
 

 

 سطوح جایزه  
 نام مدیرعامل  

ف  نام شرکت 
دی

 ر

ستاره  1گواهینامه  سرمایه انسانی پاسارگاد   تامین آتیه آقای عباس کفافی    1 

ستاره  1گواهینامه   2 مبنای خاورمیانه     دکتر ابوالقاسم جمشیدی آقای   

ستاره  1گواهینامه   3 کارآوران صنعت خاورمیانه  سید عبدالرضا موسوی   مهندس آقای 

ستاره  2گواهینامه  ناصر ابراهیمی شاه آبادی   دکتر   آقای   4 سمنگان ترابر ایرانیان  

ستاره 2گواهینامه  سیدپژمان شیرمردی  دکتر آقای     5 توسعه کاربرد پرتوهای ایران   

ستاره  3گواهینامه   6 سرمایه گذاری پارس آریان  آقای علی اکبر امین تفرشی   

ستاره  3گواهینامه   7 ارزش آفرینان پاسارگاد گروه   آقای دکتر مجتبی کباری  

ستاره  3گواهینامه  پاسارگاد توسعه انبوه سازی  کاظم مکرم   مهندس آقای   8 

ستاره  3گواهینامه   9 بیمه پاسارگاد  آقای معصوم ضمیری   

ستاره  3گواهینامه  ی آقای مهندس مسیح مشهدی تفرش   10 پرداخت الکترونیک پاسارگاد  

ستاره  3گواهینامه  سید محمدرضا امامی آقای     11 کارگزاری بانک پاسارگاد  

بلورین تندیس   12 گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه )ممرادکو(  ی ز ینژاد پار رانیا  اس یال آقای مهندس  

محمد خانی آقای مهندس  تندیس بلورین   13 ی شرق جان یب و فاضالب استان آذرباآ 

 14 فروسیلیس غرب پارس  سیدمحمدباقر میرابوالفتحی   آقای مهندس  بلورین تندیس 

 15 ایرانیان بابک مس   آقای مهندس محمدرضا میرزایی  بلورین تندیس 

 16   )فناپ(   انیاطالعات و ارتباطات پاسارگاد آر ی فناور آقای دکتر شهاب جوانمردی   بلورین تندیس 

 17 پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد ) شناسا (  آقای دکتر حامد ساجدی  بلورین تندیس 

بلورین تندیس   18 (   مانا )  ان یرانیا  ع یصنا ی گسترش و نوساز ی شرکت ساختمان مرتضی حقیقت  آقای مهندس  

بلورین تندیس   19 فرآوران زغالسنگ پابدانا آقای مهرداد صفوی   

بلورین تندیس  ران یا  ی نایآلوم  آقای مهندس تورج زارع    20 

بلورین تندیس   21 مهندسی معیار صنعت خاورمیانه  آقای مهندس مهنا معتضد منجمی   

 22 فوالد زرند ایرانیان  اد ماشااهلل سهراب نژ  دکتر آقای   تندیس سیمین 

 رمضان قربان ابراهیمی  آقای دکتر  تندیس سیمین 

 
 فوالد سیرجان ایرانیان 

 
23 

1401 مهرماه20  " جایزه بین المللی مدیریت دانشی پنجمین" لیست اعالم نتایج   

 



 

 آقای دکتر سجاد مخبر  تندیس سیمین 
 

 نسیم سالمت پاسارگاد 
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 محمدرضا خسروی راد  آقای مهندس  تندیس سیمین 
 

 فوالد بوتیای ایرانیان 
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سیمین تندیس   آقای مهندس تقی صانعی 

 
 پتروشیمی نوری  
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علیرضا صادق آبادی   مهندس  آقای تندیس سیمین   

 

پاسارگاد  گسترش انرژی  
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 تندیس زرین 
 آقای دکتر علی اصغر پورمند 

 
 ( دکوی)م  انه یخاورم   یمعدن ع یتوسعه معادن و صنا نگ یهلد
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