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

آیا واقعا مسئله اصلی واحد های صنعتی نقدینگی است؟
نهمیــن گردهمایــی  ســی و 
ــران  ــع ای ــی صنای ــن مهندس انجم
ــئله  ــاً مس ــا واقع ــوان "آی ــت عن تح
نقدینگــی  صنعتــی  واحدهــای 
اســت؟" در روز یکشــنبه 24 مردادمــاه 
در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 

ــد. ــزار ش برگ
ــید  ــدس س ــم مهن ــدای مراس در ابت
نایب رئیــس  شــجاعی،  علیرضــا 
ــع  ــی صنای ــن مهندس ــر انجم و دبی
ایــران، پــس از عــرض تســلیت 
دکتــر  درگذشــت  مناســبت  بــه 
ــکده  ــتاد دانش ــان، اس ــم نقندری کاظ
ــم و  ــگاه عل ــع دانش ــی صنای مهندس
ــه  ــران و گرامیداشــت ده ــت ای صنع
کرامــت و تبریــک میــاد امــام رضــا 
ــون  ــی پیرام ــان توضیحات ــه بی )ع(، ب
ــی و  ــث نقدینگ ــاب بح ــل انتخ عل
ــن موضــوع  ــاره ای طــرح مســئله درب

ــت. پرداخ
عنــوان  بــا  را  خــود  مقدمــه  وی 
ــع  ــع در رف ــان صنای ــش مهندس "نق
ــد"  ــوزه تولی ــره وری در ح ــش به چال

این چنیــن مطــرح کــرد:
ــاخص های  ــای ش ــه رتبه ه ــی ب وقت

نــگاه  جهانــی  رقابت پذیــری 
خیلــی  در  می بینیــم  می کنیــم 
نهادهــای  مثــل  شــاخص ها  از 
اقتصــادی، زیرســاخت ها و محیــط 
ــل 94،  ــی مث ــاد کان رتبه های اقتص
63 و 66 داریــم یــا در بعضــی از 
ــی  ــداد باالی ــداد، اع ــا اع رتبه بندی ه
ــه  ــاوری رتب ــل آمادگــی فن اســت مث
 ،110 کســب وکار  پیشــرفت   ،99
نــوآوری 90. بــا ایــن وجــود در ایــن 
ــرو می شــویم  ــا شــاخصی روب بیــن ب
و  اســت   20 زیــر  رتبــه اش  کــه 
عنــوان  تحــت  اســت  واژه ای  آن 
"انــدازه بــازار". ایــن انــدازه بــازار 

نشــان دهنده بــازار خــوب ایــران 
ــه  ــل عاق ــی از دالی ــه یک اســت ک
کشــورهای خارجــی بــه اشــغال 

ــت. ــران اس ــازار ای ــای ب فض
از طرفــی دیگــر وقتــی بــه بنگاه هــا 
مراجعــه می کنیــم و مشکلشــان را 
ــکل  ــواب مش ــویم در ج ــا می ش جوی
را فقــدان بــازار مطــرح می کننــد. 
پــس ایــن پارادوکــس را چطــور 
ازیک طــرف  کــرد؛  حــل  بایــد 
ــم از  ــازار داری ــرای ب بســتر بزرگــی ب
ــا  ــیاری از بنگاه ه ــر بس ــی دیگ طرف
ــام  ــازار اع ــدان ب ــان را فق مشکلش

می کننــد.
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جایگاه حرفه ای مهندسی صنایع
ــک  ــا ی ــد ب ــد بتوانن ــی بای ــدی و خدمات ــازمان های تولی ــران س مدی
دیــدگاه همه جانبــه نگــر، اجــزای سیســتم و روابــط بیــن آن هــا را بهینــه 
نماینــد. ازایــن رو مهنــدس صنایــع ســرمایه ای ارزشــمند در نیــل بــه این 
ــاس  ــر امیرعب ــم دکت ــه قل ــش رو ب ــت پی ــد. در یادداش ــدف می باش ه
ــران،  ــع ای ــی صنای ــن مهندس ــره انجم ــأت مدی ــو هی ــجاعی، عض ش
ــه اســت. ــع پرداخت ــه ای مهندســی صنای ــگاه حرف ــه چیســتی و جای ب

* مهندسی صنایع چیست؟
ــه بهینه ســازی  ــه ب ــع شــاخه ای از مهندســی اســت ک مهندســی صنای
عبــارت  بــه  می پــردازد؛  پیچیــده  سیســتم های  یــا  و  فرآیندهــا 
از علــم مهندســی را شــامل می شــود کــه  دیگــر، آن قســمتی 
هزینه هــای  کاهــش  بــا  همــراه  فرایندهــا  بیشــتر  کارایــی  بــه 
ــژه دارد. ــه وی ــات، توج ــوالت و خدم ــت محص ــود کیفی ــد و بهب تولی

* یک مهندس صنایع کیست؟
مهندســی،  اصــول  اســتفاده  بــا  صنایــع  مهندســان 
ســازمان ها را در پیــدا کــردن راه حــل هــای مناســب بــرای 
ــد. ــک می کنن ــد کم ــول کارآم ــا محص ــات ی ــه خدم ارائ

مهندســان صنایع بــرای بهبــود محصول از طریــق مدیریت 
بهتــر و کنتــرل کیفیــت مناســب تر اقــدام می نماینــد.

مهندســان صنایــع از طریــق توســعه دانــش در حوزه هــای 
روش هــای  و  کســب وکار  محصــول،  نیازمندی هــای 
می دهنــد. توســعه  را  فرایندهــا  خروجی هــای  ایمــن، 

* برای تبدیل شدن به یک مهندس صنایع چه باید کرد؟
معمولــی،  صنایــع  مهنــدس  موقعیت هــای  بــه  رســیدن  بــرای 
ــی  ــدرک کارشناس ــت. م ــاز اس ــی موردنی ــدرک کارشناس ــل م حداق
در رشــته مهندســی صنایــع معمــواًل یــک دوره 4 ســاله اســت.

بــا مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــته مهندســی صنایــع و چنــد ســال 
ــرار  ــرای ق ســابقه کاری مرتبــط در ایــن حــوزه، فــرد واجــد شــرایط ب
گرفتــن در موقعیــت تحقیقاتــی، مدیریــت و یــا مشــاور می شــود.

 مباحــث مهندســی صنایــع باید
 متحول شود

ــو  ــی، عض ــر محمدصادق ــا می ــید علیرض ــر س دکت
هیــأت علمــی، رئیــس مرکــز علــم و فنــاوری 
مهندســی سیســتم ها و سرپرســت گــروه مهندســی 
صنایــع دانشــگاه امــام حســین )ع( در نشســت 
جایــگاه و آینــده علمــی _ حرفــه ای مهندســی 
صنایــع گفــت: در دانشــگاه امــام حســین )ع(... 

معرفی کتاب

مدیــران،  همــراه  کتاب هــای  مجموعــه 
ــی  ــرای چالش های ــه ای ب راه حــل  هــای حرف
کــه مدیــران هــرروزه بــا آن هــا مواجــه 
ــه  ــن مجموع ــد. ای ــه می ده ــوند، ارائ می ش
ــاروارد  ــگاه ه ــاتید برتردانش ــط اس ــه توس ک
و...  مشــاوره  در  تجربــه  ســال ها  کــه 

 معرفی نرم افزار 
)JIRA( جیرا

نرم افــزار جیــرا )JIRA( محصــول غیــر 
 )Atlassian( اطلســین  شــرکت  رایــگان 
وب  تحــت  نرم افزارهــای  از  یکــی  و 
پــروژه  کنتــرل  حــوزه  در  کــه  اســت 
مورداســتفاده قــرار می گیــرد. اطلســین 
چندملیتــی.. شــرکت  یــک  کــه 
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اخبار

*گزینه های حرفه ای برای یک مهندس صنایع چیست؟
ــره  ــک زنجی ــا ی ــت ب ــن اس ــع ممک ــان صنای مهندس
ــل  ــا عوام ــا ب ــند و ی ــته باش ــر و کار داش ــن س تأمی
حتــی  یــا  و  باشــند  ارتبــاط  در  ایمنــی  و  تولیــد 
نماینــد.  دنبــال  را  بودجه بنــدی  و  مالــی  مباحــث 
ــف  ــاغل مختل ــد مش ــع می توان ــدس صنای ــک مهن ی
کــه شــامل مــوارد زیــر اســت دنبــال را دنبــال نمایــد:

* مهندس ایمنی
* مهندس صنایع

* مدیر تولید صنعتی
* تکنسین صنعتی

* مهندس سیستم صنعتی
* مهندسی کیفیت

* مدیر پروژه
* مهندس مالی

* آینده شغلی مهندسی صنایع چگونه است؟
بــه دلیــل گســتردگی حــوزه کاری مهندســی 
و  مراکــز  همــه  در  کار  امــکان  صنایــع، 
خدماتــی  و  تولیــدی  صنعتــی،  کارخانه هــای 
بــه  دارد.  وجــود  صنایــع  مهندســان  بــرای 
و  حرفه هــا  در  صنایــع  مهندســی  عبارتــی 
مشــاغلی ماننــد بانکــداری و بیمــه، خدمــات 
شــهری،  خدمــات  کارخانه هــای،  مشــاوره ای، 
ــری  ــکان دیگ ــر م ــا ه ــی و ی ــای صنعت پروژه ه
ــت  ــت، مدیری ــزی، هدای ــه برنامه ری ــاز ب ــه نی ک
ــت  ــه عل ــرد دارد. ب ــره وری دارد، کارب ــا به و ارتق
ــا مدیریــت صنعتــی،  شــباهت زیــاد ایــن شــغل ب
از مهندســان صنایــع در حوزه هــای  بســیاری 
مدیریتــی فعالیــت می کننــد لــذا تهدیدهــای 
شــغلی بــرای مهندســین صنایــع نســبت بــه 
ــد. ــر باش ــی کمت ــی مهندس ــته های فن ــایر رش س

میــزان  می دهــد  نشــان  پیش بینی هــا 
اســتخدام مهندســان صنایــع در آمریــکا تــا 
ســال 2020، رشــد 6 درصدی خواهد داشت.

