


راهــــکار ایــــده کــــاروکسب

business idea solutions
ــه  ــا را ب ــن راهکاره ــه ای، بهتری ــی حرف ــا تیم ب

شــما ارائــه می دهیــم

ــال1400 ــات - س ــه و خــدمــــ ــی مــــجموعـــ معرفـــ



»راهــکار ایــده کار و کســب«، مرجــع 
بــا  مدیریــت  مشــاوره  و  آمــوزش 

رویکــرد بــازار ایــران، بــا بیــش از ۱۰ 

و  مشــاوره  و  آمــوزش  ســابقه  ســال 

پیــاده ســازی سیســتم هــای مدیریتی، 

ــتقل و  ــت مس ــا هوی ــن ۹۷ ب از فروردی

بــا هــدف ارائــه خدمــات مشــاوره و 

پیــاده ســازی در حــوزه هــای مدیریــت 

کار خــود را آغــاز نمــود.

ــل  ــه، تبدی ــن مجموع ــداز ای ــم ان چش

ــاوره و  ــوزش، مش ــع آم ــه مرج ــدن ب ش

اجــرا در زمینــه هــای تحلیــل کســب و 

کار، مدیریــت فراینــد، مدیریــت پــروژه 

ــت. ــاری اس ــوش تج و ه

کنــار هــم قرارگرفتــن جمعــی از نخبگان دانشــگاه 

ــب  ــت و ترکی ــوزه مدیری ــور در ح ــر کش ــای معتب ه

مدیریتــی،  اجرایــی  تجربــه  هــا  ســال  بــا  آن 

موجــب برنامــه ریــزی و ارائــه دوره هــای آموزشــی 

متفــاوت و کاربــردی شــد کــه بــا اســتقبال خوبــی 

از ســوی جامعــه مدیــران و فعــاالن صنعــت روبــرو 

دوره  ده هــا  برگــزاری  از  غیــر  بــه  اســت.  شــده 

ــکاری  ــار هم ــب افتخ ــی، کاروکس ــی عموم آموزش

دوره هــای  حــوزه  در  معتبــر  ســازمان های  بــا 

آموزش

معرفی سازمان
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در کنــار آمــوزش، تیــم کار و کســب در مشــاوره 

پروژه هــای  مدیریتــی  راهکارهــای  اجــرای  و 

ــا  ــی ب ــری ایران ــازمان های معتب ــرای س ــادی را ب زی

موفقیــت انجــام داده اســت.

تحلیــل  حــوزه  در  مــا  مشــاوره  خدمــات  ارئــه 

ــد،  ــت فراین ــام مدیری ــتقرار نظ ــب و کار و اس کس

 ... مدیریــت عملکــرد، مدیریــت اســتراتژیک و 

ــد. ــی باش م

پیاده ســازی  و  اجــرا  در  مشــاوره،  بــر  عــاوه 

سیســتم های مدیریتــی براســاس اصــول فنــی 

ــار  ــب در کن ــم کارو کس ــق تی ــزی دقی ــه ری و برنام

ســازمان شــما خواهــد بــود.

مشاوره

اجرا

آموزشــی درون ســازمانی را نیــز دارد. ما براســاس 

دنیــا،  مدیریتــی  هــای  سیســتم  جدیدتریــن 

ــم. ــه می دهی ــازمان ها را ارائ ــاز س ــش موردنی دان
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کار و کســب در تاریــخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ توســط معاونت 
عنــوان  بــه  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری   و  علمــی 
بــوم   زیســت  توســعه  برنامــه  در  خالــق  شــرکت 

شــرکت هــای خــاق پذیرفتــه شــد.

کاروکسب: شرکت خالق
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مهندس الهه حصیریدکتر بابک هزاوه

• دکتری مدیریت سیستم ها از دانشگاه تهران

eTOM و ITIL دارای مدرک رسمی بین المللی •

ــاوری  ــترش فن ــروژه در: گس ــری پ ــاور و مج ــدرس، مش • م

نویــن )بانــک کشــاورزی(، پدیســار انفورماتیــک )بانــک 

ایــران زمیــن(، شــرکت ارتباطــات زیرســاخت، پایانه هــای 

ــرکت  ــت، ش ــان ن ــای ماه ــال داده ه ــن، انتق داده ای نوی

ــل( و ... ــی ایرانس ــر طای ــامانه )پارتن ــراه س ــا هم آری

• مــدرس دانشــکده مدیریــت دانشــگاه تهــران در مقطــع 

دکتــر ی

• مولف کتاب»اخاق کسب و کار«و»تحلیل کسب وکار« 

ــی  ــش از ۱۰۰ دوره آموزش ــزاری بی ــس و برگ ــابقه تدری • س

در برتریــن و بزرگ تریــن ســازمان های کشــور

• بیــش از ۱۰ ســال ســابقه کار مدیریتــی و اجــرای پــروژه  در 

ســازمان های بــزرگ کشــور

• فارغ التحصیل MBA از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 ICT سابقه کاری بیش از ۵ سال در صنعت •

