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سازمانمعرفی 

وریتمدیحوزهدرکشورمعتبردانشگاه هاینخبگانازجمعیقرارگرفتنهمکنار
 هایدورهارائهوبرنامه ریزیموجبمدیریتی،اجراییتجربهسال هاباآنترکیب

ومدیرانجامعهسویازخوبیاستقبالباکهشدکاربردیومتفاوتآموزشی
عمومی،آموزشیدورهده هابرگزاریازغیربه.استشدهروبروصنعتفعاالن

درونآموزشیدوره هایحوزهدرمعتبرسازمان هایباهمکاریافتخارکاروکسب
شداندنیا،مدیریتیسیستم هایجدیدترینبراساسما.داردنیزراسازمانی
.می دهیمارائهراسازمان هاموردنیاز

مدیریتیراهکارهایاجرایومشاورهدرکسبوکارتیمآموزش،کناردر
.استدادهانجامموفقیتباایرانیمعتبریسازمان هایبرایرازیادیپروژه های

مدیریتنظاماستقراروکاروکسبتحلیلحوزهدرمامشاورهخدماتارئه
.می باشد...واستراتژیکمدیریتعملکرد،مدیریتفرایند،

ولاصبراساسمدیریتیسیستم هایپیاده سازیواجرادرمشاوره،برعالوه
.دبوخواهدشماسازمانکناردرکسبکاروتیمدقیقبرنامه ریزیوفنی

رویکردبامدیریتمشاورهوآموزشمرجع،«کسبوکارایدهراهکار»
پیاده سازیومشاورهوآموزشسابقهسال۱۰ازبیشباایران،بازار

ارائههدفباومستقلهویتبا۹۷فروردینازمدیریتی،سیستم های
.نمودآغازراخودکارمدیریتحوزه هایدرپیاده سازیومشاورهخدمات

دراجراومشاورهآموزش،مرجعبهتبدیل شدنمجموعه،اینچشم انداز
هوشوپروژهمدیریتفرایند،مدیریتکار،وکسبتحلیلزمینه های

.استتجاری

آموزش

مشاوره

اجرا
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خالقشرکت : کسبکار و 

توسط معاونت علمی و فناوری ۱۳۹۹/۰۵/۱۳کار و کسب در تاریخ 
در برنامه توسعه زیست بوم به عنوان شرکت خالقریاست جمهوری 

.شرکت های خالق پذیرفته شد
کار و کسب که در زمینه آموزش های نوین حوزه مدیریت به صورت 

حضوری و آنالین و ارائه مشاوره های مدیریتی برای سازمان های ایرانی 
سب فعالیت می کند، پس از طی کردن مراحل ارزیابی و فنی، موفق به ک

.عنوان شرکت خالق شد

3



اعضای کلیدی شرکت

دکتری مدیریت سیستم ها از دانشگاه تهران•

eTOMو  ITILدارای مدرک رسمی بین المللی•

بانک )گسترش فناوری نوین :درمدرس، مشاور و مجری پروژه •

باطات ، شرکت ارت(بانک ایران زمین)، پدیسار انفورماتیک (کشاورزی

زیرساخت، پایانه های داده ای نوین، انتقال داده های ماهان نت، 

...و ( پارتنر طالیی ایرانسل)شرکت آریا همراه سامانه 

کده دانشی، مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در مقطع دکتر •

...مدیریت دانشگاه سراسری قم و 

انتشارات نگاه دانش « اخالق کسب و کار»مولف کتاب •

دوره آموزشی مدیریت ۱۰۰تدریس و برگزاری بیش از سابقه •

ورفرایندهای کسب و کار در برترین و بزرگ ترین سازمان های کش

سال سابقه کار مدیریتی و اجرای پروژه های مدیریت ۱۰از بیش •

فرایندها در سازمان های بزرگ کشور

دکتر بابک هزاوه

مدیر عامل 
مدیرهعضو هیئت 

یراز دانشگاه صنعتی امیرکبMBAفارغ التحصیل •
در ICTسال در صنعت ۵سابقه کاری بیش از •

