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 مقدمھ 
 

 طالعاتادر آن به تبادل  نظرانهیختگان، دانشمندان و صاحببه واسطه آن فر کهتولید و ترویج علوم نیازمند درگاهی است 
 بپردازند . و ارائه جدیدترین دستاوردهاي خود 

ها و به سخنرانی ،ساز ارائه مقاالتاست که زمینهالمللی ملی و بین علمیهايها و کنگرههمایش، هایکی از این درگاه
 باشد .گذاري علوم روز دنیا میاشتراك
 هدف گردهم آوردن اساتید، نخبگان و دانشجویان مهندسی صنایعهاي بسیاري با کشور عزیزمان سالیانه همایشسراسر در 

 گردد تا ابزاري براي ارتقاء سطح علمی کشور شود . برگزار می ملی و بین المللی  ،به صورت استانی
ه گردد معرفی شود تا با کسب آگاهی در زمینرگزار میهایی که به صورت سالیانه بدر این فصل سعی بر آن شده است همایش

زمان تقریبی  ها براي شما فراهم گردد . الزم به ذکر است که تاریخ ذکر شده،محورهاي آنها، امکان شرکت در این گردهمایی
 باشد . ها میبرگزاري این گردهمایی

و  www.bahamayesh.comهاي اطالع رسانی پایگاهتوانید به تر و به روزتر میهمچنین شما براي کسب اطالعات دقیق
www.allconferences.ir  . مراجعه فرمایید 

 
 
 
 
 

 رانس بین المللی مهندسی صنایعکنف
 مجری ھمایش : 

 ھای ایرانانجمن عملی مھندسی صنایع ایران با ھمکاری دانشگاه 
 تاریخ برگزاری : 
 بھمن ماه ھر سال 
 محورھای ھمایش : 

 ،نقل برنامه ریزي حمل و ،اقتصاد مهندسی و تحلیل هزینه ،آنالیز تصمیم و روش هاي تصمیم گیري  ،آموزش و تعلیم مهندسی
یستم روشها و س ،داده کاوي  ،خالقیت، کارآفرینی و نظام هاي نوآوري  ،تحقیق در عملیات  ،تجارت و کسب و کار الکترونیکی 

طراحی  ،سیستم هاي هوشمند  ،سیستم هاي برنامه ریزي  ،سیستم هاي اطالعاتی  ،)هاي نوین تولید (تولید ناب، تولید چابک
نعت لجستیک و مدیریت زنجیره تامین در ص ،امین لجستیک و مدیریت زنجیره ت ،سیستم هاي تولیدي و خدماتی و مکان یابی 

کنولوژي مدیریت دانش و ت ،مدیریت پروژه  ،مدیریت، برنامه ریزي و زمان بندي تولید  ،مدلسازي و شبیه سازي سیستم ها  ،نفت 
مدیریت  ،یفیت رل کمدیریت و کنت ،مدیریت و برنامه ریزي استراتژیک  ،مدیریت منابع انسانی ، مدیریت ریسک، امنیت و ایمنی ،

تورهاي مهندسی فاک ،مهندسی تعمیرات و قابلیت اطمینان ،مدیریت و نوآوري خدمات  ،و مهندسی سیستم هاي مراقبت پزشکی 
احث مب ،آسیب شناسی و چالش هاي پیش روي صنعت ایران  ،مهندسی معماري سازمان  ،مهندسی مالی  ،انسانی و مطالعه کار 

 ها . و سایر رشتهمرتبط در مهندسی صنایع 

 



 
 
 

 ھاھمایش ملی مھندسی صنایع و سیستم -۲ 
 

 مجری ھمایش : 
 جنوبدانشگاه آزاد اسالمی واحد تھران

 تاریخ برگزاری : 
 اردیبھشت ماه ھر سال

 محورھای ھمایش : 
، تیک زنجیره تامین و لجس خدمات،تفکر ناب در صنعت و ، مهندسی مالی و بورس ، هاي انرژيسازي سیستمریزي و بهینهبرنامه
هندسی کیفیت م، پروژه ریزي و مدیریتبرنامه، وري کار و بهرهوکارآفرینی و توسعه کسب هاي سیستم و مهندسی سیستم،پویایی

