-

شرکت تعالی گستر به شماره ثبت  33102با هدف ارائه خدمات نوین مددیریتی ارتاداس حدبه ب دره رت تعدالی حدااما هدات

تولیدددت خدددماتی اعددا اا ل لتددی خ،واددیر اا شریدد ،مژددا رهر زددو هجر مددواه اتددرا باتییدده بددر تددوا ت ،،ددی

TaaliGostar
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کارشناحا ر مژا را

احاتید مجربر فعالیت خول رااا حال  1387غاانموله احت.

ارائدده خدددمات مژددا رهر مددواه زددو هج لر امیندده

احتارار حیستم ات مددیریتی بده نیدوت کده بدا ر اثدرب ج

حاامانی زیژدتاا حدر مد لرعراده ارائده خددمات ابهارهدات
مژا ر مدیریت لر حبه ملی منباه ات

بول زیاله حاات ن ا لر حااما ها فراگیر شول.
شریک رشد توحعه حااما ها
A Partner For Organizations Growth And Development



مژترت مدارت زاح گویی



زایبندت به ااول اخالق حرفه ات



ت ،ص گرایی



ارایابی توحعه رهبرا

A Partner For Organizations Growth And Development



تعالی حاامانی



مدیریت ب بول فرایندها



مدیریت منابع انسانی



برنامه ریهت احتراتویک



م ندحی انایع ب ره رت



شراحی توحعه نرم افهار مدیریتی



 تأیید االحیت شده لر امینه ت ،،ی مددیریت عمدومی توحد
معا نت توحعه مدیریت حرمایههات انسانی ریاحت تم دورت
(رتبه  1حااما مدیریت برنامهریهت کژور)


لارات گواهینامه االحیت خدمات انفورماتییی



عضو رحمی انجمن مژا را مدیریت ایرا

 لارات زر اندده فنددی م ندحددی اا حددااما اددنایع معددال لر
امینه حیستاهات مدیریت ب بول کیفیت


مژا ر همیار ( اتد االحیت) شرکت نوحاات انایع ایرا

مواه توانمندحاات



احراا رتبه  1مژا ره اا حااما مدیریت برنامه ریهت کژور



احراا رتبه  4االحیت خدمات انفورماتییی



احد نمونه فنی م ندحی حال هات 90 89



احد برگهیده فنی م ندحی حال 94ر92ر91



مژا ر تادیر شده لر ا لین همایج ب ج حالمت لر حال 91

انجام بیج اا  300زر ژه لر  200حااما لر امینه مژا ره ر مواه احتارار حیستم ات مدیریتی شامل:

www.TaaliGostar.com
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انجام بیج اا  100زر ژه لر حواه تعالی حاامانی



انجام بیج اا  60زر ژه لر حواه مدیریت فرایندها (مدل حااتر ااالح ب بول فرایندها)



انجام بیج اا  20زر ژه لر حواه برنامه ریهت احتراتویک مدیریت عملیرل



انجام بیج اا  70زر ژه لر حواه منابع انسانی



انجام بیج اا  15زر ژه لر حواه ارایابی توحعه رهبرا



بیج اا  20زر ژه لر حواه نرم افهارهات مدیریتی
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شرکت تعالی گستر با ب ره گیرت اا مت ،،ین توانمند خدمات ذیل را ارائه می لهد:

TaaliGostar
Co.
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 .1حواه تعالی حااما
 مژا ره ت ت خولارایابی بر احاس مدل تعالی حاامانی EFQM
 مژا ره ت ت لریافت تایهه ملی تعالی حاامانی ایرا (حبوح گواهینامهر تادیرنامه
تندیس)
 عارضه یابی تد ین برنامه توحعه حااما بر مبنات الگوت تعالی حاامانی
 .2حواه برنامه ریهت احتراتویک
 شراحی احتارار نظام مدیریت احتراتویک حااما
 نظام تارت حاات احتراتوتها با مدل BSC
 .3ارایابی توحعه رهبرا
 تد ین مدل شایستگی رهبرا
 ارایابی  360لرته شایستگی هات رهبرا
 تد ین برنامه توحعه رهبرا
 ارایابی حبک رهبرت
 اترات کانو ارایابی رهبرا
 .4حواه مدیریت ب بول فر یندت
 احتارار نظام مدیریت فر یند
 شناحاییر مدلحاات ب بول فر یندهات حااما
 تعریف شاخص هات فر یند به منظور اندااهگیرت ب بول عملیرل
 م ندحی مجدل فر یندها
 .5حواه مدیریت منابع انسانی
 مژا ره ت ت احتارار الگوت تعالی منابع حاامانی
 برنامه ریهت احتراتویک منابع انسانی
 شراحی نظام مدیریت عملیرل کارکنا
 شراحی نظام حنجج ب بول رضایتمندت کارکنا
 شراحی نظام زرلاخت مبتنی بر عملیرل (کارانه)
 شراحی نظام بر رل نیر ت انسانی
 شراحی زیاله حاات نظام زیژن الها
 شراحی نظام زیژرفت شغلی کارکنا
 .6م ندحی انایع ب ره رت
 احتارار چرخه ب ره رت
 شراحی احتارار نظام راحتگی میی کار ()5S
 شراحی نظام مدیریت لانج
 .7شراحی توحعه نرم افهارهات مدیریتی
 حامانه تارت حاات اهداف برنامه ها -راهبرلنما
 برنامه ریهت ارایابی فعالیت هات کارکنا  -کارحپار
 حامانه ارایابی عملیرل کارکنا  -کارنمات عملیرل
 حامانه زایج عملیرل فر یندها احدهات حااما  -لاشبورل زایج تعالی گستر
مسئولین تامعه)
 لاشبورل حنجج رضایتمندت ذینفعا (مژتریا ر کارکنا ر تامین کنندگا
 .8مواه
شرکت تعالی گستر با ب رهگیرت اا مدرحا مجرب اقدام به برگهارت ل رههات مواشی لر حرف،لهات ایر مینماید.
 مدیریت منابع انسانی
شنایی با الگوهات تعالی حاامانی

