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فرازهایی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی
تولید،عواملتقویتبااقتصاددربهره وریرشدقراردادنمحور•

اقتصادرقابت پذیریتقویتِ،کارنیرویتوانمندسازی
.تولیددرپذیریرقابتوکیفیتارتقاءبرایریزیبرنامه•
تهیهقطریازاقتصادیمخاطراتمدیریتتوسعهوجهادیفرهنگتقویت•

برابردرهنگامبهوسریعفعال،هوشمند،واکنشطرح هایاجرای
.خارجیوداخلیاختالل هایومخاطرات

.دمولاشتغالوگذاریسرمایه،کارآفرینیبهره وری،ثروت،تولید•
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ق اقتصاد مقاومتی در عمل چگونه محق
می گردد؟

توسعه پژوهش های 
علمی بنیادین و 

کاربردی

توسعه فناوری

در  هم آمیزی علم 
وصنعت و تجارت

نوآوری در کسب و 
کار

رتولید رقابت پذی

ایجاد ارزش افزوده 
و ثروت آفرینی

درون زایی و 
از شکوفایی اقتصاد

درون

مدیریتنگرش علمی،  سیستماتیک و نتیجه گرا به
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یجه گرا  نگرش علمی، سیستماتیک و نت
؟به مدیریت چگونه اتفاق می افتد

طرحریزی رویکردهای 

مدیریتی مناسب–علمی 

و یکپارچه با سناریو های 

متعدد

جاری سازی و اهتمام در 

اجرای نظام مند طرح ها

اندازه گیری و ارزیابی 

نتایج حاصل از عملکرد

بازنگری و بهبود مستمر

در رویکردها و شیوه های 

اجرا

دستیابی و حصول به 

نتایج موثر
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هدف از استقرار نظام تعالی سازمانی

ر فرد و شیوه  استقرار رویکرد مدیریت سیستماتیک به جای مدیریت مبتنی ب•
سنتی

سطح کیفی خدمات و محصوالت  ارتقای •
ارتقای بهره وری نهاده های تولید محصول یا خدمت•
برای کلیه ذینفعانخلق ارزش •
دستیابی به اهداف ترسیم شده در بهترین سطح•
ثروت آفرینی و توسعه پایدار•
تصادی و  مستقیم یا غیر مستقیم بر نظام اقمثبت و نهایتاً تاثیر گذاری •

اجتماعی کشور
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رفتهبرگابزاریباهاسازمانکندمیکمکسازمانیتعالینظام
تایراسدربومیمنابعبرتکیهباومدیریتنوپدیددانشاز

.بردارندقدممقاومتیاقتصادهایسیاست
رهنگفسازمانی،تعالیجایزهمانندتشویقی-ترویجیهایروش
یاستسدرمستترمضامینازمتعالیمدیریتیرویکردهایسازی
.استمقاومتیاقتصادهای

متیمهم ترین کاربرد نظام تعالی سازمانی در اقتصاد مقاو
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چین ، 
تجربه  موفق اجرای اقتصاد مقاومتی

1990

چینیدو ویژگی برجسته محصوالت•

کیفیت بد•

قیمت ارزان•

2010
چینیدو ویژگی برجسته محصوالت•

توسعه چشم گیر کمی و کیفی•

قیمت ارزان•

2019

چینیدو ویژگی برجسته محصوالت•

رقابت پذیر در جامعه جهانی•

قیمت ارزان•
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چین ، 
تجربه  موفق اجرای اقتصاد مقاومتی
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:مزیت رویکرد های مدرن مدیریتی
افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع •
تقویت نظام خالقیت و نوآوری در خلق ارزش برای ذینفعان  •
های توسعه و استقرار اصول بنیادین مسولیت اجتماعی و توسعه پایدار و نظام•

پاسخگویی به جامعه
انیتوسعه نگرش سیستمی مدیران برای تصمیم گیری و عبور از شرایط بحر•
ا رویکرد تقویت سرعت و ابتکار عمل مدیران در انطباق راهبردها با شرایط محیطی ب•

علمی 
رشد ارزش افزوده در سازمان ها و شرکت ها و در نتیجه بهره مندی همه ذینفعان•

(کارکنان، سهامداران، دولت و اقتصاد و شهروندان)

ازمانیضرورت استقرار رویکرد های نوظهور مدیریتی برای تعالی س
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صنعت4بندی مفاهیم اصلی و فرعی مرتبط با موج دسته 

سازه های اصلی تشکیل دهندهمفاهیم کلیردیف

((IoTاینترنت اشیاءخدمات محوری1

((IoSاینترنت خدمات تولید هوشمند2

((IoPاینترنت مردم کارخانه هوشمند3

((IoDاینترنت داده کنش پذیری متقابل4

((Cloud Computingرایانش ابری

((Big Dataکالن دادهسیستم های ماژوالر5

(Data Analytic)ِتحلیل داده 

(Block Chain )زنجیره بلوکیسیستم های غیر متمرکز6

((Cyber securityامنیت سایبری سیستم های مجازی7

Augmented Reality(AR)واقعیت افزوده   Real Timeتوانمندی 8

(Automation)اتوماسیون یکپارچگی عمودی9

((Roboticرباتیک 

(Augmented Reality)واقعیت افزوده  یکپارچگی افقی10

(Simulation )شبیه سازیشخصی سازی تولید/ سفارشی سازی11

(Model Building)مدل سازی 

Cyber Physic Systemسامانه فیزیکی سایبری 
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انقالب چهارم صنعتی
تأثیرات مثبت این انقالب،