 فازي وکاربرد منطق، ERP انسانیریزي منابعاطالعات و برنامهفناوري نمایی و جایابی تسهیالت،اج و قابلیت اطمینان،
مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک و استراتژي  هوش مصنوعی،، ها سازي سیستمسازي و شبیهمدل معیاره،گیري چندتصمیم

 اقیانوس آبی 
  

 کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات -3 
 مجری ھمایش : 

 جنوبدانشگاه آزاد اسالمی واحد تھران
 تاریخ برگزاری : 

 اردیبھشت ماه ھر سال 
 محورھای ھمایش : 

 سازي خطی،بهینه  ،سازي تصادفیبهینه  ،اتیسازي ترکیببهینه ،سازي استواربهینه  صحیح،ریزي عددهاي ابتکاري، برنامهالگوریتم 
ل پوششی تحلی  سازي مهندسی،بهینه  سازي فازي،هینهب  سازي غیرخطی،بهینه  سازي شبکه،بهینه  ها،سازي روي مخروطبهینه
 نرم افزارهاي تحقیق در  درعملیات،سازي ریاضی در تحقیقلمد  سازي و نظریه صف،شبیه  گیري چندمعیاره،ها، تصمیمداده

 کنترل بهینه  ها،نظریه بازي  عملیات،
 
 

 المللی مھندسی کیفیت ھمایش بین -۴ 
 مجری ھمایش : 

 مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وري پارسیان 
 تاریخ برگزاری : 
 آذر ماه ھر سال 
 محورھای ھمایش : 

سیگما شش ازي،سسازي و مدلشبیه قابلیت اطمینان،، کیفیت کاوي  گیري پذیرش،نمونه، ها طراحی آزمایش، کنترل فرآیند آماري 
گیري و بازرسی محصول و هاي اندازهروش، شناسی و کالیبراسیون اندازه، تولید و خدمات وب  هاي نوین حل مسئله،و روش
ت،گاز و مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی،کیفیت در صنعت نف کیفیت در مدیریت انرژي، کیفیت و کاهش قیمت تمام شده، فرایند،

ت در زنجیره تامین کیفی بیمه،کیفیت در صنایع بانکداري و  کیفیت در بهداشت و درمان، کیفیت در صنعت ساختمان، پتروشیمی،
 کیفیت در خدمات عمومی و دولتی، و حمل و نقل 

 

 

 

 



 كنفرانس نگھداري و تعمیرات  -٥ 
 مجری ھمایش : 

 نجمن نگهداري و تعمیرات ایران ا
 تاریخ برگزاری : 
 خرداد ماه ھر سال 
 محورھای ھمایش : 

 ،یابی عیوبراهبرد نت مبتنی بر ریشه ،مدیریت راهبردي و اجرایی ،هاي نتچالش ،تجارب اثر بخش در نگهداري و تعمیرات 
نت مبتنی  ،هاي کلیدي عملکرد و سنجش نت شاخص ،آالتبینی عیوب ماشینتشخیص و پیش ،راهبرد اقتصادي مراقبت وضعیت

تعمیرات  نگهداري و ،نت هاي هوشمند درسیستم ،توسعه منابع انسانی در نت ،مدیریت زنجیره تامین و نت ،بر قابلیت اطمینان
 ،از از تعمیرهاي بی نیسیستم، هاي نت مجازيسیستم ،هاي فیزیکیمدیریت دارایی ،ها و فنون نوین در نتدیدگاه ،ور فراگیربهره

 هزینه چرخه عمر
 
 
 

 ھای فازی ایرانکنفرانس سیستم -۶ 
 مجری ھمایش : 
 دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 تاریخ برگزاری : 
 تیر ماه ھر سال 
 محورھای ھمایش :

ژي، آنالیز جبر، توپولو، عدديآنالیز ،سازي صنایعبهینه سازي، تحقیق در عملیات، شبیه هاي هوشمند،کنترل، رباتیک، سیستم
زمینه هاي ایر س علوم کامپیوتر، سیستم هاي اطالعات، رمزنگاري، آمار و احتمال، نظریه تقسیم، ،مدیریت، اقتصاد منطق، ترکیبات،

