« دوره مديريـت تغیـیر»
هذت آهَصش  60 :سٍص
 تغييش دس َّي سبصهبى

 هقذهِ

 تغييشات ثٌيبًي
 اًتخبة استشاتژي تغييش اسبسي
ٍ يژگيْبي استشاتژي تغييش اسبسي
 تغييشات هعبلجِ جَيبًِ

 عشاحي استشاتژي هذيشي يكپبسچِ

 تالش آگبّبًِ ثشاي ًيل ثِ يبدگيشي
سبصهبًي
 يبدگيشي ٍ تغييش

 سفتبس ٍ تعْذات هذيشي عبلي
 تعْذات ضخػي هذيشي

ً تبيج ًبضي اص تغييشات هشتجظ


 تغييشدساستجبط ثبهحيظ ٍگشٍّْبي ري ًفَر

 هطخع شدى ٍظبيف

 تغييش دس فشٌّگ سبصهبًي

 گضيٌِ ّبيي ثشاي سبختبسّبي هذيشي

 تغييش دس ًحَُ اًجبم بس

ً قص ّب ٍ سٍاثظ

 سيبس ّب ٍ عولكشد هٌبث ًيشٍي اًسبًي
 هشٍس ثش عولكشدّب
 استخذام

 سيبستْب ٍ ًظبهْبي پبداش دّي
 هذيشي اعالعبت
 هذيشي هبلي

 دي ش ستبدّبي ٍظيفِ اي

 هعشفي هختػش يك سبصهبى وبل جَ
 جْ گيشي سيستوبتيك دس تغييش

 هعشفي استشاتژيْبيي ثشاي ايجبد فشآيٌذّب
استجبعبت ٍ تعْذات سبصهبًي

عٌبغش ليذي دستغييشهتكي ثشتػَس رٌّي  پبداش ّب

 تغييش دس سسبلتْب يب دليل ثَدى سبصهبى

 ايجبد سبختبسّبي هذيشي هٌبست

 يكپبسچِ سبصي ًقص ّب،سيستن ّبٍپبداش ّب

 عشاحي ٍ سبختبس سبصهبًي

 عَاهل ليذي هَثش دس تغييش

 هذيشي

بس  :فعبلي ّب ٍ ٍظبيف

 اًتخبثْبيي ثشاي سفتبس هذيشاى عبلي

 تَسعِ استشاتژيْبي ايجبد تعْذ
 هذيشي هقبٍه دس ثشاثش تغييش
 هعشفي گشٍُ ليذي
 يبف هسئلِ

 ال َ سبصي ًقص ّب
 تغييش پبداش ّب

 اختػبظ ٍ هسئَلي ّب

 عشاحي استشاتژيْب ٍ هكبًيضهْبي استجبعي
 استخذام جذيذ ٍ ثْشُ گيشي اص ًظشات
بسضٌبسبى عالقِ هٌذ
 اًتخبة هتخػػبى وكي

 سخي پبيبًي  -سّجشاى آسهبى گشا
 بسثشد هذيشي تغييش
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