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  "آتی نگر ارم شمیم"شرکت مشاوره مدیریت 

 ارائه دهنده خدمات مشاوره در حوزه مدیریت و سازمان

 مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران     

 عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران

  عضو انجمن توسعه بهره وری ایران 
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 مروری بر روند تاسیس و استقرار   

با مجووز  مستقر شده و در حال حاضر پذیرفته و در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، 1888سال آبان ماه در از بدو تاسیس رکت آتی نگر ش

شرکت دارای فنواوری نورد در   "که تحت عنوان های مشاوره مدیریتی است  شرکتاز معدود آتی نگر . فعالیت می نماید 888388/138شماره 

رتبه برتور را در   18/81/1882تاریخبه   2802181ه بندی شده و طی نامه شماره طبقدر پارک دانشگاه تهران  "حوزه تخصصی مشاوره مدیریت

 8818202آتی نگر عضو حقوقی انجمن مشاوران مدیریت ایران با کد عضوویت   .کسب نموده استدر حوزه فناوری نرد شاخص های ارزیابی 

 .اشدبمی  140/82و نیز عضو حقوقی انجمن توسعه بهره وری ایران با کد عضویت 

دولتوی، خصوصوی و نیموه دولتوی     اعم از ازمان های مختلف سدر را گذشته حضور موفق و موثری سنوات توانسته در خالل این شرکت مشاور 

از و هسوتند  در کارناموه خوود   سازمان مدیریت و عرصه در دهه  1تجربیات بیش از دارای عموما  ،این شرکتان و همراهان همکار. نمایدتجربه 

همکواری نزدیو    های مختلف در سطوح ملوی و بخشوی    با دبیرخانه( EFQM)تعالی سازمانی محوری در موضوع گذشته  سال 12طی طرفی 

 . داشته و دارند

رویکارد دانا    "، "دانا  کااربردی  زمینه ساازی  "بر مدار کراری و کلیشه ای برای سازمان ها کار تعدم انجام آتی نگر اعتقاد 

  .  بتواند مساله ای را حل کند و راهی را بگشاید اقداماتی که. ستا "توسعه فناوری نرم"و  "بنیانی
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 کشور در  مشاوره مدیریتکلیات چارچوب فکری آتی نگر در موضوع نظام های مدیریت و  

شناخته نشده اسوت و لوذا   ... وکالت، پزشکی، قضاوت، روانشناسی، خلبانی و : به عنوان ی  حرفه مانند "مدیریت"هنوز ، در کشور مامتاسفانه 

شوده و  نو هنوز به عنوان حرفه شوناخته  ت دچار شده غربنیز به نوعی  "مشاوره مدیریت"ه تبع این موضوع، ب. نداردهم متولی خاص  ،این صنف

ورود بوه حووزه مشواوره     ،مجواز تلقوی موی شوود     ،همانگونه که ورود هر فردی به حوزه مدیریتبه تعبیری . خاص نیستدارای ی  نهاد متولی 

به نظر می رسد افراد حقیقی و حقوقی در فضای ارائه خدمات مدیریتی به سازمان ها می توانند . می باشدمدیریت هم تابع قانون و الزاد خاصی ن

 : در چند قالب ظاهر شوند

 پیمانکار مدیریت    -1

 مدرس مدیریت  -1

 مشاور مدیریت  -8

 مربی مدیریت  -4

تلقوی و   "مشواوره مودیریت  "قالب فوق را تحت عنوان کلوی   4اگرچه ممکن است در فضای امروزی کشور، شرکت های مشاوره مدیریت هر 

بوه   1اجرا و شخص ارائه کننده کامال بدیهی و متفاوت است به گونوه ای کوه حرکوت از قالوب     ، قالب در عمق 4اجرایی نمایند ولی تفاوت این 

یکی از مشکالت موجوود در  . اجبار می نمایدالزاماتی مانند تجربه، مهارت، سوابق و ویژگی های شخصیتی را در کنار دانش تخصصی  4سمت 

محور و عدد توجه بوه ویژگوی هوای  زد     4ی از عدد تفکی  درست این عرصه سازمان های امروز کشور، مشاور زدگی و آموزش زدگی ناش

 . برای ارائه کننده هر قالب است

 .است اگرچه هر قالب در جایگاه خود دارای ارزش و اصالت ذاتی استدود تا چهارد  آتی نگر، تمرکز بیشتر بر قالب هاییکرد رو

