
        

 استقرار گام به گام برنامه ریزی چابک به روش OKR در سازمان

کارگاه تخصصی مربی گری

مدرس: مهندس عادل فیض 

OKR Coach مشاور استراتژی و

www.raveshmand.com
info@raveshmand.com

+98 21 88 61 61 00
    

اعطای گواهینامه معتبر 

0911882838

OKR هدایت سازمانها برای استقرار کامل یک دوره چرخه 

 برگزاری به صورت آنالین، مشارکتی - هر شرکت فضای اختصاصی خود را دارد.
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 مقدمه: OKR چیست؟

فهرست

سرفصل های کارگاه

معرفی پوینتر

سوابق مدرس

این کارگاه برای چه کسانی مفید است؟

شرایط و نحوه ثبت نام

مزایای کارگاه

چه سازمان هایی در دوره های ما شرکت کرده اند؟
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  کارگاه تخصصی استقرار گام به گام برنامه ریزی چابک به روش OKR در سازمان،
 یک برنامه توانمندسازی برای شرکت ها می باشد. در این برنامه هدف اصلی این
 است که در یک تمرین کامال عملی و مستمر مراحل استقرار برنامه ریزی چابک به

 روش OKR توسط شرکت کنندگان و بر اساس شرایط سازمان شان برگزار شود.
 لذا به این منظور بیش از 60 درصد زمان در این کارگاه به صورت کار عملی در نظر

 گرفته شده است و هر شرکت یک اتاق کارگاهی اختصاصی دارد و در عین حال
 می تواند در فضای عمومی با سایر شرکت ها تعامل و تبادل تجربیات نیز داشته
 باشد. ضمنا در حین طراحی سیستم برنامه ریزی چابک یک اکانت رایگان از نرم
 افزار برای مدل سازی نظام برنامه ریزی چابک در اختیار سازمان قرار داده خواهد

 شد.



 

 

 

 کارگاه آشنایی با OKR و نحوه اتصال با استراتژی

تحلیل سواالت استراتژیک

تعيين اولویت های کاربردی

اولویت بندی اهداف

 تعریف قدم اول و تبدیل آن به OKR فصل اول

تعيين آینده مورد نظر یکساله

ورود اطالعات به نرم افزار پوینتر
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عملیات شکست
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مروری بر  مبانی عملیات شکست

تعيين جنبه های اجرایی شرکت

عملیات شکست

تمرین اول: استخراج سواالت استراتژیک

تمرین دوم: تعریف اهداف استراتژیک

 تمرین سوم: تدوین OKR های ساالنه

 تمرین چهارم:

 
    تعيين و طراحی  OKR های فصل اول                

تمرین: عملیات شکست در تیم های

بازاریابی و فروش

مدیریت عملیات

مدیریت نوآوری

 ساعت برگزاری: 16:30  الی  19:30 تاریخ برگزاری:  1400/6/21

 تاریخ برگزاری:  1400/6/22 ساعت برگزاری: 16:30  الی  19:30
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 بروزرسانی و بررسی OKRهاکارگاه سوم:  

چکین نتایج کلیدی: اندازه گیری نتایج کلیدی

همسویی

تعریف لیست اقدامات یک هفته آینده

آموزش چکین در پوینتر و اقدامات

تحلیل نتایج

کارگاه چهارم: بازتاب، تامل و یادگیری

Reflection جلسه

 تعيين تکلیف OKR ها

 اندازه گیری OKR ها

 بازنگری OKRها

اعمال در پوینتر

آموزش الماس، گزارشات و... 
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تمرین: بررسی همسویی

 تاریخ برگزاری:  1400/7/13 ساعت برگزاری: 16:30  الی  19:30

 ساعت برگزاری: 16:30  الی  19:30 تاریخ برگزاری:  1400/8/10
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POINTER

 نرم افزار مدیریت اســتراتژیک پوینتر، نخســتین نرم افزار ایرانی بر مبنای  OKR اســت که به شــما امکان می دهد

 سازمانی همسو، هدفمند، متمرکز، خروجی محور، خالق و موفق داشته باشید. روند کار با نرم افزار پوینتر بسیار ساده

است، ما در 5 گام سازمان شما را به یک سازمان نتیجه گرا تبدیل خواهیم کرد :

استراتژی های سازمان خود را مشخص کنید! سپس، در راستای تحقق اهداف استراتژیک سازمان، تمام دپارتمان ها

تیم ها و افراد برای خود اهدافی با باالترین اولویت تعيين خواهند نمود . 

با شکستن اهداف سازمان به اهداف کوچک تر و نتایج کلیدی آنها، می توان به طور دقیق و ساختار یافته اقدامات عملیاتی

را برای تیم ها، ادارات و افراد، تعریف و تنظیم نمود . 

برای دســتیابی به اهداف و نتایج کلیدی، مجموعه ای از اقدامات مشــخص و قابل اندازه گیری که عبارت از برنامه ها

و فعالیت هاســت تعيين می شــوند. در این راســتا تالش هایی که در سازمان اتفاق می افتد، متمرکز شده و نظم فکری 

  در ســازمان شــکل می گیرد و پیگیری اقدامات به سرعت انجام می شود.

پایش و مدیریت عملکرد، در بخش های مختلف سازمان، سبب ارتقای کیفیت و سرعت گرفتن  همه جانبه فعالیت ها

 و بهبود عملکرد افراد سازمان می شود. 

سنجش میزان تحقق فعالیت ها و بررسی میزان پیشرفت هر هدف در بازه های زمانی مشخص (روزانه، هفتگی، ماهانه

سه ماهه، ساالنه) برای ارزیابی میزان اثر بخشی و موفقیت در جهت رسیدن به اهداف، تنظیم می شود . 

 شــما هر روز با مراجعه به داشــبورد، اهداف، اقدامات و نتایج کلیدی خود را مشــاهده می کنید و با باالترین دقت بر

اولویت های خود متمرکز می شوید .
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Role of the Chief  



              

                               

 

هزینه دوره :

829-800-921239-1

6037997570974452

ir42056008298000092123901

میلیون ریال 40,000,000

اطالعات حساب :

شرایط شرکت در کارگاه :

شماره کارت :

شماره حساب :

شماره شبا :

 ورود با pc برای شرکت کنندگان الزامیست .

شرکت کنندگان می بایست امکان استفاده از میکروفون داشته باشند .

حضور در جلسات کارگاه الزامیست .

حضور حداقل 3 الی 4 نفر ا ز هر سازمان در کارگاه الزامیست

 پس از نفر چهارم، به ازای هر نفر مبلغ 5 میلیون ریال
به هزینه کارگاه اضافه می گردد



+98 (21) 91 07 02 73

+98 (21) 88 22 05 74

1439814448

info@raveshmand.com

@raveshmand

http://en.raveshmand.com

     /  +98 (21) 91 07 02 73

 

(10309141882838

09141882838

23 2 40

minabarani31@gmail.com

info@pointer.ir


