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مدیریت پروژه روی کلیدهای پیانو
مجری کنفرانس که اتفاق ًا خودش از صاحبنظران و
کارشناسان مدیریت پروژه بود در ارتباط با کنفرانس برای
حاضران در سالن صحبت می کرد .او در حین صحبتهای خود
از ویژگیهای شاخص کنفرانس مدیران کیفیت میگفت .مجری
حضور صاحبنظران خارجی را در این کنفرانس از نکات برجسته
آن عنوان کرد و میگفت« :ما نمیخواهیم مدیریت کیفیت را آن
بعد شروع کرد به
چیزی که همیشه عنوان شده معرفی کنیم» و 
گفتن تاثیری که شاخصهای کاربردی این علم در زندگی روزمره
تواند داشته باشد .صحبتهایش
و در خلق و خوی آدمها می 
شد که اینگونه ادامه داد :حاال میخواهم مهمانی
داشت جالب می 
را به پشت تریبون دعوت کنم تا مبحث مدیریت پروژه و کیفیت
را از نقطهنظر هنر و موسیقی برای شما باز کند.
مجری از یک هلندی صحبت میکرد که هر هفته یک جای
دنیا است .یک هفته آمریکا ،یک هفته ژاپن ،اروپا ،خاورمیانه و
وجود سن و سال کمی که دارد ولی یک متبحر

حاال هم ایران .با
در کار خودش است .مجری از شخصی که موضوع سخنرانیاش
بود صحبت میکرد
چشیدن شیرینی – سیالن تغییر و دگرگونی 
و پس از تعریف و تمجیدهایی که از این هلندی کرد ،با زبان
انگلیسی و بسیار دوستانه «مارک» را خطاب و او را برای آمدن به
پشت تریبون دعوت کرد.
میهمان هلندی کنفرانس مدیران کیفیت نیز در میان تشویق
انبوه حاضران که تقریب ًا همگی با کت و شلوارهای اتو کشیده
و شیک خودشان روی صندلیهای نرم و راحت سالن مرکزی
اجالس سران کشورهای اسالمی لم داده بودند ،با ظاهری ساده،
پیراهن آبی که روی شلوار سفیدش انداخته بود و با لبخندی
شیطنتآمیز به روی سن آمد.
«مارک آنتونی ون رون» ،همان هلندی جوان و خوشسیما،
یکی از مشهورترین پیانیستها و رهبر ارکستر در جهان است
که در موسیقی کالسیک ،جاز و پاپ فعالیت میکند .اما موضوع
آنجا جالب میشود که او مبتکر روش هنر در ریتم است و این
دقیق ًا همان نقطه تالقی فعالیت هنری او با مدیریت پروژه و
کیفیت بود .مارک از دریچه دیگری به مهندسی صنایع و کیفیت
نگاه میکرد .روشی را که او در مدیریت یک پروژه با کیفیت


تولید
باال پیشنهاد میکرد ،نه با سیستمها و دستگاههای یک خط
ارتباط مستقیمی داشت و نه با فرمولهای ریاضی .مارک ،ما را به
خودمان متوجه ساخت .او یک شرکت صنعتی را تنها یک محل
تجارت نمیدانست ،بلکه آن را یک ارکستر هارمونیک میدید که
هر کدام از نوازندههای آن نتهای خود را به خوبی از بر بودند.
"هر نوازنده ساز خود را به بهترین نحو و با تمام وجود میزند و
وقتی یک جا به مجموعه نوازندگیها گوش میکنی یک هارمونی
دلنشین را میشنوی که در پایان لذت تماشاگر و مشتری را به
همراه دارد".
مارک با حرفهای خود ما را به باورهایمان فرو برد« :باور
باشید که یک هنرمند خالق هستید .خالقیت خود را به

داشته
خرج دهید .حتم ًا نتیجه میگیرد» .او حرف از عشق زد و آن
را یک شاخص تأثیرگذار در رابطه با مشتری دانست« :عشق
در نوع ارتباط دو نفر است ،نه در وجود دو طرف .محصولی
خریدار دارد که عشق و عاطفه برای تولیدش به کار رفته باشد.
آن زمان این محصول به صورت فرمالیته و از روی اجبار تولید
نشده» .و این دقیق ًا همان جنبه عاطفی یک محصول بود که مارک
از آن حرف میزد .شاید همین حرفهای تأثیرگذارش باعث
شد مترجمی که صحبتهای مارک را برای هدفونهای ترجمه،

به فارسی برمیگردانند ،وقتی از ترجمه عینی جملههای مارک
درماند بیاختیار گفت« :سخنی کز دل برون آید ،الجرم بر دل
نشیند» .و اینگونه حق مطلب مارک را ادا کرد.
مارک هیچ بیراه نمیگفت .اگرچه با حرفهای متفاوتش
داشت جماعت حاضر در سالن که هر کدام از مهندسان صنایع و
ند را از یک قالب همیشگی خارج میکرد
مدعیان این وادی بود 
ولی حرفهایش بسیار بهتر از تئوریهایی که البته یک مهندس
صنایع و مدیر پروژه باید بداند به دل مینشست .او در میان
صحبتهایش یک فیلم کوتاه هم پخش کرد .آن فیلم ،هنر مارک
را نشان میداد که به پیشنهاد مدیران یک شرکت اروپایی برای
تجدید قوا ،تمرکز و ایجاد هیجان کاری کارکنان خودشان از او به
عنوان مبتکر هنر در ریتم کاری دعوت کردند تا به همراه گروهش
در یک برنامه شاد و پرمحتوا و با یک موسیقی خاص هیجان را به
کارکنان آن شرکت که در یک روز تعطیل با شیکترین لباسهای

ند تزریق کنند.
خود به محل کار آمده بود 

مارک یادآور شد که در طول آن برنامه و در حین نوازندگی
گروه موسیقیاش دائم به کارکنان آن شرکت میگفته که خودشان
بسپارند و با آن

را از تمام افکار زائد جدا کنند و به کالم موسیقی
همراهی کنند .طبق آماری که مارک پس از نمایش فیلم از نتیجه
پیادهسازی روش ابداعی هنر در ریتم در آن شرکت تجاری ارایه
داد ،یک پیشرفت خارج از تصویر در روند کاری آن شرکت به
وجود آمده بود.

خود ایمان
پیانیست خوشچهره هلندی در حالی که به هنر 
باید حس کنیم .مثل شاعران،
داشت ،میگفت« :موسیقی را 
نویسندگان و رقاصان .اینها همگی هنر خود را با کالم موسیقی به
منصه ظهور میرسانند .چون ناخواسته از جان مایه میگذارند».
مارک به تمام آن مهندسها و دکترهایی که با لبخند معنادار
و دهان از حیرت بازمانده ،به صحبتهای او گوش میکردند
پیشنهاد کرد« :به فکر حال باشید ،نه دیروز و نه فردا .از دیروز

باشید ولی «حال» را از

بگیرید و برای فردا برنامه داشته

درس
دست ندهید» .او در حیطه تخصصی خودش بداههنوازان را
از جمله کسانی دانست که بیشترین توجه را به «حال حاضر
خودشان» دارند.
«مارک آنتونی ون رون» در میان تشویق بیامان حاضران
اد و از سن پایین آمد .نگاههای پرمعنا با
خود را پایان د 
سخن 
لبانی خندان او را تا جایگاه خویش بدرقه میکردند .تشویقها
خود زمزمه
هنوز ادامه داشت .بیشک خیلیها این جمله را با 
میکردند« :او به واقع یک مهندس صنایع است».

در جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران انجام شد:

انتخاب دبیر پنجمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع
سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسی علمی نه آنچنان درآمدزا بوده است و نه دانش و سوابق
صنایع روز چهارشنبه پنج مهر در دانشکده صنایع دانشگاه دورههای قبل در انجمن مستند و ذخیره شده است .لذا
این وضعیت هیئت مدیره را بر آن داشت که در برگزاری
علم و صنعت برگزار شد.
این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن و چند پنجمین کنفرانس مهندسی صنایع با همیاری دانشگاه علم
تن از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه و صنعت عالوه بر ایجاد و حفظ دانش برگزاری کنفرانس،
علم و صنعت تشکیل شد .مباحث مطرح شده در این قسمتی از بودجههای مالی انجمن نیز فراهم شود.
به گفته دکتر امین ناصری "هیئت مدیره امید داشت
جلسه حول برگزاری پنجمین کنفرانس بینالمللی مهندسی
صنایع بود .در این جلسه دکتر جبلعاملی به عنوان دبیر که با تالشهای دکتر شفیعا رییس هیئت مدیره و دبیر
کنفرانس برگزیده شد .دکتر جلوداری و دکتر اکبریجوکار کنفرانس ،در این دوره به این هدف خود را نزدیک کنیم و
نیز به عنوان نمایندگان انجمن در شورای سیاستگزاری کنفرانس مهندسی صنایع را به عنوان فعالیت شاخص انجمن
کنفرانس به دانشگاه علم و صنعت معرفی شدند .در ابتدای و نماد و هویت علمی و حرفهای جامعه مهندسی صنایع
تبدیل کند ولی متأسفانه به دالیلی
جلسه دکتر سیامک نوری رییس
این فعالیت هیئت مدیره به موجب
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه پنجمین کنفرانس بینالمللی
عدم تمایل همکاری دکتر شفیعا
علم و صنعت ضمن خوشامدگویی
به اعضای هیئت مدیره انجمن بر مهندسی صنایع بهار سال
با انجمن و دبیرخانه کنفرانس به
چند ماه مسکوت ماند".
برگزاری هرچه شایستهتر کنفرانس آینده با همت انجمن مهندسی مدت 
وی در ادامه گفت" :با توجه
مهندسی صنایع با همکاری انجمن
صنایع و دانشگاه علم و
به اینکه انجمن متولی برگزاری
و دانشگاه تأکید کرد .در ادامه دکتر
یشود کنفرانسهای مهندسی صنایع
امین ناصری نایب رییس انجمن صنعت ایران برگزار م 
در کشور است در هیئت مدیره
با تشکر از دکتر جبلعاملی رییس
حد
دانشگاه علم و صنعت که پیگیر امور اجرایی کنفرانس انجمن تصمیم گرفته شد تا امور اجرایی کنفرانس تا 
اند در مورد فعالیتهای هیئت مدیره طی دو سال اخیر ممکن توسط انجمن و امور علمی توسط دانشگاه پیگیری
بوده 
توضیحاتی ارائه کرد .وی گفت :هیئت مدیره کنونی انجمن و اجرا شود .پیش از این و در دورههای قبلی این کنفرانس
از ابتدای فعالیت خود با مشکالت مالی و صندوق خالی انجمن تمامی امور برگزاری کنفرانس را به یک دانشگاه
کرد اما با تجربهای که به دست آمد ،متأسفانه
انجمن روبرو شد .به گونهای که هر کدام از اعضای هیئت محول می 
مدیره برای مسکوت نماندن فعالیتهای انجمن و پرداخت امور اجرایی کنفرانس شامل مقررات ،رویهها و بانکهای
حقوق معوقه پرسنل ،مبلغهایی را به حساب انجمن واریز اطالعاتی در هر بار اجرای کنفرانس توسط دانشگاه دوباره
شد که بدین ترتیب حافظه اجرایی کنفرانس پاک
کردند .وی با طرح این پرسش که "چگونه انجمن مهندسی تهیه می 
صنایع میتواند به عنوان یک نهاد علمی در عین حفظ میشود .لذا به منظور حفظ این دانش در انجمن با عنوان
شود تا دبیرخانه دائمی کنفرانس و حفظ شأن علمی دانشگاهها
شأن علمی خود از نظر مالی مستقل و توانمند 
شد که در این دوره دانشگاه علم و
خود به نحو مطلوبی تصمیم بر این گرفته 
بتواند به اهداف و رسالت اساسنامهای 
عهدهدار امور علمی شود و انجمن امور اجرایی را
عمل کند؟ به اقدامات صورت گرفته در این راستا اشاره صنعت 
کرد .وی افزود :با تالش اعضای هیئت مدیره مبلغهایی به عهده بگیرد .پیش از این در جلسات قبلی هیئت مدیره
به عنوان کمکهای بالعوض از سازمانها ،ارگانها و تصمیم گرفته شده بود که تمامی تصمیمات کلیدی کنفرانس
شرکتهای مختلف به حساب انجمن واریز شد .حتی برای توسط شورای سیاستگزاری اخذ و سپس اجرا شود.
صرفهجویی در هزینهها با عنایت دکتر حیدرینژاد رییس شورای سیاستگزاری کنفرانس متشکل از پنج نفر شامل
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،دفتری برای انجمن دو نفر به نمایندگی از دانشگاه میزبان و سه نفر به نمایندگی
تخصیص یافت .وی با اشاره به اهمیت کنفرانس مهندسی از انجمن است .دکتر اکبری جوکار ،دکتر جلوداری و دکتر
شدهاند .پیش از
صنایع گفت :طی جلسات مختلف هیئت مدیره ،بحثهای شفیعا از سوی انجمن به این شورا معرفی 
ید
بود که با توجه به انصراف دکتر شفیعا ،دبیر جد 
صورت گرفته و با الگوبرداری از سایر انجمنهای مشابه این قرار 
به این نتیجه رسیدیم که کنفرانس مهندسی صنایع میتواند کنفرانس عضو سوم انجمن در شورا باشد.
در ادامه جلسه دکتر جبلعاملی رییس دانشگاه علم و
به عنوان مهمترین فعالیت انجمن عالوه بر نمایش هویت
ً
و اعتبار ما تا حد زیادی بودجه الزم را برای ادامه حیات صنعت گفت :مطالبی که بیان شد به نظر بنده کامال مقبول و
انجمن فراهم آورد .اما متأسفانه واقعیت این است که پس از منطقی است .کنفرانس هویت انجمن است و نیت دانشگاه
برگزاری چهار دوره کنفرانس مهندسی صنایع ،این رویداد علم و صنعت در این مشارکت علمی نیز همین خواهد بود.
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وی از تهیه یک دفتر ،یک دستگاه کامپیوتر و یک پرینتر
از سوی دانشگاه علم و صنعت برای کنفرانس مهندسی
تأکید کرد :تا آنجایی هم که ممکن

