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گـروه مشاوره مدیریتـی و قابلیت سازی نجـات

انتخــابشمابــرایآیندهسـازی

مهمترین اصل برای رهبری بازار،
 یــادگیـری از حـل چالش های راهبــردی و اجرایـی؛
 و اعتقـاد به برنامه ریزی و توسعه سرمایه های انسانی است.

ـ سـازی نجـاتـــــ گـروه مشاوره مدیریتـی و قابلیتـ



دربـاره مـا
گــروه نجــات یــک مجموعــه مشــاوره ای در حــوزه 
ــور  ــک منت ــت ی ــت هدای ــه تح ــت ک ــت اس مدیری
اســتراتژیک ایجــاد شــده و هــم بــه شــرکتهای 
ــط و  ــرکتهای متوس ــه ش ــم ب ــرد و کوچــک و ه خ
ــا مشــتریانی  ــا ب ــه می دهــد. م ــات ارائ ــزرگ خدم ب
از سراســر ایــران کار کرده ایــم. بــاور داریــم کــه در 
شــرایط فرارقابتــی جهــان کــه کشــورمان نیــز بــه آن 
ــه چارچــوب  فکــری  ــاز ب وارد شــده، شــرکت ها نی
و کاری جدیــدی دارنــد تــا بتواننــد اثربخش باشــند. 
دلیــل وجــودی مــا ایــن اســت کــه بــه مشــتریانمان 
ــد،  ــود دهن ــان را بهب ــا عملکردش ــم ت ــک کنی کم
سازمان هایشــان را متحــول کننــد، ناکارآمدی هــا 
ــعه  ــد و توس ــد، و رش ــش دهن ــل کاه ــه حداق را ب
ــع  ــر مناب ــز ب ــق تمرک ــن کار را از طری ــد. ای بیابن
ــام  ــگ انج ــا و مارکتین ــتراتژی، فراینده ــانی، اس انس
ــداری  ــج مثبــت و پای ــا در مجمــوع نتای ــم ت می دهی

ــم. ــود بیاوری ــه وج ــتریان ب ــرای مش ب

ــوع از متخصصــان و  ــی متن ــروه نجــات ترکیب در گ
ــا  ــد ت ــت می کنن ــم فعالی ــورت تی ــه ص ــاوران ب مش
ــرده  ــتریان را درک ک ــازار مش ــت و ب ــرایط صنع ش
و بهتریــن راهــکار را بــه آنهــا ارائــه نماینــد. 
ــم  ــتاندارد و ه ــای اس ــم راهکاره ــات ه ــروه نج گ
سفارشــی دارد کــه آنهــا را در کنــار ایده هــای 
ــه  ــا ب ــد ت ــه می کن ــه مشــتریان خــود ارائ ارزش زا ب
ــد. روش کاری  اهــداف کسب وکارشــان دســت یابن
ــازی  ــق و قابلیت س ــای موف ــج نگرش ه ــا، تروی م
مشــتریان جهــت تدویــن و اجــرای برنامه هــای 

کاری آنهاســت.
ــددی در  ــی متع ــای آموزش ــن برنامه ه ــا همچنی م
حوزه هــای مختلــف مدیریتــی ارائــه می کنیــم و 
ــا حضــور  یادگیــری حاصــل از ایــن دوره هــا کــه ب
ــته  ــده، توانس ــزار ش ــران برگ ــادی از مدی ــداد زی تع
ــد.  ــی کن ــتریانمان غن ــرای مش ــا را ب ــای م راهکاره
ــا نیروهــای  مــا آماده ایــم تــا تمامــی تجاربمــان را ب
ــز در ســازمان  ــا نی ــا آنه ــم ت ــان بگذاری شــما در می

ــی بســازند. ــتاوردهای عال ــما دس ش
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چشم انــــداز، دلیــــل وجــــودی و ارزشــها نشــــان می دهــد مــا کــه هســتیم و چگونــه در بــازار فعالیــت 
می کنیــم؛ بــه عــاوه تعهــد مــا را بــه ارائــه بهترین هــا بــه مشــتریان، ســهامداران و جامعه مــان نشــان می دهــد.

