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هتلدر96/04/20تاریخدرمیدکودانشیجشنوارهاولین
کلیهمشارکتباجشنوارهاین.گردیدبرگزارکرمانپارس

ایجادهدفباومیدکوهلدینگکارخانجاتوتابعهشرکتهاي
جشنوارهایندر.گردیداجراوریزيبرنامهدانشیفرهنگ

برترخبرهوبرترخبرگیانجمنبرتر،دانشکاربخشسهدر
وشناساییتابعهشرکتهايوکارخانجاتازمنتخبافراد

.شدندمعرفی
پخشوقرآنازآیاتیتالوتبا،جشنوارهافتتاحیهبخشدر

رسمیبصورت15ساعتدرایراناسالمیجمهوريسرود
دردانشمدیریتمعرفیفیلمپخشازپس.گردیدآغاز

مدیرجلوداريدکترآقايسخنران،اولینعنوانبهمیدکو
موضوعوجشنوارهدبیرومیدکومدیریتتوسعهمحترم

واحداقداماتازگزارشیارائهبهمیدکودردانشمدیریت
گزارش.پرداختنددانشمدیریتحوزهدرمدیریتتوسعه
سامانهآماريگزارشفرهنگی،اقداماتمعرفیشاملایشان

شده،ثبتمستنداتودانشهاتعدادازمیدکودانشمدیریت
طبقبود،جشنوارهاجراییفرآیندوتابعهشرکتهايمقایسه
شرکتهايازارزیابیبرايدانش30مجموعدرایشانگزارش

متخصصانحضورباداوريمرحلهچهارطیویافتدرتابعه
دانش10میدکوتابعههايمجموعهکلیهازخبرگانو

10اینازکهشدند،انتخابجشنوارهدرارائهبرايمنتخب
نهاییمنتخبانعنوانبهمربوطهدانشکارودانش5دانش

.کردنددریافتراجشنوارهتندیس



سخنرانی مدیرعامل محترم هلدینگ میدکو
جناب آقاي دکتر علی اصغر پورمند
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:نمودندتشریحوتقسیمبخشچندبهرادانشمدیریتودانشمقولهایشانجلسهایندر
دانشبرمبتنیاقتصادوآفرینیثروتخصوصدر:اولبخش
دانشنقشوتعریف:دومبخش
دانشیشرکتهاي:سومبخش
دانشسازيجاريوسازيتجاريواستخراجکشف،شناساییفرایند:چهارمبخش

دردانشمدیریتتحققبرايMAKEمدلوفرایندبرکوتاهیمروربهنیزانتهادر
.پرداختندمیدکو



»اعوذ باهللا من الشیطان الرجیم«
»الْحمد للَّه رب الْعالَمینَ و صلَّى اللَّه علَى محمد و آله الطَّاهرِینبِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیم«

صلوات
بردسیرفوالددرهمآزمایشیذوباولینامروزکهدارنداستحضارحتمادوستانچیزيهرازقبل

تبریکعزیزانوهمکارانهمهتکتکبهرااینکهداردجاوشدهگرفته)بردسیرفوالدسایت(
اینکنممیخواهشمنکهسیرجانفوالدشرکتدرعزیزمانهمکارانخصوصاکنیمعرض

.بفرماییدتشویقیکرادوستان
راوقتهاایندوستانهمهحتماشده،انجامکهاستوقتهاتنظیماینباارتباطدردومنکته

عرضمقدمخیرمنخوب.کنممیصحبتبیشترربعیکمنچونمن،جزبهکنندمیمراعات
اینکهازخوشحالیاظهارودارندتشریفجلسهایندرکهعزیزانیودوستانهمهبهکنممی

توسعهمدیریتدرعزیزماندوستانهمتبهشدهتشکیلکرماندرمیدکودانشیجشنوارهاولین
همهازهمچنینوهمکارانشانوایشانازمنکهجلوداريدکترآقايجنابخصوصاًمدیریت

