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راهبری، برنامه ریزی و بهبودفهرست مطالب

ITL4:
Direct, Plan & Improve

اردیبهشت29چهارشنبه 

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

فصل اول

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه

فصل دوم



راهبری، برنامه ریزی و بهبود

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

:بعد از مطالعه این فصل با مفاهیم زیر آشنا می شویمفصل اول

مدیریت محصول و خدمت و نیازمندی های جدید کسب وکارهادرDPIنقش ✓

انتها-به-ادغام مدیریت با زنجیره ارزش انتها✓

ارائه تمامی نقش های سازمان با پشتیبانی از تعامل و ارتباطات مؤثر ✓

تحول دیجیتال همگرایی فناوری و کسب وکار برای ورود به دنیای دیجیتال همراه با ✓



ITILداستان

:مبا این مثال تا انتهای مسیر همراه می شوی

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

.یریمبه عنوان نمونه بهره می گاتومبیلدر این راه از یک شرکت کرایه 

.  این شرکت در آستانه تحول دیجیتال است✓

.  شرکتی که دارای شعبات متعددی در دنیا است✓

.  در شرایط بد اقتصادی و نارضایتی مشتریان است✓

استخدام می کند که دارای تفکر طراحی CIOاین شرکت یک ✓

.  است

به عنوان COBITوITIL ،IT4IT ،ISOبه دنبال بهره گیری از ✓

.چارچوب های مدیریتی است

.و نوآوری دیجیتال در کسب و کار مدرن آگاه استITاو به جایگاه ✓

وظیفه او تحقق اهدافی مانند افزایش رضایت مشتری، جذب و✓

.حفظ مشتری و ارتقای جایگاه شرکت است

ین او اولویت های تحول دیجیتال شرکت را تعیین می کند و در ا✓

.بهره می بردITILراه از به روش های 



Create, Deliver & Supportمروری بر کتاب

.، تسهیل خلق زنجیره ارزش استITILهدف 

▪ITIL SVS،استهسته مؤلفهپنجدارای:

ITILخدماتارزشزنجیره✓

ITILروش های✓

ITILراهنمایاصول✓

حاکمیت✓

مستمربهبودو✓

:استاساسیگام6دارایزنجیرهاین،ITILخدماتارزشزنجیره▪

برنامه ریزی✓

بهبود✓

شدندرگیر✓

انتقالوطراحی✓

ساختن/آوردندستبه✓

پشتیبانیارائه و ✓

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 
عمومی،مدیریتروش14شاملITILروش های

فنیمدیریتروش3وخدماتمدیریتروش17
.است



تعاریف و اصطالحات 

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

حاکمیت▪

.می کندکنترلوراهبریراسازمانکهنقشی✓

مستمربهبود▪

فعانذینبی وقفهودائمیرضایتمندیکسبراستایدرعملکرددائمیارتقای✓



ITILداستان 

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

تیممعرفی

.استخدماتمدیریتواطالعاتفناورییکپارچگیاوباور:هنری

.استفرایندهابهینه سازیبهمعتقداو:لونا

دی هاینیازمنتحلیلاووظیفه.استاطالعاتفناوریکسب وکارتحلیلگر:رادیکا

دراو.داردنمشتریابامثبتیرابطه.استپرانرژیومشتاق.استمشتریانوکارکنان

.استبی نظیرالگوهاوروندهاتشخیص

القوهبوفعلیمشتریانرضایتمندیاوهدف.استکسب وکارتحولمدیر:سولماز

.استمحور-انسانطراحیتفکربه دنبال.است



ITIL SVSمدیریت خدمات 

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

ITIL SVSمدل چهاربعدی مدیریت خدمات 

افرادوسازمان ها✓

فناوریواطالعات✓

تأمین کنندگانوشرکا✓

ارزشفرایندهایوجریان ها✓



چرایی

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

چرا راهبری، برنامه ریزی و بهبود مهمند؟

.استمسجلامریسازمانیکراهبریوراهبرداهمیت✓

مطلوببروندادبهرسیدنسازمان،ازسطحهرمتفاوتاهدافهمسوسازیوبرنامه ریزیبدون✓

.می رسدبه نظرغیرممکن

.ندارددوباره کاریواشتباهگام هایمنابع،هدررفتجزنتیجه ایناهماهنگی✓

وهمکاریوکردهایجادنقش هاشناختعملکرد،ومدیریتازمشترکفهمیکبرنامه ریزی✓

.می سازدمیسرراهماهنگی

رشدوماندنموفقراهکارتنهاوموفقسازمانیک  هایمؤلفهازیکیمستمربهبودنهایت،درو✓

.است

(Scope of control)کنترل دامنه ▪

نیازموردنتایجتعریفیادیگراناقداماتراهبریاختیارشخصیکآندرکههاییفعالیتیا(ها)حوزه

.داردرا



سازوکار

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

تعریف و سازوکار آن

(Directing)راهبری✓

نمابیارتباطونظمبرقراریشاملکهچیزیبهنظم دهییاشخصیراهنمایییاراهبریرهبری،

.استتیمیاسازمانیکراهنمایاصولومقاصداهداف،چشم انداز،

راهبریسازوکار✓
.می کنندتعریفخود،شدهتوافقاهدافاساسبرراسازمانیرفتارهایوجهت✓

.می کنندکنترلآنباتطابقدرراعملکرد✓

.استهمسوسازمانآنمأموریتیاچشم اندازباسازمانیکراهبردیاراهبریروش✓

.باشدآیندهدردارددوستسازمانآنچهازالهام گرفتهتعریفی:چشم انداز

.سازمانیککلیمقاصدواهدافازکاملوکوتاهتوصیفی:مأموریت



سازوکار

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

سیاست و اصول راهنما

(Policy)سیاست ✓

واذاتختصمیماتآنبراساسوشدهثبتمدیریتاهدافوانتظاراتبه عنوانرسمیبه صورتآنچه 
.می شودراهبریعملکرد

(Guideline)راهنما اصول ✓

دوجواحتیاطونظرصالحدید،اعمالاجازهآن هاکاربردیااجراتفسیر،درکهشدهتوصیهروش های
.دارد



سازوکار

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

ریسک ها و کنترل

ریسک✓

دشوارترراافاهدبهدستیابییاباشدداشتهبه دنبالرازیانییاصدمهمی تواندکهاحتمالیرویدادیک
.سازد

نتایجنیزومثبتنتایجوقوعاحتمالاندازه گیریدروتعریفنتیجه،ازاطمینانعدمبه عنوانمی تواند
.شوداستفادهمنفی

