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در س��الهای گذش��ته برگزاری س��مینارها و کنفرانسهای
علمی یکی از راههای مؤثر انتشار دستاوردهای علمی مؤسسات،
س��ازمانها و انجمنها بوده است .یکی از بهترین روشهایی که
مدیران این س��ازمانها میتوانند دانس��تههای خ��ود را در اختیار
عالقهمن��دان و صاحبنظ��ران قرار دهند و از طرف��ی از نظرات و
دستاوردهای آنها نیز کسب اطالع کنند ،برگزاری این جلسات و
در مقیاس بزرگتر سمینارها و همایشهای علمی است .از این رو
مدیران با این هدف اقدام به برگزاری این سمینارها میکنند.
بدون ش��ک هویت برگ��زاری این همایشها هم��ان تبادل
اطالعات دانس��تهها در مقیاس ملی و یا بینالمللی اس��ت .با این
حال مشکالت س��ر راه اجرای این کنفرانسها از زمانی که طرح
برگزاری آن در ذهن شکل میگیر د تا زمانی که اختتامیه در حال
برگزار شدن است به مانند چوبی الی چرخ برگزاری آن حرکت
منظم آن را کند میکند.
اگرچه افزایش چشمگیر تعداد همایشهای کوچک و بزرگ
در س��الهای اخیر وجود این مش��کالت را نامحس��وس قلمداد
میکند ولی همواره س��تا د اجرایی این همایشها کار را به س��ان
یک فعالیت فرسایش��ی جلوه میدهد .گاهی حتی تعد د برگزاری
این همایشها یک دلزدگی را میان شرکتکنندگان و مخاطبان به
وجود میآورد و این تصور را برای آنها ایجاد میکن د که واقع ًا چرا
این همه کنفرانس؟! این ذهنیت منفی آنجا بیش��تر قوت میگیرد
که میبینیم بس��یاری از همایشها در ظاهر و محتوا و حتی اسم،
یکی هستن د ولی وجو د احساس استقالل در برگزارکنندگان برای
برگزاری ای��ن همایشها آنها را از هماهن��گ برگزار کردن چند
یدارد.
همایش با هم باز م 
ب��ه اغراق اگر بگوییم گاهی برگ��زاری همایشها به یک مد
تبدیل میش��ود .ب��ا وجود تمامی معضالت و مش��کالت در این
مسیر ،ع دهای از کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند که تعدد
همایشها و سمینارها نه تنها به حال جامعه مخاطب مضر نیست
بلک��ه افزایش گزینه ،حق انتخ��اب را باال برده و معیار کیفیت در
انتخاب بیش از پیش از سوی مخاطبان لحاظ میشود .این عده از
افراد معتقدند افزایش تعداد گردهماییهای علمی به مانن د افزایش
یک محصول در بازار اس��ت که در این حالت مش��تری به دنبال
جنس مرغوب از میان این تعدا د عرضه میگردد.
با ای��ن رویکرد ،هیچ اش��کالی در تع��دد برگزاریهای این
نشستهای علمی وارد نیس��ت و حتی برگزاری این برنامهها را

در این شماره میخوانید:

همایشهای علمی؛
ضرورت یا کلیشه

حق مس��لم سازمانها و انجمنهای علمی میدانیم .به شرط آنکه
این همایشها با هدف سرکوبی همایشهای همانند خود صورت
نگیرد.
در ح��ال حاض��ر عمدهترین مش��کل برگ��زاری همایشها،
هزینههای سرسامآور برگزاری در کشور است .هزینه سالن ،حمل
و نقل ،پذیرایی ،اطالعرسانی تنها گوشهای از این مشکالت است
که اگرچه ش��رایط س��خت مالیای که دبیرخانههای کنفرانسها
پیش پای ش��رکتکنندگان عالقهمند میگذارند ،این هزینهها را تا
حدودی جبران میکند ولی دبی��ر اجرایی این برنامهها همواره با
مشکالت ناشی از محدودیتهای مالی دست به گریبان بودهاند.
مش��کل دیگری که این بار از جانب برگزارکنندگان اس��ت،
داخلی یا بینالمللی بودن اینگونه گردهماییها اس��ت .بینالمللی
شدن گردهماییها شرایط خاصی را طلب میکند که بدون وجود
این شرایط بینالمللی بودن حتی با اضافه شدن این لغت در میان
اسم رس��می برنامه امکانپذیر نیست .متأسفانه در سالهای اخیر
بس��یاری از این همایشها بدون فراهم ک��ردن تمامی معیارهای
یک کنفران��س بینالمللی با معنای واقعی تنها با دعوت کردن دو
یا س��ه سخنران خارجی که گاهی رتبه علمی درخور توجهی هم
ندارن��د ،از همان اولین دوره برگزاری س��عی در بینالمللی جلوه
دادن آن دارند.

بیتردی�� د برگ��زاری ی��ک برنام��ه علم��ی ملی ب��ا رعایت
اس��تانداردهای یک کنفرانس داخلی و سطح علمی مناسب بسیار
مؤثرت��ر و کارآمدت��ر از یک کنفرانس بینالمللی که تنها پس��وند
بینالمللی را یدک میکش��د و هیچ نش��انی از استانداردهای یک
کنفرانس بینالمللی ندار د است.
مهندسی صنایع
در یک س��ال گذش��ته کنفرانسهای زیادی که با مهندس��ی
صنایع مرتبط بودن د برگزار شدند.
چهارمی��ن کنفران��س بینالمللی مهندس��ی صنای��ع ،دومین
کنفران��س بینالمللی مدیریت پروژه ،اولین همایش ملی مدیریت
صنعتی ،دومین همایش سراس��ری هفته مهندسی صنایع ،همایش
تخصصی مهندسی ارزش ،س��ومین کنفرانس بینالمللی مدیریت
س��رآمدی و هفتمین کنفرانس بینالمللی مدیران کیفیت از جمله
ای��ن برنام��ه علمی بودند که میت��وان آنها را ج��زو مؤثرترین و
مفیدترین کنفرانسهای طی یک س��ال گذشته دانست .اگرچه هر
کدام از این برنامههای علمی نقاط ضعفی را نیز به همراه داش��ت
ول��ی نباید فراموش کر د که نقاط قوتی نیز به همراه داش��ته و به
طور کل��ی ذات برگزاری اینچنین برنامههای علمیای نقطه قوت
اس��ت .این را هم نبای د فراموش کنیم که در ایران کمتر کنفرانسی
با این ابعاد به بع د برگزاری تخصصی برنامه توجه میکند و بیشتر
فعالیتهای ستاد همایش به مسایل کلیشه و البته علمی کنفرانس
معطوف میشود.
این را هم فراموش نکنیم که مهمترین رویداد علمی مهندسی
صنایع با نام پنجمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع در پیش
است .انجمن مهندسی صنایع ایران که متولی برگزاری این برنامه
در کشور اس��ت ،هر ساله با اس��تعانت طلبیدن از توانمندیهای
بالق��وه علمی و اجرایی یکی از دانش��ک دههای مهندس��ی صنایع
کشور ،سعی در برگزاری شایسته این همایش علمی داشته است.
کنفرانس پنجم مهندس��ی صنای��ع با تدابیر هیئ��ت مدیره کنونی
انجمن و با همکاری دانش��گاه علم و صنعت متفاوت از سالهای
پیش خواهد بود .سعی در ایجاد دبیرخانه دائمی کنفرانس توسط
انجم��ن با ه��دف ایجاد و نگهداری از دان��ش و تجربه برگزاری
کنفرانسه��ا و نیز واگذاری امور علمی کنفرانس به دانش��گاه ،به
منظور حفظ شأن علمی ،در برگزاری هر چه بهتر و باشکوهتر این
رویداد علمی مهندسی صنایع تعیینکننده خواهد بود.

در جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع مطرح شد:

برنامهریزی انجمن برای صدور مدرک  PEبه اطالع
سازمان سنجش کشور میرسد
جلسات  37 ،36 ،35و  38هیئت مدیره انجمن مهندسی
صنایع ایران به ترتیب روزهای  31خرداد ،دوم مرداد16 ،
مرداد و شش شهریور ماه تشکیل شد.
در جلسه سی و پنجم که دکتر جلوداری ،دکتر
سید اصفهانی و دکتر امین ناصری حاضران
سمیعزاده ،دکتر 
و دکتر شفیعا و دکتر ناظمی از غایبان جلسه بودند ،اعضا
مورد شرح وظایف کمیته
عموم ًا به بحث و تبادل نظر در 
سیاستگذاری پنجمین کنفرانس بینالمللی مهندسی
صنایع پرداختند .طبق نظر اعضای هیئت مدیره ،این کمیته
رویکرد تحقق اهداف کنفرانس مهندسی

سیاستگذاری با
صنایع ،تشکیل شده از سه نفر از اعضای هیئت مدیره و
دو نفر از دانشگاه میزبان انتخاب میشوند که دکتر شفیعا،
دکتر اکبری جوکار و دکتر جلوداری به عنوان سه نفر
اعضای شورا از سوی انجمن انتخاب شدند .این شورای
سیاستگذاری وظیفه تعیین محورهای اصلی کنفرانس،
زمان ،محل ،سیاستهای تبلیغاتی و اطالعرسانی را بر
خواهد داشت.

