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  شرکت مهندسین مشاور

 کاین
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 همراه شما در توسعه سازمانی
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 معرفی شرکت

 افتخارات شرکت

 خدمات قابل ارائه

 سوابق و تجربیات

 ساختار سازمانی

 شرکای تجاری
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  از بيش با تجربي و علمي مستحكم پشتوانه با كاين مشاور مهندسين شركت

 با مرتبط هاي پروژه اجراي و تحقيق،آموزش  زمينه در سابقه سال17

 از گيري بهره با تا است تالش در همواره ، مديريت هاي سيستم

 اين در قبلي ارزشمند تجارب براساس و آزموده كار و مجرب كارشناسان

 مديريت حوزه در مشاوره و آموزشي خدمات ارائه به نسبت ، حوزه

 نمايد اقدام خدمات و صنعت بخش نياز براساس
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 ماموریت شرکت

 و آموزش صنايع، مهندسي مديريت، مشاوره خدمات ارائه
  و ها برروش تكيه با تجاري روابط توسعه و تحقيقات

 از خارج و داخل هاي سازمان به المللي بين استانداردهاي
 با خدماتي يا توليدي و خصوصي يا دولتي بخش از اعم كشور
 رقابتي محيط در سازماني پايدار توسعه و توانمندسازي هدف
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 چشم انداز شرکت
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 مشاور مديريت ايراني مورد اعتماد 
 در بازار ملي و بين المللي
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 ارزش های سازمانی 
 

تعهد به 
مسئولیت   

 اجتماعی

تعهد 
گرايی،نظام  

مندی ،نتیجه  
 گرايی و چابکی

 توسعه
قابلیت ها و 

برآوردن  
انتظارات  
 ذی نفعان
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 شعار سازمان

 همراه شما در توسعه سازماني
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 افتخارات  منحصر به فرد شرکت
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  2016كسب مقام چهارم در جايزه بين المللي كنستانتين 
بعنوان ( بزرگترين جايزه دنيا در حوزه مشاوره مديريت)

 كشور دنيا 54نماينده جمهوري اسالمي ايران در بين بيش از 
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و  ملي مديران جشنواره نهمين نمونه جوان در مدير انتصاب 
 1394در سال جوان توليدکنندگان 
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تنديس طال اولين و تنها دارنده 
از جشنواره مشاوره مديريت 

 92ايران در سال

 



www.kayen-co.com 

 درتمام شدده  قیمت جشنواره کاهش اولین کشور در برگزیده مشاور 
 تجارتمحترم صنعت،معدن و وزیر لوح از دریافت و  1390سال 
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 مجوزهای ملی و بین المللی
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 گواهينامه ها و نشان هاي عضويت مجموعه كاين
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جمهوري اسالمي ايران نمايندگي  داراي حق راي 
(  ICMCI)در شوراي بين المللي مشاوره مديريت 
 وابسته به سازمان ملل متحد 

 (توسط مديرعامل)
 

مشاوران مورد تائيد بين المللي برخورداري از 
(CMC) 
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 اخذ گواهينامه صالحيت مشاوردر

 تخصص مديريت عمومي ( 1)پايه يک 

 از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
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از موسسه استاندارد گواهي تائيد صالحيت   
 و تحقيقات صنعتي ايران

 
از وزارت صنايع و پروانه فني مهندسي 

 معادن و تجارت
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 گواهينامه ها و نشان هاي عضويت

انجمن مشاوران 
 مدیریت ایران

انجمن دارندگان 
 نشان استاندارد

جامعه مهندسان  
 مشاور ایران

ISO9001:2015 
IMQ 
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 خدمات شرکت

 حوزه هاي خدمات

1 

5 8 

6 

2 

سیستم های مدیریتی 
 استاندارد بین المللی

 تکنیک حل مساله

 مدل ابداعي شرکت کاين

مسئوليت اجتماعي سازماني 
(CSR) تعالی سازمانی 

7 

 مدیریت استراتژیک

 فناوري اطالعات و ارتباطات

9 

10 

 مدیریت مراکز تجاری،تفریحی 
(مال)و چندمنظوره  

 (HRM)مدیریت منابع انسانی 

 مديريت فرآيندهاي کسب و کار
(BPM) 

