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نشریه داخلی انجمن مهندسی صنایع ایران

برگزاری دوازدهمین سمینار مدیریت استراتژیک
توسط انجمن مهندسی صنایع

مسیری برای حرکت از وضعیت
موجود به وضعیت مطلوب
بهترین روش کاهش ضایعات،
د است
کاستن آن در منبع تولی 

گفتگو با مهندس قانع
بصیری

ديده بان جهاني
كارآفريني ()GEM

برای درک کامل فواید کاهش ضایعات باید سه
مسئله مهم را در نظر گرفت؛ اول جلب نظر و حمایت
مدیریت ارشد؛ دوم ،مشارکت فراگیر و سوم ،روشهای
سازمان یافته...

نحوه جذب مشارکت
خبرگان مهندسی صنایع
کشور در انجمن

مصاحبه با دکتر رضا سمیع زاده

 ITنقش موثری در آینده
مهندسی صنایع دار د

«کارآفرینی» واژهاي است که بارها و بارها آن را شنیده
ایم .در چند سال اخیر به دفعات از تاثیرات مهم و مفید آن
به خصوص در رسانههای جمعی صحبت شده .این واژه
معموال در کنار کلمه «اشتغال» به کار رفته و از این جهت،
اذهان عمومی ارتباط نزدیکی میان این دو قائل میشوند.
به واقع نیز اینگونه است؛ کارآفرینی ارتباط مستقیمی
با اشتغال دارد ولی نکته مهم آن است که برخالف آنچه
در افکار عمومی جا افتاده ،کارآفرینی و اشتغال به معنای
یکدیگر به کار نمی روند .به عبارت دیگر کارآفرین کسی
نیست که به صورت مستقیم و ملموس ایجاد شغل کند،
بلکه اشتغال یکی از نتایج کارآفرینی است.
امروزه وقتی از افراد پرسیده میشود که کارآفرینی
چیست؟ به سرعت پاسخ میدهند كه كارآفريني ،ايجاد كار
و شغل است و كارآفرين ،ايجاد كار میكند ،در صورتي
كه تعريف كارآفريني و كارآفرين اين نيست .به گفته
متخصصان و كارشناسان ،كارآفريني قصه زندگي انسانهاي
موفق هر جامعه است كه به جاي اين كه بيايند و در جايي
استخدام شوند و مشغول كار شوند ،خودشان كسب و كار
راه مياندازند.
با توجه به این تعریف درمییابیم که یکی از ویژگیهای
اصلی یک کارآفرین ،خالقیت است .به طور کلی خالقیت
جزء جدانشدنی یک تفکر جدید و منطقی است .پس
كارآفرين سه كار مهم میكند؛ اول ايجاد خالقيت و
نوآوري ،دوم راه اندازي يك شركت يا كسب و كار و طي
كردن فرايند ايجاد كسب و كار و سوم ارائه محصول و
خدمت خود به بازار ميباشد.
به اعتقاد كارشناسان و متخصصان ،در شرايط فعلي
كشور ،بهترين روش ايجاد اشتغال و حل مسئله بيكاري،
توسعه و گسترش فرهنگ كارآفريني در جامعه است .زيرا
يكي از علل اصلي رشد نرخ بيكاري در كشور ما ،توسعه
نيافتگي فرهنگ كار و كارآفريني در جامعه است و اينكه
مردم و حتي تحصيلكردهها و فرزندان خانوادههاي متمول

واژه کارآفرینی بر خالف آنچه به نظر
میرسد دارای مفهومی پیچیده است.
پیچیده نه از بابت غیر قابل فهم بودن ،بلکه
از این جهت که دارای مفهومی غیر از
آنچه متداول و در افکار عمومی وجود
دارد میباشد.
با توجه به اهمیت موضوع کارآفرینی،
در این شماره از خبرنامه انجمن مهندسی
صنایع ،گفتگو ،یادداشت و مقاالتی قابل
تامل در این زمینه و در قالب "پرونده
ویژه کارآفرینی" به خوانندگان ارائه
میشود.

کارآفرینی به عنوان سبک
زندگی

سمینار «آشنایی با مدیریت ضایعات» برگزار شد:

در جلسه هیئت مدیره انجمن بررسی شد:

پرونده ویژه :کارآفرینی

 به سوي انقالب RFID
تا چند سال ديگر اين اتفاق به
پديدهايروزمرهتبديلخواهدشد.تنها
مانع موجود در اين زمينه قيمت اين
ليبلهااست.

عصر کارآفرینی

گفتگو با رئیس دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران:

نقش ملی یک دانشکده
تازه متولد شده
کارآفرینی در هفت گام

شماره از خبرنامه انجمن مهندسی صنایع ،سعی شده در
قالب پروندهای ویژه با عنوان "کارآفرینی" ،مطالب مفیدی
در این زمینه شامل یادداشت ،اخبار و گفتگو با استادان و
صاحبنظران مرتبط به خوانندگان ارائه شود که امید است
هم دنبال اين هستند كه ازطريق بخش دولتي كسب و با مطالعه آن اطالعات جامعی در اختیار قرار گرفته و دست
كاري براي خود ايجاد كنند .به عبارت دیگر ما بسیاری از کم مفهوم کارآفرینی بهنر درک شود .الزم به ذکر است که
مشکالت بیکاری را در عدم ظرفیت بخش دولتی میبینیم ،به علت کمبود فضای خبرنامه مجبور به درج بهترین و
در صورتی که در تمام کشورهای پیشرفته بخشهای مفیدترین مطالب شده و برخی مطالب را حذف کنیم.
در این سرمقاله برای فتح باب این پرونده به تعاریف
غیردولتی سهم قابل توجهی از اشتغال جامعه را در اختیار
گوناگونی که برای کلمه کارآفرینی از سوی دانشمندان
دارند.
تجربه كشورهاي گوناگون جهان به خصوص در مختلف ارائه شده اشاره میکنیم.
دانشمندان و محققان علوم رفتاري ،مديريت و اقتصاد،
سالهاي اخير نشان ميدهد كه اقتصاد دولتي و حكومتي
در هيچ كشوري سرانجام خوشي ندارد و در اكثر كشورها تعاريف گوناگوني از «كارآفرين» ارائه میكنند.
به اعتقاد برخي از دانشمندان مانند ريچارد كتيلن
نه تنها با شكست روبرو شده ،بلكه يكي از عوامل اصلي
فسادهاي مالي و حتي اخالقي در آن جوامع بوده است ،)cattilon( .كارآفرين كسي است كه خطرپذير است و
به همين دليل است كه در دو دهه اخير شاهد هستيم كه توانايي برقراري ارتباط بين توليدات و خدمات ،توانايي
اكثر كشورها مانند روسیه ،چین و کره كه اقتصاد آنها به سازماندهي و نظارت بر توليد و معرفي روشهاي جديد،
صورت دولتي اداره ميشد ،ناچار شدند سيستم اقتصادي محصوالت جديد و يافتن بازارهاي جديد را دارد.
«اسكامپتر» يكي ديگر از دانشمندان میگويد« :كارآفرين
خود را متحول و دگرگون كنند و به جاي پافشاري روي
اقتصاد دولتي ،به ساير بخشهاي اقتصادي مانند بخش كسي است كه نوآور است و قدرت خالقيت بااليي دارد
خصوصي و بخش تعاوني توجه بيشتر نمايند که در این و فعاليتهاي جديدي را در قالب شركتهاي كوچك 
راهاندازي میكند».
میان کارآفرینان نقش اساسی را بازی میکنند.
كول ( )coleهم ميگويد :كارآفرين به شخصي
برخورد عمقی با مسئله کارآفرینی ،حالل بسیاری از
میگويند كه بهترين و آخرين موقعيتهاي اقتصادي و
مشکالت اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی جامعه است.
كارآفريني شكل ويژهاي از نوآوري است و عبارت تجاري را كشف ميكند و روش استفاده از اين فرصتها
از پيادهسازي موفقيتآميز ايدههاي خالق براي ايجاد را ميداند .اين فرد معموال داراي استعداد ،خالقيت ،ابتكار،
جديد( )entrepreneurshipيك  سازماندهي و مديريت در سطح بااليي است.
كسبوكار
«ديويد مك كران» و «اريك  فالنيگان» كارآفرينان را
ابتكار جديد در درون يك كسب وكارموجود ،كه مورد
اخير را ميتوان به فارسي "كارآفريني درون سازماني" افرادي نوآور ،با فكري متمركز و به دنبال كسب توفيق و
مايل به استفاده از ميانبرها ميدانند كه كمتر مطابق كتاب كار
( )intraprenershipناميد ،ميباشد.
ميكنند و در نظام اقتصادي ،شركتهايي نوآور ،سودآور و
كارآفرين كيست و داراي چه ويژگي هايي است؟
با توجه به اهمیت و حساسیت این پرسش ،در این با رشدي سريع را ايجاد مينمايند.

در جلسه هیئت مدیره انجمن بررسی شد:

نحوه جذب مشارکت خبرگان مهندسی صنایع کشور در انجمن مهندسی صنایع ایران

جلسات پنجم و ششم هیئت مدیره
انجمن مهندسی صنایع ایران تشکیل شد.
در پنجمین جلسه و در روز  24دی ماه
که دکتر سمیع زاده ،مهندس رستمیان ،دکتر
اکبری جوکار ،دکتر امینناصری و مهندس
دودانگه حضور داشتند ،اعضا به بررسی
مواردی از جمله ارائه نمایندگی انجمن
به شهرستانها ،بررسی نحوه ارائه خدمات
مهندسی و مشاوره انجمن و تعیین مسئوالن
کمیتههای انجمن پرداختند.
در این جلسه که در دفتر ریاست
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
برگزار شد ،هیئت مدیره انجمن با واگذاری
نمایندگی انجمن به شرکتها یا اشخاص
حقیقی موافقت نکرد و تنها با درخواست
افتتاح شعب انجمن مطابق ضوابط وزارت
علوم رسیدگی خواهد شد .همچنین با
توجه به شرایط دشوار افتتاح شعب انجمن
در شهرستانها ،طی نامهای به وزارت علوم
درخواست تعدیل شرایط هیئت موسس
شعبه اعالم میشود.
در ادامه و در خصوص انجام خدمات
مهندسی و مشاوره ،اعضای هیئت مدیره
تاکید کردند تنها پروژههای خاص که
ابتدا در هیئت مدیره بررسی و به تصویب
رسیده باشد توسط انجمن اجرا خواهد شد
و از اجرای پروژههای معمولی خودداری
میشود.
اما ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن

مهندسی صنایع ایران نیز هشتم بهمن ماه
در محل دفتر این انجمن تشکیل شد.
در این جلسه دکتر ریاحی ،دکتر ناظمی،
مهندس خرازیان ،مهندس کریمی ،دکتر
اکبری جوکار ،حاضران جلسه و مهندس
دودانگه ،دکتر امینناصری ،دکتر سمیعزاده
و مهندس رستمیان ،غایبان جلسه بودند .در
ابتدای این جلسه نیز آقایان حمید روستا
و محسن صادقیزاده از شرکت آذرنگار
شرق ،مجری خبرنامه و محتوای وبسایت
انجمن ،در جلسه حضور یافته و به ارائه
گزارشی از روند فعالیت ها و همکاری این
شرکت با انجمن در خصوص تهیه خبرنامه
و پشتیبانی محتوایی وبسایت که به زودی
آغاز میشود پرداختند .در همین
رابطه و بر اساس پیشنهادهای
هیئت مدیره مقرر شد ارتباط
پیشنهاد برگزاری
الکترونیکی از طریق email
میان اعضا و هیئت مدیره انجمن کنفرانسهای اندازه گیری
برقرار شود .همچنین جهت غنیتر
نرخ کیفیت و اثربخشی
شدن محتوای خبرنامه ،ارتباط
مدیریت کیفیت ISO
اعضای هیئت مدیره با شرکت
با همکاری و مشارکت
آذرنگار شرق بیشتر شده و بخش
مصاحبه با خبرگان مهندسی پژوهشکده استاندارد در جلسه
صنایع در خبرنامه فعال میشود.
هیئت مدیره مطرح شد
حمید روستا ،مدیرعامل شرکت
آذرنگار شرق ،ضمن اشاره به این
نکته که طی دو سال گذشته این شرکت هیئت مدیره مقرر کرد یک طرح نظرسنجی
همکاریهای خوب و موثری با انجمن از اعضا و جامعه مهندسین صنایع برای

نگاهی به دورههای آموزشی برگزار شده از
سوی انجمن مهندسی صنایع در بهمن 1386
انجمن مهندسی صنایع ایران همچون گذشته دورههای آموزشی متعددی را در بهمن ماه
برگزار کرد .برخی از دورههای آموزشی برگزار شده انجمن مهندسی صنایع ایران به شرح زیر
است:
 سمينار آشنايي با مديريت استراتژيک به مدت  4ساعت توسط انجمن مهندسي صنايعو با همکاري مرکز آموزش کانون فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي در تاريخ  18بهمن با
حضور بيش از  200نفر در تهران برگزار شد .سخنران اين سمينار مهندس داود حيدري بود.
 دوره آموزشي نرم افزار  MSPبه مدت  24ساعت در تاريخهاي  25و  26بهمن و 3اسفند با تدريس مهندس رحمتي توکل برگزار شد.
 دوره آموزشی  FMEAبه مدت  16ساعت در تاريخهاي 26و 27بهمن در دانشگاهگلپايگان با تدريس مهندس درستي برگزار شد.
 سمينار آشنايي با مديريت ضايعات به مدت  4ساعت توسط انجمن مهندسي صنايعايران در تاريخ  2اسفند در تهران برگزار گرديد .سخنران اين سمينار مهندس هوشنگ رستميان
بود.
همچنین واحد آموزش انجمن مهندسي صنايع ايران در سال 1387در هفته سوم ارديبهشت
ماه چندين سمينار آموزشي را برنامهريزي کرده است .جهت اطالع از سمينارها به سايت انجمن
مهندسي صنايع ايران  www.iiie.irمراجعه نموده و يا با واحد آموزش انجمن(66742035
 021-يا  ) 021-66568065تماس بگيريد.



مهندسی صنایع ایران داشته است ،اظهار
داشت :آذرنگار شرق همواره آمادگی این
را دارد که با همکاری هیئت مدیره انجمن
سطح خدمات ارائه شده را باال ببرد.
در ادامه این جلسه هیئت مدیره در
خصوص نحوه جذب مشارکت خبرگان
مهندسی صنایع کشور در امور انجمن بحث
و تبادل نظر کرد .در این رابطه دکتر ریاحی
برگزاری کنفرانسهای اندازهگیری نرخ
کیفیت و اثربخشی مدیریت کیفیت ISO
در کشور با همکاری و مشارکت پژوهشکده
استاندارد را پیشنهاد داد .دکتر ناظمی نیز
گفت :حضور هر خبره باید ارزشی ایجاد
کند که انجمن مهندسی صنایع میتواند
به دو صورت پول یا اعتبار نظر نخبگان
را تامین کند ،اما با توجه به کمبود بودجه
مالی انجمن میتوان بر اساس اعتباردهی
نشستهایی با حضور افراد خبره و نیمه
خبره تشکیل داد.
در ادامه ،دکتر ریاحی پیشنهاد داد طی
یک نامه با امضای رئیس انجمن به معاونت
پژوهشی و فناوری ریاست جمهوری یک
فضای اداری برای انجمن درخواست شود.
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دریافت توقعات و خواستههای آنان از
انجمن تهیه شود و از اشخاص متخصص
در خواست گردد تا طرح اولیه و هزینهها
را مشخص کنند.
در پایان این جلسه نیز پیشنهاد شد طی
نامهای ،از دانشکدههای مهندسی صنایع
دانشگاههای کشور درخواست شود تا
اطالعات فارغالتحصیالن خود را در اختیار
انجمن قرار دهند.

جناب آقای دکتر محمدرضا امین ناصری،

نایب رئیس محترم انجمن مهندسی صنایع ایران

با اندوه فراوان درگذشت پدر گرامیتان را به شما
و خانواده محترم تسلیت میگوییم .برای آن عزیز
غفران و رحمت واسعه الهی و برای شما و خانواده
گرامی صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم.
انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران از دانشجویان
فعال جهت همکاری در امور اجرایی و برگزاری
دورهها و سمینارهای آموزشی به صورت پاره
وقت دعوت به همکاری میکند .عالقهمندان
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره  66742035یا
 88242588تماس حاصل فرمایند.

سمینار «آشنایی با مدیریت ضایعات» برگزار شد:

بهترین روش کاهش ضایعات،

د است
کاستن آن در منبع تولی 
سمینار آشنایی با مدیریت ضایعات در واحدهای
تولیدی و صنعتی ،دوم اسفند 1386از سوی انجمن
مهندسی صنایع ایران در مرکز رشد و توسعه کارآفرینی
فناوریهای نوین منطقه  2شهرداری تهران با برگزار شد.
مهندس هوشنگ رستمیان ،مدرس این سمینار ،با
تشریح مسائلی در خصوص ضایعات عمده در واحدهای
تولیدی و صنعتی ،به بررسی عوامل ایجاد ضایعات،
کاهش ضایعات و فواید آن ،آگاهی و ترویج فرهنگ
کاهش ضایعات ،مراحل و روشهای مختلف کاهش
ضایعات و نقش بخشهای مختلف در کاهش ضایعات
پرداخت.
وی ضایعات عمده ششگانه در واحدهای تولیدی
و صنعتی را ضایعات ناشی از ازکار افتادن اضطراری
تجهیزات ،ضایعات ناشی از آماده سازی و تنظیم ،ضایعات
ناشی از بیکاری و توقفهای کوتاه مدت ،ضایعات ناشی
از کاهش یا افزایش سرعت تولید ،ضایعات مرتبط با
کیفیت و دوبارهکاری و ضایعات محصول در آغاز تولید
عنوان کرد.
وی همچنین گفت :در واحدهای تولیدی و صنعتی
عوامل متعددی روی ضایعات اثرگذار هستند؛ از آن جمله
میتوان به طراحی محصول ،طراحی فرآیند ،برنامهریزی
و کنترل تولید ،محل تسهیالت ،جابجایی مواد ،نیروی
کار ،مواد ،کیفیت و روش کار اشاره کرد .وی با مهم
خواندن مسئله جابجایی موثر مواد در واحدهای مختلف
افزود :جابجایی موثر مواد تاثیر بسزایی در کاهش
تاخیرهای تولید ،افزایش ظرفیت موثر ،کاهش سطح
انبار و کمک به عملکرد ایمن دارد و در نهایت تاثیر
زیادی بر کاهش ضایعات میگذارد .مهندس رستمیان
ادامه داد :حذف ضایعات به معنی حذف اتالف زمان،
مواد ،فضا ،حرکت و تالش است .بدین معنا که مقدار
ضایعات مواد و خرابی ها ،کنترل و مقدار مواد مورد نیاز
مشخص میشود ،تجهیزات مطابق با مشخصات مواد کار
میکنند ،جانمایی تجهیزات به طور منظم کنترل میشود،
در ذخیره انبار حداقل فضا اشغال میشود ،حرکت ها
به حداقل میرسد ،طراحی روشهای حمل و نقل و
نیز کل فرآیندها به صورت منظم بازبینی میشود ،بین
افراد و حجم کار توازن برقرار میشود در نهایت زنجیره
عملیات ،کارایی بیشتری مییابد.
مدرس این سمینار در ادامه به سیستمها ،تجهیزات
و موارد مهم مورد بررسی در کاهش ضایعات اشاره کرد
و گفت :سیستم تولید بخار ،سیستم تولیدکننده حرارت،
سیستم خنککننده ،سیستم هوای فشرده ،سیستم تولید
نیرو و سیستمهای خشک کن از مهم ترین تجهیزات و
سیستمهای کاهش ضایعات هستند.
وی با یک دستهبندی فرصتهای کاهش ضایعات
اظهار داشت :در این دستهبندی با سه دسته سروکار

داریم :اول ،روشهای بهره برداری ،برنامههای نگهداری چهارم ،منطبق شدن با امری است که در مورد آن توافق
و تعمیرات و اصالحات بدون هزینه یا با هزینه بسیار کم؛ شده است .وی همچنین به تشریح مراحل و روشهای
دوم ،اصالحات و تغییراتی که نیاز به صرف هزینه نسبتا مختلف کاهش ضایعات پرداخت .بدین ترتیب که در
کمی دارند و سوم ،اصالحات و تغییراتی که تحقق آنها مرحله اول مواردی از جمله تشکیل تیم کاهش ضایعات،
تهیه نمودار فرآیند کارخانه و تشخیص و انتخاب مراحل
نیازمند سرمایهگذاری کالن است.
رستمیان در رابطه با اهداف کاهش ضایعات گفت :تولیدکننده ضایعات انجام میشود .در مرحله دوم که
گذشته از کاهش مصرف منابع یعنی مواد خام ،آب و مرحله تجزیه و تحلیل فرآیند است ،نمودار جریان
انرژی ،فواید دیگر برنامه کاهش ضایعات عبارتند از بهبود فرآیند تهیه شده و بین مواد مصرفی و انرژی توازن ایجاد
محیط کار ،بهبود کیفیت ،بهبود وجهه ،اطاعت از مقررات ،میشود .همچنین در این مرحله هزینه ضایعات تعیین
فرصتهای تازه بازار و کاهش هزینههای محیطی .بهترین و فرآیند عملیات برای تشخیص علل ایجاد ضایعات
روش کاهش ضایعات ،کاستن آنها در منبع تولید است .بررسی میشود .مرحله سوم ،مرحله ایجاد فرصتهای
به عبارت دیگر ،راه حذف عیوب ،مطالعه و بررسی و کاهش ضایعات است .در این مرحله فرصتهای کاهش
یافتن اصل و منبع عیب است .دلیل عمده کاهش یا حذف ضایعات تعیین و فرصتهای قابل اجرای کاهش ضایعات
ضایعات ،باال رفتن کیفیت است.
انتخاب میشوند .در مرحله چهارم ،راهحلهای کاهش
وی افزود :برای درک کامل فواید کاهش ضایعات ضایعات انتخاب میشوند .بررسی امکان انجام برنامه
باید سه مسئله مهم را در نظر گرفت؛ اول جلب نظر و کاهش ضایعات از نظر فنی ،ارزیابی کارایی اقتصادی
حمایت مدیریت ارشد؛ دوم ،مشارکت فراگیر و سوم ،برنامه کاهش ضایعات ،بررسی جنبههای زیست محیطی
روشهای سازمان یافته.
و انتخاب راه حلهای کاهش ضایعات از فعالیتهای
مهندس رستمیان با ارائه تعریفی برای روش نظاممند این مرحله است .مرحله پنجم ،مرحله اجرای راهحلهای
در مدیریت و کاهش ضایعات گفت :روش نظام مند ،کاهش ضایعات است .در این مرحله ،تیم جهت اجرای
ایجاد سیستمی است که ضایعات و مشکالت را به شکل برنامه آماده شده ،راه حل ها را به کار میگیرد و بر برنامه
رسمی گزارش کرده و مکانیزمی برای درگیر شدن با این و ارزیابی آن نظارت دارد و در مرحله ششم و آخر ،این
برنامه تداوم مییابد .در این مرحله جستجوی راهحلهای
گونه دادهها به منظور حل مشکالت ایجاد گردد.
تقلیل ضایعات ادامه مییابد.
وی در بیان اهداف ارزیابی
همچنین مراحل اسراف آمیز
ضایعات اظهار داشت :بیان
فرآیند عملیات مشخص
کمی بزرگی و گسترده مسئله
مهندس رستمیان با تاکید
میشود.
ضایعات به زبانی که مدیران
مهندس رستمیان در رابطه
ردهباال را تحت تاثیر قرار
بر استفاده موثر و فراگیر از
با وظایف مدیریت عالی در
دهد ،شناسایی فرصتهای
کاهش نیروی کار گفت :افرادی که
برنامه کاهش ضایعات گفت:
مناسب و عمده
ضایعات
کاهش
های
ه
برنام
از
سیاستگذاری در امر کاهش
ضایعات ،گسترش کنترلهای
بودجهای و هزینهای و تاثیر میپذیرند باید در توسعه ضایعات ،معرفی مفهوم کاهش
ضایعات ،برنامههای استراتژیک،
نیز انگیزش برای بهبود
آگاهیاز و پیاده سازی آن شرکت داده
معرفی سیستم کاهش ضایعات،
طریق اطالع رسانی و
همگانی در مورد اطالعات و شوند .تغییر رفتار کارکنان یکی معرفی برنامه کاهش ضایعات،
داده ها از هدفهای اصلی از اهداف اساسی کاهش ضایعات مدیریت کاهش ضایعات و
هدایت و رهبری از وظایف
ارزیابی ضایعات است .هدف
است
مهم یک مدیریت عالی در این
نهایی آموزش تمام کارکنان و
زمینه است.
در اختیار قرار دادن ابزارهای
وی در پایان با تاکید بر
کاهش ضایعات ،به معنای
استفاده موثر و فراگیر از نیروی کار گفت :افرادی که از
درک اولیه از مدیریت پیشگیری در تمام زمینهها است.
مهندس هوشنگ رستمیان در ادامه این برنامه با مرور برنامههای کاهش ضایعات تاثیر میپذیرند باید در توسعه
گامهای فرآیند آموزش به بررسی چهار گام پرداخت .گام و پیادهسازی آن شرکت داده شوند .تغییر رفتار کارکنان
اول ،همه را از کلیت آموزش آگاه سازیم ،به طوری که یکی از اهداف اساسی کاهش ضایعات است.
افکار ،پیشنهادها و بازخوردها باید جمع آوری شوند .گام
دوم ،گرفتن موافقت؛ گام سوم ،انطباق دادن برنامه و گام
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دوازدهمین سمینار مدیریت استراتژیک انجمن مهندسی صنایع ایران برگزار شد

مسیری برای حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب
دوازدهمین سمینار مدیریت استراتژیک از سوی
انجمن مهندسی صنایع ایران و با همکاری مرکز آموزش
کانون فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد.
این جلسه روز  18بهمن ماه در سالن اجتماعات خانه
شهرياران تشکيل گرديد.
در این برنامه مهندس حیدری ،مدیر آموزش انجمن
مهندسي صنايع ايران سخنرانی نمود.
وی هدف از برگزاری اینگونه سمینارها را ایجاد
فرصت هایی برای دو دسته افراد شامل گروهی که برای
شرکت در دورههای طوالنی آموزشی وقت کافی ندارند
و گروهی که مایل به پرداخت کل هزینههای دورههای
آموزشی نیستند عنوان کرد.
مهندس حیدری در ابتدای بحث تخصصی خود،
تعریفی کلی از استراتژی ارائه داد .وی ،روشی برای
حرکت از وضعیت فعلی و رسیدن به وضعیت مطلوب
را استراتژی خواند و مدیریت استراتژیک را تلفیقی از
علم و هنر دانست .وی افزود :واژه استراتژی از یک کلمه
یونانی ( )strategoمرکب از ( )stratosبه معنای
ارتش و ( )EGOبه معنای رهبر گرفته شده است .وی
اظهار داشت :یک شرکت یا سازمان با بررسی نقاط قوت
و ضعف خویش و شناسایی پارامترهای محیطی میتواند
برای رسیدن به اهداف بلند مدت موفقتر عمل کند.
مهندس حیدری ،تالشی که برای ارائه یک طرح
منطقی از فعالیتهای اجرایی که سازمان را در راستای
حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب هدایت کند،
برنامهریزی راهبردی استراتژیک خواند .وی ادامه داد:
هنر و علم تدوین ،اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفهای
چندگانه که سازمان را در رسیدن به اهداف خود ،توانا
میسازد ،مدیریت راهبردی استراتژیک است.
حیدری پس از آن به تشریح فرآیند مدیریت راهبردی
استراتژیک که شامل سه مرحله تدوین ،اجرا و ارزیابی
استراتژی است پرداخت.
وی ارکان جهتساز یک سازمان را چشم انداز،
ماموریت و ارزشهای آن سازمان برشمرد و عنوان کرد:
چشم انداز ( )Visionتصوری از آینده مطلوب یک سازمان
است و شفافیت و مشخص بودن ،همخوانی با چشم انداز
سازمانهای باالدستی و مرتبط ،واقعگرایانه بودن و داشتن
محدوده زمانی مشخص برخی از ویژگیهای یک چشم

انداز است.
وی افزود :اگر بخواهیم ماموریت سازمانی را
مشخص کنیم باید به تعدادی از سئواالت مشخص پاسخ
دهیم ،برخی از این سئواالت عبارتند از :چه محصوالت یا
خدماتی ارائه خواهیم کرد؟ مشتریان ما چه کسانی هستند؟
در چه منطقه جغرافیایی فعالیت میکنیم؟
در اساسنامه هرسازمان یا شرکت عموما قسمتی از
ماموریت سازمان را میتوان یافت.
وی درادامه گفت :ارزشها الگوهای رفتاری هستند
که رهبران یک سازمان برای کارکنان خود تبیین مینمایند.
این ارزشها به دو دسته تقسیم میشود؛ ارزشهای
اخالقی که به فرد مرتبط است و دیگری ارزشهای
شغلی یا حرفهای که به شغل مربوط میشود .مسئله مهم
این است که در هرسازمان ارزشها باید نهادینه شوند تا
توسط افراد مورد توجه قرار گیرند و اولویتبندی گردند
تا در شرایط خاص ،افراد بتوانند بهتر تصمیم بگیرند.
حیدری با تشریح چگونگی جمعآوری اطالعات
داخلی سازمان و تقسیم بندی آنها به نقاط قوت و ضعف
سازمان و همچنین استفاده از  PEST Analysisجهت
بررسی عوامل محیطی و مقایسه آن با تحلیل PESTLE
نحوه بهکارگیری این اطالعات را در متودولوژی SWOT
تشریح نمود.
وی در ادامه با اشاره به محدودیت زمانی ،تنها چند
نمونه از ابزارهای انتخاب استراتژی را نام برد.
مهندس حیدری سپس به بررسی مرحله اجرا در
فرآیند مدیریت راهبردی پرداخت .وی گفت :در این
مرحله با در نظر گرفتن منابع موجود و قابل حصول،
همچنین تقدم وجودی فعالیتهای تبیین شده در مرحله
قبل ،برنامه اجرایی در یک افق زمانی استخراج میشود.
در این مرحله نقش مدیران در تعیین و توسعه استراتژیها
غیر قابل واگذاری است.
وی در تشریح مدلهای مدیریت سنتی گفت :استفاده
صرف از شاخصهای تاخیری در مدیریت مالی سنتی و
نامتناسب با شرایط امروز کسب و کار ،مشکالت فراوانی
را در نحوه تصمیمگیری صحیح مدیران موجب شده است
و مانند هدایت یک خودرو تنها با استفاده از آینه عقب
آن است .همچنین ارزش سرمایههای فکری و داراییهای
ناملموس در مدلهای مالی سنتی در نظر گرفته نمیشود.

