
 

 

 

 ،یرقابت یشوند که در مواجهه با فضا ییها کیمجهز و مسلح به ابزارها و تکن دیبا یاقتصاد یرقابت در فضا یسازمان ها برا

 .دهند شیخود را افزا قدرت

به  ازمندیو خدمات دارند، ن دیتمرکز بر تول گریبه عبارت د ای یسازمان یها تیاغلب سازمان ها تمرکز بر مامور کهیآنجائ از

 .باشند یو بهبود م یمتنوع توانمندساز هایکسب مشاوره و آموزش در حوزه

 

آنها احراز شده،  تیاز کارگزاران و مشاوران متخصص که صالح یریبا بهره گ یرضو تیفیمؤسسه کعاونت استقرار کیفیت م

 یتحول و ارتقا ریو آموزش پرداخته و سازمان ها را در مس تیریخود به ارائه خدمات مشاوره مد تیفعال یسال ها یدر ط

 کرده است. یراهها هم تیها و قابل یتوانمند

 

تدوین سند  خدماتدر قبال که سازمان ها  هاییمزیتاز  یبرخ

 استراتژی دریافت خواهند کرد عبارت است از:

 
 یاستراتژ نیدر خصوص نحوه تدو ییآموزش و راهنما 

 یموجود سازمان یمستندات باالدست یبررس 

 مرتبطاطالعات کارکنان صنعت  عیو تجم یبررس 

 صنعت و ارائه به  یطیاطالعات مح یو گردآور یبررس

 شرکت

 شرکت بر اساس مدل  یرقابت طیمح لیو تحل هیتجز

 (یرقابت یرویپورتر)پنج ن

 کیاستراتژ یسکهایر لیو تحل برآورد 

 یبرا یساز میشرکت و تصم یبرا یراهبرد یراهکارها ارائه 

 کینزد ندهیآ

ی و ض ر ت  ی ف ی ک سه  ؤس  م

 یارتقا یرضو تیفیمؤسسه ک تیمأمور

 اتیح یاست؛ مضمون قرآن یزندگ تیفیک

 تیفیو جامع ک یندیشاخص فرا به،یط

 یایو پو یتعامل یابزارها و سامانه ها ب،یط

 ستیو ز بیط یسنج تیفیو ک تیفیک

 یسرفصل برنامه ها و پروژه ها بیبوم ط

 باشند یمؤسسه م

 

ب طی ت  ی ف ی ک ر  ا ر ق ست ا ت  ن و ا ع  م

گام شدن با و هم یهمراه قیما از طر

 یآموزش یاهکارگاهبرگزاری  و با شرکت ها

رفتار می پردازیم،  و مشاوره ییهم افزابه 

هنجارها را مسیر و  ،هیمدیرا بهبود م

 یو در قالب مدل ها میکنیاصالح م

به بازخورد  دنیتا رس نگیمختلف کوچ

 ریرا در مس اآن ه سازمان، مثبت از عملکرد

 . میکنیم عتیمشا یوربهره

 

 با ما تماس بگیرید.

 

 

 

 آدرس وبسایت

http://em.rqi.ir/ 
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