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غفلت از فرهنگ صنعتی  /فرصتی
برای مهندسی صنایع

مفاهیــم بنیادیــن تعالــی ســازمانی و در راســتای تعالــی افراد
و ســازمانهای ایرانــی باشــد قطعــا میتوانــد زیربنــای
رونــق تولیــد قــرار گیــرد و توســعه پایــدار و ســامت را بــه
همــراه داشــته باشــد.

در ســال گذشــته پــس از بررســی مباحثــی کــه در
جلســات و هماندیشــیها مطــرح شــده بــود بــه ایــن
نتیجــه رســیدیم کــه در کشــور مــا موضــوع فرهنــگ
صنعتــی همچنــان مغفــول اســت و همیــن مشــکل یکــی
از دالیــل موفــق نبــودن کشــور در بحــث توســعه صنعتــی
اســت .همیــن موضــوع مــا را بــرآن داشــت تــا بررســی
کنیــم کــه در زمینــه ایجــاد و توســعه فرهنــگ صنعتــی
چــه کاری میتــوان انجــام داد .بــا ایــن هــدف ،طــرح
ایجــاد شــورای فرهنــگ صنعتــی شــکل گرفــت و قــرار
شــد کــه در آبــان مــاه ســال  98همایشــی بــا موضــوع
راهکارهــای توســعه فرهنــگ صنعتــی برگــزار شــود.

لــزوم ارائــه تعریفــی درســت و جامــع از فرهنــگ
صنعتی
بررس ـیهای علمــی و میدانــی در کشــور و تعــداد کــم
مقــاالت و فعالیــت هــا در ایــن حــوزه حاکــی از ناآشــنایی
متخصصیــن کشــور در هــر دو حــوزه صنعــت و فرهنــگ بــا
مقولــه فرهنگصنعتــی اســت لــذا بایــد تعریفــی درســت و
جامــع از فرهنــگ صنعتــی ،مولفههــا و شــاخصهای آن
ارائــه و جایــگاه فعلــی ایــران از لحــاظ فرهنــگ صنعتــی را
بررســی و ترویــج کنیــم و ســپس بــه راهکارهــای توســعه
آن بیاندیشــیم .اینکــه تصــور شــود فرهنــگ صنعتــی ،تنهــا
مختــص بخــش صنعــت میباشــد یــک خطــای بــزرگ
اســت و شــاید همیــن تصــور باعــث مهجــور مانــدن
فرهنگصنعتــی شــده اســت درحالیکــه پیشزمینــه
صنعتــی در ایــران بســیار قــوی اســت و مــا فرهنــگ
صنعتــی را در ایــران داریــم بــه خصــوص بــا توجــه بــه
فرهنــگ ملــی و اســامی مــا ایــن فرهنــگ وجــود دارد و
بایــد همــه حوزههــا بــه آن توجــه بیشــتری داشــته باشــند.

اهمیــت فرهنــگ و پیوســت فرهنگــی در طرحها
و پروژهها
تاکیــدات مکــرر مقــام معظــم رهبــری بــر اهمیــت
فرهنــگ و پیوســت فرهنگــی در طرحهــا و پروژههــا
تاکیــدات مکــرری داشــته انــد .ایشــان در دیــداری
بــا نخبــگان بیــان داشــتند کــه علــم اگــر چنانچــه بــا
فرهنــگ درســت ،بــا مشــی فکــری درســت همــراه
ِ
نباشــد ،خطرنــاک خواهــد شــد و مثــال صنعت هســتهای
را مطــرح کردنــد کــه عــدهای از ایــن صنعــت و علــم
مفیــد بــه علــت فرهنــگ غلــط قدرتطلبــی بــرای بمــب
هســتهای اســتفاده کردنــد.

بــه مناســبت ســومین ســالگرد درگذشــت ایــن
اســتاد فرهیختــه ،پروفســور لطفعلــی عســکرزاده،
مناســب دیدیــم تــا نگاهــی اجمالــی بــه زندگــی و
برخــی دســتاوردهایش داشــته باشــیم.

شــایان ذکــر اســت انجمــن مهندســی صنایــع ایــران
در همایــش راهکارهــای توســعه فرهنــگ صنعتــی
حضــوری فعــال داشــته و ضمــن بیــان دیــدگاه هــای
خــود و حمایــت از ایــن حرکــت علمــی و فرهنگــی،
در حــال حاضــر عضــو شــورای فرهنــگ صنعتــی نیــز
مــی باشــد.

