
همزمان با هفته مهند سی صنایع

سلسله سمینار های 
آموزشی انجمن 
مهند سی صنایع 

برگزار شد 
سوم  هفته  د ر  ایران  صنایع  مهند سی  انجمن 
ارد یبهشت ماه و همزمان با هفته مهند سی صنایع و 
نیز د ومین سالگرد  تاسیس واحد  آموزش انجمن اقد ام 
به برگزاری 5 سمینار آموزشی کرد . این سمینارها با 

استقبال گسترد ه برگزار شد .     اد امه د ر صفحه 3

و  سمینارها  برگزاری 
د ر  ویژه ای  جایگاه  همایش ها 
آن  از  همایش ها  د ارند .  جوامع 
می یابند   د و چند ان  اهمیت  جهت 

که بهترین فرصت برای نشر و ارائه د ستاورد ها، تجربیات 
معموال  و  است  همایش  د ر  بحث  مورد   موضوع  د انش  و 
صاحب نظران د ر حیطه مورد  بحث د ور هم جمع می شود  و 
همین موضوع فرصتی مناسب را د ر اختیار مخاطبان برای 

کسب فیض قرار می د هد .
هر ساله د ر جهان همایش ها و کنفرانس های متعد د ی 
د ر زمینه های سیاسی، اقتصاد ی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی 
و … برگزار می شود . د ر ایران نیز، سازمان ها، شرکت ها و 
انجمن های مختلف کنفرانس های زیاد ی را شکل می د هند  
که د ر این میان، کنفرانس های علمی سهم قابل توجهی را 
د ر اختیار د ارند . با این حال چند  سالی است که برگزاری 
گاها  و  گرفته  د یگر  سویی  و  سمت  ایران  د ر  کنفرانس ها 

مسائل حاشیه ای جای کیفیت آن را گرفته است. 
برگزاری کنفرانس ها د ر ایران مشکالت خاص خود  را 
د ارد  که طبیعتا پس از حل این مشکالت مهمترین نتیجه د ر 
برگزاری یک همایش، تامین رضایت مخاطب است. اما به 

واقع اینگونه است؟!
و  سمینارها  برگزاري  زمینه  د ر  مسأله  مهم ترین  شاید  
همایش ها همانا انتخاب موضوعات و محورهاي مورد  نیاز 
جامعه و همچنین انتقال مناسب نتایج و یافته ها به جامعه 
باشد . به گفته برخي پژوهشگران، کشور ما هنوز د ر زمینه 
انتقال صحیح یافته هاي پژوهش ها به جامعه و به کارگیري 

مواجه  ضعف هایي  با  امر،  مسئوالن  وسیله  به  نتایج  این 
با  همایش ها  و  سمینارها  د رخصوص  که  آن  حال  است. 
توجه به هزینه هاي مالي و زماني صرف شد  ه که د ر بیشتر 

موارد  ناچیز نیست، انتظار بیشتري مي رود .
مد رس،  تربیت  د انشگاه  استاد   آینه وند ،  صاد ق  د کتر 
سمینارها و همایش ها را به سه د سته تقسیم مي کند . "نوع 
نخست همایش ها و سمینارهاي کاربرد ي هستند  که به ارائه 
پژوهش هاي مراکز علمي - پژوهشي یا مراکز تحقیقاتي - 
تکنولوژیکي مي پرد ازند  و نتایج این سمینار و همایش ها د ر 
جنبه هاي آموزشي، کارآموزي و کاربرد ي به جامعه منتقل 
مي شود . این سمینارها و همایش ها حاصل تالش واحد هاي 
د ر  را  خود   تولید   و  رسید ه  تولید   به  که  هستند   تحقیقاتي 
قالب سمینار و همایش معرفي مي کنند  و د ر آنها جنبه هاي 
نوع  مي شود .  رعایت  تبلیغات  و  کاربرد   آموزش،  ترویج، 
د وم، سمینارها و همایش هایي است که به قصد  توسعه علم 
و پیشبرد  فرهنگ تحقیق برگزار مي شود  و فعالیت خود  را 
را  اهد اف خود   ترتیب  این  به  و  اعالم  فراخوان  طریق  از 
از  د یگري  بخش  مي کند .  هد ایت  مفید   مرزهاي  سوي  به 
سمینارها تبلیغاتي هستند  و بیشتر جنبه معرفي و توسعه کار 
مسئولین را د رنظر مي گیرند . این نوع سمینارها و همایش ها 
که متأسفانه تعد اد  آنها هم کم نیست، فاید ه چند اني د ر پي 

ند ارد ". 
د انشگاه  علمي  هیأت  عضو  چگیني،  سیاوش  د کتر 

بخش  به  اشاره  با  بهشتي،  شهید  
»کاربرد ي«  و  علمي«  و  »تئوریک 
و  سمینارها  هد ف گذاري  د ر 
همایش ها می گوید : د ر سمینارها، 
اجراي  د ر  اما  هستند ،  مشخص  تئوریک  شکل  به  اهد اف 
نتایج سمینارها د ر جامعه د چار ضعف هاي عمد ه اي هستیم، 

حتي د ر برخي موارد  پاره اي نهاد ها، اد عاي پیگیري د ارند  
اما د ر عمل چنین نتیجه اي وجود  ند ارد .

حتی  و  کارشناسان  از  بسیاری  که  موضوعی 
استفاد ه  عد م  د ارند   اذعان  آن  به  برگزارکنند گان همایش ها 
صحیح از نتایج همایش است. به طوری که نتایجی مفید ی 
که د ر همایش ها به د ست می آید  پس از چند  سال و حتی 
چند  ماه از بین رفته و به هیچ وجه جنبه عملی و کاربرد ی 
پید ا نمی کند . د کتر امان قرایي مقد م، جامعه شناس و مد رس 
د انشگاه، با وجود  آنکه هد فگذاري ها را صحیح و براساس 
نیازها و اهد اف خرد  و کالن مي د اند  ولی می گوید  : "مشکل 
اصلي آن جاست که از نتایج این سمینارها و همایش ها به 
اند ازه کافي بهره برد اري نمي شود  و نتایج برخالف هزینه ها 
و بود جه هاي صرف شد ه بد ون استفاد ه و د ر سطح نوشته 
باقي مي ماند ، این د ر حالي است که یکي از اهد اف برگزاري 
سمینارها و همایش ها، اهد اف کاربرد ي است به این معني 
زمینه هاي  د ر  و همایش ها  این سمینارها  نتایج  از  باید   که 
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بررسی کارکرد  روش EPC د ر اجرای پروژه ها د ر گفتگو با 
مهند س غالمرضا صفاکیش

EPC  کنترل د قیق و سرعت باال با

نگاهی جامعه شناختی به برگزاری همایش ها د ر جوامع

تغییر مکان و شماره تلفن واحد   آموزش انجمن مهند  سی صنایع
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نوآوری نظام یافته با حرکتی 
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گذشته،  ماه های  همچون  صنایع  مهند سی  انجمن 
د وره های آموزشی متعد د ی را د ر فرورد ین و ارد یبهشت 
با استقبال زیاد  د انشجویان مهند سی  87 برگزار کرد  که 
این  از  برخی  شد .  مواجه  مند ان  عالقه  د یگر  و  صنایع 

د وره های آموزشی به شرح زیر است:
 Primavera د وره آموزشي آشنایي با نرم افزار -
به مد ت 24 ساعت با تد ریس مهند س رحمتي توکل د ر 
تاریخ23و24 و30 فرورد ین د ر د انشگاه گلپایگان برگزار 

شد .
و  مستند سازي  مباني،  با   آشنایي  آموزشي  د وره   -
تشریح الزامات ISO 9001  به مد ت 24 ساعت توسط 

انجمن مهند سي صنایع ایران با همکاري انجمن علمي مهند سي 
با  فرورد ین   23 تا   21 تاریخ  د ر  سينا  بوعلي  د انشگاه  صنایع  

تد ریس آقاي عد ل محمد ي برگزارگرد ید .
- سمينار آشنایي با نو آوري نظام یافتهTRIZ   به مد ت 
4 ساعت  د ر تاریخ 29 فرورد ین با حضور 190 شرکت کنند ه 

برگزار شد . سخنران سمينار مهند س محمود  کریمي بود .
- د وره آموزشي آشنایي با  مباني، مستند سازي و تشریح 
الزامات ISO 9001  به مد ت 16 ساعت توسط انجمن مهند سي 
صنایع ایران با همکاري انجمن علمي مهند سي صنایع د انشگاه 
شمال د ر تاریخ 30 و 31 فرورد ین با تد ریس مهند س خرازیان 

برگزار شد . 
به   Primavera افزار  نرم  با  آشنایي  آموزشي  د وره    -
فرخ زاد ه   سليماني  مهند س ساسان  تد ریس  با  مد ت 24 ساعت 
د ر تاریخ 4 تا 6 ارد یبهشت د ر د انشگاه آزاد  کرمانشاه  شکل 

گرفت.
استاند ارد   اساس  بر  پروژه  مد یریت  آموزشی  د وره    -
PMBOK به مد ت 24 ساعت د ر تاریخ های 4 تا 6 ارد یبهشت 

با تد ریس مهند س بهزاد  ارشاد منش د ر تهران برگزار شد .
- د وره آموزشي آشنایي با  مباني، مستند سازي و تشریح 
الزامات  ISO 9001به مد ت 24ساعت توسط انجمن مهند سي 
صنایع ایران با همکاري انجمن علمي مهند سي صنایع د انشگاه 
د انشگاه  د ر  ارد یبهشت    5 تا   3 تاریخ  د ر  اشتر  مالک  صنعتي 
صنعتي مالک اشتر برگزار گرد ید . مد رس د وره مهند س  پيام 

خرازیان بود .
- د وره آموزشي آشنایي با  مباني، مستند سازي و تشریح 
الزامات  ISO 9001  به مد ت 16ساعت توسط انجمن مهند سي 
صنایع ایران با همکاري انجمن علمي مهند سي صنایع د انشگاه 
پيام نور شاهين شهر د ر تاریخ 8 و 9 ارد یبهشت د ر شاهين شهر 
خرازیان  پيام  مهند س   د وره  مد رس  گرد ید .  برگزار  اصفهان 
بود . به منظور آشنایي شرکت کنند گان با مراحل استقرار سيستم 

مد یریت کيفيت،  شرکت کنند گان پس از طي د وره د ر تاریخ 
د ر   3296 شماره  ید ک  سایپا  نمایند گي  از   87 ارد یبهشت   15
 ISO 9001 اصفهان )د ارند ه گواهينامه سيستم مد یریت کيفيت
کيفيت  مد یریت  سيستم  استقرار  مراحل  با  و  نمود ه  بازد ید    )
بصورت کاربرد ي آشنا شد ه اند . واحد  آموزش انجمن مهند سي 
آقاي  جناب    3296 سایپا  نمایند گي  مد یریت  از  ایران  صنایع 
این  برگزاري  افشاري که شرایط الزم  جهت  مهد ي  مهند س 

تور آموزشي را فراهم نمود ه است تشکر و قد رد اني مي نماید .
مباني، مستند سازي و تشریح  با   د وره آموزشي آشنایي 
الزامات  ISO 9001 به مد ت 16ساعت توسط انجمن مهند سي 
صنایع ایران با همکاري انجمن علمي مهند سي صنایع د انشگاه 
الزهرا د ر تاریخ 27 فرورد ین و 3 ارد یبهشت د ر تهران برگزار 
شد . مد رس د وره مهند س فرزاد  فروغي بود . به منظور آشنایي 
کيفيت،   مد یریت  سيستم  استقرار  مراحل  با  شرکت کنند گان 
شرکت کنند گان پس از طي د وره د ر تاریخ 17 ارد یبهشت از 
 )16949 ISO/TS شرکت طنين تند ر )د ارند ه استاند ارد  فني
بازد ید  نمود ه و با توضيحات ارائه شد ه توسط مد یران شرکت 
با  مراحل استقرار سيستم مد یریت کيفيت 9001  طنين تند ر 
مد ارک  همچنين  شد ند .  آشنا  کاربرد ي  صورت  به   ISO
مورد   شرکت کنند ه  توسط  شرکت  کيفيت  مد یریت  سيستم 
صنایع  مهند سي  انجمن  آموزش  واحد   گرفت.  قرار  بررسي 
ایران از مد یریت عامل شرکت طنين تند ر مهند س جرجاني 
و قائم مقام مد یریت جناب آقاي مهند س محمد  رضا نکونام 
شرکت  کارکنان  و  مد یران  سایر  و  منيري   خانم  سرکار  و 
که شرایط الزم  جهت برگزاري این تور آموزشي را فراهم 

نمود ه است تشکر و قد رد اني مي نماید .
انجمن  توسط  استراتژیک  مد یریت  با  - سمينار آشنایي 
مهند سي  علمي  انجمن  همکاري  با  ایران  صنایع  مهند سي 
تاریخ 2  د ر  به مد ت 4 ساعت  بو علي سينا   د انشگاه  صنایع 

ارد یبهشت با سخنراني مهند س د اود  حيد ري برگزار شد .
 3 تاریخ  د ر   EFQM تعالي  مد ل  با  آشنایي  سمينار   -

ارد یبهشت د ر د انشگاه علم وصنعت بهشهر برگزار شد . 
سخنران سمينار مهند س د اود  حيد ري بود .

توسط  استراتژیک  مد یریت  با  آشنایي  سمينار   -
د انشگاه  همکاري  با  ایران  صنایع  مهند سي  انجمن 
به مد ت 4 ساعت د ر تاریخ 9 ارد یبهشت  آزاد  سمنان 
این  برگزار شد . د ر  با سخنراني مهند س د اود  حيد ري 

سمينار بيش از 130 نفر حضور د اشتند .
 - د وره آموزشی مميزي د اخلي سيستم مد یریت 
مد ت  به   19011  ISO استاند ارد   اساس  بر  کيفيت 
صنایع  مهند سي  علمي  انجمن  همکاري  با  ساعت   16
د انشگاه شمال د رتاریخ های 13و14 ارد یبهشت برگزار 

شد . مد رس د وره مهند س حيد ري بود .
آموزشي  سمينار   5 تعد اد    87 ارد یبهشت  سوم  هفته  د ر 
برگزار  تهران   د ر  رایگان  صورت  به  آموزش  واحد   توسط 
زیاد  شرکت کنند گان   استقبال  با  تمامي سمينارها  گرد ید  که 

مواجه شد .
تعالي  مد ل  اساس  بر  خود ارزیابي  با  آشنایي  سمينار   -
EFQM  د ر تاریخ 12 ارد یبهشت به مد ت 4 ساعت با حضور 
160 نفر شرکت کنند ه  برگزار شد . سخنران سمينار مهند س 

حيد ري بود .
تاریخ  د ر  ساعت   4 مد ت  به    5Sبا آشنایي  سمينار   -
 160 حضور  با   12/30 تا   8/30 ساعت  از  ارد یبهشت   15
مهند س  سمينار  سخنران  گرد ید .  برگزار  شرکت کنند ه 

هوشنگ رستميان بود .
- سمينار آشنایي با توليد  ناب به مد ت 4 ساعت د ر تاریخ 
 140 حضور  یا  و   18/30 تا   14/30 ساعت  از  15ارد یبهشت 
فتح  مهد ي  د کتر  سمينار  سخنران  شد .  برگزار  شرکت کنند ه 

اله بود .
به مد ت 4 ساعت  ارزش  مهند سي  با   - سمينار آشنایي 
برگزار  تا 18/30  از ساعت 14/30  ارد یبهشت  تاریخ 17  د ر 
گرد ید  این سمينار با حضور 150 نفر شکل گرفت. سخنران 

سمينار مهند س محمود  کریمي بود .
- سمينار آشنایي با  مسئوليت هاي زیست محيطي سازمانها 
به مد ت 4 ساعت د ر تاریخ 19 ارد یبهشت از ساعت 8/30 تا 

12/30 یا سخنرانی مهند س وحيد  مشيرنيا یرگزار شد .
- سمينار آشنایي با شش سيگما د ر تاریخ 18 ارد یبهشت 
با  سمينار  این  گرد ید   برگزار  اصفهان  د ر  ساعت   4 بمد ت 
حضور 100 نفر برگزار گرد ید . سخنران سمينار  د کتر مهد ي 

کرباسيان بود .
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مهند سی  انجمن  مد یره  هيئت  یازد هم  تا  هفتم  جلسات 
مد یره  هيئت  اعضای  هفتم،  جلسه  د ر  شد .  تشکيل  ایران  صنایع 
به   88 سال  کنفرانس  واگذاري  جمله  از  مسائلی  خصوص  د ر 
د ر  الزاهراء  د انشگاه  تلویحي  انصراف  اصفهان،  صنعتي  د انشگاه 
برون سپاري  صنایع،  مهند سي  کنفرانس  ششمين  برگزاري  مورد  
یک  تاسيس  براي  طرحي  آماد ه سازی  انجمن،  د اخلي  مد یریت 
خد مات  پروژه هاي  اجراي  براي  اقماري  یا  مشارکتي  شرکت 
د انشگاه  د رخواست  نيز  و  انجمن  سوی  از  مشاوره  و  مهند سي 
صنعتي شریف د ر خصوص برگزاري ششمين کنفرانس مهند سي 
صنایع سال 1387 مطرح و بررسی شد  و د ر نهایت د ر جلسه هشتم 
هيئت مد یره مقرر شد  کنفرانس ششم با همکاري د انشگاه صنعتي 
شریف برگزار شود . د کتر مد رس یزد ي به عنوان د بير کنفرانس 
برگزید ه شد . این کنفرانس همزمان با جشن 40 سالگي د انشکد ه 

مهند سي صنایع شریف برگزار خواهد  شد .
اما جلسه نهم هيئت مد یره به علت عد م حضور حد اقل چهار 
نفر از اعضاي هيات مد یره به طور غير رسمي برگزار شد . د ر این 
جلسه آقایان مهند س د انشور و مهند س رفيعي طرح اوليه خود  را 

د ر خصوص برون سپاري مد یریت د اخلي انجمن ارائه کرد ند . 

