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 نام پروژه مدیرعامل نام شرکت 

آشامیدنیگروه   

 - علیرضا سجادی زمزم رشت 1

بیمهگروه   

 تحول در امور مالی - بیمه البرز 1

 ای سیستم جامع بیمه - بیمه البرز 2

 بازمهندسی ساختار سازمانی - بیمه البرز 3

 تایرسازیگروه 

 منصور کامران کویر تایر 1
پروژه ارتقاء تولید تایرهای رادیال سواری با کاهش زمانهـای پخت و تغییرات اساسی در فرموالسیون کامپاند ترد 

 این تایرها

 اینچ پخت تایر باری به پخت تایر رادیال 31پروژه تبدیل پرس های منصور کامران کویر تایر 2

 پروژه ساخت ماشین استیالستیك جهت تأمین بلت سـیمی تایرهای رادیال مورد نیاز برای ارتقاء تولید این تایرها منصور کامران کویر تایر 3

 گروه صنعتی بارز 4
 

 از وضعیت درام باز به وضعیت درام بسته و حذف فینگر CBتایرسازی ( دستگاه)تغییر ساختار ماشین 

 پتروشیمی تولیداتگروه 

 طرح ایجاد مخزن جهت تخلیه و بارگیری خوراك در واحد الفین - پتروشیمی امیرکبیر 1

 3-طرح افزایش ظرفیت واحد بوتن  - پتروشیمی امیرکبیر 2

 طرح بازیافت محصوالت نامنطبق و تبدیل انها به محصوالت منطبق در واحد پلی اتیلن سبك خطی - پتروشیمی امیرکبیر 3

 پروژه بهینه سازی مصارف انرژی در واحدهای مختلف - پتروشیمی شازند 4

 - شریف موسوی پتروشیمی مارون 5

 مهندسی و فنی خدماتگروه 

 پروژه بهبود فرایند خرید - ایریتك 1

 پروژه بهبود فرایند مهندسی - ایریتك 2

 پروژه توسعه مهندسی یکپارچه - ایریتك 3

 - - جنرال مکانیك 4

 خودرو مهندسی و فنی خدماتگروه 

 نهایی -برون سپاری خدمات امدادی  احمد کرمی امداد خودرو سایپا 1

 نهایی -تقویت بستر مخابراتی شرکت از طریق ایجاد مرکز تماس  احمد کرمی امداد خودرو سایپا 2

 - احمد کرمی امداد خودرو سایپا 3

 ی بهره وریپروژه های سومین جشنواره مل
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 سازی خودرو گروه

 کاهش ضایعات - زامیاد 1

 پروژه کاهش مصرف انرژی - زامیاد 2

 _CNGپروژه بهبود فرآیند پیش مونتاژ مخازن  - زامیاد 3

 تقویت بستر مخابراتی شرکت از طریق ایجاد مرکز تماس - گروه خودروسازی ساپیا 4

 برون سپاری خدمات امدادی - گروه خودروسازی ساپیا 5

 خودرو قطعات ساخت  گروه

 سازی مدل فرآیندی و همسوسازی آن با استرات پروژه طراحی، بازنگری و جاری-1سازه گستر سایپا - سازه گستر سایپا 1

 - - سازه گستر سایپا 2

 - - سازه گستر سایپا 3

 صنعتی نیرومحرکه 4
بهزاد نوروز 

 بختیاری
 عضالنی مرتبط با کار -پیشگیری از بروز ناراحتی های اسکلتی 

 صنعتی نیرومحرکه 5
بهزاد نوروز 

 بختیاری
 ...کاهش هزینه های تمام شده محصول نهایی، سربار و حامل های انرژی 

 صنعتی نیرومحرکه 6
بهزاد نوروز 

 بختیاری
- 

 گذاری سرمایه گروه

 تغییر و به روز نمودن ساختار سازمانی شرکت - سرمایه گذاری ملی ایران 1

 پروژه تدوین برنامه استراتژیك - سرمایه گذاری ملی ایران 2

 اهرمی کردن پورتفولیوی شرکت - سرمایه گذاری ملی ایران 3

 ،گچ سیمان،آهک گروه

 سیمان دشتستان 1
 

 کاهش مصرف انرژی

 - - سیمان دشتستان 2

 - - سیمان دشتستان 3

 - - سیمان دشتستان 4

 سیمان کردستان 5
 

 :عملکرد نامناسب سیستم تولید هوای فشرده

 سیمان کردستان 6
 

 کاهش مصرف انرژی

 - - سیمان کردستان 7

 ارتقا تولید سیمان پاکتی حمید یوسفی سیمان مازندران 8

 صادرات حمید یوسفی سیمان مازندران 9

 نفوذ در بازار داخلی حمید یوسفی سیمان مازندران 11

 سیمان ممتازان کرمان 11
 

 بهینه سازی مصارف انرژی کارخانه سیمان ممتازان کرمان
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 غذایی صنایع گروه

1 
صنایع غذایی دشت 

 مرغاب
 سومین دوره بهره وری مربوط به انرژی پیمان فهندژ 

2 
صنایع غذایی دشت 

 مرغاب
 بازده نیروی انسانی پیمان فهندژ 

3 
صنایع غذایی دشت 

 مرغاب
 ضایعات پیمان فهندژ 

 کاهش مصرف انرژی - گلکوزان 4

 اساسی فلزات گروه

 زمین شناسی کافی در سطح زمینوجود یا عدم وجود ماده معدنی در عمق زمین ونبود شواهد  روانبخش امیری سنگ آهن شرق 1

 شکر و قند گروه

 خرابـــی و نـــواقص مکـــانیکی در دســـتگاه هـــا و تجهیـــزات مجتبی کاروان قند نقش جهان 1

 - مجتبی کاروان قند نقش جهان 2

 - مجتبی کاروان قند نقش جهان 3

 بهره وری انرژی محمدعلی شاملو قند نیشابور 4

 کاهش مصرف انرژی محمدعلی شاملو قند نیشابور 5

 - محمدعلی شاملو قند نیشابور 6

 سرامیک و کاشی گروه

 کاشی ایرانا 1
 

 (تولید دستی ) جایگزینی خط مدرن سپیدکاشی بجای ساحل کاشی 

 غیرفلزی های کانی گروه

 - حسن شایگان نیا فرآورده های نسوز ایران 1

 - حسن شایگان نیا فرآورده های نسوز ایران 2

 - حسن شایگان نیا فرآورده های نسوز ایران 3

 پالستیک و الستیک گروه

 یزدبسپار 1
محمدتقی 

 شهوازیان
- 

 خانگی لوازم گروه

 - حسن همتی پارس خزر 1

 - حسن همتی پارس خزر 2

 - حسن همتی پارس خزر 3
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 تجهیزات و آالت ماشین گروه

