


 

 

ای دنیا از یک مفهوم مبهم مربوط به آینده به یک اولویت اصلی های بیمهتحول دیجیتال برای شرکت
های بیمه باید با تبدیل شده است. این تحول دیجیتال یک سفر مداوم و بلندمدت است و شرکت

ه در تردطور گسای یا تصاعدی به سراغ آن بروند. برنامه های تحول دیجیتال باید بهرویکردی مرحله
های کل سازمان اعمال  شده و شامل اصول اساسی ای چون مدیریت نوآوری، تأکید بر تجربه و مدل

های ملموس و غیرملموسی را چون کاهش هزینه، بهبود جدید می شود. این اصول می تواند ارزش
 ند. کهای بیمه ایجاد مینامه در زنجیره تأمین شرکتتجربه مشتری و کارایی در صدور بیمه
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 کیاز  ایدن یامهیب یهاشرکت یبرا تالیجیتحول د
 یاصل تیاولو کیبه  ندهیمفهوم مبهم مربوط به آ

 یفشارها د،یجد یشده است. خطرات رقابت لیتبد
 شینو، افزا یهایفناور  ،یجار  یهانهیمربوط به هز 

به عملکرد  ازیو ن یمربوط به رگوالتور  یفشارها
به  ازیناست که  یبرجسته ازجمله عوامل یمال
را  یدیجد یدرآمد یهاو مدل یاساس راتییتغ

 .کندیطلب م

 کراتبهی است که امروزه اواژهتحول دیجیتال 
و در  وکارکسبتوسط مشاوران، تحلیل گران 

ً تمام تقر حال ینبااشود. یممطبوعات شنیده  یبا
ای دنیا فارغ از اندازه، ساختار یا یمهبی هاشرکت

محیط، باید تحول دیجیتال را در دستور کار خود 
انتظار مشتریان تغییر کرده و  چراکهقرار دهند؛ 

ظارات، بیمه در پاسخ دادن به این تغییر انت
 است. نکرده عملقدرتمند 

با  دانتوانستهی خوببهای پیشرو یمهبی هاشرکت
ی هامدلدر  های دیجیتالیتقابلیری کارگبه

 ی خود به خلق ارزش پایدار بپردازند.وکار کسب
ی تحول دیجیتال هابرنامهبرای خلق چنین ارزشی 

 ورتصبه فقطنهباید سراسر سازمان را در بر گیرد و 
حال موانع فرهنگی در دود اعمال شود. بااینمح

کند و بسیاری از یماین مسیر نقش اساسی ایفا 
خوبی برای مقابله با این ی بیمه بههاتشرک

یی که هاشرکت. همچنین اندنشدهها آماده چالش

دیجیتال برخوردار هستند  از استعدادها و نیروی کار
 .انداندکبسیار 

 کندیمی تحول دیجیتال خلق هابرنامهارزشی که 
وکار، چه داخلی )از تواند در تمام ابعاد کسبیم

طریق افزایش کارایی و خودکارسازی فرآیندها( و چه 
خارجی )از طریق افزایش سرعت ورود به بازار و 

تر( باعث بهبود عملکرد شود. یغنتجربه مشتری 
ی دیجیتالی در استراتژ باید یک  هاسازمانرو ازاین

ی هایتقابلوکار خود داشته باشند و کسب سطح
دیجیتال مناسبی در این سطح برای خود کسب 

 کنند.

در این گزارش به مفهوم تحول دیجیتال پرداخته 
تواند یمیی که کاربردهاشود و چند نمونه از یم

نرخ بازگشت سرمایه  توجهقابلموجب افزایش 
 گردد.ی بیمه شود، بررسی میهاشرکتبرای 

 

 
 

ی بیمه به خاطر نیاز به نوآوری هاشرکتبسیاری از 
 یهابرنامههای فعلی، دست به یفناور و محدودیت 

 . ایناندزدهوکار خود تحولی در هسته مرکزی کسب
یاکردن شرایط اولیه مهها به معنی گذارییهسرما

برای حرکت در عصر دیجیتال بوده است که 
ی بیمه را قادر ساخته از اسناد دیجیتالی هاشرکت

