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نیروی انسانی؛ سرمایه نهفته

نیروی انسانی در هر سازمان به نوعی
پررنگترین نقش را در پیشرفت آن سازمان ایفا
میکند .بدون حضور نیروی انسانی با دانش ،با
تجربه و با کفایت ،پایههاي سازمان سست شده و سازمان
در خطر نابودی قرار میگیرد .توسعه سازمان در گرو مدیران
نیروهای انسانی آن است .اینکه وظایف در سازمان چگونه
میان نیروها تقسیم شده چطور از استعداد و تواناییهاي
افراد و کارمندان سازمان بهره گرفت تا سازمان به بهرهوری
مورد نظر خود در زمینههاي تعریف شده دست یابد همگی
از پراهمیتترین تصمیماتی است که مدیران باید در رابطه
با نیروهای انسانی سازمان خود بگیرند.
اما اینکه نقش و اهمیت این معیار توسعه سازمان جدی
گرفته میشود و بر اساس ضوابط و معیارهای تصمیم
صحیح ،تصمیمگیری میشود جای بحث و بررسی دارد.
در دهه هاي اخير ب ه منابع انساني به عنوا ن عنصري
ت خود
هوشمند توج ه شده است ک ه با مهارت و خالقي 
نقش اساسي در سيست م ايفا ميکند .نيروي انساني کارآمد
در يک کشور جزو سرمايههاي ارزشمند آن کشور بهشمار
ميآيد اساسا "سرماية دانش" از "سرماية توليد" بسيار
مهمتر است.
ي درحال توسع ه از سرماي ه انساني ،بيش از
کشورها 
سرمايه فيزيکي بهره دارند بر اساس آمار ،سرمايه انساني،
ت آفريني در کشورهاي توسعه يافته را
نقش اول ثرو 
با  67درصد به خود اختصاص دادهاست ،در حالي که
سهم منابع طبيعي و فيزيکي صرف ًا  33درصد است .اين
سرمايه است که ميتواند به عنوان پشتوانه حرکتهاي
بزرگ اجتماعي قرن بيستويکم قرار گيرد .در ایران نیز
در مباحث نظری توسعه و در برنامههاي تدوین شده پنج
ساله توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اول تا چهارم و
سند چشم انداز توسعه بیست ساله ،بر اهمیت نقش نیری
انسانی تاکید شده است .با این وجود مشکالتی سد راه
توجه به این نیروی عظیم شده میشود که در پی آن سازمان
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برخي از سيستمها نيز مدعياند كه بر تمامي ابعاد
و زواياي سازمان اشراف داشته و آن را به طور
فراگير مورد ارزيابي قرار مي دهند و شناخت
جامعي از سازمان ارايه مي كنند.

را از دستیابی به اهداف خود باز میدارد.
عدم استفاده صحیح از نیروهای متخصص ،عدم استفاده
از تجربه سی ساله مدیران و کارشناسان بازنشسته ،کنار
گذاشته شدن مدیران با تجربه و عدم بهرهگیری از تجارب
آنها ،عدم مدیریت مناسب و کملطفی برخی مدیران ،نبودن
ارتباط موثر ،دو سویه و منطقی بین نظام آموزش و پرورش
و سپس نظام آموزش عالی به ویژه عرصه تحقیق و پژوهش
با نظام اقتصادی و صنعت کشور از عمده دالیل بیتوجهی
به نیروی انسانی در سازمان است.
نيروي انساني در تعالي سازماني
يكي از معيارهاي مهم در ارزيابي مبتني بر مدلهاي
تعالي سازماني ،كاركنان و منابع انساني ميباشند .در واقع،
سازمانها با هدفگذاريهاي همسو با اهداف استراتژيك
خود ،در حوزه منابع انساني و تعريف و اجراي رويكردها
و فرآيندهاي مناسب ،تالش ميكنند تا در يك سيستم
يكپارچه ،به سمت تعالي حركت كنند .بسياري از سيستم
ها و ابزارهاي مديريتي كه طي دهههاي اخير براي ارتقاي
سطح مديريت به سازمانها معرفي شدهاند ،روشهايي
براي شناخت و ارزيابي به شمار ميروند .برخي از آنها
روي محصول يا بخش خاصي از سازمان متمركز شده و
برخي ديگر ،فرآيند خاصي را مورد توجه قرار ميدهند.

بهرهوری نیروی انسانی
نیروی انسانی به لحاظ قدرت تفکر و خالقیت همه چیز
سازمان محسوب میشود چرا که هرگونه بهرهوری تحول
و بهبود در نظام ها و فرایندهاي سازمانی توسط انسان
صورت میپذیرد .بهره گیری از این توانمندیهاي افراد که
در حکم سرمایه نهفته هستند مستلزم ایجاد ساختارهایی
است که بتواند این توانائیها را در جهت تحقق اهداف و
اعتالی آرمانهاي سازمانی سوق دهد .موضوع مشارکت
در تصمیمگیری ارتباط تنگاتنگی با شیوه سرپرستی دارد.
مشارکت افراد یک سازمان در نظام مدیریتی و تصمیمگیری
نمیتواند صرفا در قالب یک شعار مطرح باشد بلکه باید
به عنوان باور و ارزش در فرهنگ هر سازمان و در اعماق
تفکرات و اندیشههاي افراد نهادینه گردد .بدون تردید
فرایند بهرهوری نیروی انسانی متاثر از عامل خاصی نیست
و نتیجه تعامل و ترکیب عوامل گوناگونی است .از آنجایی
که بهرهوری مقولهای انتزاعی نبوده و لزوم ًا جنبه کاربردی
باید داشته باشد مدیریت سازمان نقش بسزایی در فراهم
آوردن زمینه مناسب جهت نهادینه کردن و ارتقاء آن خواهد
داشت و از این منظر مشارکت کارکنان دارای اهمیت وی ِژهای
است .چراکه توجه و تاکید به کرامت انسان به عنوان یک
عامل استراتژیک در جنبههاي گوناگون سازمان است که
سرنو شت بهرهوری را رقم میزند و توجه هر چه بیشتر
به این عامل ،هدایت و جهتدهی مناسب به فعالیتها و
فراهم آوردن زمینههاي ضروری برای رشد و شکوفایی
تواناییهاي بالقوه وی باید در راس برنامههاي سازمان قرار
گیرد و بدون شک توفیق در برنامههاي مدیریت مشارکتی،
بهرهوری را به سرحد کمال خواهد رساند.

در اولين همايش اندازهشناسي و نقش آن در توسعه ملي بررسی شد:

اندازهشناسی و جهانی شدن


اولين همايش اندازه شناسي و نقش آن در توسعه ملي،
دهم شهريور  1387در سالن تالش توسط سازمان استاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران ،پژوهشگاه استاندارد و مرکز استاندارد
دفاعي ايران برگزار شد .مهندس محمدي ،دبیر همایش ،با
ارائه گزارشي از روند اجرايي همايش و معرفي برگزارکنندگان
و سازمانهاي حامي همايش ،از همکاری آنها قدردانی کرد.
سپس مهندس اخوان ،مدیر کل مرکز استاندارد،
تاريخچهاي از علم اندازهگيري و چگونگي بهوجود آمدن
سازمانهاي بينالمللي و پيوستن ايران به اين سازمانها را
بيان کرد و در مورد نظارت سازمان استاندارد بر شرکتهاي
همکاري کننده با اين سازمان و کاليبراسيون ملي توضيحاتي
ارائه نمود .در ادامه دکتر رياحي ،رئيس ﭙﮊوهشگاه استاندارد
و رئيس همايش ،با معرفي ﭘﮊوهشگاه استاندارد ايران و بيان
استراتژيهاي اين پژوهشگاه وتوضيحاتي در مورد اهميت
اندازهشناسي در ايران و سازمانهاي دخيل اهميت اين موضوع
را بيش از پيش تشريح کرد.
در آخرين بخش افتتاحيه نيز آقاي ماگانا ،رئيس بخش
 BIMLدر سازمان بينالمللي اندازهشناسي قانوني (،)OIML
اندازهشناسي قانوني و جايگاه آن در جهان را تشريح کرد و به
معرفي سازمان  ،OIMLاعضاي آن ،از جمله ايران و فعاليت
و اهداف اين سازمان پرداخت.
پس از  30دقيقه زمان استراحت ،بخش اول ارائه مقاالت
با مقاله "مديريت استراتژيک در آزمايشگاههاي آزمون و
کاليبراسيون" توسط محسن جزمی ،کارشناس شرکت فوالد
مبارکه ،ارائه ميشد ،آغاز گردید .وی با ارائه توضيحاتي
در مورد اندازه شناسي به معرفي محورهاي استراتژيک در
آزمايشگاهها پرداخت و چشمانداز استراتژي را جايگاه اول
ايران در اندازهشناسي منطقه بيان کرد .وي با تشريح فرصتها
و تهديد ها و نقاط قوت و ضعف داخلي آزمايشگاهها به سراغ

انتخاب استراتژيها رفت و با پيشنهاد استراتژيهاي مختلف
به بحث خود پايان داد.
عنوان مقاله بعد "بررسي اتوکالوهاي مستقر در
آزمايشگاههاي مراکز داراي گواهينامه مديريت کيفيت از نظر
ويژگيهاي استاندارد و اندازه شناختي" بود که ارائهدهندگان
آن حسين تمدن و حميد علوي مجد ،از اعضاي هيئت علمي
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي بودند .ارائه مقاله با
توضيح در مورد تجهيزات اندازهگيري و چگونگي استفاده
از آنها آغاز شد و با بيان ضرورت بررسي اتوکالو و خطرات
استفاده نادرست و چگونگي طبقهبندي انواع اتوکالو بر اساس
کارکرد ادامه يافت.
مقاله سوم با موضوع "عدم قطعيت اندازهگيري در
آزمايشگاههاي آزمون" و با ارائه احد محمدي ليواري ،مدير
گروه پژوهشي اندازهشناسي و اوزان پژوهشگاه استاندارد ،بود.
مهندس محمدي با توضيح در مورد نبودن امکان اندازهگيري
دقيق به راهنماي عدم قطعيت در اندازهگيري ( )GUMو
استاندارد  6-1/ISO5725يا  ISIRI7442اشاره کرد و پس از
آن به توضيح استاندارد  GUMو  ISO5725پرداخت.
بخش دوم ارائه مقاالت با مقاله "اندازهشناسي زيربناي
رشد و پيشرفت" شروع شد که محمد عابديني ،مديرعامل
شرکت اندازه نگاشت ،آنرا تهيه کرده بود .وي با توضيحاتي
در مورد طبقهبندي اندازهشناسي و ارائه تعاريف اندازهشناسي
علمي ،صنعتي و قانوني ،انواع نيازهاي انسان به اندازهشناسي
را تشريح کرد .مقاله بعدی "نانومترولوژي و روشهاي
اندازهگيري در فناوري نانو" با ارائه بهنام خانبابائي ،کارشناس
اداره کل استاندارد استان اردبيل ،بود .مطلب وي با گفتن
مقدمهاي از فناوري نانو و نقش نانومترولوژي در آن آغاز
شد و سپس به معرفي کميته استانداردسازي فناوري نانو
 ISOTC229و کميته متناظر آن در ايران ISIRI/TC229

پرداخت .وی همچنین فعاليتهاي کشورهاي پيشرو در زمينه
نانومترولوژي و روشهاي آناليز مواد و انواع آناليز را تشريح
کرد و در نهایت با تاکيد بر نياز ايران به مرکز نانومترولوژي به
بحث خود خاتمه داد .پس از آن ،مقاله "بررسي فعاليتهاي
مراکز اندازهشناسي" توسط احمد فيض ،کارشناس شرکت
صنايع هواپيمايي ايران ،و محمد خيري ،کارشناس مرکز
استاندارد دفاعي ،ارائه شد .احمد فيض در ابتدا به تعريف
مراکز اندازهشناسي پرداخت و سپس مراکز استاندارد در
کشورهاي پيشرو و فعاليت آنها و چگونگي نظارت آنها بر
مترولوژي آن کشور و همچنين ارتباط آنها را با سازمانهاي
بينالمللي مورد بررسی قرار داد .در پایان ،دکتر رياحي به
جمعبندي همايش و معرفي کميته اجرايي همايش سال آينده
پرداخت .اهدا هديه و لوح تقدير به ارائهکنندگان مقاله و
پوستر و حاميان همايش ،آخرین برنامه همایش بود.
گفتنی است در این همایش حول محورهای اندازهشناسی؛
مقدمات ،پیش نیازها و ضرورتها ،اندازهشناسی؛ اصول و
مبانی ،راهبردها وچشماندازها ،اندازهشناسی و جهانی شدن،
اندازهشناسی و حقوق مصرفکننده ،اندازهشناسی ،علوم،
تحقیقات و صنعت ،بحث و تبادل نظر شد.

نگاهی به دورههاي آموزشی برگزار شده توسط انجمن مهندسی صنایع در تابستان 87
انجمن مهندسی صنایع ایران همچون
ماههاي گذشته اقدام به برگزاری چندین
دوره و سمینار آموزشی کرد که با استقبال
گسترده دانشجویان و عالقهمندان مواجه
شد.
دورههاي آموزشی برگزار شده انجمن
در تابستان  87به شرح زیر است:
 دوره آموزشی مديريت پروژه براساس استاندارد  PMBOKبه مدت
 24ساعت در تاریخهاي 19تا 21تیر با
تدريس مهندس بهزاد ارشادمنش در محل
انجمن برگزار شد.
 سمینار آشنایی با مدیریت بهرهوری در سازمان ها به مدت  4ساعت در
تاریخ  20نیر در تهران برگزار شد .سخنران
سمینار مهندس هوشنگ رستمیان بود.
 سمینارآشنایی با نوآوری نظام یافته TRIZبه مدت  4ساعت در سوم مرداد
برگزار گردید .سخنران سمینار مهندس
محمود کریمی بود.
 کارگاه آموزشی نواوری نظام یافته TRIZبه مدت  16ساعت در تاریخ
15و 16مرداد در تهران برگزار گردید
مدرس این کارگاه مهندس محمود کریمی
بود.
 سمینار آشنایی با مدیریت زنجیرهتامین به مدت  4ساعت در  31مرداد در
تهران برگزار گردید .مدرس این سمینار
دکتر مهدی فتح اله بود.
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 سمينار آشنايي با شش سیگما بهمدت  4ساعت در تاریخ  7شهریور در
تهران برگزار گردید .سخنران سمینار دکتر
مهدی کرباسیان بود.
 دوره آموزشی مبانی مدیریت پروژهو نرم افزار  MSPبه مدت  24ساعت در
تیر ماه در بانک ملت برگزار گردید.
 دوره آموزشی نرم افزار  MSPبهمدت  32ساعت در دو نوبت در ماه تیر و
مرداد در دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار
شد که مدرس دوره مهندس رحمتی توکل
بود.
 دوره آموزشی نرم افزار  MSPبهمدت  24ساعت در تاریخ4و11و  18مرداد
در محل انجمن برگزار گردید و مدرس
دوره مهندس رحمتی توکل بود.
 دوره آموزشی مبانی ،مستندسازیو تشریح الزامات  ISO 9001به مدت
 16ساعت در تاریخهاي  18و 19مرداد
با تدريس مهندس صمدزاده در انجمن
برگزار گردید.
 دوره آموزشی نرم افزار Primaveraمقدماتی به مدت 24
ساعت در تاریخ های17و18و 25مرداد
در تهران برگزار شد .مدرس دوره مهندس
ساسان سلیمانی بود.
 دوره آموزشی ممیزی داخلی براساس استاندارد  19011 ISOبه مدت
 16ساعت در تاریخهاي  30و 31مرداد با
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تدريس مهندس حیدری در تهران برگزار
گردید.
 -دوره آموزشی مدیریت استراتژیک

به مدت  16ساعت در تاریخهاي 6و7
شهریور در محل انجمن با تدریس
مهندس احمدیان برگزار گردید.

