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  مدیایقی   نظام و  سایتاق   یک   بلکه اساقراا .  نمیشادد  خالصاه  نام افزا   یک   ای  اساقااده و نصا  به  تنها ERP  اه حلها   اساقراا   و  پیاده ساای 

تاد  می وادند . تیییاا  ممده د  ساایما  اا امدا ه با مراوم   اسا  هه ممدتا ای نن  پاوهه اا  مدیای  تیییاا  ممده م   ساایما   د 

   .ودد  انجام   پاوهه  تی   و  آماده سای   نظیا فاانگتای   قداماتیا اا باید  این سیتق   اسقراا  باا  اا  مقعدد   وباو می ودد، لذا  
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 وهه د  فایاا  مخقلف پاوهه نشا  داده وده اس .نمددا  ییا ن ده باخد د سایما  به خصدص تی  پا  د 

 

امانطد  هه د  نمددا  فدق مشااهدد اساا  د  مرااعی ای پاوهه، سااایما  مشااقا  د  مرابت تیییاا  ای خدد مراوم  نشااا  می داد هه د   

  پاوهه تاثیا گذا  خدااد بدد.  مداقعی منجا  به هااش مملکاد پاساانت د  پاوهه می واادد هه این اما با هیای  و ن ده پیشااواد امد  د   

یداد د  صاد تیکه به این اما تدنه هافی وادد  مراوم  اا و مشاکالتی هه ممکن اسا  بدندد بیاید نرد  هااش خدااد نمددا  ییا نشاا  م

 .یاف 
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 اانمایی و بانامه مناسا  ا اهه وظیاه اصالی مدیای  تیییا د  ساایما  بعهده تی  ها فاماسا  و د  این  اساقا تی  مشااو  باید به تی  ها فاما  

 ین پاوهه د  سطدح ییا اتااق میافقد هه باا  اا هدام بایتقی بانامه اا  مناس  اااحی و پیاده سای  نمدد:داد. تیییاا  د  ا

 تیییاا   د  ساخقا  ااالما  •

 تیییاا  فاایند  •

 تیییاا  سایمانی و واح وظایف •

 تیییا د  فاانگ ها     •

تیییا 
فاانگ 
ها  

تیییاا  
سایمانی

تیییاا  فاایند  و  وش انجام 
ها 

تیییا ساخقا ااالما 

 سطدح مدیای  تیییاا  
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داده واده باا  این مدوادد د  اا وااه  مقااو    تخصای بانامه اا  پیشانهاد  باا  مدیای  تیییاا  با تدنه به بلد  ساایمانی و بددنه 

   اس  و باید د  دو ا  پاوهه با تدنه به آ  بانامه  یز  گادد.

 وده اس .  فعالی  اا  ممده حدیه مدیای  تیییاا  سایما  د  وکت ییا مشخ 

 

 ممدمی بانامه اایی هه باا  مدیای  تیییا د  اا یک ای فایاا  پاوهه صد   میگیاد به واح ندول ییا اس :بصد    

 بانامه مدیای  تیییا

Phase  فعالی 

 Prepare 

  

  

  

 تجزیه و ت لیت هانال اا  ا تواای ) ایمیت ، تلان ، نلته ، نامه ،  وینامه ، بیلود د  .....(

 اسقااتژ  اا  ا تواایتعایف  

 OCMتعایف تی   

   پاوههمدفری  و نقایج  د ک انقظا ا  ذیناعا ، امید و نگاانی د  ا تواط با    وبا سی  

Explore  

  

  

  

  

  

 تجزیه و ت لیت ذیناعا   

 انیسایمتعیین تاثیا هلید  تیییا فاآیند، نرش اا، مها   اا  مد د نیای، ساخقا   

 تعیین بددنه مد د نیای باا  فعالیقها  مدیای  تیییا

باه میزا  اثا ذیناعاا  و تهیاه بانااماه منااسااا      بددناه تعیین واااده  اااحی ن ده ا توااااا  باا تدناه

 ا توااا  با تدنه به آنالیز انجام وده

 .....(  تعیین  ووهایی باا  حاظ انگیزه تی  مدیای  پاوهه )  ووها  تشدیری ، تنویهی و
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 ااح تعامت با صاحوا  سهام

 با سی آمدیش اا  مد د نیای و نیایمندیها  آمدیوی

   نلتا  ،  آمدیش اا ، ا سال پیام اا و یا نص  بیلود د و .....باگزا    

Realize 

  

  

  

  

   گاقگد  متقما با ذیناعا  هلید   تردی  و گتقاش ا توااا ،

 با سی  ثما بخش بدد  آمدیش اا و .......

 با سی میزا  انگیزش پاسنلی

 آمادگی هت  و ها  د  اا اسقراا  سای  / تی بانامه  

   به تاکیک و نزیی     TO Beبا تدنه به فااینداا     تهیه دسقد  العمت اا  اناایی

Deploy 

  

  

  

   و بانامه آمدیش ها باا  نهایینیای سنجی  

 آمدیش ها باا  نهایی

  اواا  به منظد  باال باد  تعهد سطح ای ها باا بتیج حامیا  مالی /  

 انجام بانامه اا  آمادگی د  اا حدیه و تی  اا  نهایی    

Run  

  

  

  

   نجام ها  تدسط ها باا  نهاییتهیه چک لیت   باا  هنقال ص   ا

 اقداما  اصالحیهنقال  وند انجام ها  و بانامه  یز  نه   

 باگزا  نشن مدفری  پاوهه

 انقرال دانش ای پاوهه به تی  هت  و ها   

 