 صورتبهرا  هادادهو غیر کاغذی استفاده کنند، 
ی موبایلی استفاده افزارهانرمآنالین وارد کرده و از 

کنند. این اقدامات ضروری بوده و آخرین 

 تالیجیخلق ارزش از تحول د

  یتحول در هسته مرکز از

 تالیجیوکار تا تحول دکسب
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دهد بیش از یمنشان  1واینظرسنجی موسسه ای
هشتاد درصد مشتریان تمایل دارند که از 

ایمیل،  مانند) یجیتالدی از راه دور و هاکانال
دگان و نماین کارگزارانموبایل و تلفن( برای تعامل با 

  ای استفاده کنند.یمهب

  

 

 

 

 

 

 تری که کارایی باالتریشرفتهپهای یفناور همچنین 
ی ایهپاهای یتفعالو کاهش هزینه بیشتری برای 

های در سازمان به همراه دارد مستلزم سیستم
تری است. برای مثال یقوو  ترمنعطفمرکزی 

تواند ارزش یمیی تنهابه 2باتی چتفنّاور 
ی برای سازمان ایجاد کند )بدون یکپارچه توجهقابل

ی هاپلتفرمهای سازمان مثل یستمسشدن با سایر 
ری از آن ادعای خسارت( ولی خلق ارزش حداکث

 هاییستمسسازی آن با سایر مستلزم یکپارچه
 سازمان است.

ی بیمه، تحول در هسته هاشرکتبرای بسیاری از 
وکار هنوز در حال انجام است. هرچند مرکزی کسب

نیاز به اقدامات بیشتری را احساس  هاآنکه 
ی تحول دیجیتال به هابرنامه. اتصال اندکرده

وکار به ی تحول هسته مرکزی کسبهابرنامه
کند تا از منابع خود یمای کمک یمهبی هاشرکت

 
1 EY 

به نحو احسن استفاده کنند. اتمام تحول هسته 
مرکزی و سپس آغاز برنامه تحول دیجیتال منجر به 

ین همچنو  هافرصتاز دست رفتن بسیاری از 
 شود.یمها ینههز افزایش 

بود ی اساسی این صنعت نهاچالشیکی از 
یارهای استانداردی برای ارزیابی معها و یمتدولوژ 

میزان بلوغ دیجیتال است. با نداشتن بینش کافی 
ی بیمه انتخاب سختی هاشرکتاز وضعیت کنونی، 

ی هابخشگذاری در یهسرماهای یتاولوبرای تعیین 
وکاری خود برای حرکت در مسیر مختلف کسب

 دیجیتالی شدن دارند.

 بلندمدتجیتال یک سفر مداوم و اما تحول دی
ی امرحلهی بیمه باید با رویکردی هاشرکتاست و 

ی که یهاشرکتیا تصاعدی به سراغ آن بروند. البته 
 یاطاحت بایز هستند، گر یسکر فرهنگی  لحاظ از

کنند. یمیی را دنبال هابرنامهبیشتری چنین 
تواند ینمهمچنین یک برنامه تحولی جامع 

انجام گیرد؛ چراکه اقتضائات،  بارهیک صورتبه
هایی وجود دارد که باید یسکر ها و یوابستگ

 خوبی مدیریت شود.به

 

 

 

 

2 Chatbot 
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 ی خود برایامرحلهی بیمه باید بر رویکرد هاشرکت
این راهی است  چراکهتحول دیجیتال متمرکز شوند 

ی ایجاد مدتکوتاهی هاارزشهای سریع و یتموفقتا 
توان استفاده یمشود که از آن در مراحل بعدی 

کرد. هر مرحله در طول منحنی بلوغ دیجیتال باعث 
ی هاشرکتشود. یمآوردهای بعدی کمک به دست
ی اینکه منفعالنه صبر کنند تا جابهبیمه دیجیتال 

گذشته و متحول شوند  هاآنموج دیجیتالی از 
فعاالنه و با آزمایش، یادگیری و نوآوری به  صورتبه

یات خود را عملهمچنین  هاآنروند. یمسراغ آن 
ی هاراهی کرده، با مشتریان خود از طریق بازطراح