1 
مهندسی و ساخت بویلر 

 مپنا
 EFQMپروژه  عبدالمجید رجبی

2 
مهندسی و ساخت بویلر 

 مپنا
 به جای رادیوگرافی برای مخازن ضخیم phased arrayجایگزنی تست  عبدالمجید رجبی

3 
مهندسی و ساخت بویلر 

 مپنا
 بویلر 18تیپ سازی بویلرها و تأمین  عبدالمجید رجبی

 فلزی محصوالت گروه

 آلومتك 1
محمدجعفر 

 صفویان
- 

 معادن گروه

1 
صنعتی و معدنی گل 

  گهر
 3گل گهر 

2 
صنعتی و معدنی گل 

  گهر
 2گل گهر 

 دارویی محصوالت و مواد گروه

 البرز دارو 1
دکتر مهدی 

 پیرصالحی
 باال بودن ارزش ریالی ضایعات در گزارشات ماهانه ارائه شده به مدیریت ارشد

 البرز دارو 2
دکتر مهدی 

 پیرصالحی
 عدم توانایی برآورده سازی نیاز مشتریان به محصول آلفن ایکس ال

 البرز دارو 3
دکتر مهدی 

 پیرصالحی

متناسب نبودن برخی از تکنولوژیهای موجود با نیازهای سازمان و در نتیجـه پـایین بـودن رانـدمان خطوط تولیدی 

 ته بندی شربت و دستگاه کارتونینگ خط بسـته بندی قرصبعنوان مثال دستگاه لیبلینگ خط بس

 نفتی های فراورده و نفت گروه

 کاهش مصرف انرژی علی صادقی  نفت پارس 1

 - علی صادقی  نفت پارس 2

 - علی صادقی  نفت پارس 3

 - علی صادقی  نفت پارس 4

 مالی های گری واسطه گروه

 استراتژی انسان محوری با رییکرد ارتقای بهره وری نیروی انسانی محمد کاظم لیزینگ اقتصاد نوین 1

 افزایش درآمد، کاهش هزینه های مالی و مدیریت ریسك محمد کاظم لیزینگ اقتصاد نوین 2

 محمد کاظم لیزینگ اقتصاد نوین 3
شرکت لیزینگ اقتصاد نوین و ارزیابی کیفیت خدمات تغییر رویکرد از محصول محوری به متمایز کردن مشتری در 

 ارایه شده به مشتریان شرکتی با استفاده از مدل کانو
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 پروژه های برگزیده در مرحله دوم شایسته دریافت لوح تقدیر

 عنوان پروژه شرکت ردیف

 تقدیرنامه

 کاهش مصرف مواد نسوز کوره های قوس الکتریك فوالد خوزستان 1

 نفت پارس 2
شده محصوالت در مقاتیسه با رقبای تولید کننده مدیریت بهای تمام 

 محصوالت روانکار

 طرح تولید پلوپز تمام اتوماتیك پارس خزر 3

 مدیریت و کاهش ضایعات تولیدی بارز 4

 نیرومحرکه 5
انتخاب بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات برای کاهش هزینه ها و 

 افزایش راندمان تولید

 امدادخودرو سایپا 6
پروژه مدیریت ناوگان امدادی به منظور کنترل عملیات و افزایش سرعت 

 امدادگر

 وری نیروی انسانی محوری با رویکرد ارتقای بهره استراتژی انسان لیزینگ اقتصاد نوین 7

 نامه سپاس

 حامل های انرژی با برداشتن یارانه گازافزایش قیمت  آلومتك 1

 پروژه استقرار چرخه بهره وری پتروشیمی شازند 2

 طرح افزایش ظرفیت واحد بوتن  پتروشیمی امیرکبیر 3

 بهبود فرایند خرید ایریتك 4

 کاهش ضایعات خطوط  مونتاژ محصوالت سبك  زامیاد 5

 اهرمی کردن پورتفولیوی شرکت    شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 6

 عملکرد نامناسب سیستم تولید هوای فشرده سیمان کردستان 7

 مدیریت مصرف انرژی در صنعت غذا دشت مرغاب 8

9 
 گلتاش

استقرار سیستم پایش وضعیت در بخش نگهداری و تجهیزات  و ماشین 

 آالت 

 پلیمری مورد مصرف در قطعات خودروبومی سازی مواد  سازه گستر سایپا 11

 جلوگیری از کاهش استحصال قند قند نقش جهان 11

 5sپیاده سازی نظام  مپنا پارس 12

 باالنس ظرفیت آسیاب ها  سنگ آهن گل گهر 13

 تن در روز 188تن به  358افزایش ظرفیت آسیاب ذرت از  گلوکوزان 14

 سیستم جامع آموزش طراحی و پیاده سازی بیمه پارسیان 15

 الحاق کارخانه بافندگی به شرکت نساجی همدانیان نساجی همدانیان 16
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 نام پروژه مدیرعامل نام شرکت 

مالی های نهاده سایر و اعتباری موسسات ها، بانکگروه   

 FRAUDپروژه پیاده سازی سامانه کشف تقلب مبتنی بر داشبورد  - بانك انصار 1

 پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت  - بانك انصار 2

 معماری سازمانی  - بانك انصار 3

 سیستم وصول مطالبات غیرجاری ولی اله سیف بانك کارآفرین 4

 سامانه جامع مدیریت پروژه های بانك ولی اله سیف بانك کارآفرین 5

 سیستم ماژول حد تسهیالت ولی اله سیف بانك کارآفرین 6

 (MRS)سازی و توسعه سیستم گزارشات مدیریت  طراحی، پیاده - بانك تجارت 7

 طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریی کپارچه - بانك تجارت 8

 ی راهکارهای بهبود وضعیت بررسی وضعیت فرسودگی شغلی کارکنان بانك تجارت و ارائه - بانك تجارت 9

 افزایی بین دانش و تجربه هم مجید قاسمی بانك پاسارگاد 11

 بهبود نظام سنجش رضایت مشتریان مجید قاسمی بانك پاسارگاد 11

 بیمهگروه 

 نظام مدیریت ایده ها - بیمه پارسیان 1

 کمیته تحول اداری - بیمه پارسیان 2

 سیستم مدیریت عملکرد - بیمه پارسیان 3

 تایر سازیگروه 

 نیتروز آمین - کویر تایر 1

 جایگزینی مواد اولیه داخلی به جای مواد خارجی - کویر تایر 2

 افزایش راندمان پرس پخت بالدر - کویر تایر 3

 ارتقاء تکنولوژی پخت تایر اسکندر ستوده صنایع الستیك یزد 4

 استفاده از کائوچو اسکندر ستوده صنایع الستیك یزد 5

 تولید تایر رادیال جدید اسکندر ستوده صنایع الستیك یزد 6

 Renewed Design in SIDEWALL - الستیك پارس 7

 PID CONTROLER - الستیك پارس 8

 فروش برق - صبا تایر کورد 11

 احداث پلنت نیتروژن - صبا تایر کورد 11

 ی بهره وریجشنواره مل چهارمینپروژه های 
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 پتروشیمی تولیداتگروه 

