سال بیستم  -شماره  - 91زمستان 1397

www.iiie.ir

قیمت 10000 :ریال

در 53امین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع مورد بررسی قرار گرفت:

سرمقاله

پانزدهمیــن کنفرانــس بیناملللــی مهندســی صنایــع ایــران بــا
مشــارکت دانشــگاه یــزد و انجمــن مهندســی صنایــع ایــران
طــی روزهــای ســوم و چهــارم بهمــن مــاه ســال  1397در
دانشــگاه یــزد برگ ـزار میشــود .دانشــگاه یــزد امســال میزبــان
پانزدهمیــن کنفرانــس بیناملللــی مهندســی صنایــع اســت.
ویژگیهــای فرهنگــی اســتان از جملــه توجــه ویــژه بــه
مفاهیــم و کاربــرد بهــرهوری در زندگــی و کس ـبوکار اف ـراد،
در کنــار وجــود و رونــق نســبی صنعــت در اســتان میتوانــد
حــاوی پیامــی ارزشــمند بـرای کنفرانــس باشــد .از طــرف دیگــر
بهرهبــرداری از آخریــن دســتاوردهای علمــی در ایــن زمینــه،
فرصــت مغتنمــی بــرای دانشــجویان ،اســتادان و متخصصــان
مهندســی صنایــع محســوب میشــود .حضــور شــا را در
دانشــگاه یــزد گرامــی میداریــم و آرزوی موفقیــت ب ـرای ایــن
رویــداد علمــی داریــم.
محمدصالح اولیاء ،رییس دانشگاه یزد

پایداری سیستم

پایــداری در عمــل ،همــان حفــظ تعــادل
در تغییــرات اســت ،بــه ایــن معنــا کــه
مــواردی چــون بهرهبــرداری از منابــع،
جهتگیر یسر ما یهگذ ا ر یها  ،تو ســعه
فنــاوری و تغییــرات نهــادی بــا هــم
هماهنــگ باشــند تــا اینکــه تــوان نســل
فعلــي و آینــده بــرای رفــع نیازهــا و...
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پایداری سیستم
پایــداری در عمــل ،همــان حفــظ تعــادل در تغییــرات
اســت ،بــه ایــن معنــا کــه مــواردی چــون بهرهبــرداری از
منابــع ،جهتگیــری ســرمایهگذاریها ،توســعه فنــاوری و
تغییــرات نهــادی بــا هــم هماهنــگ باشــند تــا اینکــه تــوان
نســل فعلــي و آینــده بــرای رفــع نیازهــا و آرمانهــای
انســاني افزایــش یابــد .بســیاری از صاحبنظــران ،پایــداری
را در قالــب ســه زیرمجموع ـه مرتبــط تعریــف مينماینــد:
حوزههــای محیــط زیســتي ،اقتصــادی و اجتماعــي .سیســتم
نیــز مجموعــه منظمــي از اجــزای بــه هــم پیوســته اســت
کــه بــرای رســیدن بــه یــک هــدف بــا یکدیگــر در تعامــل
هســتند .همانگونــه کــه در تعریــف سیســتم مشــخص
اســت؛ وجــود یــک یــا چنــد هــدف و طبعــا هدفمنــدی
یــک ویژگــي اصلــي سیســتم اســت .هــر ســازمان را نیــز
گفــت :بــرای اینکــه بتوانیــم همــه جنبههــای
ميتــوان یــک سیســتم در نظــر گرفــت چــون مجموعـهای
اقتصــادی ،اجتماعــی و محیــط زیســتی توســعه پایــدار را
از اجــزای بــه هــم پیوســته اســت کــه بــرای رســیدن بــه
در بخشهــای مختلــف صنعتــی و خدماتــی لحــاظ کنیــم،
یــک یــا چنــد هــدف مشــخص بــا یکدیگــر در تعامــل
بایــد در همــه ســطوح و الیههــا نــوآوری ایجــاد کنیــم و
هســتند .بــرای اظهارنظــر در خصــوص موفــق بــودن یــا
در ایــن رابطــه نیــاز بــه تصمیمــات آگاهانــه ،شــجاعانه و
نبــودن ســازمان ،بایســتي موفقیــت آن را در مقایســه بــا
متفــاوت اســت و نمیتــوان همچنــان بــا یــک ســاختار
هــدف یــا هدفهــای تعریــف شــده ســنجید .لــذا پایــداری
غیربهــرهور و بوروکراتیــک آن را محقــق کــرد.
سیســتم بیانگــر وضعیتــي اســت کــه سیســتم اهــداف خــود
وی در خصــوص پایــداری سیســتم ،اظهــار کــرد :وقتــی از
را در حوزههــای محیــط زیســتي ،اقتصــادی و اجتماعــي
پایــداری سیســتم ســخن میگوییــم ،بــا یــک مثلــث از
بــه شــکل شایســتهای تعریــف کــرده و همچنیــن بــا ســطح
مباحــث اجتماعــی ،محیــط زیســتی و اقتصــادی مواجهیــم.
مناســبي آنهــا را تامیــن نمــوده باشــد .اخیــرا نشســتی بــا
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره بــه اینکــه مباحــث
موضــوع پایــداری سیســتم برگــزار گردیــد کــه گــزارش آن
پایــداری از نیمــه دوم قــرن بیســتم ،بــا تمرکــز بــر مســائل
در ادامــه آمــده اســت.
محیــط زیســتی ،در ادبیــات سیاســتمداران و مدیــران
محمدمهــدی لطفــی معــاون پژوهشــی دانشــگاه یــزد،
صنعتــی وارد شــد ،افــزود :بــرای شــناخت پایــداری سیســتم
ادامه در صفحه 2

فرهنگ در تعالی سازمانی

افزایــش شــناخت فرهنــگ صنعتــی
جامعــه و توســعه ایــن فرهنــگ در کشــور
و بنگاههــا ،باعــث ارتقــاء ســازمانها و
در نتیجــه توســعه صنعتــی خواهــد شــد.
لیکــن ایــن موضــوع در کشــور مــا مــورد
غفلــت قــرار گرفتــه و متولــی مشــخصی
نــدارد .لــذا مرکــز تعالــی ســازمانی ....
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فرصتی برای تعامل جامعه
مهندسی صنایع با ارکان توسعه استانها

دکتـــر محمـــد مهـــدی لطفـــی دبیـــر
پانزدهمیـــن کنفرانـــس بیـــن المللـــی
مهندســـی صنایـــع دربـــارهی اهـــداف
و برنامههـــای کنفرانـــس ،مزایـــای
آن نســـبت بـــه دورههـــای قبلـــی و
دس ــتاوردهای آن نکات ــی را بی ــان ک ــرد...

خبرنامه مهندسی صنایع
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اخبار

انتخابات اتحادیه انجمنهای علمی
فناوری،نوآوری و تجاریسازی

جلســـه مجمـــع عمومـــی عـــادی اتحادیـــه
در تاریـــخ  ۹مهرمـــاه  ۱۳۹۷بـــا حضـــور
انجمنهـــای علمـــی عضـــو اتحادیـــه برگـــزار
شـــد.
طبـــق دســـتور جلســـه ،پـــس از اســـتماع
گـــزارش عملکـــرد هیـــات مدیـــره و تعییـــن
روزنامـــه کثیـــر االنتشـــار ،انتخابـــات هیـــات
مدی ــره برگ ــزار گردی ــد .نتای ــج انتخاب ــات ب ــه
شـــرح زیـــر مـــی باشـــد:
 .۱خان ــم دکت ــر صدیق ــه صائمی ــان (جمعی ــت
توســـعه علمـــی ایـــران)_ رئیـــس هیـــات
مدیـــره
 .۲آقـــای دکتـــر حامـــد ســـاجدی (انجمـــن
صنفـــی ســـرمایهگذاری خطرپذیـــر)_ نائـــب
رئیـــس
 .۳اقـــای دکتـــر پرویـــز درگـــی (انجمـــن
بازاریابـــی ایـــران)_ خزانـــه دار
 .۴آقـــای دکتـــر قلـــی نیـــا (انجمـــن ترویـــج
کشـــاورزی ایـــران) _ عضـــو هیـــات مدیـــره
 .۵آقـــای دکتـــر مهـــدی محمـــدی (انجمـــن
مدیریـــت فنـــاوری ایـــران) _ عضـــو هیـــات
مدیـــره
 .۶آقـــای مهنـــدس ســـید علیرضـــا شـــجاعی
(انجمـــن مهندســـی صنایـــع ایـــران) _ عضـــو
علـــی البـــدل هیـــات مدیـــره
 .۷آق ــای دکت ــر روش ــن فک ــر (انجم ــن جامع ــه
شناس ــی ای ــران) _ عض ــو عل ــی الب ــدل هی ــات
مدی ــره
 .۸آق ــای دکت ــر پرت ــوی (انجم ــن حس ــابداری
ای ــران)_ ب ــازرس اصل ــی
 .۹خان ــم افش ــاری (انجم ــن مدیری ــت دان ــش
ای ــران)_ ب ــازرس عل ــی الب ــدل
گفتنـــی اســـت ،اتحادیـــه انجمنهـــای
علمـــی فنـــاوری ،نـــوآوری و تجاریســـازی
بـــا همـــکاری  ۱۶انجمـــن علمـــی از جملـــه
انجمـــن مهندســـی صنایـــع ایـــران تشـــکیل
شـــد و هـــم اکنـــون  23عضـــو دارد.

ادامه از صفحه 1

پایداری سیستم

بایــد ســؤاالتی را مطــرح کنیــم؛ مثــ ً
ا ایــن کــه پایــداری
سیســتم چیســت؟ چگونــه میتــوان یــک سیســتم را پایــدار
ســاخت؟ چــه مولفههایــی بایــد سیســتم را پایــدار کننــد و
چگونــه و کجــا؟
دبیــر پانزدهمیــن کنفرانــس بینالمللــی مهندســی صنایــع در
ادامــه گفــت :چنــد دهــه پیــش مجموعـهای از ریسـکهای
محیــط زیســتی مثــل موضوعــات مربــوط بــه الیــه ازن،
تغییــرات اقلیمــی ،چرخــه نیتــروژن ،انقــراض گونههــا و
مــوارد مشــابه اینهــا در مقیــاس جهانــی اتفــاق افتــاد کــه
ناشــی از توســعههای تکنولوژیــک ســریع بــود و بــه دنبــال
آن موضوعــی تحــت عنــوان حــدود رشــد و همچنیــن ایــن
ســؤال مطــرح شــد کــه رشــد اقتصــادی تــا کجــا بایــد ادامــه
یابــد؟

لطفــی اضافــه کــرد :اگــر توســعه ناپایــدار باشــد ،منجــر
بــه نابــودی اقتصــادی و محیــط زیســتی میشــود؛ یعنــی
توســعه میتوانــد بــه خرابــی بنیانهایــی کــه روی آنهــا
بنــا شــده منجــر شــود ،بنابرایــن ایــن موضــوع مطــرح شــده
اســت کــه بایــد بــه پیچیدگــی ارتباطــات میــان محیــط
زیســت ،اقتصــاد و اجتمــاع توجــه کــرد.
وی در ایــن بــاره تأكيــد کــرد :راهحلهــای مناســب بــرای
توســعه پایــدار صرفــا از طریــق بهبودهــای تدریجــی اتفــاق
نمیافتــد و مــا نیــاز بــه یــک نــگاه کلگــرا و سیســتمی
داریــم.
بــه گفت ـ ه لطفــی ،دیدگاههــای متفــاوت و البتــه محــدودی
کــه در فراینــد برنامهریــزی و اجــرای توســعه شــهری وجــود
دارد ،منجــر بــه مجموعــهای از راهحلهــای غیریکپارچــه
میشــود و یــک ســری فعالیتهــای ناهماهنــگ را
شــکل میدهــد کــه باعــث مصــرف بــاالی انرژیهــای
تجدیدناپذیــر ،مجموعــهای از ضایعــات ،آلودگــی و
جزیرههــای حرارتــی و نیــز تکیــه طرحهــا بــر مباحــث
صــرف اقتصــادی میشــوند.
وی بــا طــرح ایــن ســؤالکــه چــه چیــزی بایــد پایــدار
شــود ،اظهــار کــرد :وقتــی از پایــداری سیســتم ســخن
میگوییــم ،بایــد بــه ســه مقولــه اعــم از محیــط زیســت،
اجتمــاع و سیســتمهایی کــه زندگــی انســان را پشــتیبانی
میکننــد ،توجــه کنیــم و در هــر دو ســمت مصــرف و تولیــد
بایــد بــه ســه مقول ـهای کــه یــاد شــد ،توجــه شــود.
لطفــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه دو رویکــرد در
تصمیمگیریهــای مربــوط بــه پایــداری سیســتم وجــود
دارد ،گفــت :یکــی از ایــن رویکردهــا از بــاال بــه پاییــن
اســت کــه از ســوی سیاســتمداران اتخــاذ میشــود و در
واقــع مداخلــه دولــت اســت و رویکــرد دیگــر ،از پاییــن
بــه باالســت کــه توســط بخــش خصوصــی و انجمنهــا
و نهادهــای مردمــی اتخــاذ میشــود کــه بــر اســاس آن