وی همچنین در رابطه با نامشخص بودن جایگاه
برنامههای بهبود اظهار داشت :امروزه برنامههایی مانن د
مهندسی مجدد ،تولید ناب ،مهندسی ارزش و مدیریت
کیفیت فراگیر بر سر کسب و جذب زمان ،انرژی ،منابع
و سرمایههای سازمانها با یکدیگر رقابت میکنند .با
این حال به دلیل نامشخص بودن نحوه اتصال آنها با
راهبردهای کالن سازمان و متعاقبا با پایههای اقتصادی و
مالی سازمان ،نقش ،جایگاه واحد این برنامهها به صورت
یک ابهام باقی مانده است.
وی در ادامه تشریح نمود که روش کارتهای امتیاز
دهی متوازن()BSCبرای تمام این مشکالت پاسخ مناسبی
دارد.
سپس با ارائه یک مثال از کارتهای امتیازدهی
متوازن( ،)BSCخالصهای از توان این ابزار قدرتمند در
اجرایی نمودن استراتژیها را تشریح نمود.
وی در پایان ،ارزیابی به وسیله پایش و اندازهگیری
شاخصهای تعیین شده و همچنین ارزیابی به وسیله
مدلهای سرآمدی مانند  EFQMرا نمونههایی از
روشهای ارزیابی در فرآیند مدیریت راهبردی استراتژیک
عنوان نمود.

برگزاری سلسله سمینارهای توسعه مدیریت در هتل بزرگ تهران
سلسله سمینارهای توسعه مدیریت از سوی شرکت
کیمیاگران صنعت روز با همکاری موسسه آموزشی،
پژوهشی وزارت صنایع و معادن و مرکز آموزش ارتقای
توانمندیهای فردی میسی ساگای کانادا ،هفتم تا دهم
دی ماه 1386در هتل بزرگ تهران برگزار شد.
این نشستها که شامل چهار سمینار مدیریت بحران،
مدیریت استراتژیک ،مدیریت منابع انسانی و مدیریت
بازاریابی و فروش بود با سخنرانی Muhammad
 Asgharبا بیستودو سال سابقه در مشاوره و آموزش
مباحث مدیریت و با استقبال گسترده عالقهمندان شکل
گرفت.
سمینار مدیرت بحران با محورهای اصول استمرار
کار و مدیریت بحران ،تجزیه و تحلیل عوامل موثر در
روند کار ،نحوه ایجاد مدیریت بحران و استراتژی استمرار
کار ،تشکیل ستاد اقدام و عکس العمل ،ایجاد برنامه رفع
فاجعه و حفظ و بوجود آوردن الگوی مدیریت بحران
برگزار گردید.
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سمینار مدیریت استراتژیک نیز با محورهای فرآین د
مدیریت استراتژیک ،نقش رهبری در تعیین جهتگیری
استراتژیک سازمان ،مدیریت استراتژیک و تغییر سازمانی،
محیطنگاری ،فرمول بندی استراتژی تجارت و مدیریت
کارائی برپا شد.
سمینار مدیریت منابع انسانی دیگر سمینار این دوره
بود که محورهای برنامهریزی مابع انسانی ،تعریف شغل
و تجزیه و تحلیل شغلی ،استخدام و انتخاب ،ارتقای
مدیریت و سازمان ،تشویق و جبران از کار پرسنل و
کارمندان و ارزیابی عملکرد و کار آیی پرسنل را شامل
میشد.
مدیریت بازاریابی و فروش عنوان آخرین سمینار
این دورهها بود که محورهایی از جمله درک بازاریابی،
تجزیه تحلیل بازار و انتخاب بازار هدف ،تصمیمات
مربوط به راهکارهای بازار یابی ،مفاهیم سرویس دهی به
مشتریان ،تأمین کننده خدمات ومهارتهای ارائه خدمات
را در بر میگرفت.

گفتنی است شرکت کیمیاگران صنعت روز از آذر ماه
سال  1382با تیمی مجرب از متخصصین و کارشناسان
ایرانی و همچنین با بهره گیری از کارشناسان بین المللی،
نظیر مشارکت با مرکز بیوتکنولوژی شرکت RAKIRO
 BIOTECK SYSTEM PVT.LTDهند فعالیت خود
را در زمینه اجرای پروژههای مربوط به بیوتکنولوژی،
خوردگی بیولوژیک میکروبیولوژی صنعتی ،کنترل
شیمیایی و میکروبی آبهای مصرفی (صنعتی و آشامیدنی)
و همچنین پسابهای شهری و صنعتی آغاز نموده است.
این شرکت در سال  83و  84بیش از چهل سمینار و
دوره آموزشی در صنایع مختلف کشور و نیز در خارج
از کشور ترتیب داده است.
الزم به ذکر است سری کارگاههای آموزشی توسعه
مدیریت سال آینده در دو شهر دبی و کواالالمپور برگزار
میشود .برای کسب اطالعات بیشتر با شرکت کیمیاگران
صنعت روز با شمارههای  66933172و 66911801
تماس حاصل فرمایید.

در سالن همایشهای بین المللی برج میالد و با حضور شهردار تهران:

نخستین كنفرانس بینالمللی شهر الكترونیك برگزار شد
مباحث اشاره شده است اما آيا نبايد آن
نخستین كنفرانس بینالمللی
را به عنوان سند باالدستي در ارزيابي
شهر الكترونیك  با همكاری جهاد
زيرساختها و ارايه مدلهاي شهر
دانشگاهی و شهرداری تهران در
الكترونيك مدنظر قرار داد؟
سالن همایشهای بین المللی برج
رياضي به هفت حوزه استراتژيك 
میال د برگزار شد.
در نظام جامع  ITكشور به عنوان اركان
دكتر حميدرضا طيبي ،رئيس
اصلي توسعه  ITكشور اشاره كرد
جهاد دانشگاهي و رييس نخستين
كنفرانس بينالمللي شهر الكترونيك،
و گفت :قطعا ايجاد شهر الكترونيك 
خارج از اين هفت حوزه نخواهد بود.
در مراسم افتتاحيه اين كنفرانس
گفت :موضوع شهر الكترونيك 
يكي از الزامات اصلي براي دستيابي
موفقيت در هر زمينه توجه به سند
يعني ارائه خدمات به شهروندان
به صورت الكترونيكي كه به عنوان
باالدستي است .اين سند به صورت
بهترين بستر براي توسعهي فنآوري
كتاب چاپ شده و عالقهمندان ميتوانند
اطالعات با تمامي ابعاد وجودي و
از آدرس  e-cities@iran.irآن را
دكتر محمدباقر قاليباف در سخنراني اختتاميه اولين
ملزومات تحقق آن ،يك موضوع فرابخشي و فراسازماني
درخواست كنند.وي درباره اهميت استفاده از تجارب ديگر
كنفرانس بينالمللي شهر الكترونيك متعهد شد اگر در پايان
مدلها ،اظهار كرد :استفاده چشم بسته از الگوها در كشور
است كه در گرو مشاركت و همگرايي تمامي دستگاههاي
كنفرانس جمعبندي روشني حاصل شود ،به عنوان مدير
سياستگذاري ،قانون گذاري ،نظارتي ،اجرايي و مراكز
ما جوابگو نخواهد بود .در تدوين سند راهبردي ضمن
شهر ،اين نتايج را در شهر تهران پيادهسازيكند.
مطالعات تطبيقي مطلقا به نيروهاي خارجي متكي نبوديم.
علمي و پژوهشي خواهد بود.
وي افزود :مجموعه برج ميالد بايد مركز  ITكشور
وي با اشاره به اهميت بهكارگيري فنآوري اطالعات و
الگوهاي آماده عمدتا بر اساس خواستهها و نيازهاي داخلي
باشد و اصرار براي برگزاري اين كنفرانس در مكان برج
كشور بوده است و سعي شده اين سن د بوميسازي شود.
توسعهي اقتصاد دانايي محور كه جزو اهداف چشمانداز 20
ميال د به همين دليل بود.
معاون فناوري اطالعات وزارت ارتباطات و فناوري
ساله و برنامهي پنج سالهي چهارم قرار گرفته است اظهار
شهردار تهران تاكيد كرد :اميد است جمعبندي در
اطالعات ادامه داد :دولت نميتواند در شهر الكترونيكي
كرد :شناسايي و بهكارگيري اين فنآوريها در خدمت
تحقيقات راهبردي ،كميته مربوط به  ITشهرداري را در
حضور نداشته باشد .فناوري اطالعات موضوعي است كه
اركان اصلي كشور يك نياز استراتژيك محسوب ميشود.
اجرا ياريكند .ما در شهرداري براي تحقيقات احترام قائل
تمام ارگانها را باهم مرتبط ميكند .مخصوصا در شهر
او ادامه داد :استفاده از فنآوري اطالعات و ارتباطات
هستيم و اميدواريم كه اين مطالعات و تحقيقات در اتاقهايي
الكترونيكي اين ويژگي به چشم ميخورد .ارايهدهندگان
با برنامهريزي صحيح ميتواند بر بهبود توان رقابتي كشور،
بايگاني بياستفاده نمانند .مديران اجرايي در خدمت اجرا
خدمات ،سازمانها هستند كه در ايران اغلب اين سازمان
كاهش هزينههاي عملياتي سازمانهاي دولتي و خصوصي،
هستند و بسترسازي مطالعات شما را آمادهسازي اجرايي
دولتي محسوب ميشوند .وي  ITرا عاملي در دگرگوني
امكان كنترل بر پيادهسازي سياستهاي دولتي و استفادهي
ميكنند.
كيفيت و ماهيت زندگي دانست و اظهار كرد IT :شيوهي
مطلوب از منابع به همراه ايجاد فرصتهاي برابر براي
همچنین مهندس عبدالمجيد رياضي ،معاون فناوري
زندگي شهري را متحول كرده است .اگر شهر در برههاي
شهروندان مفي د و موثر واقع شود.
اطالعات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ،در
از تاريخ در طول رودخانهها رشد ميكرد ،سپس به
طيبي با اشاره به حوزههاي مهم و تاثيرگذار  ITگفت:
سخنراني مراسم اختتاميه اولين كنفرانس بينالمللي شهر
صورت سطحي توسعه يافت و اكنون به طور عمودي در
از حوزههاي تاثيرگذار فنآوري اطالعات ميتوان به دولت
الكترونيك ،هدف وزارت  ICTدر اين كنفرانس را يافتن
حال پيشروي است ،در آينده بعد چهارمي اضافه خواهد
الكترونيكي ،شهر الكترونيكي ،كسب و كار الكترونيكي،
يك نهاد علمي آكادميك به عنوان پشتوانه شهر الكترونيك 
شد و آن بعد مجازي است .مديران وقتي اهميت  ITرا
آموزش الكترونيكي و بهداشت الكترونيكي اشاره كرد.
دانست و اظهار كرد :هدف راهبردي از اين كنفرانس ايجاد
عنوان ميكنند ،بايد براي توسعه آن بودجه اختصاص
رييس جهاد دانشگاهي ضرورت ايجاد شهر الكترونيك 
پشتوانهاي علمي و آكادميك  است كه منابع انساني فعال
دهند .حضور مديراني در اين كنفرانس خالي است تا اين
را خدمترساني بهتر و سريعتر به شهروندان دانست و
را شناسايي و دانش و فناوري الزم را توليد كند تا شبكه
مشكالت ،اهداف و راهكار براي آنها بازگوشود.
افزود :ضرورت ايجاد شهر الكترونيك براي بهبود كيفيت
علمي و كاربردي در اين زمينه شكل گيرد.
رياضي تصريح كرد :اگر الگوي شهر الكترونيكي به
زندگي مردم ،كاهش بروكراسي ارائه خدمات به آنها ،ايجاد
همچنين هدف ديگر اين است كه تعامل و تبادل
وجود آيد ،خدمات و سرويسها منحصر بهفرد افراد درون
فرصتهاي برابر و افزايش مشاركت مردم در ادارهي شهر
اطالعات برقرار شود تا مشورتهاي الزم را به نهادهاي
شهر الكترونيكي نميشود .شهر الكترونيكي بدون شهروند
خواهد بود.؛ همچنين كاهش آلودگي هوا با كاهش ترافيك 
تصميمگذار و سياستگذار ارايه دهد و قادر باشد راهكار
الكترونيكي معنا ندارد .اين شهر يك  شهر  ITنيست.
شهري به همراه صرفهجويي در وقت و انرژي از افزايش
مناسب را تدوين و ارايه
همچنين صرف ارايه خدمات
استفاده از اينترنت ،ارتباط بهتر سازمانها و ارگانهاي
كند.
از روي وب نخواهد بود.
مختلف شهري نشات ميگيرد.
وي افزود :آنچه به عنوان
بسياري موارد موجود است كه
وي ادامه داد :برنامهريزي ،طراحي و توسعه شهر
معيار و الگوي شهر اكترونيك 
الكترونيك  در گرو شناخت علمي عرصههاي مختلف،
طراحي و توسعه شهر الكترونيك با الكترونيكي شدن آن فرايند،
بايد در نظر گرفته شود در
در گرو شناخت علمي عرصههاي صرفهجويي را در برخواهد
شناخت الزامات ،فرصتها ،تهديدها ،موانع و افقهاي
گام اول سند چشمانداز 20
داشت .فناوري اطالعات آمده
پيش رو خواهد بود كه در تدوين چشمانداز و راهبردهاي
مختلف ،شناخت الزامات،
ساله كشور و گام بعدي
تا زندگي را از پيچيدگي به
مورد نياز اين حوزه نقش اساسي ايفا مينمايد.
سند راهبردي نظام جامع
فرصتها ،تهديدها ،موانع و
طيبي تصريح كرد :جهاد دانشگاهي با ايجاد دبيرخانه
سادگي مبدل كند؛ اما  ITدر
 ITمصوب هيات دولت
كشور سياسي شده است و
دائمي كنفرانس بينالمللي شهر الكترونيك  مصمم است
افقهاي پيش رو خواهد بود
است .همچنين مطالعات
رفتارهاي سياسي باعث شد تا
با برگزاري برنامهها و نشستهاي علمي و تخصصي با
تطبيقي استفاده از تجارب
اين فناوري و ابزار پيشرفت،
حضور صاحبنظران داخلي و خارجي ،شهرداران شهرهاي
و بوميسازي و توسعهي
آسيب ببيند؛ در غيراين صورت
بزرگ جهان در طول سالهاي آتي با همراهي شهرداري
ظرفيتها از جمله معيارهاست .معاون فناوري
 ITبا سابقهي10سال تحت عنوان انفورماتيك در چهار سند
تهران اين اقدام موثر را تداوم بخشد.
اطالعات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات تاكيد
در اولين روز كنفرانس دكتر حميد شهرياري ،دبير
راهبردي و هفت حوزهي استراتژيك مطرح شده است.
كرد :آغاز هر كاري در نظام جمهوري اسالمي ايران بايد
در مراسم اختتاميهي اولين دوره كنفرانس بينالمللي
شوراي عالي اطالعرساني ،به بحث درباره پديدههاي ناشي
در راستاي چشمانداز باشد كه سند باالدستي محسوب
شهر الكترونيك كه با حضور صاحبنظران اين عرصه و
از تكنولوژي و اخالق رايانهاي پرداخت و ابعاد آسيب
ميشود و نبايد آن را فراموش كرد و خارج از اين حوزه
مسووالن دولتي و خصوصي حوزهي  ITبرگزار شد،
شناختي رايانه و اينترنت را در مقالهي خود ارايه كرد.
گام برداشت .نظام جامع فناوري اطالعات كشور با 22
از مقاالت برگزيده قدرداني به عمل آمد و برگزيدگان
در مراسم اختتاميه دكتر محمدباقر قاليباف ،شهردار
هزار ساعت كار كارشناسي و تخصصي تدوين شده و به
لوحهاي خود را از دبيران كميتههاي تخصصي اين دوره
تهران ،و مهندس عبدالحميد رياضي ،معاون فناوري
تصويب هيات دولت رسيده است .در اين سند به تمام
دريافت كردند.
اطالعات وزارت  ،ICTنيز سخنراني كردند.
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مصاحبه با دکتر رضا سمیع زاده

 ITنقش موثری در آینده مهندسی صنایع دار د
کسانی که طی چند سال گذشته همواره با انجمن مهندسی
صنایع در ارتباط بودند ،رشد قابل توجه انجمن را درک کردهاند.
انجمنی که نزدیک به  9سال از آغاز فعالیتش میگذرد و حاال
با پشت سر گذاشتن پستی و بلندیهای فراوان در عرصه
آموزش و پژوهش ،حاال راه با ثباتی را یافته و قسمتی از این
موفقیت بدون شک مرهون تالشهای هیئت مدیره انجمن
است .هیئت مدیرهای که خود ،شامل برجستهترین اساتید
مهندسی صنایع در دانشگاههای کشور هستند.
دکتر رضا سمیعزاده ،عضو هیئت علمی دانشگاه
الزهرا(س) ،عضو هیئت مدیره شرکت گسترش انفورماتیک
ایران و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران است .وی همچنین
دبیر ششمین کنفرانس مهندسی صنایع ایران که سال آینده
با همکاری علمی دانشگاه الزهرا(س) برگزار میشود است.
آنچه میخوانید مصاحبه خبرنامه انجمن با دکتر سمیعزاده
است.
آقای دکتر! انجمن در دوره هیئت مدیره گذشته و به
خصوص طی یکسال اخیر از رشد قابل توجهی در زمینه
آموزش ،اطالع رسانی و برگزاری دورهها و سمینارهای
مهندسی صنایع موفقتر از قبل عمل کرده .چه عواملی
زمینه ساز این رشد شده است؟
شاید مهم ترین عامل پیشرفت ،هماهنگی بسیار عالی
اعضای هیئت مدیره در ارتباط با تصمیم گیریها بوده است.
به طوری که در اغلب تصمیم گیریها کارهای کارشناسی
انجام میگرفت .البته در این میان از فعالیت تیمهای اجرایی
انجمن نیز نباید غافل شد .در کل هماهنگی تیم مدیریتی و
اجرایی زمینه این حرکت رو به رشد در انجمن مهندسی صنایع
ایران را فراهم کرد .عامل دیگری که در موفقیت انجمن موثر
بوده و هست ،برون سپاری فعالیتهاست که تجربه موفقی را
برای انجمن رقم زد.
هیئت مدیره جدید چه برنامه هایی را در اولویتهای
کاری خود قرار داده است؟
هیئت مدیره سعی میکند با تداوم فعالیتهای موثر قبلی
و استفاده از تجربههای موفق دورههای گذشته حرکت رو به
جلو را تسریع بخشد .البته استفاده از نخبگان مهندسی صنایع
ایران در انجمن و نیز تهیه یک مکان ثابت برای انجمن از
برنامههای اصلی هیئت مدیره است .در چند سال گذشته محل
دفتر مرکزی انجمن در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
بوده که در صدد آنیم که یک مکان ثابت را برای انجمن
فراهم کنیم.

مهندسی صنایع پرداخت.
متاسفانه بسیاری از شرکتکنندگان کنفرانس پنجم
اعتقاد داشتند سطح کمی و کیفی این کنفرانس مانند
دورههای گذشته نبود .در این خصوص چه نظری دارید؟ با
توجه به اینکه جنابعالی سمت دبیری کنفرانس ششم را به
عهده داری د و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (دانشگاه
برگزار کننده کنفرانس آتی) هستید ،چه تمهیداتی را برای
جلوگیری از بروز مشکالت دورههای گذشته کنفرانس
اندیشیدهاید؟
بنده نیز با نظریات اینچنینی برخورد کردم .مطمئنا
مشکالتی در کنفرانس وجود داشته که خواسته شرکتکنندگان
را تامین نکرد .البته همیشه باید امکان بهتر کردن و بهبود را
مد نظر قرار داد .در کنفرانس آتی انشاء ا ...با پررنگتر کردن
نقش دانشگاهها و نیز استفاده از نظریات و حضور نخبگان
مهندسی صنایع سطح علمی کنفرانس تا حد قابل مالحظهای
ارتقا مییابد.
یکی از مشکالت انجمنهای علمی این است که
انباشت تجربه در آن صورت نمیگیرد .به طوری که پس از
تغییر و تحوالت در آن ،از نتایج تجربیات موفق و ناموفق
مدیران قبلی استفاده نمیشود و یا اصال این نتایج ثبت
نشده و در دسترس نیست .شما چه تمهیداتی برای حل
این مشکل و انتقال تجربیات به مدیران بعدی و ثبت این
تجربیات کردهاید؟
هیئت مدیره جدید کامال به این موضوع واقف است.
خوشبختانه در این هیئت مدیره برنامه ایجاد شبکه نخبگان
مهندسی صنایع در حال تدوین است که جزئیات آن به زودی
اعالم خواهد شد.
از انجمن کمی فاصله بگیریم .بحث داغ این روزها،
آینده شغلی مهندسان صنایع در جامعه ایران است که اتفاقا
خود انجمن هم در یکی دو سمینار اخیر به این موضوع
پرداخته است .شما وضعیت و آینده شغلی مهندسان و
فارغالتحصیالن مهندسی صنایع را چگونه میبینید؟
با توجه به تخصص بنده در زمینه  ،ITبه نظر من آینده
مهندسان صنایع در این بخش ،افق بسیار روشنی دارد .مباحث
دیگری مانند معماری سازمانی ،سیستمهای مدیریتی پیشرفته
و  CRMجایگاه مهندسان صنایع را باز هم جدیتر میکند.

در حال حاضر ایده آل ذهنی بسیاری از فارغالتحصیالن
مهندسی صنایع ،کار در یکی از
دو قطب خودروسازی کشور
انجمن چه برنامههایی را
یعنی ایرانخودرو و سایپا است.
ششم پارادایم دانشگاه و صنعت
برای پربارتر شدن کنفرانس
ولی طبیعی است که این فرصت
در ایران با کشورهای
مهندسی صنایع در دست اجرا
در اختیار همه قرار نمیگیرد .به
دارد؟
پیشرفتهتر کامال متفاوت است .نظر شما چرا این تفکر در میان
در کنفرانس ششم نقش انجمن
فارغالتحصیالن جا افتاده در حالی
به لحاظ اجرایی و نقش دانشگاهها دانشگاه و صنعت در ایران دو که به تفکر خالق و اشتغالزای
از جمله دانشگاه الزهرا(س) به راه کامال جدا از هم را طی خود که اتفاقا یکی از معیارهای یک
لحاظ علمی پررنگتر از قبل خواهد
مهندس صنایع است بها نمیدهند.
بود .در کنفرانسهای قبلی ،مدیریت
متاسفانه همانطور که شما
دانش به نحو موثر اعمال نمیشد که
گفتید ،تفکر اشتباهی میان دانشجویان
آتی
کنفرانس
ر
د
را
نقص
تمام تالش ما بر این است تا این
و برخی فارغالتحصیالن رشته مهندسی صنایع فراگیر
برطرف کنیم .نکته دیگر اینکه در کنفرانس آخر که با همکاری شده است .وقتی بسیاری از مسئولین ،کل صنعت کشور را
دانشگاه علم و صنعت برگزار شد ،نقش اجرایی انجمن در خودروسازی خالصه میکنند ،وجود چنین تفکری در
مهندسی صنایع ایران با توجه به تشکیل کمیته سیاستگذاری ذهن دانشجویان بعید نیست .ولی به نظر من ،آینده صنعت
کنفرانس جدیتر شد .این کمیته از ماهها قبل از برگزاری کشور در  ،ITمخابرات ،نفت و پتروشیمی خواهد بود ،نه
کنفرانس شکل گرفت و با ترکیبی از چن د تن از اعضای خودروسازی.
هیئت مدیره و اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
به تصمیمگیری در خصوص مسائل کالن و خرد کنفرانس
نظر شما در رابطه با گرایشهای مهندسی صنایع و
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اهمیت کم گرایش ایمنی صنعتی در مقابل گرایشهای دیگر
چیست .خیلی وقت است که شایعه حذف گرایش ایمنی
و ادغام آن به گوش میرسد .شما با این نظریه مافقید یا
مخالف؟
گرایش ایمنی صنعتی از گرایشها و رشتههای مهم و
کاربردی در ایران است .ولی با توجه به گرایش عمومی به
سمت سیستم و  ،ITحذف ایمنی صنعتی از گرایشهای
مهندسی صنایع و ادغام آن در رشتههای دیگر دور از ذهن
نیست .من با این نظر موافقم که مهندسین صنایع میتوانند
کارهای جدیدتری را انجام بدهند و گرایش ایمنی را که بسیار
مهم نیز هست به متخصصان خودش بسپارند.
به نظر شما چطور میتوان بدنه دانشگاهی را به بدنه
صنعتی کشور پیون د ز د و یک ارتباط مفیدی بین این دو
برقرار کرد؟ در این میان نقش انجمن مهندسی صنایع ایران
چیست؟
پارادایم دانشگاه و صنعت در ایران با کشورهای پیشرفتهتر
کامال متفاوت است .دانشگاه و صنعت در ایران دو راه کامال
جدا از هم را طی میکنند .صنعت کشور از سیستم صنعتی
برخی کشورهای دیگر و دانشگاههای کشور نیز با نوآوری
بسیار کمتر از غرب دنبالهروی میکنند .برای این بحث زمان
بیشتری الزم است .ارتباط دانشگاه و صنعت موضوع بسیار
جدی و استراتژیکی است و کلید حل این مشکل ،خارج از
این دو قطب وجود دارد .بدین معنی که برای پیوند صنعت و
دانشگاه ،نیاز به مدیریت و همکاری نهاد سومی است.
با توجه به اینکه جنابعالی عضو هیئت علمی یکی از
معتبرترین دانشگاههای کشور هستید ،وضعیت دانشجویان
مهندسی صنایع را در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی
ارش د چطور میبینید؟ فکر میکنید چه نقطه ضعف یا خالء
چه نوع تفکری در میان این دانشجویان احساس میشود؟
ببینید .در حال حاضر درسهای کارشناسی تا حد زیادی
پاسخگوی نیازهای مهندسین صنایع نیست و نیاز به یک
مهندسی مجدد جدی در آنها احساس میشود .بسیاری از
موضوعات در حد تعاریف ارائه میشود و فرصت تفکر و
پژوهش کاربردی را برای دانشجویان ایجاد نمیکند .ولی در
دورههای کارشناسی ارشد وضعیت کمی بهتر است و زبان
مشترک با جهان مهندسی صنایع بیشتر برقرار است.
مشکالت پیشرفت این رشته را در ایران چه چیزهایی
میدانید؟
خوشبختانه رشته مهندسی صنایع جزء رشته هایی است
که در سالهای اخیر در ایران پیشرفت خوبی داشته است .با
توجه به اینکه بسیاری از فارغ التحصیالن مهندسی صنایع
شاغل هستند ،بنابراین مشکل خاصی در این زمینه وجود
ندارد.
با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

پرونده ویژه کارآفرینی

به عنوان سبک زندگی

کارآفرینی

خوشبختانه چند سالی است که تب کارآفرينی همچون
تب واقعی که عالمت دفاع و واکنش طبيعی نسبت به ورود
يک ميکروب خارجی است به عنوان عالمت دفاع و درمان
بيکاری و اشتغال زايی در چهره دولتمردان به خوبی و
وضوح مشهود است .اگرچه فرصتطلبان و رانتخواران
اقتصادی نيز خود را با تب مصنوعی به اين چهره نمايان
ساختهاند و سيلیهای زيادی به تبداران واقعی نظام و
کارآفرينان اقتصادی و اجتماعی جامعه زدهاند ،اما در مجموع
طرح موضوع کارآفرينی در دولت و مجلس امری مبارک و
خير است.
در چنين شرايطی چنانچه صاحبنظران کارآفرينی
کشور احساس مسئوليت نکنند و با يک همت گروهی،
جايگاه ،رسالت و مفهوم حقيقی کارآفرينی را تبيين و
معرفی ننمايند و از آن حفاظت و صيانت نکنند ممکن است
همچون بسياری از امور ضروری و مفيد ديگر به انحراف،
باد فراموشی و نهايتا به نابودی کشيده شود.
کارآفرينی اگرچه يک شغل نيست و ترويج فرهنگ آن
در جامعه ،ابتدا موجب افزايش بيکاری میشود ،اما موتور
توسعه است و بيکاریهای پنهان را نهتنها آشکار و درمان
میکند،بلکه باعث پيشگيری از آن نيز میشود .در اينجا اين
سوال مطرح میگردد که اگر کارآفرينی يک شغل نيست و
نتيجه کار او نيز ممکن است بيکاری را افزايش دهد ،پس
کارآفرينی چيست و کارآفرين کيست؟ چرا آنها را موتور
توسعه اقتصادی ناميده اند؟ آيا کارآفرينی انواع مختلفی
دارد؟ آيا ويژگيهای روان شناختی و جمعيت شناختی
کارآفرينان اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی با هم تفاوت دارند؟
مفهوم کارآفرينی
واژه کارآفرينی در زبان فارسی واژهای است نو که
معنای لغوی آن ،شنونده يا خواننده ناآشنا به مفهوم اصلی
آن را ،که ترجمه انگليسی  Entrepreneurshipاست به
اشتباه میاندازد .اين واژه اغلب در اذهان ،مفهوم اشتغالزايی
و ارتباط مستقيم و ذاتی با کار (آن هم از نوع فيزيکی آن) را
تداعی میکند ،در حالی که کارآفرينی به معنی حقيقی خود
تعاريف مختلف و متنوعی دارد .به طورکلی میتوان گفت
که اساس و جوهره اغلب تعاريف ارائه شده در فرهنگ
غرب به مفهوم «فرآيند خلق ثروت» يا «تخريب خالق»
میباشد که طبيعتا چنان فرآيند و چنين تخريبی توام و همراه