* درآمد مهندسی صنایع چقدر است؟
ــع در  ــین صنای ــد مهندس ــی از درآم ــات دقیق اطاع
ایــران موجــود نیســت ولــی بــه نظــر می رســد 
کارشــناس  ســمت  در  کــه  صنایعــی  مهنــدس 
پــروژه در رده کارشناســی کار می کنــد، در اواخــر 
تومــان،   ۷۵0000 درآمــد  حداقــل   ،1392 ســال 
متوســط  و  تومــان   2200000 درآمــد  حداکثــر 
ــان را داشــته اســت. ــه 1200000 توم ــد ماهیان درآم

درآمــد مهندســین صنایــع در آمریــکا کمــی کمتــر از 
ــی  ــته های مهندس ــایر رش ــدی در س ــن درآم میانگی
اســت به طــوری کــه متوســط درآمــد مهنــدس 
اســت  دالر   ۷6.100 ســاالنه  آمریــکا  صنایــع 
)متوســط درآمــد ســاالنه مهندســان83/340 دالر 
ــت(. ــوده اس ــاغل33/840 دالر ب ــه مش ــرای هم و ب

* دکتــر امیرعباس شــجاعی، عضو هیأت مدیره 
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران - بهــار 139۵

جایگاه حرفه ای مهندسی صنایع
ــم سیاســت های  ادامه از صفحه 1 ــد می بینی ــا بررســی سیاســت های جدی بعــد ب

جدیــد ایــن چندســاله به طــرف توســعه صــادرات رفتــه اســت 
و بســیاری هــم راه خــروج از رکــود را توســعه صــادرات 
می داننــد امــا بعــد از نــگاه بــه ایــن آمــار و ارقــام کــه اشــاره 
ــی  ــا خیل ــی م ــازار داخل ــدی می رســیم ب ــن جمع بن ــه ای شــد ب
فضــای خالــی دارد و هنــوز اشــباع نیســت و مــا بایــد مکانیزمی 
ــه  ــن اینک ــیم و همچنی ــته باش ــران داش ــود ای ــل خ ــرای داخ ب
صــادرات مــا فقــط محــدود بــه چنــد کشــور محــدود و 
نزدیــک خــود مــا اســت مثــل افغانســتان و عــراق و ترکیــه و... 

و سهم صادرات دور ما هم بسیار پایین است.
پــس مــا بــا دو ســؤال جــدی روبــرو هســتیم: 1( بــا تأمیــن ایــن 
پــول و نقدینگــی چــه اتفاقــی قــرار اســت بیفتــد؛ یعنــی اگــر 
تولیــد هــم افزایــش یابــد ایــن تولیــد قــرار اســت کجــا فــروش 
بــرود و آیــا آن تولیــد رقابت پذیــر خواهــد بــود یــا خیــر؟ 2( 
و  برنامه ریــزی  اســت  قــرار  برایــش  کــه  صادراتــی  آن 
هدف گــذاری کنیــم چــه اتفاقــی برایــش قــرار اســت بیفتــد؛ 
ــد 10 ســاله صــادرات کشــور را ببینیــد هیــچ تغییــر  اگــر رون

جدی در این روند به وجود نیامده است.
ــرای  ــم ب ــه بخواه ــری ک ــه دیگ ــرد: نکت ــان ک وی خاطرنش
بحــث صــادرات بیــان کنــم ایــن اســت کــه یــک فرصتــی بــا 
بــه هــم خــوردن روابــط روســیه و ترکیــه بــرای مــا ایجــاد شــد 
کــه خیلی هــا آن را فرصــت طالیــی بــرای گرفتــن بــازار 
ــی و ســایر کاال  ــع غذای ــی همچــون صنای ــا کاالهای روســیه ب
ــن دو  ــه ای ــا اینک ــت ت ــادی گذش ــدت زی ــا م ــتند؛ ام می دانس
ــد و مــا ایــن فرصــت را از دســت  کشــور باهــم آشــتی کردن
ــاد و مــا  دادیــم. ســؤال ایــن اســت کــه چــرا ایــن اتفــاق نیفت
ــن  ــی ای ــا بررس ــود؟ ب ــم ب ــان ک ــل و چابکی م ــرعت عم س
موضــوع می توانیــم بفهمیــم نقــش اشــخاصی کــه بایــد بیاینــد 
ابزارهایــی را در بنگاه هــا فعــال کننــد تــا بــه آن نقطــه برســیم 
ــوژی  ــزار و متدل ــتند و اب ــانی هس ــه کس ــا چ ــت، آن ه چیس

آن ها چیست؟
ــس انجمــن  ــه، اســتاد دانشــگاه و رئی ــح ال ــر فت ــه دکت در ادام
ســخنرانان  از  یکــی  به عنــوان  ایــران،  صنایــع  مهندســی 
ــوان  ــم به عن ــته از ه ــت گسس ــد واقعی ــان چن ــا بی ــش، ب همای

مصادیق این بحث صحبت های خود را آغاز نمود.
وی ابتــدا بــا توصیــف وضعیــت موجــود در بــازار و بنگاه هــا 
و تأثیــر رکــود و رونــق اقتصــادی و در ادامــه عــدم توانایــی در 
محدودیت هــای  آمــدن  وجــود  بــه  و  نقدینگــی  تأمیــن 
بنگاه هــا  ایــن  از مشــکالت  پــاره ای  بیــان  بــه  اقتصــادی 
الــه خاطرنشــان کــرد: وقتــی کنــکاش  فتــح  پرداخــت. 
ــرای  ــا ب ــن بنگاه ه ــه ای ــی ک ــن منابع ــم ای ــه ببینی ــم ک می کنی
مدیریــت کسب وکارشــان می خواهنــد، در کجاهــا بنــا اســت 
صــرف بشــود می بینیــم عمــده منابــع نقدینگــی موردنیــاز برای 
ــی  ــه و امکانات ــواد اولی ــن م ــرف تأمی ــدی ص ــای تولی بنگاه ه
می شــود کــه بــرای مدیریــت تولیــد و روزمرگی هــای تولیــد 
موردنیــاز بــوده اســت. ایــن نشــان می دهــد ایــن منابــع 
ــرای  ــت ب ــود هیچ وق ــن ش ــود تأمی ــا ب ــم بن ــر ه ــی اگ نقدینگ
صــرف  بنگاه هــا  ایــن  بازســازی  و  زیرســازی  توســعه، 
نمی شــود. در ادامــه دو تئــوری در اذهــان متولیــان مربوطــه در 
ــت.  ــکل گرف ــی ش ــش خصوص ــی و بخ ــای حاکمیت حوزه ه
عــده ای معتقــد بودنــد تأمیــن مالــی و نقدینگــی موجــب بهبود 

ــل هــم عــده ای از  وضعیــت بنگاه هــا می شــود. در نقطــه مقاب
ــاً  ــود کــه الزام ــن ب ــر ای ــران هم نظرشــان ب متخصصــان و مدی
ــا نیســت؛  ــن نقدینگــی دوای درد حوزه هــای بنگاهــی م تأمی
ــع  ــگاه جام ــن دو ن ــع ای ــی صنای ــگاه مهندس ــر ن ــا از منظ ام

نیستند.
وی در ادامــه بــه بیــان ســیر تحولــی پرداخــت کــه این ســیر در 
ایــران برخــالف بســیاری از کشــورهای صنعتــی بــه شکســت 
ــه  ــی ب ــح داد: وقت ــه توضی ــیر را این گون ــن س ــد. وی ای انجامی
تاریخچــه توســعه صنعتــی کشــورهای مختلــف نــگاه می کنیم 
به وضــوح می تــوان دیــد کــه ایــن کشــورها، الگوهــای 
توســعه خــود را تعریــف کردنــد و می داننــد ایــن توســعه قــرار 
ــا چــه اصولــی انجــام شــود؛ امــا مــا هنــوز الگوهــای  اســت ب
توســعه کشــورمان شــفاف نیســت. لــذا در باالتریــن ســطوح 
ــه  ــده ای ب ــیم ع ــاهد باش ــت ش ــن اس ــور ممک ــی کش حاکمیت
خاطــر گرایششــان موافــق توســعه بازرگانــی باشــند چــون مثاًل 
مــا از قدیــم در مســیر جــاده ابریشــم هســتیم و ذاتــاً تاجرهــای 
خوبــی هســتیم، یــا در نقطــه دیگــری عــده ای موافــق بــا 
توســعه معــدن هســتند چــون مــا جــزو 10 کشــور معدنــی دنیــا 
هســتیم، عــده ای دیگــر معتقدنــد کــه توســعه اقتصادی کشــور 
بایــد منــوط بــه توســعه کشــاورزی باشــد و عــده دیگــری هــم 
ابعــاد نفــت و گاز و ســایر مــواردی کــه تاکنــون بــا آن ها پیش 
و  اشــکاالت  ایــن  وقتــی  می کننــد.  مطــرح  را  رفته ایــم 
ابهامــات در ســطوح باالدســت مطــرح می شــود بدیهــی اســت 
کــه ایــن ابهامــات را در ســطوح پاییــن نیــز خواهیــم داشــت. 
پــس باوجودایــن ناهماهنگــی نمی توانیــم اســتنباط کنیــم 
اولویت هــای توســعه کشــور در بخش هــای تخصصــی از 
بنگاه هــای  و  تجــارت  و  معــدن  بخــش صنعــت،  جملــه 

