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هایی است که روز به روز اقبال و اندازی اتحاد استراتژیک یکی از گزینهراه

های ها و بنگاهکند و بسیاری از شرکتتوجه بیشتری را به خود جلب می

تجاری از این گزینه به منظور کاهش ریسک و کسب منابع موردنیاز برای 

حال، مدیریت اتحاد نه تنها کار گیرند. با اینوکارشان بهره میتوسعه کسب

له نرخ ای نیست، بلکه با مخاطرات متعددی همراه است و همین مسئساده

 شکست در اتحادهای استراتژیک را به شدت افزایش داده است.

اتحادهای با مفهوم  کارگاه آموزشی تخصصی نیکنندگان در اشرکت

 نحوه مواجهه و پاسخ به و شوندیم های گوناگون آن آشنااستراتژیک و مدل

سه پرسش اساسی درباره چیستی اتحاد، کیستی اتحاد و چگونگی اتحاد را 

تنظیم تعامالت شرکا به همدیگر و به  کارگاه نی. به عالوه، در اآموزندیم

های مختلف برای اداره روشو  میپردازیم مسائل خاص اتحادهای استراتژیک

تا  میکنیم حیتشر مختلف یهاها و نمونهمثال انیرا با ب اتحادهای استراتژیک

وان یک اتحاد تمیبتوانیم به این پرسش کلیدی پاسخ دهیم که: چگونه 

استراتژیک را طراحی کرد و آن را برای دستیابی به اهداف موردنظر هدایت و 

 راهبری کرد.

 

 :کارگاهمخاطبان 

های گوناگونها و سازمانشرکت ان ارشدریو مد رهیمدئتیه اعضای 

های همکاری مشترک، ها، پروژهنفعان در کنسرسیوممدیران پروژه و ذی

 مشترک و قراردادهای چندجانبههای گذاریسرمایه

 کارگاه تخصصی

 ساختارطراحی 

اتحادهای 

 استراتژیک
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 سرفصل کارگاه

  اتحادهای استراتژیکمفهوم 

 گیری اتحادهای استراتژیک پیشینه شکل 

 های اتحاد استراتژیک انواع مدل 

 های موفق و ناموفق اتحادهای استراتژیک در دنیا و ایران مروری بر نمونه 

 

 مدیریت ساختار اتحاد از منظر چگونگی 

  سازماندهی اتحاد: قراردادمحور در برابر سهامیالگوهای حقوقی 

 الگوهای کالن سازماندهی اتحاد: قراردادمحور در برابر اعتمادمحور 

 گیری اتحاد های شکل رابطه ساختار اتحاد با محرکه 

 های شرکای اتحاد رابطه ساختار اتحاد با ویژگی 

 

 ای های رابطه مدل طراحی ساختار اتحاد بر اساس ابعاد طراحی سازمان و قابلیت 

 

 گیری درباره ابعاد طراحی سازمان در طراحی ساختار اتحاد تصمیم 

 تمرکزگرایی 

 گرایی رسمیت 

 گرایی تخصص 

 سازمانی روابط میان 

 سازمانی روابط درون 

 

 ای در طراحی ساختار اتحاد های رابطه گیری درباره قابلیت تصمیم 

 هماهنگی 

 ظرفیت یادگیری 

 اعتماد 

 

  ساختار اتحادپویایی مدیریت 
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