اد و
صنایع خبر د 
باشد در امور اجرایی همراه انجمن خواهیم بود تا شاهد
س مهندسی صنایع باشیم .در
برگزاری هر چه بهتر کنفران 
ادامه دکتر سمیعزاده ضمن اشاره به این نکته که باید برای
هر فعالیت علمی و غیرعلمی منابع الزم آن از جمله منابع
مالی فراهم گردد افزود :این مطلب که انجمن اگر فعالیت
خواهد شد ،کام ً
ال

درآمدزایی کند از اهداف خود منحرف
غیرمنطقی است .باید منابع مالی برای فعالیتهای انجمن
فراهم شود .نکته دوم آنکه انجمن مهندسی صنایع یک
انجمن غیرانتفاعی است و هیچ یک از درآمدهای حاصله
بین هیئت مدیره و یا کادر اجرایی انجمن تقسیم نمیشود
و تنها اعضا هستند که از آن نفع میبرند.
دکتر سمیعزاده پیشنهاد کرد آقای دکتر جبلعاملی
دبیری کنفرانس پنجم را بپذیرند .زیرا با توجه به تفکر و
توانند در برگزاری موفق کنفرانس
سوابق ارزشمندشان می 
مؤثر باشند .در ادامه تمام اعضای حاضر ضمن موافقت
با این پیشنهاد دکتر محمدسعید جبلعاملی را به دبیری
پنجمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع برگزیدند.
گفتنی است جلسه مذکور که با مراسم افطار دانشگاه
علم وصنعت همراه بود ،با حضور دکتر امین ناصری ،دکتر
سید اصفهانی ،دکتر جلوداری ،مهندسی
سمیعزاده ،دکتر 
رستمیان ،مهندس کریمی و مهندس صمدزاده از انجمن
مهندسی صنایع ایران و اعضای هیئت علمی دانشکده
مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت شامل دکتر
جبلعاملی ،دکتر آریانژاد ،دکتر نوری ،دکتر تیموری ،دکتر
حیدری و دکتر جعفری برپاشد.
دعوت از مهندس رادنیا در جلسه چهلم
جلسه چهلم هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع نیز
 24مهر در محل دفتر انجمن برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دکتر امین ناصری به ارائه گزارشی
نژاد رییس مرکز تحقیقات ساختمان
از دیدار با دکتر حیدری 
و مسکن درخصوص گسترش روابط دوجانبه انجمن و
این مرکز پرداخت .در ادامه جلسه با توجه به عدم حضور
و تمایل دکتر شفیعا به ادامه همکاری با انجمن و علیرغم
پیگیریها و دعوتهای مکرر جهت جلب نظر ایشان
برای ادامه همراهی با انجمن ،استعفای ایشان توسط هیئت
شد از مهندس مرادنیا
مدیره پذیرفته شد .همچنین مقرر 
جهت عضویت در هیئت مدیره دعوت به عمل آید .گفتنی
است انتخاب رییس و نایب رییس هیئت مدیره به جلسه
آینده موکول شد .در این جلسه دکتر امین ناصری ،دکتر
سمیعزاده ،دکتر جلوداری و دکتر ناظمی از حاضران جلسه
و دکتر شفیعا ،دکتر اکبریجوکار و دکتر سید اصفهانی از
غایبان آن بودند.

 iiie.irخوش آمدید


معرفی وب سایت انجمن مهندسی صنایع ایران
انجمن مهندسي صنايع ايران به عنوان تشکلي مدرن،
از سابقه فعاليتي و عملکردي بسيار غني برخوردار است.
اين تشکل که در نوع خود بزرگترين هيأت موسس را دارا
ارند به
است و شبکه گستردهاي از اعضاء در آن حضور د 
واسطه رويکرد تخصصي و پشتوانه نيروي فکري عظيم،
نياز به داشتن يک کانال ارتباطي با اعضاء خود و دسترسي
به يک رسانه دارد .چنين رسانهاي موجب ايجاد همبستگي
درون گروهي اعضاء و تحکيم روابط آنان با تشکل خواهد
شد و به بهبود عملکردهاي هر دو سوي اين فرآيند ارتباطي

خواهد انجاميد.
با توجه به گستردگي اعضاء انجمن و گستردگي افرادي
که در سطح کشور به فعاليتهاي اين انجمن توجه دارند
نياز به در اختيار داشتن رسانهاي تعاملي احساس ميشود.
رسانهاي که بتواند ارتباطات راه دور را در کمترين زمان
ممکن پشتيباني کند .سايت اينترنتي انجمن به عنوان يک
رسانه فعال و کانال ارتباطي قوي دارای چنین کارکردهایی
است.
سايت اينترنتي انجمن مهندسي صنايع در آدرس
اينترنتي  http://www.iiie.irقابل مشاهده است.
صفحه اصلي سايت از چند دسته پيوند تشکيل شده
است:
 -1دسته اول پيوندها که در زير نوار باالي صفحه
قرار دارد شامل بخشهاي زير است:
 درباره ما :اطالعات مختصري از انجمن مهندسيوجود اين انجمن آورده

صنايع ،پيشينه آن و ضرورتهاي
شده است.
 تماس با ما :فرم ارسال پست الکترونيکي برايسايت انجمن در اين قسمت درج شده است.
 عضويت :اطالعاتي درباره عضويت ،فرم هايعضويت و گروهبندي اعضاء در اين قسمت آورده شده
است.
 انتشارات :در اين قسمت معرفي کوتاهي از خبرنامهانجمن ،بولتن  IE magazineو مجله علمی -پژوهشی
قرار گرفته که امکان دريافت شمارههاي قبلي خبرنامه
وجود دارد.

 شبکه مهندسي صنايع :اطالعات مختصري دربارهشبکه مهندسي صنايع آورده شده است.
 -2دستهبندي دوم پيوندها در رديفي در زير دسته اول
قرار گرفته و شامل بخشهاي زير است:
 اخبار :اين بخش به سه زير مجموعه تقسيمخود شامل چند زير مجموعه
ميشود که هر زير مجموعه 
است:

اخبار انجمن :شامل
 آموزش کتب و نشريات -همايشها

 برنامههاي آتي جلسه هيئت مديرهاخبار مهندسي صنايع
 دانشکدهها کتب و نشريات همايشها انجمنها واژه پيشنهادياخبار صنعت و خدمات :شامل
 کتب و نشريات همايشها دستاوردها معرفي شرکتهاآموزش :دورهها و کارگاههاي آموزشي که توسط
کميته آموزشي ،پژوهشي و خدمات مهندسي برگزار
شوند و داراي دو پيوند
شوند در اين بخش معرفي مي 
مي 
زير است:

دورهها و کارگاههاي علمی  -کاربردی
تقویم آموزشي
 همايشها :در اين قسمت اطالعاتي در موردکنفرانس ملي مهندسي صنايع آورده شده است.
 پايان نامهها :اين قسمت نيز داراي دو زير مجموعهاست:
جستجو در پاياننامه
ارسال پاياننامه :بازديدکننده سايت از اين طريق
ميتواند پاياننامه خود را با شرح و اطالعات کامل براي
درج در سايت ارسال کند.
 واژهنامه :این بخش براي جستجوي کلماتتخصصي مهندسي صنايع است.
 جستجو :امکان جستجو در سايت در اين قسمتوجود دارد .با جستجوي هر کلمه ،اخبار و اطالعاتي
که حاوي آن مطلب هستند در اختيار کاربر قرار داده
ميشوند.
 نقشه سايت :نقشه کامل سايت در اين قسمت بهگونهاي قرار داده شده که امکان دسترسي به همه قسمتها
به طور همزمان ممکن باشد.
 -3گروه سوم پيوندهاي سايت در سمت راست
صفحه اصلي و تحت عنوان راهبري وبگاه قرار دارند.
 صفحه اول :با کليک بر روي اين قسمت از هر جايسايت ميتوان به صفحه اصلي رفت.
 انجمن مهندسي صنايع :اين بخش شامل  13پيوندزير مجموعه است:
کميتهها ،فهرست برونداد ،گفتگو و نامهها و مطالب
رسيده به انجمن
 مهندسي صنايع :این بخش نیز شامل  10پيوند زيرمجموعه است.

 عضويت انجمن :شامل پيوند هاي زير است،نحوه عضويت :در اين قسمت فرمهاي عضويت
قرار دارند.
اعضاء حقيقي
اعضاء حقوقي
اعضاء جديد حقيقي :اين بخش نيز به صفحه اخبار
متصل است.
يد حقوقي :اين بخش نيز به صفحه اخبار
اعضاء جد 
متصل است.
در يافت فرمهاي عضويت :فرمهاي عضويت در اين
قسمت قرار داده شده اند.
درخواست عضويت و يا تمديد
پيوند است:

 همايش :داراي سه زير مجموعهکنفرانسها.
سمينارها.
گردهماييها.
 آموزش :اين بخش در گروه دوم پيوندهاي سايتنیز آمده است.
 انتشارات :اين بخش نيز قبال در گروه اول پيوندهاآماده است.
 شبكه مهندسي صنايع صنعت و خدمات :شامل قسمت هاي زير است:دستاوردها :اين صفحه در دست ساخت است.
طرحهاي تحقيقاتي :اين صفحه در دست ساخت
است.
پروژههاي خدمات مهندسي :اين صفحه در دست
ساخت است.
كاريابي و كارآموزي :اين صفحه در دست ساخت
است.
نشريات :اين صفحه در دست ساخت است.
 تاالر گفتمان :اين قسمت يكي از تعامليترينبخشهاي سايت است كه در صورت اعمال مديريتي
حرفهاي ،در رونق گرفتن و پربازديدكننده شدن آن بسيار
مؤثر است.

 راهنما تماس با ماسایت اینترتی یک محیط تعاملی است که از آن به
عنوان کانالی برای برقراری ارتباطات دو سویه استفاده
میشود .از این رو فعال بودن و پویا ماندن یک سایت
ارد که مخاطبان آن و کسانی که در حوزه
به این بستگی د 
مورد نظر سایت فعالیت دارند با آن در تعامل و ارتباط
تنگاتنگ باشند.
ارسال مقاالت علمی و اخبار مرتبط با حوزه سایت
و حضور فعاالنه در تاالر گفتگو و بحث و تبادل نظر با
دیگر مخاطبان ،سایت انجمن را به مکانی مجازی برای
حضور مهندسان و دانشجویان صنایع تبدیل میکند و از
سازد که در اختیار اعضای
رتمند می 
آن رسانهای فعال و قد 
انجمن است.
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همایش
«فناوری نانو در صنعت گاز» در
دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین

همایش «فناوری نانو در صنعت گاز» هفدهم آبان
ماه در دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین
برگزار میشود.
این همایش به همت شرکت گاز استان قزوین و به
منظور ارتقای سطح همکاریهای دانشگاه و صنعت برپا
میشود .موضوعات علمی این همایش علمی در سه زمینه
مدیریت فناوری نانو ،مباحث کاربردی و روشهای تولید
خالصه میشود که مباحثی مثل نانو حسگرهای گازی،
نانو فیلترهای گازی ،نانو کاتالیستها و نانو کامپوزیتها
شامل بخش مباحث کاربردی میشود .رییس این همایش
مهندس منصور خسروی و دبیر کمیته علمی دکتر رجبعلی
ابراهیمی هستند.
عالقهمندان برای کسب اطالع از جزییات برگزاری
توانند به سایت www.pajohesh.nigc-
همایش می 
 qazvin.irمراجعه کنند و یا با تلفن دبیرخانه همایش به
شماره  0281-3348896تماس بگیرند.

