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سمینار آشنایی با مدیریت کیفیت جامع

یرویم؟
کجا هستیم؟ به کجا م 
یخواهیم برویم؟
چگونه م 
صفحه 4

تشریح محورهای ششمین
کنفرانس مهندسی صنایع ایران
در گفتگو با دبیر کنفرانس

راهبرد ساماندهی

سمینار آموزشی «5s؛
محیط کار» برگزار شد:

پنج خط مشی راهنما

آینده مهندسی
صنایع در ایران
روشن است

صفحه 5

تولید و تفکر ناب از سوی انجمن

سمینار
شد
مهندسی صنایع برگزار 

تمرکز روی مشکل یا تمرکز
روی را هحل؟

صفحه 6

با وجود آنکه نام دانشگاه الزهرا به عنوان برگزارکننده
ششمین کنفرانس مهندسی صنایع مطرح شده بود ،اما
به یکباره خبرهایی از حضور دانشگاه صنعتی شریف
در کنار انجمن مهندسی صنایع ایران به میان آمد .به
طوریکه حاال دانشکده مهندسی صنایع این دانشگاه ،در
آستانه چهل ساله شدن ،در کنار انجمن مهندسی صنایع،
مسئولیت برگزاری بزرگترین همایش مهندسی صنایع
کشور را در سال  87و در روزهای  30بهمن و اول اسفند
خواهد داشت .این موضوع بهانه مناسبی بود تا

به عهده
محمد مدرس یزدی ،دبیر این کنفرانس و عضو

با دکتر
هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف به گفتگو بنشینیم.
در سرمقاله شماره قبل اشارهای به نحوه برگزاری
کنفرانسها و سمینارها در جوامع گوناگون شد .همچنین
مشکالت پیشروی برگزاری این برنامهها و نقاط قوت و
ضعف آنها تا حدودی بیان شد .در این رابطه نظر تعدادی
از صاحبنظران و کارشناسان این حوزه منعکس گردید .اما با
توجه به اینکه منظور از این بحث ،یک نگاه جامعهشناختی
به کارکرد همایشهای داخل کشور است ،حوزه بحث کمی
تخصصیتر و از منظر مسائل فرهنگی و اجتماعی بررسی
شد .در ادامه مسائل مطرح شده در شماره قبل ،در این شماره
نیز نظرات عدهای دیگر از کارشناسان را میخوانیم.
شاید مهمترین دلیل برگزاری یک گردهمایی یا سمینار،

ید و در کل جمعبندی
تبادل اطالعات ،ارائه یافتههای جد 
مورد بحث در همایش باشد .اما با این

علمی موضوع
رویکرد ،دستاندرکاران و متولیان امر در برگزاری همایش
تا چه اندازه به این هدف نزدیک شدهاند؟
پروفسور حسابي جمله معروفی دارد كه ميگويد« :زندگي،
پژوهش و فهميدن مطالب نو است» .دكتر جهانگيري ،استاد
جامعهشناسي دانشگاه شيراز ،به نبود انسجام مورد نياز ميان
كند و ميافزايد :در ايران
پژوهشگران در جامعه اشاره مي 
مجمع علمي نداريم .در جامعه ما گروههاي گوناگون ،اهداف
خاص خود را دنبال ميكنند .بنابراين سمينارها وهمايشها
تأييد گروههاي

مورد تأييد برخي گروهها هست و مورد
ديگر نيست .برخي سازمانها براي ايجاد اعتبار بيشتر براي
خود فراخوان بينالمللي منتشر ميكنند .البته اين
سمينارهاي 
موضوع بيشتر در خصوص سمينارهاي حيطه فنيمهندسي
است و در سمينارهاي حيطه علوم رفتاري اينگونه فعاليتها
كمتر به چشم ميخورد .اين امر نشأت گرفته از فرهنگ
ماست كه براي افراد خارجي اهميت بيشتري قائل هستيم.
موضوعی که بسیاری از کارشناسان به آن اشاره می کنند،
نبود سازمان یا ارگانی رسمی به منظور نظارت و ارزیابی کار
برگزارکنندگان همایشها است .دكتر چگيني ،عضو هيأت
علمي دانشگاه شهيد بهشتي ،مجامع علمي ايران را بدون
وسواس الزم و نگاه انتقادي مناسب نسبت به سمينارها

در این شماره میخوانید:

بهبود در

شناسایی نقاط قابل
سازمان از طریق خودارزیابی
بر اساس مدل EFQM
صفحه 7

سمینار آشنایی با مهندسی ارزش

مند و
رویکردی تیمی ،نظام 
کارکردگرا در حل مسأله

صفحه 8

کیفیت و کارکرد همایش ها
زیر سایه نحوه برگزاری آنها

مضر ميخواند و ميگويد :اگر اين سيستم آگاهانه و
علمي با بودجههاي مناسب مطرح شده از حالت نمايشي
و  ...خارج شود ،سرنوشت سمينارها رو به بهبود خواهد
رفت .دكتر محمود عليلو نيز در اين زمينه وجود مركزي
را با وظيفه تدوين آئيننامه براي سمينارهاي منطقهاي ،ملي
و بينالمللي و تعيين استاندارد سمينارها ضروري دانسته و
ميگويد :اين مركز بايد استانداردها را به مؤسسات علمي
نمايد تا در صورت رعايت

 پژوهشي و دانشگاهها اعالمنشدن اين استانداردها ،از برگزاري سمينار جلوگيري شود،
خود را پيدا خواهند
در اين صورت سمينارها نظم خاص 
كرد .به عالوه همين دفتر ميتواند اهداف سمينارها را نيز
تعيين كرده و از بيهوده ماندن نتايج سمينارها جلوگيري كند.
اين وظيفه را ميتواند ستاد پيگيري برعهده بگيرد و كاربرد
نتايج سمينارها را در جامعه پيگيري نمايد .در هر صورت در
زمينه برگزاري سمينارها و همايشها و موفقيت در اين امر
ميتوان به كشورهاي متعددي اشاره كرد ،از جمله آلمان يكي
از كشورهايي است كه چه در بخش دولتي و چه در بخش
خصوصي و البته در علوم پايه بسيار موفق و كاربردي عمل
ميكند .اين امر در فرانسه در خصوص صنايع اتومبيلسازي
و در ايتاليا در زمينه صنايع لوازم خانگي اتفاق افتاده است.
همچنين ژاپن نيز كشوري است كه در اين زمينه ميتوان از
آن نام برد .آثار فعاليتهاي اين كشور حتي به ساير كشورهاي
جنوبشرقي آسيا نيز منتقل شده است .ژاپن همچنان دانش
نهايي و تكنولوژي محوري را براي خود حفظ كرده و همين
امر موجب تفاوت ميان ژاپن و كشورهايي چون مالزي ،كره،
سنگاپور و  ...شده است.

اند و مهمترين دليل آن را نگراني سازمانها از مقابله به
ميد 
مثل كردن سازمانهاي ديگر در نقد سمينارها و همايشها
كند و در زمينه مجامع علمي بينالمللي ميگويد:
بيان مي 
زماني ميتوانيم چيزي براي ارائه به آن جوامع داشته باشيم
كه عالوه بر انجام ندادن كارهاي تكراري با تبليغات مناسب
و به دور از تعصب ،سمينارهاي بومي را برگزار كنيم.
مورد بحث این روزها در خصوص برگزاری

مسئله
همایشها که موضوع کیفیت آن را هم تحت تاثیر خود
قرار میدهد ،بحث هزینهها و بودجه شکلگیری همایش
است .دكتر قرايي مقدم ،جامعهشناس و مدرس دانشگاه ،در
صحبتی صریح هزينههاي برگزاري سمينارها را سرسامآور
و صرف هزينه براي هيچ ميداند و ميافزايد :ميتوان اين
كرد كه با انجام پژوهشهاي
ايجاد مركزي 

هزينهها را صرف
عميقتر ،مفيد واقع شود .متأسفانه هزينههايي كه از بخش
د در برخي
مالياتهاي مردم و بودجه كشور تأمين ميگرد 
موارد صرف مطرح شدن يافتههاي ناقص پژوهشها در

سمينارها ميشود.
دكتر چگيني ،نخستين و ضروريترين امر را وجود نهاد
نهاد بايد وظيفه شناسايي مواردي را
سياستگذار ميداند .اين 
به عهده بگيرد كه جامعه در آن موارد به برگزاري سمينار و
نيازمند است .بديهي است كه اين نهاد سياستگذار

همايش
مسئوليت پيگيري يافتهها و نتايج اين سمينار را نيز عهدهدار
خواهد بود و آنها را از

تئوريك
گاه
يد
د
شكل
تغییر مکان و شماره تلفن واحد آموزش انجمن مهندسی صنایع
به سيستم عملي پيوند
واحد آموزش انجمن مهندسی صنایع ایران به آدرس شهرک غرب ،فاز ،6

خواهد زد .وي همچنين خیابان ایوانک غرب ،نبش گلافشان جنوبی ،مرکز رشد و کارآفرینی شهرداری
چشمي
م
ه
و
چشم
منطقه  2تهران ،طبقه دوم تغییر مکان داد .تلفنهاي جدید واحد آموزش نیز به
ر
د
را
گي
زد
ن
هيجا
و
شمارههای  30 - 88575318 - 88363116و  66569429و 66568065
برگزاري سمينار بسيار

تغییر کرده است.

سمینار آشنایی با مدل تعالی سازمانی()EFQM
در دانشگاه آزاد تهران جنوب برگزار شد

سمینار آشنایی با مدل تعالی سازمانی به همراه کارگاه
آموزشی (تربیت ارزیاب بر مبنای مدل تعالی  )EFQMو
نمایشگاه جانبی در رابطه با مباحث مختلف در دانشگاه
تهران جنوب برگزار شد .این سمینار توسط انجمن علمی
مهندسی صنایع دانشگاه تهران جنوب و با همکاری انجمن
مهندسی صنایع ایران و همچنین مهدی ریاحی رابط انجمن
در این دانشگاه در روز  ۲۸اردیبهشت به مدت  ۸ساعت و
کارگاه آموزشی تربيت ارزياب  EFQMدر روزهای  ٣۰و٣١
ارديبهشت به مدت  ١٦ساعت در سالن آمفی تئاتر دانشگاه
تشکیل شد .در ابتدای این سمینار که در دو بخش صبح
و عصر شکل گرفت ،دکتر بهرام جلوداری ممقانی ،مدیر
عامل شرکت مهندسی مشاوره تدبیرگستر به تشریح مدل
تعالی سازمانی در بخش تولیدی پرداخت .سپس مهندس
محمد رضا صمد زاده مدیر داخلی انجمن مهندسی صنایع
ایران ،به معرفی انجمن و فعالیت آن پرداخت .در ادامه دکتر
جلوداری بخش دوم سخنرانی خود را در ارتباط با EFQM

در سازمانهای تولیدی و زمانی
را به پرسش و پاسخ پرداختند.
در بعد ازظهر  28ارديبهشت
دکتر بهروز ریاحی عضوﻫﯿﺄت
مدیره انجمن مهندسی صنایع
ایران به تشریح  EFQMدر
سازمانهای دولتی پرداخت و
با پخش فیلم آموزشی EFQM
سخنرانی خود را ادامه داد.
در این سمینار حدود  ١٣۰نفر
ازدانشجویان و فارغالتحصیالن
رشته های مهندسی صنایع و مدیران شرکتها حضور
داشتند.
دوره آموزشی تربيت ارزياب  EFQMدر تاريخ  30و
 31ارديبهشت در دانشگاه تهران جنوب برگزار شد .مدرس
این دوره مهندس حیدری ،مدیر آموزش انجمن مهندسی

صنایع ایران ،به تشریح معیارهای مدل سر آمدی EFQM
در کنار اصول هشتگانه تعالی سازمانی وجوایز کیفیت در
ایران پرداخت .وی به منظور آشنایی بهتر شرکتکنندگان
در طی دوره با همکاری گروهی به ارزیابی یک شرکت
خودروسازی پرداخت.

دوره های برگزار شده انجمن مهندسی صنایع در اردیبهشت و خرداد 87
بخش آموزش انجمن مهندسی صنایع ایران در ماههای
اردیبهشت و خرداد سال جاری اقدام به برگزاری دورههای
مختلفی کرد که مورد استقبال دانشجویان و دانشآموختگان
این رشته و برخی دیگر از رشته های مرتبط قرار گرفت.
برخی از این دورههای آموزشی به شرح زیر هستند:
 دوره آموزشي آشنايي با نرم افزار  MSPبه مدت 24ساعت با تدريس مهندس رحمتي توکل در تاريخ27و26
ارديبهشت و  3خرداد در تهران برگزار شد.
 دوره آموزشي آشنايي با مباني ،مستندسازي و تشريحالزامات  9001 ISOبه مدت  24ساعت توسط انجمن
مهندسي صنايع ايران در تاريخ 24تا 26ارديبهشت برگزار
شد .مدرس دوره مهندس حيدري و صمدزاده بودند.
 انجمن مهندسي صنايع ايران و انجمن علميآزاد تهران جنوب،
دانشجويي مهندسي صنايع دانشگاه 
سمينار  EFQMو کارگاه آموزشي تربيت ارزياب بر اساس
آزاد تهران
مدل تعالي  EFQMرا به شرح زير در دانشگاه 
جنوب برگزار کردند:
سمينار آشنايي با مدل تعالي  EFQMدر تاريخ 28
ارديبهشت در دو نوبت صبح و ظهر برگزار گرديد .سخنرانان

سمينار به ترتيب در نوبت صبح دکتر بهرام جلوداري
ممقاني و در ظهر دکتر بهروز رياحي بودند .همچنين کارگاه
آموزشي تربيت ارزياب در تاريخهاي  30و 31ارديبهشت با
تدريس مهندس حيدري دراين دانشگاه برگزار شد.
سمينار آشنايي با مديريت کيفيت جامع( )TQMبه
مدت  4ساعت در  4خرداد توسط انجمن مهندسي صنايع
ايران و مرکز آموزش کانون فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد
رشد و
اسالمي برگزار شد .اين سمينار با حمايت مرکز 
کارآفريني منطقه  2تهران برگزار گرديد .سخنران سمينار
دکتر بهروز رياحي بود .در اين سمينار  160نفر حضور
داشتند.
 دوره آموزشی مميزي داخلي سيستم مديريت کيفيتبر اساس استاندارد  ISO 19011به مدت  16ساعت با
تدریس مهندس خرازیان توسط انجمن مهندس صنايع
ايران با همکاري انجمن علمي مهندسي صنايع دانشگاه
اد در دانشگاه
صنعتي مالک اشتر درتاریخ های  8و 9خرد 
صنعتي مالک اشتربرگزار گرديد.
 سمينار آموزشي آشنايي با برنامهريزي و کنترل پروژهاد در بانک ملت
به مدت  8ساعت در تاريخهاي 7و 11خرد 

برگزار شد .سخنران سمينار مهندس رحمتي توکل بود.
 دوره آموزشي مديريت استراتژيک توسط انجمنمهندسي صنايع ايران در تاريخ11و12و13خرداد با سخنراني
مهندس مدبري در خانه شهرياران جوان برگزار گرديد.
کارگاه آموزشي تربيت ارزياب به مدت  16ساعت دراد توسط انجمن علمي دانشجويي
تاريخ هاي 20و 21خرد 
مهندسي صنايع دانشگاه آزادشيراز و انجمن مهندسي صنايع
آزاد شيراز برگزار گرديد .مدرس دوره
ايران در دانشگاه 
مهندس حيدري بود.
 سمينار آشنايي با نو آوري نظام يافته TRIZبهاد توسط انجمن علمي
مدت  4ساعت در تاريخ  22خرد 
دانشجويي مهندسي صنايع دانشگاه آزاد شيراز و انجمن
مهندسي صنايع ايران دردانشگاه آزاد شيراز برگزار شد .در
اين سمينار که سخنران آن مهندس محمود کریمی بود90 ،
نفر از عالقه مندان حضور داشتند.
 دوره آموزشی مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOKبه مدت  24ساعت در تاریخهای  28تا 30
خرداد با تدريس مهندس بهزاد ارشادمنش در تهران برگزار
شد.