اصــول تولیــد و مصــرف پایــدار را در کســبو کارهــای خــود
بــه کار میبرنــد.
بــه گفتــه ایــن اســتاد دانشــگاه یــزد ،در دنیــا نظامهــای
ارزیابــی پایــداری وجــود دارنــد کــه ســعی میکننــد بــر
اســاس ســه محــور یادشــده و مجموعــهای از شــاخصها
نمــره پایــداری را در هــر سیســتمی ارزیابــی کننــد و
بــه تصمیمگیرنــدگان کمــک کننــد تــا بداننــد چــه
فعالیتهایــی را انجــام دهنــد و چــه فعالیتهایــی را انجــام
ندهنــد.
لطفــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ،عنــوان کــرد:
چگونــه بایــد بــه بحــث پایــداری سیســتم پرداخــت؟ آیــا
بهبودهــای تدریجــی کــه هــر گروهــی ســعی میکننــد
آنهــا را در پیــش گیرنــد ،کافــی اســت؟ در ایــن راســتا
دو رویکــرد وجــود دارد؛ یکــی رویکردهایــی کــه بیشــتر
حالــت مواجهــه دارنــد و دیگــری ،رویکردهایــی کــه ســعی
میکننــد انطبــاق یابنــد و در فضــا آرامــش ایجــاد کننــد.
وی خاطــر نشــان کــرد :رویکردهــای مقابلــهای ســعی
میکننــد بــه موضــوع پایــداری بیشــتر از توســعه اهمیــت
دهنــد و رویکــرد دوم بیشــتر ســعی دارد ی ـک هارمونــی در
مجموعــه مولفههــا برقــرار کنــد و نهایتــا بــه راهحلهــای
بــرد  -بــرد برســد.
لطفــی ادامــه داد :مــا در گذشــته مســائلی مثــل مباحــث
اقتصــادی و بیــکاری داشــتیم ،امــا مســائلی هــم هســتند
کــه اخیــراً اضافــه شــدهاند؛ مثــل مســائل محیــط زیســتی
و اجتماعــی.
وی بــا تأكيــد بــر اینکــه مدیریــت در کشــور مــا بــه یــک
مســأله چندهدفــه پیچیــده بــا اهــداف کامــ ً
ا متعــارض
تبدیــل شــده اســت ،بیــان کــرد :کشــورهای توســعهیافته
بــه توســعه در ابعــاد اقتصــادی دســت یافتهانــد و اکنــون
درگیــر مســائل اجتماعــی و زیسـتمحیطی هســتند؛ امــا مــا
همچنــان مســائل اقتصــادی را هــم داریــم و ایــن ،کار مــا را
بــه مراتــب ســختتر میکنــد.
معــاون پژوهشــی دانشــگاه یــزد بــا بیــان اینکــه در توســعه
پایــدار بــا یــک مســاله چنــد هدفــی روبــهرو هســتیم،
خاطرنشــان کــرد :اگــر بخواهیــم بــه جنبههــای محیــط
زیســتی بپردازیــم ،ممکــن اســت از جنبههــای اقتصــادی
بازبمانیــم و اگــر بخواهیــم بــه جنبههــای اقتصــادی
بپردازیــم ،ممکــن اســت از جنبههــای محیــط زیســتی و
اجتماعــی بــاز بمانیــم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا میتــوان هرســه
جنبــه را بــا هــم داشــت ،گفــت :راهحــل متــداول ایــن اســت
کــه بایــد یــک مصالحــه و موازنــه بیــن ایــن ســه هــدف
برقــرار کنیــم ،یعنــی از هــر کــدام بــه مقداری داشــته باشــیم؛
امــا پیشــنهادی کــه در ایــن رابطــه مطــرح میشــود ،تمرکــز
بــر نــوآوری سیســتمی و سیســتمهای نوآورانــه اســت؛ بــه
ایــن ترتیــب میتوانیــم هــر ســه هــدف بــه ظاهــر متعــارض
را همراســتا کنیــم و ایــن البتــه کار بســیار دشــواری اســت.
لطفــی بــا بیــان اینکــه منظــور از نــوآوری ،سیســتمهای
نــوآوری و نــوآوری در مدیریــت و فرایندهاســت ،تصریــح
کــرد :ایــن موضــوع بــه معنــای نــوآوری صــرف در تولیــد،
محصــوالت و خدمــات نیســت؛ بلکــه بــه معنــای نــوآوری
در همــه فرایندهــا ،الیههــا و ســطوح اســت کــه در ایــن
خصــوص مــا نیــاز بــه تصمیمــات متفاوتــی داریــم و
نمیتوانیــم همچنــان بــا یــک ســاختار حاکمیتــی چنــد
میلیونــی کــه بهشــدت غیربهــرهور اســت ،ایــن نــوآوری را

3
محقــق کنیــم.
وی در پایــان تأكيــد کــرد :مهندســان صنایــع بــهشــدت
میتواننــد در ایــن بحــث مؤثــر باشــند؛ چــرا کــه گمــان
میکنــم تفکــر سیســتمیو ابــزار پویاییشناســی سیســتمی
میتوانــد در ایــن راســتا بــه مــا کمــک کنــد و از دریچــه
مدلســازی دینامیکــی سیســتمها مــا را بــه تصمیمــات،
راهحلهــا و تصمیمــات نوآورانــه برســاند.
حرکــت در مســیر توســعه پایــدار ،مســتلزم یــک
نــگاه کالن سیستمیاســت
اســتاد دانشــگاه تهــران گفــت :بــرای حرکــت در مســیر
توســعه پایــدار کشــور میبایســت مرکزیتــی ایجــاد کنیــم
کــه بهوســیله آن اطالعــات و دادههــای بخشهــای
مختلــف در لحظــه در اختیــار همــه بخشهــای
تصمیمگیرنــده قــرار گیرنــد و ایــن بخشهــا بــا یــک
مــدل کالن بــه هــم متصــل شــوند.
ســید فریــد قــادری دربــاره توســعه پایــدار عنــوان
کــرد :ســازمان ملــل در حــوزه اهــداف توســعه پایــدار
شــاخصهای 17گان ـهای دارد .در کشــور مــا متاســفانه بــه
دلیــل عــدم وجــود ارتباطــات دادهای و عــدم شــفافیت
دادههــا در بخشهــای مختلــف کمتــر امــکان برنامهریــزی
وجــود داشــته و امیدواریــم بــا توســعه در حــوزه فنــاوری بــه
ایــن شفافســازی برســیم.

اســتاد دانشــگاه تهــران بــا بیــان اینکــه نــگاه کالن
سیســتمیبه تمــام جوانــب توســعه پایــدار یــک موضــوع
اساســی اســت ،گفــت :فقــر ،گرســنگی ،ســامت ،تفــاوت
و تســاوی جنســیتی ،دسترســی بــه آب ســالم ،انــرژی،
زیربناهــای صنعتــی ،ترویــج رشــد اقتصــادی ،کاهــش
نابرابــری درون کشــورها ،حفاظــت از اقیانوسهــا و دریاهــا،
پایــداری تولیــد و مصــرف و  ...ازجملــه شــاخصهای
17گانــه ســازمان ملــل اســت کــه بایــد بــا یــک نــگاه
سیســتمیکالن بــه همــه ایــن موضوعــات بــه صــورت
توامــان توجــه شــود و نبایــد صرفــا بــه پایــداری در یــک
بخــش خــاص توجــه کنیــم.
قــادری ادامــه داد :مهندســی جامعــه یعنــی بــا روابــط
ریاضــی ارتبــاط میــان متغیرهــا را تعریــف کنیــم .اگــر
ارتبــاط میــان متغیرهــا بهدرســتی تعریــف شــود ،میشــود
مدلهــای کالن را از دل آنهــا اســتخراج کــرد .بســیاری
از برنامهریزیهــای کالن کشــورها براســاس همیــن
مدلهــای ریاضــی تدویــن شــده اســت .مثــا از حــدود 25
ســال پیــش روی مــدل کالن انــرژی در امریــکا بــا یــک
نــگاه سیســتمیکار شــده و ایــن مــدل روزب ـهروز در حــال
پیشــرفت اســت .بنابرایــن اگــر بخواهیــم جامعــه را مهندســی
کنیــم بایــد بــر پایــه مدلهــای ریاضــی کار کنیــم و بعضــی
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شــاخصهای کیفــی را در ایــن مدلهــا بــه کمیــت تبدیــل
کنیــم.
وی افــزود :داشــتن دادههــای صحیــح ،متقــن و شــفاف و
ارتبــاط دادن ایــن دادههــا در عصــر فنــاوری بســیار مهــم
اســت .اگــر بتوانیــم مرکزیتــی ایجــاد کنیــم کــه بهوســیله
آن اطالعــات و دادههــای بخشهــای مختلــف در لحظــه
در اختیــار همــه بخشهــای تصمیمگیرنــده قــرار گیــرد و
ایــن بخشهــا بــا یــک مــدل کالن بــه همدیگــر متصــل
شــوند ،میتوانیــم در حــوزه اهــداف توســعه پایــدار کشــور
حرکــت کنیــم.
رســیدن بــه یــک نــگاه و برنامهریــزی کالن
مســتلزم نــوآوری اســت
اســتاد دانشــگاه نیوســاوت ِولــز اســترالیا بــا بیــان اینکــه
اگــر بخواهیــم بــه پایــداری در صنعــت برســیم تصمیمــات
مــا بایــد مبتنــی بــر داده و اطالعــات باشــند ،گفــت:
بــرای برنامهریزیهــای کالن و قرارگیــری تحقیقــات و
پژوهشهــا درراســتای برنامههــا ،نیــاز بــه نــوآوری و البتــه
حمایتهــای سیاســی و اجتماعــی اســت.
صابــری گفــت :ایــده ســرویس «اوبــر» ایــن بــود کــه
افــراد حیــن رانندگــی و حرکــت بــه ســمت مقصــد خــود،
افــراد دیگــری را هــم ســوار کننــد و عــاوه بــر کمــک بــه
سیســتم ،درآمــدی بــرای خــود ایجــاد کننــد؛ ولــی در ادامــه
عمــا شــغل ایجــاد شــد .گاهــی بــرای نــوآوری ایــدهای
مطــرح میکنیــم و نتیجــه آن بــا آنچــه کــه مــا تصــور
میکردیــم متفــاوت میشــود.
اســتاد دانشــگاه نیوســاوت ِولــز اســترالیا در بخــش دیگــری
از ســخنان خــود اظهــار کــرد :گفتــه میشــود مســائل در
کشــورهای توســعهیافته پیچیــده نیســتند؛ چراکــه آنهــا
مســائل اقتصــادی را حــل کردهانــد و میتواننــد بــه اهــداف
فراتــر از آن مثــل مســائل زیســتمحیطی یــا اجتماعــی
نــگاه کننــد امــا اگــر نگاهــی بــه یمــن و گرســنگی کــودکان
ایــن کشــور نــگاه کنیــم متوجــه میشــویم کشــورهای
توســعهیافته مســائل اقتصــادی را تنهــا بــرای خــود حــل
کردهانــد.
وی افــزود :مــن شــخص ًا موافــق نیســتم کــه مــا کشــوری
در حــال توســعه هســتیم و حتــی بعیــد نیســت اصطالحاتــی
مثــل توســعهیافتگی و پیشــرفتگی نیــز ابتــکار همــان
کشــورهای باصطــاح توســعهیافته باشــد .در مباحــث
مرتبــط بــا علــم ایــران ســرعت زیــادی دارد امــا بایــد بهتــر
عمــل کــرد .اگــر مــا بتوانیــم مســائلی را کــه برایمــان مهــم
اســت حــل کنیــم ،بــه خروجیهــای خوبــی میرســیم.

صابــری بــا بیــان اینکــه ارتقــای فناوریهــا منجــر بــه
تکامــل و افزایــش دادههــا شــده اســت ،گفــت :مشــکل
اینجاســت کــه مــا از شــفافیت دادههــا برخــوردار نیســتیم.
بــرای کار در عرصــه توســعه پایــدار حتمــا نیــاز بــه اطالعات
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راهکارهاي توسعه صنايع پيشرفته
بــه گــزارش ايرنــا رييــس انجمــن مهندســي
صنايــع ايــران در همايــش ملــي راهکارهــاي
توســعه صنايــع پيشــرفته در گلســتان گفــت:
بــا توجــه بــه تاکيــد اســناد باالدســتي بويــژه
ســند چشــم انــداز و نقشــه جامــع علمــي
کشــور و وجــود پتانســيلهاي علمــي
و فنــاوري ،توســعه صنايــع پيشــرفته از
ملزومــات توســعه صنعتــي و توســعه اقتصــادي
کشــور اســت.
مهــدي فتــح اهلل اظهــار داشــت :مديريــت و
سياســتگذاري نظــام منــد ،حمايــت از ايجــاد
و توســعه بنگاههــاي صنايــع پيشــرفته،
ســازماندهي فعاليتهــاي ايــن صنايــع از
مرحلــه ايــده تــا بــازار ،يکپارچگــي و انتشــار
اطالعــات حــوزه فنــاوري و تقويــت تعامــات
منطقــه اي و بيــن المللــي در حــوزه صنايــع از
راهکارهــاي توســعه صنايــع پيشــرفته اســت.

کاربرد روشهای مهندسی صنایع

کاربــرد روشهــای مهندســی صنایــع ،از
فعالیتهــای اقتصــادی تکنولــوژی محــور آغــاز
شــد ولــی امــروزه در هــر مکانــی کــه نیــاز بــه
برنامهریــزی ،هدایــت و مدیریــت و ارتقــای
بهــرهوری داشــته باشــد بــکار گرفتــه میشــود.

خبرنامه مهندسی صنایع
سال بیستم  -شماره  - 91زمستان 1397
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اخبار

مهندسی صنایع؛ ماهیتی چند بعدی و میان رشته ای

مهندســی صنایــع ،بــه طراحــی ،بهبــود و
نصــب سیســتم هــای متشــکل از انســان،
مــواد ،انــرژی و تجهیــزات مــی پــردازد.
مهنــدس صنایــع ،نیازمنــد دانــش و مهــارت
هــای تخصصــی در علــوم اجتماعــی ،ریاضــی
و فیزیــک بــه همــراه فنــون تحلیــل و طراحــی
مهندســی اســت تــا بــه بررســی ،پیــش بینــی و
ارزیابــی نتایــج عملکــرد سیســتم هــا بپــردازد.
توجــه محــوری مهندســی صنایع ،روی توســعه
روش هــا و ابــزار هــای ارزیابــی و تصمیــم
گیــری تحــت شــرایط متفــاوت قطعــی و
احتمالــی اســت.
بــه گونــهای کــه بــا تلفیــق مناســب دانــش
ریاضــی در مــدل ســازی و روشســازی،
مفاهیــم مدیریــت ،ســازمان و اقتصــاد ،امــکان
مــدل کــردن رفتارهــای سیســتمی مســائل در
حــوزه هــای عمــل فراهــم شــود.
متناســب بــا تغییــرات و نیازهــای محیطــی،
توانایــی دانــش آموختــگان مهندســی صنایــع
بایــد معطــوف بــه تجزیــه و تحلیــل و طراحــی
سیســتم هــای مدیریتــی ســازگار بــا شــرایط
پیچییــده ،پویــا و غیرقطعــی باشــد کــه
مولفههــای اساســی آن عبــارت اســت از
♦ ظهور اقتصاد جهانی
♦ شکل گیری رقابت شدید
♦ تغییر سریع در تقاضا
مهندس صنایع؛ تخصص  /انتظار
تخصــص اصلــی مهنــدس صنایــع ،حل مســائل
چندوجهــی یــا چندبعــدی بــا بکارگیــری
فراینــد مهندســی سیســتم بــه صــورت علمــی
اســت.
مهنــدس صنایــع بایســتی بتوانــد بــا اســتفاده
از دانــش و مهــارت هــای سیســتمی خــود کــه
برگرفتــه از تخصــص هــای طبقــه بنــدی شــده
در نظریــه عمومــی سیســتم هــا مــی باشــد .بــه
مهندســی هــر نــوع سیســتمی بپــردازد.
دامنــه عمــل مــورد انتظــار ،توســعه روشهــا و
ابــزار هــای تصمیمگیــری اســت بــه گونــهای
کــه حصــول بهتریــن ارزش بــرای هــدف یــا
اهــداف مرحلــه ای در یــک ســازمان بــا لحــاظ
نمــودن ابعــاد مختلــف ســازمان و شــرایط
محیطــی میســر گــردد.
کاربــرد نگــرش سیســتمی جهــت حــل مســائل
مدیریتــی ســازمان ،مشــتمل بــر توانمندیهــای
تحلیــل ،طراحــی و تصمیمگیــری ،برنامهریــزی
و کنتــرل میباشــد.

