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 خانه مهندسی مدیریت

 مشاوره صنعتی آنالین راهنمای
 
 
 

 

 معرفی خانه مهندسی مدیریت 
خانه مهندسی مدیریت؛ به عنوان یک تشکل غیروابسته به نهادهای رسمی و به صورت  

با هدایت و مدیریت دکتر هادی   1398کامالً مستقل با رویکرد مساله محور؛ از سال  

با    آغاز زاد  شیرویه  نموده است. این مجموعه  فعالیت  حضور جمعی از متخصصین  به 

های صنعتی ها و شرکتتباطات موثر با سازمانصنعتی و دانشگاهی اقدام به برقراری ار

نموده و با محوریت موضوعات مطرح در حوزه مهندسی صنایع تالش نموده تا نسبت 

نماید. سهم عمده فعالیت بر مشاوره  های این مجموعه به رفع آن اقدام  های  متمرکز 

آن در   های پروژه  انی بحضوری سازمانی و صنعتی و همینطور مدیریت، اجرا و پشتی

؛  آوری اطالعاتفن  توسعهبه واسطه    تغییر فضاهای کسب و کار ها بوده است. با  سازمان

نسبت از خبرگان این حوزه،  ی  با مشارکت جمعخانه مهندسی مدیریت بر آن شد تا  

به ارائه خدمات غیر حضوری با استفاده از بستر و ابزارهای موجود اینترنتی اقدام نموده 

های اجرائی در صنایع اقدام نماید. در با روال پیشین؛ نسبت به بهبود فعالیتو مشابه  

این راستا طرح مشاوره صنعتی آنالین توسط اعضا این مجموعه مورد تحلیل و بررسی  

قرار گرفته و ساختار و جزئیات اجرائی آن در قالب توضیحات مندرج در این نوشتار به  

 گردد.  ارائه می  حضور شما

 صنعتی آنالین چیست؟ مشاوره 
آنالینمشاوره   مشورت  انگریب   صنعتی  خدمات  سو  یارائه  دانشگاه  یاز  و   ی خبرگان 

  باشد.صنعت می در    ی مختلف کاربرد  ی هادر حوزه  ی نترنتیا  یبسترها  ق یاز طر   ،یصنعت

خواهند بود. خدمات  یا تجاری    یصنعت  فیخدمات افراد مختلف در ط  ن یا   نیمخاطب

   .و اجرا خواهد شد ی زیر آن برنامه نیمخاطب ازیمتناسب با ن  ی رحضوریمشاوره غ

آنال تمام  یصنعت  نی مشاوره  مد   عیصنا   یمهندس  یهاحوزه   ی در  صورت    تیر یو  به 

از    یبرخ   ،ضفر شیقابل ارائه خواهد بود. به صورت پ  غیرحضوری و بر بستر اینترنت،

 در نظر گرفته شده است:  ریها به شرح ز حوزه  نی ا ن یتر برجسته

 استراتژیک  ریزیبرنامه  •

 و کارسنجی و روش سنجی وری بهره  بهبود •

 موجودی  کنترل  و انبار مدیریت  •

 مدیریتی کیفیتی و  استانداردهای  استقرار  •

 گیری تصمیم •

 سازی شبیهمدل سازی ریاضی و  •

 سنجی امکان •

 کاوی دادهتحلیل داده ها و  •

 صنعتی  بهداشت  و ایمنی •

 کنترل پروژه مدیریت و •
 کنترل کیفیت •
 ریزی واحدهای صنعتیطرح •
 منابع انسانی مدیریت  •
 سیستم های پیشنهادات و تعالی سازمانی  •
 مطالعات آماری  •
 تولید  و مدیریت  ریزیبرنامه  •

امکان برقراری جلسات مشاوره به صورت حضوری در محل دفتر  الزم به توضیح است؛  

-سازی شرایط تعامالت اجتماعی امکانخانه مهندسی مدیریت نیز در آینده و با عادی

 پذیر خواهد بود.



  مشاوره صنعتی آنالین راهنمای   |خانه مهندسی مدیریت  

 
 2 از 2 صفحه شماره

 

 مخاطبین این خدمت چه کسانی هستند؟ 
مخاطبین  قبل؛  های مختلف در نظر گرفته شده جهت مشاوره در بخش  با توجه به حوزه

 در نظر گرفته شده جهت این خدمات به شرح ذیل در نظر گرفته شده است: 

 ی تولیدی و خدماتی هامدیران ارشد صنایع و سازمان (گروه نخست

 تولیدی و خدماتی ی هامسئولین و کارشناسان صنایع و سازمان (گروه دوم

 مذکور  تخصصی دریافت مشاوره در حوزه هایمندان به ایر عالقهس  (گروه سوم

 شرایط جلسات مشاوره چگونه است؟ 
دریافت خدمات مشاوره آنالین؛ متناسب با موضوعات مطرح شده از سوی مخاطبین   

جلسه صورت    دوای و یا در صورت لزوم بیش از  جلسه   حداقل دوتواند به صورت  می

از جلسات    پذیرد. به صورت پیشهر یک  با  مشاوره  نظر    90فرض معادل  دقیقه در 

 گرفته شده است.

