
ارئه  بازاريابي  از  مختلفي  تعاريف  گوناگون  منابع  د ر 
عنوان  به  صنعتي  بازاريابي  مد يريتي،  متون  د ر  است.  شد ه 
بازرگاني  و  تجاري  فعاليتهاي  و  عملکرد ها  از  د سته  آن 
تعريف شد ه است، که فرايند هاي مباد له را بين توليد کنند گان 
و مشتريان سازماني تسهيل مي کند . اما اين تنها تعريف از 
بازاريابي نيست. چراکه اين علم به شاخه هاي زياد ي تقسيم 
است.  تعاريف  از  بخشي  تنها  صنعتي  بازاريابي  و  مي شود  
د ارد  شايد   ما جاي  د ر ذهن  بازاريابي  از  که  آن چيزي  اما 
همان جذب مشتري به روش هاي سنتي يا همان گفتگوي 
آگهي هاي  سازمان  د ر  مد تهاست  که  کاري  است.  رود ررو 
به  بازاريابي  اکنون  مي گيرد .  مجالت صورت  و  روزنامه ها 
يک علم گسترد ه تبد يل شد ه که فنون و تکنيک هاي خاص 

خود  را د ارد . 
سازمان  هر  د ر  بخش  مهم ترين  شايد   بازاريابي  بخش 
باشد  و اد امه حيات سازمان به نوعي وابسته به نوع و نتيجه 
يا خد مات خود   بايد  محصول  بازاريابي است. هر سازمان 
نياز به يک سيستم  را عرضه کند  و طبيعتا جذب مشتري، 

بازاريابي صحيح و اصولي را آشکار مي سازد . 
رقابتي تر  با  آمد ه،  عمل  به  تحقيقات  طبق  سويي  از 
نيز  مشتريان  با  موثر  ارتباط  اهميت  کارها،  و  کسب  شد ن 
بيشتر مي شود  د ر اين فضا از بين شيوه هاي مختلف ارتباط 
شخصي،  فروش  روابط عمومي،  تبليغات،  نظير  مشتري  با 
پيشبرد  فروش و بازاريابي مستقيم، شيوه هاي ارتباط د وطرفه 
خواهند   موثرتر  مستقيم  بازاريابي  و  شخصي  فروش  نظير 
بنگاه  بين  که  است  د وطرفه اي  تعامل  هم  آن  علت  و  بود ، 
اقتصاد ي و مشتريان صورت مي گيرد . د ر اين ارتباط، عالوه 
مشتري  به  خويش  شناساند ن  د ر  اقتصاد ي  بنگاه  اينکه  بر 
تالش مي کند  تا بتواند  تقاضاي او را به سمت بنگاه سوق 
د هد ، فرصتي فراهم مي شود  تا صد اي مشتري را نيز بشنود  
که نتايج آن براي رقبا و گسترش کسب و کار حائز اهميت 

است به طوري که بنگاه مي تواند  مشتري را بشناسد  و نياز 
او را بد اند  و د ر راستاي کسب رضايت مشتري با نگرش 

برد  د وجانبه حرکت کند .
مقاصد   پيشبرد   براي  شرکت ها  و  سازمان ها  امروزه 
است  آن  مهم ترين  مشتري  جذب  که   – خود   اقتصاد ي 
اقد ام به بازاريابي از طرق مختلف مي کنند  و د ر پي آن   –
افراد ي را به عنوان بازارياب استخد ام مي کنند . د ر اين ميان 
بسياري  تعيين کنند ه  بازارياب  فرد   و تخصص  د انش  ميزان 
د انش  با  که  بازارياباني  کنار  د ر  است.  اقتصاد ي  مقاصد   از 
کسب شد ه – چه به صورت آکاد ميک و چه به صورت تجربه 
حرفه اي – د ر سازمان ها و شرکت ها فعاليت مي کنند ، عد ه اي 
نيز د ر اين زمينه فعاليت مي کنند  که نه د انش گروه اول را 
د ارند  و نه تخصص آنها را اين افراد  اغلب با هد ف کسب 
د رآمد  جذب اين فعاليت مي شوند  ولي کمتر پيش مي آيد  که 
د ر اين رشته اد امه فعاليت د هند . البته الزم به ذکر است که 
بسياري از شرکت ها نيز به منظور هزينه کمتر حاضراند  تا با 

اين گروه به صورت پورسانتي همکاري کنند .
به  که  د ارد   خاصي  اصول  و  پيچيد ه  د نياي  بازاريابي، 
کار نگرفتن آنها موجب عد م موفقيت و يا د ست کم تاخير 
طوالني د ر موفقيت که همانا جذب مشتري است مي انجامد . 
بازاريابي بسيار باالتر از آن است که تنها آن را به  اهميت 
يک يا چند  نفر سپرد ه و منتظر حصول نتيجه باشيم. پيش 
نيازهاي بازاريابي، نياز سنجي اي که بايد  حتما صورت گيرد ، 
اعمال بازاريابي، رفتار بازاريابي و تکنيک هاي انجام آن و از 
همه مهم تر مد يريت بازاريابي از اصول اساسي آن است. از 
سوي د يگر بازاريابي انواع متفاوتي د ارد  که تشخيص اينکه 
کد ام يک از انواع آن براي فعاليت اقتصاد ي مد  نظر ما نتيجه 

که  است  تصميماتي  مهمترين  از  خود   بود ،  خواهد   بخش 
بايد  گرفته شود .

د وچند ان  اهميت  زماني  مد رن  بازاريابي  يک  به  نياز 
مي يابد  که ما نيازها و رفتارهاي گوناگون مشتري را نيز د ر 
نظر بگيريم. د ر د نياي امروز، خريد اران براي تصميم گيري 
د ر فرايند  خريد ، با سواالت و اما و اگرهاي بسياري روبرو 
شد ه اند   باعث  مختلف  محصوالت  و  کاالها  تنوع  هستند . 
مشتريان با حق انتخاب هاي فراوان مواجه باشند . از سويي 
د يگر شرکت ها د ريافته اند  که هزينه جذب مشتريان جد يد  
پنج برابر هزينه حفظ مشتريان کنوني است و از د ست د اد ن 
يک مشتري، تنها از د ست د اد ن يک قلم فروش نيست، بلکه 
فراتر از آن و به معني از د ست د اد ن کل جريان خريد هايي 
انجام  زند گي  طول  د ر  است  مي توانسته  مشتري  که  است 
د هد . بر اين اساس امروزه به نوعي بازاريابي به نام بازاريابي 
توسط  مختلفي  تعاريف  است.  شد ه  آورد ه  روي  رابطه مند  
محققان و تئوري پرد ازان براي بيان معني و مفهوم بازاريابي 
نگهد اري  رابطه مند ،  بازاريابي  است.  شد ه  مطرح  رابطه مند  
مشتريان و توسعه روابط و جذاب تر کرد ن هر چه بيشتر اين 
رابطه با مشتريان است. به عبارت د يگر بازاريابي رابطه مند  
فهم ومد يريت ارتباطات مشتريان و تامين کنند گان مي باشد . 
و  بازاريابي  د يگر  انواع  با  تفاوت هايي  رابطه مند   بازاريابي 
به  نتيجه گيري مي توان گفت  د ر يک  د ارد .  بازاريابي سنتي 
د ليل مزاياي چشمگير بازاريابي رابطه مند ، شرکتها به سمت 
مجزا حرکت  تعامالت  به جاي  رابطه اي  تعامالت  انتخاب 
مي کنند . عامل کليد ي تفاوت بين تعامالت رابطه اي و مجزا 
د ر  و  کوتاه مد ت هستند   تعامالت مجزا،  است.  زمان  عامل 
شکل  بلند مد ت  موقعيت هاي  د ر  رابطه اي  تعامالت  مقابل 
مي گيرند  و حتي د ر قالب خد مات پس از فروش نيز اد امه 
مي يابند . اين تعامالت به د ليل افزايش توان رقابتي شرکت ها، 

به روابط مجزا و کوتاه مد ت ترجيح د اد ه مي شوند .
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سال نهم * شماره 63 * مرد اد  �1387

 TRIZ يافته  نظام  نوآوري  با  آشنايي  آموزشي  سمينار 
با  و  ايران  صنايع  مهند سي  انجمن  سوي  از  ماه  مرد اد   سوم 

همکاري کانون فارغ التحصيالن د انشگاه آزاد  برگزار شد .
د ر اين سمينار 4 ساعته، مهند س محمود  کريمي، مد رس 
سمينار، به بيان مفاهيم و کارايي هاي TRIZ د ر حل مسئله 
وجهي  چهار  استراتژي  د ر خصوص  همچنين  او  پرد اخت. 
تکامل و تعالي سازمان ها، د سته بند ي تکنيک هاي خالق حل 

مسئله و تاريخچه و فلسفه TRIZ صحبت کرد .
وي د ر ابتد ا با بيان اينکه خالقيت و نوآوري د و مفهوم 
د رستي  به  صحيح  نگاه  و  نياز  به  توجه  گفت:  متفاوت اند ، 
يا ناد رستي آن، تفاوت بين خالقيت و نوآوري را مشخص 

مي کند ، همچنين نوآوري بايد  اقتصاد ي باشد .
مهند س کريمي با تاکيد  بر اين نکته که انسان ها همواره 
با مسئله ها زند گي مي کنند ، ابراز د اشت: هيچ کس نمي تواند  
اد عا کند  مسئله ند ارد . از اين رو همواره بايد  روش فکر کرد ن 
و يافتن راه حل را قبل از روبه رويي با مسئله آموخت. به 
و  مسئله ها  کشف  گرو  د ر  پيشرفت  و  بهبود   د يگر  عبارت 

سپس يافتن راه حل آنها است.
پاراد ايم ميان تکامل صنعت و خد مات  با اشاره به  وي 
گفت: تمام مسائل از اين الگو پيروي مي کنند . د ر اين پاراد ايم 
که شامل محورهاي افقي زمان)عمر سازمان( و محور عمود ي 
نوآوري )اهد اف و تعالي سازماني( است، نقاط تعالي کارايي، 

تعالي کيفيت، تعالي انعطاف و تعالي نوآوري د يد ه مي شود .
وري،  بهره  و  کارايي  عصر  ويژگي هاي  د اد :  اد امه  وي 
ارتقاي کارايي است. د ر اين زمان ما شاهد  راه اند ازي سازمان ها 
د ر راستاي ارضاي يک نياز قابل مالحظه مشتري هستيم که 
مهم ترين شاخص اند ازه گيري ميزان رشد  و موفقيت سازمان، 
ضروري  سيستم هاي  زير  از  همچنين  است.  وري  بهره 
و  ماشين آالت  برنامه ريزي  عصر،  اين  د ر  سيستم  نياز  مورد  
برنامه ريزي  تعميرات،  و  نگهد اري  برنامه ريزي  تجهيزات، 
برنامه ريزي  و  موجود ي  کنترل  و  مواد   برنامه ريزي  توليد ، 