شــفاف راجــع بــه تکتــک مولفههــا وجــود دارد .یکــی از
مشــکالتی کــه در ایــن رابطــه وجــود دارد ایــن اســت کــه
اطالعــات و دیتــا در برخــی مواقــع وجــود نــدارد تــا مــا بــه
آن دسترســی داشــته باشــیم .از هــر پنــج کودکــی کــه بــه
دنیــا میآینــد ،یــک مــورد ثبــت نمیشــود و بــه همیــن
دلیــل نمیتــوان بــه طــور کامــل بــه آمــار مرتبــط بــا فقــر
دسترســی داشــت.
اســتاد دانشــگاه نیوســاوت ِولــز اســترالیا اضافــه کــرد :یکــی
از راههــای رســیدن بــه برخــی اطالعــات ،اســتفاده از گوشــی
موبایــل افــراد اســت .مثــا بــرای تخمیــن میــزان فقــر بایــد
ببینیــم افــراد از چــه ســرویسهایی در گوشــی موبایــل
خــود اســتفاده میکننــد؛ مثــا چــه مقــدار غــذا ســفارش
میدهنــد یــا چقــدر پــول جابهجــا میکننــد .اینگونــه
میتــوان میــزان فقــر را تخمیــن زد.
وی بــا بیــان اینکــه تصمیمــات مــا بایــد مبتنــی بــر داده و
اطالعــات باشــد ،خاطرنشــان کــرد :بنابرایــن اگــر بخواهیــم
بــه پایایــی و پایــداری در صنعــت برســیم حتمــا بایــد
از اطالعــات کافــی برخــوردار باشــیم .بســته بــه اینکــه
اطالعــات مــا از چــه جنســی باشــد ،میتوانیــم بــه یــک
تصمیــم برســیم.
صابــری ادامــه داد :در چیــن جمعیــت ســالخورده زیــاد شــده
و بــه خاطــر بحثهــای فرهنگــی ایــن افــراد معمــوال
تنهــا هســتند و اگــر مشــکلی برایشــان پیــش بیایــد کســی
متوجــه نمیشــود .بــرای ایــن افــراد کارت هوشــمندی
طراحــی شــده کــه وقتــی ســوار اتوبــوس میشــوند یــا
پــارک میرونــد ،مشــخص میشــود .اگــر کســی ســه یــا
چهــار روز از کارت اســتفاده نکنــد ،در سیســتم اطالعــات
معلــوم میشــود و بــه ســراغ فــرد میرونــد تــا ببیننــد
چــه اتفاقــی برایــش افتــاده اســت .یــک کاربــرد دیگــر ایــن
کارت هوشــمند ایــن اســت کــه نــوع غذایــی کــه مصــرف
میکننــد یــا جاهایــی کــه میرونــد ،معلــوم میشــود و
مطابــق اطالعــات بــهدســتآمــده میتــوان بــرای ایــن
جمعیــت ســالخورده برنامهریــزی کــرد .در واقــع بنــا بــر
خواســت دولــت ،تحقیقــات بــه ایــن ســمت میرونــد کــه
بــه یــک هــدف برســند.
وی تأكيــد کــرد :مــا نیــز مــی توانیــم چنیــن
برنامهریزیهــای کالنــی انجــام دهیــم .تحقیقــات در
دانشــگاههای مــا بایــد براســاس یــک طــرح انجــام شــوند
و خروجــی آنهــا معلــوم شــود؛ نــه اینکــه هرکــس راجــع بــه
هرچیــزی کــه دلخــواه اوســت تحقیــق کنــد .بــرای رســیدن
بــه چنیــن نــگاه کالنــی نیــاز بــه نــوآوری و البتــه یــک
ســری حمایتهــای سیاســی و اجتماعــی اســت.
ی بــه حــوزه
چــارهای جــز یــک نــگاه سیســتم 
پایــداری نداریــم  /اولیــن زیرســاخت ضــروری،
اندازهگیــری پایــداری
اســتاد دانشــکده مهندســی صنایــع در دانشــگاه علــم و
صنعــت بــا بیــان اینکــه مــا هیــچ چــارهای جــز یــک نــگاه
سیســتمی بــه حــوزه پایــداری چــه در ســطح بنگاهــی و چــه
در ســطح فرابنگاهــی نداریــم ،گفــت :اولیــن زیرســاختی کــه
بایــد دررابطــه بــا پایــداری در کشــور ایجــاد شــود ،بحــث
اندازهگیــری پایــداری اســت کــه مــا در ایــن حــوزه خیلــی
ضعیــف هســتیم.
میرســامان پیشــوایی گفــت :اتفــاق جالبــی کــه در رونــد
توســعه بشــر رخ داد ،حاکــم شــدن نگاهــی در علــم و
صنعــت تحــت عنــوان رنســانس بــود کــه خــط بطالنــی بــر
تفکــر ارســطویی کشــید و گفــت هرچــه کــه روی آن عنــوان
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علــم میگذاریــم بایــد در آزمایشــگاه تجزیــه شــود.
ایــن اســتاد دانشــکده مهندســی صنایــع افــزود :در ادامــه
عصــر رنســانس ،بشــری کــه ســوار بــر اســب میشــد
توانســت ســوار ماشــین شــود و احســاس کــرد علــم میتواند
بســیار جالــب باشــد .کمکــم متوجــه شــدند علیرغــم همــه
اتفاقــات خــوب ،الیــه اوزون در حــال ســوراخ شــدن اســت،
مقــدار آب در حــال کــم شــدن و شــکاف طبقاتــی در حــال
افزایــش اســت .جلس ـهای در ســازمان ملــل تشــکیل دادنــد
و همــه گفتنــد انتهــای ایــن مســیر خــوب نیســت؛ بنابرایــن
پذیرفتنــد کــه اشــتباه کردهانــد و یــک ســری از مســائل
را بازتعریــف کردنــد .مثــا متوجــه شــدند تفکــر ارســطویی
کلنگــر بــوده و ایــن ُحســن اســت .بعــد بــه تفکــر سیســتمی
رســیدند کــه بــر ایــن مبنــا بــود کــه پیشــرفت بشــر نبایــد
توانایــی نس ـلهای بعــدی را در تأمیــن نیازهایشــان تحــت
تاثیــر قــرار دهــد.

وی خاطرنشــان کــرد :ایــن بازتولیــد در دنیــای علــم صــورت
گرفــت امــا در دنیــای عمــل کامــا انجــام نشــد .اکنــون
خیلــی از سیاســتمداران منافــع کوتاهمــدت خــود را بــر
منافــع بلندمــدت بشــر ترجیــح میدهنــد.
پیشــوایی بــا بیــان اینکــه مــا یــک ســری مســائل محیــط
زیســتی جــدی داریــم ،گفــت :مثــا یکــی از ایــن مســائل
گــرم شــدن زمیــن اســت؛ برخــی گازهــا اطــراف زمیــن را
محاصــره کردهانــد و نــور از آنهــا رد میشــود امــا گرمــا
بــه بــاال بازنمیگــردد کــه بــه همیــن دلیــل زمیــن گــرم
شــده و ســطح آبهــا بــاال مـیرود .مــا در صــد ســال اخیــر
چنــد گونــه زیســتی را نابــود کردهایــم .در حــوزه اجتماعــی
نیــز بــا اینکــه مجمــوع ثــروت تولیدشــده در دنیــا بیشــتر
شــده ،شــکاف طبقاتــی هــم بیشــتر شــده و تعــداد گرســنگان
هــرروز افزایــش مییابــد .جمیــع ایــن اتفاقــات مفهــوم
توســعه پایــدار را بــه عنــوان یکپارچهکننــده اجتمــاع،
اقتصــاد و محیــط زیســت بــرای مــا مطــرح کــرد .البتــه
منظــور از مســائل اجتماعــی ،مســائل فرهنگــی هــم هســت.
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علــم و صنعــت اضافــه کــرد:
بشــرطی مــرور زمــان متوجــه شــد اگــر بخواهــد در ســطح
کالن و جهانــی توســعه پایــدار داشــته باشــد ،بایــد در ســطح
ســازمانی نیــز آن را داشــته باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه در قانــون اساســی ایــران کــه ســال
 1358نوشــته شــده ،مــا در حــوزه توســعه پایــدار قوانیــن
بســیار مترقــی داریــم و ایــن بســیار جالب اســت ،خاطرنشــان
کــرد :توســعه پایــدار دارای چنــد بخــش کمککننــده اســت
کــه اســتراتژی ،شــفافیت ،مدیریــت ریســک و عــدم قطعیــت
از آن جملــه اســت.
پیشــوایی در ادامــه گفــت :مــا هیــچ چــارهای جــز یــک نــگاه
سیســتمی بــه حــوزه پایــداری چــه در ســطح بنگاهــی و
چــه در ســطح فرابنگاهــی نداریــم و ایــن چالــش اصلــی
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مــا در ایــران ایــن اســت .اولیــن زیرســاختی کــه بایــد در
حــوزه پایــداری در کشــور ایجــاد شــود ،بحــث اندازهگیــری
پایــداری اســت کــه مــا در ایــن حــوزه خیلــی ضعیــف
هســتیم .مــا بایــد بدانیــم اثــر محیــط زیســتی و اجتماعــی
فعالیتهــای صنعتیمــان چقــدر اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مــا نیــاز بــه دانــش اندازهگیــری
داریــم ،عنــوان کــرد :در ایــن حــوزه روشهایــی وجــود
دارد .در دنیــا مؤسســات بزرگــی ارزیابــی اثــرات محیــط
زیســتی را بــرای همــه کاالهــا انجــام دادهانــد .البتــه ایــن
اثــرات در شــرایط و اقلیمهــای متفــاوت و تکنولوژیهــای
مختلــف تغییــر میکننــد و ایــن موسســات بــر همیــن
مبنــا ایــن اثــرات را ارزیابــی کردهانــد و متوســط آنهــا را
گرفتهانــد .عــدهای هــم ایــن متوســطها را بــه ابزارهــا و
نرمافزارهایــی تبدیــل کردهانــد کــه مهندســان صنایــع بــه
کمــک آنهــا میتواننــد بهراحتــی ارزیابــی محیــط زیســتی
را انجــام دهنــد .بنابرایــن تنهــا کاری کــه الزم اســت
مهندســان صنایــع انجــام دهنــد ایــن اســت کــه عــاوه بــر
ارزیابیهــای اقتصــادی ،ارزیابــی محیــط زیســتی را هــم
انجــام دهنــد .نرمافــزار  SimaProیکــی از نرمافزارهایــی
اســت کــه در ایــن راســتا کمککننــده اســت.
اســتاد دانشــکده مهندســی صنایــع دانشــگاه علــم و صنعــت
تأكيــد کــرد :در حــوزه اجتماعــی متأســفانه علــم مقــداری
عقبتــر اســت.
پیشــوایی بــا بیــان اینکــه مدلهــای ارزیابــی پایــداری و
جوایــز پایــداری از کارهایــی اســت کــه در کشــور میتــوان
بــه آن پرداخــت ،گفــت :اگــر یــک مســابقه در ایــن راســتا
ایجــاد شــود ،شــرکتها راه خــود را پیــدا میکننــد.
همچنیــن تنظیمگــری و تدویــن سیاســت و قانــون بــرای
تضمیــن پایــداری از دیگــر اقداماتــی اســت کــه میتــوان
در کشــور انجــام داد .مــا گاهــی بایــد اقــدام بــه دادن
یارانههــای هدفمنــد بــه صنایــع کنیــم .اگــر بــرای عــدم
پایــداری جریمــه و بــرای پایــداری پــاداش تصویــب کنیــم،
ایــن هزینــه دور ریختــه نمیشــود؛ بلکــه بعــدا در حــوزه
درمــان ،میــوه ایــن هزینــه را خواهیــم چیــد.
وی آمایــش صنعتــی پایــدار را از وظایــف جــدی وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت دانســت و گفــت :مدیریــت
پســماند و مدیریــت مصــرف آب و انــرژی نیــز از دیگــر
اقداماتــی اســت کــه بایــد در کشــور انجــام شــود.
پیشــوایی در پایــان ســخنان خــود اظهــار کــرد :مــا در
ســال  120میلیــون تــن محصــول کشــاورزی تولیــد
میکنیــم و طبــق آمــار رســمیحــدود  25تــا  30درصــد
آن تلــف میشــود .بــا ایــن مقــدار تلفشــده از محصــوالت
میتــوان  18میلیــون نفــر را ســیر کــرد .بــرای تولیــد آن
 25-30درصــد محصــول تلفشــده 9/3 ،میلیــارد متــر
مکعــب آب مصــرف میشــود و ایــن در حالــی اســت کــه
کل مصــرف آب شــرب کشــور  11میلیــارد متــر مکعــب
اســت .اکنــون در دنیــا میــزان محصــوالت تلفشــده 4-5
درصــد اســت .اگــر بتوانیــم حداقــل  10درصــد از ایــن حجــم
تلفشــدگی کــم کنیــم ،نتایــج خوبــی خواهیــم گرفــت.
ضــرورت توجــه اســتارتاپها بــه ایجــاد
اپلیکیشــنهای موبایلــی در حــوزه ســامت
پایــدار
عضــو هیــات علمــیدانشــگاه شــاهد بــا اشــاره بــه
اهمیــت اســتفاده از ابزارهــای فنــاوری در ســامت پایــدار
گفــت :یکــی از زمینههایــی کــه بهشــدت جــای کار دارد،
اپلیکیشــنهای موبایلــی در حــوزه ســامتی اســت کــه
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اســتارتاپها بایــد بــه آن توجــه ویــژه کننــد.
مهــدی بشــیری دربــاره پایــداری سیســتم بــا رویکــرد
ســامت گفــت :مــا هرچــه بیشــتر بــه ســمت تصمیمــات
تاکتیکــی یــا اســتراتژیکی پیــش برویــم ،ضــرورت توجــه بــه
پایــداری بیشــتر میشــود .مــا بــرای دریافــت ســرویسهای
خــوب در حــوزه ســامت ،نیــاز بــه پایــداری سیســتم داریــم.
عضــو هیــات علمــیدانشــگاه شــاهد بــا بیــان اینکــه
مــا بعضــا فکــر میکنیــم توجــه بــه محیــط زیســت یــا
مســئولیتهای اجتماعــی وظیفــه دولتهاســت ،اظهــار
کــرد :در حادثــهای کــه بــرای ســاختمان پالســکو پیــش
آمــد مــردم تصــور میکردنــد فقــط تماشــاگر هســتند و
نقشــی ندارنــد .مــردم اصــا احســاس نمیکردنــد بایــد
فضــا را خالــی کننــد؛ ایــن درحالــی اســت کــه اگــر همــه
مــا در تصمیمــات خــود بــه پایــداری توجــه داشــته باشــیم،
جامعــهای پایــدار و برخــوردار از رفــاه اجتماعــی پدیــد
میآیــد.

