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تاریخچه فعالیتهای مشاوره و تحقیق
سازمان مدیریت صنعتی
تشکیل سازمان مدیریت صنعتی
در پــی ضرورتهــای توســعه صنعتــی
کشــور در دهــه 40

متــداول ســنتی اســتفاده نماینــد ،لــذا ایجــاد یــک ســازمان
بــا هــدف اصلــی توانمندســازی مدیــران و تجهیزکــردن آنــان
بــه ابــزار الزم مدیریتــی ،مطــرح شــد .بنیــان اولیــه ســازمان
مدیریــت صنعتــی در اوایــل دهــه  1340در ایــن مرکــز شــکل

درپــی رکــود اقتصــادی غیرقابــل پیشبینــی دهــه 1330

گرفــت کــه کوششــی اولیــه بــرای کمــک بــه توســعه صنعتــی

و ایجــاد بحــران در صنعــت کشــور ،مرکــزی تحــت عنــوان

کشــور بــود .ایــن مرکــز بــا تغییــر شــکل و هــدف بــه صــورت

"مرکــز راهنمایــی صنایــع ایــران" ایجــاد شــد .مطالعــات

«ســازمان مدیریــت صنعتــی» وارد عمــل گردیــد .اعضــای

انجــام گرفتــه در ایــن مرکــز در طــول دوران بحــران و پــس

هیئــت مدیــره ســازمان شــامل نماینــدگان ســازمان برنامــه

از آن نشــان داد کــه بنگا ههــای صنعتــی تأســیس شــده

و بودجــه ،وزارت صنایــع ،و اتــاق صنایــع و بازرگانــی بودنــد.

توســط افــراد خــاق ،کارآفریــن و بــا شــهامت ،بــا ورود

آزمایشــگاههای وابســته بــه ایــن مرکــز نیــز تبدیــل بــه مرکــز

بــه مرحلــه رشــد نمیتواننــد از روشهــای غیررســمی و

مؤسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی فعلــی شــد.

تغییر رویکرد از خدمات ارشادی به خدمات حرفهای مدیریت
ً
ســازمان در ســالهای ابتدایــی فعالیــت ،از خدمــات مشــاوران خارجــی و خصوصــا " "UNIDOوابســته بــه ســازمان ملــل،
اســتفاده نمــود و توانســت ضمــن ارائــه خدمــات ،اقــدام بــه انتقــال تکنولــوژی نیــز بنمایــد .امــا بــا مــروری بــر عملکــرد ایــن
دوران ،مدیــران ســازمان تصمیــم گرفتنــد بــه جــای ارائــه خدمــات ارشــادی ،مســوولیت دســتاوردهای حاصــل از بکارگیــری
روشهــای نویــن مدیریتــی در تحــول بنگاههــا را بپذیرنــد و بــه ایــن ترتیــب ســازمان رویکــرد "ارائــه خدمــات حرفــهای
مشــاوره مدیریــت" بــا بهرهگیــری از مشــاوران و مهندســان داخلــی را اتخــاذ کــرد و بــه جــای مرکــزی بــا خدمــات دولتــی ،بنــا
را بــر ارزش آفرینــی بــرای کارفرمایــان و دریافــت ســهمی از ســود حاصلــه بــرای خریــد خدمــات حرف ـهای قــرار داد .بنابرایــن
ســازمان مدیریــت صنعتــی ،از دوران حیــات اولیــه خــود بــه عنوانــی ســازمانی خودگــردان و بــدون بهرهگیــری از بودجــه
دولتــی ،ارزش آفرینــی بــرای کارفرمــا را مبنــای حیــات خــود قــرار داد.

تعامل تراز اول بینالمللی
در اوایــل دهــه  ،50حضــور موثــر ســازمان در فضاهــای
بینالمللــی ،از جملــه نقــش ســازمان در تشــکیل ســازمان

کنــار تغییــر ســاختار و نظا مهــای مدیریتــی داخلــی ســازمان،
کــه در نــوع و در زمــان خــود از پیشــروترین نظامهــای
اجــرا شــده در کشــور اســت ،ســبب شــد تــا فعالیتهــای
توســعه خدمــات با ســرعت بیشــتری ادامــه یابد و ســازمان
مدیریــت صنعتــی بــه بازویــی توانمنــد در توســعه و تحــول

بهرهوری آســیایی ( ،)APOتعامل گســترده با اندیشمندان

بنگا ههــا ،تغییــر رویکردهــای ســنتی مدیریــت در کشــور و

برتــر جهــان از جملــه پیتــر دراکــر ،اســتفاده از خدمــات

توســعه و ترویــج رویکــرد علمــی بــه مدیریــت و همچنیــن

کارشناســان درج ـ ه اول بینالمللــی نظیــر راســل ایــکاف ،در

تربیــت و توســعه مدیــران شایســته تبدیــل شــود.

انقالب اسالمی و دوران جنگ تحمیلی
در ســالهای پــس از انقــاب اســامی و در دوران جنــگ تحمیلــی ،ســازمان مدیریــت صنعتــی علیرغــم تغییــرات
محیــط صنعتــی کشــور ،ایــن بــار بــا حضــور بــه عنــوان بــازوی کارشناســی و تحلیلــی در کنــار نهادهــای انقالبــی از جملــه
بنیــاد مســتضعفان ،جهــاد ســازندگی ،و بنیــاد جن ـگزدگان ،بــا انجــام طرحهــای پژوهشــی مرتبــط و تــاش در جهــت
تهــای علمــی در جهــت حــل مســائل کشــور در دوران بحرانــی ،تــاش در ایفــای رســالت ملــی خــود
بهرهبــرداری ازظرفی 
داشــته اســت.