قرارانسانهاییاختیاردررافرصتاینکهمیدکوسهامدارانودانشکارانپوشش،تحتشرکتهاي
ازفراترزمینرويدربکنندارائهمجموعهیکدرراخودتوانمندیهايودانشبتوانندکهدادند
اینالبته.بینممیمیدکوباارتباطدرزمینرويدرماکهچیزيآن.تئوریهاوجزواتکتب،
نامشهودشثروتهايوداراییهاواستمیدکوآشکارثروتهايوداراییهاکهگفتشودمیطور

.بینیممیچشمبهمااالنکهاستچیزياینازبیشتر
دانشمدیریتودانشمقولهبهاینکهبراياستخوبیومغتنمفرصتیکجلسهاینخوب

:کنممیتقسیمبخشچندبهراعرایضممنبپردازیم
دانشبرمبتنیاقتصادوآفرینیثروتخصوصدر:اولبخش
دانشنقشوتعریف:دومبخش
دانشیشرکتهاي:سومبخش
دانشسازيجاريوسازيتجاريواستخراجکشف،شناساییفرایند:چهارمبخش

مدیریتتحققبرايداشتخواهیمMAKEمدلوفرایندبرکوتاهیمروریکانشاءاهللانتهادر
میدکودردانش

کهايوظیفهتریناصلیگفتشودمی:دانشبرمبتنیاقتصادوآفرینیثروتباارتباطدراما
صحبتداریمکهبخشایندرماوکارکسببخشدرحیاتشانمدتطولدرانسانهاتکتک
.استآفرینیثروتدارندکنیممی



هستندمنفیآنهابگویمخواهمنمیمناستمتفاوتاندوزيثروتوثروتکسبباآفرینیثروت
ثروتولینباشندثروتمندانسانهادارداحتمال.دارندفرقهمبااینهابگویممیخواهم.مثبتاینها

همهاقتصاديکتابهايمقدماتدرما.باشندآفرینثروتامانباشندثروتصاحباینکه.باشندآفرین
تخصیصعلماقتصادکهاستاینهمآنوداردوجوداقتصادعلمازايسادهتعریفایدخواندهشماها
علماقتصادکنممیتکرار.استایناشسادهوخالصهتعریف.نامحدودنیازهايبهمحدودمنابع

اینداردوجودخودشسرجايدرنامحدودنیازهاياین.نامحدودنیازهايبهمحدودمنابعتخصیص
انسانها.استدادهقرارانسانهادرتعالیوتباركخداوندراایناستنامحدودنیازهایشانسانکههم

ترخوبوخوبدنبالانقدرگویندمیعرفاايزمینههردرگردندمیترخوبوخوبدنبالهمواره
نامحدودهموارهنیازهااینپس.کندنمیرهانرسیدهتعالیوتباركخداوندبهتاآخرشتاکهرودمی

زیربناهامثلمعادنمثلاستمحدودمنابع.نیستمحدودمنابعیااستمحدودمنابعآیااما.است
بصورتدنیااقتصادکهبنیاندانشاقتصاددراما.باشدمیمحدودکهاستدیگرچیزهايازخیلی

تعبیربهیاشودمیداردمنابعسایرجایگزیندانشایندانشی،اقتصادسويبهرفتنحالدرشتابان
کهبگوییمتوانیمنمیکندمیترکاملکندمیترتکمیلرادیگرمنابعداردبگوییمتوانیممیبهتر
باتدریجبهداردهمخودشوکندمیکاملترراآنهااما.گیردنمیراآنهاجاينهگیردمیراآنهاجاي
.آفرینثروتاقتصاددرشودمیمنبعیکبهتبدیلزیادشتابیک

اقتصادعلمازتعریفاینآیاداردوجودهمکتابهادروگفتیماولکهاقتصاديتعریفآنحاالخوب
نامحدوداستمنبعییکدانشچوننیست؟گوپاسخچرا.نیستگوپاسخدیگرهست؟گوپاسخاالن

دنیايدراقتصادعلمتعریفگفتاینگونهتوانمی.نیستهممحدود.شودنمیتمام.نشدنیتمامو
منابع.نامحدودنیازهايبهدانشیعنینامحدودمنابعتخصیصیعنیاقتصادعلمکهامروزدانشی

