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ویژگی مورد نیازمدیران سازمان های پیشرو

a.r.faraz@chmail.com

خرد مالی

خرد 
بازاریابی

خرد منابع 
انسانی

خرد فنی

خرد 
ارتباطات

خرد 
استراتژی



خرد مالی-2

a.r.faraz@chmail.com

ریتمدیتواناییوازاستعداداستعبارتتعریفبهبنا
وتواناییازگیریبهرهمنظوربهسازمانارشد

بهبخشیسامانبرایسازمانجمعیشاکلهاستعدادهای
بهدستیابیجهتسازمانهایهزینهومالیمنابعتامین

.استذینفعانمالیاهداف

منابع وجوه
مدیریت 

مالی
مصارف 

وجوه



نشانه های خرد مالی داشتن و نداشتن
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خرد مالی-2

خلق ارزش برای ذینفعان•

شفافیت وقدرت•

ابهبود و توسعه خالقیت و نوآوری ه•

خرد مالی  
داریم

اتالف ها•

نارضایتی ذینفعان•

تله نقدینگی•

خرد مالی 
نداریم



کیمالیاستراتژیبایدکهمهمموضوعسه
:دهدپاسخآنبهسازمان
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خرد مالی-2

امانجبایدمدتبلندهایگذاریسرمایهنوعچه
اریخریدبایدمدتیبلندهایداراییچهوپذیرد

.شود

چهبهدهیمپاسخکلیدیسوالاینبهباید
.کنیممالیتامینبایدطریقی

بهنماییمادارهچگونهراروزمرههایفعالیت
هایبدهیوهاداراییمدیریتسادهعبارت
.باشدبایدچگونهجاری
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خرد مالی-2

اجزای 
صورت 
های مالی

ترازنامه

جریان 
وجوه نقد

صورت 
سود 
وزیان

شناسایی مسایل سازمانی



ریسک و بازده
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ریسک

بازده

تصمیم 
گیری

مالی

تجاری

خرد مالی-2



عوامل تاثیر گذار در تصمیمات مالی
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خرد مالی-2

محیط

بازار پولی و 
مالی

چرخه های 
اقتصادی

نرخ بهره
سایر عوامل 

سیاسی، اجتماعی 
و بحران های 

طبیعی

یمالی بین الملل



تعریف مسئله
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دلیلبهکهسیستمکاردرروندعادیغیرایپدیده
ارهاکجریانکیفیوکمیافتسببنظمیبیواختالل

لقاببخشدوبهمسائلوشودمیهاسیستمبازدهو
:هستندتقسیم

اتفاقیمسائل(الف
مزمنمسائل(ب



عوامل موثر در شناخت مساله
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دیدگاه هدف موقعیت



رویکرد حل مسائل سازمانی
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رویکرد تحلیلی

مباحث نظری

مسایل سازمانی

یرویکرد کلینیک

مسائل سازمانی

مباحث نظری



کلینیکیرویکردروش بهره گیری از 
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مساله سازمانی

شاخص 
های 

تشخیصی
معلول ها عالیم رایج



مسائل پیش روی در : مثال
نقدینگی
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عالئم

برگزاری حلسات 
مکرر

گلوگاه بهره گیری
از فرصت ها

دغدغه در 
پرداخت به موقع

گلوگاه همیشگی 
در سرمایه گذاری 

ها

انجام به موقع 
تعهدات سخت 

است

سود در ترازنامه 
ولی چالش در 
تصمیم گیری 

هزینه ها



علل ممکن یا فرضیه سازی
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عدم بازدهی مناسب و یا زیان دهی عملیاتی-1

ترکیب نامناسب دارایی های جاری و بدهی های جاری-2

زمان–رفتار نامناسب هزینه -3

عدم پیگیری موثر وصول مطالبات-4

فقدان سازوکار تامین منابع مالی-5

ترکیب نامناسب ساختار هزینه-6

افقدان سازو کار مناسب جهت مصرف پیش دریافت ه-7

ه استفاده نامناسب از منابع مالی کوتاه مدت در سرمای-8

گذاری های بلند مدت

فقدان بودجه نقدینگی مناسب-9



شاخص های تشخیصی
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هکداریمتشخیصیشاخصپانزده
ابوشوندگیریاندازههاآنباید

خیصتشبهنسبتمحتواییتحلیل
متصمیآنحلهایبرنامهومساله
.شودگیری



ا وجه شم ت ز  ا تشکر  ا  ب
ان خوب
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آریسان رادین فراز

آموزش و پژوهش در حوزه های -مشاوره

مهندسی صنایع و مدیریت
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