
www.iiie.ir

8 6 3

سال بیست ودوم - شماره96 - بهار سال 1399

سرمقاله
بسمه تعالی

شروعی دوباره ....
خداونــد متعــال را ســپاس مــی گویــم تــا پــس از مدتــی وقفــه، توفیــق همراهــی، ارتبــاط و تعامــل بیشــتر بــا خانــواده بــزرگ مهندســی صنایــع ایــران را بــا انتشــار 
مجــدد خبرنامــه مهندســی صنایــع بــرای مــا فراهــم ســاخت. بــی شــک پایــداری و اثربخشــی ارتباطــات فــی مابیــن، مســتلزم گســترش تعامــات انجمــن مهندســی 
صنایــع ایــران و جامعــه بــزرگ مهندســی صنایــع کشــور بــوده و ایــن امــر فرصــت مغتنمــی بــرای تبــادل اخبــار و اطاعــات و اشــتراک دانــش و تجربیــات علمــی و صنفــی 

اســت، کــه جــز بــا همراهــی و حمایــت مهندســین صنایــع محقــق نخواهــد شــد. 
در ایــن راســتا انجمــن مهندســی صنایــع ایــران بــر آن شــد بــا شــروعی دوبــاره بــرای انتشــار خبرنامــه انجمــن در ســالی کــه بــا عنــوان جهــش تولیــد نــام گرفــت 
ســهم کوچکــی در راســتای توســعه و ترویــج اطاعــات و مبانــی علمــی، دانشــی و تجربــی مهندســی صنایــع در کشــور داشــته و بسترســاز شــکل گیــری و توســعه گفتمانــی 

حرفــه ای و تخصصــی در چارچــوب اهــداف و سیاســت هــای توســعه ای کشــور عزیزمــان باشــد. 
حمایــت هــای جامعــه مهندســی صنایــع کشــور طــی ســال های اخیــر و هــم زمــان بــا برگــزاری 
بزرگتریــن رویــداد مهندســی صنایــع ســال 98 )شــانزدهمین کنفرانــس بیــن المللــی مهندســی صنایــع( 
جهــت توســعه ارتباطــات و تعامــات فــی مابیــن، مشــوقی بــود کــه اعضــای هیــات مدیــره انجمــن، 
همــکاران و جمعــی از دانشــجویان عاقمنــد را بــر آن داشــت تــا بــا فعــال ســازی کمیتــه انتشــارات و 
اخــذ مجــوز از وزارت محتــرم علــوم، تحقیقــات و فنــاوری آغازگــر حرکتــی نــو بــرای توســعه و ترویــج 

گفتمان هــای علمــی، صنفــی و تجربــی در ایــن عرصــه باشــند. 
ــگاهی،  ــای دانش ــه ه ــه عرص ــور در کلی ــن کش ــاعدت متخصصی ــت و مس ــا حمای ــت ب ــد اس امی
اجرایــی و صنعتــی ضمــن کمــک بــه جریــان توســعه دانشــی و مهارتــی ایــن حــوزه از علــم، زمینــه 

ــی کشــور بیــش از پیــش فراهــم گــردد. ــدی و صنعت تحقــق اهــداف توســعه اقتصــادی، تولی

انشااهلل
مهدی فتح اله

رییس انجمن مهندسی صنایع ایران

برگزاری شانزدهمین کنفرانس 
بین  المللی مهندسی صنایع

بین المللــی  کنفرانــس  شــانزدهمین 
مهندســی  صنایــع، در تاریــخ 2 و 3 بهمــن 
مــاه 1398 بــا حضــور جمعــی از مســئوالن 
الزهــرا)س(  دانشــگاه  میزبانــی  بــه 

برگزارشــد.

راه اندازی سامانه درخواست تست کرونا 

گزارش جلسات هم آموزی انجمن

ایــران،  صنایــع  مهندســی  انجمــن 
تــا فعالیت هــا و تعامــات   در نظــر دارد 
گســترده تری را در حــوزه معرفــی بیشــتر 
مهندســی صنایع در دســتورکار قرار دهد. 

دستاوردها و فعـالیت های مهـندسیـن 2
صنـایع  در ارتباط با ویـروس کـرونا

برگزاری وبینار »نگاه سیستمی به پدیده کرونا«

تفاهم نامه همکاری 
انجمن مهندسی صنایع ایران و 

 انجمن مهندسی مالی ایران
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تفاهم نامه همکاری 
انجمن مهندسی صنایع ایران و  انجمن مهندسی مالی ایران

ایــن تفاهم نامــه در بهــار ســال جــاری بیــن انجمــن مهندســی صنایــع ایــران انجمــن مهندســی مالــی ایــران منعقــد  گردیــد. موضــوع ایــن تفاهم نامــه عبــارت اســت 
ــا توســعه مهندســی صنایــع و  از همــکاری هــای دو طــرف در محــدوده برنامــه هــای آموزشــی، پروژه هــای مشــاوره ای و پژوهشــی ملــی و ســایر برنامه هــای مرتبــط ب

مهندســی مالــی در کشــور بــه صــورت مشــترک و نیــز چــاپ و انتشــار کتــب، جــزوات و 
نشــریه هــای تخصصــی.         