ایجـاد ثباتـــ بقــا و ســودآوری
در فضـای رقابتـی

شــرکت معتمدتریــن چشــمانداز:
خدمــاتحرفــهایمشــاورهمدیریــتدردیــد
مشــتریانمان،بــهواســطهارائــهبهترینهــا

دلیــلوجــودی:خدمترســانیبــه
ــت ــنکیفی ــهباالتری ــقارائ ــتریانازطری مش
طــوری بــه مدیریــت، مشــاوره خدمــات
کــهمســائلاساســیآنهــارادرکســبوکار

ــد. ــشده پوش

ارزشها:
صداقــت:مــاکاردرســتراانجــاممیدهیــمو
واقعیــترابــهمشــتریمیگوییــم،حتــیاگــر

آســاننباشــد.
بــهدنبــالبرتریــنبــودن:دوســتداریــمفراتــر
ازتوقعــاتمشــتریانبرویــموراهکارهــای
علمی-عملــیرامتناســببــاهــرمشــتریارائــه

نماییــم.
ــا ــانی ــرزم ــوارهودره ــاهم ــخگویی:م پاس

ــتیم. ــتریانمانهس ــخگویمش ــی،پاس مکان
ــتیم، ــتهس ــرژیومثب ــران ــهپ ــتیاق:همیش اش
وازکمــککــردنبــهمشــتریانوایجــاد
ــذت ــال ــرکســبوکارهایآنه ــتب ــرمثب تأثی

میبریــم.
اهـــداف استراتـژیک مـا:

هــدف اصلــی مــا ایــن اســت کــه شــرکت شــما را بصــورت راهبــردی بررســی کنیــم تــا فرصت هــای رشــد را بــه 
شــما نشــان داده و راهکارهــای مناســب ســازمان شــما را طراحــی نماییــم. بنابرایــن اهــداف اصلی مــا عبارتند از:

•       بهبود ساختار مدیریتی و منابع انسانی برای مشتریان
•       ایجاد فرهنگ چابک، رقابتی و مثبت در سازمان مشتریان

•       تقویت روشهای فروش و ارتباط با بازار
•       پیش بینی و اندازه گیری شرایط راهبردی برای مشتریان

•       ایجاد فرایندها و عملیات ناب برای مشتریان
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حوزه های تخصص ما:
تیــم متخصصــان مــا تجربــه گســترده ای در صنایــع مختلــف دارنــد، بنابرایــن می توانیــم بــه 

ــای  ــن راهکاره ــرای یافت ــل نمــوده و دانشــمان را ب ــت شــرکت را تحلی ســرعت موقعی
ــم: ــه می نمایی ــر ارائ ــای زی ــی در حوزه ه ــات کامل ــا خدم ــم. م ــه کار ببندی ــی ب عمل

در هر صنعتی که هستید، گروه نجات شریک شما در یادگیری و توسعه است.
ــای  ــن برنامه ه ــتند و همچنی ــازمان ها( هس ــژه س ــی )وی ــم سفارش ــی و ه ــم عموم ــا ه ــری م ــای یادگی برنامه ه
ــد  ــان کمــک کن ــران و کارکن ــران، مدی ــه راهب ــا ب ــم ت ــری داری ــم پشــتیبان یادگی ــا و تی ــگ، بازی ه متعــدد کوچین
ــد.  ــاده نماین ــت پی ــا موفقی ــا را ب ــا داده و یادگیری ه ــدون ارتق ــه ای م ــی برنام ــود را ط ــی خ ــای تخصص مهارته

ــت: ــر اس ــای زی ــامل برنامه ه ــا ش ــری م ــای یادگی حوزه ه

دوره هـای یادگیـری میدانــی )Field( همــراه با سفــر،	 
       تجربه و بازی های لذتبخش

دوره های یادگیری تخصصی:	 
ــره و . 1 ــت مدی ــل، اعضــای هیئ ــران عام ــای قابلیت ســازی مدی دوره ه

مدیــران ارشــد
ــاس . 2 ــر اس ــد ب ــران جدی ــتان و مدی ــازی سرپرس ــای قابلیت س دوره ه

مــدل شایســتگی
دوره های قابلیت سازی مارکتینگ، فروش و خدمات مشتریان. 3
 دوره های مدیریت رفتار سازمانی. 4

دوره هــای توسعـــه شخصـی و سازمانـی و تهیـه بـرنامـه 	 
PDP توســعه شــخصی

دوره های درون سـازمانی جهت توسعـه نیروهای  قهرمان، 	 
مهنـــدسی مجـدد فرهنــگ و تفـکر سـازمانی وتوسعــه 

مهارت های مدیریتــی

1. آمـوزش و قابــلیت ســازی :