 طرح مخازن صادراتی - پتروشیمی اصفهان 1

 PAاندازی واحد  راه - پتروشیمی اصفهان 2

 ROتولید آب بدون یون با روش  - پتروشیمی اصفهان 3

 نصب جداکننده های آب از هوا - پتروشیمی زاگرس 4

 کاهش مصرف آب صنعتی - پتروشیمی زاگرس 5

 بهینه سازی بارگذاری کاتالیست در راکتور - پتروشیمی زاگرس 6

 کار بر روی SR-2823واحد پلی اتیلن سنگین - پتروشیمی مارون 7

 طرح جامع پشتیبان گیری و ذخیره سازی اطالعات - پتروشیمی مارون 8

 HP-VAlVEتغییرات بر روی پالگ مربوط به  - پتروشیمی مارون 9

 نصب  کلوزر در مسیر گاز شیرین محسن شاهین پتروشیمی خارگ 11

 تغییر سیستم فیلتراسیون واحد آمین محسن شاهین پتروشیمی خارگ 11

 بهبود کیفیت محصول بوتان محسن شاهین پتروشیمی خارگ 12

 خودرو مهندسی و فنی خدماتگروه 

 CRMبسترسازی اجرای   - امداد خودرو ایران 1

 پیاده سازی نظام جامع مدیریت پروژه براساس استاندارد - امداد خودرو ایران 2

 واگذاری خدمات امدادی به تعاونی های استانی - امداد خودرو ایران 3

 مدیریت دانش - سازه گستر سایپا 4

 مدیریت پروژه - سازه گستر سایپا 5

 برنامه عملیاتی - سازه گستر سایپا 6

 سازی خودرو گروه

 ایجاد سیستم کشش هموار - گروه بهمن 1

 نرم افزار کنترل تولید و ردیابی محصول در فرآیند تولید - گروه بهمن 2

 1با سالن ساخت مزدا 2یکپارچه سازی و ادغام سالن ساخت بدنه مزدا - گروه بهمن 3

 خودرو قطعات ساخت  گروه

 BE3طراحی و تولید گیربکس  محمدزاده صنعتی نیرومحرکه 1

 دستگاه ماشین مخصوص برای خطوط تولید 33ساخت  محمدزاده صنعتی نیرومحرکه 2

 تولید چرخدندهای گیربکس پراید محمدزاده صنعتی نیرومحرکه 3
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 گذاری سرمایه گروه

1 
سرمایه گذاری مسکن 

 شمال شرق
 بازنگری فرایندهای کسب و کار ذاکرالحسینی

2 
سرمایه گذاری مسکن 

 شمال شرق
 پیاده سازی مدل تعالی سازمانی ذاکرالحسینی

3 
سرمایه گذاری مسکن 

 شمال شرق
 طراحی و استقرار نظام تعیین حقوق و دستمزد ذاکرالحسینی

 ،گچ سیمان،آهک گروه

 افزایش ظرفیت واحد آسیاب پروژه - سیمان بهبهان 1

 بگ هاوس های واحد آسیاب سیمان - سیمان بهبهان 2

 کلساینر - سیمان بهبهان 3

 نوسان خوراك کوره حمید یوسفی سیمان مازندران 4

 طرح مانیتورینگ صنعتی حمید یوسفی سیمان مازندران 5

 525-3طرح سیمان  حمید یوسفی سیمان مازندران 6

 2برای تولید کلینکر تیپ   SMپایین آوردن مدول  رامین جعفرزاده سیمان ممتازان کرمان 7

 استفاده از درایو جهت فن و تغییر مد کاری بگ فیلتر  رامین جعفرزاده سیمان ممتازان کرمان 8

 استفاده از درایو جهت کمپرسور رامین جعفرزاده سیمان ممتازان کرمان 9

 اساسی فلزات گروه

 خلوص باال و آلیاژهای مختلف - خااص سازان روی زنجان 1

 انرژی - خااص سازان روی زنجان 2

 اصالح فرایند - خااص سازان روی زنجان 3

 نصب و راه اندازی سیستم جدید تصفیه آب عباس رستمی صنایع مس شهید باهنر 4

 محاسبه شاخص انرژی در کوره ها عباس رستمی صنایع مس شهید باهنر 5

 کاهش مصرف انرژی در بخش کمپرسورها عباس رستمی صنایع مس شهید باهنر 6

 فوالد گروه

 3افزایش ظرفیت فن استاك زمزم  - فوالد خوزستان 1

 افزایش توانایی اندازه گیری پارمتر های مهم و حساس قوس ریخته گری - فوالد خوزستان 2

 اکسیژن ، کك و آهك -ارتقاء سیستم تزریق مواد - فوالد خوزستان 3

 
 
 
 



 شبکه بهینه کاوی ایران

 31واحد -5 طبقه -2شماره –کوچه دوازدهم  -خیابان سرافراز –خیابان شهید بهشتی  –تهران : نشانی

 
 

 

   
 

 

 Iran Benchmarking Network 

Member of Global Benchmarking Network 

 عضو شبکه جهانی بهینه کاوی

 09888350: فکس                               00381159 -00381188 :تلفن 
Email: info@irbn.ir www.irbn.ir 

 
 

 شکر و قند گروه

 فیلتر دکانتور مجتبی کاروان قند نقش جهان 1

 شکر ارگانیك مجتبی کاروان قند نقش جهان 2

 اسیاب خالل مجتبی کاروان قند نقش جهان 3

 تولید آهك هیدراته چناری قند اصفهان 4

 جابجایی ماشین آالت پرس چناری قند اصفهان 5

 نصب ماشین آالت سانتریفوژ چناری قند اصفهان 6

 لوازم خانگی گروه

 مینی سرخ کن - پارس خزر 1

 پارس خزر پنکه مدل شیبا - پارس خزر 2

 بخار شوی - پارس خزر 3

 - حسن همتی پارس خزر 3

 تجهیزات و آالت ماشین گروه

 ITM958طرح تولید تراکتور باغی  - تراکتورسازی ایران 1

در شرکت خدمات صنعتی 199و  205تولید پمپ هیدرولیك تراکتورهای  - تراکتورسازی ایران 2  

 پروژه ایجاد خط تولید محور جلو برای تولید تراکتورهای دودیفرانسیل - تراکتورسازی ایران 3

 فرآیند ساخت محصول توربوکمپرسور مصطفی روح افزا ساخت تجهیزات سپاهان 4

 ظرفیت شناسی دقیق کارگاه های تولید مصطفی روح افزا ساخت تجهیزات سپاهان 5

 تعیین و دسته بندی انواع عدم انطباق مصطفی روح افزا ساخت تجهیزات سپاهان 6

 برقی دستگاه و االت ماشین گروه

شهید قندیکابل های  1  طراحی وتغییر کاربری ماشین عایق زنی سیم مسی مجیدی 

شهید قندیکابل های  2  احداث نیروگاه خورشیدی مجیدی 

 مدیریت انرژی حمید مهتدی مپنا پارس 3

های میراگیر ساخت داخل حلقه حمید مهتدی مپنا پارس 4  

مگاوات 381افزایش توان ژنراتور به  حمید مهتدی مپنا پارس 5  

 شیمیایی محصوالت گروه

 ISO 38825پروژه   - پارس پامچال 1

 پروژه چارت سازمانی - پارس پامچال 2

 پروژه نصب ماشین آالت جدید - پارس پامچال 3

381و تولید محصول جدید  ‐S - صنایع شیمیایی ایران 4  off liquid شیرین سازی برش 

 احیاء کاتالیستهای مستعمل واحد هیدروژن زدایی - صنایع شیمیایی ایران 5
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 استحصال پالتین کاتالیستهای غیر قابل احیاء - صنایع شیمیایی ایران 6