ــای  ــوزه فعالیت ه ــه ح ــه ب ــا توج ــه ب ــن تفاهم نام ــوع ای ــکاری موض ــای هم زمینه ه
ــل می باشــد: ــه شــرح ذی ــن ب طرفی

ــک در  ــراری لین ــق برق ــرف اول و دوم از طری ــای ط ــت ه ــانی فعالی ــاع رس ـ اط
ــن؛ ــایت طرفی س

ـ اســتفاده از تــوان کارشناســی طرفیــن در زمینــه طــرح ریــزی و اجــرای دوره هــای 
آموزشــی مرتبــط؛

ـ اســتفاده از تــوان کارشناســی طرفیــن در زمینــه تعریــف، بازاریابــی و اجــرای طــرح 
هــای مشــاوره ای؛  

ـ برگزاری دوره های مشترک حضوری و مجازی در داخل و خارج کشور؛
ــط در  ــریات مرتب ــب و نش ــار کت ــه و انتش ــردآوری و ترجم ــف، گ ــارکت در تالی ـ مش

ــه؛ ــای جداگان ــوب قرارداده چارچ
ـ همــکاری مشــترک در جهــت معرفــی، توســعه و هدایــت پــروژه هــای پژوهشــی و 

مشــاوره ای ملــی و یــا بیــن المللــی  در حــوزه مهندســی صنایــع و مهندســی مالــی
براســاس بنــد 2-4 ایــن تفاهم نامــه، هریــک از طرفیــن ملــزم بــه معرفــی یــک نفــر 
ــن  ــان طرفی ــای الزم می ــرای هماهنگی ه ــرای اج ــار ب ــام االختی ــده ت ــوان نماین ــه عن ب

بودنــد .
  برمبنــای ایــن بنــد،  دکتــر عمــران محمــدی، بــه عنــوان نماینــده انجمــن مهندســی 
صنایــع ایــران ودکتــر فریــدون رهنمــای رودپشــتی بــه عنــوان نماینــده انجمــن مهندســی 

مالــی ایــران معرفی شــدند.

قابــل توجــه اعضــای هیئــت علمــی عالقه منــد بــه  فعالیــت 
در  حــوزه نــگارش و نشــر کتاب

ــا  ــی از ب ــال یک ــاالی 20 س ــی ب ــا قدمت ــع ب ــی صنای ــن مهندس انجم
ســابقه ترین و پرمخاطب تریــن انجمن هــای علمــی کشــور اســت کــه 
طیــف گســترده ای از اســاتید و دانشــجویان را در بــر گرفتــه اســت. کمیتــه 
ــر انتشــار مجــات علمــی و پژوهشــی و  انتشــارات ایــن انجمــن عــاوه ب
همچنیــن خبرنامــه، اخیــرا  در راســتای تقاضاهــای اســاتید و صاحب نظــران 
برنامــه ای جهــت همــکاری در چــاپ و نشــر کتــاب را مــد نظــر قــرار داده 

اســت.
بــه منظــور تحقــق ایــن هــدف نیــز درخواســتی تحــت ایــن عنــوان بــه 
وزارت علــوم و تحقیقــات ارســال شــد  کــه بــا موافقــت ایــن نهــاد همراه  شــد.

 انجمــن مهندســی صنایــع ایــران از اعضــای هیئــت علمــی عاقه منــد بــه 
فعالیــت در حــوزه نــگارش کتــاب دعــوت بــه همــکاری می نمایــد.
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شــانزدهمین کنفرانــس بین المللــی صنایــع، در 
ــی از  ــا حضــور جمع ــاه 1398 ب ــن م ــخ 2 و 3 بهم تاری
ــزار  ــرا )س( برگ ــی دانشــگاه الزه ــه میزبان مســئوالن ب

شــد.
صنایــع  بین المللــی  کنفرانــس  شــانزدهمین 
اســتاندار  محســنی بند پی  انوشــیروان  حضــور  بــا 
ــرا  ــگاه الزه ــس دانش ــری رئی ــاز مانظ ــران، مهن ته
ــع  ــات و مناب ــاون تحقیق ــا مع ــح اولی )س(، محمدصال
ــن  ــس انجم ــه رئی ــدی فتح ال ــرو، مه ــانی وزارت نی انس
مهندســی صنایــع ایــران و ســایر مســئوالن و مدیــران 
ــرا  ــی دانشــگاه الزه ــه میزبان دانشــگاه و دانشــجویان ب

ــد. ــزار ش )س( برگ
مانظــری در ایــن کنفرانــس بــا اظهــار خرســندی 
نســبت بــه میزبانــی شــانزدهمین کنفرانــس بین المللــی 
ــوان  ــه عن ــروزه ب ــرا ام ــگاه الزه ــت: دانش ــع، گف صنای
ــش از  ــا بی ــوان ب ــاص بان ــگاه خ ــاد دانش ــو و نم الگ
10 هــزار دانشــجو و 1۷0 دانشــجوی بین الملــل در 
حوزه هــای مختلــف علمــی و پژوهشــی گام برمــی دارد.

ــن  ــع ای ــروه مهندســی صنای ــه گ ــان اینک ــا بی او ب
افــزود:  از 30 ســال قدمــت دارد،  بیــش  دانشــگاه 
امــروزه مفتخریــم کــه دانشــگاه توانســته بــا تکیــه بــر 
ظرفیت هــای علمــی و پژوهشــی اســاتید، دانشــجویانی 
را تربیــت کنــد تــا در حــوزه مهندســی صنایــع افتخارات 

ــد. ــم بزنن بزرگــی را رق

برگزاری شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع 
در دانشگاه الزهرا

رئیــس دانشــگاه الزهــرا )س( بــا تاکیــد بــر لــزوم 
توجــه بــه اقتصــاد مقاومتــی در کشــور و صرفه جویــی 
صنایــع  مهندســی  کــرد:  مطــرح  هزینه هــا  در 
ــری در  ــش مؤث ــت و نق ــی اس ــاد مقاومت ــتون اقتص س
ــف دارد  ــای مختل ــا در بخش ه ــی هزینه ه صرفه جوی
ــدی  ــورت ج ــه ص ــوزه ب ــن ح ــا ای ــت ت ــذا الزم اس ل

