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جایگاه حرفهای مهندسی صنایع
مدیــران ســازمانهای تولیــدی و خدماتــی بایــد بتواننــد بــا یــک
دیــدگاه همهجانبــه نگــر ،اجــزای سیســتم و روابــط بیــن آنهــا را بهینــه
نماینــد .ازایـنرو مهنــدس صنایــع ســرمایهای ارزشــمند در نیــل بــه این
هــدف میباشــد .در یادداشــت پیــش رو بــه قلــم دکتــر امیرعبــاس
شــجاعی ،عضــو هیــأت مدیــره انجمــن مهندســی صنایــع ایــران،
بــه چیســتی و جایــگاه حرفــه ای مهندســی صنایــع پرداختــه اســت.
* مهندسی صنایع چیست؟
مهندســی صنایــع شــاخهای از مهندســی اســت کــه بــه بهینهســازی
فرآیندهــا و یــا سیســتمهای پیچیــده میپــردازد؛ بــه عبــارت
دیگــر ،آن قســمتی از علــم مهندســی را شــامل میشــود کــه
بــه کارایــی بیشــتر فرایندهــا همــراه بــا کاهــش هزینههــای
تولیــد و بهبــود کیفیــت محصــوالت و خدمــات ،توجــه ویــژه دارد.
* یک مهندس صنایع کیست؟
مهندســان صنایــع بــا اســتفاده اصــول مهندســی،
ســازمانها را در پیــدا کــردن راهحــل هــای مناســب بــرای
ارائــه خدمــات یــا محصــول کارآمــد کمــک میکننــد.
مهندســان صنایع بــرای بهبــود محصول از طریــق مدیریت
بهتــر و کنتــرل کیفیــت مناســبتر اقــدام مینماینــد.
مهندســان صنایــع از طریــق توســعه دانــش در حوزههــای
نیازمندیهــای محصــول ،کســبوکار و روشهــای
ایمــن ،خروجیهــای فرایندهــا را توســعه میدهنــد.
* برای تبدیلشدن به یک مهندس صنایع چه باید کرد؟
بــرای رســیدن بــه موقعیتهــای مهنــدس صنایــع معمولــی،
حداقــل مــدرک کارشناســی موردنیــاز اســت .مــدرک کارشناســی
در رشــته مهندســی صنایــع معمــو ًال یــک دوره  4ســاله اســت.
بــا مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــته مهندســی صنایــع و چنــد ســال
ســابقه کاری مرتبــط در ایــن حــوزه ،فــرد واجــد شــرایط بــرای قــرار
گرفتــن در موقعیــت تحقیقاتــی ،مدیریــت و یــا مشــاور میشــود.

ادامه در صفحه 2

مباحــث مهندســی صنایــع باید
متحول شود

دکتــر ســید علیرضــا میــر محمدصادقــی ،عضــو
هیــأت علمــی ،رئیــس مرکــز علــم و فنــاوری
مهندســی سیســتمها 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)...
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ســی و نهمیــن گردهمایــی
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران
تحــت عنــوان "آیــا واقعــ ًا مســئله
واحدهــای صنعتــی نقدینگــی
اســت؟" در روز یکشــنبه  24مردادمــاه
در وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
برگــزار شــد.
در ابتــدای مراســم مهنــدس ســید
علیرضــا شــجاعی ،نایبرئیــس
و دبیــر انجمــن مهندســی صنایــع
ایــران ،پــس از عــرض تســلیت
بــه مناســبت درگذشــت دکتــر
کاظــم نقندریــان ،اســتاد دانشــکده
مهندســی صنایــع دانشــگاه علــم و
صنعــت ایــران و گرامیداشــت دهــه
کرامــت و تبریــک میــاد امــام رضــا
(ع) ،بــه بیــان توضیحاتــی پیرامــون
علــل انتخــاب بحــث نقدینگــی و
طــرح مســئله دربــاره ایــن موضــوع
پرداخــت.
وی مقدمــه خــود را بــا عنــوان
"نقــش مهندســان صنایــع در رفــع
چالــش بهــرهوری در حــوزه تولیــد"
اینچنیــن مطــرح کــرد:
وقتــی بــه رتبههــای شــاخصهای

رقابتپذیــری جهانــی نــگاه
میکنیــم میبینیــم در خیلــی
از شــاخصها مثــل نهادهــای
اقتصــادی ،زیرســاختها و محیــط
اقتصــاد کالن رتبههایــی مثــل ،94
 63و  66داریــم یــا در بعضــی از
رتبهبندیهــا اعــداد ،اعــداد باالیــی
اســت مثــل آمادگــی فنــاوری رتبــه
 ،99پیشــرفت کســبوکار ،110
نــوآوری  .90بــا ایــن وجــود در ایــن
بیــن بــا شــاخصی روبــرو میشــویم
کــه رتبــهاش زیــر  20اســت و
آن واژهای اســت تحــت عنــوان
"انــدازه بــازار" .ایــن انــدازه بــازار

معرفی کتاب

مجموعــه کتابهــای همــراه مدیــران،
ل هــای حرف ـهای بــرای چالشهایــی
راهح ـ 
کــه مدیــران هــرروزه بــا آنهــا مواجــه
میشــوند ،ارائــه میدهــد .ایــن مجموعــه
کــه توســط اســاتید برتردانشــگاه هــاروارد
کــه ســالها تجربــه در مشــاوره و...
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نشــاندهنده بــازار خــوب ایــران
اســت کــه یکــی از دالیــل عالقــه
کشــورهای خارجــی بــه اشــغال
فضــای بــازار ایــران اســت.
از طرفــی دیگــر وقتــی بــه بنگاههــا
مراجعــه میکنیــم و مشکلشــان را
جویــا میشــویم در جــواب مشــکل
را فقــدان بــازار مطــرح میکننــد.
پــس ایــن پارادوکــس را چطــور
بایــد حــل کــرد؛ ازیکطــرف
بســتر بزرگــی بــرای بــازار داریــم از
طرفــی دیگــر بســیاری از بنگاههــا
مشکلشــان را فقــدان بــازار اعــام
میکننــد.

ادامه در صفحه  2و 3

معرفی نرم افزار
جیرا ()JIRA

نرمافــزار جیــرا ( )JIRAمحصــول غیــر
رایــگان شــرکت اطلســین ()Atlassian
و یکــی از نرمافزارهــای تحــت وب
اســت کــه در حــوزه کنتــرل پــروژه
مورداســتفاده قــرار میگیــرد .اطلســین
کــه یــک شــرکت چندملیتــی..
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اخبار