تغییر آدرس و شماره های تماس انجمن مهندسی صنایع ایران

به اطالع میرساند آدرس و شمارههای تماس انجمن مهندسی صنایع ایران به این شرح
تغییر کرده است :دفتر دبیرخانه (مدیریت اجرایی ،امور عضویت ،نشریات ،پژوهشها،
مالی و اداری) ،تلفنهای تماس 66084506 :و  ،66084507نمابر88242588 :
آدرس مراجعه :تهران ،تقاطع شیخ فضلاهلل نوری و بلوار شهید تیموری ،پژوهشکده
سیستمهای پیشرفته صنعتی ،طبقه سوم ،انجمن مهندسی صنایع ایران
آدرس پستی :تهران ،صندوق پستی 14665-435
پست الکترونیکی:
عضویتmembership@iiie.ir :
روابط عمومیinfo@iiie.ir :
مدیریت اجراییdaneshvar@iiie.ir :
آموزشtraining@iiie.ir :
دفتر آموزش(سمینارها ،کارگاه ها و دوره های آموزشی) :تهران ،شهرک غرب ،فاز
 ،6خیابان ایوانک غرب ،نبش گلافشان جنوبی ،مرکز رشد و کارآفرینی شهرداری منطقه ،2
طبقه دوم ،تلفن تماس 88575318 :و 88363116

دعوت به همکاری از دانشجویان مهندسی صنایع

انجمن مهندسی صنایع ایران به منظور فعالسازی کمیتههای آموزش ،پژوهش ،ساماندهی
مشاوران و ارتباطات و اطالعرسانی ،نیازمند همکاری دانشجویان و فارغالتحصیالن مهندسی
صنایع است .داوطلبان ،در زمینههای پژوهش ،اطالعرسانی ،ارتباطات ،آموزش و سایر
فعالیتهای مرتبط با کمیتههای مختلف انجمن همکاری خواهند کرد .از عالقهمندان دعوت
میشود رزومه خود را به آدرس  daneshvar@iiie.irارسال کنند.

اطالعیه جذب رابطین انجمن مهندسی صنایع

انجمن مهندسی صنایع به منظور بهبود ارتباط با دانشکدهها و گروههای مهندسی صنایع در نظر
دارد نسبت به جذب رابط در دانشگاههای مختلف کشور اقدام کند .از عالقهمندان به همکاری
دعوت میشود جهت کسب اطالعات بیشتر با دفتر انجمن ،خانم نصیری تماس بگیرند.
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باعث خوشحالي است كه برگزاري ششمين كنفرانس بينالمللي مهندسي صنايع را
در روزهاي سيام بهمن و اول اسفند  1387در تهران اعالم نمايیم .بدين وسيله از همه
پژوهشگران و مهندسين صنايع دعوت ميشود در اين همايش ساليانه شركت نمايند.
كنفرانس امسال ،توسط دانشگاه صنعتي شريف و انجمن مهندسي صنايع ايران
برگزار ميشود.
هدف كنفرانس ،معرفي تازههاي تحقيقاتي در زمينههاي مهندسي صنايع و
جهتگيريهاي پژوهشي در اين رشته است .در ضمن اين كنفرانس ميتواند جايگاهي
براي تبادل تجربيات محققين مختلف باشد.
لذا ،كنفرانس آمادگي دارد كه هر نوع مقاله تحقيقاتي در زمينههاي مختلف مهندسي
صنايع و يا كارهاي مرتبط با اين رشته در ساير رشتهها نظير مديريت ،رياضي ،كامپيوتر،
حمل و نقل و مديريت منابع آب را مورد بررسي قرار دهد.
اهداف
تبادل دستاوردهاي جديد در رشته مهندسي صنايع ميان متخصصان داخلي و
خارجي
تداوم ،تقويت و تشويق روحيه پژوهش در ميان دانشگاهيان و فارغ التحصيالن
رشته مهندسي صنايع
ايجاد بستر مناسب براي بهرهمندي از تجارب كاربردي و حرفهاي رشته مهندسي
صنايع در داخل و خارج از كشور
محورهاي تخصصي كنفرانس
 بهينه سازي و برنامهريزي رياضي فرآيندهاي تصادفي و تئوري صف احتمال و آمار كاربردي مهندسي كيفيت مديريت زنجيره تامين چيدمان و طراحي كارخانه كنترل توليد و موجودي مديريت و كنترل پروژه شبيهسازي حملونقل و لجستيك ارگونومي و مهندسي فاكتورهاي انساني مديريت نگهداري  +تعميرات  +پايايي توالي عمليات و زمانبندي توليد تئوري فازي سيستمهاي هوشمند ساخت و توليد تئوري تصميمگيری سيستمهاي اطالعاتي و دادهكاوي هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره كاربردهاي مهندسي صنايع در صنعت روشهاي فراابتكاري در بهينهسازي و مهندسي صنايعسازمان کنفرانس
دبير كنفرانس :دكتر محمد مدرس يزدي ،عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف
دبير علمي كنفرانس :دكتر كورش عشقي ،عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف
دبير اجرايي كنفرانس :مهندس سيد محمد عبدالهي ،عضو گروه پژوهشي صنعتي
آريانا
کمیته علمی کنفرانس:
دكتر ميربهادر قلي آريانژاد ،استاد دانشگاه علم و صنعت
دكتر سيد عبدا ...آقايي ،دانشيار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
دكتر سيد تقي اخوان نياكي ،استاد دانشگاه صنعتي شريف
دكتر عبدالحميد اشراق نيا جهرمي ،دانشيار دانشگاه صنعتي شريف
دكتر امير البدوي ،دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
دكتر محمدرضا امين ناصري ،دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
دكتر محمد صالح اولياء ،دانشيار دانشگاه يزد
دكتر رضا توكلي مقدم ،دانشيار دانشگاه تهران
دكتر فريبرز جواليي ،دانشيار دانشگاه تهران

دكتر رسول حجي ،استاد دانشگاه صنعتي شريف
دكتر عليرضا حجي ،دانشيار دانشگاه صنعتي شريف
دكتر مسعود رباني ،دانشيار دانشگاه تهران
دكتر سيد جعفر سجادي ،دانشيار دانشگاه علم و صنعت
دكتر سهيل سعدي نژاد ،دانشيار سازمان مديريت صنعتي
دكتر عباس سيفي ،دانشيار دانشگاه امير كبير
دكتر علي شاهنده ،دانشيار دانشگاه صنعتي اصفهان
دكتر كورش عشقي ،استاد دانشگاه صنعتي شريف
دكتر سيد محمد تقي فاطمي قمي ،استاد دانشگاه اميركبير
دكتر بهروز كريمي ،دانشيار دانشگاه امير كبير
دكتر فرهاد كيانفر ،استاد دانشگاه صنعتي شريف
دكتر هاشم محلوجي ،استاد دانشگاه صنعتي شريف
دكتر محمد مدرس يزدي ،استاد دانشگاه صنعتي شريف
دكتر رسول نورالسنا ،استاد دانشگاه علم و صنعت
دكتر محمود هوشمند ،دانشيار دانشگاه صنعتي شريف
برنامهها و ویژگیهاي کنفرانس
 ارائه حدود  10عنوان کارگاه آموزشی مبتنی بر نیاز مخاطبان کنفرانس در زمینهمهندسی صنایع توسط صاحبنظران داخلی و بین المللی
 ارائه بیش از  10عنوان تجربه عملی از به کارگیری مفاهیم مهندسی صنایع درشرکتهاي ایرانی توسط مدیران این شرکت ها
 ارائه حدود  30مقاله برتر در زمینه محورهای تخصصی کنفرانس و مهندسی صنایع سخنرانی اساتید و صاحبنظران داخلی و بینالمللی ارائه مطالب آموزشی متنوع در  3سالن به صورت موازی با امکان ترجمه همزمان نمایشگاه توانمندی شرکتهاي برتر در حوزه مهندسی صنایع دریافت گواهی نامه آموزشی به شرکت کنندگان اهدای بسته آموزشی کامل کنفرانس به تمام شرکتکنندگان در کنفرانسمخاطبان کنفرانس
 مدیران و کارشناسان مهندسی صنایع سازمان ها و شرکتهاي دولتی و خصوصی مدیران و سرپرستان شرکتهاي تولیدی و خدماتی بخش خصوصی مدیران شرکتهاي مشاوره و خدمات مهندسی صنایع اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی دانشجویان ،محققان و پژوهشگران سایر افراد عالقهمند به کسبثبت نام
شرکت کنندگان گرامی میبایست وجوه ثبت نام خویش را به شماره حساب
 0304912227بانک تجارت باجه دانشگاه صنعتی شریف ( )3049شعبه دانشگاه تهران
کد  186به نام همایشهاي ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف واریز نموده و
فیش واریزی به همراه فرم ثبت نام را به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنید.
هزینه ثبت نام گروهی برای بیش از  10نفر شامل  15درصد تخفیف است.
هزینه ثبت نام (ریال)

تا تاریخ 87/9/20

بعد از تاریخ 87/9/21

شرکت کنندگان آزاد

1/600/000

1/750/000

دانشجویان و اعضای هیئت علمی

1/100/000

1/300/000

هزینه ثبت نام شامل:
 حضور در کنفرانس و کارگاههاي آموزشی دریافت لوح فشرده دریافت کتاب خالصه مقاالت دریافت کیف و ویژه نامه کنفرانس -ناهار و پذیرایی

برای کسب اطالعات کامل به سایت کنفرانس www.iiec2009.ir
مراجعه کنید.
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چرخه عمر یک برنامه نگهداری و
تعمیرات پیشگیرانه
چگونگی استقرار یک سیستم نگهداری و تعمیرات جامع در یک
کارخانه صنعتی
ترجمه :شهریار حی شاد

طرحی که با پیگیریهاي منظم و کنترل تیمی؛ به
سمت بهبود و تکامل در حرکت بوده و به پرسنل نشان
میدهد که مدیریت به آن طرح و برنامه متعهد میباشد.
جهت ایجاد طرح مذکور؛ آگاهی از مراحل تدوین
آن بسیار مفید و سودمند میباشد و در این صورت برنامه
مذکور یک برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه واقعی
میباشد)PM(.

ایجاد یک روش اجرای نگهداری و تعمیرات در
یک واحد صنعتی بزرگترین تحول فرهنگی آن مجموعه
میباشد ،لذا برای باال بردن موفقیت خود؛ از ترسها و
بدگمانیهاي پرسنل آگاه باشید .یک طرح اجرا شده که
در معرض قضاوت عموم قرار میگیرد؛ راه طوالنی پیش
رو دارد تا مورد تایید واقع شود.
اغلب زمانی که یک واحد صنعتی برنامه جدیدی
را آغاز میکند؛ انتظارات از حصول نتایج آنی و جبران
چرخه عمر Life cycle
هزینههاي انجام شده بهواسطه اجرای این برنامه بسیار
معموال یک برنامه نگهداری و تعمیر پیشگیرانه طی
باال میرود؛ بعضی از مدیران بر این باورند که کلیدی
جادویی وجود دارد که وقتی این کلید چرخانده میشود چهار مرحله به اجرا در میآید:
.1مرحله نصب ()Installation phase
تمام مشکالت آنان را حل میکند ،ولی چنین کلیدی
اولین مرحله در ایجاد یک سیستم نگهداری و
وجود ندارد.
تغییرات انجام شده در عملکرد نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده؛ مرحله نصب میباشد.
در طی این مرحله کلیه تجهیزاتی که توسط سیستم
تعمیرات( )Maintenanceیکی از بزرگترین تغییرات
فرهنگی در یک واحد صنعتی میباشد که هر سازمان با تحت پوشش قرار خواهند گرفت ،صورتبرداری و در
لیست دارایی شرکت ثبت میگردد.
آن مواجه میشود.
در خالل این صورتبرداری یک سیستم کدگذاری
معموال پرسنل شاهد برنامههایی بودهاند که بدون
تغییری ماندگار از بین رفتهاند و برای هر برنامه جدید ایجاد میشود که توسط کدهاي واحد و همسان؛ تجهیزات
و ماشین آالت شناسایی میشوند و بر
نیز دلیلی وجود ندارد که آنها انتظار
اساس:
چیزی متفاوت را داشته باشند.
الف -ایمنی
غلبه کردن بر این بدگمانی و
ب -کاهش فروش محصوالت
عدم اعتمادی که به واسطه برنامههاي
ج -ایراد تجهیزات
پیشین بهوجود آمده است نیازمند
اولویتبندی میگردند.
زمان و اعتماد راسخ به برنامه جدید
نقصی که باعث ایجاد خطر
و مشخص کردن نتایج ملموس از
برای کارکنان و ماشین آالت میشود
این برنامه است.
میبایست در اولویت اول قرار گیرد.
تعمیر کار باید به این برنامه
ایجاد یک روش اجرای
همچنین نقصی که باعث کاهش
اعتماد کند و بفهمد که این برنامه
نگهداری و تعمیرات در
غیرقابل جبران فروش محصوالت
برای پیشرفت و بهبود عملکرد
ماشین آالت طراحی شده و مانند یک واحد صنعتی بزرگترین میشود در اولویت یک قرار دارد.
اولویت بعدی در خصوص
یک سیستم ثبت کننده زمان عمل تحول فرهنگی آن مجموعه
ایراداتی است که باعث کاهش تولید
نمیکند مگر اینکه خود بهصورت میباشد لذا برای باال بردن
میشوند و نه کاهش فروش محصول
عملی شاهد تغییر در عملکرد ماشین
آالت باشد .اگر یک برنامه نگهداری موفقیت خود ،از تر 
سها و و در آخر ایراداتی که در تولید و
بدگمانیهاي پرسنل آگاه فروش تاثیرگذار نیستند.
و تعمیرات مانند چکشی باالی سر
پس از مشخص شدن اولویتها،
تعمیرکار نگه داشته شود یقینا آ ن
باشید
فعالیتهاي نگهداری و تعمیرات
برنامه بدرستی به اجرا در نخواهد
پیشگیرانه و نگهداری و تعمیرات
آمد؛ مگر آنکه آنها به موثر بودن
پیش گویانه برای هر یک از تجهیزات تهیه میشود.
برنامه یقین داشته باشند.
برای نوشتن این دستورالعمل معموال از چهار منبع
یکی از روشهای باور یقین؛ ایجاد طرح جامع و بلند
استفاده میگردد:
مدت برای بهبود تجهیزات توسط مدیریت میباشد.