ــرد.  ــرار گی ــری ق ــه و پیگی ــورد توج م
مانظــری بــا اشــاره بــه لــزوم اطــاع گروه هــای 
آخرین تحــوالت  از  کشــور  صنایــع  مهندســی 
دیجیتال جهــان، عنــوان کــرد: اســتفاده از حــوزه 
ــال فرصتــی را جهــت تغییــر مدل هــای کســب  دیجیت
ــه فراهــم  ــن زمین ــوژی در ای و کار و اســتفاده از تکنول
ــن  ــر ای ــع آغازگ ــع در واق ــین صنای ــد و مهندس می کن
تحــوالت در کشــور هســتند. او در پایــان گفــت: 
ــای  ــرای ارتق ــی ب ــس فرصت ــن کنفران ــم ای امیدواری
ســطح دانــش مســائل و تحــوالت دیجیتــال در کشــور 

ــد. باش
ــی و  ــای تخصص ــزاری کارگاه ه ــر برگ ــز ب تمرک
ــا  ــور ب ــرح کش ــران مط ــدی مدی ــخنرانی های کلی س
ــع  ــی صنای ــی مهندس ــای آت ــات روز و روند ه موضوع
ــر  ــور پررنگ ت ــال و حض ــول دیجیت ــا تح ــط ب و مرتب
ــه  ــاالت، از جمل ــه مق ــرای ارائ ــی ب ــان خارج محقق

ــود. ــس ب ــن کنفران ــته ای ــای برجس ویژگی ه
در ایــن کنفرانــس ۷ نشســت بــا موضوعــات 

دیجیتــال"،   "بانکــداری  جملــه  از  مختلــف 
ــال در  ــول دیجیت ــگاه آن در تح ــی و جای "خرده فروش
کشــور و " مــروری بــر اجــرای طــرح ترافیــک در ادوار 

ــد. ــزار ش ــر آن" برگ ــل تغیی ــته و دالی گذش

ــا  ــه ب ــس 11 غرف ــن کنفران ــر آن، در ای ــاوه ب ع
ــش از  ــد و بی ــدا کردن ــف حضــور پی ــات مختل موضوع
400 نفــر در ایــن گردهمایــی علمــی بــا هــدف ارائــه 
ــام  ــت ن ــور ثب ــث روز کش ــتفاده از مباح ــه و اس مقال
کردنــد. عاقه منــدان جهــت کســب اطاعــات بیشــتر 
می تواننــد بــه آدرس iiie.ir/honors مراجعــه کننــد.

جشــنواره  دوره  اولیــن  اســت؛  ذکــر  الزم 
برگزیــدگان انجمــن مهندســی صنایــع ایــران در ســال 
ــت و همــکاری دانشــکده های مهندســی  ــا حمای 98 ب
صنایــع سراســر کشــور در ســه بخــش کتــاب، پایــان 
نامــه تحصیــات تکمیلــی و ترویــج دهنــده مهندســی 
صنایــع بــا 39 اثــر در بخــش کتــاب، 28 اثــر در بخش 
پایــان نامــه کارشناســی ارشــد و رســاله دکتــری و 41 

ــد. ــزار ش ــده برگ ــش ترویج دهن ــانه در بخ رس

ــوان  ــگاران ج ــگاه خبرن ــایت باش ــه از س برگرفت
ــزارش: ــک گ لین

https://www.yjc.ir/fa/7222404/
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برخی سخنرانان کلیدی 
شانزدهمین کنفرانس بین 
المللی مهندسی صنایع 

ایران

ــوان 	  ــا عن ــف ب ــرا وان یوس ــر وان مهات دکت
برنامه ریــزي اســتراتژیک در مدیریــت پــروژه

 Dr. Wan Mohtar Wan Yusoff(
)kebangsaanUniversity ,Malaysia

پروفوســور چــي هاســنا ازهــاري بــا عنــوان 	 
ــوردي در  ــه م ــي : مطالع ــره وري علم ــوآوري و به ن

جهــان اســام
Prof. Che Husna Azhari (University of 
Islamic Sciences,Malaysia) 

ــش 	  ــوان نق ــا عن ــایري ب ــال عش ــر ج دکت
مهارت هــاي نــرم در آمــوزش مهندســي صنایــع و 

ــرم  ــم ن ــي عل ــال: بررس دیجیت
Dr. Jalal Ashayeri (Tilburg Universi-
tu,Netherlands) 

 	 LOT عنــوان  بــا  پیشــوا  داور  دکتــر 
ــا چالش هــا و اقدامــات الزم  ــات آن هــا همــراه ب امکان

ــا ــي آن ه ــور امنیت ــاد ام در ایج
Dr. Davar Pishva (Ritsumeikan Asia Pa-
cific University, Japan)

دکتــر مهــدي طلــوع بــا عنــوان هنــر چــاپ 	 
مقــاالت علمــي 

Dr. Mehdi Toloo (the University of 
Ostrava, Czech Republic)

بیانیــه پایانــی شــانزدهمین 
المللــی  بیــن  کنفرانــس 
ایــران صنایــع  مهندســی 

المللــی  بیــن  کنفرانــس  شــانزدهمین  بیانیــه 
ســیدعلیرضا  توســط  کــه  صنایــع  مهندســی 
ــع  ــی صنای ــن مهندس ــس انجم ــب رئی ــجاعی نای ش
اســت: شــرح   ایــن   بــه   شــد  قرائــت  ایــران 

