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52نشریه د                           اخلی انجمن مهند                           سی صنایع ایران

 سال هشتم
 فرورد                ین و اردیبهشت1386

پيشرفت  آهنگ 
يافته  توسعه  كشورهاي 
شتاب  هنگامي  امروز 

معنوي  و  ماد                ي  امكانات  تمام  كشورها  اين  كه  گرفت 
متخصص  انساني  نيروي  تربيت  راه  د                ر  را  خود                  جامعه 
علمي،  نهاد                هاي  و  د                انشمند                ان  از  حمايت  گرفتند                .  كار  به 
مستمر  افزايش  علم،  پيشرفت  براي  مناسب  فضاي  ايجاد                 
سرمايه گذاري د                ر عرصه علمي و پژوهشي همراه با تد                ارك 
ملزومات  از  زيربنايي  برنامه ريزي  و  زير ساخت هاي الزم 

اساسي پيشرفت علم است.
نهاد                  يگانه  عنوان  به  ايران  صنايع  مهند                سی  انجمن 
رسمی فعال د                ر زمينه مهند                سی صنايع از بد                و تاسيس خود   ،             
سهم بسزايی را د                ر پيشبرد                 اهد                اف علمی مربوطه د                رحوزه 
د                انشگاه و صنعت كشور ايفا كرد                ه است. اين د                ر حالی است 
كه طی سال های گذشته انجمن با مشكالت زياد                ی د                ست 
انجمن های علمی  اغلب  البته  نرم كرد                ه است كه  پنجه  و 
د                ر كشور با اين مشكالت د                ست به گريبان اند                . با اين حال 
از پيشرفت  انجمن د                ر سال گذشته نشان  بررسی عملكرد                 
گسترش  د                ارد                .   تصور  حد                  از  بيش  حتی  و  برانگيز  تامل 
زمينه  د                ر  خصوص  به  انجمن  كاری  فضای  و  فعاليتها 
انجمن  راهبرد                ی  و  مد                يريتی  زيرساختهای  ايجاد                  آموزش، 
از  علمی  های  مجله  انتشار  مهند                سی صنايع،  كنفرانس  د                ر 
جمله مجله علمی پژوهشی و نشريه تخصصی IE، طراحی 
آزمون مهند                سی حرفه ای PE از جمله حركت های رو به 
جلوی اين نهاد                 علمی د                ر سال گذشته بود                ه است. گسترش 
د                فاتر انجمن د                ر شهرستان ها، خود                 گويای اين حركت است، 
د                رحالی كه مشكالت مالی از عمد    ه ترين مشكالت انجمن 
د                ر سالهای گذشته بود         ه است. انجمن فارغ از اين مشكالت 

به حركت رو به جلوی خود اد            امه د            اد            ه است.
انجمن  موفقيتهای  به  بنيانی       تر  نگاهی  بخواهيم  اگر 
مهند سی صنايع ايران د                ر سال 85 بيند                ازيم پی به تصميمات 
حساس و سياست            های د   رست هيئت            مد يره می       بريم. هيئت 
بيشترين  و  منظمترين  گذشت  كه  سالی  د ر  انجمن  مد                يره 

جلسات را طی سالهای گذشته برگزار كرد                . 
انجمن د  ر شش            ماهه د  وم سال حد  ود       25 د                وره آموزشی 
برگزار كرد                 كه عمد                ه ترين اين د                وره ها مبانی تشريح الزامات 
مد ل  معيارهای  تشريح   ،ISO9001:2000 مستند   ات  و 
سرآمد ی EFQM، مميزی د  اخلی سيستم مد يريت كيفيت 

و آشنايی با نرم            افزار PRIMAVERA بود                .
بيشتر اين د                وره ها د                ر مركز تحقيقات ساختمان ومسكن، 
شركت گسترش انفورماتيک، د                انشگاه های مختلف از جمله 
اشتر و  مالک  د                انشگاه صنعتی  نصيرالد                ين طوسی،  خواجه 

د                انشكد                ه حفاظت و بهد                اشت كار برگزار شد .
همچنين پنج تور آموزشی د                ر شركت تيغاب، نمايند                گی 
ماستر و شركت  اصفهان، شركت  د ر  سايپا  3296 شركت 
سايپا يد                ك برپاشد                 و د ر مجموع 58 نفر از عالقه مند                ان د                ر 

اين تورها شركت كرد                ند .
علی رغم افزايش مبلغ حق عضويت آمار عضويت د                ر 
انجمن مهند                سی صنايع ايران نيز حكايت از استقبال خوب 

د            انشجويان، فارغ    التحصيالن 
د ر  فعال  شركت های  و 
از  صنايع  مهند                سی  حوزه 
سال  د                ر  انجمن  كه  طوری   به  د                ارد                .  انجمن  د           ر  عضويت 
85، بيش از سالهای گذشته از حق عضويت درآمد كسب 
كرد ه است. د               ر اين ميان رابطان انجمن د                ر د                انشگاه ها نقش 

بسزايی را د                ر جذب د                انشجويان به انجمن ايفا كرد                ند                . 
انتشارات و اطالع رسانی بخش مهمی را د                ر انجمن ايفا 
د                ر   85 سال  د                ر  صنايع  مهند                سی  علمی  نهاد                  اين  می كند                . 
زمينه انتشارات به نسبت سال های گذشته موفق عمل كرد                 و 
جهش قابل مالحظه ای د  اشت. خبرنامه، بولتن IE و نشريه 
تصويب  به  گذشته  سال  د                ر  آن  طرح  كه  پژوهشی  علمی 
رسيد                 و پيش شماره آن د ر د ست انتشار است،    سه محصول 

مهم د                ر بخش انتشارات را تشكيل می د                هند                .
تشكيل  انجمن،  اقد                ام  برجسته ترين  و  مهمترين  اما 
د ر  كه  صنايع  مهند سی  كنفرانس  سياست گزاری  شورای 
تد اوم برگزاری چهار د                وره موفق كنفرانس مهند                سی صنايع 
د                و د                وره آن به صورت ملی و د                و د                وره آخر آن با د                عوت 
از چهره های شاخص فعال جهانی مهند                سی صنايع به شكل 

بين المللی برگزارشد                ، بود ه است.
انجمن برای برگزاری هرچه باشكوه تر و قد                رتمند                تر 
با  و  كرد                ه  جزم  را  خود                  عزم  كنفرانس  اين  د                وره  پنجمين 
تغييرات اساسی د                ر نحوه حضور خود                 و مد                يريت كنفرانس 
سعی د                ر متفاوت برگزاركرد                ن آن د                رتيرماه امسال د                ارد                . بر 
با  راهبرد ی  تيم   يک  تشكيل  با  مد                يره  هيئت  اساس  اين 
نام شورای سياست گزاری كنفرانس كه اعضای آن با نظر 
عنوان  به  را  انجمن  نقش  می شوند    ،  انتخاب  مد                يره  هيئت 
موجب  موضوع  همين  نمود.  پررنگ تر  برنامه  اين  متولی 
تسريع و منظمتر شد                ن بخش های مختلف كنفرانس شد                ه 
و بد                ين ترتيب می توان د                ر انتظار برگزاری متفاوت پنجمين 

كنفرانس بين المللی مهند                سی صنايع د                ر تيرماه بود                .
عملكرد                  به  د                قيق تر  نگاهی  خبرنامه  از  شماره  اين  د                ر 

انجمن مهند                سی صنايع ايران د                ر سال 1385 می اند                ازيم.

چشماندازفعالیتهایانجمنمهندسیصنایعایراندرسال85

با موضوع مهند                سی صنایع 
و کارآفرینی برگزار می شود                

سیوششمین
گردهمایی

انجمنمهندسی
صنایعایران

انجمن  گرد                همايی  ششمين  و  سی 
 26 روز  ظهر  از  بعد  صنايع  مهند                سی 
ارد                يبهشت ماه با موضوع مهند                سی صنايع 

و كارآفرينی برگزار می شود                .
د                انشگاه  همكاری  با  گرد                همايی  اين 
برپا  د                انشگاه  اين  د                ر  و  فرهنگ  و  علم 
گردهمايی  اين  اصلی  هد                ف  شد                .  خواهد                 
تباد                ل نظر، افزايش ميزان اطالعات و ايجاد                 
ارتباط اعضای انجمن با كارشناسان حوزه 
كارآفرينی است.              اد                امه د                ر صفحه 7
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عملکردووضعیتمالیانجمندرسال85بهبودیافت
درجلسههیئتمدیرهعنوانشد:

جلسات 47 و 48 هيئت مد                يره انجمن مهند                سی ايران 
د                ر محل د                فتر انجمن برگزار شد                .

د                ر سال  كه آخرين جلسه  د                ر چهل و هفتمين جلسه 
85 بود                 و روز د                وشنبه 21 اسفند                 ماه سال تشكيل شد                ، طرح 
برگزاری د                وره پود                مانی مهند                سی صنايع با مشاركت پارك 
علم و فناوری خراسان توسط نمايند                ه انجمن د                ر آن استان 
كه د                ر اين جلسه حضور د                اشت ارائه  و مورد                 بررسی اعضا 
قرار گرفت و اعالم نتيجه نهايی اين بررسی به جلسه آيند                ه 
موكول شد                .  د                ر اين جلسه مقرر شد                 به منظور همكاری با 
نمايند                گی انجمن د                ر استان خراسان جهت فروش سالنامه 
سال 1386 كه به همت اين واحد                 منتشر شد                ه است، اين 
خبر از طريق خبرنامه و پست الكترونيكی به اطالع اعضا 

برسد                .
واحد                  مد                ير  حيد                ری،  مهند                س  جلسه  اين  اد                امه  د                ر 
آموزش انجمن، گزارشی د                ر خصوص عملكرد                 اين واحد                 
از شروع فعاليت آن در خرد                اد                 ماه تا اسفند سال 85 ارائه 
كنفرانس  پنجمين  اجرايی  روند                  از  گزارشی  همچنين  د                اد                . 

می شود                  برگزار   86 تيرماه  كه  صنايع  مهند                سی  بين المللی 
توسط مهند                س صافد                ل ارائه شد                .

برگزاری يک  مد                يره،  هيئت  اعضای  بحث  آخرين  د                ر 
تصويب  به  د                انشگاه  و  صنعت  ارتباط  زمينه  د                ر  ميزگرد                 
تكنولوژی  توليد علم و  ميزگرد                 »مشكالت  اين  نام  رسيد                . 

د ر كشور« است.
گفتنی است د                ر اين جلسه تمامی اعضای هيئت مد                يره 
استان  د                ر  انجمن  نمايند                ه  طهماسبی،  مهند                س  اضافه  به 

خراسان، حضور د                اشتند                .
اما چهل و هشتمين و اولين جلسه هيئت مد                يره د                ر سال 

جد                يد                 نيز روز د                وشنبه بيستم فرورد                ين ماه تشكيل شد                . 
ناصری، د                كتر جلود                اری،  امين  اين جلسه كه د                كتر  د                ر 
سيد                  د                كتر  و  حاضران  از  زاد                ه  سميع  د                كتر  و  ناظمی  د                كتر 
اصفهانی، د                كتر اكبری جوكار و مهند                س راد                نيا از غايبان آن 
بود                ند                ، د                و گزارش از عملكرد                 و وضعيت مالی انجمن د                ر 
سالی كه گذشت ارائه شد                . البته مقرر شد                 گزارش عملكرد                 
هيئت مد                يره به اعضای آن ارسال شد                ه و د                ر جلسه آيند                ه 

مورد                 بررسی نهايی قرار گيرد                . همچنين صورت های مالی 
منتهی به 31 شهريور 85 انجمن د                ر جلسه آيند                ه به تصويب 
منظور  به  شد                  مقرر  جلسه  اد                امه  د                ر  رسيد                .  خواهد                  نهايی 
استفاد                ه بهينه از ذخيره بانک يک حساب پشتيبان جاری د                ر 

بانک پارسيان برای انجمن افتتاح شود                . 
گفتنی است بر اساس گزارش ارائه شد                ه از صورت های 
مالی، وضعيت مالی انجمن د                ر سال گذشته مطلوب و رو 

به رشد                 ارزيابی شد                .
مهند                سی  پود                مانی  د                وره  برگزاری  طرح  كليات  تاييد                 
خراسان  استان  فناوری  و  علم  پارك  همكاری  با  صنايع 
از د                يگر مصوبات هيئت مد                يره د                ر اين جلسه بود                . بر اين 
اساس انجمن بر سرفصلها، گزينش مدرس و تهيه سواالت 

آزمون نظارت مستقيم خواهد                 د                اشت.
د                ر پايان جلسه نيز مقرر شد                 مجمع عمومی انجمن د                ر 
بيستم تير ماه، اولين روز كنفرانس مهند                سی صنايع برگزار 
روزنامه  د                ر  آن  صورتجلسه  تاييد                  از  پس  مجمع  آگهی  و 

انجمن  مد                يره  هيئت  عضو  يک  و  د                بير  رييس، 
تحقيقات  مركز  رييس  با  ايران  صنايع  مهند                سی 

ساختمان و مسكن د                يد                ار كرد                ند                . 
د                ر اين د                يد                ار كه صبح روز د                وشنبه 27 فرورد                ين 
ماه د                ر مركز تحقيقات ساختمان و مسكن انجام شد                ، 
طرفين بر تد                اوم همكاری د                ر زمينه های مختلف تاكيد                 
انجمن  رييس  ناصری،  امين  محمد                رضا  د                كتر  كرد                ند                . 
مهند                سی صنايع ايران ضمن تبريک سال نو از همكاری 

و مساعد                ت های مركز تشكر و قد                رد                انی كرد                . 
تحقيقات  مركز  گذشته  سال  د                ر  گفت:  وی 
ساختمان و مسكن از حاميان اصلی انجمن بود                ه كه 
يک  انجمن،  نشريات  رايگان  چاپ  به  اقد                ام  جز  به 
فضای اختصاصی را نيز د                ر اختيار انجمن قرار د                اد                ه اند                . 

د                كتر حيد                ری نژاد                ، رئيس مركز تحقيقات ساختمان و 
مسكن نيز با ابراز خوشحالی از همكاری با يک نهاد                 
از  صنايع  مهند                سی  انجمن  مانند                  تخصصی  و  علمی 

اد                امه همكاری و فعاليتهای مشترك استقبال كرد                .
د                ر اين د                يد                ار از سوی د                و طرف پيشنهاد                 برگزاری 
مقرر  ارائه شد                . همچنين  آموزشی مشترك  د                وره های 
كاركنان  برای  ويژه  د                وره های  يک سری  انجمن  شد                 

مركز برگزار كند                . 
د                ر پايان اين جلسه لوح عضويت حقوقی برجسته 
حيد                ری نژاد                  د                كتر  به  ايران  صنايع  مهند                سی  انجمن 
تقد                يم شد                . گفتنی است د                ر اين د                يد                ار د                كتر سميع زاد                ه، 
هيئت  عضو  ممقانی،  جلود                اری  د                كتر  و  انجمن  د                بير 

مد                يره نيز رئيس انجمن را همراهی می كرد                ند                .

