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مهندسی صنایع و سیستمها منتشر شد

چهارمین شماره از مجله علمی -پژوهشی مهندسی صنایع و سیستمها
( )JISEمنتشر شد .این مجله به صاحب امتیازی انجمن مهندسی صنایع ایران،
مدیرمسئولی دکتر امینناصری و سردبیری دکتر حجی منتشر میشود.
برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت یک نسخه از مجله به وب سایت
مجله به نشانی  WWW.JISE.INFOمراجعه کرده و یا با شماره 88242588
تماس حاصل فرمایید.
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رویکردی جدید در اشتغال مهندسان صنایع

در كشور ما حيطه فعاليت و مسوليت
بسياري از مهندسان فراتر از چارچوب
وظايفي است كه به طور متداول در ساير
كشورها براي آنان ترسيم شده است .در کشور ما مديريت
سطوح باال و مياني بسياري از كارخانجات و صنايع و
همچنين بسياري از سازمانهاي بزرگ خدماتي ،بازرگاني
و حتي فرهنگي به مهندسان محول شده است ،درحاليكه
در ساير نقاط دنيا اينگونه مسوليتها عموما به مديران
حرفهاي كه تحصيالت ويژه مديريت دارند واگذار میشود.
اما داليل وجود اين نقص در كشور ما چيست؟ شايد بتوان
به طور اجمال در دو بع د ذيل به اين داليل پاسخ داد:
 )1با توجه به وضعيت موجود ايران ،مهندسان بيشترين
قابليت را براي مديريت كارا و موثر از خود نشان دا دهاند
كه خود معلول عواملي ميباش د از قبيل آنكه دانشجوياني
يدهن د تا در
كه رتبههاي بهتري کسب کردهاند ترجيح م 
رشتههاي مهندسي تحصيل کنند؛ الزم به ذكر است كه اين
پديده ،خود معلول ساختار نامناسب آموزشي كشورمان
ميباشد كه در نتيجه آن به رشتههاي پراهميتي چون
مديريت ،اقبال كمتري ميشود.
 )2در بیشتر موارد ،تكنولوژي از خارج كشور
خريداري ميشود و اين موجب میگرد د تا نقش واقعي
مهندسان كمي تحتتاثير قرار گيرد .به دليل محدوديت
امكانات ،نيروي مهندسان عمدتا در جهت توسعه و طراحي
تكنولوژي مصرف نشده است و اين موضوع نيز عاملي بوده
تا خالقيت آنان در جهت حل مشكالت و تصميمگيريهاي
استراتژيك و عملياتي و سياستگذاريهاي مديريتي به كار
گرفته شود.
در اين رابطه جايگاه مهندسي صنايع با ديگران متفاوت
است .در حل مسائل و تصميمگيريهاي يك كارخانه،
مهندسان صنايع نهتنها آموزشهاي مناسب ديدهاند ،بلكه
با مفاهيم برنامهريزي و بهينهسازي سيستمها نيز آشنايي
كامل دارند ،لذا روشهاي برخور د با آنها را تا ح د زيادي

ميدانند ،درحاليكه ساير مهندسان تنها از اطالعات عمومي
و روشهاي كلي تجزيه و تحليل استفاده مينمايند.
از سوي ديگر ،با تغيير حركت اقتصادي كشور در
جهت اقتصا د غيرمتمركز آزاد ،نقش مهندسان صنايع بسيار
حساستر گرديد .با تغيير شرايط اقتصادي و حذف يا كاهش
يارانه در سالهای اخیر ،مشكالت جدي د صنايع جلوهگر
شدند .بسياري از صنايع قادر نيستند محصوالت خو د را به
فروش برسانند .تقريبا تمامي صنايع راه نجات خو د را در
بازسازي ماشينآالت و تجهيزات ميدانند و اين درحالي
است كه امكان چنين سرمايهگذاري سنگيني در همه موارد
وجود ندارد و از سوي ديگر نيز ضريب بهره دستگاههاي
موجود پايين است .اگرچه خري د برخي ماشينآالت براي
واحدها ضروريست ،اما هدف مسلم صنايع ما بايستي
افزايش كارايي و باالبردن بهرهوري امكانات موجود باشد و
بيشك محور چنين سياستي مهندسان صنايع خواهند بود.
ن منظور الزم است ابتدا با طراحي و ايجا د سيستمهاي
بدي 
اطالعاتي مشكالت را شناسايي نمو د و سپس به برنامهريزي
در جهت افزايش كارايي و ارتقاي كيفيت پرداخت .ورود
تكنولوژي خارجي نقطه ضعف نيست به شرط آنكه پس
از خريد درمور د روشهاي توليد و كارايي آنها در داخل
كشور فعال بود و اين از وظايف خطير مهندسي صنايع در
ايران ميباشد.
در کنار موار د ذکر شده موضوعی دیگر در زمینه

جایگاه مهندسی صنایع در کشور مطرح
است و آن تصدی پستهای مختلف
در سازمانها توسط مهندسان صنایع بر
اساس آموختههای آنها است .در این میان یک نقطه ضعف
وجود دارد .مهندسان صنایع به دلیل آشنایی با مسائل
مدیریتی و سازمانی ،در یک سازمان به سمت کارهایی که
برای رشته آنها طراحی نشده است کشیده میشوند و حتی
اگر خودشان هم نخواهند آنها را به سطوح باالتر پیشنهاد
میکنند.
دکتر اکبریجوکار ،رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران
و استاد دانشگاه صنعتی شریف در این باره به نکات جالبی
اشاره می کند" :هر یک از دروسی که در رشته مهندسی
صنایع جزء دروس اصلی هستند ،هر کدام دامنه وسیعی
از موضوعات علمی را در بر میگیرند .دروسی مانند
طرحریزی واحدهای صنعتی ،ارگونومی ،تحلیل سیستمها،
کنترل موجودی ،کنترل کیفیت و ...هر کدام بهتنهایی یک
زمینه کاری وسیع را شامل میشوند .مهندسی صنایع طبق
آنچه ما در دانشگاهها تدریس میکنیم ،برای مدیران سطح
میان سازمان طراحی شده است.
با این حال مهندسان صنایع االن در ایران موفق هستند؛
یعنی برای شرایط کشور و مشکالتی که صنایع دارند،
مهندسان صنایع با تعریف فعلی خود و با همین موارد
درسی که در حال حاضر آموزش داده میشو د و البته ادعا
هم نمیکنیم که صد در صد صحیح هستن د ،بسیار مفید
بوده است.

تغییر مکان و شماره تلفن واحد آموزش انجمن مهندسی صنایع
واحد آموزش انجمن مهندسی صنایع ایران به آدرس شهرک غرب ،فاز  ،6خیابان
د و کارآفرینی شهرداری منطقه 2
ایوانک غرب ،نبش گلافشان جنوبی ،مرکز رش 
تهران ،طبقه دوم تغییر مکان داد .تلفنهاي جدید واحد آموزش نیز به شمارههای
 30و  021 - 66569429و  021 - 66568065تغییر کرده است.

دوره آموزشي مديريت پروژه بر اساس استاندارد  PMBOKدر اصفهان

مبلغ دوره 1/200/000 :ريال
تخفيفات :اعضاء انجمن  15درصد ،دانشجويي 10درصد
شهريه فوق شامل:
جزوه آموزشي ،ناهار ،پذيرايي و صدور گواهينامه مي باشد.
شرکتکنندگاني که دوره آموزشي را با موفقيت طي نمايند گواهينامه آموزشي معتبر
انجمن مهندسي صنايع ايران به زبان انگليسي دريافت مينمايند.

نحوه ثبت نام و کسب اطالعات بيشتر:
تماس با واحد آموزش انجمن 66569429-30 :و 66568065
مراحل ثبت نام:
 واريز کردن مبلغ شهريه به حساب جاري  0143369919بانک تجارت شعبة دانشگاهتربيت مدرس به نام انجمن مهندسي صنايع ايران
 -ارسال فيش واريزي به نمابر شماره 66568065:

با رویکرد تفکر و برنامهریزی راهبری  -دفاعی

همایش مدیریت استراتژیک در دانشگاه امام حسین (ع)
ششمين همايش تخصصي مهندسي
صنايع با موضوع مديريت استراتژيك و
با عنوان تفكر و برنامهريزي راهبردي  -با
تاكيد بركاربردهاي دفاعي و امنيتي ،بیستم
خرداد ماه در دانشگاه امام حسين (ع)
برگزار ميشود.

هزینه حضور در این همایش برای
دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاهها
و کارکنان نیروهای مسلح  15000تومان و
برای داوطلبان آزاد  35000تومان میباشد.
عالقمندان به حضور در این همایش
میتوانند با شمارههاي  77104902و

 77104903تماس بگیرند و يا در خواست
خود را به آدرس پست الكترونيكي:
 hamayesh@ihu.ac.irارسال کنند.
برگزارکنندگان این همایش برای افرادی
که متقاضی دریافت گواهی هستند ،در
صورتیکه از قبل با دبیرخانه هماهنگ کنند،

سمینارهای آموزشي

گواهی صدور صادر می کنند .این همایش
در تاالر اندیشه دانشگاه امام حسین (ع) از
ساعت  8تا  16برگزار می شود.

د آموزش انجمن مهندسي صنايع ايران ،در راستاي رسالت علمي و آموزشي خود سمينارهاي زير را برنامه ريزي نموده است.
واح 

1
2
آشنایی با مدیریت کیفیت فراگیر ()TQM

30/000

عالقهمندان به شركت در اين برنامه آموزشي ،در صورت تمایل به دريافت
گواهینامه حضور در سمينار از سوي انجمن مهندسي صنايع ايران ،بايد ،مبلغ 50.000
ریال نيز به حساب جاري شماره  0143369919بانک تجارت شعبة دانشگاه تربيت
مدرس به نام انجمن مهندسي صنايع ايران واریز و فیش را به واحد آموزش انجمن
فکس نمایند.
محل برگزاری :متعاقبا از طريق سايت انجمن( )www.iiie.irاعالم مي گردد.
براي اطالع از جزئيات بيشتر و ثبتنام با واح د آموزش انجمن
 66569429-30يا  66568065تماس حاصل نماييد.
توجه:
همه متقاضیان باي د پيش از حضور در سمینار ،ثبتنام خود را قطعي نمایند .با توجه
به محدوديت ظرفيت،الويت ثبت نام با متقاضياني مي باشد که گواهينامه حضور در
سمينار را درخواست نمايند.
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دکتر بهروز ریاحی

دعوت به همکاری

شرکت نبراس انفورماتيک ،جهت تکميل کادر فنی خود در
واحد مدلسازی و مهندسی صنايع از کارشناسان فارغالتحصيل
در رشتههای مهندسی کامپيوتر -نرمافزار و مهندسی صنايع
(ترجيح ًا گرايش برنامهريزی و تحليل سيستمها) به صورت تمام
وقت دعوت به همکاری مینمايد.
د مشخصات کامل خود را از طريق
داوطلبين استخدام میتوانن 
پست الکترونيک به آدرس  OM@Nebras.comو يا از
طريق فاکس به شماره  88958172ارسال نمايند.