شجاعت در برنامه های راهبردی یعنی شکستن تفکر قدیم و تحول در روش های جدید و رقابتی

انتخــابشمابــرایآیندهسـازیگـروه مشاوره مدیریتـی و قابلیت سازی نجـات
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   داشــتن برنامــه بلندمــدت و واضــح بــرای هر شــرکتی 
ــن  ــی تعیی ــه معن ــتراتژی ب ــن اس ــت. تدوی ــی اس حیات
اهــداف مشــخص بــرای شــرکت اســت تــا نقشــه راهی 
ــای  ــق برنامه ه ــداف از طری ــه آن اه ــیدن ب ــرای رس ب
عملیاتــی فراهــم گــردد. وقتــی اهداف مشــخص شــدند 
می تــوان آنهــا را در قالــب بیانیــه رســالت و چشــم انداز 
خاصــه نمــود. برنامــه اســتراتژیک بایــد در پاســخ بــه 

تغییــرات بــازار و محیــط دائمــًا بازبینــی شــود.
   در گــروه نجــات بــه شــما کمــک می کنیــم تــا 
ــتراتژیکتان را  ــه اس ــی در برنام ــا خطای ــکل ی ــر مش ه
ــا  ــا کاره ــتراتژیکتان را ب ــه اس ــد، و برنام ــایی کنی شناس
ــه واحدهــا هماهنــگ ســازید. در  و اولویت هــای روزان
ــیله ای  ــه وس ــل ب ــردی تبدی ــه راهب ــه برنام ــی ک صورت
عملــی بــرای موفقیــت شــرکت نشــود، فایــده ای 
ــان باشــد هــر چقــدر کــه  ــد یادم نخواهــد داشــت. بای
ــد  ــد، بای ــده باش ــته ش ــا نوش ــتراتژیک زیب ــه اس برنام

ــم. ــگاه کنی ــج ن ــه نتای ــه ب همیش

خدمات تدوین استراتژی ما شامل این موارد است:

بازسازی و تدوین برنامه های اجرایی. 1

2.  بازسـازی و اجـرای برنـامه استراتـژی:

طراحی ساختار سازمانی. 2
3 .Business Plan تهیه طرح تجاری
ارزیابی استراتژی کنونی و تدوین مسیر آینده. 4
ارزیابی بازار و رقبا. 5
تعیین اهداف. 6
استراتژی مارکتینگ و برند. 7
برنامه ریزی استراتژیک و 5 ساله. 8
تحلیلSWOT و Business Model و فرایندهای کلیدی. 9

گـروه مشاوره مدیریتـی و قابلیت سازی نجـاتانتخــابشمابــرایآیندهسـازی
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مدیریت عملکرد

جذب و گزینش
یادگیری، 
تـوسعـه و 
آمــوزش

مسیر شغلی 
و جانشیـن 
پــــروری

استـراتـژی 
تحول سازمانی

طراحی 
و ارزیابی 
مشاغل و 
قابلیت ها

مدیریت
 پاداش و مزایا

• حقوق و دستمزد
• پرونده ها و تاریخچه

• قوانیـن

استـراتژی 
کسب و کار 

شرکت
نتایج کسب و کار

3.  تحـول سازمانـی و منـابع انسانـی:
ــات  ــیم و خدم ــان باش ــت نیروهایت ــما در مدیری ــریک ش ــم ش ــه بتوانی ــت ک ــات آن اس ــن خدم ــا از ای ــدف م ه
گســترده ای را در مــدل  برون ســپاری، مشــاوره یــا ســاختن واحــد HR بــرای شــما ارائــه کنیــم. بــه شــما اطمینــان 

ــوند.  ــت می ش ــی رعای ــن اجتماع ــن کار و تأمی ــی قوانی ــات تمام ــن خدم ــه در ای ــم ک می دهی

خدمات ما در حوزه HR مبتنی بر 7 پایه اصلی است:

تحول ساختار و رفتار سازمانی:	 
طراحی و پیاده سازی موفق تحول در ساختار و رفتار سازمان، مهمترین پایه افزایش بهره وری منابع انسانی و 

سازمانی است.

انتخــابشمابــرایآیندهسـازیگـروه مشاوره مدیریتـی و قابلیت سازی نجـات
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مدیـریت عملکــرد:	 
نیروهای توانمند و متعهد، هر سازمانی را موفق می کنند. 
سازمان قوی بر پایه انسان های قوی ساخته می شود. با 
برنامه های مدیریت عملکرد به شما کمک می کنیم تا 
عملکرد کنونی افراد را بر اساس اهداف شغلی ارزیابی 
نموده، و برنامه بهبود و توسعه عملکرد را بر مبنای آن 

طراحی کنید.