موافق  نظرات  ارائه  به  اختصاص  مد یره  هيئت  د همين جلسه 
برون سپاری  طرح  پيرامون  مد یره  هيئت  اعضای  مخالف  و 
تباد ل  و  بحث  از  د اشت. پس  اختصاص  انجمن  د اخلی  مد یریت 
به  توجه  با  و  آتي  جلسه  د ر  شد   مقرر  گرفته،  انجام  نظرهاي 
گزارش هایکارشناسي و حقوقي ارائه شد ه توسط د کتر ریاحي 
و مهند س رستميان هيات مد یره تصميم گيري نماید . همچنين یک 
توسط  د اخلي  امور  اد اره  و  د اخلي  مد یریت  برون سپاري  طرح 

آقاي مهند س صمد زاد ه ارائه شد .
جلسه یازد هم هيئت مد یره نيز د ر محل د فتر انجمن تشکيل 
با  انجمن  از د ید ار  این جلسه مهند س رستميان گزارشي  شد . د ر 
جلسه  د ر  کرد .  ارائه  مسکن  و  ساختمان  تحقيقات  مرکز  رئيس 
مذکور د کتر اکبري جوکار و مهند س رستميان از طرف انجمن، 
به  مسکن  و  ساختمان  تحقيقات  مرکز  رئيس  فاطمي عقد ا،  د کتر 
جواد ي،  آقاي  و  پژوهشي  معاونت  پرهيزکار،  د کتر  خانم  همراه 
مد یر روابط عمومي مرکز حضور د اشتند . د ر این نشست پس از 
همکاری  تد اوم  منظور  به  گرفته  صورت  نظرات  تباد ل  و  بحث 
انجمن با مرکز، مقرر شد  د ر چهار زمينه مد یریت زنجيره تامين، 
مد یریت پروژه، به کارگيري مهند سي ارزش د ر اقتصاد  مسکن و 

تد وین راهکارهاي کنترل کيفيت فعاليت هاي ساختمان و مسکن، 
مرکز  به  را  خود   خد مات  و  تجربيات  صنایع  مهند سی  انجمن 
به  پيرو د عوت  د هد . همچنين  ارائه  تخقيقات ساختمان و مسکن 
جلسه از طرف معاونت پژوهشي مرکز، آقاي مهند س رستميان به 

عنوان نمایند ه انجمن جهت حضور د ر این جلسات تعيين شد . 
مشترک  نشست  از  گزارشي  ریاحي  د کتر  جلسه،  اد امه  د ر 
نهاد هاي پژوهشي کشور که توسط معاونت پژوهشي و فن آوري 
است  گفتنی  ارائه کرد .  بود   برگزار شد ه  ریاست جمهوري  نهاد  
پيرو رایزني د کتر ریاحي د ر خصوص حمایت آن نهاد  از انجمن 
به آقاي  نامه اي خطاب  براي تامين یک فضاي اد اري، مقرر شد  
توسط  جمهوري،  ریاست  فن آوري  معاونت  آملي،  ساالر  د کتر 
د کتر ریاحي تهيه و پس از امضاي رئيس انجمن به ایشان ارسال 

شود .
د ر پایان جلسه نيز اعالم شد  که پس از مکاتبه صورت گرفته 
با د انشگاه الزهرا و ابراز عالقمند ي خانم د کتر مباشر، ریاست آن 
د انشگاه جهت ميزباني کنفرانس مهند سي صنایع د ر آن د انشگاه 
با   1388 سال  د ر  صنایع  مهند سی  کنفرانس  هفتمين  شد   مقرر 

همکاري آن د انشگاه برگزار شود .

برگزارکنند گان کنفرانس های ششم و هفتم مهند سی صنایع د ر جلسه هیئت مد یره انجمن تعیین شد ند 
د انشگاه های صنعتی شریف و الزهرا؛ میزبانان کنفرانس های ششم و هفتم
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انجمن مهند سی صنایع ایران د ر هفته سوم ارد یبهشت 
ماه و همزمان با هفته مهند سی صنایع و نیز د ومین سالگرد  
تاسیس واحد  آموزش انجمن اقد ام به برگزاری پنج د وره 
اعضای  استقبال گسترد ه  با  این سمینارها  کرد .  آموزشی 
انجمن، د انشجویان و عالقه مند ان به مباحث مربوطه و 
د ر مرکز رشد  و کارآفرینی شهر تهران واقع د ر شهرک 

غرب برگزار شد .
د ر این شماره خالصه اي از موضاعات مطرح شد ه د ر 
هر سمینار از نظر شما خواهد  گذشت و گزارش کامل 

این د وره ها د ر شماره آیند ه خبرنامه د رج خواهد  شد .

EFQM سمینار خود ارزیابی بر اساس مد ل
د ر  صنایع  مهند سی  انجمن  سمینارهای  سلسله 
اساس  بر  خود ارزیابی  سمینار  با  صنایع  مهند سی  هفته 
 1� روز  حید ری،  مهند س  تد ریس  با  و   EFQM مد ل 
آغاز  تهران  ارد یبهشت د ر مرکز رشد  و کارآفرینی شهر 

شد .
ارائه  با  سمینار  این  ابتد ای  د ر  حید ری  مهند س 
از  سرآمد ی  بنیاد ی  مفاهیم  مورد   د ر  مختصری  توضیح 
جمله نتیجه گیری، مشتری گرایی، رهبری و ثبات هد ف، 
و  مشارکت  واقعیات،  و  فرآیند ها  مبنای  بر  مد یریت 
توسعه منابع انسانی، یاد گیری، نوآوری و بهبود  مستمر، 
سازمان  اجتماعی  مسئولیت های  و  شراکت ها  توسعه 
منطق  اساس  بر  ارزیابی  خصوص  د ر  توضیحاتی  به 
RESULT، A:APPROACH، D:( پرد اخت  راد ار 
DEPLOYMENT، A:ASSESSMENT، R:

)REVIEW
منطق  انطباق  چگونگی  توضیح  د ر  آن  از  پس  وی 
راد ار با چرخه د مینگ، به تشریح د و بخش توانمند سازها 
و نتایج د ر این منطق پرد اخت. وی همچنین شبیه سازی 
جایزه، پروفرما، کارگاه خود  ارزیابی و پرسشنامه ها را از 

تکنیک های خود ارزیابی عنوان کرد .
جمع  حضور  با  و  ساعت   4 مد ت  به  سمینار  این 
زیاد ی از د انشجویان مهند سی صنایع و د یگر عالقه مند ان 

برگزار شد .

سمینار تولید  و تفکر ناب
برگزار  ارد یبهشت   15 ناب  تفکر  و  تولید   سمینار 

شد .
بررسی  با  سمینار،  این  مد رس  فتح اله،  مهد ی  د کتر 
د وره های مختلف فعالیت های تولید ی و خد ماتی از جمله 
د وره بازارگرایی، د وره محصول گرایی و د وره فراصنعتی 
به بررسی نحوه تولید  و تجارت د ر عصر جد ید  پرد اخت. 
برای  ثروت  تولید   پاید ار،  رقابتی  مزیت  ایجاد   وی 
یک  پایه  سه  را  مشتری  برای  ارزش  ایجاد   و  شرکت ها 
مد ل کسب و کار خوب عنوان کرد  و گفت: "حرکت از 
تکنولوژی  از  اطالعاتی،  جامعه  به سوی  جامعه صنعتی 
نیرافزا به تکنولوژی د انش افزا، از اقتصاد  سنتی به سوی 

اقتصاد  جهانی د انش محور و نیز تغییر نگرش کوتاه مد ت  
به بلند مد ت از نشانه های روند  تغییرات اساسی د ر عصر 

حاضر د ر زمینه کسب و کار است". 
وی افزود : "تفکر ناب)Lean Thinking( به این 
د لیل Lean نامید ه می شود  که می تواند  شیوه ای را فراهم 
کند  که از طریق آن بتوان نیروی انسانی کمتر، تجهیزات 
کمتر، زمان کمتر و فضای کمتر، بازد ه ای بیشتر را د اشته 
باشد  و د ر عین حال با تامین د رست نیاز مصرف کنند گان 

به آنها نزد یک و نزد یک تر شود . 
که  هیوالیی  عنوان  به  »مود ا«  معرفی  با  فتح اله  د کتر 
"مود اها  د اشت:  اظهار  را می بلعد   افزود ه سازمان  ارزش 
انواع بسیاری د ارند  که هر سازمان با توجه به فعالیت ها 
آنها  و حذف  برد ن  ازبین  د ر  سعی  و  کرد ه  شناسایی  و 
د اشته باشد . وی »ارزش« را نقطه شروع تفکر سبکبار یا 
ناب د انست و افزود : "تنها مصرف کنند ه نهایی می تواند  
ارزش  تولید کنند ه  نظر  از  آنچه  کند .  تعریف  را  ارزش 

محسوب می شود  ممکن است از نظر مشتری نباشد ".

سمینار آشنایی با مهند سی ارزش
  17 ارزش  مهند سی  با  آشنایی  آموزشی  سمینار 
تهران  کارآفرینی  رشد   مرکز  سالن  د ر  ماه  ارد یبهشت 

برگزار شد .
با  د وره،  این  مد رس  کریمی،  محمود   مهند س 
طرح  و  ارزش  مد یریت  علم  د ر  اساسی  مفاهیم  ارائه 
ایراد   به  آن  پرسش هایی د ر خصوص چیستی و چرایی 

سخنرانی پرد اخت.
نظام مند  و  تیمی،  رویکرد ی  را  ارزش  مهند سی  وی 
بهبود   غیر ضروری،  هزینه های  حذف  برای  کارکرد گرا، 
ارزش محصول و ارتقای کیفیت عنوان کرد  که هد ف آن 
حل مساله، کاهش هزینه، بهبود  عملکرد  و کیفیت است. 
قسمتی  د ر  ایران  صنایع  مهند سی  انجمن  بازرس 
د ر  مطالعه  پیش  مرحله  اهمیت  به  خود   از صحبت های 
د ر  گفت:  و  پرد اخت  پروژه  د ر  ارزش  مهند سی  انجام 
کاربران  کارفرما،  خواسته های  و  نیازها  باید   مرحله  این 
مجموعه  آن  از  پس  شود .  مشخص  پروژه  مشتریان  و 
معیارهای  شد ه،  گرد آوری  پروژه  اطالعات  و  د اد ه ها 
ارزیابی تعیین و محد ود ه مطالعه ارزش مشخص می شود . 
سپس نحوه ایجاد  مد ل د اد ه تعیین و د ر نهایت برگزاری 
نشست های گروه مطالعه تد ارک د ید ه می شود .  پس از 
آن وارد  فازهای انجام کار مانند  فاز اطالعات، فاز تحلیل 
کارکرد ، فاز خالقیت، فاز ارزیابی، فاز توسعه و فاز ارایه 

می شویم.

سمینار مسئولیت های زیست محیطی د ر سازمان ها
سمینار مسئولیت های زیست محیطی د ر سازمان ها با 

ارائه وحید  مشیرنیا برگزار شد .
با طرح موضوعاتی د ر خصوص  مد رس این د وره، 
محیط زیست سعی د ر پاسخ پرسش های اساسی د ر این 

زمینه کرد .
تامین  برای  منبعی  زیست  محیط  اینکه  بیان  با  وی 
است، گفت:  اد امه حیات  و  برای رشد   اولیه الزم  منابع 
تا قبل از استفاد ه گسترد ه و بی رویه بشر از منابع طبیعی  
د ورریز کنترل نشد ه پسماند ها، کره زمین ظرفیت پاالیش 
د اشت.  را  مجد د   تعاد ل  ایجاد   و  شد ه  تولید   آالیند ه های 
توسعه  از  تعریفی  ارائه  با  اد امه  د ر  مشیرنیا  مهند س 
پاید ار به ارائه تاریخچه و نتایج بررسی این موضوع د ر 
سمینارهای جهانی از جمله کنفرانس جهانی آب و هوا 
د ر  زمین  کره  علل گرم شد ن  بررسی  کنفرانس  ژنو،  د ر 
اتریش و کمسیون جهانی برای محیط زیست و توسعه 
معروف به کمسیون بروتلند  د ر سازمان ملل پرد اخت. وی 
اظهار د اشت: توسعه پاید ار بد ین معنی است که نیازهای 
نسل حاضر را برآورد ه نماییم بد ون آنکه قابلیت برآورد ه 

شد ن نیازهای نسل آیند ه را به خطر اند ازیم.

5S سمینار آشنایی با
سمینار آشنایی با 5S روز یکشنبه 15 ارد یبهشت ماه 

برگزار گرد ید .
تاریخچه  بیان  به  د وره  این  د ر  رستمیان  مهند س 
»سین«های  وی  پرد اخت.   5S خصوص  د ر  الزاماتی  و 
ساماند هی  اول:  سین  کرد :  بیان  اینچنین  را   5S مختلف 
 set سین د وم: نظم و ترتیب و آراستگی ،)sort)seiri
in order )seiton(، سین سوم: نظافت و پاکیزه سازی    
استاند ارد  سازی  چهارم:  سین   ،)shine) seiso
انظباط  پنجم:  سین  و   )standardize)seiketsu

.)sustain)seiketsu فرد ی و فرهنگ سازی
 وی د ر اد امه به اهد اف، فعالیت ها و اصول هریک 
از آنها پرد اخته و یک نمونه فرم ارزیابی مرحله اي ارائه 
نمود . به منظور آشنایی هرچه بیشتر با مفاهیم هریک از 
عناصر 5s اسالید هایی طراحی شد ه بود  تا شرکت کنند گان 
کنند . د ر  5s را شناسایی  اجرای   بتوانند  موارد  مهم د ر 
این  د ر  هایی  مثال  ذکر  با  رستمیان  مهند س  د وره  طول 
 5s بحث  با   حاضرین  بیشتر  چه  هر  آشنایی  به  رابطه 

پرد اختند .

سمینار آشنایي با شش سیگما د ر اصفهان
ارد یبهشت،   18 روز  با شش سیگما،  آشنایي  سمینار 
سوره  تاالر  د ر  ایران،   صنایع  مهند سي  انجمن  توسط 

اصفهان برگزار شد . 
این سمینار به مد ت 4 ساعت و با حضور 100 نفر از 
د انشجویان مهند سی صنایع و د یگر عالقه مند ان د ر شکل 
گرفت. د ر این سمینار سخنران د کتر مهد ي کرباسیان ابتد ا 
به تعریف نقص و ضایعات اشاره نمود  و سپس چرخه 
از مراحل آن را تشریح کرد . وی  DMAIC و هر یک 
مراحل  از  یک  هر  د ر  استفاد ه  مورد   ابزارهاي  همچنین 
تعریف، اند ازه گیري، تجزیه و تحلیل، بهبود  و کنترل را 

براي شرکت کنند گان مورد  تشریح قرار د اد .

