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اسخنی از مدیرعامل ایلی

بها ابککهار ع هل و هایهه   گهباری بدرگ هرد ف یهد ۱۳۴۰می توان گفت که مشاوره مدیریت در ایران به شکل حرفه ای و امروزی در دههه 
دیریت در از آن زمهان تها کنهون م هیر مشهاوره مه. جناب آقای رضا نیازمند و تاسیس سازمان مدیریت صنعکی شکل گرفکه اسهت

اقکصاد ایران فراز و نشیب های زیادی را هی وده است و امیدوارم و تالش می کنیم تا سه ی در افدایش اثرگباری این صنعت در
.کشور داشکه باشیم

ارت دیگهر بهه ع ه. رشد مشاوره مدیریت برای اقکصاد کشور در آنجاسهت کهه ایهن صهنعت توان ندسهاز سهایر صهنای  اسهتاه یت 
بها . ترشدی کوچک در خدمات مشاوره مدیریت به معنای رشدی قابل توجه در ک ب و کارهای تولیدی و خدماتی در کشور اسه

یر خدمات مشاوره مهدیریت شهرککها و سهازمان ها تصه ی ات بهکهری می گیرنهد بههره وری سهازمان خهود را افهدایش می دهنهد و م ه
ش محهور از طرف دیگر این صنعت ب کری مناسب و آماده برای رشد نیروی کهار دان. طی می کنندبهینه  رشد خود را مط ئن تر و 
 هاله های چرا که افراد در مدت زمانی کوتاه با سازمانهای مکفاوتی در ارت اط قرار می گیرند و درگیر حهل م. مکخصص و خالق است
.  خرد و کالن آنها می شوند

مات سال فعالیت خود با ه کاری با تعداد قابل توجهی از سازمان های بین ال للهی و ایرانهی اثرگهباری خهد۱۴ایلیا در طول شرکت 
رانهی مشاوره مدیریت را به مشکریان ارزش ند خود نشهان داده اسهت و می کوشهد بها گ هکرش ایهن خهدمات ن هش خهود را بهرای ای

.ما ع ی ا باور داریم خدمات مکنوع مشاوره مدیریت ب کر رشد افراد و ک ب و کارهاست. بهکر ایفا کند

یخچهه گدارش هیش رو ابکدا نگاهی به صنعت مشاوره مدیریت در ایران و جهان انداخکه ایم و در بخش دوم ضه ن معرفهی تاردر 
هایهان بها اشهکیاق قل ه  از تهالش ت هامی ه کهارانم در .مرور شهده اسهت۱۴۰۰و خدمات شرکت ایلیا آمارهای این شرکت در سال 

.در شرکت ایلیا به هاس ای کادن برای توسعه و به ود ک ب و کارها و رویکرد و خدمات حرفه ای قدردانی می  کنم

ع اد قائنی
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شرکت مشاور مدیریت ایلیا



فهرست

5صفحه درباره صنعت مشاوره مدیریت

20صفحه درباره شرکت مشاوره مدیریت ایلیا

تعریف مشاوره مدیریت
فعالیتحوزه های اصلی 

معرفی برخی شرکت های مشاوره
مشاورهمسیر شغلی در شرکت های 

صنعت مشاوره مدیریت در ایران و منطقه
اکوسیستم صنعت مشاوره مدیریت ایران

مشاورهمزایا و معایب صنعت 

تاریخچهپیدایش و 
تاریخیمهم نقاط 

ارکان ایلیا
خدماتحوزه های فعالیت و 

شغلینقشه مسیر 
همکاراناطالعات 

کارحال و هوا و فضای 
کارآموزیدوره 

سابقوضعیت ایلیایی های 
ایلیا از نگاه مالی، پروژه ها و مشتریان

محصوالتتالیفات و 



ایلیا 1400گدارش سال 5صفحه  

درباره 
صنعت مشاوره مدیریت

«درباره صنعت مشاوره مدیریت»بخش 
:به موضوعات زیر پرداخته است

مشاوره مدیریت چی ت؟

حوزه های اصلی فعالیت مشاوره مدیریت

 مشاوره مدیریت معرفی برخی شرکت های

م یر شغلی در شرکت های 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؟

ف اسههت ولههی دو تعریههمشهاوره مههدیریت بههه عنههوان یهک صههنعت در ایههران ک کههر شناخکه شهده
: رایج از آن به صورت زیر وجود دارد

ارائهه دادن "کهه مشهاوره مهدیریت را بهه صهورت (MCA)تعریهف انج هن مشهاوران مهدیریت •
ی شناسههای  و بررسههشههامل مشههورت و راهن ههای  م ههک ل در مههورد موضههوعات مههدیریکی 

فرصهههت ها توصهههیه ن هههودن اقهههدامات مناسهههب و ک هههک کهههردن در هیاده سهههازی آن /م هههائل
"توصیه ها

در مهههورد شهههغل ( ICMCI)تعریفهههی کهههه انج هههن بین ال للهههی موس هههات مشهههاوره مهههدیریت •
کههه بههه ارائههه مشههاوره و راهن ههای  فههردی "مشههاوره مههدیریت بیههان می کنههد ع ههارت اسههت از 

."ی هردازدم ک ل در خصوص فرآیند مدیریت به مشکریانی با م ئولیت های مدیریکی م

سهازمان هایتوسه  کهه اسهت مشهاوره ای م هک ل خدمات مدیریت شامل مشاوره  در واق  
 های واجد شرای  بهه مشهکریان ارائهه می شهود تها بهه آن هها ک هک کنهد مشهکالت یها فرصهت

مات مشهاوران مهدیریت نیهد راه حل هها یها اقهدا. کنندمدیریت را شناسای  و تجدیه و تحلیل 
ن هها هیشنهادی را با توجه بهه ایهن م هائل توصهیه می کننهد و در صهورت درخواسهت در اجهرای آ

.ک ک می کنند

globenewswire: من  

اندازه بازار جهانی حوزه مشاوره مدیریت

سهم از بازار برخی مناطق جغرافیایی

2021 2025

1200
میلیارد دالر

895
میلیارد دالر

2021 2025

30% 5% 4% 1.5% MCA: Management Consulting Association
ICMCI: International Council of Management Consulting Institutes
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سیستم و سازمان
 حاک یت شرککی و BPMساخکار سازمانی 

