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زماني که سخن از تکنولوژي به ميان
ميآيد آنچه به اکثر ذهنها خطور ميکند
فنآوري است .اما تکنولوژي تنها شامل
فنآوري نيست .فنآوري بيشتر قسمت
سختافزاري تکنولوژي است .تکنولوژي
همچون يک سيستم حياتي از سه بخش
جرم( ،کاال) (ماشينآالت) انرژي و اطالعات(
تحقيق و توسعه) تشکيل شده است .متاسفانه
کشورهاي جهان سوم که وسوسه بهرهمندي از
مواهب توسعه صنعتي غرب را داشتند و دارند
گمان ميکردند با تنها ورود کاال و ماشينآالت
ميتوانند صنايع ايجاد کنند يا گسترش دهند.
آنها از بخش مهم تکنولوژي يعني تحقيق و
پژوهش غافل شدند .روند ورود بيرويه کاال
و ماشينآالت در مقابل خروج مواد خام
بخصوص در منطقه خاورميانه نهتنها موجبات
توسعه پايدار را ايجاد نکرد بلکه زمينه ظهور
تروريسم و افزايش آلودگيهاي زيستمحيطي
را فراهم نمود .نطفه تروريسم با مصرف کاالهاي وارداتي
غربي و با احساس حقارت و تحقيرشدگي در کنار يک
ايدئولوژي خشک بسته شد .ماشينآالت وارداتي بدون
بهرهبرداري صحيح و عدم بهرهوري نيروي کار و ارزش
افزوده رو به فرسايش رفتند و مدام کاالي مخرب و آلوده

تکنولوژي غارت

کننده محيط زيست توليد نمودند.
در کشور ما با نگاهي به عملکرد اقتصادي و صنعتي
و مقايسه اين عملکرد با ساير کشورهاي همسايه يا آنهايي
که بعد از ما برنامههاي توسعهاي را آغاز نمودند روشن
ميشود که نه تنها کند و ضعيف بودهايم بلکه در برخي
موارد پسرفت کردهايم .ما درگير رانتهاي اداري،

انحصارهاي دولتي ،فسادها و آسيبهاي
اجتماعي شدهايم.
در بدترينها در سکوي اول هستيم .مثال:
در سرآنه مصرف انرژي مقام اول را داريم؛
 70ميليون ايراني بيش از  1/2ميليارد چيني
انرژي مصرف ميکند .در سرآنه تصادفات
رانندگي اول هستيم .پايتخت ما جزء آلودهترين
شهرهاي جهان است.
نرخ بيکاري  30درصد ،تورم  18درصد.
نامتعادلترين سبد مصرف خانوار را داريم؛
 100درصد حقوق اکثر کارمندان صرف
اجار ه مسکن ميشود .اين تکنولوژي و اين
به اصطالح توسعه و پيشرفت ما به چه چيزي
شباهت دارد؟ بعد از انقالب  650ميليلرد دالر
درآمد نفتي هزينه چه شده است؟
هزينه تولد يک موجود مخوف به نام
تکنولوژي غارت! بيگانهاي با جمجمه انسان و
دستو پاي اختاپوستي که در حال غارت منابع
طبيعي و انساني ماست .آمار فرار مغزها و مسائل حقوق
بشر نشان از اين غارت انساني دارد .ساختار اين تکنولوژي
غارت چيست؟ آيا بايد دست روي دست گذاشت تا اين
هيوال حال و آينده مارا به تباهي بکشاند؟ آيا اين آمار غارت
فريادرسايي براي بيدار کردن ما نيست؟

نگاهی به دوره های آموزشی
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در جلسه هیئت مدیره تصویب شد

انجمن ،پروژه عارضه یابی
تعریف می کند

جلسات چهل و نهم و پنجاهم هیئت مدیره انجمن
مهندسی صنایع ایران در محل دفتر این انجمن برگزار
شد.
در چهل و نهمین جلسه هیئت مدیره که دکتر امین
ناصری ،دکتر جلوداری ،دکتر سمیع زاده و مهندس
رادنیا در آن حضور داشتند ،مهندس صمدزاده ،مدیر
داخلی انجمن به نمایش اسالید عملکرد انجمن در
سال  85و ارائه توضیحاتی در این باره پرداخت .پس
از آن هیئت مدیره تصویب کرد یک پروژه عارضه یابی
برای انجمن تعریف شود که دکتر جلوداری و مهندس
رستمیان مسئول اجرای این پروژه در مدت یک ماه
شدند .در ادامه جلسه با بحث بررسی که در خصوص
آزمون  PEانجام گرفت ،مقرر شد با هماهنگی دکتر امین
ناصری و مهندس رستمیان طراحی سواالت این آزمون به
کمیته علمی پنجمین کنفرانس مهندسی صنایع و استادان
دانشگاه علم و صنعت ایران واگذار شود .این آزمون 23
تا  25خرداد برگزا می شود و منابع این آزمون از سوی
انجمن مهندسی صنایع ایران به سازمان سنجش آموزش
کشور پیشنهاد شده است.
پنجاهمین جلسه هیئت مدیره نیز دوشنبه 17
اردیبهشت برگزار شد .در این جلسه که دکتر امین
ناصری ،دکتر جلوداری ،دکتر اکبری جوکار و مهندس
کریمی تشکیل شد ،دکتر جلوداری ،عضو شورای
سیاست گذاری کنفرانس پنجم به ارائه گزارشی از روند
اجرایی و مسایل مالی آن پرداخت .دکتر سید اصفهانی،
دکتر ناظمی ،دکتر سمیع زاده و مهندش رادنیا غایبان
این جلسه بودند.

انجمن مهندسی صنایع ایران در فروردین و اردیبهشت
 86دوره های آموزشی متنوعی را برگزار کرد که برخی از
آنها به شرح زیر است:
 -1دوره آموزشي  Primaveraو كاربرد آن در
مديريت پروژه به مدت  24ساعت از  28تا  30فروردین
در ساخنمان شماره دو شرکت گسترش انفورماتیک برگزار
شد.
 -2تور آموزشی سیستم مدیریت کیفیت 9001 ISO
به صورت رایگان 30فروردین برای دانشجویان دانشگاه
نجف آباد در نمایندگی سایپا یدک  3296در شهر اصفهان
برگزار شد .شرکت کنندگان در این تور به صورت عملی
با مراحل استقرار این استاندارد آشنا شدند.
 -3سمینار آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM
با حضور هشتاد نفر ششم اردیبهشت با حمایت ستاد
کارآفرینی شهر تهران برگزار شد .شرکت کنندگان دور ه
های آموزشی انجمن به صورت رایگان در این سمینار
حضور داشتد .مدرس این سمینار مهندس حیدری بود.
 -4دوره آموزشي مباني ،مستندسازي و تشريح الزامات
 9001:2000 ISOبه مدت  24ساعت  12تا  14اردیبهشت
با همکاری انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه بو علی

سینا و آقای حسام اسدی با تدریس مهندس خرازیان در
دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد .این دوره به منظور آشنایی
عملی شرکت کنندگان با مراحل استقرار سیستم مدیریت
کیفیت ،تور آموزشی سیستم مدیریت کیفیت از شرکت پگاه
همدان تولید کننده شیر و فرآورده های شیری در شهر
همدان برنامه ریزی شده بود.
 -5دوره آموزشي مباني ،مستندسازي و تشريح
الزامات  16949:2002 ISO /TSبه مدت  24ساعت 25
تا 27ا ردیبهشت با تدریس مهندس فرزاد فروغی در محل
انجمن تشکیل شد .شرکت کنندگان در این دوره با مبانی و
مستدسازی و تشریح الزامات 9001 ISOو الزامات خاص
استاندارد  TSو مراحل استقرار این استاندارد فنی در صنایع
خودرو سازی آشنا شدند.
 -6دوره آموزشي ممیزی داخلی سیستم مدیریت
کیفیت بر اساس استاندارد  19011 ISOبه مدت 24ساعت
دوم تا چهارم خرداد با تدریس مهندس حیدری در محل
انجمن برگزار شد.
در پایان هر دوره گواهینامه بین المللی مبنی بر
گذراندن دوره به شرکت کنندگان اهداء می شود .تصویر
این گواهینامه در شکل آمده است.