با ريسک است.
عالوه بر برداشتهای
غلط فوق که در ايران رايج
شده است در جهان نيز وجه
مشترک و بستر تمام تعاريف،
تفاسير و ابعاد مختلف
کارآفرينی منحصر به کار و
اقتصاد میشود ،به عبارت ديگر
تاکنون کارآفرينی ،در جهان
فقط در حوزه کسب و کار و
آن هم در بعد اقتصادی مطرح
بوده است و آنجايی هم که از
کارآفرينی اجتماعی ،سياسی و
يا فرهنگی صحبت شده است عمدتا به معنی کشف ،جذب
و بهرهبرداری از فرصتهای سياسی ،فرهنگی و اجتماعی
درآمدزا و سودآور بوده است نه صرف کارآفرينی اجتماعی،
سياسی و يا فرهنگی.
به عبارت ديگر وقتی در غرب صحبت از کارآفرينی
اجتماعی میشود عمدتا منظور اين است که از طريق کسب
و کار ،درآمدی برای امور اجتماعی و عامالمنفعه حاصل
نمايند و يا ساختار اجتماعی ،سياسی يا فرهنگی کشورشان
را برای تسهيل و حمايت از کارآفرينی اقتصادی تغيير،
اصالح يا تکميل نمايند.
در فرهنگ غرب وقتی صحبت از کارآفرينی فرهنگی
میشود ،منظور اين است که کسب و کار تازهای در عرصه
فرهنگ ايجاد کنند و يا برای افزايش فروش محصوالت
فرهنگی استراتژی کارآفرينانه را به کار گيرند .به هر حال
در آن فرهنگ ،هدف از کارآفرينی فرهنگی و اجتماعی
و سياسی ،تخريب خالق در اصالت ،رسالت ،روش ها،
مولفهها و ساختار فرهنگ ،اجتماع يا سياست نيست و تقريبا
هر آنچه که به اين نام مطرح میشود نهايتا به منظور تقويت
کارآفرينی اقتصادی است .برای روشنتر شدن موضوع الزم
است بدانيم که ادبيات کارآفرينی نشان میدهد کارآفرينی
تاکنون از طريق مدل استقرايی تعريف و تبيين گرديده
است.
از آنجايی که حوزه فعاليتهای کارآفرينانه محدود به
امور کسب و کار نمانده و به مرور اين قلمرو گسترش
يافته ،وقت آن رسيده است که از روش قياسی به موضوع
کارآفرينی نگاه شود يعنی ابتدا گمانه زنی ،نظريه پردازی،
مدلسازی و فرضيهپردازی شود و سپس مفاهيم و ابعاد
و مولفههای کارآفرينی شناسايی و تبيين گردد تا نهايتا به
رفتار کارآفرينانه برسيم که تنها به حوزه کسب و کار محدود
نمیباشد و میتوانيد رفتار کارآفرينانه را در حوزه سياسی،
فرهنگی ،اجتماعی نيز به معنی حقيقی و محض آن يعنی
بدون زمينه و فعاليتهاي اقتصادی و جدا از فرصتهای
درآمدزا شناسايی و تعريف نماييد .بر اساس رويکرد قياسی،
تعريف کارآفرينی عبارت است از ارزش کارآفرينی و
کارآفرين کسی است که بتواند ارزشی را در جامعه خلق
نمايد؛ چه ارزش مادی ،چه ارزش معنوی ،سياسی ،فرهنگی
يا اجتماعی ،بنابراين کارآفرينان اجتماعی کسانی هستند که

در صدد شناسايی و رفع نيازهای جامعهاند و در اين راه از
اعتبار اجتماعی خود مايه میگذارند و برای رسيدن به هدف
و ماموريت خود دست به ايثار و از خود گذشتگی میزنند،
همچنان که کارآفرينان سياسی در صدد شناسايی نيازها و
خالءهای سياسی جامعه هستند و میکوشند تا موانع سياسی
موجود را جهت رشد و توسعه جامعه و استقرار عدالت و
دموکراسی شناسايی و از سر راه بردارند ،البته از طريقی نو
و کارآفرينانه و باالخره کارآفرينان فرهنگی افرادی هستند
که ارزشهای فرهنگی را در جامعه خلق ،کشف و يا احيا
مینمايند.
در هر صورت هر يک از کارآفرينان اجتماعی ،سياسی و
فرهنگی همچون کارآفرينان اقتصادی دائما در جستوجوی
نيازها و فرصتها هستند تا از طريق خالقيت ،ريسک پذيری
و رهبری ،ارزشی را در جامعه ايجاد و خالء يا نقصی را دفع
و اصالح نمايند .بنابراين میتوان گفت :کارآفرينی يک شغل
نيست که فقط در بعد اقتصادی و آن هم در حوزه کسب و
کار مطرح باشد ،بلکه فراتر از آن يعنی يک سبک زندگی
يا يک فرهنگ است که همواره همراه کارآفرين است و
بر تمام شئونات زندگی او تاثير میگذارد؛ از جهان بينی
و ايدئولوژی و انتخاب دين وی گرفته تا انتخاب همسر،
شغل و حرفه و روش انجام کارهايش .لذا کسی که دارای
ويژگیهای کارآفرينانه است الزاما نبايد وارد حوزه کسب
و کار و بعد اقتصادی کارآفرينی شود .يک خانم خانهدار،
يک محصل ،يک نويسنده ،يک خبرنگار ،يک استاد دانشگاه،
يک سياستمدار ،يک کارخانه دار ،يک روحانی ،يک تاجر يا
يک کارگر میتواند رفتار کارآفرينانه داشته باشد يا نداشته
باشد .به طور کلی میتوان گفت کارآفرينان به سبک خاصی
زندگی میکنند ،با عينک خاصی به جهان نگاه میکنند و
به روش خاصی با مسائل و مشکالت و پديدهها برخورد
میکنند.
زندگی کارآفرينانه
زندگی کارآفرينانه زندگیای است که جستجوگری،
تکاپو و تالش مستمر و بیوقفه برای رسيدن به کمال ،اساس
آن است .زندگیای که بايد دائما در جستجوی ميانبرها
باشی و خالقيت جوهره آن است .زندگیاي که هيچ گاه به
وضع موجود اکتفا نمی شود و در حاليکه بايد با يک چشم
به آينده بنگری با چشم ديگرت بايد به دنبال شکار ايدهها
و فرصتها از گذشته و حال باشی .زندگی که در آن شوق
و صراحت و نشاط و صداقت و مثبتانديشی آذوقه راه و
سفر است .سفری سخت و خطرناک و مهيج و پايان ناپذير.
زندگی که در آن ارزش فرصتها بسيار بيشتر از ارزش
طالست .زندگی که در آن امروزت با فردايت يکسان نيست
و هر لحظه بايد تصميمی جدی و سرنوشتساز بگيری.
زندگی که بیتوجهی به شرايط محيطی هر لحظه نقاط قوتت
را تبديل به نقاط ضعف میکند .زندگیای که در آن شکست
مفهومی ديگر دارد و گاهی بايد عمدا راه اشتباه را طی کنی
تا به جواب درست برسی .زندگیای که برای پول درآوردن
اول بايد از پول چشمپوشی کنی تا بتوانی نانی به کف آری
و به غفلت نخوری.
در اين زندگی تصور و خيال برتر از دانش است،
د 1386
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زندگیای که در آن خالقيت به معنويت میانجامد و معنویت
به خالقیت .زندگی که در آن خودشناسی يعنی خداشناسی
و خودشناسی يعنی آگاهی از کارکرد سيستم فراشناختی
ذهن و کنترل آن .در اين زندگی است که افراد به فراآگاهی
میرسند و بادقت در فهم خود و رسيدن به خويشتن خويش
يک ساعت تفکرشان بهتر از سالها عبادت میشود.
زندگی کارآفرينانه يعنی زندگیای که تنها از سمت چپ
مغز استفاده نمیشود ،بلکه سمت راست مغز بهطور مستمر
و فعال مورد استفاده قرار میگيرد و سبکهای مختلف تفکر
به طور آگاهانه انتخاب و در حل مسائل به کار میرود.
زندگیای که در آن عقل به اندازهای رشد میيابد که دست
خود را به عاقلتر از خود میدهد و بعضی اوقات دستش
را به دل میدهد و میگويد از اين جا به بعد کار من نيست.
زندگیای که در آن کل نگری و جزءنگری ،محافظهکاری
و ريسکپذيری ،واقعيتها و آرمانها ،نظم و نوآوری و
بسياری از اين قبيل اضداد با هم جمع میشوند و کارآفرين
کامل جمع اضداد ناميده میشود .در اين زندگی شناخت و
توسعه قالبهای ذهنی اهميت خاصی دارد و خردمند به
کسی گفته میشود که انديشه خود را به اصرار صحيح نداند
و به آنچه که نفسش (قالبهای ذهنی اش) برای او میآرايد
اطمينان نکند ،در اين زندگی به اشخاص گفته میشود که
دارای اعتماد به نفس بااليی هستند که بتوانند با ديگران کار
کنند ،حداقل برخی از کارها را بهتر از ديگران انجام دهند،
خود را با موقعيتهای تازه و افراد جديد انطباق دهند ،در
کارهايی که ابتدا دشوار به نظر میرسد ،مهارت پيدا کنند،
در شرايطی که اطالعات کافی وجود ندارد تصميمگيری
کنند ،به ديگران کمک کنند و از آنها حمايت نمايند ،اگر
فعاليتهای گذشته شان مطابق انتظارشان نباشد آنها به طور
موثری اصالح کنند.
با اين اوصاف است که کارآفرينان میگويند خداوند
جسم انسان را حکيمانه طراحی کرده است ،طوری که نه
بتواند به خود تيپا بزند و نه دست تاييد به پشت خود بزند.
بله ،زندگی کارآفرينانه زندگیاي است که کانون توجه افراد
بيشتر به سمت فرصت ها هدايت میشود تا تهديدها و با
مهارتهای خاصی تهديدها به فرصت تبديل میشوند و
افراد به خوبی میدانند که فرصتها دير به دست میآيند
و زود از دست میروند .در اين زندگی همه کارها به نحو
احسن انجام میشود حتی اگر آن کار ساختن سنگ لحد
باشد و سازمان ها حقيقتا مشتريان خود را دوست دارند و
در ارضای نيازهای آنها اکتفا به اظهارات آنها نمیکنند بلکه
در جستجو و کشف نيازهای پنهان مشتريان خود هستند،
نيازهايی که مشتريان دارند ولی از آن بی خبرند.
زندگی کارآفرينانه به معنی زندگیای است که در آن
ديدن يعنی تجربه تفسير نشده واقعيت و افراد میدانند که
گاهی چشم ها به دارنده خود دروغ میگويند و خرد خيانت
نمیکند کسی را که از او پند و اندرز بخواهد ،به عبارت
ديگر افراد مراقب هستند تا فقط چيزهايی را نبينند که دلشان
میخواهد ببينند يا آمادگی ديدن آن را دارند ،بلکه با چشمان
خود بدون تعبير و تفسير ببينند.
در زندگی کارآفرينانه حتما حق با اکثريت نيست و
وقتی همه بر ضد شما هستند شما يا کامال برحق هستيد يا
کامال در اشتباه .در اين زندگی معيار موفقيت در کسب و
کار با معيارهای رايج تفاوت دارد يعنی اگر پولی از کارتان
بهدست نياوريد تا زمانی که کاری را انجام میدهيد که آن را
دوست داريد يک موفق حقيقی محسوب میشويد و گاهی
در اين زندگی میتوانيد بدون سخت کارکردن ،شرافتمندانه
پولدار شويد .در زندگی کارآفرينانه هيچ کس به هيچ چيز
بسنده نمی کند و کسی را پيدا نمیکنی که بجويد و باالخره
نبابد ،اما به يافتهها نيز اکتفاء نمیشود .در چنين زندگی
ترتيب امور مهم نيست ،بلکه نتيجه کار اهميت دارد و طبقه
بندی ،عالمت گذاری و تعاريف پديدهها ثبات و اهميت
چندانی ندارد يا به عبارت ديگر برای پديدهها يک جامه
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برای هميشه دوخته نمیشود ،بلکه با تفکر خالق مرتب جايگاه خاصی دارد و افراد میدانند که از يک دوره بزرگ
جامه انها دريده میشود .در اين زندگی همه افراد فرآِيند با دو پرش کوتاه نمیتوانند بگذرند و بازرگان ترسو از سود
خالقيت را طی کردهاند و به خوبی میدانند که چه وقت و بینصيب است .در زندگی کارآفرينانه افراد کارهايی را که
چطور از ضمير ناخودآگاه خود استفاده کنند .آنها میدانند ضرر ندارد انجام میدهند چون ممکن است سود داشته باشد
که ضمير ناخودآگاه ،حقايق ،دادهها آثار و نشانههای زيادی و کارهايی را که سودی ندارند انجام نمیدهند ،چون ممکن
را از محيط دريافت میکند که ضمير آگاه به دليل قالبهای است ضرر داشته باشد اما کارهايی که نه ضرر دارد و نه سود
ذهنی به آنها بیتوجه است و از اين منبع به نحو احسن و يا هم ضرر دارد و هم سود در مورد آنها بررسی ،دقت،
استفاده میکنند ،در اين زندگی هيچ چيز مثل "هيچ چيز" مشورت و آزمايش میکنند.
سودمندترين و در دسترسترين منبع برای خالقيت نيست
در اين زندگی افراد متوجه میشوند که اگر کارها را با
و افراد به خوبی میدانند که خيلی چيز ها قبل از اينکه يقين شروع کنند در پايان به شک میرسند ،اما اگر با شک
خواصشان شناخته شود ،چيزهای بیارزشی بوده اند و لذا از شروع کنند به يقين خواهند رسيد و به خوبی فهميدهاند که
چيزهايی که در حال حاضر بیارزش تلق میشوند بیتفاوت شک منزلگاه خوبی نيست ،بلکه سکوی پرش مناسبی است.
و به راحتی نمیگذرند و لذا قادرند چيزهای باارزشی از هيچ در زندگی کارآفرينانه ،يادگيری و حل مسئله فرآيندی دائمی
ايجاد کنند (منظور چيزهايی است که مردم ديگر آنها را هيچ و مادام العمر است  .
میشمارند).
زندگی کارآفرينانه زندگیاي است که در آن مرز بين
در زندگی کارآفرينانه افراد به خوبی معنی جمله زير و تعطيالت و ايام کاری و شب و روز از بين میرود و کار و
آثار آن را درک میکنند و لذا راه فرار از آن را ياد گرفتهاند ،تالش و پايداری و پويايی اساس آن است .زندگیاي است
"شما آن چيزی که فکر میکنيد نيستيد ،بلکه شما چيزی که در آن  75درصد موفقيت در گرو به موقع حاضر شدن
هستيد که فکر میکنيد ديگران راجع به شما چنين فکر است.
در زندگی کارآفرينانه افراد منتظر نمیمانند که ايده
میکنند".
در اين زندگی خوشبينی و تفکر مثبت بيشتر از طاليی به ذهنشان خطور کند يا جرقهاي سهمگين و پر تاللو
سبکهای ديگر زندگی جريان دارد و همين امر باعث در ذهنشان زده شود و بعد کار را شروع کنند ،بلکه کار را
میشود که هر مشکلی را يک فرصت ببينيد ،کارها به تعويق با ايدهاي نسبتا کوچک که تنها بتواند آنها را در آغاز کار از
نيافتد ،افراد طفره نروند ،هيچ کس در جستجوی اشتباهات خطر محفوظ دارد شروع میکنند تا بتوانند به تدريج بزرگ
ديگران نباشد و از شکايت کردن و غرولند و ناله خبری و بزرگتر و کامل و کاملتر نمايند .در زندگی کارآفرينانه
نباشد .در اين زندگی کمتر ريشخند کردن ،طعنه زدن و ساختار سازمانها ساده میشود ،اما نقش افراد پيچيدهتر و
چوبکاری کردن را میبينيد و از بی انصافی ،خودخواهی و صراحت در سازمان به معنی گفتن مطلبی نيست که رئيس
عالقه به شنيدن آن دارد همچنان که شايستگی به معنی
احساس زرنگی کردن ديگران بيشتر درامانيد.
در سبکهای زندگی ديگر ،افراد چيزهايی را میبينند و اطاعت بی چون و چرا نيست ،در چنين زندگیاي آرمان
میگويند «چرا؟» اما در زندگی کارآفرينانه افراد ياد میگيرند سازمانها را مديران ارشد تعيين نمیکنند بلکه همه کارکنان
که چيزهايی که هرگز وجود نداشته است ببينند و بگويند در تبيين آرمان مشترک سازمان نقش دارند و به همين دليل
"چرا نه؟"
است که سازمان آنها تبديل به سازمان ما میشود.
در زندگی کارآفرينانه ،علم ناقص خطرناکتر از نادانی
در اين زندگی به خيالپردازی به معنی وقت تلف کردن
يا تنبلی و ديوانگی نيست و همچنان که جدی بودن يک است و همه میدانند که بزرگترين اشتباهات را بزرگترين
ارزش است ،شوخی و تفريح و مزاح هم باارزش است .دانشمندان مرتکب شده اند ،لذا از اين خبر يکه نمیخورند
در اين زندگی خالقیت شرط انسانیت است .در زندگی که سيصد سال ،تمام دانشمندان عالم مساحت مثلث را اشتباه
کارآفرينانه سازمانها در جستجوی افراد خيلی باهوش حساب میکردند .آنها میدانند که علم بشر ابطالپذير است
نيستند .آنها میدانند که هوش زياد لزوما خالقيت باال به چون همواره در حال تغيير ،رشد ،اصالح و يا تکميل است
همراه نمیآورد ،بازاريابی اينگونه سازمانها بازاريابی و لذا علم را برای خود بت نمیکنند و ضمن برخورداری
واکنشی نيست که در صدد رفع نيازهای اظهار شده مشتريان از علم حضوری ،علم حصولی را جزء با ارزشترين امور
زندگی خود میدانند و همواره
باشد؛ به عبارت ديگر آنها
از خدای خود میخواهند که:
شرکتهای بازار محور نيستند،
د

افرا
کارآفرينانه،
گی
د
زن
ر
د
قطره دانش که بخشيدی ز
بلکه شرکتهای بازارساز هستند
که از طريق بازاريابی خالق در منتظر نمیمانند که ايده طاليی به پيش
متصل گردان به درياهای
صدد شناسايی و رفع نيازهای
واقعی و پنهان مشتريان هستند .ذهنشان خطور کند و بعد کار را خويش     
در اين زندگی افراد فرآيند شروع کنند ،بلکه کار را با ايدهاي
کارآفرينی در اسالم
در فرهنگ کارآفرينی،
امکانسنجی ايدههايشان دچار نسبتا کوچک که تنها بتواند آنها را
تظاهر به کار ،مسخرهترين امور
وسوسه اقتصادی نمیشوند و
قبل از اينکه مسائل فنی و امور در آغاز کار از خطر محفوظ دارد محسوب میشود و کارهای
مربوط به بازار طرحهايشان را شروع میکنند تا بتوانند آن را به گروهی به معنای حقيقی آن
بررسی کنند ،مسائل مالی و تدريج بزرگ و بزرگتر و کامل و در سازمانها رايج است و لذا
تفاوت کار گروهی با گروههای
اقتصادی را مطرح نمیکنند.
لتر کنند
کام 
کاری بر همه روشن است .در
آنها اگر پنج ساعت برای قطع
درختی وقت داشته باشند 4/5
زندگی کارآفرينانه افراد مشغول
ساعت آن را صرف تيز کردن
ارزش آفرينی به معنی عام آن
تبرشان میکنند.
میشوند به عبارت ديگر يا ارزشهای مادی میآفرينند
در زندگی کارآفرينانه اموری که افراد درباره آنها تعصب (کارآفرينان اقتصادی) يا ارزشهای معنوی (کارآفرينان
به خرج میدهند اموری نيستند که بدون چون و چرا پذيرفته اجتماعی ،سياسی و فرهنگی) و لذا میتوان گفت زندگی
باشند و به خاطر حرف مردم بيهوده زنجير به گردن خود کارآفرينانه ،زندگیای است که فرد حازم در اسالم دارد.
نمیاندازند.
در زندگی کارآفرينانه ريسک معقول و حساب شده

پرونده ویژه کارآفرینی
گفتگو با رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

نقش ملی یک دانشکده تازه متولد شده
وقتی صحبت از کارآفرینی میشود ،بدون شک نظرات
افرادی که به صورت مستقیم و حتی غیرمستقیم با این
موضوع درگیر هستند ،مفید فایده است.
تاسیس دانشکده جدیدی به نام دانشکده کارآفرینی
در دانشگاه بزرگ تهران و ورود دانشجویان جدید که در
این رشته پذیرفته شدهاند فضای جدیدی را در عرصه
کارآفرینی در کشور ایجاد کرده است .بهطوری که حاال
بحث بر سر این موضوع به صورت علمی و تخصصیتر
از قبل دنبال میشود .چشم اندازی که این دانشکده برای
خود و جامعه ترسیم کرده است ،تاثیر بسزایی در ترویج
کارآفرینی و فرهنگ آن خواهد داشت؛ چشماندازی که
بخش عمدهاي از آن را تامین و تربیت نیروهای متخصص
جامعه در زمینه کارآفرینی شکل میدهد.
آنچه میخوانید گفتگو با سیدمصطفی رضوی ،رئیس
دانشکده کارآفرینی ،دانشگاهی که تنها چند ماه از تولد آن
میگذرد ،است.
آقای دکتر! انگیزه اصلی از تاسیس دانشکده
کارآفرینی چه بود؟
دانشکده کارآفرینی به منظور تامین نیروهای متخصص
جامعه در زمینه کارآفرینی تاسیس شد .به عبارت دیگر
توسعه کارآفرینی دانشگاهی به آموزش کارآفرینی نیاز دارد
و یکی از اهداف این دانشکده تربیت مربی کارآفرینی برای
دانشگاههاست .حدود سه سال قبل برای پاسخگویی به این
نیاز گروهی به نام مدیریت کارآفرینی در دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران تشکیل شد که اخیرا دانشجویان کارشناسی
ارشد از این گروه فارغالتحصیل شدند.گروه مذکوردر سه
رشته کارآفرینی با گرایش کسب و کار جدید ،کارآفرینی
سازمانی و کارآفرینی بخش عمومی دانشجو پذیرفت.
ضرورت توسعه کارآفرینی در جامعه با پیشنهاد وزارت
کار و امور اجتماعی و تقبل هزینههای الزم ،این دانشکده
تاسیس شد .آموزشهای کارآفرینی در این دانشکده یک
تفاوت اساسی با سایر آموزشهای دانشکده مدیریت دارد
به طوری که دانشجویان در این دانشکده چگونگی توسعه
کسب و کار را یاد گرفته و تجربه میکنند و از طریق ارتباط
با کارآفرینان و صاحبان صنایع سعی میشود که با مسائل
توسعه کسب و کار عینی مواجه شوند.
دانشکده کارآفرینی چه اهداف
کالنی را دنبال میکند؟
تربیت هیئت علمی و کادر مربی
کارآفرینی برای تدریس در دانشگاهها
و آموزشگاههای کشور ،تربیت
سیاستگذاران و کارشناسان کارآفرینی
مورد نیاز دولت و بخش عمومی ،ایجاد
الگوی دانشگاه کارآفرین در کشور به
منظور انطباق فعالیتهای دانشگاهها
با نیازهای جامعه ،برگزاری دورههای
رسمی آموزشی کارآفرینی با ماهیت بین
رشتهاي در بخشهای مختلف اقتصادی
اجتماعی کشور ،انجام تحقیقات بنیادی،
کاربردی و توسعهاي د رزمینه کارآفرینی،
ارائه مشاوره تخصصی کارآفرینی به
کارآفرینان بالقوه و بالفعل ،برگزاری
همایشها ،سمینارها و کارگاههای
آموزشی به منظور ترویج فرهنگ
کارآفرینی در کشور و تولید و انتشار
دانش بومی کارآفرینی از اهداف اصلی

این دانشکده است .ما همچنین کمک به توسعه پایدار
و دستیابی به چشم انداز مصوب کشور ،نهادینهسازی
مشارکتهای مردمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور
از طریق انجام مطالعات شناسایی و بهبود محیط کسب و
کار در بخشهای اقتصادی و اجتماعی و برنامهریزی توسعه
کارآفرینی در بخشها و استانها ،نهادینهسازی فرهنگ
کارآفرینی در کشور ،شناسایی و پرورش کارآفرینان بالقوه
در کشور و ترویج الگوهای موفق کارآفرینی در جامعه،
تشخیص فرصتهای کارآفرینی در بخشهای اقتصادی
اجتماعی و برنامهریزی برای بهره برداری از آنها ،پژوهش،
برنامهریزی و سازماندهی کارآفرینی دولتی و سازمانی
برای ارتقای عملکرد دستگاههای دولتی و نیز برنامهریزی
و امکانسنجی خصوصیسازی با رویکرد کارآفرینانه را
دنبال میکنیم.
استقبال دانشجویان از این دانشکده و رشتههای آن
چطور بوده است؟
دانشجویان از رشتههای کارآفرینی استقبال متفاوتی
داشتند .برای مثال از رشته کسب و کار جدید استقبال
بیشتری صورت گرفت .به این دلیل که به توسعه کارآفرینی
در بخش خصوصی مربوط است .در مجموع دانشجویان
و فارغ التحصیالن رشتههای کارآفرینی نسبت به رشتههای
دیگر مدیریت وضعیت بهتری دارند.
شما به عنوان رئیس دانشکده کارآفرینی و کسی که
به نوعی از نزدیک با این مقوله درگیر است ،تاثیر توجه
به کارآفرینی در جامعه را چگونه میبینید؟
ببینید ،به دلیل نیازهایی که در بازار کار وجود دارد
واجرای اصل  44قانون اساسی ،به توسعه خصوصیسازی
کمک شده و دانش آموختههای ما میتوانند در این عرصه
نقش مهمی ایفا کنند .کارآفرینی را قبل از این که یک رشته
دانشگاهی بدانیم باید به صورت یک آرمان اجتماعی به آن
نگاه کنیم .توسعه کارآفرینی یعنی توسعه خالقیت ،ارزش
افزوده و توسعه رفاه در جامعه و در نتیجه به افزایش رقابت
در جامعه منجر میشود ،از این رو کارآفرینی عالوه بر
حوزه اقتصادی باید در حوزه اجتماعی وحوزههای دیگر
تقویت شود .برای مثال در حال حاضر کارآفرینی در حوزه

دینی مطرح شده و برای برگزاری همایش در این زمینه در
حال رایزنی هستیم.
برنامههای در دست اجرای دانشکده چیست؟
دانشکده کارآفرینی تنها دانشکدهاي است که نقش
ملی ایفا میکند و همانطور که در پیام رئیس جمهوری
نیز ذکر شده ،در بسیاری از حرکتهای
ملی نقش خوبی ایجاد کرده است .از
فعالیتهای این دانشکده برگزاری مراسم
کارآفرین برتر ،انتخاب کتاب کارآفرین
برتر و پژوهش کارآفرین برتر و همچنین
تشکیل کمیته علمی سومین جشنواره
کارآفرین برتر امیرکبیر بوده است .در حال
حاضر در حوزه کارآفرینی در حال عقد
قرارداد با وزارت اطالعات ،فناوری و
ارتباطات ،سازمان صنایع کوچک ،سازمان
ملی جوانان و وزارت تعاون هستیم که میتوانند حوزهاي
مناسب برای فعالیتهای کارآفرینی ایجاد کرده تا اثرگذاری
ملی داشته باشیم .همچنین توسعه رشته کارآفرینی و
سالمت طرحی است که در وزارت بهداشت و درمان به
آن پرداخته خواهد شد .در رابطه با رشتههای جدید هم
باید گفت که کارآفرینی با گرایش فناوری ،کارآفرینی با
گرایش گردشگری ،رشتههای جدید در مقطع کارشناسی
و کارآفرینی با گرایش خدمات کشاورزی ،کارآفرینی با
گرایش فناوری اطالعات ،کارآفرینی با گرایش بینالملل،
کارآفرینی با گرایش آموزش عالی ،کارآفرینی با گرایش
توسعه ،کارآفرینی با گرایش کسب و کار الکترونیکی ارشد
که در حال راه اندازی میباشد در مقطع کارشناسی ارشد و
گرایش کسب و کار جدید ،گرایش بخش عمومی ،گرایش
سازمانی ،گرایش آموزش عالی و گرایش توسعه در مقطع
دکترا است .فرآیند توسعه کارآفرینی دانشگاه کمک به
تجاری سازی است و به این منظوردانشکده کارآفرینی با
همکاری دانشکدههای مختلف از جمله دانشگاه تهران در
صدد تاسیس شرکتهای دانشگاهی است .همچنین ایجاد
دورههای دکترا با کمک موسسه تبادالت آکادمیک آلمان
 DAADو دانشگاه ماربورد و گوتینگن در برنامههای
اجرایی این دانشکده قرار دارد.

ایران در رده  56کشورهای کارآفرین دنیاست
معاون کارآفرینی وزارت کار و امور
اجتماعی گفت :طبق آمار سازمان دیدهبانی
جهانی کارآفرینی(جم) ،جمهوری اسالمی
ایران رتبه  56را در زمینه کارآفرینی در میان
کشورهای جهان کسب کرده است.
جواد فرشباف ماهریان گفت :این رتبهبندی
با در نظر گرفتن 70شاخص در 10بخش از جمله
نظام مالی ،بازار کار ،مهارت ها ،زیرساخت ها،
ساماندهی میشود .وی گفت :کشور هلند رتبه
نخست توسعه کارآفرینی و مالزی رتبه سی و
دوم را در میان سایر کشورهای جهان به خود
اختصاص دادهاند.
وی افزود :کشور ما با در نظر گرفتن
شاخصهای سازمان ملل به درجهاي از
توسعهیافتگی رسیده و در برخی از موارد نظیر
صنعت فوالد و بخشهای هستهاي به فنون خاصی
دست یافته است که اگر این شرایط فراگیر شود
و علوم منبعث نیز به تبع آن شکل گیرد ،ایران

میتواند به عنوان یکی از کشورهایی که پایه
اصلی توسعه را گذرانیده ،مطرح شود.
معاون وزیر کار تصریح کرد :در کشورهای
در حال توسعه  40تا  50درصد اشتغال از طریق
کار آفرینی است .وی با بیان این نکته که
زمینههای کار آفرینی درایران بسیار زیاد است،
اظهار داشت 55 :درصد کارآفرینان کشور در
گروه سنی  25تا  44سال قرار دارند.
فرشباف خاطرنشان کرد :از گامهای مهمی
که وزارت کار درخصوص گسترش کارآفرینی
در کشور برداشته است ،آموزش به متقاضیان
است .وی ادامه داد :موسسه کار و تامین
اجتماعی امسال حدود  15هزار نفر را مطابق
استاندارهای جهانی آموزش میدهد.
فرشباف اظهار داشت :نظام آموزشی در
زمینه آموزشی در زمینه کارآفرینی از دبستان
باید تغییر کند و محتوای کتب درسی در این
راستا بازنگری شود.