جایگاه حرفهای مهندسی صنایع
ادامه از صفحه 1
*گزینههای حرفهای برای یک مهندس صنایع چیست؟
مهندســان صنایــع ممکــن اســت بــا یــک زنجیــره
تأمیــن ســر و کار داشــته باشــند و یــا بــا عوامــل
تولیــد و ایمنــی در ارتبــاط باشــند و یــا حتــی
مباحــث مالــی و بودجهبنــدی را دنبــال نماینــد.
یــک مهنــدس صنایــع میتوانــد مشــاغل مختلــف
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
صنایــع ،امــکان کار در همــه مراکــز و
کارخانههــای صنعتــی ،تولیــدی و خدماتــی
بــرای مهندســان صنایــع وجــود دارد .بــه
عبارتــی مهندســی صنایــع در حرفههــا و
مشــاغلی ماننــد بانکــداری و بیمــه ،خدمــات
مشــاورهای ،کارخانههــای ،خدمــات شــهری،
پروژههــای صنعتــی و یــا هــر مــکان دیگــری
کــه نیــاز بــه برنامهریــزی ،هدایــت ،مدیریــت
و ارتقــا بهــرهوری دارد ،کاربــرد دارد .بــه علــت
شــباهت زیــاد ایــن شــغل بــا مدیریــت صنعتــی،
بســیاری از مهندســان صنایــع در حوزههــای
مدیریتــی فعالیــت میکننــد لــذا تهدیدهــای
شــغلی بــرای مهندســین صنایــع نســبت بــه
ســایر رشــتههای فنــی مهندســی کمتــر باشــد.
پیشبینیهــا نشــان میدهــد میــزان
اســتخدام مهندســان صنایــع در آمریــکا تــا
ســال  ،2020رشــد  ۶درصدی خواهد داشت.
* درآمد مهندسی صنایع چقدر است؟
اطالعــات دقیقــی از درآمــد مهندســین صنایــع در
ایــران موجــود نیســت ولــی بــه نظــر میرســد
مهنــدس صنایعــی کــه در ســمت کارشــناس
پــروژه در رده کارشناســی کار میکنــد ،در اواخــر
ســال  ،۱۳۹۲حداقــل درآمــد  ۷۵۰۰۰۰تومــان،
حداکثــر درآمــد  ۲۲۰۰۰۰۰تومــان و متوســط
درآمــد ماهیانــه  ۱۲۰۰۰۰۰تومــان را داشــته اســت.
درآمــد مهندســین صنایــع در آمریــکا کمــی کمتــر از
میانگیــن درآمــدی در ســایر رشــتههای مهندســی
اســت بهطــوری کــه متوســط درآمــد مهنــدس
صنایــع آمریــکا ســاالنه  ۷۶.۱۰۰دالر اســت
(متوســط درآمــد ســاالنه مهندســان 83/340دالر
و بــرای همــه مشــاغل 33/840دالر بــوده اســت).
* دکتــر امیرعباس شــجاعی ،عضو هیأت مدیره
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران  -بهــار 1395
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ادامه از صفحه 1
بعــد بــا بررســی سیاس ـتهای جدیــد میبینیــم سیاس ـتهای
جدیــد ایــن چندســاله بهطــرف توســعه صــادرات رفتــه اســت
و بســیاری هــم راه خــروج از رکــود را توســعه صــادرات
میداننــد امــا بعــد از نــگاه بــه ایــن آمــار و ارقــام کــه اشــاره
شــد بــه ایــن جمعبنــدی میرســیم بــازار داخلــی مــا خیلــی
فضــای خالــی دارد و هنــوز اشــباع نیســت و مــا بایــد مکانیزمی
بــرای داخــل خــود ایــران داشــته باشــیم و همچنیــن اینکــه
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 رقابتپذیــر خواهــد بــود یــا خیــر؟ )2
آن صادراتــی کــه برایــش قــرار اســت برنامهریــزی و
هدفگــذاری کنیــم چــه اتفاقــی برایــش قــرار اســت بیفتــد؛
اگــر رونــد  10ســاله صــادرات کشــور را ببینیــد هیــچ تغییــر
جدی در این روند به وجود نیامده است.
وی خاطرنشــان کــرد :نکتــه دیگــری کــه بخواهــم بــرای
بحــث صــادرات بیــان کنــم ایــن اســت کــه یــک فرصتــی بــا
بــه هــم خــوردن روابــط روســیه و ترکیــه بــرای مــا ایجــاد شــد
کــه خیلیهــا آن را فرصــت طالیــی بــرای گرفتــن بــازار
روســیه بــا کاالهایــی همچــون صنایــع غذایــی و ســایر کاال
میدانســتند؛ امــا مــدت زیــادی گذشــت تــا اینکــه ایــن دو
کشــور باهــم آشــتی کردنــد و مــا ایــن فرصــت را از دســت
دادیــم .ســؤال ایــن اســت کــه چــرا ایــن اتفــاق نیفتــاد و مــا
ســرعت عمــل و چابکیمــان کــم بــود؟ بــا بررســی ایــن
موضــوع میتوانیــم بفهمیــم نقــش اشــخاصی کــه بایــد بیاینــد
ابزارهایــی را در بنگاههــا فعــال کننــد تــا بــه آن نقطــه برســیم
چیســت ،آنهــا چــه کســانی هســتند و ابــزار و متدلــوژی
آنها چیست؟
در ادامــه دکتــر فتــح الــه ،اســتاد دانشــگاه و رئیــس انجمــن
مهندســی صنایــع ایــران ،بهعنــوان یکــی از ســخنرانان
همایــش ،بــا بیــان چنــد واقعیــت گسســته از هــم بهعنــوان
مصادیق این بحث صحبتهای خود را آغاز نمود.
وی ابتــدا بــا توصیــف وضعیــت موجــود در بــازار و بنگاههــا
و تأثیــر رکــود و رونــق اقتصــادی و در ادامــه عــدم توانایــی در
تأمیــن نقدینگــی و بــه وجــود آمــدن محدودیتهــای
اقتصــادی بــه بیــان پــارهای از مشــکالت ایــن بنگاههــا
پرداخــت .فتــح الــه خاطرنشــان کــرد :وقتــی کنــکاش
میکنیــم کــه ببینیــم ایــن منابعــی کــه ایــن بنگاههــا بــرای
مدیریــت کسبوکارشــان میخواهنــد ،در کجاهــا بنــا اســت
صــرف بشــود میبینیــم عمــده منابــع نقدینگــی موردنیــاز برای
بنگاههــای تولیــدی صــرف تأمیــن مــواد اولیــه و امکاناتــی
میشــود کــه بــرای مدیریــت تولیــد و روزمرگیهــای تولیــد
موردنیــاز بــوده اســت .ایــن نشــان میدهــد ایــن منابــع
نقدینگــی اگــر هــم بنــا بــود تأمیــن شــود هیچوقــت بــرای
توســعه ،زیرســازی و بازســازی ایــن بنگاههــا صــرف
نمیشــود .در ادامــه دو تئــوری در اذهــان متولیــان مربوطــه در
حوزههــای حاکمیتــی و بخــش خصوصــی شــکل گرفــت.
عــدهای معتقــد بودنــد تأمیــن مالــی و نقدینگــی موجــب بهبود

