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سال هشتم
مرد  اد   و شهریور  1385

د ر س��ال های گذش��ته برگزاری س��مینارها و کنفرانس های 
علمی یکی از راه های مؤثر انتشار د ستاورد های علمی مؤسسات، 
س��ازمان ها و انجمن ها بود ه است. یکی از بهترین روش هایی که 
مد یران این س��ازمان ها می توانند  د انس��ته های خ��ود  را د ر اختیار 
عالقه من��د ان و صاحبنظ��ران قرار د هند  و از طرف��ی از نظرات و 
د ستاورد های آنها نیز کسب اطالع کنند ، برگزاری این جلسات و 
د ر مقیاس بزرگتر سمینارها و همایش های علمی است. از این رو 

مد یران با این هد ف اقد ام به برگزاری این سمینارها می کنند .
بد ون ش��ک هویت برگ��زاری این همایش ها هم��ان تباد ل 
اطالعات د انس��ته ها د ر مقیاس ملی و یا بین المللی اس��ت. با این 
حال مشکالت س��ر راه اجرای این کنفرانس ها از زمانی که طرح 
برگزاری آن د ر ذهن شکل می گیرد  تا زمانی که اختتامیه د ر حال 
برگزار شد ن است به مانند  چوبی الی چرخ برگزاری آن حرکت 

منظم آن را کند  می کند . 
اگرچه افزایش چشمگیر تعد اد  همایش های کوچک و بزرگ 
د ر س��ال های اخیر وجود  این مش��کالت را نامحس��وس قلمد اد  
می کند  ولی همواره س��تاد  اجرایی این همایش ها کار را به س��ان 
یک فعالیت فرسایش��ی جلوه می د هد . گاهی حتی تعد د  برگزاری 
این همایش ها یک د ل زد گی را میان شرکت کنند گان و مخاطبان به 
وجود  می آورد  و این تصور را برای آنها ایجاد  می کند  که واقعًا چرا 
این همه کنفرانس؟! این ذهنیت منفی آنجا بیش��تر قوت می گیرد  
که می بینیم بس��یاری از همایش ها د ر ظاهر و محتوا و حتی اسم، 
یکی هستند  ولی وجود  احساس استقالل د ر برگزارکنند گان برای 
برگزاری ای��ن همایش ها آنها را از هماهن��گ برگزار کرد ن چند  

همایش با هم باز می د ارد . 
ب��ه اغراق اگر بگوییم گاهی برگ��زاری همایش ها به یک مد  
تبد یل می ش��ود . ب��ا وجود  تمامی معضالت و مش��کالت د ر این 
مسیر، عد ه ای از کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند  که تعد د  
همایش ها و سمینارها نه تنها به حال جامعه مخاطب مضر نیست 
بلک��ه افزایش گزینه، حق انتخ��اب را باال برد ه و معیار کیفیت د ر 
انتخاب بیش از پیش از سوی مخاطبان لحاظ می شود . این عد ه از 
افراد  معتقد ند  افزایش تعد اد  گرد همایی های علمی به مانند  افزایش 
یک محصول د ر بازار اس��ت که د ر این حالت مش��تری به د نبال 

جنس مرغوب از میان این تعد اد  عرضه می گرد د .
با ای��ن رویکرد ، هیچ اش��کالی د ر تع��د د  برگزاری های این 
نشست های علمی وارد  نیس��ت و حتی برگزاری این برنامه ها را 

حق مس��لم سازمان ها و انجمن های علمی می د انیم. به شرط آنکه 
این همایش ها با هد ف سرکوبی همایش های همانند  خود  صورت 

نگیرد .
د ر ح��ال حاض��ر عمد ه ترین مش��کل برگ��زاری همایش ها، 
هزینه های سرسام آور برگزاری د ر کشور است. هزینه سالن، حمل 
و نقل، پذیرایی، اطالع رسانی تنها گوشه ای از این مشکالت است 
که اگرچه ش��رایط س��خت مالی ای که د بیرخانه های کنفرانس ها 
پیش پای ش��رکت کنند گان عالقه مند  می گذارند ، این هزینه ها را تا 
حد ود ی جبران می کند  ولی د بی��ر اجرایی این برنامه ها همواره با 
مشکالت ناشی از محد ود یت های مالی د ست به گریبان بود ه اند .

مش��کل د یگری که این بار از جانب برگزارکنند گان اس��ت، 
د اخلی یا بین المللی بود ن اینگونه گرد همایی ها اس��ت. بین المللی 
شد ن گرد همایی ها شرایط خاصی را طلب می کند  که بد ون وجود  
این شرایط بین المللی بود ن حتی با اضافه شد ن این لغت د ر میان 
اسم رس��می برنامه امکان پذیر نیست. متأسفانه د ر سال های اخیر 
بس��یاری از این همایش ها بد ون فراهم ک��رد ن تمامی معیارهای 
یک کنفران��س بین المللی با معنای واقعی تنها با د عوت کرد ن د و 
یا س��ه سخنران خارجی که گاهی رتبه علمی د رخور توجهی هم 
ند ارن��د ، از همان اولین د وره برگزاری س��عی د ر بین المللی جلوه 

د اد ن آن د ارند . 

بی ترد ی��د  برگ��زاری ی��ک برنام��ه علم��ی ملی ب��ا رعایت 
اس��تاند ارد های یک کنفرانس د اخلی و سطح علمی مناسب بسیار 
مؤثرت��ر و کارآمد ت��ر از یک کنفرانس بین المللی که تنها پس��وند  
بین المللی را ید ک می کش��د  و هیچ نش��انی از استاند ارد های یک 

کنفرانس بین المللی ند ارد  است.
مهند سی صنایع

د ر یک س��ال گذش��ته کنفرانس های زیاد ی که با مهند س��ی 
صنایع مرتبط بود ند  برگزار شد ند . 

چهارمی��ن کنفران��س بین المللی مهند س��ی صنای��ع، د ومین 
کنفران��س بین المللی مد یریت پروژه، اولین همایش ملی مد یریت 
صنعتی، د ومین همایش سراس��ری هفته مهند سی صنایع، همایش 
تخصصی مهند سی ارزش، س��ومین کنفرانس بین المللی مد یریت 
س��رآمد ی و هفتمین کنفرانس بین المللی مد یران کیفیت از جمله 
ای��ن برنام��ه علمی بود ند  که می ت��وان آنها را ج��زو مؤثرترین و 
مفید ترین کنفرانس های طی یک س��ال گذشته د انست. اگرچه هر 
کد ام از این برنامه های علمی نقاط ضعفی را نیز به همراه د اش��ت 
ول��ی نباید  فراموش کرد  که نقاط قوتی نیز به همراه د اش��ته و به 
طور کل��ی ذات برگزاری اینچنین برنامه های علمی ای نقطه قوت 
اس��ت. این را هم نباید  فراموش کنیم که د ر ایران کمتر کنفرانسی 
با این ابعاد  به بعد  برگزاری تخصصی برنامه توجه می کند  و بیشتر 
فعالیت های ستاد  همایش به مسایل کلیشه و البته علمی کنفرانس 

معطوف می شود . 
این را هم فراموش نکنیم که مهم ترین روید اد  علمی مهند سی 
صنایع با نام پنجمین کنفرانس بین المللی مهند سی صنایع د ر پیش 
است. انجمن مهند سی صنایع ایران که متولی برگزاری این برنامه 
د ر کشور اس��ت، هر ساله با اس��تعانت طلبید ن از توانمند ی های 
بالق��وه علمی و اجرایی یکی از د انش��کد ه های مهند س��ی صنایع 
کشور، سعی د ر برگزاری شایسته این همایش علمی د اشته است. 
کنفرانس پنجم مهند س��ی صنای��ع با تد ابیر هیئ��ت مد یره کنونی 
انجمن و با همکاری د انش��گاه علم و صنعت متفاوت از سال های 
پیش خواهد بود. سعی د ر ایجاد د بیرخانه د ائمی کنفرانس توسط 
انجم��ن با ه��د ف ایجاد و نگهد اری از د ان��ش و تجربه برگزاری 
کنفرانس ه��ا و نیز واگذاری امور علمی کنفرانس به د انش��گاه، به 
منظور حفظ شأن علمی، د ر برگزاری هر چه بهتر و باشکوه تر این 

روید اد علمی مهند سی صنایع تعیین کنند ه خواهد بود. 
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جلسات 35، 36، 37 و 38 هیئت مد  یره انجمن مهند  سی 
صنایع ایران به ترتیب روزهای 31 خرد  اد  ، د  وم مرد  اد  ، 16 

مرد  اد   و شش شهریور ماه تشکیل شد  . 
د  کتر  جلود  اری،  د  کتر  که  پنجم  و  سی  جلسه  د  ر 
سمیع زاد  ه، د  کتر سید   اصفهانی و د  کتر امین ناصری حاضران 
و د  کتر شفیعا و د  کتر ناظمی از غایبان جلسه بود  ند  ، اعضا 
عمومًا به بحث و تباد  ل نظر د  ر مورد   شرح وظایف کمیته 
مهند  سی  بین المللی  کنفرانس  پنجمین  سیاست گذاری 
صنایع پرد  اختند  . طبق نظر اعضای هیئت مد  یره، این کمیته 
سیاست گذاری با رویکرد   تحقق اهد  اف کنفرانس مهند  سی 
از اعضای هیئت مد  یره و  صنایع، تشکیل شد  ه از سه نفر 
د  و نفر از د  انشگاه میزبان انتخاب می شوند   که د  کتر شفیعا، 
نفر  سه  عنوان  به  جلود  اری  د  کتر  و  جوکار  اکبری  د  کتر 
انتخاب شد  ند  . این شورای  اعضای شورا از سوی انجمن 
کنفرانس،  اصلی  محورهای  تعیین  وظیفه  سیاست گذاری 
بر  را  اطالع رسانی  و  تبلیغاتی  سیاست های  محل،  زمان، 

عهد  ه خواهد   د  اشت.  
د  ر جلسه سی و ششم هیئت مد  یره که با حضور تمامی 
اعضا به جز د  کتر شفیعا و د  کتر سید   اصفهانی تشکیل شد  ، 
استاند  ارد   و تحقیقات صنعتی  استقبال مؤسسه  به  با توجه 
ایران از فعالیت های انجمن به منظور توسعه روابط انجمن 

با این مجموعه اعضا تصمیم گرفتند   تا از د  کتر ریاحی برای 
حضور د  ر نشست بعد  ی هیئت مد  یره د  عوت به عمل آید  . 
همچنین تصمیم گرفته شد   طی نامه ای مراتب نیاز به نقد   
و بررسی کارشناسی گسترد  ه تر برای PE به شورای آزمون 
ارسال  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  حرفه ای  مهند  سان 

شود  .
د  ر جلسه سی و هفتم که همانند   د  و جلسه گذشته د  کتر 
شفیعا از غایبان جلسه بود  ، تصویب شد   تا با ارسال نامه ای 
مهند  سی صنایع،  بین المللی  کنفرانس  پنجمین  د  بیرخانه  به 
نگرانی و عد  م اطالع هیئت مد  یره از روند   اجرایی کنفرانس  
بیان شود . همچنین از د  کتر شفیعا که سمت د  بیری پنجمین 
بر عهد  ه د  ارد   د  رخواست  نیز  را  کنفرانس مهند  سی صنایع 
از  را  ایران  صنایع  مهند  سی  انجمن  مد  یره  هیئت  تا  شود   
آخرین وضعیت امور اجرایی و برنامه های کنفرانس مطلع 

کند  .
د  ر اد  امه جلسه، موضوع نامه بازرس انجمن به اعضای 
مطرح  برگزاری مجمع عمومی  با  ارتباط  د  ر  مد  یره  هیئت 
برگزاری مجمع  بر  تأکید    با  نیز  مد  یره  اعضای هیئت  شد  . 
عمومی، تعیین تاریخ د  قیق مجمع را منوط به حضور د  کتر 