    
 معادن گروه

 super high grade خضری کالسیمین 1

 پروژه بازیافت نیکل از پسماند خضری کالسیمین 2

 پروژه هوی مدیای جدید خضری کالسیمین 3

 دارویی محصوالت و مواد گروه

پیرصالحیدکتر  البرز دارو 1  plc 

پیرصالحیدکتر  البرز دارو 2  رفع شکنندگی قرص استئوفوس 

پیرصالحیدکتر  البرز دارو 3  طراحی و ساخت سورتر 

 احداث بخش و تولید محصوالت پلت - شیمی دارویی داروپخش 4

 استراتژی ارتقاء بهره وری - شیمی دارویی داروپخش 5

 بازیافت حاللهای مصرفی در فرایند تولید - شیمی دارویی داروپخش 6

افتخاریدکتر  تولید دارو 7  قرص پرانول 

افتخاریدکتر  تولید دارو 8  خطوط جامدات 

افتخاریدکتر  تولید دارو 9  تصفیه خانه فاضالب 

 مالی های گری واسطه گروه

 ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان از طریق محمد کاظم لیزینگ اقتصاد نوین 1

 وری سرمایه از طریق جذب من-افزایش بهره محمد کاظم لیزینگ اقتصاد نوین 2

 مشتریان با رویکرد ارتبه بندی اعتباری  محمد کاظم لیزینگ اقتصاد نوین 3

 

 

 

 عنوان پروژه شرکت  دیفر

 یکپارچه در بانك تجارت( CRM)ارتباط با مشتری طراحی سیستم مدیریت  بانك تجارت ایران 1

 جایگزینی کاتالیست های پلیمریزاسیون فاز ضایعاتی پتروشیمی جم 2

 ITM958طرح تولید تراکتور باغی  تراکتور سازی ایران 3

 ...انطباق های محصوالت و ارائه راه کارهای تعیین و دسته بندی انواع عدم  ساخت تجهیزات سپاهان 4

 S-381و تولید محصول جدید  off liquidشیرین سازی برش  سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران 5

 بگ هاوس های واحد آسیاب سیمان سیمان بهبهان 6

 استفاده از درایو جهت کمپرسور سیمان ممتازان کرمان 7

 کاهش مصرف انرژی در بخش کمپرسورها صنایع مس شهید باهنر 8

 پروژه های برگزیده در مرحله دوم شایسته دریافت لوح تقدیر
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 مدیریت انرژی صنایع خالص سازان روی زنجان 9

 ها های پروژه آموخته نظام ثبت درس  فراب 11

 وری در نواحی عملیاتی به تفکیك خطوط تولید    اندازی چرخه بهره راه الستیك بارز 11

 افزایش بهره وری تیوب از طریق بازنگری در طراحی آمیزه مجتمع صنایع الستیك یزد 12

 ...تدوین نقشه راه و طرح جامع فناوری اطالعات ، سیستم های متمرکز  مزدا یدك 13

 مدیریت انرژی پارس -مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا  14

 مدیریت دانش مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا 15

 کاهش مصرف برق الکتروالیزرهای کارخانه نیرو کلر 16

 ایجاد سیستم کشش هموار در تغذیه خط مونتاژ نهایی سواری  گروه بهمن 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نام پروژه مدیرعامل نام شرکت

سازی انبوهگروه   

 98پروژه قطعه  - شهرسازی باغمیشه 1

 90پروژه قطعه  - شهرسازی باغمیشه 2

 93پروژه قطعه  - شهرسازی باغمیشه 3

 آشامیدنیگروه 

 .....حقوق مصرف کننده و اخذ گواهینامه حمایت از  هادیان زمزم کرمانشاه 1

 plcابه لحاظ بهبود برنامه  2تغییر سیستم شرینگ خط  هادیان زمزم کرمانشاه 2

 تولید خط ماالشعیر هادیان زمزم کرمانشاه 3

 ی بهره وریجشنواره مل پنجمینپروژه های 
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بازرگانیگروه   

 استقرار سیستم مدیریت زنجیره تامین پـروا سلطانـی پرسال 1

 استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان پـروا سلطانـی پرسال 2

 توسعه سبد محصوالت خاص به منظور بهبود حاشیه سود شرکت پـروا سلطانـی پرسال 3

مالی های نهاده سایر و اعتباری موسسات ها، بانکگروه   

 پاسارگادبانك  1
 

 سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات اموال بانك  طراحی و راه اندازی

 بانك پاسارگاد 2
 

 طراحی و استقرار سیستم اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری مشتریان

 بانك پاسارگاد 3
 

 طراحی و استقرار نظام جامع و استاندارد  آموزش و یادگیری

 بانك تجارت 4
 

 طراحی نظام بودجه ریزی برمبنای عملکرد در بانك تجارت

 بانك تجارت 5
 

 سیستم اعتبار سنجی مشتریان

 بانك تجارت 6
 

 پروژه ارزیابی هزینه مبادله فرایند اعطای تسهیالت در بانك تجارت

 بیمهگروه 

 افزایش حدود اختیارات شبکه فروش اویار حسین بیمه پارسیان 1

 توسعه سامانه آموزش مجازی نمایندگان اویار حسین بیمه پارسیان 2

 صدور اینترنتی الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث خودرو اویار حسین بیمه پارسیان 3

 تایر سازیگروه 

 دستگاه پرس پخت باری به رادیال 1تبدیل  منصور کامران کویر تایر 1

 سازی انتقال حرارت منظور بهینهکاهش زمان پخت تایرهای رادیال با طراحی بالدر جدید به  منصور کامران کویر تایر 2

 %38کاهش زمان میکس در بنبوری فاینال به میزان منصور کامران کویر تایر 3

 پتروشیمی تولیداتگروه 

 و به صورت پله ای(  DUMMY LOAD) دشارژ کنترل شده وایمن باتری های صنعتی به روش حرارتی  علیرضا وفا پتروشیمی پارس 1

 ابداع سیستم جمع آوری و تخلیه شبه اجکتوری کندانس علیرضا وفا پتروشیمی پارس 2

 بازیافت گازهای احیا و جلوگیری از فلرینگ گازهای احیا علیرضا وفا پتروشیمی پارس 3

 تعویض مبرد سیکل تبرید علیرضا وفا پتروشیمی پارس 4

 مهندسی و فنی خدماتگروه 

 
 مجدد ماشین آالتپیوست به پروژ مهندسی  سیف الهی مقدم کیسون

 
 روش اجرای باال به پایین در ساخت ایستگاه ها سیف الهی مقدم کیسون

 
 کاربرد بتن سبك کفی در شیب بندی بام سیف الهی مقدم کیسون

 
 3.مهندسی مجدد فرایندها در مدیریت ماشین آالت کیسون سیف الهی مقدم کیسون
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 خودرو مهندسی و فنی خدماتگروه 

 طرح کاهش زمان انتظار کارشناسی سید علی جعفری امداد خودرو ایران 1

 افزایش جذب کارت طالیی خارج از شبکه ایرانخودرو سید علی جعفری امداد خودرو ایران 2

 کارت الکترونیکی طالیی سید علی جعفری امداد خودرو ایران 3

 سازی خودرو گروه

 ساخت وانت مزدا با رویکرد تولید نابانتقال قطعه سازی به سالن  داودزاده بهمن موتور 1

 پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی داودزاده بهمن موتور 2

 خودکفایی و قطع وابستگی تولید وانت مزدا به خارج کشور داودزاده بهمن موتور 3

 خودرو قطعات ساخت  گروه

 مدیریت سفارشات از طریق برنامه ریزی بهینهاستقرار سیستم جامع  - ایساکو 1

 در مجموعه شرکت ایساکو ISO 9881:2889استقرار نظام جامع مدیریت پایدار بر اساس سیستم  - ایساکو 2

