گزارش عملکرد ایلیا در سال 1400
نگاهی به صنعت مشاوره مدیریت از دریچه اعداد و ارقام ایلیا

بهار 1401

سخنی از مدیرعامل ایلیا
میتوان گفت که مشاوره مدیریت در ایران به شکل حرفهای و امروزی در دههه  ۱۳۴۰بها ابککهار ع هل و هایهه گهباری بدرگ هرد ف یهد
جناب آقای رضا نیازمند و تاسیس سازمان مدیریت صنعکی شکل گرفکه اسهت .از آن زمهان تها کنهون م هیر مشهاوره مهدیریت در
ایران فراز و نشیبهای زیادی را هی وده است و امیدوارم و تالش میکنیم تا سه ی در افدایش اثرگباری این صنعت در اقکصاد
کشور داشکه باشیم.
اه یت رشد مشاوره مدیریت برای اقکصاد کشور در آنجاسهت کهه ایهن صهنعت توان ندسهاز سهایر صهنای اسهت .بهه ع هارت دیگهر
رشدی کوچک در خدمات مشاوره مدیریت به معنای رشدی قابل توجه در ک ب و کارهای تولیدی و خدماتی در کشور اسهت .بها
خدمات مشاوره مهدیریت شهرککها و سهازمانها تصه ی ات بهکهری میگیرنهد بههرهوری سهازمان خهود را افهدایش میدهنهد و م هیر
رشد خود را مط ئنتر و بهینه طی میکنند .از طرف دیگر این صنعت ب کری مناسب و آماده برای رشد نیروی کهار دانشمحهور
مکخصص و خالق است .چرا که افراد در مدت زمانی کوتاه با سازمانهای مکفاوتی در ارت اط قرار میگیرند و درگیر حهل م هالههای
خرد و کالن آنها میشوند.
شرکت ایلیا در طول  ۱۴سال فعالیت خود با ه کاری با تعداد قابل توجهی از سازمانهای بینال للهی و ایرانهی اثرگهباری خهدمات
مشاوره مدیریت را به مشکریان ارزش ند خود نشهان داده اسهت و میکوشهد بها گ هکرش ایهن خهدمات ن هش خهود را بهرای ایرانهی
بهکر ایفا کند .ما ع ی ا باور داریم خدمات مکنوع مشاوره مدیریت ب کر رشد افراد و ک ب و کارهاست.
در گدارش هیشرو ابکدا نگاهی به صنعت مشاوره مدیریت در ایران و جهان انداخکهایم و در بخش دوم ضه ن معرفهی تاریخچهه
و خدمات شرکت ایلیا آمارهای این شرکت در سال  ۱۴۰۰مرور شهده اسهت .در هایهان بها اشهکیاق قل ه

از تهالش ت هامی ه کهارانم

در شرکت ایلیا به هاس ای کادن برای توسعه و به ود ک ب و کارها و رویکرد و خدمات حرفهای قدردانی میکنم.

ع اد قائنی
شریک و مدیرعامل
شرکت مشاور مدیریت ایلیا

فهرست
درباره صنعت مشاوره مدیریت

صفحه 5

تعریف مشاوره مدیریت
حوزههای اصلی فعالیت
معرفی برخی شرکتهای مشاوره
مسیر شغلی در شرکتهای مشاوره
صنعت مشاوره مدیریت در ایران و منطقه
اکوسیستم صنعت مشاوره مدیریت ایران
مزایا و معایب صنعت مشاوره

درباره شرکت مشاوره مدیریت ایلیا
پیدایش و تاریخچه
نقاط مهم تاریخی
ارکان ایلیا
حوزههای فعالیت و خدمات
نقشه مسیر شغلی
اطالعات همکاران
حال و هوا و فضای کار
دوره کارآموزی
وضعیت ایلیاییهای سابق
ایلیا از نگاه مالی ،پروژهها و مشتریان
تالیفات و محصوالت
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درباره
صنعت مشاوره مدیریت
بخش «درباره صنعت مشاوره مدیریت»
به موضوعات زیر پرداخته است:
 مشاوره مدیریت چی ت؟
 حوزههای اصلی فعالیت مشاوره مدیریت
 معرفی برخی شرکتهای مشاوره مدیریت
 م یر شغلی در شرکتهای مشاوره مدیریت
 صنعت مشاوره مدیریت در ایران و منط ه
 اکوسی کم صنعت مشاوره مدیریت ایران
 مدایا و معایب صنعت مشاوره مدیریت
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مشاوره مدیریت چی ت؟

اندازه بازار جهانی حوزه مشاوره مدیریت

مشهاوره مههدیریت بههه عنههوان یهک صههنعت در ایههران ک کههر شناخکهشهده اسههت ولههی دو تعریهف

1200

رایج از آن به صورت زیر وجود دارد:
•

میلیارد دالر

تعریهف انج هن مشهاوران مهدیریت ( )MCAکهه مشهاوره مهدیریت را بهه صهورت "ارائهه دادن
مشههورت و راهن ههای

م ههک ل در مههورد موضههوعات مههدیریکی شههامل شناسههای

895

و بررسههی

م هههائل/فرصهههتها توصهههیه ن هههودن اقهههدامات مناسهههب و ک هههک کهههردن در هیادهسهههازی آن

میلیارد دالر

توصیهها"
•

تعریفهههی کهههه انج هههن بینال للهههی موس هههات مشهههاوره مهههدیریت ( )ICMCIدر مهههورد شهههغل
مشههاوره مههدیریت بیههان میکنههد ع ههارت اسههت از "فههردی کههه بههه ارائههه مشههاوره و راهن ههای
م ک ل در خصوص فرآیند مدیریت به مشکریانی با م ئولیتهای مدیریکی میهردازد".

در واق مشاوره مدیریت شامل خدمات مشهاورهای م هک ل اسهت کهه توسه سهازمانهای
واجد شرای بهه مشهکریان ارائهه میشهود تها بهه آنهها ک هک کنهد مشهکالت یها فرصهتهای

مدیریت را شناسای

و تجدیه و تحلیل کنند .مشهاوران مهدیریت نیهد راهحلهها یها اقهدامات

2025
2025

هیشنهادی را با توجه بهه ایهن م هائل توصهیه میکننهد و در صهورت درخواسهت در اجهرای آنهها
ک ک میکنند.