همزمان با هفته مهند سی صنایع

سلسله سمینار های آموزشی انجمن مهند سی صنایع برگزار شد 
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حل  تکنیک های  و   TRIZ مفهوم  با  آشنایی  سمینار 
ایران �9فرورد ین  مساله، از سوی انجمن مهند سی صنایع 

ماه برگزار شد .
مهند س محمود  کریمی، مد رس این کارگاه آموزشی، 
با هد ف ارایه روش های کشف و حل مساله، با استناد  به 
مفهوم علمي منحنی S به عنوان کشف بزرگ پژوهشگران 
مد یریت و نوآوري، به معرفي و تحلیل سیر تحول و تکامل 

جهانی صنعت و خد مات پرد اخت. 
وي به چهار مقطع زماني با تفکر غالب تعالی کارایی، 
و  کرد   اشاره  نوآوری  و  چابکي  و  انعطاف پذیري  کیفیت، 
راستای  د ر  سازمان ها  راه اند ازی  کارایی،  عصر  د ر  گفت: 
مورد   بهره وری  و  مشتری  مالحظه  قابل  نیاز  یک  ارضای 
توجه است. با این وصف، سازمان ها د ر این د وران، اهد اف 
پیگیری  را  کار«  د رست  »انجام  و  د رست«  کار  »انجام 

می کنند . 
وی با بیان این که استفاد ه از تکنیک های مرسوم مهند سی 
یاد  شد ه  د و هد ف  به  د ستیابی  راهکار  مد یریت،  و  صنایع 
است، مهم ترین شاخص اند ازه گیری میزان رشد  و موفقیت 
را د ر این عصر، بهره وری عنوان کرد  و افزود : برنامه ریزی 
ماشین آالت و تجهیزات، برنامه ریزی نگهد اری و تعمیرات، 
موجود ی،  کنترل  و  مواد   برنامه ریزی  تولید ،  برنامه ریزی 
ضروری  زیرسیستم های  از  و...  انسانی  منابع  برنامه ریزی 
عنوان  به   S منحنی  به  اشاره  با  او  هستند .  کارایي  د وران 
اساس ایجاد  و توسعه هر سازمان، تاکید  کرد : این منحني 

د ر اکثر موارد  مسیر مشابهي را طي مي کند  که شامل مراحل 
جنیني، تولد ، طفولیت، بلوغ، پختگي و زوال است. آگاهي 
از قانون رشد  S شکل سیستم  به ما امکان مي د هد  تا میزان 
رشد  سیستم مورد  بررسي خود  را تشخیص د اد ه و تصمیم 
آیند ه را  بیشتر د ر  این سیستم ارزش توسعه  آیا  بگیرد  که 
د ارد  یا خیر؟ با تمام این اوصاف، پیش از ایجاد  سازمان و 
طی مراحل مختلف منحنی، باید  مسئله اي طرح و حل شود  
و این موضوعی است که منجر به ایجاد  و توسعه سازمان 
مطالعات  موسسه  نایب رییس  می شود .  منحنی  اساس  بر 
کیفیت؛  مبحث عصر  به  با ورود   ایران  فناوری  و  نوآوری 
ویژگی های این عصر را شکل گیری رقابت و به د نبال آن 
ارتقای کیفیت محصوالت و خد مات عنوان و خاطرنشان 
کرد : پیشی گرفتن از رقبا، حفظ مشتریان کنوني و جذب 
مشتریان جد ید  از جمله نشانه هاي این د وران است و هد ف 

آن ارضای نیازهای مشتریان با بهترین کیفیت است. 
هماهنگ کنند ه انجمن TRIZ اروپا د ر ایران د ر شرح 
به کارگیري  کیفیت،  عصر  اهد اف  به  د ستیابی  چگونگی 
ابزارهایي چون هفت ابزار قد یمي و جد ید  آماری و کنترل 
 Six Sigma، تکنیک هاي   ،S5 یا  آراستگي  نظام  کیفی، 
یا  فراگیر  کیفیت  مد یریت   ،FMEA، DOE، MSA
TQM و... را الزامي د انست و اشاره کرد : حل مساله هاي 
پیچید ه د وران کیفیت، منجر به ارایه زیرسیستم هایی توانمند  
د ر بخش های طراحی و تولید ، بازاریابی، تامین و د ر نهایت 
اولیه  فرآیند های  و  سیستم  د ر  تغییراتی  انجام  و  پشتیبانی 

می شود . 
به  آن  از  پس  ایران  صنایع  مهند سی  انجمن  بازرس 
»عصر انعطاف پذیری« به عنوان پاراد ایم بعد ی سیر تحول 
جهانی صنعت و خد مات د ر تحلیل منحنی S پرد اخت. وی 
با اشاره به نیازمند ي مد یران به انعطاف پذیری د ر پیش بینی 
زیرسیستم ها و مکانیزم های تعبیه شد ه د ر سیستم های خود  
و تحرکات رقبا، افزود : د ر مسیر تعالی انعطاف پذیري، کاال 
یا خد مات را باید  متناسب با زمان د لخواه و مد نظر مشتری 
تقد یرکنند ه  سازمان های  نمونه  طور  به  کریمی  کرد .  تامین 
پیشنهاد ها  نظام  ایجاد   قالب  د ر  را  کارکنان  پیشنهاد های  از 
گفت:  و  کرد   توصیف  آن  فاقد   سازمان های  از  موفق تر 
سیستم های  و  سازمان ها  اهد اف  از  چابکی  و  ناب سازی 
د وران انعطاف پذیری است و چگونگی د ستیابی به اهد اف 
این بنگاه ها، فعالیت گروه های حل مساله )با مشارکت فعال 

و  )زمان  بازار  نیازهای  پاسخگویی  جهت  د ر  ذی نفعان( 
هزینه( است. 

د ر  گفت:  نوآوری  عصر  مورد   د ر  کریمی  مهند س 
رقابت های فشرد ه و پیچید ه جهانی، رمز موفقیت شرکت ها، 
ایشان  وجد آورد ن  به  و  مشتریان  پنهان  نیازهای  کشف 
عنوان می شود  و بد ین ترتیب است که اهد اف نوآوری د ر 
چگونگی  وي  مي شوند .  پیگیری  خد مات،  و  محصوالت 
فلسفه  بازنگری  نخست،  گام  د ر  را  مهم  این  به  د ستیابی 
پیشنهاد   د وم  گام  د ر  و  خد مات  و  محصوالت  وجود ی 

شیوه های برتر تامین نیازها د انست. 
وی با بیان اینکه تکنیک برجسته حل مساله د ر عصر 
کارایی،  )عصر  پیشین  د وران  د ر  کاربرد   د ارای  و  نوآوري 
 )TRIZ( نوآوری نظام یافته ،)عصر کیفیت و عصر انعطاف
نامید ه می شود ، افزود : کاری که TRIZ  انجام می د هد  مانند  
کاری است که برای 1500 نفر ـ سال تحقیق د ر مورد  راز 
و رمز کشفیات و اختراعات انجام گرقته است. روند ی که 
د ر TRIZ طی می شود  د ر طول زمان اد امه د ارد . حرکت 
TRIZ یک حرکت پویا و مد اوم است که تا به امروز اد امه 
تکرار  با   TRIZ د ر  شود .  نمی  متوقف  هیچگاه  و  د اشته 
روند ها و الگوهاي تکامل فني و تکنیکي د ر علوم و صنایع 
پیش بینی  قابل  کامال  فناوری  و  بازار  روند های  گوناگون، 
هستند . TRIZ قوی ترین راه حل ها و تضاد ها را شناسایی و 
حذف و تهد ید ها را به فرصت تبد یل می کند . وی با تاکید  
بر اینکه مفهوم TRIZ، نوآوري نظام یافته و هد ف اساسی 
راه حل  بهترین  به  د ستیابي  و  مسأله  تعریف  و  کشف  آن 
با  افراد   مغز  پیوند    TRIZ فلسفه  د اشت:  اظهار  است،  آن 
نخبگان جهان و ویژگی بارز آن، هد فمند  کرد ن خالقیت ها 
است. د ر سازمان هایی مانند  نوکیا و سامسونگ که پاراد ایم 
بر  و  جهت مند   کامال  خالقیت  است،  مد نظرشان  نوآوری 
 TRIZ نقش  که  است  اینجا  نیاز مشتری می باشد .  اساس 

بیش از پیش مشخص می شود .
بخش  د ر  مساله،  حل  تکنیک هاي  پژوهشگر  این 
و کشف  د اشتن  مساله  اینکه  بیان  با  اظهاراتش  از  د یگری 
موقعیت خود  د ر هر یک از این پاراد یم ها، الزاما بد  نیست و 
می تواند  به رهایی از یک فاجعه د ر آیند ه بیانجامد  و از بروز 
خسارت های بزرگ ممانعت کند ، گفت: باید  بین مشکل و 
مساله تفاوت قایل باشیم و از بروز هر اشکالي د ر هر کار و 

سیستمي با نگاه جستجوگر د ر پي فرصت هاي آن باشیم.

سمینار آشنایی با مفهوم TRIZ و تکنیک های حل مساله برگزار شد 

نوآوری نظام یافته با حرکتی مد اوم د ر طول زمان 

د فتر  مقيم  نمایند گان  مشترک  جلسه 
مسئوالن  تهران،  د ر  متحد   ملل  سازمان 
تامين  سازمان  و  د ولتی  نهاد های  عالی رتبه 
کالن  تشکل های  اعضای  اجتماعی، 
د بير  پنالوسا،  آنتونيو  با حضور  کارفرمایی 
 ،)IOE( کل سازمان بين المللی کارفرمایان
هجد هم فرورد ین ماه د ر سالن همایش های 
انجمن شرکت های ساختمانی تشکيل شد .

بررسی  منظور  به  که  جلسه  این  د ر 
مسائل کارفرمایی کشور، تحکيم روابط و 
پشتيبانی از تقویت جایگاه بخش خصوصی 
د ر امر اجتماعی و اقتصاد  بين المللی برگزار 
شد ، آقای پنالوسا به د عوت از کانون عالی 

کارفرمایان ایران به سخنرانی پرد اخت.
کارفرمائی،  سازمان های  گفت:  وی 
توسط بنگاه ها و برای آنها ایجاد  می شوند . 
است که  ارائه خد ماتی  آنها  هد ف کلی 

نيازهای اعضایشان منطبق باشد  و هد ف  با 
رقابت پذیری  ارتقاء  خد مات،  این  تمامی 
سازمان  یک  بنابراین  هاست.  بنگاه 
نمی شود .  خالصه  خود ش  د ر  کارفرمایی 
یک  از  کاملی  الگوی  هيچ  افزود :  وی 
وجود   ملی  کارفرمایی  مرکزی  سازمان 
متفاوت،  شکلی  به  کد ام  هر  بلکه  ند ارد ، 
ماهيت و نيازهای موکالن، تاریخ، فرهنگ، 
مرحله توسعه، وسعت کشور خود  و محيط 
فعاليت  آن  د ر  که  اقتصاد ی  اجتماعی 

می کنند  را منعکس می کنند .
د اوطلبانه  سازمان هائی  سازمان ها،  این 
آنها  وجود ی  فلسفه  و  هستند   مستقل  و 
این است که از اقتصاد  آزاد  د فاع کرد ه و 
آن را توسعه بخشند . پنالوسا اد امه د اد : د ر 
به  کارفرمائی  سازمان های  کشورها،  بيشتر 
صورت  د ر  ضروری  و  رسمی  بازیگرانی 

اقتصاد  ملی و سياست های اجتماعی  بند ی 
شکل  د ر  ترتيب  بد ین  و  اند   شد ه  بد ل 

بخشيد ن به جامعه مشارکت می کنند .
د بير کل سازمان بين المللی کارفرمایان 

د ر اد امه اظهار د اشت: به 
طور کلی چهار کارکرد  
بيشتر  که  د ارد   وجود  
کارفرمائی،  سازمان های 
بر  تاکيد   د ر  تفاوت  با 
بر  کارکرد   آن  یا  این 
می کنند .  تمرکز  آنها 
این کارکرد ها عبارتند  از 
کارکرد  برای تاثير گذاری 
د ولت،  تصميمات  بر 
گفت وگوی  کارکرد  
با  تعامل  یعنی  جمعی 
کارگری،  اتحاد یه های 

خد مات  ارائه  یعنی،  مشورتی،  کارکرد  
کارکرد   و  اعضاء  به  مستقيم  تخصصی 

روابط عمومی.
  IOE سازمان   د بيرکل  است  گفتنی 
خود   روزه  سه  سفر  طی 
با  جلساتي  د ر  ایران  به 
مقيم  نمایند گان  حضور 
متحد   ملل  سازمان  د فتر 
مسئوالن  تهران،  د ر 
و  د ولتي  نهاد هاي 
اجتماعي،  سازمان تامين 
اعضاي تشکل هاي کالن 
کارگري،  و  فرمایي  کار 
کشور  کارفرمایي  مسائل 

را بررسي کرد .

حضور د بیر کل سازمان بین المللی کارفرمایان د ر گرد همایی نمایند گان بخش خصوصی ایران
فلسفه وجود ی سازمان های کارفرمایی، د فاع از اقتصاد  آزاد  است
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گام بیست و هفتم 
 - اقتصاد ي  سیستم هاي  مهند سي 

اجتماعي چیست ؟!
1- تشریح گرایش:

 - اقتصاد ي  سیستم هاي  مهند سي 
زمینه  د ر  تحقیق  و  آموزش  به  اجتماعي 
برنامه ریزي و طراحي سیستم هاي مختلف 
مهند سي  مي پرد ازد .  جامعه  مورد نیاز 
آبرساني،  حمل و نقل،  نظیر  سیستم هایي 
خد مات  انجام  و  کاال  توزیع  ارتباطات، 
آموزشي و بهد اشتي د ر این زمینه قرار د ارند . 
مهند سي سیستم هاي اقتصاد ي-اجتماعي به 
مطالعه، مد ل سازي و تحلیل علمي اینگونه 
سیستم ها پرد اخته و با د ر نظر گرفتن ابعاد  
مختلف آنان و همچنین با توجه به نیازها، 
بهینه  امکانات جامعه، سیستم  و  اولویت ها 

را طراحي مي نماید . 
�- منابع د رسي د ر آزمون ورود ي:

شامل  گرایش  این  ورود ي  آزمون 
د روس ریاضي عمومي )� & 1( )ضریب 
سه(، آمار و احتماالت )ضریب سه(، تحقیق 
د ر عملیات )1( )ضریب د و(، برنامه نویسي 
عمومي  زبان  د و(،  )ضریب  کامپیوتر  با 

)ضریب د و( مي باشد .
3- واحد هاي د رسي د ر طول د وره:

به  ملزم  د انشجویان  نیز  د وره  د ر طول 
گذراند ن 9 واحد  مقد ماتي )د ر صورت نیاز( 

و �3 واحد  از واحد هاي اصلي مي باشند :
الف- 9 واحد ، واحد هاي مقد ماتي که 
برحسب د رصد هاي آزمون ورود ي نیازمند /
مي باشند :  واحد ها  این  گذراند ن  از  بي نیاز 
مهند سي،  آمار   ،)�( عملیات  د ر  تحقیق 

اقتصاد  عمومي
هسته  واحد هاي  واحد ،   1� ب- 
برنامه ریزي  زیراند :  شرح  به  که  )اجباري( 
ریاضي، اقتصاد سنجي، اقتصاد  کالن پیشرفته 
مد یریت  د روس  از  د رس  یک  همراه  به 
شبیه سازي  پیشرفته،  خرد   اقتصاد   زمان، 

کامپیوتر، سیستم هاي پویا
اختیاري؛  واحد هاي  واحد ،   1� ج- 
د انشجویان موظفند  از میان د روس زیر �1 
واحد  براي اخذ انتخاب نمایند : برنامه ریزي 
کامپیوتر،  شبیه سازي  پیشرفته،  تولید  
زمان،  مد یریت  احتمالي،  فرایند هاي 
 ،)1( پویا  سیستم هاي  پویا،  برنامه ریزي 
زمان بند ي،  مد ل هاي  صف،  سیستم هاي 
غیر  مد ل هاي  بهینه سازي  تصمیم،  تئوري 

خطي
د  - � واحد ، سمینار 

ه - 6 واحد  ، پروژه پژوهشي 
که مجموعا سي و د و واحد  د رسي را 

شامل خواهد  گرد ید .

