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 چکیده

در سازمانها بسیار حائز اهمیت است.  یزیربرنامهیک سرفصل مهم مدیریت در مبحث  عنوانبهمدیریت استراتژیک 

 شدهمیرستباید در مسیر  بلندمدتسازمان برای رسیدن به اهداف  کهنحویبه کندمیمدیریت استراتژیک آینده سازمان را ترسیم 

غذایی اهمیت باالیی در زنجیره ارزش  یهاشرکتکه  میاپرداختهی هایاستراتژی بندیاولویتگام نهد. در این پژوهش ما به 

رویکرد هوش مصنوعی  یریکارگبهبا  SWOTمجری آن باشند رویکرد انتخاب بهینه از سبد ماتریس  توانندیماین صنعت دارند 

ت. ما از الگوریتم ژنتیک برای این بهینه چندگانه مدنظر این پژوهش اس هایجوابدر نتایج بصورت  یریپذانعطافبرای 

ا در قالب زیادی ر یهانهیگز توانیمریاضی فرا ابتکاری  یهامدلبا استفاده از  داد کهاستفاده کردیم. نتایج نشان  سازیبهینه

 داشت. یاهوشمندانه یریگمیتصم SWOTو با در نظر گرفتن ماتریس  هاتیمحدوداستراتژی با در نظر گرفتن هزینه و 

 ، هوش مصنوعیSWOTابتکاری، ماتریس  یادگیرنده هایالگوریتم: کلمات کلیدی

Abstract: 

Strategic management as an important management topic in the field of planning in 

organizations is very important. Strategic management charts the future of the organization in 

such a way that the organization needs to follow the outlined path to achieve long-term goals. 

In this study, we prioritize strategies that food companies have high importance in the value 

chain of the industry that can implement the optimal selection approach from the SWOT matrix 

portfolio using artificial intelligence approach for flexibility in the results with multiple optimal 

solutions. This is research. We used the genetic algorithm for this optimization. The results 

showed that using meta-heuristic mathematical models, many strategies can be made in terms 

of cost and constraint strategies and with the SWOT matrix making smart decisions. 

Keywords: Innovative Learning Algorithms, SWOT Matrix, Artificial Intelligence. 



 

 

Takestan Higher Education Institute 

Dissertation submitted to graduate studies office in partial Fulfillment of the 

requirement for the degree of Master of Arts In Management 

 

Title: 

Prioritize SWOT matrix strategies with innovative 

learner algorithms 

 
Supervisor: 

Dr. Mahmood Samadi 

 

Advisor: 
Dr. Salar Aldin Hosyni Ghonche 

 

By: 
Ali Khoramiyan 

 

 

spring 2020 

 