تجاری و اقتصادی چیست؟
ــع  ــه تاریخچــه مهندســی صنای ــه ضمــن اشــاره ب  وی در ادام
گفــت: اولیــن گام در توســعه اقتصــادی کشــور، برنامه ریــزی 
بــرای مدیریــت ســرمایه های فیزیکــی بــود کــه بــه اســتناد ایــن 
امکانــات بتواننــد ارزش افــزوده ای خلــق کننــد. بعــد از ایــن، 
ــن  ــت ای ــه مدیری ــت ک ــمت رف ــن س ــه ای ــران ب ــه مدی دغدغ
دوم  دور  پــس  دارد.  پــول  بــه  نیــاز  فیزیکــی  تســهیالت 
ــه  ــر اینک ــی ب ــت مبن ــکل گرف ــی ش ــگاه مدیریت ــوالت ن تح
ــتری  ــای بیش ــی بهره ه ــات فیزیک ــوان از امکان ــه می ت چگون
ــای فیزیکــی مطــرح شــد.  ــول در دارایی ه ــرد کــه ارزش پ ب
مرحلــه بعــدی ایــن ســیر بــه خاطــر کمبودهایــی کــه بــا وجود 
دو مرحلــه قبــل همچنــان وجــود داشــت بــه ســمت افزایــش 
ــه  ــیر ب ــن س ــه ای ــرد. در ادام ــت ک ــی حرک ــرمایه های دانش س
حــوزه اجتماعــی رســید و چیــزی کــه اآلن دغدغــه بنگاه هــا 
اســت ســرمایه اجتماعــی اســت کــه یکــی از مــوارد مهــم آن 
ــاد  ــف اقتص ــای مختل ــن بخش ه ــازی بی ــوان اعتمادس را می ت
دانســت. بــا نــگاه مهندســی صنایــع می تــوان دیــد کــه مــا در 
ــار  ــور دچ ــول در کش ــیر تح ــن س ــای ای ــک از حلقه ه ــر ی ه
مشــکالتی بوده ایــم. فتــح الــه جمع بنــدی صحبت هــای خــود 
را این چنیــن مطــرح کــرد: بنــده معتقــدم مشــکل توســعه 
اقتصــادی و تجــاری مــا مشــکل تأمین مالــی نیســت و نخواهد 
ــای  ــاختاری را در عرصه ه ــات س ــه اصالح ــود و مادامی ک ب
حاکمیتــی و مدیریتــی بنگاه هــای خودمــان بــه انجــام نرســانیم 
ــع و  ــق مناب ــا تزری ــذا ب ــه خواهــد داشــت. ل ــن مشــکل ادام ای

آیا واقعا مسئله اصلی واحد های صنعتی نقدینگی است؟
ادامه از صفحه 1
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رویداد های آتی 

فراخوان دعوت به همکاری

اخبار

ــی  ــوان کمک های ــان نقدینگــی اگرچــه شــاید بت ایجــاد جری
بهــره وری  چــون  ولــی  داشــت  وار  مســکن  به صــورت 
صنایعمــان پاییــن اســت مادامی کــه ایــن منابــع را بــه بنگاه هــا 

عرضه کنیم باز این منابع حیف خواهند شد.
ــا ارائــه ایــن راهکارهــا بــه پایــان  وی صحبت هــای خــود را ب
ــر ایــن اســت کــه مزیــت  ــای امــروز اعتقــاد ب رســاند: در دنی
رقابتــی، توانایــی کار کــردن بنگاه هــا در اقتصادهــای مبتنــی 
بــر شــبکه اســت. مهندســی صنایــع بــرای ایــن عارضــه 
ــا شــکل گرفــت، راهــی را  اقتصــادی و رکــودی کــه در دنی
ــرد.  ــرح ک ــبکه ای مط ــای ش ــب وکار ه ــوان کس ــت عن تح
دلیــل  بــه  نیــز  بهــره وری  قدیمــی  الگوهــای  هم چنیــن 
ــد  ــه می توان اختالل هایــی کــه در ســیر تحــول صــورت گرفت
یکــی از جواب هــا و راه هــای مــا بــرای حــل ایــن مشــکالت 

باشد.
ــر آمــوزش و  ــر محمدرضــا خانمحمــدی، مدیــرکل دفت دکت
پژوهــش وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، ســخنران بعــدی 
همایــش بــود کــه صحبت هــای خــود را بــرای پاســخ بــه ایــن 
ــازار یکــی از مشــکالت  ــدی کــه ”چــرا فقــدان ب ســؤال کلی
اصلــی بنگاه هــا شــده اســت درحالی کــه رتبــه شــاخص 
انــدازه بــازار مــا 19 اســت و یکــی از بهتریــن بازارهــای دنیا را 

داریم" آغاز نمود:
ــن  ــه ای ــر ب ــورهای دیگ ــی کش ــه تطبیق ــی و مطالع ــا بررس ب
جمع بنــدی می رســیم کــه آن هــا بحــث تولیــد، بــازار و 
ــگاه خــود را از حالــت تــک  ــی کــه ن کســب وکار را از زمان
فاکتــوری بــه چنــد فاکتــوری تغییــر دادنــد آرام آرام آن بهبود 
برایشــان حاصــل شــد کــه ایــن فاکتورهــا عبارت انــد از 
ــهود.  ــای نامش ــی و دارایی ه ــل فیزیک ــی، عوام ــل طبیع عوام
ــرات جــدی و  ــی و فیزیکــی نمی توانســتند تغیی ــل طبیع عوام
ــهود  ــای نامش ــر دارایی ه ــا ب ــند ام ــته باش ــادی داش ــار زی آث

فاکتورهای زیادی تعریف شد.
وی در ادامــه بــه بیــان مشــکالتی در بحــث تولیــد و صنعــت و 
ــه حرکــت  ــا در شــرایط بهین اقتصــاد پرداخــت و گفــت: دنی
ــت  ــده آل حرک ــرایط ای ــم در ش ــا می خواهی ــا م ــد ام می کن
کنیــم. دنیــا در بررســی ایــن موضوعــات و معضــالت موجود، 
ــا  ــن فاکتوره ــد. ای ــور می بین ــد فاکت ــل را چن ــان عام هم زم
ممکــن اســت نبــود اســتراتژی صنعتــی، تعــداد بــاالی حرفــه 
ــران  ــوم در ای ــل س ــگاه نس ــود دانش ــدم وج ــا ع ــی و ی صنعت
باشــد. متأســفانه اکثــر دانشــگاه های مــا آمــوزش محورنــد و 
و  محورنــد  پژوهــش  مــا  دانشــگاه های  از  تعــداد کمــی 

دانشــگاه توســعه ای هــم نداریــم و ایــن عوامــل باعــث 
می شــود کــه مســائلی را کــه در تحقــق آن هــا چندیــن 
ــور کــه  ــا دو فاکت ــر اســت را به صــورت یــک ی ــور مؤث فاکت

دسترسی به آن ها نیز سخت است ببینیم.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: مشــکل بعــدی نبود اســتراتژی 
بایــد  مــا  صنایــع  از  بعضــی  اســت.  درســت  صنعتــی 
پوســت اندازی کننــد. مــا نمی توانیــم بــاالی 200 صنعــت 
داشــته باشــیم. بــرای مثــال کــره جنوبــی بــا ایــن شــرایطش 6 
ــر  ــه خاط ــی دارد ب ــه صنعت ــان 8 حرف ــی و آلم ــه صنعت حرف
ــی 2/5  ــع آن هــا 2 ال ــن اســت کــه ســود بعضــی از صنای همی

برابر اندازه فروش نفت ما است.
بــه مشــکالت دیگــری هــم چــون عــدم  ادامــه  وی در 
ســرمایه گذاری در صنایــع نوظهــور، عــدم پرداختــن بــه 
تحقیــق و توســعه، وجــود البی هــا و سوبســیدها و قاچــاق و... 

اشاره کرد.
ــا  ــه مزیت ه ــه ب ــدم توج ــدی را ع ــکل بع ــه مش وی در ادام
ــای  ــه مزیت ه ــن ســال ها ب ــوان کــرد و گفــت: اگــر در ای عن
خــود توجــه کــرده بودیــم اآلن می توانســتیم حرفه هــای 
خــود  پرســود  صنایــع  بــه  محــدود  را  موجــود  صنعتــی 
می کردیــم و اگــر مثــاًل بعضــی از صنایعــی کــه نزدیــک بــه 
ــم و  ــا بســیار ســرمایه گذاری کرده ای 30 ســال اســت در آن ه
می کردیــم  تعطیــل  را  اســت  نداشــته  برایمــان  ســودی 

می توانستیم زیرساخت های صنایع دیگر را ایجاد بکنیم.
بهبــود  همچــون  پیشــنهاد هایی  ارائــه  بــا  خانمحمــدی 
ــرمایه،  ــازار س ــوع ب ــش تن ــب وکار، افزای ــاخص های کس ش
مالکیــت صنایــع توســط متخصصــان و... صحبت هــای خــود 
را این گونــه پایــان داد: فقــدان پیوســت ها ســبب شــده صنعــت 
مــا گــران اداره شــود. مــا بایــد آمایــش صنعتــی داشــته باشــیم 
و حرفه هــای صنعتــی خــود را محــدود کنیــم و در ادامــه 
ــظ  ــف و حف ــهود را کش ــای نامش ــر در دارایی ه ــور مؤث فاکت
کنیــم؛ بدیــن طریــق می توانیــم بخــش عمــده ای از مشــکالت 
خــود را همچــون مشــکالت عــدم بهــره وری، ارزش افــزوده و 

رفاه را حل کنیم.
در ادامــه شــجاعی بــه توضیــح تحقیقــات ســازمان بهــره وری 
در حوزه هــای مختلــف بهــره وری پرداخــت و در آخــر 
حضــار نقطــه نظــرات و پیشــنهاد های خــود را بیــان کردنــد و 
بــه پرســش ســؤاالت خــود از ســخنرانان پرداختنــد و در 
صحبت هــای  جمع بنــدی  بــه  الــه  فتــح  پایانــی  بخــش 

انجام شده پرداخت.
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انجمــن مهندســی صنایــع ایــران از تمامی دانشــجویان 
مقاطــع کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــری 
مهندســی صنایــع عاقه منــد بــه همــکاری افتخــاری 

ــد. ــکاری می کن ــه هم ــوت ب ــی دع ــور اجرای در ام
روابــط  گــزارش  بــه 
انجمــن  عمومــی 
ــران،  ــع ای ــی صنای مهندس
ایــن دعــوت بــه همــکاری 
در زمینه هــای برگــزاری 
دوره هــا، ســمینارها 

و  نشــریات  بخــش  آموزشــی،  کنفرانس هــای  و 
خبرنامــه، وب ســایت و شــبکه های اجتماعــی انجمــن 
می باشــد. ماهانــه  گردهمایی هــای  برگــزاری  و 