فرصتی برای مهندسان صنایع
بــا تعریفــی کــه از مهندســی صنایــع داریــم و نقشــی
کــه مهندســان صنایــع در ســازمان و جامعــه مــی تواننــد
ایفــا نماینــد بــه نظــر مــی رســد ورود دانشآموختــگان،

لــذا چنانچــه فرهنــگ صنعتــی ،همســو بــا ارزشهــا و

سومین سالگرد درگذشت پدر منطق فازی

دانشــجویان و اســاتید ایــن رشــته بــه مدلهــا و
راهبردهــا و راهکارهــای ایجــاد ،اســتقرار ،ارزیابــی و
توســعه فرهنــگ صنعتــی مــی توانــد فرصتــی جدیــد
بــرای بــروز و ظهــور و نقشآفرینــی مهندســان صنایــع
باشــد.
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برگزاری چهارمین دوره لیگ ستارگان بورس 3
ایــن دوره از مســابقات کــه از  ۲۵مــرداد آغــاز شــده
و تــا دوم مهــر ادامــه خواهــد داشــت ،بــا حمایــت
کارگــزاری مفیــد و در بســتر معامالتــی ایــزی تریــدر
برگــزار میشــود.

سیدعلیرضا شجاعی ،نایب رئیس انجمن
مهندسی صنایع ایران و دبیر همایش
راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی

جلسات همآموزی انجمن
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انجمــن مهندســی صنایــع ایــران ،در نظــر دارد
تــا فعالیتهــا و تعامــات گســتردهتری را در حــوزه
معرفــی بیشــتر مهندســی صنایــع در دســتورکار قــرار
دهــد.
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به مناسبت سومین سالگرد درگذشت پدر منطق فازی؛
عسکرزاده از ریاضیات به دنیای واقعیت پل زد

ایــن نظریــه بــه طــور گســترده در همــه زمینههــای
صنعــت مــدرن اســتفاده میشــود.
کاربــرد ایــن بخــش در علــوم نرمافــزاری را
میتــوان بــه طــور ســاده اینگونــه تعریــف کــرد:
منطــق فــازی از منطــق ارزشهــای «صفــر و یــک»
نرمافزارهــای کالســیک فراتــر رفتــه و درگاهــی
جدیــد بــرای دنیــای علــوم نرمافــزاری و رایانههــا
میگشــاید ،زیــرا فضــای شــناور و نامحــدود بیــن
اعــداد صفــر و یــک را نیــز در منطــق و اســتداللهای
خــود بــه کار بــرده و بــه چالــش میکشــد.
پروفســور لطفعلــی عســکرزاده (معــروف به پروفســور
زاده) ،دانشــمند ایرانیتبــار و مبــدع منطــق فــازی ،در
شــانزدهم شــهریور  ۱۳۹۶چشــم از جهــان فروبســت.
بــه مناســبت ســومین ســالگرد درگذشــت ایــن اســتاد
فرهیختــه مناســب دیدیــم تــا نگاهــی اجمالــی بــه
زندگــی و برخــی دســتاوردهایش داشــته باشــیم.
ایــن دانشــمند صاحــب نــام ،تحصیــات ابتدایــی
خــود را در دبیرســتان البــرز فعلــی و بعــد در گــروه
آموزشــی مهندســی بــرق دانشــگاه تهــران ادامــه
تحصیــل داد .لطفــی زاده در ســال  1942از دانشــگاه
تهــران فــارغ التحصیــل شــد و در ســال  1944بــرای
دنبــال کــردن عالیــق علمــی خــود بــه آمریــکا رفــت.
پــس از مهاجــرت بــه آمریــکا بــه «موسســه فنــاوری
ماساچوســت ( »)MITپیوســت .در ســال 1944
بــه بوســتون رفــت و در ســال  1947والدینــش در
آمریــکا بــه وی پیوســتند و چــون میخواســت بــه
پــدر و مــادرش نزدیــک باشــد بــه دانشــگاه کلمبیــا
رفــت .ســرانجام در ســال  1948مــدرک خــود را در
رشــته مهندســی الکترونیــک از ایــن دانشــگاه دریافــت
کــرد .در ســال  1957بــه درجــه پروفســوری نائــل
آمــد .وی تئــوری «منطــق فــازی» را در ایــن برهــه
توســعه داد .منطــق فــازی بــرای  20ســال در میــان
جامعــه علمــی آمریــکا پذیرفتــه نشــد ،امــا در دهــه
 1980عالقــه زیــادی را در بیــن دانشــمندان ژاپنــی
جلــب کــرد .بیــش از  ۱۱۱هــزار مقالــه علمــی توســط
دانشــمندان جهــان دربــاره منطــق فــازی و كاربردهــای
گســتردهی آن در نشــریات علمــی منتشرشــده و در
حــدود هــزار درخواســت ثبــت اختــراع در ایــن زمینــه
در ژاپــن و ســایر كشــورهای مختلــف جهــان بــه عمــل