گام بیست و هشتم 
و  سیستم  مد یریت  گرایش 

بهره وري را بیشتر بشناسیم
1- تشریح گرایش: 

د وره کارشناسي ارشد  مد یریت سیستم 
و بهره وري به منظور آشنایي با علوم و فنون 
روش هاي  کاربرد   بر  تأکید   با  صنایع  اد اره 
کمي و نظام گرا د ر اد اره امور صنعتي تد وین 
مورد   روشهاي  که  آنجا  از  است.  گشته 
تجزیه و  آموزش  د ر  د وره  این  د ر  استفاد ه 
کاربرد یست،  نیز  مهند سي  مسائل  تحلیل 
فني  کارشناسي  د وره هاي  د انش آموختگان 
و مهند سي به  د لیل آگاهي د اشتن از د انش 
مهند سي براي فراگیري د روس د وره مزبور 
با  تا  د اشت  خواهند   را  کافي  آماد گي  نیز 
مد یریتي  مشاغل  د ر  بتوانند   مکفي  د انش 
و  سیستم  مد یریت  شوند .  کار  به  مشغول 
بهره وري د ر حسن اد اره و موفقیت صنایع 
و توسعه صنعتي کشور نقش کلید ي د ارد . 
د ر  فیزیکي  و  انساني  عوامل  احسن  تلفیق 
جهت تحقق هد فهاي تعیین شد ه و کسب 
فعالیتهاي  چهارچوب  د ر  نتیجه،  بیشترین 
مد یریت است. اهمیت این نقش سبب گشته 
است که د انش و فنون مد یریت سیستم و 
پیچید ه  با  یابد .  فراواني  توسعه  بهره وري 

گسترش  و  شد ن 
سازمانهاي صنعتي 
علوم  پیشرفت  و 
مد یریت،  فنون  و 
و  سیستم 
مد یران  بهره وري، 
صنایع باید  عالوه 
اطالعات  بر 
از د انش  مهند سي 
نیز  مد یریت 
باشند .  برخورد ار 
نش آموختگان  د ا
کارشناسي  د وره 

ارشد  مد یریت سیستم و بهره وري، مي توانند  
د ر زمینه هاي زیر فعالیت نمایند :

1-1- مد یریت واحد هاي صنعتي     
و  مشکالت  تحلیل  و  تجزیه   -�-1
صنعتي  واحد هاي  مد یریت  نارسائیهاي 
با  آنها  مد یریت  بهبود   براي  طریق  ارائه  و 

استفاد ه از روشهاي کمي و نظام گرا.

1-3- انجام تحقیق و بررسي د ر زمینه 
با  روشها  این  بهبود   و  مد یریت  روش هاي 

توجه به شرایط ایران. 
�- منابع د رسي د ر آزمون ورود ي:

شامل  گرایش  این  ورود ي  آزمون 
د روس ریاضي عمومي )� & 1( )ضریب 
و  آمار  سه(،  )ضریب  عمومي  زبان  سه(، 
معلومات عمومي  د و(،  احتماالت )ضریب 
د و(  )ضریب  مد یریت  به  مربوط  مسائل 

مي باشد .
3- واحد هاي د رسي د ر طول د وره:

به  ملزم  د انشجویان  نیز  د وره  د ر طول 
گذراند ن د وازد ه واحد  مقد ماتي )د ر صورت 
نیاز( و سي وچهار واحد  از واحد هاي اصلي 
ذیل  شرح  به  آن  چگونگي  که  مي باشند  

مي باشد :
واحد هاي  واحد ،  د وازد ه   - الف 
آزمون  د رصد هاي  برحسب  که  مقد ماتي 
این  گذراند ن  از  نیازمند /بي نیاز  ورود ي 
واحد ها مي باشند : تحقیق د ر عملیات )�(، 
آمار و احتمال مهند سي، حسابد اري صنعتي، 

اقتصاد  خرد 
هسته  واحد هاي  واحد ،   15  - ب 
مد یریت عملیات،  تولید ،  کنترل  )اجباري(: 
برنامه ریزي  بهره وري،  و  کیفیت  مد یریت 
استراتژیک براي مد یران، رهبري و سازمان، 

مد یریت منابع انساني
اختیاري؛  واحد هاي  واحد ،   11  - ج 
د انشجویان موظفند  از میان د روس زیر �1 
اخذ  براي  واحد  
نمایند :  انتخاب 
چند   تصمیم گیري 
مد یریت  معیاره، 
تکنولوژ، بازاریابي، 
مالي،  مد یریت 
پویا  سیستم هاي 
فرایند هاي   ،)1(
احتمالي و احتمال 
اقتصاد   کاربرد ي، 

سنجي
ي  ز شبیه سا
کامپیوتر، پیش بیني 
سیستمهاي  زماني،  سري هاي  تحلیل  و 
و  برنامه ریزي  د ر  فازي  سیستم هاي  صف، 

تصمیم گیري
د  - � واحد ، سمینار 

ه - 6 واحد ، پروژه پژوهشي 
که مجموعا �3 واحد  د رسي را شامل 

خواهد  شد .

گام بیست و نهم
از نرم افزارهاي کاربرد ي مهند سي 

صنایع چه مي د انیم؟
مهند سي  رایانه  علوم  گسترش  امروزه 
بخشید ن  تحقق  بهتر  چه  هر  د ر  را  صنایع 
اهد اف یاري نمود ه است تا جائیکه اغراق 
نیست اگر بگویم د انش نرم افزاري یکي از 
مهند سي  راهبرد ي  نقش  مسببین  بزرگترین 
صنایع د ر د نیاي امروز به شمار مي آید . د ر 
این گام به معرفي تعد اد ي از این نرم افزارها 
رایانه اي  نرم افزارهاي  عظیم  خیل  میان  از 
به شمار  که عصاي د ست مهند سي صنایع 
به  افزارها  نرم  این  مي پرد ازیم.  مي آیند ، 

صورت زیر طبقه بند ی شد ه اند : 
واحد هاي  طرح ریزي  نرم افزارهاي 
پروژه،  کنترل  نرم افزارهاي  صنعتي، 
نرم افزارهاي آمار و احتماالت، نرم افزارهاي 
نرم افزارهاي  عملیات،  د ر  پژوهش 

شبیه سازي، نرم افزارهاي گرافیک و ترسیم
طرح ریزي  نرم افزارهاي   )1

واحد هاي صنعتي
نرم افزار ALDEP: قابلیت و امکانات: 
زمین  عرض  و  طول  ورود ي:  اطالعات 
مورد  نظر، تعد اد  د پارتمان ها، نمود ار رابطه 
د رجه  کمترین  بخشها،  ساخت  فعالیتها، 
ارتباط، عرض نوار چید مان و حد اقل امتیاز 
مي گیرد .  د ربر  را  طرح  یک  چاپ  براي 
قابلیتهاي آن الگوریتم ایجاد  کنند ه، مکانیزم 
طرح هایي  تعد اد   کرد ن  وارد   تصاد في،  کار 
که د ر هر مرحله باید  استقرار یابد  و طرح 

استقراري د ر هر مرحله  مي باشد .
نرم افزار COMLAD: ورود  اطالعات 
نمود ار  و  محصوالت  لیست  روش  د و  به 
مي توان  آن  مزایاي  از   . مي باشد   ارتباطات 
 ، Planet و QS ویرایش قویتر نسبت به
ارائه طرح نهایي با امتیاز د اد ن به طرح ها و 
محاسبه حد اکثر و حد اقل آنها را ذکر نمود . 
اطالعات   :Factory Flow افزار  نرم 
ورود ي آن جریان مواد  ، میزان تولید  و انواع 
چارت هاي  رسم   . مي گیرد   د ربر  را  تولید  
فضاي  تخمین  متنوع،  رنگهاي  با  مختلف 
انبار مورد  نیاز، رسم نمود ار از - به و شد ت 
- مسافت، تهیه بهترین استقرار با توجه به 
حجم تولید ، فیلترکرد ن د یاگرامهاي پیوسته، 
 Factory OPT استفاد ه از ابزارهایي مانند
  Layoutارائه براي   ، Factory CAD
  ACAD1� بهینه، طراحي چارت د ر13  و

و … از مزایاي آن مي باشد .

امروزه گسترش علوم رایانه، مهند سي 
صنایع را د ر هر چه بهتر تحقق 

بخشید ن اهد اف یاري نمود ه است تا 
جائیکه اغراق نیست اگر بگویم د انش 
نرم افزاري یکي از بزرگترین مسببین 
نقش راهبرد ي مهند سي صنایع د ر 

د نیاي امروز به شمار مي آید 

تعریف شناسی 
مهند  سی صنایع

قسمت هشتم
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د ر سال های اخیر استفاد ه از روش EPC د ر اجرای 
پروژه ها افزایش چشمگیری د اشته است. به گونه ای که 
د ولتی  متوسط  و  بزرگ  پروژه های  از  بسیاری  امروزه 
کشور به این روش به پیمانکاران خبره واگذار می شود . 
می شوند ،  اجرا   EPC روش  به  که  پروژه هایی 
ویژگی های اجرایی خاصی د ارند . کانون این ویژگی ها د ر 
برنامه ریزي، کنترل و سرعت بخشید ن فعالیتهاي همزمان 
مسئولیت  که  شرکتی  د ارد .  قرار  اجرا  کیفیت  حفظ  و 
اجراي پروژه به روش EPC را به عهد ه می گیرد ، متعهد  
برنامه  به اجراي یک سلسله فعالیتهاي موازي د ر قالب 

زمان بند ي پروژه می شود . 
خصوص  د ر  صفاکیش  غالمرضا  مهند س  با 
گفتگو  به  پروژه ها  اجرای  د ر  روش  این  کارکرد های 

نشستیم.

 EPC لطفا برای شروع گفتگو  یک تعریف کلی از
ارائه بفرمایید ؟

از  است  عبارت    EPCهای پروژه  کالسیک  تعریف 
حوزه خد مات یک پیمانکار مشتمل بر خد مات مهند سی، 
تامین کاال و ساخت و نصب به همراه ضمانت های مرتبط 

با آنها. 

ویژگی های بارز این روش چیست؟
ببینید ، د راین روش ریسک های )مثبت و منفی( پیمانکار 
طرف قرارد اد  همچون تغییرات محد ود ه پروژه، تامین کاالی 
پروژه، شرایط اقتصاد ی، سیاسی، جغرافیایی، فرهنگی و... 

از اهمیت بسزایی برخورد ار است.  
از ویژگی های بارز د یگر این روش می توان 
به تاثیرگذاری برنامه ساخت، نصب و یا برنامه 
فعالیت های  برنامه  روی  بر  پروژه  کاالی  خرید  

مهند سی )برنامه ریزی معکوس( نام برد . 

استقبال از این روش د ر ایران چگونه بود ه 
است؟

از  ناد رستی  برد اشت  ما  کشور  د ر  متاسفانه 
انتخاب روش EPC جهت اجرای اکثر پروژه ها 
روش  این  کارفرما  نظر  به  چراکه  د ارد ،  وجود  
د اد ه  کاهش  مسئولیتش  حوزه  د ر  را  او  ریسک 
و به پیمانکار منتقل می کند ، د ر حالی که روش
طبیعی  عوامل  با  که  هایی  پروژه  د ر    EPC
نفتی،  سکوهای  )همانند :  خاک  و  آب  همچون 
تکنولوژی  رشد   سریع  نرخ  یا  و  مترو(  تونل، 
مرتبط  اطالعات(  فن آوری  پروژه های  )همچون 
است، چون مستلزم مراقبت های ویژه و خاصی 
از پروژه می باشد ، الزاما متضمن موفقیت نهایی 

پروژه نمی تواند  باشد . 
د ر این راستا، گاه کارفرما بعضا با انتقال کل مسئولیت ها 
به پیمانکار و عد م حمایت و پشتیبانی از او د ر رویارویی و 
مواجهه با مشکالت حاد  پروژه د ر پیشرفت و موفقیت کار 
نقش بی تفاوت و خنثی ای را ایفا می کند . این مسئله خود  

یکی از مشکالت و خطرات این مهم است. 
 

 EPC پیش نیاز های الزم برای اجرای پروژه به روش
چیست و اساس کار چگونه فراهم می شود ؟

د رک  د اشت  توجه  آن  به  باید   که  مسائلی  جمله  از 
د ر  ثبات  و  مناسب  شرایط  پیمانکار،  و  کارفرما  مشترک 
ابالغ می شود  و  پیمانکار  به  از سوی کارفرما  برنامه اي که 
نیز د اشتن اطالعات بنیاد ین )ورود ی های پروژه( و شفاف 
بود ن محد ود ه کار و تامین به موقع منابع مالی پروژه است.
امروزه مد یران سنتی بر این عقید ه اند  که »ما فقط کار 
می کنیم و با این ترتیب پروژه را پیش می بریم«، ولی ممکن 
است اصل پروژه با شکست مواجه شود . این د ر حالی است 
پیشرفته  زیرساخت های  مستلزم  تکنولوژی  رشد   نرخ  که 
تری نسبت به ساز وکار یک سازمان و مد یر سنتی است. 
با  امروزه سیستم و متود ولوژی های نوین مد یریت پروژه، 
استفاد ه از استاند ارد های جهانی سعی می کنند  زبان مشترکی 
را بین کارفرما و پیمانکاران پروژه ایجاد  کنند  و بد یهی است 
وجود  چنین زمینه های فکری د ر سازمان هر یک از ذینفعان 

پروژه باید  وجود  د اشته باشد . 
د ارند   سعی   PMBOK همانند   استاند ارد هایی 
تبد یل  نظم جامع  و  انسجام  به یک  را  متد ولوژی سازمان 

نیست  کار  PMBOK روش  که  است  ذکر  شایان  نمایند . 
متد ولوژی  که   معنا  این  به  است،  مترارزیابی  نوعی  بلکه 

سازمان منطبق بر استاند ارد  PMBOK است. 

شد ه  تمام  قیمت  کاهش  د ر  چگونه   EPCروش
محصول تاثیر می گذارد ؟

)مهند سی،   Cو  E، P مد یریت  پیمانکار،  یک  وقتی 
تد ارکات، کاال و ساخت و نصب( را به عهد ه می گیرد ، به 
یقین با ترفند های مد یریتی و کنترلی که د ر سازمان خود  به 

کار می برد ، می تواند  قیمت تمام شد ه را کاهش د هد . 
به عنوان مثال او قاد ر است د ر ابتد ای پروژه ورق ها و 
تیرهای فلزی را د ر چند  سایز مختلف خرید اری کرد ه و 
از تیم مهند سی سازه خود  د رخواست نماید  تا طراحی های 
استفاد ه  اقالم  این  از  که  د هند   اد امه  به گونه ای  را  مربوطه 
با  ترتیب  بد ین  باشد .  باال  د ست  تا حد ی  اگر  شود ، حتی 
نوسان  برابر  د ر  را  خود   پروژه  آغاز  از  زود هنگام  خرید  

قیمت بازار آهن تا حد ی مصون نمود ه است.  
به نظرمی رسد  پیمانکارانی که نوع قرارد اد هایEPC  را 
مد یریت می کنند  با توجه به این که سبد ی از پروژه ها را د ر 
د ست د ارند  توانایی آن را د ارند  که اقالم پروژه های خود  
را د ر هم اد غام نمود ه )چنانچه شاخصه های فنی کاالهای 
یکجا  صورت  به  و  د هد (  اجازه  د یگرشان  پروژه های 
خرید اری  کاالهای  قیمت  ترتیب  بد ین  نمایند .  خرید اری 

شد ه برای آنها کاهش خواهد  یافت.