اقتصادودانشیعصردرکهبودمکردهعرضدوستانخدمتمنهمقبالکهاستشدهنامحدوددیگر
:استشدهاضافهقبلیآفرینیثروتهايمولفهآنبهبنیاديواساسیاصلسهامروزدانشی

دانش-3مکان -2زمان -1
نشددرشد،انجامبایدکهگذاريسرمایهیکزمانیمقطعیکدراگرفلزاتبخشدرمثالبرايزمان
نوسانحالدردائمفلزاتنرخچونچرا؟.دادانجامراکاراینبشودنیستمعلومدیگربعدهايزمان
بخواهیمکهنیستاقتصادياصالنداردايفایدهدیگرودهیممیدستازراثروتییکمایعنی.است
اگرداردبسیارياهمیتزمانهاپروژهاجرايدریااستمهمزماناینپسدهیمانجامراکاراین

30ساله،20ساله،15ساله،10،ساله5بشودحاالشودسالسهشودتمامدوسالهبایدايپروژهاجراي
ايفایدهدیگرورفتهدستازدیگرزمانآنرسدمیبرداريبهرهبهپروژهآنکهموقعیاصالشدسال
انجامتولیدآناگرشودانجامکهبناستتولیديیکبرنامه،طبقمالیسالیکدربناستاگر.ندارد
خیلیزمانپسکردجبرانشودنمیدیگرایمدادهدستازرااینمایعنیخاصزمانآندرنشود
کنددانشکسبکهبناستاگربخوانددرسجوانیدرانسانکهبناستاگراستمهمیمولقهومولفه

.استدادهدستازرازمانندهدانجامراکارایناگر
منگویدمیاستدانشاقتصادبرمبتنیکهدنیاامروزاقتصادیعنیمکان؟چییعنیاستمکاندوم
بهفوالدکارخانهاحداثبزنیممثال.باشدتراقتصاديکهکنممیآفرینیثروتوروممیمکانیدر

بخاطرداردوجودمیدکودرکهمزیتیاالنایران؟شمالدریااستدرستکرماندرمکانیلحاظ
بهبخواهیماگراالن.استحملفاصلهبودنکوتاهیاحملفاصلهنداشتنواستتامینزنجیره

جایکدرراآنازتیکههرکنندتولیدمیخواهندکهوقتیرالباسیکاگربپردازیمدیگرمحصوالت
ترارزانراآنبتوانندکهجاییهر.بنشینندکارگاهیکدرهمهکهنیستاینگونهنمایندمیتولید
.استمهمکنندتولید

شرکتیکخوبایندارد،فعالیتمسبابککاتدمسپروژهدرکهEPSMبزنممثالیکمن
داردکارگاهیکشیلیآنتافاگوستايشهردرشرکتایناستتورنتودرآناصلیمرکزکهاستدانشی

تجربهیکآمادهسازدمیکهوکاتدهاییآندواینواقعدرآنجاکه.استکارگاهیکعنوانبههمواقعا
رفتهشیلیدرچراکهاستاینسئوالسازهمیاستیلاستندسصورتبهکردهتحقیقییککردهاي
چراکردمسئوالمنبودممسشرکتدرکهمقطعیآنام،دیدهراآنجامنچوناستساختهرااینو

استطوالنیفاصلهیکواقعاشیلیکهدانیدمیشما.شیلیبهایداومدهایدشدهبلندکاناداازشما
اگرشودمیفصلیکاصالواستپروازضربیکساعت17شیلیبهاروپاازپروازیکمثالازیعنی
زمستانشدیمپروازواردتابستانماکهبودهمهمینکهزمستانشودمیانجااستتابستانآنجا

.اینجاچراکردمسئوالمن)سرد(شدیمخارج



مالیاتازبدهیدانجامراتولیديوافزاريسختکارهاي)کبريشرکت(اینجادراینکهبرايگفتند
اینبهبنابرایننیستشکلاینبهافزاریستمغزوافزارينرمکشوریکچونکانادادرولیمعافید

