
 
1 صفحه 3از 

 

 

 .تواند مسیر رشد و توسعه را بدون استراتژی بپیمایدهیچ سازمانی نمی

های روشن و تراتژیراتژیک هستند، یا اسهایی که فاقد برنامه استسازمان

های بازار دچار آشفتگی ها و تالطمدر مواجهه با بحران منسجمی ندارند

رو نیز به درستی استفاده کنند. های پیشتوانند از فرصتشوند و نمیمی

رای خلق افق گیری و تخصیص منابع باستراتژی به عنوان علم و هنر تصمیم

ها و تهدیدات محیطی دهد تا در برابر فرصتبه سازمان امکان می مطلوب

های خود برای دستیابی به ای کارآمد از قابلیتتر عمل کند و به شیوهسنجیده

 برداری کند.سطح باالتری از عملکرد بهره

استراتژی و با مفهوم  کارگاه آموزشی تخصصی نیکنندگان در اشرکت

ریزی برنامهو  شوندیآشنا م مختلف برای تدوین و طراحی استراتژی هایروش

به  کارگاه نی. به عالوه، در اآموزندیم استراتژیک را بر مبنای الگوی کالسیک

و  میپردازیم مدل آبشار استراتژی به عنوان بهترین راه برای تدوین استراتژی

 انیرا با ب متوازنمنطق و روش طراحی نقشه استراتژی و کارت امتیازی 

تا بتوانیم به این  میکنیم حیتشر رانیوکار اکسب یاز فضا ییهاها و نمونهمثال

توانیم یک برنامه استراتژیک یکپارچه رسش کلیدی پاسخ دهیم که: چگونه میپ

 .برای موفقیت در رقابت و رشد و توسعه تدوین کنیم

 

 :کارگاهمخاطبان 

وکارهای گوناگونها و کسبارشد سازمانمدیران و  رهیمدئتیه اعضای 

ریزی، وکار، برنامهواحدهای توسعه کسبو کارشناسان  ، مدیرانمعاونان

 ها و کنترل پروژهها و روشسیستم

 کارگاه تخصصی

ریزی برنامه

 استراتژیک



 
2 صفحه 3از 

 

 سرفصل کارگاه

  استراتژی و سیر تکاملی آن در سازمانمفهوم 

 

 گیری از الگوی پالت استراتژی انتخاب روش رسیدن به استراتژی با بهره 

 دهنده و نوسازی در تدوین استراتژی گرایانه، شکل الگوهای کالسیک، انطباقی، آرمان 
 

 ریزی استراتژیک الگوی کالسیک برنامه 

 ها انداز و ارزش ی: ماموریت، چشمتعیین ارکان راهبرد 

 های سازمان تحلیل قابلیت، تحلیل محیط رقابتیهای تحلیل: تحلیل محیط کالن،  مدل ،

 نفعان تحلیل ذی

 های  های ترکیب: ماتریس لمدSWOT ،SPACE ،QSPM ... و 

 

 مدل آبشار استراتژی برای طراحی استراتژی 

 

 ها بندی انواع استراتژی طبقه 

 سطوح استراتژی 

 های ژنریک استراتژی 

 های یکپارچگی استراتژی 

 های تمرکز استراتژی 

 بخشی های تنوع استراتژی 

 های تدافعی استراتژی 

 

 استراتژی منطق و روش طراحی نقشه 

 طراحی نقشه استراتژی 

 های نقشه استراتژی طراحی شاخص 

 طراحی کارت امتیازی متوازن 

 

 

 اصول کنترل و پایش استراتژی 



 
3 صفحه 3از 

 

 
 مدرسمعرفی 

 جاللی حسین دکتر سید

تهران دانشگاه مدیریت دانشکده استراتژیک، مدیریت دکتری 

المللیبین شدهصالحیت تایید مدیریت مشاور (CMC) 

آریانا صنعتی پژوهشی گروه مدیریت، مشاوره هایمدیر پروژه 

گذاریسرمایه بندرعباس، نفت پاالیش :هایشرکت در استراتژی و طراحی ساختار مشاور 
 گاز تجهیزات ساخت پتران، تحقیقات، جهاد مادیران، مارون، عمران مهندسین نفت، صنعت
 انرژی، و آب مشاور مهندسی تایکو، مهندسی آرین، گستر تابماه پرفراتور، پارس تامکار،

 اتیسم انجمن شکوفایی، و نوآوری صندوق آزما، افزار خودرو، سردساز خودرو،ایران محورسازان
 پدرام و ... مهندسی گروه ایران،

پژوهشی گروه تهران، دانشگاه مدیریت دانشکده در سازمانی ساختار طراحی و استراتژی مدرس 
 اقتصاد دنیای آموزش مرکز و آریانا صنعتی

مدیره اکسلریتعضو هیئت 

ایران مدیریت مشاوران انجمن عضو 

آریاناقلم انتشارات استراتژیست، ذهن کتاب مولف 

(آریاناقلم انتشارات) برد بازی ،(آریاناقلم انتشارات) استراتژی به رسیدن استراتژی: کتب مترجم، 
 (آریاناقلم انتشارات) رقابتی مزیت نهایت

نشریات در مقاله 15 از بیش المللی،بین انگلیسی نشریات در مقاله 10 از بیش انتشار و چاپ 
 المللیبین و ملی هایکنفرانس در مقاله 30 از بیش ارائه و پژوهشی علمی

 برگزاری کارگاهشرایط 

گردد.سازمانی برگزار میاین کارگاه آموزشی به طور اختصاصی و درون 

سازی خواهد شد.ویژه های شرکت متقاضیمحتوای کارگاه بر حسب ویژگی 

:برای اطالع از شرایط برگزاری کارگاه، درخواست خود را به ایمیل ذیل ارسال نمائید 

Jalali.SHossein@gmail.com 

 