د                ر د                ید                ار مسئوالن انجمن با رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن         :

اهد اشد مرکز به برجسته لوحعضویتحقوقی
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انجمن مهند                سي صنايع ايران د                ر سالي كه گذشت شاهد                 
سالهايي  تنها  از   85 سال  بود                .  بسياري  تحوالت  و  تغيير 
مالي  مشكل  بد                ون  كه  بود                  انجمن  ساله   7 عمر  طول  د                ر 
سپري شد                . سال 85 جز معد                ود                 سالهايي بود                 كه عالوه بر 
برنامه ريزي برخي طرح ها و فعاليت ها شاهد                 اجرايي شد                ن 
بيشتر آنها بود                يم. هيئت مد                يره نجمن پركارترين د                وره خود                 
و  اعتبار  برد                ن  باال  براي  ساختارها  زير  برخي  گذراند                .  را 
انجمن اجرايي گرد                يد                ، تشكيل شوراي سياستگذاري  شأن 
مرتب  جلسات  برگزاري  و  صنايع  مهند                سي  كنفرانس 
زمينه ساز حضور فعال انجمن به عنوان متولي كنفرانس را 
د                فتر  با گشايش  انجمن  آموزشي  فعاليت هاي  فراهم آورد                . 
از  بيش  ماه   8 مد                ت حد                ود                  د                ر  و  يافت  گسترش  آموزش 
گرد                يد                .  ارائه  اعضاء  به  آموزشي  خد                مات  گذشته،  سال   7
بالعوض  كمک هاي  و  مالي  منابع  جذب  د                ر  هيئت مد                يره 

موفق ترين د                وره را د                ر تاريخ انجمن به ثبت رساند                .
صنايع  مهند                سي  و  سيستم  پژوهشي  علمي-  مجله 
فعاليت خود                 را آغاز نمود                 و اولين شماره آن براي انتشار د                ر 
بهار 86 آماد                ه گرد                يد                ه است. د                ر مجموع انجمن د                ر راستاي 
اهد                اف و فعاليت هاي اساسنامه اي يكی از بهترين عملكرد                 
براي روشن تر شد                ن  به ثبت رسيد                .  را د                ر طول عمر خود                 
نحوه عملكرد                 انجمن د                ر سال 85  خالصه اي از عملكرد                 
انجمن د                ر زمينه هاي مختلف علمي، آموزشي، و پژوهشي 

آورد                ه شد                ه است.
1- هیئت مد یره:

 تعد                اد                 جلسات هيئت مد                يره 19 جلسه و ميانگين تعد                اد                 
حاضرين5/52 بود                ه است.

اد                اري:     فضاي  و  امكانات  و  مالي  حمايت  جذب   *
1-محل رايگان د                فتر مركزي د                ر مركز تحقيقات ساختمان 
و مسكن2- محل رايگان د                فتر آموزش د                ر شركت گسترش 
انجمن:  انتشارات  از  مالي  حمايت   -3 ايران  انفورماتيک 
و  ساختمان  تحقيقات  مركز  توسط  خبرنامه  رايگان  چاپ 

مسكن و حمايت مالي شركت گسترش انفورماتيک ايران
2- عضویت: 

وابسته247،  پيوسته79،  انجمن:  اعضاي  آمار   *
498، حقوقي11، جمع كل835 د                انشجويي 

* ارائه خد                مات به اعضاء:
1- طراحي و ارائه گواهي عضويت، 2- ارسال سفارشي 
خبرنامه 3- ارتقاي نرم افزار بانک اطالعاتي و امكان تمد                يد                 

عضويت الكترونيكي 
3- اطالع رساني و انتشارات: 

 IE انگليسي  مجله  صنايع،  مهند                سي  خبرنامه 
و  سيستم  پژوهشي  و  علمي  فصلنامه   ،Magazine
مهند                سي صنايع، سالنامه مهند                سي صنايع 1386، را ه اند                ازي 
وب گاه نشريه علمي و پژوهشي سيستم و مهند                سي صنايع  
اخبار    email و   www.jise.ir و   www.jise.info

به اعضا.
IE و شماره صفر  بولتن  اين مد                ت 9 خبرنامه، 4  د                ر 

نشريه علمی پژوهشی منتشر شد                ه است. 
4- آموزش:

زير  شرح  به  شد                ه  برگزار  آموزشي  د                وره هاي   -4-1

هستند                :
1- مباني،تشريح الزامات و مستند     سازي 

     ISO 9001:2000/24 الي 26 /85/5
سرآمد                ي مد                ل  معيارهاي  تشريح   -2

EFQM/8 و85/6/9
3- مباني،تشريح الزامات و مستند سازي 

ISO 9001:2000/21 الي85/6/23
بر  كيفيت  مد                يريت  سيستم  د                اخلي  مميزي   -4

اساسISO 19011 /28 الي30 /85/6
5- آشنايي با نرم افزار  و  PRIMAVERA  و كاربرد                 

آن د                ر مد                يريت پروژه/ 19 تا 85/6/21
6- آشنايي با نرم افزار  و  PRIMAVERA  و كاربرد                 

آن د                ر مد                يريت پروژه9 تا 85/8/11
مستند                سازي                و  الزامات  مباني،تشريح   -7

 ISO 9001:2000/ 10 الي85/8/12
8- تربيت ارزياب EFQM/1و85/9/2

مميزي  و  الزامات  سازي،تشريح  ،مستند                  مباني   -9
د                اخلي OHSAS 18001:1999/11تا85/9/13

10- مهند                سي ارزش/22و85/9/23
مستند                سازي و  الزامات  مباني،تشريح    -11

ISO9001:2000/6 تا 8 /85/10
مستند                سازي            و  الزامات  مباني،تشريح   -12

 ISO9001:2000/17تا85/11/19
مستند                سازي               و  الزامات  مباني،تشريح   -13

 ISO/TS16949:2002، 28 تا 85/10/30
14- تربيت ارزياب EFQM/ 4و85/11/5

15- آشنايي با نرم افزار MSP  و كاربرد                 آن د                ر مد                يريت 
پروژه/17تا19 /85/11

16- د                وره آموزشی مبانی ،تشريح الزامات و مستندسازی 
ISO 9001/24تا 26 /85/11

17- مميزی د                اخلی سيستم مد                يريت كيفيت بر اساس  
ISO 19011/28و85/11/29

برنامه ريزی و مد                يريت استراتژيک/ 85/12/3  -18
19- مميزی د                اخلی سيستم مد                يريت كيفيت بر اساس    

ISO 19011/12تا85/12/14
20- آشنايي با نرم افزار PRIMAVERA  و كاربرد                 آن 

د                ر مد                يريت پروژه15تا85/12/17
مميزی  و  مستند                سازي   ، الزامات  مباني،تشريح   -21

د                اخلی HSE-MS/15تا85/12/17، 
 /EFQMسرآمد                ي مد                ل  معيارهاي  تشريح   -22

16و85/12/17
23- د                وره آموزشی مبانی ،تشريح الزامات و مستند                ساز

ی ISO 9001/ 17و85/12/18
24- مهند                سی ارزش)VE(/ 23و85/12/24

2-4- تورهاي آموزشي برگزار شد                ه
چهار تور آموزشی آشنايی با استقرار سيستم مديريت 
كيفيت ISO9001:2000 در تاريخ های 10 و 24 شهريور، 
تيغاب،  شركتهای  در  ترتيب  به  ماه  اسفند   14 و  آذر   2
نمايندگی 3296 سايپا و سايپا يدک و تور آموزشی استقرار 

استاندارد فنی ISO/TS10949:2002 در تاريخ 12 بهمن 
در شركت ماستر

3-4- سمينارها و كنفرانس ها:
* سمينار سيستم های مد                يريت  يكپارچه/ 15/12/85

مد                يران  تجربيات  انتقال  سمينار  اولين  برنامه ريزي   *
كيفيت و تعالي سازماني برای 23 و 24 خرداد ماه 86

* برنامه ريزي پنجمين كنفرانس مهند                سي صنايع برای 
20 و 21 تيرماه 86

و  کنفرانس ها  برگزاري  از  حمایت  و  حضور   -5
سمینارهاي علمي و تخصصي

)عنوان/زمان/محل/تلفن د                بيرخانه/آد                رس الكترونيكي(
1- د                ومين سمينار ملي مهند                سي ارزش/ ارد                يبهشت ماه/ 

www.siveam.org /2226543 /تهران
2- اولين كنفرانس بين المللي شش سيگما

6- فعالیت هاي پژوهشي
د                ر   )PE( حرفه اي  مهند                سي  آزمون هاي  طرح   -6-1

سازمان سنجش
2-6- طرح نظام مهند                سي صنايع، برگزاري 2 ميزگرد                 

با حضور كارشناسان و صاحبنظران 
3-6- برگزاري 5 جلسه هيئت تحريريه نشريه علمي 

پژوهشي سيستم و مهند                سي صنايع 

7- سایر فعالیت ها
1-7- گسترش فعاليت انجمن د                ر د                انشگاه هاي سراسر 

كشور با چند                 برابر شد                ن تعد                اد                 رابطين از 18نفر به 48نفر
2-7- گسترش فعاليت انجمن د                ر شهرستان ها با اعطاي 

3 نمايند                گي و 8 نمايند                گي تحت بررسي 
3-7- فعاليت منظم تيم هاي كاري د                ر انجمن:       

- گروه بولتن IE : مد                ير مسئول: محمد                رضا صمد                زاد                ه، 
سرد                بير: نوژن ژيان پناه

سيد                  خاطري،  آزاد                ه  د                وست،  آقايي  مهيار  همكاران: 
محمد                حسين مجتهد                ي، مهرنوش شاه حسيني

- گروه خبرنامه مهند                سي صنايع: مد                يرمسئول و سرد                بير: 
محمد                رضا صمد                زاد                ه

زاد ه،  حمزه  نسترن  سراجيان،  سيد                عليرضا  همكاران:  
محسن صاد قی زاد ه

- گروه د                انشجويي وب سايت و جمع آوري اطالعات 
اعضاي هيئت علمي د                انشگاه ها

سرپرست گروه: آناهيتا خجند                ي
Email 4-7- تبريک سال نو به اعضاء از طريق

5-7- مستند                 سازي فرآيند                هاي انجمن

درسالیکهگذشت

انجمنمهندسیصنایعایران
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معرفي د                        وره
شما بعنوان مد                        يركيفيت و يا تعالی سازمان، مي بايست 
نحوه  و  زمينه  اين  د                        ر  موجود                          مد                        ل های  و  سيستم ها  از 
بوسيله  شما  د                        وره  اين  د                        ر  باشيد                        .  مطلع  آنها  پياد                        ه سازی 
جزوات  ويژه، با ساختار مد                        ل تعالی )EFQM(، مد                        يريت 
 ISO 9001                         سيستم های مد                        يريتی مانند ،BSC ،استراتژيک
و OHSAS18001 و غيره، همچنين سيستم هايی مانند                        : 
اين  با  مرتبط  د                        انش هاي  ساير  و  تامين  زنجيره  مد                        يريت 
جلسه  برگزاری  با  نهايت  د                        ر  شويد                        .  می  آشنا  ها  سيستم 

رفع اشكال آماد                        ه گذراند                        ن آزمون می گرد                        يد                         .
گواهینامه

افراد                         د                        ر صورت قبولی گواهينامه )تاييد                        ( صالحيت 
بعنوان مد                        ير تعالی و تضمين كيفيت و د                        ر صورت عد                        م 

قبولی و كسب حد                        اقل 25د                        رصد                         امتياز،گواهينامه شركت 
د                        ر د                        وره را د                        ريافت می نمايند                        . الزم به ذكر است تاييد                        يه 

اين د                        وره، گواهينامه معتبر انجمن مهند                        سی صنايع ايران 
می باشد                        .  

             مخاطبان د                        وره 
مد                        يران تضمين كيفيت و تعالی سازمان ها  -1

ساير كارشناسان و مد                        يرانی كه فعاليت های آنها   -2
با سيستم های مستقر د                        ر سازمان مرتبط است.

افراد                        ی كه مايل هستند                         د                        ر آيند                        ه د                        ر شغل های   -3
به كار  تعالی سازمانی مشغول  با تضمين  كيفيت و  مرتبط 

گرد                        ند                        .
افراد                         عالقمند                         به كسب يا افزايش اطالعات د                        ر   -4

زمينه های ذكر شد                        ه.
محل برگزاری جلسه رفع اشكال )اختياری( و آزمون 

)الزامی(، د                        ر شهرتهران می باشد                        .
هزینه شرکت د                        ر د                        وره

برای  و  ريال   350،000 كارشناسان:  و  مد                        يران  برای 

د                        انشجويان با ارائه كارت د                        انشجويی معتبر 250،000 ريال 
می باشد                        .

روش ثبت نام
حساب  به  د                        وره  نام  ثبت  هزينه  واريز  اول-  روش 
جاري 0143369919 بانک تجارت شعبه د                        انشگاه تربيت 
ارائه اصل  ايران و  انجمن مهند                        سي صنايع  نام  به  مد                        رس 

فيش به واحد                         آموزش. 
انجمن  آموزش  واحد                          د                        فتر  به  مراجعه  د                        وم-  روش 
پرد                        اخت  و  حضوري  نام  ثبت  و  ايران  صنايع  مهند                        سی 

نقد                        ی هزينه ثبت نام. 