آمدهاســت .تنهــا در ژاپــن ،بیــش از دوهــزار دانشــمند
روی منطــق فــازی و سیســتمهای مبتنــی بــر آن
كار میکننــد .نظریــه او اكنــون دیگــر محــدود بــه
ریاضیــات و مهندســی نمانــده و بســیاری از اندیش ـهها
و تفكــرات فــازی را كــه از صدهــا ســال پیــش در
ذهــن بشــر مطــرح بــوده ،دوبــاره در ابعــادی جهانــی
بــرای انســان معاصــر مطــرح كــرده اســت.
دانشــنامه دكتــرای افتخــاری دانشــگاه تهــران در
ســال  1394در مراســمی بــا حضــور وزیــر علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری بــه لطفــی زاده اعطــا شــد.
منطــق فــازی ( )Fuzzy Logicاولیــن بــار در
پــی تنظیــم نظریــه مجموعههــای فــازی بــه وســیله
پروفســور لطفــیزاده در ســال  1965در صحنــه
محاســبات نــو ظاهــر شــد .واژه «فــازی ( »)fuzzyبــه
معنــای غیردقیــق ،ناواضــح و مبهــم یــا شــناور اســت.
تئــوری منطــق انقالبــی در سراســر جهــان ایجــاد کــرد.

