرانبهایتجربیاتبهتوجهبامنظوراینبرای.گیرندقراربررسیوتحلیل

برجستهینفعاالباگفتگووتشکلاینسوابقمطالعهیطبیعتا آن،حیاتسالیانطولدرارتباطات
نقشدقیقترشناختوکشوردرصنعتاینخاصچالشهایوظرفیتهاکشفدرنیزفاواصنعت
.بودخواهدمفیدفاواصنعتدرتهراناستاننصرسازمان



سؤاالتی که در این پروژه به آن ها پاسخ می دهیم

1
چیست؟محدوده ی فعالیت های سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران به ویژه جایگاه و مسئولیت ها و اختیارات آن•

2
محدوده یوتچیسکشوریموضوعه یمقرراتوقوانینبراساسکشوردرفاواصنعتحاکمیتینظامدرتهرانرایانه ایصنفینظامسازمانقانونیجایگاه•

دارد؟آن هااختیاراتومسئولیت هاووظایفبراساسحاکمیتیودولتینهادهایومقرراتوقوانینازتأثیرپذیریوتأثیرگذاریچهسازمانفعالیت های

3
فعان دارای ذی نفعان سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران را چگونه می توان دسته بندی نمود و سازمان با این ذی ن•

چه نوع ارتباطات و تعامالتی است؟ انتظارات متقابل سازمان و ذی نفعان آن چگونه است؟

4
نه اند؟ چه سازمان های مشابه صنفی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در ایران و جهان از نظر جایگاه و رویکردهای استراتژیک چگو•

درس هایی از این سازمان ها برای تدوین استراتژی سازمان نصر تهران می توان آموخت؟

5
حدوده ی نخبگان صنعت فاوا در کشور به ویژه فعاالن صنف فاوا و اعضای سازمان نصر تهران در مورد جایگاه و م•

فعالیت ها و رویکردهای استراتژیک سازمان چه نقطه نظراتی دارند؟

6
باید به آن ها با در نظر گرفتن پاسخ  به سؤاالت قبل، اصول کلیدی که در تدوین استراتژی های سازمان نصر تهران•

توجه شود کدام اند؟



پروژه ی تدوین استراتژی های سازمان نصر تهران( روش شناسی)متدولوژی 

اعیمتدولوژی پیشنهادی جان برایسون برای سازمان های غیرانتف



شرح فعالیت هافاز

شناخت و تحلیل وضع موجود و مطالعات الگوبرداری

ازمان فرصت ها و تهدیدهای موجود در محیط سیاستی صنعت فاوا برای س
نصر تهران

صر تهرانتحلیل جایگاه، ارتباط و تأثیرات متقابل ذی نفعان با سازمان ن

ز انجام مطالعات الگوبرداری و تحلیل و جمع بندی درس های آموخته ا
سازمان های مشابه داخلی و خارجی

و فرصت ها مصاحبه با نخبگان صنعت فاوا به منظور بررسی وضعیت موجود
نصر و چالش های توسعه ی صنعت فاوا در کشور و نقش و جایگاه سازمان

تهران در این زمینه

ضع جمع بندی مطالعات انجام شده و تهیه ی گزارش شناخت و تحلیل و
موجود و مطالعات الگوبرداری

تدوین استراتژی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران: فاز دو

تراتژی جمع بندی مطالعات و نتایج فاز اول و تدوین پیش نویس سند اس
مأموریت، چشم انداز و راه بردهای سازمان و )سازمان نصر تهران 

(راهبردهای مدیریت ارتباط با ذی نفعان

رای اصالح و تکمیل پیش نویس سند استراتژی سازمان نصر تهران ب
خبرگان و تخبگان سازمان نصر تهران و صنعت فاوا در کشور 

نصر برگزاری جلسه ی هم اندیشی نهایی سازی سند استراتژی سازمان
تهران با اعضای هیأت مدیره و تصویب سند

شرح خدمات پروژه ی تدوین استراتژی های سازمان نصر تهران



خالصه ی وضعیت تحویل گزارش های پروژه
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آمارهایی از وضعیت انجام پروژه