سهم از بازار برخی مناطق جغرافیایی

MCA: Management Consulting Association
ICMCI: International Council of Management Consulting Institutes
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%1.5

%4

%5

%30
من globenewswire :

حوزههای اصلی فعالیت مشاوره مدیریت
مشههاوره مههدیریت دربرگیرنههده طیههف گ ههکردهای از حوزههههای فعالیههت اسههت .در ایههران حوزههههای

نظیههر اسههکراتژی بازاریههاب  مناب ان ههانی مههدیریت کیفیههت مههدیریت فنههاوری و مههدیریت مههالی از ج لههه حوزههههای

شناخکهشدهتر مح وب میشوند .برخی از شرکتها به طور تخصصی صرفا در یک یا دو حوزه از مشاوره مدیریت فعالیت میکنند و برخی دیگر در طیهف مکنهوعتری بهه ارائهه خهدمات میهردازنهد .از ج لهه رایجتهرین
حوزههای فعالیت به موارد زیر میتوان اشاره کرد:

سیستم و سازمان

ساخکار سازمانی  BPMحاک یت شرککی و
غیره

استراتژی و تحول

توسعه اسکراتژی  M&Aره ری مدیریت
تغییر و غیره

سیاستگذاری عمومی

توسعه برنامههای ملی سیاستگباری ملی
و غیره

مدیریت مالی

تهیه طرح توجیهی اسکراتژی مالی مدیریت
سرمایهگباری و غیره
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مدیریت عملیات

به ود سی کم تولیدی و فروش
مدیریت ناب و غیره

مدیریت کیفیت و بهرهوری

مدیریت ریسک و بحران

مدیریت ری ک سرمایه مدیریت بحران و
غیره

مدیریت دانش

کایدن سی کم های مدیریت کیفیت کنکرل
فرآیند آماری و غیره

سی کم هشکی ان تص یم هوش تجاری و
غیره

برندینگ ،بازاریابی و فروش

مدیریت فناوری و نوآوری

اسکراتژی بازاریاب  بازاریاب اجک اعی
قی تگباری و غیره

مدیریت منابع انسانی

آموزش و توسعه ارزیاب ع لکرد اسکخدام
و غیره

تحول دیجیکال ن شه فناوری انک ال فناوری
و غیره

مدیریت پروژه

کنکرل هروژه مدیریت س د هروژه و غیره

م ای ه ع لکرد برترین شرکتهای
مشاوره مدیریت دنیا در سال 2021
درآمد سال 2021

تعداد کارمندان

ن ت درآمد به
تعداد کارمندان

50

345

146

50

624

81

45

295

153

32

236

136

11

25

440

10

37

278

6

18

309

2

5

500

1

4

310

1

1

571

(میلیارد دالر)

صفحه 8

گدارش سال  1400ایلیا

(هدار نفر)

(هدار دالر)

من globenewswire, rocketblocks, statista, :
macrotrends, forbes, craft

م یر شغلی در برخی شرکتهای مشاوره مدیریت دنیا
14

13

12

11

10

Partner

Partner

Partner

Senior Executive

mconsultingprep,, careerinconsulting : من

7

6

5

4

3

2

1

Associate Principle/
Associate Partner

Engagement Manager

Associate

Business Analyst

Partner

Principle

Project Leader

Consultant

Associate

Principal

Manager

Case Team Leader

Consultant

Director

Senior Manager

Senior Manager

Principal

Principal & Partner

Partner

8

Partner

Partner

Partner

9

Senior Manager

Principal

Senior Manager

Manager

Senior Associate

Senior Associate
Consultant

Associate
Consultant

Associate

Manager

Senior Associate

Consultant

Business Analyst

Manager

Senior Consultant

Consultant

Analyst

Engagement Manager

Associate

Senior Consultant

Consultant

Manager

Manager

Manager

Consultant

Consultant

Consultant

سال

Associate/ Associate Consultant/
Senior Associate Consultant

Business Analyst

Analyst
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9 صفحه

تهای مشاوره مدیریت
شرکها
شرکت
لک در
تتملک
ااااااااااااااااااااا
اسکراتژی مح وب برای شهرکتهای
ت لک یک

2015

اسهت کهه بهه دن هال گ هکرش بازارهها ورود بهه

حوزههههای جدیههد ک ههب برتههری در رقابههت یهها دسههکیاب

2014

بههه فناوریههها و مج وعههه مهارتهههای

جدید ه کند .ت لهک راههی سهری بهرای شهروع رشهد در یهک قابلیهت یها منط هه جدیهد اسهت.

2017

خرید تخصص موجود غال ا سریعکر از توسعه آن در داخل شرکت است.
در شهههرکتهای مشهههاوره مهههدیریت خریهههدها غال ههها بهههه سهههه دسهههکه اصهههلی ت

2019

هههیم میشهههوند

گروههای تجدیه و تحلیل داده آژانسهای دیجیکال و طراحی و مشاوران تخصصی.

2019

شهههرکتهای تجدیهههه و تحلیهههل داده در سهههالهای اخیهههر بهههه ههههدف اصهههلی خریهههد در شهههرکتهای

2019

مشههاوره مههدیریت ت ههدیل شههدهاند .ایههن شههرکتها اغلههب دارای سی ههکمهای نههرم افههداری و ی ها
مجوعههه دادههههای اخکصاصههی ه ههکند کههه آنههها را بههرای یههک شههرکت مشههاوره مههدیریکی جههباب
میکند.

2013

 McKinseyبههها خریهههد  12شهههرکت در  7سهههال گبشهههکه ت لهههک را بهههه عنهههوان بخهههش بدرگهههی از

2015

2015

اسههکراتژی رشههد خههود انکخههاب کههرده اسههت .در طههرف م ابههل  Bainتنههها  3شههرکت را خریههداری
کرده اسهت درحالیکهه ه هه آنهها در  2سهال گبشهکه اتفهاق افکهاده اسهت .اسهکراتژی ت لهک یهک

2015

2015
2016

محههرر رشههد جدیههد و هیجههان انگیههد بههرای  BCG McKinseyو  Bainاسههت و ه ههه آنههها اخیههرا
2018

انواع مخکلفی از آن را اجرا کردهاند.
به واسطه سطح بلوغ صنعت مشاوره مدیریت در ایران این مفهوم هنهوز کهارکردی نداشهکه و
ن یتهوان ن ونهههای

2016

2016

2017

2019

از انههواع ت لهک را گهدارش کههرد .بها ایههن وجهود میتهوان امیههدوار بهود کههه در

2017

سهههالهای آینهههده انهههواعی از ادغهههام و ت لهههک بهههین شهههرکتهای مشهههاوره مهههدیریت فنهههاوری و یههها
نهادهای هولی صورت هبیرد.

2019
202
0

Data & analytics
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2019

Design & digital

Boutique consultancy
من rocketblocks :

نگاه جدید به جایگاه آموزش در شرکتهای مشاوره مدیریت
دانشههگاه دیلویههت در سههال  2011و بهها هههدف رشههد ره ههران آینههده و انک ههال  175سههال دانههش تجربههه و ارزشهههای شههرکت
دیلویت به مکخصصان و مشکریان آن شرکت در آمریکا راهاندازی شد.
در حالی که دانشگاه دیلویت اساسا برای مکخصصان شرکت دیلویهت ایجهاد شهده بهود امها بها دعهوت از مشهکریان جههت
شهرکت در برنامهههای تخصصهی گهام بدرگههی در ک هک بهه مشهکریان خهود برداشههکه اسهت .دانشهگاه دیلویهت از سهال 2011
میدبان  76درصد از  Fortune 500بوده است.
دانشگاه دیلویت اقدام به تاسیس  6شع ه دیگر نید در کشورهای زیر ن وده است:

بلژیک

صفحه 11
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فرانسه

کانادا

هند

سنگاپور

مکزیک

نگاه جدید به حوزه دیکا و هوش مصنوعی در شرکتهای مشاوره مدیریت
شرکت  Quantum Blackدر سال  2009با هدف اسکفاده از داده و هوش مصنوعی در م اب ات فرمول  1شکل گرفت و
 6سال بعد در سال  2015توس شرکت مکندی به صورت کامل خریداری شد.
هدف اصلی از این خرید برای مکندی بهرهبرداری از ابدار و مهدلهای جدیهد (م کنهی بهر داده ههوش مصهنوعی و اینکرنهت
اشیا) جهت خدمات رسانی به مشکریان مکندی عنوان شده است.
در حال حاضر  Quantum Blackبا بیش از  500ه کار بازوی فنی مکندی در حوزه هوش مصنوعی و دیکا است.