 ....( الکترونیکی خودرو کارت ) تحلیل و طراحی ، پیاده سازی و استقرار ایکو کارت  - ایساکو 3

 بار 2داخل سازی رگالتور  صادقیانی سازه پویش 4

 CECطراحی و تولید محصول  صادقیانی سازه پویش 5

 مدیریت استراتژیك صادقیانی سازه پویش 6

 FAW 3*1،1*2ساخت قالب فرم تیرك شاسی  - شاسی ساز ایران 7

 طراحی و ساخت دستگاه پخ زنی - شاسی ساز ایران 8

 FAW  3×1  ,1×2پروژه مونتاژ شاسی کشنده  - شاسی ساز ایران 9

 پیاده سازی سیستم بهره وری در سازمان - فنرسازی خاور 11

 کاندید شدن سازمان به عنوان شرکت نمونه کیفیت و استاندارد در سطح استان  و اخذ تندیس - فنرسازی خاور 11

 تغییر سیستم گرمایشی وان های خط رنگ   - فنرسازی خاور 12

 ساخت کولینگ تاور در داخل سازمان  - فنرسازی خاور 13

 استفاده از هیدروگیربکس به جای گیربکس  - فنرسازی خاور 14

 گذاری سرمایه گروه

 3طراحی سیستم بانك جامع اطالعاتی اختصاصی  در شرکت های پارس آریان و تدبیرگران پاسارگاد  - پارس آریان 1

 طراحی نرم افزار سیستم پشتیبان تصمیمات مالی در شرکت  های پارس آریان و میدکو - پارس آریان 2

 - پارس آریان 3
در شرکت های سرمایه گذاری پارس آریان و شرکت آینده ( BI)طراحی و اجرای سیستم هوشمندی کسب و کار 

 نگر پاسارگاد

 استراتژیك هاشمی توسعه معادن و فلزات 4

 کاتالیست هاشمی توسعه معادن و فلزات 5
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 ،گچ سیمان،آهک گروه

 اتوماسیون دستگاه برش تیرچه و سقف موسوی فرد سیمان شرق 1

 دستگاه های بچینگ قدیمی تولید بتن آماده PLCاصالح و طراحی سیستم اتوماسیون و  موسوی فرد سیمان شرق 2

 MRPکنترل فرآیند تولید و موجودی مواد اولیه به وسیله نرم افزار  موسوی فرد سیمان شرق 3

 نوسان خوراك کوره در داخل کوره سیمان حمید یوسفی سیمان مازندران 4

 احداث انبار مسقف در بندر اقتصادی امیر آباد حمید یوسفی سیمان مازندران 5

 مانیتورینگ صنعتی حمید یوسفی سیمان مازندران 6

 اساسی فلزات گروه

 خلوص باال و آلیاژهای مختلف - خااص سازان روی زنجان 1

 انرژی - خااص سازان روی زنجان 2

 اصالح فرایند - خااص سازان روی زنجان 3

 نصب و راه اندازی سیستم جدید تصفیه آب عباس رستمی صنایع مس شهید باهنر 4

 محاسبه شاخص انرژی در کوره ها عباس رستمی صنایع مس شهید باهنر 5

 کاهش مصرف انرژی در بخش کمپرسورها عباس رستمی صنایع مس شهید باهنر 6

 سرمایه گذاری گروه

 مشارکت در سرمایه گذاری خرید نیروگاه قم - برق و انرژی صبا 1

 سرمایه گذاری در احداث نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر - برق و انرژی صبا 2

 صنایع غذایی گروه

 - حمیدرضا قدری خرم دره 1

 پیاده سازی سیستمهای بین المللی مدیریت کیفیت و مدیریت فرآیند توسعه حمیدرضا قدری خرم دره 2

 تغییر ساختار سازمانی از مکانیکی به ارگانیکی حمیدرضا قدری خرم دره 3

 شکر و قند گروه

 ساخت تصفیه خانه فاضالب مدرن صنعتی چناری قند اصفهان 1

 پروژه مطالعاتی بهینه سازی استخراج شیرین کننده اینولین از گیاه چیکوری چناری قند اصفهان 2

 تنیRT  2588پروژه مطالعاتی دستیابی به ظرفیت اسمی دیفوزیون      چناری قند اصفهان 3

 احیای کشت پاییزه چغندرقند در استان خوزستان چناری قند اصفهان 4

 اصالح و بهینه سازی پساب صنعتی مسعود هنرور قند هگمتان 5

 بهبود کیفیت و کمیت شکر مسعود هنرور قند هگمتان 6

 بهینه سازی مصرف انرژی مسعود هنرور قند هگمتان 7
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 کاشی و سرامیک گروه

 اتوماسیون مکاتبات اداری هوشیاری کاشی سعدی 1

 (2اسپری درایر )پروژه توسعه ظرفیت گرانول سازی  هوشیاری کاشی سعدی 2

 پروژه مدیریت عملکرد کارکنان هوشیاری کاشی سعدی 3

 لوازم خانگی گروه

 گرید تسمه نقاله 1ایجاد  - الستیك سهند 1

 تولید تسمه نقاله لبه بسته با پرس پخت - الستیك سهند 2

 تولید تسمه نقاله لبه بسته با دستگاه پخت گردان - الستیك سهند 3

 نسبت به سال قیل 92درصدی ضایعات سال  33کاهش   شهوازیان یزد بسپار 4

 راه اندازی سیستم لوله های سه الیه فوم دار پوش فیت فاضالبی  شهوازیان یزد بسپار 5

 بهینه سازی فرآیند آموزش  شهوازیان یزد بسپار 6

 لوازم خانگی گروه

 اجاق گاز سیدسلیمان نیك کاال 1

 افزایش راندمان سیدسلیمان نیك کاال 2

 شومینه قوسی سیدسلیمان نیك کاال 3

 برقی دستگاه و االت ماشین گروه

 تولید انواع المپ های هالوژن  بهمن دژاکام المپ پارس شهاب 1

 تولید المپهای تخلیه گازی از نوع بخارسدیم و بخار جیوه بهمن دژاکام المپ پارس شهاب 2

 LEDتولید انواع المپ های  بهمن دژاکام المپ پارس شهاب 3

 محصوالت چوبی گروه

چوب شمالصنعت  1  بهسازی مجموعه الك های شرکت صنعت چوب شمال مسلم فدایی 

 خط روکش زنی مالمینه گنبد مسلم فدایی صنعت چوب شمال 2

(نئوپان)خط تولید تخته خرده چوب  مسلم فدایی صنعت چوب شمال 3  

 محصوالت شوینده گروه
 افزایش بهره وری با کاهش ضایعات ناشی از انحراف مایع ساخته شده فرهاد نیلفروشان سدر صحت 1

 افزایش راندمان تولید با استفاده از روش های نرم افزاری فرهاد نیلفروشان سدر صحت 2

 کاهش ضایعات ناشی از اقالم بسته بندی فرهاد نیلفروشان سدر صحت 3
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 شیمیاییمحصوالت  گروه