ه دنبال شرکای جدید جدیدی تعامل کرده و ب
 گردند. )شکل یک را مشاهده کنید.(یم

 

 

 

 

 

 

 

ً و در  یاصطالح تالیجیتحول د است که مکررا
درک درست  یول شود؛یاستفاده م یمختلف یجاها

 توانیاصطالح را م نیاز آن وجود ندارد. ا یو واحد
منظور به یقدرت فناور  یبر رو یگذار هیسرما
 انیکسب مشتر  ،یوکار کسب یهامدل ینیبازآفر 
 یتجربه کاربر  جادیو ا دیجد یهاکانال قیاز طر 
 کرد. فیتعر  ندیخوشا

ای که به این طریق خود را اصالح یمهبی هاشرکت
های پر خطا، کند و یندفرآتوانند یمکنند یم

ینه را خودکار کرده و از این طریق دقت، پرهز 
 هاشرکتو کارایی را باال ببرند. این  سرعت

ی کرده و از این ساز سادهتوانند عملیات فعلی را یم
الوصولی بدست آورند. یعسر ی دستاوردهاطریق 

ی هایتموفق آوردنی بدست براباید توجه کرد که 
ه به پیوست طوربهو چابکی بیشتر باید  بلندمدت

 های دیجیتال پرداخت.یتقابلکسب 

های تحول دیجیتال یاستراتژ با این تعریف، 
گسترده در سطح سازمان اعمال   طوربهتواند یم

هم را شامل  بهشده و یک سری اصول مرتبط 
 شود.یم

ای یمهبی هاشرکتامروزه  مدیریت نوآوری: 
برای حفظ ارتباط خود با مشتریان و 

اید ب هاآنسازی بیشتر محصوالت برای یشخص
تری از محصوالت را در سبد خود یعوسطیف 

های مدیریت یککنداشته باشند. در اینجا ت
تر  و سبد نوآورانه و توانایی طراحی سریع

 تر محصوالت ضروری است.نوآورانه
ت. یسنحصوالت البته نوآوری تنها مربوط به م

ی تحول دیجیتال به نوآوری در هابرنامه
یندهای فرآمانند ) یبانیپشتیندهای فرآ

مدیریت خودکار درخواست خسارت( نیز نیاز 
راه  یکیتکنولوژ دارد. با از میان برداشتن موانع 

شود. برای یمهای بیشتر فراهم ینوآور برای 
ی درون سنسورهاتر از ی یکپارچههادادهمثال 

تواند به ایجاد یمرو و ساختمان خود

 به چه معناست؟ تالیجیتحول د

 

از تحول  یکسب ارزش حداکثر

مستلزم تحول در هسته  تالیجید

 وکار است.کسب یاصل
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کمک کرده و راه را  ترهوشمندانههای نامهیمهب
ی جدیدتری از محصوالت هامدلبرای ایجاد 

« های متناسب با مصرفنامهیمهب»مانند 
ا ب فردفردبههای یمهبکند. همچنین یمفراهم 

ی هارسانهبه وجود آمدن اجتماعات در 
 شده است. ترآساناجتماعی 

 یهابرنامههدف بسیاری از  ید بر تجربه:کتأ 
 اسطهوبهتحول دیجیتال بهبود تجربه مشتریان 

ر است. ب هاآنتر با یممستقتر و یکنزدارتباط 
وای، مشتریان بیمه در جهان اساس تحقیق ای

زیادی برای کیفیت تجربه  العادهفوقارزش 
های این ینظرسنجهستند.  قائلدیجیتال 

درصد مشتریان  04دهد که یمموسسه نشان 
 ، در مورداندکردهی که کسب اتجربهبر مبنای 

ای یمهبادامه روابط خود با یک شرکت 
کنند. ارتقاء تجربه مشتری و یمگیری یمتصم

تمایل روزافزون مشتریان به حرکت به سمت 
ی هاشرکتیدتر، جدخدمات  دهندگانارائه

فیت فاپاسخگویی، ش ای را بر آن داشته تایمهب
 و اثربخشی خود را افزایش دهند.