دوران سازندگی و شکوفایی

ارائــه بیــش از  2000طــرح مشــاوره و پژوهــش مدیریــت در
دوران ســازندگی ،در کنــار تعریــف بســیاری از طرحهــای

بــا تمــام شــدن جنــگ تحمیلــی و شــروع دوران ســازندگی،

ملــی از جملــه رتبهبنــدی شــرکتهای برتــر در راســتای

ســازمان مدیریــت صنعتــی بــا ایفــای نقــش خــود در اجــرای

فســازی فضــای رقابتــی و طرحهــای رتبهبنــدی
شفا 

شهــای توســعه صنعتــی ،تبییــن نیازهــای مدیریــت
پژوه 

دیگــر در جهــت ایجــاد فضــای شایستهســاالری در

علمــی کشــور و تامیــن این نیازها با ترویــج رویکردهای نوین

صنــوف مختلــف ،در کنــار فعالیتهــای گســترده و

مدیریــت ،آمــوزش حرفـهای و کار بــردی مدیــران و همچنیــن

متنــوع آموزشــی ،انتشــارات ،آن هــم در قالــب بنگاهــی

ارائــه خدمــات چندبعــدی ،پیچیــده و مجموع ـهای در

خودگــران و غیروابســته بــه بودجــه دولتــی ،ســازمان

راهانــدازی کارخانجــات مهــم صنعتــی کشــور ،نقــش ملــی در

مدیریــت صنعتــی را ســازمانی شــاخص ،بــا تاثیرگــذاری

هموارســازی مســیر مدیریت علمی در کشــور و آشناســازی

گســترده ملــی و منطقـهای ســاخته اســت کــه بــدون شــک

شهــای کاربــردی
مدیــران اجرایــی کشــور بــا مفاهیــم و رو 

ظرفیــت نهــادی ارزشــمندی بــرای پیشــرفت بیــش از

بهرهگیــری از ایــن دانــش داشــته اســت.

پیــش کشــور در مســیر توســعه خواهــد بــود.
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در طیف متنوعی از کسب و کارها ،از تولید و
خدمات تا کسب و کارهای اجتماعی

بیشاز
 3500طرح مشاوره و
پژوهشمدیریت

طراحی شده برای نهادهای ملی و بنگاههای
عظیم تا بنگاههای کوچک و متوسط
گستره وسیعی از صنایع ،از نفت و گاز و پتروشیمی
تا صنایع دانش بنیان

مشاورنهادهایعالیرتبهکشور پیشوپساز انقالباسالمی
نهادریاستجمهوری

سازمان انرژی اتمی

نخست وزیری

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

وزارت صنایــع و معــادن (صنایــع ســنگین ،بازرگانــی ،ســازمان

سازمان صنایعدفاع
صدا و سیما (رادیو و تلویزیون)

توســعه تجــارت)
وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت آبادانی و مسکن)

شرکت ملی گاز

وزارت بهداشت (وزارت بهداشت و بهزیستی)

شرکتمخابرات

وزارت علوم

شــرکت راه آهــن جمهــوری اســامی (راه آهــن دولتــی

وزارت آموزش و پرورش

ایــران)

وزارت نیرو (وزارت آب و برق)

جهاد سازندگی

وزارت کشاورزی (وزارت کشاورزی و عمران روستانی)

بنیادمستضعفان

سازمان برنامه و بودجه

بنیادمسکنانقالباسالمی
و ...

مشاور بیش از  50طرح ماندگار ملی پیش و پس از انقالب اسالمی
تحول ساختار وزارت بهداشت
(تقدیــر شــده از ســوی ســازمان بهداشــت جهانــی و توصیــه شــده بــه عنــوان ســاختار موفــق بــه
ســایر کشــورها)
طراحی ساختار فرهنگستان هنر
طراحی ساختار وزارت علوم
تحول ساختار وزارت مسکن
بررسی و تحول صنعت نساجی ایران
بررسی امکانات نوسازی صنایع دولتی ایران
بررسی استراتژیهای توسعه صنعتی برای وزارت صنایع سنگین
تدوین سند چشم انداز صنعت حمل و نقل ریلی کشور
تدوین سند استراتژی توسعه صنایع و امور دریایی کشور
بازنگری قانون تجارت
طراحی چارچوب پارک صنعتی در جهت توسعه تکنولوژی
طراحی نظام کیفی طرحهای عمرانی
سنجش فضای کسب و کار در ایران
تحلیل فضای کسب و کار کشور سوریه
طرح مطالعاتی نوسازی و روزآمد کردن صنعت کشور
بررسی الزامات عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
طــرح پژوهشــی و تدویــن راهکارهــای ارتقــای ســطح تکنولــوژی صنایــع تحــت پوشــش
ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع بــا مشــارکت UNIDO
مشــاور مــادر طــرح "توانمندســازی مدیریــت" صنایــع زیــر نظــر وزارت صنایــع و معــادن و
د ههــا طــرح ملــی دیگــر
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همکاری در راهاندازی و طراحی جامع سیستمهای ماشینسازی اراک

همراهتحولصنعتی
در مهمترینبنگاههای
تولیدیکشور

اجرای طر حهای مشاورهای چند بعدی در صنعتی دریایی ایران،
آلومینیوم ایران ،آذرآب ،و ...
اجرای طر حهای مشاورهای چند بعدی در ماشینسازی تبریز،
تراکتورسازی ،صنایع چوب و کاغذ ایران ،کارخانجات تولید دارو ،و ...
همکاری در راهاندازی و طراحی جامع سیستمهای فوالد مبارکه

توسعه ظرفیت تفکر مدیریت استراتژیک برای اولین بار در کشور

همراهتوسعهوتحول
مدیریتدر سازمانهای
بزرگو پیشرو کشور

توســعه متدولــوژی و برگــزاری کانونهــای ارزیابــی بــرای اولیــن بــار در ایــران ،و
برگــزاری بیــش از  5هــزار نفــر روز ارزیابــی بــرای مدیــران ارشــد کشــور
حهــای مشــاورهای چندبعــدی و پیچیــده در د ههــا
مجــری طر 
شــرکت معظــم کشــور
معرفــی ،توســعه متدولــوژی و ترویــج مفاهیــم نویــن مدیریــت و ارائــه
نهــای مختلــف
خدمــات پیشــرو مشــاوره مدیریــت در دورا 

"مشــاوره و هدایــت دههــا طرح ملــی ،تحــول و بازآفرینی
چندیــن وزارتخانــه و نهــاد عالــی کشــور ،مشــارکت
در تهیــه و تدویــن ده هــا طــرح سیاســتگذاری و
قانونگــذاری ،تحقیــق و توســعه ،مدلســازی ،ابزارســازی
و بومیســازی د ههــا موضــوع و مفهــوم نویــن مدیریــت
و همچنیــن مشــارکت و تاثیرگــذاری در تشــکیل
نهادهــای بالنــده حرف ـهای در کشــور از جملــه انجمــن
مشــاوران مدیر یــت ،و در ســالهای اخیــر بهرهگیــری
حهــای رتبهبنــدی جهــت جم ـعآوری و تحلیــل
از طر 
اطالعــات دقیــق و شــفاف بــه فضــای بنگاهــی کشــور و
ایجــاد موجبــات تقویــت رقابــت مثبــت و ســازنده ،در
کنــار بیــش از  3500طــرح مشــاوره مدیر یــت بــه بخــش
خصوصــی و دولتــی کشــور ،همــه و همــه از خدماتــی
اســت کــه در طــی  50ســال حیــات مســتقل ســازمان ،بــه
عنــوان نهــادی خودا تــکا در محیــط رقابتــی واقعــی بــه
جامعــه حرف ـهای کشــور عرضــه شــده اســت".
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نگاهی بر خدمات مشاوره و تحقیق سازمان
مدیریت صنعتی در  15سال اخیر

