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وری بهه ظه هر  با توجه به مفهوم و اهمیت بهره
وری امری محهدو  بهه امها    رسد که بهره می

های خها  ظهیه هت   ها و گروه مكا   موقعیت
وری يك امر فراگیر و يك امر ابعا مند است   بهره

اا بعد فر ی تا بعد اجتماعی  اا بعد خُر  تا بهعهد 
کال   اا کارگاه  بنگاه  مزرعه  مغااه و مدرسه تها 

های پولی و مالی  ر اقتهاها  کهال  و  سیاست
وری اسهت   افزايش تولید ظاخالص ملی حواه بهره

وری را م ئول تامین يهك سهوم ر هد  ما بهره
 اظیم و هما  طور کهه ر هد  اقتاا ی کشور می

اقتاا ی  خو  حاصل کلیه عملیات اقهتهاها ی 
های گوظاگو  آغهاا  است که اا مناطق و موقعیت

يابد و فعالهیهت افهرا    و  و تا مرکز ا امه می می
مختلف اا جمله يك فر  سا ه  يك مديهر  يهك 
معلم  يك کارمند  يك کارگر و  يگرا  سههمهی 

وری ههم بهه   ر تولید ظاخالص ملی  ارظد  بههره
تواظد  ر تولید ظاخالص مهلهی سهههم  موااات می

 ا ته با د  به اين  لیل است که ما اعتقا   اريم 
وری  ر کشور مور  توجه قهرار  اگر بخواهیم بهره

گوظه که بهدا ت يك امر همگهاظهی  بگیر   هما 
 هو    است و محدو  به محیط خهاصهی ظهمهی

وری ظیز بايد اا روستا تا  هر  اا خهاظهه تها  بهره
ههای  های  هری تا مهحهیهط کارخاظه  اا اتوبوس

عمومی و اا مدرسه تا بیمارستا  مور  توجه قهرار 
گیر  تا تبديل به ظهضتی  و  که همه  رگیر آ  

 با ند 
برای اينكه چنین اتفاقی بیافتد اولین گهام  بهاور 

وری ظیاا بهه تهوسهعهه  وری است  باور بهره بهره
آگاهی  ار   توسعه آگاهی ظیاا به کار فرههنهگهی  
ترويجی و تبلیغی گ تر ه  ار   ظخت ین گهام را 

ويژه آمواش  ها و ظها  تعلیم و تربیت به بايد رساظه
و پرورش بر ارظد  فزرظداظی که برای آينده کشهور 

 وظد  هم اا ظ ر ذهنی و هم اا ظه هر  تربیت می
وری آ نها  هوظهد و  رفتاری بايد با مفهوم بهره

وری را باور کر ه و  ر رفهتهارههای  رسهی   بهره
 خای  خاظوا گی و کاری خو  توسعهه  ههنهد  

وری  بايد فرهنگ و بهاور  برای ايجا  حرکت بهره
وری را توسعه  هیهم  مهديهر ار هد يهك  بهره

وری اعتقا  ظدا ته بها هد   واارتخاظه اگر به بهره
ظ ارت و ارايابی بر اعتبارات و بو جه  سهتهگهاه 
خو  را به صورت همه جاظبه و جهامها اظهجهام 

وری و تغییهر ايهن  های بهره  هد  به  اخص ظمی
کند   ر ظتیجه  خروجهی آ   ها توجه ظمی  اخص
 وراظه ظخواهد بو   بهره

 سرمقاله  

همه بر اين باورظد که اصوال بخهش خاهوصهی 
ورتر اا بخش  ولتی است  هر چند  ر برخهی  بهره
ها ممكن است مدير بخش خاوصی مديهر  امینه
تری با د  اما چو  اظگیزه مالكیت  ار  و  ضعیف

مند است و توجه  ار  کهه بهايهد  ر  چو  عالقه
فضای رقابتی تولید خو  را افزايش  هد و بنهگهاه 
خو  را به سمت تعالی هدايت کند  قاعدتا تهالش 

کند اا منابعی که  ر اختیارش است  بههتهر و  می
کهنهد کهه  تر استفا ه کنهد  تهالش مهی اصولی
های غیر ضروری را کاهش  ا ه و ظهیهروی  هزينه

اظ اظی با اظگیزه بیشتری کار کند و به کهار خهو  
مندتر بو ه تا هم به کیفیت و ههم بهه  ظیز عالقه

 میزا  تولید باالتر فكر کند  
وقتی چنین است يكی اا  رايهط  ر اظهتهخها  

های اجرايی  بايد اين با د که آيا  مديرا   ستگاه
وری را باور  ارظد؟ آيا ظ هبهت بهه  اين افرا  بهره

وری ح اسیت  ارظد؟ آيا ظ بت به منافا ملی  بهره
المال توجهه و  توجه ويژه  ارظد؟ آيا ظ بت به بیت

 ل وای  ارظد؟ آيا اهل سهنهجهش و ارايهابهی 
عملكر  ه تند؟ اگر چنین است اين مدير  مهديهر 

وری است و اين مدير و ايهن  باورمندی به بهره
تواظد معاوظاظی را اظتخا  کهنهد کهه بهه  واير می

وری اعتقا   ا ته و  ر مهجهمهوعهه خهو   بهره
 ساای کنند  پیا ه

پس گام اول  فرهنگ اای است  باورساای است  
باورمند کر   م ئوال  و ارتقای فرهنگ عمومی 

طهور  وری است  پس ههمها  جامعه به سمت بهره
وری تهوجهه  که م ئوال  ار د کشور بايد به بهره

کنند  اعتقا م بر اين است که  ر خاظوا ه ظیز بايهد 
وری های فر ی را توسعه  هیم  ما باي تهی  بهره
ور   ور را تربیت کنیم  خاظوا ه بهره های بهره اظ ا 

 هد  پدر و مها ر  ور را پرورش می فراظدا  بهره
وری   هماهنگ  آگاه و  ارای  اظش و بینش بههره

کنند تا  ر تربیت فراظد خهو    ر  حتما تالش می
اظتخا  مدرسه مناسب و  ر ر د علمی  فكری و 
آموا ی فراظد خو   قت و توجه  ا ته بها هنهد  

کنند خالقیت و ظهوآوری را  ر  حتما تالش می
خاظوا ه مدظ ر قرار  ا ه و حتما پیگیری می کننهد 
که مشكالت فكری  تربیتی  آموا ی و اجتماعهی 
فزرظدا   ر اولويت م ائل خاظه و خهاظهوا ه قهرار 

 بگیر    
 گام  وم  ر اين م یر  مهدرسههههه است  مدارس 

وري ضرورت نهضت بهره  

 وري ایران حمید كالنتري/ مدیرعامل انجمن بهرهسید  ▪

2ادامه در صفحه     

وري ایران دهمین همایش ملی بهره  

مر ا ماه سهال  62و  62وری ايرا  رواهای   همین همايش ملی بهره
  و   به صورت مجاای برگزار می 9911

وری ايهرا  بهه  اين همايش  ر راستای اهداف و ماموريت اظجمن بهره
وری کشور  ر قالب يك هم اظديشی مهجهاای بها  من ور توسعه بهره

