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بر اساس مدل نوين جايزه ملي كيفيت ايران ،اين جايزه داراي 7
سطح تنديس زرين ،تنديس سيمي ،تنديس برنز ،اشتهار به كيفيت سه
ستاره ،اشتهار به كيفيت دو ستاره ،اشتهار به كيفيت دو ستاره و اهتمام
به كيفيت است .جوايز در  10گروه محصولي بوده و براي مديريت
كيفيت محصول و يا گروه محصولي خاصي به متقاضيان و براساس
امتيازهاي آنها اعطاشد.

صفحه 6

بسياري از كارشناسان معتقدند كه شركتها و سازمانهاي ايراني
هنوز فاصله بسيار زيادي با دريافت تنديس داشته و شايد حتي تا چند
دوره آينده نيز تنديس به هيچ شركتي داده نشود.

سومين كنفرانس ملي نظام
تامين و تدارك كاال و خدمات در
پروژهها
صفحه 12
مدتي پيش سر كالس يكي از استادان برجسته مهندسي
صنايع بودم كه بحث به حاشيههاي علمي و البته مرتبط با
درس كشيده شد.
استاد در خصوص مسائل بهينهسازي و عاجز ماندن
بشر در حل برخي مسائل پيچيده آن صحبت ميكرد و به
اين نكته اشاره داشت كه كليد حل بسياري از اين مسائل
پيچيده و گاها حل نشدني در طبيعت وجود دارد .از اين
رو بشر ناگزير بوده تا با دقيق شدن در طبيعت اطراف خود
و حتي نوع زندگي و رفتار موجودات زنده راه حلهايي را
براي مسائل پيچيده خود پيدا كند كه شايد بيشتر به داليل
فلسفي شبيه باشد.
موضوع در ابتدا كمي عجيب به نظر ميرسد،
ولي واقعيت اينگونه است .نكته اينجاست كه در پيدا
كردن جواب بهينه ،گاهي اوقات به پيچيدگيها و يا
محدوديتهاي گوناگوني برميخوريم كه يافتن راهحل
بهينه به روابط اثبات شده و رياضي و يا تجربي قابل انجام
نيست .در اين زمان شبيهسازي موثرترين راه براي كشف
حل مسئله است .به اين دقت كنيد كه گاهي مسئله آنقدر
بااهميت است كه عدم يافتن مسير بهينه ميتواند لطمهها و
ضررهاي هنگفت و جبرانناپذيري را به سیستم وارد كند.
شبيهسازي علم و هنر ساختن نمايشي (مدلي) از يک
پروسه يا سيستم است كه به منظور ارزيابي و آزمايش
راهبردها انجام ميگيرد .به عبارت ديگر شبيهسازي روشي
براي آگاهي از نتايج ايدههاي پيشنهادي قبل از اجراي آنها
است .اينكه چه زمان بايد شبيهسازي را انجام داد نيز از
اهميت زيادي برخوردار است.
معموال در شرايطي که تجزيه تحليل جبري ميسر
نميباشد (سيستمهاي غيرقطعي ،سيستمهاي پويا،
سيستمهاي پيچيده) و نيز در شرايطي که امکان آزمايش در
دنياي واقعي وجود ندارد شبيهسازي صورت ميگيرد.
به جز الگوريتمهاي احتمالي و الگوريتمهاي تركيبي
كه هر كدام جوابها نزديك به بهينه را براي ما مشخص
ميكنند ،ميتوان الگوريتمهايي را پذيرفت كه هيچ تضميني
در ارائه جواب ندارند اما بر اساس شواهد و سوابق نتايج

برگزاري اولین کنفرانس ملی
مهندسی و مدیریت ساخت در
اسفندماه
صفحه 12

متاهيورستيك
محسن صادقیزاده
آنها ،به طور متوسط بهترين تقابل كيفيت و زمان حل براي
مسئله مورد بررسي را به همراه داشتهاند؛ به اين الگوريتمها،
الگوريتمهاي هيوريستيك گفته ميشود.
هيوريستيكها عبارتند از معيارها ،روشها يا
اصولي براي تصميمگيري بين چندين خطمشي و
انتخاب اثربخشترين براي دستيابي به اهداف موردنظر.
هيوريستيكها نتيجه برقراري اعتدال بين دو نياز هستند؛
نياز به ساخت معيارهاي ساده و در همان زمان توانايي
تمايز درست بين انتخابهاي خوب و بد.
به عنوان مثالي ديگر از استفاده هيوريستيكها ،يك
استاد بزرگ شطرنج را در نظر بگيريد كه با انتخاب بين
چندين حركت ممكن روبرو شده است .وي ممكن
است تصميم بگيرد كه يك حركت خاص ،اثربخشترين
حركت خواهد بود ،زيرا موقعيتي فراهم ميآورد كه به نظر
ميرسد بهتر از موقعيتهاي حاصل از حركتهاي ديگر
باشد .به كارگيري معيار به نظر ميرسد خيلي سادهتر از
تعيين دقيق حركت يا حركاتي خواهد بود كه حريف را
مجبور به مات كند .اين واقعيت كه اساتيد بزرگ شطرنج

مدیریت كیفیت فراگیر؛

مدل چنگال

بررسي مديريت
پروژههاي  EPCدر
اولين كنفرانس ملي اجرا
پروژه به روش EPC
صفحه 10

تقويم دورههاي آموزشی
انجمن مهندسي صنايع
ايران
صفحه 11

همواره پيروز بازي نخواهند بود نشاندهنده اين است
كه هيوريستيكهاي آنها انتخاب اثربخشترين حركت را
تضمين نميكنند .نهايتاً وقتي از آنها خواسته ميشود كه
هيوريستيك خود را تشريح نمايند آنها فقط توصيفي ناقص
از قواعدي ارائه ميدهند و به نظر خود آنها ،انجام آن قواعد
از توصيف آنان سادهتر است.
از اواسط دهه هفتاد ميالدي موج تازهاي از رويكردها
آغاز شد .اين رويكردها شامل الگوريتمهايي است كه
صريحا يا به صورت ضمني تقابل بين ايجاد تنوع جستجو
(وقتي عالئمي وجود دارد كه جستجو به سمت مناطق بد
فضاي جستجو ميرود) و تشديد جستجو (با اين هدف
كه بهترين جواب در منطقه مورد بررسي را پيدا كند) را
مديريت ميكنند .اين الگوريتمها متاهيوريستيك ناميده
ميشوند و شامل مواردي از جمله بازپخت شبيهسازي
شده ،جستجوي ممنوع ،الگوريتمهاي ژنتيك ،شبكههاي
عصبي مصنوعي ،بهينهسازي مورچهاي يا الگوريتمهاي
مورچه.
در اين ميان الگوريتمهاي مورچه از جالبترين
الگوريتمهاي متاهيورستيك است .الگوريتمهاي مورچه
براي اولين بار توسط "دوريگو" و همكارانش به عنوان يك
راه حل چند عامله ( )Multi Agentبراي مسائل مشكل
بهينهسازي تركيبي ارائه شد كه كاربردهایي در مسائلي از
جمله مسيريابي وسائل نقليه ،مرتبسازي ترتيبي ،رنگ
كردن گراف ،مسير يابي در شبكههاي ارتباطي و  ...دارد.
اين الگوريتم از رفتار اجتماعي مورچهها به خصوص
در پيدا كردن كوتاهترين مسير بين منبع غذايي و النه (كه
خود يك راه حل بهينه است) برگرفته ميشود .هنگامي كه
مورچهها به سوي منابع غذايي يا بر عكس از منابع غذايي
به سوي آشيانه حركت ميكنند روي زمين ماده اي را ترشح
مي كنند كه نام آن فرمون است و به اين وسيله يك دنباله
از فرمون را شكل مي دهند .مورچهها مي توانند فرمون را
بچشند و وقتي كه راه خود را انتخاب ميكنند احتماالً راهي
ادامه در صفحه بعد
را انتخاب میکنند كه
داراي تمركزفرمون
ادامه از صفحه قبل

مراسم روز ملي كيفيت برگزار شد

در حسرت تندیس
مراسم روز ملي كيفيت امسال در حالي برگزار شد
كه هيچيك از سازمانها و شركتهاي متقاضي حضور در
فرآيند پنجمين جايزه ملي كيفيت حتي موفق به دريافت
تنديس برنز هم نشدند.
پنجمین همایش روز ملی كیفیت 18 ،آبان ماه و همزمان
با بزرگداشت این روز ،با حضور بخشهای خصوصی و
دولتی در مركز همایشهای بینالمللی صداو سیما برگزار
شد .امامی دبیر انجمن مدیریت كیفیت ایران گفت :باید
مدیریت كیفیت در جامعه اقتصادی و تولیدی كشور نهادینه
شود .وی افزود :این همایش میتواند بهترین فرصت برای
اعالم آغاز نهضت توسعه مدیریت كیفیت در ایران باشد.
سخنرانی رئیس مجلس شورای اسالمی و وزیر صنایع
و معادن از جمله برنامههای این همایش بود.

بر اساس مدل نوين جايزه ملي كيفيت ايران ،اين جايزه
داراي  7سطح تنديس زرين ،تنديس سيمي ،تنديس برنز،
اشتهار به كيفيت سه ستاره ،اشتهار به كيفيت دو ستاره،
اشتهار به كيفيت دو ستاره و اهتمام به كيفيت است.
جوايز در  10گروه محصولي بوده و براي مديريت كيفيت
محصول و يا گروه محصولي خاصي به متقاضيان و براساس
امتيازهاي آنها اعطاشد.
در پنجمين فرآيند جايزه ملي كيفت و بر اساس
ارزيابيهاي انجام شده 15 ،شركت موفق به دريافت
تقديرنامههاي اشتهار به كيفيت و اهتمام به كيفيت شدند.
امسال نیز همچون گذشته اين بار هم سهم عمدهاي از
جوايز به شركتهاي خودروسازي اختصاص يافت.
بر اين اساس فقط سه تقديرنامه اشتهار به كيفيت (دو
ستاره و يك ستاره) به
واحدهاي برتر اعطا شد
كه سهم ايران خودرو
دو تقديرنامه بود.
واحد توليد سواري
ايرانخودرو
شركت
براي مديريت كيفيت
توليد پژو 206در
گروه محصوالت فلزي
تقديرنامه اشتهار به
كيفيت دو ستاره دريافت
كرد .واحد موتورسازي3
ايرانخودرو نيز براي
مديريت كيفيت توليد
موتور  TU5در گروه
فلزي
محصوالت

 18آبان؛ روز ملی کیفیت

 18آبان به عنوان روز ملی کیفیت نامگذاري
شده است.
در اين روز به برترین و سرآمدترین
سازمانهای ایرانی حائز شرایط در بخشهای
مختلف کشور شامل سازمانها ،بنگاههای
اقتصادی بزرگ ،واحدهای عملیاتی ،موسسات
بخش عمومی ،بنگاههای کوچک و متوسط
مستقل و بنگاههای کوچک و متوسط وابسته
که در زمینه ارتقاء کیفیت و سرآمدی کسب
و کار ،فعالیتهای چشمگیری انجام داده اند،
توسط رئیس جمهوری اسالمی ایران جوائزی
اعطا میشود.
عالیترین مرجع تصمیمگیری در جایزه
ملی کیفیت ایران ،شورای سیاستگذاری
میباشد و مطابق نظامنامه جایزه ،دبیرخانه
جایزه ملی کیفیت ایران مستقر در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مجری جایزه
بوده و کلیه عملیات اجرایی مرتبط با جایزه را عهده دار است.
یک کمیته فنی متشکل از  21نفر کارشناس متخصص در زمینه مدیریت کیفیت و
مباحث سرآمدی نیز ،دبیرخانه و شورای سیاستگذاری را در طرحریزیی و اجرای ملی
کیفیت ایران یاری مینمایند.
این جوایز ابعاد مختلفی دارند از یک سو مفاهیم کیفیت و سرآمدی کسبوکار را به
زبان شیوا بیان کرده و یک الگوی نظاممند را برای طرحریزی و استقرار نظامهای مدیریت
جامع ارایه مینماید و از سوی دیگر ابزار سیستماتیک خودارزیاب میباشند و به سازمانها
کمک میکند که نظام مدیریت و عملکرد خود را براساس معیارهای معین ارزیابی نموده
و با حرکت به سوی نظام کیفیت جامع ،اهداف متعالی همچون افزایش رضایت مشتری،
افزایش مشارکت کارکنان ،بهبود مستمر ،دستیابی به نتایج پایدار مالی و اقتصادی را محقق
سازند که از اصول مهم کيفيت در جامعه ميباشند.
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تقديرنامه اشتهار به كيفيت تكستاره دريافت كرد .همچنين
واحد خانهسازي صنعتي شركت كيسون براي مديريت
كيفيت پروژه خانهسازي صنعتي به روش بتنآرمه در جاي
يكپارچه در گروه ساختماني تقديرنامه اشتهار به كيفيت
تكستاره دريافت كرد.
از سوي ديگر كليه تقديرنامهها و گواهيهاي اعطا
شده تنها مربوط به پنج حوزه محصوالت فلزي ،ساختمان،
محصوالت غيرفلزي ،خدمات مشاوره و خدمات حملونقل
بودند و در  5گروه محصولي ديگر هيچ شركت و يا سازماني
شايسته دريافت تقديرنامه يا گواهينامه شناخته نشد.
در همين حال بسياري از كارشناسان معتقدند كه
شركتها و سازمانهاي ايراني هنوز فاصله بسيار زيادي با
دريافت تنديس داشته و شايد حتي تا چند دوره آينده نيز
تنديس به هيچ شركتي داده نشود.
هرچند كه در حاشيه اين مراسم مديرعامل ايرانخودرو
تغيير مدل جايزه ملي كيفيت ايران و آشنا نبودن شركتها
با اين مدل را دو دليل عدم دريافت تنديس از سوي
شركتهاي حاضر در فرايند ارزيابي جايزه ملي كيفيت
ايران دانست و ابراز اميدواري كرد كه در سالهاي آينده
شركتها موفق به دريافت تنديس هم شوند.
گفتني است ،جايزه ملي كيفيت ايران امسال با مدل
نوين آن به شركتهاي برتر اعطا شد كه به نظر ميرسد،
شرايط كسب تنديس و يا حتي تقديرنامه اشتهار به كيفيت
براي سازمانها و شركتها دشوارتر از گذشته شده است.
بر اين اساس ،در مدل نوين جايزه ملي كيفيت ايران
رضايت مشتري سهم بااليي را به خود اختصاص ميدهد.
مدل جايزه ملي كيفيت ايران پيش از اين بر اساس
مدل جايزه كيفيت بنياد اروپا ( )EFQMبه شركتها و
سازمانهاي برتر داده ميشد.

