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ضرورت 
چگونه میتوان با حداقل بودجه نیاز روزافزون به آموزش را رفع کرد؟ 

آیا امکان ایجاد فضای آموزشی یکنواخت برای تمامی اقشار مختلف در هر نقطه ای وجود دارد؟ 
چگونه میتوان عدم دسترسی به مراکز آموزشی را برطرف نمود؟ 

آیا راهی برای جلوگیری از ادامه آموزش بدلیل نبود امکانات مالی و اقتصادی وجود دارد؟ 

امکانات 
توانمندسازی افراد با بکارگیری فناوری اطالعات 

منابع اطالعاتی وسیع، طبقه بندی شده و مبتنی با آخرین یافته های تحقیقاتی 
بهینه سازی شیوه های ارائه مطالب درسی به منظور یادگیری عمیق تر و جدیتر  

توانمندی های خاص 
تعریف دوره و مواد آموزشی با توجه به نیازهای سازمانی 

ایجاد زیرساخت های قوی فناوری 
فرهنگ سازی مناسب و تغییر نگرش سنتی جامعه به آموزش 

ویژگی ها 
ارائه مدرک فنی و حرفه ای پس از پایان دوره

آموزش الکترونیکی 

               سازمان بازاریابی و برندینگ نگرش 

تلفن :         02143841819 
negaresh.orgفکس:         02142694479 

http://negaresh.org
http://negaresh.org


ضرورت 
آیا آموزش در راستاي تحقق سیاست هاي کلی اشتغال براي عموم جامعه امکان پذیر است؟ 

چگونه آموزش را به صورت کیفی ارتقا دهیم؟  
آیا آموزش مهارت هاي جدید تاثیري بر روي اشتغال پایدار دارد؟ 

امکانات 
طراحی و تدوین نظام آموزش مهارت با توجه به نیاز سازمان 

شرکت در دوره هاي عالی و تکمیلی آموزش 
صدور مدرك براي دوره ها 

امکان ادامه تحصیل از طریق شرکت در آزمون رسمی دانشگاه ها 

توانمندي هاي خاص 
ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در نظام مهارت و مهارت آموزش 

شوراي برنامه ریزي درسی و آموزشی 
نظارت و ارزیابی مهارت و فناوري 

ویژگی ها 
استفاده بهینه از ظرفیت هاي بخش خصوصی در مسیر توسعه 

آموزش هاي مهارتی 
امکان برگزاري دوره در محل شرکت متقاضی 

امکان تعریف دوره با توجه به نیاز سازمان متقاضی

دوره هاي فنی و حرفه اي و پودمانی 
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ضرورت 
براي بررسی و تجزیه و تحلیل مستمر وضعیت بازار چه کاري انجام دهیم؟ 

براي ارتقاي سطح کمی و کیفی دادهها و اطالعات مورد نیازمان به چه طریق باید اقدام کنیم؟ 
چگونه بستر تدوین و اصالح و مقررات حاکم بر بازار را بهبود بخشیم؟ 

امکانات 
طراحی مدل عملیاتی شامل متغیرهاي کلیدي و دسته بندي منطقی آنها 

طراحی پرسشنامه تحقیقات بازار با روایی و اعتبار باال ومناسب با شرایط سازمان مشتري 
گردآوري و محاسبه شاخص ها و معیارهاي مربوط و اتخاد تصمیم در 

مورد فعالیت هاي پژوهشی 
بررسی طرح هاي تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده از نظر کیفیت و 

هزینه هاي پیش بینی شده 
معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانایی هاي بالقوه  

طراحی مانیسم هاي هماهنگی بین فعالیت هاي پژوهشی واحدهاي 
مختلف اجرایی 

ارزیابی عملکرد فعالیت هاي پژوهشی سازمان 

توانمندي هاي خاص 
ترسیم محیط نهادي بازار 

نظارت بر اجراي طرحهاي پژوهشی 
تشکیل کمیته هاي همکاري علمی پژوهشی با سازمان هاي مختلف 

برقراري ارتباط با صنایع و کارخانجات براي عقد قرارداد در مورد طرح هاي علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط با بخش هاي 
مختلف جامعه 