اینترنتی سایت اینترنتی مجله  JISEراه اندازی شد و مدیریت کمیت،
سایت
برنامه ریزی و مدیریت
مجله علمی پژوهشی
منابع انسانی ،نگهداری
مهندسی صنایع و
است که ارسال مقاالت به منزله این
سیستمها ( )jiseراه اندازی شد .است که مقاله ارسالی تا کنون چاپ و اطمینان ،لجستیک و برنامه ریزی
این سایت ،در آدرسهای اینترنتی نشده مگر در قالب چکیده ،بخشی از زنجیره تامین و ...
صفحه اصلی سایت با ظاهر
 /www.jise.infoو  www.jise.سخنرانی و رساله دانشگاهی .ضمنا
 /irقابل مشاهده است .صفحه اصلی در این بخش از سایت الگویی با گرافیکی زیبا و به رنگ سبز طراحی
سایت از چند پیوند اصلی تشکیل قالب  pdfقرار داده شده که ساختار شده و در لگوی آن آرم انجمن
مورد نظر برای مقاالت ارسالی را مهندسی صنایع ایران و عنوان مجله
شده است:
 jiseدرج شده است .گفتنی است
 -1هیئت تحریریه
مشخص می کند.
فراخوان مقاله شماره اول نشریه در
نویسندگان
 -2راهنمای
 -3فرم اشتراک
خبرنامه شماره  50و  51انجمن
شامل بخشهای سیاستهای تحریریه،
 -4فرم درخواست مقاله
در صفحه اصلی سایت فراخوان مهندسی صنایع به چاپ رسیده است
حقوق مولف ،ساختار مقاالت و
الگو .که در هر کدام از این بخشها مقاله از طرف دکتر حجی سردبیر و اولین پیش شماره آن نیز در بهار
به این نکات اشاره شده است که مجله قرار داده شده است و در آن به  86منتشر خواهد شد .قابل ذکر است
مقاالت توسط داوران مطالعه شده موضوعات زیر به عنوان موضوعات که پس از پذیرش هر مقاله از سوی
و انتقادات سازنده برای نویسندگان قابل پذیرش از سوی هیئت تحریریه هیئت تحریریه ،حق مولف آن به
اشاره شده است :مهندسی صنایع مجله منتقل می شود .مقاالت ارسالی
ارسال خواهد شد.
همچنین این تذکر داده شده سنتی ،عوامل انسانی ،کنترل کیفیت باید به زبان انگلیسی و تا حد امکان

اولین شماره مجله علمی ،پژوهشی منتشر شد

چهارمین جلسه هیئت تحریریه نشریه علمی ،پژوهشی
انجمن مهندسی صنایع ایران روز دوشنبه  17اردیبهشت در
دفتر انجمن تشکیل شد.در این جلسه که از اولین شماره
مجله علمی ،پزوهشی ( )JISEرونمایی شد ،اعضا به در
ارتباط با روند چاپ اولین شماره و چگونگی انتشار شماره
دوم به بحث و بررسی پرداختند .این نشریه که با حمایت
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی به مدیریت مهندس
دودانگه منتشر شد ،با شماره  )ISSN( -1735 -8272در
کتابخانه ملی به ثبت رسیده است .همچنین با توجه به روند
کند پاسخگویی وزارت علوم به صدور اعتبار علمی ،پژوهشی
مجله از خرداد ماه سال گذشته مقرر شد نارضایتی انجمن به
واحد اعتبارسنجی وزارتخانه ابالغ شود .گفتنی است پیش از
این وب سایت مجله راه اندازی شده بود و هماکنون تمامی
مقاله های منتشر شده روی آن بارگذاری شده است .این
سایت با آدرس  WWW.jise.irو  www.jise.infoقابل
مالحظه است.
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مسئول برنامهریزی پنجمین کنفرانس مهندسی صنایع خبر داد:

ارسال  620مقاله به دبیرخانه

با برنامه ریزی ویژه ای که صورت گرفته هدف اصلی صنعتی اصفهان ،امام حسین(ع) ،خواجه نصیرالدین طوسی،
تیم اجرایی باال بردن سطح علمی و اجرایی پنجمین شریف ،همدان،شاهد ،الزهرا و دانشگاه یزد کمک گرفتیم
تا داوری مقاالت تنها توسط اساتید دانشگاه علم و صنعت
کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع است.
مسئول برنامهریزی پنجمین کنفرانس بین المللی صورت نگرفته و مشارکت گسترده تمامی دانشگاه های
مهندسی صنایع با بیان این مطلب افزود :روال برگزاری کشور را شاهد باشیم .وی ادامه داد :قسمتی از مقالهها از
دوره های پیشین کنفرانس به این شکل بوده که انجمن طریق سایت کنفرانس و پست الکترونیکی برای داوران
مهندسی صنایع ایران به عنوان مالک و برگزارکننده اصلی ارسال شد .قسمتی دیگر تحویل حضوری و بخشی از
با همکاری یکی از دانشگاههای کشور این کنفرانس را مقاله ها نیز طی دو جلسه به صورت متمرکز داوری شد.
برگزار میکند که در چهار دوره گذشته دانشگاههای تالش ما بر این است که مقاالت با دقت نظرخاص اساتید
صنعتی شریف ،صنعتی امیرکبیر ،یزد و تربیت مدرس با ارزیابی و بهترین مقاله ها انتخاب شوند .صفایی با ابراز
انجمن همکاری داشته اند .امسال نیز انجمن با همکاری رضایت از تعداد مقاالت دریافتی از خارج کشور گفت:
دانشگاه علم و صنعت کنفرانس پنجم را برپا می کند .وی بخشی از مقاالت از کشورهای استرالیا ،سنگاپور ،آمریکا،
در خصوص پیشرفت کارها در فاصله کمتر از دوماه تا کانادا ،عراق و پاکستان ارسال شده است .مهندس صفایی
برگزاری کنفرانس گفت :از ابتدای امر با استفاده از نقطه تصریح کرد :چنانچه نقطه ضعفی در مقاله پذیرفته شده
نظرات ارزنده دکتر جبل عاملی و دکتر میرمحمد صادقی باشد با نویسنده آن تماس گرفته میشود تا نسبت به رفع
برنامه ریزی ویژه ای برای برگزاری متفاوت واثربخش و ارسال مجدد آن اقدام کند و مقاالت به بهترین شکل
کنفرانس انجام شد و با آسیبشناسی چهار کنفرانس قبلی و ممکن ارایه شوند .وی در ارتباط با دغدغه مسایل اجرایی
نیازسنجی که صورت گرفت در یافتیم که یک خال ارتباطی کنفرانس گفت :افزایش کیفیت اجرایی از بدو برنامهریزی
بین صنعت و دانشگاه در این کنفرانس وجود دارد .بر کنفرانس پنجم همواره سر لوحه کار ما بوده است ،چنانکه
این اساس سعی کردیم تا با ارتباط هرچه بیشتر این دو وظیفه مهندسان صنایع همواره ،بهبود عملکرد می باشد.
بدین منظور ازتوانایی های مهندسی
بخش در کنفرانس امسال این
خال را پر کرده و به بخشی از در کنفرانس پنجم خالء ارتباطی میان صنایع مثل مدیریت پروژه ،مهندسی
ارزش s5 ،نیز استفاده کردیم.
نیازهای صنعت که با تکنیک صنعت و دانشگاه پر شده و و به
در این میان در ستاد اجرایی
های مهندسی قابل جبران می بخشی از نیازهای صنعت که با تکنیک
های مهندسی قابل جبران می باشد گروه های مختلف کاری تشکیل
باشد پاسخ دهیم.
شد و خوشبختانه تا به امروز نسبت
اهداف
به
اشاره
صفایی با
پاسخ داده شده است
به برنامهریزی و در راستای تحقق
کالن کنفرانس ،ابراز امیدواری
اهداف شورای سیاست گذاری
کرد شناسایی موانع توسعه
صنعت کشور ،پیاه سازی چرخه بهبود در سطح کالن و کنفرانس موفق عمل کرده ایم.
مسئول برنامهریزی پنجمین کنفرانس مهندسی صنایع با
خرد ،بکارگیری سیستمهای ارزیابی ،کشف نقاط ضعف
سازمان و تحلیل آنها ،مشارکت در رقابت با هدف موفقیت اشاره به سطح بینالمللی آن افزود :با توجه به مشکالتی که
در صحنه بینالمللی ،حمایت از الگوی مدیریت پویا و در زمینه حضور چهرههای شاخص خارجی در کنفرانس
جلوگیری ار اتالق منابع ملی و ترفیع سطح فناوری در های داخلی وجود دارد ،از تعدادی از استادان ایرانی
کشور را از خروجیهای مهم و پیش بینی شده در پایان مقیم خارج کشور برای حضور در کنفرانس دعوت به
عمل آمد که تا به امروز حضور دکتر پریانی قطعی شده
کنفرانس باشد.
وی سطح علمی ،کیفیت اجرا و سطح بینالمللی است .همچنین با همکاری فارغ التحصیالن دانشگاه علم و
کنفرانس را سه دغدغه اصلی تیم برگزارکننده عنوان کرد صنعت که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته اند،
و گفت 620 :مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده که در خصوص برگزاری کنفرانس در دانشگاه های خارج از
با یک برنامهریزی اصولی در بخش علمی کنفرانس از کشور اطالع رسانی شده است .وی همچنین از اطالعرسانی
دانشگاه های مطرحی مثل صنعتی امیر کبیر ،تربیت مدرس ،کنفرانس از طریق سایتها و گروههای اینترنتی مهندسی

