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 یترتر و پررنگنقش مهم جیبه تدر هانگیوکاره و هلدچندکسب یهاشرکت

از  یتوجهاند و سهم قابلبه خود اختصاص داده رانیوکار اکسب یدر فضا

 رانی. مدپردازندیم تیبه فعال نگیدر قالب هلد یرانیا یهاشرکت نیتربزرگ

 یهاشرکت هنسبت ب یمتفاوت یهامسئلهها و صورتها با پرسششرکت نیا

 یهایریگمیدر تصم دیرو هستند. آنها باوکاره روبهکسبتک ایمحصوله تک

را  شانیوکارهاچگونه سبد کسب نکهیا لیاز قب یخود به مسائل کیاستراتژ

 تیریرا مد رمجموعهیز یهاستاد و شرکت انیچگونه رابطه م ایاداره کنند؛ و 

 کنند؛ توجه داشته باشند.

 یهاشرکت تیریبا مفهوم مد کارگاه آموزشی تخصصی نیکنندگان در اشرکت

ها را شرکت گونهنیا یو سازمانده یاستراتژ نییو تع شوندیآشنا م نگیهلد

 دیجد یهاورود به حوزه یبه چگونگ کارگاه نی. به عالوه، در اآموزندیم

 یهاو الگوها و روش میپردازیم یبخشدرباره تنوع یریگمیوکار و تصمکسب

منابع را با  صیو تخص رمجموعهیز یوکارهاو کسب ستاد انیروابط م تیریمد

تا بتوانیم  میکنیم حیتشر رانیوکار اکسب یاز فضا ییهاها و نمونهمثال انیب

وکار و به این پرسش کلیدی پاسخ دهیم که: چگونه در فضای رقابتی کسب

 شرایط دشوار اقتصادی امروز، ارزش بیشتری در هلدینگ خود ایجاد کنیم.

 

 :کارگاهمخاطبان 

رمجموعهیز یهاو شرکت هانگیعامل هلدریو مد رهیمدئتیه اعضای 

و  هانگیهلد واحدهای مختلف درو کارشناسان  ، مدیرانمعاونان

 رمجموعهیز یهاشرکت

 کارگاه تخصصی

 طراحی و مدیریت

 های هلدینگشرکت



 
2 صفحه 3از 

 

 سرفصل کارگاه

 ها گیری هلدینگ های هلدینگ و منطق شکل مفهوم شرکت 

 های سازماندهی ها با دیگر گونه های کلیدی هلدینگ مفهوم هلدینگ و تفاوت 

 هلدینگهای  گیری شرکت پیشینه شکل 

 های هلدینگ های رقابتی در شرکت مزیت 

 

 های هلدینگ ک در سطح شرکتاستراتژی گیری تصمیم 

 هلدینگ در استراتژی مفهوم 

 هلدینگهای  استراتژیک در سطح شرکت چهار نوع تصمیم 

 

 بخشی تنوع وکارهای جدید و گیری درباره استراتژی رشد، ورود به کسب تصمیم 

 ها هلدینگ در بخشی تنوع الگوهای 

 ایران وکار کسب فضای در بخشی تنوع 

 

 سبد ریزی استراتژی پرتفولیو و برنامه 

 ریزی سبد ها و ابزارهای برنامه ماتریس 

 

 و مدیریت بر هلدینگ 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 هلدینگ وکاره و های چندکسب همسویی استراتژی و ساختار در شرکت 

 

 های هلدینگ استراتژی مدیریت دارایی در شرکت 

 های هلدینگ گذاری و مدیریت دارایی در شرکت تنظیم سیاست سرمایه 

 

 های هلدینگ گیری استراتژیک در شرکت الگوی تصمیم 
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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 

:برای اطالع از شرایط برگزاری کارگاه، درخواست خود را به ایمیل ذیل ارسال نمائید 

Jalali.SHossein@gmail.com 

 