بسم ا... الرحمن الرحیم
ســردار  خاطــره  و  یــاد  گرامیداشــت  بــا 
مقاومــت شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی و 
ــراش  ــانحه دلخ ــهدای س ــن ش ــش، همچنی همرزمان
ــه. ــام فاطمی ــت ای ــز گرامیداش ــا و نی ــقوط هواپیم  س

نهالــی کــه در ســال 1380 توســط انجمــن مهندســی 
ــه  ــگاه ها و جامع ــتوانه دانش ــه پش ــران و ب ــع ای صنای
مهندســی صنایــع کشــور بــه عنــوان "کنفرانــس 
بین المللــی مهندســی صنایــع" کاشته شــد، امــروز 
ــن و  ــون معتبرتری ــی 1۶ ســاله شــده اســت واکن درخت
بزرگتریــن رویــداد کشــور در حــوزه مهندســی صنایــع 
بــه شــمار مــی رود. شــانزدهمین کنفرانــس بین المللــی 
مهندســی صنایــع ایــران بــا همــکاری دانشــگاه 
ــا  ــران، ب ــع ای ــی صنای ــن مهندس ــرا )س( و انجم الزه
ــم، روش هــا و روند هــای  ــش، مفاهی ــادل دان هــدف تب
ــال  ــول دیجیت ــت تح ــا محوری ــوزه و ب ــن ح ــد ای جدی
ــال،  ــن امس ــور 2 و 3 بهم ــع در کش ــی صنای و مهندس
ــگاه  ــی دانش ــای بین الملل ــالن همایش ه ــل س در مح
الزهــرا )س( برگــزار  شــد. امســال قریــب ۶00 مقالــه به 
دبیرخانــه کنفرانــس واصــل شــد. همچنین اولیــن دوره 
جشــنواره برگزیــدگان انجمــن مهندســی صنایــع ایــران 
ــکده های  ــکاری دانش ــت و هم ــا حمای ــال 98 ب در س
مهندســی صنایــع سراســر کشــور در ســه بخــش کتاب، 
ترویج دهنــده  و  تکمیلــی  تحصیــات  پایان نامــه 
مهندســی صنایــع بــا حضــور بالــغ بــر 100 اثــر برگــزار 
شــد. اســاتید، دانش آموختــگان و دانشــجویان بــا 
ــران در  ــع ای حضــور فعــال در انجمــن مهندســی صنای
قالــب یــک هم افزایــی ملــی، تاشــی همگانــی بــرای 
ــاء  ــع و ارتق ــی صنای ــرد مهندس ــش و کارب ــعه دان توس
ــل  ــن المل ــه بی ــی صحن ــور و حت ــگاه آن در کش جای
داشــته و دارنــد. انجمــن مهندســی صنایــع ایــران بــه 
ــن  ــع کشــور برای ــه مهندســی صنای نمایندگــی از جامع
بــاور اســت کــه نســخه شــفابخش ایــران »مهندســی 
صنایــع« اســت و پزشــکان و درمانگــران وضــع موجــود 
ــور در  ــات کش ــتند. راه نج ــع« هس ــان صنای »مهندس
وضعیــت فعلــی، شــک نکنیــد کــه بهره گیــری از 
 ابزارهــا و تکنیک هــای مهندســی صنایــع اســت. 
مشــکات کشــور تک بعــدی نیســت و ترکیبــی از 
ــی و  ــی، مدیریت ــی، اجتماع ــادی، فرهنگ ــائل اقتص مس
ــک  ــی و ی ــای مقطع ــذا راه حل ه ــد ل ــی می باش سیاس
جانبــه جوابگــو نیســت. کشــور نیازمند »تبیین« مســائل 
ــی  ــت. مهندس ــائل اس ــل مس ــپس ح ــردی و س راهب
صنایــع بــه دلیــل نــگاه سیســتمی )آنچــه االن کشــور 
ــوم  ــری از عل ــاز دارد( و بهره گی ــه آن نی ــدت ب ــه ش ب
ــانی  ــی و انس ــث فن ــادی، مباح ــوم اقتص ــت، عل مدیری
می توانــد و بایــد نــگاه همــه جانبــه بــه مســائل داشــته 

باشــد، مســائل را درســت تبییــن و تعریــف کنــد و برای 
ــد. ــه نمای ــرد و راهــکار ارائ آن راهب

