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سرمقاله

بسمه تعالی

بــه یــاد دارم از همــان دوران دانشــجویی همــواره از اســاتید خــود میشــنیدیم و یــا از کتابهــا و مقــاالت میخواندیــم کــه مهندســی صنایــع یــک رشــته بیــن
رشــتهای اســت .در تفســیر آن هــم بــه مــا گفتــه میشــد کــه ایــن رشــته از تلفیــق رشــتههای قدیمیتــر مهندســی و علــوم پایــه بــه وجــود آمــده اســت و قصــد
از ایجــاد آن طراحــی و بهبــود سیســتمهای تولیــدی و خدماتــی بــوده اســت.

در روزهــا و ســالهای اولیــه ،بیــن رشــتهای بــودن بــرای مــا مهندســین صنایــع نوعــی افتخــار و تمایــز نســبت بــه دیگــر رشــتهها شــمرده میشــد و بــا کمــال
رضایــت آنرا بــر ســر هــر کــوی و برزنــی فریــاد میکردیــم و از آنجایــی کــه در صحنــه عمــل ،در کارخانجــات و ســازمان هــا ،معمــوال موفقتــر از دیگــران بودیــم
و نتایــج کارمــان بیشــتر از آنهــا بــه کار میآمــد ،بخــش قابــل توجهــی از ایــن موفقیتهــا را بــه همیــن "بیــن رشــتهای" بــودن نســبت میدادیــم.

امــا بــا گذشــت زمــان و بــه تدریــج ،همیــن بــاور مــا بــه مفهــوم بیــن رشــتهای بــودن رشــتهمان ،دســتاویزی بــرای دیگــر رشــتهها شــد تــا آرام آرام تکههایــی از
رشــته مــا را جــدا کننــد و در مقابــل چشــمان خودمــان بــه نــام خودشــان بــا آن فخــر فروشــی نماینــد .رشــته مهندســی عمــران شــاخههای حمــل و نقــل و مدیریــت
پــروژه را از مــا گرفــت و آنهــا را بــه نــام خــود و در قالــب گرایشهــای کارشناسیارشــد عرضــه نمــود .ســند شــاخه برنامهریــزی نگهــداری و تعمیــرات مــا را
رشــته مهندســی مکانیــک بــه نــام خــود زد .رشــته مهندســی شــیمی مدعــی شــاخه بهینهســازی ریاضــی مــا شــده اســت و رشــته ریاضیــات کاربــردی در برخــی از
دانشــکدهها عمــا همــان امــوری را بــر عهــده گرفتــه اســت کــه تــا پیــش از ایــن مختــص مهندســی صنایــع بــود .داســتان رشــته مدیریــت صنعتــی هــم حکایــت
جداگانــه ایســت .حتــی در ســطح دروس کارشناســی نیــز بــه تدریــج دروس مهندســی صنایــع نظیــر اقتصــاد مهندســی و تحقیــق در عملیــات وارد مجموعــه دروس
رشــتههایی همچــون مهندســی بــرق شــده انــد.

طبیعــی اســت کــه درشــرایط نرمــال دیــدن کاربردهــای مهندســی صنایــع در دیگــر رشــتههای مهندســی و علــوم میتوانســت فــی نفســه جــذاب و دلگــرم
کننــده باشــد ،ولــی متاســفانه شــرایط بــرای رشــته مهندســی صنایــع اصــا دلگرمکننــده نیســت و بــه تدریــج شــاهد حلشــدن رشــته خودمــان در دیگــر رشــتهها
هستیم.شــاید رشــته مهندســی صنایــع در کشــورهای پیشــرفته یــک رشــته بیــن رشــتهای محســوب گــردد ،ولــی قبــول کنیــم کــه بــا توجــه بــه تواناییهــای آن در
ارائــه یــک دیــد جامــع سیســتمی بــه دانشآموختــگان خــود ،امــری کــه هیــچ رشــته دیگــری قــادر بــه انجــام آن نمیباشــد ،در کشــور مــا مهندســی صنایــع یــک
رشــته اصیــل میباشــد کــه قــادر بــه ایجــاد بهبودهــای فوقالعــاده در تمــام ســطوح و زمینههــا میباشــد.
پــس لطفــا بــرای صیانــت از رشــته خودمــان و پاســداری و قدرشناســی از آن ،دیگــر
مهندســی صنایــع را یــک رشــته میــان رشــتهای ننامیــم و آنرا چــون یــک گوهــر اصیــل
و درخشــان در میــان دیگــر رشــتهها پــاس بداریــم .طبیعتــا وظیفــه ماســت تــا هــر چــه
بیشــتر بــا ایدههــای جدیــد از دیگــر رشــتههای مهندســی و علــوم جهــت غنابخشــی هــر
چــه بیشــتر بــه مهندســی صنایــع آشــنا شــویم ولــی اجــازه ندهیــم بنیانهــای اصیــل ایــن
رشــته و دســتاوردهای برجســته آن کــه حاصــل ســالهای طوالنــی خــون دل خوردنهــا
و تالشهــای شــبانهروزی مهندســین صنایــع کشــورمان هســتند ریشــه کــن شــده و بــه
تــاراج بــرده شــوند.
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روز (هفته) جهانی کیفیت
World Quality Day

روز جهانی کیفیت ( )WQDهر ساله در دومین پنجشنبه در ماه نوامبر جشن گرفته می شود .که امسال  2020 November 12یا همان  10آبان  99است.
( : The Chartered Quality Institute (CQIاز روز جهانــی کیفیــت بــه عنــوان یــک کمپیــن بــرای ارتقــا مدیریــت کیفیــت (مطابــق بــا هــدف منشــور متعالــی از
پیشــرفت مدیریــت کیفیــت بــه نفــع جامعــه) از طریــق اعضــا و ذینفعــان اســتفاده میکنــد.
همــواره در روز جهانــی کیفیــت یــک موضــوع ارائــه میشــود کــه بــه انــدازه کافــی گســترده باشــد و بــرای اکثــر ســازمانها مســئله باشــد ،هــدف بــه اهتــزاز درآوردن
پرچــم بــرای روز جهانــی کیفیــت اســت کــه بــر اســاس آن موضوعــی دســت مایــه تمامــی ذینفعــان کیفیــت بــوده و اخبــار مربــوط بــه آن منتشــر شــود.
ســابق بــر ایــن ،مســابقات ،جوایــز ،کنفرانــس هــا ،جلســات و حتــی ابتــکارات زنجیــره تامیــن را شــاهد بــوده ایــم .کــه البتــه "ســفیران" روز جهانــی کیفیــت میتواننــد
یــک فــرد ،یــک واحــد تجــاری محلــی ،یــک تیــم یــا یــک شــرکت کامــل باشــند.
روز جهانــی کیفیــت  2020یــک فرصــت عالــی بــرای جلــب توجــه افــراد ،تیمهــا و ســازمانهایی اســت کــه عمیقــا در ایجــاد و بهبــود ارزش مشــتری ســرمایهگذاری
میکننــد.
سازمانهای متمرکز بر مشتری ،فرهنگ ایجاد ارزش برای مشتریان خود را با نوآوری و بهبود محصوالت ،خدمات و فرایندها دارند.
در دنیایی که انتظارات مشتری ،رقابت و تغییرات تکنولوژیکی روزافزون ،کسبوکارها تالش میکنند تا در نزد ذینفعان خود "شریک" شناختهشوند.

ایــن حرفــه بــا کیفیــت از مشــاغل پشــتیبانی میکنــد تــا فرهنــگ کیفیــت
مشــتریمداری را توســعه دهنــد کــه بــه آنهــا کمــک کنــد:
*تشخیص دهید که کیفیت و معنی آن مشتری است و نه شرکت
*کیفیت محصول و خدمات را از طریق مشتری درک کنید
*عملکرد کیفیت را با مشتریان در میان بگذارید
*بــرای بهبــود کیفیــت محصــول  /خدمــات و حــل مشــکالت بــا مشــتریان
همــکاری کنیــد.
دکتر امیر عباس شجاعی-ترجمه و تلخیص از سایت:
/https://www.quality.org