در توسعه کارآفرینی مشکل
دهاي که با آن روبرو شدید
عم 
چیست؟
در دانشگاه شاخصهای فعالیت
دانشجویان ،ارائه مقاله و تولید علمی
است .این دانشکده در نظر دارد این
رویه را از بین برده و به دانشجو بیاموزد
چطور بیزینس و کسب و کار کوچک
راه اندازی کرده و آن را توسعه بدهد.
دانشکده کارآفرینی اولین واحد آموزش
عالی است که کار تجاری و تجربه
بیزینس را جزو تکالیف دانشجو میداند.
این روند آموزشی در حوزههای آموزش
عالی مقبول نیست و از عمده چالش
هایی است که با آن مواجه هستیم یعنی
هم باید در چارچوب و استاندارد آموزش
عالی عمل کنیم و هم دانشجو را یک
انسان نوآور ،توانمند و کارآفرین منطبق
بر اصول آموزشی کارآفرینی بپرورانیم.
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پرونده ویژه کارآفرینی

مصاحبه با مهندس قانع بصیری
مورد کارآفرینی زد چیست؟
برای مثال «فورد» یک
کارآفرین به معنای واقعی بود،
چراکه دریچه جدیدی را به نام
اتوماسیون و خط تولید در کار
و اشتغال گشود .به عبارت دیگر
زنجیره کار را به طور عملی به
میدان جدیدی پیوند داد .اینگونه
نیست که هر کس سرمایهگذاری
کرده و اشتغال ایجاد کند،
کارآفرین نام بگیرد.

گفتگو با مهندس قانعبصیری ،جزء
اولین گزینههای مصاحبه بود که پس از
قطعی شدن موضوع کارآفرینی به عنوان
پرونده ویژه این شماره ،به ذهنم خطور کرد.
پیش از این در یکی از سمینارهای انجمن
با موضوع کارآفرینی با وی آشنا شده بودم.
در آنجا سخنرانی بسیار خوبی داشت؛ آنجا
که بر این موضوع اصرار داشت که اشتغال
نتیجه کارآفرینی است ،نه خود کارآفرینی.
وی نویسنده کتاب های «اطالعات تا
آگاهی»« ،جهان انسان و انسانی جهانی» و
مترجم کتاب های «نگاهی به تاریخ معاصر
اقتصادی جهان» و «نگاهی به تاریخ تحلیلی
صنعت در ایران» است.
گفتگو با مهندس محسن قانعبصیری
در یک روز سرد زمستانی و در خانهاش،
جذابیتهای خاص خودش را داشت.
آقای مهندس ،در ابتدا تعریفی از
کارآفرینی داشته باشیم.
کارآفرینی معادل کلمه التین
آنتروپرونور است .اما در برخورد با این
کلمه ،با دو مفهوم مواجهیم؛ یکی به
مفهوم ایجاد کار و دوم به مفهوم ایجاد کار
جدید یا به بیان بهتر رویداد جدید است.
کارآفرینی در اصل به مفهوم دوم مربوط
میشود .یعنی کارآفرین نباید به صورت
مستقیم ایجاد کار کند ،بلکه او با خلق یک
رویداد جدید ،درچهای تازه را میگشاید.
با این حال اگر این مفهوم را مد نظر قرار
دهیم ،شاید کارآفرینان زیادی پیدا نشوند.
برجستهترین مثالی که میتوان در
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ارتباط کارآفرینی با
مباحث مهندسی به خصوص
مهندسی صنایع چیست؟
توجه به کارآفرینی از دهه
 80به بعد ضرورت دوچندان
پیدا کرده .در این میان تعریف
کارآفرینی از دیدگاه مهندسی
صنایع تفاوت چندانی نمی
کند ،بلکه مفهوم آن را با
مسائل اقتصادی مرتبط میسازد .از دیدگاه
مهندسی صنایع کارآفرین کسی است
که مفهوم جدیدی در کارایجاد کند و آن
را به یک رویداد اقتصادی پیوند زند .در
این تعریف اهمیت آفرینش و خالقیت در
کار و عرصه اقتصادی از اهمیت دوچندانی
برخوردار است .مانند همان کاری که فورد
انجام داد.
ویژگی های یک کارآفرین چیست؟
ویژگیهای یک کارآفرین از دو منظر
قابل بررسی است .اول از دید تکنیکی و
مهندسی و دوم از دید مهندسی اقتصادی که
منظوراز آن تبدیل فرآیند به ارزش افزوده
است.
کارآفرینی از نظر خصوصیت خالقیت،
نیاز به فضای خالقیت دارد .این فضا باید
ایجاد شود و ایجاد آن در گرو یک محیط
رقابتی است .کارآفرین در محیطی رشد
میکند که سیستم اقتصادی توانا داشته
باشد و با توانایی خود منابع اقتصادی را
به سمت کارآفرینی گرایش دهد .کارآفرین
نیاز به حمایت دارد ،بدین معنا که باید بستر
حرکت او مهیا شود.
به نظر شما مشکل عمده کارآفرینی
در کشور ما از کجا نشات میگیرد؟
به طور کلی ما دو نوع ساختار
سیاسی -اقتصادی داریم؛ شکل طبیعی
و شکل واژگونه .در شکل طبیعی این
ساختار ،قدرت در دست سیستم اقتصادی
است و بین سیاست و اقتصاد مبادله امنیت
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و مالیات صورت می گیرد .به عبارت دیگر
قدرت از نهادهای اقتصادی زاییده می شود.
اما در شکل واژگون ساختار سیاسی-
اقتصادی ،دولت سرمایهدار و قدرتمندتر از
اقتصاد کشور محسوب می شود .به همین
دلیل است که به کشورهایی مثل آمریکا،
ایتالیا و آلمان دولتهای فقیر و در مقابل
به کشورهایی مانند ایران ،دولت ثروتمند
اطالق میشود .کشور ما دارای ساختار
واژگونه است ،چراکه در ایران ،دولت از
طریق دریافت مالیات ،جذب پول نمیکند،
بلکه از طریق فروش نفت ثروتمند
میشود ،چون درآمد نفت از درآمدهای
دیگر بیشتر است .در ساختار واژگونه ،به
بخش اقتصادی اهمیت داده نمیشود و
فضای کافی برای مانور این بخش وجود
ندارد و این به ضرر کارآفرینی است .در
این شرایط کارآفرینی به وجود نمی آید،
چون دولت صاحب انحصار است و در
فضای انحصاری نمیتوان رابطه مناسبی
بین کارآفرینی و ثروت ایجاد کرد.

پژوهشی ما لطمه شدیدی وارد میکند .باید
به بانکها بقبوالنیم که واحدهای داخلی
هم میتوانند دانش فنی تولید کنند ،چنانکه
این موضوع به اثبات رسیده است .نیروی
کارآفرین ،آنجایی بهوجود می آید که دانش
فنی به حرکت بیفتد ،در غیر این صورت
هیچگاه کارآفرینی به وجود نمیآید.
شما در مجموع وضعیت نظام
کارآفرینی در ایران را چگونه می بینید؟
در مجموع و با توجه به ساختار
واژگونه سیستم سیاسی -اقتصادی کشور،
به این نتیجه میرسیم که شرایط فعلی در
کشور برای کارآفرینی مناسب نیست .برای
آمادهسازی این شرایط باید ارتباط میان
دولت و ثروت حاصل از مالیات برقرار
شود.

به نظر شما چرا در اذهان عمومی
واژههای کارآفرینی و اشتغال به معنای
یکدیگر به کار می روند ،در حالی که
طبق تعریف کارآفرینی ،اینگونه نیست؟
متاسفانه این تفکر جا افتاده که
این موضوع چقدر به ضعف ارتباط
فعالیتهای پژوهشی و کارآفرینی بستگی کارآفرینی یعنی واحد تولیدی ،در صورتی
که فقط تولید نیست که کارآفرینی ایجاد
دارد؟
در این باره مثالی را خدمتتان عرض میکند .در دنیا تنها  20درصد از کارآفرینان
میکنم .در بسیاری از کشورها ،بانکها در بخش تولیدی فعالیت میکنند و نزدیک
هزینه تولید دانش داخلی را میپردازند .به  80درصد در بخش های دیگر از جمله
یعنی وقتی گروه یا سازمانی به یک بخشهای خدماتی فعالند .در کشور ما از
دانش و تکنولوژی جدید دست مییابند ،آن جهت که تنها نیمی از اقتصاد فعال است،
بانکها هزینه این دستیابی و فعالیتهای مردم ،کارآفرینی را در گرو بخش تولیدی
پزوهشی را میپردازند .ولی متاسفانه در میدانند .در اقتصاد دو بخش داریم؛ یک
بخش شامل بنگاههایی است که
ارزش افزوده و ثروت تولید
کارآفرینی نیاز به فضای خالقیت می کنند و بخش دیگر شامل
سازمانهایی است که جذب
دارد .این فضا باید ایجاد شود ثروت میکنند؛ به عبارت دیگر
و ایجاد آن در گرو یک محیط پول در آنجا خرج میشود.
ارتباط این دوبخش همان
رقابتی است .کارآفرین در
ارتباط بین بنگاههای تولیدی
محیطی رشد میکند که سیستم و نهادهای خدماتی است که
در اولی ثروت تولید می شود
اقتصادی توانا داشته باشد و با
و در دومی خرج .ما باید هم
توانایی خود منابع اقتصادی را به به اقتصاد پول درآوردن توجه
سمت کارآفرینی گرایش دهد داشته باشیم و هم به اقتصاد
پول خرج کردن .ما در کشور
باید بستر مناسبی را برای خرج
ثروت مهیا کنیم تا این پول در
ایران بدین شکل نیست .در داخل کشور ،خارج از کشور صرف نشود .کارآفرینی تنها
بانکها هزینه تولید دانش داخلی را قبول در بخش تولیدی وجود ندارد ،بلکه باید
نمیکنند و حتما باید دانش جدید از خارج در بخشهای هزینه ثروت مانند نهادهای
وارد شود تا مورد تایید نهادهای مالی ما خدماتی نیز بستر کارآفرینی را بهوجود
قرار گیرد .این موضوع سد بزرگی در مقابل آوریم.
نمونه های جهانی کارآفرینی در
توسعه نظام کارآفرینی است و به نهادهای
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واحدهای خرج ثروت چیست؟
کارآفرینی در تمام زمینهها باید فعال
شود .هم باید کارآفرینی تولیدی وجود
داشته باشد و هم کارآفرینی خدماتی.
نمیشود که یکی باشد و دیگری نه! ایجاد و
جذب ثروت باید تواما صورت گیرد .برای
مثال صنعت توریسم ،بخش بسیار مناسبی
برای جذب ثروت است .یا در مثالی دیگر؛
کاری که «والد دیزنی» در ساخت شهرک
«دیزنی لند» انجام داد ،روشی برای صرف
ثروت بود .عمل او نقطه مقابل کار «فورد»
بود که فضایی را برای تولید ثروت به وجود
آورد .هردوی آنها کارآفرین بودند .یکی در
زمینه تولید ثروت و دیگری در خرج آن.
نمونههای ایرانی چطور؟ آیا در ایران
تا به امروز کارآفرینی به معنای واقعی
وجود داشته؟
با تعریف دقیق کارآفرینی باید گفت
که در ایران شاید کمتر از تعداد انگشتان
دو دست کارآفرین وجود دارد .با این
حال کسانی مانند مهندس ارجمند با
تاسیس کارخانه ارج و نیز آقای آزمایش
با ایجاد کارخانه «آزمایش» شروع موفقی
در کارآفرینی داشتند ،ولی به مرور زمان به
سمت کپیبرداری رفتند و از مسیر اصلی
دور شدند .آنها در دورهای وارد عرصه
شدند که به دلیل اقتصاد متکی به نفت،
فضای رقابتی به فضای انحصاری تبدیل
شد.
حال با توجه به آنچه گفته شد ،در
ایران باید چه اقداماتی را برای بهبود نظام
کارآفرینی انجام داد؟
در ایران باید نظام واژگون اقتصادی
اصالح شود که البته این امر ،فعالیت زیادی
را می طلبد .چرا باید در ایران ارزش یک
کارخانه متوسط از ارزش یک خانه در
شمیران پایین تر باشد؟ درحالی که این
کارخانه می تواند ارزش افزوده ایجاد کند!
این معضل بزرگی است.
پس از آن باید بخشهای خدماتی در
کشور فعال شوند .یکی دیگر از کارهایی
که باید انجام گیرد ،ارزشگذاری روی
کارهای پژوهشی است .کارهای پژوهشی
باید حمایت و برای آنها ایجاد امکانات
شود .نکته اساسی دیگر در تغییر و
تحوالتی که باید صورت پذیرد ،اصالح
نظام آموزشی است .نظام آموزشی حال
حاضر به نظام کارآفرینی کمکی نمیکند.
سیستم آموزشی ما باید به گونهای باشد
که روشی برای اندیشیدن در مورد کارهای
پژوهشی یاد دهد.

و خدمات در کار باشد تا کارآفرینی کند.
باید از ایجاد یک کارخانه ،پنجاه کارخانه
جدید و وابستهبهآن بهوجود آیند ،نه اینکه
فکر کنیم با ایجاد یک کارخانه ،کارآفرینی
کردیم .فضای رقابتی را باید ایجاد و تقویت
کنیم.

یک نظام کارآفرینی موفق از چنینی شرایطی
می بایست به نفع خودش و به نفع جامعه
استفاده کند .اقتصاد ،نیاز به تحرک هم گن
دارد .اگر این تحرک هم گن صورت نگیرد
بحران ایجاد میشود .در جامعهای که تحریم
وجود دارد ،اینکه چگونه با تحریم برخورد
کنیم و بستر را فراهم کنیم مهم است .باید

نسبت عرضه و تقاضا 1 ،به  8است .راه حل
آن است که بهرهوری را باال ببریم .حال اگر
اسکناس چاپ شود ،قیمتها باال میرود
ولی رابطه  1به  8سر جایش باقی میماند.
اگر کاال از خارج وارد شود ،عامل تولیدی
ورشکسته میشود.
مهندسی صنایع در کدام بخش از
روند نظام کارآفرینی موثرتر است؟
مهندسی صنایع در بخشی از
عنصر کارآفرینی بهویژه در بخشی
که ثروتزایی میشود موثر است .این
رشته در قسمتی از پروسه کارآفرینی
تاثیرگذار است که باید ایجاد ارزش
افزوده شود .مهندسی صنایع باید
ایدههای نو و خالقانه تزریق کند.
ساختار مهندسی صنعتی باید به سمت
ایجاد فعالیت های پژوهشی رود .هیچ
راهی نداریم جز اینکه فعالیتهای
پژوهشی با فعالیتهای صنعتی پیوند
زده شود.

بسیاری از کارشناسان «تحریم» را
از عاملهای اساسی بازدارنده توسعه
کارآفرینی در ایران عنوان میکنند .نظر مهندسی صنایع در بخشی از
شما در این باره چیست؟
تحریم در نفس خود ،چیز بدی عنصر کارآفرینی بهویژه در
نیست؛ به شرطیکه بستر حرکت و توسعه
به فراهم شود ،نه اینکه به جای توسعه بخشی که ثروتزایی میشود
تولید داخلی ،کاالی قاچاق به وجود موثر است .این رشته در قسمتی
آید .تحریم در سطح بینالمللی ،اگر
نهادهای اقتصادی داخلی را برای بازار از پروسه کارآفرینی تاثیرگذار
بزرگ فعال کند ،می تواند مفید باشد.
باید به این توجه داشته باشیم که همه است که باید ایجاد ارزش
کشورها به تمامی تکنولوژیها دسترسی
افزوده شود
ندارند و یا کاالیی را با کیفیتی پایینتر از
کشورهای دیگر تولید و عرضه می کنند.
نقش ارتباط دانشگاه و صنعت
این موضوع می تواند به توسعه اقتصادی
در توسعه کارآفرینی چیست؟
و کارآفرینی داخلی کمک شایانی کند .در نظر داشته باشیم که اقتصاد خودش را
وظیفه صنعت ،اشتغال نیست ،بلکه
در اقتصاد مثالی است که می گوید «توت با شرایط متعادل میکند .ارزش دالر اگر
تولید دانش است .در دانشگاه باید کار
فرنگی را در صحرا هم می توان کاشت ،باال برود مشکل ایجاد میکند ،اگر پایین هم
پژوهشی انجام شود .الزم نیست که حتما
ولی با چه قیمتی؟» .برای مثال کشور روسیه بیاید مشکلساز میشود .این موضوع در
به دنبال طرحهای آرمانی برویم .روی
با وجود تکنولوژی پیشرفته در زمینه هوا و هر دو حالت روی افزایش بهرهوری کمی
طرحهای ملموس کار کنیم .اگر دانشگاه
فضا ،ولی از داشتن تکنولوژی نسبتا ساده و کیفی کاری ،نوآوری و قیمت تمام شده
بخواهد در تعامل با صنعت موفق باشد باید
تولید کفش محروم بود .و یا دستگاههای به شدت تاثیر میگذارد.
طرحهای جدید و کاربردی ارائه دهد .باید
تراش روسی نسبت به دستگاههای تراش
مهندسی تولیدی را به فرآیندهای تولیدی
کشورهای دیگر بزرگتر سنگینتر بود
ممکن است در این باره مثالی بزنید؟ پیوند بزنیم .دانایی و ثروت هردو در کنار
د
متعا
وری
ه
بهر
افت
اگر
مثال
برای
لی
و
و کیفیت پایینی است .تمام این موارد
هم کارآفرینی را تضمین می کنند .ثروت
بستگی
کار
افزایش
به
چیز
همه
باشیم،
اشته
د
روسیه
راه حل هایی که از سوی دولت
بدون دانایی ،فساد ایجاد میکند.
اعمال شد ،بر روابط سیاسی و اقتصادی پیدا میکند .افزایش کار یعنی عرضه بیشتر
بینالملل آنها تاثیرگذار بود و در نهایت و افزایش مزد .بنابراین تقاضای بیشتری نیز
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما
یابد،
نظام کارآفرینی آنها را متاثر از خود میکرد .صورت میگیرد .اگر بهرهوری کاهش
قرار دادید.

اگر بخواهید مهمترین فاکتور در
توسعه کارآفرینی را نام ببرید ،چه نکتهای
است؟
نکته حساس در تعریف کارآفرینی
همان گشودن دریچه جدید در زمینه اشتغال
است .حتما باید ایدهای نو در عرصه تولید
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ديدهبان جهاني كارآفريني ()GEM


گزارشي از اجالس ساالنه ديده بان جهاني كارآفريني ( 27تا  30ديماه )1386

ديدهبان جهاني كارآفريني در سال  1997با مشاركت
كشورهاي آمريكا ،بريتانيا ،فنالند و ايرلند ،دانشگاه بابسون
در بوستون آمريكا و دانشگاه بازرگاني و كسب و كار لندن
و با حمايت و همكاري همهجانبه بنياد كارآفريني كافمن
آغاز به كار كرد.
ديدهبان جهاني كارآفريني ،يك سازمان جهاني مرکب
از گروههاي علمي – پژوهشي است كه هدف اصلي آن
ارزيابي و ارائه دادههاي پژوهشي معتبر در سطح بينالمللي
درخصوص فعاليتهاي كارآفرينانه است .به طور كلي
اهداف برنامه پژوهشي ديدهبان جهاني كارآفريني عبارتند از:
سنجش و ارزيابي سطح فعاليت كارآفرينانه ميان كشورهاي

مشاركت كننده ،كشف رابطه نظامند ميان كارآفريني و رش د
اقتصادي ملي ،شناسايي عواملي كه منجر به سطوح باالتري
از كارآفريني ميگردند و شناسايي عوامل موثر در ارتقاي
سطح ملي فعاليت كارآفرينانه.
از طرف ديگر اين سازمان جهاني در زمينه موضوعات
متفاوتي مانند دسترسي به سرمايه ،كارآفريني اجتماعي،
توسعه منطقهاي ،فناوري و كارآفريني زنان ،گزارشهاي
جداگانهاي را تدوين ميكند كه مخاطب آنها كارشناسان
ارشد ،دولتها و سازمانهاي بينالمللي همچون جامعه
اروپا ،داووس ،سازمان تجارت جهاني و سازمان ملل متحد
ميباشد.
در اولين گزارش ساالنه ديدهبان جهاني كارآفريني كه
در سال  1999منتشر شد ،كشورهاي آمريكا ،بريتانيا ،ايرلند،
كانادا ،دانمارك ،اكوادور ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،ژاپن ،ايتاليا،
اردن ،پرو و پرتغال عضويت و همكاري داشتند .تعداد
كشورهاي عضو در سال  2000و  2001به ترتيب به 21
و  29كشور افزايش يافت و كشورهائي مانند مجارستان،
مكزيك ،هلند ،زالند نو ،پرتغال ،آفريقاي جنوبي ،روسيه،
لهستان ،يونان ،اوگاندا و ونزوئال نيز به جمع اعضاي اين
سازمان جهاني پيوستند.
در سال  2006تعداد اعضاي ديدهبان جهاني كارآفريني
به  42كشور رسيد و سرانجام در سال  ،2007با پيوستن
هنگ كنگ ،بوسني ،كره ،باربادوس و ايران تعداد كشورهاي
عضو به  47كشور رسيد.
پس از عضويت كشورمان (با نمايندگي دانشگاه تهران)
در ديدهبان جهاني كارآفريني در سال  ،1386آقايان دكتر
عباس بازرگان (استاد دانشگاه تهران) ،دكتر رضوي (رئيس
دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران) ،دكتر زالي (مدير پروژه
 GEMدر ايران) ،دكتر نظامالدين فقيه (استاد دانشگاه
شيراز ،دكتر كارو لوكس (استاد دانشگاه تهران) ،دكتر علي
موسوي موحدي (معاون پژوهشي و استاد دانشگاه تهران)،
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و دكتر يدالهي (استاديار دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران) در ديدهبان جهاني كارآفريني پيشنهاد گرديد كه مورد توجه
و دكتر اسداهلل كردنائيچ (استاديار دانشگاه تربيت مدرس) قرار گرفت.
به عنوان هيأت ايراني ديدهبان جهاني كارآفريني برگزيده
ابتدای جلسه بعدازظهر همان روز به بزرگداشت
شدند .از الزامات عضويت كشورها در ديدهبان جهاني دهمين سال تأسيس ديده بان جهاني كارآفريني اختصاص
كارآفريني حضور و مشاركت فعال در اجالس ديدهبان يافت و سپس پرسشنامههاي موجود و پيشنهادها و تغييرات
جهاني كارآفريني در اولين سال عضويت است و در غير و اصالحات احتمالي براي سال  2008در طي دو جلسه
اين صورت عضويت كشور متقاضي به مدت يك سال به متوالي مور د بحث و بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.
روز سوم
تعويق ميافتد.
در جلسه روز سوم (شنبه  29دي ماه) ،موضوعهاي
گزارش اجمالي تيم  GEMايران
امسال اجالس ساالنه ديدهبان جهاني كارآفريني در خاص پژوهشي  GEMمورد بحث و بررسي قرار گرفت و
كالج بابسون ( )Babson Collogeدر شهر بوستون شركتكنندگان هر يك ميتوانستند در يكي از كارگرورهها
آمريكا كه يكي از مراكز معتر دانشگاهي آمريكا است ،كه به صورت همزمان برگزار ميگرديد ،شركت كنند.
برگزار شد كه در آن پرچم كشورمان در ابتداي پرچمهاي نمايندگي دانشگاه تهران در دو گروه ،يك گروه مربوط به
مباحث نوآوري و گروه ديگر مربوط به مقوله كارآفريني
كشورهاي عضو قرار داشت.
زنان شركت كرده و در بحث و تبادل نظرها مشاركت فعال
روز اول
اولين روز اجالس (پنجشنبه  27دي ماه) ،صرف ًا به داشتند.
سپس براي انتخاب عضو هيأت مديره ،مطالبي توسط
اعضاي جديد كه در سال  2007ميالدي ( )1385 -86به
عضويت ديدهبان جهاني كارآفريني درآمدهاند ،اختصاص نامزدها ارائه و بعد از آن رأيگيري براي انتخاب اين اعضاء
داشت و تحت عنوان معارفه و آموزش اعضاي گروههاي به عمل آمد .همچنين الزم به ذكر است كه كشورهايي كه
جديد ،به توضيح و تشريح پرسشنامهها و ابزار جمعآوري عضو اين اجالس ميشوند در سال اول نميتوانند نامزد
آمار و دادهها و سنجش و ارزيابي فعاليتهاي كارآفرينانه عضويت در هيأت مديره باشند ولي در سالهاي بعد
نامزدي و عضويت در هيأت مديره كام ً
ال امكان پذير است
پرداخته شد.
و دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران ميتواند در اين مهم
روز دوم
صبح روز دوم اجالس (جمعه  28دي ماه) با حضور موفق باشد.
در جلسات بعدي مسايل مربوط به پژوهشهاي علمي
كليه كشورهاي عضو در اجالس عمومي ،عمدت ًا به
سخنرانيهاي افتتاحيه اجالس اختصاص داشت .ابتدا خانم در ديدهبان جهاني كارآفريني و انتشار نتايج تحقيقات مطرح
پرفسور گرين ،معاون كالج بابسون به شركتكنندگان در گرديد كه مجددا ً موضوع انتشار مجله علمي – پژوهشي و
اين اجالس خوش آمد گفت و مقدم اعضاي جديد را بينالمللي ديدهبان جهاني كارآفريني به زبان انگليسي توسط
گرامي داشت .سپس پرفسور شلسينرگر ،رئيس (جديد) دانشگاه تهران با هيأت تحريريه مشترك  دانشگاه تهران و
كالج بابسون سخنراني خود را تحت عنوان «كارآفريني ،اساتيد سرشناس در ديدهبان جهاني كارآفريني يادآوري
فرد ،جامعه و دولت» ارائه نموده و مطالب مسبوطي عنوان شد .همچنين در اين جلسه چگونگي و ميزان حمايت از
كرده و سياست خود براي حمايت كامل از ديدهبان جهاني تيم  GEMدر هر كشور به پرسش گذاشته شد كه حمايت
كارآفريني و اهميت آن در پژوهشهاي دانشگاهي را و تأمين مالي دانشگاه تهران و اهتمام مسئولين محترم و نيز
تشريح كردند .آنگاه پرفسور مايكل هي از دانشكده كسب حمايت مؤثر وزارت محترم كار و امور اجتماعي مطرح و
و كار لندن و از چهرههاي سرشناس رشته كارآفريني ،به در اين باره توضيحات الزم ارائه شد.
نمايندگي از ديده بان جهاني كارآفريني به حضار خوش
روز چهارم
آمد گفته و مقدم اعضاي جديد را گرامي داشته و به ايراد
روز چهارم (يكشنبه  30دي ماه) ،تنها به تيمهاي جديد
سخنراني پرداختند .سپس دكتر نيلز بوسيما از كشور هلند ،مانند ايران اختصاص داشت و به پرسش و پاسخ در ارتباط
پرفسور كنت جونز از در كالج بابسون و دكتر جاناتان لوي   با پرسشنامهها ،پرسشگري ،تكميل پرسشنامهها ،روشهاي
از دانشگاه استرات كاليد اسكاتلند كه از اساتيد برجسته  كار و نيز مسايل مطروحه در اجالس گذشت.
در رشته كارآفريني هستند ،به ترتيب هر يك از بخشهاي
حسب نظر اعضاي تيم راهبردي iran-GEM
گزارش ساالنه هستند ( )2007ديدهبان جهاني كارآفريني را
دانشكده كارآفريني ،موضوع انعقاد تفاهم نامهي
ارائه کر د و به پرسشهاي حضار پاسخ دادند.
همكاريهاي علمي – آموزشي و پژوهشي بين دانشكده
در فرصتي كه در پايان اين جلسه براي معرفي ،كارآفريني دانشگاه تهران و كالج بابسون (كه از مراكز بسيار
آشنايي و تبادل نظر فراهم آمد در مور د وجود دانشكده مهم و شناخته شده رشته كارآفريني در جهان است) مورد
كارآفريني در دانشگاه تهران و فعاليتهاي آن توضيح داده پيگيري قرار گرفت.
شد كه بسيار مورد توجه قرار رگرفت .راهاندازي دانشكده
همچنين با مراجعه به دانشگاه هاروارد و دانشگاه
كارآفريني در دانشگاه تهران براي شركتكنندگان جالب ام.آي.تي ،چندين جلد كتاب تخصصي در رشته كارآفريني
توجه بود و آن را تبريك گفتند .در همين جلسه بروشور از انتشارات اين دانشگاهها و نيز كتابهاي تخصصي از
انگليسي معرفي دانشگده كارآفريني دانشگاه تهران در بين انتشارات اساتيد كالج بابسون براي كتابخانه  دانشكده
شركتكنندگان توزيع گرديد كه با عالقه مورد استقبال و كارآفريني دانشگاه تهران تهيه گرديد .مجالت علمي
مطالعه آنان قرار گرفت.
– تخصصي و كليه مكتوباتي كه در اين اجالس توزيع
همچنين در اين جلسه ،انتشار مجله علمي – پژوهشي میشد نيز جمعآوري و مجموع ًا به دفتر Iran –GEM
و بينالمللي ديدهبان جهاني كارآفريني به زبان انگليسي دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران تحويل داده شد.
براي انتشار پژوهشهاي مربوط توسط دانشگاه تهران و با
هيأت تحريريه مشترك دانشگاه تهران و اساستيد سرشناس

پرونده ویژه کارآفرینی

کانادا باالترین نرخ کارآفرینی زنان جهان را دارد

در
کا نا دا
حد و د 
 ۸۲۱هزار زن
مشغول
کارآفرین
فعالیت هستند .در مجموع زنان
هرسال  ۱۸میلیارد دالر به اقتصاد این کشور سود میرسانند.
همچنین از سال  ۱۹۷۶تاکنون متوسط نرخ رشد تعداد زنان
خوداشتغال ساالنه  ۳/۵درصد بوده درحالی که این رقم در
مورد مردان  ۲/۲درصد است.
افزایش سطح تحصیالت زنان باعث شده آنها امکان
اشتغال به کارهای تخصصصی را پیدا کنند .درحال حاضر
زنان با تحصیالت دانشگاهی در کانادا به سمت حرفههایی
نظیر علوم ،تجارت و امورمالی ،مشاوره مدیریت ،حسابداری
وتبلیغات گرایش پیدا کردهاند .طی یک دهه گذشته شرایط
اقتصادی کانادا تغییرات زیادی داشته است .یکی از مهمترین
جنبههای این دگرگونی ،رشد حضور زنان در اقتصاد این
کشور  ۳۳میلیون نفری است .زنان کانادایی با اعتماد به نفس
خاصی که پیدا کرده اند اکنون  ۳۵درصد شرکتها و کسب
و کارهای کوچک و متوسط این کشور را در تملک یا
مدیریت خود دارند .این میزان حضور در اقتصاد و کارآفرینی
در هیچ یک از کشورهای پیشرفته جهان مشاهده نمیشود.
طبق آمار سال پیش ،در حال حاضر  ۱۳۷هزار شرکت
یا کسب وکار کوچک در کانادا در مدیریت و تملک زنان
است و انتظار میرود طی یک دهه آینده این تعداد دو برابر
شود .در کانادا حدود  ۸۲۱هزار زن کارآفرین مشغول فعالیت
هستند .در مجموع زنان هرسال  ۱۸میلیارد دالر به اقتصاد این
کشور سود میرسانند .همچنین از سال  ۱۹۷۶تاکنون متوسط
نرخ رشد تعداد زنان خود اشتغال ساالنه  ۳/۵درصد بوده
درحالی که این رقم در مورد مردان  ۲/۲درصد است .زنان
کارآفرین مالکیت  ۴۵درصد شرکتهای کوچک و متوسط
کانادا را در اختیار دارند.
همچنین تحقیقات نشان میدهد احتمال خوداشتغالی
زنان با افزایش سن آنها باال میرود و در سنین  ۳۵تا  ۴۵سال،
بیشترین احتمال خوداشتغالی زنان وجود دارد .در کانادا ۵۸
درصد خوداشتغالها در سنین  ۳۵تا  ۵۴هستند و با افزایش
سن احتمال تأسیس کسب و کار باال میرود و باالترین میزان
کارآفرینی در زنان  ۵۵ساله مشاهده میشود ،اما واقعیت
این است که شبیه اکثر کشورهای دیگر صنعتی ،در کانادا
به طور متوسط درآمد زنان کارآفرین پایینتر از کارمندان
زن است .همچنین زنان نسبت به مردان تمایل بیشتری دارند
که کسب و کاری در حوزههای کم رشدتر و پرریسکتر
نظیر خردهفروشی و خدمات را داشته باشند .بین سالهای
 ۱۹۹۰تا  ۲۰۰۳تعداد زنان کارآفرین کانادا از  ۲۷درصد
به  ۳۳درصد افزایش یافت و این امر نشان میدهد زنان در
مقایسه با مردان بیشتر در کسب و کار باقی میمانند و نرخ
ماندگاری آنها خصوصاً در مشاغلی که دسترسی به منابع مالی
بانکی دشوارتر است بیشتر است .از آنجا که در این کشور
نرخ رشد شرکتهای کوچک بسیار باال و بین  ۱۰۰درصد تا
 ۱۴۰درصد است ،نقش زنان در اقتصاد کانادا بسیار بزرگتر
خواهد شد.
زنان بهویژه در بخشهای مدیریت خدمات ،خدمات

آموزشی و تخصصی ،خدمات فنی و علمی بسیار فعال هستند
و عمدتاً در همین حوزهها به ایجاد کسب و کار میپردازند.
همچنین نیمی از زنان کارآفرین و خوداشتغال کانادایی دارای
مدرک دانشگاهی یا دورههای آموزشی پس از دیپلم هستند.
درحال حاضر زنان با ایجاد کسب و کار برای بیش از دو
میلیون نفر شغل ایجاد کرده اند .تحقیقات نشان میدهد تمایل
زنان توسط کارفرماهاست به همین دلیل طی  ۲۵سال گذشته
شاهد رشد چشمگیر کارآفرینی زنان در این کشور هستیم.
از سال  ۱۸۹۱تا  ۲۰۰۱تعداد زنان کارآفرین در کانادا ۲۰۸
درصد رشد کرد ،درحالی که در همین مدت رقم مربوط
به مردان  ۳۸درصد است .تمایل زنان کانادایی به کار در
زمینههای جدید و غیرسنتی بسیار باالست .برای مثال در سال
 ۲۰۰۵زنان  ۵۰درصد مالکیت  ۳۱درصد شرکتهای فعال در
حوزه تکنولوژی پیشرفته و  ۳۱درصد شرکتهای تولیدی را
دراختیار داشتند.