فاصل  حد                          انقالب،  خيابان  تماس:  شماره  و  آد                        رس 
حافظ و استاد                         نجات الهی، شماره880 )ساختمان گسترش 
مهند                        سی  انجمن  آموزش  د                        فتر  سوم،  طبقه  انفورماتيک(، 

صنايع ايران  تلفكس : 66742035

اولیندورهمکاتبهایتربیتمدیرانتضمینکیفیتوتعالیسازمان

نگاهیبهدورههایآموزشیانجمنمهندسیصنایعدراسفند1385

انجمن مهند                        سی صنایع ایران برگزار می نماید                        

  85 اسفند   د ر  ايران  صنايع  مهند سی  انجمن 
نياز  حسب  بر  را  متنوعی  آموزشی  د وره های 
صنايع  مهند سی  فارغ التحصيالن  و  د انشجويان 
زير  به شرح  د وره ها  اين  از  برخی  كرد .  برگزار 

است:
سيستم  د اخلی  مميزی  آموزشي  د وره   -1
 19011 استاند ارد   اساس  بر  كيفيت  مد يريت 
با  اسفند    14 تا   12 24ساعت،  مد ت  به   ISO
همكاری  با  و  خرازيان  مهند س  آقای  تد ريس 
اشتر  مالک  صنعتی  د انشگاه  د ر  اشيد ری  آقای 

برگزار شد .
و  ،مستند سازي  مباني  آموزشي  د وره   -2
تشريح الزامات و مميزی د اخلی HSE-MS به 
با همكاری  مد ت 24 ساعت،  15 تا 17 اسفند  
و  حفاظت  د انشكد ه  د ر  كاويانی  عليرضا  آقای 

بهد اشت كار با تد ريس  آقای رضا جوشن برگزار شد .
مد يريت  های  سيستم  آموزشی  سمينار   -3
رايگان  به صورت  ساعت    8 مد ت  به    )IMS(يكپارچه
با حضور بيش از  200 نفر پانزد هم اسفند  ماه د ر د انشگاه  
د ر  كنند گان  شركت  گرد يد .  برگزار  آباد   نجف  واحد   آزاد  
 ISO ISO و14001  استاند ارد های 9001  با  اين سمينار 

وOHSAS 18001 آشنا شد ند . 
مد ل  معيارهای  تشريح  آموزشی  د وره  همچنين   -4

مد ت  به  و  حيد ريان  مهند س  تد ريس  با    EFQM تعالی 
آباد    آزاد  نجف  د انشگاه  اسفند   د ر  تا 17  16 ساعت، 16 

برگزار گرد يد .
 ISO 5- تور آموزشی سيستم مد يريت كيفيت9001 
به صورت رايگان، 14 اسفند  85 برای د انشجويان د انشكد  ه 
برگزار  يد ك  سايپا  شركت  د ر  كار  بهد اشت  و  حفاظت 
با  عملی  صورت  به  تور  اين  د ر  شركت كنند گان  گرد يد . 
اين  پايان  اند . د ر  استاند ارد  آشنا شد ه  اين  استقرار  مراحل 

د ر  كه  زاهد ی  مهند س  از  انجمن  علمی،  برنامه 
برگزاری اين تور آموزشی همكاری نمود  تشكر 

و قد رد انی كرد .
كيفيت  مد يريت  سيستم  آموزشی  تور   -6
ISO 9001 به صورت رايگان برای د انشجويان 
در  فرورد ين  سی ام  آباد  نجف  آزاد  د انشگاه 
برگزار  اصفهان  شهر  د ر  سايپا   3296 نمايند گی 

شد.
همچنين د وره های آموزشی زير با حمايت 
تهران  د ر  ايران   انفورماتيک  گسترش  شركت 

برگزار شد :
وكاربرد    Primavera آموزشي  د وره   -7
آن د ر مد يريت پروژه به مد ت 24 ساعت، 15 الي 
17 اسفند  85 و 28 تا 30 فرورد ين 86 با تد ريس 
د و  د ر ساختمان شماره  پناه  ژيان  نوژن  مهند س 

گسترش انفورماتيک برگزار شد .
8- د وره آموزشي مباني، مستند سازي و تشريح الزامات 
ISO 9001 به مد ت 16 ساعت، 18و19 اسفند  و با تد ريس 

مهند س صمد  عد ل محمد ی  برگزار شد .
9- د وره آموزشی مهند سی ارزش به مد ت 16 ساعت 
د ر  رفيعی  علی  مهند س  تد ريس  با  اسفند ماه   24 و   23

ساختمان شماره 3

برگزاریدورهوسمینارآموزشیانجمنمهندسیصنایعایران
دراردیبهشتوخرد     ادماه

 اعضاء انجمن مي توانند                 با 10د                رصد                 تخفيف د                ر برنامه های آموزشی فوق شركت نمايند                .
 نحوه ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر: تماس با واحد                 آموزش انجمن : 66742035 و4-66706051  د                اخلي 256و 257   

 مراحل ثبت نام :  - واريز مبلغ شهريه به حساب جاري  0143369919 بانک تجارت شعبة د                انشگاه تربيت مد                رس به نام انجمن مهند                سي صنايع ايران.
                         - ارسال فيش واريزي به نمابر شماره :66742035 

مد                ت         نام د                وره آموزشي 
د                وره

هزینه ثبت نام 
هد                ف د                ورهزمان هر نفر )ریال(

Primavera 32 آشنايی با نرم افزار
600/000ساعت

ارد                يبهشت 
آشنايي با نرم افزار Primavera  و كاربرد                 آن د                ر مد                يريت پروژه21و22و28و29  

مد                يريت پروژه بر اساس استاند                ارد                 
PMBOKخرد                اد                 ماه 451/60/000ساعت

مد                يريت پروژه بر اساس PMBOK و كاربرد                 آن د                ر پروژه های ملی جمعه          ها

ساكنين اصفهان می توانند جهت ثبت نام د     ر د     وره آشنايی با نرم     افزار Primavera با تلفن 09131287114 آقای فراست     پور تماس بگيرند.
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انجمن مهند                        س��ي صنايع ايران ي��ک نمونه گواهی 
عضوي��ت انجمن را ب��راي اعضاي انجم��ن آماد                        ه كرد                        ه 
اس��ت. اين گواهينامه كه طرح اوليه آن د                        ر جلسه هيئت 
مد                        يره به تصويب رس��يد                        ه است، با ظاهري زيبا و شكيل 
براي نصب د                        ر د                        فتر كار يا قرار گرفتن روي ميز كار و به 

د                        و زبان فارسي و انگليسي تهيه شد                        ه است. 

قيمت اين گواهی كه به د                        رخواست اعضاي انجمن، 
براي آنان صاد                        ر شد                        ه است د                        ر جد                        ول زير آمد                        ه است.

 گواهی عضويت تنها برای اشخاصی صاد                        ر می                  گردد 
كه عضوي��ت آنان معتبر باش��د                        . اش��خاصی كه گواهی 
عضوي��ت د                        ريافت كرد                        ه اند                        ، 50 د                        رصد                         تخفيف د                        ر حق 

عضويت ساالنه برای آنها د                        ر نظر گرفته می                  شود.  

قیمت )ریال(رمد                         ت اعتبار نوع عضویت
402/000/000 ماهحقوقي
36800/000 ماهپيوسته 
24500/000 ماهوابسته

18150/000 ماه د                        انشجويي 

گواهیعضویتانجمنمهندسيصنایعایران

 تعد                اد                بخش/ نوع همکارینوع تخصص و مهارت مورد نیازرد                یف
مورد                 نیاز

به روزسانی و مد                يريت اتاق های گفتگو وب آشنايی با مهارتهای پايه ای كامپيوتر)ICDL( و اينترنت1
10 نفرسايت انجمن

7 نفركارشناس آموزشآشنايی با مباحث و سرفصل های مهند                سی صنايع و  بازار كار آنان2
5 نفرخبرنامه و وب سايت انجمنآشنايی با خبرنويسی و تهيه آن3

آگهیدعوتبههمکاریانجمن
انجمن مهند                سی صنايع ايران از اعضای انجمن و مهند     سين صنايع د                عوت به همكاری  د                اوطلبانه می كند                . عالقه                  مند                ان می                  توانند                 مشخصات، شماره تماس و خالصه سوابق و تخصص 

های خود                 را به صند                وق الكترونيكی info@iiie.ir ارسال نمايند                .

به افراد همكار د     ر پايان مد     ت همكاری گواهی اشتغال ارائه می گردد. 
همچنين اين افراد می     توانند از خد     مات انجمن با تخفيف ويژه يا بطور رايگان بهره     مند شوند.

امتحانات حرفه اي PE از سال ها پيش 
اروپايي و آمريكاي شمالي  د ر كشورهاي 
برگزار مي شود كه مهند سان فارغ التحصيل 
از د انشكد ه هاي مختلف كه سطح يكساني 
از نظر علمي ند ارند د ر اين آزمون جامع 
عنوان  قبولي  صورت  د ر  و  كرد ه  شركت 
 Professional( حرفه اي  مهند س 
Engineer( را كسب مي كنند. كسب اين 
استخد ام  د رصد د   كه  موسساتي  به  عنوان 

مهند س هستند  د ر خصوص سطح 
علمي فارغ التحصيالن و آگاهي آنها 
براي يک محيط  از اطالعات الزم 
 PE كاري، اطمينان مي د هد. آزمون
نظر سازمان سنجش  زير  ايران  د ر 
اجراي  با  و  مي شود  برگزار  كشور 
آزمون  پذيرفته شد گان  طرح،  اين 
كشورها  ساير  حرفه اي  مهند سي 
مهند س  عنوان  به  ايران  د ر  نيز 
متوليان  مي شوند.  پذيرفته  آزمود ه 
ارتباط  برقراري  با  د ارند  امر سعی 
با انجمن هاي علمي ساير كشورها، 
را  ايران  حرفه اي  مهند سي  آزمون 
د ر  مشابه  آزمون هاي  با  هماهنگ 
تا  كنند  برگزار  پيشرفته  كشورهاي 
د ر سطح  شد ه  اعطا  مد رك  ارزش 
باشد. گفتنی است سال  بين المللي 
تعد اد ي  پيگيري  و  پيشنهاد  با   84
مهند سي،  رشته هاي  علمي  انجمن هاي  از 
براي  آزمود ه  مهند سي  حرفه يي  آزمون 
فارغ التحصيالن د وره كارشناسي رشته هاي 
به  مكانيک  و  برق  مواد،  شيمي،  مهند سي 
پيشنهاد  كشور  آموزش  سنجش  سازمان 
برخی  و  علمی  انجمن ها ی  تمامی  شد. 
تبليغات  بر  نيز  سنجش  سازمان  مسئولين 
وسيع د ر زمينه ضرورت برگزاری آزمون 

مهند سی حرفه ای، توجيه و ايجاد انگيزه 
شركت د ر آزمون توسط د انشجويان تاكيد 

و اتفاق نظر د ارند. 
شرایط اختصاصی د                        اوطلبان:

لحاظ  از  نبايد   مرد                          د                        اوطلبان   –1
مقررات وظيفه عمومی منعی برای شركت 

د                        ر آزمون د                        اشته باشند .
2– د                        اشتن مد                        رك كارشناسی )ليسانس( 
و باالتر كه مورد                         تائيد                         شورای عالی انقالب 
يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و يا 
وزارت بهداشت، د                        رمان و آموزش پزشكی 

باشد                         .
3 – د                        اشتن گواهی سابقه كار )تجربه 
به  به مد                        ت 4 سال كه  علمی( د                        ر صنعت 
مذكور  علمی  های  انجمن  از  يكی  تائيد                         

رسيد                        ه باشد                        . 
4 – رشته تحصيلی هر يک از د                        اوطل
بان منطبق با انجمن مهند                        سی مربوط و يا 

زير گروههای وابسته به آن باشد                         .
ثبت نام :

عالقه  ميزان  اساس  بر  د                        اوطلب  هر 
مندی خود                         فقط می تواند                         د                        ر يكی از رشته 
امتحانی )انجمن علمی ماد                        ر (، ثبت  های 

نام و د                        ر امتحانات مربوط شركت كند                         .
ثبت نام از د                        اوطلبان برای شركت د                        ر 
آزمون مهند                        سی حرفه ای سال 86 به روش 

اينترنت  از طريق  تنها  بود                        ه و  الكترونيكی 
برای  بايد                          د                        اوطلبان  لذا  شود                        ،  می  انجام 
ثبت نام به سايت سازمان سنجش آموزش 
اقد                        ام  نام  ثبت  به  نسبت  و  مراجعه  كشور 

نمايند                        .
زمان برگزاری امتحان :

 23 تا 25 خرد                        اد                         ماه 1386
اطالعات  كسب  جهت  عالقمند                        ان 
بيشتر می توانند                         به سايت سازمان سنجش 

مراجعه كنند                        . 
WWW.SANJESH .ORG

از  آزمون  منابع  عنوان  به  زير  د                        روس 
سازمان  به  صنايع  مهند                        سی  انجمن  طرف 
تاييد                          به  و  شد                        ه  پيشنهاد                          كشور  سنجش 

رسيد                        ه است: 
* د                        روس اصلی مهند                        سی صنایع: 

اقتصاد                         مهند                        سی، ارزيابی كار و زمان، 
و  كارسنجی)طراحی  توليد                        ،   روشهای 
تحليل روش(، آمار مهند                        سی، كنترل كيفيت 

آماری، تحقيق د                        ر عمليات
* د                        روس تخصصی: 

تحليل  و  طراحی  كارخانه،  طراحی 
مد                        يريت  پروژه،  مد                        يريت  سيستمها، 
وری،  بهره  و  كيفيت  مد                        يريت  موجود                        ی، 
نگهد                        اری  برنامه                  ريزی  توليد                        ،  ريزی  برنامه 

و تعميرات، لجستيک و زنجيره تامين

PEشرایطوزمانبرگزاریآزمونمهندسیآزموده
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كه  مي د                هد                  نشان  اطرافمان  زند                گي  به  نگاه  يک  تنها 
كار  طريق  از  ما  ارتباطي  و  اجتماعي  رويد                اد                هاي  تمامي 
تصاحبشان  براي  ما  كه  چيزهايي  آن  همه  مي شود                .  تنظيم 
تالش مي كنيم، چه مستقيم و چه غيرمستقيم حاصل كارند                . 
پس مي توان چنين نتيجه گرفت كه كار د                ر هر شكل خود                 
نيروي عرضه موضوع است. پس مي توان نتيجه گرفت كه 
آفرينند                ه  كه  »مزد                «  اين  مقابل  د                ر  است.  عرضه  همان  كار 
نيروي تقاضاي واقعي است. پس مزد                 همان تقاضاست. د                ر 
مزد                  با  كار  ميان  د                قيق  بسيار  روابطي  همواره  شرايطي  هر 

وجود                 د                ارد                .
اگر نسبت معقول اين د                و از د                ست برود                 كار و زند                گي 
براي  مي شوند                .  بحران  د                ستخوش  اجتماعي  و  اقتصاد                ي 
نمونه اگر مزد                 را به رقمي باالتر از حد                 معقول آن برسانيم 
طبعا بر ميزان تقاضا د                ر شرايطي افزود                ه ايم كه هنوز كار يا 
عرضه به تناسب آن  افزايش نيافته است. به همين د                ليل با 
مقابل  د                ر  آن روبرو خواهيم شد                .  افزايش  و  قيمت  بحران 
كاهش مزد                 هرچند                 د                ر كوتاه مد                ت سود                 سرمايه را باال مي برد                 
اما همين سيستم را با بحران كمبود                 مشتري و ركود                 بازار 
د                ر  عامل  د                و  كه  مي د                هد                  نشان  بررسي ها  مي كند                .  مواجه 
تعاد                ل كار با مزد                 مؤثر مي باشند                 و اينان عبارتند                 از: بهره وري 
)كمي يا كيفي( و ميزان پول د                ر گرد                ش )بهمراه ميزان نرخ 

بهره وري(.
با  عرضه  ميان  روابط  كه  گرفت  نتيجه  مي توان  پس 
تقاضا از طريق بهره وري كار قابل تحليل است. فرض كنيد                 
كه د                ر شرايط طبيعي با توجه به بهره وري 80 د                رصد                 ميان 
اين  د                ر  باشد                .  آمد                ه  بوجود                  پايد                ار  حالتي   تقاضا  و  عرضه 
شرايط هرچه بهره وري كار باالتر رود                 بر د                رجه رفاه زند                گي 
تقاضا  طبعا  يابد                  كاهش  بهره وري  اگر  اما  مي شود                .  افزود                ه 
نسبت به عرضه افزايش يافته و قيمت ها گران تر مي شوند                .

