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خدمات
توسعه سازمانی
مؤسسه تحقیق و توسعه خانه عمران
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امروزه مدیران مسئولیت پذیر و تحول گرا نسبت به ارزش مفاهیم بهره وری و بلوغ سازمانی در موفقیت 

بنگاه های اقتصادی و سازمانها واقف بوده و نقش و اهمیت آنها را در تحقق اهدافشان بخوبی درک نموده 

اند. بعبارت دیگر بر خالف تصور افراد سطحی نگر، مدیران با تجربه، برنامه ريزی و مدیريت منابع انسانی را 

بينش،  دانش،  مستلزم  حوزه  این  استاندارهای  رعایت  که  معتقدند  و  پنداشته  تخصصی  کامال  امری 

فرایندهای علمی و روشهای حرفه ای است.

در همین راستا مجموعه قدیمی و خوشنام خانه عمران در پی ربع قرن تجربه ی موفق در بخشهای آموزش، 

و  جلسات  برگزاری  طريق  از  دارد  آمادگی  سازمانها  و  شرکتها  انسانی  منابع  ريزی  برنامه  و  ارزيابی  تامین، 

آموزش،  قالب  در  مشترک  بصورت  هم  و  اختصاصی  بصورت  هم  اثربخش  خدماتی  نامه،  تفاهم  تنظیم 

مشاوره، برنامه ريزی و پياده سازی فرایندهای منابع انسانی متناسب با نیاز و شرایط سازمانها ارائه نماید.

مقدمه:

همواره به خاطر داشته باشیم سرمایه گذاری در موارد ذکر شده باال، هزينه کرد نخواهد بود و صرفا سرمایه 

گذاری است  که در هر سازمانی با برنامه ريزی و مدیريت صحیح در فواصل زمانی کوتاه مدت، میان مدت و 

جهانی                   روز  های  متد  با  مطابق  سازمان  توسعه  و  رشد  باعث  آن  بر  عالوه  و  گشت،  خواهد  باز  مدت  دراز 

می گردد که البته این موضوع بعنوان یکی از مزيت های مهم رقابتی در بازار و عصر حاضر کسب و کار صنعت 

ساختمان می باشد.

مجتمع تعالی صنعت ساختمان "خانه عمران" با بيش از دو دهه تجربه آموزش، پژوهش و آسیب شناسی، 

مشاوره عملیاتی توانسته است با کادر مجرب علمی و عملیاتی خود که بيش از ٤٠٠ نفر از اساتید فن در 

تمامی حوزه های صنعت ساختمان می باشند، خدمات ارزنده ای را به جهت رشد و تعالی صنعت ساختمان 

کشور ارایه نماید.
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با توجه به گستردگی ماهیت انواع شرکت ها و سازمان ها در صنعت ساختمان، مخاطبان این خدمات، به 

چند گروه ذیل طبقه بندی می گردند که عبارتند از:

 ، مشاوران  کارفرمایی،  گذاری،  سرمایه  های  شرکت  از  اعم  دولتی  های  نهاد  ها،  خانه  وزارت  ها،  ١-ارگان 

پيمانکاران و تامین کنندگان بخش دولتی، که عموما تمرکز ایشان بروی پروژه های عمرانی است.

و  پيمانکار  مشاور،  کارفرما،  گذار،  سرمایه  گروه  چهار  در   ١ بند  تشابه  به  که  خصوصی  بخش  های  ٢-شرکت 

نیز                       را  عمرانی  غیر  های  پروژه  عمرانی،  های  پروژه  بر  عالوه  ایشان  تمرکز  که  باشند  می  کنندگان  تامین 

ساختمان  صنعت  تعالی  مجتمع  که  است  این  مخاطبان  از  گروه  این  در  اهمیت  حائز  نکته  گیرد.  می  بر  در 

عالوه بر شرکت های بخش خصوصی که بدنبال توسعه کسب و کار خود می باشند، برنامه ريزی خدمات 

توسعه سازمانی را برای شرکت های نوپا و تازه تاسیس، و همچنین سرمایه گذارانی که تمایل به راه اندازی 

کسب و کار در صنعت ساختمان را دارند نیز پيش بينی نموده است.

مخاطبان ما :
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الگوی خدمات توسعه سازمانی در یک نگاه در شکل ذیل مشخص گردیده است:

٣

خدمات توسعه سازمانی

مخاطبان گروه یک

ارگان ها و سازمان های دولتی

مخاطبان گروه دو

شرکت های بخش خصوصی

آموزش سازمانی

توانمند سازی

ارزيابی عملکرد

بلوغ سازمانی

بلوغ سازمانی

آموزش های کسب
و کاری

توانمند سازی

ارزيابی عملکرد

خدمات تأمین نیرو



عناوین خدمات توسعه سازمانی:
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دانش  میان  از  ساختمان  صنعت  با  مرتبط  های  حوزه  در  شایسته  و  جوان  متخصصان  تامین   •