دومین همایش بینالمللی بازآموزی مدیران
فنی و نگهداری و تعمیرات برگزار شد
دومین همایش بینالمللی بازآموزی مدیران فنی و
نگهداری و تعمیرات ششم تا نهم شهریور با همکاری
مراکز علمی و مشاورهای بینالمللی مانند دانشگاه تورنتو
در تاالر هتل المپیک تهران برگزار شد.
پروفسرو اندرو جاردین – دبیر علمی کنفرانس و استاد
دانشگاه تورنتو کانادا در سخنرانی افتتاحیه بارها استقبال
صاحبنظران و عالقهمندان خبره نگهداری و تعمیرات از
اولین همایش بینالمللی بازآموزی مدیران فنی و نگهداری
و تعمیرات که مرداد ماه سال گذشته و با حضور بیش از
 450نفر از متخصصان داخلی و خارجی برگزار شد را
بیانگر اهمیت این بحث و نیاز صنایع کشور به کسب دانش
روز در این زمینه دانست.
کنفرانس امسال با هدف بازآموزی علمی مدیران فنی
و نگهداری و تعمیرات ،توسعه و ترویج دانش مدیریت
دارای ،معرفی آخرین دستاوردها و فنون نگهداری و
تعمیرات در سطح سازمانهای برتر جهان برگزار شد .طی
چهار روز برگزاری این برنامه علمی بیش از پانزده کارگاه
و پنج سخنرانی ارائه شد .تجربه حضور و ارائه کارگاههای
آموزشی از سوی پروفسور اندرو جاردین و بن استیونس
موجب آشنایی نسبی شرکتکنندگان با محیطهای صنعتی
ایران و نیز درک مطالب منطبق با نیازهای صنایع کشور
شد.
سخنرانان کلیدی این کنفرانس دکتر علی حاج
شیرمحمدی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان،
مجری پروژههای تحقیقاتی در نگهداری و تعمیرات و
دبیر اولین و دومین کنفرانس بینالمللی مدیریت پروژه،
دکتر علی زواشکیانی و بن استیونس ،دبیر کنفرانسهای
بینالمللی نگهداری و تعمیرات دبی ،پروفسور جان شارپ
آکسفورد انگلستان و نیز

استاد تعالی سازمانی دانشگاه

پروفسور اندرو جاردین استاد دانشکده مهندسی مکانیک
و صنایع دانشگاه تورنتو بودند .دکتر حاج شیرمحمدی در
این کنفرانس یک کارگاه آموزشی تحت عنوان نگهداری


بهبود
و تعمیرات بهرهور فراگیر یک شیوه اثربخش در
عملکرد نت در شرایط خاص صنعت کشورهای در حال

توسعه را ارائه کرد .او در این کارگاه به توضیح پارهای
اقتصاد و

مسایل در ارتباط با روابط صنعت ،بهرهوری،
جامعه و ارتباط تکامل نگهداری و تعمیرات و صالحیت
تناسب  TPMدر شرایط صنعتی ایران پرداخت.
دکتر علی زواشکیانی که دارای مدرک دکترای رشته
مدیریت داراییهای فیزیکی دانشگاه تورنتو کانادا است
در این کنفرانس کارگاهی با عنوان «تصمیمات مربوط به
تعویض تجهیزات سرمایهای» را ارایه کرد.
بن استیونس که دارای  27سال سابقه در زمینه نگهداری
و تعمیرات و مدیرعامل شرکت  OMDECاست در این
کنفرانس  3کارگاه آموزشی و سخنرانی تحت عنوان بهبود
قابلیت اطمینان تجهیزات با استفاده از CMMS/EAM
داشت.
پروفسور جان شارپ ،استاد تعالی سازمانی دانشگاه
آکسفورد انگلستان و ارایهدهنده بیش از  85مقاله در
کتابها ،نشریات و کنفرانسهای مختلف ،در این کنفرانس
سه کارگاه آموزشی از جمله «نگهداری و تعمیرات ناب»
را ارایه داد.
استاد دانشکده مهندسی

پروفسور اندرو جاردین
مکانیک و صنایع دانشگاه تورنتو ،محقق ارشد آزمایشگاه
نگهداری و تعمیرات اقتضایی و نویسنده نرمافزارهای
 PREDEC life costingو  AGE/conو مؤلف پنج
کتاب در زمینه نگهداری و تعمیرات که برخی از آنها در
دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی اصفهان تدریس
میشود ،در این کنفرانس سه کارگاه آموزشی ارایه کرد.
اهود کویچ دریافتکننده جایزه ادوین چارلز
دکتر ملیند 
از دانشگاه آکسفورد و عضو هیأت علمی این دانشگاه و
جیمز پیکتل دارای  25سال سابقه کار در حوزه نگهداری
و تعمیرات و نویسنده چند کتاب در این زمینه ،از دیگر
مدعوین و ارایهدهندگان کارگاه در این کنفرانس بودند.

تقويم دوره هاي عمومي فصل پاييز انجمن مهندسی صنایع ایران
رديف

نام دوره آموزشي

مدت دوره

هزينه ثبتنام
(ريال)

آبان

آذر

هدف دوره

1

تشريح معيارهاي مدل
سرآمدي EFQM

 16ساعت

800،000

24و25

-

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

2

مباني مديريت پروژه و
آموزش نرمافزار msp

 24ساعت

1،100،000

-

29 ،28
و 30

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

3

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

4

تربيت ارزياب EFQM

 16ساعت

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.
واحد آموزش انجمن  66706051-4:داخلي 256و  257يا دفتر مرکزي انجمن 88242588 :

نحوه ثبت نام و کسب اطالعات بيشتر :تماس با
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.
شود و محل برگزاري دوره متعاقب ًا اعالم ميگردد.
دورههاي فوق در شهر تهران برگزار مي 
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از مؤسسه

تا دانشگاه

معرفی دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه علم و فرهنگ تا بهمن ماه
 84به نام موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي
جهاددانشگاهي شناخته ميشد اما به همت
تمامي مسئوالن و دانشجويان توانست به
اين سطح ارتقا يابد .در اين ميان نقش
گروههايي همچون مهندسي صنايع -برنامه
ريزي و تحليل سيستمها با ورود رشته
ارشد مهندسي صنايع-صنايع پر

كارشناسي
رنگتر از ديگران بود .گروه مهندسي صنايع
دانشگاه از  6عضو هيئت علمي دائم متشكل
از  3عضو دكتري و  3عضو فوق ليسانس به
همراهي 14عضو به عنوان اساتيد مدعو در
حال فعاليت است .انجمن علمي -دانشجويي
مهندسي صنايع كه تعداد  5دوره از تشكيل
آن ميگذرد نيز با آراي دانشجويان در
ابتداي هر سال تحصيلي فعاليت خود را
با  5عضو دائم و  2عضو عليالبدل آغاز
ميكند .انجمن علمي -دانشجويي صنايع
يد و سمينار ,اطالع رساني
از  4كميته بازد 
و برد ,دورههاي آموزشي و نشريه علمي
تخصصي مبنا تشكيل يافته است كه دبير

انجمن وظيفه نظارت برفعاليت اين 4
كميته را در جلسات هفتگي انجمن بر
عهده دارد .انجمن علمي -دانشجويي
صنايع در زمان فعاليت خود دستاوردهايي
را به همراه داشته است كه ميتوان به
برگزاري دورههاي آموزشي نرم افزار ,دوره
هاي مباني ,تشريح الزامات و مستند سازي
 ISO9001:2000و مميزي داخلي سيستم
مديريت كيفيت به همكاري موسسات
 DASو RWTUVدر محل دانشگاه
اشاره كرد .همچنين انجمن به عنوان
كميته اجرائي سمينارهاي تعالي سازماني
( )EFQMدر مراكز جهاددانشگاهي
سراسر ايران و نظام مشاركتي در داخل
دانشگاه با حضور كليه كارمندان و اساتيد
دانشگاه با گروه مهندسي صنايع دانشگاه
همكاري داشته است .ديگر فعاليتهاي
انجمن برگزاري بازديد از مراكز مختلف
صنعتي مرتبط به واحدهاي درسي است.
ارشد مهندسي

دوره كارشناسي
صنايع-صنايع امسال براي اولين دوره با

پذيرش  15نفر از طريق كنكور سراسري
با لحاظ طرح آ.ت.ت فعاليت خود را آغاز
كرد .برخي از دالئل راهاندازي كارشناسي
ارشد در دانشگاه علم و فرهنگ را
ميتوان مواردي همچون فاصله موجود
ميان نيازهاي واقعي كشور و متخصصين
تربيت شده فعلي ,ايجاد امكان استفاده
از ظرفيت عظيم پژوهشي ,حركت در
راستاي توسعه تحصيالت تكميلي آموزش
عالي كشور ,توسعه فعاليتهاي پژوهشي در
گروه آموزشي مهندسي صنايع ,تقاضاي
زياد براي مقطع كارشناسي ارشد مهندسي

صنايع ,افزايش تعداد اساتيد مقطع دكتري
و افزايش اعتبار گروه آموزشي مهندسي
صنايع دانشگاه علم و فرهنگ اشاره كرد.
هدف ايجاد كارشناسي ارشد در دانشگاه
تربيت متخصصين حل مسئله و كارآفرين با
شعار ”حل حداقل يك مسئله كشور توسط
هر دانشجوي فوق ليسانس“ است كه اين

هدف با همكاري دانشجويان در يكي از
پروژههاي پژوهشكده توسعه تكنولوژي
جهاددانشگاهي شريف از بدو ورود محقق
خواهد شد .دورنماي فعاليتهاي آينده گروه

مهندسي صنايع ايجاد و راهاندازي رشتههاي
مرتبط با مهندسي صنايع همچون مهندسي
مالي ,مهندسي نظامهاي كيفيت ,مديريت
اجرائي ,سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي,
مديريت سيستم و بهرهوري است .در
زير سرفصلهاي دروس كارشناسي ارشد
مهندسي صنايع آمده است كه اين دروس
توسط اساتيدي چون دكتر عزيزاهلل جعفري,
ي ارائه
دكتر مهدي سجاديفر ,دكتر غالم 
ميگردند.
قابل ذكر است كه هيئت علمي دائم
گروه مهندسي صنايع را اساتيد ارجمندي
همچون مهندس فرنوش باقري ,مهندس
حسنزاده و مهندس علي قرقي همراهي
ميكنند.

معرفی سازمان بینالمللی اپتک ()Aptech
ACCP Career Course

سازمان اپتک یک شبکه بینالمللی آموزشی در زمینه فناوری اطالعات است که در
 52کشور جهان دارای بیش از  3500مرکز میباشد .این شرکت همچنین با دارا بودن
گواهینامه ایزو  9001در زمینه پشتیبانی و خدمات آموزشی بیش از  3/5میلیون دانشجو
خود تعلیم داده است و در زمره یکی از بهترین
را در جهان از طریق سیستم آموزشی 
مؤسسات آموزشی در زمینه فناوری اطالعات قرار دارد .سازمان اپتک در راستای تهیه
خود با بسیاری از شرکتها و مؤسسات معتبر دنیا مانند
و تدوین دورههای تخصصی 
 Microsoft، Sun Microsystems، Macromedia، IBM، Oracleهمکاری
دارد.
ACCP
دوره ( Aptech Certified Computer Professional) ACCPیک دوره
جامع فناوری اطالعات  Information Technologyکه شامل یک دوره مقدماتی و
 7ترم اصلی میباشد و  3سال به طول میانجامد.
خدمات کاریابی
سازمان  APTECHدارای سیستم کاریابی بینالمللی برای هر دانشجو میباشد.
فرد در بهترین بخش صنعت متناسب با رزومه ایشان
این خدمات شامل جایگزینی هر 
میباشد .دانشجویانی که موفق به اخذ مدرک  ACCPمیشوند به دلیل مهارتهای فردی
و تکنیکی باال میتوانند منتظر آیندههای درخشان در صنعت فنآوری اطالعات باشند.
بسیاری از این شرکتهای برجسته که محور آنها دانشجویان با استعداد APTECH
میباشد به نامهای American Tobacco, Mercedes Benz, Standard
Chartered, DHL Black & Decher, Bausch & Lomb, Cadbury’s,
Crompton Greaves, Hewlett Packard, Hutchison Max Telecom,
 Infosis, Philips, Citibankو  ...این شرکتها فرصتهای شغلی بینظیری را به
پیشنهاد میکند.