وی ضمــن طــرح ایــن ســؤال کــه آیــا دولتهــا دررابطــه بــا
پایــداری وظیفــه حمایتــی دارنــد ،گفــت :پاســخ خیــر اســت.
البتــه نــه اینکــه دولتهــا وظیفــهای نداشــته باشــند؛ امــا
تکتــک مــا بــرای رفــاه اجتماعــی بیشــتر و درراســتای
حمایــت از حقــوق نســل بعــد ،در ایــن رابطــه وظیفــه داریــم.
بشــیری «هماهنگــی» را موضوعــی مهــم در حــوزه ســامت
پایــدار دانســت و خاطرنشــان کــرد :اگــر مــا یــک بــار
خدمــات درمانــی دریافــت کنیــم ،در نوبــت بعــد تمایــل داریم
بازهــم همــان فــرد قبلــی مــا را معاینــه کنــد .عــاوه بــر
ایــن ،موضــوع دیگــر در مقولــه هماهنگــی ،زمــان دریافــت
ســرویس اســت؛ افــراد عالقــه دارنــد در یــک فاصلــه زمانــی
ثابــت ویزیــت شــوند؛ یعنــی مثــا هــر هفتــه دوشــنبهها؛
اینکــه فاصلــه زمانــی هربــار ویزیــت مــدام دچــار تغییــر
شــود ،یــک نــوع ناهماهنگــی اســت .مــورد ســوم در مقولــه
هماهنگــی ایــن اســت کــه نــوع سرویســی کــه بــه فــرد
ارائــه میشــود ،هماهنــگ باشــد؛ یعنــی اینگونــه نباشــد کــه
یــک بــار بیمــاری فــرد را نــوع  Aتشــخیص دهنــد و نوبــت
بعــد آن را نــوع  Bتشــخیص دهنــد.
وی تأكيــد کــرد :در کشــورهای خارجــی هزینههــای
پیشــگیری را افزایــش میدهنــد تــا هزینههــای درمــان
کاهــش یابــد.
عضــو هیــات علمــیدانشــگاه شــاهد خاطرنشــان کــرد:
مســاله دیگــری کــه در حــوزه ســامت پایــدار اهمیــت
دارد ،دسترســی آســان اســت .شــرکتهای توســعهدهنده
خدمــات ســامت پایــدار بــرای اهــداف اقتصــادی و
بهمنظــور عــادت دادن مشــتریان بــه خدمــات ،بایــد زمینــه
دسترســی آســان را مهیــا ســازند.
بشــیری ادامــه داد :مــا بــه سیســتم و اپلیکیشــنینیــاز داریــم
کــه اگــر بیمــاران بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کردنــد،
ســوابق آنــان در آن ثبــت شــود .بــا چنیــن اپلیکیشــنی
مجمــوع اطالعــات یــک جــا جمــع میشــوند و درضمــن
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رویدادهای مورد حمایت انجمن

حضور برخی اعضای انجمن در

برنامه تور تعالی بازدید از سایپا یدک

از اطالعــات جمعآوریشــده نمودارهــای کنترلــی رســم
میشــود کــه براســاس آن میتــوان خطــرات احتمالــی
دررابطــه بــا ســامتی فــرد را حــدس زد.
وی در ارتبــاط بــا خدمــات در منــزل گفــت :خدمات ســامت
در منــزل بــه ایــن شــکل اســت کــه پزشــک خانــواده بیمــار
را ویزیــت میکنــد و خدمــات درمانــی را در محــل ارائــه
میکنــد .در ایــن روش تمــام ســوابق فــرد بیمــار کنتــرل
میشــود.
عضــو هیــات علمــیدانشــگاه شــاهد بــا اشــاره بــه اینکــه
اقتصــاد ســامت پایــدار نبایــد بــه هیــچ عنــوان لطمــه
بخــورد ،گفــت :ایــن موضــوع بــه ایــن دلیــل حائــز اهمیــت
اســت کــه اولیــن بعــد پایــداری ،اقتصــاد اســت .همچنیــن
مــورد دیگــری کــه قابــل توجــه اســت ،ایــن اســت کــه در
ســامت پایــدار از ابزارهــای فنــاوری اســتفاده شــود .یکــی از
زمینههایــی کــه بهشــدت جــای کار دارد ،اپلیکیشــنهای
موبایلــی در حــوزه ســامتی اســت کــه اســتارتاپها بایــد
بــه آن توجــه ویــژه کننــد.
وی تأكيــد کــرد :در حــوزه ســامت پایــدار ایــن امــر مهــم
اســت کــه بیمارســتانها بــا توجــه بــه عدالــت اجتماعــی و
در موقعیــت مکانــی مناســب ســاخته شــوند .ضمنــا محــل
اســتقرار آمبوالنسهــا و اقداماتــی کــه بایــد درراســتای
ســرعت آنهــا در انتقــال و رســیدگی بــه بیمــاران انجــام
شــود نیــز حائــز اهمیــت اســت.
بشــیری بــا بیــان اینکــه مــا بــرای توســعه اقتصــادی
خدمــات درمانــی و هــر صنعتــی نیــاز بــه پایــداری داریــم،
گفــت :پایــداری فقــط بــه معنــای ایــن نیســت کــه مــا
انســانهای بــا فرهنگــی هســتیم و بــه جامعــه کمــک
میکنیــم؛ بلکــه مــا بــرای بقــای ســازمان خــود نیــاز بــه
توســعه پایــدار داریــم .مهندســان صنایــع میتواننــد بــه
حــوزه ســامت پایــدار ورود کننــد و ایــن وظیفــه اجتماعــی
آنــان اســت.
هزینــه بــرای توســعه پایــدار ،درنهایــت بــرای
شــرکتها ســود ایجــاد میکنــد
رییــس بهرهبــرداری پاالیشــگاه نفــت ســتاره خلیــج فــارس
گفــت :شــاید در نــگاه اول توجــه بــه مســئولیت اجتماعــی
یــا ســایر آیتمهــای پایــداری هزینــه بــه نظــر بیایــد امــا در
نهایــت ســود آن بــه شــرکتها برمیگــردد.
حامــد دشــمن فنــا یــزدی بــا اشــاره بــه لــزوم حفــظ
پایــداری در سیســتمهای انــرژی اظهــار کــرد :تولیــد
بنزیــن یکــی از مشــکالت کشــور اســت امــا عــاوه بــر
آن ،مشــکلی دیگــری در ارتبــاط بــا مصــرف میعانــات گازی
وجــود دارد .اگــر پاالیشــگاه نفــت ســتاره خلیــج فــارس
نتوانــد ایــن میعانــات را مصــرف کنــد ،تولیــد گاز در پــارس
جنوبــی متوقــف میشــود؛ از ایــن جهــت مــا خیلــی تحــت
فشــار هســتیم؛ چــون بایــد شــرکت را بــا حداکثــر ظرفیــت و
پایدارتریــن حالــت حفــظ کنیــم.
وی ادامــه داد :در قســمت بهرهبــرداری شــرکت نفــت ســتاره
خلیــج فــارس حــدود  2-3هــزار نیــروی انســانی روزانــه 12
ســاعت از  6صبــح تــا  6عصــر کار میکننــد؛ ایــن باعــث
شــده مــا در پاالیشــگاه عــاوه بــر بحثهــای فنــی ،بــا
بحثهــای اجتماعــی هــم درگیــر باشــیم .همچنیــن در
صنایعــی کــه مســتعد آالیندگــی محیــط زیســت اطرافشــان
هســتند ،بحثهــای محیــط زیســتی هــم وجــود دارد.
بنابرایــن پایــداری سیســتم در همــه جوانبــش بســیار مهــم
اســت.
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دشــمن فنــا یــزدی بــا بیــان اینکــه مــا در بحــث محیــط
زیســت ،دپارتمــان مدیریــت انــرژی را داریــم کــه وظیفــه
آن بهینــه کــردن مصــرف و فرایندهــای انــرژی اســت،
اظهــار کــرد :همچنیــن پایــش مــداوم گازهایــی کــه بــه
محیــط زیســت فرســتاده میشــوند ،از دیگــر اقدامــات
مهــم شــرکت هــای فعــال در حــوزه انــرژی در زمینــه
زیســتمحیطی اســت.
رییــس بهرهبــرداری پاالیشــگاه نفــت ســتاره خلیــج فــارس
در ادامــه گفــت :در بحــث ایمنــی و حفاظــت از نیــروی کار
و محیــط ،مــا بــه صــورت دائــم در شــرکت آموزشهایــی
بــرای نیروهــای عملیاتــی داریــم و اندازهگیــری عوامــل
زیــانآور محیطــی ،بهداشــت ،آب شــرب و غــذای مصرفــی
را هــم مدنظــر قــرار مــی دهیــم.

دشــمن فنــا یــزدی اضافــه کــرد :یکــی دیگــر از مــوارد
مهــم در حــوزه ایمنــی ،ریســکهای فعالیــت در زمــان
راهانــدازی و تســت و ســاخت تجهیــزات اســت کــه بیشــترین
حــوادث طــی آن زمــان رخ میدهــد .بــه عنــوان مثــال مــا
چکلیســتهایی بــرای ایمنــی پیــش از راهانــدازی داریــم
کــه در آن تمــام مــوارد ایمنــی کنتــرل میشــوند تــا حیــن
انجــام کار مدنظــر قــرار گیرنــد و ایــن ســبب میشــود
حادثههــا تــا حــد قابــل توجهــی کــم شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هرچــه شــرکتها بزرگتــر
میشــوند ،تاثیــر بیشــتری در اجتمــاع خواهنــد داشــت،
خاطرنشــان کــرد :شــاید یــک شــرکت بــا  15نیــروی
انســانی اثــر چندانــی نداشــته باشــد امــا دررابطــه بــا شــرکتی
کــه  2-3هــزار نیــرو در منطقــهای مثــل بندرعبــاس دارد،
اثــرات اجتماعــی خیلــی خــود را نشــان میدهنــد.
رییــس بهرهبــرداری پاالیشــگاه نفــت ســتاره خلیــج فــارس
تأكيــد کــرد :ارتقــای شــرکتها در مســئولیتپذیری
اجتماعیشــان باعــث میشــود در مجموعــه خــود تبدیــل
بــه یــک برنــد شــوند و کســانی کــه در آن شــرکت کار
میکننــد ،بــا افتخــار ایــن مطلــب را عنــوان کننــد.
همچنیــن ارتقــا در ایــن بخــش بــه مانــدگاری نیروهــا
و رضایــت بیشــتر ســرمایهگذاران کمــک خواهــد کــرد.
بنابرایــن شــاید در نــگاه اول توجــه بــه مســئولیت اجتماعــی
یــا ســایر آیتمهــای پایــداری هزینــه بــه نظــر بیایــد امــا در
نهایــت ســود آن بــه شــرکتها برمیگــردد.
دشــمن فنــا یــزدی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده حداکثــری
از نیروهــای بومــیاز فاکتورهــای مهــم درراســتای توســعه
پایــدار اســت ،گفــت :ایــن کار باعــث توانمندســازی نیروهــا
در یــک منطقــه میشــود.
وی افــزود :شهرکســازی ســبب ایجــاد یــک خــط میــان
نیروهــای شــرکت و مــردم منطقــه میشــود و پراکنــده
شــدن نیروهــا در میــان مــردم باعــث میشــود تعامــل
فرهنگــی بیشــتری بیــن نیروهــای شــرکت و مــردم منطقــه
ایجــاد شــود.
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فرهنگ در تعالی سازمانی
افزایــش شــناخت فرهنــگ صنعتــی جامعــه و توســعه
ایــن فرهنــگ در کشــور و بنگاههــا ،باعــث ارتقــاء
ســازمانها و در نتیجــه توســعه صنعتــی خواهــد شــد.
لیکــن ایــن موضــوع در کشــور مــا مــورد غفلــت قــرار
گرفتــه و متولــی مشــخصی نــدارد .لــذا مرکــز تعالــی
ســازمانی ســازمان مدیریــت صنعتــی در راســتای
رســالت خــود ،هماندیشــی ،فرهنــگ صنعتــی و
تعالــی ســازمانی را بــا هــدف تبــادل نظــر میــان
تشــکلها و حوزههــای مرتبــط بــا موضــوع و نیــز
بررســی تشــکیل شــورای فرهنــگ صنعتــی برگــزار
کــرد کــه گــزارش آن در ادامــه آمــده اســت.