4

سال نهم * شماره  * 64شهریور 1387

.1دستورالعملها و راهنمای ارائه شده توسط
سازندگان تجهیزات
.2استانداردها و دستورالعملهاي دولتی و سازمانهاي
استاندارد
.3منابع علمی و صنعتی
.4تجارب سازمانی؛ گروهی و شخصی
پس از تهیه فعالیتها در این مرحله؛ میبایست نظرات
اصالحی اپراتورها و مجریان این فعالیت نیز اخذ شود و
در صورت نیاز اصالحات الزم صورت گیرد.
پس از کنترل فعالیتهاي تجهیزات موجود؛ برنامه
یک ساله اجرای این فعالیتها تهیه میگردد.
برنامههاي سالیانه فقط مربوط به همان سال میباشد
یعنی تمام برنامههاي تولید؛ توقف تولید و تعطیلی کار؛
امکان جاگزینی تجهیزات؛ آب و هوا؛ مرخصیها و
تعطیالت و  ...را در همان سال مد نظر قرار میدهد.
آخرین گام در مرحله نصب؛ آموزش استفاده صحیح
از سیستم طراحی شده به تعمیرکاران میباشد.
این مرحله شامل خواندن و درک کامل از
مسوولیتهاي واگذار شده ،پر کردن فرم ها به صورت
صحیح؛ انجام کارهای روزانه و هفتگی و اهمیت دادن به
ارائه گزارش صحیح و دقیق میباشد.
این مرحله ممکن است بسته به منابع از یک تا دو ماه
و یا چند سال بهطول انجامد .ولی بهترین زمان تا مرحله
چهارم یا مرحله بهبود مستمر میباشد.
.2مرحله تثبیت ()Stabilization phase
دومین مرحله از ایجاد برنامه ،مرحله تثبیت است.
اگر میخواهید از تمام مزایای این سیستم نگهداری و
تعمیرات استفاده کنید؛ باید بر روی عملکرد ماشینآالت
خود تمرکز کنید نه روی حل کردن مشکلی که در
برنامه وجود دارد .یعنی در صورتیکه در اجرای مکانیزم
برنامه مشکلی وجود نداشت ،میبایست بر فعالیتها و
دستورالعملها تکیه کرد و تغییر در برمانه مشکلی از
ماشین آالت حل نخواهد کرد.
پس در این مراحل نیاز به دانش فنی و علمی
کامل جهت تصحیح و تکمیل فعالیتهاي پیشگیرانه و
پیشگویانه میباشد.
در این مرحله میبایست در جهت تکمیل فعالیتها و
انجام دقیق و کامل آنها گام برداشت و اطالعرسانی دقیق
از روند اجرای این برنامه در کلیه سطوح شرکت صورت
گیرد .با عملکرد مناسب سیستم میتوان به نیروی کار
نشان داد که صرفا یک ثبتکننده اعداد و ارقام نیستند و

در عملکرد صحیح این سیستم نقس اساسی دارند .این
مرحله از شش تا یک سال بهطول میانجامد.
.3مرحله تنظیمات دقیق ()Fine tuning phase
مرحله بعدی ،مرحله تنظیمات دقیق است.
در خالل مرحله تثبیت ،سطوح مختلف شرکت
آموختهاند که چگونه از سیستم استفاده کنند.
آنها رفتار و نظم مورد نیاز برای اجرای برنامه موفق که
بهصورت روتین انجام میشود را آموخته اند.
در این مرحله تاکیید بر پیدا کردن و حل مشکالت
خاص در برنامه میباشد .سوابق و مستندات جمعآوری
شده از فعالیتهایی که توسط تعمیرکاران انجام میشود،
مرجع این بازنگری است.
بهبود کیفیت اطالعات جمعآوری شده جهت رفع
ایرادات احتمالی هر فعالیت حائز اهمیت است.
آیا گزارشات قطعات مصرفی به صورت دقیق ارائه
میگردد؟
آیا ساعات توقفات دستگاهها و زمان تعمییرات گزارش
میشوند؟
آیا کارها با پی ام یا پی دی ام اولویتبندی میشوند و
تا آنجایی که ممکن است به آن اولویت عمل شود؟
آیا دالیل تاخیر و یا عدم انجام مناسب فعالیتها
بهدرستی گزارش شده است؟
هدف شما ممکن است از شش الی یکسال بهطول
انجامد.
بهبود
.4مرحله
)improvement phase

مستمر

(Systematic

Run to failureراه اندازی پس از بروز مشکل
Reliability centered maintenanceکنترل بر
اساس کلیه پارامترها
کنترل و نظارت کنید.
در بعضی از تجهیزات ویژه و بحرانی فقط از مدل آخر
استفاده میشود.

اکنون که برنامه بدون مشکل و طبق روال در حال
انجام است ،وقت آن است که یک بهبود دائمی در سیستم
نگهداری و تعمیرات ماشینآالت را شروع کنیم ،این
فعالیت را بهبود مستمر مینامیم.
اگر میخواهید این مهم صورت گیرد ،باید برای دوام و
طول عمر کارخانه بهصورت مستمر فعال باشید.
در طی این مرحله به دنبال مشکالتی هستیم که در
طراحی دستگاهها وجود دارند و
سبب
الف -مشکالت زود هنگام
ب -پیچیدگی و مشکل در
نگهداری و تعمیرات
ج -گلوگاه خطوط تولید
شدهاند.
برای انجام این کارها میتوانید از
تکنیکهاي
 Failure Modes Effects andبا توجه به عدم وجود منابع
Criticality Modes
مجرب در سطح کشور در
Fault Tree Analysis
خصوص تهیه فعالیتهاي
 Poka Yokaدر خصوص ضد
نگهداری و تعمیرات ،امکان
خطا کردن تجهیزات استفاده نمایید.
نگهداری
شما بهطور سیستماتیک
تها توسط
تهیه این فعالی 
با
را
شده
و تعمیرات برنامهریزی
شرکتهاي داخل کشور وجود
ترکیبی از چهار مدل:
Condition basedکنترل بر ندارد و بهترین روش تهیه این
اساس وضعیت کارکرد
تها توسط کارشناسان هر
فعالی 
اساس
بر
Timeکنترل
based
واحد میباشد
زمان

خالصه
ایجاد یک روش اجرای
نگهداری و تعمیرات در یک واحد
صنعتی بزرگترین تحول فرهنگی
آن مجموعه میباشد .لذا برای باال
بردن موفقیت خود؛ از ترس ها و
بدگمانیهاي پرسنل آگاه باشید.
یک طرح اجرا شده که در معرض
قضاوت عموم قرار میگیرد؛ راه
طوالنی پیش رو دارد تا مورد تایید
واقع شود .با تمرکز بر روی اصول
عملکرد سیستم کار را شروع کنید و
وقتی که درک کامل و اعتماد بهوجود
آمد؛ تنظیمات دقیق شروع میشود
.وقتی اطالعات کافی جمع آوری
شد؛ تاکید به روی ماشینآالت منتقل
میشود .پس از آن به پرسنل نشان
خواهید داد که حمایت از سیستم
مذکور موجب کاهش فعالیتهاي
نگهداری و تعمیرات و رضایت
شغلی بیشتری خواهد شد.

سير تحوالت تعميرات و نگهداري

دانش نگهداري و تعميرات (نت) در طول
دوران شكلگيري خود دستخوش تحوالت
گوناگوني بوده است .سير تاريخي تحوالت حوزه
نت را به سه دوره اساسي تقسيم مينماييم:
 -1دوره نخست و :BM
سير تحوالت در دوره نخست تحقيقات نشان ميدهد که گامهاي اوليه در پيادهسازي
نت در سالهاي قبل از جنگ جهاني دوم رخ داده است .در آن ايام صنايع به شکل
امروزي مکانيزه نبوده و لذا خرابيها و توقف ناگهاني ماشينآالت مشکلي جدي را براي
دستاندرکاران امر توليد ايجاد نمیکرد .به بيان ديگر ،جلوگيري از بروز عيب در ذهن اکثر
مديران و مهندسين مفهوم نداشته و يا حداقل ضرورتي از اين نظر احساس نميگرديد.
عالوه بر اين اکثر ماشينآالت و تجهيزات توليدي از طرح نسبتا سادهاي برخوردار بوده
و اين ويژگي ،کار با آنها را ساده و تعميرشان را آسان مينمود .نتيجه آنکه در آن زمان
نيازي به استفاده از نت سيستماتيک احساس نميگرديده و اکثر شرکتها و واحدهاي
توليدي و صنعتي تنها در زماني که دستگاه و يا تجهيزات از کار ميافتادند ،بازبيني و يا
تعمير آنها را آغاز مينمودند؛ در واقع سيستم نگهداري و تعميرات به هنگام از کارافتادگي
( )Breakdown Maintenanceمعمول بود.
 -2دوره دوم و :TPM
همه چيز در خالل جنگ جهاني دوم به صورتي انفجارآميز دستخوش تحول شد.
فشارهاي ناشي از زمان جنگ ،تقاضا براي انواع محصوالت را افزايش داده و اين در حالي
بود که نيروي انساني صنايع به شدت کاهش يافته بود .اين عامل سبب گرديد تا مکانيزاسيون
افزايش پيدا کند .ميتوان سال  1950را سال رونق طراحي و ساخت ماشينآالت مکانيزه
ناميد و اين ايام ،سرآغاز وابستگي صنايع به تجهيزات مکانيزه و اتوماسيون بوده است.
با افزايش روزافزون اتوماسيون مساله شکست و از کارافتادگي ماشينآالت نيز از اهميت
بيشتري برخوردار ميگشت؛ پس از گذشت چندي ،روند افزايش خرابيها به گونهاي گرديد
که کميت و کيفيت توليدات را تحتالشعاع خود قرار داده و اسباب نارضايتي صاحبان
صنايع را فراهم نمود .ادامه اين روند ناخوشايند ،مديران و کارشناسان را به فکر چاره و
راهحلي مناسب براي جلوگيري از روند رو به رشد عيوب نمود.
در اين رهگذر سيستم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه ()Preventive Maintenance
بهعنوان چاره درد و راهحلي مناسب در کشور امريکا پيشنهاد گرديد و به اجرا درآمد .نياز
صنايع بر توليد محصوالت با کيفيت باال و قيمت مناسب جهت افزايش توانايي رقابت در
بازار موجب گرديد که استفاده از سيستم  PMرونق يافته و در اين راستا اجراي تعميرات
و تعويضهاي پيشگيرانه دورهاي به عنوان موثرترين راهحل جهت کاهش خرابيها مورد
استفاده قرار گيرد.
در طول دهه  1950نت پيشگيرانه به تدريج تکامل يافته تا پاسخگوي نيازهاي
جديد صنعت باشد .در اين راستا سيستم نگهداري و تعميرات بهرهور(Productive
 )Maintenanceدر سال  1954به صنايع آمريکا معرفي گرديد .در اين سيستم ضمن
تاکيد بر روي اصالح خرابيهاي اتفاقي و از کار افتادن غيرمنتظره تجهيزات با بهرهگيري