• دانش آموخته رسمی  BI Power از مرجع اصلی 

Microsoft Academy

• سابقه تدریس و برگزاری دوره های آموزشی هوش

تجاری و BI Power در برترین و بزرگترین 

سازمان های کشور

CRM و BI مشاور حوزه •

معاون عملیات  - عضو هیئت مدیرهمدیرعامل - رئیس هیئت مدیره

اعضای کلیدی شرکت



Strategic ManagementBusiness Process Management

Business IntelligenceBusiness Analysis

ITSM & ISMSProject Management

مــا در زمینــه مدیریــت اســتراتژیک بــه ســازمان ها در 

مــورد تصمیم گیــری در ســطح کان بــرای رســیدن بــه 

بهتریــن نتایــج، مشــاوره مــی دهیــم. 

مهــم  گیری هــای  تصمیــم  در  کســب  و  کار  مشــاوران 

ــان  ــما اطمین ــه ش ــا ب ــتند ت ــما هس ــار ش ــازمانی در کن س

دهنــد کــه تمــام زوایــای مــورد نیــاز در ایــن تصمیــم 

بررســی شــده اســت.

مشــاوران کار و کســب فرآیندهــا و سیســتمی کــه ســازمان 

شــما اجــرا مــی کنــد را مــورد تحقیــق و آنالیــــز قــرار 

ــن  ــود ای ــت بهب ــی جه ــه های ــد آن توصی ــد و بع ــی دهن م

ــره وری  ــود  به ــداز بهب ــم ان ــا چش ــی ب ــا و اقدامات فرآینده

بــه شــما ارائــه مــی کننــد. همچنیــن تیــم مشــاوره مــا مدل 

ــدی  ــای فرآین ــا بهبوده ــد ت ــی کن ــی م ــازی طراح ــبیه س ش

ــد. ــرار ده ــون ق ــورد آزم ــده را م ــنهاد ش پیش

ــود و  ــداف خ ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــازمانی ب ــر س ــروزه ه ام

پیشــی گرفتــن از رقبایــش، نیــاز دارد از نوعــی تصمیــم 

گیــری بــر اســاس داده اســتفاده کنــد. تیــم BI کار و کســب 

ــازمان  ــب و کار در س ــوش کس ــازی ه ــاده س ــه پی در زمین

شــما و ایجــاد گــزارش و داشــبوردها بــر اســاس داده های 

ســازمانی شــما در کنــار شــما خواهــد بــود.

ــاس  ــر اس ــب و کار ب ــل کس ــه تحلی ــا در زمین ــاورین م مش

جنبــه   ۵ از  را  شــما  کار  و  کســب   BABOK اســتاندارد 

مختلــف مــورد تحلیــل قــرار مــی دهنــد، مشــکات کســب 

و کار شــما را شناســایی مــی کننــد و در راســتای رفــع ایــن 

اســاس  بــر  مدیریتــی  راهکارهــای  ارائــه  بــا  مشــکالت 

اســتانداردهای دنیــا در کنــار شــما هســتند.

ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــوزه فن ــازمان های ح ــه س ــا ب م

کمــک   eTOM و   ITIL مرجــع  مدل هــای  براســاس 

را  خــود  کلیــدی  فرایندهــای  تــا  می کنیــم 

ــد  ــرده و بتوانن ــازی ک ــی   و بهینه س طراح

کیفیــت ســرویس خــود را مدیریــت کنند.

مشــاورین کارو کســب بــرای انجــام شــدن پــروژه شــما در 

برنامــه زمانــی، بودجــه و عملکــرد مــورد نیــاز راهکارهایــی 

بــر اســاس استانداردهـــــای بیــن المللــی مدیریــت پروژه

ارائه می دهند.

مدیریت فرآیند های کسب و کارمدیریت استراتژیک

تحلیل کسب و کارهوشمند سازی کسب و کار

مدیریت پروژهمدیریت خدمات و امنیت فناوری اطالعات

حوزه تخصصی ما
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برخی از سازمان هایی که افتخار مشاوره و 
آموزش در آنها داشته ایم:

آریا همراه سامانه

همراه اول

اسنپ

دیجی کاال

آسیاتک

ایرانسل

تپسی

شرکت ارتباطات 
زیرساخت

شاتل موبایل
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های وب

پایانه های 
داده ای 

نوین

پدیسار 
انفورماتیک

گروه مپنا

آسیاتک

ماهان نت

جی اس اس

پارس آنالین

جی اس اس

فراز ارتباط
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داتین

کاوه مبدل

خدمات
انفورماتیک

گسترش 
فناوری های 

نوین

کاله
مجتمع فوالد 
مبارکه

علی بابا

مهندسین 
عمران مارون

دیوار
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