 توحعه مدیرا
 انگیهه للبستگی کارکنا
 برنامه ریهت احتراتویک
 تربیت ارایاب
 مدیریت عملیرل
 نظام هات مژارکتی
 م ارتهات حل مساله
 نظام راحتگی میی کار
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توال حلیمانی

توال حعیدت

حمانه مرتضوت

مدیرعامل عضو هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره مدیر اترایی

عضو هیئت مدیره

TaaliGostar
Co.
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حااما هات ایر مجموعه اارت راه ش رحاات

حااما هات ایرمجموعه اارت نفت
حواه ب ره برلارت نفت گاا:

TaaliGostar
Co.

 .35الاره کل راه هن خراحا

 .1شرکت ب ره برلارت نفت گاا ااگرس تنوبی

 .36بنیال مسین اناالب احالمی خراحا رضوت

 .2شرکت ب ره برلارت نفت گاا شرق

 .37شرکت حرمایهگذارت توحعه ش رت توسگستر

حواه ز ج زاالیج فر رلههات نفتی:
 .3شرکت ز ج
خراحا

 .38شرکت حرمایهگذارت مسین شمالشرق

زاالیج فر رله هات نفتی منباه

حواه زاالیج گاا:

 .39مجتمع فرهنگی توریستی بالگرا
حااما هات ایر مجموعه اارت کژور

 .4شرکت مجتمع گاا زارس تنوبی

 .40ش رلارت ت را (حااما ایبا حاات)

 .5زاالیژگاه  1مجتمع گاا زارس تنوبی

 .41احتاندارت خراحا رضوت

 .7زاالیژگاه  3مجتمع گاا زارس تنوبی

 .43مدیریت زو هج توحعه ش رلارت مژ د

 .9زاالیژگاه  5مجتمع گاا زارس تنوبی

حااما هات ایر مجموعه اارت انعتر معد ر تجارت

 .6زاالیژگاه  2مجتمع گاا زارس تنوبی
 .8زاالیژگاه  4مجتمع گاا زارس تنوبی
 .10زاالیژگاه  6مجتمع گاا زارس تنوبی

 .42شرکت ب ره برلارت قبار ش رت مژ د حومه

 .44مجتمع فوالل خراحا رضوت

 .11زاالیژگاه  7مجتمع گاا زارس تنوبی

 .45ایرا خولر خراحا

 .12زاالیژگاه  8مجتمع گاا زارس تنوبی

 .46شرکت حیما قائن

 .14شرکت زاالیج گاا ش ید هاشمینوال

 .48شرکت الماس کارا

 .16شرکت زاالیج گاا فجرتا

 .50شرکت زتر انعت تنوب

A Partner For Organizations Growth And Development

 .13زاالیژگاه  9مجتمع گاا زارس تنوبی
 .15شرکت زاالیج گاا ایالم

 .17شرکت زاالیج گاا زارحیا
حواه انتاال گاا:

 .47شرکت الیتریک خولر شرق
 .49شرکت حمل نال بین المللی حیر ل شبیه

حااما هات ایر مجموعه اارت فرهنگ ارشال

 .18شرکت انتاال گاا ایرا

 .51حااما تبلیغات احالمی

 .19منباه  4عملیات انتاال گاا

 .52موحسه فرهنگی هنرت خراحا

 .20منباه  2عملیات انتاال گاا
حواه توایع گاا:

 .21شرکت گاا احتا ت را
 .22شرکت گاا احتا خراحا رضوت

 .23شرکت گاا احتا خراحا شمالی
 .24شرکت گاا احتا حمنا
 .25شرکت گاا احتا مااندرا
 .26شرکت گاا احتا فارس
حواه زتر شیمی:

 .27شرکت زتر شیمی ش ید تندگویا
 .28شرکت زتر شیمی زارس

حااما هات ایر مجموعه حتا قدس رضوت
 .53شرکت فنا رت اشالعات ارتباشات رضوت
 .54شرکت فر رله هات غذایی رضوت

 .55شرکت انابع غذایی رضوت (نا قدس رضوت)
حااما هات ایر مجموعه اارت لفاع

 .56شرکت فر شگاه هات انجیره ات اتیا -خراحا

حااما هات ایر مجموعه اارت ت ال کژا رات

 .57حااما ت ال کژا رات خراحا رضوت

حااما هات ایر مجموعه اارت نیر

 .29شرکت برق منباه ات خراحا
 .30شرکت مدیریت منابع ب ایرا

 .31شرکت توایع نیر ت برق مژ د
 .32شرکت ب منباه ات خراحا رضوت
 .33شرکت ب فاضالب مژ د

 .34شرکت مدیریت تولید برق نیا

www.TaaliGostar.com
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حااما هات ایر مجموعه اارت ب داشت لرما  -لانژگاه هار معا نت ها لانژیده ها
لانژیدهها

 .58لانژیده ب

داشت لانژگاه علوم زهشیی مژ د

 .59لانژیده زرحتارت

TaaliGostar
Co.