مضامین سالهای قبلی روز کیفیت:
* 100 - 2019سال کیفیت

* - 2018کیفیت :یک سوال از اعتماد
* - 2017جشن روزمره راهبری
* - 2016شمارش حکمرانی عملیاتی
*و شعار امسال  :ایجاد ارزش برای مشتری
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هفته پژوهش مبارک باد
بدون پژوهش و مطالعه تصمیم گیری نکنیم
پــس از پيــروزي انقــاب اســامي ،بــه منظــور گســترش
فرهنــگ پژوهــش در جامعــه ،روز  25آذر از ســوي «شــوراي
فرهنــگ عمومــي كشــور» بــه نــام روز پژوهــش نامگــذاري شــد.
وزارت علــوم تحقيقــات و فنــاوري نيــز از ســال 1379چهارميــن
هفتــه آذر مــاه را بــه نــام هفتــة پژوهــش نامگــذاري كــرد و از
ســال 1384ايــن نــام بــه «هفتــه پژوهــش و فنــاوري» تغييــر
يافــت.
ارج نهــادن بــه مقــام شــامخ پژوهشــگران و تجليــل از
پژوهشــگران برتــر ،شناســايي و طــرح مشــكالت و چالشهــاي
پيــش روي و ارتقــاء ســطح پژوهــش و فنــاوري در كشــور از
جملــه اهــداف ايــن اقــدام بــود .در ايــن راســتا هــر ســال مراســم
هفتــة پژوهــش بــا مشــاركت بيشــتر دســتگاههاي اجرايــي كشــور
برگــزار ميشــود .تقديــر از مقــاالت برتــر ،تقديــر از پژوهشــگران
نمونــه ،تقديــر از مديــر تحقيــق نمونــه ،تقديــر از پروژههــاي برتــر و انتشــار كارنامــه پژوهشــي در هــر ســال از مهمتريــن برنامههــاي هفتــه پژوهــش اســت.
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران کــه چنــد دوره ای مــی باشــد کــه دارای رتبــه  Aدر نظــام رتبهبنــدی وزارت علــوم ،تحقيقــات و فنــاوری میباشــد در هفتــه پژوهــش
ســال جــاری بــا برخــی پژوهشــگران برتــر مهندســی صنایــع گفتگوهایــی داشــته اســت .یکــی از ایــن مــوارد گفتگــو بــا پژوهشــگر برجســته جــوان مهندســی صنایــع ،جنــاب
آقــای دکتــر پیشــوایی بــا موضــوع هدايــت تحقيقــات ،ضرورتــي مهــم در نظــام نــوآوری ايــران مــی باشــد .کــه بــه پیوســت شــرح مختصــری از نظــرات ایشــا ارائــه میگــردد.

هدايت تحقيقات :ضرورتي مهم در نظام نوآوری ايران

امســال هفتــه در حالــي هفتــه پژوهــش را ســپری
ميکنيــم کــه شــعار «بــدون پژوهــش تصميــم
نگيريــد» بــا توجــه بــه پاندمــي کرونــا و عــدم توفيــق
سياسـتگذاران در مهــار ايــن بحــران در سراســر جهــان
بيــش از پيــش اهميــت خــود را نمايان کرده اســت .نقش
مهندســي صنايــع يــا بهتر بگوييم مهندســين سيســتم در
حــل مســائل چنــد رشــتهای ماننــد بحــران کرونا نقشــي
کليــدی اســت که خيلــي از اوقــات سياسـتگذاران از آن

غافــل هســتند .اساسـ ًا حــل مســائل واقعــي دارای ابعــاد
مختلــف اســت و نــگاه تــک رشــتهای بــه آنهــا قطعـ ًا
بــه پاسـخهای موثــری ختــم نميشــود .بحرانــي ماننــد
کرونــا کــه دارای ابعــاد وســيع اقتصــادی و اجتماعــي
اســت نميتوانــد صرفـ ًا بــا دانــش موجــود در تخصــص
پزشــکي يــا احيانــا اپيدمولــوژی حــل شــود .تجربــه
بحــران کرونــا نشــان داد کــه چابکــي نظــام پژوهــش
کشــور در توليــد تئــوری و راهــکار ضرورتــي اســت کــه
اگــر خــوب بــه آن پرداختــه نشــده باشــد ،در مواقــع
مــورد نيــاز خروجــي راهگشــايي ارائــه نخواهــد کــرد .در
واقــع نقــش پژوهــش از يــک کارکــرد پســيني و منفعــل
بايــد بــه يــک نقشآفرينــي فعــال و پيشــران بــرای
سياســتگذاری تبديــل شــود .بــرای نيــل بــه ايــن
مهــم نيــاز اســت برخــي کارکردهــای نظــام نــوآوری
کشــور مــورد بازنگــری قــرار گيــرد .يکــي از مهمتريــن
ايــن کارکردهــا «هدايــت تحقيقــات» اســت کــه
عليرغــم تالشهــای صــورت گرفتــه در ســالهای
گذشــته ماننــد تدويــن نقشــه جامــع علمــي کشــور
همچنــان در عمــل از فقــدان تمرکــز و نقشــه راهبــردی
رنــج ميبــرد .آمايــش رشــتههای دانشــگاهي بــا

توجــه بــه مزيتهــای منطقــهای راهحــل مناســبي
بــرای افزايــش تمرکــز و عمقبخشــي بــه تحقيقــات
در کشــور ميباشــد .قطع ـ ًا اگــر چنيــن امــری محقــق
شــود ديگــر دانشــگاههای تهــران شــاهد فعالبــودن
رشــتههای مرتبــط بــا دريــا ماننــد کشتيســازی و ...
نخواهيــم بــود و چنيــن رشــتههايي بــه دانشــگاههايي
کــه در مناطــق بــا پتانســيل هســتند منتقــل خواهنــد
شــد .لکــن مقاومــت موجــود در نظــام آمــوزش عالــي
کشــور تــا کنــون مانــع چنيــن تحوالتــي بــوده اســت.
مداخلــه در حــوزه هدايــت تحقيقــات ،عليرغــم ايــن
مقاومــت کــه البتــه بخشــي از آن ميتوانــد طبيعــي
تلقــي شــود ،ضــروری بــه نظــر ميرســد ،چــرا کــه
انــدک منابــع تخصيــص دادهشــده بــه حــوزه پژوهــش
در غيــر اينصــورت ســر از تحقيقاتــي نماديــن و
تشــريفاتي درآورده و موجبــات عــدم اثربخشــي نظــام
نــوآوری کشــور را فراهــم مــيآورد .اميــد اســت بــا
نقشآفرينــي مهندســين صنايــع در ايــن حــوزه شــاهد
تدويــن راهبردهــای مناســب در ايــن حــوزه و همچنيــن
جاریســازی نظاممنــد آن در بخشهــای مختلــف
نظــام نــوآوری ايــران باشــيم.
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در ســال  1399و همزمــان بــا شــیوع بیمــاری کویــد ،19بــا توجــه بــه محدودیتهــای برگــزاری رویدادهــای مرســوم ،انجمــن مهندســی صنایــع ایــران بــا همــکاری
تیــم اجرایــی انجمــن علمــی دانشــجویی مهندســی صنایــع دانشــگاه یــزد اقــدام بــه برگــزاری یــک مســابقه عکاســی نمــود کــه ایــده اصلــی آن بــه کارگیــری رویکردهــا
و ابزارهــای مهندســی صنایــع در زندگــی روزمــره بــود کــه میتوانســت در هــر حــوزهای از زندگــی مــورد تاکیــد قــرار گیــرد .هــدف اصلــی ایــن مســابقه ،جلــب توجــه
دانشــجویان و دانشآموختــگان رشــته مهندســی صنایــع بــه کاربــرد علــم در عمــل بــوده اســت .پوســترهای فراخــوان شــرکت در ایــن مســابقه از نــوروز  1399منتشــر شــد
و عالقهمنــدان فرصــت کافــی داشــتند تــا نســبت بــه تهیــه و ارســال آثــار اقــدام نماینــد.
در ادامــه ،بــا پیشــنهاد اعضــای هیــات مدیــره و بــا توجــه بــه درخواســت برخــی از
شــرکتکنندگان ،بخــش کلیــپ نیــز بــه مســابقه اضافــه شــد.
تیــم داوری ایــن مســابقه بــا مشــارکت تعــدادی از متخصصــان عکاســی و چنــد
عضــو هیــات علمــی دانشــگاههای مختلــف تشــکیل شــد و در نهایــت یــک عکــس
و یــک کلیــپ بــه عنــوان آثــار برگزیــده انتخــاب شــده و نتایــج نهایــی در قالــب
بســترهای اطالعرســانی انجمــن ،منتشــر گردیــد.

