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  سازمانها چیست؟ ضرورت مهندسی مجدد برای  

نگاه هاي اقتصادي نيست بلكه الزامي براي بقاي هر نهاد اجتماعي مهندسي مجدد تنها يك ضرورت براي ب

بحران خواهند شد و حتي نهادهايي است. همه نهادها كه داراي بحران هستند و يا پيش بيني مي كنند دچار 

 كه در اوج اقتدار هستند نيز مي توانند براي تعالي و در اوج ماندن از مهندسي مجدد بهره مند گردند.

در تئوري استراتژي رقابت آميز، تمام سازمان ها نه تنها درگير رقابت مي شوند بلكه با سرعت تغيير در رقابت 

پيشرفت فناوري جديد ، هر رقيب خارجي و هر موافقتنامه تجاري بين  مواجه مي گردند. سرعتي كه با هر

المللي جديد تحت تأثير قرار گرفته و شتاب مي گيرد. استراتژي رقابت بر اين نكته استوار است كه با تهديدها 

ده ممواجه شده و روي فرصت ها سرمايه گذاري كنيم. استراتژي رقابتي در نتيجه پاسخ به سه سؤال به وجود آ

 است:

 سازمان اكنون چه مي كند؟ .1

 چه اتفاقي در محيط سازمان مي افتد؟ .2

 سازمان در مقابل بايد چه كند؟ .3

 

مهندسي مجدد رويكرد برنامه ريزي و كنترل تغيير است. توانايي ارزيابي، برنامه ريزي و اجراي تغيير به صورت 

  مداوم توانايي تجزيه و تحليل اثرات مرتبط با تغييرات مي باشد.
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به پایان رسید. از اینکه تا به  "(BPR)سازمانی فرآیندهای مجدد مهندسی "جلسه از دوره  فتمینه �🔵�

 م.اینجای کار با ما همراه بودید، سپاسگزاری

 pdf فایل یک قالب در را جلسه هر میکنیم سعی کانال، این آموزشی مطالب به شما دسترسی راحتی برای

 جتمعم صورت به کنند، دنبال را مطالب نتوانستند آموزش زمان در دوستانی اگر تا کنیم ارائه آن انتهای در

 .کنند مطالعه را مطالب یکجا و

 

 

جلسات را از طریق لینک های زیر در وبسایت نیز پیگیری همچنین میتوانید هر کدام از این 

 نمایید.

 https://goo.gl/bKIV7Eمهندسی مجدد بر فرآیندهای سازمانی : 

 27mjhttps://goo.gl/r1تاثیر مطرح شدن مهندسی مجدد بر فرآیندهای سازمانی : 

  https://goo.gl/xn3jyy :  بررسی تفاوت مهندسی مجدد با دیگر رویکردها و فنون تغییر

 https://goo.gl/13Zz1oآیا مهندسی مجدد همان بهبود سازمانی است؟  

 https://goo.gl/xvWoQX ؟ چیست در مجدد مهندسی و مجدد طراحی تفاوت

 https://goo.gl/FMWHPH ؟ کدامند مجدد مهندسی مزایای و ویژگیها
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