




 ساز ماشین و فلزتراش صنف در کیانپور اکبر علی آقای رسمی عضویت با ١٣۵١ سال در

  دامنھ ١٣۵٩ سال در و بنیانگذاری قالبسازی و تراشکاری زمینھ در گروپ کیان فعالیت

 فعالیت سال ٢٠ از باری کولھ با ١٣٧١ سال در .شد داده توسعھ نیز کاری پرس بھ فعالیت

 ساخت با بود شده کسب فلزی قطعات و ھا قالب انواع ساخت در کھ باالیی تجربھ و مستمر

 عرصھ وارد رسما گروپ کیان ،)وقت خودروی تیراژترین پر( پیکان داشبورد فریم قالبھای

تاریخچھ

 عرصھ وارد رسما گروپ کیان ،)وقت خودروی تیراژترین پر( پیکان داشبورد فریم قالبھای

 در مستقر خط با موازی بصورت پیکان داشبورد تولید گام، نخستین در کھ شد سازی قطعھ

  رشد بھ توجھ با ١٣٧۵ سال از کھ .شد متکی داخلی و بومی فناوری بھ خودرو ایران

 ارتقا" پروژه ساز قطعھ ھای شرکت در ھا سیستم توسعھ بھ الزام و مشتریان ھای نیازمندی

 سخت ھای زیرساخت ارتقا خودروساز، ھای سیاست با ھمگام و شد آغاز "ساپکو رتبھ

.گرفت قرار گروپ کیان کار دستور در ھم افزاری نرم و افزاری



مدیریت
علی اکبر کیانپور

  گروپ، کیان نمونھ کارآفرین کالن، ھای سیاستگذاری شورای رئیس ، مدیره ھیئت رئیسگروپ، کیان بنیانگذار
 ١٣٧٩ سال تا تاسیس ابتدای از شرکت مدیرعامل

عباس کیانپورعباس کیانپور
 ١٣٧٩ سال از مدیرعامل جامدات، طراحی مکانیک کارشناس مدیره، ھیئت عضو و مدیرعامل

حسین کیانپور
نائب رئیس ھیئت مدیره، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، مشاور طرح ھا و پژوھش ھا

حمید کیانپور
عضو ھیئت مدیره، کارشناس مدیریت، مدیر تعالی و کیفیت



گواھینامھ ھا ، تقدیر ھا



ISO/TS گرید اخذ و کیفیت مدیریت سیستم ارتقاء• 16949 : 2002

 SSR2 الزامات اساس بر ساپکو A گرید اخذ•

ساپکو شرکت نزد سیستم و لجستیک زمینھ در الگو سازمان•

 ایران کیفت ملی جایزه دوره ھفتمین در کیفیت بھ اھتمام گواھی اخذ•

سازمانی تعالی و وری بھره ملی جایزه ھشتمین در تعالی بھ تعھد گواھی اخذ•

١٣٨۶ سال

١٣٨٨ سال

١٣٨٩ سال

١٣٨٩ سال

١٣٨٩ سال

گواھینامھ ھا ، تقدیر ھا

 ایران کیفیت ملی جایزه دوره ھشتمین در ستاره تک کیفیت بھ اشتھار گواھی اخذ•

 سازمانی تعالی و وری بھره ملی جایزه نھمین در ستاره دو نامھ تقدیر اخذ•

 پتروشیمی تعالی جایزه دومین در ستاره چھار نامھ تقدیر اخذ•

 میان از خودرو ایران صنعتی گروه سازندگان تعالی جشنواره اولین در دوم مقام•

 شده ارزیابی ساز قطعھ شرکت ۵٠٠

 ایران کیفیت ملی جایزه دوره نھمین در ستاره دو کیفیت بھ اشتھار گواھی اخذ•

 

 

١٣٩٠ سال

١٣٩٠ سال

١٣٩٠ سال

١٣٩٠ سال

١٣٩١ سال









رزین فلت



١٣٨۶/٠۵/٢۵
نفر ١٧٢تعداد کل کارکنان   

  ۶تعداد محصوالت 

فروش بھ خودروی پیکان ٩۵%وابستگی  فروش بھ خودروی پیکان ٩۵%وابستگی 

٢۵٠٠ضایعات داخلی برابر با   PPM 

۵٧٠٠برگشت از مشتری برابر با   PPM

۵٧٠نمره عملکرد کلی نزد مشتری   



 برنامھ ریزی استراتژیک١.

 فراھم نمودن زیرساخت مناسب٢.

گام ھای اجرایی

 فراھم نمودن زیرساخت مناسب٢.

