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وری ایران انداز انجمن بهره چشم  

ها اصول و سیاست  

وری   عنوان نهاد مرجع ملی و برتر بهره وری ایران به شناخته شدن انجمن بهره  

 با ماهیت غیردولتی

اولویت به تغییر نگرش، اصالح و خط مشی رهبران و مدیران ارشدد در بداور بده  .1

 وری بهره

هدای  وری در سطح جامعه با اولویت مددیدران در بد د  . ترویج فرهنگ بهره2 .2

 فرهنگی، خدماتی، آموزشی و اقتصادی

 وری بان بهره القای نق  دیده .3

 ورانه توجه به کیفیت و بالندگی و پرهیز از هرگونه رفتار و برنامه غیر بهره .4

 های م تلف وری در حوزه شناسایی و معرفی الگوهای موفق بهره .5

 کداری، قداندوندمدداری  های اخالقی، صداقت، عددالدت، درسدت توجه به ارزش .6

 و مسئولیت اجتماعی

 ها. ها و گزارش ها، تحلیل توجه به دان ، فناوری، نوآوری و خالقیت در بررسی .7

 



وری ایران کوتاه درباره انجمن بهره

ها در کنار بخش خصوصی و  نهاد و انجمن های مردم در دنیای امروز، سازمان
دولتی نقش مهمی در رشد و توسعه کشورها دارند. در واقع در راستای 

نهاد که بخشی از جامعه  های مردم گیری حکمرانی مطلوب، سازمان شکل
عنوان یکی از بازیگران غیردولتی عرصه  توانند به آیند، می مدنی به شمار می

ها در انجام تکالیف و تأمین حقوق عموم  حکمرانی ظاهر شده و دولت
وری ایران نیز به عنوان یکی از  شهروندان یاری کنند. رسالت انجمن بهره

وری کشور و برخوردار   های مردم نهاد فعال در حوزه بهره ها و سازمان انجمن
از جایگاه برجسته در تعامل و ارتباط با دولت، بخش عمومی و سایر 

گیری  ای و نهادهای سیاستگذار، کمک به شکل های غیردولتی و حرفه تشکل
وری در سطح کشور از طریق تأثیرگذاری بر سیاستگذاران، جلب  نهضت بهره

سـازی و  افزایی متخصصـان و فرهنگ مشارکت مؤثر حامیان، هم
 2831رسـانی با رویکــرد تقویت شبکه و عضومحوری بوده که از سال  اطالع

 فعالیت خود را آغاز کرده است.  
توان به نشر فرهنگ و اشاعه  وری ایران می از جمله اهداف انجمن بهره

 برای ارتقای آن در سطح کشور، وری و ایجاد حرکت همگانی مفاهیم بهره

وری در همه  توسعه و ارتقای مدیریت منابع انسانی برای بهبود بهره
های مدیریتی و  های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارتقای توانایی عرصه

الگوهای موثر و استفاده از آخرین دستاوردهای  سازمانی با طراحی و تدوین
ها،  ها، برنامه وری و تاثیرگذاری بر سیاست برای افزایش بهره علمی و فنی

وری و تالش در جهت اصالح و بهبود  حوزه بهره قوانین و مقررات کشور در
 اشاره کرد. آنها

ها را در انجمن  ها و فعالیت ، برنامه2833با استقرار هیات مدیره جدید از سال 
رود به ارتقای  وری ایران با جدیت بیشتری دنبال شده که امید می بهره
 های مختلف کشور کمک کند. وری در بخش بهره

 وری ایران با حضور اکثریت اعضا جلسه مجمع عمومی انجمن بهره

رئوس عملكرد
ای در راستای ارتقای  های گسترده های اخیر، اقدامات و فعالیت در سال

وری در انجمن  دار شدن نهضت بهره چنین دامنه وری کشور و هم بهره
 وری ایران صورت گرفته که رئوس اصلی آن به شرح ذیل است:  بهره

 وری تالش در جهت ترویج و گسترش باور بهره
 هاوس های تخصصی در کالب وری و نشست های بهره برگزاری عصرانه

 وری ایران برگزاری دهمین و یازدهمین  همایش ملی بهره

 »وری اندیشه بهره«اخذ مجوز و انتشار شریه 
نامه  ها و نهادها و امضای تفاهم ها با سازمان توسعه تعامالت و همکاری

 همکاری، 
 عنوان اعضای ویژه و تعامل با آنها های توانمند به جذب شرکت

های عضو  عنوان شرکت های مشاوره مدیریت به جذب و همکاری با شرکت
 همراه جذب اعضای حقیقی انجمن به

هـای اثـربخش،  وگو  و رایزنی با مدیران ارشد کشور و چـهـره دیدار، گفت
های  ها پیشنهادی به دستگاه هـای  تخصصی، ارائه طرح تشکیـل کارگروه

 اجرایی
 هـای تخصصی ها و نشست برگزاری و مشارکت در همایش

 برگزاری وبینارهای آموزشی
وری و  ها در زمینه بهره ها و تالیف کتاب ها، کتابچه تدوین و انتشار گزارش

 های مرتبط،  حوزه
 ها  فعالیت در فضای مجازی و تعامل با رسانه

 وری در شرکت ایران خودرو جلسه کاری با موضوع بهره 3



های کالن در سیاستگذاری  مشارکت

وری را رصد و  طور مستمر وضعیت بهره وری کشور هر ساله به عالی بهره
 های تحلیلی سالیانه را ارائه نمایند.  گزارش

های فردی و تخصصی، انگیزه،  . شایسته است توجه ویژه به شایستگی1
وری در انتخاب وزراء، مدیران ارشد و استانداران  شادابی با تاکید بر رشد بهره

و درخواست برنامه خاص از آنان قبل از معرفی و انتصاب در ارتباط با 
 وری معطوف شود. بهره

. تاکید سنجیده و اثربخش ریاست محترم جمهوری و وزرا در گفتمان 8
ها و گفتگو با  ها، مصوبات، مصاحبه ها، بخشنامه ها، بیانیه رسمی خود در نطق

 وری کشور. اصحاب رسانه به مقوله پیشرفت بهره
. دستور ویژه به وزرای منتخب آموزش و پرورش، عطف، فناوری اطالعات 4

   و ارتباطات، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی،
نفت و نیرو و روسای دو سازمان مهم برنامه و بودجه و اداری و استخدامی 

 وری به هیات دولت ظرف سه ماه.  برای ارائه برنامه ویژه بهره
های به عمل آمده در این انجمن و رایزنی با روسای  . با توجه به بررسی5

وری ایران و سازمان استاندارد برای ارتقای اثربخشی و  سازمان ملی بهره
وری و کیفیت با کنار هم  های مسئول در حوزه نوآوری، بهره کارآمدی سازمان

وری  های بهره قرار گرفتن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان
وری، نوآوری  تری با عنوان معاونت بهره و استاندارد ساختار توانمند و هماهنگ

های مرتبط نیز با اعمال اصالحات در  تاسیس و سازمان(.P.Q.I)و کیفیت 
 وظایف و ساختار در ذیل آن قرار گیرند.

