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هذت آهَصش  60 :سٍص
فصل اول  :سرآهدي چيست و چرا اهويت دارد؟


















ضشح خالغِ اي اص سَاثق سشآهذي دس اسٍپب
هفبّين ثٌيبديي سشآهذيEFQM
الگَي سشآهذيEFQM
سفش ثِ سَي سشآهذي
ّذف ايي عشح چِ كسبًي ّستٌذ؟
چِ هَاسدي دس ايي كبس دخبلت داسًذ؟
دس كجبي هسيش سفشثِ سَي سشآهذي قشاس داسيذ؟
خَد اسصيبثي هٌبست ثشاي سبصهبى ضوب كذام است؟
تشاصيبثي
چِ چيض ّبيي سا هي تَاًين تشاصيبثي كٌين؟
تشاص يبثي سادس ثشاثش چِ كسبًي ثبيذ اًجبم دّين؟
داليل اًجبم تشاصيبثي چيست؟
چگًَِ سش آهذي سا اجشا هي كٌيذ؟
ًقص ٍ هبلكيت تغييش
تؼييي اّذاف تغييش
هطبسكت دادى كبسكٌبى دس تغييش
هذيشيت پشٍطُ

فصل دوم :رهبري










سّجشي چيست؟
سّجشاى چِ كسبًي ّستٌذ؟
سّجشاى چِ هي كٌٌذ؟
تذٍيي دٍس ًوب ٍ سسبلت
اسصضْب ٍ فشٌّگ سشآهذي سا ثِ ٍجَد آٍسيذ
استجبط
ثػَست"ػبهل تغييش" ػول كٌيذ
سّجشي سا چگًَِ ثبصًگشي ٍ ثْسبصي هي كٌيذ؟
چگًَِ ثْسبصي كٌيذ






چگًَِ ًحَُ ثْسبصي سا تطخيع هي دّيذ؟
اثضاسّبي سشآهذي ـ سّجشي
پشسطٌبهِ سّجشي
اسصيبثي سّجشي

فصل سوم :خط هشي و راهبرد













چگًَِ عشفْبي ريٌفغ خَد سا هي ضٌبسيذ ٍ اًتظبسات
آًْب سااص سبصهبى خَد تطخيع هي دّيذ؟
اص چِ اعالػبتي ٍ ا صكذام هٌبثغ ثشاي تؼييي هسيش آيٌذُ
خَد كوك هي گيشيذ؟
ثشًبهِ ّبي خَد ثشاي آيٌذُ سا چگًَِ تْيِ  ،ثبصًگشي ٍ
سٍص آهذ هي كٌيذ؟
چگًَِ ثشًبهِ ّبي آيٌذُ خَد سا دس سبصهبى اجشا هي
كٌيذ؟
ثشًبهِ ّبي آيٌذُ ضوب چگًَِ جبسي ٍ اجشا هي ضًَذ؟
اثضاسّبي سشآهذي ـ خظ هطي ٍ ساّجشد
پشسطٌبهِ خظ هطي ٍ ساّجشد
اسصيبثي خظ هطي ٍ ساّجشد

فصل چهارم  :كاركناى












چشا كبسكٌبى
كبسكٌبى ضوب چِ كسبًي ّستٌذ؟
كبسكٌبى دس سبصهبى ضوب چِ هؼٌبيي داسًذ؟
ثشًبهِ سيضي ،هذيشيت ٍ ثْجَد هٌبثغ اًسبًي
هذيشيت ٍثْجَد هٌبثغ اًسبًي
تَسؼِ داًص ٍ قبثليت ّبي كبسكٌبى
اسصيبثي ٍ ثشسسي كبسكٌبى
آهَصش كبسكٌبى
هطبسكت ٍ تَاًوٌذ سبصي كبسكٌبى
تَاًوٌذ سبصي كبسكٌبى
ثشقشاسي استجبط ثب كبسكٌبى









چگًَِ هذيشيت كبسكٌبى خَد سا ثبصًگشي هي كٌيذ ٍآى سا
ثْجَد هي ثخطيذ؟
چگًَِ ًحَُ ثْجَد هذيشيت كبسكٌبى خَد سا تطخيع هي
دّيذ؟
اثضاسّبي سشآهذي ـ كبسكٌبى
پشسطٌبهِ كبسكٌبى
اسصيبثي كبسكٌبى

فصل پنجن :شراكتها و هنابع



























هٌظَساص ضشاكت چيست؟
چگًَِ هي تَاًين ضشكبي خَة سا تطخيع دّين ؟
تبهيي كٌٌذگبى فؼلي ضوب چِ كسبًي ّستٌذ ٍ هَفقيت
آًْب چگًَِ است؟
هضايبي ضشاكت چيست ؟
هٌظَساص هٌبثغ چيست؟
چگًَِ هٌبثغ هبلي خَد سا هذيشيت هي كٌيذ  ،تب ثشًبهِ
ّبي ضوب سا ثشاي آيٌذُ تقَيت كٌذ؟
اًذاصُ گيشي ػولكشد هبلي
اثضاس سَدهٌذ
تبهيي ثَدجِ ثشًبهِ ّبي آيٌذُ
هذيشيت سيسك
تكٌَلَطي سا چگًَِ هذيشيت هيكٌيذ تب ثِ ثْجَد ػولكشد
جبسي ٍ ثشًبهِ ّبي آيٌذُ ضوب كوك كٌٌذ؟
داسايي ّبي كليذي
اثضاسي كِ دس ثْيٌِ سبصي استفبدُ اص داسايي ّب يبسي
دٌّذُ اًذ
هَضَػبت ديگشي ثشاي اًذيطيذى
اثضاس سَدهٌذ ديگش
هذيشيت تكٌَلَطي
ضوب دس ايي صهيٌِ دس چِ هشتجِ اي قشاس هي گيشيذ؟
چِ اضخبظ ديگشي هي تَاًٌذ كوك كٌٌذ؟
هذيشيت اعالػبت ٍ داًص
اثضاسّبي سشآهذي ـوطبسكتْب ٍ هٌبثغ
پشسطٌبهِ هطبسكتْب ٍ هٌبثغ
اسصيبثي هطبسكتْب ٍ هٌبثغ

