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تحقیقاتی، آموزشی و مشاوره ای با محوریت استراتژی های کاربردی عرضه می کند..
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بر اساس مؤلفه های اساسی سازمان، صنعت و ارائه توصیه نامه مدیریت با تعمیق توسعه یافتگی در سطح مربوط

بررسی مستندات مؤلفه های اساسی سازمان و نحوه اجرا و تأثیر آن ها
بررســی صنعت مربوط، استراتژی ساختار سازمانی، روش ها و ابزارهای مورد استفاده مدیریتی 
در امور اجرایی، برنامه ها و اقدامات اساســی، سیســتم ها و زیرسیستم های داخلی فرآیندهای 

عملیاتی و مدیریتی و رضایتمندی ذی نفعان
بررسی مدیریت منابع انسانی، شایسته ساالری، بهره وری و انگیزش و هماهنگی

بررسی شرکت ها و سازمان های وابسته شامل: تاریخچه، تحوالت، فلسفه تشکیل و نقش امروز، 
هم افزایی، اثربخشی، کارآیی، عملکرد و آینده

ارائه توصیه نامه مدیریت شامل اصالحات اساسی و تحوالت ساختاری

بررسی سازمان و مدیریت

توسعه سازمان با طراحی استراتژی، ساختار، سیستم و روش های مدیریت نوین در سطح حرفه ایتوسعه سازمان

طراحی استراتژی برنامه ریزی استراتژیک؛ بازنگری و تدوین مؤلفه های اساسی سازمان شامل: 
فلسفه وجودی؛ رسالت، استراتژی ها، سیاست ها و چشم انداز

مهندسی مجدد تکنولوژی، ساختار تشکیالتی، فرآیندها، روش های اجرایی و تقسیم کار و 
اصالح ساختار مالی

طراحی و پیاده سازی اصول حاکمیت در سازمان و شرکت های تابعه از جمله حساب رسی 
داخلی

تدوین استقرار نظام برنامه و بودجه
تدوین استقرار نظام هماهنگی و تصمیم گیری

شناسایی بحران و طراحی مدیریت بحران
روش های توسعه بازار

طراحی استراتژی های بازار، تولید، منابع انسانی و...



حسب نیازهای ضروری به IT و نظام های اطالعاتی در سطح سازمان های مربوط

با آخرین دستاوردهای تجربی، علمی و ارائه رتبه بندی مدیران، کانون های تفکر و اندیشه برای ارتقاء سطح شایستگی مدیران

برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطالعاتی و تکنولوژی اطالعات
 ERP طراحی و پیاده سازی سیستم یکپارچه مکانیزه عملیات سازمان و برنامه ریزی منابع

طراحی و پیاده سازی انبار داده، سیستم  های اطالعات مدیریت و داده کاوی
طراحی و پیاده سازی شبکه ارتباطات و مرکز داده

استقرار سیستم مدیریت دانش و سازمان هوشمند
CRM استقرار نظام ارتباط با مشتری

توسعه تکنولوژی 
اطالعات و ارتباطات

توسعه مدیران

انتخاب مدیران
طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی و رتبه بندی مدیران، حقوق و دستمزد و پاداش

استقرار نظام شایسته ساالری شامل جذب، آموزش، انتصاب و گردش مدیران و ارتقای 
شایستگی های آنان

باشگاه مدیران شامل: کتابخانه، اتاق فکر، مشاوره مدیریت، سمینارهای علمی و تجربی
حسابرسی عملکرد (ارزیابی مدیریت)

کانون ارزیابی و توسعه مدیران
مدیریت عملکرد

شبیه سازی
تدوین آيين نامه های عمومی و تخصصی ویژه سازمان



نظر به ارائه مدیریت فرهنگ سازمانی و توسعه انسانی در داخل سازمان ها با محوریت توسعه رهبری انسانی، فعالیت
 های یاد شده با ٢٨ زیرگروه تحقیقاتی از اهم فعالیت های این مرکز با ٧ مجوز معتبر در سطح ایران و جهان است.

