گزارشــی از
اولین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت
تهـران -مجامع بین المللی وزارت امور خارجه  7 /و  8بهمن 7887

تهران – مجامع بین المللی وزارت امور خارجه  /دوشنبه  7 /بهمن 7887
در ابتدا پس از سرود جمهوري اسالمي ايران و تالوت آياتي از کالم اله مجيد ،آقاي محمدرضا حياتي مجري کنفرانس ضمن
خوش آمد گويي به شرکت کنندگان آقاي مهندس علي اخالقي ،دبير کنفرانس را براي ارائه گزارش و سخنراني خود به تريبون دعوت
نمودند.
( بخش اختتامیه )

علی اخالقی
دبير کنفرانس

سپس آقاي مهندس نظام الدين برزگري معاون وزير صنايع و معادن و رئيس سازمان استاندارد ايران به ايراد سخنراني خويش پرداختند.

صفحه 1

مهندس نظام الدين برزگري
معاون وزير صنايع و معادن

و در قسمت انتهايي بخش افتتاحيه ،آقاي دکتر مهدي غضنفري معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان توسعه تجارت براي ارائه مقاله خود
به روي سن کنفرانس دعوت شدند.

دکتر مهدي غضنفري
معاون وزير بازرگاني
عنوان مقاله :مديريت کیفیت صادرات
پس از اين بخش ،شرکت کنندگان براي پذيرايي صبح و بازديد از نمايشگاه جانبي دعوت شدند.

( نشست اول :اصول بهره وري و هزينه هاي اضافی تولید )

دکتر بهرام جلوداري ممقانی
مديرعامل شرکت مهندسي مشاور تدبيرگستر
دکتراي مديريت کيفيت از دانشگاه هارتفورد
داراي گواهينامه مربي مربيان کيفيت از آلمان
عنوان مقاله :زيرساخت هاي فکري در توسعه اقتصادي

صفحه 2

Daniel Bernbeck
مديرعامل اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان
Topic of Lecture: the role of productivity and better application of
resources in knowledge management systems

دکتر عباس اکبري
مديرعامل شرکت آلياژگران دنياي کنترل
پژوهشگر مديريت خرد دانشگاه ماکسي ميليان دانشگاه مونيخ
نماينده انحصاري زيمنس در ايران
عنوان مقاله :مديريت خرد در صنعت و داد و ستد

مهندس بهزاد اعتمادي
استاد دانشگاه
مديرصنايع زيربنايي و بهره وري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
عنوان مقاله :بررسی زيرساخت هاي توسعه،بهره وري و نوآوري در کاهش هزينه هاي بنگاهها
پس از پرسش و پاسخ اين نشست ،آقاي دکتر بهرام جلوداري ممقاني رياست نشست اول ،شرکت کنندگان را به اقامه نماز ،صرف نهار و
بازديد از نمايشگاه دعوت کردند.
( نشست دوم :بهره وري کارکنان در تحول سازمانها )

دکتر جمشید عدالتیان شهرياري
مديرعامل شرکت کومپاس ايران
عنوان مقاله :تاثیر متقابل کیفیت زندگی کاري و بهره وري

دکتر مجید قاسمی
مديرعامل بانک پاسارگاد
عنوان مقاله :بهره وري کارکنان در تحول سازمانها

مهندس محمدرضا حسین زاده
عضو هيئت مديره بانک ملي ايران
عنوان مقاله :بررسی تاثیر افزايش رضايتمندي شغلی در کیفیت خدمات داخلی

صفحه 3

دکتر فريدون وردي نژاد
استاد دانشگاه تهران
مديرعامل سابق خبرگزاري ايرنا
سفيرسابق ايران در چين
عنوان مقاله :مديريت نوين ،بهره وري و چالش هاي سازمانی امروز
پس از پرسش و پاسخ و در پايان نشست دوم ،رياست نشست آقاي دکتر جمشيد عدالتيان شهرياري ،حضار را براي حضور به موقع در
صبح روز  8بهمن ماه فراخواندند.