زيادتري است .دنباله فرمون ،مورچهها را قادر ميسازد تا راه خود را به سوي
منابع غذايي يا به سوي آشيانه پيدا كنند .همچنين اين دنباله فرمون ميتواند توسط
مورچههاي ديگر براي پيدا كردن موقعيت غذايي پيدا شده توسط هم آشيانههاي
آنها مورد استفاده قرار گيرد .به طور تجربي مشاهده شده است كه اين رفتار پيروي
از دنباله فرمون ميتواند پيشرفتهتر باشد و توسط يك كلوني از مورچهها براي پيدا
كردن كوتاهترين مسير مورد استفاده قرار گيرد .به طوري كه وقتي كه تعداد زيادي
مسير از آشيانه به منابع غذايي وجود دارد ،يك كلوني از مورچهها ميتوانند از
دنبالههاي فرمون در جهت پيدا كردن كوتاهترين مسير از آشيانه به منابع غذايي و بر
عكس با دنبال كردن دنبالههاي باقي مانده از يك مورچه خاص ،استفاده كنند.
کلونی مورچه ها نمونهای از استفاده از علم متاهیورستیک در به دست آوردن
جواب بهینه مسائل پیچیده است .در هر صورت سيستمهای طبيعي و دقت در نوع
كاركرد آنها نتايج خوبي را براي بشر به همراه داشته ،تا آنجا در بسياري موارد عصاي
دست او براي حل مسائل علمي و رياضي بوده و هست.
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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 مهندسان 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
 بهينهسازي 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 اميركبير
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 بینالمللی
 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 سازمانها 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 ثبتنام (ریال)

تا تاریخ 87/9/20

بعد از تاریخ 87/9/21

شرکتکنندگان 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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الگوبرداري؛ تفکری زیربنایی
()Benchmarking
در كل چنين ميتوان
گفت كه ارزيابي مقايسهاي
يكي از موثرترين شيوهها
در جهت بهبود سازمان
است .امروزه مديريت
هر سازمان ميتواند با
الگوبرداري از سازمانهاي
موفق روشهاي برتر را
براي بهبود مستمر كارايي
در سازمان خود پيدا
كرده و آنها را پيادهسازي
كند .الگوبرداري نه تنها
ميتواند يك تكنيك
تشخيص مشكالت باشد ،بلكه ميتواند در روابط طراحي
فرايندها نيز كمك شاياني به طراحان كند .الگوگيري به واقع
پاسخي براي تنظيم اين سوال است كه هنگامي كه احتياج
به بهبود تشخيص داده ميشود استانداردهاي عملكرد بايد
در چه سطحي تنظيم شوند .تشخيص سطوح عملكرد
سازمانهاي موفق و فهميدن چگونگي انجام آن ،تشخيص
اينكه ديگران چگونه ميتوانند براي تغيير در سازمان
ايجاد انگيزه كنند و اشتباهات خود را به حداقل برسانند
و تشخيص شكافهاي موجود بين عملكرد سازمانهاي
موفق با ديگر سازمانها و كم كردن فاصله بين آنها همگي
ميتوانند از نتايج الگوبرداري به شمار آيند.

در جهان امروز و در شرايط رقابتي بازار ،كيفيت
محصول و بهرهوري به عنوان دو عامل اساسي و مهم در
حفظ و بقاي موسسات حرف اول را زده و آنهايي كه
از بهرهوري و كيفيت باالتري برخوردار هستند در بازار
ن رو اطالع
حضور داشته و ماندگار خواهند ماند .از اي 
مداوم از وضعيت بازار و كيفيت و كميت محصوالت رقبا
و همچنين سيستمها و روشهاي انجام كار آنها براي هر
موسسه و شركت رقيب ضروري و اجتنابناپذير است تا
ضمن اينكه از مزيتها و ويژگيهاي برتر رقبا الگوبرداري
ميكنند ،خود را به وضعيت بهتري نسبت به آنها برسانند.
لذا تنها راهي كه سازمانها ميتوانند خود را به سوي
بهترينها و پيشرفت و توسعه هدايت كنند اين است كه
چشمهايشان را در برابر رقبا و بهترين تجربيات جهاني
روش ها و فرايندهاي كاري سازمان ها با يكديگر مقايسه
در تمام زمينههاي مورد نياز باز نگه دارند .بر اين اساس
ميشوند .به عنوان مثال يك سازمان فرايندهاي الزم براي
الگوبرداري( )Benchmarkingروشي سيستماتيك است
توليد يك محصول خاص را با فرايندهاي سازمان پيشرو
كه سازمانها به وسيله آن ميتوانند فعاليتهاي خود را بر
مقايسه ميكند.
اساس بهترين صنعت يا سازمان اندازهگيري و اصالح كنند.
 -3مقايسه راهبردي :در اين مدل استراتژي سازمانها
اين روش با فراهمسازي چارچوبي براي سازمانها كه به
با يكديگر مقايسه ميشوند .به عنوان مثال استراتژي فروش
وسيله آن فعاليتهاي بهترين سازمان مشخص گرديده است
سازمانها ،استراتژي خريد سازمانها ،استراتژي توليد و
و تشخيص وجوه تمايز سازمان موجود با بهترين سازمان،
مواردي از اين دست با يكديگر مقايسه شده و بهترين
نشان ميدهد كه چگونه ميتوان شكافهاي موجود را پر
سازمان از جهت اتخاذ استراتژي مربوطه مورد مقايسه قرار
كرد .الگوبرداري در واقع ابزاري براي بهبود مستمر است
ميگيرد.
و ميتواند توسط انواع سازمانهاي توليدي و خدماتي به
كار گرفته شود.
ب -الگوبرداري برمبناي اينكه چه كساني با هم
ارزيابي مقايسهاي ،فرايند مستمر اندازهگيري و
مقايسه شوند:
مدلهای الگوبرداري ()Benchmarking
مقايسه فرايندهاي كاري در برابر فرايندهاي قابل مقايسه
اين مدل با عنوان چه كساني با هم مقايسه شوند شامل
مدلهاي مختلفي را ميتوان براي الگوبرداري درنظر
در سازمانهاي پيشرو با هدف كسب اطالعاتي است
موارد زير است:
كه سازمان موردنظر را كمك خواهد كرد تا بهبودها را گرفت؛ دو مدل متمايزتر ،الگوبرداري برمبناي مقايسه چه
 -1الگوبرداري داخلي :كاربرد اين مدل از الگوبرداري
شناسايي و اجرا كنند .الگوبرداري يك فرايند سيستماتيك چيزهايي و الگوبرداري برمبناي مقايسه چه كساني هستند.
معموال در شركتها و سازمانهاي بزرگ است .از آنجا كه
و پيوسته از ارزيابي محصوالت خدمات و روش هاست حال به توضيح هريك از موارد ذكر شده مي پردازيم:
يك سازمان بزرگ از زيرمجموعههاي زيادي تشكيل شده
الف -الگوبرداري برمبناي اينكه چه چيزهايي باهم
كه در مقايسه با رقباي اصلي و يا شركتهايي كه به عنوان
است در اين حالت يك بخش يا يك صنعت با بخش يا
پيشگام مطرح هستند انجام ميپذيرد و در واقع ابزاري مقايسه شوند
صنعت ديگر از زيرمجموعه اصلي يا مادر مقايسه ميشود و
اين مدل با عنوان چه چيزهايي با هم مقايسه شوند
موثر در دست مديران جهت بهبود فرايندهاي كاري است.
به واقع مقايسه داخلي بين بخشهاي مختلف يك سازمان
الگوبرداري كه با نام الگوبرداري از بهترينها نيز معروف شامل انواع زير است:
بزرگ انجام ميپذيرد .به عنوان مثال ميتوان به شعبههاي
 -1مقايسه براساس عملكرد :در اين نوع از الگوبرداري،
است با شناخت سازمان يا سازمانهايي به عنوان بهترين،
مختلف  IBMدر كشورهاي متعدد اشاره كرد.
تكنيكهايي را معرفي ميكند كه ميتوان با آن شكاف سازمان ها و صنايع معيارهاي عملكرد را با هم مقايسه
 -2الگوبرداري رقابتي :در اين حالت محصوالت
موجود بين يك سازمان تا سازمان پيشرو را پر كرد يا به ميكنند .به عنوان مثال يك سازمان در زمينه معيارهاي مالي
مشابـه از دو شركت رقيب مورد مقايسه قرار ميگيرند.
و يا معيارهاي عملياتي خود را با سازمان پيشرو مقايسه
حداقل رساند.
الگوبرداري رقابتي به واقع تعميم تجزيه و تحليل رقيب
استفاده از روش الگوبرداري به عنوا ن ابزار برنامهريزي ميكند.
و بخشي از فعاليتهاي تجزيه و تحليل رقيب به شمار
 -2مقايسه براساس فرايندهاي كاري :در اين مدل
ت و سازمانها نيز به وسيله شركت
ي در دنياي تجار 
تاكتيك 
ميرود .در اين حالت به جاي تمركز بر روي عملكرد
تجاري زيراكس در اواخر دهه  1970آغاز
متوسط صنعت خود ،روي بهترين رقيب
شد .ژاپنيها تالش كردند تا با آن دسته
تمركز كرده و او به عنوان بهترين الگو
از شركتهاي آمريكايي آشنا شوند كه
درنظر گرفته ميشود.
دستگاه كپي را با كيفيت باالتر اما با هزينه
واژه  Benchmarkingقبل از اينكه در ادبيات مديريت مطرح شود ،در علوم مهندسي
 -3الگوبرداري كاركردي :در اين
توليد كمتر توليد ميكردند.
ساختمان و نقشهبرداري به كار گرفته شده است .بدين معني كه  Benchmarkingحالت بحث روي مقايسه كاركردهاي
تفكر
و
نگرش
يك
 Benchmarkingهم
شاخصي است كه ساير نقاط و موقعيتها ،خود را با آن مقايسه كرده و تطبيق ميدهند .در مختلف است .به عنوان نمونه فعاليت
زيربنايي است و هم يك ضرورت كه اين
دهه اخير بهرهگيري اين واژه در مديريت و مهندسي نيز كاربرد يافته و تعاريف چندي از آن توزيع يك شركت با فعاليت توزيع شركت
ضرورت به طور خالصه ناشي ميشود از :شده است كه همگي مفهوم مشتركي را مطرح ميكنند .از جمله:
ديگر مقايسه ميشود .در اين حالت الزامي
 -1رقابت جهاني و وجود شرايط رقابتي
 Benchmarking -1عبارت است از جستجو براي يافتن بهترين تجربيات صنعت و وجود ندارد كه توليدات دو شركت حتما
در بازار كار.
يا خدمات براي رسيدن به باالترين سطح عملكرد.
يكسان باشند.
علم
در
توجه
ل
قاب
و
سريع
هاي
 -2پيشرفت
 Benchmarking -2عبارت است از توجه بيروني بر فعاليتها ،وظايف تخصصي يا
 -4الگوبرداري ژنريك :در اين حالت
تكنولوژی.
و
عمليات داخلي يك موسسه به منظور اصالح و بهبود مستمر.
حد و مرزي براي الگوبرداري وجود ندارد.
 -3پيشرفتهاي سريع در تكنولوژي
Benchmarking -3يعني مقايسه و ارزيابي خود با ديگران به منظور كشف تجربيات الگوبرداري ژنريك يك حالت ساختگي و
اطالعات.
برتر آنها و جبران فاصله موجود.
تصنعي است .در اينجا با ساخت يك مدل
دانش
دايم
و
توجه
قابل
هاي
ت
 -4پيشرف
 Benchmarking -4عبارت است از يك فرايند پژوهشي دائمي كه سازمان را به فرضي بهترين الگوبرداري صورت ميگيرد
مديريت.
سمت بهترين شدن در مقايسه با رقبا سوق ميدهد.
و تمركز بر روي فرايندهاي كاري ممتاز و
 -5ضرورت رعايت استانداردهاي كيفيت
مركز بهرهوري و كيفيت آمريكا( )APQCنيز الگوبرداري( )Benchmarkingرا عالي است .اين نوع الگوگيري بسيار موثر
ت و فرايندها 
ن با اقداما 
ق يافت 
ص و تطاب 
و تكامل طبيعي ( TQMمديريت كيفيت فرآيند تعريف ،تشخي 
ي سازمانهاي برجسته در ولي درعينحال دشوار است.
فراگير).
ح دنيا ،بهمنظور افزايش عملكرد سازما ن خود تعريف ميكند.
سط 