وضعیــت بنگاههــا میشــود .در نقطــه مقابــل هــم عــدهای از
متخصصــان و مدیــران همنظرشــان بــر ایــن بــود کــه الزام ـاً
تأمیــن نقدینگــی دوای درد حوزههــای بنگاهــی مــا نیســت؛
امــا از منظــر نــگاه مهندســی صنایــع ایــن دو نــگاه جامــع
نیستند.
وی در ادامــه بــه بیــان ســیر تحولــی پرداخــت کــه این ســیر در
ایــران برخــاف بســیاری از کشــورهای صنعتــی بــه شکســت
انجامیــد .وی ایــن ســیر را اینگونــه توضیــح داد :وقتــی بــه
تاریخچــه توســعه صنعتــی کشــورهای مختلــف نــگاه میکنیم
بهوضــوح میتــوان دیــد کــه ایــن کشــورها ،الگوهــای
توســعه خــود را تعریــف کردنــد و میداننــد ایــن توســعه قــرار
اســت بــا چــه اصولــی انجــام شــود؛ امــا مــا هنــوز الگوهــای
توســعه کشــورمان شــفاف نیســت .لــذا در باالتریــن ســطوح
حاکمیتــی کشــور ممکــن اســت شــاهد باشــیم عــدهای بــه
خاطــر گرایششــان موافــق توســعه بازرگانــی باشــند چــون مث ً
ال
مــا از قدیــم در مســیر جــاده ابریشــم هســتیم و ذاتـاً تاجرهــای
خوبــی هســتیم ،یــا در نقطــه دیگــری عــدهای موافــق بــا
توســعه معــدن هســتند چــون مــا جــزو  10کشــور معدنــی دنیــا
هســتیم ،عــدهای 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 آنها پیش
رفتهایــم را مطــرح میکننــد .وقتــی ایــن اشــکاالت و
ابهامــات در ســطوح باالدســت مطــرح میشــود بدیهــی اســت
کــه ایــن ابهامــات را در ســطوح پاییــن نیــز خواهیــم داشــت.
پــس باوجودایــن ناهماهنگــی نمیتوانیــم اســتنباط کنیــم
اولویتهــای توســعه کشــور در بخشهــای تخصصــی از
جملــه بخــش صنعــت ،معــدن و تجــارت و بنگاههــای
تجاری و اقتصادی چیست؟
وی در ادامــه ضمــن اشــاره بــه تاریخچــه مهندســی صنایــع
گفــت :اولیــن گام در توســعه اقتصــادی کشــور ،برنامهریــزی
بــرای مدیریــت ســرمایههای فیزیکــی بــود کــه بــه اســتناد ایــن
امکانــات بتواننــد ارزشافــزودهای خلــق کننــد .بعــد از ایــن،
دغدغــه مدیــران بــه ایــن ســمت رفــت کــه مدیریــت ایــن
تســهیالت فیزیکــی نیــاز بــه پــول دارد .پــس دور دوم
تحــوالت نــگاه مدیریتــی شــکل گرفــت مبنــی بــر اینکــه
چگونــه میتــوان از امکانــات فیزیکــی بهرههــای بیشــتری
بــرد کــه ارزش پــول در داراییهــای فیزیکــی مطــرح شــد.
مرحلــه بعــدی ایــن ســیر بــه خاطــر کمبودهایــی کــه بــا وجود
دو مرحلــه قبــل همچنــان وجــود داشــت بــه ســمت افزایــش
ســرمایههای دانشــی حرکــت کــرد .در ادامــه ایــن ســیر بــه
حــوزه اجتماعــی رســید و چیــزی کــه اآلن دغدغــه بنگاههــا
اســت ســرمایه اجتماعــی اســت کــه یکــی از مــوارد مهــم آن
را میتــوان اعتمادســازی بیــن بخشهــای مختلــف اقتصــاد
دانســت .بــا نــگاه مهندســی صنایــع میتــوان دیــد کــه مــا در
هــر یــک از حلقههــای ایــن ســیر تحــول در کشــور دچــار
مشــکالتی بودهایــم .فتــح الــه جمعبنــدی صحبتهــای خــود
را اینچنیــن مطــرح کــرد :بنــده معتقــدم مشــکل توســعه
اقتصــادی و تجــاری مــا مشــکل تأمین مالــی نیســت و نخواهد
بــود و مادامیکــه اصالحــات ســاختاری را در عرصههــای
حاکمیتــی و مدیریتــی بنگاههــای خودمــان بــه انجــام نرســانیم
ایــن مشــکل ادامــه خواهــد داشــت .لــذا بــا تزریــق منابــع و
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ایجــاد جریــان نقدینگــی اگرچــه شــاید بتــوان کمکهایــی
بهصــورت مســکن وار داشــت ولــی چــون بهــرهوری
صنایعمــان پاییــن اســت مادامیکــه ایــن منابــع را بــه بنگاههــا
عرضه کنیم باز این منابع حیف خواهند شد.
وی صحبتهــای خــود را بــا ارائــه ایــن راهکارهــا بــه پایــان
رســاند :در دنیــای امــروز اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه مزیــت
رقابتــی ،توانایــی کار کــردن بنگاههــا در اقتصادهــای مبتنــی
بــر شــبکه اســت .مهندســی صنایــع بــرای ایــن عارضــه
اقتصــادی و رکــودی کــه در دنیــا شــکل گرفــت ،راهــی را
تحــت عنــوان کســبوکار هــای شــبکهای مطــرح کــرد.
همچنیــن الگوهــای قدیمــی بهــرهوری نیــز بــه دلیــل
اختاللهایــی کــه در ســیر تحــول صــورت گرفتــه میتوانــد
یکــی از جوابهــا و راههــای مــا بــرای حــل ایــن مشــکالت
باشد.
دکتــر محمدرضــا خانمحمــدی ،مدیــرکل دفتــر آمــوزش و
پژوهــش وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،ســخنران بعــدی
همایــش بــود کــه صحبتهــای خــود را بــرای پاســخ بــه ایــن
ســؤال کلیــدی کــه ”چــرا فقــدان بــازار یکــی از مشــکالت
اصلــی بنگاههــا شــده اســت درحالیکــه رتبــه شــاخص
انــدازه بــازار مــا  19اســت و یکــی از بهتریــن بازارهــای دنیا را
داریم" آغاز نمود:
بــا بررســی و مطالعــه تطبیقــی کشــورهای دیگــر بــه ایــن
جمعبنــدی میرســیم کــه آنهــا بحــث تولیــد ،بــازار و
کس ـبوکار را از زمانــی کــه نــگاه خــود را از حالــت تــک
فاکتــوری بــه چنــد فاکتــوری تغییــر دادنــد آرامآرام آن بهبود
برایشــان حاصــل شــد کــه ایــن فاکتورهــا عبارتانــد از
عوامــل طبیعــی ،عوامــل فیزیکــی و داراییهــای نامشــهود.
عوامــل طبیعــی و فیزیکــی نمیتوانســتند تغییــرات جــدی و
آثــار زیــادی داشــته باشــند امــا بــر داراییهــای نامشــهود
فاکتورهای زیادی تعریف شد.
وی در ادامــه بــه بیــان مشــکالتی در بحــث تولیــد و صنعــت و
اقتصــاد پرداخــت و گفــت :دنیــا در شــرایط بهینــه حرکــت
میکنــد امــا مــا میخواهیــم در شــرایط ایــده آل حرکــت
کنیــم .دنیــا در بررســی ایــن موضوعــات و معضــات موجود،
همزمــان عامــل را چنــد فاکتــور میبینــد .ایــن فاکتورهــا
ممکــن اســت نبــود اســتراتژی صنعتــی ،تعــداد بــاالی حرفــه
صنعتــی و یــا عــدم وجــود دانشــگاه نســل ســوم در ایــران
باشــد .متأســفانه اکثــر دانشــگاههای مــا آمــوزش محورنــد و
تعــداد کمــی از دانشــگاههای مــا پژوهــش محورنــد و

دانشــگاه توســعهای هــم نداریــم و ایــن عوامــل باعــث
میشــود کــه مســائلی را کــه در تحقــق آنهــا چندیــن
فاکتــور مؤثــر اســت را بهصــورت یــک یــا دو فاکتــور کــه
دسترسی به آنها نیز سخت است ببینیم.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد :مشــکل بعــدی نبود اســتراتژی
صنعتــی درســت اســت .بعضــی از صنایــع مــا بایــد
پوســتاندازی کننــد .مــا نمیتوانیــم بــاالی  200صنعــت
داشــته باشــیم .بــرای مثــال کــره جنوبــی بــا ایــن شــرایطش 6
حرفــه صنعتــی و آلمــان  8حرفــه صنعتــی دارد بــه خاطــر
همیــن اســت کــه ســود بعضــی از صنایــع آنهــا  2الــی 2/5
برابر اندازه فروش نفت ما است.
وی در ادامــه بــه مشــکالت دیگــری هــم چــون عــدم
ســرمایهگذاری در صنایــع نوظهــور ،عــدم پرداختــن بــه
تحقیــق و توســعه ،وجــود البیهــا و سوبســیدها و قاچــاق و...
اشاره کرد.
وی در ادامــه مشــکل بعــدی را عــدم توجــه بــه مزیتهــا
عنــوان کــرد و گفــت :اگــر در ایــن ســالها بــه مزیتهــای
خــود توجــه کــرده بودیــم اآلن میتوانســتیم حرفههــای
صنعتــی موجــود را محــدود بــه صنایــع پرســود خــود
میکردیــم و اگــر مث ـ ً
ا بعضــی از صنایعــی کــه نزدیــک بــه
 30ســال اســت در آنهــا بســیار ســرمایهگذاری کردهایــم و
ســودی برایمــان نداشــته اســت را تعطیــل میکردیــم
میتوانستیم زیرساختهای صنایع دیگر را ایجاد بکنیم.
خانمحمــدی بــا ارائــه پیشــنهادهایی همچــون بهبــود
شــاخصهای کســبوکار ،افزایــش تنــوع بــازار ســرمایه،
مالکیــت صنایــع توســط متخصصــان و ...صحبتهــای خــود
را اینگونــه پایــان داد :فقــدان پیوسـتها ســبب شــده صنعــت
مــا گــران اداره شــود .مــا بایــد آمایــش صنعتــی داشــته باشــیم
و حرفههــای صنعتــی خــود را محــدود کنیــم و در ادامــه
فاکتــور مؤثــر در داراییهــای نامشــهود را کشــف و حفــظ
کنیــم؛ بدیــن طریــق میتوانیــم بخــش عمــدهای از مشــکالت
خــود را همچــون مشــکالت عــدم بهــرهوری ،ارزشافــزوده و
رفاه را حل کنیم.
در ادامــه شــجاعی بــه توضیــح تحقیقــات ســازمان بهــرهوری
در حوزههــای مختلــف بهــرهوری پرداخــت و در آخــر
حضــار نقطــه نظــرات و پیشــنهادهای خــود را بیــان کردنــد و
بــه پرســش ســؤاالت خــود از ســخنرانان پرداختنــد و در
بخــش پایانــی فتــح الــه بــه جمعبنــدی صحبتهــای
انجامشده پرداخت .تهیه و تنظیم :محمدهادی انتظاری