مدیریت پاداش و مزایا:	 
   اگر سیستم پاداشدهی و پرداخت شما درست باشد 
می توانید بهترین نیروها را جذب و حفظ کنید و به 
که  حال  عین  در  نمایید،  بهره برداری  آنها  از  درستی 
متناسب با بودجه تان حرکت کرده اید. ما در این زمینه 
تجربه زیادی داریم و سیستم پرداخت را برای شرکت 

شما بهینه می کنیم.

یادگیری، توسعه و آموزش:	 
یک  و  خوب  شرکت  یک  بین  تفاوت  ما  اعتقاد  به 
شرکت بد، نیروهای آن هستند. بنابراین وقتی نیروهای 
را  آنها  باید  کردید،  پیدا  سازمانتان  برای  را  مناسب 
توانمند کنید تا پشتیبان استراتژی های شما باشند و از 
حداکثر پتانسیلشان در شرکت شما بهره برداری شود. 

ما تحقیقات زیادی انجام داده ایم و می دانیم برای هر 
شغلی چه شایستگی هایی نیاز است. بنابراین نیروهای 
شما را بر اساس مهارتها و توانایی های مورد نیاز برای 
هر شغلی که مد نظر دارید ارزیابی می کنیم و نیازهای 
توسعه آنها را به شما ارائه می نماییم. همچین کمک 
می کنیم تا یک برنامه توسعه شخصی برای هر فرد تهیه 

نمایید.
ارزیابی و طراحی شغل:	 

 چه یک استارت آپ باشید و چه یک سازمان بزرگ، 
باید بدانید چطور هر شغل در سازمان شما نقشی در 
جهت اهداف بلندمدت ایفا می کند. ارزیابی و طراحی 
شغل نشان می دهد که کارها چرا، چطور و کجا انجام 
می شوند و به شما کمک می کند تا ساختار صحیح را 

برای کار خود بچینید.

جذب و استخدام: 	 
و  کنید  را جذب  مستعد  نیروهای  تا  می کنیم  کمک 
شما  برای  را  اثربخشی  و  تناسب  بهترین  که  آنهایی 

دارند، استخدام نمایید. 

مسیـر شغلــی و جانشین پروری:	 
   اساس هر کسب وکاری تداوم آن است. بنابراین به 
شما کمک می کنیم تا برای افراد در حوزه های کلیدی 
جانشین تربیت کنید، و همچنین از طریق مسیر شغلی 
ارزشمند  سرمایه های  برای  را  پیشرفت  و  توسعه  راه 

سازمانتان ارائه می نماییم.

بهترین دستاوردها همیشه حاصل مشارکت سرمایه انسانی در راهبردهاست.
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ــانی،  ــروی انس ــه در نی ــرمایه گذاری ک ــا از س ــد ت ــک می کن ــتریان کم ــه مش ــات ب ــروه نج ــات MIS در گ خدم
ــد. ــت آورن ــره وری را بدس ــر به ــد حداکث ــا کرده ان ــزات و فراینده تجهی

ــطوح  ــی س ــرکت ها در تمام ــت. ش ــروری اس ــزرگ ض ــط و ب ــک، متوس ــرد، کوچ ــرکت های خ ــرای ش MIS ب

ــد.  ــره نماین ــردازش و ذخی ــع آوری، پ ــا را جم ــا داده ه ــد ت ــتفاده می کنن ــی اس ــتم های اطاعات ــی از سیس عملیات
ــن  ــد و بی ــرکت در آی ــاز ش ــورد نی ــات م ــورت اطاع ــه ص ــا ب ــن داده ه ــا ای ــد ت ــک می کنن ــا کم ــان م متخصص
ــد، از  ــتفاده می کنن ــی اس ــتم اطاعات ــرکت ها از سیس ــه در ش ــد. هم ــان بیافت ــه جری ــاز ب ــورد نی ــای م بخش ه

ــد. ــردی می گیرن ــات راهب ــه تصمیم ــی ک ــا مدیران ــه ت ــد گرفت ــند می زنن ــه س ــی ک کارکنان

خدمات ما در گروه نجات به این شرح است:
•   ارزیابی اهداف راهبردی مشتریان

ــورد  ــای م ــه فراینده ــردی ب ــداف راهب ــل اه •   تبدی
ــب وکار ــاز کس نی

•   تحلیل فرایندها و جریان اطاعات کنونی
•   مرتبط کردن اطاعات با فرایندهای کسب وکار

•   تعییــن اثربخشــی کیفــی و ارزش سیســتم های 
ــرکت ــات ش ــرآوردن احتیاج ــت ب ــی جه کنون

•   شناســایی و ارائــه بهبودهــای مــورد نیــاز در فرایندها 
ــتم ها و سیس

MIS 4.  سیستم های اطالعات مدیریتـی

مثبت نگری در سازمان و مدیریت آن همیشه راه رسیدن به اهداف را لذت بخش می کند.

