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معرفی شرکت " مشاوران بهین تدبیر " :
بهین تدبیر ،نامی نوین بر پایه تجربه ای دیرین است.
موسسسس سسسان بهین تدبیر با تکیه بر سسسساا تا تجربه کار در کارهانه تا ،شسسسرکت تا و گامایشسسسآاو تا و گموا

،

مشسساورو ،اسسسر رار و م ییی سسسی سسر تای نوین مدیریت در سسساامان تای ملر ، ،در سسساا  3191شسسرکت
مشسساوران بهین تدبیر کیان را ایجاد کردند .بهین تدبیر ،بر اسسسا

اصسسوا فرفه ای ،گهرین اسسسرانداردتای

هدمات مشسساورو ( )ISO 20700:2017و اسسسرانداردتای مدیریری انرلاش شسسدو توسسسر کارفرما ،سسساامان تای
پیشسرو را برای رسسیدن به اتداف و تح ق ماموریت تای هود توان ند می کنند .برای ک س

االعاات بیشرر و

االعع اا مییان رضایت مشرریان به سایت  BehinTadbir.comمراجعه فرمایید.

ارکان جهت ساا "مشاوران بهین تدبیر"
ارا

تای بنیادین ما:

 صداقت
 اثرگذاری
 نظ
 درست کاری و رفرار فرفه ای

ماموریت ما:
مشاوران بهین تدبیر با ارائه هدمات مشاورو

 سودگوری دوجانبه

مدیریری م راا در کشور ،ساامان تای پیشرو را در
تح ق اتداف و ک

مییت تای رقابری یاری می

کنند.

چش انداا ما:
مشسسسسساوران بهین تسسدبیر ،در افق دو سسسسسسازسسه ،اا موف ررین و
هوشسسسنامررین مشسسساوران مدیریری کشسسسور و منت ه ت سسسرند .ما با
پسذیر

م سسسئوزیست اجر ساای هود ،بسه ت سامی ،مشسسسسارکت فعاا

ت کاران هود و ت راتی مشسسرریان وفادار ،سسساامانی بازندو ،کارا،
چابک ،اثرگذار و سرگمد در فواو کیفیت هدمات هود ت ری .
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هر مشی کیفیت ما:
مشاوران بهین تدبیر  ،با تدف ارائه هدمات مشاورو مدیریری مر ایی و موثر ،در ساا 3191
ایجاد شد .مشاوران بهین تدبیر با پذیر

م ئوزیت اجر اای و فرفه ای هود ،مبرنی بر تجارش

چندین سازه موس ان و درنظر داشرن ری ک تا و فرصت تای پیش رو ،با راایت ت ه
ازیامات ،اسرانداردتا و م ررات مربوط به این فرفه ،به انوان مشاور مدیریت ،به مشرریان
گگاو و جویای بهبود ،هدمات گموا

و مشاورو ارائه می کند.

مشاوران بهین تدبیر ،سی ر مدیریت کیفیت  ISO 9001:2015و ازیامات سند راتن ای
ساامان جهانی اسراندارد برای هدمات مشاورو مدیریت  ISO 20700:2017را به انوان چارچوش
رتبری ساامان به کار گرفره ،با ت ام توان ،م ئ وزیت پذیری و تعهد ،در م یر تح ق اتداف
هود و بهبود م ر ر هدمات است .اتداف ما:
 افیایش رضایت مشرریان و سایر ذی نفعان افیایش کیفیت و اثر بلشی هدمات مشاورو و گموا توسعه هدمات با تکیه بر تعهد و م ئوزیت پذیری مدیران و شای رآی و کار گروتی کارکناناست.
هر مشی مشاوران بهین تدبیر توسر ت ه ت کاران درک و اجرا می شود و م ئوزیت تح ق
منابع و اجرای موثر و به رواگوری گن با اینجان

است.

فائیو موسوی
مدیراامل
دی او 3196
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هدمات مشاورو سی ر تای مدیریت:











ISO 9001:2015
ISO/TS 29001:2012
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
ISO 45001:2018
ISO/IEC 17020:2012
ISO/IEC 17025:2017
ISO/IEC 17043:2011
ISO/IEC 17065:2012
سری ISO 10000



سری ISO 31000



اسراندارد ( 10333مدیریت منابع ان انی)



و ...