غیره

استراتژی و تحول
 ره ری مدیریت M&Aتوسعه اسکراتژی 

تغییر و غیره

سیاست گذاری عمومی
ی توسعه برنامه های ملی سیاست گباری مل

و غیره

مدیریت مالی
تهیه طرح توجیهی اسکراتژی مالی مدیریت

سرمایه گباری و غیره

مدیریت کیفیت و بهره وری
رل کایدن سی کم های مدیریت کیفیت کنک

فرآیند آماری و غیره

مدیریت عملیات
به ود سی کم تولیدی و فروش 

مدیریت ناب و غیره

برندینگ، بازاریابی و فروش
اسکراتژی بازاریاب  بازاریاب  اجک اعی 

قی ت گباری و غیره

مدیریت منابع انسانی
ام ارزیاب  ع لکرد اسکخد توسعهآموزش و
و غیره

مدیریت ریسک و بحران
مدیریت ری ک سرمایه مدیریت بحران و 

غیره

مدیریت دانش
اری و سی کم هشکی ان تص یم هوش تج

غیره

مدیریت پروژه
کنکرل هروژه مدیریت س د هروژه و غیره

مدیریت فناوری و نوآوری
ناوری ن شه فناوری انک ال فتحول دیجیکال 

و غیره

زه هههای مناب  ان ههانی مههدیریت کیفیههت مههدیریت فنههاوری و مههدیریت مههالی از ج لههه حو بازاریههاب  نظیههر اسههکراتژیحوزه هههای  در ایههران . گ ههکرده ای از حوزه هههای فعالیههت اسههتمشههاوره مههدیریت دربرگیرنههده طیههف
 لهه رایج تهرین از ج. به طور تخصصی صرفا در یک یا دو حوزه از مشاوره مدیریت فعالیت می کنند و برخی دیگر در طیهف مکنهوع تری بهه ارائهه خهدمات می هردازنهدشرکت ها برخی از . شناخکه شده تر مح وب می شوند

:حوزه های فعالیت به موارد زیر می توان اشاره کرد

حوزه های اصلی فعالیت مشاوره مدیریت
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م ای ه ع لکرد برترین شرکت های
2021مشاوره مدیریت دنیا در سال 

45295153

11571

14310

25500

32236136

618309

1037278

1125440

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

50345146

5062481

2021درآمد سال 
(میلیارد دالر)

تعداد کارمندان
(هدار نفر)

ن  ت درآمد به 
تعداد کارمندان

(هدار دالر)
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م یر شغلی در برخی شرکت های مشاوره مدیریت دنیا
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mconsultingprep,, careerinconsulting: من  



ایلیا 1400گدارش سال 10صفحه  

تملک شرکت ها

ااااااااااااااااااااا

ت های مشاوره مدیریتت لک در شرک

 ورود بهه ت لک یک اسکراتژی مح وب برای شهرکت های  اسهت کهه بهه دن هال گ هکرش بازارهها
حوزه هههای جدیههد ک ههب برتههری در رقابههت یهها دسههکیاب  بههه فناوری ههها و مج وعههه مهارت هههای 

. راههی سهری  بهرای شهروع رشهد در یهک قابلیهت یها منط هه جدیهد اسهتت لهک .جدید ه کند
.خرید تخصص موجود غال ا سریعکر از توسعه آن در داخل شرکت است

در شهههرکت های مشهههاوره مهههدیریت خریهههدها غال ههها بهههه سهههه دسهههکه اصهههلی ت  هههیم می شهههوند 
.گروه های تجدیه و تحلیل داده آژانس های دیجیکال و طراحی و مشاوران تخصصی

در سهههال های اخیهههر بهههه ههههدف اصهههلی خریهههد در شهههرکت های شهههرکت های تجدیهههه و تحلیهههل داده 
ا ایههن شههرکت ها اغلههب دارای سی ههکم های نههرم افههداری و یهه. مشههاوره مههدیریت ت ههدیل شههده اند

مجوعههه داده هههای اخکصاصههی ه ههکند کههه آنههها را بههرای یههک شههرکت مشههاوره مههدیریکی جههباب 
.می کند

McKinsey سهههال گبشهههکه ت لهههک را بهههه عنهههوان بخهههش بدرگهههی از 7شهههرکت در 12بههها خریهههد
شههرکت را خریههداری 3تنههها Bainدر طههرف م ابههل . اسههتانکخههاب کههرده اسههکراتژی رشههد خههود 

اسهکراتژی ت لهک یهک.سهال گبشهکه اتفهاق افکهاده اسهت2ه هه آنهها در درحالیکههکرده اسهت 
اسههت و ه ههه آنههها اخیههرا  Bainو McKinseyBCGمحههرر رشههد جدیههد و هیجههان انگیههد بههرای 

.اجرا کرده اندمخکلفی از آن را انواع 

که و به واسطه سطح بلوغ صنعت مشاوره مدیریت در ایران این مفهوم هنهوز کهارکردی نداشه
ر دمی تهوان امیههدوار بهود کههه بها ایههن وجهود . ن ی تهوان ن ونهه های  از انههواع ت لهک را گهدارش کههرد

و ت لهههک بهههین شهههرکت های مشهههاوره مهههدیریت فنهههاوری و یههها ادغهههام از انهههواعی سهههال های آینهههده 
.صورت هبیردنهادهای هولی 

2014
2015

2017

2019

2019

2019

2018

2019

2019

Boutique consultancy Design & digital Data & analytics

2013

2015
2015

2015 2015
2016

2016
2016

2017

2017

2019

202
0

rocketblocks: من  
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جایگاه آموزش در شرکت های مشاوره مدیریتنگاه جدید به 

سههال دانههش تجربههه و ارزش هههای شههرکت 175و بهها هههدف رشههد ره ههران آینههده و انک ههال 2011دانشههگاه دیلویههت در سههال 
.دیلویت به مکخصصان و مشکریان آن شرکت در آمریکا راه اندازی شد

ایجهاد شهده بهود امها بها دعهوت از مشهکریان جههت اساسا  برای مکخصصان شرکت دیلویهتدر حالی که دانشگاه دیلویت
 2011ال دانشهگاه دیلویهت از سهه. شهرکت در برنامهه های تخصصهی گهام بدرگههی در ک هک بهه مشهکریان خهود برداشههکه اسهت

. بوده است Fortune 500درصد از 76میدبان 
:شع ه دیگر نید در کشورهای زیر ن وده است6دانشگاه دیلویت اقدام به تاسیس 

مکزیکرسنگاپوهندکانادافرانسهبلژیک



نگاه جدید به حوزه دیکا و هوش مصنوعی در شرکت های مشاوره مدیریت

شکل گرفت و1با هدف اسکفاده از داده و هوش مصنوعی در م اب ات فرمول 2009در سال Quantum Blackشرکت 
. توس  شرکت مکندی به صورت کامل خریداری شد2015سال بعد در سال 6

نهت م کنهی بهر داده ههوش مصهنوعی و اینکر )هدف اصلی از این خرید برای مکندی بهره برداری از ابدار و مهدل های جدیهد 
.جهت خدمات رسانی به مشکریان مکندی عنوان شده است( اشیا

.    ه کار بازوی فنی مکندی در حوزه هوش مصنوعی و دیکا است500با بیش از Quantum Blackدر حال حاضر 
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کشورهای حوزه خلیج فارس صنعت مشاوره مدیریت در 
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ری ک و ع لیاتاسکراتژیتکنولوژی
قانون گباری

مالیمناب  ان انی

در ایههران عههدم حشههور شههرکت هههای بههدر  و 
ی قابل اعک اد مشاوره مدیریت عامهل مه ه

