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وری پاسیانمرکز تحقیقات کیفیت و بهره  

 
اوری در حوزه فنوری پارسیان جزء معدود مراکز تحقیقاتی تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و مرکز تحقیقات کیفیت و بهره

لب سه گروه علمی کند. این مرکز در قاکه با مدیریت دکتر عباس سقایی فعالیت می هامهندسی و مدیریت کیفیت و تحلیل داده

باشد، و با می یعلوم، تحقیقات و فناور، که مورد تایید «مهندسی پایایی»و « مهندسی کیفیت»، «وریمدیریت کیفیت و بهره»

 هاحلیل دادهتحوزه مهندسی و مدیریت کیفیت و ی اساتید خود به تحقیق، توسعه و اجرای موضوعات نوین بکارگیری توان علم

وری مان ملی بهرهعضو انجمن مشاوران مدیریت ایران و مورد تایید ساز وری پارسیانمرکز تحقیقات کیفیت و بهرهپردازد. می

 باشد.می
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مهندسی و مدیریت کیفیت علمی و پژوهشینشریه   
 

. فصلنامه باشدمی« مهندسی و مدیریت کیفیت»وری پارسیان صاحب امتیاز فصلنامه تخصصی مرکز تحقیقات کیفیت و بهره

ی کیفیت، فعالیت خود را از سال زههای داخلی حوعنوان یکی از معدود نشریهبه« مهندسی و مدیریت کیفیت»تخصصی 

  ISCارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین نمایه پژوهشی از وز-آغاز نموده است. این نشریه دارای اعتبار علمی 1390

های س پژوهشباشد. هدف از انتشار نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت، انعکارسانی علوم و فناوری میای اطالعاز مرکز منطقه

گران این حوزه پیشرفته علمی حیطه کیفیت، ارتقای سطح دانش و فراهم نمودن بستر مناسب به منظور تشویق پژوهش

 .است

 کنترل فرایند آماری 

 هاطراحی آزمایش 

 )پایایی )قابلیت اطمینان 

 شناسی رویه پاسخروش 

 کیفیت کاوی 

 گیری پذیرشنمونه 

 مهندسی آماری 

 مسألههای نوین حل روش 

 سازی فرایند و محصولهای بهینهروش 

 مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی 

 سازی در مهندسی و مدیریت کیفیتسازی و شبیهکاربرد مدل 

 کاربرد تحقیق در عملیات در مهندسی و مدیریت کیفیت 

 های مهندسی و مدیریت کیفیت در صنایعکاربرد 

  www.pqprc.irسایت نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت: 
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 و مدیر عامل وری پارسیانسوابق کاری مرکز تحقیقات کیفیت و بهرهبرخی از 

 های آماری و تحلیل دادهوری با استفاده از تکنیکدر حوزه بهبود کیفیت، کاهش هزینه و ارتقاء بهره

 

 (98های کلیدی در شرکت هاکوپیان )سال تحلیل و بهبود از طریق شناسایی و حل مساله 

 (98و  97های: )سال ای شامل مسالههای بهبود و حل مساله در سازمان راهداری و حمل و نقل جادهشناسایی فرصت 

o ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در حمل ونقل کاال و مسافر 

o ای با محوریت رانندگانو نقل عمومی جاده  ذینفعان حمل افزایش رضایت 

o نفعانیت ذیش رضایکرد افزایاعالن بار با رو یع بار در سالن هایند توزیفرا ینه سازیبه 

o کاهش تعداد و شدت تصادفات حمل و نقل محموالت خطرناک 

o  های راهداریافزایش کارایی نیروی انسانی در مأموریت 

o های راهداری بهبود فرآیندهای کنترل و نظارت بر پروژه 

o  مندی کارکنانافزایش انگیزش و رضایت 

 (98حل مساله در شرکت انرژی )سال های بهبود و شناسایی فرصت 

 طراحی و اجرای مدل ارزیابی شرکت( های ارائه دهنده خدمات ثابتFCPو ارائه دهنده خدمات همراه در سازما ) ن تنظیم مقررات

 (98و ارتباطات رادیویی )سال 

 سالمی ایران اه آهن جمهوری اهای بهبود در شرکت رگیری رضایت مسافرین، تحلیل نتایج و شناسایی فرصتاجرای مدل اندازه

 (98)نوروز 

 (98و  97ها در شرکت ماهتاب گستر )سال طراحی مدل ارزیابی نیروگاه 

 یاژی ایران )سال های کنترل فرآیند آماری در شرکت فوالد آلکنترل کیفیت و توسعه سیستم مدیریت کیفیت با استفاده از تکنیک