Benchmarking
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دومین کنفرانس بینالمللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب برگزار شد

وضعیت قابل قبول در داشتن متخصصان NDT

دومین کنفرانس بینالمللی بازرسی فنی و آزمون
غیرمخرب  30مهر و  1آبان ماه در مرکز همایشهای
بینالمللی هتل المپیک تهران برگزار شد.
این کنفرانس به همت شرکت همایش پویا و با
هدف ترویج آگاهی عمومی نسبت به موضوع بازرسی
فنی و آزمونهای غیرمخرب و نقش مهم آنها در کیفیت
و ایمنی سیستمها و محصوالت شکل گرفت .همچنین
ایجاد یک گردهمایی بینالمللی برای ارائه و تبادل آخرین
دستاوردهای علمی و یافتههای تکنولوژیک در زمینه
بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب و نیز برگزاری
نمایشگاهی از محصوالت و تکنولوژیهای جدید بازرسی
فنی توسط تولیدکنندگان داخلی و خارجی از دیگر اهداف

برگزاری این همایش بود.
دکتر بهروز ریاحی ،رئیس پژوهشگاه استاندارد ایران
و عضو کمیته علمی کنفرانس در خصوص برگزاری
این رویداد علمی گفت :بازرسی فنی و بهویژه آزمون
غیرمخرب (به خصوص در زمینه جوشکاری) در سازههای
فلزی صنعتی -ساختمانی مطرح است که در کشور ما در
هر دو بخش صنعتی و ساختمانی اهمیت بسیار دارد .به
خاطر وجو د صنایع مختلف و مرتبط از قبیل نفت ،گاز و
پتروشیمی و همچنین به دلیل قرار گرفتن ایران در کمربند
زلزله این بحث اهمیت زیادی در کشور ما دارد.
وی در خصوص حضور متخصصین مجری در
زمینه بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخزب در کشور
افزود :خوشبختانه متخصصین توانمند و کارآمد که دارای
گواهینامههای مربوط در هر قسمت باشند ،کم نیست.
وجو د مراکز معتبری نظیر مرکز پژوهش جوش ایران و
انجمنهای مرتبط با آزمونهای غیرمخرب گواه این مطلب
است .دکتر ریاحی در رابطه با نقش موسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی در این زمینه اظهار داشت :در مجموع
میتوان گفت که در این زمینه وضعیت قابل قبولی داریم.
موسسه با توجه به وظایف نظارتی و حاکمیتی خود
میتواند با پیشنها د مقررات الزم برای نظارت و به تصویب
رساندن آنها توسط وزارت صنایع و دیگر مراجع ذیربط و

همچنین ارزیابی و نظارت بر شرکتهای بازرسی مربوطه
نقش مهمی را ایفا نماید .همچنین پژوهشگاه استاندار د با
برگزاری همایشها و سمینارها ،در زمینه فرهنگسازی و
ترویج امور بازرسی میتوان د موثر باشد.
همچنین دکتر فرهنگ هنرور ،دبیر علمی کنفرانس
و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی در ارتباط با سطح علمی این برنامه گفت :دريافت
بيش از  150چكيده مقاله از داخل و خارج كشور توسط
دبيرخانه كنفرانس نشان از استقبال و توجه متخصصين و
كارشناسان به دومين كنفرانس بینالمللی بازرسي فني و
آزمون غيرمخرب داشته است .قريب به نيمي از مقاالت
دريافتي توسط اساتيد و دانشجويان دانشگاهها و نيم ديگر
توسط مهندسان و متخصصان صنعت تهيه و ارسال گرديده
است .وی افزود :نويسندگان مقاالت عالوه بر ايران ،از
كشورهاي آلمان ،آمريكا ،انگلستان ،ايتاليا ،بلژيك ،ژاپن،
فرانسه ،كانادا ،عربستان سعودي ،ليبي ،هلند ،و هند بودند.
وی همچنین با خوب توصیف کردن حضور بخش
صنعت و دانشگاه در این گردهمایی علمی تاکید کرد:
مشاركت دو مجموعه دانشگاه و صنعت در بخش علمي
كنفرانس ،دستيابي به ارتباطي نزديكتر بين اين دو حوزه
مهم كشور را در زمينه بازرسي فني و آزمون غيرمخرب
نويدمي دهد.

در سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت استراتژیک بررسی شد:

بررسی چالشهای پیشروی برنامهریزی استراتژیک در سطوح خرد و کالن

مراسم اختتامیه سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت
استراتژیک از سوی آکادمی مدیریت استراتژیک ایران در
سالن همایشهای رازی برگزار شد.
این کنفرانس در طول دو روز برگزاری خود اهدافی
چون آشنایی با مفاهیم نوین علمی و كاربردی در زمینه
برنامهریزی و مدیریت استراتژیك ،فرهنگسازی و كمك
به ایجاد بستر الزم برای استقرار مدلهاي نوین مدیریت
استراتژیك ،بررسی چالشهای پیش روی در استقرار
برنامههای راهبردی و استفاده از تجربیات سایر كشورهای
موفق در این زمینه ،برقراری ارتباط نزدیك روسا و مدیران
دستگاههاي اجرایی و تبادل تجربیات آشنایی با متخصصین
و صاحبنظران مدیریت استراتژیك داخلی و خارجی را
دنبال کرد .محورهای سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت
استراتژیک عبارتند از :برنامهریزی استراتژیک در سطح
کالن (ملی) ،فلسفه وکاتب فکری استراتژیک ،آیندهنگری
و آیندهپژوهی ،محیطشناسی استراتژیک و تئوریشناسی،
نوآوری و خالقیت استراتژیک ،مدیریت استراتژیک منابع
انسانی ،مدیریت استراتژیک بازاریابی ،مدیریت استراتژیک

تکنولوژی ،دانش و فناوری ،مدیریت استراتژیک مالی،
مدیریت استراتژیک تولید ،برنامهریزی استراتژیک به کمک
مدلهای ریاضی ،مدلها و الگوهای مدیریت وبرنامهریزی
استراتژیک ،نظامها و رویکردهای کنترل و پایش بر
برنامههای استراتژیک ،برنامهریزی
استراتژیک در سازمانهای دولتی و
غیرانتفاعی ،تجارب موفق و مطالعه
موردی برنامهریزی استراتژیک.
کنفرانس سوم سعی کرد تا با
مشارکت صاحبنظران دانشگاهی،
مدیران اجرایی و مشاوران استراتژی
اقدام به شناسایی ظرفیتهای دانشی
و فکری و همچنین تجارب عملی
موفق بهکارگرفته شده در سازمانها و شرکتهای دولتی،
خصوصی و بخش تعاون نماید تا به پشتوانه آن بتوان
رویکردهای جدیدی را در مواجهه با فضای پرتغییر امروز
در نظر گرفت .در دور روز برگزاری این گردهمایی علمی
مدیران و روسای دستگاهها و سازمانهای دولتی ،مدیران

عامل و اعضای هیات مدیره موسسات و سازمانهای
خصوصی ،معاونین توسعه مدیریت ،استراتژیك و
تحول اداری دستگاههای ذیربط ،كارشناسان برنامهریزی
استراتژیك سازمانهای دولتی و خصوصی و برخی
از اعضای هیات علمی دانشگاهها
حضور داشتند .از برنامههای قابل
توجه در کنفرانس ،سخنرانی الیسون
ریپل ،عضو هیئت علمی دانشگاه
وستمینستر و پروفسور مدیریت
استراتژیک در این دانشگاه با
موضوع نقش استراتژیهای نوآورانه
در خلق مزیتهای نسبی با هدف
ورود به بازارهای بینالمللی بود که
مورد استقبال عالقهمندان قرار گرفت .کنفرانس مدیریت
استراتژیک هر ساله در ماه آبان توسط آکادمی مدیریت
استراتژیک ایران برگزار می گردد .این رویداد با حضور
بیش از هزار نفر ،بزرگترین تجمع پژوهشگران ،مدیران و
اساتید حوزه مدیریت استراتژیک در ایران و منطقه است.

دورههای آموزشی برگزار شده از سوی انجمن مهندسی صنایع در مهر و آبان 87

انجمن مهندسی صنایع ایران همچون
ماههای گذشته دورههای آموزشی متعددی
را برگزار میکند .این انجمن در سه ماه
اخیر(شهریور ،مهر و آبان  )87دورههای
آموزشی مفیدی را برای دانشجویان،
فارغالتحصیالن و دیگر عالقهمندان
برگزار کرد که با استقبال خوبی از سوی
شرکتکنندگان مواجه شد .برخی از
دورههای برگزار شده به شرح زیر است:
 دوره آموزشی مديريت پروژه براساس استاندارد  PMBOKبه مدت
 24ساعت در تاریخهای  24تا  26مهر با

تدريس مهندس بهزاد ارشادمنش در محل
انجمن برگزار شد.
 دوره آموزشی نرم افزار Primaveraپیشرفته به مدت 24
ساعت در تاریخهای 1و7و 8شهریور در
زنجان برگزار گردید .مدرس دوره مهندس
رحمتی توکل بود.
 دوره آموزشی مديريت پروژه براساس استاندارد  PMBOKبه مدت
 24ساعت در تاریخهای 24تا 26مهر با
تدريس مهندس بهزاد ارشادمنش در محل
انجمن برگزار شد.

 سمینار آشنایی با الگوبرداری بهمدت  4ساعت25 ،مهر در تهران و با
تدریس دکتر مهدی فتحاله برگزار شد.
 دوره آموزشی نرمافزار Primaveraمفدماتی به مدت  24ساعت در تاریخهای
19و26و 25مهر در تهران برگزار شد که
تدریس آن را مهندس علی رحمتی توکل
به عهده داشت.
 دوره آموزشی مبانی ،مستندسازیو تشریح الزامات  9001 ISOبه مدت
 16ساعت در تاریخهای  18و 19مهر با
تدريس مهندس پیام خرازیان در انجمن

برگزار گردید.
 سمینار آشنایی با تجزیه و تحلیلریسکهای مالی  FMERAبه مدت
 4ساعت 16 ،آبان ماه در مرکز رشد و
کارآفرینی شهرداری منطقه  2تهران برگزار
شد .مدرس این سمینار مهتدس افشین
درستی بود.
 دوره آموزشی نرمافزار Primaveraپیشرفته به مدت  24ساعت در تاریخهای
17و9و 10آبان در تهران برگزار شد که
تدریس آن را مهندس رحمتی توکل بر
عهده داشت.

