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 در سی و هشتمین گردهمایی ماهانه انجمن مهندسی صنایع ایران مطرح شد:

مهندسان صنایع و دانش بنیان کردن صنعت
ــی  ــتمین گردهمای ــی و هش س
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران 
بــا  تیرمــاه   29 سه شــنبه،  روز 
و  صنایــع  مهندســان  محوریــت 
صنعــت،  کــردن  دانش بنیــان 
وزیــر  درخواســت  راســتای  در 
از  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران 
راهکارهــای  ارائــه  بــر  مبنــی 
فعــاالن  نقش آفرینــی  و  مناســب 
ــودن  ــان نم ــته در دانش بنی ــن رش ای
صنعتــی،  بنگاه هــای  واحدهــا، 
معدنــی و تجــاری کشــور در ســالن 
صنعــت،  وزارت  همایش هــای 
ــوار  ــع در بل ــارت واق ــدن و تج مع

شــد. برگــزار  کشــاورز 
پــس از تــالوت کالم اهلل مجیــد و 
ــید  ــران، س ــی ای ــرود مل ــش س پخ
علیرضــا شــجاعی نائــب رئیــس 
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران، بــه 
مــرور دســتور کار گردهمایی هــای 
ــرح  ــع و ش ــی صنای ــن مهندس انجم
ــت و  ــن پرداخ ــن انجم ــداف ای اه
ــن  ــدس حس ــوت از مهن ــن دع ضم
مرکــز  رئیــس  کثیــری،  آقــا 

ــع پیشــرفته  ــاوری و صنای توســعه فن
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــور  ــه منظ ــخنرانی، ب ــگاه س ــه جای ب
ــه موضــوع  مقدمــه ای بــرای ورود ب
پاورپوینتــی  ارائــه  بــا  جلســه، 
فنــاوری  ظهــور  موضــوع  بــا 
بنیادیــن  تغییــرات  و  اطالعــات 
مبانــی کســب وکار، بحــث اقتصــاد 
ــی  ــر مثال های ــا ذک ــان را ب دانش بنی
از صنایــع ایــران و جهــان مــورد 

بررســی قــرار داد.
ــی  ــه معرف ــری ب ــا کثی ــه، آق در ادام
اقتصــاد  مقاومتــی،  اقتصــاد 
بــا  آن هــا  ارتبــاط  و  دانش بنیــان 

ــت آن  ــن اهمی ــر و هم چنی یکدیگ
در کالم رهبــری و رئیس جمهــور 
تعریــف  ارائــه  بــا  و  پرداخــت 
انــواع کســب وکارهای  از  دقیــق 
دانش بنیــان افــزود: در ســال 94، در 
ــان  کشــور 1185 شــرکت دانش بنی
ایجــاد شــد، در ســال 93 قانــون 
شــرکت های دانش بنیــان صنعتــی 
را بــه تصویــب رســاندیم و تــا پایان 
شــرکت،  سی وشــش   ،93 ســال 
در  شــدند؛  صنعتــی  دانش بنیــان 
ســال 94 به تنهایــی 112 شــرکت 
دانش بنیــان صنعتــی ایجــاد شــد 

کــه رشــد 3/1 برابــری را نشــان... 

صنایعی ها کیک 50 سالگی 
دانشگاه شریف را بریدند

بازاریابی عصبی

گرامیداشــت پنجاه ســالگی دانشــگاه صنعتــی 
شــریف بــه میزبانی دانشــکده مهندســی صنایع 
و کمیتــه تخصصــی مهندســی صنایــع برگــزار 
ــع  ــی صنای ــن مهندس ــزارش انجم ــه گ ــد. ب ش
ایــران، در ایــن... همایــش تعداد قابــل توجهی... 

عملکــرد  در  مهــم  مباحــث  از  یکــی 
چگونگــی  درک  مصرف کننــده، 
ــد  ــدگان می باش ــری مصرف کنن تصمیم گی
کــه همیشــه موردتوجــه محققــان، بازاریــان 
و مدیــران صنعتــی اســت. پــس از ناامیــدی.. 
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 دکتر محمدعلی شفیعا: به جای اینکه به کسی
   بگویید دستت را برای نجات دادن به من بده،

  دست خود را دراز کرده
 و بگویید دست من را بگیر.

همه هویت انجمن شمایید

ــی و  ــکل علم ــا تش ــوان تنه ــه عن ــران ب ــع ای ــی صنای ــن مهندس انجم
ــوز  ــا مج ــال 1378 ب ــع در س ــی صنای ــته مهندس ــور در رش ــی کش مل
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری پــا بــه عرصــه وجــود نهــاد و تــا 
ــرد  ــه امــروز تمــام ســعی و تــالش خــود را مصــروف توســعه کارب ب
دانــش مهندســی صنایــع در کشــور و ارتقــای جایــگاه دانــش 

ــت.  ــوده اس ــردی نم ــدی و راهب ــته کلی ــن رش ــگان ای آموخت

اســفندماه ســال گذشــته مجمــع عمومــی انجمــن برگــزار و اعضــای 
ــات  ــدا هی ــان ابت ــدند. از هم ــاب ش ــره انتخ ــات مدی ــن دوره هی نهمی
ــه تــالش هیــات  مدیــره جدیــد مصمــم شــد تــا ضمــن ارج نهــادن ب
مدیــره هــای گذشــته، بــا برنامــه ای فشــرده، میــزان خدمــات بــه اعضا 
را گســترش داده و تعامــل خــود را بــا دانشــگاه هــا، دانــش آموختگان 
ــگاه هــا و مســووالن ســازمان هــای  و دانشــجویان، شــرکت هــا و بن
دولتــی و خصوصــی و در یــک کالم ذینفعــان رشــته مهندســی 
صنایــع افزایــش دهــد. از ایــن رو در طــی چنــد مــاه گذشــته برخــی 

از اهــم اقدامــات بــه قــرار زیــر بــوده اســت: 

تشکیل بیش از 10 جلسه هیات مدیره؛ . 1

دیــدار اعضــای هیــات مدیــره بــا وزیــر صنعــت، معــدن و . 2
ــه  ــن و برنام ــتگاه از انجم ــارات آن دس ــت انتظ ــارت و دریاف تج

ــا؛  ــرای آنه ــب ب ــازوکار مناس ــزی س ری

پیگیــری ســازمان نظــام مهندســی صنعــت از وزارت صنعــت . 3
ــد در  ــن بن ــق ای ــرای تحق ــدن و تجــارت و اعــالم آمادگــی ب مع

ــعه؛ ــم توس ــه پنج برنام

برگــزاری نشســت جایــگاه و آینــده علمــی – حرفــه ای مهندســی . 4
ــی  ــای مهندس ــکده ه ــاتید دانش ــا و اس ــور روس ــا حض ــع ب صنای

صنایــع دانشــگاه هــای تهــران؛ 

راه انــدازی گردهمایــی هــای ماهانــه بــا موضوعــات روز کشــور . 5
و تبییــن نقــش هــای نویــن مهندســان صنایــع؛ 
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2 صعود ایران در شاخص 
عملکرد لجستیک

از  بانــک جهانــی گــزارش جدیــد خــود را 
ــالم  ــر و اع ــتیک منتش ــرد لجس ــاخص عملک ش
کــرده اســت. پیشــرفت در عملکــرد لجســتیک 
ــون در  ــال 2007 تاکن ــار از س ــتین ب ــرای نخس ب
ــد...  ــان کن ــعه یافته جه ــر توس ــای کمت اقتصاده
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شــاخص  از  را  خــود  جدیــد  گــزارش  جهانــی  بانــک 
عملکــرد لجســتیک منتشــر و اعــالم کــرده اســت. پیشــرفت 
ــال 2007  ــار از س ــتین ب ــرای نخس ــتیک ب ــرد لجس در عملک
تاکنــون در اقتصادهــای کمتــر توســعه یافته جهــان کنــد 
شــده اســت، امــا اقتصادهــای نوظهــور کــه ابتــکار عمل هــای 
جامعــی را در ایــن زمینــه انجــام می دهنــد، عملکــرد خــود را 