شفیعا رییس انجمن د  ر جلسات آیند  ه عنوان کرد  ند  .
انجمن  نمایند  گان  از  مهند  س رستمیان، یکی  اد  امه  د  ر 

د  ر کمیته PE سازمان سنجش و آموزش کشور، ضمن ارایه 
از  مربوطه  کمیته  د  رخواست های  امور  پیشرفت  گزارش 
انجمن را به هیئت مد  یره مبنی بر تهیه سرفصل های د  روس 
عمومی مهند  سی صنایع و ترجمه فصل ششم کتاب اخالق 

مهند  سی مطرح کرد  . 
د  ر این جلسه اعضا تصویب کرد  ند   که برنامه ریزی های 
به مهند  سان   PE گذشته هیئت مد  یره برای صد  ور مد  رک 
صنایع، طی نامه ای به اطالع سازمان سنجش و کمیته مربوط 
برسد  . همچنین ترجمه فصل ششم کتاب اخالق مهند  سی 

به عهد  ه د  کتر جلود  اری گذاشته شد  . 
سمیع زاد  ه  د  کتر  و  اصفهانی  سید    د  کتر  است  گفتنی 

غایبان این جلسه بود  ند  . 
توجه  با  انجمن  مد  یره  هیئت  و هشتم  د ر جلسه سی 
امین  د  کتر  گرفتند    تصمیم  اعضا  شفیعا  د  کتر  غیبت های  به 
ناصری، نایب رییس انجمن، اد  اره امور معطل ماند  ه انجمن 
را به عهد  ه گیرد  . ضمن اینکه د  کتر سید اصفهانی از سوی 
این جلسه  د ر  معرفی شد  . همچنین   PE کمیته  به  انجمن 
ترجمه فصل ششم کتاب اخالق مهند سی که زیر نظر د کتر 
امین ناصری انجام گرفت  تحویل مهند س رستمیان شد  تا 
د  کتر  است  گفتنی  شود .  ارائه   PE کمیته  آیند ه  جلسه  د ر 

شفیعا و د  کتر ناظمی غایبان این جلسه بود  ند  .

برنامهریزیانجمنبرایصدورمدرکPEبهاطالع
سازمانسنجشکشورمیرسد

درجلسههیئتمدیرهانجمنمهندسیصنایعمطرحشد:

 محل برگزاري د وره آموزشي د ر شاهین شهر اصفهان، د انشگاه صنعتي مالک اشتر مي باشد .
 شرکت کنند گاني که د وره آموزشي فوق را با موفقیت طي نمایند  از تور آموزشي استقرار سيستم مد یریت كيفيت بصورت رایگان استفاد ه مي نمایند .

 تور آموزشي د ر سازمان منتخب )د رشهراصفهان( که این استاند ارد  بصورت اثربخش د ر آن استقرار یافته برگزار مي گرد د .
 اعضاء انجمن با تخفیف مي توانند  د ر د وره شرکت نمایند .

 نحوه ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر : تماس با واحد  آموزش انجمن:4-66706051  د اخلي �56و �57  یا تماس با آقاي بابک اشید ري  091�1169117
 مراحل ثبت نام: 

- واریز مبلغ شهریه به حساب جاري  0143369919 بانک تجارت شعبة د انشگاه تربیت مد رس به نام انجمن مهند سي صنایع ایران.  
- ارسال فیش واریزي به نمابر شماره :4-66706051 د اخلي �57   

 شهریه فوق شامل: جزوه آموزشي، پذیرایي و صد ور گواهینامه مي باشد .

هزینه ثبت نام مد ت د ورهنام د وره آموزشي
هد ف د ورهزمانهر نفر )ریال(

مباني، تشریح الزامات 
و مستند سازي

ISO9001:2000

3 روز
آبان 450/000)�4ساعت(

10تا�1

،ISO9000:2000  آشنایي با مباني و واژگان استاند ارد
 ،ISO9001:2000  رویکرد  فرایند گرایي، تشریح  الزامات استاند ارد

نحوه مستند سازي و مراحل استقرار سیستم  مد یریت کیفیت

انجمن مهند سي صنایع ایران با همکاري انجمن مهند سي صنایع د انشگاه صنعتي مالك اشتر د وره آموزشي مباني ، تشریح الزامات ومستند سازي ISO9001 بصورت کاربرد ي، 
همراه با تور آموزشي و 10 کارگاه آموزشي را برگزار مي نماید :

دورهآموزشيISO9001دردانشگاهصنعتيمالكاشتر
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سیگما  بین المللی شش  همایش  اولین 
شاد  روان  سالن  د  ر  ماه  مرد  اد     �6 و   �5

غرضی بیمارستان میالد   تهران برگزار شد  .
با حضور شرکت نورد   و  این همایش 
و  خود  رو  ایران  صنعتی  گروه  اهواز،  لوله 
آکاد  می توف ایران- آلمان به عنوان حامیان 

و برگزارکنند  گان برپاشد  .
اولین  کل  د  بیر  خانی  حاجی  مهند  س 
مسئول  و  سیگما  شش  بین المللی  همایش 
پروژه شش سیگما ایران خود  رو د  ر مراسم 
افتتاحیه با اشاره به پیشینه ای از شکل گیری 
این همایش گفت: هیأت اجرایی همایش، 
کار را از اسفند   ماه سال گذشته شروع کرد  . 
این بود   که محورهای اصلی  بر  تصمیم ما 
براساس مشکالت موجود   باشد   و با توجه 
بود  ن د  وباره مجبور شد  یم کار  به بی سابقه 
اما  بود    نو  سوژه  هرچند    کنیم.  اصالح  را 
د  ر  گرفت.  صورت  آن  از  خوبی  استقبال 
که  کرد  یم  د  ریافت  مقاله    163 مد  ت  این 
و  شد  ه  اولویت بند  ی  فنی  کمیته  وسیله  به 
براساس نظر کمیته علمی، منتخب و آماد  ه 

شد  ند  . 
وی افزود  : ابتکار شش سیگما به عنوان 
طغیانی برای بهبود   و ابزاری به د  ست مد  یران 
برای رسید  ن به اهد  اف به کار می رود  . شش 
سیگما از طریق روش های علمی، یک کار 
است.  سیستم ها  د  ر  برای جهش  بلند  مد  ت 
این شیوه د  ر واقع یک رویکرد   تحلیلی منظم 
براساس اطالعات واقعی است و باید   آن را 
سعی  که  د  انست  مطمئن  و  پاید  ار  مسیری 
د  ر جلب رضایت مشتری د  ارد  ؛ مسیری که 

براساس روش های علمی بازگشت ند  ارد  .
و  اشاره  سیگما  شش  پیشینه  به  وی 
خاطرنشان کرد  : این بحث نخستین بار د  ر 
سال 1980 مطرح شد   و شرکت های بزرگ 
را  آن  کشورها  د  یگر  د  ر  بعد    و  آمریکایی 
پیگیری کرد  ند   که جهش های علمی بزرگی 
د  ر پی د  اشت. شش سیگما سپس د  ر اروپا 
و ژاپن مطرح شد   که به حرکت های مثبتی 

انجامید  .
تکنولوژی  این  سابقه  د  رخصوص  وی 
د  ر ایران گفت: د  ر کشور ما از سال 79 این 
متد  ولوژی مطرح شد   و شرکت ایران خود  رو 

برای نخستین بار از آن استفاد  ه کرد  . 
حاجی خانی سپس افزود  : نام اولیه شش 
و  هفتاد    د  هه  د  ر  اسمیت  بیل  به  را  سیگما 

نسبت  میالد  ی  هشتاد   
اکنون  که  می د  هند   
نام  سیگما  شش  پد  ر 
د  ارد  . پس از وی و به 
باب  رسمی  صورت 

را  بحث  این  موتورلو  د  انشگاه  و  گالوین 
اد  امه د  اد  ند  .

به  سیگما  شش  د  ر  د  اد  :  توضیح  وی 
مورد  ی  و  زخمی  چسب  برخورد    جای 
برخورد    مشکالت  با  ریشه ای  صورت  به 
از  را  فرآیند  ها  سیگما  شش  طی  می شود  . 
کاهش  که  حالت  بهترین  به  پراکند  گی 
شش  د  ید  گاه  می رسانیم.  است  پراکند  گی 
سیگما به تغییراتی پرد  اخته که قابل اصالح 
است و به علت هایی که امکان کنترل د  ارند  ، 

برمی گرد  د  . 
را  سیگما  شش  همایش،  د  بیرکل 
د  ر  ملی  توسعه  برای  مناسبی  رویکرد   
د  انست  خصوصی  و  عمومی  بخش های 
خاطرنشان کرد   که بخش وسیعی از جامعه 

ما چه از جنبه های علمی و چه عملی با آن 
آشنا نیستند  . 

وی هد  ف از برگزاری همایش را ترویج 
جامعه  عمومی  سطح  د  ر  متد  ولوژی  این 
د  انست و افزود  : تأکید   ما این است که برای 
محد  ود  یت  هیچ  متد  ولوژی  این  از  استفاد  ه 
نیست  مد  یر سازمان  اراد  ه  و ضابطه ای جز 
و اگر استفاد  ه از این روش شروع شود   به 

نتایج مؤثری خواهیم رسید  .

منوچهر  د  کتر  همایش،  این  اد  امه  د  ر 
منطقی مد  یرعامل ایران خود  رو با اشاره به 
د  الیل توجه به شش سیگما د  ر ایران گفت: 
استراتژی  یک  سومی  جهان  کشور  هر  د  ر 
بلند  مد  ت برای توسعه وجود   د  ارد   و همه به 
توسعه  به  برای رسید  ن  د  نبال یک رویکرد   
هستند  . چنین نیازی د  ر کشور ما هم وجود   

د  ارد  . 
ایران  به برخی موانع مد  یریتی د  ر  وی 
اشاره کرد   و گفت: د  ر حال حاضر د  ر اغلب 
مراکز اقتصاد  ی کشور تصمیم گیری ها بد  ون 
ریشه و بد  ون اطالعات است. د  ر حالی که 
د  ر شش سیگما بحث ریشه ها مطرح است. 
چیزی  به  فرآیند    فرآیند  ها،  بر  مد  یریت  د  ر 
گفته می شود   که رضایت مشتری را برآورد  ه 
حل  و  آنالیز  نیازمند    تعریف،  از  بعد    کند  . 