3 

4 

11 

 مطالعات ارزش

 مدیریت ریسک
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 طراحی و پیاده سازی معماری یکپارچه فرایندهای کسب و کار 

 (BPMNو  EPC)طراحی و مدلسازی فرایندهای کسب و کار با استفاده از نوشتارهای استاندارد جهانی 

 مطرح در دنیا ( BPA Tools)پیاده سازی ابزارهای تجزیه و تحلیل فرایندهای کسب و کار 
 (ARIS Platformمانند )

 ارزیابی و تحلیل سطح بلوغ مدیریت فرایندهای کسب و کار و طراحی نقشه راه بهبود مدیریت فرایندها

 تجزیه و تحلیل و بهبود فرایندهای کسب و کار مبتنی بر مدلهای استاندارد تحلیل

 (BPM Centre of Excellence)طراحی و پیاده سازی نظام نگهداشت مدیریت فرایندهای کسب و کار 

 BPMSیکپارچه سازی فرایندهای کسب و کار به منظور جاری سازی توسط سیستم های نرم افزاری 

 برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با مدیریت فرایندهای کسب و کار در سطوح مختلف سازمانی

 (BPM)مديريت فرايندهاي کسب و کار
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 مدیریت استراتژیک

 انجام مطالعات محیط پیرامونی و رقابتی

 تدوین برنامه های استراتژیک و عملیاتی

 تدوین نقشه ی استراتژی و نقشه ی راه عملیاتی سازی استراتژی ها

 طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی در سازمان

 طراحی و استقرار نظام های ارزیابی عملکرد سازمان

 مشاوره و راهبری در امر تحول استراتژیک

 اندازی واحد برنامه ریزی در سازمان طراحی و راه

 طراحی و استقرار نظام کارت امتیازی متوازن

 تحلیل و شناسایی مسائل استراتژیک سازمان
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 برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با مدیریت فرایندهای کسب و کار در سطوح مختلف سازمانی

 فناوري اطالعات و ارتباطات

 شناسایی وضعیت موجود فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه های مختلف

تجزیه و تحلیل وضعیت موجود فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه های نرم افزار، سخت 
 افزار، شبکه و ارتباطات، دیتاسنتر، امنیت و غیره

 طراحی معماری مطلوب داده، سیستم های اطالعاتی و زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات

 (EA ، RSA ،Alphabetمانند )استفاده و پیاده سازی ابزارهای معماری سازمانی 

 تدوین برنامه اجرایی جهت توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

 برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات و معماری سازمانی
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 (CSR)مسئوليت اجتماعي 

 تدوین و پیاده سازی برنامه راهبردی و عملیاتی مسئولیت اجتماعی

 طرح ریزی و پیاده سازی برنامه و سیستم مشارکت با ذینفعان

 ISO26000استقرار و ممیزی داخلی استاندارد 

 GRIتدوین و ممیزی گزارش عملکرد ساالنه مسئولیت اجتماعی براساس دستورالعمل 

 پیاده سازی و ممیزی پروژه دفتر کار سبز

 تدوین و اجرای پروژه ها و کمپین های مسئولیت اجتماعی

 طرح ریزی و پیاده سازی نظام راهبری شرکتی

 گزارشات پژوهشی
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 تعالي سازماني

 خودارزیابی براساس روش پروفرما و کارگاه

 جمع آوری و تدوین اطالعات الزم

پس از بررسی اطالعات تعیین نقاط قوت و نواحی قابل بهبود  

 تدوین نهایی گزارش بازخور 

 تعالی براساس نتایج حاصل Road Mapو ها Action Planبررسی و تدوین 

 تدوین اظهارنامه
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 مديريت ريسک

 های الزمو تعیین آموزش موجودبررسی شرایط 

 مطالعات پایه برای طراحی سیستم

"طراحی و طرحریزی سیستم"تهیه و تنظیم مدل تفصیلی برای    

 طرحریزی فرآیندها، مستندسازی و اجرای آموزشهای تعیین شده

 ممیزی سیستم+ اجرای سیستم و رفع اشکاالت در عمل 
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 مطالعات ارزش

