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نشریه داخلی انجمن مهندسی صنایع ایران

نوآوری نظامیافته با حرکتی
مداوم در طول زمان

همزمان با هفته مهندسی صنایع

سلسله سمینارهای
آموزشی انجمن
مهندسی صنایع
برگزار شد

انجمن مهندسی صنایع ایران در هفته سوم
اردیبهشت ماه و همزمان با هفته مهندسی صنایع و
نیز دومین سالگرد تاسیس واح د آموزش انجمن اقدام
به برگزاری  5سمینار آموزشی کرد .این سمینارها با
استقبال گسترده برگزار شد .ادامه در صفحه 3

بررسی کارکر د روش  EPCدر اجرای پروژهها در گفتگو با
مهندس غالمرضا صفاکیش

کنترل دقیق و سرعت باال باEPC
و
سمینارها
برگزاری
همایشها جایگاه ویژهای در
جوامع دارند .همایشها از آن
جهت اهمیت دو چندان مییابند
که بهترین فرصت برای نشر و ارائه دستاوردها ،تجربیات
و دانش موضوع مور د بحث در همایش است و معموال
صاحبنظران در حیطه مورد بحث دور هم جمع میشود و
همین موضوع فرصتی مناسب را در اختیار مخاطبان برای
کسب فیض قرار میدهد.
هر ساله در جهان همایشها و کنفرانسهای متعددی
در زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی
و … برگزار میشود .در ایران نیز ،سازمان ها ،شرکتها و
انجمنهای مختلف کنفرانسهای زیادی را شکل میدهند
که در این میان ،کنفرانسهای علمی سهم قابل توجهی را
در اختیار دارند .با این حال چند سالی است که برگزاری
کنفرانسها در ایران سمت و سویی دیگر گرفته و گاها
مسائل حاشیهای جای کیفیت آن را گرفته است.
برگزاری کنفرانسها در ایران مشکالت خاص خود را
دارد که طبیعتا پس از حل این مشکالت مهمترین نتیجه در
برگزاری یک همایش ،تامین رضایت مخاطب است .اما به
واقع اینگونه است؟!
شايد مهمترين مسأله در زمينه برگزاري سمينارها و
همايشها همانا انتخاب موضوعات و محورهاي مور د نياز
جامعه و همچنين انتقال مناسب نتايج و يافتهها به جامعه
باشد .به گفته برخي پژوهشگران ،كشور ما هنوز در زمينه
انتقال صحيح يافتههاي پژوهشها به جامعه و بهكارگيري

در این شماره میخوانید:

صفحه 4
دبیر کل سازمان بینالمللی کارفرمایان:

فلسفه وجودی سازمانهای
کارفرمایی دفاع از اقتصاد
آزاد است
صفحه 4

مروری بر مدل تغییر
یافته جایزه ملی کیفیت
صفحه 8

فراخوان دهمین
جشنواره جوان
خوارزمی

صفحه 12

تقویم دورههای عمومی
فصل تابستان انجمن
مهندسی صنایع ایران

صفحه 11

شهيد بهشتي ،با اشاره به بخش
«تئوريك و علمي» و «كاربردي»
در هدفگذاري سمينارها و
همايشها میگوید :در سمينارها،
اهداف به شكل تئوريك مشخص هستند ،اما در اجراي
نتايج سمينارها در جامعه دچار ضعفهاي عمدهاي هستيم،

نگاهی جامعهشناختی به برگزاری همایشها در جوامع
اين نتايج به وسيله مسئوالن امر ،با ضعفهايي مواجه
است .حال آن كه درخصوص سمينارها و همايشها با
توجه به هزينههاي مالي و زماني صرف شده كه در بيشتر
موار د ناچيز نيست ،انتظار بيشتري ميرود.
دكتر صادق آينهوند ،استاد دانشگاه تربيت مدرس،
سمينارها و همايشها را به سه دسته تقسيم ميكند" .نوع
نخست همايشها و سمينارهاي كاربردي هستند كه به ارائه
پژوهشهاي مراكز علمي  -پژوهشي يا مراكز تحقيقاتي -
تكنولوژيكي ميپردازند و نتايج اين سمينار و همايشها در
جنبههاي آموزشي ،كارآموزي و كاربردي به جامعه منتقل
ميشود .اين سمينارها و همايشها حاصل تالش واحدهاي
تحقيقاتي هستند كه به تولي د رسيده و توليد خو د را در
قالب سمينار و همايش معرفي ميكنند و در آنها جنبههاي
ترويج ،آموزش ،كاربر د و تبليغات رعايت ميشود .نوع
دوم ،سمينارها و همايشهايي است كه به قص د توسعه علم
و پيشبر د فرهنگ تحقيق برگزار ميشو د و فعاليت خو د را
از طريق فراخوان اعالم و به اين ترتيب اهداف خو د را
به سوي مرزهاي مفيد هدايت ميكند .بخش ديگري از
سمينارها تبليغاتي هستند و بيشتر جنبه معرفي و توسعه كار
مسئولين را درنظر ميگيرند .اين نوع سمينارها و همايشها
كه متأسفانه تعداد آنها هم كم نيست ،فايده چنداني در پي
ندارد".
دكتر سياوش چگيني ،عضو هيأت علمي دانشگاه

تغییر مکان و شماره تلفن واحد آموزش انجمن مهندسی صنایع
واحد آموزش انجمن مهندسی صنایع ایران به آدرس شهرک غرب ،فاز  ،6خیابان

ایوانک غرب ،نبش گلافشان جنوبی ،مرکز رشد و کارآفرینی شهرداری منطقه 2
تهران ،طبقه دوم تغییر مکان داد .تلفنهاي جدید واحد آموزش نیز به شمارههای
 30 - 88575318 - 88363116و  66569429و  66568065تغییر کرده است.

حتي در برخي موارد پارهاي نهادها ،ادعاي پيگيري دارند
اما در عمل چنين نتيجهاي وجو د ندارد.
موضوعی که بسیاری از کارشناسان و حتی
برگزارکنندگان همایشها به آن اذعان دارند عدم استفاده
صحیح از نتایج همایش است .به طوری که نتایجی مفیدی
که در همایشها به دست میآی د پس از چند سال و حتی
چند ماه از بین رفته و به هیچ وجه جنبه عملی و کاربردی
پیدا نمی کند .دكتر امان قرايي مقدم ،جامعهشناس و مدرس
دانشگاه ،با وجود آنکه هدفگذاريها را صحيح و براساس
نيازها و اهداف خرد و كالن ميدان د ولی میگوید" :مشكل
اصلي آنجاست كه از نتايج اين سمينارها و همايشها به
اندازه كافي بهرهبرداري نميشود و نتايج برخالف هزينهها
و بودجههاي صرف شده بدون استفاده و در سطح نوشته
باقي ميماند ،اين در حالي است كه يكي از اهداف برگزاري
سمينارها و همايشها ،اهداف كاربردي است به اين معني
كه بايد از نتايج اين سمينارها و همايشها در زمينههاي
ادامه در صفحه 7
گوناگون استفاده شود،

برگزارکنندگان کنفرانسهای ششم و هفتم مهندسی صنایع در جلسه هیئت مدیره انجمن تعیین شدند

دانشگاههای صنعتی شریف و الزهرا؛ میزبانان کنفرانسهای ششم و هفتم

جلسات هفتم تا یازدهم هیئت مدیره انجمن مهندسی
صنایع ایران تشکیل شد .در جلسه هفتم ،اعضای هیئت مدیره
در خصوص مسائلی از جمله واگذاري کنفرانس سال  88به
دانشگاه صنعتي اصفهان ،انصراف تلويحي دانشگاه الزاهراء در
مورد برگزاري ششمين کنفرانس مهندسي صنايع ،برونسپاري
مديريت داخلي انجمن ،آمادهسازی طرحي براي تاسيس يک
شرکت مشارکتي يا اقماري براي اجراي پروژههاي خدمات
مهندسي و مشاوره از سوی انجمن و نیز درخواست دانشگاه
صنعتي شريف در خصوص برگزاري ششمين کنفرانس مهندسي
صنايع سال  1387مطرح و بررسی شد و در نهایت در جلسه هشتم
هیئت مدیره مقرر ش د كنفرانس ششم با همكاري دانشگاه صنعتي
شريف برگزار شود .دكتر مدرس يزدي به عنوان دبير كنفرانس
برگزيده شد .اين كنفرانس همزمان با جشن  40سالگي دانشكده
مهندسي صنايع شريف برگزار خواه د شد.
اما جلسه نهم هیئت مدیره به علت عدم حضور حداقل چهار
نفر از اعضاي هيات مديره به طور غير رسمي برگزار شد .در این
جلسه آقايان مهندس دانشور و مهندس رفيعي طرح اوليه خود را
در خصوص برون سپاري مديريت داخلي انجمن ارائه کردند.

دهمین جلسه هیئت مدیره اختصاص به ارائه نظرات موافق
و مخالف اعضای هیئت مدیره پیرامون طرح برونسپاری
مدیریت داخلی انجمن اختصاص داشت .پس از بحث و تبادل
نظرهاي انجام گرفته ،مقرر شد در جلسه آتي و با توجه به
گزارشهایکارشناسي و حقوقي ارائه شده توسط دکتر رياحي
و مهندس رستميان هيات مديره تصميمگيري نمايد .همچنين يک
طرح برونسپاري مديريت داخلي و اداره امور داخلي توسط
آقاي مهندس صمدزاده ارائه شد.
جلسه یازدهم هیئت مدیره نیز در محل دفتر انجمن تشکیل
شد .در این جلسه مهندس رستميان گزارشي از ديدار انجمن با
رئيس مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن ارائه کرد .در جلسه
مذکور دکتر اکبريجوکار و مهندس رستمیان از طرف انجمن،
دکتر فاطميعقدا ،رئيس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به
همراه خانم دکتر پرهيزکار ،معاونت پژوهشي و آقاي جوادي،
مدير روابط عمومي مرکز حضور داشتند .در اين نشست پس از
بحث و تبادل نظرات صورت گرفته به منظور تداوم همکاری
انجمن با مرکز ،مقرر شد در چهار زمينه مديريت زنجيره تامين،
مديريت پروژه ،بهکارگيري مهندسي ارزش در اقتصاد مسکن و

تدوين راهکارهاي کنترل کيفيت فعاليتهاي ساختمان و مسکن،
انجمن مهندسی صنایع تجربیات و خدمات خود را به مرکز
تخقیقات ساختمان و مسکن ارائه دهد .همچنين پيرو دعوت به
جلسه از طرف معاونت پژوهشي مرکز ،آقاي مهندس رستميان به
عنوان نماينده انجمن جهت حضور در اين جلسات تعيين شد.
در ادامه جلسه ،دکتر رياحي گزارشي از نشست مشترک
نهادهاي پژوهشي کشور که توسط معاونت پژوهشي و فنآوري
نهاد رياست جمهوري برگزار شده بود ارائه کرد .گفتنی است
پيرو رايزني دکتر رياحي در خصوص حمايت آن نهاد از انجمن
براي تامين يک فضاي اداري ،مقرر شد نامهاي خطاب به آقاي
دکتر ساالر آملي ،معاونت فنآوري رياست جمهوري ،توسط
دکتر رياحي تهيه و پس از امضاي رئيس انجمن به ايشان ارسال
شود.
در پایان جلسه نیز اعالم شد که پس از مکاتبه صورت گرفته
با دانشگاه الزهرا و ابراز عالقمندي خانم دکتر مباشر ،رياست آن
دانشگاه جهت ميزباني کنفرانس مهندسي صنايع در آن دانشگاه
مقرر شد هفتمین کنفرانس مهندسی صنایع در سال  1388با
همکاري آن دانشگاه برگزار شود.

