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 مقدمه

 خدمت استاد ارجمند سركار خانم دكتر مريم نظري

 ثب اّذاي سالم ٍ احتشام

 خذاقَت ٍ ٍقت خَش

سا اص آقبي ػجبس سججي ٍ سشكبس خبًن خشاسبًچي  ضوبسي ٍصف اهب حُ امًجَدُسشكبس ػبلي ديذاس سؼبدتوٌذ ثِ تب ثِ اهشٍص 

، ذاس سشكبسػبلي هفتخش ضَم. دس خصَظ ايويلي كِ چٌذ سٍص پيص ثشاي ثٌذُ اسسبل فشهَدُ ثَديذضٌيذُ ام. اهيذٍاسم ثِ دي

 ثِ»دسثبسُ ايي سئَال كِ ركش ضذُ تَسط ضوب ديذگبُ ّبي  بثِ استحضبس هي سسبًن صيشا ث SWOTدس قبلت تحليل ًكبتي سا 

 ٍ ًكشدى ذايپ يكبس خَدضبى سضتِ دس كِ يافشاد هخصَصب كٌٌذ؟ يه قلوذاد اسصش يث افشاد يثؼض سا هب سضتِ چشا ًظشتَى

 يك سبلثحوذاهلل  هَافقن.  «ًذاسى هب سضتِ ثب يصٌو چيّ كِيحبل دس كشدى اضغبل سا يهْو يجب ثضسگ كتبثخبًِ تَ اٍهذى

ِ ّبي هطشح دس ايي دس ساستبي دغذغ سيٌيِ اسضبد سا داسم. لزادس ح اسيكِ ثِ ػٌَاى هطبٍس افتخبسي تَفيق خذهتگض است

ثب حضَس اسبتيذ ٍ فبسؽ التحصيالى سضتِ ػلن  بي صيش سادس حسيٌيِ اسضبد فؼبليتْ 94دس سبل  ثب يك كبس تيوي هٌسجن ، هبسضتِ

 :ايناًجبم دادُ اطالػبت ٍ داًص ضٌبسي

 تؼشيف ًطستْبي ػلوي هيبى سضتِ اي -1

  : ًطست ثب هحَسيت ػلن اطالػبت ٍ فلسفِ 7فصل ثْبس 

o ِدػَت اص هتخصصبى فلسف 

  : ًطست ثب هحَسيت ػلن اطالػبت ٍ فٌبٍسي 6فصل تبثستبى 

o دػَت اص هتخصصبى فٌبٍسي اص سضتِ ّبي فٌي ٍ هٌْذسي 

  : ًطست ثب هحَسيت ػلن اطالػبت ٍ اقتصبد 7فصل پبييض 

o دػَت اص اسبتيذ ٍ فؼبالى اقتصبدي 

  : ًطست ثب هحَسيت ػلن اطالػبت ٍ ًَآفشيٌي 6فصل صهستبى 

o ّبي استبست آح اطالػبت هحَسدػَت اص كست ٍ كبس 

 ُ كست ٍ كبس ، فٌبٍسي ٍ هذيشيتتطكيل كبسگشٍُ ّبي هطَستي هتطكل اص هتخصصبى ػلن اطالػبت ٍ فؼبالى حَص -2

اص كتبثخبًِ ػوَهي حسيٌيِ اسضبد ٍ آضٌبيي ثب قبثليتْبي سضتِ ػلن  سبيش سضتِ ّباسبتيذ  ّبي هختلفطشاحي ثبصديذ -3

 اطالػبت ٍ داًص ضٌبسي

 ثشگضاسي سٍيذادّبي كبسآفشيٌي هختلف ّوچَى سٍيذاد ّوفكش دس داخل كتبثخبًِ ػوَهي حسيٌيِ اسضبد -4

 ٍ ثسيبسي اص هَاسد ديگش كِ اى ضبء اهلل دس آيٌذُ گضاسش آى ثشاي جبهؼِ هٌتطش خَاّذ ضذ. -5

-حَصُ ػلن اطالػبت ٍ داًص ، داًطجَيبى ٍ فؼبالىاسبتيذ ّبيّب ٍ ّوكبسيساٌّوبيي ثب هطبسكت، الْي ٍست ثب تفضل اهيذ ا

 ّب ٍ تحشكبت ضَد.حشكت ثيص اص ثيص استقبء يبثذ ٍ هَجت خلق سبيش جٌجصيي ا ّبضٌبسي ٍ سبيش حَصُ
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 رشته علم اطالعات و دانش شناسي  SWOTتحليل 

 مضر مفيد 

ي
داخل

 

(
ل

عوام
 

ي(
درون

 

 هاقوت

 تغييش ػٌَاى سضتِ ثِ ػلن اطالػبت ٍ داًص ضٌبسي .1

 صلْبي جزاة ٍ كبسثشدي دس هقطغ تحصيالت تكويليسشف .2

 ٍ خَاستبس پيطشفت ٍجَد اسبتيذ دلسَص .3

 خًَگشهي اسبتيذ، داًطجَيبى ٍ هتخصصبى ايي سضتِ .4

 سبثقِ تبسيخي سضتِ .5

 پبيِ اي ثَدى سضتِ .6

 اتحبد دسٍى سضتِ اي افشاد ثب ّوذيگش .7

 هاضعف

 ثؼضي اص ٍيژگيْب دس ثؼضي اص اسبتيذ سضتِ ضبهل: هيضاى پبييي ثَدى .1

  تطجيق پزيشي ثب سشفصلْبي جذيذ، داضتي تصَيش كالى ثشاي پژٍّص، سيسك پزيشي

 ، كبسآفشيٌي ٍ ًَآٍسي، ػوقي ًگشي ، سٍحيِ پژٍّطگشي فشيلٌسش، 

 ثب اقتصبد ٍ كست ٍ كبس سضتِ ػلن اطالػبت فبسؽ التحصيالى ػذم پيًَذ قَي هيبى .2

 كبسضٌبسي ٍ اسضذ دس سبيش سضتِ ّب ثشاي اداهِ تحصيل فبسؽ التحصيالى كوشًگ حضَس .3

 ثؼضي اص ٍيژگيْب دس ثؼضي اص داًطجَيبى ٍ فبسؽ التحصيالى سضتِ ضبهل: هيضاى پبييي ثَدى .4