 تدوین خط مشی آنالیز ارزش

 تحلیل فرآیندها با استفاده از ابزارهای مهندسی روش ها

 تمیز عملکردهای فاقد ارزش از عملکردهای خالق ارزش

 انجام آنالیز ارزش

 اجرای آنالیز ارزش
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 مدیریت منابع انسانی
 رهبری منابع انسانی 

 برنامه ریزی منابع انسانی

بازبینی ساختار سازمانی و تجزیه و تحلیل مشاغل/طراحی  

 تدوین مدل های شایستگی و کارراهه شغلی  

 طراحی نظام جبران خدمات  

 تیم سازی و توسعه کارهای تیمی و مهارت های ارتباطی نوین

 طراحی مکانیزم های نوین جذب و استخدام

 توسعه منابع انسانی سازمان ها شامل مدیریت اموزش، مدیریت دانش و مدیریت عملکرد کارکنان

 برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و تدوین برنامه های عملیاتی و وظیفه ای این حوزه 

 تحلیل نیمرخ روانی سازمان ها و نگرش سنجی از کارکنان با متدهای علمی و نوین  
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 خدمات آموزشی و سمینارهای تخصصی
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استراتژيک ريزي برنامه 
كيفيت ملي جايزه مدل و اروپايي مدل براساس سازماني تعالي مدل 

سازمان فرآيندهاي مديريت (BPM) 
سازماني فرآيندهاي بهبود و طراحي (BPI & BPR) 
بهبود ابزارهاي و ها متدولوژي (6 ,QCC, 5S) 
دانش مديريت (KM) 
ارزش مطالعات 
يابي عارضه و سازماني كالن مطالعات 
مربوطه هاي زيرسيستم و سازماني معماري (CRM , SCM و ...) 
نيانسا منابع مديريت 
اجتماعي هاي مسئوليت (CSR) 
سازي استاندارد پروژه هاي و كيفيت مديريت (ISO) 
بانشاط مديريت و سازي روحيه 
فرآيندي رويكرد و سيستمي تفكر 
سازماني و خانوادگي ، فردي موفقيت گري مربي تخصصي سمينارهاي برگزاري 
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انساني منابع مديريت نوين هاي نقش 
انساني منابع تعالي جايزه مدل با آشنايي 
پروري جانشين ريزي برنامه 
سازي توانا براي مربيگري 
سازي تيم 
دانش مديريت (KM) 
انگيزش مديريت نوين فنون 
شغلي و  فردي توسعه نقشه طرحريزي 
اينياگرام رويكرد با زندگي و كار در تيپولوژي   
اينياگرام  رويكرد با ارتباطات معجزه (ENNEAGRAM)   
جلسات مديريت 
شغلي و فردي استرس مديريت   
2020  شغلي گانه 10 هاي مهارت 
هزاره نسل كاركنان مديريت ( نسل Y )   
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 سوابق شرکت در حوزه های تخصصی
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ملت بانک در كار و كسب فرآيندهاي مديريت جامع نظام سازي پياده و طراحي 
در كار و كسب فرايندهاي يكپارچه معماري طريق از مديريت نظام اثربخشي بهبود 

 امام بندر پتروشيمي
آن سازي پياده و (ره) خميني امام امداد كميته در ها فرآيند مستندسازي و شناسايي  

 ARIS افزار نرم در
در فني متدولوژي اساس بر فرآيند نظام جامع بهبود طريق از سازماني ريزي برنامه 

 (ايچ سن) عاليفرد شركت
و معماري طراحي و موجود فرايندهاي تحليل و شناخت آموزش، ريزي، برنامه 

 خودرو ايران شركت در  مطلوب فرايندهاي
و معماري طراحي و موجود فرايندهاي تحليل و شناخت آموزش، ريزي، برنامه 

 سامان بانک در  مطلوب فرايندهاي
 

 

 (BPM)حوزه مديريت فرآيندهاي کسب و کار
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 حوزه مدیریت استراتژیک
كوثر اقتصادي سازمان هلدينگ استراتژيک برنامه ريزي 