آموختگان واجد شرایط خانه عمران

اجرای برنامه های  • آموزش مدیران و کارشناسان در مجتمع تعالی یا در محل سازمانها و همچنین 

توانمندسازی کارکنان در بخشهای فنی مهندسی، میان رشته ای و توسعه فردی

و  مهندسی  فنی،  بخش های  در  سازمانها  و  شرکتها  با  همکاری  کاندیدهای  ارزيابی  و  مصاحبه   •

اجرایی

• تحلیل ساختار سازمانی و مشاغل

نیازها،  بر  مبتنی  سازمانی  پست  یا  نقش  هر  احراز  شرایط  و  شغل  شرح  شایستگی،  مدل  تدوین   •

انتظارات و شرایط هر مجموعه

و  مهارتی  دانشی،  های  شایستگی  وضعیت  گزارش  با  همراه  فعلی  نیروهای  تخصصی  ارزيابی   •

بينشی افراد

• تهیه پلن رشد و بلوغ کارکنان و همچنین تقویم آموزشی سازمانها

• مشاوره در زمینه برنامه ريزی و پياده سازی فرایندهای منابع انسانی

• مشاوره در زمینه قرارداد کارکنان، بيمه تامین اجتماعی و قانون کار

• ارائه راهکارهای موثر در راستای انگیزش و نگهداشت نیروهای کلیدی و ارزشمند

طراحی  معماری،  طراحی  نظیر  تخصصی  واحدهای  ساماندهی  یا  اندازی  راه  زمینه  در  مشاوره   •

سازه، دفتر فنی، دفتر مدیريت پروژه یا PMO، امور حقوقی و قراردادی، امور مناقصات، مدیريت دانش 

و اسناد، BIM، نظارت و کنترل کیفیت، بازرسی جوش، نقشه برداری، HSE، بازاريابی و تبلیغات، مالی و 

اقتصادی، برنامه ريزی و کنترل پروژه، منابع انسانی، پشتیبانی و تدارکات، برندینگ و پرستیژ سازمانی 

و دیگر حوزه های مورد نظر پروژه ها یا سازمانها
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چرا مجتمع تعالی صنعت ساختمان "خانه عمران"؟
ورود به حوزه ارایه خدمات سازمانی در خانه عمران فرایندی بود که طی سالها فعالیت تخصصی 

و پژوهی در مجموعه شکل گرفت، در ابتدای امر ( ۲۰ سال پيش) هدف مشخص و انسجام یافته 

ها  سازمان  تقاضاهای  به  نسبت  صرفا  و  نبوده  نظر  مد  ها  سازمان  به  خدمات  ارایه  بابت  از  ای 

کفایت  عدم  و  تقاضاها  این  افزایش  با  ولی  گردید،  می  انجام  نیاز  تناسب  به  آموزشی  خدمات 

آموزش تنها به سازمان ها، واحد تحقیق و توسعه مجتمع طی ۱۵ سال گذشته نظام مشخص و 

تعريف شده ای را که توضیحات آن در باالتر ذکر شد طراحی و تدوین نمود که به تناسب هر گروه 

از مخاطبان خدمات مورد نیاز ایشان شناسائی و ارایه گردد.

از مواردی که می توان بعنوان مزيت های ویژه این مرکز نام برد عبارتند از:

سوابق آموزشی و خدماتی:

-پانزده سال سابقه خدمات آموزشی و توسعه سازمانی و حدود ۱٫۵ میلیون نفر ساعت آموزش و 

که  خصوصی  بخش  و  دولتی  های  نهاد  و  شرکت  ها  صد  از  بيش  به  سازمانی  توسعه  خدمات 

تعدادی از آن ها عبارتند از:

-شهرداری اوشان، فشم و میگون:

طراحی فرآیند و اجرای ارزيابی و استخدامی کارکنان بخش های فنی و تخصصی 

-شرکت ساختمانی بوطیقای معماری:

تامین نیروی کارشناس طراحی 

-شرکت مهندسین مشاور پاسارگاد

تامین نیروی کارشناس نظارت و اجرا 

-دفتر معماری مهندس غالمپور

تامین نیروی کارشناس طراحی و دفتر فنی

۵



Civi lHouse. ir
۶

-گروه مهندسی همراه

ارزيابی و تامین نیروی کارشناس  دفتر فنی کارگاه

-شرکت مهندسی یکاف

ارزيابی و تامین نیروی کارشناس کنترل پروژه

-شرکت ساختمانی عمران فرانگر فردا

ارزيابی کادر فنی و اجرائی موجود شرکت در پروژه 

-شرکت ساختمانی نقش بی ستون

تامین کلیه نیروی کارشناسی کادر دفتر فنی

-انجمن صنفی معماری

ارزيابی و تامین نیروی کادر آموزشی

-مهندسین مشاور شهر سازی و معماری کهن دژ

ارزيابی و تامین نیروی کارشناس دفتر فنی

-شرکت ارسا سازه

ارزيابی و تامین نیروی کارشناس طراح معماری وسازه

-شرکت طرح و ایجاد توسعه نوین

ارزيابی و تامین نیزوی کارشناس طراحی تاسیسات برقی و مکانیکی

-شرکت بهینه سازان بهمن (وابسته به هلدینگ گروه بهمن)