صنایع درداخل و خارج از کشور خبر داد.
وی در ادامه به اسپانسر های کنفرانس اشاره کرد و
گفت :تا االن حمایت شرکت های سیمان فارس خوزستان،
مهرکام پارس ،مپنا و توسعه منابع آب و نیرو ،سازمان
توسعه تجارت ایران و دانشگاه پیام نور قطعی شده است.
ضمن اینکه الزم است از این شرکت ها و حسن توجه شان
به کنفرانس قدردانی کنم.
مهندس صفایی با مهم توصیف کردن این رویداد علمی
در کشور تاکید کرد :ما در حال حاضر حدود هجده هزار
دانشآموخته مهندسی صنایع در کشور داریم .همچنین
چهار هزار نفر عضو حقیقی و حقوقی انجمن مهنسی
صنایع ایران هستند .از این رو گردهمایی و تبادل اطالعات
این طیف در قالب کنفرانس از نکات برجسته و با اهمیت
این برنامه علمی است .ما به دنبال رضایتمندی مخاطبان و
در نهایت وفاداری آنها به کنفرانس هستیم.
وی همچنین با اشاره به «مهندسی صنایع ،مدیریت
دانایی و توسعه انسانی» به عنوان شعار کنفرانس پنجم
گفت :شورای سیاست گذاری کنفرانس با دقت نظر خود
و با توجه به دغدغههای ملی و نیز با نگاه ویژه به سند
چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی این
شعار را برگزید که اهداف کالن کنفرانس نیز بر این پایه
استوار است.
گفتنی است پنجمین کنفرانس بینالمللی مهندسی
صنایع  20و  21تیرماه سال جاری به همت انجمن مهندسی
صنایع ایران و با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران
در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی برگزار میشود.
دبیر ،دبیر کمیته علمی و دبیر کمیته اجرایی این کنفرانس
به ترتیب بر عهده دکتر محمد سعید جبل عاملی ،دکتر میر
بهادرقلی آریانژاد و دکتر میرمحمدصادقی می باشند.

گواهی عضويت انجمن مهندسي صنايع ايران

انجمن مهندس��ي صنايع ايران يك نمونه گواهی
عضويت انجمن را ب��راي اعضاي انجمن آماده كرده
است .اين گواهينامه كه طرح اوليه آن در جلسه هيئت
مديره به تصويب رسيده است ،با ظاهري زيبا و شكيل
براي نصب در دفتر كار يا قرار گرفتن روي ميز كار و
به دو زبان فارسي و انگليسي تهيه شده است.
قيم��ت اين گواه��ی كه به درخواس��ت اعضاي

انجمن ،براي آنان صادر ش��ده اس��ت در جدول زير
آمده است.
گواه��ی عضوی��ت تنها برای اش��خاصی صادر
میگرد��د که عضویت آنان معتبر باش��د .اش��خاصی
که گواه��ی عضویت دریافت کرده ان��د 50 ،درصد
تخفیف در حق عضویت س��االنه ب��رای آنها در نظر
گرفته میشود.

نوع عضويت

مدت اعتبار

قیمت (ریال)ر

حقوقي

 40ماه

2/000/000

پیوسته

 36ماه

800/000

دانشجويي

 18ماه

150/000

وابسته

 24ماه

500/000
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گزارش گردهمایی انجمن
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سومین کنفرانس
مدیریت پروژه
برگزار شد
سومين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه دهم و
یازدهم اردیبهشت ماه در سالن همایش های رازی تهران
برگزار شد.
در این کنفرانس كاهش پيچيدگي و ساده سازي در
اجراي پروژه ي سد نيروگاه كارون  3از مهمترين داليل
تغيير اين پروژه معرفي شد.
حبيب اهلل بيطرف ،عضو هيئت علمي ،پژوهشي در
پژوهشگاه نيرو و عضو هيئت مديره انجمن مديريت پروژه
ايران گفت :تغيير در پروژه سد نيروگاه كارون  3به دليل
تغيير اهداف در حين اجراي پروژه ،تغيير شرايط بازار،
پيشرفت فناوري در طول اجراي پروژه و كاهش پيچيدگي
در ساخت سد ايجاد شده است .وي افزود :با تغييرات ايجاد
شده در قرارداد اجراي پروژه ،سرريزهاي سد و حوضچه
در بعضي مواقع در حين اجراي پروژه براي كاهش برخي
از هزينه هاي اجباري مجبور به تغييراتي در برنامه ريزي
هاي اوليه مي شويم كه هدف نهايي اين تغييرات به اتمام
رسيدن هرچه بهتر پروژه است .بیطرف فیلمی را از روند

انجام عملیا این پروژه به نمایش گذاشت .این فیلم نشان
می داد که هنگام آبگیری سد کارون  3به دلیل زیر آب
رفتن یک امامزاده ،این مکان را با قرار دادن در محفظه
بتنی جابجا کردند.
همچنين در اين مراسم دكتر محمدحسين صبحيه،
رئيس انجمن مديريت پروژه ايران و استاد دانشگاه معماري
گفت :با توجه به رشد روز افزون سرمايه گذاري در صنايع
نفت ،گاز ،پتروشيمي ،برق و انرژي هسته اي نياز به
مديريت پروژه امري ضروري است.
صبحيه با اشاره به تاثير به كارگيري مديريت پروژه در
اجراي پروژه ها تصريح كرد :با به كارگيري مديريت پروژه
در صنعت احداث ،متوسط هزينه ها از  43درصد به 16

درصد و متوسط زمان از  82درصد به  24درصد كاهش
پيدا كرده است.
وي افزود :ايران در اجراي علم مديريت پروژه در آغاز
راه قرار گرفته و توسعه اين علم در گرو كار گروهي همه
اعضاي مديريت پروژه است.
در ادامه مراسم امامي زاده ،دكتراي مهندسي صنايع
و عضو هيئت علمي دانشگاه مهندسي صنايع دانشكده
اميركبير در اين كنفرانس گفت :يكي از چالش هاي موجود
در اجراي پروژه برنامه ريزي ناصحيح است .وي با بيان
اينكه رفتار سازماني براي توسعه منابع انساني بايد مبتني بر
رعايت احترام باشد خاطرنشان كرد :ايجاد ارتباط موثر بين
اعضا بازدهي اجراي پروژه را افزايش خواهد داد.

به همت انجمن مهندسی صنایع ایران:

سمینار آموزشی انتقال تجربیات  EFQMبرگزار شد

سمینار آموزشی انتقال تجربیات EFQM
به همت انجمن مهندسی صنایع ایران و با
تدریس مهندس داود حیدری عظیم ،مدیر
آموزش انجمن و ارزیاب مورد تایید سازمان
ّّ ،EFQMششم اردیبهشت برگزار شد.
مدیر آموزش انجمن در مراسم افتتاحیه
این سمینار مهمترین اهداف انجمن مهندسی
صنایع ایران را ارتباط بین دانشگاه و صنعت
و ارتقای سطح دانش در زمینه مهندسی صنایع
دانست ومهمترین اهداف واحد آموزش انجمن
را برگزاری دوره های آموزشی درارتباط با این
اهداف عنوان کرد .وی خاطرنشان کرد :چون
انجمن مهندسی صنایع ایران یک بنگاه اقتصادی
نیست ،بنابراین همواره به دنبال این است که
دوره های آموزشی را برای سایر سطوح به
خصوص دانشجویان و با قیمت پایین تر
برگزار کند .مهندس حیدری با اشاره به اینکه
تاکنون پنجاه دوره آموزشی در واحد آموزش
انجمن مهندسی صنایع برگزار شده ،تصریح