بیش از  700پروژه
از سال 80تاکنون

در بیشاز  70رشتهصنعتی
 602پروژه در بخش خصوصی
 176پروژه در بخش دولتی و عمومی
در بیشاز  50موضوعتخصصی
در  11حوزهتخصصی

تعداد پروژه های انجام شده در گروه های مشتریان از سال 80تا95
خدمات بهداشتی و درمانی
صنایع هوایی و دفاعی
هولدینگچندرشتهای
مخابرات
مبلمان و تجهیزات ،خدمات اداری  -نمایشگاهی
صندوقهایسرمایهگذاری
سازمانها و نهادهای ملی فرادولتی
خدماتی (بازرگانی ،پخش ،رفاهی)
خدمات ،عمران و توسعه شهری
آب و فاضالب
سیمان ،کاشی و سرامیک و مصالح ساختمانی
خدمات فنی ،مهندسی و مشاورهای
معدن
صنایع و خدمات الکترونیک
خودرو
دارویی
بانک و بیمه و بازار سرمایه
برق و نیرو
نساجی
حمل و نقل و پست
شیمیایی و سلولزی ،پلیمری ،الستیک و پالستیک
نفت و گاز و پتروشیمی
EPC
وزارتخانهها ،معاونتها و نهادهای زیرمجموعه دولت
صنایعغذایی
صنایع فلزی ،ماشینآالت ،قطعات و تجهیزات
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نگاهی بر خدمات مشاوره و تحقیق سازمان
مدیریت صنعتی در  15سال اخیر

 230پروژهدر حوزهمدیریتو توسعهمنابعانسانی
 240پروژه در حوزه شناخت و تحول سازمان،
استراتژیوساختار
مدیریتتحول
طراحی ،بازنگری ساختار سازمانی
آینده پژوهی
شناخت و عارضه یابی جامع سازمان
بازآفرینی و توسعه مدل کسب و کار
برنامه ریزیاستراتژیک
برون سپاری
طراحی و برنامه ریزی زنجیره ارزش
ارزیابی و سنجش رضایت ذینفعان

طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملکرد کارکنان
طراحی نظام مدیریت عملکرد و جبران خدمات
سنجش رضایت شغلی کارکنان
نیازسنجیآموزشی
طراحی و استقرار نظام جامع آموزش
توسعهتعلقسازمانی
ارزیابی و توسعه شایستگی ها از طریق کانون های جذب و توسعه
طراحی و راه اندازی ،تحول نظام مدیریت منابع انسانی
آسیب شناسی نظام های مدیریت منابع انسانی
توسعهرهبری
تجزیه و تحلیل و طبقه بندی مشاغل
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

 31پروژهدر زمینهتحلیلمالیو اقتصادی
ارزیابیعملکردشرکتی
تجزیه و تحلیل توان رقابتی
تحلیلمالی
		
طراحی سیستم جامع مالی
مدیریتریسک
مطالعاتامکانسنجی
مشاوره مالی
پژوهشاقتصادی

 35پروژهدر حوزهمهندسیصنایع
طراحی و بازنگری زنجیره تامین
برنامه ریزی و کنترل موجودی
کارسنجی و زمان سنجی
طراحی نظام کدینگ جامع
طراحی نظام نگهداری تعمیرات
طراحیچیدمان

 23پروژه در حوزه مدیریت دانش و اطالعات
 52پروژه ارزیابی و رتبه بندی

طراحی سیستمهای اطالعاتمدیریت
طراحی و پیادهسازی سامانههای هوشمند
طراحی و راهاندازی پایگاه دانش
مستندسازی و تحلیل تجارب

ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری
ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای کارگزاری

 20پروژهپژوهشی
پژوهشهای کالن ملی

 11پروژه معظمدر حوزهبرنامه ریزی
عملیاتیومدیریتپروژه
طراحی و پیادهسازی نظام جامع مدیریت پروژه
برنامهریزی عملیاتی و پروژهای

 30پروژه در زمینه بازاریابی و فروش
طراحی و تدوین استراتژی/برنامه بازاریابی
توسعه و توانمندسازی نظام/واحد فروش
تحقیق بازار/تحلیل فضای کسب و کار
بررسی رفتار مصرف کننده
سنجش و پایش رضایت مشتریان
مدیریتبرند
 83پروژه در حوزه مدیریت و ارتقا کیفیت

 26پــروژه معظــم در حــوزه طراحــی
نظا مهــا و فرآیندهــا
بازطراحی و بهبود فرآیندهای کسب و کار
طراحی جامع نظام ها

ارتقا بهرهوری
استانداردهایمدیریتکیفیت
تعالیسازمانی
مسوولیتاجتماعی
ارزیابی توان اجرا
11
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حوزه های ارائه خدمات مشاوره و تحقیق
سازمان مدیریت صنعتی

پژوهش

مشاورهمدیریتو
کسبوکار

رتبهبندی

"مشاور مادر" در فرآیند تدوین تا اجرای طرح های كالن مشاوره ای
ارایهخدماتمشاورهبالینیدر فرآیندهاوعملیاتاجراییكارفرما
ارائهخدماتمشاورهایدر كلینیكمشاورهسازمانمدیریتصنعتی