 مدیریت منابع انسانی در راستای استراتژی٣.



برنامھ ریزی استراتژیک. ١
:تشکیل کمیتھ راھبري متشکل از 

نمایندگان ھئیت مدیره

مدیرعامل

مدیران تمام واحدھاي سازمان 

مشاوران ھدایتی و عملیاتی 

:توسط کمیتھ راھبری با ورودی ھای SWOTتحلیل 

گزارشات ارزیابی و خود ارزیابی و ممیزی ھا

استراتژی ھای مشتری

نتایج شاخصھا

و دیگر ورودی ھای مربوط بھ سیستم مدیریت کیفیت

( PESTL )تحلیل فرصت ھا و تھدیدھا 



خورشیدي ١۴٠۴تا سال  گروھي كارآفرین در فھرست صد شركت برتر ایران
 

 

چشم انداز•

ایجاد ارزش، تامین، تولید و بازیافت انواع مواد و قطعات تزئیناتی، پالستیکی و پلیمری و ارائھ 

استراتژی کالن•

ماموریت•

تنوع ھمگون و ناھمگون با مشاركت در زنجیره ارزش 

ایجاد ارزش، تامین، تولید و بازیافت انواع مواد و قطعات تزئیناتی، پالستیکی و پلیمری و ارائھ 
خدمات ارزنده اجتماعی در مسیر تـحـقق چـشم انـداز  

استراتژی ھای وظیفھ ای•
تمرکز بر ھزینھ
تمرکز بر تمایز

توسعھ منابع انسانی
توسعھ محصول و بازار 

برنامھ ھای عملیاتی و پروژه ھا•





احـتـرام بھ جـامعـھ، مشتریان، سھامدارن، تامین کنندگان و کارکنان١.

خـدمـت بـھ میـھـن متـمـدن، تـوسعھ یـافتـھ و عـزیــزمـان ایــران٢.

برپایی سازمانی یادگیرنده،چابك،مسئولیت پذیر و مشتري مدار٣.

اعتـقـاد بھ بـاور تـوانستـن و عـزم و اراده ھمراه با خواستن۴.

تـوســعھ فن آوري و استـفـاده از دانـش فني روز۵.

تـوســعھ خانواده ي بـزرگ زنجیـره تـامیـن۶.

ارزشھا

تـوســعھ خانواده ي بـزرگ زنجیـره تـامیـن۶.

تـوسـعـھ لـجـستـیـك٧.

تـوسـعـھ عـملـكرد اقـتـصـادي٨.

پـایبندي بـھ اصـول اخـالقـي و انـسانـی٩.
پـایبندي بھ تـعھد کاری ھمراه با کـار گروھی.  ١٠
تـوســعھ منـابــع انـسانـي و سـالمـت مـحیـط کــار.  ١١
حـفـظ مـحـیــط زیــسـت و پـیـشـگیـري از آلــودگـي.  ١٢
 حـفـظ مزیت رقابتي با بھبود مستمر،نقص صفروتحویل بھ موقع.  ١٣



 برنامھ ریزی استراتژیک١.

 فراھم نمودن زیرساخت مناسب٢.

گام ھای اجرایی

 فراھم نمودن زیرساخت مناسب٢.

 مدیریت منابع انسانی در راستای استراتژی٣.



 .تحقق برنامھ ھای استراتژیک بدون زیرساخت  متناسب میسر نیست

فراھم نمودن زیرساخت مناسب. ٢
نھ تنھا ساختمان و تاسیسات و تسھیالت است 

.بلکھ شامل روشھای عملیاتی، مدیریت شیوه ھا، و سیستم ھا ھم است

سیستم "برای جلوگیری از سیستم زدگی کارکنان الزم است یک  

یکپارچھ و در برگیرنده تمام الگوھاي مدیریت سازمان " مدیریت

.  بمنظور تحقق استراتژی ھا طرح ریزی شود

.بنابراین باید از تضمین کیفیت سنتی گام فراتر گذاشت



مدل مفهومی سیستم مدیریت
ü الزامات ساپکوSSR2

ü الزامات سازه گسترAR8602

üISO  9001

üISO/TS  16949

üOHSAS18001

üISO 14001 üISO 14001

üISO 27001

üISO 50001

üISO 17025

üEFQM

üINQA



نقشه فرآیندها



چارت سازمانی



 برنامھ ریزی استراتژیک١.

 فراھم نمودن زیرساخت مناسب٢.

گام ھای اجرایی

 فراھم نمودن زیرساخت مناسب٢.