کرد :دوره آموزش شش سیگما ،دوره های
کیفیتی مانند  ،2000-ISO9001دوره مدیریت
استراتژی ،دوره  BSC ، ISO TSو مهندسی
ارزش از جمله این دورهها است.
در این سمینار پنج ساعته مهندس حیدری
ضمن بیان جمله معروف دکتر دمینگ
بنیانگذار  TQMبه تشریح این مدل وتاریخچه
آن پرداخت وبه روش طراحی و اجرای
پروژه های  TQMاشاره کرد .وی همچنین
به بیان تاریخچه مدل سرآمدی و نحوه شکل
گیری آن توسط چهارده کشور اروپایی ،با
ماموریت نیروی محرک بودن برای حفظ
سرآمدی و درخشش سازمان های اروپایی در
دنیا پرداخت و گفت  :هم اکنون بیش از 800
کشور در دنیا عضو سازمان  EFQMهستند.
ممکن است واژهEFQM(EUROPEAN
FOUNDATION FOR QUALITY
)MANAGEMENT
(EXCELLENCE
واژه
به
FOUNDATION QUALITY FOR
 )MANAGEMENTتغییر نام دهد .
وی همچنین به تشریح کامل  9معیار مدل
سرآمدی _ رهبری ،پرسنل ،خط مشی و راهبرد،
مشارکت ها و منابع ،فرآیند ،نتایج پرسنل ،نتایج
مشتری ،نتایج جامعه ،نتایج کلیدی عملکرد_
پرداخته و در پایان نیز منطق  RADARرا در
ارتباط با ارزیابی سازمان ها تشریح کرد .این
سمینار با پرسش و پاسخ حاضران در سالن
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معرفی موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی
موسسه مطا لعات بهره وری ومنابع انسانی درسال
 1364با هدف توسعه مدیریت درسازمان ها ایجاد شد.
یکی ازاولین فعالیتهای موسسه دربدو تاسیس مطالعه وضع
موجودآموزش ومنابع انسانی تعیین چالش ها ومشکالت
ورفع تنگناهای آموزشی درشرکت های تحت پوشش
سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران بود .به این منظور
پس ازبررسی وتعیین تنگناهای موجود ،موسسه به برنامه
ریزی واجرای دوره های تربیت مدیران آموزش پرداخت .
حاصل این فعالیت استقرار واحدهای آموزش با سرپرستی
مدیران تعلیم دیده برای اشاعه فرهنگ آموزش واجرای
آموزش های مورد نیاز شرکت ها بود .
ازدیگر اقدامات ثمربخش موسسه  ،برگزاری دوره های
(( تربیت مروجین بهره وری )) واستقرار آن ها درواحدهای
مربوطه درشرکت ها بود  .تا ازاین راه عوامل موثر درارتقاء
بهره وری شناسایی واصالح شوند.
درسالهای بعد موسسه فعالیت های خود را به ترویج
واستقرارنظام های کیفیت ونظام های نوین مدیریتی
گسترش  ،وارائه خدمات را نیز ازصنایع تحت پوشش
سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران به مجموعه صنعت
وسازمان های کشورتعمیم داد .اکنون موسسه با بهره گیری
از فضای مناسب و استفاده ارمنابع انسانی متخصص
واساتید ومشاوران مجرب داخلی وخارجی وضمن
همکاری با موسسات تخصصی خارج ازکشوردرزمینه
نظام های مدیریت کیفیت منابع انسانی بهرهوری تعالی
سازمانی انرژی وسایرموضوعات مرتبط با مدیریت نوین
به بسیاری ازسازمان ها وشرکت ها خدمات آموزشی
مشاوره وپژوهشی ارائه می کند وازاین طریق ابزارموردنیاز
برای اداره اثربخش وکارآمد سازمان ها رادراختیارمدیران
درسطوح مختلف قرارمی دهد تا درصحنه رقابت جهانی
به شایستگی حضورپیدا کنند .
خدمات آموزشی
موسسه مطالعات بهره وری ومنابع انسانی با سوابق
طوالنی ودرخشان درزمینه طراحی وبرگزاری دوره های
آموزشی برای سازمان ها وصنایع مختلع کشور وبا استقاده
ازاساتید ومربیان مجرب وکارآزموده آموزش های خود
رادرقالب دوره ها سمینارها وکنفرانس های مختلف علمی
کاربردی مدیریتی فنی وتخصصی به متقاضیان ارائه می کند
قابلیت انعطاف موسسه درارائه آموزش ها به میزانی است
که عالوه برفعالیت های آموزشی برنامه ریزی شده دوره
های مورد درخواست متقاضیان رانیز طراحی ودرمحل
شرکت ها برگزارمی کند .
موسسه مطالعات بهره وری ومنابع انسانی تالش
کرده است تابرخی ازدوره های تخصصی را بابهره
گیری ازروش ها وابزارنوین ازجمله آموزش الکترونیک
( ، )E-Learningآموزش ازطریق (WBT)web
وآموزش مبتنی برکامپیوتر ()CBTوبا همکاری سازمان ها
ومراکزمعتبر بین اللملی به اجرا بگذارند  .هدف موسسه
برپایی دوره های آموزشی وافزایش کارایی واثر بخشی
واحدهای تولیدی وخدماتی ازطریق توانمند سازی مدیران
مهندسین کارشناسان وکارکنان کلیدی آنها است استراتژی
واحد آموزش موسسه به شرح زیر است :
برگزاری سمینارها ودوره های کوتاه مدت
•
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(درمحل موسسه ویا درمحل شرکت ها )
همکاری اساتید ومتخصصین مجرب تمام
•
وقت وپاره وقت
همکاری بامراکزآموزشی ودانشگاه های معتبر
•
داخل وخارج ازکشور
استفاده ازشیوه های نوین آموزشی
•
ارائه خدمات با بهترین کیفیت وکمترین هزینه
•
توسعه همکاری با سازمان ها وموسسات بین المللی
معتبرنیزیکی دیگر ازاهداف استراتژیک موسسه بوده است
ودراین راستا بابنیادمدیریت کیفیت اروپا ()EFQM
سنگاپور ،سازمان بهره وری
 ،سازمان Psb corp
آسیایی (،)APOموسسه PIIهندوستان وسازمان بهره
وری ملی مالزی ( )NPCوبسیاری مراکز وسازمان های
دیگر همکاری نزدیکی رابرقرارکرده است .
موضوع اهم دوره دوره های آموزشی موسسه به شرح
زیر است :
تعالی سازمانی براساس مدل EFQM
•
تربیت ارزیاب EFQM
•
خودارزیابی براساس مدل EFQM
•

•
سازمانی
مدیریت کیفیتن جامع ( )TQMبراساس مدل
•
هوشین کانری
نظام مدیریت کیفیت  9001 ISOویرایش
•
2000
نظام مدیریت زیست محیطی ()14000 ISO
•
نظام مدیرت ایمنی وبهداشت شغلی (OHSAS
•
)18000
خدمات مشاوره
موسسه مطالعات بهره وری ومنابع انسانی با بیش از 20
سال تجربه در ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی درزمینه
استقرار نظام های مدیریت بهره وری وتوسعه منابع انسانی
وهمچنین فنون وابزارهای کیفیت به بیش از صد شرکت
برترایرانی  ،یکی از پیشگامان اصلی درایجاد استقرار نظام
های نوین مدیریتی است .
موسسه مطالعات بهره وری ومنابع انسانی با توجه به
تجارب موثر خود وبا بهره گیری ازهمکاری اساتید مجرب
وکارشناسان خبره  ،آماده ارائه خدمات مشاوره واستقرار
نظام های مدیریتی وهمچنین فنون وابزارهای مهندسی
کیفیت است .
موضوع اهم فعالیت های مشاوره ای موسسه به شرح
زیر است :
تعالی سازمانی براساس مدل EFQM
•
جوایز ملی وشرکتی
•
نظام مدیریت کیفیت براساس استاندارد
•
ISO9001:2000
نظام مدیریت زیست محیطی براساس استاندارد
•
ISO14001:2004
نظام مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی براساس
•
استاندارد 18001:1999 OHSAS
نظام مدیریت یکپارچه Integrated
•
)Management System (IMS
نظام مدیریت کیفیت درصنایع نفت
•
وگازوپتروشیمی براساس استاندارد : 29001 ISO/ TS
2003
نظام مدیریت کیفیت درآزمایشگاه های آزمون
•
وکالیبراسیون برمبنای استاندارد : 17025 ISO/IEC
2005
نظام مدیریت ایمنی درصنایع غذایی براساس
•
استاندارد 22000:2005 ISO
خدمات پژوهشی
با توجه به تجربه ونقش موسسه درزمینه کیفیت
بهره وری وتوسعه منابع انسانی درصنایع کشورپژوهش
دراین مجموعه ازحساسیت ویژه ای برخوردار بوده واین
امر درساختار سازمانی موسسه نیزلحاظ شده است  .به
طوری که خدمات پژوهشی  ،نوآوری و  R&Dمرتبط با
ماموریت های اصلی موسسه وبا مالحظه شرایط صنعتی
کشور وضمن ارتباط با مجامع بین المللی  ،ازطریق مدیریت
پژوهش ونوآوری به شکل ساختار یافته به انجام رسیده
ونتایج عملیاتی آن درقالب پروژه های جدید درکشورمطرح
شده است .
تدوین اظهارنامه جایزه ملی بهره وری وتعالی