شــامل تحــوالت و روندهــای سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و
فنــاوری را تحلیــل ،درک و پیــش بینــی کننــد .ســازمانهای
متعالــی کارکنــان خــود را ارج مینهنــد و فرهنگــی را ایجــاد
میکننــد کــه براســاس آن دســتیابی بــه منافــع طرفیــن از
طریــق همســویی اهــداف فــردی و ســازمانی میســر شــود.
سرپرســت مرکــز تعالــی ســازمانی ســازمان مدیریــت صنعتــی
بــا اشــاره بــه بخــش دیگــر الگــوی تعالــی ســازمانی تحــت
عنــوان معیــار "کارکنــان" اظهــار کــرد :در ایــن بخــش اشــاره
شــده کــه ســازمانهای متعالــی ،فرهنگــی را ترویــج
میدهنــد کــه اطمینــان یابنــد کارکنــان بــر اســاس آن
دارای مــدل ذهنــی بــاز بــوده و از کار تیمـیو خالقیــت بــرای
پاســخگویی ســریع بــه چالشهــا اســتفاده میکننــد .عــاوه
بــر ایــن ،بــه ترویــج فرهنــگ تعامــل و گفتگــو در سراســر
زنجیــره ارزش و همچنیــن فرهنــگ پشــتیبانی ،قدردانــی و
توجــه متقابــل نیــز اشــاره شــده اســت.
شــجاعی اضافــه کــرد :در ســایر معیارهــای الگــوی تعالــی
ســازمانی و در بخــش نتایــج آن بــه طــور مســتقیم واژه
فرهنــگ را نمیبینیــم .شــاید بــه ایــن دلیــل کــه مــا بایــد
نتایــج فرهنگســازی و بهکارگیــری فرهنــگ را بایــد در
کارکنــان ،مشــتریان ،ســازمان و جامعــه مشــاهده کنیــم.

ســید علیرضــا شــجاعی سرپرســت مرکــز تعالــی ســازمانی
در نشســت هماندیشــی فرهنــگ صنعتــی و تعالــی
ســازمانی بــا تأكيــد بــر
اینکــه ســازمانهای متعالــی
میتواننــد پایههــای اصلــی
رشــد و توســعه در فرهنــگ
کشــور باشــند ،گفــت :مــدل
تعالــی ســازمانی مدلــی
مبتنــی بــر فرهنــگ اســت و
ســازمانهایی کــه در مســیر
بــی پایــان تعالــی قــرار دارنــد
شورای فرهنگ صنعتی و فناوری تشکیل میشود
مــی تواننــد بــر فرهنــگ
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت فرهنــگ صنعتــی در شــرایط
صنعتــی و فنــاوری کشــور
کنونــی کشــور و اثــرات آن بــر افزایــش بهــرهوری ،ارتقــای
تاثیرگــذار بــوده و ترویــج دهنــده ایــن نــوع فرهنــگ باشــند .کیفیــت ،بهبــود کار ،بهینــه ســازی مصــرف و بیــان پیشــینه
وی ادامــه داد :در میــان ارزشهایــی کــه بــه عنــوان مفاهیــم آن در کشــور،تأكيــد کــرد :قصــد مرکــز تعالــی ســازمانی در
بنیادیــن در مــدل تعالــی ســازمانی داریــم  ۴تــا  ۵ارزش ســازمان مدیریــت صنعتــی ایــن اســت کــه یــک شــورای
مشــخصا مبتنــی بــر بحثهــای فرهنگــی اعــم از اخــاق فرهنــگ صنعتــی و فنــاوری بــا ترکیبــی از تشــکلها ،بخــش
مــداری ،مســئولیتهای اجتماعــی ،مشــارکت و  ...اســت و خصوصــی و بخــش دولتــی ایجــاد کنــد .البتــه ایــن شــورا
بقیــه نیــز پایــه فرهنگــی دارنــد.
بایــد از حالــت دولتــی خــارج شــود تــا پایدارتــر بمانــد.
وی بــا طــرح ایــن ســوال کــه فرهنــگ در الگــوی تعالــی سرپرســت مرکــز تعالــی ســازمانی ســازمان مدیریــت صنعتــی
ســازمانی در چــه مــواردی پررنــگ تــر اســت ،اظهــار کــرد :همچنیــن بــا اشــاره بــه تفاهــم نامــه ای کــه میــان ســازمان
واژه فرهنــگ در مــدل تعالــی ســازمانی بیشــتر در حــوزه مدیریــت صنعتــی ومؤسســه فرهنگــی اکــو امضــا شــده،
توانمندســازها بــه کار رفتــه و در هفــت بنــد بصــورت مســتقیم گفــت :مــا بــهمؤسســه فرهنگــی اکــو پیشــنهاد کردیــم بحث
بــه فرهنــگ اشــاره شــده اســت .در ایــن مــدل ذیــل معیــار فرهنــگ صنعتــی در قالــب ایــن تفاهمنامــه دنبــال شــود و
"رهبــری" ،بخشــی تحــت عنــوان فرهنــگ رهبــری داریــم؛ قــرار شــدهمؤسســه فرهنگــی اکــو از تــوان کشــورهای عضــو
در ایــن مبحــث عنــوان شــده کــه رهبــران در ســازمانهای اســتفاده کنــد و امیــد داریــم بــر ایــن اســاس بتوانیــم یــک
متعالــی میتواننــد افــراد را بــه همکاریهــای درون همایــش بینالمللــی طراحــی کنیــم.
ســازمانی ترغیــب کــرده و فرهنــگ رهبــری مشــترک را وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه ارائــه پیشــنهادی
ایجــاد کننــد.
درخصــوص جوایــز تعالــی ســازمانی پرداخــت و گفــت:
نایــب رئیــس انجمــن مهندســی صنایــع ایــران ،افــزود :دررابطــه بــا اعطــای جوایــز تعالــی ســازمانی میتوانیــم دو
همچنیــن در بخــش دیگــری اشــاره شــده کــه رهبــران در فراخــوان بدهیــم .بــر ایــن اســاس افــرادی کــه میخواهنــد
ســازمانهای متعالــی میتواننــد ارزشهــای مشــترک ،در پروژههــای بهبــود کمــک کننــد و مشــاوره دهنــد ،لیســتی
اخالقمــداری ،پاســخگویی ،شــفافیت و فرهنــگ اعتمــاد جــدا از ارزیابــان داشــته باشــند؛ بــه ایــن صــورت از تجربــه
را در سراســر زنجیــره ارزش ایجــاد کننــد .همچنیــن اشــاره ای کــه ایــن افــراد طــی ســالیان کســب کردهانــد اســتفاده
شــده کــه رهبــران میتواننــد فرهنــگ تعالــی را بــا همراهــی میشــود و ضمنـ ًا مالحظــه ســازمان در مــورد اینکــه ارزیابــان
کارکنــان تقویــت کننــد .در ذیــل ایــن بخــش واژه فرهنــگ و کســانی کــه کار رتبهبنــدی را انجــام میدهنــد ،نبایــد در
همــکاری بــه کار رفتــه اســت .همچنیــن در ایــن بخــش بــه بحــث پروژههــای بهبــود مشــاوره دهنــد ،برطــرف میشــود.
ترویــج فرهنــگ نــوآوری اشــاره شــده اســت کــه بایــد دیــد بایــد یــک مــدل بومیبــرای تعالــی ســازمانی
چگونــه میتــوان ایــن فرهنگهــا را در ســازمانها ایجــاد ایجــاد کنیــم
کــرد ،توســعه داد و ارزیابــی نمــود.
ســعید امامــی ،نایــب رئیــس انجمــن علمــیاســتاندارد ایــران
شــجاعی بــا اشــاره بــه معیــار "اســتراتژی" ،در مــدل تعالــی در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه مــدل  EFQMگفــت :اعطــای
ســازمانی ،گفــت :در ایــن بخــش واژه فرهنــگ فقــط در یــک اکثــر جوایــز بــر اســاس ایــن مــدل اســت .مــا از ایــن مــدل
جــا بــه کار رفتــه اســت .در ذیــل ایــن معیــار اشــاره شــده اســتفاده میکنیــم و متوجــه هســتیم کــه یــک دســت
کــه ســازمانهای متعالــی میتواننــد محیــط کالن ســازمان مفاهیــم بنیادیــن ســبب شــکل گیــری ایــن مــدل شــدهاند.
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اخبار

استخدام و کارآموزی
استخدام کارشناس مهندس صنایع
یــک شــرکت معدنــی نیازمنــد یــک مهنــدس
صنایــع ســاکن تهــران بــا حداقــل  2ســال
ســابقه کار و دارای ویژگیهــای زیــر
میبا شــد :
♦ مسلط به Excel
♦ تسلط به نرم افزارهای مهندسی
♦ خالق
♦ ترجیحــا دانــش آموختــه دانشــگاه هــای
دولتــی
♦ واجدیــن شــرایط الزم اســت رزومــه خــود را
بــا درج عنــوان "کارشــناس مهنــدس صنایــع"
بــه پســت الکترونیکــی زیــر ارســال نمایند:
♦ حقوق درخواستی قید شود.

hrrima@hotmail.com

فرصت ورود به بازار کار حوزه سالمت

♦ یــک شــرکت مشــاور در زمینــه مهندســی
سیســتم هــای ســامت از دانشــجویان و
دانــش آموختــگان رشــته هــای مهندســی
صنایــع (کلیــه گرایــش هــا) ،مهندســی
صنایــع -گرایــش سیســتمهای ســامت،
مهندســی کامپیوتــر و برنامــه نویســان موبایــل
(عالقمنــد بــه حــوزه ســامت دیجیتــال) و
صاحبــان ایــده در حــوزه ســامت همــراه،
دعــوت بــه همــکاری نمــوده اســت.
♦ عالقمنــدان مــی تواننــد رزومــه خــود را بــه
پســت الکترونیکــی زیــر ارســال نماینــد:
estekhdam6019 @ gmail.com

بایــد دیــد فرهنــگ کســانی کــه ایــن مــدل را ســاخته انــد
چــه بــوده اســت .ســازندگان ایــن مــدل افــکار خــود را
تبدیــل بــه یــک مــدل ارزیابــی و اندازهگیــری کردهانــد تــا
در جهــت تعالــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
وی ادامــه داد :مــا بایــد بــه جــای اینکــه صددرصــد بــر مــدل
 EFQMتکیــه کنیــم بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه شــاید
ایــن مــدل بــرای فرهنــگ
مــا مناســب نباشــد .مــا
بایــد بــه دنبــال ایجــاد
یــک مــدل بومــیبــرای
تعالــی ســازمانی در کشــور
باشــیم و ایــن موضــوع
میتوانــد یکــی از وظایــف
شــورای فرهنــگ صنعتــی
باشــد کــه قــرار اســت
تشــکیل شــود.
امامــی بــا بیــان اینکــه اکنــون در کشــور نزدیــک بــه ۲۸
جایــزه بــر اســاس مــدل  EFQMاعطــا میشــود ،اظهــار
داشــت :اکثــر ایــن جوایــز یــک ویژگــی مشــترک دارنــد .وی
ادامــه داد :بــرای اعطــای ایــن جوایــز فرآینــد بایــد اینگونــه
باشــد کــه در ابتــدا داوطلبــان ثبــت نــام کننــد ،بعــد بــر مبنای
مــدل در واحدهــای درخواســت کننــده سیســتم اســتقرار یابــد
و آموزشهــای الزم داده شــود ،ســپس ارزیابــان بازخــورد
خــود را ارائــه دهنــد ،بعــد براســاس بازخوردهــا پروژههــای
بهبــود تعریــف شــده و آنــگاه عملیاتــی شــوند و در نتیجــه
عملیاتــی شــدن آنهــا ،ســازمانها رشــد کننــد .در مــورد
اعطــای اکثــر جوایــز ایــن فراینــد تــا مرحلــه ارزیابــی بــه
طــور یکســان طــی میشــود امــا پــس از مرحلــه ارزیابــی
مراحــل تعریــف پروژههــای بهبــود و عملیاتــی کــردن آنهــا
بــه ســازمانها واگــذار میشــود و از آنجــا کــه نظارتــی
روی ایــن کار نیســت ،عمـ ً
ا فراینــد تعالــی ســازمانی ناتمــام
میمانــد؛ آنــگاه فکــر میکنیــم کــه ایــن کار هیــچ تاثیــری
نداشــته اســت.
وی در بخــش بعــدی ســخنان خــود عنــوان کــرد :مســئله
دیگــری کــه در ارتبــاط بــا تعالــی ســازمانی مطــرح اســت،
فضــای اعتباربخشــی اســت .کســانی کــه بــرای ارزیابــی
انتخــاب میشــوند بایــد از جایــی مــورد تاییــد قــرار گیرنــد.
حــدود یــک ســال پیــش قانــون توســعه و تقویــت اســتاندارد
در مجلــس تصویــب شــد کــه بــر مبنــای یکــی از بندهــای
آن تنهــا مرجــع اعتباربخشــی کشــور مرکــز ملــی تأییــد
صالحیــت ســازمان اســتاندارد اســت؛ امــا یــک مرجــع
اعتباربخشــی بایــد آنقــدر قــدرت داشــته باشــد کــه در هــر
حــوزه ای بتوانــد اعتباربخشــی کنــد.
لــزوم ارائــه یــک مــدل مطلــوب فرهنــگ صنعتــی
بــرای ایــران
آرمیــن خوشــوقتی دیگــر ســخنران ایــن نشســت ،اظهــار
کــرد :اگــر صنعــت را متــرادف بــا نــوآوری ببینیــم و فرهنــگ
را بــر مبنای ســه محــور ارزشهــا ،باورهــا و هنجارهــا ببینیم،
فرهنــگ صنعتــی یعنــی ارزشهــا ،باورهــا و هنجارهایــی کــه
در عرصــه نــوآوری و خالقیــت داریــم.
وی ادامــه داد :اگــر در ســازمانهای مــا بــاور بــه اینکــه
ســاختن ،خالقیــت و نــوآوری منجــر بــه ارزش افــزوده
میشــود ،وجــود داشــته باشــد ،یعنــی اینکــه مــا فرهنــگ
صنعتــی متعالــی داریــم و اگــر ایــن بــاور وجــود نداشــته
باشــد ،یعنــی مــا فرهنــگ صنعتــی متعالــی نداریــم.
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن مدیریــت منابــع انســانی ایــران،
فرهنــگ را دارای دو ویژگــی دانســت و گفــت :یــک ویژگــی
فرهنــگ گســتره آن اســت کــه شــامل تعــداد افــرادی
میشــود کــه یــک فرهنــگ را قبــول دارنــد .ویژگــی دوم