صنعت مشاوره مدیریت در کشورهای حوزه خلیج فارس
اندازه بازار صنعت مشاوره مدیریت در
کشورهای حوزه خلیج فارس (میلیارد دالر)
3.2

3.1

2.7

2021

در ایههران عههدم حشههور شههرکت هههای بههدر و
قابل اعک اد مشاوره مدیریت عامهل مه هی
در عههههههدم شههههههکلگیری قراردادهههههههای بههههههدر
تجاری بین شرکتهای بین ال للی و ایرانی
میشود.
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2020

2018

2019

2017

2.4

2016

اندازه بازار صنعت مشاوره مدیریت به
تفکیک حوزههای اصلی فعالیت ()2021

2.2

2015

1.9

2013

2014

اندازه بازار صنعت مشاوره مدیریت
به تفکیک کشور (میلیون دالر)2021-
۱۴۰۰

۳۶%
۲۷%

ایههههن در حالی ههههت کههههه فههههارغ از نوسههههانات
سیاسی در م اط زمهانی مخکلهف بها توجهه
به وجود ظرفیتهای بهاالی سهرمایهگباری و
نیههههاز بههههه ک ههههب سههههرمایه خههههارجی در بههههازار
ایران ت ایل شرکتهای تجاری برای انع اد
قراردادهای ه کاری باال است.
هنههوز بخههش ب ههیار کههوچکی از ظرفیتهههای
صهههنعت مشهههاوره مهههدیریت در ایهههران فعهههال
شده است.

3

2.8

2.6

۱%%
۸۰۰
%%

۳۸۰

۶%

۱۰۰

۲%
تکنولوژی

اسکراتژی

ع لیات

ری ک و
قانونگباری

مناب ان انی

مالی

عرب کان

امارات

قطر

کویت

۱۰۰

۰۰

ع ان

بحرین

من consultancy-me :

حشور شرکتهای مشاوره مدیریت جهانی
در منط ه حاشیه خلیج فارس
سال تاسیس

سال ورود به
منطقه

شعب موجود

1926

1957

ابوظ

 دب  -دوحه  -ریاض -کویت  -منامه

1914

1993

ابوظ

 -دوحه  -ریاض

1973

2003

 -دب

دب

 -دوحه  -ریاض

1984

2005

ابوظ

 -دب

 -ریاض  -کویت

1926

2006

ابوظ

 -دب

 -دوحه  -ریاض

1963

2007

ابوظ

 -دب

 -دوحه  -ریاض

1845

2013

دب

1987

2014

دب

1991

2014
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دب  -ریاض

من consultancy-me :

صنعت مشاوره مدیریت در ایران ()1/2
م یر مشاوره مدیریت در ایران
حدود یک صده ق ل مشاوره مدیریت به شکلی مکفاوت از شکل امروزه وجهود داشهت .مشهاوران
خارجی در تص یمگیریهای کالن کشور حشور داشکند و در زمینههای

ه چون نفت مخهابرات

فوالد و غیره فعالیت میکردند .ه چنین شرکتهای خارجی در حوزه مشهاوره مهالی و ح هابداری

شروع قرن  14شمسی
حضور مشاوران خارجی

با گ کرش فعالیتهای صنعکی و ه چنین فعالیتهای ارائه مشاوره سازمان مدیریت صنعکی

مشههههههاوره در سههههههطوح کههههههالن کشههههههور بههههههه
خصوص در زمینههای نفت فوالد و ...

در ایران شروع به کار کردند.

در اوایل دهه  40ش

ی تشکیل شد تا به ارائه مشاوره مدیریت مورد نیاز صنای بپردازد.

1340-1330

ههههس از تشهههکیل سهههازمان مهههدیریت صهههنعکی وزارت صهههنعت و معهههدن نیهههد سهههازمان گ هههکرش و
نوسههازی صههنای را در سههال  1346تاسههیس ن ههود .از ج لههه اتفاقههات مهههم دیگههر در تههاری صههنعت

•
•

مشاوره مهدیریت در ایهران میتهوان بهه تاسهیس مرکهد مطالعهات مهدیریت ایهران در سهال  1348بها
هههدف اصههلی تربیههت مههدیران و بهها ه کههاری دانشههگاه هههاروارد اشههاره کههرد کههه اولههین دروس حههوزه
مطالعههات مههدیریت بهها نظههارت اسههکادان دانشههگاه هههاروارد در آن تههدریس میشههد .وجههود نهادهههای
مرت

و نیهاز صهنعت گ هکرش و برقهراری ارت اطهات میهان مشهاوران خهارجی و داخلهی باعه

رشهد

در سالهای بعهد از ان هالب و بههویژه ههس از جنهو ضهرورت توجهه و اقهدام بهه بازسهازی صهنای و
ه چنین تدوین برنامههای توسعه با ک ک مشاورین و مکخصصین نید باعه
بیشهههکر توجهههه بهههه حهههوزه مشهههاوره مهههدیریت گردیهههد .در هههه

گ هکرش ههر چهه

توسهههعه مشهههاوره مهههدیریت و جلهههب

فارغالکحصههیالن بههه ایههن حههوزه بههرای اشههکغال افههدایش امکانههات ارت اطههات و مههراودات انج نهههای
صنفی مربوطه شکل گرفکند.
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1346-48
•
•

صنعت مشاوره مدیریت و جلب عالقهمندان به این حوزه در ایران شد.

گ کرش فعالیتهای صنعکی
تشهههههههههکیل سهههههههههازمان مهههههههههدیریت
صنعکی

تشهههههههههکیل سهههههههههازمان گ هههههههههکرش و
نوسازی صنای ایران
تاسههیس مرکههد مطالعههات مههدیریت
ایران

انقالب و جنگ
•
•

بازسازی کشور و صنای
مشاوره برای برنامههای توسعه کشور

صنعت مشاوره مدیریت در ایران ()2/2
در سال  1377انج ن مشاوران مدیریت ایران با هدف "اعکالی حرفه مشاوره مهدیریت و توسهعه
اخههالق حرفهههای در میههان اعشهها از طریههش ایفههای ن ههش مههزثر و شای ههکه در زمینههه ارت هها بهههرهوری و
کیفیت و توسعه هایدار اقکصادی و اجک اعی کشور“ تاسیس گردید .با توجه به عشویت انج هن
در شهههورای بینال للهههی مشهههاوره مهههدیریت ایهههن سهههازمان تنهههها نههههاد صهههادر کننهههده ( CMCیکهههی از

1377-78
تشکیل انج نهای صنفی
تشکیل دانشکده مدیریت شریف

•
•

معک رترین گواهینامههای بینال للی حوزه مشاوره مدیریت) در ایران است.
از دیگههر ن ههاط مهههم در تههاری صههنعت مشههاوره مههدیریت در ایههران میتههوان بههه تاسههیس دانشههکده

اوایل دهه 80

مدیریت و اقکصاد دانشهگاه صهنعکی شهریف در سهال  _ 1378بها ههدف آمهوزش علهوم مهدیریت و

تاسههههههههیس شههههههههرکتهای خصوصههههههههی
مشاوره مدیریت:
•  - 1380کاین
•  - 1380آریانا
•  - 1383ایلیا

اقکصاد با رویکردی نو _ اشاره کرد.
در گبر زمان ردهای شرکتهای مشاوره مدیریت خارجی به خصوص در صنای نفت و گاز خهودرو
و ارت اطههات بهها توجههه بههه نوسههانات سیاسههی ایههران هررنههو و ک رنههو شههده اسههت ولههی شههرکتهای
زیادی در ایران تجربه تعامل با بدرگان مشاوره مدیریت دنیا نظیهر مکنهدی دلویهت  EY PWCو
غیره را در ساب ه خود ث ت کردهاند.

