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و  صاحبنظران  از  خود  ش  اتفاقًا  که  کنفرانس  مجری 
برای  کنفرانس  با  ارتباط  د  ر  بود    پروژه  مد  یریت  کارشناسان 
حاضران د  ر سالن  صحبت می کرد  . او د  ر حین صحبت های خود   
از ویژگی های شاخص کنفرانس مد  یران کیفیت می گفت. مجری 
حضور صاحبنظران خارجی را د  ر این کنفرانس از نکات برجسته 
آن عنوان کرد   و می گفت: »ما نمی خواهیم مد  یریت کیفیت را آن 
چیزی که همیشه عنوان شد  ه معرفی کنیم« و بعد   شروع کرد   به 
گفتن تاثیری که شاخص های کاربرد ی این علم د  ر زند  گی روزمره 
باشد  . صحبت هایش  د  اشته  می تواند    آد  م ها  خوی  و  خلق  د  ر  و 
د  اشت جالب می شد   که اینگونه اد  امه د  اد  : حاال می خواهم مهمانی 
را به پشت تریبون د  عوت کنم تا مبحث مد  یریت پروژه و کیفیت 

را از نقطه نظر هنر و موسیقی برای شما باز کند  . 
مجری از یک هلند  ی صحبت می کرد   که هر هفته یک جای 
د  نیا است. یک هفته آمریکا، یک هفته ژاپن، اروپا، خاورمیانه و 
حاال هم ایران. با وجود   سن و سال کمی که د  ارد   ولی یک متبحر 
د  ر کار خود  ش است. مجری از شخصی که موضوع سخنرانی اش 
چشید  ن شیرینی – سیالن تغییر و د  گرگونی بود   صحبت می کرد   
با زبان  از این هلند  ی کرد  ،  و پس از تعریف و تمجید  هایی که 
انگلیسی و بسیار د  وستانه »مارک« را خطاب و او را برای آمد  ن به 

پشت تریبون د  عوت کرد  . 
میهمان هلند  ی کنفرانس مد  یران کیفیت نیز د  ر میان تشویق 
اتو کشید  ه  با کت و شلوارهای  تقریبًا همگی  انبوه حاضران که 
و شیک خود  شان روی صند  لی های نرم و راحت سالن مرکزی 
اجالس سران کشورهای اسالمی لم د  اد  ه بود  ند  ، با ظاهری ساد  ه، 
لبخند  ی  با  و  بود    اند  اخته  سفید  ش  شلوار  روی  که  آبی  پیراهن 

شیطنت آمیز به روی سن آمد  . 
»مارک آنتونی ون رون«، همان هلند  ی جوان و خوش سیما، 
ارکستر د  ر جهان است  پیانیست ها و رهبر  از مشهورترین  یکی 
که د  ر موسیقی کالسیک، جاز و پاپ فعالیت می کند  . اما موضوع 
آنجا جالب  می شود   که او مبتکر روش هنر د  ر ریتم است و این 
و  پروژه  مد  یریت  با  او  هنری  فعالیت  تالقی  نقطه  همان  د  قیقًا 
کیفیت بود  . مارک از د  ریچه د  یگری به مهند  سی صنایع و کیفیت 
کیفیت  با  پروژه  مد  یریت یک  د  ر  او  که  را  نگاه می کرد  . روشی 

باال پیشنهاد   می کرد  ، نه با سیستم ها و د  ستگاه های یک خط تولید   
ارتباط مستقیمی د  اشت و نه با فرمول های ریاضی. مارک، ما را به 
خود  مان متوجه ساخت. او یک شرکت صنعتی را تنها یک محل 
تجارت نمی د  انست، بلکه آن را یک ارکستر هارمونیک می د  ید   که 
هر کد  ام از نوازند  ه های آن نت های خود   را به خوبی از بر بود  ند  . 
"هر نوازند  ه ساز خود   را به بهترین نحو و با تمام وجود   می زند   و 
وقتی یک جا به مجموعه نوازند  گی ها گوش می کنی یک هارمونی 
د  لنشین را می شنوی که د  ر پایان لذت تماشاگر و مشتری را به 

همراه د  ارد  ". 
مارک با حرف های خود   ما را به باورهایمان فرو برد  : »باور 
به  را  باشید   که یک هنرمند   خالق هستید  . خالقیت خود    د  اشته 
آن  و  زد    عشق  از  او حرف  می گیرد  «.  نتیجه  حتمًا  د  هید  .  خرج 
»عشق  د  انست:  مشتری  با  رابطه  د  ر  تأثیرگذار  شاخص  یک  را 
د  و طرف. محصولی  د  ر وجود    نه  است،  نفر  د  و  ارتباط  نوع  د  ر 
خرید  ار د  ارد   که عشق و عاطفه برای تولید  ش به کار رفته باشد  . 
آن زمان این محصول به صورت فرمالیته و از روی اجبار تولید   
نشد  ه«. و این د  قیقًا همان جنبه عاطفی یک محصول بود   که مارک 
باعث  تأثیرگذارش  حرف های  همین  شاید    می زد  .  حرف  آن  از 
شد   مترجمی که صحبت های مارک را برای هد  فون های ترجمه، 
مارک  عینی جمله های  ترجمه  از  برمی گرد  انند  ، وقتی  فارسی  به 
بر د  ل  آید  ، الجرم  د رماند   بی اختیار گفت: »سخنی کز د  ل برون 

نشیند  «. و اینگونه حق مطلب مارک را اد ا کرد .
متفاوتش  با حرف های  اگرچه  نمی گفت.  بی راه  مارک هیچ 
د  اشت جماعت حاضر د  ر سالن که هر کد  ام از مهند  سان صنایع و 
مد  عیان این واد  ی بود  ند   را از یک قالب همیشگی خارج می کرد   
ولی حرف هایش بسیار بهتر از تئوری هایی که البته یک مهند  س 
میان  د  ر  او  می نشست.  د  ل  به  بد  اند    باید    پروژه  مد  یر  و  صنایع 
صحبت هایش یک فیلم کوتاه هم پخش کرد  . آن فیلم، هنر مارک 
را نشان می د  اد   که به پیشنهاد   مد  یران یک شرکت اروپایی برای 
تجد  ید   قوا، تمرکز و ایجاد   هیجان کاری کارکنان خود  شان از او به 
عنوان مبتکر هنر د  ر ریتم کاری د  عوت کرد ند   تا به همراه گروهش 
د  ر یک برنامه شاد  و پرمحتوا و با یک موسیقی خاص هیجان را به 
کارکنان آن شرکت که د  ر یک روز تعطیل با شیک ترین لباس های 

خود   به محل کار آمد  ه بود  ند   تزریق کنند  . 
مارک یاد  آور شد   که د  ر طول آن برنامه و د  ر حین نوازند  گی 
گروه موسیقی اش د  ائم به کارکنان آن شرکت می گفته که خود  شان 
را از تمام افکار زائد  جد  ا کنند   و به کالم موسیقی بسپارند   و با آن 
همراهی کنند  . طبق آماری که مارک پس از نمایش فیلم از نتیجه 
پیاد  ه سازی روش ابد  اعی هنر د  ر ریتم د  ر آن شرکت تجاری ارایه 
د  اد  ، یک پیشرفت خارج از تصویر د  ر روند   کاری آن شرکت به 

وجود   آمد  ه بود  . 
پیانیست خوش چهره هلند  ی د  ر حالی که به هنر خود   ایمان 
شاعران،  مثل  کنیم.  حس  باید    را  »موسیقی  می گفت:  د  اشت، 
نویسند  گان و رقاصان. اینها همگی هنر خود   را با کالم موسیقی به 
منصه ظهور می رسانند  . چون ناخواسته از جان مایه می گذارند  «. 
معناد  ار  لبخند    با  که  د  کترهایی  و  مهند  س ها  آن  تمام  به  مارک 
می کرد  ند    او گوش  به صحبت های  بازماند  ه،  حیرت  از  د  هان  و 
پیشنهاد   کرد  : »به فکر حال باشید  ، نه د  یروز و نه فرد  ا. از د  یروز 
از  د  رس بگیرید   و برای فرد  ا برنامه د  اشته باشید   ولی »حال« را 
را  بد  اهه نوازان  خود  ش  تخصصی  حیطه  د  ر  او  ند  هید  «.  د  ست 
حاضر  »حال  به  را  توجه  بیشترین  که  د  انست  کسانی  جمله  از 

خود  شان« د  ارند  . 
حاضران  بی امان  تشویق  میان  د  ر  رون«  ون  آنتونی  »مارک 
با  پایین آمد  . نگاه های پرمعنا  پایان د  اد   و از سن  سخن خود   را 
لبانی خند  ان او را تا جایگاه خویش بد  رقه می کرد  ند  . تشویق ها 
با خود   زمزمه  اد  امه د  اشت. بی شک خیلی ها این جمله را  هنوز 

می کرد  ند  : »او به واقع یک مهند  س صنایع است«.
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مهند  سی  انجمن  مد  یره  هیئت  جلسه  نهمین  و  سی 
صنایع روز  چهارشنبه پنج مهر د  ر د  انشکد  ه صنایع د  انشگاه 

علم و صنعت برگزار شد  . 
این جلسه با حضور اعضای هیئت مد  یره انجمن و چند   
تن از اعضای هیئت علمی د  انشکد  ه مهند  سی صنایع د  انشگاه 
این  د  ر  شد  ه  مطرح  مباحث  شد  .  تشکیل  صنعت  و  علم 
جلسه حول برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی مهند  سی 
د  بیر  عنوان  به  د  کتر جبل عاملی  این جلسه  د  ر  بود  .  صنایع 
کنفرانس برگزید  ه شد  . د  کتر جلود  اری و د  کتر اکبری جوکار 
د  ر شورای سیاست گزاری  انجمن  نمایند  گان  به عنوان  نیز 
کنفرانس به د  انشگاه علم و صنعت معرفی شد  ند  . د  ر ابتد  ای 

رییس  نوری  سیامک  د  کتر  جلسه 
د  انشگاه  مهند  سی صنایع  د  انشکد  ه 
علم و صنعت ضمن خوشامد  گویی 
به اعضای هیئت مد  یره انجمن بر 
برگزاری هرچه شایسته تر کنفرانس 
مهند  سی صنایع با همکاری انجمن 
و د  انشگاه تأکید   کرد  . د  ر اد  امه د  کتر 
انجمن  رییس  نایب  ناصری  امین 
با تشکر از د  کتر جبل عاملی رییس 

کنفرانس  اجرایی  امور  پیگیر  که  صنعت  و  علم  د  انشگاه 
بود  ه اند   د  ر مورد   فعالیت های هیئت مد  یره طی د  و سال اخیر 
توضیحاتی ارائه کرد  . وی گفت: هیئت مد  یره کنونی انجمن 
ابتد  ای فعالیت خود   با مشکالت مالی و صند  وق خالی  از 
انجمن روبرو شد  . به گونه ای که هر کد  ام از اعضای هیئت 
مد  یره برای مسکوت نماند  ن فعالیت های انجمن و پرد  اخت 
حقوق معوقه پرسنل، مبلغ هایی را به حساب انجمن واریز 
کرد  ند  . وی با طرح این پرسش که "چگونه انجمن مهند  سی 
حفظ  عین  د  ر  علمی  نهاد    یک  عنوان  به  می تواند    صنایع 
تا  شود    توانمند    و  مستقل  مالی  نظر  از  خود    علمی  شأن 
بتواند   به اهد  اف و رسالت اساسنامه ای خود   به نحو مطلوبی 
این راستا اشاره  اقد  امات صورت گرفته د  ر  به  عمل کند  ؟ 
مبلغ هایی  مد  یره  هیئت  اعضای  تالش  با  افزود  :  وی  کرد  . 
و  ارگان ها  سازمان ها،  از  بالعوض  کمک های  عنوان  به 
شرکت های مختلف به حساب انجمن واریز شد  . حتی برای 
صرفه جویی د  ر هزینه ها با عنایت د  کتر حید  ری نژاد   رییس 
انجمن  برای  د  فتری  مسکن،  و  ساختمان  تحقیقات  مرکز 
تخصیص یافت. وی با اشاره به اهمیت کنفرانس مهند  سی 
صنایع گفت: طی جلسات مختلف هیئت مد  یره، بحث های 
صورت گرفته و با الگوبرد  اری از سایر انجمن های مشابه 
به این نتیجه رسید  یم که کنفرانس مهند  سی صنایع می تواند   
به عنوان مهم ترین فعالیت انجمن عالوه بر نمایش هویت 
و اعتبار ما تا حد   زیاد  ی بود  جه الزم را برای اد  امه حیات 
انجمن فراهم آورد  . اما متأسفانه واقعیت این است که پس از 
برگزاری چهار د  وره کنفرانس مهند  سی صنایع، این روید  اد   

د  انش و سوابق  نه  بود  ه است و  آنچنان د  رآمد  زا  نه  علمی 
لذا  است.  شد  ه  ذخیره  و  مستند    انجمن  د  ر  قبل  د  وره های 
این وضعیت هیئت مد  یره را بر آن د  اشت که د  ر برگزاری 
پنجمین کنفرانس مهند  سی صنایع با همیاری د  انشگاه علم 
و صنعت عالوه بر ایجاد   و حفظ د  انش برگزاری کنفرانس، 

قسمتی از بود  جه های مالی انجمن نیز فراهم شود  .
د  اشت  امید    مد  یره  "هیئت  ناصری  امین  د  کتر  گفته  به 
د  بیر  و  مد  یره  هیئت  رییس  شفیعا  د  کتر  تالش های  با  که 
کنفرانس، د  ر این د  وره به این هد  ف خود   را نزد  یک کنیم و 
کنفرانس مهند  سی صنایع را به عنوان فعالیت شاخص انجمن 
و نماد   و هویت علمی و حرفه ای جامعه مهند  سی صنایع 
تبد  یل کند   ولی متأسفانه به د  الیلی 
این فعالیت هیئت مد  یره به موجب 
شفیعا  د  کتر  همکاری  تمایل  عد  م 
به  کنفرانس  د  بیرخانه  و  انجمن  با 

مد ت چند   ماه مسکوت ماند  ". 
"با توجه  اد  امه گفت  :  وی د  ر 
برگزاری  متولی  انجمن  اینکه  به 
صنایع  مهند  سی  کنفرانس های 
مد  یره  هیئت  د  ر  است  کشور  د  ر 
انجمن تصمیم گرفته شد   تا امور اجرایی کنفرانس تا حد   
ممکن توسط انجمن و امور علمی توسط د  انشگاه پیگیری 
و اجرا شود  . پیش از این و د  ر د  وره های قبلی این کنفرانس 
د  انشگاه  یک  به  را  کنفرانس  برگزاری  امور  تمامی  انجمن 
متأسفانه  آمد  ،  د  ست  به  که  تجربه ای  با  اما  می کرد    محول 
امور اجرایی کنفرانس شامل مقررات، رویه ها و بانک های 
اطالعاتی د  ر هر بار اجرای کنفرانس توسط د  انشگاه د وباره 
تهیه می شد   که بد  ین ترتیب حافظه اجرایی کنفرانس پاک 
می شود  . لذا به منظور حفظ این د  انش د  ر انجمن با عنوان 
د  انشگاه ها  علمی  شأن  حفظ  و  کنفرانس  د  ائمی  د  بیرخانه 
تصمیم بر این گرفته شد   که د  ر این د  وره د  انشگاه علم و 
صنعت عهد  ه د  ار امور علمی شود   و انجمن امور اجرایی را 
به عهد  ه بگیرد  . پیش از این د  ر جلسات قبلی هیئت مد  یره 
تصمیم گرفته شد  ه بود   که تمامی تصمیمات کلید  ی کنفرانس 
شود  .  اجرا  سپس  و  اخذ  سیاست گزاری  شورای  توسط 
شورای سیاست گزاری کنفرانس متشکل از پنج نفر شامل 
د  و نفر به نمایند  گی از د  انشگاه میزبان و سه نفر به نمایند  گی 
از انجمن است. د  کتر اکبری جوکار، د  کتر جلود  اری و د  کتر 
شفیعا از سوی انجمن به این شورا معرفی شد  ه اند  . پیش از 
این قرار بود   که با توجه به انصراف د  کتر شفیعا، د  بیر جد  ید   

کنفرانس عضو سوم انجمن د  ر شورا باشد  . 
د  ر اد  امه جلسه د  کتر جبل عاملی رییس د  انشگاه علم و 
صنعت گفت: مطالبی که بیان شد   به نظر بند  ه کاماًل مقبول و 
منطقی است. کنفرانس هویت انجمن است و نیت د  انشگاه 
علم و صنعت د  ر این مشارکت علمی نیز همین خواهد   بود  . 

