
 

  

 

 
 

 

 

[ های مدیران ایراننگاهی کوتاه بر فعالیت ] 

[ 8139-1387  ] 

www.modiriran.ir 

های ثبت شده است و فعالیت های خود را با همکاری با دانشگاه  1385شرکت مدیریت اطالعات پویا مهارت در سال 
 و انجام پروژه های مهم و متنوعی در زمینه آموزش الکترونیکی شروع کرد.مختلف 

و  بر ارائه خدمات آموزش، مشاوره و کوچینگ برای مدیران ،» مدیران ایران«با نام تجاری و  به شکل متمرکز 87از سال 
  موفقیت شرکت ها  فعالیت کرده است .

رزومه ی آنها به  گذاری شده کهدکتر شاهین شاکری ) بینان دا مفاخری ون توسط یک زوج کارآفرین (دکتراین شرکت 
  .پیوست آمده است

 www.modiriran.ir|      سایت:         info@modiriran.ir|      ایمیل:       026 – 34454303و    021 – 44841991ها:  تلفن
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  :کارگاه های آموزشی

مدیران ایران، به شکل  یچندساله صدها کارگاه آموزشی در طی فعالیت
  با موضوعات متنوع مدیریتی برگزار شده است. ،اختصاصی یا غیر اختصاصی

با گذر زمان و دریافت بازخورد ها، مجموعه مدیران ایران از برگزاری کارگاه 
هایی اختصاصی، های عمومی فاصله گرفته و تا حد امکان تالش کرده که کارگاه

ر و دریافت خاص و با اثربخشی ب اال، برای مراکزی که عالقمند به ایجاد تغ
  های اثر بخش هستند، طراحی و اجرا نماید.آموزش

 

 :همایش ، سمینار 

سمینارهای مختلفهمایش ضوعات متنوع مدیریتی  یها و  ضور و با مو با ح

عالیت مدیران ایران های فدر طی سال ،کارهای مختلفوصدها مدیر از کسب

  . اجرا شده است

  :برنامه هابرخی از سخنرانان این 

مفاخری، دکتر  رضــا شــعبانعلی، دکتر نداپرفســور بیژن خرم، مهندس محمد

، دکتر فرزاد رعایت صــنعتی، دکتر مجتبی دکتر پرویز درگی ،شــاهین شــاکری

وردی بوترابی، دکتر فرزاد مقدم، دکتر بهنود اهللامهدی  مهندسلشــکر بلوکی، 

  ...  مهندس شهرام کریمی و نیک، آقای امیر مهرانی، 

  

  :های اینترنتی دوره

ــر ایران و های اینترنتی و آنالین،با برگزاری دوره ــراس ــرکت کنندگانی از س  ش

این را پیدا کرده اند که در  کشــورهای دیگر، فرصــت فارســی زبانانی از حتی

  های آموزشی ارزشمندی با موضوعات مدیریتی، حضور یابند.دوره

آموزشــی در شــکل های کوتاه مدت و میان مدت بوده اند و  این دوره های 

  با تعامل و ارتباط کامل با شرکت کنندگان دوره برگزار می شوند.

  

به اثر  مدیران ایران ،  ما در 
ـــیار  بخش بودن آموزش بس

ـــتیم ند هس به همین  ،پایب
ها ـــال مام این س  ،جهت در ت

ـــمن  تالش کرده ایم کـه ض
می ل ع فیــت  ی ک فظ  از  ،ح

شیروش و  خالقانه های آموز
ــاال بردن اثر  متنوعی برای ب

از  بخشـــی اســـتفاده کنیم و
یی بدون توجه برگزاری کالسها

یازهای خاص مخاطبین  به ن
هایی ثابت و و نیز با سرفصل

 خشک، پرهیز داریم.

ما برگزاری دوره های  ترجیح 
آموزشــی با دانســتن هدف 
ــخص و تالش  ــی مش آموزش
ــتیابی به این هدف  برای دس

اســت، در شــرکتها و ســازمانه
ـــب و آن هم  با ترکیبی مناس

ـــهای  ـــده از روش طراحی ش
های همچون یمختلف کار   :
بازیتیمی ـــی، ،  های آموزش

تورهای آموزشی، تحلیل فیلم 
ئه به  مدیریتی، ارا لب  مط

ــکل جذاب برای مخاطبین   ش
 و ...