مامایی لانژگاه علوم زهشیی مژ د

.60

لانژیده زهشیی لانژگاه علوم زهشیی مژ د

.61

لانژیده زیرازهشیی لانژگاه علوم زهشیی مژ د

 .62لانژیده لار
.63

حاات لانژگاه علوم زهشیی مژ د

لانژیده لندانپهشیی لانژگاه علوم زهشیی مژ د

 .64لانژگاه علوم زهشیی مژ د

( احد حسابدارت حواه

معا نتها

 .65معا نت مواشی لانژگاه علوم زهشیی مژ د
 .66معا نت ب داشتی لانژگاه علوم زهشیی مژ د
 .67معا نت زو هژی لانژگاه علوم زهشیی مژ د
 .68معا نت توحعه لانژگاه علوم زهشیی مژ د

 .69معا نت لانژجویی لانژگاه علوم زهشیی مژ د
 .70معا نت لرما لانژگاه علوم زهشیی مژ د

 .71معا نت غذا لار لانژگاه علوم زهشیی مژ د
بیمارحتان ا
A Partner For Organizations Growth And Development

 .76بیمارحتا قائا (عج) مژ د
 .78بیمارحتا شالاانی مژ د

 .79بیمارحتا ابن حینا مژ د
 .80بیمارحتا ام البنین مژ د

 .81بیمارحتا لکتر شیخ مژ د
 .82بیمارحتا حوانه شالاانی مژ د
 .83بیمارحتا شریعتی مژ د

 .84بیمارحتا ش ید کامیاب مژ د
 .85بیمارحتا ش داس قوچا

 .86بیمارحتا ش ید مدرس کاشمر
 .87بیمارحتا لاما حییا حرخس

 .88بیمارحتا موحی بن تعفر قوچا
 .89بیمارحتا

www.TaaliGostar.com
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لی ع،ر برلحین

 .93بیمارحتا امام خمینی لرگه
 .94بیمارحتا امام خمینی فریما
 .95بیمارحتا ثامن االئمه چنارا

 .96بیمارحتا چژا خاتا االنبیاس
 .97بیمارحتا خاتا االنبیاس تایبال

شبیه هات ب داشت
 .99مرکه ب داشت شماره  1مژ د

.100

مرکه ب داشت شماره  2مژ د

.101

مرکه ب داشت شماره  3مژ د

.102

مرکه ب داشت ثامن

.103

شبیه ب داشت چنارا

.104

شبیه ب داشت شرقبه شاندیه

.105
.107

 .74بیمارحتا فاشمه الههرا (س) م ریه یهل

 .77بیمارحتا ش ید هاشمی نوال مژ د

 .92بیمارحتا ابوالفضل کاشمر

.106

 .72بیمارحتا امیر المومنین (ع) حمنا

 .75بیمارحتا امام رضا (ع) مژ د

 .91بیمارحتا  22ب من خواف

 .98بیمارحتا حجالیه تربت تام

ریاحت)

 .73بیمارحتا ش ید ب ژتی یاحوج

 .90بیمارحتا لاما حییا حرخس

شبیه ب داشت برلحین
شبیه ب داشت تایبال

شبیه ب داشت ت ت تلگه

.108

شبیه ب داشت تربت تام

.110

شبیه ب داشت خلیل بال

.109
.111
.112
.113

شبیه ب داشت چنارا

شبیه ب داشت خواف
شبیه ب داشت لرگه

شبیه ب داشت رشت وار

.114

شبیه ب داشت اا ه

.116

شبیه ب داشت شرقبه شاندیه

.115
.117

شبیه ب داشت حرخس

شبیه ب داشت فریما

.118

شبیه ب داشت قوچا

.119

شبیه ب داشت کاشمر

.120

شبیه ب داشت کالت

.121

شبیه ب داشت مژ د

.123

شبیه ب داشت لرما لرگه

.122
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نام :جواد سليماني
رشته تحصيلي :دکتری مدیریت (گرایش مدیریت منابع انسانی)
سمت :مدیرعامل و مدیر حوزه منابع انسانی و تعالی سازمانی
تجربيات:

 20 سال سابقه فعاليت و مشاور در زمينه استقرار سيستمهای مدیریتی
 مشاور در حوزه منابع انسانی و توسعه مدیران
 مشاور و مدرس تعالی سازمانی و ارزیاب ارشد جایزه ملی تعالی سازمانی

نام :جواد سعيدي
رشته تحصيلي :کارشناس مهندسی صنایع ،کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
سمت :رئيس هيئت مدیره و مدیر حوزه استراتژی و فرآیند
تجربيات:

 19 سال سابقه فعاليت و مشاور در زمينه استقرار سيستمهای مدیریتی
 مشاور و مدرس حوزه مدیریت و بهبود فرآیندهاو طراحی سيستمها
 ارزیاب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی

A Partner For Organizations Growth And Development

نام :سيده سمانه مرتضوي
رشته تحصيلي :کارشناس ارشد مدیریت ،دکتری مدیریت (در حال تحصيل)
سمت :عضو هيئت مدیره و مشاور حوزه آموزش
تجربيات:

 13 سال سابقه فعاليت و مشاور در زمينه استقرار سيستمهای مدیریتی

نام :مرتضي کرمي
رشته تحصيلي :دکتری مدیریت آموزشی
سمت :مدرس و مشاور علمی پروژههای منابع انسانی
تجربيات:

 عضو هيئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 مدرس و مشاور عالی سيستمهای منابع انسانی (برنامه ریززی آموزشزی ،مزدیریت عمل،زرد ،جانشزير پزروری،
سنجش رضایت کارکنان و )...