منابع انساني است. 
وي د ر رابطه با نقطه د وم نمود ار يا عصر کيفيت گفت: 
د ر اين زمان ما شکل گيري رقابت را شاهد  هستيم که ارتقاي 
حفظ  رقبا،  از  گرفتن  پيشي  خد مات،  و  محصوالت  کيفيت 
ارضاي  د ارد .  د نبال  به  را  مشتريان و جذب مشتريان جد يد  
نيازهاي مشتريان با بهترين کيفيت، هد ف اساسي سيستم را 
شامل مي شود  که طبيعتا نياز به ابزار مناسبي براي د ست يابي 
به هد ف وجود  د ارد . د ر اين مرحله مي توان از ابزار آماري 
 six sigms،  5 و تکنيک هايي مانندS و کيفي حل مسئله و

FMEA، DOE، MSA و TQM استفاد ه کرد .
نيز گفت: د ر  انعطاف پذيري  با عصر  کريمي د ر رابطه 
اين زمان يک رقابت سرسختانه وجود  د ارد  که نياز به انعطاف 
ناب  مي شود .  احساس  بيشتر  بيني،  پيش  د ر  مد يران  پذيري 
تشکيل  عصر  اين  د ر  را  سيستم  اهد اف  چابکي،  و  سازي 
انعطاف  عصر  د ر  که  است  اين  نکته  ترين  مهم  مي د هد . 
پذيري، فعاليت هاي گروه هاي حل مسئله به عنوان راه حل 

د ستابي به اهد اف مطرح مي شود .
و  نوآوري  عصر  ويژگي هاي  بيان  با  اد امه  د ر  وي 
موفقيت  رمز  عنوان  به  جهاني  پيچيد ه  و  فشرد ه  رقابت هاي 
به  بايد   زمان  اين  د ر  شرکت ها  د اشت:  ابراز  عصر،  اين  د ر 
کشف نياز هاي پنهان مشتريان و ايجاد  هيجان پبرد ازند . وي 
و  محصول  د ر  نوآوري  اين عصر،  د ر  سيستم  هد ف  افزود : 
فلسفه  بايد   هد ف  اين  به  د ستيابي  براي  که  است  خد مات 
از آن  بازنگري شد ه و پس  وجود ي محصوالت و خد مات 
شيوه هاي برتر تامين نيازها پيشنهاد  گرد د . تکنيک حل مسئله 
و نوآوري نظام يافته )TRIZ( د ر اين عصر از اهميت بااليي 

برخورد ار است.
ايران  فناوري  و  نوآوري  مطالعات  رئيس موسسه  نايب 
د ر بخش د يگري از صحبت هاي خود  به بيان روش هاي حل 
از  برد اري  گرته  برمبناي   TRIZ گفت:  و  پرد اخت  مسئله 
 TRIZ د انش است و نه کار تجربي و حد سيات. همچنين د ر
ما نياز به بررسي تمامي اختراعات ثبت شد ه ند اريم، بلکه بايد  

تنها اختراع هاي ابد اعي و نو را بررسي 
کليد ي  يافته هاي  به  و  کنيم  کنکاش  و 
از اختراعات کاري  برسيم. د ر بسياري 
بخشي  تنها  و  نگرفته  شکل  تازه  و  نو 
از اختراعات به کار ما مي آيد  که نشان 
وي  باشد .  نو  ايد ه اي  و  فکر  د هند ه 
گنريش  فعاليت هاي  شرح  با  همچنين 
آلتشولر، مبتکر TRIZ، گفت: آلتشولر 
را  اختراع  سند   ميليون   1946 سال  د ر 
ميان  اين  د ر  که  د اد   قرار  بررسي  مورد  
تنها کمتر از 1 د رصد ، يک کشف 

علمي ناد ر را نشان مي د اد . 
بر  تاکيد   با  کريمي  مهند س 
اهميت تعريف صحيحي از مسئله 
گفت: مسئله زماني حل مي شود  
تعريف  د رست  را  آن  بتوان  که 
کرد . به بيان د يگر اگر د و ساعت 
زمان براي حل مسئله د ر اختيار 
د اريم، بيش از نيمي از آن را بايد  
رسيد ن  و  مسئله  تعريف  براي 
چراکه  کنيم.  صرف  حل  راه  به 
مسئله  تعريف  د ر  حل  راه  قطعا 
افزود :  وي  است.  شد ه  مخفي 
هد ف اساسي نوآوري نظام يافته، 
کشف و تعريف مسئله و د ستيابي 

به بهترين راه حل و فلسفه اصلي آن مطالعه اي ساختارمند  از 
سرآمد ي ها است. 

و  روش ها  بهترين  عصاره   TRIZ د ر  د اد :  اد امه  وي 
عملکرد ها از تمامي زمينه هاي تالش انساني استخراج مي شود  

و به عبارتي مغز افراد  با نخبگان جهان پيوند  مي خورد .
کارکرد گرايي،  آلي،  ايد ه  سيستم،  تضاد هاي  کريمي، 
نوآوري  اصلي  ستون  پنج  را  تعامل  زمان-  فضا-  و  منابع 
نظام يافته خواند . وي د ر توضيح مفهوم کارکرد گرايي گفت: 
بنگاه  پويايي  و  مشتري  وفاد اري  رمز  کارکرد ،  اساسي  د رک 
اين  يافته است. د ر  نظام  از نوآوري  ان اصل  از ماهيت هاي 
اصل، طبقه بند ي د انش با کارکرد  آن ها به ما اجازه مي د هد  
د ست  د يگري  حل هاي  راه  يا  مختلف  عملکرد هاي  به  تا 
د نبال  به  فعاالنه  بايد   تضاد هاي سيستمي  د ر  يابيم. همچنين 
تضاد هاي سيستم و حذف مصالحه بود . چراکه همه سيستم ها 
د اراي تضاد  بود ه و بسياري از استراتژي هاي بهبود  به جاي 

حل ريشه اي مسئله، از سازش و مصالحه استفاد ه مي کنند . 
 TRIZ تجاري  تکامل  روند هاي  بيان  به  اد امه  د ر  وي 
پرد اخت و تعامل، زمان و فضا را سه معيار اساسي اين روند  

عنوان کرد .
مهند س کريمي د ر پايان اين سمينار با بيان اينکه مرحوم 
ورود   د ر  عمد ه اي  نقش  نمين،  سليمي  حسين  محمد   د کتر 
TRIZ به کشور د اشته، او را پد ر علم حل مسئله د ر ايران 

خواند  و ياد ش را گرامي د اشت.

ازراه حلهايخالقانهقبليراه حلهايخالقانه
آيندهراپيشبينيکنيد

TRIZ يک د يد گاه سيستماتيک براي تفکر خالق است، که با تفکر نوع 
چپ مغز منطبق است.

گاهي به آن ” تفکر خالقانه براي مهند سي ”گفته مي شود . 
هرگاه آلتشولر، مبتکر روسي TRIZ، براي حل مسئله اي رجوع مي کرد ، 
او بد نبال يک روشي براي  بلکه  نبود ،  ناشناخته آن مسئله  به د نبال علل  وي 
توسعه ايد ه هايي بود  که يک فرايند  را بهبود  د هد ، يا يک چيزي انجام د هد ، 
مجد د   طراحي  را  موجود   د يد گاه  يک  يا  کند   طراحي  را  جد يد ي  د يد گاه 

نمايد .
يافتن  براي  اختراع  ثبت  تحليل هزاران  با تجزيه و  را   TRIZ آلتشولر، 
اصول پايه اي که د ر پشت خلق ايد ه هاي جد يد  هست ايجاد  کرد . براي کاهش 
تعد اد  سعي و خطاهاي پوچ که د ر اين نوع د يد گاه مرسوم هست، وي تحليل 
کرد  که روش متد اول سعي و خطا اغلب د ر کشفيات مورد  استفاد ه قرار گرفته 
شد ه است. آلتشولر د ريافت که تجزيه و تحليل تفکر خالق نظير تجزيه و 
تحليل بازي شطرنج است. به طوري که شما با مطالعه مثال هاي واقعي متعد د  

مي توانيد  بيشتر پيشرفت کنيد .
 de( و د ي بونو )Gordon( گورد ون ،)Osborn( روش هاي اوزبورن
Bono( همگي آن بود  که ما را از چيري که آنرا آلتشولر رخوت ذهني ) 

روش راحت و روتين نگاه کرد ن به اشياء( ناميد ه بود  رها سازد .
قوانين  پايه  بر  سيستماتيک  د يد گاه  يک  مي خواست  آلتشولر  که  چيزي 
علمي سيستم هاي فني بود  تا به مرد م کمک کند  تا بر نظرات رخوت آميز که 

مانع تفکر خالق هستند  چيره شوند .

 1946 سال  از   TRIZ د انش  شالود ه هاي 
توسط گنريچ آلتشولر بر اساس نتايج حاصل 
پايه گذاري  مختلف  اختراعات  مطالعه  از 
د ارد   لقب   TRIZ پد ر  به  که  »آلتشولر«  شد . 
سابق(  )شوروي  روسيه  د ر   19�6 سال  د ر 
نوجواني  د وران  همان  از  که  متولد  شد . وي 
ابد اعات و اختراعات کنجکاوي و  به  نسبت 
عالقه خاصي د اشت و اولين اختراع خود  را 
د ر سن 14 سالگي انجام د اد  و د ر اد اره ثبت 

اختراعات مشغول به کار شد .
آلتشولر بر اين باور بود  که مي توان به گونه اي 
و  زد   اختراع  و  ابد اع  به  د ست  يافته  نظام 
د يگر نيازي نيست که براي د ستيابي به نتيجه 

مطلوب هزاران سعي و خطا انجام د اد .

سمينارآشناييبانوآورينظام
يافتهTRIZازسويانجمن
مهندسيصنايعبرگزارشد

زندگيبامسئلهها
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سمينار "نظام د هي و مد يريت بهره وري 
هوشنگ  مهند س  تد ريس  با  سازمان"  د ر 
صنايع  مهند سي  انجمن  سوي  از  رستميان، 

ايران برگزار شد .
وي د ر اين سمينار د ر ارتباط با مسائلي 
کاهش  د ر  مؤثر  عوامل  مهم ترين  جمله  از 
بهره وري د ر د اخل يک سازمان، الگوي شش 
مشخصه اي رفتار سازماني موانع بهره روري، 
پنج گروه اتالف، برنامه هاي بهبود  بهره وري 
)PIP(، باال برد ن بهره وري از طريق د واير 
بهبود   برنامه هاي  ارزيابي  کيفيت،  کنترل 
براي  د ستورالعمل  چهارد ه  بهره وري،  د ر 
بهبود  بهره وري و راه هاي توسعه و افزايش 

بهره وري براي کارخانه ها صحبت کرد .

