
 

 در دانشگاه خاتم 1400یکم و دوم اسفندماه  وریکنفرانس ملی کیفیت و بهرهنزدهمین شا

 01/12/1400شنبه مورخ روز اول یک -وری کنفرانس ملی کیفیت و بهرهشانزدهمین 

  ساعت ارائه 1سالن کنفرانس
 
 

 افتتاحیه

 08:45الی  08:40 تیزرو  پخش آیات قران ،سرود جمهوری اسالمی

 09:00الی  08:45 دکتر محمودیان معاون محترم دانشگاه خاتمآقای خوش آمدگویی توسط 

 09:15الی  09:00 آقای مهندس حسین مهریان-سخنرانی رئیس کنفرانس

 09:30الی  09:15 آقای دکتر مسعود علی اکبر گلکار-سخنرانی دبیر علمی کنفرانس

 10:00الی  09:30 ایرانسخنرانی دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی 

 10:30الی  10:00 سخنرانی ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران

 

 ساعت ارائه 1کنفرانس تاالر 2کنفرانس تاالر

تجربه استقرار چرخه مدیریت بهره وری در عنوان کارگاه: 

 شرکت توانیر وشش شرکت پایلوت

  محمودی: آقای مهندس  گانارائه دهنده

 پیشران گام دوم انقالب و کیفیت: بهره وری: 1پانل 

)مدیر امینی اسماعیل آقای دکتر:  گانارائه دهنده

، آقای آقای دکتر ثنایی، آقای دکتر بهروز، پانل(

 دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

 12:00الی  10:30
 

 ارائه مقاله: 

وری منابع انسانی در یک شناسایی عوامل مؤثر بر بهره -1

 سازمان دولتی حاکمیتی

خطی قابل اعتماد جهت  BWMو  BSCارائه رویکرد-2

های حرارتی )مطالعه موردی: نیروگاه ارزیابی عملکرد نیروگاه

 (سیکل ترکیبی فارس

 توسعه پایدار وری بهره: 2پانل

)مدیر عظیمیامیر دکتر  یآقا:  گانارائه دهنده

شریعتمداری، خانم دکتر خانم دکتر آیدا ، پانل(

، آقای دکتر زهرا عابدی، آقای دکتر جعفر عسگری

 حمید سرخیل

 13:30الی  12:00

 

 

 02/12/1400روز دوم دوشنبه مورخ  - وریکنفرانس ملی کیفیت و بهرهشانزدهمین 

 ساعت ارائه 1تاالر کنفرانس  2تاالر کنفرانس 

 عنوان کارگاه: مدیریت مصرف

 خانم دکتر زارعمدیر پانل: 

 (ای یزدبرق منطقه)ارائه دهنده : آقای دکتر ابولفضل اسدی 

 پایش وکنترل شبکه فشار ضعیفعنوان کارگاه: 

عضو  انیدونیفر رضایدکتر عل یآقاارائه دهنده : 

و عضو  یوربهره تیریانجمن مد رهیمد ئتیه

 هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر

 10:00الی  08:30

 یآن بر بهره ور ریو تاث تیخالقعنوان کارگاه: 

 مدیر پانل: خانم دکتر زارع

 فرحناز خانمشرافت و ابوالفضلآقای دکتر ارائه دهنده : 

 کریمی

 عنوان کارگاه: اقتصاد چرخشی و بهره وری

 رستمیانمهندس هوشنگ  یآقاارائه دهنده : 

 رانیا یوربهره تیریانجمن مد رهیمد ئتیعضو ه

 و دبیر اجرایی کنفرانس

 12:00الی  10:30
 

 

 ساعت 1کنفرانسسالن

 اختتامیه

 12:15الی  12:00 دبیر اجرایی کنفرانس-سخنرانی آقای مهندس رستمیان

 12:30الی  12:15 رئیس کنفرانس و ارائه قطعنامه کنفرانس -سخنرانی آقای مهندس مهریان

 12:45الی  12:30 سازمان ملی بهره وری ایران محترم سخنرانی ریاست

 13:00الی  12:45 اعضاء برتراهدا لوح تقدیر به 

 