د دانشجویان مهندسی صنایع دانشگاه آزا د اسالمی تهران جنوب از موسسه استاندارد و تحقیقات
بازدی 

واحد
آزاد اسالمی
دانشجویان مهندسی صنایع دانشگاه 
تهران جنوب در اردیبهشت ماه  87از موسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران بازدید کردند.
در این بازدید که از ساعت  9:30صبح آغاز شد،
دانشجویان پس از استقبال گرم پرسنل و مسئوالن سازمان
ند که در
استاندارد وارد قسمت نیرو محرکه خودرو شد 
این بخش کارشناسان مختلف مربوط به صنعت خودرو
توضیحاتی راجعبه چگونگی کنترل کیفیت و استاندارددهی
لنتها ،کمکفنرها و همچنین کالههای ایمنی ارائه دادند
که این بخش به وسیله دستگاههای کامپیوتری انجام میشد.
ید به سمت سالن مکانیک و متالوژی
پس از آن ،گروه بازد 
رفته و از دستگاههای بسیار پیشرفته و دقیق اندازهگیری
و نمونهبرداری که تعداد معدودی از آنها در کشور وجود
ارد بازدید کردند که در بخشی از این بازدید ،دانشجویان
د 
به طور عملی با آزمایشات و آزمونهایی از قبیل آزمون
مواد ،تعیین درصد ترکیب عناصر ،آزمون سختی ،آزمون
متالوگرافی و اطاقک انفجار آشنا شدند.
پس از این قسمت ،دانشجویان سواالتی را در مورد
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ند که کارشناسان موسسه به آنها
مسائل مختلف مطرح کرد 
پاسخ دادند .در ادامه بازدیدکنندگان به دعوت دکتر بهروز
ریاحی ،رئیس پژوهشگاه استاندارد ایران ،در سالن این
ارد و فیلم
ند و پس از پخش سرود استاند 
موسسه گردهم آمد 
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،وی اشارهای
به تاریخچه ،تاسیس و عملکرد این موسسه پرداخت .وی
ارد و تحقیقات صنعتی ایران
عنوان کرد :موسسه استاند 
به عنوان مرجع رسمی در زمینه استانداردسازی تمامی
محصوالت فعالیت میکند.
ارد و استانداردنویسی
اولین اقدام در ارتباط بااستاند 
در ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاسها توسط دولت
در سال  1304شمسی آغاز گردید و در سال  1339با
تصویب تاسیس موسسه استاندارد ،کار رسمی این موسسه
در چارچوب اهداف و مسئولیتهای تعیین شده آغاز
گردید که در سال  1344در پی تصویب اساسنامه عبارت
تحقیقات صنعتی نیز به نام این موسسه افزوده شد.
تعهد تولیدکننده یا عرضهکننده
ارد نشانگر 
عالمت استاند 
محصوالت به رعایت ضوابط و قوانین و استمرار انطباق

مشخصات کاال با استانداردهای ملی میباشد.
عالئم استاندارد در اطالعیه مورخ  22دی  1358به
ارد رسید که این عالئم دارای
تصویب شورای عالی استاند 
یک کادر اصلی به صورت حرف  Sمیباشد که گویا کلمه
( safetyایمنی) و هم عالمت اختصاری استاندارد است.
طرح داخلی این نشان ( )isiriبه صورتی طراحی
شده است که هم بیانگر کلمه ایران است و هم نشانگر
ارد و تحقیقات صنعتی ایران
نام اختصاری موسسه استاند 
میباشد.
رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به
پیشنهاد وزیر صنایع و به تصویب شورای عالی استاندارد و
حکم ریاست محترم جمهوری برای مدت  3سال انتخاب
میشود و روز جهانی استاندارد هر سال  14اکتبر مصادف
با  22مهرماه برگزار میشود.
شایان ذکر است که این بازدید به همت مهدی ریاحی
رابط انجمن مهندسی صنایع ایران در دانشگاه آزاد اسالمی
تهران جنوب برگزار گردید.

تشریح محورهای ششمین کنفرانس مهندسی صنایع ایران در
گفتگو با دبیر کنفرانس

آینده مهندسی صنایع در ایران روشن است

معصومه غالمی  -محسن صادقیزاده
وجود آنکه نام دانشگاه الزهرا به عنوان برگزارکننده

با
ششمین کنفرانس مهندسی صنایع مطرح شده بود ،اما به
یکباره خبرهایی از حضور دانشگاه صنعتی شریف در کنار
انجمن مهندسی صنایع ایران به میان آمد .به طوری که حاال
دانشکده مهندسی صنایع این دانشگاه ،در آستانه چهل ساله
شدن ،در کنار انجمن مهندسی صنایع ،مسئولیت برگزاری
بزرگترین همایش مهندسی صنایع کشور را در سال  87و در
اسفند به عهده خواهد داشت .این

روزهای  30بهمن و اول
محمد مدرس یزدی ،دبیر

موضوع بهانه مناسبی بود تا با دکتر
این کنفرانس و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف به
گفتگو بنشینیم.
آقای دکتر پیش از این نام دانشگاه الزهرا به عنوان
برگزار کننده کنفرانس ششم مطرح شده بود...
بله .ابتدا قرار بود دانشگاه الزهرا با همکاری انجمن
مهندسی صنایع برگزاری کنفرانس را به عهده گیرد ولی با
انصراف این دانشگاه ،دانشگاه صنعتی شریف پیشنهاد خود را
مورد موافقت قرار گرفت.
کرد که 
مطرح 
دانشگاه صنعتی شریف شش سال پیش اولین کنفراس
مهندسی صنایع را هم برگزار کرده بود.
اولین کنفرانس مهندسی صنایع از بهترین کنفرانسهای
علمی برگزار شده در آن زمان بود .به طوری که این کنفرانس
جز اولین سمینارهای علمی بود که در سالن اجالس سران
برگزار شد .ما تجربیات خوبی را از برگزاری آن کنفرانس
در اختیار داریم و امسال نیز با توجه به اینکه چهلمین سال
تاسیس دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف است،
خواستار آن شدیم که ششمین کنفرانس را نیز با همکاری
انجمن مهندسی صنایع برگزار کنیم .ضمن اینکه دکتر اکبری
جوکار ،رئیس انجمن ،از استادان برجسته مهندسی صنایع
کشور و این دانشگاه هستند .تیم برگزارکننده از دانشگاه هم
تقریبا همان تیم شش سال پیش است.
دبیر علمی کنفرانس چه کسی است؟
دکتر کوروش عشقی ،دبیر کمیته علمی کنفرانس است.
کمیته دیگری نیز تحت عنوان کمیته راهبردی متشکل از دکتر
نیاکی ،دکتر صفائیه و دکتر اکبری جوکار تشکیل شده است.
شورای سیاستگذاری کنفرانس نیز متشکل از استادان دانشکده
مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف و انجمن مهندسی
صنایع می باشد.

لطفا در ارتباط با زمان و نحوه
ارسال مقاالت توضیح دهید.
امسال سعی شده ارسال مقاله
و حتی داوریها به صورت کامال
الکترونیکی انجام شود .زمان ارسال
مقاالت تا  15شهریور ماه است .در
رابطه با نحوه و قالب مقاالت هم در
سایت کنفرانس به آدرس
 www.iriiec.comبه صورت
کامل شرح داده شده است.
آقای دکتر ،سطح کیفی کنفرانس سال گذشته در 
حد
مطلوبی نبود .برای ارتقای سطح کنفرانس پیش رو چه
تمهیداتی اندیشیدهاید؟
برگزاری کنفرانس های سال های گذشته تجربیات خوبی
را در اختیار ما قرا داده است که در برگزاری برنامه امسال
به کار ما می آید .همچنین سعی ما بر این بوده که با تشکیل
کمیته علمی و راهبردی از میان استادان برجسته و از سطح
دانشیار به باالی مهندسی صنایع دانشگاهها ،سطح علمی را
در حد باالیی حفظ کنیم .برای هریک از محورها نیز یکی از
استادان را به عنوان دبیر آن محور انتخاب کردهایم تا شاهد
بحث های تخصصی در کنفرانس باشیم .در کنار این موارد
برگزاری کارگاههای آموزشی نیز در حین برگزاری کنفرانس
در باال رفتن سطح علمی کنفرانس موثر است.
سطح کنفرانس برای مخاطبان و شرکتکنندگان چگونه
تعریف شده است؟ به عبارتی دیگر آیا دانشجویان مقطع
کارشناسی نیز میتوانند از مباحث کنفرانس استفاده کنند یا
بحث های علمی فراتر از این سطح است؟
طبیعتا تمامی دانشجویان مقاطع علمی مهندسی صنایع
میتوانند با توجه به سطح علمی خودشان از مباحث علمی
اعتقاد من ویژگی

بهرهمند شوند .در بحث مقالههای ارسالی به
باشد و این
یک مقاله علمی این است که حائز ویژگی نوآوری 
افتد ولی اگر هم دانشجوی
اتفاق کمتر در مقطع کارشناسی می 
کارشناسی مقاله قابل قبولی ارائه دهد قطعا پذیرفته میشود.
در زمینه مخاطبین هم سعی ما بر این است که از حضور
صاحبان صنایع استفاده شود.

کنفرانسی ایجاد تعامل بین بخشهای صنعتی و دانشگاههاست،
در تالشیم تا هم از حمایت و هم از حضور بخش های صنعتی
کشور بهرهمند شویم .با این حال هدف اصلی از برگزاری
گرد همایی صاحب نظران ،دانشجویان،
این کنفرانس تعامل و 
عالقهمندان و کسانی است که در ارتباط با مهندسی صنایع
فعالیت دارند.
آینده مهندسی صنایع در کشور را چگونه ارزیابی
میکنید؟
رشته مهندسی صنایع حاال رشته شناخته شدهای است.
این را مشخصا از انتخابهای دانشجویان برای ورود به
دانشگاهها میتوان فهمید .در گذشته تنها یکی دو دانشگاه
مانند شریف و علم و صنعت این رشته را داشتند ،ولی

خوشبختانه اآلن بسیاری از دانشگاهها از جمله آزاد اسالمی
و دولتی این رشته را ایجاد کرده اند و دانشجو میپذیرند.
من به شخصه نسبت به آینده این رشته در ایران خوشبین
هستم .گاهی مقایسههایی بین دانشکدههای مهندسی صنایع
ایران و خارج از کشور می شود .بدون شک چند دانشگاه در
هستند که در زمینه مهندسی صنایع بسیار قدرتمند عمل

دنیا
میکنند .با این حال سطح علمی دانشگاههای خارج از کشور
در مقایسه با کشور خودمان لزوما باالتر نیست اما نمیتوان
داشتن امکانات تحقیقاتی و علمی بسیاری از دانشگاههای
خارج از آن دانشگاهها را کتمان نمود.

در حال حاضر ایدهآل ذهنی بسیاری از دانشجویان
و فارغالتحصیالن صنایع ،اشتغال در یکی از دو قطب
خودروسازی ایران است .شما در این رابطه چه نظری
دارید؟
در مورد اشتغال فارغالتحصیالن این رشته من چنین نیازی
چه برنامههایی برای حضور بخشهای صنعتی در
را حس نکردم که گرایش به صنایع بزرگ وجود دارد ،دست
کنفرانس دارید؟
به نظر من متاسفانه ارتباط خوب و مناسبی میان بخش کم مواردی که من با آن بیشتر مواجه هستم تمایل به ادامه
کنفرانس امسال چه محورهایی را در بر می گیرد؟
ارد که این یک نقطه تحصیل است .البته طبیعی است که هرچه پیچیدگی صنعت
با توجه به تجارب کنفرانسهای قبلی ،محورهای دانشگاهی و صنعتی کشور وجود ند 
کنفرانس تخصصیتر از قبل و از عمدهترین موضوعات ضعف بزرگ است .این ضعف زمانی برطرف می شود که بیشتر باشد نمود مهندسی صنایع در آن بیشتر خواهد بود و
عبارتند از صنایع خصوصی شوند تا رقابت ،بهینه سازی و راندمان صنعتی مثل خودروسازی برخالف ITکه یکی از زمینههای

مهندسی صنایع انتخاب شده است .این محورها
مدلسازی و برنامهریزی ریاضی ،روشهای فراابتکاری در افزایش یابد .با توجه به این که یکی از اهداف برگزاری چنین خوب فعالیت مهندسی صنایع میتواند باشد ،تشکیالت
بزرگی در کشور دارد و جایگاه خوبی برای جذب مهندسین
حل مسائل مهندسی صنایع ،فرآیندهای تصادفی و
این رشته به شمار میآید .برنامهریزی تولید و
تئوری صف ،شبیه سازی ،احتمال و آمار کاربردی،
مدیریت زنجیره عرضه و کال بهینهسازی نیز
محورهای ششمین کنفرانس مهندسی صنایع ایران
مهندسی کیفیت ،مدیریت نگهداری و تعمیرات و
مدلسازی و برنامه ریزی ریاضی ،روش های فراابتکاری در حل مسائل مهندسی جای کار دارد و مهندسی صنایع دراین امور
پایایی ،تئوری فازی ،مدیریت زنجیره تامین ،حمل و
نقل و لجستیک ،چیدمان و طراحی کارخانه ،توالی صنایع ،فرآیند های تصادفی و تئوری صف ،شبیه سازی ،احتمال و آمار کاربردی ،میتواند فعال باشد .از طرفی پذیرش این
د که تا
عملیات و زمانبندی تولید ،مدیریت و کنترل پروژه ،مهندسی کیفیت ،مدیریت نگهداری و تعمیرات و پایایی ،تئوری فازی ،مدیریت مسئله به مهندسین این رشته برمیگرد 
سیستمهای هوشمند ساخت و تولید ،ارگونومی و زنجیره تامین ،حمل و نقل و لجستیک ،چیدمان و طراحی کارخانه ،توالی عملیات چه حد بتوانند مدیریت صنایع را برای اصالح
مهندسی فاکتورهای انسانی ،تئوری تصمیمگیری ،و زمان بندی تولید ،مدیریت و کنترل پروژه ،سیستم های هوشمند ساخت و تولید ،و بهبود قانع کنند .در واقع ایدهآلترین حالت
تولید و موجودی ،کاربردهای مهندسی ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی ،تئوری تصمیم گیری ،کنترل تولید و این است که مهندسان صنایع ،خالقیت خود