صفحه 4

تهران – مجامع بین المللی وزارت امور خارجه  /سه شنبه  8 /بهمن 7887
در صبح روز دوم کنفرانس ،پس از سرود جمهوري اسالمي ايران و تالوت سوره اي از قرآن مجيد ،آقاي حياتي مجري کنفرانس ضمن صبح
بخير و تشکر از شرکت کنندگان از آقاي دکتر سيد حميد خداداد حسيني براي افتتاح روز دوم کنفرانس دعوت نمود.

دکتر سید حمید خداداد حسینی
رئيس مرکز مطالعات مديريت و بهره وري ايران
عنوان مقاله :نوآوري ،ضرورت ،استراتژي ها و عوامل موثر بر آن

سپس ضمن تشويق آقاي دکتر خداداد حسيني و تشکر آقاي محمدرضا حياتي از ايشان ،اعضاي هيئت رئيسه نشست سوم براي ارائه
مقاالت خود در روي سن حاضر شدند.
( نشست سوم :نوآوري و مديريت کیفیت در مواجهه با رضايتمندي مشتري )

دکتر حیدر امیران
استاد دانشگاه
مديرعامل شرکت مشاورين کيفيت ساز
عضو انجمن کنترل کيفيت آلمان
عنوان مقاله :بررسی اهمیت اثربخشی مديريت کیفیت جامع در جلب اعتماد مشتري

دکتر شهريار شفیعی
عضو هيئت علمي سازمان مديريت صنعتي
داراي دکتراي بازاريابي با گرايش خدمات
عنوان مقاله :مدل هاي اندازه گیري رضايت مشتريان در حوزه خدمات-رويکردي تطبیقی

مهندس غالمرضا حاجی خانی
مدير تضمين کيفيت گروه صنعتي ايران خودرو
عنوان مقاله :پديده شناسی کیفیت در صنعت خودرو
پس از پرسش و پاسخ اين نشست ،آقاي دکتر حيدر اميران ،شرکت کنندگان را به حضور در نمايشگاه جانبي و همچنين صرف پذيرايي
صبح دعوت نمودند.
بعد از پذيرايي صبح ،اعضاي نشست سوم به روي سن کنفرانس فراخوانده شدند و نشست چهارم شروع بکار نمود.

صفحه 5

( نشست چهارم :مديريت بهره وري و تعامل آن با ايجاد ثروت )

دکتر علی غضنفري
نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان
نويسنده ،مترجم و استاد دانشگاههاي آلمان در دوره هاي مديريت
عنوان مقاله :مديريت هوشمند ،جهانی شدن و بهره وري

دکتر کورش پرويزيان
مديرعامل و رئيس هيئت مديره بانک توسعه صادرات ايران
عنوان مقاله :نقش مديريت استراتژيک در ارتقاي بهره وري و عملکرد سازمانهاي دولتی

دکتر ايرج سلطانی
مدير آموزش و تحقيقات مجتمع فوالد مبارکه اصفهان
استاد دانشگاه
عنوان مقاله :نقش کار تیمی عملیاتی در بهره وري و بهبود عملکرد کارکنان

حسین نظري
رئيس استراتژي توليد گروه صنعتي ايران خودرو
عنوان مقاله :بهبود بهره وري فرايندهاي تولید ايران خودرو در راستاي نگرش جهانی شدن
پس از پايان نشست چهارم ،آقاي دکتر علي غضنفري ،رياست نشست ،حضار را براي اقامه نماز ،پذيرايي و بازديد از نمايشگاه دعوت
نمودند.
( بخش اختتامیه )
در اين بخش ،ابتدا آقاي حياتي مجري کنفرانس ،ضمن تشکر از حضور تمامي شرکت کنندگان از کنفرانس ،و قرائت متن بيانيه پاياني
کنفرانس ،از آقاي مهندس محسن حاجي ميرزايي ،رياست مرکز ملي بهره وري ايران براي ارائه سخنراني اختتاميه دعوت نمودند.

مهندس محسن حاجی میرزايی
رئيس مرکز ملي بهره وري ايران

صفحه 6

پس از سخنراني ايشان و تشويق حضار ،آقاي حياتي از آقايان اخالقي ،حاجي ميرزايي و برن بک براي مراسم اهداي لوح هاي تقدير،
تنديس و تشکر به روي سن کنفرانس دعوت کردند و پس از پايان اين مراسم ،عکس هاي يادبود توسط عکاسان گرفته شد .و از شرکت
کنندگان در کنفرانس نيز براي حضور در کنفرانس دوم در سال  1388در تهران دعوت شد.