برنامهتدوینآن ها،وقوععواقبممکن،ریسک هایشناختودرکبدونسازمان،یکموفقراهبری
.نیستمقدورآنرخدادنتایجمدیریتوریسکازاجتناب

.استآنکنترلریسک،مدیریتراهیک

کنترل✓

قطریازفرایندیکادامهیاکسب وکاراهدافبهدستیابیازاطمینانحصولوریسکمدیریت
.نامطلوبرویدادیکاصالحیاو/ازاجتناب/تشخیص

.می شونددسته بندیفیزیکیوفنی/منطقیرویه ای،/سازمانیدستهسهدرکنترل ها

.استسازمانیمقرراتاجرایدراجباربرایابزاریراهبری،ازبخشیبه عنوانکنترل



موفقیت

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

راهبری موفق

:استزیرگام هایشامل

کسب اطمینان از درک کامل هرگروه از اهداف آن گروه✓

کسب اطمینان از درک هر شخص از همکاری و مشارکت مورد انتظار از او✓

کسب اطمینان از اینکه تمامی گروه ها و اشخاص همسو با اهداف تعیین شده برای آنها عمل ✓
.می کنند

.  موفقیت، مرهون دانش و توانمندی اعضای تیم در انجام وظایفشان نیز می باشد

آنهااگر

کنند،مشارکتوبردارندگاماهدافباهمسونتوانندیانخواهند✓

د، باشداشتهدرپیراهدفتحققدرآن هارغبتعدمکهبه گونه ایباشندهدفازکج فهمیدچار✓

.گذاشتخواهدروندبرمخربیتأثیرقطعاًوبودخواهدغیرمؤثرعملکردشان



برنامه ریزی

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

تعریف

آنتسمبهچگونهکندتعیینبایددارد،مقصدوهدفیک(شخصیکیا)سازمانیکوقتی✓
.نمایدپیشرفت

.داردنیازبرنامهیکبهقطعاًسازمان✓

.نندمی ککمکریسککاهشواتالفازجلوگیریبهومی بخشندبهبودراهماهنگیبرنامه ها✓

.تاسدقیقعملیبرنامهیکایجادیاهدفبهدستیابیبرایروشیساماندهیبرنامه ریزی،✓

.دارددرپیمختلفیمشکالتجزئی،بسیاریامنعطفبسیاربرنامه ریزی✓

وییپاسخگدرمشکالتیوتأخیرسببومی کاهدعملابتکارازجزئیاتسطحتابرنامه ریزی✓
.می شود

(ارددوجودآن هاازاجتنابامکاناکه)غیرمنتظرهاتفاقوقوعصورتدرسهل انگارانهبرنامه ریزی✓
.شودمنابعهدررفتودوباره کاریبهمنجرمی تواند

. برنامه ریزی در صورتی اثربخش خواهد بود که به طور مستمر ارزیابی و اصالح شود
.برنامه ریزی یک فعالیت تکرارشونده و هم چنین یک فعالیت ابتدایی است



برنامه ریزی در سطوح سازمانی

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

برنامه ریزی در سطح

امالً برنامه ریزی در یک سازمان، باید در سطوح مختلف صورت بگیرد، اما همه سطوح باید ک
.همسو با یکدیگر و با اهداف سازمان باشند

راهبرد و برنامه ریزی راهبردی✓

اهدافتحققجهتسازمان،توسطشدهتعریفگسترده،رویکردیک

تاکتیک و برنامه ریزی تاکتیکی✓

.می شودمحققراهبردآنها،توسطکهخاصروش هایی

وپروژه هابرنامه ریزیاستانداردروش هایمعموالًسازمان هاکارآمد،تاکتیکیبرنامه ریزیپیشبردبرای
.می کننداستفادهچارچوب هایاالگوهاازیاومی دهندتوسعهرانوآوری ها

.استمتفاوتچابکبه صورتپروژهبرنامه ریزیباآبشاریبه سبکپروژه هابرنامه ریزی

کریسوهزینه هامنابع،مدیریتبرنامه هایمانندزیربرنامه هاییازخوددروندرپیچیدهبرنامه های
.شده اندتشکیل



برنامه ریزی در سطوح سازمانی

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

برنامه ریزی در سطح

امالً برنامه ریزی در یک سازمان، باید در سطوح مختلف صورت بگیرد، اما همه سطوح باید ک
.همسو با یکدیگر و با اهداف سازمان باشند

عملیات و برنامه ریزی عملیاتی✓

ندیپیکربمواردیاخدمتیکمحصول،یکفعالیت،یکروالطبقوروزمرهمدیریتواجراعملیات،

(Methods)روش ها ✓

وسیستماتیکروش ها.است(Something)چیزیانجامبرایفرایندیاتکنیکراه،یکروش،
.هستندساخت یافته



برنامه ریزی

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

برنامه ریزی موفق

.استریسککاهشونظمافزایشبرایتالشیبرنامه ریزی✓

کمراالقیتخبسیارجزئیاتبابرنامه ریزیونمی رسدصفربهریسکبرنامه ریزی،میزانفزایشابا✓
.می کند

مد در برنامه ریزی موفقیت آمیز منجر به عملکرد شفاف و متمرکزی می شود که به طور کارآ
.جهت دستیابی به تحقق نتایج مطلوب پیش می روند



بهبود

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

تعریف

.دمی شوذینفعچندیایکبرایبیشترارزش آفرینیبهمنجرکههدفمندتغییریک✓

.استمقایسهپایهبربهبود✓

.داردوجودتوافقاست،«بهتر»آنچهمورددرکهمی کنداذعانضمنیبه طورتعریفاین✓

.استتغییرمعنایبهبهبود✓

.نمی شودحاصلنتایجدرتغییریفعلی،وضعیتجنبه هایازبرخیدرتغییربدون✓



قابلیت اجرایی عمومی بهبود

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

قابلیت عمومی

ITILخدماتارزشسیستمازبخشیهر▪ (SVS)استبهبودقابل.