سال نهم * شماره  * 66آبان 1387

5

ل
مدیریت كیفیت فراگیر؛ مدل چنگا 
نویسنده :علی محمد مصدق راد
امروزه مانند گذشته مصرفكنندگان دیگر حاضر به می كند .به عبارت دیگر ،آنچه كه برای یك مشتری
پذیرش هرنوع كاال یا خدمتی نیستند و از این رو سازمانهایی كیفیت محسوب میشود .ممكن است برای مشتری
از دور رقابت خارج می شوند كه نتوانند انتظارات مشتریان دیگر فاقد كیفیت محسوب شود .ارائه كیفیت به
خو د را تامین كنند.
همه مشتریان یكی از چالشهای مدیریت كیفیت
مدیریت كیفیت فراگیر فرآیندی است كه براساس آن فراگیر در بازار رقابت جهانی است.
مدیریت با مشاركت كاركنان ،مشتریان و اعتباردهندگان به
مدیریت كیفیت فراگیر یك سیستم هزینه
بهبود مستمر كیفیثت میپردازد.
اثربخش برای انسجام تالشهای بهبود كیفی مستمر
هر فردی در سازمان از مدیر اجرایی تا پایینترین سطح افراد در كلیه سطوح سازمان برای ارائه خدمات
و كاالهایی است كه رضایت مشتریان را تضمین
كاركنان در فرآیند مدیریت كیفیت فراگیر مشاركت دارند.
ارائه كیفیت به همه مشتریان یكی از چالشهای مدیریت میكند .مدیریت كیفیت فراگیر جستجوگر این ست
كه فرهنگی را ایجاد كند تا تمامی كاركنان به وسیله
كیفیت فراگیر در بازار رقابت جهانی است.
مدل چنگالی یكی از مدلهای مدیریت كیفیت است آن به طور مداوم سازماندهی كارشان را بانگرش
كه از نظر تئوری براساس سیستم دانش بنیادی دمینگ و از برآورده ساختن نیازمندی هایی متغیر و متنوع
نظر عملی براساس سیستمهای كنترل كیفیت فراگیر ژاپنیها مشتریان بهبود بخشند.
اجزای مدیریت كیفیت فراگیر
تنظیم شده است
برای مدیریت كیفی فراگیر سه جزء بیان شده
مدیریت كیفیت فراگیر یك ماده مغذی برای تغذیه
سازمان است تا كاركنان آن انرژی الزم برای تحول كیفی است:
مشتری به عنوان عامل اصلی تعیین كننده
را دریافت دارند.
هدف مدیریت وظایف متقاطع توسعه ،استانداردسازی ،كیفیت؛
كارگروهی به عنوان وسیلهای برای یكپارچگی و انسجام
كنترل ،بهبود و ابداع فرآیندهای سازمانی در میان بخشهای
اهداف؛
مختلف سازمان است.
یك نگــرش علمی تصمیمگیری براساس جمعآوری
از دهه  1950میالدی به بعد كیفیت باسرعت فزایندهای
در ابعاد جهانی مورد توجه تولیدكنندگان كاالها و ارائه و تحلیل دادهها.
برای بهكارگیری مدیریت كیفیت فراگیر ،موارد زیر باید
كنندگان خدمات و مشتریان آنها قرار گرفته است .با پیشرفت
علم و تكنولوژی ،انتظار مصرفكنندگان كاالها و خدمات به كار گرفته شوند:
 -1آموزش :برای اینكه كاركنان را قادر سازد تا در كلیه
برای دریافت خدمات مطلوب و كاالهای مرغوب افزایش
یافته است .دیگر مانند گذشته ،آنها حاضر به پذیرفتن هرنوع سطوح سازمان حداكثر مشاركت را داشته باشند ،به آموزش
كاال یا خدمتی نیستند .بنابراین ،ضرورت فوق موجب از دور نیاز است .برخی ازاین آموزشها باید متوجه شناسایی
رقابت خارج شدن سازمانهایی میشود كه قادر به تامین مشتریان داخلی و خارجی سازمان و نیازهای آنها و توانایی
و برآورده ساختن نیازها و انتظارات مشتریان خود نباشند .حل گروهی مسئله باشد.
 -2كار گروهی :افراد برای حل مسایل باید قادر باشند
از طرف دیگر ،با وجود بازار رقابت كامل جهانی امكان بقا
برای تولیدكنندگانی كم است كه در راستای استانداردهای با گروهها بهصورت موقتی یا دایمی كار كنند.
 -3ساختار كیفی :فرایند بهبود كیفی باید توسط ساختاری
پذیرفته جهانی قدم بر نمیدارند.
مدیریت كیفیت فراگیر فرایندی است كه براساس آن كه در كلیه سطوح سازمان گسترش دارد ،حمایت شود.
 -4كنترل آماری :مجموعهای از روشهای آماری باید
مدیریت با مشاركت كاركنان ،مشتریان و اعتباردهندگان به
بهبود مستمر كیفیت می پردازد كه به جلب رضایت مشتری در سازمان برای اندازهگیری و تحلیل نتایج به كار گرفته
منجر میشود .به عبارت دیگر ،مدیریت كیفیت فراگیر یك شود.
كراسبی ( )1979یك شبكه مدیریت كیفیت را بیان كرد
استراتژی سازمانی است كه از طریق بهكارگیری روشهای
كیفی ،خدمات و تولیدات با كیفیت باال به مشتریان ارائه كه برای بهكارگیری بهبود كیفی پنج مرحله از نامطلوبترین
میكند .مدیریت كیفیت یك استراتژی فراگیر سازمان است وضعیت تا مطلــوبترین وضعیت را بیان میكند:
عدم اطمینان :مدیر در زمینه بهبود كیفیت به عنوان یك
كه در سطوح عالی مدیریت شكل میگیرد و سپس در
سازمان جریان مییابد .هر فردی در سازمان از مدیر اجرایی ابزار مدیریتی مثبت اطالعاتی ندارد .با مشكالت به محض
تا پایینترین سطح كاركنان در فرایند مدیریت كیفیت فراگیر وقوع مقابله میشود و هیچ كس قادر به شناسایی این مسئله
نیست كه چرا مشكالت روی میدهند؛
مشاركت دارند.
بیداری :مدیر به این مسئله پی
واژه فراگیر در مدیریت كیفیت
مدیریت كیفیت یك
میبرد كه مدیریت كیفیت مفید است
فراگیر وجه تمایز این استراتژی از
ولی هنوز منابع را برای اجرای آن به
بازرسی سنتی ،كنترل كیفی و تضمین استراتژی فراگیر سازمان
كیفیت است .واژه كیفیت در مدیریت
است كه در سطوح عالی كار نمیگیرد .برای مدیر این دالیل
كیفیت فراگیر به معنای كاالی بدون
مطرح می شود كه چرا این ستادهها
و
گیرد
مدیریت شكل م 
ی
عیب نیست ،بلكه چیزی فراتر از آن
كیفیت ندارند و درمییابد كه مدیریت
سپس در سازمان جریان
است .در حقیقت مدیریت كیفیت
كیفیت می تواند راهگشا باشد.
فراگیر بیشتر متوجه خدمات كیفی
روشنگری و تنویر افكار :مدیر
ییابد
م 
است تا اینكه بر كیفیت كاالها توجه
تصمیم بهبـكارگیری یك برنامه كیفی
داشته باشد .در مدیریت كیفیت فراگیر،
رسمی میگیرد .یك سیستم اقدامات
كیفیت توسط مشتری تعریف میشود .بنابراین،
اصالحی وضع و مدیر نسبت به كیفیت متعهد میگردد.
خدمات باید به گونهای سازماندهی شود كه انتظارات مشتری
عقالنیت و خردگرایی :مدیر به مرحلهای میرسد كه
را برآورده سازد .انتظارات مشتری به خاطر متغیرهای سن ،تحوالت دایمی میتواند روی دهد .مشكالت بهزودی
جنس ،شخصیت ،شغل ،رتبه اقتصادی ،اجتماعی و ...تغییر شناسایی شده و كاركنان به طور فعال در فرایند بهبود كیفی
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مشاركت میكنند و پیشگیری از نواقص معمول میشود؛
اطمینــان :مدیر هر سازمان به این توافــق مــیرسند
كه تحوالت دائمی میتواند اعمال شود .سیستم پیشگیری
اطمینان میدهد كه مشكالت مهم نمیتواند روی دهد و
بهبود كیفی یك فعالیت طبیعی و عادی میگردد.
یكی از وظایف اولیه مدیریت ارشد در زمینه مدیریت
كیفیت فراگیر این است كه تئوری ها ،مدلها و تكنیكهای
مختلف در این زمینه را فراگیرد و سپس یك مدل مدیریت
كیفیت مناسب برای سازمان خود طراحی كند ،زیرا مدلهای
مدیریت كیفیت فراگیر از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت
است.
مدل چنگالی؛ یكی ازمدلهای مدیریت كیفیت است
كه ازنظر تئوری براساس سیستم دانش بنیادی دمینگ و از
نظر عملی براساس سیستمهای كنترل كیفیت فراگیر ژاپنیها
تنظیم شده است .این مدل توالی فعالیتهایی را نشان
میدهد كه برای ایجاد تحول كیفی در سازمان باید بهكار
گرفته شود .این مدل شبیه یك چنگال با یك دسته ،یك
گردن و سه شاخك است .دسته این چنگال ،تعهد مدیریت
را نسبت به تحول كیفی نشان میدهد .گردن چنگال بیانگر
آموزش مدیریت است .شاخك اول ،مدیریت روزانه،
شاخك دوم ،مدیریت وظایف متقاطع و شاخك سوم،
مدیریت سیاستگذاری است.
در این مدل ازقیاس چنگال استفاده شده است .زیرا
مدیریت كیفیت فراگیر بهكارگیری یك ماده مغذی برای
سازمان است كه یك سازمان را تغذیه میكند تا كاركنان آن
انرژی الزم را برای تحول كیفی دریافت دارند.
مدیریت كیفیت یك سفر بدون پایان است و همـان
طور كه هر سفری با یك گام شروع میشود ،به محض اینكه
مدیریت سازمان اولین گام را دراین زمینه بردارد ،سازمان
مدیریت كیفیت را شروع میكند .نیازها و محركهای
مختلفی وجود دارد كه موجب میشود سازمان مدیریت
كیفیت را بهكارگیرد .برخی از این عوامل عبارتند از:
 - 1نیازهای روزافزون مشتری،
 - 2بهبود تصویرسازمان،
 - 3افزایش سهم بازار،
 - 4بهبود روحیه كاركنان،
 - 5خلق یك دیدگاه و رسالت جدید،
 - 6بهبود ارتباطات،
 - 7فرایند استانداردسازی،
 - 8خلق روشهای بهینه،