خدماتنظارتبراجرایطرح هایمشاورهای

قابل ارائه به
نهادهای
حاکمیتی

سطح رشته
صنعت

بنگاههای
مادر

بنگاههای تجاری
بزرگ و متوسط

شناختوتحولسازمان،طراحیاستراتژیوساختار
توسعه ظرفیت تفکر استراتژیک
برنامهریزی استراتژیک در سطح کالن بنگاه ،کسب و کار و واحدهای وظیفه ای
مدیریــت کنتــرل اســتراتژیک و اقتصــادی در ســطح کالن بنــگاه ،کســب و کار و واحدهــای وظیفــهای
()Controlling Management
طراحی و اجرای نظام ارزیابی متوازن ()BSC
طراحی و استقرار سامانه برنامهریزی و بودجهریزی عملیاتی
تنظیم و تدوین مدل کسب و کار ()Business Plan
استراتژی شبکه و شبکهسازی
سناریوسازی (تدوین ،تکنیکها و ابزارها)
مشاوره در شکلگیری اتحادهای استراتژیک ()Strategic Alliance
مشاوره در جذب ،ادغام و تملک سازمانها ()Merge & Acquisition
مدیریت و سازماندهی برونسپاری فعالیتها
مشاوره در کوچکسازی ()Down Sizing
معماری سازمانی
طراحی ساختار سازمانی
مدیریتوتوسعهمنابعانسانی
عارضهیابی نظام مدیریت منابع انسانی سازمانها
تدوین استراتژی منابع انسانی
انجام تجزیه و تحلیل شغل و برنامهریزی نیروی انسانی
طراحی و بهبود نظامهای منابع انسانی
طراحی و بهبود نظام جذب و استخدام
طراحی و بهبود نظام توسعه و توانمندسازی
برنامهریزی نظام کارراهه
طراحی و بهبود نظام حقوق و دستمزد
طراحی و بهبود نظام مدیریت عملکرد
طراحی و بهبود نظام پاداش مبتنی بر نظام مدیریت عملکرد
طراحی و بهبود نظام آموزش
ارزیابی فرهنگ سازمانی
جانشین پروری
کانونهای ارزیابی و توسعه
مدیریت استعدادها
توسعه مدیریت و رهبری
13
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حوزه های ارائه خدمات مشاوره و تحقیق
سازمان مدیریت صنعتی
مدیریتکیفیت،تعالیسازمانیوبهرهوری
گسترش عملکرد کیفیت ()QFD
استقرار سیستمهای مدیریت براساس استانداردهای مدیریتی به صورت مجزا و بصورت یکپارچه ()IMS
بهبود و ارتقای سطح بهرهوری شامل استقرار چرخه بهرهوری ،عارضهیابی و شناخت موانع ارتقای سطح
بهرهوری و ارائه راهکارهای مناسب ،طراحی و استقرار سیستم اندازهگیری و تحلیل بهرهوری ،سازماندهی
حرکت بهرهوری و طراحی ساختار مناسب برای تعریف و اجرای پروژهها
طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی /مدیریت مصرف و ارزیابی آن
ایجاد سیستم و فرهنگ خود ارزیابی و حرکت به سمت تعالی سازمانی مبتنی بر مدل EFQM
طراحی و استقرار سیستم های الزم جهت توسعه بهکارگیری تکنیکها و ابزارهای کیفیت و بهرهوری مانند
استقرار نظام مدیریت آراستگی ( )5Sو شش سیگما
طراحینظامها وفرآیندها
طراحی و تحلیل جامع نظامها
طراحی ،باز طراحی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار
تحلیلومشاورهمالیواقتصادی
تدوین استراتژیهای مالی
تهیه و تنظیم گزارشهای توجیه اقتصادی
مطالعات بازار جهت شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری
مدیریت سبد سرمایهگذاری ( )Portfolio Management
تحلیل و ارزیابی ریسک ،پوشش ریسک( (Hedging
ارزیابی موشکافانه تجاری ()Due Diligence
تحلیل بنیادی صنایع مختلف برای متقاضیان سرمایهگذاری و استفاده در ارزیابیها
مشاوره به شرکت های متقاضی ورود به بورس
طراحی نظام بودجه ریزی ،طراحی سیستم های مالی
انجام مطالعات کاهش هزینهها
مهندسی مالی و اصالح ساختار مالی
مشاوره به شرکتهای طرفین ادغام در ارزیابیهای موشکافانه و ارزیابی سهام آنها و ارائه راهحلهای کارشناسی
تهیه نسبتهای مالی میانگین صنعت ایران
تامین اطالعات و تحلیل های الزم اقتصادی ،صنعتی برای سیاستگزاران ،تحلیگران و مدیران ارشد بنگاهها
مدیریتدانشواطالعات
طراحی سیستمهای اطالعات مدیریت
طراحی و پیادهسازی سامانههای هوشمند
طراحی و راهاندازی پایگاه دانش
مستندسازی و تحلیل تجارب

مدیریتبازاریابیو فروش
تنظیم استراتژی ،طراحی ساختار و سازماندهی فعالیت های بازاریابی ،توزیع و فروش
تنظیم استراتژی و برنامهریزی تبلیغات ،توسعه صادرات ،قیمت گذاری ،روش های مدیریت کاال
مشاوره برای بازاریابی صنعتی ،بازاریابی خدمات ،مدیریت نام تجاری ،بخش بندی بازار
تنظیم طرح بازاریابی
مشاوره امکانسنجی بازار
بررسی رفتار مصرفکننده
مشاوره بازاریابی الکترونیکی
هدایت تحقیقات بازاریابی
راهاندازی سامانههای مدیریت ارتباط با مشتری()CRM
شناخت بازارهای داخلی و خارجی محصوالت
سنجش رضایت مشتری
مدیریتعملیات
طراحی سیستمها و رویههای تولید و عملیات شامل برنامهریزی و کنترل تولید ،برنامهریزی و کنترل موجودی،
نگهداری و تعمیرات ،برنامهریزی و حمل و نقل مواد ،مدیریت زنجیره تامین ( ،)SCMمدیریت لجستیک ،مدیریت
خدمات ،و ...
طراحی نظام کدگذاری اقالم انبار
طراحی کارخانه ،نحوه استقرار و چیدمان ماشینآالت و تجهیزات تولید
مطالعه کار ،زمانسنجی و ظرفیتسنجی
عارضهیابیعملیاتی
مطالعات امکانسنجی و ارزیابی فنی طرحهای توسعه
مدیریت ناب
شش سیگما و شش سیگمای ناب
برون سپاری فرآیندهای کسب و کار
مدیریت زنجیره ارزش سازمانی
مهندسی ارزش
مدیریتپروژه
طراحی و استقرار نظام مدیریت « سبد پروژهها» و طرح ها شامل طراحی فرآیندها ،روشها و فرمها
طراحی و استقرار نظام مدیریت « پروژه» شامل طراحی فرآیندها ،روشها و فرمها
ارایه خدمات برنامهریزی و کنترل پروژه در حوزههای محدوده ،زمان و هزینه
ارایه خدمات مشاورهای در زمینه مدیریت ریسک پروژهها
ارایه خدمات مشاورهای در زمینه طراحی بانکهای اطالعاتی مورد نیاز در نظام مدیریت سبد پروژهها و مدیریت
طرح ها و پروژهها
ارایه خدمات مستندسازی وقایع در پروژهها و طراحی و استقرار فرآیند درسهای آموخته شده
()Lessons Learned
ارایه خدمات در زمینه طراحی نظام مدیریت تدارکات در پروژههای EPC
ارایه خدمات در زمینه مدیریت ادعا در پروژه ( (Claim Management
استقرار دفتر مدیریت پروژه ()PMO
طراحی و استقرار مدیریت پروژه از نظر مدیریت ، Portfolioمدیریت برنامه ،مدیریت پروژه
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حوزه های ارائه خدمات مشاوره و تحقیق
سازمان مدیریت صنعتی

