
آهن  و وند د و  شرکت مشاوره مدیریت آریانا در چند صنعت خاص تمرکز و تخصص دارد؛ برق، سننن 

 نیروها ریزی باشد، نتیجه شیده کار آریانا بدده است؛ با بهتری  بیمه. ای  تمرکز بیش از آنکه حاصل برنامه

اینم و  رسانی کرده ایم، با بیشتری  تدانمان خدمت ها وارد هر صنعت شده و برای خدمت به بهتری  شرکت

 اند.  پس از آن لطف بزرگان شامل حال ما شده و دیگر اجازه مرخصی از آن صنعت را به ما نداده

سازی استراتژی برای شرکت معظم بینمنه اینران  آریانا کار خدد در صنعت بیمه را نیز با طراحی و جاری

آغاز کرد و تاکندن عالوه بر شرکت بیمه ایران به مشتریان سرشناس دیگر، از جمله شرکت بنینمنه دی، 

رسانی کرده است. اغلب مدیران صنعت بینمنه  گران ایران نیز خدمت شرکت بیمه رازی و سندیکای بیمه

انند.  های آریانا از صنعت بیمه و تنوند آ آن را خنداننده کم برخی گزار  ِاند و دست نام آریانا را شنیده

های بنهندندد و نندآوری در آن  صنعت بیمه از یکسد دچار مشکالآ وراوان است و از سدی دیگر ورصت

تصمیم گروت که با هدف اوزایش تنمنرکنز بنر  0011اند. از ای  رو مشاوره مدیریت آریانا در بهار  وراوان

انندازی ننمنایند.   رسانی به مشتریان در ای  صنعت، گروه مستقل بیمه را راه صنعت بیمه و بهددد خدمت

 گروهی که از ای  پس بیشتر از آن خداهید شنید.

 آریانا و صنعت بیمه 
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 ای  آریانا   خدمات بیمه 

 محور نگاه مسئله
هنا اسنت.    ها برای بهددد عملنکنرد آن   مشاوره مدیریت به دندال کمک به سازمان 

آریانا به دندال شناخت و حل مسائل واقعی است و نه تدلید مستنداآ و مندار..  

های آریانا نیز با دیگنر مشناوران منتن ناوآ اسنت؛    از ای  رو حتی قالب خروجی 

کند تماماً در دستگناه    ای که تدلید می   های آریانا ضایعاآ ندارد و هر ندشته   گزار  

 شدد.    گیری و یادگیری سازمان کارورما هضم و جذب می   شناخت، تصمیم 

 
 شناخت آریانا از صنعت بیمه 

به عقیده ما ارائه خدماآ مشاوره شایسته، در درجه اول نینازمننند داشنتن  

شناخت عمیق از صنعتی است که شرکت در آن مشغدل به کار است. آریناننا 

رسانی به مشتریان خدد، مسائل رینز  های اخیر و در راستای خدمت طی سال

هنا آگناهنی دارد. ضنمن  آننکنه از  و درشت صنعت بیمه را شکاوته و از آن

ها بر صنعت بینمنه و  روندهای جهانی و تود آ وناوری و اثراآ احتمالی آن

 المللی در صنعت نیز آگاه است.  های بی  آخری  ندآوری

 

 دانش و نیروی انسانی
پنژوهشنی آریناننا،   –ذخیره دانش در مشاوره مدیریت و در گروه صنعنتنی 

رسانی به مشتریان است. نگاهی به توصینالآ  مهمتری  سرمایه ما در خدمت

و تجارب هر یک از نیروهای کلیدی آریانا و داشت  یک جنلنسنه بنا ایشنان 

کنند و چرا از نتاین  کنار  ها به آریانا اعتماد می کند که چرا شرکت روش  می

 راضی هستند. 

 
 طلبی و راضی نبودن به خوب کمال

شدد، مگر آنکنه بنارهنا منرور  در آریانا هیچ گزارشی برای کارورما ارسال نمی

شده باشد، اصالح شده باشد، مدرد بوث قرار گروته باشند و ننتناین  آن در 

درجه اول خدد ما را خشندد کرده باشد. از نگاه ما، ورم، موتدا، رو  کنار و 

هر چیز که بخشی از کی یت مشاوره باشد همیشه نیناز بنه بنهندندد دارد و 

 همیشه بهددد خداهد یاوت. 