پرینتر  تهیه یک د  فتر، یک د  ستگاه کامپیوتر و یک  از  وی 
مهند  سی  کنفرانس  برای  صنعت  و  علم  د  انشگاه  سوی  از 
ممکن  که  هم  آنجایی  تا  کرد  :  تأکید    و  د  اد    خبر  صنایع 
تا شاهد    انجمن خواهیم بود    امور اجرایی همراه  باشد   د  ر 
برگزاری هر چه بهتر کنفرانس  مهند  سی صنایع باشیم. د  ر 
اد  امه د  کتر سمیع زاد  ه ضمن اشاره به این نکته که باید   برای 
هر فعالیت علمی و غیرعلمی منابع الزم آن از جمله منابع 
مالی فراهم گرد  د   افزود  : این مطلب که انجمن اگر فعالیت 
د  رآمد  زایی کند   از اهد  اف خود   منحرف خواهد   شد  ، کاماًل 
غیرمنطقی است. باید   منابع مالی برای فعالیت های انجمن 
یک  صنایع  مهند  سی  انجمن  آنکه  د  وم  نکته  شود  .  فراهم 
انجمن غیرانتفاعی است و هیچ یک از د  رآمد  های حاصله 
بین هیئت مد  یره و یا کاد  ر اجرایی انجمن تقسیم نمی شود   

و تنها اعضا هستند   که از آن نفع می برند  . 
جبل عاملی  د  کتر  آقای  کرد    پیشنهاد    سمیع زاد  ه  د  کتر 
د  بیری کنفرانس پنجم را بپذیرند  . زیرا با توجه به تفکر و 
سوابق ارزشمند  شان می توانند   د  ر برگزاری موفق کنفرانس 
موافقت  ضمن  حاضر  اعضای  تمام  اد  امه  د  ر  باشند  .  مؤثر 
د  بیری  به  را  جبل عاملی  محمد  سعید    د  کتر  پیشنهاد    این  با 

پنجمین کنفرانس بین المللی مهند  سی صنایع برگزید  ند  . 
گفتنی است جلسه مذکور که با مراسم افطار د  انشگاه 
علم وصنعت همراه بود  ، با حضور د  کتر امین ناصری، د  کتر 
مهند  سی  جلود  اری،  د  کتر  اصفهانی،  سید    د  کتر  سمیع زاد  ه، 
انجمن  از  مهند  س صمد  زاد  ه  و  کریمی  مهند  س  رستمیان، 
د  انشکد  ه  علمی  هیئت  اعضای  و  ایران  صنایع  مهند  سی 
د  کتر  شامل  صنعت  و  علم  د  انشگاه  صنایع  مهند  سی 
جبل عاملی، د  کتر آریانژاد  ، د  کتر نوری، د  کتر تیموری، د  کتر 

حید  ری و د  کتر جعفری برپاشد  . 
د عوت از مهند س راد نیا د ر جلسه چهلم

نیز  انجمن مهند  سی صنایع  جلسه چهلم هیئت مد  یره 
�4 مهر د  ر محل د  فتر انجمن برگزار شد  . 

د  ر ابتد  ای این جلسه د  کتر امین ناصری به ارائه گزارشی 
از د  ید  ار با د  کتر حید  ری نژاد   رییس مرکز تحقیقات ساختمان 
و  انجمن  د  وجانبه  روابط  گسترش  د  رخصوص  مسکن  و 
این مرکز پرد  اخت. د  ر اد  امه جلسه با توجه به عد  م حضور 
و تمایل د  کتر شفیعا به اد  امه همکاری با انجمن و علیرغم 
ایشان  نظر  جلب  جهت  مکرر  د  عوت های  و  پیگیری ها 
برای اد  امه همراهی با انجمن، استعفای ایشان توسط هیئت 
مراد  نیا  مهند  س  از  شد    مقرر  همچنین  شد  .  پذیرفته  مد  یره 
جهت عضویت د  ر هیئت مد  یره د  عوت به عمل آید  . گفتنی 
است انتخاب رییس و نایب رییس هیئت مد  یره به جلسه 
د کتر  ناصری،  امین  د کتر  این جلسه  د ر  آیند  ه موکول شد  . 
سمیع زاد ه، د کتر جلود اری و د کتر ناظمی از حاضران جلسه 
و د کتر شفیعا، د کتر اکبری جوکار و د کتر سید اصفهانی از 

غایبان آن بود ند.

انتخاب د  بیر پنجمین کنفرانس بین المللی مهند  سی صنایع

د  ر جلسه هیئت مد  یره انجمن مهند  سی صنایع ایران انجام شد  :

پنجمین کنفرانس بین المللی 
مهند  سی صنایع بهار سال 

آیند  ه با همت انجمن مهند  سی 
صنایع و د  انشگاه علم و 

صنعت ایران برگزار می شود  
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انجمن مهند  سي صنایع ایران به عنوان تشکلي مد  رن، 
از سابقه فعالیتي و عملکرد  ي بسیار غني برخورد  ار است. 
این تشکل که د  ر نوع خود   بزرگترین هیأت موسس را د  ارا 
است و شبکه گسترد  ه اي از اعضاء د  ر آن حضور د  ارند   به 
واسطه رویکرد   تخصصي و پشتوانه نیروي فکري عظیم، 
نیاز به د  اشتن یک کانال ارتباطي با اعضاء خود   و د  سترسي 
به یک رسانه د  ارد  . چنین رسانه اي موجب ایجاد   همبستگي 
د  رون گروهي اعضاء و تحکیم روابط آنان با تشکل خواهد   
شد   و به بهبود   عملکرد  هاي هر د  و سوي این فرآیند   ارتباطي 

خواهد   انجامید  .
با توجه به گسترد  گي اعضاء انجمن و گسترد  گي افراد  ي 
که د  ر سطح کشور به فعالیت هاي این انجمن توجه د  ارند   
نیاز به د  ر اختیار د  اشتن رسانه اي تعاملي احساس مي شود  . 
رسانه اي که بتواند   ارتباطات راه د  ور را د  ر کمترین زمان 
ممکن پشتیباني کند  . سایت اینترنتي انجمن به عنوان یک 
رسانه فعال و کانال ارتباطي قوي د  ارای چنین کارکرد  هایی 

است.
آد  رس  د  ر  صنایع  مهند  سي  انجمن  اینترنتي  سایت 

اینترنتي http://www.iiie.ir قابل مشاهد  ه است.
صفحه اصلي سایت از چند   د  سته پیوند   تشکیل شد  ه 

است:

باالي صفحه   نوار  زیر  د  ر  که  پیوند  ها  اول  د  سته   -1
قرار د  ارد   شامل بخش هاي زیر است:

مهند  سي  انجمن  از  مختصري  اطالعات  ما:  د  رباره   -
صنایع، پیشینه آن و ضرورت هاي وجود   این انجمن آورد  ه 

شد  ه است. 
براي  الکترونیکي  پست  ارسال  فرم  ما:  با  تماس   -

سایت انجمن د  ر این قسمت د  رج شد  ه است.
هاي  فرم  عضویت،  د  رباره  اطالعاتي  عضویت:   -
آورد  ه شد  ه  این قسمت  د  ر  اعضاء  عضویت و گروه بند  ي 

است.
- انتشارات: د  ر این قسمت معرفي کوتاهي از خبرنامه 
انجمن، بولتن IE magazine و مجله علمی- پژوهشی 
خبرنامه  قبلي  شماره هاي  د  ریافت  امکان  که  گرفته  قرار 

وجود   د  ارد  .
د  رباره  مختصري  اطالعات  مهند  سي صنایع:  شبکه   -

شبکه مهند  سي صنایع آورد  ه شد  ه است.

�- د  سته بند  ي د  وم پیوند  ها د  ر رد  یفي د  ر زیر د  سته اول 
قرار گرفته و شامل بخش هاي زیر است:

تقسیم  مجموعه  زیر  سه  به  بخش  این  اخبار:   -    
مي شود   که هر زیر مجموعه خود   شامل چند   زیر مجموعه 

است:

 اخبار انجمن: شامل
- آموزش

- کتب و نشریات
- همایش ها 

- برنامه هاي آتي 
- جلسه هیئت مد  یره

 اخبار مهند  سي صنایع
- د  انشکد  ه ها 

- کتب و نشریات
- همایش ها 
- انجمن ها 

- واژه پیشنهاد  ي

 اخبار صنعت و خد  مات: شامل
- کتب و نشریات

- همایش ها 
- د  ستاورد   ها

- معرفي شرکت ها
آموزشي که توسط  د  وره ها و کارگاه هاي  آموزش:   
برگزار  مهند  سي  خد  مات  و  پژوهشي  آموزشي،  کمیته 
مي شوند   د  ر این بخش معرفي مي شوند   و د  اراي د  و پیوند   

زیر است:

 د  وره ها و کارگاه هاي علمی - کاربرد  ی
 تقویم آموزشي

مورد    د  ر  اطالعاتي  قسمت  این  د  ر  همایش ها:   -  
کنفرانس ملي مهند  سي صنایع آورد  ه شد  ه است.

   - پایان نامه ها: این قسمت نیز د  اراي د  و زیر مجموعه 
است:

 جستجو د  ر پایان نامه
طریق  این  از  سایت  بازد  ید   کنند  ه  پایان نامه:  ارسال   
مي تواند   پایان نامه خود   را با شرح و اطالعات کامل براي 

د  رج د  ر سایت ارسال کند  .
کلمات  جستجوي  براي  بخش  این  واژه نامه:   -

تخصصي مهند  سي صنایع است.
این قسمت  امکان جستجو د  ر سایت د  ر  - جستجو: 
اطالعاتي  و  اخبار  کلمه،  هر  جستجوي  با  د  ارد  .  وجود   
د  اد  ه  قرار  کاربر  اختیار  د  ر  هستند    مطلب  آن  حاوي  که 

مي شوند  . 
به  این قسمت  د  ر  کامل سایت  نقشه  نقشه سایت:   -
گونه اي قرار د  اد  ه شد  ه که امکان د  سترسي به همه قسمت ها 

به طور همزمان ممکن باشد  .
راست  سمت  د  ر  سایت  پیوند  هاي  سوم  گروه   -�

صفحه اصلي و تحت عنوان راهبري وبگاه قرار د  ارند  .
- صفحه اول: با کلیک بر روي این قسمت از هر جاي 

سایت مي توان به صفحه اصلي  رفت.
- انجمن مهند  سي صنایع: این بخش شامل  �1 پیوند   

زیر مجموعه است:
نامه ها و مطالب  بروند  اد  ، گفتگو و  کمیته ها، فهرست 

رسید  ه به انجمن
- مهند  سي صنایع: این بخش نیز شامل 10 پیوند   زیر 

مجموعه است.

- عضویت انجمن: شامل پیوند    هاي زیر است،
عضویت  فرم هاي  قسمت  این  د  ر  عضویت:  نحوه   

قرار د  ارند  .
 اعضاء حقیقي
 اعضاء حقوقي

 اعضاء جد  ید   حقیقي: این بخش نیز به صفحه اخبار 
متصل است.

 اعضاء جد  ید   حقوقي: این بخش نیز به صفحه اخبار 
متصل است.

 د  ر یافت فرم هاي عضویت: فرم هاي عضویت د  ر این 
قسمت قرار د  اد  ه شد  ه اند  .

 د  رخواست عضویت و یا تمد  ید  
- همایش: د  اراي سه زیر مجموعه پیوند   است:

 کنفرانس ها.
 سمینارها.

 گرد  همایي ها.
- آموزش: این بخش د  ر گروه د  وم پیوند  هاي سایت 

نیز آمد  ه است.
- انتشارات: این بخش نیز قبال د  ر گروه اول پیوند  ها 

آماد  ه است.
- شبکه مهند  سي صنایع

- صنعت و خد  مات: شامل قسمت هاي زیر است:
 د  ستاورد  ها: این صفحه د  ر د  ست ساخت است.

ساخت  د  ست  د  ر  صفحه  این  تحقیقاتي:  طرح هاي   
است.

د  ست  د  ر  این صفحه  مهند  سي:  پرو   ژه هاي خد  مات   
ساخت است.

 کاریابي و کارآموزي: این صفحه د  ر د  ست ساخت 
است.

 نشریات: این صفحه د  ر د  ست ساخت است.
تعاملي ترین  از  یکي  قسمت  این  گفتمان:  تاالر   -
مد  یریتي  اعمال  صورت  د  ر  که  است  سایت  بخش هاي 
حرفه اي، د  ر رونق گرفتن و پربازد  ید  کنند  ه شد  ن آن بسیار 

مؤثر است.

- راهنما
- تماس با ما

به  آن  از  که  است  تعاملی  محیط  یک  اینترتی  سایت 
استفاد  ه  سویه  د  و  ارتباطات  برقراری  برای  کانالی  عنوان 
سایت  یک  ماند  ن  پویا  و  بود  ن  فعال  رو  این  از  می شود  . 
به این بستگی د  ارد   که مخاطبان آن و کسانی که د  ر حوزه 
ارتباط  و  تعامل  د  ر  آن  با  د  ارند    فعالیت  نظر سایت  مورد   

تنگاتنگ باشند  . 
با حوزه سایت  مرتبط  اخبار  و  مقاالت علمی  ارسال 
با  و حضور فعاالنه د  ر تاالر گفتگو و بحث و تباد  ل نظر 
برای  مجازی  مکانی  به  را  انجمن  سایت  مخاطبان،  د  یگر 
حضور مهند  سان و د  انشجویان صنایع تبد  یل می کند   و از 
آن رسانه ای فعال و قد  رتمند   می سازد   که د  ر اختیار اعضای 

انجمن است.

معرفی وب سایت انجمن مهند  سی صنایع ایران

iiie.ir خوش آمد   ید  
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 تخفیفات )د   وره هاي عمومي(: اعضاي انجمن 15 د   رصد    ،د   انشجویي 10 د   رصد    و متقاضیان بیش از د    و د   وره 10 د   رصد   .   
 نحوه ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر: تماس با واحد    آموزش انجمن :4-66706051  د   اخلي �56و �57 یا د   فتر مرکزي انجمن : 88�4�588

 مراحل ثبت نام: 
- واریز کرد   ن مبلغ شهریه به حساب جاري  014��69919 بانک تجارت شعبة د   انشگاه تربیت مد   رس به نام انجمن مهند   سي صنایع ایران.  

- ارسال فیش واریزي به نمابر شماره :4-66706051 د   اخلي �57 یا 88�4�588.  
 شهریه فوق شامل: جزوه آموزشي، ناهار، پذیرایي و صد   ور گواهینامه مي باشد   .

 د   وره هاي فوق د   ر شهر تهران برگزار مي شود    و محل برگزاري د   وره متعاقبًا اعالم مي گرد   د   .

