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نشریه داخلی انجمن مهندسی صنایع ایران
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بهبود بهرهوري در سازمان تابع مديريت
خوب است و افزايش بهرهوري و حفظ
رشد آن هدف و مسئوليت اصلي مديريت

است
صفحه 3

انجمن مهندسی صنایع ایران
برگزار ميکند:

دور دوم دوره مکاتبهای
تربیت مدیران تضمین کیفیت
و مدیران تعالی سازمان
صفحه 7

تقویم دورههای عمومی
فصل پاییز انجمن مهندسی
ایران
صنایع


صفحه 11

مجمع عمومي انجمن مهندسي صنايع ايران تشکیل شد

سمینار آشنایی با مدل تعالی
 EFQMبرگزار شد

انجمن و دغدغه مجمع عمومی

يكي از مباحث عمده كشورها بررسي
ابعاد مختلف توسعه و استخراج راهبردهاي
توسعه ملي است .پژوهش يکي از پايهها و
بنيانهاي توسعه ملي است .از اينرو نهادهاي علمي-
پژوهشي جايگاه موثري در تدوين و برنامهريزي
فرآيندهاي توسعه به عهده دارند.
پرداختن علمي به مسائل توسعه نه تنها براي
محققين علوم اجتماعي بلکه براي ساير علوم و به طور
اخص مهندسين صنايع داراي اهميت خاص است .اين
موضوع از نظر اجرايي براي سياستگذاران و دولتمردان
نيز جايگاه ويژهاي دارد .مباحث توسعه از مباحث
ميانرشتهاي و ميانبخشي است و از اين رو تدوين،
ايجاد و استقرار برنامههاي توسعهاي به مشاركت همه
جانبه نهادهاي علمي  -پژوهشي و نهادهاي سياسي و
حكومتي نيازمند است .اين تالشها موجبات تضمين
منافع ملي و تامين امنيت ،رفاه و آرامش جامعه را فراهم
ميآورد.
تجربهها و تحقيقات نشان ميدهد رابطه مستقيمي
ميان ميزان برنامههاي تحقيق و توسعه و ميزان توسعه
كشورها وجود دارد .به عبارت ديگر ،كشورهايي كه
بيشترين هزينهها و سرمايهگذاريها را در زمينه تحقيق
و توسعه به عمل ميآورند ،آنهايي هستند كه صاحب
فنآوري و صنايع پيشرفتهاند.
***
پيشينه تشكلهاي مدرن همچون انجمنهاي علمي-
تخصصي در ايران زياد نيست حقيقت آن است كه يكي
از ويژگيهاي خاص جهان بع د از انقالب صنعتي را بايد

در همين تشكلها جستجو كرد .انجمن مهندسی صنایع
ایران که از سال  78فعالیت خود را آغاز نمود ،جزء
جوانترین انجمنهای علمی در ایران میباشد.
پيشينه شکلهاي مدرن همچون انجمنهاي علمي
در ايران زياد نيست .انجمن مهندسي صنايع ايران که
از سال  78فعاليت خود را آغاز نمود جز جوانترين
انجمنهاي علمي در ايران ميباشد.
حال که حدود  8سال از عمر انجمن سپري شده،
ميتوان ميزان مشارکتپذيري جامعه مهندسي صنايع
را در حجم فعاليتها و عملکرد انجمن رديابي کرد.
بعد از انتخابات تيرماه  83و روي کار آمدن هئيتمديره
شاهد تحوالت و توسعه قابل توجهي

کنوني انجمن
بوده است .پس از تشکيل اولين جلسات متوجه شديم
که بقاء انجمن به علت خالي شدن حسابهاي بانکي در
خطر قرار گرفته است .از اين رو عالوه بر عارضه يابي و
تدوين استراتژيها و برنامههاي راهبردي اعضاي هيات
مديره کمکهاي مالي قابل توجهي براي ادامه بقاي
انجمن تدارک نمودند .هيئت مديره حول دو محور
تامين بودجههاي انجمن و شناسايي حلقههاي گم شده
جامعه مهندسي صنايع به بحث و تبادل نظر پرداخت.
نتيجه اين شد که دو فعاليت زير پوششدهنده دو محور
فوق شناسايي شدند:
 -1انتشار مجله علمي -پژوهشي که از همان ابتدا
جز اهداف انجمن بود باالخره در اين دوره هيئتمديره

صفحه 2

به سردبيري و کوششهاي دکتر رسول حجي
به نتيجه رسيد .مجله علمي نه تنها جزء
مهمترين فعاليتهاي يک انجمن علمي به
نماد هويت علمي و تخصصي جامعه
شمار ميرود بلکه 
مهندسي صنايع کشور ميباشد.
 -2کنفرانسها و همايشها هم محل تبادل آراء و
انديشههاي جامعه علمي و تخصصي را در سطح ملي
آورند و هم تامينکننده عمده
و بينالمللي فراهم مي 
بودجههاي انجمنهاي علمي ميباشد .متاسفانه به
علت کمرنگ شدن مشارکت انجمن در برنامهريزي و
هدايت اين کنفرانسها شاهد کمفروغشدن اين جنبههاي
کنفرانس بوديم .هيئتمديره با پيگيريهاي مستمر و با
همکاري دانشگاههاي ميزبان توانست نام و حضور
انجمن مهندسي صنايع ايران را به عنوان متولي اين
برنامه تثبيت نمايد .به هر صورت با برنامهريزيها و
پيگيريهاي مستمر شاهد تحقق دو فعاليت فوق هستيم
اما هنوز عدم وجود محل مستقل براي انجمن باعث
نگراني است و مشارکت همهجانبه اعضاي انجمن براي
رفع اين مسئله الزم ميباشد.
در پایان الزم به ذکر است که قرار بو د مجمع عمومی
انجمن برای انتخاب اعضای جدی د هیئت مدیره در روز
اول کنفرانس مهندسی صنایع که  20تیرماه برگزار شد
تشکیل شود که متاسفانه به دلیل به حد نصاب نرسیدن
حاضران تشکیل مجمع برای چندمین بار متوالی به
تعویق افتاد .و در نهایت مجمع عمومی عادی و فوق
العاده انجمن مهندسی صنایع ایران ،روز دوشنبه  30مهر
ماه در دفتر شورای انجمن های علمی برگزار شد.

انجمن مهندسی صنایع عید سعید فطر را به تمامی اعضای محترم
خانواده بزرگ مهندسی صنایع تبریک و تهنیت عرض ميکند.

د
دومین شماره مجله مهندسی صنایع و سیستم ها ( )JISEمنتشر ش 
دومین شماره مجله علمی و پژوهشی انجمن مهندسی
صنایع ایران ( )jiseمنتشر شد.
در این شماره از نشریه شش مقاله از استادان برجسته
مهندسی صنایع درج شده است:
1. Strategies to Overcome Network
Congestion in Infrastructure Systems
Jason W. Black, Richard C. Larson
2. A Possibility Linear Programming
Approach to Solve a Fuzzy Single Macc
chine Scheduling Problem
I.N. Kamalabadi1, A.H. Mirzaei, B.
Javadi
3. Price Discount and Stochastic Initial
Inventory in the Newsboy Problem
Maryam Haji, Rasoul Haji, Houshang
Darabi
4. An Evaluation of MahalanobisTaguchi System and Neural Network for
Multivariate Pattern Recognition

Elizabeth A. Cudney, Jungeui Hong,
Rajesh Jugulum, Kioumars Paryani,
Kenneth M. Ragsdell, Genichi Taguchi
5. A Comparative Study of Exact
Algorithms for the Two Dimensional Strip
Packing Problem
Abdelghani Bekrar, Imed Kacem and
Chengbin Chu
6. Fuzzy Hierarchical Locc
cation-Allocation Models for
Congested Systems
Hassan Shavandi, Hashem
Mahlooji
همچنین پس از پیگیری های مداوم
انجمن مهندسی صنایع ایران در شهریور
ماه امسال مجوز علمی-پژوهشی مجله از
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گرفته
شد .مجله این دو شماره با حمایت موسسه
مطالعات و پژوهش های بازرگانی به

مدیریت مهندس دودانگه چاپ شد .نشریه با شماره 1735
 )ISSN( 8272در کتابخانه ملی به ثبت رسیده است .فرماشتراک مجله در وب سایت آن به آدرس WWW.jise.
 infoو  WWW.jise.irموجود است .هزینه های اشترک
مجله برای عالقه مندان داخل و خارج از کشور به شرح
جدول زیر است .افرادی که از ایران مشترک مجله ميشوند
بای د مبلغ مورد نظر را به حساب شماره 0143381986
بانک تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس و
کسانی که از خارج از کشور مایل به مشترک
شدن هستند باید مبلغ مربوطه را به حساب
شماره  2202648بانک ملی واریز کنند.
همچنین مجوز نشریه «مهندسی صنایع» نیز از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت شده
است .این نشریه به صورت فصلنامه ،به مدیر
مسئولی دکتر محمد رضا امین ناصری ،رییس
انجمن مهندسی صنایع ایران و سردبیری
دکتر رسول حجی و در زمینه فنی ،مهندسی
از سوی انجمن به چاپ ميرسد.

مجمع عمومي انجمن مهندسي صنايع ايران تشکیل شد

جلسه مجمع عمومي عادي و فوق العاده موسسه
انجمن مهندسي صنايع ايران روز دوشنبه  30مهر ماه با
حضور  38نفر از اعضاي پيوسته و تعیین هیأت مدیره
جدی د تشکیل شد.
در این جلسه گزارش هيات مديره و گزارش
بازرس قانوني انجمن به تايي د مجمع رسيد.
همچنین ترازنامه و صورتهاي مالي ،سال مالي
منتهي به تاريخ  1385/6/31مورد تصويب قرار
گرفت.
در ادامه جلسه پس از معرفي نامزدهاي
عضويت در هيئتمديره و بازرسي انجمن و اخذ
و قرائت آرا نتايج به شرح زير اعالم شد:
 -1دکتر محمدرضا امينناصري  -2دکتر

محمدرضا اکبري جوکار  -3دکتر رضا سميعزاده
 -4مهندس محمود دودانگه  -5دکتر جمشيد ناظمي
 -6دکتر بهروز رياحي  -7مهندس هوشنگ رستميان
به عنوان اعضاي اصلي هيئتمديره و مهندس رامين

سميعزاده و دکتر محمدرضا وفائيزاده به عنوان اعضاي
عليالبدلهيئتمديره .الزم به ذکر است اعضاي عليالبدل
هياتمديره تا پايان دوره قانوني هيئتمديره ( دوره دو
ساله) انتخاب شدند.
همچنین آقايان مهندس محمود كريمي و
مهندس پيام خرازيان به ترتيب به عنوان بازرس
اصلي و عليالبدل انجمن براي مدت يكسال
انتخاب شدند .در پایان جلسه مجمع عمومی،
روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه كثيراالنتشار
موسسه براي درج آگهيهاي انجمن انتخاب شد
و مقرر شد اطالع رسانيهاي مختلف از طريق
وب سايت رسمي انجمن و مكاتبات الكترونيكي
با اعضا انجام شود.