ویژگی ها 
تجاري سازي دستاوردهاي تحقیقات کاربردي 

انجام بررسی هاي الزم براي شناخت نیازهاي تحقیقاتی و پژوهشی با توجه به سیاست هاي صنعتی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 
کشور  

گرد آوري گزارشهاي آماري مربوط به فعالیتهاي پژوهشی 

اجراي امور پژوهشی 
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ضرورت 

اهمیت طـرح هـاي کسب و کار ، بـر پـایه اسـتراتـژي هـا و اجـراي بـرنـامـه هـاي از پیش تعیین شـده اسـت. حـال در همین راسـتا ، این امکان وجـود دارد که سـواالت 
و موارد زیر به ذهن صاحبان کسب و کار خطور نماید: 

آیا برحسب نوع فعالیت ، محدوده زمانی مشخصی براي اجرا وجود دارد؟ 

میزان سرمایه و منابع انسانی مورد نیاز چقدر خواهد بود؟ 

آیا امکان موقعیت سنجی بدون وجود اتاق فکر منسجم وجود دارد؟ 

آیا بدون برنامه ریزي اقدامات امکان ورود به بازارهاي رقابتی میسر است؟ 

مدت زمان اجراي برنامه ها چقدر است و قواعد و دستورهاي اجراي برنامه چه هستند؟ 

امکانات 

برگزاري جلسات مشترك با مدیرعامل و سایر مدیران ارشد  

ارائـه اطـالعـات کامـل از بـازار، محیط کسب و کار و سـازمـان بـه مـنظور اثـربخشی 
هر چه بیشتر 

تدوین برنامه اقدامات با توجه به استراتژي و برنامه هاي عملیاتی تدوین شده 

توانمندي هاي خاص 

تبدیل برنامه هاي استراتژیک شرکت ها و سازمان ها به برنامه عملیاتی 

پشتیبانی از برنامه هاي عملیاتی و استراتژي با یک فرآیند سیستماتیک 

شناسایی اجزا متشکله سازمان و ارائه تکالیف به مدیران بر مبناي آن 

ویژگی ها 

برنامه ریزي اقدام در سطح مدیران ارشد، مدیران میانی و مدیران پایین و ایجاد رسمیت در سازمان

برنامه ریزي اقدامات 
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ضرورت 
بیزینس پلن یا همان طرح کسب و کار از جمله ملزوماتی است که کارآفرینان، به شدت به آن احتیاج دارند. 

تهیه طرح تجاري از اقدامات اولیه براي راه اندازي کسب وکار است. 
برآوردهاي مالی و تحلیل هاي استراتژیک کسب و کار از اجزاي مهم طرح تجاري است. 

بدون مکتوب کردن اهداف کلی کسب و کار و داشتن برنامه، نمی توان به سمت اهداف شرکت پیش رفت. 
آگاهی از انتظارات مشتریان در زمینه محصوالت و خدمات براي موفقیت در بازار ضروري است. 

امکانات 
تعیین مجراهاي ورود به بازار، برنامه ریزي هاي تبلیغاتی و بازاریابی و 

استراتژي هاي فروش  
برآوردهاي اعتبارات مورد نیاز براساس برآوردهاي مالی و 

اعتبارات سرمایه گذاران 
ارائه جزئیات مربوط به پرسنل و کارکنان اصلی و رده باالي 

سازمان  
بررسی ریسک ها و خطرات موجود در کسب و کار 

یادگیري زودتر و سریعتر از رقبا بعنوان مزیت رقابتی 
شناخت عمیق و درست از بازار 

در نظر گرفتن نرخ بازگشت سرمایه 

توانمندي هاي خاص 
امکان ارائه طرح توجیهی کامل براي دریافت وام یا جذب سرمایه گذار  

استفاده از تیم تحقیقات بازار به منظور دستیابی به اطالعات دقیق 

ویژگی ها 
تضمین ارائه خدمات با کیفیت 
حفظ سکان مدیریت سازمان  

پیش بینی درآمدها و هزینه ها 

تهیه طرح تجاري براي کسب وکارهاي جدید 
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ضرورت 
آیا از روند یا تغییرات بازار مطلع هستید؟ 

چگونه فرصت هاي گوناگون موجود در بازار را شناسایی کرده و از آن ها بهره مند میشوید؟ 
آیا محصول ویا خدمت شما مناسب مشتریان بالقوه ویا بالفعل هست؟ 