 

 آتی نگر  شایستگی های محوری ومزیت های رقابتی  

در حوال حاضور   . مدیریتی و سوازمانی در کشوور فعالیوت دارنود    مشاوره شرکت های بزرگ و کوچ  در فضای ارائه خدمات انواع نون هم اک

 یوا   دارای فنواوری نورد و  "و تعداد بسیار کمی از آنها توانسته اند خود را تحت عنووان  اند برخی از این شرکت ها رو به رشد و برخی رو به افول 

شایستگی ها و مزیت های رقوابتی را در آن   گذاری بر سابقه، توان فعلی و افق پیش روی آتی نگر برخی ،به هرحال. معرفی نمایند "دانش بنیان

 : این موارد را می توان به شرح زیر برشمرد. نشان می دهند
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 ی مناسب با مساله های کلیدی کشوریآشنا 

 تجربه مدیریتی اعضای تیم در صنایع پیشرو و بزرگ 

  آشنایی مناسب با جغرافیای اقتصادی و اجتماعی کشور 

  دارای تفکرات بنیادین و نرد در حوزه های مشاوره مدیریت 

 دارای تیم های کاری و تخصصی سطح بندی شده و موضوعی 

 تجربه حضور و ارائه مشاوره در نظاد های هلدینگی بزرگ کشور 

 مشاوره مدیریت   دارای دیدگاه و دغدغه بهبود در سطوح ملی مدیریتی و 

 تجربه مشاوره اختصاصی به مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره سازمان ها 

 تجربه اعضای تیم در همکاری با مشاوران خارجی و بازدیدهای مکرر از صنایع بین المللی در سایر کشورها 

 

 سرفصل های کاری شرکت آتی نگر در موضوع مشاوره و استقرار 

 عملکرد سازمانی با رویکرد سریع و عمیقعارضه یابی و تحلیل  .1

  EFQM طراحی و استقرار نظاد جامع تعالی سازمانی  .1

 ارزیابی و توسعه فرهنگ سازمانی  .8

 تغییر طراحی و استقرار نظاد مدیریت  .4

  سب  رهبریبازبینی و توسعه  .2

 دخانه راهبردی طراحی و استقرار رص .2

 (Strategy Development)استراتژی خلق طراحی و استقرار نظاد  .0

 (Strategy Deployment)طراحی و استقرار نظاد جاری سازی استراتژی و برنامه ریزی عملیاتی  .3

 (Business Intelligence)ی موجود در سازمان داشبورد مدیریتی مبتنی بر سیستم های اطالعاتاستقرار  .8

 ISO81888 درادناتسا دافم و تاجردنم ساسا رب  سیر تیریدم .18

 ISO 8888 درادناتسا ساسا رب تیفیک تیریدم داظن رارقتسا و یحارط .11
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 طراحی و استقرار کانون های ارزیابی مدیران و کارکنان  .11

 مدل شایستگی طراحی و استقرار .18

 ادگیری نوین در یطراحی و استقرار نظاد توسعه و توانمند سازی مدیران و کارکنان با رویکرد  .14

  تعالی منابع انسانیطراحی و استقرار نظاد  .12

 حوزه منابع انسانی سازمانسریع و عارضه یابی ارزیابی  .12

 (BPR & BPM)و شرح مشاغل  ساختار، باز مهندسی فرآیند .10

 (Technology Management) طراحی و استقرار نظاد جامع مدیریت تکنولوژی .13

 (Manufacturing Execution Systems)طراحی و استقرار سیستم های اجرائی تولید  .18

 (Digital Marketing)فضای مجازی ظرفیت ا استفاده از بازاریابی ب .18

  

 نظاد کارتیمی و توسعه بازساماندهی  .11

 تصویرسازی ذهنی فردی و سازمانی .11

   طراحی و اجرای کلینی  مشاوره فردی و خانوادگی در سازمان  .18

 (Knowledge Management)طراحی و استقرار نظاد مدیریت دانش  .14

 (Start Up)ارائه مشاوره در زمینه شتاب دهندگی  .12
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   شرکت آتی نگر در موضوع آموزش سرفصل های کاری  

آتی نگر در حوزه آموزش، نسبت به طراحی و اجرای کارگاه های کاربردی توسط مدرسین صاحب سب  و تجربه برای مدیران و    

