


تشکیل سازمان مدیریت صنعتی 
ــی  ــعه صنعت ــای توس ــی ضرورت ه در پ

کشــور در دهــه 40

 1330 دهــه  پیش بینــی  غیرقابــل  اقتصــادی  رکــود  درپــی 

و ایجــاد بحــران در صنعــت کشــور، مرکــزی تحــت عنــوان 

مطالعــات  شــد.  ایجــاد  ایــران"  صنایــع  راهنمایــی  "مرکــز 

انجــام گرفتــه در ایــن مرکــز در طــول دوران بحــران و پــس 

شــده  تأســیس  صنعتــی  بنگاه هــای  کــه  داد  نشــان  آن  از 

ورود  بــا  شــهامت،  بــا  و  کارآفریــن  خــاق،  افــراد  توســط 

و  غیررســمی  روش هــای  از  نمی تواننــد  رشــد  مرحلــه  بــه 

متــداول ســنتی اســتفاده نماینــد، لــذا ایجــاد یــک ســازمان 

بــا هــدف اصلــی توانمندســازی مدیــران و تجهیزکــردن آنــان 

ــزار الزم مدیریتــی، مطــرح شــد. بنیــان اولیــه ســازمان  ــه اب ب

مدیریــت صنعتــی در اوایــل دهــه 1340 در ایــن مرکــز شــکل 

گرفــت کــه کوششــی اولیــه بــرای کمــک بــه توســعه صنعتــی 

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

»ســازمان مدیریــت صنعتــی« وارد عمــل گردیــد. اعضــای 

هیئــت مدیــره ســازمان شــامل نماینــدگان ســازمان برنامــه 

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

آزمایشــگاه های وابســته بــه ایــن مرکــز نیــز تبدیــل بــه مرکــز 

مؤسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی فعلــی شــد. 

تغییر رویکرد از خدمات ارشادی به خدمات حرفه ای مدیریت 

 "UNIDO" وابســته بــه ســازمان ملــل، 
ً
ســازمان در ســال های ابتدایــی فعالیــت، از خدمــات مشــاوران خارجــی و خصوصــا

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 

روش هــای نویــن مدیریتــی در تحــول بنگاه هــا را بپذیرنــد و بــه ایــن ترتیــب ســازمان رویکــرد "ارائــه خدمــات حرفــه ای 

مشــاوره مدیریــت" بــا بهره گیــری 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 حرفــه ای قــرار داد. بنابرایــن 

ســازمان مدیریــت صنعتــی، از دوران حیــات اولیــه خــود بــه عنوانــی ســازمانی خودگــردان و بــدون بهره گیــری از بودجــه 

دولتــی، ارزش آفرینــی بــرای کارفرمــا را مبنــای حیــات خــود قــرار داد.
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دوران سازندگی و شکوفایی

بــا تمــام شــدن جنــگ تحمیلــی و شــروع دوران ســازندگی، 

ســازمان مدیریــت صنعتــی بــا ایفــای نقــش خــود در اجــرای 

پژوهش هــای توســعه صنعتــی، تبییــن نیازهــای مدیریــت 

علمــی کشــور و تامیــن این نیازها با ترویــج رویکردهای نوین 

مدیریــت، آمــوزش حرفــه ای و کاربــردی مدیــران و همچنیــن 

در  مجموعــه ای  و  پیچیــده  چندبعــدی،  خدمــات  ارائــه 

راه انــدازی کارخانجــات مهــم صنعتــی کشــور، نقــش ملــی در 

هموارســازی مســیر مدیریت علمی در کشــور و آشناســازی 

مدیــران اجرایــی کشــور بــا مفاهیــم و روش هــای کاربــردی 

بهره گیــری از ایــن دانــش داشــته اســت. 

ارائــه بیــش از 2000 طــرح مشــاوره و پژوهــش مدیریــت در 

دوران ســازندگی، در کنــار تعریــف بســیاری از طرح هــای 

راســتای  برتــر در  رتبه بنــدی شــرکت های  از جملــه  ملــی 

رتبه بنــدی  طرح هــای  و  رقابتــی  فضــای  شفاف ســازی 

در  شایسته ســاالری  فضــای  ایجــاد  جهــت  در  دیگــر 

و  گســترده  فعالیت هــای  کنــار  در  مختلــف،  صنــوف 

متنــوع آموزشــی، انتشــارات، آن هــم در قالــب بنگاهــی 

ســازمان  دولتــی،  بودجــه  بــه  غیروابســته  و  خودگــران 

مدیریــت صنعتــی را ســازمانی شــاخص، بــا تاثیرگــذاری 

گســترده ملــی و منطقــه ای ســاخته اســت کــه بــدون شــک 

از  بیــش  پیشــرفت  بــرای  ارزشــمندی  نهــادی  ظرفیــت 

پیــش کشــور در مســیر توســعه خواهــد بــود.

تعامل تراز اول بین المللی 

فضاهــای  در  ســازمان  موثــر  حضــور   ،50 دهــه  اوایــل  در 

ــازمان  ــکیل س ــازمان در تش ــش س ــه نق ــی، از جمل بین الملل

بهره وری آســیایی )APO(، تعامل گســترده با اندیشمندان 

خدمــات  از  اســتفاده  دراکــر،  پیتــر  جملــه  از  جهــان  برتــر 

کارشناســان درجــه  اول بین المللــی نظیــر راســل ایــکاف، در 

کنــار تغییــر ســاختار و نظام هــای مدیریتــی داخلــی ســازمان، 

نظام هــای  پیشــروترین  از  خــود  زمــان  در  و  نــوع  در  کــه 

اجــرا شــده در کشــور اســت، ســبب شــد تــا فعالیت هــای 

توســعه خدمــات با ســرعت بیشــتری ادامــه یابد و ســازمان 

مدیریــت صنعتــی بــه بازویــی توانمنــد در توســعه و تحــول 

بنگاه هــا، تغییــر رویکردهــای ســنتی مدیریــت در کشــور و 

توســعه و ترویــج رویکــرد علمــی بــه مدیریــت و همچنیــن 

تربیــت و توســعه مدیــران شایســته تبدیــل شــود.