صفحه گزارش 200بیش از 

ل مکتوب به همراه ضمایم ؛ شام

سه ویرایش گزارش وضعیت 

موجود و سه ویرایش گزارش 

استراتژی

نفر ـ 20بیش از 

ا ساعت مصاحبه ب

اوانخبگان صنعت ف

نفر ـ 100بیش از 

ی ساعت کار مطالعات

و کارشناسی



بررسی وضعیت موجود سازمان نصر تهران: فاز اول



(1)تحلیل محیط قانونی و سیاست گذاری سازمان نصر تهران 

ذار قوانین و مقررات تأثیرگ

بر سازمان نصر تهران

قانون حمایت از حقوق

پدیدآورندگان  

نرم افزارهای رایانه ای

آیین نامه اجرایی 

سازمان نظام صنفی

رایانه ای

ام اساسنامه سازمان نظ

ور صنفی رایانه ای کش

و سازمان نظام صنفی

نرایانه ای استان تهرا

قانون وظایف و 

اختیارات وزارت 

ارتباطات و فناوری 

اطالعات

اساسنامه ی سازمان 

فناوری اطالعات

قانون بهبود مستمر

محیط کسب وکار



(2)تحلیل محیط قانونی و سیاست گذاری سازمان نصر تهران 

وظایف و راه کارهای 

ن استراتژیک سازما

نصر تهران براساس

قوانین و مقررات

ظیم مدیریت حاکمیتی، تن

روابط درون صنفی و 

خدمات دهی به اعضای 

صنف در سطح استان 

تهران ار و بهبود محیط کسب وک

زیرساخت های صنعت 

فاوا در سطح استان 

تهران

ونی تسهیل فرایندهای قان

م و قوانین و مقررات حاک

بر صنعت فاوا در سطح

استان تهران

بازارسازی و ارتقای 

ظرفیت های بازار صنعت

فاوا  در سطح استان 

تهران

تدوین قوانین و مقررات

و استانداردهای صنعت

فاوا در سطح استان 

تهران

مدیریت روابط با 

ذی نفعان صنعت فاوا و

ایفای نقش در توسعه ی

کسب وکار فاوا در در 

سطح استان تهران

ارائه ی خدمات تخصصی

به نهادهای خارج از 

حوزه ی فاوا



(1)تحلیل ذی نفعان سازمان نصر تهران 

مانسازکسبوکاردرکهاستذینفعانیدارایـکوچکومتوسطبزرگ،ازاعمـسازمانیهر
درمتعددیذینفعانباخودعمرچرخهیطولدرسازمانهرواقعدر.هستندمنافعیدارای
راسودییامنفعتکارییامالیمراودهییکقالبدرذینفعانازبرخیبهاست؛ارتباط

دقیقیشناسایبنابراین.میکنددریافترامنافعییاخدماتنیزدیگر،برخیازومیرساند
:باشدداشتهبردررازیرمنافعمیتواندسازمانذینفعان

...والیمکاری،قانونی،مختلفدالیلبهسازمانکهسازمانهاییوافرادازفهرستیتهیهی•
.باشدتعاملدارایآنهابااستالزم

سازمانیانمکهمتقابلیانتظاراتخالصهبهصورتومنافعییاسرویسهاازفهرستیتهیهی•
.میشودبدلوردذینفعانشو

.نذینفعامتقابلانتظاراتبهبهموقعوباکیفیتپاسخگوییبرایبرنامهریزی•

خودذینفعاندررارضایتازباالتریسطحبتواندسازمانتاشدخواهدباعثکاراینانجام
.انجامیدخواهدسازمانروزافزونتوفیقبهمنجرخود،جایدرامراینوکنیایجاد

زهیحودرفعالصنفیمجموعهییکبهعنوانتهراننصرسازماننقشهایمهمترینازیکی
.تاسصنفبیرونودروندرصنفذینفعانمتقابلانتظاراتمدیریتاطالعات،فناوری



(2)تحلیل ذی نفعان سازمان نصر تهران 

مدل ذی نفعان سازمان نصر تهران



(3)تحلیل ذی نفعان سازمان نصر تهران 

شورای مرکزی
سایر سازمان های نصر 

استانی
شرکت ها فروشگاه ها مشاوران و اشخاص حقیقی (موارد مشترک)دولت  سازمان تأمین اجتماعی سازمان امور مالیاتی

سازمان فناوری اطالعات 

اداره ی کل فناوری )ایران 

(اطالعات و ارتباطات استان

مجلس شورای اسالمی 

ع و به ویژه کمیسیون صنای)

