
عنوان پروژهكدرديف

پياده سازي فرآيند شناسايي فرصت هاي بالقوه شراكت ها به منظور توسعه محصوالت۱۹۵۰۰۱

پياده سازي فرآيند شناسايي،ارزيابي و انتخاب شريک تجاري۲۹۵۰۰۲

پياده سازي فرآيند مطالعه بازار و شناخت درست وبه موقع فرصتهاي بازار در segment هاي هدف۳۹۵۰۰۳

تهيه product plan و امكان سنجي محصوالت جديد۴۹۵۰۰۴

طراحي و تدوين نقشه راه تكنولوژي محصول۵۹۵۰۰۵

شناسايي بازارهاي هدف و ويژگي هاي مشتريان بالفعل و بالقوه مرتبط۶۹۵۰۰۶

مطالعه بازارهاي هدف و پيش بيني ميزان تقاضاي آنها بر اساس رشد صنعت خودرو سازي۷۹۵۰۰۷

يكپارچه سازي نظام مديريت پروژه با مكانيزم هاي برنامه ريزي استراتژيك _مديريت ريسك و منابع پروژه ها)۸۹۵۰۰۸

تدوين رويه بازنگري استراتژي ها بر اساس تحليل شاخص هاي مرتبط با نتايج سنجش نتايج و فرآيندهاي کليدي۹۹۵۰۰۹

پياده سازي روش شناسايي نوع اطالعات مربوط به ذينفعان(چه اطالعاتي ،چگونه و به چه کساني) جهت اطالع رساني راهبردهاي کيفي۱۰۹۵۰۱۰

پياده سازي روش سنجش اثربخشي چشم انداز به همراه تعريف سنجه هاي مختلف۱۱۹۵۰۱۱

پياده سازي رويکرد رول مدل بودن رهبران و تعيين سبک رهبري در نهادينه کردن ارزشهاي سازماني۱۲۹۵۰۱۲

تبيين راهكار شناسايي و انتخاب مزيت هاي رقابتي سازمان و بهره برداري از آنها در تدوين استراتژي سازمان و ميزان تاثير آنها در نيل به اهداف آتي۱۳۹۵۰۱۳

بازنگري رويکرد تحليل و ارزيايي عملکرد رقبا به منظور لحاظ نمودن آن در تدوين استراتژي سازمان۱۴۹۵۰۱۴

تعريف و اجراي رويکرد يکپارچه بهينه کاوي به منظور تدوين راهبردهاي سازمان۱۵۹۵۰۱۵

تعريف و يا سنجش شاخص هاي اثزبخشي کانالهاي انتقال استراتژي به ذينفعان۱۶۹۵۰۱۶

تعريف رويکرد سنجش نيازهاي ارتباطي ذينفعان و تعريف کانالهاي ارتباطي بر اساس نياز آنان۱۷۹۵۰۱۷

۱۸۹۵۰۱۸Holding پياده سازي پروژه

تعيين فرآيندهاي کلييد سازمان و اتصال برنامه هاي تلفيقي به فرآيندها و اجراي آن از طريق فرآيندها۱۹۹۵۰۱۹

شناسايي و ارزيابي ريسک هاي استراتژي ها۲۰۹۵۰۲۰

بهينه كاوي (Bench Marking) جهت شناسايي فرآيندهاي اصلي و پشتيبان براي رقابتي كردن سازمان بر اساس مدل كسب و كار و چشم انداز۲۱۹۵۰۲۱

۲۲۹۵۰۲۲QFDپياده سازي موثرسيستم

چابك سازي فرآيند نوآوري و توسعه محصوالت در جهت كاهش هزينه و زمان مراحل تكوين۲۳۹۵۰۲۳

ايجاد شرايط جذب ايده ها و طرح هاي توسعه اي و بهبودي در تمامي حوزه هاي محصول۲۴۹۵۰۲۴

تعريف رويكرد شناسايي و مديريت ريسك هاي تكنولو ژي و تاثيرات اين ريسكها بر راهبردهاي سازمان۲۵۹۵۰۲۵

يكپارچه سازي فرآيند تكوين محصول با  مكانيزم هاي تحقيقات بازار و اخذ بازخور ذينفعان۲۶۹۵۰۲۶