 افزایش میزان تولید به ازای هر نفر از پرسنل روزبه مغزی پارس پامچال 1

 پروژه کاهش مستمر میزان ضایعات روزبه مغزی پارس پامچال 2

 راه اندازی سیستم یکپارچه کامپیوتری برای تولید کلیه محصوالت روزبه مغزی پارس پامچال 3

 افزایش میزان تولید به ازای هر نفر از پرسنل شرکت - شیمیایی پارس پامچال 4

 راه اندازی سیستم یکپارچه کامپیوتری برای تولید کلیه محصوالت - شیمیایی پارس پامچال 5

 پروژه کاهش مستمر میزان ضایعات شرکت  - شیمیایی پارس پامچال 6

 محصوالت لبنی گروه

 افزایش میزان صادرات شرکت احمد جریان پگاه تهران 1

 OHSAS 30883 : 2888پروژه استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  مبتنی بر  احمد جریان پگاه تهران 2

 ارتقاء سیستم تصفیه خانه و فاضالب   احمد جریان پگاه تهران 3

 معادن گروه

بدون افزایش محسوس انبیه و فقط با%  58افزایش ظرفیت شرکت زرین معدن آسیا به  میزان  شهرام کدخدایی زرین معدن 1  

 فلوتاسیون خاك مخلوط سولفوره انگوران شهرام کدخدایی زرین معدن 2

 فلوتاسیون روی خاك اکسیده مخلوط کم عیار مخلوط معدن انگوران شهرام کدخدایی زرین معدن 3

 خردایش با بهینه سازی طرح آسترهای آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکنافزایش بهره وری عملیات  - گل گهر 4

 پیاده سازی نگهداری و تعمیرات مبتنی برقابلیت اطمینان - گل گهر 5

 کاهش توقفات ماشین آالت معدنی - گل گهر 6

 - - نوین آلیاژ سمنان 7

 منسوجات گروه

 نساجی همدانیان 1
میر سید صادق 

 محمد صادقی
38تولید نخ   

 نساجی همدانیان 2
سید صادق میر 

 محمد صادقی
Neتولید نخ نمره  انگلیسی پلی استر ویسکوز 38  

 نساجی همدانیان 3
سید صادق میر 

 محمد صادقی
 فرآوری نخ

 دارویی محصوالت و مواد گروه

 ....بتاالکتاهاس جهت خنثی ساسی اثز آنتی بیوتیکی نوونه های سفالوسپورینها بزرسی آنشیوهای هختلف  - البرز دارو 1

 تصفیه پساب سیستم خالص سازی آب و انتقال به آب انبار شرکت با خلوص و کیفیت باال - البرز دارو 2

 ساخت دستگاه بسته بندی قرص استئوفوس - البرز دارو 3

 تصفیه خانه حمیدرضا علیپور شیمی دارویی داروپخش 4

 توسعه محصوالت جدید حمیدرضا علیپور شیمی دارویی داروپخش 5

 مدیریت انرژی حمیدرضا علیپور شیمی دارویی داروپخش 6
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 نفت و فراورده های نفتی گروه
RPOپروژه تولید آروماتیکی  - نفت پارس 1 )آروماتیکی سبز   Aromatic TDAE) 

)سیستم مکانیزه مدیریت نت  - نفت پارس 2 CMMS) 

 تولید صنعتی گریس لیتیم کمپلکس - نفت پارس 3

 

 

 پروژه های برگزیده در مرحله دوم شایسته دریافت لوح تقدیر

 عنوان پروژه شرکت ردیف

 تضمین درآمد ارتباطات سیار ایران 1

 توسعه سبد محصوالت خاص به منظور بهبود حاشیه سود شرکت پرسال 2

 طراحی نظام بودجه ریزی برمبنای عملکرد در بانك تجارت بانك تجارت 3

 صدور اینترنتی الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث خودرو پارسیانبیمه  4

 راه اندازی سیستم لوله های سه الیه فوم دار پوش فیت فاضالبی یزد بسپارگروه تولیدی  5

 دستگاه پرس پخت باری به رادیال 1تبدیل  کویر تایر 6

 احیابازیافت گازهای احیا و جلوگیری از فلرینگ گازهای  پتروشیمی پارس 7

 افزایش جذب کارت طالیی خارج از شبکه ایران خودرو امداد خودرو ایران 8

 استقرار سیستم جامع مدیریت سفارشات از طریق برنامه ریزی بهینه ایساکو 9

 ی پروژه قطار شهری اهوازروش اجرای باال به پایین در ایستگاه ها کیسون 11

 و پربازدید به داخل کشور میزبانی وب سایتهای پرمصرفپروژه انتقال  آسیا تك های انتقال داده 11

 شرکت افزایش میزان تولید به ازای هر نفر از پرسنل شیمیایی پارس پامچال 12

 ارتقای تکنولوژیکی محصوالت تولیدی با هدف توسعه سبد محصول موتورسازان تراکتورسازی ایران 13

 وانت مزدا با رویکرد تولید نابانتقال قطعه سازی به سالن ساخت  بهمن موتور 14

 سرمایه گذاری پارس آریان 15
در شرکت های ( BI)طراحی و اجرای سیستم هوشمندی کسب و کار 

 سرمایه گذاری پارس آریان و شرکت آینده نگر پاسارگاد

 نوسان خوراك کوره در داخل کوره سیمان سیمان مازندران 16

 دستگاه برش تیرچه و سقفاتوماسیون  ورده های سیمان شرقفرآ 17

 افزایش راندمان تولید با استفاده از روش های نرم افزاری سدر صحتشامپو  18

 تولید صنعتی گریس لیتیم کمپلکس نفت پارس 19

 احیای کشت پاییزه چغندرقند در استان خوزستان قند اصفهان 21

 پروژه مدیریت عملکرد کارکنان کاشی و سرامیك سعدیکارخانجات  21

 خط روکش زنی مالمینه ی گنبد صنعت چوب شمال 22

 فردار در ایران اجاق گازساخت اولین  نیك کاالتولیدی و صنعتی  23

 LEDتولید انواع المپ های  المپ پارس شهاب 24
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 درصد و سود جامد پرك 58افزایش ظرفیت واحد سود مایع  نیرو کلر 25

 میزان صادرات شرکتافزایش  پگاه تهرانشیر پاستوریزه  26

 فلوتاسیون روی خاك اکسیده مخلوط کم عیار مخلوط معدن انگوران زرین معدن آسیا 27

 (HBS) سیستم پُر کننده هیدرولیکی معادن منگنز ایران 28

 انگلیسی پلی استر ویسکوز Ne38تولید نخ نمره  نساجی همدانیانصنایع  29

 جدیدتوسعه محصوالت  شیمی دارویی داروپخش 31

 

 

 

 
 

 نام پروژه مدیرعامل نام شرکت

سازی انبوهگروه   

 تولید وپروش انواع گلهابه روش هیدرو پونیك مهندس ممتحن عمران و توسعه فارس 1

 پیاده سازی نظام جامع مدیریت پروژه فرهاد روزخوش ایرانیان اطلس 2

 تدوین برنامه استراتژی شرکت براساس کارت امتیازی متوازن فرهاد روزخوش ایرانیان اطلس 3

مالی های نهاده سایر و اعتباری موسسات ها، بانکگروه   

 پایش اطالعات و مبادالت بین بانکی -نرم افزار شتاب و مغایرت  آیت اهلل ابراهیمی بانك انصار 1