مثال اگر بهره وري به 10 د                رصد                 برسد                 ) كه د                ر كشور ما 
حتي پايين تر از اين مقد                ار است( د                ر شرايطي كه مزد                 براي 
8 ساعت كار محاسبه مي شود                 طبعا د                ر حالي كه عرضه 1 
واحد                 است، تقاضا 8 برابر بيشتر از آن است، يعني عرضه ي 
از  بيشتر  برابر  هشت  تقاضاي  مقابل  د                ر  واحد                  ضريب  با 
با همين  افزايش قيمت ها  آن. پس طبيعي است كه همين 
نسبت افزايش يابند                . د                ر اين شرايط همان افراد                ي كه د                اراي 
آورد                ن  د                ست  به  براي  ناچارند                  بود                ه اند                ،  اند                ك  بهره وري 
مزد                 بيشتر به كار بيشتر روي آورند                . به همين د                ليل حجم 
زياد                ي از نيروهاي كار كشور، به ويژه د                ر شهرهاي بزرگ به 

مسافركشي يا كار د                وم روي آورد                ه اند                .
بنابراين مالحظه مي فرمائيد                 كه با هرچه بيشتر يا كمتر 
شد                ن بهره وري روابط ميان عرضه و تقاضا د                گرگون مي شود                . 
به  طبعا  شد                ه  بيشتر  عرضه  شود                ،  بيشتر  بهره وري  هرچه 
كاهش فشار تقاضا منجر مي شود                ، د                ر نتيجه قيمت ها كاهش 
مي يابند                 و برعكس. د                ر عرصه كالن اقتصاد                ي نيز تعاد                ل ميان 
كار با مزد                 )عرضه با تقاضا( از طريق ميزان پول د                ر گرد                ش 
انتشار بيشتر پول طبعا ميزان  با  تنظيم مي شود                 به طوريكه 
تقاضا نسبت به عرضه افزايش مي يابد                . د                ر اين شرايط حالت 

از طريق  تعاد                ل 
ارزش  كاهش 
پد                يد                  پول 
مي آيد                . بنابراين 
تنها  انتشار غيرمعقول پول مي كنند                  به  دولتهايی كه شروع 
مي توانند                 ناظر بر كاهش ارزش خريد                 پول باشند                 و د                ر مقابل 
مرد                م تنها ناظر بر كاهش ارزش پول د                ر د                ست خود                 هستند                . 
تنظيم  د                ر  بهره وري  مهم  و  اصلي  موضوع  مقاله  اين  د                ر 
ساختارهاي عرضه و تقاضا بررسي مي شود                . براين اساس با 
توجه به نكات مطرح  شد                ه مي توان به عوامل مهم د                ر كاهش 

و افزايش بهره وري اشاره كرد                . اينان عبارتند                 از: 
و  ارزش  به  نسبت  كار  نيروي  ناد                اني  يا  د                انايي   -1

تاثيرگذاري بهره وري د                ر زند                گي.
2- ضعف مد                يريت و به ويژه تخريب انگيره هاي طبيعي 

مد                يران د                ر سيستم هاي مبتني بر سرمايه د                اري د                ولتي. 
3- ضعف يا قد                رت تكنولوژي و د                انش فني، به طوريكه 
هرچه بر ميزان د                انش و تكنولوژي افزود                ه شود                 بر بهره وري 

كيفي و كمي افزود                ه مي گرد                د                .
د                ر  فرد                  حضور  انگيزه  و  فرهنگي  ويژه  شرايط   -4
سازمان كار بطوريكه هر چه از ميزان فضاي آزاد                 د                ر محيط 

كار كاسته شود                ، بهره وري نيز كاهش مي يابد                .
د                ر  اول  موضوع  كه،  گرفت  نتيجه  چنين  مي توان 
بايد                  آنها  است.  كار  نيروي  فرهنگ  و  د                انش  بهره وري 

بهره وري  كاهش  با  كه  كنند                  د                رك 
ضربه  خود                شان  اصل  د                ر  كار 
ثروت  كه  است  كار  اين  مي بينند                . 
بهره وري  كاهش  مي كند                .  ايجاد                 
د                ر عين  معني كاهش عرضه و  به 
حال كاهش ارزش پول د                ر د                ست 
به  را  خود                  اثرات  بنابراين  است. 
كار  نيروي  زند                گي  د                ر  سرعت 
آشكار مي كند                . د                ر عين حال توقع 
د                ر شرايطي  آنهم  د                ستمزد                  افزايش 
د                ر  يا  و  بود                ه  ثابت  بهره وري  كه 

حال كاهش است، مشكل را حل نمي كند                . چرا كه به د                ليل 
ثبات و يا كاهش د                ر عرضه، تنها موجب افزايش قيمت ها و 
كاهش ارزش پول مي شوند                . د                ر مورد                 مد                يريت بايد                 موضوع 
بخش  د                ر  د                هيم.  قرار  بررسي  مورد                  مختلف  زواياي  از  را 
د                ولتي كه معموال ساختارهاي كار گرايش به انحصار د                ارند                ، 
بيشتر بهره وري روبرو مي شويم. ضمن آنكه د                ر  با كاهش 
اين شرايط انگيزه هاي طبيعي ماد                ي اثر مثبت حضور خود                 
را از د                ست مي د                هند                ، به طوريكه ارزش هاي مثبت آنها را د                ر 
شرايط حضور د                ر بخش د                ولتي تبد                يل به ارزش هاي منفي 
مي شود                . بد                ين ترتيب سهم زياد                ي از منابع مالي سازمان كه 
مي تواند                 موجب افزايش بهره وري كار و ايجاد                 تعاد                ل بهتر 
براي افزايش قد                رت خريد                 شود                ، د                ر بخش د                ولتي به صورت 
رانت از چرخه خارج مي گرد                د                . د                ر اين وضعيت ميد                ان براي 
بروز بحران هاي ثانويه گشود                ه مي شود                . د                ر بخش خصوصي 
بهره وري  توان  افزايش  از مفهوم سقف مزد                 و  د                رك مد                ير 
از طريق د                و عامل انگيزش و توسعه تكنولوژي از اهميت 
زياد                ي برخورد                ار است. مشكل بزرگ بخش خصوصي د                ر 

كشور ما آنست كه هنوز به اهميت بسيار زياد                 ارتباط ميان 
به  نبرد                ه اند                .  پي  د                رستي  به  بهره وري  افزايش  با  پژوهش 
عالوه اين مد                يران هنوز به زمينه ارتباط نظام هاي انگيزشي 
با افزايش بهره وري د                ر سازمانهاي كار خود                 از طريق ميزان 
مزد                 پي نبرد                ه اند                . بنابراين موضوع مهم د                ر اين شرايط، تبيين 
د                رست روابط مد                ير با كاركنان است، كه د                ر جاي د                يگري 

آن را بررسي خواهيم كرد                .
عامل تاثيرگذار مهم د                يگر، نوع تكنولوژي و چگونگي 
توسعه آن د                ر جهت افزايش و تحول د                ر بهره وري كار است. 
ما  د                ر كشور  د                اليل مختلف  به  مناسب  تكنولوژي  انتخاب 

د                چار بحران شد                ه است. اينان عبارتند                 از:
1-كمبود                 د                انائي و بويژه تجربه )نيروي انتقال تجربيات 

به صورت نسلي د                ر ايران بسيار ضعيف است(.
2- وجود                 رانت هاي حاصل از اختالف نرخ ارز و د                ر 

نتيجه ايجاد                 حاشيه هاي غيرقانوني سود                .
3- ناتواني نظام بانكي د                ر شناخت نيروهاي كارآفرين 
و به ويژه قبول ند                اشتن توان ظرفيت علمي د                اخلي هنگامي 
كه نظام بانكي مي خواهد                 هزينه خود                 را د                ر سرمايه گذاري 
پژوهش هاي  هزينه هاي  د                ارد                  عرضه  بانک ها  به  پروژه ها 
چنين  براي  سرمايه گذاري  هزينه هاي  سبد                  د                ر  را  د                اخلي 

روند                هايي به رسميت نمي شناسند                .
تاثير  بويژه  و  كار  نيروهاي  روابط  د                ر  ناپايد                اري   -4

مخرب قانون كار بر اين روابط.
سرانجام موضوع نهائي د                ر ايجاد                 انگيز
ۀ افزايش بهره وري د                ر محيط كار، بسترهاي 
فعلي ايجاد                 شد                ه فرهنگي- اجتماعي است. 
نتوانسته ايم  هنوز  ما  كه  اينجاست  مشكل 
موضوع مهم توسعه را از مد                رنيته جد                ا كنيم. 
مد                رنيته  و  مباني  مقوله اي  توسعه  كه  چرا 
منطقه  هر  تابع  و  است  ويژه  مقوله اي 
كلي  طور  به  مثال  براي  است.  فرهنگي 
روابط ميان نيروهاي كار د                ر فضاهاي باز به 
ويژه د                ر اوقات فراغت كامال مخد                وش شد                ه 
ضعف  موجب  مخد                وشيت  همين  است. 
شد                يد                 زبان هاي ارتباطي براي د                رك مكنونات يكد                يگر شد                ه 
است. د                ر اين شرايط ايجاد                 گرايش همه گير به سوي افزايش 
بهره وري بسيار محد                ود                 شد                ه و روابط مبتني بر فضاهاي باز 
به روابط بسته تبد                يل مي گرد                ند                . به هر صورت ما ناچاريم 
براي تحقيق، توسعه و بهره وري فضاهاي باز الزم فرهنگي 
برقرار  منجمد                  محيط  د                ر  هيچگاه  توسعه  كنيم.  تد                ارك  را 

نمي شود                .

قانون کار و بهره وري نیروي انساني
موضوع مهمي كه به ويژه اين روزها تمامي سازمانهاي 
از  پيش  است.  كار  قانون  شد                ه اند                  روبرو  آن  با  كشور  كار 
را  نكته  اين  ذكر  بپرد                ازيم،  هم  مهم  موضوع  اين  به  آنكه 
شناخت  قانوني،  نظام  هر  تد                وين  براي  كه  مي د                انيم  الزم 
اجتماعي  مختلف  فاكتورهاي  تاثيرگذاري  ميان  فاصل  حد                 
بر يكد                يگر يک ضرورت اجتناب پذير است. اين ضرورت 
را كه مي توان  آنچه  ناشي مي شود                 كه  اين اصل  اساس  بر 
كار  مد                يريت سازمان هاي  د                ر  روابط علمي  د                رك  از طريق 

بحران
درصنعتو

قوانینتدوینشده

د                ر  اول  موضوع 
بهره وري د                انش و فرهنگ 
نیروي کار است. آنها باید                 
کاهش  با  که  کنند                  د                رك 
اصل  د                ر  کار  بهره وري 

خود                شان ضربه مي بینند                



7سال هشتم ● شماره 52 ● فرورد ین و ارد یبهشت 1386

اجرا كرد                ، نيازي به قانون ند                ارد                . قانون د                ر سازمانهاي كار 
آنگاه مهم مي شود                 كه سيستم علمي نتواند                 معضل خاصي را 
رفع كند                . علت نيز روشن است، هرچه بيشتر قانون گذاري 
محد                ود                تر  خود                  فعال  نظم  ايجاد                  براي  كار  سازمان  د                ست 
كند                ، و سازمان قاد                ر به تجلي بهره وري حقيقي خود                 نخواهد                 
شد                . گاه نيز يک برد                اشت ناد                رست مي تواند                 به صد                ور قانون 
و د                ستورالعمل هايي شود                 كه خود                 موجب بروز بحرانهائي 
از اين موارد                 قانون كار است. علت  ثانويه مي شوند                . يكي 

تد                وين اين قانون به اند                يشه ناد                رستي 
معطوف شد                ه كه محصول تعريف غلط 
از نقش صنعت بود                ه است. آنها اينطور 
مي كنند                  هم  هنوز  و  مي كرد                ند                  تصور 
اشتغال              زايي  صنعت  اصلي  وظيفه  كه 
است. حال آنكه چنين نيست. وظيفه 
اصلي صنعت اشتغال              زايي نيست بلكه 
ايجاد                 ثروت و د                انش است. د                ر حقيقت 
آنچه كه اشتغال ناميد                ه مي شود                ، خود                 
محصول فعاليت صنعتي است. ما بايد                 
حاصل  اشتغالزايي  فرآيند                  كه  بد                انيم 
صنعتي  توسعه  جريان  تاثيرگذاري 
است.  خد                ماتي  سازمان هاي  روي  بر 
صنعت ناچار است )به ويژه د                ر حوزه 

رقابت هاي د                ائمي( مد                ام از هزينه هاي خود                 كاسته و برعكس 
اخير  جريان  كه  بيفزايد                  خود                  كيفي  و  كمي  بهره وري  بر 
بنابراين  است.  مستقيم  اشتغالزايي  جريان  معكوس  اصوال 
هد                ف اصلي و مهم صنعت توليد                 علم و ثروت است. با اين 
حال د                ست اند                كاران علي رغم اين اصل، قانوني را تد                وين و 
به تصويب رساند                ند                 كه براساس نگاه غلط به هد                ف اصلي 
رويد                اد                ،  آنچه  شد                ؟  چه  نتيجه  بود                .  شد                ه  تد                وين  صنعت 
تخريب روابط طبيعي نيروهاي انساني د                ر محيط كار بود                ، 
روابطي كه به ويژه طي يكصد                 سال اخير ساخت و پرد                اخت 
شد                ه بود                ند                ، به يكباره فرو ريختند                . مهم ترين معضل قانون 
نيروهاي كار  اين آگاهي مهم د                ر  برد                ن  ابهام  كار فعلي د                ر 
ضروري  غير  حضور  و  مزد                  بي رويه  افزايش  كه    ،  است 
نيروهاي كار د                ر يک صنعت، نه تنها به نفع آنها نيست بلكه 
حتي وضعيت زند                گي آنها را د                چار بحران هاي جد                ي مي كند                . 

چرا كه با فشار غيرطبيعي به سرمايه براي حركت به سوي 
يک ميد                ان نامتعاد                ل، سرمايه به سرعت د                ست به مهاجرت 
يا د                ر حد                اقل وضعيت ممكن كوشش مي كند                 خود                  زد                ه و 
را از ميد                ان هاي د                رد                سرآفرين رها بخشد                . مزد                 و روابط كار 
را نمي توان به سرمايه تحميل كرد                 چرا كه هر د                و معقوالتي 
هستند                 كه خود                 حاصل امكانات و ضروريات محيط كارند                . 
اما مي توان براي اين د                و نظام هاي خد                ماتي ويژه اي تد                ارك 
د                يد                 كه از جمله آنها بيمه بيكاري و خد                مات بازنشستگي 
علت  به  ما  كشور  د                ر  كه  است. 
د                و  اين  متولي  سازمانهاي  اينكه 
امر ناتوان از ارائه خد                مات متناس
ب اند                ، مي خواهند                 اين ضعف را 
بر صنعت  فشار  ايجاد                  طريق  از 
تعيين كنند                ه  آنچه  كنند                .  جبران 
مزد                 است مجموعه پيچيد                ه اي از 
عوامل  اين  است.  مختلف  علل 
سرمايه  ايجاد                  نرخ  از:  عبارتند                 
كميت  سرمايه گذاري،  د                رجه  يا 
قد                رت  كار،  نيروي  كيفيت  و 
آنها از طريق مد                يريت  بهره وري 
سازمان كار كه خود                 به خود                 د                ر 
صورت وجود                 شرايط رقابت به 
سوي بهينه سازي خيز برمي د                ارد                 و سرانجام ميزان پول د                ر 
گرد                ش مي باشد                 . بنابراين به سهولت مي توان نتيجه گرفت 
كه قانون كار تنها توانسته است روابط كار را به شد                ت سلب 
كند                 و امكان ارتباط كار با بهره وري را از بين برد                ه است. و 

اين بيش از هر چيز به ضرر كارگران است تا كارفرمايان.
قانون  فشار  توسط  مزد                  و  كار  ميان  تعاد                ل  هنگاميكه 
د                ليل  به  سرمايه  انقباض  جريان  ظهور  با  مي خورد                ،  برهم 
كاهش سود                 حد                اقلي ) به ويژه د                ر كشوري كه زمين بازي 
به  اصلي  ضربه  د                ارد                (  اند                ك  ماليات  و  بيشتر  د                رآمد                هاي 
نيروهايي مي خورد                 كه مي خواهند                 از اين قانون بهره برند                . 

