رویکرد گروه پژوهشی صنعتی آریانا
به مشاوره مدیریت

تـهران ،خیابان سـهروردی جنوبی ،خیابان مالیـریپور غربی ،شـماره 37
تلفن 88342900 :پست الکترونیکInfo@AryanaGroup.com :

Aryana Industrial & Research Group

بهار 1394

گروه پژوهشی صنعتی آریانا با بیش از یک دهه سابقه
فعالیت ،تالش میکند تا رسالت خود مبنی بر
توانمندسـازی مدیران و سـازمانهای ایرانی برای
رقابـت در کالس جهانی را از طریق ارائه خدمات
مشاوره مدیریت به موازات خدمات آموزشی و پژوهشی
تحقق بخشد .برای نیل به این هدف ،آریانا با ارائه
مشاورههای تخصصی ،جلب مشارکت سازمانها در
طی مسیر مشاوره ،پرهیز از کلیگویی و شناخت دقیق
نیاز و مسئلههای مشتریان متعهد به ارائه خدمات
مشاوره مدیریت در باالترین سطح کیفی است.
www.AryanaGroup.com
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اصول اخالقی آریانا در ارائه خدمات مشاوره مدیریت
آریانا در ارائه خدمات مشاوره مدیریت طبق منشور اخالق حرفهای انجمن
مشاوران مدیریت ایران به اصول اخالقی و حرفهای زیر پایبند است:
•
•
•
•
•

مسئولیت در قبال مشتری
مسئولیت در قبال حرفه
مسئولیت در قبال جامعه
اقدامات دستهجمعی
شرایط بازنگری کار اعضای دیگر

www.AryanaGroup.com
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قابلیتهای آریانا در مشاوره مدیریت
گروه پژوهشی صنعتی آریانا
خدمات مشاوره مدیریت خود را
به طور تخصصی پیرامون حوزه
مدیریت استراتژیک ارائه میدهد

www.AryanaGroup.com
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قابلیتهای آریانا در مشاوره مدیریت
قابلیتهای آریانا در مشاوره مدیریت پیرامون
موضوعات تخصصی ذیل تعریف میشود:
• استراتژی رقابتی :برنامهریزی و پیادهسازی استراتژی
• توسعه شرکتهای چندکسبوکاره :مدیریت استراتژیک در شرکتهای هلدینگ

• سازمان و ساختار :طراحی و بازطراحی ساختار سازمانی
• ادغام و تملیک :مدیریت استراتژیک فرایند ادغام و تملیک ،ارزشگذاری شرکتها
• مدیریت پروژه :طراحی و استقرار نظامهای یکپارچه ،نرمافزارهای مدیریت پروژه و مدیریت طرح

www.AryanaGroup.com
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حوزههای تخصصی آریانا در مشاوره مدیریت
گروه پژوهشی صنعتی آریانا به
طور متمرکز در صنایع زیربنایی
شامل نفت و گاز ،برق و انرژی،
صنایع معدنی و پیمانکاری
صنعتی به ارائه خدمات مشاوره
مدیریت میپردازد .به عالوه ،این
شرکت عهدهدار ارائه خدمات
مشاوره در پروژههایی در دیگر
بخشها و صنایع بوده است.

برق و
انرژی

نفت و گاز

صنایع
معدنی

پیمانکاری
صنعتی

www.AryanaGroup.com
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قابلیتهای انسانی آریانا
مجتبی اسدی؛ فوق لیسانس مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریفCMC ،
حسین اکبری ،دکتری مدیریت دانشگاه بوردو
حمیدرضا حسینی آشتیانی ،فوق لیسانس مهندسی صنایع دانشگاه تهران
مسعود سلطانی ،فوق لیسانس جامعهشناسی سازمانی دانشگاه عالمهطباطبایی
سمیه علیزاده ،دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت
محمود کریمی ،فوق لیسانس مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