تقویم د   وره هاي عمومي فصل  پاییز انجمن مهند   سی صنایع ایران

هزینه ثبت نام مد   ت د   ورهنام د   وره آموزشيرد   یف
هد   ف د   وره آذرآبان)ریال(

تشریح معیارهاي مد   ل 1
EFQM آشنایي با تاریخچه و تشریح معیارهاي مد   ل تعالي سازماني -�4و16800،000�5 ساعتسرآمد   ي

EFQM، اصول هشتگانه تعالي سازماني وجوایز کیفیت د   ر ایران

مباني مد   یریت پروژه و �
msp �8، �9 -�41،100،000 ساعتآموزش نرم افزار

و �0

تعریف پروژه، فعالیتها و نحوه ارتباط آنها، تقویم فعالیتها، 
فیلترسازي و سازماند   هي، به روز رساني زمانبند   ي، فشرد   ه سازي و 

تهیه پشتیبان، مروري بر تقویم و تخصیص منابع

-17 و 16800،00018 ساعتمهند   سي ارزش�
آشنایي با تاریخچه و مفاهیم پایه اي مهند   سي ارزش، تشریح 

مراحل اجرایي مهند   سي ارزش، معرفي روش ها و تکنیک هاي مورد    
استفاد   ه د   ر تحلیل و ارتقاي ارزش

4EFQM به 1 و �-16800،000 ساعتتربیت ارزیاب RADAR تربیت ارزیاب براي ارزیابي سازمان براساس منطق
عنوان یکي از اعضاء تیم ارزیابي

و  فنی  مد  یران  بازآموزی  بین المللی  همایش  د  ومین 
همکاری  با  شهریور  نهم  تا  ششم  تعمیرات  و  نگهد  اری 
مانند   د  انشگاه تورنتو  بین المللی  مراکز علمی و مشاوره ای 

د  ر تاالر هتل المپیک تهران برگزار شد  . 
پروفسرو اند  رو جارد  ین – د  بیر علمی کنفرانس و استاد   
استقبال  بارها  افتتاحیه  د  ر سخنرانی  کاناد  ا  تورنتو  د  انشگاه 
از  تعمیرات  و  نگهد  اری  خبره  عالقه مند  ان  و  صاحبنظران 
اولین همایش بین المللی بازآموزی مد  یران فنی و نگهد  اری 
و تعمیرات که مرد  اد   ماه سال گذشته و با حضور بیش از 
را  شد    برگزار  خارجی  و  د  اخلی  متخصصان  از  نفر   450
بیانگر اهمیت این بحث و نیاز صنایع کشور به کسب د  انش 

روز د  ر این زمینه د  انست. 
کنفرانس امسال با هد  ف بازآموزی علمی مد  یران فنی 
مد  یریت  د  انش  ترویج  و  توسعه  تعمیرات،  و  نگهد  اری  و 
و  نگهد  اری  فنون  و  د  ستاورد  ها  آخرین  معرفی  د  ارای، 
تعمیرات د  ر سطح سازمان های برتر جهان برگزار شد  . طی 
چهار روز برگزاری این برنامه علمی بیش از پانزد  ه کارگاه 
و پنج سخنرانی ارائه شد  . تجربه حضور و ارائه کارگاه های 
آموزشی از سوی پروفسور اند  رو جارد  ین و بن استیونس 
موجب آشنایی نسبی شرکت کنند  گان با محیط های صنعتی 
کشور  صنایع  نیازهای  با  منطبق  مطالب  د  رک  نیز  و  ایران 

شد  . 
حاج  علی  د  کتر  کنفرانس  این  کلید  ی  سخنرانان 
اصفهان،  صنعتی  د  انشگاه  علمی  هیأت  عضو  شیرمحمد  ی 
و  تعمیرات  و  نگهد  اری  د  ر  تحقیقاتی  پروژه های  مجری 
پروژه،  مد  یریت  بین المللی  کنفرانس  د  ومین  و  اولین  د  بیر 
کنفرانس های  د  بیر  استیونس،  بن  و  زواشکیانی  علی  د  کتر 
بین المللی نگهد  اری و تعمیرات د  بی، پروفسور جان شارپ 
نیز  و  انگلستان  آکسفورد    د  انشگاه  سازمانی  تعالی  استاد   
مکانیک  مهند  سی  د  انشکد  ه  استاد    اند  رو جارد  ین  پروفسور 
و صنایع د  انشگاه تورنتو بود  ند  . د  کتر حاج شیرمحمد  ی د  ر 
نگهد  اری  عنوان  آموزشی تحت  کارگاه  کنفرانس یک  این 

بهبود    د  ر  اثربخش  شیوه  یک  فراگیر  بهره ور  تعمیرات  و 
عملکرد   نت د  ر شرایط خاص صنعت کشورهای د  ر حال 
پاره ای  توضیح  به  کارگاه  این  د  ر  او  کرد  .  ارائه  را  توسعه 
و  اقتصاد    بهره وری،  صنعت،  روابط  با  ارتباط  د  ر  مسایل 
جامعه و ارتباط تکامل نگهد  اری و تعمیرات و صالحیت 

تناسب TPM د  ر شرایط صنعتی ایران پرد  اخت.
رشته  د  کترای  مد  رک  د  ارای  که  زواشکیانی  علی  د  کتر 
است  کاناد  ا  تورنتو  د  انشگاه  فیزیکی  د  ارایی های  مد  یریت 
با عنوان »تصمیمات مربوط به  د  ر این کنفرانس کارگاهی 

تعویض تجهیزات سرمایه ای« را ارایه کرد  .
بن استیونس که د  ارای �7 سال سابقه د  ر زمینه نگهد  اری 
و تعمیرات و مد  یرعامل شرکت OMDEC است د  ر این 
کنفرانس � کارگاه آموزشی و سخنرانی تحت عنوان بهبود   
 CMMS/EAM از  استفاد  ه  با  تجهیزات  اطمینان  قابلیت 

د  اشت. 
د  انشگاه  سازمانی  تعالی  استاد    شارپ،  جان  پروفسور 
د  ر  مقاله   85 از  بیش  ارایه د  هند  ه  و  انگلستان  آکسفورد   
کتاب ها، نشریات و کنفرانس های مختلف، د  ر این کنفرانس 
سه کارگاه آموزشی از جمله »نگهد  اری و تعمیرات ناب« 

را ارایه د  اد  . 
مهند  سی  د  انشکد  ه  استاد    جارد  ین  اند  رو  پروفسور 
مکانیک و صنایع د  انشگاه تورنتو، محقق ارشد   آزمایشگاه 
نرم افزارهای  نویسند  ه  و  اقتضایی  تعمیرات  و  نگهد  اری 
PREDEC life costing و AGE/con و مؤلف پنج 
کتاب د  ر زمینه نگهد  اری و تعمیرات که برخی از آنها د  ر 
تد  ریس  اصفهان  صنعتی  و  شریف  صنعتی  د  انشگاه های 

می شود  ، د  ر این کنفرانس سه کارگاه آموزشی ارایه کرد  . 
د  کتر ملیند  اهود   کویچ د  ریافت کنند  ه جایزه اد  وین چارلز 
این د  انشگاه و  از د  انشگاه آکسفورد   و عضو هیأت علمی 
جیمز پیکتل د  ارای �5 سال سابقه کار د  ر حوزه نگهد  اری 
از د  یگر  این زمینه،  نویسند  ه چند   کتاب د  ر  تعمیرات و  و 

مد  عوین و ارایه د  هند  گان کارگاه د  ر این کنفرانس بود  ند  .

د  ومین همایش بین المللی بازآموزی مد  یران 
فنی و نگهد  اری و تعمیرات برگزار شد  

همایش 
»فناوری نانو د  ر صنعت گاز« د  ر 
د  انشگاه امام خمینی )ره( قزوین

همایش »فناوری نانو د  ر صنعت گاز« هفد  هم آبان 
قزوین  )ره(  خمینی  امام  بین المللی  د  انشگاه  د  ر  ماه 

برگزار می شود  . 
این همایش به همت شرکت گاز استان قزوین و به 
منظور ارتقای سطح همکاری های د  انشگاه و صنعت برپا 
می شود  . موضوعات علمی این همایش علمی د  ر سه زمینه 
مد  یریت فناوری نانو، مباحث کاربرد  ی و روش های تولید   
نانو حسگرهای گازی،  مباحثی مثل  خالصه می شود   که 
نانو فیلترهای گازی، نانو کاتالیست ها و نانو کامپوزیت ها 
شامل بخش مباحث کاربرد  ی می شود  . رییس این همایش 
مهند  س منصور خسروی و د  بیر کمیته علمی د  کتر رجبعلی 

ابراهیمی هستند  . 
برگزاری  از جزییات  برای کسب اطالع  عالقه مند  ان 
www.pajohesh.nigc- سایت  به  می توانند    همایش 
qazvin.ir مراجعه کنند   و یا با تلفن د  بیرخانه همایش به 

شماره ��48896-0�81 تماس بگیرند  .



5سال هشتم ● شماره 48 ● مهر و آبان 1385

ماه  بهمن  تا  فرهنگ  و  علم  د  انشگاه 
84 به نام موسسه آموزش عالي غیرانتفاعي 
جهاد  د  انشگاهي شناخته مي شد   اما به همت 
به  توانست  د  انشجویان  و  مسئوالن  تمامي 
نقش  میان  این  د  ر  یابد  .  ارتقا  سطح  این 
گروههایي همچون مهند  سي صنایع- برنامه 
رشته  ورود    با  سیستمها  تحلیل  و  ریزي 
کارشناسي ارشد   مهند  سي صنایع-صنایع پر 
رنگتر از د  یگران بود  . گروه مهند  سي صنایع 
د  انشگاه از 6 عضو هیئت علمي د  ائم متشکل 
از � عضو د  کتري و � عضو فوق لیسانس به 
همراهي14 عضو به عنوان اساتید   مد  عو د  ر 
حال فعالیت است. انجمن علمي- د  انشجویي 
مهند  سي صنایع که تعد  اد    5 د  وره از تشکیل 
د  ر  د  انشجویان  آراي  با  نیز  مي گذرد    آن 
را  خود    فعالیت  تحصیلي  سال  هر  ابتد  اي 
آغاز  علي البد  ل  � عضو  و  د  ائم  5 عضو  با 
صنایع   د  انشجویي  علمي-  انجمن  مي کند  . 
از 4 کمیته بازد  ید   و سمینار, اطالع رساني 
علمي  نشریه  و  آموزشي  د  وره هاي  برد  ,  و 
د  بیر  که  است  یافته  تشکیل  مبنا  تخصصي 

 4 این  برفعالیت  نظارت  وظیفه  انجمن  
بر  انجمن  هفتگي  جلسات  د  ر  را  کمیته  
د  انشجویي  علمي-  انجمن  د  ارد  .  عهد  ه 
صنایع د  ر زمان فعالیت خود د  ستاورد  هایي 
به  مي توان  که  است  د  اشته  همراه  به  را 
برگزاري د  وره هاي آموزشي نرم افزار, د  وره 
هاي مباني, تشریح الزامات و مستند   سازي 
ISO9001:�000 و ممیزي د  اخلي سیستم 
موسسات  همکاري  به  کیفیت  مد  یریت 
د  انشگاه  محل  د  ر   RWTUVو  DAS
عنوان  به  انجمن  همچنین  کرد  .  اشاره 
سازماني  تعالي  سمینارهاي  اجرائي  کمیته 
جهاد  د  انشگاهي  مراکز  د  ر   )EFQM(
د  اخل  د  ر  مشارکتي  نظام  و  ایران   سراسر 
اساتید    با حضور کلیه کارمند  ان و  د  انشگاه 
د  انشگاه  صنایع  مهند  سي  گروه  با  د  انشگاه 
فعالیت هاي  د  یگر  است.  د  اشته  همکاري 
مختلف  مراکز  از  بازد  ید    برگزاري  انجمن 

صنعتي مرتبط به واحد  هاي د  رسي است.
مهند  سي  ارشد    کارشناسي  د  وره 
با  د  وره  اولین  براي  امسال  صنایع-صنایع 

سراسري  کنکور  طریق  از  نفر   15 پذیرش 
با لحاظ طرح آ.ت.ت فعالیت خود   را آغاز 
کارشناسي  راه اند  ازي  د  الئل  از  برخي  کرد  . 
را  فرهنگ  و  علم  د  انشگاه  د  ر  ارشد   
موجود    فاصله  همچون  موارد  ي  مي توان 
متخصصین  و  کشور  واقعي  نیازهاي  میان 
استفاد  ه  امکان  ایجاد    فعلي,  شد  ه  تربیت 
د  ر  حرکت  پژوهشي,  عظیم  ظرفیت  از 
راستاي توسعه تحصیالت تکمیلي آموزش 
عالي کشور, توسعه فعالیتهاي پژوهشي د  ر 
تقاضاي  صنایع,  مهند  سي  آموزشي  گروه 
زیاد   براي مقطع کارشناسي ارشد   مهند  سي 
افزایش تعد  اد   اساتید   مقطع د  کتري  صنایع, 
مهند  سي  آموزشي  گروه  اعتبار  افزایش  و 
کرد  .  اشاره  فرهنگ  و  علم  د  انشگاه  صنایع 
د  انشگاه  د  ر  ارشد    کارشناسي  ایجاد    هد  ف 
تربیت متخصصین حل مسئله و کارآفرین با 
شعار ”حل حد  اقل یک مسئله کشور توسط 
لیسانس“ است که این  هر د  انشجوي فوق 

از  یکي  د  ر  د  انشجویان  همکاري  با  هد  ف 
تکنولوژي  توسعه  پژوهشکد  ه  پروژه هاي 
جهاد  د  انشگاهي شریف از بد  و ورود   محقق 
خواهد   شد  . د  ورنماي فعالیتهاي آیند  ه گروه 
مهند  سي صنایع ایجاد   و راه اند  ازي رشته هاي 
مرتبط با مهند  سي صنایع همچون مهند  سي 
مد  یریت  کیفیت,  نظامهاي  مهند  سي  مالي, 
اجتماعي,  و  اقتصاد  ي  سیستمهاي  اجرائي, 
د  ر  است.  بهره وري  و  سیستم  مد  یریت 
ارشد    کارشناسي  د  روس  سرفصلهاي  زیر 
مهند  سي صنایع آمد  ه است که این د  روس 
توسط اساتید  ي چون د  کتر عزیزاهلل جعفري, 
ارائه  غالمي   د  کتر  سجاد  ي فر,  مهد  ي  د  کتر 

مي گرد  ند  . 
د  ائم  علمي  هیئت  که  است  ذکر  قابل 
ارجمند  ي  اساتید    را  مهند  سي صنایع  گروه 
مهند  س  باقري,  فرنوش  مهند  س  همچون 
همراهي  قرقي  علي  مهند  س  و  حسن زاد  ه 

مي کنند  .

معرفی د  انشگاه علم و فرهنگ

از مؤسسه 
تا د  انشگاه

سازمان اپتک یک شبکه بین المللی آموزشی د  ر زمینه فناوری اطالعات است که د  ر 
با د  ارا بود  ن  �5 کشور جهان د  ارای بیش از �500 مرکز می باشد  . این شرکت همچنین 
گواهینامه ایزو 9001 د  ر زمینه پشتیبانی و خد  مات آموزشی بیش از 5/� میلیون د  انشجو 
را د  ر جهان از طریق سیستم آموزشی خود   تعلیم د  اد  ه است و د  ر زمره یکی از بهترین 
مؤسسات آموزشی د  ر زمینه فناوری اطالعات قرار د  ارد  . سازمان اپتک د  ر راستای تهیه 
با بسیاری از شرکت ها و مؤسسات معتبر د  نیا مانند    و تد  وین د  وره های تخصصی خود   
Microsoft، Sun Microsystems،  Macromedia، IBM، Oracle همکاری 

د  ارد  . 
ACCP

د  وره  )Aptech Certified Computer Professional( ACCP یک  د  وره 
جامع فناوری اطالعات Information Technology که شامل یک د  وره مقد  ماتی و 

7 ترم اصلی می باشد   و � سال به طول می انجامد  . 
خد  مات کاریابی

می باشد  .  د  انشجو  هر  برای  بین المللی  کاریابی  سیستم  د  ارای   APTECH سازمان 
این خد  مات شامل جایگزینی هر فرد   د  ر بهترین بخش صنعت متناسب با رزومه ایشان 
می باشد  . د  انشجویانی که موفق به اخذ مد  رک ACCP می شوند   به د  لیل مهارت های فرد  ی 
و تکنیکی باال می توانند   منتظر آیند  ه های د  رخشان د  ر صنعت فن آوری اطالعات باشند  . 
 APTECH استعد  اد    با  د  انشجویان  آنها  که محور  برجسته  این شرکت های  از  بسیاری 
 American Tobacco, Mercedes Benz, Standard نام های  به  می باشد   
 Chartered, DHL Black & Decher, Bausch & Lomb, Cadbury’s,
 Crompton Greaves, Hewlett Packard, Hutchison Max Telecom,
Infosis, Philips, Citibank و ... این شرکت ها فرصت های شغلی بی نظیری را به 

د  انشجویان پیشنهاد   می کند  . 
سیستم کاریابی اپتک د  ر د  اخل کشور ایران نیز فعال بود  ه و د  انشجویان د  ر صورت 

عالقه مند  ی به کار د  ر د  اخل کشور می توانند   از مزایای این سیستم برخورد  ار شوند  .
خد  مات د  انشگاهی

سازمان اپتک همچنین با همکاری تعد  اد   زیاد  ی از د  انشگاه های بین المللی امکان اد  امه 
تحصیل را تا مد  ارج فوق د  یپلم و لیسانی را برای د  انشجویان فراهم آورد  ه است. 

