








eBPM معرفی خدمات گروه آموزشی و مشاوره مدیریت

پروژه های اجرا شده و در دست اجرا

• پژوهشگاه فضایی ایران
• سازمان فضایی ایران

• شبکه کارآفرینی کارما (بنیاد کرامت)
• دوره عمومی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس

• دوره عمومی با حضور شرکت های «کاوشگران بهبود کیفیت»، «ایران خودرو»، «اذرخش»، «سازمان صنعت ومعدن استان خراسان 
رضوی»، «سامان داروی هشتم»، «عمران ریشتر»، «مدیس الکترونیک»، «نان آوران رضا»، «محصوالت غذایی ٩٥٩٥»

• پژوهشگاه فضایی ایران
• سازمان اداری استخدامی کشور

(GTC) شرکت بازرگانی دولتی ایران •
• شرکت عمران ریشتر

• سازمان فرهنگی هنری شهرداری ایران

• ابزار یراق توسن
• پاالیشگاه امام خمینی(ره) شازند اراک

• صنایع غذایی اصالت
• شرکت ساختمانی ایستا بنای راسخ

• سازمان امور اراضی کشور

• ابزار یراق توسن

• صندوق نوآوری و شکوفایی

• شرکت ابزار یراق توسن
• شرکت بازرگانی دولتی ایران (سامانه حراست)

• سازمان آب وبرق خوزستان (حوزه مدیر عامل و هیئت مدیره)
• مرکز موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما

• سامانه ایده یابی سازمان صداوسیما
• بنیاد فرهنگی خاتم االوصیا (ص) (خودکارسازی توسط کارفرما)

• گروه خدمات درمانی عرفان سالمت وابسته به بیمارستان عرفان (خودکارسازی توسط کارفرما)
• شرکت عمران ریشتر

• شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)
• سازمان اداری استخدامی کشور

• شرکت آب وفاضالب خوزستان
(GTC) شرکت بازرگانی دولتی ایران •

• ابزار یراق توسن
• شرکت کارگزاری فارابی

• خبرگزاری انتخاب

• شبکه کارآفرینی کارما (بنیاد کرامت)

مدل سازی  استاندارد   ،(BPM)  کسب وکار فرایندهای  مدیریت  پیشرفته  برگزاری  کارگاه های 
 Visual Paradigm  نرم افزار  تحلیل فرایند ،BPMN          فرایندهای کسب وکار

  (BPM) برگزاری دوره  آموزشی آشنایی با مفاهیم مدیریت فرایندهای کسب وکار

(BPMS) برگزاری دوره  آموزشی تخصصی سیستم مدیریت فرایندهای کسب وکار

شناسایی، مدل سازی، تحلیل، بهبود و خودکارسازی فرایندهای کسب وکار

شناسایی،  مدل سازی،  تحلیل و بهبود فرایندهای کسب وکار

تحلیل مدل کسب وکار و طراحی فرایندهای کسب وکار

دوره های آموزشی

www.ebpm.irآدرس: تهران، کوی نصر، خیابان شهید شهابی (٢٨ )، پالک٧، طبقه٤ تلفن: ٥٥٢٧٣١٨٩

• ابزار یراق توسن • شرکت نوسازی عباس آباد
طراحی ساختار سازمانی و تدوین شرح وظایف
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