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تهران-دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  /پنج شنبه  28 /تیر 1397
پس از سرود جمهوري اسالمي ايران و قرائت آياتي از کالم اله مجيد ،گوينده برنامه ،برنامه روز را معرفي و از
آقاي مهندس هوشنگ رستميان به عنوان اولين سخنران جهت ارائه سخنراني خويش تا زمان پذيرايي صبح دعوت کردند.

آقای مهندس هوشنگ رستمیان
مدیر عامل شرکت فنی و مهندسی رازک پژوهش
مولف کتب و مقاالت در زمینه تولید ،ضایعات و مدیریت نگهداری و تعمیرات (نت)
ارائه :مدیریت و کنترل ضایعات در واحدهای تولیدی و صنعتی

سپس مجري ،حضار را جهت پذيرايي صبح دعوت نمودند.
پس از پذيرايي ،آقاي دکتر عباس سقايي به ارائه مقاله خويش پرداختند.

آقای مهندس مبین نادری
دارای دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران مولف کتب در زمینه کارآفرینی
دارای  600مقاله  ISIو علمی پژوهشی
ارائه :تحلیل داده ها در مدیریت عملیات

سپس حضار جهت اقامه نماز و پذيرايي ظهر دعوت شدند .پس از آن ،آقاي مهندس مبين نادري جهت ارائه آخرين مقاله دعوت شد.

صفحه 1

آقای مهندس مبین نادری
دارای کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مدرس دوره های برنامه ریزی و زمان بندی تعمیرات
ارائه :نقش مدیریت دارایی های فیزیکی در تولید و عملیات

در پايان ،مجري ،حضار را براي شرکت در دوره هاي آتي مرکز توسعه آموزش هاي مديريت آزما پارسيان دعوت نمودند و ضمن تشکر از
آنها ،ختم جلسه را اعالم کردند.

صفحه 2

( شرکت کنندگان در ششمین کارگاه آموزشی مدیریت تولید و عملیات )
شرکت/سازمان

گروه بندی
03گروه بهداشت ،درمان و تامين اجتماعي

شرکت داروسازي البرز دارو

05گروه شرکت نفت ،گاز و پتروشيمي

شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد ،خانگيران

07گروه صنايع الکترونيک ،برق و نيرو

شرکت مهندسي و ساخت برق و کنترل مپنا ،مکو

09گروه سيمان

شرکت سيمان ممتازان کرمان

16گروه غيره

گروه صنعتي پلور سبز

16گروه غيره

مجتمع مس سرچشمه

16گروه غيره

شرکت طرح و ساخت برنا بنا

صفحه 3