وری کشهور ههمهراه بها ارائهه  ظقد و بررسی م ائل بههره« موضوع 
و به من ور ايجا  ب تر و فضای هم اظديشی و گفهتهگهو  ر  » راهكارها

وری مهلهی  م یر  ستیابی به راهكارهای موثر  ر بهبو  و ارتقای بههره
 برگزار خواهد  د 

سااما  مديهريهت  6وری  ر ساختما   ماره   همین همايش ملی بهره
صنعتی  میزبا  تعدا  محدو ی اا مدعوين  سخنراظا  و صاحبهنه هرا  

منهدا   های بهدا تی است و عالقه برج ته کشور با رعايت  ستورالعمل
تواظند  ر اين همايش  های اجتماعی می اا طريق فضای مجاای و  بكه

 مند  وظد   رکت کر ه و مباحث و موضوعات مطرح  ده  بهره
وری  ر اقتاا  و محیط  بهره«  »وری  ر حواه اجتماع و فرهنگ بهره«

  سه محور اصهلهی »وری و مديريت و ساختارها بهره«و  »ک ب و کار
های تخاای و با حضور م ئوال   اظديشی است که  ر ظش ت اين هم

 گیر    وری کشور مور  بحث و بررسی قرار می و صاحبن را  حواه بهره
وری  بهخهش  بهههره«ای با موضهوع  همچنین ظش ت تخاای ويژه

بیهنهی  هده   ر برظامه اماظبندی اين همايش پیش »خاوصی و تولید
 است 

 ايا  ذکر است برگزاری آظالين اين همايش و  ر ظ ر گرفتن موار ی 
وری  مندا  بهره ماظند ثبت ظام آظالين  ر آ   با استقبال فعاال  و عالقه

 کشور روبرو  ده است  
کننهدگها  اا مهنهاطهق  ظكته قابل توجه  ر اين امینه  استقبال  رکت

های اجرايی بهخهش  ولهتهی و  ها و  ستگاه مختلف کشور و سااما 
 های بخش خاوصی و تعاوظی کشور بو ه است  همچنین  رکت

 های اين همايش  ر قالب کتا  منتشر خواهد  د  مجموعه سخنراظی
 
 



   
 برگزاری جلسه مجمع عمومي انجمن

من ور ارائه گزارش ساالظه و همچهنهیهن  وری ايرا  به جل ه مجما عمومی اظجمن بهره
وری ايرا    گزارش روابط عمومی اظجمن بهره اظتخا  اعضای هیات مديره برگزار  د  به

تیرماه برگزار  د  پس اا اظتخا  ههیهات  92 نبه   ر ابتدای اين جل ه که عار روا سه
وری ايرا  و وحید طهبهايهی   ريی ه جل ه  سید حمید کالظتری  مديرعامل اظجمن بهره

باارس اين اظجمن  به ترتیب به ارائه گزارش عملكر  و گزارش مالی يك اله اظهجهمهن 
پر اختند  پس اا آ   اظتخابات به من ور اظتخا   و عضو هیات مديره برگزار  د و بها 

عهنهوا   رای مجما عمومی اظجمن  ظاراهلل جهاظگر  و حمیدرضا ح ینی آ تیباظهی بهه
عهنهوا  اعضهای  اعضای اصلی و بهرام جلو اری و محمد علی مهدوی ظفرقنهدی بهه

البدل هیات مديره اظتخا   دظد   ايا  ذکر است سید حمید کالظتری همت آبا ی   علی
وری  علی اکبر اولیاء و مح ن حاجی میراايی  يگر اعضای هیات مديره اظجمهن بهههره

 ايرا  ه تند 
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کشور الام است به سمت و سوی مدارس خالق   ر جهت پرورش خهالقهیهت  ظهوآوری  
 كوفايی  ظشاط اجتماعی  تحرك و پويايی  ر ظ ل جوا  و  ر ظ ل آينده حرکت کهنهنهد  

تواظد آينده کشور را ب اا  که امیدوار و امیدآفرين  اهل مشارکت  تعامل و   اظش آموای می
توا  اعمال کهر  و   ای می کار گروهی و کار جمعی با  يگرا  بو ه و اين  یوه را  ر مدرسه

 ور  ا هتهه بها هد   اظجام  ا  که مدير و معلمی با اظگیزه  با اعتقا   با ظشاط و خالق و بهره
 وری را  ر مدارس متحول کر   های بهره بر همین اساس بايد  اخص

ها ضروری است  چرا که  ر حواه آمهواش عهالهی   وری  ر  اظشگاه طور ارتقای بهره همین
 وظد تا مشهكهالت اجهتهمهاعهی    وظد تا وار  جامعه  وظد  آما ه می  اظشجويا  آما ه می

تهواظهد  اقتاا ی و فنی و مهندسی را حل کنند  بر همین اساس  فارغ التهحهاهیهلهی مهی
توا  آ  را حهل کهر    گشا با د که فرا گرفته با د که م اله چی ت و چگوظه می مشكل

کهه  بنابراين  ر ابتدا   اظشجو بايد ر ته تحایلی خو  را  رست اظتخا  کهنهد   ر حهالهی
 ور است   ريزی ظیروی اظ اظی و توسعه منابا اظ اظی کشور ب یار ظابهره برظامه

ههای  پس  ر اين جهت بايد تالش کنیم تا متناسب با ظیاا جامعه افرا   اي ته را  ر ر هتهه
کنم که امروا کشور بیش اا هر چیهز  طور خالصه ا اره و تاکید می مور  ظیاا تربیت کنیم  به

وری را  ر جهامهعهه  وری و هم  اظش و مهارت بهره ظیاامند آ  است که هم فرهنگ بهره
وری را  ر م ئوال  ار د  بزرگا   کارآفرينا   صهاحهبها   گ ترش  هد  به عالوه باور بهره

وری های موجو  را  ناسايی  ها و مطبوعات توسعه  هیم و  ر کنار آ   ظابهره اظديشه  رساظه
ها و تغییر جهت آظها برای حرکهت بهه سهمهت  وری کر ه و برای برطرف کر   اين ظابهره

 وری تالش کنیم   بهره
های آبیاری و استفا ه اا منابا آبی بهه  اگر  دت مارف اظرژی  ر کشور باالست  اگر روش

وری روبهرو  ويژه  ر بخش کشاورای ظا رست است  اگر  ر مدرسه و  اظشگاه بها ظهابهههره
برظهد و اگهر  ر  ه تیم  اگر بخش ايا ی اا واحدهای صنعتی کشور اا ظاکارآمدی رظج می

وساا  امور ايربنايی  کیفیت و استاظهدار هها و حهتهی  ويژه  ر ساخت ها به ب یاری اا عرصه
 رسیم و يا  های الام ظمی بريم يا به هدف خدمات مختلف اجتماعی اا باا هی کم رظج می

هها را   وری  و   الام اسهت ايهن ظهابهههره ساله کشور محقق ظمی  های پنج اهداف برظامه
تواظد ظهقهش  بندی کر ه  متناسب با اما  و اهمیت آ   هر سااما  يا ظها ی که می اولويت