 

 

 

 

مجموعه به  دیدگاه
 آموزش

 ]  آموزشیهای تفعالی [
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  : )وبینار (سمینار تحت وب

، مشاوره گروهی، ان، گفتگو با کارآفرینموضوع آموزشوبینارهای متعددی با 

که برخی از آنها  سط مدیران ایران برگزار شده استتو و ... کوچینگ گروهی

  است. برداریبهرههم اکنون قابل مشاهده و  ،در قالب محصول

  : تحلیل مدیریتی فیلم (چهلنما)

  نما تحلیل مدیریتی. 10چهلنما = سینما + 

سب وکاردر این روش  ست، آموزش که از مدارس ک شده ا  دنیا الهام گرفته 

شی سنجی واحد آموز ساس نیاز  هایی انتخاب ها، فیلم یا فیلمسازمان بر ا

می  هابه تماشــای آن ،می شــود و به اتفاق پرســنل و مدیران ســازمان

  یم.نشین

سب در هنگام نمایش فیلم و سوال ی،در مقاطع زمانی منا سیدن  هایی با پر

شدههای هداایجاد بحث و چالش هدفمند و ضمن تحلیل مدیریتی یت   ،

ــتفاده  ،فیلم ــی اس ــود تا از فیلم برای گفتگویی موثر و آموزش تالش می ش

  شود.

وکار دنیا استفاده می شود مدارس کسب زاین روش هم اکنون در بسیاری ا

ای و در ایران نیز  توســط مدیران ایران، تجربه های خوب و موفقی در اجر

  آن اتفاق افتاده است . 

شی همراه با  شی آن ،چهلنمابرنامه پکیج کامل آموز را دو  می تواند اثر بخ

  چندان کند.

  محصوالت مالتی مدیا :

ر قالب فیلم ده ها محصول مالتی مدیای آموزشی د ،در طی سالهای گذشته

صوتی و ...  شی، فایلهای  سط آموز مدیران ایران تهیه و تولید مجموعه تو

  شده است.  

ــاری  30بیش از  ــکل انحص ــط مدیران ایران به ش اثر بین المللی هم توس

ــت تا مخاطبین بتوانند ــده اس ز جدیدترین مباحث روز ا ترجمه و دوبله ش

  د.نمند شومدیریتی دنیا بهره

 پیوسته به روز می شوند و در  اینجا می توانید مدیریتی مجموعه، محصوالت

 www.modiriran.ir/shopلیستی از موارد اخیر را مشاهده بفرمایید :   

برنــامــه خــاص و  چهلنمــا 

ـــته از  رای آن، بمتفاوتی دس

اســـت که از  هاییســـازمان

های تکراری و روتین، آموزش

 خسته شده اند. 

مهدر   نا ها، فیلم می این بر

بینیم، گفتگو می کنیم و از 

 همدیگر، می آموزیم. 

های نواندیشی که در سازمان

رات، آمــادگی  ــل تغ ــاب مق

با گشاده     و دارند بیشتری 

، رویی از آن استقبال می کنند

مه نا  های همیشــــه از بر

 استقبال کرده اند.  نیز چهلنما

 چهلنما
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  برنامه های آموزشی ویژه توانمند سازی بانوان :

-میبخش جدیدی از فعالیت های مدیران ایران است که به زودی اجرایی 

 شود.

مدیران ایران در رسانه های اجتماعی مختلف با هدف نشر دانش و بینش 

 فعال است.  ،مدیریتی

  آدرس این صفحات در ستون کناری آمده است. 

 

برای مشاهده نمونه هایی از فیلم های آموزشی و برخی از برنامه های 

 نیزمدیران ایران آپارات اجرا شده ی مدیران ایران می توانید به کانال 

د:     http://aparat.com/modiriranمراجعه بفرما

برخی از مصاحبه های رادیویی مدیران ارشد مدیران ایران را می توانید در 

د: مقابللینک    http://modiriran.ir/radiomodiran دنبال بفرما

مختلف  انجام  برخی از مصاحبه هایی که با مدیران ایران در رسانه های

  http://modiriran.ir/mediaاست نیز اینجا قابل مشاهده است:   شده

  ایمیل روزانه آموزشی مدیریتی رایگان :