در بین مردان ،پس از اتمام تحصیالت ،گرایش اصلی،
اشتغال در شغلهایی است که جنبه کارآفرینی ندارند .این
درحالی است که زنان به علت نیاز کمتر به حقوق و پول
گرایش به سوی کارآفرینی بیشتر است .این قشر از جامعه
کانادا عموماً به سرعت سرمایه و تجربه الزم برای کارآفرینی
را پس از یک دوره کار برای دیگری کسب میکند و شخصاً
به ایجاد درآمد میپردازد.
در حال حاضر در جامعه کانادا متوسط سن زنان
کارآفرین  ۴۱سال است ،اما با افزایش سن دو جنس تعداد
کارآفرینهای زن بسیار باالتر از مردان کارآفرین میشود.
همچنین سطح تحصیالت زنان کارآفرین در این کشور نسبت
به دو دهه پیش بسیار باال رفته است .از سال  ۱۹۹۰تاکنون
هر سال  ۱۰درصد بر تعداد زنان کارآفرین دارای مدرک
دانشگاهی افزوده شده است که دو برابر نرخ مربوط به مردان
است.

● تسهیل مشارکت اقتصادی زنان
● حوزههای کارآفرینی زنان
افزایش سطح تحصیالت زنان باعث شده آنها امکان
با توجه به نقش روبه رشد زنان در اقتصاد کانادا نخست
وزیر این کشور در سال  ۲۰۰۳فرمان تأسیس گروهی ویژه را اشتغال به کارهای تخصصی را پیدا کنند .در حال حاضر زنان
با تحصیالت دانشگاهی در کانادا به سمت حرفههایی نظیر
برای تسهیل کارآفرینی زنان صادر کرد.
در گزارش صندوق بینالمللی پول و سازمان توسعه و علوم ،تجارت و امور مالی،مشاورهٔ مدیریت ،حسابداری و
همکاری اقتصادی آمده است اقتصادهایی که در آنها زنان تبلیغات گرایش پیدا کردهاند .همچنین شغلهای تخصصی در
نقش باالتری دارند ،رفاه و استانداردهای زندگی باالتر حوزه خدمات بهداشتی و درمانی نیز مورد توجه زنان بوده
است .یکی از اقداماتی که دولت باید انجام دهد ،تأسیس است .به علت پیر شدن جمعیت کانادا ،اشتغال زنان به این
مرکز تجاری زنان در سرتاسر کاناداست که میتواند تمامی شغلها بسیار ضروری و مفید خواهد بود .یکی از سوءتفاهمها
خدمات ضروری را در اختیار زنان شاغل و کارآفرین قرار درباره کسب و کارهایی که زنان ایجاد میکنند این است که
دهد .در واکنش به گزارش گروه ویژه ،نخست وزیر کانادا تصور میشود این کسب و کارها مخصوص مشتریهای زن
وعده داده در تمام ایالتهای این کشور مراکز کمک مالی و است .واقعیت این است که تنها  ۲۲درصد کسب و کارهایی
خدماتی برای زنان کارآفرین تأسیس کند .همچنین هر سال که زنان به وجود آوردهاند مشتری زن دارند .همچنین در
اجالس ملی اقتصادی زنان با هدف شناسایی استعدادهای کانادا  ۲۲درصد زنان کارآفرین در این کشور به دنیا نیامده
و مهاجر هستند .رقم مربوط به مردان  ۲۵درصد است ،اما به
کارآفرینی در بین زنان برگزار میشود.
یکی از اهداف فعالیت اقتصادی زنان ،صادرات کاال و تدریج این اختالف در حال کم شدن است زیرا طی یک دهه
خدمات است .دولت کانادا برای تحقق این هدف قصد دارد گذشته میزان کارآفرینی زنان مهاجر  ۳۰درصد باالتر از مردان
در سفرهای تجاری برای انعقاد قراردادهای صادرات زنان را مهاجر ساکن در کانادا بوده است .از سوی دیگر زنان مهاجر
از سطح تحصیالتی باالتری
نیز شرکت دهد.
نسبت به متوسط جمعیت کانادا
برخوردارند .زنان مهاجر پس از
● نگاه دقیقتر
در کانادا حدود  ۸۲۱هزار زن
با آن که علیه زنان در
چند سال زندگی در این کشور
اقتصاد کانادا تبعیضهایی کارآفرین مشغول فعالیت هستند.
با درک شرایط تجاری آن به
اعمال میشود ،رشد تعداد در مجموع زنان هرسال  ۱۸میلیارد سرعت دست به کار شده و
کارمندان و کارآفرینهای زن
کسب و کاری راه میاندازند.
دالر به اقتصاد این کشور سود
نکته جالب توجه دیگر
در این کشور بسیار چشمگیر
میرسانند
این که رشد درآمد زنان
بوده است ،طی  ۱۵سال
مجرد کارآفرین طی پنج سال
گذشته تعداد کارمندان زن ۳۰
درصد رشد کرده که دو برابر
گذشته بیش از  ۶۵درصد بوده
است درحالی که رشد درآمد زنان متأهل کارآفرین تنها ۱۸
نرخ مربوط به مردان کانادایی است.
همچنین در این مدت تعداد کسب و کارهایی که زنان درصد بوده است ۳۲ ،درصد زنان مشغول به کار در کانادا
راه انداختهاند  ۶۰درصد بیشتر از تعداد مربوط به مردان منبع درآمد دیگری جز کار خود ندارند ۴۰ .درصد آنها از
رشد کرده است .برای درک دقیقتر انگیزه زنان از گرایش درآمد همسر خود نیز بهره میبرند و  ۲۸درصد نیز دارای منبع
به کارآفرینی و اشتغال باید به ساخت کسب و کارهای درآمدی دیگر هستند .در بین  ۲۰کشور صنعتی جهان ،سهم
زنان کانادایی نگاهی عمیقتر بیندازیم .در این کشور اکثر زنان در خوداشتغالی کلی ،در کانادا باالترین میزان است و
شرکتها و کسب و کارها کوچک و متوسط هستند و نکته پس از آن ایاالت متحده ،سوئیس ،فرانسه ،استرالیا و فنالند
جالب توجه این که آن دسته از این شرکتها که توسط زنان قرار دارند .در کانادا انگیزهٔ اصلی زنان در خوداشتغالی و
تأسیس شده و اداره میشوند عموماً یک نفره هستند و طی  ۱۵کارآفرینی ،دستیابی به استقالل مالی ،انعطاف ساعات کاری،
اثبات توانمندی خود ،مشغول بودن و در نهایت کسب درآمد
سال گذشته رشد ساالنه چهار درصد داشتهاند.
علت اصلی این امر گرایش زنان به تکنولوژیهای جدید باالتر است.
و جدا شدن از شکلهای سنتی اشتغال است.
د 1386
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کارآفرینی در هفت گام

نویسنده :علیرضا تاجریان

بايد براى  برخورد با مشكالت رقبا كارى بيهوده است .شما مراد خود را بيابيد .به ديگران
عذاب آورى آماده باشند كه تنها با خدمت كنيد .زندگى را براى مشتريان خود بهتر ،ساده تر،
استقامت و پافشارى سخت و مداوم شادتر و سودمندتر كنيد.به اين ترتيب پول دار خواهيد شد.
برطرف مى شوند .هر كسب و كار كارآفرين بايد در توليد كاال و ارايه خدمات باالتر از حد
تازه اى را كه شروع مى كنيد عالوه وظيفه عمل كند .اين طرز برخورد شكاف هاى بازار را بهتر از
بر مشكالت معمول ،مشكالت خاص هر روش ديگرى پر مى كند .فرصت ،چيزى بيش از يك روش
خود را دارد .هر كارآفرين در شروع بهتر براى ارائه خدمات و رفع نيازهاى جامعه بشرى نيست .در
كار مجبور است راه خود را از ميان واقع «از هر دستى بدهيد ،از همان دست پس خواهيد گرفت».
طيف بى  پايان مشكالت باز كند .هنرى كايزر» كسى كه تاكنون يكصد شركت تاسيس كرده
تمام اين مسايل و مشكالت قابل حل است در اين خصوص توصيهمى كند؛ « هرچه خدمات بهترى 
اند .كسانى كه مقاومت مى كنند و ارائه كنيد ،پيشرفت بهترى  خواهيد داشت .اگر هدف شما
از مشكالت نمى  هراسند از سياهى  جسورانه و واال باشد ،مى توانيد به دنبال خدمات جديدترى 
براى رفع نيازهاى  ديگران باشيد… اعتراف مى كنم كه هر
بيرون مى آيند.
نكته مهمى كه يك كارآفرين گاه نياز برطرف نشده اى مى بينم .شوق عجيبى به رفع آن
در آغاز كار بايد آن را در نظر داشته پيدا مى كنم .موقعيت هاى ارايه محصوالت و خدمات جديد
باشد اين است كه گاه ،پول پاداشى  همانند ايده ها و اشتياق هاى انسانى بى پايان اند».
نيست كه فورا َ بدست آيد .اما تجربه
 -3كارهاى  خدماتى  براى  شروع سادهتر از كارهاى 
مى تواند از مثقال ها طال ارزشمندتر توليدى اند .تنها تحولى كه در يك شركت خدماتى به آن نياز
باشد .چرا كه نرخ بهره بسيار بااليى  داريد ،ارائه برترين خدمات است .خدمات ضعيف را بررسى 
دارد كه قطعاَ جايى  به كار شما كنيد ،به فرصت هاى ناگفته اى  دست خواهيد يافت .فرمول
واژه «كارآفرين» ( )entrepreneurدربردارنده خواهد آمد .هر چه ثروت خود را ديرتر به دست آوريد ،آن موفقيت « در كارآفرينى به اين صورت است؛«ارائه خدمات،
كمى  بهتر و كمى  بيشتر» « .اى.دبليو .ستاتلر» ،موسس هتل
معناى موفقيت است .اين واژه به معناى محصوالت ،ابداعات ،ثروت بيشتر خواهد بود.
كيفيت و خدمات نوين است.
هاى ستاتلر ،شعارى  دارد كه مى توانيد آن را شالوده فرمول
خاصى از
معناى نوع
به
واژه
اين
در درون يك شركت،
موفقيت خود بدانيد ،رمز ساده اى كه اگر به آن مجهز باشيد،
گام دوم
روزنامه
مفسر
باتلر»،
ا.
«اى.
است.
فضيلت
روحيه ،سرزندگى و
مى توانيد محله و يا حتى كشور را فتح كنيد« :زندگى خدمت
چگونه يك زمينه كارى مناسب بيابيد؟
واقع كارآفرينان
ر
د
.
د
مى نام
خلقت»
«شوق
تجاري ،آن را
كسب و كارى كه شروع مى كنيد حتى  االمكان بايد است ،كسى كه پيشرفت مى كند كسى است كه به همنوعان
كسانى اند كه با ايجاد محصوالت و خدمات نوين مورد نياز مبتنى  بر يك  فكر تازه باشد .راه رسيدن به چنين ايده يا خود كمى بيشتر ،كمى بهتر خدمت كند».بهتر آن است كه
مردم ،درآمد خوبى كسب مى كنند .معمو َ
ال گمان مى رود كه مفهومي ،تمركز بر حل يك مشكل يا برآورده ساختن نيازى  به سخنان «هنرى فورد» نيز در اين خصوص گوش فرا دهيم:
«مشكل خيلى از ما در دنياى كسب و كار اين است كه بيش از
كارآفرينان در راه اندازى شركت ها تبحر دارند .در هر حال ،در جامعه است كه اخيرا َ به آن توجه نشده است.
آنها از هيچ ،كسب و كارى جديد خلق مى كنند .آنها به رغم
براى آنكه گام دوم كارآفرينى را برداريم بايد نكات زير هر چيز به دالرهايى فكر مى كنيم كه مى خواهيم كسب كنيم
امروزه
مخاطرات بسيار ،پيشگام كارهاى  جديد مى  شوند.
و از همان آغاز ،راه را اشتباه مى رويم .من به شما اطمينان مى 
را رعايت كنيم:
بيشتر مشاغل جديد را شركت هاى كارآفرينى خلق مى كنند.
 -1نيازهاى شما ،نيازهاى  ديگران نيز هست .مردم خيلى  دهم كه اگر شخص به ارائه خدمات در كسب و كار خود
كاالها و خدمات برتر ،فن آورى نوين و پيشرفت ها عموماَ از بيش از آنچه متفاوت به نظر مى رسند به هم شبيه اند .يأس ها عقيده داشته باشد ،نيازى ندارد نگران سودآورى كارش باشد.
مراكز كارآفرينى  نشأت مى  گيرند .ريشه رشد و شكوفايى  و اميدهاى شما همان يأس ها و اميدهايى است كه همسايه او قطعاَ به پول خواهد رسيد .ايده خدمات رسانى  در كسب
ما در شركت هاى كوچك و كارآفرينان كوشايى است كه شما دارد .موفقيت شما به تجزيه و تحليلى كه از خود داريد و كار ،باالترين تضمين موفقيتى است كه شخص مى تواند
مشتاقانه نظريات نوين خود را عملى  مى كنند .كارآفرينى  يا شناختتان از ديگران ،بستگى  دارد .اگر شما به طور جدى  داشته باشد».
 -4شركتى با محصولى جديد ،بايد بر كيفيت تاكيد كند.
مزاياى  خاص خود را دارد؛ از جمله دستمزد باال ،امنيت ،به دنبال موقعيت و موفقيت باشيد ،شانس در خانه شما را هم
ايجاد دارايي ،استقالل كارى و رضايتمندى.
خواهد زد .وقتى آماده مى شويد ،آنچه را به دنبالش هستيد محصولى توليد كنيد كه بيش از يك مزيت سودآور داشته
د

افرا
از
ه كمى 
د
با وجود مزاياى  فراوان كارآفرينى  ع
خواهيد يافت .اگر احتياجات،
باشد .به دنبال فروش هاى 
جامعه به فكر راه انداختن كسب و كارى براى خود هستند .خواسته ها و نااميدى  هاى 
قابل تكرار و هميشگى  باشيد.
كارآفرين
يك
كه
مهمى
نكته
شايد مهمترين دليل اين امر ،ترس باشد چرا كه بيشتر افراد كوچك  خود را دقيق بررسى 
«چارلز وال گرين» موسس
جامعه مى  ترسند با پرداختن به كارآفرينى  حقوق ماهيانه كنيد ،فرصتى را كشف خواهيد
يك  فروشگاه زنجيره اي ،در
در آغاز كار بايد آن را در نظر
خود را از دست بدهند .همچنين آنها نمى  توانند ريسك ،كرد .در خانه ،در محل كار،
اين خصوص توصيه مى كند:
پول
گاه،
كه
است
اين

د
باش
اشته
د
عدم اطمينان و فكر بى پولى را تحمل كنن د و فكر صورت حتى  در زمان تفريح بايد هر
«بزرگترين فرصت شغلى  هر
َ
َ
.
د
آي
ست
د
ب
ا
فور
كه
نيست
اشى
د
پا
حساب هاى  پرداخت نشده و بى  پولي ،آنها را به وحشت روز به واكنش هاى خود توجه
فرد معمولي ،دقيقا توسط كارى 
مى اندازد .در اين نوشتار سعى  داريم با برشمردن هفت
د از مثقال ها طال ايجاد مى شود كه به آن مشغول
گام كنيد ،چرا ناراضى هستيد ،چه اما تجربه مى توان 
جامعه
اساسي ،دريچه اى نو بر روى كارآفرينان و ديگر افراد
چيز شما را عصبى  مى كند،
است .كارى كه فرد انجام مى 
د

باش
تر
د
ارزشمن
براى راه اندازى و مديريت كسب كارى جديد براى خود و چه آرزويى  داريد ،دلتان چه
دهد ،هر چقدر هم كه دون پايه
ديگر افراد جامعه بگشاييم و با پرداختن به نكات اساسى و مى  خواهد؟ احتياجات شما
باشد ،باز ،در آن كار سريعتر از
سخنان كارآفرينان بزرگ دنيا ،به باورهاى جديدى در عرصه نيازهاى  همگانى  است ،از
هر كار ديگر مى تواند پيشرفت
كارآفرينى برسيم.
ديگران هم غافل نمانيد .اطرافيان در محل كار يا خانه چه كند .آدم متوسطى مثل من كه هيچ هنر خاصى ندارد ،بهتر
مشكالتى  دارند؟ شما چگونه مى  توانيد حالل مشكالت است به كسب و كارى بچسبد كه به آن وارد است».
گام اول
 - 5كارى كه شروع مى كنيد احتما َ
آنها باشيد؟ چگونه مى  توانيد نيازهاى  و خواسته هاى  آنان
ال هدف ثابت شما
و كار
آغاز يك كسب
است.
مبارزه
آغاز كار يك 
را برآوريد؟
نخواهد بود .پس از آغاز كار ايده ها و فرصت هاى جديد
جديد چالشى سخت ،نوميدكننده و سرشار از نگرانى است.
 - 2براى پيشرفت ،بايد يك شكاف بازار بيابيد ،آنگاه به ذهن تان خطور خواهد كرد كه پاداش هاى بزرگ ترى 
 .كارآفرينان
اين كار به شجاعت و پايدارى لجوجانه نياز دارد
كسب و كار شما هدفى خواهد داشت .تقليد از تالش هاى  خواهند داشت .به دنبال راه هايى براى چند برابر كردن امكان
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سوددهى باشيد .در جستجوى كسب و كارهاى جديدى باشيد كشور بدهكارم .به هر حال ،بدون توجه به چگونگى آغاز
كار ،دير يا زود شما هم بايد زير بار چنين تعهداتى برويد».
كه امكانات جنبى داشته باشد.
 -4اگر از كارهاى كوچك  شروع كنيد ،هيچ راهى 
 - 6شايد تصميم به خريد كسب و كارى  داريد .در
صورت داشتن سرمايه الزم ،اين كار مزاياى مشخصى  دارد .مگر ترقى نداريد .شروع از كار كوچك بسيار كمتر از آغاز
ولى  براى  موفق شدن ،همچنان براى كشف موقعيت ها و كارهاى بزرگ نياز به پول دارد .چنين شروعى شما را قادر مى 
متحول كردن آنها ،به نبوغ كارآفرينى نياز داريد .پيشنهادهاى  سازد بر كل بنياد كسب و كارتان احاطه داشته باشيد.
 -5گام اساسى ديگر در راه اندازى كسب و كار جديد،
زير براى موفقيت شما ارايه مى گردد - :اگر شما وسيله اى 
را اختراع مى كنيد ،در دنياى خالى مخترعان گرفتار نشويد ،انتخاب يك وكيل است .در همان اوان كار به وكيلى خوب
بيرون برويد و اختراعات را به اهل فن ،سرمايه گذاران و نياز داريد.
ديگران متخصصان نشان دهيد .حتى اگر توصيه هاى نوميد
 -6نامگذارى شركت و به ثبت رساندن آن گام اساسى 
كننده هم دريافت كنيد ،مهم نيست .الاقل به واقعيت هايى  ديگرى  است كه براى  راه اندازى  شركت خود بايد آن را
در مورد محصول خود پى مى بريد .از اين اطالعات به عنوان انجام دهيد .به شكل هاى مختلفى مى توانيد شركت جديد
عاملى براى پيشرفت استفاده كنيد.
خود را پايه گذاريد ،ولى به شما توصيه مى كنيم ،موسسه اى 
 از در جا زدن در برنامه هاى بزرگ و اساسى كه يكى از خصوصى بمانيد.مهمترين مشكالت جامعه بشرى را حل خواهند كرد ،بپرهيزيد،
 -7وجود شريك در اوان كار نعمت بسيار بزرگى است.
آنها معمو َ
ال خوره پول اند و بيشتر اوقات قابل اجرا هم نيستند ،با اين حال ،شراكت عموماَ به مرور زمان به هم خواهد خورد.
با پروژه هاى كوچك ولى مور د نياز ،شروع كنيد.
در دوره اى خاص ،شما مى توانيد بدون شريك به كار ادامه
 ممكن است كار يا سرگرمى موقتى وجود داشته باشد دهيد .برخى از بهترين و دراز مدت ترين شراكت ها ،شراكتكه كسى  را پولدار كند ،ولى  اينها همه پديده هايى  گذرا زوجى است شامل يك فرد مخترع يك  دانشمند و يك فرد
هستند ،شما چيزى مى خواهيد كه ده سال يا بيشتر به توليد خبره در كار فروش يا مديريت.
آن ادامه دهيد .در اين صورت است كه سود واقعى به دست
 -8يكى از اولين كارهايى كه در آغاز كسب و كار جديد
خواهيد آورد.
خود بايد انجام دهيد ،جمع آورى اطالعات است .شما بايد در
 ايده شما براى ايجاد يك كسب و كار تازه مى تواد مورد رقبا ،قيمت گذاري ،بازاريابي ،توزيع و غيره مطلع باشيد.واجد يا فاقد مزاياى  باشد ،اما تا آن كسب و كار را راه تلفن اين كار را براى شما انجام خواهد داد.
نياندازيد ،نمى توانيد اين نكته را ثابت كنيد .بايد كار را شروع
كنيد و تصميم بگيريد كه يك كارآفرين باشيد.
گام چهارم
د بگيريد و روابط خود را تنظيم كنيد؟
چگونه كارمن 

و عالى  باشد .از كارت هاى  شكايت پيوسته استفاده كنيد.
بررسى شكايات مشتريان بهترين ابزار مديريتى اند.
 -6هرگز از مشتريان خود نترسيد با مشكالت رويارو
شويد .قيمت گذارى  مناسب داشته باشيد .مطالبات خود را
وصول كنيد و بر حاشيه سود خود بيفزاييد.
 -7از حسابدار خود بخواهيد اصول اوليه را به شما بياموزد.
از او اطالعات مالى دقيق بخواهيد و هميشه از او سئوال كنيد.
 -8مامور بيمه آتش سوزى و حوادث خود را واداريد
اصول بنيادين بيمه را آن گونه كه در مورد شما صدق مى 
كند به شما بياموزد.
 -9با يك شركت روابط عمومى هم رابطه برقرار كنيد.
تبليغات را از اهل فن فراگيريد .به دنبال تبليغات سطح باال
باشيد .با تبليغات خود به ديگران خدمت كنيد.
 -10بانكداران كمك زيادى به كارآفرينان نمى كنند.
روابط بانكى خود را به آرامى و دقت بسازيد .از آبرو و اعتبار
خود حفاظت كنيد« .هاروى فايرستون» در اين خصوص مى 
گويد « :مهمترين دارايى  اصلى  مردى كه در كسب و كار
موفق مى  شود ،اعتبار است .آغاز كار با اعتبار باال ،شانس
موفقيت نهايى را بيشتر مى كند تا تنها داشتن پول آماده ،چرا
كه اعتبارى خوب باعث مى شود يك تاجر مشكالت مالى 
خود را حل و فصل كند و ذخيره اى مالى براى نيازهاى آتى 
كنار بگذارد».
 -11شخصيت واالى  خود را حفظ كنيد ،عدالت را
تضمين كنيد.
گام پنجم