انقالب اسالمی و دوران جنگ تحمیلی

انقــاب اســامی و در دوران جنــگ تحمیلــی، ســازمان مدیریــت صنعتــی علیرغــم تغییــرات  از  پــس  در ســال های 

محیــط صنعتــی کشــور، ایــن بــار بــا حضــور بــه عنــوان بــازوی کارشناســی و تحلیلــی در کنــار نهادهــای انقابــی از جملــه 

بنیــاد مســتضعفان، جهــاد ســازندگی، و بنیــاد جنــگ زدگان، بــا انجــام طرح هــای پژوهشــی مرتبــط و تــاش در جهــت 

بهره بــرداری ازظرفیت هــای علمــی در جهــت حــل مســائل کشــور در دوران بحرانــی، تــاش در ایفــای رســالت ملــی خــود 

داشــته اســت.
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 نهاد ریاست جمهوری
 نخست وزیری

ــی، ســازمان   وزارت صنایــع و معــادن )صنایــع ســنگین، بازرگان
توســعه تجــارت(

 وزارت مسکن و شهرسازی )وزارت آبادانی و مسکن(
 وزارت بهداشت )وزارت بهداشت و بهزیستی(

 وزارت علوم
 وزارت آموزش و پرورش

 وزارت نیرو )وزارت آب و برق(
 وزارت کشاورزی )وزارت کشاورزی و عمران روستانی(

 سازمان برنامه و بودجه

 سازمان انرژی اتمی
 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

 سازمان صنایع دفاع
 صدا و سیما )رادیو و تلویزیون(

 شرکت ملی گاز
 شرکت مخابرات

 شــرکت راه آهــن جمهــوری اســامی )راه آهــن دولتــی 
ایــران(

  جهاد سازندگی
  بنیاد مستضعفان

 بنیاد مسکن انقاب اسامی
و ...

مشاور نهادهای عالیرتبه کشور پیش و پس از انقالب اسالمی

در طیف متنوعی از کسب و کارها، از تولید و 
خدمات تا کسب و کارهای اجتماعی

طراحی شده برای نهادهای ملی و بنگاه های 
عظیم تا بنگاه های کوچک و متوسط

گستره وسیعی از صنایع، از نفت و گاز و پتروشیمی 
تا صنایع دانش بنیان

بیش از
 3500 طرح مشاوره و 

پژوهش مدیریت
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مشاور بیش از 50 طرح 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 استراتژی های 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 طرح های 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 

UNIDO ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع بــا مشــارکت 

ــادن و  ــع و مع ــر وزارت صنای ــر نظ ــع زی ــت" صنای ــازی مدیری ــرح "توانمندس ــادر ط ــاور م  مش

ده هــا طــرح ملــی دیگــر
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ح های مشاوره ای چند بعدی در ماشین سازی تبریز،  اجرای طر
تراکتورسازی، صنایع چوب و کاغذ ایران، کارخانجات تولید دارو، و ... 

ح های مشاوره ای چند بعدی در صنعتی دریایی ایران،  اجرای طر
آلومینیوم ایران، آذرآب،  و ... 

همکاری در راه اندازی و طراحی جامع سیستم های ماشین سازی اراک

همکاری در راه اندازی و طراحی جامع سیستم های فوالد مبارکه

توسعه ظرفیت تفکر مدیریت استراتژیک برای اولین بار در کشور

ده هــا  در  پیچیــده  و  چندبعــدی  مشــاوره ای  ح هــای  طر مجــری 
کشــور معظــم  شــرکت 

معرفــی، توســعه متدولــوژی و ترویــج مفاهیــم نویــن مدیریــت و ارائــه 
خدمــات پیشــرو مشــاوره مدیریــت در دوران هــای مختلــف

توســعه متدولــوژی و برگــزاری کانون هــای ارزیابــی بــرای اولیــن بــار در ایــران، و 
برگــزاری بیــش از 5 هــزار نفــر روز ارزیابــی بــرای مدیــران ارشــد کشــور

همراه توسعه و تحول 
مدیریت در سازمان های 

بزرگ و پیشرو کشور

نگاهی بر کارنامه 50 ساله مشاوره و تحقیق 
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همراه تحول صنعتی 
در مهم ترین بنگاه های 

تولیدی کشور



ینی  ح ملــی، تحــول و بازآفر "مشــاوره و هدایــت ده هــا طر
مشــارکت  کشــور،  عالــی  نهــاد  و  وزارتخانــه  چندیــن 
و  سیاســتگذاری  ح  طــر هــا  ده  تدویــن  و  تهیــه  در 
قانونگــذاری، تحقیــق و توســعه، مدلســازی، ابزارســازی 
یــت  ع و مفهــوم نویــن مدیر و بومی ســازی ده هــا موضــو
تشــکیل  در  تاثیرگــذاری  و  مشــارکت  همچنیــن  و 
ــن  ــه انجم ــور از جمل ــه ای در کش ــده حرف ــای بالن نهاده
بهره گیــری  اخیــر  ســالهای  در  و  یــت،  مدیر مشــاوران 
تحلیــل  و  جمــع آوری  جهــت  رتبه بنــدی  ح هــای  طر از 
ــور و  ــی کش ــای بنگاه ــه فض ــفاف ب ــق و ش ــات دقی اطالع
ایجــاد موجبــات تقویــت رقابــت مثبــت و ســازنده، در 
ــش  ــه بخ ــت ب ی ــاوره مدیر ح مش ــر ــش از 3500 ط ــار بی کن
خدماتــی  از  همــه  و  همــه  کشــور،  دولتــی  و  خصوصــی 
اســت کــه در طــی 50 ســال حیــات مســتقل ســازمان، بــه 
عنــوان نهــادی خوداتــکا در محیــط رقابتــی واقعــی بــه 

کشــور عرضــه شــده اســت." جامعــه حرفــه ای 
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در بیش از 70 رشته صنعتی

