مقدمه

شرایط کنونی اقتصاد و بازار دنیا به گونه ای است که فعالیت و رقابت شرکتها و ساازاانها در آن باه اراتا
سخت تر و شدیدتر شده است و دنیای ادیریت و کس و کار در اعرض تغییرات ساری قارار دارد .کساا
اوفقیات و ااندگاری در چنیان فضایی استلزم بهره اندی سازاانها و شرکتها از اشاوران خبره و توانمنادی
است که از دانش تخصصی ،اهارت کاربردی و نگرش کس و کاری برخوردار باشند.

معرفی شرکت

شرکت

با سابقه درخشان در فعالیتهای آاوزشی و اشااوره اادیریت باه عناوان یکای از

اتولیان آاوزشهای کاربردی در استان فارس با برخورداری از اساتید با تجربه و اراودة استمر باا صانعت ،و
نیز در اختیار داشتن اجهزترین اجموعه سخت افزاری و نرم افزاری ،همواره در کنار صنای و ادیران اساتان
بوده است و تالش و همت خود را بر ارتقاء کیفیت و ثمربخشای آاوزشاها ،اساتفاده از شایوههاای ناوین در
آاوزش و تعریف و برنااهریزی دورهها براسااس انتظاارات صانعت اساتوار سااخته و باا تجدیاد سااختارها و
بازنگری فرآیندهای بکار رفته در آاوزشهای تخصصی ،خود را برای پاسخگویی به نیازهای آاوزشی صنای و
ارائه آاوزشهای پویاتر و انسجمتر اهیا ایسازد.
اهداف و حوزه فعاليت

 انجام کلیه ااور اربوط به اشاوره ،طراحی و ساخت کارخانجات
 استقرار سیستم های ادیریت ،اشاوره ادیریت در قال برنااه ریزی ،اجرا ،کنترل و آاوزش
 تدوین طرح های توجیهی و تحلیلهای االی
 آاوزش و پژوهش در حوزه های ادیریتی و صنعتی جهت واحدهای تولیدی و خدااتی
 برگزاری دوره های آاوزشی کوتاه ادت و بلند ادت ادیریت
 برگزاری همایش ها و سمینارهای کاربردی در حوزه ادیریت
 بازاریابی شاال طراحی ،تدوین و راه اندازی بهمراه تحقیقات بازار
 انجام کلیه ااور صادرات و واردات از گمرکات و ارزهای قانونی طبق تعرفه ها و در چارچوب قوانین
و اقررات نظام جمهوری اسالای ایران.

چارت سازمانی

اساتيد برجسته شرکت

دکتر عباس عباسی

دکتری ادیریت بازرگانی

دانشیار دانشگاه شیراز

دکتر ابوالقاسم ابراهیمی

دکتری ادیریت بازرگانی

استادیار دانشگاه شیراز

دکتر عباس خدادادی

دکتری ادیریت استراتژیک

استادیار دانشگاه آزاد شهر ری

دکتر احمد ورزشکار

دکتری ادیریت دولتی

استادیار دانشگاه ااام حسین

دکتر سید هاشم هدایتی

دکتری ادیریت استراتژیک

استادیار دانشگاه صنای و اعادن

دکتر علیرضا موغلی

دکتری ادیریت دولتی

استاد دانشگاه پیام نور

دکتر جواد مرادی

دکتری ادیریت االی

استادیار دانشگاه شیراز

دکتر سید جواد ایرانبان

دکتری ادیریت صنعتی

استادیار دانشگاه آزاد شیراز

دکتر مرتضی شفیعی

دکتری ادیریت صنعتی

استادیار دانشگاه آزاد شیراز

سازمانهای طرف قرارداد شرکت

 دانشگاه صنای و اعادن ایران (برگزاری دوره های ) DBA, MBA
 شرکت جهاد نصر فارس
 شهرداری شیراز
 شرکت ایران خودرو فارس
 شرکت احصوالت لبنی رااک
 شرکت سیمان فارس
 شرکت کوشش پالستیک هخاانش
 شرکت پتروشیمی ااهشهر
 شرکت پتروشیمی شیراز
 شرکت گاز استان فارس
 شرکت شهرکهای صنعتی فارس
 شرکت بازارگستر پگاه انطقه 3
 شرکت آب انطقه ای فارس
 شرکت لبنیاتی شیکا
 دانشگاه آزاد اسالای شیراز
 شرکت سیمان آزادگان
 شرکت دانش بنیان ارتباطات پژوهان اتین
 شرکت هواپیمایی آسمان
 شرکت فراورده های گوشتی شام شام
 شرکت تبلیغات آریان
 شرکت گردشگران شیراز
 شرکت عمران توسعه صدرا
 شرکت فردیس نیرو

دوره های  MBAو DBA

دوره های  MBAو DBAرویکردهای اختلف دانش اادیریت و قابلیات درک شایساته نکاات ظریاف در
تجارت را در فرد ای پروراند و بستری اناس را برای اخذ تصمیمات ادیریتی سرنوشت ساز اهیاا اینمایاد.
دستاوردهای دوره های  MBAو DBAبرای ادیران:

کس اهارت های رهبری سازاان جهت ابدل شدن به یک رهبر و اشاور بین المللی
 ایجاد توانایی حل اسائل سازاانی و تصمیم گیری در شرایط پیچیده با بهره گیری از نظریات علمی ادیریت
 پرورش دیدگاه آینده نگری با استفاده از ابزارهای آینده پژوهی
 ارتقای دانش ادیریتی با توجه به آخرین دستاوردهای تحقیقاتی روز دنیا و توانایی انطباا آنهاا باا شارایط
اوجود در سازاان های ایران
 ایجاد شبکه قوی با ادیران حرفه ای کس و کار

اطالعات تماس
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شماره همراه ادیرعاال09131568688 :
وب سایت شرکتLimaco.ir :
ایمیلmsaeidi62@gmail.com :