انجمن مهندسی صنایع ایران برگزار ميکند:

دوره مکاتبهای تربیت مدیران تضمین کیفیت و مدیران تعالی سازمان
انجمن مهندسی صنایع ایران به عنوان معتبرترین مرکز
مهندسی صنایع کشور ،پس از برگزاری موفق دور اول دوره
تربیت مدیران تضمین کیفیت و دیگر دورهها که با استقبال
خوبی از سوی دانشجویان و مدیران مواجه شد ،تصمیم به
برگزاری دور دوم این دوره آموزشی گرفته است.
شرح دوره:
باید از
شما بعنوان مدیرکیفیت و یا تعالی سازمان ،
مدلهاي موجود و نحوه پیاده سازی آنها مطلع
سیستمها و 
باشید در این دوره شما بوسیله جزوات ویژه ،با ساختار مدل

تعالی ( ،)EFQMمدیریت استراتژیک ،BSC ،سیستمهاي
مدیریتی مانند ISO،OHSAS18001، 9001 ISO
 14001و مميزي داخلي سيستم هاي مديريتي همچنین
مانند مدیریت زنجیره تامین و  ...مرتبط با این
سیستمهايی 
سیستمها آشنا ميشوید .در نهایت با برگزاری جلسه رفع
اشکال آماده گذراندن آزمون ميگردید.
گواهینامه:
افراد در صورت قبولی گواهینامه (تایید) صالحیت

بعنوان مدیر تعالی و تضمین کیفیت و در صورت عدم
قبولی و کسب حداقل  25امتیاز ،گواهینامه شرکت در
تایید این دوره
دوره را دریافت مینمایند.الزم به ذکر است 
گواهینامه معتبر انجمن مهندسی صنایع ایران ميباشد.
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هزینه شرکت در دوره:
 مدیران و کارشناسان350000 :ريال دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی  300000ريال اعضاء انجمن 250000ريال ميباشد.مخاطبان دوره:
 -1مدیران تضمین کیفیت و مدیران تعالی سازمان ها
 -2سایر کارشناسان و مدیرانی که فعالیتهاي آنها با
سیستمهای مستقر درسازمان مرتبط است.
 -3افرادی که مایل هستند در آینده در شغلهاي مرتبط
با تضمین کیفیت و تعالی سازمانی مشغول به کار گردند.
افراد عالقمند به کسب یا افزایش اطالعات در
 -4
زمینههاي ذکر شده.
مهلت ثبت نام تا  30آبان 1386
روش ثبت نام:
روش اول :واريز كردن مبلغ دوره به حساب جاري
 0143369919بانك تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس
به نام انجمن مهندسي صنايع ايران .انجمن مهندسي صنايع
واحد آموزش انجمن مهندسی

ايران و ارائه اصل فيش به
صنایع به آدرس ذکر شده ویا فکس نمودن فیش با درج نام
شرکت کننده و نام دوره به شماره  66742035و تماس
واحد آموزش (پایین صفحه)

گرفتن با شماره

میتوانید وجه را به

روش دوم در صورت تمایل
واحد آموزش انجمن مهندسی

صورت نقدی در دفتر
صنایع پرداخت نموده و پس از درج مشخصات شما،
رسید وجه را دریافت نمایید .الزم به ذکر است پس از ثبت
نام به شما يک شماره ثبت نام اختصاص يافته که ساير
موضوعات از طريق آن پيگيري مي گردد.
محل برگزاری جلسه رفع اشکال (حضور اختیاری) و
آزمون (حضور الزامی) ،تهران میباشد.
تاريخ جلسه رفع اشکال 2 :و يا  3اسفند
تاريخ برگزاري آزمون 16 :و 17اسفند (به انتخاب
شرکتکننده)
رفع اشکال از طريق ايميل :ميتوانيد سوال خود را از
طريق ايميل با موضوع " - Questionشماره ثبت نام" به
ايميل  train.iiie@gmail.comارسال نماييد.
آدرس وتلفن واحدآموزش:
استاد نجات الهی،

خیابان انقالب ،حد فاصل حافظ و
شماره ( 880شرکت گسترش انفورماتیک ایران) ،طبقه
واحد آموزش انجمن مهندسی صنایع ایران

سوم ،دفتر
شماره تماس66742035 :
 256و 66706051-4 - 257
www.iiie.ir

سمینار آشنایی با مهندسی
ارزش ( )VEبرگزار شد
سمینار آموزشی آشنایی با مهندسی
ارزش بیستم شهریور توسط انجمن مهندسی
صنایع ،با حمایت مرکز رشد و کارآفرینی
شهر تهران و با تدریس دکترخداداد واحدی
برگزار شد.
دکتر واحدی در این سمینار به تشریح
چگونگی شروع و رشد متدولوژی مهندسی
ارزش ،تعاریف و مفاهیم پایه مهندسی
ارزش پرداخت و در راستای برنامه کاری
مهندسی ارزش ،فازهای اطالعات ،فانکشن
وخالقیت را تشریح کردند.
دکتر واحدی در این سمینار به ارائه
توضیحاتی در رابطه با تاریخچه مهندسی
ارزش و شروع رشد این متدولوژِی
پرداخت.
وی گفت :تحلیل ارزش ومهندسی
ارزش مفاهیم و روشهايی هستند که
ریشههاي آنها در طول جنگ جهانی دوم
و در کشور امریکا توسعه یافت و بر اثر
ضرورت پیشرفت کرد .اولین کارگاه
مهندسی ارزش در سال 1952برای حدود
60نفر که از جاهای مختلف درشرکت جنرال
الکتریک حضور پیدا کرده بودند برگزار
شد .بعضی از این افراد بعد از آموزش به
کارخانهها و محلهاي کار خود بازگشتند
وبه عنوان تحلیل گر مهندسی ارزش این
موضوع را مطرح کردند.بعد از این کارگاه
مهندسی ارزش به صورت رسمی معرفی

بعد از بکارگیری موفقیت آمیز کارگاه
شد .
مهندسی ارزش در شرکت جنرال الکتریک
به کار گیری متدولوژی مهندسی ارزش
برای بهبود هزینه توجه زیادی را به خود
جلب کرد.
مورد تعریف بحث ارزش

وی در
افزود :به طور مختصر منظور از ارزش
کمترین هزینه الزم برای انجام فانکشن
(کارکرد) با خدمات مورد نظر ذر زمان
مورد نیاز و کیفیت مناسب است .وی

ادامه داد :مهندسی ارزش رویکردی است
سیستماتیک سازمان یافته که از طریق یک
سیستم میان رشته ای فانکشن یا کارکرد
موردنظر را با کمترین کمترین هزینه و بدون
تغییر در کفیت شناسایی و به کار ميگیرد.
هد تا ارزش یک
مهندسی ارزش اجازه ميد 
محصول ،سیستم ،پروژه ویا خدمات بدون
هیچ تغییری افزایش یابد.
مهندسی ارزش بدون فداکردن کیفیت
به حذف هزینههاي غیر ضروری دست
ميزند .دکتر واحدی با اشاره به تفاوت
اساسی مهندسی ارزش با دیگر متدهای
مشابه آن اظهار داشت :فرایند مهندسی
ارزش با سایر رویکردهای کاهش هزینه
متفاوت است ،بدین معنی که مهندسی
ارزش فانکشن یک مولفه را ونه خود
مولف را تحلیل مينماید .رویکردهای
مرسوم ومتعارف کاهش هزینه از جمله

ارزان سازی عمدتا به خود مولفه تاکید
دارند نه فانکشن آن.
مدرس این سمینار آموزشی ،درگیر
شدن مدیریت ،سرمایه گذاری جدی در
مهندسی ارزش و کوشش سیستماتیک
(کار تیمی سازمان یافته وجهت دار) را
سه عنصر اساسی در موفقیت مهندسی
ارزش دانست .وی همچنین برنامه ریزی
استراتژیک ،توسعه محصول جدید ،توسعه
خطوط تولیدی جدید ،پروژههاي پیچیده،
حل مسئله وآنالیز تصمیم گیری برای
کاهش هزینه محصول ،فرایندها و خدمات
موجود را از زمینههايی دانست که مهندسی

ارزش در آن کاربرد دارد.
به گفته دکتر واحدی نقاط قوت
مهندسی ارزش را حل مسئله به صورت
تیمی ،استفاده از تخصصهاي گوناگون،

رویکرد سیستماتیک ،حمایت از

استفاده از
افکار سازنده وجدید ،استفاده از تواناییها
معتقد به بهبود

برای باالبردن رقابت،
کیفیت ،اعتقاد به باال بردن قابلیت اطمینان
و دارای تفکر مشتری مدار عنوان کرد.
وی همچنین از بهبود وضعیت موجود،
استفاده از خرد جمعی در حل مسائل،
ارائه راه حل برای مسائل ودشواریهاي
پیش آمده ،کاهش زمان فرایند ،کاهش
ید و
هزینههای سرمایهگذاریهای جد 
کاهش هزینههای دوره بهرهبرداری پروژهها
یا فعالیتها را مزایا وتوانمندیهای تحلیل
ارزش معرفی کرد.
این سمینار آموزشی با استقبال زیاد
جامعه مهندسی صنایع در سالن ستاد
کارآفرینی شهر تهران برگزار شد.

سمینار آشنایی با نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر( )TPMبرگزار شد

سمینارآموزشی آشنایی با نگهداری و تعمیرات بهره
ور فراگیر( ) TPMششم شهریور ماه در محل باشگاه
دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.
در این سمینار آموزشی ،مهندس رستمیان عضو هیئت
مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران ونایب رئیس انجمن
نگهداری وتعمیرات به تدریس پرداختند.
مهندس رستمیان ضمن بیان سیر تکامل وتاریخچه
نظامهاي نگهداری وتعمیرات به تشریح مفاهیم بنیادی

نگهداری وتعمیرات ،اصول بنیادی ،TPMکاربرد روشهاي
اقتصاد مهندسی و مفاهیم اساسی تروتکنولوژی پرداختند.
این سمینار با حضور 140نفر از دانشجویان ودانش
آموختگان مهندسی صنایع انجام شد و در پایان آن ،جلسه
پرسش و پاسخ برگزار شد.
گفتنی است واحد آموزش انجمن مهندسی صنایع
در راستای اهداف انجمن مهندسی صنایع ایران ورسالت
خویش وهمچنین به منظور ارتقای سطح دانش در زمینه

مهندسی صنایع و گسترش تعامل صنعت و دانشگاه عالوه
بر دورههاي آموزشی اقدام به برگزاری سمینارهای
آموزشی مينماید.
این سمینارها با هزینه کم وبه منظور استفاده تمام
سطوح دانشجویان ودانش آموختگان مهندسی صنایع
بتوانند بیشتر وموثرتردر عرصه

پذیرد تا آنها
صورت مي 
شکوفایی کشور گام بردارند.

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
میگ��ردد 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

سال هشتم ● شماره  ● 55شهریور و مهر 1386



بهرهوری
معیارهایبهره
جهشبابامعیارهای
جهش
وری
بهرهوري چيست؟
در تعریف بهره ور آمده است ،استفاده موثرتر از منابع
اعم از نيروي كار ،سرمايه ،زمين ،مواد ،انرژي ،ماشينآالت
و ابزار ،تجهيزات و اطالعات در فرآيند توليد كاالها و
خدمات است.توليد اضافي كاال يا خدمتي الزام ًا به معني
افزايش بهرهوري نيست .در واقع توليد عبارت از ميزان
بازده توليد شده (محصول يا خدمت) است در حاليكه
بهرهوري حاكي از نسبت ميان بازده توليد شده به منابع
به كار رفته است.
در سالهاي آغازين هزاره سوم كشورهاي جهان
بهبود بهرهوري

 )3برنامه ريزي
سعي دارند كه سهم بيشتري از تجارت جهاني را به خود
همانطور که از فرمول مورد استفاده براي محاسبه
اختصاص دهند .براي نيل به اين هدف بايد بتوانند توان
بهرهوري مشخص است افزايش بهرهوري به طرق زير
رقابت پذيري خود را افزايش دهند و اين امر جز از طريق
امکان پذير است.
نخواهد بود.