تجربه خوب از طریق سهولت در تعامالت ایجاد 
شود. برای داشتن این تجربه، سازمان باید یم

کانال  چند قابلیت تشخیص مشتریان را در
مختلف داشته باشد و خدمات همگونی در این 

ارائه دهد. مشتریان انتظار  هاآنبه  هاکانال
ی در نامتناقضی هاچارچوبدارند اطالعات و 

دریافت کنند. سازمان باید  هاکانالتمام این 
از کانال ارتباطی تشخیص دهد که  نظرصرف

 
3 FinTechs 

مشتری در کجای سفر خود قرار دارد و این سفر 
خوبی مدیریت کند. برای تحقق این امر، را به

ها باید قادر باشند مدیریت خوبی برای یمهب
کنترل ایجاد  یندها، آموزش، حکمرانی وفرآ

 کنند.

 

 

 

 

 

 

ی در افتادگعقببا توجه به  ی جدید:هامدل 
ی هاشرکتمسیر تحول دیجیتال، بیشتر 

های جدیدی برای بهبود ینهگز ای به دنبال یمهب
ها هینگز های دیجیتال خود هستند. این یتقابل

و  3هاتکشامل شراکت یا تصاحب فین
، ایجاد هاتک، توسعه داخلی فین4هااینشورتک

های نوآوری، و همکاری و شراکت با یشگاهآزما
شود. یمرهبران فناوری خارج از صنعت 

همچنین ایجاد یک اکوسیستم برای ارائه 
خدمات و محصوالت در این صنعت پتانسیل 

که تحول ییازآنجاباالیی برای خلق ارزش دارد. 
ای مختلف، یمهبی هاشرکتدیجیتال برای 

ها یاستراتژ باشد، تمام این یممتفاوت 
 تواند درست باشد.یم

4 InsurTechs 
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را  یرملموسیملموس و غ یهاارزش تالیجیتحول د
 مهیب یهاشرکت نیتأم رهیدر شش حوزه در زنج

 :کندیم جادیا

 کاهش هزینه .1

 بهبود تجربه مشتری .2

 بازارافزایش سرعت ورود به  .3

 وری در فروشبهره .0

 نامهیمهبکارایی در صدور  .5

 کارایی در ادعای خسارت .6

های کلیدی یژگیوسرعت و چابکی به عنوان 
شود. یمای دیجیتال محسوب یمهبی هاشرکت
یز باید سرعت کافی را ن هاشرکتین نوآورتر حتی 

ی نوآوری خود هاارزشداشته باشند تا بتوانند از 
تر یعسر استفاده کنند. در حقیقت هدف ایجاد 

تر فناوری تا یعسر یری کارگبهها و یسسرومیکرو 
جای ممکن است. برای مثال با توسعه 

توان بسیار سریع مقیاس و یمهای ابری یرساختز 
وکار را بدون نیاز به میزان فعالیت بخشی از کسب

 .تغییر داد هابخشدگرگون کردن سایر 

 های قدیمییستمسالزم به یادآوری است که 
ی هاشرکتی و محدودیت زیادی دارند. وابستگ

 یابزارهایندهای نوآوری و فرآتوانند یمای که یمهب
های فعلی خود یکپارچه کنند )با یستمسجدید را با 

های عملیاتی یسکر داشتن کارایی و بدون ایجاد 
بدست  جدید( مزیت رقابتی پایدار و ملموسی را

 خواهند آورد.

 

 
 

 یهاارزشی تحول دیجیتال بین هابرنامهبهترین 
تعادل برقرار  بلندمدتبا تحوالت  مدتکوتاه

سرعت باال و هم تداوم در  کنند. به عبارتی همیم
کل این ماراتون را خواهند داشت. سرعت  باال 

الوصول به سازمان کمک یعسر جهت کسب نتایج 
تر و یعوساقدامات  بلندمدتکند تا در یم

ای باید یمهبی هاشرکتی انجام دهد. تر شجاعانه
کنند تا بتوانند تحول  کسب یاتیحهایی یتقابل

دیجیتال خود را اجرا کنند. )شکل یک را مشاهده 
 کنید.(

 

 

 

 

