شانزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهرهوری یکم و دوم اسفندماه  1400در دانشگاه خاتم
شانزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهرهوری  -روز اول یکشنبه مورخ 1400/12/01
ساعت ارائه
افتتاحیه

 08:40الی 08:45

سرود جمهوری اسالمی ،پخش آیات قران و تیزر

 08:45الی 09:00

خوش آمدگویی توسط آقای دکتر محمودیان معاون محترم دانشگاه خاتم

 09:00الی 09:15

سخنرانی رئیس کنفرانس-آقای مهندس حسین مهریان

 09:15الی 09:30

سخنرانی دبیر علمی کنفرانس-آقای دکتر مسعود علی اکبر گلکار

 09:30الی 10:00

سخنرانی دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی ایران

 10:00الی 10:30

سخنرانی ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران

ساعت ارائه
 10:30الی 12:00

سالن کنفرانس1

تاالر کنفرانس2

تاالر کنفرانس1
پانل  :1بهره وری و کیفیت :پیشران گام دوم انقالب

عنوان کارگاه :تجربه استقرار چرخه مدیریت بهره وری در

ارائه دهندهگان  :آقای دکتراسماعیل امینی(مدیر

شرکت توانیر وشش شرکت پایلوت

پانل) ،آقای دکتر ثنایی ،آقای دکتر بهروز ،آقای

ارائه دهندهگان  :آقای مهندس محمودی

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

 12:00الی 13:30

پانل :2بهرهوری توسعه پایدار

ارائه مقاله:

ارائه دهندهگان  :آقای دکتر امیر عظیمی(مدیر

 -1شناسایی عوامل مؤثر بر بهرهوری منابع انسانی در یک

پانل) ،خانم دکتر آیدا شریعتمداری ،خانم دکتر

سازمان دولتی حاکمیتی

زهرا عابدی ،آقای دکتر جعفر عسگری ،آقای دکتر

-2ارائه رویکرد  BSCو BWMخطی قابل اعتماد جهت

حمید سرخیل

ارزیابی عملکرد نیروگاههای حرارتی (مطالعه موردی :نیروگاه
سیکل ترکیبی فارس)

شانزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهرهوری  -روز دوم دوشنبه مورخ 1400/12/02
تاالر کنفرانس 1

ساعت ارائه

 08:30الی 10:00

تاالر کنفرانس 2

عنوان کارگاه :پایش وکنترل شبکه فشار ضعیف

عنوان کارگاه :مدیریت مصرف

ارائه دهنده  :آقای دکتر علیرضا فریدونیان عضو

مدیر پانل :خانم دکتر زارع

هیئت مدیره انجمن مدیریت بهرهوری و عضو

ارائه دهنده  :آقای دکتر ابولفضل اسدی (برق منطقهای یزد)

هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر

 10:30الی 12:00

عنوان کارگاه :اقتصاد چرخشی و بهره وری

عنوان کارگاه :خالقیت و تاثیر آن بر بهره وری

ارائه دهنده  :آقای مهندس هوشنگ رستمیان

مدیر پانل :خانم دکتر زارع

عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت بهرهوری ایران

ارائه دهنده  :آقای دکتر ابوالفضل شرافت وخانم فرحناز

و دبیر اجرایی کنفرانس

کریمی

سالنکنفرانس1

ساعت
اختتامیه

 12:00الی 12:15

سخنرانی آقای مهندس رستمیان-دبیر اجرایی کنفرانس

 12:15الی 12:30

سخنرانی آقای مهندس مهریان -رئیس کنفرانس و ارائه قطعنامه کنفرانس

 12:30الی  12:45سخنرانی ریاست محترم سازمان ملی بهره وری ایران
 12:45الی 13:00

اهدا لوح تقدیر به اعضاء برتر

