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 اسامی برندگان هفتمین مسابقه ملی بهره وری

 

 مدیرعامل شرکت بخش گروه ردیف

 گروه توليدات پتروشيمي  1
 ری بخش شاخص های اصلي بهره و 

 بخش بهره وری انرژی 
 مهندس وفا پتروشيمي پارس

 مهندس ميرافضلي پتروشيمي جم بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه گروه توليدات پتروشيمي  2

 گروه مواد و محصوالت دارویي  3
  بخش شاخص های اصلي بهره وری 

 بخش بهره وری انرژی 
 دکتر کرباسي البراتورهای دارویي رازک

 دکتر دین محمدی داروسازی ثامن بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه اد و محصوالت دارویي گروه مو 4

 گروه سيمان،آهک و گچ  5
 بخش شاخص های اصلي بهره وری 

 بخش بهره وری انرژی 
 ذاکری دکتر سيمان هرمزگان

 دس ربانيمهن سيمان ممتازان کرمان بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه گروه سيمان،آهک و گچ  6

 مهندس اسالميان سرمایه گذاری نيروگاهي ایران بخش شاخص های اصلي بهره وری گروه سرمایه گذاری  7

 مهندس تفرشي سرمایه گذاری پارس آریان بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه گروه سرمایه گذاری  8
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 مدیرعامل شرکت بخش گروه ردیف

9 
گروه بانک ها، موسسات 

 و سایر نهادهای مالياعتباری 
 دکتر سفری بانک گردشگری بخش شاخص های اصلي بهره وری

11 
گروه بانک ها، موسسات 

 اعتباری و سایر نهادهای مالي
 بانک سرمایه بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه

)سرپرست جناب آقای( 

 دکتر احمدی

 مهندس بيگدلي ال مکانيکجنر بخش شاخص های اصلي بهره وری گروه خدمات فني و مهندسي  11

 بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه گروه خدمات فني و مهندسي  12
مجتمع صنایع و معادن 

 احياء سپاهان
 دکتر حقيقي

 مهندس کياني راد ذوب روی اصفهان بخش شاخص های اصلي بهره وری گروه فلزات اساسي 13

 مهندس پورعطار آلومينيوم ایران انهبخش حاشيه سود خالص و فروش سر گروه فلزات اساسي 14

 بخش بهره وری انرژی گروه فلزات اساسي 15
توليدی و صنعتي شاهين 

 روی سپاهان
  مهندس کارگر

 

 

 



 355002شماره ثبت : 

 

41،  واحد0، طبقه3نی دبیرخانه : تهران، خیابان بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه دوازدهم، شماره نشا   

Email:info@ipcel.ir URL: www.ipcel.ir :35005403 فکس :        33340210-50334021 تلفن  

 

 مدیرعامل شرکت بخش گروه ردیف

 دکتر سبحاني فوالد مبارکه اصفهان  بخش شاخص های اصلي بهره وری گروه فوالد  16

 مهندس احمدی مجتمع فوالد خراسان د خالص و فروش سرانهبخش حاشيه سو گروه فوالد  17

 مهندس هاشم پور معدني دماوند بخش شاخص های اصلي بهره وری گروه معادن  18

 مهندس گلزار معادن سنگ اهن احياء سپاهان بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه گروه معادن  19

 مهندس اسحاقي نفت ایرانول ره وریبخش شاخص های اصلي به گروه فرآورده های نفتي  21

 مهندس عزیزی نفت بهران بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه گروه فرآورده های نفتي  21

 گروه پاالیشگاه 22
 بخش شاخص های اصلي بهره وری 

 بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه 
 مهندس چاوشي پاالیشگاه نفت اصفهان

23 
گروه انبوه سازی، امالک و 

 غالتمست
 مهندس ممتحن عمران و توسعه فارس بخش شاخص های اصلي بهره وری

24 
گروه انبوه سازی، امالک و 

 مستغالت
 مهندس فتحعلي زاده شهرسازی و خانه سازی باغ ميشه بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه
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 مدیرعامل شرکت بخش گروه ردیف

 گروه لوازم خانگي  25

 ه وریبخش شاخص های اصلي بهر 

  بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه 

 بخش بهره وری انرژی 

 مهندس همتي پارس خزر

 ابيانهعباسي دکتر  الستيک بارز بخش شاخص های اصلي بهره وری گروه تایر سازی 26

 گروه تایر سازی 27
  بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه 

 بخش بهره وری انرژی 
 دکتر زینالي کویر تایر

 محصوالت کاغذی گروه  28
 بخش شاخص های اصلي بهره وری 

 بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه 
 مهندس ميرجاللي کارتن ایران

29 
مهندسي -گروه خدمات فني

 خودرو 
 مهندس جعفری امداد خودرو ایران بخش شاخص های اصلي بهره وری

31 
مهندسي -گروه خدمات فني

 خودرو 
 مهندس بابایي مزدا یدک بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه

 مهندس خضری سيبا موتور بخش شاخص های اصلي بهره وری گروه خودرو سازی  31

 مهندس حسيني بهمن دیزل بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه گروه خودرو سازی  32
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 مدیرعامل شرکت بخش گروه ردیف