ــئولیت اجتماعی ــتای مس ــال مدیران ایران در راس تا کنون،  1387اش، از س

ــور، ایمیلهزار نفر از مدیران  13برای بیش از  ــر کش ــراس ــی س های آموزش

   کند.مدیریتی را بصورت کامالً رایگان، به شکل روزانه و منظم، ارسال می

ـــانی که در این ـــالها از ایمیل ها مدیران ایران مجموع کس ، هاکالس، س

اســتفاده کرده کوچینگ ها، خدمات مشــاوره و همایشهای آموزشــی، فایل

  هزار نفر بوده اند. 56بیش از  ،اند

 

 ]های مدیران ایران رسانه [
 

 کانال تلگرام مدیران ایران:

@modiriran 

 

صفحه اینستاگرام مدیران 

 ایران: 

@modiriran 

 

 :کانال باشگاه مدیران ایران

@bashgahemodiran 

 

کانال باشگاه مدیران فردای 

 :ایران

@jamfanet 

 

 کانال بانوان موفق ایران:

@banovanemovafagh 

 

 

 هارسانه
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ای بین حرفه اتبا هدف شبکه سازی و توسعه ارتباطباشگاه مدیران ایران 

سب ست و تا کنون بیش از  ،وکار های مختلفمدیران ک شده ا شکیل   5ت

   .سر کشور در آن ثبت نام کرده اندهزار نفر از مدیران سرا

 

شی ست های ماهیانه، برنامه های آموز ش ای تفریحی، معرفی ه ، برنامهن

 و ... های شغلی، معرفی فرصتهای تجاری، معرفی فرصتیکدیگر اعضا به

از جمله مواردی بوده است که تا کنون در باشگاه مدیران ایران اتفاق افتاده 

  است.

  

دا،  و به لطف خ به واســـطه حضـــور مدیرانی از کســـب وکارهای مختلف

سیاری دارتباط های حرفه ستای ب شکل گرفته ا شته  سال گذ . ر طی دو 

ـــتیبرخی از این ارتباط های جدید، برخی منجر به تبادل ات منجر به دوس

ـــت ای های حرفهدانش و تجربه و برخی منجر به قراردادها و تبادل فرص

  .شده است

هایی که اشـگاه مدیران ایران و نیز برنامهبرای مشـاهده لیسـت اعضـای ب

ــت، ــده اس ــایت  تاکنون اجرا ش  www.modiriran.ir/clubمی توانید به س

دمراجعه بف   .رما

 

 

 

 

 

 ]باشگاه مدیران ایران  [
که ســـازی و   ـــب اهمیت ش

ای بر برقراری ارتباطات حرفه

 کسی پوشیده نیست. 

طات ولی  با در مورد نحوه ارت

ترهــای  طور بســـ ن ی م ه و 

ـــخن  ــاطی، معموالً س ارتب

 زیادی به میان نمی آید. 

ما در باشــگاه مدیران ایران، 

ـــبی برای این  ناس ـــتر م بس

یا کرده ایم و  طات مه با ارت

تا  همینطور تالش می کنیم 

ــــار را  ارتبـاطـات بین حض

 تسهیل کنیم.

 سازیشبکه
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آغاز کرده است  1397، فعالیت خود را در سال مدیران ایران زمین انتشارات

کتاب را به چاپ رسانده و  چهارکنون تااز شروع عمر کوتاه فعالیتش، و 

 .دارددر دست چاپ  نیز چند کتاب

  

 

  انتشارات 
 ]مدیران ایران زمین  [

انتشارات مدیران ایران،   

-آمادگی دارد تا با سازمان

های های مختلف، همکاری

 ای داشته باشد. ویژه

 انتشارات
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برای مشکل فرد  به راهکاری مناسبکوچینگ فرایندی است برای رسیدن 

  به نتیجه می رسد.، مخاطبکه با مشارکت کامل  یا سازمان،

به همین جهت، با توجه به سطح دانش و تجربه مخاطبین مدیران ایران، 

کاربردی ها افراد و سازمان این موضوع در بیشتر موارد بیش از مشاوره برای

کتر مفاخری و آقای دکتر شاکری بوده است و خوشبختانه از زمانی که خانم د

، استفاده از خدمات کردن دوره های بین المللی کوچینگپس از سپری 

اثر  اند،خدمات مدیران ایران اضافه کرده ای را هم به سبدکوچینگ حرفه

  بخشی آن برای مخاطبین بسیار مورد رضایت بوده است.