عهده
در جلسه سی و ششم هیئت مدیره که با حضور تمامی
اعضا به جز دکتر شفیعا و دکتر سید اصفهانی تشکیل شد،
ارد و تحقیقات صنعتی
با توجه به استقبال مؤسسه استاند 
ایران از فعالیتهای انجمن به منظور توسعه روابط انجمن

با این مجموعه اعضا تصمیم گرفتند تا از دکتر ریاحی برای
حضور در نشست بعدی هیئت مدیره دعوت به عمل آید.
همچنین تصمیم گرفته شد طی نامهای مراتب نیاز به نقد
گستردهتر برای  PEبه شورای آزمون

و بررسی کارشناسی
مهندسان حرفهای سازمان سنجش آموزش کشور ارسال
شود.
در جلسه سی و هفتم که همانند دو جلسه گذشته دکتر
شد تا با ارسال نامهای
شفیعا از غایبان جلسه بود ،تصویب 
به دبیرخانه پنجمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع،
روند اجرایی کنفرانس
نگرانی و عدم اطالع هیئت مدیره از 
بیان شود .همچنین از دکتر شفیعا که سمت دبیری پنجمین
کنفرانس مهندسی صنایع را نیز بر عهده دارد درخواست
شود تا هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران را از
آخرین وضعیت امور اجرایی و برنامههای کنفرانس مطلع
کند.
در ادامه جلسه ،موضوع نامه بازرس انجمن به اعضای
هیئت مدیره در ارتباط با برگزاری مجمع عمومی مطرح
تأکید بر برگزاری مجمع

شد .اعضای هیئت مدیره نیز با
عمومی ،تعیین تاریخ دقیق مجمع را منوط به حضور دکتر
شفیعا رییس انجمن در جلسات آینده عنوان کردند.
در ادامه مهندس رستمیان ،یکی از نمایندگان انجمن

در کمیته  PEسازمان سنجش و آموزش کشور ،ضمن ارایه
گزارش پیشرفت امور درخواستهای کمیته مربوطه از
انجمن را به هیئت مدیره مبنی بر تهیه سرفصلهای دروس
عمومی مهندسی صنایع و ترجمه فصل ششم کتاب اخالق
مهندسی مطرح کرد.
ند که برنامهریزیهای
در این جلسه اعضا تصویب کرد 
گذشته هیئت مدیره برای صدور مدرک  PEبه مهندسان
صنایع ،طی نامهای به اطالع سازمان سنجش و کمیته مربوط
برسد .همچنین ترجمه فصل ششم کتاب اخالق مهندسی
به عهده دکتر جلوداری گذاشته شد.
گفتنی است دکتر سید اصفهانی و دکتر سمیعزاده
غایبان این جلسه بودند.
در جلسه سی و هشتم هیئت مدیره انجمن با توجه
به غیبتهای دکتر شفیعا اعضا تصمیم گرفتند دکتر امین
ناصری ،نایب رییس انجمن ،اداره امور معطل مانده انجمن
را به عهده گیرد .ضمن اینکه دکتر سید اصفهانی از سوی
انجمن به کمیته  PEمعرفی شد .همچنین در این جلسه
ترجمه فصل ششم کتاب اخالق مهندسی که زیر نظر دکتر
امین ناصری انجام گرفت تحویل مهندس رستمیان شد تا
در جلسه آینده کمیته  PEارائه شود .گفتنی است دکتر
شفیعا و دکتر ناظمی غایبان این جلسه بودند.

دوره آموزشي   ISO 9001در دانشگاه صنعتي مالك  اشتر
انجمن مهندسي صنايع ايران با همكاري انجمن مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي مالك اشتر دوره آموزشي مباني  ،تشريح الزامات ومستندسازي  ISO9001بصورت كاربردي،
همراه با تور آموزشي و  10كارگاه آموزشي را برگزار مي نمايد:
نام دوره آموزشي
مباني ،تشريح الزامات
و مستندسازي
ISO9001:2000

مدت دوره

هزینه ثبت نام
هر نفر (ریال)

 3روز
(24ساعت)

450/000

زمان

هدف دوره

آبان
10تا12

آشنايي با مباني و واژگان استاندارد ،ISO9000:2000
رويکر د فرايندگرايي ،تشريح الزامات استاندارد ،ISO9001:2000
نحوه مستندسازي و مراحل استقرار سيست م مديريت کيفيت

محل برگزاري دوره آموزشي در شاهين شهر اصفهان ،دانشگاه صنعتي مالك اشتر مي باشد.
شركت كنندگاني كه دوره آموزشي فوق را با موفقيت طي نماين د از تور آموزشي استقرار سيستم مديريت كيفيت بصورت رايگان استفاده مينمايند.
تور آموزشي در سازمان منتخب (درشهراصفهان) كه اين استاندار د بصورت اثربخش در آن استقرار يافته برگزار ميگردد.
اعضاء انجمن با تخفيف ميتوانند در دوره شرکت نمايند.
نحوه ثبت نام و کسب اطالعات بيشتر  :تماس با واح د آموزش انجمن 66706051-4:داخلي 256و  257يا تماس با آقاي بابك اشيدري 09121169117
مراحل ثبت نام:
 واريز مبلغ شهريه به حساب جاري  0143369919بانک تجارت شعبة دانشگاه تربيت مدرس به نام انجمن مهندسي صنايع ايران. ارسال فيش واريزي به نمابر شماره  66706051-4:داخلي 257شهريه فوق شامل :جزوه آموزشي ،پذيرايي و صدور گواهينامه مي باشد.





اد و شهریور 1385
سال هشتم● شماره  ● 47مرد 

اولین همایش
بینالمللی


ششسیگما

برگزار شد

اولین همایش بینالمللی شش سیگما
اد ماه در سالن شادروان
 25و  26مرد 
غرضی بیمارستان میالد تهران برگزار شد.
این همایش با حضور شرکت نورد و
لوله اهواز ،گروه صنعتی ایران خودرو و
آکادمی توف ایران -آلمان به عنوان حامیان
و برگزارکنندگان برپاشد.
مهندس حاجی خانی دبیر کل اولین
همایش بینالمللی شش سیگما و مسئول
پروژه شش سیگما ایران خودرو در مراسم
افتتاحیه با اشاره به پیشینهای از شکلگیری
این همایش گفت :هیأت اجرایی همایش،
کار را از اسفند ماه سال گذشته شروع کرد.
تصمیم ما بر این بود که محورهای اصلی
براساس مشکالت موجود باشد و با توجه
به بیسابقه بودن دوباره مجبور شدیم کار
را اصالح کنیم .هرچند سوژه نو بود اما
استقبال خوبی از آن صورت گرفت .در
این مدت  163مقاله دریافت کردیم که
به وسیله کمیته فنی اولویتبندی شده و
براساس نظر کمیته علمی ،منتخب و آماده
شدند.
وی افزود :ابتکار شش سیگما به عنوان
طغیانی برای بهبود و ابزاری به دست مدیران
برای رسیدن به اهداف به کار میرود .شش
سیگما از طریق روشهای علمی ،یک کار
بلندمدت برای جهش در سیستمها است.
رویکرد تحلیلی منظم

این شیوه در واقع یک
باید آن را
براساس اطالعات واقعی است و 
مسیری پایدار و مطمئن دانست که سعی
در جلب رضایت مشتری دارد؛ مسیری که
براساس روشهای علمی بازگشت ندارد.
وی به پیشینه شش سیگما اشاره و
خاطرنشان کرد :این بحث نخستین بار در
سال  1980مطرح شد و شرکتهای بزرگ
بعد در دیگر کشورها آن را
آمریکایی و 
پیگیری کردند که جهشهای علمی بزرگی
در پی داشت .شش سیگما سپس در اروپا
و ژاپن مطرح شد که به حرکتهای مثبتی
انجامید.
وی درخصوص سابقه این تکنولوژی
در ایران گفت :در کشور ما از سال  79این
متدولوژی مطرح شد و شرکت ایران خودرو
برای نخستین بار از آن استفاده کرد.
حاجیخانی سپس افزود :نام اولیه شش
سیگما را به بیل اسمیت در دهه هفتاد و

هشتاد میالدی نسبت

میدهند که اکنون
پدر شش سیگما نام
دارد .پس از وی و به
صورت رسمی باب
گالوین و دانشگاه موتورلو این بحث را
ادامه دادند.
وی توضیح داد :در شش سیگما به
برخورد چسب زخمی و موردی

جای
به صورت ریشهای با مشکالت برخورد
میشود .طی شش سیگما فرآیندها را از
پراکندگی به بهترین حالت که کاهش
پراکندگی است میرسانیم .دیدگاه شش
سیگما به تغییراتی پرداخته که قابل اصالح
است و به علتهایی که امکان کنترل دارند،
برمیگردد.
دبیرکل همایش ،شش سیگما را
رویکرد مناسبی برای توسعه ملی در
بخشهای عمومی و خصوصی دانست
کرد که بخش وسیعی از جامعه
خاطرنشان 

ما چه از جنبههای علمی و چه عملی با آن
آشنا نیستند.
وی هدف از برگزاری همایش را ترویج
این متدولوژی در سطح عمومی جامعه
دانست و افزود :تأکید ما این است که برای
استفاده از این متدولوژی هیچ محدودیت
و ضابطهای جز اراده مدیر سازمان نیست
و اگر استفاده از این روش شروع شود به
نتایج مؤثری خواهیم رسید.

