گزارشــی از
چهارمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت
تهـران -مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک  92 /و  03بهمن 0023

تهران – مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک  /شنبه  92 /بهمن 0023
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 مسعودکسائي جهت ارائه سخنراني خويش دعوت کردند.

دکتر مسعود کسائی
قائم مقام مرکز ملي بهره وري ايران
سپس مجري کنفرانس ،از آقاي دکتر محمدعلي محمدي جهت ارائه مقاله دعوت نمودند.

دکتر محمدعلی محمدی
مدير طرح سام ( سامانه ارتقاي مديريت بنگاه هاي صنعتي) وزارت صنعت ،معدن و تجارت
عنوان مقاله :عارضه یابی مدیریت منابع انسانی برای ارتقای بهره وری
حضار را جهت پذيرايي صبح دعوت نمودند .پس از پذيرايي آقاي دکتر کامران امامي به ارائه مقاله خويش پرداختند.

دکتر کامران امامی
مدرس مهندسي ارزش
عنوان مقاله :مدیریت  /مهندسی ارزش در بهینه سازی کیفیت

صفحه 1

سپس شرکت کنندگان جهت اقامه نماز و پذيرايي نهار دعوت شدند و پس از آن آقاي دکتر عباس سقايي جهت ارائه مقاله به روي سن
کنفرانس دعوت شدند.

دکتر عباس سقایی
مدير عامل مرکز تحقيقات کيفيت و بهره وري ايران
عنوان مقاله :رویکرد بهبود کیفیت و کاهش هزینه در ایران
سپس حضار جهت پذيرايي عصر دعوت شدند و از خانم دکتر نسرين جزني جهت ارائه مقاله خويش دعوت شد.

دکتر نسرین جزنی
داراي دکتراي مديريت علوم اداري از دانشگاه کاليفرنيا امريکا
عنوان مقاله :نقش مدیریت زمان در افزایش بهره وری
در پايان ،مجري کنفرانس ،آقاي احمدي پس از پايان برنامه هاي روز اول حضار را براي شرکت در دومين روز کنفرانس دعوت نمودند.

صفحه 2

تهران – مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک  /یکشنبه  03 /بهمن 0023
پس از تالوت آيات قرآن مجيد ،آقاي مهدي احمدي از آقاي دکتر کامران رضايي جهت ارائه مقاله دعوت نمودند.

دکتر کامران رضایی
مديرعامل شرکت توف نورد ايران
عنوان مقاله :استراتژی ها و راهکارهای اجرایی کاهش اتالف در سازمان ها
پس از ارائه ايشان ،شرکت کنندگان به پذيرايي صبح دعوت شدند .سپس مجري کنفرانس از آقاي دکتر حيدر اميران جهت ارائه مقاله
خويش دعوت نمودند.

دکتر حیدر امیران
سخنران برتر دومين ،سومين و چهارمين کنفرانس از نظر شرکت کنندگان
داراي دکتراي مديريت توليد و عمليات
رئيس هيئت مديره شرکت مشاورين کيفيت ساز کارآفرين
مشاور مديريت استراتژيک
عنوان مقاله :بررسی دالئل استراتژیک ظهور و افول سازمان های ایرانی
سپس حضار جهت اقامه نماز و پذيرايي ظهر دعوت شدند .سپس آقاي مهندس کيانپور به عنوان نماينده شرکت کيان خودرو نوين مقاله
مطالعه موردي خويش را ارائه نمودند.

شرکت کیان خودرو نوین
مديرعامل شرکت کيان خودرو نوين
عنوان مقاله :ارتباط استراتژی سازمان با کیفیت و کنترل ضایعات
در انتها ،مجري کنفرانس از تمامي حضار تشکر و آنان را به پنجمين کنفرانس دعوت نمود.