شاخه اول :مدیریت روزانه
 - 9بهبود محیط فیزیكی،
تجدید نظر مدیریت موجب تعیین
ها،
ن
بحرا
وقوع
 - 10حل مسایل قبل از
آن چیزی که ما امروز از
انحرافات بین نتایج واقعی و اهداف
 - 11اصالح خالءها و كاستیها،
کنترل کیفیت فراگیر ژاپنی
سازمانی میگردد .اگر بررسیها و
 -12بهینهسازی مستندسازی فرایندها،
تجدیدنظرهای مدیرت به درستی انجام
 -13بهبود طراحی فرایندها ،تولیدات و
میشناسیم...
شود ،جایی برای تحریف فرایندها و یا
خدمات،
آن چیزی که ما امروز از کنترل کیفیت فراگیر ژاپنی
مقصر جلوه دادن كاركنان برای مشكالت
 -14بهبود تولید كاالها و ارائه خدمات،
میشناسیم ،از سالهای  ،1930با کاربرد صنعتی نمودار
خارج از كنتــرل آنها باقـی نمیماند .برای
 -15افزایش سود و منافع،
 -16تولید كاالهای استاندارد در پایینترین کنترل شد ،که مبتکر آن دکتر دبلیو.ا.شورات ،از شرکت
مشكالت روزانه كه از طریق بررسیهای
بل البوراتوریز بود .جنگ دوم جهانی ،کاتالیزوری بود
منظم قابل رفع نیستند ،میتوان از گزارش
هزینه و مناسب بازار.
وجود این موانعی برسر راه كیفیت وجود که امکان بهکارگیری انواع نمودارهای کنترل را در صنایع
بهبود كیفیت استفاده كرد .گزارش بهبود
دارد كه مدیریت ارشد سازمان باید به آن مختلف ایاالت متحده ،به وجود آورد .در آن هنگام ،تغییر خط تولید برای پاسخگویی به كیفیت ،گزارش تالشهای ارتقای فرایند
توجه داشته باشد .برخی از این موانع عبارتند مقتضیات شرایط نیمه جنگی یا جنگی ،با نقایص جدی همراه بود .اما بهکارگیری کنترل را استاندارد كرده و به اجتناب از خطاهای
کیفیت ،ایاالت متحده را قادر ساخت که انبوهی از تجهیزات نظامی ارزانقیمت را تولید عقلی در تجزیه و تحلیل كمك میكند.
از:
کند .در این زمینه ،در دوران جنگ استانداردهایی انتشار یافت ،که به استانداردهای زد – او عالوه براین ،به كارگیری كوششهای
 -1عدم توانایی برای ایجاد تحول،
 -2عدم توانایی حفظ نیروی محركه برای معروف شد .تولیدات جنگی آمریکا از نظر کمی و کیفی و اقتصادی ،تولیدات بسیار موفقی بهبود فرایند را در سطح سازمان تسهیل
بوده اند .این موفقیت ،تا حدی مرهون بهکارگیری کنترل کیفیت آماری است .اهمیت این می كند .گزارش بهبود كیفیت شامل هفت
ایجاد تحول،
قضیه ،به حدی بوده که گاهی به این تصور دامن میزند که پیروزی به دست آمده در جنگ ،مرحله است:
 -3عدم وجود سبك مدیریتی واحد،
 - 1انتخاب یك فرایند؛  - 2درك
ناشی از کنترل کیفیت و استفاده از آمار بوده است .دیدار دکتر جی.ام جوران از ژاپن ،در
 -4كمبود رهبری مشاركتی درازمدت،
سال  ،1954به دعوت جی.یو.آی.اس در سال  ،1954مقارن با دوره انتقالی در فعالیتهای وضعیت موجود؛  - 3تجزیه و تحلیل
 -5عدم توانایی تغییر فرهنگ سازمان،
کنترل کیفیت ژاپن است .این انتقال ،در واقع انتقال از در گیر شدن در امور مربوط به مبانی وضعیت موجود؛  - 4تبدیل برنامه به عمل؛
 -6كمبود ارتباطات موثر،
تکنولوژی کارخانه ،با در نظر گرفتن کل مدیریت بود .دیدار دکتر جوران ،فضایی را به  - 5اثربخشی برنامهها؛  - 6استانداردسازی
 -7كمبود مقررات مورد نیاز برای تحول،
وجود آورد که در آن کیو.سی به عنوان ابزاری مدیریتی مورد توجه قرار گرفت ،و به این روشهای عملیاتی؛  - 7برنامهریزی برای
 -8ترس از كنترل دقیق توسط سرپرست،
 -9ترس از دست دادن استقالل و اصالت ترتیب ،کنترل کیفیت فراگیر ،به مفهومی که امروزه میشناسیم ،شکل گرفت .تفاوت بین اقدامات.
بنابراین ،در مدیریت روزانه ،ابتدا به
فردی،
فعالیتهای کیو.سی در ژاپن با ایاالت متحده یا اروپا ف بسیار زیاد است .این اختالفها،
تا حد زیادی به خاطر آن است که ملتی بافت اجتماعی – فرهنگی خاص خود را دارد .كاركنان قدرت داده میشود تا با استفاده
 -10ترس از فرایند استانداردسازی،
فعالیتهای کیو.سی را ،نمی توان در خالء انجام داد .در چارچوب جوامع و فرهنگهای از چرخه  SDSAبهترین روش انجام كار
 -11ترس از انعطافناپذیری،
را تثبیت كنند .سپس به آنها اختیار داده
 -12كمبود منابع انسانی و مالی،
مختلف ،رشد میکنند.
ویژگیهای کنترل کیفیت ژاپنی :سمپوزیوم هفتم کنترل کیفیت ،در دسامبر  ،1967شش میشود تا با استفاده از جرخه PDSA
 -13كمبود آموزش،
بهترین روش انجام كار را توسعه داده و
مدیریت.
 -14كمبود تعهد
مورد تفاوت بین کنترل کیفیت در ژاپن و غرب را مورد تأیید قرار داد.
ابداع كنند .از طرف مدیریت ارشد ،ستادی
كمبود تعهد مدیریت ،تالشهای مدیریت
 -1مشارکت همه کارکنان در کنترل کیفیت.
برای هماهنگی فعالیتهای این گروههای
كیفی را قبل از شروع متوقف خواهد كرد.
 -2تعلیم و تربیت در کنترل کیفیت.
مختلف ارتقای فرایند تشكیل میشود.
همانطور كه گفتیم مدیریت ارشد انرژی الزم
 -3فعالیتهاي هسته کیو .سی.
شاخه دوم ،مدیریت وظایف متقاطع
برای ایجاد تحول در سازمان را تولید و هدایت
 -4ارزیابی کیو .سی (جایزه دمینگ ،و ازریابی مدیر عامل).
مدیریت وظایف متقاطع الزمه مدل
میكند .دو منبع شناخته شده برای ایجاد این
 -5بهکارگیری روشهای آماری.
مدیریت كیفیت است؛ زیرا وظایف عمودی
انرژی وجود دارد :بحران و چشمانداز .ممكن
 -6فعالیتهای پیشبرد کنترل کیفیت ،در سطح ملی.
و افقی مدیریت را با هم ادغام میسازد.
است مشكالت و بحرانهایی موجب شود تا
این موارد ،در مجموع ویژگیهای کنترل کیفیت را در ژاپن ،تشکیل میدهند.
هدف مدیریت وظایف متقاطع توسعه،
مدیر ارشد به دنبال راههایی برای غلبه بر این
شرایط بحرانی باشد و یا اینكه دید چشمانداز سازمانی ،تحول.
استانداردسازی ،كنترل ،بهبود و ابداع فرایندهای سازمانی در
سیستم دانش بنیادی مدیریت كیفیت فراگیر توسط میان بخشهای مختلف سازمان است .پروفسور كائورو ایشی
آیندهای را در نظر دارد كه الزمه آن ایجاد تحولی اساسی
كمیته اجرایی تحت راهنمایی مشاوران مدیریت كیفیت كاوا ( )KAORU ISHIKAWAمعتقد است :همانطور
در سازمان است.
مدیر ارشد ممكن است از مشاوران برای همكاری توضیح داده میشود .مشاور مربوطه محیطی را ایجاد میكند كه پارچه از بافته شدن تار وپود به دست میآید ،اگر وظایف
دعوت كند تا نقاط ضعف و قوت سازمان را به مدیریت كه در آن اعضای گروه فهم و درك خود را درمورد چگونگی افقی و عمودی مدیریــت نیز در هم ادغام شود ،سازمان بـه
نشان دهند .كارشناسان و متخصصان به مدیریت ارشد در تاثیرگذاری سیستم دانش بنیادی بر تصمیم گیریهای فردی و صورت یك سیستم یكپارچـه و جامع درمیآید.
زمینه توسعه یك برنامه تحول كمك میكند .پس از آن مدیر سازمانی توسعه میدهند .این امر از طریق برگزاری جلسات
اعضای كمیته اجرایی ،گروههای اصلی وظایف متقاطع
ارشد كمیته اجرایی را تشكیل میدهد .هدف كمیته ،اجرای گروهی و كارگاههای مربوطه میسر میگردد.
را تشكیل میدهند .سرپرستان هریك از گروهها تعیین و
طراحی گروههای مطالعه در زمینه هریك از اصول آموزشهای الزم را دریافت میدارند .سرپرست گروه
برنامه مذكور است .این امر از طریق آموزش اعضای كمیته
اجرایی قابل حصول است .كمیته اجرایی برنامهای برای چهارده گانه دمینگ وظیفه دیگر كمیته اجرایی است .وظیفه اعضای گروه خود را با مشاوره كمیته اجرایی انتخاب میكند.
انتقال فعالیتهای ایجـاد تحول برای كلیه گروههای ذینفع هریك از این گروهها برطرف ساختن موانع سازمانی بر سر حداقل اعضای گروه باید پنج نفر باشد .اعضای گروه باید در
راه تحول با مطالعه و بهرهگیری از سیستم دانش بنیادی است .زمینههای تئوری و عملی مورد نظر آموزش ببینند .مدیریت
تدوین می كند.
به عنوان مثال ،گروهی كه در زمینه اصل دوازدهم دمینگ وظایف متقاطع شامل فعالیتهای زیر است:
گردن :آموزش مدیریت
گردن این چنگال بیانگر فعالیتهای آموزشی و خود كار میكند؛ "موانعی كه موجب میشود كاركنان احساس  - 1توسعه ،استانداردسازی ،كنترل ،بهسازی و ابداع
بهسازی مدیران ارشد است .مطالعه دانش بنیادی مدیریت غرور نكنند را از میان بردارید" به شناسایی سیستم ارزیابی فرایندهای وظایف متقاطع؛
كیفیت فراگیر ،تئوریها ،اصول و مفاهیم و مدلهای تغییر عملكرد سازمان به عنوان یك مانع میپردازند واز سیستم  - 2توسعه ابزارهای اندازهگیری و سنجش فرایندهای
و تحول برای فهم شالوده تئوری و عملی مدیریت جدید دانش بنیادی به عنوان اساسی برای مطالعه و طراحی مجدد وظایف متقاطع؛
فرایند استفاده میكنند.
 - 3هماهنگی و بهینهسازی فرایندهای وظایف متقاطع با
الزامی است .عالوه براین ،موجب سازگاری و غلبه بر
مدیریت
بهسازی
خود
و
آموزش
در
حوزه دیگری كه
فرایندهای بخشی؛
مشكالت ناشی از تغییر و تحول خواهد شد.
پس از اینكه مدیریت ارشد سازمان متعهد به انجام مهم است ،شناسایی و برطرف كردن موانع شخصی بر سر  - 4اختصاص منابع برای فرایندهای وظایف متقاطع و
تحول گردید ،اعضای سازمان نیز وارد یك دوره آموزش و راه تحول است .هر عضوی از كمیته اجرایی پیشنهاد خود فرایندهای بخشی؛
خودبهسازی میشوند .یكی از وظایف اولیه كمیته اجرایی ،را آزمایش میكند تا میزان تاثیر آن را در توسعه تحول كیفی  - 5حصول اطمینان از اینكه هربخشی فرایندهای وظایف
تشكیل یك یا چند گروه آموزشی و خود بهسازی است كه سازمانی مشخص سازد .شناسایی و رفع موانع شخصی یكی متقاطع بهكارگرفته شده در مدیریت روزانه را توسعه
از مهمترین بخشهای ایجاد تحول است؛ زیرا به شناسایی میبخشند؛
روی حوزههاي زیر متمركز میشوند:
مطالعه سیستم اطالعات و دانش بنیادی ،پاسخ به علتهای ریشههای بیشتر شكستها و كاستیهای معمول و  - 6پایش فرایندهای وظایف متقاطع بااهداف از قبل تعیین
سواالت مطرح شده در زمینه مدیریت كیفیت ،طراحی كمبود تعهد مدیریت ارشد منجر میگردد .برگزاری جلسات شده؛
گروههای مطالعه در زمینه هریك از اصول چهارده گانه خصوصی بین مشاوران و مدیر میتواند در این زمینه كمك  - 7استفاده از چرخه  PDSAبرای كاهش انحراف بین
كند.
عملكرد فرایندها و نیازهای مشتریان.
دمینگ ،شناسایی و حل موانع شخصی در زمینه تغییر و
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علیرضا سراجیان sars.tehrani@gmail.com

تجارت خود را شروع کن و آن را بهبود ببخش!
ضرورت دانستن یا ندانستن مفاهیم و تعاریف کارآفرینی پیش از اجرای یک طرح کارآفرینانه مانند دو گروه
افراد تجربهگرا و علمگرا است .گروهی با دانستن مفاهیم تئوری دست به کاری 
میزنند و گروهی دیگر با تکیه
به تجربههای پیشین خود پروژهای را اجرا میکنند و اتفاقا هر دو گروه هم میتوانند به موفقیت دست یابند .حال
تکلیف اجرای پروژههای کارآفرینی چیست؟ ضرورت دانستن دانش کارآفرینی در اینجا تا چه اندازه است؟

چگونه میتوان در دورانی که تغییر تنها مولفه
غیرقابل تغییر سازمانهاست ،به تعریفهایی مشترک
و قابل تعمیم در تمام سازمانها اعم از خدماتی
و یا تولیدی دست پیدا کرد؟ یافتن این تعریفها
میتواند بسیار وقتگیر و غیراقتصادی باشد .برای
شروع هر فعالیت کارآفرینانه الزم است تا تمام افراد
شریک در کار و تیم اجرایی به تعریف مشخصی
از امور دست پیدا کنند .تنها در این صورت است
که میتوان از افراد انتظار انجام کار درست را
داشت .حاال به نظر شما ما باید تعریف خاصی از
کارآفرینی داشته باشیم تا بتوانیم کارآفرین شویم؟
خیر .ما نیازی به دانستن تعریفها برای شروع کار
نداریم .تنها کافیست برای خودمان روشن و واضح
و مشخص باشد که قرار است چکار کنیم و به کجا
برسیم .جواب این سوالها تعریف کارآفرینی برای
ماست .البته الزم است متذکر شوم که این تعریفها
به ما در بسیاری موارد کمک زیادی میکنند و
باعث پیشرفت کارها میشوند .شما الزم است تا
بتوانید مانند رستم سریع و بهموقع تصمیم بگیرید.
رستم همیشه در میدانهای نبرد پیروز میشد .برای
پیروزی رستم از یک طرف منظور پادشاهان و
فرماندهان و از طرفی منظور حرفهای سپاهیان را
به راحتی متوجه میشد .شما نیز برای شروع یک
فعالیت اقتصادی درجه  1باید بتوانید حرفهای
سرمایهگذاران و حرفهای کارگران و کارمندان را
به خوبی متوجه شوید .تنها در این صورت است
که میتوانید مدیریت درستی بر سازمان رو به رشد
خود داشته باشید .سازمان شما میبایست تعریف
درستی از فعالیتهای درست اقدام و درحال انجام
خود داشته باشد .اهداف سازمان روشن ،شفاف
و قابل فهم برای همه باشد .این که شما چگونه
کار سازمانی خود را تعریف کنید بسیار مهم است.