ــرای  ــد ب ــا بدانن ــتگذاران و بنگاه ه ــت، سیاس دول
خــروج از شــرایط دشــوار کنونــی و بــرای رونــق تولیــد، 
ــی  ــای مهندس ــا و ابزاره ــش، تکنیک ه ــتفاده از دان اس
صنایــع ضــروری اســت نــه دلخــواه. اقتصــاد مقاومتــی 
بــا مهندســی صنایــع محقــق می شــود و بنگاه هــا 
بــا بکارگیــری تفکــر مهندســی صنایــع می تواننــد 
ــرای  ــه ب ــم ک ــن باوری ــر ای ــذا ب ــوند. ل ــاب آور ش ت
ــع  ــی صنای ــور، »مهندس ــروز کش ــکات ام ــل مش ح
یــک انتخــاب نیســت بلکــه اجبــار اســت«. مهندســی 
ــارت  ــک مه ــر و ی ــک تفک ــش، ی ــک بین ــع ی صنای
اســت. جامعــه مهندســی صنایــع اعــم از اســاتید، 
ــش  ــای نق ــاده ایف ــجویان، آم ــگان و دانش دانش آموخت
در حــل مســائل کان اقتصــادی کشــور هســتند )البتــه 
اگــر دولــت محتــرم بخواهــد و اراده ای داشــته باشــد(. 
ــا  ــران ب ــع ای ــی صنای ــن مهندس ــتا، انجم ــن راس در ای
ــاده  در  ــوان آم ــام ت ــا تم ــابقه ب ــال س ــتوانه 20 س پش
موضوعاتــی نظیــر  راه انــدازی نهضــت کاهــش قیمــت 
ــا  ــات در سراســر کشــور،  احی ــام شــده کاال و خدم تم
یــا تکمیــل ظرفیــت بنگاه هــای مســأله دار اســت، 
ترویــج مهندســی صنایــع بــرای مدیــران و مهندســان 
ــازمان ها  ــی و س ــتگاه های دولت ــی در دس ــر صنایع غی
ــک  ــا کم ــی دارد ب ــی، آمادگ ــر دولت ــای غی و بنگاه ه
رســانه ها و صــدا و ســیما تکنیک هــا و ابزارهــای 
ــوم  ــرای عم ــاده ب ــان س ــه زب ــع را ب ــی صنای مهندس
جامعــه ترویــج دهــد تــا بــرای موفقیــت در کار و زندگی 
بــکار گرفتــه شــود. همچنیــن  انجمــن مهندســی 
ــی  ــارکت علم ــکاری و مش ــاده هم ــران آم ــع ای صنای
و کاربــردی موثــر در شــکل گیری و تســهیل گری 
ــاد  ــی و ایج ــی در طراح ــال ، آمادگ ــی دیجیت حکمران
ــال  ــوالت دیجیت ــت تح ــرای مدیری ــی ب ــاز وکارهای س
در تعامــل بــا سیاســتگذاران و ذینفعــان موضــوع 
 ایفــای نقــش کلیــدی و اثربخــش داشــته باشــد.

ضمــن تشــکر از همــه عزیــزان اعــم از کمیتــه علمــی و 
اجرایــی و حامیــان ایــن رویــداد مهــم علمــی کاربــردی 
شــانزدهم  کنفرانــس  شایســته  برگــزاری  در  کــه 
بــه میزبانــی دانشــگاه الزهــرا نقش آفریــن بودنــد، 
ــدگان  ــو، ســخنرانان، ارائه دهن ــات مدع ــن مقام همچنی
ــش  ــی دو روز دان ــه ط ــی ک ــاالت و صاحب نظران مق
ــه اشــتراک گذاشــتند،  ــا دیگــران ب ــه خــود را ب و تجرب
انشــاءا... هفدهمیــن کنفرانــس بیــن المللــی مهندســی 
ــی  ــه میزبان ــده در مشــهد الرضــا و ب ــع ســال آین صنای

ــزار خواهــد شــد.  دانشــگاه فردوســی مشــهد برگ
شاد و سربلند و پیروز باشید.
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سایر همایش ها و همکاری های انجمن مهندسی صنایع در سال گذشته
انجمــن مهندســی صنایــع عــاوه بــر برگــزاری شــانزدهمین کنفرانــس بیــن المللــي مهندســي صنایــع در دانشــگاه الزهــرا، همایــش ملــي دانشــجویي مهندســي صنایــع در 
دانشــگاه فردوســي مشــهد را نیــز در ســال 98 برگــزار نمــود. همچنیــن در برگــزاری هفتمیــن کنفرانــس بیــن المللــي لجســتیک و مدیریــت زنجیــره تامیــن و اولیــن همایــش 

ملــي حکمرانــي اســامی نیــز همــکاری داشــته اســت.
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دستاوردها و فعـالیت های  مهـندسیـن صنـایع  در ارتباط با  
ویـروس کـرونا

راه اندازی سامانه درخواست تست کرونا 
توسط شرکت دانش بنیان دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

ــای  ــته ه ــا رش ــوم کرون ــاری ش ــش بیم ــا پیدای ب
ــن  ــا ای ــارزه ب ــه کار مب ــت ب ــگاهی دس ــف دانش مختل
بیمــاری و اثــرات نامطلــوب آن شــده انــد. در اینجــا بــه 
خبــر مربــوط بــه فعالیــت صــورت پذیرفتــه در یکــی از 

ــم. ــی پردازی ــع م ــای مهندســی صنای دانشــکده ه

ــوان  ــه عن ــتم ب ــینا سیس ــگاهی س ــرکت دانش ش
از شــرکت های فعــال دانشــکده مهندســی  یکــی 
ــران و متشــکل از  ــم و صنعــت ای ــع دانشــگاه عل صنای
جمعــی از اســاتید، فارغ التحصیــان و دانشــجویان ایــن 

دانشــگاه، بــا تمرکــز بــر توســعه ســامانه های یکپارچــه 
در حــوزه ارائــه خدمــات ســامت بــه مــردم و همچنین 
کســب   اطاعــات  مدیریــت  ســامانه های  توســعه 
و کارهــای ارائه دهنــده خدمــات ســامت، ســامانه 
ــکاری  ــا هم ــوان Skysib  را  ب ــا عن ــا ب ــت کرون تس
جهــاد دانشــگاهی شــهید بهشــتی و شــبکه تشــخیص 
آزمایشــگاهیان اســتان تهــران )شــتا( راه انــدازی کــرده 
ــام  ــت درخواســت انج ــکان ثب ــامانه ام ــن س اســت. ای
آزمایــش و پیگیــری و مشــاهده نتیجــه آن بــه صــورت 