Edexcel International
ارائه  زمینه  د  ر  پیشرو  سازمان های  از  یکی  انگلیس   Edexcel International

مد  ارج آکاد  میک و اشتغالی )Vocational(  د  ر سراسر د  نیا می باشد  . این سازمان د  ر سال 
 BTEC )Business and و London examinations 1996 با اد  غام د  و سازمان

Technology Education Council( تشکیل شد  .
کارفرمایان به د  لیل باال بود  ن سطح د  انش و مهارت های تخصصی د  انشجویان د  ارند  ه 
 Higher National Diploma مد  ارک  با  کارجویان  د  نبال  به   Edexcel مد  ارک 
آمریکا،  انگلیس،  د  ر  د  انشگاه   80 از  بیش  د  ر   Edexcel HND می باشند  .   ))HND
همزمان  گذراند  ن  با   ACCP د  وره  د  انشجویان  است.  پذیرفته  هند    و  استرالیا  کاناد  ا، 
 HND مد  رک  اخذ  به  موفق   Edexcel International طرف  از   Assignment
که  د  انشجویانی  می شوند  .   ))Higher National Diploma of Computing
موفق به اخذ مد  رک ACCP و HND شد  ه اند   می توانند   برای اخذ مد  رک کارشناسی با 
گذراند  ن یک سال تحصیلی خارج از کشور د  ر د  انشگاه های معتبر د  نیا شرکت کنند  . برای 
 www.edexcel.org.uk/international کسب اطالعات بیشتر می توانید   به آد  رس

مراجعه کنید  .  
کارشناسی کامپیوتر کاربرد  ی

)Bachelor of Applied Computing(
این د  وره به صورت غیرحضوری و د  ر مراکز مجاز Aptech د  ر خاورمیانه برگزار 
http://www.scu.edu.au/ می گرد  د  . برای کسب اطالعات بیشتر می توانید   به آد  رس

schools/smit/international/aptech.html مراجعه کنید  .
کارشناسی فن آوری اطالعات 

)Bacholor of information Technology – BIT(
برنامه   Aptech سازمان  همکاری  با   southern cross university د  انشگاه 
منحصر به فرد  ی برای د  انشجو تهیه کرد  ه است. طول این برنامه نیمه حضوری 5/� سال 
می باشد   که � سال اول این د  وره د  ر مراکز مجاز اپتک انجام می شود   و د  انشجویانی که سال 
د  وم را به طور موفقیت آمیز به پایان برسانند   مجاز به شرکت د  ر 1/5 سال پایان د  وره د  ر 
د  انشگاه  southern cross university برای اخذ مد  رک کارشناسی فن آوری اطالعات 
)Bacholor of information Technology – BIT( می باشند  . عالقه مند  ان برای 
www.scu.edu.au/schools/smit/ آد  رس  به  می توانند    بیشتر  اطالعات  کسب 

international/aptech.html مراجعه کنند  . 
نشانی مرکز اپتک د  ر تهران: خیابان ولیعصر، خیابان فتحی شقاقی، بعد   از چهارراه 

یوسف آباد  ، نرسید  ه به چهلستون، شماره 58 تلفن: 887144�5-88718940

)Aptech( معرفی سازمان بین المللی اپتک
ACCP Career Course
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آقای د  کتر! تا چه حد   با انجمن مهند  سی صنایع ایران 
آشنا هستید  ؟ 

انجمن  که  بود  م  فوق لیسانس  د  وره  د  انشجوی  من 
مهند  سی صنایع ایران د  ر حال تأسیس بود   و من د  ر جریان 
آن قرار گرفتم. ولی اطالع زیاد  ی از فعالیت های آن ند  اشتم. 
د  ر حال حاضر عضو انجمن صنایع نیستم، ولی خوشحالم 
که چنین انجمنی وجود   د  ارد  . حتمًا خبرنامه و سایر خد  مات 
انجمن جنبه هایی د  ارد   که بتوان از آن استفاد  ه کرد   و فکر 
می کنم این انجمن یکی از بهترین انجمن های مهند  سی د  ر 

ایران است. 

شما مشخصه های یک انجمن علمی فعال را د  ر چه 
چیزهایی می د  انید  ؟

به طور کلی برای د  اشتن یک انجمن اید  ه آل باید   هد  ف 
روشنی وجود   د  اشته باشد  . د  ر انجمن مهند  سی صنایع نیز 
مهند  سی  حوزه  د  ر  که  متعد  د  ی  و  مختلف  زمینه های  باید   
و  حضور  برای  افراد    از  و  شناسایی  د  ارد    وجود    صنایع 
این  برای  د  عوت شود  .  آنها  مورد   عالقه  زمینه  د  ر  فعالیت 
هر  برای  و  شوند    شناسایی  مختلف  مخاطبان  باید    منظور 
به سمتی  انجمن  کلی  بطور  و  ایجاد   شود    سلیقه جذابیت 
پیش رود   که اعضائ مطمئن باشند   برای فعالیت د  ر زمینه 
باشد  .  می  انجمن  همین  مکان،  بهترین  آنها،  عالقه  مورد   
را  مخاطبان  بتواند    بیشتر  و  بهتر  هرچه  علمی  تشکل  این 
شناسایی و نیازهای آنها را برآورد  ه کند  ، مخاطبان بیشتری 

خواهد   د  اشت. 

شد    چطور  بپرد  ازیم.  خود  تان  تخصصی  گرایش  به 
که وارد   بحث کیفیت شد  ید   و د  ر این زمینه به فعالیت 

پرد  اختید  ؟
و  بود  م  د  نبال کشف عالیق خود    به  لیسانس  د  وره  از 
بین موضوعات کاری که د  ر صنایع وجود   د  اشت، کیفیت 
این بود   که به طور جد  ی  ابتد  ا قرارم  از  انتخاب کرد  م.  را 

مقطع  د  ر  تحصیل  با  همزمان  کنم.  کار  بحث  این  روی 
آغاز  نیز  را  اجرایی  پروژه های  بروی  فعالیت  کارشناسی 
نمود  م. پایان نامه های مقاطع تحصیلی مختلف من د  ر ارتباط 
با یک موضوع خاص بود   و سعی کرد  م مرکز شعاع حرکتی 
خود   را بروی آن متمرکز کنم. اگر هم به سراغ موضوعات 
د  یگری می رفتم به د  لیل اجرای مناسب مفاهیم کیفیت بود  . 
به عنوان مثال د  ر مورد   برنامه ریزی استراتژی هم فعالیتهایی 
انجام د  اد  ه ام که غالبًا بد  لیل ارتباط آن با انتخاب پروژه مالی 
بهبود   کیفیت بود  ه است. به آمار هم عالقه د  ارم و به طور 
جد  ی آن را پیگیری می کنم. کنترل کیفیت آماری، تجزیه 
آزمایشگاه ها  طراحی  و  اند  ازه گیری  سیستم های  تحلیل  و 
کم کم  است.  کیفیت  کنترل  د  ر  آمار  از  مهمی  کاربرد  های 
این  به  ایران  از  خارج  د  ر  سیگما  شش  موضوع  طرح  با 
بحث عالقه مند   شد  م و بخش اصلی فعالیتهای خود   را بر 
آن متمرکز نمود  م. چهار، پنج سال پیش که این بحث وارد   
ایران شد  ، جزو اولین مشاوران و مد  رسان آن د  ر سازمان ها 
بود  م و سهم کوچکی د  ر ورود   این رویکرد   به ایران د  اشتم. 

این  به  نیاز  د  الیل  و  سیگما  شش  مورد    د  ر  کمی 
رویکرد   برای ما توضیح د  هید  .

اعمال  برای  روشهایی  به  کیفیت،  بهبود    بحث  د  ر  ما 
بهبود   نیاز د  اریم و تالش می کنیم تا وضعیت جاری را ارتقاء 
د  هیم. تمام بهبود  ها نیازمند   مکانیزمی جهت اعمال حرکت 
بهبود   می باشند  . قبل از شش سیگما رویکرد  های مختلفی 
بهبود  های مستمر ولی  د  اشت که سبب  بهبود   وجود    برای 
کوچک می شد  . مثل رویکرد   ژاپنی کایزن. د  ر غرب متوجه 
شد  ند   که اگر بخواهند   این رویکرد  ها را استفاد  ه کنند   زمان 
زیاد  ی طول می کشد   زیرا گام ها کوچک است. به همین د  لیل 
رویکرد   د  یگری ساخته شد   که بتوانند   گام های بزرگتر ولی 
مد  اومی برد  ارد  . بر همین اساس متد  لوژی شش سیگما شکل 
گرفت. شش سیگما به یک سازمان کمک می کند   تا تحقق 
بهبود  های مورد   انتظارش را از طریق حل متوالی مسائل مهم 
پیگیری کند  . شش سیگما یک روش حل مسأله است؛ یک 

روش بهبود   از طریق حل پروژه های متوالی تکان می خورد  . 
شرکتهای  از  یکی  شد    ایران  وارد    سیگما  که شش  زمانی 
این  سازی  پیاد  ه  الکترونیک  شرکت  یک  و  خود  روسازی 
رویکرد   را آغاز کرد  ند   و من نیز مشاور هر د  و سازمان بود  م. 
به  نظر من طی چند   سال گذشته یکی از مهم ترین جاهایی 
که روش شش سیگما را به کار برد  ه صنایع وزارت د  فاع 
است اکنون چهارمین د  وره ای است که شش سیگما د  ر آنجا 
اجرا می شود  . این رویکرد   سعی می کند   از طریق کم کرد  ن 

پراکند  گی  تعد  اد   نقص ها را کاهش د  هد  . 

صنایع  مهند  سین  طریق  از  سیگما  شش  تکنیک  آیا 
اجرا می شود  ؟

نکته کلید  ی شش سیگما این است که صرفًا با د  انستن 
تکنیک های آن نمی توان مسائل کلید  ی  یک سازمان را حل 
نمود  ؛ چرا که برای آموختن حرفه و تجارب یک سازمان 
زمان زیاد  ی الزم است ولی به یک فرد   که حرفه خاصی 
را   سیگما  تکنیک های شش  راحتی  به  می توان  می د  اند    را 
آموخت. شش سیگما توسط کارشناسانی که از کار آگاهی 
ابزارها را یاد   می گیرند    د  ارند   اجرا می شود  . آنها تکنیک و 
و مسأله های اطرافشان را حل می کنند  . د  ر سازمان ها، افراد   
انتخاب شد  ه و تکنیک های شش سیگما به آنها آموزش د  اد  ه 
می شود  . مانند   هنرهای رزمی، تکنیک مبارزه با د  شمنان را 
یاد   می د  هیم و اگر آنها بتوانند   یک د  شمن را از بین ببرند   
سبز  کمربند    کنند  ،  حل  را  مسأله  یک  د  یگر  عبارت  به  یا 
می گیرند  !  مشکی  کمربند    مسأله  چند    حل  با  و  می گیرند   
نزد  یک  خیلی  رزمی  ورزش های  به  سیگما  شش  فلسفه 
به عنوان کسی که  مایکل هری  بد  انید    است. جالب است 
این سبک را ابد  اع کرد   خود   یک رزمی کار و د  ارای کمربند   

مشکی بود  . 

آیا واقعًا فن های رزمی د  ر پیاد  ه سازی شش سیگما 
کمک می کند  ؟

بله. من حتی وقتی شش سیگما را توضیح می د  هم برای 

اشاره: بعد  ازظهر یکی از آخرین روزهای تابستان فرصت مناسبی بود   که نایب رییس انجمن مد  یریت کیفیت ایران را برای مصاحبه این شماره 
خبرنامه به انجمن مهند  سی صنایع ایران د  عوت کنیم. یک برخورد   د  وستانه و گیرایی همیشگی که د  ر صحبت هایش وجود   د  اشت زمینه یک گفتگوی 

صمیمانه و علمی را با عضو انجمن آمار ایران و یکی از مؤسسان انجمن مد  یریت کیفیت ایران فراهم کرد  . 
او د  و کتاب را هم برای معرفی همراه خود  ش آورد  ه بود   و همین موضوع باعث شد   تا بخش معرفی کتاب این شماره خبرنامه را نیز به این 

عضو هیأت علمی د  انشگاه آزاد   اسالمی واحد   علوم و تحقیقات واگذار کنیم و البته او هم با کمال میل پذیرفت. 
د  ر مورد   شش سیگما – از نکات علمی آن و آکاد  می شش سیگما گرفته تا برگزاری کنفرانس شش سیگمای ناب – بهانه خوبی برای مصاحبه 

با د  کتر عباس سقایی بود  .

شش سیگما
مانند   ورزش های 

رزمی است
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تشریح بیشتر این رویکرد   ،از منطق موجود   د  ر ورزشهای 
رزمی مثال می آورم. شش سیگما به سازمانها می آموزد   که 
برای بقاء خود   می بایست مسائل مهم را شناسایی نمود  ه و 

آنها را از بین ببرند  .

کمی هم د  ر مورد   آکاد  می شش سیگما صحبت کنید  . 
چطور شد   که به فکر تشکیل این آکاد  می افتاد  ید  ؟

فعاالً افراد  ی که د  ر ارتباط با شش سیگما مطالب کاملی 
د  ر خصوص شش  همه  تقریبًا  محد  ود  ند  .  بسیار  د  انند    می 
سیگما اطالعات کم و یا ناقصی د  ارند   و فکر می کنند   که 
همه چیز را د  ر این رابطه می د  انند  . د  ر نتیجه برد  اشت های 
ایران  این موضوع د  ارند  . مشکل کلید  ی ما د  ر  از  اشتباهی 
این است که افراد   اطالعات ناقصی د  ر مورد   شش سیگما 
د  ارند   به همین د  لیل برای رفع این مشکل و افزایش آگاهی 
شش  آکاد  می  نام  به  را  مجموعه ای  متخصصین  د  انش  و 
سیگما ایجاد   کرد  یم که بتواند   به خوبی اطالع رسانی نمود  ه 

و نیازهای عالقمند  ان را مرتفع سازد  . 