در عههههههدم شههههههکل گیری قراردادهههههههای بههههههدر  
رانی تجاری بین شرکت های بین ال للی و ای

.می شود

ایههههن در حالی ههههت کههههه فههههارغ از نوسههههانات 
جهه بها توزمهانی مخکلهفسیاسی در م اط 

و به وجود ظرفیت های بهاالی سهرمایه گباری
نیههههاز بههههه ک ههههب سههههرمایه خههههارجی در بههههازار 

 اد ایران ت ایل شرکت های تجاری برای انع
.قراردادهای ه کاری باال است

هنههوز بخههش ب ههیار کههوچکی از ظرفیت هههای
صهههنعت مشهههاوره مهههدیریت در ایهههران فعهههال 

.شده است

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

اندازه بازار صنعت مشاوره مدیریت
(2021-دالرمیلیون )به تفکیک کشور

ه اندازه بازار صنعت مشاوره مدیریت ب
(2021)فعالیت تفکیک حوزه های اصلی 

consultancy-me: من  
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حشور شرکت های مشاوره مدیریت جهانی 
در منط ه حاشیه خلیج فارس

سال تاسیس
سال ورود به

موجودشعبمنطقه

-ریاض -دوحه -دب  -ابوظ   19261957
منامه -کویت 

ریاض -دوحه -دب  -ابوظ   19632007

ریاض -دوحه -دب  19732003

کویت-ریاض -دب  -ابوظ   19842005

ریاض-دوحه -دب  -ابوظ   19262006

دب 18452013

ریاض-دب  19912014

دب 19872014

ریاض-دوحه -دب  -ابوظ   19141993

consultancy-me: من  
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وران مشها. حدود یک صده ق ل مشاوره مدیریت به شکلی مکفاوت از شکل امروزه وجهود داشهت

رات خارجی در تص یم گیری های کالن کشور حشور داشکند و در زمینه های  ه چون نفت مخهاب

ری ه چنین شرکت های خارجی در حوزه مشهاوره مهالی و ح هابدا. فوالد و غیره فعالیت می کردند

.در ایران شروع به کار کردند

نعکی با گ کرش فعالیت های صنعکی و ه چنین فعالیت های ارائه مشاوره سازمان مدیریت ص

.ازدش  ی تشکیل شد تا به ارائه مشاوره مدیریت مورد نیاز صنای  بپرد40در اوایل دهه 

ههههس از تشهههکیل سهههازمان مهههدیریت صهههنعکی وزارت صهههنعت و معهههدن نیهههد سهههازمان گ هههکرش و

از ج لههه اتفاقههات مهههم دیگههر در تههاری  صههنعت . تاسههیس ن ههود1346نوسههازی صههنای  را در سههال 

بها 1348مشاوره مهدیریت در ایهران می تهوان بهه تاسهیس مرکهد مطالعهات مهدیریت ایهران در سهال 

هههدف اصههلی تربیههت مههدیران و بهها ه کههاری دانشههگاه هههاروارد اشههاره کههرد کههه اولههین دروس حههوزه 

وجههود نهاد هههای . مطالعههات مههدیریت بهها نظههارت اسههکادان دانشههگاه هههاروارد در آن تههدریس می شههد

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

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

و در سال های بعهد از ان هالب و بهه ویژه ههس از جنهو ضهرورت توجهه و اقهدام بهه بازسهازی صهنای 

ههر چهه ه چنین تدوین برنامه های توسعه با ک ک مشاورین و مکخصصین نید باعه  گ هکرش

در هههه  توسهههعه مشهههاوره مهههدیریت و جلهههب . بیشهههکر توجهههه بهههه حهههوزه مشهههاوره مهههدیریت گردیهههد

 هههای فارغ الکحصههیالن بههه ایههن حههوزه بههرای اشههکغال افههدایش امکانههات ارت اطههات و مههراودات انج ن

.صنفی مربوطه شکل گرفکند

مشههههههاوره در سههههههطوح کههههههالن کشههههههور بههههههه 
...خصوص در زمینه های نفت فوالد و 

شمسی14شروع قرن 
حضور مشاوران خارجی

تشهههههههههکیل سهههههههههازمان گ هههههههههکرش و •
نوسازی صنای  ایران

تاسههیس مرکههد مطالعههات مههدیریت•
ایران 

48-1346

گ کرش فعالیت های صنعکی•
تشهههههههههکیل سهههههههههازمان مهههههههههدیریت •

صنعکی

1330-1340

م یر مشاوره مدیریت در ایران

بازسازی کشور و صنای •
ورمشاوره برای برنامه های توسعه کش•

انقالب و جنگ

(1/2)صنعت مشاوره مدیریت در ایران 
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ه اعکالی حرفه مشاوره مهدیریت و توسهع"انج ن مشاوران مدیریت ایران با هدف 1377در سال 

و اخههالق حرفههه ای در میههان اعشهها از طریههش ایفههای ن ههش مههزثر و شای ههکه در زمینههه ارت هها بهههره وری

ویت انج هن با توجه به عش. تاسیس گردید“ کیفیت و توسعه هایدار اقکصادی و اجک اعی کشور

یکهههی از )CMCدر شهههورای بین ال للهههی مشهههاوره مهههدیریت ایهههن سهههازمان تنهههها نههههاد صهههادر کننهههده 

.ایران استدر ( معک رترین گواهی نامه های بین ال للی حوزه مشاوره مدیریت

ده از دیگههر ن ههاط مهههم در تههاری  صههنعت مشههاوره مههدیریت در ایههران می تههوان بههه تاسههیس دانشههک

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

.اشاره کرد_ اقکصاد با رویکردی نو 

درو در گبر زمان ردهای شرکت های مشاوره مدیریت خارجی به خصوص در صنای  نفت و گاز خهو

 های و ارت اطههات بهها توجههه بههه نوسههانات سیاسههی ایههران هررنههو و ک رنههو شههده اسههت ولههی شههرکت

و PWC EYزیادی در ایران تجربه تعامل با بدرگان مشاوره مدیریت دنیا نظیهر مکنهدی دلویهت 

.غیره را در ساب ه خود ث ت کرده اند

ه چنین از اوایل دهه هشکاد صنعت مشاوره مهدیریت در قالهب تاسهیس شهرکت های کوچهک و

در ایهههن سهههال ها تاسهههیس . م هههیر دادادامهههه مکوسههه  گونهههاگون بهههه شهههکل دیگهههری از حیهههات خهههود 

ا شههرکت های مطرحههی چههون کههاین آریانهها ایلیهها و غیههره زمینه سههاز شههکل گیری مفههاهیم مههرت   بهه

شههرکت ح ههوقی عشههو انج ههن 300امههروزه بههیش از . شههرکت داری در حههوزه مشههاوره مههدیریت شههد

ادی مشاوران مدیریت ایران ه کند ولی ک اکان م یر توسهعه مشهاوره مهدیریت در ایهران راه زیه

