برنامــه زمــان بندی "هشتمین دوره آموزشی مدیریت بهره وری و کیفیت"
شنبه  - 1396/12/12 -دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – ساختمان الغدیر  -سالن شماره 3
تهران-بزرگراه شهید چمران(جنوب به شمال)-بزرگراه جالل آل احمد-زیر پل گیشا-دانشکده مدیریت دانشگاه تهران-ساختمان الغدیر

مدت (دقیقه)

شروع

پایان

عنوان برنامه
پذیرش شرکت کنندگان -توزیع کارت های ورودی طبق کد پیگیری ثبت نام

30

08:20

08:50

سرود جمهوری اسالمی ایران  -تالوت آیاتی از کالم اله مجید

10

08:50

09:00

60

09:00

10:00

**آقای دکتر حمید اسماعیلی:
Ie_hamidesmaeeli@yahoo.com
H_esmaili@iau-tnb.ac.ir

(مدیریت پرسش و پاسخ
با سخنران می باشد)

دارای مدرک دکترای مهندسی صنایع گرایش سیستم و مدیریت بهره وری
یکی از  6نفر دارنده کمربند شش سیگما تایید شده جامعه کیفیت آمریکا در ایران
مدیر پروژه مرتبط با بهبود و مهندسی کیفیت در بنگاه ها
ارائه :چالش های اجرای پروژه های بهبود بهره وری در سازمان های ایرانی

پذیرایــــی صبــــح

30

10:00

10:30

**آقای دکتر بهرام جلوداری:

120

10:30

12:30

B.jelodari@gmail.com

(مدیریت پرسش و پاسخ
با سخنران می باشد)

دارای دکترای علوم استراتژیک و مدیریت کیفیت
رئیس هیئت مدیره شرکت انطباق کیفیت آسیا
مدیر توسعه مدیریت و سازمان شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه ،میدکو
ارائه :نقش مدیریت دانش در ارتقای بهره وری

اقامــــه نمــــاز – پذیرایــــی ظهــــر

60

12:30

13:30

**آقای دکتر عباس سقایی:

120

13:30

15:30

Abbas.saghaei@gmail.com

(مدیریت پرسش و پاسخ

دارای دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
یکی از  18عضو منتخب جامعه کیفیت آمریکا ) )ASQدر سال 2017

با سخنران می باشد)

ارائه :بکارگیری تحلیل کسب و کار برای بهبود کیفیت

لطفاً پیش از ترک سالن ،زیر کارت ورودی خود را تکمیل نموده ،به امضا رسانده و به دبیرخانه مستقر در محل برگزاری تحویل دهید.
همچنین در صورت عدم پاسخ سوال شما در زمان ارائه سخنران به دلیل اتمام وقت ،می توانید پس از پایان ارائه ،به سخنران مراجعه یا با
ایمیلی که در برنامه زمان بندی اعالم شده ،در تماس باشید.
تلفن 88779238-39 :و 88674412-13
برگزار کننده :مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان

www.azmaparsian.com