آکاد  می چه خد  ماتی را به اعضای خود   ارائه 
می د  هد  ؟

آکاد  می یک بخش معرفی کتاب د  ارد  ، بعالوه 
را  منتخبی  کتابهای  متوالی،  زمانی  پریود  های  د  ر 
شد  ه  د  سته بند  ی  مقاالت  سری  یک  می کند  .   pdf
ویژه مبتد  یان یا به عبارتی همان کمربند   سبزها د  ارد  . 
یک بخش جالب هم د  ر سایت با عنوان »سؤال از 
متخصص« وجود   د  ارد   که سؤال توسط پرسش گر 
تایپ می شود   و متخصص به آن جواب می د  هد  . 
است  کوتاهی  مد  ت  بخش  این  اینکه  وجود    با 
راه اند  ازی شد  ه اما از استقبال خوبی برخورد  ار بود  ه 
کنگره ها  و  کنفرانس ها  اطالع رسانی  واحد    است. 
نیز د  ر سایت وجود   د  ارد   و یک بخش جد  ید   نیز 

آکاد  می اضافه شد  ه است.  به سایت  نام » خرید   کتاب«  با 
د  ر این بخش امکان خرید   کتاب های د  اخلی و خارجی د  ر 
ارتباط با شش سیگما بد  ون هزینه اضافی و با این نیت که 
سایت  روی  کند    پید  ا  افزایش  این خصوص  د  ر  اطالعات 

وجود   خواهد   د  اشت. 
کسانی که مایلند   د  ر وب سایت آکاد  می شش سیگما 
www. و یا www.issa.ir عضو شوند   میتوانند   به آد  رس
اینکه  ضمن  کنند  .  مراجعه   sixsigmaacademy.ir

عضویت تا یکسال به صورت رایگان  است.

حاضر  حال  د  ر  بود  ه؟  چطور  آکاد  می  از  استقبال 
یا آنها به سراغ شما  شما به سراغ مخاطبان می روید   و 
میزان  برای سنجش  معیار خوبی  می تواند    این  می آیند  ؟ 

استقبال باشد  . اینطور نیست؟
چند   ماه بیشتر از اید  ه تشکیل 
می کنم  فکر  و  نمی گذرد    آکاد  می 
هنوز این ما هستیم که باید   سراغ 
مخاطبان  نسبتًا  برویم.  مخاطب 
خوبی د  اریم د  وستان من هر روز 
تعد  اد   مخاطبان را کنترل می کنند  . 
د  ر همین زمان کوتاه موفق شد  یم 
تعد  اد   قابل توجهی از مخاطبان را 

جذب کنیم. 

د  ر  را  سیگما  شش  آیند  ه 
ایران چطور می بینید  ؟

می کرد  ند   شش  فکر  خیلی ها 
به  سیگما هم یک مد   است ولی 
نیست چرا که  این طور  نظر من 
مد   هستند    فقط  که  هایی  تکنیک 
د  ر  کنند  .  می  عمر  5 سال  حد  ود   
سال  بیست  از  بیش  که  حالی 
می گذرد  .  سیگما  شش  عمر  از 
سیگما«  »شش  واژۀ  است  ممکن 

بهبود    که  فلسفه  این  به  توجه  می کنم  فکر  ولی  کند    تغییر 
پیگیری  جد  ی  و  مهم  مسأله های  حل  طریق  از  را  مد  اوم 

کنیم، اد  امه د  ار است. 

برای اینکه شش سیگما را بیاموزیم از کجا و چگونه 
شروع کنیم؟

منابع  سراغ  به  می توانید    سیگما  شش  آموختن  برای 
اطالعات بروید   ولی اگر بخواهید   بد  رستی تکنیکهای شش 
د  اشته  واقعی  مسأله  یک  است،  الزم  بیاموزید    را  سیگما 
وقتی می خواهند    معموالً  که  اینجاست  نکته جالب  باشید  . 
شش سیگما را اجرا کنند   از کسانی استفاد  ه می کنند   که با 
این تکنیک آشنایی ند  ارد   ولی همراه با فراگیری آموزش های 
الزم مساله مورد   نظر را نیز حل می کنند   اما بد  یهی است 
که مطالعه د  ر خصوص شش سیگما و آشنایی با آن برای 

آغاز کار مفید   است. 

ماه  آبان  که  ناب  سیگما  کنگره شش  با  ارتباط  د  ر 
برگزار می شود   توضیح د  هید  .

د  یگر  روش های  با  اساسی  تفاوت  یک  سیگما  شش 
د  ارد   و آن نتیجه گرا بود  نش است. به این ترتیب که بهبود   
برای کسب یک  بهبود    اقد  ام  بلکه  ند  ارد  ،  معنا  بهبود    برای 
روش های  به  توجه  زمانی  است.  نیاز  مورد    جد  ی  نتیجه 
بهبود   به عنوان یک ارزش مطرح بود   ولی د  ر حال حاضر 
یک روش عملی برای نتیجه گرفتن است. اگر مسأله های 
پی  د  ر  را  زیاد  ی  منافع  د  ر شش سیگما حل شود    موجود   
خواهد   د  اشت. برای مثال یکی از مسأله هایی که ما د  ر ایران 
حل کرد  یم هفت میلیون د  الر د  ر سال ذخیره د  ر بر د  اشته 
است. این د  ر حالی است که د  ر یک سازمان ممکن است 
د  ویست، سیصد   پروژه د  ر یک زمان حل شود  . ما د  ر ایران 

مسأله های اینچنینی زیاد   د  اریم. 
د  ستاورد  های  به  که  است  این  کنفرانس  د  ر  ما  هد  ف 

شش سیگما بپرد  ازیم. از خیلی وقت پیش د  نبال اجرای این 
کار بود  یم ولی متأسفانه با کسانی برخورد   کرد  یم که شاید   
به نحوی از اید  ه ها سوءاستفاد  ه کرد  ه و کنفرانس های زیاد  ی 
را د  ر این خصوص برگزار کرد  ند  . بنابراین ما به ناچار اسم 
و زمان کنفرانس را تغییر د  اد  یم. د  ر حال حاضر کنگره شش 
سیگمای ناب ترکیب د  و روید  اد   است شش سیگما و روش 
تولید   ناب که این د  و مد  ل بهترین ها برای ایجاد   بهبود   د  ر 
د  نیا هستند   و شاید   چند  سالی است که سازمان های بزرگ 
د  ر تالش هستند   تا هر د  و رویکرد   را به یک رویکرد   تبد  یل 
کنند   و از هم افزایی این د  و استفاد  ه نمایند  . د  ر این کنگره نیز 
پایه و اساس کار را بر همین مبنا گذاشتیم. این کنفرانس 
برای  و  شد  ه  اجرا  مطالب  بر  تمرکز  با  ماه  آبان   10 و   9
به  کنگره  زمان  نصف  می شود  .  برگزار  ایران  د  ر  بار  اولین 
ارائه مقاالت علمی و سخنرانی اختصاص د  ارد   و د  ر نصف 
د  یگر زمان آن به بررسی مسائل حل شد  ه خواهیم پرد  اخت. 
عالوه بر آن، بحث جایزه نیز مطرح است که این جایزه نه 
برای سازمان است و نه برای فرد  ، بلکه برای تیمی است که 
مسأله بهتری حل کند   نه صرفًا یک تحلیل ریاضی و یا ارایه 
یک مقاله علمی. برای این موضوع پنج نوع جایزه 
بهبود  ،  خالقانه ترین  با  برتر  پروژه  کرد  یم:  تعریف 
پروژه برتر با باالترین منفعت مالی، پروژه برتر د  ر 
بخش خد  مات و پشتیبانی، پروژه برتر با کامل ترین 
که  سؤال  این  به  پاسخ  باالخره  و  تحلیل  روش 
پروژه شش سیگما چه  رهبری  برای  مد  یر  بهترین 

کسی بود  ه است؟

نظر شما د  رخصوص حضور د  انشجویان د  ر 
کنفرانس چیست؟ 

کنفرانس  د  ر  که  بحث هایی  شنید  ن  معتقد  م 
مطرح می شود   برای د  انشجویان الزم و مفید   است. 
د  ر شورای سیاست گذاری نیز این بحث مطرح شد   
برای  فضایی  ایجاد    برای  را  تالشمان  که  گذاشتیم  قرار  و 
کنگره  این  د  ر  اگر  اما  بگیریم  نظر  د  ر  د  انشجویان  حضور 
فرصت کافی برای تباد  ل نظر د  انشجویان به وجود   نیامد   من 
د  انشجویان  برای  را  د  ارم که زمانی  البته عالقه  می توانم و 
بگذارم و به بحث شش سیگما بپرد  ازم. به هر حال سعی 
مهند  سی  بچه های  به  را  کنفرانس  سهمیه  از  بخشی  د  اریم 

صنایع اختصاص د  هیم.

نظر  عنوان آخرین سوال می خواهیم  به  د  کتر!  آقای 
ایران  د  ر  که  متعد  د  ی  کنفرانس های  مورد    د  ر  را  شما 
برگزار می شود   بد  انیم. آیا این کنفرانس ها هد  فمند   هستند   

و یا اینکه فقط حالتی نماد  ین و کلیشه ای د  ارند  ؟
عقید  ه شخصی من این است که نمی توان یک سیاست 
این  برگزاری  برای  را  کلی 
نظر  به  کرد  .  تعریف  کنفرانس ها 
د  اشتن  به شرط  برنامه ای  هر  من 
مخاطب باید   انجام شود  . با وجود   
زمان  مرور  به  بیشتر  گزینه های 
نظرشان  مورد    برنامه  مخاطبان، 
تصمیم  و  می د  هند    تشخیص  را 
کد  امیک شرکت  د  ر  که  می گیرند   

کنند  . 
سیاست های  رابطه  این  د  ر 
نیست  مؤثر  نظارتی  و  بازد  ارند  ه 
منطقی  رقابت  یک  است  بهتر  و 
و  باشد    د  اشته  وجود    معقول  و 
به مخاطب فرصت د  اد  ه شود   که 
بهترین  خود  ش تشخیص د  هد   و 

گزینه را انتخاب کند  .

از اینکه وقتتان را د  ر اختیار 
ما گذاشتید   ممنونیم.

من هم از شما متشکرم.

نکته کلید  ی شش سیگما این است که صرفًا با 
د  انستن تکنیک های آن نمی توان مسائل کلید  ی  
یک سازمان را حل نمود  ؛ چرا که برای آموختن 

حرفه و تجارب یک سازمان زمان زیاد  ی 
الزم است ولی به یک فرد   که حرفه خاصی 

را می د  اند   می توان به راحتی تکنیک های شش 
سیگما را  آموخت
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شهرنام د  انشگاهنام رابط
بهشهرعلم و صنعت بهشهرسعید   شاد  مهر

تهرانالزهرا )س(سمانه حمید  ی/زهرا توفیق سعاد  تی
بابلعلوم و فنون مازند  رانسجاد   ابراهیمی

قزوینکارقزوینسمانه کوچک پور
کرجآزاد   اسالمی واحد   کرجمحمد   نجفی نوبر

قزوینآزاد   اسالمی واحد   قزوینآرش فروزان
شیرازآزاد   اسالمی واحد   شیرازمحمد   امین

کرد  ستانکرد  ستانفؤاد   فعله گری
تهرانصنعتی شریف حامد   نبوی / آناهیتا خجند  ی

خرم آباد  آزاد   اسالمی واحد   خرم آباد  فرزانه مراد  ی 

علم و فرهنگ )مرکز آموزش نسترن حمزه زاد  ه
تهرانعالی جهاد   د  انشگاهی سابق(

تهرانخواجه نصیر طوسینیلوفر ایزد  نیا
پرند  ک ساوهآزاد   اسالمی واحد   پرند  امیر توکلی

تهراند  انشگاه علم و صنعتمهد  ی ساد  ات منصوری
زاهد  انآزاد   اسالمی واحد   زاهد  انالهام ذلقی
تهرانصنعتی امیرکبیرسمیرا فالح

ابهرآزاد   اسالمی واحد   ابهرامیرحسین صالح پور/علی بستان منش مقد  م

اراکآزاد   اسالمی واحد   اراکرهام روحانی ارد  شیری 
تهرانامام حسین )ع( محسن مراد  ی مقد  م

نراقآزاد   اسالمی واحد   نراقسید  مهران آهنگرها/ علیرضا سراجیان
اصفهانفوالد   اصفهانکامبیز شکوهی

شاهین شهر صنعتی مالک اشتربابک اشید  ری
اصفهان

مسجد   سلیمانآزاد   اسالمی واحد   مسجد   سلیمانعلیرضا د  هقان/ نیما اوشاعی
اراکعلم و صنعت اراکرامین فرجی

کرمانشاهآزاد   اسالمی واحد   کرمانشاهمحمد   د  لگشایی
یزد  د  انشگاه یزد  سید  علی حجراتی

تهراند  انشگاه حفاظت و بهد  اشت کارپرهام کاویانی
آملد  انشگاه شمالشید  ا شریف پور
نجف آباد  د  انشگاه آزاد   امید   بن عباس
تهراند  انشگاه آزاد   تهران شمالعسل زرگران

فیروزکوهد  انشگاه آزاد   عطیه توکلی/ فرید ه اسد  ی
تبریزد  انشگاه سراسریالهام پورقمری علمد  اری

قمد انشگاه سراسریعلی کاشانی زاد ه

پیرو  ایران  صنایع  مهند  سی  انجمن 
اهد  اف و رسالت خود   به عنوان یگانه نهاد   
مستقل علمی، پژوهشی و آموزشی مهند  سی 
ارتباط  هسته  ملی  طرح  کشور،  د  ر  صنایع 
د  انشجویی را جهت حمایت و ایجاد   ارتباط 
مهند  سی  د  انشجویی  علمی  انجمن های  بین 
د  ارد  .  اجرا  د  ست  د  ر  کشور  سراسر  صنایع 
اولین قد  م د  ر تحقق این هد  ف ایجاد   رابطه 
د  ر  صنایع  مهند  سی  د  انشکد  ه های  با  مستمر 
سراسر کشور می باشد  . لذا از سوی ریاست 
د  انشکد  ه یا مد  یر گروه یک نفر از د  انشجویان 
فعال با شرایط ذیل به انجمن معرفی شد  ه اند  . 
بین د  انشگاه و  به عنوان رابط  افراد   که  این 
انجمن به صورت د  اوطلبانه فعالیت می کنند   

وظایف ذیل را بر عهد  ه د  ارند  : 

تماس و ساعات  نام، شماره  اعالم   -1
حضور خود   د  ر د  انشگاه، از طریق بروشور 
یا اعالم د  ر برد   د  انشگاه به کلیه د  انشجویان 

جهت مراجعه د  انشجویان و اساتید  
وسیله  به  انجمن  شایسته  معرفي   -�

بروشور، پوستر و سخنراني 
د  انشجویان،  میان  از  عضوگیري   -�
خد  ماتي  و  تولید  ي  سازمان هاي  و  اساتید   

براي انجمن
سؤاالت  و  مسائل  به  پاسخگویي   -4

مراجعین
مهند  سي  انجمن  بین  ارتباط  ایجاد     -5
د  انشجویي،  تشکل هاي  و  ایران  صنایع 

معاونت پژوهشي ، اساتید   وغیره .
فعالیت هاي  و  برنامه  اطالع رساني   -6

انجمن
فعالیت هاي  و  روید  اد  ها  گزارش   -7
به  د  انشگاه  فرهنگي  و  آموزشي  علمي، 

انجمن
د  فاع  جلسات  برنامه  اعالم   -8
پایان نامه هاي د  انشجویي و ارسال مشخصات 
عنوان  شامل:  شد  ه  پذیرفته  پایان نامه هاي 
و  فارسي  زبان  د  و  )به  چکید  ه  نامه،  پایان 
اینگلیسي(، کلمات کلید  ي، تاریخ د  فاع، نام 
و  رشته  تحصیلي،  مقطع  همراه  به  د  انشجو 

گرایش، نام اساتید   راهنما، مشاور و د  اور. 
حمایت هاي  جذب  جهت  تالش   -9
طریق  از  استاني  و  محلي  معنوي،  و  ماد  ي 

اساتید  ، د  انشجویان وغیره .
گسترش  جهت  تالش   -10

د  ر  انجمن  آموزشي  و  علمي  فعالیت هاي 
د  وره ها  گرد  همایي ها،  برگزاري  با  د  انشگاه 
 �� تاکنون  انجمن.  آموزشي  سمینارهاي  و 
د  انشگاه رابط خود   را به انجمن معرفی نمود  ه 
کلیه  ماه  آبان  پایان  تا  می رود    امید    و  است 
معرفی  به  اقد  ام  کشور  سراسر  د  انشگاه های 
یکی از د  انشجویان فعال خود   را به انجمن 
رابطان،  وظایف  شرح  به  توجه  با  نمایند  . 
رابط  به  مراجعه  با  می توانند    د  انشجویان 
د  انشگاه خود   اطالعات کامل تری از انجمن 
ذکر  به  کنند  . الزم  آن کسب  فعالیت های  و 
آنان  د  انشگاه  نام  که  د  انشجویانی  که  است 
مراجعه  با  می توانند    است  نیامد  ه  لیست  د  ر 
به مد  یرگروه خود   د  اوطلب تصد  ی این امر 

گرد  ند  .

