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جلسِ «ضوارُ :»9
هْوتزیي دستآٍردّای کارگاُّای استزاتژی (« »1الی «)»8
ارائِ :اکثز هقذر () 94/04/03
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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.

2

1

چهار شنبه2015/09/02 ،

فْزست هطالة
جایگاه جلسه در:
 ترنامه زمانی «چرخه تفکر استراتصیک (ضماره » ) 1
 مذل «نقص آفرینی» طرح جویطگر تومی

متذولوشی ضکلگیری استراتصیهای «جویطگر تومی»:








پارادایمها
محذوده رقاتت
محیط و خاستگاه استراتصی
تفکر استراتصیک و تفکر غیراستراتصیک
چرخه تفکر استراتصیک
مذل خلق استراتصیها
ضکلگیری استراتصیهای «جویطگر تومی» در عمل

اهم دستاوردهای کارگاههای استراتصی ( 1الی : )8
 چطمانذاز منتخة
 فرصتهای استراتصیک ،عوامل تحقق منفعت استراتصیک ( ،)CSFs & CCsراهکارهای استراتصیک
 همسوسازی استراتصیک پروشههای طرح جویطگر تومی
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جایگاه جلسه در :ترنامه زمانی «چرخه تفکر استراتصیک (ضماره ») 1
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جایگاه جلسه در :ترنامه زمانی «چرخه تفکر استراتصیک (ضماره ») 1
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جایگاه جلسه در :مذل «نقصآفرینی» طرح جویطگر تومی

جلسه ضماره 9

طراحی استراتصیهای
جویطگر تومی

توسعه فضای رقاتتی
میان جویطگرهای ترتر

توسعه زیرساختها
درطرح جویطگر تومی
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پارادایمها
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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محذوده رقاتت

گستزُ جْاًی
گستزُ فارسی ستاىّا

گستزُ ایزاى
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محیط و خاستگاه استراتصی
«پاراداین ( 1پاراداین فعلی)»

«پاراداین »2

هحیط رقاتت:
پیچیذُ ،رقاتت ضذیذ،
غیزقاتل پیصتیٌی

هحیط رقاتت:
سادُ ،رقاتت ضعیف،
قاتل پیصتیٌی

خاستگاُ استزاتژی:

خاستگاُ استزاتژی:

تفکز استزاتژیک

ترنامهریسی استراتصیک
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تفکر استراتصیک و تفکر غیراستراتصیک

تفکز غیزاستزاتژیک

تفکز استزاتژیک
 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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چرخه تفکر استراتصیک

چطناًذاس صحیح
جهتگیری استراتصیک

خلق استزاتژی

سنتس خالقانه

تفکز
استزاتژیک

جاریسازی استراتصی

یادگیزی

تحلیل تازخور

کسة ًتایج
(هثثت ٍ هٌفی)
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مذل خلق استراتصیها

فزصت
استزاتژیک

 - 2تحلیل
فرصتها

استراتژیهای «جویشگربومی »

 -1قواعذ

فزصتّای
تالقَُ

هٌفعت
استزاتژیک

پارادایم

 -8راهکار
استراتصیک

عَاهل

غیزاستزاتژیک

استراتصیک

منفعت

عَاهل
استزاتژیک

 -5توانمنذیهای
 -7راهیاتی

 - 3عوامل تحقق

محوری )(CC

 -4تحلیل گلوگاه
 -6عوامل کلیذی
موفقیت )(CSFs
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ضکلگیری استراتصیهای «جویطگر تومی» در عمل

 ارزشآفرینی ترای کارتر

 کارگاههای استراتصی

 کسة مسیت رقاتتی

 تجارب ترتر جهانی

 ارتقای جایگاه ترنذ

 جلسات همانذیطی

 افسایص کارتران

 ایذههای خالقانه

 توسعه کسةوکار

 مستنذات موجود
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چطمانذاز طرح جویطگر تومی (منتج ازکارگاه)2-2 :

 تْتزیي جَیطگز در ستاى فارسی
 دقیقتزیي جَیص (در ستاى فارسی)
 تا کیفیتتزیي سزٍیسّا (تِ ستاى فارسی)
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فرصتهای استراتصیک ،عوامل تحقق منفعت استراتصیک ( ،) CSFs & CCsراهکارهای استراتصیک

File Name: SE_Strategy_94-04-03
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عوامل متذاول اولویتتنذی پروشهها
روابط
پیشنیازی

هسائل
فٌی

اولویتبندی
متداولپروژهها

هیساى
زهاىبری

ّسیٌِ
اجرا
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اصول پنجگانه همسوسازی و پیادهسازی استراتصیها
اصل
«علّیت»

اصل
«اهمیت»

اصول
پنجگانه

اصل
«شفافیت»

اصل

اصل

«سازگاری»

«پیوستگی»
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همسوسازی استراتصیک پروشههای طرح جویطگر تومی
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امامعلی(ع ) :باانديشهاستكهتاريكيهايامور،روشنميشود.

تا تطکر
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