مشاورو تا و هدمات ویژو


ارایابی ستح ب،وغ منابع ان انی ساامان تا و ارائه راتکارتا و برنامه تای ارت ا بر اسا



برگیاری کانون تای ارایابی و توسعه (برای انرلاش ،ارایابی و ارت ای کارکنان ک،یدی ساامان)



اجرای کارگاو گمواشی و الرافی سی ر مدیریت ری ک و مشاورو برای کاتش ستح ری ک ساامانها بر اسا

اسراندارد 10333

ازیامات اسرانداردتای مرتبر با ISO 31000


اارضه یابی مشکعت ساامان تا و ارائه راتکارتایی برای رفع گن تا



مشاورو اسر رار ازیامات گامایشآاو تای ت کار اسراندارد




ت کاری در تدوین ازآوتای گامون مهارت )(PT
ج ع گوری و ارایه اسرانداردتای پرکاربرد مربوط به سی ر های مدیریت ( در )www.BehinTadbir.com
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برهی کارفرمایانی که اا هدمات مشاورو ما اسرفادو کردو اند:
:ISO/IEC 17025
 -مدیریت الرح تای صنعری ایران ()IPMI

 تواپی ایی ج هوری اسعمی ایران "ت ا" -اازی تحریر پارسیان (پنرر)

 -بندر بوشهر

 -رسانا کابل

 -نفت و گاا جهان

 -افق ازبرا

 جهان پار رسانا کابل ار سی هدمات سر چاتی نپرا نفت هیر )(KEPCO… -

 -توزیدات کان ارتای افرا

:ISO 9001
 کشاورای و دامداری چازراسیان شرکت بور -ساامان بور

تهران
و اوراق بهادار

 -ساامان بنادر و دریانوردی

 ارسی گامایشآاو گرین فن گاما گامایشآاو پرتو ناش ازکررونیک... -

 کشاورای و دامپروری ت،ی ه اصیل جهان شرکت هدمات باارسی فرادانش گروو صنایع افق ازبرا شرکت افق فوالد کیش شرکت گ رر سرمایه گذاری ایران هودرو مهندسین مشاور ای ن راو صنایع پیشکی مارزیک -گراپو

گ رر

 به توتاا سی یا -مهندسین مشاور الرح اندیشان

:HACCP
 شهداش ارومیه بهنو ایران -رسروران بیگ بوی

 شرکت CCL شرکت LIDCO... -

مدیریت منابع ان انی:
 الرح سنجش رضایت شغ،ی کارکنان درافق ازبرا
 مشارکت در برگیاری کانون تای ارایابیو توسعه
... -

سایر اسرانداردتای سری :ISO/IEC 17000
 پژوتشکدو سی ر تای مدیریت و باارسی ،مرکی گامون مهارت اسراندارد ()34301 نهاد صدور گواتی کیفیت محصوالت نفت ( انج ن نفت ایران) ()34361 شرکت باارسی فرادانش ()34373 -پژوتشآاو پ،ی ر و پرروشی ی ایران ()34373
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هدمات م ییی و ارایابی ارائه شدو به ساامان تا ،نهادتا ،مراکی ارایابی انتباق و
گامایشآاو تا:
 ت کاری در ارایابی گامایشآاو تای ت کار ادارو کل اسراندارد اسران تهران -پژوتشکدو سی ر

تای مدیریت کیفیت و باارسی (بر اسا

گییدو اسراندارد

)ISO/IEC 17025:2005
 -انجام م ییی داه،ی نهاد صدور گواتی کیفیت محصوا صنعت نفت (بر اسا

اسراندارد

)ISO/IEC 17065
 ت کاری در انجام م ییی سی ر تای مدیریت یکپارچه – ( -IMSت کاری با نهادتایصدور گواتی نامه))(CB
 -ارایابی بنادر کشور به درهواسری ساامان بنادر و دریانوردی (بر اسا

مییان اثر

بلشی اسر رار سی ر های مدیریت یکپارچه ( -IMS -
 انجام م ییی داه،ی سی ر تای مدیریت و ارایابی انتباق (اا سری ( ،)34333بهدرهواست ساامان تای مر اضی)
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برگیاری دورو تای گمواشی ا ومی (در محل بهین تدبیر) و اهرصاصی (در ساامان ش ا)
 مدیریت ری ک بر اسا