602 پروژه در بخش خصوصی
176 پروژه در بخش دولتی و عمومی

در بیش از 50 موضوع تخصصی 
در 11 حوزه تخصصی

نگاهی بر خدمات مشاوره و تحقیق سازمان 
یت صنعتی در 15 سال اخیر مدیر

بیش از 700 پروژه
از سال 80 تاکنون

8



خدمات بهداشتی و درمانی
صنایع هوایی و دفاعی

هولدینگ چندرشته ای
مخابرات

مبلمان و تجهیزات، خدمات اداری - نمایشگاهی
صندوق های سرمایه گذاری

سازمان ها 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 مشاوره ای
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
وزارتخانه ها، معاونت ها و نهادهای زیرمجموعه دولت

صنایع غذایی
صنایع فلزی، ماشین آالت، قطعات و تجهیزات

9
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230 پروژه در حوزه مدیریت و توسعه منابع انسانی

طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملکرد کارکنان
طراحی نظام مدیریت عملکرد و جبران خدمات

سنجش رضایت شغلی کارکنان
نیازسنجی آموزشی

طراحی و استقرار نظام جامع آموزش
توسعه تعلق سازمانی 

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
توسعه رهبری

تجزیه و تحلیل و طبقه بندی مشاغل
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

مدیریت تحول
طراحی، بازنگری ساختار سازمانی

آینده پژوهی
شناخت و عارضه یابی جامع سازمان

بازآفرینی و توسعه مدل کسب و کار
برنامه ریزی استراتژیک

برون سپاری
طراحی و برنامه ریزی زنجیره ارزش

ارزیابی و سنجش رضایت ذینفعان

240 پروژه در حوزه شناخت و تحول سازمان، 
استراتژی و ساختار

نگاهی بر خدمات مشاوره و تحقیق سازمان 
یت صنعتی در 15 سال اخیر مدیر 10



35 پروژه در حوزه مهندسی صنایع

طراحی و بازنگری زنجیره تامین
برنامه ریزی و کنترل موجودی 

کارسنجی و زمان سنجی
طراحی نظام کدینگ جامع 

طراحی نظام نگهداری تعمیرات
طراحی چیدمان

طراحی سیستم های اطاعات مدیریت 
طراحی و پیاده سازی سامانه های هوشمند

طراحی و راه اندازی پایگاه دانش
مستندسازی و تحلیل تجارب

23 پروژه در حوزه مدیریت دانش و اطالعات 

30 پروژه 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
مدیریت برند

31 پروژه در زمینه تحلیل مالی و اقتصادی

ارزیابی عملکرد شرکتی
تجزیه و تحلیل توان رقابتی

تحلیل مالی
طراحی سیستم جامع مالی  

مدیریت ریسک
مطالعات امکان سنجی

مشاوره مالی
پژوهش اقتصادی

20 پروژه پژوهشی

پژوهش های کان ملی

52 پروژه ارزیابی و رتبه بندی

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

طراحــی  حــوزه  در  معظــم  پــروژه   26
فرآیندهــا و  نظام هــا 

بازطراحی و بهبود فرآیندهای کسب و کار
طراحی جامع نظام ها

83 پروژه  در حوزه مدیریت و ارتقا کیفیت 

ارتقا بهره وری
استانداردهای مدیریت کیفیت 

تعالی سازمانی
مسوولیت اجتماعی

ارزیابی توان اجرا

11 پروژه معظم در حوزه برنامه ریزی 
عملیاتی و مدیریت پروژه 

طراحی و پیاده سازی نظام جامع مدیریت پروژه
برنامه ریزی عملیاتی و پروژه ای
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حوزه های ارائه خدمات مشاوره و تحقیق 
یت صنعتی سازمان مدیر

مشاوره مدیریت و 
کسب وکار رتبه بندیپژوهش

"مشاور مادر" در فرآیند تدوین تا  اجرای طرح های کالن مشاوره ای

ارایه خدمات مشاوره بالینی در فرآیندها و عملیات اجرایی کارفرما

ارائه خدمات مشاوره ای در کلینیك مشاوره سازمان مدیریت صنعتی 

خدمات نظارت بر اجرای طرح های مشاوره ای

بنگاه های تجاری 
بزرگ و متوسط 

بنگاه های 
مادر

سطح رشته 
صنعت  

قابل ارائه به
نهادهای 

حاکمیتی 
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شناخت و تحول سازمان، طراحی استراتژی و ساختار

 توسعه ظرفیت تفکر استراتژیک
 برنامه ریزی استراتژیک در سطح کان بنگاه، کسب و کار و واحدهای وظیفه ای

وظیفــه ای واحدهــای  و  کار  و  کســب  بنــگاه،  کان  ســطح  در  اقتصــادی  و  اســتراتژیک  کنتــرل  مدیریــت 
)Controlling Management( 

)BSC( طراحی و اجرای نظام ارزیابی متوازن 
 طراحی و استقرار سامانه برنامه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی 

)Business Plan( تنظیم و تدوین مدل کسب و کار 
 استراتژی شبکه و شبکه سازی 

 سناریو سازی )تدوین، تکنیک ها و ابزارها(
)Strategic Alliance(   مشاوره در شکل گیری اتحادهای استراتژیک 

)Merge & Acquisition( مشاوره در جذب، ادغام و تملک سازمان ها 
 مدیریت و سازماندهی برون سپاری فعالیت ها

)Down Sizing( مشاوره در کوچک سازی 
 معماری سازمانی

 طراحی ساختار سازمانی

مدیریت و توسعه منابع انسانی

 عارضه یابی نظام مدیریت منابع انسانی سازمان ها 
 تدوین استراتژی منابع انسانی 

 انجام تجزیه و تحلیل شغل و برنامه ریزی نیروی انسانی
 طراحی و بهبود نظام های منابع انسانی 
 طراحی و بهبود نظام جذب و استخدام

 طراحی و بهبود نظام توسعه و توانمندسازی
 برنامه ریزی 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

