
Productivity Transformation in 
Industry Paradigm Change Pattern
(By Viewing the Productivity Role

in Fourth Industrial Revolution Age)
Pooya Radaei .PhD

18 Dec. 2019

تحول بهره وري در الگوي تغییر پارادایم صنعت
)نقش بهره وري در عصر انقالب صنعتی چهارمبر تاملی (

14th National Conference of 
Quality and Productivity



:اپیزود اول 

آشپزي و انقالب صنعتی چهارم 



داجزاي یکسان در پایه، لزوما خروجی مشترك ندارن
الفباحروف-1
شطرنجبازي-2
موسیقینت3-7
4-RYB

ردفبهمنحصرنسخهبایستمیايحوزههردرموفقیتبراي:نتیجه
.مشتركهايپایهاساسبر.کنیمطراحیراخودمان



Successموفقیت         

اجبار-1
Geneticذاتیتوانمندي-1-1
Environmentجامعهیامحیط-1-2
Chanceتصادف-1-3

اختیار-2
Effortتالش-2-1



:اپیزود دوم 
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برخی نتایج انقالب صنعتی چهارم در صنعت
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بهره وري در صنعت 
فوالد

مزیت هاي تولید فوالد چیست؟•

ر براي توسعه صنعت فوالد کشو•
چه کارهایی باید انجام داد؟



صنعت فوالد در عصر انقالب صنعتی چهارم  
تبدیل زنجیره هاي تامین سنتی به زنجیره هاي ارزش صنعتی
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از منابعتامین اول زنجیره ارزش صنعت فوالد کشور، بعد 
تدارکاتطریق ورودي ها و 
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ره زنجیاداره چهارم زنجیره ارزش صنعت فوالد کشور، بعد 
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ایدار و  پتولید پنجم زنجیره ارزش صنعت فوالد کشور، بعد 
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الی  متامین ششم زنجیره ارزش صنعت فوالد کشور، بعد 
ارزشدر زنجیره 



سب و کفضاي زنجیره ارزش صنعت فوالد کشور، بعد هفتم 
سیاسی  -کار و زمینه اجتماعی 
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