الملل، جلب  . توجه ویژه به گشودگی حوزه اقتصاد با بهبود موثر در روابط بین6
گذاری  توسعه صادرات، جلب مشارکت سرمایه  های خارجی، گذاری سرمایه

ایرانیان مقیم خارج، امیددادن به کارآفرینان و صنعتگران با تحول و بهبود 

 ريمحیط کسب و کار.

وری ایران، تالش برای مشارکت و  های انجمن بهره یکی از ابعاد فعالیت
وری است، بر همین  های کالن کشور در حوزه بهره اثربخشی در سیاستگذاری

گیری از ابزارهای مختلف تالش کرده به این مهم نائل  اساس انجمن با بهره
 آید.

 

 وري گذاري سال جدید با عنوان بهره پیشنهاد نام
وری، ترویج این  سازی در حوزه بهره وری در راستای گفتمان انجمن بهره

وری و نقش آن در توسعه کشور،  مفهوم و توجه افکار عمومی به موضوع بهره
وری  با ارائه گزارشی از وضعیت بهره 2833ای در فصل پایانی سال  طی نامه

گذاری سال جدید با عنوان  کشور به مقام معظم رهبری، پیشنهاد نام

 را مطرح کرد. »وری بهره«

 

 اهلل رییسی، رییس جمهور سیزدهم ارسال نامه به آیت
اهلل رئیسی،  ای به آیت در نامه 2411وری ایران در مردادماه  انجمن بهره

 41وری کشور در  جمهور سیزدهم ضمن توصیف وضعیت نامطلوب بهره رییس
پیشنهاد زیر ارائه شده  ۷وری کشور،  سال اخیر و برشمردن عوامل نابهره

 است:
. تشکیل یک کمیته یا کارگروه ملی متشکل از افراد شایسته و نخبه در 2

وری از اساتید برجسته دانشگاه، مدیران موفق از دولت و  حوزه مدیریت بهره
بخش خصوصی، مشاوران باسابقه از مدیریت برای بررسی همه جانبه و جامع 

المللی و ارائه  گیری از تجارب بین موضوع با مطالعه کلیه سوابق و بهره
های پیشنهادی روشن، اثربخش و قابل اجرا. این کمیته که  راهکارها و برنامه

 عنوان مجمع تواند به گردند، می اعضایش با حکم مستقیم جنابعالی تعیین می
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های  . حمایت و تشویق حرکت نوآوری در جهت امیدآفرینی در شرکت۷
ها و جلوگیری از خروج نخبگان و  دهنده ها، شتاب آپ دانش بنیان، استارت

وکارهای  جوانان بااستعداد با حمایت خاص از رشد اقتصاد دیجیتال و کسب
های مرتبط  های فنی و قانونی. تاسیس سازمان اینترنتی با تامین زیرساخت

 نیز با اعمال اصالحات الزم در ذیل آن قرار گیرد.

 

 جمهور دوازدهم ارسال نامه به رییس
نیز با  2833وری ایران در آغاز دور جدید فعالیت خود در سال  انجمن بهره
االسالم و المسلمین حسن روحانی، با تشریح  ای به حجت ارسالی نامه

وری کشور، راهکارهای متعددی را برای ارتقای  وضعیت و مسائل بهره
 وری کشور مطرح کرده بود. بهره

نظران  در این نامه که به امضای هیات مدیره انجمن و جمعی از صاحب
ویژه با  رسیده بود تصریح شده بود که کلید توسعه کشور در شرایط کنونی به

وری کشور است که  های گسترده در منابع مالی، ارتقای بهره وجود محدودیت
 الزم است به باور، نگرش و رفتار مسئوالن بدل شود.

 

 هاي اثربخش وگو با چهره مکاتبه، دیدار و گفت
های اثربخش  همچنین دیدار، گفتگو و رایزنی با مسئوالن، مدیران و چهره

وری ایران بوده است که این موضوع در  یکی دیگر از راهبردهای انجمن بهره
ای  ای که در مکاتبات جداگانه گونه شود، به دولت جدید نیز با جدیت دنبال می

با دکتر میثم لطیفی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و 
جمهور و رییس  استخدامی کشور، دکتر سید مسعود میرکاظمی، معاون رییس

سازمان برنامه و بودجه و مهندس علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو، ضمن ارائه 
های بیشتر برای  وری کشور، بر تعامالت و همکاری گزارشی از وضعیت بهره

 وری کشور تاکید شده است.  حل مسائل بهره
در دوره تصدی دولت یازدهم و دوازدهم نیز تعامالت مناسبی میان انجمن 

توان  وری ایران با مدیران و مسئوالن وجود داششت که از جمله آنها می بهره
 موارد زیر اشاره کرد: به

وگوی اعضای هیات مدیره با دکتر اسحاق جهانگیری، معاون  دیدار و گفت
 جمهور،  اول محترم )سابق( رئیس

دیدار و گفتگو با جمشید انصاری، معاون سابق رئیس جمهور و رئیس 
 سازمان اداری و استخدامی کشور، 

دیدار و گفتگو با دکتر علی دارابی، معاون سازمان صداوسیمای جمهوری 
 وری ها در حوزه بهره اسالمی ایران به منظور گسترش و توسعه برنامه

 موثر
 

دیدار و گفتگو با مهندس محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش 
 وری در آموزش و پرورش  منظور تشکیل شورای بهره به

های مستمر با سایر مقامات دولتی از جمله معاون  همچنین دیدارها و رایزنی
های صنعتی، معاون  وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان شهرك

سازی مصرف سوخت، رئیس سازمان ملی  وزیر نفت و رئیس شرکت بهینه
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، مدیرعامل ایران خودرو بخش استاندارد، 

 های انجمن در این مدت بوده است. دیگری از فعالیت
همچنین مکاتبه، دیدار، گفتگو و رایزینی با جمع دیگری از مقامات و 

منظور ارتقای تعامالت در راستای گسترش  مسئوالن دولتی در این مدت به
 های مختلف کشور صورت گرفته است.  وری در بخش بهره

شایان ذکر است که با جمعی از مدیران با سابقه از جمله مرحوم دکتر اکبر 
کیا،  ترکان، دکتر عباس آخوندی، دکتر مسعود نیلی، مهندس محمد سعیدی

سید حسین مرعشی، دکتر محمود عسگری آزاد و کاظم وزیری هامانه، 
وری صورت گرفت که برخی از آنها  جلسات و مباحثات تحلیلی در زمینه بهره

 تاکنون با همکاری ایرنا پالس منتشر شده است.