ارتقاي بهرهوري امكان پذير
 -1افزايش ستانده با استفاده از همان ميزان نهاده
در واقع سعي انسانها چه در فعاليت هاي فردي و
شناسايي ظرفيتهاي خالي
يا گروهي در راستاي ارتقاء سطح زندگي ،رفاه بيشتر در
ستاندهها همراه با کاهش نهادهها

 -2ثابت نگه داشتن
طول زمان معطوف به اين بوده است كه حداكثر نتيجه را
جلوگيري از اتالف و ضايعات
از حداقل تالشها و منابع و امكانات در دسترس تحصيل
 -3روند افزايش سريعتر ستاندهها نسبت به افزايش
كند و اين اشتياق و تمايل همان وصول به بهرهوري بيشتر
نهاده ها
ميباشد.
شناسايي گلوگاهها و رفع آنها
بهرهوري معياري است كه موارد زير را شامل
 -4روند کاهشي سريعتر نهادهها نسبت به
ميشود:
يريت
د
م
تابع
سازمان
ر
د
وري
ه
بهر

بهبود
کاهش ستانده ها
 ميزان تحقق اهدافحذف فعاليتهاي غيرضروري و هزينه بر
 چگونگي استفاده كارا از منابع جهت خوب است و افزايش بهرهوري و حفظ رشدافزايش ستانده همراه با کاهش نهاده
توليد
 آنچه بدست آمده در مقابل آنچه امكان آن هدف و مسئوليت اصلي مديريت استسازمانها با توجه به اهداف خود و وضعيت
موجودشان ميتوانند از تكنيك هاي مهندسي
داشته است.
بهبود بهرهوري استفاده كنند:

صنايع براي
توسعه از دو طريق امکان پذير است:
مرحله بهبود بهرهوري فرآيندي دو مرحله
ايجاد ظرفيت هاي جديد

 )1توسعه از طريق
اي است:
که نياز به تزريق پول و سرمايه گذاري هاي زياد
 )1برنامه ريزي براي انتخاب مجموعه اي از
دارد.
روشهاي متناسب كه در ذيل آورده شده است.
 )2توسعه از طريق بهود بهرهوري وضع
 )2طراحي برنامه اي اجرايي براي پياده
موجود که از طريق کاهش هزينه ها ،بهبود
سازي تكنيك هاي منتخب
فرآيندها ،کاهش اتالفها و ...ميسر است.
اندازهگيري بهرهوري
اندازهگيري بهرهوري در واقع عبارت است از تهيه
روند بهره

مورد اطمينان كه به بهبود

و توسعه اطالعات
برداري از امكانات و به تبع آن بهبود روند رشد توليد كاال
و خدمات در سطوح مختلف كمكنمايد.
منافع و اهداف اندازهگيري بهرهوري:
بهبود و افزايش
هـدف اصـلي از اندازهگيري بهرهوري ،
بهرهوري است  .در كنار اين هدف ،اهداف ذيل نيز دنبال
ميشود:
 -1آگاهي سازي (کسب اطالع از اينکه سازمان در چه
وضعيتي بوده و در چه مرحلهاي از دستيابي به اهداف خود
قرار گرفته است)
 -2ارزيابي مشکالت (شناسايي فرصتها و مقابله با
تهديدات)
 -3ايجاد مکانيزمي براي ارايه بازخور و ابزار تشويق
منابع انساني (دادههاي حاصل از اندازهگيري باعث ميشود
برند از موفقيتها درس بياموزند و
تا کارکنان از کار لذت 
براي غلبه بر دوران بازدهي نامطلوب داراي انگيزه شوند)
ايجاد اطالعات براي انواع تصميمگيريهاي

-4

چرخه بهرهوري
فعاليتهايي كه در خصوص بهرهوري
صورت ميگيرد ،بايستي روشمند باشد به اين
معني كه بر اساس يك برنامه خاص و مفاهيمي
شود كه اين اقدامات را ميتوان
روشن دنبال 
چرخه بهرهوري نام نهاد.
براي برنامهريزي در زمينه ارتقاي بهرهوري
بايد بدانيم که از منظر سطح بهرهوري درکجا

قرار داريم و به کجا ميخواهيم برويم ،براي
رسيدن به مقصد چه راه کارهايي مناسبتر است.
 -1تعيين شاخص هاي بهرهوري و
اندازهگيري آنها
 -2تجزيه وتحليل شاخص هاي بهرهوري
بهبود بهرهوري

 -3برنامه ريزي
بهبود بهرهوري

 -4اجراي برنامه هاي
«هر گاه توانستيم آنچه را که در مورد آن
صحبت ميکنيم اندازه گرفته و در قالب اعداد
و ارقام بيان نماييم ،ميتوانيم ادعا کنيم درباره
مورد بحث چيزهايي ميدانيم ،در غير

موضوع
اينصورت آگاهي و دانش ما ناقص بوده و هرگز
به مرحله بلوغ نخواهيم رسيد».
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مديريتي (مديريت براي تدوين برنامههاي خود نيازمند به
اطالعات است)
 )2تجزيه وتحليل شاخص هاي بهرهوري
تحليل و اندازهگيري بهرهوري زماني عملي است که
تغييرات بهرهوري را طي زمان با شاخصهاي بهرهوري
نشان دهيم .فعاليتهاي يک جامعه زماني قابل ارزيابي
است که ميزان درجه مطلوبيت هر فعاليت را بتوان مقايسه
عملكرد با ميانگين شاخصها در همان

نمود :مقايسه
صنعت ،تنظيم روند شاخص ها

نتايج بهرهوري
کاهش هزينه ،کاهش زمان ،افزايش کميت و
بهبود کيفيت از نتایج بهره وری است .بهرهوري
باالتر از يکسو موجب کاهش قيمتها شده،
و از سوي ديگر سود سهامداران را افزايش
ميدهد .بهبود بهرهوري در سازمان تابع مديريت
خوب است و افزايش بهرهوري و حفظ رشد
آن هدف و مسئوليت اصلي مديريت است.
مديريت بهرهوري به مهمترين و بنيادي ترين
بهبود سطح رفاه انسانها
هدف اصلي جوامع يعني 
از نظر مادي و معنوي به طور مستمر تکيه دارد
 .درواقع مديريت بهرهوري ابزار مهمي است
كه به مديران و برنامه ريزان و سياستگزاران در
جهت ارزيابي توليد در سطوح مختلف سازماني،
بخشي ،ملي و بينالمللي ياري ميرساند و نشان
ميدهد كه تا چه حد از منابع موجود بدرستي
استفاده شده است .ما آن چيزي را كه به چشم
بيايد و زودتر بازده داشته باشد ،بيشتر خريداريم
تا بعضي از كارهـاي مهم و اساسي را كه زمان و
يا انرژي ميبرند و بازده ظاهري ندارند.

انتشار كتاب مهندسي صنايع ،مديريت مهندسيها
كتاب «مهندسي صنايع؛ مديريت مهندسيها» ،جهت
آشنايي با ساختارهاي مهندسي صنايع و فراهم كردن مباني
الزم براي انجام تحقيقات تطبيقي و قياسي( ،به همراه لوح
فشرده) منتشر شد.
در گردآوري محتواي اين كتاب ،توجه به كاربرد
مطالب آن در محيط بومي تحقيق و توسع ه مهندسي
صنايع در جامعه دانشگاهي مدنظر قرار گرفته است كه
ميتواند خواننده را در شناخت انديشه مديريت مهندسي
ياري نمايد .متقاضيان و عالقمندان تهيه و دريافت كتاب
توانند با دفتر انجمن تماس بگیرند.
مي 
موضوعات فصلهاي مختلف این کتاب به شرح زیر
است :فصل اول :مفاهيم مهندسي و مهندسي صنايع ازنظر
انديشمندان ،فصل دوم :تاريخشناسي مهندسي صنايع تا
انشکدههاي آن در ايران

دهههاي اخير و تاريخچ ه تاسيس د
و جهان معاصر به همراه معرفي دانشکدههاي مهندسي
صنايع سراسر کشور و ارائ ه پيشنهاداتي براي عالقمندان
به مهندسي صنايع ،فصل سوم :ديدگاهها و زمينههايي
براي مشخص کردن جايگاه واقعي به همراه بيان برخي
خصوصيات مهندسي صنايع در قالب اصول فکري و
ضرورت و اهميت آن ،فصل چهارم :دورههاي دانشگاهي
مهندسي صنايع از کارشناسي تا دکترا با معرفي دروس
و پيشنهاد انتخاب واحدها به صورت کاربردي در طول
دور ه تحصي ،فصل پنجم :شيوه نگارش مقاالت علمي
و همچنين شيو ه مطرح در تدوين پاياننامه ،فصل ششم:

انتظارات از مهندسين صنايع امروز و پيشنهاداتي براي
آينده اين دانشپژوهان ميانرشتهاي ،فصل هفتم :معرفي
تشکلهاي موجود در دانشکدههاي مهندسي صنايع و
انجمن مهندسي صنايع ايران و فعاليتهاي آن به همراه
مسابقهاي به همراه نظرسنجي و لوح فشردهي كتاب شامل
فيلمي پيراموان مهندسي صنايع (مجله روش) و امكان
جستجوي كليدواژهاي در متن كتاب (شركت شتاب)
ساختار كتاب
ايجاد سبکي تلفيقي از

در فصول هفتگانه تالش به
تجربهي امروز و دانايي آينده شده است.
در فضاي باالي صفحات (سرصفحه) تكنگاشتهايي
با موضوعات متنوع به منظور افزايش سطح مطلوبيت روند
مطالعه در نظر گرفته شده است.
در حاشيههاي كناري صفحات ،چكيدهي  200ابزار
تاكيد بر ارتباط
مديريت مهندسي در زندگي امروز با هدف 
ميانرشتهاي محتواي اصلي و مديريت مهندسي زندگي
كاري توام با عشق و محبت (فلسفهي اروسماتيك) نمايه
شده است كه در محورهاي زير قرار ميگيرند .صنعت و
مهندسي صنايع ،کسب و کار و استراتژي ،سيستم و کيفيت،
سازمان و بهرهوري ،اطالعات و فناوري،
محتواي کتاب
 -آشنايي با روشهاي مديريت مهندسي زندگي

شخصي و کاري در جهان معاصر
 سخنان بزرگان و حکايت فرهنگ پندآموزي به جايتجربهاندوزي
 حکايت مهندسي صنايع برگرفته از فرهنگ ايراني-اسالمي
 مهندسي صنايع و نکتهپردازي فرهنگ صنعتي وخدماتي

شماره جدید مصاف با موضوع تولید و تفكر ناب
نشریه مصاف (نشریه علمی دانشكده صنایع دانشگاه
ید خود با همكاری گروه
صنعتی امیركبیر) در شماره جد 
 LeanSoulبه طور اختصاصی به موضوع تولید و تفكر
ناب پرداخته است .با توجه به جامعیت مطالب مندرج
توانند تمامی اطالعات الزم
در این نشریه عالقمندان مي 
ورود به دنیای ناب را كسب نموده و از آن به عنوان

برای
راهنمایی خوب برای پیمودن راه ناب استفاده نمایند.
آشنایی با تولید و تفكر ناب ،تاریخچه و كاربردهای آن،
سیستمهاي تولیدی ناب نظیر تویوتا و مرسدس بنز ،به
كارگیری سیستم ناب در ایران از مطالبی است كه در

این نشریه موجود ميباشد .از دیگر ویژگیهاي بارز این
شماره ،مقاله ای است كه آقای  Mark Grabanیكی
از برجسته ترین اساتید ناب در دنیا به طور اختصاصی
برای این شماره از مصاف به رشته تحریر در آوردهاند كه
در تاریخ نشریات دانشجویی كشور كم سابقه ميباشد.
برای مشاهده فهرست مطالب نشریه ميتوانید به آدرس
 www.lean.persianblo g.irمراجعه نمایید.
نشریه هم اینك در مرحله چاپ بوده و به زودی
ود شمارگان
اد محد 
عرضه ميگردد .لذا با توجه به تعد 
خرید نشریه از روز شنبه 3

چاپ ،پیش ثبت نام برای

شهریور آغاز ميشود .برای ثبت سفارش ميتوانید با
شماره  09122658191تماس گرفته و یا درخواست خود
را به همراه مشخصات فردی و آدرس و شماره تلفن به
آدرس  Info@LeanSoul. comارسال نمایید .سایر
محصوالت گروه  LeanSoulشامل بانك اطالعاتی ناب
 Lean HandBookو كتب الكترونیك ناب Lean
 EBooksرا نیز ميتوانید به همین روش سفارش دهید.
فهرست مقاالت و كتب موجود در محصوالت فوق
در سایت  www.lean.persianblog.irموجود
ميباشد.