بهترین راه برقراري ارتباط با مشتریان چیست؟ 

امکانات 
بررسی و شناسایی حجم ، سهم و بخش بندي بازار کسب وکار 

بررسی عادات  و الگوي تصمیم گیري براي مصرف کاال و یا خدمت مورد 
نظر شما 

ایده یابی براي تولید وعرضه محصوالت و خدمات  
بررسی و تعیین قیمت مناسب براي محصولی خاص 

تحقیق در مورد کیفیت - بسته بندي- طعم- رنگ و ...  محصول 
بررسی و تعیین  ارتباط موثر تجاري شما با تامین کنندگان و یا مشتریان 

و مصرف کنندگان 
ارزیابی تصویر ذهنی مشتریان نسبت به برند 

بررسی و سنجش میزان رضایت مشتریان از محصول و یا خدمتی خاص 
ارزیابی تبلیغات قبل از ورود به رسانه 

مطالعات امکان سنجی تولید محصول از دید مصرف کننده 

توانمندي هاي خاص 
مدل سازي 

گردآوري اطالعات 
پردازش ، تجزیه و تحلیل نظام مند اطالعات و داده ها  

ارائه برنامه عملیاتی 
نظارت بر اجراي اثربخش برنامه  

اخذ باز خور از برنامه و ارائه نسخه اصالحی و یا باز نگري شده از برنامه 
بررسی و پیشنهاد طرح تحقیق با به کارگیري انواع رویکردهاي پژوهشی مانند کتابخانه اي ،کمی و کیفی 

ویژگی ها 
پرسشگري فردي رودررو  

مصاحبه در محل مرکزي تست 
مصاحبه هاي گروهی 

پرسشگري پستی 

تحقیقات بازار
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ضرورت 
براي معرفی محصول جدیدتان از چه روشی استفاده میکنید؟ 

ایده هاي محصوالت جدید خود را از کجا و چگونه بدست می آورید؟ 
راه هاي ورود محصول جدید به بازار کدامند؟ 

امکانات 
تحقیق و تحلیل ایده ها در خصوص تولید 

تحقیقات بازار به منظور امکان سنجی و نیازسنجی بازار 
بررسی تقاضا با لحاظ الزامات قانونی 

ارزیابی نیازهاي بازار 
قیمت گذاري صحیح محصول 

تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده از مشتریان 
آزمودن ایده و محصول قبل از تولید انبوه 

هدف گذاري براي محصول 

توانمندي هاي خاص 
تحلیل هاي فنی و اقتصادي 

شناسایی محصوالت/خدمات مناسب براي رشد در بازار 
تدوین استراتژي هاي محصول 

ویژگی ها 
تصدیق و صحه گذاري محصول 

پیشنهاد تغییرات الزم و ضروري بر روي محصول/ خدمت و چگونگی معرفی آن به بازار 
در نظر گرفتن سه جنبه اصلی جایگاه و موقعیت محصول، گروه هدف و مشخصه هاي محصول

توسعه محصول
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ضرورت 
لیدرهاي روانی نامناسب بازار، شرایط را براي سرمایه گذاري سخت کرده اند. راه حل برون رفت ازین بحران چیست؟ 

روش هاي سرمایه گذاري در شرایط سخت کدامند؟ 
رابطه اقتصاد و سیاست چیست؟ 

آیا تحریم و برجام باعث ایجاد تداوم ریسک در بازار میشود؟ 

امکانات 
بررسی ریسک هاي سیاسی بازار 

برنامه ریزي مدیریت ریسک 
شناسایی ریسک 

تحلیل کیفی ریسک 
تحلیل کمی ریسک 

برنامه ریزي واکنش به ریسک 
کنترل و نظارت ریسک 

بررسی شدت تحلیل ریسک ها 
روش هاي اداره ریسک 

پیگیري ریسک هاي شناسایی شده 

توانمندي هاي خاص 
توزیع احتمال 

بررسی چارك ها و گشتاورهاي جامعه و نمونه 
اقتصاد سنجی 

ویژگی ها 
ارائه روش هاي سرمایه گذاري بدون ریسک 

مدیریت شکست و خروج از بحران 

تحلیل ریسک بازار
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ضرورت 
آیا در شرف از دست دادن سهم بازار خود هستید؟ 

