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شروعی دوباره ....
خداونــد متعــال را ســپاس مــی گویــم تــا پــس از مدتــی وقفــه ،توفیــق همراهــی ،ارتبــاط و تعامــل بیشــتر بــا خانــواده بــزرگ مهندســی صنایــع ایــران را بــا انتشــار
مجــدد خبرنامــه مهندســی صنایــع بــرای مــا فراهــم ســاخت .بــی شــک پایــداری و اثربخشــی ارتباطــات فــی مابیــن ،مســتلزم گســترش تعامــات انجمــن مهندســی
صنایــع ایــران و جامعــه بــزرگ مهندســی صنایــع کشــور بــوده و ایــن امــر فرصــت مغتنمــی بــرای تبــادل اخبــار و اطالعــات و اشــتراک دانــش و تجربیــات علمــی و صنفــی
اســت ،کــه جــز بــا همراهــی و حمایــت مهندســین صنایــع محقــق نخواهــد شــد.
در ایــن راســتا انجمــن مهندســی صنایــع ایــران بــر آن شــد بــا شــروعی دوبــاره بــرای انتشــار خبرنامــه انجمــن در ســالی کــه بــا عنــوان جهــش تولیــد نــام گرفــت
ســهم کوچکــی در راســتای توســعه و ترویــج اطالعــات و مبانــی علمــی ،دانشــی و تجربــی مهندســی صنایــع در کشــور داشــته و بسترســاز شــکل گیــری و توســعه گفتمانــی
حرفــه ای و تخصصــی در چارچــوب اهــداف و سیاســت هــای توســعه ای کشــور عزیزمــان باشــد.
حمایــت هــای جامعــه مهندســی صنایــع کشــور طــی ســالهای اخیــر و هــم زمــان بــا برگــزاری
بزرگتریــن رویــداد مهندســی صنایــع ســال ( 98شــانزدهمین کنفرانــس بیــن المللــی مهندســی صنایــع)
جهــت توســعه ارتباطــات و تعامــات فــی مابیــن ،مشــوقی بــود کــه اعضــای هیــات مدیــره انجمــن،
همــکاران و جمعــی از دانشــجویان عالقمنــد را بــر آن داشــت تــا بــا فعــال ســازی کمیتــه انتشــارات و
اخــذ مجــوز از وزارت محتــرم علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری آغازگــر حرکتــی نــو بــرای توســعه و ترویــج
گفتمانهــای علمــی ،صنفــی و تجربــی در ایــن عرصــه باشــند.
امیــد اســت بــا حمایــت و مســاعدت متخصصیــن کشــور در کلیــه عرصــه هــای دانشــگاهی،
اجرایــی و صنعتــی ضمــن کمــک بــه جریــان توســعه دانشــی و مهارتــی ایــن حــوزه از علــم ،زمینــه
تحقــق اهــداف توســعه اقتصــادی ،تولیــدی و صنعتــی کشــور بیــش از پیــش فراهــم گــردد.
انشااهلل
مهدی فتح اله
رییس انجمن مهندسی صنایع ایران
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انجمن مهندسی صنایع ایران و
انجمن مهندسی مالی ایران

برگزاری شانزدهمین کنفرانس
بینالمللی مهندسی صنایع

 3دستاوردهاوفعـالیتهایمهـندسیـن  6گزارش جلسات همآموزی انجمن 8
صنـایع در ارتباط با ویـروس کـرونا

راه اندازی سامانه درخواست تست کرونا
برگزاری وبینار «نگاه سیستمی به پدیده کرونا»

شــانزدهمین کنفرانــس بینالمللــی
مهندســی صنایــع ،در تاریــخ  2و  3بهمــن
مــاه  1398بــا حضــور جمعــی از مســئوالن
بــه میزبانــی دانشــگاه الزهــرا(س)
برگزارشــد.

انجمــن مهندســی صنایــع ایــران،
در نظــر دارد تــا فعالیتهــا و تعامــات
گســتردهتری را در حــوزه معرفــی بیشــتر
مهندســی صنایع در دســتورکار قرار دهد.

خبرنامه مهندسی صنایع
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تفاهمنامه همکاری

