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  روشمند
های  هحوز درو فعالیت خود را با هدف سودآوری از طریق کسب رضایت ذینفعان و مشتریان خود مدیریت روشمند شرکت 

ابداع راه حلهای سفارشی ، خدمات ویژه  خواستگاه ما .مشاوره مدیریت، فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک آغاز کرده است 

که توانایی برداشتن گامهایی موثر برای خواسته  معتقدیم ما .می باشدبدیع و محصوالت خالقانه و مبتنی بر تکنولوژی و دانش روز 

سازمان  و سندشنابه خوبی می خود را  هایکه نیاز را داریم . مشتریان ما کسانی هستند های مشتریانی که طالب نوآوری می باشند

در بومی سازی بهترین راهکارها ،  که ی استتجربه های موفقنقطه قوت ما می باشد.  بهبود و ترقیخواستار تغییر جهت نیل به  آنها

با تکیه بر نیروی انسانی متخصص خود و فرهنگ  این مزیت پایدار موفق دنیا برای حل مسائل اجرایی داشته ایم . روشها و الگوهای

اس نسبت به دانش محوری و کار گروهی ما محقق می شود . نیروی انسانی ما به عنوان شریان پویای سازمان ، افرادی پی گیر و حس

مشتریان خود می باشند . سعی و تالش ما بر این استوار است که دیگران ما را به عنوان گروهی دانش محور ، خالق ، سخت گیر در 

 کیفیت کاری و همراه با خود بشناسند .

 اصول کاري شرکت 
 حضور در عرصه رقابت جهانی در تولید نرم افزار .1

 در کشورتالش در جهت اجرای دولت الکترونیک  .2

 بهبود مستمر در فرآیند ها و خدمات  .3

 پاسخگویی به مشتریان .4

 در زمان توافق شده اتمام کارها دقیقاً .5

 حفظ کیفیت و به کارگیری استانداردهای جهانی در تولید .6

 انتقال دانش و تجربه کسب شده به محافل علمی و تخصصی کشور .7

 پرورش نیروی انسانی توانمند و خودکار .8

 گروهی در سازمانایجاد روحیه کار .9

 تاکید بر خالقیت و نوآوری .10

 اصول اخالقي شرکت 
 خدامحوری، خودباوری و خرد جمعی -1

 در نظر گرفتن مصالح مشتری -2

 شایسته ساالری -3

 گویی صداقت و راست -4

 برخورد متعالی با همکاران و ذینفعان -5

 همکاری مبتنی بر صمیمیت و اعتماد متقابل -6

 رقابت سالم با رقبا -7

 قانون مداری -8

 کارگیری دانش و تکنولوژی در مقاصد انسان دوستانهبه  -9
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 شرکت  يمحصوالت نرم افزار
 (Pointer)سیستم جامع برنامه ریزی استراتژیک  -1

 (QlikSenseو  QlikViewهوشمندی کسب و کار) هایراه کار -2

 

 راه حلهاي قابل ارایه در شرکت

 راه حل جامع برنامه ریزی و جاری سازی استراتژی -1

 و اندازه گیری شاخص های عملکردیراه حل جامع مدیریت عملکرد سازمانی  -2

 راه حل بودجه ریزی استراتژیک -3

 راه حل کنترل پروژه ها و اقدامات استراتژیک -4

 EFQMراه حل  -5

 راه حل جامع آمار و اطالعات -6

 راه حل اندازه گیری بهره وری -7
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 شرکت متخصصين  سابقه فعاليتهاي

 در حوزه سيستمهاي اطالعاتي 

 (Pointerدر حوزه سيستم جامع برنامه ریزي استراتژیک )
ستراتژیکاستتتقرار  -1 با استتتفاده از  شهری ایران بازآفرینیشرکت در  و عملکرد نرم افزار جامع مدیریت ا

Pointer 

 Pointerبا استفاده از  بانک صادرات ایراندر  و عملکرد نرم افزار جامع مدیریت استراتژیکاستقرار  -2

