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جایزه ملی کیفیت

اقدامات گذشته،
چالشهای
پیشرو

اولین همایش انجمن
مهندسی صنایع ایران-
واحد خراسان برگزار شد
صفحه 3

کنفرانس بینالمللی
مهندسی صنایع در
هنگکنگ

صفحه 12

تقویم دورههای عمومی
فصل زمستان انجمن
مهندسی صنایع ایران

جايزه ملي كيفيت ايران كه در سال
جاري ،براي چهارمين سال پياپي برگزار
خود در طي

شد ،با بزرگترين چالش
اين سالها مواجه گرديد .از آنجایي كه
انتظار ميرود ،نتايج ارزيابي هاي اين
مدل به عنوان مبنایي براي افزايش ميزان
رضايت ذينفعان سازمانها قرار گيرد ،لذا
برخوردهاي غيرحرفهاي ،مانع از دستيابي
به نتايج مورد انتظار گرديده و سازمانها
را در طي مسير به سمت تعالي با مشكل
مواجه ميسازد.
مطالعه شواهد و تجربيات به دست
آمده از به كارگيري جوايز سرآمدي در
كشورهاي مختلف حاكي از آن است كه
همواره جوايز سرآمدي منجر به رشد
سازمانها شده است.
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صفحه 11

پیشنهاد شد:

برگزاری مجمع عمومی
انجمن همزمان با
کنفرانس مهندسی
صنایع
صفحه 2

صفحه 6

كاربرد روشهایي است

مهندسي ،شامل
برای تجزيه و تحليل اصول فيزيكي براي
تبديل موادخام و ساير منابع به فرمي كه
رضايت و احتياجات آدمي را تامين كند.
با پيشرفت علم و تكنولوژي و تعامل اين
دو با هم ،تخصصها و گرايشهاي مختلف
مهندسي به وجود آمده اند .در اين ارتباط
مهندسي صنايع رشته نسبت ًا جديدی است كه
ضمن برخورداري از مفهوم كلي مهندسي،
حوزههاي كاري فراتري را در مقايسه با
ساير رشتهها مورد توجه قرار ميدهد.
***
اولين جرقههاي پيدايش مهندسي صنايع
بعنوان يك تخصص با آغاز انقالب صنعتي
در ابتداي قرن نوزده زده شد .انقالب صنعتي
كه با ظهور اختراعات جديد خصوص ًا در
ن بخار آغاز
صنعت نساجي و اختراع ماشي 
شد ،باعث بهكارگيري نيروي انساني بيشتر
و افول صنايع كوچك دستي شد .با گسترش
كارخانجات ،نياز به مديريت و تفكر مديريتي
بيش از پيش احساس شد .افراد بسياري در
جهت ارتقای كيفيت محصوالت تالش
كردند .ب ه موازات اختراعات و نوآوري در
فرايندها ،روشهاي حسابداري و هزينهيابي
گسترش يافتند .روشهاي تحليل علمي،
آزمايشات و اثباتهاي علمي در طراحي و
ساخت ابزارآالت و ماشينها به كار گرفته شد
و در نتيجه ،اثرگذاري اين تحوالت در تفكر
سازماني مديريت موجب شد مديريت علمي
به عنوان يك نگرش و روش حرفهاي مطرح
شود .اولين تالش براي علمي شدن مديريت
از آمريكا شروع شد .در سال  1881فردريك
تيلور پدر مديريت علمي ،انديشههاي خود
را توسعه داد .فرانك گيلبرت و همسرش
ليليان در جهت مطالعه كار با بررسي
حركات توانستند ابزار جديدي را ابداع كنند.

مهندسی صنایع؛ موتور محرک سازمانهای نوین
همچنين آنها به مسائل روانشناسي و انگيزه
هاي انساني توجه کردند .مجموعه فعاليتهاي
تيلور و هم عصرانش براي فرموله كردن
اصول اساسي به عنوان روشهاي علمي
مديريت متمركز شده بود كه اين فعاليتها
تحت عنوان مديريت علمي شناخته شد.كار
اين افراد توسط انجمن مهندسين مكانيك
آمريكا ارج نهاده و عرصه براي فعاليت تيلور
ايجاد شد.

و همفكرانش توسط اين انجمن
در سال  1912انجمني براي ارتقا و رشد
مديريت بنا شد كه در سال  1915انجمن
تيلور نام گرفت .اين انجمن از سال 1934
با عنوان انجمن مهندسي صنايع فعاليت
خود را ادامه داد .در اين دوران مديران
علمي داراي تحصيالت مهندسي بودند
خود را مهندس صنايع قلمداد

و بسياري
ميكردند و گروهي نيز در حيطه مديريت
به عنوان مشاوران مديريت مطرح بودند .به
تدريج مواد درسي و مدرك مهندسي صنايع
مورد توجه قرار

و برنامههاي مربوط به آن
گرفت و در نهايت دانشكدههاي مهندسي
صنايع ايجاد شدند و توسعه يافتند.
اهميت مهندسي صنايع
مرور توانمنديها و خدمات مهندسي
صنايع نقش و اهميت مهندسي صنايع
را ب ه وضوح بيان ميكند .امروزه حيات
اقتصادي سازمانها و موسسات توليدي و
خدمات در بازار رقابتي شديد جهاني به
استفاده بهينه از منابع در دسترس وابسته
است .عموم ًا منابع در دسترس شامل مواد،
منابع انساني ،ماشينآالت (شامل تجهيزات،
لوازم جانبي ،امكانات مورد نياز شامل فضا

و انرژي و  ،)...منابع اطالعاتي و منابع مالي
طبقهبندي ميشوند .طبیعتا ايجاد و نگهداري
ياد شده هزينههايي را براي سازمان به
منابع 
دنبال دارد .هزينه تمام شده واحد محصول
هر موسسه متأثر از نحوه به كارگيري اين
منابع است .هر شركت توليدي يا خدماتي
بتواند هزينههاي خود را به حداقل ممكن

كه
برساند و به بياني ديگر توانايي استفاده
بهينه از منابع را در تمام اركان سازماني
سود بيشتري
خود ايجاد نمايد يا حاشيه 
به دست خواهد آورد و يا قادر خواهد بود
كه قيمتهاي فروش خود را با حفظ حاشيه
سود قبلي ،كاهش دهد .اين بدان معني است

كه قدرت رقابتي موسسه مذكور در بازار
افزايش مييابد .با توجه به تحوالت اقتصاد
جهاني قدرت رقابتي شرط اساسي موفقيت
در كسب و كار نوين محسوب ميشود .در
كنار اين مسائل ،توجه به نوآوريها و ارتقا
كيفي محصوالت و خدمات كه از طريق
تالش براي يافتن طرحهاي بهبود يافته
و همچنين تحول در فرآيند كسب و كار
رشد موسسات را در پي خواهد
نيز بقا و 
داشت .با توجه به مراتب فوق اگر ضرورتها
و نيازمنديهاي رسيدن به امور مذكور را
با تكنيكهاي مهندسي صنايع تطبيق دهيم
مشاهده ميشود كه مهندسي صنايع ابزار الزم
براي حصول اهداف سازماني را بطور فراگير
و سيستماتيك فراهم ميآورد و اين نشانگر
نقش و اهميت باالي مهندسي صنايع بعنوان
موتور محرك سازمانهاي امروزي است.
اما خالقيت از شاخصههای اصلی یک
مهندس صنایع است که شاید او را به نوعی

متمایز از دیگر مهندسان می کند .فعاليت
اصلي هر مهندس صنايع ارائه طرح براي
بهبود سيستمهاي جاري و به طور کلی
ارائه یک طرح جديد است كه به همين
منظور نياز به خالقيت و نوعآوري جهت
ارائه دارد .در واقع با توجه به گستردگي
همانند اقيانوسي

مسائل ،مهندسي صنايع
از فنون و علوم مختلف به عمق نيم متر
با برخورداري از زمينه خالقيت و ابتكار
به مهندسين صنايع اين امكان را ميدهد
مورد نظر به

كه در جهت حرفه كاربردي
تعميق دانش خود پرداخته و فرصتي فراهم
شود تا ايدههاي جديد و خالق در
مي 
زمينههاي مربوطه مطرح شود .در کنار آن
نگرش سيستماتيك و فراگير برجستهترين
خصوصيت مهندسي صنايع است ،چنانکه
اطالق مهندسي صنايع و سيستمها به اين
رشته بي ارتباط با اين نگرش نيست .نگرش
شود مسائل از كل به جز
فراگير موجب مي 
و تعامل اجزا با هم مورد بررسي دقيق قرار
گرفته و مدل كاملي از سيستمهاي مورد نظر
تهيه و مسائل مورد نظر آن به بهترين شكل
طرح و بررسي شود.
در یک دید کلی هر سيستمي كه طرح
ميشود اگر بدرستي اجرا نشود منتج به نتيجه
نخواهد شد بلكه حسن اجرا سيستم طراحي

شده يك ضرورت مهم تلقي ميشود .لذا
آشنايي با كليت سيستم مورد نظر و نقش
اجزا در كاركرد صحيح آن اين امكان را
فراهم ميآورد كه هدايت و رهبري گروه
كاري مجري سيستم با انگيزه بيشتري دنبال
گردد و در واقع عالوه بر طراحي سيستم
مورد نظر ،مهندسي صنايع سيستمهاي

پيادهسازي و اجرا را نيز پيريزي نموده و
نقش رهبري گروههاي كاري را موثرتر دنبال
میکند.

در جلسه هیئت مدیره پیشنهاد شد:

برگزاری مجمع عمومی انجمن همزمان با کنفرانس مهندسی صنایع
جلسات  41و  42هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع
ایران در محل دفتر انجمن تشکیل شد.
در جلسه چهل و یکم که دکتر سمیعزاده ،دکتر امین
ناصری ،دکتر جلوداری و دکتر ناظمی از حاضران و دکتر
اکبری جوکار و دکتر سیداصفهانی از غایبان آن بودند،
گزارشی از اولین جلسه شورای سیاستگذاری پنجمین
کنفرانس مهندسی صنایع و مهمترین تصمیمات گرفته شده
در آن توسط دکتر جلوداری و دکتر امین ناصری ارایه
شد .براساس این گزارش و به پیشنهاد انجمن مقرر شد
کمیته صنعت در کنار کمیته علمی کنفرانس فعال شود.
همچنین براساس تصمیم اعضای شورای سیاستگذاری،
تعیین اعضای کمیته علمی و محورهای کنفرانس با نظر این
خواهد بود.

شورا
شد به منظور
در ادامه جلسه هیئت مدیره ،مقرر 
برقراری ارتباط بیشتر با دفترهای انجمن در شهرستانها،
از مسئوالن این دفاتر جهت شرکت در جلسههای هیئت
مدیره دعوت به عمل آید.
در ادامه اعضا تصمیم گرفتند پس از رایزنی با کمیسیون
انجمنهای علمی و با نظرسنجی از اعضای انجمن مجمع
عمومی همزمان با کنفرانس مهندسی صنایع در دوم
خرداد ماه  1386برگزار شود .همچنین با توجه به طوالنی

شدن استقرار دفتر انجمن در مرکز تحقیقات ساختمان و
مسکن و برخی مسایل پیش آمده در این زمینه مقرر شد
با مساعدتهای دبیر انجمن فضای دفتر شماره دو جهت
ادغام دفاتر انجمن گسترش یابد .در پایان این جلسه دکتر
مشهد برگزار

جلوداری گزارشی از نمایشگاه کتاب که در
شد ارایه داد.

اما جلسه چهل و دوم هیئت مدیره ،دوشنبه  6آذر
با حضور دکتر سمیعزاده ،دکتر امین ناصری ،دکتر اکبری
جوکار و دکتر ناظمی برگزار شد .در این جلسه که دکتر
جلوداری و دکتر سیداصفهانی از غایبان آن بودند ،مهندس
خرازیان ،مسئول برگزاری دورههای آموزشی انجمن
گزارشی از فعالیتهای واحد آموزش در پنج ماه اخیر ارایه
کرد.
در این جلسه مقرر شد جهت گسترش فعالیتهای
آموزشی ،دورههایی به طور مشترک با شرکت گسترش
انفورماتیک ایران و انجمن تعریف و برگزار شود.
درخصوص این دورهها از طریق روزنامههای مرتبط مانند
صنعت و ابرار اقتصادی اطالعرسانی خواهد شد .در همین
ایجاد ارتباط بهتر با اعضای انجمن،

راستا و به منظور
گردهماییهای ماهانه با همکاری دانشکدههای مهندسی
صنایع برنامهریزی و اجرا خواهد شد.

در ادامه جلسه ،کلیات طرح برگزاری سمینار انتقال
تجربیات مدیران کیفیت و سرآمدی مطرح و به تصویب
رسید .بنا بر تصویب هیئت مدیره از دانشکدههای مهندسی
صنایع دانشگاههای مختلف جهت مشارکت علمی در
این سمینار دعوت به عمل خواهد آمد .همچنین با توجه
ارتباطهای موجود با صنعت ،از شرکتهای سایپا ،ایران
خودرو و گسترش انفورماتیک به عنوان حامیان انجمن
دعوت به عمل میآید.
شد به منظور معرفی انجمن مهندسی
در ادامه مقرر 
صنایع ایران به جامعه مهندسین صنایع و صنعت ،کتابچهای
شامل معرفی انجمن (نحوه تأسیس،اساسنامه ،مجمعهای
برگزار شده ،معرفی اعضای هیئت مدیره دورههای گذشته
و حال ،فعالیتها و عملکرد انجمن از ابتدا تاکنون) ،معرفی
مهندسی صنایع و معرفی اعضای حقوقی طراحی و منتشر
شود .همچنین حاضران جلسه تصمیم گرفتند از این پس
در سمینارها و همایشهایی که انجمن به عنوان حامی
علمی حضور دارد یک نفر نماینده از سوی انجمن در
کمیته علمی آن حضور داشته باشد.
در پایان جلسه مقرر شد درخواست دانشگاه الزهرا
برای برگزاری کنفرانس ششم مورد بررسی قرار گیرد..