عكس برگزيده
ســركار خانــم الهــه فــرح
بخــش :تقــارن بیمــاری و فــوت
مــادرم ،قبولــی در ارشــد ،ازدواج و
تولــد فرزنــدم ،نــگارش پایاننامــه
و اشــتغال بــه کار نتوانســت
شــوق آتشــین مــرا بــرای رســیدن
بــه اهدافــی کــه در ســر دارم
فــرو بنشــاند و همگــی مســبب
سرســختی و قدرتمنــدی مــن در
مواجهــه بــا بحرانهــای زندگــی
شــدند.
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كلیپ برگزیده
جناب آقای دكتر سیامك حاجی یخچالی :سال نو فرصتی برای بازنگری پروژه زندگی و تدوین برنامه سال آتی
ـاری شــرکت ،خــود را فقــط
مدیــران پــروژه برخــاف مدیــران تجـ ِ
محــدود بــه نظــارت بــر یــک جنبــه از عملیــات نمیکننــد؛ نظارتــی
کــه طــی فراینــدی بــه نــام مدیریــت پــروژه صــورت میگیــرد.
مدیریــت پــروژه مراحــل مختلفــی دارد کــه آخرینشــان بازبینــی در
مدیریــت پــروژه میباشــد کــه بــه آن بازنگــری دروازه نیــز میگوینــد.
پیمانــکاران معمــوال بــه دالیــل مختلفــی از انجــام ایــن مرحلــه
اجتنــاب میکننــد .ممکــن اســت زمــان کافــی بــرای انجــام آن نداشــته
باشــند یــا ممکــن اســت همــه کارهــا خیلــی خــوب پیــش م ـیرود و
آنهــا فکــر میکننــد کــه نیــاز بــه بازبینــی نیســت یــا اینکــه شــاید
پــروژه خیلــی بــد پیــش رفتــه اســت و آنهــا نمیخواهنــد بازبینــی را
انجــام دهنــد .یــا حتــی ممکــن اســت فکــر کنند کــه در آینــده پــروژه ای
شــبیه بــه ایــن پــروژه وجــود نــدارد پــس بنابرایــن دلیلــی بــرای بازبینــی
وجــود ندارد.امــا تمــام ایــن دالیــل ،بــرای پرهیــز از بازبینــی اشــتباه اســت و ایــن بســیار مهــم اســت کــه در پروژه
خودتــان بازبینــی داشــته باشــید و تجربیــات پــروژه خــود را ثبــت کنیــد .شــاید فکــر کنیــد کــه در آینــده همــه
اتفاقــات پــروژه خــود را بــه یــاد خواهیــد آورد امــا واقعیــت ایــن اســت کــه شــما در طــول یــک یــا دو ســال تمــام
تجربیــات و اتفاقــات پــروژه را فرامــوش خواهیــد کــرد.
چه زمانی و چگونه ،باید عمل بازبینی را انجام دهیم؟
شــما بایــد در طــول اجــرای پــروژه ،عمــل مستندســازی تجربیــات را انجــام دهیــد .بــه عبــارت دیگــر
شــما بایــد اتفاقــات واقعــی پــروژه را کــه شــامل تاریخهــای شــروع و پایــان واقعــی فعالیتهــا ،احجــام اجــرا
شــده ،مــدت زمــان اجــرای فعالیتهــا مشــکالت و خطــرات پیشآمــده ،تصاویــر پیشــرفت بخشهــای
مختلــف پــروژه و مــوارد دیگــر را بــه طــور منظــم کنتــرل و ثبــت نماییــد تــا اینکــه در پایــان پــروژه بتوانیــد
عمــل بازبینــی را انجــام دهیــد.
بازنگری دروازه دو هدف اصلی را محقق میکند.
بررس ـیهای دروازه هنگامــی کــه مســتلزم ســرمایهگذاری و تعهــد بیشــتر باشــد ،راهبردهــای خــاص
مدیریتــی خــود را میطلبــد .در مدیریــت پــروژه پیشــرفتهای حاصــل شــده نســبت بــه پــروژه هــای
قبلــی مشــخص میشــود .بــرای کارایــی بهتــر مدیریــت ،بایــد بــه دو عامــل تغییــر دامنــه و ریســک
بپردازیــم .تغییــرات رســمی و دامنــه غیــر رســمی و ارزیابیهــای جدیــد و خطــرات بایــد از مباحــث دروازه باشــند .بررسـیهای دروازه بــه مدیریــت امــکان پیشــرفت پــروژه
را میدهــد .در ایــن مرحلــه مدیریــت ممکــن اســت اجــازه دهــد پــروژه قبــل از انجــام کارهــای بیشــتر ادامــه پیــدا کنــد ،بــه تاخیــر بیفتــد ،تغییــر یابــد یــا لغــو شــود.
بازبینــی دروازه همچنیــن میتوانــد یــک پــروژه را از بیــن ببــرد! شــرکت کننــدگان در گیــت بــه طــور کلــی مدیــران ارشــد ،حامیــان مالــی ،ارائــه دهنــدگان منابــع و
احتمــاال ســایر همتایــان هســتند .پــس از تصمیــم گیــری دروازه ،مدیــر پــروژه موظــف اســت کــه بــه تیــم پــروژه نتیجــه نهایــی را گــزارش دهــد.
فرایند مدیریت دروازه

موفقیــت گیــت بســتگی بــه یــک فراینــد تعریــف شــده بــرای بررســی گیــت دارد .تعریــف فراینــد بایــد شــامل مــوارد مشــترک هــر گیــت و مــواردی باشــد کــه مختــص
هــر گیــت اســت .بــه عنــوان مثــال عناصــر مشــترک ممکــن اســت دعــوت کننــدگان ،شــرکت کننــدگان اجبــاری ،مــدت زمــان جلســات ،کرســی جلســه ،فراینــد تصمیــم
گیــری و ...باشــند .عناصــر منحصــر بــه فــرد بــرای گیــت هــای خــاص ممکــن اســت شــامل هــدف گیــت ،دعــوت کننــدگان اضافــی و شــرکت کننــدگان اجبــاری ،نتایــج
احتمالــی و موضوعــات ارائــه باشــد.
در ایــن مقالــه بــا مزایــای بازنگــری مدیریــت پــروژه اشــنا شــدیم .مســلما هــر پــروژه اقســام مختلفــی دارد کــه هــر کــدام بــه نوبــه خــود مهــم میباشــند .امــا بازنگــری
دروازه ایــن امــکان را بــه مــا میدهــد نتیجــه یــک پــروژه را بــه طــور خــاص مــورد بررســی قــرار دهیــم و بــا وارســی جوانــب کار ،پایــان پــروژه را بــه نحــو احســن بــه انجــام
برســانیم .یــک مدیــر توانمنــد کســی اســت کــه در کنــار توجــه بــه مســائل جانبــی ،سررشــته اصلــی کار از دســتش در نرفتــه و کار خــود را در مرحلــه نهایــی بــا پایــان برســاند.
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هجدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع
امســال همایــش ملــی مهندســی
صنایــع بــه همــت اتحادیــه
انجمنهــای علمــی دانشــجویی
مهندســی صنایــع و انجمــن علمــی
دانشــجویی مهندســی صنایــع
دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن
طوســی ،هجدهمیــن دوره خــود را
تجربــه میکنــد .بــه دلیــل شــیوع
ویــروس کرونــا بــرای نخســتین
بــار شــاهد برگــزاری ایــن همایش
بــه صــورت آنالیــن هســتیم و این
امــر بــا وجــود چالشهایــی کــه
بــه همــراه دارد ،فرصتــی ارزنــده
اســت تــا عالقهمنــدان از هــر
نقطــه کشــور امــکان شــرکت در
همایــش ملــی مهندســی صنایــع
را داشـ�ته باشـ�ند.
جهــت رفــع چالشهــای
احتمالــی و جذابیــت هــر چــه
بیشــتر ایــن همایــش تــاش
شــده تــا از روشهــای مختلفــی
بــرای پیشــبرد اهــداف همایــش
و پیشــرفت دانشــجویان اســتفاده
شــود .روشهایــی کــه بتوانــد
فقــدان مزیتهــای برگــزاری
همایــش بــه صــورت حضــوری را
پوشــش دهــد .لــذا هجدهیــن دوره
همایــش ملــی مهندســی صنایــع
شــامل بخشهــای گوناگونــی همچــون کارگاههــا و پنلهــا ،منتورینــگ و مشــاوره اســت .شــما میتوانیــد بــا شــرکت در پنلهــا و
کارگاههــای همایــش از تجربیــات کارشناســان و اســاتید برجســته حــوزه مهندســی صنایــع و علــوم شــناور مرتبــط بــا آن بهرهمنــد شــده و
آموزشهایــی متنــوع و کاربــردی بــا موضوعــات جــذاب پیرامــون مهندســی صنایــع را فراگیریــد .بــا ثبــت نــام در بخــش منتورینــگ نیــز
امـ�کان دریافـ�ت مشـ�اوره از کارشناسـ�ان مختلـ�ف در حـ�وزه دلخواهتـ�ان فراهـ�م خواهـ�د شـ�د.
هجدهمیــن همایــش ملــی مهندســی صنایــع در دو روز و در تاریــخ  4و  5دیمــاه  1399از ســاعت  9صبــح تــا  20برگــزار میگــردد .شــما
میتوانیـ�د جهـ�ت ثبـ�ت نـ�ام در همایـ�ش بـ�ه قسـ�مت ثبـ�ت نـ�ام وبسـ�ایت مراجعـ�ه نماییـ�د.
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گزارش جلسات همآموزي انجمن
دهمين جلسه همآموزی

شرح جلسه:
مهندســی صنایــع یکــی از شــاخههای مهندســی اســت کــه تلفیقــی از دروس مدیریــت ،ریاضیــات ،اقتصــاد و
مهندســی را اســتفاده میکنــد تــا کارایــی یــک سیســتم یــا یــک واحــد خدماتــی را افزایــش دهــد .اگــر مــا بــه
ایــن تعریــف ویکیپدیایــی بــه عنــوان یــک تعریــف مرجــع نــگاه کنیــم ،متوجــه میشــویم کــه هــدف اصلــی
مهندســین ،بهینهســازی اســت ولــی تفــاوت اساســی بیــن مهندســیصنایع و ســایر رشــتههای مهندســی،
تفکــر سیســتمی نقــش بســته در یــک مهنــدس صنایــع اســت کــه بــا آن پــرورش مییابــد.
عمــا حــل مســئله وظیفــه تمــام مهندســان اســت و مهندســی صنایــع تفاوتــش بــا ســایر رشــتهها ایــن اســت
کــه مهندســین صنایــع نبایــد مســئله را یــک مســئله و فعالیــت تکبعــدی ببیننــد بلکــه بایــد مســئله را بــه
صــورت سیســتمی تحلیــل کننــد و آنــگاه بــه ســمت بهبــود مســئله حرکــت کننــد.