موثری را  ر راه بهبو  ايفا کند  ظقش خو  را مور  توجه قرار  ا ه و  ولت ظهیهز  سهاامها  
 وری را حمايت و تقويت کند   بهره

وری ايهرا   وری مثل اظجمن بهره اا سوی  يگر الام است ظها های غیر ولتی مرتبط با بهره
 هد  مور  حمايهت قهرار  وری ملی به خرج می که همه تالش خو  را  ر جهت ارتقای بهره

وری به پیش رويم  ضروری  گرفته تا گام به گام و با سرعت و قوت   ر راستای ارتقای بهره
کشور آسیايی  ر ر د تولید ظاخالص  اخهلهی  62وری  است توجه  ا ته با یم که سهم بهره

های توسعه ما ظیز پیش بینی  ده  رسیده  اما متاسفاظه فهاصهلهه   رصد که  ر برظامه 92به 
ای اظديشیده  ظگاهی ظو را مدظ ر قرار  ا ه  ايا ی تا رسید  به اين سهم  اريم  لذا بايد چاره

و  ر اين راه  همت مضاعفی به خرج  ا ه  تا اين کار مهم و بزرگ را مديريت و سااماظدهی 
 کنیم 

وری ايرا  با اين هدف و با اين ظگاه ظ بت به برگزاری ظش ت ها  گفتهگهوهها  اظجمن بهره
وری ظیز  ر همین راسهتها بها وجهو   کند و  همین همايش ملی بهره ها اقدام می وهمايش
های کروظايی و با رعايت همه م ائل بهدا تی و با استفها ه مهوثهر اا فضهای  محدو يت

فهكهر   ظ ر  اظديشمند  خوش مجاای برگزار می  و    ر اين همايش ترکیبی اا افرا  صاحب
فرهنگ و «اظد تا ظ رات و راهكارهای اثربخش خو  را  ر سه حواه  مدير و مدبر  عوت  ده

 را پیش روی ما بگذارظد   »مديريت و ظ ام ا اره«و  »اقتاا  خر  و کال «  »جامعه
ويهژه  بر اری بهه بندی اين همايش  ر قالب راهكارهای ارائه  ده  مور  بهره امیدواريم جما

م ئوال  کشور قرار بگیر  و آثار مثبت آ  را  اهد با یم  اا خداوظد منا  سپاسگزاريم کهه 
به ما توفیق  ا  و اين فرصت را پیش روی ما گذا ت تا  ر يك امر ب یار مهم  ضروری و 

رو  همه ک اظی که  ر اين امینهه ههمهراه و  حیاتی کشور مشارکت  ا ته با یم  امید می
همدل ه تند  استمرار اين همراهی و همدلی را  ر حرکتی جمعی و اثربخش به ظهمهايهش 

 وری  ر کشور با یم    بگذارظد تا روا به روا  اهد بهبو  بهره

وري ضرورت نهضت بهره ادامه از صفحه یك    

   
 دو خبر از انجمن

های اراظده و  اي ته ح ین عاليی کهه  وری ايرا  اا تالش  ر جل ه هیات مديره اظجمن بهره
کر   قدر اظی  هد   پیش اا اين به عنوا  ريیس و عضو هیات مديره  ر اين اظجمن فعالیت می

ح ین عاليی  ر آستاظه جل ه مجموع عمومی اظجمن اا سمت خو  استعفا  ا  تا فرصت بهرای 
 ويژه جواظا  برای حضور  ر هیات مديره فراهم  و   های  يگر به چهره

وری ايرا  با حضور  اظديشی اعضای حقوقی مشاور اظجمن بهره همچنین جل ه هماهنگی و هم
 ر اين جل ه با توجه به اظعقا  تفاهم ظامه اظجمهن بها بهیهمهه   مديرعامل و اعضا برگزار  د 

وری  ر صنعت بیمه و ظیز افزايش ضريب ظفوذ بیهمهه  مهور   مرکزی  راهكارهای ارتقای بهره
بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و مقرر  د پیشنها  اعضای حقوقی  ر اختیار اظهجهمهن قهرار 

 های اظجمن و اعضای حقوقی ارائه  د  گیر    ر اين جل ه گزار ی اا فعالیت



 

 

وري در آموزش و پرورش  عزم جدي براي ارتقاي بهره  

وري آموزش و پرورش زیر ذره بيیين مسينيو ن و  وري ایران، بهره وري انجمن بهره در چهارمین نشست عصرانه بهره

وري  وري در این وزارتخانه تاكید شد، از جمله اینکه افزایش بهيره صاحبنظران قرار گرفته و بر عزم جدي براي ارتقاي بهره

هياي  وري، تربیت معلمان با دانش در آموزش و پرورش نیازمند تغییر برخی ساختارها و تشکیالت بوده و براي گسترش بهره

   هاي ششگانه تعلیم و تربیت ضروري است. نوین و ارتقاي متوازن ساحت

وری  وری به همت اظجمن بهههره چهارمین ظش ت عاراظه بهره
وری   آمواش و پهرورش و بهههره«ايرا  با موضوع محوری 

ريزی و تهوسهعهه  با حضور معاو  برظامه» ها و راهكار ها چالش
وری  منابا واارت آمواش و پرورش  رئیس سااما  ملی بهههره

وری ايهرا   اعضهای  ايرا   مديرعامل و اعضای اظجمن بههره
و جهمهعهی اا  وری واارت آمهواش و پهرورش کمیته بهره

صاحبن را   ر سالن جل ات ساختما   هیهد رجهايهی واارت 
 آمواش و پرورش برگزار  د  

 

 وري در مدارس و ظرفیت مدیران افزایش بهره
 

 

 سید حمید كالنتري

 وري ایران مدیرعامل انجمن بهره

 2وری بايد اا مدرسه  روع کر   اا بهیهن  برای افزايش بهره▪ 
 موجو   ر مدرسه  مدير مدرسه  ر اولويت است    میم

وری به معنای واقعی اتفاق بهیهفهتهد و اصهالحهات  بايد بهره▪ 
آمواش و پهرورش   سی تمی اظجام  و  تا خروجی الام را  ر

وری م اله اصلی مهديهرا    اهد با یم  بنابراين الام است بهره
 کنند   با د و آظها اا ظرفیت هايی که  ر اختیار  ارظد استفا ه

 

 ضرورت ایجاد یك الگو متناسب
 

 علی الهیار تركمن

معاون برنامه ریزي و توسعه منابع و رئیي  

  وري وزارت آموزش و پرورش كمیته بهره

منطقه حضهور  22۷آمواش و پرورش يك ابرسی تم است   ر ▪ 
میلیو  اا جمعیت کشور ظهیهز بها آمهواش و  ۲6 ار  و قريب 

 پرورش ارتباط م تقیم  ارظد  

وری  ر برخی حواه ها مور  کم توجهی بو ه است  ماظنهد  بهره▪ 
وری  ر يا گیری و يا  هی و  ر اقتاها  ايهن حهواه   ر  بهره