عالوه برآن  ،با توجه به شرایط بازار وتقاضای شرکت
ها وسازمان ها وبه ویژه وزارت صنایع ومعادن وسازمان
گسترش ونوسازی صنایع ایران  ،پروژه های پژوهشی به
تناسب فعالیت وموضوع با بهره گیری ازاساتید ومشاوران
داخلی وخارجی  ،دراین موسسه انجام می شوند .
موضوع اهم فعالیت های پژوهشی  ،موسسه به شرح
زیر است :
طرح های مطالعاتی وپژوهشی مرتبط با مدل
•
های تعالی سازمانی
طراحی ومدل سازی سیستم های ارزیابی
•
طراحی ومدل سازی وارائه سیستم اجرایی
•
جایزه ملی بهره وری وتعالی سازمانی
پژوهش به منظور ایجاد وتوسعه سیستم های
•
مدیریت کیفیت درصنایع کشور
مطالعات بازار وشناسایی نیازهای حال وآینده
•
کشوردرزمینه های مرتبط با سیستم های مدیریتی
اجرای پروژه های پژوهشی ملی مرتبط با
•
سازمان ها ووزارتخانه های کشور درجهت ارتقاء سطح
کیفیت خدمات
طراحی مدل های نوین مدیریتی وتوسعه منابع
•
انسانی
طرح های ارتقاء بهره وری درصنعت کشور
•
بررسی ومدل سازی سیستم های مدیریتی
•
جهت ارائه خدمات مشاوره وآموزش
مطالعه وبررسی درزمینه توسعه فن آوری
•
اطاعات کشور
تحقیق وبررسی جهت ایجاد وتوسعه آموزش
•
های الکترونیکی E-Learning
طرح های مطالعاتی وپژوهشی درزمینه سیستم
•
ها ومدل های نوین مدیریت منابع انسانی
برقراری ارتباط مستمر با شرکت ها وموسسات
•
بین المللی جهت تبادل تجارب واطالعات
وبسیاری پروژه های پژوهشی ملی مرتبط با
•
سازمان ها ووزارتخانه ها
طرح های ملی
عالوه برفعالیت هایی که ذکرشد .موسسه مطالعات
بهره وری ومنابع انسانی به عنوان مجری دوطرج ملی ((
جایزه ملی بهره وری وتعالی سازمانی )) و ((کارورزی فارغ
التحصیالن جوان دانشگاهی )) درارائه پیشنهاد  .تدوین
نظام عملیاتی کردن واستقرار واستمرار اجرای طرح جایزه
به لحاظ ارتقاء بنگاه های صنعتی  ،وطرح جذب فارغ
التحصیالن جوان به منظور ایجاد زمینه برای رشد فرهنگ
به کارگیری این نیرو برای
اولین بار پیشگام بوده وسهم
به سزایی دراین امور داشته
است  .ویژگی ها وخدمات
قابل ارائه دررابطه با این دو
طرح به شرح زیر است :
جایزه ملی بهره وری
وتعالی سازمانی
دردنیای امروز ،اقتصاد
 ،صنعت ومدیریت  ،دانش

محور است  .استراتژی توسعه صنعتی کشوربررقابت
پذیری با رویکرد جهانی تکیه دارد .
الزمه رقابت پذیر بودن بخش صنعت ،رقابت پذیرشدن
بنگاه ها است که باید با شاخص های جهانی مورد ارزیابی
قرار گیرند .
صنایع موجود گرچه براساس شاخص های بهره
وری درچند سال اخیررشد مداومی رانشان می دهند
 ،ولی برای رقابت پذیری درمقیاس جهانی وبرای
حضوراثرگذاردربازارجهانی به ارتقای بهره وری کل عوامل
تولید نیازدارند .
دربنگاه ها بهره وری سرمایه ،بهره وری درتولید  ،بهره
وری درانرژی ،بهره وری نیروی کار وعوامل تشکیل دهنده
آن باید با شاخص های متداول ومشابه جهانی ارزیابی شده
تا به تعالی سازمانی منتهی شوند .بسترسازی انجام شده
مانند فرهنگ سازی ،آموزش وسایرفعالیت های ضروری
که به این منظور دربخش صنعت طی چند سال گذشته
صورت گرفته باید تداوم یابد .جایزه ملی بهره وری وتعالی
سازمانی سمبلی برای مطرح شدن صنایع مختلف است .
مدل های تعالی سازمانی که عموما طی دودهه اخیر
به جامعه مدیریت معرفی شده اند ،به عنوان ابزارهایی
برای سنجش میزان استقرار سیستمهای مدیریتی در داخل
سازمانها و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر به کار می روند.
کشورهای مختلف از این مدلها بهره گرفته و برای ایجاد
فضا رقابتی بین سازمانها آن را مبنای جوایز ملی قرار
دادند.
نتایج مطالعات و بررسی ها نشان می دهند که به

مدل های تعالی سازمانی که عموما
طی دودهه اخیر به جامعه مدیریت
معرفی شده اند ،به عنوان ابزارهایی
برای سنجش میزان استقرار
سیستمهای مدیریتی در داخل
سازمانها و چگونگی تعامل آنها با
یکدیگر به کار می روند

کارگیری موثر اصول ومبانی تعالی دربسیاری ازجوایز ملی
که براساس مدل های تعالی سازمانی استوارشده اند  .باعث
شده است تا این کشورها اقتصاد رو به رشدی را ایجاد کنند.
جوایز به 5گروه تقسیم می شوند :
جایزه های بین المللی
•
جایزه های ملی
•
جایزه های منطقه ای – ایالتی یا محلی
•
جایزه های گروه های تجاری یا انجمن های
•
تخصصی
جایزه های شرکت ها
•
طرح جایزه ملی بهره وری وتعالی سازمانی که
درنخستین سال دربخش صنعت ومعدن به اجرا درآمده
است  .خالء عمده ای را که درکشورمان وجود داشت،
مرتفع کرده است  .اجرای این طرح توسط موسسه
مطالعات بهره وری ومنابع انسانی توانسته است ضمن
معرفی مدلی برای استقرار درسازمان ها به منظور حرکت
درمسیر رشدوتعالی  ،فضای رقابتی سالمی رانیز فراهم
سازد تا شرکت ها وسازمان ها بتوانند با الگوگرفتن از
سازمان ها ی موفق  ،درجهت اجرای برنامه ها ی بهبود
تالش جدی تری به عمل آورند .
این جایزه توسط مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی
ایران به برترین بنگاه های ایرانی حائز شرایط دربخش
صنعت ومعدن اعطاء می شود  .کلیه بنگاه های تولیدی
وخدماتی ایرانی دربخش یاد شده می توانند متقاضی این
جایزه باشند واین جایزه به تفکیک در دو گروه (( بنگاههای
بزرگ )) با بیش از از  150نفر کارکن وبنگاه های کوچک
ومتوسط با کمتر از  150نفر کارکن اعطاء می شود .
کارورزی فارغ التحصیالن جوان دانشگاهی
این طرح از سال  1378با حمایت وزارت صنایع
ومعادن وتوسط این موسسه به مورد اجرا درآمده وبا جذب
بیش از  12000نفر کارورز درمراحل مختلف تجربه موفقی
را در جذب وبه کارگیری فارغ التحصیالن جوان دربخش
صنعت و معدن برجای گذاشته است  .دراین طرح واحدهای
صنعتی می توانند با جذب فارغ التحصیالن از حمایت مالی
شامل  %50دستمزد پرداختی به کارورز به مدت یازده ماه
بهره مند شوند  .فارغ التحصیالن جوان رشته های مرتبط
درصورت تمایل می توانند ضمن مراجعه به این موسسه
وارائه مدارک الزم ومطالعه نظامنامه اجرایی طرح نسبت به
ثبت نام برای معرفی به واحدهای صنعتی ومعدنی اقدام کنند
واحدهای صنعتی ،معدنی وپژوهشی تحت تعرفه وزارت
صنایع ومعادن نیز که مایل به پذیرش کارورز هستند می
توانند موضوع رابه این موسسه اعالم کنند تا از بین تقاضا
های دریافت شده ،
کارورزان واجد شرایط
انتخاب وبه واحد
ذیربط معرفی شوند تا
واحد به صورت مستقل
کارورز مورد نظر خود
راانتخاب کند.
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تعریف شناسی