رویکرد آتی نگر در این محور، پرهیز از تعریف و اجرای دوره های عمومی، تکراری وغیر . کارکنان سازمان ها اقداد می نماید

د و نمی بر کشور از آموزش های غیر موثر و غیر هدفمند که منجر به ایجاد مهارت نمی شوند رنج امروزه سازمان های. کاربردی است

نشان  با سوابق اجرای موفق راموارد زیر تعدادی از کارگاه های طراحی شده . سعی ما حرکت در مسیری نو برای رفع این نقیصه است

 :    است "یادگیری"پایه و اساس این کارگاه ها . ت اجرا دارنددر محل آتی نگر و یا در سازمان متقاضی قابلیمی دهد که 

 

توسعه و توانمندسازی نظام 

 آموزش 

 شتاب دهندگی
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  نقش سرمایه های فرهنگی، اجتماعی، انسانی و سازمانی در مسیر توسعه    

  ظم ذهنی در فراگرد فیزیولوژیکی و رفتاری ن 

 تصویر ذهنی سازمانی 

  مدیریت بر مبنای ارزش 

  تدوین و جاری سازی استراتژی 

   تغییر و تحول در حوزه فرد و سازمان 

  روش ها و رویکردهای تدوین استراتژی منابع انسانی 

   چاب  سازی سازمانیمفاهیم و روش های 

  چرا شاد نیستیم؟ 

   پدیده شکاف نسلی و تاثیر آن بر روند سازمان ها 

  برنامه ریزی توسعه فردی(PDP) 

  تعالی سازمانی به زبان ساده(EFQM) 

  متعالی سازمان متعالیانسان 

  سازمانی در فضای  هوشآشنایی با رویکردBI در مسیر پایش راهبردها 

  (تمرین و مربی گری)اصول و مهارت های سرپرستی و هدایت 

 مدیریت استعدادها و پرورش مدیران در سازمان های استعدادگرا 

 مدل شایستگی سازمانی، چرا و چگونه؟ 

   مدیریت استرس ویژه مدیران ارشد 

 اسالمی -مدیریت اقتصاد خانوار همراستا با سب  زندگی ایرانی 
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و فرهنگای   ، اجتماعیاین کارگاه ها به طور مرتب در حال بروز رسانی و همراستا سازی با تحوالت اقتصادیعناوین و سرفصل 

 .سازمان ها هستندمقتضیات کشور و 

 

 مدیریتابتکاری در حوزه مشاوره  خدمات 

 

 : کلینیک کارآفرینی  -1

اصو  در جامعه توسعه یافته کارآفرین دارای . اقتصاد و اشتغال در جامعه امروز ما نیازمند و مرهون کارآفرینی و کارآفرینان است

که همت و نیت کارآفرینی افرادی اما از کجا باید شروع کرد؟ این پرسشی است که برای . ارزش ذاتی و احتراد اجتماعی است

 . دندارند مطرح می شود و برای پاسخ آن تجربه و علم هر دو باید به خدمت گرفته شو

از آنجا که هیچ عمل بزرگی از انسان کوچ  سر نمی زند و ریشه تماد واقعیات بیرونی در حقیقت های درونی ما قرار دارد، بعد 

از سوی دیگر بکارگیری فنون برنامه ریزی و مدیریت . روانشناختی و توسعه فردی برای کارآفرینان موضوعی مهم و حیاتی است

ضرورت های مطالعاتی برای طی درست مسیر و تصمیم گیری های به موقع . قا را تضمین نمایدصحیح می تواند مسیر را هموار و ب

 . موضوعی مهم است که برای برخی کارآفرینان چالش های اساسی را در ادامه راه بوجود خواهد آوردنیز 

عه فردی، رصد اثربخش مولفه های روانشناختی و توس: در حوزه های مانبر آن شدیم تا با ظرفیت علمی و تجربی خود و همکاران

       ، طراحی و توسعه ظرفیت های مدیریتی، برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی و بررسیمالی و بازاربازار و اقتصاد، امکان سنجی های 

و سازمانی در ر زمینه های فردی دآتی نگر و مجرب تیم خبره . همفکر و مشاور باشیمبرای کارآفرینان زمینه های حقوقی و قانونی 