تاریخ جلسه:

پنجشنبه  1399/07/10ساعت  16الی 17

موضوع جلسه:

جایگاه مهندسی صنایع در حل مسائل سازمانی

سخنران:

دکتر حمید اسماعیلی ،عضو هیات علمی و مدیر کل
توسعه فناوری ،ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه
آزاد اسالمی

در مــرور ادبیــات حــل مســئلهها بــه دو واژه «مســئله» و «مشــکل» برخــورد میکنیــم .در ادبیــات موضوعــی
تعریــف مشــکل نمــود مســئله اســت .یعنــی مســئلهای رخ داده و آثــار مخربــش بــه صــورت مشــکل نمــود پیــدا
کردهاســت.
میتــوان گفــت کــه تعریــف مشــکل میتوانــد باعــث افزایــش ســرعتمان شــود ولــی بــه بیراهــه میرویــم
امــا بــا تعریــف مســئله ریــل اصلــی آنرا میتــوان یافــت .مســائل بــه ســه دســته تقســیم میشــوند:
1 .مسائلی که زود به آن رسیدگی شده و هنوز بغرنج نشدهاند و فقط یک علت دارند.

2 .اگــر مســائل حاصــل علــل مختلــف باشــند بــه آن هــا مســائل «جاســت دو ایــت» میگوینــد .حجــم
زیــادی از مســائلی کــه بــا آنهــا روب ـهرو هســتیم از ایــن جنــس هســتند.

3 .مســائلی کــه از نظــر زمانــی و ریالــی بســیار حجیمانــد و مثــا بایــد تکنولــوژی یــا چیدمــان یــا حتــی خــط
تولیــد را عــوض کــرد را مســائل «آپدیــت» گوينــد.

گامهای حل مسئله
1 .شناسایی مسئله و تعریف آن

2 .شناســایی علــل ایجــاد مســئله .علــل بــه ســه دســتهی علــل بالقــوه ،علــل بالفعــل و علــل ریشـهای تقســیم
میشــوند.

در ایــن گام ابتــدا بایــد بــدون توجــه بــه مســئله علــل مختلــف را ارزیابــی کــرده و از خــود بپرســیم اگــر هــر
علــت رخ دهــد آنــگاه آن مســئله اتفــاق میافتــد یــا نــه؟ در ایــن مرحلــه بایــد ابتــدا علــل بالقــوه را فیلتــر کنیــم
تــا بــه علــل بالفعــل و ســپس علــل بالفعــل را فیلتــر کــرده تــا بــه علــل ریشـهای برســیم.
1 .بهبود علل ریشهای

2 .اجرای روشهای بهبود

فــاز نهایــی تمــام حــل مســئلهها ،کنتــرل دائمــی آن اســت .کنتــرل مســئله و علــل بهبودیافتــه چهــار حالــت
دارنــد:
1 .هم مسئله و هم علل بهبودیافته در حالت پایدار و کنترلشده باشند.

2 .مســئله پایــدار ولــی علــل از حالــت کنترلشــده خــارج شدهباشــند .در ایــن حالــت علــل دیگــر تحــت
کنتــرل نیســتند ولــی مســئله رخ نــداده اســت یعنــی ایــن علــل دیگــر اهمیــت پیشــین را ندارنــد.

3 .علتهــا پایــدار ولــی مســئله از حالــت کنتــرل خــارج شدهباشــند .در ایــن حالــت علــل جدیــدی کــه
اثرگــذاری بيشــتری نســبت بــه علــل پیشــین دارنــد رخ داده اســت.

4 .هــم مســئله و هــم علتهــای بهبودیافتــه از حالــت کنتــرل خــارج شدهباشــند .در ایــن حالــت بایــد دوبــاره
علتهــا را تحــت کنتــرل قــرار داد تــا مســئله نیــز پایــدار شــود.
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رشــته نانــو را میتــوان بــه فیزیــک نســبت داد .کلمــه نانــو اولیــن بــار در دهــه  1950توســط ریچــارد فایمــن
مطــرح شــد .فایمــن ادعــا کــرد اگــر مــواد ریــز بشــوند و بــه مقیاسهــای خیلــی ریزتــری تقســیم بشــوند،
مــوادی تشــکیل میشــود کــه دارای خــواص ویــژهای هســتند.
نانــو صرفــا مربــوط بــه یــک رشــته خــاص نیســت و همــه رشــتهها ازمهندســی گرفتــه تــا رشــتههای
پزشــکی از آن اســتفاده میکننــد .دســتاوردهای نانویــی در ســطح خیلــی عظیمــی تولیــد و اســتفاده میشــود.
نانــو شــبیه بــه یــک ارتبــاط نامرئــی بیــن علــوم اســت کــه علــوم را بــه درجــه باالیــی میرســاند.
فنــاوری نانــو طیــف گســتردهای از زندگــی مــا را در برمیگیــرد و در صنایــع و رشــتههای مختلفــی
کاربــرد دارد .بــه طــور کلــی نانــو در کلیــه رشــتههای علومپایــه ،فنــی مهندســی ،علومپزشــکی و داروســازی
و رشــتههای علــوم انســانی از جملــه رشــتههای مدیریــت کاربــرد دارد .یکــی از کابردهــای نانــو در مهندســی
عمــران و معمــاری اســت .مــواد نانوکمپوزیــت و نانوســیلیس آمــورف و نانولولههــا از دســته محصوالتیانــد کــه
در معمــاری و ساختمانســازیها کمــک میکنــد.

تاریخ جلسه:

چهارشنبه  1399/07/16ساعت  13الی 14

موضوع جلسه:

کاربردهای نانو در زمینههای مختلف

سخنران:

دکتر زهرا خلج ،دکتری نانو فیزیک ،عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی ،رئیس باشگاه پژوهشگران و
نخبگان شهر قدس

دوازدهمين جلسه همآموزی

علــم نانــو کاربردهــای زیــادی دارد و در اطــراف مــا چیزهایــی وجــود دارد کــه از کنــار آنهــا بــه راحتــی
میگذریــم کــه میتوانــد زندگــی بشــر را متحــول کننــد .یکــی از ایــن نمونههــا گیاهــی اســت كــه بهنــام
لوتــوس میشناســند و اســم عامیانــه آن نیلوفــر آبــی اســت .بیشــتر گونههــای آن دارای برگهــای دایــرهوار،
مومانــدود و شــناور در ســطح آب بــوده کــه دم برگهــای بلنــدی دارنــد .بهخاطــر ســاختارش وقتــی زبــری
ســطح تغییــر میکنــد کــه در اثــر قرارگیــری پرزهــای نانویــی اســت خاصیتــی بــه گیــاه میدهــد کــه هیــچ
چیــزی روی خــود نگــه نمــی دارد؛ بــه طــور مثــال وقتــی روی آن آب بریزیــم و بعــد گل را برعکــس کنیــم
میبینــم تمــام آب از ســطح آن جــدا میشــود.

شرح جلسه:
مســئله بزرگــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه مگــر نظاممنــد بــودن در نــوآوری و خالقیــت معنــی
میدهــد؟ ایــن یــک دعــوای قدیمــی اســت.
وقتــی از خالقیــت حــرف میزنیــم دربــاره توانایــی فــردی حــرف میزنیــم؛ خالقیــت یعنــی اتفــاق افتــادن
ایــدهای در مغــز مــا و بــروز پیداکــردن آن در اثــر پــردازش ذهنــی مــا ،حتــی وقتــی از ابزارهــا و تکنیکهــای
مختلــف خالقیــت اســتفاده میکنیــم .در حالــی کــه نــوآوری دربــاره تبدیلشــدن یــک ایــده خــام بــه یــک
خروجــی قابــل لمــس اســت.
وقتــی از نــوآوری حــرف میزنیــم منظــور نــوآوری در فرآینــد و خدمــت یــا ســرویس و کاال و مــدل کسـبوکار
اســت کــه امــروز بــا حضــور اثرگــذار اســتارتاپ هــا موضــوع جــدی در کل دنیاســت .تعریــف ســاده دیگــری از
نــوآوری وجــود دارد کــه میگویــد نــوآوری حاصــل ضــرب ســه چیــز اســت:
1 .ایده

تاریخ جلسه:

پنجشنبه  1399/08/01ساعت  19الی 20

موضوع جلسه:

چیستی  TRIZو نوآوری نظام یافته

سخنران:

مهنــدس محمــود کریمــی ،نماینــده  TRIZ Centerدر
ایران،عضــو هیــات رئیســه باشــگاه نــوآوری ایــران