صفحه 3

( شرکت کنندگان در چهارمین کنفرانس مدیریت کیفیت و بهره وری )
شرکت/سازمان
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر
انستیتو ایز ایران
بانک صنعت و معدن
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
بانک کشاورزی
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
پژوهشکده علوم و فن آوری شیمیایی
پژوهشکده گروه صنایع فضایی
دانشگاه صنعتی سهند
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
سازمان بنادر و دریانوردی
سازمان بنادر و دریانوردی بندر لنگه
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی
سازمان صنایع دفاع
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
سازمان مدیریت صنعتی
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی
شرکت آب و فاضالب اهواز
شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران
شرکت آسانسور و پله برقی بهفخر
شرکت آنا صنعت آسیا
شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان
شرکت ارتباطات زیرساخت
شرکت ارتباطات سیار ایران
شرکت اروند خودرو
شرکت اورند پالستیک
شرکت ایران ترانسفو
شرکت ایران ترانسفو ری
شرکت ایران چاشنی
شرکت ایران خودرو
شرکت ایمن تک پیشرو
شرکت بازرسی فنی و مهندسی نوآوران کیفیت پارس
شرکت برق منطقه ای اصفهان
شرکت برق منطقه ای زنجان
شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
شرکت برق منطقه ای فارس
شرکت برق منطقه ای هرمزگان
شرکت برق منطقه ای کرمان
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شرکت/سازمان
شرکت بنیاد بارانداز شعبه بوشهر منطقه 2ویژه اقتص
شرکت بنیان دیزل
شرکت بهمن دیزل
شرکت بهینه تکنیک
شرکت پارس خودرو
شرکت پارس کرپ
شرکت پاالیش گاز پارسیان
شرکت پاالیش نفت امام خمینی شازند
شرکت پاکسان
شرکت پایانه های نفتی ایران
شرکت پتروشیمی پارس
شرکت پتروشیمی رازی
شرکت پتروشیمی زاگرس
شرکت پتروشیمی شازند
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
شرکت پتروشیمی شیراز
شرکت پتروشیمی فن آوران
شرکت پتروشیمی مارون
شرکت پتروشیمی مبین
شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد
شرکت پژوهش و توسعه ناجی
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ،مرکز تهران
شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران
شرکت پلی پروپیلن جم
شرکت تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی
شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور
شرکت تهیه کاال و انبارهای برق تهران ،تکاب نیرو
شرکت توان سرمایه پویا
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
شرکت توزیع نیروی برق تبریز
شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران
شرکت توسعه معادن روی ایران
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش ،تماد
شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک
شرکت تولیدی آهنگری نوین
شرکت تولیدی پاویژ
شرکت تولیدی صنعتی سوت ماشین
شرکت تولیدی صنعتی مه شکن سازه ،مدیکام
شرکت تولیدی معدنی مدوار
شرکت تولیدی موتور ،گیربکس واکسل سایپا ،مگاموتور
شرکت تولیدی و صنعتی خزر پالستیک
شرکت چرخشگر
شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
شرکت خوراک دام پارس
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شرکت/سازمان
شرکت داروسازی اکسیر
شرکت داروسازی ایران هورمون
شرکت داروسازی باریج اسانس
شرکت داروسازی ثامن
شرکت داروسازی زهراوی
شرکت دژپاد
شرکت ذوب آهن اصفهان
شرکت ساپل سازه پالستیک
شرکت سازه گستر سایپا
شرکت ساسان قزوین
شرکت سایپا
شرکت سپید مطهر انتخاب
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
شرکت سیم و کابل تبریز ،سیمکات
شرکت سیمان فراز فیروزکوه
شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین
شرکت شکوه بناب
شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان
شرکت شیمیایی بهداش
شرکت صنایع آذرآب
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
شرکت صنایع غذایی کامپوره خزر
شرکت صنایع قطعات الکترونیک شیراز
شرکت صنعتی دریایی ایران ،صدرا
شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت
شرکت عطر بیک یار
شرکت فرآورده های پیشرفته ساختمانی
شرکت فرآورده های گوشتی کاله آمل
شرکت فرآورده های لبنی رامک شیراز
شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه
شرکت فوالد خوزستان
شرکت فوالد خوزستان
شرکت فوالد مبارکه اصفهان
شرکت فوالد مهر سهند
شرکت فولمن
شرکت قطعات خودرو عظام
شرکت گاز استان خراسان شمالی
شرکت گاز استان مازندران
شرکت گاز استان همدان
شرکت گلوکوزان
شرکت الستیک پارس
شرکت لبنیاتی مروارید گلپایگان
شرکت لوله و ماشین سازی ایران
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ،غالت
شرکت مجتمع مس شهر بابک
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شرکت/سازمان
شرکت محصوالت کاغذی لطیف
شرکت مخابرات استان فارس
شرکت مخابرات ایران
شرکت مدیریت تولید برق اهواز ،نیروگاه رامین
شرکت مدیریت تولید برق دماوند
شرکت مدیریت تولید برق شازند
شرکت مدیریت شبکه برق ایران
شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت ملی گاز ایران
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران ،بین الملل
شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا ،مکو
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
شرکت مهندسین مشاور توفال صنعت
شرکت نفت ایرانول
شرکت نفت و گاز پارس
شرکت نور ایستا پالستیک ،نیپکو
شرکت نورد و تولید قطعات فوالدی
شرکت هواپیمایی کیش
شرکت کاشی نیلو
شرکت کرمان تابلو
شرکت کرمان موتور
صنایع جنگ افزارسازی
صنایع شهید چمران
صنایع شهید مسلمی
صنایع شهید هادی
صنایع شهید کالهدوز
صنایع مهام پارچین ،شهید صیاد شیرازی
صنایع مهام خراسان
صنایع مهمات سازی اصفهان
صنایع مهماتسازی شهید شیرودی
صندوق بیمه کشاورزی
صنعت بومی سازی مواد فلزی
گروه صنایع شهید همت
گروه صنایع گیتی پسند
گروه صنعتی انتخاب
گروه صنعتی بارز
گروه صنعتی برنز
گروه صنعتی ظریف مصور
گروه صنعتی ظریف مصور
گروه صنعتی ویتانا
مجتمع دخانیات گیالن
مجتمع صنعتی فجر شیراز
مجتمع مس سرچشمه
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شرکت/سازمان
مدیریت توسعه و نوسازی اداری آستان قدس رضوی
مرکز طراحی مهندسی و تامین تجهیزات دریایی ،متد
مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری
معاونت فناوری اطالعات و ارتباطات ناجا
موسسه فنی شاهرخی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
کارخانه آرد کوثر ،حسن پور
کارخانه روغن گنجه رودبار
کمیته امداد امام خمینی
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