انجمن مهند  سی صنایع پیرو رسالت علمی و پژوهشی 
خود   و به منظور ارتقاء سطح کیفی د  انش مهند  سی د  ر ایران 
اقد  ام به برگزاری د  وره های آموزشی مرتبط با مهند  سی صنایع 
می نماید  .  بد  ین منظور واحد   آموزش انجمن مهند  سی صنایع 
ایران د  ر اواخر خرد  اد   با حمایت آقای د  کتر سمیع زاد  ه  د  بیر 
انجمن و مد  یریت مهند  س د  اود   حید  ری عظیم و همکاری 
مهند  س پیام خرازیان به منظور برگزاری د  وره های آموزشی 
کاربرد  ی شروع به فعالیت کرد  ه است. واحد   آموزش انجمن 
تاکنون  می گذرد  ،  فعالیتش  از شروع  که  کوتاهی  مد  ت  د  ر 
اقد  ام به برگزاری 5 د  وره آموزشی د  ر محل انجمن و � تور 

آموزشی کرد  ه است. 
نخستین د  وره آموزشی انجمن، د  وره سه روزه مبانی، 
که  بود     ISO9001:�000 الزامات  تشریح  و  مستند  سازی 
به مد  ت �4 ساعت با د  ه کارگاه آموزشی د  ر د  و نوبت د  ر 
تاریخ های �4 تا �6 مرد  اد   و �1 تا �� شهریور با تد  ریس 

مهند  س پیام خرازیان برگزار شد  .
همچنین د  وره آموزشی ممیزی د  اخلی سیستم مد  یریت 
کیفیت براساس ISO19011 به مد  ت �4 ساعت و با شش 

کارگاه آموزشی و چهار سناریوی جلسات اختتامیه ممیزی 
د  ر تازیخ �8 تا �0 شهریور برگزار شد  . 

انجام  نحوه  د  اخلی،  ممیزی  تکنیک های  د  وره  این  د  ر 
و  افتتاحیه  جلسات  تشکیل  نحوه  و  گزارش د  هی  ممیزی، 

اختتامیه ارائه شد  . 
سرآمد  ی  مد  ل  معیارهای  تشریح  آموزشی  د  وره 
EFQM نیز به مد  ت 16 ساعت با پنج کارگاه آموزشی 8 
و 9 شهریور ماه برگزار شد  . د  ر این د  وره تاریخچه، تشریح 
ایران  معیارهای مد  ل، اصول هشتگانه و جوایز کیفیت د  ر 
ارائه گرد  ید  . مد  رس د  وره های EFQM و ممیزی د  اخلی 

آقای صمد   عد  ل محمد  ی بود  . 
و   Primavera نرم افزار  با  »آشنایی  آموزشی  د  وره 
کاربرد   آن د  ر مد  یریت پروژه«، از د  یگر د  وره های آموزشی 
تا   19 تاریخ های  د  ر  ساعت   �4 مد  ت  به  که  بود    انجمن 
�1 شهریور ماه د  ر مرکز کامپیوتر د  انشکد  ه صنایع د  انشگاه 
خواجه نصیرالد  ین طوسی برپا شد  . این د  وره با پیگیری های 
تد  ریس  و  یزد  انی فرد    آقای  و  محسنی  و  ایزد  ی نیا  خانم ها 

مهند  س نوژن ژیان پناه برگزار شد  . 

همچنین د  ر این د  وره مبانی، مد  یریت پروژه، نرم افزار 
primavera 3.1 ارائه شد   و د  ر پایان د  وره، آزمون تئوری 

و عملی از شرکت کنند  گان گرفته شد  .
با  شرکت کنند  گان  عملی  آشنایی  منظور  به  انجمن، 
مراحل مستند  سازی و استقرار سیستم مد  یریت کیفیت نیز 
تور آموزشی ISO9001 خود   را د  ر تاریخ 10 و �4 شهریور 
د  ر شرکت تیغاب د  ارند  ه گواهینامه ISO9001 برگزار کرد  . 
این تور که با استقبال زیاد   شرکت کنند  گان نیز همراه بود  ، 
آن  آموزش و مد  یریت  با تالش ها و هماهنگی های واحد   
انجمن  است  گفتنی  شد  .  برپا  صبری،  فرود    آقای  شرکت 
مهند  سی صنایع ایران د  ر اد  امه برگزاری د  وره های آموزشی 
تربیت   ،EFQM مد  ل  معیارهای  تشریح  د  وره های  خود   
ارزیاب EFQM، مهند  سی ارزش و Primavera را د  ر 

آبان و آذر د  ر محل انجمن برگزار می نماید  .

نگاهی به د  وره های آموزشی برگزار شد  ه 
توسط انجمن مهند  سی صنایع

معرفی رابطان انجمن مهند  سی صنایع ایران د  ر د  انشگاه ها
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د  ر  تخصصی  نشریه  یک   ،IE نشریه 
است  صنایع  مهند  سی  با  مرتبط  حوزه های 
امتیازی  صاحب  به  انگلیسی  زبان  به  که 
انجمن مهند  سی صنایع ایران به مد  یرمسئولی 
سرد  بیری  و  صمد  زاد  ه  محمد  رضا  مهند  س 
کمیته  ریاست  و  ژیان پناه  نوژن  مهند  س 
به  جوکار  اکبری  محمد  رضا  د  کتر  انتشار 

صورت د  و ماهنامه چاپ می شود  .
چاپ  با  ارتباط  د  ر  ژیان پناه  مهند  س 
از  شماره  شش  تاکنون  گفت:  نشریه  این 
آن  اولین شماره  این نشریه چاپ شد  ه که 
با ساختاری متفاوت از چیزی که د  ر حال 
آن  از  بعد    ولی  بود    می شود    منتشر  حاضر 
مهند  سی  انجمن  د  ر  را  رویه  وحد  ت  یک 

صنایع به د  ست آورد  . 
وی افزود  : د  ر ابتد  ای امر مطالب نشریه 
د  ر ارتباط با موضوعات مختلفی بود   اما حاال 
نشریه موضوع محور شد  ه و مطالب مستقیمًا 
مربوط به یک موضوع خاص می شوند  . ما د  ر 
هر شماره حول یک موضوع بحث می کنیم. 
تا ششم  ترتیب که شماره های د  وم  این  به 
با مد  یریت پروژه،  ارتباط  آن به ترتیب د  ر 
مد  یریت  تولید  ،  مد  یریت  کیفیت،  مد  یریت 
تعمیر  مد  یریت  و  اطالعاتی  سیستم های 
کرد  :  تصریح  وی  است.  بود  ه  نگهد  اری  و 
به  د  ر هر شماره  که  این است  بر  ما  سعی 
یکی از مبحث های اساسی مد  یریتی مرتبط 
با مهند  سان صنایع که د  ر کارهای اجرایی با 
آن سر و کار د  ارند   بپرد  ازیم. کما اینکه د  ر 

پنج شماره گذشته نیز این کار انجام شد  . 
جمع آوری  نحوه  د  رخصوص  ژیان پناه 
گفت:  نشریه  تحریریه  هیئت  د  ر  مطالب 
هیئت تحریریه نشریه IE متشکل از اغلب 
مهند  سی  ارشد    کارشناسی  د  انشجویان 
این  کارشناسی  د  انشجوی  چند    و  صنایع 
مطالب  جمع آوری  از  پس  است.  رشته 
توسط تحریریه، بند  ه آنها را ویرایش می کنم 
و پس از آن مطالب به تأیید   اساتید   برجسته 
د  کتر  خود    مسیر  این  د  ر  می رسد  .  د  انشگاه 

اکبری جوکار نیز کمک زیاد  ی به ما می کنند   
که من د  ر همین جا از زحمات ایشان تشکر 

می کنم. 
وی اد  امه د  اد  : سعی کرد  یم روند   کار از 
ابتد  ا تا به امروز و چید  مان مطالب د  ر نشریه 
که معموالً یک مسیر تکاملی را سیر می کند   
حفظ کنیم. همچنین سعی شد  ه از جمله های 
طالیی برای جذاب تر شد  ن و د  ر عین حال 

کارآمد  تر شد  ن نشریه استفاد  ه شود  . 
لغات  مجموعه  چاپ  از  اد  امه  د  ر  وی 
کلید  ی  )key words( برای ترجمه لغات 
تخصصی نشریه همراه با خود   نشریه خبر 
نیز گلوسری   پایان مجله  د  ر  او گفت:  د  اد  . 
خوانند  گان  تا  د  ارد    وجود     )Glossary(
اصطالحات  و  لغات  باب  از  مشکلی 

تخصصی ند  اشته باشند  . 
سرد  بیر نشریه IE د  ر ارتباط با کیفیت 
د  یگر  و  من  برای  افزود  :  نشریه  ظاهری 
بسیار  چاپ  کیفیت  مجموعه،  این  اعضای 
نشریه  که  کرد  یم  همواره سعی  است.  مهم 
د  اشته  را  الزم  کیفیت  نیز  بصری  لحاظ  از 
باشد  . متأسفانه شماره پنجم نشریه از کیفیت 
چاپ الزم برخورد  ار نبود   که این یک نقطه 
ضعف برای ما است. وی اظهار امید  واری 

چاپ  با  نشریه  این  آتی  شماره های  کرد   
بهتری همراه شود  . 

مد  رک  د  ارای  خود    که  ژیان پناه 
کارشناسی ارشد   مهند  سی صنایع از د  انشگاه 
آزاد   اسالمی واحد   علوم و تحقیقات است 
با اشاره به قشر مخاطب نشریه IE گفت: 
مطالب نشریه به گونه ای انتخاب می شود   که 
اقشار صنعتی  مهند  سی صنایع،  د  انشجویان 
کلی  طور  به  و  د  انشگاه  استاد  ان  جامعه، 
تمام کسانی که به نوعی د  ر زمینه نظری و 
اجرا د  ر یکی از حوزه های مهند  سی صنایع 
فعالیت می کنند   بتوانند   از آن استفاد  ه کنند  . 

از  مخاطبان  بازخورد    به  اشاره  با  وی 
نشریه تصریح کرد  : با توجه به صحبتی که با 
خوانند  گان نشریه د  اشتم، خوشبختانه شاهد   
تقریبًا  بود  یم.   IE چاپ  از  خوبی  استقبال 
آن  محتوایی  کیفیت  از  مخاطبان  تمامی 
راضی بود  ند  . تنها مشکلی که از جانب آنها 
د  یرکرد    و  زمان بند  ی  بحث  می شد    مطرح 
آنها حق  به  که من هم  است  نشریه  چاپ 
با توجه به مشکالتی که  می د  هم. متأسفانه 
چاپ  کار  د  اشتیم  گذشته  شماره  چند    د  ر 
محتوایی  ارزش  به  کمی  و  افتاد    تعویق  به 

نشریه لطمه  زد  . 
مهند  س ژیان پناه د  ر ارتباط با شماره آیند  ه 
نشریه IE افزود  : شماره هفتم نشریه شامل 
شماره های  مطالب  مهم ترین  از  گزید  ه ای 
گذشته است، به طوری که بهترین مطالب 
شماره های  د  ر  که  مد  یریتی  مبحث  پنج  از 
به  آیند  ه  شماره  د  ر  بود    شد  ه  چاپ  قبل 
 )Collection( مجموعه  یک  صورت 
خواهد   آمد  . همچنین به گفته مهند  س نوژن 
 ،IE نشریه E-mail ژیان پناه با حل مشکل
از این پس مسئوالن این نشریه تخصصی به 
بهترین نحو پاسخگوی سؤاالت و د  ریافت 
نظرات خوانند  گان خود   خواهند   بود  . آد رس 

:IE پست الکترونیکی نشریه
 IEmagazine@iiie.ir
IEmagazine-iiie@yahoo.com

شماره جد  ید   نشریه شامل مهم ترین مطالب
از شماره های قبل است

:IEاعضای حقوقی جد   ید    سردبیرنشریه
انجمن مهند   سی صنایع ایران

گسترش اند  یشه پویا ) سهامس خاص(
زمینه فعالیت: مشاوره، طراحي، 

بنیان سازي، اجرا، انجام مطالعات و 
نظارت خد  مات مهند  سي و مد  یریتي

تلفن و نمابر: 88510555-88510018
مد   یرعامل: سید   علي اصغر رهنما فرد  

www.gap.ir
info@gap.ir

مهند  سین مشاور صنایع وسایط نقلیه 
)خود  رو( ایران

زمینه فعالیت: ارائه خد  مات مشاوره اي 
د  ر صنایع خود  رو

تلفن و نمابر: 88885�80 و �-8888581
مد   یرعامل: منوچهر گل محمد  ي

نمایند   ه: سید  حسین میرصالح آباد  ي
www.aice.co.ir
info@aice.co.ir

شرکت بین المللي و مهند  سي پارسا 
مشاور تهران

زمینه فعالیت: مهند  سي صنایع و فناوري 
اطالعات

تلفن: �67�7�7-���9696
نمابر: ��070��-�67�7�6
مد   یرعامل: محسن فیضي
نمایند   ه: ذبیح اله ناصحي
www.parsa.co.ir
info@parsa.co.ir

د  فتر ریاست مرکز تحقیقات ساختمان 
مهر  د  وازد  هم  چهارشنبه  بعد  ازظهر  مسکن 
با د  کتر  ماه شاهد   د  ید  ار د  کتر حید  ری نژاد  ، 
امین ناصری نایب رییس انجمن مهند  سی 

صنایع ایران بود  . 
مهند  س  حضور  با  که  جلسه  این  د  ر 
رامزی معاونت اجرایی مرکز، آقای جواد  ی 
مد  یر روابط عمومی مرکز، د  کتر جلود  اری 
مهند  س  و  انجمن  مد  یره  هیئت  عضو 
صمد  زاد  ه مد  یر د  اخلی انجمن برگزار شد  ، 
طرفین به بررسی زمینه های همکاری بیشتر 

مرکز و انجمن پرد  اختند  .
انجمن  رییس  نایب  جلسه  ابتد  ای  د  ر 
مرکز  حمایت های  از  تشکر  ضمن 

شخص  و  مسکن  و  ساختمان  تحقیقات 
را  جلسه  این  از  هد  ف  حید  ری نژاد  ،  د  کتر 
رفع برخی سوءتفاهم های پیش آمد  ه، تد  اوم 
تعریف  و  انجمن  از  مرکز  حمایت های 

زمینه های همکاری جد  ید   عنوان نمود  . 
د  کتر امین ناصری ضمن ارائه برنامه های 
جهت  را  انجمن  آماد  گی  آموزشی  جد  ید   

ارائه این خد  مات به مرکز اعالم کرد  . 
د  کتر حید  ری نژاد   نیز ضمن استقبال از 
این پیشنهاد  ، تأکید   کرد  : با توجه به آیین نامه 
د  ولتی  سازمان های  شد  ه،  ابالغ  آموزشی 
مراکز  با  را  خود    آموزش های  می بایست 
مورد   تأیید   سازمان مد  یریت و برنامه ریزی 
کشور برگزار نمایند  . لذا بهتر است انجمن 

مراحل اعتبارسنجی را طی کند   تا زمینه این 
همکاری مشترک فراهم شود  . 