فراخوان دعوت به همکاری

انجمــن مهندســی صنایــع ایــران از تمامی دانشــجویان
مقاطــع کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتــری
مهندســی صنایــع عالقهمنــد بــه همــکاری افتخــاری
در امــور اجرایــی دعــوت بــه همــکاری میکنــد.
بــه گــزارش روابــط
عمومــی انجمــن
مهندســی صنایــع ایــران،
ایــن دعــوت بــه همــکاری
در زمینههــای برگــزاری
دورههــا ،ســمینارها

و کنفرانسهــای آموزشــی ،بخــش نشــریات و
خبرنامــه ،وبســایت و شــبکههای اجتماعــی انجمــن
و برگــزاری گردهماییهــای ماهانــه میباشــد.
عالقمنــدان مــی تواننــد مراتــب عالقمنــدی خــود را
بــا تکمیــل فــرم مرتبــط در ســایت انجمــن و ارســال
آن از طریــق پســت الکترونیکــی iiiegram@gmail.com
و یــا شناســنامه الکترونیکــی @iiiegramاعــام نماینــد.

www.iiie.ir

رویداد های آتی
دوازدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
تاریخ برگزاری 23 :و  24آبان ماه 1395
سایتwww.imi.ir :

سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
تاریخ برگزاری 19 :الی  21آبان ماه 1395
سایتwww.icme2016.ir :

چهاردهمین کنفرانس بین املللی مدیریت
تاریخ برگزاری :دی ماه 1395
سایتwww.irimc.com :
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صنعت

دانش بنیان کردن صنایع ستون
اقتصاد مقاومتی

دانــش بنیــان کــردن صنایــع ســبب پایــداری رشــد
اقتصــاد و اقتــدار کشــور در منطقــه و دنیــا مــی شــود
و در اقتصــاد مقاومتــی یــک ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر
اســت.اقتصاد دانــش بنیــان بــه روشــی از تولیــد گفتــه
میشــود کــه در آن از دانــش بــرای ایجــاد ارزش
افــزوده اســتفاده میشــود؛ در ســال هــای اخیــر ایــن
نــوع از اقتصــاد در کشــور مــا نیــز جایگاهــی بــرای خــود
کســب کــرده امــا بــا ایــن وجــود یکــی از نقــاط ضعــف
آن پاییــن بــودن میــزان خالقیــت و نــوآوری و بــه روز
نبــودن فنــاوری بنــگاه هــای اقتصــادی اســت.
ســید علیرضــا شــجاعی نایــب رئیــس انجمــن مهندســی
صنایــع ایــران در گفتگــو باشــگاه خبرنــگاران جــوان در
خصــوص لــزوم دانــش بنیــان کــردن صنایــع اظهــار
داشــت :در بنــد دو سیاســت هــای کلــی اقتصــاد
مقاومتــی بــه پیشــتازی اقتصــاد دانــش بنیــان اشــاره
شــده و در آن بــه افزایــش ســهم تولیــد و صــادرات
خدمــات و محصــوالت دانــش بنیــان و دســتیابی بــه
رتبــه اول در ســطح منطقــه توجــه ویــژه شــده اســت.
وی در ادامــه افــزود :دانــش بنیــان کــردن صنعــت و
تجــارت نــه تنهــا موجــب پایــداری رشــد و توســعه و
اســتحکام پایــه هــای اقتصــاد مــی شــود ،بلکــه زمینــه
هــای اقتــدار کشــور را در منطقــه و دنیــا فراهــم مــی
کنــد و از ایــن منظــر در اقتصــاد مقاومتــی یــک
ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر محســوب مــی شــود.
شــجاعی تصریــح کــرد :در حــال حاضــر جهــت گیــری
برخــی کشــورها بــه ســمت صــادرات بــا وزن صفــر و
ارزش بــی نهایــت اســت و ایــن بــه معنــای صــدور
محصــوالت دانــش بنیــان قلمــداد مــی شــود.
ایــن کارشــناس صنعــت عنــوان کــرد :دانــش بنیــان
کــردن صنعــت در دو بخــش بایــد صــورت پذیــرد؛ در
وهلــه اول ،ســرمایه گــذاری هــای جدیــد بایــد بــا دو
رویکــرد دانــش بنیانــی و صادراتــی انجــام شــود بــه
طــوری کــه نــگاه موجــود بــه بــازار جهانــی معطــوف
گــردد.
شــجاعی در ادامــه اذعــان داشــت :بخــش دیگــر بنــگاه
هــای صنعتــی و تجــاری فعلــی هســتند کــه بایــد بــه
ســمت دانــش بنیــان شــدن پیــش روی کننــد کــه در
ایــن راســتا ابتــدا اعتقــاد و بــاور مدیــران بــه دانــش
بنیــان کــردن صنعــت مطــرح مــی گــردد.
دبیــر انجمــن مهندســی صنایــع ایــران تاکیــد کــرد:
اقتصــاد مقاومتــی بــر خــاف تصــور برخــی افــراد کــه
آن را منــزوی و ریاضتــی مــی پندارنــد ،یــک اقتصــاد
مترقــی و پیشــرو اســت.
شــجاعی بیــان داشــت :فاصلــه مــا تــا رســیدن بــه
اقتصــاد دانــش بنیــان زیــاد اســت و بایــد یــک دوران
گــذار بــرای دســتیابی بــه هــدف مطلــوب مــورد نظــر
طــی شــود تــا از ســازمان هــای منبــع محــور بــه بنــگاه
هــای دانــش بنیــان تبدیــل شــویم.
وی دربــاره ضــرورت توجــه بــه دانــش بنیــان شــدن
صنایــع گفــت :ایــن امــر در محیــط جدیــد اقتصــادی
اجتنــاب ناپذیــر اســت و در صورتــی کــه بنــگاه هــا بــه
ایــن ســمت حرکــت نکننــد از گردونــه رقابــت خــارج
مــی شــوند و حتــی برخــی نیــز از بقــا ســاقط مــی
گردنــد.
شــجاعی در پایــان اظهــار کــرد :هــر گونــه ســرمایه
گــذاری جدیــد بایــد رویکــرد دانــش بنیــان داشــته
باشــد و از همیــن رو مقــام معظــم رهبــری بــر انتقــال
تکنولــوژی از کشــورهای مختلــف در جــذب ســرمایه
گــذاری تأکیــدات جــدی داشــته انــد و بیــان داشــتند
کــه ایــدهی آمــد و رفــت هیــات هــای خارجــی بایــد
ســرمایهگذاری و ایجــاد تولیــد و در جاهایــی کــه بــه
ف ّنــاوری جدیــد احتیــاج داریــم ،آوردن فنــاوری جدیــد
باشــد.

مباحث مهندسی صنایع باید متحول شود
دکتــر ســید علیرضــا میــر محمدصادقــی ،عضــو هیــأت
علمــی ،رئیــس مرکــز علــم و فنــاوری مهندســی سیســتمها
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) فقــط مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری در رشــته
مهندســی صنایــع وجــود دارد و مقطــع کارشناســی در ایــن
رشــته نداریــم .ورودیهایــی کــه از طریــق آزمــون سراســری
جــذب میشــوند
نیــز تنهــا از
رشــته مهندســی
صنایــع نیســتند.
بــه گــزارش روابــط
عمومــی انجمــن
مهندســی صنایــع
ایــران ،وی بــا تأکیــد
بــر اینکــه هماکنــون
زمــان آن رســیده کــه
مباحــث مهندســی
صنایــع متحــول
شــود ،اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه همــه مباحثــی کــه در
ایــن حــوزه جمعبنــدی کردهانــد و نیــز صنایــع جدیــدی
کــه وجــود دارد بایــد نظــام آموزشــی مهندســی صنایــع را بــا
یــک رویکــرد جدیــد نســبت بــه آینــده متحــول کنیــم؛ یعنــی
ببینیــم  10ســال آینــده صنایــع و کســبوکار کشــور بــه
کجــا خواهــد رفــت بــا توجــه بــه ایــن جهتگیــری ،بایــد
فارغالتحصیلهــا و کســانی کــه میخواهنــد در ایــن رشــته
آمــوزش ببیننــد را بــا آن رویکــرد پــرورش و آمــوزش دهیــم.
میــر محمدصادقــی بهرهگیــری از الگوهــای موفــق را
مــورد تأکیــد قــرارداد و گفــت :بــه نظــر مــن ایــن هــم
لزومــی نــدارد خودمــان خلــق کنیــم بلکــه میتوانیــم
الگوبــرداری ( )Benchmarkingکنیــم یعنــی الگوهایــی
کــه االن در دنیــا ،دانشــکدههای روز مهندســی صنایــع
در حــال انجــام آن هســتند مــا بــه همــان ســطح انجــام
دهیــم نــه آن کارهایــی کــه تــا بــه حــال و طــی 30
ســال گذشــته انجــام دادهایــم را همــواره تکــرار کنیــم .لــذا
بایــد مدیریــت یــا مــدل تحــول را ســریع ًا انجــام دهیــم.
وی بــه تجربـهای در دانشــگاه امــام حســین (ع) اشــاره کــرد
و گفــت :مــا در تجربــهای ،تعــدادی از رشــتهها را بررســی
کردیــم و چنــد گــروه ادغامــی بیــن مدیریــت و مهندســی
درســت کردیــم .البتــه کمیت ـهای هــم مدتــی تحــت عنــوان
کارگــروه مدیریــت مهندســی در وزارت علــوم بــود -کــه االن
نیســت -آمــد بیــن مهندســی و مدیریــت کار کــرد و روی
رشــتههایی مثــل  MBAکــه واقعــ ًا اکثــر فارغالتحصیــان
آن تــا جایــی کــه مــن اطــاع دارم مشــغول کار هســتند
یعنــی کمتــر کســی از آنهــا مشــکل کار دارد .یــا "مدیریــت
پــروژه" کــه مــا آن را بازنگــری کردیــم و بــا  5گرایــش مــورد
بررســی قــرار گرفــت یــا "مدیریــت تجهیــزات" کــه مــورد
بازنگــری قــرار گرفــت .نیــاز اســت کــه ایــن رشــتههای