بهبــود بخشــیده اند.
در ایــن گــزارش بانــک جهانــی از صعــود 18 پلــه ای ایــران 
ــرد  ــالم ک ــر داد و اع ــتیک خب ــرد لجس ــاخص عملک در ش
کشــورمان در رتبه بنــدی جهانــی رتبــه 9۶ را بــه دســت 
آورده اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش ایــران در میــان 
1۶0 کشــور جهــان در رتبــه 9۶ ازنظــر شــاخص لجســتیک 
قرارگرفتــه و نمــره۶/2 را در ایــن شــاخص بــه دســت آورده 
اســت. ایــران در گــزارش ســال 2014 در میــان 1۶۶ کشــور 
جهــان رتبــه 114 را بــر اســاس ایــن شــاخص به دســت آورده 
بــود. ایــران ازنظــر کارآیــی فرآیندهــای ترخیــص کاال رتبــه 
ــه  ــی رتب ــاری و جابه جای ــاخت های تج ــت زیرس 110، کیفی
ــه 88،  ــف رتب ــای مختل ــه کااله ــی ب ــهولت دسترس 72، س
شایســتگی و کیفیــت خدمــات لجســتیکی رتبــه 82، توانایــی 
ــان  ــه 111 و زم ــی کاالهــای ارســالی رتب ــب و ردیاب در تعقی
تحویــل محموله هــا رتبــه 11۶ را در میــان 1۶0 کشــور جهــان 
بــه دســت آورده اســت. در ایــن گــزارش آلمــان بــا کســب 
نمــره 23/4 بــرای ســومین بار نخســتین کشــور جهــان ازنظــر 
کیفیــت لجســتیک معرفی شــده اســت و لوکزامبــورگ، 
انگلیــس،  اتریــش،  بلژیــک،  ســوئد، هلنــد، ســنگاپور، 
هنگ کنــگ و آمریــکا بــه ترتیــب در رتبه هــای دوم تــا 
دهــم از ایــن نظــر قرارگرفته انــد. در انتهــای رتبه بنــدی 
ــب  ــا کس ــوریه ب ــتیک س ــرد لجس ــاخص عملک ــی ش جهان
نمــره ۶/1 در رتبــه 1۶0، هائیتــی بــا نمــره 72/1 در رتبــه 159، 
ــره  ــا نم ــی ب ــه 158، موریتان ــره 75/1 در رتب ــا نم ــومالی ب س
ــه  ــا نمــره 88/1 در رتب ــه اســتوایی ب ــه 157، گین 87/1 در رتب
15۶ قرارگرفتــه اســت. شــاخص عملکــرد لجســتیک یــک 
شــاخص چندبعــدی اســت کــه عملکــرد بخــش لجســتیک 
یــک کشــور را ارزیابــی می کنــد و از ســال 2007 به صــورت 

ــود. ــی می ش ــی ارزیاب ــک جهان ــط بان ــاالنه توس دوس

ــه  ــی در زمین ــر ارشــد عملکــرد جهان ــل گونزالــس، مدی آناب
می گویــد:  جهانــی،  بانــک  تجــارت  و  رقابت پذیــری 
»عملکــرد لجســتیک هــم در تجــارت بین المللــی و هــم در 
تجــارت داخلــی بــرای رشــد اقتصــادی و رقابت پذیــری 
ــدارکات کارآمــد  یــک مســئله مهــم محســوب می شــود. ت
ــا  ــا و فرصت ه ــه بازاره ــرکت ها را ب ــراد و ش ــتیکی اف لجس
ــری از  ــطح باالت ــه س ــتیابی ب ــب دس ــد و موج ــل می کن متص
بهــره وری و رفــاه می شــود. متأســفانه شــکاف عملکــرد 
ــه دارد و  ــر ادام ــد و فقی ــورهای ثروتمن ــن کش ــتیکی بی لجس
ــده  ــا 2014 دی ــال های 2007 ت ــه در س ــی ک ــد همگرای رون
شــد، در مــورد کشــورهایی کــه کمتریــن عملکــرد را 
داشــته اند، معکــوس شــده اســت.« کشــورهایی ماننــد کنیــا، 
هنــد و چیــن نســبت بــه گذشــته عملکــرد بهتــری داشــته اند. 
طــی ۶ ســال گذشــته 10 کشــوری کــه بهترین عملکــرد را در 
ــر صنعــت  ــد و ب ــر نکرده ان ــه لجســتیک داشــته اند، تغیی زمین
ــد  ــای دارای درآم ــد. اقتصاده ــلطه دارن ــه س ــره عرض زنجی
ــی  ــب اقتصادهای ــد اغل ــن عملکــرد را دارن ــن کــه بدتری پایی
محصــور در خشــکی، جزایــر کوچــک یــا کشــورهایی 
هســتند کــه دوران بعــد از جنــگ را ســپری می کننــد؛ 
ــا،  ــن گزارش ه ــار ای ــخ انتش ــتین بار در تاری ــرای نخس ــا ب ام
عملکــرد دو کشــور روانــدا و اوگانــدا کــه از همــکاری 
منطقــه ای بــرای بهبــود کریدورهــای تجــاری بهــره  می برنــد، 
ــر  ــکی دیگ ــور در خش ــورهای محص ــت کش ــان داده اس نش

ــتند.  ــاعد نیس ــرایط نامس ــودکار دارای ش ــورت خ به ص

بانک جهانی گزارش داد: 
صعود ایران در شاخص عملکرد لجستیک

SCM دوره عالی لجستیک و
سیستم های  و  صنایع  مهندسی  دانشکده 
در  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  مدیریت 
دوره   95-9۶ تحصیلی  سال  اول  نیمسال 
تأمین  زنجیره  مدیریت  و  لجستیک  عالی 

برگزار می کند.
انجمن مهندسی  به گزارش روابط عمومی 
جمله  از  دوره  این  اطالعات  ایران،  صنایع 
ذیل  پوستر  در  ثبت نام  شرایط  و  مخاطبان 
آمده است. الزم به ذکر است برای ثبت نام 
در این دوره 5 درصد تخفیف برای اعضای 

انجمن در نظر گرفته شده است.
عالی  دوره  در  شرکت  به منظور  متقاضیان 
در  تأمین،  زنجیره  مدیریت  و  لجستیک 

به پست  را  باید رزومه خود  گام نخست 
تا   opencourses@aut.ac.ir الکترونیکی  

اول شهریور ارسال نمایند.
عالقه مندان، جهت کسب اطالعات بیشتر 
دفتر  الکترونیکی  سایت  به  می توانند 
نشانی  به  دانشکده  آن  آزاد  آموزش  های 

ieoc.aut.ac.ir مراجعه نمایند.

اخبار

انجمــن؛ آموزشــی  هــای  دوره  شــدن  فعــال   .۶
ــه  ــع و ارائ ــی صنای ــته مهندس ــی رش ــی معرف 7.گردهمای
مشــاوره، همزمــان بــا اعــالم نتایــج اولیه کنکور سراســری؛

8. فعــال ســازی ســایت، کانــال تلگرامــی و ســایر 
ابزارهــای اطــالع رســانی )پیامــک، ایمیــل و ...(؛

9. برگــزاری جلســات سیاســتگذاری و هماهنگــی 
ســیزدهمین کنفرانــس بیــن المللــی مهندســی صنایــع؛

10. تشــکیل جلســات بــا همــکاران افتخــاری و دبیــران 
انجمــن هــای علمی دانشــجویی دانشــگاه هــای تهران؛
11. بررســی وضعیــت انتشــار نشــریات علمی پژوهشــی انجمن.

و  ارتباطــی  ابزارهــای  از  دیگــر  یکــی  اینــک  و 
بــا اعضــا در دوره جدیــد هیــات مدیــره  تعاملــی 
خبرنامــه  مجــدد  انتشــار  آن  و  شــود  مــی  فعــال 
انجمــن اســت. در اینجــا الزم اســت از تمــام کســانی 
ــی،  ــای علم ــت ه ــا حمای ــدت ب ــن م ــی ای ــه در ط ک
مــادی، معنــوی، فکــری و عملــی خــود در رشــد 
انجمــن تــالش کردنــد و از دوســتانی کــه همــت 
ــق  ــما را از طری ــا ش ــن ب ــی انجم ــل ارتباط ــرده و پ ک
ــم.   ــکر نمایی ــه تش ــد صمیمان ــت نمودن ــه تقوی خبرنام

انجمــن  هــای  فعالیــت  ارتقــای  و  تــداوم  یقینــا 
نیازمنــد همــکاری همــه اعضــای آن اســت چــون 
چیــزی  انجمــن  و  شــمایید  انجمــن  هویــت  همــه 
ــره مفتخــر اســت کــه  ــات مدی نیســت جــز شــما و هی
ــت. ــع ایــران اس ــی صنای ــه مهندس ــزار جامع خدمتگ

می دهــد تــا پایــان ســال 94، صــد و چهل وهشــت 
کــه  بودنــد  شــده  صنعتــی  دانش بنیــان  شــرکت، 
شــرکت   2148 از  درصــدی   7 ســهم  باوجــود 
دانش بنیــان، 72 درصــد کل درآمــد شــرکت های 
دانش بنیــان متعلــق بــه آن هــا اســت. وی همچنیــن 
در ادامــه بــه ســهم چشــم انداز توســعه بیست ســاله 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  برنامه هــای  و  کشــور 
اقتصــاد  برنامه هــای  تدویــن  منظــور  بــه  تجــارت 
نظــرات  شــنیدن  بــا  و  نمــود  اشــاره  دانش بنیــان 
حضــار بــا آن هــا بــه تبــادل اطالعــات پرداخــت.

پــس از اتمــام ارائــه آقــا کثیــری، شــجاعی از غالمرضا 
مقیمــی معــاون برنامه ریــزی و توســعه چرخــه دانــش 
ــی معصومــی  ــا و عل ــوآوران دان شــرکت پیشــگامان ن
دبیــر انجمــن تخصصی مراکــز تحقیق و توســعه صنایع 
و معــادن دعــوت کــرد تــا در جایــگاه حضــور یابنــد.