 Customer Careشرکت های وب و مسئولیت 
Supervisor در شرکت کافه بازار

از مرجع اصلی  Power BIدانش آموخته رسمی •
Microsoft Academy

دوره های آموزشی هوشبرگزاری تدریس و سابقه •
در برترین و بزرگترین Power BIتجاری و 

سازمان های کشور
CRMو  BIمشاور حوزه •

مهندس الهه حصیری

معاون عملیات
عضو هیئت مدیره
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حوزه تخصصی ما
استراتژیکمدیریت 

حسطدرگیریتصمیممورددرسازمان هابهاستراتژیکمدیریتزمینهدرما
مشاورهج،نتایبهترینبهرسیدنبرایصنعتآنعمقیدانشازاستفادهباکالن

اشمکناردرسازمانیمهمگیری هایتصمیمدرکسبوکارمشاوران.می دهیم
بررسیتصمیمایندرنیازموردزوایایتمامکهدهنداطمینانشمابهتاهستند

.استشده

کارهوشمند سازی کسب و 

ازنیرقبایش،ازگرفتنپیشیوخوداهدافبهرسیدنبرایسازمانیهرامروزه
درکسبوکارBIتیم.کنداستفادهدادهاساسبرگیریتصمیمنوعیازدارد

هاداشبوردوگزارشایجادوشماسازماندرکاروکسبهوشسازیپیادهزمینه
.بودخواهدشماکناردرشماسازمانیداده هایاساسبر

دموررامی کنداجراشماسازمانکهسیستمیوفرآیندهاکسبوکارمشاوران
وهافرآینداینبهبودجهتتوصیه هاییآنبعدومی دهندقرارآنالیزوتحقیق

مشاورهتیمهمچنین.می کنندارائهشمابهوریبهرهبهبوداندازچشمبااقداماتی
وردمراشدهپیشنهادفرآیندیبهبودهایتامی کندطراحیسازیشبیهمدلما

.دهدقرارآزمون

Strategic Management

Business Intelligence

حوزه تخصصی ما

Business Process Managementکارمدیریت فرآیند های کسب و 
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کاروکسبBABOKاستاندارداساسبرکاروکسبتحلیلزمینهدرمامشاورین
رااشمکاروکسبمشکالت،می دهندقرارتحلیلموردمختلفجنبه5ازراشما

برتیمدیریراهکارهایارائهبامشکالتاینرفعراستایدرومی کنندشناسایی
.هستندشماکناردردنیااستاندادرهایاساس

مدیریت پروژه

وبودجه،زمانیبرنامهدرشماپروژهشدنانجامبرایکسبکارومشاورین
پروژهمدیریتبین المللیاستاندادرهادیاساسبرراهکارهایینیازموردعملکرد

راشماسازمانارزش هایواستراتژیکاهدافمامشاورین.می دهندارائه
ارییآنهابهرسیدندرراشماپروژهمدیریتابزارهایباومی کنندشناسایی
.می کنند

اطالعاتفناوریامنیتوخدماتمدیریت

حوزه تخصصی ما

Business Analysisکارتحلیل کسب و 

Project Management

ITSM & ISMS

مرجعمدل هایبراساسارتباطاتواطالعاتفناوریحوزهسازمان هایبهما
ITIL وeTOMازیبهینه سوطراحیراخودکلیدیفرایندهایتامی کنیمکمک
.کنندمدیریتراخودسرویسکیفیتبتوانندوکرده
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:ا داشته ایمهآنکه افتخار مشاوره و آموزش در سازمان هایی برخی از 
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نهمکاری کامل و منعطف با کارفرما با هدف نیل به باالترین اثربخشی ممک•

توجه به مقوله مدیریت زمان به ویژه در برگزاری و راهبری جلسات سازمانی•

پروژهپایبندی به تعهدات در ارائه به موقع خروجی های هر فاز •

رعایت هنجارها، قوانین و عرف سازمان کارفرما در تمامی ابعاد•

شفافیت و صداقت کامل •

به اشتراک گذاری دانش، اطالعات و منابع با کارفرما•

اصول تیم پروژه
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:آدرس
5، طبقه 2، پالک 5، خیابان مدحاکارگر شمالی، باالتر از جالل آل خیابان 

91023546-021: تلفن

9