موانع بحرانی هستیم. 
می شود    باعث  سیگما،  شش  رویکرد   
سازمان ها د  ر مراکز جهانی عرضه شوند  . این 
رویکرد   صرفًا یک برنامه کیفیت نیست بلکه 
است.  سازمان  کل  برای  جامع  برنامه  یک 
مد  یریت بر وضعیت، از مشتری شروع و به 
رضایت وی ختم می شود  . د  ر بازار جهانی 
مشتری است که تعیین کنند  ه بود  ه و موفقیت 
می کند  .  مشخص  را  آن  موفقیت  عد  م  یا 
و  اطالعات  براساس  سیگما،  شش  فرآیند   
پایه ای است و عکس العملی پیشگیرانه نیز 

نیست. 
وی تأکید   کرد  : د  ر شش سیگما تیم های 
گوناگونی تشکیل می شوند   و این د  ر واقع 
ایرانی  اقتصاد  ی  ضعفی است که د  ر مراکز 
و  نقد  ینگی  کمبود    از  وی  د  ارند  .  وجود   
عمد  ه   موانع  عنوان  به   R&D مشکالت 
تولید  ی و  مراکز  د  ر  اشاره کرد   که  د  یگری 

صنعتی ایران وجود   د  ارد  .
منطقی به سلسله مراتبی که د  ر شرکت 
ایران خود  رو و د  ر پیاد  ه سازی شش سیگما 
رویکرد    افزود  :  و  کرد    اشاره  شد  ه  لحاظ 
بهبود    و  سازمانی  د  گرگونی  مسأله،  حل 
استراتژیک سه مرحله ای بود   که ما د  ر ایران 

خود  رو پیاد  ه کرد  یم. 
مد  یرعامل گروه صنعتی ایران خود  رو با 

اشاره پیشینه شش سیگما از سال 1379 د  ر 
ایران مجموعه سازی را از گام های نخست 
پیاد  ه سازی و آموزش شش سیگما د  ر ایران 

خود  رو نامید  . 
وی توضیح جامعی از اجراسازی پروژه 
به عنوان یک  این شرکت  شش سیگما د  ر 
منطقی  کرد  .  ارائه  ایران  د  ر  مورد  ی  مطالعه 
طی  خود  رو  ایران  که  مسیری  به  توجه  با 
پنج سال پیاد  ه سازی شش سیگما طی کرد  ه، 
تأکید   کرد  : سعی د  اشته ایم تا حد  اکثر نهاد  ینه 
شد  ن را به کار ببریم اما تصور می شود   که به 

د  و تا سه سال کار نیازمند   هستیم. 
مهند  س  گزارش  از  پس  اول  روز  د  ر 
همایش  د  بیرکل  خانی،  حاج��ی  غالمرضا 
منطقی  منوچه�ر  د  کتر  سخن���رانی  و 
خود  رو،  ایران  صنعتی  گ��روه  مد  یرعامل 
م�وضوع  با  سیگما  شش  اول  نشست 
 Process Improvement methodologies
مد  عو  استاد    موسوی  زهرا  د  کتر  ارائه  با 
و  فرتوک زاد  ه  د  کتر  شد  .  آغاز  آمریکا  از 
مد  ل  غنی سازی  بحث  با  توکلی  غالمرضا 
کاوی  مورد    سیگما  شش  طریق  از  تعالی 
د  اد  ند  .  اد  امه  را  اول  نشست  د  فاع  صنایع 
به  بحث  ربانی  مسعود    د  کتر  این  از  پس 
ناب  تولید    و  تلفیق شش سیگما  کارگیری 
کرد    ارائه  را  سازمان ها  سرآمد  ی  مسیر  د  ر 
عبد  الشاه  محمد    و  عبد  اللهی  محمد  رضا  و 
د  ر  سیگما  شش  متد ُ لوژی  رویکرد    بحث 
بستر سیستم مد  یریت کیفیت ایزو 9000 را 

مطرح کرد  ند  .
صنعت  د  ر  سیگما  شش  راه  نقشه 
لطفی  مهند  س محسن  مقاله  عنوان  خود  رو 
بود  . نشست های عصر د  ر د  و محور کاربرد   
شش سیگما د  ر کاهش هزینه )خرد   مالی( و 
هم افزایی شش سیگما و تولید   ناب برگزار 

شد  . 
روز اول همچنین چهار کارگاه جانبی 
مد  د  ی،  مهند  س  موسوی،  د  کتر  د  اشت.  نیز 
د  ر  فرد    مهند  س شکوری  و  گلستانی  د  کتر 
این کارگاه ها مقاله های خود   را ارائه د  اد  ند  . 
با  د  وم  روز  د  ر  سیگما  شش  همایش 

برگزاری چهار پانل پایان یافت.

ششسیگما

اولینهمایش
بین المللی

برگزارشد
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کنفرانس شش سیگما بستر مناسبی برای تباد    ل تجربیات 
و اید    ه های جد    ید     است.

کنفرانس  کل  د    بیر  خانی  حاجی  رضا  غالم  مهند    س 
به  اشاره  نکته ضمن  این  ذکر  با  سیگما  المللی شش  بین 
ارائه توضیحات مختصری  به  اهمیت مبحث شش سیگما 
هر  د    ر  گفت:  حاجی خانی  پرد    اخت.  روش  این  مورد      د    ر 
مجموعه   ای فعالیت ها از طریق فرآیند    ها صورت می گیرند    . 
این فرآیند    ها یا د    ر ذات د    ارای اشکال هستند     و یا د    ر رسید    ن 
به هد    ف د    چار انحراف شد    ه اند    . شش سیگما مبحثی است 
که د    ر مواجهه با هزینه بیشتر، بهره کمتر و اتالف هزینه و به 
تعبیری د    ر زمان بروز انحراف د    ر رسید    ن به نتیجه به عنوان 
ابزاری برای تحلیل ریشه انحرافات و شناسایی روش های 
بازبینی ساختارها  با  است. شش سیگما  موثر  بسیار  بهبود     
تا  می شود      مطلوب  تولید     خروجی  به  منجر  ها،  و روش 
د    رنهایت رضایت مشتری، سهامد    اران و جامعه تامین شود    . 
اجرای شش سیگما یک کار فرهنگی و متد    ولوژیکی است 
یک روش  عنوان  به  ایران خود    رو  د    ر  د    ر حال حاضر  که 

پیاد    ه می شود    .
مورد      د    ر  خود    رو  ایران  سیگمای  شش  پروژه  مسئول 
که  آنجا  از  د    اد    :  توضیح  کنفرانس  این  اند    ازی  راه  اهد    اف 
این متد    ولوژی د    ر کشور ما عمومیت پید    ا نکرد    ه و به خوبی 
سراسری  کنفرانس  این  برگزاری  است،  نشد    ه  شناسایی 
می تواند     د    ر ترویج و ارائه این روش جد    ید     به مراکز تولید    ی، 

صنعتی، کشاورزی و بخش   های عمومی 
و خصوصی موثر باشد    . د    ر این کنفرانس 
امکان طرح نکات جد    ید     و ارائه اید    ه   های 

نو وجود     د    ارد    . 
وی د    ر اد    امه افزود    : با توجه به اعالم 
آماد    گی قبلی ایران خود    رو جهت انتقال 
شش  روش  اجرای  د    ر  خود      تجربیات 
های  شرکت  برای  امکان  این  سیگما، 
ما  تجربیات  از  که  د    ارد      وجود      تولید    ی 

استفاد    ه کنند    . ایران خود    رو که شش سیگما را رسالت ملی 
خود     می د    اند    ، د    ر پی ارائه و انتقال 

این روش به د    یگر مراکز است.
به  اشاره  با  خانی  حاجی 
از  خود    رو  ایران  که  مطلب  این 
سال 79 شروع به بررسی مبحث 
شش سیگما کرد    ه است، گفت: با 
پیچید    گی  و  گسترد    گی  به  توجه 
گرفتن  نظر  د    ر  با  و  فعالیت   ها 
خود    ،  استراتژیک  های  برنامه 
این مجموعه از سال 80 به د    نبال 

حرکت به سمت پروژه   های جهانی است. پس از بررسی ها 
و مطالعات صورت گرفته متوجه اجرای روش شش سیگما 
د    ر سطح جهانی شد    یم و این متد    ولوژی را از سال 80 د    ر 

ما،  اجرایی  برنامه  د    ر  ایم.  کرد    ه  اجرا  مرحله  وارد      فاز  سه 
فاز اول آشنایی، فاز د    وم استقرار و فاز سوم نهاد    ینه کرد    ن 
شش سیگما است که د    ر حال حاضر 
د    ر فاز سوم د    ر حال فعالیت هستیم. 
شش سیگما د    ر ایران خود    رو، هم د    ر 
سطوح کارشناسی و هم د    ر سطوح 
عملی  صورت  به  مهند    سی  و  فنی 
د    ر  پایان  د    ر  وی  می   شود    .   اجرا 
ایران  د    ر  سیگما  توسعه شش  مورد     
گسترش  پی  د    ر  ما  گفت:  خود    رو 
این روش به تمام گروه   ها، بخش   ها، 
زیر مجموعه   ها و شرکت های تابعه 
ایران خود    رو هستیم و امید    واریم که 
خانواد    ه بزرگ ایران خود    رو به صورت کامل این روش را 

د    ر پیش گیرد    .

پیادهسازیششسیگمادرکشور
یكرسالتملیاست

پس از بررسی ها و 
مطالعات صورت گرفته متوجه 

اجرای روش شش سيگما 
د    ر سطح جهانی شد    یم و این 

متد    ولوژی را از سال 80 د    ر سه 
فاز وارد     مرحله اجرا كرد    ه ایم

د    بیرکل کنفرانس بین المللی شش سیگما:

 تخفیفات )د وره هاي عمومي(: اعضاي انجمن 15 د رصد  ،د انشجویي 10 د رصد  و متقاضیان بیش از د   و د وره 10 د رصد .   
 نحوه ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر: تماس با واحد  آموزش انجمن :4-66706051  د اخلي �56و �57 یا د فتر مرکزي انجمن : 88�4�588

 مراحل ثبت نام: 
- واریز کرد ن مبلغ شهریه به حساب جاري  0143369919 بانک تجارت شعبة د انشگاه تربیت مد رس به نام انجمن مهند سي صنایع ایران.  

- ارسال فیش واریزي به نمابر شماره :4-66706051 د اخلي �57 یا 88�4�588.  
 شهریه فوق شامل: جزوه آموزشي، ناهار، پذیرایي و صد ور گواهینامه مي باشد .

 د وره هاي فوق د ر شهر تهران برگزار مي شود  و محل برگزاري د وره متعاقبًا اعالم مي گرد د .

تقویمدورههايعموميفصلپاییزانجمنمهندسیصنایعایران

مد ت نام د وره آموزشيرد یف
د وره

هزینه ثبت نام 
هد ف د وره آذرآبانمهر)ریال(

تشریح معیارهاي مد ل 1
EFQM آشنایي با تاریخچه و تشریح معیارهاي مد ل تعالي سازماني -�4و1��5و16800،00013 ساعتسرآمد ي

EFQM، اصول هشتگانه تعالي سازماني وجوایز کیفیت د ر ایران

�
مباني مد یریت پروژه 
و آموزش نرم افزار 

Primavera
-9، 10 و 11-�41،100،000 ساعت

تعریف پروژه، فعالیتها و نحوه اتباط آنها، تقویم فعالیتها، فیلترسازي 
و سازماند هي، به روز رساني زمانبند ي، فشرد ه سازي و تهیه 

پشتیبان، مروري بر تقویم و تخصیص منابع

-17 و 18-16800،000 ساعتمهند سي ارزش3
آشنایي با تاریخچه و مفاهیم پایه اي مهند سي ارزش، تشریح 

مراحل اجرایي مهند سي ارزش، معرفي روش ها و تکنیک هاي مورد  
استفاد ه د ر تحلیل و ارتقاي ارزش

4EFQM به 1 و �--16800،000 ساعتتربیت ارزیاب RADAR تربیت ارزیاب براي ارزیابي سازمان براساس منطق
عنوان یکي از اعضاء تیم ارزیابي
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مد  یران  بین المللی  کنفرانس  هفتمین 
د  لیل  به  که  تأخیر  روز  یک  با  کیفیت 
امام  افتتاحیه صند  وق مهر  برگزاری مراسم 
رضا )ع( توسط ریاست محترم جمهوری، 
د  و  د  ر  ماه  تیر   �9 تا   �6 گرفت  صورت 
د  وره د  و روزه د  ر محل سالن اجالس سران 

کشورهای اسالمی برگزار شد  .
این کنفرانس با حضور محسن رضایی 
و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  د  بیر 
بهگشت  راهبرد    و  تغییر  مد  یریت  شعار  با 
یافت. �3 سازمان خارجی  پاید  ار گشایش 
از جمله جامعه کنترل کیفیت ژاپن، انجمن 
استاند  ارد   کره، مرکز مد  یریت کیفیت اروپا، 
سازمان  انگلستان،  کیفیت  تضمین  مؤسسه 
کیفیت ژاپن د  ر کنار 19 سازمان د  اخلی از 
جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ساپکو، 
شرکت سایوان صنعت، شهرد  اری منطقه 4 
تهران از حامیان این کنفرانس بود  ند   که د  ر 
بین المللی  کنفرانس های  سایر  با  مقایسه 
گرد  آوری  نمونه های  عالی ترین  از  یکی 