ــد. ــم می کن ــوری را فراه غیرحض
بــر ایــن اســاس، امــکان درخواســت خدمــات 
ــردم و  ــوم م ــرای عم ــا ب ــروس کرون ــخیصی وی تش
همچنیــن  و  منــزل  در  نمونه گیــری  صــورت  بــه 
از  شــرکت ها  و  ســازمان ها  ویــژه ی  خدمــات 
ــت. ــده اس ــم ش ــل، فراه ــری در مح ــق نمونه گی  طری

بــا توجــه بــه توصیــه متولیــان بهداشــت و درمان کشــور 
و همچنیــن ســازمان جهانــی بهداشــت جهــت مدیریــت 
چالش هــای بوجــود آمــده بــر اثــر گســترش و اســتمرار 
ــراد غیرمبتــا  ــه اف ــا و مصونیت بخشــی ب اپیدمــی کرون
از طریــق شناســایی اولیــه مــوارد مشــکوک بــه کرونــا، 
تشــخیص قطعــی مــوارد مبتا از بیــن آن هــا و در نهایت 
جداســازی و تمهیــد بهبــود آن هــا، خدمــات تشــخیصی 
ــامانه Skysib در  ــت در س ــت درخواس ــاس ثب ــر اس ب
می شــود: ارائــه  ایشــان  بــه  ذیــل  قالــب   دو 

الف - غربال گری مقدماتی کرونا 
ــری  ــم ظاه ــامل بررســی عالئ ــری ش ــن غربال گ ای
ــش  ــام آزمای ــرفه و انج ــب و س ــر ت ــار از نظ بیم
هــدف  بــا  و  خون CRP ،CBC و LDH بــوده 
تشــخیص ســنجش وضعیــت دفاعــی بــدن و 
بررســی وجــود التهــاب صــورت می پذیــرد. در 
صــورت مثبــت بــودن عالئــم در ایــن حالــت، فــرد 
ــخیص  ــت تش ــوده و جه ــاری ب ــه بیم ــکوک ب مش
ــروس  ــه وی ــرد ب ــالی ف ــدم ابت ــا ع ــال ی ــی ابت قطع

ــی اســت. ــش  تکمیل ــد آزمای ــا نیازمن کرون

ب - تشــخیص قطعــی از طریــق تســت 
 covid 19 RT-PCR ویــروس کرونــا

ایــن روش مرجــع شناســایی ویــروس کرونــا 
می باشــد و از طریــق نمونه بــرداری بــا ســواپ 
بینــی/ بــزاق دهــان صــورت می گیــرد. نتیجــه ایــن 
تســت بــه صــورت قطعــی تعیین کننــده ابتــال یــا 
 عــدم ابتــالی فــرد بــه ویــروس کرونــا خواهــد بود.

ــری  ــام غربال گ ــرد، در گام اول انج ــن رویک در ای
صــورت  در  و  شــده  انجــام  کرونــا  مقدماتــی 
ــال گــری اولیــه، انجــام  ــودن نتیجــه غرب مثبــت ب
ــخیص  ــدف تش ــا ه ــت covid 19 RT-PCR ب تس
قطعــی ابتــال و یــا عــدم ابتــالی فــرد صــورت 

می پذیــرد.

لینک خبر:
https://www.iust.ac.ir/content/59592/
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برگزاری وبینار »نگاه سیستمی به پدیده کرونا«

اتحادیــه انجمن هــای علمی دانشــجویی مهندســی 
صنایــع بــا همــکاری انجمــن علمــی مهندســی صنایــع 
دانشــگاه خوارزمــی وبینــاری بــا موضــوع »نــگاه 

ــا« را برگــزار نمــود. ــده کرون ــه پدی سیســتمی ب

ــل  ــه گــزارش باشــگاه دانشــجویان ایســنا، تحلی ب
ــراف و دور  ــای اط ــی پدیده ه ــی بررس ــتمی یعن سیس
و برمــان بــا نــگاه سیســتمی. نــگاه سیســتمی در 
ــد  ــک می کن ــراد کم ــه اف ــه ب ــی اســت ک ــع عینک واق
ــن  ــط بی ــد و رواب ــه صــورت مجــزا نبینن ــا را ب پدیده ه

ــد. ــی کنن ــب آن بررس ــا را در قال ــر و پدیده ه عناص
بنابرایــن تحلیــل سیســتمی در واقــع یــک مهــارت 
ــزاری  ــر اب ــتفاده از ه ــگام اس ــد هن ــه می توان ــت ک اس
ــرای  ــوص ب ــرد. بخص ــرار بگی ــا ق ــتفاده م ــورد اس م

ــل و  ــرای تحلی ــه از آن ب ــع ک ــان صنای مهندس
ــان  ــراف  ش ــائل اط ــل مس ــردن راه ح ــدا ک پی

اســتفاده می کننــد.
نــگاه سیســتمی مهارتــی اســت کــه در 
می تــوان  مســئله ای  و  پدیــده  هــر  تحلیــل 
از آن اســتفاده کــرد. ایــن تکنیــک معمــوال 
ــا  ــر روش ه ــک دیگ ــه کم ــات ب ــب اوق در اغل
دیــد  یــک  بــا  می شــود  باعــث  و  می آیــد 
ــام  ــان رو انج ــای م ــر، طراحی ه ــد و بهت جدی
دهیــم و روش هایــی کــه بــکار گرفته ایــم را 
بهبــود ببخشــیم. بطــور مثــال در مســائل کنتــرل 
موجــودی یــا طراحــی یــک سیســتم اطاعاتــی، 
ــم  ــه بتوانی ــود ک ــث می ش ــتمی باع ــگاه سیس ن
ــی  ــم و اثربخش ــی کنی ــان را بازبین راه حل هایم