 پایش اطالعات و مبادالت بین بانکی -استخراج تراکنش از کلیه درگاههای بانك آیت اهلل ابراهیمی بانك انصار 2

 کارت امتیازی متوازن آیت اهلل ابراهیمی بانك انصار 3

 استقرار انبار داده و سامانه هوش تجاری   علی اصغر سفری بانك گردشگری 4

 تدوین سند چشم انداز  علی اصغر سفری بانك گردشگری 5

 بیمهگروه 

نامه بیمارستانی سیستم صدور الکترونیکی معرفی اویار حسین بیمه پارسیان 1  

افزار بیمه ای موبایل چتر همراه پارسیان نرم اویار حسین بیمه پارسیان 2  

های نوآوری بیمه پارسیان و راهبری حلقهتشکیل  اویار حسین بیمه پارسیان 3  

 تایر سازیگروه 

 اثربخشی کارکنان علی اکبر مشرفی گروه صنعتی بارز 1

 بهای تمام شده علی اکبر مشرفی گروه صنعتی بارز 2

وری در اکسترودر بهره علی اکبر مشرفی گروه صنعتی بارز 3  

دستگاه پرس پخت باری به رادیال 1پروژه تبدیل  زینلی کویر تایر 4  

 

 ی بهره وریجشنواره مل ششمینپروژه های 
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 پتروشیمی تولیداتگروه 

 طرح بازیافت و استفاده مجدد از هگزان ضایعاتی در تولید پلی تیلن سنگین محمود مجیب  پتروشیمی امیرکبیر  1

ها و کاال از طریق اجرای روش افزایش بهره وری دارایی  محمود مجیب  پتروشیمی امیرکبیر  2 MT89 

 کاهش پتانسیل خطر تخلیه و بارگیری پسماند اسپند کاتالیست محمود مجیب  پتروشیمی امیرکبیر  3

....تولید، بازاریابی و فروش پلی پروپیلن گرید شریف موسوی پتروشیمی مارون 4  

....طراحی و ساخت نازل سندبالست به منظور انجام عملیات بالستینگ تیوب  شریف موسوی پتروشیمی مارون 5  

...احیاء کاتالیست های واحدالفین پتروشیمی مارون برای اولین بار در سطح جهانی  شریف موسوی پتروشیمی مارون 6  

 چسب، رنگ و رزینگروه 

دستگاه میکسر بال استفاده چسب چوب برای تولید چسب های قابل اسپری 2استفاده از  سعید گودرزی صنایع چسب سینا 1  

 بهره برداری از خط پیوسته بسته بندی تکی  سعید گودرزی صنایع چسب سینا 2

برای تامین گرمایش سالنهای تولید و بسته بندی غربیتجهیز شوفاژخانه برج شرقی  سعید گودرزی صنایع چسب سینا 3  

 مهندسی و فنی خدماتگروه 

 
 بازساز سکوهای سلمان سید حسینی صنایع فراساحل

 
پارس جنوبی 39ساخت آبگیر فاز   سید حسینی صنایع فراساحل  

 
پارس جنوبی 35فاز  سید حسینی صنایع فراساحل  

 
 الیه نفتی پارس جنوبی سید حسینی صنایع فراساحل

 خودرو مهندسی و فنی خدماتگروه 

 سامانه امداد همراه  سید علی جعفری امداد خودرو ایران  1

 طرح جانشین پروری سید علی جعفری امداد خودرو ایران  2

 طرح سرویس طالیی سید علی جعفری امداد خودرو ایران  3

 طرح مدیریت هزینه های کارت طالیی سید علی جعفری امداد خودرو ایران  4

 سازی خودرو گروه

 اهرم ترمز دستی رگالژ اتوماتیك سعید مدنی گروه خودرو سازی سایپا 1

 بومی سازی مواد پلیمری سعید مدنی گروه خودرو سازی سایپا 2

 تن 135بهینه سازی سیستم کنترل پرس  سعید مدنی گروه خودرو سازی سایپا 3

 سایپا،حذف شیشه مالدینگ و کاور خارجی ستون وسط سعید مدنی گروه خودرو سازی سایپا 4

 طراحی روشنایی سالن تیبا با استفاده از نور طبیعی مدیریت توسعه زیرساخت سعید مدنی گروه خودرو سازی سایپا 5

  EDمدیریت نصب و راه اندازی دستیابی به دانش و تکنولوژی طراحی و ساخت رکتیفایرهای رنگامیزی در پروسه  سعید مدنی گروه خودرو سازی سایپا 6
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 ارتباطی وسایل و رایانه گروه

 آسیا تك 1
محمد علی 

 یوسفی زاده
 Call Center Outsourcingپروژه برون سپاری مرکز تماس 

2 
تجارت الکترونیك 

 (پککو)پارسیان 

عبدالعظیم 

 قنبریان
 پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطالعات

3 
تجارت الکترونیك 

 (پککو)پارسیان 

عبدالعظیم 

 قنبریان
 راه اندازی مرکز تماس و ارزیابی  خدمات پشتیبانی

4 
تجارت الکترونیك 

 (پککو)پارسیان 

عبدالعظیم 

 قنبریان
 تدوین مدل سنجش رضایت مشتریان

 مخابراتی و انفورماتیکیسامانه های هوشمند جامع  ریاضی اصفهانی  صنایع ارتباطی پایا 5

 IPسوئیچهای پیشرفته  ریاضی اصفهانی  صنایع ارتباطی پایا 6

 سوئیچهای دیجیتال مخابراتی ریاضی اصفهانی  صنایع ارتباطی پایا 7

 سامانه های هوشمند جامع مخابراتی و انفورماتیکی ریاضی اصفهانی  صنایع ارتباطی پایا 8

9 
کارت اعتباری ایران 

 کیش
 ارزیابی عملکرد  صادق فرامرزی

11 
کارت اعتباری ایران 

 کیش
 تدوین سند راهبرد شرکت صادق فرامرزی

11 
کارت اعتباری ایران 

 کیش
 ISO-IEC 28883  صادق فرامرزی

 پرتال جامع خودرو کشور بهرام حقیقی مگا گروپ 12

 ،گچ سیمان،آهک گروه

 کارخانه بسته بندی سیمان نیمروز سمنت افغانستان احسانفر سیمان زابل 1

 استاندارد سازی آموزشی مشاغل حمید یوسفی سیمان مازندران 2

 تغییر طرح زیگمنت خروجی کوره  ها حمید یوسفی سیمان مازندران 3

 تبدیل ایر لیفت به الواتور خوراك  کوره حمید یوسفی سیمان مازندران 4

 سرمایه گذاری گروه

 وری تولید ارتقاء بهره هاشمی توسعه معادن و فلزات 1

 پیاده سازی استراتژی بر اساس کارت امتیازی متوازن هاشمی توسعه معادن و فلزات 2

 ...پنتااکسید وانادیوم با دانش بومی، فروش و صادرات آن برای اولین بار تولید کاتالیست تحریمی  هاشمی توسعه معادن و فلزات 3

 5s اسالمیان سنا -نیروگاهی ایران  4

 ارزیابی عملکرد اسالمیان سنا -نیروگاهی ایران  5

 تحلیل و طراحی استراتژی مادری و ساختار استراتژیك و طراحی، تدوین و مستند سازی فرآیندهای سازمانی اسالمیان سنا -نیروگاهی ایران  7