نگاهی به دورههای آموزشی برگزار شده توسط
انجمن مهندسی صنایع در پاییز 1385
انجمن مهندسی صنایع ایران پیرو رسالت آموزشی
خود در پاییز دورههای آموزشی متنوعی را برگزار
کر د که این دورهها به استقبال نسبت ًا خوبی از سوی
دانشجویان روبرو شد.
انجمن دوره آموزشی  Primaveraو کاربر آن در
مدیریت پروژه را به مدت  24ساعت با حمایت شرکت
گسترش انفورماتیک ایران از نهم تا یازدهم آبان ماه در
ساختمان شماره دو شرکت برگزار کرد .مدرس این دوره
مهندس نوژن ژیانپناه بود.
انجمن همچنین دوره آموزشی مبانی ،مستندسازی و
تشریح الزامات  ISO9001,2000را به مدت  24ساعت
از دهم تا دوازدهم آبان ماه در دانشگاه صنعتی مالک اشتر
برگزار کرد که مدرس این دوره مهندس ملک نهاوندی
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بود .به منظور آشنایی شرکتکنندگان با مراحل استقرار
سیستم مدیریت کیفیت به صورت کاربردی ،تور آموزشی
استقرار سیستم مدیریت کیفیت دوم آذر ماه در نمایندگی
سایپا  3296شهر اصفهان با حمایت مدیریت این شرکت و
با حضور مهندس مهدی افشاری برگزار شد.
دوره آموزشی تربیت ارزیاب  EFQMنیز از دیگر
دورههای برگزار شده توسط انجمن مهندسی صنایع
ایران بود .این دوره دو روزه  24و  25آبان ماه برپا شد و
شرکتکنندگان در آن با معیارهای مدل سرآمدی ،EFQM
نحوه ارزیابی به روش شبیهسازی جایزه ،منطق RADAR
به صورت کاربردی آشنا شدند.
دوره آموزشی مبانی ،مستندسازی ،تشریح الزامات
و ممیزی داخلی  OHSAS18001با تدریس مهندس

داوود حیدری و دوره آموزشی مهندسی ارزش ( )VEدر
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با تدریس مهندس علی
رفیعی از دیگر دورههای آموزشی برگزار شده در فصل
پاییز بودند.
گفتنی است از این پس انجمن مهندسی صنایع به
تمامی شرکتکنندگان در دورههای آموزشی این انجمن
گواهینامه بینالمللی شرکت در دوره آموزشی اعطا خواهد
کرد.

با حضور نماینده انجمن ،معاون پارک علم و فناوری خراسان و نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی:

اولین همایش انجمن مهندسی صنایع ایران -واحد خراسان برگزار شد

اولین همایش انجمن مهندسی صنایع ایران – واح 
د
خراسان همزمان با حضور در اولین نمایشگاه بینالمللی
د در سالن همایش نمایشگاه برگزار شد.
مشه 
در این نشست که میتوان آن را اولین نشست انجمن
مهندسی صنایع با بخش صنعت نامید ،با حضور دکتر
جلوداری عضو هیئت مدیره انجمن ،خانم دکتر شریعتی
نماینده محترم مردم مشه د در مجلس شورای اسالمی،
دکتر توفیقی معاون پارک علم و فناوری خراسان و مهندس
سیادت مدیر ایران خودروی خراسان برپا و درخصوص
جایگاه و نقش مهندسی صنایع و همچنین مسائل و
مشکالت موجود در مسیر رشد و تعالی بحث شد.
در این همایش دکتر جلوداری با اشاره به شرایط
اقتصادی حال حاضر که کشور را با تهدیداتی مواجه ساخته
است ،گفت :صاحبان صنایع باید به دنبال تسهیل فرآیندها
و کاهش هزینهها باشند که برای این منظور قبل از انجام
هر اقدام عملی باید بدانیم که کجا بودهایم ،کجا هستیم و
کجا میخواهیم برویم؟ که در این مسیر تکنیکهای مطرح
شده در مهندسی صنایع میتواند راهکاری برای حل مسائل
باشند.
وی با اشاره به برنامه چهارم توسعه ،اهداف و برنامههای
تدوین شده را مورد بررسی قرار داد که آمارهایی نظیر رشد
منفی بهرهوری ایران و رتبه ایران در جهانی شدن که در
سال  2003برابر  63بوده است ،هشدارهایی را نیز برای
صاحبان صنایع ابراز داشت.
دکتر جلوداری افزود :توجه به اینکه اهداف مور د نظر
باید مشخص ،قابل اندازهگیری ،قابل دسترسی ،واقعبینانه
و مربوط به یک دوره زمانی خاص باشد ،چیزی است
که عموم ًا مورد توجه قرار نمیگیرد ،لذا با چنین اهدافی
چگونه میتوان مزیت رقابت جهانی را داشت .وی یادآور
شد :سهم ایران در تجارت جهانی در حال حاضر چهارصدم
درصد است و این در حالی است که جمعیت ایران بیش از
یک درص د جمعیت دنیا را تشکیل میدهد.
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران با
اشاره به نقش مثبت خصوصیسازی در اقتصاد ایران گفت:
یکی از مواردی که دولت میبایست در برنامه چهارم بدان
دست یابد کوچک نمودن حجم دولت است و این در حالی

است که در سال  56تعداد شرکتهای دولتی  128شرک 
ت
و در سال  81به  501شرکت رسیده است که این حجم
تعداد یک میلیون و دویست هزار نفر را در خود جای داده
است .نکته قابل توجه این است که در کشور ژاپن علیرغم
جمعیت دو برابری ایران ،تنها  200هزار نفر را شاغالن در
بخش دولت تشکیل میدهند.
وی با اشاره به پروژههای نیمه تمام در کشور تصریح
کرد9 :هزار پروژه علمی و پنجاه هزار پروژه عمرانی نیمه
تمام بیانگر عدم دیدگاههای مهندسی صنایع و مدیریت
صحیح میباشند .براساس بررسیهای انجام شده حدود 85
درص د از شرکتهای دولتی دارای استراتژی نمیباشند و
با توانمندسازیهایی نظیر رهبری ،خط مشی ،منابع انسانی،

براساس بررسیهای انجام شده
حدود  85درصد از شرکتهای
دولتی دارای استراتژی نمیباشند و
با توانمندسازیهایی نظیر رهبری،
خط مشی ،منابع انسانی ،شراکتها
و فرآیندها چندان آشنا نیستند
شراکتها و فرآیندها چندان آشنا نیستند.
جلوداری با بیان اینکه منابع انسانی و طبیعی دو عامل
فرصتآور است که در ابتدا بای د رویکرد ارزشی و سپس
رویکردهای مهندسی ،مدیریتی و اقتصادی را وار د عرصه
نمود ،افزود :امروزه سازمانها باید با قواع د اقتصاد و
اصول بازی آشنا باشن د و آن را رعایت کنند .در این مسیر
متدها و ابزارهایی نظیر طرح تجاری ،برنامه استراتژیک،
امکانسنجی ،طراحی کارخانه به عنوان نیازها و اقدامات
اولیه یک سازمان یادگیرنده بایستی مور د توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با ذکر این موضوع که کشور ژاپن از سال
 1950و آمریکا از سال  1945علم مهندسی صنایع را ایجاد
نمودند ،هدف این علم را کاهش خطای مدیران عنوان کرد.
در این همایش خانم دکتر شریعتی با اشاره به اینکه علت

عدم دستیابی به آرزوهای صنعتی را رغبت نود درصدی
فارغالتحصیالن دانشگاهی به پشت میزنشینی است ،افزود:
سپردن کار به کاردان میبایست از مهمترین بخشهای
واگذاری مسئولیت و پست باشد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه از چنین گردهماییهایی ،بای د تعیین راهکارهای عملی
برای رفع مشکالت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی استان و
کشور باشد ،خواستار ارائه مصوبات و ارائه این راهکار به
شورای شهر و استانداری و سایر نمایندگان شد.
در ادامه همایش و پس از پخش نماهنگ انجمن
مهندسی صنایع ایران-واحد خراسان ،دکتر توفیقی معاون
پارک علم و فناوری خراسان و از حامیان انجمن به تشریح
وضعیت صنعتی استان خراسان پرداخت .وی گفت :استان
خراسان وضعیت مناسبی را به لحاظ صنعتی ندارد و زمانی
که این موضوع را با مواردی مثل وسعت و جمعیت مقایسه
کنیم وضعیت را کام ً
ال درک خواهیم کرد .این استان علیرغم
تفکیک خراسان رضوی هنوز پرجمعیتترین استان بعد از
تهران است و با وجود اینکه خطوط مرزی به طول هزار و
چهارصد کیلومتر نیز از ویژگیهای این استان (سه استان)
است ،همین امر و مسائل سایر کشورها همچون افغانستان
بر روند حرکتی و اتفاقات درون استان تأثیرگذار است.
دکتر توفیقی با اشاره به اهمیت پارکهای علم و
فناوری گفت :از ابتدای دهه نو د میالدی تا االن بیش از
هزار و چهارص د پارک علم و فناوری در دنیا تشکیل شده
است .خوشبختانه در خاورمیانه ،ایران تنها کشوری است
که از سیزده پارک علم و فناوری بهره میبرد و بعد از ما
کشور عربستان سعودی با ایجاد پنج پارک در رتبه دوم
قرار دارد .پارکهای علم و فناوری به عنوان چتری حمایتی
برای شرکتها و افرادی که دارای ایدههای نو و مباحث
تحقیق و توسعه میباشن د تشکیل شده است.
گفتنی است پیش از این همایش ،دو گردهمایی دیگر
یکی با حضور بیش از صد نفر از دانشجویان دانشگاه امام
سجا د با محوریت معرفی انجمن و دانستنیهای مهندسی
صنایع و دیگری با حضور چهل نفر از مهندسان صنایع به
منظور تبادل نظر درخصوص رون د حرکتی انجمن مهندسی
صنایع و فعالیتهای آن برگزار شد.

در جلسه شورای سیاستگذاری پنجمین کنفرانس مهندسی صنایع ایران:

موضوع پانلهای تخصصی کنفرانس به تصویب رسید
جلسات اول و دوم شورای سیاستگذاری پنجمین
کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع با حضور دکتر امین
ناصری ،دکتر جلوداری ،دکتر جبل عاملی ،دکتر اکبری
جوکار ،دکتر نوری و مهندس رستمیان تشکیل شد و
اعضای این شورا به بحث و بررسی درخصوص جنبههای
مختلف کنفرانس مهندسی صنایع که خرداد ماه سال آینده
به همت انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشگاه علم و
صنعت برگزار میشود پرداختند.
در جلسه اول شورا ،اعضا چند پیشنهاد مطرح شده
را مورد بررسی و تأیید قرار دادند .در این نشست سطح
کنفرانس بینالمللی تعیین شد .از این رو مقرر شد دبیر
کنفرانس تمهیدات الزم برای رسیدن کنفرانس به این سطح
را بیندیشد.
در جلسه دوم که  28آبان ماه برگزار شد ،کلیات
طرح کمیته صنعت کنفرانس که از بخشهای جدید
کنفرانس پنجم است از سوی مهندس رستمیان به شورا
ارایه و موضوعات پانلهای تخصصی به تصویب رسید.
این موضوعات شامل صنعت نفت و گاز و پتروشیمی،
صنعت خودرو ،نیرو (صنعت آب و برق) ،حمل و نقل
و ماشینآالت ،صنایع نظامی ،صنایع فوالد و ریختهگری،
ساختمان و شهرسازی ،فناوری اطالعات و ارتباطات و

دولت الکترونیک و خدمات میشود.
ایجاد بسترهای

طرح اولیه کمیته صنعت نیز در راستای
الزم جهت گسترش و تعمیق مقولههای مرتبط با مهندسی
صنایع در مراکز و مجتمعهای پژوهشی و صنعتی ،در
تولید بهینه صنعتی ،کم شدن ضایعات،

جهت افزایش
وارستگی اقتصادی ،افزایش بهرهوری ،سوددهی و کیفیت
از طریق زمینهسازی مشارکت هر چه بیشتر محققان،
دانشپژوهان و مدیران حرفهای در این کنفرانس و نیز
بررسی چالشها ،تهدیدات و فرصتهای فراروی سازمان
در زمینه مهندسی صنایع ارایه شد .پانلهای تخصصی و
برگزاری میزگردهای علمی -تخصصی جهت پاسخگویی
به نیازهای مخاطبان خود میتواند مورد دقت دقیق قرار
گرفته و برنامهریزی شود.
اهم مطالب و موضوعاتی که در پانلهای تخصصی
مورد بحث و گفتگو قرار
و میزگردهای علمی ،تخصصی 
میگیرد عبارتند از:
 )1ارایه گزارشات صنعتی (سازمانها و شرکتها)
درخصوص آخرین دستاوردهای سازمانها و تجربیات
موفق در حوزه مهندسی صنایع.
 )2ارایه چالشها و مشکالت و نیز برنامهها و
زمینههای موفقیت سازمانها در زمینه مهندسی صنایع در