چگونه با تكيه بر سه اصل راه خود را هموار كنيد؟

سه مهم و اساسى وجود دارد كه نه تنها دورنماى مور د
بعد از آنكه شركت خود را راه اندازى كرديد ،بخشى 
گام سوم
از مشغله فزاينده شما استخدام ،تعليم و نظارت بر كارمندان نظر يك شركت را مشخص مى كند ،بلكه اصول مستحكمى 
چگونه شركت خود را راه اندازيد؟
شما به عنوان يك كارآفرين بايد محصول يا خدمت جديد خواهد بود ،كه اين كار شكوفايى شركت شما را به را براى اداره سازمان پايه مى گذارد .آن سه اصل مهم عبارتند
خاص خود را ،در چارچوب بازار ،در كنار محصوالت و همراه خواهد داشت .براى انجام اين كار بايد نكات زير را از :اصل نخست :صداقت و درستكارىهيچ شركتى  بدون
صداقت تام نمى  تواند در دراز مدت پيشرفت كند .هرگز
خدمات رقابتى  ديگر ،به پادشاهان بازار عرضه كنيد .اين رعايت كرد:
 -1وقتى شركتى  راه انداختيد بايد آن را اداره كنيد و اين افسانه را باور نكنيد كه اعمال خالف از عناصر معمول
پادشاهان بازار همانا مصرف كنندگان اند .شما باي د با كاالهاى 
خدماتى پرمزيت ،اين فرمانروايان را راضى نگهداريد« .چارلز توسعه دهيد .بايد اولين كاركنان را استخدام كنيد و گروه موفقيت در كسب و كار است .همه شركت هاى بزرگ به
كترينگ» ،يكى از بزرگترين كارآفرينان نوآور دنيا ،در اين اصلى خود را تشكيل دهيد .كارمندان ،در توسعه شركت به باالترين حد درستكاراند .بدون آن نمى  توان خدمتگزارى 
خصوص مى گويد« :در كسب و كار ،آن كسى كه هرگز شما كمك  مى كنند ،ولى  معمو َ
ال به مرور زمان كارمندان صادق بود .صداقت هرگز نبايد بدون خلوص و تنها در
حرف باشد .درستكارى  بايد
درباره اش فكر نمى كنيد و او را نمى شناسيد ،مى نشيند و ديگرى جايگزين آنها خواهد
ريشه اى  عميق در شركت
كل جريان را كنترل مى كند .آن شخص ،مشترى شما است .شد.
آغاز كارآفريني ،به شجاعت و
جديد شما داشته باشد .براى 
هميشه گفته ام تمام سود و زيانى كه در دفاتر يك  توليد
 -2بايد بياموزيد كه چه
موفقيت هيچ چيز حياتىتر از
تحذيرهاى مشتريان
كننده ديده مى شود ،حاصل تشويق ها و
بهترين
ام
د
سياستى براى استخ
همت بسيار كارآفرين نياز دارد،
آن نيست« .توماس.بى .واكر»
است ».گام هاى اساسى اوليه براى راه اندازى يك شركت كه افراد اتخاذ كنيد .بيشتر افراد
محصول يا خدمتى جدي د را ارائه مى كند ،مى توان به شرح در محيطى كارآفرينانه رشد اما زمانى كه او در اين مسير قدم
ميليونر چوب بر (مالك بيش از
گذاشت ،هيچ امنيتى و هيچ
 900/000هكتار جنگل در مينه
زير برشمرد:
مى يابند« .ديويد اوگيلوي»
 -1نخست بايد ،طرحى براى كسب و كار ترسيم كنيد؛ به مديرانش در اين خصوص تضمينى وجود ندارد ،تنها مخاطره سوتا و كاليفرنيا) مى گويد« :نه
هر گاه ايده اى براى ايجاد يك كسب و كار داريد ،طرح آن مى  گويد« :اگر شما افرادى 
تنها آدمى  مى  تواند درستكار
ها
است و انبوهى از ناشناخت 
ه
را استخدام كنيد كه از
باشد و ثروتمند شود ،بلكه
را بنوسيد .اين كار ،در آينده به كارتان خواهد آمد.
 -2براى  نخستين سال عمليات خود بودجه اى  تنظيم خودتان تواناتر باشند ،شركت
تقريباَ ناممكن است ثروتمند
كنيد .اين كار ميزان پول مورد نياز شما را تعيين خواهد كرد« .اوگيلوى  ماتر» به شركتى  از
شد ،مگر آنكه درستكار باشد.
يك بودجه ،بايد مشخص كند كه براى عمليات ساالنه چقدر غول پيكرها مبدل خواهد شد ،ولى اگر اشخاصى را به كار اين امانتداري ،درستكارى و تعهد است كه موجب مى شود
گيريد كه از شما كمتر باشند ،شركتى پر از كوتوله ها خواهيم مردم به شما اطمينان كنند و تجارت را رونق مى  بخشد و
پول نياز خواهيد داشت .سپس بايد اين پول را تهيه كنيد.
روابط كارى را فعال مى كند».
 -3مرحله بعدى در راه اندازى كسب و كار جديد ،تهيه داشت».
«هاروى فايرستون» نيز در اين خصوص توصيه مى كند:
سرمايه است .يافتن سرمايه براى كسب و كار نو آسانتر از آن
 -3همه روابط انسانى يك  دوره ماه عسل دارند .اگر
است كه مى پنداريد .بايد كارى كنيد كه سرمايه گذاران شما كاستى هايى  در اين دوران مشاهده كرديد ،اين تنها قسمت «يك كاسبكار موفق آن نيست كه در يكى دو سال رونق بازار
پول زيادى درآورد يا از خوش اقبالي ،از نخستين پيشگامان آن
را باور كنند و شما را به عنوان يك موقعيت بسيار سودآور بااليى كوه يخ است.
 -4از قراردادهاى  استخدامى  استفاده كنيد ،ولى  سعى  زمينه تجارى باشد؛ بلكه كسى است كه در زمينه اى پررقابت،
ببينند« .ويليام لير» در اين خصوص مى گويد« :بسيارى از افراد
نمى  دانند كه در آغاز راه اندازى يك كسب و كار جديد ،نكنيد از طريق آن رقابت را از بين ببريد .هرگز بدون قولنامه بدون داشتن هيچ برترى نسبت به رقبا ،صادقانه و قانونى از
آيا بايد زير بار قرض بروند؟ من مى گويم اين بستگى به شعور كتبى كه وكيل تان آماده كرده ،معامله اى  را قبول نكنيد .ديگران پيشى گيرد و حرمت خود و اجتماع را حفظ كند».
فرد دارد .اگر شخصى كام َ
اصل دوم :اجتناب از كمك هاى دولتىشركت تازه كار
ال در مورد كسب و كار جديدش بياموزيد چگونه از دادگاه استفاده كنيد و چگونه مخارج
بيشمارى سعى مى كنند .از دولت كمك مالى دريافت كنند.
مطمئن است بايد خانه را گرو بگذارد .من بارها براى حفظ حقوقى خود را كنترل نماييد.
 -5براى  انجام امور شغلى  خود هميشه نامه بنگاريد .اگر از اين فلسفه پيروى كنيد ،قوانين طبيعت انسانى به ضرر
كسب و كارم همه چيزم را گرو گذاشته ام .در واقع ،زمانى 
را به ياد مى آورم كه به نظرم مى رسيد به همه كس در اين اطمينان يابيد كه رفتار تلفنچى  هاى  شركت كام َ
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 به سوي انقالب RFID
پاولجارويسكارشناسليبلهايهوشمند ميگويد مااز ماندهاست،امااكنونليبلهاييوجو د
دارد كه مثل ساعت عمل ميكند و با
عصرحجربهعصرفضاواردشدهايم.
او مي گويد هر آنچه روزگاري آن را علمي -تخيلي مركب مخصوصي كه دارد از عبور
ميخوانديم،حاالحقيقتعلمياست.ماحاالواردمرحلهاي ساعتها،روزهاوهفتههاخبرميدهد
شدهايم كه ليبلهاي هوشمند حتي ميتوانند براي شما فكر ودرواقعبهفردميگويدكهغذاقابل
كنند .ما وارد مرحلهاي شدهايم كه در آن ليبلها ميتوانند خوردنهستيافاسدشدهاست.
اما آنچه صنعت را دستخوش
همهخواستههايمانرابرآوردهسازند-ازتقويتفروشيك 
بايدتاچهاريوروسنتكاهشيابد.
محصول تا سفارش دوباره محصوالت براي يك مغازهدار و تغيير اساسي خواهد كرد ليبلهاي
يااعالمايننكتهبهمشتريكهيك محصولچهمدتروي RFIDاستكهميتواندنويديك انقالبدرمقولهپشتيباني
تأمين امنيت در قرن بيستويكم با RFID
قفسهبودهاست.
ازخريدرابدهد.
سال  1946ميالدي لئون ترمين يك ابزار جاسوسي براي
در حال حاضر ليبلها به نقطههاي عطف رسيدهاند.
در اين پديده ،تراشه مورد استفاده از طريق سيگنال با
نخستيناتفاقمهمدرميانهدهه 1930رخدادوآنهنگامي كامپيوتر در ارتباط است .اين ليبلها به فروشندگان امكان اتحاد جماهير شوروي سابق اختراع كرد كه در آن از راديو در
بودكه «استانتوناوري»شيميدان،برروييك سنگليتوگرافي ميدهد كه زمان خريد يك محصول توسط مشتري را در كنار امواج صوتي استفاده شده بود.
حتي با در نظر گرفتن اينكه اين دستگاه يك نوع سيستم
كه با سيليكون پوشانده شده بود و با يك كاغذ كه در پشت اختيارداشتهباشد.
امكان ديگر در اين زمينه ميتواند سفارش دادن مجدد غيرفعال بود ،ميتوان آن را به نوعي به عنوان اولين سيستم در
خودچسبداشت،كارميكرد.
اوبهايننكتهپيبردكهميتوانيك كاغذپشتچسبدار يك كاال توسط فروشنده باشد .كار ديگري كه در اين زمينه فناوري  RFIDلقب داد .فناوري RFIDعم ً
ال از سال 1960
را به سنگ چسباند و آن را دوباره برداشت بدون آنكه به صورت ميگيرد اين است كه وقتي محصول داراي ليبل ميالدي شروع شد.
ساير فناوريهاي مشابه از قبيل  IFFبهعنوان سيستم
چسبندگي كاغذ آسيبي وارد شود ،به طوريكه بتوان آن را  RFIDداخل سبدهايچرخدارخريدقرارميگيردبهمحض
رسيدن به پاي صندوق ،قيمت آن بهطور اتوماتيك به ليست پاسخگوي خودكار توسط انگليسيها در سال  1939اختراع
دوبارهبررويمثاليك پيمانهچسباند.
وبهاينترتيببودكهليبلپشتچسبداربهوجودآمد ،خريداضافهميشود .بهدليلهمينتحوالتاستكهميتوان و در جنگ جهاني دوم جهت شناسايي هواپيماهاي خودي و
هواپيماهاي دشمن مورد استفاده قرار گرفت .ماريو كاردولو
اماكاربردآندرحدبرچسبهايقيمتباقيماند.
درانتظاريك انقالبدرامرخريدكردنبود.
مابااينديدگاهآيندهگرايانهتنهاچندسالفاصلهداريمو رسم ًا به عنوان اولين مبدع تكنولوژي  RFIDشناخته ميشود.
بهعبارتبهترتاچندسالديگرايناتفاقبهپديدهايروزمره در سال  1971در اداره بنادر نيويورك يك گيرنده وفرستنده
كاغذسيليكوني
در دهه  1970كاغذسازان كاغذهاي حاوي سيليكون را تبديل خواهد شد .تنها مانع موجود در اين زمينه قيمت اين راديويي غيرفعال همراه با حافظه مربوطه ارايه شد كه بخش
داخلي غيرفعال بوده و انرژي خود را از سيگنالها دريافت
به بازار عرضه كردند و در همين دوران بود كه سازندگان ليبلهااست.
امروزه قيمت چنين ليبلهايي  10يورو سنت است كه ميكرد.
ماشينآالت هم ماشينهايي را براي زدن برچسب به بازار
اين سيستم برپايه يك گيرنده با
ارايه كردند و به اين ترتيب بود كه ليبلهاي
حافظه  16بيت عمل ميكرد و صدا
خودچسب رقيب ليبلهايي شدند كه داراي
دومین کنفرانس ملی  RFIDبرگزار شد
توليد ميكرد .اختراع اوليه كاردولو
چسببودند.
نيازهاي كاربردي در حوزه  RFرا
جارويس ميگويد در همين دوران بود
پوشش ميداد و توان انتقال صدا و
كه ليبلهاي خودچسب با اقبال عمومي مواجه
دومین کنفرانس ملی  RFIDروزهای  1و  2سازمانهای مرتبط از کنفرانسهای اینچنینی نور را در حد متوسطي داشت.
شدند.
در حال حاضر چاپكاران ميتوانند از اسفند  1386در سالن همایش موسسه مطالعات حمایت نکرده و خود را درگیر نمیکنند ،گفت:
طرح تجاري استفاده از اين
انواع ليبلها از جنبه مواد چاپي ،تكنيكهاي و بهرهوری منابع انسانی برگزار شد.
متاسفانه نگاه به سمینارها و کنفرانسها یک تكنولوژي براي سرمايهگذاران در
های
ه
جنب
به
بیشتر
آن
ر
د
و
ه
د
ش
سطحی
نگاه
سیاست
شورای
مهندس امیر آقایی ،دبیر
سال  1969در زمينه امور حمل و
توليددرهراندازهوشكليوبرايقابليتهاو
كاربردهايمختلفاستفادهكنند.امروزهبسياري گذاری کنفرانس ،در حاشیه این برنامه گفت :غیرعلمی و غیرکاربردی توجه میشود که نقل و ترابري (شناسايي خودروها،
ازليبلهاهمهستندكهبهامرخريدكردنلذت هر تکنولوژی جدید مانند  RFIDدارای یکی از دالیل آن کثرت پیشنهادهای برگزاری سيستم خودكار شناسايي ،آشكارساز
ویژگیهای خاصی است که میبایست به کنفرانس به سازمانهای مختلف است.
الكترونيكي ،مسيريابي خودروها،
دوچندانيميدهند.
معرفی
ما
ف
د
ه
گفت:
پایان
ر
د
وی
RFID
.
د
کر
نگاه
آن
به
»
د
«بای
یک
صورت
كنترل عملكرد خودرو) ،سيستمهاي
جارويس ميگويد :امروزه بيترديد همه،
اعتباري)،
(كارتهاي
ليبلهاي چسبدار را دوست دارند چرا كه تکنولوژی است که در تمام ساختار مملکتی ما تکنولوژی جدید  RFIDو کاربرد وسیع بانكي
ميتواند به عنوان يك نشانه براي مديران عمل میتواند وارد شده و اعجاز کند .وی با بیان این آن در صنایع مختلف و ایجاد جرقه در ذهن سيستمهاي امنيتي (شناسايي كاركنان
كند و يا فروش محصوالت را افزايش دهد .نکته که  RFIDباید در جهت تسهیل و رفاه مدیران سازمانهای دولتی و غیردولتی در و افراد ،گيتهاي ورودي خودكار،
مديران توليد هم از اينكه ميتوانند ليبلها مردم استفاده شود ،افزود :حمل و نقل ،سوخت ،ورود این تکنولوژی در سیستمهای خود است .سيستمهاي نظارتي و نيز علم پزشكي
را به سهولت بر روي محصوالت بچسبانند توزیع ،زنجیره تامین ،امنیت اجتماعی و سیاسی خوشبختانه پس از برگزاری کنفرانس سال (شناسايي بيماران ،حفظ و نگهداري
و بدون آنكه دردسري داشته باشند آنها را از زمینه هایی است که تکنولوژی  RFIDدر گذشته ،مسئوالن ایران خودرو با درک احساس تاريخچه بيمار) ارايه شد.
نیاز به این تکنولوژی ،یک تیم تخصصی در زمینه
جدا كنند و نيازي به پاك كردن نداشته باشند ،آنها کاربرد زیادی دارد.
سيستم  RFIDبهعنوان يك 
تشکیل
د

خو
مجموعه
به
کمی
سطح
انستن
د
باالتر
مهندس آقایی با
RFID
د

ورو
و
ه
د
استفا
سيستم شناسايي خودكار و براساس
خوشحال هستند .مديران از اينكه ميتوانند از
برچسبهاي چنداليه استفاده كنند و اطالعات و کیفی کنفرانس نسبت به دور آول آن که دادند که این موضوع ،موجب افتخار مسئوالن ذخيره سازي ديتا و بازيابي آن عمل
حقوقي مربوط به يك كاال را براي مشتريان سال گذشته برگزار شد اظهار داشت :عناوین برگزاری کنفرانس است  .گفتنی است در روز كرده و با استفاده از تجهيزات ،تگها
درجكنند،خشنودهستند .وباالخرهحاالنوبت سازمانی شرکت کنندگان در کنفرانس امسال نخست این کنفرانس ،دکتر مهرزاد میکال ،عضو و فرستندهها و گيرندههاي راديويي
مناسبتر از سال گذشته است .سال گذشته دپارتمان مهندسی شرکت  WISCOکانادا با يك  تگ راديويي ميتواند امكان
ليبلهاييرسيدهاستكهفكرميكنند.
افرادی در کنفرانس بودند که هنوز کاربردهای موضوع بازگشت سرمایه در پروژههای  RFIDكنترل ميسر شده و با الصاق تگ
 RFIDرا نمیدانستند ،ولی امسال اغلب سخنارنی کرد .همچنین دکتر محمود برزگر ،به صورت مستقيم به يك محصول،
ليبلهايهوشمند
يك نوع از ليبلهاي تازه ميتوانند به اين حاضران با کارکردها و مزایای  RFIDدرگیر دبیر کنفرانس ،صحبت هایی را در خصوص حيوان و يا انسان و يا جاسازي آن
امر كمك كنند كه يك كاال از هنگام باز شدن هستند .همچنین کنفرانس امسال از جهت سطح سیاست ها و رویکردهای ملی در به کارگیری در ساختار موارد مذكور (مثل بدن
چه مدت در يخچال بوده است .جارويس مقالهها و تخصصی بودن آنها ،مباحث کاربردی فناوری  RFIDارائه کرد.
انسان) براي شناسايي ،از امواج
ميگويد:يكيازمشكالتهمهافرادايناست و مطالعات موردی و نیز تعداد شرکتکنندگان
در این کنفرانس دو روزه نزدیک به  400راديويي بهره برد.
نفر از سازمان ها ،شرکتها و دیگر عالقه مندان
كه نميدانند وقتي يك بسته غذايي را باز كرده رشد قابل توجهی داشته است.
يكي از موارد استفاده از اين نوع
چرا
که
پرسش
آقایی در پاسخ به این
.
د
اشتن
د
حضور
تگها كنترل و مديريت زنجيره تأمين
ودريخچالگذاشتهاند،تاچهمدتدريخچال
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در سازمانهاي بزرگ و گسترده است .استفاده از اين سيستم
به افزايش سرعت و دقت درخصوص اموال و داراييها منجر
شده و امكان پيگيري و كنترل داراييها بهبود يافته و به
صرفهجويي در هزينهها و پسانداز مالي مناسب براي سازمان
منتهي ميشود .مهمترين مثالها از كاربردهاي تكنولوژي
 RFIDعبارتند از:
پاسپورت
تگهاي  RFIDدر بسياري از كشورها در پاسپورت
مورد استفاده قرارگرفتهاند اولين پاسپورت ().e-Passport
در كشور مالزي و در سال  1998از اين تكنولوژي بهره
برد .عالوه بر اطالعات موجود در برگه اطالعاتي پاسپورت،
شناسنامه الكترونيكي ارايه شده در مالزي تمامي اطالعات
مربوط به سفرهاي صورت گرفته فرد (زمان ،تاريخ،مكان) را
نيز نگهداري ميكند و ميتوان زمان ورود به هر كشور و دوره
اقامت وي را بدين شكل تعيين كرد.
تگهاي  RFIDاز سال  2006در پاسپورت كشورهاي
اياالت متحده آمريكا و انگلستان استفاده شده است .مدار به
كار رفته ،توانايي ذخيره همان اطالعات چاپ شده برروي
برگههاي پاسپورت را دارد و ميتواند عكس ديجيتال فرد را
نيز در خود نگهداري كند.
حمل ونقل
در اروپا به ويژه در شهر پاريس از سيستم  RFIDدر
سال  1995شروع به استفاده شد .شهرهاي ليون و مارسي
در فرانسه ،پورتو و ليسبون در پرتغال ،ميالن و تورينو در
ايتاليا و بروكسل در بلژيك از سيستم يكسان و يكپارچهاي
با استاندارد بين المللي(  )CALYPSO RFIDبهره ميبرند.
درحال حاضر از اين سيستم مذكور در مونترال كانادا،مكزيك،
كلمبيا و نروژ استفاده ميشود.
در هنگ كنگ اغلب سيستمهاي حمل و نقل براي
پرداخت هزينه از تكنولوژي  RFIDبهره ميبرند .اين سيستم
در سال  1997براي پرداخت كرايه مورد استفاده قرارگرفت
و به سرعت سايراستفادهها از قبيل دستگاههاي فروش،
رستورانهاي Fast-Foodو سوپرماركتها نيز از اين امكانات
بهره مند شدند .اين كارتها با استفاده از دستگاههاي خاصي
شارژ شده و امكان قرائت آنها از فاصله چند سانتي متري
قرائتگر ( )Readerميسر است.

اولين فردي است كه از اين سيستم روي بازوي خوداستفاده بهنمايشدرآورند.
قابليت رديابي ،شناسايي و ضد جعل بودن نيز ميتوان د
كرد .برخي باشگاههاي شبانه در بارسلون اسپانيا و روتردام
هلند از اين سيستم براي شناسايي و پذيرايي از ميهمانان ويژه جزو ارمغانهاي این تكنولوژي جديد براي دستاندركاران
چاپوبستهبنديباشد.
خود استفاده ميكنند.
استفاده در كتابخانه
( RFIDشناسايي از طريق امواج راديويي) سيستم
شناسايي بر مبناي اصول مدوالسيون فرکانس عمل ميكند؛
قرائت کننده يک سيگنال راديويي غيرمدوله مداوم ارسال و
آن توسط ترانسپوندر (برچسب) دريافت ميشود .برچسب،
اطالعات درون خود را با تغيير قدرت سيگنال (مدوالسيون
دامنه)به رمز درآورده و به قرائت کننده بر ميگرداند .تگها
ميتوانند فرکانسهاي مختلفي را بازتاب نمايند .هر کتابخانه
ميتواند اين سيستم را با مديريت مواد کتابخانه خود تطبيق
نمايد .در سايهي اين سيستم مراجعين به کتابخانه از امکان
دريافت مواد کتابخانه اي به صورت خودکار ،عدم اتالف
وقت براي دريافت مواد ،و وضعيت پيشرفته خدمات مشتريان
کتابخانه بهره بااليي خواهن د برد.
پرسنل کتابخانه براي کمک به مراجعين زمان بيشتري
داشته و هيچگونه کار زمان بر و تکراري را در ارتباط با
تحويل کتاب و اقالم ديگر را نخواهند داشت .سيستم داراي
يک تجهيزات درون ساختي حفاظتي میباشد که نسبتبه
کوچکترين قلم کتابخانهاي که بدون مجوز از کتابخانه خارج
شود ،حساس است و پرسنل کتابخانه را مطلع ميكند.
سيستم امانت دهي خودکار اقالم کتابخانهاي به مراجعين
اين امکان را ميدهد که بدون کمک پرسنل
کتابخانه کتاب دريافت كنند .در اين سيستم
يک مجموعه کتاب تا ارتفاع  ١٥سانتيمتر
بر روي ميز به يک باره قابل خواندن توسط
قرائتگر است .اين تکنولوژي کمک شاياني
در سرعت تحويل کتاب به مراجعين را
داشته که در نتيجه جلب رضايت آنها نيز
خواهد بود .اسکن کردن قفسههاي کتاب
با تعداد ١٠کتاب در هر ثانيه است .با اين
امکان به راحتي ميتوان موجودي کتابخانه
را در زمان بسيار کم به دست آورد که به
صورت عادي امري بسيار دشوار است.
همچنين با قرائت کنندهي دستي ميتوان
کتابهايي که احيانا در قفسههاي خود
نيستند را پيدا كرد.

كنترل و ردگيري
مركز شناسايي حيوانات اهلي كانادا شروع به استفاده از
تگهاي  RFIDبهجاي استفاده از باركد كرد .از اين تگها
بسته بندی و RFID
دنيايبستهبنديبهزوديواردمرحله
براي شناسايي گله گاوها و نيز كنترل و شناسايي علوفه
نامناسب داده شده به آنها استفاده ميشود .درحال حاضر از اقالم داراي  RFIDميشود و عصر
تگهاي  CCIAدر ويسكانسين بهصورت داوطلبانه در مزارع جديدي را براي خود آغاز ميكند.
طبق برآوردهاي  IDTECHEXتا
آمريكا مورد استفاده قرارميگيرد.
سال2015حدود400ميلياردليبل RFID
صنعت خودرو
برايكاالهايمصرفيتوليدخواهدشدكه
امروزه تگهاي  RFIDاز نوع مبكروويو براي كنترل ارزش بازار جهاني آن معادل  25ميليارد
خودروها مورد استفاده قرار ميگيرند .از سال 1990از دالرخواهدبود.درواقعليبلهاي RFID
تگهاي  RFIDدر كليد خودروها استفاده شد و بدون وجود در آينده نزديك بر روي اكثر كاالها در
كليد يا سوئيچ حاوي تگ ،امكان روشن كردن خودرو ميسر سوپرماركتهانصبخواهدشد.
اقالم داراي RFIDاز هزينههاي
نميشود.
دارندگان برندها خواهند كاست و كار
كنترل محصوالت موجود را سريعتر
كنترل داراييها
استفاده از تكنولوژي  RFIDدر روش پيشرفتهاي چون خواهندكرد .تريلياردهاتگدرهمهجابه
تكنولوژي شناسايي خودكار دو ارزش ويژه براي كنترل كار گرفته خواهد شد و در واقع هر كااليي بر روي خود
داراييها دارد .در وهله نخست با استفاده از اين سيستم ،آنتن خواهد داشت كه يا بر روي بسته لمينيت شده و يا با
اطالعات دقيقي درباره موجودي واقعي اموال دراختيار بوده جوهرهاي هادي بر روي بسته چاپ شده است .استفاده از
و امكان وجود مغايرت در موجودي اموال و ميزان درج شده تكنيك موسومبهمايكرواينك جتهمبرايكاربردمدارهاي
در اسناد موجود به حداقل رسيده و در واقع بهطور كامل از  RFIDرايجخواهدشد.
بين ميرود.
كدهايپنهانچاپيموجودبررويمحصوالتميتوانند
قيمتهارابرمبنايزمان،هواودرخواستتغييردهندواينها
استفاده در بدن انسان
فقطآغازيبرعصرجديدبستهبندياست.حتياسكرينهاي
تگهاي  RFIDبهكار رفته در حيوانات درحال استفاده چاپي قابل انعطاف ميتوانند نحوه استفاده از محصول را به
براي انسانها هستند .پرفسور وارويك در سال  1998به عنوان صورت فيلم نمايش دهند و حتي تبليغات را به همراه صدا

طرحها و پروژههايRFID
كنترل جادهاي خودروها ،كه با نصب تگهايRFID
روي ماشينها و پرداخت قبلي از طريق اينترنت ،عبور از
دروازههاي عوارضي را بدون توقف ميسر ميسازد ،اگر مبلغي
پرداخت شده باشد( )Prepaidبا عبور ماشين از دروازه
عوارضي ،ابتدا ماشين شناسايي شده و سپس به مقدار تعيين
شده از حساب آن برداشت ميشود .اما چنانچه پرداخت نشده
باشد ،صورتحساب جريمه با ذكر ساعت و روز عبور از فالن
اتوبان ،به درب منزل صاحب ماشين فرستاده ميشود .اين
تگها انواع كنترل جادهاي ديگر را نيز امكانپذير ميسازد.
كنترل طرح ترافيك  بدون پليس ،ماشينهايي كه مجاز
به عبور از طرح باشند ،داراي تگ RFIDميشوند ،چنانچه
ماشين غيرمجاز از دروازه خواننده عبور كند ،شناسايي شده
و برگ جريمه براي آن صادر خواهد شد ،يا دستور توقف
آن از مركز پليس داده ميشود.كنترل ماشينهاي عمومي،
طرحي است كه در وزارت كشور تعريف شده و به موجب
آن تاكسيها در روز بايد از نقاط مختلفي در شهر -كه گيت
 RFIDنصب شده عبور كنند تا معلوم شود آنها در حال كار
بوده و در جايي متوقف نشدهاند.
ترمينالها و تاكسيراني مشهد ،طرحهايي براي استفاده از
 RFIDروي ماشينهاي اعضاي تعاونيها
دارند.
كارت حضور و غياب ،بدون كارتزني
و تنها با عبور پرسنلي كه لباس كار حاوي
 RFIDبه تن دارد.
رديابي قطعات يدكي و اتومبيل از
جمله طرحهايي است كه ساپكو دنبال
ميكند .سايپا نيز از تگهاي RFIDروي
قطعات مهم اتومبيلها و نيز سوئيچ ماشين
زانتيا ،استفاده ميكند .ايران خودرو نيز
براي شناسايي اتومبيلهاي توليد شده در
انبارهايش از اين فنآوري بهره ميبرد.
كنترل و رديابي حيوانات ،پروژهاي است
كه در باغ وحش و موزه حياتوحش
كاربردهاي متفاوتي دارد .موزه حياتوحش
ميتواند دستگاههايي به بازديدكنندگان بدهد
كه با نزديك شدن به هر يك از حيوانات و
شناسايي تگ RFIDآنها ،مشخصات كامل
آن را روي صفحهاي بنويسد.
سيستم امانت كتابخانهها،كتابخانه يكي
از پرمصرفترين مراكز تگهايRFID
هستند و كتابخانه ملي و كتابخانههاي
بزرگ كشور به طور جدي در حال بررسي
طرحهايي در اين زمينه هستند.
بليط كنسرت ،استفاده از RFIDدر
بليط كنسرتها و مراسم پر ازدحام نيز
به سهولت كارها كمك  ميكند .هم اكنون
مقدمات استفاده از بليطهاي حاويRFID
براي كنسرت يكي از اساتيد بزرگ موسيقي
در اسفندماه فراهم شده است .فرد به محض
عبور با بليط مجهز به تگ RFIDاز مقابل
 ،Readerپرينت تاييد و شماره صندلي خود را دريافت
ميكند.
حتي در يك فروشگاه كوچك
با اين توضيحات ،اين فهرست ميتواند بيانتها باشد ،اما
جاي اين پرسش مطرح است كه آيا استفاده از RFIDدر
واحدهاي كسب و كارهاي كوچك  هم ميتواند مقرون به
صرفه باشد؟ آيا امكان توليد تعداد زياد تگهاي RFIDو
كدگذاري اختصاصي تعداد محدودي از آنها وجود دارد؟
توليد چند ميليارد تگ فروش ( 1بيتي) بسيار ارزان تمام
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ميشود(هر تگ در حد  50سنت) ،هر فروشگاه ميتواند به
تعداد دلخواه از اين تگها كه داراي شماره سريال هستند به
صورت يك بار مصرف استفاده كند .اين تگها به صورت
غيرفعال( )passiveهستند و با حفظ كد EPCاطالعات
مربوط به كارخانه سازنده ،كشور سازنده و كد كاال را
مشخص ميكنند.
اغلب تگهاي  RFIDفقط در حد ذخيره IDيا
شمارهها و اطالعات محدود مورد استفاده قرار ميگيرند كه
در حد يك بايت است.در صورتي كه كارتهاي غيرتماسي
 Contactlessدر حد كيلوبايت اطالعات را روي تراشه
ذخيره ميكنند و براي كاربردهاي اساسي (مانند گذرنامه و
كارت ملي) استفاده ميشوند.
به هر حال قيمت پايين تگهاي RFIDاستفاده از آنها
را در كسب و كارهاي كوچك  هم توجيهپذير ميسازد،
در عوض موجب ايمني كاالها و حساب و كتاب دقيقتر
ميشود.
چاپ ،همراه صميمي الكترونيك
وقتي از كارتهاي هوشمند و تگهاي RFIDصحبت
به ميان ميآيد ،به نظر ميرسد ديگر چيزي به نام چاپ
چندان ضروري نيست .كافي است آنتن RFIDروي چيزي
باشد يا يك كارت حاوي تراشه الكترونيك از گيتReader
عبور كند ،ديگر همه اطالعات ديده شده يا تشخيص داده
ميشود.
اما بسياري از كارتها مثل كارت ملي و گواهينامه
و كارت سوخت و  ...با چاپهاي چند رنگ و حتي
تكنيكهاي چاپي مختلف توليد ميشوند .حتي حاملهاي
ليبلها و تگهاي كوچك   RFIDنيز شماره سريال يا عدد
و حروفي به صورت چاپي همراه خود دارند .در بسياري
موارد ،چاپ يكي از ويژگيهاي اساسي اين كارتها و
تگهاست .همچنين بايد به اين نكته توجه داشت كه هميشه
و همه جا شناساهاي الكترونيك موجود نيستند و با مشاهده
مشخصات و اطالعات چاپ شده موجب شناسايي و انجام
عمليات مربوطه ميشود.
حتي در جاهايي كه دستگاههاي خواننده Readerو
شناسايي وجود دارند نيز ممكن است به دليل قطع برق
يا خرابي سيستم ،استفاده از آنها امكانپذير نباشد ،در آن
صورت نيز اطالعات چاپي كارايي دارند.
بسياري از كارتها و اسناد ،چند تكنيك چاپ امنيتي
را به عنوان شاخص بايد داشته باشند .روشهايي مانند
ميكروپرينت ،مركبهاي UVو  ...به نوبه خود ،ايمني را باال
ميبرن د و راه را بر تقلب ميبندند.
بنابراين چاپ نزديكترين و پايدارترين همراه تگهاي
 RFIDو كارتهاي الكترونيك است.
توليد كارتهاي الكترونيك پروسه پيچيدهاي است كه
انواع فوت و فنها در آن به كار ميرود .چند روش چاپ،
پانچ ،سوراخكاري ،لمينيت ،پرس هولوگرام و چيپگذاري
و  ...همه در واحدها (چاپخانهها)ي توليد كارت صورت
ميگيرد .تنها بارگذاري اطالعات است كه در مراكز مربوطه
صورت ميگيرد.
طراحي كوچكترين تراشهي  RFIDجهان
كوچكترين و ريزترين تراشهي ( RFIDشناسايي از
طريق امواج راديويي) جهان كه تنها ٠/١٥در ٠/١٥ميليمتر و
 ٧/٥ميكرومتر ضخامت دارد از سوي هيتاچي طراحي شد.
پيش از اين كوچكترين تراشه با اندازهي  ٠/٤در ٠/٤
ميليمتر دارنده اين ركورد بوده و از سوي همين شركت
طراحي شده بود.
تراشهي جديد در زمينههاي مختلف نظامي تا حمل و
نقل و حتي وسايل الكترونيكي مصرفكنندگان كاربرد دارد.
اين تراشه كه پودر يا داست ناميده شده داراي يك حافظهي
رم  ١٢٨بيتي بوده كه قادر به ذخيره يك شماره  ٣٨رقمي
است.
هيتاچي اكنون قصد دارد با استفاده از فنآوري ٦٥
نانومتر تراشههاي  RFIDكوچكتر از اين را نيز بسازد.
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انتقال تجربههای خارجی در دومين كنفرانس بین المللی شش سیگما
بينالمللي
دومين كنفرانس
ششسيگما در روزهاي 24و 25دي ماه
 86با حضور صاحبان صنعت ،دانشگاهيان
و دانش پژوهان در موسسه مطالعات و
بهرهوری منابع انسانی برگزار شد .این
کنفرانس با توجه به نياز سازمانها در كليه
بخشهاي توليدي ،خدماتي و بهداشتي
به منظور تبادل دانش و تجارب مفيد و
برقراري تعامل ميان صنعت و دانشگاه
شکل گرفت.
در بازار رقابت كنوني شناسايي نيازهاي مشتريان و تالش
در جلب رضايت آنها از اساسترين مالكهاي كسب و كار
به حساب میآيد و در اين ميان سازمانهايي قادر خواهند بود
حيات و بقاي خود را حفظ كنند كه به درستي تكنيكها و
شيوههاي جديد و قابل استفاده در سازمان خود را شناسايي
نمايند و به كار گيرند.
رويكرد ششسيگما به عنوان رويكردي واقعگرا و
مشتريمدار با حل مسائل كليدي سازمان و سودآوري
توانسته است جايگاه ويژهاي در سازمانها و كيفيت داشته