محافل علمی د  ر سراسر د  نیا بود  .
د  ر مراسم افتتاحیه که د  ر سالن مرکزی 
برگزار گرد  ید   بعد   از سرود   ملی و تالوت 

آیاتی از قرآن، عارف کشفی د  بیر بین المللی 
به  خوش آمد  گویی  ضمن  کنفرانس 
شرکت کنند  گان از سوی د  بیرخانه کنفرانس 
و سایر د  ست اند  رکاران، نگرانی تمامی آحاد   
ملت ایران را نسبت به وقایع هولناک اخیر 
د  ر فلسطین ابراز و مراتب همد  رد  ی را با این 
مرد  م ستمد  ید ه  اعالم کرد  . حمید   سرد  اریان 
خیرمقد  م گویی  از  بعد    نیز  کنفرانس  د  بیر 
برگزاری  با  ارتباط  د  ر  شرکت کنند  گان  به 
هفتمین کنفرانس بین المللی مد  یران کیفیت 
گفت: این کنفرانس فعالیت خود   را هشت 
پایانی  قطعنامه  د  ر  و  کرد    آغاز  پیش  سال 
شرکت کنند  گان  تمامی  گرد  همایی  اولین 
بعد  ی  کنفرانس های  برگزاری  خواستار 
شد  ند  .  سال  هر  ماه  تیر  پایانی  هفته  د  ر 
اصول  رعایت  با  کنفرانس  این  مسئوالن 
د  ر  صد  اقت  حرفه ای،  شفافیت  د  ستکاری، 
انتقال اطالعات، ایجاد   فرصت یکسان برای 
د  ر  ارزش  تولید    و  کیفیت  به  تعهد    همه، 
سطح بین المللی توانسته اند   زمینه عضویت 
فراهم  کنفرانس  د  بیرخانه  د  ر  نفر  هزار   16
از  بیش  با  این د  بیرخانه  افزود  :  آورند  . وی 
نفر روز آموزش د  ر مقطع مد  یران   41000

اعم  خصوصی  و  د  ولتی  سازمان های  د  ر 
سهم  است  توانسته  خد  ماتی  و  تولید  ی  از 
از  یکی  شکل گیری  روند    از  توجهی  قابل 
که  گذشته  سال های  قطعنامه های  بند  های 
موضوع آن تشکیل یک مرکز ملی د  ر ایران 
برای پژوهش های کاربرد  ی و آموزش های 
حرفه ای د  ر زمینه کیفیت بود  ، د  اشته باشد  . 
هد  ف این مرکز ملی پژوهشی کیفیت برای 
از  اعم  خد  ماتی  و  تولید  ی  سازمان های 
د  ولتی و خصوصی و تشویق و ترغیب و به 
کارگیری نتایج برای ارتقا و تعالی عملکرد   
موقعیت  نهایی حصول  با هد  ف  سازمان ها 
بازارهای  د  ر  رشد    به  رو  پاید  ار  اقتصاد  ی 

رقابتی د  اخلی و خارجی است.
سراید  اریان با بیان این مطلب که کمیته 
تیم شش  یک  تشکیل  با  د  بیرخانه  راهبری 
نفره پس از 1800 نفر ساعت کار مطالعاتی 
و تحقیقاتی توانستند   با طراحی اولین پارک 

فناوری کیفیت، سنگ بنای این مرکز ملی را 
د  ر مجموعه بزرگ شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان بنا نهند  ، افزود  : این پارک د  ر جهت 
بیست  چشم اند  از  سند    اهد  اف  تحقق 
تشخیص  محترم  د  بیر  توسط  کشور،  ساله 
معاون  تفاهم نامه   امضای  با  نظام  مصلحت 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم  وزیر  محترم 
تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  محترم  ریاست 
و  آسیا  کیفیت  سازمان  رییس  و  اصفهان 

اقیانوسیه رسمًا افتتاح می شود  .
تغییر،  مد  یریت  د  اد  :  اد  امه  سراید  اریان 
بازارهای  و  کیفیت  راهبرد  ی  مد  یریت 
جهانی، ارزیابی عملکرد   و تعالی سازمانی، 
مد  یریت های  فنون  و  ابزارها  سیستم ها، 
پاید  ار،  توسعه  انسانی،  منابع  کیفیت 
از  اجتماعی  مسئولیت  و  فرهنگ سازی 
محورهای مهم هفتمین کنفرانس بین المللی 

مد  یران کیفیت است.

تا  کیفیت �6  مد  یران  بین المللی  هفتمین همایش 
�9 تیر ماه جاری با یک روز تأخیر د  ر سالن اجالس 

سران د  ر تهران برگزار شد  . 
صنایعی  مد  یران  همایش،  برگزاری  روزهای  طی 
د  اخلی و خارجی و استاد  ان برجسته مد  یریت کیفیت 
این علم د  ر  تازه های  به بحث و بررسی د  رخصوص 
جهان پرد  اخته و د  ر مورد   ایجاد   بستری مناسب برای 
تباد  ل نظر کرد  ند  . نگاهی نو به  رشد   مد  یریت کیفیت 
کیفیت، تغییر، بهبود   و مد  یریت و اعجاز عد  م قطعیت 
از جمله نکات کلید  ی مطرح شد  ه د  ر مقاالت همایش 

بود  . 
قرار  حاضران  توجه  مورد    که  موارد  ی  جمله  از 
گرفت باید   به بحث شش سیگما با ارائه د  کتر تقوی و 

د  کتر سقایی اشاره کرد  .
حسام الد  ین  چون  بنامی  استاد  ان  همایش  این  د  ر 

شهیند  خت  د  کتر  ابزاری،  مهد  ی  د  کتر  کشفی،  عارف 
خوارزمی و د  کتر گاالچیان حضور د  اشتند   که به بار علمی 

برنامه افزود  ه بود  .
استقبال خوب شركت ها

د  ر بخش جنبی همایش، نمایشگاهی با موضوع خد  مات 
مشاوره ای و آموزشی مراکز خد  ماتی و صنعتی حاضر د  ر 

همایش تشکیل شد  . 
سیستم های  تبلیغات  و  بازاریابی  مد  یر  ابراهیمی، 
قبولی  قابل  حد    د  ر  را  نمایشگاه  ایرسا  شرکت  اطالعاتی 
د  انست و افزود  : ما د  ر چنین نمایشگاه هایی مخاطبان خاص 
ارشد    نمایند  گان  و  مد  یران  با  و  کرد  ه  شناسایی  را  خود   
موفقیت  د  ر  افراد    این  آشنا می شویم.  سازمان های مختلف 
پروژه های کاری که انجام می د  هیم بسیار تأثیرگذار هستند  .

از د  وره  بهتر  وی گفت: خوشبختانه همایش هر سال 
قبلی خود   برگزار می شود  . باید   گفت با گذشت هر د  وره هم 
به تجربه برگزارکنند  گان و هم شرکت کنند  گان د  ر همایش 
ابراهیمی  افزود  ه می شود  .  و بخش فنی آن یعنی نمایشگاه 
با انتقاد   از تأخیری که د  ر برگزاری همایش به وجود   آمد   
همایش  د  ر  به شرکت کنند  گان  بزرگی  لطمه  را  تأخیر  این 

عنوان کرد  . 
اطالع رسانی، كار د  وم ما

ارائه  را  خد  مات  بهترین  می کند    سعی  که  سازمانی 
د  هد  ، باید   به اطالع رسانی به عنوان د  ومین وظیفه خود   نگاه 
کند  . پگاه رحیمی مد  یر عملیات و آموزش مؤسسه صد  ور 
د  ر  ICL می افزاید  : فکر می کنم شرکت کنند  گان  گواهینامه 
برگزاری  سطح  رسید  ه اند  .  می خواستند    آنچه  به  همایش 
بود  ؛ چه  بهتر  قبل خیلی  به سال های  نمایشگاه هم نسبت 

از لحاظ چینش و چه نمای ظاهری غرفه ها. البته فکر 
می کنم میزان بازد  ید   از غرفه ها کمتر از د  وره های قبلی 

بود  .
نمایشگاه؛ فضایی برای آشنایی ها

این  د  ر  که  است  سال  پنج  مد  ت   IMCL گروه 
همایش شرکت می کند  . یکی از د  ست اند  رکاران غرفه 
به فواید  ی که د  وره های نمایشگاه  با اشاره  این گروه 
د  اشته است پیشنهاد   می د  هد  : بهتر است د  ست اند  رکاران 
قائل  غرفه ها  اختصاص  د  ر  تخفیف  کمی  برگزاری 
و  فراهم  بیشتری  امکان حضور شرکت های  تا  شوند   
محیط  را  نمایشگاه  فضای  وی  شود  .  رقابتی تر  فضا 
مساعد  ی برای آشنایی های بیشتر با مشتریان و استاد  ان 

مختلف مربوط به گروه کاری خود   د  انست.
كيفيت به زبان كاریکاتور

غرفه  نمایشگاه،  د  ر  حاضر  غرفه های  میان  از 
این  د  اشت.  زیاد  ی  بازد  ید  کنند  گان  منطقه چهار،  شهرد  اری 
بهره وری  ملی  روز  د  ر  کاریکاتوری  جشنواره  شهرد  اری 
معرض  به  همایش  این  د  ر  برتر  آثار  و  بود    کرد  ه  برگزار 
قرار  وسیعی  استقبال  مورد    که  می شد    گذاشته  نمایش 

گرفت. 
یك جای خالی و پایان

د  ر کنار تمامی نکات برجسته و استثنایی این همایش، 
حضور کمرنگ د  انشجویان رشته های مرتبط با بحث کیفیت 
باید   به  این د  ر حالی است که  به وضوح مشاهد  ه می شد  . 
بیشتری  بهایی  آیند  ه  به عنوان مد  یران  د  انشجویان  آموزش 
متفاوت  صنایع  آموزشی  نیازهای  به  را  آنها  توجه  و  د  اد   
این  د  ر  د  انشجویان  خالی  جای  بود    چه  هر  کرد  .  جلب 

همایش به چشم می خورد  .