خدمات اصلی ارایه شده توسط توسعه مدیریت در حوزه مدیریت دانش عبارتند از: 

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
مطالعه کار و طراحی مجدد مشاغل

طراحی و استقرار نظام های منابع انسانی (جذب، نگهداری، آموزش، ارزیابی و ارتقای پرسنل)
اصالح نظام جبران خدمات (حقوق و دستمزد و کارانه، وام، کمک های غیرنقدی)

مدیریت نخبگان
مدیریت فرهنگ سازمانی

افکارسنجی
رضایت شغل و مشاغل

طراحی، تدوین منشور و کدهای اخالق حرفه ای
توسعه معنویت

 آموزش مدیریت دانش، مؤلفه های آن و موضوعات مرتبط
 مشاوره ها در خصوص ایجاد نظام مدیریت دانش در شرکت ها و سازمان ها

 همکاری در عملیاتی سازی فرآیند تدوین دانش و تجربیات کارفرمایان و مستندات 
 بروندادها و خروجی ها از طریق ثبت دروس و تجارب حاصل از پروژه ها

توسعه سرمایه انسانی



بکارگیری روش های حرفه ای مشاوره
مشاوره (چهره به چهره، تلفنی، مکاتبه ای) برای ارتقای مدیران پیشرفته

بهینه سازی و ارتقای سالمت روان
ارایه خدمات مشاوره روان شناسی

مشاوره مدیریت روزمره
مشاوره عمومی و شرکت های در حال توسعه

برنامه ریزی سرپرستان و مدیران و سایر سمت های سازمانی
ســازماندهی دوره های آموزشــی تخصصی MBA و DBA از طریق مجوز رسمی وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری
برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای در خصوص مدیریت انتقال فناوری، توسعه کسب و کار و 

بانکداری اسالمی
کارآفرینی، مدیریت رسانه، بیمه، اخالق حرفه ای، مهارت های ارتباطی، هوش هیجانی، مدیریت 

استرس و تضاد، مدیریت تعامالت خانوادگی، کسب و کار و انسجام خانوادگی و غیره
برگزاری دوره های آنالین

برگزاری بالغ بر ٢٠٠ دوره آموزشی کاربردی کوتاه مدت 
برگزاری سمینارها و کنفرانس های تخصصی ملی و بین المللی

کارگروه  تدوین استراتژی و اصول راهنما
ایجاد کارگروه اطاق فکر برای تدوین استراتژی ها و روش های اجرایی

بررسی حاکمیت دولتی و ابعاد آن در کار گروه صنعت
آمادگی در زمینه مدیریت، ساختار، منابع انسانی، منابع سرمایه، مالی، اعتبارات، قوانین و 

مقررات و کارگروه سیستم های بین سازمانی
شناسایی خریداران بالقوه (فردی یا سازمانی) در داخل یا خارج از کشور

کارگروه شناسایی مدیران آینده

مشاوره

آموزش و توسعه 

خصوصی سازی





فعالیت های اصلی شرکت عبارتند از ارایه خدمات، آموزش و فعالیت های فنی برای شرکت ها، مؤسسات و دفاتر صنعتی، تولیدی، فنی، تجاری، خدماتی، 
کشــاورزی و مسکن و همچنین فعالیت های مرتبط با موارد فوق به هر طریقی. شرکت می تواند همه فعالیت های خدماتی مرتبط با گستره کار شرکت 
را ارایه کند از جمله خدمات مدیریت قراردادها، ارایه خدمات HSE، ارایه خدمات آموزشی و دوره های تخصصی برای کارکنان و مدیران، تأمین نیروی 
انســانی متخصص، ارایه خدمات تعمیر و نگهداری، ســرویس تجهیزات و ماشــین آالت، ارایه خدمات مورد نیاز واحدها و صنایع تولیدی، ارایه سایر 
خدمات مانند نظافت، باغبانی، فضای سبز، احداث اماکن رفاهی و تفریحی، انبارداری، خرید/تهیه مواد اولیه، واردات کاال و مواد اولیه، توزیع و فروش، 
صادرات کاال، فعالیت های تجاری، اخذ نمایندگی از شرکت ها و واگذاری نمایندگی به مؤسسات و شرکت ها، سرمایه گذاری در شرکت ها، اخذ وام و اعطای 
وام به شــرکت ها، ارایه خدمات مشــاوره به نیروی کار، برنامه ریزی نیروی کار در خصوص گســتره فعالیت شرکت، خدمات تهیه غذا و ارایه خدمات به 