کنترل
را در جهت استفاده از تکنیکهای مهندسی
صنایع در صنعت ،هوش مصنوعی و سیستمهای موجودی ،کاربردهای مهندسی صنایع در صنعت ،هوش مصنوعی و سیستم های
صنایع در زمینههای نو و بکر نشان دهند.
خبره و سیستمهای اطالعاتی و دادهکاوی.
خبره و سیستم های اطالعاتی و داده کاوی.
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سمینار آشنایی با مدیریت کیفیت جامع ()TQM

کجا هستیم؟ به کجا می رویم؟ چگونه
می خواهیم برویم؟
استوار است ،برای استقرار کیفیت 
باید
برنامه کیفیت داشته باشیم .یعنی باید
بدانیم کجا هستیم؟ ،به کجا می رویم؟ و
چگونه میخواهیم برویم؟
دکتر ریاحی در ادامه استقرار سیستم
کیفیت را بر اساس چرخه  ADRIاسترالیا
و چرخه  RADARبنیاد مدیریت کیفیت
ارپا تشریح کرد.
وی در بخش دوم صحبتهای خود
به تشریح اصول ،ابزارها ،مزایا و موانع مدیریت کیفیت
جامع پرداخت و گفت :مدیریت کیفیت جامع به معنای
مشارکت تمامی کارکنان در عرضه محصول یا خدمت
نهایی به مشتری است .به عبارتی دیگر مدیریت کیفیت
جامع ،فرآیند مدیریت شدهای است که کارکنان ،نظامها،
ابزار و فنون پشتیبانی را در برمیگیرد .بنابراین TQM
عامل تغییر است هدف آن ایجاد سازمانی با انگیزه و
مشتریمدار میباشد.
ارزیاب و مدرس رسمی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا،
زنجیره تامین ،مشتریان و تامینکنندگان درون سازمانی،
ارتباطات درون و برون سازمانی و آوردن شادی و نشاط به
محیط کار را اصول مدیریت کیفیت جامع عنوان کرد .وی
گفت :در  TQMکار به مجموعهای از فرآیندها و فعالیتها

سمینار آشنایی با مدیریت کیفیت جامع ( )TQMبا
تدریس دکتر بهروز ریاحی ،رئیس پژوهشگاه استاندارد
ایران ،در مرکز رشد و کارآفرینی شهر تهران ،از سوی
انجمن مهندسی صنایع ایران و با همکاری مرکز آموزش
آزاد برگزار شد.
کانون فارغالتحصیالن دانشگاه 
مدرس این سمینار در بخش اول ،به ارائه توضیحاتی
در خصوص تاریخچه ،تعاریف ،مفاهیم و کلیات مدیریت
کیفیت جامع پرداخت .وی گفت :کیفیت ،واژه رایج و
فرآیند دیگر در ارتباط

تقسیم می شود .هر فرآیند کاری با
آشنایی است که از مفهوم و نحوه کاربرد آن تفسیرهای
است و خروجی یک فرآیند ،ورودی فرآیند دیگر است و
مختلفی به عمل آمده است .اما وجه مشترک همه تعاریف،
در واقع هر سازمان از طریق زنجیرهای از فرآیندهای به هم
سازگاری کاال یا خدمت با نیازها و انتظارات مشتریان
پیوسته که از مرزهای بخشها عبور میکنند ،کار میکند.
آید که
است .به عبارت دیگر کیفیت وقتی به دست می 
وی همچنین در خصوص مشتریان در سیستم TQM
تولید یا خدمت انتظارات مشتریان داخلی و خارجی را
اظهار داشت :مشتریان بیشتر فرآیندها ،مشتریان نهایی
برآورده سازد.
سازمان نیستند ،بلکه مشتریان درون سازمانی میباشند.
شود و هرگونه
وی افزود :کیفیت از مشتری شروع می 
هدف اصلی  TQMاین است که مطمئن شود همه کارکنان
توجه به کاال یا خدمت بدون توجه به نظر مشتری الزاما
کنند و درمییابند
ارتباط مشتری -تامین کننده را درک می 
باید نظر مشتریان را جویا
کیفیت را به دنبال ندارد .بنابراین 
که مشتری خود را باید راضی و خشنود سازند .اگر این
و از نیازهای آنان به خوبی آگاه شد و تولید یا خدمت را
زنجیره به درستی کار کند ،مشتری نهایی نیز راضی و
منطبق با آن نیازها ارائه کرد.
خشنود خواهد بود .دکتر ریاحی در مورد ارتباطات درون
دکتر ریاحی با بیان این نکته که در طول سالها،
و برون سازمانی نیز گفت TQM :بر آن است که با تغییر
موضوع کیفیت ،سیستمهای کیفیت و مدیریت کیفیت جامع
رفتار مدیران ،فرهنگ سنتی ارتباطی را تغییر دهد .وی با
دستخوش تحوالت شده ،گفت :مطالعات نشان میدهد،
اشاره به دو متغیر کلی رفتاری شامل هنر خوب
کیفیت ،در مسیر تکاملی خود طی سالهای
گوش دادن و هنر خوب ارتباط برقرار کردن
 1850تا  2000مراحلی را از جمله بازرسی،
کیفیت:
تاریخچه
و
پیشینه
تاکید کرد :مدیرانی میتوانند این دو هنر را

کنترل آماری ،تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت
باشند که عالوه بر مهارتهای ساختاری،

• در سال  1924دکتر والتر شوارت ،در آزمایشگاههای شرکت  ،bellسیستم داشته
راهبردی طی کرده است.
«کیفیت» مسیر تکاملی خود را بر اساس کنترل آماری فرآیند( )SPCرا معرفی کرد SPC .یکی از ابزارهای اصلی کیفیت است فنی و رفتاری ،به مهارتهای سیاسی و محیطی
طبقهبندی چارلز کوب شامل کنترل کیفیت که به منظور پایش ،ثبات ،سازگاری و نیز تشخیص فرآیندهای کاری 
باید توجه خود را روی
مورد استفاده قرار نیز مسلط شوند .مدیران 
صنعتی»
محصوالت
با تاکید بر کاهش نقصها از طریق بازرسی میگیرد .دکتر شوارت در سال  1931کتاب «کنترل اقتصادی کیفیت
اندازهگیری نظام و زنجیره فرآیندها متمرکز کنند
و اصالح نقصها ،تضمین کیفیت با تاکید بر را منتشر کرد.
باید اطمینان حاصل
نه بر روی کارکنان .مدیران 
ژاپن،
ر
د
تولید

ای
ه
حرف
نیروهای
وم،
د
جهانی
جنگ
از
پس
1946
سال
• در
کنند که نظام به خوبی کار میکند و اهدافی برای
طراحی و گسترش فرآیندهایی که از ایجاد
نقصها جلوگیری کند ،سیستمهای مدیریت سازمان غیرانتفاعی اتحادیه مهندسان و دانشمندان ژاپن ،را تاسیس کرد 
اعتماد و همکاری

شود که
ند و در همین کارکنان تعریف می 
تاکید بر نگرش تضمین کیفیت سال «جامعه کنترل کیفیت آمریکا» نیز تشکیل شد.
را در پیدارد .وی در ادامه افزایش فشارهای

کیفیت با
گرایش
با
ان
فیزیکد
یک
که
مینگ

وارد
• یکی از شاگردان دکتر شوارت ،به نام اد
رقابتی ،برداشتهای متغیر مشتری ،ضایعات
به اضافه سیستم مدیریت که فعالیت های
اصالحی جهت بهبود مستمر را تدارک میبیند ریاضی بود و در بخش کشاورزی و دفتر تحقیقات آمریکا کار میکرد ،موظف شد تا پنهان در روشهای تولید ،برداشتهای متغیر
و سیستمهای کامال یکپارچه کار و سازمان سیستم  SPCو کنترل کیفیت را به کارکنان صنایع دفاعی آمریکا آموزش دهد.
مشتریان و کارکنان ،توانمندسازی کارکنان و
مینگ
د
از
• در سال  1950اتحادیه متخصصان علوم و مهندسی ژاپن JUSE
بقا و ادامه حیات سازمان را از دالیل پراهمیت
تاکید بر به حداکثر رساندن خواستههای

با
.
مشتری به منظور جلو بردن نتایج کار سازمان دعوت کردند تا ( SPCکنترل آماری فرآیند) را در کشور ژاپن آموزش دهد
اجرای  TQMعنوان کرد .به گفته دکتر ریاحی
هستند و سازمانی

• در سال  1951اتحادیه متخصصان علوم و مهندسین ژاپن ،جایزه دمینگ ،سازمان ها دارای شخصیت
طی کرده است.
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی عالیترین جایزه کیفیت ژاپن را با هدف افزایش سطح کیفیت صنعت در ژاپن تاسیس که میخواهد زنده بماند ،باید با محیط در
صنایع ایران در ادامه گفت :مدیریت کیفیت کردند.
تماس باشد و این نیاز به اجرای  TQMدارد.
را
فراگیر»
کیفیت
«کنترل
عنوان
تحت
کتابی
فایگنباوم،
کتر
د
1951
سال
ر
د
•
وی از کاهش همه در ضایعات منابع،
جامع نگرشی است که بر مبنای آن مدیریت
سخن
فراگیر
کیفیت
کنترل
از
آماری
کیفیت
کنترل
جای
به
او
کتاب
این
ر
د
.
کرد
سازمان با مشارکت تمامی کارکنان ،مشتریان و منتشر
پیشرفت چشمگیر بهرهوری ،بهترین فرصت
تامینکنندگان به بهبود مستمر کیفیت که منجر به میان آورد.
برای افزایش سود ،افزایش درازمدت سهم
پیگیری
ر
د
ها
ش
بخ
تمام
ن
نمود
رگیر
د
اهمیت
جوران،
جوزف
1954
سال
• در
بازار ،مزیت رقابتی پایدار ،توانمندسازی
به جلب رضایت مشتری میشود ،میپردازد.
محصول
مشخصات
از
تبعیت
ه
ساد
امر
جای
به
را
مشتری
رضایت
اهمیت
و
کیفیت
وی افزود :مدیریت کیفیت جامع یک فلسفه امر
کارکنان ،تشویق و ایجاد انگیزه در نیروی
است .در حقیقت  TQMفرآیندی است به ژاپنیها یادآوری نمود.
انسانی و حذف بسیاری از ناکارآمدیها ،به
یاد کرد .دکتر
• در سال  1962کاآرو -ایشیکاوا ،ایده و تفکرات جوران و فایگنباوم را بسط عنوان مزایای اصلی  TQM
متمرکز بر روی مشتریان ،کیفیتمحور ،مبتنی
بر
عالوه
سازمان
اخل
د
های
اد
د
ن
برو
گان
کنند
ت
ریاف
د
که
اخلی
د
مشتریان
موضوع
و
ه
اد
د
ریاحی همچنین موانع پیش روی  TQMرا
بر حقایق و متکی بر تیمها که برای دستیابی
به اهداف استراتژیک سازمان از طریق ارزیابی مشتریان خارجی سازمان مطرح کرد .ایشی کاوا بر مبنای کار متخصصین علوم رفتاری فقدان تعهد مدیریت ارشد ،فقدان دیدگاه
مستمر فرآیندها توسط مدیریت ارشد سازمان و نظریه سلسله مراتب سازمانی مازلو و تئوری  Xو  Yمک گریگور توانست واژه استراتژیک واحد که همه سازمان روی آن
«کانونهای کیفیت» را مطرح کند.
اشتراک نظر داشته باشند ،قناعت به راه حلهای
رهبری میشود.
ها
ی
ژاپن
گرفتن
پیشی
متوجه
که
که
ها
ی
اروپای
و
ها
ی
آمریکای
،1970
هه
د
اواخر
ر
د
•
سریع ،ایجاد محدودیت و موانع با کلمه کیفیت،
ریاحی اظهار داشت :پیشینه کیفیت نشان
هد که با توجه به کیفیت و تالش برای در تسخیر بازارهای جهانی شدند ،به فکر استفاده از نگرش مدیریت کیفیت جامع تبدیل مدیریت کیفیت به دیوانساالری ،عدم
مید 
بهبود دائمی ،نقش مهم و اساسی در توسعه  TQMشدند.
تغییر رفتار مدیران ،عدم مشارکت کارکنان و
• در سال  1987آمریکا در مقابل جایزه دمینگ ،جایزهای به نام مالکوم بالدریچ فقدان معیارهای اندازهگیری دانست .وی در
دارد ،همچنین دگرگونی مهمی در مفهوم
()MBNQA
.
ند
کرد
اع
ابد
این رابطه گفت :بهترین مدل برای اندازهگیری
کیفیت رخ داده و چرخههای آن تغییر کرده
• در سال  1991اروپاییها جایزه کیفیت اروپا( )EQAرا در بنیاد مدیریت کیفیت  ،TQMمدل  EFQMاست که بتوانیم از طریق
است .وی ادامه داد :بر اساس نظریه چرخه
دمینگ که بر برنامه ،اجرا ،کنترل اقدام اصالحی اروپا( )EFQMطراحی کردند.
آن اهداف سازمان را اندازهگیری کنیم.
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راهبرد
سمینار آموزشی «5s؛
ساماندهی محیط کار» برگزار
شد:

پنج خط مشی
راهنما

راهبرد ساماندهی محیط کار»

سمینار آموزشی «5s؛
با سخنرانی مهندس هوشنگ رستمیان و از سوی انجمن
مهندسی صنایع ایران  15اردیبهشت برگزار شد.
در این سمینار مهندس رستمیان با تشریح مراحل 5s
و کارکردهای آن حاضران در جلسه را با این سیستم بیش
از پیش آشنا ساخت .وی در ابتدا گفت 5s :مخفف کلمات
ژاپنی seiri، seiton، seiso، seiketso، shitsuke
است و در جایگیرسازی درست عادتهای کار یعنی پاک
کردن و مرتب نمودن ،ترتیب منظم اقالم و چیزها ،نظافت و
پاکیزگی ،آراستگی و نظم و انضباط فردی کمک میکند.
وی افزود :این عادتها در جای خود ،یک ذهن یا
فرد ریشه
کند در صورتی که درون 
ایجاد می 