منطــق فــازی نوعــی عــدم قطعیــت را نمایندگــی
میکنــد کــه اســتفاده از نظــر خبــرگان را تســهیل
میکنــد .در بســیاری از مواقــع کــه دادههــای تاریخــی
مناســب وجــود ندارنــد یــا قابــل اتــکا نیســتند ناچاریــم
از نظــر خبــرگان اســتفاده کنیــم.
منطــق فــازی فضــای بیــن دو ارزش «برویــم»
یــا «نرویــم» ،ارزشهــای جدیــد «شــاید برویــم» یــا
«میرویــم اگــر» یــا حتــی «احتمــال دارد برویــم» را
اســتخراج کــرده و بــه کار میگیــرد .بدیــن ترتیــب بــه
عنــوان مثــال مدیــر بانــک پــس از بررســی رایان ـهای
بیــان اقتصــادی یــک بــازرگان میتوانــد فراتــر از
منطــق «وام میدهیــم» یــا «وام نمیدهیــم» رفتــه
و بگویــد« :وام میدهیــم اگــر »...یــا «وام نمیدهیــم
ولــی» ...
منطــق فــازی منجــر بــه بازنگــری کامــل ریاضیــات
شــد .ایــن نظریــه موجــب ایجــاد تئــوری توابــع فــازی،
نظریــه معــادالت دیفرانســیل فــازی و نظریــه هندســه
فــازی شــد.
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برگزاری چهارمین دوره لیگ ستارگان بورس از سوی شرکت
اطالعرسانی و خدمات بورس
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه (ســنا)،
ایــن دوره از مســابقات کــه از  ۲۵مــرداد آغــاز شــده
و تــا دوم مهــر ادامــه خواهــد داشــت ،بــا حمایــت
کارگــزاری مفیــد و در بســتر معامالتــی ایــزی تریــدر
برگــزار میشــود .لیــگ ســتارگان بــورس ،رویــدادی
اســت کــه بــا هــدف آشــنایی بیشــتر جامعه دانشــگاهی
بــا بــازار ســرمایه و همچنیــن مهارتهــای مــورد نیــاز
آنهــا بــرای فعالیــت در ایــن بــازار ،برگــزار میشــود.
ســاز و کار برگــزاری ایــن لیــگ بــه گونـهای اســت کــه
تیمهــای  ۴نفــره شــامل ســه دانشــجو و یــک اســتاد
کــه ترجیحــا عضــو هیــات علمــی اســت بــه عنــوان
سرپرســت گــروه ،از ســوی دانشــگاهها بــرای شــرکت
در ایــن لیــگ معرفــی میشــوند.
هــر کــدام از تیمهــای شــرکتکننده در همــان
ابتــدا ۲۰ ،میلیــون تومــان اعتبــار خریــد ســهام دریافــت
میکننــد تــا فعالیــت خــود را بــرای معاملــه در بــورس
آغــاز کننــد .همچنیــن  ۶هفتــه فرصــت بــرای انجــام
معامــات ســهام در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه
در ایــن دوره زمانــی ،میــزان ســود و زیــان تیمهــا،
مــاک عملکــرد آنهــا خواهــد بــود.
تیمهــای موفــق در ایــن دوره بــه عنــوان برنــدگان
لیــگ ســتارگان بــورس معرفــی میشــوند .میــزان
بازدهــی هــر تیــم در معامــات بــه همــراه مبلــغ
تشــویقی احتمالــی پــس از کســر اعتبــار اولیــه و مبالــغ
جریمههــای احتمالــی ،بــه اعضــای تیــم پرداخــت
میشــود امــا در صــورت زیــان تیمهــا ،مبلــغ زیــان از
آنهــا دریافــت نمیشــود .البتــه اگــر در طــول مســابقه
زیــان پرتفــوی تیمــی بــه بیــش از  ۱۵درصــد اعتبــار
مزبــور برســد ،از دور مســابقه حــذف خواهــد شــد.
بــه تیمهایــی کــه در روز آخــر مســابقه ،کل ســبد
ســهام خــود را بــه صــورت نقــد تحویــل دهنــد،
معــادل  ۱۰درصــد بازدهــی ســبد ســهام پــاداش تعلــق
میگیــرد .ایــن رویــداد بــا حمایــت ســازمان بــورس و
اوراق بهــادار ،فرابــورس ایــران ،شــرکت ســپردهگذاری
مرکــزی و شــرکت اطالعرســانی و خدمــات بــورس
برگــزار میشــود .کارگــزاری مفیــد نیــز بــه غیــر از
حمایــت مالــی از لیــگ ســتارگان بــورس ،اعتبــار
مــورد نیــاز بــرای معاملــه ســهام از ســوی تیمهــای
شرکتکننده را تامین کردهاست.
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دومین دوره جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران
بــا نــام خــدا و بــه امیــد لطــف او ،دومیــن دوره
جشــنواره برگزیــدگان انجمــن مهندســی صنایــع ایــران
در ســال  1399آغــاز بــه کار نمــود .در ســال جــاری
نیــز ســه محــور اصلــی در جشــنواره دیــده شــده
اســت کــه شــامل کتــاب ،رســاله دکتــرا /پایاننامــه
کارشناســی ارشــد و رســانه اجتماعــی میباشــد.
دکتــر مجیــد شــخصی نیائــی ،دبیــر جشــنواره افزود:
عالقهمنــدان میتواننــد بــا تکمیــل کاربرگهــای
مرتبــط ،در هــر یــک از بخشهــای مذکــور شــرکت
نماینــد .بــر ایــن اســاس ،هــر شــرکتکننده میتوانــد
بیــش از یــک اثــر را نیــز ارســال نمایــد کــه در ایــن
صــورت بایــد بــرای هــر اثــر کاربــرگ جداگانــهای
تکمیــل و ارســال شــود .توضیحــات تکمیلــی ،شــرایط
شــرکت در جشــنواره و روش ارســال آثــار در هــر
کاربــرگ تصریــح شــده اســت.
طبــق زمانبنــدی تعییــن شــده ،عالقهمنــدان بایــد
تــا  30آذرمــاه  1399آثــار خــود را بــه دبیرخانــه
جشــنواره ارســال نماینــد .الزم بــه ذکــر اســت آثــار
برگزیــده ماننــد ســال گذشــته ،در اختتامیــه کنفرانــس
بینالمللــی مهندســی صنایــع ( 16بهمــن )1399
اعــام خواهنــد شــد.
الزم بــه ذکــر اســت بــه علــت عــدم انتشــار خبرنامــه
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران در ســال ،1398
گزارشــی مختصــر از اولیــن رویــداد ایــن جشــنواره را
در ادامــه مشــاهده میکنیــد.
گزارشــي از اولیــن دوره جشــنواره برگزیدگان
انجمــن مهند ســی صنایع ایــرا ن
اولیــن دوره جشــنواره برگزیــدگان انجمــن مهندســی
صنایــع ایــران در روز ســوم بهمــن مــاه  1398بــا اعالم
 10اثــر برگزیــده بــه کار خــود پایــان داد .معرفــی
آثــار برگزیــده در قالــب بخشــی از مراســم اختتامیــه
شــانزدهمین کنفرانــس بینالمللــی مهندســی صنایــع
صــورت پذیرفــت کــه در محــل ســالن همایــش نــور
دانشــگاه الزهــرا (س) برگــزار گردیــد .
طــی ســالهای اخیــر ،انجمــن مهندســی صنایــع
ایــران بــر آن بــود کــه جشــنوارهای بــرای شناســایی
آثــار قابــل تقدیــر در حــوز ههــای مختلــف مهندســی
صنایــع کشــور ایجــاد و برگــزار نمایــد و در ایــن راســتا،
رییــس انجمــن طــی حکمــی در شــهریورماه  1398این
مســئولیت را بــه دکتــر مجیــد شــخصی نیائــی (عضــو

هیــات علمــی دانشــگاه یــزد و عضــو هیــات مدیــره
انجمــن) واگــذار نمــود.