در ادامه این همایش ،دکتر منوچهر
منطقی مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به
دالیل توجه به شش سیگما در ایران گفت:
در هر کشور جهان سومی یک استراتژی
بلندمدت برای توسعه وجود دارد و همه به
رویکرد برای رسیدن به توسعه

دنبال یک
هستند .چنین نیازی در کشور ما هم وجود
دارد.
وی به برخی موانع مدیریتی در ایران
اشاره کرد و گفت :در حال حاضر در اغلب
مراکز اقتصادی کشور تصمیمگیریها بدون
ریشه و بدون اطالعات است .در حالی که
در شش سیگما بحث ریشهها مطرح است.
در مدیریت بر فرآیندها ،فرآیند به چیزی
گفته میشود که رضایت مشتری را برآورده
نیازمند آنالیز و حل

بعد از تعریف،
کند .
موانع بحرانی هستیم.
رویکرد شش سیگما ،باعث میشود
سازمانها در مراکز جهانی عرضه شوند .این
رویکرد صرف ًا یک برنامه کیفیت نیست بلکه
یک برنامه جامع برای کل سازمان است.
مدیریت بر وضعیت ،از مشتری شروع و به
رضایت وی ختم میشود .در بازار جهانی
مشتری است که تعیینکننده بوده و موفقیت
یا عدم موفقیت آن را مشخص میکند.
فرآیند شش سیگما ،براساس اطالعات و

پایهای است و عکسالعملی پیشگیرانه نیز
نیست.
وی تأکید کرد :در شش سیگما تیمهای
گوناگونی تشکیل میشوند و این در واقع
ضعفی است که در مراکز اقتصادی ایرانی
کمبود نقدینگی و

وجود دارند .وی از
مشکالت  R&Dبه عنوان موانع عمده
دیگری اشاره کرد که در مراکز تولیدی و
صنعتی ایران وجود دارد.
منطقی به سلسله مراتبی که در شرکت
ایران خودرو و در پیادهسازی شش سیگما
لحاظ شده اشاره کرد و افزود :رویکرد
حل مسأله ،دگرگونی سازمانی و بهبود
استراتژیک سه مرحلهای بود که ما در ایران
خودرو پیاده کردیم.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با

اشاره پیشینه شش سیگما از سال  1379در
ایران مجموعهسازی را از گامهای نخست
پیادهسازی و آموزش شش سیگما در ایران
خودرو نامید.
وی توضیح جامعی از اجراسازی پروژه
شش سیگما در این شرکت به عنوان یک
مطالعه موردی در ایران ارائه کرد .منطقی
با توجه به مسیری که ایران خودرو طی
پنج سال پیادهسازی شش سیگما طی کرده،
تأکید کرد :سعی داشتهایم تا حداکثر نهادینه

شدن را به کار ببریم اما تصور میشود که به
نیازمند هستیم.

دو تا سه سال کار
در روز اول پس از گزارش مهندس
غالمرضا حاجــی خانی ،دبیرکل همایش
و سخنـــرانی دکتر منوچهـر منطقی
مدیرعامل گــروه صنعتی ایران خودرو،
نشست اول شش سیگما با مـوضوع
Process Improvement methodologies

با ارائه دکتر زهرا موسوی استاد مدعو
از آمریکا آغاز شد .دکتر فرتوکزاده و
غالمرضا توکلی با بحث غنیسازی مدل
تعالی از طریق شش سیگما مورد کاوی
صنایع دفاع نشست اول را ادامه دادند.
مسعود ربانی بحث به

پس از این دکتر
کارگیری تلفیق شش سیگما و تولید ناب
در مسیر سرآمدی سازمانها را ارائه کرد
و محمدرضا عبداللهی و محمد عبدالشاه
رویکرد متدُلوژی شش سیگما در

بحث
بستر سیستم مدیریت کیفیت ایزو  9000را
مطرح کردند.
نقشه راه شش سیگما در صنعت
خودرو عنوان مقاله مهندس محسن لطفی
بود .نشستهای عصر در دو محور کاربرد
شش سیگما در کاهش هزینه (خرد مالی) و
تولید ناب برگزار

همافزایی شش سیگما و
شد.
روز اول همچنین چهار کارگاه جانبی
نیز داشت .دکتر موسوی ،مهندس مددی،
دکتر گلستانی و مهندس شکوری فرد در
این کارگاهها مقالههای خود را ارائه دادند.
همایش شش سیگما در روز دوم با
برگزاری چهار پانل پایان یافت.
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دبیرکل کنفرانس بینالمللی شش سیگما:

پیاده سازی شش سیگما در کشور
یک رسالت ملی است
کنفرانس شش سیگما بستر مناسبی برای تبادل تجربیات
و ایده های جدید است.
مهندس غالم رضا حاجی خانی دبیر کل کنفرانس
بین المللی شش سیگما با ذکر این نکته ضمن اشاره به
اهمیت مبحث شش سیگما به ارائه توضیحات مختصری
در مورد این روش پرداخت .حاجیخانی گفت :در هر
مجموعهای فعالیت ها از طریق فرآیندها صورت می گیرند.
این فرآیندها یا در ذات دارای اشکال هستند و یا در رسیدن
به هدف دچار انحراف شده اند .شش سیگما مبحثی است
که در مواجهه با هزینه بیشتر ،بهره کمتر و اتالف هزینه و به
تعبیری در زمان بروز انحراف در رسیدن به نتیجه به عنوان
ابزاری برای تحلیل ریشه انحرافات و شناسایی روش های
بهبود بسیار موثر است .شش سیگما با بازبینی ساختارها
شود تا
و روش ها ،منجر به تولید خروجی مطلوب می 
درنهایت رضایت مشتری ،سهامداران و جامعه تامین شود.
اجرای شش سیگما یک کار فرهنگی و متدولوژیکی است
که در حال حاضر در ایران خودرو به عنوان یک روش
پیاده می شود.
مسئول پروژه شش سیگمای ایران خودرو در مورد
اهداف راه اندازی این کنفرانس توضیح داد :از آنجا که
این متدولوژی در کشور ما عمومیت پیدا نکرده و به خوبی
شناسایی نشده است ،برگزاری این کنفرانس سراسری
میتواند در ترویج و ارائه این روش جدید به مراکز تولیدی،

صنعتی ،کشاورزی و بخشهای عمومی
و خصوصی موثر باشد .در این کنفرانس
امکان طرح نکات جدید و ارائه ایدههای
نو وجود دارد.
وی در ادامه افزود :با توجه به اعالم
آمادگی قبلی ایران خودرو جهت انتقال
تجربیات خود در اجرای روش شش
سیگما ،این امکان برای شرکت های
سه فاز وارد مرحله اجرا کرده ایم .در برنامه اجرایی ما،
ارد که از تجربیات ما
تولیدی وجود د 
استفاده کنند .ایران خودرو که شش سیگما را رسالت ملی فاز اول آشنایی ،فاز دوم استقرار و فاز سوم نهادینه کردن
شش سیگما است که در حال حاضر
خود می داند ،در پی ارائه و انتقال
در فاز سوم در حال فعالیت هستیم.
این روش به دیگر مراکز است.
پس از بررسی ها و
شش سیگما در ایران خودرو ،هم در
حاجی خانی با اشاره به
این مطلب که ایران خودرو از مطالعات صورت گرفته متوجه
سطوح کارشناسی و هم در سطوح
فنی و مهندسی به صورت عملی
اجرای روش شش سیگما
سال  79شروع به بررسی مبحث
اجرا میشود .وی در پایان در
شش سیگما کرده است ،گفت :با
در سطح جهانی شدیم و این
مورد توسعه شش سیگما در ایران
توجه به گستردگی و پیچیدگی متدولوژی را از سال  80در سه
خودرو گفت :ما در پی گسترش
فعالیتها و با در نظر گرفتن
برنامه های استراتژیک خود ،فاز وارد مرحله اجرا کرده ایم
این روش به تمام گروهها ،بخشها،
زیر مجموعهها و شرکت های تابعه
این مجموعه از سال  80به دنبال
ایران خودرو هستیم و امیدواریم که
حرکت به سمت پروژههای جهانی است .پس از بررسی ها
و مطالعات صورت گرفته متوجه اجرای روش شش سیگما خانواده بزرگ ایران خودرو به صورت کامل این روش را
در سطح جهانی شدیم و این متدولوژی را از سال  80در در پیش گیرد.

تقويم دوره هاي عمومي فصل  پاييز انجمن مهندسی صنایع ایران
رديف

نام دوره آموزشي

مدت
دوره

هزينه ثبتنام
(ريال)

مهر

آبان

آذر

هدف دوره

1

تشريح معيارهاي مدل
سرآمدي EFQM

 16ساعت

800،000

12و13

24و25

-

آشنايي با تاريخچه و تشريح معيارهاي مدل تعالي سازماني
 ،EFQMاصول هشتگانه تعالي سازماني وجوايز کيفيت در ايران

2
3
4

مباني مديريت پروژه
و آموزش نرمافزار
Primavera

 24ساعت

1،100،000

-

 10 ،9و 11

-

تعريف پروژه ،فعاليتها و نحوه اتباط آنها ،تقويم فعاليتها ،فيلترسازي
و سازماندهي ،به روز رساني زمانبندي ،فشرده سازي و تهيه
پشتيبان ،مروري بر تقويم و تخصيص منابع

مهندسي ارزش

 16ساعت

800،000

-

 17و 18

-

آشنايي با تاريخچه و مفاهيم پايهاي مهندسي ارزش ،تشريح
مراحل اجرايي مهندسي ارزش ،معرفي روشها و تکنيکهاي مورد
استفاده در تحليل و ارتقاي ارزش

تربيت ارزياب  16 EFQMساعت

800،000

-

-

1و2

تربيت ارزياب براي ارزيابي سازمان براساس منطق  RADARبه
عنوان يکي از اعضاء تيم ارزيابي

تخفيفات (دوره هاي عمومي) :اعضاي انجمن  15درصد ،دانشجويي  10درصد و متقاضيان بیش از دو دوره  10درصد.
نحوه ثبت نام و کسب اطالعات بيشتر :تماس با واح د آموزش انجمن  66706051-4:داخلي 256و  257يا دفتر مرکزي انجمن 88242588 :
مراحل ثبت نام:
 واريز کردن مبلغ شهريه به حساب جاري  0143369919بانک تجارت شعبة دانشگاه تربيت مدرس به نام انجمن مهندسي صنايع ايران. ارسال فيش واريزي به نمابر شماره  66706051-4:داخلي  257يا .88242588شهريه فوق شامل :جزوه آموزشي ،ناهار ،پذيرايي و صدور گواهينامه مي باشد.
دورههاي فوق در شهر تهران برگزار ميشو د و محل برگزاري دوره متعاقب ًا اعالم ميگردد.
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در افتتاحیه هفتمین کنفرانس
مدیران کیفیت مطرح شد:

افتتاح اولین پارک فناوری
هفتمین کنفرانس بینالمللی مدیران
کیفیت با یک روز تأخیر که به دلیل
برگزاری مراسم افتتاحیه صندوق مهر امام
رضا (ع) توسط ریاست محترم جمهوری،
صورت گرفت  26تا  29تیر ماه در دو
دوره دو روزه در محل سالن اجالس سران
کشورهای اسالمی برگزار شد.
این کنفرانس با حضور محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و
با شعار مدیریت تغییر و راهبرد بهگشت
پایدار گشایش یافت 32 .سازمان خارجی
از جمله جامعه کنترل کیفیت ژاپن ،انجمن
استاندارد کره ،مرکز مدیریت کیفیت اروپا،
مؤسسه تضمین کیفیت انگلستان ،سازمان
کیفیت ژاپن در کنار  19سازمان داخلی از
جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،ساپکو،
شرکت سایوان صنعت ،شهرداری منطقه 4
تهران از حامیان این کنفرانس بودند که در
مقایسه با سایر کنفرانسهای بینالمللی
یکی از عالیترین نمونههای گردآوری
محافل علمی در سراسر دنیا بود.
در مراسم افتتاحیه که در سالن مرکزی
سرود ملی و تالوت

بعد از
برگزار گردید 

آیاتی از قرآن ،عارف کشفی دبیر بینالمللی
کنفرانس ضمن خوشآمدگویی به
شرکتکنندگان از سوی دبیرخانه کنفرانس
و سایر دستاندرکاران ،نگرانی تمامی آحاد
ملت ایران را نسبت به وقایع هولناک اخیر
در فلسطین ابراز و مراتب همدردی را با این
مردم ستمدیده اعالم کرد .حمید سرداریان
بعد از خیرمقدمگویی
دبیر کنفرانس نیز 
به شرکتکنندگان در ارتباط با برگزاری
هفتمین کنفرانس بینالمللی مدیران کیفیت
گفت :این کنفرانس فعالیت خود را هشت
سال پیش آغاز کرد و در قطعنامه پایانی
اولین گردهمایی تمامی شرکتکنندگان
خواستار برگزاری کنفرانسهای بعدی
در هفته پایانی تیر ماه هر سال شدند.
مسئوالن این کنفرانس با رعایت اصول
دستکاری ،شفافیت حرفهای ،صداقت در
انتقال اطالعات ،ایجاد فرصت یکسان برای
تولید ارزش در

همه ،تعهد به کیفیت و
اند زمینه عضویت
سطح بینالمللی توانسته 
 16هزار نفر در دبیرخانه کنفرانس فراهم
آورند .وی افزود :این دبیرخانه با بیش از
 41000نفر روز آموزش در مقطع مدیران

کیفیت
در سازمانهای دولتی و خصوصی اعم
از تولیدی و خدماتی توانسته است سهم
قابل توجهی از روند شکلگیری یکی از
بندهای قطعنامههای سالهای گذشته که
موضوع آن تشکیل یک مرکز ملی در ایران
برای پژوهشهای کاربردی و آموزشهای
حرفهای در زمینه کیفیت بود ،داشته باشد.
هدف این مرکز ملی پژوهشی کیفیت برای
سازمانهای تولیدی و خدماتی اعم از
دولتی و خصوصی و تشویق و ترغیب و به
کارگیری نتایج برای ارتقا و تعالی عملکرد
سازمانها با هدف نهایی حصول موقعیت
اقتصادی پایدار رو به رشد در بازارهای
رقابتی داخلی و خارجی است.
سرایداریان با بیان این مطلب که کمیته
راهبری دبیرخانه با تشکیل یک تیم شش
نفره پس از  1800نفر ساعت کار مطالعاتی
و تحقیقاتی توانستند با طراحی اولین پارک

فناوری کیفیت ،سنگ بنای این مرکز ملی را
در مجموعه بزرگ شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان بنا نهند ،افزود :این پارک در جهت
تحقق اهداف سند چشمانداز بیست
ساله کشور ،توسط دبیر محترم تشخیص
مصلحت نظام با امضای تفاهمنامه معاون
محترم وزیر علوم تحقیقات و فناوری،
ریاست محترم شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان و رییس سازمان کیفیت آسیا و
اقیانوسیه رسم ًا افتتاح میشود.
سرایداریان ادامه داد :مدیریت تغییر،
مدیریت راهبردی کیفیت و بازارهای
جهانی ،ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی،
سیستمها ،ابزارها و فنون مدیریتهای
کیفیت منابع انسانی ،توسعه پایدار،
فرهنگسازی و مسئولیت اجتماعی از
محورهای مهم هفتمین کنفرانس بینالمللی
مدیران کیفیت است.

همایش بینالمللی مدیران کیفیت و غرفههای حاضر

هفتمین همایش بینالمللی مدیران کیفیت  26تا
 29تیر ماه جاری با یک روز تأخیر در سالن اجالس
سران در تهران برگزار شد.
طی روزهای برگزاری همایش ،مدیران صنایعی
داخلی و خارجی و استادان برجسته مدیریت کیفیت
به بحث و بررسی درخصوص تازههای این علم در
جهان پرداخته و در مورد ایجاد بستری مناسب برای
رشد مدیریت کیفیت تبادل نظر کردند .نگاهی نو به
بهبود و مدیریت و اعجاز عدم قطعیت

کیفیت ،تغییر،
از جمله نکات کلیدی مطرح شده در مقاالت همایش
بود.
از جمله مواردی که مورد توجه حاضران قرار
باید به بحث شش سیگما با ارائه دکتر تقوی و
گرفت 
دکتر سقایی اشاره کرد.
در این همایش استادان بنامی چون حسامالدین
عارف کشفی ،دکتر مهدی ابزاری ،دکتر شهیندخت
خوارزمی و دکتر گاالچیان حضور داشتند که به بار علمی
برنامه افزوده بود.
استقبال خوب شرکتها
در بخش جنبی همایش ،نمایشگاهی با موضوع خدمات
مشاورهای و آموزشی مراکز خدماتی و صنعتی حاضر در
همایش تشکیل شد.
ابراهیمی ،مدیر بازاریابی و تبلیغات سیستمهای
اطالعاتی شرکت ایرسا نمایشگاه را در حد قابل قبولی
دانست و افزود :ما در چنین نمایشگاههایی مخاطبان خاص
خود را شناسایی کرده و با مدیران و نمایندگان ارشد
افراد در موفقیت
سازمانهای مختلف آشنا میشویم .این 
پروژههای کاری که انجام میدهیم بسیار تأثیرگذار هستند.

وی گفت :خوشبختانه همایش هر سال بهتر از دوره
باید گفت با گذشت هر دوره هم
خود برگزار میشود .
قبلی 
به تجربه برگزارکنندگان و هم شرکتکنندگان در همایش
و بخش فنی آن یعنی نمایشگاه افزوده میشود .ابراهیمی
با انتقاد از تأخیری که در برگزاری همایش به وجود آمد
این تأخیر را لطمه بزرگی به شرکتکنندگان در همایش
عنوان کرد.
اطالعرسانی ،کار دوم ما
سازمانی که سعی میکند بهترین خدمات را ارائه
خود نگاه
دهد ،باید به اطالعرسانی به عنوان دومین وظیفه 
کند .پگاه رحیمی مدیر عملیات و آموزش مؤسسه صدور
گواهینامه  ICLمیافزاید :فکر میکنم شرکتکنندگان در
رسیدهاند .سطح برگزاری

همایش به آنچه میخواستند
نمایشگاه هم نسبت به سالهای قبل خیلی بهتر بود؛ چه

از لحاظ چینش و چه نمای ظاهری غرفهها .البته فکر
ید از غرفهها کمتر از دورههای قبلی
میکنم میزان بازد 
بود.
نمایشگاه؛ فضایی برای آشناییها
گروه  IMCLمدت پنج سال است که در این
همایش شرکت میکند .یکی از دستاندرکاران غرفه
این گروه با اشاره به فوایدی که دورههای نمایشگاه
داشته است پیشنهاد میدهد :بهتر است دستاندرکاران
برگزاری کمی تخفیف در اختصاص غرفهها قائل
شوند تا امکان حضور شرکتهای بیشتری فراهم و
فضا رقابتیتر شود .وی فضای نمایشگاه را محیط
مساعدی برای آشناییهای بیشتر با مشتریان و استادان
مختلف مربوط به گروه کاری خود دانست.
کیفیت به زبان کاریکاتور
از میان غرفههای حاضر در نمایشگاه ،غرفه
شهرداری منطقه چهار ،بازدیدکنندگان زیادی داشت .این
شهرداری جشنواره کاریکاتوری در روز ملی بهرهوری
بود و آثار برتر در این همایش به معرض
برگزار کرده 
نمایش گذاشته میشد که مورد استقبال وسیعی قرار
گرفت.
یک جای خالی و پایان
در کنار تمامی نکات برجسته و استثنایی این همایش،
حضور کمرنگ دانشجویان رشتههای مرتبط با بحث کیفیت
باید به
به وضوح مشاهده میشد .این در حالی است که 
آموزش دانشجویان به عنوان مدیران آینده بهایی بیشتری
داد و توجه آنها را به نیازهای آموزشی صنایع متفاوت
جلب کرد .هر چه بود جای خالی دانشجویان در این
همایش به چشم میخورد.
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در اختتامیه هفتمین کنفرانس
بینالمللی مدیران کیفیت انجام شد:

تصویب قطعنامه

کنفرانس هفتم

قطعنامه هفتمین کنفرانس بینالمللی
مدیران کیفیت در مراسم اختتامیه این
کنفرانس توسط حمید سرایداریان دبیر
اجرایی قرائت شد.
در این قطعنامه جامعه مدیران کیفیت
بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت
مستقیم بنگاهی به سیاستگذاری ،هدایت
و نظارت تأکید کرد.
این جامعه تخصصی در این قطعنامه
با اشاره به سیاستهای کلی مندرج در
بند ج اصل  44قانون اساسی آمادگی
خود را به منظور همفکری و همکاری
با نهادهای سیاستگذاری کشور برای
تدوین سیاستها و تبیین راهبردهای الزم
در راستای سیاستهای کلی نظام اعالم

کردند.
در این قطعنامه
آمده است« :جامعه مدیران کیفیت ایران
با تأکید برتنظیم برنامههای تغییر برای
سند چشمانداز  20ساله

تحقق اهداف
نظام جمهوری اسالمی ایران به شجاعت و
جسارت مسئوالن نظام در ورود به تحول
بزرگ در نگرشهای مدیریتی خود در تمام
ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی

چشم امید دوخته است».
جامعه مدیران کیفیت ایران در این
ایجاد پارک فناوری کیفیت در

قطعنامه از
خود را

کشور استقبال کرده و آمادگی
در جهت عملیاتی شدن هر چه سریعتر
آن اعالم کرده است .توسعه ارتباطات

در سطح جهانی و نیز تبادل اطالعات و
تجربیات با مراکز علمی و سازمانهای فعال
جهانی در زمینه کیفیت و توسعه همکاری
با کشورهای جهان در زمینه آموزش و
اجرای نشستهای علمی و تخصصی از
دیگر بندهای قطعنامه جامعه مدیران کیفیت
ایران است.
در هر دوره از کنفرانس یک نفر از
بین دانشجویان ،اساتید مؤلفان ،مصنفان و
کارشناسان و … به عنوان کوشاترین مدیر
معرفی میشود که در سال  83دکتر حسام
عارف کشفی و در سال  84دکتر طوسی
استاد دانشگاه برای احراز این مقام انتخاب

شدند .در مراسم اختتامیه امسال نیز مهندس
محمود مجیب مدیرعامل شرکت پلی اکریل

ایران که یکی از کارخانجات تولیدکننده نخ
و الیاف و پلی استرو تنها کارخانه تولید
الیاف و نوار اکریلیک در ایران است ،به
عنوان کوشاترین مدیر انتخاب شد .همچنین
از میان هجده مقاله رسیده از بیست و دو
شد و از ارائهدهندگان
کشور جهان ،انتخاب 
آن تجلیل به عمل آمد.
در مراسم اختتامیه ،کارخانه آستان
قدس رضوی نخستین مرکزی بود که
همکاری خود را برای هشتمین کنفرانس
بینالمللی مدیران کیفیت اعالم نمود.

معاون شهردار منطقه چهار تهران:

شهرداری فعالیتهای خود را بر مبنای  EFQMانجام میدهد

«در حال حاضر بهترین ابزار مدیران
برای رسیدن به آرمان شهر ،جبران کمبودها
و رسیدن به تعالی ایدهآل ،یک تکنیک
مدیریتی است که بر نظام ارزیابی استوار
باشد و قابلیت اندازهگیری داشته باشد».





مهندس آبشناسان معاون شهرداری
منطقه  4در حاشیه برگزاری هفتمین
کنفرانس بینالمللی مدیران کیفیت که در
سالن اجالس سران کشورهای اسالمی
برگزار شد با بیان مطلب فوق افزود« :طی
چند سال بررسی ،برنامهریزی و ارائه طرح

رسید پروژه

در شهرداری تهران ،به نظر
 EFQMیا مدل تعالی سازمانی بتواند
بسیاری از وجهههای کاری شهرداری را
خود قرار دهد .به همین دلیل
زیر پوشش 
این پروژه در شهرداری منطقه چهار که
یکی از بزرگترین شهرداریهای تهران
است ،انتخاب شد».
آبشناسان با بیان این مطلب که در
تهران با سه موضوع شهروند ،شهر و
شهرداری مواجه هستیم گفت« :نمیتوان
هیچ یک از این سه فاکتور را نادیده
گرفت .ولی محوریت با شهروند است.
برای پرداختن به مسایل شهروندان باید
روابط اجتماعی را در نظر بگیریم و ببینیم
ارد چراکه با
در شهر چه مشکالتی وجود د 
توجه به گستردگی تهران این مسأله اهمیت
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بیشتری پیدا میکند».
وی افزود« :پروژه  EFQMپروژهای
است که ابتدا فعالیتها را بررسی میکند.
سپس شاخصها را مشخص و معیارهای
آنها را ارزیابی میکند که نتیجه این ارزیابی
در اظهارنامهها نقاط ضعف و قوت را
نمایان میسازد».
معاون شهردار منطقه چهار درخصوص
پروژههای اجرایی شهرداری تهران اظهار
داشت« :یکی از پروژهها ،پروژه ارزیابی
رضایت کارمندان بود .هدف ما از اجرای
بود که بفهمیم کارمندان چه
این پروژه این 
مشکالتی دارند .به عبارتی دیگر چگونه
میتوان نشاط سازمانی و وفاداری سازمانی
ایجاد کرد».

را میان آنها
وی پروژه مهندسی ارزش را از دیگر
پروژههای سازمان عنوان کرد که با کاهش
هزینهها و بهینهسازی فعالیتها موجب
جلوگیری از اسراف و از دست رفتن منابع
سازمانها شده است.
مهندس آبشناسان افزود« :پروژه
دیگر ما پروژه بازخور  360درجه بود که

شامل تمامی ذینفعهایی که شهرداری با
آنها در ارتباط است میشود.
برای مثال بعضی از سازمانها پیمانکار
هستند و قسمتی از کارهای شهرداری به

آنها سپرده میشود .بنابراین باید ارزیابی
کنیم که پیمانکاران ما در چه وضعیتی
هستند؟ با ما تعامالت خوبی دارند یا نه؟
تمام این بررسیها توسط بازخور 360
درجه انجام میگیرد .به طور کلی بازخور
 360درجه تمامی عوامل یک سازمان را
مورد ارزیابی قرار میدهد».
تأکید کرد« :با این ابزارها

آبشناسان
توانستیم اطالعات مفیدی در حوزه
مدیریت رهبری به دست آوریم و در این
حوزه پیشرفت کنیم».
الزم به ذکر است غرفه شهرداری
منطقه چهار تهران و غرفه کاریکاتور
این سازمان در میان غرفههای حاضر در
هشتمین کنفرانس بینالمللی مدیران کیفیت
با استقبال زیاد میهمانان خارجی و داخلی
مواجه شد.

گام اول؛ لرزان اما خوب
گزارشی از اولین نمایشگاه بینالمللی دانشگاهها،
مؤسسات و تجهیزات آموزشی

فعالیتهای عمرانی حوالی خیابان سئول ،راه اصلی
منتهی به درهای جنوبی و غربی محل نمایشگاههای
بینالمللی تهران را یک طرفه کرده است .شهرداری تهران
زمانی را برای ساخت بزرگراه انتخاب کرده که به نظر
میرسد نمایشگاه بینالمللی اتفاق مهمی را درون خود
ندارد .تابلوهای تبلیغاتی اما در آخرین روزهای شهریور
داستان دیگری دارد 13 .تا  18شهریور ماه؛ اولین نمایشگاه
بینالمللی دانشگاهها ،مؤسسات و تجهیزات آموزشی.
نمایشگاه در دو سالن  35و  38برگزار میشود که یکی را
به دانشگاهها و دیگری را به تجهیزات آموزشی اختصاص
هد که با
دادهاند .یک نگاه به لیست دانشگاهها نشان مید 
وجود شرکت چهل دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی از
جمله دانشگاههای صنعتی شریف ،علم و صنعت ،خواجه
نصیر ،علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی شیراز باز هم
وجود نمایندگان

جمع دانشگاهها ،جمع نشده است .با این
دانشگاههایی از کشورهای آلمان ،انگلیس ،کانادا ،ایتالیا،
مالزی ،قبرس و مجارستان در این نمایشگاه حضور
چشمگیری داشتند و یکی از شلوغترین غرفهها را به خود
اختصاص داده بودند.
رامین نوابپور رییس ستاد اجرایی این نمایشگاه،
درخصوص روند شکلگیری اولین دوره میگوید :طرح
اولیه این برنامه در اردیبهشت ماه امسال ریخته شد .هدف
بود که عرضه
کلی ما تشکیل یک مجموعه نمایشگاهی 

و تقاضای در سطح آموزش عالی کنار هم قرار بگیرد.
خود را به

از یک سو دانشگاهها بتوانند توانمندیهای
خانوادهها معرفی کنند تا انتخاب دانشگاه

دانشآموزان و
فرد راحتتر شود .از طرف دیگر زمینه حضور
برای 
دانشگاههای معتبر خارجی را فراهم کردیم که به این
بتوانند تجربیات خود را در اختیار

وسیله این دانشگاهها
دانشگاههای ما قرار دهند .وی تأکید کرد :ما تاکنون نزدیک
به  18دوره نمایشگاه معتبر دانشگاهی در کشورهای منطقه
خلیجفارس داشتهایم که حضور ایران در این نمایشگاهها
درخور و شایسته نبوده است .یکی از مهمترین دالیل را
میتوان در این دانست که دانشگاههای ما تمرین الزم برای
حضور در نمایشگاههای رسمی و تخصصی ندارند .خیلی
خود به
از دانشگاههای ما حتی بروشوری از توانمندیهای 
زبان انگلیسی ندارند .ما سعی کردیم محلی برای این تجربه
ستاد اجرایی اولین نمایشگاه بینالمللی
فراهم کنیم .رییس 
دانشگاهها ،مؤسسات و تجهیزات آموزشی حضور مراکز
فعال در حوزه صنایع ،تجهیزات و تکنولوژی آموزشی و
مؤسسهها و مراکز آموزشی چون جهاد دانشگاهی دانشگاه
تهران را از نقاط قوت نمایشگاه برشمرد.
عدم حضور دانشگاههای معتبر ،چون دانشگاه تهران،
شیراز ،اصفهان و دانشگاه پیام نور در این نمایشگاه از جمله
بود که به شدت به چشم میآمد.
مواردی 
ایجاد برخی ابهامات را مهمترین دلیل عدم