در ابتــدا، مقیمــی بــه معرفــی شــرکت پیشــگامان 
مجموعــه  ایــن  فعالیت هــای  و  دانــا  نــوآوران 
خصوصــی  شــرکت  بزرگ تریــن  عنــوان  بــه 
ســرمایه گذار در طرح هــای دانش بنیــان و همچنیــن 
و  پرداخــت  آن  زیرمجموعــه  هــای  هلدینــگ 
چالش هــای موجــود در شــرکت پیشــگامان نــوآوران 
از جملــه مدیریــت فرآیندهــای دانش بنیــان،  دانــا 
ارزش گــذاری  دانش بنیــان،  پروژه هــای  ارزیابــی 
ــا و ســایر مشــکالت پیــش روی  ــی پروژه ه ــش فن دان
ــع  ــی صنای ــه مهندس ــت را ک ــدن صنع ــان ش دانش بنی
ــرد؛  ــی ک ــد را معرف ــرف کن ــا را برط ــد آن ه می توان
ســپس در قســمت پایانــی گردهمایــی، معصومــی، 
دانش بنیــان  بــا  رابطــه  در  پیشــنهاد هایی  ارائــه  بــه 
ــار  ــه حض ــان جلس ــت و در پای ــع پرداخ ــردن صنای ک
مرتبــط  حوزه هــای  در  مطالبــی  عــرض  ضمــن 
پرداختنــد. ســخنرانان  بــا  اطالعــات  تبــادل  بــه 

سرمقاله، ادامه صفحه 1
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سال هجدهم - شماره 80 - مرداد ماه 1395

ایــران:  صنایــع  مهندســی  انجمــن  گردهمایــی   40میــن 
از  استراتژی  بنگاه  تا  راهبرد  ملی

تاریخ برگزاری:  1۶ شهریور 1۶:30 الی 19:30
 iiie.ir  :وب سایت

 ICISE( دومین کنفرانس بین المللی مهندســی صنایع و سیســتم هــا
201۶()بــه صــورت مجازی(

تاریخ برگزاری:  24 و 25 شهریور 95
um.ac.ir.icise2016 :وب سایت

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
تاریخ برگزاری:  4 و 5 اسفند 95

سایت:  

رویداد های آتی  تخفیف  در شهریه    دانشجویان  عضو  انجمن

صنایعی ها   کیک  50 سالگی  دانشگاه  شریف  را  بریدند

ــای  ــیون انجمن ه ــگاه آزاد و کمیس ــه دانش ــاس تفاهم نام ــر اس ب
علمــی، دانشــجویان مشــغول بــه تحصیــل در دانشــگاه آزاد کــه 
عضــو انجمن هــای علمــی باشــند از اعطــای تســهیالت تخفیــف 
ــه برخــوردار می شــوند. ــررات و تفاهم نام ــا مق ــق ب شــهریه مطاب

ــران،  ــع ای ــط عمومــی انجمــن مهندســی صنای ــه گــزارش رواب ب
دانشــجویان مهندســی صنایع دانشــگاه آزاد اســالمی نیز می توانند 
بــا عضویــت در انجمــن تخصصــی خــود یعنی انجمن مهندســی 

صنایــع ایــران از ایــن فرصــت پیش آمــده اســتفاده کننــد.
گفتنــی اســت در بنــد 2 مــاده 4 تفاهم نامــه ای کــه اواخــر خردادماه 
ســال جــاری میــان کمیســیون انجمن هــای علمــی وزارت علــوم 
تحقیقــات و فنــاوری و دانشــگاه آزاد اســالمی منعقــد شــد و بــه 
مدت 3 ســال اعتبار خواهد داشــت، دانشــگاه آزاد اســالمی متعهد 
شــده تســهیالت تخفیف شــهریه مطابق بــا مقــررات و تفاهم نامه، 
ــوده و در  ــی ب ــای علم ــو انجمن ه ــه عض ــجویانی ک ــژه دانش وی

دانشــگاه آزاد مشــغول بــه تحصیــل هســتند اعطــا کند.

یــادآور می شــود بــا توجــه به ضــرورت توســعه هم اندیشــی 
ــی  ــای علم ــی در زمینه ه ــرد جمع ــتفاده از خ ــری و اس و همفک
ــگاه  ــر اســاس جای ــش ب ــای دان و مشــارکت در گســترش مرزه
انجمن هــای علمــی در نقشــه جامــع علمــی کشــور و تأکیــد بــر 
ایفــای نقــش مرجعیــت علمــی انجمن هــا توســط قانون گــذار و با 
توجــه بــه تــوان و ظرفیت هــای موجــود در دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــگاه آزاد  ــن دانش ــه ای بی ــی، تفاهم نام ــی علم ــکان هم افزای و ام
اســالمی و کمیســیون انجمن هــای علمــی کشــور منعقــد شــد.

ــداری و  ــش م ــگ دان ــعه فرهن ــه، توس ــن تفاهم نام ــدف از ای ه
ــی  ــی و پژوهش ــت علم ــالی موقعی ــی و اعت ــترش هم اندیش گس
کشــور مبتنــی بــر انتقــال تجربیــات علمــی گروهــی در راســتای 
ــای  ــی انجمن ه ــر و تعال ــتعدادهای برت ــکوفایی اس ــت و ش تقوی

ــان شــده اســت. علمــی و مراکــز آموزشــی بی

گرامیداشــت پنجاه ســالگی دانشــگاه صنعتی شــریف بــه میزبانی 
دانشــکده مهندســی صنایــع و کمیته تخصصی مهندســی صنایع 

ــد. برگزار ش
به گــزارش انجمن مهندســی 
صنایــع ایــران، در این همایش 
تعداد قابل توجهی از استادان، 
کارمندان،  دانش آموختگان، 
دانشجویان دانشکده مهندسی 
ــایر  ــی از س ــع و مهمانان صنای
دانشــکده ها حضــور داشــتند.

دکتــر  گــزارش،  بنابرایــن 
رئیــس  فتوحــی،  محمــود 
ــود  ــدس محم ــگاه، مهن دانش

شــیری دبیــر کل انجمــن و دکتــر علیرضا حجی رئیس دانشــکده 
ــد. ــم بودن ــن مراس ــخنرانان ای ــه س از جمل

تقدیــر از اســتادان پیشکســوت و بازنشســته، تقدیــر از کارمنــدان 
ــه  ــده از جمل ــیقی زن ــرای موس ــرات، اج ــان خاط ــته، بی بازنشس

ــود. ــم ب ــن مراس ــده در ای ــای اجراش برنامه ه
ایــن گــزارش می افزایــد: در بخشــی از 
مراســم، کیک پنجاه ســالگی دانشــگاه 
بــا حضــور مهمانــان رونمایــی و بریــده 

شــد.
گفتنــی اســت در انتهــای برنامــه از 
ایــران،  صنایــع  مهندســی  انجمــن 
به عنــوان حامــی معنــوی برگــزاری این 

ــد. ــر ش ــم  تقدی مراس
ایــن برنامه روز دوشــنبه اول شــهریور از 
ســاعت 15 در ســالن جابــر ابــن حیــان 

آغــاز و تــا ســاعت 21 بــه درازا کشــید.

فراخوان دعوت به همکاری

اخبار

تمامــی  از  ایــران  صنایــع  مهندســی  انجمــن 
کارشناســی  کارشناســی،  مقاطــع  دانشــجویان 
ــه  ــد ب ــع عالقه من ــری مهندســی صنای ارشــد و دکت
همــکاری افتخــاری در امــور اجرایــی دعــوت بــه 

می کنــد. همــکاری 

بــه گــزارش روابــط 
انجمــن  عمومــی 
صنایــع  مهندســی 
ایــران، ایــن دعــوت 
در  همــکاری  بــه 

و  ســمینارها  دوره هــا،  برگــزاری  زمینه هــای 
و  نشــریات  بخــش  آموزشــی،  کنفرانس هــای 
اجتماعــی  شــبکه های  و  وب ســایت  خبرنامــه، 
ماهانــه  گردهمایی هــای  برگــزاری  و  انجمــن 

. شــد می با

عالقمنــدان مــی تواننــد مراتــب عالقمنــدی خــود 
را بــا تکمیــل فــرم مرتبــط در ســایت انجمــن 
الکترونیکــی  پســت  طریــق  از  آن  ارســال  و 
شناســنامه  یــا  و   iiiegram@gmail.com

نماینــد. اعــالم   iiiegram@ الکترونیکــی 
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مقام معظــم رهبری)مدظلــه العالی(: احیــاء صنایع 
کوچــک و توجــه بــه ایــن صنایــع از بنیــان هــای اقتصــاد 
ــث  ــادی باع ــد زی ــا ح ــد ت ــی توان ــت و م ــی اس مقاومت

تحــرک اقتصــادی وایجــاد اشــتغال شــود.
21مــرداد مــاه، روز حمایــت از صنایــع کوچــک 
نامگــذاری شــده اســت لــذا بــرآن شــدیم تــا بــه مناســبت 
ایــن روز، بــه بررســی ابعــاد و جنبــه هــای مختلــف صنایــع 

ــم: ــک بپردازی کوچ
تعریف صنایع کوچک و مشمولیت آن:

در کشــورهای مختلــف دنیــا، تعاریــف متفاوتــی از صنایع 
کوچــک موجــود اســت کــه هریــک از آنهــا، معیارهایــی 
همچــون تعــداد زیرمجموعــه هــا، ارزش افــزوده، حجــم 
ــرمایه  ــزان س ــان، می ــداد کارکن ــالیانه تع ــی س ــردش مال گ
ــد. در  ــرده ان ــاظ ک ــود لح ــف خ ــذاری و... را در تعری گ
کشــور مــا تعریــف انــواع صنایــع بــه شــکل زیــر اســت: بــه 
شــرکتهایی کــه کمتــر از ده کارکــن دارنــد، صنایــع خــرد 
گفتــه مــی شــود وبه شــرکتهایی کــه تعــداد کارکنــان آنها 
بیــن 10 تــا 49 نفــر اســت، صنایــع کوچــک و شــرکتهایی 
کــه تعــداد کارکنانشــان بیــن 50 تــا 250 نفــر اســت، صنایع 