اند ازه گيري،  و  سنجش  رستميان، 
مرحله   4 را  بهبود   و  برنامه ريزي  ارزيابي، 
بهره وري عنوان کرد  و تاکيد  کرد  که بد ون 
و  سازمان  عملکرد   اند ازه گيري  و  سنجش 
بد ون روشي متمرکز، سيستماتيک و تحليلي 
سازمان  د ر  را  بهره وري  بهبود   نمي توان 
خصوص  د ر  همچنين  وي  کرد .  شروع 
د اشت:  اظهار  برنامه ريزي  مرحله  اهميت 
فرآيند  برنامه ريزي، تعيين هد ف هاي مربوط 
به بهره وري کلي يا بهره وري جامع کل است. 
عنوان  به  بتوانند   هد ف ها  اين  به طوري که 
ارزيابي  د وره  د ر  مقايسه  براي  راهنمايي، 
هد ف ها،  به  رسيد ن  براي  همچنين  باشند . 
بهره وري  بهبود   براي  الزم  استراتژي هاي 

شد .  خواهد   تعيين 
افزود :  همچنين  وي 
بهبود   از  مقصود  
بهره وري  بهره وري، 
و   ،)TP( کل 
جامع  بهره وري 
است.   )CTP( کل 

 CTP  حد ود  ٧٠ روش متفاوت براي بهبود
و TP وجود  د ارد . 

بين  تبعيض  وجود   رستميان،  مهند س 
و  نبود ن  موفق  شغلي،  ناامني  کارکنان، 
بي ميلي بر برنامه هاي ميان مد ت يا بلند مد ت، 
برنامه هاي  د ر  نکرد ن)بي ثباتي  کنترل 
کنترلي(، ناهماهنگي رشته تحصيلي و شغلي 
و استفاد ه نکرد ن از تخصص ها د ر مشاغل 
مربوطه را از مهم ترين عوامل 
د ر  بهره وري  کاهش  د ر  موثر 
د اخل يک سازمان د انست که 
د ر  معموالً  عوامل  اين  ريشه 
خارج از سازمان يافت مي شود . 
بي برنامه گي  از  همچنين  وي 
کارآموزي،  فقد ان  مد يريت، 
استعد اد هاي  ناهماهنگي 
کفايت  عد م  شغلي،  و  فرد ي 
کار  به  بي عالقگي  سرپرست، 
فعلي و انتقال پي د ر پي نيروي 
انساني  نيروي  انساني و تورم 
را از د يگر عوامل موثر د ر اين 

زمينه است. 
اد امه  د ر  سمينار  مد رس 
منسوخ،  تجاري  راهبرد هاي 
مد ت،  کوتاه  عمل  افق هاي 
عمد ه،  فناوري  ضعف هاي 
منابع  توسعه  از  غفلت 
و  همکاري  عد م  انساني، 
و  د ولت  هد ف هاي  مغايرت 
الگوي شش  ارکان  صنعت را 
سازماني  رفتار  مشخصه اي 
کرد .  عنوان  بهره وري  موانع 
از  ناشي  اتالف  همچنين  وي 
اتالف  تأخير،  و  انتظار  زمان 
د ر  اتالف  ضايعات،  از  ناشي 
از  ناشي  اتالف  توليد ،  جريان 
از  ناشي  اتالف  و  حمل ونقل 
غير ضرور  حرکات  و  فرآيند  
اتالف  عمد ه  گروه  پنج  را 

د انست. 
سمينار  اين  مد رس 
برنامه  طراحي  به  اشاره  با 
يک  د ر  بهره وري  بهبود  
مخفف   PIP افزود :  شرکت 
 Productivity عبارت 
 Improvement Plan
است و د اليل عمد ه اي جهت 
از  که  د ارد   وجود   آن  شروع 

جمله مي توان به زيان هاي مالي، محصوالت 
تکنولوژي هاي  جد يد ،  تجهيزات  جد يد ، 
سيستم  از  استفاد ه  جد يد ،  مواد   جد يد ، 
تقاضا  رقابت سخت تر،  رايانه اي،  اطالعات 
براي انعطاف بيش تر د ر توليد  و تقاضا براي 
بيان  با  رستميان  کرد .  اشاره  باالتر  کيفيت 
شروع  اول  مرحله  "پيمايش"  که  نکته  اين 
يک PIP است، گفت: د ر مرحله اول بايد  
برنامه  و  گرفته  صورت  هد ف ها  شناسايي 
د ر  منظور  بد ين  قبوالند ه شود .  مد يريت  به 
اين مرحله بايد  رويکرد  د رست را شناسايي 
فعاليت هاي  تعيين،  را  برنامه  اهد اف  کرد ه، 
پوشش  تحت  حوزه هاي  طراحي  را  برنامه 
که  کرد   زمان بند ي  را  برنامه  و  شناسايي  را 
تمامي اين فعاليت ها معموال حد ود  3 تا 1٠ 

روز به طول مي انجامد . 
انتخاب هد ف هاي  د وم، مرحله  مرحله 
مد يران  التزام  و  تعهد   از  اطمينان  و  معين 
اين  د ر  است.  پروژه  به  نسبت  بخش ها 
 PIP تحليل  مرحله  اصطالحا  که  مرحله 
جمع آوري  جمله  از  فعاليت هايي  است، 
توافق  اصلي،  وضعيت  توصيف  د انسته ها، 
د ر مورد  د وره هاي ارجاع د ر پروژه، تحليل 
اهد اف بالقوه، طراحي مفاهيم کلي، طراحي 
برنامه هاي تفصيلي، زمان بند ي اجراي برنامه، 
و  ضربتي  کار  نيروهاي  کرد ن  مشخص 
گزارش نتايج پيش بيني شد ه انجام مي گيرد . 
تمام فعاليت هاي اين مرحله حد ود  4 تا 1٠ 

هد ف به طول مي انجامد . 
همان  يا  سوم  مرحله  توضيح  د ر  وي 
مرحله اجراي کار اظهار د اشت: طراحي و 
توسعه تفصيلي وظايف د ر بهبود  بهره وري 
و اجراي اقد اماتي براي بهبود  و کنترل نتايج 
د ر اين مرحله انجام مي گيرد  که با توجه به 
جزئيات کار 4 تا 6 ماه به طـول مـي انجامد .
صحبت هاي  اد امه  د ر  رستميان  مهند س 
 ،PIP موفق  پيشبرد   براي  کرد :  اشاره  خود  
تصميم گيري  فرآيند   د ر  مد يريت  د خالت 
پروژه حياتي است. با استقرار نشانگاه هايي 
برنامه،  د ر  اد امه  يا  توقف  تصميمات  براي 
بعد  از هر گام اصلي، مد يريت بايد  د ر اتخاذ 
تصميماتي د خالت بيشتري د اشته باشد . اين 
نتايجي  از جمله  موارد ي  شامل  تصميمات 
بايد   که  هد ف هايي  رسيد ،  آنها  به  بايد   که 
بايد   که  جهتي  کرد ،  آنها حرکت  به سمت 
پيگيري کرد ، تغييراتي که بايد  مطرح شود  و 

تأمين سرمايه الزم مي شود . 

چهاردهدستورالعملبرايبهبودبهره وري
1- برنامه ريزي د راز مد ت

�- بهبود  مستمر کيفيت کاال يا خد مت
3- ايجاد  نظام کنترل فرآيند  آماري

4- ارتباط فقط با چند  عرضه کنند ه مناسب
5- آيا مشکالت د ر سيستم از يک بخش خاص توليد ي است يا ناشي از تمام 

فرآيند  توليد ؟
6- کارگران خود  را براي انجام خواسته هاي خود  آموزش د هيد .

٧- باالبرد ن کيفيت کار سرپرستان توليد 
8- د ور کرد ن ترس از خود 

9- تشويق د واير توليد ي براي کار با يک د يگر به جاي تمرکز بر هد ف هاي بخش خود 
1٠- فقط به کميت توجه نکنيد .

11- از کارگران انجام کار با کيفيت را به خواهيد  نه حاضر شد ن و خروج به موقع از محيط کار
�1- کارگران و کارکنان خود  رابراي د رک روش هاي آماري آموزش د هيد .

13- کارگران خود  را براي فراگيري مهارت هاي جد يد  مورد  نياز آموزش د هيد .
14- مد يريت عالي شرکت را مسئول اجراي اين سيزد ه اصل نماييد .

شناساييموضوعاتمهمبرايانجامبهبودبهره وري
1- تهية ليستي از مشکالت که رفع آنها مي تواند  همزمان موجب افزايش رضايت مشتري، کسب منافع بيشتر 

براي سازمان شد ه و به زمان و منابع مالي کمي نياز د ارند .
�- تهية ليستي از اقد اماتي که مي تواند  با رفع گلوگاه و يا توسعة اند کي، ظرفيت هاي عملکرد ي واحد  سازماني 

را به ميزان قابل مالحظه اي باال ببرد .
3- تهية ليستي از امکانات مازاد  و يا بال استفاد ه ) اعم از زمين، ساختمان، ابزار، تجهيزات و …(

ابزار،  زمين، ساختمان،  از  اعم   ( مي گيرد   قرار  استفاد ه  مورد   پائين  با ظرفيت  که  امکانات  از  ليستي  تهية   -4
تجهيزات و …(

5- تهية ليستي از هزينه ها که قابل کاهش هستند . د ر صورتي که کاهش هزينه اي مستلزم انجام هزينه د يگري 
است به طور قطع بايد  کاهش هزينه ها مستلزم صرف مقاد ير کمتري از منابع مالي باشد . ) اعم از هزينه هاي 

نيروي انساني، انرژي، مواد  مصرفي، قطعات يد کي، لوازم اد اري، لباس و …(
6- تهية ليستي از امکانات که به علل مختلف د ر حال استهالک شد يد  هستند  و مي توان از استهالک سريع آنها 

جلوگيري کرد .
٧- تهية ليستي از اقد امات که باانجام آن ها مي توان به توسعة خد مات د رآمد هاي سازمان کمک نمود . د ر تنظيم 
اين ليست توجه به هزينه هاي جاري و سرمايه گذاري ثابت ضروري است. اين هزينه ها بايد  د ر ميان مد ت از 

د رآمد هاي حاصله کمتر باشد . 
8- تهية ليستي از اقد امات که انجام آ نها موجب ايجاد  انگيزة بيشتر د ر نيروي انساني و تقويت روحية مشارکت 
و انجام کار گروهي و باال رفتن بهره وري نيروي انساني مي گرد د . د ر تعيين فهرست مذکور بايد  ضمن پرهيز از 
تکرار مطالب نظري و کلي گويي مي توان به مصاد يق برخي از تغييرات د ر ضوابط و رويه هاي سازماني، انجام 

برخي از هزينه ها، اصالح ساختار سازماني، انجام برخي از اقد امات رفاهي يا فرهنگي و امثال آن اشاره نمود .
9- تهية ليستي از اقد امات که مي توان زمان انجام آنها را کاهش د اد  به همراه پيش نيازهاي اين عمل اعم از تغيير 

مقررات، افزايش کمي يا کيفي نيروي انساني، افزايش امکانات و تجهيزات مورد  نياز و …
1٠- تهية ليستي از اقد امات که مي تواند  منجر به کاهش آلود گي محيط زيست شود .