همچنين از شرکت هايي که در نمايشگاه جانبي اين کنفرانس حضور داشتند تقدير و تشکر بعمل مي آيد.
شرکت آلیاژگران دنیاي کنترل  -نمايندگی زيمنس در سیستم هاي اتوماسیون
بانک پاسارگاد
بانک توسعه صادرات ايران
گروه صنعتی ايران خودرو
مرکز مديريت بهره وري و تعالی سازمانی ايرانیان
شرکت سايپا ديزل
بانک کشاورزي
شرکت آرپ
بانک ملی ايران

صفحه 7

( شرکت کنندگان در اولین کنفرانس مدیریت کیفیت و بهره وری )
گروه آبیاری و آبفا و آب منطقه ای
شرکت آب و فاضالب استان کردستان
شرکت آب و فاضالب تهران منطقه 6
شرکت آب و فاضالب کاشان
شرکت ابفر

گروه بانک
بانک اقتصاد نوين
بانک توسعه صادرات ايران
بانک پاسارگاد
بانک سپه
بانک صنعت و معدن
بانک مرکزي
بانک مسکن
بانک ملي ايران
بانک کشاورزي
موسسه مالي واعتباري مهر
تعاوني اعتبار ثامن االئمه
پست بانک

گروه بهداشت و درمان و تامین اجتماعی
سازمان تامين اجتمايي استان مرکزي
سازمان تامين اجتمايي استان خراسان جنوبي
دانشگاه علوم پزشکي تهران
شرکت سرمايه گذاري داروئي تامين
شرکت داروسازي کاسپين تامين
شرکت داروسازي اسوه
شرکت داروسازي ثامن

گروه تجهیزات فرایندی خودرو و قطعه سازی
گروه صنعتي ايران خودرو
شرکت سايپا ديزل
شرکت ايران خودرو ديزل
شرکت ايساکو
شرکت پارس خودرو
شرکت سايپا
شرکت سايپا يدک
شرکت شتاب کار
شرکت صنعتي توليدي عقاب افشان
شرکت مهرگام پارس
مرکز بهمن موتور
شرکت صنعت کاران برمي
شرکت ريخته گري آلومينيم ايران خودرو
شرکت توليدي تحقيقاتي مبارز
شرکت فرمان خودرو
شرکت الکتريک خودرو شرق
شرکت مگا موتور

گروه سازمانهای صنعتی
سازمان صنايع شهيد افشردي
سازمان صنايع دفاع
سازمان صنايع دريائي

صفحه 8

گروه صنايع شهيد احمدکاظمي

گروه شرکت نفت ،گاز و پتروشیمی
شرکت انتقال گاز ايران منطقه  5عمليات
شرکت پااليش گاز فجر جم
شرکت پااليش نفت آبادان
شرکت پااليش نفت تهران
شرکت پااليش نفت الوان
شرکت پايانه هاي نفتي ايران
شرکت پترو شيمي رازي
شرکت پتروشيمي بندر امام
شرکت پتروشيمي پارس
شرکت پتروشيمي جم
شرکت پتروشيمي زاگرس
شرکت پتروشيمي شهيد تندگويان
شرکت پتروشيمي مبين
شرکت پتروشيمي کارون
شرکت پژوهش وفناوري پتروشيمي
شرکت پليمر آريا ساسول
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
شرکت خدمات فني بين المللي رامپکو
شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران
شرکت گاز استان چهار محال و بختياري
شرکت گاز استان مازندران
شرکت ملي گاز ايران
شرکت ملي نفت ايران
شرکت ملي صنايع پتروشيمي
شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
شرکت نفت ايرانول
شرکت نفت پاسارگاد
شرکت نفت مناطق مرکزي ايران
شرکت نفت و گاز پارس
شرکت بهينه سازي مصرف سوخت
شرکت پااليش نفت شازند اراک
شرکت سرمايه گذاري نفت وگاز تأمين
شرکت طراحي مهندسي وتامين قطعات ومواد شيميايي
شرکت صنايع تجهيزات نفت
شرکت سرمايه گذاري صنعت نفت
شرکت کربن ايران
شرکت مهندسين مشاور ناموران