انجمن مهندسی صنایع ایران و انجمن مهندسی مالی ایران

ايــن تفاهمنامــه در بهــار ســال جــاری بيــن انجمــن مهندســی صنایــع ایــران انجمــن مهندســی مالــی ایــران منعقــد گردیــد .موضــوع ایــن تفاهمنامــه عبــارت اســت
از همــکاری هــای دو طــرف در محــدوده برنامــه هــای آموزشــی ،پروژههــای مشــاورهای و پژوهشــی ملــی و ســایر برنامههــای مرتبــط بــا توســعه مهندســی صنایــع و
مهندســی مالــی در کشــور بــه صــورت مشــترک و نیــز چــاپ و انتشــار کتــب ،جــزوات و
نشــریه هــای تخصصــی.
زمینههــای همــکاری موضــوع ایــن تفاهمنامــه بــا توجــه بــه حــوزه فعالیتهــای
طرفیــن بــه شــرح ذیــل میباشــد:
ـ اطــاع رســانی فعالیــت هــای طــرف اول و دوم از طریــق برقــراری لینــک در
ســایت طرفیــن؛
ـ اســتفاده از تــوان کارشناســی طرفیــن در زمینــه طــرح ریــزی و اجــرای دوره هــای
آموزشــی مرتبــط؛
ـ اســتفاده از تــوان کارشناســی طرفیــن در زمینــه تعریــف ،بازاریابــی و اجــرای طــرح
هــای مشــاوره ای؛
ـ برگزاری دوره های مشترک حضوری و مجازی در داخل و خارج کشور؛
ـ مشــارکت در تالیــف ،گــردآوری و ترجمــه و انتشــار کتــب و نشــریات مرتبــط در
چارچــوب قراردادهــای جداگانــه؛
ـ همــکاری مشــترک در جهــت معرفــی ،توســعه و هدایــت پــروژه هــای پژوهشــی و
مشــاوره ای ملــی و یــا بیــن المللــی در حــوزه مهندســی صنایــع و مهندســی مالــی
براســاس بنــد  4-2ایــن تفاهمنامــه ،هریــک از طرفیــن ملــزم بــه معرفــی یــک نفــر
بــه عنــوان نماینــده تــام االختیــار بــرای اجــرای هماهنگیهــای الزم میــان طرفیــن
بودنــد .
برمبنــای ایــن بنــد ،دکتــر عمــران محمــدی ،بــه عنــوان نماینــده انجمــن مهندســی
صنایــع ایــران ودکتــر فریــدون رهنمــای رودپشــتی بــه عنــوان نماینــده انجمــن مهندســی
مالــی ایــران معرفی شــدند.

ـت
ـه فعالیـ
ـد بـ
ـی عالقهمنـ
ـت علمـ
ـای هیئـ
ـه اعضـ
ـل توجـ
قابـ
ـر کتاب
ـگارش و نشـ
ـوزه نـ
در حـ

انجمــن مهندســی صنایــع بــا قدمتــی بــاالی  20ســال یکــی از بــا
ســابقهترین و پرمخاطبتریــن انجمنهــای علمــی کشــور اســت کــه
طیــف گســترده ای از اســاتید و دانشــجویان را در بــر گرفتــه اســت .کمیتــه
انتشــارات ایــن انجمــن عــاوه بــر انتشــار مجــات علمــی و پژوهشــی و
همچنیــن خبرنامــه ،اخیــرا در راســتای تقاضاهــای اســاتید و صاحبنظــران
برنام ـهای جهــت همــکاری در چــاپ و نشــر کتــاب را مــد نظــر قــرار داده
اســت.
بــه منظــور تحقــق ایــن هــدف نیــز درخواســتی تحــت ایــن عنــوان بــه
وزارت علــوم و تحقیقــات ارســال شــد کــه بــا موافقــت ایــن نهــاد همراه شــد.
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران از اعضــای هیئــت علمــی عالقهمنــد بــه
فعالیــت در حــوزه نــگارش کتــاب دعــوت بــه همــکاری مینمایــد.
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برگزاری شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
در دانشگاه الزهرا
مختلــف از جملــه "بانکــداری دیجیتــال"،
"خردهفروشــی و جایــگاه آن در تحــول دیجیتــال در
کشــور و " مــروری بــر اجــرای طــرح ترافیــک در ادوار
گذشــته و دالیــل تغییــر آن" برگــزار شــد.

شــانزدهمین کنفرانــس بینالمللــی صنایــع ،در
تاریــخ  2و  3بهمــن مــاه  1398بــا حضــور جمعــی از
مســئوالن بــه میزبانــی دانشــگاه الزهــرا (س) برگــزار
شــد.
شــانزدهمین کنفرانــس بینالمللــی صنایــع
بــا حضــور انوشــیروان محســنیبندپی اســتاندار
تهــران ،مهنــاز مالنظــری رئیــس دانشــگاه الزهــرا
(س) ،محمدصالــح اولیــا معــاون تحقیقــات و منابــع
انســانی وزارت نیــرو ،مهــدی فتحالــه رئیــس انجمــن
مهندســی صنایــع ایــران و ســایر مســئوالن و مدیــران
دانشــگاه و دانشــجویان بــه میزبانــی دانشــگاه الزهــرا
(س) برگــزار شــد.
مالنظــری در ایــن کنفرانــس بــا اظهــار خرســندی
نســبت بــه میزبانــی شــانزدهمین کنفرانــس بینالمللــی
صنایــع ،گفــت :دانشــگاه الزهــرا امــروزه بــه عنــوان
الگــو و نمــاد دانشــگاه خــاص بانــوان بــا بیــش از
 ۱۰هــزار دانشــجو و  ۱۷۰دانشــجوی بینالملــل در
حوزههــای مختلــف علمــی و پژوهشــی گام برمـیدارد.
او بــا بیــان اینکــه گــروه مهندســی صنایــع ایــن
دانشــگاه بیــش از  ۳۰ســال قدمــت دارد ،افــزود:
امــروزه مفتخریــم کــه دانشــگاه توانســته بــا تکیــه بــر
ظرفیتهــای علمــی و پژوهشــی اســاتید ،دانشــجویانی
را تربیــت کنــد تــا در حــوزه مهندســی صنایــع افتخارات
بزرگــی را رقــم بزننــد.