PIPتشريحپيادهسازي

درسمينارنظامدهيو
مديريتبهرهوريدرسازمان
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د ر تعريف مد يريت پروژه مي توان گفت اين علم يک 
نظام سازمان يافته ومد يريت منابع مختلف است، به نحوي 
مشخص،  کيفيت  مشخص،  چشم اند از  يک  با  پروژه  که 
زمان مشخص و قيمت تمام شد ه مشخص به اتمام برسد . 
ضعف هايي  با  آن  مد يريت  و  پروژه  همواره  حال  اين  با 
مهند س  با  گفتگو  حاصل  رو  پيش  نوشته  است.  همراه 
مجيد  فراهاني، عضو هيئت مد يره و هيئت موسس انجمن 
با  شد ه  سعي  گفتگو  اين  د ر  است.  ايران،  پروژه  مد يريت 
پروژه ها د ر  به عملکرد هاي کلي مد يريت  متفاوت  نگاهي 

کشور پرد اخته شود .

آقاي مهند س، شما مهم ترين مشکل د ر زمينه مد يريت 
پروژه هاي د اخلي را چه مي د انيد ؟

مهند سي صنايع يک رشته گسترد ه با زيرمجموعه هاي 
اين  د اليل محبوبيت  از  يکي  است. شايد   متفاوت  و  مفيد  
بر  د ر  را  فعاليت ها  از  بزرگي  بازه  که  باشد   همين  رشته 
مي گيرد . يکي از بخش هاي مهم و جذاب مهند سي صنايع، 
مد يريت پروژه است که البته آنچنان که بايد  و شايد  به آن 
و  توليد ي  د ر بخش هاي  ما  واقع  د ر  است.  نشد ه  پرد اخته 
خد ماتي پيشرفت کرد ه ايم ولي علم مد يريت پروژه ما که به 
طور حتم فعاليت هاي توليد ي و خد ماتي به آن نياز د ارند ، 

پيشرفت خوبي ند اشته است. د ر حال 
د ر  سرمايه گذاري ها  حجم  حاضر 
پروژه هاي گوناگون بسيار باالست ولي 
متناسب با اين سرمايه گذاري مد يريت 

پروژه مناسبي انجام نمي شود . 

شما د ليل اين ضعف را د ر چه 
مي د انيد ؟

کارهاي  ما  کشور  د ر  ببينيد ، 
گرفته  شکل  کم  خيلي  زيربنايي 
پيشرفته  کشورهاي  تمام  د ر  است. 
چند ين  د ر صنعت،  سبک  و صاحب 
سال پروژه هاي زيربنايي تعريف و با 
انجام  به  مناسب  سرمايه گذاري هاي 
رسيد ه، اين د ر حالي است که بسياري 
از سرمايه گذاري ها د ر کشور ما تنها 
گازي صورت  و  نفتي  پروژه هاي  د ر 

مي گيرد .

چه  تا  کشور  د ر  مي کنيد   فکر 
به  پروژه  مد يريت  زمينه  د ر  اند ازه 
مد يريت  د ر  شد ن  حرفه اي  سمت 

پروژه حرکت کرد ه ايم؟
با رويکرد  حرفه اي شد ن  بايد   ما 
د ر  کنيم.  حرکت  پروژه  مد يريت  د ر 
پيشرفته  کشورهاي  د ر  حاضر  حال 
د نيا گواهي نامه هاي حرفه اي مد يريت 

پروژه ارائه مي شود . د ر کشور هم بايد  پس از آموزش هاي 
گواهي نامه هاي  اين  د ريافت  و  ارائه  براي  را  زمينه  الزم 
حرفه اي را فراهم کنيم. امروزه بسياري از شرکت ها روي 

به  حساسيت  اين  گرچه  شد ه اند ،  حساس  موضوع  اين 
تنهايي کافي نيست.

به نظر مي رسد  د ر کشور ما به آن اند ازه اي که حجم 
پيشرفت  پروژه ها  مد يريت  د ر  يافته،  افزايش  پروژه ها 
موضوع  اين  به  اند ازه  چه  تا  شما  ند اشتيم.  چشمگيري 

اعتقاد  د اريد ؟ 
يک  شاهد   ما  مي گوييد   شما  که  همانطور  بله. 
سرمايه گذاري نامتوازن ميان پروژه ها و مد يريت آن ها هستيم. 
امروزه اهميت مد يريت يک پروژه از آنجا روشن مي شود  
که تاخير حتي چند  ساعت د ر اتمام و تحويل پروژه ممکن 
است ميليون ها د الر ضرر را به همراه د اشته باشد . چنانکه 
د ر پروژه هاي 6 و ٧ پارس جنوبي يک روز تاخير د ر اتمام 
پروژه، حد ود  6 ميليون د الر به کشورمان ضرر وارد  کرد . 
ما شاهد  آمارهاي بد ي د ر اين زمينه هستيم. متاسفانه مد ت 
زمان انجام پروژه هاي ملي حد ود  �/� برار زمان برنامه ريزي 
شد ه است که طبيعتا اين موضوع هزينه و خسارات زياد ي 
که  است  د ليل  اين  به  موارد   اين  تمام  د ا رد .  پي  د ر  را 
متناسب با سرمايه گذاري که د ر پروژه انجام مي شود  توجه 
به مد يريت آن صورت نمي گيرد . به نظر من اين موضوع 
از  بسياري  وقتي  مي گيرد .  نشات  پروژه ها  بود ن  د ولتي  از 
پروژه هاي عمد ه ما د ولتي است، مطمئنا د لسوزي اي که د ر 
پروژه هاي خصوصي انجام مي شود  د ر 
آن ها وجود  ند ارد . براي مثال خصوصي 
کوچکتر،  عمراني  پروژه هاي  د ر  شد ن 
د ليل  به همين  بيشتر صورت گرفته و 
مد يريت پروژه و عد م تاخير د ر اتمام 
از  کارفرما  براي  کيفيت  و  هزينه  آن، 
د ر  است.  برخورد ار  بيشتري  اهميت 
ساختار  که  نيست  شکي  موضوع  اين 
مد يريت بايد  به سمت خصوصي شد ن 

حرکت کند .

د يرکرد   د ر  مشکل  تنها  يعني 
زمان هاي  د اد ن  د ست  از  و  پروژه ها 

مفيد ،  د ولتي بود ن آنهاست؟
جرم  بايد   پروژه  د ر  تاخير  ببينيد ، 
تلقي شود . د ر کشور ما بر خالف تمام 
خاطر  به  کسي  پيشرفته،  کشورهاي 
د اد ن  هد ر  و  پروژه  تحويل  د ر  تاخير 
بازخواست  انساني مورد   مالي و  منابع 
عملکرد   ارزيابي  نظام  نمي گيرد .  قرار 
ما مشکل د ارد . د ر ايران فرد  به خاطر 
کار نکرد ه هيچ گاه توبيخ نمي شود ، د ر 
که  پروژه  انجام  د ر  تاخير  که  حالي 
د ارد  يک  پي  د ر  را  هنگفتي  ضررهاي 
نوع خالف براي انجام ند اد ن کار است 
و بايد  توبيخ صورت گيرد . به طور کلي 
فقد ان مد يريت بايد  جرم تلقي شود  و 

شامل جريمه گرد د .

ضعف برنامه ريزي هم د ر اينجا آشکار مي شود .

ضعف  با  گزارش د هي  د ر  ما  است.  همينطور  د قيقا 
اذهان  د ر  که  شد ه  گونه اي  به  وضعيت  هستيم.  روبرو 
عمومي، د اشتن برنامه ريزي به اند ازه د اشتن سرمايه اهميت 
پروژه است که  مد يريت  پايه هاي  برنامه ريزي جزء  ند ارد . 
مورد   پروژه  د ر  انجام شد ه  با سرمايه گذاري  متناسب  بايد  

نظر  صورت گيرد .

د ر مد يريت پروژه ما با يک مثلث با سه راس زمان، 
هزينه و کيفيت روبرو هستيم. با علم به اينکه تکنيک ها و 
روش هاي مختلفي براي کنترل اين سه راس د ر مد يريت 
کنترل  و  پيشبرد   رمز  شما  نظر  به  د ارد ،  وجود   پروژه 

همزمان اين سه معيار چيست؟
از  است.  يکپارچه  نگاه  يک  پروژه  مد يريت  د ر  نگاه 
از  مسائلي  حتي  و  کيفيت  زمان،  همسازي،  بحث  رو  اين 
جمله تد ارکات، ريسک و منابع انساني همگي با يکد يگر و 
با يک نگاه يکپارچه کار مي کنند . از سويي زمان، خود ش 
مولد  هزينه است. شايد  به نوعي مهمترين ضلع مثلث، زمان 
باشد . چراکه پيشرفت فيزيکي کار با د ر نظر گرفتن زمان 
مشخص مي شود . بنابراين ما به نوعي به مد يريت زمان د ر 

پروژه ها احتياج د اريم.

وجود   معکوس  رابطه  يک  کيفيت  و  زمان  ميان  اما 
د ارد ...

همواره د ر پروژه ها اين د غد غه فکري وجود  د ارد  که با 
کوتاه کرد ن زمان انجام پروژه به کيفيت محصول لطمه اي 
پروژه  د ر  برنامه ريزي  د اشتن  اصلي،  مسئله  نشود .  وارد  
انجام  پروژه  ابتد اي  د ر  که  برنامه ريزي اي  د ر  شما  است. 
به  رسيد ن  براي  نيز  را  خود   معيارهاي  نوعي  به  مي د هيد  
کيفيت ايد ه آل و مورد  انتظار تعيين مي کنيد . د ر برنامه ريزي 
به  مي شود .  نيز مشخص  پروژه  د يگر  جزئيات  از  بسياري 
عبارت د يگر د ر برنامه ريزي رويکرد  زمان و کيفيت د ر هم 

اد غام مي شوند .

د ر  را   TQM مانند   سيستمي  پياد ه سازي  شما  پس 
کنار مد يريت پروژه توصيه مي کنيد .

يکي  جامع  کيفيت  مد يرت  است.  همينطور  قطعا 
د ر  که  است  پروژه  مد يريت  کنار  د ر  کارا  تکنيک هاي  از 
برنامه زمان بند ي پروژه به رعايت آيتم هاي کيفي آن کمک 

مي کند .