نام :عبدا ...طهماسبي
رشته تحصيلي :کارشناس مهندسی صنایع ،کارشناس ارشد روان شناسی صنعتی
سمت :مشاور حوزه مدیریت و روان شناسی صنعتی
تجربيات:

 15 سال سابقه فعاليت و مشاور در زمينه استقرار سيستمهای مدیریتی
 مشاور و مدرس حوزه سيستم های مدیریتی

نام :محمد شنوايي
رشته تحصيلي :کارشناس مهندسی صنایع /کارشناس ارشد اقتصاد
سمت :معاون اجرایی (دفتر تهران)
تجربيات:

 15 سال تجربه مشاوره ،پياده سازی ،ارزیابی و آموزش سيستمهای مدیریت کيفيت
 سرمميز استاندارد  ISO9001:2000از شرکت  RW TUVآلمان
 ارزیاب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی ()EFQM
 ارزیاب ارشد جایزه ملی نظام پيشنهاد و کارشناس ارشد مدیریت فرآیند
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نام :رضا بزازيان
TaaliGostar
Co.

رشته تحصيلي :دکتری مدیریت (گرایش ت،نولوژی)
سمت :مدیر پروژههای مدیریت سيستم و ت،نولوژی
تجربيات:

 14 سال سابقه فعاليت و مشاور در زمينه استقرار سيستمهای مدیریتی
 مشاور و مدرس حوزههای مدیریت کيفيت ،مميزی فرآیند و محصول ،ت،نولوژی و تحقيق و توسعه

نام :علي اکبر کشتي دار
رشته تحصيلي :کارشناس نرم افزار
سمت :مدیر پروژه های نرم افزار
تجربيات:

 15 سال طراحی و توليد نرم افزار و BPM

نام :اميرحسين انضباطي
رشته تحصيلي :دکترا مهندسی صنایع
سمت :مدرس و عضو هيات علمی دانشگاه و مشاور در امور مدیریت توليد و مدیریت کيفيت
تجربيات:
A Partner For Organizations Growth And Development
www.TaaliGostar.com
info@TaaliGostar.com

 بيش از  12سال تجربه در حوزه مدیریت توليد در کارخانجات معتبر تهران و مشهد
 مشاور و مدرس پروژه کيفی و مدیریتی در سازمانهای معتبر خصوصی و دولتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

نوع همکاری

سابقه کار(سال)

1
2
3
4
5
6

مرضیه راهداری
مهدی باقریان
محمد علی قمری
علی افشاری صفوی
سپنتا امان الهی
مینا سعیدی

کارشناس اقتصاد کشاورزی
کارشناسی صنایع
کارشناس ارشد صنایع
کارشناسی صنایع
کارشناس مدیریت بازرگانی
کارشناسی ریاضی کاربردی

تمام وقت
تمام وقت
تمام وقت
تمام وقت
تمام وقت
تمام وقت

10
7
6
2
15
6
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آموزش و پیاده سازی مدل تعالی سازمانی سطح گواهینامه
 .1شرکت پخش و پاالیش فرآورده های نفتی منطقه خراسان ()1397
 .2شرکت گاز استان خراسان رضوی ()1396
 .3آب منطقه ای خراسان رضوی ()1392
 .4مجتمع توریستی و رفاهی آبادگران ()1392
 .5جهاد کشاورزی خراسان رضوی ()1391
 .6بیمارستان امام رضا(ع) ()1391
 .7منطقه  4عملیات انتقال گاز ()1390
 .8شرکت سرمایهگذاری مسكن شمالشرق ()1388
 .9بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد ()1388
آموزش و پیاده سازی مدل تعالی سازمانی سطوح تقدیرنامه
 .10شرکت پاالیش گاز پارسیان ()1398
 .11شرکت گاز استان خراسان جنوبی ()1398
 .12شرکت گاز استان گلستان ()1398
 .13شرکت گاز استان کردستان ()1398
 .14منطقه  4عملیات انتقال گاز ()1398
 .15شرکت پاالیش گاز پارسیان ()1398
 .16منطقه  4عملیات انتقال گاز ()1397
 .17منطقه  2عملیات انتقال گاز ()1397
 .18شرکت گاز استان خراسان رضوی ()1397
 .19شرکت گاز خراسان شمالی ()1397
 .20شرکت پاالیش گاز فجر جم ()1396
 .21اداره کل راه آهن خراسان ()1396
 .22شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد ()1395
 .23آب منطقه ای خراسان رضوی ()1395
 .24شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد ()1394
 .25جهاد کشاورزی خراسان رضوی ()1392
 .26شرکت فروشگاه های زنجیرهای اتكا (مشهد) ()1391
 .27منطقه  4عملیات انتقال گاز ()1391
 .28شرکت سرمایهگذاری مسكن شمالشرق ()1390
 .29شرکت سرمایهگذاری مسكن شمالشرق ()1389
 .30شرکت مدیریت تولید برق نكا ()1387
آموزش و پیاده سازی مدل تعالی سازمانی سطوح تندیس
 .31شرکت صنایع غذایی رضوی (نان قدس رضوی) ()1400
 .32شرکت پاالیش گاز ایالم ()1398
 .33شرکت گاز استان خراسان رضوی ()1398
 .34منطقه  4عملیات انتقال گاز ()1398
 .35شرکت گاز استان سمنان ()1397
 .36شرکت گاز استان مازندران ()1393
 .37شرکت پاالیش گاز شهید هاشمینژاد ()1392
 .38جهاد کشاورزی خراسان رضوی ()1391
 .39شرکت مدیریت تولید برق نكا ()1389
 .40ایران خودرو خراسان ()1387
آموزش و مشاوره جهت خودارزیابی بر مبنای مدل تعالیسازمانی
 .41شرکت گاز استان گلستان ()1398
 .42منطقه  4عملیات انتقال گاز ()1390
 .43معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشكی مشهد ()1389
 .44معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی مشهد ()1389
 .45معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكی مشهد ()1389
 .46معاونت توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشكی مشهد ()1389
 .47معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی مشهد ()1389