نگاهی به دورههای آموزشی انجمن مهندسی صنایع در فروردین و اردیبهشت 87
انجمن مهندسی صنایع همچون ماههای گذشته،
دورههای آموزشی متعددی را در فروردین و اردیبهشت
 87برگزار کرد که با استقبال زیا د دانشجویان مهندسی
صنایع و دیگر عالقه مندان مواجه شد .برخی از این
دورههای آموزشی به شرح زیر است:
 دوره آموزشي آشنايي با نرم افزار Primaveraبه مدت  24ساعت با تدريس مهندس رحمتي توکل در
تاريخ23و 24و 30فروردين در دانشگاه گلپايگان برگزار
شد.
 دوره آموزشي آشنايي با مباني ،مستندسازي وتشريح الزامات  ISO 9001به مدت  24ساعت توسط
انجمن مهندسي صنايع ايران با همکاري انجمن علمي مهندسي
صنايع دانشگاه بوعلي سينا در تاريخ  21تا  23فروردين با
تدریس آقاي عدل محمدي برگزارگرديد.
 سمينار آشنايي با نو آوري نظام يافته TRIZبه مدت 4ساعت در تاريخ  29فروردين با حضور  190شرکتکننده
برگزار شد .سخنران سمينار مهندس محمود کريمي بود.
 دوره آموزشي آشنايي با مباني ،مستندسازي و تشريحالزامات  ISO 9001به مدت  16ساعت توسط انجمن مهندسي
صنايع ايران با همکاري انجمن علمي مهندسي صنايع دانشگاه
شمال در تاريخ  30و  31فروردين با تدریس مهندس خرازیان
برگزار شد.
 دوره آموزشي آشنايي با نرم افزار  Primaveraبهمدت  24ساعت با تدريس مهندس ساسان سليماني فرخزاده
در تاريخ  4تا  6ارديبهشت در دانشگاه آزاد کرمانشاه شکل
گرفت.
 دوره آموزشی مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOKبه مدت  24ساعت در تاریخهای  4تا  6ارديبهشت
با تدريس مهندس بهزاد ارشادمنش در تهران برگزار شد.
 دوره آموزشي آشنايي با مباني ،مستندسازي و تشريحالزامات ISO 9001به مدت 24ساعت توسط انجمن مهندسي
صنايع ايران با همکاري انجمن علمي مهندسي صنايع دانشگاه
صنعتي مالک اشتر در تاريخ  3تا  5ارديبهشت در دانشگاه
صنعتي مالک اشتر برگزار گرديد .مدرس دوره مهندس پيام
خرازيان بود.
 دوره آموزشي آشنايي با مباني ،مستندسازي و تشريحالزامات  ISO 9001به مدت 16ساعت توسط انجمن مهندسي
صنايع ايران با همکاري انجمن علمي مهندسي صنايع دانشگاه
پيام نور شاهين شهر در تاريخ  8و  9ارديبهشت در شاهين شهر
اصفهان برگزار گرديد .مدرس دوره مهندس پيام خرازيان
بود .به منظور آشنايي شرکتکنندگان با مراحل استقرار سيستم
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مديريت کيفيت ،شرکتکنندگان پس از طي دوره در تاريخ
 15ارديبهشت  87از نمايندگي سايپا يدک شماره  3296در
اصفهان (دارنده گواهينامه سيستم مديريت کيفيت ISO 9001
) بازديد نموده و با مراحل استقرار سيستم مديريت کيفيت
بصورت کاربردي آشنا شده اند .واحد آموزش انجمن مهندسي
صنايع ايران از مديريت نمايندگي سايپا  3296جناب آقاي
مهندس مهدي افشاري که شرايط الزم جهت برگزاري اين
تور آموزشي را فراهم نموده است تشکر و قدرداني مينمايد.
دوره آموزشي آشنايي با مباني ،مستندسازي و تشريح
الزامات  ISO 9001به مدت 16ساعت توسط انجمن مهندسي
صنايع ايران با همکاري انجمن علمي مهندسي صنايع دانشگاه
الزهرا در تاريخ  27فروردين و  3ارديبهشت در تهران برگزار
شد .مدرس دوره مهندس فرزاد فروغي بود .به منظور آشنايي
شرکتکنندگان با مراحل استقرار سيستم مديريت کيفيت،
شرکتکنندگان پس از طي دوره در تاريخ  17ارديبهشت از
شرکت طنين تندر (دارنده استاندارد فني )16949 ISO/TS
بازديد نموده و با توضيحات ارائه شده توسط مديران شرکت
طنين تندر با مراحل استقرار سيستم مديريت کيفيت 9001
 ISOبه صورت کاربردي آشنا شدند .همچنين مدارک
سيستم مديريت کيفيت شرکت توسط شرکتکننده مورد
بررسي قرار گرفت .واحد آموزش انجمن مهندسي صنايع
ايران از مديريت عامل شرکت طنين تندر مهندس جرجاني
و قائم مقام مديريت جناب آقاي مهندس محمد رضا نکونام
و سرکار خانم منيري و ساير مديران و کارکنان شرکت
که شرايط الزم جهت برگزاري اين تور آموزشي را فراهم
نموده است تشکر و قدرداني مينمايد.
 سمينار آشنايي با مديريت استراتژيک توسط انجمنمهندسي صنايع ايران با همکاري انجمن علمي مهندسي
صنايع دانشگاه بو علي سينا به مدت  4ساعت در تاريخ 2
ارديبهشت با سخنراني مهندس داود حيدري برگزار شد.
 -سمينار آشنايي با مدل تعالي  EFQMدر تاريخ 3

ارديبهشت در دانشگاه علم وصنعت بهشهر برگزار شد.
سخنران سمينار مهندس داو د حيدري بود.
 سمينار آشنايي با مديريت استراتژيک توسطانجمن مهندسي صنايع ايران با همکاري دانشگاه
آزاد سمنان به مدت  4ساعت در تاريخ  9ارديبهشت
با سخنراني مهندس داود حيدري برگزار شد .در اين
سمينار بيش از  130نفر حضور داشتند.
 دوره آموزشی مميزي داخلي سيستم مديريتکيفيت بر اساس استاندارد  19011 ISOبه مدت
 16ساعت با همکاري انجمن علمي مهندسي صنايع
دانشگاه شمال درتاریخهای 13و 14ارديبهشت برگزار
شد .مدرس دوره مهندس حيدري بود.
در هفته سوم ارديبهشت  87تعداد  5سمينار آموزشي
توسط واحد آموزش به صورت رايگان در تهران برگزار
گرديد که تمامي سمينارها با استقبال زياد شرکتکنندگان
مواجه شد.
 سمينار آشنايي با خودارزيابي بر اساس مدل تعالي EFQMدر تاريخ  12ارديبهشت به مدت  4ساعت با حضور
 160نفر شرکتکننده برگزار شد .سخنران سمينار مهندس
حيدري بود.
 سمينار آشنايي با 5Sبه مدت  4ساعت در تاريخ 15ارديبهشت از ساعت  8/30تا  12/30با حضور 160
شرکتکننده برگزار گرديد .سخنران سمينار مهندس
هوشنگ رستميان بود.
 سمينار آشنايي با تولي د ناب به مدت  4ساعت در تاريخ15ارديبهشت از ساعت  14/30تا  18/30و یا حضور 140
شرکتکننده برگزار شد .سخنران سمينار دکتر مهدي فتح
اله بود.
 سمينار آشنايي با مهندسي ارزش به مدت  4ساعتدر تاريخ  17ارديبهشت از ساعت  14/30تا  18/30برگزار
گرديد اين سمينار با حضور  150نفر شکل گرفت .سخنران
سمينار مهندس محمود کريمي بود.
 سمينار آشنايي با مسئوليتهاي زيست محيطي سازمانهابه مدت  4ساعت در تاريخ  19ارديبهشت از ساعت  8/30تا
 12/30یا سخنرانی مهندس وحيد مشيرنيا یرگزار شد.
 سمينار آشنايي با شش سيگما در تاريخ  18ارديبهشتبمدت  4ساعت در اصفهان برگزار گرديد اين سمينار با
حضور  100نفر برگزار گرديد .سخنران سمينار دکتر مهدي
کرباسيان بود.

همزمان با هفته مهندسی صنایع

د
سلسله سمینارهای آموزشی انجمن مهندسی صنایع برگزار ش 
انجمن مهندسی صنایع ایران در هفته سوم اردیبهشت
ماه و همزمان با هفته مهندسی صنایع و نیز دومین سالگرد
تاسیس واح د آموزش انجمن اقدام به برگزاری پنج دوره
آموزشی کرد .این سمینارها با استقبال گسترده اعضای
انجمن ،دانشجویان و عالقه مندان به مباحث مربوطه و
در مرکز رشد و کارآفرینی شهر تهران واقع در شهرک
غرب برگزار شد.
در این شماره خالصهاي از موضاعات مطرح شده در
هر سمینار از نظر شما خواهد گذشت و گزارش کامل
این دورهها در شماره آینده خبرنامه درج خواهد شد.
سمینار خودارزیابی بر اساس مدل EFQM
سلسله سمینارهای انجمن مهندسی صنایع در
هفته مهندسی صنایع با سمینار خودارزیابی بر اساس
مدل  EFQMو با تدریس مهندس حیدری ،روز 12
اردیبهشت در مرکز رش د و کارآفرینی شهر تهران آغاز
شد.
مهندس حیدری در ابتدای این سمینار با ارائه
توضیح مختصری در مورد مفاهیم بنیادی سرآمدی از
جمله نتیجهگیری ،مشتریگرایی ،رهبری و ثبات هدف،
مدیریت بر مبنای فرآیندها و واقعیات ،مشارکت و
توسعه منابع انسانی ،یادگیری ،نوآوری و بهبو د مستمر،
توسعه شراکتها و مسئولیتهای اجتماعی سازمان
به توضیحاتی در خصوص ارزیابی بر اساس منطق
رادار پرداخت (RESULT، A:APPROACH، D:
DEPLOYMENT، A:ASSESSMENT، R:
)REVIEW
وی پس از آن در توضیح چگونگی انطباق منطق
رادار با چرخه دمینگ ،به تشریح دو بخش توانمندسازها
و نتایج در این منطق پرداخت .وی همچنین شبیهسازی
جایزه ،پروفرما ،کارگاه خود ارزیابی و پرسشنامهها را از
تکنیکهای خودارزیابی عنوان کرد.
این سمینار به مدت  4ساعت و با حضور جمع
زیادی از دانشجویان مهندسی صنایع و دیگر عالقه مندان
برگزار شد.
سمینار تولید و تفکر ناب
سمینار تولی د و تفکر ناب  15اردیبهشت برگزار

شد.
دکتر مهدی فتحاله ،مدرس این سمینار ،با بررسی
دورههای مختلف فعالیتهای تولیدی و خدماتی از جمله
دوره بازارگرایی ،دوره محصولگرایی و دوره فراصنعتی
به بررسی نحوه تولید و تجارت در عصر جدید پرداخت.
وی ایجاد مزیت رقابتی پایدار ،تولی د ثروت برای
شرکتها و ایجاد ارزش برای مشتری را سه پایه یک
مدل کسب و کار خوب عنوان کرد و گفت" :حرکت از
جامعه صنعتی به سوی جامعه اطالعاتی ،از تکنولوژی
نیرافزا به تکنولوژی دانش افزا ،از اقتصاد سنتی به سوی

اقتصاد جهانی دانش محور و نیز تغییر نگرش کوتاه مدت
به بلندمدت از نشانههای روند تغییرات اساسی در عصر
حاضر در زمینه کسب و کار است".
وی افزود" :تفکر ناب( )Lean Thinkingبه این
دلیل  Leanنامیده میشو د که میتواند شیوهای را فراهم
کند که از طریق آن بتوان نیروی انسانی کمتر ،تجهیزات
کمتر ،زمان کمتر و فضای کمتر ،بازدهای بیشتر را داشته
باشد و در عین حال با تامین درست نیاز مصرفکنندگان
به آنها نزدیک و نزدیکتر شود.
دکتر فتحاله با معرفی «مودا» به عنوان هیوالیی که
ارزش افزوده سازمان را میبلعد اظهار داشت" :موداها
انواع بسیاری دارن د که هر سازمان با توجه به فعالیتها
و شناسایی کرده و سعی در ازبین بردن و حذف آنها
داشته باشد .وی «ارزش» را نقطه شروع تفکر سبکبار یا
ناب دانست و افزود" :تنها مصرفکننده نهایی میتواند
ارزش را تعریف کند .آنچه از نظر تولیدکننده ارزش
محسوب میشو د ممکن است از نظر مشتری نباشد".
سمینار آشنایی با مهندسی ارزش
سمینار آموزشی آشنایی با مهندسی ارزش 17
اردیبهشت ماه در سالن مرکز رش د کارآفرینی تهران
برگزار شد.
مهندس محمود کریمی ،مدرس این دوره ،با
ارائه مفاهیم اساسی در علم مدیریت ارزش و طرح
پرسشهایی در خصوص چیستی و چرایی آن به ایراد
سخنرانی پرداخت.
وی مهندسی ارزش را رویکردی تیمی ،نظاممن د و
کارکردگرا ،برای حذف هزینههای غیرضروری ،بهبود
ارزش محصول و ارتقای کیفیت عنوان کرد که هدف آن
حل مساله ،کاهش هزینه ،بهبود عملکرد و کیفیت است.
بازرس انجمن مهندسی صنایع ایران در قسمتی
از صحبتهای خود به اهمیت مرحله پیش مطالعه در
انجام مهندسی ارزش در پروژه پرداخت و گفت :در
این مرحله باید نیازها و خواستههای کارفرما ،کاربران
و مشتریان پروژه مشخص شود .پس از آن مجموعه
دا دهها و اطالعات پروژه گردآوری شده ،معیارهای
ارزیابی تعیین و محدوده مطالعه ارزش مشخص میشود.
سپس نحوه ایجاد مدل داده تعیین و در نهایت برگزاری
نشستهای گروه مطالعه تدارک دیده میشود .پس از
آن وارد فازهای انجام کار مانند فاز اطالعات ،فاز تحلیل
کارکرد ،فاز خالقیت ،فاز ارزیابی ،فاز توسعه و فاز ارایه
میشویم.
سمینار مسئولیتهای زیست محیطی در سازمانها
سمینار مسئولیتهای زیست محیطی در سازمانها با
ارائه وحید مشیرنیا برگزار شد.
مدرس این دوره ،با طرح موضوعاتی در خصوص
محیط زیست سعی در پاسخ پرسشهای اساسی در این

زمینه کرد.
وی با بیان اینکه محیط زیست منبعی برای تامین
منابع اولیه الزم برای رش د و ادامه حیات است ،گفت:
تا قبل از استفاده گسترده و بی رویه بشر از منابع طبیعی
دورریز کنترل نشده پسماندها ،کره زمین ظرفیت پاالیش
آالیندههای تولید شده و ایجاد تعادل مجد د را داشت.
مهندس مشیرنیا در ادامه با ارائه تعریفی از توسعه
پایدار به ارائه تاریخچه و نتایج بررسی این موضوع در
سمینارهای جهانی از جمله کنفرانس جهانی آب و هوا
در ژنو ،کنفرانس بررسی علل گرم شدن کره زمین در
اتریش و کمسیون جهانی برای محیط زیست و توسعه
معروف به کمسیون بروتلند در سازمان ملل پرداخت .وی
اظهار داشت :توسعه پایدار بدین معنی است که نیازهای
نسل حاضر را برآورده نماییم بدون آنکه قابلیت برآورده
شدن نیازهای نسل آینده را به خطر اندازیم.
سمینار آشنایی با 5S
سمینار آشنایی با  5Sروز یکشنبه  15اردیبهشت ماه
برگزار گردید.
مهندس رستمیان در این دوره به بیان تاریخچه
و الزاماتی در خصوص  5Sپرداخت .وی «سین»های
مختلف  5Sرا اینچنین بیان کرد :سین اول :ساماندهی
 ،)sort(seiriسین دوم :نظم و ترتیب و آراستگی set
 ،)in order (seitonسین سوم :نظافت و پاکیزهسازی
 ،)shine( seisoسین چهارم :استانداردسازی
 )standardize(seiketsuو سین پنجم :انظباط
فردی و فرهنگسازی .)sustain(seiketsu
وی در ادامه به اهداف ،فعالیتها و اصول هریک
از آنها پرداخته و یک نمونه فرم ارزیابی مرحلهاي ارائه
نمود .به منظور آشنایی هرچه بیشتر با مفاهیم هریک از
عناصر  5sاسالیدهایی طراحی شده بو د تا شرکتکنندگان
بتوانند موار د مهم در اجرای  5sرا شناسایی کنند .در
طول دوره مهندس رستمیان با ذکر مثال هایی در این
رابطه به آشنایی هر چه بیشتر حاضرین با بحث 5s
پرداختند.
سمينار آشنايي با ششسيگما در اصفهان
سمينار آشنايي با ششسيگما ،روز  18اردیبهشت،
توسط انجمن مهندسي صنايع ايران ،در تاالر سوره
اصفهان برگزار شد.
این سمینار به مدت  4ساعت و با حضور  100نفر از
دانشجویان مهندسی صنایع و دیگر عالقه مندان در شکل
گرفت .در اين سمينار سخنران دکتر مهدي کرباسيان ابتدا
به تعريف نقص و ضايعات اشاره نمو د و سپس چرخه
 DMAICو هر يک از مراحل آن را تشريح کرد .وی
همچنين ابزارهاي مورد استفاده در هر يک از مراحل
تعريف ،اندازهگيري ،تجزيه و تحليل ،بهبو د و کنترل را
براي شرکتکنندگان مورد تشریح قرار داد.
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سمینار آشنایی با مفهوم  TRIZو تکنیکهای حل مساله برگزار شد