ــم. ــتر کنی آن را بیش

ــا و  ــل پدیده ه ــه تحلی ــه ب ــی ک ــع هرکس در واق
ــد  ــد می توان ــد باش ــودش عاقه من ــراف خ ــع اط وقای
ــه پیــش  از نــگاه سیســتمی اســتفاده کنــد کــه نیــاز ب
ــا  ــد ب ــراد می توانن ــه اف ــدارد و هم ــی ن ــه خاص زمین

ــد. ــاد بگیرن ــق آن را ی ــه و تحقی مطالع
در وبینــار نــگاه و تفکــر سیســتمی از منظــر 
ــه  ــا ب ــروس کرون ــده وی ــه پدی ــع ب ــی صنای مهندس
ــد. ــخ داده ش ــوع پاس ــن موض ــا ای ــط ب ــواالت مرتب س

ــر  ــیم غنب ــر نس ــخنرانی دکت ــا س ــار ب ــن وبین ای
ــی )عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه خوارزمــی و  طهران
دکتــری مهندســی صنایــع از دانشــگاه تربیــت مــدرس 
ــت  ــنبه 28 اردیبهش ــش( یکش ــت دان ــوزه مدیری در ح

ــد. ــزار گردی ــی 20 برگ ــی 18 ال ــاعت ال س

برگزاری جلسات اعضای 
هیئت مدیره

پــس از انتشــار ویــروس کرونــا و ضــرورت رعایــت   
ــن مهندســی  ــتی، انجم ــای بهداش اصــول و پروتکل ه
جلســات  برگــزاری  بــر  تصمیــم  ایــران  صنایــع 
ــت: ــه اس ــازی گرفت ــی مج ــه صورت ــره ب ــت مدی هیئ
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گزارش جلسات هم آموزی انجمن
اولین جلسه هم آموزی

تاریخ جلسه:

یکشنبه1399/03/25 ساعت21 الی 22

سخنران: 
و  رئیــس  نایــب  شــجاعی،  علی رضــا  ســید 
دبیــر انجمــن مهندســی صنایــع ایــران و عضــو 
ــران،  ــره شــورای انجمــن هــای علمــی ای هیئــت مدی
مســئولیت آموزشــی ســازمان مدیریــت صنعتــی 

شرح جلسه:
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران، همزمــان بــا گذرانــدن بیســت ویکمین ســال فعالیــت) دهــه ســوم( خــود، در 
ــع در  ــی بیشــتر مهندســی صنای ــرورش و معرف ــوزه پ ــات  گســترده تری را در ح ــا و تعام ــا فعالیت ه نظــر دارد ت

دســتورکار قــرار دهــد. 
ــته  ــف در رش ــگاه های مختل ــاتید دانش ــی از اس ــا ترکیب ــره ب ــت مدی ــن  دوره هیئ ــر، دهمی ــال حاض در ح
ــت. ــران اس ــع ای ــی صنای ــن مهندس ــت انجم ــال مدیری ــق، در ح ــان موف ــارغ التحصی ــع و ف ــی صنای مهندس

معرفی عناوینی که در جلسات هم آموزی مطرح خواهدشد:
ــه  ــر ب ــته های دیگ ــایر رش ــجویان از س ــع) ورود دانش ــی صنای ــر مهندس ــع باالت ــل در مقاط ــه تحصی ادام
مهندســی صنایــع، گرایش هــای ارشــد مهندســی صنایــع، رشــته هایی ماننــد MBA و DBA  کــه چــه جایگاهــی 

ــد( ــع دارن در مهندســی صنای
ــای  ــی، پروژه ه ــب وکارهای خصوص ــف، کس ــای مختل ــع در حوزه ه ــی صنای ــه مهندس ــه جانب ــرد هم کارب
ــک  ــادی ی ــد اقتص ــی و دی ــه و مدیرت ــگاه بهین ــای کان)ن ــه حوز ه ــع ب ــان صنای ــزوم ورود مهندس ــی و ل دولت
مهندســی صنایــع درامــور کان کشــور بــه شــدت می توانــد موثــر باشــد، پــس در اینجــا مــا بــه بررســی لــزوم 

ــت( ــم پرداخ ــای کان خواهی ــع در حوزه ه ــین صنای ــور مهندس حض
ــزوم حضــور فعــال دانشــجویان و فعالیــن ایــن حــوزه در  ــی ول پیگیــری برگــزاری کنفرانس هــای بیــن الملل

ــه مقــاالت و ...( آن) ارائ
لــزوم حفاظــت از بــازار کار مهندســی صنایــع، ورود رشــته های دیگــر بــه بــازارکار ایــن حــوزه ممکــن اســت 
ــی  ــد مهندســی صنایع،ممکــن اســت موجــب ب ــن حــوزه و دی ــا مباحــث ای ــل نداشــتن آشــنایی کافــی ب ــه دلی ب

اعتمــادی بــازارکار بــه مهندســی صنایــع شــود.
ــان  ــارغ التحصی ــای ف ــارت ه ــش مه ــرای افزای ــی ب ــواره فعالیت های ــران، هم ــع ای ــن مهندســی صنای انجم
داشــته و بــر لــزوم افزایــش ایــن مهــارت هــا تاکیــد دارد. در ایــن جلســات بــه معرفــی ایــن مهارت هــا پرداختــه 

خواهدشــد.