حوزه صنعت مربوطه.
 )3برگزاری میزگردهای تخصصی با حضور مدیران و
مسئوالن در صنعت مربوطه در زمینه مهندسی صنایع.
 )4ارایه سخنرانی توسط سخنران کلیدی و صاحبنظران
بینالمللی در صنعت مربوطه در زمینه مهندسی صنایع.
 )5ارایه مقاالت آموزشی مرتبط در صنعت مربوطه.
 )6تعامل صنعت و دانشگاه.
در ادامه جلسه از سوی دبیر کنفرانس ،دکتر محمد
میرصادقی به عنوان دبیر اجرایی ،دکتر واحدی به عنوان
دبیر روابط بینالملل ،مهندس صرافی به عنوان مسئول
وبگاه ،جناب آقای نعمتی به عنوان مسئول دبیرخانه
به شورا معرفی شدند .همچنین نام کلمه عبور وبگاه
کنفرانس در اختیار شورای سیاستگذاری قرار میگیرد.
نام کاربر و کلمه عبور بخش مقاالت تنها در اختیار دکتر
خواهد بود .تاریخ دقیق

آریانژاد دبیر علمی کنفرانس

کنفرانس چهارشنبه و پنجشنبه  2و  3خرداد ماه 1386
در محل سالن اجالس سران کشورهای اسالمی تعیین
شد طرح پیشبینی بودجه برگزاری
شد .همچنین مقرر 
کنفرانس با توجه به سوابق کنفرانسهای گذشته و نرخ
تورم ،از سوی دبیر کنفرانس تهیه و در جلسه آینده به
شورای سیاستگذاری ارایه شود.
سال هشتم ● شماره  ● 49آذر 1385



در اولین جلسه رابطان انجمن مهندسی صنایع تأکید شد:

فعالیتهای آموزشی انجمن گسترش مییابد

اولین جلسه رابطان انجمن در سال تحصیلی -86
 85چهارشنبه  24آبان ماه تشکیل گردید .این نشست با
حضور بیست نفر از رابطان انجمن به منظور هماهنگ شدن
فعالیتهای آنان با دستور جلسه زیر برگزار گردید.
در این جلسه ،رابطان ضمن معرفی خود ،گزارشی
خود را ارائه کردند.

از فعالیتهای دانشجویی دانشگاه
خود را
همچنین رابطهای جدید ضمن معرفی ،آمادگی 
جهت پیگیری و اجرای برنامههای انجمن ابراز داشتند.
پس از ارائه گزارش عملکرد رابطها مهندس صمدزاده،
مدیر داخلی انجمن مهندسی صنایع ضمن معرفی اجمالی
انجمن ،به تشریح نحوه تشکیل ،اهداف و فعالیتهای این
نهاد عملی – پژوهشی پرداخت و برنامههای آینده انجمن
را بازگو کرد.
مهندس حیدری مدیر آموزش انجمن ضمن تشکر از
فعالیت رابطها در زمینه آموزش گفت« :پس از شروع به
کار جدی واحد آموزش از خرداد ماه امسال ،هدف ما
ارائه دورههای کاربردی به دانشجویان و فارغالتحصیالن
مهندسی صنایع تعریف شد .در این راه ما دو نوع دوره
اصلی را تعریف نمودیم :دورههای عمومی و دورههای
دانشگاهی».
وی ادامه داد« :در دورههای عمومی ثبت نام از کلیه
داوطلبان با برنامهریزی و هماهنگی واحد آموزش صورت
میگیرد .در دورههای دانشگاهی که با هماهنگی رابطان یا
تشکل دانشجویی دانشگاه برگزار میشود ،امور اجرایی و
باشد و انجمن تنها مدرس
برنامهریزی به عهده دانشگاه می 
مناسب و شایسته جهت برگزاری دوره را معرفی میکند
و در نهایت نیز گواهینامه معتبر انجمن به حاضران ارائه
میشود».
نهاد غیرانتفاعی
وی تصریح کرد« :چون انجمن یک 
است ،هدف اصلی این دورهها نه درآمدزایی بلکه انتقال
دانش کاربری و مهارتهای مورد نیاز بازار کار به جامعه
مهندسین صنایع میباشد .لذا عالوه بر تعریف کارگاههای
آموزشی متعدد در دورهها پس از پایان دوره تورهای
آموزشی نیز جهت آشنایی ملموستر حاضران با مباحث
طرح شده در کالس برگزار شده است» .وی از کلیه
خود را جهت گسترش فعالیت
رابطان خواست که تالش 
کنند تا عالوه بر بهرهمندی
آموزشی انجمن بیش از گذشته 
از این برنامهها به گسترش و توسعه انجمن نیز کمک کرده
باشند.
پس از آن مهندس اهرامی دبیر شبکه مهندسین صنایع به
تشریح فعالیتهای صورت گرفته شبکه از سال  82تاکنون
پرداخت .وی ضمن ابراز تأسف از توقف فعالیتهای
شبکه ،دلیل اصلی این توقف را مشکالت مالی بیان کرد.
اهرامی ابراز امیدواری کرد که با تخصیص بودجه که از
طرف سازمان ملی جوانان شاهد فعالیتهای گستردهتر
شبکه مهندسین صنایع خواهیم بود .در ادامه مهندس
صمدزاده ضمن مرور برنامههای هفته عضویت که در هفته
آخر آذر ماه در دانشگاههای سراسر کشور برگزار میشود
از رابطان درخواست کرد با مطالعه دقیق فایلهای ارسالی،
انجمن را به نحوی شایسته به دانشجویان و اساتید دانشگاه
خود معرفی نمایند.
در ادامه ،جلسه پرسش و پاسخ صورت گرفت که
عمده سؤاالت درخصوص نحوه فعالیت انجمن مهندسی
صنایع بود که مدیر داخلی و مدیر آموزشی انجمن به
سؤاالت پاسخ دادند .در این ارتباط مهندس صمدزاده
گفت« :میبایست دیدگاه رابطان و اعضای انجمن نسبت
به ساختار موجود تغییر یابد .انجمن یک نهاد خدماتی
صرف نیست .یعنی قرار نیست که اعضاء با پرداخت حق
عضویت تنها انتظار دریافت یک سری خدمات معین مانند
کارت عضویت ،حضور در همایشها و گردهماییها را
داشته باشند .انجمن یک نهاد داوطلبانه و مردمی است.
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انجمن با فعال شدن و مشارکت اعضای خود رشد و توسعه
مییابد .لذا ضروری است که اعضای انجمن این موضوع
را درک کنند که جدای از انجمن نیستند و میبایست در
فعالیتها و برنامههای انجمن به طور داوطلبانه مشارکت
داشته باشند».
وی درخصوص تشکیل جلسات و پیوستگی
فعالیتهای انجمن گفت« :ساختار شکل گرفته قبلی در
انجمن وابسته به فعالیت و تالش فردی بود و با رفتن
فرد ،فعالیت و برنامههای انجمن کمرنگ و ضعیف میشد.
خوشبختانه در هیأت مدیره کنونی فعالیتها و برنامههایی
از جمله مستندسازی فرآیندهای انجمن ،تشکیل شورای
سیاستگذاری کنفرانس و غیره زیرساختهای مناسبی را
برای انجمن شکل داده است.
وی با اشاره به فعالیت دانشگاههای سراسری و
همکاری آن با انجمن تصریح کرد :بسیار جای تأسف
دارد که دانشگاههایی که خود شروعکننده و پیگیر تأسیس
خود را کنار کشیدهاند و آن را تنها
اند حاال 
انجمن بوده 
گذاشتهاند .این ضعف دوسوی دانشگاه در درجه اول و
انجمن در درجه دوم میباشد .وی ادامه داد :تشکیل رانتها
متأسفانه به فضاهای علمی  -آموزشی نیز کشیده شده است
و این امر بسیار خطرناک و تأسفبار است که دانشگاه را از
هدفهای اصلی خود دور میکند .این رخدا د حاصل این
دیدگاه است که دانشگاهها دانشجو محور نیستن د و دانشجو
را جدا از دانشگاه میبینند .الزم است تا مدیران گروهها
و دانشک دههای مهندسی صنایع با حمایت معاونتهای
پژوهشی زمینه الزم را برای گسترش فعالیتهای آموزشی
انجمن هموار نمایند .همچنین دانشجویان نیز آگاهانه از
برنامههای آموزشی انجمن استفاده نمایند.
مورد حمایت انجمن از فعالیتهای دانشجویی

در
متأسفانه وزارت علوم به جای آنکه با افزایش بودجه
و کمکهای مالی خود دست انجمن را برای کمک به
شاخههای دانشجویی باز بگذارد ،با کاهش بودجه انجمنها
ما را نیز دچار مشکالت و مسائل مالی متعدد نموده است.
مدیر آموزش انجمن نیز درخصوص دورههای مختلف
آموزشی انجمن گفت :هدف انجمن از برگزاری دورههای
آموزشی انتقال دانش کاربردی مهندسی صنایع به حاضران
است و در این راستا با برگزاری کارگاهها و بازدیدها در
این جهت حرکت کردهایم .انجمن حتی پا را از این فراتر
افراد نمونه هر دوره را جهت انجام یک
گذاشته است و 
پروژه کاری و کسب مهارتهای بیشتر به بازار کار معرفی
مینماید.
با این حال از آنجا که انجمن میبایست حداقل
درآمدهای الزم را جهت اداره خود کسب کند ،برگزاری
این دورهها بایستی اقتصادی و سودآور نیز باشد که این
سود در نهایت در جهت رشد و توسعه انجمن و برای

اعضای آن هزینه خواهد شد.
در پایان این جلسه ،تاریخ جلسه آینده رابطان ،اولین
چهارشنبه بهمن ماه اعالم شد.
اسامی حاضران در جلسه (نام رابط /دانشگاه):
سمانه حمیدی و انسیه توفیق سعادتی ،الزهرا (س)
محمد نجفی نوبر ،آزاد اسالمی واحد کرج
سیدمسیح میریها و آرش فروزان ،آزاد اسالمی قزوین
ایمان اصطهباناتی ،آزاد اسالمی واحد سیرجان
امیر توکلی ،آزاد اسالمی واحد پرند
مهدیسادات منصوری و موسی صادقی ،علم و
صنعت
محسن مرادی مقدم ،امام حسین (ع)
مسجد سلیمان

واحد

علیرضا دهقان ،آزاد اسالمی
واحد کرمانشاه

محمد دلگشایی ،آزاد اسالمی
عسل زرگران ،آزاد اسالمی تهران – شمال
علی کاشانیزاده ،سراسری قم
مرتضی شاهمنصوری ،حفاظت و بهداشت کار
واحد فیروزکوه

عطیه توکلی ،آزاد اسالمی
رامین فرجی ،علم و صنعت اراک
اسامی غایبان در جلسه:
سعید شادمهر ،علم و صنعت بهشهر
سجاد ابراهیمی ،علوم و فنون مازندران
سمانه کوچکپور ،کار قزوین
محمد امین ،آزاد اسالمی واحد شیراز
فؤاد فعلهگری ،کردستان
حامد نبوی ،آناهیتا خجندی ،صنعتی شریف
فرزانه مرادی ،آزاد اسالمی واحد خرمآباد
نسترن حمزهزاده ،علم و فرهنگ (مرگز آموزش عالی
جهاد دانشگاهی سابق)
نیلوفر ایزدنیا ،خواجه نصیر طوسی
الهام ذلقی ،آزاد اسالمی واحد زاهدان
سمیرا فالح ،صنعتی امیرکبیر
امیرحسین صالحپور ،علی بستان منشمقدم ،آزاد
اسالمی واحد ابهر
رهام روحانی اردشیری ،آزاد اسالمی واحد اراک
سیدمهران آهنگرها ،علیرضا سراجیان ،آزاد اسالمی
واحد نراق
کامبیز شکوهی ،فوالد اصفهان
بابک اشیدری ،صنعتی مالک اشتر
واحد مسجدسلیمان

نیما اوشاعی ،آزاد اسالمی
سیدعلی حجراتی ،یزد
پرهام کاویانی ،حفاظت و بهداشت کار
شیدا شریفپور ،شمال آمل
آزاد فیروزکوه
فریده اسدی ،
الهام پورقمری علمداری ،تبریز

انجمن مهندسی صنایع ایران با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار میکند

پنجمين کنفرانس بينالمللي مهندسي صنايع
مهندسي صنايع ،مديريت دانايي و توسعه انساني
 2و 3خرداد  ،1386تهران