 

 وري  ها براي تشریح مسائل بهره صدور و انتشار بیانیه
وری کشور و  منظور تشریح کردن وضعیت بهره وری ایران به انجمن بهره

وری و همچنین  همچنین ارائه راهکارهای اثربخش در راستای ارتقای بهره
های متعددی منتشر کرده  وری کشور تاکنون بیانیه گوشزد کردن مسائل بهره

های  وری و بیانیه های روز بهره توان به بیانیه ترین آنها می است که از مهم
 وری ایران اشاره کرد.  دهمین و یازدهمین همایش ملی بهره

ها از این رو اهمیت دارد که ضمن انعکاس آنها به مسئوالن  انتشار این بیانیه
های متعدد نیز بازخورد مناسبی داشته که نقش موثری در  و مدیران در رسانه

 وری ایران دارد. ای در حوزه بهره سازی رسانه جریان
 

 هاي همکاري نامه امضاي تفاهم
وری کشور،  ها در راستای ارتقای بهره اندیشی فعالیت افزایی و هم منظور هم به

نامه با نهادهای اثربخش در این حوزه را  وری ایران امضای تفاهم انجمن بهره
های زیر به  های همکاری با مجموعه نامه در دستور کار دارد که تاکنون تفاهم

 امضا رسیده است.
 وری ایران سازمان ملی بهره

 سازمان مدیریت صنعتی
 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 
 

جمهور دولت دوازدهم دیدار و گفتگو با اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس وری ایران نامه همکاری با سازمان ملی بهره امضای تفاهم 5   



 هاي مشاوره مدیریت گیري از توان شرکت بهره
های موجود از تجربیات و  منظور استفاده از توانمندی وری ایران به انجمن بهره

عنوان  های معتبر در زمینه مشاوره مدیریت به ها و مجموعه خدمات شرکت
 مند است.  های خود بهره چنین پیشبرد برنامه اعضای حقوقی مشاور و هم
 گروه توسعه مدیریت نشا
 شرکت مهندسی آسیاوات

 پژوهشکده سیاستگذاری و تحلیل راهبردی آیندگان
 موسسه توسعه مدیریت سبا
 شرکت سامان آوران توسعه

 موسسه مدیریت دانش و تاریخ شفاهی
 شرکت مشاوران ترویج دانش مدیریت

 شرکت منشور راهبران مدیریت پارسیان
 شرکت مشاوران نیوساد صنعت و خدمات ایرانیان

 شرکت پایداران پارسا
 شرکت کیفیت انطباق آسیا

 مرکز نوآوری ویکست
 مرکز نوآوری پیشتازان آیین زندگی

 

 تعامالت گسترده با بخش خصوصی  
منظور گسترش مفاهیم و  وری ایران به یکی دیگر از اقدامات مهم انجمن بهره

افزایی در  ورانه و همچنین تبادل نظر، ارتقای تعامالت و هم موضوعات بهره
های پیشرو در  های مختلف همکاری با شرکت وری در بخش حوزه بهره

وری  های مختلف است که در راستای حمایت از حرکت بهره صنایع و بخش
 گیرد که به شرح ذیل است: کشور صورت می

 گروه خودروسازی ایران خودرو
 شرکت بیمه تجارت نو

 شرکت فوالد آلیاژی ایران
 شرکت بیمه تعاون

 شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان
 شرکت بیمه رازی

 گهر شرکت صنعتی و معدنی گل
 شرکت بیمه سرمد

 بافق -شرکت آهن مرکزی ایران 
 شرکت بیمه دی

نامه با بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران امضای تفاهم  اهدای لوح عضویت افت اری به دیجی کاال 

 شرکت نفت پاسارگاد
 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
 شرکت نفت ایرانول

 شرکت تعاونی سیرنگ
 های گازی صنعتی خاورمیانه شرکت توربین

 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 
 

 هاي مشترک با دولت انجام پروژه
های همکاری با  وری ایران انجام پروژه های انجمن بهره از دیگر برنامه

وری بوده است که دو پروژه مهم  های اجرایی به منظور ارتقای بهره دستگاه
 در این زمینه به شرح ذیل است:

قانون  12خدمات مشاوره به وزارت آموزش و پرورش در اجرای تبصره 
  2833بودجه سال 

 های کیفیت نیروی کار کشور خدمات مشاوره تدوین سیاست
ها ارائه شده که  های متعدد دیگری نیز به دولت و سایر بخش همچنین طرح

 ها برای عملیاتی شدن آنها در حال انجام است.  رایزنی

 

 هاي تخصصی تشکیل کارگروه
وری یکی دیگر  گیری از توانمندی و دانایی افراد متخصص در حوزه بهره بهره

وری در کشور است و  منظور ایجاد حرکت بهره از رویکردهای اصلی انجمن به
وری در  منظور بررسی راهکارهای ارتقای بهره های تخصصی به کارگروه

وری سبز   بهره خانه و خانواده، انرژی، های تخصصی ساختمان، زمینه
 آموزش و پرورش تشکیل شده است. و

های ممکن برای  وری ایران از تمامی فرصت همچنین انجمن بهره
وری بهره گرفته که عالوه بر موارد مذکور  فرهنگسازی و ترویج فرهنگ بهره

و پرورش،  وری وزارت آموزش توان به مشارکت و حضور در اتاق فکر بهره می
های  حضور در شورای شهر یزد، حضور در شورای نوآوری استان یزد، دوره

تخصصی در استان سیستان و بلوچستان از جمله دوره توسعه شغلی و 
کارآفرینی خالق، مشارکت در برگزاری میزگرد تخصصی مدیریت دانش و 

ها اشاره کرد که بر همین اساس، در  وری و همچنین تعامل با رسانه بهره

وری ایران  از مدیرعامل انجمن بهره »وری نشان ملی بهره«نخستین دوره 
 های موثر در حوزه رسانه تقدیر شد.  به موجب فعالیت
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 صورت مجازی برگزار شد وری با توجه به پاندومی کرونا به دهمین همای  ملی بهره

وری  دهمین و یازدهمین همایش ملی بهره

های تخصصی، تجلی تالش یک جامعه برای برقراری  ها و نشست همایش
ارتباط میان اعضای جامعه در جهت تبادل اندیشه و اشتراك دانش، ارائه 

های جدید و نهایتا کمک به رشد دانش و رسیدن به خِرد  ها و نظریه یافته
 جمعی است. 

های اخیر تالش داشته با  وری ایران در سال بر همین اساس انجمن بهره
ها و  وجود سایه انداختن پاندومی کرونا، عالوه بر برگزاری همایش

های تخصصی، همکاری الزم در جهت حضور و مشارکت در سایر  نشست
 عمل آورد. های تخصصی را نیز به ها و نشست همایش

 
 وري  دهمین همایش ملی بهره

با  2833مردادماه  1۷و  16وری ایران، روزهای  دهمین همایش ملی بهره
های دولت و بخش  شده از حوزه حضور صاحبنظران برجسته و شناخته

اندیشی و گفتگو در مسیر  ایجاد بستر و فضای هم«خصوصی با محور 

با موضوعات  »وری ملی دستیابی به راهکارهای موثر در بهبود و ارتقای بهره

وری در اقتصــاد و محیط  بهره«، »وری در حوزه اجتماع و فرهنگ بهره«

 انداز سازمان در سالن چشم »وری و مدیریت و ساختارها بهره« »وکار کسب

کنندگان را به هـمـراه  مدیریت صنعتی برگزار شد که استقبال مناسب شرکت
کردند. همچنـیـن  داشت که از طریق فضای مجازی این همایش را دنبال می

 های مختلف قرار گرفت. این همایش مورد استقبال رسانه
 

 سخنرانان و موضوعات ارائه شده:
مهندس جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمـان اداری و 

 وری  استخدامی کشور/ واکاوی عوامل فرهنگی نابهره
دکتر مسعود نیلی، استاد دانشگاه صنعتی شریف/ چرا اقتصاد ایران با فاجعـه 

 وری مواجه است؟ بهره
آوازه )دیجی کـاال(/  مهندس حمید محمدی، مدیرعامل شرکت نوآوران فن