طرح ريزي رويكرد توسعه استراتژي بازاريابي و تبليغات۲۷۹۵۰۲۷

طرح ريزي رويكرد برنامه ريزي فروش۲۸۹۵۰۲۸

طرح ريزي رويكرد تحقيقات بازار۲۹۹۵۰۲۹

تحليل مدل كسب و كار فعلي و ارايه پيشنهاد۳۰۹۵۰۳۰

طراحي مكانيزم يكپارچه تحليل بازخورد ذينفعان (مشتريان)۳۱۹۵۰۳۱

شناسايي و نهادينه سازي استانداردها ،الزامات كيفي و قوانين و مقررات دولتي بازار هاي هدف در زنجيره تامين۳۲۹۵۰۳۲

ايجاد سيستم اطالعات يكپارچه كيفيت۳۳۹۵۰۳۳

سازماندهي حلقه هاي كيفيت با رويكرد بهبود مستمر شاخص هاي كيفيت در توليد۳۴۹۵۰۳۴

يكپارچه سازي رويكردهاي اخذ بازخور مشتريان با فرآيند هاي بهبود كيفيت و تكوين محصوالت۳۵۹۵۰۳۵

بازنگري و توسعه مكانيزم هاي حصول اطمينان از اثربخشي و پياده سازي سيستم هاي مديريت كيفيت در سازمان۳۶۹۵۰۳۶

حركت به سمت سيستم هاي كنترل فرآيند توليد بجاي كنترل محصول۳۷۹۵۰۳۷

بهبود فرآيند تضمين كيفيت در  زنجيره تامين۳۸۹۵۰۳۸

استقرار فرآيند مديريت تحوالت سازمان بر اساس مراحل چرخه مديريت تغيير۳۹۹۵۰۳۹

بازنگري سيستم ارزيابي عملكردكاركنان براساس منشوراخالقي ومكانيزم تسري اهداف استراتژيك۴۰۹۵۰۴۰

يكپارچه سازي سيستمهاي انگيزشي باسيستمهاي ارزيابي عملكرد۴۱۹۵۰۴۱

تحليل شكاف شايستگيها درمشاغل كليدي و تعيين استراتژي هاي الزم براي رفع آن (استخدام، جابجايي، آموزش و ...)۴۲۹۵۰۴۲

ايجاد مكانيزم اولويت بندي برنامه هاي بهبود حاصل از نظرسنجي كاركنان جهت افزايش تعهد و تعلق سازماني۴۳۹۵۰۴۳

توسعه نظام مشاركتي و كار تيمي۴۴۹۵۰۴۴

همسويي اهداف فردي با اهداف سازماني۴۵۹۵۰۴۵

عارضه يابي فرهنگ سازماني و تقويت ارزش هاي سازماني در سطوح مختلف سازمان۴۶۹۵۰۴۶

استقرار مكانيزم ارزيابي توازن كار و زندگي در بخش ها و سطوح مختلف سازمان۴۷۹۵۰۴۷

به روز آوري پروفايل هاي شايستگي هاي مورد نياز مشاغل كليدي در حوزه هاي دانش، مهارت و ويژگي هاي شخصيتي۴۸۹۵۰۴۸

توسعه كانال هاي ارتباطي جهت پشتيباني از فرايند يادگيري سازماني و به اشتراك گذاري دانش و تجربيات برتر۴۹۹۵۰۴۹

نظارت بر  برنامه هاي تفويض اختيار مبتني بر برنامه هاي جانشين پروري و نتايج استعداديابي كانون ارزيابي مديران۵۰۹۵۰۵۰

استقرار فرآيند ارزيابي و اصالح ساختار نيروي انساني۵۱۹۵۰۵۱

ارزيابي اثربخشي مكانيزم هاي توسعه شايستگي رهبران (كانون ارزيابي و برنامه هاي بهبود حاصل از آن)۵۲۹۵۰۵۲

۵۳۹۵۰۵۳OHSAS18001 استقرار نظام مديريت ايمني بهداشت حرفه اي

طرح ريزي و پياده سازي مکانيزم رويکرد خالقيت و نوآوري۵۴۹۵۰۵۴

تعيين مولفه ها و پايش عملکرد مديريت دانش و سرمايه هاي فکري ونامشهود سازمان۵۵۹۵۰۵۵