چابکی سازمانی و سرعت باال در ورود به بازار بسیار 
وکاری و فنی باید این حیاتی است. رهبران کسب

را از خود بپرسند که آیا به اندازه کافی سریع  سؤال
های یشرفتپیری گاندازهکنند. این کار با یمعمل 

ا صورت ماهانه یها بهیتقابلتکنولوژیکی و بهبود 
لی تحو اندازچشمگیرد. با این کار، یمانجام  فصلی

 آید.یمبلندمدت بدست 

 نیتأم رهیدر زنج تالیجیتحول د

به سمت بلوغ و خلق  یراه ؛مهیب

 ارزش

 تالیجیسفر د یبرا یزیربرنامه

 

  یهابرنامه نیبهتر

 یهاارزش نیب تالیجیتحول د

مدت با تحولات بلندمدت کوتاه

 .کنندیتعادل برقرار م
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باید توجه داشت که فاکتورهای فرهنگی و مربوط 
ی استراتژیک و هامحرکبه اندازه  استعدادهابه 

اهمیت است. تفکر طراحی،  حائزتکنولوژیکی 
 اصولی عنوانبهیری باید پذشکستو  وخطانآزمو

قرار بگیرد و  مدنظری سازمان هابخشدر تمام 
 ً . باره نباشدشعاری برای اقدامات اصالحی یک صرفا

تری را شدهسازییشخصاگر بخواهیم محصوالت 
تر و در مقیاس باال داشته باشیم باید یعسر 

های بازاریابی و دیجیتال، یمتی مختلف، هابخش
از حالت سیلویی بیرون  نامه، و شکایاتیمهبدور ص

 آمده و یکپارچه عمل کنند.

تواند به یمی امرحلهیت یک نقشه راه درنها
تر از ارزیابی اولیه به مؤثر برای حرکت  هاسازمان
دار و مدیریت یتاولوهای گذارییهسرماسمت 

 تغییر کمک کند. )شکل دو و سه را مشاهده کنید.(

 

 
 

 

 توسعهدرحالهای یتقابل
استراتژی دیجیتال چابکی و انعطاف را افزایش  

های یاستراتژ با  راستاهمداده و از این طریق 
وکار به تغییرات صنعت و کلی کسب

 دهد. یمپاسخ  مؤثرصورت ی بازار بههافرصت
نوآوری را وکاری جدید ی کسبهامدل 

سازی کرده و تجربه مشتری را در عملیاتی
 کند.یمی مختلف متحول هاکانالو  هابخش

 
5 MVP 

ی اصلی هاچالشبه  5یکمینه محصول پذیرفتن 
به تجر داده و پاسخوکاری تکنولوژیکی و کسب

ین بهبود تأممشتری را در کل زنجیره 
 بخشد.یم

 
 در مسیر تحول دیجیتال مورد نیاز بیمه هاهای قابلیت: کیشکل    

 

 های بالغیتقابل
 مؤثروکاری و حکمرانی به همکاری مدل کسب 

های یفناور کمک کرده و نوآوری از طریق 
 کند.یمنوظهور را تسهیل 

وکاری ی فناوری اطالعات و کسبهاپلتفرم 
واسطه، سرعت ورود به بازار را افزایش داده و 
توسعه و عرضه محصوالت به بازار را تسهیل 

 کند.یم

نوآوریچابکی

طراحی 
تجربه

نیروی کار
و فرهنگ 
دیجیتال

داده و 
تحلیل

معماری 
دیجیتال

فعال سازی
مشتری

حکمرانی
دیجیتال

امنیت 
سایبری
و ریسک  حرکت  یبرا یامرحله یکردیرو

 تالیجیتحول د ریدر مس



7 | 

 

وکاری های تکنولوژیکی و کسبیتقابل 
ها تمیسسسازی پیشرفته با تمرکز بر یکپارچه

 گردد.یمتوسعه سریع  باعث

 های بهینهیتقابل
یک استراتژی دیجیتال یکپارچه نوآوری پایدار را  

یندها و فناوری سازمان فرآدر بین افراد، 
 کند.یمتسهیل 

ترکیب یک مدل عملیاتی چابک، معماری  
 هاییتقابلها در فضای ابری و یسسرو یکروم

ها برای تحول تجربه مشتری در یفناور استقرار 
 شود.یمی ارتباطی هاکانالکل 

ی و تحلیلی پیشرفته به ادادههای یتقابل 
گیری از هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی بهره