با توجه به این که د ر این روش کارفرما تنها کنترل 
نباید  د ر کار  پروژه د ارد  و  بر  محد ود ی 
نمی کنید   فکر  نماید ،  د خالت  پیمانکار 
این موضوع مشکالتی را د ر پروژه ایجاد  

کند ؟
د یگر  با    EPCپروژه اجرای  روش 
روش ها کامال تفاوت د ارد . باید  باور د اشته 
پروژه  یک  و جامع  برنامه کالن  که  باشیم 
نه فقط د ر حوزه زمان، بلکه د ر حوزه هایی 
کیفیت،  بود جه،  کار،  محد ود ه  همچون 
تامین  و  ریسک  ارتباطات،  انسانی،  منابع 
د ر  بگیرد .  قرار  توجه  مورد   باید   و...  کاال 
د قیق  تنظیم  با  می توانند   کارفرمایان  نتیجه 
به  پروژه)چه  یک  کیفیتی  شاخص های 
لحاظ د ستاورد  )محصول( پروژه و چه به 
لحاظ مد یریت آن، کنترل الزم را بر روی 
کار پیمانکار خود  د اشته باشند . از این رو 
سازوکار تیم اجرایی پروژه د ر د ستگاه های 
است  متفاوت  بسیار  کارفرما  و  پیمانکار 
جزء  به  جزء  کنترل  که  است  طبیعی  و 

بررسی کارکرد  روش EPC د ر اجرای پروژه ها د ر گفتگو با مهند س غالمرضا صفاکیش

EPC  کنترل د قیق و سرعت باال با
معصومه غالمی - محسن صاد قی  زاد ه 

مهند س صفاکیش متولد  سال 1351 تحصیالت خود  را د ر رشته مهند سی 
برق-گرایش الکترونیک د ر د انشگاه شهید  بهشتی به انجام رساند ه و د ر سال 1374 
با مد رک کارشناسی فارغ التحصیل شد ه است. وی پس از آن تحصیالت خود  را 
د ر مقطع کارشناسی ارشد  د ر سال 1376 به اتمام رساند  او یکی از اولین افراد ی 
است که د ر سال 1383 مد رک مد یریت پروژه حرفه ای)PMP(  خود  را از انجمن 

مد یریت پروژه آمریکا د ریافت کرد . 
گروه  د ر  تد ریس  از  می توان  نامبرد ه  پژوهشی  و  علمی  فعالیت های  جمله  از 
الکترونیک د انشگاه شهید  بهشتی و د انشگاه آزاد  اسالمی و نیز مسئولیت علمی و 
تد ریس د وره های تخصصی مد یریت پروژه سازمان مد یریت صنعتی را نام برد . او 
همچنین ترجمه و نگارش مقاالت متعد د ی را د ر نشریات علمی د اخلی و خارجی 
و نیز برگزاری و ارائه بیش از 50 سخنرانی و سمینار د ر حوزه مد یریت پروژه د ر 

سازمان های مختلف را کارنامه علمی خود  د اراست. 
از فعالیتهای حرفه اي و شغلی وی می توان به طراحی برق د ر پروژه های بزرگ 
نیز مد یریت  صنعتی، مد یریت مهند سی پروژه های باال د ستی نفت و پتروشیمی و 
پروژه توسعه مید ان نفتی آزاد گان به مد ت د و سال د ر د ستگاه مهند سین مشاور نام 
د ر جایگاه  مختلف  پروژه سازمانهای  مد یریت  مشاور  د ر حال حاضر  ایشان  برد . 

کارفرما، مشاور و یا پیمانکار می باشد .
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نظر  به  ضروری  چند ان  کارفرما  جانب  از  پیمانکار  تیم 
نمی رسد . 

د ر حال حاضر شرکت ها برای اجرای پروژه به روش 
EPC د ر کشورمان به چه امکانات یا زیرساخت هایی 

نیاز د ارند ؟
و  سیستم  یک  به  نیاز  سازمان ها  امروزه  کلی  طور  به 
متد ولوژی جامع برای اجرای پروژه ها به خصوص به روش 
که  نیست  معنا  این  به  موضوع  این  البته  و  د ارند    EPC

تجربیات مد یران را ناد ید ه بگیریم. 
بسیاری از سازمان ها برای این که بد نه سازمان را بزرگ 
می کنند .  سپاری  برون  را  مهند سی شان  فعالیت های  نکنند ، 
و  فرآیند ها  این  کنترل  برای  مناسبی  کار  و  ساز  اگر  حال 
ایجاد  یکپارچگی با واحد های تامین کاال)P( و ساخت و 
نصب )C( د ر سازمان شرکت وجود  ند اشته باشد ، پروژه 
د ر  تاخیر  بازار،  تورم های  زمان بند ی،  برنامه  بحران های  با 
اجرا و ... خواهد  د اشت. بسیاری از پروژه ها از د یر رسید ن 
و د رست نبود ن اطالعات از نظر محتوا و شخص گیرند ه 
آسیب د ید ه اند  که پی آمد  این مسئله بار مالی و تاخیر زمانی 
 )Mega Project( است. مد یران پروژه های با سایز باال
این  گواه  نیروگاهی  و  پاالیشگاهی  پروژه های  قبیل  از 

مد عاست. 

مشکالت احتمالی د ر روشEPC  چیست؟
د قیق  تعریف  عد م    EPCد ر روش مشکل  بزرگترین 
برای  است.  آن  مالی  ریسک های  و  پروژه  کار  محد ود ه 

بسیار  پروژه،  کار  د قیق محد ود ه  تعریف  بزرگ  پروژه های 
د رک  بنابراین  می شود .  غیرممکن  اوقات  گاهی  و  زمان بر 
 )change( مشترک بین پیمانکار و کارفرما از مقوله تغییر
تا اجرای پروژه متوقف نشد ه و روابط بین  کمک می کند  

شایان  نشود .  مخد وش  آنها 
ذکر است که مفهوم تغییر فقط 
محد ود   پروژه  کار  شرح  به 
د ر  که  د ارم  یاد   به  نمی شود . 
 LC یک پروژه به د لیل اینکه
مربوطه به موقع باز نشد ه بود ، 
تغییری  چه  می گفت  کارفرما 
است؟  شد ه  ایجاد   پروژه  د ر 
د ر  تغییر  این  که  حالی  د ر 
است  پروژه  زمان بند ی  برنامه 
تغییری  هر  »تغییر«  مفهوم  و 
د ر برنامه کالن و جامع پروژه 
که  کارفرمایی  .مثال  است. 
به  می خواهد   و  د ارد   عجله 
جای A نفر از �A نفر استفاد ه 
تقلیل   1/� به  را  زمان  تا  کند  
 �A د ستمزد   بد اند   باید   د هد ، 
و  بود جه  برنامه  د ر  تغییر  نفر 

هزینه پروژه است. حتی شاید  د ستمزد  این افراد  به خاطر 
جذب از منابع خارج از سازمان بیش از د و برابر نیز تجاوز 

نماید . 

مهمترین مسئله ای که د رون یک سازمان نیازمند  نیاز به 
توجه ویژه د ارد ، تیم مد یریت پروژه است. مد یر، مد یر کاال، 
مد یر مهند سی، مد یر ساخت و نصب و مد یر برنامه ریزی 
و کنترل پروژه می بایستی استراتژی اجرای پروژه را طرح 
کنند  و سپس برنامه پروژه را 
نمایند  و  پیگیری  آن  براساس 
استراتژی اجرای آن را با تیم 

د ر میان بگذارند .
به  معموال  اشخاص 
گرایش  گذشته  تجربیات 
د ارند  و اگر تیم اجرایی پروژه 
آشنا  شان  پروژه  استراتژی  با 
روش  به  همواره  نباشند ، 
کرد ه  اجرا  که  قبلی  پروژه 
آنکه  حال  و  می اند یشند   اند ، 
خاص  استراتژی  پروژه  هر 

خود ش را د ارد . 

با تشکر از وقتی که د ر 
اختیار ما قرار د اد ید . 

گرامی  )خوانند گان 
می توانند  با آقای مهند س صفاکیش از طریق آد رس پست 
تماس   Gh.Safakish@Gmail.com الکترونیکی 

بگیرند .(

  اد امه از صفحه اول
تنها  همایش  و  سمینار  برگزاري  حاضر  حال  د ر  ولي 
امتیازات خاص و با صرف  به عنوان رفع تکلیف و تأمین 
وي  مي شود .  تعریف  پژوهش  بخش  از  گزاف  هزینه هاي 
سمینارها و همایش ها را د ر جهت کاهش مشکالت جامعه 
و  سمینارها  این  نتایج  اگر  که  است  معتقد   و  مي د اند   مفید  
همایش ها د ر برنامه ریزي هاي جامعه مورد  استفاد ه قرار گیرد  
آنگاه مفید  خواهند  بود . ولي د ر حال حاضر این نتایج تنها بر 

روي کاغذها باقي مي مانند . 
د یگر  مشکالت  از  بسیاری  منشا  که  د یگری  مشکل 
می باشد  این است که ظاهرا یکی از خصلت های ایرانی ها د ر 
برگزاری سمینارها نیز تاثیرگذاری خود  را نشان د اد ه! د کتر 
غالمحسین ابراهیمي د یناني، استاد  فلسفه د انشگاه تهران، د ر 
این زمینه از چشم و هم چشمي ها یاد  کرد ه و تأکید  مي کند : 
سمینار باید  د اراي هد ف مشخص باشد  و اغلب این اهد اف، 
اهد افي علمي - فرهنگي هستند ، اما بسیاري از سمینارها د ر 

جنبه هاي علمي - فرهنگي به هد ف نمي رسند  و بیشتر جنبه 
رقابت به خود  گرفته اند . 

د کتر چگیني د رباره وضعیت بهره گیري از نتایج سمینارها 
و همایش ها د ر جامعه، نقش مهم روابط عمومي سمینارها 
را یاد آور شد ه و اضافه مي کند : د ر بسیاري از موارد  نتایج و 
یافته هاي این سمینارها به شکل کاربرد ي مورد  استفاد ه قرار 
نمي گیرد . هرچند  که اخیراً به د لیل وجود  امکاناتي همچون 
اینترنت و تعهد  مد یران سمینارها و همایش ها د ر این زمینه 
د رخصوص  ولي  د ارد ،  وجود   امید واري  تئوریک  نظر  از 
کاربرد ي کرد ن این نتایج هنوز با ضعف هاي عمد ه اي روبه رو 

هستیم و نیاز به هزینه گذاري هاي خاص احساس مي شود .
با این حال د کتر جهانگیري، عضو هیئت علمی جامعه 
و  کرد ه  یاد   نقاط قوت سمینارها  از  د انشگاه شیراز  شناسی 
معرفي  علمي  بخش  را  بخش سمینارها  مهمترین  می گوید : 
مي کند  و معتقد  است: د ر گذشته هیأت علمي صاحب نظر د ر 
همایش ها براساس انتخاب هاي سلیقه اي مشخص مي شد  ولي 

د ر حال حاضر تالش د ر جهت د عوت از صاحب نظران 
است،  شد ه  کم رنگ تر  سلیقه ها  اعمال  و  است  سرشناس 
ولي  د ارد   وجود   سلیقه ها  اعمال  این  هم  هنوز  که  هرچند  
امید  بر آن است که روابط د ر گزینش افراد  به کمترین حد  
ممکن برسد . د ر پایان باید  گفت طي چند  سال اخیر کشور ما 
د ر زمینه برگزاري همایش ها و سمینارهاي گوناگون تالش 
د انشگاه ها،  است.  بود ه  موفق  نیز  حد ي  تا  و  کرد ه  زیاد ي 
و  خصوصي  پژوهشکد ه هاي  پژوهشي،  علمي  مؤسسات 
د ولتي و ... نهاد هایي هستند  که د ر این باره د ست به فعالیت 
مي زنند ، اما د ر کنار تمام این موفقیت ها، خالءهایي به چشم 
مي خورد  که مسئوالن مي توانند  با پرکرد ن این خالء ها به هر 

چه پربارتر شد ن این سمینارها کمک کنند .
د ر اد امه این مطلب، د ر شماره آتی خبرنامه نظر تعد اد ی 
برگزارکنند گان  از  تن  چند   و  د انشگاه  استاد ان  از  د یگر 
همایش ها د ر رابطه با نحوه برگزاری کنفرانی ها و مشکالت 

پیش روی آنها د رج خواهد  شد .

برگزاری پنجمین کنفرانس نت د ر پاییز 87
پنجمین کنفرانس بین المللی نگهد اری و تعمیرات د ر اواسط فصل پاییز به مد ت 

د و روز توسط انجمن نگهد اری و تعمیرات ایران برگزار خواهد  شد . 
از آنجایی که یکی از مشکالت گریبان گیر واحد های کسب و کار د ر ایران عد م 
به کارگیری نگهد اری و تعمیرات به موقع می باشد  و این نکته، آنها را از مولفه های 
الزم برای حضور د ر بازارهای جهانی د ور نگاه می د ارد ، متخصصین، پژوهشگران 
یافته های  جد ید ترین  صنعتی،  و  پژوهشی  د انشگاهی،  بخش های  کارشناسان  و 
خود  را د ر این کنفرانس و د ر قالب مقاالت پژوهشی- کاربرد ی، حول محورهای 
پیشنهاد ی ارائه می نمایند  تا ترویج نتایج سود مند  از بکارگیری سیستم های نگهد اری 
و تعمیرات، زمینه ساز گسترش و تعمیق نگرش ها به این حوزه جهت صیانت از 

سرمایه ها و بهبود  راهبری شود . 
محورهای این کنفرانس عبارتند  از: تجارب اثربخش د ر نگهد اری و تعمیرات، 
چالش های نگهد اری و تعمیرات )نت(، مد یریت راهبرد ی و اجرایی نت، راهبرد  نت 
مبتنی بر ریشه یابی عیوب، راهبرد  اقتصاد ی مراقبت وضعیت، تشخیص و پیش بینی 
بر  مبتنی  نت  نت،  سنجش  و  عملکرد   کلید ی  شاخص های  ماشین آالت،  عیوب 
قابلیت اطمینان، مد یریت زنجیره های تامین و نت، توسعه ی منابع انسانی د ر نت، 
د ید گاه ها و  فراگیر و  بهره ور  تعمیرات  نگهد اری و  سیستم های هوشمند  د ر نت، 
فنون نوین د ر نت. مهلت ارسال مقاالت تا اول شهریور ماه 87 است. عالقمند ان 
به ارسال مقاله، ثبت نام و کسب اطالعات تکمیلی می توانند  از طریق شماره های 

88369741- 8809�884، فکس: 88575415 با د بیرخانه ارتباط برقرار کنند . 
www.irma.  وب سایت پنجمین کنفرانس بین المللی نگهد اری و تعمیرات

ir/conf می باشد . 

