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 ت کیفیت در بخش دولتی کشورعضو کمیته راهبردی استقرار مدیری

 



 

 صنعت امور در کاربردی –مشاور رییس دانشگاه جامع علمی  ۹۸۲۲-۹۸۲۰

 کشور کاربردی –عضو گروه صنعت شورای برنامه ریزی آموزش های علمی  ادامه دارد -۹۸۲۸

 عضو شورای اثبات شرایط و صدور گواهینامه افراد سازمان انرژی اتمی ۹۸۲۸
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 ترویجی علمی، و پژوهشی علمی، مقاالت

: نویسنده – استاندارد ماهنامه –شناسایی و تعیین معیارهای تایید صالحیت سازمان های بازرسی از دیدگاه علمی 

 – حیریا بهروز
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 لمی پژوهشیع مقاله

بررسی تاثیر استفاده از انواع پنجره های با فناوری جدید بر روی کل میزان انرژی مصرف گرمایشی و سرمایشی 

 هاشمی احمد ریاحی، بهروز: نویسندگان –آب و هوایی کشور ایران ساالنه در شهرهای نمونه از اقلیم های 

 ،۹۸۲۰سال  – مهدیه سعید اصفهانیان،

 محل انتشار: ششمین کنفرانس ساالنه دانشجویی مهندسی مکانیک

ای بخش دولتی ایران و ارایه هبررسی میزان عوامل مرتبط با کندی استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان 

 – مدلی مطلوب

 ۹۸۲۱ – طباطبایی عالمه دانشگاه – مدیریت مطالعات پژوهشی علمی فصلنامه
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 صنایع مهندسی المللی بین کنفرانس نهمین: انتشار محل 
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 ۹۸۲۹ –طرح منشور اخالقیات ساز مالی موسسه استاندارد 

 محل ، ۹۸۲۹ سال  –نویسنده: بهروز ریاحی  -ول سازمانی در بخش دولتیمدیریت کیفیت جامع و مدیریت تح

 کیفیت مدیران المللی بین کنفرانس سومین: انتشار
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 بین کنفرانس دومین: انتشار محل ، ۹۸۲۰سال  – ریاحی بهروز: نویسنده –اداره امور عمومی و مدیریت کیفیت 

 کیفیت مدیران المللی

 ۹۸۲۰ – مقاله –اجتهاد و رهبری در مکتب اهل سنت 

 ۹۸۲۹ – مقاله –پیشینه رویکرد مدیریت کیفیت جامع 

 ۹۸۰۲ – مقاله –نقدی بر روند فعلی صدور جوایز تاسیس صنعتی در بخش صنعت کشور 

 ۹۸۰۲ – مقاله –با یک ضرورت توانمند سازی نیروی انسانی یک وظیفه 

TQM  ۹۸۰۲ – مقاله – دولتی بخش در 

 ۹۸۰۲ – مقاله –فرهنگ سازمانی و نقش ان در ارتقاء بهره وری 

 ۹۸۰۲ – مقاله –تاملی بر روند تسهیالت اعطایی سیستم بانکی به بخش صنعت سیستان و بلوچستان 

 ۹۸۰۲ – مقاله –مشکالت فرهنگ صنعت در سیستان و بلوچستان 

 ۹۸۰۱ – مقاله –اشتغال در سیستان و بلوچستان 

 ۹۸۲۸ –مقدمه ای بر نظریه آشوب در مدیریت کیفیت 

 ۹۸۰۱-ضرورت بازنگری در صدور موافقتنامه های اصولی در برنامه سوم توسعه 

 ۹۸۲۸-طراحی الگوی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع برای نظام اداری ایران 

ملی و بین المللی و تایید صالحیت در اصالح قوانین و انطباق آنها با قواعد و مقررات سازمان  نقش استانداردهای

 ۹۸۲۰-تجارت جهانی



 

 – الوانی مهدی سید و ریاحی بهروز: نویسندگان تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران، 

 کیفیت مدیران المللی بین کنفرانس پنجمین: انتشار محل ، ۹۸۲۸سال 

 ۹۸۰۲آذرماه  ۱۲ شماره –نشریه تدبیر  -نویسنده بهروز ریاحی -رویکرد مدیریتی به خشونت در محل کار

 ملی های همایش در شده ارایه تخصصی سمینارهای

 

 استراتژیک ریزی برنامه –مدیریت استراتژیک 

 

 تولید طراحی -تولید مدیریت –مدیریت کارخانه 

 

 مشتری رضایت گیری اندازه –خودرو مدیریت خدمات پس از فروش 

 

 تولید عوامل وری بهره گیری اندازه –مدیریت بهره وری 

 

 PPAP/FMEA/EFQM/5S/TQMمدیریت کیفیت 

 

 مدیریت توسعه / مدیریت تحول/مدیریت تغییر

 

 آموزش کیفیت –اصول مدیریت اسالمی، طراحی الگوی اسالمی ایرانی 

 

 سیاستگذاریتصمیم گیری و تعیین خط مشی / 

 

 استاندارد سازی خدمات دولتی، اندازه گیری کیفیت خدمات دولتی

 

 استقرار سیستم های مدیریت )کیفیت، زیست محیطی، مدل تعالی

 


