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هذت آهَصش  90 :سٍص
 هقذهِ

 هبّيت ثشسسي ٍ اًتخبة استشاتژي

 هذيشيت استشاتژيك چيست؟

 فشآيٌذ اسائِ ٍ اًتخبة استشاتژي ّب

 هشاحل هذيشيت استشاتژيك

 هذيشيت غيش هجتٌي ثش ّذف

 تؼشيف هذيشيت استشاتژيك

ّ ذف ّبي ثلٌذ هذت

 تشكيت قضبٍت ضَْدي ٍ تجضيِ ٍ تحليل ّبي ػلوي

 چبسچَة جبهغ ثشاي تذٍيي استشاتژي

 اغغالحبت كليذي دس هذيشيت استشاتژيك

 جٌجِ ّبي سيبسي ثِ ٌّگبم اًتخبة استشاتژي

 هضايبي هذيشيت استشاتژيك

ً قص هذيشيت دس اجشاي استشاتژي

 استشاتژي ّبي هتوشكض

 سيبست ّب

 سبصگبسي ثب تغييشات

 الگَي هذيشيت استشاتژيك
 استشاتژي ّبي يكپبسچگي
 استشاتژي ّبي تٌَع

 استشاتژي ّبي تذافؼي

 جٌجِ ّبي فشٌّگي ثِ ٌّگبم اًتخبة استشاتژي
 اجشاي استشاتژي

ّ ذف ّبي سبالًِ
 تخػيع هٌبثغ

 تغجيق دادى سبختبس ثباستشاتژي
 اسصيبثي استشاتژي

 هذيشيت استشاتژيك دس سبصهبًْبي دٍلتي ٍ غيش
اًتفبػي

ٍ يژگي ّبي سيستن اسصيبثي اثش ثخص

 اّويت هبهَسيت سبصهبى

ً 101 كتِ دسهذيشيت استشاتژيك

 هذيشيت استشاتژيك دس ضشكت ّبي كَچك

 سٌّوَدّبيي ثشاي هذيشيت استشاتژيك اثش ثخص

 كبس يب فؼبليت هب چيست ؟

 هقذهِ

 هقبيسِ چطن اًذاصّبي سبصهبى يب هبهَسيت سبصهبى

 تغييشات ثٌيبًي

 هبّيت هبهَسيت سبصهبى

ٍ يژگيْبي استشاتژي تغييش اسبسي

 فشآيٌذ تؼييي هبهَسيت سبصهبى

 اًتخبة استشاتژي تغييش اسبسي

 اجضاي تطكيل دٌّذُ هبهَسيت سبصهبى

 تغييشات هؼبلجِ جَيبًِ

 ثشسسي ػَاهل خبسجي هَثش ثش هذيشيت استشاتژيك

 عشاحي استشاتژي هذيشيت يكپبسچِ

 پٌج ٍظيفِ اغلي هذيشيت ٍ استجبط آى ثب هذيشيت
استشاتژيك

 يبدگيشي ٍ تغييش

 سفتبس ٍ تؼْذات هذيشيت ػبلي

 ثشًبهِ سيضي هحػَالت ٍ خذهبت

ً تبيج ًبضي اص تغييشات هشتجظ

 ثشسسي ػَاهل داخلي هَثش ثش هذيشيت استشاتژي

 ثبصاسيبثي هشحلِ تذٍيي استشاتژي

 هسئَليت اجتوبػي اص ديذگبُ ايَاًضٍثشكوي

 تالش آگبّبًِ ثشاي ًيل ثِ يبدگيشي سبصهبًي

 تؼْذات ضخػي هذيشيت

 هؼشفي هختـػش يـك سـبصهبى كـوبل جَ
ػٌبغشكليذي دستغييشهتكي ثشتػَس رٌّي

 هؼشفي استشاتژيْبيي ثشاي ايجبد فشآيٌذّب
استجبعبت ٍ تؼْذات سبصهبًي

 ػَاهل كليذي هَثش دس تغييش

 هذيشيت كبس  :فؼبليت ّب ٍ ٍظبيف

 جْت گيشي سيستوبتيك دس تغييش

 اًتخبثْبيي ثشاي سفتبس هذيشاى ػبلي

 تغييش دس سسبلتْب يب دليل ثَدى سبصهبى

 هطخع كشدى ٍظبيف

 تغييشدساستجبط ثبهحيظ ٍگشٍّْبي ري ًفَر

 گضيٌِ ّبيي ثشاي سبختبسّبي هذيشيت

 تغييش دس فشٌّگ سبصهبًي

 هذيشيت هقبٍهت دس ثشاثش تغييش

 تغييش دس َّيت سبصهبى

 تغييش دس ًحَُ اًجبم كبس

 ايجبد سبختبسّبي هذيشيت هٌبست
 تَسؼِ استشاتژيْبي ايجبد تؼْذ

 يكپبسچِ سبصي ًقص ّب،سيستن ّبٍپبداش ّب

 هؼشفي گشٍُ كليذي

 سيبست ّب ٍ ػولكشد هٌبثغ ًيشٍي اًسبًي

 الگَ سبصي ًقص ّب

 استخذام

 اختػبظ ٍ هسئَليت ّب

ً قص ّب ٍ سٍاثظ

 يبفت هسئلِ

 هشٍس ثش ػولكشدّب

 تغييش پبداش ّب

 سيبستْب ٍ ًظبهْبي پبداش دّي

 عشاحي استشاتژيْب ٍ هكبًيضهْبي استجبعي

 هذيشيت اعالػبت
 هذيشيت هبلي

 ديگش ستبدّبي ٍظيفِ اي

 عشاحي ٍ سبختبس سبصهبًي
 پبداش ّب

 استخذام جذيذ ٍثْشُ گيشي اصًظشات كبسضٌبسبى
ػالقِ هٌذ
 اًتخبة هتخػػبى كوكي

 سخي پبيبًي  -سّجشاى آسهبى گشا
 كبسثشد هذيشيت تغييش
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