درمی تواندتمرکزایناما.می کندتمرکزخدمات،بهبودرویبرقطعاًخدماتارائه دهنده یک▪
:باشدمتفاوتیموارد

service)خدمتعملکرد✓ performance)

(profitability)سودآوری✓

(adoption)کاربرانتوسطخدمتپذیرش✓

کدامهککندارزیابیبایدسازمانشد،شناساییمطلوببهبودیاپیشرفتیککههنگامی▪
.شده اندآنباعثتغییرات



مشارکت عمومی و موفقیت

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

مشارکت عمومی

.استفردیوظیفهیکمستمربهبود✓

درسازمانیوتیمیفردی،به صورتبوده،واقفسازماندربهبودنقشبهبایدافرادهمه✓
.کنندتالشآنراستای

بهبود مستمر موفق

.کردارزیابیوکالنخردمنظرازمی توانرابهبوددرموفقیت✓

کالنمنظر▪

 تواندمیامراینشاهد.کردارزیابیپیشرفتبهسازمانتعهدبامی توانراموفقیت✓
آن هاازحمایتونوآوری هادرمشارکتنوآوری ها،بهبودجهاختصاصچگونگیدر

.دید

اآیاست؟متعهدسازمانییادگیریبهمیزانچهسازمانمانندسؤاالتیبهپاسخ✓
یابد؟بهبودعملکردارزیابینحوهووظایفشرحمی شودتالش

خردمنظر▪

یاویرخیاکرده اندآغازرافردیپیشرفتافرادآیااینکهبررسیبامی توانراموفقیت✓
.سنجیدخیر،یاهستندهمکاریبهمایلسازمانیبهبودبهکمکبرای



راهبری

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

حاکمیت
.می کندکنترلوراهبریراسازمانحاکمیت،✓

.استاآنهصحیحاجرایبرمستمرنظارتوسیاست هاگذاشتنبنیانبرگیرندهدرحاکمیت✓

وراهبریارزیابی،راخدماتمدیریتجملهازسازمان،هایفعالیتکلیهسازمانیحاکمیت✓
.می کندنظارت

(compliance)پیروی

وراهنمااصولازمجموعه ایرعایتازاطمینانکسبنتیجههمواقدامهمپیروی✓
.استاستانداردها

.شودحاصلاطمینانمقرراتوقوانینازپیرویازبایدحکمرانی،کاراییسنجشبرای✓

.داردیغالبوبرجستهبسیارنقشحاکمیتامااست،متعددیعواملتأثیرتحتراهبری



راهبری

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

مدیریت

.چیزیبهبودونظارتکنترل،تعریف،برایهماهنگفعالیت های✓

اد به نفساعتمباکارمندانی،کارآمدومؤثرعملیاتیفعالیتبهمنجربایدخوبمدیریت✓
.شودسازمان،کلدرشده،تعریفاهدافبهدستیابیوشایستهو

،راهبریدرمراقبتیامهارتکاربردبهاستممکنکلیمفهومیکبه عنوانمدیریت✓

.شوداطالقچیزیبرنظارتیاکنترل

ازحاکمیت،توسطشدهارائهدستورالعمل هایرعایتخوب،مدیریتنگرانی هایازیکی✓

.استمقرراتوقوانینسیاست ها،رعایتجمله

. شودمیاستفادهنیزهستند،مدیریتنقشدرکهافرادیبهاشارهبرای«مدیریت»اصطالح✓

.داردیغالبوبرجستهبسیارنقشحاکمیتامااست،متعددیعواملتأثیرتحتراهبری



برنامه ریزی

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

عملیاتیمدل

یرساومشتریانباسازمانیمشترکارزشایجادچگونگیازبصریومفهومینمایشی✓

.سازمانخودادارهچگونگیهمچنینوذینفعان

عملیاتیمدلکاربردهای✓

پیچیدهپویاییوساختارهادرکوبررسی▪

مؤثربهبودوبرنامه ریزی▪

درکقابلزیرسیستم هایبهراپیچیدههایسیستمتقسیم▪

.تعریف مدل عملیاتی بخش مهمی از برنامه ریزی راهبردی است

راودبهبجهتوفعلیوضعیتچشم انداز،ازمشترکدرک،برنامهارزشزنجیرهفعالیت
ومی کندتضمینسازمانسراسردرخدماتومحصوالتکلیهوبعدچهارهربرای

.استعملیاتیوتاکتیکیراهبردی،برنامهشاملآن،خروجی



بهبود

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

ITILبهبود SVS

.استبرجستهومهمبسیارخدماتارزشزنجیرهوSVSدربهبود

.استضروریدیجیتالیشدهتوانمندوخدماتITارائهبرایآنفرهنگومستمربهبود

Anatomy of Service



ها و ریسک در راهبری، برنامه ریزی و بهبودارزش، نتایج، هزینه

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 



ها و ریسک در راهبری، برنامه ریزی و بهبودارزش، نتایج، هزینه

DPI برای همه

مقدمه

چرایی راهبری، برنامه ریزی و بهبود

راهبری

برنامه ریزی

بهبود

ITIL SVSراهبری، برنامه ریزی و بهبود 

DPIارزش، خروجی، ریسک و هزینه در 

ITIL4اگونگونمهارت هایباکهکندتربیتدیجیتالتحولبرایرامدیرانیتااستتالشدر

بایچانه زنمشتریان،بامذاکرهنظیرقابلیت هاییفنی،مهارتهایباهمزمانوشده اندتوانمند

.می باشندداراراتأمین کنندگانمدیریتوراهبردتدوینذینفعان،



راهبرد و راهبری

:بعد از مطالعه این فصل با مفاهیم زیر آشنا می شویمفصل دوم

:ایجاد و مدیریت راهبرد یک ارائه دهنده خدمت با هدف✓

ایجاد درک اولیه از ماهیت راهبرد، دامنه راهبرد و رابطه راهبرد و راهبری

ارائه اصول راهنما در مورد راهبری فعالیت ها همسو با راهبرد ✓

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه



ITILداستان 

Axleو اما 

Axle:هنری Car Hireشناخته شده ترینبهشدنتبدیلماچشم انداز!کندرشدمی خواهد

اهدافوراهبردهابررسیبرایگذشتههفتهمامدیرههیأت.استجهاندراتومبیلکرایهبرند

وی دهدمانجامراضروریارزیابی هایشرکت،کسب وکارتحلیلگررادیکا،.دادجلسهتشکیل

.می دهدشرحرامزایاومشکالتهزینه ها،ریسک ها،گزینه ها،

ب وکارکسبرمی تواندکهمی شودشاملراقابل توجهیریسک هایجدیدبازاربهورود:رادیکا

مثال، عنوانبه.کنیممتعادلمرتبطمنافعباتقابلدرراریسک هااینبایدما.بگذاردتأثیرما

یابیارزیک.بیفتدبه خطرموجودخدماتحفظدرماتواناییمی شودباعثجدیدبازاردرورود

پایگاهتوسعهفرصتازبیشترریسک هاآیاکهکنیمقضاوتمی دهدراامکاناینمابهمؤثر

.خیریاهستندچشم اندازبامااقداماتهمسوییودرآمدافزایشمشتری،

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه



مدیریت راهبرد

تعریف

:استزیرمواردشاملراهبردمدیریت▪

سازماناهدافوچشم انداز،مأموریتتعیین✓

.شده اندطراحیاهدافومأموریتبهدستیابیبرایکهبرنامه هاییوسیاست هاتدوین✓

.برنامه هاوسیاست هااجرایبرایمنابعتخصیص✓

بهدستیابیبرایراخودعملکردیزمینه هایوتوانایی هاسازمان هاراهبرد،مدیریتطریقاز▪
.می کنندادغامبلندمدتاهداف