Coreدلیل Businessرامحصولدنیانقاطسایربهآنجاازرامحصولوانددادهقرارآنجادرراخود
معافمالیاتازوانتچونکردمیترددوانتباوبودندجوانفردیککبريمدیرعامل.میکردندحمل
.استدانشیعنیاستسوممولفهمهمترهمهازولیاستمهممکانپس.است
چیزيآنحالیکهدرمی  دانیممنفیراثروتمامرسومتعریفبهتوجهبابعضاچیست؟ثروتگویندمی
انباشتکرماندرمعدنیموادفرصتهاستانباشتمعنايبهثروت.نیستثروتاصالمیدانیممنفیماکه

آفرینشامروزوگذشتهدراگر.بیاوریمزمینرويراثروتایندانشوسیلهبهبایدفقطفرصتهاست
بهاستشدهپذیرامکانهمفضاوهواازثروتآفرینشحاضرزماندربودمیسرزمینازفقطثروت
اگرایراندرحالیکهدر.هستندفضادرمعدنیمواداکتشافدنبالبهدانشمندانکهاستدلیلهمین
!!!نیستممکنمیگویندبرویممتر500-400-300عمقبهاکتشافبراي

درهمچنین.نیستاینگونهولیداردثروتمیگوییمداردپولکسهریعنیمیدانیمپولراثروتام
کناردردانشبانمی گیرد،انجامپولیاقتصادسیستمیکدرصرفااقتصادي،ارزشخلقروپیشآینده

اقتصادجايبهکهمی رودسمتاینبهدنیااساسایعنی.می شودجاريهمپولیغیراقتصادپولی،اقتصاد
بایدواستمحدودمنابعشیعنیاستمقتصدمی گویندبوداقتصاديفردکسیاگر.ثروتنظامبگوییم
حالدرهمآفرینیثروتدردانشاهمیت.نیستمحدوددیگرثروتمنبعاالنولیکندکتابحساب

.داردجهشیحالتهمواستفزونیورشد
نداشتهوجودتجربهودانشوعلمازدرستیتعریفشایدکشوردرچیست؟دانشنقشوتعریفحاال
وScienceانگلیسیمتوندردارندفرقهمبامفاهیماینولیشوندتلقیجوریکهمهوباشد

Knowledgeع(امیرالمومنینحضرتداریم،استحکمتهمانکهدانشعلم،همقرآنیمتوندرو(
کهاستدانش.هستنددانشاهلدارندسکوتافرادیکهیعنی.استفرزانگیوحکمتسکوتمیفرمایند

.اندکردهآمادهدوستانکهفیلمیدر.می کندفرقدانشباعلمپس.آوردمیرافرزانگی
کاملترینوبهترینحقیقتاولیتجربه،ودانشعلم،تعاریفبرايکردممطالعهخیلیمن

ازرادانشتجربه،وسیلهبهشمامی فرمایندکهاستالبالغهنهجدرعلیحضرتسخنتعریف
.کنیداستخراجعلم
ذهنکهبدهیمتعریفاینبهترعملیجنبهبخواهیماگرداردوجودکهاستتعریفیبهترینحقیقتااین

اوال.کندایفادانشمدیریتدرمی تواندکهنقشیهمچنینوبشودنزدیکدانشواقعیمعنايبهماهمه
داشتهکشاورزيکاربرايابزاراالتتعداديمامثالبراياگریعنی.نداردهماورديجنبهنفسهفیدانش
نمیتواندوندارندراابزارآندیگرهشتمهفتم،نفرباشدنفر6-5اختیاردرکاروکسبیکدراگرباشیم

آنازخاصعدهیکفقطکهنیستگونهایندانشولیداردهماورديجنبهچونکنداستفادهآناز
نمی شودکمشود،کمآنازاینکهبدونکننداستفادهدانشیکازمیتواندانسانمیلیونها.کننداستفاده

همامروزاقتصاددر.میکندپیداگسترشدانشآنشوداستفادهآنازچههربرعکسونیستابزارچون
واطالعاتها،دادهازبزرگیحجمتبادلیاوآفرینشسرگرمپیوستهکارنیرويازبزرگیگروهیک

