بسياري از اوقات ،مشكل ما در تشخيص مساله است و نه در تحليل آن!
گاهي راه حل درستي براي مساله اي اشتباه ارائه مي شود.
زماني راهكار نادرستي براي مساله اي درست مطرح مي شود.
گاهي راهكاري نادرست براي مساله اي نادرست تصويب مي شود.
اما بايد راه حل درست براي مساله اي درست انتخاب شود.
از مهمترين وظايف مديران ،کشف مسائل سازمان است .به عبارت ديگر ،مديران بايد بتوانند در گام اول،
مشكالت و مسائل خود را متمايز نمايند و سپس با شناخت دقيق مساله ،درصدد پاسخگويي و ارائه راه
حل برآيند .ارتقاي اين وظيفه در ديدگاه مديريتي ،منجر به کاهش هزينه ها و يكپارچگي سازمان در
داخل و تشخيص صحيح و ايجاد نيازهاي جديد در مشتريان با توجه به امكانات موجود در سيستم تحت
مديريت و در نتيجه گسترش سهم بازار است.
سوال مهم اين است که چگونه از ميان مشكالت ظاهري ،مساله درست شناسايي و راه حل درست مرتبط با آن ارائه گردد.

 .1مفاهيم و سطوح خالقيت و نوآوري

 .6فرآيند حل مساله و معرفي برخي تكنيك ها

 .2ويژگي هاي افراد و سازمان هاي خالق و نوآور

 .7کارگروهي بر اساس چند تكنيك معرفي شده

 .3موانع فردي و سازماني خالقيت و نوآوري

 .8انجام تست

 .4انواع تفكر ،اينرسي تفكر

 .9پخش فيلم آموزشي

 .5ابزارهاي کشف مساله
سيدعليرضا شجاعي؛ مدرس دانشگاه  /دانشجوي دکتري مديريت راهبردي  /مشاور مديرعامل سازمان مديريت
صنعتي  /مشاور انجمن تخصصي مراکز تحقيق و توسعه صنايع و معادن  /عضو خانه مديران
کارشناسي ارشد مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري از دانشگاه علم و صنعت
ايران /معاون برنامه ريزي و سخنگو وزارت صنعت معدن و تجارت  /مشاور وزير ،سخنگو و مديرکل روابط عمومي وزارت
بازرگاني  /عضو هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  /مشاور و مدير در سازمان توسعه تجارت ايران /
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران و تهران  /عضو هيات مديره انجمن
مهندسي صنايع ايران ،انجمن پژوهش هاي آموزشي ايران و انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ايران
 /عضو هيات مديره و مدير در موسسه مطالعات نوآوري و فناوري ايران و گروه پژوهشي صنعتي آريانا و ...
 8ساعت
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(انجمن تخصصي مراکز تحقيق و توسعه صنايع و معادن)