گروه شرکت کشت و صنعت
صندوق بيمه محصوالت کشاورزي
پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي

گروه صنایع الکترونیک برق و نیرو
شرکت برق منطقه اي اصفهان
شرکت برق منطقه اي آذربايجان
شرکت برق منطقه اي زنجان
شرکت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان
شرکت برق منطقه اي غرب
شرکت صنام الکتريک
شرکت توزيع نيروي برق استان فارس
شرکت توزيع نيروي برق استان هرمزگان
شرکت توزيع نيروي برق استان يزد
شرکت توزيع نيروي برق خوزستان
شرکت برق منطقه اي مازندران
شرکت برق منطقه اي کرمان

صفحه 9

شرکت پارس الکتريک
شرکت مديريت توليد برق بعثت
شرکت مديريت شبکه برق ايران
شرکت المپ پارس شهاب
شرکت پارس سويچ

گروه شرکت فوالد
شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان
شرکت فوالد مبارکه اصفهان
شرکت فوالد نطنز
شرکت فوالد کاويان
گروه صنعتي فوالد جويباران

گروه مخابرات
شرکت ارتباطات زير ساخت
شرکت ارتباطات سيار ايران
شرکت مخابرات استان فارس
شرکت مخابرات استان کرمان
شرکت مخابرات استان کهکيلويه وبويراحمد
شرکت مخابرات ايران
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

گروه هوا فضا
شرکت مادر تخصصي فرود گاه هاي کشور
شرکت پشتيباني و نوسازي هليکوپترهاي ايران
سازمان فضائي ايران
سازمان صنايع هوا فضا

گروه غیره
شرکت يونيليور ايران
گروه کارخانجات مقصود
شرکت کاشي حافظ
شرکت نيسان شرق
شرکت نيل پر-نيلو
شرکت لوازم خانگي پالر
شرکت فومن شيمي
دانشگاه پيام نور
شرکت سيمان بجنورد
شرکت سيمان اروميه
شرکت سيمان شرق
شرکت سيمان فارس نو
شرکت سيمان غرب
شرکت آرد سپيدان
شرکت آسانسور بهفخر
شرکت الکترو استيل
شرکت صنايع شير ايران
شرکت پگاه خوزستان
شرکت پگاه زنجان
شرکت پگاه گلپايگان
شرکت پگاه گلستان
شرکت پگاه لرستان
شرکت پگاه آذربايجان شرقي
شرکت سنگ آهن گل گهر
شرکت صنايع بهداشتي ياس خرمشهر
شرکت صنايع پالستيک خوزستان
مرکز تحقيقات صنايع انفورماتيک
شرکت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا  -پرتو

صفحه 11

شرکت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران -مپنا
شرکت مهندسي احيا صنعت ادوات
شرکت راه و ساختمان اويول
شرکت پايدار بتن
شرکت قند پانيذ فام
شرکت ملي صنايع مس ايران
شرکت سرمايه گذاري مس سر چشمه
شرکت قند پانيذ فام
شرکت تهيه و توليد مواد نسوز کشور
شرکت تعالي تجارت ماندگار
شرکت فرو سيليس ايران
شرکت مهندسي احيا صنعت ادوات
شرکت توسعه صنايع و صادرات فارس
شرکت پاک مايه کرمانشاه

گروه وزارتخانه و سازمانها
وزارت نيرو
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
سازمان هواشناسي کشور
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
سازمان توسعه تجارت ايران
بنياد تعاون ناجا
سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
شرکت هتل هاي بين المللي پارسيان
سازمان کار و اموراجتمائي خراسان رضوي
شرکت مهندسي عمران و توليدي نيرو
اداره کل راه و ترابري سيستان و بلوچستان
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراک
سازمان بنادر و دريانوردي استان خوزستان
سازمان بنادر و دريانوردي بندر لنگه
سازمان صنايع و معادن استان کرمان
سازمان مرکزي آستان قدس رضوي مشهد
پژوهشکده حمل ونقل
شرکت قطارهاي مسافري رجاء

صفحه 11