مشــاوره وتحقیــق ســازمان مدیریــت صنعتــی ،عــاوه بــر مســائل
و مشــکالت شــناخته شــده جــاری ،نیازهــای نهفتــه و مشــکالت
پیــش روی مدیــران و رهبــران ســازمانها را هــم در دســتور کار
تهــا و تنگناهــای توســعه
دارد .بــرای ایــن منظــور ،بــا بررســی ظرفی 
اقتصــادی  -اجتماعی کشــور ،مدیــران و سیاسـتگذاران را در ایفای
مســئولیتهای خــود یــاری میرســاند و دانــش نظــری و عملــی مــورد
نیــاز رهبــران ســازمانی را پیشــاپیش توســعه میدهــد.
خدمــات پژوهشــی جــاری در دو ســطح خــرد و کالن و در حوزههــای
متنــوع ،متناســب بــا نیازهــای کارفرمایــان حاکمیتــی و بخــش
یگــردد .نمونــه طرحهــای پژوهشــی ســازمان
خصوصــی ارائــه م 
عبارتنــد از:

خدماتپژوهشیحوزه
سیاستگذاری
بررسی انواع سیاستگذاریهای اقتصادی و
ارایه راهکارهای بهبود
بررسی تأثیر قوانین و مقررات بر بنگ اههای
اقتصادی
انجام مطالعات در حوزه اجرای اصل  44قانون
اساسی کشور و فرآیند خصوصی سازی
بررسی انواع سیاستگذاریهای اقتصادی و
ارایه راهکارهای بهبود

خدماتپژوهشی
حوزهصنعت
تدوین برنامه توسعه صنعتی در سطح
استانهایکشور
بررسی و ارزیابی وضعیت اقتصادی  -مالی
بنگاههایاقتصادی
بررسی صنایع ایران و مطالعات تطبیقی صنایع
از زوایای مختلف

خدماتپژوهشیحوزه
بازار و محیط کسب و کار
بررسی بازار کاالها و خدمات در داخل کشور و در
سطحبینالمللی
شناخت اقتصاد ،صنایع و محیط کسب و کار
کشورها

خدماتپژوهشیحوزه
اجتماعی-فرهنگی
بررسی اخالق کار در کشور
بررسی فرصتها و آسیبهای مدیریت
مشارکتی در کشور
بررسی پروژههای فرهنگی و اجتماعی و
نتایجحاصله

بررسی اثرات پیمانهای اقتصادی منطقهای و
بینالمللی بر اقتصاد کشور و صنایع مختلف
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حوزه های ارائه خدمات مشاوره و تحقیق
سازمان مدیریت صنعتی
جایزه ملیمدیریتانرژی

مدیریــت تقاضــای انــرژی و تــاش جهــت اســتفاده بهینــه از انــرژی یکــی از عوامــل پیشــرفت پایــدار در
کشــورهای توســعه یافتــه اســت .سیاســتگذاری انــرژی یکــی از مهمتریــن ابزارهــای مدیریــت مصــرف انرژی
اســت و شــامل سیاســتهای تشــویقی ،تنبیهــی و آگاهســازی میشــود .جایــزه ملــی مدیریــت انــرژی تلفیقی
از سیاســتهای تشــویقی و آگاهســازی اســت کــه در جهــت ارجگــذاری بــه تاشهــای افــراد و نهادهــای
مختلــف در جهــت مدیریــت بهتــر انــرژی طراحــی شــده اســت.
ایــن جایــزه براســاس تفاهمنامــه مشــترک مابیــن "ســازمان مدیریــت صنعتــی"" ،ســازمان انرژیهــای
تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق"" ،شــرکت بهینهســازی مصرف ســوخت"" ،ســتاد توســعه فنآوری حوزه
انــرژی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری" ،و "ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران" ،اجــرا میگــردد.
جایزه ملی مدیریت انرژی در  4گروه تعریف شده و دستهبندی میشود:
صنایع انرژی بر دارای استاندارد ملی معیار مصرف انرژی
صنایــع منتخــب تولیدکننــده تجهیــزات مصرفکننــده انــرژی دارای اســتاندارد ملــی معیــار مصــرف
انــرژی
ساختمانهای اداری
پروژههای صرفهجویی در مصرف انرژی
تاکنون جایزه ملی مدیریت انرژی در گروههای فوقالذکر اعطاء گردیده و اهداف زیر را دنبال مینماید:
ارزیابی وضعیت مصرف انرژی نسبت به معیارها و استانداردهای تعریف شده
ارزیابی توانمندیها و نتایج به دست آمده در شرکتها در زمینه مصرف انرژی
ارزیابی سطح بلوغ سیستم مدیریت انرژی مطابق اسنانداردهای پذیرفته شده نظیر ISO50001

اطاعات بیشتر در خصوص جایزه ملی مدیریت انرژی را می توانید در سایت
 http://IRAN-EMA.imi.irدنبــال کنیــد و یــا بــا پســت الکترونیــک  IRAN-EMA@imi.irو یــا تلفــن
 )021( 22651۷۹6و فکــس  )021( 22651۷۹۷در تمــاس باشــید.