انتخــابشمابــرایآیندهسـازیگـروه مشاوره مدیریتـی و قابلیت سازی نجـات
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ــی  ــی و اثربخش ــا کارای ــد ت ــز نماین ــا تمرک ــر فراینده ــد ب ــا، بای ــا کاره ــا ی ــر واحده ــز ب ــای تمرک ــازمانها بج س
ــد و  ــان لحــاظ می کن ــا پای ــات را از نقطــه شــروع ت ــره ای از اتفاق ــدی زنجی بیشــتری داشــته باشــند. تفکــر فراین

نــگاه فرا واحــدی دارد. 

ــرای  ــکاری ب ــا راه ــی مجــدد فراینده طراحــی و مهندس
ــات  ــان کار و اطاع ــه جری ــت ک ــره وری اس ــش به افزای
را در شــرکت بهینــه می کنــد. بســیاری از ســازمانها 
درگیــر انجــام فرایندهایــی هســتند کــه ارزش افــزوده ای 
ــی از  ــس برخ ــد، و برعک ــاد نمی کن ــازمان ایج ــرای س ب
فرایندهــای کلیــدی ســازمان هســتند کــه توجــه الزم بــه 
ــه فراینــد بعنــوان زیربنــای  آنهــا داده نشــده اســت. مــا ب

ــم، ــگاه می کنی ــرکت ن ــت ش موفقی

 علــم و تجربــه مــا نشــان داده کــه ســازمان های چابــک و 
موفــق، همگــی فرایندهــای اثربخــش و بهینه داشــته اند.

خدمات ما در این بخش شامل موارد زیر است:
•   شناسایی و تهیه نقشه فرایندهای کنونی

•   ارزیابی فرایندهای کنونی 
•   شناسایی فرایندهای فاقد ارزش افزوده

•   مهندسی مجدد فرایندها
•   طراحی فرایندها

•   اتوماسیون فرایندها
•   افزایش بهره وری فرایندها

5.  مهندسی مجدد فرایندها

گـروه مشاوره مدیریتـی و قابلیت سازی نجـاتانتخــابشمابــرایآیندهسـازی
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ــا  ــد ت ــک می کنن ــات کم ــروه نج ــا در گ ــان م متخصص
ــی و  ــوزه بازاریاب ــه در ح ــی ک ــارب موفق ــش و تج دان
فــروش شــما بــه صــورت تجربــی بــه دســت آمــده بــا 
روشــهای نویــن مارکتینــگ ادغــام شــود تــا بــه موفقیــت 
در بــازار بیانجامــد. مــا دوســت داریــم ایده هــای 
مارکتینــگ را بــا روش هــای جدیــد و هیجان انگیــز 

ــازد. ــاوت س ــا متف ــا شــما را از رقب ــم ت انجــام دهی

ــوزه  ــر را در ح ــات زی ــات خدم ــروه نج در گ
ــد: ــا بخواهی ــگ از م مارکتین

	   بخش بندی و درک مشتریان: 
ــق  ــما را در عم ــتریان ش ــای مش ــته ها و نیازه ــا خواس م
بیشــتری شناســایی می کنیــم و بــر آن اســاس بــازار شــما 

را بخش بنــدی می نماییــم.

	   مدیریت سبد محصول: 
ــا بهتریــن ســبد محصــول را شناســایی کــرده و ارزش خــود را از طریــق ســبد  ــه شــما کمــک می کنیــم ت ب

منحصربفــردی بــه مشــتریانتان ارائــه کنیــد.
	   قیمت گذاری: 

همه شرکتها با چالش قیمتگذاری مواجهند، گروه نجات به شما در حل این چالش کمک می کند.
	   اثربخشی فروش و کانال توزیع: 

بــه شــما کمــک می کنیــم تــا هــم راهکارهــای کوتاه مــدت و فــوری، و هــم راهکارهــای بلندمــدت و راهبردی 
بــرای بهبــود فــروش و توزیع خــود پیــاده نمایید.