باشد .در افتتاحيه اين كنفرانس كه در
سالن همايش موسسه مطالعات بهرهوري
ومنابع انساني برگزار شد ،دكتر زهرا
موسوي عضو جامعه كيفيت آمريكا به
ضرورت بهكارگيري ششسيگما پرداخت.
ارائه تجارب بهكارگيري شش سيگما در
سازمانهاي مختلف و پرداختن به مطالعات
موردي بخش مفيدي از این كنفرانس بود.
محورهای اين كنفرانس شامل حوزهها
و متدولوژيهاي كاربردي شش سيگما،
بسترسازي و آموزش شش سيگما ،چالشهاي پيادهسازي
و اجراي پروژههاي ششسيگما ،یکپارچگی ششسیگما با
دیگر مباحث کیفیت و نیز بررسي عوامل كليدي موفقيت در
پروژههاي ششسيگما بود  .در بعدازظهر روز دوم ميزگردي
در خصوص چالشهاي پيادهسازي ششسيگما برگزار شد.
در اختتاميه كنفرانس ،مقاله آقاي مجاهدي با عنوان تفكر
سيستمي به عنوان بهترين مقاله برگزيده شد.
از نقاط قوت اين كنفرانس عدم تغيير زمان آن با توجه به
شرايط بد جوي بود.

در موسسه مطالعات بهرهوري و منابع انساني:

كنفرانس مديريت ريسك برگزار شد

• معرفی فعاالن حقیقی و حقوقی مجرب در زمینههای
اولين كنفرانس بينالمللي مديريت ريسك  در تاريخ
28و 29آذرماه  86در سالن همايش موسسه مطالعات بهرهوري ارزیابی ،تحلیل و راهکارهای مدیریت ریسک
در اين كنفرانس ،مديريت ريسك  در محورهاي قابليت
و منابع انساني برگزار شد.
اطمينان ،سيستمهاي كيفيت ،خطاهاي انساني و مهندسي
محورهای این کنفرانس عبارت بودند از:
• انتقال و بسط دانش و درك  مفاهيم و كاربردهاي ارزش ،ايمني صنعتي ،تجزيه وتحليل سيستمها ،تكنيك 
آماري ،مسائل بيمه ،ريسك سازماني و مديريت استراتژيك به
حياتي مديريت ريسك سازمان.
• شناسايي ،ارزيابي و به كارگيري ريسك  در پشتيباني خوبي پوشش داده شد .در توضیح ضرورت مدیریت ریسک
از اهداف مديريت استراتژيك همچون كسب و كار مستمر ،باید گفت که در عصرنوين ارتباطات ،گسترش فناوري
اطالعات ،رويكردهاي نوين زنجيره تامين كاالها و خدمات،
عمليات و راهبردهاي پروژههاي سازمان.
• ارتقاء درك  اهميت نگاه فرآيندي مديريت ريسك مسائل پيچيده محيط زيست و گرايش وتمایل سازمانها به
• بررسي و مرور جامع فرآيندهاي راهبردي و کسب داراييهاي نامشهود و شدت رقابتهاي كسب و كار،
اهميت دانش ريسك را بيش از پيش نمايان میسازد.
استانداردهاي حياتي مديريت ريسكها
سازمانها و موسسات اقتصادي و صنايع و يا حوزههاي
• اشاعه دانش چگونگي شناخت ،ارزيابي ،رفتار،
عمومي به عنوان ضرورت حياتي ناچارند داراييهاي مشهود
نظارت و كنترل برنامه ريزي ريسك ها
• كشف و شناخت كلي اهميت تجهيزات و تكنيك  خود را براي نيل به اهداف تجاري در معرض ريسك قراردهند.
اين امر ضرورت شناخت هر چه بيشتر مديريت ريسك  را
ها و ابزار قابل استفاده در مديريت ريسك 
• نائل شدن بر بينش و آگاهي از اصول و نقش حياتي براي كليه سازمانها در تمام سطوح آشكار میسازد.
مديريت ريسك در محيطهاي رقابتي امروز

در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه بررسی می شود

توسعه و ارتقای ظرفیت سازمانهای پروژه محور

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
پروژه شهریور ماه سال  87در تهران برگزار
میشود .مهندس مجتبی اسدی ،مدیر
اجرایی این کنفرانس در خصوص برگزاری
آن گفت :با تجربهاي که از برگزاری سه
دوره کنفرانس مدیریت پروژه به دست آمد
احساس کردیم که نیاز به یک سری تغییرات
در سازمان برگزاری کنفرانس نیاز است .در
یکی از این تغییرات زمان برگزاری کنفرانس
را از اسفند ماه به شهریور تغییر دادیم .از
سوی دیگر با هدف جلب مشارکت گسترده
دانشگاههایی که مدیریت پروژه و مدیریت
ساخت در آن ها تدریس میشود دعوت
به همکاری کردیم .بر این اساس کنفرانس
چهارم با همکاری دانشکده فنی دانشگاه
تهران شکل میگیرد.

وی افزود :کنفرانس پیش
رو از سه بخش عمده تشکیل
شده است؛ بخش علمی که
بر عهده دانشگاه تهران است،
بخش دبیرخانه و بخش حرفهاي
مدیریت پروژه در قالب دو
کمیته کارفرمایان مدیریت
پروژه و پیمانکاران و مشاوران
مشغول به کار هستند .وی ادامه
داد :با نیازسنجی که طی سه دوره برگزاری
این کنفرانس صورت گرفت محور اصلی
کنفرانس چهارم را توسعه و ارتقای ظرفیت
سازمانهای پروژه محور قرار دادیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه فلسفه
اصلی شکلگیری این کنفرانس شناخت
فضای فعلی مدیریت پروژه و نیازهای آن
است ،اظهار داشت :مهمترین نیاز سازمانها
ما نیاز به آموزش تکنیکهای در حوزه
مدیریت پروژه است .خوشبختانه در یکی
دو سال گذشته بخشهای حرفهاي مدیریت
پروژه مانند انجمن ها ،نشریات و بخشهای
آموزشی فعال شده اند و سطح کلی مدیریت
پروژه رشد چشمگیری داشته است.
وی در خصوص خالءهای موجود در
زمینه مدیریت پروژه در سازمانها گفت:

علی رغم اینکه بسیاری از سازمان ها این
نیاز را در درون سازمان خود احساس
کردهاند و همچنین سرمایهگذاری که روی
بخش آموزش مدیریت پروژه انجام دادهاند،
ولی شاهد آن هستیم که برخی سازمانهای
پروژه محور توفیق کمتری در این زمینه
داشتهاند که دلیل آن به چند مورد بازمیگردد؛
یکی عدم تمرین و ممارست کافی است و
دلیل دیگر آن عدم فرهنگسازی مناسب در
این زمینه مربوط میشود .بخش دیگری از
مشکالت هم به چند بعدی بودن سازمانها
ارتباط دارد .در کل پیادهسازی تکنیکهای
مدیریت پروژه نیاز به بسترسازی مناسب
دارند .وی با اشاره به ارتقای سطح علمی
کنفرانس چهارم افزود :با شناسایی مسائل
اصلی سازمانها و اولویتبندی آن سعی
شده تا این نیازها در قالب گارگاههای
آموزشی ،مقاالت پژوهشی و سخنرانیهای
کلیدی در کنفرانس مطرح و برای آن ارائه
طریق شود.
گفتنی است چهارمین کنفرانس بینالمللی
مدیریت پروژه با همکاری دانشکده فنی
دانشگاه تهران ،انجمن مدیریت ایران ،گروه
پژوهشی -صنعتی آریانا ،شورای هماهنگی
تشکلهای مهندسی ،صنفی و حرفهاي

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی برگزار شد
دومین کنفرانس بینالمللی مدیریت بازاریابی
روزهای دوم و سوم بهمن ماه سال جاری در سالن
همایشهای رازی برگزار شد .سمیه محمدی ،مدیر
اجرایی این کنفرانس گفت :در این کنفرانس دو روزه
حدود  1100نفر از مدیران ارشد ،کارشناسان ،استادان
و دانشجویان جامعه بازاریابی ایران حضور داشتند.
وی افزود :محتوای کنفرانس دوم در چهار
بخش کارگاههای آموزشی ،مطالعات موردی و ارائه
تجربیات شرکتهای ایرانی در حوزه بازاریابی،
سخنرانی و سمینارهای آموزشی و میزگرد و نیز
ارائه مقاالت شکل گرفت .در بخش کارگاه های،
 10عنوان کارگاه با موضوعاتی از جمله برند،
قیمتگذاری و فروش برگزار شد که با استقبال
خوب شرکت کنندگان در کنفرانس مواجه شد .وی
ادامه داد :در بخش مطالعات موردی  10تجربه از
شرکتهای مختلف صنعتی خدماتی ارائه شد و به
دنبال آن اولین کتاب تجارب مدیریت بازاریابی در
ایران نیز منتشر شد.
محمدی در خصوص ارائه مقاالت پژوهشی
اظهار داشت :پس از فراخوان 230 ،مقاله توسط
دبیرخانه کنفرانس دریافت شد که  10مقاله از
بین آنها از خارج کشور برای دبیرخانه کنفرانس
ارسال شده بود .پس از داوری توسط کمیته داوران
کنفرانس 25 ،مقاله در بخش ارائه شفاهی پذیرفته شد
که چهار مقاله آن از مقاالت ارسال شده از خارج از
کشور بودند و  60مقاله نیز در بخش ارائه پوستری
پذیرفته شد .مقاالت هم در بخش ارائه شفاهی و هم
در بخش پوستری طی دو روز کنفرانس ارائه شد.
مدیر اجرایی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
بازاریابی افزود :در راستای ایجاد شبکه متخصصان و

دستاندرکاران بازاریابی ،دبیرخانه کنفرانس از ابتدا
همکاری با تشکلها و انجمنهای علمی و صنفی
آغاز کرد .از جمله انجمن تحقیقات بازاریابی ایران
که به عنوان یکی از همکاران علمی برگزار کننده در
کنفرانس حضور داشتند ،عالوه بر این انجمن عکاسان
صنعتی ایران نیز در کنار کنفرانس نمایشگاهی از
عکسهای صنعتی برپا کردند .وی ادامه داد :از دیگر
تشکلها کنفدراسیون صنعت ایران ،شورای صنایع
گاز و لوازم خانگی کانون انجمنهای صنفی ،صنایع
غذایی ایران را میتوان نام برد که در این کنفرانس
حضور داشتند .همچنین نمایشگاهی با وسعت 150
متر برگزار شد و برخی شرکتها به انجام فعالیتهای
مختلف بازاریابی از جمله نمونهگیری پرداختند.

کشور و پژوهشکده مدیریت و مهندسی
کیان برگزار میشود.
محورهای این کنفرانس شامل
مدیریت استراتژیک پروژه (استراتژیهای
سرمایهگذاری ،سازماندهی شرکتهای
پروژهمحور ،مدیریت سبد پروژهها،
مطالعات امکانسنجی پروژه ،سیستمهای
اجرایی پروژه ،ارجاع کار و انتخاب عوامل
پروزه ،رویکردها در انواع قرارداد ،عوامل
محیطی موثر در پروژه و مدیریت آسیبهای
پروژه) ،سازماندهی پروژه (سازماندهی
پروژه ،رهبری پروژه ،مدیریت سرمایههای
انسانی ،جذب و پرورش مدیران پروژه،
مدیریت تعامالت با ذینفعان پروژه)
مدیریت اجرای پروژه (مدیرت یکپارچگی،
مدیریت محدوده ،مدیریت زمان ،مدیریت
هزینه ،مدیریت کیفیت ،مدیریت ارتباطات،
مدیریت منابع ،مدیریت ریسک ،مدیریت
تدارکات ،مدیریت اختتام ،مدیریت و
مهندسی ارزش ،تکنیکها و رویکردهای
جدید مدیریت پروژه) میباشد.
عالقهمندان برای کسب اطالعات
بیشتر از نحوه برگزاری کنفرانس میتوانند
با دبیرخانه به شماره  8834290تماس
بگیرند.

اعضای حقوقی جدید انجمن
مهندسی صنایع ایران
شرکت داده پويش شاتان

نام مديرعامل :جمشيد نورمحمدي سيگارودي
نام نماينده :جمشيد نورمحمدي سيگارودي
زمينه فعاليت :حک ومارکتينگ و ليزر و چاپ
آدرس :تهران  -سهروردي شمالي -خ آپادانا -نبش کوچه ويدا-
پ -124ط سوم -واحد 6
تلفن88504524 :
ایمیلsales@dp_shatan.com :

شرکت آريان پويش پاد

نام مديرعامل :فرامرز شعباني
نام نماينده :فرامرز شعباني
زمينه فعاليت :خدمات مشاوره در حوزه مديريت مطالعات و ايجاد
طرح ها
آدرس :تهران  -ميدان هفت تير -ک شاهرخ -پ -216واحد يک
تلفن88825307 :
ايميل info@appce.ir

شرکت ره کوشان

نام مدير عامل :کاوه شاهحسيني حسنخاني
نام نماينده :کاوه شاهحسيني حسنخاني
زمينه فعاليت :برنامه ريزي و کنترل پروژه مهندسي صنايع
آدرس :خ شريعتي -باالتر از ميرداماد-نبش ک زرين -برج مينا-
ط  -5واحد 6
تلفن22895084 :
ايميلrh.humanresource@gmail.com :
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تعریفشناسی

مهندسی صنایع

قسمت ششم

گام بيست و دوم
چه كساني جذب رشته مهندسي صنايع
ميشوند؟!
بگذاريد كمي هم از خودمان بگوييم و صفاتي براي
آنانيكه به تحقيق و پژوهش در حوزه مهندسي صنايع
عالقهمندند بيان كنيم:
آنانيكه از دبيرستان با گرايش رياضيوفيزيك  به
دانشگاه آمده و يا آنها كه در رشتههاي ديگر دانشگاهي
خاصه مهندسي در حال تحصيل بودهاند و حال تمايل
دارند تغيير گرايش تحصيلي دهند و از مزاياي مهندسي
صنايع برخوردار شوند ،آنانيكه تمايل دارند با تواناييهاي
رياضيگونه خويش ،ارتباط بهينهاي بين اجزاء نهادها ،نظامها
و امكانات پديد آورند ،آنانيكه به برنامهريزي و هدايت موثر
امكانات انديشيده و نظاممند هستند ،آنانيكه تمايل دارند با
ايجاد فضايي بشاش و دلنشين ،از وقت و انرژي انسانها
با روحيهاي بسيار مطلوب و ثمربخش بهرهبرداري شود،
آنانيكه ذوق هنري داشته و نيز تمايالت فني در طراحي و
ساخت و ساز امكانات ،تجهيزات و نظامها دارند ،كساني
كه عاليقي در خلق و بروز ابتكار در حوزههاي كاربردي
دارند ،آناني كه به ايجاد امنيت ميانديشند و آفرينش راهكار
براي مقابله با ريسكهاي گوناگون را دوست دارند ،آنها كه
رياضي را دوست دارند ،با فن و حرفه عجينند ،كامپيوتر را
بخشي از زندگي روزانه خود ميدانند ،با همنوعان رابطهاي
دوستانه برقرار مينمايند ،ابعاد مديريتي را دوست دارند،
اهل نوآوري و ارائه انديشههاي جديد هستند و خالصه
آنكه هماره به پويايي ،بهبود ،خالقيت و كارايي ميانديشند
مهندسي صنايع را براي خو د برميگزينند.
گرايششناسي مهندسي صنايع
در اين بخش به معرفي گرايشهاي مهندسي صنايع
در مقاطع كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكترا خواهيم
پرداخت و كاركرد ،وظايف ،ويژگيها و حتي واحدهاي
درسي هر يك از اين گرايشها را به روشني تببين خواهيم
نمود و تفاوتهاي آنان را از يكديگر باز خواهيم شناخت.
در پايان اين گامهاي ششگانه ،اشرافي جامع بر
گرايشهاي دانشگاهي مهندسي صنايع حاصل كردهايم.
گام بيست و سوم
گرايشهاي مهندسي صنايع را بيشتر بشناسيم!
مهندسي صنايع در مقطع كارشناسي در چهار گرايش
تقسيمبندي ميشود :
  -1توليد صنعتي
  -2برنامهريزي و تحليل سيستمها
  -3تكنولوژي صنعتي
  -4ايمني صنعتي
دو گرايش توليد صنعتي و تحليل سيستمها در قياس
با گرايشهاي ايمني صنعتي و تكنولوژي صنعتي ،به دليل
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حوزه مفاهيم پيچيدهتر ،گستردهتر و كاربرديتر ،داراي
با دقت و توجه موشكافانه در تعاريف فوق ميتوان
برجستگي چشمگيري در سطح دانايي و توانايي رسالت ،اهداف و ويژگيهاي مهندسي صنايع را بيان
ميباشند ،دانشجوياني با سطح علمي باالتري را به نمود:
نخستين نكتهاي كه كه بايد بدان توجه كرد ،پويايي
خود ميپذيرند و به همين دليل گرايشهاي اصلي
مهندسي صنايع به شمار ميآيند .از اين رو پيرامون پنهانيست كه در ذات تعاريف فوق نهفته است؛ اين
اين دو گرايش در گامهاي آتي شرح كاملتري بيان جمالت بيانگر حركتي مداوم و هميشگي هستند ،حركتي
خواهيم نمود.
در جهت آنچه كه بهتر است يعني بهبود مستمر ،حركتي كه
مهندسي صنايع در مقطع كارشناسي ارشد داراي هيچگاه متوقف نميشود .شما برنامهريزي ميكنيد ،تصميم
ميگيريد ،به اجرا درميآوريد ،تجزيهوتحليل مينماييد
چهار گرايش ميباشد :
و آنگاه از نتايج حاصل جهت برنامهريزيهاي آتي بهره
  -1مهندسي صنايع
ميبريد؛ اين چرخهايست كه هيچگاه از حركت باز نخواهد
  -2مهندسي سيستمهاي اقتصادي  -اجتماعي
  -3مديريت سيستم و بهرهوري
ايستاد و هماره رو به سوي بهبود دارد ،چرا كه ايستايي
  -4مديريت مهندسي
يعني مرگ و مجموعههاي پويايي چون واحدهاي صنعتي-
گرايش مهندسي صنايع ،گرايش برتر كارشناسي ارشد خدماتي هيچگاه به مرگ تمايل ندارند.
به شمار ميآيد كه به فارغالتحصيالن كارشناسي همين رشته
نكته دوم آنكه هيچيك از تعاريف فوق بهتنهايي قادر
اختصاص دارد؛ سطح رقابتي براي ورود به اين گرايش به بيان آنچه مهندسي صنايع ادعا ميكند نيستند ،بلكه
بسيار باالست و با توجه به كميت پايين پذيرششوندگان ،ايندو مكمل يكديگرند .گفتهايم كه ويژگي بارز مهندسي
نخبگاني كه احاطه بیشتري به دروس آزمون ارشد داشته صنايع در تفكر بهبود مستمر وضعيت موجود بوده و هرگز
باشند ،قادر به ادامه تحصيل در اين گرايش ميباشند.
از وضعيت موجود راضي نيست و تالش مينمايد تا
گرايش سيستمهاي اقتصادي -اجتماعي ،به نوعي به سوي وضعيتي مطلوبتر حركت کند .در وهله اول،
گرايش دوم مقطع كارشناسي ارشد به حساب ميآيد كه تصميمگيري و برنامهريزي الزم است كه حركتي است به
فارغالتحصيالن ساير رشتههاي فني -مهندسي نيز مجازند سوي هدف ،اما در گام بعدي بهكارگيري و اجراي برنامه يا
تصميم و سپس تجزيهوتحليل نتايج ،تضمينكننده صحت
بخت خود را براي قبولي در اين رشته بيازمايند.
مديريت سيستم و بهرهوري را ميتوان چكيده دوره آن ميباشند .گرايش توليد صنعتي به نگرش نظاممند ،منظم
كارشناسي مهندسي صنايع دانست كه به فارغالتحصيالن و علمي گرايش برنامهريزي و تحليل سيستمها نيازمند
ساير رشتههاي فني و مهندسي كه حداقل سه سال سابقه است و در نقطه مقابل ،برنامهريزي و تحليل نيز به نگرش
اجرايي ،كاربردي و تجربي توليد صنعتي نياز دارد .
مديريتي داشته باشند اختصاص يافته است.
نكته سوم ،ديدگاه انجامدهي و هماهنگسازي است،
الزم به يادآوريست كه گرايش مديريت مهندسي ،به
عنوان يكي ديگر از گرايشهاي كارشناسي ارشد مهندسي چراكه مهندسي صنايع گاه بايد عوامل متضادي چون نيروي
صنايع در حال گسترش بوده و هماكنون در دانشگاههايي انساني ،ماشينآالت ،زمان ،تجهيزات ،سرمايه ،ساختمان و
نظير دانشگاه صنعتي اميركبير ،در اين گرايش نيز پذيرش مواد را در قالب يك  مجموعه صنعتي -خدماتي آنچنان
صورت ميگيرد  .دوره دكتراي مهندسي صنايع مجموعهاي هماهنگ سازد تا مطلوبيت الزم در كيفيت و كميت توليد را
هماهنگ از فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي است كه بدست آورد .اين مساله ،ويژگي ديگري را يادآور ميشود
موجب احاطه و دستيابي دانشجو به آثار علمي در زمينه كه همانا تفكر كلگرا ،جامع و نظاممند مهندسي صنايع
مهندسي صنايع و توانايي در تهيه متون تحقيقاتي ،نوآوري ،ميباشد .وي در هنگام برخورد با هر مجموعه ،پيش از
كمك به پيشرفت و گسترش مرزهاي دانش در اين رشته آنكه به جزئيات بپردازد ،آنرا به صورت كلي مشاهده
خواهد شد .دوره دكترا نيز شامل سه گرايش زير است  :
مينمايد و به تعبيري از باال يا بيرون نگاه ميكند؛ او
  -1مهندسي صنايع
اجازه نميدهد تا يك  بخش
 -2سيستمهاي اقتصادي-
كوچك از آن مجموعه چنان
اجتماعي
ويژگي بارز مهندسي صنايع در تفكر مجذوبش نمايد كه از ساير
و
سيستم
يريت
د
م
  -3
قسمتها غافل گردد و ارتباط
بهبود مستمر وضعيت موجو د بوده
بهرهوري
بخشهاي ديگر را با آن جزء
در گام آتي به بررسي و هرگز از وضعيت موجود راضي
نبيند .وي ميداند كه همكاري
دو گرايش اصلي مقطع نيست و تالش مينمايد تا به سوي
تمام آن مجموعه است كه
كارايي كل را بدست ميدهد
كارشناسي يعني توليد صنعتي
وضعيتي مطلوبتر حركت کند
و انتظاري كه از مجموعه
و برنامهريزي و تحليل
ميرود با هماهنگي تمام اجزا
سيستمها خواهيم پرداخت.
برآورده ميگردد.
گام بيست و چهارم
گفته شد كه مهندسي صنايع با مجموعههاي پويايي
گرايشهاي تولي 
د صنعتي و برنامهريزي و چون واحدهاي صنعتي  -خدماتي روبروست .هر مجموعه
تحليل سيستمها را بيشتر بشناسيم !
پويا داراي يكسري داشتهها يا وروديها ،يكسري ستادهها
توليد صنعتي فن بهكارگيري مهارتهاي تكنيكي يا خروجيها و همچنين فرآينديست كه اين داشتهها را
 اقتصادي و استفاده موثر و نظاميافته از نيروي انساني به ستادهها تبديل نمايد .ويژگي مهندسي صنايع ،مشاهدهسازمان ،ماشينآالت ،تجهيزات ،سرمايه ،ساختمان و مواد همزمان اين سه عامل است و اين مساله خود موجب درك 
به منظور توليد كاال با كيفيت و كميت مطلوب ميباشد.
ارتباط بين مجموعهها و عوامل مختلف و اقدام در جهت
برنامهريزي و تحليل سيستمها فن بهكارگيري روشهاي هماهنگسازي و انجام آنها ميشود .يك  مهندس صنايع
علمي جهت حل مسائل تصميمگيري و برنامهريزي در چنانچه بتواند وروديها و خروجيها را اعم از فيزيكي
واحدهاي صنعتي -خدماتي ،شامل جمعآوري اطالعات ،و غيرفيزيكي در ذهن خود تصوير نمايد و همچنين
تجزيهوتحليل دادهها ،مدلبندي و حل مساله ميباشد.
پردازشها و فرايندهاي تبديل اين وروديها به خروجيها

را مرور كند ،آنگاه به يقين خواهد توانست سازمان را به
بهترين نحو اداره نمايد.
نكته چهارم ،اصل بيشينهسازي كلي است كه بهطور
ذاتي در اين تعاريف به چشم ميخورد؛ اگر شما يك 
مجموعه را بهصورت جامع و نظاممند مشاهده كرديد،
درست نيست كه تنها سعي نماييد يك  جزء آن را در
مطلوبترين وضعيت و سطح ممكن نگه داريد و از
ساير اجزا غافل بمانيد؛ مهندسي صنايع ميگويد كل اين
مجموعه ،يعني تمامي اجزاي آن در ارتباط با هم و به
صورت هماهنگ بايد در يك سطح مطلوب قرار گيرند تا
مطلوبيت كل مجموعه در باالترين سطح قرار گيرد.
نكته پنجم واژه موثر در تعريف ذكر شده ،است .اصوال
در مهندسي صنايع مفهوم بهرهوري كاربرد فراواني دارد؛
بهرهوري خود انواع مختلف دارد و عموما به صورت
نسبت خروجيها (ستادهها) به وروديها (دادهها) تعريف
ميگردد .دو ركن اساسي در افزايش بهرهوري هر مجموعه،
كارايي و اثربخشي ميباشند .كارايي نشاندهنده ميزان كل
فعاليت ميباشد حال با هر مقصودي كه ميخواهد انجام
شده باشد ،اما اثربخشي مبين آن قسمت از فعاليت است
كه در راستاي رسيدن به هدف مجموعه انجام شده است؛
بهكارگيري واژه موثر نيز به همين معنا ميباشد.
نكته ششم آن است مهندسي صنايع از روشهاي علمي
جهت انجام كارهايش استفاده مينمايد .روشهاي علمي
روشهايي هستند كه كه در موارد متعدد از بوته آزمايش و
تجربه گذشتهاند و به بيان بهتر استاندارد گرديدهاند و اين
دلمشغولي مهندسي صنايع است كه سعي ميكند در هر
چرخه برنامهريزي ،اجرا و تجزيهوتحليل ،روشهاي مستند
و استانداردي را در امور مختلف طراحي كند ،آنها را از
حالت تجربهنشده خارج نمايد و وارد ذات فرايند داخلي آن
مجموعه نمايد .دانش مهندسي صنايع سعي مينمايد براي
تمامي شرايط ،روشهاي علمي خاصي را طراحي كند تا در
موارد مشخص ،اين روشها را به عنوان ابزاري در اختيار مدير
قرار دهد .مطالب گفته شده ،به طور عمده ،مفاهيم زيربنايي
و فلسفي مهندسي صنايع را تشكيل ميدهند به طوريكه
مهندسي صنايع بايستي همواره تالش نمايد ديدگاهها و
برداشتهاي جديد و تازهاي از اين مفاهيم كشف و تجربه
نمايد .مفاهيمي چون تصميمگيري و برنامهريزي ،مهارتهاي
تكنيكي -اقتصادي ،موثر و نظاممند ،نيروي انساني ،زمان،
ماشينآالت ،تجهيزات و سرمايه ،هزينه ،توليد ،كيفيت و
كميت و ارتباط اين مفاهيم از دغدغههاي اصلي مهندسي
صنايع است  .نكات فوق از آن جهت بيان شده است تا
تاكيد گردد هيچيك  از گرايشهاي برنامهريزي و تحليل
سيستمها و توليد صنعتي به تنهايي تمام مهندسي صنايع
نيستند و تنها با حضور در كنار يكديگر ميتوان انتظار
داشت مهندسي صنايع به اهداف خود نائل گردد.
در بيان دروس اساسي اين دو گرايش بايد گفت كه
وجه اشتراك فراواني در اين ميان به چشم ميخورد؛ دروسي
نظير :كنترل پروژه ،كنترل كيفيت ،طرحريزي واحدهاي
صنعتي ،كنترل توليد و موجوديهاي يك ،اصول مديريت
و تئوري سازمان ،ارزيابي كاروزمان ،تحقيق در عمليات (2
&  ،)1اقتصاد مهندسي ،آمار مهندسي ،نقشهكشي صنعتي
(.)1 & 2
در كنار اين ،آن دسته از دروسي كه براي يكي از
دو گرايش اجباري ميباشند را دانشجويان گرايش ديگر
ميتوانند به صورت اختياري اخذ نمايند و بدين ترتيب
سطح اشراف خود را بر حوزههاي كاري مهندسي صنايع
هرچه بيشتر افزايش بخشند.
دروس اجباري پراهميت گرايش توليد صنعتي كه براي
گرايش برنامهريزي و تحليل سيستمها اختياري به شمار
ميآيد عبارتند از :برنامهريزي توليد ،مهندسي فاكتورهاي
انساني ،طراحي ايجاد صنايع ،برنامهريزي نگهداري و
تعميرات ،برنامهريزي و كنترل تولي د و موجوديهاي دو.
دروس اجباري پراهميت گرايش برنامهريزي و تحليل
سيستمها كه براي گرايش توليد صنعتي اختياري به شمار
ميآيد عبارتند از :تحليل سيستمها ،شبيهسازي ،طراحي
سيستمهاي اطالعاتي ،برنامهريزي حملونقل.