97) 

 (97و  96ت هاکوپیان )سال کاوی در شرکهای کلیدی و دادهحل مساله 

 (97سازی تخصیص روزانه خودروهای تولیدی به شبکه فروش در گروه خودروسازی سایپا )سال مدل 

 طراحی و اجرای مدل ارزیابی شرکت( های ارائه دهنده خدمات ثابتFCPو ارائه دهنده خدمات همراه در سازما ) ن تنظیم مقررات

 (97و ارتباطات رادیویی )سال 

 (97ی و اصالح مدل نظرسنجی قطارهای مسافری فدک )سال بازبین 

 (97های بهبود و حل مساله در شرکت انرژی )سال شناسایی فرصت 
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  (97بازبینی و اجرای مدل تعالی واحدهای ستادی در شرکت راه آهن ج.ا.ا )سال 

 سالمی ایران رکت راه آهن جمهوری اهای بهبود در شگیری رضایت مسافرین، تحلیل نتایج و شناسایی فرصتاجرای مدل اندازه

 (97)نوروز 

 (97و  96کاوی در شرکت هاکوپیان )سال های کلیدی و دادهحل مساله 

 (97و  96)سال بندی قطارهای مسافری در شرکت راه آهن ج.ا.ا. رتبه 

 (96گذاری فروش قطعات در شرکت ایساکو )سال های قیمتطراحی و بهبود سیستم 

 (96شده قطعات در شرکت ایساکو )سال هوشمند برآورد قیمت تمام طراحی سیستم 

 (96های بهبود و حل مساله در شرکت انرژی )سال شناسایی فرصت 

  (96طراحی و اجرای مدل جامع سنجش رضایت ذینفعان از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )سال 

  (96ت و ارتباطات رادیویی )سال تنظیم مقررا سازمانطراحی مدل سنجش رضایت کارکنان 

 (96های بهبود و حل مساله در شرکت هیمالیا )سال شناسایی فرصت 

  (96بازبینی و اجرای مدل تعالی واحدهای ستادی در شرکت راه آهن ج.ا.ا )سال 

 المی ایران اس های بهبود در شرکت راه آهن جمهوریگیری رضایت مسافرین، تحلیل نتایج و شناسایی فرصتاجرای مدل اندازه

 (96)نوروز 

  (95اجرای مدل تعالی واحدهای ستادی در شرکت راه آهن ج.ا.ا )سال 

 (95های بهبود و حل مساله در شرکت هیمالیا )سال شناسایی فرصت 

 (95های سنادام و یسنامهر )سال سازی آماری جهت توسعه فروش در شرکتمدل 

 (95ی در شرکت اف پی )سال های کلیدکسب نتایج مالی از طریق تحلیل مساله 

  (95پروژه طراحی مدل تخصیص سیستمی و بازاریابی هوشمند قطعه در شرکت ایساکو )سال 

  (95اجرای جامع مدل تعالی واحدهای ستادی در شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران )سال 

 سالمی ایران در شرکت راه آهن جمهوری اهای بهبود گیری رضایت مسافرین، تحلیل نتایج و شناسایی فرصتاجرای مدل اندازه

 (95)نوروز 

 اندازی و تحویل، کاهش هزینه و بهبود شاخص بهرهفاز دوم پروژه کاهش زمان راه( وری کلی تجهیزاتOEEبر ا ) ساس رویکردهای

هندسی و ت مهای پیشرفته آماری در بخش تولید  شرکبهبود و حل مساله مانند شش سیگما و تولید ناب و بکارگیری تکنیک

 (95و  94ساخت توربین مپنا )سال 

  (95و  94طراحی مدل تعالی واحدهای ستادی در شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران )سال 
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 ریزی استراتژیک و جاریطراحی برنامه( سازی آن با رویکرد کارت امتیازی متوازنBSCدر شرکت توزیع نیروی )  برق استان

 (94مرکزی )سال 

  (94)سال  ناراهای بهبود و حل مساله در شرکت ایرانفرصتشناسایی 

 (94)سال  های تحلیل داده در بخش فروش سازمان رویالپروژه توسعه فروش با استفاده از تکنیک 

 (94گیری رضایت مسافرین و تحلیل نتایج در شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران )زمستان اجرای مدل اندازه 

  (94گیری رضایت مسافرین در شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران )نوروز اندازهطراحی و اجرای مدل 

 از استان ایالم )سال گکاوی و یادگیری آماری در شرکت های دادهشناسایی مشترکین اثرگذار بر تلفات غیرفنی با استفاده از تکنیک

94) 