مناسب از علوم آمار و احتماالت و پژوهش
عملياتي ،شبيهسازي ،اقتصاد مهندسي ،تئوري صف
و نگرشهاي تحليلي ،تکنيکها و مدلهايي براي
حاالت مختلف انواع دستگاهها و تجهيزات ابداع شد که متخصصين اين رشته ميتوانستند
کليه فعاليتها و عمليات نگهداري و تعميرات را به نظم درآورده و خرابيها را پيشبيني
نمايند تا جهت نگهداري و تعمير آنها برنامهريزي انجام پذيرد.
دهه  1960را ميتوان دهه گسترش استفاده از نت بهرهور در صنايع ناميد .معرفي نت
بينياز از تعمير ،مهندسي قابليت اطمينان و مهندسي قابليت تعمير ( )1962از نتايج تحقيقات
انجام شده در اين دهه بوده که در تکامل سيستم نت بهرهور بسيار موثر بوده است.
معرفي سيستم نگهداري و تعميرات بهرهور فراگير (Total Productive
 )Maintenanceدر دهه  1970از سوي صنايع ژاپني را ميتوان بهعنوان آخرين دستاورد
در دوره دوم تحوالت نگهداري و تعميرات ناميد .سيستم  TPMدر حقيقت همان سيستم
نت بهرهور به شيوه آمريکايي است که در جهت سازگاري با شرايط صنعتي ژاپن در آن
بهبودهايي داده شده است؛ ابتکار محوري و حساس در اصول  TPMاين است که اپراتورها
خودشان به امور اصلي و اوليه نگهداري و تعميرات ماشينهاي خودشان ميپردازند .در نت
بهرهور فراگير نتايج حاصل از فعاليتهاي صنعتي و تجاري به صورت اعجابانگيزي بهبود
يافته و سبب ايجاد يك محيط كاري با بهرهوري باال ،شاديآفرين و ايمن با بهينهسازي
روابط بين نيروي انساني و تجهيزاتي كه با آن سر و كار دارند ،ميگردد.
 -3دوره سوم و :RCM
ميزان افزايش سرمايهگذاري بر روي ماشينآالت صنعتي و اتوماسيون از يکسو و افزايش
ارزش مالي و اقتصادي آنها از سوي ديگر منجر به آن شد که مديران و صاحبان صنايع به
فکر راهکارهايي منطقي بيفتند که قادر به بيشينهسازي طول عمر مفيد تجهيزات توليدي و
طوالني کردن چرخه عمر اقتصادي آنها باشد .افزايش ميزان اثربخشي ماشينآالت ،بهبود
کيفيت محصوالت در کنار کاهش هزينههاي نت و عدم خسارت به محيط زيست از جمله
مواردي بود که باعث ايجاد تحولي جديد در زمينه نگهداري و تعميرات گرديد.
دستآوردهاي جديد نت در اين دوره عبارتند از:
 -1-3معرفي سيستم نگهداري و تعميرات بر پايه شرايط کارکرد ماشينآالت
( )Reliability Centered Maintenanceو ترويج استفاده از روشهاي  CMهمچون
آناليز لرزش ،حرارتسنجي و...
 -2-3معرفي و بهکارگيري انواع روشهاي تجزيه و تحليل خرابيهاي ماشينآالت.
 -3-3طراحي تجهيزات با تاکيد بيشتر بر قابليت اطمينان و قابليت تعمير.
 -4-3تحول اساسي در تفکر سازماني به سمت مشارکت و گروههاي کاري.
 -5-3معرفي سيستم نگهداري و تعميرات موثر.
 -6-3معرفي روش نت مبتني بر قابليت اطمينان به عنوان روشي جامع جهت
تصميمگيري در استفاده صحيح از انواع سيستمهاي نگهداري و تعميرات موجود؛ RCM
فرايندي است که اوال معين ميکند چه کاري ميبايست براي تداوم عمر هر گونه سرمايه
فيزيکي انجام شود و دوم آنكه انتظارتي را که کاربران از تجهيزات دارند ،عملي مينمايد.
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افزایش انگیزه در كاركنان
برای

هشت گام

تحقیقات انجام شده بر روی  1/2میلیون
نفر از كاركنان  52شركت بزرگ دنیا در
سالهای  2001تا  2004توسط موسسه
تحقیقاتی سیروتا ( نیویورك) نشان داد كه در
 85درصد شرکتها ،انگیزه پرسنل در شش
ماهه اول شروع كار به سرعت کاهش مییابد
و در سالهای بعد نیز روحیه آنها بدتر خواهد
شد .این مشكل هم به سیاستها و رویههایی
که شرکتها در مدیریت کردن نیروهایشان
به کار میگیرند و هم به روابطی که مدیران به
صورت فردی به وسیله گزارشهای مستقیم
خود برقرار میکنند ،بستگی دارد.
اجرای صحیح گامهای هشتگانه زیر
كمك میكند تا كاركنان شور و شوقی را
که در زمان استخدام و شروع به كار داشتند،
حفظ نمایند.

«چرا باید برای انجام کاری از کسی تشکر
کنم که او برای آن کار دستمزد میگیرد؟»
آنچه معموال از سوی كاركنان ابراز
میشود این است كه مدیران وقتی را
اختصاص نمیدهند تا به خاطر انجام صحیح
یک کار از آنها تشکر کنند ،اما خیلی سریع
آنها را به خاطر اشتباهات نکوهش میکنند.
دستی بر شانه فرد زدن ،گفتن جمله
«خوب بود» ،غذا خوردن با كارمند ،اشاره
کردن به کار خوب پرسنل نزد مقامات باال،
مقداری انعطافپذیری در زمانبندی برنامهها،
یک روز مرخصی یا حقوق تشویقی یا حتی
یک پیغام تشکر روی میز ،اندکی از صدها
راهی است که مدیران به وسیله آن میتوانند
قدردانی خود را از یک کار خوب نشان
دهند .چنین روشهایی بسیار موثر هستند،
اگر که بیریا باشند ،با دقت انجام شوند و به
وسیله دستمزد منصفانه و قابل رقابت تقویت
شوند و همچنین جایگزینی برای آنها مطرح
نشود.

 -1یک هدف الهامبخش را القا كنید.
یک عامل مهم برای ایجاد اشتیاق
(عالقه) در کارمندان ،وجود یک هدف
سازمانی مشخص ،معتبر و الهام بخش است.
 -3برای کارکنان خود یک تسریعکننده
در واقع برای كارمندان ،هدف انجام كار،
خیلی اهمیت دارد .آنها باید بدانند كه برای باشید.
نقش مدیر (بهطور عام مسئول)
چه در این شغل استخدام شده اند و هدف
از انجام این شغل چیست .بنابراین« ،دلیلی بهعنوان یک تسریعکننده شامل یک سری
برای بودن» یا «دلیلی برای اینجا بودن» برای فعالیتهاست :برای آنکه عالیقشان را بیان
پرسنل ،فراتر از پول قرار خواهد گرفت .به کنند ،افراد را متقاعد کنید که شما آنچه
مثال زیر در مورد هدف یك شركت توجه که آنها برای موفق شدن نیاز دارند را در
كنید .در این مثال یک گروه سه نفره که در اختیارشان میگذارید.
آیا شما میدانید که چه چیزی برای
یک موسسه بیمه کار میکنند ،هدف از کار
کارکنان شما در انجام کارهایشان بیشترین
خود را این چنین توضیح میدهند:
«کار بیمهها در ارتباط با مردم است .کار اهمیت را دارد؟ از آنها سوال کنید.
بیمه این نیست که مث ً
ال شما فرمهاي بیمه را نشستهای ناهار و گفتگوهای دوستانه با
چگونه پر کردهاید یا اینکه چکها را چگونه کارکنان برای این کار خیلی موثر است .اگر
نوشتهاید .بیمه یعنی اینکه وقتی مردم بیمار به هر دلیلی نمیتوانید خیلی سریع به یک
هستند ،چگونه مورد مراقبت قرار میگیرند ،نیاز یا درخواست بهخصوص رسیدگی کنید،
یا وقتی مشکلی دارند چگونه به آنها کمک خیلی صریح باشید و اجازه دهید تا کارکنان
شما بدانند که شما
میشود».
چگونه برای حل مسائل
كسانی كه این
تحقیقات نشان میدهد که آنها عمل میکنید.
توضیح را ارائه
کیفیت یک كار گروهی
كردهاند واقع ًا درك
کارکنان
-4
و احساس درستی از
در زمین ههایی مثل حل
خود را برای بهسازی
كار خود داشتهاند ،مسئله معمو ً
ال بیشتر از کار هدایت کنید.
زیرا که تمرکز آنها بر
یک دلیل عمده
نکته صحیحی است ،فردی است .به عالوه بیشتر
که بسیاری از مدیران
چون بر نتیجه كار کارکنان وقتی به صورت
به زیردستان در بهبود
(مردم) تأکید دارند ،تا
جمعی كار كنند ،انگیزه
عملكرد آنها کمک
بر وسایل و ابزارهای
نمیکنند ،این است که
یکنند
بیشتری پیدا م 
انجام كار (پر کردن
آنها نمیدانند چگونه
فرمهاي بیمه) .شرح
بدون رنجاندن یا دلسرد
شغل ،ابزار قدرتمندی است .اما به همین
کردن پرسنل این کار را انجام دهند .برخی
اندازه هم مهم است كه مدیر بتواند موضوع
از پیشنهادات زیر این مشکل را برطرف
را برای زیردستان شرح دهد و قادر باشد تا
میکند.
برای بیان دلیل انجام وظیفه ،با آنها ارتباط
 کارکنانی که عملكرد کلی آنهابرقرار کند.
رضایتبخش است ،باید از این موضوع با
خبر بشوند .اگر كاركنان بدانند که مدیریت
 -2كاركنان را درك كنید.
شعار بسیاری از مدیران این است که به طور کلی از کار آنها خشنود است برای
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بهتر انجام دادن کار ،پذیرفتن بازخورد در
جهت بهبود و ارتقای آن عمل خواهندكرد.
 کارکنان شما نیاز دارند بدانند که چهموقع خوب عمل نکردهاند .در همان زمان،
بازخورد مثبت دادن را هم فراموش نکنید.
بهجای تاثیر در مزایا موارد را به آنان یادآور
شوید.
 توضیحاتی که در مورد بهبودهایصورت گرفته ارائه میشود ،باید مشخص،
واقعی و غیر احساسی و مستقیم ًا معطوف
به عملكرد کارکنان باشند تا اینکه معطوف
به خصوصیات شخصی آنها .از تذکرات
ارزیابیکننده کلی ( مثل :آن کار بیارزش
است) یا توضیحاتی در مورد انگیزهها یا
خصوصیات شخصی کارکنان ( مثل :شما
بیدقت بودهاید) خودداری کنید.
 به عقاید و نظرات کارکنان در موردمشکالت انجام كار ،گوش کنید .تجربیات و
مشاهدات کارکنان برای مشخص كردن اینکه
چگونه مسائل مربوط به عملكرد میتواند
بهتر مورد توجه قرار گیرد ،مفید هستند؛ از
جمله اینکه چگونه شما (مدیر) میتوانید
بیشتر مفید باشید.
 همواره به یاد داشته باشید که شما بهچه دلیل بازخورد میدهید .شما میخواهید
عملكرد را بهبود ببخشید نه اینکه برتری
خود را بر کارمندان ثابت کنید .بنابراین
واقعگرا باشید و بدون اینكه کار غیرممکنی
را بخواهید ،بر آنچه واقع ًا شدنی است،
متمرکز شوید.
 -5رابطه خوبی با كاركنان داشته
باشید.
یکی از بیحاصلترین قواعد در
سازمانها ،توزیع اطالعات بر مبنای اصل
«لزوم دانستن» است( .پرسنل فقط آنچه را
الزم است ،باید بدانند) این قاعده معموالً
روشی غیرضروری و مخرب در جهت
محدود کردن جریان اطالعات در یک
سازمان است .آنچه کارکنان نیاز دارند تا
کارشان را انجام دهند و آنچه به آنها احساس
احترام و حس مشارکت میدهد ،امر میکند تا
مدیران محدودیتهای خیلی کمی در جریان
اطالعات قرار دهند .چیزی را از کارکنان
مخفی نگه ندارید ،مگر آن موارد ناچیزی را
که واقعا محرمانه هستند.
بسیاری از کارکنان درمورد انگیزههاي
مدیریت خیلی مشکوک هستند .روابط باز

و کامل(با كاركنان) نه تنها آنها را در انجام
کارهایشان کمک میکند ،بلکه نشان از
احترام گذاردن به آنهاست.
 -6عملكرد ضعیف را تشخیص
بدهید.
حتم ًا به  5درصد از کارکنان خود که
نمیخواهند کار کنند ،توجه و آنها را شناسایی
کنید .بیشتر افراد میخواهند کار کنند و از
کار کردن افتخار میکنند .اما کارکنانی وجود
دارند که به کارکردن حساسیت دارند .آنها هر
کاری میکنند تا از زیر کارکردن فرار کنند.
آنها بیانگیزه هستند و یک روش انضباطی
– مثل انفصال از کار – تنها راهی است که
میتوان آنها را از طریق آن اداره کرد .این کار
روحیه و کارایی بقیه اعضای تیم را افزایش
میدهد ،زیرا آنها میبینند که یکی از موانع
کارایی آنها برداشته شده است.
 -7کار جمعی(تیمی) را رواج دهید.
اغلب فعالیتها برای آنکه به طور
موثر انجام گیرند ،به یک كار گروهی نیاز
دارند .تحقیقات نشان میدهد که کیفیت یک
كار گروهی در زمینههایی مثل حل مسئله
معموالً بیشتر از کار فردی است .به عالوه
بیشتر کارکنان وقتی به صورت جمعی كار
كنند ،انگیزه بیشتری پیدا میکنند .هر زمان
که امکان دارد مدیران باید کارکنان را به
تیمهاي خود مختار تقسیم کنند ،تیمهایی که
بر مسائلی مثل کنترل کیفیت ،زمانبندی و
بسیاری از روشهای انجام کار کنترل دارند.
چنین تیمهایی به مدیریت کمتری نیازمند
هستند و طبیعت ًا به کم شدن صحیح سطوح
مدیریتی و كاهش هزینهها منجر میشوند.
 -8گوش كنید و درگیر شوید.
کارکنان یک منبع غنی اطالعات در
زمینه نحوه بهبود در انجام كارها هستند .این
اصل درمورد همه انواع كاركنان از ساعتی
تا رسمی كاربرد دارد .مدیرانی که با یک
روش و شیوه مشارکتی کار میکنند ،نتایج
بزرگی را در ارتباط با کیفیت و بهرهوری
به دست میآورند .مدیران مشارکتی به
طور مداوم عالقهمندی خود را به عقاید و
تصورات کارکنان آشکار میکنند .آنها صبر
نمیکنند تا اینکه پیشنهادها به وسیله روابط
رسمی یا نظام پیشنهادها جامه عمل به خود
بگیرد .مدیران مشارکتی فقط یک بار حدود

براي ده ها سال ،اجراي وظايف
انتخاب ،آموزش و جبران خدمت كاركنان،
وظايف اصلي حوزهاي به نام مديريت
كاركنان بود؛ اين وظايف بدون توجه به
اينكه چگونه به يكديگر مرتبط هستند انجام
ميشدند .اما اكنون حوزهاي به نام مديريت
منابع انساني مطرح شده است؛ مديريت
منابع انساني آنطور كه در حال حاضر درك
ميشود ،بهجاي رد يا حذف ،تعميمي از
نيازمندهاي سنتي اداره اثربخش كاركنان
است .در اين حوزه درك مناسبي از رفتار
بشري و مهارت استفاده از اين درك و بينش
نياز است .همچنين داشتن دانش و درك از
وظايف مختلف كاركنان و آگاهي از شرايط
محيطي ضروري است( .شرمان ،بوهلندر و
چرودن)1988،
مديريت منابع انساني در دهه 1980
ظهور كرد و توسط طرفداران آن به عنوان
فصل جديدي در مديريت نيروي انساني
تكامل يافت .اكنون اين توافق وجود دارد
كه مديريت منابع انساني جايگزين مديريت
كاركنان نميشود بلكه به فرايندهاي مديريت
كاركنان از منظر متفاوتي مينگرد .همچنين
فلسفههاي اصلي آن تا حد قابل مالحظهاي
متفاوت از مفاهيم سنتي مديريت كاركنان
است .با اين همه برخي از رويكردهاي
خاص مديريت كاركنان و روابط كاركنان
ميتوانند تحت عنوان رويكردهاي مديريت
منابع انساني توصيف شوند زيرا در راستاي
فلسفه اساسي مديريت منابع انساني هستند
(آرمسترانگ.)1993،
مديريت منابع انساني رويكردي جامع
به مديريت استراتژيك منابع كليدي سازمان
يعني منابع انساني است .مديريت منابع
انساني نه تنها رويكردي از روي سودآوري
به مديريت كاركنان است بلكه رويكردي
ويژه به روابط كاركنان با تاكيد بر تعهد و
ارتباط دارد (آرمسترانگ.)1993،