سابقه جايزه ملی
بهره وری و تعالی سازمانی در
دورههای گذشته
جايزه در دو گروه زير باشند:
بزرگ:
سازمانهاي
سازمانهاي با 150نفر پرسنل
يا بيشتر
سازمانهای كوچك و
متوسط :سازمانهاي با كمتر از 150نفر پرسنل

سال  82كه نخستين دوره جايزه ملی بهرهوری و تعالی
سازمانی بود ،تنها  16شركت موفق به دريافت گواهينامه
تعهد به تعالي شدن د كه از جمله آنها ايرانخودرو ،ساپكو،
محورسازان و ايساكو بودند .در اين سال هيچيك از
اروپايي مديريت كيفيت
شركتها موفق به دريافت تقديرنامه يا تنديس نشدند.
 -6درسال1991جايزه كيفيت راجيو گاندي.
درسال  83و دومين دوره جايزه باز هم هيچ شركتي
موفق به دريافت تنديس نش د اما اين بار پنج شركت دومين
تاريخچه و روند توسعه مدل EFQM
سطوح تعالي
سطح از جايزه را كه تقدير نامه محسوب ميشود ،دريافت
 14شرکت معتبر اروپایی در سال  1988گردهم آمدند
سطوح تعالي ،سازمانها را در دستيابي به تعالي متمايز
كردند .شركتهاي فوال د مباركه ،ايران خودرو ،فراب ،سايپا
و ساپكو ،شركتهايي بودن د كه موفق به دريافت تقديرنامه ميكند و ميزان موفقيت آنها را در دستيابي به تعالي ،نشان و با حمایت اتحادیه اروپا« ،بنیاد مدیریت کیفیت اروپا»
شدند .در همين حال تعداد دريافتكنندگان گواهينامه به ميدهد برندگان هر يك از سطوح در هر گروه (گروه را تشکیل دادند .تعداد اعضاي فعلی این بنیاد به بيش از
 28شركت رسيد .محورسازان از جمله اين شركتها بود .سازمانهاي بزرگ وگروه سازمانهاي كوچك و متوسط )  800شركت می رسد این بنیاد ( VISSIONچشم انداز)
و ( MISSIONماموریت) خو د را چنین تعریف نموده
در سومين دوره جايزه در سال  1384باالخره طلسم به طور جداگانه انتخاب و معرفي ميشوند.
است:
 گواهينامهدريافت تنديس شكست و دو شركت ساپكو و فوالد
چشم انداز بنیاد مدیریت کیفیت اروپا« :درخشش
 تقدير نامه( 350امتيازبه باال)مباركه موفق به دريافت تنديس بلورين شدند ،اگرچه در
سازمانهاي اروپايي در جهان»
 تنديس بلورين(450امتيازبه باال)بخش تنديس اين سومين سطح از جايزه محسوب ميشود
ماموريت بنیا د مدیریت کیفیت اروپا« :نيروي محرك
 نديس سيمين(550امتيازبه باال)و تنديس طاليي و نقره اي همچنان دور از دسترس
بودن براي حفظ تعالي دراروپا»
 تنديس زرين(650امتياز به باال)شركتهاي ايراني باقي ماند.
این بنیاد طراحی یک مدل را به نام خود از سال 1989
در همين سال  10شركت موفق به دريافت تقديرنامه
آغاز کرد که در سال  1991معرفی گردید .پس از آن در
جوايز ملي كيفي در کشورهای مختلف جهان
شدن د كه در ميان آنها نام ايرانخودرو ،محورسازان و
سال  1995بخش عمومی مدل مورد ویرایش قرار گرفت
 -1درسال1951جايزه دمينگ درژاپن
تام به چشم مي خورد 37.شركت نيز موفق به دريافت
و در سال  1996این مدل برای سازمانهای متوسط و
 -2درسال1983جايزه كيفيت و سرآمدي كانادا
گواهينامه شدند كه نام ايساكو بين  12شركت متقاضي
 -3درسال1987مدل كسب وكاروجايزه ملي مالكوم کوچک نیز گسترش یافت.
تنديس كه گواهينامه ميگرفتند به چشم ميخوردو نام
در سال  1999این مدل مور د ویرایش کلی قرار گرفت
امدادخودروايران مابين نام  12شركتي كه متقاضي تقديرنامه بالدريج درآمريكا (وزير بازرگاني وقت در دولت ريگان).
(نتايج مربوط به مشتريان وبحث شراكتها و مديريت
 -4درسال1987جايزه كيفيت استراليا.
بودند و اما تنها موفق به دريافت گواهينامه ميشدند به
 -5درسال1991مدل جايزه كيفيت اروپا توسط بنياد دانش) پس از آن در سال  2001مدل سرآمدی ویرایش
چشم ميخور د و در انتها  13شركت كه متقاضي گواهينامه
سازمانهای کوچک و متوسط ویرایش
بودن د و به اين جايزه هم دست مييافتند.
و نهایی گردید نهایتا در در سال 2003
500
د

و
در سال  1385ايرانخودرو با حد
جمينهمايش تعالي سازماني معرفی شدند
برترینهای پن 
زیر معیارها و نکات راهنمای این مدل
امتياز تنديس بلورين تعالي را به دست آورد.
ویرایش شد.
عالوه بر اين پنج تقدير نامه براي تعالي توسط
اني
ي سازم 
ش تعال 
ن هماي 
جمي 
پن 
E U R O P E A N
ي شش م و هفتم اسفندماه سال
ايدم ،گروه صنعتي نيرو محركه ،محورسازان ،روزها 
FOUNDATION
FOR
ي بين المللي
ايساكو وامدادخودروي ايران و هفت گواهي تعهد  86در محل همايشها 
QUALITY MANAGEMENT
به تعالي توسط ساير شركتها به دست آمد.
صدا وسيما برگزار ش د و سازمانهاي
)(EFQM
ي و بهره و ري
برتر كشور در زمينه تعال 
آشنايي با جايزه ملي بهرهوري و تعالي
رفي شدند.
مع 
معيارهاي مدل تعالي سازماني
سازماني
سيد مسعود همايونفر ،دبير
مدل تعالی سازمانی از  9معیار دو
جايزه ملي بهرهوري و تعالي سازماني یک
جایزه ملی است كه براساس مفاد نظامنامه و همايش ،در ابتداي اين مراسم ضمن
بخش توانمندسازها و نتایج تشکیل
دستورالعملهاي آن ،توسط رئیسجمهور به معرفي نشانهاي جديد جايزه ملي بهرهوري و تعالي سازماني طي گزارشي گفت :ارزيابان شده است که این  9معیار به شرح زیر
برترين بنگاههاي اقتصادی ايراني حائز شرايط در جايزه ملي بهرهوري و تعالي سازماني امسال پس از ارزيابي  1100سازمان متقاضي،پنج می باشد:
سازمان رابه عنوان برنده تنديس بلورين و  18سازمان را برنده تقدير نامه براي تعالي
بخش صنعت و معدن اعطا ميگردد.
توانمندسازها
اهداف جايزه ملي بهرهوري و تعالي سازماني انتخاب و  68شركت را شايسته دريافت گواهي تعه د به تعالي انتخاب كردند.
 -1رهبری
وي با اشاره به رشد  50درصدي اظهارنامههاي رسيده به دبيرخانه جايزه گفت :سال
شامل ايجاد فضاي رقابتي جهت تعالي سازمانها و
 -2خط مشی و استراتژی
بنگاههای اقتصادی ،تشويق سازمانها و بنگاههای گذشته  67سازمان براي دريافت جايزه اظهارنامه دادن د كه امسال اين رقم به  100سازمان
 -3منابع انسانی وکارکنان
اقتصادی براي انجام عمليات خودارزيابي و افزايش يافته است.
 -4شراکت ها و منابع
شناخت نقاط قوت و زمينههاي قابل بهبود خود
همايون فر به ديگر ويژگيهاي همايش اخیر از جمله ارزيابي شركتها در پنج
 -5فرآیندها
و ايجاد فضاي الزم براي تبادل تجربيات موفق بخش ساخت و توليد ،خدمات ،آموزش عمومي يا غير انتفاعي و بهداشت و سالمت
می باشد.
اشاره كرد.
نتایج
وي يادآور شد :در حال حاضر جايزه ملي بهرهوري وتعالي سازماني تنها جايزهاي
 -1نتایج مشتری
دامنه شمول
است كه در حوزه مديريت به سازمانها اعطا ميشود.
 -2نتایج کارکنان
كليه سازمانهاي توليدي و خدماتي بزرگ
گقتنی است ذوبآ هناصفهان در پنجمين دوره جايز ه ملي بهرهو ري و تعالي سازماني
 -3نتایج جامعه
و یا کوچک ايراني در بخش صنعت و معدن كه
سب تقديرنامه چهار ستاره شد .همچنین شرکت پااليش
ب باالترينامتياز موفق به ك 
س 
با ك 
 -4نتایج کلیدی عملکرد
داراي پروانه ،موافقت اصولي و ساير مجوزها
گاز سرخون و قشم ضمن کسب برترين امتياز در بين شرکتهاي وزارت نفت موفق به
از وزارت صنايع و معادن يا سازمانهاي صنايع
ومعادن استانها هستند ،ميتوانند متقاضي اين دريافت لوح تقديرنامه براي تعالي از دست وزير صنايع شد.
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ویژگیهای یک مقاله برای انتشار در نشریات علمی

در اين نوشته به ويـژگیهـای ک ّلی يک مقاله علمی
 پژوهشی برای انتشــار در نشرياتـی که مقـاالت آنهامـور د داوری قرار میگيرند ()Refereed Journals
پرداخته شده است .اين نشريات يا مجلهها پس از دريافت
مقاله آن را برای داوری نز د سه يا چند نفر از داوران که
به موضوع مور د بحث مقاله آشنايی دارند ارسال میدارند.
پس از دريافت نظرات و پيشنهادات داوران ،در صورتی که
مقاله قابليت انتشار داشته باشد ،نشريه مقاله مور د بحث را
منتشر مینمايد .چارچوبهای آورده شده در اين نوشته نيز
میتواند برای مقالههای ارسالی برای همايشهای علمی که
توجه قرارگيرد.
مقاالت آنها داوری میشوند مورد ّ
معيارهای يک مقاله علمی  -پژوهشی
توصيه ج ّدی میشود که معيارهای زير در هر مقاله
علمی  -پژوهشی مورد رعايت قرارگيرند .رعايت اين
معيارها باعث انسجام و استحکام مقاله شده و امکان پذيرش
آن را در يک مجله علمی  -پژوهشی افزايش میدهد.
الف -مرتبط بودن مطالب و کامل بودن
• تمام موضوعات مطرح شدهاند.
• استداللها و بحثها در کليت متن مرتبط هستند.
• منابع و مراجع ادبيات تحقيق آورده شدهاند.
• منطق و پيوستگی بين استداللها رعايت شده است.
ب -برخورداری از يک سازمان منسجم:
• مقاله از يک ساختار شفاف مفهومي برخوردار است.
• عنوانها و زيرعنوانهای مناسب ،صحيح و مرتبطی به
کار برده شدهاند.
• نظام ارجاع دهي با ثبات و مناسب است.
پ -برخورداری از يک محوريت تحقيقی در کليت
و ترکيب مقاله:
• تفکر خالق ،ترکيب و استدالل ظهور و بروز دارد.
• دقت فکري در باره عنوان اصلي ديده ميشود.
• مفاهيم مرتبط به نحو مناسبي تحقيق شدهاند.
• استداللها و اثباتها به وسيله مدارک و مستندات يا
ارجاعات پشتيباني شدهاند.
• شواهد کافی براي فهم موضوع وجود دارد.
• ادبيات تحقيق مورد نقد و تحليل قرار گرفتهاند.
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• ارتباط الزم بين ادبيات تحقيق و موضوع مورد تحقيق
مقاله ارائه شده است.
ساختار عمومی مقاله
يک مقاله تحقيقی به طور کلی میتواند در برگيرنده
ساختاری مشابه ساختار زير باشد.
 )1عنوان مقاله:
• پرهيز از عنوانهای کلی و روزنامهای؛
• استفاده از صفت و موصوفهای الزم برای گوياتر
نمودن عنوان؛
• دارا بودن ّ
جذابيت برای جذب مخاطب؛
• فشرده و مختصر و يادآوردنی؛
• پرهيز از اصطالحات نامأنوس و اختصار
• توجه به اين نکته که عنوان يک برچسب است نه
جمله.
 )2نام نويسنده/نويسندگان:
• مشخص کردن نام و رابطه عضويتی نويسنده يا
نويسندگان.
 )3چکيده:
• دربرگيرنده (معرفی کلی و گويای تحقيق  /بيان هدف
و قلمرو تحقيق ،اهميت ک ّلی تحقيق ،مروری فشرده بر
ساختار مقاله ،اشاره ک ّلی به نوآوریها و دستاوردهای
مقاله)؛
• پرهيز جدی از آوردن مراجع ،فرمول و عالمتهای
ويژه؛
• رعايت کوتاهی و فشرده بودن ( در حد يک بند و
سقف  200تا  250کلمه)؛
• توجه به اين نکته که تعداد افرادی که چکيده را
میخوانن د بسيار بيشتر از کسانی است که مقاله را
میخوانند.
 )4کلي د واژهها:
• تا سقف پنج کلمه و يا اصطالح
 )5مقدمه:
• تعريف مسئله و قلمرو تحقيق؛
• طرح اهميت تحقيق؛
• طرح سوابق تاريخی موضوع؛
• طرح طبقهبندیها و شاخههای مرتبط با موضوع؛
• ارائه تعاريف اصطالحات اصلی و عالئم و
اختصارات؛
• مروری کلی بر بقيه مقاله.
• اين بخش میتوان د با بخش بعدی ترکيب شود.
 )6بررسی ادبيات موضوع /سابقه تحقيق:
• طرح سابقه بر اساس يک نظم زمانی /ديدگاهی/مکتب
فکری يا هر طبقهبندی ديگر؛
• طرح ارتباط ادبيات مورد بررسی با موضوع تحقيق؛
• بيان نقاط ق ّوت ،ضعف و محدوديتهای ادبيات
موضوع؛
• صرف نظر از طرح مطالب شخصی و تعصب آميز؛
• طرح يافتههای موافق و مخالف در ادبيات؛
• ارائه رون د و سير تحقيق و طرح جهتگيری آن؛
• نقد و بررسی تئوریهای طرح شده؛
• مشخص کردن محدوده زمانی مور د بررسی؛
• برقراری ارتباط بين ادبيات موضوع با موضوع مورد
تحقيق.
 )7بدنه اصلی مقاله:
• متشکل از يک تا چند بخش و در برگيرنده اصل
تحقيق و مطالعه نظير روش و متدولوژی ،فرضيات ،مدل