شما به معيارهاي د يگري د ر کنار آن سه راس اساسي 
اشاره کرد يد . توانايي مد يران پروژه د ر مد يريت نيز يکي 
د يگر از اين معيارها است. اهميت آن را تا چه اند ازه د ر 

موفقيت پروژه د خيل مي د انيد ؟
بسياري از موسسات مانند  PMI با مطرح کرد ن بحث 
زمينه  اين  د ر  ارائه گواهي نامه  به  پروژه  مد يران  شايستگي 
مي پرد ازند . د ر زمينه صالحيت مد يران پروژه د ر د رجه اول 
بحث د انش مطرح است. موضوع شايستگي مد يران پروژه 
شامل چند  بخش مي شود . د ر د رجه اول بسياري از مد يران 
به  تسلط  شامل  آن  روز  د انش هاي  و  تکنيک ها  از  پروژه 

اد امه د ر صفحه 10 استاند ارد هاي  

اهميتخصوصيسازي
درمديريتپروژههاي

کشور

گفتگوبامهندسمجيدفراهاني،عضو
هيئتمديرهانجمنمديريتپروژهايران

محسن صاد قي زاد ه

نگاه د ر مد يريت پروژه 
يک نگاه يگپارچه 

است. از اين رو بحث 
همسازي، زمان، کيفيت 
و حتي مسائلي از جمله 
تد ارکات، ريسک و منابع 
انساني همگي با هم با يک 

نگاه يکپارچه کار مي کنند 
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مد يريت  د ر  عمد ه  مباحث  از  يکي   5S يا  اس«  »پنج  
ژاپني مي باشد  که ابتد ا د ر ژاپن و سپس د ر ساير کشورها 
سامان  ساد ه،  بياني  به   5S هد ف  است.  شد ه  گرفته  به کار 
د اد ن، نظم و ترتيب، پاکيزه سازي، هماهنگي و ايجاد  انضباط 
رهيافت  موثرترين  عنوان  به   ،5S است.  کاري  محيط  د ر 
بهبود   و  اصالحي  عمليات  ساختمان  د ر  استوار  ستوني  و 
د ر  اصول  اين  اجراي  با  که  است  شد ه  شناخته  بهره وري 
خد ماتي  و  صنعتي  تجاري،  مختلف  سازمان هاي  و  صنايع 
نيروي  سرمايه  از  بهينه  استفاد ه  بهره وري،  افزايش  موجب 
نهايت  د ر  و  کارايي  افزايش  کار،  انجام  زمان  و  انساني 

سود د هي بيشتر سازمان مي شود .
»5S« نظامي است که د ر ژاپن به صورت نهاد ينه مورد  
استفاد ه قرار گرفته و نتايج بسيار خوبي را براي واحد هاي 
که  نتايجي  است.  آورد ه  ارمغان  به  خد ماتي  و  صنعتي 
معموالً با استفاد ه از اين روش حاصل مي گرد د  را مي توان 
و  کاري  وقفه  کاهش  از حواد ث،  پيشگيري  به  اختصار  به 
کلي  به طور  نمود .  عنوان  کار  محيط  د ر  بهره وري  افزايش 
هد ف نهايي »5S« پيشگيري از اتالف است. علي رغم اينکه 
سيستم »5S« به ظاهر خيلي ساد ه و قابل فهم است و انجام 
آن اصول نيز بسيار ساد ه به نظر مي آيد  ولي عمومًا سازمان ها 
و واحد ها براي پياد ه کرد ن آن د ر عمل با مشکالت فراوان 
روبرو هستند . د ليل اين امر را بايد  د ر ظاهر ساد ه آن جستجو 
که  است  د شوار  رو  آن  از  اس«  »پنج  تحقق  واقع  د ر  کرد . 
آن  مأموريت هاي  و  اهد اف  از  اجرايي  پرسنل  و  مد يران 
به صورت صحيح اطالع کاملي ند ارند . بنابراين اجراي نظام 
»پنج اس« و تد ارک بستر مناسب براي انجام آن تا زماني که 
اصول آن به خوبي شناخته نشد ه کاري بسيار د شوار است. به 
همين خاطر به منظور آشنايي مختصر مد يران با اين روش 

هر يک از اين اصول به اختصار معرفي مي گرد ند .
ژاپني  واژه  پنج  ابتد اي  براساس حروف   »5S« عبارت 
را  واژه مذکور  پنج  معاد ل  زير  است. جد ول  انتخاب شد ه 
به ترتيب از چپ به راست به سه زبان ژاپني، انگليسي و 

فارسي نمايش مي د هد :

Seiri  Sorting Out ساماند هي 
Seiso  Spic and Span پاکيزه سازي 

Systematic Arrangement Seiton نظم و ترتيب 
Sekitsu  Standardizing استاند ارد سازي 

Shitsuke  Self - discipline انضباط 

تعمير(  و  تفکيک  ساماند هي)سازماند هي،   )1
)Seiri(

ساماند هي د ر عام ترين مفهوم آن عبارت است از نظم 
اهد اف.  به  نيل  جهت  سازمان  يک  اجزاي  کليه  به  د اد ن 
از  ضرور  تشخيص  معناي  به  ساماند هي   »5S« د يد گاه  از 
غيرضرور، اتخاذ تصميمات قاطع و اعمال مد يريت اولويت ها 
براي رهايي از غيرضروري ها است. د ر د يد گاه »پنج اس«، 
گوشه اي  د ر  اشياء  قرارد اد ن  از  د شوارتر  امري  ساماند هي 
مي باشد  و هد ف آن ايجاد  نظمي مطلوب و مناسب است. 
به منظور موفقيت د ر ساماند هي مي بايستي به اولويت بند ي 
آنچه  کرد ن  جد ا  معني  به   S اين  به طور خالصه  پرد اخت. 
از  نمونه هايي  مي باشد .  ضروري ها  غير  از  است  ضروري 

اجراي اين S را مي توان به صورت زير فهرست نمود :
تفکيک اشياء ضروري از غير ضروري )مشخص کرد ن 
ملزومات اد اري که د ر اطراف شما وجود  د ارد  و طبقه بند ي 
با توجه به اولويت استفاد ه از آن، تفکيک فرم هاي از  آنها 

رد ه خارج و فرم هاي د ر گرد ش(. 

استفاد ه  که  را  اشيايي 
)د ور  بريزيم  د ور  نمي کنيم 

ريختن برگ هاي زائد (.

ترتيب  و  نظم   )2
) Seiton(

معني  به  ترتيب  و  نظم 
مکان هاي  د ر  اشياء  د اد ن  قرار 
که  به نحوي  مرتب  و  مناسب 
وجه  بهترين  به  آنها  از  بتوان 
ترتيب  و  نظم  کرد .  استفاد ه 
راهي است براي يافتن و به کار 
بد ون  نياز،  مورد   اشياي  برد ن 
بيهود ه.  جستجوهاي  انجام 
توجه  با  چيز  هر  که  هنگامي 
گرفتن  نظر  د ر  و  کارکرد   به 

کيفيت و ايمني کار د ر جاي مناسب و مشخص قرار د اشته 
بد ين  بود .  مرتب خواهد   و  منظم  همواره  کار  محل  باشد ، 
که  را  نياز  مورد   فرم هاي  و  اقالم  بايد  همه وسايل،  منظور 
آنها  از  يک  هر  کارکرد   و  نمود ه  شناسايي   1 بند   د ر  قبال 
د هيم،  قرار  مناسب  جاي  د ر  را  نمود ه ايم  مشخص  نيز  را 
به  باشند .  د سترس  قابل  سهولت  و  با سرعت  که  به نحوي 
بهترين  به  مکان  بهترين  د ر  اشيا  د اد ن  قرار  د يگر  عبارت 
طريق ممکن و امکان د سترسي به آن با حد اکثر سرعت )زير 
3٠ ثانيه(. نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان به صورت 

زير فهرست نمود :
کار  محل  د ر  مي کنيم،  استفاد ه  غالبًا  که  را  اشيايي 

قرارد هيم )تجهيز ميزهاي افراد  به ملزومات اد اري( 
اشيايي را که به ند رت استفاد ه مي کنيم د ر جايي د ور 
مناسب  بايگاني  سيستم  از  )استفاد ه  د هيم  قرار  د سترس  از 
به طوري که سوابق کاري سال هاي گذشته د ر جاهاي د ورتري 
قرار گيرد ، استفاد ه از کتابخانه يا قفسه هاي مخصوص جهت 

قرار گرفتن کتاب ها و جزوات و د ستورالعمل ها( 
فايل ها،  زونکن ها،  کليه  شناسايي  و  برچسب گذاري 
نشان د هند ه  که  به نحوي  فايل ها  )برچسب گذاري  قفسه ها 

محتويات آن باشد ( 
استقرار هر چيز د ر جاي مشخص و مخصوص به خود  
جاي  د ر  اد اري  ملزومات  د اد ن  قرار  و  فايل ها  از  )استفاد ه 
خود ، استقرار و طبقه بند ي فرم ها د ر قفسه هاي مخصوص، 
د ر  کارهاي  يا  و  نامه ها  طبقه بند ي  کازيه جهت  از  استفاد ه 

د ست اجرا(. 
زمان  حد اقل  د ر  چيز  هر  بازگرد اند ن  و  آورد ن 
کرد ن  مرتب  بايگاني،  به محل  زونکن سوابق  )بازگرد اند ن 
اقالم و وسايلي که روزانه با آن سر و کار د اريم، قرار د اد ن 

صند لي پشت ميز کار د ر هنگام ترک محل کار(.

و  اشياء  استقرار  محل  و  محد ود ه ها  عالمت گذاري 
يا  و  افراد   نام  مشخص کنند ه  )تابلو هاي  افراد   شناسايي 
استفاد ه از تگ هاي شناسايي، مشخص شد ن محل استقرار 

خود روهاي شرکت، طراحي جانمايي ميز کاري افراد (. 
اعالنات )نصب پالکارد هاي  تابلوي  ترتيب د ر  نظم و 

تبليغاتي شرکت د ر جاهاي مناسب(. 
طراحي اعالنات به نحوي که خواند ن آنها آسان باشد  
)استقرار مناسب مانند  د ر معرض د يد  بود ن، طراحي زيبا و 

خوانا بود ن(.
 

 )Seiso( پاکيزه سازي )3
د ور  از  است  عبارت  پاکيزه سازي   »5S« د يد گاه  د ر 
مواد   و  آلود گي ها  از  اشياء  کرد ن  پاکيزه  و  زوائد   ريختن 
خارجي. به عبارت د يگر پاکيزه سازي نوعي بازرسي است. 
مورد   آلود گي  حذف  براي  کار  محيط  پاکيزگي  و  بازبيني 
تأکيد  د ر اين بخش از نظام »5S« قرار د ارد . برخي از لوازم، 
تجهيزات و مکان ها لزومًا بايد  بسيار پاکيزه و عاري از هر 
نوع آلود گي نگهد اري شوند . بنابراين الزم است که آنها را 
د قيقًا شناسايي نمود ه و بر اين باور بود  که پاکيزه سازي تنها 
بلکه  نيست،  آن  د ر  موجود   لوازم  و  کار  محل  کرد ن  تميز 
بايستي  نيز  را  بازبيني  و  بازرسي  انجام  امکان  پاکيزه سازي 
پاکيزه  و  کثيفي  از  پيشگيري  د يگر  عبارت  به  آورد .  فراهم 
نگه د اشتن مد اوم محيط، اموال و افراد  و حذف و يا کنترل 
اين نکته که محل کار خود  را همانند   آلود گي و ياد آوري 
خانه خود  بد انيم. نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان به 

صورت زير فهرست نمود :
تعريف مسئوليت هاي تمامي افراد  براي پاکيزگي محل 
کار )حفظ نظافت و پاکيزگي محيط کار هر يک از پرسنل، 

پاکيزگي و نظافت البسه پرسنل(. 
انجام بازبيني و پاکيزه سازي مستمر توسط مجري ارائه 

خد مات 
نشتي ها   اثر  د ر  که  خرابي هايي  رفع  و  شناسايي 

فرسايش ها، ترک ها و غيره به وجود  آمد ه است.
کنترل  يا  و  د ر حذف  و سعي  آلود گي  منابع  شناسايي 

آن 
تميز کرد ن محل کار )شستشوي مرتب با مواد  ضد عفوني 
کنند ه، نظافت د ر انبار، جمع آوري لوازم مستعمل، تميز کرد ن 

هر چيز بالفاصله بعد از کثيف شد ن(. 
حذف آلود گي هاي گرد  و غبار )استفاد ه از تهويه مطلوب 
د ر انبار و سالن ها، استفاد ه از فيلترهاي صافي هوا، استفاد ه از 

کاورها، قرار د اد ن اقالم و اشيا د ر محفظه هاي د ربسته(. 
به د ور است  افراد   از چشم  که  پاکيزه کرد ن محلهايي 

سازمانخوبيداشتهباشيم!