مشکالت مالی دیون شما را باال برده است؟ 
چگونه میتوانید در بازار به مزیت رقابتی دست یابید؟  

امکانات 
تحلیل هاي کمی به منظور ارزیابی تصمیمات مدیریت در بخش هاي عمومی و خصوصی 
تحلیل هاي کیفی به منظور ارزیابی تصمیمات مدیریت در بخش هاي عمومی و خصوصی 

آنالیز دیتا و اطالعات کسب و کار 
آنالیز کل محیط کسب و کار 

مشاوره در خصوص نحوه بکارگیري تکنولوژي 
توسعه استراتژي 

تدوین متدلوژي هاي مناسب 
بکارگیري تکنولوژي اطالعات 
راهکارهاي ارتباط با مشتري 

مدیریت استعداد 

توانمندي هاي خاص 
تحلیل پروسه هاي کاري 

ارائه پیشنهاد در خصوص بهبود سرویس هاي عملیاتی 
پژوهش هاي فنی 

مشاوره با توجه به مقیاس هاي اقتصادي 

ویژگی ها 
مشاوره استراتژیک 

مشاوره تکنولوژي اطالعات 
مشاوره منابع انسانی 

مشاوره مدیریت مجاري 
مشاوره مدیریت عملیاتی 
مشاوره بازاریابی و فروش 

ماتریس ساختاري 

مشاوره مدیریت
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ضرورت 
تحریم های اقتصادی و مشکالت بودجه ای، چه تاثیری بر روی مدیریت تغییر سازمان ها و شرکت ها دارد؟ 

چگونه میتوان در سیستم مدیریت تغییر، عوامل اصلی ناکارآمدی سازمان ها را در وضعیت فعلی آن ها شناسایی نمود؟ 
بودجه انقباضی دولتی منجر به چه مشکالتی در سازمان ها میشود؟ 

امکانات 
زمینه سازی برای مدیریت تغییر  

کشف ریشه های ضعف کنونی سازمان و تمرکز بر روی مهمترین عامل 
برنامه ریزی مدون به منظور رفع ضعف ها 

بهینه نمودن فعالیت های شرکت و کاهش هزینه ها 
جمع آوری دیتاهای معتبر در خصوص افراد سیستم  

ایجاد درک مشترک از سیستم و تصمیم گیری در سازمان 

توانمندی های خاص 
تشریح در چارچوب فنی ، سیاسی و فرهنگی 

تجزیه و تحلیل میدان نیرو 
برنامه ریزي باعملکرد باال 

مدل همسازی برای تجزیه و تحلیل سازمان 
 EFQM مدل

مدل جایزه دمینگ 
مدل مالکوم بالدریج 

ویژگی ها 
توسعه مدل برای آسیب شناسی سازمانی 

انتخاب روش و دستورالعمل برای جمع آوری داده ها در فرآیند آسیب شناسی 
روش و تکنیک های آنالیز و جمع بندی 

تفسیر داده های مربوط به سازمان

آسیب شناسی 
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ضرورت 
راه هاي فهمیدن نیاز مشتري و بدست آوردن رضایت مشتري چیست؟ 

چطور میتوان میان تولید و عرضه تناسب ایجاد نمود؟ 
راهکارهاي قیمت گذاري به منظور توزیع، ترغیب و تشویق به خرید محصوالت و ارائه خدمت به محیط بازار کدامند؟ 

چطور میتوان به بازار فرا رقابتی قدم گذاشت و پیروز شد؟ 

امکانات 
جمع آوري اطالعات الزم براي تصمیم گیري هاي بازاریابی از محیط داخلی یا خارجی متناسب با کسب و کار 

ایجاد هماهنگی در سیاست، اهداف و راهبردهاي سازمان به منظور افزایش بازدهی 
ارائه استراتژي بازاریابی و راهکار براي افزایش سهم بازار و قوت گرفتن نحوه توزیع 