صورت آنی  کمک نگر بهیندهآهای یلتحلو 

یاز برای ارتباط موردنکند و بهترین اقدامات می
 کند.یمتر با مشتری را تقویت یقعم

 

 

در حال توسعه

نرم افزارهای موبایلی•
پرتال های مشتریان و •

کارگزاران
ه فرآیندهای بدون نیاز ب•

کاغذ
سیستم های یکپارچه•

بالغ

کالن داده•
تحلیل های آینده نگر•
اینترنت اشیاء•
کسب وکارها و خانه های •

هوشمند
مدل های متناسب با •

مصرف
چینبالک•
نپرنده های بدون سرنشی•

بهینه شده

هوش مصنوعی•
یادگیری ماشینی•
توسعه و قیمت گذاری •

محصوالت از طریق 
داده های اجتماعی

مدل های کسب وکاری فرد•
به فرد

مهیب تالیجیتحول د ریسفر در مس هایلستونیما نییتع یبرا شدهنهیتوسعه، بالغ و بهدرحال یهاتیشکل دو: قابل  
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روندهای  ویژه به بررسیطور گیری از برترین نخبگان دانشگاهی و خبرگان صنعت بهگروه تحول دیجیتال با بهره
 هایهای روز دنیا، برترین اقدامات تحولی شرکتصنعت بیمه در جهان پرداخته و با استفاده از متدولوژی

 های استراتژیک دیجیتالی وگیریها در تدوین جهتکند. نتایج این بررسیمطرح در این زمینه را شناسایی می
ی بیمه بسیار راهگشا خواهد بود. این گروه با داشتن دانش و هاتعیین ابتکارات دیجیتالی موردنیاز شرکت

ها همراه شده و با استفاده از متدولوژی ای با آنهای بیمهتواند در مسیر دیجیتالی شدن شرکتتجربه کافی می
مک ها کهای استراتژیک دیجیتال به آناختصاصی خود برای صنعت بیمه، در ارزیابی، تدوین و اجرای برنامه

 نماید)شکل سه(.می

 

 

 

 

 
 

 مهیب یهاشرکت شدن یتالیجید یبرا تالیجینقشه راه گروه تحول د :3شکل 

   

 زمان و ارزیابی بلوغ دیجیتال آنشناخت سا  1

 لتحو زمینه در را سازمان واقعی هر سازمانی پیش از سازمان و ارزیابی بلوغ دیجیتال آن پرداخته و وضعیت
های استراتژیک سازمان ضروری خواهد گیریتنها برای تدوین جهتکشد. این مرحله نهمی تصویر به دیجیتال

ه المللی مقایسرقبای داخلی و بین با را جایگاه خود ایسازمان بیمه تا بود خواهد اصولی بود؛ بلکه مبنایی
  کند.

 

 

 

ازیــــــــــــــــــــــسگـــــــنـــــــــــوزش و فرهــــــــــــــــــــآم  

شناخت سازمان و 
ارزیابی بلوغ 
 دیجیتال آن

تدوین 
های گیریجهت

استراتژیک دیجیتال 
 سازمان

راه تدوین نقشه
ها و اقدامات پروژه

تحول دیجیتال 
 سازمان

همراهی و مشاوره 
برای اجرای 

های تحولی برنامه
 سازمان

 نمودن صنعت بیمه در ایرانیتالیجید یبرا تالیجیگروه تحول د 
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 سازمان ی استراتژیک دیجیتالهایر یگجهتتدوین   2

ای ارائه دهند. کارکنان ها نیازمند یک استراتژی دیجیتالی منسجم هستند تا خدمات یکپارچهسازمان
ها نیز نیازمند یک استراتژی شفاف برای سنجش ابتکارات نوآورانه خود هستند تا بتوانند از طریق آن سازمان
آن انجام دهند. گروه تحول دیجیتال با همکاری  های موجود را شناسایی کنند و اقدامات خود را بر مبنایاولویت