کارآفرینی در هفت گام
ادامه از صفحه 15
به نظر مى رسيد اراده الزم براى شروع دوباره را از دست داده
بهايى 
،
د
مىآوري
ست
د
به
براى آنچه
د

باي
     شما ناگزير
باشم .ولى هر بار ،پس از بررسى اجمالى اوضاع ،راه فرارى 
بپردازيد و اين برايتان گران تمام مى شود .به دست آوردن پيدا مىكردم .هر چقدر اوضاع وخيم به نظر برسد ،اگر خوب
چيزى  در قبال هيچ ،پاداش شما را به تعويق مىاندازد و جستجو كني ،هميشه اميد نجاتى وجود دارد».
حتى  شايد آن را براى  هميشه از شما
 -6وقتى كسى به شما نه مىگويد،
بگيرد« .هانرى كايزر» در اين خصوص
تازه اول كار است .هنر غلبه بر «نه»
مىگويد« :مردان قدرتمند ،قابل و
چيزى  است كه بايد در آن مهارت
شجاع ،نياز به كمك مالى ندارند .آنها
يابيد .بايد سعى كنيد «نه» را به «بله»
فقط مىخواهند امكان كار كردن،
تبديل كنيد.
ن
خالقيت ،پسانداز كردن ،خرج كرد
 -7اگر مىخواهيد كارآفرين
و رهايى  از قيود را داشته باشند و به
موفقى  باشيد ،بايد به شركت خود در
انرژى  آزاد خود براى كسب و كار
حيطه ملى  بنگريد و دريافت خود را
بزرگ زندگى احتياج دارند.
نسبت به كسب و كارتان ارتقاء بخشيد
ان
د
ن كارمن
اصل سوم :سهيم كرد
و فضايل ساده يك كارآفرين موفق را
در سود وقتى شركت شما به سودآورى 
ياد بگيريد« .آدولف آخر» بنيانگذار
مى  رسد ،باي د در تقسيم آن با كارمندان سخاوتمند باشيد .نيويورك  تايمز ،در خصوص فضايل ساده يك كارآفرين
كارمندانى با دستمزدهاى باال ،پرانگيزهاند .اگر به كارمندان موفق مىگويد« :شما درخواهيد يافت كه موفقيت تنها با
اجازه دهيد به پاداش هاى باال برسند خودتان هم از اين طريق تمرين فضايل معمولى يعنى  سخت كوشي ،شعور ،عالقه،
منتفع خواهيد شد ،ساير سودها و پاداش هاى شركت را هم اعتماد به نفس و صداقت به دست مىآيد .منابع اين مملكت
قسمت كنيد.
چنان نامحدود ،موقعيتها چنان بىشمار و امكانات تحصيل
و تجهيز چنان فراوان و اتالف و غفلت چنان متداولاند كه
گام ششم
براى شكست نه تنها در رسيدن به اهداف خرد مالي ،بلكه
؟
د
كني
غلبه

د
خو
هاى
نگرانى
چگونه بر
در دستيابى به كاملترين شكل موفقيت هيچ بهانهاى وجود
آغاز كارآفريني ،به شجاعت و همت بسيار كارآفرين ندارد».
نياز دارد ،اما زمانى كه او در اين مسير قدم گذاشت ،هيچ
 -8تجربه كافى شما را خردمند خواهد ساخت .اگر دوام
امنيتى  و هيچ تضمينى  وجود ندارد ،تنها مخاطره است و آوريد ،به كار ادامه دهيد و روحيه جنگندگى را حفظ كنيد،
انبوهى از ناشناختهها .همه چيز روى يك مسير خطى پيش در نهايت مىتوانيد به يك ابركارآفرين تبديل شويد.
مى رود .كارآفرين تنها ،مشكوك ،مسخره يا فراموش شده
است .او تنها به خود اعتقاد دارد ،به ايدهاى ايمان پيدا كرده
گام هفتم
و به رويايى نامحسوس به مثابه يك لنگر متكى شده است.
چگونه كسب و كار جديد خود را اداره كنيد؟
مستولى 
احساسات مهيج و نشاطآورى كه مدتى بر تازهكاران
مرحله مهم و پايانى كارآفريني ،مرحله اى است كه يك 
است ،جاى خود را به شك و ترديدى عذابآور مىدهد .كارآفرين كسب و كار جديد خود را راهاندازى كرده است
نداشتن يك  شغل ،چك  حقوقى  و امنيت ،ترس ايجاد و بايد در اين مرحله آن را اداره كند تا به اهداف مورد نظر
مى كند و اراده را سست مىنمايد .نگرانى  و فشار روحى  خود نايل شود .براى اداره بهتر كسب و كار جديد در اين
كارآفرين را عذاب مىدهد .از همان روز نخست ،ناراحتى و مرحله توصيههاى زير را همواره مدنظر داشته باشيد:
درد شروع مى شود .براى غلبه بر اين نگرانىها رعايت نكات
 -1كارمندان به قواعد و خط مشىها نياز دارند .با
زير توصيه مىشود:
استخدام اولين كارمندان ،به چيزهايى مثل آييننامه داخلى 
 -1بين مصيبتى كه تجربه مىكنيد و ميزان موفقيت نهايى  و شرح وظايف و پرونده پرسنلى نياز دارند .كارمندان بايد
شما ارتباطى وجود دارد .در آغاز شما با مشكالت فراوانى  تحت آموزش قرار گيرند .حالت اسمزى (تاثيرپذيرى) روش
روبرو مى  شويد .در كار خود كلك  نزنيد ،اگر حتى  از آموزشى ضعيفى است .اجتناب از اشتباه را تمرين كنيد .از
سادهترين اطالعات هم آگاهى نداريد ،سئوال كنيد.
روشهاى امنيتى استفاده كنيد .كمى بدبين شويد.
 -2تنها با جواب رد شنيدن است كه مى توانيد حساسيت
 -2نگذاريد تصميمات مهم خراب شوند .بر تصميمات
خود نسبت به جواب رد را از بين ببريد .به عنوان يك  مالى نظارت كنيد .يك سيستم سفارش خريد تعيين كنيد.
كارآفرين خيلى زود پوست كلفت خواهيد شد.
 -3براى پيروى از خط مشى شركت ،به مدیران خود
 -3مشكالت مالى با پشتكار برطرف خواهند شد .همه متكى  باشيد .مواظب تصميمات خودخواهانه خود و
كارآفرينان با موانع مالى  روبرو بودهاند .هر چه بيشتر رنج كارمندانتان باشيد.
بكشيد ،بيشتر ياد مىگيريد.
 -4فلسفه يك شركت بزرگ و فعال این است که تحت
 -4ايده خام شما براى كسبوكارى نو به سرعت موضوع فشار تقويت مىشود .اين پيام و ديگر پيام هاى  حياتى  را
تمسخر اطرافيان واقع خواهد شد .هميشه اين گونه بوده است .بهطور مرتب براى زيردستان تكرار كنيد .دورههاى آموزشى 
به ياد داشته باشيد كه هيچ انسان عاقلى باور نداشت اختراع و تعليمى را پيوسته ترويج دهيد.
"هنرى فورد" چيزى بيش از يك سرگرمى باشد .پدر بزرگ
 -5دستكم هفتهاى يكبار شركت خود را بازرسى 
«جيمزاس كمپر» يكى از قدرتمندان بيمه و بنيانگذار «كمپر كنيد .هيئتى  از كارگران تشكيل دهيد تا از طريق آنها
كمپانيز» به او اينگونه توصيه مىكند« :وقتى مىبينى بيشتر بازخورد داشته باشيد.
همكارانت ،بيشتر همدورهها يا رقباى كارىات يا بيشتر مردم
 -6تا آنجا كه مىتوانيد خودتان تصميم بگيرد ،ولى 
َ
ا
كشور به يك سو مىروند ،به گوشهاى خلوت برو ،ترجيح بياموزيد كه برخى  مسئوليتها را به زيردستان واگذاريد.
به جايى كه بتوانى با طبيعت ارتباط برقرار كني و از خودت مديران معتقد خود را از روى عملكردها انتخاب كنيد.
بپرس :چرا آنها به آن سو مىروند ،آيا جهت آنها درست
 -7با رشد شركت ،يك  سيستم گزارشگر دقيق تهيه
است؟»
كنيد ،اطالعات دقيقى  بر پايه زمانبندى  مرتب به دست
 -5تنها راه فرار از مصائب ،كار كردن است .تالشهاى  آوريد .موجودىها را محافظهكارانه اداره كنيد.
مضاعف ،شما را از چنگ مشكالت شغلى مىرهاند« .لى دى 
 -8تمام سعى  خود را براى  اجتناب از نابرابرىها و
فارست» ،مخترع لوله خالء كه پخش راديويى جديد را ممكن بىعدالتىها بين كارمندان به كار بريد .كمكاران را اخراج
ساخت ،مى گويد« :اوقاتى وجود داشت كه حس مىكردم از كنيد .كمى سختگيری الزامى است   .
حد تحمل خود گذشتهام .برخى مشكالت بزرگ مىنمودند.
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آدينه
موفقيت پروژه به فهم كامل و اجراي مناسب ابزارها
تكنيكها و اصول مديريت پروژه بستگي دارد .اين كتاب
هر آنچه را كه ممكن است در پروژه از شروع آن گرفته
تا خاتمه آن ،مورد نيازتان باشد در بر دارد؛ چيزي بيش از
 200مورد كه به ترتيب حروف الفبا ليست شدهاند.
اين كتاب شما را در نحوه تكميل به موقع پروژه
و در بودجه مشخص آن با توجه به نيازهاي مشتري،
راهنمايي میكند .همچنين گامهاي برنامهريزي پروژه شامل
مسئوليتها ،ساختار شكست كار ،تخمين زمان و هزينه،

هندبوك مديريت پروژه
زمانبندي ،تخصيص منابع و بودجهبندي را بهراحتي بيان ايـن كـتاب هـر آنچـه را كـه شما نياز داريد تا بتواني د
مینمايد .اين كتاب ،توجيههاي الزم براي غلبه شما بر هر پروژه را آغاز كنيد ،آن را هدايـت نمائـيد ،بـه مقصـد
گونه چالش يا مشكل پيش آمده در پروژه را در اختيارتان برسـانيد و در ايـن مسير بر كليه موارد اضطراري غلبه كنيد
میگذارد تا خدمت يا محصول پروژه را به گونهاي رضايت فراهم میسازد .اين كتاب در نقش يك هندبوك  در باال و
پايين رفتن از مسيري به نام دوره عمر پروژه ،شما را كمك 
بخش ارائه نماييد.
مديـر پروژه بودن يكي از سختترين و ارزندهترين میکند .مطالب اين كتاب براي من و ديگر مديران پروژه،
تجربياتي است كه میتواند در زندگي حـرفهاي يك  كاربردي بسيار موفقيت آميز داشته است .اماچگونه؟ اين
شخص وجود داشته باشد .سخت بودن آن بدين علت چيزي است كه در اين كتاب فرا میگيريد.
در اين كتاب به بيش از  200ابزار ،فنون و اصول اشاره
است كه هميشه با كمبود تقريـب ًا همـه منابع ،از زمان گرفته
تا نيروي انساني مواجهيم .در خال اين كمبودها تنش رو شده است .هر مورد شامل شرحي مختصر ،اهداف قابل
به افزايشـي نـيز براي تحويل يك محصول يا يك خدمت حصول ،فهرستي از موانع احتمالي قابل برخورد و در آخر،
در زمان مناسب به افراد مورد نظر و با رعايت معيارهاي راهحل استفاده آن میشود .همچنين میتوانيد به فهرست
مناسب به چشم میخورد .ارزنده بودن آن هم به خاطر شكلهاي كتاب رجوع كنيد تا ابزار مناسب و مطابق با
فرصت به وجود آمده براي غلبه بر سختيهاي ناشي از وضعيت مورد نظر را پيدا نمائيد .جدولي كه پس از مقدمه
تحويل يك  محصول يا ارائه خدمت به شكلي رضايت کتاب آمده است چهار وظيفه اصلي مديريت پروژه (برنامه
بخش به افراد ذينفع از نتيجه پروژه است (مانند مدير ريزي ،سازماندهي ،كنترل و هدايت) را همراه با ستون مواد
پروژه ،تيم پروژه ،مشتري ،مديريت ارشد و يا ديگران) .متفرقه شرح میدهد.

جك ولش ()Jack Welch
جک ولش ،روش نويني در نحوه
اداره شركتها و كمپانيهاي بزرگ ابداع
كرد كه امروزه بسياري از مديران بزرگ
فارغ از اصول فرسوده و سنتي پيشين ،به
راحتي كنترل امور مرزهاي تجاري خود را
در دست گرفته و با سرعتي باورنكردني
بهسوي پيشرفت و توسعه پيش میروند.
او خود نمونه بارز و موفق تكنيكهاي
« »Welchاست كه در سن  44سالگي
كنترل تمامي امور كمپاني بزرگ و نامداري
چون جنرال الكتريك آمريكا را در اختيار
گرفت و عنوان جوانترين مدير يكي از
بزرگترين شركت هاي اياالت متحده را
از آن خود نمود.
«».John Frances Welch Jr
در سال  1935در ايالت «ماساچوست»
آمريكا به دنيا آمد .در سال  1957مدرك 
مهندسي شيمي خود را از دانشگاه همان
ايالت دريافت كرد و پس از آن به سرعت
به ادامه تحصيل مشغول شد و توانست در
كوتاهترين زمان ممكن دكتراي اين رشته را
از دانشگاه « »Illinoisدريافت نمايد.
بالفاصله پس از فراغت از تحصيل
يعني در سال  ،1960ولش به كمپاني
«جنرال الكتريك» پيوست و مشغول به
كار شد؛ اما يك سال بعد تصميم به ترك 
اين كمپاني گرفت .او كه از بدو ورود به
اين مكان با نحوه ارتقای شغلي كاركنان و
برخي روش هاي مديريتي مشكل داشت،
پس از يك سال فعاليت با دريافت پيشنهاد
كار در يك شركت «شيمي معدن» با جديت
تمام تصميم به ترك  جنرال الكتريك 
گرفت .دريافت حقوق  10500دالر براي
يك مهندس جوان و تازه كار اگرچه ايدهآل
به نظر میرسيد ،اما او سواي مسائل مادي
به روحيات حاكم بر محيط كارش بيشتر
اهميت مي داد .به هر ترتيبي كه بود تا يك 
سال توانست اين شرايط را تحمل نمايد اما
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به محض دريافت پيشنهاد جديد از شركتي
ديگر ،تصميمش جديتر شد.
هنگامي كه ولش تصميمش را براي
مسئول رده بااليش»Reuben Gutoff« ،
مطرح كرد ،با عكسالعمل عجيبي
روبه روشد .او كه تا پيش از اين تصور
ميكرد »Gutoff« ،از شكايتهاي هرروزه
« »Welchدر مورد نحوه بوروكراسي دست
و پاگير كمپاني خسته شده است و با شنيدن
تصميم او بسيار خوشحال خواهد شد ،به
ناگاه با عكسالعمل شديد او مبني بر عدم
اجازه به وي براي چنين كاري روبهرو
شد.
« »Gutoffكه خود مديري جوان و اليق
در آن بخش به حساب میآمد ،به خوبي
مي دانست كه وجود افرادي متخصص
چون « »Welchبراي جنرال الكتريك 
سرمايهاي بي كران محسوب مي شوند و
از دست دادن آن ها به منزله از دست دادن
بخش مهمي از سرمايه شركت است .از
همين رو « »Welchو همسر جوانش را
براي گردش در خارج از شهر دعوت كرد
و در يك گفتگوي چهارساعته توانست او
را قانع سازد تا از تصميمش منصرف گردد.
او به « »Welchقول داد كه شرايط را به
گونهاي مهيا سازد كه گويا او به دور از
بوروكراسي ادارات و شركت هاي بزرگ
تنها براي شركتهاي كوچك تحت فرمان
يك كمپاني بزرگ كار میكنند و بدين
ترتيب تمامي اين رفت و آمدهاي وقتگير
اضافي براي انتقال نظرات و تصميمات
براي او برداشته خواهد شد.
به دنبال اين جريان »Welch« ،با
عزمي جديتر به كار بازگشت و به كمك 
« »Gutoffتوانست پلههاي ترقي را به
سرعت طي نمايد .او ابتدا با به كارگيري
روش نوين و مبتكرانه بازاريابي محصوالت
جنرال الكتريك  را به طرز شگفت آوري
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ارتقا داد و از همين رو نام و
اعتبار خاصي در كمپاني به
دست آورد .سپس در سال
 1972به سمت معاونت
يكي از بخشها ،در سال
 1977مديريت آن بخش ،در
سال  1979يكي از اعضاي
هيات مديره و سرانجام در
سال  1981به عنوان جانشين
« »Reginald Jonesو جوان
ترين مديركل كمپاني عظيم
جنرال الكتريك منصوب شد.
در طول فعاليت  20ساله
او در اين سمت ،جنرال الكتريك پيشرفتي
بيسابقه در خود مشاهده كرد به طوري كه
فروش محصوالت آن از  12ميليارد دالر
در سال  1981به  280ميليارد دالر در
سال  2001افزايش يافت .تعداد بسياري
از كارشناسان موفقيت « »Welchرا مديون
توانايي او در مديريت و به كارگيري
تكنيكهاي فوقالعاده موثر میدانند .او
به سادگي ميدانست كه چطور افكار و
اهدافش را به تك  تك  افراد از باالترين
رده تا پايينترين رده شركت انتقال دهد.
او اعتقاد داشت كه مديران ارشد شركت
به جاي نصب انواع و اقسام اطالعيههاي
مختلف در تابلو اعالنات و يا ابالغ نظراتشان
توسط بوروكراسي طوالني و خسته كننده
اداري ،مي بايست از شيوه «تكرار» استفاده
نمايند .به باور او اين مساله بايد به گونهاي
انجام شود كه اهميت اهداف و مقاصد و يا
دستورات جديد حتي به خانه كاركنان نيز
كشيده شود و آنها سر سفره شام با خانواده
نيز در مورد آن صحبت نمايند .در نظر او
اگر در ذهن كاركنان ،شركت از شكل يك 
راهرو دراز و پر پيچ و خم با موانع متعدد
براي رساندن خبر از جايي به جاي ديگر به
يك سوپرماركت بزرگ تشبيه شود ،ديگر

تمامي اتالف وقت و انرژي در اين سيستم
اداري از بين خواهد رفت .اگر تمامي
بخشها همچون قفسههاي سوپرماركت
در كنار هم و در معرض تماس ديگران
قرار گيرند ،نه به سيستم كاري آنها لطمهاي
خواهد خورد و نه دخالت و ناهماهنگي در
انجام امور پديد خواهد آمد ،عالوه بر اينها
تماس طوالنيمدت همه با يكديگر سبب
خواهد شد تا مطالب موردنياز كمپاني بارها
و بارها دهان به دهان تكرار شده و در ذهن
همگان نقش بندد .بهكارگيري اين روش
غيرمعمول سبب شد تا كاركنان همگي
خود را جزئي از كل بدانند و تماسهاي
روزمره آنها با مديران ارشد كمپاني ،نوعي
اعتماد به نفس و وابستگي عاطفي به جنرال
الكتريك در آنها پديد آورد و اينگونه شد
كه در مدت  20سال اين كمپاني چنان
رشدي كرد كه قويترين مديران دنيا از
عهده آن بر نميآمدند.
اگرچه در سال  »Welch« ،2001از
سمت خود بازنشسته شد اما توان علمي و
مديريتي او به حدي است كه حتي در سن
و سال امروز نيز قريب به  500كمپاني او را
به عنوان مشاور و راهنما در كنار خود دارند
و از تكنيكهاي خالق او سود ميجويند.

تقویم دورههای عمومی فصل زمستان انجمن مهندسی صنایع ایران

800.000

تخفيفات :اعضاء انجمن 15درصد ،دانشجويي10درصد،
متقاضيان سه دوره  10درصد
▪ شهريه فوق شامل :جزوه آموزشي ،ناهار ،پذيرايي و
صدور گواهينامه ميباشد .دورههاي فوق در شهر تهران برگزار
ميشود و محل برگزاري دوره متعاقبا اعالم ميگردد.
افرادي كه در  4دوره متوالي شركت نمايند پس از  4دوره

به عنوان دانش پژوه انتخاب شده و ميتوانند از كليه دورههاي
عمومي با  50درصد تخفيف استفاده نمايند.
شرکت کنندگاني که دوره آموزشي را با موفقيت طي نمايند
گواهينامه آموزشي معتبر انجمن مهندسي صنايع ايران به زبان
انگليسي دريافت مينمايند.
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:
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سمينار آشنايي با
مدل تعالي  EFQMدر
د
اصفهان برگزار ش 

سمينار آشنايي با مدل تعالي
 EFQMروز پنجشنبه 25 ،بهمن
1386در تاالر سوره شهر اصفهان  
و به همت واحد آموزش و رابطان
انجمن مهندسي صنايع ايران برگزار
شد.
سخنران این سمینار چهار ساعته
مهندس هادي نيك زاد ،ضمن بيان
خالصهاي از تاريخچه و فعاليتهاي
انجمن مهندسي صنايع ايران گفت:
انجمن مهندسي صنايع ايران با هدف
باال بردن سطح علمي دانشجويان و
فارغالتحصيالن رشته مهندسي صنايع
در سطح استان اصفهان فعاليتهاي
شايستهاي را آغاز كرده است.
در طي اين سمينار مهندس
نيكزاد به تشريح تاريخچه
مدلهاي تعالي ،تاريخچه مدل تعالي
 ،EFQMارزشها و مفاهيم مدل
تعالي  ،EFQMمعيار ها و شماتيك 
مدل ،علل استفاده سازمانها از مدل
تعالي ،زير معيارهاي مدل و ارتباط
بين آنها ،منطق  RADARو فرآيند
خود ارزيابي در سازمان بر اساس
روشهاي چهارگانه پرداخت.
گفتني است اين سمينار مورد
استقبال بسياري از دانشجويان و
فارغالتحصيالن رشتههاي مهندسي
صنايع ،مكانيك ،عمران و مديريت
از دانشگاههاي :اصفهان ،صنعتي
اصفهان ،صنعتي فوالد ،صنعتي
مالك  اشتر ،پيام نور اصفهان ،پيام
نور شهـركرد ،پيام نور شاهين شهر
و آزاد نجفآباد قرار گرفت.

آمد بهار...

انجمن مهندسی
صنایع ایران آغاز سال
 1387شمسی و فرا
رسیدن عید نوروز
باستانی را به جامعه
مهندسی صنایع ایران
تبریک و تهنیت
میگوید.

سومين مسابقات بينالمللي ربوكاپ آزا د ايران برگزار ميشو د
رئيس كميته ملي مسابقات بينالمللي
ربوكاپ آزاد ايران گفت :سومين دوره
اين مسابقات در فروردين سال  ۸۷به
ميزباني دانشگاه آزاد اسالمي قزوين
برگزار ميشود.
دکتر مرتضي موسيخاني با اعالم
این خبر افزود :به دليل استقبال بسيار
شركتكنندگان در دو دوره گذشته ،امسال
براي سومين سال متوالي اين مسابقات در
ايران برگزار خواهد شد و برگزيدگان آن
به مسابقات جهاني ربوكاپ  ۲۰۰۸در چين
راه خواهند يافت.
رييس كميته ملي روبوكاپ ايران تاكيد
كرد :سال گذشته اين مسابقات با حضور  
 ۱۶تيم خارجي از جمله ايتاليا ،چين ،تركيه
و اسپانيا و   ۳۹۶تيم داخلي برگزار شد.
موسيخاني ادامه داد :سومين دوره
مسابقات ربوكاپ آزاد  2008ايران در
بخشهاي رباتيك كه شامل بخشهاي
ربات امدادگر ،انساننما ،مينياب ،ربات
خانگي ،فوتباليست سايز متوسط و كوچك 

و امدادگر ،فوتباليست يكبهيك و دوبهدو
براي نوجوانان برگزار خواهد شد.
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي قزوين
خاطرنشان كرد :رشته شبيهساز نيز در
بخشهاي شبيه ساز امداد ،فوتبال سه بعدي
و شبيهساز دو بعدي ،شبيهساز رباتهاي
مجازي برگزار ميشود.
موسيخاني گفت :مسابقات ربوكاپ
بينالمللي ايران با هدف آشنايي نسل جوان
با دانش روز رباتيك ،هوش مصنوعي و
استفاده از تجربيات و دستاوردهاي ساير
كشورهاي جهان برگزار ميشود.
وي افزود :در حال حاضر حدود  ۴۰۰
تيم براي حضور در اين دوره از مسابقات
اعالم آمادگي كردهاند و ثبتنام تيمهاي
خارجي تا ابتداي بهمن ماه سال جاري
انجام گرفت.

حامیان انجمن مهندسی
صنایع ایران

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
www.Itsr.ir

قابل توجه سازمان ها ،مدیران ،کارشناسان و دانشجویان
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محتوا:
• بهار :مروری بر اهمیت مهارتهای
اجتماعی
• تابستان :نگاهی بر مهندسی صنایع،
جایگاه آن به همراه واژه بهره وری
• پاییز :شناخت دو واژه مدیریت و
رهبری
• زمستان :؟؟؟؟؟؟
سایر ویژگی ها:
دو
• آموزش
نرمافزار
 Microsoft Projectو Excel
(هرروز یک آیتم)
• دوبیتی از رباعیات خیام در هر
روز

• درج داستانهای مدیریت و
بهرهوری در روزهای جمعه
• درج کاریکاتور و تصاویر قابل
تامل در روزهای جمعه
• هر روز یک نکته مدیریتی از زبان
قرآن ،ائمه و بزرگان
• واژگان مدیریت و مهندسی صنایع
(هر روز یک کلمه)
• ثبت وقایع سال به صورت
متمرکز
گردآوردنده :شرکت رهپویان
بهرهوری شرق (مشهد)
تلفن تماس0511-5424358 :
( 09153043901طهماسبی)

برگزاری همایش اقتصاد اسالمی و توسعه

همایش اقتصاد اسالمی و توسعه  18و
 19اردیبهشت  1387در مشهد مقدس برپا
میشود.
این همایش با محورهایی چون
پارادوکسهای توسعه در جوامع اسالمی،
زهد و ساده زیستی مورد نظر اسالم؛
مانع یا تسهیل کننده توسعه؟ دگرخواهی
(ویژگی انسان اسالم) و منع خودخواهی،
ممنوعیت بهره؛ مانع یا زمینه ساز توسعه؟،
انعطاف پذیری دکترین اقتصاد اسالمی؛
فرصت یا تهدید؟ ،دولت اسالمی و آرمان
حفظ محیط زیست ،دولت اسالمی و

رشد اقتصادی ،دولت اسالمی و توسعه
علوم و فناوری ،دولت اسالمی و امنیت
سرمایهگذاری ،دولت اسالمی و توسعه
ابزارهای جدید مالی ،دولت اسالمی و رفاه
عمومی ،دولت اسالمی و آموزش همگانی،
دولت اسالمی و مصرف خصوصی ،دولت
اسالمی و هزینههای دولت و دولت اسالمی
و امید به آینده برگزار میشود .برای
کسب اطالعات بیشتر به سایت همایش
به آدرسهای  IEAD.UM.AC.IRو
WWW.IEAD.IRمراجعه کنید.

شرکت سنگ آهن گل گهر

خبرنامه مهندسی صنایع
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی صنایع ایران
مدیرمسئول و سردبیر:
محمدرضا صمدزاده
صفحهآرایی و اجرا:
شرکت آذرنگار شرق
()021 -88943368-9

www.azarnegar.ir
همکاران این شماره:
معصومه غالمی ،سارا اسالمی،
محمد امین و

ساناز فرزانه،
محسن صادقیزاده
لیتوگرافی و چاپ:
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
آدرس پستی:
تهران /صندوق پستی
14665-435
تلفکس88242588 :
نشانی صندوق پست الکترونیکی:
ienewsletter@iiie.ir
آدرس و ب سایت:
www.iiie.ir