تخصیصومؤثرعملیدوره هایاتخاذسازمان،اهدافکردنفرمولهراهبرد،مدیریتازهدف▪
.استاهدافاینبهدستیابیبرایالزممنابع

ولاصوشفافراسازماناولویت های،متمرکزراتالشتعیین،راسازمانجهت گیریروش،این▪
.می کندتبیینمحیطبهپاسخگوییدرراستایراراهنما

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه



مدیریت راهبرد

هم راستایی راهبردی

.می کندتبعیتسازمانبلندمدتاهدافازمعموالًراهبردمدیریت✓

وتأییدمدیرههیأتتوسطابداع،سازمانمدیرعاملتوسطمعموالًسازمانیراهبردهای✓
.می شوداجراارشدمدیرانتوسط

درماسازمانراهبردباداخلیاطالعاتفناوریبخشراهبردیهمسوییمی تواندنمونهیک✓
.باشد

.نددهتوازنمنظمومجددارزیابیباواحدراهبردیکبهنسبتراخودتعهدبایدسازمان ها✓

باشند،ایستابسیارآنازناشیدستورالعمل هایوخدماتارائه دهندهیکراهبرداگر✓
.بیندازدبه خطرکسب وکاریکبه عنوانراخودحیاتاستممکنسازمان

حذفازناشیفشاربرغلبهوانطباقبرایاستممکنسازمانکند،تغییردائماًراهبرداگر✓
.شودمضاعفتالشبهمجبورفعلی،تالش هایحاصلمداوم

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه



مدیریت راهبرد

مربوطهکنترلدامنهشناسایی

.شوندتعریفمربوطهکنترلیدامنهدرمی توانندفقطراهبردها✓

قطفوکندتعریفسازمانیراهبردیکنمی توانداطالعاتفناوریبخشمثال،به عنوان✓
.کندتعریفراITراهبرداساساینبروساختههمسوسازمانیراهبردباراخودمی تواند

.دهندقرارتأثیرتحتراخودکنترلیدامنهازخارجراهبردهایمی توانندگروه هاوافراد✓

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه



مدیریت راهبرد

آبشاریاهداف

وگرفتهسرچشمهآنهاازمی تواننداهداف شود،درکسازمانراهبردومأموریتوقتی✓

.کنندترجمهدیگرسطحیبهسازمانیسطحیکازراراهبرد

وندهستهمسوهمباسازمانعملکردهایوتاکتیک هاراهبرد،کهمی کندتضمینامر،این✓

.داردوجودبازخوردحلقه هایطریقازگزارشاتانتقالامکان

اتخاذراکسب وکاریمناسبتصمیماتونظارتعملکردبرمی توانندارشدرهبرانبنابراین✓

.کنند

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه



مدیریت راهبرد

آبشاریالزامات

لزامامی یابند،توسعهآبشاریبه شکلسازمانیکطریقازبرنامه هاواهدافکههمان گونه✓
.می کنندتبعیتآبشاریالگویهمانازنیزآن هاتحققجهتنیازموردمنابعبه

.باشدخدماتمدیریتبعدچهارازیکهربهمربوطاستممکنالزامات،✓

.استخدماتمدیریتبعدچهارهربهتوجهبرمتکیراهبردیکدستاورد✓

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه



مدیریت راهبرد

ITILداستان

راهبردمدیریت:ITILداستان

.استکردهیشناسایکالیفرنیاسانفرانسیسکو،دررابالقوهموفقتملکیکرادیکاارزیابی های:هنری
Bayنامبهشرکتی City Hires.داردکالیفرنیاشمالدرکلیدیمکان هایدرمتعددیشعباتشرکتاین

.کنیمپیداتوسعهبه سرعتمی دهدامکانمابهکه

درریبسیاپتانسیلشاهدما.یابددستخودچشم اندازبهتامی کندکمکAxleبهتملکاین:رادیکا
Bayمشتریپایگاه City Hiresشاملآنزیرساخت های.استگشودهسبزنوآوری هایبررویکههستیم

Bayمی توان.استمختلفشهرستان هایدردفاتری City HiresکلیراهبردهایباراAxleساختهمسو
.استحضوراینفاقدحاضرحالدرAxleکهنمودمیسرراجاییدرحضورو

Bayفعلیوضعیتما:هنری City Hiresممکن.کردخواهیمارزیابیتملکاینازبخشیبه عنوانرا
واهدافبه سویتوسعهراهدرتاباشدداشتهقابل توجهیمنابعسرمایه گذاریبهنیازAxleاست

.برداردگامخودکالنچشم انداز

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه



 هاتعریف ساختارها و روش های بکار رفته در جهت دهی رفتارها و تصمیم گیری

روش هاوساختارهاتعریف

.باشدسازمانآنراهبردومأموریتبامطابقبایدسازمانیکدرتصمیماتاخذ✓

وهافعالیتبهجهت دهیوتصمیم گیریبرایمختلفیروش هایوساختارهاازاغلبسازمان ها✓

.می  کننداستفادهرفتارها

لدخیمناسبسطحدرآنهادادنقراروتصمیم گیریدرکهراحاکمیتیساختارهایبخشاین✓

.کردخواهدبررسیهستند،

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه



 هاتعریف ساختارها و روش های بکار رفته در جهت دهی رفتارها و تصمیم گیری

تصمیم گیریبرایاستفادهموردحاکمیتیساختارهای

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه



 هاتعریف ساختارها و روش های بکار رفته در جهت دهی رفتارها و تصمیم گیری

خدماتارائه دهندهحاکمیت

تیحاکمیبدنهطرفازاختیارایناینکهمگرکند،ادارهراخودنمی تواندواحدیادارههیچ✓

.باشدشدهتفویض

حاکمیتیبدنهاست،بزرگترسازمانیکازبخشیخدماتارائه دهندهیککههنگامی✓

.داردراآنبرحاکمیتاختیارمادر،سازمان

ومی کنندتفویضراخوداختیاراتسطح،هرکنترلیدامنهاساسبرسازمان هاازبرخی✓

.می دهندانجامپایین ترسطوحدرراحکمرانیخاصهایفعالیت

باتامی کندنظارتتفویض شدهفعالیت هایبرسازمانحاکمیتیبدنهموارد،ایندر▪

.باشندهمسوسازماناهداف

. نهادهای حاکم در خأل کار نمی کنند

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه



 هاتعریف ساختارها و روش های بکار رفته در جهت دهی رفتارها و تصمیم گیری

درستجایدرتصمیم سازی

.شونداتخاذآن،مناسبسطوحدروسازماندرونبایدغیرحاکمیتی،تصمیمات✓

محدودهدرمی توانندمی دانند،راخودکنترلدامنهودارندمشخصینقشهمهوقتی✓
.بگیرندتصمیمخوداقدامات