واارت آمواش و پرورش با عواملی رو به رو ه تیم که  رايطی 
 را برای ما به وجو  آور ظد  لذا ما متاثر اا محیط ه تیم  

وری را  ناسايی کنهیهم  بهايهد  وقتی می خواهیم فرايند بهره▪ 
تمام اقداماتی کهه  ر   بخش ب یار مهم است لذا  بداظیم کدام
وری اظجام می  و  بايد پس اا بررسی تجار  سهايهر  حواه بهره

 وری را ب نجد  الگو با د و بهره  کشورها و رسید  به يك

 

4ادامه در صفحه     

 معرفی فرهنگ ملی ایرانیان

 بر پایه مطالعات جهانی هافستد

 ر  ستور کار آمواش و پرورش قهرار  9912وری اا سال  بهره ▪
گرفت  لذا بايد فرايند بو جه را متناسب با گهام ههايهی کهه 
استخراج  ده قرار  هیم  اگر روی مدل و الگوها کار کهنهیهم 

 ها حل خواهد  د  ب یاری اا چالش
 

 وري لزوم تغییر ساختار وزارت براي ارتقاي بهره
 

 

 فخرالدین احمد دانش آشتیانی

 وزیر اسبق آموزش و پرورش
 ر مقطا کنوظی محتواهای تك منبعی  ر آمواش و پهرورش  ▪

مناسب به ويژه  ر استا  های مختلف کهاربهر  ظهدار   لهذا 
معتقديم محتواهای آموا ی بايد متناسب محل بها هد  ايهرا 
 اظش آموا سی تا  و بلوچ تاظی ظیاای به محتواهای مور  ظیاا 

  اظش آموا مااظدراظی ظدار  
ساختار تشكیالت آمواش و پرورش ظمی تواظد روظد مطلوبهی  ▪
تعلیم و تربیت را  كل  هد  لذا تعدا  ايا  پرسهنهل بهرای   اا

آمواش و پرورش مناسب ظی ت  بنابراين آمواش و پهرورش 
 بايد اين ساختار را تغییر  هد 

ا ارات آمواش و پرورش گاها ظه تنها ظقش موثری  ر روظهد  ▪
ظ ام آموا ی مدارس ظدارظد  بلكه با صدور بخشهنهامهه ههای 
 ست و پا گیر ماظا خالقیت مدارس ظیز ه تنهد  بهنهابهرايهن 

 وری پايین است  بهره
البته  ر ساختار مالی و  ر بحث ظیروی اظ اظی ظیهز مشهكهل  ▪

 ساختاری  اريم  ورو ی معلما  ظیز ظیاامند اصالح است 
هها  امكاظات ايا  با راظدما  کم و تمرکزگرايی اا  يگر چالهش ▪

 ر آمواش و پرورش است  لذا اغلب اوقات معلما  بهه جهای 
 خالقیت  ا تن تنها اظتقال  هنده  اظش ه تند 

 

 وري  مند به بهره خروجی آموزش؛ انسان دغدغه

 

 

 فاطمه پهلوانی

 وري ایران رئی  سازمان ملی بهره

ضرورت  ار  سه  ستگاه کشور که ماهیت آموا هی  ارظهد   ▪
يعنی واارت آمواش و پرورش  واارت علوم و واارت بهدا هت  
 رما  و آمواش پز كی با ظگرش سی تمهی و بهه صهورت 

 وری بپر ااظد  تر به م اله بهره  روظی

خروجی آمواش و پرورش بايد اظ اظی  غدغه مند ظ بت بهه   ▪
وری  وری با د و مديرا   ل وا بايد افزايش بههره موضوع بهره

 را  ر برظامه هايشا  قرار  هند 
تواظند افرا  و مديراظی را تهربهیهت  اين ظها ها ه تند که می▪ 

 های مطلو  برسیم   کنند که ما به آ  ساختارها و سی تم
  

وري در آموزش و پرورش بهره گزارش ویژه  

تهريهن  يكهی اا کهامهل پروف ور گیرت هاف تد
هها  ر  مطالعات را  ر رابطه با اينكه چگوظه اراش

پذير   اظهجهام  محیط کار اا فرهنگ ملی تأثیر می
 ا ه است  او فرهنگ را ذهنیت پیدا کر   اا يك 

ظامد به طوری کهه اعضهای  مجموعه عوامل می
 ساا   يك گروه را اا گروه  يگر متمايز می

طور ب یار وسیا  ر  اظشهگهاه و  اين تحقیقات به
ای مديريت مور  استفا ه قرار گرفتهه   ظیای حرفه

است  مختاات  ش گاظه فرهنگ ملی هاف تهد 
محاول تحقیقات مفالی است که توسهط ايهن 
استا  مشهور بین المللی و همكهارا  ايشها   ر 

 طول چهل سال گذ ته توسعه يافته است 
اين مختاات فرهنگی بااگوکننده تهرجهیهحهات 
م تقالظه بعضی امور ظ بت به امور  يگهر اسهت 
 که اختاا  به يك کشور )و ظه ا خا (  ار  

صورت ظ بی است  ايهرا مها  امتیااات کشورها به
طور همزما  هر کهدام  همگی اظ ا  ه تیم و به
 منحار به فر  ظیز ه تیم  
ای بههتهر  صورت مقاي ه اا ظگاه  يگر  فرهنگ به

 و  ايرا هر جمعیتی به يك ظ بتهی اا   رك می
هها بهرخهور ار اسهت و تهفهاوت  برخی ويژگی

ها است   ر  ها  ر میزا  ظ بی برخور اری فرهنگ
اين ظو تار  عالوه بر معرفی مختار ايهن  هش 
مولفه  امل فاصله قدرت  فر گرايی  ر مهقهابهل 

سهاالری    گرايی  مر ساالری  ر مقهابهل ا  جما
اجتنا  اا عدم قطعیت  بلندمدت ظگری  ر مقابهل 

مدت ظگری و جامعه باا  ر مقابل جهامهعهه  کوتاه
ب ته  وضعیت آظها  ر مور  فرهنگ ملهی ايهرا  
ظیز توضیح  ا ه خواهد  د   ر ا امه اين ظو هتهار 
ظیز که اا سوی فاطمه سا ات ابطحیا  ترجمه و 
 کتر حمیدرضا ظايبی ويراستاری  ده  ظیز مقاي ه 
مختاات فرهنگ ملی ايرا  با ژاپن  آلهمها  و 

عنوا  کشورهای  اخص اا سهه قهاره  آمريكا به
مختلف و همچنین مقاي ه مختاات فهرههنهگ 
ملی ايرا  با عراق  ترکیه و پاک تا  به عهنهوا  
کشورهای هم ايه قابل احت ها  بهه عهنهوا  
  رکای تجاری راهبر ی کشور  ارائه  ده است 

وري ایران متن كامل در سایت انجمن بهره    

 روزنه  

www.irpa.ir 
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 ضرورت افزایش یکپارچگی و توازن
تهیه بهرظهامهه وري ایران:   حمیدرضا نایبی از مشاوران انجمن بهره