چراکه این تعریف باعث همبستگی سازمان و یا
ازهمگسستگی آن میشود .بدین منظور باید برای
تعریف آنها وقت کافی و الزم گذاشته شود و آن را
به حال خود رها نکنید« .ابراهام مازلو» داشتن روابط
انسانی مطلوب را یكی از نیازهای انسان دانسته و
«كیمبل وایلر» نویسنده كتاب «مدیریت آموزشی»
گفته «حیاتیترین مسئله ،اداره گروههاي انسانی،
ایجاد حسن رفتار به منظور سلوك و رفتار متقابل
افراد در موقعیتهای مختلف مكانی و شرایط
متفاوت است كه متأسفانه این روابط در بسیاری
از سازمانها بسیار كمرنگ است و در پارهای
از محیطها چنان كسلكننده و نامطبوع است كه
كاركنان از سازمان تنفر دارند».
برنامهای برای حمایت از سازمانهای کارآفرین
ایجاد شده است که سوئد و کانادا و ایاالت متحده
امریکا از مهمترین حامیان آن هستند .شعار و نام
این برنامه مخفف جملهی Start and Improve
 )Your Business(SIYBبه معنی تجارت خود
را شروع کن و آن را بهبود ببخش.
این برنامه به دو قسمت نامساوی! تقسیم
میشود در این شماره آشنایی مختصری با بخش
اول آن یعنی شروع تجارت خواهیم داشت.
هدف اصلي برنامه  SYBبراي مشاركتكنندگان
تاسيس كسبوكار سودآور و پايدار است .برنامه
براي زنان و مرداني تدوين شده كه در فكر تأسيس
كسبوكار هستند .همچنين افرادي كه قب ً
ال کسب
و كار خود را آغاز كردهاند ،اما اصول ادامه آن
را نميدانند را هم تحت پوشش دارد .لذا برنامه
تركیبي است از آموزش ،كار عملي و فعاليتهاي
حمايتي بعد از آموزش .منابع برنامه  SYBشامل 2
برنامه فرعي است كه عبارتند از:
الف– دانش كسب و كار  – SYBمحتوي اين
بخش مشاركتكنندگان را از طريق یک
برنامه گام به گام آموزش ميدهد كه به آنها
كمك ميكند تا سه مورد را ارزيابي كنند:
 – 1آمادگي براي آغاز كسب و كار
 – 2مقدار پولي كه براي آغاز كسب و
كار الزم دارند
 – 3انتخاب یک ايده كسبوكار.
ب– طرحريزي كسب و كار SYB
–محتوي اين بخش به مشاركتكنندگان
مي آموزد كه چگونه؛
 –1یک طرح كسب و كار تهيه كنند
(شامل؛ بازاريابي ،سازمان كسب و كار،
مسئوليتهاي قانوني ،شرايط كار
و بهبود بهرهوري و تامين مالي كسب
و كار)
 – 2ارزيابي توجيه طرح كسب و كار
 – 3آماده كردن کلی طرح عملي براي
[]1
آغاز كسب و كار
------------[ ]1برنامه آموزشی  SIYBآموزش مهارتهای
کسب و کار ،طاهره رمضانی فرزانه ،کار و جامعه،
شماره  ،93 ،92 ،91صفحه 62
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برگزاری کنفرانس تحوالت دانشگاههای
ایران و چشماندازی به سوی کارآفرینی
کنفرانس تحوالت دانشگاههای ایران
و چشماندازی به سوی کارآفرینی همزمان
با شصتمین سال تاسیس کمیسیون ملی
یونسکو در ایران 30 ،بهمن و  1اسفند ماه
سال جاری در دانشکده کارآفرینی دانشگاه
تهران برگزار میشود .این کنفرانس با اهدافی
چون آشنایی بیشتر با هدفهای آموزش عالی
یونسکو و برنامههاي آتی آن ،فراهم ساختن
زمینه تبادل نظر و همکاری بین سازمانهای
ذیربط و متخصصان جهت تحوالت الزم در
نظام آموزش عالی ایران به مدیریت دانش
در دانشگاهها و به ویژه در نهادهای موظف
به آموزش ،پژوهش و عرضه خدمات در
خصوص کارآفرینی ،یاری دادن به تقویت
سازوکارهای الزم برای ترویج فرهنگ کارآفرینی در آموزش عالی ایران
در راستای آمادهسازی دانشجویان و دانشآموختگان برای رویارویی با
ضرورتهای ملی و تحوالت جهانی ،تقویت همکاری بین دانشگاههای
ملی و منطقهای در زمینه کارآفرینی از طریق مبادله تجارب و اطالعات،
زمینه سازی برای مستند کردن تحوالت دانشگاههای ایران از آغاز تاکنون
به منظور ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی ایران و همچنین تبادل نظر
درباره چگونگی تنوع بخشیدن به جذب منابع مالی در آموزش عالی
کشور از طریق کارآفرینی شکل میگیرد.
این کنفرانس همچنین حول  5محور نقش یونسکو در افزایش
دستیابی به فرصتهای آموزش عالی و مرتبط نمودن آموزش عالی با
نیازهای جامعه و ارتقای سطح کیفی دانشگاهها ،ظرفیتسازی در آموزش
عالی ایران؛ گذشته ،حال و آینده ،پیشنیازهای مدیریتی ،ساختاری و
نیروی انسانی برای ارتقای کارآفرینی دانشگاهی ،تنوع بخشی به جذب
منابع مالی در دانشگاهها و توسعه کارآفرینی و پنجم ،کارآفرینی و التزام
اجتماعی برگزار میشود .برای اطالع از چگونگی حضور در کنفرانس با
دبیرخانه به شماره تلفن  88339095-5تماس حاصل فرمایید.
نمایشگاه کار  AIESECاز سوی دانشکده کارآفرینی برگزار شد

فرصتی برای محک زدن خود

نمایشگاه کار  13 AIESECتا  15آبان ماه ،از سوی دانشکده
کارآفرینی دانشگاه تهران و با همکاری باشگاه دانشجویان دانشگاه
تهران در محل این باشگاه برگزار شد .این نماشگاه فرصتی بود تا
دانشجویان با فرآیند جذب نیرو ،نیازها و برنامه استراتژیک منابع
انسانی شرکتها آشنا شوند .همچنین در مدت زمان اندکی با طیف
گستردهای از شرکتها و مشاغل همزمان روبرو شوند .این ویژگی از
مزایای منحصر به فرد نمایشگاه مشاغل  AIESECبرای دانشجویان و
تازه فارغالتحصیالن دانشگاهها بود .در این نمایشگاه شرکتها به دنبال
افراد مستعد و مشتاق از دانشگاهها متناسب با نیازهای خود بودند .در
این نماشگاه شرکتهای مختلفی که در بخشهای مرتبط با موضوع
نمایشگاه به فعالیت میپردازند نیز حضور داشتند و اغلب به برگزاری
دستکم یک کارگاه اقدام کردند .کارگاههای برگزار شده در نمایشگاه
عبارت بودند از :اخالق حرفهای(توسط اتاق بازرگانی ایران و آلمان)،
معرفی  ،AIESECچگونه خود را برای مصاحبه آماده کنیم(شرکت
تصویر اشاره) ،مسیر دستیابی شما به موفقیت(گروه رادمان) ،چگونه یک
دفتر خدماتی کوچک راهاندازی کنیم(شرکت داروگ) ،چگونه خدمات
خود را بفروشیم(شرکت داروگ) ،راهکارهای ارتباط بین صنعت و
دانشگاه(ایران خودرو) ،مدیریت زمان(شرکت بازرگانی بیدار) ،چگونه
خود را برای زندگی حرفهای آماده کنیم(شرکت آتیه برنانگار).
گفتنی است  AIESECیک سازمان جهانی ،غیرسیاسی ،مستقل و
غیرانتفاعی است که توسط دانشجویان و تازه فارغ التحصیالن موسسات
آموزش عالی اداره میشود .اعضای آن به موضعات بینالمللی ،رهبری
و مدیریت عالقهمند هستند .سازمانهای بسیاری مانند  AIESECبا
هدف تاثیر مثبت نهادن بر جامعه پا به عرصه فعالیت میگذارند و هر
یک در این مسیر رویکرد خود را دارند" .آیسک" نیز با روش منحصر
به فرد خود جوامع را تحت تاثیر خود قرار داده است .عالقهمندان
برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با این سازمان میتوانند به آدرس
 www.aieseciran.comمراجعه کنند.

گام سيوششم
مهندسي مجدد چيست؟
هر سازمان و يا شركت ،يك نهاد اجتماعي است كه مبتني
بر هدف بوده و داراي سيستمهاي فعال و هماهنگ است و با
محيط خارجي ارتباط دارد .در گذشته ،هنگامي كه محيط نسبتا
باثبات بود بيشتر سازمانها براي بهرهبرداري از فرصتهاي
پيشآمده به تغييرات تدريجي و اندك اكتفا ميكردند؛ اما با
گذشت زمان ،در سراسر دنيا سازمانها دريافتهاند كه تنها
تغييرات تدريجي راهگشاي مشكالت كنوني آنان نيست و
گاهي براي بقاي سازمان الزم است تغييراتي به صورتي اساسي
و زيربنايي در سازمان ايجاد شود .امروزه در سراسر دنيا اين
تغييرات انقالبي را با نام مهندسي مجدد ميشناسند؛ مهندسي
مجدد ( )BPRروندي است كه در آن وظيفههاي فعلي سازمان
جاي خود را با فرايندهاي اصلي كسبوكار عوض كرده و
تعريفشناسي
بنابراين ،سازمان از حالت وظيفهگرايي به سوي فرايندمحوري
حركت ميكند .همين امر موجب سرعت بخشيدن به روند
كسبوكار و كاهش هزينهها و درنتيجه رقابتيتر شدن
ي دوباره ،فرصتي
سازمان ميگردد .مهندسي مجدد يعني آغاز 
ديگر براي بازسازي فرايندها و دوبارهسازي روشهاي كار.
قسمت دوازدهم
ي دوباره بهمعناي كنار گذاشتن بخش بزرگي از دانش
مهندس 
و يافتههاي صدسا ل اخير مديريت صنعتي و شكستن فرضيات
به مشتري الزم هستند .شركتها بايد از خود بپرسند اگر با رو به گسترش مهندسي مجدد در دنياي امروز سخن گفتيم؛
ن رويكرد ،روش
ل سازمان است .در اي 
و قواعد قبولشد ه داخ 
آگاهيهاي گسترده امروزي و در اختيار داشتن فناوريهاي نوين در اين گام چند نمونه از مزايا و ويژگيهاي مهندسي مجدد
ن و ترتيبات
انجا م كار در دوره توليد انبوه و عنوانهاي كه 
ميخواستيم شركتي برپا كنيم ،آنرا چگونه ميساختيم .مهندسي را برميشمريم:
ح وظايف ،و
ي اداره ،شر 
سازماني گذشته همچون بخشبند 
 -1يکپارچگي مشاغل :اساسیترين وجه مشترکي که در اثر
استانداردسازي از اهميت ميافتند؛ آنها ساخته دورهاي هستند مجدد را با نامهاي متفاوتي ميتوان شناخت ،نامهايي از قبيل
طراحي مجدد فرايندهاي اصلي (كالپان و مورداك) ،نوآوري مهندسي مجدد پيدا میشود حذف خط مونتاژ است .بسياري از
ي شده است.اساس مهندسي مجدد بر بررسيهاي
ك ه ديگر سپر 
فرايندي (داونپورت) ،طراحي مجدد فرايندهاي كسبوكار مشاغل و وظايف مشخص گذشته در هم ادغام و يکي میشوند.
مرحلهاي و حذف مقررات كهنه و تصورات بنياديني استوار
(داونپورت و شورت ،ابلنسكي) ،مهندسي مجدد سازمان در همه سازمانهايي که به مهندسي مجدد دست میزنند وظايف
ت ك ه زمينهساز عملكرد كسبوكار كنونياند .اكثر شركتها
اس 
(لوونتال ،هامر و چمپي) ،طراحي مجدد ريشهاي (جوهاتسون) جداگانه خدمت به مشتري ،در يک پست گرد آمده و مسئول
انباشته از مقررات نانوشتهاي هستند ك ه از دهههاي پيشين
و معماري مجدد سازمان (تالوار) همگي از نامهايي هستند مشخصي در آن مشغول به کار ميشود.
ي درباره فناوري،
ت بر پايه فرضهاي 
برجا ماندهاند .اين مقررا 
 -2کارمندمحوري :شرکتهايي که مهندسي مجدد را به
كارمندان و اهداف سازما ن بهوجود آمدهاند ك ه ديگر كاربردي كه مقوله مهندسي مجدد را معرفي كردهاند .پس چنانچه از ما
خواسته شود تعريف كوتاهي از مهندسي مجدد به عمل آوريم کار بستهاند فرايندهاي کار را نه تنها به صورت افقي بلکه به
ت را از سر خود
ن شركتها اينگونه مقررا 
ي كه اي 
ندارند؛ تا هنگام 
صورت عمودي به يكديگر فشردهاند .فشردگي عمودي ساختار
باز نكنند هرگونه بازسازي و نوسازي بيتاثير بوده و همانند پاسخ ميدهيم :همه چيز را از نو آغاز كردن.
شرکت بدين معني است که کارکنان شرکت ،ديگر نياز ندارند
ي ويرانه خواهد بود.
گردگيري ميز و صندليها در ساختمانها 
تا مانند گذشته براي کسب تکليف همواره به سوي باالي هرم
گام سيوهفتم
ي مجدد عبارت است از بازانديشي بنيادين و ريشهاي
مهندس 
مديريت بنگرند .اينک فرايند کار در دستيابي به تاخير کمتر،
تاريخچه مهندسي مجدد به چه زماني باز ميگردد؟
ي شگفتانگيز در معيارهاي
ي به پيشرفت 
فرايندها براي دستياب 
پيشزمينه مهندسي مجدد طرح مطالعاتي مديريت در هزينه کمتر ،پاسخگويي بهتر و سريعتر به مشتري و تواناتر شدن
حساسي چون كيفيت و سرعت خدمات .اگر تنها يك سرانجام
دهه نود دانشگاه انستيتوي تكنولوژي ماساچوست ( )MITکارکنان در انجام مسئوليتهایشان خالصه ميشود.
غيرقابلقبول وجود داشته باشد آن است ك ه همه شركتها و
 -3جريان طبيعي فرايندها :مهندسي مجدد سبب میشود
سازمانها و از جمل ه دولتها امروز ه ناچارند ك ه خود را از نو بوده است .مايكل همر نخستين نظريهپردازي است كه مفهوم
مهندسي مجدد را مطرح كرد؛ او با مقاله اتوماسيون كارساز تا روند طبيعي پيشرفت کار ،جايگزين دستورهاي ساختگي و
ي روشنتر از
تعريف كنند .نيروهاي زيربنايي نقشآفرين كنون 
نيست ،فعاليتهاي زايد را حذف كنيد ،در مجله  Harvardاز پيشنهاده شود .اين امر موجب میگردد که چندين مرحله
آن هستند كه دست از آينده بردارند.
 Business Reviewدر سال  ،1991مهندسي مجدد را به همزمان با هم پيش روند .همچنين زمانهاي تلف شده ميان
سازمانها 
ي تازه ،شركتهايي خواهند بود كه بهطور جهان دانش مديريت معرفي كرد .سپس كتاب مهندسي مجدد ،پايان يک مرحله و آغاز مرحله بعد حذف میگردد.
ي