  کانون های ارزیابی و توسعه
 مدیریت استعدادها

 توسعه مدیریت و رهبری
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مدیریت کیفیت، تعالی سازمانی و بهره وری

)QFD( گسترش عملکرد کیفیت  
)IMS(  استقرار سیستم های مدیریت براساس استانداردهای مدیریتی به صورت مجزا و بصورت یکپارچه 

 بهبود و ارتقای سطح بهره وری شامل استقرار چرخه بهره وری، عارضه یابی و شناخت موانع ارتقای سطح 
 بهره وری و ارائه راهکارهای مناسب، طراحی و استقرار سیستم اندازه گیری و تحلیل بهره وری، سازماندهی 

 حرکت بهره وری و طراحی ساختار مناسب برای تعریف و اجرای پروژه ها
 طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی/  مدیریت مصرف و ارزیابی آن

EFQM ایجاد سیستم و فرهنگ خود ارزیابی و حرکت به سمت تعالی سازمانی مبتنی بر مدل 
 طراحی و استقرار سیستم های الزم جهت توسعه به کارگیری تکنیک ها و ابزارهای کیفیت و بهره وری مانند 

 استقرار نظام مدیریت آراستگی )5S( و شش سیگما

طراحی نظام ها  و فرآیندها

 طراحی و تحلیل  جامع نظام  ها
 طراحی، باز طراحی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار

تحلیل و مشاوره مالی و اقتصادی

 تدوین استراتژی های مالی 
 تهیه و تنظیم گزارش های توجیه اقتصادی

 مطالعات بازار جهت شناسایی فرصت های سرمایه گذاری
)Portfolio Management ( مدیریت سبد سرمایه گذاری 

Hedging(  (تحلیل و ارزیابی ریسک، پوشش ریسک 
)Due Diligence(   ارزیابی موشکافانه تجاری 

 تحلیل بنیادی صنایع مختلف برای متقاضیان سرمایه گذاری و استفاده در ارزیابی ها
 مشاوره به شرکت های متقاضی ورود به بورس

 طراحی نظام بودجه ریزی،  طراحی سیستم های مالی
 انجام مطالعات کاهش هزینه ها

 مهندسی مالی و اصاح ساختار مالی
 مشاوره به شرکت های طرفین ادغام در ارزیابی های موشکافانه و ارزیابی سهام آنها و ارائه راه حل های کارشناسی

 تهیه نسبت های مالی میانگین صنعت ایران
 تامین اطاعات و تحلیل های الزم اقتصادی، صنعتی برای سیاستگزاران، تحلیگران و مدیران ارشد بنگاه ها

مدیریت دانش و اطالعات

 طراحی سیستم های اطاعات مدیریت 
 طراحی و پیاده سازی سامانه های هوشمند

 طراحی و راه اندازی پایگاه دانش
 مستندسازی و تحلیل تجارب

حوزه های ارائه خدمات مشاوره و تحقیق 
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 مدیریت بازاریابی و فروش

 تنظیم استراتژی، طراحی ساختار و سازماندهی فعالیت های بازاریابی، توزیع و فروش
 تنظیم استراتژی و برنامه ریزی 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 امکان سنجی بازار
 بررسی رفتار مصرف کننده

 مشاوره بازاریابی الکترونیکی
 هدایت تحقیقات بازاریابی

)CRM(راه اندازی سامانه های مدیریت ارتباط با مشتری 
 شناخت بازارهای داخلی و خارجی محصوالت

 سنجش رضایت مشتری

مدیریت عملیات

 طراحی سیستم ها و رویه های تولید و عملیات شامل برنامه ریزی و کنترل تولید، برنامه ریزی و کنترل موجودی، 
 نگهداری و تعمیرات، برنامه ریزی و حمل و نقل مواد، مدیریت زنجیره تامین )SCM(، مدیریت لجستیک، مدیریت 

خدمات، و ... 
 طراحی نظام کدگذاری اقام انبار

 طراحی کارخانه، نحوه استقرار و چیدمان ماشین آالت و تجهیزات تولید
 مطالعه کار، زمان سنجی و ظرفیت سنجی

 عارضه یابی عملیاتی
 مطالعات امکان سنجی و ارزیابی فنی طرح های توسعه

 مدیریت ناب 
  شش سیگما و شش سیگمای ناب

 برون سپاری فرآیندهای کسب و کار
 مدیریت زنجیره ارزش سازمانی

 مهندسی ارزش

مدیریت پروژه

 طراحی و استقرار نظام مدیریت » سبد پروژه ها« و طرح ها شامل طراحی فرآیندها،  روش ها و فرم ها
 طراحی و استقرار نظام مدیریت » پروژه« شامل طراحی فرآیندها، روش ها و فرم ها

 ارایه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه در حوزه های محدوده، زمان و هزینه
 ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه مدیریت ریسک پروژه ها

 ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه طراحی بانک های اطاعاتی مورد نیاز در نظام مدیریت سبد پروژه ها و مدیریت 
طرح ها و پروژه ها

 ارایه خدمات مستندسازی وقایع در پروژه ها و طراحی و استقرار فرآیند درس های آموخته شده  
)Lessons Learned(

EPC ارایه خدمات در زمینه طراحی نظام مدیریت تدارکات در پروژه های 
Claim Management( ( ارایه خدمات در زمینه مدیریت ادعا در پروژه 

)PMO(   استقرار دفتر مدیریت پروژه 
 طراحی و استقرار مدیریت پروژه از نظر مدیریتPortfolio ، مدیریت برنامه، مدیریت پروژه
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خدمات پژوهشی حوزه 
سیاستگذاری