وری متناظر با تمام فعالیت های تعريف  ده ضهروری  های عملیاتی بهره
است   وره ابتدايی   وره اول متوسطه   وره  وم متوسطه ظ ری و  وره 
 وم فنی  حرفه ای و کار اظش  چهار پیشاظهی آمهواش و پهرورش را 

 وری برظامه ريزی  و   تشكیل می  هد که بايد برای ارتقای بهره
مور  ظه هر    رصد اا اهداف 2وری بخش آمواش عمومی به میزا  ساالظه  ر د بهره  ▪

است  لذا کند بو   سرعت جذ  هنرجو  ضعیف  د  پايه رياضی و کاهش سهم  اظش 
 آمواا  رياضی فیزيك اا چالش های موجو  آمواش و پرورش است 

تعلیم و تهربهیهت  افهزايهش   های  شگاظه ساای ساحت  افزايش يكپارچگی و متواا   ▪
 هها   يكپارچگی  روظی ظ ام تعلیم و تربیت کشور و هماهنگی بیروظی با سهايهر بهخهش

 قرار گیر    وری بايد  ر  ستور کار آمواش و پرورش و استقرار و بهبو  بهره
 

 وري نیروي انسانی، عامل ارتقاي بهره
 12 ر آمهواش و پهرورش آیت اللهی، مدیر مجتمع مدارس میزان: 

وری به ظیروی اظ اظی برمی گر    اا همین رو علت موفقهیهت   رصد بهره
برخی مدارس غیر ولتی ظ بت به مدارس  ولتهی  گهروههی کهارکهر   

 معلما  و چینش  لخواه معلما  توسط مدير مدرسه است 
 هو   تهنهوع   ها اا باال به پايین  يكته  و   اهداف محقق ظهمهی  تا اماظی که سیاست  ▪

ای  سوا  مالی  سوا  حقوقی  سهوا    مطالب کتا   رسی  ب ط تربیت ظوين  تربیت رساظه
 سوا  اخالقی و     ظیااهای امروا  اظش آمواا  است   ريزی  سوا  سیاسی  برظامه

 لزوم اصالح جذب نیرو
مجید قدمی از مشاوران وزیر آموزش و پرورش و از اعضاي اتاق فيکير 

های جذ  معلهم  ر   برخی ماوبات مجلس  همه  اخصآموزش و پرورش: 
گیر  و فرايند جذ  ظیرو را  ر اين واارتهخهاظهه   آمواش و پرورش را ظا يده می

 کند   چار مشكل می
 های اين  ستگاه است  آمواش و پرورش يكی  يگر اا چالش  عدم ثبات مديريتی  ر ▪
 

 وري در آموزش و پرورش دو مدل براي ارتقاي بهره

 و    ر اين واارتخاظهه بههعلیرضا عمادي، مشاور وزیر آموزش و پرورش: 
وری مدرسه اسهت  وری ظیاا  اريم  برظامه تعالی مديريت که مدل بهره مدل بهره

سند تحول بنیا ين است  لذا اين سند موضوعاتهی را   وری که و مدل عام بهره
 اعالم کر ه که ب یار مهم است 

وری  ضروری است تا تمرکز روی برظامه تعالی مدرسه و همچنیهن سهنهد   ر اتاق فكر بهره  ▪
 تحول با د 

 ايا  ذکر است که  ر اين ظش ت موضوعات مختلفی مور  بحث و بررسی قرار گرفت که اا 
پژوهش های طولی و   آ  جمله می توا  به ضرورت تربیت معلما  با  اظش های ظوين  ارائه

وری  ر  کیفی برای  اظش آمواا    خالت ساير  ستگاه ها  ر اظتاا  مديرا   ارائه الگوی بهره
آمواش و پرورش   سال اخیر بدو   خالت ظ ر و ضوابط 9۷هزار معلم  ر  912جذ    مدارس 

و بر اساس ماوبات مجلس و سند تحول ا اره کر   الام به ذکر است کهه  ر چهههارمهیهن 
 ر   وری برخی اعضا به صورت حضوری و برخی ظیز اا طريق ويدئو کنهفهراظهس عاراظه بهره

 موضوع جل ه به بحث و گفتگو پر اختند   خاو 

9ادامه از صفحه    وري در آموزش و پرورش  عزم جدي براي ارتقاي بهره   

وري مدرسه عامل اثرگذار در بهره 7نمودار     
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وری ايرا  بهرگهزار و بهر  وری  ر صنعت ساختما  اا سوی اظجمن بهره اولین ظش ت بهره
 وری تاکید  د  بهبو  حكمراظی صنعت ساخت   ر جهت ارتقای بهره

وری ايرا   ح هیهن   ر اين ظش ت که با حضور سید حمید کالظتری مديرعامل اظجمن بهره
احمدی معاو  خدمات مهندسی سااما  ظ ام مهندسی استا  تهرا   بیژ  ايز يا   مشهاور 

وری ايرا  و مهندس مجتبی ظیكنژا   مدير عامل يهكهی اا  هرکهت ههای  اظجمن بهره
ساختماظی و مهندس علی اکبر اولیاء عضو هیات مديره اظجمن برگزار  د  چهالهش ههای 

 وری صنعت ساختما   مور  بحث و تبا ل ظ ر قرار گرفت   بهره
 

 گیري از ظرفیت شبکه متخصصان نظام مهندسی بهره
اظگیزه تشكیل اين جل ه بههره وري ایران:  سید حمید كالنتري، مدیرعامل انجمن بهره

وری صهنهعهت  گیری اا ظرفیت  بكه متخااا  ظ ام مهندسی و همچنین ارتقای بههره
 ساختما  کشور است 

وری صنعت ساختما  اا طريق همكاری بها سهاامها  ظه هام   و م یر برای بهبو  بهره  ▪
مهندسی می توا  ترسیم کر    ر اين امینه می توا  اا اظجیره تأمین ظیروی اظ اظی يعنهی 
 اظشگاه ها و همچنین اظجیره تأمین ظها ه های ساختماظی با همكاری مشترك بین اظجمهن 

 و سااما   برظامه ريزی کر   
وری ضروری است  بهر ايهن   ناخت  عارضه يابی و آسیب  ناسی  ر فرآيند بهبو  بهره  ▪

وری  ر صنعت ساختما  و اظدااه گهیهری ايهن  اساس می توا  با  اخص ساای حواه بهره
وری را  ناسايی کر  و اصالحات مور  ظیاا را  ر  ستور کار قهرار   اخص ها  ظقاط کور بهره

  ا   
 

 وري در صنعت ساخت  سه گام ارتقاي بهره

هرهوري ایران:  بیژن ایزدیان، مشاور انجمن بهره تقای ب ر ت  ا عهه صنهه وری  ر 

ريزی و کنترل و ظیز سهو آوری   ساخت وساا  ر سه حواه ساختار و سااماظدهی پروژه  برظامه
 و اتمام به موقا پروژه بايد مدظ ر قرار گیر  