 مرتبط
 
 TQMھمایش مدیریت کیفیت فراگیر  -۷ 

 مجری ھمایش : 
---------------- 

 تاریخ برگزاری : 
 تیر ماه ھر سال 
 محورھای ھمایش :

جایزه کیفیت دمینگ، موتور محرك  گانه مدیریت کیفیت، 14ابزارهاي   ها،اجراي اقتصادي مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان
 رین هزینه،مدیریت کیفیت فراگیر با رویکرد رضایت مشتري با کامت ژیک،تمدیریت کیفیت فراگیر و تحول استرا کیفیت،انقالب در 

زایش روحیه نظام مشارکت و اف بهره وري در سازمانها به کمک مدیریت کیفیت فراگیر، بهبود مستمر در سیستم مدیریت کیفیت،
یت جامع، تأثیر فناوري اطالعات بر مدیریت کیف  یفیت و لزوم تغییرات فرهنگی،مدیریت ک کارکنان در مدیریت کیفیت فراگیر،

نقش نگهداري و تعمیرات  مدیریت کیفیت فراگیر و تولید ناب، )،ISO  9001مدیریت کیفیت از دیدگاه استانداردهاي جهانی (
تجزیه و  )در مدیریت کیفیت،QFDت (گسترش عملکرد کیفی  مدیریت کیفیت فراگیر و خود کنترلی،  مدیریت کیفیت فراگیر،

نظام هاي نوین   نقش آموزش در کیفیت،  )، FMEA – PFMEA – DFMEA تحلیل خرابیها و آثار آن در فرآیند و طراحی (
 ) و ... EFQM   SIGMA 6–(کیفیت 

 
 

 

 

 



 کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه  -8 
 مجری ھمایش : 

 موسسه پژوهشی آریانا 
 تاریخ برگزاری : 
 آذر ماه ھر سال 
  محورھای ھمایش :

المللی مدیریت پروژه و هاي بینتعامل با انجمن اي در طراحی و برگزاري کنفرانس،جلب مشارکت تمامی مراکز علمی و حرفه
سائل و تمرکز بر م ،باوري علمی در کشورالمللی با هدف تعامل علمی از یک سو و افزایش خودنظران برجسته بیندعوت از صاحب

طرفی و حفظ اصالت رعایت بی طراحی محتواي علمی و کاربردي براي مخاطبان ایرانی، ،هاي پروژه محورهاي روز سازمانچالش
 علمی

 

 کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین -9 
  مجری ھمایش : 

 انجمن لجستیک ایران -موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی 
 تاریخ برگزاری : 
 تیر ماه ھر سال 
 محورھای ھمایش :

سپاري و هماهنگی و یکپارچگی در زنجیره برون ،طراحی شبکه ،کنندگان و ارزیابی عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان و تأمین
 و نقل، توزیع و حملبندي، لجستیک معکوس، بسته تأمین،ریزي تولید، مدیریت موجودي و زمانبندي در زنجیرهبرنامه تأمین،

 ،نطراحی شبکه در زنجیره تأمی حوادث غیرمترقبه و اختالالت در زنجیره تأمین،، ها در زنجیره تأمینفناوري اطالعات و آنالیز داده
) در زنجیره ITفناوري اطالعات و ارتباطات ( هماهنگی و یکپارچگی در زنجیره تأمین، کنندگان،سپاري و مدیریت تأمینبرون
ارتباطات  تمدیری لجستیک معکوس، اختالالت و حوادث غیرمترقبه در زنجیره تأمین، مدیریت موجودي و تهیه و تأمین مواد، ن،تأمی

بندي، توزیع ریزي تولید و زمانبندي در زنجیره تأمین،بستهبرنامه گیري عملکرد در زنجیره تأمین،ارزیابی عملکرد و اندازه مشتریان،
 لجستیک در بخش سالمت و درمان و حمل و نقل مواد،

 

 المللی مدیریت استراتژیک کنفرانس بین -۱۰ 
  مجری ھمایش : 

 دانشکده مدیریت، دانشگاه تھران
 تاریخ برگزاری : 
 مھر ماه ھر سال 
 محورھای ھمایش :