کمیته ی فناوری / معادن 

(اطالعات و ارتباطات

وزارت صنعت، معدن و 

تجارت

وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری

سازمان آموزش فنی و 

حرفه ای

و دبیرخانه ی کمیته ی مرکزی پایش

وری کنترل سرویس های ارتباطی و فنا

مستقر در سازمان تنظیم)اطالعات 

(مقررات و ارتباطات رادیویی

فرابورس ایران
و صندوق حمایت از تحقیقات

کتوسعه صنایع الکترونی

رسانه های ارتباط جمعی، 

چاپی و آنالین

سازمان تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیویی
بانک مرکزی

معاونت علمی ریاست 

جمهوری
مرکز افتای ریاست جمهوری انسازمان ملی استاندارد ایر سازمان برنامه و بودجه 

وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی

هیأت عالی مقررات زدایی شورای رقابت پلیس فتا قوه  ی قضائیه و دادستانی شهرداری ها و شورای شهر یاداره اماکن نیروی انتظام دیوان محاسبات عمومی سازمان بازرسی کل کشور

دیوان عالی کشور مرکز ملی فضای مجازی 
اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی ایران
صنف فناوران رایانه تهران استان داری سازمان پدافند غیرعامل خانه صنعت و معدن انجمن انفورماتیک ایران

اتحادیه ی صنفی 

کسب وکارهای مجازی
وزارت دادگستری مرکز پژوهش های مجلس

سازمان ثبت اسناد و امالک

اداره ی مالکیت )کشور 

(صنعتی

دانشگاه ها و مراکز علمی ـ

پژوهشی دولتی و خصوصی

فهرست ذی نفعان سازمان نصر تهران



(4)تحلیل ذی نفعان سازمان نصر تهران 

استراتژی های مدیریت ذی نفعان سازمان نصر تهران



(1)مطالعات الگوبرداری از سازمان های مشابه داخلی و خارجی سازمان نصر تهران 

وارکسبوکتوسطگستردهایبهصورتاخیردههسهدرکهاستمدیریتیابزارالگوبرداری،
کسبوکار،حوزههایدرخودسازمانمختلفبخشهایبینعملکردمقایسهیبرایسازمانها
یحتومشابهسازمانهایوسازمانکاریحوزهیجهانیروندهایبا...وفناوریفرایندها،مدیریت،

ایدههایپرورشوشناساییالگوبرداری،ماهیت.میگیردقراراستفادهمورددیگرصنایعسازمانهای
آنعالیتفمحیطوسازماننیازهایوشرایطبامتناسبایدههاآنبهکارگیریوبومیسازیودیگران
بهبودبرایشاثربخابزاریالگوبرداری،مطالعاتبنابراین.استرقابتیمزیتبهدستیابیبهمنظور

میکندمککسازمانبهکهاست...وکاریقوانینسامانهها،رویکردها،رویهها،فرایندها،سیستماتیک
.دهدقرارسنجشموردبهترینهاتجارببرابردرراخودتا

براییارزشآفرینآن،هدفکهاستصنفیمردمنهادنهادیکتهران،استانرایانهایصنفیسازمان
راودخخاصمعانیسازمانهایچنینبرایارزشآفرینی.استفاواصنعتفعاالنیعنیخوداعضای
واستپذیرفتهصورتخارجیوداخلیحوزهیدودرالگوبرداریمطالعاتمنظوراینبرای.دارد
حوزههایدرخارجیوداخلیصنفیمشابهسازمانهایمورددردسترسدراطالعاتتاشدهتالش
:شوندارائهوشناساییزیر
قانونیجایگاه•
اهدافومأموریتهاچشمانداز،•
استراتژیها•
مالیمنابعتأمینروشهای•



(2)مطالعات الگوبرداری از سازمان های مشابه داخلی و خارجی سازمان نصر تهران 

مطالعات الگوبرداری سازمان های مشابه داخلی

دن و اتاق بازرگانی، صنایع، معا

کشاورزی ایران

سازمان نظام صنفی رایانه ای

استان اصفهان

اتاق اصناف ایران

اتاق تعاون ایران

ورنظام های حرفه ای قانونی کش

نظام پزشکی

نظام مهندسی و کنترل 

ساختمان

نظام مهندسی معدن

نظام پرستاری

نظام مهندسی کشاورزی و 

منابع طبیعی



(3)مطالعات الگوبرداری از سازمان های مشابه داخلی و خارجی سازمان نصر تهران 

سازمان های مشابه بین المللی

اتاق های بازرگانی کشورهای خارجی

آلمان

ترکیه 

فرانسه

ژاپن

سوئد

رومانیهامبورگ آلمان

مالزی

کانادا

ابوظبی

دوبی

سئول

برلین

ائتالف جهانی فناوری خدمات 

(WITSA)اطالعاتی 

اتحادیه ی صنعت فناوری رایانه ای

(CompTIA)