و  لیل استفا ه اا يك روش  برای اظجام يك پروژه   لیل اظتخا  اما  فعلی برای ساخت  ▪
ريزی  الو ه سااما  پروژه  ضروری است  و   مشخص برای ارايابی صحیح اا ظیااها و پايه

کند تا م تندات و همچنین مطالعات مهالهی    ها اين امكا  را فراهم می  پاسخ به اين سوال
 آوری و گزارش  وظد   فنی و مالی جما

های ساخت و سهاا   برظامه ريزی و کنترل اماظبندی پروژه اا ارکا  اصلی مديريت پروژه  ▪
های کاری   است  اظتخا  روش و تكنولوژی ساخت  تفكیك و تجزيه پروژه به اجزا و فعالیت

هها  ر ايهن   ها و منابا  اما  بندی و تعیین تقدم و تأخیر فعالهیهت  تر  برآور  هزينه  کوچك
  وظد  بخش اظجام می

ههای   هايی وجو   ار  که  ر مدت فعالیت خو  با تغییرات  رايط يا خهواسهتهه  کمتر پروژه  ▪
کارفرما مواجه ظشو   بنابراين الام است برای جلوگیری خروج پروژه اا م یر اصهلهی  ايهن 

های احتمالی  تأخهیهر   ای تهیه و تن یم کر  تا اا بروا چالش  موار  را به صورتی فنی و حرفه
  ر اتمام پروژه و تأثیر منفی بر سو آوری آ  جلوگیری کر  

 

 آفالین فرآیندهاي از گذر وري با بهره بهبود

رای هاي ساختمانی:   مهندس نیکنژاد، مدیرعامل یکی از شركت م بهه ن گا ولی ا

ههای   وری  ر صنعت ساختما   ظقد طرح جاما ساختما  است   ر تعريف پهنهه ارتقای بهره
م كوظی و تجاری و ظیز تخلفات تغییر فضای کاربری  موار ی وجو   ار  که با ظقد  بررسی 

 وری اين صنعت را بهبو   هد   توا  بهره و اصالح طرح جاما ساختما   می
پو هی کهر   توا  چشم  ها ظمی  اا اقدامات مؤثر اظجام  ده  ر اين صنعت اا قبیل استعالم  ▪

وری  صنعت ساختما  را تحت تأثیر قرار می  هنهد   چرا که ريشه برخی ف ا هايی که بهره
ها    طوالظی بو   فرآيندهاست  عالوه بر اين  ر حال حاضر حضور مهندسا  جوا   ر پروژه

 ها  ده که امیدوارکننده است   موجب ارتقای کیفیت ساختما 
  

 پروژه هاي ناتمام، معضلی جدي در پایتخت
ظ ام فنی حسین احمدي، معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان تهران: 

و اجرايی و ظ ام مهندسی   و بال صنعت احداث کشور ه تند  ظ ام فنی و اجرايی اا طهريهق 
ريزی و همكاری مهندسا  مشاور و ظ ام مهندسی اا طهريهق    ولت و سااما  مديريت و برظامه

 ها فعالیت می کند   کنترل ساختما    هرساای و با ارتباط با  هر اری
به  لیل ساختار حقوقی و گ  تگی بین ساختارها  م ائلی به وجو  آمده که ظه تنها مهنهابها   ▪

کند  بلكه مخاطراتی را ظیز برای  هروظدا  به همراه  ار   به عنوا  ظهمهوظهه   کشور را اتالف می
پروژه  ر سطح تهرا  ظاتمام بماظهد  بهنهابهرايهن  929م اله موجو  موجب  ده عملیات ساخت 
وری اين صنعت گفت وگو کنیم می تواظیهم اا  و وجهه  اماظی که قاد  اريم  رباره ارتقای بهره

 به بحث ورو  کنیم  »م ائل ساختاری«و  »ها بندی پروژه اولويت«
يكی اا م ائل مهم صنعت ساختما  کشور تأخیر  ر صدور پرواظه ساخهت اسهت  فهرآيهنهد   ▪

ای است که همواره با تأخیر همراه  ده و اين تهأخهیهر  مهوجهب   گوظه  ساختاری صدور پرواظه به
  و    قرارگیری ذينفعا   ر  رايط ظااطمینا  می

 حل جلوگیری اا تأخیر  ر صدور پرواظه ساخت و ثبات بخشی به صنعت سهاخهتهمها   و   راه  ▪
توا  اظتخا  سهااظهده   ای  د  صدور پرواظه ساختماظی است  با يك اصالح ساختاری می  مرحله

ذياالح و ظاظر را به عهده سااما  ظ ام مهندسی گذا ت و  هر اری را به عهنهوا  مهرجها 
 صا رکننده پرواظه تعريف کر   

 »صدور بیمه ظامه تضمین کهیهفهیهت«يكی اا مباحث با اهمیت اما مغفول صنعت ساختما    ▪
 و   اما  ر ايهن مهیها     است   ناسنامه فنی ساختما  توسط سااما  ظ ام مهندسی صا ر می

موضوع بااهمیتی باعنوا  بیمه ظامه تضمین کیفیت مغفول ماظده که قابل طرح و اجهرا تهوسهط 
وری صنعت ساختما   ايفای ظقش  ا هتهه  تواظد  ر ارتقای بهره  صنعت بیمه کشور است که می

 با د  
 برابر میاظگین جهاظی است که با عارضهه يهابهی  2میاظگین مارف اظرژی ساختما   ر ايرا     ▪

 توا  اين آمار را بهبو   ا    وری می و آسیب  ناسی و ارتقای بهره
 ر پايا  اين ظش ت  لزوم تعريف و احاای م ائل صنعت ساختما  و اولويت بندی آظها  ظ هام 
حكمراظی صنعت ساختما  و ظیز ظمو  بیروظی م ائل  هرساای  مور  توافق حاضرا  جل ه قرار 
گرفت و  و موضوع آمواش قواظین و ظ ام مهندسی به سااظدگا  و بررسی کارظامه حهرفهه ای 

سال فعالیت برای بحث و تبا ل ظ ر به ظش ت آتی موکهول  62سااما  ظ ام مهندسی  ر طول 
  د 

وری ایران انجمن بهره  

وري در بخش ساختمان بهبود حکمرانی صنعت ساخت؛ عامل اصلی ارتقاي بهره  

وري   هاي بيهيره  تواند در بهبود شاخص  ظرفیت شبکه متخصصان نظام مهندسی می

كشور تأثیر بسزایی داشته باشد. با این حال، به دلیل گسست در ساختار حکيميرانيی 

وري  صنعت ساختمان در كشور تا سطح مطلوب، فاصله قابل توجهی دارد  موجود، بهره

 برابر میانگین جهانی است. 5به طوري كه میانگین مصرف انرژي ساختمان در ایران 

 نکته  



    
 

نین ظشا  بلهوريهن بهه  کهتهر های بیمه تعاو  و بیمه راای و هم چ وری به  کتر م لومی و مهندس بختیاری به عنوا  مديرعامال   رکت طی سه ظش ت جداگاظه ظشا  سیمین بهره  ▪
  و  ( ظو اهدا  د  )گزارش مشروح اين خبر  ر  ماره آينده منتشر می ظورالهی  مديرعامل بیمه تجارت