امروزه سیستم و متود ولوژی های 
نوین مد یریت پروژه، با استفاد ه از 
استاند ارد های جهانی سعی می کنند  

زبان مشترکی را بین کارفرما و 
پیمانکاران پروژه ایجاد  کنند  و 

بد یهی است وجود  چنین زمینه های 
فکری، د ر سازمان هر یک از 

ذینفع های پروژه باید  وجود  د اشته 
باشد 

کنفرانس مد یریت پروژه برگزار 
می شود 

پروژه  مد یریت  بین المللی  کنفرانس  چهارمین 
شهریور ماه د ر تهران برگزار می شود . این کنفرانس 
انجمن  تهران،  د انشگاه  فنی  د انشکد ه  همکاری  با 
مد یریت ایران، گروه پژوهشی صنعتی آریانا، شورای 

و  مد یریت  پژوهشکد ه  و  کشور  حرفه اي  و  صنفی  مهند سی،  تشکل های  هماهنگی 
مهند سی کیان شکل می گیرد . محورهای این کنفرانس شامل مد یریت استراتژیک پروژه 
سبد   مد یریت  محور،  پروژه  شرکت های  سازمان د هی  سرمایه گذاری،  )استراتژی های 
پروژه ها، مطالعات امکان سنجی پروژه، سیستم های اجرایی پروژه، ارجاع کار و انتخاب 
قرارد اد ، عوامل محیطی موثر د ر پروژه و مد یریت  انواع  عوامل پروژه، رویکرد ها د ر 
مد یریت  پروژه،  رهبری  پروژه،  د هی  )سازمان  پروژه  سازماند هی  پروژه(،  آسیب های 
ذی نفعان  با  تعامالت  مد یریت  پروژه،  مد یران  پرورش  و  جذب  انسانی،  سرمایه های 
پروژه(، مد یریت اجرای پروژه)مد یرت یکپارچگی، مد یریت محد ود ه، مد یریت زمان، 
مد یریت هزینه، مد یریت کیفیت، مد یریت ارتباطات، مد یریت منابع، مد یریت ریسک، 
مد یریت تد ارکات، مد یریت اختتام، مد یریت و مهند سی ارزش، تکنیک ها و رویکرد های 
جد ید  مد یریت پروژه( می باشد . گفتنی است انجمن مهند سی صنایع از حامیان علمی 

این کنفرانس است.
با  می توانند   کنفرانس  برگزاری  نحوه  از  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  عالقه مند ان 
www. آد رس  به  کنفرانس  بگیرند . وب سایت  تماس  به شماره 8834�90  د بیرخانه 

iipmc.com قابل مشاهد ه است.
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مروری بر مد ل تغییر یافته جایزه ملی کیفیت
اخیر جوایز ملي، منطقه اي  د ر سال هاي 
کیفیت،  د ر حوزه هاي  متعد د ي  بین المللي  و 
بهره وري و سرآمد ي کسب وکار د ر کشورها 
امریکا ،  اروپا ،  نظیر  جهان  مختلف  مناطق  و 
د ر  کشورهاي  حتي  و  استرالیا  ژاپن ،  کاناد ا ، 
حال توسعه، به وجود  آمد ه است. بررسي هاي 
هفتاد   از  بیش  که  مي د هد   نشان  شد ه  انجام 
کیفیت  ملي  مد ل جایزه  د اراي  کشور جهان 

هستند .
این جوایز ابعاد  مختلفي د ارند ، از یک سو 
مفاهیم کیفیت و سرآمد ي کسب وکار را به 
زبان شیوا بیان کرد ه و یک الگوي نظام مند  و 

ساخت یافته براي طرح ریزي و استقرار نظام هاي مد یریت 
ابزار  یک  د یگر  از سوي  و  مي نمایند   ارایه  جامع  کیفیت 
سیستماتیک خود  ارزیابي مي باشند  و به سازمان ها کمک 
اساس  بر  را  خود   عملکرد   و  مد یریت  نظام  که  مي کنند  
با سایر سازمان ها  ارزیابي نمود ه )وحتي  معیارهاي معین 
نظام مد یریت کیفیت  با حرکت بسوي  نمود ه( و  مقایسه 
مشتري ،  رضایت  افزایش  همچون  متعالي  اهد افي  جامع ، 
مشارکت  افزایش  خد مات،  و  محصوالت  کیفیت  بهبود  
و  مالي  پاید ار  نتایج  به  د ستیابي  مستمر،  بهبود   کارکنان ، 

اقتصاد ي و... را محقق سازند .
د ر  وکار  کسب  سرآمد ي  و  کیفیت  جوایز  نظام هاي 
چون  ارمغاني  خود   با  گرفته اند ،  شکل  که  جامعه اي  هر 
پیشرفت و بهبود  به همراه د اشته اند . همچنین این جوایز 
توانسته اند  با الگود هي به سازمان ها، مفاهیم و روش هاي 
بهبود   بسوي  را  آن ها  و  د اد ه  جهت  نیز  را  آنها  مد یریتي 

مستمر و رشد  و تعالي سازماني حرکت د هند .
مختلف  زمینه هاي  د ر  که  ایراني  سازمان هاي  کلیه 

فعالیت مي کنند ، مي توانند  متقاضي این جایزه باشند . 
این جایزه د ر سه سطح اهتمام به کیفیت، سطح اشتهار 
به کیفیت و سطح تند یس ها د ر 10 گروه محصولي اعطا 

مي شود . 
گروه هاي محصولي عبارتند  از:

طبیعي  منابع  و  کشاورزي  محصوالت  گروه   -1
)جنگل،  شیالت( )محصوالت فراوري نشد ه(

�- گروه منابع زیر زمیني، محصوالت معد ني )فراوري 
نشد ه( و انرژي

3- گروه  محصوالت غذایي و منسوجات
4- گروه محصوالت غیر فلزي، شیمیایي و 

نظایر آن
ابزار،  لوازم،  فلزي،  محصوالت  گروه    -5

ماشین آالت و تجهیزات
خد مات  و  عمران  ساختمان،  گروه   -6

مرتبط
پست،  نقل،  و  حمل  خد مات  گروه    -7

بازرگاني، هتل و نظایر آن
و  لیزینگ  بیمه،  مالي،  خد مات  گروه   -8

نظایر آن
و  تحقیقات  مشاوره،  خد مات  گروه   -9

توسعه، مهند سي، پیمانکاري و نظایر آن
10- گروه خد مات د ولتي، عمومي، بهد اشت 
نظایر  امور اجتماعي و  و د رمان، آموزش عالي، 

آن

تغییر فرآیند  جایزه ملی کیفیت ایران 
د وره  آستانه  د ر  ایران  کیفیت  ملي  جایزه  د بیرخانه 
پنجم فعالیت خود  اعالم کرد ه که فرایند  جایزه، مبتني بر 
یافته  تغییر  گذشته  تجربیات  از  حاصل  بهبود   زمینه هاي 
است و همچنین د ر راستاي انطباق هرچه بیشتر معیارهاي 
مد ل جایزه با نیازهاي ملي و کیفیت محصوالت و خد مات 
سازمانهاي ایراني، از سوي کمیته فني جایزه ملي کیفیت 

ایران از نو طراحي شد ه است.
و  نوین  مد لي  ایران،  کیفیت  ملي  جایزه  د بیرخانه 
اساس  بر  تا  مي نماید ،  تقد یم  ایراني  سازمان هاي  به  ملي 
رویکرد هاي ارائه  شد ه د ر مد ل بتوانند  کیفیت محصوالت 

خود  را ارتقا د اد ه و آن را تضمین نمایند . 
بر  جایزه  پنجم  د وره  فرایند   شروع  آستانه  د ر  اینک 
طبق تصمیمات شوراي سیاست گذاري جایزه ملي کیفیت 
ذینفعان جامعه  از  متشکل  فني  کمیته  کارشناسي  و  ایران 
سازمانهاي ایراني اعم از د ولتي و عمومي و یا خصوصي 
د ر زمینه هاي متنوع تولید ي و خد ماتي د ر سطحي فراگیر 
انجام تغییرات جد ي  نتیجه رسید  که  و فرابخشي به این 
اصلي  تاکید   با هد ف  آن   معیارهاي  و  مد ل   د ر ساختار 
نتایج  میتواند   سازمانها  خد مات  و  محصوالت  کیفیت  بر 

پربارتري را به همراه د اشته باشد .
اساس تصمیم شوراي سیاست گذاري جایزه  بر  لذا 
ملي کیفیت ایران د بیرخانه جایزه از چند ي پیش اقد امات 
همه جانبه اي را د ر راستاي طراحي یک مد ل ملي را  د ر 
برنامه کار کمیته فني و گروه کارشناسي مربوطه قرار د اد  
گرد ید ه  ایران  کیفیت  ملي  جایزه  مد ل  طراحي  منجر  که 

است.
اساس  بر  ایران  کیفیت  ملي  جایزه  مد ل  معیارهاي 

بازار،  الزامات  و  نیازها  به  گویي  پاسخ 
و  محصول)کاال  عمر  چرخه  تولید ،عرضه، 
نفعان  ذي  سایر  و  زیست  محیط  خد مات(، 
طرح ریزي گرد ید ه تا موفقیت پاید ار سازمان 
را د ر فضاي اقتصاد ي و اجتماعي ملي و بین 

المللي  تضمین نماید .
مد ل جایزه ملي کیفیت ایران با توجه به 
فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصاد ي،  شرایط هاي 
کشور و همچنین ویژگي سازمان هاي ایراني 
با  ایران،  کیفیت  ملي  جایزه  فني  کمیته  د ر 
بهره برد اري از د انش روز مد یریت طراحي 
شد ه است، و به عبارتي یک مد ل کامال ملي 
محسوب مي گرد د  که قابلیت بهره برد اري از سوي سایر 
سازمان هاي خارجي را نیز د ارا مي باشد . این مد ل با رویکرد  

سازمان هاي تولید ي و خد ماتي طراحي شد ه است. 
 

مزایاي جایزه ملي کیفیت ایران
کیفیت  با  محصول  مستمر  تولید   اینکه  به  توجه  با 
ملي  مد ل  د ر  است،  مقد ور  سرآمد   سازمان هاي  د ر  فقط 
جایزه ملي کیفیت نیز اصول هشت گانه مد یریت کیفیت 
و سرآمد ي جاري است. د ر این مد ل از د انش سرآمد ي و 
مد ل هاي سرآمد ي بهره برد اري شد ه است. براي طراحي 
معیارها و زیر معیارهاي مد ل ملي فوق بیش از 1500 نکته 
راهنما و زیر معیار از سوي کمیته طراحي شناسائي شد ه 
است و ضمنا توزیع وزني و امتیازات معیارها با تمرکز بر 
نتایج پاید ار حاصل از رضایت مشتري و مصرف کنند گان 

است.
د ر  تعاد ل  از:  عبارتند   مد ل  بر  حاکم  طراحي  اصول 
محصول،  کیفیت  استراتژي  و  مد یریت  ذینفعان،  منافع  
فرایند  گرائي و تضمین کیفیت، مشتري گرائي، یاد گیري 
وتوانمند سازي، زنجیره تامین و منابع، مسئولیت  اجتماعي 
تکنولوژي  توسعه  فرایند هاي،  د ر  که  محیطي،  زیست  و 
و طراحي مفهومي محصول، طراحي و توسه محصول و 
فرایند ، ساخت و تولید  و تحویل محصول ، خد مات  و 
پشتیباني پس از فروش، عملکرد  و رفتار زیست محیطي 

محصول، قابل شناسائي است.
ایراني  سازمان هاي  ویژگي هاي  با  که  مد ل  این 
تا  مي د هد   سازمان ها  به  را  امکان  این  د ارد ،  هماهنگي 
عالوه بر ایجاد  راهبرد ي شفاف براي محصوالت 
ارتقا  بتوانند  فرایند ها و منابع را د ر جهت  خود  
کیفیت محصوالت توسعه د اد ه و کارکنان را براي 

جاري سازی راهبرد  محصوالت توانمند  سازند .
این مد ل بر آثار زیست محیطي و اجتماعي 
جاري سازی  با  و  د ارد   جد ي  تاکید   محصوالت 
ایران  کیفیت  ملي  جایزه  مد ل  رویکرد هاي 
محصوالت  رقابتي  مزیت  مي توانند   سازمان ها 
اقتصاد ي  و  اجتماعي  مسئولیت هاي  بر  را  خود  

خود  طرح ریزي نمایند .

کیفیت  ملی  جایزه  مد ل  طراحی  مبانی 
ایران

به  توجه  با  ایران  کیفیت  ملي  جایزه  مد ل 
کشور  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصاد ي،  شرایط  
بهره  با  ایرانی  سازمان هاي  ویژگي  همچنین  و 
شد ه  طراحي  مد یریت  روز  د انش  از  برد اري 

مروری بر مد ل تغییر یافته جایزه ملی کیفیت

ایران  کیفیت  ملي  جایزه  د بیرخانه 
د ر آستانه د وره پنجم فعالیت خود  اعالم 
کرد ه که فرایند  جایزه، مبتني بر زمینه هاي 
تغییر  از تجربیات گذشته  بهبود  حاصل 
یافته است و همچنین د ر راستاي انطباق 
با  جایزه  مد ل  معیارهاي  بیشتر  هرچه 
و  محصوالت  کیفیت  و  ملي  نیازهاي 
سوي  از  ایراني،  سازمانهاي  خد مات 
کمیته فني جایزه ملي کیفیت ایران از نو 

طراحي شد ه است.
ویژگي هاي  با  که  مد ل  این 
این  د ارد ،  هماهنگي  ایراني  سازمان هاي 
امکان را به سازمان ها مي د هد  تا عالوه بر 
ایجاد  راهبرد ي شفاف براي محصوالت 
د ر  را  منابع  و  فرایند ها  بتوانند   خود  
توسعه  محصوالت  کیفیت  ارتقا  جهت 
جاري سازی  براي  را  کارکنان  و  د اد ه 

راهبرد  محصوالت توانمند  سازند .
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است و به عبارتي یک مد ل کامال ملي محسوب مي گرد د  
از سوي سازمان هاي خارجي را  برد اري  بهره  قابلیت  که 
ارزیابی توسط  منظور خود   به  این مد ل  د ارا مي باشد   نیز 
سازمان ها اعم کوچک و بزرگ، تولید ی و خد ماتی، د ولتی 
یا خصوصی د ر مسیر یک محصول یا گروه محصولی با 
نام تجاري مشخص طراحی شد ه است. د ر این مد ل کلمه 
محصول به انواع کاال و خد مات و گروه های همگون از 

آن ها، اطالق می شود . 
کیفیت  با  محصول  مستمر  تولید   اینکه  به  توجه  با 
پاید ار )د ر همه ابعاد  آن شامل مطلوبیت، قیمت و زمان( 
د ر سازمان هاي سرآمد  مقد ور است، د ر مد ل ملي جایزه 
ملي کیفیت عالوه بر اصول هشت گانه مد یریت کیفیت، 
ارزش هاي بنیاد ی هشتگانه سرآمد ي نیز جاري است. به 
روز  د انش  از  موازی  طور  به  مد ل  این  د ر  د یگر  عبارت 
مد یریت کیفیت محصول با تعریف مناسبت برای مصرف 
و سرآمد ي سازمان با تعریف رضایت متوازن ذینفعان بهره 
برد اري شد ه است. براي طراحي معیارها و زیر معیارهاي 
مد ل ملي فوق حتی المقد ور از استاند ارد ها، و کتاب های 
مرجع مد یریت کیفیت  و مد ل های سرآمد ی و راهنماهای 
آن ها  با تمرکز بر نتایج پاید ار حاصل از رضایت مشتري 
و مصرف کنند گان استفاد ه شد ه است. موارد ی که طراحي 
منافع   د ر  تعاد ل  از:  عبارتند   د ارد   تاکید   آن ها  بر  مد ل 
ذینفعان، مد یریت راهبرد ی کیفیت محصول، فرایند  گرائي، 
تضمین کیفیت، مشتري مد اری، یاد گیري و توانمند سازي، 

بهره وري  تامین،  زنجیره  مد یریت 
مسئولیت   منابع،  مصرف  د ر 
اجتماعي و زیست محیطي که د ر 
و  تکنولوژي  توسعه  فرایند هاي، 
طراحي مفهومي محصول، طراحي 
محصول،  تفصیلی  تکوین  و 
و  تولید   و  ساخت  فرایند  های 
و  خد مات    ، محصول  تحویل 
عملکرد   فروش،  از  پس  پشتیباني 
شروع  از  محیطي  زیست  رفتار  و 

طراحی محصول تا پایان د وره عمر آن، قابل شناسائي 
است.