انتصمیم گیرندگرویبرسربارموجبوکمعملسرعتباشد،محدودکنترلدامنهاگر✓
.می شود

.استریسکسنجشتصمیم گیری،مرجعصحیحانتخابارزیابیراه هایازیکی✓

واختارسکهشونداتخاذسازوکارهاییطریقازبایددارندقابل توجهیخطرکهتصمیماتی✓
.می کنندلحاظرابیشتریبررسی

.شوندرفتهگعملیاتیسطحدراستممکنکهآنجاتابایددارندکمیریسککهتصمیماتی✓
موردکهمی دهداطمینانکارمندانبهومی کندجلوگیریبی موردتأخیرازراهبرد،این

.هستنداعتماد

می توانمی شود،تعدیلدستورالعمل هاوسیاست هااتوماسیون،آموزش،باخطروقتی✓
.دادقرارعملیاتیسطحدرراتصمیماتازبزرگیبخشتصمیم گیریمرجع
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خالصه



 هاتعریف ساختارها و روش های بکار رفته در جهت دهی رفتارها و تصمیم گیری

درستجایدرتصمیم سازی

.شونداتخاذآن،مناسبسطوحدروسازماندرونبایدغیرحاکمیتی،تصمیمات✓

محدودهدرمی توانندمی دانند،راخودکنترلدامنهودارندمشخصینقشهمهوقتی✓
.بگیرندتصمیمخوداقدامات

انتصمیم گیرندگرویبرسربارموجبوکمعملسرعتباشد،محدودکنترلدامنهاگر✓
.می شود

.استریسکسنجشتصمیم گیری،مرجعصحیحانتخابارزیابیراه هایازیکی✓

واختارسکهشونداتخاذسازوکارهاییطریقازبایددارندقابل توجهیخطرکهتصمیماتی✓
.می کنندلحاظرابیشتریبررسی

.شوندرفتهگعملیاتیسطحدراستممکنکهآنجاتابایددارندکمیریسککهتصمیماتی✓
موردکهمی دهداطمینانکارمندانبهومی کندجلوگیریبی موردتأخیرازراهبرد،این

.هستنداعتماد

می توانمی شود،تعدیلدستورالعمل هاوسیاست هااتوماسیون،آموزش،باخطروقتی✓
.دادقرارعملیاتیسطحدرراتصمیماتازبزرگیبخشتصمیم گیریمرجع
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خالصه



 هاتعریف ساختارها و روش های بکار رفته در جهت دهی رفتارها و تصمیم گیری

بهبودوبرنامه ریزیراهبری،برحاکمیتاثرات

.استروشنوشفافکامالًموردسههربرحاکمیتتأثیرات✓

ارسازمانکلدرشدهصادردستورالعمل هایپارامترهایحاکمیتی،بدنهسویازراهبری،✓
.می کندتعیین

ودادهخرجبهراالزمانصافودقتخود،حاکمیتیتصمیماتمورددربایدسازمان  ها✓
.نندکبازبینیراآن هاوکردهنظارتتصمیماتایننتایجبردائمیبه صورتحالدرعین

.هستندبرنامه ریزی هاهمهاساسیپایهحاکمیتیبخشنامه هایوتصمیمات✓

نهادهایتوسطتعریف شدهراهبردیاهدافباهمسویییاانطباقهدفبابرنامه هاغالباً،✓
.می شوندتنظیمحاکمیتی،

.استبهبودفرصتهرمهمعنصرحاکمیتی،بخشنامه هایباهمسوییسرانجام،✓

مقدمه
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 هاتعریف ساختارها و روش های بکار رفته در جهت دهی رفتارها و تصمیم گیری

.می شوداستفادهتصمیم گیری هاورفتارهاراهبریبرایکهروش هاییوساختارهاتعریف:ITILداستان

Bayمدیریتساختارکهاستاینماپیشنهاد:هنری City Hiresتملکازپسسالاولینبرایباید

Bayروشکدامکهکنندارزیابیمی دهداجازهAxleانتقالتیمبهامر،این.دهدادامهخودکاربه

City HiresبایاکندتغییربایدAxleشودهمسو.

Bayازیادگیریبرایفرصت هاییدنبالبهمی تواندانتقالتیم:رادیکا City Hiresاگر.باشد

داشتهخودراهبردتنظیمبهنیازAxleمدیرههیأتاستممکنباشد،تغییرازحاکیجدیداطالعات

.داردبه دنبالراموفقیتانعطاف پذیری.باشد

زارشگتامی شودمنصوبکسب وکار،تحولمدیرسولماز،ما،کسب وکارموردتأییدصورتدر:هنری

.دهدگزارشمدیرههیأتبهرااحتمالیریسک هایوموفقیتپیشرفت،

مقدمه
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خالصه



نقش مدیریت ریسک در راهبری، برنامه ریزی و بهبود

نقش مدیریت ریسک

.داردوجودجاهمهدرریسک✓

.شودمدیریتفعالبه طوربایدسازماناهدافبهدستیابیازاطمینانبرایباید✓

همراهتردیدوشکباهدفبهدستیابیگیرد،صورتریسکگرفتننظردربدونراهبریاگر✓

.بودخواهد

.هستندغیرمؤثروناقصنمی کنند،مدیریتراآنهاونمی کنندتوجهریسک هابهکهبرنامه هایی✓

ت آمیزموفقیبهبودهامی رسدنظربهبعیدریسک ها،نشدنکنترلوبودنناشناختهصورتدر✓

.باشد

مقدمه

مدیریت راهبرد
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نقش مدیریت ریسک در راهبری