.دارددر هیش 

(2/2)صنعت مشاوره مدیریت در ایران 

78-1377

تاسههههههههیس شههههههههرکت های خصوصههههههههی 
:مشاوره مدیریت

کاین-1380•
آریانا-1380•
ایلیا-1383•

تشکیل انج ن های صنفی•
یفتشکیل دانشکده مدیریت شر•

80اوایل دهه 

1400تا 1390

رشههد تعههداد شههرکت های مشههاوره •
مدیریت

شهههههههرکت 300وجهههههههود بهههههههیش از •
مشاوره مدیریت عشو انج ن

CMC: Certified Management Consultant
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راناکوسی کم صنعت مشاوره مدیریت ای

هن شروبه روتصویردر.دارندوجودایراندرمدیریتمشاورهصنعتدرمخکلفیذینفعان
نعتصذی نفعاناصلی ترینازدسکهششمج وعدرواستمشاهدهقابلکلیدیذینفعان
:کردط  ه بندیزیرصورتبهمی توانراایراندرمدیریتمشاوره

اکوسیستم
مشاوره مدیریت

ایران

مشاوران
و

متخصصان

IMCA

انجمن ها

سازمان های
دولتی

IPMA

دانشگاه ها

مشتریان

ISSM

IMA

شرکت های
بخش

خصوصی

بخش دولکی

شرکت های
بین ال للی

باساب ه
تازه کار دانشکده های

مدیریت و
مهندسی صنای 

مراکد
تح ی اتی
مشاوره

شرکت های
مشاوره مدیریت

ایراندرمدیریتمشاورهشرکت های

مدیریتمشاورهصنعتبهمرت  انج ن های

ایراناسالمیج هوریدولکیسازمان های

(فریلن رها)شخصیکارشناسانومشاوران

ایراندرمدیریتمشاورهمشکریان

شرکت های 
در یک مکخصص 

مشخصحوزه 

شرکت های 
جنرالی ت
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مدایا چالش ها

ت ویت ظرفیت 
تعامل و گ کرش
ش که تعامالت

انجام هروژه های 
مکنوع فرصت های 

در شغلی بیشکر
آینده

کار در تیم های 
مخکلف

توسعه مهارت های 
و نرمتحلیلی

کاری محی 
جوان هرانرژی و 

بااسکعداد
یهرسکیژ شغل

دیدن ث رات و 
یادگیریااثرات فعالیت ه

تعامل با مداوم
اد مشکریان و افر 
وعمکخصص مکن

کوچک بودن 
بازار در ایران

و نیاز به رشد
رتوسعه م ک 

م افرت های 
زیاد کاری شهری
و بین شهری

ساعات کار 
طوالنی

ر تعادل ک کر کا
و زندگی

فشار و 
اسکرس کاری

مدایا و چالش های کار کردن در یک شرکت مشاوره مدیریت در ایران
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هدینه
بکارگیری 
مشاوران

در دسکرس 
ن ودن دائ ی 

مشاوران

عدم اعک اد به 
اثرگباری 
مشاوران

ر احک ال ایجاد اث
انمنفی بر کارکن

عدم تداوم 
فعالیت 
مشاوران

ری ک های مرت  
محرمانگی اطالعات

بازدارندگی از 
یادگیری کارکنان

اسکفاده از دانش
مکخصصان اسکفاده از 

درس آموخکه های 
سایر مشکریان

داشکن نگاه 
شخص ثال  به 

مشکالت

اسکفاده از 
مهارت های جدید کشف بازار

جدید

کاهش هدینه
در بلند مدت

صرفه جوی 
در زمان

ب  طرفی در 
تص یم گیری

سرعت و کیفیت
تحویل کارهادر 

به ود دائ ی 
نیاثربخشی سازما

مدایا و چالش های بکارگیری مشاوران مدیریت از دیدگاه مشکریان در ایران

مدایا چالش ها
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درباره شرکت
مشاوره مدیریت ایلیا

«یادرباره شرکت مشاوره مدیریت ایل»بخش 
:به موضوعات زیر پرداخته است

هیدایش و تاریخچه ایلیا

 مهم تاریخی در ایلیان اط

 ایلیاارکان

حوزه های 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

 سابشوضعیت ایلیای  های

ایلیا از نگاه مالی هروژه ها و مشکریان

تالیفات و محصوالت ایلیا
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هیدایش و تاریخچه ایلیا

و سهید Marlon Juenemannتوسه  سهید ح هین ن هوی 2008بهرای اولهین بهار در سهال ایلیها
ره بههههرام مرتشهههوی بههها دفهههاتر ع لیهههاتی در تههههران و ویهههن اساسههها بهههه عنهههوان یهههک شهههرکت مشهههاو

امها ماننهد هههر . از زمههان تولهدش یهک رویهها در سهر داشهکه اسههتایلیهها.مهدیریت تاسهیس شهد
ه ایهن رویها را بهه یهک چشهم انهداز دسهت یهافکنی ت هدیل کهرد تها بهمزس ه موفش دیگری ایلیها

".Unfolding Potentials, Transforming Lives“چشم انداز : س ت آن حرکت کند

رکت های داسکان ایلیا با ارائه خدمات تح ی ات بازار و تدوین اسکراتژی ورود به بازار بهرای شه
. ع ده فعالیت های شرکت در ه ین راسکا بوده است2017شکل گرفت و تا سال بین ال للی 

Fortuneه کاری با شرکت های معک ر  Bigو 500 از ج له افکخارات ایلیا است که با افدایش 4
.کیفیت و تالش م ک ر بدان دست یافکه است

بهها یههک هههس از تشههدید یههافکن تحریم ههها و چالشههی تر شههدن فعالیههت فشههای بین ال لههل ایلیهها
.بیدینس مدل جدیدی مک رکد با بازار ایران تغییر م یر داده استبه تغییر و تحول 

اذ ارزش افههدوده اصههلی ایلیهها شههامل توانههای  برقههراری ارت اطههات مههوثر جهههت درر م ههائل اتخهه
ئله رویکرد ساخکارمند جهت حل م ئله و داشکن روحیه حرفه ای و تعههد بهه منظهور حهل م ه

.  است

نفر از افراد م کعد به صهورت ت ام وقهت در حهال ارائهه خهدمات بهه 45اکنون در ایلیا بیش از 
.مشکریان در صنای  مخکلف و در حوزه های کاری گوناگون ه کند
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۱۴۰۰
13

98
۱۳۹۷

۱۳
۹۳

۱۳
۸۸

۱۳۸۶
ایلیادر تاریخی ن اط مهم 

با . در حوزه مدیریت دانش شروع به کار کرد«جنرال موتورز»در وین با هروژه ی ۱۳۰۶شرکت ایلیا در 
به ن اط عطف م یر ایلیا در ادامه . سال کار اجرای  را کلید زد۱۳انک ال فعالیکش به ایران بیش از 

.  اشاره شده  است

تاسیس در وین اتریش و گسترش در ایران

هروژه که بیشکر آن ها بین ال للی بودند هم زمان با اجرای هروژه های داخلی با رضایت۱۰۰ اجرای بیش از 
مشکریان