بهار ،1386تهران شاهد برگزاري پنجمين کنفرانس
بينالمللي مهندسي صنايع ،توسط دانشگاه علم و صنعت ايران
و انجمن مهندسي صنايع ايران خواهد بود .اين کنفرانس که در
نوع خود در کشور و سطح منطقه منحصر بفرد ميباشد ،اکنون
خود را در
و با گذشت اين سالها بخوبي توانسته است جاي 
صحنه علمي کشور تثبيت نموده و راهگشاي اساتيد ،محققين،
انديشمندان ،دانشگاهيان و اهل صنعت در دستيابي به جديدترين
حوزهها و کاربردهاي مرتبط با رشته مهندسي صنايع باشد.
بديهي است که اين مهم در سايه تالش و همت جامعه
بزرگ مهندسي صنايع کشور حاصل شده است و امسال نيز
يد از
قصد بر اين است تا با حفظ دستاوردهاي قبلي ،افقهائي جد 
تازههاي علمي و کاربردهاي نوين علوم مهندسي صنايع در پيش
چشم محققين ارجمند گشوده شود .بر اين اساس و با توجه به
روند گسترش علم در حوزه دانش مهندسي صنايع در سطح
رويکرد نوين و تأثيرگذار کنوني يعني مديريت

بينالمللي ،دو
دانائي و توسعه انساني بعنوان شعار و رويکرد اصلي کنفرانس
امسال در نظر گرفته شده است تا در کنار ساير مباحث مهم ،در
اين حوزه ،توجه انديشمندان گرامي را بيش از پيش به اهميت
روزافزون سرمايههاي معنوي در سازمان و لزوم توسعه آنها براي
دستيابي به اعتالي سازماني معطوف نمايد.
اميدواريم با مشارکت گسترده محققين و متخصصين
گرانقدر ،اين واقعه مهم علمي کشور که اين بار همکاری دانشگاه
علم و صنعت ايران رقم زده ميشود ،بتواند همچون چهار دوره
قبلي کنفرانس در دانشگاههاي صنعتي شريف ،يزد ،اميرکبير
و تربيت مدرس حداکثر بهرهگيري علمي را براي مخاطبان به
ارمغان آورده و تداوم اين راه رو به رشد را سبب شود.
اهداف کنفرانس
 تداوم ،تقويت و تشويق روحيه پژوهش در مياندانشگاهيان و فارغالتحصيالن رشته مهندسي صنايع
 تبادل دستاوردهاي جديد در رشته مهندسي صنايع ميانمتخصصان وانديشمندان داخلي و خارجي
 ايجاد بستر مناسب براي بهرهمندي از تجارب کاربردي وحرفهاي رشته مهندسي صنايع در داخل و خارج از کشور
سازمان کنفرانس
سعيد جبلعاملي (عضو هيأت
 دبير کنفرانس :دکتر محمد علمي دانشگاه علم و صنعت ايران)
 دبير کميته علمي :دکتر ميربهادرقلي آريانژاد (عضو هيأتعلمي دانشگاه علم و صنعت)
 دبير کميته صنعت :دکتر احمد ماکوئي (عضو هيأت علميدانشگاه علم و صنعت ايران)
 دبير اجرائي کنفرانس :دکتر میرمحمد صادقیکميته علمي کنفرانس
 دانشگاه علم و صنعت ايران :دکتر رسول نورالسناء ،دکترسيدمحمد سيدحسيني ،دکتر ابراهيم تيموري ،دکتر علياکبر

جاللي ،دکتر همايون الهيجانيان ،دکتر سيامک نوري
 دانشگاه صنعتي شريف :دکتر سيدتقياخواننياکي،دکتر محمد مدرسيزدي ،دکتر رسول حجي ،دکتر فرهاد
قاسميطاري
 دانشگاه صنعتي اميرکبير :دکتر سيدمحمد معطرحسيني،دکتر بهرام اماميزاده ،دکتر ابوالفضل قائمي
 دانشگاه تربيتمدرس :دکتر محمدرضا امينناصري دانشگاه خواجهنصيرالدين طوسي :دکتر محمدجعفرتارخ ،دکتر محمدرضا شهرياري
 دانشگاه تهران :دکتر رضا توکلي مقدم ،دکتر کامرانرضائي
 دانشگاه صنعتي اصفهان :دکتر علي حاجشيرمحمديمحمد صالحاولياء

 دانشگاه يزد :دکتر دانشگاه الزهراء :دکتر محمدعلي صنيعيمنفرد دانشگاه امام حسين (ع) :دکتر حسين فالح موسسه پژوهشي وزارت علوم :دکتر عزيزا ...معمارياني دانشگاههاي خارج از کشور :دکتر نجمالدين مشکاتي(دانشگاه  ،)Californiaدکتر رضا منصوري (دانشگاه
 ،)Californiaدکتر فرزانه فاضل (دانشگاه  ،)IIIinoisدکتر
ذوالفقاري (دانشگاه  ،)Ryersonدکتر جرايدي (دانشگاه
)Viginia
محورهاي تخصصي کنفرانس
محور ويژه
مهندسي صنايع ،مديريت دانائي و توسعه انسانيمحورهاي تخصصي اصلي
 مهندسي کيفيت و قابليت اطمينانمديريت کيفيت فراگير( )TQM
فنآوري کيفيت
کارکرد کيفيت ()QFD

گسترش
محورهاي تخصصي پنجمين كنفرانس بين المللي
مهندسي صنايع
«مهندسي صنايع ،مديريت دانايي و توسعه انساني»
محور اصلي
 )1مديريت و برنامه ريزي توليد و عمليات
 توليد ناب و چابک مهندسي معکوس/مجدد/همزمان مدلهاي برنامه ريزي و كنترل توليد مدلهاي زمانبندي توليد كنترل موجودي نگهداري و تعميرات )2تحقيق در عمليات
 برنامه ريزي رياضي -بهينه سازي

 تصميم گيري چند معياره شبيه سازي الگوريتم هاي حسي و تجربي پيامدهاي تصادفي تئوري آشوب )3مهندسي كيفيت و روشهاي آماري
 مديريت کيفيت فراگير()TQM شش سيگما گسترش كاركرد كيفيت( )QFD كنترل كيفيت آماري ()SQC فرآيندهاي با كيفيت تجزيه و تحليل عوامل شكست و آثار آن()FMEA
  .....و ساير تكنيكهاي آماريمحور اصلي
 )4فناوري اطالعات و سيستمهاي اطالعاتي
 برنامه ريزي و مديريت کالن اطالعات مديريت دانش اقتصاد ديجيتال كسب و كار الكترونيكي برنامه ريزي منابع بنگاه()ERP مديريت ارتباط با مشتري()CRM داده كاوي()Data Mining )5مديريت پروژه
 امکانسنجي مدلهاي بلوغ پروژه برنامه ريزي  ،سازماندهي و كنترل پروژه تحليل اقتصادي پروژه مديريت پروژه هاي بزرگ مديريت ريسك )6مديريت تكنولوژي
 برنامه ريزي و بومي سازي تكنولوژي ارزيابي تكنولوژي رقابت پذيري سازمان ها مدلهاي انتقال دانش فني )7سيستمها و روشهاي هوشمند
 سيستم هاي خبره سيستم هاي عصبي و فازي هوش مصنوعي سيستم هاي تصميم يارتوجه :محورهای تخصصی ذکر شده پیشنهادی کمیته علمی
میباشد و پس از تصویب شورای سیاستگذاری اطالعرسانی
عمومی خواهد شد.

دعوت به کار شرکت رهپرداز از اعضای انجمن
شرکت رهپردار از بین اعضای انجمن مهندسی صنایع ایران جهت تصدی شغل
مدیریت بخش مشاوره مدیریت ،برنامهریزی و کنترل پروژه خود دعوت به همکاری
توانند با در دست داشتن کارت عضویت معتبر انجمن پس از
مینماید .عالقهمندان می 
هماهنگی با شماره تلفن  88785397داخلی  253و ارسال سوابق کاری و تحصیلی خود
به صندوق الکترونیکی  Dabbagh@rahparda.comبه این شرکت مراجعه نمایند.
عنوان شغلی :مدیر بخش مشاوره مدیریت ،برنامهریزی و کنترل پروژه
مهارتهای الزم
 )1مهارتهای مدیریتی ،جهت هدایت و مدیریت تیم مربوطه (حداقل  2سال سابقه
مدیریتی)
 )2آشنایی کامل با مفاهیم و استانداردهای مدیریت پروژه و مهندسی صنایع (حداقل

 5سال سابقه مرتبط)
 )3روابط عمومی قوی جهت برقراری ارتباط با مشتریان داخلی و خارجی مجموعه
 )4مهارت کافی جهت برنامهریزی پروژههای کالن (ترجیح ًا در زمینه عمرانی و یا
نفت و گاز)
 )5مهارت کافی جهت تعریف فرآیندهای کنترلی و هدایت پروژهها
 )6توانایی ارایه خدمات مشاورهای و مدیریت پروژههای مربوطه
 )7مهارت کاربردی جهت استفاده از نرمافزارهای کنترلی شامل  MSPو
Primavera
 )8ترجیح ًا سابقه ارایه مطالب و مقاالت در زمینه مدیریت پروژه

دعوت به کار شرکت مهندسین مشاور ایتسن از اعضای انجمن
شرکت مهندسین مشاور ایتسن (مشاور صنعتی) به یک نفر کارشناس صنایع
فارغالتحصیل دانشگاه سراسری و آشنا به نرمافزار پریماورا جهت کار در سایت بندر امام

نیازمند است .افراد واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ( 88767681مهندس رشیدی)

تماس حاصل نمایند.
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يد متناسب با
موجود ،شناسائي و به كارگيري منابع جد 
نيازهاي مشتريان و ذينفعان تاكيد ميشود.
مدلهاي تعالي سازماني به عنوان يك ابزار فراگير و با
نگرش جامع به تمامي زواياي سازمانها ،به كمك مديران
آيند تا آنها را در شناخت دقيق تر سازمان خود ياري
مي 
عملكرد سازمانها

كنند .اين مدلها براي سنجش و مقايسه
روند و ضمن اينكه سازمان را قادر مي سازند تا
به كار مي 
خود را در اجراي برنامه ها در مقاطع
ميزان موفقيت هاي 
زماني مختلف مورد ارزيابي قرار دهند ،اين امكان را نيز
خود را با ساير سازمان ها به
كنند تا عملكرد 
فراهم مي 
ويژه بهترين آنها مقايسه كنند.
تعالي سازمانها به ميزان توانایي آنها در دستيابي
به نتايج و اهدافي كه سازمان در راستاي برآورده شدن
نيازهاي ذينفعان تعريف و برنامه ريزي نموده است و به

ح تع



مطالعه شواهد و تجربيات به
دست آمده از به كارگيري جوايز
سرآمدي در كشورهاي مختلف
حاكي از آن است كه همواره
جوايز سرآمدي منجر به رشد
سازمانها شده است

تالشي كه در جهت حفظ  ،تداوم و بهبود نتايج به عمل مي
آورند ،بستگي دارد .
تعالي سازماني يك برداشت نظري وتئوريك نيست،
بلكه به دست آوردن و ارائه نتايج قابل لمس و قابل مشاهده
اي است كه مبتني بر شواهد آشكار بوده و پايداري و دوام
باشد  .يك سازمان هنگامي به برتري دست مي يابد
داشته 
كه توجه خود را به تمامي ابعاد معطوف سازد.
به عنوان نمونه شرکت سايپا عضو برجسته حقوقی
انجمن در مسیر حركت به سوي سرآمدی و تعالي ،با
شناسائي نيازها و انتظارات كليه ذينفعان خود ،به توسعه
متوازن رضايتمندي كليه ذينفعان به عنوان ابزاري جهت نيل
خود نگريسته است.
به چشم انداز ترسيم شده 
در حقيقت مسير تعالي راهي است كه سازمان را به
چشم اندازشان رهنمون مي كند .سایپا اين راه را از سال
 1375شروع كرده است ،در ابتدا ،چشم انداز و ماموريت
خود را تعريف نموده و سپس با تهيه سه برنامه استراتژيك

( اولين برنامه تا سال  ، 81دومين برنامه تحت عنوان راه
سايپا از سال  81تا  85و در نهايت برنامه سوم با نام سمت
نود از سال  86تا  ) 90گامهاي موثرتري در اين راه برداشته
است .متعاقب آن با هدفگذاريهايي كه انجام شد اقدام
به استقرار سيستم هاي مديريت كيفيت  ،مديريت زيست
محيطي و مديريت ايمني کرد .در همين راستا و به منظور
بهبود و توسعه آن درسطح

نهادينه نمودن فعاليتهاي
سازمان با الگو برداري از سيستم مديريت كارخانه اي
نيسان  ،طرح هاي مختلف كايزني  ،سيستم پيشنهادات
 ،گروه هاي كيفيت و تيمهاي حل مساله CFT (Cross
 )functional teamرا به كارگرفت .اين طرح ها در
برنامه  5ساله دوم (راه سايپا) به صورت منسجم تر دنبال
شده و در قالب يك تفاهم نامه مشترك با شركت نيسان
ژاپن نيز  ،سيستم مديريت كارخانه اي نيسان ()NPMS
در شركت جاري گرديد  .برنامه ريزي هوشين ،برنامه ريزي
توسعه منابع انساني  ،طرح پرورش مديران آينده ،سيستم
برنامه ريزي جامع توليد ،سيستم  ERPو بسياري از سيستم
هاي ديگر که در سايپا جاري مي باشند ،همگي در راستاي
حرکت به سمت تعالي به کار گرفته شدهاند.
سايپا با بهره گيري از مدل تعالي و سرآمدي در کليه
معيارهاي اين مدل به دستاوردهاي قابل مالحظه اي
دست يافته است و در حالي که در اولين حضور خود
در جايزه ملي بهره وري (سال  )1382موفق به دريافت
گواهينامه تعهد به تعالي گرديد ،در سالهاي  83و 84
توانست تقديرنامه تعالي را در همين جايزه بدست آورد.
همچنين در دوبار حضور خود در جايزه ملي کيفيت در
سال  84موفق به کسب تقديرنامه اشتهار در سرآمدي و
در سال  85به عنوان اولين خودروساز موفق به کسب
اميد را دارد تا به
تنديس برنزين از همين جايزه شد اين 

