گزارشــی از
دومین کنفرانس مدیریت تولید و عملیات
تهـران -مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک  2 /و  3آبان 0331

صفحه 1

تهران-مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک  /دوشنبه  2 /آبان 0331
پس از سرود جمهوري اسالمي ايران و قرائت آياتي از کالم اله مجيد ،آقاي مهدي احمدي مجري کنفرانس ،برنامه کنفرانس را معرفي و از
آقاي دکتر سيدمهدي الواني جهت ارائه سخنراني خويش دعوت کردند.

دکتر سید مهدی الوانی
چهره ماندگار کشور در سال 1832
پژوهشگر برگزيده جشنواره شهيد رجايي سال 1831
استاد برجسته و عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبائي
دکتراي مديريت دولتي از دانشگاه کاليفرنياي جنوبي آمريکا
عنوان سخنرانی :ارتقا بهره وری در پرتو رفتار سازمانی مثبت گرا
سپس مجري کنفرانس ،همگي را براي پذيرايي صبح دعوت نمود .پس از آن ،از جناب آقاي مهندس غالمرضا صفاکيش براي ارائه مقاله
خويش دعوت شد.

مهندس غالمرضا صفاکیش
مديرعامل شرکت سرآمدسازان مديريت داتيس
دبير و عضو هيئت مديره انجمن مديريت پروژه ايران
رئيس کميته جايزه پروژه برتر ايران
مدير پروژه و مدير مهندسي در ابر پروژه هاي صنعت نفت
عنوان مقاله :بررسی تأثیر نگاه مهندسی بر اجرای پروژه ها
سپس  ،حضار جهت اقامه نماز و پذيرايي ظهر دعوت شدند .پس از آن ،از آقاي دکتر مهران سپهري جهت ارائه مقاله دعوت شد.

دکتر مهران سپهری
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف
داراي دکتراي مهندسي صنايع و مديريت مهندسي از دانشگاه استانفورد آمريکا
داراي سابقه تدريس در مديريت پروژه ،مديريت منابع انساني ،کارآفريني ،طرح تجاري شرکت نوپا
عنوان مقاله :استراتژی تولید ناب برای تحول سازمانها
پس از ارائه مقاله آقاي دکتر سپهري ،مجري کنفرانس حضار را جهت پذيرايي عصر دعوت نمودند ،سپس از آقاي مهندس غالمرضا
محمودي به عنوان کارآفرين برتر کشور در سال  1833و  1831به روي سن دعوت نمودند.

مهندس غالمرضا محمودی
مديرعامل شرکت سازه گستر سرايش
کارآفرين برتر سال  1833و 1831
عنوان مقاله :راهبردها و راهکارهای مدیریتی و تأثیر آن بر فراز و فرود سازمان

صفحه 2

تهران-مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک  /سه شنبه  3 /آبان 0331
پس از قرائت آياتي از کالم اله مجيد ،آقاي مهدي احمدي مجري کنفرانس ،ضمن اعالم برنامه هاي کنفرانس در روز دوم ،از آقاي دکتر
بهزاد ابوالعاليي جهت ارائه مقاله شان دعوت نمودند.

دکتر بهزاد ابوالعالیی
داراي دکتراي مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني
عضو هيئت علمي سازمان مديريت صنعتي
معاون سابق منابع انساني گروه خودروسازي سايپا و شرکت زامياد
قائم مقام سابق مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو
عنوان مقاله :مدیریت منابع انسانی ،شریک استراتژیک مدیریت تولید و عملیات
سپس مجري کنفرانس ،همگي را براي پذيرايي صبح دعوت نمود.
پس از آن ،جناب آقاي مهندس رضا رضايي را براي ارائه مقاله شان به روي سن کنفرانس دعوت نمودند.

مهندس رضا رضایی
مديرعامل گروه صنعتي آذين خودرو
نمونه مدير موفق
برنده گواهي تعهد به تعالي-بخش ساخت و توليد در جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني سال 1833
عنوان مقاله :مدیریت ضایعات تولید در شرکت آذین خودرو-مطالعه موردی
سپس  ،حضار جهت اقامه نماز و پذيرايي ظهر دعوت شدند .پس از آن ،از آقاي مهندس هوشنگ رستميان جهت ارائه مقاله خويش و
سپس بخش پرسش و پاسخ از ايشان دعوت شد.

مهندس هوشنگ رستمیان
داراي تاليفات متعدد در زمينه نگهداري و تعميرات
داراي عضويت در کميته علمي دومين الي هفتمين کنفرانس نگهداري و تعميرات
ارزياب ارشد جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني
عنوان مقاله :مدیریت نگهداری و تعمیرات
سپس ضمن تشکر از تمامي شرکت کنندگان ،از تمامي افراد شرکت کننده جهت حضور در سومين کنفرانس دعوت به عمل آمد.