نوآوری نظام یافته با حرکتی مداوم در طول زمان

سمینار آشنایی با مفهوم  TRIZو تکنیکهای حل
مساله ،از سوی انجمن مهندسی صنایع ایران 29فروردین
ماه برگزار شد.
مهندس محمود کریمی ،مدرس این کارگاه آموزشی،
با هدف ارایه روشهای کشف و حل مساله ،با استنا د به
مفهوم علمي منحنی  Sبه عنوان كشف بزرگ پژوهشگران
مديريت و نوآوري ،به معرفي و تحليل سیر تحول و تکامل
جهانی صنعت و خدمات پرداخت.
وي به چهار مقطع زماني با تفكر غالب تعالی کارایی،
کیفیت ،انعطافپذيري و چابكي و نوآوری اشاره کرد و
گفت :در عصر کارایی ،راهاندازی سازمانها در راستای
ارضای یک نیاز قابل مالحظه مشتری و بهرهوری مورد
توجه است .با اين وصف ،سازمانها در اين دوران ،اهداف
«انجام کار درست» و «انجام درست کار» را پیگیری
میكنند.
وی با بیان اینکه استفاده از تکنیکهای مرسوم مهندسی
صنایع و مدیریت ،راهکار دستیابی به دو هدف یاد شده
است ،مهمترین شاخص اندازهگیری میزان رشد و موفقیت
را در این عصر ،بهرهوری عنوان کرد و افزود :برنامهریزی
ماشینآالت و تجهیزات ،برنامهریزی نگهداری و تعميرات،
برنامهریزی تولید ،برنامهریزی مواد و کنترل موجودی،
برنامهریزی منابع انسانی و ...از زیرسیستمهای ضروری
دوران كارايي هستند .او با اشاره به منحنی  Sبه عنوان
اساس ایجا د و توسعه هر سازمان ،تاکید کرد :این منحني

در اكثر موارد مسير مشابهي را طي ميكند كه شامل مراحل
جنيني ،تولد ،طفوليت ،بلوغ ،پختگي و زوال است .آگاهي
از قانون رشد  Sشكل سيستم به ما امكان ميده د تا ميزان
رشد سيستم مور د بررسي خود را تشخيص داده و تصميم
بگيرد كه آيا اين سيستم ارزش توسعه بيشتر در آينده را
دارد يا خير؟ با تمام این اوصاف ،پیش از ایجاد سازمان و
طی مراحل مختلف منحنی ،باید مسئلهاي طرح و حل شود
و این موضوعی است که منجر به ایجاد و توسعه سازمان
بر اساس منحنی میشود .نايبرييس موسسه مطالعات
نوآوری و فناوری ایران با ورو د به مبحث عصر کیفیت؛
ویژگیهای این عصر را شکلگیری رقابت و به دنبال آن
ارتقای کیفیت محصوالت و خدمات عنوان و خاطرنشان
کرد :پیشی گرفتن از رقبا ،حفظ مشتریان كنوني و جذب
مشتریان جدید از جمله نشانههاي این دوران است و هدف
آن ارضای نیازهای مشتریان با بهترین کیفیت است.
هماهنگكننده انجمن  TRIZاروپا در ايران در شرح
چگونگی دستیابی به اهداف عصر کیفیت ،بهكارگيري
ابزارهايي چون هفت ابزار قديمي و جدي د آماری و كنترل
کیفی ،نظام آراستگي يا  ،S5تکنیکهاي Six Sigma،
 ،FMEA، DOE، MSAمديريت كيفيت فراگير يا
 TQMو ...را الزامي دانست و اشاره كرد :حل مسالههاي
پیچیده دوران كيفيت ،منجر به ارایه زیرسیستمهایی توانمند
در بخشهای طراحی و تولید ،بازاریابی ،تامین و در نهایت
پشتیبانی و انجام تغییراتی در سیستم و فرآیندهای اولیه
میشود.
بازرس انجمن مهندسی صنایع ایران پس از آن به
«عصر انعطافپذیری» به عنوان پارادايم بعدی سیر تحول
جهانی صنعت و خدمات در تحليل منحنی  Sپرداخت .وی
با اشاره به نیازمندي مدیران به انعطافپذیری در پیشبینی
زیرسیستمها و مکانیزمهای تعبیه شده در سیستمهای خود
و تحرکات رقبا ،افزود :در مسير تعالی انعطافپذيري ،کاال
یا خدمات را باید متناسب با زمان دلخواه و مدنظر مشتری
تامین کرد .کریمی به طور نمونه سازمانهای تقدیرکننده
از پیشنهادهای کارکنان را در قالب ایجا د نظام پیشنهادها
موفقتر از سازمانهای فاقد آن توصيف كر د و گفت:
نابسازی و چابکی از اهداف سازمانها و سیستمهای
دوران انعطافپذیری است و چگونگی دستیابی به اهداف
اين بنگاهها ،فعالیت گروههای حل مساله (با مشاركت فعال

ذینفعان) در جهت پاسخگویی نیازهای بازار (زمان و
هزینه) است.
مهندس کریمی در مورد عصر نوآوری گفت :در
رقابتهای فشرده و پیچیده جهانی ،رمز موفقیت شرکتها،
کشف نیازهای پنهان مشتریان و به وجدآوردن ايشان
عنوان میشود و بدينترتيب است كه اهداف نوآوری در
محصوالت و خدمات ،پیگیری ميشوند .وي چگونگی
دستیابی به اين مهم را در گام نخست ،بازنگری فلسفه
وجودی محصوالت و خدمات و در گام دوم پیشنهاد
شیوههای برتر تامین نیازها دانست.
وی با بیان اینکه تکنیک برجسته حل مساله در عصر
نوآوري و دارای کاربرد در دوران پیشین (عصر کارایی،
عصر کیفیت و عصر انعطاف) ،نوآوری نظامیافته ()TRIZ
نامیده میشود ،افزود :کاری که  TRIZانجام میدهد مانند
کاری است که برای  1500نفر ـ سال تحقیق در مور د راز
و رمز کشفیات و اختراعات انجام گرقته است .روندی که
در  TRIZطی میشود در طول زمان ادامه دارد .حرکت
 TRIZیک حرکت پویا و مداوم است که تا به امروز ادامه
داشته و هیچگاه متوقف نمی شود .در  TRIZبا تكرار
روندها و الگوهاي تكامل فني و تكنيكي در علوم و صنايع
گوناگون ،روندهای بازار و فناوری كامال قابل پیشبینی
هستند TRIZ .قویترین راهحلها و تضادها را شناسایی و
حذف و تهدیدها را به فرصت تبدیل میکند .وی با تاکید
بر اینکه مفهوم  ،TRIZنوآوري نظاميافته و هدف اساسی
آن كشف و تعريف مسأله و دستيابي به بهترين راهحل
آن است ،اظهار داشت :فلسفه  TRIZپيوند مغز افراد با
نخبگان جهان و ویژگی بارز آن ،هدفمند کردن خالقیتها
است .در سازمانهایی مانن د نوکیا و سامسونگ که پارادایم
نوآوری مدنظرشان است ،خالقیت کامال جهتمند و بر
اساس نیاز مشتری میباشد .اینجا است که نقش TRIZ
بیش از پیش مشخص میشود.
اين پژوهشگر تكنيكهاي حل مساله ،در بخش
دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه مساله داشتن و كشف
موقعيت خود در هر يك از اين پاراديمها ،الزاما بد نیست و
میتواند به رهایی از یک فاجعه در آینده بیانجامد و از بروز
خسارتهای بزرگ ممانعت کند ،گفت :باید بین مشکل و
مساله تفاوت قایل باشيم و از بروز هر اشکالي در هر کار و
سيستمي با نگاه جستجوگر در پي فرصتهاي آن باشيم.

حضور دبیر کل سازمان بینالمللی کارفرمایان در گردهمایی نمایندگان بخش خصوصی ایران

فلسفه وجودی سازمانهای کارفرمایی ،دفاع از اقتصاد آزا د است

جلسه مشترک نمایندگان مقیم دفتر
سازمان ملل متحد در تهران ،مسئوالن
عالیرتبه نهادهای دولتی و سازمان تامین
اجتماعی ،اعضای تشکلهای کالن
کارفرمایی با حضور آنتونیو پنالوسا ،دبیر
کل سازمان بینالمللی کارفرمایان (،)IOE
هجدهم فروردین ماه در سالن همایشهای
انجمن شرکتهای ساختمانی تشکیل شد.
در این جلسه که به منظور بررسی
مسائل کارفرمایی کشور ،تحکیم روابط و
پشتیبانی از تقویت جایگاه بخش خصوصی
در امر اجتماعی و اقتصاد بینالمللی برگزار
شد ،آقای پنالوسا به دعوت از کانون عالی
کارفرمایان ایران به سخنرانی پرداخت.
وی گفت :سازمانهای کارفرمائی،
توسط بنگاهها و برای آنها ایجاد میشوند.
هدف کلی آنها ارائه خدماتی است که



با نیازهای اعضایشان منطبق باشد و هدف
تمامی این خدمات ،ارتقاء رقابتپذیری
بنگاه هاست .بنابراین یک سازمان
کارفرمایی در خودش خالصه نمیشود.
وی افزود :هیچ الگوی کاملی از یک
سازمان مرکزی کارفرمایی ملی وجود
ندارد ،بلکه هر کدام به شکلی متفاوت،
ماهیت و نیازهای موکالن ،تاریخ ،فرهنگ،
مرحله توسعه ،وسعت کشور خود و محیط
اجتماعی اقتصادی که در آن فعالیت
میکنند را منعکس میکنند.
این سازمانها ،سازمانهائی داوطلبانه
و مستقل هستند و فلسفه وجودی آنها
این است که از اقتصا د آزا د دفاع کرده و
آن را توسعه بخشند .پنالوسا ادامه داد :در
بیشتر کشورها ،سازمانهای کارفرمائی به
بازیگرانی رسمی و ضروری در صورت
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بندی اقتصاد ملی و سیاستهای اجتماعی
بدل شده اند و بدین ترتیب در شکل
بخشیدن به جامعه مشارکت میکنند.
دبیر کل سازمان بینالمللی کارفرمایان
در ادامه اظهار داشت :به
طور کلی چهار کارکرد
وجود دارد که بیشتر
سازمانهای کارفرمائی،
با تفاوت در تاکید بر
این یا آن کارکرد بر
آنها تمرکز میکنند.
این کارکردها عبارتند از
کارکرد برای تاثیرگذاری
بر تصمیمات دولت،
کارکرد گفتوگوی
جمعی یعنی تعامل با
اتحادیههای کارگری،

کارکرد مشورتی ،یعنی ،ارائه خدمات
تخصصی مستقیم به اعضاء و کارکرد
روابط عمومی.
گفتنی است دبيركل سازمان IOE
طی سفر سه روزه خود
به ايران در جلساتي با
حضور نمايندگان مقيم
دفتر سازمان ملل متحد
در تهران ،مسئوالن
نهادهاي دولتي و
سازمانتامين اجتماعي،
اعضاي تشكلهاي كالن
كار فرمايي و كارگري،
مسائل كارفرمايي كشور
را بررسي کرد.