 های استراتژیک دیجیتال آن را مشخص می کندگیریای جهتسازمان بیمه

 

 

 

 

 

 ها و اقدامات تحول دیجیتال سازمانراه پروژهتدوین نقشه  3

های استراتژیک دیجیتال آن مشخص گیریای ازلحاظ بلوغ دیجیتالی ارزیابی و جهتازآنکه شرکت بیمهپس
یر های مناسب برای تغیشود. بدین منظور فرصتصورت عملیاتی تدوین میشد این استراتژی دیجیتالی به

س پشوند. سبندی میشده و اولویت های در ارتباط با مشتری شناساییهای پشتیبانی یا فعالیتفعالیت
 شود. های دارای اولویت تدوین میها و اقدامات تحولی متناسب با فرصتپروژه

 و خدمات شرح کند که نقششده سندی ایجاد میهای تعریفگروه تحول دیجیتال برای هرکدام از پروژه
ن این ها، روابط و وابستگی بیدارند. پس از تعریف هرکدام از پروژه را( RFP) طرح پیشنهاد برای درخواست

-ریزی، اولویتبرنامه شود. این منشور شاملمشخص می منشور طرح تحول دیجیتال شرکتها در قالب پروژه

 و یکپارچگی حفظ معنای به امر این است. وکارکسب اهداف تحقق راستای در هاپروژه بر نظارت و بندی
 مجزای مدیریت صورت در که است اهدافی به دستیابی منظورهم بهبه مرتبط هایپروژه از مدیریت گروهی

 گردد.حاصل نمی هاپروژه این

 ی تحولی سازمانهابرنامههمراهی و مشاوره برای اجرای   4

های استراتژیک خود و همچنین اقدامات الزم جهت گیرییک سازمان پس از مشخص کردن اهداف و جهت
ها، نیازمند عملیاتی سازی این اقدامات برای کسب ارزش موردنظر خود است. گروه تحول دستیابی به آن

ده است و با اجرایی ها در مسیر تحول دیجیتال قرار دادیجیتال رسالت خود را بر همراهی کامل با سازمان
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ها در ها، به آنای به سازمانشده و همچنین ارائه خدمات مشاورههای تحول دیجیتال تدوینسازی پروژه
 سازی تهدیدهای تحول دیجیتال و خلق حداکثری ارزش از آن کمک می رساند.خنثی

 

 

 

 

 

 

 یساز فرهنگآموزش و   5

 میزان کهطوریبه دارد؛ عهده بر هاسازمان در دیجیتال تحول موفقیت در چشمگیر نقشی دیجیتال، فرهنگ
 فتارر  در معناداری جهت تغییر نیازمند دیجیتال فرهنگ توسعه. شودمی ارزیابی استراتژی ردیفهم اهمیت آن

سازی دیجیتال سازمان" سعی در رو گروه تحول دیجیتال در  فعالیت "آموزش و فرهنگازاین . سازمان است
سازمان بتواند برنامه تحول  سازی نسبت به مسائل فرهنگی خواهد بود؛ تا از این طریقسازی و آگاهفرهنگ

 سازیو فرهنگپیش ببرد. در این فعالیت یعنی "آموزش دیجیتال خود را بدون مشکل و مانع فرهنگی به
مدیره، مدیران و کارشناسان ارشد، و کارشناسان هایی در سطوح هیئتسازیها و آگاهدیجیتال" آموزش

 گیرد.سازمان در زمینه تحول دیجیتال و همچنین استراتژی تحولی شرکت صورت می

 

 

 

 با ما در ارتباط باشید

 تهران، خیابان کارگرشمالی، 
صالحی، خیابان  خیابان شهید فکوری،

 ۵، طبقه ۳۶تقاطع دانش ثانی، شماره 

 ۸۶۰۹۴۰۸۵شماره تماس:  

Info@DTGroup.ir 

01 | 

 
 



گروه تحول دیجیتال

DTGroupir

DTGroup.ir

کلیه حقوق برای گروه تحول دیجیتال محفوظ است ©