ک و اتحادیه ی مهندسی برق، الکترونی

(VDE)فناوری اطالعات آلمان 

(PIKOM)اتحادیه ی ملی فاوا مالزی 

انجمن ملی شرکت های نرم افزاری و 

هند( NASSCOM)خدماتی 

(AIITA)اتحادیه ی فاوا هند 

(KICTA)اتحادیه ی فاوا کره ی جنوبی 



(4)مطالعات الگوبرداری از سازمان های مشابه داخلی و خارجی سازمان نصر تهران 

محورهای استراتژیک

شناسایی شده برای

ز سازمان نصر تهران ا

مطالعات الگوبرداری

:  محور استراتژیک اول

خش توسعه ی تعامالت اثرب

با حاکمیت

:  محور استراتژیک دوم

خشی ارتقای کیفیت و اثرب

ظرفیت های اجرایی 

سازمان و خدمات اعضا

:  محور استراتژیک سوم

ش مدیریت توسعه  و افزای

ف با اثربخشی تعامالت صن

ذی نفعان

:  محور استراتژیک چهارم

 ی توانمندسازی و توسعه

صنف

منابع درآمدی 

سازمان های 

انمشابه نصر تهر

دریافت حق 

عضویت

دریافت درصدی از

درآمدهای اعضا

هدایا و کمک های 

اشخاص

حق الزحمه ی 

ارائه ی خدمات

محل وجوه ناشی 

از جرائم و تخلفات

صنفی

دریافت هدایا، 

کمک های دولتی، 

مردمی، نهادها و 

شوراها

درآمد حاصل از 

اجرای قوانین و 

مقررات مربوط

کمک های 

وزارتخانه ی 

مطبوع از محل 

اعتبارات خاص

فروش محصوالت 

پژوهشی ـ 

آموزشی، کتب، 

نشریات و سایر



تحلیل نظرات نخبگان صنعت فاوا و سازمان نصر تهران

محورهای استراتژیک 

شناسایی شده برای 

سازمان نصر تهران  از

ان تحلیل نظرات نخبگ

صنعت فاوا

تقویت جایگاه 

ن سازمان نصر تهرا

و در ذهن مسئولین

افکار عمومی

، مطالبه گری سالم سازی

شفاف سازی و بهبود 

ی فضای کسب وکار عموم

و تخصصی و رفع موانع

واکسب وکاری صنعت فا

ار توسعه ی باز

و بازارسازی

بهبود توانمندی های 

هیل صنف و تقویت و تس

نابع دسترسی صنف به م

اراستراتژیک کسب وک

ویت تنظیم گری و تق

روابط درون صنفی

و برون صنفی

 ها تقویت توانمندی

و قابلیت های 

ان سازمان نصر است

تهران



 ای تدوین استراتژی سازمان نظام صنفی رایانه: فاز دوم
تهران



ارکان جهت ساز راهبردی سازمان ها

استراتژی ها

چشم انداز

مأموریت



مأموریت سازمان نصر تهران

اماندهیسدرمؤثرمشارکتودولتوخصوصیبخشمناسباتتنظیمکسب وکار،محیطبهبود»

:طریقازتهراناستاندرفاواصنعترایانه ایتجاریامور

فضایبهبودوشفاف سازیسالم سازی،برایحاکمیتباتعاملدرصنفمطالبه گروکیلنقشایفای

فاوا؛صنعتکسب وکاریموانعرفعوتخصصیوعمومیکسب وکار

ذی نفعان؛باحداکثریوطرفهدوتعاملدرفراصنفیودرون صنفیروابطتنظیم

انمندسازیتوزمینه هایدربه ویژهذی نفعانواعضابهسازمانخدماتکّمیوکیفیبهبودوتوسعه

آموزش؛ومشاورهتخصصیخدماتارائه یواعضا

میانمشترکارزش آفرینیشبکه هایایجادوصنفثروت آفرینیظرفیت هایوبازارتوسعه ی

ذی نفعان؛واعضا

فاوا؛خدماتومحصوالتتعرفه هایواستانداردهاتعیین

بهسیدگیروحرفهشاغلینعملکردبرنظارتوفاواصنفشاغلینصالحیتتشخیصوارزیابی

حرفه ای؛وصنفیتخلفات
دوده ی تعهد به ایفای اثربخش نقش های سازمان در حوزه ی مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی در مح