الی

طرح موضوع EFQM
با توجه به شدت رقابت ميان بنگاههاي اقتصادي كشور
و چالش هاي پيش روي آن ها كه عمدتا ناشي از فرآيند
جهاني شدن مي باشد ،تالش براي مقابله و بهره برداري از
اين وضعيت محيطي امري اجتناب ناپذير است .حضور در
بازارهاي جهاني و حتي بازارهاي داخلي مستلزم رقابت با
رقباي قدرتمند در صنايع مختلف مي باشد .رقابت پذيري
نيازمند برنامه

بنگاههاي اقتصادي كشور و به ويژه صنايع،
ريزي صحيح و همه جانبه براي استقرار سيستم هاي نوين
مديريتي به منظور باال بردن سطح بهره وري و كيفيت
محصوالت مي باشد.
همواره بايستي توجه داشت كه ارتقاي بهره وري و
كيفيت نيازمند فضايي است كه در آن عوامل متعددي بايد
نقش خود را ايفا كنند .در كنار عواملي از قبيل قوانين،
مقررات ،آئين نامه ها ،استانداردها ،توسعه منابع انساني،
تاييد صالحيت ،استقرار سيستم هاي
نظام بازرسي فني و 
بايد از سيستم
عملكرد مديران ،

نوين مديريت و ارزيابي
هاي تشويقي و معرفي واحدهاي برتر نام برد كه « جايزه
ملي بهره وري و تعالي سازماني « به عنوان يك ابزار موثر
براي اين منظور و با ابتكار وزارت صنايع و معادن و با
هماهنگي سازمان ملي بهره وري ايران از سال  1382به
اجرا در آمده است .تا كنون سه دوره جايزه ملي بهره وري
با موفقيت در كشور برگزار گرديد كه امسال چهارمين
تجربه برگزاری آن بود .در این میان جوايز ملي كه امروزه
در بسياري از كشورها ،اعم از كشورهاي صنعتي و پيشرفته
و يا در كشورهاي در حال رشد ،تحت عناوين جوايز ملي
واحد هاي برتر

بهره وري ،كيفيت ،تعالي سازماني و  ...به
اعطا مي گردد را مي توان يكي از ابزارهاي بسيار موثر براي
رشد و تعالي سازمان ها باشد.
اهداف بنيادي جايزه ملي بهره وري
سازمانها صرف نظر از حوزه فعاليت ،اندازه ،ساختار
يا بلوغ سازماني و موفقيتشان ،نيازمند یک ساختار مديريتي
مناسب هستند .مدل تعالي سازماني ،یک ابزار ويژه است كه
توسط سازمانها در زمينههاي زیر بكار گرفته مي شود :
 خود ارزيابي به منظور تعيين موقعيت سازمان ها درمسير تعالي ،كمك به درك فاصله بين اهداف و واقعيت ها
و ترغيب زمانها به يافتن راه حل هاي بهبود،
 مبنايي براي ايجاد زبان و تفكر مشترك در تماميابعاد سازمان و در همه حوزه هاي عملكرد،
 چارچوبي براي درك وضعيت اقدامات انجامشده ،حذف دوبارهكاريها و تشخيص انحرافات،
 ساختاري براي سيستم مديريتي سازمان.با اين تفاسیر اهداف بنيادي جايزه ملي بهره وري
و تعالي سازماني را مي توان به صورت ايجاد فضاي
رقابتي براي تعالي سازمان ها ،تشويق سازمان ها براي
انجام عمليات خود ارزيابي و شناخت نقاط قوت و
زمينه هاي قابل بهبود و ايجاد فضايي مناسي براي تبادل
تجربيات موفق سازمان ها برشمرد.

در مسير تعالي
فرآيند پرشتاب جهاني شدن،

در
بنگاههاي اقتصادي كشور با چالش هاي
فراواني روبرو هستند .براي تحقق چشم
انداز جهاني شدن ،قابليت رقابت در بازارهاي جهاني امري
روند جهاني شدن ،توسعه دانائي ،

اجتناب ناپدير است.
انفجار اطالعات  ،نوآوري ها و خالقيت ها  ،سازو كارهاي
اقتصاد جهاني را متحول و رقابت پذيري بنگاه ها را پيچيده
تر مي كند  .هم سو شدن با تحوالت جهاني در توان مديران
تحولگرا و نوآور است .مديراني كه مناسبات و روابط
پيچيده كنوني را درك نموده و نظامهاي نوين مديريتي را
خود به اجرا بگذارند.
در سازمان 
نظامهاي نوين مديريت ،ابزارهاي اصلي در فرآيند
هاي توسعه هستند .در اين نظامها بر استفاده بهينه از منابع

عنوان يکي از شرکتهايي که هميشه در زمره چند شرکت
بتواند به عنوان

پيشرو در جوايز ملي مطرح بوده است
اولين شرکت ايراني ،به کسب تنديس سيمين و زرين از
جوايز ملي نائل آيد.
بستر سازي سايپا براي حضور موثر و فعال در جايزه
ملي بهره وري و تعالي سازماني از طريق اجراي جايزه
تعالي گروه سايپا دنبال مي شود.
عدم وجود يك نظام يكپارچه ارزيابي معتبر جهاني
در سطح گروه ،نداشتن انگيزه كافي در ميان برخي شركت
هاي زير مجموعه به منظور حضور در جوايز ملي،
توانمندسازي شركت هاي زير مجموعه به منظور حضور
ايجاد انگيزه و تحرك در

در فرآيند ارزيابي جوايز ملي و
شركت هاي گروه در راستاي تحقق هدف ” خودورساز
جهاني شدن گروه سايپا ” با استفاده از مفهوم تعالي سازماني
از ضرورتهای تعیین جایزه تعالی گروه سایپا است.
همچنین اهداف جايزه تعالي گروه سايپا در .نهادينه
كردن فرهنگ سرآمدي ،قابليت حضور در جوايز ملي،
اشتراكگذاري تجارب و بهينهكاوي ،قابليت مقايسه و
رقابت سالم و شناسايي فرصت هاي بهبود ،خالصه
میشود.
سال چهارم؛ چیرگی روابط بر ضوابط
جايزه ملي كيفيت ايران كه در سال جاري ،براي
چهارمين سال پياپي برگزار شد ،با بزرگترين چالش
خود در طي اين سالها مواجه گرديد .از آنجایي كه

انتظار ميرود ،نتايج ارزيابي هاي اين مدل به عنوان
مبنایي براي افزايش ميزان رضايت ذينفعان سازمانها
قرار گيرد ،لذا برخوردهاي غيرحرفهاي ،مانع از دستيابي
به نتايج مورد انتظار گرديده و سازمانها را در طي
مسير به سمت تعالي با مشكل مواجه ميسازد.
مطالعه شواهد و تجربيات به دست آمده از به
كارگيري جوايز سرآمدي در كشورهاي مختلف حاكي
از آن است كه همواره جوايز سرآمدي منجر به رشد
سازمانها شده است .از جمله اين كشورها مي توان به

كشورهايي چون مالزي و ژاپن اشاره نمود كه هم اكنون از
منظر بهره وري در زمره كشورهاي سرآمد در سطح جهان
مي باشند .ليكن در كشور ما ،با برخوردهاي غيرحرفهاي كه
در طي برگزاري چهارمين دوره جايزه ملي كيفيت صورت
فرآيند ارزيابي كه بايد به عنوان

رود كه
گرفت ،بيم آن مي 
مبنايي جهت بهبود سازمانها به كارگرفته شود ،به مسيري
جهت ارائه نقطه نظرات شخصي بر مبناي مدلهاي ذهني
كه متفاوت با مدلهاي آزموده شده در سطح جهان است،
تبديل شود.
براي بررسي آنچه كه در اين دوره جايزه اتفاق افتاد
بهتر آن است که ماموريت برخي برگزار كنندگان جوايزملي
و بين المللي را بررسي مي كنيم:
در ماموريت جوايز معروف جهان ،همواره هدف از
ارائه جوايز ،كمك به رشد سازمانها ذكر شده است .لذا
به منظور حداكثر نمودن اثربخشي اين جوايز در راستاي
فرآيند ارزيابي و

دستيابي به ماموريت هاي ذكر شده،

متدولوژي انتخاب شرکتهاي برتر
امتیاز
شرکتهای

 15شرکت

انتخاب
شرکتهای

امتیاز
شرکتهای

مجموعه جواب
همگنسازی
رتبهبندی

 9شرکت

با توجه به حداقل امتیاز هر

طبق سطوح سرآمدی

انتخاب نهایی

ساختاري آزموده شده براي حصول به اين مهم در سطح
مورد توافق قرار گرفته است .
كشورهاي جهان 
فرآيند ارزيابي بر اساس معيارهاي مدل مورد تائيد هر
كشور به اجرا گذارده مي شود و نهايتا با اجماع ارزيابان
امتياز هر سازمان مشخص مي گردد.
ساختار ارزيابي جوايز ملي و بين المللي ،شامل تيم
ارزيابي ،كميته داوري ،كميته علمي و شوراي سياستگذاري
مي باشد و نتايج ارزيابي به ترتيب در هر مرحله توسط هر
مورد بررسي قرار گرفته

يك از اين تيم ها يا كميته ها
و نهايتا نتيجه نهايي توافق و اعالم مي گردد .هم اكنون
در جوايز ملي ايران نيز از همين ساختار پيروي ميشود
و تبعيت از اين ساختار همواره باعث آن شده که نتايج
ارزيابي با دقت بسيار باالیي تعيين شود و جوايز از گزند
هر گونه تحريف در امان بمانند .در واقع اين فرآيند ارزيابي
با دقت باالي خود اعتبار بخش اين جوايز مي باشد.
متاسفانه در ارزيابي سال جاري جايزه ملي كيفيت
عليرغم به كارگيري فرآيند و ساختار مطرح شده،
در اعالم نتايج مطابق آنچه كه معمول مي باشد عمل
نگرديد.
شواهد امر نشان میداد که در اين جايزه نظرات

شخصي مبناي تصميم گيري قرار گرفت كه این قطع ًا
موجب مخدوش شدن اعتبار جايزه میشود.
اميد است با بازنگري اقدامات صورت گرفته و با
نگاهي مجدد به ماموريت جوايز ملي ،اين فرآيند را در
مسير اصلي خودش هدايت نماييم تا سازمان ها بتوانند
در سالهاي آتي مسير به سمت تعالي را با انگيزه و
سرعت بيشتري طي نمايند.
فرآيند پياده سازي جايزه تعالي گروه سايپا
در نمودار ،فرآيند پيادهسازي جايزه در سطح
شرکتهاي گروه مالحظه ميگردد.
انتخاب شركت هاي برتر
سطوح تعالي و انتخاب شركت هاي برتر با توجه
به شكل تعيين شد.

لوح عضويت انجمن مهندسي صنايع ايران
انجمن مهندسي صنايع ايران يك نمونه لوح
عضويت انجم��ن را براي اعض��اي انجمن آماده
كرده اس��ت .اين گواهينامه كه ط��رح اوليه آن در
جلس��ه هيئت مديره به تصويب رس��يده است ،با
ظاهري زيبا و ش��كيل براي نصب در دفتر كار يا
قرار گرفتن روي ميز كار و به دو زبان فارس��ي و
انگليسي تهيه شده است.

قيمت اين لوح شكيل و زيبا كه به درخواست
اعضاي انجمن ،براي آنان صادر ش��ده اس��ت در
جدول زير آمده اس��ت .ل��وح عضویت تنها برای
اشخاصی صادر می گردد که عضویت آنان معتبر
باشد .اش��خاصی که لوح عضویت دریافت کرده
رصد تخفیف در حق عضویت س��االنه
اند 50 ،د 
برای آنها در نظر گرفته می شود.