محمد مهدی سپهری

رياضی.
 )8نتايج ارائه خروجیهای آزمايشها ،مدلها يا
محاسبات.
 )9بحث در باره نتايج:
• استخراج اصول،روابط و ارائه تعميمهای ممکن؛
• ارائه تحليل مدل يا تئوری؛
• ارائه ارتباط بين نتايج و تحليلها.
• جمع بندی و نتيجهگيری طرح نتايج مهم و پيامدهای
آنها؛
• بيان استثناء ها و محدوديتها؛
• طرح افقهای تحقيقاتی برای ادامه و توسعه تحقيق.
 )10سپاسگزاری (در صورت نياز):
• قدردانی از مؤسسات و يا اشخاصی که در به ثمر
رسيدن تحقيق و يا بهتر انجام شدن فعاليتهای مربوط به
مقاله تأثيرگذار بودهاند.
 )11منابع:
• ارائه فهرست مرتب شده منابع.
 )12پيوستها (در صورت نياز):
• ارائه مطالب ضروری برای فهم و پشتيبانی از مطالب
اصلی مقاله.
موار د ويرايشی
• رعايت مالحظات دستوری در جمالت و سعی در
نوشتن جمالت کوتاه و گويا؛
• شماره گذاری عنوان بخشها و زيربخشها؛
• شماره گذاری روابط و فرمولها؛
• ارائه شرح مفي د و گويا در باالی جداول و پائين
شکلها؛
• شماره گذاری جداول و شکلها به طور جداگانه؛
• ارجاع دهی به هر جدول و يا هر شکل در متن از
طريق شماره مربوطه؛
• رعايت دندانهگذاری مناسب به منظور تفکيک بهتر و
خواناتر نمودن نوشتار؛
• پرهيز از شکستهشدن کلمات در دو خط متوالی (نظير
«می» در آخر خط و «شود» در ابتدای خط بعدی)؛
• پرهيز از کپیکردن تصاوير ناخوانای مراجع و منابع،
سعی در بازطراحی آنها با ذکر دقيق مأخذ در ذيل آنها.
نکات ويژه
• سعی جدی در ثبات رويههای اتخاذ شده در نوشتار
مقاله (مانن د اندازه حروف ،ضخامت خطوط در جداول
و شکلها ،نوع خطوط التين در کلمات التين ,فاصله
شمارهها با متن يا روابط)؛
• الگوبرداری از ساختار آخرين مقاالت منتشر شده در
نشريه يا ژورنال هدف (نشريهای که قصد داريد مقاله
خودرا برای انتشار ارسال داريد)؛
• ارائه مقاله کامل شده به اشخاص ّ
مطلع و مرتبط
با موضوع مقاله و دريافت نظرات آنان و انجام عمل
بالعکس در مورد آنان؛
• واگذاری تهيه مقاالت مروری به محققان با تجربه و
نويسندگانی که در زمينه مورد بررسی صاحب نظر بوده و
الاقل چند مقاله در اين رابطه منتشر نمودهاند؛
• اطمينان از دسترسی به مقاالت مرجع مربوط به موضوع
مقاله به ويژه مقاالت جديد؛
• رعايت امانت ،صداقت و اخالق از اصول مهم هر
فعاليت علمی و تحقيقی است .مراعات نمودن اين اصول
از ضرورت بسيار باالئی برخوردار است.

اصول مدیریت
زنجیره تامین
نویسندهChristopher Koch :
ترجمه و تلخیص :شهنازپیروزفر

مدیریت زنجیره تامین چیست؟ مدیریت زنجیره تامین
تلفیقی از هنر وعلم است كه روش یافتن موادخام مورد نیاز
شركتها برای تولید یا خدمت رسانی را بهبود می بخشد.
پنج جزء اصلی مدیریت زنجیره تامین عبارتند از:
 -1برنامه :برنامه بخش استراتژیك مدیریت زنجیره
تامین است .شما برای مدیریت همه منابعی كه برای برآورده
ساختن تقاضای مشتری به كارمیرون د به استراتژی نیازدارید.
توسعه مجموعه متریك ها برای نظارت بر كارآیی،كاهش
هزینه و تحویل با كیفیت باال ی زنجیره تامین ،بخش اعظمی
از برنامه ریزی را تشكیل میدهد.
 -2منبع :انتخاب تامینكنندگانی كه كاالها و خدمات
مور د نیاز شما را برای ساخت محصول یا خدمت تحویل
خواهند داد .فرایندهای قیمتگذاری ،تحویل وپرداخت را
توسعه دهی د و متریكهایی را برای نظارت و بهبو د روابط با
تامینكنندگان بسازید .این فرایندها را در مدیریت موجودی
كاالها و خدمات دریافتی از تامینكنندگان نظیر دریافت
محمولهها و شناسایی آنان بهكار گیرید.
 -3ساخت :در این گام فعالیتهای مورد نیاز برای
تولید ،آزمایش ،بستهبندی و آمادهسازی برای تحویل
صورت میگیرند.
 -4تحویل :بخشی كه به لجستیك نیز معروف است.
هماهنگی دریافت سفارشات مشتریان ،توسعه شبكهای از
انبارها و راهاندازی سیستم صورتحساب برای پرداختها،
این بخش را تشكیل میدهند.
 -5بازگشت :بخش مشكلآفرین زنجیره تامین .ساخت
شبكهای برای دریافت نواقص و محصوالت برگشتی از
مشتریان و پشتیبانی از مشتریانی كه با محصول تحویلی
مشكل داشتند.
نرمافزار مدیریت زنجیره تامین چه كاری را انجام
میدهد؟
این نرمافزار شامل مجموعهای از
نرمافزارهای كاربردی است .هریك از پنج جزء
فوق به صورت وظایف معینی درنرم افزار لحاظ
شدهاند .فروشندگان سعی دارن د كه این پنج جزء
را در یك نرمافزار واحد عرضه نمایند ،اما بسته
نرمافزاری جامعی دراین زمینه وجود ندارد.
یكپارچهسازی قطعات مختلف نرمافزار كابوس
به نظرمیرسد .بهتراست كه نرمافزار زنجیره
تامین به دو نرمافزار تفكیك شود ،یكی برای
برنامهریزی زنجیره تامین و دیگری برای اجرای
گامهای زنجیره تامین.
نرمافزار برنامهریزی زنجیره تامین یا
 )Supply Chain Planning) SCPاز
یك الگوریتم ریاضی استفاده میكن د كه جریان
و كارآیی زنجیره تامین را بهبود میبخشد و
موجودی را كاهش میدهد SCP .كامال به
اطالعات كسب شده بستگی دارد .برای مثال
اگر شما سازنده كاالهای بستهبندی شده مصرفی

هستید ،چنانچه اطالعات دقیق و كاملی درباره سفارشات
مشتریان ،دادههای فروش ،ظرفیت ساخت و قابلیتهای
تحویل محصول به سیستم ندهید ،انتظار نداشته باشید
كه نرمافزارهای كاربردی برنامهریزیتان خیلی دقیق باشند.
نرمافزارهای كاربردی برای هر پنج گام اصلی زنجیره تامین
وجو د دارند.
نرم افزار اجرای زنجیره تامین یا Supply Chain
 )Execution) SCEگامهای متفاوت زنجیره تامین را
ل مسیریابی
اتوماتیك میكند .این نرمافزار میتواند حتی شام 
الكترونیكی ساده سفارشات از كارخانه تا تامینكنندگان
باشد.
آیا پیش از نصب نرمافزار زنجیره تامین به نرمافزار
 ERPنیاز است؟
پاسخ به این پرسش می توان د جنجال برانگیز باشد .اگر
بخواهی د نرمافزارهای كاربردی  SCPرا نصب كنید ،شاید
الزم باشد كه پیشتر ERPرا نصب كرده باشی د زیرا این گونه
نرمافزارها متكی به اطالعات نرم افزار  ERPهستند .از نظر
تئوری شاید بتوانید اطالعات مور د نیاز نرمافزارهای SCP
را از طریق سیستمهای قدیمی نظیرصفحه گسترده اكسل به

با وجود اینترنت ،شما میتوانید
از هرنقطهای با اتصال به
اینترنت ،زنجیره تامین خود را به
زنجیرههای تامین تامینكنندگان و
مشتریانتان متصل نمایید

دست آورید ،اما این اطالعات را نمیتوان سریع و با قابلیت
اطمینان باال ازتمام بخشهای شركت جمعآوری نمودERP.
میتواند همه اطالعات را در نرمافزار كاربردی یكپارچه كند
و  SCPمیتواند از این منبع اطالعاتی واح د به منظوربه
روزرسانی اطالعات استفاده كند .برنامههای كاربردی SCE
كمتر به جمع آوری اطالعات از تمام بخشهای شركت نیاز
دارند ،لذا چندان به وجود  ERPوابسته نیستند ،اما ازسویی،
برنامه  SCEباید بتوان د با اینترنت و  ERPیا  SCPبه صورت
یكپارچه كار كند .برای مثال اگر بخواهید برای برقراری
ارتباط با مشتریان و تامینكنندگان از یك وبسایت استفاده
كنید ،باید بتوانید اطالعات مورد نیاز را از  SCE،SCPو
 ERPاستخراج نمایید و در وبسایت نمایش دهید.
هدف از نصب این نرمافزار چیست؟
پیش از ظهور اینترنت ،نرمافزار زنجیره تامین فقط به
منظور پیشبینی تقاضای مشتریان به كار میرفت ،اما اینك
با وجود اینترنت ،شما میتوانید از هرنقطهای با اتصال
به اینترنت ،زنجیره تامین خو د را به زنجیرههای تامین
تامینكنندگان و مشتریانتان متصل نمایید.
موانع سرراه نصب نرمافزار زنجیره تامین كدامند؟
 -1جلب اعتما د تامینكنندگان و شركا؛ اتوماسیون
زنجیره تامین كار دشواری است ،زیرا پیچیدگی زیادی
دارد .كاركنان شركت بای د عملكرد خود را تغییر دهند .فقط
سازندگان بسیار بزرگ میتوانند چنین تحولی را به وجود
آورند .از سوی دیگر بای د تامینكنندگان و شركا نیز در این
باره با شما اتفاق نظر داشته باشند.
 -2مقاومت در برابر تغییر؛ اگرفروش سیستمهای
زنجیره تامین دشوار است ،در درون شركت نیز با مشكالت
عدیدهای مواجه خواهید شد .كاركنان مایلند همچنان حجم
عظیمی از اوراق را نزد خود نگاه دارند و
دوست دارند به همین منوال نیز كار خود
را ادامه دهند .اگر شما نتوانید آنها را متقاعد
سازید كه استفاده از نرم افزار در وقتشان
صرفهجویی میكند ،آنها به همین روند
ادامه میدهند.
 -3در ابتدای کار اشتباهات زیادی
پیش میآید .در ابتدا پذیرش این
سیستمها از سوی كارمندان بسیار دشوار
است .سیستمهای زنجیره تامین دادههای
برنامهریزی شده را پردازش میكنند ،اما
در ماههای اولیه پیادهسازی ،سیستم هنوز
نمیتواند فرایندهای شركت را بهخوبی
اجرا كند .برنامهریزان شركتها باید دریابند
كه هرگونه اطالعات حاصل از سیستم به
بازنگری و دستكاری نیاز دارد .اگر آنها به
این موضوع واقف نباشند ،تصورمی كنند
كه سیستم بی مصرف است.
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نگهداري كاركنان در
مديريت منابع انساني