رئیــس دانشــگاه الزهــرا (س) بــا تاکیــد بــر لــزوم
توجــه بــه اقتصــاد مقاومتــی در کشــور و صرفهجویــی
در هزینههــا مطــرح کــرد :مهندســی صنایــع
ســتون اقتصــاد مقاومتــی اســت و نقــش مؤثــری در
صرفهجویــی هزینههــا در بخشهــای مختلــف دارد
لــذا الزم اســت تــا ایــن حــوزه بــه صــورت جــدی
مــورد توجــه و پیگیــری قــرار گیــرد.
مالنظــری بــا اشــاره بــه لــزوم اطــاع گروههــای
مهندســی صنایــع کشــور از آخرین تحــوالت
دیجیتال جهــان ،عنــوان کــرد :اســتفاده از حــوزه
دیجیتــال فرصتــی را جهــت تغییــر مدلهــای کســب
و کار و اســتفاده از تکنولــوژی در ایــن زمینــه فراهــم
میکنــد و مهندســین صنایــع در واقــع آغازگــر ایــن
تحــوالت در کشــور هســتند .او در پایــان گفــت:
امیدواریــم ایــن کنفرانــس فرصتــی بــرای ارتقــای
ســطح دانــش مســائل و تحــوالت دیجیتــال در کشــور
باشــد.
تمرکــز بــر برگــزاری کارگاههــای تخصصــی و
ســخنرانیهای کلیــدی مدیــران مطــرح کشــور بــا
موضوعــات روز و روندهــای آتــی مهندســی صنایــع
و مرتبــط بــا تحــول دیجیتــال و حضــور پررنگتــر
محققــان خارجــی بــرای ارائــه مقــاالت ،از جملــه
ویژگیهــای برجســته ایــن کنفرانــس بــود.
در ایــن کنفرانــس  ۷نشســت بــا موضوعــات

عــاوه بــر آن ،در ایــن کنفرانــس  ۱۱غرفــه بــا
موضوعــات مختلــف حضــور پیــدا کردنــد و بیــش از
 400نفــر در ایــن گردهمایــی علمــی بــا هــدف ارائــه
مقالــه و اســتفاده از مباحــث روز کشــور ثبــت نــام
کردنــد .عالقهمنــدان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر
میتواننــد بــه آدرس  iiie.ir/honorsمراجعــه کننــد.
الزم ذکــر اســت؛ اولیــن دوره جشــنواره
برگزیــدگان انجمــن مهندســی صنایــع ایــران در ســال
 ۹۸بــا حمایــت و همــکاری دانشــکدههای مهندســی
صنایــع سراســر کشــور در ســه بخــش کتــاب ،پایــان
نامــه تحصیــات تکمیلــی و ترویــج دهنــده مهندســی
صنایــع بــا  ۳۹اثــر در بخــش کتــاب ۲۸ ،اثــر در بخش
پایــان نامــه کارشناســی ارشــد و رســاله دکتــری و ۴۱
رســانه در بخــش ترویجدهنــده برگــزار شــد.
برگرفتــه از ســایت باشــگاه خبرنــگاران جــوان
لینــک گــزارش:
https://www.yjc.ir/fa/7222404/
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برخی سخنرانان کلیدی
شانزدهمین کنفرانس بین
المللی مهندسی صنایع
ایران
*دکتــر وان مهاتــرا وان يوســف بــا عنــوان
برنامهريــزي اســتراتژيک در مديريــت پــروژه
(Dr. Wan Mohtar Wan Yusoff
(kebangsaanUniversity,Malaysia
*پروفوســور چــي هاســنا ازهــاري بــا عنــوان
نــوآوري و بهــره وري علمــي  :مطالعــه مــوردي در
جهــان اســام
Prof. Che Husna Azhari (University of
)Islamic Sciences,Malaysia

*دكتــر جــال عشــايري بــا عنــوان نقــش
مهارتهــاي نــرم در آمــوزش مهندســي صنايــع و
ديجيتــال :بررســي علــم نــرم
Dr. Jalal Ashayeri (Tilburg Universi)tu,Netherlands

*دكتــر داور پيشــوا بــا عنــوان LOT
امکانــات آنهــا همــراه بــا چالشهــا و اقدامــات الزم
در ايجــاد امــور امنيتــي آنهــا
Dr. Davar Pishva (Ritsumeikan Asia Pa)cific University, Japan

*دكتــر مهــدي طلــوع بــا عنــوان هنــر چــاپ
مقــاالت علمــي
Dr. Mehdi Toloo (the University of
)Republic

Czech

Ostrava,

بیانیــه پایانــی شــانزدهمین
کنفرانــس بیــن المللــی
مهندســی صنایــع ایــران
بیانیــه شــانزدهمین کنفرانــس بیــن المللــی
مهندســی صنایــع کــه توســط ســیدعلیرضا
شــجاعی نایــب رئیــس انجمــن مهندســی صنایــع
ایــران قرائــت شــد بــه ایــن شــرح اســت:

بسم ا ...الرحمن الرحیم
بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره ســردار
مقاومــت شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی و
همرزمانــش ،همچنیــن شــهدای ســانحه دلخــراش
ســقوط هواپیمــا و نیــز گرامیداشــت ایــام فاطمیــه.
نهالــی کــه در ســال  ۱۳۸۰توســط انجمــن مهندســی
صنایــع ایــران و بــه پشــتوانه دانشــگاهها و جامعــه
مهندســی صنایــع کشــور بــه عنــوان "کنفرانــس
بینالمللــی مهندســی صنایــع" کاشتهشــد ،امــروز
درختــی  ۱۶ســاله شــده اســت واکنــون معتبرتریــن و
بزرگتریــن رویــداد کشــور در حــوزه مهندســی صنایــع
بــه شــمار م ـیرود .شــانزدهمین کنفرانــس بینالمللــی
مهندســی صنایــع ایــران بــا همــکاری دانشــگاه
الزهــرا (س) و انجمــن مهندســی صنایــع ایــران ،بــا
هــدف تبــادل دانــش ،مفاهیــم ،روشهــا و روندهــای
جدیــد ایــن حــوزه و بــا محوریــت تحــول دیجیتــال
و مهندســی صنایــع در کشــور  ۲و  ۳بهمــن امســال،
در محــل ســالن همایشهــای بینالمللــی دانشــگاه
الزهــرا (س) برگــزارشــد .امســال قریــب  ۶۰۰مقالــه به
دبیرخانــه کنفرانــس واصــل شــد .همچنین اولیــن دوره
جشــنواره برگزیــدگان انجمــن مهندســی صنایــع ایــران
در ســال  ۹۸بــا حمایــت و همــکاری دانشــکدههای
مهندســی صنایــع سراســر کشــور در ســه بخــش کتاب،
پایاننامــه تحصیــات تکمیلــی و ترویجدهنــده
مهندســی صنایــع بــا حضــور بالــغ بــر  ۱۰۰اثــر برگــزار
شــد .اســاتید ،دانشآموختــگان و دانشــجویان بــا
حضــور فعــال در انجمــن مهندســی صنایــع ایــران در
قالــب یــک همافزایــی ملــی ،تالشــی همگانــی بــرای
توســعه دانــش و کاربــرد مهندســی صنایــع و ارتقــاء
جایــگاه آن در کشــور و حتــی صحنــه بیــن الملــل
داشــته و دارنــد .انجمــن مهندســی صنایــع ایــران بــه
نمایندگــی از جامعــه مهندســی صنایــع کشــور برایــن
بــاور اســت کــه نســخه شــفابخش ایــران «مهندســی
صنایــع» اســت و پزشــکان و درمانگــران وضــع موجــود
«مهندســان صنایــع» هســتند .راه نجــات کشــور در
وضعیــت فعلــی ،شــک نکنیــد کــه بهرهگیــری از
ابزارهــا و تکنیکهــای مهندســی صنایــع اســت.
مشــکالت کشــور تکبعــدی نیســت و ترکیبــی از
مســائل اقتصــادی ،فرهنگــی ،اجتماعــی ،مدیریتــی و
سیاســی میباشــد لــذا راه حلهــای مقطعــی و یــک
جانبــه جوابگــو نیســت .کشــور نیازمند «تبیین» مســائل
راهبــردی و ســپس حــل مســائل اســت .مهندســی
صنایــع بــه دلیــل نــگاه سیســتمی (آنچــه االن کشــور
بــه شــدت بــه آن نیــاز دارد) و بهرهگیــری از علــوم
مدیریــت ،علــوم اقتصــادی ،مباحــث فنــی و انســانی
میتوانــد و بایــد نــگاه همــه جانبــه بــه مســائل داشــته