از مديريت كاركنان تا مديريت منابع انساني
مديريت منابع انساني در قالب يك سيستم چگونه طراحي ميشود؟

هيچيك از منابع مطالعه شده در اين زمينه،
مجموعه فعاليتهاي مديريت منابع انساني را در
قالب سيستمي از فرايندهاي مرتبط و به همپيوسته
ترسيم و تشريح نكردهاند؛ يكي از داليل اين
واقعيت اين است كه فعاليتهاي مديريت منابع
انساني به قدري متفاوت ،متنوع و داراي مباني
مختلف هستند كه تجمع تمام آنها در قالب يك
سيستم امكانناپذير است .فعاليتهاي مدیریت
منابع انسانی را ميتوان در دو دسته سخت و نرم گنجاند .به عنوان مثال مبحث انگيزش
كاركنان يك فعاليت كامال نرم است در حاليكه فعاليت حقوق و دستمزد يك فعاليت كامال
سخت است .البته اين دستهبندي فرضي است چرا كه ميزان سختي يا نرمي داراي طيفي خواهد
بود .به هر حال ،عليرغم نبود چنين تصوير سيستماتيك از فعاليتهاي سخت مديريت منابع
انساني ،ميتوان سيستمي براي آن طراحي كرد كه شامل فعاليتهاي رويهپذير باشد.
سيستم اطالعات منابع انساني
تعاريف مختلفي از سيستم اطالعات منابع انساني وجود دارد:
 -1در (بيون  )1997تعاريف زير آمده است:
 -1-1يك سيستم رايانهاي تنها براي جمعآوري ،ذخيره ،نگهداري ،بازيابي دادههاي
موردنياز يك سازمان از كاركنانش.
 -2-1عالوه بر موارد فوق ،براي كمك به برنامهريزي ،امور اداري ،تصميمگيري و كنترل
فعاليتهاي مديريت منابع انساني طراحي ميشود.
 -3-1يك سيستم اطالعات منابع انساني بايد رويكردي يكپارچه براي جمعآوري ،ذخيره،
تحليل و كنترل جريان اطالعات منابع انساني در داخل يك سازمان تعريف شود.
( -2شرمان ،بوهلندر و اسنل  )1998سيستم اطالعات منابع انساني را سيستمي تعريف
ميكنند كه اطالعات جاري و دقيق براي مقاصد كنترل و تصميمگيري فراهم كند .به گفته آنها
طبق يك پيمايشي كه اخيرا انجام شده است بيشتر فناوري اطالعات استفاده شده در فرايند براي
نگهداري اطالعات كاركنان ،نظارت بر عمليات حقوق و دستمزد ،نگهداري اطالعات مربوط به
غيبتها و مرخصيها و انجام امور اداري و استخدام و برنامههاي آموزشي بوده است.
( -3اسكارپلو و لدوينكا  )1988سيستم اطالعات منابع انساني را بخشي از سيستم اطالعاتي
سازمان ميدانند كه اطالعات الزم را براي تصميمگيري در امور منابع انساني ارائه ميدهد.
دو طرفه بودن

مديريت منابع انساني چيست؟
مديريت امور كاركنان حوزهاي است كه به اندازه كل
حوزه مديريت قدمت دارد اما به طور طبيعي دستخوش
تغيير و تكامل شده است .نقطه عطف اين تغيير و تكامل
جايي است كه به جاي مديريت كاركنان ،مديريت منابع
انساني مطرح ميشود .مديريت منابع انساني عالوه بر دارا
بودن مباني و مفاهيم مديريت كاركنان ،رويكردهاي كليتر و
جديدتري را در مديريت نيروي انساني در نظر ميگيرد.
تعاريف گوناگوني از مديريت منابع انساني ارائه شده
است:
مديريت منابع انساني معطوف به سياستها ،اقدامات و
سيستمهايي است كه رفتار ،طرز فكر و عملكرد كاركنان را
تحت تاثير قرار ميدهند (نو و ديگران.)2000،
مديريت منابع انساني عبارتست از رويكردي استراتژيك
به جذب ،توسعه ،مديريت ،ايجاد انگيزش و دستيابي به
تعهد منابع كليدي سازمان؛ يعني افرادي كه در آن يا براي آن
كار ميكنند (آرمسترانگ.)1993،
وظایف را تعریف میکنند و بعد به کارکنان
آزادی عمل میدهند برای آنکه با توجه به
دانش و تجربه شان و متناسب با خودشان
عمل کنند .در واقع ممکن است روش ایجاد
انگیزه قدرتمندتری از آزاد گذاشتن افراد
شایسته برای انجام مشاغلشان آن گونه که
آنها مناسب میدانند ،وجود نداشته باشد.
چگونه مدیریت ،كاركنان را بیانگیزه

مديريت منابع انساني فرايندي شامل چهار وظيفه جذب،
توسعه ،ايجاد انگيزش و نگهداشت منابع انساني است (دي
سنزو و رابينز.)1988،
مديريت منابع انساني يعني مديريت كاركنان سازمان
(اسكارپلو و لدوينكا.)1988،
مقصود از مديريت منابع انساني ،سياستها و اقدامات
موردنياز براي اجراي بخشي از وظيفه مديريت است كه با
جنبههايي از فعاليت كاركنان وابستگي دارد؛ به ويژه براي
كارمنديابي ،آموزش دادن به كاركنان ،ارزيابي عملكرد،
دادن پاداش و ايجاد محيطي سالم و منصفانه براي كاركنان
سازمان؛ به عنوان نمونه اين سياستها و اقدامات دربرگيرنده
موارد زير ميشود:
تجزيه و تحليل شغل (تعيين ماهيت شغل هر يك از
كاركنان) ،برنامهريزي منابع انساني و كارمنديابي ،گزينش
داوطلبان واجد شرايط ،توجيه و آموزش دادن به كاركنان تازه
استخدامشده ،مديريت حقوق و دستمزد (چگونگي جبران
خدمت كاركنان) ،ايجاد انگيزه و مزايا ،ارزيابي عملكرد،
برقراري ارتباط با كاركنان (مصاحبه ،مشاوره و اجراي
مقررات انضباطي) ،توسعه نيروي انساني و آموزش ،متعهد
نمودن كاركنان به سازمان.

میکند
راههای مختلفی وجود دارد که مدیریت
ندانسته کارکنان را بیانگیزه نموده و عالقه
و شیفتگی آنها را کم میکند.
بسیاری از شرکتها با پرسنل همانند
یک وسیله قابل خرید و فروش رفتار
میکنند .در اولین مشكلی كه در تجارت
ظهور میكند ،کارکنان و پرسنل که معموالً
به عنوان بزرگترین دارایی سازمان از آنها

عوامل موثر بر مديريت منابع انساني
كدامند؟
اين پارامترها به دو گروه عوامل بیرونی
و عوامل درونی تقسيم ميشوند:
عوامل بيروني شامل :قوانين و مقررات،
بازار نيروي كار ،فرهنگ جامعه ،سهامداران،
رقابت ،مشتريان ،فناوري.
عوامل دروني شامل :اهداف اساسي يا
رسالت سازمان ،خطمشيها ،جو و فرهنگ
سازماني.
فلسفه و رويكردهاي مديريت منابع
انساني كدامند؟
در بيان فلسفه مديريت منابع انساني در
سازمان ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
 -1منابع انساني مهمترين دارايي يك
سازمان است و مديريت اثربخش آنها كليد
موفقيت سازمان است.
 -2چنانچه سياستها و رويههاي
مربوط به كاركنان سازمان با يكديگر تطابق
داشته و سهم قابلمالحظهاي در دستيابي
به اهداف سازمان و برنامههاي استراتژيك
داشته باشند ،دستيابي به موفقيت سازماني
محتملتر است.
 -3فرهنگ و ارزشهاي كلي ،شرايط
سازماني و رفتار مديريتي كه از آن فرهنگ
نشات ميگيرد تاثير زيادي بر دستيابي به
تعالي مطلوب ميگذارد؛ چنين فرهنگي
نيازمند مديريت شدن است بدين معني كه
بايد تالشي مستمر براي ايجاد پذيرش و
انجام آنها صرف شود.
 -4دستيابي به يكپارچگي نيازمند تالش
مستمر است؛ منظور از يكپارچگي اين است
كه تمام اعضاي سازمان با داشتن حسي از
مقصود مشترك با يكديگر كار كنند.

رويكردهاي مديريت منابع انساني کدامند؟
دو رويكرد كلي در مديريت منابع انساني وجود دارد:
رويكرد سخت و رويكرد نرم.
 -1رويكرد سخت :به كاركنان مانند ديگر منابع نگاه
ميشود كه بايد معادله ورودي -خروجي برقرار شود و به
صورت كارآمد اداره شوند.
 -2رويكرد نرم :بيشتر به اين حقيقت توجه ميكند كه
نميتوان با كاركنان مانند ديگر منابع رفتار كرد؛ زيرا برخالف
ديگر منابع ،منابع انساني فكر كرده و عكسالعمل نشان ميدهند.
در اين رويكرد بر استراتژيهايي براي دستيابي به تعهد ،از
طريق آگاه ساختن كاركنان از ماموريت ،ارزشها ،برنامههاي
سازمان و شرايط محيطي ،مشاركت كاركنان در تصميمگيري
در مورد چگونگي انجام امور و گروهبندي كاركنان در تيمهاي
كاري بدون نظارت رسمي تاكيد بيشتري ميشود.
در واقع رويكرد سخت بر فرايند مديريت امور كاركنان
تمركز ميكند در حالي كه رويكرد نرم بر طرز تلقي كاركنان
و چگونگي رفتار با آنان تاكيد ميورزد .رويكرد سخت،
سيستمها ،رويهها و دستورالعملها و چگونگي انجام فرايندها
را مورد بررسي قرار ميدهد و رويكرد نرم عوامل انساني و
رفتاري را در نظر ميگيرد.

یاد میشود ،قابل خرج کردن میشوند.
(سازمانها با مدیریت غلط خود ،به انگیزه
كاركنان آسیب میزنند و نیروهای انسانی
را از دست میدهند)
نیمی از پرسنل شركتهای مورد
بررسی عنوان نمودند كه مزایای کمی
دریافت میکنند و تقریبا دو سوم میگویند
که مدیریت بیشتر مایل است كه به خاطر
عملكرد ضعیف از آنها انتقاد کند ،تا اینکه

به خاطر کار خوبشان از آنها تعریف
کند.
مدیریت به طور غیر عمدی کارکردن
را برای پرسنل دشوار میکند .سطوح بیش
از حد برای تایید یك موضوع ،کاغذ بازی
بی پایان ،آموزش ناکافی ،کوتاهی در ارتباط
برقرار کردن ،اقتدار کم و کمبود یک دید یا
تصور معتبر و قابل قبول ،همه و همه به
عاجز کردن پرسنل دامن میزند.
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کارآفرینی 1 -

علی سراجیان sars.tehrani@gmail.com

پیشخوان!

تحوالت و دگرگوني نظام اجتماعي ـ اقتصادي عصرحاضر ريشه در پيشرفت و تغييرات ب هوجود
آمده در علم و تكنولوژي دارد .از اين رو تضمين حيات و بقاء كشورها نيازمند نوآوري ،ابداع و خلق
محصوالت و خدمات جديد مي باشد چنين رويدادي ميسر نيست مگر توسط افرادي كه بتوانند با ايجاد
تهاي نو اين امر را محقق سازند از اين افراد به عنوان كارآفرين ياد
تحول در سازما نها يا تأسيس شرك 
ميكنند .از این شماره به بعد در نظر است در خبرنامه انجمن صنایع مطالبی در خصوص کارآفرینی و
این نظام موثر نگاشته شود .امید است مفید فایده برای خوانندگان قرار گیرد .پیشنهادات و نظرات خود
را میتوانید از طریق پست الکترونیکی به نگارنده منتقل کنید.