نوابپور

اعضای حقیقی جدی 
د
انجمن مهندسی صنایع ایران

حضور برخی دانشگاههای بزرگ در نمایشگاه ذکر 
کرد
و گفت :این نمایشگاه ،مجوز قانونی خودش را داشت
و جای این بود که وزارت علوم حمایت خود را از این
برنامه اعالم کند .حتی ما امیدواریم که دورههای آینده را
این وزارتخانه برگزار کند .زمان برگزاری نمایشگاهها با
تعطیلی دانشگاهها مصادف است .آیا زمان بهتری وجود
داشت؟ رییس ستاد اجرایی نمایشگاه میگوید :خودمان
دوست داشتیم زمان برگزاری به مهر ماه نزدیک باشد .البته
یک سری محدودیتهایی هم وجود داشت و در واقع
با توجه به تقویم نمایشگاه بینالمللی به جز زمان فعلی،
نمیتوانستیم تاریخ دیگری را برای انجام نمایشگاه در
نظر بگیریم .از سوی دیگر غرفهها آنچنان که باید شلوغ
نیستند هرچند نوابپور معتقد است طبق نظرسنجیهای
انجام شده خیلی از شرکتکنندگان از کیفیت نمایشگاه
راضی بودهاند .گام اول همیشه سخت است و صد البته
باید شجاعت بانیان آن کار را هم ستود .نمایشگاه اول برای
شروع نمره خوبی داشت ،نمره قبولی .اگر روزی نمایشگاه
بینالمللی دانشگاهها مانند نمایشگاه کتاب در تقویم ساالنه
انید که گام
دانشجویان و دانشگاهیان کشور قرار گرفت بد 
اول آن در شهریور ماه  1385برداشته شد.

حسین

علیئی

احمدرضا

ذهبی

مصطفی

علیئی

راد

رامین

فرجی

علیرضا

کاویانی مالیری
کرمی پور

نام

نام خانوادگی

احسان

احمدی

اکرم

اسکندرپور

محمدرضا

غزال

الماسی

صغری

رضائی

یاسر

امامیان

یاسر

روجائی

ادیب

علی

امانی پرشکوه

یزدان بخش

زارع

امید

کریمی

محمدمهدی

آقاخانی

محمد

زحمتکش آشتیانی

حسین

کریمی

پریسا

بابا

علی

ستاری نجارزاده

زینب

کمال

حامد

بدری

صادق

سقط چیان مقدم ثابت

مهدی

مجیدزاده اردبیلی

پدرام

پارسانیا

فرشید

سلطانی پناه

کورش

محسنی مقدم

علی

پایاب

فرشته

سلیمانیان

محمدرضا

محققیان

محمود

جعفرپور

دریا

سودبخش

امید

محمدی

الناز

جعفری

مرتضی

شاه منصوری

نغمه

مسندی

محمدرضا

جوانشیر

مهدی

شاهرخی دواتگر

آفاق

ملک

امیر

حسنی مهربان

وحید

شعبانی

مجتبی

ممقانی زاده

اکبر

حسینی تبار

پگاه

شهزادی

سعیده

منصوری

نسترن

حمزه زاده

ناصر

شهسواری پور

سیدعلیرضا

مهاجرانی

مصطفی

حیدریان

محبوبه

شیرمحمد کریمی

علیرضا

مومیوند

نیما

خانعلی

علی

صالح

سیدابوالفضل

میرشمسی

سیدمحمود

خدامان

محمدرضا

صدرایی

امیر

نادری

علی

خزائی

لیال

ضامنی

محمدرضا

یارمحمدی

محمد

دلگشائی

مهدی

عالء الدینی

ملیحه

یونسی پور

سال هشتم● شماره  ● 47مرداد و شهریور 1385



مؤسسات و شرکتهای پارک علم و فناوری
به آسیا معرفی میشوند
با کمک نخبگان برجسته دانشگاهها میتوان در
زمینه تکنولوژی پیشرفته به شرکتهای مستقر شده در
پارک علمی و فناوری کمک کرد تا آنها نیز در آینده
دستاوردهای خود را در اختیار کشور قرار دهند.
وحیدهالسادات حسینی مسئول روابط عمومی پارک
علم و فناوری دانشگاه تهران با بیان این مطلب افزود:
اصلیترین وظیفهای که پارک علم و فناوری به دوش
میکشد مستقر کردن مؤسسات فناوری نوین و شرکتهای
تکنولوژی پیشرفته است.
وی گفت :در حال حاضر هفت مؤسسه شامل چهار
شرکت فنی ،مهندسی و سه مرکز ارائهدهنده خدمات
تخصصی در این پارک مستقر هستند.
حسینی با اشاره به خدماتی که از سوی پارک علم
و فناوری به شرکتها و مؤسسات مستقر شده در پارک
ارائه میشود تأکید کرد :براساس آییننامه معافیت مالیاتی
و گمرکی ،مؤسسات مستقر در پارک ،و قانون  47برنامه

چهارم توسعه در زمینه فعالیتهای صادراتی و
وارداتی این شرکتها از مالیات معاف میشوند.
همچنین در زمینه بیمه نیز خدماتی به آنها ارائه
میشود .حسینی افتتاح رستوران و تاکسی سرویس
پارک علم و فناوری را از جمله خدمات رفاهی ارائه
شده از سوی این مجموعه عنوان کرد.
وی افزود :شهریور ماه امسال یک کنفرانس
بینالمللی پیش رو داریم قصدمان این است که در
این کنفرانس ،شرکتهای پارک علم و فناوری را از
طریق بروشور ،پوستر و کاتالوگ به پارکهای دیگر
کشورهای آسیایی معرفی کنیم.
مسئول روابط عمومی پارک علم و فناوری با ذکر این
مطلب که صاحبنظران دنیا حداقل ده سال زمان را برای
ارزیابی و جوابدهی یک پارک علم و فناوری الزم میدانند
گفت :این مقوله در دنیا جواب داده است .ما در حال
سیصد پارک علم و فناوری در دنیا داریم که همگی

حاضر

از اهمیت باالیی در زمینه صنعت کشورها برخوردارند.
همواره صنعتگران متخصص به سمت این پارکها میآیند
و سرمایهگذاریهای زیادی در پارکها میشود .حسینی با
اشاره به تفاوت ساختارها در ایران گفت :با توجه به توان
باالی دانشگاهی و صنعت در کشور ما و با توجه به اینکه
تنها پنج ماه از افتتاح این مرکز میگذرد ،آینده خوبی را
برای فعالیتها و بازدهی پارک پیشبینی میکنیم.

گواهينامه عضويت انجمن مهندسي صنايع
ايران آماده شد
انجم��ن مهندس��ي صناي��ع ايران ي��ك نمونه
گواهينام��ه عضويت انجمن را براي اعضاي انجمن
آماده كرده است.
اين گواهينامه كه طرح اوليه آن در جلسه هيئت
مديره به تصويب رس��يده اس��ت ،با ظاهري زيبا و
ش��كيل براي نصب در دفتر كار يا قرار گرفتن روي
ميز كار و به دو زبان فارس��ي و انگليسي تهيه شده
است.
اف��رادی ک��ه تا  31مهر ماه ل��وح را به دو زبان

انگلیس��ی و فارس��ی س��فارش دهند ،از  40د 
رصد
من��د خواهند ش��د .قيمت اين
تخفیف وی��ژه بهره 
گواهينامه ش��كيل و زيبا كه به درخواس��ت اعضاي
انجمن ،براي آنان صادر ش��ده است در جدول زير
آمده است .لوح عضویت تنها برای اشخاصی صادر
می گردد که عضویت آنان معتبر باشد .اشخاصی که
لوح عضویت دریافت کرده اند 50 ،درصد تخفیف
در حق عضویت س��االنه برای آنه��ا در نظر گرفته
می شود.

نوع عضويت

مدت اعتبار

قیمت (ریال)ر

حقوقي
پیوسته

 40ماه
 36ماه

2/000/000
800/000

وابسته
دانشجويي

500/000
150/000

 24ماه
 18ماه

اعضایی که موفق به دریافت لوح عضویت انجمن شدند:
ردیف

نام

محمدرضا

منزوی

2

رضا

ناصری جهرمی

6

3

علی محمد

گلزاری

7

1



نام خانوادگی
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4

امیرحسین

ستوده

8

حسین

خطیر

5

مهدی

ریاحی

9

احمد

اسماعیلی

بهروز

ریاحی

10

علی

حاج شیرمحمدی

حمید

دوست محمدیان

11

حسین

سالح ورزی

همایش نقش مهندسی صنایع در صنعت
خوزستان برگزار میشود
همایش نقش مهندسی صنایع در
صنعت استان خوزستان نهم آذر ماه
سال جاری در دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه آزا د اسالمی مسجد سلیمان
برگزار میشود.
این همایش با محورهای نقش
مهندسی صنایع در صنایع نفت ،گاز،
پتروشیمی ،صنعت فوالد ،صنعت آب
و برق ،صنعت سیمان ،توسعه نیشکر و
صنایع کوچک به همت معاونت پژوهشی
و گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد
اسالمی واحد مسجد سلیمان و همکاری
انجمن مهندسی صنایع ایران شکل

اعضای حقوقی جدی 
د
انجمن مهندسی صنایع ایران

میگیرد.
تحلیل و بهبو د سیستمها ،مدیریت
و کنترل کیفیت مدیریت و کنترل پروژه،
مدیریت دانش و تکنولوژی ،تحقیق در
عملیات و بهینهسازی از دیگر محورهای
این همایش یک روزه است.
مهلت ارسال چکیده مقالهها به
دبیرخانه همایش تا پایان شهریور ماه است.
عالقهمندان برای دسترسی به اطالعات
بیشتر درخصوص برگزاری این همایش
میتوانن د با شماره  0611-445878تماس
گرفته و یا به سایت www.IIEKHZ.com
مراجعه کنید.