بررسی انواع سیاست گذاری های اقتصادی و 
ارایه راهکارهای بهبود

بررسی تأثیر قوانین و مقررات بر بنگا ه های 
اقتصادی

انجام مطالعات در حوزه اجرای اصل 44 قانون 
اساسی کشور و فرآیند خصوصی سازی

بررسی انواع سیاست گذاری های اقتصادی و 
ارایه راهکارهای بهبود

مشــاوره وتحقیــق ســازمان مدیریــت صنعتــی، عــالوه بــر مســائل 
مشــکالت  و  نهفتــه  نیازهــای  جــاری،   شــده  شــناخته  مشــکالت  و 
کار  دســتور  در  هــم  را  ســازمان ها  رهبــران  و  مدیــران  روی  پیــش 
دارد. بــرای ایــن منظــور، بــا بررســی ظرفیت هــا و تنگناهــای توســعه 
اقتصــادی - اجتماعی کشــور، مدیــران و سیاســت گذاران را در ایفای 
مســئولیت های خــود یــاری می رســاند و دانــش نظــری و عملــی مــورد 

نیــاز رهبــران ســازمانی را پیشــاپیش توســعه می دهــد. 
خدمــات پژوهشــی جــاری در دو ســطح خــرد و کالن  و در حوزه هــای 
بخــش  و  حاکمیتــی  کارفرمایــان  نیازهــای  بــا  متناســب  متنــوع، 
ســازمان  پژوهشــی  طرح هــای  نمونــه  می گــردد.  ارائــه  خصوصــی 

از: عبارتنــد 
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خدمات پژوهشی حوزه 
بازار و محیط کسب و کار

بررسی بازار کاالها و خدمات در داخل کشور و در 
سطح بین المللی

شناخت اقتصاد، صنایع و محیط کسب و کار 
کشورها

بررسی اثرات پیمان های اقتصادی منطقه ای و 
بین المللی بر اقتصاد کشور و صنایع مختلف

خدمات پژوهشی 
حوزه صنعت

تدوین برنامه توسعه صنعتی در سطح 
استان های کشور

بررسی و ارزیابی وضعیت اقتصادی - مالی 
بنگاه های اقتصادی

بررسی صنایع ایران و مطالعات تطبیقی صنایع 
از زوایای مختلف

خدمات پژوهشی حوزه 
اجتماعی-  فرهنگی

بررسی اخاق کار در کشور

بررسی فرصت ها و آسیب های مدیریت 
مشارکتی در کشور

بررسی پروژه های فرهنگی و اجتماعی و 
نتایج حاصله 
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مدیریــت تقاضــای انــرژی و تــاش جهــت اســتفاده بهینــه از انــرژی یکــی از عوامــل پیشــرفت پایــدار در 
کشــورهای توســعه یافتــه اســت. سیاســت گذاری انــرژی یکــی از مهم تریــن ابزارهــای مدیریــت مصــرف انرژی 
گاه ســازی می شــود. جایــزه ملــی  مدیریــت انــرژی تلفیقی  اســت و شــامل سیاســت های تشــویقی، تنبیهــی و آ
گاه ســازی اســت کــه در جهــت ارج گــذاری بــه تاش هــای افــراد و نهادهــای  از سیاســت های تشــویقی و آ

مختلــف در جهــت مدیریــت بهتــر انــرژی  طراحــی شــده اســت.
ایــن جایــزه براســاس تفاهم نامــه مشــترک مابیــن "ســازمان مدیریــت صنعتــی"، "ســازمان انرژی هــای 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق"، "شــرکت بهینه ســازی مصرف ســوخت"، "ســتاد توســعه فن آوری حوزه 

انــرژی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری"، و "ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران"، اجــرا می گــردد.
جایزه ملی مدیریت انرژی در 4 گروه تعریف شده و دسته بندی می شود:

 صنایع انرژی بر دارای استاندارد ملی معیار مصرف انرژی
 صنایــع منتخــب تولید کننــده تجهیــزات مصرف کننــده انــرژی دارای اســتاندارد ملــی معیــار مصــرف 

انــرژی
 ساختمان های اداری 

  پروژه های صرفه جویی در مصرف انرژی 

تاکنون جایزه ملی مدیریت انرژی در گروه های فوق الذکر اعطاء گردیده و  اهداف زیر را دنبال می نماید:

  ارزیابی وضعیت مصرف انرژی نسبت به معیارها و استانداردهای تعریف شده 
 ارزیابی  توانمندی ها و نتایج به دست آمده در شرکت ها در زمینه مصرف انرژی

ISO50001  ارزیابی سطح بلوغ سیستم مدیریت انرژی مطابق اسنانداردهای پذیرفته شده نظیر 

اطاعات بیشتر در خصوص جایزه ملی مدیریت انرژی را می توانید در سایت
 http://IRAN-EMA.imi.ir دنبــال کنیــد و یــا بــا پســت الکترونیــک IRAN-EMA@imi.ir  و یــا تلفــن 

22651۷۹6 )021( و فکــس 22651۷۹۷ )021( در تمــاس باشــید.

جایزه  ملی مدیریت انرژی
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   )EPC( رتبه بندی شرکت های مهندسی تدارک و ساخت

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 رتبه بنــدی آنهــا بــا توجــه بــه افــق ترســیم شــده و 
چالش هــای مــورد  انتظــار می باشــد از ایــن رو، ســازمان مدیریــت صنعتــی بــه عنــوان یــک ســازمان حرفــه ای، 
مســتقل و پیشــتاز در زمینــه رتبه  بنــدی شــرکت ها، در راســتای رســالت و ماموریــت خــود رتبه بنــدی 
شــرکت هایی کــه ســابقه یــا تــوان انجــام کار در قالــب EPC دارنــد را در حوزه های صنعتــی و معدنی، نیروگاهی 

و نفــت، گاز و پتروشــیمی از ســال 13۹1 آغــاز نمــوده اســت.