ژیک در برنامه ریزي استراتگیري و تصمیم ،مدیریت استراتژیک در شرایط بحران و رکود ،مدیریت استراتژیک در شرایط ویژه
و  تصمیم گیري  گیري و برنامه ریزي استراتژیک با اطالعات محدود (عدم وجود اطالعات کامل)،تصمیم  ،شرایط عدم قطعیت

وسعه ت مدیریت استراتژیک، مدیران ارشد و سرمایه هاي انسانی، نفوذ،برنامه ریزي استراتژیک در شرایط تعدد و تضاد ذینفعان ذي
 ،طات استراتژي با کارکنان و سایر ذینفعان با محوریت رهبران، فنون تضمین محوریت و جلب مشارکت و حمایت مدیریت ارشدارتبا

بط با تصریح تجارب مرت ها و تجارب استراتژیک،تکنیک نیروي انسانی و بدنه سازمان از بی تفاوتی و تعارض به مشارکت و تفاهم،
ها و تجارب انتخاب و تعامل با مشاوران مدیریت تکنیک صورت یک سند استراتژیک مدون، هاي نانوشته بهو تدوین استراتژي

زي ریهاي سرعت بخشی به فرآیند برنامهتجارب و تکنیک  تجارب موفق و ناموفق جاري سازي استراتژي ها،  استراتژیک،
ی پاسخگو هاي تدوین اقدامات ضربتو تکنیک تجارب  ،بندي و تخصیص استراتژیک منابعهاي بودجهتجارب و تکنیک استراتژیک،

 

 

 



هاي برنامه ریزي ریزي استراتژیک از بین مدلترین مدل برنامهچگونگی انتخاب مناسب )، Quick winبه اضطرارهاي جاري(
 ) ، مبتنی بر منابع و ...ها ( سبد پروژه یابی، اقیانوس آبی، پورتفولیوموقعیت( استراتژیک 

 
 
 

 ھای ساختھمایش ملی مدیریت پروژه -۱۱ 
  مجری ھمایش : 

 دانشگاه فردوسی مشھد 
 تاریخ برگزاری : 
 مھر ماه ھر سال 
 محورھای ھمایش :

گیري مدیران و اندیشی و بهرهتعامل، هم  هاي ساخت،هاي نوین در مدیریت پروژهها، دانش ابزار و تکنیکآشنایی با مهارت
  ت،هاي ساخهاي مشاوره در زمینه مدیریت پروژهآشنایی و استفاده از خدمات شرکت  هاي ساخت.،پروژه کارشناسان حوزه مدیریت

تخصصی مرتبط با مدیریت  هاي ویژه وشرکت در کارگاه  هاي پروژه محور،آوري اطالعات تخصصی و حرفه اي سازمانبه روز
  پروژه .

 
 

 کنفرانس بین المللی مدیریت  -۱۲ 
  مجری ھمایش : 

 دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 تاریخ برگزاری : 
 دی ماه ھر سال 
 محورھای ھمایش :

هاي پژوهان رشته مدیریت به منظور گسترش و تعمیق فعالیترایه نتایج تحقیقات دانشآاي براي تعامل و کردن زمینهفراهم
اي براي تعامل مدیران و پژوهشگران به منظور ارتقاي کاربرد دانش کردن زمینه فراهم، کردن دانش مدیریتتحقیقاتی و بومی

یران و گذاران، مداي براي تعامل سیاستکردن زمینهفراهم سازي تجارب مدیریتی،هاي اقتصادي و مفهوممدیریت در سطح بنگاه
هاي یاستو سموجود هاي پژوهشگران به منظور ارتقاي کاربرد دانش مدیریت در سطح کالن و تقویت فرایند بازخورد از آثار و چالش

 .  هاي عمومیکالن در سطح بنگاه و سازمان
 
 

 کنفرانس ملی مدیریت ھزینھ  -۱۳ 
  مجری ھمایش : 
 مرکز ھمایش رسا

 تاریخ برگزاری : 
 آذر ماه ھر سال 
 محورھای ھمایش :

نه مدیرت هزی هاي خدماتی،مدیریت هزینه در سازمانهاي دولتی، مدیریت هزینه در سازمان سازي یارانه،مندمدیریت هزینه و هدف
هاي مدیریت تکنیک  ،منابعمدیریت هزینه  مدیریت هزینه فرایند،  مدیریت هزینه محصول،  هاي مدیریتی نوین،و ارتباط با نظام