 وری ها در ارتقای بهره نقش پلتفرم
وری ایـران/  مهندس سید حمید کالنتری، مدیرعـامـل انـجـمـن بـهـره

 ها و عوامل آن در کشور ما وری نابهره
دکتر غالمرضا سلیمانی، رییس کل بیمه مرکزی/ نقش بیمه در افـزایـش 

 وری و رشد اقتصاد کالن  بهره
دکتر محمدعلی دهقان دهنوی، معاون امور اقتصادی وزارت اقـتـصـاد و 

 وری و محیط کسب و کار دارایی/ بهره

7 



دکتر داود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام/  تحـلـیـل 
 وری در ایران کالن بهره

شـنـاس/  دکتر هادی خانیکی، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی و جـامـعـه
 وری، ارتباطات و توسعه بهره

وری در  نظر در مسائل فرهنگی/ بهره مهندس سید محمد بهشتی، صاحب
 فرهنگ ملی

دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری، مدیرعامل سازمان مدیریـت صـنـعـتـی/ 
 وری در عصر تحول  بهره

دکتر علینقی مشایخی، استاد دانشگاه صنعـتـی شـریـف/ راهـکـارهـای 
 وری اداری استراتژیک در بهبود بهره

وری و نـظـام  دکتر مسعود حجاریان، استاد دانشگاه و کارآفرین/ بـهـره
 حکمرانی

وری،  وری ایران/ بـهـره مهندس فاطمه پهلوانی، رییس سازمان ملی بهره
 مدیریت و نظام اداری

علی محمدی، عضو هیات علمی سازمان مدیریت صـنـعـتـی/  دکتر محمد
 وری و مدیریت در بخش خصوصی بهره

وری و بـخـش خصـوصـی/ رئـیـس مـرکـز  دکتر محمد قاسمی، بهره
 های اتاق ایران پژوهش

و  »وری بیانیه دهمین همایش ملی بـهـره«چکیده مباحث این همایش در 

 8 6 منتشر شد. »وری امروز ایران بهره«مشروح آن در 



 وري  یازدهمین همایش ملی بهره
با  2411مهرماه  1۷و  16وری ایران، روزهای  یازدهمین همایش ملی بهره

حضور صاحبنظران و فرهیختگان، اساتید دانشگاه و مسئوالن دولتی با موضوع 

تبیین نقش نوآوری و «منظور  و به »وری و اقتصاد پیشرو نوآوری، بهره«
های رشد و  وری در تحول و توسعه اقتصادی و عبور از موانع و محدودیت بهره

 را برگزار کرد. »پویایی اقتصاد

، »وری نوآوری و بهره«وری شامل  محورهای یازدهمین همایش ملی بهره

 »وری، دولت و نظام اداری بهره«، »وکار وری، اقتصــاد و محیط کسب بهره«

بود که به میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی  »وری و فرهنگ بهره«و 
صورت مجازی و با حضور جمعی از صاحبنظران، متخصصان و اساتید  به

برجسته برگزار شد که مورد استقبال مطلوب مخاطبان از اقصی نقاط کشور 
 قرار گرفت. 

ها و مطبوعات معتبر  ها از جمله خبرگزاری بازتاب مطلوب این همایش در رسانه
آید. چکیده مباحص مطرح شده این  شمار می های این همایش به از ویژگی

های این همایش  همایش در قالب پیام و بیانیه همایش و مجموعه سخنرانی
 در کتابی منتشر خواهد شد.

 

 سخنرانان و موضوعات ارائه شده:
مهندس سید حمید کالنتری/ راهکارهای اساسی در بـهـبـود و تـحـول 

 وری بهره
وری  بنیان در ارتقای بهره های دانش دکتر علی وحدت/ نقش و سهم شرکت

 کشور
وری و آثار آن بـر بـهـره  دکتر علینقی مشایخی/ تداخل قوا و کاهش بهره

 وری و فساد 
وری و  مهندس نصراهلل جهانگرد/ نوآوری ودیجیتالی سازی، ارتقای بـهـره

 محور رشد اقتصادی دانایی
 

بنیان )و لزوم توجه به تـوسـعـه  دکتر اسفندیار اختیاری/ جهش تولید دانش
 سیاسی و فرهنگسازی در جامعه(

وری در  دکتر مهدی کشمیری/ راهبرد نوآوری باز، الزمه ارتقـای بـهـره
 های بزرگ  سازمان

های دیجیتالی بـر  اهلل فاطمی اردکانی/ بررسی تاثیر فناوری دکتر سید ولی
 های فردی و سازمانی وری بهره

دکتر مسعود نیلی/ چالش های رشد اقتصادی مبتنی بر بـهـره وری در 
 اقتصاد ایران

دکتر داوود دانش جعفری/ ارزیابی و مدیریت بـحـران آب در اسـتـان 
 خوزستان

ها و تکنولـوژی  ها و موانع جذب نوآوری دکتر محمدحسین عمادی/ چالش
 هوشمند در بخش کشاورزی و غذا 

 هـای رونـق و رکـود اقـتـصـاد  دکتر جعفر خـیـرخـواهـان/ چـرخـه
 های پرزد و بند در محیط

 6وری نظـام اداری )و  دکتر محمود عسگری آزاد/ نقش انگیزه در بهره
 راهکار پیشنهادی(

 دکتر سید حمید خداداد حسینی/ ارتقای نظام بهره وری اداری کشور
وری در بـخـش  گیری بهره های اندازه دکتر بهرام جلوداری ممقانی/ مدل

 APOعمومی از منظر 

های دولتی )و اهـمـیـت آن در  وری شرکت دکتر بهروز محمودی/ بهره
 وری ملی( ارتقای بهره

 وری بـر اسـاس رویـکـرد  دکتر محمد فاضلی/ فـرهـنـگ و بـهـره
 هافستد

 وری پویا و سازگار )و سه پرسش اساسی( دکتر احمد روستا/ بهره
 وری دکتر مجید رعنایی/ نقش آموزش و پرورش در ارتقای فرهنگ بهره

 وری، حکمرانی و زنان دکتر اشرف بروجردی/ فرهنگ بهره

 9 وری در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد یازدهمین همای  ملی بهره



 دکتر اردشیر اختیاري

پژوهش و فناورينماینده و رییس کمیته   

مجلس شوراي اسالمی    

 دکتر علینقی مشایخی

 استاد دانشگاه صنعتی شریف

 دکتر داوود دانش جعفري

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و 

 استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

 دکتر مسعود نیلی

 استاد دانشگاه صنعتی شریف

 دکتر علی وحدت

 رییس صندوق نوآوري و شکوفایی

 دکتر محمدحسین عمادي

 نماینده سابق ایران در فائو

هاي چین  و مدرس نوآوري در دانشگاه  

 دکتر محمود عسگري آزاد 

جمهور جانشین اسبق سرمایه انسانی معاون رییس  

 و رییس هیات مدیره بنیاد برکت

 دکتر بهرام جلوداري

وري ایران عضو هیات مدیره انجمن بهره  

 مهندس نصرا... جهانگرد

وري  رییس هیات مدیره انجمن بهره  

 و عضو هیات عامل صندوق نوآوري و شکوفایی

 دکتر مهدي کشمیري 

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 

 عضو هیات عامل صندوق نوآوري و شکوفایی 

اهلل فاطمی  دکتر سید ولی  

 بنیانگذار مجموعه توسن 

 دکتر سید حمید خداداد حسینی 

 رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد

 دانشگاه تربیت مدرس

 دکتر جعفر خیرخواهان 

 استاد دانشگاه

 و مترجم کتب اقتصاد سیاسی 

 دکتر بهروز محمودي

وري معاون راهبري سازمان ملی بهره  
 دکتر احمد روستا 

 استاد دانشگاه شهید بهشتی 

 مهندس سید حمید کالنتري

وري ایران مدیرعامل انجمن بهره  

 دکتر اشرف بروجردي

 رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 دکتر مجید رعنایی

 معاون شوراي عالی آموزش و پرورش

 دکتر محمد فاضلی 

 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
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وری در مـیـان  منظور گسترش مـفـهـوم بـهـره وری ایران به انجمن بهره
 نشست عصرانه برگزار کرده است.  11تاکنون  2833ماه  متخصصان از بهمن