 1390تا 1400

ه چنین از اوایل دهه هشکاد صنعت مشاوره مهدیریت در قالهب تاسهیس شهرکتهای کوچهک و
مکوسههه گونهههاگون بهههه شهههکل دیگهههری از حیهههات خهههود ادامهههه م هههیر داد .در ایهههن سهههالها تاسهههیس

•

بهها

•

شههرکتهای مطرحههی چههون کههاین آریانهها ایلیهها و غیههره زمینهسههاز شههکلگیری مفههاهیم مههرت

شههرکتداری در حههوزه مشههاوره مههدیریت شههد .امههروزه بههیش از  300شههرکت ح ههوقی عشههو انج ههن
مشاوران مدیریت ایران ه کند ولی ک اکان م یر توسهعه مشهاوره مهدیریت در ایهران راه زیهادی
در هیش دارد.
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رشههد تعههداد شههرکتهای مشههاوره
مدیریت
وجهههههههود بهههههههیش از  300شهههههههرکت
مشاوره مدیریت عشو انج ن

اکوسی کم صنعت مشاوره مدیریت ایران
ذینفعان مخکلفی در صنعت مشاوره مدیریت در ایران وجود دارند .در تصویر روبهرو ن شه
ذینفعان کلیدی قابل مشاهده است و در مج وع شش دسکه از اصلیترین ذینفعان صنعت
مشاوره مدیریت در ایران را میتوان به صورت زیر ط هبندی کرد:
شرکتهای
جنرالی ت

سازمانهای
دولتی

شرکتهای
مشاوره مدیریت

شرکتهای
مکخصص در یک
حوزه مشخص

سازمانهای دولکی ج هوری اسالمی ایران
IMA

انج نهای مرت

به صنعت مشاوره مدیریت

IMCA

انجمنها

ISSM

شرکتهای مشاوره مدیریت در ایران

مشاوران و کارشناسان شخصی (فریلن رها)

مشکریان مشاوره مدیریت در ایران
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اکوسیستم
مشاوره مدیریت
ایران

شرکتهای
بخش
خصوصی

مشتریان

IPMA

مراکد
تح ی اتی
مشاوره

دانشگاهها

دانشکدههای
مدیریت و
مهندسی صنای

مشاوران
و
متخصصان
باساب ه
تازهکار

بخش دولکی

شرکتهای
بینال للی

مدایا و چالشهای کار کردن در یک شرکت مشاوره مدیریت در ایران

مدایا

چالشها
نیاز به رشد و
توسعه م ک ر
م افرتهای

کوچک بودن

کار در تیمهای

بازار در ایران

مخکلف

فرصتهای
شغلی بیشکر در

زیاد کاری شهری

مکنوع

آینده

و بینشهری
تعادل ک کر کار
و زندگی

انجام هروژههای

ساعات کار
فشار و

طوالنی

توسعه مهارتهای
تحلیلی و نرم

محی کاری

ت ویت ظرفیت

جوان هرانرژی و

تعامل و گ کرش

بااسکعداد

اسکرس کاری

هرسکیژ شغلی

ش که تعامالت

دیدن ث رات و
اثرات فعالیتها

یادگیری
مداوم

تعامل با
مشکریان و افراد
مکخصص مکنوع
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مدایا و چالشهای بکارگیری مشاوران مدیریت از دیدگاه مشکریان در ایران

مدایا

چالشها
هدینه

عدم اعک اد به

بکارگیری

اثرگباری
مشاوران

داشکن نگاه

مشاوران

به

شخص ثال
مشکالت

در دسکرس

اسکفاده از

ن ودن دائ ی

منفی بر کارکنان

درسآموخکههای

مشاوران

احک ال ایجاد اثر

محرمانگی اطالعات

فعالیت
مشاوران

صرفه جوی
در زمان

بازدارندگی از

کاهش هدینه

اسکفاده از

در بلند مدت

مهارتهای جدید

کشف بازار
جدید

یادگیری کارکنان
به ود دائ ی
اثربخشی سازمانی
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مکخصصان

سایر مشکریان
ری کهای مرت

عدم تداوم

اسکفاده از دانش

ب

طرفی در

تص یمگیری

سرعت و کیفیت

در تحویل کارها

درباره شرکت
مشاوره مدیریت ایلیا
بخش «درباره شرکت مشاوره مدیریت ایلیا»
به موضوعات زیر پرداخته است:
 هیدایش و تاریخچه ایلیا
 ن اط مهم تاریخی در ایلیا
 ارکان ایلیا
 حوزههای فعالیت و خدمات ایلیا
 ن شه م یر شغلی در ایلیا
 اطالعات کارکنان ایلیا
 حال و هوا و فشای کار در ایلیا

 دوره کارآموزی در ایلیا
 وضعیت ایلیای های سابش
 ایلیا از نگاه مالی هروژهها و مشکریان
 تالیفات و محصوالت ایلیا
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هیدایش و تاریخچه ایلیا
ایلیها بهرای اولهین بهار در سهال  2008توسه سهید ح هین ن هوی  Marlon Juenemannو سهید
بههههرام مرتشهههوی بههها دفهههاتر ع لیهههاتی در تههههران و ویهههن اساسههها بهههه عنهههوان یهههک شهههرکت مشهههاوره
مهدیریت تاسهیس شهد .ایلیهها از زمههان تولهدش یهک رویهها در سهر داشهکه اسههت .امها ماننهد هههر
مزس ه موفش دیگری ایلیها ایهن رویها را بهه یهک چشهم انهداز دسهت یهافکنی ت هدیل کهرد تها بهه
س ت آن حرکت کند :چشم انداز “."Unfolding Potentials, Transforming Lives
داسکان ایلیا با ارائه خدمات تح ی ات بازار و تدوین اسکراتژی ورود به بازار بهرای شهرکتهای
بینال للی شکل گرفت و تا سال  2017ع ده فعالیتهای شرکت در ه ین راسکا بوده است.

ه کاری با شرکتهای معک ر  Fortune 500و  Big 4از ج له افکخارات ایلیا است که با افدایش
کیفیت و تالش م ک ر بدان دست یافکه است.
هههس از تشههدید یههافکن تحریمههها و چالشههیتر شههدن فعالیههت فشههای بینال لههل ایلیهها بهها یههک
تغییر و تحول به بیدینسمدل جدیدی مک رکد با بازار ایران تغییر م یر داده است.
ارزش افههدوده اصههلی ایلیهها شههامل توانههای

برقههراری ارت اطههات مههوثر جهههت درر م ههائل اتخ هاذ

رویکرد ساخکارمند جهت حل م ئله و داشکن روحیه حرفهای و تعههد بهه منظهور حهل م هئله
است.
اکنون در ایلیا بیش از  45نفر از افراد م کعد به صهورت ت اموقهت در حهال ارائهه خهدمات بهه
مشکریان در صنای مخکلف و در حوزههای کاری گوناگون ه کند.
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تاسیس در وین اتریش و گسترش در ایران

همکاری با شرکتهای بزرگ بینالمللی

۱۴۰۰

1398

۱۳۹۷

تحوالت اجرایی

۱۳۹۳

شرکت ایلیا در  ۱۳۰۶در وین با هروژهی «جنرال موتورز» در حوزه مدیریت دانش شروع به کار کرد .با
انک ال فعالیکش به ایران بیش از  ۱۳سال کار اجرای را کلید زد .به ن اط عطف م یر ایلیا در ادامه
اشاره شده است.