دیران و پرسنل مختلف برای م برای یافتن راهکارهایی در مسائلکوچینگ، 

  می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.  ،ها و یا افرادشرکت

تاکنون تجربه بسیار خوبی از ارائه خدمات کوچینگ حرفه ای به افراد 

 بهنه فقط  ها،سازمان و به نظر می رسد که مدیران به دست آمدهمختلف 

های تکنیککه آموختن  ،کوچینگ عالقمند هستندجلسات استفاده از 

وری پرسنلشان ها و افزایش بهرههای رهبری آنبرای توسعه مهارتکوچینگ 

تجربیات بسیار این زمینه،  ران درو مدیران ای مورد استقبال قرار گرفتهنیز، 

  .خوب و موفقی داشته است

غیر  و حضوری صورتخدمات کوچینگ و مشاوره در مدیران ایران به 

  . انجام می شود) حضوری (اینترنتی

ستارتبا  گام به گاممنتورینگ و همراهی  ابتدای آفرینانی که درکار ها وآپا

سط این مجموعه ستند نیز تو سب و کار ه ری در ک و با اتکا  ایجاد یا تغ

 قابل ارائه است. ،کاروها تجربه در فضای کسبسالبه 

 

 

ای گسترده با استفاده از شبکه

همکاران متخصص در  از

خدمات ، مدیران ایرانمجموعه 

صاحبان مدیران و مشاوره ویژه 

که ، به دوستانی وکارکسب

و کارشان ای در کسبمساله

که از ند عالقمند یا دارند و

ی مشاوران دانش و تجربه

ارائه می  ،مجموعه استفاده کنند

 شود.

پیوسته تالش  ها،ورهدر مشا

شده است که بر حسب 

صان ویژه آن از متخص، موضوع

 . موضوع بهره برده شود

، اما  در سیاست جدید شرکت

هایی که در حیطه صرفاً مشاوره

تخصص  مدیران ارشد شرکت 

، پذیرفته می شوند و است

همگی به شکل  ها،مشاوره

قرارداد خاص   با تضمینی و 

 صورت می گیرد.

 

 ]کوچینگ خدمات مشاوره و  [ خدمات مشاوره 
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شگاه مدیران فردای ایران، با هدف   سعه مهارتبا های فردی، اجتماعی تو

   .شده است و ایجاد طراحی ای جوانانو حرفه

کامال کاربردی و   ، ودر مدت شــش تا یکســال های آموزشــی باشــگاه،دوره
  شده. عملی طراحی

نس و مباحث توســعه مباحث کاربردی بیزیترکیبی هدفمند از ها، این دوره
سی مهارتدر کنار بوده و  فردی سا قالب در  ،های اجتماعیتمرین مباحث ا
  دانشجویان ارائه می شود. و غیر رسمی، به جذاب یهایبرنامه

 به شکلی ،ی که با دوره همراه بوده اندـاندر انتهای دوره انتظار می رود کس
کار ودر جامعه و فضــای کســب ی حضــور موفقبرا و ملموس، محســوس

  آماده تر باشند.

برنامه های کوتاه مدت و موردی متعددی نیز برای مخاطبین جوان اجرا 
ـــت. ـــده اس انجمن مردم نهاد پویندگان راه «ها تحت نام این فعالیت ش

  ادامه دارند. » فردا

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]ایران باشگاه مدیران فردای  [
 

، به جامعه مدیران فردای ایران
ـــار  نامیده می » جمفا«اختص

 شود.
فا در  تا کنون  دو دوره ی جم

سالهای  برگزار  91-89تهران  در 
 .شده است

 
موع  ج م فر  70حــدود در  ن

شته که از بین  شرکت کننده دا
ـــی 1000بیش از  قاض  نفر مت
 انتخاب شده بودند. ثبت نام،

 
به تصــــدیق   فا،  تایج جم ن

گان آن ند کت کن ـــر که  - ش
شان را جمفایی می نامند  خود

 در زندگی  -
صی و حرفه ای آنها تحول شخ
 آفرین بود است. 

 
بسیاری از دانشجویان آن دوره 
 ،هنوز با ما و سایر دانشجویان

یک  تانی نزد ـــ به عنوان دوس
ــیار،  ارتباط دارند و با لطف بس

یت لذت موفق های ما را در 
 خودشان شریک می کنند.  