.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.80
.81
.82
.83
.84
.85
.86
.87
.88
.89
.90
.91
.92
.93
.94
.95
.96
.97
.98
.99
.100
.101
.102
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معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی مشهد ()1389
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی مشهد ()1389
دانشكده دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی مشهد ()1389
دانشكده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكی مشهد ()1389
دانشكده پیراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی مشهد ()1389
دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی مشهد ()1389
دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی مشهد ()1389
دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكی مشهد ()1389
بیمارستان امید ()1389
بیمارستان خاتم االنبیاء ()1389
بیمارستان قائم ()1389
بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ()1389
بیمارستان شریعتی ()1389
بیمارستان طالقانی ()1389
بیمارستان ابن سینا ()1389
بیمارستان دکتر شیخ ()1389
بیمارستان شهید کامیاب ()1389
بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد ()1389
بیمارستان ام البنین ()1389
بیمارستان ابوالفضل کاشمر ()1389
بیمارستان شهید مدرس کاشمر ()1389
بیمارستان سجادیه تربت جام ()1389
بیمارستان ولی عصر بردسكن ()1389
بیمارستان ثامن االئمه چناران ()1389
بیمارستان خاتم النبیاء تایباد ()1389
بیمارستان امام خمینی درگز ()1389
بیمارستان امام خمینی فریمان ()1389
بیمارستان  17شهریور سرخس ()1389
بیمارستان  22بهمن خواف ()1389
بیمارستان موسی بن جعفر قوچان ()1389
بیمارستان شهداء قوچان ()1389
شبكه بهداشت مشهد ()1389
مرکز بهداشت مشهد )1389( 1
مرکز بهداشت مشهد )1389( 2
مرکز بهداشت مشهد )1389( 3
مرکز بهداشت ثامن ()1389
شبكه بهداشت کاشمر ()1389
شبكه بهداشت تربت جام ()1389
شبكه بهداشت بردسكن ()1389
شبكه بهداشت چناران ()1389
شبكه بهداشت زاوه ()1389
شبكه بهداشت طرقبه شاندیز ()1389
شبكه بهداشت تایباد ()1389
شبكه بهداشت درگز ()1389
شبكه بهداشت خلیل آباد ()1389
شبكه بهداشت کالت ()1389
شبكه بهداشت فریمان ()1389
شبكه بهداشت تخت جلگه ()1389
شبكه بهداشت سرخس ()1389
شبكه بهداشت خواف ()1389
شبكه بهداشت رشتخوار ()1389
شبكه بهداشت مه والت ()1389
شبكه بهداشت قوچان ()1389
دانشگاه علوم پزشكی مشهد ()1389
بیمارستان شهید بهشتی یاسوج ()1389
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 .103مجتمع فرهنگی و توریستی آبادگران ()1389
 .104بیمارستان امیر المومنین (ع) سمنان ()1388
 .105شرکت سیمان قائن ()1388
 .106شرکت مدیریت تولید برق نكا ()1387
 .107ایران خودرو خراسان ()1387
 .108شرکت سرمایهگذاری توسعه شهری توسگستر
آموزش و استقرار مدل تعالی منابع انسانی
 .109شرکت سرمایهگذاری مسكن شمالشرق ()1393
 .110منطقه 4عملیات انتقال گاز ()1389
 .111شرکت الكتریک خودرو شرق ()1380

.146
.147
.148
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ارزیابی و توسعه سبك رهبری مدیران سازمان
 .112منطقه  4عملیات انتقال گاز ()1398
 .113شرکت گاز استان گلستان ()1398
 .114منطقه  4عملیات انتقال گاز ()1397
 .115مجتمع فوالد خراسان ()1396
 .116شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ()1396
 .117مجتمع فوالد خراسان ()1395
 .118شرکت توزیع نیروی برق مشهد ()1393
تدوین مدل شایستگی رهبران /مدیران و جانشین پروری
 .119شرکت گاز استان گلستان ()1398
 .120مجتمع فوالد خراسان ()1393
 .121شرکت آب منطقهای خراسان رضوی ()1393
 .122شرکت توزیع نیروی برق مشهد ()1393
 .123مجتمع فوالد خراسان -جانشین پروری ()1393
 .124منطقه  4عملیات انتقال گاز
 .125پتروشیمی شهید تندگویان
طراحی نظام پیشرفت شغلی
 .126مجتمع فوالد خراسان
کارگاههای تخصصی توسعه رهبران
 .127شرکت آب و فاضالب مشهد  -کارگاه خالقیت و نوآوری
 .128شرکت آب و فاضالب مشهد  -کارگاه حل مساله
 .129نیروگاه فردوسی  -کارگاه حل مسأله
 .130شرکت سیرود شبكه  -کارگاه توسعه برنامه ریزی فردی PDP
 .131شرکت های پاالیش گاز کشور  -کارگاه بهینه کاوی