منابع،کارایی از افزایش 
اعتالی بهره وری،

زندگی،کیفیت بهبود 
زیست،مثبت در محیط تأثیر 

ارائه  خدمات،پایین هزینه ی 
ایمنی باالتر،

لجستیک بهتر،
مهارت،در بازارهای کار و تغییر 

جدید،کسب وکارهای ایجاد 
محصوالت قابل اتصال به اینترنت اشیاء طراحی 

.شدن خدمات دیجیتال برای محصوالت استاضافه 
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تحول دیجیتال

درلتسهیبرایاطالعاتفناوریازاستفادهمعنایبهدیجیتالتحول•
وتفعالیمدلکهاستعمیقتحولیبلکه.نیستجاریفرآیندهای

.دهدمیقرارتاثیرتحتراسازمانابعادتمامی
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ابعاد تحول دیجیتال سازمانی
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4.0صنعت تحول دیجیتال در تعالی  و و آیتم  های ابعاد 

بلوغ مطلوبآیتم ابعاد

...؛ تطبیق پذیری مدل کسب وکار؛ 4.0؛ منابع در دسترس برای تحقق صنعت 4.0داشتن نقشه راه صنعت استراتژی

...؛ 4.0تمایل و آمادگی رهبران؛ روش ها و شایستگی های مدیریت؛ وجود هماهنگی مرکزی برای صنعت رهبری

...ه مشتری؛ خدمات؛ شایستگی های رسانه های دیجیتال مربوط ب/استفاده از داده های مشتریان؛ دیجیتالی کردن فروشمشتریان

...شخصی سازی محصوالت؛ دیجیتالی کردن محصوالت؛ یکپارچگی محصول درون سایر سیستم ها؛ محصوالت

...تمرکززدایی از فرایندها؛ مدل سازی و شبیه سازی؛ عملیات های میان رشته ای؛ همکاری میان واحدی؛ عملیات ها

در شرکتICTبه اشتراك گذاری دانش؛ نوآوری باز و همکاری بین شرکتی؛ ارزش فرهنگ

کارکنان در قبال تکنولوژی های جدید؛ خودمختاری کارکنانپذیرش کارکنان؛ ICTشایستگی های کارکنان

...؛ پایداری استانداردهای تکنولوژیک؛ محافظت از مالکیت فکری؛ 4.0قوانین کار برای صنعت حاکمیت

مدرن؛ استفاده از دستگاه های متحرك؛ استفاده از ارتباطات ماشین به ماشینICTوجود تکنولوژی
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مشاغلار و کسب وکو تحول دیجیتال بر تأثیر انقالب صنعتی چهارم 

أمینتدرجدیدبسیارنحوه هایازاستفادهباونوینفناوریورودبا•
توزیع،فروش،بازاریابیبرایمی توانندکاروکسبمتولیاننیاز ها،

باو ترسریعالبتهومتفاوت ترراه هایقبیل،اینازمواردومحصوالت
بسیاراوضاعنیزتقاضازمینه یدر.گیرندپیشدرراکیفیت تری

.بودخواهدمتفاوت

یمروبرونوینیهایفناوریبامشاغلازبسیاریعرضه،دربخش•
یشنهادپنیازهابهپاسخگوییبرایایتازههایروشکامالکهشوند

.کنندمی
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تولید کنندهمصرف کننده

PLATFORM

اال یا  تولید کارزش ایجاد می کنند، درحالی که کسب وکارهای خطی با تسهیل تراکنش ها پلتفرم ها با 
.  ، این کار را می کنندخدمات

. کنندپلتفرم ها با ساختن رابطه و ایجاد تراکنش، ارزش خلق میبه بیان دیگر، 

های پلتفرمیو کار ظهور و رشد و توسعه کسب 
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2018برترین شرکتهای جهان در سال 

شرکت های 
پلتفرمی
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ضرورت تحول در مدل تعالی سازمانی

تحول در مدل های کسب و کار•
تحول در بکارگیری فناوری در کسب و کار•
تحول در شیوه های خلق ارزش برای مشتریان و تامین کنندگان•
تحول در ویژگی های سرمایه های انسانی•
تحول در ویژگی های بنیادین فرآیندهای عملیاتی•
تمرکز و توجه بیشتر بر نتایج در راستای تحول دیجیتالی•
دی  تطابق شاخص های توانمندساز و عملکردی مدل با سیاستهای اقتصا•

مقاومتی به عنوان مدل بومی