درهمیــن راســتا، طــی توافق نامــه ای 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 
ــرکت های EPC در  ــدی ش ــمی رتبه بن ــع رس ــوان مرج ــه عن ــف، ب ــات مختل ــا و موضوع ــدی در حوزه ه رتبه بن

کشــور انتخــاب گردیــده اســت. ایــن رتبه-بنــدی در حوزه هــای زیــر صــورت می گیــرد:

 حوزه فعالیت های صنعتی و معدنی
 حوزه فعالیت های نیرو گاهی

 حوزه فعالیت های نفت، گاز و پتروشیمی

شــرکت های EPC مجریــان قراردادهایــی هســتند کــه بــه موجــب آن ســه فرآینــد مهندســی، تــدارک، تامیــن و 
اجــرا بــه صــورت یکپارچــه اانجــام می شــود. از ایــن رو چنیــن شــرکت هایی 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 EPC اســت را توســعه دهــد. بــر ایــن اســاس رتبه بنــدی شــرکت های EPC براســاس 
مــدل توســعه داده شــده در ســازمان مدیریــت صنعتــی در ســه ســطح توانمندی هــای عمومــی مدیریــت 
 ،EPC توانمنــدی تخصصــی ســه فرآینــد اصلــی و زیرســاخت های مــورد نیــاز جهــت اجــرای پروزه هــای ،EPC

اقــدام بــه ارزیابــی شــرکت ها از روش خــود اظهــاری و ممیــزی حضــوری، و اعطــای گواهینامــه می نمایــد.
برای کسب اطاعات بیشتر درباره رتبه بندی شرکت  های EPC می توانید به سایت

 http://epcrating.imi.ir مراجعه 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 EPC در 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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ســازمان مدیریت صنعتی به عنوان یک ســازمان حرفه ای و مســتقل و دارای تجربه و پیشــینه ممتاز در ترویج و بومی ســازی 
مدل هــای و سیســتم های مدیریتــی، از جملــه رتبه بنــدی شــرکت ها، بــا هماهنگــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، بــه 
عنــوان متولــی ســاماندهی، توانمندســازی، و ارتقــا کیفیــت در صنعــت آسانســور، بــا همراهــی و همــکاری همــه ذی نفعــان و 
دســت اندرکاران ایــن حــوزه از جملــه دفتــر ماشین ســازی و تجهیــزات وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، ســازمان اســتاندارد 
و شــرکت های بازرســی، ســندیکا آسانســور و پلــه برقــی، اتحادیــه و اصنــاف مرتبــط، ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور، 
شــهرداری های وزارت کشــور، ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی، دانشــگاه ها و موسســات آموزشــی مرتبــط و همچنیــن 
پیمانــکاران و ســازندگان و تولیــد کننــدگان و صاحبــان فــن ایــن حــوزه، مــدل رتبه بنــدی شــرکت های طراحــی و مونتــاژ آسانســور 

را اجــرا می نمایــد.

شــرکت هایی کــه مجموعــه خدمــات و عملیــات طراحــی، تــدارک و تامیــن قطعــات و اجزا، نصــب و راه انــدازی 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 شــده  اند، می تواننــد در ایــن طــرح رتبه بنــدی شــرکت کننــد.

مــدل ارزیابــی و رتبه بنــدی شــرکت های طراحــی و مونتــاژ آسانســور، پنــج فرآینــد اصلــی "فــروش و مهندســی فــروش"، "طراحــی"، 
"تــدارک"، "نصــب و راه انــدازی"، "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 
سیســتم های مدیریتــی بــرای یکپارچه ســازی فرآیندهــای اصلــی اســت، در قالب 6 معیار اصلــی، 38 زیرمعیار و 130 شــاخص در 

ارزیابــی و رتبه بنــدی شــرکت های در نظــر مــی گیــرد.

ارزیابی و رتبه بندی شرکت های آسانسوری

در نتیجــه ارزیابــی، گواهینامــه رتبــه شــرکت در یکــی از ســه رده "کوتــاه مرتبــه"، "میــان مرتبــه"، "بلنــد مرتبــه"، و در 
ســه ســطح یــک ســتاره تــا ســه ســتاره بــه شــرکت کننــدگان اعطــا می گــردد.

اطالعات بیشتر در خصوص ارزیابی و رتبه بندی شرکت های آسانسوری را  می توانید در سایت
 http://RateElevate.imi.ir دنبال کنید.
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ارزیابی توان اجرا

ارزیابــی تــوان اجــرا محصولــی اســت یکپارچــه کــه بــا ارائــه خدمــات آمــوزش، مشــاوره، ارزیابــی و بهبــود تــوان اجرایــی 
ســازمان ها، بــه مدیــران ســازمان ها کمــک می کنــد تــا تصویــری شــفاف از مهــارت اجرایــی خــود بــه دســت آورنــد و در 
جهــت دســتیابی بــه اهــداف کاری، تــوان اجــرای خــود را شــاخص گذاری، انــدازه گیــری، کنتــرل کننــد و بــه صــورت نظام مند 

بهبــود بخشــند.
این محصول در سه فاز آموزش، ارزیابی و بهبود ارائه می شود.

 آمــوزش: شــامل آمــوزش هــای مهارتــی، آموزش هــای ارتقــا دهنــده ظرفیــت تــوان اجرایــی ســازمان، آشــنایی بــا اصــول 
مهندســی اجــرا، آشــنایی با چهــار انضبــاط اجرایی

 ارزیابــی: ارزیابــی تــوان اجــرای ســازمان بــر اســاس متدولــوژی xQ، شــامل ارزیابــی، تهیــه گــزارش، و تحلیــل جایــگاه 
اجرایــی ســازمان

4DE بهبود: بهبود شاخص توان اجرایی با کمک مدل 

برای کسب اطاعات بیشتر درباره این محصول به آدرس سایت سازمان www.imi.ir مراجعه نمایید.