رفتار درست
کند و اگر انجام شود ،آنگاه تبعیت به سوی روشهای
عملیاتی ،شیوهها و استانداردها تضمین میشود.
وی با بیان این نکته که هدف نهایی  ،5sبرقراری و
حفظ فضای کیفیتی و پیشگیری از اتالف در یک سازمان
است ،اظهار داشت :از فعالیتهای  5sنیز مانند هر پدیده
دیگر ،میتوان تعبیرهای متفاوت و مبهمی داشت .بنابراین
الزم است دقیقا مشخص کنیم که  5sچیست و برای
دستیابی به چه اهدافی به کار میآید؟ به عبارت دیگر باید
درک کرد که  5sدقیقا چیست و دستاوردهای آن کدام
است؟
مهندس رستمیان در ترجمه واژههای  5sگفت :این
سینها به معنای ساماندهی ،نظم و ترتیب و آراستگی،
نظافت و پاکیزهسازی ،استانداردسازی ،انضباط فردی و
فرهنگسازی میباشند.
وی افزود :ساماندهی به معنای جدا کردن قطعات
و محصوالت پذیرفته شده ،اوراق و اطالعات الزم و
کاربردی از غیر آن ،قابل دوبارهکاری و رد شده ،دوباره
کار کردن قطعات قابل دوبارهکاری ،مرتب نمودن اقالم
رد شده و دور ریختن آنها ،همچنین
غیرضروری و قطعات 
تعمیر ،تعویض یا تصحیح معایب و نواقص است .نکته
تاکید اصلی بر مدیریت اولویتها و حذف

اصلی در اینجا
غیرضروریها از طریق شناسایی و حذف علل و عوامل
آنها در همان مراحل اولیه و پیش از تبدیل شدن آنها به
مشکالت واقعی است .مدرس سمینار اهداف اصلی
ساماندهی در پیادهسازی  5sرا تعیین معیارهایی برای
حذف غیرضروریها ،بهکارگیری مدیریت اولویتها و
تعیین اولویتها ،حذف علل آلودگیها ،استفاده بهینه از
فضای محیط کار ،استفاده بهبنه از تجهیزات و ریشهیابی
علل معایب عنوان کرد و اصول ساماندهی را کار بر اساس
اولویتها دانست.
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران در

تشریح سین دوم ،نظم و ترتیب و آراستگی ،گفت :نکته
مورد استفاده از مدیریت کارکردی و حذف
اساسی در این 
جستجو است .هنگامی که هر چیز با توجه به کارکرد آن
و با در نظر گرفتن کیفیت و ایمنی کار ،در جای مشخص
قرار داشته باشد ،محل کار همواره منظم و مرتب خواهد
بود .این امر موجب سرعت دسترسی به اقالم و اسناد،
کاهش ضایعات ناشی از نابسامانی و درهمریختگی ،کاهش
اشتباهات و دوبارهکاریها ،ارتقاء کارایی و بهرهوری
از طریق حذف زمان تلف شده برای جستجوی اشیا،
جایدهی و چیدمان مناسب و در مجموع نظم و ترتیب
در محل کار میشود.
مهندس رستمیان پیشگیری از کثیفی و پاکیزه نگه
داشتن محیط ،اموال ،ماشین آالت ،تجهیزات و افراد و
حذف یا کنترل آالیندهها به طوری که هیچ گرد و خاکی
نباشد را

روی کف ،میز کار و ماشینآالت و تجهیزات
سین سوم اصول  5sخواند .وی اضافه کرد :بدین ترتیب
بازبینی و پاکیزهسازی محیط کار برای حذف آلودگیها
و زواید موضوعات عمده و مورد تاکید در پاکیزهسازی
است .دستیابی به میزان مطلوبی از پاکیزگی محیط کار،
حذف کامل آلودگیها و شناسایی مشکالت جزئی از
طریق بازبینی از اهداف ان مرحله است که در ادامه کاهش
خستگی و آزردگی روان ناشی از کار ،کاهش خرابی ماشین
بهبود کیفیت را به همراه دارد.

آالت و تثبیت و
مهندس هوشنگ رستمیان در ادامه گفت :استانداردسازی
از دیدگاه  ،5sعبارت از کنترل و اصالح دائمی ساماندهی،
نظم و ترتیب و آراستگی ،نظافت و پاکیزهسازی برای تضمین
ارد باالی خانهداری صنعتی و سازمان محل کار
یک استاند 
در تمام زمانها است .وی تاکید کرد :در استانداردسازی،

 5sمیبایست از طریق کارکنان کامال
جذب شود ،به طوریکه این عادتها
قسمتی از رفتار معمولی آنها شود.
ژاپنیها  5sرا «پنج خط مشی راهنما»
مینامند
مدیریت دیداری،
و
تمرکز روی نوآوری
استاندارد کردن مقررات و کنترل شرایط و اوضاع در محیط
کار است که بتوان با سرعت و دقت فعالیت کرد .اهداف
اصلی در استانداردسازی عبارت است از جلوگیری از
اعمال سلیقه و چندباره کاری ،مدیریت دیداری خالق
به منظور آشکار شدن ناهمگونیها و مواد عادی ،ایمن

شدن محیط کار و کاهش حوادث و بیماریهای کاری،
کاهش زمان انجام کارها ،کاهش وابستگی امور به اشخاص
و امکان ایجاد گردش شغلی در سازمان و افزایش جذابیت
محیط کار.
مدرس این سمینار در ادامه با تشریح انضباط فردی و
فرهنگسازی به عنوان سین پنجم تاکید کرد :انضباط فردی
باید حتمی و به دیگران آموزش داده شود .نکته اصلی در
این امر ،شکلدهی و ایجاد عادتهای صحیح به جای
باید از طریق آموزش
عادتهای نادرست است .این کار را 
افراد تمرین دادن

شیوههای درست و کارهای الزم به
آنها در این زمینه انجام داد .وی مشارکت کامل در ایجاد
عادتهای صحیح و پیروی از مقررات ،عادت در برقراری
ارتباط به نحو صحیح و کنترل نتایج آن ،زمینهسازی فرهنگ
خودانضباطی و نهادینه شدن فرهنگ بهرهوری را از اهداف
سین پنجم در پیادهسازی  5sعنوان کرد.
مهندس رستمیان با اشاره به اینکه اجرای  5sطلیعه
هد که پشتیبان کیفیت ،کار خروجی
محیطی را نوید مید 
کارآمد و باال در محل کار مرتب ،پاکیزه ،منظم و منضبط
است ،گفت :بهبود کیفیت محصول ،ایمنی بیشتر ،کاهش
قابل توجه تعداد خرابیهای ماشینآالت و تجهیزات و نیز
بهرهوری باال و کاهش و حتی حذف ضایعات از مزیتهای
اصلی پیادهسازی این سیستم است .وی همچنین با اشاره
به عوامل برونسازمانی ،درون سازمانی ،فردی ،کاری و
عوامل سیستمی به عنوان عوامل موثر در اجرای  ،5sابراز
داشت :این سیستم در استاندارد  ISO9001:2000جایگاه
خاص و پراهمیتی دارد .همچنین OHSAS18000
مدیریت ایمنی و بهداشت است که این استاندارد با S3
که یکی از ابعاد اساسی آن ایمنی و بهداشت است ارتباط
زیادی دارد.
مهندس رستمیان در پایان اظهار داشت :اجرا یا به
طور درست و صحیحتر «تمرین»  5sتوسط نیروی کار
نه فقط تبعیت روشها و استانداردهای عملیاتی را مطمئن
میسازد ،بلکه یک کاهش قابل توجه شش ضایعه بزرگ را
امکان میدهد 5s .میبایست از طریق کارکنان کامال جذب
شود ،به طوری که این عادتها قسمتی از رفتار معمولی
آنها شود .ژاپنیها  5sرا «پنج خط مشی راهنما» مینامند.
اعتیاد به  5sغیرضروری و

افرادی هستند که فکر میکنند
بیمعنی است .آنها همه چیز را بیهوده و بیمعنی میبینند
و اجرای کامل آموزش در  5sرا مسخره و سنتی تصور
میکنند .اما یک لحظه خرابیها ،حاثهها ،عیبها و نقصها،
خانهداری صنعتی ضعیف ،محل کار درهم ریخته ،فقدان
توجه و بیدقتی را تصور کنید .در آن لحظه شما اهمیت
این پنج عادت خوب را درک خواهید کرد.
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سمینار تولید و تفکر ناب از سوی انجمن مهندسی صنایع ایران برگزار شد

تمرکز روی مشکل یا تمرکز روی راه حل؟

سمینار تولید و تفکر ناب روز 15
اردیبهشت ماه از سوی انجمن مهندسی
صنایع ایران ،به صورت رایگان و در سالن
مرکز رشد و کارآفرینی شهر تهران واقع در
شهرک غرب برگزار شد.
دکتر مهدی فتحاله ،سخنران این
سمینار ،در خصوص مسائلی از جمله تفکر
تولید ناب و برخی

ناب ،مدیریت تولید،
الزامات مدیریتی صحبت کرد .وی در ابتدا
با تعریف سه دوره محصولگرایی ،بازاریابی
و فراصنعتی در جوامع گوناگون به تشریح
ویژگیهای این سه دوره پرداخت و گفت:
در دوره محصولگرایی در سالهای صده
 1800میالدی ،تاکید بر روی محصول بوده
است و هر چیزی که تولید میشد به فروش
میرفت .در آن زمان تاثیر عوامل بیرونی
بود و رقابت حول محصول بود.
اندک 
همچنین برنامهها بر اساس محدودیتهای
درون سازمانی شکل میگرفت و در نهایت
تولیدکننده حرف اول را میزد .پس از آن
در دوره بازاریابی ،شاهد اشباع بازارها با
محصوالت یکنواخت بودیم .تاثیر عوامل
بیرونی نسبتا زیاد بود و رقابت شدت
گرفت .در آن دوره ،این مشتری بود که
حرف اول را میزد و انتظار مشتریان
افزایش یافت .همچنین دید درون سازمانی
به برون سازمانی تحول پیدا کرد.
در نهایت در دوره فراصنعتی و از سال
 1950به بعد ،وضع به کلی تغییر کرد و
ید آمدن مسائل و موانع اجتماعی،
با پد 
فرهنگی ،سیاسی و دولتی ،رقابت داخلی
و خارجی تولیدکنندگان شدت یافت و
چالشهای جدید و غیرمنتظرهای به وجود
آمد .در این دوره شاهد فراوانی محصوالت
و تنوع آنها و نیز جهانی شدن بازرگانی
بودیم و هستیم.
دکتر فتحاله با اشاره به لزوم بازنگری
دیدگاهها و فرآیندهای کسب و کار،
مواردی از جمله تحول کیفی در خط
مشی سازمانی از شیوه محصولمداری
و سپس رابطهمداری ،تحول تقسیم کار



وی در ادامه به تعریف واژه «مودا»
بین سازمانهای مختلف ،انتظارات محیط
جهت تسریع در تصمیمگیری و اجرا و پرداخت و گفت« :مودا» واژهای ژاپنی و
تغییرات ناشی از پیشرفتهای تکنولوژی به معنی اتالف است و در حالت کلی به
اطالعات و ارتباطات را الزامات مربوط آن دسته از فعالیتهایی اطالق میشود که
به بازنگری فرآیندهای کسب و کار عنوان جاذب و مصرفکننده منابع و ذخایر هستند؟
ایجاد ارزش برای مشتری ،تولید ولی با این حال هیچ ارزشی نمیآفرینند.

کرد .وی
ثروت برای شرکت و ایجاد مزیت رقابتی وی ادامه داد :موداها انواع بسیاری دارند که
پایدار را سه پایه یک مدل کسب و کار هر سازمان با توجه به فعالیتها و شناخت
باید آنها را شناسایی کرده و سعی
منابع خود 
خوب نامید.
سخنران این سمینار در ادامه به در از بین بردن و حذف آنها کنند .مودا ،به
مانند یک هیوال ،ارزش افزوده سازمان را

روند تغییرات اساسی در عصر

تشریح
حاضر پرداخت و آن را شامل حرکت از میبلعد .این هیوال گاهی اوقات قابل رویت
جامعه صنعتی به سوی جامعه اطالعاتی ،و در بسیاری مواقع غیرمشهود است .وی
از تکنولوژی نیروافزا به تکنولوژی دانش تقکر سبکبار یا ناب را چارهای برای حذف
افزا ،از اقتصاد ملی و سنتی به سوی اقتصاد موداها نامید و گفت :تولید ناب بر محور
جهانی دانش محور ،تغییر نگرش از کوتاه موداستیزی استوار است .دکتر مهدی فتحاله
مدت به بلندمدت ،از کمک کردن دولت نمونههایی از موداها را در بخش خدمات
به نهادها به سمت خودیاری ،از کار فردی اینگونه برشمرد :اشتباهاتی که باید اصالح
به کار گروهی و مشارکتی ،از ساختار شوند ،مراحلی از فرآیند کار که ضرورتی
وجود آنها نیست ،جابجایی بیمورد

سلسلهمراتبی به نظام شبکهای ،از تجارت به
سنتی به تجارت الکترونیک و از کار نیروی انسانی در سطوح سازمان ،حمل و
نقلهای بیهوده و
فیزیکی و متمرکز
غیرضروری ،ارائه
به کار فکری و
موداها انواع بسیاری دارند که
خدماتی که به نیاز
روش کامر از راه
ها
هر سازمان با توجه به فعالی 
ت
مصرفکننده پاسخ
دور دانست.
فتحاله در و شناخت منابع 
خود باید آنها را نمیگوید ،بایگانی
انبارکهای
بخشی دیگر از شناسایی کرده و سعی در از بین و
غیر ضر و ر ی ،
صحبتهای خود بردن و حذف آنها کنند .مودا ،به
و
فرآیندها
در خصوص مفهوم
مانند یک هیوال ،ارزش افزوده

فعالیتهای موازی،
تفکر ناب اظهار
داشت :این تفکر سازمان را م 
و
یبلعد .این هیوال گاهی دوبارهکاری
به این دلیل  leanاوقات قابل رویت و در بسیاری تکرار ،عدم تجانس
فرآیند با متولی آن،