ليست پايان نامه ھاي مورد نياز شركت ايران خودرو - سال ٩۵



توسعه و بهبود کانالهاي ارتباطي براساس سنجش نيازهاي ارتباطي كاركنان۵۶۹۵۰۵۶

استقرار رويكرد توسعه استراتژي منابع انساني و يكپارچه سازي آن با رويكردهاي ارزيابي رضايت كاركنان، توسعه فرهنگ سازماني و شايستگي هاي رهبري و ۵۷۹۵۰۵۷

طراحي مكانيزم مديريت سبد تكنولوژي  و تدوين نقشه راه تكنولوژي فرآيند۵۸۹۵۰۵۸

استقرار مكانيزم ارزيابي اثربخشي فرآيند مديريت سبد تكنولوژي در بهبود چابكي فرآيندها، پروژه ها و سازمان۵۹۹۵۰۵۹

يكپارچه سازي فرآيند مديريت تكنولوژي با رويكردهاي ارزيابي پيامدهاي HSE و قابليت هاي سازماني۶۰۹۵۰۶۰

شناسايي نيازهاي تكنولوژيكي زنجيره ارزش با مشاركت ذينفعان مربوطه۶۱۹۵۰۶۱

طراحي سيستم مديريت روابط بامشتريان مبتني بر  نيازها و انتظارات بخش هاي مختلف آن ها۶۲۹۵۰۶۲

يكپارچه سازي فرآيندرسيدگي به شكايات مشتريان با فرآيندهاي پاسخگو به منظور كاهش زمان رسيدگي۶۳۹۵۰۶۳

برقراري كانال هاي ارتباطي مبتني بر نيازهاي ارتباطي روزمره و بلند مدت مشتريان۶۴۹۵۰۶۴

بازنگري نيازهاي آموزشي كاركنان مرتبط با مشتريان و پيگيري برگزاري آن ها در راستاي تقويت فرهنگ مشتري مداري۶۵۹۵۰۶۵

استقرار فرآيندهاي فراهم آوري قطعات/ مجموعه هاي صادراتي۶۶۹۵۰۶۶

يكپارچه سازي فرآيندرسيدگي به شكايات مشتريان با فرآيندهاي پاسخگو به منظور كاهش زمان رسيدگي۶۷۹۵۰۶۷

برقراري كانال هاي ارتباطي مبتني بر نيازهاي ارتباطي روزمره و بلند مدت مشتريان۶۸۹۵۰۶۸

طرح ريزي رويكرد توسعه استراتژي بازاريابي و تبليغات۶۹۹۵۰۶۹

طرح ريزي رويكرد برنامه ريزي فروش۷۰۹۵۰۷۰

طرح ريزي رويكرد تحقيقات بازار۷۱۹۵۰۷۱

همسويي فرآيندها با استراتژي هاي سازمان۷۲۹۵۰۷۲

جاري سازي فرآيندها در  قالب سيستم هاي مكانيزه بر اساس اولويت هاي استراتژيك۷۳۹۵۰۷۳

تقويت رويكرد مديريت فرآيندها و نقش مالكان فرآيندها در توسعه، نگهداري و بهبود فرآيندهاي مربوطه۷۴۹۵۰۷۴

استقرار داشبورد عملكرد فرآيندها مبتني بر شاخص هاي عملكردي و دستاوردي مرتبط به منظور بررسي كارايي و اثربخشي آن ها۷۵۹۵۰۷۵

يكپارچه سازي فرآيند تحليل عملكرد فرآيندها با نظام هاي توسعه خالقيت و نوآوري۷۶۹۵۰۷۶

توسعه استراتژي و برنامه هاي مديريت اطالعات و دانش۷۷۹۵۰۷۷

استقرار الزامات سيستم مديريت امنيت اطالعات۷۸۹۵۰۷۸

استقرار سيستم هاي BI در فرآيندها۷۹۹۵۰۷۹

طراحي و پياده سازي فرآيند سيستم عمليات لجستيك داخلي جهت رسيدن تحويل به موقع۸۰۹۵۰۸۰

تدوين و پياده سازي سيستم اطالعاتي حمل و نقل جهت تبديل شدن به سيستم مكانيزه و سرعت بخشيدن به سرويس دهي حمل و نقل و جابجايي موثر۸۱۹۵۰۸۱