۱۳۸۸

۱۳۸۶

ن اط مهم تاریخی در ایلیا

اجرای بیش از  ۱۰۰هروژه که بیشکر آنها بینال للی بودند همزمان با اجرای هروژههای داخلی با رضایت
مشکریان

در دوران برجام ایلیا تجربه ه کاری با شرکتهای مطرح جهانی در حوزه مشاوره مدیریت را ک ب کرده
است و در هروژههای مخکلفی به عنوان نیروهای مشاور محلی به ارائه خدمات هرداخکه است.

تمرکز بر بازار داخلی

بعد از تغییرات بینال للی و تشدید یافکن تحریمها شرکتهای بینال للی فعالیتشان را در ایران کم
کردند و ایلیا از این موقعیت اسکفاده کرد تا بر مشکریان داخلی خود ت رکد کند .این موضوع ش کهی
مشکریان و میدان آگاهی از برند ایلیا را در ایران گ کرش داد.

مراقبت از موقعیت فعلی ایلیا در بازار

با دامنهی وسیعی از ارت اطات و ش ار زیادی از هروژههای که با موف یت تحویل داده شدند ایلیا مورد توجه
قرار گرفکه آگاهی از برند اتفاق افکاده و با گ کرش خدماتش در فشای بازار داخلی یکی از اولین انکخابها
شدهاست.

در مسیر توسعه

در مخکصات جدید ک بوکار در ایران ایلیا در تالش است تا ض ن ارت ای ن اط قوت خودش خدمات و
راهکارهای جدیدی توسعه دهد و به عنوان یکی از هرچمداران این حوزه ن ش ب دای در ساخت و ت ویت
اکوسی کم مشاوره مدیریت ایران ایفا کند.
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ارکان ایلیا

ارزشها

هدف
•

ما در مورد اثرگباری ج عیمان جدی ه کیم.

•

ما ساده زندگی را زندگی میکنیم.

تا  ۱۴۰۸یک شرکت مشاوره مدیریت
اصیل و بینال للی خواهیم ساخت؛
با هیوسکه کار کردن بر روی  ۴ن طه
قوت ایلیا:

تصادفی  >--هایدار
قط ارت اط  >--گفتوگوی باز
ع ومیت  >--تخصصی شدن
ابهام  >--وضوح
رویکرد شخصی  >--تی ی با ع لکرد باال

چشمانداز

•

ما با گشودگی م ک یم و با مهربانی ارت اط
برقرار میکنیم.

تغییر و تحول

برای ایلیا و ایلیای های بهکر ایرانی بهکر و جهانی بهکر ما روزهای ان
را در محل کار و با باالترین سطح انگیده سپری میکنیم تا شرککی
اصیل و بینال للی برای منفعت ه گی ما ب ازیم.

 )۱هروژهها؛ تحویل دادن نکایج باکیفیکی
مثال زدنی
 )۲بازار؛ خلش کردن نکایجی منحصر
بهفرد

یافتههای برگرفته از
گذشته ما

 )۳زیرساخت سازمانی؛ منکج به رشدی
سری تر
 )۴تیم؛ جبب بهکرین اسکعدادها





"فرهنو سازمانی" ه یشه تعیینکننده است.
"خودارزیاب " ما را واق بین میکند.
"هیروزی" امری بلندمدت است.
"امید" ه واره با ماست.
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"تعهد مشکرر" اساس هیشرفت رو به جلو است.
"کیفیت" به ما انگیده میدهد.
سرعت و زمان ب یار مهم است.
"تغییر" سخت اما الزم است.

حوزههای فعالیت و خدمات ایلیا
قبل از ورود به
بازار

تحقیق








مطالعات ککابخانهای
تح ی ات بازار
تحلیل صنعت
تحلیل رق ا
مطالعات امکانسنجی
مطالعات طرح ک بوکار

مشاوره








یافکن شرکای مناسب
مدیریت هیئت تجاری
تدوین مدل ک بوکار
طرحریدی مناب ان انی
تدوین اسکراتژی ورود به بازار
راهاندازی واحدهای بازاریاب و فروش

توسعه
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بهبود کارکردهای
اجرایی

توسعهی
بازار





تحلیل ذینفعان
اسکراتژی شرککی
هی ایشههههای سهههازمانی جههههت سهههنجش تعلهههش و
رضایتمندی ه کاران
مطالعات بنچ ارر








تحلیل سودمندی بازار
مطالعه بخشهای جباب سرمایهگباری
سنجش آگاهی و درر از برند
مطالعات فرصت
ارائه گدارشهای بهروز صنعت
بررسی روندهای کالن بازار



اقهههدامات اولیهههه مهههورد نیهههاز در شهههکلگیری یهههک
شرکت تازه تاسیس
شکلدهی تیم اجرای
ایجاد نظام حاک یت شرککی
م الهیاب و عارضهیاب سازمانی
طراحی و هیادهسازی مدل ع لیاتی
خدمات مشاوره روانشناسی
طراحی فرآیندهای مناب ان انی









تدوین اسکراتژی ورود به بازار
انکخاب شریک تجاری
تدوین اسکراتژی شرککی
بازاریاب دیجیکال
برندینو و بازاریاب
توسعه سازمانی
تدوین اسکراتژی هولدینو







طراحی و اجرای مرکد ارزیاب
توسعه شای کگیهای سازمانی
آموزش مهارتهای مدیریکی
آموزش ره ری
آموزش مهارتهای تی ی










توسعهی
شرکت

 سنجش سهم بازار
 گدارشههههای جهههام شهههرککی شهههامل :گدارشههههای
سهههههههههالیانه برنهههههههههد کارفرمهههههههههای و گدارشههههههههههای
منحصربهفرد
 مطالعات حاک یکی و کالن



 آموزش تخصصی نیرو فروش
 آموزش مهارتهای مدیریکی برای مدیران میانی









سهههههههههههههههههههرمایهگباری (سههههههههههههههههههههامی خهههههههههههههههههههاص و
سرمایهگباریهای خطرهبیر)
تدوین اسکراتژی و ن شهی راه توسعه
مشاورهی م کنی بر داده
به ود فرآیندهای ک بوکار
هیش رد Scale Up
تههههدوین اسههههکراتژی م ههههئولیتهای اجک ههههاعی و
شرککی
تدوین برنامه ادغام جبب شراکت
تحول سازمانی

 مهارت بازخورد در محی کار
 آموزش تخصصی هیئت مدیره
 توسعه فرهنوسازمانی

م یر شغلی در شرکت ایلیا
فعالیتهای اصلی همکاران
ایلیا در گریدهای مختلف

شریک

معاون

رهبری دپارتمان
مشارکت در فعالیتهای اسکراتژیک
•
مدیریت دهارت ان و الینهای خدمات
•
خلش فرصتهای ک بوکاری
•