وري ایران هاي عصرانه انجمن بهره عناوین نشست  

های آن وری در نگاه کالن اقتصاد و چالش . بهره2  

2833وری در سال  های بهره . بررسی اولویت1   

وری انرژی . بهره8   

وری . آموزش و پرورش و بهره4   

وری . بیمه و بهره5   

وری و فرهنگ . بهره6   

وری خانواده . بهره۷   

وری . نوآوری و بهره3   

وری سبز . بهره3   

وری و دولت . بهره21   

وری آب . بهره22  

وری . دولت آینده و چالش مدیریت و بهره21   

وری  . بررسی دورکاری از نگاه بهره28  

وری در صنعت و معدن . بهره24   

وری در دانشگاه و نظام آموزش عالی . بهره25   

وری در چرخه صنعت فوالد کشور )از معدن تا نورد و قطعه(  . بهره26  

وری در صنعت ساختمان . بهره2۷  

های دولتی وری در شرکت . بهره23  

ها های بزرگ و هولدینگ وری در شرکت . بهره23  

وری و صنایع کوچک و متوسط . بهره11  

هایی که از سوی دیگر  ها و نشست به عالوه با مشارکت و حضور در همایش
وری  شود، تالش کرده تا به فراگیر شدن موضوع بـهـره نهادها نیز برگزار می

وری نیـز  های گوناگون اقدام کند تا بر اساس آن، موضوع بهره در میان گروه
ها در قالـب  در سطح کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد. بخشی از این نشست

هایی که خود انجمن نسبت بـه بـرگـزاری آن اقـدام کـرده، یـا  نشست
 هایی که در آن مشارکت داشته، به شرح ذیل است: نشست

 

 هاي تخصصی برگزاري نشست
 نشست تخصصی در کالب هاوس 21

 وری و اقتصاد کالن نشست بهره
( و  1و  2وکار در بحران کرونـا ) وبینارهای راهکارهای مدیریت کسب

 وکارها در شرایط بحران کرونا وری کسب راهکارهای افزایش بهره

 ها ها و نشست مشارکت در همایش
 نشست تجارب مدیران

 نشست تخصصی مدیریت انرژی در رویداد مشاوره به کسب و کار
 وکار وکارها در بحران در رویداد مشاوره کسب نشست کسب

 ها وری استان نخستین همایش متولیان بهره
 وری و توسعه کارگاه آموزشی بهره

 وری خانواده وری با موضوع بهره نشست کافه بهره
 وری نشست یلدای تعاون با موضوع تعاون و بهره

 نشست نقش مدیریت شهری در نوآوری
 پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی سومین اجالس مسئولیت

 »وری توسعه روستایی، تحول و بهره«دوره آموزشی 

هاوس( های کالب وری و نشست های بهره های تخصصی )عصرانه نشست

وری و دولت وری با موضوع بهره دهمین عصرانه بهره 00 9  
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هاي تخصصی وبینارها و نشست هاوس ها در کالب نشست تعداد سخنرانان   

11 

وري هاي بهره عصرانه  

وری در آموزش و پرورش کارگروه بهره  

 هاي آن وري در نگاه کالن اقتصاد و چالش بهره
دکتر میر مهدی سید اصفهانی، استاد دانشگاه و رییس مرکز مـطـالـعـات 

 مدیریت ایران
محمد اقدسی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت 

 مدرس
دکتر عیسی منصوری، معاون سابق توسعه کارآفرینی و اشـتـغـال وزارت 

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 

 وري و اقتصاد دیجیتال بهره
 مهندس نصراهلل جهانگرد، عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

 دکتر مسعود حجاریان، استاد دانشگاه و کارآفرین
 

 وري انرژي  بهره
 تحقیـقـات و مـنـابـع انسـانـی وزیـر  دکتر محمد صالح اولیاء، معاون

 نیرو
های خدمات انرژی و  دکتر حمید مهذب ترابی، مدیرعامل اتحادیه شرکت

 رییس انجمن مدیریت مصرف انرژی ایران 
وری  مهندس حمیدرضا حسینی آشتیانی، عضو هیات مدیره انجمن بـهـره

 ایران و و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت آریانا
وری ایـران و  مهندس علی اکبر اولیاء، عضو هیات مدیره انجمن بـهـره

 وری  رئیس سابق سازمان ملی بهره

وری با حضور جمعی از مدیران ارشد صنعت بیمه نشست عصرانه بیمه و بهره 01  

 وري در آموزش و پرورش بهره
فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش و مـدیـر 

 مدرسه مفید
ریزی و توسعه منابع و رییس کـمـیـتـه  علی الهیار ترکمن، معاون برنامه

 وری وزارت آموزش و پرورش  بهره
وری ایـران  و کـارشـنـاس  دکتر حمیدرضا نایبی، مشاور انجمن بهره

 وری و مدیریت بهره
دکتر حمیدرضا آیت اللهی، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی و مدیر مجتمع 

 مدارس میزان
دکتر مجید قدمی، مشاور وزیر آموزش و پرورش و رییس اسبق سـازمـان 

 آموزش استثنایی کشور
 وری مهندس فاطمه پهلوانی، رییس سازمان ملی بهره

 دکتر عبدالرسول عمادی، مشاور وزیر  آموزش و پرورش
 

 وري و فرهنگ بهره
دکتر احمد مسجد جامعی، عضو شورای اسالمی شهر تهران و وزیر اسبـق 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 دکتر محمدعلی مهدوی، رییس موسسه آموزش مدیریت سبا

 پور، پژوهشگر اجتماعی دکتر محمدرضا جالیی
 دکتر مهدی جعفری منش، مدرس دانشگاه و مشاور

 وری ایران مهندس سید حمید کالنتری، مدیرعامل انجمن بهره
 

 وري هاي بهره موضوعات و سخنرانان عصرانه
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 وري و بیمه بهره
وری ایـران و  مهندس علی اکبر اولیاء، عضو هیات مدیره انجمن بـهـره

 وری  رئیس سابق سازمان ملی بهره
دکتر محسن غفوری آشتیانی، استاد دانشگاه و رییس هـیـات مـدیـریـه 