باشــد ،مســائل را درســت تبییــن و تعریــف کنــد و برای
آن راهبــرد و راهــکار ارائــه نمایــد.
دولــت ،سیاســتگذاران و بنگاههــا بداننــد بــرای
خــروج از شــرایط دشــوار کنونــی و بــرای رونــق تولیــد،
اســتفاده از دانــش ،تکنیکهــا و ابزارهــای مهندســی
صنایــع ضــروری اســت نــه دلخــواه .اقتصــاد مقاومتــی
بــا مهندســی صنایــع محقــق میشــود و بنگاههــا
بــا بکارگیــری تفکــر مهندســی صنایــع میتواننــد
تــاب آور شــوند .لــذا بــر ایــن باوریــم کــه بــرای
حــل مشــکالت امــروز کشــور« ،مهندســی صنایــع
یــک انتخــاب نیســت بلکــه اجبــار اســت» .مهندســی
صنایــع یــک بینــش ،یــک تفکــر و یــک مهــارت
اســت .جامعــه مهندســی صنایــع اعــم از اســاتید،
دانشآموختــگان و دانشــجویان ،آمــاده ایفــای نقــش
در حــل مســائل کالن اقتصــادی کشــور هســتند (البتــه
اگــر دولــت محتــرم بخواهــد و اراده ای داشــته باشــد).
در ایــن راســتا ،انجمــن مهندســی صنایــع ایــران بــا
پشــتوانه  ۲۰ســال ســابقه بــا تمــام تــوان آمــاده در
موضوعاتــی نظیــر راه انــدازی نهضــت کاهــش قیمــت
تمــام شــده کاال و خدمــات در سراســر کشــور ،احیــا
یــا تکمیــل ظرفیــت بنگاههــای مســألهدار اســت،
ترویــج مهندســی صنایــع بــرای مدیــران و مهندســان
غیــر صنایعــی در دســتگاههای دولتــی و ســازمانها
و بنگاههــای غیــر دولتــی ،آمادگــی دارد بــا کمــک
رســانهها و صــدا و ســیما تکنیکهــا و ابزارهــای
مهندســی صنایــع را بــه زبــان ســاده بــرای عمــوم
جامعــه ترویــج دهــد تــا بــرای موفقیــت در کار و زندگی
بــکار گرفتــه شــود .همچنیــن انجمــن مهندســی
صنایــع ایــران آمــاده همــکاری و مشــارکت علمــی
و کاربــردی موثــر در شــکلگیری و تســهیلگری
حکمرانــی دیجیتــال  ،آمادگــی در طراحــی و ایجــاد
ســاز وکارهایــی بــرای مدیریــت تحــوالت دیجیتــال
در تعامــل بــا سیاســتگذاران و ذینفعــان موضــوع
ایفــای نقــش کلیــدی و اثربخــش داشــته باشــد.
ضمــن تشــکر از همــه عزیــزان اعــم از کمیتــه علمــی و
اجرایــی و حامیــان ایــن رویــداد مهــم علمــی کاربــردی
کــه در برگــزاری شایســته کنفرانــس شــانزدهم
بــه میزبانــی دانشــگاه الزهــرا نقشآفریــن بودنــد،
همچنیــن مقامــات مدعــو ،ســخنرانان ،ارائهدهنــدگان
مقــاالت و صاحبنظرانــی کــه طــی دو روز دانــش
و تجربــه خــود را بــا دیگــران بــه اشــتراک گذاشــتند،
انشــاءا ...هفدهمیــن کنفرانــس بیــن المللــی مهندســی
صنایــع ســال آینــده در مشــهد الرضــا و بــه میزبانــی
دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار خواهــد شــد.
شاد و سربلند و پیروز باشید.
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سایر همایش ها و همکاری های انجمن مهندسی صنایع در سال گذشته

انجمــن مهندســی صنایــع عــاوه بــر برگــزاری شــانزدهمین کنفرانــس بيــن المللــي مهندســي صنايــع در دانشــگاه الزهــرا ،همايــش ملــي دانشــجويي مهندســي صنايــع در
دانشــگاه فردوســي مشــهد را نیــز در ســال  98برگــزار نمــود .همچنیــن در برگــزاری هفتميــن كنفرانــس بيــن المللــي لجســتيک و مديريــت زنجيــره تاميــن و اوليــن همايــش
ملــي حکمرانــي اســامی نیــز همــکاری داشــته اســت.
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دستاوردها و فعـالیتهای مهـندسیـن صنـایع در ارتباط با
ویـروس کـرونا

راه اندازی سامانه درخواست تست کرونا

توسط شرکت دانش بنیان دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

بــا پیدایــش بیمــاری شــوم کرونــا رشــته هــای
مختلــف دانشــگاهی دســت بــه کار مبــارزه بــا ایــن
بیمــاری و اثــرات نامطلــوب آن شــده انــد .در اینجــا بــه
خبــر مربــوط بــه فعالیــت صــورت پذیرفتــه در یکــی از
دانشــکده هــای مهندســی صنایــع مــی پردازیــم.
شــرکت دانشــگاهی ســینا سیســتم بــه عنــوان
یکــی از شــرکتهای فعــال دانشــکده مهندســی
صنایــع دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران و متشــکل از
جمعــی از اســاتید ،فارغالتحصیــان و دانشــجویان ایــن