متوســط اطــالق مــی شــود.
صنایــع کوچک و متوســط در بســیاری از کشــورهای دنیا، 
بخــش اعظمــی از صنایع آن کشــور را شــامل می شــوند به 
طــوری که در کشــور ما صنایع شــیمیایی)مانند الســتیک، 
پالســتیک و...(، صنایــع نســاجی و چرم)ماننــد پوشــاک، 
ــع  ــی، صنای ــی و داروی ــع غذای ــش و...(، صنای ــف، کف کی
فلــزی و نیــروی محرکه)ماننــد ریختــه گــری و...(،صنایــع 
ســلولزی)مانند انــواع کاغذ، دســتمال کاغــذی و...(، صنایع 
کانی و امور معدنی، صنایع الکتریکی و الکترونیکی)مانند 
انــواع لــوازم خانگــی و...( همگــی جــزء صنایــع کوچک و 

متوســط محســوب مــی شــوند.
ــع  ــازمان صنای ــانی س ــالع رس ــگاه اط ــه پای ــه ب ــا مراجع ب
ــوان  ــی ت ــران، م ــی ای ــای صنعت ــهرک ه ــک و ش کوچ
دریافــت کــه بیــش از ۶2هــزار شــرکت و بالــغ بــر 105هزار 

ــد. ــرار مــی گیرن ــع ق ــن صنای ــره ای محصــول در زم
وضعیــت صنایع کوچــک در ایــران وخــارج از 

کشور:
ســهم صنایــع کوچــک و متوســط 9۶ درصــد از کل 
صنایــع موجــود در کشــور اســت و تعــداد واحدهــای بــه 
بهــره بــرداری رســیده بیــش از81هــزار واحــد می باشــد. در 
جــدول زیــر، ســهم بنــگاه هــای کوچــک و متوســط در 
شــاخص هــای اقتصادی)برحســب درصــد( در ســطح دنیا 

ــران بررســی شــده اســت: و ای

حمایتهای دولت از صنایع کوچک:
در راســتای حمایــت از صنایــع کوچــک، ســازمان صنایــع 
ــهریور  ــران از ش ــی ای ــای صنعت ــهرک ه ــک و ش کوچ
ســال1384 فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. البتــه چنیــن 
ــوان  ــت عن ــود را تح ــت خ ــال 1343 فعالی ــازمانی از س س
ســازمان نواحــی صنعتــی آغــاز کــرده بــود و در طــی ســال 
هــای متمــادی تحــت نام های مختلفــی به فعالیــت پرداخته 
و بعضــاً در ســال هایــی در وزارت صنایــع ادغــام شــده بــود. 
در راســتای نیل بــه اهداف اســتراتژیک، این ســازمان برنامه 
هــای حمایتــی خــود را تحــت عناویــن زیــر دنبــال مــی کنــد:

1.خوشه های کسب وکار
خوشــه هــای کســب و کار یکــی از الگوهــای موفــق 
ســازماندهی صنایع کوچک و متوســط هستند که کاستی 
هــای صنایــع کوچــک و متوســط را رفــع و مزیــت هــای 
مختلــف صنایــع کوچک، چــون انعطــاف پذیــری و تنوع 
را تقویــت می بخشــند. خوشــه کســب و کار مجموعــه ای 
از بنــگاه هــای تولیــدی و خدماتی در یک رشــته اســت که 
بــا تکیــه بــر ســرمایه هــای قــوام یافتــه اجتماعــی در مناطــق 
مختلــف جغرافیایــی در کنار نهــاد های پشــتیبان و از طریق 

روابــط متراکــم میــان بنگاهــی شــکل می گیــرد.
2.شهرک های فناوری

شــهرک فنــاوری مجموعــه ای اســت کــه ضمــن فراهــم 
آوری زیر ســاخت مناســب برای اســتقرار واحدهــای فناور 
تولیــدی، خدماتــی و مشــاوره ای  بــا گــردآوری و تجمیــع 
اجــزای دخیل در توســعه فنــاوری زمینه ارائــه حمایت های 
نــرم افــزاری الزم جهــت ایجاد کســب و کارهــای تولیدی 
خرد،کوچــک و متوســط مبتنــی بــر فنــاوری هــای جدیــد 
را فراهــم آورده و از طــرف دیگــر بــا اشــاعه فنــاوری هــای 
جدیــد درکســب و کارهــای تولیــدی زمینــه ارتقــای تــوان 

رقابتــی و توســعه فعالیــت هــای آنهــا را پدیــد مــی آورد.
بخش هــای عمــده ای از فعالــی هــای تجــاری ســازی 
فنـّـاوری در ایــن شــهرک  هــا بــه صــورت حرفــه ای قابــل 
انجــام باشــد. اّهــم ایــن فعالیــت ها شــامل تحقیق و توســعه، 
تولید محصوالت با فنــاوری برتر، خدمات آزمایشــگاهی، 
ــرای  ــات مشــاوره ای ب ــی و عملی استانداردســازی، بازاریاب
توســعه بــازار محصــوالت فنـّـاوری در عرصه تولید صنعتی 

و همچنیــن عرضــه ســایر خدمــات تخصصــی می باشــد.
3.فن بازارهای منطقه ای

فن بازارهــای منطقه ای، مراکزی هســتند کــه تحت نظارت 
فن بــازار ملــی ایــران و در همــکاری نزدیــک بــا نهادهــای 
مرتبــط بــا فنــاوری در اســتان هــا و یــا مناطــق کشــور ایجــاد 
می شــوند. وظیفــه ایــن فن بازارهــا، مدیریــت و جمــع  آوری 
اطالعــات مرتبــط بــا دســتاوردها و نیازهای فنــاوری منطقه، 
جهــت تســهیل در مبــادالت فــن آوری 
و ارائــه انــواع خدمــات تخصصــی 
مرتبــط بــا آن مــی باشــد، کــه با توســعه 
ی شــبکه ی جامعــی از متخصصیــن و 
نهادهــای علمی و تحقیقاتــی صنعتی و 
دانشــگاهی مــی توانــد نیازمنــدی هــای 
صنایــع و بنگاههــای اقتصــادی را تامین 
ــه  ــخ ب ــع پاس ــن مناب ــا بهتری ــد و ی نمای
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و  فنــون  و  علــوم  ســریع  تحــول  و  پیشــرفت  بــا  هم زمــان 
پیچیدگی هــای روزافــزون آن، نظام هــای تولیــدی و خدماتــی 
ــان اداره صحیــح و مناســب  ــن می ــز گســترش یافته اند کــه در ای نی
ــی  ــای علم ــری تکنیک ه ــتلزم به کارگی ــا مس ــه واحده این گون
ــن  ــزی، تأمی ــازی، برنامه ری ــی، مدل س ــت پیش بین ــرفته جه و پیش
و تــدارک، اجــرا و نظــارت و ارزیابــی نتایــج حاصلــه در راســتای 

ــت. ــی اس ــف مدیریت وظای
فعالیــت هــر نظــام اعــم از تولیــدی یــا خدماتــی بــا اتــکا بر فنــاوری 
خــاص آن امــکان تــداوم و اســتمرار دارد و صرف نظــر از ماهیــت 

فنــی و صنعتــی امــر، فنــاوری دارای چهــار جــز اســت:
* تجهیزات  و  امکانات تولیدی  و خدماتی

* مدیریت  و سازمان
* نیروی  انسانی

* دانش فنی
ازآنجاکــه رشــته های مهندســی مرســوم نظیر مهندســی مکانیک، 
بــرق، ســاختمان و ... بیشــتر بــه ابعــاد فنــی صنعــت )اجــزای 1 و 4( 
توجــه دارنــد. در فراینــد کســب وکار رقابتی به تنهایی پاســخگوی 
مســائل پیچیــده خدمــات مهندســی و مدیریتــی مــدرن امــروزی 
ــی،  ــی، اجتماع ــوالت سیاس ــد تح ــورت نظام من ــتند و به ص نیس
ــتم های  ــات سیس ــه حی ــانی را در چرخ ــای انس ــادی و باوره اقتص
مــورد توجــه خــود، لحاظ نمی کنند.بــرای رفع چنیــن کمبودهایی 
بــه ویــژه طــی چنــد دهــه اخیــر رشــته مهندســی صنایــع بــا بهــره 
ــون  ــاد و فن ــی، اقتص ــک، اجتماع ــی، فیزی ــوم ریاض ــری از عل گی

مهندســی بــه وجــود آمــده اســت.
باتوجــه بــه مراتــب فــوق شــاید مناســب بــود ایــن رشــته بــا عنــوان 
مهندســی مدیریــت معرفــی مــی شــد، چــرا کــه کاربردهــای آن 
محــدود بــه صنعــت نیســت و هــر موسســه انتفاعــی و غیرانتفاعــی 
بــا جنبــه صنعتــی یــا خدماتــی می توانــد از فنــون و تکنیک هــای 

مهندســی صنایــع بهــره گیــرد.
صــرف منابــع و حصــول حداکثــر نتیجــه از منابــع مصرفــی چیزی 
نیســت کــه منحصــر به صنعــت یا بنــگاه خاصــی باشــد و امــروزه با 
توجــه به نیــاز به ارتقای ســطح بهــره وری امــری ضــروری و حیاتی 
محســوب می شــود کــه نشــانگر بســتر گســترده بــرای فعالیت های 

