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اُویت هطبّرٍ در حْسٍ کبرفزهبیی ثز ُیچکس پْضیذٍ ًیست اهب ٌُْس ُن 
ُستٌذ کبرفزهبیبًی کَ عاللَ ای ثَ هطبّرٍ در حْسٍ ُبی هختلف کست ّ کبر 

ثیوَ،هطبّرٍ در فزایٌذ فزّش ّ ثبساریبثی ّ تذّیي هبًٌذ هطبّرٍ در سهیٌَ ادارٍ کبر ّ 
پلي ُب ّ ثزًبهَ ُبی کبرثزدی حْسٍ فزّش،هطبّرٍ در حْسٍ تْسعَ کست ّ کبر 
جِت ارتمبی سطح ثزًذ،ثزًذ سبسی ّ توزیي سبسهبى یبفتگی،هطبّرٍ در اهْر هبلی 
 ّ هبلیبتی جِت ثزًبهَ ریشی دلیك در حْسٍ ًمذیٌگی ّ تعِذات ّ جلْگیزی اس
هعضالت هبلیبتی،هطبّرٍ در سهیٌَ فزّش ایٌتزًتی یب دیجیتبل هبرکتیٌگ جِت 
رسیذى ثَ تئبًوٌذی در یکی اس کبًبلِبی هِن فزّش ّ ... ًذارًذ ّ الجتَ تعذاد ایي 
کبرفزهبیبى ثذلیل رسیذى ثَ ثي ثست ّ تعطیلی کبرگبٍ در حبل کبُص است ّ 

بر دیگز ثبثت کزد هطبّرٍ ّ استفبدٍ اس رسیذى ثَ تْرم ّ ثحزاى التصبدی ّ کزًّب یک ث
دادٍ ُبی لبثل اتکب اس طزیك اًتخبة یک هطبّر خْة ّ هتخصص ضزط حیبتی ثزای 
حفظ ّ تْسعَ کست ّ کبر کبرفزهبیبى عشیش است.در سیز ثَ صْرت اختصبر ثَ ًمص 

 هطبّرٍ در حْسٍ ُبی هختلف پزداختَ این.
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 مشاوره در زمینو اداره کار و تیمو  -الف 

 

کَ طعن تلخ هحکْهیت در ادارٍ کبر را چطیذٍ اًذ حتوب تبییذ هی ًوبیٌذ  کبرفزهبیبًی
کَ حضْر یک هطبّر ّ ّکیل ادارٍ کبر در ضزکت چمذر هی تْاًذ ثزای کبرفزهبیبى 
کبرسبس ثبضذ.یک ّکیل ّ هطبّر ادارٍ کبر خْة کَ ثصْرت تخصصی ثَ ایي 

ّ صحیح لزارداد کبر پزسٌل،تذّیي ّ اضتغبل دارد هی تْاًذ در اًعمبد درست  اهز
ًظبرت ثز اجزای درست فزم ُبی رّاثظ کبر هْرد تبییذ لبًْى کبر ّ لبثل استٌبد در 
ادارٍ کبر،هطبّرٍ کبرثزدی در سهیٌَ اهْر هزثْط ثَ کبرکٌبى،ًظبرت ثز ثیوَ پزداسی 

وَ ضزکت ّ رسیذگی ثَ پزًّذٍ ُبی هطزّحَ در تبهیي اجتوبعی ّ ادارٍ کبر ّ اس ُ
هِوتز ایجبد ارتجبط هعٌْی هٌبست ثب کبرگزاى کَ در ثسیبری اس هْارد ثز همزرات 
لبًْى کبر ّ تبهیي اجتوبعی هِوتز ثٌظز هیزسذ ثسیبر یبری رسبى ّ کبرگطب 
ثبضذ.تجزثَ ًطبى دادٍ کبرفزهبیبًی کَ اس ّکیل ّ هطبّر حمْلی رّاثظ کبر استفبدٍ 

اس ُشیٌَ یک هطبّر حمْلی خْة ادارٍ کبر ّ  ًوی کٌٌذ هججْرًذ دٍ ُب ّ صذُب ثزاثز
تبهیي اجتوبعی خسبرت ثپزداسًذ کَ ایي هسبلَ را کبرفزهبیبى هحکْم ضذٍ در ادارٍ 

 کبر ّ تبهیي اجتوبعی گْاُی هی دٌُذ.