دانشجویان
سیستم کاریابی اپتک در داخل کشور ایران نیز فعال بوده و دانشجویان در صورت
توانند از مزایای این سیستم برخوردار شوند.
عالقهمندی به کار در داخل کشور می 
خدمات دانشگاهی
سازمان اپتک همچنین با همکاری تعداد زیادی از دانشگاههای بینالمللی امکان ادامه
تحصیل را تا مدارج فوقدیپلم و لیسانی را برای دانشجویان فراهم آورده است.
Edexcel International
 Edexcel Internationalانگلیس یکی از سازمانهای پیشرو در زمینه ارائه

مدارج آکادمیک و اشتغالی ( )Vocationalدر سراسر دنیا میباشد .این سازمان در سال
 1996با ادغام دو سازمان  London examinationsو BTEC (Business and
 )Technology Education Councilتشکیل شد.
کارفرمایان به دلیل باال بودن سطح دانش و مهارتهای تخصصی دانشجویان دارنده
مدارک  Edexcelبه دنبال کارجویان با مدارک Higher National Diploma
 )(HNDمیباشند Edexcel HND .در بیش از  80دانشگاه در انگلیس ،آمریکا،
کانادا ،استرالیا و هند پذیرفته است .دانشجویان دوره  ACCPبا گذراندن همزمان
 Assignmentاز طرف  Edexcel Internationalموفق به اخذ مدرک HND
 )(Higher National Diploma of Computingمیشوند .دانشجویانی که
شدهاند میتوانند برای اخذ مدرک کارشناسی با
موفق به اخذ مدرک  ACCPو  HND
گذراندن یک سال تحصیلی خارج از کشور در دانشگاههای معتبر دنیا شرکت کنند .برای
کسب اطالعات بیشتر میتوانید به آدرس www.edexcel.org.uk/international
مراجعه کنید.
کارشناسی کامپیوتر کاربردی
()Bachelor of Applied Computing
این دوره به صورت غیرحضوری و در مراکز مجاز  Aptechدر خاورمیانه برگزار
میگردد .برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به آدرس http://www.scu.edu.au/
 schools/smit/international/aptech.htmlمراجعه کنید.
کارشناسی فنآوری اطالعات
()Bacholor of information Technology – BIT
دانشگاه  southern cross universityبا همکاری سازمان  Aptechبرنامه
منحصر به فردی برای دانشجو تهیه کرده است .طول این برنامه نیمه حضوری  3/5سال
میباشد که  2سال اول این دوره در مراکز مجاز اپتک انجام میشود و دانشجویانی که سال
دوم را به طور موفقیتآمیز به پایان برسانند مجاز به شرکت در  1/5سال پایان دوره در
دانشگاه  southern cross universityبرای اخذ مدرک کارشناسی فنآوری اطالعات
( )Bacholor of information Technology – BITمیباشند .عالقهمندان برای
کسب اطالعات بیشتر میتوانند به آدرس www.scu.edu.au/schools/smit/
 international/aptech.htmlمراجعه کنند.
نشانی مرکز اپتک در تهران :خیابان ولیعصر ،خیابان فتحی شقاقی ،بعد از چهارراه
یوسفآباد ،نرسیده به چهلستون ،شماره  58تلفن88714435-88718940 :
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شش سیگما

مانند ورزشهای
رزمی است

اشاره :بعدازظهر یکی از آخرین روزهای تابستان فرصت مناسبی بود که نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران را برای مصاحبه این شماره
وجود داشت زمینه یک گفتگوی

خبرنامه به انجمن مهندسی صنایع ایران دعوت کنیم .یک برخورد دوستانه و گیرایی همیشگی که در صحبتهایش
صمیمانه و علمی را با عضو انجمن آمار ایران و یکی از مؤسسان انجمن مدیریت کیفیت ایران فراهم کرد.
شد تا بخش معرفی کتاب این شماره خبرنامه را نیز به این
بود و همین موضوع باعث 
او دو کتاب را هم برای معرفی همراه خودش آورده 
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات واگذار کنیم و البته او هم با کمال میل پذیرفت.
در مورد شش سیگما – از نکات علمی آن و آکادمی شش سیگما گرفته تا برگزاری کنفرانس شش سیگمای ناب – بهانه خوبی برای مصاحبه
با دکتر عباس سقایی بود.
آقای دکتر! تا چه حد با انجمن مهندسی صنایع ایران
آشنا هستید؟
من دانشجوی دوره فوقلیسانس بودم که انجمن
مهندسی صنایع ایران در حال تأسیس بود و من در جریان
آن قرار گرفتم .ولی اطالع زیادی از فعالیتهای آن نداشتم.
در حال حاضر عضو انجمن صنایع نیستم ،ولی خوشحالم
که چنین انجمنی وجود دارد .حتم ًا خبرنامه و سایر خدمات
انجمن جنبههایی دارد که بتوان از آن استفاده کرد و فکر
میکنم این انجمن یکی از بهترین انجمنهای مهندسی در
ایران است.
شما مشخصههای یک انجمن علمی فعال را در چه
چیزهایی میدانید؟
به طور کلی برای داشتن یک انجمن ایدهآل باید هدف
روشنی وجود داشته باشد .در انجمن مهندسی صنایع نیز
باید زمینههای مختلف و متعددی که در حوزه مهندسی
وجود دارد شناسایی و از افراد برای حضور و

صنایع
فعالیت در زمینه مورد عالقه آنها دعوت شود .برای این
شوند و برای هر

منظور باید مخاطبان مختلف شناسایی
سلیقه جذابیت ایجاد شود و بطور کلی انجمن به سمتی
پیش رود که اعضائ مطمئن باشند برای فعالیت در زمینه
مورد عالقه آنها ،بهترین مکان ،همین انجمن می باشد.
بتواند مخاطبان را

این تشکل علمی هرچه بهتر و بیشتر
شناسایی و نیازهای آنها را برآورده کند ،مخاطبان بیشتری
خواهد داشت.

به گرایش تخصصی خودتان بپردازیم .چطور 
شد
که وارد بحث کیفیت شدید و در این زمینه به فعالیت
پرداختید؟
از دوره لیسانس به دنبال کشف عالیق خود بودم و
بین موضوعات کاری که در صنایع وجود داشت ،کیفیت
را انتخاب کردم .از ابتدا قرارم این بود که به طور جدی
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روی این بحث کار کنم .همزمان با تحصیل در مقطع
کارشناسی فعالیت بروی پروژههای اجرایی را نیز آغاز
نمودم .پایاننامههای مقاطع تحصیلی مختلف من در ارتباط
بود و سعی کردم مرکز شعاع حرکتی
با یک موضوع خاص 
خود را بروی آن متمرکز کنم .اگر هم به سراغ موضوعات

دیگری میرفتم به دلیل اجرای مناسب مفاهیم کیفیت بود.
مورد برنامهریزی استراتژی هم فعالیتهایی
به عنوان مثال در 
انجام داده ام که غالب ًا بدلیل ارتباط آن با انتخاب پروژه مالی
بهبود کیفیت بوده است .به آمار هم عالقه دارم و به طور
جدی آن را پیگیری می کنم .کنترل کیفیت آماری ،تجزیه
و تحلیل سیستمهای اندازهگیری و طراحی آزمایشگاهها
کاربردهای مهمی از آمار در کنترل کیفیت است .کمکم
با طرح موضوع شش سیگما در خارج از ایران به این
بحث عالقهمند شدم و بخش اصلی فعالیتهای خود را بر
آن متمرکز نمودم .چهار ،پنج سال پیش که این بحث وارد
ایران شد ،جزو اولین مشاوران و مدرسان آن در سازمانها
بودم و سهم کوچکی در ورود این رویکرد به ایران داشتم.
کمی در مورد شش سیگما و دالیل نیاز به این
رویکرد برای ما توضیح دهید.
ما در بحث بهبود کیفیت ،به روشهایی برای اعمال
بهبود نیاز داریم و تالش میکنیم تا وضعیت جاری را ارتقاء

نیازمند مکانیزمی جهت اعمال حرکت

دهیم .تمام بهبودها
بهبود می باشند .قبل از شش سیگما رویکردهای مختلفی
بهبود وجود داشت که سبب بهبودهای مستمر ولی

برای
رویکرد ژاپنی کایزن .در غرب متوجه

کوچک می شد .مثل
کنند زمان
ند که اگر بخواهند این رویکردها را استفاده 
شد 
کشد زیرا گامها کوچک است .به همین دلیل
زیادی طول می 
بتوانند گامهای بزرگتر ولی

رویکرد دیگری ساخته شد که
مداومی بردارد .بر همین اساس متدلوژی شش سیگما شکل
کند تا تحقق
گرفت .شش سیگما به یک سازمان کمک می 
بهبودهای مورد انتظارش را از طریق حل متوالی مسائل مهم
پیگیری کند .شش سیگما یک روش حل مسأله است؛ یک

روش بهبود از طریق حل پروژههای متوالی تکان میخورد.
شد یکی از شرکتهای
زمانی که شش سیگما وارد ایران 
خودروسازی و یک شرکت الکترونیک پیاده سازی این
رویکرد را آغاز کردند و من نیز مشاور هر دو سازمان بودم.
به نظر من طی چند سال گذشته یکی از مهمترین جاهایی
که روش شش سیگما را به کار برده صنایع وزارت دفاع
است اکنون چهارمین دورهای است که شش سیگما در آنجا
اجرا میشود .این رویکرد سعی میکند از طریق کم کردن
پراکندگی تعداد نقصها را کاهش دهد.
آیا تکنیک شش سیگما از طریق مهندسین صنایع
اجرا میشود؟
نکته کلیدی شش سیگما این است که صرف ًا با دانستن
تکنیکهای آن نمیتوان مسائل کلیدی یک سازمان را حل
نمود؛ چرا که برای آموختن حرفه و تجارب یک سازمان
زمان زیادی الزم است ولی به یک فرد که حرفه خاصی
اند میتوان به راحتی تکنیکهای شش سیگما را
را مید 
آموخت .شش سیگما توسط کارشناسانی که از کار آگاهی
دارند اجرا میشود .آنها تکنیک و ابزارها را یاد میگیرند
و مسألههای اطرافشان را حل میکنند .در سازمانها ،افراد
انتخاب شده و تکنیکهای شش سیگما به آنها آموزش داده
مانند هنرهای رزمی ،تکنیک مبارزه با دشمنان را
میشود .
یاد میدهیم و اگر آنها بتوانند یک دشمن را از بین ببرند

کمربند سبز

یا به عبارت دیگر یک مسأله را حل کنند،
میگیرند و با حل چند مسأله کمربند مشکی میگیرند!
فلسفه شش سیگما به ورزشهای رزمی خیلی نزدیک
است .جالب است بدانید مایکل هری به عنوان کسی که
این سبک را ابداع کرد خود یک رزمی کار و دارای کمربند
مشکی بود.
آیا واقع ًا فنهای رزمی در پیادهسازی شش سیگما
کمک میکند؟
بله .من حتی وقتی شش سیگما را توضیح میدهم برای

کند ولی فکر میکنم توجه به این فلسفه که بهبود شش سیگما بپردازیم .از خیلی وقت پیش دنبال اجرای این
موجود در ورزشهای تغییر 

تشریح بیشتر این رویکرد ،از منطق
رزمی مثال می آورم .شش سیگما به سازمانها میآموزد که مداوم را از طریق حل مسألههای مهم و جدی پیگیری کار بودیم ولی متأسفانه با کسانی برخورد کردیم که شاید
به نحوی از ایدهها سوءاستفاده کرده و کنفرانسهای زیادی
برای بقاء خود می بایست مسائل مهم را شناسایی نموده و کنیم ،ادامهدار است.
را در این خصوص برگزار کردند .بنابراین ما به ناچار اسم
آنها را از بین ببرند.
برای اینکه شش سیگما را بیاموزیم از کجا و چگونه و زمان کنفرانس را تغییر دادیم .در حال حاضر کنگره شش
سیگمای ناب ترکیب دو رویداد است شش سیگما و روش
کمی هم در مورد آکادمی شش سیگما صحبت کنید .شروع کنیم؟
برای آموختن شش سیگما میتوانید به سراغ منابع تولید ناب که این دو مدل بهترینها برای ایجاد بهبود در
چطور شد که به فکر تشکیل این آکادمی افتادید؟
هستند و شاید چندسالی است که سازمانهای بزرگ