رتبهبندیشرکتهایمهندسیتدارکوساخت()EPC
از آنجــا کــه یکــی از عوامــل تاثیرگــذار در کیفیــت و ســرعت حرکــت در جهــت تعالــی نظــام پیمانــکاری صنعتــی
کشــور ،ســنجش تــوان پیمانــکاران داخلــی و ارزیابــی و رتبهبنــدی آنهــا بــا توجــه بــه افــق ترســیم شــده و
چالشهــای مــورد انتظــار میباشــد از ایــنرو ،ســازمان مدیریــت صنعتــی بــه عنــوان یــک ســازمان حرفــهای،
مســتقل و پیشــتاز در زمینــه رتبهبنــدی شــرکتها ،در راســتای رســالت و ماموریــت خــود رتبهبنــدی
شــرکتهایی کــه ســابقه یــا تــوان انجــام کار در قالــب  EPCدارنــد را در حوزههای صنعتــی و معدنی ،نیروگاهی
و نفــت ،گاز و پتروشــیمی از ســال  13۹1آغــاز نمــوده اســت.
درهمیــن راســتا ،طــی توافقنامــهای کــه بیــن ســازمان مدیریــت صنعتــی و وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
منعقــد شــده اســت ســازمان مدیریــت صنعتی بــا توجه به ســوابق و تجارب خــود در زمینه طراحــی و اجرای
رتبهبنــدی در حوزههــا و موضوعــات مختلــف ،بــه عنــوان مرجــع رســمی رتبهبنــدی شــرکتهای  EPCدر
کشــور انتخــاب گردیــده اســت .ایــن رتبه-بنــدی در حوزههــای زیــر صــورت میگیــرد:
حوزه فعالیتهای صنعتی و معدنی
حوزه فعالیتهای نیروگاهی
حوزه فعالیتهای نفت ،گاز و پتروشیمی
شــرکتهای  EPCمجریــان قراردادهایــی هســتند کــه بــه موجــب آن ســه فرآینــد مهندســی ،تــدارک ،تامیــن و
اجــرا بــه صــورت یکپارچــه اانجــام میشــود .از ایــن رو چنیــن شــرکتهایی باید توانایــی اجرا و یا مدیریت ســه
فرآینــد مذکــور را در خــود ایجــاد نماینــد و همچنین بســترهای مناســب و متناســب مدیریتــی که بیانگر بلوغ
یافتگــی یــک شــرکت  EPCاســت را توســعه دهــد .بــر ایــن اســاس رتبهبنــدی شــرکتهای  EPCبراســاس
مــدل توســعه داده شــده در ســازمان مدیریــت صنعتــی در ســه ســطح توانمندیهــای عمومــی مدیریــت
 ،EPCتوانمنــدی تخصصــی ســه فرآینــد اصلــی و زیرســاختهای مــورد نیــاز جهــت اجــرای پروزههــای ،EPC
اقــدام بــه ارزیابــی شــرکتها از روش خــود اظهــاری و ممیــزی حضــوری ،و اعطــای گواهینامــه مینمایــد.
برای کسب اطاعات بیشتر درباره رتبهبندی شرکتهای  EPCمیتوانید به سایت
 http://epcrating.imi.irمراجعه نمایید.

• ایجــاد مرجعــی معتبــر جهــت کمک به کارفرمایــان پروژه های صنعتی در شناســایی و انتخاب پیمانکاران
شایســته و توانمند متناســب با ماهیت و الزامات پروژه
• ترویج فرهنگ پیمانکاری به صورت  EPCدر کشور و افزایش اثربخشی و بهبود کیفیت اجرای پروژه ها
• کاهــش وابســتگی بــه پیمانــکاران خارجــی و در نتیجــه کاهــش ریســک توقــف و تاخیــر ناشــی از عوامــل
سیاســی و اجتماعــی
• تقویــت اعتمــاد متقابــل میــان کارفرمــا و پیمانــکار از طریــق تعییــن شایســتگی شــرکت هــا و انتخــاب
شایســته ترین ها
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حوزه های ارائه خدمات مشاوره و تحقیق
سازمان مدیریت صنعتی
ارزیابیورتبهبندیشرکتهایآسانسوری

ســازمان مدیریت صنعتی به عنوان یک ســازمان حرفهای و مســتقل و دارای تجربه و پیشــینه ممتاز در ترویج و بومیســازی
لهــای و سیســتمهای مدیریتــی ،از جملــه رتبهبنــدی شــرکتها ،بــا هماهنگــی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،بــه
مد 
عنــوان متولــی ســاماندهی ،توانمندســازی ،و ارتقــا کیفیــت در صنعــت آسانســور ،بــا همراهــی و همــکاری همــه ذی نفعــان و
نســازی و تجهیــزات وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،ســازمان اســتاندارد
دس ـتاندرکاران ایــن حــوزه از جملــه دفتــر ماشی 
و شــرکتهای بازرســی ،ســندیکا آسانســور و پلــه برقــی ،اتحادیــه و اصنــاف مرتبــط ،ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور،
شــهرداریهای وزارت کشــور ،ســازمان آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی ،دانشــگاهها و موسســات آموزشــی مرتبــط و همچنیــن
پیمانــکاران و ســازندگان و تولیــد کننــدگان و صاحبــان فــن ایــن حــوزه ،مــدل رتبهبنــدی شــرکتهای طراحــی و مونتــاژ آسانســور
را اجــرا مینمایــد.
شــرکتهایی کــه مجموعــه خدمــات و عملیــات طراحــی ،تــدارک و تامیــن قطعــات و اجزا ،نصــب و راهانــدازی کامل آسانســور در
محــل و خدمــات پــس از فــروش را بــر عهــده دارنــد و از ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان موفــق بــه اخــذ پروانــه طراحــی
و مونتــاژ آسانســور شــدهاند ،میتواننــد در ایــن طــرح رتبهبنــدی شــرکت کننــد.
مــدل ارزیابــی و رتبهبنــدی شــرکتهای طراحــی و مونتــاژ آسانســور ،پنــج فرآینــد اصلــی "فــروش و مهندســی فــروش"" ،طراحــی"،
"تــدارک"" ،نصــب و راهانــدازی"" ،تعمیــر -نگهــداری و خدمــات پــس از فــروش" را کــه نشــانگر "ســطح توانمنــدی مدیریــت
تخصصــی" اســت بــه عــاوه ســطح "توانمنــدی عمومــی مدیریــت ،را کــه بیانگــر همــوار بــودن و مناســب بــودن بســترها و
سیســتمهای مدیریتــی بــرای یکپارچ هســازی فرآیندهــای اصلــی اســت ،در قالب  6معیار اصلــی 38 ،زیرمعیار و  130شــاخص در
ارزیابــی و رتبهبنــدی شــرکتهای در نظــر مــی گیــرد.

در نتیجــه ارزیابــی ،گواهینامــه رتبــه شــرکت در یکــی از ســه رده "کوتــاه مرتبــه"" ،میــان مرتبــه"" ،بلنــد مرتبــه" ،و در
یگــردد.
ســه ســطح یــک ســتاره تــا ســه ســتاره بــه شــرکت کننــدگان اعطــا م 
اطالعاتبیشتردر خصوصارزیابیورتبهبندیشرکتهایآسانسوریرا میتوانیددر سایت
 http://RateElevate.imi.irدنبالکنید.