 . کلیه محورهای  زد برای آغاز ی  مسیر در کنار و همراه کارآفرینان خواهد بود

 : کلینیک احیای سازمانی -2

این موجودات تنفس می . بر اساس یکی از استعاره های سازمانی، سازمان ها را می توان موجوداتی زنده و دارای حیات فرض نمود   

 . می کنند، زایش دارند، پیر می شوند و گاهی هم می میرند کنند، تفکر می کنند، تغذیه

بر این اساس جامعه متمدن هم به افراد، هم به خانواده ها و هم به سازمان های سالم، تندرست، متفکر، زنده، پویا و با نشاط نیازمند 

در این نگاه سازمان . ند و به کما نرفته باشندسازمان هایی که سکته نکنند، به شوک نروند، سرطانی نشوند، ضربه مغزی نشده باش. است
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پرداخت، به هویتشان، به اعتقادات حاکم بر آنها، به رفتارهای سازمانی و به تفکرات  به شخصیتشانباید  گاهی. هم تن دارد و هم روان

 .  موجود در آن

اینها استعاره بود ولی در واقعیت امر، سازمان های امروز کشور چه از نوع بازرگانی و چه خدماتی و چه صنعتی اعم از دولتی، نیمه   

این مساله ها علی رغم آموزش های مکرر و مشاوره . دولتی و خصوصی با مشکالت و مساله های فراوانی دست و پنجه نرد می کنند

 . کار دست همه می دهند ،باقی می ماند، کهنه می شود و گاهی همهای متعدد گاه همچنان 

اگر باور کنیم که همیشه مساله های پیچیده راه حل های پیچیده ندارند و اگر باور کنیم مدیریت بیش از آنکه علم باشد، هنر و تجربه 

اند آنگاه می توانیم با هم به گفتگو بنشینیم برای تبادل است و اگر باور کنیم که بسیاری از مساله ها با تغییر در نگاه مدیریتی قابل حل 

 . تجربه و یافتن راه بهینه

  در حوزه مشاوره مدیریت تجارب اجرا شده برخی  

  1888 -شرکت مس شهر باب    -پروژه باز طراحی ساختار سازمانی 

  1881 -شرکت رزچوب   -پروژه مشاوره مدل کسب و کار 

  1881 -شرکت کوشا صنعت  -پروژه عارضه یابی سریع 

 1881 -بسیج صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  -مکاری در باز طراحی ساختار سازمانی ه 

 1881 -تحول و تعالی در شرکت مشاوره مدیریت مپنا ه مشاور 

  1881 -طراحی تعالی سازمانی در گروه مپنا همکاری در   

  1881 -سب  رهبری در گروه خودروسازی بهمن طراحی و استقرار نظاد ارزیابی مدیران و بازبینی 

 سازمان جمع آوری و فروش اموال  -پروژه پژوهش مقایسه تطبیقی فعالیت ها و شرح وظایف با سازمان های بین المللی    

 1881 -تملیکی                 

 روژه مشاوره و استقرار نظاد تعالی سازمانی پEFQM - 1881 - شرکت پتروشیمی فجر 

 مشاوره و استقرار نظاد جاری سازی استراتژی  پروژهBSC -  1881 - شرکت پتروشیمی فجر 

 1881 - شرکت سیمان صوفیان -طراحی و اجرای آزمون استخدامی  پروژه 

 1888و  1881 - شرکت فن آوا کارت  -سب  رهبریارزیابی مدیران و بازبینی استقرار نظاد  پروژه 

 1888و  1881 - شرکت داده پردازی  -سب  رهبریو بازبینی  ارزیابی مدیراناستقرار نظاد  پروژه 
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 1888و  1881 -شرکت داده سامانه   -سب  رهبریارزیابی مدیران و بازبینی استقرار نظاد  پروژه  

 1888و  1881 -شرکت فن آوا ماهواره   -سب  رهبریارزیابی مدیران و بازبینی استقرار نظاد  پروژه 

 1888و  1881 -گروه فن آوا ستاد   -سب  رهبریارزیابی مدیران و بازبینی استقرار نظاد  پروژه 