2 .دانشی که میخواهد ایده را اجرایی کند
3 .اجرا کردن همان ایده

کــه نوســان ایــن ســه عــدد و حاصــل آنهــا بــه مــا میگویــد کــه وقتــی شــرکتی ایــدهای ســاده دارد ولــی
تبدیــل آن بــه اجــرا ،دانشــی عمیــق دارد .حاصلضــرب عــدد بزرگــی میشــود؛ همچنیــن میتوانــد برعکــس
باشــد ،یعنــی کارگاهــی بــا اینکــه ایــده خیلــی خوبــی دارد و تــوان تبدیــل آن بــه اجــرای خوبــی هــم دارد امــا
نمیتوانــد محصــول خــود را عرضــه کنــد کــه حاصلضــرب عــدد کوچکــی میشــود.
وقتــی راجــع بــه دانــش حــرف میزنیــم لزومـ ًا منظــور تعــدادی فــوق تخصــص مکانیــک یــا فیزیــک نیســت
بلکــه منظــور آن خبرگــی و دانــش الزم در ســازمان اســت.
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در جــواب ســوال «آیــا نــوآوری نظاممنــد میشــود؟» میتــوان گفــت« :بلــه» .اگــر مــا آن ابــزار و روش را
در اختیــار داشــته باشــیم میتوانیــم بجــای انتظــار بــرای جرقــه در ذهــن جهتمنــد بــه ســراغ ســواالت رفتــه
بهدنبــال ایــن بگردیــم تــا از بهتریــن راه ،جوابهــای خودمــان را بیابیــم.
ترجمه  TRIZبه فارسی میشود تئوری حل مسئلههای ابداعی.
مسائل دونوع اند:
«1 .مســائل تکــراری و اســتاندارد» کــه بــا آنهــا مــدرک میگیریــم ،امتحــان میدهیــم ،یادگرفتنــی
هســتند ،آزمــوده شــدهاند و بــا بــاال رفتــن ســن بــا تعــداد بیشــتری از آنهــا روبــرو میشــویم.
«2 .مســائل ابداعــی» کــه در ابتــدای روبرویــی باعــث تحیــر و گیجــی مــا میشــوند و مــا بایــد ابتــدا آنهــا
را واکاوی کنیم و سپس به دنبال حل مسئله برویم.
بســیاری از محدودیـت هایــی کــه مــا در زندگــی بــا آنهــا روبــه رو هســتیم بــا ایــن مــدل فکــر کــردن تغییــر
میکنــد.
دانش تریز نکاتی را که میآموزد:
1 .کشف کردن درست مسئله ها
2 .در تولید راه حل های متعدد
مدل قیف در تریز:
جــوری ســوالها را درســت و خــوب میپرســیم تــا لحظــه بــه لحظــه عرصــه را بــرای مســئله تنــگ
میکنیــم تــا بــه پاســخ درســت برســیم .در حقیقــت شــما فقــط ســعی کنیــد کــه از مســئله ســوال درســت
بپرســيد و آنقــدر عرصــه بــرای مســئله تنــگ میشــود کــه خــود بــه خــود بــه جــواب خواهیدرســید .ماننــد
یــک قیــف کــه هــر چــه پایینتــر میرویــم فضــا تنگتــر میشــود.
مدل تپه در تریز:
وقتــی شــما لحظــه بــه لحظــه از تپــه باالتــر میرویــد ،بــا اشــراف بیشــتری مســئله را نــگاه میکنیــد.
درواقــع ســعی میکنیــم بــا هــر پلــه باالتــر مســائل را بــه صــورت کلتــر و بــا دیــد وســیعتر نــگاه کنیــم بدیــن
معنــا کــه اگــر مــا در نــوک تپــه بایســتیم بــه ابعــاد مختلــف از مســئله طــرح شــده اشــراف داریــم .یادگیــری
تریــز نیــاز بــه تمریــن و ممارســت دارد .بهتــر ایــن اســت کــه اول بفهمیــم تریــز چیســت و بعــد کارکــرد هــای
آن را در نظــر بگیریــم.
منابع اولیه تریز:
1 .چهل اصل شاهکلید تریز برای نو اوری
2 .کتاب نواوری و کارآفرینی که در پایه یازدهم تالیف شده
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شرح جلسه:
چــرا بعضــی از طراحیهــا بــا شکســت مواجــه میشــود؟ بعــد از ســاخت و اجــرا ،چــه المانهایــی وجــود
دارد کــه یــک طراحــی موفــق را از طراحــی ناموفــق متمایــز میکنــد؟ آیــا اساســا امــکان ایــن هســت کــه مــا
یــک طراحــی خــوب را قبــل از اجــرا تشــخیص دهیــم؟ تعریــف یــک طراحــی خــوب چیســت؟ ایــن پرسـشها
مبنــای یــک پژوهــش بســیار بــزرگ شــد و هــزاران طراحــی مــورد بررســی قــرار گرفــت و در نهایــت روشــی
بــه نــام  axiomatic designپیشــنهاد داده شــد .اگــر بــه صــورت سیســتماتیک ایــن طراحــی اجــرا شــود،
میتــوان انتظــار داشــت کــه طراحــی ،یــک طراحــی خــوب باشــد.
طــراح بدیههگــرا تــاش میکنــد کــه ســاختار و الگوریتــم منظمــی بــرای طراحــی ایجــاد کنــد .قبــل از ایــن
روش طراحــی نیــاز بــه نبــوغ مهندســی داشــت و یــک فــرد نابغــه نیــاز بــود تــا ابداعــات را انجــام دهــد امــا ایــن
روش بــه صــورت سیســتماتیک و ســاختاریافته پروســه طراحــی را انجــام میدهــد .ایــن روش امکاناتــی را در
اختیــار طــراح قــرار میدهــد کــه نقــاط بحرانیتــر را نشــان میدهــد .یــک امــکان دیگــر طراحــی بدیههگــرا
کنتــرل کیفیــت طراحیســت.

تاریخ جلسه:

جمعه 1399/08/09ساعت  11الی 12

موضوع جلسه:

آشنایی با طراحی بدیههگرا

سخنران:

جناب مهندس بهروز فرهنگمهر فارغ التحصیل
لیسانس و فوق لیسانس مهندسی صنایع

در ابتــدا بایــد تمــام نیازمندیهــای مشــتری را مشــخص کنیــم ســپس طــی یــک فراینــد نگاشــت بــر اســاس
هــر کــدام از نیازمندیهــای مشــتری نیازمندیهــای عملکــردی متناظــر را شناســایی کنیــم و همیــن فراینــد را
ادامــه دهیــم پارامترهــای طراحــی را مشــخص میکنیــم و ســپس متغیرهــای فراینــدی را مشــخص میکنیــم.
نیازهــای عملکــردی همــان نیازهــای مشــتری هســتند کــه بــه بیــان علمــی و فنــی مطــرح میشــوند.
اصــل دوم ،اصــل اطالعــات اســت .بــه طــور ســاده میتــوان گفــت هــر طراحــی کــه احتمــال موفقیــت
بیشــتری دارد طراحــی بهتــری اســت .بــه عبــارت دیگــر بایــد طرحــی را انتخــاب کنیــم کــه ســادهتر اســت.
زیــرا طرحهــای ســادهتر احتمــال موفقیــت بیشــتری دارنــد و اگــر احتمــال موفقیــت طرحــی پاییــن باشــد ،آن
طــرح را پیچیــده گوییــم .بــه طــور کلــی هنگامــی کــه تمامــی احتمــاالت برابــر بــا  1باشــد ،مقــدار اطالعــات
صفــر اســت (بهتریــن طــرح) امــا اگــر حداقــل یکــی از احتمــاالت صفــر باشــد ،مقــدار اطالعــات بینهایــت
اســت (طــرح غیــر ممکــن).
حــال میتــوان گفــت کــه سیســتمهای پیچیدهتــر بــه اطالعــات بیشــتری بــرای کار و عملکــرد مناســب
نیــاز دارنــد و در ضمــن بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم بــا افزایــش تعــداد قطعــات تشــکیلدهنده یــک سیســتم،
پیچیدگــی آن افزایــش مییابــد؛ زیــرا بــا افزایــش تعــداد قطعــات ،احتمــال آنکــه یکــی از خواســتههای مــا را
اجابــت نکنــد ،افزایــش مییابــد.
حــال اگــر بخواهیــم پیچیدگــی را از دیــدگاه طراحــی بدیههگــرا توصیــف کنیــم ،میتــوان گفــت کــه طراحــی
عبــارت اســت از اندازهگیــری عــدم قطعیــت در دســتیابی بــه ملزومــات عملکــردی مشــخص .میتــوان گفــت
پیچیدگــی شــامل چهــار نــوع میشــود« :پیچیدگــی واقعــی مســتقل از زمــان»« ،پیچیدگــی موهومــی مســتقل
از زمــان»« ،پیچیدگــی ترکیبــی وابســته بــه زمــان»« ،پیچیدگــی دورهای».
میتــوان گفــت بســیاری از پیچیدگیهایــی کــه مــا بــا آن رو بــه رو هســتیم بــه دلیــل فقــدان دانــش و
علــم طــراح اســت ،کــه در ایــن صــورت بــه ایــن پیچیدگیهــا پیچیدگیهــای موهومــی گفتــه میشــود؛ امــا
پیچیدگیهایــی نیــز وجــود دارنــد کــه کــه بــه طــور حقیقــی پیچیــده بــوده کــه بــه آنهــا پیچیدگــی واقعــی
میگوینــد.
در تعریــف معمــاری ســازمانی میتــوان گفــت کــه معمــاری ســازمانی ســاختار الیــه و هرمــی شــکل دارد کــه
در راس هــرم معمــاری ســازمانی ،کسـبوکار را داریــم .بــه عبــارت دیگــر نیازمندیهــای کسـبوکار را داریــم و
اهــداف اســتراتژیک ســازمان در آن تعریــف میشــود .الیــه دوم الیــه اطالعــات اســت کــه فرآیندهــا و گــردش
اطالعاتمــان را مشــخص میکنیــم و در الیــه ســوم معمــاری ســازمانی ،برنامههــای کاربــردی خودمــان را
مشــخص میکنیــم کــه بــرای گــردش اطالعــات چــه برنامههایــی در ســازمان نیــاز اســت در نهایــت هــم
زیرســاخت تکنولــوژی کــه بایــد برنامههــای کاربــردی را ســاپورت بکننــد ،در آخریــن الیــه معمــاری ســازمانی
قــرار میگیــرد.
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شرح جلسه:
میدانیــم در رشــته مهندســی صنایــع تعــداد بســیاری از دروس خوانــده میشــود و نــگاه مهندســی صنایــع
اینگونــه اســت کــه سیســتمها را بهبــود دهــد و بهینهســازی کنــد .دانشــجویان مهندســی صنایــع در ایــن
مجموعــه دروس بــا تکنیکهــا ،فنــون ،نمودارهــا و روشهایــی آشــنا میشــوند کــه میتواننــد بــا توجــه بــه
آنهــا سیســتمها را بهبــود دهنــد.