كاركنان خود را
نگهداريد

د باستانی پورمقدم
مهشی 

شتاب تغييرات دنياي امروز ،باعث شده است رون د
حركتها خطي نبوده و الزام ًا آينده در راستاي گذشته
نباشد .از سويي ،تجارب گذشته زماني ميتوان د چراغ
فراروي آيندگان باش د كه رفتارها و اتفاقات ،تكراري و
قابل پيشبيني باشند .يكي از زمينههاي پرچالش امروز
جوامع ،مديريت است و چگونگي مديريت بر نهادها و
سازمانها نيز موضوع روز در بسياري از محافل علمي در
ميان انديشمندان است .از آنجايي كه بسترسازي به منظور
رفع مشكالت و موانع رش د سازمانها اصوالً با تغييرات
بنيادي زمان بر و هزينهساز امكانپذير نيست مديران به
تفكر درباره آسان ترين و بهترين راهكارها براي رشد و
توسعه سازمانهاي خود ميپردازند .محيطهاي سازمانها
نيز همانند محيطهاي اجتماعي پياپي در تالطم و تغييرند
و دريافتهاي گوناگوني كه براي مديريت بر سازمانها
عرضه ميشوند ،پيوسته رو به كاستي و نارسايياند.
مديراني كه متفكرانه ميانديشن د و همواره دغدغه
سازمان را در سر ميپرورانند ،هميشه در پي كشف
اين نكتهاند كه چه رويههايي را بهكار ببرن د تا كارمند و
كاركنانشان همواره شخصيت واقعي خو د را ابراز كنند و
رفتاري متناسب با سطح سازمان خو د بروز دهند.
مديران مؤثر عالوه بر رهاسازي خود از محدودانديشي
تالش ميكنن د به محيطهاي وسيعتر از سازمان خود فكر
كنن د و عالوه بر دغدغههاي مربوط به مسئوليت سازماني
خود ،به مسئوليتهاي اجتماعي نيز ميانديشند و نسبت به
رويدادها و اتفاقات پيرامون خود حساسيتهاي خاصي از
خو د نشان ميدهند و از تماس رويدادها تا ح د امكان به
نفع سازمان و افرا د آن بهرهبرداري ميكنند .اما كدام گروه
از كاركنان شايستگيهاي الزم را دارند؛ كدام دسته از آنان
مدير را در جهت رسيدن به اهداف درون و برون سازماني
كمك بيشتري ميكنند؟ شاي د منظور از اهداف برون
سازماني براي مديران براي همه واضح نباشد! گسترش و
توسعه روزافزون مسايل مربوط به سازمانها سبب ميشود
كه مديران از جزئينگري و محصور شدن در اهداف
درون سازماني رهايي يافته و اهداف جامعه و كشور را در
يدهند .احساس مسئوليت
ابعاد وسيع فراروي خود قرار م 
براي مديران ،ديگر فقط مربوط به كاركنان تحت پوشش
نيست و از لغات سطحي و صرف نظير نظارت ،كنترل و...
نمود بيشتري پيدا كرده و خدمت به مردم و پاسخگويي و
مهرورزي به عنوان يك وظيفه و يك امر خطير مورد توجه
مديران و مسئوالن امروز قرار گرفته است.
مشكالت جامعه اكنون در تمامي سازمانها به عنوان
بخشي از مشكالت عمده محسوب ميشوند و مديران با
تمام وجود سعي ميكنند به حل و فصل گوشههايي از
آنها بپردازند و بعض ًا بخشي از امكانات مالي و انساني
خود را نيز در همين مسير به خدمت بگمارند .كمك به
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حل مسائل و مشكالت گاه ًا ملي ،نظير آلودگي محيط و دسته طبقهبندي ميشود( .الف) مسئوليتهاي ملي(.ب)
بعض ًا بينالمللي ،نظير كمك بهآسيبديدگان جنگي اعم از مسئوليتهاي اخالقي(.ج) مسئوليتهاي حقوقي( .د)
كودك و زن و مرد از جمله وظايف و تعهداتي است كه مسئوليتهاي اقتصادي .سازمانها بهطور اعم به عنوان
سازمانهاي هرچن د نامرتبط تالش ميكنند در جهت حل نهادهاي اجتماعي كه فعاليتهايشان بر روي بخشهاي
مختلف جامعه اثرگذار است ،از مسئوليتهاي اجتماعي
رفع حداقل بخشي از آنها كمكرساني نمايند.
در اين مسير و با اين نگرش ،كدام گروه از كاركنان نيز برخوردارند.
مديران هوشمن د و مسئوالني كه در رأس سازمانها
در سازمانها ميتوانن د بازوهايتوانمند و كمكهاي فكري
مفيد براي مديران باشند .كدام دسته از كارمندان در جهت مديريت ميكنند ،ميدانند كه براي تصميمگيريهايشان
پيروزي و رسيدن به اهداف مديران تالش ميكنند و عالوه بر عوامل مؤثر اقتصادي و اجتماعي باي د بصيرت
بهراستي مديران چگونه ميتوانند پس از استخدام و جلب كافي نسبت به عوامل بيشمار پيرامون خود داشته باشند
و جذب كارمندان آنهايي را كه قابليت و شايستگيهاي و اين امر تنها با داشتن كاركناني آگاه و هوشيار ميسور
ويژهاي دارند نگهدارند و از خدمات آنها مدتها در جهت خواه د بود.
در شناخت كارمندان هوشمن د و برجسته امروز
اهداف سازمان بهره ببرند.
بسياري از مديران صادقانه اذعان ميكنند بهرغم آگاهي شاخصهاي موفقيت ديگر صرف سودآوري آنان نيست،
از اهميت حضور كاركنان هوشمند در سازمان ،بهدرستي بلكه بسياري از تواناييهاي آنان در قالب مهارتهاي بهكار
نميدانن د چگونه آنها را در سازمان نگهدارند؟ و به واقع گرفته شده سنجيده ميشود .كاركناني كه از مهارتهاي
اظهار ميكنن د راه و روش دقيقي براي شناسايي ،نگهداري ارتباطي ،سياسي ،تحليلي ،اجتماعي و ساير مهارتها در
كنار معرفت ،شناخت ،تجربه و دانش خو د به نفع اهداف
و تمركز بر اين دسته از كاركنان را تجربه نكردهاند.
كاركنان دلسوز و هوشمند در واقع خون سرخ و سازمان استفاده ميكنند بهمراتب موثرتر از كاركناني هستند
ارزشمن د سازمانها محسوب ميشوند كه در صورت كه روزها ،ساعتها و دقايقشان را در سازمان به بطالت
ميگذرانند و اصوالً آهسته
شناسايي و تقويت آنها قلب
ميروند و آهسته ميآين د تا
تپنده سازمان همواره بانشاط
و سرزنده است و در صورت بسياري از مديران صادقانه اذعان خطري تهديدشان نكند.
مديران نيز كارمنداني
عدم شناسايي و كشف يا
احيان ًا اجحاف و كوتاهي در ميكنند بهرغم آگاهي از اهميت
را كه از هوشمندي الزم در
گوش دادن به رهنمودها و
حق آنها سازمان ،رمق و توان
ر
د
د

هوشمن
كاركنان
حضور
راهنماييها برخوردار باشند
خو د را روز به روز از دست
د چگونه و تمركز بيشتري بر پيامدهاي
ميدهد.
سازمان ،ب هدرستي نميدانن 
احساسي و مشاركتها و
مديران برجسته گاهي
آنها را در سازمان نگهدارند؟
مشاورهها داشته باشند ،ترجيح
براي كشف راههاي علمي
ميدهند .بسياري از مديران در
نگهداري كارمندان هوشمند
گزينش كارمندان و كاركنان
به مهندسي دوباره سازمانها
دست ميزنند و با نوسازي و بازسازي روشها و رويهها خبره به هوشمندي آنها بهاي بيشتري ميدهند و طي يك
در جهت شناسايي و نگهداري اين گروه از كاركنان گام برنامه منسجم و مدون ميكوشند هوشمن ديهاي نهفته آنان
را به عمل و نتيجه تبديل كنند ولي مراقبن د با افزايش بيرويه
برميدارند.
مديران برجسته به دنبال كاركنان هوشمند ميگردند و توجه و اعطاي اختيارات نامحدود به توانافزايي غيرعلمي
آنها را مييابند و تالش ميكنن د با استفاده از بهترين راهها ،آنان دست نزنند .زيرا اين كار به نابودي ارزشهاي سازمان
آنان را جذب و نگهداري كنند .آنان معموالً بر اساس سطح منجر ميشود (و بر طبق يك اصل ،لطف بيش از اندازه حق
دركشان از مسائل و مشكالت ،به انتخاب استراتژيهاي ايجاد ميكند و سبب ميشود آنان بيدليل امتيازات بعدي
مؤثر دست ميزنند .هرچه مشكالت اجتماعي را بيشتر را طلب كنند).
مديران كارآم د سعي ميكنند هوشيارانه بر توانمن ديهاي
و عميقتر درك كنند ،استراتژيهايي كه انتخاب ميكنند،
مشاركت جويانهتر است .آنان به دنبال كاركناني ميگردند كاركنان تكيه و تمركز نمايند و در حقيقت كاستيهاي آنان
را مديريت كنند و هوشمنديهاي انديشيدن و كوشيدن را
كه متعهدترن د و از مسئوليتها نميگريزند.
اصوالً سازمانها نيز مسئوليتهايي را برعهده دارند .در تمامي كاركنان تقويت كنند.
ادامه در صفحه 9
مسئوليتهاي سازمانها در نوعي از تقسيمبنديها به چهار

تعریف شناسی

مهندسی صنایع

قسمت هفتم

گام بيست و پنجم
گرايشهاي ايمني صنعتي
و تكنولوژي صنعتي داراي چه
قابليتهايي ميباشند؟
در گام پيشين ،دو گرايش اصلي
مهندسي صنايع را شناختيم؛ اينك به سراغ
دو گرايش ديگر ميرويم كه اگرچه در
جايگاه توجه پايينتري در قياس با توليد
صنعتي و برنامهريزي و تحليل سيستمها
قرار دارند اما خو د از جمله رشتههاي
كاربردي صنعت و خدمات بهشمار ميآيند
و چهبسا كاركردهايي داشته باشن د كه ساير
رشتههاي فني و مهندسي از آنها بيبهرهاند.
با تكنولوژي صنعتي آغاز ميكنيم:
در تعريف تكنولوژي صنعتي ميتوان
گفت :فن بهكارگيري مهارتهاي اجرايي
و ذكاوتهاي فني در جهت طراحي
تجهيزات و تسهيالت مورد استفاده در
بخش توليد و خدمات و تعيين تدابير
الزم براي ساختوساز آنان ميباشد.
(بهينهسازي در ساختوساز)
تكنولوژي صنعتي گرايشي است
با بينشي فنيتر از دو گرايش توليد
صنعتي و برنامهريزي و تحليل سيستمها
كه مشابه كارشناسي ساخت و توليد در
مهندسي مكانيك بوده اما مجهز به توانايي
بهينهسازي ،آگاه به مسائل بهينهسازي
ساخت و ساز فرآوردههاي صنعتي و نيز
نگهداشت و راهاندازي فني واحدهاي
اجرايي ميباشد .داراي توانايي انتقال
و مديريت تكنولوژي است و نيز حفظ
و حراست از آن كه به مد د امكانات
سختافزاري و نرمافزاري در جهت
حفظ و نگهداري نظام فني و اجرايي گام
بر ميدارد؛ با مديريت تكنولوژيهاي در
دسترس يا مواردي كه در قالب انتقال
تكنولوژي دادوستد ميشوند ،در جهت
افزودن كميت و كيفيت فرآور دهها و
نيز بهرهبرداري اثربخش از امكانات در
دسترس ،اقدامات موثري انجام ميدهد.
با استفاده از تجهيزات كامپيوتري و
مدارهاي منطقي قادر است طيف وسيعي
از خواستههاي اجرايي بشر را كه به
دليل محدوديتهاي انساني به سهولت
قابل تحقق نميباشند ،عينيت بخشد.
مباحث اجرايي و مهارتي ساخت و
تولي د فرآوردههاي صنعتي ،طراحي قالب،
قيدوبستهاي صنعتي ،عمليات حرارتي
و مباحث انتقال تكنولوژي را ميتوان در
زمره ديگر زمينههاي تخصصي اين گرايش
ذكر نمود .كارشناس تكنولوژي صنعتي از
مرحله طراحي يك ايده و نمونهسازي آن
گرفته تا مرحله ساخت و تدارك امكانات
توليد ،همينطور مديريت مراحل اجرايي،

