
 99ماه بهمن  28 شنبه مورخسه :روز اول -وریملی کیفیت و بهره کنفرانسپانزدهمین 

 10:30الی   08:40: 1سالن مراسم افتتاحیه کنفرانس
 ساعت ارائه 1سالن کنفرانس

 09:00الی  08:40 تیزر  آیات قران، سرود جمهوری اسالمی و پخش

 09:15الی  09:00 مهریانآقای مهندس حسین -سخنرانی رئیس کنفرانس

 09:30الی  09:15 لی اکبر گلکارعدکتر مسعود آقای -سخنرانی دبیر علمی کنفرانس

 09:45الی  09:30  آقای مهندس هوشنگ رستمیان-سخنرانی دبیر اجرایی کنفرانس

 10:00الی  0945 (رانیاستاندارد ا یسازمان مل سئیرمعاون رئیس جمهور و ) روزبختیپ رهیمهندس نسخنرانی سرکار خانم 

 10:15الی  10:00 (رانیا  یبهره ور یسازمان مل سی)رئیمهندس فاطمه پهلوانسخنرانی سرکار خانم 

 

 1399بهمن  28شنبه مورخ روز اول سه -وری کنفرانس ملی کیفیت و بهرهپانزدهمین 

 ساعت ارائه وریپنل بهره-1سالن کنفرانس صنعت برقپنل -2سالن کنفرانس سالمتپنل -3سالن کنفرانس

عرض  عمر ،طول ، یمهندس عنوان کارگاه:

 م؟یرا چگونه بساز یو ارتفاع زندگ

 یدکتر قاسم انصار یآقا : ارائه دهنده

 ئتیو عضو ه ریدانشگاه بص سیرئ ،یرنان

 یوربهره تیریانجمن مد رهیمد

-در شبکه ویکنترل توان راکت عنوان کارگاه:

 یوربهره شیمنظور افزاه برق ب یها

 ئتیعضو ه ،گلکاردکتر  یآقا ارائه دهنده :

ی و انجمن مهندسی وربهره تیریانجمن مد رهیمد

بهره وری صنعت برق  و عضو هیات علمی دانشگاه 

 خواجه نصیر

 رانیا یوربهره یشبکه مل عنوان کارگاه:

معاون  ،یبیمهندس حب یآقا ارائه دهنده :

 11:30الی  10:30 رانیا یوربهره ساماندهی شبکه ملی
 

بهبود کارآیی فرآیندهای  عنوان کارگاه:

های بهداشت و حوزه پزشکی با فناوری

 4درمان

آقای دکتر شمیسا، استاد  ارائه دهنده :

 دانشگاه خاتم

 یبهره ور یبرا یداده کاو عنوان کارگاه:

 عیشبکه توز

 ان،یدونیفر رضایدکتر عل یآقا ارائه دهنده :

و عضو  یوربهره تیریانجمن مد رهیمد ئتیعضو ه

 هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر 

آقای مهندس حجت مومنی رییس اداره سامانه 

فوریتهای برق شرکت توزیع نیروی برق تهران 

 بزرگ

وری و به نقش بهره یفراز عنوان کارگاه:

 در مدیریت شهری تیفیک

مهندس هوشنگ  یآقا ارائه دهنده :

 تیریانجمن مد رهیمد ئتیعضو ه ان،یرستم

 رانیا یوربهره

 12:30الی  11:30
 

 13:30الی  12:30 استراحت

 14:00الی  13:30ارائه از 

 یرابطه فرهنگ سازمان نییتب عنوان مقاله:

 یکارکنان در نظام آموزش مجاز یوربا بهره

 یملیکر یمهد ارائه دهنده :

برنامه ریزی نیروی انسانی در  کارگاه:عنوان 

  شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

 مختاریمهندس  یآقا ارائه دهنده :

 سبز یورو بهره یانرژ تیریمد عنوان کارگاه:

 ،یعتمداریشر دایخانم دکتر آ ارائه دهنده :

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه مدرس و پژوهشگر

 دماوند

 14:30الی  13:30
  

 14:30الی  14:00ارائه از 

 یکیالکتر یتلفات انرژ یابیارز  عنوان مقاله:

پوشش  نیمختلف اتصال زم یهادر روش

قوس  یکوره ها یفشارقو یهامحافظ کابل

: مجتمع فوالد یمطالعه مورد -یکیالکتر

 مبارکه اصفهان

 یدزک یحامد هاشم ارائه دهنده :

بررسی اثر تفکر استراتژیک در  عنوان مقاله:

 جهت ارتقای بهره وری نیروی انسانی 

 حوریه حیدرپور ارائه دهنده :

 یوربهره تیرینظام دهی و مدعنوان کارگاه: 

 هادر سازمان

مهندس هوشنگ  یآقا ارائه دهنده :