ــد مراتــب عاقمنــدی خــود را  ــدان مــی توانن عاقمن
بــا تکمیــل فــرم مرتبــط در ســایت انجمــن و ارســال 
 iiiegram@gmail.com ــی ــت الکترونیک ــق پس آن از طری
و یــا شناســنامه الکترونیکــیiiiegram@ اعــام نماینــد.
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صنعت

ــأت  ــو هی ــی، عض ــر محمدصادق ــا می ــید علیرض ــر س دکت
علمــی، رئیــس مرکــز علــم و فنــاوری مهندســی سیســتم ها 
امــام  دانشــگاه  صنایــع  مهندســی  گــروه  سرپرســت  و 
ــه  ــی _ حرف ــده علم ــگاه و آین ــت جای ــین )ع( در نشس حس
ای مهندســی صنایــع گفــت: در دانشــگاه امــام حســین 
ــته  ــری در رش ــد و دکت ــی ارش ــع کارشناس ــط مقاط )ع( فق
ــن  ــود دارد و مقطــع کارشناســی در ای ــع وج مهندســی صنای
رشــته نداریــم. ورودی هایــی کــه از طریــق آزمــون سراســری 

می شــوند  جــذب 
از  تنهــا  نیــز 
مهندســی  رشــته 
ــع نیســتند. صنای

بــه گــزارش روابــط 
عمومــی انجمــن 
مهندســی صنایــع 
ــد  ــا تأکی ــران، وی ب ای
ــون  ــه هم اکن ــر اینک ب
زمــان آن رســیده کــه 
مباحــث مهندســی 
متحــول  صنایــع 

ــی کــه در  ــه همــه مباحث ــا توجــه ب ــار داشــت: ب شــود، اظه
ــدی  ــع جدی ــز صنای ــد و نی ــدی کرده ان ــوزه جمع بن ــن ح ای
کــه وجــود دارد بایــد نظــام آموزشــی مهندســی صنایــع را بــا 
یــک رویکــرد جدیــد نســبت بــه آینــده متحــول کنیــم؛ یعنــی 
ــه  ــور ب ــب وکار کش ــع و کس ــده صنای ــال آین ــم 10 س ببینی
ــد  ــری، بای ــن جهت گی ــه ای ــه ب ــا توج ــت ب ــد رف کجــا خواه
ــته  ــن رش ــد در ای ــه می خواهن ــا و کســانی ک فارغ التحصیل ه
آمــوزش ببیننــد را بــا آن رویکــرد پــرورش و آمــوزش دهیــم.

را  موفــق  الگوهــای  از  بهره گیــری  محمدصادقــی  میــر 
ــم  ــن ه ــن ای ــر م ــه نظ ــت: ب ــرارداد و گف ــد ق ــورد تأکی م
لزومــی نــدارد خودمــان خلــق کنیــم بلکــه می توانیــم 
الگوهایــی  یعنــی  )Benchmarking(  کنیــم  الگوبــرداری 
کــه االن در دنیــا، دانشــکده های روز مهندســی صنایــع 
ــام  ــطح انج ــان س ــه هم ــا ب ــتند م ــام آن هس ــال انج در ح
دهیــم نــه آن کارهایــی کــه تــا بــه حــال و طــی 30 
ــذا  ســال گذشــته انجــام داده ایــم را همــواره تکــرار کنیــم. ل
ــم. ــام دهی ــریعًا انج ــول را س ــدل تح ــا م ــت ی ــد مدیری بای

وی بــه تجربــه ای در دانشــگاه امــام حســین )ع( اشــاره کــرد 
ــی  ــته ها را بررس ــدادی از رش ــه ای، تع ــا در تجرب ــت: م و گف
ــی  ــت و مهندس ــن مدیری ــی بی ــروه ادغام ــد گ ــم و چن کردی
درســت کردیــم. البتــه کمیتــه ای هــم مدتــی تحــت عنــوان 
کارگــروه مدیریــت مهندســی در وزارت علــوم بــود -کــه االن 
ــرد و روی  ــت کار ک ــی و مدیری ــن مهندس ــد بی ــت- آم نیس
ــان  ــر فارغ التحصی ــًا اکث ــه واقع ــل MBA ک ــته هایی مث رش
ــتند  ــغول کار هس ــاع دارم مش ــن اط ــه م ــی ک ــا جای آن ت
یعنــی کمتــر کســی از آن هــا مشــکل کار دارد. یــا "مدیریــت 
پــروژه" کــه مــا آن را بازنگــری کردیــم و بــا ۵ گرایــش مــورد 
ــورد  ــه م ــزات" ک ــت تجهی ــا "مدیری ــت ی ــرار گرف بررســی ق
ــته های  ــن رش ــه ای ــت ک ــاز اس ــت. نی ــرار گرف ــری ق بازنگ

ــرد. ــرار گی ــری ق ــورد بازنگ ــریع تر م ــع س ــی صنای مهندس
ــام حســین  ــع دانشــگاه ام ــروه مهندســی صنای سرپرســت گ
ــی  ــزی در مهندس ــد یک چی ــر می رس ــه نظ ــه داد: ب )ع( ادام
صنایــع کــم ارزش شــده و بایــد پررنــگ شــود و آن دوره هــای 
ــه مخصوصــًا  ــن کســانی ک ــوزی اســت. ای کارورزی و کارآم
ــل  ــارغ التحصی ــع ف ــی صنای ــی مهندس ــع کارشناس در مقط
ــتند.  ــردرگم هس ــدار س ــک مق ــاظ کاری ی ــه لح ــوند ب می ش
ــد و  ــی ارش ــود و کارشناس ــته ش ــی برداش ــد کارشناس ــا بای ی
مهندســی  دکتــری 
بــه  باشــد.  صنایــع 
ــه  ــی ک ــی زمان عبارت
ن  لتحصیــا غ ا ر فا
ی  شــته ها ر
احســاس  دیگــر 
کردنــد  نیــاز 
مثــال  به طــور 
از  می خواهنــد 
ــی  ــطوح کارشناس س
بــه  کارگاهــی  و 
میانــی  ســطوح 
یــا ارشــد مدیریتــی برونــد یــا در فضــای کســب وکار 
رشــته  کننــد  اداره  را  مجتمعــی  یــک  می خواهنــد 
ــد  ــا بای ــا م ــد؛ و ی ــابه آن را بخوانن ــع و مش ــی صنای مهندس
کنیــم. فعال تــر  را  کارورزی  و  کارآمــوزی  دوره هــای 

فنــاوری  و  رئیــس مرکــز علــم  پایانــی  نکتــه 
حســین  امــام  دانشــگاه  سیســتم ها  مهندســی 
ــرای  ــگاه ب ــت و دانش ــاط صنع ــر ارتب ــد ب )ع(، تأکی
کاربردی تــر شــدن رشــته های دانشــگاهی بــود.

وی اظهــار داشــت: گروه هــا و دانشــکده های مهندســی 
ــه ای داشــته باشــند  ــی تفاهم نام ــا صنعت ــز ی ــا مرک ــع ب صنای
و این هــا بــا یکدیگــر کار را جلــو ببرنــد. دانشــجویان از 
صنعــت اطاعــی ندارنــد و هنگامــی کــه وارد صنعــت 
می شــوند دچــار مشــکل می شــوند بــه همیــن منظــور 
ــاوری راه  ــم و فن ــز عل ــین )ع( مراک ــام حس ــگاه ام در دانش
ــم  ــز عل ــا مرک ــی ب ــای علم ــون گروه ه ــم و هم اکن انداختی
ــز  ــکاری مرک ــل هم ــد، مث ــم کار می کنن ــا ه ــاوری ب و فن
ــز  ــا مرک ــک ی ــروه مکانی ــا گ ــا ب ــاوری هوافض ــم و فن عل
ــد. ــع کار می کن ــروه صنای ــا گ ــه ب ــتم ها ک ــی سیس مهندس

ــپس  ــف و س ــد تعری ــروژه بای ــزود: پ ــی اف ــر محمدصادق می
ــه  ــجو گرفت ــه، دانش ــروژه و پایان نام ــف پ ــاس تعری ــر اس ب
ــف  ــه تعری ــدا 1۵ پایان نام ــال ابت ــرای امس ــی ب ــود؛ یعن ش
کنیــم ســپس مجــوز آمــوزش دانشــگاه را بگیریــم. مــا 
بــا کار و پــروژه تعریف شــده، دانشــجو جــذب می کنیــم. 
ایــن مــدل می توانــد در ســایر دانشــگاه ها هــم انجــام 
کشــور  بــزرگ  دانشــگاه های  در  ویــژه  بــه  تــا  شــود 
ــویم. ــارج ش ــته خ ــت گذش ــرده و از حال ــل ک ــر عم موفق ت

مباحث مهندسی صنایع باید متحول شود

ــد  ــداری رش ــبب پای ــع س ــردن صنای ــان ک ــش بنی دان
ــی شــود  ــا م ــه و دنی ــدار کشــور در منطق اقتصــاد و اقت
ــر  ــاب ناپذی و در اقتصــاد مقاومتــی یــک ضــرورت اجتن
اســت.اقتصاد دانــش بنیــان بــه روشــی از تولیــد گفتــه 
می شــود کــه در آن از دانــش بــرای ایجــاد ارزش 
ــن  ــر ای ــای اخی ــال ه ــود؛ در س ــتفاده می ش ــزوده اس اف
نــوع از اقتصــاد در کشــور مــا نیــز جایگاهــی بــرای خــود 
کســب کــرده امــا بــا ایــن وجــود یکــی از نقــاط ضعــف 
آن پاییــن بــودن میــزان خاقیــت و نــوآوری و بــه روز 

ــگاه هــای اقتصــادی اســت. ــاوری بن ــودن فن نب
ســید علیرضــا شــجاعی نایــب رئیــس انجمــن مهندســی 
صنایــع ایــران در گفتگــو باشــگاه خبرنــگاران جــوان در 
ــار  ــع اظه ــردن صنای ــان ک ــش بنی ــزوم دان ــوص ل خص
داشــت: در بنــد دو سیاســت هــای کلــی اقتصــاد 
ــاره  ــان اش ــش بنی ــتازی اقتصــاد دان ــه پیش ــی ب مقاومت
ــادرات  ــد و ص ــهم تولی ــش س ــه افزای ــده و در آن ب ش
ــه  ــتیابی ب ــان و دس ــش بنی ــوالت دان ــات و محص خدم
ــژه شــده اســت. ــه اول در ســطح منطقــه توجــه وی رتب