شــدند کــه امیــد اســت در دورههــای بعــدی محورهــای
دیگــری نیــز بــه آنهــا اضافــه شــوند:

در اولیــن گام ،بــا شــکلدهی دبیرخانــه ایــن
جشــنواره زیــر نظــر دکتــر شــخصي نیائــی ،مهمتریــن
رویدادهــای مشــابه خارجــی و داخلــی مــورد بررســی
قــرار گرفتنــد .پــس از بررســی رویدادهــای مشــابه و بــا
تصمیــم هیــات مدیــره انجمــن ،محورهــا و زیرمحورهــا
بــرای اولیــن دوره جشــنواره بــه شــرح زیــر انتخــاب

•کتــاب برگزیــده (تالیفــی کاربــردی ،تالیفــی
تئــوری،ترجمــهایکاربــردی،ترجمــهایتئــوری)

•پایاننامــه و رســاله برگزیــده (پایاننامــه
کاربــردی ،پایاننامــه تئــوری ،رســاله کاربــردی،
رســاله تئــوری)

•ترویجدهنده برگزیده (حقیقی ،حقوقی)
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پــس از دریافــت نظــرات داوران و جمعبنــدی امتیــازات ،آثــار برگزیــده ایــن دوره از جشــنواره بــه شــرح زیــر تعییــن و در
اختتامیــه کنفرانــس ســال جــاری اعــام گردیدنــد:

در پایــان امیدواریــم بــا معرفــی گســتردهتر جشــنواره توســط دانشــجویان ،اســتادان ،شــاغالن و فعــاالن حــوزه مهندســی صنایــع  ،شــاهد ارتقــای روز افــزون ایــن
جشــنواره باشــیم و ایــن مهــم بــا اطالعرســانی توســط شــما مخاطــب عزیــز تســهیل خواهــد شــد .
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هفدهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع

هفدهمیــن کنفرانــس بینالملــی مهندســی صنایــع
در شــهر مشــهد و بــه میزبانــی گــروه مهندســی صنایــع
دانشــگاه فردوســی مشــهد در تاریخهــای  15و 16
بهمــن مــاه  1399برگــزار خواهــد شــد .ایــن کنفرانــس
بــه صــورت ســاالنه برگــزار میگــردد .هــدف از
برگــزاری ایــن کنفرانــس ارائــه آخریــن دســتاوردهای
علمــی و کاربــردی ،تبــادل ایدههــا و برقــراری
ارتباطــات موثــر علمــی و پژوهشــی در حوزههــای
مختلــف مهندســی صنایــع میباشــد.

محورهای کنفرانس

•علم داده ،هوش مصنوعی و سیستمهای خبره
•تحول دیجیتال و انقالب صنعتی چهارم
•مدیریــت سیســتمهای اطالعاتــی و مدیریــت
دانــش
•تئوریهــای بهینهســازی و توســعه روشهــای
حــل
•لجستیک و مدیریت زنجیره تامین
•مکانیابی و مسیریابی
•برنامهریزی تولید و کنترل موجودی
•توالی عملیات و زمانبندی
•مدیریت و مهندسی کیفیت
•سیستمهای ایمنی ،نت و پایایی
•مهندسی سیستمهای سالمت
•تفکــر سیســتمی ،پویاییشناســی سیســتمها و
مدیریــت فرآیندهــا
•ارگونومی و فاکتورهای انسانی
•مهندسی ساخت و تولید
•اقتصاد مهندسی و مدیریت مالی
•مدیریت پروژه
•شبیه سازی
•محورهای کاربردی
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چهارمين جلسه همآموزی

گزارش جلسات همآموزي انجمن
شرح جلسه:
بــرای ایجــاد رونــق اقتصــادی بایــد رونــق تولیــد وجــود داشــته باشــد و بــورس یکــی از راهکارهــای
کمککننــده بــه رونــق تولیــد میباشــد .دکتــر محمــدی در ایــن جلســه ،ضمــن بررســی کلــی کارکــرد بــورس
و تاثیــر آن بــر اقتصــاد 4 ،حــوزه مطــرح از ایــن حــوزه را بررســی اجمالــی کردنــد و ســپس بــه ســواالت حاضــران
در جلســه پرداختنــد.

معرفی عناوینی که در این جلسه مطرح شد:

تاریخ جلسه:

سهشنبه  1399/05/14ساعت  18الی 19

موضوع جلسه:

نگاه اجمالی به بورس و چالشهای مرتبط

سخنران:

دکتر عمران محمدی ،عضوهیئت علمی دانشگاه
علموصنعت ایران و عضو هیئتمدیره انجمن مهندسی
صنایع ایران

پنجمين جلسه همآموزی

•بررســی نقــش بــورس در رونــق اقتصــاد و لــزوم ورود مــردم و بنگاههــای اقتصــادی بــه ایــن
بازار
•بررســی انــواع تحلیلهــای مــورد اســتقاده در بــازار بــورس کــه شــامل تحلیــل تکنیــکال و
بنیــادی میشــود.
•مشــکالت موجــود در زمینــه بهینهســازی ســبد ســهام و اقداماتــی کــه بایــد در ایــن زمینــه
انجــام شــود.
•معرفی مهندسی مالی بهعنوان یکی از گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
•مرور اجمالی  4انقالب مالی در دنیا و رابطه آن با انقالبهای صنعتی
•معرفــی طــرح فــروش تعهــدی بــه عنــوان راهــکاری کــه از ایجــاد حبــاب در بــازار بــورس
جلوگیــری میکنــد.
•پیشنهاد بهترین راه برای حفظ ارزش پول
•پرسش و پاسخ