باطات  یستتتازمان فناوردر  و عملکرد نرم افزار جامع مدیریت استتتراتژیکاستتتتقرار  -3 اطالعات و ارت

 Pointerبا استفاده از  تهران یشهردار

ستقرار -4 ستراتژیک ا سالمی ایراندر  و عملکرد نرم افزار جامع مدیریت ا با  شرکت راه آهن جمهوری ا

 Pointerاستفاده از 

با استتتتفاده از  یرودک یهنر یفرهنگ ادیبندر  و عملکرد کنرم افزار جامع مدیریت استتتراتژیاستتتتقرار  -5

Pointer 

ستقرار  -6 ستراتژیکا سالمیدر )ماژول آمارو اطالعات(  نرم افزار جامع مدیریت ا ضعفان انقالب ا ست با  بنیاد م

 Pointerاستفاده از 

ستقرار  -7 ستراتژیکا صنعتی و معدنی گل گهردر  عملکردو  نرم افزار جامع مدیریت ا ستفاده از  شرکت  با ا

Pointer 

 Pointerبا استفاده از  بانک تجارتدر  و عملکرد نرم افزار جامع مدیریت استراتژیکاستقرار  -8

سعه  -9 ستراتژیکتو صنعت، معدن و تجارت در و عملکرد نرم افزار جامع مدیریت ا حوزه زیر  75و  وزارت 

 Pointerبا استفاده از مجموعه بر اساس انباره داده 

 Pointerبا استفاده از بانک مهر اقتصاد در  و عملکرد نرم افزار جامع مدیریت استراتژیکاستقرار  -10

با استفاده از  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ادر  و عملکرد نرم افزار جامع مدیریت استراتژیکاستقرار  -11

Pointer 

با استتتفاده از  ستتازمان بورو و اوراب بهاداردر  و عملکرد نرم افزار جامع مدیریت استتتراتژیکاستتتقرار  -12

Pointer 
 Pointerبا استفاده از  بانک پارسیاندر  و عملکرد نرم افزار جامع مدیریت استراتژیکاستقرار  -13

 Pointerبا استفاده از  ایمیدرودر  و عملکرد نرم افزار جامع مدیریت استراتژیکاستقرار  -14

 Pointerبا استفاده از  دیبانک  در و عملکرد نرم افزار جامع مدیریت استراتژیک استقرار -15
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 (QlikSenseو  QlikViewهوشمندي کسب و کار) هايدر حوزه راهکار      
 QlikViewبر اساس  در شرکت بیمه آسماری تیریراه حل داشبورد مداستقرار  -1

 QlikView اساسدر شرکت بیمه ایران معین بر  تیریداشبورد مد راه حلاستقرار  -2

 QlikSenseبر اساس  5استقرار بستر هوش تجاری در شرکت بازار گستر پگاه منطقه  -3

 QlikSenseدر شرکت بیمه سرمد بر اساس  یهوش تجاربستر استقرار  -4

  QlikViewبر اساس  آدوراطبدر شرکت  یهوش تجاربستر استقرار  -5

  QlikViewبر اساس  (فیتکوالملل تهران ) نیفکور ب یمهندسدر شرکت  یهوش تجاربستر استقرار  -6

  QlikViewبر اساس  رانیا دخانیاتدر شرکت  تیریاستقرار راه حل داشبورد مد -7

 QlikViewبر اساس  رانیدر شرکت مخابرات ا تیریاستقرار راه حل داشبورد مد -8

 QlikViewکشور بر اساس  یستیدر بهز تیریراه حل داشبورد مد استقرار -9

 QlikViewدر شرکت صدر فوالد بر اساس  تیریراه حل داشبورد مد استقرار -10

 QlikViewدر بانک مهر اقتصاد بر اساس  تیریراه حل داشبورد مد استقرار -11

 QlikViewملت بر اساس  مهیدر شرکت ب تیریراه حل داشبورد مد استقرار -12

 QlikViewدر شرکت صبا فوالد بر اساس  تیریراه حل داشبورد مد استقرار -13

 QlikViewبر اساس  یمستضعفان انقالب اسالم ادیدر بن یراه حل داشبورد مال استقرار -14

 QlikViewدر شرکت مخابرات استان تهران بر اساس  یبستر هوش تجار استقرار -15

 QlikViewمعلم بر اساس  مهیدر ب یبستر هوش تجار استقرار -16

 QlikViewبر اساس  یمتوازن در کتابخانه مل یازیراه حل کارت امت یو راه انداز یبستر هوش تجار استقرار -17