ادارات و شرکت ها. 

شرکت توسعه مدیریت سبا

 مقدمه

توانمندی های شرکت توسعه مدیریت سبا

ارایه خدمات مدیریت قراردادها
 HSE ارایه خدمات

ارایه خدمات آموزشی و دوره های تخصصی برای کارکنان و مدیران و تأمین نیروی انسانی متخصص
ارایه خدمات تعمیر و نگهداری، سرویس تجهیزات و ماشین آالت و ارایه خدمات مورد نیاز واحدها و صنایع تولیدی

واردات کاال و مواد اولیه، توزیع و فروش، صادرات کاال و فعالیت های تجاری
 اخذ نمایندگی از شرکت ها و واگذاری نمایندگی به مؤسسات و شرکت ها، سرمایه گذاری و برنامه ریزی نیروی کار



قراردادهای استخدام مدیران از طریق قراردادهای منعقد شده توسط شرکت توسعه اندیشه فردای سبا  .١
قرارداد منابع انسانی با شرکت ایران خودرو دیزل  .٢

قرارداد منابع انسانی با شرکت ساران  .٣
قرارداد منابع انسانی با گروه بهمن  .٤

قرارداد منابع انسانی با شرکت شاسی ساز ایران  .٥
قرارداد منابع انسانی با شرکت بیمه ملت  .٦

قرارداد منابع انسانی با گروه سرمایه گذاری بهمن  .٧
قرارداد منابع انسانی با بانک مرکزی ایران  .٨

قرارداد منابع انسانی با شرکت آریا  .٩
قرارداد منابع انسانی با شرکت کمپوکو اینتر کیش  .١٠

قرارداد منابع انسانی با شرکت برج آسا  .١١
قرارداد منابع انسانی با گروه هموطن  .١٢

قرارداد منابع انسانی با شرکت نفت فالت قاره ایران   .١٣

 قراردادها





دارای مجوز مرکز تحقیقات توسعه مدیریت از شورای گسترش آموزش (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) ٢٠٠٤
دارای مجوز تأسیس گروه تحقیقات مدیریت استراتژیک از شورای گسترش آموزش در سال ٢٠٠٥ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) 

دارای مجوز گروه تحقیقاتی مدیریت منابع انسانی از شورای گسترش آموزش در سال ٢٠٠٥ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
دارای مجوز مرکز تحقیقات توسعه مدیریت شورای گسترش آموزش در سال ٢٠٠٥ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

دارای مجوز مرکز تحقیقات توسعه مدیریت شورای گسترش آموزش (کمیته پژوهش) در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
دارای مجوز تأسیس مؤسسه آزاد آموزش عالی در زمین مدیریت از اداره آموزش (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) 

تفاهم نامه مشاوره با گروه مشاوره مدیریت هاروارد 
تفاهم نامه با شرکت کامپوکو سوئیس برای ارایه خدمات مشاوره در زمینه بانکداری، تأمین مالی، اعتبارات و فناوری اطالعات

سردبیر ماهنامه علمی کاربردی میثاق مدیران
تفاهم نامه با دانشگاه مجازی مهر البرز

تفاهم نامه شرکت نفت فالت قاره ایران 
تفاهم نامه همکاری با شرکت همایش سازان امروز

تفاهم نامه همکاری با مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران به عنوان عضو انجمن مشاوران مدیریت
 ECO تفاهم نامه همکاری با سازمان فرهنگی