شرح جلسه:
در ایــن جلســه دکتــر شــخصی ابتــدا دیباچـهای از مدیریــت پــروژه ارائــه دادنــد ،ســپس بــه جایــگاه مدیریــت
پــروژه و شــکلگیری آن در ایــران پرداختنــد .در ادامــه نیــز بــا مهنــدس پــور رحیمیــان دربــاره تجربیــات
توگــو كردنــد و در انتهــا بــه ســواالت حضــار جلســه پاســخ دادنــد.
شخصیشــان از تحصیــل در ایــن رشــته گف 

معرفی عناوینی که در این جلسه مطرح شد:

تاریخ جلسه:

پنجشنبه  1399/05/23ساعت  22الی 23

موضوع جلسه:

مدیریت پروژه و جایگاه آن در رشته مهندسی صنایع

سخنرانان:

دکتر مجید شخصی نیائی ،عضو هیئت علمی دانشگاه
یزد و عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران
مهندس الیار پور رحیمیان ،دانشجوی دکترای مدیریت
و مهندسی ساخت از دانشگاه آلبرتا کانادا

•دالیل ایجاد دانش مدیریت پروژه در سازمانها
•تاریخچــه شــکلگیری رشــته مهندســی مدیریــت پــروژه بــه شــکل مجــزا در مقطــع کارشناســی
در ایران
•معرفــی افــراد مطــرح در ایــن حــوزه کــه عمدتــا دانشآموختــه مهندســی صنایــع در حداقــل
یکــی از مقاطــع تحصیلــی خــود هســتند.
•پیشنهاد نرمافزارهای الزم در این زمینه
•بیان ویژگیهای افرادی که مناسب این رشته هستند
•تفاوت ساختاری این رشته در ایران و خارج از کشور

خبرنامه مهندسی صنایع
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ششمين جلسه همآموزی

شرح جلسه:
اگــر از کســی بپرســید کــه کــدام فعالیــت در ســازمان ارزشآفریــن اســت ،ممکــن اســت جوابهــای
متعــددی را بشــنوید؛ امــا در تفکــر نــاب ،فعالیتهایــی کــه بــه محصــول نهایــی مرتبــطمیشــوند ارزشآفریــن
محســوبمیشــوند .مشــتری از ســازمان ســه خواســته دارد :قیمــت مناســب ،کیفیــت بــاال و تحويــل بــه موقــع.
فعالیتهایــی کــه در ســازمان بــه ایــن مــوارد مرتبــطمیشــوند جــزو فعالیتهــای ارزش آفریــن بــه شــمار
م ـیرود.
اصول تفکر ناب
.

.

تاریخ جلسه:

پنجشنبه  1399/05/30ساعت  18الی 19

موضوع جلسه:

.

فوت و فنهای ناب سازی در صنعت

.

مهنــدس حســن شــکاریار ،مشــاور نابســازی
ســا ز ما نها

.

سخنران:

هفتمين جلسه همآموزی

1تعریــف ارزش از نــگاه مشــتری :مــا بایــد از نــگاه مشــتری بــه فرآینــد تولیــد نــگاه کنیــم،
تعریــف ارزشهــای مشــتری در واحدهــای تولیــدی راحــت تــر از ســازمانها امــکان
میپذیــرد.
2تجزیــه و تحلیــل جریــان ارزش :در اینجــا خانــواده محصــول را از بــدو ورود بــه شــرکت تــا
تولیــد و نهایــی ســازی آن بــه کار میگیریــم ،و مــوارد اختالفــی را در خــط تولیــد شناســایی
میکنیــم.
3شــاخصها :در صنایــعمیتوانیــم از امــکان تــک واحــدی ســازی بــرای شناســایی مــوارد
اختالفــی و بنگاههــای اضافــی در راســتای تولیــد اســتفاده کنیــم .اجــرای ایــن فراینــد باعــث
میشــود تــا در صــورت بوجــود آمــدن مشــکل کل کار متوقــف نشــود.
4کشــش همــوار :بــه ایــن معنــی اســت کــه هــر فراینــدی بــه انــدازه و ســرعتی کاالیــی را
تولیــدمیکنــد کــه قرائنــی بعــدی بــه آن احتیــاج داشــته باشــد.
5جست وجو کمال :باعث ميشود تا ما بتوانيم در سازمان بهبود ايجاد كنيم.