آموزش ،طراحی ،مدلسازی ،تدوین شاخصهای پاای

و بهباود

فرآیندها
 .132شرکت گاز استان فارس ()1400
 .133شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق ()1400
 .134آستان قدس رضوی – سازمان مرکزی ()1400
 .135شرکت صنایع غذایی رضوی (نان قدس رضوی) ()1400
 .136شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی ()1399
 .137پتروشیمی شهید تندگویان  -بازنگری فرآیندها ()1398
 .138آستان قدس رضوی  -بهبود فرآیند تامین سازمان مرکزی ()1398
 .139شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ()1397
 .140شهرداری تهران (سازمان زیبا سازی) ()1397
 .141شرکت گاز استان خراسان رضوی ()1396
 .142شرکت گاز استان خراسان شمالی ()1396
 .143شرکت آب منطقه ای خراسان ()1395
 .144شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد ()1395
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شرکت پاالیش گاز شهید هاشممی نمژاد -عارضمهیمابی و بهبمود فرآینمد
مدیریت خودکفایی ()1395
شرکت انتقال گاز ایران ()1395
شرکت انتقال گاز ایران ()1394
مدیریت پژوهش و توسعه شهرداری مشهد – فرآیند مطالعات و پمژوهش
()1393
شرکت مجتمع فوالد خراسان ()1393
پتروشیمی شهید تندگویان ()1393
مجتمع گاز پارس جنوبی -تدوین فرآیند مدیریت خودکفایی ()1392
مجتمع گاز پارس جنوبی -تدوین فرآیند مدیریت منابع انسانی ()1392
شرکت حمل و نقل بین المللی سیرود شبكه ()1392
استانداری خراسان رضوی ()1391
منطقه 4عملیات انتقال گاز ()1391
دانشگاه علوم پزشكی مشهد  -معاونت غذا و دارو ()1391
دانشگاه علوم پزشكی مشهد  -معاونت درمان ()1391
دانشگاه علوم پزشكی مشهد  -معاونت توسعه مدیریت و منابع ()1390
دانشگاه علوم پزشكی مشهد  -واحد حسابداری حوزه ریاست ()1390
بیمارستان قائم ()1390
بیمارستان ابن سینا و حجازی ()1390
بیمارستان چشم خاتم االنبیاء ()1390
بیمارستان سوانح طالقانی ()1390
بیمارستان دکتر شیخ ()1390
بیمارستان زنان ام البنین ()1390
بیمارستان شهید هاشمی نژاد ()1390
بیمارستان امید ()1390
بیمارستان خاتم االنبیاء تایباد ()1390
مرکز بهداشت شماره  3مشهد ()1390
مرکز بهداشت شماره  1مشهد ()1390
مرکز بهداشت ثامن ()1390
شبكه طرقبه شاندیز ()1390
دانشكده علوم پیراپزشكی ()1390
دانشكده بهداشت ()1390
دانشكده پرستاری و مامایی ()1390
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكی مشهد ()1390
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشكی مشهد ()1390
شبكه بهداشت و درمان درگز ()1390
بیمارستان امام خمینی درگز ()1390
شبكه بردسكن ()1390
بیمارستان ولی عصر بردسكن ()1390
شبكه بهداشت و درومان چناران ()1390
بیمارستان ثامن االئمه چناران ()1390
بیمارستان شهداء قوچان ()1390
بیمارستان لقمان حكیم سرخس ()1390
شرکت سرمایهگذاری مسكن شمالشرق ()1389
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد ()1389
بنیاد مسكن انقالب اسالمی خراسان رضوی ()1389
شرکت فرآوردههای غذایی رضوی ()1388
شرکت مدیریت تولید برق نكا ()1388
شرکت الماس کاران ()1387
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مشاوره و آموزش جهت استقرار نظام مدیریت استراتژیك
 .192شرکت گاز استان فارس ()1400
 .193شرکت عایق خودرو توس ()1400
 .194شرکت پاالیش گاز ایالم ()1399
 .195شرکت گاز استان کردستان ()1398
 .196شرکت گاز استان خراسان جنوبی ()1398
 .197دانشگاه علوم پزشكی مشهد  -معاونت پژوهشی ()1397
 .198شرکت گاز استان خراسان شمالی ()1396
 .199شرکت گاز استان خراسان رضوی ()1396
 .200شرکت پاالیش گاز فجر جم ()1396
 .201اداره کل راه آهن خراسان ()1396
 .202اداره کل راه آهن خراسان ()1397
 .203منطقه  2عملیات انتقال گاز ()1397
 .204شرکت آب منطقه ای خراسان  -بازنگری ()1396
 .205شرکت بهره برداری قطار شهری مشمهد  -پیماده سمازی نممام OSM
()1396
 .206شرکت آب منطقه ای خراسان -نگهداری سیستم ()1395
 .207شرکت آب منطقه ای خراسان ()1393
 .208شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد ()1391
 .209شرکت توزیع نیروی برق مشهد – استراتژی منابع انسانی ()1391
 .210منطقه  4عملیات انتقال گاز ()1391
 .211دانشگاه علوم پزشكی مشهد  -معاونت غذا و دارو ()1391
 .212شرکت مدیریت تولید برق نكا ()1388
کارگاه آموزشی برنامهریزی استراتژی
 .213شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتكا -خراسان رضوی
 .214بیمارستان دکتر شیخ
 .215بیمارستانهای مشهد
 .216دانشگاه علوم پزشكی مشهد
طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد سازمان
 .217معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی مشهد
طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان
 .218شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
 .219موسسه فرهنگی و هنری خراسان
 .220شرکت سرمایهگذاری مسكن شمالشرق
 .221بیمارستان شهید هاشمی نژاد
 .222شرکت مجتمع فوالد خراسان
 .223بیمارستان فاطمه الزهرا (س)
 .224پتروشیمی شهید تندگویان
طراحی نظام سنج رضایت کارکنان
 .225شرکت پتروشیمی پارس ()1399
 .226پتروشیمی شهید تندگویان()1398
 .227پتروشیمی شهید تندگویان()1397
 .228پتروشیمی شهید تندگویان()1396
 .229پتروشیمی شهید تندگویان()1395
 .230شرکت مدیریت منابع آب ایران ()1394
 .231مجتمع گاز پارس جنوبی ()1392
 .232مجتمع گاز پارس جنوبی ()1394
 .233مجتمع گاز پارس جنوبی ()1395
 .234مجتمع گاز پارس جنوبی ()1396
 .235شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) ()1394