تاریخ جلسه:

جمعه  1399/08/16ساعت  11الی 12

موضوع جلسه:

کاربردهای مهندسی صنایع در بهبود عملکرد انبار

سخنران:

مهندس عليرضا مقدمی مدیر اجرایی سابق انجمن
لجستیک ایران

همانطــور کــه میدانیــم مهندســی صنایــع بــه حوزههــای مختلفــی بــاز میگــردد کــه یکــی از ایــن
حوزههــا ،لجســتیک و زنجیــره تامیــن میباشــد .زنجیــره تامیــن را میتــوان بــه زبــان ســاده اینگونــه توضیــح
داد :پشــت هــر محصولــی کــه ارائــه میشــود زنجیــره تامیــن وجــود دارد و ایــن زنجیــره تامیــن کــه شــکل
گرفتــه از ســه شــبکه اصلــی تامیــن ،تولیــد ،و توزیــع اســت وظیفــه تولیــد و ارســال ایــن کاال و تحویــل دادن بــه
مصرفکننــده نهایــی را دارد .زیرســاخت عملیاتــی زنجیــره تامیــن لجســتیک اســت و یکــی از ســرویسها و
امکانــات لجســتیک ،انبــار میباشــد .انبــار کمــک میکنــد کــه فراینــد انتقــال مــواد و قطعــات از نقطــه شــروع
زنجیــره تامیــن تــا نقطــه انتهایــی آن بــه نحــو احســن اتفــاق بیفتــد.
در مرحلــه انبــارداری کاال در حالــت رکــود و ســرعت صفــر قــرار میگیــرد .ایــن حالــت در فرهنــگ شــرقی
مــودا نامیــده میشــود .یعنــی شــما کاری را انجــام میدهیــد کــه عمــا هیــچ ارزش افــزودهای را بــه محصــول
اضافــه نمیکنــد .در واقــع مــودا فعالیتــی اســت کــه مــا ناچــار بــه انجــام آن هســتیم امــا هیــچ ارزش افــزودهای
بــرای مــا بــه دنبــال نــدارد .امــا چــرا وجــود انبــار الزم میشــود؟ در حقیقــت وجــود انبــار هنگامــی الزم
میشــود کــه مــا دچــار عــدم قطعیــت در عرضــه و تقاضــا هســتیم .بــه همیــن دلیــل انبــار هیچوقــت از
فرهنــگ کاری تولیــد حــذف نمیشــود.
از منظر جایگاه انبار در حوزه زنجیرهی تامین میتوانیم انبارها را به دو دسته کلی تقسیم کنیم:
1 .انبارهایی که در شبکه تولید فعالیت میکنند.

2 .انبارهایی که در شبکه توزیع قرار دارند.

در شــبکه تولیــد تقاضــا تقریبــا مشــخص اســت یعنــی شــما میدانیــد کــه قطعــات انبــار چگونــه و چــه زمانــی
قــرار اســت مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد .پــس فراینــد انبــارداری در ایــن انبارهــا ســاده اســت .امــا در شــبکه
توزیــع ،نیازهــا و اتفاقــات قابــل پیشبینــی نیســت بلکــه میتــوان بــا آمــار و احتمــاالت گفــت کــه بــرای
مثــال چــه زمانــی کاال دچــار خرابــی میشــود .مهمتریــن مؤلفــه در ایــن انبــار هــا نحــوه نگهــداری از اقــام
و قطعــات اســت.
انبــار مــواد اولیــه نوعــی انبــار اســت کــه در شــبکه تولیــد قــرار دارد .بدیــن گونــه کــه اقــام وارد میشــوند،
مدتــی بــه حالــت انتظــار در انبــار میماننــد تــا موعــد ســفارشگذاری آنهــا فــرا برســد و بــه خــط تولیــد اعــزام
شــوند .انبــار محصــول نهایــی نیــز در حــوزه شــبکه تولیــد فعالیــت میکنــد کــه کاالهــا و اقــام آن آمــاده
ارســال بــه شــبکه توزیــع میباشــند .ماهیــت عملکــردی ایــن انبــار کمــی بــا ماهیــت عملکــردی انبــار مــواد
اولیــه متفــاوت اســت .همچنیــن ممکــن اســت بعضــا انبارهایــی بــا نــام انبــار محصــول میانــی وجــود داشــته
باشــند کــه در آن محصوالتــی نگهــداری میشــوند کــه بایــد در چنــد مرحلــه مــورد پــردازش قــرار بگیرنــد.
درواقــع ایــن محصــوالت پــس از پــردازش اولیــه موقتــا وارد انبــار میشــوند تــا بــرای پــردازش دوم ارســال
شــوند.
شــناخت صحیــح نــوع انبــار در بهبــود عملکــرد کمــک میکنــد .یعنــی مــا اگــر بدانیــم بــا چــه نــوع انبــاری
طــرف هســتیم در عمــل کمــک خوبــی بــرای انتخــاب روش صحیــح اســت .گاهــی اوقــات الزم نیســت کــه
جــواب را بدانیــم بلکــه پرســیدن ســوال خــوب موجــب شــناخت صحیــح از مســئله میشــود.
ایجاد پروسه بهبود:
اولیــن گام در ایجــاد پروســه بهبــود یــا بهینهســازی ،شــناخت وضعیــت موجــود اســت .درواقــع مــا بایــد آن
چیــزی کــه هســت را بــه طــور کامــل و واضــح مــورد شناســایی قــرار بدهیــم و تمــام ابعــاد آن را بســنجیم.
بهبودها در دو دسته اتفاق میافتند-1 :بهبودهای با ریشه بیرونی -2بهبودهای با ریش ه درونی.
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شرح جلسه:
معرفی زنجیره تامین و لجستیک:
زنجیــره تامیــن شــامل تمامــی فعالیتهــای مرتبــط بــا جریــان و مبادلــه کاالهــا و خدمــات از مرحلــه
مــاده خــام تــا مرحلــه محصــول نهایــی اســت .مدیریــت زنجیــره تامیــن ایجــاد هماهنگــی در تولیــد موجــودی
مکانیابــی و حملونقــل بیــن شــرکتکنندگان در یــک زنجیــره تامیــن اســت کــه بــرای دســتیابی بــه
بهتریــن ترکیــب پاســخگویی و کارایــی بــرای موفقیــت در بــازار صــورت میگیــرد.
انواع انقالب صنعتی:
نخســتین انقــاب صنعتــی از اواســط ســده هجدهــم (حــدود  1760میــادی) تــا نوزدهــم در اروپــا و آمریــکا
رخ داد .طــی ایــن دوره ،جوامــع عمدت ـ ًا کشــاورزی و روســتایی تبدیــل بــه جوامــع صنعتــی و شــهری شــدند.
صنعــت نســاجی و آهــن بــه همــراه ماشــین بخــار نقــش محــوری در ایــن انقــاب صنعتــی ایفــا کــرد.

تاریخ جلسه:

جمعه  1399/9/23ساعت  11الی 12

موضوع جلسه:

انقالب صنعتي چهارم و تحوالت زنجيره تامين

سخنران:

:دکتر مهدی فتحاله ،عضو هیات علمی دانشگاه ازاد
اسالمی واحد کرج و رئیس انجمن مهندسی صنایع
ایران