تعریف شناسی

مهندسی صنایع

قسمت هشتم

گام بيست و هفتم
مهندسي سيستمهاي اقتصادي -
اجتماعي چيست ؟!
 -1تشريح گرايش:
مهندسي سيستمهاي اقتصادي -
اجتماعي به آموزش و تحقيق در زمينه
برنامهريزي و طراحي سيستمهاي مختلف
موردنياز جامعه ميپردازد .مهندسي
سيستمهايي نظير حملونقل ،آبرساني،
ارتباطات ،توزيع كاال و انجام خدمات
آموزشي و بهداشتي در اين زمينه قرار دارند.
مهندسي سيستمهاي اقتصادي-اجتماعي به
مطالعه ،مدلسازي و تحليل علمي اينگونه
سيستمها پرداخته و با در نظر گرفتن ابعاد
مختلف آنان و همچنين با توجه به نيازها،
اولويتها و امكانات جامعه ،سيستم بهينه
را طراحي مينمايد.
 -2منابع درسي در آزمون ورودي:
آزمون ورودي اين گرايش شامل
دروس رياضي عمومي (( )1 & 2ضريب
سه) ،آمار و احتماالت (ضريب سه) ،تحقيق
در عمليات (( )1ضريب دو) ،برنامهنويسي
با كامپيوتر (ضريب دو) ،زبان عمومي
(ضريب دو) ميباشد.
 -3واحدهاي درسي در طول دوره:
در طول دوره نيز دانشجويان ملزم به
گذراندن  9واحد مقدماتي (در صورت نياز)
و  32واحد از واحدهاي اصلي ميباشند:
الف 9 -واحد ،واحدهاي مقدماتي كه
برحسب درصدهاي آزمون ورودي نيازمند/
بينياز از گذراندن اين واحدها ميباشند:
تحقيق در عمليات ( ،)2آمار مهندسي،
اقتصاد عمومي
ب 12 -واحد ،واحدهاي هسته
(اجباري) كه به شرح زيراند :برنامهريزي
رياضي ،اقتصادسنجي ،اقتصاد كالن پيشرفته
به همراه يك درس از دروس مديريت
زمان ،اقتصاد خرد پيشرفته ،شبيهسازي
كامپيوتر ،سيستمهاي پويا
ج 12 -واحد ،واحدهاي اختياري؛
دانشجويان موظفند از ميان دروس زير 12
واحد براي اخذ انتخاب نمايند :برنامهريزي
توليد پيشرفته ،شبيهسازي كامپيوتر،
فرايندهاي احتمالي ،مديريت زمان،
برنامهريزي پويا ،سيستمهاي پويا (،)1
سيستمهاي صف ،مدلهاي زمانبندي،
تئوري تصميم ،بهينهسازي مدلهاي غير
خطي
د  2 -واحد ،سمينار

 -3-1انجام تحقيق و بررسي در زمينه
ه  6 -واح د  ،پروژه پژوهشي
كه مجموعا سي و دو واحد درسي را روشهاي مديريت و بهبود اين روشها با
توجه به شرايط ايران.
شامل خواه د گرديد.
 -2منابع درسي در آزمون ورودي:
آزمون ورودي اين گرايش شامل
گام بيست و هشتم
گرايش مديريت سيستم و دروس رياضي عمومي (( )1 & 2ضريب
سه) ،زبان عمومي (ضريب سه) ،آمار و
بهرهوري را بيشتر بشناسيم
احتماالت (ضريب دو) ،معلومات عمومي
 -1تشريح گرايش:
دوره كارشناسي ارشد مديريت سيستم مسائل مربوط به مديريت (ضريب دو)
و بهرهوري به منظور آشنايي با علوم و فنون ميباشد.
 -3واحدهاي درسي در طول دوره:
اداره صنايع با تأكيد بر كاربرد روشهاي
در طول دوره نيز دانشجويان ملزم به
كمي و نظامگرا در اداره امور صنعتي تدوين
گشته است .از آنجا كه روشهاي مورد گذراندن دوازده واحد مقدماتي (در صورت
استفاده در اين دوره در آموزش تجزيه و نياز) و سيوچهار واح د از واحدهاي اصلي
تحليل مسائل مهندسي نيز كاربرديست ،ميباشند كه چگونگي آن به شرح ذيل
دانشآموختگان دورههاي كارشناسي فني ميباشد:
الف  -دوازده واحد ،واحدهاي
و مهندسي به دليل آگاهي داشتن از دانش
مهندسي براي فراگيري دروس دوره مزبور مقدماتي كه برحسب درصدهاي آزمون
نيز آمادگي كافي را خواهند داشت تا با ورودي نيازمند/بينياز از گذراندن اين
دانش مكفي بتوانند در مشاغل مديريتي واحدها ميباشند :تحقيق در عمليات (،)2
مشغول به كار شوند .مديريت سيستم و آمار و احتمال مهندسي ،حسابداري صنعتي،
بهرهوري در حسن اداره و موفقيت صنايع اقتصا د خرد
ب  15 -واحد ،واحدهاي هسته
و توسعه صنعتي كشور نقش كليدي دارد.
تلفيق احسن عوامل انساني و فيزيكي در (اجباري) :كنترل توليد ،مديريت عمليات،
جهت تحقق هدفهاي تعيين شده و كسب مديريت كيفيت و بهرهوري ،برنامهريزي
بيشترين نتيجه ،در چهارچوب فعاليتهاي استراتژيك براي مديران ،رهبري و سازمان،
مديريت است .اهميت اين نقش سبب گشته مديريت منابع انساني
ج  11 -واحد ،واحدهاي اختياري؛
است كه دانش و فنون مديريت سيستم و
بهرهوري توسعه فراواني يابد .با پيچيده دانشجويان موظفند از ميان دروس زیر 12
واحد براي اخذ
شدن و گسترش
انتخاب نمايند:
سازمانهاي صنعتي
و پيشرفت علوم امروزه گسترش علوم رايانه ،مهندسي تصميمگيري چند
معياره ،مديريت
و فنون مديريت ،صنايع را در هر چه بهتر تحقق
تكنولوژ ،بازاريابي،
و
سيستم
بهرهوري ،مديران بخشيدن اهداف ياري نموده است تا
مديريت مالي،
صنايع باي د عالوه جائيكه اغراق نيست اگر بگويم دانش سيستمهاي پويا
اطالعات نرمافزاري يكي از بزرگترين مسببين ( ،)1فرايندهاي
بر
احتمالي و احتمال
مهندسي از دانش نقش راهبردي مهندسي صنايع در
كاربردي ،اقتصاد
نيز
مديريت
دنياي امروز به شمار ميآيد
سنجي
برخوردار باشند.
شبيهسا ز ي
دانشآموختگان
كامپيوتر ،پيشبيني
دوره كارشناسي
ارشد مديريت سيستم و بهرهوري ،ميتوانند و تحليل سريهاي زماني ،سيستمهاي
صف ،سیستمهاي فازي در برنامهريزي و
در زمينههاي زير فعاليت نمايند:
تصميمگيري
 -1-1مديريت واحدهاي صنعتي
د  2 -واحد ،سمينار
 -2-1تجزيه و تحليل مشكالت و
ه  6 -واحد ،پروژه پژوهشي
نارسائيهاي مديريت واحدهاي صنعتي
كه مجموعا  32واحد درسي را شامل
و ارائه طريق براي بهبود مديريت آنها با
خواهد شد.
استفاده از روشهاي كمي و نظامگرا.

گام بیست و نهم
از نرمافزارهاي كاربردي مهندسي
صنايع چه ميدانيم؟
امروزه گسترش علوم رايانه مهندسي
صنايع را در هر چه بهتر تحقق بخشيدن
اهداف ياري نموده است تا جائيكه اغراق
نيست اگر بگويم دانش نرمافزاري يكي از
بزرگترين مسببين نقش راهبردي مهندسي
صنايع در دنياي امروز به شمار ميآيد .در
اين گام به معرفي تعدادي از اين نرمافزارها
از ميان خيل عظيم نرمافزارهاي رايانهاي
كه عصاي دست مهندسي صنايع به شمار
ميآيند ،ميپردازيم .این نرم افزارها به
صورت زیر طبقه بندی شده اند:
نرمافزارهاي طرحريزي واحدهاي
صنعتي ،نرمافزارهاي كنترل پروژه،
نرمافزارهاي آمار و احتماالت ،نرمافزارهاي
پژوهش در عمليات ،نرمافزارهاي
شبيهسازي ،نرمافزارهاي گرافيك و ترسيم
طرحريزي
 )1نرمافزارهاي
واحدهاي صنعتي
نرم افزار  :ALDEPقابلیت و امکانات:
اطالعات ورودي :طول و عرض زمين
مور د نظر ،تعداد دپارتمانها ،نمودار رابطه
فعاليتها ،ساخت بخشها ،كمترين درجه
ارتباط ،عرض نوار چيدمان و حداقل امتياز
براي چاپ يك طرح را دربر ميگيرد.
قابليتهاي آن الگوريتم ايجاد كننده ،مكانيزم
كار تصادفي ،وارد كردن تعداد طرحهايي
كه در هر مرحله بايد استقرار يابد و طرح
استقراري در هر مرحله ميباشد.
نرم افزار  :COMLADورود اطالعات
به دو روش ليست محصوالت و نمودار
ارتباطات ميباشد  .از مزاياي آن ميتوان
ويرايش قويتر نسبت به  QSو ، Planet
ارائه طرح نهايي با امتياز دادن به طرحها و
محاسبه حداكثر و حداقل آنها را ذكر نمود.
نرم افزار  :Factory Flowاطالعات
ورودي آن جريان موا د  ،ميزان توليد و انواع
توليد را دربر ميگيرد  .رسم چارتهاي
مختلف با رنگهاي متنوع ،تخمين فضاي
انبار مور د نياز ،رسم نمودار از  -به و شدت
 مسافت ،تهيه بهترين استقرار با توجه بهحجم توليد ،فيلتركردن دياگرامهاي پيوسته،
استفاده از ابزارهايي مانندFactory OPT
 ، Factory CADبراي ارائهLayout
بهينه ،طراحي چارت در 13و ACAD12
و … از مزاياي آن ميباشد.
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بررسی کارکرد روش  EPCدر اجرای پروژهها در گفتگو با مهندس غالمرضا صفاکیش

کنترل دقیق و سرعت باال باEPC

معصومه غالمی  -محسن صادقیزاده

در سالهای اخیر استفاده از روش  EPCدر اجرای
پروژهها افزایش چشمگیری داشته است .به گونهای که
امروزه بسیاری از پروژههای بزرگ و متوسط دولتی
کشور به این روش به پیمانکاران خبره واگذار میشود.
پروژههایی که به روش  EPCاجرا میشوند،
ویژگیهای اجرایی خاصی دارند .کانون این ویژگیها در
برنامه ریزي ،کنترل و سرعت بخشیدن فعالیتهاي همزمان
و حفظ کیفیت اجرا قرار دارد .شرکتی که مسئولیت
اجراي پروژه به روش  EPCرا به عهده میگیرد ،متعهد
به اجراي یک سلسله فعالیتهاي موازي در قالب برنامه
زمان بندي پروژه میشود.
با مهندس غالمرضا صفاکیش در خصوص
کارکردهای این روش در اجرای پروژهها به گفتگو
نشستیم.
لطفا برای شروع گفتگو یک تعریف کلی از EPC
ارائه بفرمایید؟
تعریف کالسیک پروژه های EPCعبارت است از
حوزه خدمات یک پیمانکار مشتمل بر خدمات مهندسی،
تامین کاال و ساخت و نصب به همراه ضمانتهای مرتبط
با آنها.

پروژه نمیتواند باشد.
در این راستا ،گاه کارفرما بعضا با انتقال کل مسئولیتها
به پیمانکار و عدم حمایت و پشتیبانی از او در رویارویی و
مواجهه با مشکالت حاد پروژه در پیشرفت و موفقیت کار
نقش بیتفاوت و خنثیای را ایفا میکند .این مسئله خود
یکی از مشکالت و خطرات این مهم است.
پیشنیازهای الزم برای اجرای پروژه به روش EPC
چیست و اساس کار چگونه فراهم میشود؟
از جمله مسائلی که باید به آن توجه داشت درک
مشترک کارفرما و پیمانکار ،شرایط مناسب و ثبات در
برنامهاي که از سوی کارفرما به پیمانکار ابالغ میشود و
نیز داشتن اطالعات بنیادین (ورودیهای پروژه) و شفاف
بودن محدوده کار و تامین به موقع منابع مالی پروژه است.
امروزه مدیران سنتی بر این عقیده ان د که «ما فقط کار
میکنیم و با این ترتیب پروژه را پیش میبریم» ،ولی ممکن
است اصل پروژه با شکست مواجه شود .این در حالی است
که نرخ رش د تکنولوژی مستلزم زیرساختهای پیشرفته
تری نسبت به ساز وکار یک سازمان و مدیر سنتی است.
امروزه سیستم و متودولوژیهای نوین مدیریت پروژه ،با
استفاده از استانداردهای جهانی سعی میکنند زبان مشترکی
را بین کارفرما و پیمانکاران پروژه ایجاد کنند و بدیهی است
وجو د چنین زمینههای فکری در سازمان هر یک از ذینفعان
پروژه باید وجود داشته باشد.
استانداردهایی همانند  PMBOKسعی دارند
متدولوژی سازمان را به یک انسجام و نظم جامع تبدیل

نمایند .شایان ذکر است که  PMBOKروش کار نیست
بلکه نوعی مترارزیابی است ،به این معنا که متدولوژی
سازمان منطبق بر استاندارد  PMBOKاست.
روش EPCچگونه در کاهش قیمت تمام شده
محصول تاثیر میگذارد؟
وقتی یک پیمانکار ،مدیریت  E، Pو( Cمهندسی،
تدارکات ،کاال و ساخت و نصب) را به عهده میگیرد ،به
یقین با ترفندهای مدیریتی و کنترلی که در سازمان خود به
کار میبرد ،میتواند قیمت تمام شده را کاهش دهد.
به عنوان مثال او قادر است در ابتدای پروژه ورقها و
تیرهای فلزی را در چند سایز مختلف خریداری کرده و
از تیم مهندسی سازه خود درخواست نماید تا طراحیهای
مربوطه را به گونهای ادامه دهند که از این اقالم استفاده
شود ،حتی اگر تا حدی دست باال باشد .بدین ترتیب با
خرید زودهنگام از آغاز پروژه خود را در برابر نوسان
قیمت بازار آهن تا حدی مصون نموده است.
به نظرمیرسد پیمانکارانی که نوع قراردادهای EPCرا
مدیریت میکنند با توجه به این که سبدی از پروژهها را در
دست دارند توانایی آن را دارن د که اقالم پروژههای خود
را در هم ادغام نموده (چنانچه شاخصههای فنی کاالهای
پروژههای دیگرشان اجازه دهد) و به صورت یکجا
خریداری نمایند .بدین ترتیب قیمت کاالهای خریداری
شده برای آنها کاهش خواهد یافت.