نامیده میشود که
مواقع غی رمشهود است
جمعآوری و ثبت
میتواند شیوهای را
اطالعات اضافی
فراهم آورد که از
و تکراری ،تعهد
طریق آن بتوان با
«کمتر و کمتر» (یعنی با نیروی انسانی کمتر ،اشکال یک فرم و عدم تطابق اطالعات فرم
تجهیزات کمتر ،زمان کمتر و فضای کمتر) ،با کاربرد آن ،تبادل بیش از حد اطالعات
«بیشتر و بیشتر» را به انجام رساند و در عین و تورم دادهها و پیچیدگیهای روشهای
حال ،با تامین درست نیاز مصرفکنندگان انجام کار.
همچنین روشهای شناسایی و حذف
به آنها نزدیک و نزدیکتر شد.
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موداها را اینگونه عنوان کرد :پیادهسازی نظام
مدیریت کیفیت جامع ( ،)TQMاستفاده
از مفاهیم توسعه کارکرد کیفی (،)QFD
بهکارگیری حلقههای کیفیت و گروههای
حل مسئله ،پیادهسازی نظام پیشنهادات،
استقاده از طوفان فکری ،پیادهسازی نظام
 5Sیا نظام آراستگی ،پیادهسازی اصول
دمینگ ،استفاده از روش بهبود مستمر
(کایزن) ،پیادهسازی نظام نگهداری و
تعمیرات بهرهور فراگیر( ،)TPMاجرای
مهندسی مجدد بر روی فرآیندهای کاری،
استفاده از مفاهیم بهبود تطبیقی (الگویابی)،
بهکارگیری مفاهیم گمبا ،متدولوژی ارزش،
تکنولوژی جریان تقاضا ،ششسیگما،
نقشهبرداری جریان ارزش ،تولید فرز،
چابک و به موقع ،مفاهیم بهرهوری و سایر
موضوعات مرتبط.
وی اصول تفکر ناب را تعیین ارزش هر
محصول معین ،شناسایی جریان ارزش آن
محصول ،ایجاد حرکت بدون وقفه در این
ارزش ،امکان دادن به مشتری تا بتواند این
ارزش را از تولیدکننده بیرون بکشد ،تعقیب
کمال عنوان کرد .وی ادامه داد :نقطه شروع
اساس تفکر سبکبار یا ناب ،ارزش است.
تنها مصرفکننده نهایی میتواند ارزش
را تعریف کند .آنچه از نظر تولیدکننده
ارزش محسوب می شود ممکن است از
نظر مشتری نباشد .وی تاکید کرد :جریان
ارزش مجموعهای است از تمامی اعمال
ضروری برای ارائه یک محصول معین اعم
از یک کاال یا یک خدمت .به عبارت دیگر
جریان ارزش شامل همه فعالیتهایی است
مواد خام به کاال را امکانپذیر
که دگرگونی 
میکند.
سخنران این سمینار در ادامه با اشاره به
موضوع مدیریت تولید و ارتباط آن با تفکر
ناب گفت :مدیریت تولید عبارت است از
هماهنگی فعالیتهای تولیدی با استفاده از
موجود شرکت از قبیل

فاکتورهای تولیدی
مواد اولیه ،ماشینآالت و نیروی انسانی و
تولید کاال به

ترکیب مناسب آنها به منظور

سمینار آشنایی با روش های خود ارزیابی بر اساس مدل EFQM

شناسایی نقاط قابل بهبود در سازمان از طریق
خودارزیابی بر اساس مدلEFQM
حیدری همچنین ايجاد روشي قدرتمند و 
مفيد
سمینار خودارزیابی بر اساس مدل  EFQMبا تدریس
عملكرد سازمان ،ارائه فهرستي

مهندس داود حیدری ،مدیر آموزش انجمن مهندسی صنایع براي انعكاس فرهنگ و
ایران ،به صورت رایگان از سوی این انجمن برگزار شد .دقیق از نقاط قوت و حوزههاي بهبود ،ايجاد فرصت
واحد آموزش انجمن از برگزاری این بسيار خوبي براي مشاركت و تبادل اطالعات در طي

وی در ابتدا اهداف
ايجاد ارتباطات بسيار خوب و
فرايند جمعآوري دادهها ،

سمینار ها را مطرح نمود.
مدرس این سمینار در ابتدا با اشاره به کلیات مدل ایجاد مدارك مرجعي كه ميتوان در درون يا برون سازمان
سرآمدی به تشریح مفاهیم این مدل مانند نتيجهگرايي ،به اشتراك گذارد ،تسهیل در كامل كردن گزارشهاي
مشتريگرايي ،رهبري و ثبات هدف ،مديريت بر مبناي بعدي ،انجام بازديد از محل و ارائه حضوري گزارش گروه
سادهاي براي واحدهاي سازمان
فرآيندها و واقعيتها و  ...پرداخت و پس از آن با مروری ارزياب ،فراهم شدن راه 
اجمالی بر معیارهای مدل ،عناصر و ویژگیهای منطق جهت شناسایی فرايندها و نتايج مقايسه شده و مثالهايي از
«عملكردهاي خوب» كه ميتوان به اشتراك گذارد ،امكان
 RADARرا به صورت کامل توضیح داد.
وی در تشریح خودارزیابی بر اساس مدل  EFQMانجام مقايسه با امتيازات متقاضيان دريافت جوايز كيفيت و
گفت :این مدل به سازمان اجازه ميدهد كه به روشني نقاط قابلیت استفاده به عنوان تمريني براي ورود به جوايز كيفيت
خود و حوزههايي را كه ميتوان در آنها بهبود ايجاد را از مزایای تکنیک شبیهسازی جایزه دانست.
قوت 
سخنران سمینار در رابطه با تکنیک کاربرگ اظهار
بهبود طرحريزي

كرد ،تشخيص دهد .پس از آن اقدامات
بهبود پیشنهاد شده و پس از اولویتبندی ،داشت :این تکنیک در استفاده از منطق رادار شباهتهایی

برای فضاهای
با تكنيك شبيهسازي جايزه
آنهایی که اولویت باالتری داشته
دارد ،با این تفاوت که اطالعات
باشند اجرا و اثربخشی

شود.آنها در این مدل به سازمان اجازه ميدهد
سادهتر
جمعآوری شده ،به شكل 
مراحل بعدی پایش می
وی شبيهسازي جايزه ،پروفرما ،كه به روشني نقاط قوت خود و
و خالصهتری ثبت ميشود .وی
مزایای این روش را تالش كمتر
كارگاه خودارزيابي ،پرسشنامه و حوزههايي را كه ميتوان در آنها
رويكرد شبيهسازي

در مقايسه با
تکنیکهای تلفيقی این موارد را بهبود ايجاد كرد ،تشخيص دهد
جايزه ،به دست آمدن شواهدي
به عنوان تکنیکهای خودارزیابی
مبتني بر واقعيت در فرآيند
کرد و از تكنيك شبيهسازي
مطرح 
ادهها عنوان کرد و
گردآوري د 
جايزه ،به عنوان تكنيكي مبتني بر
افزود :در این روش فهرستي از نقاط و حوزههاي بهبود
واقعيت و دقیق براي خودارزيابي یاد کرد.
مهندس حیدری در ادامه نقش و مسئولیت های اعضاء حاصل ميشود كه ميتواند اقدامات بهبود را هدايت
تیم های خود ارزیابی ،تسهیلگران و سایر ارکان دخیل در كند .همچنین امتيازات ميتواند از نظر صحت به رويكرد
باشد و امكان مشاركت كاركنان
انجام خودارزیابی به روش شبیهسازی جایزه را تشریح شبيهسازي جايزه نزديك می 
فرايند گردآوري

نمود و گفت :در انتخاب ارزیابان باید به نکات مهمی از واحدها و سطوح مختلف سازماني در
ادهها وجود دارد.
توجه داشته باشیم .ارزیاب بايد در سازمان اعتبار داشته د 
در ادامه حیدری با تشریح تکنیک کارگاه خودارزیابی
باشد ،تجربه کافی داشته باشد ،مهارتهاي ارائه مطلب
براي قرائت گزارش بازخوردي داشته باشد ،گروه ارزيابان این روش را یک روش نسبتا سریع ،دقیق و مناسب برای
خود ارزیابی دانست .در این روش میتوان از منطق رادار یا

بايستي غالب ًا اجرايي -فني باشند ،نه صرفا متخصصان
كيفيت .
کارتهای رهیابی که براساس آن تهیه می شوند به عنوان ابزار
میزان معین ،با خصوصیات مشخص ،در
مورد نیاز و با حداقل هزینه ممکن.

زمان
وی اهداف مدیریت تولید را به جا آوردن
خواست مشتری از نظر قیمت ،زمان ،مقدار
و کیفیت ،پایین نگه داشتن مقدار موجودی
کاال تا حد ممکن و یا افزایش گردش دوره
موجودی و افزایش قدرت بهکارگیری
نیروی انسانی و ماشین آالت موجود در
کارخانه خواند و تاکید کرد :اهمیت این
موضوع در پایین آوردن هزینه تمام شده
محصول به اندازهای است که امروزه به
صورت موضوع روز درآمده و بسیاری از
خود مشغول کرده است.
شرکتها را به 
دکتر فتحاله با اشاره چهار سیستم
مختلف تولید شامل تولید پیوسته ،تولید
انبوه ،تولید دستی و پروژهای ،اظهار
داشت :در تولید دستی ،محصول طبق
تولید میشود .انعطاف

سفارش مشتری
در تولید زیاد ،ابزار و ماشینآالت ساده
اما چندکاره موجود ،حجم تولید پایین و
قیمت محصول باال است .در تولید انبوه ،ما
شاهد تعویضپذیری کارگر ،وجود نیروی

غیرمستقیم فراوان ،انعطاف کم ،ماشینآالت
و تجهیزات تکمنظوره و مشارکت ناچیز
کارگر در بهبود فرآیندها هستیم .همچنین
در این روش قیمت محصول نسبت به
تولید دستی پایینتر است.
وی در ادامه با مقایسه فرآیند فروش
در تولید انبوه و تولید ناب افزود :در
تولید ناب ،ارتباط مراکز

فرآیند فروش در

فروش با کارخانه به صورت سیستم
کششی ،موجودی کم در مراکز فروش و
ارتباط بخش فروش با طراحان محصول
به صورت نزدیک و دائمی است در حالی
که در فرآیند فروش در تولید انبوه ،شاهد
زیاد در مراکز
سیستم فشاری ،موجودی 
فروش و هماهنگی کم و ضعیف بخش
فروش با طراحان محصول هستیم .همچنین
در این سیستم فروشنده عالقهای به نیازها و
خواستههای مشتری ندارد و اطالعات کمی
ارد یا در کل این اطالعات را
از محصول د 
ارائه نمیدهد ،در حالی که در تولید ناب
یک نگرش بلندمدت نسبت به رابطه با
تولید ناب ،تالش

مشتری وجود دارد .در

ارزیابی استفاده نمود .وی این روش را به لحاظ سرعت،
دقت و مصرف منابع روشی بین روشهای کاربرگ و
پرسشنامه دانست و با توجه به محتوی چالشبرانگیز این
روش ،آن را یکی از روشهای مناسب و کارای خودارزیابی
دانست .مهندس حیدری در رابطه با تکنیک پرسشنامه ابراز
داشت :این روش به سهولت ،بسياري از كاركنان سازمان
را در فرایند خودارزیابی مشاركت ميدهد ،در این روش
میتوان در مراحل اولیه از پرسشنامههای سادهتر استفاده
نمود و در مراحل بعدی با پیشرفت سازمان ،میتوان
پرسسشنامههای پیچیدهتر را به کار بست .وی این روش را
یک روش بسیار کارا برای شروع حرکت سازمان بهسوی
سرآمدی دانست .با این وجود این روش ریسکهایی را
دارد .برای مثال فهرست نقاط قوت و حوزههاي بهبود فورا ً
تهيه نميشود ،صحت اطالعات به كيفيت سواالت مطرح
شده بستگي دارد ،در صورتیکه نرخ بازگشت پاسخها
دراستفاده از پرسشنامه کم باشد ممکن است نتایج مناسبی
موارد گردش پرسشنامه در

کسب نشود همچنین در برخی
همه بخشها ميتواند سبب افزايش توقعات شود كه در
صورت برآورده نشدن باعث بيانگيزگي كاركنان خواهد
شد.
وی در ادامه با بیان ویژگیهای روشهای مختلف،
چگونگی انتخاب روش مناسب را برای سازمانها مطرح
نمود .وی همچنین با تحلیل فرایند ایجاد یک تغییر،
راهکارهایی برای پذیرش تغییرات ناشی از خودارزیابی
را تشریح نمود .حیدری در خاتمه با تحلیل نمودار پارتو
دالیل انجام اولویت بندی و عوامل موثر در اولویت بندی
را توضیح داد .و در نهایت نحوه انجام خودرارزیابی
در سازمانهایی که تازه راه سرآمدی را آغاز نمودهاند،
هستند و سازمانهای

سازمانهایی که در مسیر سرآمدی
سرآمد را تشریح و تفاوتهای آنان را توضیح داد.


برای ایجاد وفاداری
مادامالعمر در مشتری
نسبت به شرکت
میگیرد.
صورت
دکتر فتحاله ،ردهبندی
تا مینکنندگا ن ،
همکاری تامینکننده
در طراحی محصول ،توجه به فاصله
جغرافیایی در انتخاب تامین کننده ،شفافیت
اطالعاتی بین شرکت و تامینکننده ،همکاری
جهت کاهش هزینههای تایمنکننده و در
نتیجه کاهش قیمتها ،تسهیل و تسریع
حملونقل ،تسهیل عملیات خرید و
سفارشدهی ،رابطه بلندمدت با تامینکننده،
وجود انجمنهای تامینکنندگان و بازرسی
کاالهای هر تامینکننده بر اساس ردهبندی
را راهکارهای تولید ناب در ارتباط با تامین
عنوان کرد .وی در پایان با تاکید بر تفاوت
تمرکز بر مشکل و تمرکز بر راهحل ،مثالی
را در قالب یک داستان بیان کرد :هنگامی
که ناسا برنامه فرستادن فضانوردان به فضا
را آغاز کرد ،با مشکل کوچکی روبرو

ریافتند که

شد .آنها د
خودکارهای موجود،
در فضای بدون جاذبه
کار نمیکند .چراکه
جوهر خودکار به
سمت پایین جریان
نمییابد روی سطح
کاغذ نمیریزد .برای حل این مشکل آنها
شرکت مشاورین اندرسون را انتخاب
کردند .تحقیقات بیش از یک دهه طول
شد و در
کشید 12 .میلیون دالر صرف 
ند که
نهایت آنها خودکاری طراحی کرد 
در محیط بدون جاذبه مینوشت ،زیر آب
کار میکرد ،روی هر سطحی حتی کریستال
مینوشت و از دمای زیر صفر تا  300درجه
سانتیگراد کار میکرد.
اما روسها راه حل سادهتری داشتند:
آنها از مداد استفاده کردند!
این داستان مصداقی برای مقایسه دو
روش در حل مسئله است؛ تمرکز روی
مشکل :نوشتن در فضا یا تمرکز روی راه
حل :نوشتن با خودکار!
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سمینار آشنایی با مهندسی ارزش برگزار شد:

د و کارکردگرا در حل مسأله
رویکردی تیمی ،نظاممن 


سمینار آشنایی با مهندسی ارزش  17اردیبهشت  87از
سوی انجمن مهندسی صنایع به صورت رایگان و با تدریس
مهندس محمود کریمی برگزار شد .مدرس این سمینار با
طرح  6پرسش کلیدی در زمینه مهندسی ارزش و پاسخ
به آنها ،طي  4ساعت به مفاهیم و چرایی این متدولوژي
پرداخت .وی در خصوص تاریخچه مهندسی ارزش گفت:
جرقههای شكلگيري مهندسی ارزش در شرکت جنرال
الکتریک آمریکا و توسط لورنس دالس مایلز زده شد .در
شد و تا آن
سال  1952اولین سمینار تحلیل ارزش برگزار 
زمان شرکت جنرال الکتریک نتایج بهکارگیری این روش را
به صورت محرمانه نگهداری کرد .سال  1954مفهوم تحلیل
ارزش با نام مهندسی ارزش در نیروی هوایی ارتش آمریکا
شد و نهایتا در
براي بهبود هزینههای طراحی به کار گرفته 
سال  1959انجمن مهندسین ارزش آمریکا در واشنگتن
به ثبت رسيد 2 .سال بعد ،آییننامه بهکارگیری مهندسی
ارزش در ارتش آمریکا با موضوع ایجاد انگیزه برای کاهش
هزینهها از طریق بهکارگیری این تکنیک به تصویب رسید.
در ادامه رشد و پیشرفت این علم ،در سال  1965انجمن
مهندسین ارزش ژاپن نیز شکل گرفت و در نهایت سال
 1996آغاز تحوالت علمی حرفهای جدید پس از تغییر نام
 SAVEبه  SAVE Internationalبود.
مهندس کریمی ،كه خود نيز مدرك حرفهاياش در
زمينه  VEرا از همين انجمن دريافت داشته است ،با بیان
نمونههایی از اجرای مهندسی ارزش در ژاپن ،آمریکا و
وزارت دفاع این کشور اظهار داشت طبق تعريف استاندارد،
مند و کارکردگرا است
مهندسی ارزش رویکردی تیمی ،نظام 
که براي حذف هزینههای غیرضروری ،بهبود ارزش محصول
و ارتقای کیفیت كار میکند و هدف اساسی آن حل مسأله،
کاهش هزینه ،بهبود عملکرد و کیفیت است .وی در پاسخ
به این سوال که چرا باید مهندسی ارزش کنیم؟ توضیح داد:
کلیدیترین نکات در معامالت کاال
هزینه کمتر ،یکی از 
است .ما همواره به دنبال هزینه کمتر البته با حفظ کیفیت
هستیم .در کنار آن ،بهکارگیری فناوری و توسعه دانش و خلق
محصوالت جدید ،شناسایی ،جداسازی و حذف هزینههای
مربوط به کارکردهای ناخواسته و غیرضروری ،تمرکز کامل
بر کارکردهای مورد نظر مشتری ،دسترسی به اندازه ،ظاهر
و جذابیت بیشتر محصول ،جلوگیری از مصرف بیشتر منابع
و کنترل نسبت بها به هزینه از دالیل اصلی انجام مهندسی
ارزش در پروژهها و سازمانها است .بازرس انجمن مهندسي
صنايع ايران ،ارزش استفاده ،ارزش اعتباري ،ارزش مبادلهای
برشمرد و با

و ارزش هزینهای را مفاهیم چهارگانه ارزش
ذکر مثالهای ملموس به تشریح این مفاهیم پرداخت .وی
رویکرد مواجه هستیم؛

افزود :در بهبود شاخص ارزش با 3
کاهش هزینه با حفظ کیفیت ،بهبود
اجزای محصول یا خدمت بدون افزایش
بهبود هزینه و کیفیت که به

هزینه و
کارکرد و ارزش تمرکز

ترتیب بر هزینه،
دارند .وی با بیان این نکته که کارکرد،
قلب تپنده مهندسی ارزش است ،افزود:
کاری که یک جز در سیستم مربوطه
در راستای هدف سیستم و با توجه به
ارتباطش با دیگر اجزای سیستم انجام
میدهد ،کارکرد نامیده میشود که
مهمترین معیار در فروش یک محصول
است .وی با تشریح هرم بقا که شامل 3
جز اصلی قیمت ،کیفیت و کارکردگرایی
تاکید کرد که سازمانها باید جایگاه
است 
خود را در این هرم پیدا کنند .مهندس

کریمی در ادامه با طرح  8پرسش اساسی
در مهندسی ارزش گفت :مهندسی
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ارزش در زمان طراحی محصول موجب
حصول اطمینان از بهینه بودن طراحی از
نظر هزینه با رعایت الزامات محصول و
تولید و نگهداری و

در مراحل خرید،
بهبود ارزش

ارسال محصول نیز موجب
از طریق درک فرآیندها و هزینههای
مربوط به آنها و رفع کاستیها میشود.
وی بهترین زمان برای انجام
مهندسی ارزش در پروژه را پس از
رصد فاز طراحي
انجام  25تا  35د 
کرد و گفت :پروژههایی که
عنوان 
هزینه و پیچیدگی زیاد ،تکرارپذیری
کل یا قسمتی از آن ،کیفیت منحصر به
هماهنگکننده جهاني انجمن  TRIZاروپا در ایران
نيز
،
ارند
د
طراحی
برنامه
فرد ،محدودیت بودجه ،فشردگی
( )ETRIAدر ادامه سمینار با اشاره به نمودار «پارتو» گفت:
پروژههای استراتژیک ،حساس و اعتباری شرکت ،داراي قانون پارتو در مسائل اقتصادی و بسیاری از تکنیکهای
حساسیت سیاسی و زیستمحیطی و مواردي كه چندین مهندسی صنایع به ویژه مباحث مرتبط با کیفیت و فنون
بخش یا سازمان در آن دخالت دارند ،پروژههای مناسبي آماری به کار گرفته میشود .بر اساس این قانون اگر پروژه
برای مهندسي ارزش هستند .کریمی با تاکید بر این نکته که
مورد نظر شامل بیست فعالیت هزينهبر باشد ،تنها چهار تا

مهندسی ارزش ،کار یک تیم با اهداف مشترک کاری و آماده از آنها کالن و پرهزينه است ،بنابراین ايدهپردازي و يافتن
گذشت از استقالل فردی برای رسیدن به هدف است ،افزود :روشهاي تغيير در مهندسی ارزش ( )VEروی تمام اجزاي
اعضای تیم باید خودجوش و محرک ،خالق و خوشفکر پروژه انجام نمیشود .به عبارت دیگر اولویت مهندسی
با روحیه کاری تیمی باال و دارای دانش و تجربه باشند.
ارزش با فعالیتهای هزینهبر،
در این میان تسهیلگر تیم نیز
زمانبر يا پر ريسك و كليدي
باید داراي تجربه و مهارت کافی ،الزام انجام کار تیمی ،حمایت مدیریت است.
قدرت رهبری و توانایی در ایجاد
به گفته مهندس کریمی،
اجرایی،
های
ه
نتیج
به
ستیابی
د
،
ارشد
ارتباط باشد .راهبر تیم ،باید عالوه
مرحله مطالعه در مهندسی
بر بررسی کارهای قبلي ،مسیر را فراهم شدن زمینه تحلیل کارکردها ،ارزش شامل  6فاز میشود
برای برنامههای بعدی آماده و ایجاد باور کار خالق تیمی ،کاهش که به ترتیب عبارتند از« :فاز
مشخص کند .نايبرييس مؤسسه هزینه همراه با کاهش کیفیت ،یادگیر اطالعات» با هدف کامل کردن و
مطالعات نوآوري و فناوري ايران،
مرور مجموعه اطالعات و تامین
کار
با
همزمان
سریع
و
آسان
آموزش
و
ادامه داد :مهندسی ارزش 3
کمبودهای اطالعاتی« ،فاز تحلیل
مرحله دارد؛ پیشمطالعه ،مطالعه کاربردی و نیاز به دقت و تجربه در کارکرد» که قلب تپنده و شریان
ارزش و مطالعه تکمیلی .مرحله هدایت پروژهها را از ویژگیهای بارز حیاتی مهندسی ارزش است« ،فاز
پیشمطالعه ،شامل شش فعالیت
خالقیت» به منزله روح مهندسی
انست
د
ارزش
سی
مهند
است :مشخص کردن نیازها و
ارزش و با هدف تولید ایدههای
خواستههای کارفرما و مشتریان
د برای عملیاتی کردن هریک
متعد 
ادهها
پروژه ،گردآوری مجموعه د 
از کارکردهای انتخاب شده« ،فاز
و اطالعات پروژه ،تعیین معیارهای ارزیابی ،تعیین محدوده ارزیابی» با هدف یکدستسازی ایدهها و انتخاب ایدههای
مطالعه ارزش ،نحوه ایجاد مدل د 
ادهها و تدارک برگزاری دارای امکان بسط و توسعه ونیز متمایز کردن ایدهها و
مطالعه
مرحله
یعنی
وم
د
نشستهای تيم مطالعه .در مرحله
راهحلهای پذیرفتنی ،اجرایی ،کمهزینه و دارای سادگی
نیز باید روی محدودهای که قرار است تيم مهندسي ارزش در اجرا« ،فاز توسعه» با هدف انتخاب و ترکیب بهترین
روی آن کار کند متمرکز شویم و همین طور مواردی را که راهحلهای فاز ارزیابی و طرح بهترین گزینهها برای بهبود
جزء مطالعه نیستند مشخص کنیم.
ارزش و در نهایت «فاز ارائه» كه به ارائه دستاوردهای
مطالعه ارزش توسط تيم و حصول
اطمینان سفارشدهندگان مطالعه
اختصاص دارد.
وی در پایان گفت هدف از مرحله
مطالعه تکمیلی به عنوان مرحله سوم
و آخر انجام مهندسی ارزش ،حصول
اطمینان از پیاده شدن و به کار بستن
تغییراتی است که در پایان مطالعه
ارزش توصیه میشود .محمود كريمي
تاکید کرد :در تمام مدتی که تسهیلگر

مطالعه فرآیند پیادهسازی تغییرات را
پیگیری و دنبال میکند ،الزم است یک
مسؤول و نماينده درون سازماني نیز
او را همراهی نماید تا اجرا بر اساس
آنچه تيم مهندسي ارزش نتيجهگيري
كرده ،پيش رود.

در سمینار آشنایی با مسئولیتهای زیستمحیطی سازمانها بررسی شد:

چگونگی رسیدن به توسعه پایدار در
مسائل زیست محیطی

سمینار آشنایی با مسئولیتهای زیستمحیطی کنفرانس بررسی علتهای گرم شدن کره زمین در اتریش
سازمانها ،نوزدهم اردیبهشت به صورت رایگان در مرکز در سال  ،1980کمسیون جهانی برای محیط زیست و توسعه
رشد و کارآفرینی شهرداری منطقه  2تهران و از سوی معروف به کمسیون بروکلند در سال  1983و گزارش پایانی
«آینده مشترک ما» با تعریفی معین برای توسعه پایدار در
انجمن مهندسی صنایع ایران برگزار شد.
در این سمینار مهندس وحید مشیرنیا به عنوان سخنران ،سال  1987اشاره کرد .همچنین نشست ریودوژانیرو در سال
موضوعاتی را در زمینه منابع و محدودیتهای محیط زیست 1992 ،با حضور  150مقام عالی رتبه جهانی و با هدف
رویکرد زیستمحیطی در هدایت سازمانها ،مسئولیتها ،تبادل نظر در موضوع اداره کردن فعالیتهای توسعه با
موجود شکل گرفت که در این

درنظرگیری محدودیتهای
استانداردهای مرتبط و اجرا در سازمانها مطرح کرد.
وی در تعریفی کلی از محیط زیست ،آن را محیطی نشست بیانیهای به نام منشور زمین ،با  27اصل تدوین شد.
مدرس سمینار در بخش دوم صحبتهای خود با اشاره
شامل هوا ،خاک ،منابع طبیعی ،گیاهان ،جانوران ،انسانها و
روابط متقابل بین آنها عنوان کرد و گفت :تا قبل از استفاده به رویکرد زیست محیطی در هدایت سازمان به بیان روش
گسترده و بیرویه بشر از منابع طبیعی و دورریز کنترل نزدیک شدن به راه حل یک مسئله پرداخت .وی حفظ
نشده پسماندها ،کره زمین ظرفیت پاالیش آالیندههای تولید و ارتقای کیفیت محصول ،افزایش سود مالی ،آراستگی و
د را دارا بود که به معنای حفظ پاکیزگی محیط کار ،رعایت قوانین ،مقررات و بهرهگیری
شده و ایجاد تعادل مجد 
تعادل است .در حال حاضر مسائلی از جمله نگرانی از از استانداردها ،حفظ ایمنی و بهداشت و سالمت کارکنان
رویکرد فرآیندی و فنآوری اطالعات را

اتمام منابع طبیعی ،افزایش مشکالت حاصل از پسماندها و و بهرهگیری از
از رویکردهای ممکن برای صیانت
پسابها ،ریشهیابی بالیای طبیعی
از محیط زیست و پیشگیری از
و بیماریها ،توجه بیشتر به کیفیت
زندگی ،باال رفتن توقعات در توسعه پایدار بدین معنی است که آلودگی دانست.
بهرهمندی از محیط زیست ،اهمیت نیازهای نسل حاضر را برآورده
وی در قسمتی دیگر از
خود به ارائه تعریفی
حفظ منابع برای نسلهای آینده ،کنیم ،بدون آنکه قابلیت برآورده صحبتهای 
از جنبه و پیامد زیست
رشد آگاهی افکار عمومی نسبت شدن نیازهای نسلهای آینده را
محیطی پرداخت و
به پیامدهای توسعه ،شاخصهای
به خطر اندازیم
گفت :جنبه بخشی از
رقابت کسب و کار در خصوص
فعالیتها ،محصوالت
محیط زیست مطرح است که
یا خدمات یک سازمان
باید در سطوح فردی ،گروهی،
تواند با محیط زیست تاثیر متقابل
است که می 
سازمانی ،شهری و … چارهاندیشی شود.
مشیرنیا با اشاره به مسئله توسعه پایدار اظهار داشت :داشته باشد ،و هر تغییری ناشی از آن در محیط
توسعه پایدار بدین معنی است که نیازهای نسل حاضر را زیست اعم از مطلوب یا نامطلوب ،پیامد است.
تواند به طور
برآورده کنیم ،بدون آنکه قابلیت برآورده شدن نیازهای همچنین پیامدهایی که سازمان می 
نسلهای آینده را به خطر اندازیم .بر همین اساس طی مستقیم آنها را کنترل نماید ،پیامدهای مستقیم
تواند بر آنها تاثیر
سالهای گذشته نشستها و کنفرانسهای متعددی برای و پیامدهایی که سازمان می 
بحث بر سر این موضوع شکل گرفت که از آن جمله بگذارد ولی کنترل آن امکان پذیر نیست (مانند
میتوان به کنفرانس جهانی آبوهوا در ژنو در سال  ،1979نحوه بهرهبرداری و رهاسازی محصول توسط

وحید مشیرنیا

مشتری) ،پیامدهای غیرمستقیم نام دارند.
تاکید بر این نکته که پیشگیری از آلودگی میتواند

با
شامل کاهش یا حذف منبع آلودگی ،اعمال تغییرات در
فرآیند ،محصول یا خدمت ،استفاده کارا از منابع و انرژی،
جایگزینی مواد خطرناک ،استفاده مجدد ،بازیافت ،احیا و
تصفیه باشد ،گفت :استفاده از فرآیندها ،تجربیات ،فنون،
مواد ،محصوالت ،خدمات یا انرژی برای اجتناب ،کاهش یا
کنترل ،ایجاد ،انتشار یا تخلیه هر نوع آالینده یا مواد زائد به
محیط زیست به منظور کاهش پیامدهای نامطلوب ضروری
به نظر میرسد.
وی در پایان با مهم خواندن نقش مدیریت و سیستم
مدیریت به عنوان مجموعهای منظم از اجزا به هم وابسته
که برای انجام اثربخش ماموریت و دستیابی به هدفهای
سازمان با بهرهگیری از روشها ،استاندارها و رویکردهای
مشخص با هم در ارتباطند ،تاکید کرد :سیستم مدیریت باید
در تمام زمینهها از جمله مسائل زیستمحیطی و حفاظت
خود را حفظ کرده و ارتقا دهد .به عبارت
از آن اثربخشی 
دیگر ،اثربخشی سیستم مدیریت سازمان توانایی آن در
حصول نتایج طرحریزی شده و معین با حفظ رویکردهای
انتخابی چه در باب ماموریت و چه در راستای استراتژیها
به منظور دستیابی به آرمانها است.