د                ر  حضور  پايد                ار  امنيت  احساس  سرعت  به  آنها 
سازمان هاي كار را از د                ست مي د                هند                 و به همين د                ليل نيز 
بهره وري كارشان با سرعت زياد                 كاهش بيشتر پيد                ا مي كند                 
د                ر  كار(  محيط  د                ر  تجربيات  انتقال  جريان  كامل  )انقطاع 

نتيجه با كاهش بهره وري تعاد                ل ميان عرضه و تقاضا به نفع 
تقاضا برهم مي خورد                . ضمن آنكه د                ولت نيز مد                اوم با چاپ 
مي گذارد                .  كنند                ه  تشد                يد                  اثر  روند                  اين  بر  اسكناس  كرد                ن 
بد                ين ترتيب با افزايش قيمت ها، افت انگيزه حضور بهره ور 
د                ر محيط كار، گرايش سرمايه به گريز از حضور د                ر صنعت 
و سازمانهاي مولد                 ارزش افزود                ه روبرو مي شويم كه همگي 

خيزش هايي ضد                 كارگري و ضد                 توسعه اند                .
ما نمي د                انيم آناني كه چنين قوانيني را تصويب كرد                ند                 
به عواقبي اين چنين آگاه بود                ند                 يا خير. اما اين را مي د                انيم 
تصور غلط آنها از وظايف اجتماعي و سياسي د                ر صنعت 
يكي از د                اليل مهم براي اتخاذ چنين تصميمي بود                ه است. 
د                ر محيط  انگيزه حضور سرمايه  ميان  مهم  تعاد                لي  هميشه 
فقد                ان  هرگونه  د                ارد                .  وجود                  بهره وري  و  مزد                  كار)سود                (، 
تعاد                لي ميان اين سه مي تواند                 منجر به بروز بحران  د                ر فضاي 

صنعت شود                .
كاهش بهره وري به فقر نيروي كار و افزايش مزد                 د                ر 
شرايطي كه ارزش د                ر جريان توليد                 افزايش نيافته، منجر به 
از حوزه صنعت و كار مي شود                . ضمن آنكه  گريز سرمايه 
فشار به صنعت براي حفظ فيزيكي نيروهاي كار خود                 نيز 

همين نتيجه را د                ر پي د                ارد                ...
 اكنون اين پرسش  مطرح مي شود                 كه راه حل چيست؟ 
بنظر مي رسد                 تنها راه، كوشش براي تحقق همان روند                هاي 
اين  كه  چرا  است.  كار  بهره وري  د                ر  تحول  و  اصالح 
روند                هاي اصالحي، خود                 به خود                 منجر به افزايش خد                مات 
و اشتغال به همراه ظهور سرمايه هاي بيشتر د                ر حيطه توسعه 

خواهد                 شد                .
هم  آن  حوزه،  اين  به  قانوني  فيزيكي-  نفوذ  هرگونه 
به ضرر و  تنها مي تواند                  بد                ون پشتوانه روند                 فوق  به ويژه 
خسران بيشتر به نيروهاي كاري منجر شود                 كه اين قوانين 
مد                عي حمايت از آنها مي باشند                .از طرفي افت حيرت انگيز 
جريان تشكيل سرمايه د                ر صنعت، به همراه مهاجرت آنها 
به حوزه هاي بيرون از اين قانون خود                 نشان از ظهور اين 

بحران د                ر فضاي كار كشور د                ارد                .

محسن قانع بصيری
مجله مد                يريت/ شماره 112-111/ سال 85

هنگامیکه تعاد                ل میان کار 
و مزد                 توسط فشاري قانون 
برهم مي خورد                ، با ظهور 
جریان انقباض سرمایه به 
د                لیل کاهش سود                 حد                اقلي 
ضربه اصلي به نیروهایي 

مي خورد                 که مي خواهند                 از 
این قانون بهره برند                

سی و ششمين گرد همايی انجمن مهند سی صنايع 26 
كارآفرينی  و  صنايع  مهند سی  موضوع  با  ماه  ارد يبهشت 

برگزار می شود .
اين گرد همايی با همكاری د انشگاه علم و فرهنگ و 
د ر اين د انشگاه برپا خواهد  شد . هد ف اصلی اين گرهمايی 
تباد ل نظر، افزايش ميزان اطالعات و ايجاد    ارتباط اعضای 

انجمن با كارشناسان حوزه كارآفرينی است. 
سخنرانان گرد همايی د كتر طالبی، عضو هيئت علمی 
د انشگاه تهران و عضو كميته كارآفرينی اين د انشگاه و نيز 
مهند س سلجوقی، مد ير كل هد ايت و حمايت كارآفرينان 
و فارغ التحصيالن زن وزات كار و امور اجتماعی هستند . 
همچنين د ر اين گرد همايی اعضای هيئت مد يره انجمن 

مهند سی صنايع ايران و رييس و تنی چند  از مسئوالن و 
د اشت.  خواهند   حضور  فرهنگ  و  علم  د انشگاه  استاد ان 
انجمن د ر د انشگاه ها  اين جلسه رابط نمونه  همچنين د ر 
انتخاب و به وی به پاس تالش د ر جهت پيشبرد  اهد اف 

انجمن د ر د انشگاه تقد ير و تشكر می گرد د .
حق شركت د ر گرد همايی مبلغ 3000 تومان است كه 
حضور د ر گرد همايی برای اعضای انجمن و د انشجويان 
تمامی  اين حال  با  رايگان است.  فرهنگ  د انشگاه علم و 
شركت كنند گان تا د و روز قبل از گرد همايی بايد  نسبت 
به ثبت نام خود  اقد ام و با شماره تلفن 88242588 انجمن 

مهند سی صنايع ايران تماس بگيرند .

با موضوع مهند                سی صنایع و 
کارآفرینی برگزار می شود                

سیوششمین
گردهماییانجمن
مهندسیصنایعایران

شركت پيشگام فراسامانه به منظور تكميل و تامين كاد  ر 
تخصصي خود   به يک نفر مهند  س صنايع ترجيحًا گرايش 
تحصيلي  مد  رك  د  اراي  سيستمها  تحليل  و  برنامه ريزي 
د  انشگاه هاي  از  فارغ التحصيل  باالتر  يا  كارشناسي ارشد   
تخصصي،  نرم افزارهاي  و  انگليسي  زبان  به  آشنا  معتبر، 
مد  يريت  كارشناسي ارشد    فارغ التحصيل  نفر  يک  همچنين 
يا باالتر) كليه گرايشها( مسلط به كامپيوتر و آشنا به زبان 
با  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  است.  نيازمند    انگليسي 
امير  آقای    77295988 و   77885677 تلفن های  شماره 

خطيبی تماس حاصل فرماييد .

د رخواستمعرفينیروهاي
متخصصد رزمینهمهند سيصنایع

شرکتپیشگامفراسامانه

آگهيد عوتبهمجمععموميعاد يسالیانهانجمنمهند سيصنایعایران

انجمن  موسسه  پيوسته  اعضاي  كليه  از  بد ينوسيله 
مهند سي صنايع ايران ثبت شد ه به شماره 12008 د عوت 
به عمل مي آيد  تا د ر جلسه مجمع عمومي عاد ي ساليانه 
17:00روز  ساعت  د ر  زير  جلسه  د ستور  با  كه  موسسه 
چهار شنبه مورخ1386/04/20 د ر تهران، بزرگراه چمران، 
تشكيل  اسالمي  اجالس  سران  سالن  ولنجک،  خيابان 

مي گرد د ، حضور بهم رسانند .
د ستور جلسه:

استماع گزارش هييت مد يره و بازرس قانوني   -1
انجمن.

و  ترازنامه و صورت سود   بررسي و تصويب   -2
زيان عملكرد  سال مالي منتهي به 85/06/31.

هييت  علي البد ل  و  اصلي  اعضاي  انتخاب   -3
مد يره.

انتخاب بازرس اصلي و علي البد ل.  -4
تصميم گيری د ر مورد برگزاري انتخابات مجمع   -5

بصورت الكترونيكي.
ساير موارد ي كه د ر صالحيت مجمع مي باشد .  -6

هییت مد یره موسسه انجمن مهند سي صنایع ایران
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نخستين گامها د                ر شناخت پد                يد                ه ها ، با تعريف نمود                ن 
آنان آغاز مي گرد                د            . تعريف شناسي، اشرافي نسبت به موضوع 
د                ر اختيارمان مي نهد                 و ياريمان مي د                هد                 تا با ذهني روشنتر به 

جستجو و پژوهش د                ر محتواي آن اد                امه د                هيم. 
د                ر تعريف شناسي مهند                سي صنايع كه مشتمل بر گامهاي 
اول تا سوم خواهد                 بود ، ابتد                ا به تعريف مهند                سي خواهيم 
پرد                اخت و سپس مهند                سي صنايع را تعريف نمود                ه و آنگاه 

اين تعريف را به تفسير خواهيم نشست .
د                ر پايان گام سوم ، توانايي اين را خواهيم د                اشت كه 
با بياني روشن و صريح ، تعريفي كوتاه اما مبين و مفهوم 
از مهند                سي صنايع ارائه د                هيم تا آغازي باشد                 بر پژوهش د                ر 

حيطه د                انش مهند                سي  صنايع .
 

گام اول  
مهند                سی  )engineering( به چه معناست ؟

تاكنون بارها و بارها اين واژه را د                ر كاربرد                هاي عاميانه 
و تخصصي شنيد                ه ايم ؛ پرسش اينجاست  كه آيا اگر از ما 
بيان روان  به  قاد                ر  به تعريف آوريم  اين كلمه را  بخواهند                 

آن هستيم ؟ 
گام اول ما د                ر ياد                گيری مهند                سی صنايع، آموزش معنای 
و  مهند                سی  اعتباری  مجمع   . است  مهند                سی  برای  د                قيقی 
 the Accrediation Board for( تكنولوژی 

)Engineering and Technology
كه يكی از وظايف آن تعريف و يكسان سازی واژه های 

مهند                سيست ، مهند                سی را به صورت زير تعريف می كند                 :
از  استفاد                ه  با  كه  است  مهارتهايی  مجموعه  مهند                سی، 
اثر مطالعه، تمرين  د                ر  معلومات رياضی و علوم طبيعی و 
بهره گيری  راههای  به  را  ما  و  شد                ه اند                  حاصل  تكرار  و 
منافع  جهت  د                ر  طبيعی  منابع  و  اوليه  مواد                  از  اقتصادی              تر 

انسانيمان رهنمون می كنند                 . 
پيد                ا  مهند                سی  استفاد                ه  پر  واژه  از  روشنی  د                رك  حال 
اين  د                ر  وسيعی  حيطه  كه  مي نماييم  مشاهد                ه  كرد                ه ايم؛ 
كه  گفت  می توان  كلی  طور  به  و  می گيرند                  جای  تعريف 
راحت تر  و  بهتر  زند                گی  به  كمک  آنها  همه  غايی  هد                ف 
 برای مجموعه انسانهاست . اين هد                ف را از خاطر نبريم ...

 گام د                وم 
تعريف  چگونه  را  صنايع  مهند                سی   

كنيم؟
مفهوم  به  روشنی  نگاه  اول  گام  د                ر 
مهند                سي  به  اينک  ؛  كرد                يم  حاصل  مهند                سی 
صنايع باز می گرد                يم و می خواهيم د                ر د                ومين 
 . گيريم  ياد                  صنايع  مهند                سی  از  تعريفی  گام 
بی شک موفقيت د                ر هر شغلی مستلزم اشراف 
كلی بر جوانب آن می باشد                 و يكی از نكات 
مهم د                ر اين مبحث ، د                انستن تعريف منطقی 
و صحيحی از شغل می باشد          . نگارند                ه بر اين 
تا  صنايع  مهند                س  وظايف  كه  است  عقيد                ه  
اند                ازه ای شيرين و پرهيجان می باشد                 كه شايد                 
جای اين باشد                 از آن به عنوان يک سرگرمی 
و  جد                ی  عين حال  د                ر  ليک  و  فرح بخش 
صنايع  مهند                سی  اما  و  ؛  نمود                  ياد                  پراهميت 

چيست ؟
تعريف  آمريكا،  صنايع  مهند                سی  انجمن 

ذيل را بيان كرد                ه است: 
مهند                سی صنايع رشته ايست كه با طراحی ، پياد                ه سازی 
 ،)human( انسان   از  ای  يكپارچه  سيستمهای  بهبود                  و 
 ،)information( اطالعات    ،)material( مواد                  
تجهيزات )instrument( و انرژی  )energy( مرتبط 
می باشد                . اين رشته بر پايه د                انش تخصصی د                ر علوم رياضی، 
طبيعی، اجتماعی و نيز قوانين و روشهای تجزيه و تحليل 
مهند                سی و طراحی بنا شد                ه است تا به كمک آنها به ارزيابی 

نتايج حاصل از سيستم های يكپارچه بپرد       ازد      . 
د           ر گام آتي اين تعريف را با يكد                يگر به تفسير خواهيم 

نشست ...