 هزینه
 

 

 

 



 
 المللی مدیریت، کارآفرینی و نوآوریکنفرانس بین -۱۴ 

  مجری ھمایش : 
 موسسھ تحقیقاتی نورباران اندیشھ 

 تاریخ برگزاری : 
 بھمن ماه ھر سال 
 محورھای ھمایش :

موزش در نقش آ هاي توسعه کارآفرینی،زیرساخت ها،توسعه کارآفرینی در سازمان کارهاي نوپا،ومبانی اشاعه کارآفرینی و کسب
خالقیت، نوآوري وکارآفرینی در  خالقیت، نوآوري وکارآفرینی در مدیریت، اخالق محوري و کارآفرینی، توسعه کارآفرینی،

رسیاست دمحوریت خالقیت،نوآوري و کارآفرینی  خالقیت،نوآوري و کار آفرینی در تربیت نیروي انسانی متخصص، ریزي،برنامه
صصی نقش نهادهاي تخ نوآوري وکارآفرینی،، نقش نرم افزارهاي آموزشی درخالقیت آشنایی با الگوهاي نوین کارآفرینی، گذاري،

عه و تحقیق و توس هاي غیر دولتی در کارآفرینی،نقش سازمان خالقیت،نوآوري وکارآفرینی در نخبگان، در بخش کارآفرینی،
 کارآفرینی،ونوآوري هاي خالقیت،شناسایی عوامل بازدارنده وعدم موفقیت در برنامه خالقیت ونوآوري،فضاي آموزشی و ، کارآفرینی،

بررسی تجربیات حاصل از اقدامات انجام شده جهت  نوآوري وکارآفرینی در سازمان ها، خالقیت، جهت ایجاد بسترسازي دولتی،
هبري مدیریت و ر نوآوري وکارآفرینی،، رسانه در ایجاد فرهنگ خالقیت نقش، ایران و جهان نوآوري و کارآفرینی در ایجاد خالقیت،

 تراتژیک،مدیریت اس محورهاي مدیریتی، مهندسی خالقیت و نوآوري، و نوآوري پرورشی، خالقیت تبلیغات و کارآفرینی، کارآفرین،
 مدیریت ریسک مدیریت بحران،
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  مجری ھمایش : 
 گروه آموزشی تحقیقاتی تعالی سازان 

 تاریخ برگزاری : 
 تیر ماه ھر سال 
 محورھای ھمایش :

ام نوین نظ مدیریت بازرگانی، تامین،و زنجیره لجستیک ،هاتامین و تدارکات پروژه تدارکات خارجی، خرید و خرید و تدارکات داخلی،
تجارت غالت و کاالهاي  مدیریت تامین و تدارکات پروژه ها، هاي خرید و تدارکات در شرایط بحران،تدارکات و تامین چالش 

ع و مشکالت، موان هاي نوین در زنجیره ارزش،ها و پدیدهایده هاي نظام تهیه و تامین در شرایط رقابت و بحران،استراتژي اساسی،
شرایط اینکوترمز و نقش آن  بازرگانی مذاکره خرید محصوالت صنعتی، فنون و مهارت هاي مذاکرات محدودیت هاي نظام تامین،

 مدیریت انبارداري و کنترل مواد در پروژه ها،،مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش مدیریت زمان و خرید به هنگام، در خرید و تدارکات،
چالشها و جایگاه نظام حمل و نقل در امور  هاي زیر بنایی،هژروپمدیریت نظام تامین در  ،EPCهاي تامین و تدارکات در پروژه

یري فرایند تصمیم گ مناقصه ها و شرایط آنها، امور بانکی و نظام تامین، زیر ساخت هاي نظام تهیه و تامین، تامین و تدارکات،
مدیران  ران،در ای آسیب شناسی خرید نظام تامین و توسعه پایدار، نقش مدیریت ارتباطی در تامین پایدار، خرید و رفتار خریداران،

 مدیریت ریسک در خرید خرید، تدارکات و سفارشات الکترونیکی، خرید و تدارکات و مدیریت اطالعات،
 
 
 
 

 سید علیرضا بطحایی و سید حسین بطحایی دانشنامھ مھندسی صنایع تالیف بر گرفتھ  از کتاب :
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