دومین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین ،آبان ماه برگزار می شود
دومین کنفرانس ملی لجستیک و
زنجیره تأمین 9،آبان ماه برگزار می شود.
از محورهای تخصصی کنفرانس امسال،
برنامه ریزی استراتژیک در لجستیک و
زنجیره تأمین ،پیش بینی و برآورد ،مدیریت
سفارش ،مدیریت موجودی ،مدیریت
خدمات به مشتری ،لجستیک معکوس و
مکان یابی تسهیالت است .دبیر کنفرانس
دکتر محمدرضا اکبری جوکار عضو هیئت
علمی دانشگاه صنعتی شریف و دبیر کمیته
علمی ،دکتر ابراهیم تیموری عضو هیئت
علمی دانشگاه علم و صنعت هستند .از
نکات قابل توجه این کنفرانس ،برگزاری
اولین نمایشگاه بین المللی لجستیک و
زنجیره تأمین به منظور آشنایی و تبادل

دانش فنی و علمی سازمان ها با شرکت
های داخلی و خارجی است .این نمایشگاه
همزمان با برگزاری کنفرانس در محل
نمایشگاه های بین المللی تهران با هدف
ارایه توانمندی های گوناگون در زمینه
بومی سازی علم مدیریت لجستیک و نیز
تجهیزات و امکانات سخت افزاری برپا
میشود.
آدرس سایت الکترونیک دومین
کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین
 www.irlog.comاست که عالقه مندان
می توانن د اطالعات بیشتر را از این سایت
دریافت کنند.
شماره تماس دبیرخانه انجمن لجستیک
ایران  22662481-3است.

شرکت گسترش کارآفريني و
کيفيت فراز لرستان
زمينه فعاليت :مشاوره  ،آموزش و پژوهش
در زمينههاي مديريت و مهندسي صنايع
تلفن و نمابر)0661( 3235312-14 :
مديرعامل :زهره سالحورزي
karafaringostar.com
Gkkl_co@yahoo.com

شرکت تام ايران خودرو
زمينه فعاليت :صدور خدمات و دانش
فني و مهندسي طراحي ،ساخت و توليد
تجهيزات
تلفن و نمابر4525470 4520352-5 :
مديرعامل :منصور گدازگر
نماينده :شاهين قنبريان ،علي طلوع
tam.co.ir
info@tam.co.ir

شهریورماه امسال در مرکز آموزش اپتک

دوره آموزشی  EFQMانجمن مهندسی صنایع برگزار شد
شرکت پتروشيمي اصفهان
زمينه فعاليت :توليد مواد شيميايي
تلفن و نمابر88009628-55411058 :
8799569
مديرعامل :علي مستاجران
www.epciran.com
info@epciran.com

دوره آموزشی  8 ،EFQMو 9
شهریور به همت انجمن مهندسی صنایع
ایران در مرکز آموزش اپتک برگزار شد.
در این دوره آموزشی معیارهای
مدل سرآمدی  EFQMشامل آشنایی با
تاریخچه و تشریح معیارهای این مدل
در کنار اصول هشتگانه تعالی سازمانی
و جوایز کیفیت در ایران ارایه و تشریح
صمد عدل

شد .مدرس این دوره مهندس
محمدی بود.
انجمن مهندسی صنایع ایران در ادامه
برگزاری دورههای آموزشی خو د در دو
دوره تشریح معیارهای مدل سرآمدی

 EFQMرا در مهر و آبان و دوره تربیت
ارزیاب  EFQMرا در آذرماه سال جاری
برگزار میکند .شرکتکنندگان پس از
طی این دورهها ،گواهینامه معتبر انجمن
مهندسی صنایع ایران را دریافت میکنند.
نرمافزار
آموزشی
دوره
 PRIMAVERAنیز از دیگر دورههای
بود که  19تا  21شهریور
آموزشی انجمن 
ماه در دانشگاه مهندسی صنایع دانشگاه
خواجه نصیرالدین طوسی با تدریس
مهندس نوژن ژیان پناه برگزار شد.
دوره آموزشی سه روزه مبانی تشریح و
مستندسازی  Iso9001:2000نیز  24تا 26

مرداد و  21تا  23شهریور ماه برگزار شد.
این دوره آموزشی با هدف آشنایی با مبانی
و واژگان استاندارد  ،Iso 9001رویکرد
فرآین د گرایی ،تشریح الزامات استاندارد
و نحوه مستندسازی سیستم مدیریت
کیفیت برپا شد .پس از برگزاری این
دوره دانشجویان حاضر در دوره به منظور
آشنایی عملی به بازدید کارخانه تیغاب از
دارندگان گواهینامه  Iso 9001رفتند .در
این بازدید یک روزه ،بازدیدکنندگان نمونه
عملی مستندات و روشهای اجرایی و
نحوه استقرار این سیستم را در کارخانه
مشاهده کردند.

دفتر انجمن مهندسی صنایع
ایران در استان خراسان
گشایش یافت

دفتر انجمن مهندسی صنایع ایران
در استان خراسان و در شهر مشهد با
مسئولیت مهندس عبدا ...طهماسبی
گشایش یافت.
وبسایت دفتر جدید انجمن در
استان خراسان www.iiekh.com
است .همچنین اعضای انجمن میتوانند با
شماره تلفنهای  7629328و -6651429
 051با دفتر مشهد تماس بگیرند و یا به
آدرس مشهد ،انتهای خیابان فرامرز
عباسی ،خیابان بهاران ،بعد از چهارراه
مخبر ،پالک  66مراجعه کنند.
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پارک تخصصی فناوری کیفیت؛
ایجاد شرایط تحقیقات و پژوهش های علمی
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به
عنوان اولین مجموعه از پارکهای فناوری
کشور در زمینی به وسعت  520هکتار جهت
طراحی و راهاندازی  7تا  10پارک فناوری
در سال  1374تأسیس شد .مدیران ارشد
این شهرک علمی و تحقیقاتی در راستای
اجرایی نمودن رسالتهای خود راهاندازی
پارک فناوری کیفیت را به عنوان اولین
پارک تخصصی خاورمیانه در این زمینه در
دستورکار خود قرار داده است که هدف از
ایجاد شرایط مؤثر جهت

ایجاد این پارک
تحقیقات و پژوهشهای علمی – کاربردی
در زمینه کیفیت برای سازمانهای تولیدی و
خدماتی اعم از دولتی و خصوصی است.
وظایف کلی این مجموعه بسترسازی
و ترویج مطالعات و تحقیقات کاربردی،
ایجاد امکانات علمی و اطالعاتی برای
سازمانهای تولیدی و خدماتی کشور،
ایجاد و توسعه ارتباطات رسمی و همکاری
با تشکلهای فعال در زمینه تحقیقات
در کیفیت در کشورهای مختلف جهان،
تأسیس و هدایت آکادمی کیفیت ،طراحی،
تدوین و اجرای برنامههای آموزشی مورد
نیاز کشور است.
معیارهای پذیرش در این مجموعه
وضعیت حقوقی مشخص ،دارا بودن
حداقل دو سال سابقه فعالیت موفق ،دارا
بودن منابع پایدار مالی و اقتصادی ،وجود
برنامه و بودجه پایدار مالی و اقتصادی،
وجود برنامه و بودجه مشخص جهت

فعالیتهای تحقیق و توسعه ،بهکارگیری
نیروهای تمام وقت و دانش آموخته در
راستای فعالیت مورد نظر است.
با توجه به ماده  47قانون برنامه
چهارم توسعه و آییننامههای اجرایی
مربوط ،فعالیت در پارک فناوری کیفیت
مزیتهایی را به همراه دارد که از آن جمله
معافیتهای مالیاتی و عوارضی است .به
شکلی که واحدهای فناوری که در پارک
فناوری کیفیت به فعالیت اشتغال دارند،
نسبت به فعالیتهای مذکور از تاریخ
صدور مجوز توسط مدیریت پارک ،نسبت
به هر نوع فعالیت اقتصادی در پارک به
مدت  15سال از پرداخت مالیات بر درآمد
و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
معاف میشوند.
همچنین تمامی واحدهای فناوری که
ارند از
در پارک فناوری کیفیت فعالیت د 
پرداخت هر گونه عوارض معمول کشور
معاف میباشند.
از دیگر مزیتهای فعالیت در پارک
فناوری معافیتهای گمرکی است.
واحدهای فناوری میتوانند با موافقت
مدیریت پارک نسبت به واردات و

صادرات کاالها و خدمات در چارچوب
مأموریتهای محول شده و قانون مقررات
صادرات و واردات اقدام کنند .این مبادالت
از پرداخت هر گونه عوارض ورود و
صدور معاف هستند.
برای سرمایهگذاران خارجی نیز که
خواهند سرمایه خود را به پارک فناوری

می
کیفیت وارد کنند ،مجوز سرمایهگذاری
توسط مدیریت پارک صادر میشود.
سرمایهگذاریهای خارجی مشمول این
قانون از تمام حقوق ،حمایتها و تسهیالتی
که برای سرمایهگذاریهای داخلی وجود
دارد .به طور یکسان برخوردار میشوند.
سرمایه سرمایهگذاران خارجی که به پارک
شود مورد حمایت
فناوری کیفیت وارد می 
پارک بوده و از مزایا و تسهیالت آن
برخوردار میشوند.
همچنین درخصوص مبادالت مالی
بینالمللی ،نقل و انتقال ارزها از خارج از
کشور به پارک و از پارک فناوری کیفیت به
خارج از کشور توسط واحدهای فناوری
مستقر در این پارک از طریق شبکه بانکی
پارک ،آزاد است.
اد کار در پارک
گفتنی است لغو قرارد 
فناوری کیفیت به سادگی انجامپذیر است
و جریمه آن حداقل  15روز و حداکثر
 45روز حقوق به ازای هر سال خدمت
مستخدم میباشد .آدرس وبسایت پارک
فناوری تخصصی فناوری کیفیت sbpark.
 istt.irاست.

