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 18 از 1  صفحة   : شرکت مهندسین مشاور کاینتهیه کننده 

 

 به نام خدا

 مقدمه

را برای صاحبان کسب و  8933، سال 83و قبل از شروع بحران ناشی از بیماری کوئید  8931بسیاری از تحلیل گران مدیریت و اقتصاد کشور در اوایل زمستان  سال 

فروش نفت ، بسته شدن  که منجر به کاهش شدید   FATFکار سالی بسیار سخت و پرچالش پیش بینی می نمودند . تحریم های سخت گیرانه و عدم پیوستن به 

سب وکار یا به عبارتی مسیرهای مبادالت بانکی و کوچک شدن اقتصاد کشورگردیدند از یک سو و بی انضباطی های دولت در ارتباط با عوامل اثرگذار داخلی بر محیط ک

سالی پر فراز و نشیب برای  8933را متقاعد می نمود که سال  خود تحریمی های منبعث از سیاست ها و قوانین و مقررات انتزاعی و غلط از سوی دیگر هر تحلیل گری

انتهای بهمن ماه  بنگاه های اقتصادی است. پیش بینی می گردید که واحدهای تولیدی و خدماتی در بخش خصوصی برای ادامه حیات با بحران جدی روبرو گردند. در

ن بین المللی موجب گردید تا اقتصاد جهان آسیب های جدی را متحمل گردد که  تا کنون طی دهه سال گذشته آغاز همه گیری  بیماری کرونا به عنوان یک ابر بحرا

گلوی کسب و کارهای  کشور ما را نیز فشرده و متاسفانه هیچ پیش بینی موثقی هم از زمان بیش از پیش این تبعات اقتصادی بی شک  های اخیر شاهد آن نبوده است.

 می باشد.پایان این بحران قابل تصور ن

بر سر مسیر اداره بنگاه هم افزایی اثرات منفی ناشی از شرایط عمومی اقتصاد کشور در ترکیب با عواقب منفی ناشی از اپیدمی بیماری کرونا چالش های عمیق تری را 

  های اقتصادی و باالخص بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد نموده و خواهد نمود.

اثر مثبت داشته و حتی عوارض منفی ناشی  و یا کسب و کارهای دیجیتال کرونا در بعضی از صنایع همانند صنایع بهداشتی و داروئیهمچنین ممکن است بروز بیماری 

نحصر م ،مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره بسیاری از شرکت ها که با این شرایط خاص خنثی نموده باشد.برای آنها از شرایط عمومی محیط کسب و کار کشور را نیز 

 فرصتی برای اندیشیدن و طرحریزی راه های غلبه بر چالشها و ریسک ها یا استفاده از فرصت های احتمالی نداشته اند.  عموما  بحرانی روبرو گردیده اندو به فرد 



 

 18 از 2  صفحة   : شرکت مهندسین مشاور کاینتهیه کننده 

 

را برای جهت دهی فکری به  راهنماییسازمان  بر آن شد تا با تکیه  بر تجارب ارزشمند مشاوران ارشد این ی ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خودشرکت کاین در راستا

از فرصت ها، بحران ها و یا استفاده  تدوین سریع یک برنامه منسجم برای غلبه بر چالشارزیابی وضعیت فعلی و در مسیر  ان محترم بنگاه های کوچک و متوسطمدیر

 ریزی و تقدیم نماید. های احتمالی طرح

 مدنظر تیم قرار گرفته است:در طرحریزی این چارچوب نکات ذیل 

رای تصمیم گرفته شد تا از تهیه چک لیست به شکلی متداول و در نتیجه جهت دهی به ذهن مدیران محترم اجتناب گردیده و صرفاً  جداول راهنما ب آگاهانه -8

سب با تجربیات خود، شرایط عمومی کشور و شرایط ساختار دهی به نحوه تفکر در جلسات تیم رهبران آماده گردد. این روش به مدیران فرصت می دهد تا متنا