مدیر

مدیریت پروژهها
مدیریت مشکریان
•
ش کهسازی
•
مدیریت هروژهها و تیمهای اجرای
•

مشاور

تحلیلگر
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رهبری سازمان
مدیریت افراد کلیدی
•
مدیریت سهامداران
•
مدیریت مشکریان کلیدی
•

ایجاد خروجی پروژهها
ه اهنگی هروژهها و تیمهای تحلیلگران
•
ارائه راهکار و تحلیل به مشکریان
•
مشارکت در جل ات فروش و ارائه نکایج
•
ک ب مهارت در یک حوزه تخصصی
•

انجام امور اجرایی و تحقیقاتی
طراحی هروهوزال
•
ج آوری دادهها
•
تحلیل دادهها
•
م کندسازی و اسالیدسازی
•

دموگرافی اطالعات ه کاران ایلیا
تیم بدرگکرین دارای در شرکتهای خدماتی است .در ایلیا ه واره به دن ال تی ی مشکاق
مکعهد ساخکارمند و در عین حال م ککر راهحلمدار و سختکوش ه کیم.

 47نفر

ه کار ثابت در ایلیا به
عالوه بیش از  100نفر
مکخصص فریلن ر و
صنعت

%46

2

4

4

شریک

معاون

مدیر

4

21

12

مشاور

تحلیلگر

اجرای

%54
آقایان

خانم ها

۴۷

%90

فارغالکحصیل از
دانشگاههای برتر

%70

تحصیل کرده در رشکه
مدیریت

%70

افراد بیش از  ۴سال
ساب هی کار

۳۱
۱۰

29

سال

میانگین سنی
تیم اجرای

میانگین سنی
تیم مکخصصین

41

سال
1401

1400

تعداد ایلیای ها در  3سال گبشکه
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1399

حال و هوا فشای کار در ایلیا

یکههی از ارزش ه ندترین دسههکاوردهای کههار کههردن در شههرکتهای مشههاوره مههدیریت آشههنا شههدن بهها م ههیرها چالشههها و گفک انهههای
گوناگون است .طی م یری که تا کنون طی کردهام اثر روبرو شدن با این گوناگونیها را بر روی نوع نگاهم مکوجه شدهام.
در ابکدای م یر برای ارزیاب

شرای کلی سازمانها و عوامل موف یت آنها شخصیت و هشکوانهی مدیرانی که بها آنهها ه کهاری

داشکهام را مورد توجه و ارزیاب

دیدن مهدیرانی بها شخصهیتهای گونهاگون در شهرکتهای موفهش نگهاهم بهه
قرار میدادم .بعدها با
ِ

س ت سی کمها و فرایندهای سازمانها تغییر کرد.

اکنون  در این لحظه تصور میکنم عامل هیشرفت در سازمانهای سالم وجود هارمونی در ابعاد مخکلهف اسهت؛ وجهود ههارمونی از
جنس همدلی تیمها برای رسیدن به نکیجه نهای  وجود هارمونی از نوع سازوکارهای

که ایجاد ارزش افدوده را در سهازمان آسهان

میکند و وجود هارمونی در رفکارهای مدیران و آنچه که بهه دیگهران توصهیه میکننهد .ایهن ههارمونی بهه ک هک وجهود یهک چشهمانداز
مشکرر در سراسر سازمان شکل میگیرد .باور دارم از مههم تهرین عناصهر ایلیها ه
بهکر" است .این ه
شده؛ این ه

وی

وی

هوی

افهراد بها چشهمانداز "سهاخکن یهک آینهده

در هروژهها به شکل تالش برای ه کاری با سایر اعشای تیم برای رسیدن بهه یهک خروجهی بهکهر ن ایهان

در مواجه با چالشهها بهه شهکل فرصهکی بهرای یهادگیری و هیشهرفت ن ایهان شهده و ایهن ه

هوی

در تعهامالت

روزمهره ت هدیل بههه ارت اطهات حرفهههای شهفاف و بهها شهف ت شههده اسهت .ایهن فشههای جهباب ه کههاری عهاملی بههرای تهابآوری در زمههان
مواجه با چالش ارائهه راهکهار بهرای م هائل مشهاوره مهدیریکی -ضه ن حفه اسهکاندارد ایلیها -بهرای اعشهای شهرکت شهده و چهالش حهل
م ائل را به یک فرصت برای ک ب دسکاورد تی ی قابل افکخار ت دیل کرده است.

امیرح ین ترکابادی
مدیر
شرکت مشاور مدیریت ایلیا
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حال و هوا فشای کار در ایلیا

من فکر میکنم صنعت مشاوره مدیریت کال صهنعت خیلهی جبابیهه چهون ههر از چهالش و یهادگیری و تنهوع ه هکش کهه ایهن باعه
میشه اغلب مدام درحال یهادگیری و حرکهت رو بهه جلهو باشهیم کهه خهب ایهن خیلهی بهرای مهن مطلهوب و دوستداشهکنیه و مشهاوره
مدیریت فراتر از شغل ه ت برام ولی اگر ازم بپرسی هس ه ه چی خوبه و عی

نداره م ل ا جوابم منفیهه چهون تنهوع نگهاه بهه

این صنعت تنوع رفکار کالینت فشای درون تی ی و  ...خیلی وجود داره که یه جاهای

دیگه واقعا با هر فشا و هروژهای ن یکهونی

ارت اط بگیری و اونجاست که با خودت دچار چالش میشی که آیا م یر درسکی رو انکخاب کردم؟! (و من فکهر مهیکنم اغلهب افهراد
فعال مشاوره مدیریت ایران بارها این سوال رو از خودشون کردن) ولی ته قلب و ذهنت جواب رو میدونی که میخوای این م هیر
رو ادامه بدی.
من فشای ایلیا رو خیلی زیاد مطلوب میدونم از جهت رشد فردی و کاری .چون عالوهبر اینکه این حرفهه بهه رشهدت از ه هه جههات
ک ههک میکنههه ایلیهها هههم ایههن فرصههت رو بههه ایلیای ههها میههده کههه بیههان وس ه میههدون و ه ههراه بشههن بهها مههدیران و افههراد باسههاب ه و
کالینتهای سخت و هروژههای چالشی که درسکه که بعشا دچار یاس فل فی میشی (اینو شوخی میکنم) ولهی یهه روز بهه خهودت
میای و می ینی یه م یر خیلی قشنو رو هشت سر گباشکی و خیلی اح اس رضایت میکنی.
به نظر من ایلیا یک هویت و فرهنو خیلی سال ی داره که در عین حال که رس یت و احکرام درش حاکم ه ت ولی صه ی یت و

ه راهی هم ه یشه دیده میشهه کهه ایهن خیلهی حهس خهوب بهه افهرادش منک هل میکنهه .فشهای گفک هان و تعامهل ه یشهه حهاکم
بوده و امروز بیشکر از هر وقت دیگهای هم اح اس میشه .چون درعین حال که داریهم روزبههروز بدرگکهر میشهیم ولهی کهامیونیکی
ه دلتری رو هم داریم میسازیم که این خیلی قشنگه.