 مدت،کوتاه)آننوعوسازماناهدافدرتأثیرمیزانبهبستهبهراهبریتصمیماتاتخاذدرریسک ها✓

.می شوندمدیریت،(بلندمدتومیان مدت

بلندمدتاهداف✓

سایرردتصمیم گیریبرایرازمینهومی گیرندقراربررسیموردراهبردیتصمیماتطریقاز▪

.می کنندفراهمسازماننقاط

.شودانجامریسکآستانه هایوریسکاشتهایتعریفباامراین▪

.نشوندآشکارماه هایاهفته هاطیاستممکنراهبردیتصمیماتبامرتبطریسک های▪

.استحیاتیبسیارآن هابهمربوطریسکوراهبردیتصمیماتمنظمبررسیوارزیابی▪

وریانمشتوپروژه هاخدمات،ومحصوالتبرایریسکتعیینهنگامپورتفولیومدیریتروش▪

.استکلیدیریسک ها،اینکاهشبرایکاوشهنگام

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک
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خالصه

نقش مدیریت ریسک در راهبری، برنامه ریزی و بهبود



نقش مدیریت ریسک در راهبری

میان مدتاهداف✓

ردتغییرایجادبرایمجازپروژه هایوبرنامه هابهومی شوندمنعکسپروژهسبددرمعموالً▪

.می پردازندکسب وکار

رنظازبه خصوصراهبردبهمربوطتصمیماتازمیان مدتاهدافبهمربوطتصمیماتدامنه▪

.استمحدودترمالیمسئولیت هایوزمانیبازه

کهبدهندراامکاناینوشدهآشکارترسریعاستممکنمیان مدتاهدافازناشیریسک های▪

.شوندمدیریتزودتر

کوتاه مدتاهداف✓

.می گیرندقرارتوجهموردعملیاتیسطحدر▪

ودمدتبلناهدافبهدستیابیازبایدسطحایندرریسکمورددرتصمیم گیریحال،اینبا▪

.کندپشتیبانینیزمیان مدت
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خالصه

نقش مدیریت ریسک در راهبری، برنامه ریزی و بهبود



نقش مدیریت ریسک در راهبری

مقدمه

مدیریت راهبرد
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نقش مدیریت ریسک
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خالصه

قضاوت اشتباه . سازمان نباید برای برداشتن گام اشتباه مقصر شمرده شود
.فرصتی برای پیشرفت است، نه سرزنش

نقش مدیریت ریسک در راهبری، برنامه ریزی و بهبود



بهبودوبرنامه ریزیدرریسکمدیریتوریسکنقش

برنامه ریزی✓

.رندبگینظردرراریسک هااینمدیریتچگونگیومرتبطریسک هایبایدبرنامه هاهمه▪

یبتصوجایگزینبرنامهیکباشدالزماستممکنباشد،زیادطرحیکریسک هایاگر▪
.شود

راتخطبرایریسککاهشبرنامه هایوگرفتهقرارمدنظربایدبرنامهیکعناصرتمامی▪
.شودتدوینحذفغیرقابل

بهبود✓

.می شوداعمالنیزبهبودمورددرریسکمدیریتالزامات

.استریسکتغییرودارندتغییربهنیازبهبودها▪

شهودنامریسک هایاماشود،گرفتهنظردربایدکارادامهریسک هایاقدام،پیشنهادهنگام▪
ازیجلوگیربرایسازمانیاگرمثال،عنوانبه.باشندتوجهمورداندازههمانبهبایدنیز

ریسکاستنممکتصمیم،ایننکند،به روزرسانیرابرنامه ایبگیردتصمیمبی ثباتیریسک
.«شودینمپشتیبانیبرنامهفروشندهتوسطدیگر»:باشدداشتهبه دنبالرابزرگتری
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خالصه

نقش مدیریت ریسک در راهبری، برنامه ریزی و بهبود



بهبودوبرنامه ریزیراهبری،درریسکمدیریتنقش:ITILداستان

Bayخریدبامرتبطخطراتازبایدما:رادیکا City Hiresازعدم استفادهخطراتبایداماباشیم،آگاه
راشرکتنایداردقصدنیزرقیبیککهفهمیدیممامثال،به عنوان.بگیریمنظردرنیزرافرصتاین

Bayاگر.می کنددشوارترمابرایمنطقهدرراجدیدشعبراه اندازیامراین.کندخریداری City

Hiresوروبراحتمالیریسکباهمگیکهآنکارمندانودارایی هااموال،مورددربیاوریم،به دسترا
آشکارامجلورفتنبافقطونیستندپیش بینیقابلخطراتسایر.بودخواهیمپاسخگوهستند،
.می شوند

ازبیشBayمنطقهدرAxleبهمتعلقشعبه هاینداشتنخطرکهمی دهدنشانتحقیقاین:هنری
Bayتملکبامرتبطخطرات City Hiresاست.

اتومبیلاجارهشعبتعداددرصدی10افزایشدرسازمانهدفوچشم اندازبهراماخریداین:رادیکا
Axleدمی دهامکانمابهخریدایناین،برعالوه.می کندنزدیکجاریسالدرکالیفرنیاشمالدر
.آوریمبه دسترابازارسهمکنیمتأسیسجدیدیشعبه هایاینکهازترسریع

خطراتتعدیلومدیریتبرایITILریسکمدیریتروشازماانتقالتیمکهداریماطمینانما:هنری
.شده اندثبتماGRCعملکرددرارزشیجریان هایوفرایندهااین.کردخواهداستفادهلزومصورتدر

مقدمه

مدیریت راهبرد
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مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه

نقش مدیریت ریسک در راهبری، برنامه ریزی و بهبود



مدیریت پورتفولیو

ازیمناسبترکیبسازمانشودحاصلاطمینانکهاستاینپورتفولیومدیریتروشازهدف✓

محدودیت هایتحتخودراهبرداجرایبرایراخدماتومحصوالتپروژه ها،برنامه ها،

.داردخودمنابعومالی

محدودعمنابازاستفادهچگونگیمورددرتصمیم گیریمستلزمپورتفولیوهرنگهداریوتوسعه✓

اولویتوعملیاتیاولویت هایگرفتننظردرباامکاناتوهازیرساختافراد،پول،جملهازسازمان

.استراهبردیهای

استممکنندارند،همخوانیسازمانراهبردباکهموجودمشتری هایوبرنامه هاپروژه ها،خدمات،✓

.یابندخاتمهیاشدهبازبینی

مقدمه

مدیریت راهبرد
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خالصه

یک روش تصمیم گیری کلیدی: مدیریت پورتفولیو



خدماتپورتفولیوی

اارتقاست،کردهسرمایه گذاریآنهادرسازمانیککهراخدماتیپدیداریپورتفولیوها▪

:جملهازمی بخشند

هستند،انتخابوپیشنهادمرحلهدرکهخدماتی✓

تحویلند،آماده✓

می شوندارائهحاضرحالدر✓

.استشدهمتوقفآن هاارائهیاو✓

ادهدانعکاسراخدماتارائه دهندهیکارزش هایخدمات،پورتفولیویبرمبتنیتصمیمات▪

.استمصرف کنندگانازکاملدرکوتوسعهکلیراهبردآن،الهام بخشو

مقدمه
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خالصه

یک روش تصمیم گیری کلیدی: مدیریت پورتفولیو



پورتفولیوباارتباطاتوتصمیماتبهینه سازیواولویت بندی

عیارهایمبراساسپورتفولیویکدروناقالمدسته بندیبهینه سازی،واولویت بندیازهدف✓

.استتوافق شده

.ارزشوهزینهمانندهستند،مالیمعیارهامعمول ترین✓

.باشدپیچیدگیوریسکراهبردی،همسوییشاملاستممکندیگرموارد✓

.داردراارزشبیشترینسرمایه گذاریمحلتعییندرکارهانمونهاولویت بندی✓

وندشدادهتوسعههمزمانمشابه،منابعباپروژه ها،کهمی شودباعثاغلباولویت بندیعدم✓

.می شودشکستریسکقابل توجهافزایشومرجوهرجبهمنجرکه

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه

یک روش تصمیم گیری کلیدی: مدیریت پورتفولیو



کسب وکارموردازپشتیبانیوارتباطبرقراریایجاد،

کسب وکارمورد:تعریف✓

ه ها،گزینمزایا،ها،هزینهمورددراطالعاتیارائهسازمانی،منابعصرفبرایتوجیهی▪
.مشکالتوریسک ها

موردیکدارایبایدجدیدتغییریاخدمتمحصول،هرسرمایه گذاری،تصمیمهرمانند✓
.باشدرسمیتوافقموردکسب وکار

اقدامکیاحتمالینتایجکهاستپشتیبانیوتصمیم گیریبرایابزاریکسب وکارمورد✓
.می دهدنشانراکسب وکاری

نه هایهزیوپورتفولیوپیشنهادیتغییراتتامی کندکمکسازمان هابهکسب وکارمورد✓
.کنندمقایسهیکدیگربارامربوطه

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه

یک روش تصمیم گیری کلیدی: مدیریت پورتفولیو



کسب وکارموردیکتدوین

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه

یک روش تصمیم گیری کلیدی: مدیریت پورتفولیو



کسب وکارموردیکتدوین

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه

یک روش تصمیم گیری کلیدی: مدیریت پورتفولیو

بهپاسخابباشدمفیدکسب وکارموردیکتوسعههنگامدرمی تواندمشارکتیرویکردیک▪
:باشدمفیدزیرسؤاالت

هستیم؟مشکالتیچهحلدنبالبه✓

بود؟خواهدچگونهخدمات/محصولدامنه✓

بود؟خواهندآنمصرف کنندهکسانیچه✓

داریم؟راافزوده ایارزشیانتایجچهانتظار✓

گرفت؟خواهیماندازهچگونهراموفقیت✓



کسب وکارموردیکتدوین

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه

یک روش تصمیم گیری کلیدی: مدیریت پورتفولیو

زیرا،بگیریدنظردرراسازمانیمحدودیت هاییاشرایطانتظار،موردمزایایارزیابیهنگام✓
زیرمواردشاملمحدودیت هاوشرایطاین.کندمحدودراتغییرپتانسیلاستممکن

:می باشند

تغییرسرعت

فرهنگ

موجودبودجهبهبستهمنابعظرفیتوبودندسترسدر

.یک مورد کسب وکار باید کامالً شفاف و قابل دفاع و تعاملی باشد

.دعمر یک مورد کسب وکار با تداوم عمر خدمت یا محصول مرتبط با آن تداوم می یاب



پورتفولیوریسکمدیریت:ITILداستان

Axleپورتفولیویآیاکهاستموضوعاینبررسیحالدرمدیرههیأت:رادیکا Car HireخریدباBay

City Hires،مسائلوریسک هاگزینه ها،مزایا،هزینه ها،شرحشاملمرتبطکسب کارموردبراساس

خیر؟یایافتخواهدارتقاما،پیشنهادبامرتبط

Bayخریدکهگرفتندتصمیممدیرههیأت!شدتأییدکسب کارمورد:هنری City Hiresقراراولویتدر

Bayصاحبانبهما.کردخواهدتکمیلراپورتفولیویامراین.استAxleمنابعازاستفادهبهترینودارد

City Hiresه طوربآنهاواستشدهگزارشسهامدارانبهخریداین.پذیرفتندنیزآنهاودادیمپیشنهاد

.می شوندروزبهنوآورانهپیشرفتاینمورددرمنظم

نقش مدیریت ریسک در راهبری، برنامه ریزی و بهبود

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه



تطابقوریسکحاکمیت،طریقازراهبری

؟حاکمیت، ریسک ها و تطابق تعیین می کند که سازمان در مسیر صحیح است یا خیر

اقداماتوراهبردهاراهبریوتصمیم گیریدرGRCنقشدرک✓

.باشدنبرزماوپیچیدهمی تواندانطباقوریسکحاکمیت،بهمناسبپاسخگوییازاطمینان▪

سایربارابطهدرراGRCنقشمدیرههیأتکهاستمهمبسیارGRCفعالیت هایدر▪
.کنددرکبخش ها

:شودشاملزیرموارددرراGRCعملکردمسئولیتوپاسخگوییبایددرکاین▪

خاصتصمیماتاتخاذ•

سازماناعضایبقیهبرایتصمیماتاینشفاف سازی•

تحققبرایالزمراهکارهایاجرایجهتدرمدیریتهایتیمکهروندیبرنظارت•
.می گیرندپیشمدیرههیأتاهداف

نقش مدیریت ریسک در راهبری، برنامه ریزی و بهبود

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه



مؤثرسیاست های-مؤثربه طورراهنمااصولوکنترل هاها،سیاستتعریف

نقش مدیریت ریسک در راهبری، برنامه ریزی و بهبود

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه



مؤثرکنترل-مؤثربه طورراهنمااصولوکنترل هاها،سیاستتعریف

نقش مدیریت ریسک در راهبری، برنامه ریزی و بهبود

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه

جهنتینامطلوب،وناخواستهعواقبایجادبدونکنترل،هرکهشودحاصلاطمینان:هدف✓
.می کندایجادرامطلوبی