ارزيابی و تامین نیروی کارشناس طراح معماری

-شرکت پایا سازه پاسارگاد

ارزيابی و تامین کلیه کادر دفتر فنی و اجرائی پروژه مجتمع تجاری و تفريحی صبا

-سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی

ارزيابی کادر کارشناسی و سرپرستی فنی مهندسی، و اجرائی بيش از ٢٠ نفر
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اعضاء:

-حدود ۴۰۰ نفر اعضای کمیته علمی، آموزشی، مشاوره و خدمات توسعه سازمانی که در طول بيش 

از دو دهه فعالیت مجتمع تعالی صنعت ساختمان " خانه عمران" با مجموعه فعالیت و همکاری 

داشته اند و بعنوان ارزشمند ترين سرمایه های صنعت ساختمان کشور شناخته می شوند. 

تناسب  به  مجتمع،  با  مختلف  های  همکاری  و  ها  فعالیت  بر  عالوه  فوق  اعضای  است  بذکر  -الزم 

تخصص ها و تجارب شان در بخش های دولتی و خصوصی درگیر صنعت ساختمان مشغول بکار 

می باشند و با تمامی آسیب ها و مشکالت بروز صنعت آشنایی و تجربه با ارزشی را دارا می باشند.

مشاوره و نیاز سنجی:

غیر  و  دولتی  از  فارغ  ها  آن  بودن  سطحی  چهار  عموما  و  ها  سازمان  و  ها  شرکت  تنوع  به  توجه  -با 

دولتی بودن آنان که کارفرما، مشاور و پيمانکار و تامین کننده می باشد، الزامیست قبل از هر چیز 

توسط  سپس  و  اخذ  اولیه  تکمیلی  اطالعات  متقاضی  سازمان  هر  دقیق  سنجی  نیاز  به  نسبت 

مشاوران مجتمع، قرار های حضوری و یا مجازی هماهنگ گردد تا نسبت به شناسائی و اختصاصی 

سازی خدمات اقدام و پيشنهاد آن برای متقاضی ارسال گردد.

-لذا در این بخش مهم با تجربه بيش از دو دهه در این خصوص میتوانیم کمک قابل توجهی به 

سازمان های محترم در شناسائی دقیق نیاز های خود داشته باشیم.
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کیفیت برگزاری خدمات آموزشی:

مرتبط  های  تکنولوژی  و  ها  متد  آخرين  از  وری  بهره  با  ساختمان  صنعت  تعالی  -مجتمع 

آموزشی، امکانات و زير ساخت های گسترده ای را جهت آموزش, علی الخصوص آموزش های 

مجازی نموده است، در این راستا در هر دوره آموزشی اعم از سازمانی و آزاد، تیم برگزاری با منتور 

از  را به حداکثر امکان خواهند رسانید تا پس  نمودن دوره و دانش پژوهان، بازدهی آموزشی 

اتمام دوره ارزش های آموزشی خانه عمران، که در دو محور انتقال دانش و تجربه طراحی شده 

است حاصل گردد.

گواهینامه ها :

-به تناسب انتخاب هر بسته خدماتی توسعه سازمانی، پس از ارایه و اتمام خدمات در بخش 

صنعت  در  هاست  سال  که  عمران  خانه  معتبر  های  گواهینامه  تناسب  به  مختلف  های 

ساختمان ارایه می گردد قابلیت صدور را دارند برخی از این گواهینامه ها عبارتند از:

-گواهی نامه پایان دوره آموزشی مخصوص تک دوره ها

-گواهی نامه پایان دوره های آموزشی بسته ای مدیريت کسب و کاری در دو حوزه سازنده حرفه 

CMBA ای و معماری و دکوراسیون داخلی تحت نام

۴c  گواهی نامه های صالحیت شغلی تحت نام-

الزم به توضیح است با توجه به قدمت صدور این گواهی نامه ها مجوز دالترجمه رسمی با مهر 

رسمی وزارت دادگستری نیز برای این مدارک مهیا می باشد و در امر مهاجرت نیز نیز کاربردی 

قابل توجه خواهد داشت.
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راه های ارتباطی:

۹

با نیت خدمات رسانی به موقع متقاضیان در سطح سازمانی، در صورت تمایل می توانید فرم 

توسعه  بخش  کارشناسان  فرصت  اولین  در  تا  نموده  ارسال  و  تکمیل  را  ذیل  اولیه  اطالعات 

سازمانی با شما تماس حاصل نمایند.

اداری  ساعات  در   ۱۴۲ و   ۱۴۱ داخلی   ۰۲۱۸۴۳۶۰ شماره  با  تلفنی  ارتباط  برقراری  امکان  همچنین 

موجود می باشد.