نادانشولیاستلمسقابلابزاراالتاست،ناپذیرلمسدانش.استهماوردغیرکههستنددانش
.برسیمبزرگیبازدهیبهمی توانهماندكبینشیکباحتییعنیاستخطیغیردانش.استملموس
بلکهنبودندبرخوردارزیاديدانشاز.گرفتندبکارراوآمازونگوگلیاهو،مثلبزرگبنگاه هايکهافرادي

.استفرآوردهترینحملقابلدانش.بودباالالعادهفوقنتایجشولیکردنداستفادهکوچکیدانشاز
جاهايدردانشولیکردحملمی توانسختیبهرامحصولشکردحملنمی توانرافوالدکارخانهیک

نظردرمحصولانباربرايراوسیعیسطحبایدسیرجانگندلهدرولیمی شودانبارهمکوچیکخیلی
نزددرکردهکسبکهرادانشیمیکندفکرکسیاگر.می شودپخشونیستنگهداريقابلدانش.گرفت

نگهداريقابلوشودمیکهنهومی رودبینازقبلیدانشآندانشگسترشوسرعتبانگهداردخودش
االنمااقتصادوآفرینیثروتمسئلهآیا.می کندبازيفردااقتصاددرراکنونینفتنقشدانش.نیست

ماست،ذهنوقلبدرمشکل.نیستافراريسختمحصوالتفروشعدمیافروشمامشکلاست؟نفت
بهاستلمسقابلچونمیبینیمزمینرويکهراچیزيآن.نمی کنیمتوجهآنبهکهاستدانشیدر
راآفرینیثروتاینکهاستدانشیعقبهوفکريعقبهاستمهممیدکودرآنچهمیکنیمتوجهآن

وجودهستندفعالیتحالدرمیدکودرکهانسانهاییدرناپذیرلمسثروتیک.کندلمسقابلمی تواند
.می کندتبدیلپذیرلمسثروتهايبهراچیزهمهناپذیرلمسثروتاینکهدارد

یکدرکهوقتیفوالد،بخشدرمثلبرايگوگل،واپلماننداندرفتهسمتاینبهاالندنیاشرکتهاي
عمقدرماچرا.استدانشنقشاینآورندمیبیرونطالکیلومتري4عمقازجنوبیآفریقايدرمعدن
توانیم؟نمیماوتواندمیاوچراکنیم؟استخراجتوانیمنمیمتري2000ومتري1000ومتري600

.استدانشغیرودانشدرتفاوت



درصد30تنهاواستدانشازدرصدش70دنیابرترهايشرکتدردرآمدوآفرینیثروتحاضرحالدر
بایدما.ببریمنامشهودهايفعالیتسمتبهرادرآمدهایماندرصد70بایدماواستمواردسایرازآن

کنیم؟چیکار
دانششناسایی
کنیمکشف
کنیماستخراج
کنیمسازيتجاري
کردنسازيجاري

هممیدکودرکههممدلی.استMAKEمدلهمینیکیشکهداردوجودمدلچندینموارداینبراي
هايکانالطریقازرامدلمدیریتتوسعههمکاران.استMAKEمدلهمیناستشدهانتخاب

.کنندتشریحسادهوخالصهتلگرامی
:کنممیاشارهراMAKEمدلهايماژولازخالصهبه
میهابعضیاشتباهبهکهنیستنفرچندونفریکبهمتعلقصرفاًرهبرياست،رهبريمدلپایه

خودشحوزهدرخودشسازماندرکندمیکارايحیطههردرکههرکسیاصلدرولیگویند
ازتعداديکهکنندمیمدیریتکسانیکهشودمیتصورمدیریتبحثواستسازمانآنرهبر
نیستندجدامدیریتشمولازهاانسانازیکهیچنیستدرستکهدارندسرپرستیتحتراافراد
مدیریتوسعتبرخیحالکندمدیریتراخودبتواندبایدانسانیهرچونباشندتنهااگرحتی