 خود نسبت به تکمیل جداول اقدام نمایند. سازمانخاص 

لحاظ گردد. در صورتی که مدیران محترم  ده سرفصلسعی گردیده تمام جنبه های تأثیرگذار و تأثیرپذیر کسب وکارها از شرایط محیطی دسته بندی و در   -2

 ول اضافه نمایند.اداشته باشند می توانند به انتهای این جددیگری را مدنظر  موثر جنبه های

 مدیران شرکت باالخص مدیران ارشد می باشد. یمفرض اساسی برای پر کردن این جداول استفاده از خرد جمعی ت -9

 اقداماتبرخی از  ذیل هر بخشگردد در  به منظور آشنایی بیشتر مدیران محترم با تدوین سناریوها و برنامه هایی که باید برای هرکدام از جنبه ها تدوین -4

 محتمل و پیشنهادی برای هر حوزه تقدیم حضور گردیده است.

نیاز به کمک فکری بیشتر بود  راهنماد چنانچه در استفاده از این اقتصادی کشور از بحران فعلی باش در مسیر عبور بنگاه های کوچککمکی  راهنمااین امید آنکه 

 متخصصین و مشاوران شرکت کاین پاسخگوی شما از طریق تلفن و یا فضاهای مجازی و ... خواهند بود.

 

رایگان می باشد. استفاده از این  سازمان هاکاین بوده و استفاده از آن برای مشاور حقوق معنوی این راهنما متعلق به شرکت مهندسین  توجه:

 هر نحو و میزان برای فروش خدمات مشاوره و مقاصد تجاری ممنوع است.چارچوب به 

 



 

 18 از 3  صفحة   : شرکت مهندسین مشاور کاینتهیه کننده 

 

 راهنمای تکمیل جداول

 

 

 کرونا بحران شروع از قبل  ماهه 6 دوره یک در حوزه این در شرکت عملکرد و وضعیت یا عدم مطلوبیت بودن مطلوبمیزان  منظور وضعیت قبل از بحران کرونا :

 . نمایید مشخص خود برای را وضعیت ( ، ضعیف خوب ، متوسطبررسی و تعیین یکی از حاالت )  با توانید می که باشد می

از منظور میزان مطلوب یا نامطلوب بودن وضعیت و عملکرد شرکت در موضوعات کلیدی در شرایط شروع بحران کرونا می باشد که می توانید با امتی وضعیت فعلی :

عدد صفر  .باشد می حوزه این در نامطلوب بسیار عملکرد معنی به -81 و عالی عملکرد +81 امتیاز. نمایید مشخص خود برای را وضعیت ، +81 تا  -81 بازه دردهی 

 نشانگر بی تاثیر بودن بحران کرونا بر پارامتر مدنظر می باشد.

یا نامطلوب باشد ،  مطلوببالتبع هر موضوع کلیدی که وضعیت عملکرد آن در سازمان :  / فرصت های ایجاد شده و پیش رو پیش رو وچالش های ایجاد شده 

و فرصت ها را  فرصت ها و چالش هایی را در پی خواهد داشت. به تناسب پاسخ خود در خصوص عملکرد عالی یا نامطلوب سازمانتان در آن موضوع خاص ، چالش ها

باشد که عدد بزرگتر ، وزن بیشتر چالش / فرصت  5تا  8وزن می تواند عددی بین  ها برای هر کدام وزنی تعیین نمایید.شناسایی و درج نموده و با توجه به اهمیت آن 

 در اقدامات تعریف زمان در تا شوند می استفاده اهمیت دادن نشان برای تنها و ندارند محاسباتی ارزش ، جدول این در ها وزن که نمایید توجه)  را نمایش می دهد.