 QlikViewبر اساس  یدر مرکز نوآور یعملکرد سازمان یابیراه حل ارز یو راه انداز یبستر هوش تجار استقرار -18

 QlikViewدر بانک صنعت و معدن بر اساس  یبستر هوش تجار استقرار -19

 QlikViewدر وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس  یازیداشبورد عملکرد و کارت امت ستمیس استقرار -20

 

 ITسایر فعاليت هاي 

 سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران  –طراحی و پیاده سازی بانک اطالعات مدیران صنعت کشور  -1

الکترونیک محصوالت شرکت طبیعت زنده انتخاب مناسب ترین ارایه دهنده راه حل تجارت الکترونیکی دنیا برای فروش  -2

 در کشور مالزی و انگلستان

 طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت تصویب پروژه های مرکز نوآوری  -3

 گروه صنعتی پند–طراحی سیستم اطالعاتی فروش و انتخاب بهترین فروشنده بر اساس آن -4

رای پیاده ستتازی داشتتبورد در ستتاپکو ب MS Performance point server 2007پیاده ستتازی ستتیستتتم  -5

 عملکرد

 طراحی و استقرار سیستم اندازه گیری بهره وری ادارات مالی استانها در مرکز تحول اداری وزارت بازرگانی -6

ستم  -7 سی سازی  سته های  DSSطراحی و پیاده  شندگان برای  ERPبرای انتخاب ب صهای ارزیابی فرو شاخ ساس  بر ا

 مگفا –سازمانها 
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 سازمان بهزیستی استان قم . ی و پیاده سازی سیستم جامعتجزیه و تحلیل و طراح -8

 تجزیه و تحلیل و طراحی و پیاده سازی سیستم اطالعاتی مدیریت پروژه مخابرات استان قم . -9

مکانیزه مدیریت گواهینامه ها و پرونده های الکترونیکی ستتتازمان تجزیه و تحلیل و طراحی و پیاده ستتتازی ستتتیستتتتم  -10

 هواپیمایی کشوری

 دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تعامالت دانش محور و پیاده سازی سیستم پورتالطراحی  -11

 طراحی و پیاده سازی پرتال دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند . -12

( شرکت پرتو صنعت )فروش ، سفارشات ، انبار Total Systemتجزیه و تحلیل ، طراحی و پیاده سازی سیستم جامع ) -13

 ( .ی فروش و اتوماسیون اداریاز فروش ، مال، خدمات پس 

 طراحی و پیاده سازی سیستم  مدیریت فرآیندهای سازمانی  ، سازمان هواپیمایی کشوری . -14

 cms.cao.irطراحی و پیاده سازی سیستم  مدیریت محتوا  ، سازمان هواپیمایی کشوری  -15

( شتترکت Integrated Management Systemتجزیه و تحلیل ، طراحی و پیاده ستتازی ستتیستتتم جامع مدیریت ) -16

 مهندسین مشاور مترا )مشاور مادر وزارت راه و ترابری( .