دومین كنفرانس بینالمللی مدیریت بازاریابی بهمن ماه برگزار ميشود
دومین كنفرانس بینالمللی مدیریت بازاریابی ،دوم و
سوم بهمنماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.
دبیرخانه این کنفرانس در  13محور اقدام به فراخوان
مقاله نموده است.
محورهای تخصصی این کنفرانس
عبارتند از :بازاریابی استراتژیک و
استراتژیهای بازاریابی ،بازاریابی
صنعتی ،بازاریابی خدمات ،بازاریابی
بینالمللی و مدیریت صادرات،
تحقیقات بازاریابی ،پدیدههای نوین
در بازاریابی ،بازاریابی الکترونیکی،
نظام ارتباطات یکپارچهی بازاریابی،
کاربرد ابزارهای مدیریتی در بازاریابی،
بازاریابی معکوس ،بازاریابی موسسات
غیرانتفاعی ،بازاریابی نفر به نفر،
مدیریت فروش و تکنیکهای
مذاکره ،رفتار مصرفکننده ،مدیریت

ارتباط با مشتری ( ،)CRMمدیریت نام و نشان تجاری،
اصول اخالقی و مسولیتهای اجتماعی در بازاریابی و
آسیبشناسی بازاریابی در ایران.
دبیر علمی این برنامه دكتر محمود
محمدیان عضو هیئت علمی دانشگاه
عالمه طباطبایی ،رییس شورای
احمد روستا

سیاستگذاری و دكتر
ازدانشگاه شهید بهشتی است.
مخاطبان این کنفرانس را
شركتهای پیشگام بازار ،شركتهای
واحد بازاریابی و فروش،

دارای
شركتها و آژانسهای تبلیغاتی،
شركتهای پخش و توزیع محصول،
شركتهای مشاوره در حوزهی مدیریت
بازاریابی ،شركتهای فعال در حوزهی
خدمات تجارت الكترونیكی و بازاریابی
برخط ،شركتها و سازمانهای فعال در

عرصهی بازاریابی و گردشگری ،مدیران فروش و بازاریابی،
مشاوران بازاریابی تبلیغات ،طراحی و توسعهی محصول،
مدیران روابط عمومی ،مدیران و كارشناسان مطالعات و
تحقیقات بازار و سایر عالقمندان ارتقای دانش و مهارت
در حوزهی بازاریابی هستند.
عالقمندان به ارسال مقاله ،حضور در كنفرانس و كسب
اطالعات تكمیلی میتوانند از طریق تلفن  88342912با
دبیرخانه كنفرانس (گروه پژوهشی -صنعتی آریانا) ارتباط
برقرار نمایند.
نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی شهریور
ماه سال گذشته با حضور چهره های مطرح دانشگاهی و
اقتصادی کشور برگزار شد.
از سخنرانان مطرح کنفرانس سال گذشته مهندس
طهماسب مظاهری ،مدیر عامل وقت بانک توسعه صادرات
ایران بود که مدتی پیش به رئیس کلی بانک مرکزی ایران
منصوب شد.
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مدیریت دانش

مديريت دانش يك واژه علمي است كه ارائه يك تعريف استاندارد از آن مشكل است اما دو
تعريف کلی وجو د دار د که تاحدودي مفهوم اين واژه را بيان ميكند قسمت اول

امروزه ديگر همه گروههاي كاري و علمي اذعان دارند،
بتوانند در دنياي تجارت و رقابت يك

براي اينكه سازمانها
حضور مستمر و پايدار داشته باشند ،بايد حول محور علم
و دانش فعاليت نمايند.
عليرغم اينكه دانش بعنوان منبعي براي بقاي سازمانها
ضروري و حياتي است و شرط موفقيت سازمانها درتجارت
جهاني دستيابي به يك دانش و فهم عميق در تمامي سطوح
ميباشد ،اما باز هم بسياري از سازمانها هنوز به مديريت
دانش بطور جدي توجه نكرده اند.
مديريت دانش يك واژه علمي است كه ارائه يك
ارد از آن مشكل است .اما دو تعريف
تعريف استاند 
زيرتاحدودي اين مقوله را بيان ميكند:
«مديريت دانش ،راهبردها و فرآيندهايي هستند كه
ايجاد و برآورده

قادرند توليد و جريان دانش را به منظور
ساختن انتظارات سازمان ،مشتريان و كاربران در كل سازمان
بوجود آورند»
تعريف ديگري بيان ميدارد:
فرآيند گسترده اي است كه امر

«مديريت دانش،
شناسايي ،سازماندهي ،انتقال و استفاده صحيح از اطالعات
و تجربيات داخلي سازماني را مورد توجه قرار ميدهد».
بايد توجه داشت كه جهان كنوني نيازمند پاسخگويي
سريع است .سازگاري بيدرنگ ،نتيجه گيري سريع وباالتر
از همه نياز رشد فردي ،متأثر از دگرگوني هايي است كه
نيازمند دانش و خالقيت است.

گاهي به اشتباه «مديريت دانش» و «مديريت اطالعات»
يكي تلقي ميشوند و حال آنكه اين دو يكي نيستند.
مديريت اطالعات بطور مشخص بر دادهها تمركز دارد.
اما دانش در حقيقت داده هايي هستند كه در يك زمينه
مشخص قرار گرفتهاند و داراي معني هستند .دانش شامل
باشد كه آنها رانمي توان در
ساير اشكال اطالعاتي نيز مي 
سيستم هاي اطالعاتي ،نظير اطالعاتي كه به صورت ناگفته
و ضمني در ذهن و افكار كاركنان سازمان وجود دارد،
يافت .بعد افراد در مديريت دانش بسيار مهم بوده و به
طور طبيعي اين بعد ،مفاهيم آموختن پيشتازي در فرهنگ
و ترقي به منظور افزايش مشاركت در اطالعات را در بر
مي گيرد.
علت بي توجهي بسياري از سازمانها نسبت به
مديريت دانش ،درك متفاوتي است كه از اين مقوله در
سازمانها وجود دارد .براي فائق آمدن به اين جدل سنتي
الزم است مختصات اساسي مديريت دانش تعريف
شود.
پايش و اندازهگيري فناوري فرهنـگ رهبــري
مديريت دانش
مديريت دانش مستلزم وجود رهبري آگاه و
تأثيرگذار در سازمان است .فرهنــگ سـازماني اي
كه در آن «خالقيت و نوآوري» يك ارزش حاكم تلقي
ميشود يكي از عناصر جلوبرنده مديريت دانش است.
استفاده از فناوري و تكنولوژي باال موجب ميشود
كه سرعت و صحت خدمات افزايش يافته و مشتريان
ازرضايت مندي باالتري برخوردار باشند.
يكي ديگر از عناصر جلوبرنده مديريت دانش،
پايش و اندازهگيري خدمات و فعاليتهاست.
براي توسعه مديريت دانش در سازمان بايد
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تغييراتي كه منجر به تداخل ،تعامل و يا دوباره سازي دانايي
مند تشويق و حمايت شوند.
ميگردند بطور نظام 
بتوانند مديريت دانش را توسعه

سازمانها براي اينكه
بايد در  5فعاليت عمده مهارت الزم
داده و تقويت نمايند ،
را كسب نمايند .اين پنج مهارت به شرح زير است:
 )1قدرت حل نظام دار مسئله را پيدا كنند.
 )2توانايي كسب تجربه از موفقيتهاي ديگران و
بكارگيري راهكارهاي نوين را داشته باشند.
 )3از تجارب قبلي و فعلي تجربه كافي را بياموزند.
خود را با الگوبرداري از سازمانهاي موفق مقايسه
 )4
نمايند.
 )5توانايي انتقال مؤثر و سريع دانش را در تمام سطوح
سازمان داشته باشند.
نيازمند تفكر ويژه ،ابزار و رفتار

هر كدام از اين مهارتها
مورد استفاده

بايد بهنگام بكارگيري آنها
معيني است كه 
قرار گيرد.
«مديريت دانش بيش از آنكه يك تفكر درباره چگونگي
اداره يك سازمان باشد ،يك دارايي راهبردي براي سازمان
است «.
جهان كنوني و دنياي كار بطور خاص ،در حال تجربه
كردن يك انتقال نمونه است .انتقال به سوي سازمانهايي با
محوريت دانش در يك جامعه اي براساس دانش ميباشد.
در چنين سازمانهايي به دانش بعنوان يك منبع باارزش و
جدي توجه ميشود و تجهيز مهارتهاي پردازش دانش
براي به حداكثر رساندن ارزش اين منبع شديدا ً حمايت
ميشود .منابع دانش سازمان پيچيده و چند وجهي است ،از
موضوعات ضمني گرفته تا دانشي كه تلويح ًا ارائه ميشود
و شامل دانش توصيفي ،دانش روش مأبانه و دانش مستدل
ميباشد.
كاركنان متخصص و دستگاههاي كامپيوتر در فرآيند
سازمان ،منابع دانش را تأمين ميكنند .طرز نگرش به اين
پيمايد تا نهاد

مهارتها و چگونگي كار آنها راه درازي را مي
سازمان و نوآوري و بازدهي آن را تعيين نمايد ،ازاينرو
رقابت در يك محيط پويا و ديناميك روي ميدهد.
واضح است كه منابع دانش نيازمند مديريت دقيق و
هوشمند دارد .عليرغم همه صحبتها درباره نيروي فكري

وسرمايه معنوي ،تعداد كمي از مديران ماهيت واقعي شركت

برمبناي دانش را درك كردهاند در حاليكه نيازسازمانهاي
جديد به دانش بطور وسيع پذيرفته شده است .سازمانهاي
اند و سطح
هستند كه امروزه بطور كاملرشد كرده 

معدودي
دانش سازماني را براي بهبود اجرا و عملكردشان ارتقاء
داده اند.
دليل اينكه چرا تالشهاي مديريت دانش ،بطور
سيستماتيك ،محتاط و سنجيده بطور وسيع به ثمر نرسيده
اند،اين است كه هنوز كشمكش براي درك و فهم مفهوم
مديريت دانش وجود دارد .براي پيشبرد درك مشترك از
چيزي كه هست نياز داريم تا مسئله اصلي و زيربنايي
تعريف مختصات پديده مديريت دانش در سازمانها رابيان
نمائيم  .اين يك پيش شرط براي تحقق سيستماتيك در
داخل ماهيت و امكانات مديريت دانش است و نيزبراي
تشكيل آماده سازي مديريت دانش در عمل ميباشند .اولين
عنصر چارچوبهاي ارائه شده ،طبقه بندي براي تعريف انواع
منابع دانش است كه يك سازمان ميتواند داشته و مديريت
نمايد .دومين عامل تعريف انواع اساسي فعاليتهايي است
كه ميتواند جهت برجسته بودن منابع دانش مورد استفاده
قرار گيرد .يك عضوسازمان (كامپيوتر يا نيروي انساني) از
دانش براي تبادل مهارتها استفاده ميكند تا فعاليتها را اجرا
نمايد .سومين عامل سوم چارچوب ،سه طبقه از اثرات
را كه هدايت مديريت دانش در يك سازمان را شكل
ميدهندمشخص ميكند .به موازات معرفي عناصر و عوامل
چهارچوب ،آنها را با مستندات و نوشتجات مديريتدانش
ارتباط ميدهيم .
در طول تاريخ ،فيلسوفان ،دانشمندان و ديگران مفهوم و
ماهيت دانش را ارزيابي كرده اند .اگر چه در اين مجال قصد
بازنگري يا افزودن مطالبي به اين ارزيابيها و سنجشها
نميباشد ،با وجود اين ،بررسي كوتاهي ازدانش داريم كه
اطالعات مفيدي براي ارزيابي چارچوب ميباشد.
دانش در موارد قابل استفاده محاط و محدود ميشود.
از جمله اين موارد و نمونهها ميتوان به مواد ،انرژي ابزار
(مثل صدا ،نور ،مغناطيس ) ،كنشها ،رفتارها و ديگر سيستم
هاي سمبوليك و نمادين اشاره كرد .يك چنين نمونه هايي
مفيد باشد.
برد كه براي پردازنده 
دانش را تا آنجا پيش مي 
يعني دانش وابسته به داننده آن است  .يك پردازشگر
ممكن است بهره بيشتري از دانشي كه در مقاالت و موارد
نهفته است ببرد كه يك پردازشگر ديگر قادر
به استفاده نباشد .چارچوب مديريت دانش كه
در اينجا پيشرفت كرده محوريت نوع خاصي از
موارد و پردازشگر نميباشد .انتقال نمايشها و
مثالها يا مكانيزمها براي پردازش نوع خاصي از
نمايش است  .كانون اصلي آن شناسايي طبقات
منابع دانش و فعاليتهاي اصلي براي برجسته
نمودن آنهاست  .مفسرين مديريت دانش ،اغلب
عالقمند معلوم شدن مرز بين داده ،اطالعات و
دانش هستند .بعضي از همين تفسيركنندگان مثل
ديگران ،استفاده از واژه دانش و اطالعات را
كه به جاي هم تبادل ميشوند براي استفاده به
جريان مياندازند.
براي مدت زمان طوالني سازمانها بطور
رسمي از دانش استفاده ميكردند و آنرا مديريت
مينمودند يا از طريقسيستم هاي كامپيوتري مانند
سيستم هاي اطالعات مديريت ( )misدانش را
تأمين ميكردند .يك چنين تكنولوژيهايي براي