مد ل جایزه ملی کیفیت ایران
از  نماد ی  عنوان  به  چرخ،  شکل  به  مد ل  نمای 
هفت  د ارای  مد ل  این  است.  شد ه  طراحی  حرکت، 
سه  و  توانمند سازها  آن  معیار  چهار  که  است  معیار 
ساز  توانمند   معیار  اولین  هستند .  نتایج  د یگر  معیار 
رهبری است که د ر وسط مد ل قرار د ارد  سه  معیار 

د یگر از گروه توانمند سازها به ترتیب معیارهای فرایند ها، 
از  عبارتند   نیز  نتایج  معیار  سه   هستند .  کارکنان  و  منابع 
معیار نتایج مشتریان و مصرف کنند گان به عنوان محوری 
و  زیست  محیط  نتایج  معیار  و  سازمان  ذینفعان  ترین 
جامعه و نهایتا معیار نتایج عملکرد ی که شامل نتایج مالی 
مهمترین  عنوان  به  کارکنان  نتایج  همچنین  و  غیرمالی  و 
بخش از سرمایه های سازمان است. نیروی چرخشی چرخ 
از حرکت عامل نوآورِی  و خالقیت د ر کنار توانمند سازها 
با  و  شد ه  شروع  نتایج  کنار  د ر  یاد گیری  عامل  سوی  به 
تاثیر یاد گیری ها د ر سیکل بعد ی نوآوری و خالقیت تد اوم 
رهبری  عامل  استحکام  صورت  د ر  که  حرکتی  مي یابد . 
ارزیابي سازمان هاي  فرآیند   ایستد .  نمی  از حرکت  هرگز 
متقاضي د ریافت جایزه ملي کیفیت ایران،  از زمان د ریافت 
سند  اظهار  نامه تا حضور د ر مرحله پایاني ارزیابي و معرفي 
آنها د ر همایش ساالنه جایزه ملي کیفیت ایران بقرار زیر 

است:
هر  نامه  اظهار   ابتد ا   -1
تا   4 تیم  یک  توسط  سازمان 
مستقل  ارزیابان  از  نفره   6
و  کوچک  بنگاه هاي  )براي 
نفر   4 ارزیابان  تعد اد   متوسط 
خواهد  بود ( مورد  بررسي قرار 
جایزه  ارزیابان  همه  مي گیرد . 
د وره هاي  ایران  کیفیت  ملي 
آموزشي الزم جهت هماهنگي 

د ر فرآیند  ارزیابي و امتیاز د هي را طي نمود ه اند . 
اساتید   کیفیت،  متخصصان  بین  از  ارزیابان  گرچه 
سایر  و  کیفیت  مد یریت  حوزه هاي  د ر  د انشگاه 
صاحبنظران انتخاب شد ه اند ، اما اکثر آنها از بهترین 

مد یران با تجربه کشور مي باشند .
�- سند  اظهار  نامه به منظور تعیین نقاط قوت 
د قیق  ارزیابي  مورد   سازمان  بهبود   قابل  نواحي  و 
از  استفاد ه  با  ارزیابان  از  یک  هر  مي گیرد .  قرار 
مد ل جایزه ملي کیفیت ایران )INQA( و ماتریس 
هزار  تا  بین صفر  امتیازي   ،)RADAR( راد ار  امتیاز د هي 
تحت  ارزیابي  تیم  سپس  مي د هند .  تخصیص  سازمان  به 
سرپرستي ارزیاب ارشد ، د ر جلسه اي مشترک ضمن بحث 
و بررسي پیرامون امتیاز سازمان و مجموعه مورد  توافقي 
براي  باید   که  نکاتي  بهبود  و  قابل  نواحي  نقاط قوت،  از 
آنها د رخواست بازد ید  از محل شود ، به اجماع مي رسند . 
آنها  امتیاز  که  براي سازمان هایي  مرحله  این  د ر  همچنین 
 )Visit Site( بیش از �00 شود ، د رخواست بازد ید  محل

صاد ر خواهد  شد . 
3- د ر صورتي که امتیاز سازمان از �00 باالتر باشد ، 
تیم ارزیابي مطابق برنامه زمان بند ي شد ه از محل سازمان 
بازد ید  خواهد  نمود  تا ضمن تکمیل ارزیابي، مستند ات و 
اطالعات خود  را جهت تهیه گزارش بازخور کامل  نمایند . 
آنگاه هیات د اوران آند سته از اظهار  نامه هایي را که گزارش 
بازد ید  از محل آنها کامل شد ه است را مطالعه نمود ه و د ر 
بر  مختلف  بخش هاي  د ر  را  برجسته  متقاضیان  جلسه اي 

اساس حد  نصاب ها انتخاب مي نمایند .
ارسال  و  تهیه  ارزیابي،  فرآیند   مرحله  آخرین   -4
تیم  توسط  که  است  متقاضیان  براي  بازخور  گزارش 
ارزیابي و د بیرخانه جایزه ملي کیفیت ایران انجام خواهد  
شد . گزارش بازخور 40 صفحه است و مطالب آن موارد  

زیر را پوشش مي د هد :
- نمایي از سازمان 

- گزارش معیارهاي اصلي و زیر معیارها
- امتیاز اکتسابي سازمان

حد اقل امتيازسطوح جایزه

200اهتمام به کيفيت
300اشتهار به کيفيت )یک ستاره(
400اشتهار به کيفيت )یک ستاره(
500اشتهار به کيفيت )یک ستاره(

600سطح برنزین و سيمين
700سطح زرین

سخنرانتاریخ برگزاریمد ت سمينارموضوع سميناررد یف

4 ساعتآشنایي با مد یریت چرخه بهره وری1
8/30-12/30

پنج  شنبه
87/04/20

مهند س هوشنگ 
رستميان

2TRIZ 4 ساعتآشنایي با نوآوري نظام یافته
8/30-12/30

پنج  شنبه
87/05/03

مهند س محمود  
کریمي

- مبلغ حضور:  براي اعضا انجمن 20000 ریال  -  سایرین 30000 ریال
عالقه مند ان به شرکت د ر این برنامه آموزشي، د ر صورت تمایل به د ریافت گواهينامه حضور د ر سمينار از سوي انجمن مهند سي صنایع ایران، باید  ، مبلغ 50.000 ریال نيز 

به حساب جاري شماره 0143369919 بانک تجارت شعبة د انشگاه تربيت مد رس به نام انجمن مهند سي صنایع ایران واریز و فيش را به واحد  آموزش انجمن فکس نمایند .
- محل برگزاری: تهران، متعاقبا اعالم می گرد د .

- سمينار رد یف 2 با همکاري مرکز آموزش کانون فارغ التحصيالن د انشگاه آزاد  اسالمي برگزار می گرد د .
- براي اطالع از جزئيات بيشتر و ثبت نام با واحد  آموزش انجمن 88363116 یا 88575318 تماس حاصل نمایيد .

توجه: همه متقاضيان باید  پيش  از حضور د ر سمينار،  ثبت نام خود  را قطعي نمایند .

عالی  کانون  عمومی  روابط  اعالم  اساس  بر 
کارفرمایان ایران، نظر به اینکه بر اساس اد نامه شماره 
د یوان  نظر  اول تجد ید   3311 مورخ �86/1�/1 شعبه 

عد الت اد اری کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان 
ایران از تاریخ �85/8/1 اعتبار قانونی ند اشته و منحل 
گرد ید ه است، لذا چنانچه فرد  یا افراد ی با عنوان کانون 

قانونی  جایگاه  فاقد   سمت های  با  مذکور   منحله 
آیین  و  کار  قانون   131 ماد ه  با  مرتبط  صنفی  فعالیت 
نامه ها و مقررات مرتبط به عمل آورند ، عمل آنها غیر 
قانونی و خالت د ر وظایف کانون عالی کارفرمایان ایران 
به عنوان تشکل عالی کارفرمایی و قانونی موضوع ماد ه 

131 قانون کار و سایر مقررات مربوط تلقی می گرد د .

اطالعیه کانون عالی کارفرمایان ایران
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براي  نرم افزاري  بسته   ARENA
پیشامد   گسسته  سیستم هاي  شبیه سازي 
 Systems شرکت  توسط  که  است 
است.  شد ه  عرضه  بازار  به   Modeling
انجام  براي  کامل  نرم افزاري   ARENS
مطالعات شبیه سازي است و تمام قد م هاي 
یک مطالعه شبیه سازي را پشتیباني مي کند . 
ARENA انعطاف پذیري زبان شبیه سازی 
Siman و قابلیت هاي مد ل سازی شي گرا 
حال  عین  د ر  و  مي کند   ارایه  همزمان  را 
 Microsoft محیط  کاربرد ي  آساني  از 

Windows استفاد ه مي کند . 

ARENA براي انیمیشن و مد ل سازی 
مناسب  بسیار  شبیه سازي  مسایل  گرافیکي 
مي د هد   اجازه  کاربر  به  برنامه  این  است. 
ایجاد   کاژول  نام  به  مد ل سازي  اشیا  که 
کند  که این ماژول ها سنگ بناي تهیه مد ل 
هستند . تمام اجزا یک فرایند  شامل منطق، 
انیمیشن و جمع آوري آمار مي توانند   د اد ه، 
فرایند ي  کرد ن  مشخص  براي  ماژول هایي 

باشند  که موجود یت ها از آنها مي گذرند .  
امکان  الگوهایي  ارایه  با   ARENA

مسایل  براي  مناسب  انیمیشن  ساخت 
مي کند .  فراهم  ساد گي  به  را  شبیه سازي 
که  مي باشند   ماژول ها  از  د سته اي  الگوها 
نوع  واژگان  و  پرد ازش ها  موجود یت ها، 
د ر  مي گیرند .  بر  د ر  را  مسایل  از  خاصي 
این نرم افزار الگوهایي براي مهند سي مجد د  
فرایند هاي تجاري، مراکز تلفن، ساخت و 
تولید  با سرعت باال، ساخت نیمه هاد ي ها 
و بسیاري کاربرد هاي د یگر به عنوان نمونه 

تهیه شد ه است.

ARENA د اراي یک تحلیل گر ورود ي 
کاربر  مي باشد .  خروجي  تحلیل گر  یک  و 
ورود ي  تحلیل گر  از  استفاد ه  با  مي تواند  
تحلیل گر  کند .  مشاهد ه  را  خام  د اد ه هاي 
و  تجزیه  و  مشاهد ه  براي  نیز  خروجي 
مي باشد .  شبیه سازي  د اد ه هاي  تحلیل 
بیسسیک  ویژوال   ،ARENA همچنین 
مي کند   پشتیباني  را  مایکروسافت  شرکت 
اطالعات  از  تا  مي د هد   اجازه  کاربر  به  و 
 Excel  نرم افزارهاي کاربرد ي د یگر مانند
استفاد ه کند  یا خروجي هاي Arena را به 

این نرم افزارها منتقل کند .

کیفیت  مد یریت  و  سازمان ها  جهاني  »کالس  کتاب 
مرکز  سوي  از  فارسیجاني  حسن  د کتر  نوشته   « جامع 
آموزش و تحقیقات صنعتي ایران چاپ و منتشر شد ه است. 
کتاب د ر د ه فصل به مطالب زیر پرد اخته است :سازمان هاي 
کالس جهاني و انقالب کیفیت، رضایت مشتري، تهیه طرح 
تجاري، مد یریت بهبود ، مد یریت فرآیند ، توسعه مشارکت 
جامع٬  کیفیت  مد یریت  به  رویکرد   رهبري٬  و  کارکنان 
مد یریت بررسي کیفیت جامع، نکاتي د رباب اساس کیفیت 

جامع٬ نقش مد یر اجرایي ارشد  و اهتمام به کیفیت 

د ر فرازي از این کتاب آمد ه است: 
کیفي  برنامه ریزي  سازمان ها  پیشرفت  عوامل  از  یکي 
است. برنامه اي که بتواند  تکامل سازماني را با کشف منابع 
جهاني  کالس  اینکه  به  عنایت  با  سازد .  محقق  خالق، 
سازمان ها پد ید ه اي نوین است٬ روشنگر این موضوع نیز 
مي باشد  که علي رغم نیاز روزافزون بسیاري از سازمان ها٬ 

سازماني  هر  د ر  استراتژیک  فعالیت هاي  انگیزه  و  شکل 
د اراي  که  خد ماتي  و  صنعتي  بخشهاي  براي  بخصوص 
عمد ه  بخش هاي  است.  باشند  ضروري  باال  افزود ه  ارزش 
تولید   همکاري هاي  از  باید   موجود ٬  صاد راتي  و  تولید ي 
و توافق هاي سرمایه گذاري مشترک استفاد ه کنند  تا بتوانند  
اثرات اقتصاد ي د ر مقیاس جهاني و گسترش بازار را بهینه 
سازند . روش تجد ید  ساختار کیفي سازمانها باید  با هد ف به 
حد اقل رساند ن هزینه ها٬ اصالح و بهبود  یافته و استفاد ه 
ارتباطات  تشکیل  طریق  از  امکانات  و  تسهیالت  از  موثر 
به  د ستیابي  گیرد .  قرار  بررسي  مورد   جامعه  استراتژیک 
و  است  استراتژیک  اي  مقوله  جهاني  کالس  سازمان هاي 
امید  مي رود  این نوع سازمان ها تاثیر چشمگیري بر تعد یل 
ساختارهاي صنعتي د اشته باشند ٬ حفظ و ارتقاء رشد  بالقوه 
اقتصاد  بواسطه استقرار نظام و فلسفه نوین کالس جهاني 
سازمان ها میسر است و تجد ید  ساختار صنعتي و خد ماتي 
ابزارهاي  از  استفاد ه  با  صنعت  حیات  و  سالمت  براي 
سازمان هاي کالس جهاني– همانند  مد یریت کیفیت جامع 
فزایند ه اي  به طور  اقتصاد ي  توسعه  بنابراین  است  ضروري 
نوین  وضعیت  به  سنتي  حالت  از  سریع  تغییر  نیازمند  
سازمان هاي  نهایي  آزمون  مستمر  بهبود   بر  تاکید   است. 
باشد   مخاطره جو  که  شرکتي  هر  است.  جهاني  کالس 
مي تواند  از طریق اتخاذ یک طراحي فرایند  با تولید  خالق 
یا سرمایه گذاري د ر یک تسهیالت تولید ي مد رن خاص٬ 
توان رقابتي را از سایر رقباي خود  برباید . شاید  د ر نگاه اول 
اینطور به نظر برسد  که چنین سازمان هایي به یک برابري با 

سایر شرکت هایي که با آنها د ر رقابت هستند  رسید ه اند ٬ اما 
اگر آن طرح و تسهیالت جد ید  به خود ي خود  به عنوان یک 
هد ف برشمرد ه شود  و سازمان به سرعت به د نبال طرح ها و 
اید ه هاي جد ید  نرود  به زود ي مزیت رقابتي خود  را از د ست 
خواهد  د اد . بهبود  مستمر و سریع به عنوان هد ف برتر براي 

تولید  د ر کالس جهاني پیشنهاد  مي شود . 
سازمان هاي کالس جهاني – نسل جد ید ي از سازمان ها 
هستند  که عملکرد  رقابتي باالیي را د ر عرصه رقابت جهاني 
قابلیت هاي  موفقیت آمیزي  به طور  آنها  مي د هند .  نوید  
د ستیابي  جهت  سازمان  کل  از  پشتیباني  براي  را  تولید ي 
قبیل هزینه  از  زمینه هایي  د ر  رقابتي مستمر  مزیت  به یک 
– کیفیت – تحویل کاال – انعطاف پذیري و نوآوري بهبود  
کار-  نیروي  مایلند   بیشتر  سازمان ها  نوع  این  مي بخشند . 
تجهیزات و سامانه هاي خود  را بهینه کنند . بنابراین به طور 
و  تجزیه  و  مطالعه  را  جهان  مختلف  سازمان هاي  پیوسته 
تحلیل مي کنند  تا بتوانند  از آنها د ر جنبه هاي مختلف – الگو 
بگیرند . تولید  د ر کالس جهاني یک فلسفه تولید ي است که 
تعریف  د ر کالس جهاني  تولید   به وضعیت  رسید ن  براي 
و  تعریف  جهت  مي توانند   که  کلید ي  عوامل  است.  شد ه 
سازمان ها  اصلي  ضروري  شایستگي هاي  تحلیل  و  تجزیه 
و ایجاد  مزیت رقابتي کالس جهاني براي آنها مورد  توجه 
قرار گیرند  عبارتند  از: حضور الکترونیکي د ر عرصه جهاني 
شبکه  پویاي  یکپارچگي   – جد ید   اجتماعي  مسئولت   –
زنجیره تامین – ساختار سازماني مجازي – فن آوري مد رن 

– تقد م کارکنان و ...

معرفی کتاب
کالس جهاني سازمان ها و مد یریت کیفیت جامع 

نام کتاب:
 کالس جهاني سازمان ها 
و مد یریت کیفیت جامع 
نویسند ه: 
د کتر حسن فارسیجاني 
ناشر: 
مرکز آموزش و تحقیقات 
صنعتي ایران
زمان چاپ:
 1386 
قیمت کتاب: 45000ریال 

معرفی نرم افزار مهند سی صنایع

شبیه سازی نرم افزار  ARENA؛ 

طراحی جد ید  برای بارکد 
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تقویم د  وره های عمومی فصل تابستان انجمن مهند  سی صنایع ایران

تخفیفات: 
د  رصد  ،  د  انشجویي10  د  رصد  ،   15 انجمن  اعضای 

متقاضیان سه د  وره 10 د  رصد  
شهریه فوق شامل: جزوه آموزشي، ناهار، پذیرایي و 
تهران  شهر  د  ر  فوق  د  وره هاي  مي باشد  .  گواهینامه  صد  ور 
اعالم  متعاقبا  د  وره  برگزاري  محل  و  مي شود    برگزار 

مي گرد  د  .
افراد  ي که د  ر 4 د  وره متوالي شرکت نمایند   پس از 4 

د  وره به عنوان د  انش پژوه انتخاب شد  ه و مي توانند   از کلیه 
د  وره هاي عمومي با 50 د  رصد   تخفیف استفاد  ه نمایند  . 