تفاهم نامه همکاری با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
ABC تأسیس دپارتمان زبان انگلیسی با همکاری انستیتو

تفاهم نامه همکاری با معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تفاهم نامه همکاری با مرکز آموزش بازرگانی

همکاری با شرکت توسعه الکترونیکی دانش آینده



تفاهم نامه با دانشجویان در دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شریف
تفاهم نامه با شرکت بیمه البرز
 تفاهم نامه با شرکت رای دانا
 گواهی نامه خدمات مشاوره 

 تفاهم نامه با گروه جرمال
تفاهم نامه با مدیریت آلفا

 تفاهم نامه با فرست فایننس
 تفاهم نامه با آویژه



ایجاد و گســترش شــبکه ارتباطی مدیران صنایع و 
ســازمان های ایران با دانشمندان، اساتید، مشاوران، 

فرهیختگان و فرزانگان برتر ایران و جهان 

وجوه تمایز انستیتو توسعه مدیریت ایران

این انستیتو اولین مرکز تحقیقاتی و آموزش عالی بخش خصوصی با مجوز قطعی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری در علوم مدیریت است.



وجه تمایز انستیتو توسعه مدیریت

شبکه وسیع متفاوت از اساتید، دانشمندان، فرهیختگان و فرزانگان برتر در ایران و جهان
شبکه منحصر به فرد با بیش از چهارصد شرکت، سازمان، بنگاه، مؤسسه و دستگاه های برتر ایران

پژوهشگران و کارشناسان امین و معتمد تمام وقت
مشاورین جهانی برای افزایش استانداردهای پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای

درک درست از مسائل، مشکالت، پرسش ها، موضوعات، معضالت و پیشنهادهای مدیران و رهبران
انتقال درک درست از استراتژی و فرهنگ و ساختار در سطح شبکه کارفرمایان

طراحی حرفه ای ترین دوره های تربیت سرپرست مدیر و رهبر و ورود به آموزش هایی با ریسک باال
طراحی الگوی مناسب برای خصوصی سازی و آزادسازی صنایع و شرکت های ایرانی

فرهنگ سازی در تمامی بخش های مهم سرمایه های انسانی در ایران با توجه به توسعه مدیریت ایران
مشاورین امین برای مدیران پیشرفته ایران

تأمین مدیران مناسب در سطح مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره و مدیران میانی
اولین مرکز طراحی و اجرای آموزش های حرفه ای بیمه

























١. فرصت های پس از تحریم ـ عرضه کنندگان خودرو در ایران/دارمشتات ـ آلمان، سپتامبر ٢٠١٥

٣.کسب و کار در ایران/ لوکزامبورگ با تأييد بر صنایع بیمه و بانکداری، فوریه ٢٠١٦
٢.کسب و کار در جمهوری اسالمی ایران/ پاریس ـ فرانسه، اکتبر ٢٠١٦

٤.چهارچوبی برای فعالیت های کسب و کار در ایران/ فرانکفورت، دسامبر ٢٠١٤
٥.فعالیت های کسب و کار آلمان و فرصت های سرمایه گذاری/ تهران، مارس ٢٠١٥



























این بخش یکی از گســترده ترین و قدیمی ترین بخش های استان اصفهان می باشد که در 
حاشــیه کویر مرکزی ایران قرار گرفته اســت. این بخش دارای سه شهر (به نام های کوهپایه، 
سجزی و تودشک) و ٥٤٨ روستا و مزرعه است. مطالعات و تحقیقات زمین شناسی نشان می 
دهد که زمانی بخش کوهپایه را کالً آب راگرفته(بجز مناطق کوهســتانی)  و به مرور زمان به 
خشکی تبدیل شده است.  اگر این نظر صحیح باشد شهرها و روستاهایی که در ارتفاعات قرار 
دارند قدمت بیشتری نسبت به نقاط دیگر دارند. آنچه مسلم است، پیشینه فرهنگی، مذهبی، 
آثار باستانی و با سوادی مردم آن حاکی از قدمت و غنای فرهنگی مردمان این منطقه است. 