ــت و  ــردن صنع ــان ک ــش بنی ــزود: دان ــه اف وی در ادام
ــعه و  ــد و توس ــداری رش ــا موجــب پای ــه تنه تجــارت ن
اســتحکام پایــه هــای اقتصــاد مــی شــود، بلکــه زمینــه 
ــا فراهــم مــی  ــه و دنی ــدار کشــور را در منطق هــای اقت
کنــد و از ایــن منظــر در اقتصــاد مقاومتــی یــک 

ــود. ــی ش ــوب م ــر محس ــاب ناپذی ــرورت اجتن ض
شــجاعی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر جهــت گیــری 
ــا وزن صفــر و  ــه ســمت صــادرات ب برخــی کشــورها ب
ــدور  ــای ص ــه معن ــن ب ــت و ای ــت اس ــی نهای ارزش ب

ــان قلمــداد مــی شــود. ــش بنی محصــوالت دان
ــان  ــش بنی ــرد: دان ــوان ک ــت عن ــناس صنع ــن کارش ای
ــرد؛ در  ــد صــورت پذی کــردن صنعــت در دو بخــش بای
ــا دو  ــد ب ــد بای ــذاری هــای جدی ــه اول، ســرمایه گ وهل
ــه  ــود ب ــام ش ــی انج ــی و صادرات ــش بنیان ــرد دان رویک
ــی معطــوف  ــازار جهان ــه ب ــگاه موجــود ب طــوری کــه ن

ــردد. گ
شــجاعی در ادامــه اذعــان داشــت: بخــش دیگــر بنــگاه 
هــای صنعتــی و تجــاری فعلــی هســتند کــه بایــد بــه 
ــد کــه در  ــان شــدن پیــش روی کنن ســمت دانــش بنی
ــش  ــه دان ــران ب ــاور مدی ــاد و ب ــدا اعتق ــتا ابت ــن راس ای

بنیــان کــردن صنعــت مطــرح مــی گــردد.
ــرد:  ــد ک ــران تاکی ــع ای ــی صنای ــن مهندس ــر انجم دبی
اقتصــاد مقاومتــی بــر خــاف تصــور برخــی افــراد کــه 
ــک اقتصــاد  ــد، ی ــی پندارن ــی م ــزوی و ریاضت آن را من

ــی و پیشــرو اســت. مترق
ــه  ــیدن ب ــا رس ــا ت ــه م ــت: فاصل ــان داش ــجاعی بی ش
ــد یــک دوران  ــاد اســت و بای ــان زی ــش بنی اقتصــاد دان
ــه هــدف مطلــوب مــورد نظــر  ــرای دســتیابی ب گــذار ب
طــی شــود تــا از ســازمان هــای منبــع محــور بــه بنــگاه 

ــل شــویم. ــان تبدی هــای دانــش بنی
ــدن  ــان ش ــش بنی ــه دان ــه ب ــرورت توج ــاره ض وی درب
ــد اقتصــادی  ــط جدی ــر در محی ــن ام ــت: ای ــع گف صنای
اجتنــاب ناپذیــر اســت و در صورتــی کــه بنــگاه هــا بــه 
ــارج  ــت خ ــه رقاب ــد از گردون ــن ســمت حرکــت نکنن ای
ــی  ــاقط م ــا س ــز از بق ــی نی ــی برخ ــوند و حت ــی ش م

ــد. گردن
ــرمایه  ــه س ــر گون ــرد: ه ــار ک ــان اظه ــجاعی در پای ش
ــته  ــان داش ــش بنی ــرد دان ــد رویک ــد بای ــذاری جدی گ
باشــد و از همیــن رو مقــام معظــم رهبــری بــر انتقــال 
ــرمایه  ــذب س ــف در ج ــورهای مختل ــوژی از کش تکنول
ــتند  ــان داش ــد و بی ــته ان ــدی داش ــدات ج ــذاری تأکی گ
ــد  ــات هــای خارجــی بای ــت هی ــد و رف ــده ی آم ــه ای ک
ــه  ــه ب ــی ک ــد و در جاهای ــاد تولی ــرمایه گذاری و ایج س
ــد  ــاوری جدی ــم، آوردن فن ــاج داری ــد احتی ــاوری جدی فّن

باشــد.

 دانش بنیان کردن صنایع ستون

 اقتصاد مقاومتی
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صنعت

ــث  ــر بح ــال حاض ــا در ح ــور م ــش کش ــن چال مهم تری
مهمــی  ســؤال  اســت.  مدیریــت کان  و  مدیریــت 
ــود در  ــا وج ــرا ب ــه چ ــت ک ــن اس ــت ای ــرح اس ــه مط ک
نظــر گرفتــن پتانســیل قابل قبــول کشــور در تمــام 
ــم  ــعه را فراه ــای توس ــرط ه ــش ش ــه پی ــی ک حوزه های
اقتصــادی  منابــع  انســانی،  منابــع  نظیــر  می آورنــد 
نمی باشــد؟ رضایت بخــش  توســعه  فراینــد  و... 

مهم تریــن دلیــل ایــن مطلــب، نبــود یــک تفکــر 
سیســتمی و عمدتــًا جزیــی نگــری در کان کشــور 

ــه  ــت درحالی ک اس
نــگاه  داشــتن 
سیســتمی برای 
کشــور  اداره 
نیــاز  یــک 
یــر  پذ ب نا جتنا ا
. شــد می با

یــک  در      
ــی  ــگاه کل ن
چهــار  می تــوان 
سیســتم  یر ز
ــی،  ــادی، سیاس اقتص
و   فرهنگــی 
را  اجتماعــی 

بــرای کشــور در نظــر گرفــت کــه در تعامــل 
اثربخــش ایــن ارکان اســت کــه تعییــن هــدف و 
می گیــرد. شــکل  نظــام  جهت گیــری 

یــک  در  سیســتمی  تفکــر  مؤلفه هــای  بیــان  در 
مدیریــت کان بایــد گفــت کــه یکــی از مؤلفه هــا، 
ــز از  ــای درون سیســتمی و پرهی ــزم ه ــر مکانی ــد ب تأکی
ــع  ــران در موق ســرزنش محیطــی اســت. متأســفانه مدی
ــام  ــان تم ــت مدیریتش ــه تح ــی در مجموع ــروز ناکام ب
ــن  ــل ای ــردن عل ــل ک ــر منتق ســعی خــود را معطــوف ب
ناکامــی بــه عوامــل بیرونــی می نماینــد و به نوعــی 
ــی در  ــد. حت ــده نمی گیرن ــر عه ــئولیت شکســت را ب مس
ــائل  ــت از مس ــت های نادرس ــا برداش ــع ب ــی مواق بعض
ــد و  ــط می دانن ــدر مرتب ــا و ق ــه قض ــئله را ب ــی، مس دین
ــه  ــد. نقط ــاد می کنن ــه را ایج ــم توطئ ــه توه ــا این ک ی
ــاق  ــه اتف ــت ک ــی اس ــت زمان ــه مدیری ــل این گون مقاب
مثبتــی در ســازمان می افتــد و آن موقــع اســت کــه 
مدیــران تنهــا علــت موفقیــت را وجــود خودشــان 
ندارنــد. توجهــی  بیرونــی  عوامــل  بــه  و  می داننــد 

نکتــه ای کــه بایــد در اینجــا اشــاره کــرد ایــن اســت کــه 
ــورت  ــت و بدین ص ــت س ــه رقاب ــعه، صحن ــه توس صحن
نیســت کــه همه چیــز مأمــور موفقیــت شــما باشــد. چــرا 
کــه همــه بــرای بهتــر شــدن تــاش می کننــد و ممکــن 
ــدازد و  ــما بین ــر کار ش ــایه ای ب ــا س ــاش آن ه ــت ت اس
ــا شــما نیســت. ــای دشــمنی و مخالفــت ب ــه معن ــن ب ای

ــز  ــای تمرک ــرات به ج ــوی تغیی ــن الگ ــه دوم، یافت مؤلف

بــر روی وقایــع اســت. مدیــران عمدتــًا بــر یــک واقعــه 
خــاص در یک زمــان کوتــاه متمرکــز می شــوند. خیلــی از 
ــد  ــه وجــود نیامده ان مشــکات در کشــور مــا یک شــبه ب
و نبایــد انتظــار رفــع آن هــا در یک زمــان کوتــاه را 
داشــت. بســیاری از مدیــران بــه ایــن نکتــه توجــه 
ــک  ــه ی ــت فشــرده ب ــد در یک وق ــد و می خواهن نمی کنن
موضــوع نــگاه کننــد. لــذا اقداماتــی کــه اتخــاذ می کننــد 
تمامــًا  و  نیســت  سیســتمی  و  علمــی  به هیچ وجــه 
ــه  ــم ک ــد بپذیری ــن بای ــی اســت؛ بنابرای بخشــی و مقطع
دســتاوردها  نــه 
ــتباهات،  ــه اش و ن
هیچ یــک 
ــتند  ــی نیس مقطع
رفــع  بــرای  و 
کان  مســائل 
کشــور یــک 
ــخص  ــه مش برنام
داشــت. بایــد 

مؤلفــه ســوم، 
از  پرهیــز 
ی  ئی نگــر جز
ارزیابــی  در 
 . ســت ها د عملکر
در  عمومــًا 
ــته  ــازمان ها نوش ــط س ــه توس ــی ک گزارش های
ــم.  ــری را می بینی ــی نگ ــن بخش ــود ای می ش
ضــرورت پویایــی در تفکــر و پرهیــز از یــک تفکــر 
ایســتا، مؤلفــه دیگــری اســت کــه بــدون در نظــر 
ــت. ــد رف ــن خواه ــان از بی ــمندی زم ــن آن ارزش گرفت