مهگل ثابت
مشاور
شرکت مشاور مدیریت ایلیا
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حال و هوا فشای کار در ایلیا

شغل مشاوره مدیریت هیجانی دارد که آن هیجان را ن یشود در شغلهای دیگهر هیهدا کهرد .ایهن هیجهان بها شهروع ههر ههروژه و بهه
واسطه ورود به یک دنیای مکفهاوت و آدمههای مکفهاوت افهدایش مییابهد و دنیهای
دارد که این موضوع باع

از مطالهب مکفهاوت و یهادگیری زیهاد را بهه ه هراه

میشه هیچ وقت خ که نشیم و م یر شغلی به شدت هویا است.

از معایب شغل مشاوره مدیریت میکوان به حجم کاری که گاهها در ههروژه ایجهاد میشهود و تنظهیم ایهن موضهوع از اخکیهار مها خهارج
است اشاره کرد که این موضوع به ط یعت شغل مشاوره مدیریت برمیگردد.
فرصتهای رشد فردی و شغلی در ایلیا را میکوان به این شکل مطرح کرد که ایلیا به نیروهای جدید یهک زمهین بهازی و بهال و ههری
میدهد کهه باعه

ههرواز میشهود .در ایلیها بهرای کهاری کهه انجهام مهیدهیم احکهرام زیهادی قائهل ه هکند و امکهان تجربهه فرصهتهای

جدید و مکفاوت را برای ما فراهم میکنند .ایلیا برای افرادی که به اثرگباری و اثرگبار بهودن عالقهه مندنهد بهکهرین محهی بهرای کهار
است.
در رابطه با فرهنو سازمانی و فشای کار در ایلیا میکوان اینگونه بیان کرد کهه غال ها افهراد سهعی بهر تفکیهک فشهای کهار و دوسهکی از

یکدیگر را دارند ولی در ایلیا ه کارانی داریم که گاهی از صه ی یترین دوسهکانت ههم صه ی یتر ه هکن و اعک هاد و هشهکی انی در
ایدهآلترین حالت خود است.

طاها شریفی
تحلیلگر ارشد
شرکت مشاور مدیریت ایلیا
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حدود  90درصد از ایلیای ها در گروه
ه کاران مزثر قرار دارند

ماتریس اثربخشی هیگروپ
زیاد

در ایلیهها بههر اسههاس مههدل هیگههرو

کارمندان موثر 88%
88% Effective

بههه بررسههی و سههنجش سههطح رضههایت و تعلههش ه کههاران

میهههردازیم .ایههن سههنجش سههاالنه صههورت میهههبیرد و زمینهسههاز درر صههحیح از م ههائل و
مشکالت و ن اط قوت و ضعف ایلیا از منظر مناب ان انی خودش میشود.

employee

بر اساس آخرین سنجش سطح تعلش در اوایل به ن  1400حدود  %90از ه کاران ایلیها در

کارمندان توانا 3%
3% Powerful
employee

گروه ه کاران موثر (تعلش و توان ندی توام باال) قرار گرفکهاند.

بر اساس ه ین نظرسنجی باامکیازترین عامل رضایت افراد در ایلیا "داشهکن محهی تهوام
با احکرام بین ه کاران" و ک کرین عامل رضایت "سی هکم ارزیهاب

ع لکهرد منصهفانه" ذکهر

شده است.

(1

جههبب اورگانیههک :ع ههدتا در قالههب برنامههههای مههنظم و مشههخص کههارآموزی (سههاالنه دو
مرت ه برگدار میشود) با ت رکد بر جبب افراد م کعد و Fresh

 (2جبب غیراورگانیک :ع دتا بر اساس نیاز واحدهای مخکلف ایلیا به نیروهای مخکلهف

6% Hard worker

3% Non-effective

employee

employee

توانمندی

فرآیند جبب ه کار در ایلیا ه واره از دو م یر مح ش میشود:

در الیههای تحلیلگری مشاوره و مدیریت

کارمندان کوشا 6%
صفحه  31گدارش سال  1400ایلیا

زیاد

تعلق

کارمندان غیر موثر 3%
کم

برگداری دو دوره کارآموزی در سال 1400
+450
تعداد روزمه دریافت شده

+65
روند آموزش و اسکخدام

تعداد مصاح ه انجام شده

+20
تعداد افراد هبیرفکه شده

+1800
ساعت آموزش جهت توان ندسازی هبیرفکهشدگان

+10
تعداد افراد جبب شده
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عکس

م یر شغلی ایلیای های سابش

حوزه مشاوره مدیریت از ج له حوزههای

است کهه نهر خروجهی ه کهاران بهاالی

%21

دارد .بهه

عنوان ن ونه مکوس نر خروج ه کاران از مکندی در سال بیش از  %60است.
در ایلیهها نیههد طههی سههالیان گبشههکه ه کههارانی بههه جهههت دن ههال کههردن م ههیر کههاری در س هایر

فعالیت به عنوان
مدیرعامل موسس یا
مدیر در سایر مج وعه ها

سازمانها و م یرها از ایلیا خروج کردهاند .این خروجی در بیش از  %90مواق بها رضهایت
طرفین و به صورت داوطل انه از س ت فرد ایلیای

صورت گرفکه است و با دالیل مکفهاوت

از ج له مههاجرت عهدم ت ایهل بهه کهار در صهنعت مشهاوره کهار در حهوزه شهغلی بها دریهافکی
باالتر و یا کار کردن در محیطی کم اسکرستر صورت هبیرفکه است.

%31
فعالیت به عنوان
کارشناس در
شرکتهای مخکلف
دولکی و خصوصی

بر اساس یک بررسی از وضعیت حهال حاضهر بهیش از  60نفهر از ه کهارانی کهه طهی سهالیان
گبشکه از ایلیا خروج داشکهاند مشخص است که بیش از  %20در ادامه م یر بهه عنهوان
مدیرعامل موسس و یا مدیرارشد در سایر مج وعهها مشغول به کار شدهاند.
طههی سههالیان گبشهههکه یکههی از چالشهههای شهههرکت ایلیهها درگیههری در جنهههو اسههکعدادها بهههه

%11

مهاجرت و فعالیت در
خارج از کشور

خصوص با شرکتهای حوزه فناوری جهت جبب و نگهداشت نیروها است.

ع دتا م یرهای رایج هس از خروج از شرکت مشاوره مدیریت ایلیا شامل )1 :ادامه م یر
به عنوان فریلن ر  )2ادامه م یر به عنوان مدیرعامل موسس و مدیر ارشد  )3مههاجرت
 )4ادامه م یر به عنوان کارشناس در یک شرکت حوزه فناوری ذکر شده است.

%8

فعالیت در
شرکتهای
حوزه فناوری

فعالیت به عنوان
فریلن ر و مشاور آزاد

%29
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هروژهها و کارفرماهای ایلیا

ایلیا شرککی م کنی بهر ههروژه اسهت و در سهال  1400حهدود  70ههروژه در ایلیها تعریهف شهده
اسهت .ایهن هروژههها بهرای  59مشهکری اجهرا شهده اسهت .از سیاسهتهای ایلیها در سههالهای
آینده فعالیت با تعداد مشکری ک کر و تعدد هروژه با مشکریان موجود است.