مهندســی صنایــع ســریعتر مــورد بازنگــری قــرار گیــرد.
سرپرســت گــروه مهندســی صنایــع دانشــگاه امــام حســین
(ع) ادامــه داد :بــه نظــر میرســد یکچیــزی در مهندســی
صنایــع کـمارزش شــده و بایــد پررنــگ شــود و آن دورههــای
کارورزی و کارآمــوزی اســت .ایــن کســانی کــه مخصوصــ ًا
در مقطــع کارشناســی مهندســی صنایــع فــارغ التحصیــل
میشــوند بــه لحــاظ کاری یــک مقــدار ســردرگم هســتند.
یــا بایــد کارشناســی برداشــته شــود و کارشناســی ارشــد و
دکتــری مهندســی
صنایــع باشــد .بــه
عبارتــی زمانــی کــه
فا ر غا لتحصیــا ن
ر شــتهها ی
دیگــر احســاس
نیــاز کردنــد
بهطــور مثــال
میخواهنــد از
ســطوح کارشناســی
و کارگاهــی بــه
میانــی
ســطوح
یــا ارشــد مدیریتــی برونــد یــا در فضــای کســبوکار
میخواهنــد یــک مجتمعــی را اداره کننــد رشــته
مهندســی صنایــع و مشــابه آن را بخواننــد؛ و یــا مــا بایــد
دورههــای کارآمــوزی و کارورزی را فعالتــر کنیــم.
نکتــه پایانــی رئیــس مرکــز علــم و فنــاوری
مهندســی سیســتمها دانشــگاه امــام حســین
(ع) ،تأکیــد بــر ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه بــرای
کاربردیتــر شــدن رشــتههای دانشــگاهی بــود.
وی اظهــار داشــت :گروههــا و دانشــکدههای مهندســی
صنایــع بــا مرکــز یــا صنعتــی تفاهمنام ـهای داشــته باشــند
و اینهــا بــا یکدیگــر کار را جلــو ببرنــد .دانشــجویان از
صنعــت اطالعــی ندارنــد و هنگامــی کــه وارد صنعــت
میشــوند دچــار مشــکل میشــوند بــه همیــن منظــور
در دانشــگاه امــام حســین (ع) مراکــز علــم و فنــاوری راه
انداختیــم و هماکنــون گروههــای علمــی بــا مرکــز علــم
و فنــاوری بــا هــم کار میکننــد ،مثــل همــکاری مرکــز
علــم و فنــاوری هوافضــا بــا گــروه مکانیــک یــا مرکــز
مهندســی سیســتمها کــه بــا گــروه صنایــع کار میکنــد.
میــر محمدصادقــی افــزود :پــروژه بایــد تعریــف و ســپس
بــر اســاس تعریــف پــروژه و پایاننامــه ،دانشــجو گرفتــه
شــود؛ یعنــی بــرای امســال ابتــدا  15پایاننامــه تعریــف
کنیــم ســپس مجــوز آمــوزش دانشــگاه را بگیریــم .مــا
بــا کار و پــروژه تعریفشــده ،دانشــجو جــذب میکنیــم.
ایــن مــدل میتوانــد در ســایر دانشــگاهها هــم انجــام
شــود تــا بــه ویــژه در دانشــگاههای بــزرگ کشــور
موفقتــر عمــل کــرده و از حالــت گذشــته خــارج شــویم.
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صنعت

تفکر سیستمی ،ضرورت اجتنابناپذیر در مدیریت کالن

مهمتریــن چالــش کشــور مــا در حــال حاضــر بحــث
مدیریــت و مدیریــت کالن اســت .ســؤال مهمــی
کــه مطــرح اســت ایــن اســت کــه چــرا بــا وجــود در
نظــر گرفتــن پتانســیل قابلقبــول کشــور در تمــام
حوزههایــی کــه پیــش شــرط هــای توســعه را فراهــم
میآورنــد نظیــر منابــع انســانی ،منابــع اقتصــادی
و ...فراینــد توســعه رضایتبخــش نمیباشــد؟
مهمتریــن دلیــل ایــن مطلــب ،نبــود یــک تفکــر
سیســتمی و عمدتــ ًا جزیــی نگــری در کالن کشــور
اســت درحالیکــه
داشــتن نــگاه
سیســتمی برای
اداره کشــور
یــک نیــاز
ا جتنا بنا پذ یــر
می با شــد .

در یــک
نــگاه کلــی
میتــوان چهــار

ز یر سیســتم

اقتصــادی ،سیاســی،
فرهنگــی و
را
اجتماعــی
بــرای کشــور در نظــر گرفــت کــه در تعامــل
اثربخــش ایــن ارکان اســت کــه تعییــن هــدف و

جهتگیــری نظــام شــکل میگیــرد.

در بیــان مؤلفههــای تفکــر سیســتمی در یــک
مدیریــت کالن بایــد گفــت کــه یکــی از مؤلفههــا،
تأکیــد بــر مکانیــزم هــای درون سیســتمی و پرهیــز از
ســرزنش محیطــی اســت .متأســفانه مدیــران در موقــع
بــروز ناکامــی در مجموعــه تحــت مدیریتشــان تمــام
ســعی خــود را معطــوف بــر منتقــل کــردن علــل ایــن
ناکامــی بــه عوامــل بیرونــی مینماینــد و بهنوعــی
مســئولیت شکســت را بــر عهــده نمیگیرنــد .حتــی در
بعضــی مواقــع بــا برداشــتهای نادرســت از مســائل
دینــی ،مســئله را بــه قضــا و قــدر مرتبــط میداننــد و
یــا اینکــه توهــم توطئــه را ایجــاد میکننــد .نقطــه
مقابــل اینگونــه مدیریــت زمانــی اســت کــه اتفــاق
مثبتــی در ســازمان میافتــد و آن موقــع اســت کــه
مدیــران تنهــا علــت موفقیــت را وجــود خودشــان
میداننــد و بــه عوامــل بیرونــی توجهــی ندارنــد.
نکتـهای کــه بایــد در اینجــا اشــاره کــرد ایــن اســت کــه
صحنــه توســعه ،صحنــه رقابــت ســت و بدینصــورت
نیســت کــه همهچیــز مأمــور موفقیــت شــما باشــد .چــرا
کــه همــه بــرای بهتــر شــدن تــاش میکننــد و ممکــن
اســت تــاش آنهــا ســایهای بــر کار شــما بینــدازد و
ایــن بــه معنــای دشــمنی و مخالفــت بــا شــما نیســت.
مؤلفــه دوم ،یافتــن الگــوی تغییــرات بهجــای تمرکــز

بــر روی وقایــع اســت .مدیــران عمدت ـ ًا بــر یــک واقعــه
خــاص در یکزمــان کوتــاه متمرکــز میشــوند .خیلــی از
مشــکالت در کشــور مــا یکشــبه بــه وجــود نیامدهانــد
و نبایــد انتظــار رفــع آنهــا در یکزمــان کوتــاه را
داشــت .بســیاری از مدیــران بــه ایــن نکتــه توجــه
نمیکننــد و میخواهنــد در یکوقــت فشــرده بــه یــک
موضــوع نــگاه کننــد .لــذا اقداماتــی کــه اتخــاذ میکننــد
بههیچوجــه علمــی و سیســتمی نیســت و تمامــ ًا
بخشــی و مقطعــی اســت؛ بنابرایــن بایــد بپذیریــم کــه
نــه دســتاوردها
و نــه اشــتباهات،
هیچ یــک

مقطعــی نیســتند
و بــرای رفــع
مســائل کالن
کشــور یــک
برنامــه مشــخص
بایــد داشــت.