تحوالت اجرایی 

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

همکاری با شرکت های بزرگ بین المللی

یران کم بعد از تغییرات بین ال للی و تشدید یافکن تحریم ها شرکت های بین ال للی فعالیت شان را در ا
که ی این موضوع ش . ایلیا از این موقعیت اسکفاده کرد تا بر مشکریان داخلی خود ت رکد کندو کردند 

.گ کرش دادمشکریان و میدان آگاهی از برند ایلیا را در ایران 

تمرکز بر بازار داخلی 

رد توجه با دامنه ی وسیعی از ارت اطات و ش ار زیادی از هروژه های  که با موف یت تحویل داده شدند ایلیا مو
انکخاب ها قرار گرفکه آگاهی از برند اتفاق افکاده و با گ کرش خدماتش در فشای بازار داخلی یکی از اولین

.شده است

مراقبت از موقعیت فعلی ایلیا در بازار

در مخکصات جدید ک ب و کار در ایران ایلیا در تالش است تا ض ن ارت ای ن اط قوت خودش خدمات و
دهد و به عنوان یکی از هرچم داران این حوزه ن ش ب دای  در ساخت و ت ویتراهکارهای جدیدی توسعه 

.اکوسی کم مشاوره مدیریت ایران ایفا کند

توسعهدر مسیر 
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ایلیاارکان 

زهای ان برای ایلیا و ایلیای  های بهکر ایرانی بهکر و جهانی بهکر ما رو
رککی تا شرا در محل کار و با باالترین سطح انگیده سپری می کنیم 

.  بین ال للی برای منفعت ه گی ما ب ازیماصیل و 

ف
هد

ت اط ما با گشودگی م ک یم و با مهربانی ار •
.  برقرار می کنیم

.مورد اثرگباری ج عی مان جدی ه کیمما در •

.ما ساده زندگی را زندگی می کنیم•

ش ها 
ارز

ی 
یافته ها

برگرفته ا
ز 

شته 
گذ

ما

تغییر و تحول 

هایدار< --تصادفی 

گفت و گوی باز < --قط  ارت اط 

تخصصی شدن< --ع ومیت 

وضوح < --ابهام 

تی ی با ع لکرد باال < --رویکرد شخصی 

"اساس هیشرفت رو به جلو است "تعهد مشکرر.
"می دهدانگیده به ما " کیفیت.
 استب یار مهم سرعت و زمان  .
"سخت اما الزم است" تغییر  .

"ه یشه تعیین کننده است "فرهنو سازمانی  .
" ما را واق  بین می کند "خودارزیاب .
"امری بلندمدت است "هیروزی  .
"ه واره با ماست" امید  .

شم انداز
چ

 یک شرکت مشاوره مدیریت ۱۴۰۸تا 
اصیل و بین ال للی خواهیم ساخت؛ 

ن طه ۴با هیوسکه کار کردن بر روی 
:  قوت ایلیا

یکی هروژه ها؛ تحویل دادن نکایج باکیف( ۱
مثال زدنی

بازار؛ خلش کردن نکایجی منحصر ( ۲
به  فرد

 ی منکج به رشدزیرساخت سازمانی؛ ( ۳
سری  تر 

جبب بهکرین اسکعدادها؛ تیم( ۴
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حوزه های فعالیت و خدمات ایلیا

تحقیق

مشاوره

توسعه

 مناسبشرکای یافکن
مدیریت هیئت تجاری
 ک ب وکاردل متدوین
طرح ریدی مناب  ان انی
تدوین اسکراتژی ورود به بازار
راه اندازی واحدهای بازاریاب  و فروش

سنجش سهم بازار
گدارش ههههای : گدارش ههههای جهههام  شهههرککی شهههامل

سهههههههههالیانه برنهههههههههد کارفرمهههههههههای  و گدارش ههههههههههای 
منحصربه فرد 

مطالعات حاک یکی و کالن

 اقهههدامات اولیهههه مهههورد نیهههاز در شهههکل گیری یهههک
تازه  تاسیسشرکت 

 شکل دهی تیم اجرای
 نظام حاک یت شرککیایجاد
  سازمانیعارضه یاب  و م اله یاب
طراحی و هیاده سازی مدل ع لیاتی
 روانشناسیخدمات مشاوره
  ان انیطراحی فرآیندهای مناب

  طراحی و اجرای مرکد ارزیاب
 شای کگی های سازمانی توسعه
 مهارت های مدیریکی آموزش
 ره ری آموزش
 مهارت های تی یآموزش

 ورود به بازارتدوین اسکراتژی
انکخاب شریک تجاری
تدوین اسکراتژی شرککی
بازاریاب  دیجیکال
 برندینو و بازاریاب
توسعه سازمانی
 هولدینوتدوین اسکراتژی

  کارمهارت بازخورد در محی
آموزش تخصصی هیئت مدیره
 فرهنو سازمانیتوسعه

 سههههههههههههههههههههامی خهههههههههههههههههههاص و )سهههههههههههههههههههرمایه گباری
(خطرهبیرسرمایه گباری های

تدوین اسکراتژی و ن شه ی راه توسعه
م کنی بر دادهمشاوره ی
به ود فرآیندهای ک ب وکار
 هیش ردScale Up
 تههههدوین اسههههکراتژی م ههههئولیت های اجک ههههاعی و

شرککی
تدوین برنامه ادغام جبب شراکت
تحول سازمانی

 آموزش تخصصی نیرو فروش
 مهارت های مدیریکی برای مدیران میانیآموزش

مطالعات ککابخانه ای
تح ی ات بازار
تحلیل صنعت
تحلیل رق ا
 امکان سنجیمطالعات
 ک ب وکارطرح مطالعات

 ذی نفعانتحلیل
اسکراتژی شرککی
 هی ایش ههههای سهههازمانی جههههت سهههنجش تعلهههش و

رضایت مندی ه کاران
مطالعات بنچ ارر

تحلیل سودمندی بازار
مطالعه بخش های جباب سرمایه گباری
سنجش آگاهی و درر از برند
مطالعات فرصت
ارائه گدارش های به روز صنعت
 بازاربررسی روند های کالن

قبل از ورود به
بازار

بهبود کارکردهای 
اجرایی

توسعه ی 
بازار

توسعه ی 
شرکت



ایلیا 1400گدارش سال 25صفحه  

تحلیل گر

مشاور

مدیر

معاون

شریک

فعالیت های اصلی همکاران 
ایلیا در گریدهای مختلف

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

رهبری دپارتمان
اسکراتژیکفعالیت هایمشارکت در •
مدیریت دهارت ان و الین های خدمات•
خلش فرصت های ک ب و کاری•

پروژه هامدیریت 
مدیریت مشکریان•
ش که سازی•
مدیریت هروژه ها و تیم های اجرای •

ایجاد خروجی پروژه ها
ه اهنگی هروژه ها و تیم های تحلیل گران•
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 داده ها•
تحلیل داده ها•
م کندسازی و اسالیدسازی•

