ثبسوِ تعبلی

صورت جلسه 5
کارگروه مدرییت دانش
هحل ثشگضاسی :اًجوي هذیشیت کیفیت

تبسیخ3191/9/4 :
حبضشیي دس جلسًِ 5 :فش حضَس داضتٌذ.
آقبیبى؛ سستگبس هقذم (ّن افضا) ،کْي صادُ (صاهیبد) ٍ ،خبًنّب؛ کطبٍسص (هطبًیش) ،داًطیبى (پتشٍضیوی ضبصًذ)،
کلیبت جلسِ:




سبعت 34 :الی 36

جلسِ ثب رکش صلَات سأس سبعت  34:35آغبص ضذ.
ثب تَجِ ثِ اطالع سسبًی ًبهٌبست ثشای تطکیل جلسِ اعضبی کبسگشٍُ هَفق ثِ حضَس دس جلسِ ًطذًذ.
آقبی سستگبس هقذم ثِ ثیبى هطبلت آهَصضی دس خصَظ هذیشیت داًص پشداختٌذ کِ دس ریل هطبلت آى آهذُ است.

فشردگی زمان؛ کوتاه شدن فرصتها

دس ثسیبسی اص جٌجِّبی صًذگی هذسى ،یک سبل ٍاقعبَ یک سبل ًیست .ثعضیّب ایي هقیبس جذیذ صهبى سا تحت
عٌَاى ،زمان اینترنتی تعشیف هیکٌٌذ ،کِ ثِ سختی هیتَاى آى سا هعبدلی ثشای تعشیف صهبى تشاکن اًجبم کبس
داًست .ایي ثذاى هعٌی است کِ دس ّش دٍ هبُ ،یک سبل ایٌتشًتی کلیذ هیخَسد ٍ .قجل اص ایٌکِ صهیي یک گشدش
ثِ دٍس خَسضیذ داضتِ ثبضذ ضص سبل ایٌتشًتی گزضتِ است.
ایي هفَْم اص صهبى ایٌتشًت ،سشعت ضگفتاًگیضی سا ثشای تحَالت هجسن هیکٌذ کِ توبم فعبلیتّبی اقتصبدی
دس جْبى سا فشا خَاّذ گشفت؛ ّوچٌیي ثش ایي ًکتِ تأکیذ داسد کِ تغییشات دس آیٌذُ ثسیبس سشیعتش اص تقَین 165
سٍصُ خَاٌّذ ثَدّ .وِ سٍصُ سبصهبىّبی ثیطتشی ثِ ایي ًتیجِ هیسسٌذ کِ ثبیذ عولکشد خَد سا ثب سشعت ایٌتشًتی
تطجیق دٌّذ .صهبىثٌذی ثبصاس ثشای هحصَالت جذیذ ثبیذ اص سبل ثِ هبُ تغییش کٌذ ،صهبى اجشایی کشدى فٌبٍسیّبی
جذیذ ًیض ثبیذ اص هبُّب ثِ سٍصّب تجذیل ضَد ،تصویوبت حیبتی ًجبیذ دس طَل سٍصّب ثلکِ ثبیذ دس طَل سبعتّب اتخبر
گشدد.
فطشدگی صهبى تب حذی چبلص ثشاًگیض ضذُ کِ ثشخی اص سبصهبىّب سعی داسًذ ثب قشاس دادى چٌذیي گشٍُ کبسی دس
هٌبطق هختلف کشُ صهیي کِ سبعتّبی سٍص ٍ ضت آىّب هتفبٍت است ،سٍص کبسی  ۴4سبعتِ سا پذیذآٍسًذ.
ثشای غلجِ ثش فطشدگی صهبى ،ثبیذ تَسم اطالعبت سا کبّص داد ،اثشثخطی ٍ کبسایی کست آگبّی سا افضایص داد،
دستشسی ٍ ثِ اضتشاک گزاسی داًص سا ثْجَد ثخطیذ ،ثشای هسئَلیتّبی هْن دستیبساى داًطی دس ًظش گشفت ٍ …
اجشایی ضذى ایي ساّجشدّب ًیبص ثِ هذیشیت داًص داسد.
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بی همتایی انبوه؛ موج عظیم متناسبسازی

ًجَغ تکٌَلَطیکی قشى ثیستن ،تولید انبوه ثَد .سبدُسبصی عولکشدّب ،استبًذاسدسبصی اجضا ،جذا کشدى هطبغل
تَلیذ ،ایجبد خط هًَتبطّ ،وگی هَجت کبّص چطوگیش قیوت هحصَل ،اص پَضبک ٍ اتَهجیل گشفتِ تب اسجبةثبصی ٍ
تلَیضیَى ضذ.
ثَاسطِ حجن عظین اطالعبت هَجَد ٍ دس دستشس ثَدى آىّب ،ثشخی اص هطتشیبى ،ضٌبخت ثْتشی اص کبالّب ٍ
خذهبت ًسجت ثِ عشضِ کٌٌذگبى داسًذ .هطتشی کِ تحقیقبت خَد سا دس ایٌتشًت اًجبم دادُ است ،ثیص اص هتصذی
عشضِ دسثبسُ هحصَل هَسد ًظشش ضٌبخت داسد .آگبّی هطتشیبى سٍثِ افضایص است کِ قذست اسصیبثی ٍ اًتظبسات
آىّب سا افضایص دادُ ٍ هیتَاًذ تجذیل ثِ چبلطی جذی ثشای سبصهبى ضَد.
هتٌبست سبصی ثب هطتشی دس خذهبت اّویت ثیطتشی داسد .ثبیذ ثتَاى ثِ هطتشیبى اطویٌبى داد کِ خذهبت هتٌبظش
ثب اقتضبئبت خبظ آىّب اسائِ هیضَد.
برای آضنایی با خواستهها و انتظارات مطتریان ،بهرهمندی از آگاهیها و بویژه تجربیات آنها و کسب توانایی
پردازش اطالعات و درک موقعیتها باید مدیریت دانص را بکار گرفت.




اسائِ ًقطِ ًظشات هتعذد اص صٍایبی گَاًبگَى اعضبء دسثبسُ اسائِ خبًن سضبیی؛ هذیش ٍاحذ هذیشیت داًص ضشکت هپٌب
جلسِ دس اًتْب ثب رکش صلَاتی ثِ پبیبى سسیذ.

خشٍجی جلسبت:
 اسائِ ًظشات ٍ ًکبتی کِ دس جلسِ تَس آهَصضی ضشکت هپٌب ثشگضاس گشدیذ تَسط اعضبی حبضش دس جلسِ
 ثحث ٍ ثشسسی دس خصَظ ضشٍست تَسّبی آهَصضی هذیشیت داًص
دستَس جلسِ ثعذی کبسگشٍُ
 ثشگضاسی تَس آهَصضی دس هحل ضشکت ّنافضا اسائِ هطبلت آهَصضی ثِ دیگش اعضبی کبسگشٍُ دس جلسبت آیٌذُ -تعییي ٍ قجَل هذیشیت سبهبًِ داًص اًجوي هذیشیت کیفیت تَسط یکی اص اعضبی کبسگشٍُ
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