مؤلفــه ســوم،
پرهیــز از
جز ئینگــر ی
در ارزیابــی
عملکر د ها ســت .
عمومــ ًا در

گزارشهایــی کــه توســط ســازمانها نوشــته
میشــود ایــن بخشــی نگــری را میبینیــم.
ضــرورت پویایــی در تفکــر و پرهیــز از یــک تفکــر
ایســتا ،مؤلفــه دیگــری اســت کــه بــدون در نظــر
گرفتــن آن ارزشــمندی زمــان از بیــن خواهــد رفــت.
مؤلفــه بعــدی ،ضــرورت توجــه همزمــان بــه نگــرش
تحلیلــی و ترکیبــی میباشــد کــه متأســفانه توجــه بــه
ایــن مطلــب در مدیریــت کالن کمتــر دیــده میشــود.
در بحــث تفکــر سیســتمی ،یــک سیســتم از تعامــل
بیــن همــه اجــزا بــا هــم بــه دســت میآیــد نــه از
فعالیــت جداگانــه هریــک از اجــزا .در نــگاه تحلیلــی
تمرکــز بــر روی ساختارهاســت درحالیکــه در نــگاه
ترکیبــی تمرکــز بــر روی کارکردهــا میباشــد .داشــتن
نگــرش تحلیلــی و ترکیبــی بهصــورت توأمــان اســت
کــه سببســاز گســتردگی دیــد یــک مدیــر میشــود
و ایــن امــر یــک ضــرورت مهــم در مدیریــت کالن
اســت چــرا کــه بــرای توســعه کشــور بایــد بــه چهــار
مؤلفــه اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی در
کنــار هــم توجــه کنیــم و کارکــرد جمعــی آن را مدنظــر
قــرار دهیــم و بپذیریــم کــه بــا داشــتن دیــد ســطحی
و پرداختــن بــه هــر یــک از ایــن مؤلفههــا بهصــورت
جداگانــه ،توســعه کشــور محقــق نخواهــد شــد.
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چهارمیــن انقــاب صنعتــی و حــوزه هــای
تاثیرگــذاری
انســان هــا در طــول دهــه هــای اخیــر ماشــین
هــای بیشــری را بـرای انجــام برخــی امــور مرتبــط
بــا صنعــت بــه کار گرفتــه انــد .انجــام امــور بــه
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 عنــوان Industry4,0یــا
چهارمیــن انقــاب صنعتــی شــناخته مــی شــود.
اولیــن انقــاب صنعتــی بــه زمــان موتــور
بخــار برمــی گــردد .مهــار الکرتیســیته انقــاب
صنعتــی دوم و ورود کامپیوترهــا بــه صنعــت،
انقــاب صنعتــی ســوم را رقــم زدنــد و اینــک
انقــاب صنعتــی چهــارم در انتظــار مــی باشــد.
مزیــت ایــن تحــوالت در عرصــه صنعــت ،ایــن
اســت کــه در صــورت جایگزینــی ربــات هــا
بــا انســان هــا ،هزینــه هــای نهایــی در محیــط
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،
پرداخــت منــودن و گــوش دادن بــه موســیقی و
متاشــای فیلــم مــی توانــد از راه دور انجــام شــود
و ایــن انقــاب چهــارم در صنعــت راهگشــای
عــر مجــازی و تحــوالت جدیــد اســت.

حوزه تاثیرگذاری

ایــن تحــول در عرصــه صنعــت ،تنهــا کارخانــه
هــا را تحــت تاثیــر قـرار منــی دهــد ،بلکــه عمــوم
بخــش هــای جامعــه کاربــر آن مــی باشــند.
ایــن انقــاب جدیــد از رســتوران هــا گرفتــه تــا
خــرده فروشــی هــای بــزرگ دنیــا را جهــت
تبدیــل ســاختار روندهــای اجرایــی بــه سیســتم
هــای خــودکار و دیجیتــال ،ترغیــب مــی کنــد.
بنابرایــن صاحبــان صنایــع و مشــاغل،
پیشــتازان در تجــاری ســازی و اســتفاده از
عرصــه علــم و تکنولــوژی در خدمــت رســانی،
اســاتید و دانشــجویان نیازمنــد فراگیــری
عوامــل کلیــدی موفقیــت در ایــن پارادایــم و
درک اســراتژی هــای پیــاده ســازی صنعــت
در چهارمیــن انقــاب صنعتــی مــی باشــند.
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ماهنامــه تدبیــر ،بــا صاحبامتیــازی ســازمان
مدیریــت صنعتــی ،بــا هــدف انتشــار روزآمدتریــن
مفاهیــم و دانــش مدیریــت در میــان مدیــران،
کارشناســان و مشــاوران بنگاههــا و ســازمانها،
دانشــجویان و اســتادان دانشــگاهها و مراکــز
آمــوزش عالــی کشــور ،از اوایــل ســال 1369
پیدرپــی و بــدون وقفــه چــاپ و منتشــر شــده اســت.
تدبیــر کــه بــه گــواه خواننــدگان ،معتبرتریــن و
پرمخاطبتریــن نشــریه تخصصــی مدیریــت در
کشــور اســت ،هــدف نخســت خــود را خدمــت
بــه گروههــای مختلــف ،از راه آمــوزش مدیــران
و دانشــجویان مدیریــت ،بهعنــوان مدیــران
آینــده کشــور و نیــز اســتادان دانشــگاه بهمنزلــه
مســئول پــرورش و تربیــت مدیــران آینــده ،قــرار
داده اســت .تدبیــر همــواره در تــاش اســت تــا
ضمــن ارائــه جدیدتریــن نظریههــا و تئوریهــای
دانــش مدیریــت مفاهیــم کاربــردی و تجربههــای
ارزشــمند مدیــران را نیــز در هــر شــماره ،در قالــب
میزگــرد و گزارشهــای داخلــی بــه خواننــدگان
عرضــه کنــد کــه نظرخواهیهــا ،بیانگــر
اســتقبال فــراوان مخاطبــان از انتشــار اینگونــه
مطالــب ،در حــوزه مدیریــت بومــی اســت.
بــه طــور خالصــه میتــوان مأموریــت تدبیــر
را در چهــار بنــد بــه ایــن شــرح خالصــه کــرد:
ایفــای نقــش مؤثــر در ارتقای کیفیت مدیریت کشــور
کمــک بــه تعالــی ســرمایههای فکــری ،اجتماعــی
و معنــوی ســازمانها (ســرمایههای نامشــهود)
کمــک بــه تولیــد ادبیــات مدیریــت بومــی،
تولیــد مســائل مدیریتــی و شــناخت حــل مســائل
تــاش در جهــت کاربــردی کــردن نظریههــا
و دیدگاههــای نویــن مدیریــت در کشــور.
شــماره  ،285شــامل گفتوگویــی بــا یکــی از
اســاتید دانشــگاه امــام صــادق (ع) در حــوزه مدیریــت
اســتعداد ،مقــاالت متعــددی در موضوعــات مختلفــی
همچــون ســازمانهای دووجهــی ،مدیریــت
منابــع انســانی ،مــدل  ،MBTIروشهــای نویــن
هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت و ...میباشــد.
همچنیــن در ادامــه ایــن شــماره ،ســه گــزارش از
بازدیــد یــک شــرکت متفــاوت بهداشــتی ،س ـیامین
همایــش فصلــی رشــته  MBAبــا موضــوع تولیــد
ثــروت از دادههــا و  530امیــن نشســت خانــه
مدیــران ســازمان مدیریــت ارائــه میشــود.