بازاریابی دیجیتال و شبکه هاي اجتماعی 
سئو و بهبود رنک و رتبه سایت 

تبلیغات آنالین 
ایجاد تجربه مشتري 

بازاریابی ایمیل 
ایجاد پل ارتباط بین صنعت و مشتریان در داخل و خارج از کشور 

طراحی وب سایت متناسب با استانداردهاي روز 
راه اندازي باشگاه هاي مشتریان قدرتمند 

توانمندي هاي خاص 
بهره گیري از تیم متخصص و اساتید با تجربه  

بهره گیري از بازاریاب هاي بومی و محلی با گویش هاي محلی 
تیم هاي متمرکز در سراسر ایران 

داشتن دفاتر در کشورهاي ترکیه و آمریکا و اروپا 

ویژگی ها 
ارائه راهکار بازاریابی متناسب با پیش بینی هاي بزرگان اقتصاد 

بازاریابی
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ضرورت 
آیا تـا بـحال بـه فکر رسـانـدن کاال و خـدمـات خـود بـه مشـتریان و مـصرف کنندگـان فـرا مـرزي و مـنفعت و بهـره وري بیشتر در دوران رکود 

بوده اید؟ 

امکانات 
تدوین آمیخته بازاریابی 

تحلیل بازارهاي بین المللی 
بررسی استراتژي هاي ورود به بازار 

بررسی موانع فرآیند ارتباطات بین المللی 
بررسی قیمت جهانی و قیمت هاي مختلف براي بازارهاي مختلف 

بررسی ساختار و استراتژي توزیع بین المللی 
تحقیقات بازار بین الملل 

شناسایی بازار هدف و انتخاب کشورهاي هدف مناسب 

توانمندي هاي خاص 
تحلیل محیط بین الملل بر مبناي شاخص هاي اقتصادي و روندها و 

منحنی جمعیتی 
یررسی امکان سرمایه گذاري مشترك 

بررسی دوره عمر کاالي بین المللی 
مطالعه میدانی منطقه اي 

ویژگی ها 
ایجاد واحد تولیدي و هماهنگ کردن استراتژي بازاریابی شرکت در سراسر جهان 

تبلیغات جهانی 
برگزاري اتاق و شورهاي بازرگانی مشترك 

بازاریابی بین المللی
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ضرورت: 
امروزه مشتري تنها منبع ارزش ساز براي شرکت است. 

شدت رقابت نیاز به استقرار مکانیسم هاي وفاداري مشتري را دوچندان نموده است. 
مشتري اساسا به نام و نشان محصوالت و خدمات شرکت وفادار می شود 

تداوم و استمرار وفاداري مشتري در گرو توسعه وترویج مناسب نام و نشان تجاري است. 

امکانات: 
افزایش وفاداري مشتریان به نام و نشان هاي تجاري شرکت 
برندسازي برپایه مناسب ترین ایده ها و بر گرفته از خالقیت 

بهره گیري از استراتژي هاي برندینگ 
انتخاب نام و طراحی لوگوي متناسب با کسب و کار و یا 

محصول 

توانمندي هاي خاص: 
ایجاد عمق و گستردگی در برند 

تعیین پیام و شعار برند 
استفاده از روانشناسی اعتماد سازي برند در فضاي مجازي 

ویژگی ها: 
درك درست از شخصیت مخاطبین و کسب و کار آن ها 

بهره مندي از سلسله مراتب برندینگ  
برندسازي متناسب با اقلیم و فرهنگ

برندینگ:توسعه وترویج نام ونشان 
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ضرورت 
آیا تدوین استراتژي میتواند پاسخی به تحوالتی که در عرصه هاي مختلف به ویژه در عرصه اقتصاد و صنعت در حال وقوع است، 

باشد؟ 
آیا از نقاط قوت و ضعف سازمان خود در جامعه و شرکتتان آگاه هستید؟ 

چگونه میتوان در سیستم مدیریت تغییر، عوامل اصلی ناکارآمدي سازمان ها را در وضعیت فعلی آن ها شناسایی نمود؟ 
تاثیر عوامل محیطی مانند بودجه انقباضی دولت بر وضعیت کسب وکارهاي شما چیست؟ فرصت ها و تهدیدات خود را شناسایی 

کنید. 