 گروه بيمه 33
 بخش شاخص های اصلي بهره وری 

 الص و فروش سرانهبخش حاشيه سود خ 
 مهندس ضميری بيمه پاسارگاد

 مهندس کاظم ليزینگ اقتصاد نوین  بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه گروه واسطه گری های مالي  34

35 
گروه ماشين آالت و 

 دستگاههای برقي 

 بخش شاخص های اصلي بهره وری 

  بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه 

 بخش بهره وری انرژی 

 مهندس دژاکام المپ پارس شهاب

 گروه ماشين آالت و تجهيزات  36

 بخش شاخص های اصلي بهره وری 

  بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه 

 بخش بهره وری انرژی 

 مهندس ابراهيمي تراکتور سازی ایران

 گروه ساخت قطعات خودرو  37
  بخش شاخص های اصلي بهره وری 

 نه بخش حاشيه سود خالص و فروش سرا 
 مهندس کميزی رادیاتور ایران

 ایرکاپارت صنعت بخش بهره وری انرژی گروه ساخت قطعات خودرو  38

 )کاربراتور ایران(
 مهندس بيضایي

 گروه کاشي و سراميک  39

 بخش شاخص های اصلي بهره وری 

  بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه 

 بخش بهره وری انرژی 

 انمهندس عزیزی کاشي و سراميک سينا
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 مدیرعامل شرکت بخش گروه ردیف

 مهندس فتوحي سوليران بخش شاخص های اصلي بهره وری گروه محصوالت فلزی  41

 دکتر گرامي تيغ ایران -الميران  بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه گروه محصوالت فلزی  41

 گروه قند و شکر  42
  بخش شاخص های اصلي بهره وری 

 ژیبخش بهره وری انر 

فراورده های غذایي و قند تربت 

 جام
 مهندس بهمني

 دکتر قراگزلو قند اصفهان بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه گروه قند و شکر  43

 مهندس تهمتن صنایع رنگ و رزین طيف سایپا بخش شاخص های اصلي بهره وری گروه رنگ و رزین و چسب  44

 گروه رنگ و رزین و چسب  45
 د خالص و فروش سرانه بخش حاشيه سو 

 بخش بهره وری انرژی 
 مهندس گودرزی مالیری صنایع چسب سينا

46 
گروه شوینده ها و لوازم 

 آرایشي 

  بخش شاخص های اصلي بهره وری 

 بخش بهره وری انرژی 
 مهندس همداني رجا گلتاش

47 
گروه شوینده ها و لوازم 

 آرایشي 
 جرج کاتالين اسفریجا شهنکل پاکو بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه
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 مدیرعامل شرکت بخش گروه ردیف

 مهندس عبدی روغنکشي خرمشهر بخش شاخص های اصلي بهره وری گروه صنایع غذایي  48

 مهندس سليمي گلوکوزان بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه گروه صنایع غذایي  49

 بخش شاخص های اصلي بهره وری گروه محصوالت لبني  51
شير پاستوریزه پگاه 

 خراسان
 دکتر وخشور

 بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه گروه محصوالت لبني  51
شير پاستوریزه پگاه 

 اصفهان
 دکتر مطلق

 گروه محصوالت شيميایي  52
 بخش شاخص های اصلي بهره وری 

 بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه 

سرمایه گذاری صنایع 

 شيميایي ایران
 یمهندس حميد

 مهندس شکور شمس کربن ایران بخش بهره وری انرژی گروه محصوالت شيميایي  53

 مهندس صباغ پليمر کرمانشاه بخش شاخص های اصلي بهره وری گروه پالستيک 54

 مهندس معتضدیان قومي صنایع الستيک سهند بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه گروه پالستيک 55
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 یرعاملمد شرکت بخش گروه ردیف

56 
 گروه منسوجات و فرش بافي 

 بخش شاخص های اصلي بهره وری 

  بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه 

 بخش بهره وری انرژی 

 مهندس انسان ایران مرینوس

 مهندس نوروزی صنایع خاک چيني ایران بخش شاخص های اصلي بهره وری گروه کاني های غير فلزی  57

 دکتر هاشمي شيشه همدان  بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه گروه کاني های غير فلزی  58

 مهندس برهاني سراميک های صنعتي اردکان در بخش بهره وری انرژی گروه کاني های غير فلزی  59

 مهندس فيض آبادی داده پردازی ایران بخش شاخص های اصلي بهره وری گروه رایانه  61

 مهندس قنبریان تجارت الکترونيک پارسيان و فروش سرانه بخش حاشيه سود خالص گروه رایانه  61

 بخش شاخص های اصلي بهره وری   گروه مخابرات  62

 بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه 
 مهندس صيدی مخابرات استان تهران

 بخش شاخص های اصلي بهره وری   گروه شرکت های تعاوني طيور 63

 بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه 
 مهندس ميرباقری ي کشاورزی مرغ مادر ایرانتعاون

 بخش شاخص های اصلي بهره وری   گروه شرکت های تعاوني دام 64

 بخش حاشيه سود خالص و فروش سرانه 

اتحادیه شرکتهای تعاوني 

 کشاورزی دامدادران استان قزوین
 مهندس نعمتي

 