ــرش  ــه نگ ــان ب ــه هم زم ــرورت توج ــدی، ض ــه بع مؤلف
ــه  ــه ب ــفانه توج ــه متأس ــد ک ــی می باش ــی و ترکیب تحلیل
ــود.  ــده می ش ــر دی ــت کان کمت ــب در مدیری ــن مطل ای
ــل  ــتم از تعام ــک سیس ــتمی، ی ــر سیس ــث تفک در بح
ــه از  ــد ن ــت می آی ــه دس ــم ب ــا ه ــزا ب ــه اج ــن هم بی
ــی  ــگاه تحلیل ــزا. در ن ــک از اج ــه هری ــت جداگان فعالی
تمرکــز بــر روی ساختارهاســت درحالی کــه در نــگاه 
ــتن  ــد. داش ــا می باش ــر روی کارکرده ــز ب ــی تمرک ترکیب
ــت  ــان اس ــورت توأم ــی به ص ــی و ترکیب ــرش تحلیل نگ
ــود  ــر می ش ــک مدی ــد ی ــتردگی دی ــاز گس ــه سبب س ک
ــت کان  ــم در مدیری ــرورت مه ــک ض ــر ی ــن ام و ای
ــار  ــه چه ــد ب ــعه کشــور بای ــرای توس ــه ب ــرا ک اســت چ
ــی در  ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــادی، سیاس ــه اقتص مؤلف
کنــار هــم توجــه کنیــم و کارکــرد جمعــی آن را مدنظــر 
ــد ســطحی  ــتن دی ــا داش ــه ب ــم ک ــم و بپذیری ــرار دهی ق
ــورت  ــا به ص ــن مؤلفه ه ــک از ای ــر ی ــه ه ــن ب و پرداخت
شــد. نخواهــد  محقــق  کشــور  توســعه  جداگانــه، 

تفکر سیستمی، ضرورت اجتناب ناپذیر در مدیریت کالن

ــین  ــر ماش ــای اخی ــه ه ــول ده ــا در ط ــان ه انس

هــای بیشــری را بــرای انجــام برخــی امــور مرتبــط 

ــد. انجــام امــور بــه  ــه ان ــه کار گرفت ــا صنعــت ب ب

وســیله ماشــین هــا و بــا نظــارت انســان و ســپس 

حرکــت بــه ســمت انجــام کارهــا بــه وســیله 

کامپیوترهــا و بــدون دخالت انســان، هــان چیزی 

اســت کــه اکنــون تحــت عنــوانIndustry4,0  یــا 

ــود. ــی ش ــناخته م ــی ش ــاب صنعت ــن انق چهارمی

موتــور  زمــان  بــه  صنعتــی  انقــاب  اولیــن 

بخــار برمــی گــردد. مهــار الکریســیته انقــاب 

صنعتــی دوم و ورود کامپیوترهــا بــه صنعــت، 

انقــاب صنعتــی ســوم را رقــم زدنــد و اینــک 

ــد.  ــی باش ــار م ــارم در انتظ ــی چه ــاب صنعت انق

ــن  ــت، ای ــه صنع ــوالت در عرص ــن تح ــت ای مزی

اســت کــه در صــورت جایگزینــی ربــات هــا 

ــط  ــی در محی ــای نهای ــه ه ــا، هزین ــان ه ــا انس ب

هــای صنعتــی بســیار ارزان تــر متــام مــی شــوند 

و اســتفاده از هــوش مصنوعــی میــزان خطــا 

را کــم مــی کنــد و نتیجــه آن افزایــش ســطح 

درآمــد و بهبــود کیفیــت زندگــی مــی باشــد.

امــروزه بســیاری از کارهــا ماننــد درخواســت 

تاکســی، جایابــی در پــرواز، خریــد یــک فــرآورده، 

ــیقی و  ــه موس ــوش دادن ب ــودن و گ ــت من پرداخ

متاشــای فیلــم مــی توانــد از راه دور انجــام شــود 

و ایــن انقــاب چهــارم در صنعــت راهگشــای 

اســت. جدیــد  تحــوالت  و  مجــازی  عــر 

حوزه تاثیرگذاری
ــه  ــا کارخان ــت، تنه ــه صنع ــول در عرص ــن تح ای

هــا را تحــت تاثیــر قــرار منــی دهــد، بلکــه عمــوم 

بخــش هــای جامعــه کاربــر آن مــی باشــند. 

ــا  ــه ت ــا گرفت ــتوران ه ــد از رس ــاب جدی ــن انق ای

جهــت  را  دنیــا  بــزرگ  هــای  فروشــی  خــرده 

ــتم  ــه سیس ــی ب ــای اجرای ــاختار رونده ــل س تبدی

ــد. ــی کن ــب م ــال، ترغی ــودکار و دیجیت ــای خ ه

مشــاغل،  و  صنایــع  صاحبــان  بنابرایــن 

از  اســتفاده  و  ســازی  تجــاری  در  پیشــتازان 

عرصــه علــم و تکنولــوژی در خدمــت رســانی، 

فراگیــری  نیازمنــد  دانشــجویان  و  اســاتید 

عوامــل کلیــدی موفقیــت در ایــن پارادایــم و 

صنعــت  ســازی  پیــاده  هــای  اســراتژی  درک 

باشــند. مــی  صنعتــی  انقــاب  چهارمیــن  در  

ــی و حــوزه هــای  ــن انقــاب صنعت چهارمی

ــذاری  تاثیرگ
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علمی - دانشگاهی

ســازمان  صاحب امتیــازی  بــا  تدبیــر،  ماهنامــه 
ــن  ــار روزآمدتری ــدف انتش ــا ه ــی، ب ــت صنعت مدیری
مفاهیــم و دانــش مدیریــت در میــان مدیــران، 
و ســازمان ها،  بنگاه هــا  و مشــاوران  کارشناســان 
مراکــز  و  دانشــگاه ها  اســتادان  و  دانشــجویان 
 1369 ســال  اوایــل  از  کشــور،  عالــی  آمــوزش 
پی درپــی و بــدون وقفــه چــاپ و منتشــر شــده اســت.

تدبیــر کــه بــه گــواه خواننــدگان، معتبرتریــن و 
پرمخاطب تریــن نشــریه تخصصــی مدیریــت در 
کشــور اســت، هــدف نخســت خــود را خدمــت 
بــه گروه هــای مختلــف، از راه آمــوزش مدیــران 
مدیــران  به عنــوان  مدیریــت،  دانشــجویان  و 
ــه  ــگاه به منزل ــتادان دانش ــز اس ــور و نی ــده کش آین
ــرار  ــده، ق ــران آین ــت مدی ــرورش و تربی ــئول پ مس
ــا  ــت ت ــاش اس ــواره در ت ــر هم ــت. تدبی داده اس
ــای  ــا و تئوری ه ــن نظریه ه ــه جدیدتری ــن ارائ ضم
ــای  ــردی و تجربه ه ــم کارب ــت مفاهی ــش مدیری دان
ــب  ــر شــماره، در قال ــز در ه ــران را نی ارزشــمند مدی
میزگــرد و گزارش هــای داخلــی بــه خواننــدگان 
بیانگــر  نظرخواهی هــا،  کــه  کنــد  عرضــه 
اســتقبال فــراوان مخاطبــان از انتشــار این گونــه 
اســت. بومــی  مدیریــت  حــوزه  در  مطالــب، 

تدبیــر  مأموریــت  بــه طــور خاصــه می تــوان 
ــرد: ــه ک ــرح خاص ــن ش ــه ای ــد ب ــار بن را در چه
 ایفــای نقــش مؤثــر در ارتقای کیفیت مدیریت کشــور

ــی ســرمایه های فکــری، اجتماعــی  ــه تعال  کمــک ب
نامشــهود( )ســرمایه های  ســازمان ها  معنــوی  و 

بومــی،  مدیریــت  ادبیــات  تولیــد  بــه  کمــک   
ــائل ــل مس ــناخت ح ــی و ش ــائل مدیریت ــد مس تولی

 تــاش در جهــت کاربــردی کــردن نظریه هــا 
کشــور. در  مدیریــت  نویــن  دیدگاه هــای  و 

از  یکــی  بــا  شــماره 28۵، شــامل گفت وگویــی 
اســاتید دانشــگاه امــام صــادق )ع( در حــوزه مدیریــت 
اســتعداد، مقــاالت متعــددی در موضوعــات مختلفــی 
مدیریــت  دووجهــی،  ســازمان های  همچــون 
منابــع انســانی، مــدل MBTI، روش هــای نویــن 
می باشــد.  و...  فعالیــت  مبنــای  بــر  هزینه یابــی 
ــزارش از  ــه گ ــماره، س ــن ش ــه ای ــن در ادام همچنی
بازدیــد یــک شــرکت متفــاوت بهداشــتی، ســی امین 
ــد  ــوع تولی ــا موض ــته MBA ب ــی رش ــش فصل همای
امیــن نشســت خانــه  از داده هــا و ۵30  ثــروت 
می شــود. ارائــه  مدیریــت  ســازمان  مدیــران 

معرفی نشریه
مجموعــه کتاب هــای همــراه مدیــران، راه حــل  هــای حرفــه ای بــرای چالش هایــی کــه مدیــران هــرروزه بــا آن هــا 
مواجــه می شــوند، ارائــه می دهــد. ایــن مجموعــه کــه توســط اســاتید برتــر دانشــگاه هــاروارد کــه ســال ها تجربــه 
ــه ای از  ــامل مجموع ــا ش ــن کتاب ه ــدام از ای ــت هرک ــده اس ــم و نوشته ش ــته اند تنظی ــوزش داش ــاوره و آم در مش
مثال هــای واقعــی، نــکات، راهنماهــا و ابزارهــا و آزمون هــا می باشــد کــه بــه مدیــران در شناســایی نقــاط قــوت و 
ضعــف و کســب مهارت هــای کلیــدی مدیریــت کمــک می کنــد. ایــن کتاب هــا راهنمــای ســاده و قابــل فهــم بــرای 
همــه مخاطبــان اســت و بــا توجــه بــه انــدازة کوچــک آن اســتفاده از آن در هــر زمــان و مکانــی امکان پذیــر اســت.