 احداث نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر کریم مومنی برق و انرژی صبا 8

 نیروگاه سیکل ترکیبی قم کریم مومنی برق و انرژی صبا 9

 (با عنووان برنامه میان مدت)ریزی استراتژیك گروه صبا  برنامه کریم مومنی برق و انرژی صبا 11
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 فوالد گروه

 2احیا  2افزایش ظرفیت مدول  عبالمجید شریفی فوالد خوزستان 1

 کاهش آلودگی زیست محیطی با نصب سیستم پایش آنالین در خروجی آب تصفیه خانه فرهاد علینژاد هفت الماس 2

 برقی دستگاه و االت ماشین گروه

 استقرار نظام آراستگی محیط کار ابراهیم ولدخانی ایران ترانسفو 1

 ترانسفورماتورهای کورهطراحی و ساخت  ابراهیم ولدخانی ایران ترانسفو 2

 مکانیزه کردن سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات ابراهیم ولدخانی ایران ترانسفو 3

 ارتقا ژنراتور حمید مهتدی ژنراتور مپنا پارس 4

 دمپر رینگ مسی حمید مهتدی ژنراتور مپنا پارس 5

 مدیریت انرژی حمید مهتدی ژنراتور مپنا پارس 6

 تجهیزات و آالت ماشین گروه

 عرضه تکنولوژی و صدور خدمات فنی و مهندسی در سطح بین المللی محمدزاده سوت ماشین 1

 پروژه تولید بکهولودر  ابوالفتح ابراهیمی تراکتورسازی ایران 2

 188پروژه طراحی و تولید تراکتور  ابوالفتح ابراهیمی تراکتورسازی ایران 3

 تغییر تکنولوژی رنگ قطعات از سیستم مایع به سیستم پودری ابوالفتح ابراهیمی تراکتورسازی ایران 4

 محصوالت شوینده گروه
 افزایش راندمان واحد عصاره گیری با بهینه سازی اندازه برگ گیاه مصرفی  فرهاد نیلفروشان سدر صحت 1

 کاهش ضایعات تولید فرهاد نیلفروشان سدر صحت 2

مصرف انرژیکاهش  فرهاد نیلفروشان سدر صحت 3  

 مخابرات گروه
BSCبرنامه ریزی استراتژیك بر مبنای  حسین کشائی مخابرات استان اصفهان 1 تحت نرم افزار بومی   BSC  

 صدای مشتری حسین کشائی مخابرات استان اصفهان 2

 مدیریت فرآیندهای سازمانی حسین کشائی مخابرات استان اصفهان 3

 محصوالت لبنی گروه

 افزایش میزان صادرات شرکت احمد جریان پگاه تهران 1

 OHSAS 30883 : 2888پروژه استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  مبتنی بر  احمد جریان پگاه تهران 2

 ارتقاء سیستم تصفیه خانه و فاضالب   احمد جریان پگاه تهران 3

 معادن گروه

 (SRP)افزایش عدد بلین خط کارخانه بازیابی و سولفورزدایی هماتیت  محمد جالل مآب گل گهر 1

 کاهش توقفات میکسر های کارخانه گندله سازی محمد جالل مآب گل گهر 2

 کارخانه گندله سازی با استفاده از متدلوژی شش سیگماکاهش توقفات ناحیه آسیاب  محمد جالل مآب گل گهر 3
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 دارویی محصوالت و مواد گروه

1 
شیمی دارویی دارو 

 پخش
 نامه سطح خدمات انعقاد توافق  علیپور مشکانی

2 
شیمی دارویی دارو 

 پخش
 منابع تامین مواد اولیهبهینه سازی هزینه ها و   علیپور مشکانی

 نفت و فراورده های نفتی گروه
 طرح مبتکرانه افزایش خوراك و فراورده های نفتی پاالیشگاه  هاشم نامور پاالیش نفت بندرعباس 1

 مدیریت مصرف و تولید بخار کم فشار هاشم نامور پاالیش نفت بندرعباس 2

 psa off gasاستفاد از  هاشم نامور پاالیش نفت بندرعباس 3

  RPOپروژه تولید  حسن وفائی نفت پارس 4

 تولید صنعتی گریس لیتیم کمپلکس حسن وفائی نفت پارس 5

 اصالح عملکرد منیفولد واحد بلندینگ حسن وفائی نفت پارس 6

 مالی گری واسطه گروه
...متقاضیان در بازپرداخت تسهیالت اعتباری   تعیین رتبه محمد کاظم لیزینگ اقتصاد نوین 1  

 مطالعه، طراحی و اجرای لیزینگ سبز محمد کاظم لیزینگ اقتصاد نوین 2

ای کشور نوسازی و توسعه ناوگان عمومی حمل و نقل جاده محمد کاظم لیزینگ اقتصاد نوین 3  

 

 پروژه های برگزیده در مرحله دوم شایسته دریافت لوح تقدیر

 

 عنوان پروژه شرکت  دیفر

 لوح تقدیر

 پایش اطالعات و مبادالت بین بانکی -نرم افزار شتاب و مغایرت  بانك انصار 1

 نامه بیمارستانی سیستم صدور الکترونیکی معرفی شرکت بیمه پارسیان 2

 طرح مبتکرانه افزایش خوراك و فراورده های نفتی شرکت پاالیش نفت بندرعباس 3

  احیاء کاتالیست های واحد الفین  شرکت پتروشیمی مارون 4

 تدوین مدل سنجش رضایت مشتریان شرکت تجارت الکترونیك پارسیان 5

 عرضه تکنولوژی و صدور خدمات فنی و مهندسی در سطح بین المللی شرکت تولیدی صنعتی سوت ماشین 6

 تغییر طرح زیگمنت خروجی کوره ها شرکت سیمان مازندران 7

 مدیریت فرآیندهای سازمانی شرکت مخابرات استان اصفهان 8

 بهبود فرآیندهای تولید محصوالت شرکت شیمی دارویی داروپخش 9

 پارس جنوبی 39ساخت آبگیر فاز  شرکت صنایع فراساحل 11
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 راندمان واحد عصاره گیری با بهینه سازی اندازه برگ گیاه مصرفی افزایش  شرکت صنعتی و بازرگانی صحت 11

 2احیا  2افزایش ظرفیت مدول  شرکت فوالد خوزستان 12

 وری در اکسترودر رادیال سواری از طریق تغییر شیفت کاری افزایش بهره گروه صنعتی بارز  13

 188پروژه طراحی و تولید تراکتور  شرکت تراکتورسازی ایران 14

 مطالعه، طراحی و اجرای لیزینگ سبز: رویکرد بهره وری سبز  شرکت لیزینگ اقتصاد نوین 15

 TY 38513افزایش توان خروجی ژنراتور هاب تیپ  پارس -شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا 16

 کاهش زمان توقفات ناحیه خردایش گندله سازی  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 17

 پرتال جامع خودرو کشور: رویکرد بهره وری سبز  (مگا)شرکت مشاورین گسترش الکترونیك ایما 18

 تولید کاتالیست تحریمی پنتااکسید وانادیوم با دانش بومی، فروش و صادرات آن شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 19

 به دانش و تکنولوژی طراحی و ساخت رکتیفایرهای رنگامیزیدستیابی  گروه خودرو سازی سایپا 21

    