 (باشند توجه مورد بیشتر بعدی، ستون

دو ، در   کرونا بحران اتمام از پس -2 و( کرونا بحران زمانشرایط فعلی ) -8 حالت دو در را الزم اقدامات موضوع هر برای ؛ بیشتر های وزن بندی اولویت با نهایت در

 .نمایید تعیینهر جدول  ستون آخر

همه اقدامات به صورت جامع داشته باشید ساده ترین راه اولویت بندی سرفصل ها )متناسب با درجه اهمیت آن سرفصل در شرایط لویت بندی اوچنانچه تمایل به 

 فعلی( و انتخاب راه کارهای دارای وزن باال در سرفصل های دارای بیشترین اولویت بعنوان مهم ترین و ضروری ترین اقدامات می باشد. 
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 خدماتحوزه مدیریت محصوالت و  -1

 موضوعات کلیدی ردیف
بحران  قبل از

 کرونا

 وضعیت فعلی

 ( +81تا  -81)امتیاز 

چالش های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

فرصت های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

اقدامات برای دوران 

 کرونا

اقدامات برای دوران 

 پسا کرونا

 و طراحی توسعه ،وضعیت تحقیق  8-8

 محصوالت / خدمات جدید

        

وضعیت عملکرد محصوالت و خدمات  8-2

 8فعلی

        

چابکی تغییر در سبد خدمات و وضعیت  8-9

 سازمانمحصوالت 

        

 شرایط فعلی دراقدامات پیشنهادی  برخی
ارزش افزوده با ایجاد محصوالت  - بهبود محصوالت فعلی - تحقیق و توسعه ایجاد محصوالت جدید متناسب با نیاز جامعه در شرایط کرونا

 و.... توسعه محصوالت موقت مورد نیاز جامعه که نیاز به هزینه ی تولید کمی دارند - همکاری شرکت های زنجیره

 داخلی سازی قطعات یا مواد مورد نیاز محصول و .... - تنوع بخشی به محصوالت با توجه به بحران های جهانی دوران پسا کرونا در اقدامات پیشنهادی برخی

 

                                                           
1
 مختلف مانند میزان مقبولیت محصول در بازار ، میزان سودآوری محصول، میزان رضایتمندی مشتریان و غیره است.عملکرد محصول، شامل جنبه های  
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 خدمات( –حوزه عملیات تولید و ارائه محصول )کاال   -2

 موضوعات کلیدی ردیف
بحران  قبل از

 کرونا

 وضعیت فعلی

 ( +81تا  -81)امتیاز 

چالش های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

فرصت های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

اقدامات برای دوران 

 کرونا

اقدامات برای دوران 

 پسا کرونا

های بلند مدت برای تولید و  برنامهوضعیت  2-8

 ارائه خدمات
        

         وضعیت بکارگیری تجهیزات و منابع تولید 2-2

روند مدیریت تقاضا برای تولید محصوالت و  2-9

 خدمات
        

وضعیت توان اجرای برنامه های تولید  2-4

محصوالت و ارائه خدمات )تجهیزات 

 تولیدی، منابع انسانی و...(

        

وضعیت اجرای استانداردها و کیفیت  2-5

 محصوالت و خدمات
        

اعمال ساعات انعطاف پذیر و دورکاری -تغییر دراستراتژی های تولید -تغییر در شیفت های کاری  شرایط فعلی دراقدامات پیشنهادی  برخی  

بهبود فرآیندهای تولید و ...  –استراتژی های تولید  و بازنگری تدوین دوران پسا کرونا در اقدامات پیشنهادی برخی  
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 حوزه فروش سازمان و توزیع -3

 موضوعات کلیدی ردیف
بحران  قبل از

 کرونا

 وضعیت فعلی

 ( +81تا  -81)امتیاز 

چالش های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

فرصت های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

اقدامات برای دوران 

 کرونا

 اقدامات برای دوران

 پسا کرونا

وضعیت میزان نیاز بازار به سبد  9-8

 محصوالت

        