ودانشتوسعهازکندحمایتکهاستاینرهبريوظیفهمهمترین.کمتربرخیودارندبیشتري
.کنیملحاظرادانشمدیریتودانشبحثمیدکوهاياستراتژيدربایدما.دانشمدیریت

،اونفرهنگ.کندمیپیدابرگوشاخوشودمیکاشتهکهاستچیزيآنکاشتن،یعنیفرهنگ
شودتبدیلدانشیفرهنگیکبهبایدمافرهنگپسکشیم،مینفسآندرماکهاستفضایی
بهمعتقدهاانسانتکتکباوباشداعتقاديبحثیکدانشباارتباطدرسازماناوناعتقادیعنی
دراالن.شودجاريبایدسازماناوناصلیهايگیريجهتدرمحوردانشنگاهوباشنددانش
هست؟جاريمیدکو

بگذارداشتراكبهافرادبقیهباآوردبدستدانشینفريیکاگرجشنوارههمینمثلدانش،تسهیم
انسانیمنابعومالیتولید،ها،پروژهکنترلجلسات.داردوجودمیدکودرکههاییشبکهدر

محدودیتاگرجلساتایندرکهکردممیفکرموضوعاینبه.هستندموضوعهمینفضايخودش
.افتادمیاتفاقدانشیاشتراكچهکردندمیشرکتآندرمیدکوافرادهمهونداشتوجودها

سازمانبایدمایادبگیریم،راآنبایدماداردوجوددنیادرتکنولوژياگریعنییادگیرنده،سازمان
جوانییکاگر.کنیماستفادههانوآوريازکنیم،استفادهدیگرانتجربیاتازبایدبشویم،یادگیرنده

وایراندرمیکنند،تولیدچجوريهاپلنتبقیهکندمیجستجوآیااستشدهکارخانهیکمسئول
دنیا؟؟؟در

،معیارتکنولوژيونوآوريمرکز.استصنعتمعیارمهندسیشرکتدرنوآوريزمینهنوآوري
ذینفعانبابیشترمشارکتنوآوريدرمهمنکاتازیکی.شودانجامکاراشزودترکرماندرصنعت

.است
برسندحداکثربهوشوندهدایتبایدکهاستنامشهودهايسرمایهمنظورسازمان،فکريسرمایه.
کهرامحصولیدهند،میانجامرااینکارکهبینممیمسیلولهدرمشتریان،دانشازآفرینیارزش

وجوداگرمشکلیبود؟چجورمحصولاینکهوگیرندمیارتباطمشتريباسریعفروشندمی
بود؟چیداشته،

برايکی؟برايارزش.نداردفایدهنشوداگرارزش،بهشوندتبدیلبایدموارداینتمامارزش،خلق
.سهامداران

انشااهللا موفق و موید باشید



دانش هاي 
ارایه شده



توسط آقاي ناصر  Dividerارائه دانش ساخت و نصب 
شریفی به نمایندگی از همکاران خود آقایان مهدي زمانی،  

جعفر معظم آبادي از شرکت فراوران زغالسنگ پابدانا 

ارائه دانش نگهداري تیوب هاي از دست رفته و جلوگیري از 
نشتی سایر تیوب هاي ریفرمر با طراحی نوعی چسب حرارتی   

توسط آقاي احسان مسلمی زاده از مجتمع احیاء و فوالد  
بردسیر شرکت فوالد سیرجان ایرانیان

ارائه دانش افزایش راندمان سیستم خنک کننده آب  
تجهیزات کوره توسط آقاي مسعود زمانی به نمایندگی از 

همکاران خود آقایان حمید رضا کریمی و محمدرضا چگینی  
از شرکت فروسیلیس غرب پارس  

ارائه دانش تغییر طرح سیستم ترمز استاکر توسط آقاي امین 
زمانی از مجتمع کنسانتره و گندله سازي شرکت فوالد زرند  

ایرانیان

ارائه دانش پی کنی و گودبرداري در زمینهاي نرم در زیر تراز  
آبهاي زیر سطحی ساختمانی توسط آقاي محمد رضا بزرگر  