سمینارهای آموزشی
ردیف

موضوع سمینار

مدت سمینار

تاريخ برگزاری

سخنران

1

مدیریت زنجیره تامین

 4ساعت
8/30-12/30

پنجشنبه

87/05/31

دکتر مهدی فتح اله

2

آشنايي با شش سیگما

 4ساعت
9/30-13/30

پنجشنبه

87/06/07

دکتر مهدی کرباسیان

 مبلغ حضور  :سمینار ردیف  :1براي اعضا انجمن  20000ريال    -سايرين  30000ريالسمینار ردیف  :2برای اعضای انجمن  30000ریال  -سایرین  40000ريال
عالقهمندان به شركت در اين برنامه آموزشي ،در صورت تمایل به دريافت گواهینامه حضور در سمينار از سوي انجمن مهندسي صنايع ايران ،بايد  ،مبلغ  50.000ریال نيز
به حساب جاري شماره  0143369919بانک تجارت شعبة دانشگاه تربيت مدرس به نام انجمن مهندسي صنايع ايران واریز و فیش را به واحد آموزش انجمن فکس نمایند.
 محل برگزاری :تهران ،متعاقبا اعالم میگردد. براي اطالع از جزئيات بيشتر و ثبتنام با واحد آموزش انجمن  88363116يا  88575318تماس حاصل نماييد.توجه :همه متقاضیان بايد پيش  از حضور در سمینار  ،ثبتنام خود را قطعي نمایند.
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تعریفشناسی

مهندسی صنایع

قسمت نهم

از آن وجود دارد.
 )3نرمافزارهای
احتماالت
نرمافزار  :Mini Tabاین نرم
افزار قادر به تهيه نمودارهاي كنترل
كيفيت :مانند   ،C،Uپارتو ،نقص،
علت و معلولي و انواع نمودارهاي
حرفهاي ميباشد .از قابليتهاي آن
فرستادن اطالعات و دادهها بر روي
 ،Excelمحاسبات تئوري احتماالت
(ضريب همبستگي ،توزيعهاي
پيوسته و گسسته ،جداول فراواني،
مقادير احتمالي) و تستهاي آماري،
انجام رگرسيون خطي و پلهاي آناليز
دادهها غيرپارامتري ،سري زماني و
انواع واريانسها (دوطرفه و چند
طرفه) ،رسم همزمان  15گراف را ميتوان برشمرد.
نرم افزار  :SPSSتهيه انواع نمودارها و نمايش گرافيكي
دوبعدي و سهبعدي و انواع نمودارهاي كنترل كيفيت از
توانمنديهاي اين نرمافزار است .تهيه انواع جدولهاي
احتماالت ،تهيه انواع طرحهاي آماري ،روشهاي رگرسيون
و محاسبه انواع آن ،آناليز دادهها غيرپارامتري و دادههاي
آماري در زمينه كنترل كيفيت با در نظر گرفتن جدول
دادهها و نمودارها ،محاسبه انواع دادههاي آماري (ميانگين،
ميانه و …) ،صدور فايلها و  Saveكردن بر روي بقيه
نرمافزارها مانند  ،Accessبرخورداري از  helpقوي نيز
از ديگر قابليتهاي  spssميباشد.
نرم افزار  :Statisticaتهيه انواع نمودارها و نمايش
گرافيكي دوبعدي و سهبعدي ،انواع نمودارهاي كنترل
كيفيت مانند  .U،NPانجام رگرسيون با هزاران متغير،
قابليت تكرارپذيري و توليد دوباره ،تحليل و تفسير
نمودارهاي كنترل كيفيت ،تجزيهوتحليل سيستمهاي
مورد نياز در

آناليز زماني مانند پيشبيني رسم طرحهاي
رگرسيون ،انجام انواع محاسبات احتمالي مانند توزيعها و
تفسير آنها ،دارا بودن سيستم پيشنهاد كننده از امكانات اين
نرمافزار ميباشد.
نرم افزار  :StatGraphتهيه انواع نمودارها مانند
آمار

ادامه گام بيستونهم
از نرمافزارهاي كاربردي مهندسي صنايع چه
ميدانيم؟
 )2نرمافزارهای کنترل پروژه
نرم افزار Harvard Project Manager - HPM
رسم نمودارهاي پرت و گرت به اندازه دلخواه؛ محاسبه
محدوديتهاي  FFو  SFقابليت تعريف  350فعاليت با
حداكثر  12كاراكتر؛ آناليز مقادير به دست آمده تجمعي و
گراف آن؛ هزينهبندي انواع پروژهها؛ تعريف تقويم براي
هر منبع؛ تعيين زمان استفاده از منبع در تخصيص منابع.
نرمافزار  :Microsoft Project - MSPرسم
نمودارهاي پرت و گرت و گانت؛ به كار بردن و پروسه
كردن روزهاي كاري و تعطيل؛ محاسبه زمان پايان پروژه؛
محاسبه انواع شناورهاي  LFو  EFامكان استفاده از
Password؛ پشتيباني انواع پالتر و چاپگر؛ آناليز انواع
هزينهها؛ محاسبه هزينه اضافهكاري؛ قابليت تعريف حداكثر
 9999فعاليت و منبع با حداكثر  256كاراكتر؛ تعريف نمودن
فعاليت جديد در فضاي پرت و جابهجا كردن آنها؛ گزارش
دادن نمودار ميلهاي منبع در مقياس زمان.
نرمافزار  :Project Schedule - PSVرسم
نمودارهاي پرت و گرت با نمايش بهتر و در اندازه دلخواه؛
آناليز روزهاي تعطيل كاري؛ محاسبه انواع شناورهاي منفي؛
امكان استفاده از Password؛ قابليت تعريف حداكثر
 20000فعاليت و تخصيص دادن يادداشت به هر فعاليت؛
استفاده از تقويمهاي مشترك در پروژههاي چندگانه؛
محاسبه ظرفيتهاي متغير؛ هزينههاي تورم و اضافهكاري
براي منابع و افزودن به زمان اصلي يا كاهش آن؛ محاسبه
واريانسهاي زمانبندي و آناليز انواع هزينهها؛ تهيه گزارش
منبع و هزینه و...
نرم افزار  :Time Line - TL6رسم انواع نمودارها با
اندازه دلخواه؛ در نظر گرفتن محدوديتهاي «زودتر از …
شروع نشود» و يا « ديرتر از … شروع نشود»؛ آناليز پرت؛
تعيين مدت زمان استفاده از منبع و به تأخير انداختن آنها
با تخصيص تقويم به منابع؛ استفاده از بانكهاي اطالعاتي
براي ايجاد پروژهها؛ تهيه گزارش راجع به منبع؛ قابليت
مهم نمودار پرت زمانبندي شده به همراه MSP؛ قابليت
جانبي .Guide Line
نرمافزار  :Primaveraرسم نمودارهاي پرت ،گرت
و گانت؛ با توجه به جميع موارد ،اين نرمافزار اغلب
تواناييها و دسترسيهاي ساير نرمافزارهاي كنترل پروژه را
دارا ميباشد و عالوه بر آن امكانات قوي استفاده شبكهاي

10
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و

امروزه گسترش علوم رايانه ،مهندسي
صنايع را در هر چه بهتر تحقق
بخشيدن اهداف ياري نموده است تا
جائيكه اغراق نيست اگر بگويم دانش
نرمافزاري يكي از بزرگترين مسببين
نقش راهبردي مهندسي صنايع در
دنياي امروز به شمار ميآيد
پارتو ،كيفي وصفي ،متغيري .در كنار اينها در زمينه ،QC
آناليز واريانس ( ،)ANOVAرگرسيون ،آناليز سريهاي
زماني ،رسم توابع ،محاسبه انواع دادههاي آماري و انواع
توزيعهاي پيوسته و گسسته (برنولي ،پواسون ،كايدو،
يكنواخت و…) حل جدول  Simplexداراي قابليتهاي
كاربرديست.
 )4نرمافزارهای تحقیق در عملیات:

نرم افزار :General Algebraic Modeling System
د صحيح ،مختلط
در مسائل برنامهريزي خطي ،غيرخطي ،عد 
و … به كار ميرود .انواع محدوديتها را دربر ميگيرد،
تابع هدف در آن متغير تعريف ميشود ،پرقدرتترين
نرمافزار تحقيق در عمليات ميباشد.
د صحيح،
نرم افزار  :LINDOدر برنامهريزي خطي ،عد 
مختلط ،صفر و يك كابرد دارد .حل به دو روش انجام
ميپذيرد -1 :مساله را خودبهخود حل كرده و گزارش
نهايي بدهد؛  -2مرحله به مرحله آن را حل كند .داراي
 helpخوب ،شاملLindo, Super lindo Lindo
, Studenاست كه  Super Lindoاز همه قويتر
است.
نرم افزار  :LINGOدر برنامهريزي خطي و غيرخطي
به كار ميرود .قويترين نرمافزار  ORبعد از ،GAMS
استفاده از مزاياي  Windowsو  ،helpبرقراري ارتباط
ابعاد مساله به طور عادي 16000 :متغير8000 ،
با  ،Excel
محدوديت
نرم افزار  :GINOدر برنامهريزي خطي و غيرخطي به
كار ميرود .استفاده از روش حل ماتريسي ،مساله مورد نظر
به صورت كدهاي  ASCIIذخيره ميشود ،داراي help
خوب ،گزارش نهايي از حل مساله ميدهد.
نرم افزار  :QSBدر برنامهريزي خطي ،مسائل حمل و
نقل ،برنامهريزي پويا ،تئوري صف ،شبيهسازي و مديريت
پروژه كاربرد دارد .تهيه گزارش نهايي ،حل مرحله به
مرحله ،امكانات ويرايشي (حذف و تعديل محدوديتها،
تابع هدف و …) ،امكان ديدن قسمت خاصي از مساله،
حل ترسيمي.
نرم افزار  :TORAدر برنامهريزي خطي ،نظريه صف،
موجودي مسائل حمل و نقل ( 99مبدأ 99 ،مقصد) كاربرد
دارد .بر اساس متن كتاب «حمدي طه» نوشته شده ،مساله
را در قالب مخصوص خودش ذخيره ميكند ،تهيه گزارش
در هر مرحله و گزارش نهايي ،قابليت ويرايش و اصالح
كليه موارد.
 )5نرمافزارهای شبیهسازی
نرم افزار  :AutoModكاربرد در مدلسازي؛ سرعت
باال؛ تكميل خودكار؛ برخورداري از جزئيات مدل؛ ساختن
مدل سه بعدي به صورت اتوماتيك؛ امكان عيبيابي؛ قابل
استفاده به منظور طرحريزي.
نرمافزار  :Micro Saintايجاد سيستمهاي پيچيده
شامل مدلهاي بزرگ از سيستمهاي ساخت ،مونتاژ و حمل
ايجاد سريع مدلها؛ قابليت ايجاد ،شبيهسازي ،آناليز

و نقل؛
و تفسير و طرحريزي مدلها؛ براي نشان دادن واقعگرايانه
سيستم از طرحهاي متحرك استفاده ميشود.
نرمافزار  :Simanاولين زبان شبيهسازي براي
مدلسازي سيستمهاي ساخت؛ اولين زبان قابل اجرا بر
روي ميكروكامپيوترها؛ داراي منوهاي بسيار قوي؛ مشخص
نمودن مشخصههاي ديناميكي و استاتيكي؛ شبيهسازي در
سه قسمت انجام ميشود -1 :تهيه مدل  -2تهيه چارچوب
آزمايش  -3تجزيه و تحليل و آناليز اطالعات به دست
آمده.
نرمافزار  :SimFactoryكاربرد در طرحريزي و
شبيهسازي؛ رسم طرح مورد نظر در محيط  14و  13و
 ACADو انتقال به محيط نرمافزار؛ نشان دادن بخشها
با جزييات؛ نمايش جريان مواد به صورت انيميشن؛
پيشگويي عملكرد فرايندها.
نرمافزار  :Taylorشبيهسازي توليد محصوالت به
ادامه در صفحه آخر
صورت تكي و بستهاي؛

تقویم دورههای عمومی فصل تابستان انجمن مهندسی صنایع ایران
نام دوره آموزشي

مدت دوره هزينه ثبتنام
(ريال)

مرداد

هدف دوره

شهریور

1

نرمافزار ( - Primavera )P3مفدماتی

 24ساعت

900،000

 17و  21 18و 22
و 29
و 25

آشنايي مقدماتی با نرم افزار  Primaveraو كاربرد آن در مديريت پروژه

2

نرمافزار  ( - Primavera)P3پيشرفته

 24ساعت

900،000

 7و   8و
15

آشنايي پيشرفته با نرم افزار  Primaveraو كاربرد آن در مديريت پروژه

3

نرمافزار ( - Primavera)P3مفدماتی

 24ساعت

900،000

4

نرمافزار MSP

 24ساعت

900،000

 2تا 4

5

آشنايي با ارزيابي مالي و افتصادي طرحها با
نرم افزار  35 - 3.0ΙΙΙ Comfar Versionساعت
مفدماتي

1،400،000

 17و 18
و  24و
25

 7و  8و آشنايي با نحوه ارزيابي مالي و اقتصادي پروژهها بر اساس متدولوژي سازمان
 14و  15ملل متحد ()UNIDO