اسرانداردتای مرتبر با ISO 31000

 الرافی ساهرار ساامانی
 مدیریت ا ،کرد
 تربیت ارایابان کانون تای ارایابی و توسعه
 ارایابی ستح ب،وغ منابع ان انی ساامان بر اسا

اسراندارد 34000

 ازیامات ،تدوین م رندات و م ییی داه،ی ISO 9001
 ازیامات ،تدوین م رندات و م ییی داه،ی ISO/TS 29001
 ازیامات ،تدوین م رندات و م ییی داه،ی ISO 14001
 ازیامات ،تدوین م رندات و م ییی داه،ی ISO 45001
 ازیامات ،تدوین م رندات و م ییی داه،ی سری ISO 10000
 ازیامات ،تدوین م رندات و م ییی داه،ی ISO/IEC 17020
 ازیامات ،تدوین م رندات و م ییی داه،ی ISO/IEC 17025
 ازیامات ،تدوین م رندات و م ییی داه،ی ISO/IEC 17043
 ازیامات ،تدوین م رندات و م ییی داه،ی ISO/IEC 17065
 اصوا کازیبراسیون و اندااو شناسی
 ادم قتعیت اندااو گیری /کازیبراسیون
 تض ین کیفیت نرایج اندااو گیری
 کاربرد نرم افیار مینی ت
 صحه گذاری رو

در تض ین نرایج

تای گامون

 اصوا ن ونه برداری
و سایر گموا

تای درهواسری ساامان تا ...
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برهی ساامان تایی که اا هدمات گمواشی ما اسرفادو کردو اند:
 شرکت مدیریت الرفهای صنعری ایران )(IPMI ساامان تنظی م ررات و ارتباالات رادیویی واارت نفت ،ادارو کل تامین کاال و تجاری ساای تواپی ایی ج هوری اسعمی ایران "ت ا" گامایشآاو پرتوناش ازکررونیک -تواپی ایی یا

ایر

 گروو صنایع افق ازبرا پاالیشآاو نفت گبادان اازی تحریر پارسیان (پنرر) ساامان بنادر و دریانوردی شرکت پآاو تهران شرکت دامداری و کشاورای چازراسیان شرکت صحت شرکت زواام هانآی کن شرکت نیکان تک ایرانیان گروو صنعری شهید گوتری (صبا باالری) گامایشآاو رو پویان دانش کوالک گامایشآاو گرین فن گاما شرکت دارو شیشه ساامان غذا و دارو -شرکت بور

تهران

 شرکت کشاورای و دامپروری ت،ی ه اصیل جهان ادارو کل اسراندارد اسران تهران توزیدات کان ارتای افرا ادارو کل بهداشت اسران گیعن واارت صنایع شرکت بهکام ناا شرکت دوغ گبع،ی شرکت بهنو ایران رسروران بیگ بوی -و ...
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نحوو درهواست هدمات:

 .3ت ا

با بهین تدبیر و تبادا االعاات با مشاوران

ت،فن373-88136773-77 :
ای یلInfo@behintadbir.com :
سایتwww.behintadbir.com :

 .7مراجعه فضوری و برگیاری ج ،ه با مشاوران و بررسی درهواست تای مشرری و ارائه راتکار
مناس

به ایشان توسر مشاوران

 .1تک یل و ارساا فرم پرسشنامه االعاات و ارساا گن اا الریق ن ابر ،ای یل و یا ت،آرام برای
شرکت
 .0ارساا االعاات و سواالت اا الریق پیام در سایت شرکت و ارساا االعاات الام و پاسلآویی
مشاوران به ایشان
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راو تای ارتباط با ما:
 مراجعه فضوری به دفرر مشاوران بهین تدبیر :تهران ،هیابان شهید اف د قصیر (بلارست) ،کوچهشهید ف ن م د
 -ت ا

(کوچه چهارم) ،پعک  ،6وافد 8

ت،فنی با ش ارو تای373-88136773-77 :

 ارتباط در شبکه تای اجر اای با ش ارو39111033964 : ارساا ای یل بهinfo@behintadbir.com : -مراجعه به سایتwww.behintadbir.com :

نشانی ما روی ن شه گوگل:

