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انقالب صنعتی چهارم

آیا ما آماده ورود به عصر تبادل اطالعات هستیم؟؟؟
استفاده از نیروی بخار: انقالب اول•
پیدایش الکتریسیته: انقالب دوم•
اختراع ترانزیستور: انقالب سوم•

یکپارچگی و همکاری: انقالب چهارم•



شناخت صنعت: گام اول
وضعیت کنونی ما چگونه است؟

چرخه کاری استاندارد •
زنجیره تامین•
الزامات صنعت•
بازار یا صنعت؟•

وضعیت رقبا•
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انتخاب کشور 

جهت درمان

انتخاب مرکز 
درمانی 

جهت درمان

اعتباربخشی کیفیت درمان

آموزش کادر 
شرایط اقتصادیهزینه هادرمان

جو سیاسی

استانداردهای 
قانونی



تعیین استراتژی ها: گام دوم

ای مهم یکی از جنبه ه. کنون که می دانید کجا هستید، می توانید روی طراحی استراتژی ها کار کنیدا•
اشد تا بتوان باید ارتباط دیجیتالی بین ماشین ها و رایانه ها وجود داشته ب. باشداتصالاستراتژی باید 

.داده ها را جمع آوری و تحلیل کرد
رای ، داده ها معنی چندانی ندارند لذا در ایجاد استراتژی خود، باید برنامه ای بتجزیه و تحلیلبدون •

یت های این فرایند همچنین باید خودکار باشد و فعال. جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها داشته باشید
انید که باید بد. داده ها یک عامل حیاتی در حرکت به سمت تولید هوشمند است. دستی را از بین ببرد

چرا ماشین های یکسان عملکرد متفاوتی دارند در این صورت می توانید دارایی های خود را به طور
.پیشگیرانه حفظ یا تغییر دهید

پیش رو مانند جمع آوری داده های جدا از هم یا نبود موانع احتمالیدر استراتژی شما همچنین باید •
.مرکز اصلی برای داده های بزرگ شناخته شوند





تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی•
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Four-Cell SWOT Matrix



Stages of Strategic Management
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اطمینان از آمادگی سازمان: گام سوم

ارتباطات آیا می دانید بزرگترین مانع در ایجاد بیشتر تحوالت چیست؟ ضعف در•

. رقرار کنندقسمتهای فیزیکی و دیجیتالی سازمان شما باید با یکدیگر ارتباط ب•
.اگر محیط شما آماده نباشد، انگیزه تغییر رد می شود



رویکرد خود را امتحان کنید: گام چهارم

تا در ابتدا کمی فکر کنید. پس از آماده شدن استراتژی، زمان اجرای آن فرا رسیده است•
.  روش خود را روی بخش کوچکی از کار خود آزمایش کنید

لی  محیط فع. توانید همه چیز موجود را به بیرون پرتاب و جدید را شروع کنیدنمیشما •
اده  مهم شما را برای موفقیت در آینده آممولفهشروع با یک یا دو . شما باید متحول شود

.می کند



نیدروی بهبود فرآیندها تمرکز ک: گام پنجم

مکان  هدف نهایی برای پیاده سازی استراتژی، بهبود هر فرآیند، کارآمد ساختن آن تا حد ا•
مشخص  .از ابتدا تا انتها به کل فرآیند نگاه کنید. و اطمینان از بهینه سازی منابع است

ل و داده  کنید که کجا فرصت های پیشرفت وجود دارد که می تواند توسط ارتباطات، اتصا
.ها پشتیبانی شود

برای .دربرمیگیردیک فرآیند فقط شامل ماشین آالت نیست و نیروی انسانی را نیز •
ه پیشرفت چشمگیر، باید در آموزش تیم خود و همچنین نرم افزار و سخت افزار سرمای

.گذاری کنید