ویژگیهای بارز این روش چیست؟
ببینید ،دراین روش ریسکهای (مثبت و منفی) پیمانکار
طرف قرارداد همچون تغییرات محدوده پروژه ،تامین کاالی
با توجه به این که در این روش کارفرما تنها کنترل
پروژه ،شرایط اقتصادی ،سیاسی ،جغرافیایی ،فرهنگی و...
محدودی بر پروژه دارد و نباید در کار
از اهمیت بسزایی برخوردار است.
پیمانکار دخالت نماید ،فکر نمیکنید
توان
ی
م
روش
از ویژگیهای بارز دیگر این
مهندس صفاکیش متولد سال  1351تحصیالت خود را در رشته مهندسی
به تاثیرگذاری برنامه ساخت ،نصب و یا برنامه برق-گرایش الکترونیک در دانشگاه شهید بهشتی به انجام رسانده و در سال  1374این موضوع مشکالتی را در پروژه ایجاد
خرید کاالی پروژه بر روی برنامه فعالیتهای با مدرک کارشناسی فارغ التحصیل شده است .وی پس از آن تحصیالت خود را کند؟
روش اجرای پروژه EPCبا دیگر
مهندسی (برنامه ریزی معکوس) نام برد.
در مقطع کارشناسی ارشد در سال  1376به اتمام رساند او یکی از اولین افرادی
است که در سال  1383مدرک مدیریت پروژه حرفه ای( )PMPخود را از انجمن روشها کامال تفاوت دارد .باید باور داشته
باشیم که برنامه کالن و جامع یک پروژه
استقبال از این روش در ایران چگونه بوده مدیریت پروژه آمریکا دریافت کرد.
از جمله فعالیتهای علمی و پژوهشی نامبرده میتوان از تدریس در گروه نه فقط در حوزه زمان ،بلکه در حوزههایی
است؟
متاسفانه در کشور ما برداشت نادرستی از الکترونیک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسالمی و نیز مسئولیت علمی و همچون محدوده کار ،بودجه ،کیفیت،
انتخاب روش  EPCجهت اجرای اکثر پروژهها تدریس دورههای تخصصی مدیریت پروژه سازمان مدیریت صنعتی را نام برد .او منابع انسانی ،ارتباطات ،ریسک و تامین
وجو د دارد ،چراکه به نظر کارفرما این روش همچنین ترجمه و نگارش مقاالت متعددی را در نشریات علمی داخلی و خارجی کاال و ...باید مورد توجه قرار بگیرد .در
ریسک او را در حوزه مسئولیتش کاهش داده و نیز برگزاری و ارائه بیش از  50سخنرانی و سمینار در حوزه مدیریت پروژه در نتیجه کارفرمایان میتوانند با تنظیم دقیق
شاخصهای کیفیتی یک پروژه(چه به
و به پیمانکار منتقل میکند ،در حالی که روش سازمانهای مختلف را کارنامه علمی خود داراست.
از فعالیتهای حرفهاي و شغلی وی میتوان به طراحی برق در پروژههای بزرگ لحاظ دستاورد (محصول) پروژه و چه به
 EPCدر پروژه هایی که با عوامل طبیعی
همچون آب و خاک (همانند :سکوهای نفتی ،صنعتی ،مدیریت مهندسی پروژههای باال دستی نفت و پتروشیمی و نیز مدیریت لحاظ مدیریت آن ،کنترل الزم را بر روی
تونل ،مترو) و یا نرخ سریع رشد تکنولوژی پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان به مدت دو سال در دستگاه مهندسین مشاور نام کار پیمانکار خود داشته باشند .از این رو
(همچون پروژههای فنآوری اطالعات) مرتبط برد .ایشان در حال حاضر مشاور مدیریت پروژه سازمانهای مختلف در جایگاه سازوکار تیم اجرایی پروژه در دستگاههای
پیمانکار و کارفرما بسیار متفاوت است
است ،چون مستلزم مراقبتهای ویژه و خاصی کارفرما ،مشاور و یا پیمانکار میباشد.
و طبیعی است که کنترل جزء به جزء
از پروژه میباشد ،الزاما متضمن موفقیت نهایی
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تیم پیمانکار از جانب کارفرما چندان ضروری به نظر
نمیرسد.
در حال حاضر شرکتها برای اجرای پروژه به روش
 EPCدر کشورمان به چه امکانات یا زیرساختهایی
نیاز دارند؟
به طور کلی امروزه سازمانها نیاز به یک سیستم و
متدولوژی جامع برای اجرای پروژهها به خصوص به روش
 EPCدارند و البته این موضوع به این معنا نیست که
تجربیات مدیران را نادیده بگیریم.
بسیاری از سازمانها برای اینکه بدنه سازمان را بزرگ
نکنند ،فعالیتهای مهندسیشان را برون سپاری میکنند.
حال اگر ساز و کار مناسبی برای کنترل این فرآیندها و
ایجاد یکپارچگی با واحدهای تامین کاال( )Pو ساخت و
نصب ( )Cدر سازمان شرکت وجود نداشته باشد ،پروژه
با بحرانهای برنامه زمانبندی ،تورمهای بازار ،تاخیر در
اجرا و  ...خواهد داشت .بسیاری از پروژهها از دیر رسیدن
و درست نبودن اطالعات از نظر محتوا و شخص گیرنده
آسیب دیدهاند که پیآمد این مسئله بار مالی و تاخیر زمانی
است .مدیران پروژههای با سایز باال ()Mega Project
از قبیل پروژههای پاالیشگاهی و نیروگاهی گواه این
مدعاست.
مشکالت احتمالی در روش EPCچیست؟
بزرگترین مشکل در روش EPCعدم تعریف دقیق
محدوده کار پروژه و ریسکهای مالی آن است .برای

مهمترین مسئلهای که درون یک سازمان نیازمند نیاز به
پروژههای بزرگ تعریف دقیق محدوده کار پروژه ،بسیار
زمانبر و گاهی اوقات غیرممکن میشود .بنابراین درک توجه ویژه دارد ،تیم مدیریت پروژه است .مدیر ،مدیر کاال،
مشترک بین پیمانکار و کارفرما از مقوله تغییر ( )changeمدیر مهندسی ،مدیر ساخت و نصب و مدیر برنامه ریزی
کمک میکن د تا اجرای پروژه متوقف نشده و روابط بین و کنترل پروژه میبایستی استراتژی اجرای پروژه را طرح
کنند و سپس برنامه پروژه را
آنها مخدوش نشود .شایان
براساس آن پیگیری نمایند و
ذکر است که مفهوم تغییر فقط
استراتژی اجرای آن را با تیم
به شرح کار پروژه محدود امروزه سیستم و متودولوژیهای
در میان بگذارند.
نمیشود .به یاد دارم که در
یک پروژه به دلیل اینکه  LCنوین مدیریت پروژه ،با استفاده از
اشخاص معموال به
مربوطه به موقع باز نشده بود ،استانداردهای جهانی سعی میکنند تجربیات گذشته گرایش
دارند و اگر تیم اجرایی پروژه
کارفرما میگفت چه تغییری
و
کارفرما
بین
را
مشترکی
زبان
با استراتژی پروژه شان آشنا
در پروژه ایجاد شده است؟
نباشند ،همواره به روش
در حالی که این تغییر د
استر پیمانکاران پروژه ایجاد کنند و
پروژه قبلی که اجرا کرده
برنامه زمانبندی پروژه
و مفهوم «تغییر» هر تغییری بدیهی است وجود چنین زمینههای اند ،میاندیشن د و حال آنکه
هر پروژه استراتژی خاص
در برنامه کالن و جامع پروژه
فکری ،در سازمان هر یک از
خودش را دارد.
است. .مثال کارفرمایی که
عجله دارد و میخواه د به ذینفعهای پروژه بای د وجود داشته
با تشکر از وقتی که در
جای  Aنفر از  2Aنفر استفاده
د

باش
اختیار ما قرار دادید.
کن د تا زمان را به  1/2تقلیل
دهد ،باید بداند دستمزد 2A
گرامی
(خوانندگان
نفر تغییر در برنامه بودجه و
هزینه پروژه است .حتی شاید دستمزد این افرا د به خاطر میتوانن د با آقای مهندس صفاکیش از طریق آدرس پست
جذب از منابع خارج از سازمان بیش از دو برابر نیز تجاوز الکترونیکی  Gh.Safakish@Gmail.comتماس
بگیرند).
نماید.
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پنجمین کنفرانس بینالمللی نگهداری و تعمیرات در اواسط فصل پاییز به مدت
دو روز توسط انجمن نگهداری و تعمیرات ایران برگزار خواهد شد.
از آنجایی که یکی از مشکالت گریبانگیر واحدهای کسب و کار در ایران عدم
د و این نکته ،آنها را از مولفههای
بهکارگیری نگهداری و تعمیرات به موقع میباش 
الزم برای حضور در بازارهای جهانی دور نگاه میدارد ،متخصصین ،پژوهشگران
و کارشناسان بخشهای دانشگاهی ،پژوهشی و صنعتی ،جدیدترین یافتههای
خود را در این کنفرانس و در قالب مقاالت پژوهشی -کاربردی ،حول محورهای
پیشنهادی ارائه مینمایند تا ترویج نتایج سودمند از بکارگیری سیستمهای نگهداری
و تعمیرات ،زمینهساز گسترش و تعمیق نگرشها به این حوزه جهت صیانت از
سرمایهها و بهبو د راهبری شود.
محورهای این کنفرانس عبارتند از :تجارب اثربخش در نگهداری و تعمیرات،
چالشهای نگهداری و تعمیرات (نت) ،مدیریت راهبردی و اجرایی نت ،راهبر د نت
مبتنی بر ریشهیابی عیوب ،راهبرد اقتصادی مراقبت وضعیت ،تشخیص و پیشبینی
عیوب ماشینآالت ،شاخصهای کلیدی عملکر د و سنجش نت ،نت مبتنی بر
قابلیت اطمینان ،مدیریت زنجیرههای تامین و نت ،توسعهی منابع انسانی در نت،
سیستمهای هوشمند در نت ،نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر و دیدگاهها و
فنون نوین در نت .مهلت ارسال مقاالت تا اول شهریور ماه  87است .عالقمندان
د از طریق شمارههای
به ارسال مقاله ،ثبت نام و کسب اطالعات تکمیلی میتوانن 
 ،88092884 -88369741فکس 88575415 :با دبیرخانه ارتباط برقرار کنند.
وبسایت پنجمین کنفرانس بینالمللی نگهداری و تعمیرات www.irma.
 ir/confمیباشد.
ادامه از صفحه اول
ولي در حال حاضر برگزاري سمينار و همايش تنها
به عنوان رفع تكليف و تأمين امتيازات خاص و با صرف
هزينههاي گزاف از بخش پژوهش تعريف ميشود .وي
سمينارها و همايشها را در جهت كاهش مشكالت جامعه
مفيد ميداند و معتقد است كه اگر نتايج اين سمينارها و
همايشها در برنامهريزيهاي جامعه مورد استفاده قرار گيرد
آنگاه مفيد خواهند بود .ولي در حال حاضر اين نتايج تنها بر
روي كاغذها باقي ميمانند.
مشکل دیگری که منشا بسیاری از مشکالت دیگر
میباش د این است که ظاهرا یکی از خصلتهای ایرانیها در
برگزاری سمینارها نیز تاثیرگذاری خود را نشان داده! دكتر
غالمحسين ابراهيمي ديناني ،استاد فلسفه دانشگاه تهران ،در
اين زمينه از چشم و همچشميها ياد كرده و تأكيد ميكند:
سمينار بايد داراي هدف مشخص باش د و اغلب اين اهداف،
اهدافي علمي  -فرهنگي هستند ،اما بسياري از سمينارها در

کنفرانس مدیریت پروژه برگزار
میشو د
چهارمین کنفرانس بینالمللی مدیریت پروژه
شهریور ماه در تهران برگزار میشود .این کنفرانس
با همکاری دانشکده فنی دانشگاه تهران ،انجمن
مدیریت ایران ،گروه پژوهشی صنعتی آریانا ،شورای
هماهنگی تشکلهای مهندسی ،صنفی و حرفهاي کشور و پژوهشکده مدیریت و
مهندسی کیان شکل میگیرد .محورهای این کنفرانس شامل مدیریت استراتژیک پروژه
(استراتژیهای سرمایهگذاری ،سازماندهی شرکتهای پروژه محور ،مدیریت سبد
پروژه ها ،مطالعات امکانسنجی پروژه ،سیستمهای اجرایی پروژه ،ارجاع کار و انتخاب
عوامل پروژه ،رویکردها در انواع قرارداد ،عوامل محیطی موثر در پروژه و مدیریت
آسیبهای پروژه) ،سازماندهی پروژه (سازمان دهی پروژه ،رهبری پروژه ،مدیریت
سرمایههای انسانی ،جذب و پرورش مدیران پروژه ،مدیریت تعامالت با ذینفعان
پروژه) ،مدیریت اجرای پروژه(مدیرت یکپارچگی ،مدیریت محدوده ،مدیریت زمان،
مدیریت هزینه ،مدیریت کیفیت ،مدیریت ارتباطات ،مدیریت منابع ،مدیریت ریسک،
مدیریت تدارکات ،مدیریت اختتام ،مدیریت و مهندسی ارزش ،تکنیکها و رویکردهای
جدید مدیریت پروژه) میباشد .گفتنی است انجمن مهندسی صنایع از حامیان علمی
این کنفرانس است.
عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر از نحوه برگزاری کنفرانس میتوانند با
دبیرخانه به شماره  8834290تماس بگیرند .وبسایت کنفرانس به آدرس www.
 iipmc.comقابل مشاهده است.