مهندسی صنایع
قسمت دوم

گام پنجم
مفهوم كار را چگونه تعريف نماييم ؟
كار  ،حاصلجمع تمامي فعاليتهاي فيزيكي و فكري
انسان در جهت توليد كاالها و خدمات موردنياز وي
ميباشد  .هنگاميكه اين فعاليت با هدف دريافت دستمزد
انجام گيرد بايد آن را كار يا شغل با دستمزد عنوان نمود
 .كار انسان ابتدايي براي اطمينان از حفظ و بقاي خود و
مستلزم رويارويي وي با طبيعت بود  .با گذشت زمان ،با
انجام كارهاي كشاورزي ميان ارتباط مسقيم نتايج كار و
رفع نيازهاي فردي انسان فاصله افتاد كه به علت روند
تكامل اقتصادي روزبهروز غير مستقيمتر از پيش ميشد.
اين ارتباط با تبلور نخستين نظام معامله پاياپاي بود كه
منجر به پيشرفت اقتصاد پولي شد  .به مرور با تقسيم كار
و تخصصي كردن آن ،ارتباط مستقيم ميان كار و نيازهاي
انسان فاصله افتاده و درك معناي نهايي كار از سوي او به
صورت غير مستقيم درآمده است.
در دوران باستان كار به معناي فعاليت پَستي بود كه
براي افرادي پايينتر از يك شهروند تحصيلكرده و اشرافي
در نظر گرفته ميشد .در يونان باستان طبقات اشرافي
طراحان دقيق فعاليتهايي بودند كه برتري خود را در انجام
موفقيتآميز آن در حوزههاي نظامي و شهري به اثبات
برسانند ؛ اين فعاليتها به معناي انجام كارهاي فيزيكي نبود
 ،بلكه كار توسط بردهها يا عوام به انجام ميرسيد .عوام
جزو شهروندان آزاد بودند با اين وجود مجبور بودند براي
امرار معاش خود كار كنند؛ از اينرو نميتوانستند حتي
بخشي از فعاليتهاي خود را صرف فعاليتهاي اجتماعي برتر
همانند هنرآموزي يا تجارت كنند .بعدها ،تحت تاثير تعاليم
مسيحيت ،كار تعريف اجتماعي مثبت و ارزشمندي پيدا
نمود.
در سفر پيدايش تورات آمده است كه دنيا در شش روز
كار دقيق و پرزحمت خلق گرديد و انسان به عنوان مظهر
خداوند خواندهشد تا نهتنها در كار خود  ،بلكه در اعمال
ديگر نيز ،در روز هفتم از خالق پيروي كند .
كار فيزيكي و فكري ،هر دو به عنوان فضيلت اخالقي
محسوب ميشدند؛ اين واقعيت كه بسياري از جوامع اروپايي
به عنوان جامعه كاري ناميده ميشوند ،ميتواند ثمره اصول
اخالقي كار در كليساي پروتستان باشد كه از پايان قرن
پانزدهم به بعد ،صرفنظر از طبقات اجتماعي گسترش يافته
است .بدينترتيب ،مفاهيم اديان الهي همچون اسالم كار را
به عنوان برترين فعاليت ،مقدس و موجب نزديكي انسان
به خداوند ميدانند.
در گام آتي با انقالب صنعتي همراه خواهيم بود ...
گام ششم
انقالب صنعتی را بيشتر بشناسيم !
در گام پيشين در بيان تاريخچه مهندسی به سرفصل
جديدی رسيده بوديم  :انقالب صنعتی ! براستی از انقالب
صنعتی به عنوان موج نوين پيشرفت توليد و صنعت چه
میدانيم ؟!
در اواخر قرن هيجدهم فعاليتهای صنعتی توسعه بسياری
يافت ؛ ظهور اختراعات جديد به خصوص در زمينه صنعت
نساجی همانند ماشينهای ريسندگی  ،دستگاه نختابی و
دستگاه بافندگی برقی در اين زمينه حائز اهميت بودند .
از سوی ديگر  ،استفاده از موتور بخار اين امکان را برای
کارخانه ها فراهم ساخت تا روش کهن بهره جستن از آب
به عنوان نيرو را کنار بگذارند .در کنار اين و با گسترش
اختراعات و توسعه تکنولوژی  ،امکان استفاده از ماشين
به جای انسان فراهم آمد و کارگاههای کوچک و سنتی
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جای خود را به کارخانههای
بزرگتر و پيشرفتهتر دادند
و توليد دستی و محدود به
توليد انبوه تبديل گرديد  .اين
تحوالت به واسطه وسعتی که
داشت انقالب صنعتی ناميده
شد  .تحت شرايط جديد اداره
کارخانهها ديگر به صورت
سنتی امکانپذير نبود؛ با
گذشت زمان و توسعه کارخانهها  ،نياز به روشهای علمی
جهت مديريت اين گونه واحدها افزايش يافت و بدينسان
زمينههای الزم جهت شکلگيری و ظهور مهندسی صنايع
فراهم آمد.
در کنار هم و از گذشتههای دور به قرن حاضر
نزديک شدهايم؛ داستان ما با تبلور مهندسی صنايع ادامه
خواهد يافت؛ در گام آتي پيشتازان تقسيم كار را خواهيم
شناخت...
گام هفتم
پيشتازان تقسيم كار چه كساني بودند ؟
همزمان با افزايش حجم توليد  ،مساله تقسيم كار مطرح
شد تا كارها تخصصيتر شده و بتوان كارگران را به كارهاي
متفاوتي واداشت  .عموما تصور ميشود روشهاي تقسيم كار
 ،در قرن بيستم و با تئوريهاي مديريت علمي شكل گرفتند
اما بايد دانست كه با شروع انقالب صنعتي و تكاملش ،
اينگونه روشها نيز توسط بزرگاني چون آدام اسميت به
تدريج ابداع گرديدند اما از آنجا كه كميت محصوالت در
سطح پاييني بود  ،تاثير اين متدها نيز چشمگير نبود .
كريستوفر پولهم  ،مخترع سوئدي را ميتوان نخستين
بهكارگيرنده روشهاي تقسيم كار به شمار آورد ؛ از جمله
اقدامات وي ساخت ماشينهاي سكهزني براي جرج اول
پادشاه بريتانيا بود  .كريستوفر پولهم از طرفداران سرسخت
استفاده از نيروي بخار بود ؛ او ميكوشيد تا در كليه مراكز
صنعتي نيروي بخار را جانشين نيروي انساني كارگران
سازند و خود در سال  1700كارخانهاي براي ساخت
ماشينآالت بخاري ساخت كه با نيروي بخار كار ميكرد .
اما كسي كه براي اولين بار به اصل تقسيم كار در دنياي
جديد توليد  ،صورتي گسترده و نظاميافته داد  ،هنري فورد
صنعتپيشه آمريكايي بود  .فورد نخستين اتوموبيل خود را
در سال  1893ساخت كه داراي دو سيلندر بود و پس از
آنكه خودش آن را  1600كيلومتر راند  ،به بهاي دويست
دالر فروخت و متعاقبا در سال  1899يك شركت براي
ساخت اتوموبيلي كه خرج آن را خود تهيه كرده بود ،
تاسيس نمود  .نظر اصلي فورد  ،ساخت نوعي اتوموبيل
ارزان براي استفاده عموم بود و قصد داشت تا با باالبردن
محصول كارخانه  ،قيمت تمامشده محصول نهايي ارزان
گردد ؛ بدينمنظور وي دستور داد بهجاي آنكه كارگران
بهسراغ قسمتهاي مختلف اتوموبيل بروند و آنها را بر روي
يكديگر سوار كنند  ،بر جاي خود متوقف بمانند ؛ مطابق
منظور فورد  ،اجزاي اساسي اتوموبيل كه در انبارهاي
مخصوص گردآوري شده بودند  ،در خطوط فرعي  -كه
هر يك از آنها به سوار كردن يكي از واحدهاي سازاي
اتوموبيل ( نظير شاسي  ،موتور و  ) ...تخصيص داده شده
بود  -به راه مي افتادند و جملگي اين خطوط به خط اصلي
سوار كردن اتوموبيل منتهي ميشدند .
بعدها اصولي كه فورد براي توليد كاال در حجم باال به
كار برده بود در ساير موسسات صنعتي نيز اعمال گرديدند
 .هنري فورد در عين حال طرحهايي براي سهيم كردن