 چرا آریانا؟ 
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 استراتژی 
های متناسب با روندها  سازی استراتژی طراحی، بازبینی، جاری

های شرکت. صنعت بینمنه وضنای  های بازار و قابلیت و پدیایی

های عمیق )در حدزه موصندل و  مناسدی برای اجرای ندآوری

خدماآ، بیزنس مدل و ...( دارد. مشاوره مدینرینت آریناننا در 

ای دارد، و در  سازی استراتژی تجربیاآ وینژه طراحی و جاری

شرکنت بنینمنه اینران، دی و رازی  3صنعت بیمه نیز برای 

 سازی استراتژی را به انجام رسانده است.  طراحی و جاری

 

،  Venture capitalگذاری، تشکیل  استراتژی سرمایه
 M&Aسیاستگذاری 

 گذاری بخنش منهنمنی از سناخنتنار  درآمدهای سرمایه

هنای  هستند. آریانا به شرکنت  های بیمه درآمدی شرکت

گنذاری و  های سنرمناینه کند تا استراتژی بیمه کمک می

گذاری خدد را تدوین   های پایش عملکرد سرمایه شاخص

 کنند. 

 هننا،  هننا، تنمننلنک آن آپ گنذاری در اسننتنارآ سنرمنایننه

هنای  های غیرکلیدی، ایجاد شنرکنت سپاری وعالیت برون

هنای  های شنرکنت گیری کلیدی و ... از مهمتری  تصمیم

هنای مشنابنه بنه  بیمه است. آریانا تجربه ارائنه مشناوره

مشتریان مختلف در صنایع متندعی را داشنتنه اسنت و 

ای خدد نیز کمک کند کنه  آماده است به مشتریان بیمه

مدقعیت خدد در زنجیره ارز  را هدشمندانه انتخناب و 

 توکیم کنند. 
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 سازمان و فرآیند
ی استراتژی است. اینکه چه اونرادی اننتنخناب    سازمان روی دیگر سکه 

گنینری    شدند و چگدنه سازمان داده شدند، خددبخدد نینمنی از جنهنت 

کند. ورآیندها ننینز پنرتنکنرارتنرین  کنارهنا، و    سازمان را مشخص می 

تندان بنا رمینم    طدر که نمنی   های زیر بنایی سازمان هستند. همان   عادآ 

غذایی بد و بدون ورز  کردن اندام متناسدی داشت بنا ونرآیننندهنای  

تدان عنمنلنکنرد سنازمناننی خندبنی داشنت. آریناننا    نامناسب نیز نمی 

های بیمه را با هندف    شناسی و بازطراحی سازمان و ورایند شرکت   آسیب 

 رساند.   ها به انجام می   کاهش هزینه عملیاآ و بهددد اثربخشی در شرکت 

 

 مشتری و بازار
گران برای آنکه در. خدبی از نیاز و ترجیوناآ  کمک کردن به بیمه

مشتری پیدا کنند، استراتژی خدبی برای مداجه شدن بنا آن ننیناز 

طراحی کنند، و در نهایت بتداننند ونرو  را تندسنعنه و وونادارای 

ها کارگاه بازآوریننی  مشتریان وعلی را اوزایش دهند. آریانا تاکندن ده

هنای  ای مختنلنف در شنرکنت های بیمه وکار برای رشته مدل کسب

ها شناخت  مختلف برگزار کرده است و از مسائل هر یک از ای  رشته

مناسدی دارد. شناخت بازار، طراحی ارز  برای مشتنری، طنراحنی 

رسانی و ح ظ ارتداط با مشتری، خدماآ قابنل  ها، نظام خدمت کانال

 . های بیمه هستند ارائه آریانا به شرکت

 

 مدیریت شبکه فروش
هنا  ها باید تصمیماآ مهم و استراتنژی های شرکت شعب و نمایندگی

را اجرا کنند و چنانچه ای  شدکه کارکرد معیدبی داشته باشند، هنر 

شدد. خندمناآ آریناننا در  گیر می ای برای بهددد و تعالی زمی  نقشه

 زمینه مدیریت شدکه ورو  عدارتند از: 