جنبههاي علمي  -فرهنگي به هدف نميرسن د و بيشتر جنبه
رقابت به خو د گرفتهاند.
دكتر چگيني درباره وضعيت بهرهگيري از نتايج سمينارها
و همايشها در جامعه ،نقش مهم روابط عمومي سمينارها
را يادآور شده و اضافه ميكند :در بسياري از موار د نتايج و
يافتههاي اين سمينارها به شكل كاربردي مورد استفاده قرار
نميگيرد .هرچن د كه اخيرا ً به دليل وجود امكاناتي همچون
اينترنت و تعهد مديران سمينارها و همايشها در اين زمينه
از نظر تئوريك اميدواري وجو د دارد ،ولي درخصوص
كاربردي كردن اين نتايج هنوز با ضعفهاي عمدهاي روبهرو
هستيم و نياز به هزينهگذاريهاي خاص احساس ميشود.
با این حال دكتر جهانگيري ،عضو هیئت علمی جامعه
شناسی دانشگاه شیراز از نقاط قوت سمینارها یا د کرده و
میگوید :مهمترين بخش سمينارها را بخش علمي معرفي
ميكن د و معتق د است :در گذشته هيأت علمي صاحبنظر در
همايشها براساس انتخابهاي سليقهاي مشخص ميشد ولي

در حال حاضر تالش در جهت دعوت از صاحبنظران
سرشناس است و اعمال سليقهها كمرنگتر شده است،
هرچند كه هنوز هم اين اعمال سليقهها وجو د دار د ولي
اميد بر آن است كه روابط در گزينش افراد به كمترين حد
ممكن برسد .در پایان باید گفت طي چن د سال اخير كشور ما
در زمينه برگزاري همايشها و سمينارهاي گوناگون تالش
زيادي كرده و تا حدي نيز موفق بوده است .دانشگاهها،
مؤسسات علمي پژوهشي ،پژوهشك دههاي خصوصي و
دولتي و  ...نهادهايي هستند كه در اينباره دست به فعاليت
ميزنند ،اما در كنار تمام اين موفقيتها ،خالءهايي به چشم
ميخورد كه مسئوالن ميتوانن د با پركردن اين خالءها به هر
چه پربارتر شدن اين سمينارها كمك كنند.
در ادامه این مطلب ،در شماره آتی خبرنامه نظر تعدادی
دیگر از استادان دانشگاه و چن د تن از برگزارکنندگان
همایشها در رابطه با نحوه برگزاری کنفرانیها و مشکالت
پیش روی آنها درج خواهد شد.
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کیفیت
جایزه
یافتهیافته
ل تغییر
ل بر مد
مروری
ملیکیفیت
ملی
جایزه
تغییر
مروری بر مد
پاسخ گويي به نيازها و الزامات بازار،
در سالهاي اخير جوايز ملي ،منطقهاي
دبيرخانه جايزه ملي کيفيت ايران طراحي شده است.
توليد،عرضه ،چرخه عمر محصول(كاال و
و بينالمللي متع ددي در حوزههاي كيفيت،
بهرهوري و سرآمدي كسب وكار در كشورها در آستانه دوره پنجم فعاليت خود اعالم
اين مدل كه با ويژگيهاي خدمات) ،محيط زيست و ساير ذي نفعان
و مناطق مختلف جهان نظير اروپا ،امريكا ،کرده که فرايند جايزه ،مبتني بر زمينههاي سازمانهاي ايراني هماهنگي دارد ،اين طرح ريزي گرديده تا موفقيت پايدار سازمان
كانادا ،ژاپن ،استراليا و حتي كشورهاي در بهبود حاصل از تجربيات گذشته تغيير امكان را به سازمانها ميدهد تا عالوه بر را در فضاي اقتصادي و اجتماعي ملي و بين
حال توسعه ،به وجود آمده است .بررسيهاي يافته است و همچنين در راستاي انطباق ايجاد راهبردي شفاف براي محصوالت المللي تضمين نمايد.
انجام شده نشان ميدهد كه بيش از هفتاد هرچه بيشتر معيارهاي مدل جايزه با خود بتوانند فرايندها و منابع را در
مدل جايزه ملي كيفيت ايران با توجه به
كشور جهان داراي مدل جايزه ملي كيفيت نيازهاي ملي و کيفيت محصوالت و جهت ارتقا كيفيت محصوالت توسعه شرايطهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
خدمات سازمانهاي ايراني ،از سوي داده و كاركنان را براي جاريسازی كشور و همچنين ويژگي سازمانهاي ايراني
هستند.
اين جوايز ابعاد مختلفي دارند ،از يك سو كميته فني جايزه ملي كيفيت ايران از نو راهبر د محصوالت توانمند سازند.
در كميته فني جايزه ملي كيفيت ايران ،با
بهره برداري از دانش روز مديريت طراحي
مفاهيم كيفيت و سرآمدي كسب وكار را به
ایران
کیفیت
ملی
جایزه

د
فرآین
تغییر
شده است ،و به عبارتي يك مدل كامال ملي
زبان شيوا بيان كرده و يك الگوي نظاممند و
دبيرخانه جايزه ملي کيفيت ايران در آستانه دوره محسوب ميگر دد كه قابليت بهره برداري از سوي ساير
ساختيافته براي طرحريزي و استقرار نظامهاي مديريت
كيفيت جامع ارايه مينمايند و از سوي ديگر يك ابزار پنجم فعاليت خود اعالم کرده که فرايند جايزه ،مبتني بر سازمانهاي خارجي را نيز دارا ميباشد .اين مدل با رويكرد
سيستماتيك خود ارزيابي ميباشند و به سازمانها كمك زمينههاي بهبود حاصل از تجربيات گذشته تغيير يافته سازمانهاي توليدي و خدماتي طراحي شده است.
ميكنند كه نظام مديريت و عملكرد خود را بر اساس است و همچنين در راستاي انطباق هرچه بيشتر معيارهاي
معيارهاي معين ارزيابي نموده (وحتي با ساير سازمانها مدل جايزه با نيازهاي ملي و کيفيت محصوالت و خدمات
مزاياي جايزه ملي كيفيت ايران
مقايسه نموده) و با حركت بسوي نظام مديريت كيفيت سازمانهاي ايراني ،از سوي كميته فني جايزه ملي كيفيت
با توجه به اينكه تولي د مستمر محصول با كيفيت
جامع ،اهدافي متعالي همچون افزايش رضايت مشتري ،ايران از نو طراحي شده است.
فقط در سازمانهاي سرآمد مقدور است ،در مدل ملي
و
نوين
لي
د
م
ايران،
كيفيت
دبيرخانه جايزه ملي
جايزه ملي كيفيت نيز اصول هشت گانه مديريت كيفيت
بهبود كيفيت محصوالت و خدمات ،افزايش مشاركت
كاركنان ،بهبود مستمر ،دستيابي به نتايج پايدار مالي و ملي به سازمانهاي ايراني تقديم مينمايد ،تا بر اساس و سرآمدي جاري است .در اين مدل از دانش سرآمدي و
رويكردهاي ارائه شده در مدل بتوانن د كيفيت محصوالت مدلهاي سرآمدي بهره برداري شده است .براي طراحي
اقتصادي و ...را محقق سازند.
.
د
نماين
تضمين
را
آن
و
ه
د
ا
د
ارتقا
را

د
خو
معيارها و زير معيارهاي مدل ملي فوق بيش از  1500نكته
نظامهاي جوايز كيفيت و سرآمدي كسب وكار در
اينک در آستانه شروع فرايند دوره پنجم جايزه بر راهنما و زير معيار از سوي كميته طراحي شناسائي شده
هر جامعهاي كه شكل گرفتهاند ،با خود ارمغاني چون
پيشرفت و بهبود به همراه داشتهاند .همچنين اين جوايز طبق تصميمات شوراي سياست گذاري جايزه ملي کيفيت است و ضمنا توزيع وزني و امتيازات معيارها با تمركز بر
توانستهان د با الگودهي به سازمانها ،مفاهيم و روشهاي ايران و کارشناسي کميته فني متشکل از ذينفعان جامعه نتايج پايدار حاصل از رضايت مشتري و مصرف كنندگان
مديريتي آنها را نيز جهت داده و آنها را بسوي بهبود سازمانهاي ايراني اعم از دولتي و عمومي و يا خصوصي است.
در زمينههاي متنوع توليدي و خدماتي در سطحي فراگير
اصول طراحي حاكم بر مدل عبارتند از :تعادل در
مستمر و رش د و تعالي سازماني حركت دهند.
ي
د
ج
تغييرات
انجام
که

د
رسي
نتيجه
اين
به
فرابخشي
و
منافع ذينفعان ،مديريت و استراتژي كيفيت محصول،
كليه سازمانهاي ايراني كه در زمينههاي مختلف
در ساختار مدل و معيارهاي آن با هدف تاکيد اصلي فراين د گرائي و تضمين كيفيت ،مشتري گرائي ،يادگيري
فعاليت ميكنند ،ميتوانند متقاضي اين جايزه باشند.
نتايج

د
ميتوان
سازمانها
مات
د
خ
و
محصوالت
کيفيت
بر
وتوانمندسازي ،زنجيره تامين و منابع ،مسئوليت اجتماعي
اين جايزه در سه سطح اهتمام به كيفيت ،سطح اشتهار
به كيفيت و سطح تنديسها در  10گروه محصولي اعطا پربارتري را به همراه داشته باشد.
و زيست محيطي ،كه در فرايندهاي ،توسعه تكنولوژي
لذا بر اساس تصميم شوراي سياست گذاري جايزه و طراحي مفهومي محصول ،طراحي و توسه محصول و
ميشود.
امات
د
اق
پيش
ي
د
چن
از
جايزه
بيرخانه
د
ايران
کيفيت
ملي
فرايند ،ساخت و تولي د و تحويل محصول  ،خدمات و
گروههاي محصولي عبارتند از:
 -1گروه محصوالت كشاورزي و منابع طبيعي همه جانبه اي را در راستاي طراحي يك مدل ملي را در پشتيباني پس از فروش ،عملكرد و رفتار زيست محيطي
برنامه کار کميته فني و گروه کارشناسي مربوطه قرار داد محصول ،قابل شناسائي است.
(جنگل ،شيالت) (محصوالت فراوري نشده)
ه
د
ي
د
گر
ايران
كيفيت
ملي
جايزه
ل
د
م
طراحي
منجر
که
اين مدل كه با ويژگيهاي سازمانهاي ايراني
 -2گروه منابع زير زميني ،محصوالت معدني (فراوري
است.
هماهنگي دارد ،اين امكان را به سازمانها ميدهد تا
نشده) و انرژي
معيارهاي مدل جايزه ملي كيفيت ايران بر اساس
عالوه بر ايجا د راهبردي شفاف براي محصوالت
 -3گروه محصوالت غذايي و منسوجات
خو د بتوانند فرايندها و منابع را در جهت ارتقا
 -4گروه محصوالت غير فلزي ،شيميايي و
كيفيت محصوالت توسعه داده و كاركنان را براي
نظاير آن
جاريسازی راهبر د محصوالت توانمن د سازند.
 -5گروه محصوالت فلزي ،لوازم ،ابزار،
اين مدل بر آثار زيست محيطي و اجتماعي
ماشين آالت و تجهيزات
محصوالت تاكيد جدي دارد و با جاريسازی
 -6گروه ساختمان ،عمران و خدمات
رويكردهاي مدل جايزه ملي كيفيت ايران
مرتبط
سازمانها ميتوانند مزيت رقابتي محصوالت
 -7گروه خدمات حمل و نقل ،پست،
خو د را بر مسئوليتهاي اجتماعي و اقتصادي
بازرگاني ،هتل و نظاير آن
خو د طرح ريزي نمايند.
 -8گروه خدمات مالي ،بيمه ،ليزينگ و
نظاير آن
مبانی طراحی مدل جايزه ملی کيفيت
 -9گروه خدمات مشاوره ،تحقيقات و
ايران
توسعه ،مهندسي ،پيمانكاري و نظاير آن
مدل جايزه ملي كيفيت ايران با توجه به
 -10گروه خدمات دولتي ،عمومي ،بهداشت
شرايط اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور
و درمان ،آموزش عالي ،امور اجتماعي و نظاير
و همچنين ويژگي سازمانهاي ايرانی با بهره
آن
برداري از دانش روز مديريت طراحي شده
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طراحی محصول تا پايان دوره عمر آن ،قابل شناسائي
است.

است و به عبارتي يك مدل كامال ملي محسوب ميگرد د
كه قابليت بهره برداري از سوي سازمانهاي خارجي را
نيز دارا ميباشد اين مدل به منظور خود ارزيابی توسط
مدل جايزه ملی کيفيت ايران
سازمانها اعم کوچک و بزرگ ،توليدی و خدماتی ،دولتی
نمای مدل به شکل چرخ ،به عنوان نمادی از
يا خصوصی در مسير يک محصول يا گروه محصولی با
نام تجاري مشخص طراحی شده است .در اين مدل کلمه حرکت ،طراحی شده است .اين مدل دارای هفت
محصول به انواع کاال و خدمات و گروههای همگون از معيار است که چهار معيار آن توانمندسازها و سه
معيار ديگر نتايج هستند .اولين معيار توانمند ساز
آنها ،اطالق میشود.
با توجه به اينكه توليد مستمر محصول با كيفيت رهبری است که در وسط مدل قرار دار د سه معيار
پايدار (در همه ابعا د آن شامل مطلوبيت ،قيمت و زمان) ديگر از گروه توانمندسازها به ترتيب معيارهای فرايندها،
در سازمانهاي سرآمد مقدور است ،در مدل ملي جايزه منابع و کارکنان هستند .سه معيار نتايج نيز عبارتند از
ملي كيفيت عالوه بر اصول هشت گانه مديريت كيفيت ،معيار نتايج مشتريان و مصرفکنندگان به عنوان محوری
ارزشهاي بنيادی هشتگانه سرآمدي نيز جاري است .به ترين ذينفعان سازمان و معيار نتايج محيط زيست و
عبارت ديگر در اين مدل به طور موازی از دانش روز جامعه و نهايتا معيار نتايج عملکردی که شامل نتايج مالی
مديريت کيفيت محصول با تعريف مناسبت برای مصرف و غيرمالی و همچنين نتايج کارکنان به عنوان مهمترين
و سرآمدي سازمان با تعريف رضايت متوازن ذينفعان بهره بخش از سرمايههای سازمان است .نيروی چرخشی چرخ
برداري شده است .براي طراحي معيارها و زير معيارهاي از حرکت عامل نوآورِی و خالقيت در کنار توانمندسازها
مدل ملي فوق حتی المقدور از استانداردها ،و کتابهای به سوی عامل يادگيری در کنار نتايج شروع شده و با
مرجع مديريت کيفيت و مدلهای سرآمدی و راهنماهای تاثير يادگيریها در سيکل بعدی نوآوری و خالقيت تداوم
آنها با تمركز بر نتايج پايدار حاصل از رضايت مشتري مييابد .حرکتی که در صورت استحکام عامل رهبری
و مصرف كنندگان استفاده شده است .مواردی که طراحي هرگز از حرکت نمی ايستد .فرآيند ارزيابي سازمانهاي
مدل بر آنها تاکيد دارد عبارتند از :تعادل در منافع متقاضي دريافت جايزه ملي كيفيت ايران ،از زمان دريافت
ذينفعان ،مديريت راهبردی كيفيت محصول ،فرايند گرائي ،سند اظها ر نامه تا حضور در مرحله پاياني ارزيابي و معرفي
تضمين كيفيت ،مشتري مداری ،يادگيري و توانمندسازي ،آنها در همايش ساالنه جايزه ملي كيفيت ايران بقرار زير
حداقل امتیاز است:
مديريت زنجيره تامين ،بهرهوري
سطوح جایزه
 -1ابتدا اظها ر نامه هر
در مصرف منابع ،مسئوليت
200
اهتمام به کیفیت
سازمان توسط يك تيم  4تا
اجتماعي و زيست محيطي که در
 6نفره از ارزيابان مستقل
فرايندهاي ،توسعه تكنولوژي و
300
اشتهار به کیفیت (یک ستاره)
(براي بنگاههاي كوچك و
طراحي مفهومي محصول ،طراحي
400
اشتهار به کیفیت (یک ستاره)
متوسط تعداد ارزيابان  4نفر
و تكوين تفصيلی محصول،
500
ستاره)
(یک
کیفیت
به
اشتهار
خواهد بود) مورد بررسي قرار
فرايندهای ساخت و توليد و
ميگيرد .همه ارزيابان جايزه
تحويل محصول  ،خدمات و
600
سطح برنزین و سیمین
ملي كيفيت ايران دورههاي
پشتيباني پس از فروش ،عملكرد
700
سطح زرین
آموزشي الزم جهت هماهنگي
و رفتار زيست محيطي از شروع