         فروش سازمان وضعیت 9-2

         میزان سهم بازار سازمان 9-9

         وضعیت کانال های فروش و توزیع 9-4

         حجم فعالیت های بازاریابی در سازمان  9-5

 شرایط فعلی دراقدامات پیشنهادی  برخی
به گروه های مختلف تغییر در سیاست های قیمت گذاری و فروش و ارائه تخفیفات  –روش های تحویل دهی محصول به مشتریان اصالح 

 مشتریان

 بررسی سایر بخش های بازار و مشتریان جدید سودآور –بازنگری در سیاست های بازاریابی و توجه به بازارسازی  دوران پسا کرونا در اقدامات پیشنهادی برخی
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 و خدمات پس از فروش حوزه مدیریت ارتباط با مشتری -4

 موضوعات کلیدی ردیف
بحران  قبل از

 کرونا

 وضعیت فعلی

 (+81تا  -81)امتیاز 

چالش های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

فرصت های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

اقدامات برای دوران 

 کرونا

اقدامات برای دوران 

 پسا کرونا

         تعامل با مشتریانوضعیت  4-8

رضایت مشتریان از نحوه خدمات  وضعیت 4-2

 دریافتی

        

وضعیت میزان هزینه در خدمات پس  4-9

 فروش

        

         ارائه خدمات پس از فروشوضعیت  4-4

          وضعیت حفظ مشتریان و وفاداری آنها 4-5

همکاری با سایر شرکتهای مشابه  –بهبود ارتباط با مشتریان کلیدی برای حفظ بازار فروش و تامین خواسته های آنها در حد مقدورات  شرایط فعلی دراقدامات پیشنهادی  برخی

 تر فرایندهای خدمات پس از فروش برای اجرای کارا

 جامع در فرایندهای خدمات پس از فروشبازنگری  دوران پسا کرونا در اقدامات پیشنهادی برخی
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 حوزه منابع انسانی-5

 موضوعات کلیدی ردیف
بحران  قبل از

 کرونا

 وضعیت فعلی

 ( +81تا  -81)امتیاز 

چالش های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

فرصت های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

اقدامات برای دوران 

 کرونا

اقدامات برای دوران 

 پسا کرونا

         نگهداشت نیروی انسانیوضعیت  5-8

وضعیت سالمت جسمی و روانی منابع  5-2

 انسانی سازمان

        

         ارتباط مدیران و کارکنانوضعیت  5-9

وضعیت ساعات کاری و نحوه حضور  5-4

 کارکنان

        

شناسایی نیازهای آموزشی وضعیت  5-5

  کارکنان

        

         توانمندی کارکنانوضعیت مهارت و  5-6

وضعیت استفاده از خردجمعی و تصمیم  5-7

 گیری مشارکتی در سازمان
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 حوزه منابع انسانی-5

 موضوعات کلیدی ردیف
بحران  قبل از

 کرونا

 وضعیت فعلی

 ( +81تا  -81)امتیاز 

چالش های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

فرصت های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

اقدامات برای دوران 

 کرونا

اقدامات برای دوران 

 پسا کرونا

         برنامه ریزی جذب  وضعیت 5-1

         وضعیت ارزیابی عملکرد منابع انسانی 5-3

 شرایط فعلی دراقدامات پیشنهادی  برخی

 - موزی مهارت های الزم در کارکنان کلیدیآبازحران کرونا  و ببازنگری در شایستگی های کلیدی شرایط  -مدیریت هزینه های منابع انسانی 

ایجاد فضای همدلی و تقویت انگیزه و تشویق کارکنان به ارائه پیشنهادات کاربردی   - شفافیت در اطالع رسانی تصمیمات صورت گرفته به کارکنان

 برای شرایط فعلی

 دوران پسا کرونا در اقدامات پیشنهادی برخی

 از جمله:پیاده سازی بهره وری منابع انسانی 

  مدیریت هزینه های نیروی انسانی  و استفاده از مکانیزمهای پایش عملکرد و پایش نتایج 

  ایجاد مهارت های جدید و خالقانه به کارکنان 

 وری ها و پیشنهادات خالق آتدوین مکانیزم های انگیزشی در راستای حمایت از نو 

  : پیشگیری( از ترک سازمان توسط نیروهای کارآمد و الیقجلوگیری )دقیقا 
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 حوزه مدیریت مالی -6

 موضوعات کلیدی ردیف
قبل از بحران 

 کرونا

 وضعیت فعلی

 (+81تا  -81)امتیاز 

چالش های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

فرصت های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

اقدامات برای دوران 

 کرونا

اقدامات برای دوران 

 کروناپسا 

         اثربخشی نظام بودجه بندیوضعیت  6-8

         تامین منابع مالی مورد نیازوضعیت  6-2

         عملکرد نظام مدیریت هزینه هاوضعیت  6-9

         ارزیابی و مدیریت عملکرد مالی 6-4

         وضعیت حساب های دریافتنی 6-5

به توانایی سازمان در عمل به موقع  6-6

 تعهدات مالی در قبال نیروی انسانی

        

         وضعیت حسابهای پرداختنی 6-7

وضعیت ایفای تعهدات قانونی )مالیات،  6-1

 بیمه و...(

        



 

 18 از 11  صفحة   : شرکت مهندسین مشاور کاینتهیه کننده 

 

 حوزه مدیریت مالی -6

 موضوعات کلیدی ردیف
قبل از بحران 

 کرونا

 وضعیت فعلی

 (+81تا  -81)امتیاز 

چالش های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

فرصت های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

اقدامات برای دوران 

 کرونا

اقدامات برای دوران 

 کروناپسا 

         وضعیت جریان وجوه نقد 6-3

 - بررسی امکان جذب سرمایه گذار جدید - نقدینگی و کاهش هزینه های غیر ضروریمدیریت  - بررسی و بازنگری مبانی هزینه شرکت شرایط فعلی دراقدامات پیشنهادی  برخی

 دریافت زمان تنفس برای وام های جاری - دریافت وام های بانکی در تامین نقدینگی

 هزینه های سربارکاهش بازبینی فرآیندهای مالی و  دوران پسا کرونا در اقدامات پیشنهادی برخی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 از 12  صفحة   : شرکت مهندسین مشاور کاینتهیه کننده 

 

 اطالعات حوزه فناوری -7

 موضوعات کلیدی ردیف
بحران  قبل از

 کرونا

 وضعیت فعلی

 (+81تا  -81)امتیاز 

چالش های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

فرصت های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

اقدامات برای دوران 

 کرونا

اقدامات برای دوران 

 پسا کرونا

وضعیت استفاده از کانال های غیرحضوری و  7-8

 محصوالت / خدماتمجازی فروش 
        

وضعیت استفاده از تجهیزات الکترونیک و  7-2

شبکه های اجتماعی برای ایجاد ارتباط بین 

 افراد سازمان

        

وضعیت زیرساخت های عمومی فناوری های  7-9

شرکت شامل نرم افزار ، سخت افزار، داده و 

 شبکه

        

در وضعیت استفاده از فناوری اطالعات  7-4

 مسیر تامین و فروش
        

 شرایط فعلی دراقدامات پیشنهادی  برخی
ایجاد زیرساخت  - بک آپ گیری از کل داده های شرکت -ها از راه دور ایجاد دسترسی به نرم افزار - ایجاد کانال های غیر حضوری فروش

 و .... جایگزین ایمیل به جای نامه نگاری کاغذی  - افزایش ساعات دورکاری پرسنل - ویدئو کنفرانس

 ...ایجاد زیرساخت های پشتیبانی از فناوری اطالعات و  - ایجاد دفاتر کاری مجازی - ایجاد زیرساخت های اتوماسیون فرآیندها دوران پسا کرونا در اقدامات پیشنهادی برخی

 



 

 18 از 13  صفحة   : شرکت مهندسین مشاور کاینتهیه کننده 

 