مانا-از شرکت گسترش و نوسازي صنایع ایرانیان 



ارائه دانش ایمن سازي سیستم جهت تعویض نم گیر 
پروسس بدون تخلیه آهن اسفنجی کوره  توسط آقاي وحید  
راشدي به نمایندگی از همکارشان آقاي روح اهللا مطهري نژاد 

احیاء و فوالد بردسیر شرکت فوالد سیرجان  از مجتمع
ایرانیان

ارائه دانش ارتقاء راندمان فلوتاسیون توسط آقاي مصطفی  
سلطانی به نمایندگی از همکارنشان آقاي ناصر شریفی  

فراوران زغالسنگ پابدانا

ارائه دانش ایجاد و برقراري سیگنال سنسور فشار شکن  
توسط آقاي  PLCکراشر در سیستم مانیتورینگ اصلی و 

علی نخعی به نمایندگی از همکارانشان آقایان سید مصطفی  
حسینی،حسین پرنگ از مجتمع کنسانتره و گندله سازي  

شرکت فوالد زرند ایرانیان

ارائه دانش دو طرح جایگزینی بوش فسفر برنز به جاي  
بیرینگ هاي غلطشی در یاتاقان ها توسط آقاي علی زاهدي  

از مجتمع احیاء و فوالد بردسیر شرکت فوالد سیرجان  
ایرانیان

ارائه دانش ایجاد گذرگاه اضطراري بر روي سکوي کک جهت  
سرند نمودن مجدد کک توسط آقاي سید حامد امیري به 
نمانیدگی از همکارانشان آقایان محمد حسین اشرافی، 
احسان پورحسینی، رسول مالیی، رسول حسنخانی از 
مجتمع کک سازي و پاالیشگاه شرکت فوالد زرند ایرانیان



چهارطیکهداورانیازجشنوارهاختتامیهبخشدرهادانشارائهازپس
.آمدعملبهتقدیرداشتندحضورداوريمرحله

احسانشریفی،ناصرآقایانوشدندمعرفیبرتردانشکار5آخربخشدر
جشنوارهتندیسبزرگررضامحمدزمانی،امینزمانی،مسعودزاده،مسلمی

.کردنددریافترا

عنوانبهایرانیانزرندفوالدشرکتازشیرویهاکبرآقايبرترخبرهبخشدر
مجتمعازرضازادهعلیآقايبرترخبرگیانجمنبخشدروبرترخبره

خردایشخبرگیانجمندبیرعنوانبهزرندسازيگندلهوکنسانتره
.کردنددریافتتندیس

دکترآقايجنابهايحمایتوپشتیبانیازقدردانیپاسبههمچنین
.شداهداایشانبهتندیسیدانش،مدیریتهايبرنامهازپورمند

علی معینی حسین ساالریان داوريمنوچهر رضا ابراهیمیعلی
مصطفی ستوده سعید یزدانپناه احسان پورحسنی نوبريناصر

منصور قربانی مجتبی گودرزي حمیدرضا پورده شیخی حسینعلی ممیز

سعید محمدي قاسم دلیرنده



نظرات
مدیران ارشد
در خصوص 

جشنواره



هايایدهدارايکهراخبرگانازتعداديهایی،جشنوارهچنین•
جمعهمدورباشند،میمیدکواصلیکاروکسبراستايدرمحوري

اشتراكبهوانتشارودانشیتفکرتوسعهبهراهمگانوکندمی
دررانقشبیشترینهمچنین.نمایدمیترغیبتجربیاتگذاري
داشتنوجودباکشور،صنعتدر.دارددانشیامورسازيفرهنگ

باوشدهعملضعیفتجربیاتمستندسازيدرگرانبها،تجربیات
اینسازيپیادهراستايدردنیا،روزهايدانشبهدسترسیوجود
برگزاري.استنیامدهعملبهخوبیپشتیبانیوحمایتهادانش
ارشدمدیرانهمتاشدههمدلیایجادباعثهاییهمایشچنین

وکارشناسانهمودهندبیشتريبهايدانشیاموربههاشرکت
ازوشوندتشویقهاشانایدهسازيپیادهبهنسبتهاشرکتجوانان