موفقیت طي  با  را  آموزشي  د  وره  که  شرکت کنند  گاني 
صنایع  مهند  سي  انجمن  معتبر  آموزشي  گواهینامه  نمایند   

ایران به زبان انگلیسي د  ریافت مي نمایند  .

نحوه ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر:
 -  88363116 انجمن:  آموزش  واحد    با  تماس 

88575318 - 66568065 یا 665694�9-30 
د  فتر مرکزي انجمن: 88�4�588

مراحل ثبت نام:
جاري   حساب  به  شهریه  مبلغ  کرد  ن  واریز   -
0143369919 بانک تجارت شعبة د  انشگاه تربیت مد  رس 
بصورت  پرد  اخت  یا  ایران  صنایع  مهند  سي  انجمن  نام  به 

نقد  ي
- ارسال فیش واریزي به نمابر شماره : 66568065 

هزینه ثبت نام مد ت د ورهنام د وره آموزشي
هد ف د ورهشهریورمرد اد تیر)ریال(

17و1218تا24900،00014ساعتنرمافزار)Primavera)P3-مفدماتی1
و25

21و22
و29

در آن كاربرد و Primavera افزار نرم با مقدماتی آشنايي
مديريتپروژه

7و8و--24900،000ساعتنرمافزار)Primavera)P3-پيشرفته2
15

در آن كاربرد و Primavera افزار نرم با پيشرفته آشنايي
مديريتپروژه

30و31مردادو1-24900،000ساعتنرمافزار)Primavera)P3-مفدماتی3
شهريور

در آن كاربرد و P3e- Enterpriseافزار نرم با آشنايي
پروژههایسازمانبصورتيکپارچه

4MSPوكاربردآندرمديريتپروژه-2تا4-24900،000ساعتنرمافزارMSPآشناييبانرمافزار

5
با افتصاديطرحها و مالي ارزيابي با آشنايي
- 3.0ΙΙΙ Comfar Version افزار نرم

مفدماتي
-351،400،000ساعت

17و18
و24و

25
7و8و
14و15

اساس بر پروژهها اقتصادي و مالي ارزيابي نحوه با آشنايي
)UNIDO(متدولوژيسازمانمللمتحد

6TRIZوكاربردابزارهايمنتخببرايتعريف-16و17-16900،000ساعتنوآورينظاميافتهTRIZآشناييبامفاهيم
مسئلهوتوليدراهحل

7PMBOKوكاربرد20تا2322تا1925تا241،200،00021ساعتمديريتپروژهبراساساستانداردPMBOKآشنايیبامديريتپروژهبراساساستاندارد
آندرپروژهها

آشناييبامتدولوژيمديريتريسکبصورتكاربرديهمراهبا-16و17-16700،000ساعتمديريتريسک8
نرمافزارمرتبط

9
OPM3
)Organizational Project 
Management Maturity Model(

آشناييبامدلبلوغسازمانيمديريتپروژهوگامهایآن3128-8350،000ساعت

10)VE(اجرايي،20و21--16700،000ساعتمهندسيارزش مراحل تشريح پايهاي، مفاهيم و تاريخچه با آشنايي
معرفيروشهايمورداستفادهدرتحليلوارتقايارزش

13و1614و17-16700،000ساعتآشناييباششسيگما11
نحوه و سيگما شش متدولوژي با كاربردي و كلي آشنايي
استفادهازآندرسازمانباهدفصرفهجوييماليوافزايش

راندمان

12EFQM21و1922و16700،00020ساعتتشريحمعيارهايمدلسرآمدي-
سازماني تعالي مدل معيارهاي تشريح و تاريخچه با آشنايي
در كيفيت وجوايز سازماني تعالي هشتگانه اصول ،EFQM

ايران

13EFQM27و1428و15-16700،000ساعتتربيتارزيابRADARتربيتارزياببرايارزيابيسازمانبراساسمنطق
بهعنوانيکيازاعضاءتيمارزيابي

14EFQMاساس-30و31-16700،000ساعتخودارزيابيبراساسمدلتعالي بر سازمان ارزيابي خود اصول و روشها با آشنايي
پرسشنامه،كارگاهيوپروفرماوروشهایتلفيقي

15EFQMآشناييباجمعآورياطالعاتتوانمندسازهاونتايجوچگونگي14--8350،000ساعتتدويناظهارنامهبراساسمدلتعالي
EFQMتهيهاظهارنامهبراساسمدل

آشناييبامديريتاستراتژيکوجايگاهآندرسازمانومعرفي6و27و3-16700،000ساعتمديريتوبرنامهريزياستراتژيک16
مراحلاصليمديريتاستراتژيک

17)BSC(نحوهبکارگيريكارتامتيازمتوازنبمنظورايجاديکسيستم18و19--16700،000ساعتكارتامتيازدهيمتوازن
همگناندازهگيريعملکردسازمان

ايزو18 مستندسازي و الزامات تشريح مباني،
27و1628و1217و16700،00013ساعت9001:2000

آشناييبامبانيوواژگاناستانداردايزو9001:2000،رويکرد
و ،9001:2000 ايزو  استاندارد الزامات تشريح فرايندگرايي،

نحوهمستندسازيسيستممديريتكيفيت

19TS/مباني،تشريحالزاماتومستندسازيايزو
24تا26--24850،000ساعت16949:2002

رويکرد فني، مشخصات استاندارد واژگان و مباني با آشنايي
ونحوه ISO/TS استاندارد الزامات تشريح فرآيندگرايي،
و سازان خودرو الزامات معرفي فني، استاندارد مستندسازي

ابزارهايكيفيتومراحلاستقراراستانداردمشخصاتفني

بر20 كيفيت مديريت سيستم داخلي مميزي
آشناييباتکنيکهایمميزيداخليدرسيستممديريتكيفيت-29تا31-24850،000ساعتاساسايزو19011

ونحوهانجاممميزيدرسازمان
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خوارزمی
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برگزار می شود .
علوم،  وزات  سوی  از  جشنواره  این 
پژوهش های  سازمان  فناوری،  و  تحقیقات 
نهاد ن  ارج  منظور  به  و  ایران  صنعتی  علمی  
و  فناوران  پژوهشگران،  ارزشمند   به تالش های 
نوآوران جوان کشور و نیز با حضور معاون اول 
رئیس جمهوری، مسئوالن مملکتی، اند یشمند ان 
شکل  پژوهش  روز  د ر  د انشگاه ها  استاد ان  و 

می گیرد .
عالقه مند ان با حد اکثر 30 سال تمام می توانند  
برق و  متالوژی، مکانیک،  د ر رشته های مواد  و 
کامپیوتر، صنایع شیمیایی، عمران، کشاورزی و 
پایه  علوم  بیوتکنولوژی   صنایع،  طبیعی،  منابع 

پزشکی، هنر  معماری، علوم پایه و علوم انسانی 
شرکت نمایند .

نحوه  و  بیشتر  اطالعات  برای  متقاضیان 
تهران،  نشانی  به  می توانند   جشناره  د ر  شرکت 
شهید   خیابان  فرد وسی،  مید ان  انقالب،  خیابان 
سازمان   ،71 شماره  جنوبی(،  )فرصت  مسوی 
د بیرخانه  ایران،  صنعتی  و  علمی  پژوهش های 
جشنواره جوان خوارزمی و یا سایت جشنواره 
www.khwarizmi.irost.org/ نشانی  به 
د بیرخانه  تلفن  شماره  کنند .  مراجعه   Young

88838341 و 883197�9 می باشد .

حضور بخش های صنعتی 
و اجرایی کشور د ر کنفرانس 

CNG و نمایشگاه
 CNG نمایشگاه  و  کنفرانس  اولین 
ملی  شرکت  توسط  وابسته  صنایع  و 
پاالیش و پخش فرآورد ه های نفتی ایران 
ماه  مرد اد   د ر  ایران  گاز  ملی  شرکت  و 
1387 د ر سالن اجالس سران کشورهای 
این  برگزاری  می شود .  برگزار  اسالمی 
کنفرانس با توجه به ضرورت ملی توسعه 
زیرساخت های صنعت CNG د ر کشور، 
مورد  توجه تمامی بخش های صنعتی و 

اجرایی کشور قرار گرفته است. 
د یگر  و  مرتبط  شرکت های 
عالقه مند ان برای کسب اطالعات بیشتر 
تماس   889544�5 شماره  با  می توانند  
حاصل فرمایند . وب سایت کنفرانس به 
WWW.CNGIRANCONF. آد رس

COM قابل مشاهد ه است.

د انشگاه  کامپیوتر  و  برق  مهند سي  د انشکد ه 
بین المللي  استاند ارد هاي  آخرین  بهشتي  شهید  
د و  د ر  را   اطالعات  امنیت  مد یریت  سیستم 
سمینار آموزشي پي د ر پي د ر تیرماه و آبان ماه 

سال 1387 معرفي می کند . 
بر این اساس پنجمین سمینار آموزشي شبکه 
علمي با موضوع آشنایي با سیستم مد یریت امنیت 
ایزو  جهاني   استاند ارد   و   )ISMS( اطالعات 
 1387 سال  تیرماه   1� و   11 تاریخ  د ر   �7001
می شود .  برگزار   16 الي  صبح   9/30 ساعت  از 
د ر  کورنگي،  حید رعلي  تد ریس  با  سمینار  این 
تهران شکل  بهشتي  د انشگاه شهید   مولوي  تاالر 
می گیرد . محورهاي ایزو �7001 عبارتند  از: خط 
مد یریت  اطالعات،  امنیت  امنیت، ساختار  مشي 
فیزیکي  امنیت  انساني،  منابع  امنیت  د ارایي ها، 
عملیات ها،  و  ارتباطات  مد یریت  پیراموني،  و 
نگهد اري  و  توسعه  اکتساب،  د سترسي،  کنترل 
امنیت  حاد ثه  مد یریت  اطالعاتي،  سیستم هاي 
انطباق هاي  کاري،  تد اوم  مد یریت  اطالعاتي، 

قانوني.
شبکه  آموزشي  سمینار  ششمین  همچنین 
مد یریت  سیستم  با  آشنایي  موضوع  با  علمي 
جهاني  استاند ارد   و   )ISMS( اطالعات  امنیت 
 ISMS اجرایي  راهکارهاي  و   ISO�700�
د ر تاریخ 7 و 8 آبان ماه سال جاری از ساعت 
د انشگاه  مولوي  تاالر  د ر   16 الي  صبح   9/30
این  د ر  می شود .  برگزار  تهران  بهشتي  شهید  
سمینار به بررسی محورهای ایزو ��700 شامل 
راهکارهاي اجرایي خط مشي امنیت، راهکارهاي 
راهکارهاي  اطالعات،  امنیت  ساختار  اجرایي 
اجرایي  راهکارهاي  د ارایي ها،  مد یریت  اجرایي 

امنیت  اجرایي  راهکارهاي  انساني،  منابع  امنیت 
فیزیکي و پیراموني، راهکارهاي اجرایي مد یریت 
اجرایي  راهکارهاي  ها،  عملیات  و  ارتباطات 
اکتساب،  اجرایي  راهکارهاي  د سترسي،  کنترل 
اطالعاتي،  سیستم هاي  نگهد اري  و  توسعه 
امنیت  حاد ثه  مد یریت  اجرایي  راهکارهاي 
تد اوم  مد یریت  اجرایي  راهکارهاي  اطالعاتي، 
قانوني  انطباق هاي  اجرایي  راهکارهاي  و  کاري 

می شود . 
و  کارشناسان  معاونین،  مد یران،  رؤسا،   
و  د انشگاهي  د ولتي،  بخش هاي  محترم  کارکنان 
کارشناسان  و  مد یران  همچنین  و  و  خصوصي 
حراست، حفاظت اطالعات و فناوري اطالعات 
د و  این  مخاطبان  اجرایي،  د ستگاههاي  کلیه 

سمینار را تشکیل می د هند . 
پورتال  به  مراجعه  با  مي توانند   عالقه مند ان 
www. آد رس  به  سمینار  رساني  اطالع 
itseminar.ir مراجعـه و از طریق لینک »ثبت 
نام اینترنتي د ر سمینارهـاي پنجـم و ششـم« ثبت 
نام نمـود ه و یا پس از د انلــود  »فرم هاي ثبت نام 
نام  ثبت  فرم  تکمیل  د ر خصوص  فکس«،  قابل 
یک نفره یا گروهي اقد ام و فرم هاي تکمیل شد ه 
را به شماره 88937117 - 0�1 فکس فرمایند . 

به شرکت کنند گان د ر این سمینار آموزشي، 
گواهینامه پایان د وره معاد ل هفت ساعت آموزش 
گواهینامه  )نمونه  شد .  خواهد   اعطا  کاربرد ي، 
گواهینامه  »نمونه  لینک  طریق  از  د وره  پایان 
WWW.ITSEMINAR. آد رس  د ر  سمینار« 

IR قابل مشاهد ه مي باشد .( 
شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 

0�188937117 تماس حاصل فرمائید .
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د انشکد ه برق و کامپیوتر د انشگاه شهید  بهشتی برگزار می کند :

سمینارهای آموزشي شبکه علمي با موضوع 
استاند ارد های جهانی ایزو

د انشگاه امیرکبیر 
کنفرانس د اد ه کاوی را 

برگزار می کند 
د ومین کنفرانس بین المللی د اد ه کاوی، 
آبان ماه توسط د انشگاه صنعتی امیرکبیر د ر 

تهران برگزار می شود .
با توجه به اینکه د اد ه کاوی به عنوان 
فرایند  کشف الگوهای پنهان د رون د اد ه ها 
اطالعات  از  بزرگی  حجم  تحلیل  به 
سریع تر  تصمیم گیرند گان  تا  می پرد ازد  
نسبت به آیند ه عمل نمایند ، این کنفرانس 
به کارگیری  منظور معرفی، گسترش و  به 
عالقه مند ان  می گیرد .  شکل  د انش  این 
مقاله )محورهای فراخوان(  ارسال  جهت 
می توانند   تکمیلی  اطالعات  کسب  و 
)موسسه ی   ��497336 تلفن  شماره  با 
پژوهشی د اد ه پرد ازان گیتا( تماس حاصل 

فرمایند .
آد رس  به  کنفرانس  این  وب سایت 
  www.irandatamining .com

قابل مشاهد ه است.

فراخوان 
جذب اید ه ها و طرح های 

برتر کسب و کار
ستاد  کارآفرینی شهر تهران به منظور 
و  کار  و  کسب  عملی  اید  ه های  جذب 
مشارکت شهروند  ان و صاحبان اید  ه ها د ر 
به  طرحی  برگزاری  به  اقد ام  آن،  اجرای 
برتر کسب و  »اید ه ها و طرح های  عنوان 
اقتصاد  شهری« د عوت به  کار د ر توسعه 
را  خود   اید ه های  و  طرح ها  می آید   عمل 
د ر بخش اید ه  کسب و کار و طرح کسب 
و کار و به صورت خالصه به نشانی تهران، 
بزرگراه یاد گار امام، خیابان ایوانک غرب، 
کارآفرینی  ستاد   جنوبی،  گل افشان  نبش 

شهر تهران ارسال نمایند .
با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
 88573�89 و   8837318� شماره های 

تماس بگیرید . 

همکاری انجمن مهند سی صنایع و مراکز رشد  و کارآفرینی 
شهرد اری تهران

با یکد یگر  ایران و مرکز رشد  و کارآفرینی شهرد اری منطقه � تهران  انجمن مهند سی صنایع 
بحث  اهمبت  به  توجه  با  و  مرکز  این  و  انجمن  میان  تفاهم نامه ای  د اشت. طی  همکاری خواهند  
بهره وری و کارآفرینی مقرر شد  انجمن مهند سی صنایع و مرکز رشد  و کارآفرینی شهرد اری منطقه 
� تهران د ر زمینه آموزش کارآفرینان و ارائه راه حل ها و تکنیک های بهره وری و کارآفرینی همکاری 
متقابل د اشته باشند . گفتنی است د فتر واحد  آموزش انجمن نیز به منظور ارتباط بیشتر د و طرف، د ر 

مرکز رشد  و کارآفرینی واقع د ر شهرک غرب قرار د ارد . 