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 لوح عضویت انجمن را دریافت کردند:
ردیف

نام

رضا

حائري

2

سيدرضا

نوحي

8

3

حسين

بلوکيمقدم

9

محسن

4

سعيد

تکبيري

10

فرهاد

صفار سحرخيز

5

محمد

معماران

11

محمد

دلگشايي

1

نام خانوادگی

6

بابک

مرادي

12

شاهرخ

رامزي

7

آرمن

يغويان قلهسري
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تأکید کرد:

وزیر بازرگانی در کنفرانس لجستیک و زنجیره تأمین

ضرورت استفاده از زنجیره تأمین در سیاستگذاریهای کشور

دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره که روز یکشنبه 28
آبان در مرکز همایشهای رازی تهران گشایش یافته بود،
دوشنبه  29آبان به کار خود پایان داد.
مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی در مراسم افتتاحیه
این کنفرانس با بیان اینکه نگاه به بخش بازرگانی بدون
تواند نگاهی رقابتپذیر باشد
توجه به زنجیره تأمین نمی 
گفت :نظامهای فشاری بر بازار بینالمللی پاسخگو نیست و
باید این نظامها به نظامهای کشش تبدیل شود .وی افزود:
هر چند میتوان با انحصار در داخل به تولید پرداخت اما
این شیوه در بازار بینالمللی پاسخگو نیست.
میرکاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از
هزینههای تحمیل شده بر مشتری یادآور شد با استفاده از
سیستمهای غلط لجستیکی در کشور مصرفکننده  20تا
 25درصد بهایی بیش از قیمت تمام شده میپردازد .البته
با شیوههای جلوگیری از خواب سرمایه میتوان این بها را
بیش از بیست درصد کاهش داد .وزیر بازرگانی گفت :در
شرایط کنونی روشهای سنتی دو سه دهه اخیر پاسخگو
توانند بر حسب
نیست و تنها سازمانهای منعطف که می 
نیاز مشتری در سازمانهای خود تغییراتی را ایجاد کنند در
بازار موفق خواهند بود .وی اظهار داشت :این نکته ضروری
است زنجیرههای تأمین به عنوان محور برنامهریزی توسعه
شبکههای لجستیکی در برنامهریزیها ،سیاستگذاریها
اجرا شود .وی اضافه کرد :مادامی که بودجه وزارتخانهها و
سازمانها به دارایی محصوالت تبدیل شود و هیچ ارزش
افزودهای برای مشتریان ایجاد نکند بحث کمبود بودجه
مطرح بوده و تنها با توسعه زنجیره تأمین ،تولید به موقع و
با توجه به نیاز مشتری میتوان به این مشکل فایق آمد.
میرکاظمی اظهار داشت :تنها صرف بودجه برای
زیرساختها منجر به افزایش درآمد شده و رقابت در
عرصههای بینالمللی با وجود زنجیره تأمین غیرچابک
امکانپذیر نیست .وی استفاده حداکثری از ظرفیتهای

حمل و نقل را از دیگر مزیتهای بهرهگیری از شیوههای
لجستیکی برشمرد و گفت :براساس تحقیقی که در کشور
انجام گرفته در مقابل هر هزار تن بار متوسط ماشینهای
باربری  1200تن ظرفیت خالی جابهجا میشود .وی یکی
ایجاد نکردن سازمانهای

از عمده دالیل این مشکالت را
بزرگ لجستیکی در کشور برشمرد.
مراسم اختتامیه این کنفرانس علمی با تأکید بر اهتمام و
توجه اساسی به اهمیت ،ضرورت و نقش لجستیک و زنجیره
تأمین در توسعه کشور و تحقق اهداف آرمانی کمالجویی
و رفاه عمومی جامعه از طریق بسترسازی تعامل فعال و
 .......حوزههای سیاستگذاری ،اجرایی ،پژوهشی ،معرفی
آثار پژوهشی آموزشی و ارایه نظرات مسئوالن ،خبرگان و
پژوهشگران مؤثر در لجستیک و زنجیره تأمین برگزار شد.
سند چشمانداز
همچنین در راستای تحقق اهداف 
بیست ساله و نیز اهمیت ،ضرورت و نقش لجستیک و
ستاد برگزاری
زنجیره تأمین در اهداف توسعهای کشور ،
کنفرانس و انجمن لجستیک ایران ،استادان و صاحبنظران
شرکتکننده ،بیانیه دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره
بند را به شرح زیر اعالم کرد:
تأمین تنظیم شده در ده 
 )1هماهنگسازی قوانین و مقررات در حمایت از
الزامات برون سپاری جهت تسهیل تشکیل زنجیرههای
کارآمد و اثربخش.

تأمین
 )2توسعه منابع سختافزاری ،نرمافزاری و سازمانهای
متخصص در ارایه خدمات لجستیک جهان تراز و تخصیص
اعتبارات و تسهیالت الزم از سوی مراجع ذیربط.
 )3توسعه رشتههای علمی در زمینه لجستیک و زنجیره
تأمین در سطح کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد.
 )4برنامهریزی ساالنه براساس برنامه پنج ساله چهارم
توسعه با توجه به نقش کلیدی لجستیک و زنجیره تأمین در
دستیابی به اهداف چشمانداز بیست ساله کشور.
 )5توسعه زیرساختهای الزم جهت تسهیل

جریانهای مالی ،اطالعاتی و کاال و خدمات در راستای
توسعه بازرگانی داخلی و خارجی.
 )6بهرهگیری از تجربیات مؤثر ناشی از همکاری
دانشگاه و صنعت در زمینه لجستیک و گسترش این
همکاری به منظور ارتقای رقابتپذیری زنجیرههای تأمین
در راستای تقویت اقتصاد ملی.
 )7باز مهندسی فرآیندهای لجستیکی و نظام بازرگانی
باالخص شبکههای توزیع در کشور به منظور بهینهسازی
موجودیها و گردش نقدینگی و افزایش قابلیت اطمینان،
انعطافپذیری و سرعت ارایه خدمات و کاهش قیمت تمام
شده کاال و خدمات.
 )8توسعه و ترویج دانش و فرهنگ اعتمادسازی و
همیاری شرکا زنجیرههای تأمین به منظور ایجاد روابط
برنده -برنده جهت افزایش کارایی و اثربخشی زنجیرههای
تأمین.
 )9حمایت از انجمن لجستیک ایران در راستای توسعه
دانش و کاربرد لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین توسط
بخش خصوصی ،عمومی و دولتی.
 )10تشکیل نهادهای دولتی و اجتماعی به منظور
توسعه مفاهیم لجستیک و نهادینهسازی کاربرد آن در کشور
آن از جمله نهادهایی چون شورای عالی سیاستگذاری
لجستیک ،کمیسیون تخصصی لجستیک در مجلس شورای
اسالمی ،مرکز ملی لجستیک و زنجیره تأمین در نهاد ریاست
جمهوری و تعیین روز ملی لجستیک در تقویم ساالنه.
گفتنی است این کنفرانس به همت انجمن لجستیک
ایران برگزار شد و دبیر این کنفرانس دکتر محمدرضا
جوکار ،عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران و
انجمن لجستیک ایران بودند .وی در مراسم اختتامیه این
کنفرانس عدم وجود سازمانهای تخصصی لجستیکی در
کشور را یکی از معضالت گسترش زنجیرههای تامین کارا
و موثر در کشور دانست.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنفرانس استراتژیها و تکنیکهای حل مسأله عنوان کرد:

د به یک فرهنگ تبدیل شود
جنبش نرمافزاری ،کشف و حل مسأله بای 

استفاده از استراتژی مناسب و تکنیک حل مسأله بارها
و بارها در نظام جمهوری اسالمی و پس از انقالب اسالمی
مورد استفاده قرار گرفته و نتیجه داده است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنرانی
گشایش همایش استراتژیها و تکنیکهای حل مسأله با
بیان مطلب فوق افزود :پس از جنگ تحمیلی با توجه به
نبود امکانات و شرایط خاص حاکم در جامعه ،انتخاب
درست در مواجهه با مشکالت بسیار مهم بود .در آن
مقطع به این نتیجه رسیدیم که وقت آن است برای بیست
سال آینده برنامهای مشخص داشته باشیم که بر محور آن
حرکت کنیم.
حجتاالسالم والمسلمین هاشمی رفسنجانی با بیان
اینکه در حال حاضر کشورمان در بسیاری از جنبهها توسعه
پیدا کرده است .گفت :هر سال فارغالتحصیالن بسیار خوبی
از دانشگاهها تحویل جامعه میشود .جوانان ما با تکیه بر
استادان استخواندار به میدان آمدهاند و بسیاری از کارها را
در دست گرفتهاند .در کنار آن در صنایع راه ،بندرها ،نفت،
مواد شیمیایی و کشاورزی پیشرفتهای قابل
گاز ،تولیدات 
توجهی داشتیم .همچنین چشمانداز بیست ساله در زمان
خوبی تهیه و اجرا شده است.
هاشمی رفسنجانی افزود :از سوی دیگر نفتی که در
سالهای قبل ارزان فروخته میشد امروز اهمیت بیشتری
پیدا کرده اگرچه پشتوانه مالی خوبی برای کشور شده
است و در مقایسه با کشورهای دیگر ساالنه حدود صد
میلیارد دالر به اقتصاد کشورمان تزریق میکند اما این در

حالی است که ترکیه ،کشور همسایه ما ،این میزان درآمد
را از طریق صادرات به دست میآورد .ما امروز این پول
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را در واقع از جیب خودمان برمیداریم و اینگونه به نسل
آینده خود ظلم میکنیم.
سند چشمانداز بیست ساله کشور
وی با اشاره به 
تصریح کرد :در این سند جلوگیری از هدر رفتن انرژی
باید هر
لحاظ شده است .همچنین طبق این برنامه ما 
رشد اقتصادی داشته باشیم ،اما
سال حدود هشت درصد 
شاهد این هستیم که در یک سال و نیمی که

متأسفانه
گذرد از شش درصد
از شروع اجرایی شدن این سند می 
پیشرفتی که داشتیم هم عقبتر رفتهایم .وی ادامه داد :قرار
بود طبق سند چشمانداز سالی ده درصد وابستگیهایمان را
به نفت کاهش دهیم ولی حاال این موضوع برعکس شده و
ما عم ً
ال بیش از ده درصد وابستگی به نفت پیدا کردهایم،
خود را از
چنانکه اکنون بیش از چهل میلیارد دالر بودجه 
نفت مینویسیم و بقیه را از ذخایر ارزی برمیداریم.
سند چشمانداز قانونی شود،
وی ادامه داد :اگر الزامات 
به راحتی کارها انجام میشود و میتوانیم مسائل را از
طریق آن حل کنیم .هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه سند
چشمانداز ایران کار بسیار بزرگی است که مشابه آن در
کشور سابقه نداشته است ،گفت :در رژیم قبل هم آنها
به این مسأله رسیده بودند ،اما عمرشان کفاف نداد تا
وارد این کار بشوند .ما امیدواریم کارهایی که از این به
باشد تا
شود با محوریت چشمانداز 
خواهد انجام 

بعد می
سعیها و خطاها تا عمق استراتژیهای ما نرود.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با مهم ،کاربردی
و کارساز خواندن این همایش اظهار داشت :ایمان و عمل
صالح و سپس جنبش نرمافزاری و استراتژی و امروز نیز
کشف و حل مسأله ،همه یک هدف را دنبال میکنند که

اگر بتوانیم این امر را در بین مدیران جامعه جا بیندازیم و
آن را به فرهنگ تبدیل کنیم ،کار بزرگی انجام دادهایم و
تواند مبدأ این کار باشد.
این کنفرانس می 
وی با اشاره به برداشتهای متفاوت از مفهوم جنبش
نرمافزاری افزود :جنبش نرمافزاری یعنی اینکه بتوانیم
جامعه را به درستی پیش ببریم در حدی که مسائل را
خوب کشف و بعد حل کنیم .این تنها به مسائل سیاسی
ما مرتبط نمیشود ،بلکه در همه جریان زندگی نقش دارد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :وقتی امروز
بحث سند چشمانداز  20ساله را مطرح میکنیم ،در واقع
باید بدانیم اکنون در کجا هستیم و میخواهیم بیست سال
دیگر کجا باشیم و چگونه میخواهیم به آنجا برسیم؛ در
واقع یک جامعه سالم اینگونه عمل میکند.
وی در ادامه با اشاره به تدوین برنامه های درازمدت
در کشورهای در حال توسعه افزود :یکی از علتهای
تدوین برنامههای درازمدت آن است که بشرین در عرصه
دموکراسی قرار دارد و به سرعت مدیران و برنامهریزان
به واسطه انتخابات تغییر میکنند ،بنابراین داشتن برنامه
درازمدت بسیار طبیعی است.
هاشمی رفسنجانی ادامه داد :دنیا این مشکل را امروز
خوب درک کرده و میداند این تغییرات و جابهجا شدنها
وارد میکند ،کارها در وسط
آسیبهای زیادی به کشورها 
راه باقی میماند و فعالیتهای جدید دیگری شروع میشود
که هزینههای زیادی را بر ملتها تحمیل میکند ،همچنین
در کنار آن سعی و خطا پیش میآید که همین سعی و
رساند و بسیاری از انرژیها

خطاها ،آسیبهای زیادی می
و سرمایهها را تلف میکند.