توان خدمترساني دارد؛ عالوه بر آن،
ضايعات و عوامل بروز آنها را شناسايي
كرده و تاثيرات گوناگوني كه برجاي
ميگذارند را ،مورد سنجش و ارزيابي قرار
ميدهد.
حال به سراغ ايمني صنعتي ميرويم:
در تعريف ايمني صنعتي ميتوان گفت:
فن بهكارگيري تدابير ويژه مهندسي در
جهت ايمنسازي نظامهاي گوناگون كاري
در مواجهه با گونههاي مختلف ريسك صنعتي ،عوامل شيميايي محيط کار،
رودرروي آنان ميباشد( .بهينهسازي در اصول بهداشت محيط ،بيماريهاي شغلي،
ايمنسازي)
حفاظت صنعتي ،ايمني باالبرها ،تحقيق در
گرايش ايمني صنعتي تلفيقي از سه عمليات ،ترموديناميک و انتقال حرارت،
رشته بهداشت حرفهاي ،مديريت صنعتي عوامل فيزيکي محيط کار ،اصول مديريت
و مهندسي صنايع (جهتگيري عمده به ايمني ،ارزيابي کار و زمان و طرح ريزي
سوي مهندسي صنايع است) با رويكرد واحدهای صنعتي از جمله دروس اصلي
بهساز و پيشگيرانه و در عين حال و تخصصي پراهميت اين گرايش به شمار
مهندسي ،در جوار متخصصين بهداشت ميآيند.
حرفهاي كه با ديد پزشكي بيشتري به
پس از شناخت گرايشهاي مقطع
دنياي كار مينگرند ،تالش در ايجاد كارشناسي ،در گام آتي ،گرايشهاي
نظامهاي شناخت خطرات و محدودسازي كارشناسي ارش د را بيشتر خواهيم
عملكردهاي غيرايمن در محيطهاي كاري شناخت.
داشته ،روشها ،برنامهها و فرآيندهايي
براي كنترل و ارزيابي خطرات پي گرفته و
گام بيست و ششم
تالش در ايجاد فضايي سالم براي نجات
از گرايشهاي كارشناسي ارشد
حركتهاي بهرهور دارد .اين گرايش مهندسي صنايع بيشتر بدانيم!
مهندسي صنايع ضمن تسلط بر آگاهيهاي
در اين گام ،گرايش مهندسي صنايع/
عمومي مهندسي صنايع به ويژه در راستاي صنايع را به بحث خواهيم نشست:
تطبيق دادن كار با تواناييهاي انساني در
 -1تشريح گرايش:
زمينههايي همچون مهندسي فاكتورهاي
دوره كارشناسي ارشد مهندسي
انساني ،عوامل فيزيكي و شيميايي زيانآور صنايع ،دورهاي آموزشي با تاكيد بر
محيط كار ،حفاظت صنعتي و اصول آموزشهاي پيشرفته در مهندسي صنايع
مديريت ايمني ،داراي تبحر و تخصص و تجزيه و تحليل سيستمهاي صنعتي
است .طراحي نظامهايي كه بتوانند از است و هدف آن تربيت متخصصيني است
آسيب رساندن به
كه با بهرهگيري
انسانها ،امكانات
آموختهها
از
و
دانشهاي
تجهيزات تكنولوژي صنعتي گرايشي است و
پيشگيري كرده،
مهندسي و دروس
حركت ماليم با بينش 
ي فنيتر از دو گرايش اختصاصي اين
دوره به شناخت،
د صنعتي و برنامهريزي
و روان اجرا تولي 
تضمين
را
تحليل و ارائه طرح
مشابه
كه
ها
م
سيست
تحليل
و
نمايد ،بخشي
براي سيستمهاي
د در متشكل از انسان،
از تواناييهاي كارشناسي ساخت و تولي 
اين
اجرايي
مواد و ماشين
است
ه
د
بو
مكانيك
سي
د
مهن
متخصصين به
باشند.
توانا
شمار ميرود.
دانشآموختگان
نيک
مکا
دوره كارشناسي
سياالت ،جمعآوري و دفع فاضالبهاي ارشد مهندسي صنايع قادر به انجام
صنعتي ،مهندسي احتراق ،گازرساني ،خدمات گستردهاي در زمينههاي ذيل
اعالم و اطفا حريق ،ايمني در برق ،ميباشند:
سمشناسي صنعتي ،ايمني ساختمان و
 -1كشف و برررسي مشكالت
معدن ،ارگونومي ،تهويه صنعتي ،ديگها وزارتخانهها ،سازمانهاي ستادي و
و ظروف تحتفشار ،روشهاي توليد( 2نظامهاي صنعتي.
&  ،)1ايمني در کشاورزي ،روانشناسي
 -2جستجوي ارتباط منطقي بين اجزاء

انواع سيستمهاي توليدي و غير توليدي.
 -3برنامهريزي و ارائه مدل جهت
كسب بهترين بازدهي از كاركرد سيستمها
 -4كنترل سيستمها جهت پيگيري
نواقص و ارائه مدل مطلوب و نهايي.
 -5برنامهريزي و شركت در اجراي
پروژههاي تحقيقاتي صنعتي.
 -6ارائه الگوهاي مناسب براي طراحي
واحدهاي توليدي عظيم كشور.
با توجه به تنوع وزارتخانهها ،صنايع
توليدي و پروژههاي صنعتي در دست اجرا
و نياز روزافزون صنايع مادر و واحدهاي
مختلف صنايع نظامي و نيز اكثر مراكز
خدماتي به متخصصين رشته مهندسي
صنايع ،اهميت تربيت كارشناسان ارش د در
اين رشته روشنتر ميگر دد.
 -2منابع درسي در آزمون ورودي:
آزمون ورودي اين گرايش شامل
دروس تحقيق در عمليات (( )1ضريب دو)،
آمار و احتماالت مهندسي (ضريب دو)،
برنامهريزي و كنترل تولي د و موجوديهاي
(( )1ضريب يك) ،طرحريزي واحدهاي
صنعتي (ضريب يك) ،زبان عمومي و
تخصصي (ضريب يك) ميباشد.
 -3واحدهاي درسي در طول دوره:
در طول دوره نيز دانشجويان ملزم به
گذراندن  32واحد ميباشند.
الف  12 -واحد ،واحدهاي هسته
(اجباري) :اقتصاد مهندسي پيشرفته،
طراحي سيستمهاي صنعتي ،سيستمهاي
صف ،روشهاي آماري
ب  12 -واحد ،واحدهاي اختياري
که دانشجويان موظفند از ميان دروس ذيل
دوازده واحد براي اخذ انتخاب نمايند:
برنامهريزي تولي د پيشرفته ،شبيهسازي
كامپيوتر ،فرايندهاي احتمالي ،برنامهريزي
خطي پيشرفته ،برنامهريزي پويا ،مديريت
سيستمهاي اطالعاتي ،تصميمگيري
چندمعياره ،تحليل سيستمها ،پيشبيني و
تحليل سريهاي زماني ،مباحث ويژه در
مهندسي صنايع
ج  2 -واحد ،سمينار
د  6 -واحد ،پروژه پژوهشي
كه مجموعا  32واحد درسي را شامل
خواهد گرديد.
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ايزو  9001و مديريت كيفيت در خانواده

علی جاللی

هنگام خريد كاالي مورد نياز خود بويژه مواد غذايي،
بهداشتي و ...سعي ميكنيم به عالمت استاندارد آن توجه
داشته باشيم و كاالي استاندارد خريداري نماييم .چند سالي
است كه كاالها بيشتر از حالت طبيعي خارج شده و حالت
مصنوعي به خود گرفته است .از اين رو توجه به استانداردها
به منظور اطمينان از سالمت و كيفيت آنها از اهميت بيشتري
برخوردار است .تمام اين استانداردها در جهت رفاه بشر
تدوين يافتهاند .اما سؤال در اينجاست كه چرا با پيشرفت
روزافزون بشري و امكانات پيشرفته مانند اتومبيل ،وسايل
برقي و الكترونيكي و ...به نظر ميرسد بسياري از افراد
چندان از وضعيت پيشرفته و به عبارتي ديگر پيچيده راضي
نيستند؟ يكي از عوامل مؤثر بر زندگي رضايت بخش ،نحوه
مديريت آن است .اين مقاله نظام مديريت كيفيت در خانواده
را مورد بررسي قرار ميدهد.
واقعيت آن است كه امكانات و منابعي كه در زمان قديم
در اختيار انسان قرار داشت ساده و محدود بود.
به اين دليل مديريت بر آن منابع نيز كار چندان دشواري
نبود ولي امروزه كثرت منابع و امكانات با وجو د سهولت
بخشيدن به زندگي موجب دردسر و نارضايتي انسان
ميباشد .تاكنون بيشتر علماي مذهبي ،پزشكان و روانشناسان
راهكارهايي را براي زندگي بهتر ارائه ميدادند ،اما شايد
كمتر كسي به نقش «نظام مديريت كيفيت» در زندگي توجه
كرده است كه اينك به آن خواهيم پرداخت.
استانداردهاي مديريتي
قبل از جنگ جهاني دوم كليه واحدهاي توليدي و
خدماتي سعي داشتند محصوالت با كيفيت باال به دست
مشتري برسد .اما پس از آن به علت افزايش توليد ،تنوع
محصوالت و رقابت زياد ،نياز به استفاده از نظام تضمين
كيفيت احساس گرديد كه عالوه بر كنترل محصول بر
فرآيندهاي توليدي آن هم نظارت گردد .اين موضوع باعث
كاهش ضايعات و اتالف انرژي و منابع و در نتيجه موجب
كاهش هزينهها گرديد.
در همين راستا به منظور جلب رضايت مشتريان براي
هر كااليي استاندار د ويژه آن محصول تدوين گرديد ،به
طوريكه كليه توليدكنندگان موظف به رعايت الزامات آن
استاندار د گرديدند .اما اين استانداردها ويژه محصول بودند
و به نحوه مديريت آن توجهي نداشت تا اين كه در سال
 1994سازمان بينالمللي استاندارد  ،ISOاستاندارد ISO
 9001را تدوين نمود كه كليه سازمانها اعم از كارخانجات
توليدي يا مراكز خدماتي مانند خودروسازان ،توليدكنندگان
مواد غذايي ،بيمارستانها ،مدارس ،سوپر ماركتها و حتي
نانوايي و بقالي هم بتوانند اين استاندارد را در سازمان خود
پيا دهسازي و اجرا سپس گواهينامه بينالمللي دريافت نمايند.
به اين مؤسسات ،شركتها ،مراكز و ...كه خواهان پيادهسازي
اين استاندارد هستند سازمان اطالق ميشود.
سؤالي كه در اينجا پيش ميآيد آن است كه آيا خانواده هم
ميتواند گواهينامه ايزو دريافت نمايد و به عنوان يك سازمان
هر چند سازماني كوچك محسوب گردد؟ آيا بسياري افرادي
كه در محل كار خود اين استاندارد را پيادهسازي و اجرا
نمودهاند در خانواده خود و حتي در جامعه اجرا مينمايند؟
آيا رعايت استاندارد در محل كار مهمتر است يا خانواده و
سؤال آخر چگونه ميتوان استاندارد مديريت كيفيت را در
خانواده پيا دهسازي نمود؟
 9001 ISOچه ميگويد؟
اين استاندارد كه در سال  1994تدوين گرديد در سال
 ،2000مورد ويرايش قرار گرفت و اكنون در ايران حدود
 4000شركت توليدي و خدماتي موفق به اخذ گواهينامه آن
گرديدهاند .اين تعداد در كشورهاي اروپايي به مراتب بيشتر
است به طوري كه بسياري از سازمانهاي كوچك را نيز فرا
گرفته است .حتي به عنوان مثال در ايتاليا خانوادهاي موفق به
اخذ گواهينامه  9001:2000 ISOگرديده است!
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اين استاندارد مشتمل بر پنج بند اصلي
است:
نظام مديريت كيفيت
مسئوليت مديريت
مديريت منابع
تحقق محصول  /خدمات
اندازهگيري ،تجزيه و تحليل و بهبود
هر سازماني كه بخواهد اين استاندارد
را پيادهسازي نماي د ملزم به رعايت الزامات
فوق است .بندهاي استاندار د به گونهاي است
كه بيشتر بر مستندات و سوابق تأكيد دارد و
اساس آن رضايت مشتري است .اكنون فرض
نماييد خانواده شما سازماني است كه تصميم
به پيادهسازي استاندارد نظام مديريت كيفيت دارد .در اينجا
به تشريح برخي فعاليتهاي اساسي كه باي د در خانواده بدين
منظور صورت گير د ميپردازيم.
تعيين مدير ارشد و مشتري
مشتري كيست؟ مشتري كسي است كه از شما محصول
يا خدماتي را تهيه مينمايد .در خانواده همه افراد خانواده،
مهمانان و در جامعه همسايگان ،همكاران و مردمي كه با
آنان سروكار داريم ،همگي مشتري ما هستند .هر مشتري
انتظاراتي از ما دارد و بايد تالش خود را در جهت برآورده
نمودن اين انتظارات به منظور افزايش رضايت مشتري
معطوف نماييم .ضربالمثلي چيني در اين باره ميگويد:
مشتري پادشاه است.
هر كس در خانواده مسئوليتهايي برعهده دارد .اين
مسئوليتها و اختيارات بايد تعيين و مكتوب گردد كه
ميتوان د شامل خريدهاي خانه ،تربيت فرزندان و ...باشد.
بسياري از مشكالتي كه بوجود ميآيد ناشي از عدم شفاف
سازي اين مسئوليتها و اختيارات است كه باعث ايجاد
اختالف بين اعضاي خانواده ميگر دد.
مدير ارش د در سازمان باي د تعيين شود ،كه ميتواند پدر
يا مادر باشد .وي بايد خطمشي و اهداف كيفي خانواده را
تعيين نمايد .بدين معني كه اهدافي را در جهت دستيابي به
رضايت مشتري يا اعضاي خانواده به صورت كوتاه مدت 1
ساله و بلندمدت  5-3ساله تعيين مينمايد.
اين اهداف باي د قابل اندازهگيري باشد .ميزان رضايت
از خانواده ،ميزان موفقيت تحصيل فرزندان يا ميزان موقعيت
شغلي و درآمد خانواده ميتواند جزء اهداف كيفي محسوب
گردد .براي دستيابي به اين اهداف بايد برنامهاي تهيه گر دد
و ميزان دستيابي به آنها مورد پايش يا نظارت قرار گيرد .در
اين برنامه باي د مسئوليتهاي فرد ،فعاليتهايي كه باي د انجام
شود و امكاناتي كه مورد نياز است مشخص گردد .اگر بعد از
مدتي براساس برنامه پيشرفت حاصل نشد ،ميتوان اهداف
كيفي تعيين شده و برنامهاي را مورد بازنگري قرار داد .تمام
خانوادههاي موفق براي خود اهدافي را تعيين مينمايند و در
جهت دستيابي به آن تالش ميكنند.
اگر فرض شود كه تمام اعضاي خانواده مشتري هم
هستند ،در جهت دستيابي به رضايت مشتري ابتدا بايد به
انتظارات و نيازمنديهاي مشتري تعيين گر دد .اين انتظارات
را ميتوان به  2گروه تقسيمبندي نمود:
نيازمنديهاي تلويحي :منظور مواردي هستن د كه توسط
مشتري بيان نميشود ولي انجام آنها بديهي است .مانند
احترام متقابل ،رعايت حال بيماران و ...نيازهاي تلويحي
را ميتوان به عبارتي ديگر در سخن پيامبر اكرم (ص) كه
ميفرمايد :عادلترين مردم كسي است كه آنچه را بر خود
نميپسندد براي ديگران نيز نميپسن دد ،جستوجو نمود.
نيازمنديهاي تصريحي :از اعضاي خانواده بپرسي د كه
هر كدام چه انتظاراتي از شما دارند و دوست دارن د چگونه
با آنها رفتار شود و چه امكاناتي در اختيار آنها قرار گيرد.
سپس انتظارات آنها را مور د بررسي قرار داده و مواردي كه
ميتواني د انجام دهيد و انتظاراتي را كه قادر به انجام آنها

