
راهکار 
مدیریت استراتژیک تسما
آنچه که باعث می شود 
.استراتژی  روی کاغذ نماند

مشاورهآموزش

ارزیابی و تحلیل استراتژیک کسب و کار▪

تفکر استراتژیک▪

مدل های تدوین برنامه استراتژیک▪

شیوه جاری سازی استراتژی ها▪

روش های تصمیم گیری استراتژیک▪

ارزیابی و کنترل استراتژیک▪

تربیت کارشناس مدیریت استراتژیک▪

...و ▪

آموزش مجازی

در این روش یک نفر بهه ننهوان نماینهده تهیم مههاوره
ربه جهت هدایت نظام مدیریت استراتژیک و انتقال تج
ی به مدیران و کارشناسان مهتری معرفی شده و در طه

مدت زمان همکاری، راهکارهای پیههنهادی متتنهی بهر 
اصههول نلمههی را متناسههب بهها ومههعیت سههازمان ارا ههه                 

.می دهد

آموزش حضوری

دوره های آموزشی

مشاوره به روش 
منتورینگ

مشاوره به روش 
پروژه ای

در ایههن روش پههرواه هههای مهههاوره و اسههتقرار نظههام 
رس اجرا مدیریت استراتژیک توسط تیم مهاوره یسنا پا

:می شود

ستقرارزیابی سطح بلوغ نظام مدیریت استراتژیک م▪

تحلیل کسب و کار و تدوین برنامه استراتژیک▪

دهتحلیل و به روزآوری برنامه استراتژیک تدوین ش▪

سازماندهی و جاری سازی استراتژی ها▪

ف تدوین شاخص های استراتژیک در الیه های مختل▪
سازمانی

طراحی نظام ارزیابی و کنترل استراتژیک▪

چارچوب اجرایی

بها اجرای راهکار مدیریت استراتژیک می بایست متناسهب
موقعیت و شرایط سازمان متتنی بر مهدل بهومی یها مهدل

برخی از مهدل ههایی کهه راهکهار . های مرسوم انجام شود
مدیریت استراتژیک تسما بر اسهاس آن قابهل اجهرا اسهت

: نتارتند از

(SWOT analysis)تحلیل سوات ▪

– Balanced Score Card)کارت امتیازی متوازن ▪ BSC)

(Gap Analysis)برنامه ریزی شکاف ▪

استراتژی اقیانوس آبی▪

(Hoshin KanriPlanning)برنامه ریزی هوشین کانری▪

برنامهههه ریهههزی اسهههتراتژیک متتنهههی بهههر مسههه له                 ▪
(Issue-Based Strategic Planning)

 Management)برنامه ریزی استراتژیک متتنی بر هدف ▪

By Objective – MBO)

برنامههههه ریههههزی اسههههتراتژیک در زمههههان واقعههههی                       ▪
(Real-TimeStrategic Planning)

متتنهههی بهههر سهههناریو                اسهههتراتژیکبرنامهههه ریهههزی▪
(Scenario-Based Strategic Planning)

(Theory of Constraints)نظریه محدودیتها ▪

-Objective and Key Results)کلیهدیاههداف و نتهای ▪
OKRs)
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خدمات استقرار

خدمات ذیل جهت استقرار نهرم افهزار مهدیریت اسهتراتژیک 
تسما در راسهتای نملیهاتی نمهودن فراینهد ارزیهابی و نظهارت

:استاستراتژیک توسط تیم خدمات راهتری شرکت قابل ارا ه
هاتعریف نمودار سازمانی،کاربران و سطوح دسترسی آن−
د تعریف برنامه استراتژیک شامل اهداف کالن، اهداف خهر−

و برنامه های نملیاتی 
ن تعریف ساختار شکست کار برنامهه ههای نملیهاتی، زمها−

بندی، بودجه و مجریان هر یک از فعالیت ها 
تعریههف فههرم ههها و فراینههدهای ارزیههابی شههاخص هههای −

استراتژیک و شاخص های مرتتط با برنامه ها
یاتی انجام تنظیمات شیوه پایش برنامه هابرنامه های نمل−

تعریف فرم های ارزیابی شاخص های استراتژیک
راهتری اجرای فرایند ارزیابی شاخص ههای اسهتراتژیک و−

پایش برنامه های نملیاتی

قابلیت های کلیدی نرم افزار

یران ابزاری در اختیار مهدنرم افزار مدیریت استراتژیک تسما
قرار خواهد داد تا اهداف و برنامه های خود در دوره زمهانی 
معینی انالم نموده و بهر اسهاس آن بهر ومهعیت پیههرفت
اجرای برنامه های نملیهاتی قابهل انجهام توسهط مهدیران و 

.کارکنان نظارت داشته باشند

همچنین مدیران قادر خواهند بود بودجه مهورد نیهاز تحقه  
اهداف را برآورد نموده و بر ومعیت هزینه های انجام شهده 

نملیاتی و پرواه های سهازمان نظهارت در اجرای برنامه های
.داشته باشند

ی این نرم افزار بدون هیچ گونه محدودیتی امکان جاری ساز 
می و کلیه برنامه های استراتژیک تدوین شده با مدل های نل

.مرسوم را دارد

نرم افزار

هر چیزی که در این عالم هست، دو بار خلق می شود، 
.یک بار خلق ذهنی و یک بار خلق عینی

.ندهبرنامه ریزی استراتژیک یعنی خلق ذهنی جمعی آی

.ژیخلق عینی جمعی آینده، یعنی پیاده سازی استرات

درجههه )تعریههف درخههت اهههداف سههازمانی و تعهه ن وزن•
اهداف نستت به یکدیگر( اهمیت

فبه هر هد( پرواه)تخصیص یک یا چند برنامه نملیاتی•
تعریف ساختار شکست کار برنامه های نملیاتی •
تعریف روابط پیش نیهازی و وزن فعالیت هها بهه ازای ههر •

(پرواه)برنامه نملیاتی
تعریف زمانتندی، بودجه بندی فعالیت هها و اقهدامات ههر•

برنامه نملیاتی
تعریف مجریان فعالیت های اجرایی برنامهه هها و تعه ن•

سهم آنها در انجام هر فعالیت 
تعریههف فههرم ههها و فراینههدهای ارزیههابی شههاخص هههای •

استراتژیک
ایجاد میز کار به ازای هر یهک مجریهان فعالیت هها جههت •

مهاهده فعالیت های اجرایی پرواه های منتسب به آنها و
عهی به منظور ثتت ومعیت پیهرفت فعالیت ها، زمان واق

انجام و مستندات مربوطه
ایجاد میزکار به ازای کلیه مهدیران پهرواه و نهانرین جههت •

مهاهده لحظه ای ومعیت پیههرفت پهرواه هها و هزینهه 
های انجام شده و کنترل شاخص های استراتژیک

مهاهده انواع گزارشات و داشتوردهای استراتژیک•