دانشــگاه ،بــا تمرکــز بــر توســعه ســامانههای یکپارچــه
در حــوزه ارائــه خدمــات ســامت بــه مــردم و همچنین
توســعه ســامانههای مدیریــت اطالعــات کســب
و کارهــای ارائهدهنــده خدمــات ســامت ،ســامانه
تســت کرونــا بــا عنــوان   Skysibرا بــا همــکاری
جهــاد دانشــگاهی شــهید بهشــتی و شــبکه تشــخیص
آزمایشــگاهیان اســتان تهــران (شــتا) راه انــدازی کــرده
اســت .ایــن ســامانه امــکان ثبــت درخواســت انجــام
آزمایــش و پیگیــری و مشــاهده نتیجــه آن بــه صــورت
غیرحضــوری را فراهــم میکنــد.
بــر ایــن اســاس ،امــکان درخواســت خدمــات
تشــخیصی ویــروس کرونــا بــرای عمــوم مــردم و
بــه صــورت نمونهگیــری در منــزل و همچنیــن
خدمــات ویــژهی ســازمانها و شــرکتها از
طریــق نمونهگیــری در محــل ،فراهــم شــده اســت.
بــا توجــه بــه توصیــه متولیــان بهداشــت و درمان کشــور
و همچنیــن ســازمان جهانــی بهداشــت جهــت مدیریــت
چالشهــای بوجــود آمــده بــر اثــر گســترش و اســتمرار
اپیدمــی کرونــا و مصونیتبخشــی بــه افــراد غیرمبتــا
از طریــق شناســایی اولیــه مــوارد مشــکوک بــه کرونــا،
تشــخیص قطعــی مــوارد مبتال از بیــن آنهــا و در نهایت
جداســازی و تمهیــد بهبــود آنهــا ،خدمــات تشــخیصی
بــر اســاس ثبــت درخواســت در ســامانه  Skysibدر
دو قالــب ذیــل بــه ایشــان ارائــه میشــود:

الف  -غربالگری مقدماتی کرونا
ایــن غربالگــری شــامل بررســی عالئــم ظاهــری
بیمــار از نظــر تــب و ســرفه و انجــام آزمایــش
خون  CRP ،CBCو  LDHبــوده و بــا هــدف
تشــخیص ســنجش وضعیــت دفاعــی بــدن و
بررســی وجــود التهــاب صــورت میپذیــرد .در
صــورت مثبــت بــودن عالئــم در ایــن حالــت ،فــرد
مشــکوک بــه بیمــاری بــوده و جهــت تشــخیص
قطعــی ابتــا یــا عــدم ابتــای فــرد بــه ویــروس
ش تکمیلــی اســت.
کرونــا نیازمنــد آزمایــ 
ب  -تشــخیص قطعــی از طریــق تســت
ویــروس کرونــا covid 19 RT-PCR
ایــن روش مرجــع شناســایی ویــروس کرونــا
میباشــد و از طریــق نمونهبــرداری بــا ســواپ
بینــی /بــزاق دهــان صــورت میگیــرد .نتیجــه ایــن
تســت بــه صــورت قطعــی تعیینکننــده ابتــا یــا
عــدم ابتــای فــرد بــه ویــروس کرونــا خواهــد بود.
در ایــن رویکــرد ،در گام اول انجــام غربالگــری
مقدماتــی کرونــا انجــام شــده و در صــورت
مثبــت بــودن نتیجــه غربــال گــری اولیــه ،انجــام
تســت  covid 19 RT-PCRبــا هــدف تشــخیص
قطعــی ابتــا و یــا عــدم ابتــای فــرد صــورت
میپذیــرد.
لینک خبر:
https://www.iust.ac.ir/content/59592/
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برگزاری وبینار «نگاه سیستمی به پدیده کرونا»

www.iiie.ir

برگزاری جلسات اعضای
هیئت مدیره
پــس از انتشــار ویــروس کرونــا و ضــرورت رعایـ 
ت
اصــول و پروتکلهــای بهداشــتی ،انجمــن مهندســی
صنایــع ایــران تصمیــم بــر برگــزاری جلســات
هیئــت مدیــره بــه صورتــی مجــازی گرفتــه اســت:

اتحادیــه انجمنهــای علمی دانشــجویی مهندســی
صنایــع بــا همــکاری انجمــن علمــی مهندســی صنایــع
دانشــگاه خوارزمــی وبینــاری بــا موضــوع «نــگاه
سیســتمی بــه پدیــده کرونــا» را برگــزار نمــود.
بــه گــزارش باشــگاه دانشــجویان ایســنا ،تحلیــل
سیســتمی یعنــی بررســی پدیدههــای اطــراف و دور
و برمــان بــا نــگاه سیســتمی .نــگاه سیســتمی در
واقــع عینکــی اســت کــه بــه افــراد کمــک میکنــد
پدیدههــا را بــه صــورت مجــزا نبیننــد و روابــط بیــن
عناصــر و پدیدههــا را در قالــب آن بررســی کننــد.
بنابرایــن تحلیــل سیســتمی در واقــع یــک مهــارت
اســت کــه میتوانــد هنــگام اســتفاده از هــر ابــزاری
مــورد اســتفاده مــا قــرار بگیــرد .بخصــوص بــرای
مهندســان صنایــع کــه از آن بــرای تحلیــل و
پیــدا کــردن راه حــل مســائل اطــراف شــان
اســتفاده میکننــد.
نــگاه سیســتمی مهارتــی اســت کــه در
تحلیــل هــر پدیــده و مســئلهای میتــوان
از آن اســتفاده کــرد .ایــن تکنیــک معمــوال
در اغلــب اوقــات بــه کمــک دیگــر روشهــا
میآیــد و باعــث میشــود بــا یــک دیــد
جدیــد و بهتــر ،طراحیهــای مــان رو انجــام
دهیــم و روشهایــی کــه بــکار گرفتهایــم را
بهبــود ببخشــیم .بطــور مثــال در مســائل کنتــرل
موجــودی یــا طراحــی یــک سیســتم اطالعاتــی،
نــگاه سیســتمی باعــث میشــود کــه بتوانیــم
راه حلهایمــان را بازبینــی کنیــم و اثربخشــی
آن را بیشــتر کنیــم.