اطالعیه کانون عالی کارفرمایان ایران
بر اساس اعالم روابط عمومی کانون عالی
کارفرمایان ایران ،نظر به اینکه بر اساس ادنامه شماره
 3311مورخ  86/12/12شعبه اول تجدید نظر دیوان

عدالت اداری کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان
ایران از تاریخ  85/8/12اعتبار قانونی نداشته و منحل
گردیده است ،لذا چنانچه فرد یا افرادی با عنوان کانون

در فرآيند ارزيابي و امتياز دهي را طي نمودهاند.
گرچه ارزيابان از بين متخصصان كيفيت ،اساتيد
دانشگاه در حوزههاي مديريت كيفيت و ساير
صاحبنظران انتخاب شدهاند ،اما اكثر آنها از بهترين
مديران با تجربه كشور ميباشند.
 -2سند اظهار نامه به منظور تعيين نقاط قوت
و نواحي قابل بهبو د سازمان مورد ارزيابي دقيق
قرار ميگيرد .هر يك از ارزيابان با استفاده از
مدل جايزه ملي كيفيت ايران ( )INQAو ماتريس
امتيازدهي رادار ( ،)RADARامتيازي بين صفر تا هزار
يدهند .سپس تيم ارزيابي تحت
به سازمان تخصيص م 
سرپرستي ارزياب ارشد ،در جلسهاي مشترك ضمن بحث
و بررسي پيرامون امتياز سازمان و مجموعه مورد توافقي
از نقاط قوت ،نواحي قابل بهبو د و نكاتي كه بايد براي
آنها درخواست بازديد از محل شود ،به اجماع ميرسند.
همچنين در اين مرحله براي سازمانهايي كه امتياز آنها
بيش از  200شود ،درخواست بازدي د محل ()Visit Site
صادر خواهد شد.
 -3در صورتي كه امتياز سازمان از  200باالتر باشد،
تيم ارزيابي مطابق برنامه زمان بندي شده از محل سازمان
بازديد خواه د نمود تا ضمن تکميل ارزيابي ،مستندات و
اطالعات خو د را جهت تهيه گزارش بازخور كاملنمايند.
آنگاه هيات داوران آندسته از اظهار نامههايي را كه گزارش
بازديد از محل آنها کامل شده است را مطالعه نموده و در
جلسهاي متقاضيان برجسته را در بخشهاي مختلف بر
اساس حدنصابها انتخاب مينمايند.
 -4آخرين مرحله فرآيند ارزيابي ،تهيه و ارسال
گزارش بازخور براي متقاضيان است كه توسط تيم
ارزيابي و دبيرخانه جايزه ملي كيفيت ايران انجام خواهد
شد .گزارش بازخور  40صفحه است و مطالب آن موارد
زير را پوشش ميدهد:
 نمايي از سازمان گزارش معيارهاي اصلي و زير معيارها -امتياز اكتسابي سازمان

منحله مذکور با سمتهای فاقد جایگاه قانونی
فعالیت صنفی مرتبط با ماده  131قانون کار و آیین
نامهها و مقررات مرتبط به عمل آورند ،عمل آنها غیر
قانونی و خالت در وظایف کانون عالی کارفرمایان ایران
به عنوان تشکل عالی کارفرمایی و قانونی موضوع ماده
 131قانون کار و سایر مقررات مربوط تلقی میگردد.

سمینارهای آموزشی
ردیف

موضوع سمینار

مدت سمینار

تاريخ برگزاری

سخنران

1

آشنايي با مدیریت چرخه بهره وری

 4ساعت
8/30-12/30

پنجشنبه
87/04/20

مهندس هوشنگ
رستميان

2

آشنايي با نوآوري نظام يافته TRIZ

 4ساعت
8/30-12/30

پنجشنبه
87/05/03

مهندس محمود
کريمي

 مبلغ حضور :براي اعضا انجمن  20000ريال  -سايرين  30000ريالعالقهمندان به شركت در اين برنامه آموزشي ،در صورت تمایل به دريافت گواهینامه حضور در سمينار از سوي انجمن مهندسي صنايع ايران ،بايد  ،مبلغ  50.000ریال 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 :تهران ،متعاقبا اعالم میگردد. سمينار رديف  2با همکاري مرکز آموزش کانون فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي برگزار میگردد. براي اطالع از جزئيات بيشتر و ثبتنام با واحد آموزش انجمن  88363116يا  88575318تماس حاصل نماييد.توجه :همه متقاضیان بايد پيش از حضور در سمینار ،ثبتنام خود را قطعي نمایند.
یبهشت و خرداد 1387
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نام كتاب:
كالس جهاني سازمانها
و مديريت كيفيت جامع
نويسنده:
دكتر حسن فارسيجاني
ناشر:
مركز آموزش و تحقيقات
صنعتي ايران
زمان چاپ:
1386
قيمت كتاب45000 :ريال
كتاب «كالس جهاني سازمانها و مديريت كيفيت
جامع « نوشته دكتر حسن فارسيجاني از سوي مركز
آموزش و تحقيقات صنعتي ايران چاپ و منتشر شده است.
كتاب در ده فصل به مطالب زير پرداخته است :سازمانهاي
كالس جهاني و انقالب كيفيت ،رضايت مشتري ،تهيه طرح
تجاري ،مديريت بهبود ،مديريت فرآيند ،توسعه مشاركت
كاركنان و رهبري ٬رويكرد به مديريت كيفيت جامع٬
مديريت بررسي كيفيت جامع ،نكاتي درباب اساس كيفيت
جامع ٬نقش مدير اجرايي ارش د و اهتمام به كيفيت
در فرازي از اين كتاب آمده است:
يكي از عوامل پيشرفت سازمانها برنامهريزي كيفي
است .برنامهاي كه بتواند تكامل سازماني را با كشف منابع
خالق ،محقق سازد .با عنايت به اينكه كالس جهاني
سازمانها پديده اي نوين است ٬روشنگر اين موضوع نيز
ميباشد كه عليرغم نياز روزافزون بسياري از سازمانها٬
 ARENAبسته نرمافزاري براي
شبيهسازي سيستمهاي گسسته پيشامد
است كه توسط شركت Systems
 Modelingبه بازار عرضه شده است.
 ARENSنرمافزاري كامل براي انجام
مطالعات شبيهسازي است و تمام قدمهاي
يك مطالعه شبيهسازي را پشتيباني ميكند.
 ARENAانعطاف پذيري زبان شبيهسازی
 Simanو قابليتهاي مدلسازی شي گرا
را همزمان ارايه ميكند و در عين حال
از آساني كاربردي محيط Microsoft
 Windowsاستفاده ميكند.

كالس جهاني سازمانها و مديريت كيفيت جامع

شكل و انگيزه فعاليتهاي استراتژيك در هر سازماني
بخصوص براي بخشهاي صنعتي و خدماتي كه داراي
ارزش افزوده باال باشند ضروري است .بخشهاي عمده
توليدي و صادراتي موجود ٬باي د از همكاريهاي توليد
و توافقهاي سرمايهگذاري مشترك استفاده كنند تا بتوانند
اثرات اقتصادي در مقياس جهاني و گسترش بازار را بهينه
سازند .روش تجدي د ساختار كيفي سازمانها بايد با هدف به
حداقل رساندن هزينه ها ٬اصالح و بهبود يافته و استفاده
موثر از تسهيالت و امكانات از طريق تشكيل ارتباطات
استراتژيك جامعه مورد بررسي قرار گيرد .دستيابي به
سازمانهاي كالس جهاني مقوله اي استراتژيك است و
اميد ميرو د اين نوع سازمانها تاثير چشمگيري بر تعديل
ساختارهاي صنعتي داشته باشند ٬حفظ و ارتقاء رش د بالقوه
اقتصا د بواسطه استقرار نظام و فلسفه نوين كالس جهاني
سازمانها ميسر است و تجدي د ساختار صنعتي و خدماتي
براي سالمت و حيات صنعت با استفاده از ابزارهاي
سازمانهاي كالس جهاني– همانند مديريت كيفيت جامع
ضروري است بنابراين توسعه اقتصادي بهطور فزايندهاي
نيازمن د تغيير سريع از حالت سنتي به وضعيت نوين
است .تاكيد بر بهبو د مستمر آزمون نهايي سازمانهاي
كالس جهاني است .هر شركتي كه مخاطرهجو باشد
ميتواند از طريق اتخاذ يك طراحي فرايند با توليد خالق
يا سرمايهگذاري در يك تسهيالت توليدي مدرن خاص٬
توان رقابتي را از ساير رقباي خود بربايد .شايد در نگاه اول
اينطور بهنظر برسد كه چنين سازمانهايي به يك برابري با

ساير شركتهايي كه با آنها در رقابت هستند رسيده اند ٬اما
اگر آن طرح و تسهيالت جديد به خودي خو د بهعنوان يك
هدف برشمرده شود و سازمان به سرعت بهدنبال طرحها و
ايدههاي جديد نرو د بهزودي مزيت رقابتي خو د را از دست
خواهد داد .بهبود مستمر و سريع بهعنوان هدف برتر براي
توليد در كالس جهاني پيشنها د ميشود.
سازمانهاي كالس جهاني – نسل جديدي از سازمانها
هستند كه عملكرد رقابتي بااليي را در عرصه رقابت جهاني
نويد ميدهند .آنها بهطور موفقيتآميزي قابليتهاي
توليدي را براي پشتيباني از كل سازمان جهت دستيابي
به يك مزيت رقابتي مستمر در زمينههايي از قبيل هزينه
– كيفيت – تحويل كاال – انعطافپذيري و نوآوري بهبود
ميبخشند .اين نوع سازمانها بيشتر مايلند نيروي كار-
تجهيزات و سامانههاي خود را بهينه كنند .بنابراين بهطور
پيوسته سازمانهاي مختلف جهان را مطالعه و تجزيه و
تحليل ميكنند تا بتوانند از آنها در جنبههاي مختلف – الگو
بگيرند .توليد در كالس جهاني يك فلسفه توليدي است كه
براي رسيدن به وضعيت توليد در كالس جهاني تعريف
شده است .عوامل كليدي كه ميتوانن د جهت تعريف و
تجزيه و تحليل شايستگيهاي ضروري اصلي سازمانها
و ايجاد مزيت رقابتي كالس جهاني براي آنها مورد توجه
قرار گيرند عبارتن د از :حضور الكترونيكي در عرصه جهاني
– مسئولت اجتماعي جديد – يكپارچگي پوياي شبكه
زنجيره تامين – ساختار سازماني مجازي – فن آوري مدرن
– تقدم كاركنان و ...

معرفی نرم افزار مهندسی صنایع

ARENA؛ نرمافزار شبیهسازی
 ARENAبراي انيميشن و مدلسازی
گرافيكي مسايل شبيهسازي بسيار مناسب
است .اين برنامه به كاربر اجازه ميدهد
كه اشيا مدلسازي به نام كاژول ايجاد
كند كه اين ماژولها سنگ بناي تهيه مدل
هستند .تمام اجزا يك فراين د شامل منطق،
داده ،انيميشن و جمعآوري آمار ميتوانند
ماژولهايي براي مشخص كردن فرايندي
باشن د كه موجوديتها از آنها ميگذرند.
 ARENAبا ارايه الگوهايي امكان

طراحی جدید برای بارکد

10

معرفی کتاب
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ساخت انيميشن مناسب براي مسايل
شبيهسازي را به سادگي فراهم ميكند.
الگوها دستهاي از ماژولها ميباشند كه
موجوديتها ،پردازشها و واژگان نوع
خاصي از مسايل را در بر ميگيرند .در
اين نرمافزار الگوهايي براي مهندسي مجدد
فرايندهاي تجاري ،مراكز تلفن ،ساخت و
توليد با سرعت باال ،ساخت نيمه هاديها
و بسياري كاربردهاي ديگر به عنوان نمونه
تهيه شده است.

 ARENAداراي يك تحليلگر ورودي
و يك تحليلگر خروجي ميباشد .كاربر
ميتواند با استفاده از تحليلگر ورودي
دادههاي خام را مشاهده كند .تحليلگر
خروجي نيز براي مشاهده و تجزيه و
تحليل دادههاي شبيهسازي ميباشد.
همچنين  ،ARENAويژوال بيسسيك
شركت مايكروسافت را پشتيباني ميكند
و به كاربر اجازه ميدهد تا از اطالعات
نرم افزارهاي كاربردي ديگر مانند Excel
استفاده كند يا خروجيهاي  Arenaرا به
اين نرم افزارها منتقل كند.