)CSR( مسوولیت اجتماعی

 CSR  آموزش تخصصی و سفارشی  مفاهیم

 مشــاوره CSR در شناســایی و اولویــت بنــدی موضوعــات، توســعه اســتراتژی های CSR، طراحــی و پیاده ســازی 
و  پایــداری  بــا  ابعــاد مختلــف مرتبــط  برنامه هــای بهبــود در  اجــرای  اســتراتژی های مشــارکت ذی نفعــان، طراحــی و 

مســوولیت اجتماعــی

گــزارش پایــداری" مبتنــی بــر چارچــوب گــزارش پایــداری ســازمان   خدمــات گــزاش دهــی CSR، شــامل خدمــات "
GRI ــا چارچــوب گــزارش دهــی موسســه مدیریــت صنعتــی، هماهنــگ ب

 ارتقای شهرت، وجهه و برند سازمانی، از طریق انتشار اقدامات و دستاوردهای CSR در درون و بیرون سازمان
گــزارش پایــداری" منتشــره بــا "چارچــوب گــزارش پایــداری ســازمان مدیریــت   بررســی و صــدور گواهــی تاییــد انطبــاق "

صنعتی"

بــرای کســب اطاعــات بیشــتر در خصــوص خدمــات ســازمان مدیریــت صنعتــی در حــوزه مســوولیت اجتماعــی، 
. نماییــد  اینترنتــی www.imi.ir/csr مراجعــه  آدرس  بــه  می توانیــد 
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سازمان های بین المللی همکار

UNIDO سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد 
UNDP سازمان عمران ملل متحد 

APO سازمان بهره وری آسیایی 
ITC مرکز تجارت جهانی 

JCCME مرکز همکاری ژاپن با خاورمیانه 
ICDSE )مرکز بین المللی توسعه صنایع کوچک )روسیه 

IQA موسسه بین المللی تضمین کیفیت انگلستان 
 بنیاد کنراد آدنائر )آلمان(

IDB بانک توسعه اسامی 

تعامالت ملی و بین المللی مشاوره و تحقیق

گذشــته  ســال های  در  ســازمان  مشــاوره  معاونــت 
یــت  جهــت گســترش و تعمیــق نــگاه حرفــه ای بــه مدیر
تبــادل  منظــور  بــه  همچنیــن  و  یــت،  مدیر مشــاوره  و 
ی هــای  متدولوژ از  یادگیــری  و  تجربــه  و  دانــش 
علیرغــم  بین المللــی،  مشــاوره ای  شــرکت های 
بین المللــی  تعامــالت  محدودیت هــای  و  یم هــا  تحر
تــالش بــر آن داشــته اســت روابــط مبتنــی بــر یادگیــری 
خــود را بــا نهادهــا و شــرکت های بین المللــی برقــرار کنــد. 
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تعامالت و تفاهم نامه های ملی

برخی از مهمترین تعامالت و تفاهم نامه های 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 بین المللی انرژی

 انجمن های صنفی و صنعتی

 سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

 شهرداری تهران

 سازمان بورس و اوراق بهادار

معاونــت مشــاوره و پژوهــش ســازمان مدیریــت صنعتــی آمادگــی دارد تــا ضمــن بهره گیــری از 
ظرفیت هــای داخــل کشــور، در ســطح منطقــه بــه  طــور مســتقل و یــا بــا همــکاری ســازمان ها و 
ــای  ــن فعالیت ه ــاوره ای و همچنی ــده مش ــای پیچی ــرای طرح ه ــی در اج ــرکت های بین الملل ش

مطالعاتــی و پژوهشــی همــکاری نمایــد.

همکاران بین المللی سازمان در طرح ها و پروژه های ویژه

)Arthur D Little( شرکت مشاوره مدیریت آرتوردی لیتل 

 INTERACT شرکت مشاوره مدیریت 

 Roland Berger شرکت مشاوره ای 

Frost & Sullivan شرکت مشاوره فراست و سالیوان 

fergusen شرکت مشاوره مدیریت فرگوسن 
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مشاوره حرفه ای، بر مبنای اصول حرفه ای 

ارزش های ما

اصــول  و  دانــش  تجربــه،  بینــش،  نیازمنــد  یــت  مدیر مشــاوره 
دانــش  یــت،  مدیر مشــاوران  اســت.  مســتحکمی  ای  حرفــه 
یــت را طــی ســال ها تجربــه و تامــل در ســازمان هــای متنــوع  مدیر
گزارده انــد، و بــا بکارگیــری مســتمر دانــش و تجربــه،  بــه آزمــون 
ــاوت و  ــائل متف ــل مس ــرای ح ــود ب ــاص خ ــی خ ــای بوم ــه مدل ه ب

یافته انــد. دســت  ســازمان ها  فــرد  بــه  منحصــر 
یــت و توجــه و تعهــد بــه  50 ســال ســابقه حرفــه ای مشــاوره مدیر
یــت،  کــه طــی ده هــا ســال، ســینه  اخــالق حرفــه ای مشــاوره مدیر
ــه  ــت، مای ــده اس ــظ ش ــازمان حف ــی س ــد فرهنگ ــینه در کالب ــه س ب

ــت. ــازمان اس ــات س مباه
یت، ســرمایه مــا برای  پایبنــدی بــه اصــول حرفــه ای مشــاوره مدیر
ــای  ــازمان ها و بنگاه ه ــعه ای س ــای توس ــارکت در فعالیت ه مش

ــت. ایرانی اس

خــود  رســالت  کــه  خیرخــواه  مشــاور  هــدف 
ذات  بــه  قائــم  می دهــد،  قــرار  ملــی  توســعه  را 
مشــاوره  متقاضــی  بیشــتر  هرچــه  ســاختن 
کمــک بــه او در درونزاســازی پایــدار توســعه  و 
ــش از  ــاختن بی ــی س ــه متک ــت و ن ــازمانی اس س

مشــاور بــه  متقاضــی  پیــش 

بیــژن خــرم- اســتاد و مشــاور عالیرتبــه و عضــو تیــم موســس 
یــت صنعتــی ســازمان مدیر
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منشور اخالق حرفه ای مشاوران سازمان

کارم می بینــم و  همیشــه و در همــه جــا و در همــه شــرایط، خداونــد بــزرگ را حاضــر و ناظــر بــر 
می جویــم. را  او  رضایــت  خالصانــه 

معتقــدم کــه مدیریــت، نظامــی خــالق و ثمربخــش بــرای بهتریــن بهره بــرداری از منابــع محــدود 
ــت. ــی اس ــادی و اجتماع ــعه اقتص ــانی در راه توس ــادی و انس م

ســعی دارم نــه تنهــا کار و رفتــارم معــرف خوبــی از یــک کارشــناس حرفــه ای مدیریــت و نمونــه 
ــی ام  ــه ای و خصوص ــی حرف ــای زندگ ــا و معیاره ــه ایده ه ــد بلک ــازمان باش ــرد س ــی از عملک مطلوب

ــد. ــک نمای ــازمانم کم ــار س ــه اعتب ــه ای و ب ــت حرف ــاء حیثی ــه ارتق ــه ب ــود ک ــی ش ــد و عال ــان بلن چن
پیوســته می کوشــم تــا افــکار عمومــی مــردم ایــران را بــا فلســفه، مفاهیــم، کاربــرد و فوایــد دانــش 

مدیریــت آشــنا ســازم.
سازمان و شخص خودم را درخدمت مشتری می دانم و مصلحت  وی را مقدم قرار  می دهم.