 گام سوم 
 تعريف مهند                سی صنايع را چگونه تفسير كنيم؟

د                ر گام پيشين تعريف انجمن مهند                سی صنايع آمريكا را 
خواند                يم ؛ اگر با د                قت آن را مروری د                يگر كنيم به واژه اي 
كليد                ي  خواهيم رسيد                 : سيستم ! الزم است د                ر اين لغت به 
خوبي خوب تامل گرد                د                 كه تمامی تالش مهند                سين صنايع بر 
روی سيستم پياد                ه می شود                 . نترسيد                 ! به هيچ وجه با مفهوم 
ناآشنايي روبرو نيستيم . سيستم به هر مجموعه ای از اجزا 
اطالق می شود                 كه برای حصول هد                فی با يكد                يگر د                ر ارتباط 
موثرند                 . حال د                ر ذهن خود                 به د                نبال نمونه بگرد                يد                 و ذهن 
خود                 را واد                ار به پويايی نماييد                 ! نمونه اي می آوريم : خانواد                ه 
! به همين ساد                گی ! اما توجه د                اشته باشيد                 كه سيستمهايی 
كه ما با آنها د                ر محيط كاری سروكار خواهيم د                اشت لزوما 
به همين ساد                گی نيستند                 ؛ آنها گروهی از انسانها ، د                سته ای 
از مواد                 ، حجم باالی اطالعات و موارد                ی اين چنينی را د                ربر 
خواهند                 گرفت؛ می بينيم كه گستره وسيعي است آنچه يک 
مهند                س صنايع با آنها همسايه خواهد                 بود                 و به همين د                ليل 
بايد                 برای تمامی آنها د                ارای حد                اقل اطالعات الزم باشد                 . 
به جهت  كارايي سيستم  بهبود                  مهند                س صنايع  هد                ف يک 
نيل به اهد                اف كل مجموعه است و ايجاد                 بهبود                 د                ر سيستم 
نيازمند                 بمباران فكری د                ر مورد                 همه آنهاست . گمان د                ارد                 كه 
د                گرگونی و بهبود                 را از چه جايی بايد                 آغاز نمود                 ؟! نگاهی 

به اطراف بياند                ازيد                 ، از چيزهايی آغاز كنيد                 كه نزد                يكترند                 ؛ 
حال سوالي از شما می پرسيم : چه چيز به شما از خود                 شما 

نزد                يكتر است ؟! پس :
مغرور نباشيد                 ؛ كسی شما را زير سوال نخواهد                 برد                 ؛ 

بهبود                 را بايد                 از خود                 شروع كنيد                 ... 
تاریخ  شناسي مهند                سي صنایع

گاهي، يافته هايي د                ر گذر زمان به د                ست فراموشي سپرد                ه 
مي شوند                 كه مي توانند                 د                ر روزگار كنوني سازند                ه ترين د                رسها 
را با خود                 به همراه د                اشته باشند                 ؛ افزون بر اين ، مروري بر 
تاريخ د                انش همواره افزايش آگاهي را با خود                 به همراه د                اشته 
 . است و ياريگر بزرگي د                ر تكامل روند                 علوم بود                ه است 
از اين رو د                ر اين بخش به تاريخ شناسي مهند                سي صنايع از 
د                وران د                ور تا به امروز خواهيم پرد                اخت تا بد                انيم د                ر فرايند                 
شكل گيري مهند                سي صنايع به صورتي كه اينک مي شناسيم، 
چه  كساني و با چگونه تالشهايي سهم د                اشته اند                 و حوزه هاي 
گوناگون اين د                انش، چگونه سير تكاملي خود                 تا به امروز را 

پيمود                ه اند           . از ياد                 نبريم كه:                                     
 تاريخ بزرگترين معلم انسانهاست

 
گام چهارم 

تاريخچه مهند                سی صنايع به چه زمانی باز می گرد                د                 ؟
و  د                يد                ه ايد                  بارها  و  بارها  تاكنون  حتما  را  ثالثه  اهرام 
بی شک می د                انيد                 كه يكی از عجايب هفتگانه جهان به شمار 
می آيند                 . آيا به د                ليل اين انتخاب اند                يشيد                ه ايد                 ؟! آيا می د                انيد                 
اند                يشمند                انه ای كه د                ر ساخت آنها  كه  مهند                سی پيچيد                ه و 
به كار رفته، اهرام ثالثه را به يكی از معظم ترين آثار تمد                ن 
؛  زد                ه ايد                  حد                س  د                رست  ؟!  است  ساخته   تبد                يل  بشری 
نخستين  گامهای ملموس مهند                سی را می توان د                ر ساخت 
اهرام مصر د                يد                 كه تاريخ آنها به قرنها پيش از ميالد                 مسيح 

باز می گرد                د                 . 
فرات  و  د                جله  مابين  )سرزمين  بين النهرين  مهند                سين 
ساخت  برای  كه  برد                ه  بود                ند                  پی  نيز  كنونی(  عراق  د                ر 
ساختمانهای عمومی بايد                 زمين را گود                 كنند                 و بد                ين ترتيب 

آغازين كاربرد                های بيل د                ر كند                ن زمين مرسوم شد                 . 
از سوی د                يگر ، مهند                سين يونانی نيز نقش بسيار زياد                ی 
مكانيک  و  سازی  ساختمان  د                ر  بويژه  و  مهند                سی  امر  د                ر 

د                اشته اند                 ... 
گرچه د                ر اين سوابق ، پيشينه بارزی از مهند                سی صنايع 
آنها  د                ر  صنايع  مهند                سی  كاربرد                  اما   ، نمی خورد                  چشم  به 
نهفته و به سزاست ؛ د                ر آن زمان هنوز تعريفی از مهند                سی 
د                ست اند                ركاران  اما  ند                اشته  وجود                   مهند                سی  حتی  و  صنايع 
را  مهند                سی  فعاليتهای  نخستين  بد                انند                  بی آنكه  ما  باستانی 
پايه ريزی می كرد                ه اند                 و هد                ف ما از بيان چنين موارد                ی نيز 
همين بود                ه تا د                انسته  شود                 كوششهايی كه ماهيت مهند                سی 
د                اشته اند                 ريشه د                ر اعماق تاريخ د                ارند                 و آغازشان صرفا به 
اين  بيان  از  پس  نمی گرد                د             .  باز  اخير  قرن  چند                ين  يا  يک 
مقد                مات گمان می كنيد                 اغراق می شود                 اگر اد                عا كنيم : انسان 

از بد                و خلقت مهند                س آفريد                ه شد                ه  است ؟!
با همه اينها طليعه پيشرفت چشمگير د                ر علوم مهند                سی 
انقالب  می گرد                د                :  باز  ميالد                ی  هيجد                هم  قرن  اواخر  به 

صنعتی! 
د                ر گام هاي آتي و پس از تبيين مفهوم كار به تشريح 

اين پد                يد                ه خواهيم پرد                اخت.                     اد                امه د                ارد                ..

تعریفشناسی
مهندسیصنایع

قسمت اول
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مقد                        مه
تهران   1386 سال  تابستان 
پنجمين كنفرانس  برگزاری  شاهد                         
بين المللی مهند                        سی صنايع، توسط 
ايران  صنايع  مهند                        سی  انجمن 
ايران  صنعت  و  علم  دانشگاه  و 
كه  كنفرانس  اين  بود                        .  خواهد                         
سطح  و  كشور  د                        ر  خود                          نوع  د                        ر 
به  می باشد                        ،  بفرد                          منحصر  منطقه 
د                        ر  را  خود                          جای  توانسته  خوبی 
صحنه علمی كشور تثبيت كرد                        ه و 
راهگشای اساتيد                        ، محققين، اند                        يش
مند                        ان، د                        انشگاهيان و اهل صنعت 
حوزه  جد                        يد                        ترين  به  د                        ستيابی  د                        ر 
رشته  با  مرتبط  كاربرد                        های  و  ها 

مهند                        سی صنايع باشد                        . 
د                        ر  مهم  اين  كه  است  بد                        يهی 
سايه تالش و همت جامعه بزرگ 
مهند                        سی صنايع كشور حاصل شد                        
ه است و قصد                         بر اين است تا با 
افقهائی  قبلی،  د                        ستاورد                        های  حفظ 
تازه های علمی و كاربر از  جد                        يد                         
د                        های نوين علوم مهند                        سی صنايع 
ارجمند                          محققين   پيش چشم  د                        ر 

گشود                        ه شود                        . 
د                        ر  علم  گسترش  روند                          به  توجه  با  و  اساس  اين  بر 
د                        و    بين المللی،  سطح  د                        ر  صنايع  مهند                        سی  د                        انش  حوزه 
د                        انائی  مد                        يريت  يعنی  كنونی  تاثيرگذار  و  نوين  رويكرد                           
و توسعه انسانی به عنوان شعار و رويكرد                         اصلی پنجمين 
كنفرانس د                        ر نظر گرفته شد                        ه است تا د                        ر كنار ساير مباحث 
از  بيش  را  گرامی  اند                        يشمند                        ان  توجه  حوزه،  اين  د                        ر  مهم 
پيش به اهميت روز افزون سرمايه های معنوی د                        ر سازمان و 
لزوم توسعه آنها برای د                        ستيابی به اعتالی سازمانی معطوف 

نمايد                        .
اميد                        واريم با مشاركت گسترد                        ه محققين و متخصصين 
توسط      بار  اين  كه  كشور  علمی  مهم  واقعه  اين  گرانقد                        ر، 
بتواند                          می شود                        ،  زد                        ه  رقم  ايران  صنعت  و  علم  د                        انشگاه 
همچون چهار د                        وره قبلی حد                        اكثر بهره گيری علمی را برای 
مخاطبان به ارمغان آورد                        ه و تد                        اوم اين راه رو به رشد                         را 

سبب شود                        .

اهد                        اف کنفرانس
ميان  د                        ر  پژوهش  روحيه  تشويق  و  تقويت  تد                        اوم،   -

د                        انشگاهيان و فارغ التحصيالن رشته مهند                        سي صنايع
- تباد                        ل د                        ستاورد                        هاي جد                        يد                         د                        ر رشته مهند                        سي صنايع 

ميان متخصصان و اند                        يشمند                        ان د                        اخلي و خارجي
تجارب  از  بهره مند                        ي  براي  مناسب  بستر  ايجاد                           -
و  د                        اخل  د                        ر  صنايع  مهند                        سي  رشته  اي  حرفه  و  كاربرد                        ي 

خارج از كشور
شورای سیاست گذاری کنفرانس

اين شورا مركب از سه نفر به نمايند                        گی از انجمن 
مهند                        سی صنايع و د                        و نفر به نمايند                        گی از مجری كنفرانس 

مسئول تعيين سياست های كلی برگزاری كنفرانس 

مهند                        سی صنايع می باشند                        . اعضای اين شورا عبارتند                         از:
1- د                        كتر محمد                        رضا اكبری جوكار 2- د                        كتر بهران 

جلود                        اری ممقانی 3- د                        كتر ميربهاد                        رقلی آريانژاد                         4- د                        كتر 
سعيد                         جبل عاملی 5- د                        كتر سيامک نوری

سازمان کنفرانس
- د                        بير كنفرانس: د                        كتر محمد                         سعيد                         جبل عاملي)عضو 

هيات علمي د                        انشگاه علم و صنعت ايران(
- د                        بير اجرائی كنفراس: د                        كتر سيد                         عليرضا مير محمد                         

صاد                        قي)عضو هيئت علمي د                        انشگاه امام حسين )ع( (
- د                        بير كميته علمي: د                        كتر ميربهاد                        رقلی آريانژاد                         )عضو 

هيات علمی د                        انشگاه علم و صنعت ايران(
- د                        بير كميته صنعت: مهند                        س رستميان )عضو هيات 

مد                        يره انجمن مهند                        سي صنايع(

محورهای کنفرانس
تحقیق د                        ر عملیات

- برنامه ريزي رياضي 
- تصميم گيري چند                         معياره 

- شبيه سازي
- الگوريتم هاي متاهيورستيک

- پيامد                        هاي تصاد                        في
- تئوري آشوب 

مد                        یریت زنجیره تامین
- مد                        يريت تامين كنند                        گان

- مد                        يريت ارتباط بامشتري
- مد                        يريت لجستيک

- مد                        يريت اطالعات د                        ر زنجيره تامين
مد                        یریت تولید                         

- توليد                         د                        ر كالس جهاني با رويكرد                         صاد                        رات
- توليد                         ناب و چابک

- مد                        لهاي برنامه ريزي توليد                         و عمليات
- مد                        يريت نگهد                        اري و تعميرات 

مد                        یریت پروژه
- امكان سنجي 

- مد                        لهاي بلوغ پروژه 
- مد                        يريت ارزش
- مد                        يريت ريسک

- مد                        يريت، هزينه، كيفيت ، زمان، منابع و... پروژه
مد                        یریت فناوري

- برنامه ريزي و بومي سازي فناوري
- ارزيابي فناوري

- رقابت پذيري سازمان ها
- مد                        لهاي انتقال فناوري

فناوري اطالعات و سیستمهاي اطالعاتي
- كسب و كار الكترونيكي

- مد                        يريت د                        انش
- برنامه ريزي  و مد                        يريت سيستم هاي اطالعاتي

- اقتصاد                         د                        يجيتال 
سیستمها و روشهاي هوشمند                        

- سيستم هاي خبره
- شبكه هاي عصبي
- هوش مصنوعي 

- سيستم هاي فازي
- د                        اد                        ه كاوي

سیستم هاي تولید                        ي و فناوري 
پیشرفته

- سيستم هاي ساخت سلولي
- سيستم هاي توليد                         انعطاف پذير

بازيابي  و  سازي  ذخيره  سيستم   -
اتوماتيک

- فناوري نانو

مد                        یریت کیفیت
- مد                        يريت كيفيت فراگير

- مد                        يريت فرآيند                        ها
- مد                        يريت فرآيند                        ها با رويكرد                         آماري

- مد                        لهاي تعالي سازماني
مد                        یریت سازمان و  منابع انساني

- مد                        يريت استراتژيک
- مد                        يريت منابع انساني

ارتقاء  و  گيري  اند                        ازه  هاي  سيستم   -
بهره وري

- خالقيت، نوآوري و كارآفريني
سایر محورها: 

شامل كليه مباحث مرتبط با مهند                        سي 
صنايع

برنامه ها ی کنفرانس  
- ارائه مقاالت برگزيد                        ه بصورت شفاهي و پوستري 

نهائي                     برگزيد                        ه  مقاالت  پذيرش  امكان  فراهم سازي   -
د                        ر مجالت علمي پژوهشي معتبر 

و  د                        اخلي  د                        انشگاههاي  از  ميهمان  اساتيد                          - سخنراني 
خارجي 

تحقيقاتي  و  علمي  د                        ستاورد                        هاي  و  تجربه ها  ارائه    -
سازمانهاي موفق 

- نشستهاي متعد                        د                         علمي و صنعتي د                        ر طول كنفرانس 
فشرد                        ه  لوح  و  مقاالت  مجموعه  ويژه نامه،  انتشار    -

كنفرانس  
- برگزاري كارگاه و سمينارهاي آموزشي جنبي قبل 

و د                        ر طي كنفرانس
- اعطاي گواهينامه حضور د                        ر كنفرانس )براي شركت 

كنند                        گان حاضر د                        ر حد                        اقل 2/3 جلسات كنفرانس(
-  برگزاري پيش كنفرانس              هاي علمي 
- برگزاري نمايشگاه كتاب و نرم افزار

- برگزاري نمايشگاه تخصصي

علم  د                        انشگاه  نارمک،  تهران،  کنفرانس:  د                        بیرخانه 
سوم،          طبقه  صنايع،  مهند                        سی  د                        انشكد                        ه  ايران،  صنعت  و 

د                        بيرخانه پنجمين كنفرانس بين المللی مهند                        سی صنايع
تلفن: 88090315-77208128                 

 تلفكس: 021-77240485    
www.iriiec.com 

Email: info@iriiec.com

انجمن مهند                        سی صنایع ایران با همکاری د                        انشگاه علم و صنعت ایران برگزار می کند                        