با توجه به موقعیت جغرافیای، قدمت، رشــد و توجه به بحث های بوم گردی، کاروانســرای 
عباسی کوهپایه یکی از کانون های جذب گرشگران داخلی و خارحی است. 

امروزه، موزه و بناهای قدیمی در دنیا، شکل سکون خود را از دست داده است و در جهت پویا 
حرکت می کند. "هتل موزه" شدن ایده ای در جهت یک اتفاق فرهنگی برای استفاده کنندگان 
بنا است. از این رو شرکت هتل های کاروانسرای اکان ایرانیان اقدام به بازسازی بدون تخریب 
بنای کاروانسرای کوهپایه کرده تا با ایجاد کاربری یک هتل کامل همراه با بازسازی بنا در جهت 

جذب و اسکان گردشگران اقدام نماید.  

انواع مشاغل کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، خدمات و اداری در این بخش وجود دارد.

کاروانســرای کوهپایه در جاده اصفهان نائین در شــهر 
باستانی کوهپایه قرار دارد. در سال ٢٠٠٠، این مکان به
 عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رســید و در سال 
٢٠١٤ توســط گروه هتل کاروانســرای ایران بازســازی 
گردید. اکنون، هتل کاروانسرای کوهپا از مهمانان خود 

برای اقامتی به یادماندنی استقبال می نماید.  



٢ اطاق رویال  •
VIP ٣ اطاق  •

٤ سوئیت  •
١٦ اطاق  •

غذاخوری سنتی   •
سالن تفریحات   •

سالن چندمنظوره و همایش   •
فروشگاه صنایع دستی   •

هتل کارونسرای کوه پا یکی از هتل های سنتی خاص در ایران و دنیا می باشد 
که دارای امکانات رفاهی، اقامتی و تفریحی زیر است:

امکانات هتل کارونسرای کوهپا



آثار تاریخی، زیارتی و تفریحی فراوانی در بخش کوهپایه و شهرهای اطراف وجود دارد که برخی از آنها جزو آثار ملی کشور ثبت گردیده است.

کاروانسرای عباسی کوهپایه   .١
مسجد جامع کوهپایه  .٢

بازار قدیمی شهر کوهپایه   .٣
منازل قدیمی شهر کوهپایه  .٤

چشمه آبگرم روستای ورتون  .٥
تپه های شنی ورزنه   .٦

شهرتاریخی باستانی ورزنه   .٧
گاو چاه ورزنه  .٨

قلعه قرتون مربوط به دوره ساسانیان   .٩
باتالق گاوخونی   .١٠

خانه های تاریخی روستای قهی   .١١
امامزاده حضرت احمد بن موسی(ع) امامزاده قاسم  .١٢

مسجد آجری   .١٣
امامزاده حضرت سیدمحمود بن موسی(ع) جزه  .١٤

مسجد معصوم  .١٥
امامزاده حضرت سید محمد بن موسی(ع)   .١٦

مسجد تاالر   .١٧
آب انبار تاریخی کوهپایه   .١٨

ساختمان های قدیمی محله تودشک چوپه(خانه نهنگی)   .١٩
مسجد دالوران جشوقان   .٢٠

مسجد جامع زفره و منبر چوبی   .٢١
کاروانسرای عباسی سجزی   .٢٢

امامزاده ناصر الدین بن موسی(ع) روستای   .٢٣
مزرعه حاج حسن(محل فیلمبرداری جهت فیلم های تلویزیونی)  .٢٤

مسجد قدمگاه   .٢٥
روستای تاریخی زفرقند  .٢٦

اماکن تاریخی ، سیاحتی  و زیارتی








