
 

 

 مشخصات فردي: 

 رحيم شيخی  :خانوادگی نام و نام

 

 دانشگاهی تحصیالت سوابق: 

انتقال تکنولوژی و مالکيت   مدیریت گرایش ،تکنولوژی مدیریت ص    ص   تخ دکتری دانش آموخته •

 .تهران-تحقيقات و علوم واحد اسالم  آزاد دانشگاه -معنوی

 واحد اسالم  آزاد دانشگاه ،است های تحقيق و توسعهسي گرایش تکنولوژی مدیریت :ارشد کارشناس  •

 .6931التحصيل فارغ تهران، تحقيقات و علوم

 التحصيل فارغ ،کرج واحد اسالم  آزاد دانشگاه ،برنامه ریزی توليد گرایش صنایع مهندس : کارشناس  •

6931. 

 

 مشاوره و اجرایی شغلی سوابق: 

 .31-39های بهبود منتج از صدای مشتریان در شرکت ایران خودرو سال مسئول بخش اثربخش  پروژه  •

سال  • سئول اجرائ  پروژه برتر  سازی نظام مدیریت بر تجارب  39م شرکت ایران خودرو با عنوان  پياده 

و تهيه نقشه  جامع  CEM-CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT مشتریان 

در ش  رکت ایران خودرو و   ( CUSTOMER JOURNEY  MAPPING)کالن س   ر مش  تریان 

  .ه اینترنشيب دانشگاه علم و صنعتبرای اولين بار در صنعت خودرو کشور با همکاری تيم دانشگاه  پروژ

 فرایندهای مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت ایران خودرو طراح •

 طراح مدل تکوین خدمات در شرکت ایران خودرو •

 شرکت ایران خودرو ه های فروش و خدماتدر حوز مجری طرح های تکوین خدمات •

ارزیاب  و نظارت بر اثربخش  پروژه های بهبود منتج از صدای مشتری در شرکت  "مسئول اجرای  پروژه  •

شگاه  "(Voice Of Customerایران خودرو ) شرکت ایران خودرو با همکاری، با همکاری تيم دان در 

 .31-39سال  -علم و صنعت

و س ارش  سازی خدمات پس از فروش بر حسب شرایط محيط  گرمسيری در  عضو موثر پروژه تطبيق •

 .31-39سال-صنعت خودرو )پایلوت منطقه خوزستان(

 بازرس شبکه خدمات شرکت ایران خودرو •

 .EFQM-INQAهمکاری موثر در ارزیاب  و خود ارزیاب  تعال  سازمان   شرکت ایران خودرومدل  •

 .31-31و پایش مسئوليت های اجتماع  شرکت ایران خودرو مسئول بخش تحليل و آناليز نظام ها  •



سال  • شرکت ایران خودرو در  سئوليت اجتماع   شار گزارش عملکرد پایدار و م همکاری موثر در پروژه انت

31. 

 .31مجری پروژه مدیریت بر تحليل انتظارات و ریسك و فرصت های ذین عان شرکت ایران خودرو سال  •

 مسئوليت اجتماع  شرکت ایران خودروطراح و مميز پروژه های  •

در حوزه کي يت، فروش، خدمات پس از فروش،  ش  رکت ایران خودرو مجری نظر س  نج  از مش  تریان •

 تصویر ذهن  و مسئوليت اجتماع 

 

 پژوهشی علمی سوابق : 

  رویکرد با خودرو صنعت در خدمات نوآوری مدیریت بر موثر عوامل شناسای  :ارشد کارشناس  نامه پایان •

 ایران ش  رکت: موردی مطالعه) ANP ش  بکه ای تحليل روش با عوامل بندی رتبه و مش  تری تجربه

 (خودرو

  ،همکاری در تدوین و ویرایش کتاب مدیریت مراکز علم  و تکنولوژیك، رمز موفقيت توس   عه و نوآوری •

 . 6931نویسنده دکتر عباس خمسه، سال 

 

 علمی نشریات در شده چاپ مقاالت : 

  مقایسه: موردی مطالعه)خودرو  صنعت در خدمات نوآوری مدیریت عملکرد تحليل و مقایسه مقاله ارائه •

 انشگاهد مدیریت و صنایع مهندس  الملل  بين کن رانس در شده ارائه -(یدک سایپا ایساکو، شرکتهای

 39 خرداد-تهران

 بندی رتبه و خودرو فروش از پس خدمات در نوآوری مدیریت بر موثر عوامل عملکرد ارزیاب  مقاله ارائه •

شگاه مجله در شده ارائه -ANP ای شبکه تحليل با عوامل :  موردی مطالعه) جنوب تهران واحد آزاد دان

 31خرداد -(یدک سایپا ایساکو، شرکتهای مقایسه

شتریان تجربه بر مدیریت عملکرد ارزیاب  مقاله ارائه • شه ارائه و م شتریان س رتجربه جامع نق   مطالعه) م

 از پس و فروش خدمات الملل  بين کن رانس چهارمين در ش  ده ارائه-(خودرو ایران ش  رکت: موردی

 .39 بهمن -خودرو صنعت فروش
 

 