«.فعالیت صنف



چشم انداز سازمان نصر تهران

تأثیرگذارگروهی،وشخصیمنافعازمستقلتوسعه گرا،پویا،صنفیبرندیکبه عنوانتهران،استانرایانه ایصنفینظامسازمان»

.می شوداختهشنتهراناستاندرفاواصنعتفعاالنرسایوواحدصدایبه عنوانبین المللیمحیطوایرانیجامعهدرنفوذصاحبو

:بودخواهدزیرویژگی هایدارای1400سالپایاندرتهراناستانرایانه ایصنفینظامسازمانراستاایندر

همکاریونظرجلبباتهراناستانسطحدرفاواصنفیفعالیت هاینمایندگیوتنظیم گیریاصلیمرجعبهشدنتبدیل

فاوا؛تخصصیوعمومیحوزه هایدرفعالبازرگانیوصنفیتشکل هایسایروحاکمیتیسازمان های

درتباطاتارواطالعاتفناوریحوزهفعاالنوسرمایهوکسب وکارصاحبانتأثیرگذارنقشایفایبرایمناسببستریایجاد

تهران؛استانفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعهدراصلیبازی گرانازیکیبه عنوانتهراناستان

تهراناستاندراوافصنفبهمربوطمقرراتوقوانینتسهیلوکسب وکارفضایبهبوددراثرگذارومطالبه گروکیلبهشدنتبدیل

حاکمیتی؛مراجعدرصنفمنافعازدفاعبرای

وصنفضایاعمتقابلحقوقحفظبه منظورتهراناستاندرفاوابرون صنفیودرون ذی نفعانبااثربخشتعامالتوروابطدارای

ذی نفعان؛

استاندراوافصنفذی نفعانواعضابهکسب وکاریومالیفنی،خدماتارائه یدرتوانمندواثربخشتوسعه یافته،سازمانیک

تهران؛

وصنفیاتتخلفبهرسیدگی وحرفهشاغلینعملکردبرنظارتوصالحیت سنجیوارزیابیاستانداردها،تدویناصلیمرجع

تهران؛استاندرفاواحوزه یحرفه ای

وبازارعه یتوسبرایتهراناستاندرفاواصنفبرونودرونذی نفعانبامشترکارزش آفرینیتوسعه یافته یشبکه  یدارای

اعضا؛برایثروت آفرینی
.متعهد به ارزش های حرفه ای و اخالقی و شناخته شده به عنوان یک سازمان مسئول در برابر جامعه



اجرایی تدوین استراتژی های سازمان نصر تهران( روش شناسی)متدولوژی 

تحلیلقوانینومقررات

چالشهایسازمانی/تحلیلشاخصهایکلیدیموفقیت

SWOTتحلیل

نهادهایمشابهداخلیوتحلیلراهبردهای
خارجی

تحلیلراهبردهای

مدیریتذینفعان

تحلیلنظراتنخبگان

مسائل راه بردی سازمان نصر تهران

یتحلیل کارشناس

مطالعات کتابخانه ای

اسناد و مدارک ارائه شده 
توسط سازمان نصر تهران

دانش تخصصی مشاور

یتحلیل کیف

گزینه های 
استراتژیک

راه بردهای سازمان نصر تهران

انتخاب گزینه های استراتژیک حل 
مسائل راهبری سازمان نصر تهران 
ر برای تعیین استراتژی های سازمان نص

تهران در جلسه ی امروز انجام 
.می شود



(1)دسته بندی و فهرست مسائل راهبردی سازمان نصر تهران 

نمونه ی جزئیات مسئله ی استراتژیک سازمان نصر تهرانمسئله ی استراتژیکنوع مسئله

تمسائل استراتژیک با حاکمی

ان ابهام در جایگاه قانونی سازم
نصر در ارتباط با حاکمیت 

(دولت و غیر دولت)