مؤثر بودن مديريت دانش از ضروريات است
 .پديده مديريت دانش بستگي به مختصات
دانش و منابع آن ،شناسايي و طرح فعاليتهاي
مربوط به دانش و منابع آن و تشخيص
عواملي كه در هدايت مديريت دانش نفوذ
دارد ،خواهد داشت  .اين سه جنبه چارچوب
مديريت دانش را شكل ميدهد .هدف اصلي
اين چارچوب عموميت داشتن آن است  .در
خلق و ايجاد چهارچوب ،اين اطمينان هست
كه مفاهيم عوامل پيدا شده در مديريت دانش
را آسان ميكند .با حفظ هدف عموميت
داشتن ،چارچوب مشخص خواهد كردكه
تكنولوژي كمك مؤثري مينمايد و نقش
مهمي در مديريت دانش دارد اما تأكيدي بر
جنبه هاي غيرتكنولوژيكي ندارد.
چارچوب براي ساختار نظري و علمي كه ميتواند
اجرا كند مهم ميباشد .چارچوب متني را براي همه
كارهادر رشته مورد نظر ارائه ميدهد.
ايجاد چارچوب مهم است ،يك تعريف جامع از
پديدهها بطوريكه بتوانيم علوم طبيعي را اجرا و براي
تحقيق هماهنگ نمائيم.
يك چارچوب به كاركنان كمك ميكند تا موضوع
مديريت دانش را درك كنند ،فعاليتهاي دانش و چگونگي
اثرات فعاليتها بر اثربخشي سازماني اكثر پيچيدگيها در مورد
دانش و مديريت آن ناشي از فقدان يك چارچوب جامع
و كامل ميباشد.
چارچوب به كاربران دانش يك سري از ساختارهاي
خوب تعريف شده براي تحقيق و كار در مديريت دانش
ميدهد .چارچوب به كوششهاي كاركنان براي ارائه
تصويري بزرگتر كمك ميكند .همچنين دانش چارچوب
به محققان در داشتن طريقي براي تعريف و شناسايي همه
موارد و موقعيتها كمك مينمايد.
آگاهي و درك ارتباطات معمولي و متداول ،دامنه كار
اقدامات و پروژه ها ،توسعه هاي بعدي در رشته و زمينه
خاص از ويژگيهاي چارچوب است .
تحقيق بايد روشن نمايد كه منظور از كاركنان چيست،
بويژه زماني كه از مديريت دانش بحث ميكنند بايد
قادرباشيد تا تحقيق را عينيت بخشيد تا بتوانيد آنرا اداره
بهبود بخشيد.

كنيد و بطور مستمر

وجود دارد .اكثر

پيچيدگيهايي در حول مديريت دانش
اين پيچيدگيها به علت فقدان شفافيت تعريف و حوزه
بايد هدف و دامنه كار اقدامات
مديريت دانش ميباشد .
و كنشها و مديريت تعيين شود .حمايت عيني و واقعي از
ارتباطات گردد .برچسب مديريت دانش در هر فرآيند و
هر چيزي بكار ميرود و به طور مكرر توسط مشاوران و
دانشجويان استفاده ميشود .بايد بفهميم كه بعضي چيزها به
ارزش اساسي و اصولي بودن علوم و فنون نميتواند توسط
يك نظرفردي بدست آيد .مهم نيست كه چه چارچوب يا
ساختاري را استفاده كنيد ،اما داشتن يك تعريف و شناسايي
و تعيين سطح دانش سيستماتيك ما را قادر به كارهاي ديگر
ميكند.
يك ديدگاه قراردادي از يك سازمان ،آنرا بعنوان اينكه
باشد مينگرد ،مواد،نيروي
داراي سه نوع اصلي منابع مي 
انساني و بودجه ،اكثر دانشمندان ادعا ميكنند كه دانش
مهمترين منابع يك سازمان است شكل زيرنمايانگر اين
هستند كه روي سه

نظر ميباشد .فالشها نشانگر منابع دانش
منبع و محيط خارجي و برعكس اثرمي گذارند.
تواند روي ديگر منابع بطور گسترده و
هر منبعي مي 
همچنين روي محيط خارجي تأثير بگذارد.
شكل همچنين يكي از اين اثرات را با شناساندن وجود
افراد حاضر درسازمان
مديريت دانش و مهارتهاي آن در 
هند كه منابع
برجسته ميكند .خط هاي تيره نير نشان ميد 
انساني متشكل از خود فرد و يا كامپيوترمي باشد.
شكل فوق براي شناسايي انواع مقدماتي منابع

دانش است  .ضمن ًا با توجه به نمودار ،اين شكل تركيب
چارچوب دانش را بيان ميكند .نيتجه چگونگي دانش،
مشاركت كنندگان در بحث مربوط به فعاليتهاي چارچوب
بيان ميشود .دانش در يك سازمان ميتواند از طريق يكي
موارد شش گانه كه در شكل آمده ذخيره ،حفظ ياارائه

از
شود .يك محقق مديريت دانش در يك سازمان خاص
مورد را مطالعه وبررسي نمايد.
ميتواند هر كدام از اين  6
افراد يا كامپيوتر) هر
دانش مشاركت كنندگان (اعم از 
ارند وحافظه اي
كدام از اين مشاركت كنندگان مهارتهايي د 
از دانش ميباشند .منابع دانش اين گروه تحت تأثير ورود
و خروج آنها ميباشند يادگيري آنها نيز دركار سازمان تأثير
خواهد داشت .
فرهنگ مثل باورها و تصورات ،توسط اعضاي سازمان
مشاركت داده ميشود .ارزشهاي سازمان ،اصول ،فرمها و
مقررات نانوشته و روشهاي اجرايي منابع فرهنگي دانش را
تشكيل ميدهد.
دورنماي فرهنگ ،بعنوان منبع دانش ميتواند توسط
افراد و دستگاههاي كامپيوتري يك سازمان تقويت شود.
ضمن ًا دانشي كه يك نگرش مثبت به ريسك پذيري
ارد براي موفقيت سازمان جدي ميباشد ،اين دانش درفرم
د 
آزمايشي و تجربي مداوم كه توسط كاركنان اعمال ميشود
كند بيان ميشود .منبع دانش فرهنگ يك
تا مسائل را حل 
سازمان ،رفتارهاي كاركنان و دستگاهها را زيرنظر دارد .اين
فرهنگ روي دانش مورد نياز تأثيرمي گذارد .فراساختاري
دانشي است كه براي شكل گيري كاركنان و دستگاههاي
سازمان استفاده ميشود .اين فراساختار يك شريك رسمي
براي منبع دانش سازمان ميباشد .فراساختار به نقشهايي
اشاره ميكند كه براي مشاركت كنندگان تعريف شده است
 .فراساختار نه تنها عمليات عادي سازمان را كنترل ميكند
بلكه طراحي ،توانايي ،پايش ،ارزشيابي ،به اجرا درآمدن و
اصالح فراساختاري تشكيالتي را اداره ميكند.
حقايق جانبي و فرعي دانش ،هدفي است كه دانش
هد اين حقايق كاركنان يا دستگاهها نيست.
را ارائه ميد 
مثالهايي از اين نوع را ميتوان آموزش را از طريق نوار
ويدئوئي كتب ،طرحهاي شركت ،نظامنامه ها ،مستندات
ثبت ،محتواهاي فايلها ،دانش موجود در اين بخش ممكن
است در ديگر منابع دانش نيز ديده شود .دانش ارائه شده
موارد مذكور تلويح ًا بيان ميكند كه دانش يك شيء

توسط
است .دانش سازمان خودش را در فرم فرآوردهها و كاالها

گاهي به اشتباه «مديريت دانش» و «مديريت
اطالعات» يكي تلقي ميشوند و حال آنكه
اين دو يكي نيستند .مديريت اطالعات به
طور مشخص بر دادهها تمركز دارد .اما
دانش در حقيقت دادههايي هستند كه در
يك زمينه مشخص قرار گرفتهاند و داراي
معني هستند

بيان ميكند .منابع دانش راهنمايي براي انتقال
مواد ،افراد و منابع سرمايه اي در يك سازمان
ميباشد .به بيان ديگر ،كاالها در يك سياهه
هستند كه دانش مورد

سازمان مواد جانبي
استفاده براي ساخت آنها را نمايش ميدهد.
آزاد شود ديگر منابع
اگر يك كاال در محيطي 
سازماني نميباشد اما همين كاالها ميتواند براي
ديگر انواع منابع (منابع مالي ) تبادل شوند .هدف
دانش دليل و منطق براي چيزي است كه سازمان
وجود دارد .منبع دانش است كه

به خاطر آن
بلند مدت و كوتاه مدت
رسالت ،آرمان ،اهداف 
را نشان ميدهد .هدف بسياري در ديگر منابعي
كه سازمان نياز دارد يا بايد داشته بايد نفوذ دارد.
منبع هدف تشكيل شدن استراتژي را صورت
ميدهد و نتيجه آن فعاليت هاي دانش است كه
به جلو برده ميشود.
استراتژي دانشي درباره چيزي است كه بايد بمنظور
نيل به اهداف سازماني به روشي مؤثر انجام دهيم  .اين منبع
دانش برنامهها را براي استفاده يك زيرساخت سازماني
نشان ميدهد .همچنين اين منبع فرهنگ علوم جانبي
ودانش منابع انساني و دستگاههاي رايانه را بيان مينمايد.
ضمن ًا استراتژي ميتواند طرحهايي براي گسترش توليديا
نيل به تخصيص منابع مؤثر باشد .استراتژيهاي مورد نياز
براي نيل به اهداف مشابه براي هر كارخانه يا شركتي از
ديگر شركتها و كارخانهها متفاوت ميباشد.
محيط خارجي  :محيط سازماني شناسه هاي زيادي دارد
كه منبع دانش بالقوه هستند از طريق تماس با اين شناسه
ها ،يك سازمان ميتواند منابع دانش خود را پيدا كند .دانش
محيطي ممكن است بعنوان يك منبع دانش مجازي براي
يك سازمان در نظر گرفته شود .اين دانش محيطي به يك
سازمان تعلق دارند و نه توسط سازمان كنترل ميشود اما
تواند در دسترس باشد يا از محيط كسب شود .اين كار
مي 
تواند يا نميتواند مشكل ياهزينه بر باشد .شبكه گسترده
مي 
جهاني ( )wwwيك منبع دانش مجازي است كه بطور
نسبي ساده و كم هزينه است.
بحث و گفتگو :شش منبع دانش در اين مبحث عنوان
گرديد هدف داده شده يك استراتژي خاص را ديكته
كند هرچند كه ممكن است استراتژيهاي داوطلبان
نمي 
ود نمايد .به بيان ديگر يك استراتژي ارائه شده
را محد 
هدف خاصي را تلويح ًا بازگو نميكند .منابع دانش سازماني
به صور مختلف ميتواند طبقهبندي شود .از آنجاكه انواع
منابع اسم هستند اما نسبتها و حاالت آن صنعت ميباشند
كه به طرق مختلف آنها را وصف ميكند يااهميت ارزيابي
ارتباطات بين منابع دانش به عنوان يك اساسي براي كشاندن
گوشزد ميكنيم.

آنها به اتحاد و اتفاق مناسب
با تعريف و تعيين انواع عمومي منابع دانش كه
سازماني آنها را دارا ميباشند ،اكنون يكسري از انواع عادي
فعاليتهاي يك سازمان را كه براي كار برعهده گرفته است
فرموله ميكنيم  .اين فعاليتهاي دانش بيان مهارتهاي دانش
منابع انساني و كامپيوتر هستند .مهارت ،توانايي است براي
بكارگيري دانش يك شخص يا كامپيوتر بطورمؤثر و سريع
براي به اجرا درآوردن فرامين .از يك سازمان تا سازماني
ديگر فعاليتهاي مربوط به دانش وجوددارد كه مشترك
ميباشند .سازمانها فعاليتهاي بزرگ را برجسته ميكنند تا
يك مسئول ارشد دانش براي انجام دادن آن نياز داشته
باشد.
چارچوب دانش عبارتند از كسب دانش ،انتخاب
دانش ،داخل كردن دانش و استفاده از دانش است .
تأثيرات منابع (مثل فرهنگ ،زيرساخت ،منابع مالي،
مهارتهاي دانش مشاركت كنندگان) ،تأثيرات محيطي (نظير
ديناميك محيط) و تأثيرات مديريت (مانند سبك رهبري،
نگرش همكاري كه نصب مشاركت كنندگان را براي نقش
آفريني را برعهده دارد) .اين تأثيرات در هدايت مديريت
ادامه دارد...
دانش در چارچوب نوع سوم وجود دارد.
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دومین کنفرانس مدیریت استراتژیک آبان ماه برگزار ميشود
دومین کنفرانس مدیریت استراتژیک  22و  23آبان ماه
 1386با مشاركت تعداد زيادي از دانشگاهها ،انجمنهاي
علمي و سازمانهاي متولي امر در سالن همايش هاي بين
المللي هتل المپيك برگزار ميشود.
تفكر استراتژيك ،سازمانهاي استراتژي محور،
مديريت استراتژيك منابع انساني ،مديريت استراتژيك
سيستمهاي اطالعاتي ،مديريت استراتژيك بازاريابي،
مديريت استراتژيك تكنولوژي ،دانش و فناوري ،مديريت
استراتژيك در بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط،
مديريت استراتژيك و بهرهوري ،مديريت استراتژيك
رفتار سازماني ،مدلها و الگوهاي مديريت و برنامه ريزي
استراتژيك ،مديريت استراتژيك مالي ،مديريت استراتژيك
توليد ،نقشه هاي استراتژي ،مديريت ريسك و راهبري
بحران ،برنامه ريزي استراتژيك به كمك مدل هاي رياضي
و مدل هاي موفق و مطالعه موردي مديريت استراتژيك از
محورهای این کنفرانس دو روزه است.