علي رغم اينکه سيستم »پنج اس« به ظاهر 
خيلي ساد ه و قابل فهم است و انجام آن 
اصول نيز بسيار ساد ه به نظر مي آيد ، ولي 
عمومًا سازمان ها و واحد ها براي پياد ه 
کرد ن آن د ر عمل با مشکالت فراواني 
روبرو هستند . د ليل اين امر را بايد  د ر 

ظاهر ساد ه اين سيستم جستجو کرد 
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ملزومات  زير  اتاق،  ميزها، گوشه هاي  )زير 
اد اري و تجهيزات فني، پشت پرد ه پنجره ها، 

فايل ها، کشوها و...(.

 )Sekitsu( استاند ارد سازي )4
کنترل  از  است  عبارت  استاند ارد سازي 
ترتيب  نظم،  سازماند هي،  د ائمي  اصالح  و 
و پاکيزگي. تاکيد  اصلي د ر استاند ارد سازي 
متوجه مد يريت است که با استفاد ه از چک 

و  مناسب  ليست هاي 
استاند ارد  کرد ن مقررات 
نوآوري و  از  استفاد ه  با 
را  کار  محيط  خالقيت، 
و  استاند ارد   نحوي  به 
نمايد  که همواره  کنترل 
همه عوامل با سرعت و 
د قت الزم مورد  استفاد ه 
نمونه هايي  گيرند .  قرار 
را   S اين  اجراي  از 

مي توان به صورت زير فهرست نمود :
بازبيني د وره اي )تشکيل کميته بازرسي، 
بازرسي و بازد يد  از مجموعه تحت پوشش، 

برگزاري مميزي د اخلي(. 
)عالئم  نشانه ها  و  عالئم  از  استفاد ه 

نشاند هند ه جهت و راهنما(. 
و  خطر  محد ود ه هاي  عالمتگذاري 
شيميايي،  مواد   انبار  )د ر  خاص  مراقبت  يا 

تجهيزات با فشار کارکرد  باال(. 
خاموش  تجهيزات  به  مربوط  عاليم 
کنند ه )عالئم مربوط به زنگ خطر و وسايل 
حريق،  اطفاي  سيستم  راهنماي  و  ايمني 

تابلوهاي سيگار کشيد ن ممنوع(. 
اشتباه  و  خطا  از  پيشگيري  تمهيد ات 
خطر،  بروز  خصوص  د ر  پرسنل  )آموزش 
تد وين د ستورالعمل هاي کاري براي استفاد ه 

از تجهيزات ويژه(. 
د قت  ميزان  نشان د هند ه  برچسب هاي 
ابزار )نصب ميزان د قت تجهيزات و تاريخ 

اعتبار و کنترل براي آنها(. 
تد وين د ستورالعمل اجراي سيستم 

تشکيل جلسات کميته راهبري، بررسي 
نتايج بازرسي هاي د وره اي و اخذ تصميمات 

الزم براي پيشبرد  اهد اف »پنج اس«
فعاليت هاي الزم توام با مسابقاتي براي 

ساماند هي، مرتب کرد ن و تميز کرد ن هر چه 
ارزيابي  معيار د ر  نظر گرفتن يک  بهتر )د ر 
نمايند گي ها و تعيين واحد  نمونه د ر شرکت 
ارزيابي  پارامترهاي  از  يکي  اختصاص  و 

ماهيانه پرسنل به امر پاکيزگي محل کار(.

 )Shitsuke( انضباط )5
انضباط عبارت است از آموزش عاد ات 
وظيفه  يک  انجام  جهت  توانايي هايي  و 
اصلي  نکته  خاص. 
عاد ات  ايجاد   اينجا  د ر 
د رست به جاي عاد ات 
اين  است.  ناد رست 
طريق  از  بايد   را  کار 
شيوه هاي  آموزش 
به  کار  انجام  د رست 
د اد ن  تمرين  و  افراد  
آنان د ر اين زمينه آغاز 
اين  همچنين  نمود . 
پيروي  و  مقررات  از طريق وضع  تمرين ها 
عبارت  به  مي پذيرد .  تحقق  آنها  از  جد ي 
انجام  تمرين  تکرار و  فرآيند   انضباط  د يگر 
يک کار است. مثاًل کاماًل ضروري است که 
رعايت مقررات ايمني براي افراد  به صورت 
از  نمونه هايي  د رآيد .  د رست  عاد ت  يک 
زير  به صورت  مي توان  را   S اين  اجراي 

فهرست نمود :
تمرين نظم و ترتيب )آموزش، نظارت 
پرسنل جهت  به  پاد اش  و  ارزيابي  مستمر، 

نظم و انضباط(. 
استفاد ه  )آموزش  شناسي  وقت  تمرين 
بهينه از زمان، بخصوص د ر بخش تعميرات 

د ر سالن ها و برقراري جلسات(. 
ظواهر  رعايت  و  زيبايي ها  به  توجه 
اد اره  د ر  مناسب  کار  لباس هاي  از  )استفاد ه 

و يا سازمان(. 
عمومي  فضاهاي  به  مد يريت  نگرش 
رفاهي  امکانات  يا  و  سبز  فضاهاي  )ايجاد  

د ر محل کار( 
يا  و  اعالنات  تابلوهاي  از  استفاد ه 
پيام هاي  د رج  براي  عمومي  تابلو هاي 

»5S« آموزشي

بر گرفته از کتاب مهند سي فعاليت هاي 

د ر د نياي پرتحول امروزي که د ر آن 
سازمان ها با قد رت هرچه تمام تر به رقابت 
مشغولند ، بخش عظيمي از انرژي سازمان 
صرف توجه به کارکنان آن مي شود ،  زيرا 
انسان هاي  به عينه د ريافت شد ه است که 
د ر  ماند ن  اصلي  عامل  سازمان  د اخل 
بهره وري  و  هستند   رقابت  صحنه  اين 
حرکت  سوي  و  سمت  اصلي  عامل  آنها 

سازمان هاست.
منابع  به  اتکا  با  امروزي  سازمان هاي 
بهبود   باعث  سازمان  د اخل  د ر  انساني 
و  شد ه  خود   فعاليت هاي  بيشتر  هرچه 
د ارند .  فعال  بازارهاي مختلف حضور  د ر 
ايجاد  واحد هاي مختلف د اخل سازمان ها 
انساني،  منابع  برنامه ريزي  واحد   همچون 
اين  بر  گواه  خود   و...  آموزش  واحد  
موضوع ساست. امروزه اگر سازماني پيد ا 
شود  که با نگرش هاي سنتي کارکنان خود  
را به عنوان ابزار تلقي کند  مطمئنًا جايگاهي 

د ر د اخل و خارج از سازمان ند ارد .

منابع  مد يريت  به  فرايند ي  نگرش 
انساني

و  رشد   راستاي  د ر  سازمان ها  امروزه 
ارتقاي پرسنل خود  فعاليت هاي مشخصي 
را د نبال و وظايف اصلي منابع انساني را 
مي کنند .  تعريف  فرايند ها  قالب  د ر  بيشتر 
فرايند هاي مختلفي که هرکد ام تاثير زياد ي 

د ر توسعه و بهبود  منابع انساني د ارند .
د ر  که  زيرفرايند هايي  عمد ه  از 
انساني  منابع  مد يريت  فرايند   د اخل 
نظام  فرايند   از:  عبارتند   گنجاند   مي توان 
و  تامين  جذب،  فرايند   مزايا،  و  حقوق 
و  آموزش  فرايند   انساني،  نيروي  تعد يل 
باالخره  و  نگهد اري  فـــرايند   بهسازي، 
که  انساني  نيروي  به کارگيري  فرايند  

د اراي  خود ،  زيرفرايند ها  اين  از  هرکد ام 
همچنين  و  خاص  خروجي هاي  ورود ي، 
که  هستند   د يگري  زيرفرايند هاي 
د رنهايت خـــــروجي همه اين فرايند ها 
انساني ماهر و بهره ور،  نيروي  مي تــواند  
انساني،  نيروي  ساختار  فرهنگ سازي، 
آئين نامه ها  جامعه،  سازمان،  فرد ،  منافع 
پرسنل  رضايت  و  مربــوطه  مقررات  و 

سازمان باشد  )شکل 1(.

سيستم ارزيابي عملکرد  کارکنان
منابع  مد يريت  فرايند   به  پرد اختن 
لزوم  و  سازمان ها  د اخل  د ر  انساني 
سيستم هاي  تد وين  و  طراحي  به  توجه 
سيستم  همچون  کار  اين  براي  ويژه اي 
جبران  نظام  پرسنل،  آموزش  نيازسنجي 
ارزيابي  مشاغل(،  )طبقه بند ي  خد مت 
شغلي،  آسيب شناسي  کارکنان،  عملکرد  
جامعه پذيري کارکنان و د يگر سيستم هاي 
نيازمند   آنها  پياد ه سازي  و  شد ه  تد وين 
نگرش باز و صحيح مد يريت است، که د ر 
بهره گيري  با  مي توانند   مد يران  راستا  اين 
شکل  به  زبد ه  مشاوران  و  متخصصان  از 
منابع  مد يريت  فرايند   تحقق  د ر  مطلوبي 

انساني گام برد ارند .
د اخل  د ر  مهم  چالش هاي  جمله  از 
اقسام  و  انواع  به  مد يريت  که  سازمان ها 
است،  د رگير  آن  با  مختلف  روش هاي 
که  است  کارکنان  عملکرد   ارزيابي  بحث 
اهد اف  د نبال  به  مد يريت  مقوله  اين  د ر 
سازمان ها  د ر  است.  معيني  و  مشخص 
نگرش  و  مختلف  نيازهاي  به  توجه  با 
انتظار  مورد   اهد اف  است  ممکن  مد يران 
به صورتهاي مختلف  ارزيابي عملکرد   از 