مهندســی صنایــع تلقی می شــود.
کلیــد حــل ایــن مســائل در دســت مهنــدس صنایــع اســت کــه بــا 

ــا باشــد. ــد راهگشــای آن ه توانمندی هــای خــود می توان
بنابرایــن مهندســی صنایــع در حرفه هــا و مشــاغلی همچــون، 
ــرکت های  ــه، ش ــت بیم ــاوره ای، صنع ــات مش ــداری، خدم بانک
هواپیمایــی، کشــتیرانی، بیمارســتان ها، کارخانه هــا، کشــت و 
صنعــت، خدمــات شــهری، اســتادیوم های ورزشــی و یــا هــر مکان 
دیگــری کــه نیــاز بــه برنامه ریــزی، هدایــت و مدیریــت و ارتقــای 

بهــره وری دارد کاربــرد دارد.
می تــوان گفــت یــک مهنــدس صنایــع هیــچ گاه بــه مشــکل نبــود 

ــورد. کار برنمی خ
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تقاضاهــای ایشــان را در دســترس قــرار دهــد.
4.مراکــز خدمــات فنــاوری کســب و کار 5.مجتمــع هــای 
ــا  ــه ه ــان نام ــت از پای ــرح حمای ــات ۶.ط ــاوری اطالع فن
ــی  ــای مطالعات ــازی 8.طرحه ــر کار مج ــذاری دفات 7.واگ
9 .تفاهــم نامــه هــا10 .کمــک هــای فنــی و اعتبــاری 

ــی ــپ صنعت ــای تی 11.طرحه
12.صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــذاری صنایــع 

کوچــک
اهداف و وظایف:

ــه توســعه صنایــع کوچــک از طریــق تضمیــن  کمــک ب
حداکثــر هفتــاد درصــد اصــل و ســود تســهیالت اعطایــی 
بــه ایــن صنایــع، فرآهــم آوردن موجبــات توســعه ســرمایه 
ــاه  ــر دولتــی در صنایــع کوچک،کوت گــذاری بخــش غی
کــردن مــدت زمــان اجــرای طرحهــای اشــتغال زا و دارای 
توجیــه اقتصــادی بــا اولویــت مناطــق کمتــر توســعه یافته و 
تضمیــن و تســهیل در توثیــق تســهیالت اعطایــی بانــک ها 
و موسســات مالــی و اعتبــاری به صنایع کوچــک، از جمله 

اهــداف و وظایــف ایــن صنــدوق بــه شــمار مــی رونــد.
بخشی از مشکالت صنایع کوچک در کشور:

1.کمبــود تخصص در حــوزه های مختلــف  2.پایین بودن 
ســطح فنــاوری و عدم دسترســی بــه تکنولوژی هــای نوین 
3.پاییــن بــودن ارزش افــزوده  4.فعالیــت مجزا و غیر شــبکه 
ــان بنگاهــی(  ای)عــدم وجــود شــبکه هــای همــکاری می
  )R&D(5.عــدم وجــود بخــش هــای تحقیــق وتوســعه
۶.عــدم شــناخت از بازارهــای هــدف 7.فقدان مقیــاس های 
الزم از جنبــه های مختلف ســرمایه،  تولیــد و بــازار. 8.فقدان 
ــه هــای  ــط هــای مناســب رشــد کســب و کارازجنب محی
مختلــف حقوقــی، قانونــی و.... 9.فقــدان زیــر ســاخت های 
نرم افزاری و تشــکیالتی10.فقدان ارتباط منســجم با شــبکه 

هــای بانکــی و مالــی کشــور.
اهمیــت و نقــش صنایــع کوچــک در اقتصــاد 
مقاومتــی و فرآینــد توســعه اقتصــادی کشــور:

صنایــع کوچــک با توجــه بــه دارا بــودن معیارهــا و ویژگی 
هــای زیــر، نقــش بســزایی در اجرای سیاســت هــای اقتصاد 

مقاومتــی و فرآیند توســعه اقتصــادی کشــور دارند:
ــوژی  ــازی تکنول ــی س ــذب و بوم ــاال در ج ــدرت ب 1. ق
2.قابلیــت تراکــم دانــش بیشــتر در فرآینــد تولیــد 3.ایجــاد 
ــزرگ  ــع ب ــه صنای فرصــت هــای شــغلی بیشــتر نســبت ب
ــدرت  ــد 5.ق ــاس تولی ــی در مقی ــه جوی ــری در صرف 4.برت
بــاال در تربیت کارآفرینــان و مدیــران اقتصــادی ۶.دارابودن 
پراکندگــی جغرافیایی بیشــتر و در نتیجه کمک به توســعه 
اقتصادی متوازن کشــور 7.اســتفاده بهینه و موثر از امکانات 
و پتانســیل های منطقه ای)تداعی کننده استفاده از امکانات 
ــی اقتصــادی کــه از  ــه خوداتکای ــرای رســیدن ب ــی ب داخل
سیاســت های اقتصــاد مقاومتی اســت.( 8.قــدرت و فرصت 
تصمیــم گیری ســریع و انعطــاف پذیــری بــاال در مدیریت 
9.بکارگیــری ســرمایه مردم)چــون حجم ســرمایه گــذاری 
کــم اســت لــذا رغبت و تــوان بــرای ســرمایه گــذاری مردم 
بیشــتر فراهــم اســت. ایــن موضــوع بــا سیاســت هــای کلــی 
اصل44قانــون اساســی،که بر اســتفاده از پتانســیل هــا وتوان 
ــرای پیشــبرد توســعه اقتصــادی  اقشــار بیشــتری از مــردم ب

کشــور تاکیــد دارد، انطبــاق بســیاری دارد.(

راهکارهــای تعامــل و افزایش همــکاری صنایع 
کوچــک وشــرکت هــای دانــش بنیان:

ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک هــای صنعتی ایــران، 
در راســتای تعامــل و افزایــش همــکاری صنایــع کوچــک 
و شــرکت هــای دانــش بنیــان، برنامه هــای حمایتــی درنظر 

دارد کــه ســرفصل هــای آن بــه شــرح زیــر اســت:
 )hub(توســعه شــهرک هــای فنــاوری بــه عنــوان هــاب *
های تخصصی ایجــاد، جذب و بکارگیری تکنولــوژی در 
رشــته صنعت هــای تخصصــی و اولویــت دادن به اســتقرار 

شــرکت هــای دانــش بنیــان در آن هــا.
* اســتفاده از ظرفیــت مراکــز خدمــات فنــاوری و کســب 
و کار دائــم در شــهرک هــای صنعتــی بــزرگ و شــهرک 
هــای فنــاوری بــرای اســتقرار مشــاورین موردنیــاز کســب 
وکارهــا اعــم از دانــش بنیــان و غیــره در حــوزه هــای 

. مختلف
ــا، مراکــز  ــا دانشــگاه ه ــای مشــترک ب ــروژه ه * انجــام پ
ــای  ــهرک ه ــی، ش ــای صنعت ــایر واحده ــی و س تحقیقات

ــاوری و... ــم وفن ــای عل ــارک ه ــاوری، پ فن
ــا  ــک تقاض ــرای تحری ــویقی ب ــای تش ــته ه ــن بس * تدوی
ــای  ــرای ارتق ــای کوچــک ومتوســط ب ــگاه ه ازســوی بن

ــا. ــاوری در آنه فن
* اســتفاده از ظرفیــت فــن بازارهای منطقــه ای ایجاد شــده، 
برگــزاری تورهــای فنــاوری، نشســت هــای تخصصــی بــا 

صاحــب نظــران داخلــی و خارجــی.
* اســتفاده از ظرفیــت شــرکت های دانش بنیــان در تکمیل 

حلقــه هــای مفقوده خوشــه های کســب وکار.
 * شناســایی شــرکت هــای دانــش بنیــان در شــهرک هــا و 
آمــاده ســازی بــرای اســتفاده از مزایای شــرکت هــای دانش 

بنیان.
* کمــک بــه اســتقرار متمرکــز ودر اختیار قــراردادن ســوله 
هــای واحدهــای تعطیــل یــا راکــد وکارگاههــای احــداث 
ــت در  ــی فعالی ــان متقاض ــش بنی ــرکتهای دان ــه ش ــده ب ش

شــهرکها ونواحــی صنعتــی وفنــاوری.
ــع طــرح نوســازی و تجدیــد  * اختصــاص بخشــی از مناب
ــاری  ــی و اعتب ــای فن ــک ه ــای کم ــرح اعط ــاختار، ط س
ــرای تامیــن بخشــی از  ــار ســازمان ب ــع در اختی و ســایر مناب
ــه  ــده ب ــگاه هــای رجــوع کنن ــق و توســعه بن ــه تحقی هزین
شــهرک هــای فنــاوری وســایر مراکز تامین فنــاوری جهت 
تحریــک ارتبــاط آنهــا بــا مراکز تحقیق و توســعه شــهرک 

هــای فنــاوری وســایر مراکــز مرتبــط.
* انجــام پــروژه هــای عارضــه یابــی درســطح واحدهــای 
صنعتــی و هدایــت و ارتبــاط شــرکت هــای دانــش بنیــان با 
واحدهــای صنعتــی دارای مشــکل فنــاوری به عنــوان تامین 
کننــده فنــاوری موردنیــاز آنهــا از طریــق فــن بازارهــا و ارائه 
تســهیالت مناســب بــه واحدهــای صنعتــی درجهــت رفــع 

عارضه.
ــن  ــر تامی ــی ب ــان مبتن ــش بنی ــای دان * توســعه شــرکت ه
فنــاوری بنــگاه هــای موجــود بــه جــای ایجاد شــرکت های 

جدیــد.