 (95و  94تان مرکزی )سال های کلیدی در شرکت توزیع نیروی برق استعدیل بودجه براساس شاخص 

  (94تدوین استراتژی و اصالح فرایندها در شرکت ایساکو )سال 

 (94ها در شرکت ایساکو )سال ها و نمایندگیرتبه بندی فروشگاه 

  (94مدلسازی آماری جهت بخش بندی در شرکت ایساکو )سال 

  (94قطعات، فروشگاه ها و نمایندگی ها در شرکت ایساکو )سال 

 های کنترل توسعه روشonline   (94جهت پایش متغیرهای کلیدی فرایندها در شرکت ایساکو )سال 

 (94های آماری در شرکت ایساکو )سال های آماری و آموزش تکنیکتوسعه فرهنگ تحلیل 

 (93های کلیدی تولید در شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )سال پایش آماری شاخص 

 (93سال )یابی سیستم کیفیت تولید در شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا ت در عارضههای مهندسی کیفیبکارگیری تکنیک 

 اندازی و تحویل، کاهش هزینه و بهبود شاخص بهرهکاهش زمان راه( وری کلی تجهیزاتOEEبر اساس رویکردهای )  بهبود و حل

خت توربین در بخش تولید  شرکت مهندسی و ساهای پیشرفته آماری مساله مانند شش سیگما و تولید ناب و بکارگیری تکنیک

 (93مپنا )سال 

 ر بخش نفت و گاز، دهای بازاریابی و ارتقاء وفاداری مشتریان سازی طبقه بندی مشتریان با اهداف مختلف از جمله استراتژیمدل

 (93گذاری گروه مپنا )سال برق، حمل و نقل ریلی، خدمات و سرمایه

 ان در بخش برق و تولید های بازاریابی و ارتقاء وفاداری مشتریریان با اهداف مختلف از جمله استراتژیبندی مشتبندی و رتبهخوشه

 (93گروه مپنا )سال 

 ان در بخش نفت و گاز های بازاریابی و ارتقاء وفاداری مشتریبندی مشتریان با اهداف مختلف از جمله استراتژیبندی و رتبهخوشه

 (93گروه مپنا )سال 
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 ان در بخش حمل و های بازاریابی و ارتقاء وفاداری مشتریبندی مشتریان با اهداف مختلف از جمله استراتژیبندی و رتبهخوشه

 (93نقل ریلی گروه مپنا )سال 

 (93)سال  بندی مشتریان در بخش مدیریت ارتباط با مشتریان و بازاریابی گروه مپنابندی و رتبهطراحی مدل کالن خوشه 

 ادگیری آماری یهای بینی با استفاده از تکنیکهای پیشوی مصرف مشترکین اثرگذار برتلفات غیرفنی و طراحی مدلشناسایی الگ

 (93کاوی در شرکت توزیع نیروی برق استان یزد )سال و داده

  (93مدلسازی و بهبود فرآیندهای سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق استان البرز )سال 

 گهر معدنی گل کاوی در شرکت صنعتی وهای دادهرنج استحکام فشاری سرد گندله با استفاده از تکنیک افزایش میزان درصد در

 (93)سال 

 کت توسعه انرژی گیری اعتمادپذیری در بخش نفت و گاز گروه مپنا )شرکت مشاوران انرژی تهران، شرطراحی و اجرای مدل اندازه

 (92گاز مپنا( )سال  خاورمیانه، شرکت نیرپارس و شرکت توسعه نفت و

 انه سبز  با خخانه آب شماره یک تهران )جاللیه( به عنوان پایلوت کشوری تصفیهخانه و تلمبهکاهش مصرف انرژی در تصفیه

 (92)سال  استفاده از رویکرد شش سیگما

 (92ال ش آماری )سهای مهندسی کیفیت و پاییابی سیستم کیفیت تولید شرکت جهان الکترونیک یزد بر اساس تکنیکعارضه 

 ربین مپناشرکت مهندسی و ساخت تودر  های منابع انسانیهای داده کاوی به منظور کشف دانش از دادهبه کارگیری تکنیک 

 (91و  90)سال

 رکت مهندسی شدر  های واحد تامینهای عدم انطباقهای دادههای داده کاوی به منظور کشف دانش از دادهبه کارگیری تکنیک

 (91و  90)سال توربین مپناو ساخت 

 سی و ساخت شرکت مهنددر  های واحد تولیدهای عدم انطباقهای داده کاوی به منظور کشف دانش از دادهبه کارگیری تکنیک

 (91و  90)سال توربین مپنا

 دمات مشتریانخ های تجهیزات جانبی در واحدهای عدم انطباقهای داده کاوی به منظور کشف دانش از دادهبه کارگیری تکنیک 