 موسسه مدیریت ریسک 
دکتر محمدرضا تقوایی، دکترای تخصصی حقوق عمومی و عضو عـیـات 

 علمی دانشگاه
 وری مهندس حمیدرضا حسینی آشتیانی، عضو هیات مدیره انجمن بهره

 و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت آریانا
 دکتر حمید کردبچه، رییس پژوهشکده بیمه

 دکتر محمد کریمی، دبیر کل سندیکای بیمه
 دکتر مجید بختیاری، مدیرعامل شرکت بیمه رازی
 دکتر مهدی مهدوی، مدیرعامل شرکت بیمه سرمد

 

 وري و خانواده بهره
دکتر قاسم انصاری رنانی، رییس دانشگاه بصیر و رییس اسبق سـازمـان 

 وری  بهره
 دکتر علی اصغر احمدی، روانشناس و استاد دانشگاه تهران

 دکتر زهرا شجاعی، معاون اسبق زنان و خانواده رییس جمهور
 وری ایران  سید حمید کالنتری، مدیرعامل انجمن بهره

 

 وري نوآوري و بهره
وری و عضـو   مهندس نصرا... جهانگرد، رییس هیات مدیره انجمن بهره

 هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی
 دکتر علی وحدت، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی

 دکتر مجید سلجوقی، عضو سابق هیات عامل سازمان فناوری اطالعات 
بنیانـگـذار مـجـمـوعـه  حسین خسروی، مدیرعامل شرکت ادونچر و هم

 ویکست 
 

 وري سبز بهره
وری ایـران و  مهندس علی اکبر اولیاء، عضو هیات مدیره انجمن بـهـره

 وری  رئیس سابق سازمان ملی بهره

بنـیـاد  HSEو Nexusدکتر بهرام طاهری، استاد دانشگاه و رییس مرکز 
 دانشگاه امیرکبیر

 

دکتر محمدحسین عمادی، نماینده سابق ایران در فائو و مدرس نـوآوری 
 های چین  در دانشگاه

وری آسیایی و  وری سبز سازمان بهره فر، استاد بهره دکتر اسماعیل فاتحی
 مدیر گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی سهند

 وری دکتر آیدا شریعتمداری، پژوهشگر و مدرس بهره
 

 وري و دولت بهره
وری و عضـو   مهندس نصرا... جهانگرد، رییس هیات مدیره انجمن بهره

 هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی
زاده، معاون نـوسـازی اداری سـازمـان اداری و  دکتر عالءالدین رفیع

 استخدامی کشور
دکتر حسن عابدی جعفری، رئیس هیات مدیره انجمن عـلـمـی رفـتـار 

 سازمانی
وری ایـران و  دکتر بهرام جلوداری، عضو هیات مدیره انجـمـن بـهـره
 مدیرعامل سابق شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه 

 

 وري آب بهره
 مراد اکبری، معاون آب و خاك وزارت جهاد کشاورزی مهندس علی

مهندس سید محمدحسین شریعتمدار، سرپرست مرکز ملـی مـطـالـعـات 
 راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران

ریـزی،  های برنامـه دکتر سید حسن کاظمی، رئیس سابق موسسه پژوهش
 اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

دکتر محمدحسین عمادی، نماینده سابق ایران در فائو و مدرس نـوآوری 
 های چین  در دانشگاه

دکتر رسول زرگرپور، معاون اسبق امور آب وزارت نیرو و استاندار اسـبـق 
 استان اصفهان

 وری ایران پژوهشگر و مشاور انجمن بهره مهندس صادق نوابی، 
 

 وري دولت آینده و چالش مدیریت و بهره
دکتر علینقی مشایخی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتـی 

 شریف
 وری ا مهندس فاطمه پهلوانی، رییس سازمان ملی بهره

 وری ایران سید حمید کالنتری، مدیرعامل انجمن بهره
 دکتر مرتضی درخشان، مدیر رصدخانه توسعه ایران
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 وري و دورکاري بهره
های ارزیابـی و  دکترمهدی صانعی، استاد دانشگاه و طراح و ارزیاب کانون

 توسعه
فر، مدیر گروه مطالعات اقتصاد دیجیتال پژوهشگده  مهندس لیال منصوری

 ارتباطات و فناوری اطالعات
 دکتر محمدعلی مهدوی، رییس موسسه آموزش مدیریت سبا

 وری دکتر آیدا شریعتمداری، پژوهشگر و مدرس بهره
 وری ایران مهندس سید حمید کالنتری، مدیرعامل انجمن بهره

 

 وري در صنعت و معدن بهره
دکتر ابوالفضل کیانی، نایب رییس هیات مدیره و مدیـرعـامـل سـازمـان 

 مدیریت صنعتی
مهندس محمدمهدی فنایی، عضو اتاق بازرگانی ایران و موسس شـرکـت 

 الکتروکویر
 دکتر سید مسعود همایونفر، رییس انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

وری مـدیـرعـامـل سـازمـان  دکتر جعفر عسگری، مدرس و مشاور بهره
 مدیریت صنعتی

 وري در دانشگاه و آموزش عالی بهره
 دکتر علینقی مشایخی، استاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر جعفر توفیقی، رئیس پژوهشکده نفت و وزیر اسبق علوم، تحقیقات و 
 فناوری

نگری و   های آینده نژاد، کارشناس ارشد مرکز پژوهش دکتر غالمرضا گرایی
   مدیر سابق امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه

دکتر سعید سمنانیان، رییس اسبق و اسـتـاد فـیـزیـولـوژی دانشـگـاه 
 مدرس تربیت

 

 وري در صنعت فوالد بهره
 دکتر بهرام سبحانی، رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

مهندس اسدا... فرشاد، عضو هیات مدیره انجمن فوالد ایران و مدیرعامـل 
 شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان

وری آسیایی و  وری سبز سازمان بهره فر، استاد بهره دکتر اسماعیل فاتحی
 مدیر گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی سهند

مهندس حمیدرضا آشتیانی، مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت آریـانـا و 
 وری ایران عضو هیات مدیره انجمن بهره
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وري و دولت آینده . بهره0  

وري انرژي . بهره1  

وري آب . بهره3  

وري آب در کشاورزي . بهره1  

. کارایی و اثربخشی در وزارت آموزش و پرورش5  

. کارایی و اثربخشی در آموز ش عالی6  

وري و کارایی نظام اداري . بهره7  

وري . نظام شایستگی در دولت و بهره8  

. سهم روستا در توسعه کشور و اقتصاد ملی9  

. احیاي جهاد سازندگی، چرا؟ چگونه؟ با چه انتظاراتی؟01  

 وري و دولت آینده بهره
وری و عضـو   مهندس نصرا... جهانگرد، رییس هیات مدیره انجمن بهـره

 هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی
ریزی و دبیرکل سابق اتـاق  دکتر هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه

 اصناف ایران
وری ایـران و  مهندس علی اکبر اولیاء، عضو هیات مدیره انجمن بـهـره

 وری  رئیس سابق سازمان ملی بهره
 وری ایران دکتر بهرام جلوداری، عضو هیات مدیره انجمن بهره

 دکتر محمدعلی مهدوی، رییس موسسه آموزش مدیریت سبا
 وری ایران مهندس سید حمید کالنتری، مدیرعامل انجمن بهره

 