گلگهر

معرفی

شرکت سنگآهن



از اعضای حقوقی برجسته انجمن مهندسی صنایع ایران

پیشینه تاریخی و تاریخچه تأسیس
منطقه معدنی سنگ آهن گل گهر در
سال  1348به وسیله شرکت ایران باریت
مورد شناسایی قرار گرفت و در سال 1353
به تملک شرکت ملی صنایع فوالد ایران
درآمد .پیشینه تاریخی استخراج این معدن
حداقل به  900سال پیش میرسد .محدوده
معدنی گل گهر شامل شش حوزه معدنی
است که در مجموع حوزهای به وسعت 40
کیلومتر مربع را دربرمیگیرد .ذخیره سنگ
آهن حوزههای معدنی محدود گل گهر
برآورد شده است .در حال

 1135میلیون تن
حاضر ،حوزه معدنی شماره  ،1که متعلق به
شرکت سنگ آهن گل گهر میباشد ،با 185
میلیون تن ذخیره قابل استخراج در مرحله
بهرهبرداری است.
هدف از تأسیس شرکت سنگ آهن
گل گهر (سهامی عام)
در راستای سیاست سرمایهگذاری و
مشارکت بانکها در زمینههای صنعتی و
معدنی ،شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامی
خاص) با مشارکت شرکت ملی فوالد
ایران و بانک سپه تأسیس شد و در تاریخ
 ،1370/12/15به شماره  409در سیرجان
به ثبت رسید.
نوع و تعداد ماشینآالت معدنی
این مجتمع  4دستگاه شاول برقی
 ،P&H1900ALکامیون  14دستگاه
 ،5B&EUCLID Rکامیون  13دستگاه
 ،TEREX TR100دستگاه دریل حفاری
 3دستگاه INGERSOLLRAND
 ،DMHویل لودر  2دستگاه
 ،MICHIGAN L480ویلدوزر 2
دستگاه  ،280C MICHIGANبلدوزر
 4دستگاه ،KOMATSU D355A
گریدور  2دستگاه  ،O&K G350چکش
هیدرولیکی  1دستگاه  O&K RH30Cو
 1دستگاه  VOLVOاست.
در حال حاضر ،مجتمعهای فوالد
مبارکه و اهواز ساالنه  5/5میلیون تن
کنسانتره سنگ آهن نیاز دارند که پیش
از تأسیس این شرکت ،این نیاز از طریق
واردات تأمین میشد .اما با بهرهبرداری از
مجتمع سنگ آهن گل گهر نزدیک به 50
درصد از واردات کنسانتره سنگ آهن کاسته
شده است .این مجتمع در حال حاضر یکی
از تولیدکنندگان بزرگ کنسانتره سنگ آهن
در کشور میباشد.

روش استخراج
روش استخراج در معدن شماره یک
روباز بوده و برای به دست آوردن خوراک
مناسب جهت ارسال به کارخانه تغلیظ سینه
کارهای مختلف معدن به طور همزمان مورد
استخراج قرار میگیرند.
ظرفیت و مشخصات تولید
الف :استخراج سنگ آهن به میزان
 9/2میلیون تن در سال ،ب :تولید کنسانتره
سنگ آهن به میزان 4/3میلیون تن در سال،
ج :ترکیب شیمیایی محصول (براساس نیاز
مشتری) :حداقل  67/5درصد آهن ،حداکثر
 0/170درصد گوگرد ،حداکثر 0/050
رصد فسفر .از آغاز بهرهبرداری تا پایان
د 
اسفند ماه  1383نزدیک به  27میلیون تن
کنسانتره سنگ آهن در این مجتمع تولید
و از طریق راهآهن و کامیون برای مجتمع
فوالد مبارکه و مجتمع فوالد اهواز ارسال
شده است .عالوه بر این نیز مقدار قابل
توجهی تاکنون به کمپانی  GIICبحرین
و کشور چین فروخته شده است .خط
سوم تغلیظ شرکت در شهریور ماه  1381با
هزینه ارزی  33میلیون دالر و هزینه ریالی
میلیارد ریال توسط ریاست محترم
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جمهوری اسالمی ایران افتتاح گردید.
آشنایی عمومی با روش تولید کنسانتره
سنگ آهن
در این مجتمع کنسانتره سنگ آهن
با روش مغناطیسی به وسیله دستگاههای
جداکننده مغناطیسی با شدت پایین تولید
میشود .در این روش بیش از  65درصد
محصول از طریق جدایش مغناطیسی
خشک و مابقی از طریق جدایش مغناطیسی
تر به دست میآید.
میزان مصرف انرژی
آب صنعتی  3500متر مکعب در روز،
دیماند  40مگاوات ،گازوییل  20هزار لیتر
در روز ،مازوت  90-100هزار لیتر در روز.
در این راستا مدیریت انرژی کلیه مسائل
پیرامون حاملهای انرژی (آب ،برق و
سوخت) را از تأمین تا انتقال و مصرف
به عهده داشته و هدف اصلی این مدیریت
بهینهسازی و صرفهجویی در مصرف
حاملهای انرژی است.
حفاظت محیط زیست
حفاظت از محیط زیست از جمله
برنامههای مهم اجرایی شرکت گل گهر
وجود اینکه مجموعه

محسوب میشود .با

معدنی گل گهر تا نزدیکترین مجتمع
جمعیتی حدود  50کیلومتر فاصله دارد،
استانداردهای حفاظتی در کلیه مراحل
موارد جنبی آن مراعات شده است،

تولید و

از جمله:
 )1ایستگاههای غبارگیر الکترواستاتیک:
قدرت دریافت غبار در حد  64000کیلوگرم
در ساعت با راندمان جذب  99/9درصد.
 )2ایستگاه تصفیه بهداشتی :با ظرفیت
 1000لیتر در روز و خروجی  120متر
مکعب آب تصفیه شده بهداشتی مورد
مصرف عمومی و فضاهای سبز مجتمع.
 )3فضای سبز :با زیرمجموعهای بیش
از  10هکتار جنگلکاری 25000 ،اصله
درخت و  2000متر مربع فضای گلکاری.
خصوصیسازی
عملکرد روشن و قابل تقدیر «سازندگان
و پیمانکاران» در حیات اقتصادی کشور و
کارکرد این نیروهای

تأثیرات آشکار و مثبت
فعال و پویا در اجرای سیاستهای دولت
جمهوری اسالمی پیوسته مورد توجه بوده
است.
واگذاری کار به سازندگان و نیروهای
اجرایی داخلی همواره مدنظر مدیریت
شرکت گل گهر بوده و در این راستا ضمن
کاهش بار خدماتی ،خصوصیسازی و
تعدیل حجم دستگاههای دولتی و هزینهها،
همواره انگیزه کافی برای اجرای هر چه
سریعتر کارها و افزایش قابل توجه بازدهی
را فراهم ساخته است.
برنامههای آتی
 )1پروژه احداث کارخانه گندلهسازی
 )2پروژه بازیافت کنسانتره هماتیتی از
باطله خشک و تر کارخانه تغلیظ
 )3پروژه بهرهبرداری از معدن شماره3
 )4پروژه آسیای HPGR
 )5پروژه افزایش ظرفیت نیروگاه
اضطراری
 )6پروژه بازاریابی هماتیت ریزدانه

 )7پروژه نوار  104Bاز دیگر برنامههای
آتی شرکت گل گهر است.
اقدامات رفاهی
تأمین مسکن و خانهسازی ،مشارکت
در احداث فرودگاه سیرجان ،احداث
دو باب مدرسه در شهرستان سیرجان،
احداث مهمانسرا ،محوطهسازی و احداث
فضای سبز و پارکهای بازی کودکان در
شهرک گل گهر ،احداث مجموعه ورزشی،
مسافرت پرسنل با خانواده و مشارکت در
طرحهای خدمات شهری از اقدامات رفاهی
انجام شده توسط این شرکت است.
تأمین مسکن برای کارکنان شرکت
همواره مورد توجه خاص مدیریت بوده
و در حال حاضر  126واحد مسکونی
در شهرک گل گهر احداث و در اختیار
کارشناسان گذارده شده است.
شرکت سنگ آهن گل گهر همچنین
در زمینه ایجاد پل ارتباطی هوایی جهت
توسعه فعالیتهای بازرگانی و تولیدی و
نیز رفاه عمومی مردم سیرجان با مشارکت
مقامات استان ،اقدام به احداث فرودگاه
سیرجان نمود که این حرکت بنیادی اکنون
به ثمر رسیده و مورد بهرهبرداری قرار
گرفته است.
شرکت در راستای مشارکت و همکاری
در جهت افزایش بنیه فرهنگی شهر سیرجان
تاکنون اقدام به ساخت  2باب مدرسه نموده
است ،که این دو مدرسه به اداره آموزش و
پرورش سیرجان واگذار شده است.
اطالعات عمومی
موقعیت :استان کرمان ،سیرجان،
کیلومتر  50جاده سیرجان ،شیراز
ارتفاع از سطح دریا 1750 :متر
میزان بارندگی در سال 120 :میلیمتر
درجه حرارت :حداکثر  +40سانتیگراد	
حداقل  -10سانتیگراد
سرعت باد :حداکثر  65کیلومتر در
ساعت
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با حمایت انجمن مهندسی صنایع ایران
برگزار شد:

اعضای حقوقی جدید
انجمن مهندسی صنایع ایران

همایش نقش مهندسی صنایع
در صنعت استان خوزستان

اولین همایش نقش مهندسی صنایع با عنوان نقش مهندسی
آزاد اسالمی
صنایع در صنعت استان خوزستان  9آذر در دانشگاه 
واحد مسجد سلیمان برگزار شد.

در این همایش یک روزه که ملک محمدی ریاست دانشگاه
آزاد واحد مسجد سلیمان ،نماینده دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام جناب و تنی چند از مدیران صنایع نفت وگاز ،پتروشیمی و
نیرو حضور داشتند ،در رابطه با استفاده صحیح از اصول مهندسی
صنایع ،نزدیک کردن فضای دانشگاه با صنعت با تأکید بر صنایع
نفت و گاز مباحثی مطرح شد.
در این همایش میزگردی با نمایندگانی از شرکتهای نفت ،گاز،
پتروشیمی ،فوالد ،نورد ،لولهسازی ،آب و برق و توسعه نیکسر
و صنایع جانبی و تنی چند از استادا ن دانشگاه با عنوان بررسی
جایگاه فعلی مهندسی صنایع در صنعت استان خوزستان و ارائه
راهکارهای ارتقای جایگاه فعلی آن برگزار شد.
از مجموع  75مقاله رسیده به این همایش 27 ،مقاله به صورت
شفاهی و سی مقاله به صورت پوستری ارائه شد.
در مراسم افتتاحیه همایش پس از سخنرانی ریاست دانشگاه،
نماینده دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیام محسن رضایی را

قرائت کرد .پس از آن دکتر محمدی مدیر شرکت خدمات پشتیبانی
و ترابری مناطق نفتخیز جنوب و دکتر حجازی دبیر کمیته علمی
ایراد سخنرانی پرداخت.
همایش به 
دبیر همایش مهندس حیدر قلی باقری بود .همچنین مهندس
ماشا ا  ...فتاحینیا ،مهندس علیرضا آقابیگی ،مهندس سعید قانع،
میالد جاسمی زرکانی ،علیرضا دهقانی ،مجید کائدی،

مهندس
مهران مکوندی کمیته برگزار کننده و دکتر سید رضا حجازی،
احد نظری کمیته علمی همایش را
دکتر نادر شتاب بوشهری ،دکتر 
تشکیل می دادند.
این همایش از سوی شرکت پتروشیمی بندر امام ،انجمن
مهندسی صنایع ایران ،شرکت گاز پاالیش بید بلند ،شرکت گاز
تولید و بهرهبرداری سد و نیروگاه شهید

استان خوزستان ،شرکت
سد و نیروگاه مسجد
تولید و بهرهبرداری 
عباسپور ،شرکت مدیریت 
سلیمان حمایت شد.
گفتنی است گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مسجد سلیمان در سال  1374تأسیس شد که اولین دانشکده

مهندسی صنایع در دانشگاههای آزاد و دولتی در استان میباشد.
مهندسی صنایع با گرایش برنامهریزی و تحلیل سیستمها از ابتدا در
تولید صنعتی

شد و از سال  1382نیز در گرایش
این دانشگاه ارائه 
به تربیت کارشناسان این رشته پرداحت.
عالقمندان میتوانند اطالعات کاملتر را از سایت کنفرانس به
آدرس  www.iiekhz.comدریافت کنند.

جهاد نصر اصفهان

شرکت
زمینه فعالیت :مديريت و اجراي
پروژههاي عمراني شامل راه ،تونل ،پل،
آبياري تحت فشار
تلفن و نمابر0311-3246419 :
3246570-3
مدیرعامل :جالل سبحاني
نماینده :غالمرضا سفيدگر نائيني
و عليرضا توکلي محمدي
www.nasrisf.com
info@nasrisf.com

شرکت سرمايهگذاري پارسيان
زمینه فعالیت :سرمايهگذاري
تلفن و نمابر22257404-22257305 :
مدیرعامل :حميدرضا حقيقت پژوه
www.parsian-invest.com