بروید ولی اگر بخواهید بدرستی تکنیکهای شش دنیا

فعاالً افرادی که در ارتباط با شش سیگما مطالب کاملی اطالعات
می دانند بسیار محدودند .تقریب ًا همه در خصوص شش سیگما را بیاموزید الزم است ،یک مسأله واقعی داشته در تالش هستند تا هر دو رویکرد را به یک رویکرد تبدیل
سیگما اطالعات کم و یا ناقصی دارند و فکر میکنند که باشید .نکته جالب اینجاست که معموالً وقتی میخواهند کنند و از همافزایی این دو استفاده نمایند .در این کنگره نیز
کنند که با پایه و اساس کار را بر همین مبنا گذاشتیم .این کنفرانس
کنند از کسانی استفاده می 
همه چیز را در این رابطه میدانند .در نتیجه برداشتهای شش سیگما را اجرا 
ارد ولی همراه با فراگیری آموزشهای  9و  10آبان ماه با تمرکز بر مطالب اجرا شده و برای
اشتباهی از این موضوع دارند .مشکل کلیدی ما در ایران این تکنیک آشنایی ند 
کنند اما بدیهی است اولین بار در ایران برگزار میشود .نصف زمان کنگره به
این است که افراد اطالعات ناقصی در مورد شش سیگما الزم مساله مورد نظر را نیز حل می 
ارند به همین دلیل برای رفع این مشکل و افزایش آگاهی که مطالعه در خصوص شش سیگما و آشنایی با آن برای ارائه مقاالت علمی و سخنرانی اختصاص دارد و در نصف
د 
دیگر زمان آن به بررسی مسائل حل شده خواهیم پرداخت.
و دانش متخصصین مجموعهای را به نام آکادمی شش آغاز کار مفید است.
عالوه بر آن ،بحث جایزه نیز مطرح است که این جایزه نه
سیگما ایجاد کردیم که بتواند به خوبی اطالعرسانی نموده
در ارتباط با کنگره شش سیگما ناب که آبان ماه برای سازمان است و نه برای فرد ،بلکه برای تیمی است که
و نیازهای عالقمندان را مرتفع سازد.
مسأله بهتری حل کند نه صرف ًا یک تحلیل ریاضی و یا ارایه
برگزار میشود توضیح دهید.
یک مقاله علمی .برای این موضوع پنج نوع جایزه
خود ارائه
آکادمی چه خدماتی را به اعضای 
تعریف کردیم :پروژه برتر با خالقانهترین بهبود،
میدهد؟
آکادمی یک بخش معرفی کتاب دارد ،بعالوه نکته کلیدی شش سیگما این است که صرف ًا با
پروژه برتر با باالترین منفعت مالی ،پروژه برتر در
بخش خدمات و پشتیبانی ،پروژه برتر با کاملترین
در پریودهای زمانی متوالی ،کتابهای منتخبی را دانستن تکنیکهای آن نمیتوان مسائل کلیدی
روش تحلیل و باالخره پاسخ به این سؤال که
 pdfمیکند .یک سری مقاالت دستهبندی شد
ارد.ه یک سازمان را حل نمود؛ چرا که برای آموختن
بهترین مدیر برای رهبری پروژه شش سیگما چه
ویژه مبتدیان یا به عبارتی همان کمربند سبزها د
کسی بوده است؟
یک بخش جالب هم در سایت با عنوان «سؤال از
حرفه و تجارب یک سازمان زمان زیادی
متخصص» وجود دارد که سؤال توسط پرسشگر
خاصی
حرفه
که
فرد

یک
به
ولی
است
الزم
نظر شما درخصوص حضور دانشجویان در
شود و متخصص به آن جواب میدهد.
تایپ می 
اند میتوان به راحتی تکنیکهای شش
وجود اینکه این بخش مدت کوتاهی است را مید 
کنفرانس چیست؟

با
معتقدم شنیدن بحثهایی که در کنفرانس
ه
بود
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برخورد
خوبی
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ه
شد
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اند
ه
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سیگما را آموخت
مفید است.
مطرح میشود برای دانشجویان الزم و 
است .واحد اطالعرسانی کنفرانسها و کنگرهها
در شورای سیاستگذاری نیز این بحث مطرح شد
نیز در سایت وجود دارد و یک بخش جدید نیز
ایجاد فضایی برای

شش سیگما یک تفاوت اساسی با روشهای دیگر و قرار گذاشتیم که تالشمان را برای
با نام « خرید کتاب» به سایت آکادمی اضافه شده است.
خرید کتابهای داخلی و خارجی در دارد و آن نتیجهگرا بودنش است .به این ترتیب که بهبود حضور دانشجویان در نظر بگیریم اما اگر در این کنگره

در این بخش امکان
ارتباط با شش سیگما بدون هزینه اضافی و با این نیت که برای بهبود معنا ندارد ،بلکه اقدام بهبود برای کسب یک فرصت کافی برای تبادل نظر دانشجویان به وجود نیامد من
مورد نیاز است .زمانی توجه به روشهای میتوانم و البته عالقه دارم که زمانی را برای دانشجویان

اطالعات در این خصوص افزایش پیدا کند روی سایت نتیجه جدی
بهبود به عنوان یک ارزش مطرح بود ولی در حال حاضر بگذارم و به بحث شش سیگما بپردازم .به هر حال سعی

خواهد داشت.

وجود
مایلند در وب سایت آکادمی شش سیگما یک روش عملی برای نتیجه گرفتن است .اگر مسألههای داریم بخشی از سهمیه کنفرانس را به بچههای مهندسی

کسانی که
شود منافع زیادی را در پی صنایع اختصاص دهیم.
میتوانند به آدرس  www.issa.irو یا  www.موجود در شش سیگما حل 

عضو شوند
 sixsigmaacademy.irمراجعه کنند .ضمن اینکه خواهد داشت .برای مثال یکی از مسألههایی که ما در ایران
آقای دکتر! به عنوان آخرین سوال میخواهیم نظر
حل کردیم هفت میلیون دالر در سال ذخیره در بر داشته
عضویت تا یکسال به صورت رایگان است.
است .این در حالی است که در یک سازمان ممکن است شما را در مورد کنفرانسهای متعددی که در ایران
شود بدانیم .آیا این کنفرانسها هدفمند هستند
سیصد پروژه در یک زمان حل شود .ما در ایران برگزار می 

استقبال از آکادمی چطور بوده؟ در حال حاضر دویست،
و یا اینکه فقط حالتی نمادین و کلیشهای دارند؟
شما به سراغ مخاطبان میروید و یا آنها به سراغ شما مسألههای اینچنینی زیاد داریم.
عقیده شخصی من این است که نمیتوان یک سیاست
هدف ما در کنفرانس این است که به دستاوردهای
میآیند؟ این میتواند معیار خوبی برای سنجش میزان
کلی را برای برگزاری این
استقبال باشد .اینطور نیست؟
کنفرانسها تعریف کرد .به نظر
چند ماه بیشتر از ایده تشکیل
من هر برنامهای به شرط داشتن
گذرد و فکر میکنم
آکادمی نمی 
مخاطب باید انجام شود .با وجود
هنوز این ما هستیم که باید سراغ
گزینههای بیشتر به مرور زمان
مخاطب برویم .نسبت ًا مخاطبان
مورد نظرشان

مخاطبان ،برنامه
خوبی داریم دوستان من هر روز
را تشخیص میدهند و تصمیم
تعداد مخاطبان را کنترل میکنند.
میگیرند که در کدامیک شرکت
در همین زمان کوتاه موفق شدیم
کنند.
تعداد قابل توجهی از مخاطبان را
در این رابطه سیاستهای
جذب کنیم.
بازدارنده و نظارتی مؤثر نیست
و بهتر است یک رقابت منطقی
آینده شش سیگما را در
باشد و

و معقول وجود داشته
ایران چطور میبینید؟
به مخاطب فرصت داده شود که
خیلیها فکر میکردند شش
خودش تشخیص دهد و بهترین
سیگما هم یک مد است ولی به
گزینه را انتخاب کند.
نظر من این طور نیست چرا که
مد هستند
تکنیک هایی که فقط 
از اینکه وقتتان را در اختیار
حدود  5سال عمر می کنند .در
ما گذاشتید ممنونیم.
حالی که بیش از بیست سال
من هم از شما متشکرم.
از عمر شش سیگما میگذرد.
ممکن است واژۀ «شش سیگما»
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نگاهی به دورههای آموزشی برگزار شده
توسط انجمن مهندسی صنایع
انجمن مهندسی صنایع پیرو رسالت علمی و پژوهشی
خود و به منظور ارتقاء سطح کیفی دانش مهندسی در ایران

اقدام به برگزاری دورههای آموزشی مرتبط با مهندسی صنایع
مینماید .بدین منظور واحد آموزش انجمن مهندسی صنایع
اد با حمایت آقای دکتر سمیعزاده دبیر
ایران در اواخر خرد 
اود حیدری عظیم و همکاری
انجمن و مدیریت مهندس د 
مهندس پیام خرازیان به منظور برگزاری دورههای آموزشی
واحد آموزش انجمن

کاربردی شروع به فعالیت کرده است.
در مدت کوتاهی که از شروع فعالیتش میگذرد ،تاکنون
اقدام به برگزاری  5دوره آموزشی در محل انجمن و  2تور
آموزشی کرده است.
نخستین دوره آموزشی انجمن ،دوره سه روزه مبانی،
مستندسازی و تشریح الزامات  ISO9001:2000بود که
به مدت  24ساعت با ده کارگاه آموزشی در دو نوبت در
تاریخهای  24تا  26مرداد و  21تا  23شهریور با تدریس
مهندس پیام خرازیان برگزار شد.
همچنین دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت
کیفیت براساس  ISO19011به مدت  24ساعت و با شش

کارگاه آموزشی و چهار سناریوی جلسات اختتامیه ممیزی
در تازیخ  28تا  30شهریور برگزار شد.
در این دوره تکنیکهای ممیزی داخلی ،نحوه انجام
ممیزی ،گزارشدهی و نحوه تشکیل جلسات افتتاحیه و
اختتامیه ارائه شد.
دوره آموزشی تشریح معیارهای مدل سرآمدی
 EFQMنیز به مدت  16ساعت با پنج کارگاه آموزشی 8
و  9شهریور ماه برگزار شد .در این دوره تاریخچه ،تشریح
معیارهای مدل ،اصول هشتگانه و جوایز کیفیت در ایران
ارائه گردید .مدرس دورههای  EFQMو ممیزی داخلی
آقای صمد عدلمحمدی بود.
دوره آموزشی «آشنایی با نرمافزار  Primaveraو
کاربرد آن در مدیریت پروژه» ،از دیگر دورههای آموزشی
انجمن بود که به مدت  24ساعت در تاریخهای  19تا
 21شهریور ماه در مرکز کامپیوتر دانشکده صنایع دانشگاه
خواجه نصیرالدین طوسی برپا شد .این دوره با پیگیریهای
خانمها ایزدینیا و محسنی و آقای یزدانیفرد و تدریس
مهندس نوژن ژیانپناه برگزار شد.

همچنین در این دوره مبانی ،مدیریت پروژه ،نرمافزار
 primavera 3.1ارائه شد و در پایان دوره ،آزمون تئوری
و عملی از شرکتکنندگان گرفته شد.
انجمن ،به منظور آشنایی عملی شرکتکنندگان با
مراحل مستندسازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت نیز
تور آموزشی  ISO9001خود را در تاریخ  10و  24شهریور
در شرکت تیغاب دارنده گواهینامه  ISO9001برگزار کرد.
این تور که با استقبال زیاد شرکتکنندگان نیز همراه بود،
با تالشها و هماهنگیهای واحد آموزش و مدیریت آن
شرکت آقای فرود صبری ،برپا شد .گفتنی است انجمن
مهندسی صنایع ایران در ادامه برگزاری دورههای آموزشی
خود دورههای تشریح معیارهای مدل  ،EFQMتربیت
ارزیاب  ،EFQMمهندسی ارزش و  Primaveraرا در
آبان و آذر در محل انجمن برگزار مینماید.

معرفی رابطان انجمن مهندسی صنایع ایران در دانشگاهها
انجمن مهندسی صنایع ایران پیرو
اهداف و رسالت خود به عنوان یگانه نهاد
مستقل علمی ،پژوهشی و آموزشی مهندسی
صنایع در کشور ،طرح ملی هسته ارتباط
دانشجویی را جهت حمایت و ایجاد ارتباط
بین انجمنهای علمی دانشجویی مهندسی
صنایع سراسر کشور در دست اجرا دارد.
اولین قدم در تحقق این هدف ایجاد رابطه
مستمر با دانشکدههای مهندسی صنایع در
سراسر کشور میباشد .لذا از سوی ریاست
دانشکده یا مدیر گروه یک نفر از دانشجویان
فعال با شرایط ذیل به انجمن معرفی شدهاند.
این افراد که به عنوان رابط بین دانشگاه و
انجمن به صورت داوطلبانه فعالیت میکنند
وظایف ذیل را بر عهده دارند:



 -1اعالم نام ،شماره تماس و ساعات
حضور خود در دانشگاه ،از طريق بروشور
يا اعالم در برد دانشگاه به کليه دانشجويان
جهت مراجعه دانشجويان و اساتيد
 -2معرفي شايسته انجمن به وسيله
بروشور ،پوستر و سخنراني
 -3عضوگيري از ميان دانشجويان،
اساتيد و سازمانهاي توليدي و خدماتي
براي انجمن
 -4پاسخگويي به مسائل و سؤاالت
مراجعين
 -5ايجاد ارتباط بين انجمن مهندسي
صنايع ايران و تشکلهاي دانشجويي،
معاونت پژوهشي  ،اساتيد وغيره .
 -6اطالعرساني برنامه و فعاليتهاي

انجمن
 -7گزارش رويدادها و فعاليتهاي
علمي ،آموزشي و فرهنگي دانشگاه به
انجمن
 -8اعالم برنامه جلسات دفاع
پاياننامههاي دانشجويي و ارسال مشخصات
پاياننامههاي پذيرفته شده شامل :عنوان
پايان نامه ،چکيده (به دو زبان فارسي و
اينگليسي) ،کلمات کليدي ،تاريخ دفاع ،نام
دانشجو به همراه مقطع تحصيلي ،رشته و
گرايش ،نام اساتيد راهنما ،مشاور و داور.
 -9تالش جهت جذب حمايتهاي
مادي و معنوي ،محلي و استاني از طريق
اساتيد ،دانشجويان وغيره .
گسترش
جهت
 -10تالش

فعاليتهاي علمي و آموزشي انجمن در
دانشگاه با برگزاري گردهماييها ،دورهها
و سمينارهاي آموزشي انجمن .تاکنون 33
دانشگاه رابط خود را به انجمن معرفی نموده
است و امید میرود تا پایان آبان ماه کلیه
دانشگاههای سراسر کشور اقدام به معرفی
یکی از دانشجویان فعال خود را به انجمن
نمایند .با توجه به شرح وظایف رابطان،
توانند با مراجعه به رابط
دانشجویان می 
دانشگاه خود اطالعات کاملتری از انجمن
و فعالیتهای آن کسب کنند .الزم به ذکر
است که دانشجویانی که نام دانشگاه آنان
توانند با مراجعه
در لیست نیامده است می 
به مدیرگروه خود داوطلب تصدی این امر
گردند.