های بیمه  جل ات مشترك به منه هور  توری ايرا  و ابالغ آ  اا سوی بیمه مرکزی به همه  رک ظامه همكاری میا  بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ايرا  و اظجمن بهره پیرو اظعقا  تفاهم  ▪
مد و ما برگزار  د  همچنهیهن مهذاکهرات و وری و بیمه  ر جامعه با مديرعامال  بیمه  ی و بیمه حافظ و ظمايندگا  بیمه آسیا  سر ها  ر راستای افزايش ضريب ظفوذ بهره ارتقای همكاری

 های بیمه ظیز  ر حال اظجام است  تعامالت با  يگر  رکت
ا ماه سال جاری و ارسهال آ  بهرای ساای مارف  ماا ف با يكم خر  وری و بهینه مناسبت روا بهره وری ايرا   ر قالب صدور يك بیاظیه به های اعضای اظجمن بهره  غدغه  پیرو طرح  ▪

فته است  ضمن اينكه پیش اا ايهن ظهیهز های موثری اا سوی واارت کشور  واارت ظیرو  واارت راه و  هرساای  وارات علوم  تحقیقات و فناوری اظجام پذير وايرا  و استاظدارا   واکنش
 وری ايرا  و واارت آمواش و پرورش  كل گرفته است  های مناسبی میا  اظجمن بهره همكاری

 سایر خبرها
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وری  دالیل مغفول ماندن بهره    

با مدیران ارشد و صاحب تجربه در سطح  »ایرنا پالس«وگوهایی را با همکاري  وري در كشور مجموعه گفت شناسی عدم ارتقاي بهره منظور آسیب وري ایران به انجمن بهره

گوي اكبر تركان بيا و در این فرصت، خالصه گفت شود. وري ایران منتشر می گوهاي تخصصی و چالشی در سایت انجمن بهره و ملی ترتیب داده است كه به مرور، این گفت

اه تکیه زد. وي البته در طيول خوانید. اكبر تركان در دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی، وزیر دفاع بود و در دولت دوم بر صندلی وزارت ر وري  را در ادامه می موضوع بهره

جاري و رئیي  سيازميان هاي دیگري را نیز تجربه كرده است؛ از معاون وزیر نفت گرفته تا دبیر شوراي هماهنگی مناطق آزاد ت هاي پ  از انقالب اسالمی، مسنولیت سال

هاي مختلف، رهبران را  داند و معتقد است مدیران تکنوكرات در نظام مدیریتی ایران ناچارند براي ایجاد توسعه در بخش نظام مهندسی ساختمان. خودش را تکنوكرات می

 توجیه كنند. مشکلشان هم این است كه گاهی نگرش این دو گروه با یکدیگر تفاوت بنیادي دارد. 

 وگو گفت

گويند مارف اظرژی ما باالست و بايد مارف خهو  را  های ايا ی است که همه می سال  ▪
هزار بشكهه ظهفهت 9۷۷کم کنیم  گويا مارف  اخلی اظرژی ما  ر روا معا ل پنج میلیو  و 

میلیار   الر است  اين عد  برای ترکهیهه بهه  ۲2۷است  تولید ظاخالص  اخلی اقتاا  ايرا  
برابر اقتاا  ماست  اما ماهرف  6.2رسد  يعنی اقتاا  آ  کشور تقريباً  هزار میلیار   الر می

 سوم ماست   اظرژی آظها يك
های توسهعهه و  اظد جلوی اين رفتار م رفاظه را  ر اظرژی بگیريد  برظامه رهبر اظقال  گفته  ▪

ها بهرای  اظد  اما مارف اظرژی کم ظشده است   ولت تمام ارکا   ولت ظیز بر اين تأکید کر ه
 کنند  اينكه محبوبیت خو  را حفظ کنند   ر م یر اصالحات اساسی حرکت ظمی

گويیهم لهطهفهاً کهم  ظدار   ايرا اا يك و می هايما  برای کاهش مارف اظرژی اثر حرف  ▪
 هیم که مهعها ل  توما  می 2۷مارف کنید  اما اا سوی  يگر گاا طبیعی را هر متر مكعب 
سنت است  حاکمیت بايد بهرای  62يك سنت است  اين  ر حالی است که قیمت جهاظی آ  

اين م ائل مكاظی م اقتاا ی ايجا  کند  هیچ سیاستمداری  ر ايرا  حاضر ظی ت آبهروی 
خو  را خرج اصالحات کشور کند  اما همه سیاستمدارا  آما گی  ارظد منابا کشور را صهرف 

 آبروی خو  کنند 
وری اظرژی  و قاظو   اريم؛ اا جمله قاظو  الگوی ماهرف   ر مهور  آ  و  برای بهره  ▪

های قاظوظی را  اريم  اما اجرايی ظشده است   ها ظیز قاظو   اريم  ما ايرساخت هدفمندی ياراظه
  هند   های متفاوتی ظشا  می علت اين است که اقتاا  و اخالقیات ما عالمت

های ايرامینی آ  را اا بهیهن  مارف اظرژی را اصالح کنیم و سفره گويد اخالق ما می  ▪
 اظیم اقتاا  علم ا اره منابا کمیها  اسهت   ظبريم  اما قاظو  ما پشتواظه اقتاا ی ظدار   می

ترين منبا ايرا  آ  است  اما اقتاا  بر آ  حاکم ظی ت  حتهی عهوارضهی کهه اا  کمیا 
 گرفتیم   ر  وره  ولت قبل لغو  د   های آ  کشاورای می کاظال

 و  اقتاا  کشور ما اا آ   فاع ظكند  ولی ظاايح کشور ما اا آ   فهاع کهنهد؟  مگر می  ▪
گويد که ايهن  کننده می قیمت اراا  به مارف کند  اقتاا  کشورما  اا اظرژی هم  فاع ظمی

ترين   هد  هنگامی که اراا  کاال را مارف کن  کاالی گرا  ظیز برعكس اين را عالمت می
تواظیم جلوی مارف آ  را بگیريم؟ اقتاا  بهر ايهن  منابا ما آ  و اظرژی است  چگوظه می

موار  حاکم ظی ت  هنگامی که سااوکار اقتاا ی حاکم ظبا د  ظایحت  قاظو  و چهارچهو  
خور   ايرا آ  رايگا  است؛  ر رابطهه بها  وری آ   ك ت می حقوقی کارآمدی ظدار   بهره

 طور   اظرژی ظیز همین

وری اظرژی بايد اظجام  و   غیرقیمتی است  ايهرا  ر  بخشی اا اقداماتی که  ر حواه بهره  ▪
کننده برقی  اختیار مر م ظی ت  مور   يگر اين بو  که وار ات يخچال و  يگر وسايل مارف

هايی با کهالس   ا  باال است  ممنوع  و    ر  اخل کشور  ستگاه که سطح مارف اظرژی
وری آظها ظیز افزايش يابد  اما  لیهلهی  کنیم و ظاچاريم صبر کنیم تا بهره تر هم تولید می پايین