كارگران در سود كارخانهها به مورد اجرا گذارد  ،بهنحوي
كه به عنوان نمونه در سال  ، 1914معادل سي ميليون دالر
سهم از آن كارگران شد  .داستان تقسيم كار در صنعت ،
با مطالعات فردريك تيلور در باب مديريت علمي شكل
آكادميك گرفت و يكي از اركان زمينهساز شكلگيري
مهندسي صنايع در سالها بعد گرديد .
در گام بعدی از نخستين پيشگامان مهندسی صنايع به
معنای امروزين آن سخن خواهيم گفت  .عالقهمند نيستيد
تا بدانيد پروسه شکل گيری رشته مان را به چه کسانی
مرهونيم ؟! ...
گام هشتم
نخستين پيشگامان شكلگيري مهندسي صنايع چه
كساني بودهاند ؟
با ظهور انقالب صنعتي و پيشرفت چشمگير دانش
تكنولوژيكي بشر در قياس با گذشته  ،به تدريج مفاهيم
نويني در باب مديريت و صنعت گشوده شد ؛ اگر چه در
آن زمان هنوز مهندسي صنايع به زبان امروزين آن وجود
نداشت اما ارائهدهندگان اين نظريات را آغازين پژوهشگران
علم مهندسي صنايع به شمار ميآوريم  .بيترديد پروسه
تكامل مهندسي صنايع تا مرز كنوني آن مرهون تمامي اين
تالشها و تفكرات است  .با هم به معرفي بزرگان انديشه
در قرون پيشين ميپردازيم ؛ اين روند را با متفكرين قرن
هجدهم آغاز مينماييم :
آدام اسميت  ،بيترديد نامي آشنا در عرصه علم و
دانش بشريست  .وي در دوراني مقارن با انقالب صنعتي (
نيمه دوم قرن هجدهم ) فوائد تخصصي كردن كارها براي
كارگران كارخانه را مورد توجه قرارداده و درباره مفاهيم
نظارت و محاسبات بازده سرمايه  ،نظرياتي ارزشمند ارائه
نمود  .آدام اسميت كه از وي به عنوان مبتكر تقسيم كار
ياد ميشود يكي از پيشگامان ارزشمند پيشرفت دانش و
آگاهي بوده است .
توماس جفرسون نيز در اواخر قرن هجدهم در طي
تحقيقات خود  ،توجه متخصصين را به قسمتهاي قابل
تعويض سازمان جلب نمود .
الي ويتني نيز نظريهپرداز ديگري بود كه در سالهاي
پاياني دهه  1790ميالدي نظرياتي ارزشمند در ارتباط با
كنترلكيفيت  ،مديريت و نيز حسابداري قيمت تمام شده
ارائه نمود .
بايد اذعان نمود كه بيشك اين سه تن تنها نمونهاي
هستند از تمامي آناني كه آشكارا و نهان براي روند صعودي
دانش مهندسي و بويژه مهندسي صنايع در قرن هجدهم
كوشيدهاند و نتيجه اين تالشها امروزه در اختيار ما قرار
گرفتهاست ؛ برماست كه راه آنان را در جهت نيل به تكامل
حقيقي و همه جانبه انساني ادامه دهيم.
در گام آتي با هم بزرگان تفكر صنعتي در قرن نوزدهم
ادامه دارد...
را خواهيم شناخت.

اسامی اعضای جدید انجمن
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ضرورت توجه به فضای
آزاد ارتباطات پژوهشی
مشكل ما فقدان درك اين نكته كه ميان آزادي و نيز آشنا شويد .اولين بيماري در اين عرصه آن
پژوهش رابطهاي مستقيم وجود دارد نيست ،مشكل اين است كه وضع را معكوس كنيم ،يعني براي
است كه چگونه ميتوانيم در شرايط حاضر ميان اين گيرندهها فضاي انتخابي و براي اثرگذارها فضاي
خود را
دو محتوا ،در محيط زندگي ،رابطه برقرار سازيم؟ براي آزاد پديد آوريم .اين بدان معني است كه 
پاسخ به اين پرسش در آغاز بايد توجه داشت كه آزادي از اطالعات بيشتر محروم كرده و در عوض آن
رويكردي به سوي ضرورت دارد .به عبارت ديگر آزادي اطالعاتي را از فيلتر عبور دهيم كه نتيجهگيري
كنند و در مقابل براي رسيدن
و ضرورت دو روي سكه تحول در جامعه ميباشند .اگر مقبول ما را تاييد مي 
با رفع ضرورت بتوانيم به آزادي دست يابيم روند توسعه به آن نتيجه اثرگذاريهاي خود را آزاد بگذاريم تا
را دنبال كردهايم و در مقابل اگر آزادي تنها موجب بروز هر چه ميخواهند بكنند.
مشكل بزرگ اين وضع آن است كه اصوال
ضرورتهاي ثانويه شود روندي به جز توسعه را به نمايش
بايد در آغاز بدانيم كه روش برخورد هيچ ضرورتي در ميدان شناخت قرار نميگيرد
ميگذاريم .بنابراين 
با اين دو مقوله با توجه به دو معيار واقعيات و اهداف يا و از آنجايي كه ضرورتها موجب بروز بحران
شود بجاي
ميشوند ،سيستم مذكور مجبور مي 
خواستههايمان چگونه بايد باشد؟
«براساس يك اصل سيبرنتيكي ميگويم كه آزادي رفع آنها از طريق شناخت و اثرگذاري ،به سوي
اثرگذارندهها دفع آنها روي آورد كه روندي سياسي است .به

عملكرد

نعمت گيرندهها و انتخاب ضرورت
گيرندههايي نظير عبارت ديگر با معكوس كردن قلمرو آزادي و انتخاب،

ميباشد ».از نقطه نظر شناخت شناسي
خود را با بحرانهاي جديدي روبه
احساسات پنج گانه به گونهاي ساخته شدهاند كه بتوانند هر هر سيستمي كه باشد 
آنچه كه در محدوده توان آنهاست جذب كنند ،شما هنگامي رو ميبيند كه به ناچار بايد از طريق سيستمهاي دفعي
و سياسي با آنها مقابله كند نه
كه چشم به سوئي ميگشاييد
سيستمهاي اقتصاد توسعهاي.
تمامي آنچه در آن سو هست
را در محدوده امواج نوري شما چه دلتان بخواهد و چه
متاسفانه اغلب مديران ،درگير
چنين فضاي معكوسي هستند .آنها
خاصي مالحظه ميكنيد( چه
نخواهد ناچاريد به هر قانون

نه تنها قدرت درك ضرورتهاي
خوب يا بد ،چه درست و
يا نادرست) اما اثرگذارها ،تصويب شده تن در دهيد،
بحرانآفرين را ندارند ،بلكه در
يد آمده،
يعني دست و پاي و زبان ،اما جريان تبادلهاي اقتصادي مواجهه با بحرانهاي پد 
شوند جريان مزاياي قدرت
ناچار مي 
چنين نيستند ،آنها نمي
توانند اين چنين نيستند ،يك مبادله
اقتصاد توسعه را به كناري گذارده
در يك لحظه دو يا چند كار
انجام دهند ،شما نميتوانيد اقتصادي آنگاه مشروعيت پيدا و جريان مصرف كننده منابع قدرت
اجتماعي ،يعني جرياني سياسي-
در يك لحظه ،دو فرمان به ميكند كه طرفين مبادله در
دفعي را دنبال كنند .بدي انتخاب
دست يا پا و يا زبان
خود فضايي آزاد حق انتخاب داشته
اين روش آن است كه محيطي اين
بدهيد كه اگر چنين شود
باشند
فشردهتر

چنين مدام منقبضتر و
اصوال اين دستگاهها كار
آزاد به سوي
شده و امكان تحرك 
نخواهند كرد.
پس روند يك تحرك همواره روندي از آزادي تا رفع ضرورتها از طريق انتخاب مناسب را از بين ميبرد.
اكنون اين پرسش مطرح ميشود :چگونه ميتوان با
انتخاب است .طبيعي است كه ارزش آزادي آن است كه
كرد و اين جريان بحران زا را
ميتواند امكانات اطالعاتي و غيره بيشتري براي انتخاب در اين روند معكوس مقابله 
گيرندهها اصالح كرد؟

اختيار شما قرار دهد .بنابراين هرچه قلمرو آزاد
اولين معضل در برابر دولتهايي كه درگير اين جريان
خواهد شد و

فرآيند انتخاب نيز محدودتر

محدودتر شوند،
اند آن است كه دولتهاي مذكور قدرت اقتصادي
معكوس 
طبعا اشتباهات بيشتري ظهور خواهند كرد.
با توجه به تحليل فوق ميتوانيد با بيماريهاي شناختي خود را از طريق فروش نفت كسب ميكنند نه از طريق
بازخورد مهم نه

بازخورد مهم ماليات -امنيت .فقدان اين
اقتصاد براي

تنها موجب ضعف هر دو طرف سياست و
تصحيح حركات خود ميشود ،بلكه به دولتها اين مجال
را ميدهد كه از طريق مصرف ثروت نفتي بر بحرانهاي
پديد آمده سرپوش بگذارند.
موضوع بدتر آن است كه جامعه در طي اين جريان
به شدت سياسي ميشود ،تا اقتصادي -فرهنگي .ميدانيد
كه در سياست موضوع جريانهاي تبادل يك سويه است،
ناچاريد به هر قانون