 تامین و لجستیکحوزه  -8

 موضوعات کلیدی ردیف
بحران قبل از 

 کرونا

 وضعیت فعلی

 (+81تا  -81)امتیاز 

چالش های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

فرصت های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

اقدامات برای دوران 

 کرونا

اقدامات برای دوران 

 پسا کرونا

توانایی در تامین مواد اولیه و تجهیزات  1-8

 کمکی به خط تولید

        

تامین اقالم وضعیت منبع یابی برای  1-2

 مصرفی از سازندگان داخلی و خارجی

        

بسترهای تکنولوژیکی وضعیت بکارگیری  1-9

برای برنامه ریزی سفارشات و برنامه 

 ریزی لجستیک

        

 حوزه در شرکت عملکرد وضعیت 1-4

 (ورودی) لجستیک

        

وضعیت عملکرد در بخش دریافت کاال و  1-5

 کنترل و ...(خدمات )بازرسی ، 

        

وضعیت فعالیت ها در خصوص انبارداری  1-6

 و گردش اقالم

        



 

 18 از 14  صفحة   : شرکت مهندسین مشاور کاینتهیه کننده 

 

 تامین و لجستیکحوزه  -8

 موضوعات کلیدی ردیف
بحران قبل از 

 کرونا

 وضعیت فعلی

 (+81تا  -81)امتیاز 

چالش های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

فرصت های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

اقدامات برای دوران 

 کرونا

اقدامات برای دوران 

 پسا کرونا

نحوه تعامل شرکت با تامین کنندگان  1-7

 داخلی و خارجی

        

         قدرت نقدینگی سازمان در تامین اقالم 1-1

وضعیت سرعت ، انعطاف پذیری و  1-3

چابکی در کل فرآیند تامین قطعات در 

 شرایط خاص

        

 شرایط فعلی دراقدامات پیشنهادی  برخی
توافق با تامین کنندگان در خصوص بچ های دریافتی متناسب با ظرفیت و   - تغییر در شیفت های کاری برای حضور کارکنان به صورت ایمن و کارا

 تامین موقت از سایر تامین کنندگان  -توانمندی شرکت در شرایط حاضر و وضعیت حضور نیروهای انسانی در شرکت در شیفت های کاری مختلف 

بهبود بسترهای فناوری اطالعاتی و  -ریسک شناسی و پیاده سازی مدیریت ریسک در سازمان   -برای چابک سازی بازنگری در فرآیندهای کاری  دوران پسا کرونا در اقدامات پیشنهادی برخی

 منبع به جای منابع محدود و انحصاری و ... برنامه ریزی برای حرکت به سوی تامین از چند  -رویکردهای برنامه ریزی و تامین و حمل و نقل 

 

 

 

 



 

 18 از 15  صفحة   : شرکت مهندسین مشاور کاینتهیه کننده 

 

 حوزه ایمنی و بهداشت -9

 موضوعات کلیدی ردیف
قبل از بحران 

 کرونا

 وضعیت فعلی

 (+81تا  -81)امتیاز 

چالش های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

فرصت های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

اقدامات برای دوران 

 2کرونا

اقدامات برای دوران 

 پسا کرونا

کیفیت و کارایی دستورالعمل های کاری  3-8

 در حوزه بهداشت و ایمنی در سازمان

        

وضعیت شناسایی آموزش های مورد نیاز  3-2

 حوزه بهداشت و ایمنی

        

آموزش های برگزار شده در مطلوبیت  3-9

 حوزه بهداشت و ایمنی سازمانی و فردی

        

بکارگیری تجهیزات و تامین و  وضعیت 3-4

از قبیل  و بهداشتی وسایل حفاظتی

لباس کار مناسب ، کفش ایمنی ، 

، مواد شوینده و دستکش ، ماسک 

        

                                                           
  توجه نمائید که اقدامات برای این دوران باید براساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در نظر گرفته شود. 1

https://behdasht.gov.ir/ 
https://www.who.int/ 

https://behdasht.gov.ir/
https://behdasht.gov.ir/
https://www.who.int/
https://www.who.int/