هدلیلعدممشارکتندادنسازماندرفرایندهایتصمیمسازیوتصمیمگیریدرسطحاستانیوملیب
الشهاصآشناییباسازمانوجایگاهقانونیآندرسطوحمختلفمدیریتیوکارشناسییکیازچ

ناصلیسازماننصرتهراناست؛آنهمدرشرایطیکهظرفیتهایجذابیبرایاثرگذاریدرای
وانعفرایندهاازجملهازطریقشورایگفتگویدولتوبخشخصوصیوظرفیتهایقانونرفعم

.تولیدوجوددارد

مبریکیازبزرگترینچالشهایصنعتفاوا،قدیمیبودنوعدمتناسبقوانینومقرراتحاک
متأسفانه.اقتصادکشوربهویژهقوانینحوزهیفاوابانیازهایروزاینصنعتدرحالرشدسریعاست
یچیدهتربهدلیلعدمآشناییقانونگذارانوتصمیمگیرانباواقعیتهایصنعتفاواهرروزشاهدپ

.شدنشرایطقانونیاینصنعتدرکشورهستیم

مشکالت جاری و اجرایی 
ر کسب وکارهای صنف به ویژه د

حوزه ی بیمه و مالیات

مهویکیازبزرگترینچالشهایکسبوکارهادرکشوربهویژهدرحوزهیفاواامورمربوطبهبی
مانعدمدرکدرستساز.مالیاتشرکتهابهویژهدرموردپروژههاوفروشبهبخشدولتیاست

اوتأمیناجتماعیوسازمانامورمالیاتیزمدلهایکسبوکاروحاشیهیسودکسبوکارهایفاو
.تهمچنینعدماجرایدرستمصوباتتسهیلگرانهیدولتبرعمقفاجعهدراینحوزهافزودهاس

اراجراییسازمانبهعنواننمایندهیکلصنفباتوجهبهجایگاهقانونیخودبایددراینزمینهراهک
.اثربخشیرابیاندیشد

وجودمجوزهایمتعددوگذاشتهشدنوظایفنظارتیتخصصیفاوابردوشدستگاههای
ا،باعثدامنغیرمتخصصدولتیوحاکمیتی،ضمنافزایشپیچیدگیفرایندهایقانونیکسبوکاره

درعینحالسازمانمطابققانونتشکیلخوددارای.زدنبهفسادوعدمشفافیتشدهاست
کیازدرعینحالی.ظرفیتهایقانونیمختلفیاستکهتاکنونازآنهابهرهبردارینشدهاست

چالشهایجدیصنعتفاوادرکشور،عدموجودعدموجوداستانداردهایسطحسرویسمشخص
(SLA) دیشداستکهبهنظرمیرسدسازمانحداقلدرسطحاستانیبایددراینزمینهچارهایبیان.



(2)دسته بندی و فهرست مسائل راهبردی سازمان نصر تهران 

نمونه ی جزئیات مسئله ی استراتژیک سازمان نصر تهرانمسئله ی استراتژیکنوع مسئله

اوامسائل استراتژیک صنعت ف

ی چالش صنف فاوا با تشکل ها
موازی عمومی و تخصصی 

ااستنادوجودتشکلهایموازیورقیبمدعینمایندگیبخشخصوصیحوزهیفاوادردرونوبیرونصنفکهب
زصنفبهمواردقانونینامرتبطباحوزهیفاوادراینحوزهبرایدفاعازمنافعاعضایخودـکهبخشکوچکیا

ازمانهایسازمانبرایمقابلهباچالشهایاینس.هستندـایجادشدهاندومنافعکلیصنفرابهخطرانداختهاند
رقیبچهبایدبکند؟

و  کوچک)توسعه نیافتگی 
بازار فاوا در کشور ( شدن

ر به دلیل چالش های اقتصادی د
عین جذاب شدن صادرات 

به دلیل تغییرات نرخ ارز

یندرچن.درشرایطبداقتصادی،خریدهایحوزهیفاوادربخشخصوصیوعموممردمبهشدتکاهشمییابد
وجهبهبات.شرایطیخریدهایدولتیوسازمانهایبزرگیکیازمهمترینمنابعدرآمدیاعضایصنفخواهدبود