 

 جمفا
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. از شرکت های کوچک و بسیار متنوعی بوده اند های مشتریان مدیران ایران در طی این سالها از سازمان

گرفته تا مدیران  وکارشجویان و عالقمندان به دنیای کسباز دان ؛گرفته تا سازمانهای بزرگ دولتی شخصی

آموزشی، مشاوره یا کوچینگ مدیران هایی که به شکلی از خدمات در زیر به اسامی برخی از سازمان .عالی

  :ن استفاده کرده اند اشاره می شودایرا

  همراه اول  

 بنیاد مستضعفان  

 سرای ابریشم  

 کمیته امداد  

 انپارسی لیزینگ  

 همگام امانه های کاربردی کالنس    

 مپنا  

  توگا  

 سایپا  

 ایرانسل  

 ایران خودرو  

 شرکت توسعه بهداشت و سالمت مپنا    

 اری کرج ، شهردشهرداری تهران  

 سازمان مدیریت صنعتی  

  طال و جواهرات و سنگهای قیمتی ایران

    زمین گوهر

  وداجا  

  بانک پارسیان  

 شرکت تحوالت نوین یادمان  

 پتروشیمی جم  

  بیمه ایران  

 بانک اقتصاد نوین  

 چرم درسا  

 اداره دارایی همدان  

 شرکت سیمان قاین 

  شهرداری کرج  

  خانه استارت آپ کرج  

  آسانگارشرکت  

 شركت آرمان صنعت نفت    

  ایده  

 يزكسب  

 کارخانه فوالد فام  

 شركت داروسازي بهداشتي دكتر جهانگير   

 هلدینگ پارس پندار 

  مان مشاهيرآرتجارت الكترونيك   

 بیمه نوین 

 شرکت بازرگانی آرپیده کیش  

  هپکو -تولید تجهیزات سنگینشرکت    

 شرکت بیمه پارسیان   

 شرکت فن آوران ارتباطات پالیز   

 ياسين افزار ايران    

 نت برگ  

 رکت الکترو آوای موکریانش 

 فوالد اکسین 

  پیشخواندولت 

 کرمانشاه برق اداره 

  صدا و سیما 

 فوالد هرمزگان 

 شرکت خاور پرس 

 لیزینگ پارسیان  

  ر سازمان دیگصدها و  

  

 ]مشتریان  از بعضی [
 



نمدیران ایرا  

   

Page 1 of 12 
 

 

  

  

 ]شده های برگزار تصاویر برخی از برنامه [
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 تفریحی  (  -فعالیت های آموزشیedutainment( 

 (چهلنما) تحلیل مدیریتی فیلم 

  بازی های آموزشی 

 تور آموزشی/ تفریحی 

  پیامک های آموزشی / انگیزیشی 

  مسابقه های آموزشی / تفریحی 

 وبینار 

  کارگاه های آموزشی 

  الکترونیکی (فیلم آموزشی ، فایل صوتی ، مطلب آموزشی)آموزشهای  

 و کنفرانس آموزشی همایش 

 انجام و تعریفه پروژه فعالیت های عام المنفعه مشترک 

  

  

ک با سازمانهای مختلف همکاری نزدیه وجه بهای آموزشی با تتمام فعالیت برای 

لمللی  فراهم ور و گواهینامه های مختلف داخلی و بین ادمورد امکان صبر حسب 

  است.
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آموزشی فعالیت های حمایتی :  

 

 ( توسعه تجربه یاد گیری اجتماعی) گروه تلگرامی هم افزایی 

 تولید محتوای آموزشی هدفمند 

  کوچینگ فردی 

  کوچینگ گروهی 

  انجام تست های متناسب با اهداف سازمانی 

  
  

 ، طراحی آموزشی اختصاصی هر سازمان متناسب با نیازهای سازمان
  اهداف آموزشی و مخاطبین انجام خواهد شد .

  

   در تمام فعالیت ها بر حسب نیاز و ضرورت و شرایط ممکن است از
  شبکه گسترده همکاران مدیران ایران استفاده خواهد شد.

  

 انجام انواع تست های مناسب کشف توانایی ها و شناخت ویژگی های
افراد سازمانی و نیز تحلیل و بهره وری از آنها در فرایند تعریف دوره ها 

  قابل انجام است .
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  