اولويت بند ي شوند .
اهد اف ارزيابي عملکرد 

اهميتتدوينشاخص هادرسيستمارزيابي
ايوب اسماعيلي

سومينکنفرانسملیمهندسیارزشدر
آذرماهبرگزارمیشود

سومين کنفرانس ملی مهند سی ارزش با شعار خالقيت، نوآوری و توسعه ملی، آذرماه سال 
جاری د ر تهران برگزار می شود . "توسعه مبانی علمی و تکنيکی مهند سی ارزش"، "مهند سی 
ارزش، نوآوری و خالقيت"، "مهند سی ارزش و مد يريت پروژه"، "مهند سی ارزش و مد يريت 
کيفيت"، "مهند سی ارزش و مد يريت ريسک"، "کاربرد  مهند سی ارزش د ر صنايع و توسعه آن"، 
"کاربرد  مهند سی ارزش د ر حمل و نقل و توسعه آن"، "مهند سی ارزش و قوانين و مقررات"، 
" مهند سی ارزش و نگرش های مد يريت کالن"، "فرصت ها و چالش های به کارگيری تکنيک 
مهند سی ارزش د ر ايران"، "کاربرد  مهند سی ارزش د ر بهبود  روش های مد يريت سازمان های 
اقتصاد ی، اد اری و خد ماتی"، "کاربرد  مهند سی ارزش د ر مطالعات مقد ماتی، طراحی، اجرا 
و بهره برد اری پروژه های عمرانی" و "ساير مباحث مرتبط با مهند سی ارزش و کاربرد  آن" 
محورهای اصلی اين کنفرانس می باشند . آخرين مهلت ارسال خالصه مقاالت 15 شهريور 
ماه سال جاری است و نتايج د اوری خالصه مقاالت اول مهر ماه از سوی د بيرخانه کنفرانس 
اعالم می شود . اصل مقاالت پذيرفته شد ه نيز تا تاريخ اول آبان ماه بايد  ارسال شود . د بير اين 
کنفرانس که با مشارکت د انشگاه تهران و انجمن مهند سی ارزش ايران برگزار می شود ، د کتر 
يعقوب قلی پور می باشد . مهند س علی صافد ل نيز د بير اجرايی کنفرانس می باشد . عالقمند ان 
از سومين  بيشتری  اطالعات   www.conf3.sive.org به وب سايت  با مراجعه  می توانند  

کنفرانس مهند سی ارزش ايران به د ست آورند .

شاخص های عمومی
تعهد  و تعلق به سازمان

پاکيزگی و آراستگی هر فرد  و محيط کار
رعايت ضوابط و مقررات اد اری و انضباطی

وقت شناسی، حضور و غياب و توجه به عامل زمان 
د ر انجام کارها

رعايت آد اب، ضوابط و رفتار مناسب اجتماعی
مسئوليت پذيری

خالقيت و نوآوری
د قت و انجام صحيح کارها

عملکرد  فرد  تحت سرپرستیشاخص های اختصاصی
و  مشتريان  کارفرمايان،  با  ارتباط صحيح  و  استقرار 

مراجعين
توجه و بذل مساعی د ر زمينه آموزش د اد ن زيرد ستان 

و همکاران
د اشتن تفکر سيستماتيک

توانايی ارايه گزارشات فنی و تخصصی
توانايی سرپرستی و سازماند هی گروه های کاری

انعطاف و پذيرش شرايط جد يد  و عد م مقاومت د ر 
برابر تغيير

افزايش بهره وری

جد ول شاخص های ارزيابی فرد ی
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کاربرد هاي منظور شد ه براي ارزيابي عملکرد  د ر بيشتر 
سازمان ها عبارتند  از:

برنامه ريزي براي نيروي انساني، کارمند يابي و انتخاب، 
نيازهاي  تشخيص  استخد امي،  آزمونهاي  روايي  تعيين 
تعيين  شغلي،  مسير  تعيين  آنها،  رفع  د ر  سعي  و  آموزشي 
معيار براي پرد اخت پاد اش هاي ماد ي، شناخت استعد اد هاي 
بهسازي  طريق  از  موثر  ارتباط  پيشبرد   کارکنان،  بالقوه 
و  انتقال  ترفيع،  تشويق،  د رمورد   تصميم گيري  عملکرد ، 

تنزيل کارکنان.
بيشتر  د ر  متنوع  اهد اف  و  عوامل  وجود   علي رغم 
سازمان ها مد يران از ارزيابي عملکرد  مستقيمًا د ر پرد اخت 
همين  که  مي کنند   استفاد ه  کارکنان  به  د ستمزد   و  حقوق 
مسئله باعث مقاومت هاي زياد ي از سوي کارکنان د ر د اخل 
سازمان ها شد ه است. و مد يران را واد ار کرد ه است که هميشه 

از ارزيابي عملکرد  يک سري نگراني هايي د اشته باشند .

رويکرد  جد يد  ارزيابي عملکرد 
روند  کنوني ارزيابي عملکرد  د ر د اخل سازمان ها اگر به 
شکل مورد ي به آن اشاره شود  با الهام از مد يريت عملکرد  
پا را فراتر نهاد ه و د ر آن جد اي از ارزيابي عملکرد  به تعيين 
ميزان شايستگي و لياقت، قابليت رشد  و ارتقا و ترفيع نيز 

توجه شد ه است.
مطلوب تر  هرچه  تعيين  کنوني،  سازمان هاي  اولويت 
به  امتياز  تخصيص  د ر  د قت  و  ارزيابي  مورد   شاخص هاي 
با  سازمان ها  سبقت  ربود ن گوي  براي  تالش  د ر  آنهاست. 
بهره گيري از مشاوران زبد ه اين کار به تعريف شاخص هاي 
فرد ، واحد  و سازمان مي پرد ازند  که البته با نگرش کنوني که 
به شکل فرايند ي است اصرار بر اين است که شاخص هاي 
واحد  حذف شد ه و با توجه به تعريف فرايند ها د ر د اخل 

سازمان، براي هر فرايند  معيارهاي ارزيابي تعريف شود .

شاخص هاي ارزيابي فرد ي
د ر تعيين شاخصهاي فرد  براي سطوح مختلف سازمان 
اعم از کارگر، کارمند ، کارشناس، رئيس، سرپرست و مد ير 
شکل  به  آنها  از  تعد اد ي  که  مي شود   تعيين  شاخص هايي 
عمومي براي همه سطوح کاربرد  د ارد  و يک سري از اين 
از سازمان است که  به آن پست خاص  شاخص ها مربوط 

فرد  د ر آن قرار د ارد .
جد ول شماره يک د ربرگيرند ه مثال هايي از شاخص هاي 
عمومي و يک سري از شاخص هاي تخصصي است که به 
به  د ر قسمت هاي مختلف  تفکيک رد ه و سطوح سازماني 

کار مي روند . 
شاخص هاي  به  توجه  فرد ي  شاخص هاي  تعيين  د ر 
تخصصي از اهميت بااليي برخورد ار است، چنانچه امروزه 
اکثر سازمان ها د ر تعيين شاخص هاي تخصصي خود  افراد  
را به سه رد ه صفي - ستاد ي - پشتيبـــاني تقسيم مي کنند  و 
باتوجه به حوزه فعاليت آنها به تد وين شاخص مي پرد ازند .

شاخص هاي واحد / فرآيند 
کارايي  به  توجه  با  واحد ها  شاخص هاي  عمد ه ترين 
هر شاخص براي فرايند ، واحد  مربوطه عبارتند  از: کيفيت، 
کاهش هزينه، تحويل به موقع، افزايش د رآمد ، تحقق برنامه، 
رضايت کارکنان، آموزش پرسنل، ميزان توليد  و... که هرکد ام 
از اين شاخص ها خود  عامل هايي براي اند ازه گيري د ارند  که 
باتوجه به نوع فعاليت واحد ، فرايند  به صورت مختلف براي 

آنها تعريف شد ه اند .

شاخص هاي سازماني
زياد ي  بحث هاي  نيز  سازمان  شاخص هاي  د رمورد  
هست، چراکه سازمان بايد  با تعيين معيارها و شاخص هاي 
خود  ميزان د ستيابي به اهد اف و رسالت خود  را مورد  بررسي 
قرار د هد . د ر عمد ه موارد  شاخص هايي کلي براي سازمان 
عوامل  سري  يک  باز  نيز  آنها  کنار  د ر  و  مي شود   تعريف 
براي  مي شود .  نظرگرفته  د ر  شاخص ها  اين  سنجش  براي 
مثال، د ر سازمان هاي صنعتي شاخص هايي همچون: تحويل 

توليد ي،  کاالي  کيفيت  موقع،  به 
کاهش هزينه هاي سازمان، جلب 
خد مات د هي  کارکنان،  مشارکت 
شاخص  نهايت  د ر  و  مطلوب 

تحقق اهد اف منظور مي شود .
اين  بيشتر  توضيح  د ر 
مي توان  مثال  براي  شاخص ها 
خد مات د هي  اند ازه گيري  عامل 
توزيع  به  توجه  با  را  مطلوب 
و  مشتريان  د رميان  پرسش نامه 
رضايت  ميزان  از  اطالع  کسب 

آنها تعيين کرد .

وزن د هي به شاخص ها
شاخص هاي  تعيين  از  پس 
توجه  با  سازمان   - واحد    - فرد  
از  هرکد ام  اهميت  د رجه  به 
به  قسمت  هر  براي  شاخص ها 
تا  مي د هند   تخصيص  وزن  آنها 
مشخص  ترتيب  به  آنها  اولويت 
به  امتيازد هي  بحث  د ر  شود . 
بايد   سازمان ها  شاخص ها، 

به د نبال اين موضوع باشند  که شاخص هاي انتخابي به شکل 
مطلوبي بيانگر توقعات و انتظارات عملکرد ي باشند  و سپس 
با وزن د هي صحيح، اهميت هريک از شاخص ها را که د ر 
د ر  است  بيشتر  فرد ي  و  واحد ي  سازمان،  اهد اف  راستاي 

سطح باالتر ببينند . 
واحد ي  د ر  مثال،  براي 
مانند  امور مالي د رجه اهميت 
د قت و توجه به کار مي تواند  
عامل بسيار مهمي تلقي گرد د  
که بايد  وزن باالتري را نيز به 

خود  اختصاص د هد .
شيوه هاي  از  بعضي  د ر 
نوين ارزيابي، براي هرکد ام از 
شاخص هاي موجود  از لحاظ 
کيفي سطح مشخصي را تعيين 

کرد ه و سپس باتوجه به اهميت آن بــه تعاريف مربوط به 
شاخص مي پرد ازند . 

نتيجه گيري
شکل  به  ارزيابي  سيستم هاي  پياد ه سازي  د رمورد  
کنوني علي رغم اينکه د رصد  موفقيت آنها به سبب پاره اي 
باز اصرار وجود  د ارد  که به کار  پايين است ولي  مشکالت 
گرفته شوند . د اليل آن نيز همان کاربرد هاي وسيع و حياتي 

براي سازمان و کارکنان آن است د رواقع  ارزيابي عملکرد  
ارزيابي  سيستم هاي  طراحي  د ر  امروزي  سازمان هاي  بايد  
باشند   د اشته  نظر  د ر  کل  به  را  مطلب  اين  خود   عملکرد  
باشند   د اشته  بيشتري  پيچيد گي  ارزيابي  سيستم  هرچه  که 
و از اقالم اند ازه گيري بيشتري 
برخورد ار باشد  پياد ه کرد ن آن 
است.  مشکل  و  بسيار سخت 
لحاظ  آن  از  مطلب  اين  لذا 
اهميت زياد ي د ارد  که مد يران، 
ســرپرستان و رؤساي سازمان 
د رواقع  کنند گــان(  )ارزيابي 
از  پاره اي  وجود   سبب  به 
خطاهاي ارزيابي که ماهيتًا به 
و  "رفتاري  موانع  صورت  د و 
د ر  و "فني و اجرايي"  رواني" 
کار ارزيابي تاثير اساسي د ارند  
از ارزيابي پرسنل زيرمجموعه به شکل کامل و بد ون اشکال 
سازمان ها  که  موضوع  اين  گرفتن  د رنظر  با  مي مانند .  باز 
کالس هاي زياد ي را براي ارزيابي کنند گان د رمورد  شيوه هاي 
شخصي  د خالت هاي  بد ون  فرم ها  پرکرد ن  نوع  و  ارزيابي 
احتماالً  مشکالت  اين  مي کنند   برگزار  ارزيابي کنند گان، 
سيستم هاي  ضعيف تري  شکل  بــــه  نزد يک  آيند ه اي  د ر 

ارزيــــــابي را تحت الشعاع قرار مي د هد .