تهیه و تنظیم : علی چگینی  

صنعت

دکتــر حســن فریــد اعلــم از اســاتید بازنشســته دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر و عضــو اســبق هیــات مدیــره انجمــن 
ــده  ــگاه و آین ــران در نشســت جای ــع ای مهندســی صنای
علمــی و حرفــه ای مهندســی صنایــع بــا حضور اســاتید 
رشــته مهندســی صنایــع دانشــگاه هــای تهران، بــا درود 
ــازمان  ــل س ــاتی مث ــه موسس ــانی ک ــه کس ــت ب و رحم
مدیریــت صنعتــی را ایجــاد کردنــد، گفــت: اینــان 
زمانــی کــه اســمی از صنعــت و مهندســی صنایــع نبــود 
آمدنــد و مجموعــه هایــی همچــون ســازمان مدیریــت 
ــترش را  ــازمان گس ــز س ــه و نی ــازمان برنام ــی، س صنعت
پایــه گــذاری کردنــد. اگــر روحیــه همــکاری آن 
زمــان ادامــه مــی یافــت، ایــن صنایعــی کــه مــا امــروز 
داریــم و در طــی ایــن ســال هــا کمــی توســعه دادیــم 
خیلــی بیشــتر توســعه مــی یافــت. آن روحیــه همــکاری 
ــه  ــاءاهلل آن روحی ــه  ان ش ــود ک ــم ب ــیار مه و کار بس

بیــش از گذشــته بوجــود بیایــد.
مهندســی  انجمــن  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــه  ــنا ب ــراد آش ــور اف ــال حض ــه خ ــران، وی ب ــع ای صنای
ــد  ــت ارش ــطح مدیری ــع در س ــی صنای ــش مهندس دان
ــی  ــزود: مدیران ــی اشــاره کــرد و اف ــای صنعت ــگاه ه بن
ــرادی  ــا اف ــد عمدت ــی کنن ــان را اداره م ــع م ــه صنای ک
هســتند بــا رشــته هــای علــوم انســانی، یعنــی مهندســین 
ــع را آمــوزش  ــرادی کــه مباحــث مهندســی صنای و اف

ــتند. ــع هس ــران صنای ــر مدی ــد کمت ــده ان دی
رشــته  ســال 135۶  ادامــه گفــت:  در  اعلــم  فریــد 
ایجــاد  امیرکبیــر  مهندســی صنایــع را در دانشــگاه 
کردیــم و همــان ســال دانشــجو گرفتیــم. در آن زمــان 
اعتقــاد نداشــتم کــه بایــد رشــته مهندســی صنایــع دایــر 
کنیــم امــا چــون دانشــگاه صنعتــی شــریف ایــن رشــته 
را داشــت، روی رقابــت، مــا هــم گفتیــم ایــن رشــته را 
داشــته باشــیم. هنــوز هــم اعتقــاد نــدارم کــه بایــد یــک 
ــته  ــتقل داش ــورت مس ــع بص ــی صنای ــکده مهندس دانش
باشــیم بلکــه همیشــه هــم گفتــم همــه مهندســین بایــد 
تکنیــک هــای مهندســی صنایــع را بداننــد و اگــر ســر 
کار مهندســی مــی رونــد بایــد ایــن تکنیــک هــا را بلــد 

باشــند.
ــع  ــره انجمــن مهندســی صنای ــات مدی عضــو اســبق هی
ــه پرداخــت و  ــه ای در ایــن زمین ــه ذکــر تجرب ــران ب ای
ــی  ــکده مهندس ــی در دانش ــن مقطع ــت: م ــار داش اظه
مباحــث  مهندســی مکانیــک  دانشــکده  و  نســاجی 
مهندســی صنایــع را درس مــی دادم. فــارغ التحصیــالن 
آن دوره هــا عمدتــا آدم هــای موفقــی در صنایــع 
هســتند. تعــداد کمــی رفتنــد پشــت میــز بنشــینند و کار 
اداری قبــول کننــد، اغلــب آنهــا رفتنــد در کار صنعت، 
موفــق هــم بودنــد و موفــق هــم شــدند. االن اعتقــاد مــن 
ــوق  ــع را از ف ــد رشــته مهندســی صنای اینســت کــه بای
لیســانس بــه بــاال داشــته باشــیم و دوره لیســانس نداشــته 
ــه  ــی ک ــدارد. کس ــردی ن ــدان کارب ــون چن ــیم، چ باش
ــه وی مباحــث  اصــال صنعــت را نمــی شناســد حــاال ب
صنعتــی بگوییــم خاصیــت چندانــی نــدارد امــا کســی 
کــه بــرود در صنعــت کار کنــد مشــکالت صنعــت را 
ــیار  ــم بس ــی بدهی ــا دروس و راهکارهای ــد م ــد بع بدان
موثــر خواهــد بــود و مــی توانــد در آینــده موفــق شــود.

فریــد اعلــم بــه گســتره کاربــرد مهندســی صنایــع هــم 
گریــزی زد و گفــت: مهندســی صنایــع از درون خانــه، 
ــک  ــرد دارد، در ترافی ــم کارب ــپزخانه ه ــل آش از داخ
کنیــم  نــگاه  مملکــت  گوشــه  هــر  دارد.  کاربــرد 
ــته  ــک رش ــورت ی ــه ص ــون ب ــا چ ــرد دارد، منته کارب
خــاص بــه آن نــگاه مــی کنیــم کاربــرد آن محــدود در 
نظــر گرفتــه مــی شــود و انــگار کاربــرد زیــادی نــدارد 

کــه ایــن موضــوع بایــد اصــالح شــود.

مهندسی صنایع در هر گوشه مملکت 
کاربرد دارد
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یکــی از مباحــث مهــم در عملکــرد مصرف کننــده، 
درک چگونگــی تصمیم گیــری مصرف کننــدگان 
محققــان،  موردتوجــه  همیشــه  کــه  می باشــد 
بازاریــان و مدیــران صنعتــی اســت. پــس از ناامیدی 
از روش هــای ســنتی، روش هــای نویــن و ترکیبی از 
ــی  ــی عصبــی توســعه یافته اند. بازاریاب ــل بازاریاب قبی
ــوم  ــي عل ــته علم ــام دو رش ــل ادغ ــی حاص عصب
ــی  ــد. بازاریاب ــی می باش ــاب و بازاریاب اعص
علــم  از  جدیــدی  شــاخه ی  عصبــی 
بازاریابــی اســت کــه بــر اســاس فن هــای 
نویــن رشــته علــوم اعصــاب بناشــده 
اســت و منجــر بــه شناســایی و درک بهتــر 
مصرف کننــده  مغــزی  مکانیســم های 
ــاری  ــی تج ــش کارای ــتای افزای در راس
ســازمان می شــود. محققــان بــا اســتفاده از 
ــدید  ــا تش ــرداری ب ــد تصویرب ــی مانن فن آوری های
ــدازه  ــم به ان ــی چش ــای ردیاب ــی و روش ه مغناطیس
گیــری تغییــرات در فعالیــت مغــز می پردازنــد کــه 
بــه درک بهتــر مــا از چگونگــی تصمیم گیــری 
مصرف کننــدگان و اینکــه چــه بخشــی از مغــز 
در تصمیم گیــری آن هــا دخالــت دارد کمــک 

می کنــد.
بــه علــت عالقــه وافــر فروشــندگان بــه درک نیــت 
درونــی مصرف کننــدگان مدل هــای مورد اســتفاده 
در تحقیقــات مصرف کننــده در چند ســال گذشــته 
افزایش یافتــه اســت. پژوهشــگران و متخصصــان 
ــد  ــری خری ــن تصمیم گی ــال روش هــای نوی ــه دنب ب
ــه افزایــش فــروش  ــا ب ــد ت مصرف کننــدگان بوده ان
ــد.  ــک نماین ــی کم ــای تبلیغات ــی پیام ه و اثربخش
بــه همیــن دلیــل، اســتفاده از روش هــای علــوم 
گســترده ای  به صــورت  بازاریابــی  در  اعصــاب 
رواج یافتــه اســت و در ســال های اخیــر شــاهد 
رشــد بــه ســزایی در توانمنــدی علمــی دانشــمندان 
از  بســیاری  امــروزه،  هســتیم.  اعصــاب  علــوم 
محققــان علــوم اجتماعــی از تصویربــرداری عصبی 
ــرای  ــردی ب ــا رویک ــتاندارد ی ــزاری اس ــوان اب به عن
ــرد  پژوهــش اســتفاده می کننــد. به خصــوص، کارب
ایــن مفهــوم زمانــی بــه اوج رســید کــه علــم اقتصاد 
شــروع بــه اســتفاده از فن هــای تصویربــرداری 
عصبــی در تحقیقــات خــود کــرد و رشــته جدیــدی 

ــه وجــود آمــد. ــام اقتصــاد علــوم اعصــاب ب ــه ن ب
مزایــای  متوجــه  مدت هــا  تــا  بازاریابــی  علــم 
ــود  ــزی نب ــرداری مغ ــای تصویرب ــتفاده از فن ه اس
ــرای ایــن موضــوع  کــه یکــی از دالیــل محتمــل ب
را می تــوان عــدم دسترســی بازاریابــان بــه فن هــای 
تصویربــرداری در واحدهــای تخصصــی خــود 

ــت. دانس
ــا شــروع  ــار ب مفهــوم بازاریابــی عصبــی نخســتین ب
دو  شبیه ســازی  فــن  بــه کمــک  و  دهــه 1990 
ــی  پزشــک کلیــد خــورد. اولیــن پژوهــش بازاریاب
عصبــی توســط پروفســور ریــد منتــاگ  اســتاد 

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  در  اعصــاب  علــوم 
بیلــور در ســال 2003 انجــام شــد. ایــن پژوهشــگر 
کــه  کــرد  درخواســت  افــراد  از  گروهــی  از 
اینکــه  بنوشــند در حیــن  پپســی و کوکاکــوال 
ــکن  ــرداری اس ــتگاه تصویرب ــط دس ــان توس مغزش
را  مغزیشــان  تراکنش هــای  بتوانــد  می شــد 
ــود  ــی ش ــورت بررس ــه بدین ص ــد ک ــه نمای مقایس
و  پپســی  نوشــیدن  حیــن  در  مصرف کننــدگان 
کوکاکــوال چــه تراکنش هــای مغــزی دارنــد و 
بــرای ســنجش کارایــی و مقایســه ایــن برندهــا ایــن 

تراکنش هــا را باهــم مقایســه نمایــد.