م یر شغلی در شرکت ایلیا
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دموگرافی اطالعات ه کاران ایلیا 

شریک

2
معاون

4
مدیر

4

مشاور

4
تحلیل گر

21
اجرای 

12

کاقمشتی یدن البهه وارهایلیادر.استخدماتیشرکت هایدردارای بدرگکرینتیم
.ه کیمسخت کوشوراه حل مدارم ککرحالعیندروساخکار مندمکعهد

41 میانگین سنی 
سالنتیم مکخصصی

میانگین سنی29
تیم اجرای  سال

46%
خانم ها

54%
آقایان

90%
از فارغ الکحصیل 

دانشگاه های برتر

70%
ه تحصیل کرده در رشک

مدیریت

70%
سال ۴افراد بیش از 

ساب ه ی کار

سال گبشکه3تعداد ایلیای  ها در 

 ۱۰

 ۳۱

۴۷

1399 1400 1401

نفر 47
ه ه کار ثابت در ایلیا ب

نفر 100عالوه بیش از 
مکخصص فریلن ر و

صنعت
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حال و هوا فشای کار در ایلیا

فک ان هههایدسههکاوردهای کههار کههردن در شههرکت های مشههاوره مههدیریت آشههنا شههدن بهها م ههیرها چالش ههها و گارزشهه ندترین یکههی از 
. ه امطی م یری که تا کنون طی کرده ام اثر روبرو شدن با این گوناگونی ها را بر روی نوع نگاهم مکوجه شد. گوناگون است

ا ه کهاری ابکدای م یر برای ارزیاب  شرای  کلی سازمان ها و عوامل موف یت آن ها  شخصیت و هشکوانه  ی مدیرانی که بها آن ههدر 
م بهه بعدها با دیدِن مهدیرانی بها شخصهیت های گونهاگون در شهرکت های موفهش نگهاه. داشکه ام را مورد توجه و ارزیاب  قرار می دادم

. س ت سی کم ها و فرایند های سازمان ها تغییر کرد

ی از  در این لحظه تصور می کنم عامل هیشرفت در سازمان های سالم وجود هارمونی در ابعاد مخکلهف اسهت ؛  وجهود ههارموناکنون
ان جنس هم دلی تیم ها برای رسیدن به نکیجه نهای  وجود هارمونی از نوع سازوکارهای  که ایجاد ارزش افدوده را در سهازمان آسه

داز ایهن ههارمونی  بهه ک هک وجهود یهک چشهم ان. می کند و وجود هارمونی در رفکارهای مدیران و آنچه که بهه دیگهران توصهیه می کننهد
آینهده سهاخکن یهک"باور دارم از مههم تهرین  عناصهر  ایلیها ه  هوی  افهراد بها چشهم انداز . مشکرر در سراسر سازمان شکل می گیرد

کهر ن ایهان این ه  وی  در هروژه ها به شکل تالش برای ه کاری با سایر اعشای تیم برای رسیدن بهه یهک خروجهی به. است" بهکر
امالت شده؛ این ه  وی  در مواجه با چالش هها بهه شهکل فرصهکی بهرای یهادگیری و هیشهرفت ن ایهان شهده و ایهن ه  هوی  در تعه

مههان ایهن فشههای جهباب ه کههاری عهاملی بههرای تهاب آوری در ز . روزمهره ت هدیل بههه ارت اطهات حرفههه ای شهفاف و بهها شهف ت شههده اسهت
  حهل بهرای اعشهای شهرکت شهده و چهالش-ایلیهااسهکاندارد ضه ن حفه  -مواجه با چالش  ارائهه راه کهار بهرای م هائل مشهاوره مهدیریکی 

.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

باعه  من فکر می کنم صنعت مشاوره مدیریت کال صهنعت خیلهی جبابیهه چهون ههر از چهالش و یهادگیری و تنهوع ه هکش کهه ایهن
اوره میشه اغلب مدام درحال یهادگیری و حرکهت رو بهه جلهو باشهیم کهه خهب ایهن خیلهی بهرای مهن مطلهوب و دوست داشهکنیه و مشه

ع نگهاه بهه 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 تنهو
ن یکهونی خیلی وجود داره که یه جاهای  دیگه واقعا با هر فشا و هروژه ای... این صنعت تنوع رفکار کالینت فشای درون تی ی و 

لهب افهراد و من فکهر مهی کنم اغ! )ارت اط بگیری و اونجاست که با خودت دچار چالش میشی که آیا م یر درسکی رو انکخاب کردم؟
یر ولی ته قلب و ذهنت جواب رو میدونی که میخوای این م ه( فعال مشاوره مدیریت ایران بارها این سوال رو از خودشون کردن

.رو ادامه بدی

ات چون عالوه بر اینکه این حرفهه بهه رشهدت از ه هه جهه. من فشای ایلیا رو خیلی زیاد مطلوب میدونم از جهت رشد فردی و کاری
ه و ک ههک می کنههه ایلیهها هههم ایههن فرصههت رو بههه ایلیای  ههها میههده کههه بیههان وسهه  میههدون و ه ههراه بشههن بهها مههدیران و افههراد باسههاب 

ه خهودت ولهی یهه روز به( اینو شوخی می کنم)کالینت های سخت و هروژه های چالشی که درسکه که بعشا دچار یاس فل فی میشی 
.می کنیمیای و می ینی یه م یر خیلی قشنو رو هشت سر گباشکی و خیلی اح اس رضایت 

یت و 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 
کم فشهای گفک هان و تعامهل ه یشهه حها. ه راهی هم ه یشه دیده میشهه کهه ایهن خیلهی حهس خهوب  بهه افهرادش منک هل می کنهه

نیکی چون درعین حال که داریهم روزبهه روز بدرگکهر میشهیم ولهی کهامیو. بوده و امروز بیشکر از هر وقت دیگه ای هم اح اس میشه
.قشنگهه دل تری رو هم داریم می سازیم که این خیلی 

ثابتمهگل
مشاور

شرکت مشاور مدیریت ایلیا
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حال و هوا فشای کار در ایلیا

ایهن هیجهان بها شهروع ههر ههروژه و بهه. شغل مشاوره مدیریت هیجانی دارد که آن هیجان را ن ی شود در شغل های دیگهر هیهدا کهرد
 هراه واسطه ورود به یک دنیای مکفهاوت و آدم ههای مکفهاوت افهدایش می یابهد و دنیهای  از مطالهب مکفهاوت و یهادگیری زیهاد را بهه ه

.دارد که این موضوع باع  میشه هیچ وقت خ که نشیم و م یر شغلی به شدت هویا است

رج از معایب شغل مشاوره مدیریت میکوان به حجم کاری که گاهها در ههروژه ایجهاد می شهود و تنظهیم ایهن موضهوع از اخکیهار مها خها
.است اشاره کرد که این موضوع به ط یعت شغل مشاوره مدیریت برمی گردد