بهبود  فرآيندهاي حمل و انبارش مواد، قطعات و محصوالت نيمه ساخته۸۲۹۵۰۸۲

مديريت موجودي ها و جريان مواد در جهت بهبود مديريت نقدينگي۸۳۹۵۰۸۳

طراحي و پياده سازي فرآيند سيستم عمليات لجستيك داخلي جهت رسيدن تحويل به موقع۸۴۹۵۰۸۴

طراحي و پياده سازي فرآيند هزينه يابي لجستيك (از تامين مواد تا تحويل خودرو به مشتري)۸۵۹۵۰۸۵

طراحي و پياده سازي فرآيند هزينه يابي لجستيك (از تامين مواد تا تحويل خودرو به مشتري)۸۶۹۵۰۸۶

استقرار نظام تدوين طرح تجاري در افق برنامه استراتژي (۷ ساله)۸۷۹۵۰۸۷

تعيين استراتژي هاي مالي شامل تامين منابع مالي ، سرمايه گذاري، تقسيم سود و مديريت نقدينگي۸۸۹۵۰۸۸

تعريف و ساماندهي گزارش هاي تحليلي و تصميم سازي در زمينه بهره برداري بهينه از منابع۸۹۹۵۰۸۹

ساماندهي و يكپارچه سازي فرآيندهاي حاكميتي سطوح مختلف سازمان۹۰۹۵۰۹۰

بازنگري رويكردهاي سرمايه گذاري و برداشت سرمايه از دارايي ها جهت درنظر گرفتن آثار اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي۹۱۹۵۰۹۱

بازنگري نظام مديريت  بودجه با درنظر گرفتن سرفصل بودجه استراتژيك جهت پشتيباني از برنامه هاي كالن شركت۹۲۹۵۰۹۲

هدايت منابع شركت در جهت حذف دارايي هاي غير مولد۹۳۹۵۰۹۳

ايجاد/بهبود سيستم نظام مند وصول مطالبات۹۴۹۵۰۹۴

شناسايي و وارهايي اقالم راكد۹۵۹۵۰۹۵

مديريت و كنترل قيمت تمام شده۹۶۹۵۰۹۶

تقويت كانون ارزيابي با هدف توسعه شايستگي هاي رهبران سازماني در نهادينه سازي ارزش هاي سازمان۹۷۹۵۰۹۷

تقويت مهارت هاي منابع انساني و تسري استراتژي ها در سطوح مختلف مديران۹۸۹۵۰۹۸

بهينه سازي و مديريت مصرف حامل هاي انرژي۹۹۹۵۰۹۹

يكپارچه سازي رويكردهاي نت با فرآيندهاي ارزيابي HSE  و مديرت تكنولوژي۱۰۰۹۵۱۰۰

استقرار نظام تحليل شاخص هاي نت جهت بهبود فرآيندها و افزايش عمر تجهيزات و زيرساخت ها۱۰۱۹۵۱۰۱

شناسايي رويكردهاي تعامل با ذينفعان همسو با نتايج تحليل نيازهاي آن ها۱۰۲۹۵۱۰۲

تعيين اهداف و برنامه هاي مسئوليت هاي اجتماعي گروه صنعتي ايران خودرو در جهت تقويت نام تجاري در اذهان عمومي۱۰۳۹۵۱۰۳

ساماندهي عضويت هاي حقوقي در سازمان هاي مردم نهاد، اتحاديه ها و نهادهاي اجتماعي۱۰۴۹۵۱۰۴

طرح ريزي پرسشنامه ارزيابي رضايت ذينفعان مبتني بر نتايج تحليل نيازهاي آن ها۱۰۵۹۵۱۰۵

۱۰۶۹۵۱۰۶.  INDRAMAT در داريو هاي firmware FWA بارگذاري

۱۰۷۹۵۱۰۷.   vectorترجيحا نوع SEIMENS با Indramat امكان سنجي جايگزيني درايو

۱۰۸۹۵۱۰۸
پروژه ارزيابي نقاط قوت وقابل بهبود . توانمنديها ، انگيزاننده ها و شايستگيهاي فردي و سازماني دانشگران  معاونت خدمات فني  (تحليل توانسنجي و انگيزشي 

دانشگران. در قلمرو شخصي وشغلي)