از  زیــادی  زمینه هــای  در  عصبــی  بازاریابــی  از 
کســب وکار ازجملــه افزایــش ترجیــح نــام تجاری، 
آگهی هــای  ارتقــای  تبلیغــات،  تأثیــر  افزایــش 
بازرگانــی تلویزیــون و عملیاتــی کردن نــام تجاری 
ــد  ــه بررســی چن ــه ب اســتفاده می شــود کــه در ادام

مــورد می پردازیــم:
یــا  تبلیغــات  بــه مصرف کننــدگان  هنگامی کــه 
می دهنــد،  نشــان  را  تبلیغاتــی  مرتبــط  تصاویــر 
ــه  ــه آنک ــته ب ــزی و بس ــکن مغ ــتفاده از اس ــا اس ب
ــا  ــود، فرضیه ه ــن می ش ــز روش ــه از مغ ــدام ناحی ک
بــر الگــوی ناخــودآگاه ذهــن مشــتریان شــکل 
تمایــل  تبلیغاتــی  آژانس هــای  اکثــر  می گیــرد. 
دارنــد تبلیغاتشــان بیشــترین ناحیــه از مغــز را تحــت 
تأثیرقــرار دهــد و محرکــی در تبلیغــات موفــق 
اســت کــه تغییــرات قابل توجهــی در نواحــی از 

بازاریابی عصبی

 سامانه نو 
ــی  ــجویان مهندس ــط دانش ــال 137۶ توس ــامانه، از س ــریه ی س نش
صنایــع دانشــگاه علــم و صنعــت و با همــکاری تعــدادی از اســاتید 
ــان داد  ــود پای ــت خ ــه فعالی ــال 1389 ب ــد و در س ــر ش ــان، منتش آن
کــه حاصــل ایــن فعالیت ســیزده ســاله، انتشــار بیــش از 30 شــماره، 
ــدی  ــا نهادهــای تولی ــه همــکاری ب ســه پیش شــماره و دو ویژه نام
و خدماتــی، معرفــی دانشــجویان مســتعد بــه ایــن مراکــز، تولیــد و 
ترجمــه متــون علمــی، معرفــی فرصت هــا و مباحث جدیــد مرتبط 

و برگــزاری ســیمنارهای ملــی و بیــن المللــی اســت.
اکنــون در اردیبهشــت ســال 1395، تعــدادی از دانشــجویان جویای 
یادگیــری، کســب دانــش و تجربه هــای جدیــد، اقــدام بــه احیــای 
نشــریه ی ســامانه، بــا نــام ســامانه نو و بــا هدف ارتقای علمی ســطح 
دانشــکده و افزایــش پویایــی دانشــجویان، نمودند. هســته ی اصلی 
این نشــریه را دانشــجویان کارشناســی دانشــکده ی صنایع دانشگاه 

علــم و صنعــت، تشــکیل مــی دهند.
ایــن نشــریه، در شــماره ی صفر خــود، به معرفی نــرم افــزار، کتاب، 
وبســایت و ژورنــال تخصصی داخلــی و خارجی، ارائــه ی گزارش 
از یکــی از همایــش هــای برگــزار شــده در دانشــکده، تاریخچه ی 

مهندســی صنایع و چند مقالــه پرداخت.

 مصاف
ــه صاحــب  ــردا( ب ــران ف ــع ای نشــریه ی مصــاف )مهندســان صنای
امتیــازی انجمن علمی- دانشــجویی دانشــکده ی مهندســی صنایع 
ــر اســت کــه  ــی امیرکبی ــت دانشــگاه صنعت و سیســتم های مدیری
متاســفانه ایــن نشــریه نیــز طــی مدتــی، فعالیــت خــود را متوقــف 
ــت خــود را از ســر  ــدی، مجــددا فعالی ــس از چن ــود و پ ســاخته ب
گرفــت. ایجــاد زمینــه ی مناســب بــرای افزایــش ســطح مشــارکت 
و رقابــت دانشــجویان در زمینه هــای متنــوع علمــی و تــالش بــرای 
شناســاندن رشته مهندســی صنایع و آینده شــغلی آن به دانشجویان 

از جملــه اهــداف اصلــی فصلنامــه مصــاف بــه شــمار مــی رود.
ــا یکــی از  ــه ب ــه مصاحب نشــریه ی مصــاف در شــماره 45 خــود ب
 ،MBA ــی رشــته ــع، معرف اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده صنای
آمــوزش بخشــی از نــرم افــزار کامفــار، گــزارش اســتارتاپ ویکند 
دانشــگاه امیرکبیر و ایده بازار تخصصی مهندســی صنایــع و برخی 
مطالــب دیگــر کــه بیــش تــر آن هــا مرتبــط بــا موضــوع مدیریــت 

هســتند، پرداخته اســت.

تهیه و تنظیم:   سارا صالحی نژاد

معرفی نشریه

علمی - دانشگاهی
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ــر  ــد منج ــه خری ــر ب ــی اگ ــد حت ــاد نمای ــز ایج مغ
نشــود. ایــن رویــه بــه بازاریابــان عصبــی بــه تدوین 

تبلیغــات تجــاری کمــک شــایانی می نمایــد.
مغــز  از  تصویربــرداری  فن هــای  کمــک  بــا 
می تــوان طراحــان محصــول را قــادر ســاخت 
ــدگان و ترجیحــات  ــالت مصرف کنن ــه تمای ــا ب ت
آن هــا کــه تحــت تأثیــر جامعــه، فرهنــگ و 
انتظــارات پایــه ای خــود هســتند پــی بــرده و 
ارائــه  بــازار  بــه  را  جذاب تــری  محصــوالت 

نماینــد.
وقتــی مشــتریان در معــرض لوگــوی نــام تجــاری 
ــیژن  ــم اکس ــد، حج ــرار بگیرن ــی ق ــد( خاص )برن

خونشــان در ناحیــه میانــی قشــر جلــوی مغــز بــاال 
مــی رود و باعــث درگیــری ذهنــی می گــردد. 
ســپس مغــز ارزیابــی می نمایــد آیــا آن برنــد 
ــک  ــه کم ــر؟ ب ــا خی ــت دارد ی ــرد اهمی ــرای ف ب
بازاریابــی عصبــی و ابزارهــای آن می تــوان درجــه 
فعال ســازی برنــد را افزایــش داد تــا تأثیــرات 

ــد. ــته باش ــتریان داش ــر مش ــتری ب بیش
ــروش  ــش ف ــی در افزای ــی عصب ــاوری بازاریاب ّ  فن
ســازمان ها موفــق بــوده اســت. به عنــوان مثــال 
ــی  ــاری بازاریاب ــه ی ــت ب ــورز توانس ــوک موت بی
بــه  را  خــود  نمایندگی هــای  فــروش  عصبــی 
ــی  ــر نمایندگ ــرای ه ــترش داده و ب ــتریان گس مش
ــان آورد.  ــه ارمغ ــروش ب ــش ف ــا 40% افزای 9% ت
یاهــو،  و گمبــل،  پراکتــر  مثــل  شــرکت هایی 
بــه  توانســتند  و...  موتــوروال  مایکروســافت، 

کمــک بازاریابــی عصبــی و ابزارهــای آن فــروش 
محصــوالت و خدمــات خــود را افزایــش دهنــد.