یا به اندازه آرزوهایت تالش کن و یا به اندازه
(شکسپیر)
تالشهایت آرزو!
کارآفريني فرآيندي است که طي آن
فرصتهاي جديد ايجاد کاالها و خدمات ،کشف،
ارزيابي و مورد استفاده
قرار ميگيرند و یا به زبان
سادهتر فرآیندی است که
در طی آن یک ایده خام که
به نظر پولساز میباشد ،از
حالت یک ایده خارجشده
و به تولید انبوه میرسد.
تعریفهای بسیاری
برای کارآفرینی بیان شده
است که در آینده به آنها
اشاره خواهد شد .این
ایده ابتدایی میتواند
در حد راهاندازی یک
کسب و کار خانوادگی
با استفاده از قابلیتها و
هنرهای پولساز اعضای
خانواده و یا راهاندازی یک
بستنیفروشی که بستنیها را
در یک بستهبندی متفاوت
و در یک فضای ایدهآل و صد البته خاص به دست
مشتری میرساند باشد .برای بهدست آوردن پول از
یک ایده خالق الزم نیست که آپولو هوا کنیم! بلکه
تنها به دست آوردن راهحلی برای رفع نیازهای
انسان به روشی نو و جدید کافی است و همچنین
الزم است تا بتوانیم ثابت کنیم که واقعا قادر به
رفع آن نیاز هستیم و میتوانیم ارزش خاصی
برای مشتری بیافرینیم که دیگران قادر نیستند و
یا با هزینهی بیشتری این امکان را فراهم میکنند.
کارآفرين فردي است داراي ايده و فکر جديد که
از طريق ايجاد يک کسب و کار با بسيج منابع که
توأم با مخاطره مالي ،اجتماعي ،آبرويي و حيثيتي
ميباشد و محصول و خدمت جديد به بازار ارائه
مينمايد .او از این جهت که محصولی جدید که
تا به حال در بازار وجود نداشته را عرضه میکند
ریسکهای مختلفی را میپذیرد .اینکه چگونه
ریسکهای خود را کاهش دهد ارتباط مستقیمی با
مدیریت ریسک دارد .میبایست ریسکهای کار را
ابتدا شناسایی کرد و همچنین برای هریک راهحل
منطقی و دستیافتنی پیشبینی کرد .بدین ترتیب
میتوان دید مناسبتر و ایمنتر به آینده داشت.
کارآفرینی در ایران امروزی کاری بسیار سخت
و طاقت فرساست .از یک طرف پیداکردن راهحل
برای مشکالت و کمبودهای بیشمار ایرانیان ساده
است .و از طرف دیگر اگر بخواهیم این ایدهها را
به عمل تبدیل کنیم باید دردسر زیادی را تحمل
کنیم .به سازمانهای کارآفرین و افراد خالق میدان
داده نمیشود .بیثباتی سیاسی و اجرایی در کشور
باعث به وجودآمدن بیاعتمادی به آینده شده
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است .انحصارهای دولتی ،قوانین دستوپاگیر،
بیبرنامهگی اقتصادی ،برنامههای بعضا متضاد
دولتها ،تحریمهای سنگین اقتصادی ،فساد مالی
و اداری ،بوروکراسی سهمگین دولتی ،بیتوجهی
مسئولین دولت نهم به
اقتصاد کشور و غیره،
شرایط برای راهاندازی
یک کسب و کار درست
و حسابی را بسیار سخت
کرده است .به واقع باید
از هفتخوان عبور کرد
که شاید اگر رستم دستان
هم بود از خیر و منفعت
این کار میگذشت! به نظر
شما اگر کسی مثل رستم
با قدرت و انگیزه باال در
این میدان کارزار بود چه
میکرد؟ در این سری از
مطالب به این هفتخوان
کارآفرینی میپردازیم و
راهحلهایی که اگر رستم،
یک مهندس صنایع بود از
آنها استفاده میکرد را بر
می شماریم! اگر شما تصمیم گرفتهاید که در این
شرایط کسب و کار خودتان را راهاندازی کنید ،این
مطالب میتواند به شما کمک کند تا راه خود را
سادهتر پیدا کنید .حقیقت این است که بیشتر افراد
مخترع و خالق در تاریخ در رشتههای مکانیک
و برق بودهاند ولی خالقیت و انجام کارهای
خالق مختص آنها نیست .ما مهندسان صنایع
باید خالق باشیم و اختراع کنیم .اختراع کردن
کار سختی نیست .امروزه دیگر  TRIZآنقدر
پیشرفته شدهاست که شما در این زمینه کمبودی
نداشته باشید .مهندس صنایع باید بتواند ابزارها
و تکنیکهای خود را با حقیقت مهندسی ادغام
کند و نتایج شگفتآوری خلق کند .اگر افراد
خالق تاریخ را بررسی کنید متوجه میشوید که
آنها بسیار کنجکاو بودهاند و سعی میکردند در
تمام زمینهها اطالعاتی داشته باشند( .مانند یک
مهندس صنایع)
در مطالب پیشخوان (منظور مقدمه ورود به
خوان اول!) مقدمهای بر کارآفرینی ارائه میدهیم
تا با نگرشی یکسان وارد میدان کارزار شویم .شش
نوع کلی کسب و کار عبارتند از:
کسب و کارهاي بزرگ ()Big Businesses
کسب و کارهاي کوچک ومتوسط
()Small and Medium Businesses
کسب و کار اينترنتي يا مجازي
()Virtual Businesses
کسب و کار خانگي ()Home Businesses
کسب و کار روستائي ()Rural Businesses
کسب و کار خانوادگي ()Family Businesses
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معرفی پیشرفتهاي جدید  NDTدر دومین
کنفرانس بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

دومین کنفرانس بینالمللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب در تاریخ
 30مهر و  1آبان  1387در تهران برگزار میشود.
این رویداد که از سوی بسیاری از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و
صنعتی ملی و بینالمللی حمایت
میگردد ،به عنوان بزرگترین و
مهمترین رویداد جاری کشور
در زمینه موضوعات مرتبط
با بازرسی فنی و آزمایشات
غیرمخرب و به دنبال برگزاری
موفق اولین کنفرانس بین المللی
بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب
برگزار خواهد شد.
دکتر فرهاد دانشجو ،ريیس
دانشگاه تربیت مدرس و رئیس
کنفرانس ،با اشاره به برگزاری این رویداد علمی گفت :بازرسی فنی و
آزمایشات غیرمخرب ،ابزارهائی کلیدی برای اطمینان از کیفیت و ایمنی
محصوالت و خدمات مختلف میباشند .امروزه در بسیاری از کشورهای
پیشرفته ،همگام با رشد و توسعه صنعت ،تحقیقات گستردهای بر روی
مدیریت و تکنولوژی بازرسیهاي فنی و آزمایشات غیرمخرب در صنایع
مختلف ،نظیر نفت ،گاز و پتروشیمی ،انرژی ،هوافضا ،حمل و نقل ،خودرو
و ساختمان انجام گرفته است .بدیهی است کشور ما نیز به عنوان یک کشور
در حال توسعه که برنامههاي زیادی را به ویژه در بخشهای عمرانی و
صنعتی پیش رو دارد ،بی نیاز از این دانش و تکنولوژی نیست .وی افزود:
کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب براساس همین نیاز
و با هدف بسط آگاهی در خصوص آخرین تحقیقات و دستاوردهای فنی
و تکنولوژیک با همکاری متخصصین سازمانهای علمی و صنعتی کشور
شکل گرفته است .همچنین دکتر فرهنگ هنرور ،دبير علمي كنفرانس و
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ،بازرسي فني
و تكنيكهاي متنوع آزمون غيرمخرب در صنايع مختلف كشور از جمله
نفت ،گاز ،پتروشيمي ،خودرو و هوافضا مورد استفاده قرار ميگيرند .با
توجه به اهميت حياتي بازرسي فني و توسعه روزافزون بهكارگيري آن در
سطح كشور ،الزم است كه به موازات اين توسعه ،فعاليتهاي موثري نيز
در جهت گسترش فرهنگ بازرسي فني ،آشنا ساختن كاربران با روشهاي
نوين و تعامل و همكاري بيشتر متخصصين و كاربران انجام گردد.
گفتنی است کنفرانس اول با استقبال قابل توجه متخصصین دانشگاه
و صنعت مواجه شد که منجر به دریافت  200مقاله و حضور بالغ بر 700
نفر در آن رویداد گردید .در کنفرانس مذکور همکاری ارزنده ای از سوی
متخصصین خارجی از کشورهائی نظیر بلژیک ،آلمان ،ایتالیا ،اوکراین،
انگلستان و آمریکا صورت گرفت.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره  22248826تماس بگیرید.

محورهای سومین کنفرانس ملی مهندسی
ارزش اعالم شد

سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش ششم آذر ماه سال جاری با شعار
خالقیت ،نوآوری و توسعهی ملی با همکاری گروه پژوهشی بهینهسازی
مهندسی دانشگاه تهران توسط انجمن مهندسی ارزش ایران برگزار خواهد
شد .محورهای تخصصی این کنفرانس عبارتند
از توسعه مبانی علمی و تکنیکی مهندسی ارزش،
مهندسی ارزش ،نوآوری و خالقیت ،مهندسی ارزش
و مدیریت پروژه ،مهندسی ارزش و مدیریت کیفیت،
مهندسی ارزش و مدیریت ریسک ،کاربرد مهندسی
ارزش در صنایع و توسعه آن ،کاربرد مهندسی ارزش
در حمل و نقل و توسعه آن ،کاربرد مهندسی ارزش در مطالعات مقدماتی،
طراحی ،اجرا و بهرهبرداری پروژههای عمرانی ،کاربرد مهندسی ارزش در
بهبود روشهای مدیریت سازمانهای اقتصادی ،اداری ،خدماتی و مشابه
آن ،فرصتها و چالشهای بهکارگیری تکنیک مهندسی ارزش در ایران،
مهندسی ارزش و قوانین و مقررات ،مهندسی ارزش و نگرشهای مدیریت
کالن و سایر مباحث مرتبط با مهندسی ارزش و کاربرد آن.
دبیر کنفرانس دکتر یعقوب قلیپور ،رییس گروه پژوهشی بهینهسازی
مهندسی دانشگاه تهران و دبیر اجرایی آن مهندس علی صافدل هستند.
عالقمندان جهت ارسال مقاله و کسب اطالعات تکمیلی میتوانند از طریق
تلفکسهاي  61112178 -88090315و نیز پست الکترونیکی
 info@sive.orgبا دبیرخانه کنفرانس ارتباط برقرار کنند.
آدرس وبسایت کنفرانس  www.sive.org/conf3میباشد.

گام سي و سوم

اصول مديريت جامع کيفيت ( )TQMكدامند؟
مديريت جامع کيفيت بر روي تعدادي مفروضات و
اصول استوار است که آن را از ساير رويکردهاي مديريتي
متمايز ميکند .اين فرضها و اصول عبارتند از:
 -1فرايندها و سيستمها منشا بيشتر مشكالت مربوط
به کيفيت ميباشد.
سازمانها شامل سيستمها و کارکنان ميباشند؛ عملکرد
کارکنان تحتتاثير تعامل همه اجزا و عناصر سيستمها است.
مواد ،تجهيزات ،نيروي انساني ،سياستها ،روشهاي کاري
و باالتر از همه فرهنگ سازماني که تبلور ارزشها است،
بر نحوه ارائه خدمت تاثير ميگذارد .برآوردي محتاطانه
نود درصد مشکالت را ناشي از سيستمها و  10درصد
را مربوط به کارکنان ميداند( .دمينگ نودوشش درصد
مشکالت را مربوط به سيستمها و فقط چهار درصد آنها را
ناشي از کارکنان ميدانست).کسب ديدگاه سيستماتيک به
ما کمک ميکند تا بتوانيم مشکالت مربوط به سيستم را از
مشکالت مربوط به کارکنان افتراق دهيم.
 -2اگر عملکرد فرايندها و سيستمها درست باشد،
محصول يا خدمت بدون نقص خواهد بود.
کار روزانه کارکنان ادغام شود ،يعني ارتقا تبديل به يک
ارتقاي واقعي عملکرد يک سازمان با درک کامل ارزش شود و در زمره عادتها قرار گيرد؛ فقط در چنين
عملکرد فرايندها و سيستم و اصالح دائمي آنها ،بر مبناي شرايطي است که کارکنان به کمال توانايي خود دست
اطالعات توليد شده توسط خود فرايندها و سيستمها مييابند و سازمان چنان توانايي و ظرفيتي پيدا ميکند که
امکانپذير است .ممکن است سوال شود که صالحيتهاي جلوتر از نيازها و انتظارات مشتريهاي خود حرکت کند.
حرفهاي کارکنان چه نقشي در ارتقاي کيفيت دارد؛ بديهي
 -6کارکنان کليد موفقيت اجراي مديريت جامع
است که صالحيتهاي حرفهاي کارکنان حائز اهميت است کيفيت ميباشند.
اما ارزيابي عملکرد آنان بايد جزئي از عملکرد فرايندها و
اگر چه کارکنان سهم بسيار اندکي در مشکالت مربوط
سيستمها باشد تا تاثير مثبت داشته؛ بدون توجه به کارايي به کيفيت دارند ولي نقش بسزايي در ارتقاي کيفيت به
فرايندها و سيستمها نميتوان عملکرد کارکنان را ارزيابي عهده دارند .کارکنان سرمايه اصلي سازمان ميباشند؛ آنان
کرد .ريشه مشکالت در سيستمهاست؛ اگر سيستمها درست کارها را انجام ميدهند بنابراين مشارکت آنان در تحقق
عمل کنند عملکرد کارکنان بهبود خواهد يافت.
مديريت کيفيت امري حياتي است .اگر نزديکترين افراد
 -3ارتقاي کيفيت فرايندي است که پايان ندارد.
به فرايندها در تحليل عملکرد و تصميمگيريهاي مربوط
ارتقاي کيفيت جرياني است که آغاز دارد ولي پايان به ارتقاي آنها دخالت داشته باشند ارتقاي مستمر کيفيت
ندارد .از يک طرف سازمانها بايد به نيازها و انتظارات در عملي خواهد شد .مشارکت کارکنان حاکي از وجود يک
حال تغيير مشتريها پاسخ گويند و از سوي ديگر اجراي جو مناسب فرهنگي ميباشد که ميتواند همه کارکنان را
فرايندها و سيستمها در تعامل دائمي و پويا هستند؛ بنابراين در راستاي پاسخگويي به نيازها و انتظارات مشتريان بسيج
همواره ميتوان فرصتهايي را براي ارتقاي فرايندها و نمايند.
سيستمها پيدا کرد.
 -7اجراي موفق مديريت جامع کيفيت محتاج کار
است.
کيفيت
نهايي
کننده
ن
تعيي
 -4مشتري
تيمي و همکاري است.
بايد محور همه تالشها و اقدامات يک سازمان
کار تيمي يکي از مشخصات کليدي مشارکت است و
پاسخگويي به نيازها و انتظارات مشتريان داخلي و بدون آن کسب تعهد و جلب مشارکت افراد دشوار خواهد
خارجي باشد .در اينصورت مشتريان داخلي (کارکنان و بود .کار تيمي عالوه بر ترغيب مشارکت افراد ،هماهنگي
مديران) عاليق و خالقيتها و استعدادهاي خود را در و همکاري واحدهاي سازماني را نيز ممکن ميسازد .با
مسير ارتقاي عملكرد فرايندها و سيستمها و يافتن راههاي استقرار تيمهاي ارتقا روي فرايندها سد مابين واحدهاي
بهتر و موثرتر به کار ميگيرند.
توليد يا ارائه خدمت از بين ميرود،
از طرف ديگر گشوده شدن باب
ارتباط بين آنها تسهيل ميشود و
گفتگو با مشتريان خارجي به مديريت نيز براي نشان دادن عالقه و کارها سريعتر انجام ميگيرند؛ به
ارتقاي مستمر کيفيت خدمات حمايت خود بايد مناسبترين روشها را تدريج از ارتفاع هرم سلسله مراتبي
منجر ميشود .هر کاري بدون
سازمان کاسته ميشود و قدرت
ارتقا
تيمهاي
از
تشويق
و
تقدير
براي
در نظر گرفتن نيازها و انتظارات
تصميمگيري و اقدام از راس هرم
مشتريان (داخلي و خارجي) اگر انتخاب نمايد؛ هر بار تقدير يا تشويق به قاعده آن منتقل ميشود.
چه ممکن است از نظر مديران
 -8مديريت جامع کيفيت
مناسب ،روح جديدي در کالبد
کاري مفيد و بدون نقص باشد،
متکي بر سنجش عملکرد
کارکنان ميدمد
اما در واقع فاقد ارزش ميباشد.
ميباشد.
 -5اجراي مديريت جامع
سنجش و ارتقاي کيفيت به
کيفيت به تعهد کامل سازماني نياز دارد.
يكديگر گره خوردهاند و هر يک ،يک روي سکه ميباشند؛
بدون تعهد مديران ارشد و همه مديران اجرايي اتفاقي بنابراين ارتقاي کيفيت بدون سنجش معنا ندارد .بايد
نخواهد افتاد يا اگر اتفاق افتاد ،دوام پيدا نخواهد کرد .بايد عملکرد فرايندها به صورت مستمر و بر اساس نشانگرهاي
مديران شخصا مسئوليت مديريت جامع کيفيت را بر عهده کليدي سنجش و ارتقا داده شوند .هر سنجش بايد در
گيرند .اولين چيزي که بايد اتفاق افتد اين است که رهبران راستاي ارتقاي عملکرد و پاسخگويي به نيازها و انتظارات
فکري سازمان ،از مديريت جامع کيفيت درک درست و مشتريان داخلي و خارجي باشد .اگر چه سنجشهاي
يکساني پيدا کنند ،سپس بايد محيطي به وجود آورند که دروني و بيروني مکمل يكديگر ميباشند اما سنجشهاي
تغيير و ارتقا در آن ممکن باشد بدين معني که هر کس هر بيروني به دليل انتقال برداشتها و ديدگاههاي مشتريان به
روز در انديشه ارتقا باشد .ارتقاي فرايندها و سيستمها با درون سازمان حائز اهميت بيشتري هستند.