 تجزیه و تحلیل ، طراحی و پیاده سازی سیستم گزارش گیری از راه دور بر پروژه ها در شرکت مهندسین مشاور مترا . -17

 مشاور مترا . مهندسینشرکت  انسانی نیروی یابی هزینه، طراحی و پیاده سازی سیستم  تجزیه و تحلیل -18

 مشاور مترا . مهندسینطراحی و پیاده سازی سیستم محاسبه کارانه شرکت  -19

 طراحی و برنامه نویسی سایتهای اینترنتی پویا مانند : -20

  www.metraconsult.ir سایت اینترنتی شرکت مهندسین مشاور مترا •
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 در حوزه مشاوره 
 خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان در شرکتمدیریت برنامه ریزی استراتژیک  -1

 راه آهن جمهوری اسالمی ایران در شرکتتدوین برنامه استراتژیک ایمنی  -2

 شهر تهران یزیمرکز مطالعات و برنامه ر در سوم ساله 5تدوین برنامه  -3

 رودکیفرهنگی هنری بنیاد  درتدوین سند چشم انداز و برنامه استراتژیک و برنامه تحول  -4

 بانک صنعت و معدن در برنامه راهبردیاری سازی تدوین و ج -5

 در شرکت فیتکو Mentoringبه روش  کبرنامه ریزی استراتژی -6

 در شرکت توزیع دارو پخش جاری سازی استراتژی -7

 در شرکت فومن شیمی گستر  برنامه ریزی استراتژیک -8

 در سطح ملی در پژوهشگاه نیرو در بخشهای تدوین اسناد راهبردی توسعه فناوری -9

a. سند ملی توسعه فناوری های سیستم پیشرفته اتوماسیون توزیع 

b. سند ملی توسعه فناوری های سیستم های پیشرفته اندازه گیری دقیق صنعت برق 

c. بیه ساز در صنعت برقسند ملی توسعه فناوری های نرم افزاری ش 

d. سند ملی توسعه فناوری های ربات های صنعتی در صنعت برق 

e. سند ملی توسعه فناوری های خودروی هیبریدی 

f. سند ملی توسعه فناوری های امنیت فناوری اطالعات و ارتباطات ویژه صنعت برق 

در شرکت  مدیریت عملکردو استقرار نظام  BSCبر اساس  جاری سازی استراتژیو  برنامه ریزی استراتژیک -10

 زردبند 

در شرکت  مدیریت عملکردو استقرار نظام  BSC بر اساس جاری سازی استراتژیو  برنامه ریزی استراتژیک -11

 دیار طبیعت زنده 

کنترل استراتژی در شرکت  داشبورد های مدیریتیاستراتژیک و  نظام جامع مدیریت عملکردطراحی و استقرار  -12

 مخابرات ایران

 و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد استراتژیک در همراه اول  BSC بر اساس ری سازی استراتژیجامشاور  -13

 مجمع تشخیص مصلحت نظام  –قانون اساسی  44نظام نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی اصل طراحی  -14

 در بانک مهر اقتصاد BSC بر اساس جاری سازی استراتژیو  مراوده، بازنگری استراتژی -15

 بیمه ملت جاری سازی استراتژیو  همراود -16

در سازمان اسناد و کتابخانه  مدیریت عملکرداستقرار نظام  و جاری سازی استراتژی،  برنامه ریزی استراتژیک -17

 ملی ایران 

 در شرکت ماکرو اینترنشنال سرویسز  BSCبر اساس  جاری سازی استراتژیو  برنامه ریزی استراتژیک -18

 رکت روانکاران احیا سپاهان در ش برنامه ریزی استراتژیک -19

 در شرکت نفت ایرانول  BSCبر اساس  جاری سازی استراتژیو  برنامه ریزی استراتژیک -20

  در شرکت ستاره قشم BSCبر اساس  جاری سازی استراتژیو  برنامه ریزی استراتژیک -21
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  در پرسی ایران گاز BSCبر اساس  جاری سازی استراتژیو  برنامه ریزی استراتژیک -22

  در هلدینگ نفت و گاز تامین BSCبر اساس  جاری سازی استراتژیو  برنامه ریزی استراتژیک -23

و تدوین نقشه راه تعالی نظام مدیریت استراتژیک در  تعیین سطح بلوغ نظام مدیریت استراتژیکعارضه یابی و  -24

 آریا نیک
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