صفحه 8

( شرکت کنندگان در دومین کنفرانس مدیریت تولید و عملیات )
شرکت/سازمان
بانک صادرات ایران
بنیاد تعاون ناجا
پژوهشکده گروه صنایع فضایی صا ایران
پست بانک ایران
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
سازمان صنایع دفاع
سازمان صنایع هوا فضا
شرکت آبسال
شرکت آبفشان ساحل شیراز
شرکت آزمایشگاههای تولیدی داروسازان ایران
شرکت آسیاب طالیی ،دلوسه آمل
شرکت آلومینای ایران
شرکت اتوشاسی اینترنشنال پارس
شرکت احسان برش صنعت
شرکت ارتباطات زیرساخت
شرکت ارتعاشات صنعتی ایران
شرکت اروند خودرو
شرکت ایران ارقام
شرکت ایران اشبنت
شرکت ایران چاشنی
شرکت بابک شیمی توس
شرکت باتری سازی نیرو
شرکت باند و گاز لطیف
شرکت پارس آیلین مهر
شرکت پارس الکتریک
شرکت پارس خزر
شرکت پارس کرپ
شرکت پارسا پلیمر شریف
شرکت پاالیش گاز پارسیان
شرکت پاالیش نفت شهید تندگویان تهران
شرکت پاکسان
شرکت پایا کالچ
شرکت پترو پارس
شرکت پتروشیمی آبادان
شرکت پتروشیمی اصفهان
شرکت پتروشیمی بیستون
شرکت پتروشیمی پردیس
شرکت پتروشیمی خراسان
شرکت پتروشیمی رازی
شرکت پتروشیمی شازند
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
شرکت پتروشیمی فجر

صفحه 4

شرکت/سازمان
شرکت پتروشیمی مارون
شرکت پتروشیمی نوری(برزویه)
شرکت پشم شیشه ایران
شرکت پیرامون سیستم
شرکت تعاونی فوالد علویجه
شرکت تهران دینا
شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقالل آباده
شرکت توربافی دام
شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران
شرکت تولید نیروی برق کرمان
شرکت تولیدی شیوا
شرکت تولیدی صنعتی نهان گل
شرکت تولیدی لنت ترمز ایران
شرکت تولیدی موتور،گیربکس واکسل سایپا
شرکت حریر خوزستان
شرکت خودروسازی پیشرو دیزل آسیا
شرکت داروسازی اکسیر
شرکت داروسازی ثامن
شرکت داروسازی زهراوی
شرکت دخانیات قشم
شرکت دمنده
شرکت ذوب آهن اصفهان
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
شرکت رنگدانه کاال
شرکت روغن نباتی جهان
شرکت رینگ خودرو پارس
شرکت ساپل سازه پالستیک
شرکت ساختمانی ایستافر
شرکت سایپا
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
شرکت سنگ آهن شرق ایران
شرکت سیالنه سبز
شرکت سیم و کابل ابهر
شرکت سیمان داراب
شرکت سیمان شهرکرد
شرکت سیمان کویر کاشان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن
شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان
شرکت شیشه کاوه فلوت
شرکت صنایع الکترونیک افراتاب
شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
شرکت صنایع سیمان نهاوند

صفحه 5

شرکت/سازمان
شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران
شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران
شرکت صنایع الستیکی پارمیدا
شرکت صنایع مس شهید باهنر
شرکت صنعت چوب شمال
شرکت صنعتی بهشهر
شرکت صنعتی تولیدی مرتب
شرکت صنعتی نیرو محرکه
شرکت عالیفرد (سن ایچ)
شرکت عالئم راهنمایی و فنی ایران-عرف ایران
شرکت عملیات انتقال گاز منطقه 8
شرکت فرآورده های دیر گداز ایران
شرکت فرآورده های دیر گداز ایران
شرکت فرآورده های لبنی تین ،دامداران
شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران
شرکت فرش کبیر یزد
شرکت فوالد آلیاژی ایران
شرکت فوالد خوزستان
شرکت فوالد خوزستان
شرکت فوالد غدیر ایرانیان
شرکت فوالد مبارکه اصفهان
شرکت فوالد مهر سهند
شرکت فولمن
شرکت فومن شیمی
شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو
شرکت گاز استان مازندران
شرکت گروه صنایع شفا فارمد
شرکت گسترش پالستیک
شرکت گلتاش
شرکت الستیک بارز
شرکت الستیک پارس
شرکت الستیک خوزستان
شرکت لوله سازی ماهشهر
شرکت لوله و ماشین سازی ایران
شرکت مادر تخصصی توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه
شرکت ماشین سازی اراک
شرکت ماشین سازی تبریز
شرکت مجتمع جهان فوالد غرب
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
شرکت محصوالت کاغذی لطیف
شرکت مدیریت تولید برق اهواز (نیروگاه رامین)
شرکت مدیریت تولید برق جنوب غرب ،نیروگاه آبادان
شرکت مدیریت تولید برق شازند
شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
شرکت ملی گاز ایران

صفحه 6

شرکت/سازمان
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شرکت مهندسی فراز تصفیه
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا
شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا
شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران
شرکت نسوز خوزستان
شرکت نفت ایرانول
شرکت نفت بهران
شرکت نفت پارس
شرکت نفت و گاز پارس
شرکت نوا بهداشت
شرکت نوری تازه
شرکت واگن پارس
شرکت کارا
شرکت کارخانجات قند قزوین
شرکت کاسترول ایران
شرکت کاشی پارس
شرکت کالسیمین
شرکت کدبانو
شرکت کربن ایران
شرکت کرمان تابلو
شرکت کشت و صنعت انابد
شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا
شرکت کلر پارس
شرکت کویر تایر
صنایع حدید
صنایع دریایی شهید درویشی
صنایع شهید باقری
صنایع شهید مسلمی
صنایع شهید کاظم رستگار
صنایع شهید کریمی
گروه صنعتی آذین خودرو
گروه صنعتی انتخاب
گروه صنعتی سپاهان
گروه صنعتی مهارت جهان
گروه صنعتی و پژوهشی زر
گروه مپنا
مجتمع صنعتی پویا
مجتمع مس سرچشمه
مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس
موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی
موسسه راهگشا
کمیته امداد امام خمینی

صفحه 7