پنجمینکنفرانسبینالمللیمهندسیصنایع
مهند                        سی صنایع، مد                        یریت د                        انایی و توسعه انسانی

20 و 21 تیرماه 1386- تهران

د                        انشگاه صنعتی امیر کبیر

د                        انشگاه خواجه نصیرالد                        ین طوسی
د                        انشگاه الزهرا)س(
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اولين سمينار انتقال تجربه های مد   يران كيفيت و تعالی سازمانی به 
همت انجمن مهند   سی صنايع ايران، د   ر خرد   اد    ماه سال 86 و با هد   ف 

ايجاد    فضای بهينه كاوی د   ر ايران برگزار می شود   . 
اثربخشی سازمانی د   ر زمينه های آهن  برنامه های  انتقال تجربه ها و 
و فوالد   ، برق و نيرو )توليد   ، توزيع، سازند   گان و ...(، خد   مات عمومی،   
مرتبط  خد   مات  و  صنايع  و  پتروشيمی  و  گاز  نفت،  خود   روسازی، 
و  محورها  است.  سمينار  اين  د   ر  بحث  مورد     تخصصی  زمينه های  از 

زيرمجموعه های تد   وين مقاله و تجربه ها به شرح زير می باشد   : 
1- رهبری

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

مزايای  و  بهبود     پروژه های  اولويت بند   ی  جهت  سازمان  روش   -
استفاد   ه از آن - تقد   يرهای صورت گرفته از مشتريان، شركاء و مزايای 

آن برای سازمان
و  سازمان  كاركنان  و  رهبران  بين  شد   ه  برقرار  ارتباطات  روش   -

مزايای آن 
 - آن  اثربخشی  اند   ازه گيری  و  تغييرات  از  نمونه  يک  مد   يريت   -

حمايت از تغيير د   ر سازمان و اثربخشی آن
2- استراتژی ها

نيازهای  مانند   :  استراتژی ها  بر  مؤثر  عوامل  شناسايی  روش های   -
ذينفعان، تجزيه و تحليل های سازمانی و نحوه استفاد  ه د ر سازمان

و  محور  استراتژی  سازمان  به  شد   ن  تبد   يل  برای  سازمان  - روش 
موفقيت های حاصله

- اجرای استراتژی ها از طريق فرآيند های كليد ی
- اجرای موفق BSC و اثربخشی آن د ر سازمان 

3- کارکنان
-  شيوه های نظرسنجی كاركنان كه مورد  استفاد ه قرار گرفته و نحوه 

پاسخ د هی سازمان به آن
- شيوه های استفاد ه شد ه جهت تعيين شرايط احراز شغل و چگونگی ارزيابی افراد    

جهت استخد   ام/ شغل
آموزش و  ارزيابی  اجرا/  برنامه ريزی/  نيازسنجی/  استفاد   ه شد  ه جهت  - شيوه های 

مزايای استفاد   ه از آن برای سازمان
- شيوه های تمرين كارهای گروهی سازمان

- سيستم های مشاركت بكار گرفته شد   ه د   ر سازمان و اثربخشی آن
- سيستم های تقد   ير و پاد   اش د   هی به پرسنل به همراه اهد   اف و اثربخشی آن

4- مشارکت های برون سازمانی
- سيستم های بكار گرفته شد   ه جهت ارزيابی و مد   يريت زنجيره تأمين و اثربخشی 

آن برای سازمان
5- مد   یریت منابع

- روش های به كار گرفته شد ه جهت تخصيص منابع مالی د  ر راستای استراتژی ها 
و اثربخشی آن

- روش های به كار گرفته شد  ه جهت نگهد   اری تجهيزات سازمان به همراه اثربخشی 
آنها

- روش های به كار گرفته شد ه جهت مد  يريت موجود   ی كاال با هد   ف حد   اقل سازی 
هزينه های موجود   ی

- روش های به كار گرفته شد   ه جهت مد   يريت فناوری به ويژه چگونگی شناسايی 
فناوری های جد   يد   

- چگونگی مد   يريت اطالعات و د   انش د   ر سازمان به همراه اثربخشی آنها
6- فرآیند   ها

- سيستم های مد   يريتی موفق به ويژه سيستم های مد   يريت كيفيت/ زيست محيطی/ 
ايمنی و علل موفقيت و اثربخشی آنها

7- روابط با مشتریان
انواع روش های ارتباط با مشتری و موفقيت های كسب شد   ه.

)Benchmarking( 8- بهینه کاوی
بهينه كاوی  نحوه  و  سازمان ها  د   ر  اطالعات  آورد   ن  د   ست  به  شيوه های  تجربه ها/ 

)Benchmarking( و اثربخشی آن.
نحوه حضور و ارائه مقاله/ تجربه

اشخاص معرفی شد   ه از طرف سازمان ها و اشخاص مستقل می توانند    مقاالت خود    را 
برای شركت د   ر سمينار به د   فتر آموزش انجمن ارسال كنند   . مقاله ها يا تجربه ها می بايست 
 word XP 2000 يا word با فونت 14 نازنين د   ر محيطه A4 حد   اكثر د   ر 2 صفحه

د   ر ساختار زير تهيه شود: 
صفحه اول: 

الف- د ر ابتد ا مشخصات تهيه كنند ه به شرح ستون روبرو آورد   ه شود   : 

1- نام سازمان
2- نام تهيه كنند   ه مقاله/تجربه به همراه سمت و مد   ت همكاری آنان 

با سازمان
3- تاريخ و محل تولد   

4- آخرين مد   رك تحصيلی و نام د   انشگاه / مؤسسه
و  برق  فوالد   ،  و  )آهن  تجربه  مقاله/  چكيد   ه  تخصصی  زمينه  ب- 
پتروشيمی، صنايع  و  گاز  و  نفت  عمومی، خود   روسازی،  نيرو، خد   مات 

و خد   مات مرتبط(
ج- محور و زيرمجموعه انتخابی )به شرح ذكر شد   ه(

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

صفحه د   وم: 
نيمه نخست صفحه اد   امه متن چكيد    ه مقاله/ تجربه

د   ر نيمه د   وم تأثير موارد    ذكر شد   ه به صورت كمی و يا توضيحات 
كتبی ذكر می شود   .

از  را  خود     مقاله  چكيد   ه  می بايست  تجربه ها  يا  مقاالت  ارايه د   هند   ه 
طريق صند     وق الكترونيكیSEFQM@iiie.ir به واحد    آموزش انجمن 
ارسال كنيد و يا متن كاغذی و CD فايل آن را به تهران، صند   وق پستی 
بسته را به آد    رس تهران، خيابان  435-14465 ارسال كنند    و يا حضوراً 
انقالب، حد    فاصل خيابان استاد  نجات اللهی، شماره 880، طبقه سوم، د   فتر 
است  ذكر  به  الزم  د    هند    .  تحويل  ايران  صنايع  مهند    سی  انجمن  آموزش 
مهلت ارسال مقاله ها و يا تجربيات تا 15 ارد   يبهشت 86 است. د   ر روزهای 
برگزاری سمينار د   ر خرد   اد    ماه 86، از ارسال كنند   گان مقاله ها و تجربه های 

برتر تقد   ير ويژه 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 
سمينار شركت نمايند   . پس از د   ريافت د   رخواست اين مؤسسات و بررسی و تأييد    اعتبار 
استفاد   ه  سمينار  تبليغات  و  بروشورها  د   ر  آنان  لگوی  يا  نام  از  علمی  كميته  توسط  آن 

خواهد    شد   . 
ب – حامیان سرآمد   

از برگزاری  با پرد   اخت حد   اقل مبلغ 10/000/000 ريال  شركت ها و سازمان ها كه 
سمينار حمايت نمايند    به عنوان حامی مالی سرآمد    د   ر سمينار معرفی می گرد   ند   . 

مزايای حمايت سرآمد   : 
نام و لگوی حاميان سرآمد    به ترتيب ميزان حمايت مالی آنان د   ر بروشورها و تبليغات 

سمينار قرار می گيرد   .  
د   ر اختتاميه سمينار طی مراسم ويژه ای با اهد   ای لوح سپاس از كليه حاميان سرآمد    
تقد   ير به عمل می آيد   . د   ر صورت تمايل تبليغات حاميان سرآمد    د   ر سالن برگزاری نصب 

و يا بين شركت كنند   گان توزيع می گرد   د   . 
ج – حامیان مالی )معمولی(

شركت ها و سازمان ها كه با پرد   اخت 5/000/000 تا حد   اكثر 10/000/000 ريال از 
برگزاری سمينار حمايت نمايند    به عنوان حامی مالی د   ر سمينار معرفی می گرد   ند   .

مزايای حمايت مالی: نام حاميان مالی به ترتيب ميزان مبلغ پرد   اختی د   ر بروشورها و 
تبليغات سمينار قرار می گيرد   . 

حضور رايگان مد   يران، كارشناسان و كاركنان حامی مالی د   ر سمينار با توجه به ميزان 
كاركنان  از  بيشتری  تعد   اد     به شركت  تمايل  د   ر صورت  نفر(.  مالی )حد   اكثر 7  حمايت 

حامی مالی د   ر سمينار، افراد    معرفی شد   ه از تخفيف برخورد   ار می گرد   ند   . 
د   ر پايان سمينار با اهد   ای لوح از كليه حاميان مالی د   ر سمينار تقد   ير به عمل می آيد   . 
عالقه مند   ان می توانند    با مشخص كرد   ن نحوه يا ميزان حمايت، مد   ارك و د   رخواست خود    
ارسال   sponsors@iiie.ir الكترونيكی  صند   وق  يا   )021(  88242588 نمابر  به  را 

نمايند   . 

نحوه ثبت نام: 
با توجه به جد     ول زمانی زير مبلغ مربوطه را به شماره حساب 0143369919  بانک 
تجارت شعبه د     انشگاه تربيت مد     رس  به نام انجمن مهند     سی صنايع ايران واريز و فيش 
آن را به صورتی كه اسم شما كامال خوانا روی آن د     رج شد     ه باشد      به شماره  66742035 

)021( فكس نماييد     .

د                        انشگاه خواجه نصیر

د                        انشگاه صنعتی شریف

د                        انشگاه صنعتی اصفهان

د                        انشگاه الزهرا )س(

 Seminar of Transferring Quality and Excellence Managers> Experiences 

انجمن مهند                        سی صنایع ایران برگزار می کند                        :
اولینسمینارانتقالتجربههایمدیرانکیفیتوتعالیسازمانی23و24خردادماه1385

تا10خرد         اد          1386ارد         يبهشت 1386فرورد         ين 1386

1،000،000 ريال900،000 ريال850،000 ريالآزاد         
700،000 ريال600،000 ريال500،000 ريالد  انشجويان)ظرفيت محد ود  (

950،000 ريال800،000 ريال700،000 ريالثبت نام بيش از 5نفر

فنی د انشکد ه 
تهران د انشگاه 
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 تخفيفات: اعضاء انجمن 15د                        رصد                   ، د                        انشجويي10د                        رصد                         ، متقاضيان بيش از سه د                        وره 10د                        رصد                        
 شهريه فوق شامل: جزوه آموزشي، ناهار، پذيرايي و صد                        ور گواهينامه مي باشد                        .   

    مبلغ د                        وره های آموزشی رد                        يف  1 و 2 و 3  با 40  د                        رصد                         تخفيف مشخص شد                        ه است و و تخفيف د                        يگری را شامل نمی گرد                        د                        .
  د                        وره هاي فوق د                        ر شهر تهران برگزار مي شود                         و محل برگزاري د                        وره متعاقبا اعالم  مي گرد                        د                        .                      

 افراد                        ي كه د                        ر 4 د                        وره متوالي شركت نمايند                         بعنوان د                        انش پژوه انتخاب  شد                        ه و مي توانند                         از كليه د                        وره هاي عمومي با 50 د                        رصد                         تخفيف استفاد                        ه نمايند                        .                       
 متقاضيان د                        وره هاي آموزشي  )د                        وره هاي د                        اخل ليست انجمن و خارج از ليست(مشخصات خود                         را جهت پيش ثبت نام به واحد                         آموزش اعالم نمايند                        .

 متقاضياني كه تمايل به شركت د                        ر د                        وره هاي آموزشي انجمن د                        ر روز جمعه د                        ارند                         ،جهت پيش ثبت نام با واحد                         آموزش تماس گيرند                        .
 شركت كنند                        گاني كه د                        وره آموزشي را با موفقيت طي نمايند                         گواهینامه آموزشي معتبر انجمن مهند                        سي صنایع ایران به زبان انگليسي د                        ريافت مي نمايند                        .

 نحوه ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر : تماس با واحد                         آموزش انجمن :4-66706051  د                        اخلي 256و 257 يا 66742035 د                        فتر مركزي انجمن : 88242588
مراحل ثبت نام :   -  واريز كرد                        ن مبلغ شهريه به حساب جاري  0143369919 بانک تجارت شعبة د                        انشگاه تربيت مد                        رس به نام انجمن مهند                        سي صنايع ايران يا پرد                        اخت        

             بصورت  نقد                        ي   -  ارسال فيش واريزي به نمابر شماره :66742035 يا 88242588.