ال و ههری فرصت های رشد فردی و شغلی در ایلیا را میکوان به این شکل مطرح کرد که ایلیا به نیروهای جدید یهک زمهین بهازی و به
ای در ایلیها بهرای کهاری کهه انجهام مهی دهیم احکهرام زیهادی قائهل ه هکند و امکهان تجربهه فرصهت ه. می دهد کهه باعه  ههرواز می شهود

  بهرای کهار ایلیا برای افرادی که به اثرگباری و اثرگبار بهودن عالقهه مندنهد بهکهرین محهی. جدید و مکفاوت را برای ما فراهم می کنند
.است

کهار و دوسهکی از در رابطه با فرهنو سازمانی و فشای کار در ایلیا میکوان اینگونه بیان کرد کهه غال ها افهراد سهعی بهر تفکیهک فشهای
کی انی در یکدیگر را دارند ولی در ایلیا ه کارانی داریم که گاهی از صه ی ی ترین دوسهکانت ههم صه ی ی تر ه هکن و اعک هاد و هشه

.حالت خود استایده آل ترین 

طاها شریفی
تحلیل گر ارشد

ایلیاشرکت مشاور مدیریت 
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درصد از ایلیای  ها در گروه 90حدود 
مزثر قرار دارنده کاران

3% Powerful 

employee

3% Non-effective 

employee

88% Effective 

employee

6% Hard worker 

employee

زیاد

ی
ند

نم
توا

تعلق
کم زیاد

کارمندان توانا 3%

کارمندان غیر موثر 3%

کارمندان موثر 88%

کارمندان کوشا 6%

ماتریس اثربخشی هی گروپ

ن در ایلیهها بههر اسههاس مههدل هی گههرو  بههه بررسههی و سههنجش سههطح رضههایت و تعلههش ه کههارا
و ایههن سههنجش سههاالنه صههورت می هههبیرد و زمینه سههاز درر صههحیح از م ههائل. می هههردازیم

.مشکالت و ن اط قوت و ضعف ایلیا از منظر مناب  ان انی خودش می شود

از ه کاران ایلیها در % 90حدود 1400بر اساس آخرین سنجش سطح تعلش در اوایل به ن 
.قرار گرفکه اند( تعلش و توان ندی توام باال)گروه ه کاران موثر 

ی  تهوام داشهکن محه"بر اساس ه ین نظرسنجی باامکیازترین عامل رضایت افراد در ایلیا 
ذکهر " فانهسی هکم ارزیهاب  ع لکهرد منصه"و ک کرین عامل رضایت " با احکرام بین ه کاران

.شده است

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

سههاالنه دو )ع ههدتا در قالههب برنامههه های مههنظم و مشههخص کههارآموزی : جههبب اورگانیههک1)
Freshبا ت رکد بر جبب افراد م کعد و ( مرت ه برگدار می شود

لهف ع دتا بر اساس نیاز واحدهای مخکلف ایلیا به نیروهای مخک: جبب غیراورگانیک2)
در الیه های تحلیل گری مشاوره و مدیریت
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1400برگداری دو دوره کارآموزی در سال 

ام
خد

سک
و ا
ش 

وز
آم
د 
ون
ر

65+
تعداد مصاح ه انجام شده

تعداد افراد هبیرفکه شده

20+

تعداد افراد جبب شده

10+

انساعت آموزش جهت توان ندسازی هبیرفکه شدگ

1800+

تعداد روزمه دریافت شده

450+

عکس
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م یر شغلی ایلیای  های سابش

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

21%

11%

8%

29%

31%

مهاجرت و فعالیت در 
خارج از کشور

فعالیت در 
شرکت های 
حوزه فناوری

فعالیت به عنوان 
فریلن ر و مشاور آزاد

فعالیت به عنوان 
کارشناس در 

شرکت های مخکلف 
دولکی و خصوصی

بهه . نهر  خروجهی ه کهاران بهاالی  دارداست کهه حوزه مشاوره مدیریت از ج له حوزه های  
.است% 60عنوان ن ونه مکوس  نر  خروج ه کاران از مکندی در سال بیش از 

ایر در ایلیهها نیههد طههی سههالیان گبشههکه ه کههارانی بههه جهههت دن ههال کههردن م ههیر کههاری در سهه
مواق  بها رضهایت % 90این خروجی در بیش از . سازمان ها و م یرها از ایلیا خروج کرده اند

ل مکفهاوت طرفین و به صورت داوطل انه از س ت فرد ایلیای  صورت گرفکه است و با دالی
ی از ج له مههاجرت عهدم ت ایهل بهه کهار در صهنعت مشهاوره کهار در حهوزه شهغلی بها دریهافک

.باالتر و یا کار کردن در محیطی کم اسکرس تر صورت هبیرفکه است

نفهر از ه کهارانی کهه طهی سهالیان 60بر اساس یک بررسی از وضعیت حهال حاضهر بهیش از 
در ادامه م یر بهه عنهوان % 20گبشکه از ایلیا خروج داشکه اند مشخص است که بیش از 

.مدیرعامل موسس و یا مدیرارشد در سایر مج وعه ها مشغول به کار شده اند

طههی سههالیان گبشهههکه یکههی از چالش هههای شهههرکت ایلیهها درگیههری در جنهههو اسههکعدادها بهههه 
.خصوص با شرکت های حوزه فناوری جهت جبب و نگهداشت نیروها است

ادامه م یر ( 1: ع دتا م یرهای رایج هس از خروج از شرکت مشاوره مدیریت ایلیا شامل
مههاجرت ( 3ادامه م یر به عنوان مدیرعامل موسس و مدیر ارشد ( 2به عنوان فریلن ر 

.ادامه م یر به عنوان کارشناس در یک شرکت حوزه فناوری ذکر شده است( 4
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هروژه ها و کارفرماهای ایلیا

46

69

35

59

1399 1400 1399 1400

50
درصد

70
درصد

تعداد هروژه هاتعداد مشکریان

ههروژه در ایلیها تعریهف شهده 70حهدود 1400ایلیا شرککی م کنی بهر ههروژه اسهت و در سهال 
از سیاسهت های ایلیها در سههال های . شهده اسهتاجهرا مشهکری 59ایهن هروژه هها بهرای . اسهت

.آینده فعالیت با تعداد مشکری ک کر و تعدد هروژه با مشکریان موجود است



ایلیا 1400گدارش سال 35صفحه  

وضعیت مالی ایلیا

1399 1400

3.5
برابر

سال گبشکه2ع لکرد مالی ایلیا در 

ماهیهههت . شههرکت داری در فشهههای مشهههاوره مهههدیریت ایهههران امههری چالشهههی و هیچیهههده اسهههت
است که هروژه ای و نوسانات مرت   با ت ویه ح اب هروژه ها از ج له مه کرین مشکالتی