نيستن د را با ذكر دليل اعالم نماييد.
تأمين منابع مورد نياز
هر فعاليتي نياز به منابع خاصي دارد .منابع بر دو دستهاند:
منابع انساني و زير ساخت و امكانات.
در خانواده عالوه بر آن كه همه اعضاي خانواده ميتوانند
مشتري همديگر باشند ،جزء منابع انساني هم تلقي ميگردند.
افرادي كه در خانواده مسئوليت و فعاليتي به آنان واگذار
ميشو د بايد داراي صالحيت باشند .صالحيت افرا د به چهار
عامل تحصيالت ،تجربه ،آموزش و مهارت بستگي دارد.
همان طور كه قب ً
ال بيان ش د هر خانواده اهدافي را براي خود
برميگزيند و براي دستيابي به آن اهداف هر كس مسئوليتي
را به عهده ميگيرد .افراد مسئول اگر از صالحيت كافي
برخوردار نباشند قادر به انجام آن كار نبوده و در دستيابي به
اهداف خانواده خلل وارد مينمايند.
به مرور زمان با افزايش تحصيالت و تجربه فرزندان و
همچنين آموزش آنها صالحيت آنها نيز ارتقا مييابد .بخشي
از مهارتهاي ذاتي و بخشي از آن اكتسابي است .بخش ذاتي
آن به استعداد و بخش اكتسابي آن به پشتكار و آموزش فرد
بستگي دارد .شناسايي استعدادهاي هر فرد بويژه در دوران
نوجواني كمك زيادي به افزايش مهارت وي مينمايد.
تهيه امكانات مالي از ديگر وظايف مديران ارشد خانواده
يعني پدر و مادر است .اگر خانواده اعضايي با صالحيت باال
در اختيار داشته باشد اما حداقل منابع مالي الزم را در اختيار
آنها قرار ندهد و برعكس اگر منابع مالي زيادي در اختيار
افرادي با صالحيت پايين بگذارد نميتوان انتظار دستيابي به
هدف مورد نظر را داشت .استفاده بهينه از اموال انسان تأثير
بسزايي بر دستيابي به موفقيت در زندگي و اهداف خانواده
دارد .سعدي در اين زمينه ميگويد« :مال از بهر آسايش عمر
است نه عمر از بهر گرد كردن مال» و يكي از علماي ديگر
ميگويد« :بهتر است ثروتمن د زندگي كنيم تا اين كه ثروتمند
بميريم».
تمركز بر فرايندها
فراين د مجموع ه فعاليتهايي است كه ورودي را به
خروجي تبديل مينمايد .هر سازماني از فرايندهاي خاصي
اعم از اصلي ،مديريتي و پشتيباني برخوردار است .يكي از
وظايف مديريت خانواده آن است كه اين فرايندها را شناسايي
نمايد و اركان زير را براي هر فرايند تعيين نمايد.
ورودي و خروجي
منابع مورد نياز
كنترلهاي الزم
شاخصهاي اثر بخشي و كارآيي
تحصيل فرزندان ،خريد لوازم و مواد مصرفي خانه،
تربيت فرزندان ،آشپزي و ...از جمله فرايندهايي هستند
كه معموالً هر خانوادهاي آن را دارا ميباشد .به عنوان مثال
فراين د آشپزي را فرض نمائيد كه ورودي آن ميتواند شامل
برنج ،گوشت ،حبوبات و غيره و خروجي آن غذاي طبخ
شده آماده مصرف باشد .منابع مورد نياز همانطور كه قب ً
ال
هم بيان ش د بر  2نوع است:
منابع انساني كه مهمترين آن آشپز است كه ميتواند مادر

اكثر محصوالت غذايي مشمول استاندارد اجباري موسسه
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بوده و استاندارد هستند
ولي بسياري كاالها وجو د دارن د كه از اهميت بااليي برخوردار
هستند ولي مشمول استاندارد خاصي هم نيستند .يكي از آنها
نان ميباشد كه متأسفانه در كشور ما توجه چنداني به آن
نميشو د و از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست.

آشفتگي باشد .يكي از الزامات  9001 ISOتامين محيط كار
متناسب با فعاليتهاي مربوط به فرايند است .اين شرايط مث ً
ال
در مور د فرايند تحصيل ميتوان د شامل پاكيزگي و مرتب بودن
وسايل داخل خانه ،عدم وجو د سروصدا و مزاحمتهاي
ديگر باشد .از مهمترين شرايط محيطي خانواده ميتوان
شادماني و آرامش در محيط خانواده را نام برد .شكسپير
در اين زمينه ميگويد« :شادماني در خانهاي است كه مهر و
محبت در آن مسكن دارد”.
اگر بخواهيم استاندارد ايزو را در يك كلمه بيان كنيم
ايزو چيزي نيست جز «نظم” .در محيط خانواده باي د نظم
و ترتيب حاكم باشد به طوري كه محل همه وسايل خانه
مشخص باشد ،تمام اسناد ،مدارك ،كتاب و ...بهطور منظم
بايگاني شده باشند و هنگام استفاده از آنها بتوان به راحتي
آنها را پيدا كرد .تمام وسايل اضافي كه در خانه وجود دارد را
به داخل انباري بفرستيد يا به فروش رسانيد .محل قرارگيري
كليه وسايل داخل خانه را تعيين نمائي د و به منظور حفظ اين
نظم و ترتيب به صورت دورهاي نظافت نمائيد بدين معني
كه مشخص كنيد محيط خانه شامل كف اتاقها و آشپزخانه
و شيشه و...
هر چند مدت يك بار و توسط چه كسي باي د نظافت شود
و مهمتر از همه آن كه به كليه اعضاي خانواده آموزش دهيد
تا موجب فرهنگسازي شود .به منظور اطمينان از حفظ نظم
و ترتيب در خانه ميتواني د به صورت سرزده بررسي نمائيد
كه آيا كليه مدارك و اسناد به راحتي قابل دسترس هستند؟
آيا كليه لوازم و مواد مصرفي را ميتوان سريع پيدا كرد و آيا
اين مدارك يا لوازم داراي برچسب شناسايي هستند؟

خانواده يا شخص ديگري باشد.
امكانات مورد نياز شامل اجاق گاز ،ظروف ،وسايل پخت
و پز و ...كه هر دو آنها بايد كفايت الزم را داشته باشند.
يكي از نكات مهمي كه در مورد هر فرايندي بايد توجه
خاصي به آن داشت ،پارامترهاي كنترلي است .به عنوان مثال
در همين فرايند آشپزي وزن مواد مصرفي ،درجه حرارت
و مدت زمان پخت از پارامترهاي كنترلي مهمي هستن د كه
اقدامات پيشگيرانه به جاي اصالحي
همواره بايد كنترل شوند تا در نهايت بتوان خروجي خوبي از
آيا تاكنون كااليي را خريداري نمودهاي د كه داراي نقص
فرايند كه همان غذاي پخته شده است ،برداشت نمود.
براي آن كه بررسي كنيم آيا فرايند به خوبي كار ميكند يا عيبي بوده و سازمان توليد كننده آن هم داراي گواهينامه
يا خير بايد آن را هر چند مدت يك بار پايش يا نظارت ايزو  9001باشد؟ سازماني كه نظام مديريت كيفيت ايزو
نمود .مدت زمان آماده شدن غذا ،رضايت اعضاي خانواده  9001را اجرا نموده است ،ممكن است محصول معيوب
از غذاي پخته شده و بهاي تمام شده غذا از شاخصهايي توليد نمايد و حتي آن را به دست مشتري دهد.
اما آن سازمان بايد روشي
هستند كه ميتوان رون د آنها را
مث ً
براي تعيين علل ريشهاي
ال بهطور ماهيانه اندازهگيري
ايجاد آن و جلوگيري از
و پايش نمود.
استاندارد  9001 ISOكه در      تكرار آن داشته باش د تا
در مورد فرايند تحصيل
فرزندان نيز همينگونه است به سال  1994تدوين گرديد در سال ديگر اتفاق نيفت د و منجر به
رضايت مشتري شود .اين
طوري كه همواره ميتوان آن را
از طريق كنترل نمرات تحصيلي  ،2000مورد ويرايش قرار گرفت
كاال يا خدمات معيوب را در
ايزو اصطالح ًا «عدم انطباق”
در طول دوران تحصيل و
و اكنون در ايران حدود 4000
گويند .اين موضوع در مورد
امتحانات شفاهي و در نهايت
موفقيت در مقطع بعدي شركت موفق به اخذ گواهينامه آن خانواده مصداق دار د به طوري
كه ممكن است هر كدام از
تحصيلي مورد پايش قرار داد.
گرديدهاند
اعضاي خانواده فعاليتي را
انجام دهن د يا خدماتي را كه
خريد
حاصل خروجي فراين د كاري
هر سازماني براي توليد
محصول يا ارايه خدمات ،مجبور به خريد مواد اوليه يا آنها است ارايه نمايند كه موجب نارضايتي خو د يا ساير
خدمات از ساير سازمانها يا به اصالح ايزو تأمين كنندگان اعضاي خانواده گردد .در اين صورت بايد آن فعاليت را
ميباشد .اين تأمينكنندگان بايد ابتدا ارزيابي شوند سپس تحليل نموده و راهكاري ارايه شود كه ديگر تكرار نگردد و
هر كاالي خريداري شده بايد كنترل شده سپس تأييد گر دد .آن عدم انطباق رفع گر دد.
به اين كار اقدام اصالحي گويند .اما نكته مهمتر آن است
در يك خانواده چه كاال يا خدماتي خريداري ميشود؟ نان،
گوشت ،ميوه ،لباس و ...كه جزء كاال محسوب ميشوند يا كه كاري انجام دهيم كه عدم انطباق به وجود نيايد ،به عبارت
تعميركار لوازم خانگي و معلم خصوصي فرزندان و ...كه از ديگر به صورت بالقوه باقي بماند و بالفعل نگردد .اين كار
نوع خدمات ميباشند .قبل از خريد ابتدا معيارهايي كه براي را اقدام پيشگيرانه گويند .متأسفانه اكثر اقدامات ما اصالحي
شما اهميت دارند را بنويسي د مث ً
ال كيفيت كاال يا خدمات ،ميباش د تا پيشگيرانه كه موجب ضرر و زيان فراوان ميگر دد.
قيمت ،زمان تحويل آن ،مسافت ،اعتبار و شهرت و ...سپس اكثر هزينههايي كه خانواده ،جامعه و دولت صرف مينمايد
هر تأمين كننده را براساس پارامترهاي تعيين شده امتياز صرف اقدامات اصالحي ميشود و به اقدامات پيشگيرانه
بدهيد و طبيعي است كه كاالهاي مصرفي خود را از مراكزي كمتر بها داده ميشود .بيشتر مشكالتي كه در خانوادهها
كه امتياز بيشتري ميآورند تهيه نمائيد .ميزان اهميت اين پيش ميآيد ناشي از عدم اجراي اقدامات پيشگيرانه است
پارامترها به خانواده بستگي دارد ،به طوري كه ممكن است به طوري كه اگر مشكلي قبل از اجراي آن بررسي و مورد
قيمت براي خانوادهاي از اهميت بيشتري برخوردار باشد تحليل قرار گيرد هرگز رخ نخواه د داد.
در حالي كه براي ديگري اعتبار و شهرت .بنابر اين ممكن
شرايط محيط خانواده
است امتياز يك مغازه سوپر ماركت يا توليدكننده لبنيات نزد
محيط خانواده باي د تميز ،مرتب و عاري از تنش و
خانوا دههاي مختلف ،متفاوت باشد.