تعريفشناسي

مهندسي صنايع

قسمت دهم

 -9پيشگيري از بروز نقص ،کليد دستيابي به کيفيت
است.
در سازمانهاي سنتي بيشترين وقت مديران و کارکنان
صرف حل مشکالتي ميشود که هر روز اينجا و آنجا به
وجود ميآيد و کمترين توجهي به ريشه مشکالت نميشود.
عبارت "مشکالت تمامشدني نيستند" يک عبارت رايج در
ميان مديران سنتي است .در سازماني که در آن مديريت
جامع کيفيت پياده شده است حل ريشهاي مشکالت و
پيشگيري از آنها در وظايف روزانه کارکنان ادغام ميشود.
کارکنان با اصالح و ارتقاي فرايندها سرچشمه مشکالت را
ميخشکانند .ساده کردن روشهاي انجام کار ،استاندارد
کردن آنها و کوتاه کردن فرايندها به پيشگيري از بروز
مشکالت کمک مينمايد.
 -10اجراي مديريت جامع کيفيت محتاج برنامهريزي
است.
برنامهريزي استراتژيک بر مبناي کيفيت ،از ضروريات
انکارناپذير براي پياده کردن مديريت جامع کيفيت در
سازمانها ميباشد .برنامهريزي بلندمدت حاکي از آن
است که مديريت براي استفاده از منابع کامل مديريت
جامع کيفيت ثبات قدم و عزم راسخ دارد .اولين قدم
براي برنامهريزي تعيين فلسفه وجودي سازمان (براي چه
هستيم؟) ،دورنما (به کجا ميخواهيم برسيم؟) و رسالت
سازمان (چه ميکنيم؟) ميباشد .وظيفه مهم برنامهريزي
استراتژيک بر عهده مديران ارشد سازمان ميباشد.

گام سي و چهارم

عناصر ساختاري مديريت جامع کيفيت كدامند؟
اهم عناصر ساختاري عبارتند از:
 -1تعهد مديريت ارشد:
براي رهبري و حمايت از تالشهاي مديريت جامع
کيفيت ،فرهنگسازي و نهادينه کردن آن در سازمان
ضروري است،
 -2ساختار حمايتي:
ايجاد يک ساختار مديريتي جداگانه براي تعيين
اولويتها و پايش اجراي مديريت جامع کيفيت ضروري
است .معموال شوراي کيفيت يا کميته ارتقاي کيفيت به
عنوان يک ساختار حمايتي و تسهيلکننده با مشارکت تيم
مديريت ارشد ايجاد ميشود.
 -3تيمهاي ارتقا:
اگر فلسفه مديريت جامع کيفيت به درستي درک شود
بايد در اجراي آن ،تيمهاي فرابخشي با عضويت صاحبان
فرايندها از واحدها و بخشهاي مختلف سازماني تشكيل
شوند و سنجش ،پايش ،کنترل و ارتقاي عملکرد فرايندهاي
ادامه در صفحه بعد
اصلي و کليدي را بر عهده گيرند.

سال نهم * شماره  * 64شهریور 1387
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عنوان فارسي:
استانداردهاي ايزو  10006و
ايزو 10007
زيرعنوان فارسي:
سيستمهاي مديريت كيفيت،
راهنماييهايي براي مديريت
كيفيت در پروژهها و
پيكرهبندي
مترجم :رضا ضيايي،
محمد هوشيار
سال انتشار1387 :
ناشر:
فصلنامه مديريت پروژه
تعداد صفحه135 :
فهرست مطالب استاندارد ايزو 1006
هدف و دامنه كاربرد ،مراجع الزامي ،اصطالحات
وتعاريف ،سيستمهاي مديريت كيفيت در پروژهها،
مسووليت مديريت ،مديريت منابع ،كليات ،اندازهگيري،
تحليل و بهبود ،استاندارد ايزو ،10007هدف و دامنه كاربرد،
مراجع الزامي ،اصطالحات وتعاريف ،مسووليت مديريت
پيكرهبندي ،فراينده مديريت پيكرهبندي
***
		
توضيح استاندارد  10006-ISOبا عنوان «راهنماييهايي

معرفي کتاب

استانداردهاي ايزو  10006و ايزو 10007

براي مديريت كيفيت در پروژهها» اولين بار در سال 1997
منتشر گرديد .ويرايش دوم اين استاندارد در سال 2003
منتشر شده است كه توسط دو تن از كارشناسان ذيصالح
و عالقمند به فارسي ترجمه و با حمايت شوراي هماهنگي
تشكلهاي مهندسي ،صنفي و حرفهاي كشور منتشر و در
دسترس عالقمندان قرار گرفت .استقبال اهالي مديريت
پروژه از يك طرف و رسالت فصلنامه مديريت پروژه از
طرف ديگر باعث شد تا چاپ دوم اين كتاب در دستور
كار قرار گيرد و از آنجائيكه استاندارد  10007-ISOبا
عنوان «راهنماييهايي براي مديريت پيكرهبندي» يكي ديگر
از استانداردهاي سازمان  ISOميباشد كه در حوزة پروژهها
كاربرد دارد ،ترجمه اين استاندارد نيز به كتاب افزوده شد.
استاندارد ايزو  10006يكي از مفيدترين و معتبرترين مراجع
جهاني در مبحث مديريت كيفيت در پروژهها ميباشد كه
آشنايي تمامي كارشناسان و دستاندركاران پروژهها با مفاهيم
آن ضروري است .اين استاندارد با رويكردي فرآيندي و
سيستمي ،چهارچوب ساختاريافتهاي براي مديريت و كنترل
كيفيت در پروژهها ارائه مينمايد كه هدف آن اطمينان از

درك و برآورد هشدن اهداف تعيين شده در پروژه براي تمامي
طرفهاي ذينفع است .اين استاندارد با ديدگاهي استراتژيك،
فهاي ذينفع در
لزوم رابطه سود بخش متقابل بين طر 
پروژه به منظور افزايش توانمنديها در ايجاد ارزش را بر
مبناي تعادل منطقي در توزيع ريسكهاي پروژه مورد بحث
قرارداده و با در نظر گرفتن خط مشي كيفيت سازمان مالك
پروژه ،راهنماييهاي الزم براي استقرار مديريت كيفيت در
فرايندهاي پروژه را ارائه مينمايد .استاندارد 10007-ISO
با تشريح سيستم مديريت پيكرهبندي محصول قصد دارد
تا به سازمانها در ارتقاء كيفيت محصوالتشان كمك كند.
اين استاندارد هم در حوزة پروژه و هم در حوزه عمليات
كاربرد دارد .با توجه به ضرورت استقرار و ارتقاء نظام
مديريت كيفيت در پروژهها و دستيابي به اهداف سند
چشمانداز بيست ساله كشور و برنامههاي توسعه اقتصادي
اجتماعي ،فصلنامة مديريت پروژه ترجمه اين دو استاندارد
را منتشر كرده است و بر اين باور است كه توجه به مفاهيم و
رويكردهاي اين استانداردها ،در تدوين نظام فني و اجرايي
كشور امري ضروري است.

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسیر برگزار شد:

چهارمین همایش دستیابی و راهبردهای نوآوری در دانشگاهها
چهارمین همایش دستیابی و راهبردهای نوآوری در
دانشگاهها با حضور عضو شورای عالی انقالب فرهنگی
کشور و روسای دانشگاههاي آزاد اسالمی منطقه هفت در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسیر برگزار شد.
این همایش به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون خالقیت
و نوآوری در دانشگاهها به جهت دستیابی به استعدادهای
درخشان و نخبه منطقه و حمایتهاي مادی و معنوی از
آنها و ارتباط بیشتر بین صنعت و دانشگاه ،همچنین تبیین و
تشریح راههاي دستیابی به راهبردهای نوآوری و شکوفایی،
چهارمین همایش نوآوری و شکوفایی در دانشگاهها با
حضور دکتر علی شریعتمداری عضو شورای عالی انقالب
فرهنگی کشور ،دکتر حسن احدی رییس منطقه هفت
دانشگاه آزاد اسالمی ،دکتر آل طه دبیر منطقه هفت دانشگاه
ادامه از صفحه قبل

 -4روش و ابزار ارتقا:
بايد براي ارتقاي فرايندها يک روش علمي
توام با ابزار ساده و کاربردي وجود داشته باشد
و همه مديران و کارکنان نيز در رابطه با استفاده از
روش و ابزار موردنظر آموزش بينند؛ وجود روش و
ابزار استاندارد و استفاده از آنها زبان مشترک ايجاد
مينمايد.
 -5روشها و ابزار آماري:
استفاده از روشها و ابزار آماري از جمله کنترل
آماري فرايند ،براي سنجش ،پايش ،کنترل و ارتقاي
عملکرد فرايندها ضروري است؛ به عبارت ديگر
ارتقاي عملکرد فرايندها بايد مبتني بر حقايق باشد.
 -6مهارتهاي انساني:
چون مديريت جامع کيفيت يک رويکرد
مديريتي مبتني بر کارکنان است بنابراين بايد
مهارتهاي الزم براي برقراري ارتباط ،انگيزش حل
تضادها و مواردي از اين دست وجود داشته باشد.
 -7روشي براي انتقال صداي مشتريها به
داخل سازمان:
براي آن که نيازها و انتظارات مشتريان به
ويژگيهاي کيفي خدمت تشکيل شود ازQuality
 Function Deploymentاستفاده ميشود.
گاهي الزم است براي پاسخگويي به نيازها و
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آزاد اسالمی ،بیش از  30تن از روسای دانشگاههاي آزاد
اسالمی شکل گرفت.
در ابتدای مراسم ،دکتر حسن احدی رییس منطقه هفت
دانشگاه آزاد اسالمی با توجه به کمبودهای موجود در منطقه،
با دارا بودن دو هزار عضو هیات علمی و  84هزار دانشجو
تصمیم به طراحی و اجرای پروژههایی در زمینه نوآوری در
عرصههاي فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی با رویکرد بومی و
جوانگرایی در منطقه گرفته است.
وی در ادامه ضمن بیان اینکه خالقیت و نوآوری
باید از مدارس آغاز شود ،افزود :دانشگاه آزاد اسالمی با
کمک بسیج اساتید و سایر دانشگاهها به
این موضوع همت گمارده و تاکنون چهار
همایش به منظور تحقق این پروژه برگزار از زیر کار فرار کردن

انتظارات مشتريان ،فرايندها از نو پايهريزي شوند.
اين اقدام را مهندسي مجدد فرايند مينامند.
 -9نظام ارتباطي موثر و کارآمد:
براي اجراي مديريت جامع کيفيت وجود يک
نظام ارتباطي موثر و کارآمد ضروري است .نظام
ارتباطي بايد حول محور پاسخگويي به نيازها و
انتظارات مشتريان (داخلي و خارجي) شکل گيرد.
تار و پود همه تالشهاي ارتقاي کيفيت و رشته
اتصال مغزها و دلهاي کارکنان و مديران نظام
ارتباطي است؛ به همين دليل در سازمانهايي که
مديريت جامع کيفيت پياده ميشود به کارآمدي
نظام ارتباطي اهميت فوقالعادهاي داده ميشود.
 -10نظام تقدير و تشويق:
وجود نظام تقدير و تشويق موثر و حساس
نيز يکي از ساختارهاي مورد نياز براي اجراي
مديريت جامع کيفيت ميباشد .اگرچه خود فلسفه
فرايندگرا ماهيتا انگيزش دروني کارکنان را تقويت
مينمايد ،اما مديريت نيز براي نشان دادن عالقه
و حمايت خود بايد مناسبترين روشها را براي
تقدير و تشويق از تيمهاي ارتقا انتخاب نمايد.
هر بار تقدير يا تشويق مناسب ،روح جديدي در
کالبد کارکنان ميدمد.
در گام آتي از مراحل اجرايي مديريت جامع
كيفيت خواهيم گفت.
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شده است .استاد نمونه کشور در ادامه ضمن بیان این نکته
که  9فاز جهت اجرایی شدن این پروژه مشخص شده،
اظهار داشت :تاکنون چهار جلسه پیرامون موضوع خالقیت
و نوآوری برگزار شده و امیدواریم که طی پنج ماه آتی
بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.
احدی در پایان خاطرنشان کرد :امید است که با
همکاری و حمایتهاي روسای واحدهای دانشگاهی طی
 10سال آینده با پرورش حداقل هزاران نفر نوآور و خالق
بتوانیم عقبماندگیهایی را که از قبل از انقالب گریبانگیر
این کشور شده است ،جبران کنیم.