نام رابط

نام دانشگاه

شهر

امیرحسین صالح پور/علی بستان منش مقدم

آزاد اسالمی واحد ابهر

ابهر

سعید شادمهر

علم و صنعت بهشهر

بهشهر

سمانه حمیدی/زهرا توفیق سعادتی

الزهرا (س)

تهران

رهام روحانی اردشیری

آزاد اسالمی واحد اراک

اراک

سجاد ابراهیمی


علوم و فنون مازندران

بابل

محسن مرادی مقدم

امام حسین (ع)

تهران

سمانه کوچک پور

کارقزوین

قزوین

سیدمهران آهنگرها /علیرضا سراجیان

واحد نراق

آزاد اسالمی

نراق

محمد نجفی نوبر

آزاد اسالمی واحد کرج

کرج

کامبیز شکوهی

فوالد اصفهان


اصفهان

آرش فروزان

آزاد اسالمی واحد قزوین

قزوین

بابک اشیدری

صنعتی مالک اشتر

شاهین شهر
اصفهان

محمد امین


آزاد اسالمی واحد شیراز

شیراز

فؤاد فعله گری


کردستان

کردستان

حامد نبوی  /آناهیتا خجندی

صنعتی شریف

تهران

فرزانه مرادی

آزاد اسالمی واحد خرم آباد

خرم آباد

نسترن حمزه زاده

علم و فرهنگ (مرکز آموزش
جهاد دانشگاهی سابق)

عالی

تهران

علیرضا دهقان /نیما اوشاعی

مسجد سلیمان مسجد سلیمان

واحد

آزاد اسالمی

رامین فرجی

علم و صنعت اراک

اراک

محمد دلگشایی

واحد کرمانشاه

آزاد اسالمی

کرمانشاه

سیدعلی حجراتی

دانشگاه یزد

یزد

پرهام کاویانی

دانشگاه حفاظت و بهداشت کار

تهران

شیدا شریف پور

دانشگاه شمال

آمل

نیلوفر ایزدنیا

خواجه نصیر طوسی

تهران

امید بن عباس


دانشگاه آزاد

نجف آباد

امیر توکلی

آزاد اسالمی واحد پرند

پرندک ساوه

عسل زرگران

آزاد تهران شمال
دانشگاه 

تهران

مهدی سادات منصوری

دانشگاه علم و صنعت

تهران

عطیه توکلی /فریده اسدی

دانشگاه آزاد

فیروزکوه

الهام ذلقی

آزاد اسالمی واحد زاهدان

زاهدان

الهام پورقمری علمداری

دانشگاه سراسری

تبریز

سمیرا فالح

صنعتی امیرکبیر

تهران

علی کاشانیزاده

دانشگاه سراسری

قم
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سردبیر نشریه :IE

اعضای حقوقی جدید
انجمن مهندسی صنایع ایران

شماره جدید نشریه شامل مهمترین مطالب
از شمارههای قبل است
نشریه  ،IEیک نشریه تخصصی در
حوزههای مرتبط با مهندسی صنایع است
که به زبان انگلیسی به صاحب امتیازی
انجمن مهندسی صنایع ایران به مدیرمسئولی
مهندس محمدرضا صمدزاده و سردبیری
مهندس نوژن ژیانپناه و ریاست کمیته
انتشار دکتر محمدرضا اکبری جوکار به
صورت دو ماهنامه چاپ میشود.
مهندس ژیانپناه در ارتباط با چاپ
این نشریه گفت :تاکنون شش شماره از
این نشریه چاپ شده که اولین شماره آن
با ساختاری متفاوت از چیزی که در حال
بود ولی بعد از آن
حاضر منتشر میشود 
یک وحدت رویه را در انجمن مهندسی
صنایع به دست آورد.
وی افزود :در ابتدای امر مطالب نشریه
بود اما حاال
در ارتباط با موضوعات مختلفی 
نشریه موضوع محور شده و مطالب مستقیم ًا
مربوط به یک موضوع خاص میشوند .ما در
هر شماره حول یک موضوع بحث میکنیم.
به این ترتیب که شمارههای دوم تا ششم
آن به ترتیب در ارتباط با مدیریت پروژه،
مدیریت کیفیت ،مدیریت تولید ،مدیریت
سیستمهای اطالعاتی و مدیریت تعمیر
و نگهداری بوده است .وی تصریح کرد:
سعی ما بر این است که در هر شماره به
یکی از مبحثهای اساسی مدیریتی مرتبط
با مهندسان صنایع که در کارهای اجرایی با
آن سر و کار دارند بپردازیم .کما اینکه در
پنج شماره گذشته نیز این کار انجام شد.
ژیانپناه درخصوص نحوه جمعآوری
مطالب در هیئت تحریریه نشریه گفت:
هیئت تحریریه نشریه  IEمتشکل از اغلب
ارشد مهندسی

دانشجویان کارشناسی
صنایع و چند دانشجوی کارشناسی این
رشته است .پس از جمعآوری مطالب
توسط تحریریه ،بنده آنها را ویرایش میکنم
تأیید اساتید برجسته
و پس از آن مطالب به 
خود دکتر
دانشگاه میرسد .در این مسیر 

اکبری جوکار نیز کمک زیادی به ما می 
کنند
که من در همین جا از زحمات ایشان تشکر
میکنم.
روند کار از
وی ادامه داد :سعی کردیم 
ابتدا تا به امروز و چیدمان مطالب در نشریه
که معموالً یک مسیر تکاملی را سیر میکند
حفظ کنیم .همچنین سعی شده از جملههای
طالیی برای جذابتر شدن و در عین حال
کارآمدتر شدن نشریه استفاده شود.
وی در ادامه از چاپ مجموعه لغات
کلیدی ( )key wordsبرای ترجمه لغات
خود نشریه خبر
تخصصی نشریه همراه با 
داد .او گفت :در پایان مجله نیز گلوسری
ارد تا خوانندگان
( )Glossaryوجود د 
مشکلی از باب لغات و اصطالحات
تخصصی نداشته باشند.
سردبیر نشریه  IEدر ارتباط با کیفیت
ظاهری نشریه افزود :برای من و دیگر
اعضای این مجموعه ،کیفیت چاپ بسیار
مهم است .همواره سعی کردیم که نشریه
از لحاظ بصری نیز کیفیت الزم را داشته
باشد .متأسفانه شماره پنجم نشریه از کیفیت
نبود که این یک نقطه
چاپ الزم برخوردار 
ضعف برای ما است .وی اظهار امیدواری

کرد شمارههای آتی این نشریه با چاپ

بهتری همراه شود.
ژیانپناه که خود دارای مدرک
ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه
کارشناسی 
واحد علوم و تحقیقات است

آزاد اسالمی

با اشاره به قشر مخاطب نشریه  IEگفت:
مطالب نشریه به گونهای انتخاب میشود که
دانشجویان مهندسی صنایع ،اقشار صنعتی
جامعه ،استادان دانشگاه و به طور کلی
تمام کسانی که به نوعی در زمینه نظری و
اجرا در یکی از حوزههای مهندسی صنایع
فعالیت میکنند بتوانند از آن استفاده کنند.
وی با اشاره به بازخورد مخاطبان از
نشریه تصریح کرد :با توجه به صحبتی که با
خوانندگان نشریه داشتم ،خوشبختانه شاهد
استقبال خوبی از چاپ  IEبودیم .تقریب ًا
تمامی مخاطبان از کیفیت محتوایی آن
راضی بودند .تنها مشکلی که از جانب آنها
مطرح میشد بحث زمانبندی و دیرکرد
چاپ نشریه است که من هم به آنها حق
میدهم .متأسفانه با توجه به مشکالتی که
چند شماره گذشته داشتیم کار چاپ
در 
افتاد و کمی به ارزش محتوایی
به تعویق 
نشریه لطمهزد.
مهندس ژیانپناه در ارتباط با شماره آینده
نشریه  IEافزود :شماره هفتم نشریه شامل
گزیدهای از مهمترین مطالب شمارههای

گذشته است ،به طوری که بهترین مطالب
از پنج مبحث مدیریتی که در شمارههای
بود در شماره آینده به
قبل چاپ شده 
صورت یک مجموعه ()Collection
خواهد آمد .همچنین به گفته مهندس نوژن

ژیانپناه با حل مشکل  E-mailنشریه ،IE
از این پس مسئوالن این نشریه تخصصی به
بهترین نحو پاسخگوی سؤاالت و دریافت
نظرات خوانندگان خود خواهند بود .آدرس
پست الکترونیکی نشریه :IE
IEmagazine@iiie.ir
IEmagazine-iiie@yahoo.com

گسترش انديشه پويا ( سهامس خاص)
زمينه فعاليت :مشاوره ،طراحي،
بنيانسازي ،اجرا ،انجام مطالعات و
نظارت خدمات مهندسي و مديريتي
تلفن و نمابر88510555-88510018 :
مديرعامل :سيد علي اصغر رهنما فرد
www.gap.ir
info@gap.ir

مهندسين مشاور صنايع وسايط نقليه
(خودرو) ايران
زمينه فعاليت :ارائه خدمات مشاورهاي
در صنايع خودرو
تلفن و نمابر 88885380 :و 8888581-2
مديرعامل :منوچهر گلمحمدي
نماينده :سيدحسين ميرصالحآبادي
www.aice.co.ir
info@aice.co.ir

شرکت بينالمللي و مهندسي پارسا
مشاور تهران
زمينه فعاليت :مهندسي صنايع و فناوري
اطالعات
تلفن2673737-2239696 :
نمابر2207022-2673736 :
مديرعامل :محسن فيضي
نماينده :ذبيحاله ناصحي
www.parsa.co.ir
info@parsa.co.ir

در دیدار نایب رییس انجمن مهندسی صنایع با رییس تحقیقات ساختمان و مسکن عنوان شد:
دفتر ریاست مرکز تحقیقات ساختمان
مسکن بعدازظهر چهارشنبه دوازدهم مهر
ماه شاهد دیدار دکتر حیدرینژاد ،با دکتر
امین ناصری نایب رییس انجمن مهندسی
صنایع ایران بود.
در این جلسه که با حضور مهندس
رامزی معاونت اجرایی مرکز ،آقای جوادی
مدیر روابط عمومی مرکز ،دکتر جلوداری
عضو هیئت مدیره انجمن و مهندس
صمدزاده مدیر داخلی انجمن برگزار شد،
طرفین به بررسی زمینههای همکاری بیشتر
مرکز و انجمن پرداختند.
در ابتدای جلسه نایب رییس انجمن
ضمن تشکر از حمایتهای مرکز

گسترش زمینههای همکاری دوطرف

تحقیقات ساختمان و مسکن و شخص
دکتر حیدرینژاد ،هدف از این جلسه را
رفع برخی سوءتفاهمهای پیش آمده ،تداوم
حمایتهای مرکز از انجمن و تعریف
زمینههای همکاری جدید عنوان نمود.
دکتر امین ناصری ضمن ارائه برنامههای
ید آموزشی آمادگی انجمن را جهت
جد 
ارائه این خدمات به مرکز اعالم کرد.
نژاد نیز ضمن استقبال از
دکتر حیدری 
این پیشنهاد ،تأکید کرد :با توجه به آییننامه
آموزشی ابالغ شده ،سازمانهای دولتی
خود را با مراکز

میبایست آموزشهای
مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور برگزار نمایند .لذا بهتر است انجمن

کند تا زمینه این
مراحل اعتبارسنجی را طی 
همکاری مشترک فراهم شود.
وی افزود :مرکز در زمینه برگزاری
مشترک دورههای آموزشی ،بررسیهای
الزمه را انجام داده و نتیجه را به انجمن
اعالم خواهد کرد.
همچنین دکتر امین ناصری از تصمیم
اعضای هیئت مدیره انجمن مهندسی
صنایع ایران مبنی بر جذب حمایتهای
مالی از سازمانهای مختلف جهت خرید
دفتر مناسبی را برای انجمن خبر داد .وی
اظهار امیدواری کرد با تداوم حمایتهای
مرکز و سایر سازمانها این امر تحقق یابد.
گفتنی است از  16ماه گذشته در