ارزیابیتواناجرا
ارزیابــی تــوان اجــرا محصولــی اســت یکپارچــه کــه بــا ارائــه خدمــات آمــوزش ،مشــاوره ،ارزیابــی و بهبــود تــوان اجرایــی
ســازمانها ،بــه مدیــران ســازمانها کمــک میکنــد تــا تصویــری شــفاف از مهــارت اجرایــی خــود بــه دســت آورنــد و در
جهــت دســتیابی بــه اهــداف کاری ،تــوان اجــرای خــود را شــاخصگذاری ،انــدازه گیــری ،کنتــرل کننــد و بــه صــورت نظاممند
بهبــود بخشــند.
این محصول در سه فاز آموزش ،ارزیابی و بهبود ارائه می شود.
شهــای ارتقــا دهنــده ظرفیــت تــوان اجرایــی ســازمان ،آشــنایی بــا اصــول
آمــوزش :شــامل آمــوزش هــای مهارتــی ،آموز 
مهندســی اجــرا ،آشــنایی با چهــار انضبــاط اجرایی
ارزیابــی :ارزیابــی تــوان اجــرای ســازمان بــر اســاس متدولــوژی  ،xQشــامل ارزیابــی ،تهیــه گــزارش ،و تحلیــل جایــگاه
اجرایــی ســازمان
بهبود :بهبود شاخص توان اجرایی با کمک مدل 4DE
برای کسب اطالعات بیشتر درباره این محصول به آدرس سایت سازمان  www.imi.irمراجعه نمایید.

مسوولیتاجتماعی()CSR
آموزشتخصصیو سفارشی مفاهیم CSR
مشــاوره  CSRدر شناســایی و اولویــت بنــدی موضوعــات ،توســعه اســتراتژیهای  ،CSRطراحــی و پیاد هســازی
اســتراتژیهای مشــارکت ذینفعــان ،طراحــی و اجــرای برنام ههــای بهبــود در ابعــاد مختلــف مرتبــط بــا پایــداری و
مســوولیت اجتماعــی
خدمــات گــزاش دهــی  ،CSRشــامل خدمــات " گــزارش پایــداری" مبتنــی بــر چارچــوب گــزارش پایــداری ســازمان
مدیریــت صنعتــی ،هماهنــگ بــا چارچــوب گــزارش دهــی موسســه GRI
ارتقای شهرت ،وجهه و برند سازمانی ،از طریق انتشار اقدامات و دستاوردهای  CSRدر درون و بیرون سازمان
بررســی و صــدور گواهــی تاییــد انطبــاق " گــزارش پایــداری" منتشــره بــا "چارچــوب گــزارش پایــداری ســازمان مدیریــت
صنعتی"

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص خدمــات ســازمان مدیریــت صنعتــی در حــوزه مســوولیت اجتماعــی،
میتوانیــد بــه آدرس اینترنتــی  www.imi.ir/csrمراجعــه نماییــد .
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تعامالت ملی و بین المللی مشاوره و تحقیق
سازمانهایبینالمللیهمکار
سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد UNIDO
سازمان عمران ملل متحد UNDP
سازمان بهره وری آسیایی APO
مرکز تجارت جهانی ITC
مرکز همکاری ژاپن با خاورمیانه JCCME
مرکز بینالمللی توسعه صنایع کوچک (روسیه) ICDSE
موسسه بینالمللی تضمین کیفیت انگلستانIQA
بنیاد کنراد آدنائر (آلمان)
بانک توسعه اسالمی IDB

معاونــت مشــاوره ســازمان در ســالهای گذشــته
جهــت گســترش و تعمیــق نــگاه حرف ـهای بــه مدیریــت
و مشــاوره مدیر یــت ،و همچنیــن بــه منظــور تبــادل
دانــش و تجربــه و یادگیــری از متدولوژ یهــای
شــرکتهای مشــاورهای بینالمللــی ،علیرغــم
تهــای تعامــات بینالمللــی
مهــا و محدودی 
تحری 
تــاش بــر آن داشــته اســت روابــط مبتنــی بــر یادگیــری
خــود را بــا نهادهــا و شــرکتهای بینالمللــی برقــرار کنــد.

همکارانبینالمللیسازماندر طرحهاوپروژههایویژه
شرکت مشاوره مدیریت آرتوردی لیتل ()Arthur D Little
شرکت مشاوره مدیریت INTERACT
شرکت مشاوره ای Roland Berger
شرکت مشاوره فراست و سالیوان Frost & Sullivan
شرکت مشاوره مدیریت فرگوسن fergusen

تعامالتوتفاهمنامههایملی
برخی از مهمترین تعامالت و تفاهم نامههای سازمان مدیریت صنعتی به شرح زیر است
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
انجمن مشاوران مدیریت
انجمن مدیریت ایران
موسسه مطالعات بینالمللی انرژی
انجمنهای صنفی و صنعتی
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور
شهرداری تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار

معاونــت مشــاوره و پژوهــش ســازمان مدیریــت صنعتــی آمادگــی دارد تــا ضمــن بهرهگیــری از
تهــای داخــل کشــور ،در ســطح منطقــه بــهطــور مســتقل و یــا بــا همــکاری ســازمانها و
ظرفی 
شــرکتهای بینالمللــی در اجــرای طرحهــای پیچیــده مشــاورهای و همچنیــن فعالیتهــای
مطالعاتــی و پژوهشــی همــکاری نمایــد.
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ارزشهای ما
مشاورهحرفهای،برمبنایاصولحرفهای

مشــاوره مدیریــت نیازمنــد بینــش ،تجربــه ،دانــش و اصــول
حرفــه ای مســتحکمی اســت .مشــاوران مدیریــت ،دانــش
مدیر یــت را طــی ســالها تجربــه و تامــل در ســازمان هــای متنــوع
بــه آزمــون گزاردهانــد ،و بــا بکارگیــری مســتمر دانــش و تجربــه،
بــه مدلهــای بومــی خــاص خــود بــرای حــل مســائل متفــاوت و
منحصــر بــه فــرد ســازمانها دســت یافتهانــد.
 50ســال ســابقه حرفـهای مشــاوره مدیریــت و توجــه و تعهــد بــه
اخــاق حرف ـهای مشــاوره مدیریــت ،کــه طــی دههــا ســال ،ســینه
بــه ســینه در کالبــد فرهنگــی ســازمان حفــظ شــده اســت ،مایــه
مباهــات ســازمان اســت.
پایبنــدی بــه اصــول حرفـهای مشــاوره مدیریت ،ســرمایه مــا برای
مشــارکت در فعالیتهــای توســعهای ســازمانها و بنگاههــای
ایرانی اســت.
هــدف مشــاور خیرخــواه کــه رســالت خــود
را توســعه ملــی قــرار میدهــد ،قائــم بــه ذات
ســاختن هرچــه بیشــتر متقاضــی مشــاوره
و کمــک بــه او در درونزاســازی پایــدار توســعه
ســازمانی اســت و نــه متکــی ســاختن بیــش از
پیــش متقاضــی بــه مشــاور
بیــژن خــرم -اســتاد و مشــاور عالیرتبــه و عضــو تیــم موســس
ســازمان مدیر یــت صنعتــی

منشور اخالقحرفهایمشاورانسازمان

همیشــه و در همــه جــا و در همــه شــرایط ،خداونــد بــزرگ را حاضــر و ناظــر بــر کارم میبینــم و

خالصانــه رضایــت او را میجویــم.