 وري انرژي  بهره
 های خدمات انرژی دکتر حمید مهذب ترابی، مدیرعامل اتحادیه شرکت

وری و  مهندس حمیدرضا حسینی آشتیانی، عضو هیات مدیره انجمن بهره
 مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت آریانا

دکتر محسن غفوری آشتیانی، استاد دانشگاه و رییس هیئت مدیره موسسه 
 سامان پایدار 

وری ایـران و  مهندس علی اکبر اولیاء، عضو هیات مدیره انجمن بـهـره
 وری  رئیس سابق سازمان ملی بهره

 وری ایران دکتر بهرام جلوداری، عضو هیات مدیره انجمن بهره
 

 وري آب بهره
 مراد اکبری، معاون آب و خاك وزارت جهاد کشاورزی مهندس علی

رضا دائمی، معاون سابق وزارت نیرو در امـور اقـتـصـادی و  دکتر علی
 ریزی برنامه

 دکتر محمد حسین عمادی، استاد دانشگاه و نماینده سابق ایران در فائو 
 مهندس عبدالرضا فروغی، مدیرعامل بنیاد آب

وری ایـران و  مهندس علی اکبر اولیاء، عضو هیات مدیره انجمن بـهـره
 وری  رئیس سابق سازمان ملی بهره

 

 وري آب در بخش کشاورزي بهره
دکتر محمد حسین پاپلی یزدی، استاد بازنشسته دانشگاه تربیـت مـدرس 
دکتر مهندس عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکزملی تحقیات راهبردی 

 کشاورزی آب اتاق ایران 
دکتر حسین دهقانی سانیچ، عضوهیات علمی و رییس موسسه تحقیـقـات 

 فنی و مهندسی کشاورزی
 دکترحمیدرضا جانباز، مشاور معاونت آب و خاك وزارت جهاد کشاورزی

 دکتر محمد حسین عمادی، استاد دانشگاه و نماینده سابق ایران در فائو  
 علی نظری، کارآفرین نمونه بخش کشاورزی

 

 کارایی و اثربخشی در آموزش و پرورش
 دکتر بیژن عبدالکریمی، فیلسوف و استاد دانشگاه

شناس و مولف کتاب و مقاالت در حوزه آموزش  دکتر علی محمدی، جامعه
 و پرورش

 دکتر مهدی نوید ادهم، دبیر کل سابق شورای عالی آموزش و پرورش
دکتر فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، رییس مجتمع آموزشی مـفـیـد و 

 وزیر اسبق آموزش و پرورش
 و پرورش دکتر علی زرافشان، معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش

دکتر عبدالرسول عمادی، رییس سابق مرکز سنجش و  آمـوزش وزارت 
 آموزش و پرورش

 هاي تخصصی در کالب هاوس موضوعات و سخنرانان نشست
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 وري، کارایی و اثربخشی در آموز ش عالی بهره
 دکتر علینفی مشایخی، استاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر برات قبادیان، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صـنـعـت، 
 معدن و تجارت

 دکتر محمد حسین امید، رییس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
دکتر قاسم انصاری رنانی، رییس دانشگاه بصیر و رییس اسبـق سـازمـان 

 وری بهره
 

 وري و کارایی نظام اداري بهره
 دکتر مهدی مرتضوی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید مهدی میرحسینی، معاون اسبق سرمایه انسانی معاونت توسـعـه 
 مدیریت رییس جمهور 

 دکتر محمدعلی مهدوی، رییس موسسه آموزش مدیریت سبا
 وری ایران دکتر بهرام جلوداری، عضو هیات مدیره  انجمن بهره

 

 وري نظام شایستگی در دولت و بهره
 دکتر مهدی مرتضوی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید مهدی میرحسینی، معاون اسبق سرمایه انسانی معاونت توسـعـه 
 مدیریت رییس جمهور 

دکتر محمد مهدی هاشمی، مشاور در ارزیابی مدیران و مدیرعامل گـروه 
   توسعه مدیریت نشا

 وری ایران دکتر بهرام جلوداری، عضو هیات مدیره  انجمن بهره

 سهم روستا در توسعه کشور و اقتصاد ملی
 دکتر محمدحسین پاپلی یزدی، استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس

ریـزی  های برنامـه دکتر فاطمه پاسبان، عضو هیات علمی موسسه پژوهش
 اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی 

 مهندس سید ابوالفضل رضوی، مدیرعامل خانه توسعه روستا و عشایر
هـای  دکتر جانعلی بهزاد نسب، عضو هیات علمی مـوسـسـه پـژوهـش

 ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی  برنامه
افزایی جوامع محلی و زنان روسـتـایـی و  دکتر فرزانه مافی، مشاور توان

 های خرد روستایی بنیانگذار صندوق
 دکتر محمدحسین عمادی، استاد دانشگاه و نماینده سابق ایران در فائو

 وری ایران مهندس سید حمید کالنتری، مدیرعامل انجمن بهره
 

 احیاي جهاد سازندگی، چرا؟ چگونه؟ با چه انتظاراتی؟
دکتر داوود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و اسـتـاد 

 دانشگاه عالمه طباطبایی
دکتر تقی امانپور، معاون اسبق وزارت جهاد کشاورزی و مـدیـر کـانـون 

 جهادگران کشور
مهندس علی اصغر مجاهدی، عضو هیئت مدیره موسسه توسعه روستایـی 

 ایران
 دکتر مهدی مرتضوی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

 دکتر محمدحسین عمادی، استاد دانشگاه و نماینده سابق ایران در فائو
 وری ایران مهندس سید حمید کالنتری، مدیرعامل انجمن بهره



سازی آموزش و فرهنگ  

وری و بـا شـنـاخـت  های مختلف در راه بهبود بهره کارگیری استراتژی با به
توان تاثیر مثبتی بـر سـطـوح  وری و عوامل تاثیرگذار بر آن می صحیح بهره
وری داشت که بر این اساس کیفیت زندگی کارکنان، کیـفـیـت  مختلف بهره

محصوالت، سطح رفاه عمومی، درآمد، سطح اشتغال و  توان رقابتی افزایـش 
 ها در این زمینه بوده است. ترین رهیافت خواهد یافت. آموزش یکی از مهم

 

 وري وبینارهاي آموزشی بهره
وری  بر اساس اهداف انجمن، وبینارهای آموزشی زیر از سوی انجمن بـهـره

 صورت آنالین و مجازی برگزار شد: ایران با همکاری موسسه بیدبرگ به
وری در خانه و خانواده/ مهندس سید حمید کالنتری، مـدیـرعـامـل  بهره

 وری ایران انجمن بهره
هـای  وری شرکت کاربرد تکنیک استراتژی اقیانوس آبی برای ارتقای بهره

 وری ایران )دو نوبت( بیمه/ دکتر حمیدرضا نایبی، مشاور انجمن بهره
های بیمه/ مهندس حمیدرضا حسینی آشتیانی، عضـو هـیـات  استراتژی

 وری ایران مدیره انجمن بهره
وری و کیفیت/ دکتر بهرام جلوداری، عضو هیات مـدیـره انـجـمـن  بهره

 وری ایران بهره
وری در آسیا/ مهندس رضا پورخردمند، مدیرعامل انـجـمـن  حرکت بهره

 وری ایران توسعه بهره
وری/  دکتر محسن غفوری آشتیـانـی، اسـتـاد   بیمه سوانح طبیعی و بهره