این بسته شامل 13 عنوان از کتاب های دانشکده کسب وکار هاروارد می باشد که عبارت اند از:
ارزیابی عملکرد  *  تفکر استراتژیک  *  هدف گذاری  *  تصمیم گیری  *  تمرکز بر مشتری  *  مدیریت بازاریابی    
مدیریت مالی * بودجه ریزی * استخدام کارکنان * حفظ کارکنان * مدیریت تغییر*  مسیر شغلی * مدیریت پروژه

که در ادامه به معرفی سه کتاب از این مجموعه می پردازیم.

معرفی کتاب

ارزیابی عملکرد
ــازمان ها  ــت، س ــه اس ــدت گرفت ــریع ش ــرات س ــت و تغیی ــه رقاب ــه اي ک در زمان
ــدازه  ــه ان ــزي ک ــند. چی ــان بیندیش ــود عملکردش ــه بهب ــته ب ــد پیوس ناگزیرن
گرفتــه نشــود، امــکان مدیریــت نــدارد. چگونــه مدیــران بــدون پایــش تغییــرات 
شــاخص هاي کلیــدي عملکــرد متوجــه شــوند کــه شــرکت در شــرایطي اســت 
ــح  ــاب توضی ــن کت ــد؟ ای ــهام داران بده ــه س ــتري ب ــد ارزش بیش ــه مي توان ک
ــد  ــه رویکــردي نظام من ــد، چگون ــه کار مي کن ــد ســنجش عملکــرد چگون مي ده
بــه آن داشــته باشــیم و چگونــه از اشــتباه هاي رایــج در ایــن حــوزه پرهیــز کنیــم.

ناشر: انتشارات آریانا قلم
نویسنده: رابرت کاپان
مترجم: مسعود سلطانی

مدیریت تغییر
ــد  ــران بای ــود، مدی ــرروز ســخت تر می ش ــه ه ــی ک ــازار رقابت ــدن در ب ــرای مان ب
نگرش هــای مثبتــی نســبت بــه تغییــر اتخــاذ کننــد. مدیــران موفــق از تغییــرات 
ــد،  ــای جدی ــرای ایده ه ــی ب ــا را محرک ــد و آن ه ــتقبال می کنن ــاز اس ــر ب ــا فک ب
ــد آموخــت: ــر را خواهی ــوارد زی ــاب م ــن کت ــد. در ای اشــتیاق و پیشــرفت می دانن

• نحوه اطاع رسانی در تمام مراحل فرآیند تغییر
• پیش بینی و پاسخ به تمام واکنش های مثبت و منفی نسبت به تغییر

• ایجاد رویکردی نظام مند در خلق و اجرای تغییر
ناشر: انتشارات آریانا قلم

نویسنده: لیندا هیل
مترجم: حسین امین التجار و مرضیه فروتن

تفکر استراتژیک
تفکــر اســتراتژیک بــه تحلیــل فرصت هــا و مشــکات از نگاهــي جامــع 
مي پــردازد و پیامدهــاي احتمالــي کارهــاي شــما را بــر دیگــران مدنظــر 
را ترســیم مي کننــد و  آینــده  استراتژیســت تصویــر  دارد. متفکــران  قــرار 
ــن کار  ــان ای ــد. آن ــره دارن ــایل روزم ــا و مس ــه چالش ه ــرا ب ــردي عمل گ رویک
ــد. ــدام نمي دانن ــک اق ــد و آن را ی ــام مي دهن ــتمر انج ــدي مس ــي فراین را ط

ناشر: انتشارات آریانا قلم
نویسنده: دیوید کالیس
مترجم: مسعود سلطانی

تهیه و تنظیم: محمدهادی انتظاری

 تهیه و تنظیم:

 محمدهادی انتظاری
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نرم افــزار جیــرا )JIRA( محصــول غیــر رایــگان شــرکت 
اطلســین )Atlassian( و یکــی از نرم افزارهای تحت وب اســت 
ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــروژه مورداس ــرل پ ــوزه کنت ــه در ح ک
اطلســین کــه یــک شــرکت چندملیتــی )آمریکا،اســترالیا، 
شــد. تشــکیل   2002 ســال  در  اســت،  هلنــد( 

در اصــل ایــن نرم افــزار بــرای هماهنگــی بهتــر در کار تیمــی 
برنامــه نویســان جهــت افــزودن قابلیت هــای جدیــد بــه 
نرم افــزار و یــا پیگیــری باگ هــای نرم افــزاری 
نرم افــزاری  بــاگ  می گرفــت.  قــرار  اســتفاده  مــورد 
و  عیــب  معنــای  بــه  و  برنامه نویســی  اصطــاح  یــک 
از وظایــف  یکــی  ازایــن رو،  نرم افــزار می باشــد.  نقــص 

جیــرا،  نرم افــزار 
رفــع  و  اشــکال زدایی 
ــن نواقــص می باشــد. ای

ــا  ــین، ب ــرکت اطلس ش
ــای  ــن ه ــب پاگی نص
توســط  کــه  متعــدد 
ــرکت  ــش از 2۵0 ش بی
بــر  نوشته شــده اند، 
جنبه هــای  روی 
ــن  ــردی ای ــر کارب دیگ
بــه  نرم افــزار ســبک 
پرداخته انــد.  فعالیــت 
به عنــوان مثــال عــاوه 

بــر کارکــرد اصلــی ایــن نرم افــزار، کار در سیســتم های 
 project( پــروژه  مدیریــت   ،)HelpDesk( پشــتیبانی 
management( )بــا اســتفاده از نصــب پاگیــن هایــی ماننــد 

ــه  ــرویس ب ــتم های س ــور سیس agile، tempo و...( و همین ط

مشــتریان، مدیریــت فرایندهای ســازمانی از دیگــر کاربردهای 
ــروزه  ــه ام ــی رود. البت ــمار م ــه ش ــزار ب ــن نرم اف ــی ای اصل
ــزار را محــدود کــرد چــرا کــه  ــن نرم اف ــرد ای ــوان کارب نمی ت
ــاح،  ــزار در اصط ــن نرم اف ــد، ای ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط
یــک نرم افــزار پلــت فــرم اســت کــه قابلیــت نصــب پاگیــن 
ــف، حــوزه اســتفاده از آن را وســعت داده اســت. هــای مختل

تخصصــی  نرم افزارهــای  از  می تــوان  را  نرم افــزار  ایــن 
صنایــع دانســت چــرا کــه مفاهیمــی نظیــر مدیریــت هزینــه، 
مدیریــت پــروژه استانداردســازی و ... در آن مطــرح می شــود.

بــه  نرم افــزار  ایــن  جدیــد  قابلیت هــای  افــزودن  بــا 
بــه  شــبیه  و  گشــته  مبــدل  کامــل  نرم افــزار  یــک 
نرم افــزار شــیرپوینت )sharepoint( عمــل می کنــد؛ امــا 
بــا شــیرپوینت، بســیار  بــا آن، در مقایســه  کار کــردن 
نســبت  آن  بــر  عــاوه  اســت.  راحت تــر  و  ســاده تر 
اســت. قوی تــری   hardware دارای  شــیرپوینت  بــه 

محیط نرم افزار
کــه  اســت  داشــبورد  نــام  بــه  فضایــی  دارای  جیــرا 
می ســازد  ممکــن  را  متفــاوت  هــای  گجــت  نصــب 
کارهــای  از  خوبــی  دیــد  آن هــا،  به واســطه ی  کــه 
می دهــد. ارائــه  افــراد  یــا  فــرد  توســط  انجام شــده 

همان طور که پیش تر گفته شد، کاربرد محوری جیرا تعریف 
کار یا issue می باشد؛ به طورکلی کار به سه صورت در این 

محیط تولید می شود:

1 - توسط هر فرد
2 - توسط مدیریت
3 - توسط مشتری

شــباهت محیــط جیــرا بــا شــبکه های اجتماعــی 
و  قابل توجــه  نــکات  از  فیس بــوک  نظیــر 
می باشــد. نرم افــزار  ایــن  مــورد  در  جالــب 

گردش کار در جیرا
ــتید  ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــرکتی مش ــد در ش ــرض کنی ف
کــه مجهــز بــه نرم افــزار جیــرا اســت؛ ایــن نرم افــزار، 
ــا  ــد؛ ب ــب می باش ــرکت نص ــای ش ــتم اعض ــر روی سیس ب
هــر  نرم افــزار،  اجــرای 
ــا  ــه ب ــبوردی ک ــرد داش ف
شــناخته  کارتابــل  نــام 
می شــود، بــر روی سیســتم 
خــود مشــاهده می کنــد. 
ــه در  ــه ای ک ــر مجموع مدی
آن مشــغول بــه فعالیــت 
ــک کار  ــان ی هســتید، برایت
ــد؛  ــف می کن ــم تعری در تی
ــن  ــاهده ی ای ــا مش ــما ب ش
ــه کارفرمــای خــود  پیــام، ب
ــد.  ــی می کنی ــام آمادگ اع
ــاعت  ــان، س ــن زم در همی
تعریــف پــروژه در سیســتم ثبــت می شــود. شــما بــرای انجــام 
کار بایــد بــا افــراد تیمتــان کــه در بخش هــای دیگــر مشــغول 
ــکان را  ــن ام ــزار ای ــط نرم اف ــاط باشــید. محی هســتند در ارتب
ــان  ــه هم زم ــر مجموع ــی آورد. مدی ــم م ــما فراه ــرای ش ب
فعالیت هــای انجام شــده را مشــاهده می کنــد و آن هــا را 
مــورد بررســی قــرار می دهــد و در صــورت نیــاز، نظــر خــود 
را در مــورد کــم و کیــف کار بیــان می کنــد. شــما تــا پایــان 
ــی  ــانده و خروج ــام رس ــه اتم ــد کار را ب ــت اداری روز بع وق
ــای  ــرای کارفرم ــزار ب ــتفاده از نرم اف ــا اس ــت آمده را ب به دس
خــود می فرســتید. پــروژه و عملیــات آن بــه اتمــام می رســد.

مثال باال نمونه ی بسیار کوچکی از کاربرد جیرا و نحوه ی 
گردش کار در آن بود.