اعضای حقیقی جدید انجمن مهندسی صنایع ایران
ردیف

نام

اميرپدرام

آريائي

2

حميدرضا

احمدي

25

3

ميرحامد

اسديشهير

26

ثميال

4

محمدرضا

اشرفي

27

رسول

رسولي خورجستان

5

ايمان

اصطهباناتي

28

زينب

رسولينژاد

51

6

سونا

افتخاري

29

عادله

زماني

52

سيدمحمد

7

بهزاد

افسرطال

30

عليرضا

سازگارياردکاني

53

حسين

محرابي

8

محمد

افضلي

31

سهيل

سعادتخاني

54

رحيم

محمدامينزاده

9

عليرضا

الراجي

32

زهره

شفيعي

55

مهدي

مظفري

10

علي

بستان منش مقدم

33

سيدمحمدحسين

شکرآبي

56

مژده

ملبوسبافاصفهاني

11

پويان

بنيشاهآبادي

34

اسحاق

شمس

57

روزبه

ملک نهاوندي

12

انسيه

بهرامي هيدجي

35

محسن

شيخها

58

احمد

مهديجو

13

آرش

پرنده

36

بهروز

صادقي

59

صاعده

موحدکيا

14

مرضيه

پيرهادي

37

موسي

صادقي

60

ناهيد

ميرزائياميرآبادي

15

سيدحميدرضا

تقوي

38

مصطفي

صالحي راد

61

الهام

ميرزااحمديانشهربابکي

16

مهيار

تقي زاده ابهري

39

ميثم

طالبي

62

زهرا

ميرزانيا نوخندان

17

عطيه

توکلي

40

مريم

طياري

63

مسعود

نجفي

18

ساناز

جعفرنژاد

41

مريم

عبديکلکآبادي

64

مرتضي

نصري کارالداني

19

راحله

جعفريگلويک

42

خشايار

عطايي

65

اميررضا

نظامي

20

نگين

جالدت

43

خديجه

عيسي

66

احسانه

نظري

21

فاطمه

حجاران

44

آرمان

غمگينزاده

67

نعيم

نعيميپور

22

دامون

خوشبخت بهرماني

45

محمد

فضايلي

68

کيوان

همرنگ

1

10

نام خانوادگی
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23

مجيد

دياني دردشتي

46

محمدمعين

فيض مهدوي

24

مصطفي

رئيسي

47

قادر

قديمي

نوشين

رزاقي

48

سعيد

قهرماني

رسولي

49

علي

کاشانيزاده

50

اميرکامبيز

کردبچه فر

اسالم

لطفي
لواساني

تقویم دورههای عمومی فصل زمستان انجمن مهندسی صنایع ایران
ردیف

نام دوره آموزشی

1

نرمافزار )*( Primavera

مدت
دوره
(ساعت)
24

660/000

3

آشنايي با شش سيگما

16

650/000

13و14

4

مهندسي ارزش ()VE

16

650/000

-

-

5

تشريح معيارهاي مدل سرآمدي
EFQM

16

650/000

6و7

-

-

6

سمينارآشنايي با مدل تعالي
EFQM

8

200/000

-

-

10

7

تربيت ارزياب EFQM

خود ارزيابي بر اساس مدل تعالي
EFQM

16

650/000

-

 4و5

-

16

650/000

-

تدوين اظهارنامه بر اسا س مدل
تعالي EFQM

نرمافزار )*( MSP

2

8
9

24

هزینهثبتنام
(ریال)

دی

بهمن

اسفند

هدف دوره

12تا14

-

17تا19

15تا17
-

آشنايي با نر افزار  Primaveraو كاربرد آن در مديريت پروژه

-

-

آشنايي کلي و کاربردي با متدولوژي شش سيگما و نحوه استفاده از آن در سازمان با هدف صرفه جويي مالي
و افزايش راندمان

23و24

660/000

-

آشنايي با نرم افزار  MSP2003و كاربرد آن در مديريت پروژه

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

آشنايي با تاريخچه و تشريح معيارهاي مدل تعالي سازماني  ،EFQMاصول هشتگانه تعالي سازماني وجوايز
کيفيت در ايران
آشنايي با تاريخچه و تشريح معيارهاي مدل تعالي سازماني  ،EFQMاصول هشتگانه تعالي سازماني وجوايز
کيفيت در ايران
تربيت ارزياب براي ارزيابي سازمان براساس منطق  RADARبه عنوان يکي از اعضاء تيم ارزيابي

24و21 25و 22آشنايي با روشها و اصول خود ارزيابي سازمان براساس پرسشنامه ،کارگاهي و پروفرما و روش هاي تلفيقي

8

320/000

28

-

آشنايي با ساختار بندي تيم ها ،جمع آوري اطالعات توانمند سازها و نتايج و چگونگي تهيه اظهارنامه بر
اساس مدل EFQM

8

320/000

-

26

آشنايي با مديريت استراتژيک وجايگاه آن در سازمان و معرفي مراحل اصلي مديريت استراتژيک

650/000

-

-

حوه بكارگيري كارت امتياز متوازن بمنظور ايجاد يك سيستم همگن اندازه گيري عملكرد سازمان

26تا28

17تا19

آشنايي با تکنيک هاي مميزي داخلي درسيستم مديريت کيفيت و نحوه انجام مميزي در سازمان
آشنايي با مباني ،تشريح الزامات استاندارد ونحوه مستندسازي ومميزي داخلي استاندارد مديريت ايمني و
بهداشت حرفه اي و مميزي داخلي آن ،معرفي ابزارهاي ارزيابي ريسك ،مراحل استقرار اين سيستم

10
11

مديريت و برنامه ريزي
استراتژيك

كارت امتيازدهي متوازن ()BSC

16

12

مباني ،تشريح الزامات و مستند
سازي 16949:2002 ISO/TS

24

750/000

13

مميزي داخلي سيستم مديريت
کيفيت براساس)*( ISO19011

24

600/000

-

14

مباني ،تشريح الزامات،
مستندسازي ومميزي داخلي
OHSAS18001

24

750/000

-

28تا30

15

مباني ،تشريح الزامات و مستند
سازي 14001:2004 ISO

24

750/000

-

-

آشنايي با مباني ،تشريح الزامات استاندارد و نحوه مستندسازي سيستم مديريت زيست محيطي و مراحل
استقرار اين سيستم

8

320/000

-

-

آشنايي با اندازه گيري رضايت مشتري و جايگاه و ساختار سيستم آن و چگونگي اجرايي نمودن آن در سازمان

8

320/000

-

-

آشنايي با مفاهيم  5Sو مراحل استقرار آن در سازمان

16
17

اندازه گيري رضايت مشتري
()CSM
آشنايي 5S

كارگاه آموزشي 5S

8

320/000

-

رويکرد فرآيندگرايي ،تشريح

آشنايي با مباني و واژگان استاندارد مشخصات فني،16949:2002 ISO/TS
الزامات استاندارد  ISO/TSونحوه مستندسازي استاندارد فني ،معرفي الزامات خودرو سازان و ابزارهاي
كيفيت و مراحل استقرار استاندارد مشخصات فني

آشنايي با  5Sبصورت كاربردي بهمراه كارگاه آموزشي

-

رصد تخفيف ويژه آورده شده است)
تخفيفات :اعضاء انجمن 15درصد ،دانشجويي 10درصد ،متقاضيان بيش از سه دوره 10درصد( .مبلغ دورههاي ستارهدار (*) با احتساب 40د 
شهريه فوق شامل :جزوه آموزشي ،ناهار ،پذيرايي و صدور گواهينامه مي باشد.
باشد و محل دقيق دوره متعاقبا اعالم ميگردد.
محل برگزاري دورهها شهر تهران مي 
افرادي كه در  4دوره متوالي شركت نمايند بعنوان دانش پژوه انتخاب شده و مي توانند از كليه دوره هاي عمومي با  50درصد تخفيف استفاده نمايند.
واحد آموزش تماس گيرند.

متقاضياني كه تمايل به شركت در دوره هاي آموزشي انجمن در روز جمعه دارند ،جهت پيش ثبت نام با
شرکتکنندگاني که دوره آموزشي را با موفقيت طي نمايند گواهينامه آموزشي بينالمللي انجمن مهندسي صنايع ايران به زبان انگليسي را دريافت مينمايند.
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 يا پرداخت به صورت نقدي -ارسال فيش واريزي به نمابر شماره 66706051-4 :داخلي  257يا .88242588

دوره آموزشي مميزي داخلي سيستم مديريت كيفيت بر اساس  ISO19011در دانشگاه صنعتي مالك اشتر
انجمن مهندسي صنايع ايران با همكاري انجمن مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي مالك اشتر دوره آموزشي مميزي داخلي سيستم مديريت كيفيت بر اساس  ISO19011:2002بصورت
كاربردي ،همراه با كارگاه آموزشي را برگزار مي نمايد:

نام دوره آموزشي

مدت دوره

مميزي داخلي سيستم مديريت
کيفيت براساس ISO19011

 3روز
( 24ساعت)

هزينه ثبتنام
هر نفر (ريال)
500،000

زمان

هدف دوره


اسفند
 13 ،12و 14
شنبه ،یکشنبه و دوشنبه

آشنايي با تکنيک هاي مميزي داخلي درسيستم مديريت کيفيت و
نحوه انجام مميزي در سازمان

محل برگزاري دوره آموزشي در شاهين شهر اصفهان ،دانشگاه صنعتي مالك اشتر مي باشد.
براي شركت كنندگاني كه دوره آموزشي فوق را با موفقيت طي نمايند گواهينامه معتبر انجمن مهندسي صنايع ايران صادر خواهد شد.
دانشجويان واعضاء انجمن با تخفيف ميتوانند در دوره شرکت نمايند.
واحد آموزش انجمن 66706051-4 :داخلي 256و  257يا تماس با آقاي بابك اشيدري 09121169117

نحوه ثبت نام و کسب اطالعات بيشتر :تماس با
مراحل ثبت نام:
 واريز مبلغ شهريه به حساب جاري  0143369919بانک تجارت شعبة دانشگاه تربيت مدرس به نام انجمن مهندسي صنايع ايران. ارسال فيش واريزي به نمابر شماره 66706051-4:داخلي 257شهريه فوق شامل :جزوه آموزشي ،پذيرايي و صدور گواهينامه معتبر مي باشد.
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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
اد ماه سال  86و با هدف
همت انجمن مهندسی صنایع ایران ،در خرد 
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 شامل رهبری ،استراتژیها،
کارکنان ،مشارکتهای برونسازمانی ،مدیریت منابع ،فرآیندها ،روابط
با مشتریان و بهینهکاوی ( )Benchmarkingاست.
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  word2000یا  word XPدر
ساختار زیر تهیه شود:
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 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.
خود را از
ارایهدهنده مقاالت یا تجربهها میبایست چکیده مقاله 
طریق صندوق الکترونیکی  SEFQM@iiie.irدر اختیار واحد آموزش
انجمن قرار داده و یا متن کاغذی و  CDفایل آن را به تهران ،صندوق
پستی  14465-435ارسال کنند و یا حضورا ً بسته را به آدرس تهران،
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 امسال است .در روزهای برگزاری سمینار در هفته آخر

کنفرانس بینالمللی مهندسی
صنایع در هنگکنگ

کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع 20
تا  25مارس  2006مطابق با  29اسفند 1385
تا پنجم فروردین  1386در کشور هنگکنگ
برگزار میشود.
این کنفرانس با هدف باال بردن سطح
دانش و آگاهی تخصصی شرکتکنندگان و با
بررسی نوآوری تخصصی ،برگزیدههای علوم
و فنون مهندسی صنایع ،معرفی عوامل انسانی
و نیز ارایه مواردی از علم ،یادگیری سازمانی
و مباحث تئوری و کاربردی مهندسی و علوم
کامپیوتر برپا میشود.
از مزایای حضور در این کنفرانس امکان
مالقات و تبادل نظر شرکتکنندگان با تعداد
 400نفر از سی کشور جهان است .هزینه
ثبتنام در این کنفرانس  27/000/000ریال و
مهلت آن تا تاریخ  85/10/28است.
برای کسب اطالعات بیشتر در این رابطه با
شماره تلفن  88557681-5تماس بگیرید.

حامیان انجمن مهندسی
صنایع ایران

اد ماه  ،86از ارسالکنندگان مقالهها و تجربههای برتر تقدیر ویژه
خرد 
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
تأیید اعتبار آن توسط کمیته علمی از نام یا لگوی
مؤسسات و بررسی و 
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
اد بیشتری از
تومان حداکثر  10نفر) .در صورت تمایل به شرکت تعد 
افراد معرفی شده از تخفیفات
سرآمد در سمینار کلیه 

کارکنان حامی
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.

کنفرانس بینالمللی نگهداری
و تعمیرات در تیر ماه
برگزار میشود

چهارمین کنفرانس بینالمللی نگهداری و
تعمیرات  24و  25تیر ماه  1386به همت انجمن
نگهداری و تعمیرات ایران و با همکاری مراکز
علمی ،پژوهشی و صنعتی برگزار میشود.
این کنفرانس دو روزه با اهدافی چون
معرفی مباحث و روشهای نوین و نگرشهای
جدید در زمینه نگهداری و تعمیرات ،تبادل
تجارب ،ارتقای سطح علمی مدیران و محققان
و آشنایی با چالشها و مشکالت توسعه و
به کارگیری ساز و کارهای نوین نگهداری و
تعمیرات برپا میشود.
تجارب اثربخش در نگهداری و تعمیرات
راهبرد نت مبتنی بر ریشهیابی عیوب،

(نت)،
راهبرد اقتصادی مراقبت وضعیت ،تشخیص

و پیشبینی عیوب ماشینآالت ،شاخصهای
عملکرد و سنجش نت و توسعه منابع

کلیدی

انسانی در نت از جمله محورهای تخصصی
این کنفرانس است.
گفتنی است مهلت دریافت اصل مقالهها ،تا
پایان بهمن ماه سال جاری میباشد.
عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر
توانند با شماره  88369741تماس بگیرند.
می 

برگزاری مراسم نهمین جایزه
ترویج علم ایران

مراسم اهدای نهمین جایزه ترویج علم
ایران  27دی ماه در تاالر همایشهای پارک
علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار میشود.
در این مراسم که به همت انجمن ترویج
علم ایران برپا میشود ،به منظور قدردانی از
کوششهای ترویجدهندگان علم و تشویق
عموم به فعالیت و زمینهسازی برای ارتقای
بینش و تفکر علمی از افراد یا سازمانهایی که
بهترین و مؤثرترین فعالیتها را برای همگانی
کردن علم ،گسترش اندیشه و فرهنگ علمی در
ایران انجام دادهاند ،تقدیر میشود.

شرکت سنگ آهن گل گهر

خبرنامه مهندسی صنایع
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