دومیــن انقــاب صنعتــی بیــن ســالهای  1870و  1974تــا اســتانه جنــگ جهانــی اول رخ داد .در ایــن دوره
صنعــت فــوالد و نفــت و بــرق پدیــدار گردیــد و بــا اســتفاده از نیــروی بــرق فراینــد تولیــد انبــوه شــکل گرفــت.
مهمتریــن اختراعــات ایــن دوره عبارتنــد از تلفــن ،چــراغ بــرق ،ضبــط صــوت ،و موتــور احتــراق درونســوز.
ســومین انقــاب صنعتــی موســوم بــه انقــاب دیجیتــال ،مربــوط بــه تحــول فناوریهــای الکتریکــی و
مکانیکــی آنالــوگ بــه فناوریهــای دیجیتــال میشــود .اغــاز ایــن انقــاب از بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــا
ابــداع ترانزیســتور شــروع میشــود .امــا تحــول اساســی از دهــه  1980بــه بعــد رخ میدهــد .پیشــرفتهای
انقــاب دیجیتــال عبارتنــد از رایانــه شــخصی ،اینترنــت و فناوریهــای اطالعــات و ارتباطــات (فــاوا).
انقــاب صنعتــی چهــارم چهارمیــن دوره اصلــی از بــدو انقــاب صنعتــی اســت .ایــن دوره بــا اشــاعه
فناوریهایــی کــه فاصلــه میــان ســپهرهای فیزیکــی ،رایانشــی و زیســتی را کمرنــگ یــا حــذف میکننــد،
مشــخص میشــود .ایــن دوره بــا ظهــور فناوریهــای نویــن در چنــد حــوزه رباتیــک ،هــوش مصنوعــی،
زنجیــره بلوکــی ،نانوتکنولــوژی ،پــردازش کوانتومــی ،زیســت فنــاوری ،اینترنــت اشــیا و خودروهــای خــودران
همــراه اســت .ایــن انقــاب ،کل نظــام تولیــد ،مدیریــت و حکمرانــی را در هــر صنعــت و هــر کشــوری متحــول
میکنــد.
تاثیر انقالب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین و لجستیک:
صنعــت لجســتیک در حــال عبــور از تغییــر و تحــوالت ســریع اســت .آینــدهی ایــن صنعــت سرشــار از
خالقیــت و تکنولــوژی اســت .از هنگامیکــه پرینترهــای  3بعــدی ،اینترنــت اشــیاء ،ارســال بــا هواپیماهــای
بــدون سرنشــین و ماشــینهای بــدون راننــده تنهــا جزئــی از داســتانهای علمــی تخیلــی محســوب میشــد،
زمــان زیــادی نگذشــته اســت؛ امــا امــروزه صنعــت لجســتیک از ایــن فناوریهــا اســتفاده میکنــد تــا بتوانــد
سرویســی ارزانتــر ،ســریعتر و قابلاطمینانتــر بــه مشــتریان عرضــه کنــد .البتــه مشــتریان آنهــا یعنــی
تولیدکننــدگان و فروشــندگان بــه شــرکتهای لجســتیک فشــار میآورنــد تــا هرچــه ســریعتر ایــن کار را
انجــام دهنــد.
در ادامــه بــه مثالهــای انقــاب صنعتــی چهــارم بــه موضــوع اتوماســیون رباتیــک و خودکارســازی
میرســیم .کاربــرد رباتهــا و اســتفاده از رباتهــا و سیســتمهای خــودکار بــرای مدیریــت در طــول زنجیــره
از نقط ـهی تامیــن تــا تولیــد محصــول اســت.
يكــي از ايــن مثالهــا IOTیــا اینترنــت اشــیا اســت کــه ســال  2000مطــرح شــد در  IOTبــه اشــیا اجــازه
داده میشــود کــه یــک جــور هویــت دیجیتالــی پیــدا کننــد و بتواننــد از ایــن طریــق ارتبــاط برقــرار کننــد .یکــی
از مثالهایــی کــه میتــوان در ایــن زمینــه بــه آن اشــاره کــرد ایــن اســت کــه میتوانیــم از طریــق موبایــل
کولــر را خامــوش یــا روشــن کنیــم .ایــن تکنولــوژی کاربردهــای بســیاری در صنعــت و موضوعــات مربــوط بــه
زنجیــرهی تامیــن دارد.
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شانزدهمين جلسه همآموزی

شرح جلسه:
بعــد از مــرور کلــی مجموعــه انبــار و فعالیتهــای آن ایــن ســوال پیــش میآیــد کــه ابزارهــا را بایــد کجــا و
چگونــه اســتفاده کنیــم تــا انبــارداری بهبــود یابــد؟ قبــل از جــواب دادن بــه ایــن ســوال بایــد بدانیــم کــه  ،انبــار
از نظــر عملکــردی بــه پارامترهــای مختلفــی نیــاز دارد .مــا بایــد بدانیــم کــه کــدام ابزارهــای مهندســی صنایــع
میتوانــد بــه مــا کمــک بکنــد کــه عملکــرد انبــار را بــه بهتریــن نحــو ممکــن بهبــود بدهیــم.
دو نوع ابزار داریم:
1 .ابزارهای عمومی

2 .ابزارهای تخصصی

زیــرا انبــار کارکردهــای مختلــف دارد ،نمیتــوان در عملکــرد انبــار از ابزارهــای عمومــی اســتفاده کنیــم .بایــد
از ابزارهــای تخصصیتــری اســتفاده کنیــم.
مهندسی صنایع دو نوع مولف مهم دارد:

تاریخ جلسه:

جمعه  1399/08/30ساعت  11الی 12

موضوع جلسه:

كاربردهاي مهندسي صنايع در بهبود عملكرد انبار

سخنران:

مهندس عليرضا مقدمي شاد ،مدير اجرايي سابق انجمن
لجستيك ايران

مولفــه انســانی :مهندســی صنایــع بــر خــاف ســایر مهندســیها ترکیبــی از موضوعــات مهندســي،
محصــول و کاال و مــواد و قطعــات و نیــز نیــروی انســانی اســت .نیــروی انســانی مهمتریــن و اثــر بخشتریــن
قســمت میباشــد.
مولفــه بهینهســازی :یعنــی موجــودی منابــع محــدود و بــا اســتفاده ابــزار مهندســی صنایــع درصــدد
هســتیم کــه بهبــود بدهیــم و بــه حــد بهینــه برســانیم .بهینهســازی یعنــی بهتریــن حالــت و ترکیــب مناســب
جهــت اســتفاده از آن موضــوع.
بعــد از پیادهســازی بهینهســازی بــه جایــی میرســیم کــه عمــا مســئله ظرفیــت بهتــر شــدن را نــدارد
بنابرایــن در اینجــا مهندســی صنایــع بــه تکنیــک  TRIZوصــل شــده و بــا ارتقــا ســطح پارامتــری مســئله بــا
اســتفاده از فنــاوری و نــوآوری و الگوریتــم  TRIZفضــای مســئله بزرگتــر میکنــد.
انبارداری دو مرحله دارد:
1 .ورود کاال :کــه در ایــران مرحلــه دریافــت کاال میگوینــد .در ایــن مرحلــه بعضــی از انبارهــا خــود
مرحلــه نمونهگیــری را انجــام میدهنــد و محصولــی کــه قبــول شــده وارد فضــای انبــار میشــود.
2 .فرآینــد :دیــدگاه فرایندگــرا بــه هــر موضــوع از زاویــه دیــد فراینــد نــگاه میکنــد .فراینــد یعنــی
نحــوهی روش و پــردازش یــک موضــوع بــه صــورت سیســتمانیک مدلســازی میکنــد کــه یــک
هــدف دارد و هــدف آن شــاخص کنتــرل میباشــد.
هــر موضوعــی کــه اتفــاق میافتــد یــه ســری ورودی دارد و یــک ســری خروجــی دارد ،بــا اســتفاده از منابــع
کــه در دســترس اســت هــر فراینــد يــك هــدف دارد و یــک ســری شــاخص کنتــرل میشــود شــاخصهای
كــه کنتــرل میشــود باعــث میشــود عملکــرد فراینــد پاالیــش بشــود.
مــا در کشــور چیــزی کــم داریــم کــه ســتون فقــرات سیســتم انبــارداری اســت WMS .سیســتم مرکــزی
اســت کــه تمــام اطالعــات انبــارداری یکپارچــه را متمرکــز میکنــد و خــود متکــی بــه سیســتم نظــام کدینــگ
میباشــد ،یعنــی هــر کاالیــی در انبــار بایــد یــه کــد یونیــک اســتاندارد کــه بهتــر اســت  10رقمــی باشــد بایــد
داشــته باشــد .ولــی بــا ایــن کــد نمیشــود موقعیــت انبــار را تعریــف کــرد.
سیســتم کدینــگ یــا نظــام کدینــگ ســتون فقــرات زنجیــره تامیــن اســت .قبــل از کار کــردن زنجیــرهی
تامیــن یــک سیســتم یونیــک کدینــگ اتفــاق میافتــد .اگــر سیســتم کدینــگ خــوب طراحــی و اجــرا شــود
عمــا محصولــی کــه در کل زنجیــره تامیــن حرکــت میکنــد ،اصالــت و هویتــش را حفــظ مینمایــد .بنابرایــن
جریــان زنجیــره تامیــن بــه بهتریــن نحــو ممکــن تســهیل و اجــرا میشــود .کدینــگ در انبــارداری هــم کاربــرد
مهمــی دارد کــه اکثــرا از مهندســی صنایــع میباشــد.
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شرح جلسه:
جامعتریــن ماتریــس را در ایــن زمینــه آقــای اســتدلر در ســال  2005تعریــف کــرده اســت .افــق زمانــی ایــن
ماتریــس کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمــدت اســت .چهــار فراینــد را بــرای زنجیــره تأمیــن تعریــف میکنــد:
تأمیــن ،تولیــد ،توزیــع و فــروش.
برنامهریــزی بلندمــدت فــروش :در ایــن برنامهریــزی بایــد بازارهــا ،محیــط اطــراف ،دوره عمــر مفیــد
محصــوالت توجــه شــود .نبایــد ایــن چرخههــا بــا هــم تداخــل داشــته باشــند .اگــر بــرای تمــام محصــوالت
ســازمان برنامهریــزی میکنیــم بایــد پیشبینیهــای ادغامــی و تجمیعــی لحــاظ شــود.
برنامهریــزی بلندمــدت توزیــع :بــا توجــه بــه روش توزیــع مســتقیم یــا مویرگــی بایــد نــکات مختلــف
لحــاظ شــود .بایــد ســطح خدمــت بــه مشــتریان در نظــر گرفتــه شــود .متأثــر از اســتراتژی فــروش بلندمــدت
اســت.