تهیه و تنظیم:
محمدهادی انتظاری

معرفی کتاب

مجموعــه کتابهــای همــراه مدیــران ،راهحـل هــای حرفـهای بــرای چالشهایــی کــه مدیــران هــرروزه بــا آنهــا
مواجــه میشــوند ،ارائــه میدهــد .ایــن مجموعــه کــه توســط اســاتید برتــر دانشــگاه هــاروارد کــه ســالها تجربــه
در مشــاوره و آمــوزش داشــتهاند تنظیــم و نوشتهشــده اســت هرکــدام از ایــن کتابهــا شــامل مجموعــهای از
مثالهــای واقعــی ،نــکات ،راهنماهــا و ابزارهــا و آزمونهــا میباشــد کــه بــه مدیــران در شناســایی نقــاط قــوت و
ضعــف و کســب مهارتهــای کلیــدی مدیریــت کمــک میکنــد .ایــن کتابهــا راهنمــای ســاده و قابــل فهــم بــرای
همــه مخاطبــان اســت و بــا توجــه بــه انــدازة کوچــک آن اســتفاده از آن در هــر زمــان و مکانــی امکانپذیــر اســت.
این بسته شامل  13عنوان از کتابهای دانشکده کسبوکار هاروارد میباشد که عبارتاند از:
ارزیابی عملکرد * تفکر استراتژیک * هدفگذاری * تصمیمگیری * تمرکز بر مشتری * مدیریت بازاریابی
مدیریت مالی * بودجهریزی * استخدام کارکنان * حفظ کارکنان * مدیریت تغییر* مسیر شغلی * مدیریت پروژه
که در ادامه به معرفی سه کتاب از این مجموعه میپردازیم.

ارزیابی عملکرد

در زمانــهاي كــه رقابــت و تغييــرات ســريع شــدت گرفتــه اســت ،ســازمانها
ناگزيرنــد پيوســته بــه بهبــود عملكردشــان بينديشــند .چيــزي كــه انــدازه
گرفتــه نشــود ،امــكان مديريــت نــدارد .چگونــه مديــران بــدون پايــش تغييــرات
شــاخصهاي كليــدي عملكــرد متوجــه شــوند كــه شــركت در شــرايطي اســت
كــه ميتوانــد ارزش بيشــتري بــه ســهامداران بدهــد؟ ايــن كتــاب توضيــح
ميدهــد ســنجش عملكــرد چگونــه كار ميكنــد ،چگونــه رويكــردي نظاممنــد
بــه آن داشــته باشــيم و چگونــه از اشــتباههاي رايــج در ايــن حــوزه پرهيــز كنيــم.
ناشر :انتشارات آریانا قلم
نویسنده :رابرت کاپالن
مترجم :مسعود سلطانی

مدیریت تغییر

بــرای مانــدن در بــازار رقابتــی کــه هــرروز ســختتر میشــود ،مدیــران بایــد
نگرشهــای مثبتــی نســبت بــه تغییــر اتخــاذ کننــد .مدیــران موفــق از تغییــرات
بــا فکــر بــاز اســتقبال میکننــد و آنهــا را محرکــی بــرای ایدههــای جدیــد،
اشــتیاق و پیشــرفت میداننــد .در ایــن کتــاب مــوارد زیــر را خواهیــد آموخــت:
• نحوه اطالعرسانی در تمام مراحل فرآیند تغییر
• پیشبینی و پاسخ به تمام واکنشهای مثبت و منفی نسبت به تغییر
• ایجاد رویکردی نظاممند در خلق و اجرای تغییر
ناشر :انتشارات آریانا قلم
نویسنده :لیندا هیل
مترجم :حسین امینالتجار و مرضیه فروتن

تفکر استراتژیک

تفكــر اســتراتژيك بــه تحليــل فرصتهــا و مشــكالت از نگاهــي جامــع
ميپــردازد و پيامدهــاي احتمالــي كارهــاي شــما را بــر ديگــران مدنظــر
قــرار دارد .متفكــران استراتژيســت تصويــر آينــده را ترســيم ميكننــد و
رويكــردي عملگــرا بــه چالشهــا و مســايل روزمــره دارنــد .آنــان ايــن كار
را طــي فراينــدي مســتمر انجــام ميدهنــد و آن را يــك اقــدام نميداننــد.
ناشر :انتشارات آریانا قلم
نویسنده :دیوید کالیس
مترجم :مسعود سلطانی

تهیه و تنظیم :محمدهادی انتظاری
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معرفی نرم افزار جیرا ()JIRA

نرمافــزار جیــرا ( )JIRAمحصــول غیــر رایــگان شــرکت
اطلســین ( )Atlassianو یکــی از نرمافزارهای تحت وب اســت
کــه در حــوزه کنتــرل پــروژه مورداســتفاده قــرار میگیــرد.
اطلســین کــه یــک شــرکت چندملیتــی (آمریکا،اســترالیا،
هلنــد) اســت ،در ســال  2002تشــکیل شــد.
در اصــل ایــن نرمافــزار بــرای هماهنگــی بهتــر در کار تیمــی
برنامــه نویســان جهــت افــزودن قابلیتهــای جدیــد بــه
نرمافــزار و یــا پیگیــری باگهــای نرمافــزاری
مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت .بــاگ نرمافــزاری
یــک اصطــاح برنامهنویســی و بــه معنــای عیــب و
نقــص نرمافــزار میباشــد .ازایــنرو ،یکــی از وظایــف
نرمافــزار جیــرا،
اشــکالزدایی و رفــع
ایــن نواقــص میباشــد.
شــرکت اطلســین ،بــا
نصــب پالگیــن هــای
متعــدد کــه توســط
بیــش از  250شــرکت
نوشتهشــدهاند ،بــر
روی جنبههــای
دیگــر کاربــردی ایــن
نرمافــزار ســبک بــه
فعالیــت پرداختهانــد.
بهعنــوان مثــال عــاوه
بــر کارکــرد اصلــی ایــن نرمافــزار ،کار در سیســتمهای
پشــتیبانی ( ،)HelpDeskمدیریــت پــروژه (project
( )managementبــا اســتفاده از نصــب پالگیــن هایــی ماننــد
 agile، tempoو )...و همینطــور سیســتمهای ســرویس بــه
مشــتریان ،مدیریــت فرایندهای ســازمانی از دیگــر کاربردهای
اصلــی ایــن نرمافــزار بــه شــمار مــیرود .البتــه امــروزه
نمیتــوان کاربــرد ایــن نرمافــزار را محــدود کــرد چــرا کــه
همانطــور کــه اشــاره شــد ،ایــن نرمافــزار در اصطــاح،
یــک نرمافــزار پلــت فــرم اســت کــه قابلیــت نصــب پالگیــن
هــای مختلــف ،حــوزه اســتفاده از آن را وســعت داده اســت.
ایــن نرمافــزار را میتــوان از نرمافزارهــای تخصصــی
صنایــع دانســت چــرا کــه مفاهیمــی نظیــر مدیریــت هزینــه،
مدیریــت پــروژه استانداردســازی و  ...در آن مطــرح میشــود.
بــا افــزودن قابلیتهــای جدیــد ایــن نرمافــزار بــه
یــک نرمافــزار کامــل مبــدل گشــته و شــبیه بــه
نرمافــزار شــیرپوینت ( )sharepointعمــل میکنــد؛ امــا
کار کــردن بــا آن ،در مقایســه بــا شــیرپوینت ،بســیار
ســادهتر و راحتتــر اســت .عــاوه بــر آن نســبت
بــه شــیرپوینت دارای  hardwareقویتــری اســت.
محیط نرمافزار
جیــرا دارای فضایــی بــه نــام داشــبورد اســت کــه
نصــب گجــت هــای متفــاوت را ممکــن میســازد
کــه بهواســطهی آنهــا ،دیــد خوبــی از کارهــای
انجامشــده توســط فــرد یــا افــراد ارائــه میدهــد.
همانطور که پیشتر گفته شد ،کاربرد محوری جیرا تعریف
کار یا  issueمیباشد؛ بهطورکلی کار به سه صورت در این
محیط تولید میشود:

 - 1توسط هر فرد
 - 2توسط مدیریت
 - 3توسط مشتری
شــباهت محیــط جیــرا بــا شــبکههای اجتماعــی
نظیــر فیسبــوک از نــکات قابلتوجــه و
جالــب در مــورد ایــن نرمافــزار میباشــد.