نتيجه
آنچه بيان شد تشريح برخي الزامات استاندارد ISO
 9001:2000و كاربرد آن در خانواده است .بسياري افراد
هستن د كه در محيط كاري و شغلي خود موفق هستند اما
در محيط خانوادگي خو د خير! بنابر اين يكي از حلقههاي
گمشده موفقيت خانواده ،نظام مديريت كيفيت در خانواده
است كه بدين منظور راهكارهاي زير توصيه ميشود:
خانواده خود را به عنوان يك سازمان تلقي نمائيد كه
اعضاي خانواده مشتريان شما هستند.
نيازهاي مشتريان خود كه همان اعضاي خانواده هستند
را درك نمائيد .با كمك اعضاي خانواده اهدافي را براي
خانواده و اعضاي آن برگزيني د و برنامهاي مكتوب كه شامل
فعاليت ،مسئوليت هر فرد و زمان اجراي آن باشد تهيه نمائيد.
اين اهداف به صورت كوتاه مدت و بلند مدت باشد.
در جهت تأمين منابع مالي الزم تالش نمائيد.
بر اجراي فرايندهاي كاري توجه نمائيد و مرتب ًا آنها را
مور د پايش قرار دهيد .بر اقدامات پيشگيرانه به جاي اقدامات
اصالحي تمركز نماييد.

كارمندان خو د به بهترين راهها فكر ميكنند و به هريك از
كاركنان نقشهايي را ميسپارند كه براي انجام آن ساخته
شدهاند .كاركناني را كه سابقه حسابداري دارن د به امور

مالي و كساني كه شيفتگي كار اجرايي دارند ،به كار اجرايي
راهنمايي ميكنند .كارهاي بزرگ را به كارمندان بيمايه و
كارهاي كوچك را به كاركنان شايسته نميسپارند .افراد
پرتكاپو ،خودباور و خوشسخن را كه تيزبينيهاي ويژهاي
هم دارند ،براي برقراري ارتباط با ساير نهادها و حضور در
مجامع ملي و بينالمللي آماده ميكنن د و شجاعانه از آنان كه
نه دلسوزي دارن د نه مايهاي در كار و تالش و نه هوشمندي
و عالقهاي اگر نقش مناسبي در سازمان نيافتن د محترمانه
عذرخواهي ميكنند.
مديران برجسته تكتك كاركنانشان را ميشناسند و يا
حداقل اين اصل را مورد توجه قرار ميدهند كه هر انساني،
فرد ويژهاي است و با هر كسي ،باي د به روش خاصي رفتار
كرد.
هريك از كاركنان افكار ويژهاي دارند و از اينرو
انتظارات نيز بايد از آنان همانگونه باشد .از سويي
وقتگذاري براي كاركنان نيز باي د به ميزان هوشمندي و
بهرهوري آنان باشد.
مديران برجسته بيشترين وقت خو د را با بهترين افراد
خود ميگذرانند .كاركناني كه براي پيشبرد اهداف سازمان
و كارهاي واگذار شده ناچار به سختكوشي هستند پيوسته

به مدير و راهنماييهاي او نياز بيشتري پيدا ميكنند و بدون
پشتيبانيهاي مدير ممكن است ضربههاي سختي بخورند.
پس بهترين مديران ،وقت زيادي را با كاركنان برجستهشان
ميگذرانند .از آنان ميآموزند و به آنها آموزش ميدهند
و بهجاي بررسي واماندگيها ،به پژوهش در برتريها
ميپردازند .كاركنان برجسته نيز همواره از حد ميانگين
گذشتهاند و توان خو د را در بسياري از موارد نشان دادهاند.
آنان هميشه شايستگي خو د را نشان ميدهن د و ثابت كردهاند
كه جاي رشد فراوان دارند و خوب است كه مديران فكر و
وقت بيشتري براي آنان صرف كنند.
مديران مؤثر و برجسته ،راه را براي پيشرفت كاركنان
شايسته باز ميكنند و اسباب رشد و تقدير بهموقع آنها
را هموار ميكنند و براي آنها ترفيع در نظر ميگيرند و
تمهيدات الزم جهت اعطاي پاداشهاي درخور كاركنان
تالشگر را فراهم ميكنند و در نهايت مديران برجسته و
مدبر ميدانند هريك از كاركنان اكسيژن ويژهاي تنفس
ميكنند .آنچه براي يكي از كاركنان جانبخش و روحافزا
است ممكن است براي ديگري خفه كننده باشد .باي د با
تنظيم نشستهاي منظم به بررسي ريزهكاريهاي سازمان
و شناخت دقيق يكايك افراد دست بزنن د و با توجه ويژه
به چشماندازهاي جامعه و سازمان همواره از فرصتها
در شناسايي ،جذب ،نگهداري ،رشد ،توسعه و پرورش
نيروهاي سازمان به بهترين نحو استفاده كنند.

ادامه از صفحه 6
مديران موفق اصوالً بر توانمن ديها و نقاط قوت افرا د
تكيه و تمركز ميكنند و با تدبير نقاط ضعف و كاستيهاي
كاركنان (خصوص ًا كاركنان شايستهتر) را شناسايي كرده و
سعي ميكنند تك تك افراد را به انسانهاي كاملي تبديل
كنند تا هوشمنديهاي آنان در ابعا د مختلف بروز نمايد.
همچنين تالش ميكنن د در هريك از كاركنان انگيزه
بيافرينند و در عمل به آنان بياموزند که چگونه با ديگران
ارتباط برقرار كنند و چگونه خود را باور كنند و نيروهاي
مثبت درون خود را چگونه آزاد نمايند و كاستيهاي خود
را چگونه شناسايي كنند و چگونه و با استفاده از چه
راهكارهايي به اصالح آنها بپردازند و چهطور با كوشش
و پايداري در ب هدست آوردن يك مهارت يا يك آگاهي
تالش كنند .مديران بزرگ و برجسته همواره به فعال كردن
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عنوان فارسي:
انديشههای مديريت
ايراني
زيرعنوان فارسي:
جلوههای مديريت در
آثار سعدي
نويسنده:
عباس رنجبر كلهرودي
ناشر:
جهاد دانشگاهي
قيمت:
 15000ریال
فهرست مطالب :مطالب كتاب در چهار فصل آمده
است :سعدي؛ ادبيات و مديريت؛ مديريت مطلوب سعدي؛
اصطالحات اداري.
دانش مديريت ،استفاده صحيح از امكانات ،نيروي
انساني ،وقت و جز آن را امكان پذير ميسازد ،از اينرو
يكي از عناصر مهم در پويايي اجتماع تلقي ميگردد.
مديريت به منزله ستون فقرات همه تشكيالت و
نهادهاي اجتماعي نظير خانواده ،دولت و سازمانهاي
اداري است و هيچ سازماني چه كوچك نظير خانواده و

معرفی کتاب

انديشههاي مديريت ايراني

چه بزرگ نظير دولت ،بدون بهرهمندي از مديريت صحيح
نخواه د توانست به اهداف خود دست يابد.
كشور پهناور ايران ،با توجه به عنايت الهي ،منابع
سرشاري دارد و از قديم كارداني ايرانيان زبان ز د خاص و
عام بوده است .ليكن عليرغم داشتن تواناييهاي مالي و
منابع انساني هوشمند ،با مشكالت فراواني روبرو مي باشد،
عدم توسعه كشور جز عدم استفاده از دانش مديريت و
استفاده صحيح از انواع منابع خدادادي دليل ديگري ندارد.
ادبيات و اجتماع از ديرباز رابطة تنگاتنگي با هم داشتهاند
و ادبيات در حقيقت بازتاب تحوالت اجتماع است .سعدي
اگر چه جامعه پيرامون خود را به دقت مي شناسد با وجود
اين به اصطالح به عنوان جامعهشناس شناخته نميشود.
ليكن مسائل اجتماعي و مديريتي ،تربيتي ،اقتصادي و....
عصر خو د را با ريزبيني تمام مورد بررسي قرارداده است،
اين تحقيق در حقيقت بيانگر نظريات و تجربههاي عيني
سعدي درباره مديريت است .كتاب فوق در قالب  4فصل
و  180صفحه ارائه شده است.
كتاب انديشههاي مديريت ايراني اولين كتابي است
كه به نظرات و انديشههاي انديشمندان كشورمان از جمله

سعدي ،درباره مديريت پرداخته و نظر متفكران گذشته
كشورمان را در اين باره ،جمعآوري طبقهبندي و ارائه كرده
است و گوشههايي از تواناييها ،قابليتها و غناي ادبيات
كهن فارسي در ارائه نظرات كاربردي براي ساماندهي
مشكالت عمده اجتماعي امروزه ما را بازنمايانده است و
اشتباه بودن تصورات گروهي را كه بدون شناخت درست
فرهنگ و تمدن اين سرزمين ،ريشه و خاستگاه بسياري از
علوم از جمله مديريت را در غرب ميدانند ،اثبات نموده
است.
كتاب «انديشههاي مديريت ايراني» در چهار فصل
تنظيم شده است كه عناوين و مباحث مهم كتاب ،شامل:
ادبيات و مديريت ،ادبيات و اجتماع ،ادبيات فارسي و آيين
مديريت ،منابع فارسي كهن در زمينه مديريت و كشورداري،
تعاريف عمده و سابقه تاريخي علم مديريت ،سعدي و آثار
مديريتي سعدي ،مديريت مطلوب از ديدگاه سعدي ،انواع
مديريت از جمله مديريت خانواده ،مديريت امور آموزشي،
مديريت مالي ،مديريت امور لشگر و نيز اصطالحات اداري
آثار بررسي شده ،ميباشد.

نگاهی به دورههای آموزشی برگزار شده از سوی انجمن مهندسی صنایع در اسفند 1386
انجمن مهندسی صنایع آخرین
دورههای آموزشی سال  86خود را در
اسفن د ماه برگزار کرد.
برخی از این دورههای آموزشی
که با استقبال چشمگیر دانشجویان،
فارغالتحصیالن و دیگر عالقهمندان شکل
گرفت ،به شرح زیر است:
 دوره آموزشی مديريت پروژه براساس استاندارد  PMBOKبه مدت 24
ساعت در دو نوبت به ترتيب در تاریخهای
15تا  17اسفند و  24تا  26اسفن د با تدريس
مهندس ارشادمنش در تهران برگزار شد.
 دوره آموزشي آشنايي با نرمافزار Primaveraبه مدت  24ساعت با

تدريس مهندس رحمتي توکل در تاريخ 8
تا 10اسفن د در دانشگاه آزا د بناب برگزار
شد.
 دوره آموزشی مميزي داخلي سيستممديريت کيفيت بر اساس استاندارد ISO
 19011به مدت  16ساعت در تاریخهای
 15و  16اسفن د با همکاري تشکل المهدي
در دانشگاه آزا د نجف آبا د برگزار گرديد.
مدرس این دوره مهندس خرازيان بود.
 دوره آموزشی جامع  EFQMبهمدت  40ساعت در تاريخهای  10تا 12
و 17و  18اسفند در دانشگاه گلپايگان
برگزار شد .شرکت کنندگان در اين دوره
به همراه کارگاههاي آموزشي با معيارهاي

سهای مهندسی صنایع
انتشار  DVDکنفران 
 DVDکنفرانسهای مهندسی صنایع از سوی انجمن مهندسی صنایع ایان منتشر شد.
این  DVDشامل اطالعات کامل  5دوره کنفرانس مهندسی صنایع طی سالهای  80تا 86
است.
قیمت این  DVDبرای اعضای انجمن  3000تومان و برای افراد عادی  5000تومان و
هزینه پست سفارشی  800تومان است .برای تهیه این  DVDبا شماره تلفن 88242588
(دفتر انجمن) تماس حاصل فرمایید.
ارائه آخرین نتایج تحقیقات مدیریتی در ششمین
کنفرانس بینالمللی مدیریت

ششمین کنفرانس بینالمللی مدیریت 30 ،آذر تا دوم دیماه سال جاری در تهران
برگزار میشود و دانشپژوهان مدیریت با ارائه نتایج تحقیقات خو د امکان روزآمد شدن
دانش مدیران و کارشناسان را فراهم مینمایند .برگزارکنندگان کنفرانس فرصت ارائه مقاله
و تجربه در  12محور تخصصی را فراهم میکنند تا تحقیقات و دستاوردهای مدیریتی
برای اداره و توسعه بهین ه سازمانها و پاسخگویی به بخشی از معضالت و نیازهای
مدیریتی موثر واقع شود.
محورهای تخصصی کنفرانس عبارتن د از :مدیریت کیفیت ،بهرهوری و تعالی سازمانی،
رهبری و رفتار سازمانی ،مدیریت تولید ،فرایند و عملیات ،مدیریت مالی ،مدیریت دانش
و اطالعات ،برنامهریزی ،کنترل و سازما ندهی ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت تکنولوژی،
تحقیق و توسعه ،مدیریت بازار ،حمکرانی ،اخالق و مسوولیت اجتماعی بنگاه و افقهای
نوین در مدیریت .عالقمندان جهت ارائه مقاله ،ثبت نام و کسب اطالعات تکمیلی میتوانند
از طریق دبیرخانه کنفرانس (گروه پژوهشی -صنعتی آریانا) به شماره 88342900-4
تماس بگیرید .گفتنی است مهلت ارسال مقاالت تا  15تیرماه میباشد.