همایشبینالمللیمدیرانکیفیتوغرفههایحاضر

افتتاحاولینپارکفناوری

د  ر افتتاحیه هفتمین کنفرانس 
مد  یران کیفیت مطرح شد  :

کیفیت
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بین المللی  کنفرانس  هفتمین  قطعنامه 
این  اختتامیه  مراسم  د  ر  کیفیت  مد  یران 
د  بیر  سراید  اریان  حمید    توسط  کنفرانس 

اجرایی قرائت شد  .
کیفیت  مد  یران  قطعنامه جامعه  این  د  ر 
بر تغییر نقش د  ولت از مالکیت و مد  یریت 
به سیاست گذاری، هد  ایت  بنگاهی  مستقیم 

و نظارت تأکید   کرد  .
قطعنامه  این  د  ر  تخصصی  جامعه  این 
د  ر  مند  رج  کلی  سیاست های  به  اشاره  با 
آماد  گی  اساسی  قانون   44 اصل  ج  بند   
همکاری  و  همفکری  منظور  به  را  خود   
برای  کشور  سیاست گذاری  نهاد  های  با 
تد  وین سیاست  ها و تبیین راهبرد  های الزم 
اعالم  نظام  کلی  سیاست های  راستای  د  ر 

کرد  ند  .
قطعنامه  این  د  ر 

ایران  کیفیت  مد  یران  »جامعه  است:  آمد  ه 
برای  تغییر  برنامه های  برتنظیم  تأکید    با 
ساله   �0 چشم اند  از  سند    اهد  اف  تحقق 
نظام جمهوری اسالمی ایران به شجاعت و 
جسارت مسئوالن نظام د  ر ورود   به تحول 
بزرگ د  ر نگرش های مد  یریتی خود   د  ر تمام 
ابعاد   اجتماعی، اقتصاد  ی، سیاسی و فرهنگی 

چشم امید   د  وخته است«.
این  د  ر  ایران  کیفیت  مد  یران  جامعه 
د  ر  کیفیت  فناوری  پارک  ایجاد    از  قطعنامه 
را  خود    آماد  گی  و   کرد  ه  استقبال  کشور 
سریع تر  چه  هر  شد  ن  عملیاتی  جهت  د  ر 
ارتباطات  توسعه  است.  کرد  ه  اعالم  آن 

و  اطالعات  تباد  ل  نیز  و  جهانی  سطح  د  ر 
تجربیات با مراکز علمی و سازمان های فعال 
جهانی د  ر زمینه کیفیت و توسعه همکاری 
و  آموزش  زمینه  د  ر  جهان  کشورهای  با 
از  تخصصی  و  علمی  نشست های  اجرای 
د  یگر بند  های قطعنامه جامعه مد  یران کیفیت 

ایران است.
از  نفر  یک  کنفرانس  از  د  وره  هر  د  ر 
مؤلفان، مصنفان و  اساتید    د  انشجویان،  بین 
کارشناسان و … به عنوان کوشاترین مد  یر 
معرفی می شود   که د  ر سال 83 د  کتر حسام 
طوسی  د  کتر   84 سال  د  ر  و  کشفی  عارف 
استاد   د  انشگاه برای احراز این مقام انتخاب 

شد  ند  . د  ر مراسم اختتامیه امسال نیز مهند  س 
محمود   مجیب مد  یرعامل شرکت پلی اکریل 
ایران که یکی از کارخانجات تولید  کنند  ه نخ 
تولید    کارخانه  تنها  استرو  پلی  و  الیاف  و 
به  است،  ایران  د  ر  اکریلیک  نوار  و  الیاف 
عنوان کوشاترین مد  یر انتخاب شد  . همچنین 
از میان هجد  ه مقاله رسید  ه از بیست و د  و 
کشور جهان، انتخاب شد   و از ارائه د  هند  گان 

آن تجلیل به عمل آمد  .
آستان  کارخانه  اختتامیه،  مراسم  د  ر 
که  بود    مرکزی  نخستین  رضوی  قد  س 
کنفرانس  هشتمین  برای  را  خود    همکاری 

بین المللی مد  یران کیفیت اعالم نمود  .

مد  یران  ابزار  بهترین  حاضر  حال  »د  ر 
برای رسید  ن به آرمان شهر، جبران کمبود  ها 
تکنیک  یک  اید  ه آل،  تعالی  به  رسید  ن  و 
استوار  ارزیابی  نظام  بر  که  است  مد  یریتی 

باشد   و قابلیت اند  ازه گیری د  اشته باشد  «.

شهرد  اری  معاون  آب شناسان  مهند  س 
هفتمین  برگزاری  حاشیه  د  ر   4 منطقه 
د  ر  که  کیفیت  مد  یران  بین المللی  کنفرانس 
اسالمی  کشورهای  سران  اجالس  سالن 
برگزار شد   با بیان مطلب فوق افزود  : »طی 
چند   سال بررسی، برنامه ریزی و ارائه طرح 
پروژه  نظر  رسید    به  تهران،  شهرد  اری  د  ر 
بتواند    سازمانی  تعالی  مد  ل  یا   EFQM
را  شهرد  اری  کاری  وجهه های  از  بسیاری 
زیر پوشش خود   قرار د  هد  . به همین د  لیل 
که  چهار  منطقه  شهرد  اری  د  ر  پروژه  این 
تهران  شهرد  اری های  بزرگ ترین  از  یکی 

است، انتخاب شد  «.
د  ر  که  مطلب  این  بیان  با  آب شناسان 
و  شهر  شهروند  ،  موضوع  سه  با  تهران 
»نمی توان  گفت:  هستیم  مواجه  شهرد  اری 
ناد  ید  ه  را  فاکتور  سه  این  از  یک  هیچ 
است.  شهروند    با  محوریت  ولی  گرفت. 
باید    شهروند  ان  مسایل  به  پرد  اختن  برای 
روابط اجتماعی را د  ر نظر بگیریم و ببینیم 
د  ر شهر چه مشکالتی وجود   د  ارد   چراکه با 
توجه به گسترد  گی تهران این مسأله اهمیت 

بیشتری پید  ا می کند  «. 
پروژه ای   EFQM »پروژه  افزود  :  وی 
است که ابتد  ا فعالیت ها را بررسی می کند  . 
معیارهای  را مشخص و  سپس شاخص ها 
آنها را ارزیابی می کند   که نتیجه این ارزیابی 
را  قوت  و  ضعف  نقاط  اظهارنامه ها  د  ر 

نمایان می سازد  «. 
معاون شهرد  ار منطقه چهار د  رخصوص 
اظهار  تهران  شهرد  اری  اجرایی  پروژه های 
ارزیابی  پروژه  پروژه ها،  از  »یکی  د  اشت: 
رضایت کارمند  ان بود  . هد  ف ما از اجرای 
این پروژه این بود   که بفهمیم کارمند  ان چه 
چگونه  د  یگر  عبارتی  به  د  ارند  .  مشکالتی 
می توان نشاط سازمانی و وفاد  اری سازمانی 

را میان آنها ایجاد   کرد  «. 
وی پروژه مهند  سی ارزش را از د  یگر 
پروژه های سازمان عنوان کرد   که با کاهش 
موجب  فعالیت ها  بهینه سازی  و  هزینه ها 
جلوگیری از اسراف و از د  ست رفتن منابع 

سازمان ها شد  ه است. 
»پروژه  افزود  :  آب شناسان  مهند  س 
د  یگر ما پروژه بازخور 360 د  رجه بود   که 

با  شهرد  اری  که  ذینفع هایی  تمامی  شامل 
آنها د  ر ارتباط است می شود  . 

برای مثال بعضی از سازمان ها پیمانکار 
به  شهرد  اری  کارهای  از  قسمتی  و  هستند   
ارزیابی  باید    بنابراین  می شود  .  سپرد  ه  آنها 
وضعیتی  چه  د  ر  ما  پیمانکاران  که  کنیم 
هستند  ؟ با ما تعامالت خوبی د  ارند   یا نه؟ 
 360 بازخور  توسط  بررسی ها  این  تمام 
د  رجه انجام می گیرد  . به طور کلی بازخور 
را  سازمان  یک  عوامل  تمامی  د  رجه   360

مورد   ارزیابی قرار می د  هد  «.
ابزارها  این  »با  تأکید   کرد  :  آب شناسان 
حوزه  د  ر  مفید  ی  اطالعات  توانستیم 
مد  یریت رهبری به د  ست آوریم و د  ر این 

حوزه پیشرفت کنیم«.
شهرد  اری  غرفه  است  ذکر  به  الزم 
کاریکاتور  غرفه  و  تهران  چهار  منطقه 
د  ر  حاضر  غرفه های  میان  د  ر  سازمان  این 
هشتمین کنفرانس بین المللی مد  یران کیفیت 
با استقبال زیاد   میهمانان خارجی و د  اخلی 

مواجه شد  .

شهرداریفعالیتهایخودرابرمبنایEFQMانجاممیدهد
معاون شهرد  ار منطقه چهار تهران:

تصویبقطعنامه

د  ر اختتامیه هفتمین کنفرانس 
بین المللی مد  یران کیفیت انجام شد  :

کنفرانسهفتم



7سال هشتم● شماره 47 ● مرد   اد   و شهریور 1385

اصلی  راه  سئول،  خیابان  حوالی  عمرانی  فعالیت های 
نمایشگاه های  محل  غربی  و  جنوبی  د  رهای  به  منتهی 
بین المللی تهران را یک طرفه کرد  ه است. شهرد  اری تهران 
نظر  به  که  کرد  ه  انتخاب  بزرگراه  ساخت  برای  را  زمانی 
خود    د  رون  را  مهمی  اتفاق  بین المللی  نمایشگاه  می رسد   
شهریور  روزهای  آخرین  د  ر  اما  تبلیغاتی  تابلوهای  ند  ارد  . 
د  استان د  یگری د  ارد  . 13 تا 18 شهریور ماه؛ اولین نمایشگاه 
آموزشی.  تجهیزات  و  مؤسسات  د  انشگاه ها،  بین المللی 
نمایشگاه د  ر د  و سالن 35 و 38 برگزار می شود   که یکی را 
به د  انشگاه ها و د  یگری را به تجهیزات آموزشی اختصاص 
با  به لیست د  انشگاه ها نشان می د  هد   که  د  اد  ه اند  . یک نگاه 
از  عالی  آموزش  مؤسسه  و  د  انشگاه  چهل  شرکت  وجود   
جمله د  انشگاه های صنعتی شریف، علم و صنعت، خواجه 
هم  باز  شیراز  پزشکی  علوم  و  ایران  پزشکی  علوم  نصیر، 
جمع د  انشگاه ها، جمع نشد  ه است. با این وجود   نمایند  گان 
ایتالیا،  کاناد  ا،  انگلیس،  آلمان،  کشورهای  از  د  انشگا ه هایی 
حضور  نمایشگاه  این  د  ر  مجارستان  و  قبرس  مالزی، 
چشمگیری د  اشتند   و یکی از شلوغ ترین غرفه ها را به خود   

اختصاص د  اد  ه بود  ند  . 
نمایشگاه،  این  اجرایی  ستاد    رییس  نواب پور  رامین 
طرح  می گوید  :  د  وره  اولین  شکل گیری  روند    د  رخصوص 
اولیه این برنامه د  ر ارد  یبهشت ماه امسال ریخته شد  . هد  ف 
عرضه  که  بود    نمایشگاهی  مجموعه  یک  تشکیل  ما  کلی 

بگیرد  .  قرار  هم  کنار  عالی  آموزش  سطح  د  ر  تقاضای  و 
به  را  خود    توانمند  ی های  بتوانند    د  انشگاه ها  سو  یک  از 
د  انشگاه  انتخاب  تا  کنند    معرفی  و خانواد  ه ها  د  انش آموزان 
حضور  زمینه  د  یگر  طرف  از  شود  .  راحت تر  فرد    برای 
این  به  که  کرد  یم  فراهم  را  خارجی  معتبر  د  انشگاه های 
اختیار  د  ر  را  تجربیات خود    بتوانند    د  انشگاه ها  این  وسیله 
د  انشگاه های ما قرار د  هند  . وی تأکید   کرد  : ما تاکنون نزد  یک 
به 18 د  وره نمایشگاه معتبر د  انشگاهی د  ر کشورهای منطقه 
این نمایشگاه ها  ایران د  ر  خلیج فارس د  اشته ایم که حضور 
از مهم ترین د  الیل را  نبود  ه است. یکی  د  رخور و شایسته 
می توان د  ر این د  انست که د  انشگاه های ما تمرین الزم برای 
حضور د  ر نمایشگاه های رسمی و تخصصی ند  ارند  . خیلی 
از د  انشگاه های ما حتی بروشوری از توانمند  ی های خود   به 
زبان انگلیسی ند  ارند  . ما سعی کرد  یم محلی برای این تجربه 
فراهم کنیم. رییس ستاد   اجرایی اولین نمایشگاه بین المللی 
مراکز  آموزشی حضور  تجهیزات  و  مؤسسات  د  انشگاه ها، 
فعال د  ر حوزه صنایع، تجهیزات و تکنولوژی آموزشی و 
مؤسسه ها و مراکز آموزشی چون جهاد   د  انشگاهی د  انشگاه 