نام د                        وره آموزشیرد                        یف
مد                        ت 
د                        وره 

)ساعت(

هزینه ثبت نام 
هد                        ف د                        ورهخرد                        اد                        ارد                        یبهشتفرورد                        بن)ریال(

1)*( Primavera و كاربرد                         آن د                        ر مد                        يريت پروژه-3 و 5 شنبه ها-451/300/000نرم افزار  Primavera آشنايي كامل با نرم افزار
2)*( Primavera و كاربرد                         آن د                        ر مد                        يريت پروژه--28-24700/00030نرم افزار  Primavera آشنايي مقدماتی با نرم افزار
3)*( MSP  و كاربرد                         آن د                        ر مد                        يريت پروژه1 تا 3--24700/000نرم افزار MSP2003 آشنايي با نرم افزار

آشنايي كلي و كاربرد                        ي با متد                        ولوژي شش سيگما و نحوه استفاد                        ه از آن د                        ر سازمان  با هد                        ف صرفه جويي مالي -26 و 27 -16650/000آشنايي با شش سيگما4
و افزايش راند                        مان

مبانی، تشريح الزامات و 5
ISO9001:2000 ،رويكرد                         فرايند                        گرايی، تشريح الزامات استاند                        ارد                         --27 تا 24750/00029مستند                        سازی ،ISO9001:2000                         آشنايی با مبانی و واژگان استاند                        ارد

ISO9001:2000، نحوه مستند                         سازی سيستم مد                        يريت كيفيت

سمينارآشنايي با مد                        ل تعالي 6
EFQM450/00030--EFQM آشنايي با تاريخچه و معيارهاي مد                        ل تعالي سازماني

تشريح معيارهای مد                        ل سرآمد                        ی  7
EFQM16650/000-6اصول هشتگانه تعالي سازماني وجوايز -5 و ،EFQM آشنايي با تاريخچه و تشريح معيارهاي مد                        ل تعالي سازماني

كيفيت د                        ر ايران
8EFQM به عنوان يكي از اعضاء تيم ارزيابي-19 و 20-16650/000تربيت ارزياب RADAR تربيت ارزياب براي ارزيابي سازمان براساس منطق

خود                         ارزيابي بر اساس مد                        ل تعالي 9
EFQM16650/00026 آشنايي با روش ها و اصول خود                         ارزيابي سازمان  براساس پرسشنامه، كارگاهي و پروفرما و روش  هاي تلفيقي9 و 10-25 و

تد                        وين اظهارنامه بر اسا س مد                        ل 10
EFQM آشنايي با  ساختاربند ي تيم ها، جمع آوري اطالعات توانمند     سازها و نتايج  و چگونگي تهيه اظهارنامه بر اساس  19--8320/000تعالي

EFQM مد                        ل

مد                        يريت و برنامه ريزي 11
آشنايي با مد                        يريت استراتژيک وجايگاه آن د                        ر سازمان و معرفي مراحل اصلي مد                        يريت استراتژيک6 و 7--16650/000استراتژيک

12)BSC( 20 و --16650/000كارت امتيازد                        هي  متوازن
حوه بكارگيري كارت امتياز متوازن بمنظور ايجاد                         يک سيستم همگن اند                        ازه  گيري عملكرد                         سازمان21

13
مباني، تشريح الزامات و 
 ISO/TS مستند                         سازي
16949:2002

-23 تا 24750/000-25
آشنايي با مباني و واژگان استاند                        ارد                         مشخصات فنيISO/TS 16949:2002، رويكرد                         فرآيند                        گرايي، تشريح  

الزامات استاند                        ارد                         ISO/TS ونحوه مستند                        سازي استاند                        ارد                         فني، معرفي الزامات خود                        روسازان و ابزارهاي 
كيفيت و مراحل استقرار استاند ارد                         مشخصات فني

مميزي د                        اخلي سيستم مد                        يريت 14
 ISO19011آشنايي با تكنيک هاي مميزي د                        اخلي د                        رسيستم مد                        يريت كيفيت و نحوه انجام مميزي د                        ر سازمان1 تا 3--24750/000كيفيت براساس

15
مباني، تشريح الزامات، 

مستند                        سازي ومميزي د                        اخلي 
OHSAS18001

22 تا --24750/000
24

آشنايي با مباني، تشريح  الزامات استاند                        ارد                         ونحوه مستند                        سازي ومميزي د                        اخلي  استاند                        ارد                         مد                        يريت ايمني و 
بهد                        اشت حرفه اي  و مميزي د                        اخلي آن، معرفي ابزارهاي ارزيابي ريسک، مراحل استقرار اين سيستم

16
مباني، تشريح الزامات و 

مستند    سازي
ISO  14001:2004 

19 تا --24750/000
21

آشنايي با مباني، تشريح  الزامات استاند                        ارد                         و نحوه مستند                        سازي سيستم  مد                        يريت زيست محيطي و مراحل 
استقرار اين سيستم

17VE آشنايي با تاريخچه و مفاهيم پايه ای مهند                        سی ارزش، تشريح مراحل اجرايی، معرفی روش های مورد                         استفاد                        ه - 12 و 13-16650/000مهند                        سی ارزش
د                        ر تحليل و ارتقای ارزش

تقویمدورههایعمومیفصلبهارانجمنمهندسیصنایعایران

د ور   4 كار،  بهد اشت  و  حفاظت  د انشكد ه 
آموزشی مرتبط با سيستم های مد يريت كيفيت، ايمنی 
مد يريت  سيستم  آموزشی  تور  و  زيست محيطی  و 
آموزش  واحد  همكاری  با   85 سال  د ر  را  كيفيت 
انجمن مهند سی صنايع ايران و رابط د انشكد ه آقای 

عليرضا كاويانی برگزار نمود.
الزامات  مبانی، مستند سازی و تشريح  1- د وره 
OHSAS 18001 به مد ت 24 ساعت د ر تاريخ 11 

تا 13 آذر
الزامات و مستند سازی  مبانی، تشريح  2- د وره 
ISO 9001 به مد ت 24 ساعت د ر تاريخ 24 تا 26 

بهمن
بر  كيفيت  مد يريت  سيستم  د اخلی  مميزی  د وره   -3

اساس ISO 19011 به مد ت 16 ساعت د ر تاريخ 28 و 
29 بهمن

4- د وره HSE-MS به مد ت 24 ساعت 
د ر 15 تا 17 اسفند  

عملی  آشنايی  جهت  همچنين 
مراحل  با  فوق  د وره های  شركت كنند گان 
استقرار سيستم مد يريت كيفيت  تور آموزشی 
يد ك  سايپا  شركت  از  اسفند   14 تاريخ  د ر 

برگزار گرد يد. 
د انشجويان  د ر پی رضايت  گفتنی است 
از د وره های ذكر شد ه و تقاضای آنها، بسيج 
آموزشی  د وره های  د ارد  نظر  د ر  د انشكد ه 
HSE- و   ISO  9001 جمله  از  د يگری 
MS و ISO 14001 و EFQM و ... را با 

همكاری انجمن برگزار نمايد.

برگزاریچهاردورهآموزشیدردانشکدهحفاظتوبهداشتکارباهمکاریانجمنمهندسیصنایع
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توسعه  و  تحقيق  مراكز  همايش  ششمين 
شد                ن  »جهانی  محوريت  با  معاد                ن  و  صنايع 

تحقيق و توسعه« تيرماه 85 برگزار می شود                .
تخصصی  انجمن  همت  به  همايش  اين 
با  و  معاد                ن  و  صنايع  توسعه  و  تحقيق  مراكز 
و  معاد                ن  و  صنايع  وزارت  مشترك  همكاری 
سالن  د                ر  فناوری  و  تحقيقات  علوم،  وزارت 
اجالس سران كشورهای اسالمی برپا می              شود   . 
شد                ن  جهانی  همايش  برگزاری  با  همراه 
د                ر  تخصصی  نشست های  توسعه،  و  تحقيق 
قبيل خود                رو،  از  گرايش های مختلف صنعتی 

شيميايی، غذايی، فلزی، الكترونيک و د                ارويی 
برگزار كه د                ر اين راستا د                ستاورد                های برگزيد                ه 
جهت ارايه د                ر اين نشست ها معرفی می شوند                . 
معرفی  همايش،  علمی  د                ستاورد                های  از 
ويژه نامه  طريق  از  برگزيد                ه  د ستاورد های 
برای  ويژه نامه  اين  است.  همايش  انگليسی 
صنعتی  بين المللی  موسسه  پانصد                  از  بيش 
می شود                .  ارسال  د                نيا  د                ر  مرتبط  تحقيقاتی  و 
انگليسی  زبان  به  د                ستاورد                ها  اين  همچنين 
توسعه  و  تحقيق  شد                ن  جهانی  وب الگ  بر 
د                رج می شوند                 كه از اين طريق ضمن معرفی 

با  د                ر سطح جهان  مربوطه  فناوری  و  شركت 
د                وجانبه  ارتباط  يک  فناوری  متقاضيان  د                يگر 

ايجاد                 می شود                .
رييس و د                بير اين همايش به ترتيب د                كتر 
و  وزارت صنايع  توليد                  معاون  حاتم،  محسن 
تخصصی  انجمن  د                بير  توكلی،  طاهباز  حميد                 
مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معاد                ن هستند                .
بيشتر  اطالعات  كسب  برای  عالقه مند                ان 
مقاله  ارسال  و  شركت  نحوه  خصوص  د                ر 
می توانند                 با شماره تلفن 5-88557681 تماس 

بگيرند                .

ششمینهمایشمراکزتحقیقوتوسعهصنایعومعادنبرگزارمیشود

دومینکنفرانسبینالمللی
سازمانهایپیشرووحضوردر

فضایتجارتجهانی

سازمان              های  بين المللی  كنفرانس  د                ومين 
جهانی  تجارت  فضای  د                ر  حضور  و  پيشرو 
را د                ر نيمه د                وم خرد                اد                 ماه سال جاری برگزار 

می شود                .
مشاركت  و  حمايت  با  كنفرانس  اين 
نهاد  شد                ن  جهانی  مطالعات  ملی  مركز 
معاد                ن،  و  صنايع  وزارت  جمهوری،  رياست 
پژوهشی  و  علمی  مراكز  ها،  د                انشگاه 
و  شركت  ها   انجمن  خارجی،  و  د                اخلی 
می شود                .  برپا  برتر  و  پيشرو   سازمان های 
سال گذشته اولين د                وره              ای كنفرانس با حضور 
بيش از هزار نفر از مقامات، مد                يران، كارشناسان 
و مسئوالن بخش های د                ولتی و خصوصی ايرانی 

و خارجی د                ر خرد                اد                 1385 برگزار شد                . 
اقتصاد                ی  تحوالت  آستانه  د                ر  نيز  امسال 
سياست های  اجرای  به  توجه  با  كشور 
مقررات  د                اد                ن  آگاهی  هد                ف  با  و   44 اصل 
تصميمات  اتخاذ  با  و  جهانی  تاثيرات  و 
سياست گذاران  سوی  از  هنگام  به   و  موثر 
صنايع  شركت ها،  ها،  سازمان  مد                يران  كشور، 
رويارويی  برای  د                ست اند                ركاران  تمامی  و 
می شود                .  برگزار  آيند                ه  رقابتی  بازارهای   با 

بيشتر  اطالعات  كسب  برای  عالقه              مند                ان 
تماس   88242461-2 شماره های  با  می توانند                 

بگيرند                .
واکنشوزارتکار

بهآگهیمجمعکانونعالی
کارفرماییسابق

وزارت كار و امور اجتماعی اعالم كرد                 كه 
هرگونه فراخوان تشكيل مجمع از سوی 
كانون سابق عالی كارفرمايان غير قانونی 

است.
رسانی  اطالع  حوزه  ايلنا،  گزارش  به 
طرح  د                نبال  به  اجتماعی  امور  و  كار  وزارت 
كارفرمايی  صنفی  انجمن های  برخی  پرسش 
د                ر خصوص د                رج آگهی تشكيل مجامع كانون 
عالی انجمن های صنفی كارفرمايی د                ر روزنامه 
 85/11/28 مورخ   23850 شماره  اطالعات 
به  خطاب  آن  د                ر  كه  كرد                  صاد                ر  اطالعيه ای 
تمام انجمن های صنفی كارفرمايی آمد                ه است 
با  با توجه به مغايرت  برگزاری مجامع مزبور 
مفاد                 آيين نامه چگونگی تشكيل حد                ود                ، وظايف  
انجمن              های  عملكرد                  چگونگی  و  اختيارات 
صنفی و كانون های مربوطه، موضوع ماد                ه 131 
مصوب  ايران  اسالمی  جمهوری  كار  قانون 

هيات وزيران غير قانونی است.  

چهارمیننمایشگاهبینالمللی
فوالد،متالوژیوریختهگری

فوالد                ،  بين              المللی  نمايشگاه  چهارمين 
اين  برگزار می شود                .  ريخته گری  و  متالوژی 
المللی  بين  نمايشگاه های  د                ر محل  نمايشگاه 
نمايشگاه های  برپا می شود                . شركت  اصفهان 
گرفتن  نظر  د                ر  با  اصفهان  استان  بين              المللی 
جايگاه اين صنعت د                ر استان، زمينه حضور و 
يا بازد                يد                 فعال و گسترد                ه واحد                های ذيربط را 

از نمايشگاه فراهم آورد                ه است.
بيشتر  اطالعات  كسب  به  مند                ان  عالقه 
می توانند                 با تلفكس 2601553-0311 تماس 

حاصل نمايند                .
سمینارمدیریتزماندردانشگاه

علموصنعتبهشربرگزارشد
سمينار مد                يريت زمان د                ر مهند                سی صنايع 
د                ر انجمن علمی د                انشگاه علم وصنعت واحد                 
بهشهر د                ر روزهای پايانی سال گذشته برگزار 

شد                .
اين همايش يک روزه با حضور مهند                س 
اين  سابق  د                انشجويان  از  زمان زاد                ه،  موسی 
د                انشگاه و مد                ير بخش پژوهش اند                يشگاه علم 
هشت  سمينار  اين  مد                ت  شد                .  برپا  صنعت  و 
به  د                انشجويان  استقبال  با  كه  بود                  ساعت 
روبرو  د                انشگاه  جد                يد                  ورود                ی های  خصوص 

شد                .

سايت اينترنتی مجله علمی پژوهشی مهند                سی صنايع و سيستمها 
)jise( راه اند                ازی شد                . اين سايت، د                ر آد                رس                های اينترنتی زير قابل 

/www.jise.ir و /www.jise.info :مشاهد                ه است
صفحه اصلی سايت از چند                 پيوند                 اصلی تشكيل شد                ه است:

هيئت تحريريه  -1
نويسند                گان شامل بخشهای سياستهای تحريريه،  راهنمای   -2
حقوق مولف، ساختار مقاالت و الگو. كه د                ر هر كد                ام از اين بخشها 
به اين نكات اشاره شد                ه است كه مقاالت توسط د                اوران مطالعه شد                ه و 

انتقاد                ات سازند                ه برای نويسند                گان ارسال خواهد                 شد                . 
منزله  به  مقاالت  ارسال  كه  است  شد                ه  د                اد                ه  تذكر  اين  همچنين 
اين است كه مقاله ارسالی تا كنون چاپ نشد                ه مگر د                ر قالب چكيد                ه، 
بخشی از سخنرانی و رساله د                انشگاهی. ضمنا د                ر اين بخش از سايت 
الگويی با قالب pdf قرار د                اد                ه شد                ه كه ساختار مورد                 نظر برای مقاالت 

ارسالی را مشخص می كند                .
فرم اشتراك  -3

فرم د                رخواست مقاله  -4
حجی  د                كتر  طرف  از  مقاله  فراخوان  سايت  اصلی  صفحه  د                ر 
سرد                بير مجله قرار د                اد                ه شد                ه است و د                ر آن به موضوعات زير به عنوان 

موضوعات قابل پذيرش از سوی هيئت تحريريه اشاره شد                ه است: 
مهند                سی صنايع سنتی  -

عوامل انسانی  -
كنترل كيفيت و مد                يريت كميت  -

برنامه ريزی و مد                يريت منابع انسانی  -
نگهد                اری و اطمينان  -

لجستيک و برنامه ريزی زنجيره تامين  -
...  -

صفحه اصلی سايت با ظاهر گرافيكی زيبا و به رنگ سبز طراحی 
شد                ه و د                ر لگوی آن آرم انجمن مهند                سی صنايع ايران و عنوان مجله 

jise د                رج شد                ه است. 
گفتنی است فراخوان مقاله شماره اول نشريه د                ر خبرنامه شماره 
50 و 51 انجمن مهند                سی صنايع به چاپ رسيد                ه است و اولين پيش 

شماره آن نيز د                ر بهار 86 منتشر خواهد                 شد                .
هيئت  سوی  از  مقاله  هر  پذيرش  از  پس  كه  است  ذكر  قابل 
تحريريه، حق مولف آن به مجله منتقل می شود                . مقاالت ارسالی بايد                 

به زبان انگليسی و تا حد                 امكان خالصه و مفيد                 باشند                . 

سایتاینترنتیمجلهJISEراهاندازیشد