	   استراتژی برند و مارکتینگ: 
هــدف مــا در گــروه نجــات آن اســت کــه تمامــی فعالیت هــای مارکتینــگ شــما را بــا هــدف ارتقــای جایــگاه 

برندتــان همســو کنیــم، و هویــت برندتــان را طــوری طراحــی کنیــم کــه مشــتریان عاشــق آن شــوند.
	   تجربه مشتریان: 

در کسب وکار باید دائماً با مشتریان تعامل مثبت و سازنده داشته باشیم، کمک می کنیم تا مطمئن شوید که تجربه 
مشتری از شرکت شما به گونه ای هست که آنها را عاقمند به تداوم همکاری با شما کند.

	   وفاداری مشتری: 
مشــتریان وفــادار بــرای موفقیــت شــرکت کلیــدی هســتند، بــه شــما کمــک می کنیــم تــا مشــتریان بــا پتانســیل 

را بــه مشــتریان وفــادار تبدیــل کنید.

6.  استــراتـژی مارکتینـگ، برنــد و فروش

شرکت های موفق تهدیدهای بازار را به فرصت های آینده تبدیل می  کنند.

انتخــابشمابــرایآیندهسـازیگـروه مشاوره مدیریتـی و قابلیت سازی نجـات
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برایاینکهبتوانیدشرکتتانرابهترمدیریتکنید،مهماست
درموردعملیاتتاناطالعاتبدستآوریدوآنهاراتحلیلکنید.

ایــناطالعــاتممکــناســتدرمــوردمحیــط،بــازارویــادرونشــرکتباشــدوبایــدمجموعــهایازدادههــایصنعــت؛
مالــی،مشــتریان،رقبــاومحصــوالتتجزیــهوتحلیــلشــود.هــرچــهاطالعــاتبیشــتریازشــرایطکنونــیشــرکتو
محیــطداشــتهباشــیم،جایــگاهشــرکتمانرابهتــردرککــردهوبهتــرمیتوانیــمبــرایبهبــودموقعیتمــانقــدمبرداریــم.

گروهنجاتبهشرکتشماازطریقخدماتزیرکمکمیکندتارقابتیبمانید:
•درکوتحلیلتغییراتبازار،رقباومشتریان

•شناساییشاخصهایکلیدیعملکردشرکتشما
•طراحیداشبوردمدیریت

مشتریان ما

   »نــگاه مــا بــه مدیریــت چنــد level ارتقــا پیــدا کــرد: مدیریــت منابــع انســانی؛ هیئــت مدیــره؛ مدیریــت بیزینــس 
تــا بــا دیــد حرفه ای تــر و شــفاف تری موضــوع بیزینــس خودمــان را شناســایی و متناســب بــا آن بــرای چنــد ســال 

آینــده برنامــه اجرایــی و ترقــی طراحــی کنیم«.
   »حرکــت بــه ســمت مدیریــت صحیح تــر در مــن شــکل گرفــت، نــگاه مــن را تغییــر داد و امیــدوار کــرد کــه 

تحــول و نــگاه بهتــری بــه بــازار کار، صنعــت و مدیریــت بدســت آورم«.
ــزی  ــوم. برنامه ری ــد ش ــم و هدفمن ــم بده ــرم نظ ــه فک ــرد ب ــک ک ــن کم ــه م ــخصی ب ــعه ش ــوزه توس    »در ح
بلندمــدت بــرای زندگیــم یکــی از مهمتریــن دســتاوردهای مــن بــود. پیــدا کــردم کــه بایــد در چــه مــواردی خــودم 

را بهتــر بشناســم، بهبــود و توســعه بدهــم«.

7. انـدازه گیـری عملکـرد سازمانــی
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ــامل  ــم ش ــه ه ــتند ک ــی هس ــع مختلف ــا در صنای ــتریان م مش
ــط و  ــرکت های متوس ــم ش ــرد و کوچــک، و ه ــرکت های خ ش
ــکاری  ــه افتخــار هم ــند. برخــی از مشــتریانی ک ــزرگ می باش ب

ــته ایم: ــا را داش ــا آنه ب

برخی مشتریان ما:

نظرات مشتریان ما:

«

«
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تهــران، یوسف آبــاد، خیابــان ابــن سینـا، 
کـوچه 37، پالک 96، طبقـــه دوم، واحــد5

021-88064098-9

شرکت نجات کسب  وکار جهانـی

www.nejatco.com

info@nejatco.com

@profnejati

nejat_team

»یادگیری و موفقیت همراه با تحول نگرش«