تقویم دورههای عمومی فصل تابستان انجمن مهندسی صنایع ایران
نام دوره آموزشي

مدت دوره هزينه ثبتنام
(ريال)

تیر

مرداد

 12تا  17 14و 18
و 25

شهریور

هدف دوره

 21و  22آشنايي مقدماتی با نرم افزار  Primaveraو كاربرد آن در
و 29
مديريت پروژه

1

نرمافزار ( - Primavera )P3مفدماتی

 24ساعت

900،000

2

نرمافزار  ( - Primavera)P3پيشرفته

 24ساعت

900،000

-

3

نرمافزار ( - Primavera)P3مفدماتی

 24ساعت

900،000

-

4

نرمافزار MSP

 24ساعت

900،000

-

 2تا 4

5

آشنايي با ارزيابي مالي و افتصادي طرحها با
نرم افزار  35 - 3.0ΙΙΙ Comfar Versionساعت
مفدماتي

1،400،000

-

 17و 18
و  24و
25

 7و  8و آشنايي با نحوه ارزيابي مالي و اقتصادي پروژهها بر اساس
 14و  15متدولوژي سازمان ملل متحد ()UNIDO

6

نوآوري نظام يافته TRIZ

 16ساعت

900،000

-

 16و 17

آشنايي با مفاهيم TRIZو کاربرد ابزارهاي منتخب براي تعريف
مسئله و توليد راه حل

7

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

 24ساعت

1،200،000

8

مديريت ريسک

 16ساعت

-

 7و   8و
15

 30و  31مرداد و 1
شهريور
-

-

آشنايي پيشرفته با نرم افزار  Primaveraو كاربرد آن در
مديريت پروژه
آشنايي با نرم افزار P3e- Enterpriseو كاربرد آن در
پروژههای سازمان بصورت يکپارچه
آشنايي با نرم افزار MSPو كاربرد آن در مديريت پروژه

آشنایی با مدیریت پروژه بر اساس استاندارد  PMBOKوکاربرد
 19تا  23 21تا  20 25تا 22
آن در پروژهها
آشنايي با متدولوژي مديريت ريسک بصورت کاربردي همراه با
نرم افزار مرتبط

700،000

-

 16و 17

-

350،000

-

31

28

 10مهندسي ارزش ()VE

 16ساعت

700،000

-

-

آشنايي با تاريخچه و مفاهيم پايهاي ،تشريح مراحل اجرايي،
 20و 21
معرفي روشها ي مورد استفاده در تحليل و ارتقاي ارزش

 11آشنايي با شش سيگما

 16ساعت

700،000

-

 16و 17

آشنايي کلي و کاربردي با متدولوژي شش سيگما و نحوه
 13و  14استفاده از آن در سازمان با هدف صرفه جويي مالي و افزايش
راندمان

 12تشريح معيارهاي مدل سرآمدي EFQM

 16ساعت

700،000

 19و 20

 21و 22

آشنايي با تاريخچه و تشريح معيارهاي مدل تعالي سازماني
 ،EFQMاصول هشتگانه تعالي سازماني وجوايز کيفيت در
ايران

 13تربيت ارزياب EFQM

 16ساعت

700،000

-

 14و 15

تربيت ارزياب براي ارزيابي سازمان براساس منطق RADAR
 27و 28
به عنوان يکي از اعضاء تيم ارزيابي

 14خود ارزيابي بر اساس مدل تعالي EFQM

 16ساعت

700،000

-

 30و 31

-

آشنايي با روشها و اصول خود ارزيابي سازمان بر اساس
پرسشنامه،کارگاهي وپروفرما و روشهای تلفيقي

350،000

-

-

14

آشنايي با جمع آوري اطالعات توانمند سازها و نتايج و چگونگي
تهيه اظهارنامه بر اساس مدل EFQM

 16مديريت و برنامه ريزي استراتژيك

 16ساعت

700،000

-

2و3

6و7

آشنايي با مديريت استراتژيک وجايگاه آن در سازمان و معرفي
مراحل اصلي مديريت استراتژيک

 17كارت امتيازدهي متوازن()BSC

 16ساعت

700،000

-

-

نحوه بكارگيري كارت امتياز متوازن بمنظور ايجاد يك سيستم
 18و 19
همگن اندازه گيري عملكرد سازمان

مباني،
تشريح الزامات و مستندسازي ایزو    16ساعت
9001:2000 18

700،000

 12و 13

 16و 17

آشنايي با مباني و واژگان استاندارد  ایزو  ،9001:2000رويکر د
 27و  28فرايندگرايي ،تشريح الزامات استاندارد   ایزو  ،9001:2000و
نحوه مستندسازي سيستم مديريت کيفيت

 19مباني ،تشريح
16949:2002الزامات و مستندسازي ایزو  24 TS/ساعت

850، 000

-

-

آشنايي با مباني و واژگان استاندارد مشخصات فني ،رويکر د
فرآيندگرايي ،تشريح الزامات استاندارد  ISO/TSونحوه
 24تا 26
مستندسازي استاندارد فني ،معرفي الزامات خودرو سازان و
ابزارهاي كيفيت و مراحل استقرار استاندارد مشخصات فني

مميزي داخلي
سيستم مديريت کيفيت بر  24ساعت
 20اساس  ایزو  19011

850، 000

-

 29تا 31

9

  OPM3
 8 (Organizational Projectساعت
)Management Maturity Model

 15تدوين اظهارنامه بر اساس مدل تعالي  8 EFQMساعت

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- 88363116 :

آشنايي با مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه و گامهای آن

آشنايي با تکنيکهای مميزي داخلي درسيستم مديريت کيفيت
و نحوه انجام مميزي در سازمان

 66568065 - 88575318يا 66569429-30
دفتر 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 :

یبهشت و خرداد 1387
سال نهم ● شماره  ● 61ارد

11

حضور بخشهای صنعتی
و اجرایی کشور در کنفرانس
و نمایشگاه CNG

اولین کنفرانس و نمایشگاه CNG
و صنایع وابسته توسط شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآور دههای نفتی ایران
و شرکت ملی گاز ایران در مرداد ماه
 1387در سالن اجالس سران کشورهای
اسالمی برگزار میشود .برگزاری این
کنفرانس با توجه به ضرورت ملی توسعه
زیرساختهای صنعت  CNGدر کشور،
مورد توجه تمامی بخشهای صنعتی و
اجرایی کشور قرار گرفته است.
شرکتهای مرتبط و دیگر
عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر
میتوانن د با شماره  88954425تماس
حاصل فرمایند .وب سایت کنفرانس به
آدرس WWW.CNGIRANCONF.
 COMقابل مشاهده است.

دانشگاهامیرکبیر
کنفرانس داده کاوی را
د
برگزار میکن 

دومین کنفرانس بینالمللی دادهکاوی،
آبانماه توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در
تهران برگزار میشود.
با توجه به اینکه دا دهکاوی به عنوان
فرایند کشف الگوهای پنهان درون دادهها
به تحلیل حجم بزرگی از اطالعات
میپردازد تا تصمیمگیرندگان سریعتر
نسبت به آینده عمل نمایند ،این کنفرانس
به منظور معرفی ،گسترش و بهکارگیری
این دانش شکل میگیرد .عالقهمندان
جهت ارسال مقاله (محورهای فراخوان)
و کسب اطالعات تکمیلی میتوانند
با شماره تلفن ( 22497336موسسهی
پژوهشی دادهپردازان گیتا) تماس حاصل
فرمایند.
وبسایت این کنفرانس به آدرس
www.irandatamining.com
قابل مشاهده است.

فراخوان
دهها و طرحهای
جذب ای 
برتر کسب و کار

ستا د کارآفرینی شهر تهران به منظور
ایدههای عملی کسب و کار و
جذب 
ایدهها در
مشارکت شهروندان و صاحبان 
اجرای آن ،اقدام به برگزاری طرحی به
حهای برتر کسب و
عنوان «ای دهها و طر 
کار در توسعه اقتصا د شهری» دعوت به
حها و ای دههای خو د را
یآی د طر 
عمل م 
در بخش ایده کسب وکار و طرح کسب
وکار و به صورت خالصه به نشانی تهران،
بزرگراه یادگار امام ،خیابان ایوانک غرب،
لافشان جنوبی ،ستا د کارآفرینی
نبش گ 
شهر تهران ارسال نمایند.
برای کسب اطالعات بیشتر با
شمارههای  88373182و 88573289
تماس بگیرید.

حامیان انجمن مهندسی

فراخوان دهمین
جشنواره جوان
خوارزمی

دهمین جشنواره جوان خوارزمی آذرماه 87
برگزار میشود.
این جشنواره از سوی وزات علوم،
تحقیقات و فناوری ،سازمان پژوهشهای
علمی صنعتی ایران و به منظور ارج نهادن
به تالشهای ارزشمن د پژوهشگران ،فناوران و
نوآوران جوان کشور و نیز با حضور معاون اول
رئیس جمهوری ،مسئوالن مملکتی ،اندیشمندان
و استادان دانشگاهها در روز پژوهش شکل
میگیرد.
عالقهمندان با حداکثر  30سال تمام میتوانند
در رشتههای مواد و متالوژی ،مکانیک ،برق و
کامپیوتر ،صنایع شیمیایی ،عمران ،کشاورزی و
منابع طبیعی ،صنایع ،بیوتکنولوژی علوم پایه

صنایع ایران

پزشکی ،هنر معماری ،علوم پایه و علوم انسانی
شرکت نمایند.
متقاضیان برای اطالعات بیشتر و نحوه
شرکت در جشناره میتوانن د به نشانی تهران،
خیابان انقالب ،میدان فردوسی ،خیابان شهید
مسوی (فرصت جنوبی) ،شماره  ،71سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ،دبیرخانه
جشنواره جوان خوارزمی و یا سایت جشنواره
به نشانی www.khwarizmi.irost.org/
 Youngمراجعه کنند .شماره تلفن دبیرخانه
 88838341و  88319729میباشد.

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
www.Itsr.ir

دانشکده برق و کامپيوتر دانشگاه شهید بهشتی برگزار میکند:

سمينارهای آموزشي شبکه علمي با موضوع
استانداردهای جهانی ایزو

دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه
شهيد بهشتي آخرين استانداردهاي بينالمللي
سيستم مديريت امنيت اطالعات را در دو
سمينار آموزشي پي در پي در تيرماه و آبان ماه
سال  1387معرفي میکند.
بر این اساس پنجمين سمينار آموزشي شبکه
علمي با موضوع آشنايي با سيستم مديريت امنيت
اطالعات ( )ISMSو استاندارد جهاني ایزو
 27001در تاریخ  11و  12تيرماه سال 1387
از ساعت  9/30صبح الي  16برگزار میشود.
این سمینار با تدریس حيدرعلي کورنگي ،در
تاالر مولوي دانشگاه شهيد بهشتي تهران شکل
میگیرد .محورهاي ايزو  27001عبارتند از :خط
مشي امنيت ،ساختار امنيت اطالعات ،مديريت
داراييها ،امنيت منابع انساني ،امنيت فيزيكي
و پيراموني ،مديريت ارتباطات و عملياتها،
كنترل دسترسي ،اكتساب ،توسعه و نگهداري
سيستمهاي اطالعاتي ،مديريت حادثه امنيت
اطالعاتي ،مديريت تداوم كاري ،انطباقهاي
قانوني.
همچنین ششمين سمينار آموزشي شبکه
علمي با موضوع آشنايي با سيستم مديريت
امنيت اطالعات ( )ISMSو استاندارد جهاني
 ISO27002و راهکارهاي اجرايي ISMS
در تاریخ  7و  8آبان ماه سال جاری از ساعت
 9/30صبح الي  16در تاالر مولوي دانشگاه
شهيد بهشتي تهران برگزار میشود .در این
سمینار به بررسی محورهای ايزو  27002شامل
راهکارهاي اجرايي خط مشي امنيت ،راهکارهاي
اجرايي ساختار امنيت اطالعات ،راهکارهاي
اجرايي مديريت داراييها ،راهکارهاي اجرايي

امنيت منابع انساني ،راهکارهاي اجرايي امنيت
فيزيكي و پيراموني ،راهکارهاي اجرايي مديريت
ارتباطات و عمليات ها ،راهکارهاي اجرايي
كنترل دسترسي ،راهکارهاي اجرايي اكتساب،
توسعه و نگهداري سيستمهاي اطالعاتي،
راهکارهاي اجرايي مديريت حادثه امنيت
اطالعاتي ،راهکارهاي اجرايي مديريت تداوم
كاري و راهکارهاي اجرايي انطباقهاي قانوني
میشود.
رؤسا ،مديران ،معاونين ،کارشناسان و
کارکنان محترم بخشهاي دولتي ،دانشگاهي و
خصوصي و و همچنين مديران و کارشناسان
حراست ،حفاظت اطالعات و فناوري اطالعات
کليه دستگاههاي اجرايي ،مخاطبان این دو
سمینار را تشکیل میدهند.
عالقهمندان ميتوانند با مراجعه به پورتال
اطالع رساني سمينار به آدرس www.
 itseminar.irمراجعـه و از طريق لينک «ثبت
نام اينترنتي در سمينارهـاي پنجـم و ششـم» ثبت
نام نمـوده و يا پس از دانلــود «فرمهاي ثبت نام
قابل فکس» ،در خصوص تکميل فرم ثبت نام
يک نفره يا گروهي اقدام و فرمهاي تکميل شده
را به شماره  021 - 88937117فکس فرمايند.
به شرکتکنندگان در اين سمينار آموزشي،
گواهينامه پايان دوره معادل هفت ساعت آموزش
کاربردي ،اعطا خواهد شد( .نمونه گواهينامه
پايان دوره از طريق لينک «نمونه گواهينامه
سمينار» در آدرس WWW.ITSEMINAR.
 IRقابل مشاهده ميباشد).
جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره
 02188937117تماس حاصل فرمائيد.

همکاری انجمن مهندسی صنایع و مراکز رشد و کارآفرینی
شهرداری تهران

انجمن مهندسی صنایع ایران و مرکز رش د و کارآفرینی شهرداری منطقه  2تهران با یکدیگر
همکاری خواهند داشت .طی تفاهمنامهای میان انجمن و این مرکز و با توجه به اهمبت بحث
بهرهوری و کارآفرینی مقرر شد انجمن مهندسی صنایع و مرکز رشد و کارآفرینی شهرداری منطقه
 2تهران در زمینه آموزش کارآفرینان و ارائه راهحلها و تکنیکهای بهرهوری و کارآفرینی همکاری
متقابل داشته باشند .گفتنی است دفتر واحد آموزش انجمن نیز به منظور ارتباط بیشتر دو طرف ،در
مرکز رشد و کارآفرینی واقع در شهرک غرب قرار دارد.

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 ،حامد پاشاپور،
ساناز فرزانه ،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