گردش کار در جیرا
فــرض کنیــد در شــرکتی مشــغول بــه فعالیــت هســتید
کــه مجهــز بــه نرمافــزار جیــرا اســت؛ ایــن نرمافــزار،
بــر روی سیســتم اعضــای شــرکت نصــب میباشــد؛ بــا
اجــرای نرمافــزار ،هــر
فــرد داشــبوردی کــه بــا
نــام کارتابــل شــناخته
میشــود ،بــر روی سیســتم
خــود مشــاهده میکنــد.
مدیــر مجموع ـهای کــه در
آن مشــغول بــه فعالیــت
هســتید ،برایتــان یــک کار
در تیــم تعریــف میکنــد؛
شــما بــا مشــاهدهی ایــن
پیــام ،بــه کارفرمــای خــود
اعــام آمادگــی میکنیــد.
در همیــن زمــان ،ســاعت
تعریــف پــروژه در سیســتم ثبــت میشــود .شــما بــرای انجــام
کار بایــد بــا افــراد تیمتــان کــه در بخشهــای دیگــر مشــغول
هســتند در ارتبــاط باشــید .محیــط نرمافــزار ایــن امــکان را
بــرای شــما فراهــم مــیآورد .مدیــر مجموعــه همزمــان
فعالیتهــای انجامشــده را مشــاهده میکنــد و آنهــا را
مــورد بررســی قــرار میدهــد و در صــورت نیــاز ،نظــر خــود
را در مــورد کــم و کیــف کار بیــان میکنــد .شــما تــا پایــان
وقــت اداری روز بعــد کار را بــه اتمــام رســانده و خروجــی
بهدســتآمده را بــا اســتفاده از نرمافــزار بــرای کارفرمــای
خــود میفرســتید .پــروژه و عملیــات آن بــه اتمــام میرســد.
مثال باال نمونهی بسیار کوچکی از کاربرد جیرا و نحوهی
گردش کار در آن بود.
جیرا در ایران
نرمافــزار جیــرا در حقیقــت نرمافــزاری مفیــد در حــوزه تعریــف
کار اســت کــه بهراحتــی گــردش کار در یــک پــروژه توســط
آن بررســی میشــود .در ایــران چندیــن شــرکت در حــال
فارســی ســازی و بومیســازی ایــن نرمافــزار میباشــند.
امــروزه ایــن نرمافــزار بیــش از  50,000مشــتری در
سراســر جهــان دارد و در ایــران نیــز ســازمانهای
بســیاری در پــی تهیــه و اســتفاده از قابلیتهــای آن
هســتند .یکــی از معایــب ایــن نرمافــزار ،قیمــت بــاالی
آن اســت کــه دسترســی بــه آن را بــا دشــواری روبــهرو
کــرده اســت .بــا وجــود ایــن موضــوع فراگیــری جیــرا
توســط مهندســین صنایــع و اســتفاده از آن در شــرکتها
و ســازمانها ،نقــش بســزایی در پیشــبرد اهــداف آنــان دارد.

تهیه و تنظیم :نسرتن ناییجی
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هامیشهای دانشجویی مهندسی صنایع
احیا شود
دبیــر انجمــن مهندســی صنایــع ایـران خواســتار احیــای
هامیشهــای دانشــجویی مهندســی صنایــع شــد.
بــه گ ـزارش روابــط عمومــی انجمــن مهندســی صنایــع
ایــران ،ســید علیرضــا شــجاعی ،نائــب رئیــس و دبیــر
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران در نشســت دبیــران
و رابطــان انجمنهــای علمــی دانشــجویی مهندســی
صنایــع دانشــگاههای تهــران بــا تاکیــد بــر لــزوم
هامهنگــی و همــکاری بیــن انجمنهــای علمــی
دانشــجویی مهندســی صنایــع بــا تشــکل اصلــی رشــته
خــود ،اظهــار داشــت :در گذشــته ،هامیشهــای
دانشــجویی مهندســی صنایــع بــه صــورت منظــم و
ســاالنه بــا یــک لوگــوی مشــرک و واحــد و هــر بــار بــه
میزبانــی یکــی از دانشــگاهها برگــزار میشــد و شــور
و تحــرک و پویایــی زیــادی را در دانشــجویان بــه وجــود
مــیآورد کــه رضوری اســت ایــن هامیشهــا مجــددا
احیــا شــده و اســتمرار یابــد.
وی ارائــه مقالــه توســط دانشــجویان در هامیشهــای
دانشــجویی را موجــب توامننــدی و موفقیــت در آینــده
علمــی و حرف ـهای آنهــا دانســت.
دبیــر انجمــن مهندســی صنایــع ای ـران افــزود :در یکــی
دو ســال اخیــر هامیــش دانشــجویی مهندســی صنایــع
میــان دو انجمــن علمــی دانشــجویی مهندســی صنایــع
دانشــگاههای صنعتــی رشیــف و صنعتــی امیرکبیــر
برگ ـزار شــد کــه ایــن کار مشــرک جــای تقدیــر دارد و
بایــد فراگیرتــر شــود.
شــجاعی بــا بیــان اینکــه دانشــجویان و مهندســان
صنایــع بایــد ســمبل کار تیمــی و هــم افزایــی باشــند،
گفــت :متاســفانه در ســالهای اخیــر شــاهد برگــزاری
هامیشهــای متعــدد مهندســی صنایــع بودیــم کــه
اغلــب آنهــا عنــوان اولیــن هامیــش داشــتهاند و ایــن
امــر و پراکنــده کاری چنــدان در شــأن جامعــه مهندســی
صنایــع نیســت هــر چنــد همــه برگزارکننــدگان ایــن
هامیشهــا تــاش داشــته انــد تــا کاربــرد مهندســی
صنایــع را در کشــور گســرش دهنــد کــه جــای تشــکر
دارد.
وی ادامــه داد :امــا اگــر همــه ایــن توانهــا در کنــار
هــم ق ـرار گیــرد و یــک هــم افزایــی صــورت گیــرد بــا
محوریــت انجمــن مهندســی صنایــع ای ـران کــه تشــکل
تخصصــی و رســمی ایــن رشــته اســت میتــوان
برنامههــای گســردهتر و اثربخشتــری را پایهگــذاری
کــرد.
ایــن جلســه در آینــدهای نزدیــک بــا دســتور جلســه
برنامهریــزی بــرای انجــام چنــد فعالیــت مشــرک از
جملــه چگونگــی تــداوم هامیشهــای دانشــجویی
مهندســی صنایــع در ســطح ملــی ،برگــزار میشــود.
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اعضای جدید

نام و نام خانوادگی
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 اخالقی
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 معامر
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
نیام ابوالعالیی
امیرحسین ابوالقاسم
علی چگینی
نگین نظری

نوع عضویت
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

تاریخ اعتبار عضویت
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
موسسه مشاوره مدیریت و
اقتصاد اندیشه فاخر

زمینــه فعالیــت :ارائــه
خدمــات مشــاوره درکلیــه حــوزه
هــا ،تهیــه گزارشــات امــکان
ســنجی ،ارائــه خدمــات مدیریتــی
و ارائــه خدمــات آموزشــی
مدیرعامل :بهنام عزتی
تلفن021 - 88198306 :
www.famec.ir

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

اینجا محل تبلیغ
شماست.

شامره  ، 81شهریور 1395
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی صنایع ایران
مدیرمسئول:
دکرت مهدی فتح اللّه
رسدبیر:
مهندس سید علیرضا شجاعی
طراح و صفحه آرا:
مهندس محمدهادی انتظاری

شرکت نکو بهینه ماشین

زمینــه فعالیــت :بازرگانــی
و فــروش دســتگاه هــای تزریــق
پالســتیک و لــوازم جانبــی مربــوط و
ارائــه خدمــات پــس از فــروش گســترده
مدیرعامل :مهرداد منصور گرکانی

تلفن021-77337527-9 :
www.nbmmachinery.com
تهــران ،ابتــدای جــاده آبعلــی ،خیابــان
اتحاد ،پالک  1و 3

اینجا محل معرفی
عضویت شماست.

مجری خربنامه:
نرشیه سامانه نو(دانشگاه علم و صنعت
ایران) :محمدهادی انتظاری ،نسرتن ناییجی
آدرس پستی:
تهران /صندوق پستی1597633131 :
تلفکس02181032317 :
نشانی پست الکرتونیکیinfo@iiie.ir :
وب سایتwww.iiie.ir :