برگزاری  زمینه  د  ر  مرکز  افزود  :  وی 
بررسی های  آموزشی،  د  وره های  مشترک 
انجمن  به  را  نتیجه  و  د  اد  ه  انجام  را  الزمه 

اعالم خواهد   کرد  . 
همچنین د  کتر امین ناصری از تصمیم 
مهند  سی  انجمن  مد  یره  هیئت  اعضای 
حمایت های  جذب  بر  مبنی  ایران  صنایع 
مختلف جهت خرید    سازمان های  از  مالی 
د  فتر مناسبی را برای انجمن خبر د  اد  . وی 
با تد  اوم حمایت های  اظهار امید  واری کرد   
مرکز و سایر سازمان ها این امر تحقق یابد  . 
د  ر  گذشته  ماه   16 از  است  گفتنی 

تحقیقات  مرکز  ریاست  حمایت های  پی 
حید  ری نژاد  ،  د  کتر  مسکن،  و  ساختمان 
ساختمان  تحقیقات  مرکز  د  ر  انجمن  د  فتر 

و مسکن د  ایر است. 
همچنین قسمت عمد  ه نشریات انجمن 
بولتن  و  صنایع  مهند  سی  خبرنامه  شامل 
IE توسط این مرکز منتشر می شود  . مرکز 
اصلی ترین   مسکن  و  ساختمان  تحقیقات 
این  و  می آید    حساب  به  انجمن  حامی 
د  ارد    سؤال  و  تعجب  جای  کمی  مسأله 
سوی  از  صنایع  مهند  سی  انجمن  چرا  که 
ایران  مانند    صنعتی  بزرگ  شرکت های 
خود  رو و سایپا اینچنین حمایت نمی شود  ؟

گسترش زمینه های همکاری د  وطرف
د  ر د  ید  ار نایب رییس انجمن مهند  سی صنایع با رییس تحقیقات ساختمان و مسکن عنوان شد  : 
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کنفرانس بین المللی مد  یریت بازاریابی 
برگزار شد  

مهم  اصل  د  و  ناب  سیگماي  شش 
بهبود   عصر حاضر را با یکد  یگر تلفیق مي 
بهتر  انجام  از  عبارتند    اصل  د  و  این  کند  . 
براي  روشي  که  سیگما  شش  توسط  کار 
بهبود   کیفیت مي باشد   و انجام سریعتر کار 
از طریق اصول ناب. کتاب شش سیگماي 
ناب شامل مثالهاي واقعي متعد  د  ي د  ر اثبات 
اثربخشي این رویکرد   مي باشد   و به بررسي 
هد  ف  با  زمینه  این  د  ر  موجود    ابزارهاي 
شناسایي و حذف اتالفها و مشکالت کیفي 
شامل  کتاب  این  پرد  ازد  .  مي  سازمانها  د  ر 
ناب  سیگماي  شش  کلید  ي«  اصل  »چهار 
و نحوه بکارگیري آنها د  ر محیطهاي کاري 
از: مشتریان  مختلف مي باشد   که عبارتند   
خود   را با سرعت و کیفیت خشنود   سازید  ، 
فرایند  هاي خود   را بهبود   د  هید  ، با یکد  یگر 
افزایش  شما  آورد  هاي  د  ست  تا  کنید    کار 
یابد  ، تصمیمات خود   را بر اساس د  اد  ه ها 

و حقایق اتخاذ کنید  .
هد  ف اصلي این کتاب معرفي رویکرد   
بر  کتاب  این  است.  ناب  سیگماي  شش 
نکات کلید  ي تمرکز د  ارد   و نشان مي د  هد   
یک  د  ر  ناب  سیگماي  شش  چگونه  که 
د  نیاي جد  ید  ي که د  ر آن مشتریان خواهان 
حد  اقل  با  سریع  تحویل  و  بهتر  کیفیت 
را  سازمانها  تا  است  قاد  ر  هستند  ،  هزینه 
فصل  شش  د  هد  .  یاري  سرآمد  ي  مسیر 
اساسي  اصول  معرفي  به  کتاب  این  اول 
شش سیگماي ناب مي پرد  ازد  . فصل هاي 
سیگماي  شش  کاربرد  هاي  به  کتاب  آخر 
فصل  این  د  ر  است.  یافته  اختصاص  ناب 
سیگماي  شش  بکارگیري  د  الیل  ها، 

همراه  به  مختلف  سازمانهاي  توسط  ناب 
مطالعات مورد  ي ارائه شد  ه است. مطالعات 
مورد  ي ارائه شد  ه مربوط به تیم هایي است 
که افراد   آنها مفاهیم و روش هاي بهبود   را 
د  ر حوزه هاي کاري خود   بکار گرفته اند  .

جورج  مایکل  کتاب  این  نویسند  گان 
که  گروپ  جرج  شرکت  عامل  مد  یر 
د  ر  ناب  سیگماي  شش  مشاور  بزرگترین 
ایاالت متحد  ه آمریکا مي باشد  ، د  یو رولند  ز 
بیل  و  زیراکس  شرکت  کیفیت  مقام  قائم 
چند  ین  که  گروپ  مقام جرج  قائم  کاسل 
سازمانهاي  د  ر  ناب  سیگماي  پروژه شش 
تالیف شد  ه است.  بزرگ اجرا کرد  ه است 
کتاب حاضر توسط د  کتر رسول نورالسناء 
گزاران  پایه  از  که  سقایي  عباس  د  کتر   و 
ترجمه  باشند    مي  ایران  د  ر  سیگما  شش 

شد  ه است.

معرفی کتاب

شش سیگماي ناب چیست؟

مهند  سی  بین المللی  کنفرانس  پنجمین 
صنایع ایران با محور اصلی مد  یریت د  انایی 
برگزار  آیند  ه  سال  بهار  انسانی  توسعه  و 

می شود  . 
انجمن  عمومی  روابط  اعالم  براساس 
با  کنفرانس  این  ایران،  صنایع  مهند  سی 
صنعت  و  علم  د  انشگاه  و  انجمن  همت 

ایران برپا می شود  . 
این کنفرانس که د  ر نوع خود   د  ر کشور 
و د  ر سطح منطقه منحصربه فرد   است اکنون 
خوبی  به  آن،  از  د  وره  چهار  گذشت  با  و 
توانسته است جای خود   را د  ر صحنه علمی 
اساتید  ،  راهگشای  و  کرد  ه  تثبیت  کشور 
اهل  و  د  انشگاهیان  اند  یشمند  ان،  محققان، 
صنعت د  ر د  ستیابی به جد  ید  ترین حوزه ها و 
کاربرد  های مرتبط با رشته مهند  سی صنایع 

باشد  . 
بین المللی  کنفرانس  د  وره  پنجمین 
تد  اوم،  چون  اهد  افی  با  صنایع  مهند  سی 
د  ر  پژوهش  روحیه  تشویق  و  تقویت 
رشته  فارغ التحصیالن  و  د  انشگاهیان  میان 
مهند  سی صنایع، تباد  ل د  ستاورد  های جد  ید   
متخصصان  میان  صنایع  مهند  سی  رشته  د  ر 
ایجاد    و  خارجی  و  د  اخلی  اند  یشمند  ان  و 

بستر مناسب برای بهره مند  ی از تجربه های 
کاربرد  ی و حرفه ای رشته مهند  سی صنایع 
د  ر د  اخل و خارج از کشور برگزار می شود  .
تخصصی  محورهای  د  ر  کنفرانس  این 
اطمینان،  قابلیت  و  کیفیت  مهند  سی  اصلی 
تحقیق د  ر عملیات، سیستم های اطالعاتی و 
تأمین،  زنجیره  مد  یریت  اطالعات،  فناوری 
عملیات،  و  تولید    برنامه ریزی  و  مد  یریت 
سایر  و  صنعتی  ایمنی  فازی،  سیستم های 
صنایع  مهند  سی  با  مرتبط  مبحث های 

کنفرانس  برگزاری  طی  می شود  .  برگزار 
نمایشگاه  نرم افزار،  و  کتاب  نمایشگاه  نیز 
و  علمی  کنفرانس های  پیش  تخصصی، 
کارگاه ها و سمینارهای آموزشی جنبی برپا 
خواهد   شد  . الزم به ذکر است آخرین مهلت 
تا  زیاد    احتمال  به  مقاالت  خالصه  ارسال 

اواخر پاییز امسال تمد  ید   خواهد   شد  . 
از  شد  ه  د  ریافت  نظرات  به  توجه  با 
مخاطبان چهار د  وره قبلی این کنفرانس، د  ر 
پنجمین د  وره این برنامه علمی سعی بر این 

شد  ه است که بیشترین مشارکت گروه های 
مختلف مرتبط با مهند  سی صنایع د  ر د  اخل 
و خارج کشور انجام شود  . همچنین با توجه 
به اهمیت ارتباط با صنعت و کمک به تولید   
ضمن  که  است  شد  ه  مقرر  کاربرد  ی،  علم 
برنامه ریزی برای د  ریافت مقاالت کاربرد  ی 
و  استاد  ان  از  باال،  سطح  با  صنعت  د  ر 
صاحبنظران صنایع مرتبط د  ر زمینه د  اوری 
شود  .  د  عوت  نیز  کاربرد  ی  مقاالت  این 
ارتباط  د  ر  تخصصی  پانل های  برگزاری 
کاربرد  ی  مقاالت  ارائه  کنار  د  ر  صنعت  با 
این  د  ر  نظر  مورد    برنامه های  از  راستا  هم 
زمینه است. همچنین با توجه به بین المللی 
اتخاذ  برای  برنامه ریزی  کنفرانس،  بود  ن 
برخورد  اری  برای  مناسب  استراتژی های 
جذب  و  باال  سطح  خارجی  مقاالت  از 
خارجی  و  ایرانی  استاد  ان  علمی  مشارکت 
رشته مهند  سی صنایع د  ر خارج از کشور با 

د  قت د  ر حال بررسی است. 
بود    قرار  این  از  پیش  است  گفتنی 
پنجمین کنفرانس بین المللی مهند  سی صنایع 
د  ر اسفند   ماه سال جاری برگزار شود   که بنا 
به د  الیلی برگزاری آن را به بهار سال آیند  ه 

موکول شد  .

پنجمین کنفرانس بین المللی مهند  سی صنایع بهار 86 برگزار می شود  

بین المللی مد  یریت  نخستین کنفرانس 
محل  د  ر  ماه  شهریور   14 و   1� بازاریابی 
برگزار  تهران  رازی  همایش های  سالن 

شد  . 
این کنفرانس به همت گروه پژوهشی، 
و  مد  یریت  پژوهشکد  ه  و  آریانا  صنعتی 
نمود  ن  فراهم  چون  اهد  افی  با  مهند  سی 
تحقیقات  بین  مؤثر  تعامل  برای  زمینه ای 
و  بازاریابی  مد  یریت  زمینه  د  ر  علمی 
شیوه های بازاریابی با توجه به نیاز صنعت 
برای  مناسب  بستری  ایجاد    و  علم  این  به 
به چالش کشاند  ن وضعیت علمی بازاریابی 
آن  توسعه  برای  زمینه سازی  و  کشور  د  ر 
علمی  د  بیر  محمد  یان  محمود    شد  .  برپا 
کمیته  گفت:  افتتاحیه  مراسم  د  ر  کنفرانس 
رشته  اساتید    از  متشکل  کنفرانس  علمی 
از  آن  با  مرتبط  رشته های  یا  بازاریابی 
نفر   46 است.  علمی  مراکز  و  د  انشگاه ها 
مقاالت  ارزیابی  و  د  اوری  به  اساتید    از 
ارسال شد  ه  مقاله  میان 165  از  پرد  اخته و 
�7 مقاله را برای ارائه به صورت سخنرانی 
و �5 مقاله را برای ارائه به صورت پوستر 

انتخاب کرد  ند  . 
مکین  را  »ایان  افتتاحیه  مراسم  د  ر 
براون« از جمله صاحبنظران و متخصصان 
بازاریابی د  ر حوزه فعالیت های د  انشگاهی 
پرد  اخت.  سخنرانی  ارایه  به  حرفه ای  و 
عنوان  به  تاکنون   197� سال  از  براون 
شرکت های  با  بازاریابی  مد  رس  و  مشاور 
اینسترومنت«  »د  تکزاس  »نوکیا«  بین المللی 
حاضر  حال  د  ر  و  است  د  اشته  همکاری 
مد  رس و مشاور مد  رسه بین المللی تجاری 
IBM است. وی مؤلف د  و کتاب با نام های 
و  خد  ماتی«  کارهای  و  کسب  »بازاریابی 

»برتری د  ر بازاریابی« است.

د  ر این کنفرانس عالوه بر مقاالت ارائه 
شد  ه تعد  اد  ی کارگاه آموزشی نیز با هد  ف 
موفق  تجارب  بیان  و  آموزش  بر  تأکید   
مد  یریتی برگزار شد  . از جمله این کارگاه ها 
»تمایز، زیربنای استراتژی بازاریابی رقابتی« 
»طرح ریزی  امیرشاهی،  میراحمد    د  کتر 
فضای  د  ر  توزیع  کانال های  استراتژیک 
رقابتی« محمد   رضوانی فر، »اصول، فنون و 
هنر مذاکره با گرایش مذاکرات بین المللی« 
»استراتژی های  حید  ری،  مسعود    د  کتر 
احمد    د  کتر  رقابتی«  فضای  د  ر  بازاریابی 
جایگاه  و   CRM »سیستم های  روستا، 
مهند  سی رضا  بازاریابی«  مد  یریت  د  ر  آنها 
سمیع زاد  ه و »شایع ترین خطاهای تبلیغات 

د  ر ایران« د  کتر محمود   محمد  یان بود  ند  .
محمد  یان ضمن ارایه خود   د  ر کارگاه 
گفت: »انبوه تبلیغات از رسانه های مختلف 
د  ر د  هه اخیر، خبر نوید   بخشی است. زیرا 
تبلیغات صحیح و اصیل جد  اکنند  ه خوب 
از بد   و د  ر واقع تمایز حق از باطل است«. 
وی افزود  : »هنگامی که با یک حجم انبوه 
این سؤال د  ر  تبلیغات مواجه می شویم  از 
ذهن مطرح می شود   که این حجم گسترد  ه 
و  تهران  د  ر  که  تبلیغاتی  شرکت های 
به  مربوط  د  انش  شد  ه،  تشکیل  شهرستان 
تبلیغات خود   را چگونه کسب می کنند  «؟ 

و  شد  ه  ارایه  کارگاه های  میان  از 
کارگاه  تا  گرفته  ارزیابی صورت  براساس 
د  کتر  کارگاه  و  حید  ری  مسعود    د  کتر 
از  استقبال  بیشترین  با  محمد  یان  محمود   

سوی شرکت کنند  گان روبه رو شد  . 
حضور  با  کنفرانس  این  است  گفتنی 
بیش از هفتصد   نفر از د  انشجویان، استاد  ان 
بازاریابی  و عالقه مند  ان به حوزه مد  یریت 

برگزار شد  .
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تعمیرات  و  نگهد اری  سمینار 
با همکاری کانون علمی-کاربرد ی 
نت  انجمن  و  صنایع  مهند سی 
ماه  آبان  چهارم  و  بیست  ایران، 
د ر د انشگاه صنعتی شریف برگزار 

می شود .
این سمینار با ارائه موضوعاتی 
مد یریت  کامپیوتری  سیستم  چون 
مراقبت   ،CMMS تعمیرات 
مهند سی  از  استفاد ه  با  وضعیت 

ارتعاشات، نگهد اری و تعمیرات بهره گر و فراگیر TPM، نگهد اری و تعمیرات مبتنی 
بر قابلیت اطمینان، سیستم های خود کنترل د ر نگهد اری و تعمیرات، شناسایی و کنترل و 
کاهش ضایعات برپا می شود. بررسی مسائل نگهد اری و تعمیرات د ر صنعت، نگهد اری 
محورهای  از  تعمیرات  و  نگهد اری  نوین  تکنولوژی های  و  صنعتی  نوین  تعمیرات  و 

تخصصی این سمینار است.
د ر حاشیه این کنفرانس میزگرد ی با حضور نمایند گان صنعت و د انشگاه با هد ف 

بررسی مشکالت مقوله نگهد اری و تعمیرات موجود د ر کشور برگزار می شود.
آد رس وب سایت این سمینار cwa.majalesanaaye.com است.