ال در بها ایهن حه. م ک ی ا وضعیت جریان ن دینگی شهرکت ها را تحهت تهاثیر قهرار می دههد
ه ههود ایلیهها تههالش شههده اسههت تهها بهها خلههش جریان هههای درآمههدی قابههل هیش بینی و ثابههت بههه ب

ه کههاران تههالش ت ههامی و بهها 1400سههال ه چنههین در . اوضههاع جریههان ن ههدینگی ک ههک شههود
.تجربه کند1399ن  ت به سال را برابری 3.5ایلیا توان که است رشد درآمدی 

1399 1400



ایلیا1400گدارش سال 36صفحه  

سالدرایلیادرآمدازدرصد50
هروژه هایازحاصل1400

صنای درمشکریانمخصوص
بودهخدماتومالیدیجیکال

.است

سهم درآمدی هروژه های ایلیا در هر صنعت

1400درصد درآمد ایلیا از صنایع مختلف در سال 



ایلیا1400گدارش سال 37صفحه  

جل ات ن ش مه ی در شکل دهی ارت اطات و دریافت اطالعات در 
شرکت های مشاوره مدیریت ایفا می کند

جلسه1،600
جل ه با ذینفعان بیرون از ایلیا با هدف 1600بیش از 1400در سال 

جبب هروژه و یا ارائه یافکه های هروژه ها برگدار شده است



ایلیا 1400گدارش سال 38صفحه  

1400رویکرد ایلیا در تالیفات سال 

ت هاید طهه از گبشکه س ک گدارش نوی ی و هابلیکیشهن های ایلیها بهه عنهوان یهک امشها و ن 
هردازی گدارش های  ساخکارمند توام با تکنیک های داسکان. مطرح بوده استاین شرکت 

بههه بها داده کههه تههالش می کنههد در زمهان ک ههی بههه انک ههال سهاخکارمند دانههش و هیههام مشههخص
.مخاطب بپردازد

 هههای ایلیهها بخشههی از بودجههه بازاریههاب  سههاالنه خههود را بههه تهیههه و انکشههار م ههاالت و گدارش
ایههن م ههاالت بهها هههدف انکشههار دانههش در سههطح . و دسههت اول اخکصههاص می دهههدتحلیلههی 

ن و ه چنههی( بهه عنههوان یکههی از رسهالت های شههرکت های هیشههرو)جامعهه و بههین مکخصصههان 
.افدایش آگاهی از برند ایلیا صورت می هبیرد

ت عههالوه بههر انکشههارات مخصههوص ایلیهها مشههکریان و ه کههاران زیههادی در گههبر زمههان بههه صههور 
بههها ایلیههها در انکشهههار م هههاالت و محکهههوای دسهههت اول ه کهههاری ( Co-Brand)برنهههد مشهههکرر 

. داشکه اند

ر خودبهاوری؛ راه ع هو"اولین ن خه از گدارش مدیران عامل ایران تحت عنوان 1400در سال 
یران منکشر گردید که به دن ال انک ال دغدغه ها و دیدگاه های مدیران عامل در ا" از طوفان

سهازی این سل له م االت هرساله منکشهر خواههد شهد و ن هش ب هدای  در م کند. است
وضهههعیت ک هههب و کارهای کشهههور جههههت اتخهههاذ انهههواع تصههه یم ها در الیهههه های مخکلهههف ایفههها 

و ه چنین گدارش های  در خصهوص بهازار مهالی صهنعت کاالههای سهوهرمارککی. خواهد کرد
بههه صههورت رایگههان منکشههر و در اخکیههار عالق نههدان و مح  ههان 1400برنههدکارفرمای  در سههال 

.قرار گرفکه است
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رویکرد ایلیا در توسعه محصوالت

ابرند ش 
برند ش ا برند رقیب

ت به س ت توسعه و طراحی محصوالت مرت   با مشهاوره مهدیری1400ایلیا از ابکدای سال 
ایههن رویکههردی اسههت کههه ایلیهها بهها جههدیت دن ههال خواهههد کههرد و بهها اولویههت. هرداخکههه اسههت

اب  طراحهی محصهوالتی م کنهی بههر داده بهه دن هال ارائهه راهکارهههای کهاربردی در حوزه ههای منهه
.ان انی عارضه یاب  و تحول سازمانی است

از صهنای  )شهرکت 40تها کنهون در بهیش از HR Pulseیکی از این محصوالت تحهت عنهوان 
ایهههن محصهههول در زمهههان کوتهههاهی بهههه بررسهههی اوضهههاع . شهههده اسهههتهیاده سهههازی ( مخکلهههف

مهههدل های سهههنجش و ارزیهههاب  مکنهههوعی بهههر ح هههب . مناب  ان هههانی از منظهههر داده می ههههردازد
 مههدل HR34000مههدل های  نظیههر . موقعیههت قابلیههت بکههارگیری در ایههن محصههول را دارنههد

.هی گرو  یا مدل تاورزوات ون در این محصول مورد اسکفاده قرار می گیرند

رصهد محصول دیگری از ایلیا به صورت مشکرر با مج وعهه کهاربوم بها ههدف انهدازه گیری و
ورد ایههن محصههول در قالههب یههک داشهه . وضههعیت برنههدکارفرمای  در ایههران تهیههه شههده اسههت

ادامهه در. مدیریکی به توصیف جایگهاه برنهد شهرکت ها در سهگ نت های مخکلهف می ههردازد
.دایلیا به انجام هروژه های تخصصی در حوزه ارت ای جایگاه برند کارفرمای  می هرداز 

ی م ههیر توسههعه محصههوالت م کنههی بههر دیکهها در ایلیهها ادامههه دارد و امیههدواریم طههی سههال ها
آینههههده طیههههف گ ههههکرده ای از محصههههوالت تخصصههههی حههههوزه مشههههاوره مههههدیریت بههههه ک ههههک 

.ک ب و کارهای ایرانی بیایند



به1386سالازایلیامدیریتمشاورهبین ال للیشرکت
.می هردازدمشاورهوهژوهشحرفه ایخدماتارائه

مشاورهشرکتیککهاستآنبرایلیامج وعهباور
نایراکشورمانبرایمی تواندحرفه ایونظام مندمدیریت

تی یوفرهنونیتداشکنباوباشدارزش آفرین
راموضوعاین.برداردگامآنتح شم یردرمن جم
.دان تایلیات ایدوجهمهم ترینمی توان

یراهن ایکازفراترراتوان ندمشاورایلیادیگرطرفاز
کناردرنکایجواهدافتح شبرایومی داندصرف

.می گیردقرارخودارزش ندکارفرمایان

ت  مر حوزه هایازمکخصصتی یداشکنبهتوجهباایلیا
ویتح ی اتهروژه هایانجامقابلیتدیکاوک ب وکاربا

انیان مناب بازارتح ی اتاسکراتژیحوزه هایدراجرای 
.داردراک ب وکارهوش ندسازیو

، شرکت ایلیا
مجموعه ای پیشرو در عرصه مشاوره مدیریت در ایران

www.ilia-corporation.com
office@ilia-corporation.com

218865172998 +