جنوبي پارس گاز مجتمع استراتژيک برنامه ريزي 

8 مدل رويكرد با پارس پتروشيمي شركت در استراتژي سازي جاري و ارزيابي 

مبين پتروشيمي شركت استراتژيک برنامه ريزي 

رويكرد با استراتژي تدوين BSC ماهشهر پتروشيمي اقتصادي ويژه منطقه در 
مارون پتروشيمي شركت در استراتژي بازنگري 

كارون پتروشيمي شركت در استراتژي ريزي برنامه 

رويكرد با استراتژيک ريزي برنامه BSC الملل بين پتروشيمي بازرگاني درشركت 
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 حوزه تعالی سازمانی
 :من جمله متعددي شركت هاي در مختلف تعالي مدل هاي اساس بر سازماني تعالي پروژه مجري
 كوثر اقتصادي سازمان هلدينگ 
جنوبي پارس گاز مجتمع  
ايران مخابرات شركت   
 ايران پتروشيمي صنايع ملي شركت 
خميني امام بندر پتروشيمي مجتمع   
 سينا بوعلي پتروشيمي شركت  
 پارس پتروشيمي شركت  
 پتروشيمي مخازن و پايانه ها   
 ماهشهر اقتصادي ويژه منطقه 
كارون پتروشيمي شركت 
مبين پتروشيمي شركت 
غربي آذربايجان استان مخابرات شركت   
سيار ارتباطات شركت 
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 حوزه نظام مدیریت کیفیت
خدماتي مهم توليدي و درسازمان هاي پياده سازي نظام هاي مديريت كيفيت 

 :من جملهكشور 
شركت ايرانسل 
شركت پتروشيمي كارون 
    شركت ارتباطات سيار 
 ارتباطات زيرساخت شركت 
 كرمانمخابرات استان آذربايجان غربي، قزوين، يزد، شركت هاي 
   اداره كل ثبت احوال استان تهران 
 قطارهاي مسافربري رجاء  شركت 
 تهران، استان گيالنكل تأمين اجتماعي استان اداره 
   ارتش جمهوري اسالمي ايرانآموزشكده هاي نيروي دريايي 
 فرش خاطره كوير يزد 
 يک و يک شركت 
 زنجان و بنياد شهيد و امور ايثارگران استان... 
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 (CSR)حوزه مسئولیت های اجتماعی 
دهي تدوين گزارش عملكرد پايدار براساس دستورالعمل گزارشGRI   در شركت

 ايران خودرو
دهي تدوين گزارش عملكرد پايدار براساس دستورالعمل گزارشGRI   در شركت

 پتروشيمي فجر
هاي مشاركت و توانمندسازي جوامع محلي در شركت فرش مشهدتدوين برنامه 
دهي تدوين گزارش عملكرد پايدار براساس دستورالعمل گزارشGRI   در شركت

 همراه اول
پذيري اجتماعي در راستاي رويكرد راهبردي ليزينگ سبز در  استقرار مدل مسئوليت

 نوينشركت ليزينگ اقتصاد 
 در بيمه دي سبزاستقرار مدل دفتر كار 
استقرار مدل دفتر كار سبز در شركت ايران خودرو 
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تجاري محصوالت حوزه كار و كسب فرايندهاي طراحي(B2B) شركت مشاركت با 
Sofrecom سيار ارتباطات شركت در فرانسه 

اطالعات فناوري در  پرورش و آموزش وزارت آرماني ديدگاههاي تبيين 
اصفهان دانشگاه ارتباطات و اطالعات فناوري جامع طرح 
ايران خون انتقال سازمان ارتباطات و اطالعات فناوري اجرايي برنامه تدوين 
راه آهن حركت و سير معاونت ارتباطات و اطالعات فناوري جامع طرح 
كشور كالنشهرهاي شهرداري ارتباطات و اطالعات فناوري كالن برنامه تدوين 
كشور كشتيراني و بنادر سازمان ارتباطات و اطالعات فناوري جامع طرح ارزيابي 
سازماني معماري جامع طرح (ITMP) مهندسي و دريايي خدمات شركت 