تهران را از نقاط قوت نمایشگاه برشمرد  . 
عد  م حضور د  انشگاه های معتبر، چون د  انشگاه تهران، 
شیراز، اصفهان و د  انشگاه پیام نور د  ر این نمایشگاه از جمله 

موارد  ی بود   که به شد  ت به چشم می آمد  . 
ابهامات را مهم ترین د  لیل عد  م  ایجاد   برخی  نواب پور 

کرد    ذکر  نمایشگاه  د  ر  بزرگ  د  انشگاه های  برخی  حضور 
د  اشت  را  خود  ش  قانونی  مجوز  نمایشگاه،  این  گفت:  و 
این  از  را  بود   که وزارت علوم حمایت خود    این  و جای 
برنامه اعالم کند  . حتی ما امید  واریم که د  وره های آیند  ه را 
با  نمایشگاه ها  برگزاری  زمان  کند  .  برگزار  وزارتخانه  این 
وجود    بهتری  زمان  آیا  است.  مصاد  ف  د  انشگاه ها  تعطیلی 
خود  مان  می گوید  :  نمایشگاه  اجرایی  ستاد    رییس  د  اشت؟ 
د  وست د  اشتیم زمان برگزاری به مهر ماه نزد  یک باشد  . البته 
واقع  د  ر  و  د  اشت  وجود    هم  محد  ود  یت هایی  سری  یک 
فعلی،  به جز زمان  بین المللی  نمایشگاه  تقویم  به  با توجه 
د  ر  نمایشگاه  انجام  برای  را  د  یگری  تاریخ  نمی توانستیم 
باید   شلوغ  آنچنان که  د  یگر غرفه ها  از سوی  بگیریم.  نظر 
نظرسنجی های  طبق  است  معتقد    نواب پور  هرچند    نیستند   
نمایشگاه  کیفیت  از  شرکت کنند  گان  از  خیلی  شد  ه  انجام 
و صد   البته  است  همیشه سخت  اول  گام  بود  ه اند  .  راضی 
باید   شجاعت بانیان آن کار را هم ستود  . نمایشگاه اول برای 
شروع نمره خوبی د  اشت، نمره قبولی. اگر روزی نمایشگاه 
بین المللی د  انشگاه ها مانند   نمایشگاه کتاب د  ر تقویم ساالنه 
د  انشجویان و د  انشگاهیان کشور قرار گرفت بد  انید   که گام 

اول آن د  ر شهریور ماه 1385 برد  اشته شد  . 

گاماول؛لرزاناماخوب
گزارشی از اولین نمایشگاه بین المللی د  انشگاه ها، 
مؤسسات و تجهیزات آموزشی

نام خانواد گینام
احمد یاحسان
اسکند رپوراکرم
الماسیغزال
امامیانیاسر
امانی پرشکوهعلی 

آقاخانیمحمد مهد ی
باباپریسا
بد ریحامد 
پارسانیاپد رام
پایابعلی

جعفرپورمحمود 
جعفریالناز

جوانشیرمحمد رضا
حسنی مهربانامیر
حسینی تباراکبر

حمزه زاد هنسترن
حید ریانمصطفی

خانعلینیما
خد امانسید محمود 

خزائیعلی
د لگشائیمحمد  

ذهبیاحمد رضا
راد محمد رضا 

رضائیصغری
روجائییاسر

زارعیزد ان بخش 
زحمتکش آشتیانیمحمد  
ستاری نجارزاد هعلی 

سقط چیان مقد م ثابتصاد ق 
سلطانی پناهفرشید 
سلیمانیانفرشته 

سود بخشد ریا
شاه منصوریمرتضی
شاهرخی د واتگرمهد ی 
شعبانیوحید  
شهزاد یپگاه 
شهسواری پورناصر 

شیرمحمد  کریمیمحبوبه 
صالحعلی 

صد راییمحمد رضا 
ضامنیلیال

عالء الد ینیمهد ی

علیئیحسین 
علیئیمصطفی
فرجیرامین 

کاویانی مالیریعلیرضا 
کرمی پوراد یب 
کریمیامید  

کریمیحسین 
کمالزینب

مجید زاد ه ارد بیلیمهد ی 
محسنی مقد مکورش

محققیانمحمد رضا 
محمد یامید  
مسند ینغمه
ملکآفاق

ممقانی زاد همجتبی
منصوریسعید ه 

مهاجرانیسید علیرضا
مومیوند علیرضا 

میرشمسیسید ابوالفضل
ناد ریامیر

یارمحمد یمحمد رضا 
یونسی پورملیحه 

اعضایحقیقیجدید
انجمنمهندسیصنایعایران
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مؤسساتوشرکتهایپارکعلموفناوری
بهآسیامعرفیمیشوند

د  ر  می توان  د  انشگاه ها  برجسته  نخبگان  كمك  با 
زمينه تکنولوژی پيشرفته به شركت های مستقر شد  ه د  ر 
نيز د  ر آیند  ه  تا آنها  پارک علمی و فناوری كمك كرد   

د  ستاورد  های خود   را د  ر اختيار كشور قرار د  هند  .
پارک  عمومی  روابط  مسئول  حسینی  وحید  ه الساد  ات 
افزود  :  مطلب  این  بیان  با  تهران  د  انشگاه  فناوری  و  علم 
د  وش  به  فناوری  و  علم  پارک  که  وظیفه ای  اصلی ترین 
می کشد   مستقر کرد  ن مؤسسات فناوری نوین و شرکت های 

تکنولوژی پیشرفته است. 
وی گفت: د  ر حال حاضر هفت مؤسسه شامل چهار 
خد  مات  ارائه د  هند  ه  مرکز  سه  و  مهند  سی  فنی،  شرکت 

تخصصی د  ر این پارک مستقر هستند  . 
علم  پارک  سوی  از  که  خد  ماتی  به  اشاره  با  حسینی 
و فناوری به شرکت ها و مؤسسات مستقر شد  ه د  ر پارک 
ارائه می شود   تأکید   کرد  : براساس آیین نامه معافیت مالیاتی 
و گمرکی، مؤسسات مستقر د  ر پارک، و قانون 47 برنامه 

و  صاد  راتی  فعالیت های  زمینه  د  ر  توسعه  چهارم 
می شوند  .  معاف  مالیات  از  شرکت ها  این  وارد  اتی 
ارائه  آنها  به  خد  ماتی  نیز  بیمه  زمینه  د  ر  همچنین 
می شود  . حسینی افتتاح رستوران و تاکسی سرویس 
پارک علم و فناوری را از جمله خد  مات رفاهی ارائه 

شد  ه از سوی این مجموعه عنوان کرد  . 
کنفرانس  یک  امسال  ماه  شهریور  افزود  :  وی 
بین المللی پیش رو د  اریم قصد  مان این است که د  ر 
این کنفرانس، شرکت های پارک علم و فناوری را از 
طریق بروشور، پوستر و کاتالوگ به پارک های د  یگر 

کشورهای آسیایی معرفی کنیم. 
مسئول روابط عمومی پارک علم و فناوری با ذکر این 
برای  را  زمان  د  ه سال  د  نیا حد  اقل  که صاحبنظران  مطلب 
ارزیابی و جواب د  هی یک پارک علم و فناوری الزم می د  انند   
حال  د  ر  ما  است.  د  اد  ه  جواب  د  نیا  د  ر  مقوله  این  گفت: 
حاضر سیصد   پارک علم و فناوری د  ر د  نیا د  اریم که همگی 

برخورد  ارند  .  کشورها  صنعت  زمینه  د  ر  باالیی  اهمیت  از 
همواره صنعتگران متخصص به سمت این پارک ها می آیند   
و سرمایه گذاری های زیاد  ی د  ر پارک ها می شود  . حسینی با 
اشاره به تفاوت ساختارها د  ر ایران گفت: با توجه به توان 
باالی د  انشگاهی و صنعت د  ر کشور ما و با توجه به اینکه 
آیند  ه خوبی را  این مرکز می گذرد  ،  افتتاح  از  ماه  پنج  تنها 

برای فعالیت ها و بازد  هی پارک پیش بینی می کنیم.

نام خانواد          گینامرد          یف
منزویمحمد  رضا 1
ناصری جهرمیرضا �
گلزاریعلی محمد  3

اعضاییکهموفقبهد   ریافتلوحعضویتانجمنشدند:

انجم��ن مهند   س��ي صنای��ع ایران ی��ک نمونه 
گواهینام��ه عضویت انجمن را براي اعضاي انجمن 

آماد   ه کرد   ه است.
این گواهینامه که طرح اولیه آن د   ر جلسه هیئت 
مد   یره به تصویب رس��ید   ه اس��ت، با ظاهري زیبا و 
ش��کیل براي نصب د   ر د   فتر کار یا قرار گرفتن روي 
میز کار و به د   و زبان فارس��ي و انگلیسي تهیه شد   ه  

است. 
اف��راد  ی ک��ه تا 31 مهر ماه ل��وح را به د    و زبان 

انگلیس��ی و فارس��ی س��فارش د    هند    ، از 40 د    رصد     
تخفیف وی��ژه بهره من��د     خواهند     ش��د    . قیمت این 
گواهینامه ش��کیل و زیبا که به د   رخواس��ت اعضاي 
انجمن، براي آنان صاد   ر ش��د   ه است د   ر جد   ول زیر 
آمد   ه است. لوح عضویت تنها برای اشخاصی صاد ر 
می گرد د  که عضویت آنان معتبر باشد . اشخاصی که 
لوح عضویت د ریافت کرد  ه اند ، 50 د رصد  تخفیف 
د ر حق عضویت س��االنه برای آنه��ا د ر نظر گرفته 

می شود .  

قيمت )ریال(رمد    ت اعتبار نوع عضویت
40�/000/000 ماهحقوقي
36800/000 ماهپیوسته 
�4500/000 ماهوابسته

18150/000 ماه د   انشجویي 

گواهینامهعضویتانجمنمهندسيصنایع
ایرانآمادهشد

ستود هامیرحسین4
ریاحیمهد ی5
ریاحیبهروز6
د وست محمد یانحمید 7

خطیرحسین8
اسماعیلیاحمد 9
حاج شیرمحمد یعلی10
سالح ورزیحسین11
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اعضایحقوقیجدید
انجمنمهندسیصنایعایران

شرکت گسترش کارآفریني و
 کیفیت فراز لرستان

زمینه فعالیت: مشاوره ، آموزش و پژوهش 
د ر زمینه هاي مد یریت و مهند سي صنایع
تلفن و نمابر: 3�3531�-14 )0661(

مد یرعامل: زهره سالحورزي
karafaringostar.com
 Gkkl_co@yahoo.com        

شرکت تام ایران خود رو
زمینه فعالیت: صد ور خد مات و د انش 

فني و مهند سي طراحي، ساخت و تولید  
تجهیزات

تلفن و نمابر: 45�035�-5    45�5470
مد یرعامل: منصور گد ازگر

نمایند ه: شاهین قنبریان، علي طلوع
tam.co.ir

info@tam.co.ir

شرکت پتروشیمي اصفهان
زمینه فعالیت: تولید  مواد  شیمیایي

تلفن و نمابر: 880096�8-55411058   
8799569

مد یرعامل: علي مستاجران
 www.epciran.com           
 info@epciran.com           

د ر  صنایع  مهند سی  نقش  همایش 
ماه  آذر  نهم  خوزستان  استان  صنعت 
سال جاری د ر د انشکد ه مهند سی صنایع 
سلیمان  مسجد   اسالمی  آزاد   د انشگاه 

برگزار می شود . 
نقش  محورهای  با  همایش  این 
گاز،  نفت،  صنایع  د ر  صنایع  مهند سی 
آب  صنعت  فوالد ،  صنعت  پتروشیمی، 
و  نیشکر  توسعه  سیمان،  برق، صنعت  و 
صنایع کوچک به همت معاونت پژوهشی 
آزاد   د انشگاه  صنایع  مهند سی  گروه  و 
اسالمی واحد  مسجد  سلیمان و همکاری 
شکل  ایران  صنایع  مهند سی  انجمن 

می گیرد . 
مد یریت  سیستم ها،  بهبود   و  تحلیل 
پروژه،  کنترل  و  مد یریت  کیفیت  کنترل  و 
د ر  تحقیق  تکنولوژی،  و  د انش  مد یریت 
محورهای  د یگر  از  بهینه سازی  و  عملیات 

این همایش یک روزه است.
به  مقاله ها  چکید ه  ارسال  مهلت 
د بیرخانه همایش تا پایان شهریور ماه است. 
اطالعات  به  د سترسی  برای  عالقه مند ان 
همایش  این  برگزاری  د رخصوص  بیشتر 
تماس  با شماره 0611-445878  می توانند  
 www.IIEKHZ.com گرفته و یا به سایت

مراجعه کنید .

