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:تحصیالت
کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تحلیل سیستمها از دانشگاه امیرکبیر1.
ریفکارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی از دانشگاه ش2.
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی از دانشگاه امیرکبیر3.

:تدریس
1387آموزش تحقیق در عملیات و آمار و احتمال از سال 1.
1399و دوره عمومی از سال 1394آموزش هوش تجاری از سال 2.
1401و دوره عمومی از سال 1399سازمانی از سال OKRآموزش 3.

:1381سوابق شغلی از سال 
مدیر مالی موسسه عقاب ایرانیان و انتشارات نشر دانش1.
مدیر عامل شرکت گلفام پوشش2.
مدیر خدمات پس از فروش، مدیر آموزش و مدیر کسب و کار در شرکت سپیدار سیستم آسیا3.
مدیر عامل شرکت داده بینش خردمند4.
مدیر کسب و کار و قائم مقام شرکت طرح و پردازش غدیر5.



:سایت
OKRcoach.ir

:لیست کانالهای تلگرام
@OKRcoach
@DataToInsight

@Amir_Imenpour
:لیست گروه های تلگرام

@MyBIgroup
:صفحه اینستاگرام

Amir_Imenpour_official

OKRCoach
:لینکدین

https://ir.linkedin.com/in/amir-imenpour-615a7257

https://www.linkedin.com/company/okrcoach/
:سایت شخصی

www.imenpour.ir
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Robert Heinlein

.در غیاب اهداف واضح و مشخص، ما به طرز عجیبی به انجام کارهای بی اهمیت روزانه وفادار می شویم تا اینکه در نهایت اسیر آن می شویم
رابرت هاین الین
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1954
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OKRتا MBOفاصله بین 



1/31/2023 8

در گوگلOKRروند جستجوی 

The figure above shows the worldwide development of the popularity of the search term “OKR” on Google Trends 
from 2005 to 2020. Especially since the beginning of 2018, a significant increase can be seen. Due to the Corona 
pandemic and the resulting trend towards more home office as well as initiatives for digital and agile transformation, 
it can be expected that the OKR method will become the new standard for performance management in companies. 
The first indications of this are already emerging.
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یخارجمربینقش



جلسه
1 2 43 5 6 87 9 10 11 12 13 14

در سازمان KPIشناسایی و پیاده سازی شاخصهای کلیدی عملکرد: بخش اول1.

OKRو تبدیل اهداف به شیوه معمول به  OKRآشنایی با : بخش دوم2.

(mindset)انواع طرز فکر : سومبخش 3.

OKRو  MBOاز مدیریت علمی تا آشنایی با ادبیات : بخش چهارم4.

اهداف و نتایج کلیدی موثر: بخش پنجم5.

هاOKRامتیازدهی و  همسویی و مدیریت چرخه : بخش ششم6.

نمونه کار عملی: بخش هفتم7.

ماموریت، چشم انداز و استراتژی: ها از خالOKRخارج کردن : مهشتبخش 8.

با رویکردی متفاوتOKR: نهمبخش 9.
ها با نگاهی جدیدOKRمربی یا مشاور؟ ابزار و : بخش دهم10.

دوباره فکر: بخش یازدهم11.
کردن و چرخه تجدیدنظر

با چرا : بخش دوازدهم12.
شروع کنید

صراحت : بخش سیزدهم13.
تمام عیار و فرار از جلسه

مرور : بخش چهاردهم 14.
بعضی نکات آموزشی و 

Accessکاربردی 

:  دوره تحلیل کسب و کار
(  2کد )OKRتا KPIاز 
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اسفند20شروع دوره از 
هفته14به مدت 
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