نخواهد

بخواهد و چه

شما چه دلتان
تصويب شده تن در دهيد ،اما جريان تبادلهاي اقتصادي
اين چنين نيستند ،يك مبادله اقتصادي آنگاه مشروعيت پيدا
آزاد حق انتخاب داشته
ميكند كه طرفين مبادله در فضايي 
باشند و به اصطالح طرفين راضي از انجام معامله باشند.
هنگامي كه به مغازه قصابي براي خريد گوشت ميرويد،
خريد گوشت و خروج از آن بايد هم شما و

در هنگام
هم قصاب راضي باشيد .واقعيت نيز چنين است ،شما به
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گوشت مورد نيازتان دست پيدا كردهايد و قصاب به پولش.
بنابراين شرط آزادي و رضايت طرفين شرط اصلي هر
مبادله اقتصادي است.
با توجه به مثال فوق درمييابيد كه كمترين ارزش
يك مبادله اقتصادي نسبت به مبادله سياسي آن است كه
جريان مقابله با ضرورتها را (ضرورت نبود گوشت) از
طريق روندي آزاد ،دنبال ميكند ،در حالي كه در سياست
به همين دليل كه جريان مبادالت و ارتباطات يك سويه
است ،موضوع رفع هر ضرورتي به دفع آن بدل ميگردد.
طبيعي است كه در قلمرو فرهنگ موضوع ارتباط متقابل
به سطح عالي نقد براي زايش منطق جديد تبديل ميشود.
به همين دليل در قلمرو فرهنگ تنها موضوع آزادي مطرح
نيست بلكه شرط آزادي آن است كه بتوان از طريق آن به
يد براي رفع ضرورتها دست يافت.
منطقهاي جد 
معضل ديگر پديد آمده حاصل از جريان معكوس
آزادي ضرورت ،آن است كه سيستم تحت تأثير آن دچار
اين توهم ميشود كه گويا هر مشكلي را ميتوان با يك
بخشنامه يا دستوالعمل رفع كرد .مديران اين چنين اصوال
پيوند ميان مشكالت با قابليتها و توانهاي موجود
قادر به 
در اطراف خود نميباشند .براي آنها اسم يك تشكيالت
مهمتر از ماهيت آن است .مثال اگر وزارتخانهاي داراي
يك بخش پژوهشي شده است ،عليالقاعده اين بدان معني
است كه بخش مذكور قادر است هر پژوهشي را انجام
و به ثمر نشاند ،در حالي كه نه تنها چنين نيست ،بلكه
برعكس در اين شرايط پژوهش تبديل به وسيلهاي براي
توجيه اشتباهات ميشود .پژوهش فضايي است كه بايد آن
را رديابي كرد .هميشه چيز خوب را بايد با زحمت بيشتر
به دست آورد.
محروم كردن نيروهاي پژوهشي مستقل بخش
خصوصي از اين بازار به معني نابودي تشكلهايي است كه
با هزاران زحمت و مرارت آن هم به پشتوانه عشق به امري
معنوي (نه عشق به پول و دالل بازي) پديد آمدهاند.
طبيعي است دولتهايي كه در ايران جريان آزادي-
انتخاب را معكوس كردهاند ،چندان دل خوشي از دستگ
اههاي پژوهشي مستقل ندارند ،چرا كه از نظر بسياري از
مديران بخش دولتي يك سيستم پژوهشي خوب آن است
كه بتواند براي نتيجهاي كه آنها قبال بر روي آن توافق
كردهاند داليل توجيهي الزم را تدارك كند .به عبارت ديگر
آنها پژوهش را براي اثبات نظر خود ميخواهند ،نه براي
صاحب نظر شدن.
منبع :مجله مديريت/شماره  /113-114سال 85
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حامیان انجمن مهندسی

انجمن مهندسی صنایع ایران برگزار میکند:

اولین سمینار انتقال تجربههای مدیران کیفیت و تعالی سازمانی

صنایع ایران

 23و  24خردادماه 1386

Seminar of Transferring Quality and Excellence Managers> Experiences
دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده فنی
دانشگاه تهران

اولین سمینار انتقال تجربههای مدیران کیفیت و تعالی
اد ماه
سازمانی به همت انجمن مهندسی صنایع ایران ،در خرد 
ایجاد فضای بهینهکاوی در ایران برگزار

سال  86و با هدف
میشود.
انتقال تجربهها و برنامههای اثربخشی سازمانی در
زمینههای آهن و فوالد ،برق و نیرو (تولید ،توزیع ،سازندگان
و  ،)...خدمات عمومی ،خودروسازی ،نفت ،گاز و پتروشیمی
و صنایع و خدمات مرتبط از زمینههای تخصصی مورد بحث
در این سمینار است .محورها و زیرمجموعههای تدوین مقاله
و تجربهها عبارتند از:
 -1رهبری
 -2استراتژیها
 -3کارکنان
 -4مشارکتهای برون سازمانی
 -5مدیریت منابع
 -6فرآیندها
 -7روابط با مشتریان
 -8بهینهکاوی ()Benchmarking

حامیان سمینار

دانشگاه خواجه نصیر

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

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی اصفهان

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

 sponsors@iiie.irارسال نمایند.
نحوه ثبت نام:
با توجه به جدول زمانی زیر مبلغ مربوطه را به شماره
حساب  0143369919بانک تجارت شعبه دانشگاه تربيت
مدرس به نام انجمن مهندسی صنایع ایران واریز و فیش آن
را به صورتی که اسم شما کامال خوانا روی آن درج شده باشد
به شماره  )021( 66742035فکس نمایید.

فروردين 1386

ارديبهشت 1386

تا10خرداد 1386

آزاد

 850،000ريال

 900،000ريال

 1،000،000ريال

دانشجويان(ظرفيت محدود)

 500،000ريال

 600،000ريال

 700،000ريال

ثبتنام بيش از 5نفر

 700،000ريال

 800،000ريال

 950،000ريال

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه انجمن مهندسي صنايع ايران

بدينوسيله از كليه اعضاي پيوسته موسسه انجمن مهندسي صنايع
ايران ثبت شده به شماره  12008دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه
مجمع عمومي عادي ساليانه موسسه كه با دستور جلسه زير در ساعت
17:00روز چهارشنبه مورخ 1386/04/20در تهران ،بزرگراه چمران،
خيابان ولنجك ،سالن سران اجالس اسالمي تشكيل ميگردد ،حضور
بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هييت مديره و بازرس قانوني انجمن.

 -2بررسي و تصويب ترازنامه و صورت سود و زيان عملكرد
سال مالي منتهي به .85/06/31
 -3انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هييت مديره.
 -4انتخاب بازرس اصلي و عليالبدل.
 -5برگزاري انتخابات مجمع بصورت الكترونيكي.
 -6ساير مواردي كه در صالحيت مجمع ميباشد.
هييت مديره
موسسه انجمن مهندسي صنايع ايران

همایش بین المللی چابهار ،ترانزیت و توسعه محور شرق برگزار میشود

همایش بین المللی چابهار ،ترانزیت
و توسعه محور شرق پاییز امسال در منطقه
چابهار برگزار میشود.
این همایش با همکاری دبیرخانه شورای
عالی مناطق آزاد و مشارکت دانشگاهها،
نهادها ،سازمانها و وزارتخانههای عضو
شورای توسعه شرق کشور و با هدف تبادل
نظر میان صاحب نظران بخشهای خصوصی
بر پا میشود .بررسی توسعه زیرساخت های
حمل و نقل محور شرق در جهت امنیت و

توسعه پایدار و دستیابی به تمهیدات قانونی
و راهکارهای اجرایی در راستای برنامههای
ملی و منطقهای ،تبیین اهمیت پتانسیلهای
سرمایه گذاری در محور ترانزیتی شرق با
هدف استفاده از موقعیت ژئواستراتژیک و
ژئواکونومیک کشور در تقویت مبادالت
بین المللی و تجارت خارجی و تبیین
جایگاه نقش تعیین کننده منطقه چابهار به
عنوان کانون توسعه محور شرق و امکان
سنجی تبدیل آن به یک قطب منطقهای با

هدف توسعه اقتصادی شرق کشور از اهداف
کالن این همایش است .افرای که تمایل به
ارسال پایاننامه های تخصصی خود در قالب
محورهای همایش دارند ،می توانند پایان
نامههای دفاع شده خود را تا پانزدهم شهریور
از طریق دانشکده مربوطه به دبیرخانه کمیته
علمی همایش ارسال کنند.برای کسب
اطالعات بیشتر میتوانید به وب سایت
 www.chabaharted.irمراجعه و یا با
شماره  88776318تماس بگیرید.

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
www.Itsr.ir

شرکت سنگ آهن گل گهر

خبرنامه مهندسی صنایع
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی صنایع ایران
مدیر مسئول و سردبیر:
محمدرضا صمدزاده
صفحه آرایی و اجرا:
شرکت آذرنگار شرق
()021 -88970214-5
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