جیرا در ایران
نرم افــزار جیــرا در حقیقــت نرم افــزاری مفیــد در حــوزه تعریــف 
کار اســت کــه به راحتــی گــردش کار در یــک پــروژه توســط 
ــال  ــرکت در ح ــن ش ــران چندی ــود. در ای ــی می ش آن بررس
فارســی ســازی و بومی ســازی ایــن نرم افــزار می باشــند.

در  مشــتری   ۵0,000 از  بیــش  نرم افــزار  ایــن  امــروزه 
ســازمان های  نیــز  ایــران  در  و  دارد  جهــان  سراســر 
آن  قابلیت هــای  از  اســتفاده  و  تهیــه  پــی  در  بســیاری 
ــاالی  ــت ب ــزار، قیم ــن نرم اف ــب ای ــی از معای ــتند. یک هس
ــه رو  ــواری روب ــا دش ــه آن را ب ــی ب ــه دسترس ــت ک آن اس
ــرا  ــری جی ــوع فراگی ــن موض ــود ای ــا وج ــت. ب ــرده اس ک
ــرکت ها  ــتفاده از آن در ش ــع و اس ــین صنای ــط مهندس توس
و ســازمان ها، نقــش بســزایی در پیشــبرد اهــداف آنــان دارد.

)JIRA( معرفی نرم افزار جیرا

دبیــر انجمــن مهندســی صنایــع ایــران خواســتار احیــای 

ــع شــد. هایش هــای دانشــجویی مهندســی صنای

ــع  ــط عمومــی انجمــن مهندســی صنای ــه گــزارش رواب ب

ــر  ــس و دبی ــب رئی ــجاعی، نائ ــا ش ــید علیرض ــران، س ای

ــران  ــت دبی ــران در نشس ــع ای ــی صنای ــن مهندس انجم

و رابطــان انجمن هــای علمــی دانشــجویی مهندســی 

لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  تهــران  دانشــگاه های  صنایــع 

علمــی  انجمن هــای  بیــن  همــکاری  و  هاهنگــی 

ــی رشــته  ــا تشــکل اصل ــع ب دانشــجویی مهندســی صنای

هایش هــای  گذشــته،  در  داشــت:  اظهــار  خــود، 

دانشــجویی مهندســی صنایــع بــه صــورت منظــم و 

ســاالنه بــا یــک لوگــوی مشــرک و واحــد و هــر بــار بــه 

ــور  ــد و ش ــزار می ش ــگاه ها برگ ــی از دانش ــی یک میزبان

و تحــرک و پویایــی زیــادی را در دانشــجویان بــه وجــود 

ــددا  ــا مج ــن هایش ه ــت ای ــه رضوری اس ــی آورد ک م

ــد. ــتمرار یاب ــده و اس ــا ش احی

ــای  ــجویان در هایش ه ــط دانش ــه توس ــه مقال وی ارائ

دانشــجویی را موجــب توامننــدی و موفقیــت در آینــده 

علمــی و حرفــه ای آنهــا دانســت.

دبیــر انجمــن مهندســی صنایــع ایــران افــزود: در یکــی 

ــع  ــش دانشــجویی مهندســی صنای ــر های دو ســال اخی

میــان دو انجمــن علمــی دانشــجویی مهندســی صنایــع 

دانشــگاه های صنعتــی رشیــف و صنعتــی امیرکبیــر 

ــر دارد و  ــن کار مشــرک جــای تقدی ــه ای ــزار شــد ک برگ

ــر شــود. ــد فراگیرت بای

اینکــه دانشــجویان و مهندســان  بیــان  بــا  شــجاعی 

ــی باشــند،  ــد ســمبل کار تیمــی و هــم افزای ــع بای صنای

ــزاری  ــاهد برگ ــر ش ــال های اخی ــفانه در س ــت: متاس گف

هایش هــای متعــدد مهندســی صنایــع بودیــم کــه 

ــن  ــته اند و ای ــش داش ــن های ــوان اولی ــا عن ــب آنه اغل

امــر و پراکنــده کاری چنــدان در شــأن جامعــه مهندســی 

ــن  ــدگان ای ــه برگزارکنن ــد هم ــر چن ــت ه ــع نیس صنای

هایش هــا تــاش داشــته انــد تــا کاربــرد مهندســی 

ــه جــای تشــکر  ــد ک ــع را در کشــور گســرش دهن صنای

دارد.

ــار  ــا در کن ــن توان ه ــه ای ــر هم ــا اگ ــه داد: ام وی ادام

ــا  ــرد ب ــی صــورت گی ــک هــم افزای ــرد و ی ــرار گی هــم ق

محوریــت انجمــن مهندســی صنایــع ایــران کــه تشــکل 

می تــوان  اســت  رشــته  ایــن  رســمی  و  تخصصــی 

برنامه هــای گســرده تر و اثربخش تــری را پایه گــذاری 

ــرد. ک

ــه  ــتور جلس ــا دس ــک ب ــده ای نزدی ــه در آین ــن جلس ای

برنامه ریــزی بــرای انجــام چنــد فعالیــت مشــرک از 

دانشــجویی  هایش هــای  تــداوم  چگونگــی  جملــه 

مهندســی صنایــع در ســطح ملــی، برگــزار می شــود.

 هامیش های دانشجویی مهندسی صنایع 

احیا شود 

تهیه و تنظیم: نسرتن ناییجی



www.iiie.ir

خبرنامه مهندسی صنایع
8 سال هجدهم - شماره 81 - شهریور ماه 1395

 اینجا محل تبلیغ 
شماست.

زمینــه فعالیــت: ارائــه 
ــه حــوزه  ــات مشــاوره درکلی خدم
امــکان  گزارشــات  تهیــه  هــا، 
ــه خدمــات مدیریتــی  ســنجی، ارائ

و ارائــه خدمــات آموزشــی
مدیرعامل: بهنام عزتی

تلفن: 88198306 - 021
  www.famec.ir

تهــران، بلــوار آفریقا، بــا التر از 
جهــان کــودک، خیابــان دیدار 
شــمالی، پــالک 7، واحــد 5

اینجا محل معرفی 
عضویت شماست.

ــی  ــت: بازرگان ــه فعالی زمین
تزریــق  هــای  دســتگاه  فــروش  و 
ــوط و  ــی مرب ــوازم جانب ــتیک و ل پالس
ارائــه خدمــات پــس از فــروش گســترده 

 مدیرعامل: مهرداد منصور گرکانی
تلفن: 021-77337527-9

www.nbmmachinery.com
ــان  ــی، خیاب ــاده آبعل ــدای ج ــران، ابت ته

اتحاد، پالک 1 و 3  

موسسه مشاوره مدیریت و 
اقتصاد اندیشه فاخر

شرکت نکو بهینه ماشین
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صاحب امتیاز: 

 انجمن مهندسی صنایع ایران

مدیرمسئول:

 دکر مهدی فتح اللّه

رسدبیر:

 مهندس سید علیرضا شجاعی

طراح و صفحه آرا: 

مهندس محمدهادی انتظاری

مجری خربنامه:

 نرشیه سامانه نو)دانشگاه علم و صنعت 

ایران(: محمدهادی انتظاری، نسرن ناییجی

آدرس پستی: 

تهران/ صندوق پستی: 1597633131

تلفکس: 02181032317

info@iiie.ir :نشانی پست الکرونیکی

 www.iiie.ir :وب سایت
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تاریخ اعتبار عضویتنوع عضویتنام و نام خانوادگیردیف

40

41

42

مهدی پیامی

امیرعلی رمدانی

امیررضا رمدانی

علیرضا انصاری

محمد سلطانی

عباس شیخ ابومسعودی

مهدی طاهری کنعانی

موسی قاسمی

احمد ابراهیمی طالقانی

رشوین اسدزاده

سعید بهجت

کیا پارسا

مهدی رزاززاده

محسن قره خانی

امیر اخاقی

سارا جوادی

مهران حاج خلیل خانی

امیر حسین صالح پور

داود عطااللهی

آزاده فریدی اقدام

امیررضا گلشاهی

امین رضا مودی

رضا یاوری

کیوان مهبد

سهیل معار

امیرحسین طیبی ابوالحسنی

محمد وطن دوست

تینا ترابی

وحید حسین زاده

مهدی خادم

حسام الدین مخلصی

سیاوش جعفری

آرزو رحمن نیا

کاوه سلیمی دارستانی

نیلوفر شاکری

فرشاد خوشخوی ذهتاب

لیدا دبیری

بهنام عزتی اختیار

نیا ابوالعایی

امیرحسین ابوالقاسم

علی چگینی

نگین نظری

پیوسته

پیوسته

پیوسته

پیوسته

پیوسته

پیوسته

پیوسته

پیوسته

پیوسته

پیوسته

پیوسته

پیوسته

پیوسته

پیوسته

وابسته

وابسته

وابسته

وابسته

وابسته

وابسته

وابسته

وابسته

وابسته

وابسته

وابسته

وابسته

وابسته

وابسته

وابسته

وابسته

وابسته

وابسته به حقوقی

وابسته به حقوقی

وابسته به حقوقی

وابسته به حقوقی

وابسته به حقوقی

وابسته به حقوقی

وابسته به حقوقی

دانشجویی

دانشجویی

دانشجویی

دانشجویی

1397/10/14

1396/04/14

1396/04/14

1396/04/14

1396/04/14

1396/04/14

1396/04/14

1396/04/20

1396/05/11

1396/05/11

1396/05/11

1396/05/11

1396/05/11

1396/08/11

1396/07/20

1397/04/23

1396/04/14

1396/04/14

1396/07/14

1397/12/29

1396/04/14

1396/04/14

1396/04/14

1396/04/20

1396/04/20

1396/07/20

1396/09/20

1396/05/11

1396/05/11

1396/05/11

1396/05/11

1396/04/14

1396/04/14

1396/04/14

1396/05/11

1396/05/11

1396/05/11

1396/05/11

1396/04/14

1396/04/14

1396/04/20

1396/05/11

لیست اعضای جدید و تمدیدی و اعضای حقوقی انجمن 
مهندسی صنایع ایران در ماه های تیر و مرداد ماه سال 1395