شرح جلسه:
در فرایندهــای حــل مســئله ابتــدا بایــد مســئله را پیــدا کــرد و ســپس بــا اســتفاده از ابزارهــای مــورد نیــاز آن
را اجــرا کــرد .ایــن را بایــد در نظــر داشــته باشــم کــه مســئله خــوب پیــدا کــردن بهتــر از سیســتم خــوب پیــدا
کــردن و اجــرا کــردن اســت.
شش سیگما
در ایــن نــوع فراینــد مســئله مهــم اســت .باعــثمیشــود تــا مــا بتوانیــم بهبودهــای موثــري را در ســازمان
ایجــاد کنیــم .بعــد از شناســایی فراینــد دو راه داریــم کــه آنرا بهبــود ببخشــیم یــا از نــو طراحــی کنیــم.
در حــل مســائل بایــد مشــکل ریشــه یابــی و از ریشــه حــل شــود .در فراینــد حــل مســئله بایــد ســعی کنیــم
تــا از روش ســعی و خطــا فاصلــه گرفتــه و بــا جمـعآوری اطالعــات مســئله اصلــی را پیــدا کنیــم و پــس از پیــدا
کــردن دالیــل اصلــی اتفــاق افتــادن آن بوســیله ابزارهــای مهندســی صنایــع اقــدام بــه حــل آن کنیــم.

تاریخ جلسه:

پنجشنبه  1399/06/06ساعت  18الی 19

موضوع جلسه:

حل مسئله و کاوش کسبوکار

سخنران:

دکتر عباس سقایی ،استاد تمام مهندسی صنایع،
تحلیلگر حرفهای دادهها ،عضو منتخب جامعه کیفیت
آمریکا

در فراینــد حــل مســئله ممکــن اســت مــا بــه نشــانههایی برخــورد کنیــم کــه ممکــن اســت بســیار پررنــگ
باشــد امــا بایــد بــه ایــن نکتــه دقــت کنیــم کــه ایــن نشــانهها مشــکل اصلــی مــا نیســتند و نبایــد وقــت
بســیاری را بــرای آنهــا بگذاریــم .تعریــف درســت مســئله و شناســایی آن از دو گام مهــم شناســایی مشــکالت
بــه شــمارمیآینــد.
دادهکاوی

پایــه و اســاس دادهکاوی آمــار و فرایندهــای آمــاری اســت .کســانی کــهمیخواهنــد بــه ایــن حــوزه وارد
شــوند بایــد عــاوه بــر دانســتن علــم برنامهنویســی دیــد خوبــی بــه خــود کس ـبوکار و مدلهــای آن داشــته
باشــند تــا بتواننــد اطالعــات مــورد نیــاز خــود را بــرای حــل مســئله پایــش کننــد .افــرادی کــهمیخواهنــد در
ایــن حــوزه موفــق باشــند بایــد درک عمیــق و درســتی از علــم آمــار نیــز داشــته باشــند.
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شرح جلسه:
در طــی ســالهای  ۲۰۱۶تــا  ۲۰۲۰تحقیقــات متعــددی روی دانشآموختــگان و ضعفهــای آنــان در بــازار
کار انجــام شــد .نتایــج نشــان داد کــه اکثــر دانــش آموختــگان در حــوزه تفکــر انتقــادی و شــناخت مســئله دچــار
مشــکل هســتند .حــل خالقانــه مســئله از دیگــر دســت آوردهایــی اســت کــهمیتــوان بــه آن اشــاره کــرد.
حل خالقانه مسئله

تاریخ جلسه:

چهارشنبه  1399/06/19ساعت  17الی 18

موضوع جلسه:

 20نکته کلیدی در بیان و برداشت صحیح مسئله و
مشکل

حل خالقانه مسئله شامل مراحل زیر است:
1 .تجزیه و تحلیل محیط
2 .شناسایی مشکل
3 .تشخیص مسئله
4 .فرضیه سازی
5 .دیده یابی
6 .ارزیابی
7 .انتخاب
8 .اجرا
9 .کنترل

شرکتهای پیشرو این مراحل را به صورت چرخه انجاممیدهند و سازمان خود را توسعهمیدهند.

سخنران:

دکتر سید علیرضا شجاعی ،نایب رئیس و دبیر انجمن
مهندسی صنایع ایران

نهمين جلسه همآموزی

شرح جلسه:
در عصــر فنــاوری نــرخ ســرعت تغییــرات بــه شــدت بــاال رفتــه و ایــن موضــوع بــرای مــا بــه ویــژه در
زمینــه مهندســی صنایــع چالشهایــی را بوجــود آورده اســت؛ بــرای مثــال بــا توجــه بــه رشــد فناوریهــای
بوکار بــه یــک تغییــر نیــاز دارنــد تــا بتواننــد خــود را بــا آن وفــق بدهنــد پــس
اینترنــت اشــیا ،مدلهــایکسـ 
در اینجــا دو مــورد انعطــاف پذیــری ســازمان و همچنیــن نحــوه و نــوع بــه کارگیــری تکنولــوژی رامیتــوان از
چالشهــای ســازمان بــه شــمار آورد.
در مرحلــه اجــرا و بکارگیــری تکنولــوژی بایــد ایــن مســئله را بــه خاطــر داشتهباشــیم کــه صرفــا تقلیــد
از ســازمان دیگــر نمیتوانــد بــرای مــا اثــر بخــش واقــع شــود و گاهــی اوقــات بــا توجــه بــه مــدل اجــرای و
فرهنــگ ســازمان بایــد ایــن فناوریهــا تغییراتــی را داشــته باشــند.

