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 تفکر استراتژیک در پروژه 
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های بین آنان، و وابستگی باشد. درک مناسب ذینفعان،زمان امری بسیار مهم و ضروری میسا هایها و ارکانبرخوردار بودن از تفکر استراتژیک در تمامی بخش

بررسی قرار نگرفته و فراموش  معموالً در سازمان مورد های از پیش تعین شده امری اجتناب ناپذیر است. یکی از مواردی کهملکرد پروژه با اهداف و ماموریتعمقایسه 

ها، هرگز زمان فکر و ایط پیچیده پروژهالً به خاطر شرباشد. مدیران پروژه، معمومی های اجرایی با اهداف بلند مدت و استراتژیک سازمانشود، عدم تطبیق پروژهمی

 استراتژیک سازمان را ندارند. اهداف در راستایسی نحوه تحقق اهداف پروژه خود برر

 نیازهای دورهپیش

 آشنایی کامل با دانش مدیریت پروژه 

 اهداف آموزشی 

 بایست قادر باشند:رکت کنندگان میدر پایان این دوره ش

 ها را فرا گیرنددهی و مدیریت پروژهستفاده از تفکر استراتژیک در شکلمنظور اهای الزم به مفاهیم و متد 

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می 

 مدیران پروژه 

 مدیران ارشد سازمان 

 مشاوران سازمان 

 های طرح و برنامههای عملیات یا معاونتمعاونت 

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه 

 دهنده استراتژیتشکیل عناصر 

 سازی تفکرات سیستمی در سازماننحوه پیاده 

 های جاری و انطباق آن با اهداف استراتژیک سازماننحوه تحلیل پروژه 

 که بر تفکر استراتژیک متمرکز باشدهای جاری به طوریانداز برای هریک از پروژهتهیه سند چشم 

  مقایسه با اهداف استراتژیکنحوه شناسایی پارامترهای کلیدی عملکردی و 

 چگونگی شناسایی نیروهای دینامیک سازمان در بستر مفاهیم استراتژیک 

 گیری استراتژیک بر مبنای تفکر سیستمیمدل تصمیم 

 گیری میزان تحقق اهداف استراتژیک سازمانهای عملکردی مناسب جهت اندازهچگونگی تدوین نشانه 

 های استراتریک تعریف شده برای آنهار مبنای شاخصها بههای پروژنحوه ارزیابی خروجی 

 ها در صورت عدم تحقق با اهداف استراتژیکهالزم به منظور خاتمه دادن پروژ چگونگی شناسایی فاکتورهای 

 د.گردره متناسباً ارائه میهای موردی است که در طول اجرای دوها و مطالعهدوره فوق شامل تمرین

 

 مدت برگزاری دوره 

 82  ساعت(28PDU) 