گیری  تعداد جلسات متناسب با موضوع مطرح شده از سوی مشاور برآورد شده و تصمیم

در   خواهد بود.  عهده مخاطب   به صورت توافقی، بر در خصوص مدت زمان نهایی آن  

تفصیلی موضوع به شرح  از هر موضوع مشاوره؛  نخست  و   جلسه  از مخاطب مشاوره 

 بررسی ابعاد مختلف آن از نگاه مخاطب پرداخته خواهد شد.

صورت   به  مشاوره  جلسات  تعداد  حداقل  قراردادی؛  به صورت  است  توضیح  به  الزم 

رود در جلسه نخست  فرض معادل با دو جلسه در نظر گرفته شده که انتظار میپیش

ده و پس از آن در جلسات بعدی؛  شناسایی سازمان و مساله از سوی مشاور انجام ش 

 .  گیردساختار حل مساله و تحلیل آن مورد اقدام قرار 

 : مشاوره صنعتی آنالین های ارتباطیدرگاه 

 و تلگرام  واتزاپ  های پیام رسان
توانند درخواست خود را به صورت متنی و یا صوتی در این روش مخاطبان محترم می

از طریق این پیام رسان اعالم نموده، کارشناسان خانه مهندسی مدیریت در زودترین  

و نسبت به کسب اطالعات بیشتر نسبت به برقراری تماس با ایشان اقدام نموده  زمان  

 نمایند.های الزم اقدام میو در صورت لزوم هماهنگی

 09392747337رسان:   پیامشماره 

 

 تماس با دفتر خانه مهندسی مدیریت
از ساعت  توانند درخواست خود را به صورت تلفنی  در این روش مخاطبان محترم می

، اعالم نمایند. کارشناسان خانه مهندسی مدیریت با کسب  روز های فرد  19الی    15

 خواهند نمود. اطالعات شما در زمان تماس، روش انجام کار را تشریح 

 03134322016شماره تماس:  

 سایت خانه مهندسی مدیریت 
سازمان و  مشاورین  بین  ارتباطی  برقراری  و  خدمات  معرفی  اصلی  سایت  درگاه  ها 

باشد. در صفحه مشاوره صنعتی آنالین  شخصی دکتر هادی شیرویه زاد با آدرس زیر می 

 این سایت اطالعات زیر قرار گرفته است:

 هندسی مدیریت و طرح مشاوره صنعتی آنالین معرفی خانه م  •

 های در نظر گرفته شده جهت همکاری زمینه •

 ساز و کار مالی و اقتصادی خدمات مشاوره صنعتی آنالین  •

 و ...  •

 

رمزینه  ج سایت  این  به  سریع  دسترسی  هت 

با گوشی هوشمند خود اسکن نمایید  را    روبرو

 و یا به آدرس زیر مراجعه فرمائید:

WWW.SHIROUYEHZAD.IR 

 

 

 

 صفحه خانه مهندسی مدیریت در اینستاگرام 
افزار اینستاگرام نیز؛  عالوه بر سایت خانه مهندسی مدیریت؛ صفحه این تشکل در نرم

اطالعات مفید و کاربردی را در اختیار مخاطبان خود قرار خواهد داد. این اطالعات به  

 خواهد بود:   زیرهای طور خالصه در بردارنده سرفصل

 معرفی خانه مهندسی مدیریت و طرح مشاوره صنعتی آنالین  •

 مطالب مفید و کاربردی در حوزه مهندسی صنایع و مدیریت  •
 

 

صفحه خانه مهندسی  جهت دسترسی سریع به  

رمزینه روبرو را با گوشی    مدیریت در اینستاگرام

 هوشمند خود اسکن نمایید. 

instagram.com/home_group_ir 
 

 خانه مهندسی مدیریت پست الکترونیکی  
های ارتباطی است که  پست الکترونیکی خانه مهندسی مدیریت نیز یکی دیگر از درگاه

ها  با هدف برقراری ارتباط موثر مخاطبان با این تشکل در نظر گرفته شده است. شرکت 

های دریافتی؛ پیرو پیامتوانند درخواست خود را به نشانی زیر ارسال نمایند.  و صنایع می

کارشناسان خانه مهندسی مدیریت در زودترین زمان نسبت به برقراری تماس با ایشان  

های الزم  نموده و نسبت به کسب اطالعات بیشتر و در صورت لزوم هماهنگی  اقدام

 نمایند.اقدام می

HOME@shirouyehzad.ir 

 

 نحوه شروع همکاری در این طرح چگونه است؟ 
مندی از خدمات مشاوره صنعتی آنالین، کافیست از یکی در صورت تمایل برای بهره

های ارتباطی، درخواست خود را به خانه  از راه های در نظر گرفته شده در بخش درگاه

تماس گرفته  مهندسی مدیریت اعالم نموده پس از آن کارشناسان این تشکل با شما  

رسیدگی    و همکاری    بهروند  شروع  مهندسی  درخواست  خانه  کارشناسان  توسط 

   .خواهد شدمدیریت به شما ارائه 