 استقرار نظاد تعالی سازمانی  روژهپEFQM -  88شرکت پتروشیمی فجر 

 استقرار نظاد جاری سازی استراتژی پروژه BSC -   88شرکت پتروشیمی فجر 

 1884و  1888 -شرکت نفت و گاز پارس -پروژه استقرار نظاد مدیریت تکنولوژی 

 1884 -شرکت راه آهن شرقی بنیاد -پروژه استقرار نظاد تعالی سازمانی 

 1884 -شرکت پتروشیمی تندگویان -پروژه استقرار نظاد تعالی سازمانی 

 1882 -همفکری در طراحی نظاد تحول راه آهن جمهوری اسالمی    

 1882 -شرکت پتروشیمی تندگویان -پروژه استقرار نظاد تعالی سازمانی 

   و استقرارپروژه جامع مدیریت استراتژیBI - 1882و  1882 -شرکت پتروشیمی امیرکبیر 

 1882 -پتروشیمی  لهشرکت  -پروژه طراحی و استقرار نظاد تعالی سازمانی  

 1882 -شرکت پتروشیمی پلی پروپیلن جم -پروژه طراحی و استقرار نظاد تعالی سازمانی  

 1882و  1882 -شرکت پتروشیمی فجر-کارکنان و رانیمد یتعال و توسعه نظاد استقرار و یطراح 

 1882و  1882 -شرکت پتروشیمی فجر-در حوزه حراست کارکنان و رانیمد یتعال و توسعه نظاد استقرار و یطراح 

 زیر مجموعه صندوق ذخیره ) شرکت ایران ارقاد-یتحول کردیرو با یسازمان عملکرد و یزیر برنامه نظاد یسامانده 

 1882و  1882-(فرهنگیان        

 1882و  1882 -صنعتی ماموتمجتمع  -یاتیعمل یزیر برنامه و  یاستراتژ تیریمد نظاد استقرار و یطراح 

 (یزیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشور)تراز پی ریزعمرانی هولدینگ  -عملکرد تیریمد و یراهبرد یزیر برنامه-  

 1882و  1882        

  1882 -شرکت رویا  -سازی پایگاه داده پروژه بهینه 

 1882 -شرکت فناوران -پروژه مدیریت استراتژی  و برنامه ریزی عملیاتی 
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  برگزاری کارگاه های آموزشیدر تجارب برخی  

 1881 -سازمان مدیریت صنعتی -کارگاه انسان متعالی، سازمان متعالی 

 1881 -تهران دانشگاه  -کارگاه انسان متعالی، سازمان متعالی 

 1881 -سازمان مدیریت صنعتی -کارگاه اعتماد سازی و مدیریت استعداد 

 1881 -سازمان مدیریت صنعتی ویژه مدیران ایساکو  -کارگاه استراتژی و مدیریت عملکرد 

 1888 -شرکت ملی گاز ایران   -کارگاه مدیریت بر مبنای ارزش 

 1888 - شرکت ایران نارا  -کارگاه های استراتژی و رهبری 

 1888 -شرکت پتروشیمی امیرکبیر   -کارگاه های استراتژی، تعالی و رهبری 

 1884 -پتروشیمی فجر   -ارگاه های تعالی و استراتژیک 

 1884 -پتروشیمی فجر  -سازمانیارگاه های تدوین اظهارنامه تعالی ک 

  1884 -پتروشیمی امیرکبیر  -کارگاه های استراتژی  

  1884 -سازمان گسترش و نوسازی صنایع  -ویژه مدیرانکارگاه تغییر و تحول 

 1884 -پتروشیمی تندگویان   -رائه سخنرانی در حوزه توانمند سازی مدیرانا 

 1882 -شرکت پتروشیمی تندگویان  -تربیت تسهیلگران استراتژیارگاه های ک   

  1882 -شرکت پتروشیمی تندگویان  -جلسات مربی گری در حوزه استراتژی 

 1882-شرکت پاکدیس -های تعالی سازمانی کارگاه  

 

دارد با استفاده از تجارب گسترده در سازمان های خصوصی و دولتی و با کم  خود سازمان ها خدمات خود را در حوزه آمادگی آتی نگر 

دور از تئوری پردازی های صرف و با اتکا ه بامید آن داریم بتوانیم . نمایدهای مشاوره، آموزش و پژوهش در عرصه مدیریت تعریف و ارائه 

         . برداریم مانمشاوره مدیریت در کشورنظاد گاد های موثری در اعتالی ملی نظاد مدیریت و توان تیمی، بر 