امکانات 
تدوین استراتژي با استفاده از روش تحقیقی - توصیفی  

شناسایی عوامل داخلی و خارجی موثر بر عملکرد شرکت 
استفاده از ماتریس هاي تحلیل استراتژیک 

تدوین استراتژي با توجه به مشکالت اقتصادي و پیش بینی هاي آینده 
یادگیري زودتر و سریعتر از رقبا بعنوان مزیت رقابتی 

ارزیابی روندهاي سازمانی 

توانمندي هاي خاص 
برگزاري جلسات طوفان فکري با مدیران ارشد سازمان 

بهــره گیري از پیش بینی هــاي اقــتصادي دقیق در تــدوین بــرنــامــه 
استراتژي 

آنالیز روند صنعت 

ویژگی ها 
کنکاش محیطی و تدوین راهبرد 

نظارت، ارزیابی و ارائه اطالعات محیطی به افراد کلیدي سازمان 
روش و تکنیک هاي آنالیز و جمع بندي 

انجام پژوهش و آنالیز داده براي شکل دادن به تصمیمات کسب و کار 

برنامه ریزي استراتژیک 
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ضرورت 
ضرورت وب سایت به عنوان اولین مرجع رسمی آشنایی با یک سازمان و سوابق کاري آن چیست؟ 

برندها براي هویت بخشیدن از کسب و کار خود چگونه به وب سایت نیازمند هستند؟ 
بهترین فضا براي نمایش محصوالت و خدمات شرکتتان در فضاي مجازي کجاست؟ 

مشتریان چگونه میتوانند به صورت آنالین با خدمات و محصوالت شما ارتباط برقرار کنند؟ 
آیا براي حضور حرفه اي در فضاي مجازي و برندینگ و افزایش فروش می توان از وب سایت بهره برد؟ 

امکانات 
طراحی سایت با استفاده از سیستم هاي مدیریت محتوا شامل 

وردپرس، دروپال و مودل 
لحاظ استانداردهاي گوگل و موتورهاي جستجوگر در طراحی 

ثبت دامنه و میزبانی وب 
ایجاد سرویس و خدمات ایمیل رایگان 

طراحی واکنشگرا 
هاست با کیفیت و سرعت باال 

تعیین سطوح دسترسی مختلف 
ایجاد گالري تصاویر و مدیریت آن ها 

طراحی بخش اخبار سایت 
طراحی سایت براساس استانداردهاي سئو مطابق با الگوریتم 

هاي گوگل 
بکاپ گیري مستمر از سایت 

سرعت باالي بارگزاري صفحات سایت 

توانمندي هاي خاص 
راه اندازي وب سایت هاي اسکورم و آموزش آنالین 

برگزاري آزمون آنالین 
قابلیت اتصال به نرم افزار وب کنفرانس 

ویژگی ها 
استفاده از CMS وردپرس یا سیستم مدیریت محتواي وردپرس  

استفاده از CMS دروپال به عنوان امن ترین سیستم مدیریت محتوایی دنیا و پشتیبانی از وبگاه و وبالگ شخصی 
استفاده از پلتفرم مودل براي سایت هاي آموزش آنالین و LMS و امکان ارائه گواهینامه به کاربران پس از پایان دوره  

قابلیت اتصال به Adobe Connect، BBB  و Open meeting و پشتیبانی از اسکورم 
امنیت باالي سایت جهت جلوگیري از حمالت و هک 

طراحی سایت
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ضرورت
آیا طراحی لوگو در رسیدن کسب و کار ما به موفقیت تاثیر دارد؟ 

لوگو چگونه به وفادارسازی مشتری کمک مینماید؟ 
لوگو چگونه تاثیر ماندگاری از شما در ذهن مخاطب به جای میگذارد؟ 

امکانات 
طراحی ست اداری 

طراحی کاراکترهای تک بعدی، سه بعدی 
طراحی لوگوتایپ 

طراحی تایپوگرافی 
طراحی تلفیقی 

توانمندی های خاص 
ارزیابی خواسته و دیدگاه مشتری با استفاده از سوال و روانشناسی 

ایده پردازی در خصوص لوگو استفاده شده 
طراحی لوگو با دانش بازاریابی و فروش 

ویژگی ها  
ارائه یک پیش طرح کشیده شده با مداد 

ارائه تا ۳ طرح برای مشتری

طراحی لوگو و نشان
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