 

 مشاوره در حوزه فروش و تازاریاتی -ب 

 

بت ّاحذ فزّش ّ ثبساریبثی در ّالع ًْک پیکبى یک ضزکت است کَ لزار است سحو
کل هجوْعَ را ثَ ثبر ثٌطبًذ.اس ُویي رّ تْجَ ثَ علوی کزدى فزایٌذ فزّش ّ 
ثبساریبثی در یک هجوْعَ اس ًبى ضت ُن ثزای کبرفزهبیبى ّاجت تز است.یک هطبّر 
فزّش ّ ثبساریبثی خْة هی تْاًذ ثب تعزیف پلي ُب ّ ثزًبهَ ُبی هزثْط ثَ حْسٍ 

ح آًِب،تجذیل سزًخ ُب ثَ فزصت ّ هذیزیت ّ ًظبرت ثز اجزای صحی فزّش ّ ثبساریبثی
درست لیف فزّش،تعزیف کبًبلِبی جذیذ فزّش ّ رفع هعبیت کبًبلِبی دیگز،پزرًگ 
کزدى حْسٍ دیجیتبل هبرکتیٌگ یب ثبساریبثی ّ فزّش ایٌتزًتی ثعٌْاى کبًبل جذی 
فزّش ثب تْجَ ثَ ضزایظ حبل حبضز،تعزیف اُذاف ّ هبهْریت ُب ّ تْجیَ تین فزّش 

ُذایت صحیح هذیزاى ّ سزپزستبى فزّش،چبرچْة ثٌذی ثبساریبثی ّ ثزگشاری  ّ
کالسِبی آهْسضی ثزای پزسٌل فزّش ثَ ارتمبی سطح فزّش ّ ثبساریبثی ّ 

 ثبکیفیت فزّضی کوک ُبی ضبیبى تْجِی ثَ سبسهبى ّ کبرفزهب ًوبیذ.

 

 مشاوره در خصوص توسعو کسة و کار -ج 

 

ب ثَ ّاحذ فزّش یب ّاحذُبی دیگز ثَ تٌِبیی گبُی عذم پیطزفت یک ضزکت تٌِ
ًیست کَ در ایٌجب ًمص یک هطبّر خْة در سهیٌَ تْسعَ کست ّ کبر هی تْاًذ 



ثسیبر تعییي کٌٌذٍ ثبضذ.یک هطبّر خْة اثتذا ثب هطبلعَ دلیك چبرچْة ضزکت ّ 
هٌبسجبت پزسٌل ّ هذیزاى ثَ هعضل یبثی سبسهبى پزداختَ ّ ًتیجَ هطبُذات خْد 

اختیبر کبرفزهب لزار هی دُذ.هطبّر حْسٍ تْسعَ کست ّ کبر کَ هی تْاًذ در  را در
صْرت داضتي اطالعبت کبفی خْد هطبّر فزّش ّ ثبساریبثی ضزکت ثبضذ ّ ثب 
ثزگشاری جلسبت ثب هذیزاى فزّش،کبرکٌبى سبدٍ ّ پزسٌل فزّش ّ هطبلعَ دلیك 

هبلی ضزکت ثَ رفع هعبیت هکتْثبت ضزکت ثب ثِزٍ گیزی اس تجزثیبت هطبّر یب هذیز 
هْجْد ّ استفبدٍ اس ًظزات ارسضوٌذ پزسٌل کَ ضبیذ تبکٌْى تْسظ هذیزاى ّ 
کبرفزهب دیذٍ ًطذٍ اًذ ثَ افشایص ثِزٍ ّری ّ در ًِبیت تعویك رفتبر سبسهبًی ّ 
تفکز سیستوی پزداختَ ّ ًوْدار پیطزفت ضزکت ّ سبسهبى هْرد هطبّرٍ را 

 ثسوت ارتمب سْق دُذ.

 

 

پبیبى تبکیذ هی کٌین هجلغی کَ ثبثت استخذام یک هطبّر خْة پزداختَ هی در 
ضْد ُشیٌَ ًیست ثلکَ سزهبیَ گذاری در جِت ارتمبی کست ّ کبر ّ سْد ّالعی 
است کَ تجزثَ هْفك ضزکتِبی هختلف هی تْاًذ سٌذ راٍ کبرفزهبیبى عشیش در ثِزٍ 

فزّش ّ ثبساریبثی،تْسعَ  -َ ادارٍ کبر ّ ثیو -گیزی اس هطبّراى هجزة رّاثظ کبر 
 کست ّ کبر،هبلی ّ هبلیبتی،طزاحی سبیت ّ دیجیتبل هبرکتیٌگ ّ ... لزار گیزد.

 

 

 

 هحوذرضب هِزپْیب 

 هذیز ّ هْسس گزٍّ هطبّراى کبرفزهبًیْس 

 هزجع تخصصی هطبّرٍ حْسٍ کبرفزهبیی کطْر
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