 .236مجتمع گاز پارس جنوبی ()1394
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 .237مجتمع گاز پارس جنوبی ()1393
 .238شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) ()1393
 .239جهاد کشاورزی خراسان رضوی ()1393
 .240شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) ()1392
 .241شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) ()1391
 .242شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) ()1390
 .243شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) ()1396
 .244شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) ()1397
 .245بیمارستان فاطمه الزهرا (س)
 .246دانشگاه علوم پزشكی مشهد
 .247منطقه  4عملیات انتقال گاز
 .248شرکت مدیریت تولید برق نكا
 .249شرکت پاالیش گاز ایالم (سال )96
 .250شرکت پاالیش گاز ایالم (سال )97
 .251شرکت سرمایهگذاری مسكن شمالشرق
 .252پاالیشگاه  1پارس جنوبی (سال )96-95-94-92
 .253پاالیشگاه  2پارس جنوبی (سال )96-95-94-92
 .254پاالیشگاه  3پارس جنوبی (سال )96-95-94-92
 .255پاالیشگاه  4پارس جنوبی (سال )96-95-94-92
 .256پاالیشگاه  5پارس جنوبی (سال )96-95-94-92
 .257پاالیشگاه  6پارس جنوبی (سال )96
 .258پاالیشگاه  7پارس جنوبی (سال )96-95
 .259پاالیشگاه  8پارس جنوبی (سال )96
 .260پاالیشگاه  9پارس جنوبی (سال )96
 .261ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی (سال )96-95-94-92
طراحی نظام سنج رضاایت يی نفعاان (کارکناان ،مشاتریان،
تأمین کنندگان و جامعه)
 .262شرکت پتروشیمی شهید تندگویان ()1398
 .263شرکت گاز استان تهران
 .264پتروشیمی شهید تندگویان
 .265شرکت مجتمع فوالد خراسان ()1393
 .266شرکت مجتمع فوالد خراسان ()1397
 .267بیمارستان شهید بهشتی یاسوج
 .268بیمارستان امام رضا (ع)
 .269آب منطقه ای خراسان رضوی ()1395
 .270آب منطقه ای خراسان رضوی ()1396
 .271بیمارستان امیر المومنین(ع) سمنان
 .272بیمارستان فاطمه الزهرا (س)  -سنجش رضایتمندی بیماران
 .273شرکت سرمایهگذاری مسكن شمالشرق  -سنجش رضایت مشتریان
 .274منطقه  4عملیات انتقال گاز
طراحی نظام سنج رضایت جامعه
 .275پتروشیمی شهید تندگویان()1397
 .276پتروشیمی شهید تندگویان()1396
 .277پتروشیمی شهید تندگویان()1395
 .278شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) ()1390
 .279شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) ()1389
 .280شرکت سرمایهگذاری مسكن شمالشرق
 .281ایران خودرو خراسان
طراحی و استقرار نظامهای پشتیبان منابع انسانی
 .282موسسه فرهنگی و هنری خراسان  -طراحی و استقرار نمام برآورد نیروی
انسانی
 .283مجتمع فوالد خراسان  -عارضه یابی و بازنگری فرایندهای منابع انسمانی
(جذب ،جانشین پروری ،آموزش ،جبران خدمت و )...
 .284مجتمع فوالد خراسان  -طراحی نمام جامع آموزش
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 .285مجتمع فوالد خراسان  -تدوین شناسنامه مشاغل
 .286مجتمع فوالد خراسان  -توسعه نمام مدیریت مشمارکتی و کمیتمه همای
کاری
آموزش ،طراحی و استقرار نظام پیشنهادها
 .287بیمارستان شهید هاشمی نژاد
 .288شرکت سرمایهگذاری مسكن شمالشرق
 .289شرکت آب و فاضالب مشهد ()1389
 .290شرکت آب و فاضالب مشهد -فرایند جایزه ()1391
 .291شرکت آب و فاضالب مشهد -نگهداری سیستم ()1392
 .292منطقه  4عملیات انتقال گاز -عارضه یابی
طراحی و استقرار سیستم تعیین حقوق و دستمزد
 .293شرکت سرمایهگذاری مسكن شمالشرق
 .294شرکت فنآوری اطالعات و ارتباطات رضوی
نگهداشت سیستم های کارکنان و رفاه
 .295شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی ()1399
 .296شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی ()1400
مدیریت مسئولیت های اجتماعی
 .297شرکت پتروشیمی پارس  -شمورای راهبمردی شمرکت همای پتروشمیمی
فازهای  1و  2پارس جنوبی ()1398
تدوین و جاری سازی نظام آراستگی محیط کار ()5S
 .298شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی  -مجموعه انبارها ()1399
 .299شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی  -کارگاه مرکزی ()1393
 .300شرکت مجتمع فوالد خراسان ()1393
مدیریت دان
 .301شرکت صنایع غذایی رضوی (نان قدس رضوی) ()1400
 .302مجتمع فوالد خراسان ()1393
سایر حوزه ها
 .303شرکت گاز استان کردستان – نمام مدیریت تكنولوژی ()1398
 .304شرکت گاز استان کردستان – نمام مدیریت ریسک ()1398
 .305شرکت گاز استان کردستان  -استقرار ،بروزرسانی و نگهداشمت سیسمتم
های مدیریت کیفیت ()1398( )IMS
 .306مجتمع فوالد خراسان رضوی  -طراحی فرایند مطالعات بازار و اجرا
 .307مجتمممع فمموالد خراسممان رضمموی  -اسممتقرار اسممتاندارد ISO10002
(مدیریت شكایات مشتریان)
 .308مجتمع فوالد خراسان رضوی  -بازنگری و توسمعه ممدیریت بازاریمابی و
مشتری (در دو بخش بازار داخلی و صادراتی)
 .309مجتمع فوالد خراسان رضوی  -بازنگری و توسعه مدیریت تولید
 .310مجتمع فوالد خراسان رضوی  -بازنگری و توسعه مدیریت زنجیره تامین
()SCM
 .311مجتمع فوالد خراسان رضوی  -تدوین و جاری سازی نممام فعالیتهما بمر
مبنای هزینه()ABC
 .312مجتمع فوالد خراسان رضوی  -تدوین و جماری سمازی نممام ممدیریت
R&D
 .313مجتمع فوالد خراسان رضوی  -تمدوین و جماری سمازی نممام ممدیریت
انرژی (استاندارد )ISO50001
 .314مجتمع فوالد خراسان رضوی  -تدوین و جماری سمازی نممام ممدیریت
تكنولوژی
 .315مجتمع فوالد خراسان رضوی  -تدوین و جاری سازی نمام مدیریت نمت
بهرهور فراگیر ()TPM