.گرددبرداريبهرهجدیدهايایدهتقویتجهتدرگذشتهتجربیات

یانناب  ا یای ا و والد  ر ل  عا د روی راد ندی  ی  آ

بینتجربیاتانتقالوافزاییهمباعثهاهمایشاینگونهبرگزاري•
خصوص،ایندر.شدخواهدمیدکوبزرگمجموعهمختلفواحدهاي

بهآنعصارهکهبوددانشمدیریتازدرستیتعریفهمایشاین
.بودیمآنشاهدعملدرکه.استدیگرانبادانشگذارياشتراك

یانناب  ا س ا بابک  ر ل  عا د ی  رزا ندس  ی  آ



اوال.باشدمیمیدکوشرکتبرايمتعدديمنافعدارايهاییجشنوارهچنین•
مشوقیدوما.گرددمیسازماندردانشمدیریتسیستمسازيجاريباعث
همایشاینکمکباونمایندمیفعالیتزمینهایندرکهاستافراديبراي

شروعبهترغیبنیزراافرادسایرهمچنینشد،خواهندشناختهبیشترها
سازمانبرايدانشیذخیرهیکنهایتاو.نمایدمیهازمینهایندرفعالیت

قابلوارزشمندشرکت،ازخارجحتیوداخلسطوحتمامدرکهباشدمی
.استبرداريبهره

ب پارسناب  س  ی و ر ل  عا د ی  وا را ندس  ی  آ

قابلوتوجهقابلاقدامدیدگاهچندازهاییهمایشچنینبرگزاري•
:استتقدیري

مبتکرانههايحلراهازتوانندمیمشابه،کاريشرایطباهمکاران•
.بگیرندبهرهمشکالتشانرفعبرايخودهمکاران

ومدیریتیمختلفسطوحدردانشکنندگانارائهشدندیده•
گذارياشتراكبهوتولیدبهراکنندگانمشارکتهمهکارشناسی،

.میکندترغیبقبلازبیشترخود،شدهکسبهايدانشوهادانسته
میکهنقایصیهایی،همایشچنینشدناجراییبدونکهاستبدیهی•

لذاوشودنمیمشخصباشدداشتهوجودهاآنبرگزاريدرتواند
بهتروبهتربعديهايدورهشود،میگرفتهکهبازخوردهاییباامیدوارم

.گرددبرگزار

یاناب  ت خاور یار  ی  ند ر ل  عا د ی  ندس  ی  آ



همچنینوعلمتوسعهوتولیددرتواندمیهاییهمایشچنینبرگزاري•
تااستشدهباعثمیدکو.باشدمفیدبسیاریادگیريبهجوانانتشویق
این.شوندتولیدواجراییفضايواردآکادمیکوتئوريفضايازجوانان

افراديبهبودن،فنیبرعالوهجوانانتااستشدهباعثهمچنینجشنواره
.شوندتبدیلنیزدارندعلمتولیدتواناییکه

یاناب  ت خاور کاراوران  ر ل  عا د وی  و ندس  ی  آ

نیازهدفاینبهنیلبراي.استجهانیرتبهارتقامیدکواهدافازیکی•
دستیابیالزمهدانشخلقورقباستازمتمایزمحوريشایستگیخلقبه
ایجاددرتواندمیسالهردردانشیجشنوارهبرگزاري.استآنبه

دراستمسلمچهآن.باشدموثردانشخلقونوآوريبرايانگیزه
هایینقصانوخطاهابرترهايدانشانتخاببراياولجشنوارهبرگزاري

محترممدیریتاندیشیچارهوتدبیرباامیدوارمکهداشتوجودزیادي
وطرفبرمواردگونهاینبعديهايجشنوارهدرمیدکومدیریتتوسعه

هادانشارائهکیفیتبردنباالوعلمیمیدانیهايبررسیهايجنبهبه
.شودتوجهبیشترشرکتی،تفکیکبهنهوکلیصورتبه

ی ناب  ل آ عا د شاور  ی   و وندس  ید گ  د ھ



دانش ها