 تیریانجمن مد رهیمد ئتیعضو ه ان،یرستم

 رانیا یوربهره

 15:30الی  14:30

 
 رهیزنج یارائه مدل ساختار مقاله:عنوان 

به منظور بهبود عملکرد  یارزش نوآور

 پاپرسی: شرکت سایمطالعه مورد یسازمان

 یشلمان یگیب ارائه دهنده :

  



 1399بهمن   29شنبه مورخ  روز دوم چهار - وریکنفرانس ملی کیفیت و بهرهپانزدهمین 

 ارائه مقاله و تجربه-1سالن کنفرانس محیط زیستپنل  -2سالن کنفرانس وری در صنعتبهرهپنل  -3سالن کنفرانس

 10:00الی  09:00

تاملی بر تاثیر کرونا بر بهره  عنوان کارگاه:

 وری اقتصاد جهان

 فهیخانم دکتر صدف خل ارائه دهنده :

 تیریانجمن مد رهیمد ئتیعضو ه  ،یسلطان

 یوربهره

و اخالق مدرن از  یوربهره عنوان کارگاه:

 یجامعه شناخت کردیرو

عضو  ،یمیعظ ریدکتر ام یآقا ارائه دهنده :

بهره   تیریانجمن مد رهیمد ئتیعضو ه

 و مدرس دانشگاه رانیا یور

 3009:الی  0009:ارائه از 

یک تجربه در خصوص روش  ارائه تجربه:

 انتصاب مدیران

 ای یزدبرق منطقه-خانم زارع ارائه دهنده :

 :0010الی  03:09ارائه از 

تجربه بهره وری موفق ارائه  ارائه تجربه:

 شرکت دانش بنیان پویا باد نیرو

 باد نیرو - آقای مهندس پرویزی ارائه دهنده :

 00:11الی  10:00ارائه از 

 

 تیدر پرتو شفاف یبهره ور عنوان کارگاه:

 صنعتیارزش  یها رهیزنج

 ییدکتر ردا یآقا ارائه دهنده :

 00:11الی  10:00ارائه از 

 

و  HSE تیریمد ستمیس عنوان کارگاه:

 یمل یداریپا یدر راستا یوربهره

 ل،یسرخ دیدکتر حم یآقا ارائه دهنده :

 شکده محیط زیستدان یعلم اتیعضوه

 10:30الی  10:00ارائه از 

بر  نیاثر رفتار مشترک لیتحل عنوان مقاله:

 یاوج بحران یگذار متیق یهابرنامه یاثربخش

 یشبکه ها یمیکاهش بار در خودترم ایو قطع 

 هوشمند عیتوز

 طالخونچه یمیصادق کر ارائه دهنده :

 11:00الی  10:00

 00:21الی  0011:ارائه از 

نفت و   یهادر پروژه یوربهره عنوان کارگاه:

 گاز

 انیحیدکتر ذب یآقا ارائه دهنده :

 00:21الی  0011:ارائه از 

 یاقتصاد یکاربرد ابزارها عنوان کارگاه:

  یارتقا یبرا ستیز طیحفاظت از مح

 هاسبز، فرصت ها و چالش یوربهره

 یدکتر فرزام پور اصغر یآقا ارائه دهنده :

 امور پایدار توسعه گروه رییس، نیسنگاچ

 سرزمین آمایش و نظارت. ریزی برنامه

 بودجه و برنامه سازمان

 3011:الی  0011:ارائه از 

 یچرخه بهره ور یساز ادهیپ :گزارشعنوان 

 در صنعت برق

 یمهندس محمود یآقا ارائه دهنده :

 00:21الی  03:11ارائه از  12:00الی  11:00

 یکشورها یافتگیتوسعه  یابیارز عنوان مقاله:

 یپوشش لیتحل کردیبا رو ایجنوب غرب آس

 (DEAداده ها )

 یمحمودآباد یمحمد زارع دهنده :ارائه 

 13:00الی  12:00 استراحت

، نقش  ستمیاکوس یابیارز عنوان کارگاه:

 یکسب و کارها یوردر بهره ایاش نترنتیا

 کوچک

 یلیخانم دکتر عق ارائه دهنده :

 تیریسبز، مد یوربهره عنوان کارگاه:

 سبز و دولت سبز یسبز، انرژ

عضو  ،یزهرا عابدخانم دکتر  ارائه دهنده :

واحد  یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیه

 تهران قاتیعلوم و تحق

 

 14:00الی  13:00

 
 ساعت 1سالن کنفرانس

 اختتامیه
 14:45الی  14:30 رانیاستاندارد ا یسازمان ملمدیرکل دفتر ارزیابی  -درویشدکتر  یجناب آقاسخنرانی 

 15:00الی  14:45 دبیر اجرایی کنفرانس -سخنرانی آقای مهندس رستمیان

 15:15الی  15:00 رئیس کنفرانس و ارائه قطعنامه کنفرانس -سخنرانی آقای مهندس مهریان

 15:30الی  15:15 معرفی مقاالت برتر و پایان برنامه

 

 

 