کهنهد   های مخهتهلهف تهولهیهد مهی هايی را  ر کالس ظدار  کشور کره جنوبی که يخچال
 تر خو  را به ايرا  بفرستد  های سطح پايین  ستگاه

مقررات ملی ساختما  مطرح است که مربهوط  91 ر رابطه با واحدهای م كوظی  مبحث   ▪
وری اظرژی  ر مناال است  همه  يوارهای پیراموظی  سقف و کف خاظه بايد عهايهق  به بهره

های پنهجهره  های خاظه ظیز بايد  وجداره با د   ر رابطه با  وجداره  د   یشه  وظد   یشه
کارهايی اظجام  ده  اما عايق کر    يوارها پیشرفت ايا ی ظدا ته است  فقط اا طهريهق 

هها ظهیهز   رصد اتالف اظرژی را کم کر   ساير جهداره 92توا   ها می  وجداره کر   پنجره
  رصد اا مارف اظرژی کم کند   9۷تواظد  می

 ۰۷ها روااظه   و    ر ام تا  میلیو  لیتر بنزين و گااوئیل  ر تهرا  مارف می 62روااظه  ▪
 و  که مربوط به مارف خاظگی اسهت  اراش  میلیو  متر مكعب گاا  ر تهرا  مارف می

توا  معا ل يك لیتر گااوئیل قرار  ا   اثر گاا خاظگهی  ر  حرارتی يك متر مكعب گاا را می
اک ید کربن باعث واروظگی ههوا    چهار برابر بنزين و گااوئیل است  همین  یCO6تولید 
هها  افتد  اگر سهاخهتهمها  اک ید کربن کم  و   اين پديده اتفاق ظمی  و   اگر تولید  ی می

 رسد  میلیو  متر مكعب  ر روا می 9۷اصالح  وظد  مارف گاا تهرا  به 
ايم  به م ائل امنیتی مربوط بو ه  ظهه م هائهل  موار ی که  ر آ  تامیمات قاطا گرفته ▪

کنیم  به بیا   يگر  امنیت و سهیهاسهت را  اقتاا ی؛  ر واقا ما اقتاا  را صرف امنیت می
 هیم  بهترين   هیم  اما اقتاا  را پشتیبا  سیاست خارجی قرار می پشتیبا  اقتاا  قرار ظمی

ای هزينهه  ای است که ا اره کر يد  ما چقدر برای اظرژی ه ته مثالش موضوع اظرژی ه ته
ارا  که ما بهرايهش  ای چقدر می کر يم و باا هی آ  برايما  چقدر بو ه است؟ اظرژی ه ته

ای که برايش هزينه کر يم و اقتاا  را پشتیهبها   های ه ته ايم؟ سیاست اينقدر هزينه کر ه
 آ  قرار  ا يم  اا ظ ر اقتاا ی توجیه ظدار   

وري ایران و خبرگزاري ایرنا متن كامل گفتگو در سایت انجمن بهره    

وری ایران انجمن بهره  



 

  

 بهره وري به زبان ساده

  

 بهره وري درست انجام دادن كار درست است
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وری ایران انجمن بهره  

 بهره وري نسبت ستانده به داده است بهره وري تركیب اثربخشی و كارایی است



 (625599921افتتاحیه ) موضوع زمان

01:9-0199  تالوت قرآن مجید و سرود ملی   

01:9-01:9  وری ایران خیر مقدم و ارائه گزارش1 سید حمید کالنتری، مدیرعامل انجمن بهره   

0199-01:9  جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی )پیام تصویری(   

:91:9-0199 ها و راهکارها وری و اقتصاد، چالش بهره   دکتر مسعود نیلی، استاد دانشگاه صنعتی شریف 

:9109-:91:9  حمید محمدی، مدیرعامل شرکت دیجی کاال   

 ( 625599921وری و اقتصاد خرد و کالن ) نشست تخصصي )پانل( اول: بهره موضوع  زمان

 دکتر غالمرضا سلیمانی، ریاست کل بیمه مرکزی ایران وری و رشد اقتصاد کالن نقش بیمه در افزایش بهره 199::-1:9::

 دکتر محمدعلی دهقان دهنوی، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی وری و محیط کسب و کار بهره 1:9::-0199:

 دکتر داوود دانش جعفری، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی وری در ایران تحلیل کالن بهره 0199:-01:9:

 )مدیر نشست: مهندس نصراله جهانگرد(بندی  بحث و گفتگو و جمع   01:9:-::

 ( 625599921وری، فرهنگ و جامعه ) نشست تخصصي )پانل( دوم: بهره موضوع سخنرانی زمان

 دکتر هادی خانیکی، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی و جامعه شناس وری، ارتباطات و توسعه بهره 01:9:-9:

 سید محمد بهشتی، صاحبنظر در مباحث فرهنگی وری در فرهنگ ملی بهره  9:- 91:9:

 )مدیر نشست: سید حمید کالنتری(بندی  بحث و گفتگو و جمع   91:9:- 0199:

 ( 625599921وری ) نشست تخصصي )پانل( سوم: نظام اداری و بهره موضوع سخنرانی زمان

 دکتر علینقی مشایخی، استاد دانشگاه صنعتی شریف وری اداری راهکارهای استراتژیک در بهبود بهره 3:-31:9:

 دکتر مسعود حجاریان، استاد دانشگاه و کارآفرین وری و نظام حکمرانی بهره 31:9:-3199:

 وری ایران مهندس فاطمه پهلوانی، ریاست محترم سازمان ملی بهره وری، مدیریت و نظام اداری بهره  3199: -11:9:

 )مدیر نشست: دکتر ابوالفضل کیانی(بندی  بحث و گفتگو و جمع   11:9:-1109:

 (  625599921وری، بخش خصوصي و تولید ) نشست تخصصي )پانل( چهارم: بهره موضوع سخنرانی زمان

 جناب آقای دکتر محمد علی محمدی، عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی وری و مدیریت در بخش خصوصی بهره 01:9:-0199:

 های اتاق ایران جناب آقای دکتر محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش وری و بخش خصوصی بهره 0199:-3109:

 دکتر محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات محترم مجلس  وری در برنامه و بودجه بهره 3109: -3109:

 و تولید ملی در ادوار مجلس  00دکتر حمیدرضا فوالدگر، رئیس سابق کمیسیون ویژه اصل  وری و تولید ملی بهره 3109:-11:9:

 )مدیر نشست: مهندس علی اکبر اولیاء(بندی  بحث و گفتگو و جمع   11:9:-1109:

وري ایران برنامه زمانبندي دهمین همایش ملی بهره  

 محل برگزاري و چگونگی همراهی

 سخنرانان و مدعوین ویژه:
خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهيم، 

 سازمان مدیریت صنعتی، سالن چشم انداز 2، ساختمان شماره  6پالک 

 شركت كنندگان از طریق فضاي مجازي )پخش زنده(:

https://www.aparat.com/irpa_ir  

https://www.instagram.com/irpa_ir  

 ثبت نام:

http://reg.irpa.ir  


