WWW.KOLNEGAR.IR

1

موضوع :

از آنجا كه تحوالت مديريتي در سطح بين المللي در چند دهه ي اخير با تحوالت مورد توجه مي با شند ،ايجاد نهادهاي مطالعاتي دراين رابطه
مي توانند موثر باشند .در همين راستا موسسه دانش و نوآوري كيا با هدف:


مطالعه ،تحقيق ،مشاوره و آموزش در زمينه هاي :
 صنعتي 
 مديريت 
 سيستم 
 هنري 



اجراي پروژه هاي ذي ربط در زمينه هاي فوق 



برگزاري سمينارها و كنفرانس هاي تخصصي 



انتشار نتايج از طريق كتاب و مجالت و نرم افزارهاي چند رسانه اي 

تأسيس شده است.

حوزه هاي تخصصي فعاليت فعلي
o

مشاوره امور مديريت در زمينه هاي سازماندهي و برنامه ريزي

o

مشاوره و عارضه يابي سازماني و ارايه راهکارهاي بهبود

o

برنامه ريزي براي تحول ديجيتال

o

مديريت دارايي هاي نامحسوس

o

امکان سنجي و پياده استفاده از هوش مصنوعي در مديريت پروژه ها

o

امکان سنجي و پياده سازي استفاده از هوش مصنوعي در مديريت كيفيت

2

اسناد حقوقي
==================================================

3

آخرين تغييرات حقوقي سال ۱۳۹۷
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همکاران

===================================================
همکاران اين موسسه در آغاز با هستهي مديريت سيستمي براين موضوع تشکيل شده است كه نام و تخصص آنها بشرح زير است:



خانم فروزنده طبيبي بوشهري ،ليسانس مهندسي صنايع ،دانشگاه صنعتي شريف فارغ التحصيل سال  ،۱۳۷۵همکار و عضو هيأت علمي



خانم زهره بهراميان ،فوق ليسانس مهندسي صنايع ،دانشگاه صنعتي شريف فارغ التحصيل سال ،۱۳۶۴همکار و عضو هيأت علمي



آقاي مهدي شاهرخ اصفهاني ،ليسانس مهندسي صنايع ،دانشگاه صنعتي شريف فارغ التحصيل سال  ، ۱۳۵۸همکار و عضو هيأت علمي



آقاي فرهاد صدارت دانش آموخته رشته مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف ۱۳۷۰



آقاي علي اكبر سعيدي كيا ،لي سانس مهند سي صنايع دان شگاه صنعتي شريف در سال ۱۳۵۸و همکار و ع ضو هيأت علمي رئيس هيأت
مديره و مدير عامل موسسه



آقاي مرت ضي كار شناس ،لي سانس تحقيق در عمليات از مدر سه عالي برنامه ريزي كاربرد كامپيوتر  1359و همکار و نائب رئيس هيأت
مديره موسسه



آقاي محمد علي نبي زاده فوق ليسانس مهندسي صنايع ۱۳۷۲دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران
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نمودار سازماني
=======================================================
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 -۵ليست فعاليت ها:
موضوع پروژه هاي موسسه بشرح زير مي باشد:


برگزاري سه سمينار مديريت انرژي با رويکرد سيستمي  ۱۳۹۰تا ۱۳۹۴



ساخت فيلم تاريخچه مهندسي صنايع ۱۳۸۳



ساخت فيلم تاريخچه تحقيق در عمليات۱۳۸۴



انتشار كتاب مجموعه مديريت دانش ۱۳۸۵



ترجمه و انتشار كتاب «مدير دانش»۱۳۸۶



تدوين طرح بهمن « برنامه هدايت مديريت نوين» ۱۳۸۷



برنامه ريزي اجراي كنفرانسهاي تخصصي مديريت دانش۱۳۸۸



تدوين طرح آموزش دستياري مهندسي صنايع ۱۳۸۹



برپايي پايگاه اخبار و اطالع رساني كل نگار با مجوز وزارت ارشاد اسالمي ۱۳۹۷



تهيه مدل مديريت تحول ديجيتال براي موسسات ۱۳۹۹



تهيه مدل استراتژيک برخورد با بحران كرونا در موسسات اقتصادي۱۳۹۹



تدوين نظام مديريت طرح در طرحهاي عمراني۱۳۸۸



مشاوره امور استراتژيک هلدينگ صنايع معدني كاوه پارس بصورت قراداد كارشناسي  ۱۳۹۴تا ۱۳۹۸

موسسه دانش و نوآوري كيا يک عضو از گروه شركتهاي كيا بوده است كه مختصر رزومه آنها نيز به دنبال مي آيد .
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تفسير آرم موسسه
================================================

موسسه كيا در بدو تاسيس با توجه به حوزه كاري خود و با استفاده از زمينه هاي تاريخي و كلمه كيا در زبان فارسي و واژه انگليس
آن كه خالصه واژه هاي
KNOWLEDGE
INNOVATION
ASSOCIATION
مي باشد از طرحواره حيوان بز كه در اساطير و تاريخ ايران سمبل توليد و تکميل كننده زندگي مردمان بوده است استفاده كرده
است.
تشابه نهايي اين شکل با واژه كيا از نظر طراحي در مجموع اين نشان را بعنوان آرم موسسه جذاب و ارزشمند نموده است .
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