بازاریابی عصبی و بازاریابی اینترنتی:
طبــق  کوچــک:  درخواســت های 
آزمایش هــای بازاریابــی عصبــی، وقتــی افــراد 
ــا درخواســت بســیار منطقــی و کوچکــی  ــدا ب ابت
ــول  ــال قب ــوند، احتم ــه می ش ــا مواج ــرف م از ط
درخواســت بعــدی افزایــش می یابــد! یکــی از 
کلیدی تریــن کارهــای وب ســایت ها، ترغیــب 
ــام  ــرای ثبت ن ــاید ب ــت. ش ــام اس ــه ثبت ن ــراد ب اف
ــده  ــادی از بازدیدکنن ــل هســتید اطالعــات زی مای
ــن کار را در دو  ــت ای ــی اس ــد. کاف ــت کنی دریاف
ــن  ــام کمتری ــرم ثبت ن ــد. در ف ــام دهی ــه انج مرحل
اطالعــات ممکــن را مثــل نــام، ایمیــل و رمــز 
اطالعــات  پــس تکمیــل  نماییــد.  را دریافــت 
بازدیدکننــده را بــه صفحــه دیگــری هدایــت کنید 
کــه از او تشــکر می کنــد و توضیــح می دهــد 
انجــام شــد. ســپس در  موفقیــت  بــا  ثبت نــام 
ــه  ــک ب ــرای کم ــد ب ــه از او بخواهی ــان صفح هم
ــد شــهر، شــغل،  ــد مشــخصه دیگــر مانن شــما چن
مــردم  اغلــب  کنــد.  وارد  را  و...  تحصیــالت 
ــی اگــر  به راحتــی ایــن کار را انجــام می دهنــد ول
تمــام اطالعــات را در اولیــن فــرم درخواســت 
ــرف  ــام منص ــی از ثبت ن ــده قابل توجه ــد، ع کنی
افزایــش  بــرای  روش  همیــن  بــه  می شــوند. 
فــروش محصــوالت ســایت کافــی اســت از اعضا 
درخواســت کوچکــی داشــته باشــید مثــاًل ایمیلــی 
بــه اعضــا بفرســتید و از آن هــا بخواهیــد کــه یــک 
ــد  ــپس چن ــد. س ــود کنن ــگان دانل ــوگ رای کاتال
ــت  ــا درخواس ــر ی ــت بزرگ ت ــد درخواس روز بع
خریــد را مطــرح کنیــد. درنتیجــه تعــداد خریدهــا 

ــت. ــد یاف ــش خواه افزای
ــی  ــی عصب ــده بازاریاب ــن ای ــع: ای ــد جم تأیی
پیشــنهاد می کنــد کــه شــرکت در وب ســایت 
خــود نشــان دهــد کــه افــراد دیگــری وجــود 
ــه کــرده  ــن ســایت مراجع ــه ای ــاًل ب ــد کــه قب دارن
و حتــی خریــد کرده انــد. همچنیــن می تــوان 
افــراد  بــه  را  قبلــی  بازدیدکننده هــای  نظــرات 
جدیــد منتقــل کــرد مثــل وقتــی کــه یــک ســایت، 
نمایــش  را  خــود  محصــول  پرفروش تریــن 
می دهــد و اعــالم می کنــد کــه از دیــد افــراد 
ــت.  ــول اس ــن محص ــول بهتری ــن محص ــی ای قبل
ــازات مشــتریان  ــوان نظــرات و امتی هم چنیــن می ت
آن  مــورد  در  را  خــاص  محصــول  یــک  بــه 
محصــول در معــرض نمایــش گذاشــت کــه ایــن 
کار بســیار ارزشــمندتر از توضیحاتــی اســت کــه 
به عنــوان صاحــب ســایت می نویســد. شــرکت 
تهیه و تنظیم : محمدهادی انتظاری   

علمی - دانشگاهی

انجمــن مهندســی صنایــع ایــران بــا نهایــت تأثــر، 

درگذشــت اســتاد گرامــی و ارزشــمند رشــته مهندســی 

ــه  ــان را ب ــم نقندری ــر کاظ ــای دک ــاب آق ــع، جن صنای

ــه  ــور ب ــی کش ــه علم ــان و جامع ــزز ایش ــواده مع خان

ویــژه اســاتید، دانــش آموختــگان و دانشــجویان رشــته 

مهندســی صنایــع تســلیت عــرض مــی مناید. یــادآور می 

ــران،  ــع ای ــن اســتاد دانشــکده مهندســی صنای شــود ای

پــس از تحمــل یــک دوره بیــاری، در نهــم مــرداد مــاه 

ســال جــاری، مصــادف بــا ســالروز شــهادت امــام جعفــر 

صــادق)ع( دارفانــی را وداع گفــت. روحــش شــاد.

" دکرت کاظم نقندریان "

استادیار 

عضو گروه تجارت الکرونیک دانشکده مهندسی 

صنایع

تحصیالت دانشگاهی

فوق دکری : مهندسی صنایع ، دانشگاه بریتیش کلمبیا 

کانادا، 1378

دکری: مهندسی صنایع )کنرل کیفیت تولید(، دانشگاه 

بریتیش کلمبیا کانادا، 1377

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها، 

دانشگاه ایالتی آریزونا آمریکا، 1360

کارشناسی: مدیریت بازرگانی، دانشگاه نوادا  آمریکا، 

زمینه های تخصصی و تحقیقاتی

 کنرل کیفیت _ طراحی آزمایش ها _ اقتصادی سنجی

  شبیه سازی _    داده کاوی

سوابق اجرایی

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران واحد بهشهر، 

1386 تا 1387

معاون آموزشی دانشگاه بین املللی چابهار، 1385

مدیر گروه تحلیل سیستم دانشکده مهندسی صنایع 

دانشگاه علم و صنعت ایران، 1383 تا 1385

رئیس اداره خدمات آموزشی دانشگاه علم و صنعت 

ایران، 1366

مدیر دفر ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران، 1365

مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

کرج، 1367 تا 1371

کارشناس گروه فنی و برنامه ریزی نهاد ریاست 

جمهوری، 1363 تا 1364

کارشناس امور بین امللل وزارت نفت، 1360 تا 1362  

دکرت کاظم نقندریان
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زمینه فعالیت: مشاورسرمایه 
گذاری و نظارت بر طرح ها، تهیه 

گزارشات توجیحی و کنترلی، 
مطالعات  امکان سنجی

مدیرعامل: حسین پور رحیم 
تلفن: 88358730 -021

 www.aritessgroup.com   

تهران، اتوبان کردستان جنوب، 
خیابان هفدم، بلوار آزادگان، 

خیابان بیست و یکم شرقی، پالک 
1، واحد 8 شرقی

زمینه فعالیت: مشاوره 
صنعتی و سرمایه گذاری 

مدیرعامل: علیرضا حجازی فر
تلفن: 2۶302081 - 021

www.Behinsanat.co   

تهــران، بزرگــراه رســالت، تقاطــع 
هشــت  کوچــه  هاشــم،  بنــی 
واحــد۶ پــالک3،  اول  متــری 

زمینه فعالیت: تدوین طرح 
های توجیحی،مشاوره صنعتی، 

مطالعات امکان سنجی
مدیرعامل: مجیداحمدآبادی

تلفن: 884855۶1 -021
 www.texan.ir          

اشرفی اصفهانی، نرسیده به میدان 
پونک، ساختمان بانک انصار، 
پالک 204، طبقه 5، واحد 14

زمینه فعالیت: تولید پمپ
مدیرعامل: علی اسکندری

تلفن: 88۶54811 - 021
www.pumpiran.org    

نبــش  عصــر،  ولــی  خیابــان  تهــران، 
ــه اول ــکان، طبق ــرج دوم اس ــاد، ب میردام

تولیــدی،  فعالیــت:  زمینــه 
پشــتیبانی،  بازرگانــی،  خدماتــی، 

 فنی و مهندسی
مدیرعامل: حسن طالبی

تلفن: 3۶701040 - 025
قــم، میــدان آزادگان، بلــوار شــهید 
بهشــتی، بیــن کــوچ 4 و۶، پــالک 

308

زمینه فعالیت: مشاوره مدیریت 
و سبک کار برای سازمان های تولیدی 

وخدماتی 
 مدیرعامل:سیدحسین رضوی حاجی آقا

تلفن: 88301957 -021
www.sa-avina.ir         

تهــران، خیابــان کارگــر شــمالی، خیابان 
ــت،  ــان هیئ ــع خیاب ــد، تقاط ــرد آفری گ
پــالک 15، ســاختمان دانشــگاه تربیــت 
 مــدرس، طبقــه چهــارم، واحــد 401

  

برگــزاری  فعالیــت:  زمینــه 
ــاه مــدت و  دوره هــای آموزشــی کوت
بلنــد مــدت مرتبــط بــا حــوزه کســب 
ــنجی  ــای نیازس ــام طرحه و کار،  انج
آموزشــی، مشــاوره و برنامه ریــزی 

آموزشــی
مدیر عامل:  عباس خالقی تبار         

تلفن:  889۶9188 - 021
www.btcedu.ir           

تهــران، خیابــان کارگــر شــمالی، 
ــالک 1204 ــه، پ ــارک الل ــروی پ روب

زمینه فعالیت:تهیه و تدوین 
طرح های توجیحی، عارضه یابی 

صنعتی، نظارت و ارزیابی 
مدیرعامل: محمود ولی پور نراقی

تلفن:8817774۶ -021، 
 ،021-88177734
،021-8873207۶
  021-88845۶30

www.madpaco.com    

تهــران، ســهروردی شــمالی، باالتر 
از عبــاس آبــاد، تقاطــع هویــزه، 
55 پــالک  متحیــری،  کوچــه 

ــت و  ــاوره مدیری ــرکت مش ش
مهندســی  بهیــن صنعــت یــاب ایرانیــان

سرآمدان اندیشه آویناپمپ ایران

شرکت مدیریت دانش محور 
پروژه های اقتصادی اندیشه پویا 

آریتس توسعه صنعتی

مشاورین صنعتی تکسان 
ماشین آسیا

 ابتکار توسعه
 پایدار نیکنام

مرکز آموزش   بازرگانی

در این شماره به معرفی تعدادی از اعضای جدید حقوقی انجمن می پردازیم. 
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