تعداد مشکریان

تعداد هروژهها

50

70

59

درصد

69

درصد

46

35

1400

1399
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1400

1399

وضعیت مالی ایلیا

شههرکتداری در فشهههای مشهههاوره مهههدیریت ایهههران امههری چالشهههی و هیچیهههده اسهههت .ماهیهههت
هروژهای و نوسانات مرت

با ت ویه ح اب هروژهها از ج له مه کرین مشکالتی است که

م ک ی ا وضعیت جریان ن دینگی شهرکتها را تحهت تهاثیر قهرار میدههد .بها ایهن حهال در
ایلیهها تههالش شههده اسههت تهها بهها خلههش جریانهههای درآمههدی قابههلهیشبینی و ثابههت بههه به ههود
اوضههاع جریههان ن ههدینگی ک ههک شههود .ه چنههین در سههال  1400و بهها تههالش ت ههامی ه کههاران
ایلیا توان که است رشد درآمدی  3.5برابری را ن

ت به سال  1399تجربه کند.

ع لکرد مالی ایلیا در  2سال گبشکه

3.5
برابر

1400
1400
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1399

1399

سهم درآمدی هروژههای ایلیا در هر صنعت
درصد درآمد ایلیا از صنایع مختلف در سال 1400

 50درصد از درآمد ایلیا در سال
1400

حاصل

از

هروژههای

مخصوص مشکریان در صنای
دیجیکال مالی و خدمات بوده
است.
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جل ات ن ش مه ی در شکلدهی ارت اطات و دریافت اطالعات در
شرکتهای مشاوره مدیریت ایفا میکند

 1،600جلسه
در سال  1400بیش از  1600جل ه با ذینفعان بیرون از ایلیا با هدف
جبب هروژه و یا ارائه یافکههای هروژهها برگدار شده است

صفحه  37گدارش سال  1400ایلیا

رویکرد ایلیا در تالیفات سال 1400

از گبشکه س ک گدارشنوی ی و هابلیکیشهنهای ایلیها بهه عنهوان یهک امشها و ن طهه ت هاید
این شرکت مطرح بوده است .گدارشهای

ساخکارمند توام با تکنیکهای داسکان هردازی

بها داده کههه تههالش میکنههد در زمهان ک ههی بههه انک ههال سهاخکارمند دانههش و هیههام مشههخص بههه
مخاطب بپردازد.
ایلیهها بخشههی از بودجههه بازاریههاب

سههاالنه خههود را بههه تهیههه و انکشههار م ههاالت و گدارشهههای

تحلیلههی و دسههتاول اخکصههاص میدهههد .ایههن م ههاالت بهها هههدف انکشههار دانههش در سههطح
جامعهه و بههین مکخصصههان (بهه عنههوان یکههی از رسهالتهای شههرکتهای هیشههرو) و ه چنههین
افدایش آگاهی از برند ایلیا صورت میهبیرد.
عههالوه بههر انکشههارات مخصههوص ایلیهها مشههکریان و ه کههاران زیههادی در گههبر زمههان بههه صههورت
برنهههد مشهههکرر ( )Co-Brandبههها ایلیههها در انکشهههار م هههاالت و محکهههوای دسهههت اول ه کهههاری
داشکهاند.
در سال  1400اولین ن خه از گدارش مدیران عامل ایران تحت عنوان "خودبهاوری؛ راه ع هور

از طوفان" منکشر گردید که به دن ال انک ال دغدغهها و دیدگاههای مدیران عامل در ایران
است .این سل له م االت هرساله منکشهر خواههد شهد و ن هش ب هدای

در م کندسهازی

وضهههعیت ک هههبوکارهای کشهههور جههههت اتخهههاذ انهههواع تصههه یمها در الیهههههای مخکلهههف ایفههها
خواهد کرد .ه چنین گدارشهای
برنههدکارفرمای

در خصهوص بهازار مهالی صهنعت کاالههای سهوهرمارککی و

در سههال  1400بههه صههورت رایگههان منکشههر و در اخکیههار عالق نههدان و مح ههان

قرار گرفکه است.
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رویکرد ایلیا در توسعه محصوالت

با مشهاوره مهدیریت

ایلیا از ابکدای سال  1400به س ت توسعه و طراحی محصوالت مرت

هرداخکههه اسههت .ایههن رویکههردی اسههت کههه ایلیهها بهها جههدیت دن ههال خواهههد کههرد و بهها اولویههت
طراحهی محصهوالتی م کنهی بههر داده بهه دن هال ارائهه راهکارهههای کهاربردی در حوزهههای منهاب
ان انی عارضهیاب

و تحول سازمانی است.

یکی از این محصوالت تحهت عنهوان  HR Pulseتها کنهون در بهیش از  40شهرکت (از صهنای
مخکلهههف) هیادهسهههازی شهههده اسهههت .ایهههن محصهههول در زمهههان کوتهههاهی بهههه بررسهههی اوضهههاع
مناب ان هههانی از منظهههر داده میههههردازد .مهههدلهای سهههنجش و ارزیهههاب
موقعیههت قابلیههت بکههارگیری در ایههن محصههول را دارنههد .مههدلهای
هیگرو

مکنهههوعی بهههر ح هههب

نظیههر  HR34000مههدل

یا مدل تاورزوات ون در این محصول مورد اسکفاده قرار میگیرند.

محصول دیگری از ایلیا به صورت مشکرر با مج وعهه کهاربوم بها ههدف انهدازهگیری و رصهد
وضههعیت برنههدکارفرمای

در ایههران تهیههه شههده اسههت .ایههن محصههول در قالههب یههک داش ه ورد

مدیریکی به توصیف جایگهاه برنهد شهرکتها در سهگ نتهای مخکلهف میههردازد .در ادامهه
ایلیا به انجام هروژههای تخصصی در حوزه ارت ای جایگاه برند کارفرمای

میهردازد.

م ههیر توسههعه محصههوالت م کنههی بههر دیکهها در ایلیهها ادامههه دارد و امیههدواریم طههی سههالهای
آینههههده طیههههف گ ههههکردهای از محصههههوالت تخصصههههی حههههوزه مشههههاوره مههههدیریت بههههه ک ههههک
ک بوکارهای ایرانی بیایند.
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برند ش ا

برند رقیب

برند ش ا

شرکت ایلیا،
مجموعهای پیشرو در عرصه مشاوره مدیریت در ایران
شرکت بینال للی مشاوره مدیریت ایلیا از سال  1386به
ارائه خدمات حرفهای هژوهش و مشاوره میهردازد.
باور مج وعه ایلیا بر آن است که یک شرکت مشاوره
مدیریت نظاممند و حرفهای میتواند برای کشورمان ایران
ارزشآفرین باشد و با داشکن نیت فرهنو و تی ی
من جم در م یر تح ش آن گام بردارد .این موضوع را
میتوان مهمترین وجه ت اید ایلیا دان ت.
از طرف دیگر ایلیا مشاور توان ند را فراتر از یک راهن ای
صرف میداند و برای تح ش اهداف و نکایج در کنار
کارفرمایان ارزش ند خود قرار میگیرد.
ایلیا با توجه به داشکن تی ی مکخصص از حوزههای مرت
با ک بوکار و دیکا قابلیت انجام هروژههای تح ی اتی و
اجرای در حوزههای اسکراتژی تح ی ات بازار مناب ان انی
و هوش ندسازی ک بوکار را دارد.
www.ilia-corporation.com
office@ilia-corporation.com
+98 2188651729