در واقــع هرکســی کــه بــه تحلیــل پدیدههــا و
وقایــع اطــراف خــودش عالقهمنــد باشــد میتوانــد
از نــگاه سیســتمی اســتفاده کنــد کــه نیــاز بــه پیــش
زمینــه خاصــی نــدارد و همــه افــراد میتواننــد بــا
مطالعــه و تحقیــق آن را یــاد بگیرنــد.
در وبینــار نــگاه و تفکــر سیســتمی از منظــر
مهندســی صنایــع بــه پدیــده ویــروس کرونــا بــه
ســواالت مرتبــط بــا ایــن موضــوع پاســخ داده شــد.
ایــن وبینــار بــا ســخنرانی دکتــر نســیم غنبــر
طهرانــی (عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه خوارزمــی و
دکتــری مهندســی صنایــع از دانشــگاه تربیــت مــدرس
در حــوزه مدیریــت دانــش) یکشــنبه  ۲۸اردیبهشــت
ســاعت الــی  ۱۸الــی  ۲۰برگــزار گردیــد.
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اولین جلسه همآموزی

گزارش جلسات همآموزی انجمن
شرح جلسه:

تاریخ جلسه:
یکشنبه 1399/03/25ساعت 21الی 22

سخنران:

ســید علیرضــا شــجاعی ،نایــب رئیــس و
دبیــر انجمــن مهندســی صنایــع ایــران و عضــو
هیئــت مدیــره شــورای انجمــن هــای علمــی ایــران،
مســئولیت آموزشــی ســازمان مدیریــت صنعتــی

دومین جلسه همآموزی

انجمــن مهندســی صنایــع ایــران ،همزمــان بــا گذرانــدن بیسـتویکمین ســال فعالیــت( دهــه ســوم) خــود ،در
نظــر دارد تــا فعالیتهــا و تعامــات گســتردهتری را در حــوزه پــرورش و معرفــی بیشــتر مهندســی صنایــع در
دســتورکار قــرار دهــد.
در حــال حاضــر ،دهمیــن دوره هیئــت مدیــره بــا ترکیبــی از اســاتید دانشــگاههای مختلــف در رشــته
مهندســی صنایــع و فــارغ التحصیــان موفــق ،در حــال مدیریــت انجمــن مهندســی صنایــع ایــران اســت.
معرفی عناوینی که در جلسات همآموزی مطرح خواهدشد:
ادامــه تحصیــل در مقاطــع باالتــر مهندســی صنایــع( ورود دانشــجویان از ســایر رشــتههای دیگــر بــه
مهندســی صنایــع ،گرایشهــای ارشــد مهندســی صنایــع ،رشــتههایی ماننــد  MBAو  DBAکــه چــه جایگاهــی
در مهندســی صنایــع دارنــد)
کاربــرد همــه جانبــه مهندســی صنایــع در حوزههــای مختلــف ،کســبوکارهای خصوصــی ،پروژههــای
دولتــی و لــزوم ورود مهندســان صنایــع بــه حوزهــای کالن(نــگاه بهینــه و مدیرتــی و دیــد اقتصــادی یــک
مهندســی صنایــع درامــور کالن کشــور بــه شــدت میتوانــد موثــر باشــد ،پــس در اینجــا مــا بــه بررســی لــزوم
حضــور مهندســین صنایــع در حوزههــای کالن خواهیــم پرداخــت)
پیگیــری برگــزاری کنفرانسهــای بیــن المللــی ولــزوم حضــور فعــال دانشــجویان و فعالیــن ایــن حــوزه در
آن( ارائــه مقــاالت و )...
لــزوم حفاظــت از بــازار کار مهندســی صنایــع ،ورود رشــتههای دیگــر بــه بــازارکار ایــن حــوزه ممکــن اســت
بــه دلیــل نداشــتن آشــنایی کافــی بــا مباحــث ایــن حــوزه و دیــد مهندســی صنایع،ممکــن اســت موجــب بــی
اعتمــادی بــازارکار بــه مهندســی صنایــع شــود.
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران ،همــواره فعالیتهایــی بــرای افزایــش مهــارت هــای فــارغ التحصیــان
داشــته و بــر لــزوم افزایــش ایــن مهــارت هــا تاکیــد دارد .در ایــن جلســات بــه معرفــی ایــن مهارتهــا پرداختــه
خواهدشــد.