8
فرهنــگ عمــق آن اســت کــه بــه معنــای مــدت زمانــی
اســت کــه یــک چیــز مثــل صنعــت بــرای مــا ارزش بــه
همــراه دارد .از نظــر مــن مــا بــاور نداریــم کــه میتوانیــم
ارزش افــزوده ایجــاد کنیــم.
توجــه دولــت بــه عوامــل بــرون ســازمانی ،بخــش
خصوصــی را تبدیــل بــه درختــی پربــازده میکنــد
وی افــزود :تصــور میکنــم اغلــب کارکنــان میخواهنــد
مــا یــک الگــوی
فرهنــگ ســازمانی بــه
آنــان ارائــه کنیــم تــا از
آن تبعیــت کننــد .مــا
در ســازمانها بیشــتر
از رهبــران انتظــار داریــم
چنیــن برنامهریــزی
انجــام دهنــد و بیــرون
از ســازمانها از زعمــا و
بــزرگان چنیــن انتظــاری
داریــم .خوشــوختی تصریــح کــرد :اگــر دولــت بــه عوامــل
بیرونــی هــم توجــه کنــد ،بخــش خصوصــی تبدیــل بــه
درختــی پربــازده میشــود کــه مرتبــ ًا اشــتغال و ثــروت
ایجــاد میکنــد.
روابــط غیررســمیدر بنگاههــا نوعــی ســرمایه
اجتماعــی اســت
علــی اصغــر ســعیدی دبیــر گــروه جامعــه شناســی اقتصــادی
انجمــن جامعــه شناســی ایــران نیــز در ایــن نشســت بــا
اشــاره بــه جامعــه شناســی اقتصــادی گفــت :یــک مســئله
مهــم در ســازمانها روابــط غیررسمیاســت کــه کســی بــه
آن توجــه نمیکنــد .بــه نظــر میرســد ایــن روابــط در چشــم
مدیــران محــو اســت .در ادبیــات ســازمانی تنهــا در خصــوص
روابــط رســمیبحث میکننــد امــا اخــاق ســازمانی ایجــاب
میکنــد روابــط غیررســمیرا هــم بــه ســازمان بیاوریــم؛ نــه
اینکــه حذفــش کنیــم.
دبیــر گــروه جامعهشناســی
اقتصــادی انجمــن جامعــه
شناســی ایــران افــزود :باالی
 ۹۰درصــد بنگاههــای ایــران
خانوادگــی هســتند و از ایــن
روابــط میتــوان در جهــت
بهبــود اســتفاده کــرد.
ســعیدی بــا بیــان اینکــه
مدیــری کــه موقــت باشــد
اصـ ً
ا مدیــر نیســت ،اظهــار
کــرد :مــن بــا مدیــران شــرکتی صحبــت کــردهام؛ مدیــران
در ایــن شــرکت ســهمیندارند و خودشــان بــزرگ تریــن
منتقــدان شــرکت محســوب میشــوند .در ایــن شــرکت
نوعــی جدایــی مالکیــت از مدیریــت ایجــاد شــده اســت.
عضــو هیــأت علمــی دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه
تهــران یــادآوری کــرد :وقتــی مدیریــت دائمــ ًا عــوض
میشــود بــه تدریــج شــبکه ای در بنگاههــا ایجــاد
میشــود .ایــن شــبکهها بــه محــض اینکــه میبیننــد مدیــر
منافــع آنهــا را حــذف میکنــد علیــه او اقداماتــی انجــام
میدهنــد .گمــان میکنــم در بنگاههــای ایــران چنیــن
شــبکههایی گســترش یافتهانــد .در یــک تحقیــق بــه ایــن
موضــوع اشــاره شــده کــه بحــث حقوقهــای نجومــیهــم
از همیــن جــا پیــدا میشــود.
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اخبار و گفتگو

فرصتی برای تعامل جامعه مهندسی صنایع با ارکان توسعه استانها
دکت ــر محم ــد مه ــدی لطف ــی دبی ــر پانزدهمی ــن کنفران ــس بی ــن
المللـــی مهندســـی صنایـــع دربـــارهی اهـــداف و برنامههـــای
کنفرانـــس ،مزایـــای آن نســـبت بـــه دورههـــای قبلـــی و
دســـتاوردهای آن نکاتـــی را بیـــان کـــرد.
بـــه عنـــوان نخســـتین ســـوال ،برگـــزاری کنفرانـــس
مهندســـی صنایـــع در شهرســـتانها و بـــه طـــور
خـــاص در شـــهر یـــزد بـــه میزبانـــی دانشـــگاه یـــزد
را چگونـــه ارزیابـــی میکنیـــد؟ ایـــن موضـــوع چـــه
تاثی ــری ب ــر گس ــترش و تعمی ــق ش ــناخت مخاطب ــان
از ایـــن رشـــته دارد؟
رســـالت اصلـــی انجمـــن
مهندســـی صنایـــع ایـــران
بـــه عنـــوان بنیانگـــذار
و متولـــی اصلـــی ایـــن
کنفرانـــس شـــامل :توســـعه،
گس ــترش و تعمی ــق کم ــی و
کیف ــی دان ــش و کاربرده ــای
مهندس ــی صنای ــع در کش ــور
اس ــت و ای ــن مه ــم میطلب ــد
کـــه مســـئولیت برگـــزاری
کنفرانـــس در سراســـر
کش ــور توزی ــع ش ــود .از ای ــن
طریـــق ،مهندســـین صنایـــع سراســـر کشـــور در کنـــار هـــم قـــرار
میگیرنـــد؛ یکدیگـــر و زمینههـــای تخصصـــی هـــم را بهتـــر
میشناســـند و شـــبکه دانـــش شـــکل میگیـــرد .همچنیـــن هـــر
گ ــروه ی ــا دانش ــکده مهندس ــی صنای ــع در کش ــور ای ــن فرص ــت را
پیـــدا میکنـــد تـــا ضمـــن نمایـــش ظرفیتهـــا و قابلیتهـــای
خـــود ،مشـــارکت علمـــی گســـترده بـــا جامعـــه مهندســـی صنایـــع
کشـــور داشـــته باشـــد .تبـــادل دانـــش ،مفاهیـــم ،روشهـــا و
روندهـــای جدیـــد مهندســـی صنایـــع در سراســـر کشـــور یکـــی
دیگ ــر از دستاوردهاس ــت .از س ــوی دیگ ــر ،برگ ــزاری کنفران ــس در
دانش ــگاههای مختل ــف ام ــکان ب ــروز و ظه ــور خالقی ــت در ش ــیوه
برگ ــزاری و ارتق ــای اعتب ــار کنفران ــس را فراه ــم میکن ــد .نهایت ــا
اینک ــه برگ ــزاری کنفران ــس در ه ــر اس ــتان فرصت ــی اس ــت ب ــرای
تعامـــل دوطرفـــه جامعـــه مهندســـی صنایـــع بـــا ارکان توســـعه
آن اســـتان در بخشهـــای مختلـــف بهویـــژه در بخشهـــای
صنع ــت ،خدم ــات و فن ــاوری .فرصت ــی ک ــه صنای ــع و س ــازمانها
دغدغههـــا ،مســـائل و چالشهـــای خـــود را طـــرح کننـــد و
اس ــاتید و متخصصی ــن مهندس ــی صنای ــع ضم ــن انتش ــار آخری ــن
یافتهه ــای خ ــود ،ای ــن مس ــائل را ب ــه عن ــوان موضوع ــات عین ــی
وارد فعالیتهـــای آموزشـــی و پژوهشـــی آتـــی خـــود کننـــد.
بـــا توجـــه وضعیـــت مطلـــوب اســـتان یـــزد در شـــاخص توســـعه
انســـانی ،ایـــن اســـتان در چنـــد صنعـــت مهـــم کشـــور ماننـــد
نســـاجی ،کاشـــی و ســـرامیک ،فـــوالد و معـــدنکاری جایـــگاه
مهمـــی دارد؛ فنـــاوری اطالعـــات و علـــوم داده از ظرفیتهـــای
مه ــم اس ــتان اس ــت؛ بخشه ــای س ــامت و بهداش ــت و درم ــان،
گردشـــگری و انرژیهـــای تجدیدپذیـــر نیـــز از قابلیتهـــای
مه ــم اس ــتان در بخ ــش خدم ــات اس ــت .از طرف ــی تنگناه ــای آب
و محیطزیســـت در اســـتان یـــزد بحرانـــی اســـت .اینهـــا همـــه
موضوعاتـــی اســـت کـــه جامعـــه مهندســـی صنایـــع بـــه تدریـــج
در حـــال فعالیتهـــای آموزشـــی و پژوهشـــی جـــدی بـــر روی
آنهاس ــت .بنابرای ــن ،همانط ــور ک ــه گفت ــه ش ــد؛ ای ــن کنفران ــس
میتوانـــد فرصتـــی بـــرای تعامـــل دوطرفـــه بیـــن متولیـــان ایـــن
حوزههـــا بـــا جامعـــه مهندســـی صنایـــع کشـــور باشـــد.
آیـــا ایـــن دوره از کنفرانـــس وجـــه تمایـــز خاصـــی
نســـبت بـــه دورههـــای گذشـــته دارد؟
در وهل ــه اول ت ــاش ب ــر ای ــن اس ــت ک ــه ش ــفافیت ب ــه عن ــوان
اصـــول و مبانـــی کلیـــدی مهندســـی صنایـــع در ایـــن دوره از
کنفرانـــس کامـــا مشـــهود باشـــد.

از آنج ــا ک ــه آزمایش ــگاه ی ــک مهن ــدس صنای ــع ،در عم ــل جامع ــه،
ســـازمانها ،صنایـــع و ســـایر سیســـتمهای خـــرد و کالن اســـت؛
فکـــر میکنیـــم ارتبـــاط جامعـــه مهندســـی صنایـــع بـــا جامعـــه
و صنعـــت بایســـتی بســـیار نزدیـــک باشـــد .بنابرایـــن ،امیدواریـــم
در ای ــن دوره از کنفران ــس ش ــاهد پیون ــد هرچ ــه بیش ــتر دانش ــگاه
و جامعـــه در حیطـــه مهندســـی صنایـــع باشـــیم و قصـــد داریـــم
برنامههایـــی در ایـــن راســـتا طراحـــی کنیـــم .تـــور صنعتـــی
هدفمنـــد یکـــی از ایـــن دســـت برنامههاســـت.
حض ــور پررنگت ــر محققی ــن خارج ــی ب ــرای ارائ ــه مق ــاالت یک ــی
دیگـــر از اهدافـــی اســـت
کـــه در ایـــن کنفرانـــس
دنبـــال میکنیـــم.
نمایهســـازی کنفرانـــس
در یک ــی از مراج ــع معتب ــر
بینالمللـــی گـــر چـــه بـــا
دشـــواریهای زیـــادی
همـــراه اســـت و شـــرایط
خاصـــی میطلبـــد؛
امـــا یکـــی دیگـــر از
برنامههایـــی اســـت کـــه
داریـــم.
نهایتـــا اینکـــه برگـــزاری
کارگاههـــای تخصصـــی و ســـخنرانیهای کلیـــدی بـــا موضوعـــات
روز و رونده ــای آت ــی مهندس ــی صنای ــع امس ــال نی ــز ب ــا جدی ــت
بیشـــتری در دســـتور کار خواهـــد بـــود.
در ایـــن دوره از کنفرانـــس ماننـــد دورههـــای قبـــل
بـــاز هـــم بـــر روی شـــعار ســـال بـــه عنـــوان یکـــی از
موضوع ــات اصل ــی تاکی ــد ش ــده اس ــت .دلی ــل توج ــه
بـــه ایـــن مســـاله چیســـت؟
تـــا جایـــی کـــه میدانـــم بســـیاری از کشـــورهای توســـعهیافته
و در حـــال توســـعه ،سیاســـتهای جـــدی و مؤثـــری را بـــرای
حمایـــت از کاالی داخلـــی خـــود برنامهریـــزی و اجـــرا میکننـــد
و اتفاقـــا بـــرای ایـــن موضـــوع جدیـــت و حساســـیت ویـــژهای
هـــم دارنـــد .در ایـــران ،از طرفـــی اختالفنظرهـــای جـــدی
در روشهـــا و شـــیوههای اجـــرای ایـــن شـــعار (نـــه در اصـــل
موضـــوع) وجـــود دارد و از طرفـــی متأســـفانه هـــر ســـال شـــاهد
ایـــن هســـتیم کـــه برخوردهـــای شـــعاری ،احساســـی و ســـطحی
ب ــا ش ــعار س ــال میش ــود .کمیت ــه برگ ــزاری کنفران ــس ب ــه ای ــن
نتیج ــه رس ــید ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه نق ــش و جای ــگاه مؤث ــر دان ــش
مهندســـی صنایـــع در اجرایـــی کـــردن اصولـــی و زیربنایـــی ایـــن
شـــعار و نقـــش و رســـالتی کـــه ایـــن کنفرانـــس میتوانـــد داشـــته
باشـــد؛ اتفاقـــا خـــوب اســـت کـــه بـــا اعـــام یکـــی از محورهـــای
کنفرانـــس در زمینـــه شـــعار ســـال ،بـــه مقـــاالت و پژوهشهـــای
علمـــی و حرفـــهای در ایـــن زمینـــه خوشـــامد بگوییـــم و اگـــر
بتوانیـــم حاصـــل آن را در قالـــب یـــک متـــن پایانـــی در دو
بخـــش  )1بایدهـــا و نبایدهـــا و  )2طـــرح مســـائل آینـــده منتشـــر
کنیـــم .قطعـــا حضـــور متخصصیـــن فعـــال در بخشهـــای غیـــر
دانش ــگاهی در کنفران ــس میتوان ــد در دس ــتیابی بـــه ای ــن ه ــدف
بســـیار مؤثـــر باشـــد.
دســـتاوردها و تاثیـــرات برگـــزاری چنیـــن کنفرانســـی
در حـــوزه مهندســـی صنایـــع چیســـت؟ همچنیـــن
دســـتاوردهای برگـــزاری ایـــن کنفرانـــس بـــرای
دانشـــگاه یـــزد چـــه خواهـــد بـــود؟
توســـعه ،گســـترش و تعمیـــق شـــبکه متخصصیـــن مهندســـی
صنایـــع در کشـــور ،آگاهـــی از آخریـــن یافتههـــای علمـــی و
حرفــهای در داخ ــل و خ ــارج از کش ــور ،معرف ــی ه ــر چ ــه بیش ــتر
مهندســـی صنایـــع در کشـــور و برخـــی بازنگریهـــای احتمالـــی
در برنامههـــا و شـــیوههای مـــورد اســـتفاده در جامعـــه مهندســـی
صنایـــع کشـــور را میتـــوان جـــزو دســـتاوردهای مهـــم ایـــن
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واقعیتی که نباید از آن غافل شد