 

 18 از 16  صفحة   : شرکت مهندسین مشاور کاینتهیه کننده 

 

 حوزه ایمنی و بهداشت -9

 موضوعات کلیدی ردیف
قبل از بحران 

 کرونا

 وضعیت فعلی

 (+81تا  -81)امتیاز 

چالش های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

فرصت های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

اقدامات برای دوران 

 2کرونا

اقدامات برای دوران 

 پسا کرونا

 .... در سازمان ضدعفونی و

         وضعیت پایش سطح سالمت پرسنل 3-5

استفاده و نگهداری از تجهیزات وضعیت  3-6

پیرامونی ) تجهیزات اعالم اطفاء حریق، 

 تجهیزات حراست و ...(

        

 رعایت دستورالعمل های بهداشتی وزارت بهداشت و سازمان جهانی بهداشت در خصوص:  شرایط فعلی دراقدامات پیشنهادی  برخی

 شیفت از استفاده با محیط در افراد حضور زمان کردن کوتاه  -       کارکنان       گذاری فاصله  -کار         محیط مرتب ضدعفونی -

 خروج و ورود هنگام پرسنل بدن دمای کنترل  -کارکنان              بین ضدعفونی مواد توزیع -چرخشی            و کوتاه کاری های

 کار محیط از
 آموزش نکات ایمنی و بهداشت به کارکنان 

پیاده سازی مدیریت ریسک های عملیاتی حوزه ایمنی ، بهداشت و محیط  – و پیروی از دستورالعمل هاادامه روند آموزش نکات ایمنی و بهداشت  دوران پسا کرونا در اقدامات پیشنهادی برخی

 زیست



 

 حوزه استراتژی و راهبردها -10

 موضوعات کلیدی ردیف
بحران  قبل از

 کرونا

 وضعیت فعلی

 ( +81تا  -81)امتیاز 

چالش های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

فرصت های ایجاد شده 

 و پیش رو
 وزن

اقدامات برای دوران 

 کرونا

اقدامات برای دوران 

 پسا کرونا

         مدل کسب و کار سازمانوضعیت  81-8

         وضعیت جریان های درآمدی 81-2

مطلوبیت استراتژی وضعیت تناسب و  81-9

 8های سطح کالن سازمان

        

وضعیت اجرای استراتژی ها و برنامه ها و  81-4

 اقدامات ابتکاری در سازمان

        

         وضعیت شاخص های استراتژیک سازمان 81-5

 شرایط فعلی دراقدامات پیشنهادی  برخی
تغییرات در ترکیب و چیدمان منابع انسانی ، مواد و تجهیزات )برون سپاری یا تغییر آرایش شیفت تغییرات سریع امکان پذیر در عوامل تولید مانند 

  تغییر در اولویت بندی برنامه ها و اقدامات ابتکاری برای استفاده بهینه از منابع سازمان -استفاده از اعتبار مالی سازمان در بانک ها -های کاری( 

 بازنگری در استراتژی ها ) حتی مدل کسب وکار( -توجه جدی به مدیریت جامع ریسک  -بازنگری در ساختار ها و فرآیندهای سازمان   ان پسا کرونادور در اقدامات پیشنهادی برخی

 

                                                           
  منظور از تناسب و مطلوبیت استراتژی، میزان تناسب استراتژی ها با شرایط زمانی و قابلیت انطباق آنها با وضعیت سازمان است.  1

 18 از17صفحة 



 

 18 از 1  صفحة   : شرکت مهندسین مشاور کاینتهیه کننده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ارائه دهندهتیم   

شرکت مهندسین مشاور کاین شاوران ارشد جمعی از م  

 18 از18صفحة 

 دکتر سید محمود عبادی
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 استانداردهای مدیریتی  مشاور ارشد

 مهندس مجید قیطاسی

  ITمدیریت فرآیند و حوزه  ارشد مشاور
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 حوزه تعالی سازمانی و استراتژی مشاور 