 قشم كشتيراني
سازماني معماري جامع طرح (ITMP) سينا بانک 

 حوزه فاوا
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 حوزه سیستم های مدیریت در صنایع خودروسازی
 :در شركتهاي متعدد از جمله  ISO/TS 16949پياده سازي استاندارد 

 سپاهان باطري•
 ماشين سازي تكالن•
 شيشه نشكن سايپا•
 پيوند صنعت پيشرو•
 موج نيكان•
 شركت كوشش رادياتور•
 رهنمون صنعت•
 عصر صنعت شرق•
 سازه پويش•
 آرا صنعت آسيا•
 صنايع تندر•
 (سيتكو)صندلي امين آسايش تهران •
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 :برخي از پروژه ها در زمينه مطالعات مطالعات ارزش
 
همكاري با شركت مشاوره مديريت مپنا در راستاي انجام مطالعات ارزش آن شركت •

 جهت ارتقاء توربو كمپرسورهاي مختص ايستگاه هاي تقويت فشار گاز
  1اينچ گاز ترش شهيد مندني زاده به پااليشگاه گاز بيد بلند42پروژه خط انتقال •
همكاري با شركت مشاوره مديريت مپنا در راستاي انجام مطالعات ارزش آن شركت •

 جهت تعميرات اساسي نيروگاه هاي برق گازي
جهت نهادينه سازي اجراي مهندسي ارزش در سازمان  VEطراحي نظام نامه و روشهاي •

 توسعه برق ايران
 متروي تهران 3انجام مطالعات ارزش بر پروژه خط •
 در ايران خودرو L90انجام مطالعات ارزش بر طرح احداث خط توليد خورو •

 

 

 

 مطالعات ارزش
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دانش مديريت نظام استقرار و طراحي (KM) خميني امام بندر پتروشيمي مجتمع در   
انساني منابع مديريت جامع سيستم اجراي و طراحي HRM توليدي شركت هاي در  

 سرو شركت ، رادياتور ايران شركت ، پارس نسوز فرآورده هاي شركت منجمله متعدد
  الكترونيک پرسو و پايه بلند رايانه،

سفارشي شايستگي مدل اساس بر ارشد مديران كوچ و كاركنان رواني نيمرخ تحليل 
 شاغل و شغل تناسب نرخ تعيين جهت پرسوالكترونيک شركت در شده سازي

هاي شركت در انساني منابع اي جايزه مدل  اساس بر سازماني تعالي پروژه مجري  
 ... و ايران سازي بيوتيک وآنتي داروپخش

 استاندارد اساس بر اموزش مديريت نظام طراحي ISO10015 قطعه هاي شركت در  
 سازخودرو

شركت در شاخگي سه و تعالي هاي مدل اساس بر انساني منابع جامع شناسي آسيب 
 ... و بلندپايه امام، بندر پتروشيمي منجمله مختلف هاي

صنايع شركت من جمله خدماتي و توليدي شركت هاي براي سازماني ساختار طراحي 
  مخابراتي و  داروئي شركت هاي از برخي و كام غذايي

 

 (HRM)حوزه مديريت منابع انساني
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 مشتریان کاین
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 شرکای تجاری بین المللی کاین

Korea Management Technology 
Consultant Association 
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 حوزه همکاری

Korea Management Technology Consultant  
 Associationانجمن مشاوران مديريت کره جنوبی               

 مشاوره و آموزش
 سیستم های

 مدیریت خصوصا
 در زمینه مطالعات
 ارزش و مدیریت

 ریسک
&Value Study 

Risk 
Management 
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 حوزه همکاری

 مشاوره و آموزش 
 در حوزه مديريت 

 ريسک
Enterprise  

Risk  

Management 
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 حوزه همکاری

همكاري در زمينه  
مديريت مراكز 

تجاري، تفريحي و 
 چند منظوره

Mall 

Management 
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 حوزه همکاری

Strategic Management 
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 حوزه همکاری

 دارای نمایندگی 
ORACLE-ERP و 

ارائه دهنده   

راهکارهای جامع سازمانی   

 ORACLE-ERP می باشد 
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 ساختار سازمانی
 هيئت مديره

