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الی 

15:30

۲۴ آبان- روز اول کنفرانس

پذیــرش

میان وعده اول

نماز و نهار

میان وعده دوم

کالس Cکالس Bکالس Aسالن اصلی

افتتاحيه کنفرانس

۱- گزارش اجرایی کنفرانس (مهندس تیموری)

(Dr Meyer) ۲- گزارش علمی کنفرانس

۳- سخنرانی افتتاحیه (دکتر منطقی) 

۴- از مدیریت کیفیت تا مدیریت نوآوری (مهندس بحیرایی)

از ریسک تا نوآوری

۲- ويتامين های روح و تاثير اعجاز آور آنها در ارتباطات (دکتر هاشمی)

۱- رویکردهای ممیزان و ارزیابان در فضای کسب و کار کنونی (دکتر اولیایی)

 (Dr Meyer) ۳- ایجاد فرایند نوآوری در محصوالت، خدمات و تجربیات

۴- نقش نوآوری در مدیریت ریسک های بنگاه های اقتصادی (دکتر نقی زاده)

HSE مدل سازی ریسک های

(دکتر امیدواری)

 ارزیابی عملکرد کارکنان 

(دکتر یزدان پور)

استانداردهای 

مسئولیت اجتماعی 

(مهندس یاریان)

مدیریت کیفیت

۱- تفکر مبتنی بر ریسک (مهندس عزیزی)

۲- بهره گیری از "نظام استراتژیک" در "طراحی سیستمهای مدیریت"  (مهندس زندیه)

۳- افسانه های ISO 9001:2015 (مهندس تیموری)

(Mr Corrie) ۴- آینده استانداردهای مدیریتی

 (Mr Davies) ۵- مدیریت ریسک، قلب تمام سیستم های مدیریتی

مدیریت اثر بخش دارایی ها

ISO 55001بر اساس  

(Mr Davies)

 کانون ارزیابی مدیران 

(دکتر آبگون)
سناریونویسی برای شرایط 

HSE اضطراری در حوزه

(مهندس علیاری)

محیط زیست، ایمنی و بهداشت

(Mr Corrie) ISO 45001 به  OHSAS 18001 ۳- مهاجرت از

۱- ارزیابی ریسک: چالش ها و راهکارها (دکتر امیدواری)

۲- سیاست های کلی محیط زیست و اعمال آن در قوانین (دکتر مجابی)

 ارایه مقاالت علمی/تجربی 

(حوزه منابع انسانی)

قابلیت اعتماد:

عصری پس از عصر کیفیت 

 

(مهندس مهدی زاده)

1

مدل رتبه بندی محیط زیستی

ساختمان های شهر تهران 

(مهندس یزدان پناه)

ارزیابی عملکرد انرژی

 با استفاده از خطوط مبنا

(مهندس حاجیان)



محیط زیست، ايمنی و بهداشت 

مديريت منابع انسانی

مديريت کيفيت و تعالی

راهنمای موضوعات کنفرانس

ریسک و نوآوری

افتتاحیه کنفرانس
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۲۵ آبان- روز دوم کنفرانس 

میان وعده اول

نماز و نهار

کالس Cکالس Bکالس Aسالن اصلی

افتتاحيه/اختتاميه

مدیریت منابع انسانی

۲- کانون های ارزیابی و توسعه (دکتر یاوری فر)

۳- طرح توسعه فردی (دکتر آبگون)

۴- مدیریت دانش و منابع انسانی (دکتر لبافان)

۱- مصاحبه شایسته محور (دکتر پرپنجی)
 محور ابزارهای طراحی 

(QFD) محصول  

(Dr Meyer)

 ارایه مقاالت علمی/تجربی 

(حوزه کیفیت)

ممیزی و ارزیابی سیستم های مدیریتی

١- چالش های سیستم های مدیریتی در ایران از نگاه یک ممیز (دکتر جلوداری)

۴- نقش کاریزمای ممیز در اثربخشی ممیزی (مهندس سیف اللهی)

۳- روان شناسی ممیزی و ارزیابی (مهندس کشاورز)

 (Dr Meyer) ”۲- ممیزی و ارزیابی ٣ فرایند مرتبط "استراتژی، نوآوری و بهبود

HSE توسعه فرهنگ

(مهندس ذاکریان)

 ارایه مقاالت علمی/تجربی 

(HSE حوزه)

  ریسکها و فرصتهای کیفی 

(Mr Corrie)

3

 مقاالت 

علمی/تجربی 

(HSE حوزه)

۱- چرا ممیزی های مدیریت ایمنی فرآیند اثربخش نیست- پالیشگاه نفت تبریز 3

۳- تجربه پیاده سازی استانداردهای  ISO9001&14001 در شرکت فوالد مبارکه اصفهان

۴- بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش با ارتقاء عملکرد سازمانی-بانک انصار

۴- چالش ها و راهکارهای استقرار IMS - شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 

۵- تاثیرآموزش فرهنگ  HSE برتغ�رنگرش و رفتاردرخصوص سالمت و بهداشت و درمان

 مقاالت 

علمی/تجربی 

(کیفیت)

۱- ارائه مدل تعالی نگهداری و تعمیرات برای سازمانهای ایرانی-شركت فوالد مبارکه اصفهان2

۳- راهنمای ممیزی سازمان های دولتی-مرکز استاندارد دفاعی ایران

۴- طراحی نظام جامع مدیریت فرآیندها بر پایه مدل BPMN منطبق رادار  و نرم افزار-صنایع متالوژی یزد 

۲- تجربه شرکت سیم الکی فارس در استقرار ایزو ٢٠١٥-٩٠٠١ -سیم الکی فارس

۶- ارائه رویکرد ترکیبی برای رتبه بندی کارایی شرکت های توزیع برق کشور ایران -توزیع برق یزد 

2

۲- طراحی سیستم مدیریت بحران هوشمند  با کمک حسگرهای بیسیم-پتروشیمی منطقه پارس 

 مقاالت 

علمی/تجربی 

(منابع انسانی)

1

۵- شناسایی و ارزیابی خطای انسانی در اپراتورهای اتاق کنترل واپراتورهای کنترل سایت-فوالد خوزستان

۳- بررسی نظام تامین منابع انسانی وتاثیر آن بربهسازی سازمانها-پتروشیمی منطقه پارس

۵- بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط آنی بانک بر اعتماد و رضایت مشتریان -بانک انصار

۱- تاثیر ابعاد داخلی برند بر تمایل به ماندگاری کارکنان به سازمان-بانک اقتصاد نوین

۲-  بررسي عوامل اثر گذار بر سكوت سازماني كاركنان -مجتمع گاز پارس جنوبی 

اختتامیه کنفرانس

13:00
الی 

13:30

 شاخص های کلیدی عملکرد 

(دکتر یوسفیان)
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