پی حمایتهای ریاست مرکز تحقیقات
ساختمان و مسکن ،دکتر حیدرینژاد،
دفتر انجمن در مرکز تحقیقات ساختمان
و مسکن دایر است.
همچنین قسمت عمده نشریات انجمن
شامل خبرنامه مهندسی صنایع و بولتن
 IEتوسط این مرکز منتشر میشود .مرکز
تحقیقات ساختمان و مسکن اصلیترین
حامی انجمن به حساب میآید و این
مسأله کمی جای تعجب و سؤال دارد
که چرا انجمن مهندسی صنایع از سوی
شرکتهای بزرگ صنعتی مانند ایران
خودرو و سایپا اینچنین حمایت نمیشود؟
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پنجمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع بهار  86برگزار میشود
پنجمین کنفرانس بینالمللی مهندسی
صنایع ایران با محور اصلی مدیریت دانایی
و توسعه انسانی بهار سال آینده برگزار
میشود.
براساس اعالم روابط عمومی انجمن
مهندسی صنایع ایران ،این کنفرانس با
همت انجمن و دانشگاه علم و صنعت
ایران برپا میشود.
خود در کشور
این کنفرانس که در نوع 
و در سطح منطقه منحصربه فرد است اکنون
و با گذشت چهار دوره از آن ،به خوبی
خود را در صحنه علمی
توانسته است جای 
کشور تثبیت کرده و راهگشای اساتید،
محققان ،اندیشمندان ،دانشگاهیان و اهل
صنعت در دستیابی به جدیدترین حوزهها و
کاربردهای مرتبط با رشته مهندسی صنایع
باشد.
پنجمین دوره کنفرانس بینالمللی
مهندسی صنایع با اهدافی چون تداوم،
تقویت و تشویق روحیه پژوهش در
میان دانشگاهیان و فارغالتحصیالن رشته
مهندسی صنایع ،تبادل دستاوردهای جدید
در رشته مهندسی صنایع میان متخصصان
و اندیشمندان داخلی و خارجی و ایجاد

بستر مناسب برای بهرهمندی از تجربههای
کاربردی و حرفهای رشته مهندسی صنایع
در داخل و خارج از کشور برگزار میشود.
این کنفرانس در محورهای تخصصی
اصلی مهندسی کیفیت و قابلیت اطمینان،
تحقیق در عملیات ،سیستمهای اطالعاتی و
فناوری اطالعات ،مدیریت زنجیره تأمین،
مدیریت و برنامهریزی تولید و عملیات،
سیستمهای فازی ،ایمنی صنعتی و سایر
مبحثهای مرتبط با مهندسی صنایع

معرفی کتاب

شش سيگماي ناب چيست؟

شش سيگماي ناب دو اصل مهم
بهبود عصر حاضر را با يكديگر تلفيق مي
كند .اين دو اصل عبارتند از انجام بهتر
كار توسط شش سيگما كه روشي براي
بهبود كيفيت مي باشد و انجام سريعتر كار
از طريق اصول ناب .كتاب شش سيگماي
ناب شامل مثالهاي واقعي متعددي در اثبات
اثربخشي اين رويكرد مي باشد و به بررسي
موجود در اين زمينه با هدف

ابزارهاي
شناسايي و حذف اتالفها و مشكالت كيفي
در سازمانها مي پردازد .اين كتاب شامل
«چهار اصل كليدي» شش سيگماي ناب
و نحوه بكارگيري آنها در محيطهاي كاري
مختلف مي باشد كه عبارتند از :مشتريان
خود را با سرعت و كيفيت خشنود سازيد،

فرايندهاي خود را بهبود دهيد ،با يكديگر
كار كنيد تا دست آوردهاي شما افزايش
يابد ،تصميمات خود را بر اساس داده ها
و حقايق اتخاذ كنيد.
هدف اصلي اين كتاب معرفي رويكرد
شش سيگماي ناب است .اين كتاب بر
نكات كليدي تمركز دارد و نشان مي دهد
كه چگونه شش سيگماي ناب در يك
دنياي جديدي كه در آن مشتريان خواهان
كيفيت بهتر و تحويل سريع با حداقل
هزينه هستند ،قادر است تا سازمانها را
مسير سرآمدي ياري دهد .شش فصل
اول اين كتاب به معرفي اصول اساسي
شش سيگماي ناب مي پردازد .فصل هاي
آخر كتاب به كاربردهاي شش سيگماي
ناب اختصاص يافته است .در اين فصل
ها ،داليل بكارگيري شش سيگماي
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ناب توسط سازمانهاي مختلف به همراه
مطالعات موردي ارائه شده است .مطالعات
موردي ارائه شده مربوط به تيم هايي است
افراد آنها مفاهيم و روش هاي بهبود را
كه 
خود بكار گرفته اند.
در حوزه هاي كاري 
نويسندگان اين كتاب مايكل جورج
مدير عامل شركت جرج گروپ كه
بزرگترين مشاور شش سيگماي ناب در
اياالت متحده آمريكا مي باشد ،ديو رولندز
قائم مقام كيفيت شركت زيراكس و بيل
كاسل قائم مقام جرج گروپ كه چندين
پروژه شش سيگماي ناب در سازمانهاي
بزرگ اجرا كرده است تاليف شده است.
كتاب حاضر توسط دكتر رسول نورالسناء
و دكتر عباس سقايي كه از پايه گزاران
باشند ترجمه

شش سيگما در ايران مي
شده است.
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برگزار میشود .طی برگزاری کنفرانس
نیز نمایشگاه کتاب و نرمافزار ،نمایشگاه
تخصصی ،پیش کنفرانسهای علمی و
کارگاهها و سمینارهای آموزشی جنبی برپا
خواهد شد .الزم به ذکر است آخرین مهلت
ارسال خالصه مقاالت به احتمال زیاد تا
ید خواهد شد.
اواخر پاییز امسال تمد 
با توجه به نظرات دریافت شده از
مخاطبان چهار دوره قبلی این کنفرانس ،در
پنجمین دوره این برنامه علمی سعی بر این

شده است که بیشترین مشارکت گروههای
مختلف مرتبط با مهندسی صنایع در داخل
و خارج کشور انجام شود .همچنین با توجه
به اهمیت ارتباط با صنعت و کمک به تولید
علم کاربردی ،مقرر شده است که ضمن
برنامهریزی برای دریافت مقاالت کاربردی
در صنعت با سطح باال ،از استادان و
صاحبنظران صنایع مرتبط در زمینه داوری
این مقاالت کاربردی نیز دعوت شود.
برگزاری پانلهای تخصصی در ارتباط
با صنعت در کنار ارائه مقاالت کاربردی
هم راستا از برنامههای مورد نظر در این
زمینه است .همچنین با توجه به بینالمللی
بودن کنفرانس ،برنامهریزی برای اتخاذ
استراتژیهای مناسب برای برخورداری
از مقاالت خارجی سطح باال و جذب
مشارکت علمی استادان ایرانی و خارجی
رشته مهندسی صنایع در خارج از کشور با
دقت در حال بررسی است.
گفتنی است پیش از این قرار بود
پنجمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع
اسفند ماه سال جاری برگزار شود که بنا

در
به دالیلی برگزاری آن را به بهار سال آینده
موکول شد.

کنفرانس بینالمللی مدیریت بازاریابی
برگزار شد

نخستین کنفرانس بینالمللی مدیریت
بازاریابی  13و  14شهریور ماه در محل
سالن همایشهای رازی تهران برگزار
شد.
این کنفرانس به همت گروه پژوهشی،
صنعتی آریانا و پژوهشکده مدیریت و
مهندسی با اهدافی چون فراهم نمودن
زمینهای برای تعامل مؤثر بین تحقیقات
علمی در زمینه مدیریت بازاریابی و
شیوههای بازاریابی با توجه به نیاز صنعت
به این علم و ایجاد بستری مناسب برای
به چالش کشاندن وضعیت علمی بازاریابی
در کشور و زمینهسازی برای توسعه آن
برپا شد .محمود محمدیان دبیر علمی
کنفرانس در مراسم افتتاحیه گفت :کمیته
علمی کنفرانس متشکل از اساتید رشته
بازاریابی یا رشتههای مرتبط با آن از
دانشگاهها و مراکز علمی است 46 .نفر
اساتید به داوری و ارزیابی مقاالت

از
پرداخته و از میان  165مقاله ارسال شده
 27مقاله را برای ارائه به صورت سخنرانی
و  35مقاله را برای ارائه به صورت پوستر
انتخاب کردند.
در مراسم افتتاحیه «ایان را مکین
براون» از جمله صاحبنظران و متخصصان
بازاریابی در حوزه فعالیتهای دانشگاهی
و حرفهای به ارایه سخنرانی پرداخت.
براون از سال  1973تاکنون به عنوان
مشاور و مدرس بازاریابی با شرکتهای
بینالمللی «نوکیا» «دتکزاس اینسترومنت»
همکاری داشته است و در حال حاضر
مدرس و مشاور مدرسه بینالمللی تجاری
 IBMاست .وی مؤلف دو کتاب با نامهای
«بازاریابی کسب و کارهای خدماتی» و
«برتری در بازاریابی» است.

در این کنفرانس عالوه بر مقاالت ارائه
شده تعدادی کارگاه آموزشی نیز با هدف
تأکید بر آموزش و بیان تجارب موفق
مدیریتی برگزار شد .از جمله این کارگاهها
«تمایز ،زیربنای استراتژی بازاریابی رقابتی»
دکتر میراحمد امیرشاهی« ،طرحریزی
استراتژیک کانالهای توزیع در فضای
رقابتی» محمد رضوانیفر« ،اصول ،فنون و
هنر مذاکره با گرایش مذاکرات بینالمللی»
مسعود حیدری« ،استراتژیهای

دکتر
بازاریابی در فضای رقابتی» دکتر احمد
روستا« ،سیستمهای  CRMو جایگاه
آنها در مدیریت بازاریابی» مهندسی رضا
سمیعزاده و «شایعترین خطاهای تبلیغات
محمود محمدیان بودند.

در ایران» دکتر
محمدیان ضمن ارایه خود در کارگاه
گفت« :انبوه تبلیغات از رسانههای مختلف
در دهه اخیر ،خبر نوید بخشی است .زیرا
تبلیغات صحیح و اصیل جداکننده خوب
از بد و در واقع تمایز حق از باطل است».
وی افزود« :هنگامی که با یک حجم انبوه
از تبلیغات مواجه میشویم این سؤال در
شود که این حجم گسترده
ذهن مطرح می 
شرکتهای تبلیغاتی که در تهران و
شهرستان تشکیل شده ،دانش مربوط به
خود را چگونه کسب میکنند»؟
تبلیغات 
از میان کارگاههای ارایه شده و
براساس ارزیابی صورت گرفته تا کارگاه
مسعود حیدری و کارگاه دکتر

دکتر
محمود محمدیان با بیشترین استقبال از

سوی شرکتکنندگان روبه رو شد.
گفتنی است این کنفرانس با حضور
هفتصد نفر از دانشجویان ،استادان

بیش از
و عالقهمندان به حوزه مدیریت بازاریابی
برگزار شد.

گواهينامه عضويت انجمن مهندسي صنايع
ايران آماده شد

قيمت اين گواهينامه ش��كيل و زيبا كه
به درخواس��ت اعضاي انجمن ،براي آنان
صادر شده است در جدول زير آمده است.
لوح عضویت تنها برای اش��خاصی صادر
می گردد ک��ه عضویت آنان معتبر باش��د.
اش��خاصی که لوح عضویت دریافت کرده
اند 50 ،درصد تخفی��ف در حق عضویت
ساالنه برای آنها در نظر گرفته می شود.