دومین جلسه هم آموزی

تاریخ جلسه:
22 21الــی  1399/03/2۷ســاعت  شــنبه  ســه 

سخنران:
دکتــر امیــد مهرابــی، دانش آموختــه مهندســی 
صنایــع، فعــال در زنجیــره کســب و کارهای خرده فروشــی

موضوع جلسه:
FMCG کاربرد مهندسی صنایع در صنعت

شرح جلسه:
در دومیــن جلســه از سلســله جلســات ایــن انجمــن، بــه چالش هــای کســب و کار FMCG در صنعــت پرداختــه 
شــده اســت. دکتــر مهرابــی ضمــن ارائــه تعریــف ایــن کســب و کارها از زوایــای مختلــف، بــه نقــاط قــوت و ضعــف 

آن پرداختــه و مهم تریــن مشــکل کــه همــان یکپارچه نبــودن فروشــگاه های خــرد اســت را بررســی می کنــد.
معرفی عناوینی که در این جلسه مطرح شد:

• بررسی و تعریف کسب و کار کاالهای تندمصرف )FMCG( از دید مصرف کننده، تولیدکننده، بازاریاب و....	
• بررسی نقاط ضعف و قوت این کسب و کارها در کشورهایی با نرخ تورم باال همچون ایران	
• دادن تصویــری از ایــن صنعــت و تشــریح پروســه توزیــع محصــوالت از تولیدکننــده بــه مغــازه دار و خاهــای 	

موجــود در ایــن زمینــه
• بیــان مشــکات و مســائل شــایع در ایــن صنعــت از جملــه ســاعت کاری کارکنــان، ســطح پاییــن دانــش و 	

مهــارت نیــروی کار، روش هــای تصمیم گیــری بــرای خریــد و تامیــن محصــول و...
• لــزوم اســتفاده از علــوم داده در ایــن صنعــت و نقــش مهندســین صنایــع در حــل مشــکات، در صورتــی کــه 	

تاکنــون در ایــن زمینــه بررســی خاصــی صــورت نگرفتــه اســت.
• بررســی مشــکل اصلــی ایــن صنعــت )همــان یکپارچــه ســازی فروشــگاه هــای خــرد و ارائــه راهکارهایــی 	

در ایــن حــوزه(
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سومین جلسه هم آموزی

تاریخ جلسه:
پنج شنبه 1399/03/29 ساعت 21الی 22

سخنران:
دکتــر علــی بنیــادی نائینــی، عضــو هیــات علمــی 
ــگاه  ــئول آزمایش ــران و مس ــت ای ــگاه علم و صنع دانش

ــی ــب و کارهای عصب کس

موضوع جلسه:
NEURO MARKETING بازاریابی عصبی

شرح جلسه:
اکثــر مــا بــه اصــول بازاریابــی از دیــد ســنتی آگاه هســتیم، امــا کمتــر کســی بــا نقــش احساســات و علــوم 
اعصــاب در ایــن زمینــه آشــنایی دارد. دکتــر بنیــادی بــا زدن مثال هــای متعــدد مــا را بــا دنیــای علــوم شــناختی در 

حــوزه کســب و کار آشــنا نمــود و ســپس مختصــری از راهکارهــای مفیــد در ایــن حــوزه را ارائــه دادنــد.

معرفی عناوینی که در این جلسه مطرح شد:
• ــردی در 	 ــی کارب ــره و زدن مثال های ــی در زندگــی روزم ــی عصب ــری از نقــش بازاریاب دادن تصوی

ایــن زمینــه
• معرفــی چنــد کتــاب مفیــد و مرتبــط بــا ایــن زمینــه ماننــد کتــاب تفکــر کنــد و ســریع و کتــاب 	

یــر         ی  پیش بینی پذ بخردی ها نا
• بررسی مختصر فناوری های همگرا	
• ارائــه نــکات کاربــردی دربــاره نحــوه به کارگیــری حــواس مخاطــب در بازاریابــی؛ مثــا اســتفاده 	

از صــدای مخصــوص در تبلیغــات، رایحــه خــاص در بســته بندی و...
• معرفی آزمایشگاه کسب و کارهای عصبی واقع در دانشگاه علم و صنعت ایران	

ســیزدهمین شــماره نشــریه سامانه نو،نشــریه علمی تخصصی دانشکده 

مهندســی صنایــع دانشــگاه علم وصنعــت ایــران، تحــت عنــوان مدیریت منابع 

انســانی در بهار 1399 منتشــر شــد.

برای تهیه نسخه دیجیتال به سایت نشریه سامانه نو به 

http://newsamaneh.iust.ac.ir/آدرس                                                 مراجعه کنید.
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فراخوان دعوت به همكاري
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران از تمامــی دانشــجویان مقاطــع کارشناســی، 
کارشناســی ارشــد و دکتــری مهندســی صنایــع عاقه منــد بــه همــکاری افتخــاری 

در امــور اجرایــی دعــوت بــه همــکاری می کنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن مهندســی صنایــع ایــران، ایــن دعــوت بــه 
همــکاری در زمینه هــای برگــزاری دوره هــا، ســمینارها و کنفرانس هــای آموزشــی، 
و  انجمــن  اجتماعــی  شــبکه های  و  وب ســایت  خبرنامــه،  و  نشــریات  بخــش 

می باشــد. ماهانــه  گردهمایی هــای  برگــزاری 
عاقمنــدان مــی تواننــد مراتــب عاقمنــدی خــود را بــا تکمیــل فــرم مرتبــط در ســایت 
انجمــن و ارســال آن از طریــق پســت الکترونیکــی e_mohammadi@iust.ac.ir و 

یــا info.newsamaneh@gmail.com اعــام نماینــد.