10

سال نهم ● شماره  ● 60فروردین 1387

مدل  ،EFQMمنطق رادار ،روشهای
خودارزيابي (شامل پرسشنامه ،پروفرما،
کارگاهي ،شبيه سازي جايزه و روشهای
تلفيقي) ،تدوين اظهارنامه و تربيت ارزياب
به روش شبيهسازي جايزه به صورت
کاربردي آشنا شدند .مدرسان اين دوره
ما نمی افتیم

مهندس عدل محمدي و مهندس حيدري
بودند.
 دوره آموزشي مديريت استراتژيکبه مدت  16ساعت در تاريخ  22و 23
اسفن د با تدريس مهندس حيدري در محل
انجمن مهندسی صنایع برگزار شد.

تقویم دورههای عمومی فصل بهار انجمن مهندسی صنایع ایران

آشنایی با نرم افزار  P3e-Enterpriseو کاربرد
آن در پروژههای سازمان به صورت یکپارچه

آشنایی مقدماتی با نرم افزار  MSPو کاربرد آن در
مدیریت پروژه

تخفيفات:
اعضای انجمن  15درصد ،دانشجويي 10درصد،
متقاضيان سه دوره  10درصد
شهريه فوق شامل :جزوه آموزشي ،ناهار ،پذيرايي و
صدور گواهينامه ميباشد .دورههاي فوق در شهر تهران
برگزار ميشود و محل برگزاري دوره متعاقبا اعالم
ميگردد.
افرادي كه در  4دوره متوالي شركت نمايند پس از 4

توانند از كليه
دوره به عنوان دانشپژوه انتخاب شده و مي 
دورههاي عمومي با  50درصد تخفيف استفاده نمايند.
شرکتکنندگاني که دوره آموزشي را با موفقيت طي
نمايند گواهينامه آموزشي معتبر انجمن مهندسي صنايع

ايران به زبان انگليسي دريافت مينمايند.
نحوه ثبت نام و کسب اطالعات بيشتر:
تماس با واحد آموزش انجمن 66568065 :يا

-30

 66569429دفتر مرکزي انجمن88242588 :
مراحل ثبت نام:
 واريز کردن مبلغ شهريه به حساب جاري 0143369919بانک تجارت شعبة دانشگاه تربيت مدرس
به نام انجمن مهندسي صنايع ايران يا پرداخت بصورت
نقدي
 -ارسال فيش واريزي به نمابر شماره 66568065 :
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ارائه تجارب کاربردی در
کارگاه آموزشی مهارتهای
مشاوره مدیریت

کارگاه آموزشی مهارتهای مشاوره
مدیریت 14 ،الی  17اردیبهشتماه (شنبه
تا سهشنبه) توسط انجمن بینالمللی
مدیران ایرانی با همکاری سازمان
مدیریت صنعتی برگزار میشود .ارائه
سخنرانیهای عمومی (غیرساختاریافته)،
آموزشهای ساختاریافته و انجام
کار گروهی ،شرکتکنندگان را با
شرکتهای موفق مشاوره مدیریت آشنا
خواهد کرد و مشاوران مدیریت مطرح،
زمینه پیوند م دلهای کتب درسی به
مسائل سازمانها را ایجاد خواهند کرد.
این کارگاه آموزشی ،مهارتهای عملی
فعاالن صنعت مشاوره مدیریت را جهت
مدیریت پروژههای مشاوره در ابعاد
مختلف ارتقا خواه د بخشید و آنها را
از نقصها و تنگناهای این صنعت در
ایران آگاه میسازد .ساختار کارگاه شامل
هفت جلسه آموزشی (،)Module
چهار سخنرانی ،چهار کارگروه و ارائه
سه تجربه (تجارب  )IMIمیباشد.
عالقمندان دارای تجربه مشاور ه مدیریت
جهت ثبت نام (هزینه 830 :هزار تومان)
و کسب اطالعات تکمیلی میتوانند با
شماره  22041080تماس بگیرند.

برگزاری کنفرانس
بینالمللی مدیریت پروژه

چهارمین کنفرانس بینالمللی مدیریت
پروژه تابستان  1387با محوریت توسعه
و ارتقای ظرفیت سازمانهای پروژهمحور
در تهران برگزار میشود.
تعیین این محور با توجه به میزان
توفیق این سازمانها در پیادهسازی
مفاهیم مدیریت پروژه و توسعه ظرفیت
صورت گرفته است.
توسعه ظرفیت در گروی توسعه
توانمندی سازمانهای پروژهمحور فراتر
از مهارتها و تکنیکهای مدیریت
پروژه است .کنفرانس نیز با فرخوان
مقاله در سه محور و  28زیرمحور،
دانش مخاطبان خود را در زمینه نظریهها،
ادبیات و تکنیکهای مدیریت پروژه
روزآم د میکند .همچنین برگزیدگان
طرح جایزه ملی مدیریت پروژه ایران
در زمان برگزاری کنفرانس (شهریورماه)
معرفی خواهن د شد .این طرح اقدام
به ارزیابی میزان تعالی سازمانها در
بهکارگیری بهترین شیوههای مدیریت
پروژه میکند .عالقمندان جهت کسب
اطالعات تکمیلی میتوانن د با شماره
 88342900تماس یگیرند .وبسایت
کنفرانس به آدرس www.iipmc.
 comقابل مالحظه است.
پروژه،
استراتژیک
مدیریت
سازماندهی پروژه و مدیریت اجرای
پروژه محورهای اصلی کنفرانس میباشد.
همچنین دکتر محمدحامد امام جمعهزاده
و دکتر محمدابراهیم محجوب به ترتیب
سمتهای دبیری و دبیری کمیته علمی
را بر عهده دارند.

حامیان انجمن مهندسی

د نشریه
شماره جدی 
د
عصر مدیریت منتشر ش 
شد.

صنایع ایران

شماره جدی د نشریه عصر مدیریت منتشر

شماره جدید این نشریه با موضوعاتی از
جمله اطالعرساني و تحليل روندهاي موثر بر
كسب و كار در محيط پيرامون همراه با تبيين
حوزههاي محوري دانش مديريت در عصر
حاضر و تمركز بر چالشهاي فردي مديران
منتشر شده است.
این نشریه از سوی شرکت عصر مدیریت
بینا ،به مدیرمسئولی ميرمحمدعلي گلچوبيان
و با هدف بوميسازي دانش مديريت به
منظور ترويج كاربردي آن ،در تصميمسازي و
تصميمگيري منتشر می شود.
این نشریه سعی در پاسخگویی به نيازهاي
مرتبط با شغل ،محيط كار و کسب و کار
مخاطبان و نیز پاسخگویی به نيازهاي مرتبط
با زندگي فردی ،خانوادگی ،اجتماعی و اوقات
غير كاري مخاطبان دار د و خوانندگان اصلی آن

را كارآفرينان ،صاحبان کسب و کار ،مديران و
كارشناسان ارشد تشکیل می دهند.
عالقهمندان برای دریافت یک نسخه از
نشریه و کسب اطالعات بیشتر میتوانند با
شماره تلفنهای  26202795و 214 5401
 0935تماس بگیرند.

هفتمین همایش بینالمللی مراکز تحقیق و
توسعه صنایع و معادن با محوریت  R&Dو
ارزشآفرینی شبکهای در تابستان  1387برگزار
می شود .شبکهسازی در دستیابی به منابع مورد
نیاز در حوزه تحقیق و توسعه برای شرکتها
این امکان را فراهم نموده تا فعالیت این واحدها
را از تمرکز جغرافیایی خارج و از همافزایی
درون شبکه به ارزش افزو ده افزونتری دست
یابند.
بهرهوری این فعالیتها در جهت تحقق
اهداف سازمانی نیازمن د به کارگیری ساختار
مدیریتی مناسب با توجه به پیچیدگیهای
خاص فعالیت شبکهای میباشد.
در دو روز برگزاری همایش ،اهمیت R&D
در بخشهای صنعت و معدن مرور خواهد شد
و صاحبنظران یافتهها و انگارههای نوین خود
را در حوزه تحقیق و توسعه و نوآوری صنعتی
برای مخاطبین ارائه مینمایند.
تعاریف ،اصول و مبانی خلق ارزش در
اقتصاد شبکهای R&D ،و خلق ارزش در

SMEها ،فرایند دستیابی و تجربیات موفق
جهانی در زمینه اقتصاد شبکهای ،مدیریت دانش
و ارزشآفرینی در  ،R&Dجهانی شدن تحقیق
و توسعه و تعامل آن با اقتصاد ،خالقیت و
نوآوری و ارزشآفرینی شبکهای ،رقابتپذیری
بنگاههای اقتصادی و ارزشآفرینی شبکهای،
فرصتها و چالشهای پیش رو ،عوامل کلیدی
موفقیت ( ،)KSFنوآوری پایدار و مراکز رشد،
تحقیق و توسعه و ارزش مالکیت معنوی،
دستاوردهای تحقیق و توسعه در کشور از
محورهای تخصصی هفتمین همایش بینالمللی
مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن است.
رییس همایش دکتر محسن حاتم است.
عالقمندان جهت ارائه مقاله (مهلت31 :
فروردینماه  ،)87ثبت نام و کسب اطالعات
تکمیلی میتوانند با انجمن تخصصی مراکز
تحقیق و توسعه صنایع و معادن ارتباط برقرار
نمایند .تلفن88557681-5 :
وبسایت ،www.iranrd.com :پست
الکترونیکیinfo@iranrd.com :

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
www.Itsr.ir

برگزاری همایش بینالمللی مراکز تحقیق و
توسعه صنایع و معادن با محوریت R&D

برگزاری سمینار رایگان آشنایی با مهندسی ارزش

سمینار رایگان آشنایی با مهندسی ارزش
به مدت  4ساعت ( 14الی  )19روز 17
اردیبهشتماه (سهشنبه) توسط مهندس محمود
کریمی ،دارنده مدرک  AVSاز SAVE
 Internationalو نویسنده کتاب آموزش
کاربردی مهندسی ارزش در تهران برگزار
خواهد شد .عالقمندان جهت اعالم حضور
و کسب اطالعات تکمیلی میتوانند از طریق

تلفن  88242588اقدام نمایند.
مفاهیم کارکرد ،هزینه ،بها و ارزش در ،VE
چیستی و چرایی  ،VEتفاوت رویکرد  VEبا
تکنیکهای کاهش هزینه ،مفهوم هشت پرسش
اساسی  ،VEزمان مناسب انجام  ،VEفرصت،
پروژه و محصوالت مناسب برای  VEو
متدولوژی و شرح اجمالی چگونگی انجام VE
سرفصلهای این سمینار چهار ساعنه است.

تغییر مکان و شماره تلفن واحد آموزش انجمن مهندسی صنایع
واح د آموزش انجمن مهندسی صنایع ایران به آدرس شهرک غرب ،فاز  ،6خیابان
ایوانک غرب ،نبش گلافشان جنوبی ،مرکز رش د و کارآفرینی شهرداری منطقه 2
تهران ،طبقه دوم تغییر مکان داد .تلفنهاي جدید واحد آموزش نیز به شمارههای
 30و  021 - 66569429و  021 - 66568065تغییر کرده است.

شرکت سنگ آهن گل گهر

خبرنامه مهندسی صنایع
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی صنایع ایران
مدیرمسئول و سردبیر:
محمدرضا صمدزاده
صفحهآرایی و اجرا:
شرکت آذرنگار شرق
()021 -88943368-9

www.azarnegar.ir
همکاران این شماره:
محسن صادقیزاده،
معصومه غالمی ،محمد امین،
سارا اسالمی
لیتوگرافی و چاپ:
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
آدرس پستی:
تهران /صندوق پستی
14665-435
تلفکس88242588 :
نشانی صندوق پست الکترونیکی:
ienewsletter@iiie.ir
آدرس و ب سایت:
www.iiie.ir