انجم��ن مهندس��ي صنايع اي��ران يك
نمونه گواهينام��ه عضويت انجمن را براي
اعض��اي انجمن آم��اده كرده اس��ت .اين
گواهينامه كه طرح اوليه آن در جلسه هيئت
مديره به تصويب رس��يده است ،با ظاهري
زيبا و ش��كيل براي نص��ب در دفتر كار يا
ق��رار گرفت��ن روي ميز كار و ب��ه دو زبان
فارسي و انگليسي تهيه شده است.
نوع عضويت

مدت اعتبار

قیمت (ریال)ر

حقوقي

 40ماه

2/000/000

پیوسته

 36ماه

800/000

دانشجويي

 18ماه

150/000

وابسته

500/000

 24ماه

اعضای جدیدی که موفق به دریافت لوح عضویت انجمن شدند
نام و نام خانوادگی

نوع عضویت

اميد جليليقاسم آقا

دانشجو

شرکت پارسا مشاور تهران

حقوقي

عليرضا جليان

دانشجو

جعفر اميني

دانشجو

سيديوسف قاضيعسگر

وابسته

محمدرضا يارمحمدي

وابسته

محمدرضا غفرالهي

وابسته

سمینار
نگهداری
و تعمیرات
برگزار میشود
سمینار نگهداری و تعمیرات
با همکاری کانون علمی-کاربردی
مهندسی صنایع و انجمن نت
ایران ،بیست و چهارم آبان ماه
در دانشگاه صنعتی شریف برگزار
میشود.
این سمینار با ارائه موضوعاتی
چون سیستم کامپیوتری مدیریت
تعمیرات  ،CMMSمراقبت
وضعیت با استفاده از مهندسی
ارتعاشات ،نگهداری و تعمیرات بهرهگر و فراگیر  ،TPMنگهداری و تعمیرات مبتنی
بر قابلیت اطمینان ،سیستمهای خودکنترل در نگهداری و تعمیرات ،شناسایی و کنترل و
کاهش ضایعات برپا میشود .بررسی مسائل نگهداری و تعمیرات در صنعت ،نگهداری
و تعمیرات نوین صنعتی و تکنولوژیهای نوین نگهداری و تعمیرات از محورهای
تخصصی این سمینار است.
در حاشیه این کنفرانس میزگردی با حضور نمایندگان صنعت و دانشگاه با هدف
بررسی مشکالت مقوله نگهداری و تعمیرات موجود در کشور برگزار میشود.
آدرس وبسایت این سمینار  cwa.majalesanaaye.comاست.

دورههای آموزشی ویژه انجمن مهندسی صنایع ایران برای دریافتکنندگان خبرنامه
ود برای  25نفر از اعضای انجمن که خبرنامه را دریافت میکنند به قید قرعه
واحد آموزش انجمن مهندسی صنایع ایران در نظر دارد سه دوره آموزشی ویژه را به صورت محد 

رصد تخفیف تعلق میگیرد .تاریخ دقیق این دورهها متعاقب ًا اعالم میشود.
برگزار کند .به کسانی که در این قرعهکشی برنده میشوند  40د 
(واحد آموزشی انجمن) و یا ( 88242588دفتر مرکزی انجمن) تماس بگیرید.

برای کسب اطالعات بیشتر با شمارههای  66706051-4داخلی  256و 257

مدت هزينه ثبتنام
(ريال)
دوره

زمان

هدف دوره

نام دوره آموزشي
مبانی ،تشریح الزامات و
مستندسازی ISO9001:2000

 3روز

540،000

آذر ماه

آشنایی با مبانی و واژگان استاندارد  ،ISO9001:2000رویکرد فرایندگرایی ،تشریح
الزامات استاندارد  ISO9001:2000و نحوه مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت

ممیزی داخلی سیستم مدیریت
کیفیت براساس ISO19011

 3روز

600،000

دی ماه

آشنایی با تکنیک های ممیزی داخلی در سیستم مدیریت کیفیت و
نحوه انجام ممیزی در سازمان

آموزش نرم افزار
Primavera

 3روز

660،000

تعریف پروژه ،فعالیت ها و نحوه ارتباط آنها ،تقویم فعالیت ها ،فیلترسازی و سازماندهی،
بهمن ماه
به روزرسانی زمانبندی ،فشرده سازی و تهیه پشتیبان ،مروری بر تقویم و تخصیص منابع

اعضای حقیقی جدید انجمن مهندسی صنایع ایران
ردیف

10

عالءالدين

خسروي

20

رضا

عبدلي

11

امين

خيرخواه شوشتري

21

مهدي

غضنفرينصرآباد

سيدآرش

ذرهون

22

مهدي

فتحيراد

راد

23

سيده مريم

قريشي

24

سارا

محسنيفر

محسن

مروي
مهرگانراد

1

نام

نام خانوادگی

شوان

احمدي

2

اميد

اياره

12

3

علي

بهرامپور

13

محمدرضا

4

مهکامه

توکل

14

سيدعلياصغر

رهنمافرد

5

سعيد

تکبيري

15

محمد

زماني نژاد

25

6

معصومه

جواديمقدم

16

صادق

سجادي

26

ليال

7

رضا

حيدري

17

دريا

سودبخش

27

سيدمحمد

موسوي

8

محسن

خاکپور

18

کامبيز

شکوهي

28

عليرضا

موميوند

9

پونه

خاکي

19

محبوبه

صادق پورحاجي

29

کيوان

همرنگ
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انجمن مهندسی صنایع ایران برگزار میکند:

اولین سمینار انتقال تجربههای مدیران کیفیت و تعالی سازمانی

اولین سمینار انتقال تجربههای مدیران کیفیت و تعالی سازمانی به
همت انجمن مهندسی صنایع ایران ،در خرداد ماه سال  86و با هدف
ایجاد فضای بهینهکاوی در ایران برگزار میشود.
انتقال تجربهها و برنامههای اثربخشی سازمانی در زمینههای آهن
و فوالد ،برق و نیرو (تولید ،توزیع ،سازندگان و  ،)...خدمات عمومی،
خودروسازی ،نفت ،گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات مرتبط
مورد بحث در این سمینار است .محورها و

از زمینههای تخصصی
زیرمجموعههای تدوین مقاله و تجربهها به شرح زیر میباشد:
 -1رهبری
 انتخاب سبک رهبری به همراه تجربههای موفق کسب شده درسازمان
 روش سازمان جهت اولویتبندی پروژههای بهبود و مزایایاستفاده از آن
 تقدیرهای صورت گرفته از مشتریان ،شرکاء و مزایای آن برایسازمان
 روش ارتباطات برقرار شده بین رهبران و کارکنان سازمان ومزایای آن
 مدیریت یک نمونه از تغییرات و اندازهگیری اثربخشی آن حمایت از تغییر در سازمان و اثربخشی آن -2استراتژیها
 روشهای شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژیها مانند :نیازهایذینفعان ،تجزیه و تحلیلهای سازمانی و نحوه استفاده در سازمان
 روش سازمان برای تبدیل شدن به سازمان استراتژی محور وموفقیتهای حاصله
 اجرای استراتژیها از طریق فرآیندهای کلیدی اجرای موفق  BSCو اثربخشی آن در سازمان -3کارکنان
مورد استفاده قرار گرفته و

 شیوههای نظرسنجی کارکنان کهنحوه پاسخدهی سازمان به آن
 شیوههای استفاده شده جهت تعیین شرایط احراز شغل وچگونگی ارزیابی افراد جهت استخدام  /شغل
 شیوههای استفاده شده جهت نیازسنجی /برنامهریزی /اجرا /ارزیابی آموزش و مزایای استفاده از آن برای سازمان
 شیوههای تمرین کارهای گروهی سازمان سیستمهای مشارکت بکار گرفته شده در سازمان و اثربخشیآن
 سیستمهای تقدیر و پاداشدهی به پرسنل به همراه اهداف واثربخشی آن
 -4مشارکتهای برون سازمانی
 سیستمهای بکار گرفته شده جهت ارزیابی و مدیریت زنجیرهتأمین و اثربخشی آن برای سازمان
 -5مدیریت منابع
 روشهای بکار گرفته شده جهت تخصیص منابع مالی درراستای استراتژیها و اثربخشی آن
 روشهای بکار گرفته شده جهت نگهداری تجهیزات سازمان بههمراه اثربخشی آنها
 روشهای بکار گرفته شده جهت مدیریت موجودی کاال باهدف حداقلسازی هزینههای موجودی
 روشهای بکار گرفته شده جهت مدیریت فناوری به ویژهچگونگی شناسایی فناوریهای جدید
 چگونگی مدیریت اطالعات و دانش در سازمان به همراهاثربخشی آنها
 -6فرآیندها
 سیستمهای مدیریتی موفق به ویژه سیستمهای مدیریت کیفیت/زیستمحیطی /ایمنی و علل موفقیت و اثربخشی آنها
 -7روابط با مشتریان
انواع روشهای ارتباط با مشتری و موفقیتهای کسب شده.
 -8بهینهکاوی ()Benchmarking
تجربهها /شیوههای به دست آوردن اطالعات در سازمانها و نحوه
بهینهکاوی ( )Benchmarkingو اثربخشی آن.
اشخاص معرفی شده از طرف سازمانها و اشخاص مستقل میتوانند
چکیده مقاالت خود را برای شرکت در سمینار به دفتر آموزش انجمن
ارسال کنند .چکیده مقالهها یا تجربهها میبایست حداکثر در  2صفحه
 A4با فونت  14نازنین در محیطه  2000 wordیا  word XPدر
ساختار زیر تهیه شود:

حامیان انجمن مهندسی
صنایع ایران

صفحه اول:
الف -در ابتدا مشخصات تهیهکننده به شرح ذیل آورده شود:
 -1نام سازمان
 -2نام تهیهکننده مقاله/تجربه به همراه سمت و مدت همکاری
آنان با سازمان
 -3تاریخ و محل تولد
 -4آخرین مدرک تحصیلی و نام دانشگاه  /مؤسسه
ب -زمینه تخصصی چکیده مقاله /تجربه (آهن و فوالد ،برق و
نیرو ،خدمات عمومی ،خودروسازی ،نفت و گاز و پتروشیمی ،صنایع
و خدمات مرتبط)
ج -محور و زیرمجموعه انتخابی (به شرح ذکر شده)
به عنوان مثال :محور رهبری ،انتخاب سبک رهبری
د -موضوع و متن چکیده مقاله  /تجربه
صفحه دوم:
نیمه نخست صفحه ادامه متن چکیده مقاله  /تجربه
در نیمه دوم تأثیر موارد ذکر شده به صورت کمی و یا توضیحات
کتبی ذکر میشود.
ارایهدهنده مقاالت یا تجربهها میبایست چکیده مقاله خود را از
طریق صندوق الکترونیکی  SEFQM@iiie.irدر اختیار واحد آموزش
انجمن قرار داده و یا متن کاغذی و  CDفایل آن را به تهران ،صندوق
کنند و یا حضورا ً بسته را به آدرس تهران،
پستی  14465-435ارسال 
حد فاصل خیابان استاد نجاتاللهی ،شماره  ،880طبقه
خیابان انقالب ،
سوم ،دفتر آموزش انجمن مهندسی صنایع ایران تحویل دهند.
الزم به ذکر است مهلت ارسال چکیده این مقالهها و یا تجربیات تا
اول اسفند ماه است .در روزهای برگزاری سمینار در هفته آخر خرداد
ماه  ،86از ارسالکنندگان مقالهها و تجربههای برتر تقدیر ویژه به عمل
خواهد آمد.

حامیان سمینار

الف – حامیان علمی
دانشگاهها و مؤسسات معتبر علمی – آموزشی میتوانند به عنوان
حامی علمی در سمینار شرکت نمایند .پس از دریافت درخواست این
مؤسسات و بررسی و تأیید اعتبار آن توسط کمیته علمی از نام یا لگوی
آنان در بروشورها و تبلیغات سمینار استفاده خواهد شد.
ب – حامیان سرآمد
شرکتها و سازمانها که با پرداخت حداقل مبلغ 10/000/000
ریال از برگزاری سمینار حمایت نمایند به عنوان حامی مالی سرآمد در
سمینار معرفی میگردند.
مزایا حمایت سرآمد:
سرآمد به ترتیب میزان حمایت مالی آنان در

نام و لگوی حامیان
بروشورها و تبلیغات سمینار قرار میگیرد.
حضور رایگان مدیران ،کارشناسان و کارکنان حامی سرآمد در
سمینار با توجه به میزان حمایت مالی (به ازای هر یک میلیون تومان
اد بیشتری از کارکنان
حداکثر  10نفر) .در صورت تمایل به شرکت تعد 
حامی سرآمد در سمینار کلیه افراد معرفی شده از تخفیفات ویژه
برخوردار میگردند.
در اختتامیه سمینار طی مراسم ویژهای با اهدای لوح سپاس از کلیه
حامیان سرآمد تقدیر به عمل میآید.
در صورت تمایل تبلیغات حامیان سرآمد در سالن برگزاری نصب
و یا بین شرکتکنندگان توزیع میگردد.
ج – حامیان مالی (معمولی)
شرکتها و سازمانها که با پرداخت  5/000/000تا حداکثر
 10/000/000ریال از برگزاری سمینار حمایت نمایند به عنوان حامی
مالی در سمینار معرفی میگردند.
مزایا حمایت مالی:
نام حامیان مالی به ترتیب میزان مبلغ پرداختی در بروشورها و
تبلیغات سمینار قرار میگیرد.
حضور رایگان مدیران ،کارشناسان و کارکنان حامی مالی در سمینار
با توجه به میزان حمایت مالی (حداکثر  7نفر) .در صورت تمایل به
شرکت تعداد بیشتری از کارکنان حامی مالی در سمینار ،افراد معرفی
شده از تخفیف برخوردار میگردند.
در پایان سمینار با اهدای لوح از کلیه حامیان مالی در سمینار تقدیر
به عمل میآید.
عالقهمندان میتوانند با مشخص کردن نحوه یا میزان حمایت،
خود را به نمابر  )021( 88242588یا صندوق
مدارک و درخواست 
الکترونیکی  sponsors@iiie.irارسال نمایند.
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