6

نوآوري نظام يافته TRIZ

 16ساعت

900،000

 16و 17

آشنايي با مفاهيم TRIZو کاربرد ابزارهاي منتخب براي تعريف مسئله و
توليد راه حل

7

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

 24ساعت

1،200،000

8

مديريت ريسک

 16ساعت

-

 30و  31مرداد و 1
شهريور
-

-

آشنايي با نرم افزار P3e- Enterpriseو كاربرد آن در پروژههای سازمان
بصورت يکپارچه
آشنايي با نرم افزار MSPو كاربرد آن در مديريت پروژه

آشنایی با مدیریت پروژه بر اساس استاندارد  PMBOKوکاربرد آن در
 23تا  20 25تا 22
پروژهها

700،000

 16و 17

-

350،000

31

28

 10مهندسي ارزش ()VE

 16ساعت

700،000

-

آشنايي با تاريخچه و مفاهيم پايهاي ،تشريح مراحل اجرايي ،معرفي روشها ي
 20و 21
مورد استفاده در تحليل و ارتقاي ارزش

 11آشنايي با شش سيگما

 16ساعت

700،000

 16و 17

آشنايي کلي و کاربردي با متدولوژي شش سيگما و نحوه استفاده از آن در
 13و 14
سازمان با هدف صرفه جويي مالي و افزايش راندمان

 12تشريح معيارهاي مدل سرآمدي EFQM

 16ساعت

700،000

 21و 22

آشنايي با تاريخچه و تشريح معيارهاي مدل تعالي سازماني  ،EFQMاصول
هشتگانه تعالي سازماني وجوايز کيفيت در ايران

 13تربيت ارزياب EFQM

 16ساعت

700،000

 14و 15

تربيت ارزياب براي ارزيابي سازمان براساس منطق  RADARبه عنوان يکي
 27و 28
از اعضاء تيم ارزيابي

 14خود ارزيابي بر اساس مدل تعالي EFQM

 16ساعت

700،000

 30و 31

-

آشنايي با روشها و اصول خود ارزيابي سازمان بر اساس پرسشنامه،کارگاهي
وپروفرما و روشهای تلفيقي

350،000

-

14

آشنايي با جمع آوري اطالعات توانمند سازها و نتايج و چگونگي تهيه اظهارنامه
بر اساس مدل EFQM

 16مديريت و برنامه ريزي استراتژيك

 16ساعت

700،000

2و3

6و7

آشنايي با مديريت استراتژيک وجايگاه آن در سازمان و معرفي مراحل اصلي
مديريت استراتژيک

 17كارت امتيازدهي متوازن()BSC

 16ساعت

700،000

-

نحوه بكارگيري كارت امتياز متوازن بمنظور ايجاد يك سيستم همگن اندازه
 18و 19
گيري عملكرد سازمان

مباني،
تشريح الزامات و مستندسازي ایزو    16ساعت
9001:2000 18

700،000

 16و 17

آشنايي با مباني و واژگان استاندارد  ایزو  ،9001:2000رويکرد فرايندگرايي،
 27و  28تشريح الزامات استاندارد   ایزو  ،9001:2000و نحوه مستندسازي سيستم
مديريت کيفيت

 19مباني ،تشريح
16949:2002الزامات و مستندسازي ایزو  24 TS/ساعت

850، 000

-

آشنايي با مباني و واژگان استاندارد مشخصات فني ،رويکرد فرآيندگرايي،
تشريح الزامات استاندارد  ISO/TSونحوه مستندسازي استاندارد فني ،معرفي
 24تا 26
الزامات خودرو سازان و ابزارهاي كيفيت و مراحل استقرار استاندارد مشخصات
فني

مميزي داخلي
سيستم مديريت کيفيت بر  24ساعت
 20اساس  ایزو  19011

850، 000

 29تا 31

-

 16ساعت

850، 000

-

6و7

9

  OPM3
 8 (Organizational Projectساعت
)Management Maturity Model

 15تدوين اظهارنامه بر اساس مدل تعالي  8 EFQMساعت

 21آشنايي با توليد ناب و سيستم توليد تويوتا

تخفيفات:
اعضای انجمن  15درصد ،دانشجويي 10درصد،
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 4

-

آشنايي با متدولوژي مديريت ريسک بصورت کاربردي همراه با نرم افزار
مرتبط
آشنايي با مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه و گامهای آن

آشنايي با تکنيکهای مميزي داخلي درسيستم مديريت کيفيت و نحوه انجام
مميزي در سازمان

آشنايي با تاريخچه و نحوه شكل گيري توليد ناب در ژاپن و دنيا و
تشريح اصول اجرايي توليد ناب در شركت تويوتا

توانند از كليه
دوره به عنوان دانشپژوه انتخاب شده و مي 
دورههاي عمومي با  50درصد تخفيف استفاده نمايند.
شرکتکنندگاني 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- 88363116 :

 66568065 - 88575318يا 66569429-30
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 88575318 :

سال نهم ● شماره  ● 62تیر 1387

11

چاپ نهمين كتاب سال
مديران كيفيت

نهمين كنفرانس بينالمللي مديران كيفيت
و چهاردهمين كنفرانس بينالمللي سازمان
كيفيت آسيا و اقيانوسيه ،دوم تا چهارم شهریور
ماه در مركز همايشهاي بينالمللي صداوسيما
برگزار میشود .این کنفرانس با شعار مرکزي
«نقشهاي نوين کيفيت و جامعه جهاني» به
عنوان مهمترين و حياتيترين موضوع مطرح
در جهان کيفيت برگزار میشود .همچنین
همزمان با برگزاري كنفرانس ،نهمين نمايشگاه
بينالمللي كنفرانس مديران كيفيت با حضور
سازمانهاي حمايتكننده بينالمللي دبيرخانه
كنفرانس امسال نيز همچون سالهاي گذشته
اقدام به چاپ نهمين كتاب سال مديران كيفيت
مينمايد .اين كتاب در تيتراژ  7000نسخه به
معرفي مديران و ديدگاههاي استراتژيك آنها
خود به صورت
در خصوص مديريت سازمان 
رپرتاژ خبري ميپردازد .در بخش ديگري از
اين كتاب نيز ،شركتهاي برتر در زمينه كيفيت
معرفي مي گردند.برای کسب اطالعات با
شمارههای  88983781 -2تماس بگیرید.

ادامه از صفحه 10
رسم طرح مورد نظر در ACAD؛
امكان ديدن مدل از زواياي مختلف و
جهتهاي گوناگون؛ داراي مفسر بسيار
قوي به نام TLI؛ انواع Fixed Cost
ها؛ نرخ بهره و ارزش افزوده؛ ايجاد انواع
گرافها و گزارشات متناسب تمام رنگي؛
ضبط مستندات و مشاهده انواع اطالعات
راجعبه عناصر ،محصوالت ،كارها و
مسير حركت در هر لحظه؛ كاربردي در
مدلهاي مسيري.
نرم افزار  :Vensimاز كاملترين
نرمافزارهاي شبيهسازي؛ كاربرد براي
مدلهاي مفهومي؛ ايجاد ،تجزيهوتحليل،
طبقهبندي و شبيهسازي مدلها؛ در
نسخههاي ( PLEايجاد دياگرام و رمز عبور،
شبيهسازي ،مستندسازي)Standard،
(قادر به ايجاد طبقهبندي و شبيهسازي
مدلها) ( Professionalمدل كردن
سيستمهاي پيشرفته و بهينه كردن آن)،
 ( DSSقابليت باال در مدل كردن) و
 Run Timeارائه ميشود.
 )6نرم افزارهای گرافیک و ترسیم:
نرم افزار Visio For Business
 :Graphicsرسم نمودارهاي OPC،
 ،FPCمونتاژ CPM ،و گانت چارت؛
امكان تغيير شكل و ويرايش و تغيير رنگ؛
ارتباط با wordو Excel؛ مرتب كردن
مانند رسم چيدمان توليد و پر كردن
اجزاء 
فضاهاي خالي.
نرم افزار :Harvard Graphicsرسم
نمودارهاي ميلهاي ،سازماني ،چندگانه،
ايجاد جدولها و

نمودارهاي آماري؛
طرحها؛ اساس كار استفاده از منوها؛ تهيه
اساليدهاي  35ميليمتري با يك Film
.Recorder
نرم افزار :MS PowerPoint
رسم نمودارهاي مختلف؛ قابليت ايجاد
فايلهاي نمايشي ،انيميشن و گرافيكي؛
راهنماي ارايه مقاله ،سمينار و پروژه و
استفادههاي تبليغاتي و آموزشي در

قابليت
شبكههاي جهاني .Internet

برگزاریسمینارآموزشیقیمتگذاریدرکالسجهانی

سمینار آموزشی قیمتگذاری در کالس
جهانی 10 ،و  11شهریورماه از سوی گروه
پژوهشی -صنعتی آریانا و موسسه بینالمللی
 Pricing Solutionsدر تهران برگزار خواهد
شد .مدرس سمینار Loïc Le Corre ،با ارائه
اطالعاتی درباره نحوه قیمتگذاری شرکتهای
برجسته ،فرصت یادگیری قیمتگذاری در
کالس جهانی را برای محصوالت و خدمات
مخاطبین فراهم مینماید تا آنان کاالهای جدید
را سودآورتر قیمتگذاری نمایند چنانچه اخیرا،
مدیرانی در لندن ،پاریس ،مالزی و Lasvegas

(کنفرانس بینالمللی قیمتگذاری) از فرصت
سمینار بهره بردهاند.
گواهینامه بینالمللی سمینار از سوی
پژوهشکده مدیریت و مهندسی کیان (با مجوز
رسمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) و
موسسه بینالمللی  Pricing Solutionsبه
شرکتکنندگان اعطا خواهد شد .عالقمندان
جهت ثبت نام و کسب اطالعاتی میتوانند از
شماره تلفن  88342900استفاده نمایند .آدرس
وبسایت این سمینار www.irmmc.com
است.

حامیان انجمن مهندسی
صنایع ایران

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
www.Itsr.ir

برگزاري تورهاي آموزشي انجمن مهندسی صنایع

واحد آموزش انجمن مهندسي صنايع ايران به منظور آشنايي عملي شرکت کنندگان دوره هاي
آموزشي با موضوعات مطرح شده در دوره آموزشي ،برگزاري تورهاي آموزشي را در سازمان هاي
منتخب در تابستان برنامه ريزي نموده است.
برخي از تور ها ي آموزشي شامل موضوعات کاليبراسيون EFQM ،و  ...مي باشد جهت کسب
اطالعات بيشتر با واحد آموزش تماس بگيريد.

در پنجمین کنفرانس بینالمللی مدیریت سرآمدی و کیفیت معرفی میشود

توانمند SAP / Business One

يد و
نر مافزار جد 
پنجمین کنفرانس بینالمللی مدیریت
سرآمدی و کیفیت و نخستین همایش ملی
مدیریت نوآوری ششم و هفتم مرداد ماه ،به
همت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در
هتل المپیک تهران برگزار میشود.
این کنفرانس در طول دو روز برگزاری خود
به معرفی موضوعات زیر میپردازد:
 -1مدل ارزيـابي «کاف» Common
 Assessment Framework = CAFكه
خـاص ارزيـابي سـازمـانهاي دولتي ،ستادي
و عمومي شامل وزارتخانهها ،ادارات دولتي،
كتابخانهها و مراكز اطالعرساني ،شهرداريها،
نهادهاي عمومي و  ...طراحي و ايجاد شده
است.
فمند و مديريت موفق توسط
 -2راهبري هد 
( Beyond Budgetingبودجهنويسي
انعطافپذير) و بدون استفاده از بودجهنويسي
ثابت ساليانه( .ارائه براي نخستين بار در ايران،
توسط اقاي نيلز فلگينگ)

 -3نرم افزار جديد و توانمندSAP /
 Business Oneويژه استفاده در سيستم
هاي  ERPدر سازمانهاي متوسط و کوچک
براي نخستين بار در ايران ،از ديگر دستاوردهايي
است كه در پنچمين دوره کنفرانس سرآمدي و
كيفيت و نخستين همايش مديريت نوآوري
معرفي و ارائه ميشوند.
 -4شش کميته نوآوري و سرآمدي
()Innovation &Excellenceسرآمدي
در کسب و کار (،)Business Excellence
سرآمدي در صنايع خودرويي (Automotive
 ،)Excellenceسرآمدي در فن آوري اطالعات
( ،)IT Excellenceسرآمدي در واحدهاي
خدمات بيمارستاني و درماني(Excellence
 )in Healthcareهمراه با مدل ارزيابي
خدمات بيمارستاني و درماني  KTQو سرآمدي
و مديريت پروژه ()Project Excellence
برای کسب اطالعات بیشتر با شمارههای
 77652904و  77642180تماس بگیرید.

برگزاری کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران در مهر 87
سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
از سوی انجمن مدیریت تکنولوژی با همکاری
دستگاههای دولتی ،سازمانهای صنعتی،
دانشگاهها ،سازمانهای بینالمللی و سایر
نهادهای مردمی ایران ،به منظور برقراری ارتباط
بین سیاستگذاران ،تکنولوژیستها ،محققان و
عالقمندان این حوزه و نیز تبیین اهمیت مدیریت
تکنولوژی در تعالی کشور ،مهر ماه سال جاری
برگزار می شود .مهلت ارسال مقاالت تا اول
شهریور ماه و زمان دقیق برگزاری کنفرانس ،22
 23و  24مهر است .مديريت تكنولوژی و بنگاههای
اقتصادی ،مديريت تكنولوژی و سياستگذاری،
مديريت تكنولوژی ،تحقيق و توسعه و نوآوری،
مديريت تكنولوژی و آينده ،مديريت تكنولوژی،
سرمايهگذاری و اقتصاد و مديريت تكنولوژی،
قوانين و ايران ،محورهای اصلی کنفرانس را دربر
میگیرند .بيشك تکنولوژی يكي از مهمترين

محورهای توسعه اقتصادی و اجتماعی است و
روند شتابان پيشرفت و تأثيرات آن بر زندگی

انسانها در دهههای اخير ،اهميت آن را بيش
از پيش هويدا ساختهاست .از طرف ديگر ،با
توجه به سند چشمانداز بيست ساله كشور ،و
جايگاه ترسيمشدهی كشور از نظر علمی ،فنی و
اقتصادی در منطقه ،بايد پذيرفت كه تکنولوژی
نقشي كليدي در كسب اين جايگاه و تحقق
چشمانداز خواهد داشت .بديهياست كسب
چنين جايگاهی در گرو مديريت هوشمندانه و
راهبردي تکنولوژی و فراهم آوردن ساير شرايط
مناسب ،راهكارها و بهرهگیری خردمندانه از
سرمایههای انسانی ،اجتماعی و طبیعی کشور
سيد حبيبا ...طباطبائيان ،رئیس
است .دكتر 
سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
است .برای کسب اطالعات بیشتر با شمارههای
 ۸۸۶۱۵۸۸۹و  ۸۸۶۱۵۸۹۰تماس بگیرید.
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