تاریخ جلسه:

جمعه  1399/09/07ساعت  11الی 12

موضوع جلسه:

آشنایی با اجزای ماتریس برنامهریزی زنجیره تامین

سخنران:

دکتر مهدی سیف برقی ،عضو هیات علمی دانشگاه
الزهرا (س)

برنامهریــزی بلندمــدت تولیــد و مــکان کارخانــه :ایــن برنامــه هــم متأثــر از فــروش بلندمــدت
اســت .بهروزرســانی تکنولوژیهــا ،افزایــش ظرفیــت تولیــد ،مــکان کارخانــه و طراحــی جریانهــای مــواد در
چیدمــان کارخانــه نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــود .ایــن کار را بــا مدلهــای ریاضــی انجــام میدهنــد کــه بــه
صــورت ماژولهــای جــدا نیســتند و اکثــراً در هــم تنیــده شــدهاند.
برنامهریــزی بلندمــدت تأمیــن :مــواد اولیــه بــه کار رفتــه یــک ضریبــی از محصــوالت نهایــی هســتند
و بایــد بــرای بلندمــدت تأمیــن شــوند و ممکــن اســت توجــه بــه همیــن موضــوع باعــث تغییــر ســبک زنجیــره
تأمیــن شــود .مســئله مهــم دیگــر مهندســی ارزش اســت .در ایــن بحــث بــه تغییــر مــواد اولیــه پرداختــه
میشــود و فاکتورهایــی مثــل قیمــت ،کیفیــت و قابلیــت دسترســی بــه آنهــا در نظــر گرفتــه میشــود.
برنامهریــزی میانمــدت فــروش :بایــد پیشبینــی خوبــی از تقاضــا و فــروش بــازار خــود داشــته
باشــید .یکــی از معروفتریــن مدلهــا مــدل ســری زمانــی اســت کــه بــر اســاس اطالعــات گذشــته فــروش
کار میکنــد .ایــن برنامــه بیــن  6مــاه تــا  18مــاه اســت کــه اکثــراً بــه طــور ســاالنه برنامهریــزی میکننــد.
برنامهریــزی میانمــدت توزیــع :بــر اســاس فــروش میانمــدت و پیشبینــی تقاضــا مســائلی
همچــون میــزان حملونقــل محصــوالت بیــن انبارهــا ،ســطوح موجــودی موردنیــاز و  ...را تعییــن میکنیــم.
برنامهریــزی میانمــدت تولیــد :بــر اســاس برنامــه میانمــدت توزیــع و فــروش ،مشــخص میشــود
کــه در کارخانــه از ظرفیتهــا و منابــع تولیدمثــل ماشــینآالت و منابــع انســانی چگونــه اســتفاده شــود .در ایــن
برنامــه نیــز برنامهریــزی ادغامــی نقشــی مهــم ایفــا میکنــد کــه بایــد بتوانیــم چندیــن محصــول را بــا هــم
ترکیــب نمــوده و ظرفیــت و موجــودی را در نظــر بگیریــم.
برنامهریــزی میانمــدت تأمیــن :در ایــن بخــش توجــه ویــژهای بــه منابــع انســانی میشــود .بحــث
مهــم دیگــر انعقــاد قراردادهاســت .اکثــراً بــا تأمینکنندههــا قــرارداد یکســاله انجــام میشــود .البتــه در
بعضــی مــوارد تفاهمنامههــای پنجســاله انعقــاد میگــردد.
برنامهریــزی کوتاهمــدت فــروش :ایــن برنامهریــزی معمــو ًال مســتقیم در واحــد فــروش انجــام
میگیــرد و مــا بــا برنامهریزیهــای بلندمــدت مواجــه نیســتیم و بــا تقاضاهــای مشــخص مشــتری ســروکار
داریــم.
برنامهریــزی کوتاهمــدت توزیــع :در ایــن بخــش بــرای تقاضــای مشــخص مشــتری برنامــه جزئــی
پخــش و توزیــع ماننــد مســیریابی و وســائل نقلیــه الزم و  ...طراحــی میشــود.
برنامهریــزی کوتاهمــدت تولیــد :در نهایــت میخواهیــم در ایــن بحــث تولیــد را بــا توجــه بــه روز و
یــا شــیفت کاری ،نیــروی انســانی ،ماشــینآالت مناســب ،توالــی عملیــات و  ...برنامهریــزی کنیــم.
برنامهریــزی کوتاهمــدت تأمیــن :در ایــن بخــش در افقهــای روزانــه و هفتگــی برنامــه تأمیــن
مــواد اولیــه و نیــروی انســانی ریختــه میشــود.
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هجدهمين جلسه همآموزی

شرح جلسه:
بالکچیــن یــک فنــاوری نویــن و نوپــا بــا عمــری حــدود  11ســال اســت کــه در ســال  2009همزمــان
بــا بــه وجــود آمــدن بیــت کویــن کــه یکــی از زیرشــاخههای آن اســت بــه وجــود آمــد .در حــال حاضــر
بالکچیــن بیشــتر در بازارهــای مالــی کاربــرد دارد بــه طــوری کــه حــدود  80درصــد بانکهــای دنیــا در ایــن
حــوزه ســرمایهگذاری کردهانــد ،امــا بــا گذشــت زمــان کاربــرد آن رو بــه توســعه میباشــد .در دو ســال اخیــر
بیشــترین شــکوفایی ایــن فنــاوری را شــاهد بودیــم.
مفهــوم بالکچیــن یــک مفهــوم ســهل و ممتنــع اســت« .اعتمــاد را دموکراس ـیپذیر کنیــم» .ایــن مفهــوم
خالصــه بالکچیــن اســت ،مفهومــی کــه شــاید ســاده بــه نظــر برســد امــا پیادهســازی آن بســیار دشــوار و
هزینهبــر اســت.

تاریخ جلسه:
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موضوع جلسه:

مفاهيم و مزايا بالکچين و کاربرد و ارتباط آن در
مديريت زنجيره تامين

سخنران:

دکتر مسعود نارنجي ،دکتراي مهندسي صنايع از
دانشگاه علم و صنعت ،پژوهشگر و فعال در حوزه
بالکچين

چهاردهمیــن شــماره نشــریه ســامانهنو ،نشــریه علمــی تخصصــی
دانشــکده مهندســی صنایــع دانشــگاه علموصنعــت ای ـران ،تحــت
عنــوان توســعه فــردی در پاييــز  1399منتشــر شــد.

اصــو ًال وظیفــه حاکمیتهــا ایجــاد امنیــت و اعتمــاد در جامعــه اســت کــه همــواره بــا چالشهــای متفاوتــی
روبــرو بــوده اســت کــه ایــن دو عامــل را بــا بــه وجــود آوردن نهادهــای مختلــف انجــام میدهنــد .بــرای مثــال
در کشــور مــا ایجــاد امنیــت توســط نیــروی انتظامــی و ایجــاد اعتمــاد توســط نهادهایــی ماننــد ثبتاحــوال،
بانکهــا ،گمــرک و ...اتفــاق میافتــد .همــواره چالشهایــی در ایــن رابطــه وجــود داشــته اســت کــه نشــأت
گرفتــه از وجــود فســاد در نهادهــای مختلــف اســت .حــال آیــا میتــوان ایــن نهادهــا را حــذف کــرد و
اعتمادســازی را بــه مــردم ســپرد؟ یــا چگونــه میتــوان بــدون وجــود نهــاد ثالثــی شــفافیت ایجــاد کــرد؟ توســط
بالکچیــن میتــوان اطالعــات را شــفاف و همگانــی نمــود.
بالکچیــن میخواهــد تمرکــز زدایــی اتفــاق بیفتــد و واســطهگری حــذف شــود .بــا ایــن کار اطالعــات نــزد
همــه افــراد وجــود خواهــد داشــت و شــفافیت بــه وجــود خواهــد آمــد و امــکان از بیــن بــردن اطالعــات وجــود
نخواهــد داشــت .در حــال حاضــر میتــوان از بالکچیــن در نهادهــای مختلــف و حتــی در نهادهــای واســطهگر
اســتفاده نمــود و بهتدریــج آنهــا را حــذف کــرد.
بــه طــور کلــی میتــوان مزیتهــای بالکچیــن را در هفــت عنــوان خالصــه کــرد :شــفافیت ،امنیــت،
خودکارســازی ،کارایــی ،قراردادهــا ،ردیابــی ،مالکیتــی کــه اکثــر آنهــا در بحــث زنجیــره تأمیــن حائــز اهمیــت
هســتند .بــرای مثــال در بحــث قــرارداد و شــفافیت میتــوان مثــال زیــر را بررســی کــرد:
زنجیــره تأمیــن خــودرو :فــرض کنیــد یــک شــرکت لیزینــگ کل محصــوالت یــک شــرکت خودروســازی را
پیشخریــد میکنــد و آنهــا را بــه مشــتریهای گوناگــون میفروشــد .در ایــن پروســه تعــداد کثیــری قــرارداد
وجــود دارد کــه میتوانــد چالشهــای فــراوان بــه وجــود بیــاورد .بــا بالکچیــن میتــوان تمــام ایــن قراردادهــا
را تبدیــل بــه یــک قــرارداد جامــع و شــفاف نمــود و بــا توجــه بــه دسترســی و جایــگاه افــراد آنهــا بتواننــد بــه
اطالعــات دسترســی پیــدا کننــد.
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