 مدیریت منابع انسانی در راستای استراتژی٣.



مدیریت منابع انسانی. ٣

نظام حفظ و 
نگهداري

نظام جذب و 
تامین نظام عملکرد

مالی

ارزشها تجهیزات
سازمان

جامعه

تکنولوژي ، ساختار ، استراتژي و فرهنگ سازمان

ورودي فرآیندخروجی

تامین
نظام آموزش و 

بهسازي

ارزشها تجهیزات
سازمان

فرد

سیاسی

اقتصادي

فرهنگی

اجتماعی



üقانونی الزامات تمام احراز 

üانسانی ھای سرمایھ توسعھ 

üتعاملی اثربخش ارتباط 

üسازمان با فرد اھداف پیوند 

دغدغھ ھای اصلی در خصوص کارکنان

üسازمان با فرد اھداف پیوند 

üاثربخش بطور مھارت توسعھ 

üکارکنان توانمندسازی 

üساالری شایستھ 

üپروری جانشین 

 



 :دولوویدز شایستگی عامل ٧

üارتباطی 

üذھنی 

üرھبری 

üشخصیتی 

üمدیریتی 

üمکمل 

üگرا نتیجھ 



توسعھ کششی و توانمند سازی کارکنان در 
سایھ توجھ بھ ھرم نیازھای مازلو 



üتوجیھی کارگاه برقراری 

۶و   ۵و  ۴و  ٣و  ٢و  ١ردیف ارزش
  ١٠و  ٩و  ٨و  ٧

١٣و  ١٢و  ١١
عملکردیمفھومینوع ارزش

عملکردمھارتاصولبعد شایستگی

نتیجھ گرامکملمدیریتیشخصیتیرھبریذھنیارتباطیعامل شایستگی

üھدایتی کدھای قالب در شایستگی عوامل با سازمان ارزشھای پیوند

üمعیارھا بندی اولویت بمنظور سنجی نظر و آماری جامعھ تشکیل

اپراتورھااستادکارانکاردانانکارمندانکارشناسانمسئوالنمدیرانبعد شایستگیعوامل شایستگي

ارتباطي

اصول

١%١٧۶%١۵%١%١٧۴%١٢%١٣%
%١١%١١%١٣%١٣%١۴%١۴%١۵ذھنی
%٩%١٢%١٢%١٢%١٢%١۴%١۶رھبری
%١۶%١٧%١٨%١٨%١٨%١٧%١۶شخصیتی
مدیریتی

مھارت
٩%٨%٩%٩%١٠%١٠%١١%

%١۴%١۴%١١%٩%١٠%١٠%٨مکمل
%٢٩%٢۵%٢١%٢٣%٢٣%١٩%١۶عملکردنتیجھ گرا

üمعیارھا بندی اولویت بمنظور سنجی نظر و آماری جامعھ تشکیل



üشایستگی مدل انتشار

üمھارت ارزیابی کانون تشکیل
) سالیانھ سنجش (   

üاصول ارزیابی آزمون طراحی

üراستای در عملکرد مکانیزه ارزیابی 
عملیاتی ھای برنامھ و استراتژی عملیاتی ھای برنامھ و استراتژی

) ماھیانھ سنجش (  

üسال و فصل ماه، نمونھ ھمکار انتخاب

üسالیانھ فردی کارنامھ صدور



üارتقاء برای شایستگی تطابق درصد ٨٠ احراز الزام

üمزایا ضریب بعنوان شایستگی تطابق درصد اعمال
üاستخدام از قبل ارزیابی در شایستگی سنجش
üشایستگی اساس بر مھارت بمنظورتوسعھ آموزش ریزی برنامھ
üپروری جانشین بمنظور فردا مدیران طرح اجرای



١٣٩٢/٠۴/٠٢
: پس از   

جلسھ کمیتھ راھبری٣۵٨تشکیل   

انجام ششمین دوره بازنگری برنامھ ریزی استراتژیکانجام ششمین دوره بازنگری برنامھ ریزی استراتژیک

 



نفر ١٧۶تعداد کل کارکنان 

٢١تعداد محصوالت 

٩برگشت از مشتری برابر با  PPM

۶٠٠ضایعات داخلی برابر با   PPM

٨۵١نمره عملکرد کلی نزد مشتری 

درصدی مھارت در سازمان ٢۵ارتقای 

درصدی دریافتی کارکنان ١٢افزایش 





کیان خودرو نوین

با تشکر از توجھ شما

تواناگروھی گروه کیان، 
Kian Group, Capable Group


