چهار شنبه2015/09/02 ،

هتذٍلَصی ضکلگیزی استزاتضیّای «جَیطگز تَهی»

ارائِ :اکثز هقذر ()94/02/07
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در راستای تحقق هاهَریت پژٍّشگاُ ارتباطات ٍ فٌاٍری در فراّن سازی سکَیی برای ارتقاء داًش ،اًتقال فٌاٍری ٍ
بَهیسازی هحصَالت ٍ خذهات حَزُ فاٍا ٍ با ّذف جلب هشارکت عالقِهٌذاى در تَسعِ ٍ بْرُ هٌذی از دستاٍردّای
پژٍّشگاُ ارتباطات ٍ فٌاٍری اطالعات ،آزاد رساًی ایي دستاٍردّا در زهرُ برًاهِ ّای اٍلَیت دار پژٍّشگاُ بِ شوار هی
آیذ .بِ ّویي هٌظَر هستٌذ حاضر تحت هجَز بیي الوللی ًCC-BY-SA-NCسخِ  ، 4در دسترس عوَم قرار گرفتِ
است .شایاى رکراست تحت ایي هجَز ،ضوي حفظ هالکیت فکری ایي هستٌذ برای پژٍّشگاُ ارتباطات ٍ فٌاٍری
اطالعات ،بازاًتشار ٍ بکارگیری آى صرفاً برای هَارد تحقیقاتی ٍ با رکر ًام پژٍّشگاُ ارتباطات ٍ فٌاٍری اطالعات بالهاًع
است.
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پارادایمَا
پارادایم
فعلی

پاراداین  :1اهکاى استفادُ اس جَیطگزّای هطزح دًیا تزای کارتز ٍجَد دارد.
 دستزسی تِ ضثکِ جْاًی ایٌتزًت تزای کارتز اهکاىپذیز است.
کارتز الشام /اجثار تِ استفادُ اس جَیطگز تَهی ًذارد.

پاراداین  :2اهکاى استفادُ اس جَیطگزّای هطزح دًیا تزای کارتز ٍجَد ًذارد.
 دستزسی تِ ضثکِ جْاًی ایٌتزًت تزای کارتز اهکاىپذیز ًیست.
کارتز الشام /اجثار تِ استفادُ اس جَیطگز تَهی دارد.
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محديدٌ رقاتت

گستزُ جْاًی
گستزُ فارسی ستاىّا

گستزُ ایزاى

5

محیط ي خاستگاٌ استراتژی
«پاراداین ( 1پاراداین فعلی)»

«پاراداین »2

هحیط رقاتت:
پیچیذُ ،رقاتت ضذیذ،
غیزقاتل پیصتیٌی

هحیط رقاتت:
سادُ ،رقاتت ضعیف،
قاتل پیصتیٌی

خاستگاُ استزاتضی:

خاستگاُ استزاتضی:

تفکز استزاتضیک

تروامٍریسی استراتژیک
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تفکر استراتژیک ي تفکر غیراستراتژیک

تفکز غیزاستزاتضیک

تفکز استزاتضیک
 اًتخاب فعالیتّای ارسشآفزیي
 خلق ارسشّای هٌحصزتِفزد

 پزداختي تِ ّوِ کار ٍ ّوِ چیش
در هقاتل

 دًثالِرٍی صزف اس دیگزاى

 گزایص تِ توایش ٍ تفاٍت

 گزایص تِ تقلیذ اس رقثا

 سادُ ٍلی عویق

 پیچیذُ ٍ ًاکارا
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چرخٍ تفکر استراتژیک

چطناًذاس صحیح
جُتگیری استراتژیک

خلق استزاتضی

سىتس خالقاوٍ

تفکز
استزاتضیک

جاریسازی استراتژی

یادگیزی

تحلیل تازخًر

کسة ًتایج
(هثثت ٍ هٌفی)
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مدل خلق استراتژیَا

فزصت
استزاتضیک

 - 2تحلیل
فرصتَا

استراتژیىای «جویشگربومی »

 -1قًاعد

فزصتّای
تالقَُ

هٌفعت
استزاتضیک

پارادایم

 -8راَکار
استراتژیک

عَاهل

غیزاستزاتضیک

استراتژیک

مىفعت

عَاهل
استزاتضیک

 -5ضایستگی
 -7راَیاتی

 - 3عًامل تحقق

محًری )(CC

 -4تحلیل گلًگاٌ
 -6عًامل کلیدی
مًفقیت )(CSFs
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ضکلگیری استراتژیَای «جًیطگر تًمی» در عمل

 ارزشآفریىی ترای کارتر

 کارگاٌَای استراتژی

 کسة مسیت رقاتتی

 تجارب ترتر جُاوی

 ارتقای جایگاٌ ترود

 جلسات َماودیطی

 افسایص کارتران

 ایدٌَای خالقاوٍ

 تًسعٍ کسةيکار

 مستىدات مًجًد
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َمسًسازی استراتژیک

َمسًسازی مىاتع
اوساوی

ترازودگی استراتژیک

ّوسَساسی استزاتضیک

َمسًسازی سیستمَای
تروامٍریسی ي کىترل

َمسًسازی سازماوی
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تروامٍ زماوی :تا اوتُای طرح جًیطگر
ضوارُ چزخِ
تفکز استزاتضیک

تاسُ سهاًی

تعذاد کارگاُّای
استزاتضی

ًَع کارگاُ

1

اردیثُطت  -تیر

10

آمًزضی ،عملیاتی

2

مرداد  -دی

12

عملیاتی ،ارزیاتی

3

تُمه  -تیر () 95

12

عملیاتی ،ارزیاتی

4

مرداد  -دی

12

عملیاتی ،ارزیاتی

5

تُمه  -تیر () 96

12

عملیاتی ،ارزیاتی

6

مرداد  -دی

12

عملیاتی ،ارزیاتی

7

تُمه  -تیر () 97

12

عملیاتی ،ارزیاتی

12

6

چهار شنبه2015/09/02 ،

تروامٍ زماوی :چرخٍ تفکر استراتژیک (ضمارٌ ) 1
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امامعلی(ع) :تا کاریراخوبنسنجیدهای،بوآناقدامنکن.

تا تطکر
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