 (91و  90)سال شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنادر 

 بین مپناشرکت مهندسی و ساخت توردر  های واحد مهندسیهای داده کاوی به منظور کشف دانش از دادهبه کارگیری تکنیک 

 (91و  90)سال

 ت توربین شرکت مهندسی و ساخدر  هاهای تحویل در سایتهای داده کاوی به منظور کشف دانش از دادهبه کارگیری تکنیک

 (91و  90)سال مپنا

 ی با های نگهداری و تعمیرات تأسیسات و تجهیزات آب و فاضالب در شرکت آب و فاضالب شهری استان مرکزکاهش هزینه

 (91متدولوژی شش سیگما )سال 
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 مدلسازی، محاسبه و تجزیه و تحلیل شاخص اثربخشی کلی تجهیزات (OEEدر سالن ماشی )ت نکاری شرکت مهندسی و ساخ

 (90سازی مپنا )سالتوربین

 مدلسازی، محاسبه و تجزیه و تحلیل شاخص اثربخشی کلی تجهیزات (OEEدر سالن مونتاژ شرکت مهندسی و ساخت ت )وربین-

 (90سازی مپنا )سال

  سکه( طراحی مدل کاهش هزینهI  وII با استفاده از رویکردهای حل مساله و بهبود مانند شش ) اب در شرکت نسیگما و تولید

 (90سایپا )سال 

 (89های آماری و حل مساله در شرکت ایران خودرو )سال بکارگیری تکنیک 

 و غیره 
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 معرفی

 وری پارسیانمدیر عامل مرکز تحقیقات کیفیت و بهره
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 خالصه سوابق علمی و اجرایی دکتر عباس سقایی

 مدارج علمی 

  1382نایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، ص -مهندسی صنایعدکترای 

 تهراندانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  و مهندسی دانشکده فنی عضو هیات علمی 

 

 ها و نهادهای رسمیفعالیت در انجمن

  کنونتا -1381حد علوم و تحقیقات سال دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسالمی واتمام استاد 

  وری پارسیانمرکز تحقیقات کیفیت و بهرهریاست 

  عضو منتخب(Fellow Member ) جامعه کیفیت امریکا(ASQ) 

  2019برنده جایزه بهترین مشاور در زمینه کیفیت و تعالی در خاورمیانه و افریقا در سال (ASQ MEA Quality Professionals 

Award) 

 کشورورژانس کاوی و بهبود فرایندها در سازمان امدیر بخش داده 

 مدیریت کیفیت مدیر مسئول نشریه مهندسی و 

  کتاب 30های معتبر دنیا و مولف و مترجم بیش از مقاله علمی در مجالت و کنفرانس 120دارای بیش از 

آمار مهندسی در صنعت،  های کنترل فرایند آماری، بهبود و اصالح فرایندها،تحقیقاتی در حوزه -پروژه صنعتی 500مشاور و مدرس بیش از 

های اندازه مهندسی قابلیت اطمینان، مدل ها،ای کاهش هزینه، طراحی آزمایشسیگما، رویکردهحل مساله، ششکاوی و یادگیری آماری، داده

خودروسازی، وری و رضایت مشتری در صنایع ، استقرار چرخه بهرهBSCگیری رضایت مشتری، مدیریت استراتژیک، ارزیابی عملکرد مبتنی بر 

های وزارت نیرو ، مجتمع ، صنایع دریایی، شرکت ملی پست ایران، صنایع هوایی، صنایع نیروگاهی، شرکتصنایع الکترونیک، صایرانپتروشیمی، 

 مس سرچشمه و صنایع حمل و نقل از جمله شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی  ...
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 مدارک بین المللی

 INFORMS Certified Analytics Professional (CAP) 

 Six Sigma Black Belt; Certificate No. 2939 [Certified by: American Society for Quality] 

 Quality Engineer; Certificate No. 47176 [Certified by: American Society for Quality] 

 Reliability Engineer; Certificate No. 6007 [Certified by: American Society for Quality] 

 Triz Certified; July 2006 [Certified by: Triz Center of Korea] 

 ASQ Fellow Member; 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbas Saghaei is an ASQ Fellow Member 

“For effective training of students at universities and professionals across multiple 

industries; for implementing quality practices across many organizations that deliver 

quantifiable financial benefits; for outstanding contributions to the quality movement 

within Iran; and for significant research and publications at the national and 

international level” 

 

مورد تایید و تقدیر جامعه کیفیت امریکاو تنها متخصص ایرانی متخصص منتخب  18یکی از   در دنیا 

(2017)در فهرست سال   