  تولیل ورآیندها، عملیاآ شدکه ورو  و شناسایی تغیینراآ

 های مهم سازمانی  ها و عادآ مدردنیاز در روتی 

 بندی نمایندگان و شعب، شناسایی واحدهای ضنررده  طدقه

ضعیف، شناسایی د یل ضعف عملکرد و تندوین  بنرننامنه 

 بهددد 

 گذاری و پایش عملنکنرد در  اندازی نظام هدف  طراحی و راه

شعب )تنظیم اهداف ه تگی، به خط کردن سازمان شعده و 

نمایندگان برای توقق آن اهداف، پایش عملکرد، شناساینی 

هنا  آمدخته های ابتکاری، انتقال درس مشکالآ، تعریف اقدام

 به سطدح با تر سازمانی(

 

 بهبود حاکمیت شرکتی
تضاد مناوع سهامداران خرد و کالن با ینکندینگنر و بنا مندینران 

شرکت، تضاد مناوع میان شرکت بنا جنامنعنه، عندم هنمنراهنی 

های مالی و ... همنگنی مندجنب  های زیرمجمدعه، رسدایی شرکت

های اخیر حاکمیت شرکتنی مندرد بنونث قنرار  شده که در دهه

کارهایی برای بهدندد آن ارائنه  گروته، اصدل آن تدوی  شدد و راه

های بدرسی نیز در ای  زمینه الزاماتی دارنند. آریناننا  شدد. شرکت

مند حاکمیت شرکتی را در منجنمندعنه   پیشتر تجربه بهددد نظام

گهر داشتنه اسنت و آمناده اسنت کنه بنه  معدنی گل  –صنعتی 

های بیمه کمک کند تا حاکمیت شرکتنی را در شنرکنت  شرکت

های خدد ارزیابی کنند و بهددد بخشند. ای   خدد و در زیرمجمدعه

خدماآ شامل انطداق با مقرراآ بدرس، ارزیابی دقیق وضنعنینت 

های مختلنف،  نامه های اختصاصی، تنظیم آیی  لیست وعلی با چک

هنا، تنننظنینم  های برگزاری جلنسناآ هنیندآ مندینره نامه شیده

 ها و ... است.  مشی خط



 شرکت توانیر 

 ای خراسان ربق منطقه  شرکت

 ای  اصفهان شرکت ربق منطقه ای  افرس شرکت ربق منطقه

 شرکت توزیع آرذبایجان شرقی

 تولیل عملکرد بخش خصدصی بازار بیمه ایران  −

 مطالعه نقش وناوری و انقالب صنعتی چهارم در صنعت بیمه  −

   Capgeminiمطالعه روندهای تاثیرگذار بر صنعت بیمه بر مدنای گزار   −

تولیل بازار بیمه زندگی در جهان، کشدرهای خاورمیانه و ایران با هدف ترسینم و پنینشنننهناد  −

 0000انداز بیمه زندگی در ایرانِ  چشم

 تولیل عملکرد شدکه ورو  نمایندگان صنعت بیمه کشدر   −

 های بدنی  تولیل اقتصادی منابع و مصارف صندوق تدمی  خسارآ −

و صنعت بیمه کشدرهای ترکینه و    Loydsو   Swiss Re ،ERGOای    های بیمه   های شرکت   وکار و استراتژی   مطالعه مدل کسب  −

 اماراآ  

 0330و 0333های  تولیل بازار بیمه کشدر در سال −

 0330بینی عملکرد صنعت بیمه در ای  رشته برای سال  و پیش 0333تولیل بازار بیمه شخص ثالث اتدمدیل در سال  −

  Bainتولیل گذار دیجیتالی صنعت بیمه جهان بر مدنای آخری  نظرسنجی شرکت  −

 0330ها بر صنعت بیمه ایران در سال    های جهانی بر اساس گزار  مجمع جهانی اقتصاد و بررسی اثرگذاری آن   تولیل ریسک  −

 تولیل عملکرد شدکه ورو  صنعت بیمه  −

 سازی استراتژی ریزی و جاری برنامه −

 طراحی ساختار سازمانی −

 ای های بیمه وکار رشته بازآورینی مدل کسب −

 های کلیدی عملکرد  طراحی داشددرد برای شاخص −

 آمدز  شعب بیمه −

 تولیل و ارزیابی عملکرد شدکه ورو  −

 بههههههههه چهههههههه  بههههههههیههههههههمههههههههه  ههههههههه    
 مههان را از ایههر بهه رگههان چههویهها شههویههد تههبههربههه   ههمههرا ههی
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 ای آریانا   سوابق بیمه 