حمید نورعلیزاده ،دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت
سید حسین جاللی ،دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری بازرگانی دانشگاه تهران

www.AryanaGroup.com
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قابلیتهای انسانی آریانا
محمد احمدی ،دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران
بابک وطندوست ،دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی دانشگاه تهران
افشین صمصامی ،دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی
علی نوریان ،فوق لیسانس مهندسی سیستمهای اقتصادی موسسه عالی پژوهش در توسعه و برنامهریزی

پیام نورصالحی؛  MBAدانشگاه تهران
رامین اللهیاری MBA ،دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

شیرین ناظرزاده؛  MBAدانشگاه صنعتی شریف
محسن ورسهای ،فوق لیسانس مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر

www.AryanaGroup.com
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برخی از مشتریان آریانا به تفکیک حوزههای تخصصی

نفت و گاز
برق و انرژی
پیمانکاری صنعتی

• پاالیش نفت بندرعباس؛ سرمایهگذاری صنعت نفت؛ نفت و گاز سرو
• ایران ترانسفو ،ماهتاب؛ توزیع برق استان تهران ،خراسان ،یزد ،اصفهان و سیستان و
بلوچستان
• شرکت بینالمللی استراتوس؛ شرکت مهندسی مرام؛ توسعه و عمران امید

صنایع معدنی

• سنگ آهن گلگهر؛ سرمایهگذاری مس سرچشمه؛ هلدینگ صنعتی معدنی خاورمیانه
(میدکو)

دیگر حوزهها

• ایران خودرو؛ بانک صنعت و معدن؛ بیمه ایران؛ شهرداری تهران؛ سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران؛ سازمان صدا و سیما؛ تولیپرس؛ پاکنام؛ بوتان؛ پخش بهروز
www.AryanaGroup.com
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پراکندگی جغرافیایی مشتریان آریانا

 ایران خودرو
 سرمایهگذاری صنعت نفت
 توسعه و عمران امید
 استراتوس
 بانک صنعت و معدن
 بیمه ایران
 توزیع نیروی برق تهران بزرگ
 نفت و گاز سرو
 تجهیزات نفت ایران
 مهرکام پارس
 ایران خودرو دیزل
 ایران وانت (بهمن)
 ایران سیستم
 بوتان
 پاکنام
 ماهتاب
 تولی پرس
 مرام
 ومکو
 فناندیش
 قاره سبز
 پوشش پرشیا
 پخش بهروز
 پخش کیال
 موسسه جهاد تحقیقات
 موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
 بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی
 آب و فاضالب کشور
 سازمان گسترش و نوسازی
 سازمان نظام مهندسی استان تهران
 سازمان صدا و سیما
 شهرداری تهران

 توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

 توزیع برق غرب مازندران
 شرکت اسفراین
 توزیع نیروی برق مشهد
 برق منطقهای خراسان
 پژوهشگاه انرژیهای تجدیدپذیر

 ایران ترانسفو

 سردساز خودرو

 ماشین سازی اراك
 هپکو

 کشتیسازی اروندان
 توزیع نیروی برق شیراز
 توزیع نیروی برق استان فارس
 برق منطقهای فارس

 سرمایهگذاری مس سرچشمه
 سنگ آهن گلگهر
 برق منطقهای سیستان و بلوچستان

 مدیریت تولید برق فارس
 پاالیش نفت بندرعباس
 توزیع برق هرمزگان
www.AryanaGroup.com
 مدیریت تولید برق هرمزگان
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ارتباط با آریانا
درصورتیکه تمایل به دریافت اطالعات
بیشتری درباره خدمات مشاوره مدیریت دارید،
با گروه پژوهشی صنعتی آریانا در ارتباط باشید
88342900

Info@AryanaGroup.com

واحد مشاوره گروه پژوهشـی صنعتی آریانا پس از بررسی
اولیه درخواست شما ،اطالعات تکمیلی و جزئیات اجرایی
پروژه را در اسرع وقت در اختیار شما قرار خواهد داد
www.AryanaGroup.com
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واحد مشاوره مدیریت گروه پژوهشی صنعتی آریانا
بهار 1394

AryanaGroup.com
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