ق مدير عامل
ا
ئ
م
 
م
ق
ا
م
 
م
د
ی
ر
ع
ا
م
 ل

 تحقيق و توسعه  مدير    

كارشناسان تحقيق و 
 آموزش

كارشناسان آموزش 
 اجرائي

 مديراجرايي

 سرپرستان پروژه

 كارشنا سان پروژه

 مسئول 
 كنترل پروژه

سرپرست پشتيباني و 
 امور قراردادها

 کارمند بازاریابی كارمند مالي و اداري

نماينده مديريت 
 مسئول دفتر دركيفيت
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 (CMC)بين المللي مديريتمدير عامل و مشاور

 
 محمود اوليايي

 

 1348متولد 

 ليســـانس طراحـي فرآيــندهاي صنــايع نفـــت دانشگاه شريف

 مركز آموزش مديريت دولتي( تحقيق در عمليــات)فوق ليسانس مديريت صنعتــي 

 (UTM)دانشگاه تکنولوژي مالزي  ازدكتري تحليل سيستم 
 
 (  انجمن عضو درحوزه مدیریت 15مرکب از )شبکة مشاوران مدیریت و مهندسي ایرانهیئت مدیره رئیس •
 عضو هیئت مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران•
 عضو هیئت مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران•
 ه ي هشتمرعضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگاني صنایع ، معادن و کشاورزي ایران در دو•
و  (ICMCI)از طرف شوراي بین المللي مشاوران مدیریت  (CMC)مدیریت تائید صالحیت شده بین المللي  انمشاور معدودیکي از •

 نماینده داراي حق رأي  ایران در این شورا وابسته به سازمان ملل متحد
 سازمان بین المللي استاندارد 176ایران هم تراز کمیته فني  176عضویت در کمیته تخصصي •
 عضویت در کمیته تدوین استراتژي ملي کیفیت ایران•
 عضویت در کمیته آغازگر براي تعریف و اجراي پروژه هاي توسعه اي صنایع کوچک و متوسط کشور•
 عضو هیئت مدیره کمیسیون رقابت،خصوصي سازي و سالمت اتاق اداري ایران•
 عضویت در شوراي راهبردي جایزه ملي تعالي•
 عضویت در کارگازاري صندوق نوآوري و شکوفایي•
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 (CMC) بين المللي مديريتو مشاوررئيس هيئت مديره 

 
 سيد محمود عبادي

 

 1355متولد 

 دانشگاه علم و صنعت( بررسي و تحليل سيستم ها)مهندسي صنايع ليســـانس 

 دانشگاه صنعتي اميركبير( مديريت سيستم و بهره وري)مهندسي صنايع فوق ليسانس 
 

 

و   Constantinus Award 2016مدیر پروژه برگزیده ملي و نماینده ایران در جایزه مشاوره مدیریت •

 کسب مقام چهارم دنیا

   1392مدیر پروژه برنده تنها تندیس زرین و رتبه اول جایزه مشاوره مدیریت ایران •

 1390مشاور و مروج برگزیده اولین جشنواره ملي کاهش قیمت تمام شده •
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 نائب رئيس هيئت مديره و مشاور مديريت
 

 محسن دوست حسيني
 

 1351متولد سال 
 (يزددانشگاه )ليسانس مهندسي صنايع 

 
 
 سوووازمان ملوووي داراي گوووواهي تدییووود صوووالحیت مشووواوره و آمووووزت سیسوووتمهاي کیفیوووت از      •

 استاندارد  ایران 
 ایتالیا IMQشرکت  91مدرس نمونه در سال •
  یکپارچه سیستم هاي مدیریترسمي سرممیز •
 مجري و مدرس پروژه هاي متعدد سیستمهاي مدیریتي•
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 64تهران، ستارخان ، باقرخان غربي پالک : آدرس 
 16و  15واحد  4طبقه 

 
  -66925287-66946457- 66903379: تلفکس

66946798-66946797 
  

www.kayen-co.com 
co.com-info@kayen 

kayenco@gmail.com 

mailto:info@kayen-co.com
mailto:info@kayen-co.com
mailto:info@kayen-co.com
mailto:kayenco@gmail.com