معرفی کتاب

مهندسی دوباره شرکتها  -منشور انقالب سازمانی

جان بیرن منتقد هفته نامه
بیزنس ،کتاب مهندسی دوباره
شرکتها را منطقی ترین ،سودمند
ترین و بهترین نوشته در زمینه
مدیریت در دهه کنونی معرفی
می کند .این کتاب به قلم دوتن از
بزرگان حوزه مدیریت به نگارش
در آمده است .دکتر مایکل همر،
طراح نظریه مهندسی دوباره
سازمانها ،مدرس و مشاوره عالی
مدیریت و جیمز شامپی رئیس
هیئت مدیره موسسه جهانی
مشاوران مدیریت  CSC indexواقع در ماسا چوست آمریکا
است .دکتر همر در سال  1990به عنوان یکی از پنج استاد نمونه و
بر جسته مدیریت معرفی شد .مقاله های وی در نشریه نامدارها
وارد بیزنس ریویو از وزن و اعتبار ویژه ای برخوردار است .شامپی
از کارشناسان برجسته مدیریت و اجرای مهندسی دوباره و دارای
تألیفات فراوانی است .وی با همکاری دکتر همر اندیشه مهندسی
دوباره را در عمل پیاده کرده است.
اما مهندسی دوباره چیست؟
خود همر و شامپی در معرفی این کتاب می نویسند :مهندسی
دوباره یعنی آغازی دیگر از «ب» بسم اهلل .مهندسی دوباره به معنای
کنار گذاشتن بخش بزرگی از دانش و یافته های دویست ساله
اخیر مدیریت صنعتی است .باید روش انجام کار در دوره تولید
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انبوه را به فراموشی سپرد و تصمیم گرفت که اکنون روش مناسب
چگونه است .در نظام مهندسی دوباره کسب و کار عنوانهای کهن
و ترتیب های سازمانی گذشته همچون بخش بندی اداره ،دایره،
گروه و مانند آن را اهمیت می افتند .آنها ساخته دوره ای هستند
که دیگر سپری شده است .در مهندسی دوباره مهم این است که با
یاری گرفتن از نیازهای امروز بازار و فن آوریهای نوین ،چگونه
کار را سازمان دهیم.
کنند در مهندسی دوباره ویژگیهایی
تاکید می 

همر و شامپی
مانند توجه به فرد ،اعتماد به نفس ،خطر پذیری و گرایش به
دگرگونی اهمیت پیدا می کند .این راهکار می کوشد تا از امتیاز
هوشمندی کارکنان و مدیران بهره گیرد و نبوغ و استعدادهای
خفته آنها را پیدا کند.
نویسندگان کتاب در بخش نخست آن با عنوان «بحرانی که
دست بردار نیست» به ترسیم وضعیت کنونی و طرح مشکالت
آن می پردازند .هشت بخش بعدی کتاب به تعریف و چگونگی
اجرای «مهندسی دوباره» اختصاص دارد .دکتر شامپی در بخش
دهم تا پایان و بخش سیزدهم کتاب تجربه چهار شرکت مختلف
را در زمینه اجرای نظریه مهندسی دوباره مطرح کرده اند .عنوان
بخش چهاردهم کتاب « راههای پیروزی در مهندسی دوباره است».
دکتر جیمز همرو مایکل شامپی کتاب خود را با دو بخش سخن
آخر و پرسشهای خوانندگان به پایان می رسانند.
کتاب مهندسی دوباره شرکتها -مشنور انقالب سازمانی را
موسسه خدمات فرهنگی رسا با ترجمه دکتر عبالرضا رضایی نژاد
به چاپ رسانده است.

برگزاری همایش
بازآموزی مدیران فنی
و نگهداری و تعمیرات
دومین همایش بازآموزی مدیران
فنی و نگهداری و تعمیرات ششم تا نهم
شهریور ماه برگزار شد.
حمیرا اسالمیان ،عضو هیأت علمی
گروه صنعتی آریانا و دبیر اجرایی با
اشاره به پیشینه این همایش گفت :در
زمینه نگهداری و تعمیرات همایشهایی
در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شده
بود که شکل سوم آن نیز به شیوه ارائه

مقاله بود .ما حس کردیم عالوه بر
مباحث نظری به کارگاههای بازآموزی
نیز نیاز داریم .به همین منظور سال
گذشته نخستین همایش بازآموزی را با
کارآمد و عملی برگزار کردیم.

شیوهای
وی افزود :سال گذشته نزدیک به
 450نفر در همایش شرکت کردند و
نتایج نظرسنجیها هم نشان میدهد که
از برنامهها استفاده الزم را بردهاند.
دبیر کمیته اجرایی همایش با اشاره
به ساختار سازمانی این برنامه به سه

کمیته محتوایی اطالعرسانی و ثبتنام
کرد و گفت :کمیتهای
و تبلیغات اشاره 
متشکل از استادان خارجی و ایرانی بر
روی محتوای همایش نظارت دارند .در
این برنامه پنج سخنرانی با موضوعهای
مرتبط با همایش داریم.
دو استاد داخلی و پنج استاد خارجی،
هستند که از

استادان اصلی این همایش
کشورهای انگلیس ،استرالیا ،کانادا و
دانشگاههای داخلی چون صنعتی اصفهان
در این برنامه حضور دارند .عالوه بر
دانشگاهیان دو نفر از صنعتگران نیز به
عنوان استاد این همایش هستند .عالوه
بر این  17کارگاه آموزشی نیز در حاشیه
این همایش خواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد :تاکنون  350تا
 400نفر در دوره فعلی شرکت کردهاند
که البته انتظارمان برای حضور افراد بیش
از این است.
اسالمیان از دکتر زواشکانیان به
عنوان دبیر همایش و اندروجاردنیا به
عنوان دبیر علمی برنامه یاد کرد.
وی افزود :به سبب اهمیت این بحث
در صنایع مختلف چون فوالد ،برق،
انرژی و آب و فاضالب شرکتکنندگانی
از این بخشها در همایش حضور دارند
و درخصوص موضوعات مرتبط با این
صنایع نیز بحث خواهد شد.
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حامیان انجمن مهندسی
صنایع ایران

برگزاری نمایشگاه بینالمللی
تجارت خود در دهلینو

سازمان توسعه تجارت هند ()ITPO
بیست و ششمین نمایشگاه بزرگ بینالمللی
تجارت خود  )2006( IITFرا  14تا  27نوامبر
 2006مطابق با  23آبان تا  6آذر ماه سال جاری
برگزار میکند.
این نمایشگاه بینالمللی در زمینه تجارت
و صنعت و در میدان پراگاتی دهلی نو برپا
میشود .این نمایشگاه که در آن محصوالت
مختلفی از صنایع و رشتههای گوناگون به
نمایش گذاشته میشوند ،فرصت تجاری
مناسبی را در زمینههای تکنولوژی و خدمات و
موقعیتی را جهت سفارش صادرات و واردات
در اختیار شرکتکنندگان قرار میدهد.
در این نمایشگاه امکان شرکت کشورهای
مختلف به عنوان کشورهای مشارکتکننده و یا
وجود دارد.

کشورهای مورد تأکید نیز
هند در تهران برگزاری
گفتنی است سفارت 

این نمایشگاه و شرایط حضور شرکتهای
صنعتی کشورهای گوناگون را طی نامهای به
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به
اطالع رسانده است.
توانند برای اطالع از
عالقهمندان می 
چگونگی برگزاری این همایش به وب
سایت  www.iitfonweb.comو www.
 indiatradefairمراجعه کنند.

کنفرانس معماری مدیریت نوین
برگزار میشود

اولین کنفرانس معماری مدیریت نوین آبان
ماه سال جاری برگزار میشود.
این کنفرانس با محوریت توسعه مدیریت
محور توسعه ملی ،نقش مشاوران مدیریت
در سودآوری و تعالی بنگاههای اقتصادی
و نقش اخالق حرفهای (اخالقمداری) در
بنیان مدیریت نوین به همت انجمن مشاوران
مدیریت ایران ( )IMCAبرگزار میشود.
تحقیقات کاربردی – توسعهای مدیریت و

مشاوره مدیریت و الزامات و اهمیت تشکیل
نظام مشاوره مدیریت کشور از دیگر محورهای
برگزاری این همایش است.
مهلت ارسال مقالهها به همایش تا پایان
بود که نتایج داوریها نیز تا بیستم
اد ماه 
مرد 
شهریور ماه اعالم میشود.
عالقهمندان میتوانند برای دریافت
اطالعات بیشتر با شماره تلفن 22216164-7
تماس بگیرند.

همایش ملی صنعت ناوگان
ریلی کشور برگزار میشود

همایش ملی صنعت ناوگان ریلی کشور –
چالشها و فرصتها 4 ،و  5دی ماه سال جاری
جهاد دانشگاهی دانشگاههای صنعتی

به همت
شریف و علم و صنعت برگزار میشود.
عالقهمندان میتوانند از طریق وبسایت
همایش به آدرس  ir.www.rsi2006و یا
شماره تلفنهای  66030675و  66064628به
اطالعات بیشتر در این خصوص دست یابند.
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