فصل ششن :فرآيند ها



هٌظَس اص فشآيٌذ ّب چيست؟
چگًَِ فشآيٌذّبي كليذي خَدساضٌبسبيي هي كٌيذ؟













عشاحي الگَي فشآيٌذ سبصهبى
ًوًَِ ّبي ديگشي اص ػولكشد ّبي خَة
الگَي فشآيٌذ ٍ اثضاسّبي ًقطِ فشآيٌذ
ًقص اًذاصُ گيشي دس تفكش فشآيٌذي
فشآيٌذ ّبي خَد سا چگًَِ ثبص ًگشي ٍ هذيشيت هي كٌيذ؟
اثضاس هذيشيت ٍ ثبصًگشي فشآيٌذّب
پيذايص ضص سيگوب
ًكبت كليذي يبد گيشي ٍّفت گٌبُ كجيشُ
اثضاسّبي سشآهذي ـ فشآيٌذّب
پشسطٌبهِ فشآيٌذّب
اسصيبثي فشآيٌذّب

فصل هفتن :نتايج هشتري















چشا ًتبيج هطتشي هْن است؟
تؼشيف هطتشي
تؼشيف ًتيجِ هطتشي
فشاتش اص سضبيت هطتشي
چِ چيضي سا اًذاصُ گيشي ٍ گضاسش هي كٌيذ؟
ضبخع ّبي ػولكشدي
عيف ًتبيج
تٌظين اّذاف
سًٍذ ّب
دادُ ّبي هقبيسِ ثب ثْتشيٌْب يب تشاص يبثي
ًتبيج سا چگًَِ اسائِ ٍ اعالع سسبًي هي كٌيذ؟
ساّجشدّبي اعالع سسبًي
پشسطٌبهِ ًتبيج هطتشي
اسصيبثي ًتبيج هطتشي

فصل هشتن :نتايج كاركناى










چشا ًتبيج كبسكٌبى (هشدم) هْن است؟
ضشٍع كبس ثب تَاًوٌذسبصّب
چگًَِ ًتبيج كبسكٌبى(هشدم)سا اًذاصُ گيشي ٍگضاسش هيكٌيذ؟
هؼيبسّبي ثشداضتي
اًگيضش ٍ سضبيت
هؼيبسّبي ػولكشدي
هسيش ًتبيج سشآهذ
تؼييي اّذاف
سًٍذّب

 دادُ ّبي هقبيسِ ثب ثْتشيٌْب(تشاصيبثي)



 ثشد ًتبيج



 ضشٍع كبس



 اعالع سسبًي ٍ اقذام دس هَسد ًتبيج كبسكٌبى(هشدم)

فصل دهن :نتايج كليدي عولكرد

 تكويل چشخِ



 پشسطٌبهِ ًتبيج كبسكٌبى



 اسصيبثي ًتبيج كبسكٌبى



فصل نهن:نتايج جاهعه



 چشا ًتبيج جبهؼِ هْن است؟



 هٌبثغ ضخػي آگبّبًِ



 سٍيكشدي كٌطي (فؼب كٌٌذُ ديگشاى)



 سٍيكشد حفبظتي
 هسئَليت ّبي قبًًَي
 سد پبي صيست هحيغي
 تؼشيف جبهؼِ
 جبهؼِ داخلي
 ضشٍع ثب تَاًوٌذسبصّب-خظ هطي ساّجشد
 ضكل دادى ثِ ساّجشد دس جْت جبهؼِ
 تَليذ ًتبيج هلوَس
 هؼيبسّبي ثشداضتي
 هؼيبسّبي ػولكشدي
 كست ًتبيج جبهؼِ سشآهذ
 تٌظين اّذاف
 سًٍذّب















چگًَِ ًتبيج سا اعالع سسبًي هي كٌيذ؟
پشسطٌبهِ ًتبيج جبهؼِ
اسصيبثي ًتبيج جبهؼِ
ضشٍع كبس ثب تَجِ ثِ پبيبى آى
اّويت ًتبيج
تؼشيف ًتبيج كليذي ػولكشد
خشٍجي ّبي كليذي ػولكشد
ضبخع ّبي كليذي ػولكشد
كست ًتبيج كليذي ػولكشد سشآهذ
سًٍذّب
تٌظين اّذاف
استفبدُ اصدادُ ّبي هقبيسِ ثبثْتشيي ّب(تشاصيبثي)
عيف ًتبيج(ّذف ٍ داهٌِ ثخص ثٌذي)
سبصهبًْبي ثي ًيبص اص اًذاصُ گيشي يب ًتيجِ هحَس
ايجبد ًيبص ثِ اًذاصُ گيشي ٍ ًتبيج
جوغ آٍسي دادُ،گضاسش كشدى ،اعالع سسبًي
ًقص كبسهٌذاى ٍ تَاًوٌذسبصي
ًقص سّجشاى ٍ هذيشاى
فشآيٌذ ثْجَد
ًقبط اتػب
پشسطٌبهِ ًتبيج كليذي ػولكشد
اسصيبثي ًتبيج كليذي ػولكشد
كالم آخش  :ثبصگطت ثِ ثْجَد ثيطتش

 دادُ ّبي هقبيسِ ثب ثْتشيٌْب(تشاصيبثي)
 عيف ًتبيج
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