طراح
فردا
و
امروز

ن
جها
در

ي
بردار
ه
بهر
مشخص براي
 -4ارجاع منطقي امور :ويژگي مهندسي مجدد عبور کار از
ميشوند و نهادهايي نيستند كه از يك دوران اوليه و باشكوه كه منشور انقالب سازماني را با كمك جيمز چمپي در سال 1993
نوشت و مهندسي مجدد را در قالب يك تئوري تشريح كرد .مرزهاي سازماني است ،در سازمانهاي سنتي ،انجام کار برعهده
ي به امروز ندارند انتقال يابند.
ربط 
مهندسي مجدد مشهورترين و جنجال متخصصان سازمان است اما در مهندسي مجدد ارتباط بين فرايند
اين
بر
اعتقاد
مجدد
مهندسي
در
برانگيزترين نظريه مديريتي در طول و سازمانها کامال دگرگون میشود.
است كه مهندسي مجدد را نميتوان
 -5کاهش بازرسي و کنترل :مهندسي مجدد به جاي کنترل
با گامهاي كوچك و محتاط به اجرا در مهندسي مجدد اعتقاد براين است سالهاي اخير بوده است.
مهندسي مجدد ،اصل مشهور دقيق کارهاي در حال اجرا به بازرسي نهايي پرداخته و موارد
درآورد .اين قضيه همان قضيه صفر كه مهندسي مجدد را نميتوان با
و چندصدساله تقسيم كار آدام جزئي را ناديده میگيرد .اين نظام بازرسي و کنترل بيش از
يا يك است؛ به عبارت ديگر يا گامهاي كوچك و محتاط به اجرا
اسميت را بهآساني نقض نمود .پيشگيري از تخلفات ،با کاستن شگفتآور هزينه ،به هدف
تغييري تحقق نيابد و يا در صورت درآورد .اين قضيه همان قضيه صفر مباحث بسياري پيش از سال  1991نهايي کنترل کمک مینمايد.
تحقق از ريشه و بنيان تغيير حاصل
 -6کاهش موارد اختالف :يکي ديگر از امتيازهاي مهندسي
در خصوص بازسازي سازمان و
گردد .مهندسي مجدد به اين معنا
يا
ديگر
عبارت
به
است.
يك
يا
مديريت مطرح بود مثل بهبود سازمان مجدد ،کاستن از موارد حل اختالف است؛ در اين فرايند ،تماسها
نيست كه آنچه را كه از پيش وجود تغييري تحقق نيابد و يا در صورت مديريت ،مديريت تغيير ،كايزن ،و دريافت اسناد گوناگون از بيرون به کمترين اندازه میرسد و
دارد ترميم كنيم يا تغييراتي اضافي تحقق از ريشه و بنيان تغيير حاصل مديريت كيفيت فراگير ،نوآوري و ...در نتيجه امکان ايجاد اختالف و برخورد کمتر ميشود.
بدهيم و ساختارهاي اصلي را دست
 -7امکان ايجاد تمرکز و تمرکززدايي :شرکتهايي که به
كه مديران و نظريهپردازان مديريت را
گردد
نخورده باقي بگذاريم .مهندسي
به خود مشغول كرده بود؛ اما آنچه مهندسي مجدد سازمان دست زدهاند ،توان ترکيب و بهرهگيري
مجدد يعني از نقطه صفر شروع
كه مهندسي مجدد را از ساير متدهاي از امتيازهاي تمرکز و عدمتمرکز به صورت همزمان در يک
كردن ،يعني به كنار نهادن روشهاي
مديريتي پيش از خود متمايز ساخت و آن را به عنوان يك فرايند را يافتهاند .فناوري اطالعات به شرکتها اين امکان
قديمي و افكندن نگاهي نو به كار.
تئوري انقالبي در سازمانها و مباحث مديريتي مطرح كرد شيوه را داده است تا واحدهاي مختلف ،همانند سازمانهاي کامال
كاري
ه
وصل
و
جزيي
اصالحات
مهندسي مجدد در پي
بديع مهندسي مجدد بود كه براساس بررسي و اصالح فرايند مستقل عمل نمايند؛ در حالي که در همان حال ،داشتن پايگاه
وضعيت موجود و يا دگرگونيهاي گسترشي كه ساختار و
کامپيوتري که حاوي همه اطالعات موجود در شرکت است
طرحريزي ميشد.
معماري اصلي سازمان را دستنخورده باقي ميگذارد ،نخواهد
مزاياي سازمانهاي متمرکز را نيز براي سازمان به ارمغان
بود .مهندسي مجدد در پي آن نيست كه نظام موجود را بهبود
میآورد.
گام سيوهشتم
بخشيده و نتيجه كار را بهتر كند .مهندسي مجدد به معناي ترك
در گام آتي انواع تغييرات ناشي از پيادهسازي مهندسي
ويژگيها و مزاياي مهندسي مجدد كدامند؟
كردن روشهاي ديرپا و كهنه و دستيابي به روشهاي تازهاي
در تعريف مهندسي مجدد از اهميت كاركردي آن و نقش مجدد را مورد بررسی قرار میدهیم.
است كه براي توليد كاالها و خدمات شركت و انتقال ارزش
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فرايندگرايي و
استاندارد 9004:2000 ISO
نويسنده :سازمان بينالمللي
استاندارد
مترجم:
محمد رحمانزاده هروي
سال انتشار:
( 1380چاپ اول)،
( 1382چاپ دوم)
ناشر :شركت سامانهساز فردا
محل نشر :تهران
تعداد صفحه156 :

معرفي کتاب

فرايندگرايي و استاندارد ISO 9004:2000

 ISO 9004:2000یکی از مهمترین و پراستفادهترین
معیارهای استانداردی است که در ایران نیز کاربرد دارد.
کتاب فرايندگرايي و استاندارد  ISO 9004:2000به صورت
جامع و کاربردی به این مقوله پرداخته است .در اين كتاب
پس از مقدمه مفصلي در باره فرايندگرايي كه توسط مترجم
تهيه شده ،متن استاندارد درباره چگونگي دستيابي به نتايجي
فراتر از خواسته استاندارد  ISO 9004:2000آمده است .این
متن کمک شایانی به استفادهکنندگان و در کل کسانی که در
زمینههاي  ISOفعالیت دارند میکند و راهنمايي با ارزشي

معرفي نرم افزار

)Primavera Project Planner (P3

نرمافزار  P3کاملترين و
قدرتمندترين ابزار مديريت
پروژه در مديريت زمان در جهان
شناخته شده است P3 .قادر
است پروژههاي تا سقف يکصد
هزار فعاليت را به همراه منابع با
محدوديت سازماندهي کند.
اساسا  P3طراحي شده است
تا پروژههاي بسيار بزرگ و پيچيده
را بدون هيچگونه محدوديتي در
تعريف و اختصاص منابع ،به شکل
کام ً
ال منعطف و ساده برنامهريزي
و کنترل نمايد.
کاربر P3به راحتي ميتواند اطالعات پروژه و
فعاليتهاي آن را در اين بانک اطالعاتي جمعآوري
نموده و به طرق مختلفي آنها را دستهبندي کرده و به
نمايش درآورد .همچنين به سادگي ميتواند روي جزئيات
فعاليتهاي پروژه متمرکز شده و نتايج کار خود را در
قالب گزارش و نمودار در قالب گرافيکي دلخواه نمايش

دهد .به کمک ابزارهاي انعطافپذير
 P3از قبيل  24کد فعاليت 16 ،کد
بخشهاي اطالعاتي دلخواه 10 ،کد
پروژه19 ،مرحله مرتبسازي دادهها
و  28مرحله فيلتر به همراه  31تقويم
براي برنامهريزي فعاليتها ميتوان
اطالعات پروژه را در قالبهاي
گوناگون دستهبندي و تجزيه
وتحليل کرد .اين نرمافزار براي
مديران پروژه توسط طراحاني که
خود مدير پروژه بودهاند ،تهيه شده
است و دقيق ًا به همين دليل است
که غالب نيازمنديهاي مديران پروژه را در برنامهريزي و
کنترل طرحها را پاسخگوست.
ً
به کمک  P3ميتوان شبکه فعاليتها را سريعا در
قالب گرافيکي تهيه کرد و همچنين امکان انتخاب نوع
فعاليت را به سهولت امکان پذير مينمايد.
 P3سازماندهي اطالعات پروژه را آسان نموده است و
ميتواند شرايط مورد نظر شما را به فعاليتها تحويل کند.

ارائه و چگونگي خود ارزيابي سازمان را تشريح دارد .براي
كساني كه ميخواهند استاندارد  ISO 9004:2000را در
سازمان خود نهادينه و از سطح به عمق گذر کنند ،اين كتاب
بسيار مفيد است.
در بخش اول کتاب مقوله فرايندگرايي تشریح شده
است که این بخش به قلم مترجم کتاب ،محمد رحمان زاده
میباشد.
بخش دوم کتاب ،ترجمه متن استانداردISO 9004:2000
است و در بخش سوم پيوستها درج شده است.

تحت شبکه بودن  P3اين قابليت را به آن بخشيده است تا
کاربران متعدد بتوانند در نقاط مختلف وبه شکل همزمان
يا در زمانهاي دلخواه به بانک اطالعاتي يگانه  P3متصل
و پروژههاي خاص را برنامهريزي و کنترل نمايند.
برخي ديگر از قابليتهاي اين نرمافزار به شکل
خالصه عبارتند از:
پيگيري عملکرد منابع و هزينهها به کمک  P3سهل
و آسان است.
 P3ميتواند محدوديتهاي مورد نظر کاربر را به
فعاليتها اعمال کند.
 P3سازماندهي اطالعات پروژه را آسان نموده است.
 P3امکان انتخاب نوع فعاليتها را به کاربر ميدهد.
امکان بههنگام نمودن پروژه در خارج از محيط کارگاه
فراهم است.
 P3ميتواند محدوديتهاي مورد نظر کاربر را به
فعاليتها اعمال کند.
 Versionجديد  P3تحت عنوان  P3eکه مخفف
 Primavera Project Planner Enterpriseميباشد
به بازار آمده که به شکل ساختاري با ويرايش گذشته آن
متفاوت است .با توجه به آنکه کمپاني پريماورا تمامي
پشتيبانيهاي خود را از ويرايش قبلي اين نرمافزار برداشته
است ،به زودي  P3eکام ً
ال جاي  P3را خواهد گرفت.

بررسي مديريت پروژههاي  EPCدر اولين كنفرانس ملي اجرا پروژه به روش EPC
اولين كنفرانس ملي اجرا پروژه به
روش  EPCارديبهشت ماه سال  88برگزار
ميشود .انتقال تجارب و يافتههاي مديران و
صاحبنظران نظام اجراي پروژهها ،بازآموزي
مهارتها و ارتقاء دانش مديران
و کارشناسان صنعت احداث
کشور ،بررسي سيستمهاي
اجراي پروژه در کشور ،بررسي
مزايا و کاستيهاي روش EPC
در شرايط فعلي ايران ،بررسي
ظرفيتهاي مهندسي ،تامين و
تدارکات و ساخت در شرکتهاي ايراني و
ارتقاي بخش خصوصي در اجراي پروژهها
به روش  EPCاز اهداف برگزاري اين
كنفرانس است .دبير كنفرانس ،دکتر شهرام
شادرخ ،عضو هيئت علمي دانشکده مهندسي
صنايع دانشگاه صنعتي شريف ميباشد.
محورهاي اين كنفرانس را سه بخش اصلي
كه هركدام شامل زيربخشهايي هستند
تشكيل مي دهد:
 -1سيستم اجراي ( :EPCمقايسه
انواع سيستمهاي اجراي پروژه و انتخاب
مناسبترين سيستم ،بررسي ريسک عوامل
اصلي پروژه در انواع سيستمهاي انجام
پروژه ،ساختار شرکتهاي پروژه محور
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در اجراي پروژههاي  ،EPCاسناد مناقصه
و پيمان و نحوه قيمتگذاري در قرارداد
 ،EPCتعيين شرح وظايف مرتبط با کارفرما
و پيمانکار در قرارداد  ،EPCحسن اجراي
پروژه و حد مسئوليت پيمانکار
در قرارداد  ،EPCريسکهاي
سرمايهگذاري دولت در
پروژههاي  ،EPCسطح نظارت
و کنترل کارفرما در پروژههاي
 ،EPCمهندسي در پروژههاي
 ،EPCساخت ،نصب و بهره
برداري در پروژههاي )EPC
 -2محيط اجراي پروژهها به روش
( :EPCنظام فني و اجرايي حاکم بر انجام
پروژههاي  ،EPCمباحث حقوقي و قوانين
و مقررات حاکم بر اجراي پروژههاي
 ،EPCتشخيص صالحيت پيمانکاران
طرح و ساخت و  ،EPCسرمايهگذاري و
تامين منابع مالي در روش  ،EPCروشهاي
سرمايهگذاري در پروژهها)
 -3مديريت پروژههاي :EPC
(دعاوي و حل اختالف در قرارداد ،EPC
نقاط ضعف و قوت در پروژههاي ،EPC
همکاريهاي استراتژيک بينالمللي (Joint
 ،)Venture & Consortiumمهندسي

سال نهم * شماره  * 66آبان 1387

ارزش در پروژههاي  ،EPCمديريت
زمان در پروژههاي  ،EPCمديريت پروژه
 ،)EPC(Mمهندسي هم زمان در پروژههاي
 ،EPCانتقال تکنولوژي در مهندسي
پروژههاي )EPC

واحد رسیدگی به شکایات

بر اساس اعالم دبيرخانه كنفرانس،
آخرين فرصت ارسال مقاله  20دي ماه
 87است .براي كسب اطالعات تكميلي
با شمارههاي ،66594222 ،66594243
 66594224تماس حاصل فرماييد.