استقرار نرمافزار راهبارد (ساامانه مادیریت اهادا و اقاداما
استراتژیك و داشبوردهای مرتبط)
 .316منطقه  4عملیات انتقال گاز ()1397
 .317شرکت گاز استان خراسان رضوی ()1397
 .318شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد – نمام )1396( OSM
 .319پاالیشگاه فجر جم ()1396
 .320شرکت آب منطقه ای خراسان ()1396
 .321دانشگاه علوم پزشكی مشهد -معاونت غذا و دارو ()1396
 .322شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد ()1395
استقرار نرمافزار کارنما (سامانه مدیریت عملکرد کارکنان)
 .323موسسه فرهنگی و هنری خراسان
طراحی و ایجاد داشبورد سنج رضایتمندی يی نفعان (کارکنان،
مشتریان ،تأمین کنندگان و جامعه) مبتنی بر Qlikview
 .324شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
 .325شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
 .326شرکت مجتمع فوالد خراسان
 .327شرکت مدیریت منابع آب ایران
 .328شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد
 .329شرکت پاالیش گاز ایالم
 .330شرکت گاز استان تهران
 .331آب منطقه ای خراسان رضوی
 .332شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد
 .333بیمارستان شهید بهشتی یاسوج
 .334بیمارستان امام رضا (ع)
طراحی و ایجاد داشبورد مدیریت (پاای فرآینادها ،اقاداما

و

پروژهها) مبتنی بر Qlikview
 .335شرکت بهره بردای نفت و گاز شرق ()1400
 .336شرکت برق منطقه ای خراسان ()1400
 .337شرکت انتقال گاز ایران ()1395
 .338اداره کل راه آهن خراسان
 .339شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
 .340شرکت مجتمع فوالد خراسان
 .341دانشگاه علوم پزشكی مشهد – معاونت غذا و دارو
طراحی و ایجاد نرمافزار تعیین حقوق و دستمزد
 .342شرکت سرمایهگذاری مسكن شمالشرق
 .343شرکت فنآوری اطالعات و ارتباطات رضوی
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان
 .344شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد
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