دفترانجمنمهندسیصنایع
ایراندراستانخراسان

گشایشیافت
ایران  صنایع  مهند  سی  انجمن  د  فتر 
با  مشهد    شهر  د  ر  و  خراسان  استان  د  ر 
طهماسبی  عبد  ا...  مهند س  مسئوليت 

گشایش یافت. 
د  ر  انجمن  جد  ید    د  فتر  وب سایت 
 www.iiekh.com خراسان  استان 
است. همچنین اعضای انجمن می توانند   با 
شماره تلفن های 76�93�8 و 66514�9-
051 با د  فتر مشهد   تماس بگیرند   و یا به 
فرامرز  خیابان  انتهای  مشهد  ،  آد  رس 
چهارراه  از  بعد    بهاران،  خیابان  عباسی، 

مخبر، پالک 66 مراجعه کنند  .

همایشنقشمهندسیصنایعدرصنعت
خوزستانبرگزارمیشود

دومینکنفرانسملیلجستیكوزنجیرهتأمین،آبانماهبرگزارمیشود
و  لجستیک  ملی  کنفرانس  د ومین 
شود .  می  برگزار  ماه  آبان  تأمین،9  زنجیره 
امسال،  کنفرانس  تخصصی  محورهای  از 
و  لجستیک  د ر  استراتژیک  ریزی  برنامه 
زنجیره تأمین، پیش بینی و برآورد ، مد یریت 
مد یریت  موجود ی،  مد یریت  سفارش، 
و  معکوس  لجستیک  مشتری،  به  خد مات 
کنفرانس  د بیر  است.  تسهیالت  یابی  مکان 
د کتر محمد رضا اکبری جوکار عضو هیئت 
علمی د انشگاه صنعتی شریف و د بیر کمیته 
هیئت  عضو  تیموری  ابراهیم  د کتر  علمی، 
از  هستند .  صنعت  و  علم  د انشگاه  علمی 
برگزاری  کنفرانس،  این  توجه  قابل  نکات 
و  لجستیک  المللی  بین  نمایشگاه  اولین 
تباد ل  و  آشنایی  منظور  به  تأمین  زنجیره 

شرکت  با  ها  سازمان  علمی  و  فنی  د انش 
های د اخلی و خارجی است. این نمایشگاه 
محل  د ر  کنفرانس  برگزاری  با  همزمان 
هد ف  با  تهران  المللی  بین  های  نمایشگاه 
زمینه  د ر  گوناگون  های  توانمند ی  ارایه 
نیز  و  لجستیک  مد یریت  علم  بومی سازی 
برپا  افزاری  سخت  امکانات  و  تجهیزات 

می   شود .
د ومین  الکترونیک  سایت  آد رس 
تأمین  زنجیره  و  لجستیک  ملی  کنفرانس 
www.irlog.com است که عالقه مند ان 
می توانند  اطالعات بیشتر را از این سایت 

د ریافت کنند . 
شماره تماس د بیرخانه انجمن لجستیک 

ایران 3-��66�481 است.

 9 و   8  ،EFQM آموزشی  د  وره 
شهریور به همت انجمن مهند  سی صنایع 
ایران د  ر مركز آموزش اپتك برگزار شد  . 
معیارهای  آموزشی  د  وره  این  د  ر 
با  آشنایی  شامل   EFQM سرآمد  ی  مد  ل 
مد  ل  این  معیارهای  تشریح  و  تاریخچه 
سازمانی  تعالی  هشتگانه  اصول  کنار  د  ر 
تشریح  و  ارایه  ایران  د  ر  کیفیت  جوایز  و 
شد  . مد  رس این د  وره مهند  س صمد   عد  ل 

محمد  ی بود  .
انجمن مهند  سی صنایع ایران د  ر اد  امه 
د و  د ر  خود   آموزشی  د  وره های  برگزاری 
سرآمد ی  مد ل  معیارهای  تشریح  د وره 

EFQM را د ر مهر و آبان و د وره تربیت 
ارزیاب EFQM را د ر آذرماه سال جاری 
از  پس  شرکت کنند  گان  می کند .  برگزار 
انجمن  معتبر  گواهینامه  د  وره ها،  این  طی 

مهند  سی صنایع ایران را د  ریافت می کنند  .
نرم افزار  آموزشی  د  وره 
از د  یگر د  وره های  نیز   PRIMAVERA
آموزشی انجمن بود   که 19 تا �1 شهریور 
د  انشگاه  صنایع  مهند  سی  د  انشگاه  د  ر  ماه 
تد  ریس  با  طوسی  نصیرالد  ین  خواجه 

مهند  س نوژن ژیان پناه برگزار شد  . 
د وره آموزشی سه روزه مبانی تشریح و 
مستند سازی Iso9001:�000 نیز �4 تا �6 

مرد اد  و �1 تا �3 شهریور ماه برگزار شد . 
این د وره آموزشی با هد ف آشنایی با مبانی 
رویکرد    ،Iso  9001 استاند ارد   واژگان  و 
استاند ارد   الزامات  تشریح  گرایی،  فرآیند  
مد یریت  سیستم  مستند سازی  نحوه  و 
این  برگزاری  از  پس  شد .  برپا  کیفیت 
د وره  د انشجویان حاضر د ر د وره به منظور 
آشنایی عملی به بازد ید  کارخانه تیغاب از 
د ر  رفتند .   Iso گواهینامه 9001  د ارند گان 
این بازد ید  یک روزه، بازد ید کنند گان نمونه 
و  اجرایی  روش  های  و  مستند ات  عملی 
کارخانه  د ر  را  سیستم  این  استقرار  نحوه 

مشاهد ه کرد ند .

شهریورماه امسال د  ر مركز آموزش اپتك 
دورهآموزشیEFQMانجمنمهندسیصنایعبرگزارشد
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برگزاریهمایش
بازآموزیمدیرانفنی
ونگهداریوتعمیرات

مد  یران  بازآموزی  همایش  د  ومین 
فنی و نگهد  اری و تعمیرات ششم تا نهم 

شهریور ماه برگزار شد  . 
حمیرا اسالمیان، عضو هیأت علمی 
با  اجرایی  د  بیر  و  آریانا  صنعتی  گروه 
د  ر  گفت:  همایش  این  پیشینه  به  اشاره 
زمینه نگهد  اری و تعمیرات همایش هایی 
د  ر د  انشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد  ه 
بود   که شکل سوم آن نیز به شیوه ارائه 
بر  عالوه  کرد  یم  حس  ما  بود  .  مقاله 
بازآموزی  کارگاه های  به  نظری  مباحث 
سال  منظور  همین  به  د  اریم.  نیاز  نیز 
با  بازآموزی را  گذشته نخستین همایش 
شیوه ای کارآمد   و عملی برگزار کرد  یم. 

به  نزد  یک  گذشته  سال  افزود  :  وی 
و  کرد  ند    شرکت  همایش  د  ر  نفر   450
نتایج نظرسنجی ها هم نشان می د  هد   که 

از برنامه ها استفاد  ه الزم را برد  ه اند  . 
د  بیر کمیته اجرایی همایش با اشاره 
سه  به  برنامه  این  سازمانی  ساختار  به 

ثبت نام  و  اطالع رسانی  محتوایی  کمیته 
اشاره کرد   و گفت: کمیته ای  تبلیغات  و 
بر  ایرانی  و  استاد  ان خارجی  از  متشکل 
روی محتوای همایش نظارت د  ارند  . د  ر 
با موضوع های  این برنامه پنج سخنرانی 

مرتبط با همایش د  اریم. 
د  و استاد   د  اخلی و پنج استاد   خارجی، 
استاد  ان اصلی این همایش هستند   که از 
و  کاناد  ا  استرالیا،  انگلیس،  کشورهای 
د  انشگاه های د  اخلی چون صنعتی اصفهان 
بر  عالوه  د  ارند  .  حضور  برنامه  این  د  ر 
به  نیز  از صنعتگران  نفر  د  و  د  انشگاهیان 
هستند  . عالوه  همایش  این  استاد    عنوان 
بر این 17 کارگاه آموزشی نیز د  ر حاشیه 

این همایش خواهیم د  اشت. 
وی خاطرنشان کرد  : تاکنون 350 تا 
400 نفر د  ر د  وره فعلی شرکت کرد  ه اند   
که البته انتظارمان برای حضور افراد   بیش 

از این است. 
به  زواشکانیان  د  کتر  از  اسالمیان 
به  اند  روجارد  نیا  و  همایش  د  بیر  عنوان 

عنوان د  بیر علمی برنامه یاد   کرد  .
وی افزود  : به سبب اهمیت این بحث 
برق،  فوالد  ،  چون  مختلف  صنایع  د  ر 
انرژی و آب و فاضالب شرکت کنند  گانی 
از این بخش ها د  ر همایش حضور د  ارند   
این  با  و د  رخصوص موضوعات مرتبط 

صنایع نیز بحث خواهد   شد  . 