دبیر این کنفرانس دكتر سيد مهدي الواني ،دكتراي
مديريت دولتي از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي و چهره
ماندگار سال  1382و عضو هيئت امناي دانشگاه عالمه
محدث نوري است.
همچنین دكتر سي د محمد اعرابي ،فوق ليسانس
مديريت بازرگاني (  ) M.B.Aاز دانشگاه  S.L.Uامريكا
و دكتري مديريت بازرگاني از دانشگاه تهران دبیر علمی
کنفرانس است.
در میان اعضای هیئت علمی کنفرانس اشخاصی مانند
دكتر مصطفي جعفري از دانشگاه علم و صنعت ،دكتر
محمدرضا حميديزاده از دانشگاه شهيد بهشتي ،دكتر
سي د مسعود كسائي از دانشگاه شهيد بهشتي ،دكتر محسن
اكبرپور شيرازي از دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي،
دكتر اميرحسن كاكايي از دانشگاه علموصنعت ،دكتر
ابراهيم سنجقي از دانشگاه مالكاشتر ،دكتر حسين ابويي
مهريزي از دانشگاه تورنتو ،مهندس محمود صانعيپور،

رئيسكميتهعلم و فناوري دبيرخانه مجمع تشخيص
مصلحتنظام ،دكتر علي عبداللهي ،مدير گروه مدلها و
ت مركز تحقيقات مخابرات،
راهبردهاي فناوري اطالعا 
دكتر محمد هادي موذن جامي ،مشاور و مدير كل
دفتر شهرداري تهران ،دكتر مسعود غني زاده ،قائم مقام
هماهنگي و برنامه ريزي شهرداري تهران ،دكتر محمدي
از شركت نوسازي صنايع ايران؛ مهندس نصرت اله
نصيري ،مدير مطالعات برنامه ريزي استراتژيك و تعالي
سازماني شركت نوسازي صنايع ايران ،دكتر غالمرضا
جاللي نائيني از انجمن مديريت ايران و مهندس پرويز
بيات از انجمن مديريت ايران حضور دارند .آدرس وب
سایت این کنفرانس www.strategyacademy.ir
ميباشد.
گفتنی است اولين كنفرانس بين المللي مديريت
استراتژيك روزهای  5و  6اسفندماه  1385برگزار شده
بود.

برای اولین بار در ایران

گردهم آمدن مجموعه ای بزرگ از متخصصان عرصه نظر
و عمل پاسخ دهد .اعضای هیئت علمی کتاب ملی تجارب
مدیران ایران عبارتن د از :دکتر سید محم د عباس زادگان،
دکتر مهدی الوانی ،دکتر ناصر میرسپاسی ،دکتر غالمرضا
خاکی ،دکتر رحمت ا ..نورانی پور ،دکتر احمدرضا فتوت،
دکتر محم د حسن پرداختچی ،مهندس سید جعفر مرعشی
و آقای سپنچی .برای سفارش خری د این کتاب با شماره
 44252487و  44368856-7تماس بگیرید.

در این نمایشگاه تولیدات و خدمات شرکتهای
صنعتی در بخش های مختلفی از جمله اتوماسیون صنعتی،
اتوماسیون کارگاهی ،بناهای صنعتی ،انرژی ،لوله کشی
صنعتی ،پیمانکاران ،تاسیسات ،روبات ها ،فن آوری های
پیشرفته ،تحقیق و توسعه و مراکز علمی و تحقیقاتی ارائه
ميشود .همچنین ماشین آالت و تجهیزات مرتبط با صنایع
فلزی ،صنایع کشاورزی و دامپروری ،ساختمان و معدن،
صنایع چاپ و بسته بندی ،صنایع غذایی ،صنایع الستیک
و پالستیک ،صنایع پزشکی و مهندسی پزشکی ،صنایع
نساجی ،صنایع شیمیایی ،نفت ،گاز و پتروشیمی و ماشین
آالت و تجهیزات دسته دوم مرتبط زمینه های تخصصی این
نمایشگاه برای ارائه تولیدات و خدمات هستند.
برای کسب اطالعات بیشتر با شمارههای 22668759
و  22668756تماس گرفته و یا به وبسایت
 WWW.IRAN-ISIEF.COMمراجعه کنید .الزم به ذکر است که
کنفدراسیون صنعت ایران ،حامی این نمایشگاه است.

کتاب ملی تجارب مدیران ایران
منتشر شد

«کتاب ملی تجارب مدیران ایران» با همکاری جمعی
از استادان مطرح دانشگاه ها برای اولین با در ایران منتشر
شد .این کتاب پس از چندین ماه تحقیق و مستن د سازی
علمی تجربیات مدیران در سطوح مختلف وزارتی ،مدیران
عامل و ارشد شرکت ها و روسای سازمان های بزرگ
دولتی و خصوصی در قالب یک مجموعه گردآوری شده
است .محتوای این کتاب ميتوان د به برآورده ساختن
نیازهایی از جمله انتقال تجربیات به مدیران فعلی و آینده،
دانشجویان و عالقه مندان در این زمینه ،حفظ و صیانت از
منابع مادی و معنوی کشور با استفاده از تجربه هایی که
قبال به دست آمده ،تقویت فرهنگ انتقال تجربه ،آشنایی
با فضای فکری مدیریت کشور در  28سال گذشته و نیز

نمایشگاه بین المللی صنعت و
صنایع کارگاهی برپا ميشود

دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ،صنایع کارگاهی،
ماشین آالت و تجهیزات وابسته ( 27 )ISIEF2007تا 30
آذر ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی
شهر اصفهان برپا ميشود.

دعوت به همکاری

بیمه ملت به منظور تکمیل کادر تخصصی خود از فارغ التحصیالن رشته مهندسی صنایع با شرایط ذیل دعوت به همکاری مينماید
عنوان شغل

حداقل تجربه کاری مفید

کارشناس ارشد تشکیالت و روشها

سه سال

کارشناس برنامه ریزی و تحلیل سیستم

یک سال

کارشناس مطالعات و توسعه منابع انسانی

دو سال

کارشناس طراحی و ساخت سیستمهاي اطالعاتی

سه سال

توانائیها و مهارتها

تسلط به زبان انگلیسی
تسلط به Microsoft Office
تسلط کامل با مدلهاي تعالی سازمانی و مدیریت کیفیت
آشنائی به اصول مدیریت
عالقمن د به کار گروهی
تسلط به زبان انگلیسی
تسلط به Microsoft Office
آشنائی با مدلهاي مدیریت کیفیت
تسلط نسبی به زبان انگلیسی
تسلط به Microsoft Office

آشنائی با مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

عالقمن د به کار گروهی
آشنائی با متودولوژیهاي توسعه نرم افزار ()Case Method , RUP

واجدین شرایط برای ارسال مشخصات و سوابق شغلی خو د ميتوانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس
 www.mellatinsurance.comمراجعه کرده تا جهت مصاحبه دعوت به عمل آید.
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تعریف شناسی

مهندسی صنایع

قسمت چهارم
گام چهاردهم
پيشگامان مهندسي صنايع در نيمه اول قرن بيستم چه
كساني بودند ؟
در گامهاي پيشين چهار چهره برجسته نيمه نخست
قرن بيستم را به تشريح شناختيم ؛ در كنار اين بزرگان،
اند كه مطالعات و تحقيقات
نظريهپردازان ديگري نيز بوده 
آنان تاثيرات بسزايي در پيشرفت دانش صنعتي داشته
است:
جيمز گان ،در سال  1901براي نخستين بار واژه
مهندسي صنايع را در مجله مهندسي به كار برد.
در سال  ،1908هوگو دريمر نخستين برنامه آموزشي
مهندسي صنايع را در دانشگاه پنسيلوانيا ارائه نمود و خود
او نخستين نوشته در حوزه مهندسي صنايع به معناي نوين
آن را با عنوان « كارخانه ،سازمان و سازماندهي» در سال
 1910به رشته تحرير درآورد.
كي ايرالنج ،در دهه  1910تئوري خط نوبت را بيان
نمود و لزوم كاربري مديريت علمي را در امور اداري و
دفتري مورد تاكيد قرا ر داد.
كاربرد دانش

والتر اسكات ،در مباحث خود اهميت
روانشناسي را در تبليغات و مديريت پرسنلي مورد تاييد
قرارداد.
رونالد فيشر ،دبليو.آ.استوارت،

اچ.اف.دوج،
اچ.جي.روميك ،كه مباحث خود را در باب كاربرد و
استنباط آماري ،تئوري احتماالت در بازرسيهاي نمونهاي،
تئوريها و متدهاي مدرن آماري ،طرحهاي تجربي و تئوري
نمونهگيري ،در مطالعاتي مشابه ،بيان نمودهاند.
تي.سي.فربتي ،در ارتباط با تئوري صف نظريات
خويش را در دهه  1920ميالدي بيان نمود.
چستر برنارد ،كتابهاي معروف خود را به نام وظايف
مديران بلندپايه در سال  1938و سازمان مديريت در سال
 ،1948در باب تئوري سازمان ،جامعه شناسي مديريت و
لزوم ارتباطات و نيز مسائل رهبري سازمان به رشته تحرير
رآورده است.
د 
والتر استوارت در كتاب كنترل كيفيت اقتصادي در سال
 ،1930تئوري آمار استنباطي و احتماالت در كارخانجات
بل را در مسائل اقتصادي به كار گرفت و نمودارهاي آماري
به وجودآورد.
نوربرت وينر در باب استعمال تجزيه و تحليل سيستمها
خود را در دهه
و سيستم اطالعات و سايبرنتيكس ،نظريات 
 1940ارائه نمود.
در تحقيقاتمان به نيمه قرن بيستم رسيدهايم و اينك
مفيد و جامع از اغلب آناني كه تالشهايشان در
شناختي 
تكامل مهندسي صنايع تا مرز كنوني آن نقش داشته ،حاصل
نمودهايم.
گام پانزدهم
انيد سابقه تاسيس دانشكدههاي مهندسي صنايع
آيا ميد 
در ايران و جهان به چه تاريخي باز ميگردد ؟
با توسعه كاربرد مديريت علمي در نتيجه تالش
افرادي چون تيلور و گانت ،با آغاز قرن بيستم تحولي در
كارخانهها به وجود آمد و كارايي و بهرهوري آنها به چندين
برابر افزايش يافت ؛ اما هنوز هم هيچ دانشكدهاي تحت
نام دانشكده مهندسي صنايع وجود نداشت تا آنكه در دهه
 1920چندين دانشگاه در آمريكا رشته مهندسي صنايع را
داير نمودند و اولين درجه دكتراي مهندسي صنايع در سال
 1933به آقاي بارنس در دانشگاه كرنل اعطا شد ؛ پاياننامه
دكتراي او نيز در زمينه مطالعات حركت بود.
با تاسيس انجمن مهندسي صنايع آمريكا در سال 1948
و همزمان با تشكيل انجمن كنترل كيفيت آمريكا ،پيشرفت

