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 یمدیریت راهبردی فرهنگ

ترین عنصر هر جامعه برای حیاتی بوده وپیشرفت در تمامی شئون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یك جامعه متكی بر فرهنگ آن جامعه 

نباشد، ای موافق با پیشرفت و توسعه تا زمانی كه فرهنگ جامعه مند فرهنگی است. جانبه، فرهنگ و تعامالت نظامرشد و پیشرفت همه

ای موافق توسعه )به معنی عام آن( نباشد، برای دستیابی به توان گفت اگر جامعهپیشرفت آن جامعه ممكن نخواهد بود. بر این اساس می

 .پیشرفت در ابعاد گوناگون باید به اصالح و تحول فرهنگ در جهت توافق آن اقدام نمود
فرد را در جهان مطرح كرده است كه تحقق آن نیازمند ارائه دقیق و گویی منحصر بهعنوان یك نظام حكومتی، الجمهوری اسالمی ایران به 

یابی به اهداف است. انقالب اسالمی ایران، انقالبی فرهنگی است و در تمام اسناد مشخص مبانی و ترسیم دقیق و روشن مسیر و راهِ دست

ترین عنصر رشد و عنوان حیاتیبه« فرهنگ»العالی(، همواره به )مدظله ایباالدستی و بیانات حضرت امام خمینی )ره( و حضرت امام خامنه

 جانبه اشاره شده استپیشرفت همه

ودمان مدیریت راهبردی فرهنگی در راستای برنامه های توانمند سازی و توسعه جامعه نخبگانی و استعدادهای برتر، توسط شتابدهنده پ

بگان مركز خدمات، دانشگاه عالی دفاع ملی ، دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر و طرح استعداد آنام با مشاركت اداره كل جامعه نخ

 شهید بیاضی زاده در حال برنامه ریزی و اقدام می باشد .
 :ختصری در مورد پودمان مدیریت راهبردی فرهنگی م

 
بازرگانی، اقتصاددانان، كارفرمایان عرصه صنعت و... نیز دارای امروزه عالوه بر فرماندهان نظامی و سیاستمداران، دست اندركاران امور 

راهبرد هستند. حتی افراد عادی نیز در زندگی روزانه خود از راهبرد های گوناگونی همچون كاهش هزینه، كاهش وزن و... سخن می 

 .گویند

 
یدن به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در واقع، البته در اینجا راهبرد به مفهوم هدف نیست بلكه اقدامات و برنامه هایی برای رس

راهبرد چگونگی دستیابی به اهداف را مشخص می كند و به این كه اهداف چه چیز هستند یا چه باید باشند یا چگونه باید تعیین شوند 

 :از عبارتند سطح ۴ این كه. است مدیریت ٔ  گانه ۴ترین سطح از میان سطوح راهبرد عالی .كاری ندارد
 سطح راهبردی .۱

 سطح عملیاتی .۲

 سطح تاكتیكی .۳

 سطح تكنیكی .۴

 

ای سیال وهمواره درحال تحول است و زیربنای تحوالت جامعه است نیازمند مدیریت است و مدیریت راهبردی ازآنجا كه فرهنگ پدیده 

 .)استراتژی( است به خوبی ایفاء نمایدفرهنگ می كوشد تا این نقش را در باالترین سطوح ممكن كه همان سطح راهبردی 

 رائه می گردد:اعنوان درس به شرح ذیل جهت آشنایی اجمالی و گذرا با مفاهیم و اصول اولیه این رشته   10در پودمان مدیریت راهبردی تعداد 

 و فكری شناسی جریان -معاصر ایران فرهنگی و فكری شناسی جریان - «العالی ظِلُّهُ مُدَّ» رهبری معظم مقام فكری منظومه   - فرهنگ های نظریه

 پیوست - رسانه و عمومی ارافك- فرهنگی تبلیغ نظام- فرهنگی راهبردی مدیریت فرآیند- نرم جنگ- فرهنگی شناسی آسیب - معاصر جهان فرهنگی

  فرهنگی نگاری



 

 

 

 :اشندتواناییهای زیر ب، دارای حدی از داوطلبانی كه در پودمان مدیریت راهبردی فرهنگی شركت می نمایندانتظار می رود 

 .نقشه مهندسی فرهنگی كشور در دو بعد نظری و عملی آشنایی با -۱

 .پیاده سازی نقشه فرهنگی كشوركمك به  -۲

ای فرهنگ، هویت ملی و اندیشه مطالعه و پژوهش در حوزه میان رشتهشركت در تحصیالت تكمیلی مطالعات فرهنگی و عالقه مندی و   -۳

 .ای و ملیلیاتی كشور در سطوح منطقهها و تقاضاهای راهبردی علمی و عمها، نیازها، پرسشآمد و عقالنی با چالشدینی در تعامل روز

ها و شناسی و مدیریت سازمانهای متنوع مدیریتی نظام در سطح كارمشاركت در فرآیند تحقیق و توسعه راهبردی فرهنگ در الیه -۴

 .مؤسسات فرهنگی

ای، باشناخت همه جانبه فرهنگ ی مختلف اجتماعی با بینشی باز، ذهنیتی پویا، آینده نگر، جامع نگر وبین رشتههادرعرصه مشاركت -۵

 .ای ودینیبومی، منطقه

 

 