نام خانواد       گینامرد       یف
احمد  يشوان 1

ایارهامید   �

بهرام پورعلي�

توکلمه کامه4

تکبیريسعید  5

جواد  ي مقد  ممعصومه6

حید  ريرضا7

خاکپورمحسن8

خاکيپونه9

اعضای حقیقی جد  ید   انجمن مهند  سی صنایع ایران

انجم��ن مهند   س��ي صنایع ای��ران یک 
نمونه گواهینام��ه عضویت انجمن را براي 
اعض��اي انجمن آم��اد   ه کرد   ه اس��ت. این 
گواهینامه که طرح اولیه آن د   ر جلسه هیئت 
مد   یره به تصویب رس��ید   ه است، با ظاهري 
زیبا و ش��کیل براي نص��ب د   ر د   فتر کار یا 
ق��رار گرفت��ن روي میز کار و ب��ه د   و زبان 

فارسي و انگلیسي تهیه شد   ه است. 

قیمت این گواهینامه ش��کیل و زیبا که 
به د   رخواس��ت اعضاي انجمن، براي آنان 
صاد   ر شد   ه است د   ر جد   ول زیر آمد   ه است. 
لوح عضویت تنها برای اش��خاصی صاد  ر 
می گرد  د   ک��ه عضویت آنان معتبر باش��د  . 
اش��خاصی که لوح عضویت د  ریافت کرد   ه 
اند  ، 50 د  رصد   تخفی��ف د  ر حق عضویت 
ساالنه برای آنها د  ر نظر گرفته می شود  .  

قیمت )ریال(رمد    ت اعتبار نوع عضویت
40�/000/000 ماهحقوقي
�6800/000 ماهپیوسته 
�4500/000 ماهوابسته

18150/000 ماه د   انشجویي 

گواهینامه عضویت انجمن مهند   سي صنایع 
ایران آماد   ه شد   

خسرويعالءالد  ین10

خیرخواه شوشتريامین11

ذرهونسید  آرش�1

راد  محمد  رضا�1

رهنما فرد  سید  علي اصغر14

زماني نژاد  محمد  15

سجاد  يصاد  ق16

سود  بخشد  ریا17

شکوهيکامبیز18

صاد  ق پورحاجيمحبوبه19

عبد  ليرضا�0

غضنفري نصرآباد  مهد  ي�1

فتحي راد  مهد  ي��

قریشيسید  ه مریم��

محسني فرسارا�4

مرويمحسن�5

مهرگان راد  لیال�6

موسويسید  محمد  �7

مومیوند  علیرضا�8

همرنگکیوان�9

واحد   آموزش انجمن مهند  سی صنایع ایران د  ر نظر د  ارد   سه د  وره آموزشی ویژه را به صورت محد  ود   برای �5 نفر از اعضای انجمن که خبرنامه را د  ریافت می کنند   به قید   قرعه 
برگزار کند  . به کسانی که د  ر این قرعه کشی برند  ه می شوند   40 د  رصد   تخفیف تعلق می گیرد  . تاریخ د  قیق این د  وره ها متعاقبًا اعالم می شود  . 

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های 4-66706051 د  اخلی �56 و �57 )واحد   آموزشی انجمن( و یا 88�4�588 )د  فتر مرکزی انجمن( تماس بگیرید  .

د  ورههای آموزشی ویژه انجمن مهند  سی صنایع ایران برای د  ریافتکنند  گان خبرنامه

مد   ت نام د   وره آموزشي
د   وره

هزینه ثبت نام 
هد   ف د   وره زمان)ریال(

مبانی، تشریح  الزامات و 
ISO9001:2000 مستند  سازی

آشنایی با مبانی و واژگان استاند  ارد   ISO9001:2000، رویکرد   فرایند  گرایی، تشریح آذر ماه�540،000 روز
الزامات استاند  ارد   ISO9001:2000 و نحوه مستند  سازی سیستم مد  یریت کیفیت

ممیزی د  اخلی سیستم مد  یریت 
ISO19011 کیفیت براساس

آشنایی با تکنیک های ممیزی د  اخلی د  ر سیستم مد  یریت کیفیت و د  ی ماه�600،000 روز
نحوه انجام ممیزی د  ر سازمان

آموزش نرم افزار 
Primaveraتعریف پروژه، فعالیت ها و نحوه ارتباط آنها، تقویم فعالیت ها، فیلترسازی و سازماند  هی، بهمن ماه�660،000 روز

به روزرسانی زمانبند  ی، فشرد  ه سازی و تهیه پشتیبان، مروری بر تقویم و تخصیص منابع

نوع عضویتنام و نام خانواد       گی

حقوقيشرکت پارسا مشاور تهران 

د  انشجوجعفر امیني

وابستهمحمد  رضا یارمحمد  ي

د  انشجوامید   جلیلي قاسم  آقا

د  انشجوعلیرضا جلیان

وابستهسید  یوسف قاضي عسگر

وابستهمحمد  رضا غفرالهي

اعضای جد  ید  ی که موفق به د  ریافت لوح عضویت انجمن شد  ند  

سمینار 
نگهد اری 
و تعمیرات
برگزار می شود
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اولین سمینار انتقال تجربه های مد  یران کیفیت و تعالی سازمانی به 
همت انجمن مهند  سی صنایع ایران، د  ر خرد اد ماه سال 86 و با هد  ف 

ایجاد   فضای بهینه کاوی د  ر ایران برگزار می شود  . 
انتقال تجربه ها و برنامه های اثربخشی سازمانی د  ر زمینه های آهن 
و فوالد  ، برق و نیرو )تولید  ، توزیع، سازند  گان و ...(، خد  مات عمومی، 
مرتبط  خد  مات  و  صنایع  و  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  خود  روسازی، 
و  محورها  است.  سمینار  این  د  ر  بحث  مورد    تخصصی  زمینه های  از 

زیرمجموعه های تد  وین مقاله و تجربه ها به شرح زیر می باشد  : 
1- رهبری

- انتخاب سبک رهبری به همراه تجربه های موفق کسب شد  ه د  ر 
سازمان

مزایای  و  بهبود    پروژه های  اولویت بند  ی  جهت  سازمان  روش   -
استفاد  ه از آن

- تقد  یرهای صورت گرفته از مشتریان، شرکاء و مزایای آن برای 
سازمان

و  کارکنان سازمان  و  رهبران  بین  برقرار شد  ه  ارتباطات  - روش 
مزایای آن

- مد  یریت یک نمونه از تغییرات و اند  ازه گیری اثربخشی آن
- حمایت از تغییر د  ر سازمان و اثربخشی آن

2- استراتژی ها
نیازهای  - روش های شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی ها مانند  : 

ذینفعان، تجزیه و تحلیل های سازمانی و نحوه استفاد  ه د  ر سازمان
- روش سازمان برای تبد  یل شد  ن به سازمان استراتژی محور و 

موفقیت های حاصله
- اجرای استراتژی ها از طریق فرآیند  های کلید  ی 
- اجرای موفق BSC و اثربخشی آن د  ر سازمان 

3- کارکنان
و  گرفته  قرار  استفاد  ه  مورد    که  کارکنان  نظرسنجی  شیوه های    -

نحوه پاسخ د  هی سازمان به آن
و  شغل  احراز  شرایط  تعیین  جهت  شد  ه  استفاد  ه  شیوه های   -

چگونگی ارزیابی افراد   جهت استخد  ام / شغل
 / اجرا  برنامه ریزی/  نیازسنجی/  جهت  شد  ه  استفاد  ه  شیوه های   -

ارزیابی آموزش و مزایای استفاد  ه از آن برای سازمان
- شیوه های تمرین کارهای گروهی سازمان

اثربخشی  و  د  ر سازمان  بکار گرفته شد  ه  - سیستم های مشارکت 
آن

و  اهد  اف  به همراه  پرسنل  به  پاد  اش د  هی  و  تقد  یر  - سیستم های 
اثربخشی آن

4- مشارکت های برون سازمانی
- سیستم های بکار گرفته شد  ه جهت ارزیابی و مد  یریت زنجیره 

تأمین و اثربخشی آن برای سازمان
5- مد  یریت منابع

د  ر  مالی  منابع  تخصیص  جهت  شد  ه  گرفته  بکار  روش های   -
راستای استراتژی ها و اثربخشی آن

- روش های بکار گرفته شد  ه جهت نگهد  اری تجهیزات سازمان به 
همراه اثربخشی آنها

با  کاال  موجود  ی  مد  یریت  جهت  شد  ه  گرفته  بکار  روش های   -
هد  ف حد  اقل سازی هزینه های موجود  ی

ویژه  به  فناوری  مد  یریت  جهت  شد  ه  گرفته  بکار  روش های   -
چگونگی شناسایی فناوری های جد  ید  

همراه  به  سازمان  د  ر  د  انش  و  اطالعات  مد  یریت  چگونگی   -
اثربخشی آنها

6- فرآیند  ها
- سیستم های مد  یریتی موفق به ویژه سیستم های مد  یریت کیفیت/ 

زیست محیطی/ ایمنی و علل موفقیت و اثربخشی آنها
7- روابط با مشتریان

انواع روش های ارتباط با مشتری و موفقیت های کسب شد  ه.
)Benchmarking( 8- بهینه کاوی

تجربه ها/ شیوه های به د  ست آورد  ن اطالعات د  ر سازمان ها و نحوه 
بهینه کاوی )Benchmarking( و اثربخشی آن.

اشخاص معرفی شد  ه از طرف سازمان ها و اشخاص مستقل می توانند   
چکید  ه مقاالت خود   را برای شرکت د  ر سمینار به د  فتر آموزش انجمن 
ارسال کنند  . چکید  ه مقاله ها یا تجربه ها می بایست حد  اکثر د  ر � صفحه 
word XP د  ر  یا   �000 word نازنین د  ر محیطه  با فونت 14   A4

ساختار زیر تهیه شود  : 

صفحه اول: 
الف- د  ر ابتد  ا مشخصات تهیه کنند  ه به شرح ذیل آورد  ه شود  : 

1- نام سازمان
همکاری  مد  ت  و  همراه سمت  به  مقاله/تجربه  تهیه کنند  ه  نام   -�

آنان با سازمان
�- تاریخ و محل تولد  

4- آخرین مد  رک تحصیلی و نام د  انشگاه / مؤسسه
برق و  مقاله/ تجربه )آهن و فوالد  ،  ب- زمینه تخصصی چکید  ه 
نیرو، خد  مات عمومی، خود  روسازی، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع 

و خد  مات مرتبط(
ج- محور و زیرمجموعه انتخابی )به شرح ذکر شد  ه(

به عنوان مثال: محور رهبری، انتخاب سبک رهبری
د  - موضوع و متن چکید  ه مقاله / تجربه

صفحه د  وم: 
نیمه نخست صفحه اد  امه متن چکید  ه مقاله / تجربه

د  ر نیمه د  وم تأثیر موارد   ذکر شد  ه به صورت کمی و یا توضیحات 
کتبی ذکر می شود  .

ارایه د  هند  ه مقاالت یا تجربه ها می بایست چکید  ه مقاله خود   را از 
طریق صند  وق الکترونیکی SEFQM@iiie.ir د  ر اختیار واحد   آموزش 
انجمن قرار د  اد  ه و یا متن کاغذی و CD فایل آن را به تهران، صند  وق 
پستی 4�5-14465 ارسال کنند   و یا حضوراً بسته را به آد  رس تهران، 
خیابان انقالب، حد   فاصل خیابان استاد   نجات اللهی، شماره 880، طبقه 

سوم، د  فتر آموزش انجمن مهند  سی صنایع ایران تحویل د  هند  . 
الزم به ذکر است مهلت ارسال چکید  ه این مقاله ها و یا تجربیات تا 
اول اسفند ماه است. د  ر روزهای برگزاری سمینار د  ر هفته آخر خرد اد 
ماه 86، از ارسال کنند  گان مقاله ها و تجربه های برتر تقد  یر ویژه به عمل 

خواهد   آمد  .
حامیان سمینار

الف – حامیان علمی
د  انشگاه ها و مؤسسات معتبر علمی – آموزشی می توانند   به عنوان 
حامی علمی د  ر سمینار شرکت نمایند  . پس از د  ریافت د  رخواست این 
مؤسسات و بررسی و تأیید   اعتبار آن توسط کمیته علمی از نام یا لگوی 

آنان د  ر بروشورها و تبلیغات سمینار استفاد  ه خواهد   شد  . 
ب – حامیان سرآمد  

مبلغ 10/000/000  پرد  اخت حد  اقل  با  که  و سازمان ها  شرکت ها 
ریال از برگزاری سمینار حمایت نمایند   به عنوان حامی مالی سرآمد   د  ر 

سمینار معرفی می گرد  ند  . 
مزایا حمایت سرآمد  : 

نام و لگوی حامیان سرآمد   به ترتیب میزان حمایت مالی آنان د  ر 
بروشورها و تبلیغات سمینار قرار می گیرد  . 

د  ر  سرآمد    حامی  کارکنان  و  کارشناسان  مد  یران،  رایگان  حضور 
سمینار با توجه به میزان حمایت مالی )به ازای هر یک میلیون تومان 
حد  اکثر 10 نفر(. د  ر صورت تمایل به شرکت تعد  اد   بیشتری از کارکنان 
ویژه  تخفیفات  از  شد  ه  معرفی  افراد    کلیه  سمینار  د  ر  سرآمد    حامی 

برخورد  ار می گرد  ند  . 
د  ر اختتامیه سمینار طی مراسم ویژه ای با اهد  ای لوح سپاس از کلیه 

حامیان سرآمد   تقد  یر به عمل می آید  . 
د  ر صورت تمایل تبلیغات حامیان سرآمد   د  ر سالن برگزاری نصب 

و یا بین شرکت کنند  گان توزیع می گرد  د  . 
ج – حامیان مالی )معمولی(

حد  اکثر  تا   5/000/000 پرد  اخت  با  که  سازمان ها  و  شرکت ها 
10/000/000 ریال از برگزاری سمینار حمایت نمایند   به عنوان حامی 

مالی د  ر سمینار معرفی می گرد  ند  .
مزایا حمایت مالی: 

و  بروشورها  د  ر  پرد  اختی  مبلغ  میزان  ترتیب  به  مالی  حامیان  نام 
تبلیغات سمینار قرار می گیرد  .

حضور رایگان مد  یران، کارشناسان و کارکنان حامی مالی د  ر سمینار 
با توجه به میزان حمایت مالی )حد  اکثر 7 نفر(. د  ر صورت تمایل به 
شرکت تعد  اد   بیشتری از کارکنان حامی مالی د  ر سمینار، افراد   معرفی 

شد  ه از تخفیف برخورد  ار می گرد  ند  . 
د  ر پایان سمینار با اهد  ای لوح از کلیه حامیان مالی د  ر سمینار تقد  یر 

به عمل می آید  .
حمایت،  میزان  یا  نحوه  کرد  ن  مشخص  با  می توانند    عالقه مند  ان 
مد  ارک و د  رخواست خود   را به نمابر 88�4�588 )0�1( یا صند  وق 

الکترونیکی sponsors@iiie.ir ارسال نمایند  .

انجمن مهند  سی صنایع ایران برگزار می کند  :
اولین سمینار انتقال تجربه های مد  یران کیفیت و تعالی سازمانی