نســبت بــه مشــتری حــس همدلــی دارم و در تمامــی مراحــل انجــام خدمــت خــود را بــه جــای وی 
ــم. ــی می کن ــج کارم را ارزیاب ــدگاه او نتای ــم و از دی ــرار می ده ق

ل هــای   بــه نتایــج نهایــی کار و اثربخشــی راه حل هــای پیشــنهادی واقفــم و می کوشــم تــا ایده آ
ــم. ــتی ده ــه آش ــن وج ــه ثمربخش تری ــی ب ــات زندگ ــی و مقتضی ــرایط واقع ــا ش ــری را ب نظ

کلیــه اطالعــات و اســرار مربــوط بــه مشــتری را کــه از طریــق اجــرای طرح هــا و تماس هــای دیگــر بــه 
آیــد ، محرمانــه تلقــی می کنــم . دســت میأ

هیچــگاه بــه توانایــی تخصصــی خــود قانــع نیســتم و تــالش مســتمر دارم تــا دامنــه دانــش و 
مهــارت حرفــه ای را تــا ســرحد اســتعداد و قابلیــت فــردی ام توســعه دهــم.

می کوشــم تــا در انجــام و ارزیابــی کار، طبعــی کمال جو و ســلیقه ای مشــکل پســند داشــته باشــم. 
ــازش های  ــا و س ــزم و از ارزش ه ــایل بپرهی ــرای مس ــت ب ــل ثاب ــک راه ح ــردن ی ــکار ب ــت ب از یکنواخ

ــه بگریزم. عامیان
خــود را در مقابــل نتایــج ناشــی از طرح هــا و اقداماتــم مســئول می دانــم و بــه هیــچ کاری اقــدام 
 اطمینان داشــته باشــم کــه منافــع حاصــل از کارم، بیــش از هزینه های  

ً
نمی کنــم مگــر آنکــه قبــال

ناشــی از اجــرای آن خواهــد بــود.
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پیام مدیر بخش مشاوره:
بنگاه هــای  یــت  مدیر شــدن  تخصصــی  دســتاورد  یــت،  مدیر مشــاوره 
ــت  ــت و حاکمی ــه مالکی ــگاه داری از دوره غلب ــور بن ــانه  عب ــادی و نش اقتص
یــت اســت و بــه همین  منابــع مالــی، بــه نــگاه حرفــه ای و تخصصــی بــه مدیر
حســاب  بــه  کشــور  هــر  در  بنگاهــی  اقتصــاد  توســعه  از  گواهــي  دلیــل 
توســعه  بــه  کشــور  اراده  ثمــره  صنعتــی  یــت  مدیر ســازمان  می آیــد. 
مرجــع  وجــود  بــه  جامعــه  نیازمنــدی  و  شمســی   40 دهــه  در  صنعتــی 
ــالش  ــدد ت ــه م ــه ب ــت، ک ــت اس ی ــعه مدیر ــرای توس ــی ب ــه ای و تخصص حرف
ــته  ــور توانس ــت کش ی ــه مدیر ــگر عرص ــاور و کنش ــا مش ــه صده متعهدان
ــا  ــر نگرش ه ــوان در تغیی ــد ت ــف، در ح ــی مختل یخ ــای تار ــت در برهه ه اس
ــا  ــذار ایف ــی تاثیرگ ــی نقش ــای ایران ــت بنگاه ه ی ــعه مدیر ــا و توس و رویکرده

نمایــد. 
بــر  تکیــه  بــا  کــه  اســت  آن  بــر  صنعتــي  یــت  مدیر ســازمان  در  مــا  عــزم 
یــت  گذشــته، رصــد تغییــرات آینــده و بــا ارائــه مشــاوره مدیر تجربیــات 
و  اقتصــادی  بنگاه هــای  موفقیــت  راســتای  در  مســووالنه  و  متعهدانــه 
ــازمان های  ــزد س ــت را ن ی ــاوره مدیر ــت مش ــگاه صنع ــی، جای ــای مل نهاده
ــر  ــال و موث ــور فع ــا حض ــه ب ــن آنک ــیم. ضم ــم بخش ــت و تعمی ــی تقوی ایران
اعتــالی  و  حفــظ  در  کشــور،  اقتصــادی  و  صنعتــی  توســعه  یــان  جر در 
یــن  یــن و قدیمی تر یــت صنعتــی بــه عنــوان بزرگتر نقــش ســازمان مدیر
یــت و نمــاد پیشــگامی  موسســه ارائــه دهنــده خدمــات مشــاوره مدیر
ینــان،  کارآفر راه  ادامه دهنــده  کشــور،  در  یــت  مدیر تخصصــی  توســعه 

باشــیم. حــوزه  ایــن  بزرگ اندیشــان  و  صنعت مــردان 
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و  سیســتمی  رویکــردی  بــا 
جامــع بــا اتــکا بــه مشــاورین 
حرفــه ای و نگاهــی بــه صدها 
تجربــه موفــق  ســازمان خود 

را بهبــود ببخشــید.
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 به 50  سال تجربه حرفه ای  در بیش از 3500 پروژه 
یت کشور اتکا می کنیم! مشاوره مدیر
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