♦ سیســتم مدیریــت کیفیــت ابــزاری اســت
کــه کمــک مــی کنــد تــا از آنچــه در اختیــار
داریــم بیشــترین بهــره را ببریــم.
♦ هنــر ایــن سیســتم ،اســتفاده بهینــه از
داشــته هاســت ،نــه خلــق یــک چیــز خــارق
العــاده از نداشــته هــا.
♦ ابــزار  QMSعلیرغــم تمامــی قابلیــت هــا
و ویژگــی هــای مثبتــی کــه دارد ،حتــی اگــر
بــه خوبــی پیــاده ســازی شــود ،قــادر بــه
معجــزه نیســت.
♦ بایــد تــوان و اســتعداد مجموعــه خــود
را شــناخت و انتظــارات خــود را بــا آن
همســطح کــرد.
سه رهنمود جهت طراحی سیستم

♦ در مهندســی صنایــع بــه طراحــی ،بهبود
و پیــاده ســازی سیســتم هــای ادغــام شــده
از عوامــل تولیــد ( )6Mپرداختــه مــی
شــود.
♦ هــر مهنــدس صنایــع بایــد  3رهنمــود
ســاده زیــر را در طراحــی سیســتم بــه
خاطــر داشــته باشــد:
 )1تصمیمــی بــرای ســرمایه گــذاری بــر
روی تجهیــزات جدیــد یــا اصــاح شــده
(ابــزار تولیــد) ،بــدون تعییــن پیامدهــای
آن در جریــان کار
و ســازماندهی کار
نگیــرد.
 )2عملکــرد بهینــه
سیســتمها تنهــا
در صورتــی حاصــل
خواهــد شــد کــه کارکنــان آزادی کافــی
بــرای تصمیــم گیــری و اقــدام داشــته
باشــند و برانگیختــه شــوند کــه بــه حــد
کفایــت از ایــن آزادی اســتفاده کننــد.
 )3هرچــه تقســیم کار کمتــر باشــد ،بهتــر
اســت.
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اخبار و گفتگو

استخدام و کارآموزی

جذب کارآموز بازار پژوهی
یــک شــرکت فعــال در زمینــه تولیــد
تجهیــزات هوشــمند ،تعــداد محــدودی
دانشــجوی مقطــع کارشناســی و
کارشناســی ارشــد رشــته مهندســی
صنایــع را در قالــب فعالیــت کارآمــوزی
یــا کارورزی جهــت تحلیــل فرصــت و
بــازار پذیــرش مــی کنــد.
متقاضیــان همــکاری ،الزم اســت رزومه
خــود را بــا عنــوان  Industrialبه پســت
الکترونیکــی زیــر ارســال نمایند:
EngLotusinfo@gmail.com

استخدام کارشناس طرحهای سرمایهگذاری

یــک نهــاد تامیــن مالــی خصوصــی ،مهنــدس
صنایــع جهــت فعالیــت در حــوزه ارزیابــی
فنــی و مالــی پــروژه هــا جــذب مــی کنــد.
عالقمنــدان همــکاری الزم اســت در
حوزههــای زیــر دارای مهــارت و شــرایط الزم
باشــند:
 )1مطالعــه بــازار و امــکان ســنجی طرحهــای
ســرمایهگذاری
 )2آشــنا بــه مفاهیــم ،مدلهــا و ارزشگــذاری
فناوری
 )3آشنایی با مفاهیم و اسناد صادراتی
 )4تسلط کافی به زبان انگلیسی
اعــام آمادگــی از طریــق ارســال رزومــه
عکــسدار بــه پســت الکترونیکــی زیــر
امکانپذیــر میباشــد:
hire .97@ gmail.com

کنفرانـــس دانســـت .دانشـــگاه یـــزد و دانشـــکده مهندســـی
صنایـــع نیـــز ایـــن فرصـــت را خواهنـــد یافـــت تـــا ضمـــن
معرفـــی توانمندیهـــای خـــود ،نقـــش فعالتـــری در ایـــن
زمین ــه ایف ــا کنن ــد .ضم ــن اینک ــه پیون ــد مهندس ــی صنای ــع ب ــا
جامع ــه و توس ــعه منطقــهای ب ــه وی ــژه در اس ــتان ی ــزد را نی ــز
میتـــوان هدفگـــذاری کـــرد.
افـــق آینـــده مهندســـی صنایـــع را در مقیـــاس
بینالمللـــی و در مقیـــاس ملـــی چگونـــه ارزیابـــی
مـــی کنیـــد؟
تصـــور میکنـــم مهندســـی صنایـــع همچنـــان در دو محـــور )1
ابزارهـــا و تکنیکهـــای جدیـــد و  )2کاربردهـــا توســـعه خواهـــد
یافـــت .در بحـــث کاربردهـــا ،بـــه نظـــر میرســـد مهندســـی
صنایـــع ســـنتی کـــه عمدتـــا شـــامل تکنیکهایـــی بـــود کـــه
در صنعـــت بـــه کار گرفتـــه میشـــد؛ بـــه حـــد کافـــی نهادینـــه
شـــده و چنـــدان شـــاهد توســـعه ابزارهـــا و تکنیکهـــای
جدیـــدی در ایـــن زمینههـــا نباشـــیم .گرچـــه ایـــن تکنیکهـــا
در کشـــور مـــا هنـــوز هـــم جـــدی گرفتـــه نمیشـــوند امـــا
مهندس ــین صنای ــع اگ ــر مج ــال پی ــدا کنن ــد آنه ــا را ب ــه خوب ــی
اجـــرا میکننـــد.
امـــا کاربردهـــای مهندســـی صنایـــع در خدمـــات ،در کالن
سیســـتمها و در سیســـتمهای اقتصـــادی و اجتماعـــی در
ابتـــدای راه و بـــه شـــدت رو بـــه گســـترش اســـت .همچنیـــن
نســلهای چه ــارم و پنج ــم صنع ــت ک ــه هن ــوز در کش ــور م ــا
ج ــای بح ــث ن ــدارد ،نیازمن ــد تعام ــل ج ــدی مهندس ــین صنای ــع
ب ــا متخصصی ــن فن ــاوری اطالع ــات و ارتباط ــات اس ــت .گرچ ــه
آمـــاری در ایـــن زمینـــه نـــدارم امـــا تعـــداد قابـــل توجهـــی از
پایاننامههـــا و رســـالههای مهندســـی صنایـــع بـــه ایـــن
ســـمتها گرایـــش یافتـــه اســـت.
بـــه نظـــر میرســـد توســـعه ابزارهـــا و تکنیکهـــا نیـــز
در خدمـــت توســـعه کاربردهـــای جدیـــد قـــرار گرفتـــه اســـت.
بـــرای مثـــال بـــه شـــدت شـــاهد گســـترش تکنیکهـــای
نـــرم هســـتیم .مباحـــث دادهکاوی و علـــوم داده ،مدلســـازی
دادهمحـــور بـــه جـــای مســـألهمحور ،تحقیـــق در عملیـــات
اجتماعـــی ،بهینهســـازی زمـــان واقعـــی ،پویاییشناســـی
سیســتم و  ...بــه ســرعت در حــال گســترش و اســتفاده هســتند.
یکـــی از ویژگیهـــای تکنیکهـــای جدیـــد مهندســـی صنایـــع
ای ــن اس ــت ک ــه بس ــیار بیش ــتر از قب ــل بی ــن رش ــتهای هس ــتند
و نیازمنـــد تعامـــل بـــا ســـایر زمینههـــای تخصصـــی.
در ســـطح ملـــی ،بـــه دلیـــل دسترســـی ســـریع بـــه پایگاههـــا و
مناب ــع علم ــی ،در توس ــعه ابزاره ــا و تکنیکه ــای جدی ــد تقریب ــا

عالقه مندان محترم مهندسی صنایع

دوشـــادوش دانشـــگاههای تـــراز بینالمللـــی در حـــال حرکـــت
هســـتیم امـــا در بحـــث کاربردهـــا عمدتـــا بـــه دلیـــل مســـأله
قدیمـــی و مزمـــن ارتبـــاط ضعیـــف دانشـــگاه و جامعـــه ،بـــه
شـــدت عقـــب ماندهایـــم.
در حاشـــیه کنفرانـــس چـــه برنامههـــای دیگـــری
بـــرای شـــرکتکنندگان پیشبینـــی شـــده اســـت؟
ممکـــن اســـت در حاشـــیه کنفرانـــش برنامههـــای جنبـــی
ماننـــد تـــور صنعتـــی ،تـــور یزدگـــردی ،مســـابقه و رویدادهـــای
فناورانـــه در کنـــار کنفرانـــس برنامهریـــزی شـــود کـــه بســـته
بـــه شـــرایط قبـــل ،همزمـــان یـــا روز بعـــد از کنفرانـــس در
جریـــان خواهنـــد بـــود .ایـــن برنامههـــای جنبـــی بالفاصلـــه
بـــا قطعـــی شـــدن در وب ســـایت کنفرانـــس اطـــاع رســـانی
خواهنـــد شـــد.
چـــه توصیـــه و نـــکات خاصـــی از نظـــر شـــما بـــرای
شـــرکتکنندگان در ایـــن کنفرانـــس میتوانـــد قابـــل توجـــه
و اهمیـــت باشـــد؟
س ــعی ش ــده اط ــاع رس ــانی در ای ــن کنفران ــس کام ــا مس ــتمر
و در لحظ ــه ص ــورت گی ــرد .بنابرای ــن ،جامع ــه مهندس ــی صنای ــع
میتواننـــد تمـــام اطالعیههـــا و نـــکات مهـــم را بالفاصلـــه
در وب ســـایت کنفرانـــس و شـــبکههای اجتماعـــی کنفرانـــس
اع ــام ش ــده مش ــاهده کنن ــد.
سخن آخر؟
ســـخن آخـــر اینکـــه متأســـفانه در ســـالهای اخیـــر کنفرانـــس
مهندســـی صنایـــع بـــه عنـــوان بزرگتریـــن رویـــداد مهندســـی
صنای ــع کش ــور ت ــا ح ــدود زی ــادی ب ــه س ــطح روی ــدادی ب ــرای
ارســـال مقـــاالت دانشـــجویان تحصیـــات تکمیلـــی و کســـب
امتیـــاز بـــرای جلســـه دفـــاع تنـــزل یافتـــه و باعـــث شـــده
اه ــداف برگ ــزاری ای ــن کنفران ــس ب ــه چال ــش کش ــیده ش ــوند.
حض ــور دانش ــجویان در ای ــن کنفران ــس ب ــرای کس ــب تجرب ــه
و توســـعه شـــبکه ارتبـــاط علمیشـــان ضـــروری اســـت امـــا
ب ــه ب ــاور بن ــده حض ــور اس ــاتید و هم ــکاران مهندس ــی صنای ــع
کشـــور الزم اســـت تـــا اهـــداف ترســـیم شـــده امـــکان تحقـــق
داشـــته باشـــند.
ش ــورای راهب ــری پانزدهمی ــن کنفران ــس بینالملل ــی مهندس ــی
صنایـــع ضمـــن تـــاش بـــرای جلـــب حداکثـــر مشـــارکت
اس ــاتید سراس ــر کش ــور در مس ــیر برنامهری ــزی و اج ــرای ای ــن
پـــروژه ،صمیمانـــه تقاضـــا دارد بـــا حضـــور ارزشـــمند خـــود در
ای ــن روی ــداد علم ــی ب ــه اعتب ــار آن بیفزاین ــد .ب ــه ای ــن امی ــد
ک ــه اقام ــت کلی ــه ش ــرکتکنندگان در ش ــهر تاریخ ــی جهان ــی
ی ــزد و دانش ــگاه ی ــزد ب ــه ی ــاد ماندن ــی باش ــد.

دعوت به همکاری در خبرنامه

خبرنامــه انجمــن مهندســی صنایــع ایــران ،در جهــت هــر چــه بهتــر شــدن مطالــب و در جهــت دســتیابی بــه اهــداف خــود کــه همانــا
بهبــود و ارتقــا دانــش عالقمنــدان اســت ،نیازمنــد هــم اندیشــی فکــری شماســت .الزم بــه ذکــر اســت اخبــار ارســالی شــما در مــورد
موضوعاتــی کــه در زیــر آمــده ،بــا نــام و مشــخصات خــود شــما در خبرنامــه ذکــر خواهــد شــد .خواهشــمند اســت اخبــار خــود را بــه
نشــانی  iiiegram@gmail.comارســال فرماییــد.
 .1فعالیت های گروه های پژوهشی مهندسی صنایع در دانشگاه ها
 .2اخبار مربوط به برگزاری سمینارها و کارگاه های مرتبط با مهندسی صنایع
 .3معرفی حیطه های علمی و پژوهشی جذاب و نو در مهندسی صنایع
 .4معرفی آخرین دستاوردهای پژوهشی داخلی یا خارجی در زمینه مهندسی صنایع
 .5معرفی مقاالت و کتب جذاب و جدید در زمینه مهندسی صنایع
 .6معرفی چهره های برجسته در زمینه تحقیق در مهندسی صنایع چه در داخل و چه در خارج از کشور
 .7معرفی نرم افزار های جدید و مفید در زمینه مهندسی صنایع
 .8معرفی اعضای هیئت علمی جدیدالورود در رشته های مرتبط با مهندسی صنایع
 .9معرفی پایان نامه های دکترا و کارشناسی ارشد در زمینه مهندسی صنایع
و یا هر خبر مرتبط با مهندسی صنایع در زمینه های علمی و پژوهشی و کاربردی
با تشکر
سردبیر خبرنامه انجمن مهندسی صنایع
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انجمن

www.iiie.ir

دورههای آموزشی انجمن مهندسی صنایع ایران
کمیتــه آمــوزش ،پژوهــش و خدمــات مهندســی انجمــن مهندســی صنایــع ایــران در راســتای انجــام رســالت خــود مبنــی بــر ارتقــای ســطح علمــی و مهارتــی مدیــران و کارشناســان
ســازمانهای دولتــی و خصوصــی کشــور ،دورههــای تخصصــی و کارگاههــای کوتــاه مــدت کاربــردی در حوزههــای مرتبــط بــا مهندســی صنایــع را تعریــف و اجــرا مینمایــد.
♦ برگزاری دورهها منوط به رسیدن به حد نصاب و ثبت نام قطعی متقاضیان خواهد بود.
♦ برای ثبت نام با شماره تلفن  81032318تماس بگیرید.
♦ برای اعضای انجمن  20درصد تخفیف و دانشجویان  30درصد تخفیف ویژه در هزینه ثبت نام در نظر گرفته شده است.
♦ زمان و مکان دقیق برگزاری تا یک هفته قبل از برگزاری اطالعرسانی خواهد شد.
♦ برای شرکتکنندگان گواهینامه رسمی توسط انجمن مهندسی صنایع ایران صادر میگردد.
اگر متقاضی شرکت در دورههای آموزشی انجمن هستید درخواست خود را به ایمیل  training@iiie.irارسال نمایید.
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نام دوره آموزشی