تقويم دورههاي آموزشی آذرماه انجمن مهندسي صنايع ايران
مدت دوره

هزينه ثبتنام
(ريال)

آذر

 1نرمافزار ( - Primavera )P3مفدماتي

 24ساعت

980،000

 1و  7آذر

آشنايي مقدماتي با نرم افزار  Primaveraو كاربرد آن در مديريت پروژه

 2نرمافزار ( - Primavera)P3پيشرفته

 24ساعت

 8و  14و 15

آشنايي پيشرفته با نرم افزار  Primaveraو كاربرد آن در مديريت پروژه

 3نرمافزار ( - Primavera)P3مفدماتي

 24ساعت

 21و  22و 29

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

 4نرمافزار MSP

 24ساعت

آشنايي با ارزيابي مالي و افتصادي طرحها با نرم افزار
5
 - 3.0ΙΙΙ Comfar Versionمفدماتي

 35ساعت

1،500،000

نام دوره آموزشي

980،000
980،000
980،000

اول آذر

هدف دوره

آشنايي با نرم افزار MSPو كاربرد آن در مديريت پروژه

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

 6برنامه ریزی و کنترل پروژه

 16ساعت

780،000

-

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

 7مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

 24ساعت

1،280،000

 13تا 15

آشنايي با مديريت پروژه بر اساس استاندارد  PMBOKوکاربرد آن در
پروژهها

 8مديريت ريسک

 16ساعت

6و7

آشنايي با متدولوژي مديريت ريسک بصورت کاربردي همراه با نرم افزار
مرتبط

9

OPM3
(Organizational Project Management
)Maturity Model

780،000

 8ساعت

400،000

7

 10مهندسي ارزش ()VE

 16ساعت

780،000

 4و 11

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

 11آشنايي با شش سيگما

 16ساعت

780،000

 28و 29

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

 12تشريح معيارهاي مدل سرآمدي EFQM

 16ساعت

780،000

4و5

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

 13تربيت ارزياب EFQM

 16ساعت

780،000

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

-

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

 15مديريت و برنامهريزي استراتژيك

 16ساعت

780،000

 13و 14

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

 16كارت امتيازدهي متوازن()BSC

 16ساعت

780،000

-

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

مباني ،تشريح الزامات و مستندسازي ايزو
17
9001:2000

 16ساعت

780،000

 24و 25

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

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

 24ساعت

940، 000

 24تا 26

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

مميزي داخلي سيستم مديريت کيفيت بر اساس ايزو
19
19011

 24ساعت

940، 000

 1آذر-

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

 20آشنايي با توليد ناب و سيستم توليد تويوتا

 16ساعت

780، 000

 14و 15

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 مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه و گامهاي آن

آشنايي 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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دانشگاه پیام نور برگزار میکند:

اولین همایش ملی
تهای
توسعهفعالی 
اقتصادی

اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای
اقتصادی سوم و چهرام دی ماه سال جاری
از سوی دانشگاه پیام نور برگزار میشود.
این همایش با هدف فرهنگسازي و
تبيين اهميت و نقش كليدي مفهوم فعاليت
اقتصادي در اشتغال و توسعه كشور ،تبيين
ارتباط و تعامل تنگاتنگ مفهوم فعاليت
اقتصادي با امور كشور ،بررسي نقش،
جايگاه و مسئوليت نهادهاي اجرايي و
تقنيني در ارتباط با ساماندهي فعاليتهاي
اقتصادي ،تبادل تجارب ،اطالعات و دانش
بين انديشمندان ،مسئوالن و كارشناسان
پيرامون اهداف و محورهاي همايش،
تعامل سازنده بين دانشگاهها و موسسههاي
پژوهشي با نهادهاي تقنيني و اجرايي ،حول
رويكرد توسعۀ مبتني بر فعاليت اقتصادي،
شناخت چالشها ،مشكالت ،قوتها
و فرصتهاي توسعۀ مبتني بر فعاليت
اقتصادي و آسيبشناسي توسعه با تاكيد بر
صادرات غيرنفتي ،افزايش توليد و اشتغال
شکل میگیرد .برخی از محورهای همایش
عبارت است از :مباني نظري مفهوم فعاليت
اقتصادي ،نقش و جايگاه فعاليتهاي
اقتصادي در اشتغال و توسعه ،استاندارسازي
فعاليتهاي اقتصادي كشور ،بهبود نظام
پژوهشي براي برآوردن نيازهاي پژوهشي
فعاليتهاي اقتصادي ،ارتباط فعاليتهاي
اقتصادي با توسعه بنگاههاي كوچك و
متوسط ( ،)SMEsجايگاه فعاليتهاي
اقتصادي در توسعه سرمايهگذاري داخلي
و خارجي و  ...رئيس همايش ،دكتر
علياصغر ابوالحسني و دبير كميته علمي،
دكتر سيدضياءالدين قاضيزاده هستند .برای
ثبت نام در همایش به وب سایت همایش به
آدرس  www.ncead.pnu.ac.irمراجعه
کنید.

دورههاي آموزشی
مهارتهاي مدیریتی و
کارآفرینانه

شبکه کارآفرینان خالق با همکاری
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ،به
منظور توانمندسازی و افزایش مهارتهای
مدیریتی و کارآفرینانه شهروندان تهرانی،
اقدام به برگزاری دورههای آموزشی،
کاربردی و تخصصی در دانشگاه کارآفرینی
کرده است.
این دورههای با موضوعاتی مانند اصول
و فنون مذاکره تجاری و بینالمللی ،مدیریت
فروش ،مدیریت مالی و سرمایهگذاری،
مدیریت بازاریابی خالق ،پرورش خالقیت
و ایده یابی ،کار تیمی ،تجارت الکترونیک
و تدوین کسبوکار برگزار میشود .گفتنی
است شرکتکنندگان پس از گذراندن دوره،
گواهینامه رسمی از دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران دریافت میکنند.

با محوريت مديريت تامين و تدارکات پروژهها برگزار ميشود:

سومين كنفرانس ملي نظام تامين و تدارك كاال و
خدمات در پروژهها

سومين كنفرانس ملي نظام تامين و تدارك
كاال و خدمات در پروژهها بهمنماه سال جاري
در تهران برگزار ميشود .بر اساس اعالم دبيرخانه
كنفرانس ،اين گردهمايي با اهدافي چون تجزيه
و تحليل فرايندهاي نظام تامين و تدارکات کاال
وخدمات ،بررسی چالشهاي تامين و تدارکات
بينالمللي پروژهها و ترويج روشهاي برتر در
کالس جهاني ،ارايه الگوهاي بومي و متناسب با
شرايط کنوني کشور درتامين و تدارکات کاال و
خدمات در پروژهها ،ارتقاء سطح کيفي فعاليتهاي
مربوط به تدارکات و بهبود ظرفيتهاي مديريتي
شكل ميگيرد .همچنين مديريت تامين و
تدارکات پروژهها ،ابزارهای و مهارتهاي تامين
و تدارکات حرفهاي ،تامين و تدارکات داخلي و
بينالمللي و ضوابط و نيز قوانين و مقررات نظام
تامين و تدارکات ،محورهاي اين كنفرانس را
تشكيل ميدهند .در روزهاي
برگزاري کنفرانس ،نمايشگاه
تخصصي کنفرانس نظام تامين
و تدارکات کاال و خدمات
در پروژهها با هدف ارايه

آخرين دستاوردهاي تکنولوژيکي و صنعتي برپا
خواهد شد .سومين كنفرانس ملي نظام تامين
و تدارك كاال و خدمات در پروژهها با دعوت
از صاحبنظران ،اساتيد ،مديران حوزه اجرايي
پروژههاي کشور ،ياداور شده در صورت تمايل
به همکاري و مشارکت علمي در اين کنفرانس
و به منظور بهرهمندي از نظرات کارشناسي
ايشان ،مطابق زمانبندي ارايه شده مقاالت خود
را به دبيرخانه کنفرانس ارسال نمايند .الزم به ذکر
است به ارايهدهندگان مقاالت برتر لوح تقدير و
گواهينامه از سوي گروه مطالعات نظام پيمانکاري
پژوهشکده شهيد رضايي دانشگاه صنعتي شريف
اعطاء خواهد شد .گفتني است کنفرانسهاي
نخست و دوم نظام تامين و تدارکات کاال و
خدمات در سالهای  85و  86با استقبال خوب
مديران و کارشناسان صنعت کشور برگزار شد.

حاميان انجمن مهندسي
صنايع ايران

موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
www.Itsr.ir

برگزاري نمايشگاه امور مالي و مديريت در شيراز

دومين نمايشگاه تخصصي امور مالي و
مديريت ،خدمات و صنايع وابسته ارديبهشت ماه
 1388در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي
استان فارس ،شيراز و به ميزباني موسسه تحقيقات
و گسترش اطالعات آيديا برگزار ميشود.
اين نمايشگاه با هدف معرفي سيستمهاي
مديريتي ،راهكارهاي مديريت ،معرفي مديران
نمونه ،كارگاهها و دورههاي
مديريتي،
كوتاهمدت
خدمات وابسته و مرتبط
با اين حوزه و همچنين
ايجاد ارتباط مستقيم ميان
مخاطبين و شركتكنندگان
برگزاري
انضمام
به
سمينارهاي تخصصي برگزار
خواهد شد .در كنار برپايي
اين نمايشگاه ،نمايشگاه

اتوماسيونها و نرمافزارهاي مالي و مديريتي
نيز برقرار خواهد بود .اولين دوره اين نمايشگاه
خرداد ماه سال جاري برگزار گرديد كه عليرغم
نوپا بودن و عدم برگزاري نمايشگاه مشابهي
با اين موضوع در ايران ،با استقبال خوبي
مواجه گرديد .بازديدكنندگان از اين نمايشگاه
عمدتا از استانهاي تهران ،اصفهان ،خراسان،
مركزي ،خوزستان و فارس
بوده و همچنين هياتهاي
بازديدي از جزيره كيش و
شركتكنندگان خارجي نيز
از آن بازديد كردند.
براي كسب اطالعات
بيشتر به آدرس الكترونيكي
 www.farsfair.irمراجعه
كنيد.

برگزاري اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت
ساخت اول و دوم اسفند ماه  87از سوي دانشگاه
صنعتي اميركبير در تهران برگزار ميشود .رشته
تحصیلی مهندسی و مدیریت ساخت یکی از
گرایشهای مقطع کارشناسی ارشد مهندسی
عمران است که مباحث نزدیکی به رشته مهندسی
صنایع دارد و به مطالعه و فعالیت جنبههای فنی
و مدیریتی صنعت ساختوساز میپردازد .این
کنفرانس در خصوص مدیریت کالن پروژههاي
عمرانی در صنعت ساختوساز به بحث و بررسی
و تبادل نظر با حضور وزارتخانههاي مسکن،
نفت ،راه و نیرو و همچنین حضور  60شرکت
دارای گرید  1در زمینههاي مختلف خواهد کرد.
بخش ویژه ارتباط با صنعت این کنفرانس را از
سایر کنفرانسها متمایز میکند .با توافق صورت
گرفته بین مسئولین کنفرانس و شرکتهاي
بزرگ دارای گرید یک در زمینههاي آب راه

و ابنیه این امکان
برای دانشجویان
مهیا شده تا به
مطالعه
منظور
موردی برای انجام
مطالعه موردی در
ارائه مقاالت بتوانند از کارگاهها و دیتا بیسهاي
آنها استفاده کنند .همچنین قبل از روز برگزاری
کنفرانس لیست مقاالت ارائه شده در اختیار این
شرکتها قرار داده میشود تا بعد از انتخاب
موضوع توسط آنها ،شخص ارائهدهنده به طور
خصوصی در میزگردی در روز کنفرانس ،آن
مقاله را برای اعضای شرکت ارائه میدهد تا
در صورت اجرایی شدن در سیستم مدیریتی آن
شرکت به کار گیرند .براي كسب اطالعات بيشتر
به وب سايت كنفرانس به آدرس
 www.icocem.comمراجعه كنيد.

شرکت سنگ آهن گل گهر
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