چشمگيري در مهندسي صنايع
آمد ؛ زينپس بود كه
به وجود 
مطالعات و تحقيقات در باب
مفاهيم تخصصي مهندسي
صنايع شكل جديتري به
خود گرفت و اين سرآغاز
راهي بود كه همچنان ادامه
ِ
نهايت دانش نيز
دارد و تا بي
ادامه خواهد داشت.
و اما در ايران و براي نخستينبار دانشكده مهندسي
صنايع در دانشگاه صنعتي شريف در سال  1347راه اندازي
گرديد.
ايد كه
شد به اين نتيجه نرسيده 
با تمام آنچه گفته 
مهندسي صنايع رشتهاي نوپاست؟! اين بيشك ما را به
گستره وسيع فعاليتهاي ممكن رهنمون ميسازد و بر ماست
كه بر تالش خود در پيمودن اين راه بيافزاييم.
گام شانزدهم
از پيشرفتهاي مهندسي صنايع در طول جنگ جهاني
دوم چه ميدانيم ؟
جالب است كه بدانيم جنگجهاني دوم با همه ويرانيها
و تلفات ،تاثيرات شگرفي در پيشرفت دانش بشري و از
جمله مهندسي صنايع داشت ؛ توفق و پيروزي در جنگ
نيازمند برخورداري از دانش برتر در قياس با سايرين بود

و همين كشورهاي درگير را به سوي سير تكنولوژيكي
سوق ميداد .در طول جنگ جهاني دوم و با پيشرفتهايي
كه در زمينههاي پژوهش در عمليات ،طرحريزي واحدهاي
مواد و برنامهريزي و
صنعتي ،ارزيابي مشاغل ،حملونقل 
توليد حاصل گرديد ،فعاليتهاي مهندسي شكل بهتري
كنترل 
يافت.
همچنين جنگ جهاني سبب بذل توجه افزونتر به
طراحي و تحليل سيستمها با هدف برنامهريزي و كنترل
كاربرد گستردهاي

فرايندها شد؛ يكي ديگر از روشهايي كه
يافت برنامهريزي شبكه بود؛ اين روش نيز در طي جنگ
جهاني دوم و توسط نيروي دريايي آمريكا شكل گرفت.
روشهاي برنامهريزي شبكه مانند روش مسير بحراني و
روش ارزيابي و بازنگري براي برنامهريزي و كنترلپروژهها
شد تا اين پروژهها در كوتاهترين زمان و با
به كار گرفته 
كمترين هزينه به انجام رسند.
مهندسي ارزش نيز يكي ديگر از دستاوردهاي جنگ
مواد اوليه
جهاني دوم بود كه در حقيقت به دنبال كمبود 
و اهميت يافتن آن و در پي تالشهاي لري مايلز شكل
گرفت.
در دهه  1950و با تأسيس انجمن پژوهش در عمليات
آمريكا ( )ORSAو انجمن علوم مديريت ()IMS
دامنه تحقيقات تئوري در زمينه مهندسي صنايع افزايش
چشمگيري يافت و به طور موثر از علوم رياضي به عنوان

در دهه  1950و با تأسيس انجمن پژوهش در
عمليات آمريكا ( )ORSAو انجمن علوم
مديريت ( )IMSدامنه تحقيقات تئوري در
زمينه مهندسي صنايع افزايش چشمگيري
يافت و به طور موثر از علوم رياضي به
عنوان ابزاري براي تجزيه و تحليل و طراحي
سيستمهاي صنعتي استفاده گرديد

ابزاري براي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمهاي صنعتي
استفاده گرديد .چندين سال بعد و طي دهه هاي 1960
و  1970كه با توسعه وسيع كامپيوتر همراه بود ،مهندسي
صنايع از طريق گسترش تحقيقات در واحدهاي آموزشي
و تحقيقاتي ،پايه و اساس رياضي پيدا كرد؛ مدلهاي
رياضي براي معرفي و بررسي سيستمها تعريف شد و از
سوي ديگر سيستمهايي نظير طراحي به كمك كامپيوتر و
ساخت به كمك كامپيوتر ،سيستمهاي ساخت انعطافپذير،
سيستمهاي ساخت يكپارچه كامپيوتري و روبوتها ،پا به
عرصه مهندسي صنايع نهادند.
گام هفدهم
در نيم قرن گذشته و پس از جنگ جهاني دوم چه
تحوالتي در حوزه مهندسي صنايع به وقوع پيوسته است؟
جنگ جهاني دوم آغازي براي تسريع روند تكاملي
حوزه دانش شد و بهطبع آن مهندسي صنايع نيز از اين
قاعده مستثني نبود .پس از جنگ جهاني و در طول دهه
پنجاه عنايت به مباحثي نظير قابليت اطمينان ،كنترل عددي
و شبيهسازي باب گرديد.
از آغازين سالهاي دهه شصت و در سالهاي پس
از آن كه عصر فضا نام گرفته بود ،تئوري تصميمگيري،
سيستمهاي اطالعاتي ،تئوري بهينهسازي ،مشاركت زمان،
برنامهريزي احتياجات مواد ،مديريت منابع و پردازش از راه
دور از جمله حوزههايي بودند كه به گستره علوم و دانش
مهندسي صنايع پيوستند.
با نزديك شدن به سالهاي پاياني هزاره ،تكنولوژيهاي
نوين پا به عرصه ظهور نهادند و روشهاي توليد ژاپني،
سيستمهاي توليد انعطافپذير ،هوش مصنوعي ،شبكههاي
توليد به كمك

كامپيوتري ،پردازش اطالعات توزيعي،
كامپيوتر ،برنامهنويسي به كمك صدا ،بازرسي خودكار،
كنترل سلسله مراتبي و اتوماسيون اداري از جمله ابزارها و
تكنيكهاي نوپاي حوزه مهندسي صنايع گرديدند.
و اما سالهاي اخير نيز ،سالهاي نظرياتي چون طراحي
جامع سيستم ،سيتمهاي اجتماعي ،نظريه كنترل سيتمهاي
بزرگ ،سيبرنتيك نظريه رفتاري.
بوده است و بيترديد اين روند رو به رشد تا بينهايت
دانش نيز ادامه خواهد يافت؛ در انتهاي اين گام تارنماي
شماتيك مهندسي صنايع را ضميمه كردهايم.
از گذشتههاي دور به مرز امروز رسيدهايم؛ حال كه
بيشتر و بيشتر از تاريخچه و قدمت مهندسي صنايع ميدانيم
زمان آن رسيده تا به دنياي كنوني گام بگذاريم .در گام
آتي به اهميت كاركرد مهندسي صنايع در صنعت جهاني
خواهيم پرداخت...
اصولشناسي مهندسي صنايع
در پنج گام آتي از وظايف و كاركردهاي مهندسي
صنايع در دنياي امروز خواهيم گفت و به تبيين نقش
توليد و

پراهميت مهندسين صنايع در پيشبرد اهداف
خدمات خواهيم پرداخت.
در پايان اين بخش ،خواهيم دانست كه از چه رو
و به دليل چه ويژگيهايي ،براي حضور مهندسي صنايع،
ارزش بسياري در فرايند توليد كاالها و ارائه خدمات قائل
گرديدهاند.
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فراخوان پنجمین سال مراسم
برگزاری نشست تخصصی
اخالق حرفهای در مهندسی در اهدای جایزه ملی بهره وری و
تعالی سازمانی
دانشگاه صنعتی شریف

نشست تخصصی «اخالق حرفهای در مهندسی» 24
آبان ماه در دانشگاه صنعتی شریف برپا میشود.
این نشست از سوی انجمن ایرانی اخالق در علوم و
فناوری و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف در سالن جابر
ابن حیان این دانشگاه برگزار میشود.
بر اساس برنامه از پیش تعیین شده دو جلسه در این
نشست تخصصی تشکیل میشود که جلسه اول به موضوع
پرورش اخالق مهندسی در محیطهای علمی و جلسه دوم
به موضوع پرورش اخالق مهندسی در محیطهای حرفهای
اختصاص دارد.
جهت کسب اطالعات تکمیلی در خصوص این برنامه
میتوانید با شماره  88843955تماس بگیرید .شرکت برای
تمام عالقهمندان پس از تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن
رایگان است.
نشانی دبیرخانه تهران ،میدان هفت تیر ،خیابان قائم
مقام فراهانی ،جنب موسسه آموزشی کشتی رانی ،کوچه
شبنم ،پالک  ،1انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری
ميباشد.

مراسم جایزه ملی و بهرهوری و تعالی سازمانی در
پنجمین سال برگزاری خو د با تکیه بر تجربیات کس شده،
عالوه بر سازمان های تولیدی ،تمامی سازمانها در سایر
بخشهای اقتصادی را نیز به رقابت سالم و سازنده در
جهت استقرار سیستمهای نوین مدریتی دعوت میکند.
موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی با معرفی
«مدل تعالی سازمانی» و «جایزه ملی بهرهوری و تعالی
سازمانی» طی چها سال گذشته توانسته است با مشارکت
سازمانهای ایرانی به اهداف این جایزه شامل ایجاد فضای
رقابتی برای تعالی بنگاهها
و سازمانها ،تشویق بنگاهها
برای اجرای خودارزیابی
و شناخت نقاط قوت و
زمینههای قابل بهبود و نیز
ایجا د فضایی برای تبادل
تجربیات موفق بنگاه ها
دست یابد.
عالقه مندان میتوانند

برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص برگزاری
پنجمین جایزه ملی بهرهوری و تعالی سازمانی به وب
سایت  WWW.IRANAWARD.orgمراجعه و یا با
شمارههای  88604222تماس بگیرند.

برگزاری ششمین کنفرانس
دانشجویی مهندسی معدن

ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران  21تا
 23اسفند ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار
ميشود .ثبت نام در این کنفرانس به دو صورت اینترنتی و
مکاتبه ای صورت ميپذیرد .برای کسب اطالعات بیشتر به
سایت  www.iscme.comمراجعه کنید .مهلت ثبت نام
در کنفرانس تا  15آذر ماه است.

پدر مدیریت نوین

«پيتر دراكر» در سال  1909در وين متولد شد و
تحصيالت مقدماتي خود را در آنجا و لندن پايان داد.
خود را در حالي كه به عنوان خبرنگار يك
درجه دكتراي 
روزنامه در فرانكفورت آلمان و سپس به عنوان كارشناس
اقتصادي در يك بانك بينالمللي در لندن كار ميكرد در
رشته حقوق عمومي و بينالملل دريافت كرد.
در سن  29سالگي در سال  1937به آمريكا مهاجرت
كرد .پيتر دراكر نويسنده ،مدرس ،و مشاور تخصصي
در زمينه استراتژي و سياست است .او به خيلي از
سازمانهاي بزرگ دنيا و همچنين سازمانهاي غيرانتفاعي،
شركتهاي كوچك و كارآفرين و سازمانهاي دولتي
آمريكا مشاوره داده است.
پيتر دراكر  35كتاب نوشته است كه به بيش از 20
زبان ترجمه شدهاند 16 .كتاب او در زمينه جامعه ،اقتصاد
و سياست است 15 .كتاب در مورد مديريت است .دو
تا از كتابها رمان است .او همچنين يكي از نويسندگان
كتابي در مورد نقاشي ژاپني است.
پيتر دراكر نويسنده تعداد زيادي مقاله در مجالت
و ژورنالهاي مختلف است .او يكي از اعضاي هيئت
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تحريريه وال استريت ژورنال است .او چهار سري فيلم
آموزشي بر اساس كتابهاي مديريتي خود ساخته است.
از جمله كتابهاي مهم او در زمينه مديريت ميتوان به
موارد زير اشاره كرد:
)The End of Economic Man ( 1936
)The Future of Industrial Man (1942
)The Concept of Corporation (1946
)The Practice of Management ( 1954
)Managing for Results (1964
)The Effective Executive (1967
)People and Performance (1973
Management: Tasks, Responsibilities,
)Practices (1974
)The Unseen Revolution (1976
)Advetures of a Bystander (1979
)Towards the Next Economics (1981
)Innovation and Entrepreneurship (1985
)The Frontiers of Management (1987
آخرين كتاب او با عنوان Managing in the
 Next Societyدر سال  2002منتشر شد.
خود را به عنوان استاد سياست و
دراكر تدريس 
فلسفه در كالج بنينگتون آغاز كرد .او بيش از بيست سال
استاد مديريت در دانشكده تحصيالت تكميلي دانشگاه

نيويورك بود .پيتر دراكر دريافت كننده تعداد زيادي
جايزه و درجات افتخاري است.
از سال  1971استاد علوم اجتماعي در دانشگاه
كلرمونت بوده است .دانشكده مديريت اين دانشگاه بعد
از پيتر دراكر در سال  1987ايجاد شده است .پيتر دراكر
در امريكا و ديگر كشورها به عنوان متفكر ،نويسنده و
سخنران اثر گذار بر سازمانهاي معاصر شناخته شده
جلد مجله  ،Forbesاو
است .در سال  ،1997روي 

شد و مجله
به عنوان «هنوز جوانترين ذهن» معرفي 
 BusinessWeekاو را «ماندگارترين متفكر مديريت
زمان ما» ناميد.
آقاي دراكر چندين دكتراي افتخاري از دانشگاههاي
سراسر جهات دريافت كرده است .او رئيس افتخاري
مؤسسه رهبر به رهبر (Leader to Leader
 )Instituteاست .در نهم جوالي  2002او مدال
پرزيدنتي آزادي را از جورج دبليو بوش دريافت كرد.
يك سري مستند درباره زندگي و كار او ده بار در شبكه
 CNBCاز  24دسامبر  2002تا  3ژانويه  2003پخش
فرزند و شش نوه است .او

شد .او متأهل و داراي چهار
با همسرش ،دوريس ،كه دانشجوي هنر ژاپن و ژاپني
است در كلرمونت كاليفرنيا زندگي ميكند.