 ای سامان پایدار  دانشگاه و رییس موسسه ریسک بیمه
های تجاری/ دکتر محمدرضا تـقـوایـی، دکـتـرای  حقوق کاربردی بیمه

 تخصصی حقوق عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه  

ای/ دکتر حمید کردبچه،  وری یک شرکت بیمه هایی برای افزایش بهره گام
 رییس پژوهشکده بیمه 

وری برای واحدهای صـنـعـتـی و  ضرورت و اهمیت نظام مدیریت بهره 
 وری معدنی/ دکتر حمید عسگری/ مشاور و مدرس بهره

وری  وری سبز در صنایع/ دکتر اسماعیل فاتحی فر، استاد بهره استقرار بهره
زیست دانشگاه صـنـعـتـی  وری آسیایی و مدیرگروه محیط سبز سازمان بهره

   سهند  
وری در صنایع/ دکتر بهرام جلوداری، عضو هـیـات مـدیـره  افزایش بهره

 وری ایران  انجمن بهره
محمد میرشمس، مدیر  وری انرژی در صنعت فوالد/ دکتر علی افزایش بهره
های خدمات انرژی ایران و مدیرعامل شـرکـت مـهـنـدسـی  انجمن شرکت

 آسیاوات
های حضـوری ویـژه  قطعا برگزاری این وبینارهای آموزشی و همچنین دوره

اندازی شبکه آموزش و  های اقتصادی در کنار راه های اجرایی و بنگاه دستگاه
 وری )شتاب( با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد. ترویج بهره

 

 وري در سیستان و بلوچستان  پروژه ویژه: ارتقاي بهره
ویـژه در مـیـان  وری در استان سیستان و بلوچستان به ترویج و توسعه بهره

مسئوالن، مدیران و کارشناسان و همچنین اقشار دیگر از جمله دهیاران ایـن 
وری ایـران، از  های انجـمـن بـهـره ها و فعالیت استان در کنار سایر برنامه

های آموزشـی  آید. بر همین اساس کارگاه های مهم انجمن به شمار می برنامه
مختلف در شهرهای زاهدان، زابل، ایرانشهر، چابهار، دشت یاری و دلگان بـا 

 وری ایران برگزار شده است.  همکاری انجمن بهره

وری در شهرستان دلگان برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بهره 07  نشست اعضای حقوقی مشاور  



وری نیـز، انـجـمـن  وری و ترویج فرهنگ بهره سازی بهره منظور فرهنگ به
وری ایران از ابزارهای مختلقی در دو سال اخیر بهره گـرفـتـه اسـت.  بهره

هـای  همراه اینفوگـراف ها به ها و کتاب ها، کتابچه تدوین، چاپ و نشر گزارش
ها و فعالیت در فضای مجازی بـه هـمـراه  ترویجی و آماری، ارتباط با رسانه
 های صورت گرفته در این زمینه بوده است. ساماندهی اعضا بخشی از فعالیت

 

 تدوین، چاپ و نشر
 »وری اندیشه بهره«اخذ مجوز و انتشار سه شماره نشریه 

 وری امروز ایران )چاپ دوم( کتاب بهره
وری  سال ناکارآمدی کشور در بـهـبـود بـهـره 51گزارش واکاوی دالیل 

 انرژی با همکاری شرکت مدیریت مشاوره آریانا

تحلیل عملکرد بخش خصوصی بازار بیـمـه ایـران در سـال « گزارش 

 با همکاری شرکت مدیریت مشاوره آریانا» 2833
وری در خانواده )راهنمای ساده بـرای زنـدگـی  کتاب زندگی زیبا با بهره

 راحت و مفید(
وری در کره جنوبی، ژاپـن،  وری در آسیا )ساختار و جایگاه بهره کتاب بهره

 اندونزی، مالزی، پاکستان و هند
 وری در دولت )در دست انتشار( کتاب بهره

 وری آب  وری سبز و بهره انتشار دو گزارش بهره
 وری شماره خبرنامه بولتن بهره 5انتشار 

وری بـا  چکیده گفتارها و آمارهای ارائه شده در پنجمین عصرانه بـهـره

 »ها و راهکارها وری، چالش بیمه و بهره«عنوان 

همراه معرفی اعضای مشاور  وری ایران در یک نگاه به کتابچه انجمن بهره
 حقوقی

 ها و بروشورهای متعدد  ها، اینفوگراف گراف انتشار موشن

 هاي و فضاي مجازي رسانه
ها در دنیای امروز نقش مهمی در جلب توجه افکار عمومی دارند و انجمن  رسانه
های موجود، تـعـامـل  گیری از ظرفیت وری ایران نیز تالش داشته با بهره بهره

وگو با خبرگزاری صداوسیما،  ها ایجاد کند. درج اخبار و گفت مناسبی نیز با رسانه
شبکه خبر، شبکه چهارسیما، رادیو گفتگو، رادیو فرهنگ، رادیو اقتصاد، روزنامـه 
شرق، روزنامه اعتماد، روزنامه دنیای اقتصاد، روزنامه آفـتـاب یـزد، روزنـامـه 

وکار، روزنامه بازار کار، خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر،  کسب
خبرگزاری میزان، خبرگزاری تحلیل بازار و ... از اقدامات در این زمیـنـه بـوده 

عالوه تاثیر گسترده و عمیق فضای مجازی بر مخاطبان، این روزها بـر  است. به
مندی از این  منظور بهره وری ایران نیز به هیچ فردی پوشیده نیست. انجمن بهره

هـای  روزرسانی سایت انجمن، ایـجـاد فـرم فضا به انجام اقداماتی از جمله به
رسـان  نام و همکاری الکترونیکی با انجمن، ایجاد کانال انجمن در پـیـام ثبت

همراه پخـش  تلگرام و ایجاد صفحه انجمن در اینستاگرام، آپارات و لینکدین به
 های خود مبادرت کرده است. ها و نشست زنده برنامه

 

 جذب و  ساماندهی اعضا
های مردم نهاد به جذب و فـعـالـیـت  اعتبار و میزان اثربخشی و توسعه سازمان

وری  گردد. بر همین اساس، انجمن بـهـره اعضای حقیقی و حقوقی آنها باز می
ویـژه فضـای  های مـوجـود بـه گیری از فرصت ایران نیز تالش داشته تا بهره

مجازی، عالوه بر جذب حامیان ویژه و اعضای حقوقی، بـه جـذب اعضـای 
هـا،  نظران، متخصصان، مدیران و مسـئـوالن سـازمـان حقیقی از میان صاحب

های اقتصادی، کـارشـنـاسـان، دانشـجـویـان و  های اجرایی و بنگاه دستگاه
وری و ارتباط مستمر و موثر با آنها اقدام کند تا با گسـتـرش  مندان بهره عالقه

وری را مـمـکـن  وری در جامعه تحقق نهضت بهره نفوذان بهره نفعان و ذی ذی
 سازد.

 

 

08 

 



 

وری به زبان ساده بهره  

  

وری درست انجام دادن کار درست است بهره  

 

وری ترکیب اثرب شی و کارایی است بهره وری نسبت ستانده به داده است بهره   



وری؛ربایهمهکسوهمهچیزبهره  
 ردهمهوقتوهمهجا