موضوع جلسه:

کاربرد مهندسی صنایع در صنعت FMCG

شرح جلسه:

تاریخ جلسه:

ســه شــنبه 1399/03/27ســاعت 21الــی 22

سخنران:

دکتــر امیــد مهرابــی ،دانشآموختــه مهندســی
بوکارهای خردهفروشــی
صنایــع ،فعــال در زنجیــره کسـ 

در دومیــن جلســه از سلســله جلســات ایــن انجمــن ،بــه چالشهــای کسـبوکار  FMCGدر صنعــت پرداختــه
شــده اســت .دکتــر مهرابــی ضمــن ارائــه تعریــف ایــن کسـبوکارها از زوایــای مختلــف ،بــه نقــاط قــوت و ضعــف
آن پرداختــه و مهمتریــن مشــکل کــه همــان یکپارچهنبــودن فروشــگاههای خــرد اســت را بررســی میکنــد.
معرفی عناوینی که در این جلسه مطرح شد:
بوکار کاالهای تندمصرف ( )FMCGاز دید مصرفکننده ،تولیدکننده ،بازاریاب و....
•بررسی و تعریف کس 
•بررسی نقاط ضعف و قوت این کسبوکارها در کشورهایی با نرخ تورم باال همچون ایران
•دادن تصویــری از ایــن صنعــت و تشــریح پروســه توزیــع محصــوالت از تولیدکننــده بــه مغــازهدار و خالهــای
موجــود در ایــن زمینــه
•بیــان مشــکالت و مســائل شــایع در ایــن صنعــت از جملــه ســاعت کاری کارکنــان ،ســطح پاییــن دانــش و
مهــارت نیــروی کار ،روشهــای تصمیمگیــری بــرای خریــد و تامیــن محصــول و...
•لــزوم اســتفاده از علــوم داده در ایــن صنعــت و نقــش مهندســین صنایــع در حــل مشــکالت ،در صورتــی کــه
تاکنــون در ایــن زمینــه بررســی خاصــی صــورت نگرفتــه اســت.
•بررســی مشــکل اصلــی ایــن صنعــت (همــان یکپارچــه ســازی فروشــگاه هــای خــرد و ارائــه راهکارهایــی
در ایــن حــوزه)
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سومین جلسه همآموزی
موضوع جلسه:

بازاریابی عصبی NEURO MARKETING

شرح جلسه:

اکثــر مــا بــه اصــول بازاریابــی از دیــد ســنتی آگاه هســتیم ،امــا کمتــر کســی بــا نقــش احساســات و علــوم
اعصــاب در ایــن زمینــه آشــنایی دارد .دکتــر بنیــادی بــا زدن مثالهــای متعــدد مــا را بــا دنیــای علــوم شــناختی در
حــوزه کسـبوکار آشــنا نمــود و ســپس مختصــری از راهکارهــای مفیــد در ایــن حــوزه را ارائــه دادنــد.

تاریخ جلسه:

پنجشنبه  1399/03/29ساعت 21الی 22

سخنران:

دکتــر علــی بنیــادی نائینــی ،عضــو هیــات علمــی
دانشــگاه علموصنعــت ایــران و مســئول آزمایشــگاه
کســبوکارهای عصبــی

معرفی عناوینی که در این جلسه مطرح شد:
•دادن تصویــری از نقــش بازاریابــی عصبــی در زندگــی روزمــره و زدن مثالهایــی کاربــردی در
ایــن زمینــه
•معرفــی چنــد کتــاب مفیــد و مرتبــط بــا ایــن زمینــه ماننــد کتــاب تفکــر کنــد و ســریع و کتــاب
نا بخر د یها یپیشبینیپذ یــر
•بررسی مختصر فناوریهای همگرا
•ارائــه نــکات کاربــردی دربــاره نحــوه بهکارگیــری حــواس مخاطــب در بازاریابــی؛ مثــا اســتفاده
از صــدای مخصــوص در تبلیغــات ،رایحــه خــاص در بســتهبندی و...
بوکارهای عصبی واقع در دانشگاه علموصنعت ایران
•معرفی آزمایشگاه کس 

ســیزدهمین شــماره نشــریه سامانهنو،نشــریه علمی تخصصی دانشکده
مهندســی صنایــع دانشــگاه علموصنعــت ایـران ،تحــت عنــوان مدیریت منابع
انســانی در بهار  1399منتشــر شــد.

فراخوان دعوت به همكاري

انجمــن مهندســی صنایــع ای ـران از تمامــی دانشــجویان مقاطــع کارشناســی،
کارشناســی ارشــد و دکتــری مهندســی صنایــع عالقهمنــد بــه همــکاری افتخــاری
در امــور اجرایــی دعــوت بــه همــکاری میکنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن مهندســی صنایــع ای ـران ،ایــن دعــوت بــه
سهــای آموزشــی،
همــکاری در زمین ههــای برگــزاری دورههــا ،ســمینارها و کنفران 
بســایت و شــبکههای اجتماعــی انجمــن و
بخــش نشــریات و خبرنامــه ،و 
برگــزاری گردهمای یهــای ماهانــه میباشــد.
عالقمنــدان مــی تواننــد مراتــب عالقمنــدی خــود را بــا تکمیــل فــرم مرتبــط در ســایت
انجمــن و ارســال آن از طریــق پســت الکترونیکــی  e_mohammadi@iust.ac.irو
یــا  info.newsamaneh@gmail.comاعــام نماینــد.
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