از سوی انجمن مهندسی صنایع ایران:

سمینار آشنایی با مدل تعالی
 EFQMبرگزار شد
سمینار آشنایی با مدل تعالی  EFQMچهارم مهر
ماه از سوی انجمن مهندسی صنایع ایران در مرکز رشد
و کارآفرینی تهران واقع در شهرک غرب برگزار شد.
مدرس این سمینار که چهار ساعت به طول انجامید
مهندس داوود حیدری ،مدیر آموزش انجمن مهندس
صنایع ایران بود .وی در این جلسه در خصوص نکاتی
از جمله تاریخچه مدل تعالی سازمانی و معیارهای مدل
تعالی  EFQMصحبت کرد .اصول هشتگانه تعالی
سازمانی و جوایز کیفیت در ایران از دیگر موضوعاتی
بود که در این سمینار مورد بحث قرار گرفت .این
برنامه با استقبال گرمی از سوی دانشجویان ،کارشناسان،
مدیران و اعضای انجمن قرار گرفت .حضور در این
سمینار رایگان بود.

تقویم دورههای عمومی فصل پاییز انجمن مهندسی صنایع ایران

* تخفيفات :اعضاء انجمن  15درصد ،دانشجويي 10درصد،
متقاضيان سه دوره  10درصد
* شهريه فوق شامل :جزوه آموزشي ،ناهار ،پذيرايي و
صدور گواهينامه مي باشد.
* مبلغ دوره های آموزشی ردیف  1و  2و  5با تخفیف
مشخص شده است و و تخفیف دیگری را شامل نمی گردد.
* دورههاي فوق در شهر تهران برگزار ميشود و محل
برگزاري دوره متعاقبا اعالم ميگردد.
* افرادي كه در  4دوره متوالي شركت نمايند به عنوان دانش

پژوه انتخاب شده و ميتوانن د از كليه دورههاي عمومي با 50
درصد تخفيف استفاده نمايند.
* متقاضيان دورههاي آموزشي (دورههاي داخل ليست
انجمن و خارج از ليست)مشخصات خود را جهت پيشثبتنام
به واحد آموزش اعالم نمايند.
* متقاضياني كه تمايل به شركت در دورههاي آموزشي
انجمن در روز جمعه دارند ،جهت پيشثبتنام با واحد آموزش
تماس گيرند.
* شرکت کنندگاني که دوره آموزشي را با موفقيت طي

انجمن مهندسی صنایع ایران در تابستان سال جاری
دورههاي آموزش متنوعی را برگزار کرد که برخی از آنها به
شرح زیر است:
 -1دوره آموزشي مدیریت استراتژیک به مدت 16ساعت
در تاريخهاي  1و 2مرداد با تدریس مهندس حیدری در محل
ساختمان مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 -2دوره آموزشي  Primaveraمقدماتی وكاربرد آن
در مديريت پروژه به مدت  24ساعت در تاريخ هاي 25مرداد
و1و 8شهریوردر ساخنمان شماره دو گسترش انفورماتیک و

دوره آموزشی  Primaveraپیشرفته و كاربرد آن در مديريت
پروژه به مدت  24ساعت در تاريخهاي  20تا  22شهریور در
محل انجمن برگزار گرديد .مدرس این دوره مهندس رحمتی
توکل بود.
 -3دوره آموزشی مبانی ،مستندسازی و تشریح الزامات
 ISO 9001به مدت  24ساعت در تاریخهاي  11و  18و
 25مرداد
 -4سمینار آشنایی با نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر
در تاریخ  6شهریور در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران با

نماين د گواهينامه آموزشي معتبر انجمن مهندسي صنايع ايران به
زبان انگليسي دريافت مي نمايند.
* نحوه ثبت نام و کسب اطالعات بيشتر  :تماس با واحد
آموزش انجمن 66706051-4 :داخلي  256و  257يا 66742035
دفتر مرکزي انجمن88242588 :
مراحل ثبت نام  :واريز کردن مبلغ شهريه به حساب جاري
 0143369919بانک تجارت شعبة دانشگاه تربيت مدرس به نام
انجمن مهندسي صنايع ايران يا پرداخت بصورت نقدي ،ارسال
فيش واريزي به نمابر شماره 66742035:

نگاهی به دورههاي آموزشی انجمن مهندسی صنایع در تابستان 86

حضور  140نفر برگزار شد که سخنران این سمینار جناب
مهندس رستمیان بود.
 -5سمینار آشنایی با مهندسی ارزش در تاریخ  20شهریور
با حمایت مرکز رشد و کارآفرینی شهر تهران برگزار شد که
سخنران این سمینار جناب آقای دکتر خداداد واحدی بود.
 -6دوره اموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت
بر اساس استاندارد  ISO 19011به مدت  24ساعت در
تاریخهاي  23تا  25شهریور با تدریس مهندس پیام خرازیان
برگزار شد.
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حامیان انجمن مهندسی

برگزاری کنفرانس حمل و نقل مواد
خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
کنفرانس تخصصی «حمل و نقل مواد
خطرناک و اثرات زیست محیطی آن» در
خرداد ماه  1387در دانشکده مهندسی عمران
پردیس دانشک دههاي فنی دانشکاه تهران برگزار
ميشود .دبیر این کنفرانس مهندس کامبیز بهنیا،
رئیس گرایش راه و ترابری دانشکده عمران
ميباشد.

صنایع ایران

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
www.Itsr.ir

بهاءالدین ادب ،فعال جامعه کارفرمایی
کشور درگذشت
در کمال تاسف و تاثر جامعه کارفرمایی و
زحمتکشان عرصه تولید و توزیع کشور و مردم
سلحشور کردستان به سوگ یکی از خادمین
صدیق و دلسوز خود نشستند.
مرحوم بهاءالدین ادب طی دو دوره
نمایندگی مردم سنندج ،کامیاران و دیواندره
را در مجلس پنجم و ششم شورای اسالمی
برعهده داشت.
آن مرحوم همچنین ریاست هیات مدیره
انجمن صنفی شرکتهاي ساختمانی ،ریاست
سازمان نظام مهندسی ،عضو هیات مدیره اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن را عهده دار بود.
در گذشت این فعال جامعه کارفرمایی
کشور را به خانواده معظم آن مرحوم و مردم
غیور کردستان و زحمتکشان کار و تولید کشور
تسلیت گفته بقای عمر بازماندگان محترم و
علو درجات آن مرحوم را از درگاه احدیت
خواستاریم.

قابل توجه کلیه دانشجویان ،مدیران و کارشناسان خصوصا رشتههاي مدیریت و مهندسی صنایع

کتاب سررسید  مدیریت و مهندسی صنایع 86

تعداد محدودی از سالنامه مدیریت و
مهندسی صنایع سال  86در انجمن مهندسی
صنایع موجو د است که با قیمت  1500تومان
عرضه ميشود .برای کسب اطالع با واحد
آموزش انجمن به شماره  88242588تماس
بگیرید.
ويژگيهاي كتاب سالنامه( :قطع وزيري)
مهارتهاي اجتماعي (بهار) :توانائي
در برقراري ارتباط ميان افراد را ميتوان رمز
موفقيت ناميد ،با كسب مهارت در اين قسمت
مي توان بر توانمنديها تكيه و كاستيها
را مديريت نمود .در اين فصل با اشاره به
اهميت مهارتهاي اجتماعي نظير گفتار ،هوش،
شنيدن و  ...مي توان آنرا بعنوان پيش نياز كليه
موفقيتهاي فردي و سازماني دانست.
 -1مهندسي صنايع و بهرهوري (تابستان):
در اين فصل ابتدا به جايگاه واقعي مهندسي

صنايع در بخشهاي مختلف مي پردازيم و
سپس موضوعاتي را در خصوص بهرهوري و
واژه هاي آن اشاره مي كنيم.
 -2مديريت و رهبري (پائيز) :دو واژه اي است
كه به كرات اشتباه گرفته مي شو د و نبو د آن از
هم گسيختگي را بدنبال خواهد داشت .شما با
دنبال نمودن اين فصل ميتواني د به اهميت و
تفاوت اين دو بحث پي برده و از نقش پيروان
و اثرات آن در سازمان مطلع شويد.
 -3جعبه ابزارها (زمستان) :جهت پياده سازي
هر ديدگاه ،برنامه و هدفي مي بايست در ابتدا
شناخت كافي نسبت به ابزارهاي كاربردي آن
داشت و در گام بع د مهارت استفاده از آن را
در زمان مناسب دانست آنچه مسلم است اين
ابزارها نيز با گذشت زمان تغيير خواهن د كرد
و مطلع شدن از آنها و به كارگيري ماهرانه و
مناسب در سازمان مي تواند موجب تحول و

بهبودهاي مناسب گردد.
ساير ويژگيهاي سالنامه:
مقاله انگليسي در ابتداي هر فصل ،متناسب با
موضوع؛ تست روانشناختي در انتهاي فصل
مرتبط با موضوع فصل؛ جدول مديريت زمان
در هر صفحه؛ داستانهاي مرتبط با بحث در
روزهاي جمعه؛ معين كننده روزهاي كاري
در هر ماه؛ آموزش دو نرم افزار  Excelو
Microsoft Project؛ وضعيت هفته
جاري در طول صفحات هفته؛ برگه صورت
خالصه دريافت و پرداخت ويژه هر ماه؛ تعيين
روزهاي كاري هر ماه و مناسبتهاي خاص
در بخش ضمائم پاياني:
فهرست سايت هاي قابل دسترسي در
زمينه مديريت و بهرهوري ،واژه نامه و عناوين
كتب تخصصي و مديريتيCD ،هاي صوتي و
تصويري ارائه گرديده است.

بر اساس اعالم بانک جهانی ،ایران درمیان
 178کشور جهان رتبه  158از نظر حمایت از
سرمایهگذاران را به دست آورده است.
ایران در شاخص حمایت از سرمایهگذاران
نمره بهتری از سه به دست نیاورده است و در
ردهبندی کشورهای مختلف جهان
نتیجه در 
از نظر حمایت از سرمایهگذاران در مراتب
انتهایی جای گرفته است.
شاخص حمایت از سرمایهگذاران ارقامی
از صفر تا  10را شامل میشود که هر چه این
باشد داللت بر حمایت بیشتر دولت
رقم بیشتر 

از سرمایهگذاران دارد.
این شاخص بر پایه سه فاکتور میزان
شفافیت معامالت و مبادالت ،میزان شانس
موفقیت در آغاز فعالیتهای اقتصادی و میزان
توانایی سهامداران در نظارت بر کار مدیران
تعیین شده است.
نمرات ایران در مورد هر یک از سه فاکتور
فوق نیز به ترتیب پنج ،چهار و صفر اعالم شده
است .این نمرات نیز از صفر تا  10متغییر بوده
که رقم بیشتر داللت بر وضعیت بهتر دارد.
بر اساس این گزارش به طور کلی

کشورهای منطقه خاورمیانه نمره پایینی را
در زمینه حمایت از سرمایه گذاران را کسب
کرده اند .متوسط نمره این منطقه در شاخص
حمایت از سرمایه گذاران  4/7است.
در این میان نیوزلند با نمره  9/7در شاخص
حمایت از سرمایه گذاران رتبه نخست جهان
از نظر حمایت ازسرمایه گذاران راکسب کرده
است .سنگاپور با کسب نمره  9/3و هنگ کنگ
با نمره  9به ترتیب در مراتب دوم و سوم جای
گرفته اند .تاجیکستان با کسب نمره  0/77در
رده آخر قرار دارد.

ایران صد و پنجاه و هشتمین حامی سرمایه گذاری در جهان است

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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