تقويم دورههاي عمومي فصل پاییز انجمن مهندسي صنايع ايران
نام دوره آموزشي

مدت دوره هزينه ثبتنام
(ريال)

 1نرمافزار ( - Primavera )P3مفدماتي

 24ساعت

 2نرمافزار ( - Primavera)P3پيشرفته

 24ساعت

 3نرمافزار ( - Primavera)P3مفدماتي

 24ساعت

 4نرمافزار MSP

 24ساعت

980،000
980،000
980،000

آشنايي با ارزيابي مالي و افتصادي طرحها
 5با نرم افزار  35 - 3.0ΙΙΙ Comfar Versionساعت
مفدماتي
 6برنامه ریزی و کنترل پروژه

 16ساعت

 7مديريت پروژه بر اساس استاندارد  24 PMBOKساعت
 8مديريت ريسک

آذر

 19و 25
و 26

 30آبان و  1و  7آذر

آشنايي مقدماتي با نرم افزار  Primaveraو كاربرد آن در مديريت پروژه

-

 9و  10و  8و  14و
15
17

آشنايي پيشرفته با نرم افزار  Primaveraو كاربرد آن در مديريت پروژه

-

-

آشنايي با نرم افزار P3e- Enterpriseو كاربرد آن در پروژههاي سازمان
 21و 22
بصورت يکپارچه

و 29

980،000

-

 23و  24آبان و  1آذر آشنايي با نرم افزار MSPو كاربرد آن در مديريت پروژه

1،500،000

-

 16و 17
و  23و
24

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

780،000

-

 16و 1

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

1،280،000
780،000

-

آشنايي با مديريت پروژه بر اساس استاندارد  PMBOKوکاربرد آن در
 24تا  22 26تا  13 24تا 15
پروژهها
آشنايي با متدولوژي مديريت ريسک بصورت کاربردي همراه با نرم افزار
مرتبط

-

-

6و7

400،000

-

30

7

 10مهندسي ارزش ()VE

 16ساعت

780،000

-

 29و 30

 4و 11

 11آشنايي با شش سيگما

 16ساعت

780،000

-

 9و 10

آشنايي کلي و کاربردي با متدولوژي شش سيگما و نحوه استفاده از آن در
 28و 29
سازمان با هدف صرفه جويي مالي و افزايش راندمان

9

 16ساعت

مهر

آبان

هدف دوره

OPM3
 8 (Organizational Projectساعت
)Management Maturity Model

آشنايي با مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه و گامهاي آن
آشنايي با تاريخچه و مفاهيم پايهاي ،تشريح مراحل اجرايي ،معرفي روشها ي
مورد استفاده در تحليل و ارتقاي ارزش

 12تشريح معيارهاي مدل سرآمدي EFQM

 16ساعت

780،000

 24و 25

-

4و5

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

 13تربيت ارزياب EFQM

 16ساعت

780،000

-

 20و 21

6و7

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

 14خود ارزيابي بر اساس مدل تعالي EFQM

 16ساعت

780،000

-

 27و 28

-

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

 15مديريت و برنامهريزي استراتژيك

 16ساعت

780،000

-

 15و 16

آشنايي با مديريت استراتژيک وجايگاه آن در سازمان و معرفي مراحل اصلي
 13و 14
مديريت استراتژيک

 16كارت امتيازدهي متوازن()BSC

 16ساعت

780،000

-

 29و 30

نحوه بكارگيري كارت امتياز متوازن بمنظور ايجاد يك  سيستم همگن
اندازهگيري عملكرد سازمان

مباني،
تشريح الزامات و مستندسازي ايزو    16ساعت
9001:2000 17

780،000

 18و 19

-

آشنايي با مباني و واژگان استاندارد ايزو  ،9001:2000رويکرد فرايندگرايي،
 24و  25تشريح الزامات استاندارد ايزو  ،9001:2000و نحوه مستندسازي سيستم
مديريت کيفيت

 18مباني ،تشريح
16949:2002الزامات و مستندسازي ايزو  24 TS/ساعت

940، 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

 19مميزي داخلي سيستم مديريت کيفيت بر  24ساعت
اساس ايزو 19011

940، 000

-

 29و  30آبان و
 1آذر-

 16ساعت

780، 000

-

 20آشنايي با توليد ناب و سيستم توليد تويوتا

تخفيفات:
اعضاي 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 تکنيکهاي مميزي داخلي درسيستم مديريت کيفيت و نحوه انجام
مميزي در سازمان

 14و  15آشنايي با تاريخچه و نحوه شكلگيري 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 :
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برگزاریپنجمین
نالمللی
کنفرانسبی 
نگهداری و تعمیرات در
آبان ماه

پنجمین کنفرانس بینالمللی نگهداری و
تعمیرات ،هفتم و هشتم آبان ماه سال جاری
در مرکز همایشهاي رازی تهران برگزار
میشود.
در این میان عدم وجود جايگاه مناسب
نگهداري و تعميرات در بنگاههاي اقتصادي،
عليرغم تاثير فوقالعادهاي كه اين علم بر
روانسازي فرآيندهاي سازمان و كاهش
هزينههاي مختلف عملياتي سازمانها،
موسسات و نهادهاي مختلف كشور دارند و
نیز نياز به بازنگري جدي و مهندسي دوباره
فرآيندهاي مختلف نگهداري و تعميرات به
ويژه ضرورت بهينهسازي آنها در مديريت
سرمايههاي ملي در كشور از مهمترین دالیل
برگزاری این رویداد علمی است.
در نظر گرفتن حدود  11نوع برنامه
مختلف در زمان برگزاري كنفرانس موجب
شده تا مخاطبان ،گزينههاي متعددي براي
انتخاب در برابر خود داشته و بتوانند در هر
لحظه مطابق با سليقه و نياز خود از كنفرانس
بهرهمند شوند .برخي از مهمترين برنامههاي
كنفرانس عبارتند از :ارايه مقاالت برگزيده
كميته علمي به صورت شفاهي و پوستري،
برگزاري پانلهاي تخصصي پژوهشي-
كاربردي در حوزه نگهداري و تعميرات
در صنايع مختلف كشور ،ارايه تجربهها و
دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي سازمانهاي
موفق ،برگزاري كارگاه و سمينارهاي آموزشي
جنبي قبل و در طي كنفرانس ،برگزاري
نمايشگاه كتاب و نرمافزار در خصوص نت،
برگزاري نمايشگاه تخصصي دستاوردهاي
پژوهشي-كاربردي شركتها و سازمانها
در خصوص نت ،عضوگيري براي انجمن
نگهداري و تعميرات ،توسعه و به روزآوري
پايگاه دائمي كنفرانس روي شبكه اينترنت،
ارايه فراخوان ششمين كنفرانس نگهداري و
تعميرات و تقدير از مقالههاي برتر (دانشگاه
و صنعت).
جهت کسب اطالعات تکمیلی با
شمارههاي  88369741و  88092884تماس
حاصل فرمایید.

بررسیچگونگیمدیریتدادههايانباشتهدردومین
کنفرانسداد هکایایران

دومین کنفرانس دادهکاوی
ایران  21و  22آبان ماه  87از
سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
و موسسه پژوهشی دادهپردازان
گیتا و با همکاری چند دانشگاه
معتبر کشور برگزار میشود.
دبیر این کنفرانس دکتر
جمال شهرابی ،عضو هیئت علمی دانشگاه
صنعتی امیر کبیر است .برای کسب اطالعات
تکمیلی با شمارههاي  22469449و 22497336
تماس بگیرید.
* * *
دانش دادهکاوی یکی از  10دانش در حال
توسعهای است که دهه آینده را با انقالب
تکنولوژیک مواجه خواهد ساخت و بدین رو
در سالهای اخیر در دنیا گسترش فوقالعاده
سریعی داشته است .امروزه در دنیای توسعه
یافته مکان و موضوعی بدون بهره از دانش
دادهکاوی یافت نمیشود بهگونهای که این
دانش در تمامی شئون این کشورها و در تمامی
حوزهها نقش دارد.
در طول دهه گذشته حجم زیادی از دادهها
در پایگاه دادهها انباشته و ذخیره شدهاند و
نتیجه این انباشتگی این است که سازمانها در
داده غنی ولی در کسب دانش بسیار ضعیف
میباشند .امروزه میزان دادههاي در دسترس

هر پنج سال دو برابر میشود و
سازمانی توانا است که قادر باشد
حداقل هفت درصد از اطالعاتش
را مدیریت نماید .تحقیقات انجام
یافته نشان از آن دارد که سازمانها
امروزه کمتر از یک درصد از
دادههایشان را برای تحلیل استفاده
مینمایند .به عبارت دیگر امروزه سازمانها
در اطالعات غرق شدهاند در حالیکه گرسنه
دانش هستند چرا که سازمانها دادههاي زیادی
را در تصرف خود دارند درحالیکه هنوز با
فقدان دانش پنهان درون داده ها مواجه هستند.
امروزه با توجه به تنوع زیاد مخاطبین ،مشتریان،
بازارها ،تنوع و پیچیدگی خدمات و محیطهای
کسبوکار ،دسترسی به اطالعات مناسب برای
تصمیمگیری صحیح ضروری میباشد .از اینرو
استفاده از راهکارهاي مناسب برای طبقهبندی و
تولید اطالعات از میان انبوهی از دادهها برای
سازمانها امری ضروری و حیاتی است .دانش
دادهکاوی سازمانها را قادر میسازد تا از سرمایه
دادههایشان بهرهبرداری نمایند .این ابزار برای
پشتیبان فرایند تصمیمگیری استفاده میگردد.
دادهکاوی با پردازش جامع داده و انجام فرایند
تصمیمسازی از طریق استخراج دانش با ارزش
از داده ،تصمیمگیری را برای مدیران سازمان
تسهیل مینماید.

صنايع ايران

موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
www.Itsr.ir

برگزاری سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران

سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
 22تا  24مهر ماه سال جاری برگزار میشود.
محورهای این کنفرانس عبارتند از :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.
دكتر سيد حبيبا ...طباطبائيان ،رييس
كنفرانس ،مهندس سيد جواد حسينی ،دبير
كنفرانس و دكتر امير ناصراخوان ،دبير كميته
علمی این کنفرانس هستند.
مديران و معاونان شركتهاي صنعتي و

خدماتی ،به ويژه شركتهای تكنولوژی برتر،
مديران و پژوهشگران مؤسسات تحقيقاتی،
سياستسازان و سياستگذاران تكنولوژی،
مديران تحقيق و توسعه ،كادر علمی پژوهشگاهها،
مهندسان در عرصههای طراحی ،توليد ،ساخت
و توليد ،كيفيت ،بازاريابی و فروش ،مديران
درگير در حوزههای مالی ،بازاريابی ،اقتصاد،
قانونگذاری علم و فناوری و سياست عمومی و
مديران پروژه و عمليات ،مخاطبان این گردهمایی
علمی را تشکیل میدهند.
جهت کسب اطالعات تکمیلی با شماره
 ۸۸۶۱۵۸۸۹و  ۸۸۶۱۵۸۹۰تماس حاصل
فرمایید.

ششمين و هفتمين سمينار آموزشي شبکه علمی کشور برگزار میشود
ششمين و هفتمين سمينار
آموزشي شبکه علمی کشور در
روزهاي هفتم و هشتم آبان ماه 1387
و بيستونهم و سي ام بهمن ماه
 1387به ميزباني دانشکده مهندسي
برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي برگزار
خواهد شد .در سمينار ششم راهکارهاي
اجرايي  ISMSبر اساس ISO27002
تدريس خواهد شد و شرکتکنندگان با نحوه
تدوين سند سيستم مديريت امنيت اطالعات
مطابق با استاندارد جهاني ايزو  27002آشنا
میشوند.
در سمينار هفتم نیز اصول تجارت
الکترونيک و نحوه راهاندازي فروشگاه
الکترونيک تدريس ميگردد و به کليه
شرکتکنندگان در اين سمينار يک نسخه
فروشگاه الکترونيک  OSShopبه صورت

حاميان انجمن مهندسي

رايگان اهدا خواهد شد.
مکان برگزاری این سمینارها
تاالر مولوي دانشگاه شهيد بهشتي
و مدرس آن حيدرعلي کورنگي
است .عالقهمندان ميتوانند به
پورتال اطالعرساني سمينار به آدرس www.
 itseminar.irمراجعـه و از طريق لينک
"ثبتنام اينترنتي در سمينار ششم" ثبت نام
نمـوده و يا پس از دانلــود " فرم هاي ثبت
نام قابل فکس" ،در خصوص تکميل فرم
ثبت نام يک نفره يا گروهي اقدام و فرم هاي
تکميل شده را به شماره 021 88937117
فکس کنند.
محورهاي آموزش ايزو :27002
راهکارهاي اجرايي خط مشي امنيت،
راهکارهاي اجرايي ساختار امنيت اطالعات،

راهکارهاي اجرايي مديريت داراييها،
راهکارهاي اجرايي امنيت منابع انساني،
راهکارهاي اجرايي امنيت فيزيكي و پيراموني،
راهکارهاي اجرايي مديريت ارتباطات
و عملياتها ،راهکارهاي اجرايي كنترل
دسترسي ،راهکارهاي اجرايي اكتساب ،توسعه
و نگهداري سيستمهاي اطالعاتي ،راهکارهاي
اجرايي مديريت حادثه امنيت اطالعاتي،
راهکارهاي اجرايي مديريت تداوم كاري،
راهکارهاي اجرايي انطباقهاي قانوني.
محورهاي آموزش تجارت الکترونيک:
تعاريف تجارت و اقتصاد الکترونيک،
تاريخچه و نمونههاي موفق در جهان و ايران،
اجزاي يک سيستم تجارت الکترونيک(E-
 ،)Commerceنحوه راهاندازي و مديريت
يک فروشگاه الکترونيک ()E-Shop

شرکت سنگ آهن گل گهر
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همکاران اين شماره:
محسن صادقيزاده،
علیرضا سراجیان،
معصومه غالمي ،سارا اسالمی
ليتوگرافي و چاپ:
مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن
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