العاتیووجودانحصاراتمتعدد،رقابتشرکتهایدولتیوخصولتیبابخشخصوصیواقعیووجودرانتهایاط
ریانعدمشفافیتدرفرایندهایخریدهایدولتیوسازمانهایبزرگ،الزماستسازمانبرایتضمینادامهیج

اینموضوعازجملهدراستفادهازخدمات.درآمدیدولتبرایاعضایصنفبهصورتجدیواردعملشود
سطسازمانبهمشاوراناهمیتبیشتریپیدامیکندوسازمانبایدبرایاعتباربخشیبهمدارکحرفهایاعطاییتو

.مشاوراندرخریدهایدولتیوسازمانهایبزرگتالشویژهایبهعملآورد

ازآنباوجودرشدبسیارقابلتوجهصنعتفاوادرکشوردرسالیاناخیر،آمارهایاقتصادیهمچنانحکایت
تصادکشوردارندکهباکنارگذاشتنبخشارتباطات،بخشفناوریاطالعاتهمچنانبخشبسیارکوچکیراازاق

اوادربنابراینتوسعهیبازاردرمعنایعامآنبرایکلصنفوارائهیظرفیتهایصنعتف.تشکیلمیدهد
بهایجادکشوربهمشتریانـبهویژهمشتریانسازمانیودولتیدرسطحاستانـدرشرایطتحریممیتواند

.حوزههایجدیدفعالیتومنابعدرآمدیجدیدبرایاعضایصنفبیانجامد

ناشیازباتوجهبهافزایششدیدنرخبرابریارزدرسالاخیر،فروشبینالمللیوصادراتـباوجودمشکالت
شوربااینصنعتفاوادرک.تحریمهایبانکیـبهیکیازجذابترینفرصتهایتجاریکشورتبدیلشدهاست

اریسازمانمیتواندباهمک.حالنتوانستهآنچنانکهبایدازاینظرفیتهایجدیداقتصادیبهرهمندشود
ازارهاینهادهایمشابهخوددرسطحبینالمللیوکشورهایهدفبهویژهکشورهایمنطقهبهآشناییاعضاباب

.جدیدصادراتیوورودبهآنهاکمککند



(3)دسته بندی و فهرست مسائل راهبردی سازمان نصر تهران 

نمونه ی جزئیات مسئله ی استراتژیک سازمان نصر تهرانمسئله ی استراتژیکنوع مسئله

ضعف مدل درآمدی سازمان امسائل استراتژیک صنف فاو
نصر تهران

افییکیازچالشهایاصلیسازماندرتمامیدورههایفعالیتآنعدمدسترسیبهمنابعمالیک
ناسبباکهحتیهمینحقعضویتنیزمت)بهدلیلمحدودبودنآنبهحقعضویتاعضابودهاست

کشورایندرحالیاستکهتجربیاتسایرسازمانهایصنفی.(شرایطروزافزایشنیافتهاست
دارسازیبهویژهاتاقبازرگانینشانازآنداردکهظرفیتهایدیگرینیزبرایتنوعبخشیوپای

.هشودمنابعدرآمدیسازمانوجودداردکهالزماستبرایبهرهگیریازآنهاتهمیداتالزماندیشید

یبودهستادسازماننصرتهرانبهدلیلمحدودیتهایمالیهموارهمحدودبهتعدادینیرویکارشناس
اجرایایندرحالیاستکه.استوسازماننیروهایمدیریتیواجراییقدرتمندقابلتوجهیندارد

انپذیراستراتژیهایتوسعهایوافزایشجایگاهونقشسازمانبدونچنیننیروهایتوانمندیامک
ذبنیروهایبنابراینبایدبهصورتتدریجیومتناسبباافزایشتوانمالیسازمان،برایج.نیست

.انسانیتوانمندوافزایشکیفیتنیرویانسانیکنونیتالشکرد

هاسازمانمتعلقبهاعضایآناستوبایدتوسطآن.سازمانبدوناعضایآنوجودخارجیندارد
که)انایفایدرستنقشهایذاتیسازم:الزمهیرضایتاعضادوچیزاست.ادارهشودوتوسعهیابد

ایروارائهیخدماتمختلفبهاعضا،چنانکهدرس(درسایرمسائلاستراتژیکبهآنهااشارهشد
ضابایدموضوعاصلیایناستکهبرایوفادارسازیاع.سازمانهایصنفیدرکشورنیزمعمولاست