.تاسصحیحاطالعاتبهدسترسیعدمدلیلاصلی ترین.نیستندموفقهمیشهآنها✓

.استرایجکنترل هایازگزارش،واندازه گیری✓

انجامنظرمورداقداماتکهشودبررسیتامی شوندگزارشوپردازشجمع آوری،داده ها✓
.شده اندبرآوردهشدهتوافقاهدافیاشده

.باشد«ارزشبرتمرکز»بایدراهنمااصل✓

.دمی کنراحتراکنترل هاایجادبرایتالشآنها،فناورانهاجراییاکنترل هاخودکارسازی✓



مؤثرراهنمایاصول-مؤثربه طورراهنمااصولوکنترل هاها،سیاستتعریف

نقش مدیریت ریسک در راهبری، برنامه ریزی و بهبود

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه

حاظلاختیارآنهاازاستفادهدرکههستندتوصیه هاییآنهانیستند،الزام آوررهنمودهااین✓
.می شود

واقعاًوشدباآسانآنهاپیگیریودرکدسترسی،بایدباشند،مؤثررهنمودهاایناینکهبرای✓
.باشندمفید

دراستممکنراهنما،اصول.نیستضروریسازماندروظیفههربرایراهنماارائه✓
:کهباشدمفیداقداماتی

.ستندهگیج کنندهکمکبدونمی رسدبه نظرامامی شوند،انجامافرادازبسیاریتوسط▪

.می شدندانجامدیگریگونهبهقبالً▪

.می شوندانجامدوره ایوثابتبه طورامابه ندرت▪

تکمیلترسریعیاراحت ترراآنمی توانشود،گذاشتهبه اشتراکسازمانیتخصصاگر▪
.کرد



انطباقازاطمینانوتعریف

نقش مدیریت ریسک در راهبری، برنامه ریزی و بهبود

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه

:کهمی کندتضمینسازمانیحاکمیت✓

ابیارزیشدهتعیینومتعادلاهدافتعیینبرایذینفعانگزینه هایوشرایطنیازها،▪

.می شود

.می شودتعیینتصمیم گیریواولویت بندیطریقازراهبریودهیجهت▪

.می شودکنترلشدهتعییناهدافوجهتباتطابقدرانطباقوعملکرد▪

یناناطمتنظیم کنندگان،یاداخلیحسابرسانناظران،مانندخارجی،وداخلیذینفعان▪

حکمرانیسیستم هایودارندمطابقتمقرراتوقوانینباسازمان هاکهمی یابند

.دارندانطباقعملکردحفظومدیریتبرایمناسبی



نقش مدیریت ریسک در راهبری، برنامه ریزی و بهبود

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه

برقرارارتباطانتقالتیمومدیرههیأتبامی گیرم،عهدهبرراGRCعملکردمسئولیتمن:هنری

Axleسیاست هایوتصمیماتباپروژهاین.می کنم Car Hireادارهاست،شدهمستندمناسببه طورکه

ورراتمقباانتقالوتحصیلبرایروپیشفعالیت هایکهمی شودحاصلاطمینانهمچنین.می شود

وعملکرددبتوانحسابرسیکمیتهتاشوندثبتبایدفعالیت هااینهمه.داردمطابقتمربوطهقوانین

.کندارزیابیمنصفانهرامدیریتانطباق

انطباقوریسکحاکمیت،طریقازراهبری:ITILداستان



نقش مدیریت ریسک در راهبری، برنامه ریزی و بهبود

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه

یتوانمندسازوایجادراهبری،تعریف،راستایدرسازمان هابرایاساسیابزاریراهبرد،مدیریت✓

.استذینفعانکلیهبرایارزش

.نمی کنندصرفآنهاحصولبرایکافیزمانامادارند،بلندپروازانه ایاهدافسازمان هاغالباً،✓

.استمهمبسیارموفقیتبرایمناسبراهبردتوسعهوبرنامه ریزی✓

یازننیزاقداماتمدیریتوراهبریجهتسازوکارهاییبهسازمان هاصحیح،راهبردتعریفازپس✓

:جملهازدارند،

تیحاکمیساختارهایازصحیحاستفادهوپورتفلیومدیریتوریسکمدیریتروش های▪

.باالسطحراهبردهایموفقیت آمیزاجرایبرای

خالصه



نقش مدیریت ریسک در راهبری، برنامه ریزی و بهبود

مقدمه

مدیریت راهبرد

تعریف ساختارها و روش ها

نقش مدیریت ریسک

مدیریت پورتفولیو

راهبری با حاکمیت، ریسک و انطباق

خالصه

تغییرتجربهواستAxleمدیریتتیمازبخشیاو.استماکسب وکارتحولمدیرسولماز:هنری
.داردراسازمان ها

بهراییباالسطحجهت دهیورهبریمی کنم،ایجادانتقالمدیریتبرایعملیاتیتیمیکمن:سولماز
دربینشارتقایوهمکاری.کردخواهمعملهنریوتیمتماسنقطهبه عنوانومی دهمارائهتیماین
.استمهمتیم

یلتبدروتیناهدافبهراسازمانیکلیراهبردهایومأموریتکهبودخواهداینسولمازنقش:هنری
.دداراختیاردررااهدافبهدستیابیبرایالزممنابعتیم،کهکردخواهدحاصلاطمینانوی.کند

خریدبرایراتغییرمدیرنقشتامی کنممنصوبBayمنطقه ایمدیربه عنوانرالونامن:سولماز
ه عهدهبرابیشتریمسئولیتتاداردراالزممهارتوبودهموفقشعبهسطحدرلونا.بگیردبه عهده
داشتهنیازآنهاازخوددرکتطبیقبهاواگر.استآشناAxleراهنمایاصولوسیاست هابااو.بگیرد
.استروشنودردسترساطالعاتاینحاویاسنادباشد،

روریغیرضهزینه هایوبی موردتأخیرهایازواتخاذپروژهاینبرایراروزانهتصمیماتاکثرلونا:هنری
.کنددرکراAxleانتظاراتواهداففرایندها،تاکردخواهدکمکشعبههربهاو.می کنداجتناب

Bayانتقالقدماولین:لونا City Hiresفرهنگما.استآنهاکنونیوضعیتارزیابیBay City

Hires،ارزیابیارآنها(مشتریان)مصرف کنندگانپایگاهوفرآیندهامنابع،تأمین کنندگان،باروابط
.می رودبه شمارموفقیتیکذینفعانهمهبراینوآوریاینکهشویممطمئنتاکردخواهیم

انتقالمدیریت:ITILداستان


