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فعالیت به  گنیهلد یهاشرکتهای ایرانی در قالب تعداد زیادی از بنگاه

ها شتاب های تجاری در قالب هلدینگروند سازماندهی بنگاهو پردازند می

ها کمتر به ساختار علیرغم این روند پرشتاب، مدیران هلدینگ. فراوانی دارد

های شرکت ردکنند و همین مسئله، خلق ارزش شرکت خود توجه می

ها در هلدینگکند و موجب نابودی ارزش زیرمجموعه را به شدت تهدید می

شود. به همین دلیل، طراحی ساختار کارآمد و تنظیم تعامالت عمودی و می

 وکارهای زیرمجموعه اهمیت و ضرورت فراوانی دارد.افقی میان ستاد و کسب

طراحی ساختار و با  کارگاه آموزشی تخصصی نیکنندگان در اشرکت

اص ساختار های خویژگیو  شوندیآشنا م نگیهلد یهاشرکت سازماندهی

به  کارگاه نی. به عالوه، در اآموزندیرا م های هلدینگسازمانی در شرکت

 هاهای هلدینگ و ارتباط آن با ساختار هلدینگاستراتژی سرپرستی شرکت

 یوکارهاو کسب ستاد انیروابط م تیریمد یهاو الگوها و روش میپردازیم

 حیتشر رانیوکار اکسب یاز فضا ییهاها و نمونهمثال انیرا با ب رمجموعهیز

توانیم میتا بتوانیم به این پرسش کلیدی پاسخ دهیم که: چگونه  میکنیم

ساختاری کارآمد برای یک شرکت هلدینگ طراحی کنیم که از خلق ارزش در 

 آن شرکت پشتیبانی کند.

 

 :کارگاهمخاطبان 

رمجموعهیز یهاو شرکت هانگیعامل هلدریو مد رهیمدئتیه اعضای 

و  هانگیهلد واحدهای مختلف درو کارشناسان  ، مدیرانمعاونان

 رمجموعهیز یهاشرکت

 کارگاه تخصصی

ساختار در طراحی 

 های هلدینگشرکت
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 سرفصل کارگاه

 های هلدینگ نقش ساختار در شرکت 

 های هلدینگ شرکت مفهوم هلدینگ و سازماندهی 

 ها آفرینی در هلدینگ نقش ساختار در پشتیبانی از ارزش 

 ها هلدینگ های رقابتی در ساختار در پشتیبانی از مزیت نقش 

 

 های سبد، دارایی و سرپرستی با استراتژی هلدینگ ارتباط ساختار 

 هلدینگهای  استراتژیک در سطح شرکت چهار نوع تصمیم 

 تاثیر استراتژی سبد بر ساختار هلدینگ 

 تاثیر استراتژی دارایی بر ساختار هلدینگ 

 

 دیریت بر هلدینگو م سرپرستی استراتژی 

 ها هلدینگ وکاره و های چندکسب در شرکت آفرینی ارزش های روش 

 تابعه های شرکت و ستاد میان رابطه معماری و سرپرستی های سبک 

 

 های هلدینگ سازماندهی شرکت 

 ها گیری درباره ابعاد ساختاری در هلدینگ تصمیم 

 های هلدینگ طراحی ستاد شرکت 

 در هلدینگ مدیره هیئتساختار گیری درباره  تصمیم 

 های سرپرستی با استراتژیسازی ساختار هلدینگ  متناسب 
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 مدرسمعرفی 

 جاللی حسین دکتر سید

تهران دانشگاه مدیریت دانشکده استراتژیک، مدیریت دکتری 

المللیبین شدهصالحیت تایید مدیریت مشاور (CMC) 

آریانا صنعتی پژوهشی گروه مدیریت، مشاوره هایمدیر پروژه 

گذاریسرمایه بندرعباس، نفت پاالیش :هایشرکت در استراتژی و طراحی ساختار مشاور 
 گاز تجهیزات ساخت پتران، تحقیقات، جهاد مادیران، مارون، عمران مهندسین نفت، صنعت
 انرژی، و آب مشاور مهندسی تایکو، مهندسی آرین، گستر تابماه پرفراتور، پارس تامکار،

 اتیسم انجمن شکوفایی، و نوآوری صندوق آزما، افزار خودرو، سردساز خودرو،ایران محورسازان
 پدرام و ... مهندسی گروه ایران،

پژوهشی گروه تهران، دانشگاه مدیریت دانشکده در سازمانی ساختار طراحی و استراتژی مدرس 
 اقتصاد دنیای آموزش مرکز و آریانا صنعتی

مدیره اکسلریتعضو هیئت 

ایران مدیریت مشاوران انجمن عضو 

آریاناقلم انتشارات استراتژیست، ذهن کتاب مولف 

(آریاناقلم انتشارات) برد بازی ،(آریاناقلم انتشارات) استراتژی به رسیدن استراتژی: کتب مترجم، 
 (آریاناقلم انتشارات) رقابتی مزیت نهایت

نشریات در مقاله 15 از بیش المللی،بین انگلیسی نشریات در مقاله 10 از بیش انتشار و چاپ 
 المللیبین و ملی هایکنفرانس در مقاله 30 از بیش ارائه و پژوهشی علمی

 برگزاری کارگاهشرایط 

گردد.سازمانی برگزار میاین کارگاه آموزشی به طور اختصاصی و درون 

سازی خواهد شد.ویژه های شرکت متقاضیمحتوای کارگاه بر حسب ویژگی 
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