مدت (روز)

سمینار آشنایی با استاندارد 9001:2015 ISO
مبانی ،مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم
طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP
تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA
کنرتل فرآیند آماری SPC
مبانی و ترشیح الزامات سیستم مديريت انرژی مبتنی بر
استاندارد 50001:2011 ISO
مبانی ،ترشیح الزامات و مستندسازی 14001:2015 ISO
مبانی ،ترشیح الزامات و مستندسازی 18001:2007 OHSAS
مبانی ،ترشيح الزامات و ممیزی داخلی سیستم هاي مدیریت
یکپارچه IMS
مبانی ،ترشيح الزامات و مميزیداخلی HSE
هزینه های کیفیت COQ
طراحی آزمایش ها DOE
ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطالعات مبتنی برISO/IEC
 27001:2013و ISO19011:2011
آشنایی و کاربرد عملی TRIZ
کالیرباسیون عمومی CME
مبانی و مستندسازی 17025 ISO/ IEC
ترشيح الزامات استاندارد :17020 ISO
مميزي سيستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر
استاندارد 22000:2005 ISO
اصول و مباين  GMPدر صنايع غذايي
تجزیه و تحلیل ریسک Risk Analysis
ترشيح معيارهاي مدل رسآمدي EFQM
مسئولیت اجتامعی سازمان CSR
برنامه ریزی و سنجش اثربخشی آموزشی بر استاندارد ISO
10015
نظام آراستگی با5S
مسئولیت پذیری اجتامعی مبتنی بر استانداردهای بین املللی
 SA8000و 26000 ISO
سنجش رضایت مشرتی در بخش خدمات بر اساس مدل
SERVQUAL
مدیریت ارتباط با مشرتی CRM

1
2
2
2
2
2

29

2

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

3
3
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
3
2
1

مبانی ،ترشیح الزامات مدیریت دارا یهای فیزیکی مبتنی بر
استاندارد 55001:2014 ISO
مبانی دانش مدیریت پروژه PMBOK
تفکر سیستمی با نرمافزار Vensim
مدیریت بحران
خالقیت و تکنیک های حل مساله
ناب سازی (اصول و مبانی کاربردی)
دوره مدیریت فرایندهای کسب و کار(مقدماتی)
روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی در مهندسی صنایع
اصول و مبانی طراحی محصول
دوره مدیریت فرایندهای کسب و کار (پیرشفته)
اسرتاتژی و مزیت آفرینی
کاربردهای نوین لجستیک و زنجیره تامین
کارگاه دستیار اجرایی موفق
تصمیم گیری ناب

2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1

با صدور گواهینامه رسمى توسط انجمن مهندسى صنایع ایران
تلفن اطالعات81032318 :
 %20تخفیف براى اعضاى انجمن
 %30تخفیف براى دانشجویان

اطالع رساني خدمات و محصوالت
با شرايط ويژه در خبرنامه مهندسی صنایع

خبرنامــه انجمــن در هــر شــماره بــراي قریــب  10000مخاطــب
ارســال مــي شــود و فضايــي مطلــوب بــراي ارتبــاط بــا مشــتريان
بــه منظــور معرفــي کاال و خدمــات اعضــاي حقوقــي انجمــن و
شــرکت هــای تولیــدی و خدماتــی بــه ویــژه شــرکت های مشــاوره
مهندســی صنایــع بــه وجــود مــي آورد .متقاضيــان بــراي اطــاع
رســانی محصــوالت و خدمــات خــود در خبرنامه مهندســی صنایع
مــی تواننــد بــا شــماره  88962076تمــاس حاصــل نماينــد.

خبرنامه مهندسی صنایع

14

سال بیستم  -شماره  - 91زمستان 1397
www.iiie.ir

انجمن

مزایای عضویت در انجمن مهندسی
صنایع ایران

 .1دریافت خربنامه چاپی
 .2اطالع رسانی در خصوص دورههای آموزشی انجمن
 .3ارســال نرشیــه علمــی پژوهشــی مهندســی صنایــع و
سیســتمها ()JISE
 .4دریافــت اخبــار روز مهندســی صنایــع بــه صــورت
اینرتنتــی و پیامــک
 .5ارائه گواهی عضویت در صورت نیاز
 .6دریافت مقاالت آموزشی
 .7امــکان عضویــت در ســایت انجمــن و اســتفاده از
خدمــات ســایت انجمــن
 .8برخــورداری از خدمــات برگ ـزاری دورههــا و کارگاههــای
آموزشــی در محــل بــا توجــه بــه نیــاز اعــام شــده از طــرف
اعضــا
 .9معرفــی اعضــا در منایشــگاهها و هامیشهایــی کــه
انجمــن حضــور دارد
 .10معرفــی اعضــای حقوقــی ،برنامههــا و فعالیــت هــای
رشکــت در ســایت انجمــن
 .11اســتفاده از تخفیــف خریــد محصــوالت انجمــن
(مجموعــه مقــاالتCD ،هــای چنــد رســانهای و )...
 .12حامیــت از چــاپ و انتشــار کتــب و مقــاالت در صــورت
تاییــد هیــات مدیــره
 .13امــکان حضــور بــا تخفیــف و بــا توجــه بــه نــوع
همــکاری در کنفرانســها ،هامیشهــا و میزگردهایــی کــه
توســط انجمــن برگــزار مــی گــردد.
 .14امــکان ارائــه مــوارد مطالعاتــی اعضــا در کنفرانسهــا،
هامیشهــا و میزگردهــای انجمــن
 .15برخــورداری از اولویــت اعطــای غرفــه در منایشــگاههای
مرتبــط بــا کنفرانسهــا ،ســمینارها و هامیشهــای انجمــن
 .16امــکان اســتفاده از لوگــوی انجمــن در ســایت رشکــت
پــس از اح ـراز صالحیــت
 .17چــاپ ســاالنه یــک مقالــه در خصــوص معرفــی اعضــا در
خربنامــه پــس از تاییــد هیــات مدیــره
 .18امــکان رشکــت اعضــای پیوســته در مجمــع ،داشــن حــق
رای و نامــزد شــدن بـرای عضویــت هیــات مدیــره
 .19معرفــی مجریــان خدمــات آموزشــی و یــا پژوهشــی
متناســب بــا نیــاز اعضــا از میــان اعضــای انجمــن
 .20معرفی فراخوانهای پژوهشی به اعضا
 .21معرفــی مناقصــات مرتبــط بــا مهندســی صنایــع بــه
اعضــا
 .22معرفی کارآموزان و کارورزان صنایع مورد نیاز اعضا
 .23معرفی نیروی کار مهندسی صنایع مورد نیاز اعضا
 .24معرفــی توامننــدی هــا و قابلیتهــای ارائــه خدمــات در
بانــک اطالعاتــی اعضــا پــس از احـراز صالحیــت
 .25اولویــت در انعقــاد قـرارداد در خصــوص بــرون ســپاری
فعالیتهــای آموزشــی ،پژوهشــی و اجرایــی انجمــن
 .26امــکان برگــزاری پانلهــای تخصصــی در ســمینارها و
کنفرانسهــا
 .27امــکان برگــزاری تورهــا و کارگاههــای آموزشــی بــرای
مخاطبــان انجمــن
 .28بهرهمندی از نتایج طرحهای پژوهشی انجمن

چهره خندان و دوست داشتنی او
رو به آسمان کرد و برفت
درگذشــت عضــو پیوســته انجمــن مهندســی صنایــع ایــران و اســتاد
دانشــگاه امیرکبیــر تســلیت عــرض مــی شــود .انجمــن مهندســی
صنایــع ایــران بــرای خانــواده دکتــر ابوالفضــل قائمــی از درگاه
خداونــد منــان صبــر و شــکیبایی مســئلت دارد.

بــه اعضــای حقیقــی کارت عضویــت اعطــا میشــود و در صــورت درخواســت بــا پرداخــت وجــه جداگانــه لــوح نفیــس بــرای آنهــا صــادر
میشــود.
پــس از تکمیــل فــرم و مــدارک مرتبــط ،آنهــا را بــه پســت الکترونیکــی  iiieform@gmail.comارســال نماییــد و آنــگاه جهــت
پرداخــت الکترونیکــی حــق عضویــت بــه نشــانی  iiie.ir/paymentمراجعــه نماییــد.
• در صورتی که از روش پرداخت الکترونیکی استفاده نمیکنید الزم است رسید پرداخت به همراه مدارک دیگر ارسال شود.
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عضویت در انجمن مهندسی صنایع ایران
انواع عضویت

عضویــت پیوســته :اعضــای هیاتهــای علمــی دانشــکدههای مهندســی
صنایــع کشــور و تمامــی افــرادی کــه حداقــل دارای درجــه کارشناســی ارشــد
در یکــی از گرایشهــای رشــته مهندســی صنایــع باشــند ،میتواننــد بــه
عضویــت پیوســته انجمــن درآینــد.
عضویــت وابســته :کســانی کــه حداقــل دارای درجــه کارشناســی در رشــته
مهندســی صنایــع و رشــتههای مرتبــط باشــند و کارشناســانی کــه مــدت 5
ســال بــه نحــوی در یکــی از زمینههــای مهندســی صنایــع شــاغل باشــند.
عضویــت دانشــجویی :دانشــجویانی کــه در مقطــع کارشناســی رشــتههای
مهندســی صنایــع بــه تحصیــل اشــتغال دارنــد.
عضویــت افتخــاری :شــخصیتهای ایرانــی و خارجــی کــه مقــام علمــی
آنــان در زمینــه هــای مدیریــت حایــز اهمیــت خــاص باشــد ،یــا در پیشــبرد
اهــداف انجمــن کمکهــای ارزنــدهای نمــوده باشــند.
عضویــت حقوقــی :ســازمانهایی کــه در زمینــه هــای علمــی و پژوهشــی
مرتبــط فعالیــت دارنــد ،میتواننــد بــه عضویــت انجمــن درآینــد.
تبصره:1اعضــای وابســته ای کــه دارای درجــه کارشناســی در یکــی از
گرایشهــای مهندســی صنایــع هســتند بــر اســاس آییننامــهای کــه بــه
تصویــب هیــات مدیــره میرســد ،میتواننــد بــه عضویــت پیوســته انجمــن
درآینــد.
تبصــره  :2اعضــای حقوقــی بــه مثابــه ،عضــو پیوســته انجمــن محســوب
میشــوند.
مــاده  :7هــر یــک از اعضــا ،ســاالنه مبلغــی را کــه میــزان آن توســط مجمــع
عمومــی تعییــن میگــردد ،بــه عنــوان حــق عضویــت پرداخــت خواهــد کــرد.
حــق عضویــت اعضــای حقوقــی و حقیقــی بــا یکدیگــر از نظــر میــزان حــق
عضویــت متفــاوت اســت و توســط هیاتمدیــره بــه مجمــع عمومــی پیشــنهاد
میشــود.
تبصــره  :1پرداخــت حــق عضویــت هیچگونــه حــق و ادعایــی نســبت بــه
دارایــی انجمــن بــرای عضــو ایجــاد نمیکنــد.
تبصره  :2اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
* عضویــت حقوقــی در انجمــن مطابــق بــا آییــن نامــه عضویــت حقوقــی
انجمــن انجــام مــی پذیــرد .بــرای ایــن منظــور ســازمان هــا مــی تواننــد آییــن
نامــه عضویــت حقوقــی را مطالعــه و در صــورت تمایــل بــا دفتــر انجمــن
تمــاس بگیرنــد.
حــق عضویــت ســالیانه بــرای انــواع عضویــت حقیقــی در انجمــن بــه شــرح
ذیــل مــی باشــد.

www.iiie.ir

لیست اعضای حقوقی انجمن مهندسی صنایع ایران
شرکت نفت ستاره خلیج
فارس

شرکت راهاندازی و
ُ
بهرهبرداری صنایع نفت (ایکو)

زمینه فعالیت:
طراح ــي ،مديري ــت ،تامي ــن مناب ــع
مال ــي ،اح ــداث ،به ــره ب ــرداري و
نگه ــداري از پااليش ــگاه ميعان ــات
گازي
تلفن07631310000 :
فکس07631313131 :

زمینه فعالیت:
راه انـــدازی و بهـــره بـــرداری
واحدهـــای عظیـــم صنعـــت نفـــت
و گاز کشـــور
تلفن02196623636 :
فکس02188782615 :

www.pgsoc.ir
کیلومتــر  13محــور بندرعبــاس ،بنــدر
خمیــر ،پاالیشــگاه میعانــات گازی ســتاره
خلیــج فــارس

www.oico.ir
تهــران ،خیابــان نلســون مانــدال (آفریقــا)،
خیابــان قبادیــان شــرقی ،پــاک 11

شرکت اکسیر نوین
فرآیند آسیا

زمینه فعالیت:
تولیـــد کننـــده کاتالیســـت هـــای
اســـتراتژیک صنعـــت نفـــت
تلفن44909063 :
فکس44909070 :

www.exirnovinco.com
کیلومتــر  10جــاده مخصــوص کــرج،
شــهرک اســتقالل ،خیابــان جــال،
کوچــه شــهریور یکــم ،پــاک 2

میزان حق عضویت سالیانه نوع عضویت
 2.000.000ریال

اعضاء پیوسته (آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد صنایع(

 1.000.000ریال

اعضاء وابسته (آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی(

 500.000ریال

اعضاء دانشجویی (دانشجوی کارشناسی(

واحــد عضویــت انجمــن پــس از دریافــت مــدارک ،عضویــت متقاضی را بررســی
و تاییــد نمــوده و ســپس کارت عضویــت صــادر و بــرای او ارســال مــی نمایــد.

شامره  ، 91زمستان 1397
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی صنایع ایران
مدیرمسئول:
دکرت مهدی فتح اله
رسدبیر:
مهندس سید علیرضا شجاعی
طراح و صفحه آرا:
مهندس محمدهادی انتظاری

مجری خربنامه:
انجمن مهندسی صنایع ایران
آدرس پستی:
تهران /صندوق پستی14665-435 :
تلفکس021-81032317 :
نشانی پست الکرتونیکیinfo@iiie.ir :
وب سایتwww.iiie.ir :
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