معرفیکتاب

نامه  هفته  منتقد    بیرن  جان 
د  وباره  مهند  سی  کتاب  بیزنس، 
شرکتها را منطقی ترین، سود  مند   
زمینه  د  ر  نوشته  بهترین  و  ترین 
معرفی  کنونی  د  هه  د  ر  مد  یریت 
می کند  . این کتاب به قلم د  وتن از 
بزرگان حوزه مد  یریت به نگارش 
د  ر آمد  ه است. د  کتر مایکل همر، 
د  وباره  مهند  سی  نظریه  طراح 
سازمانها، مد  رس و مشاوره عالی 
رئیس  شامپی  جیمز  و  مد  یریت 
جهانی  موسسه  مد  یره  هیئت 
آمریکا  ماسا چوست  د  ر  واقع   CSC index مد  یریت  مشاوران 
است. د  کتر همر د  ر سال 1990 به عنوان یکی از پنج استاد   نمونه و 
بر جسته مد  یریت معرفی شد  . مقاله های وی د  ر نشریه نامد  ارها 
وارد   بیزنس ریویو از وزن و اعتبار ویژه ای برخورد  ار است. شامپی 
از کارشناسان برجسته مد  یریت و اجرای مهند  سی د  وباره و د  ارای 
تألیفات فراوانی است. وی با همکاری د  کتر همر اند  یشه مهند  سی 

د  وباره را د  ر عمل پیاد  ه کرد  ه است. 
اما مهند  سی د  وباره چیست؟ 

خود   همر و شامپی د  ر معرفی این کتاب می نویسند  : مهند  سی 
د  وباره یعنی آغازی د  یگر از »ب« بسم اهلل. مهند  سی د  وباره به معنای 
د  ویست ساله  یافته های  و  د  انش  از  بزرگی  کنار گذاشتن بخش 
اخیر مد  یریت صنعتی است. باید   روش انجام کار د  ر د  وره تولید   

انبوه را به فراموشی سپرد   و تصمیم گرفت که اکنون روش مناسب 
چگونه است. د  ر نظام مهند  سی د  وباره کسب و کار عنوانهای کهن 
و ترتیب  های سازمانی گذشته همچون بخش بند  ی اد  اره، د  ایره، 
گروه و مانند   آن را اهمیت می افتند  . آنها ساخته د  وره ای هستند   
که د  یگر سپری شد  ه است. د  ر مهند  سی د  وباره مهم این است که با 
یاری گرفتن از نیازهای امروز بازار و فن آوریهای نوین، چگونه 

کار را سازمان  د  هیم. 
همر و شامپی تاکید   می کنند   د  ر مهند  سی د  وباره ویژگی  هایی 
به  گرایش  و  پذیری  خطر  نفس،  به  اعتماد    فرد  ،  به  توجه  مانند   
د  گرگونی اهمیت پید  ا می کند  . این راهکار می کوشد   تا از امتیاز 
استعد  اد  های  و  نبوغ  و  گیرد    بهره  مد  یران  و  کارکنان  هوشمند  ی 

خفته آنها را پید  ا کند  . 
نویسند  گان کتاب د  ر بخش نخست آن با عنوان »بحرانی که 
به ترسیم وضعیت کنونی و طرح مشکالت  نیست«  برد  ار  د  ست 
آن می پرد  ازند  . هشت بخش بعد  ی کتاب به تعریف و چگونگی 
د  ر بخش  د  کتر شامپی  د  ارد  .  اختصاص  د  وباره«  »مهند  سی  اجرای 
د  هم تا پایان و بخش سیزد  هم کتاب تجربه چهار شرکت مختلف 
را د  ر زمینه اجرای نظریه مهند  سی د  وباره مطرح کرد  ه اند  . عنوان 
بخش چهارد  هم کتاب » راه های پیروزی د  ر مهند  سی د  وباره است«. 
د  کتر جیمز همرو مایکل شامپی کتاب خود   را با د  و بخش سخن 

آخر و پرسش های خوانند  گان به پایان می رسانند  . 
کتاب مهند  سی د  وباره شرکت ها- مشنور انقالب سازمانی را 
موسسه خد  مات فرهنگی رسا با ترجمه د  کتر عبالرضا رضایی نژاد   

به چاپ رساند  ه است. 

مهندسیدوبارهشرکتها-منشورانقالبسازمانی

به  اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک 
عنوان اولین مجموعه از پارک های فناوری 
کشور د  ر زمینی به وسعت 5�0 هکتار جهت 
طراحی و راه اند  ازی 7 تا 10 پارک فناوری 
ارشد    مد  یران  شد  .  تأسیس   1374 سال  د  ر 
راستای  د  ر  تحقیقاتی  و  علمی  این شهرک 
اجرایی نمود  ن رسالت های خود   راه اند  ازی 
اولین  عنوان  به  را  کیفیت  فناوری  پارک 
پارک تخصصی خاورمیانه د  ر این زمینه د  ر 
د  ستورکار خود   قرار د  اد  ه است که هد  ف از 
مؤثر جهت  شرایط  ایجاد    پارک  این  ایجاد   
تحقیقات و پژوهش های علمی – کاربرد  ی 
د  ر زمینه کیفیت برای سازمان های تولید  ی و 

خد  ماتی اعم از د  ولتی و خصوصی است. 
بسترسازی  مجموعه  این  کلی  وظایف 
کاربرد  ی،  تحقیقات  و  مطالعات  ترویج  و 
برای  اطالعاتی  و  علمی  امکانات  ایجاد   
کشور،  خد  ماتی  و  تولید  ی  سازمان های 
ایجاد   و توسعه ارتباطات رسمی و همکاری 
تحقیقات  زمینه  د  ر  فعال  تشکل های  با 
جهان،  مختلف  کشورهای  د  ر  کیفیت  د  ر 
تأسیس و هد  ایت آکاد  می کیفیت، طراحی، 
برنامه های آموزشی مورد    تد  وین و اجرای 

نیاز کشور است.
مجموعه  این  د  ر  پذیرش  معیارهای 
بود  ن  د  ارا  مشخص،  حقوقی  وضعیت 
د  ارا  موفق،  فعالیت  سابقه  سال  د  و  حد  اقل 
اقتصاد  ی، وجود    مالی و  پاید  ار  منابع  بود  ن 
اقتصاد  ی،  و  مالی  پاید  ار  بود  جه  و  برنامه 
جهت  مشخص  بود  جه  و  برنامه  وجود   

به کارگیری  توسعه،  و  تحقیق  فعالیت های 
د  ر  آموخته  د  انش  و  وقت  تمام  نیروهای 

راستای فعالیت مورد   نظر است.
برنامه  قانون   47 ماد  ه  به  توجه  با 
اجرایی  آیین نامه های  و  توسعه  چهارم 
کیفیت  فناوری  پارک  د  ر  فعالیت  مربوط، 
مزیت هایی را  به همراه د  ارد   که از آن جمله 
به  است.  عوارضی  و  مالیاتی  معافیت های 
پارک  د  ر  که  فناوری  واحد  های  که  شکلی 
د  ارند  ،  اشتغال  فعالیت  به  کیفیت  فناوری 
تاریخ  از  مذکور  فعالیت های  به  نسبت 
صد  ور مجوز توسط مد  یریت پارک، نسبت 
به  پارک  د  ر  اقتصاد  ی  فعالیت  نوع  هر  به 
مد  ت 15 سال از پرد  اخت مالیات بر د  رآمد   
و د  ارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم 

معاف می شوند  . 
که  فناوری  واحد  های  تمامی  همچنین 
از  د  ارند    فعالیت  کیفیت  فناوری  پارک  د  ر 
کشور  معمول  عوارض  گونه  هر  پرد  اخت 

معاف می باشند  . 
پارک  د  ر  فعالیت  مزیت های  د  یگر  از 
است.  گمرکی  معافیت های  فناوری 
موافقت  با  می توانند    فناوری  واحد  های 
و  وارد  ات  به  نسبت  پارک  مد  یریت 

چارچوب  د  ر  خد  مات  و  کاالها  صاد  رات 
مأموریت های محول شد  ه و قانون مقررات 
صاد  رات و وارد  ات اقد  ام کنند  . این مباد  الت 
و  ورود    عوارض  گونه  هر  پرد  اخت  از 

صد  ور معاف هستند  .
که  نیز  خارجی  سرمایه گذاران  برای 
می خواهند   سرمایه خود   را به پارک فناوری 
سرمایه گذاری  مجوز  کنند  ،  وارد    کیفیت 
می شود  .  صاد  ر  پارک  مد  یریت  توسط 
این  مشمول  خارجی  سرمایه گذاری های 
قانون از تمام حقوق، حمایت ها و تسهیالتی 
وجود    د  اخلی  سرمایه گذاری های  برای  که 
می شوند  .  برخورد  ار  یکسان  طور  به  د  ارد  . 
سرمایه سرمایه گذاران خارجی که به پارک 
فناوری کیفیت وارد   می شود   مورد   حمایت 
آن  تسهیالت  و  مزایا  از  و  بود  ه  پارک 

برخورد  ار می شوند  .
مالی  مباد  الت  د  رخصوص  همچنین 
انتقال ارزها از خارج از  بین المللی، نقل و 
کشور به پارک و از پارک فناوری کیفیت به 
فناوری  واحد  های  توسط  کشور  از  خارج 
مستقر د  ر این پارک از طریق شبکه بانکی 

پارک، آزاد   است. 
لغو قرارد  اد   کار د  ر پارک  گفتنی است 
است  انجام پذیر  به ساد  گی  کیفیت  فناوری 
حد  اکثر  و  روز   15 حد  اقل  آن  جریمه  و 
خد  مت  سال  هر  ازای  به  حقوق  روز   45
پارک  آد  رس وب سایت  می باشد  .  مستخد  م 
sbpark. فناوری تخصصی فناوری کیفیت

istt.ir است.

پارکتخصصیفناوریکیفیت؛
ایجادشرایطتحقیقاتوپژوهشهایعلمی
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برگزارینمایشگاهبینالمللی
تجارتخوددردهلینو

 )ITPO( هند    تجارت  توسعه  سازمان 
بین المللی  بزرگ  نمایشگاه  ششمین  و  بیست 
تجارت خود   IITF )�006( را 14 تا �7 نوامبر 
�006 مطابق با �3 آبان تا 6 آذر ماه سال جاری 

برگزار می کند  .
بین المللی د  ر زمینه تجارت  این نمایشگاه 
برپا  نو  د  هلی  پراگاتی  مید  ان  د  ر  و  صنعت  و 
محصوالت  آن  د  ر  که  نمایشگاه  این  می شود  . 
به  گوناگون  رشته های  و  صنایع  از  مختلفی 
تجاری  فرصت  می شوند  ،  گذاشته  نمایش 
مناسبی را د  ر زمینه های تکنولوژی و خد  مات و 
موقعیتی را جهت سفارش صاد  رات و وارد  ات 

د  ر اختیار شرکت کنند  گان قرار می د  هد  . 
د  ر این نمایشگاه امکان شرکت کشورهای 
مختلف به عنوان کشورهای مشارکت کنند  ه و یا 

کشورهای مورد   تأکید   نیز وجود   د  ارد  . 
گفتنی است سفارت هند   د  ر تهران برگزاری 

شرکت های  حضور  شرایط  و  نمایشگاه  این 
به  نامه ای  طی  را  گوناگون  کشورهای  صنعتی 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به 

اطالع رساند  ه است. 
از  اطالع  برای  می توانند    عالقه مند  ان 
وب  به  همایش  این  برگزاری  چگونگی 
www. سایت www.iitfonweb.com و 

indiatradefair مراجعه کنند  .
کنفرانسمعماریمدیریتنوین

برگزارمیشود
اولین کنفرانس معماری مد  یریت نوین آبان 

ماه سال جاری برگزار می شود  . 
این کنفرانس با محوریت توسعه مد  یریت 
مد  یریت  مشاوران  نقش  ملی،  توسعه  محور 
اقتصاد  ی  بنگاه های  تعالی  و  سود  آوری  د  ر 
د  ر  )اخالق مد  اری(  حرفه ای  اخالق  نقش  و 
بنیان مد  یریت نوین به همت انجمن مشاوران 

مد  یریت ایران )IMCA( برگزار می شود  . 
تحقیقات کاربرد  ی – توسعه ای مد  یریت و 

تشکیل  اهمیت  و  الزامات  و  مد  یریت  مشاوره 
نظام مشاوره مد  یریت کشور از د  یگر محورهای 

برگزاری این همایش است. 
پایان  تا  همایش  به  مقاله ها  ارسال  مهلت 
بیستم  تا  نیز  د  اوری ها  نتایج  که  بود    ماه  مرد  اد   

شهریور ماه اعالم می شود  . 
د  ریافت  برای  می توانند    عالقه مند  ان 
با شماره تلفن ���16164-7  بیشتر  اطالعات 

تماس بگیرند  .
همایشملیصنعتناوگان
ریلیکشوربرگزارمیشود

همایش ملی صنعت ناوگان ریلی کشور – 
چالش ها و فرصت ها، 4 و 5 د  ی ماه سال جاری 
به همت جهاد   د  انشگاهی د  انشگاه های صنعتی 

شریف و علم و صنعت برگزار می شود  . 
وب سایت  طریق  از  می توانند    عالقه مند  ان 
یا  و   ir.www.rsi�006 آد  رس  به  همایش 
شماره تلفن های 66030675 و 660646�8 به 

اطالعات بیشتر د  ر این خصوص د  ست یابند  .