.بهصورتمستمربرتعدادوکیفیتخدماتقابلارائهبهاعضاافزود

اغلبدرشرایطکنونیکهشرکتهابرایبقامیجنگندوکاهشهزینهیکیازاولویتهایاصلی
یکی.یابدکسبوکارهایصنعتفاوااست،طبیعتاسرمایهگذاریرویتحقیقوتوسعهنیزکاهشمی

یازفعالیتهایترویجیجدیسازمانهایصنفیمشابهدرسطحجهانی،تالشبرایهمگراساز
ازارازاینفعالیتهایصنفیدرجهتانتقالفناوریهایپیشرفتهوروزفاوابهکشوروتوسعهیب

.طریقاست



(1)گزینه های حل مسائل راهبردی سازمان نصر تهران 

گزینه های حل مسئله ی استراتژیکمسئله ی استراتژیکنوع مسئله

مسائل 
استراتژیک با

حاکمیت

تابهامدرجایگاهقانونیسازماننصردرارتباطباحاکمی
(دولتوغیردولت)

حلچالشجایگاهابهامقانونیسازماننصرتهرانازطریقتعاملبانهادهای
شورایعالیفضایمجازی،مجلسشورایاسالمیوقوهی)ذیربطغیردولتی
برایاصالحقوانینومقرراتوسیاستهایکالن(قضائیه

تیحلچالشجایگاهابهامقانونیسازماننصرتهراندرتعاملباسازمانهایدول
امههاحوزهیفاوابرایتصمیمسازیدرزمینهیاصالحرویکردهایاجراییوآیینن

مشکالتجاریواجراییکسبوکارهایصنفبهویژهدر
حوزهیبیمهومالیات

تالشبرایحلچالشهایاجراییکسبوکارهاازطریقاصالحقوانینومقررات

تالشبرایحلچالشهایاجراییکسبوکارهاازطریقتعاملباسازمانهای
مالیاتیوتأمیناجتماعی

ازجمله)تالشبرایواگذاریبخشیازوظایفرگوالتوریونظارتیبخشدولتی
بهسازماننصرتهران(درحوزهیصدورمجوزها



(2)گزینه های حل مسائل راهبردی سازمان نصر تهران 

گزینه های حل مسئله ی استراتژیکمسئله ی استراتژیکنوع مسئله

مسائل 
استراتژیک 
صنعت فاوا

صیچالشصنففاواباتشکلهایموازیعمومیوتخص

غیرحلچالشجایگاهقانونیسازماننصرتهراندرتعاملباتشکلهایموازیمرتبطو
مرتبطفاواازطریقاصالحیارفعابهامقوانینومقررات

راتژیکتعاملباتشکلهایموازیورقیببرایتعریفمنافعمشترکوهمکاریهایاست

وربازارفاوادرکش(وکوچکشدن)توسعهنیافتگی
بهدلیلچالشهایاقتصادیدرعینجذابشدن

صادراتبهدلیلتغییراتنرخارز

توسعهیبازاردرداخلکشورباتمرکزرویهدایتپروژههاوخریدهایدولتیوبخش
عمومیبهسمتاعضایسازمان

بوکارهاتوسعهیبازاردرداخلکشورباتمرکزرویرفعموانعورودوتسهیلفعالیتکس
واستارتآپهادرزمینهیمدرنسازیبازارهایسنتیباهمکاریدولت

بهویژهتوسعهیبازارفناوریاطالعاتدرکشورباهمکاریکسبوکارهایبخشارتباطات
نتاپراتورهایتلفنهمراهوثابتوشرکتهایتأمینکنندهیدسترسیبهاینتر

توسعهیبازاردرخارجکشورباهمکاریوزارتارتباطاتوفناوریاطالعات

توسعهیبازاردرخارجکشورباهمکاریاتاقهایبازرگانی

مسائل 
ف استراتژیک صن

فاوا
ضعفمدلدرآمدیسازماننصرتهران

افزایشمبلغحقعضویتاعضابهجایتمرکزرویافزایشتعداداعضا

افزایشتعداداعضابدونتغییرمحسوسحقعضویت

جذبپروژههایدرآمدزابرایسازمانازدولتوصنعتوانجامآنهاباهمکاریاعضا

وارائهی(پژوهش/آموزش/خدماتمشاوره)تعریفخدماتدرآمدزابرایسازمان
آنهاباهمکاریاعضا



با تشکر از توجه شما