 هيضاى ، ٍ ًَآٍسي اػتوبد ثِ ًفس ٍ خَدثبٍسي، تفكش اًتقبدي، استقبهت، كبسآفشيٌي

 تجبسي ، استقالل هبلي .  تؼبهل ثب سبيش سضتِ ّب ، تفكش

 ثشاي جبهؼِضؼف دس طشاحي اسصش پيطٌْبدي سضتِ  .5

ي
خارج

 

(
ل

عوام
 

ي
بيرون

) 

 هافرصت

 ٍاثستگي جبهؼِ جْبًي ثِ اطالػبت .1

 ثِ اطالػبت حزف هطبغل ثي ًيبصسًٍذ پيذايص هطبغل اطالػبت جذيذ ٍ  .2

ػلَم اًسبًي ٍ  داًطكذُحضَس سضتِ ػلن اطالػبت ٍ داًص ضٌبسي دس  .3

 اجتوبػي

يذايص سضتِ ّبي جذيذ ٍ ٍاثستِ سٍصافضٍى ايي سضتِ ثِ اطالػبت ّوچَى پ .4

هذيشيت اسضذ ديتب  سضتِ ػلَم اجتوبػي سايبًطي، ػلَم اطالػبت سايبًطي،

(CDO) ، ...ٍ  فٌبٍسّبي ّوگشا 

 پبساداين ثيگ ديتب ٍ استشاتژي اقتصبد دادُ هحَس دس جْبىپيذايص  .5

 تهديدها

، هذيشيت  ITهٌْذسي ػلن اطالػبت ٍ داًص ضٌبسي ّوچَى سضتِ ّبي ّوسبيِ فؼبليت  .1

IT فلسفِ ، ػلَم كبهپيَتش ، هٌْذسي كبهپيَتش ٍ 

 ثبقي هبًذى دس حبل ٍ َّاي گزضتِ .2

ثِ حبضيِ سفتي هقَلِ كتبثذاسي ٍ اطالع سسبًي ثِ ػلت تغييش ػٌَاى سضتِ ػلن اطالػبت ٍ  .3

 داًص ضٌبسي

 ٍ داًص ضٌبسي دس ػوذُ داًطگبُ ّبي كطَس ػذم داضتي داًطكذُ تخصصي ػلن اطالػبت .4

 (داًطگبُ تْشاىاص ثِ غيش )

 فؼبل دسثبسُ اًتقبدات ثِ سضتِاً .5
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 پيطٌْبدي : چٌذ ساُ حلٍ اهب 

 .ثطَس قلجي ٍ ػقلي ثبٍس كٌين كِ سضتِ ػلن اطالػبت ٍ داًص ضٌبسي هفيذ ٍ كبسثشدي است .1

 ثِ ػٌَاى هثبل : چشا ػٌَاى سضتِ ػَض ضذ؟دس گزضتِ ثبقي ًوبًين ٍ هجبحثي كٌِْ سا هجذدا پيگيشي ًكٌين  .2

 .تغييش سا ثپزيشين ٍ اص آى استقجبل كٌين .3

 !ذاًين ٍ ًِ طلجكبسخَد سا ثذّكبس جبهؼِ ث .4

 .سا دس خَد تقَيت كٌين اسصش آفشيي ػولاسصش ٍ خلق اسصش سا ثْتش ثطٌبسين ٍ  .5

 .تفكش اقتصبدي ٍ تفكش تجبسي سا دس خَد تقَيت كٌين .6

 .اص جَاًبى حوبيت كٌين ٍ ثِ آًْب فشصت خطب ثذّين .7

 .سيسك كٌينثيطتش ثبضين ٍ كوتش هحبطفِ كبس  .8

 دس خَد ص هقبطغ تحصيالت تكويلييكي ا داًطجَيبى سضتِ ػلن اطالػبت ٍ داًص ضٌبسي سا تطَيق كٌين كِ دس .9

 .ضتِ اي غيش اص ػلن اطالػبت ٍ داًص ضٌبسي اداهِ تحصيل دٌّذس

 .اص ٍسٍد داًطجَيبى سبيش سضتِ ّب ثِ سضتِ ػلن اطالػبت ٍ داًص ضٌبسي استقجبل كٌين .11

  .اص سٍحيِ كبسهٌذي ثِ سٍحيِ كبسآفشيٌي هْبجشت كٌين .11

 .پبيبى ًبهِ ّبي هيبى سضتِ اي تؼشيف كشدُ ٍ اًجبم دّين .12

 غيشكتبثذاسي ثيطتش حضَس داضتِ ثبضين. ػلوي ٍ غيشػلويِ دس اجتوبػبت .13

 

 

 

 

 ٍ هي اهلل التَفيق

 هصطفي اهيٌي
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