معتقــدم کــه مدیر یــت ،نظامــی خــاق و ثمربخــش بــرای بهتریــن بهرهبــرداری از منابــع محــدود

مــادی و انســانی در راه توســعه اقتصــادی و اجتماعــی اســت.

ســعی دارم نــه تنهــا کار و رفتــارم معــرف خوبــی از یــک کارشــناس حرفــهای مدیریــت و نمونــه
مطلوبــی از عملکــرد ســازمان باشــد بلکــه اید ههــا و معیارهــای زندگــی حرف ـهای و خصوص ـیام

چنــان بلنــد و عالــی شــود کــه بــه ارتقــاء حیثیــت حرف ـهای و بــه اعتبــار ســازمانم کمــک نمایــد.

پیوســته میکوشــم تــا افــکار عمومــی مــردم ایــران را بــا فلســفه ،مفاهیــم ،کاربــرد و فوایــد دانــش

مدیر یــت آشــنا ســازم.

سازمانوشخصخودمرادرخدمتمشتریمیدانمومصلحت ویرامقدمقرار میدهم.

نســبت بــه مشــتری حــس همدلــی دارم و در تمامــی مراحــل انجــام خدمــت خــود را بــه جــای وی
قــرار میدهــم و از دیــدگاه او نتایــج کارم را ارزیابــی میکنــم.

لهــای پیشــنهادی واقفــم و میکوشــم تــا ایدهآ لهــای
بــه نتایــج نهایــی کار و اثربخشــی راهح 

نظــری را بــا شــرایط واقعــی و مقتضیــات زندگــی بــه ثمربخشتریــن وجــه آشــتی دهــم.

کلیــه اطالعــات و اســرار مربــوط بــه مشــتری را کــه از طر یــق اجــرای طر حهــا و تماسهــای دیگــر بــه
دســت میأآیــد  ،محرمانــه تلقــی میکنــم .

هیچــگاه بــه توانایــی تخصصــی خــود قانــع نیســتم و تــاش مســتمر دارم تــا دامنــه دانــش و
مهــارت حرف ـهای را تــا ســرحد اســتعداد و قابلیــت فــردیام توســعه دهــم.

میکوشــمتــادر انجــاموارزیابــی کار،طبعــی کمالجووســلیقهایمشــکلپســندداشــتهباشــم.

شهــا و ســازشهای
از یکنواخــت بــکار بــردن یــک را هحــل ثابــت بــرای مســایل بپرهیــزم و از ارز 
عامیانــه بگریزم.

حهــا و اقداماتــم مســئول میدانــم و بــه هیــچ کاری اقــدام
خــود را در مقابــل نتایــج ناشــی از طر 
ً
نمیکنــم مگــر آنکــه قبــا اطمینان داشــته باشــم کــه منافــع حاصــل از کارم ،بیــش از هزینههای

ناشــی از اجــرای آن خواهــد بــود.
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پیام مدیر بخش مشاوره:
مشــاوره مدیریــت ،دســتاورد تخصصــی شــدن مدیریــت بنگا ههــای
اقتصــادی و نشــان ه عبــور بنــگاهداری از دوره غلبــه مالکیــت و حاکمیــت
منابــع مالــی ،بــه نــگاه حرفـهای و تخصصــی بــه مدیریــت اســت و بــه همین
دلیــل گواهــي از توســعه اقتصــاد بنگاهــی در هــر کشــور بــه حســاب
میآیــد .ســازمان مدیریــت صنعتــی ثمــره اراده كشــور بــه توســعه
صنعتــی در دهــه  40شمســی و نیازمنــدی جامعــه بــه وجــود مرجــع
حرف ـهای و تخصصــی بــرای توســعه مدیریــت اســت ،کــه بــه مــدد تــاش
متعهدانــه صدهــا مشــاور و کنشــگر عرصــه مدیریــت کشــور توانســته
اســت در برهههــای تاریخــی مختلــف ،در حــد تــوان در تغییــر نگرشهــا
و رویکردهــا و توســعه مدیریــت بنگاههــای ایرانــی نقشــی تاثیرگــذار ایفــا
نمايــد.
عــزم مــا در ســازمان مدیریــت صنعتــي بــر آن اســت کــه بــا تکیــه بــر
تجربیــات گذشــته ،رصــد تغییــرات آینــده و بــا ارائــه مشــاوره مدیر یــت
متعهدانــه و مســووالنه در راســتای موفقیــت بنگاههــای اقتصــادی و
نهادهــای ملــی ،جایــگاه صنعــت مشــاوره مدیریــت را نــزد ســازمانهای
ایرانــی تقویــت و تعمیــم بخشــیم .ضمــن آنکــه بــا حضــور فعــال و موثــر
در جریــان توســعه صنعتــی و اقتصــادی کشــور ،در حفــظ و اعتــای
نقــش ســازمان مدیریــت صنعتــی بــه عنــوان بزرگتریــن و قدیمیتر یــن
موسســه ارائــه دهنــده خدمــات مشــاوره مدیریــت و نمــاد پيشــگامی
توســعه تخصصــی مدیریــت در کشــور ،ادامهدهنــده راه کارآفرینــان،
صنعتمــردان و بزرگاندیشــان ایــن حــوزه باشــیم.

بــا رویکــردی سیســتمی و
جامــع بــا اتــکا بــه مشــاورین
حرفـهای و نگاهــی بــه صدها
تجربــهموفــق ســازمانخود
را بهبــود ببخشــید.
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به  50سال تجربه حرفهای در بیش از  3500پروژه
مشاوره مدیریت کشور اتکا میکنیم!
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