تاریخ جلسه:

پنجشنبه  1399/06/27ساعت  18الی 19

موضوع جلسه:

چالشها و فرصتهای مهندسین صنایع در عصر
فناوری

سخنرانان:

دکتر سید فرهنگ فصیحی و دکتر سید علیرضا
شجاعی ،اعضای هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع
ایران

پــس از اجــرای تکنولــوژی مدیریــت و ارتقــا و توســعه آن نیــز بــه برنام ـهای نیــاز دارد تــا از رقبــای خــود
پیشــی بگیــرد و فناوریهــای بــروز دیگــر را تحــت بررســی نیــز قــرار دهــد .پــس ایــن برنامــه ریــزی از دیگــر
مســائلی اســت کــهمیتوانیــم بــه آن اشــاره کنیــم.
مهــار عــدم قطعیــت ،توانایــی حــل مســئله و ایجــاد پایــداری از مســائل مهــم درکسـبوکارها اســت .عــاوه
برایــن مــوارد ،میــزان انعطافپذیــری و چابکــی ســازمانها باتوجــه بــه میــزان رشــد فنــاوری در آینــده حائــز
اهمیــت خواهــد بــود .هوشــمندی درکسـبوکارها از عوامــل دیگــری اســت کــه بــا اهمیــت شــماردهمیشــوند.
بهروزبــودن و همراهبــودن بــا پیشــرفت علــممیتوانــد بــه مــا کمــک کنــد تــاکســبوکار خــود را ارتقــا
دهیــم و اهمیــت ایــن موضــوع در عصــر کنونــی بیشــتر شــده اســت .در گذشــتهمیتوانســتیم بــا اجــرای یــک
مطلــب ســاده جهشــی در عرصــه رقابــت از رقبــای خــود داشــته باشــیم .امــا امــروزه فقــطمیتــوان یــک
فاصلــه کمیبــا دیگــر رقبــا ایجــاد کــرد کــه ایــن مســئله شــدت رقابــت و همچنیــن اهمیــت رشــد و توســعه
دانــش را در کنــار فنــاوریمیرســاند.
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مهندسی صنایع و سیستم ها از نگاه تصویر
تقدیم به کسانی که در کنکور امسال رشته مهندسی صنایع را برگزیده اند

فراخوان دعوت به همکاری

نشــریات و خبرنامــه ،وبســایت و
شــبکههای اجتماعــی انجمــن و
برگــزاری گردهماییهــای ماهانــه
میباشــد.
عالقمنــدان مــی تواننــد مراتــب
عالقمنــدی خــود را بــا تکمیــل فــرم
مرتبــط در ســایت انجمــن و ارســال
آن از طریــق پســت الکترونیکــی

انجمــن مهندســی صنایــع ای ـران
از تمامــی دانشــجویان مقاطــع
کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و
دکتــری مهندســی صنایــع عالقهمند
بــه همکاری افتخــاری در امــور اجرایی
دعــوت بــه همــکاری میکنــد .بــه
گــزارش روابــط عمومــی انجمن
مهندســی صنایــع ایــران ،ایــن
e_mohammadi@iust.ac.ir
دعــوت بــه همــکاری در زمینههــای
برگــزاری دورههــا ،ســمینارها و و یا newsamaneh@iust.ac.ir
کنفرانسهــای آموزشــی ،بخــش اعالم نمایند.
خبرنامه سال بیستو دوم ،شماره  ،97تابستان سال 1399
انجمن مهندسی صنایع ایران

ويراستار:
آتوسا نظری
مجری خبرنامه:

دکتر مهدی فتح اله
سردبیر:
دکتر عمران محمدی

آدرس پستی:

طراح و صفحه آرا:

تلفکس021-81032317 :

صاحب امتیاز:

تنهــا فصلنامــه علمی اقتصادی ،تخصصی
دانشــگاه علموصنعــت کــه در ســال 1376
آغــاز بــه کار کــرد .رویکــرد نشــریه ســامانهنو
بررســی مســائل روز مهندســی صنایــع ،بــا
همــکاری اعضــای داخلــی اســت.

مدیرمسئول:

فاطمه انوار
بهناز جهانگیر
زهرا جیریایی

نشــریه ســامانه نو(دانشــگاه علــم و
صنعــت ای ـران)
تهران /صندوق پستی14665-435 :
نشانیپستالکترونیکیinfo@iiie.ir:

وب سایتwww.iiie.ir :