علي رغم وجود  عوامل و اهد اف متنوع د ر 
بيشتر سازمان ها مد يران از ارزيابي عملکرد  

مستقيمًا د ر پرد اخت حقوق و د ستمزد  
به کارکنان استفاد ه مي کنند  که همين 

مسئله باعث مقاومت هاي زياد ي از سوي 
کارکنان د ر د اخل سازمان ها شد ه است
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کار کرد ن به تنهايي به چه معناست؟ 
است  کار  به  مشغول  جايي  د ر  تنهايي  به  که  فرد ي 
نمي شنوند   را  او  صد اي  يا  و  نمي بيند   را  او  کسي  به طوري که 
و يا اينکه د ر طول زمان کاري کسي به او مراجعه نمي کند  از 
از  اين مسئله  انفراد ي محسوب مي شود .  موارد  محيط هاي کار 
تمامي  بايد   منظور  به همين  و  برخورد ار است  اهميت خاصي 
ماد امي که  گيرد .  قرار  توجه  و  بررسي  مورد   به د قت  موقعيت ها 
تنهايي  باشد   براي کارگر رعايت شد ه  ايمني و حفاظتي  موارد  
کارکرد ن خطرناک نيست که البته اين امر به د يگر شرايط موجود  
د ر محيط کار بستگي د ارد  نظير قرار گرفتن کارگر د ر محيط کم 
خطر يا پرخطر، نوع کار، حواد ث و صد مات احتمالي، ارتباط 

کارگر با محيط بيرون از کار و... .
و  حفاظتي  و  ايمني  موارد   رعايت  اهميت  فوق  شرايط 
ضرورت ارزيابي د قيق موقعيت و شرائط کار به تنهايي را نشان 

مي د هد .
مثال هايي از فعاليت هاي پرخطر و کم خطر

د ر اغلب موارد  کارهايي را که د اراي ريسک خطر باالتري 
گيرد .  انجام  تنها  کارگر  يک  به وسيله  نبايستي  هرگز  هستند  
د ر  کار  بلند ي ها،  و  ارتفاعات  د ر  کار  قبيل  از  فعاليت هايي 
آسانسورها،  يا  آرد   سيلوهاي  تانک ها،  قبيل  )از  بسته  فضاهاي 
الکتريسته،  کانال هاي زيرزميني و غيره(، کار با خطوط جريان 
کار با ابزار خطرناک مثل اره برقي، کار با مواد  و اشيا خطرناک، 
کار با مواد  د ر فشار باال و به صورت کلي جايي که کار آن د اراي 
کارهاي خطرناک محسوب  مي باشد  جزء  بالقوه خطر  پتانسيل 
مانند   هستند   کمتري  ريسک خطر  د اراي  نيز  موارد ي  مي شود . 

عمليات هاي سرويس و نگهد اري.

براي رعايت موارد  ايمني د ر محيط هاي کار انفراد ي چه 
اقد اماتي بايد  انجام د اد ؟

برخي  و  نمود ه  بررسي  را  مربوطه  آئين نامه هاي  و  قوانين 
اختيارات قانوني مرتبط با اين موضوع را مشخص کنيد  تعد اد ي 
از مراحلي که مي توان توسط آنها ايمني کار د ر محيط هاي کار 

انفراد ي را بررسي نمود  عبارتند  از:
به  که  کاري  د رباره  کارگر  با  کار،  محل  خطرات  ارزيابي 
وي محول مي شود  صحبت نمود ه و وي را کاماًل توجيه نمائيد ، 
روش کار و تمام موارد ي که کارگر را ملزم خواهد  ساخت تا 
نمائيد ، حواد ثي  آشنا  کند   رعايت  کار  انجام  د ر حين  را  ايمني 
د ر  مشابه  و همچنين حواد ث  د اد ه  کارگاه رخ  د ر محل  که  را 
براي  کنيد   د هيد  و سعي  قرار  بررسي  مورد   را  کارگاه ها  چنين 
جائي که  تا  کنيد ،  تنظيم  برنامه اي  آن  مجد د   بروز  از  پيشگيري 
امکانپذير است از کارکرد ن کارگران به تنهايي جلوگيري شود  
خصوصًا به منظور انجام کارهائي که د ر آن خطرات شناخته شد ه 
کار  تنهايي  به  است  مجبور  کارگر  که  محلي  د ر  د ارد ،  وجود  
کند  براي کمترين پتانسيل خطر موجود  نيز اقد امات احتياطي و 

پيشگيرانه انجام گيرد  تا خطرات پنهاني کوچک باعث ايجاد  
حواد ث عظيم نشود ، آموزش هاي الزم هم از جهت آشنايي 
کارگر با نوع و روش کار و هم از جهت مسائل ايمني و 
موجود ،  موقعيت هاي  تمام  نمائيد ،  پيش بيني  بهد اشت، 
نظير حواد ث شبه حواد ث و... را گزارش نمود ه 
د ر  و  نمائيد   تحليل  و  تجزيه  را  آنها  و 
خود   کاري  رويه  به  نياز  صورت 
ايمن ترين  به  تا  د هيد   تغيير  را 
اينکه  براي  برسيد ،  وضعيت 
که  کارگري  وضعيت  از 
آگاهي  مي کند   کار  تنها 
روش هايي  باشيد   د اشته 
برقرار  کار  اين  براي  را 
مراجعه  نظير  نمائيد . 
براي بررسي وضعيت 
زماني  فواصل  د ر  او 
مشخصي، استفاد ه از 
صوتي  سيستم هاي 
د ر  تصويري  و 
محيط هاي  چنين 

کاري و... . 
مطمئن شويد   مجموع  با تمامي د ر  که تماس ها 

کارگران که د ر محيط هاي تک نفره کار مي کنند ، به طور منظم 
برقرار است.

نمونه هايي از روش هاي اطالع از وضعيت کارگر تنها که 
د ر موقعيتي مشغول به کار است

وضعيت  از  اطالع  براي  سيستم هايي  و  روش ها  وجود  
است.  مهم  بسيار  مي کند   کار  تنهايي  به  که  محيطي  د ر  کارگر 
شما  تصميم  به  بستگي  ياببد   د ست  امر  اين  به  چگونه  اينکه 
بسند ه  مکالمه اي  تماس هاي  به  آيا  که  د ارد   موجود   شرايط  و 
يا  و  بصري  روش هاي  براي  قانع کنند ه اي  د اليل  يا  و  مي کنيد  
مالقات حضوري با کارگر د اريد . به هر صورت مطمئن شود يد  
از  لحظه  هر  تا  يافته ايد   کار  اين  براي  مناسب  روش هاي  که 
د ر ساعت هايي  تماس  برقراري  با خبر شويد .  کارگر  وضعيت 
که پرسنل اد اري و يا د يگر همکاران د ر کارگاه حضور ند ارند  
ضروري تر به نظر مي رسد  مثاًل شيفت هاي بعد  از وقت اد اري 
به  است  مجبور  کارگر،  که  شب  شيف  يا  عصر  شيفت  نظير 

تنهايي مشغول به کار باشد .
تلفن  مي کنند   کار  تنها  که  کارگراني  بيشتر  براي  امروزه 
يکي از ضروري ترين و مهمترين راه تماس محسوب مي شود . 
بايستي  د ر صورتي که قصد  خروج از محل کار خود  را د اريد  
مقصد ،  به  رسيد ن  زمان  مقصد ،  نظير  خود   خروج  جزئيات 

چگونگي تماس با شما، وسيله ترد د  را اطالع د هيد .

روش هايي براي برقراري تماس با کارگري که به تنهايي 
کار مي کند 

و  مکاني  موقعيت  زمان،  آن  د ر  و  نمائيد   تنظيم  - طرحي 
کند   کار  محيطي  د ر  تنهايي  به  بايد   کارگر  که  را  زماني  ميزان 

مشخص نمائيد .
- فرد  به خصوصي را براي برقراري تماس تعيين نمائيد  و 
حتي براي اين فرد  نيز يک پشتيباني قرار د هيد  تا هر لحظه از 

وضعيت کارگران اطالع د اشته باشيد .
يا  تلفني  به صورت  چه  سرکشي ها،  تمام  از  ليستي   -

به صورت حضوري تنظيم نمائيد .
- وضعيت سرکشي به محيط کار و د روه زماني سرکشي 

را تعيين نمائيد .
از  لحظه  هر  و  ننمائيد   قطع  عنوان  هيچ  به  را  تماس   -

وضعيت کارگران مطلع شويد .
- کلمه اي را به عنوان کد  انتخاب کنيد  تا د ر مواقع نياز به 
کمک، کارگران از اين کد  به منظور اطالع رساني از وجود  خطر 

د ر محيط کار استفاد ه نمايند .
- طرحي را پياد ه کنيد  تا از وضعيت کارگري که به تنهايي 
و  نظارتي  روش هاي  و  است  کار  به  مشغول  کار،  محيط  د ر 
سرکشي براي او اعمال نشد ه است اطالع يافته و اقد امات الزم 

را د ر اين خصوص انجام د هيد .
د ر زير به نکاتي د ر اين خصوص اشاره مي شود  )الزم به 
ياد آوري است که هنگام بررسي اين مورد  موقعيت محيطي و 

ساير شرايط بايستي محافظت گرد د (.
الف- طول زماني که يک کارگر مجبور است به تنهايي کار 

کند .
ب- مد ت زمان منطقي براي کار کرد ن د ر تنهايي چه ميزان 

مي باشد ؟
ج- آيا اين منطقي است که کارگري د ر تمام ساعات کاري 

خود  تنها باشد ؟
يک سري  که  محيط هايي  د ر  تنهايي  به  کرد ن  کار  آيا  د - 
خطرات احتمالي د ر آن وجود  د ارد  يک عمل قانوني است )براي 
مثال کار د ر فضاهاي بسته که برخي الزامات قانوني آن را تحت 

شرايطي، محد ود  نمود ه است(.
هـ- چه ساعتي از روز کارگر به تنهايي کار مي کند .

ارتباطات
د سترس  د ر  ارتباط  برقراري  سيستم  نوع  چه  الف- 

مي باشد ؟
ب- آيا د يد ن کارگر ضروري است يا اينکه ارتباط کالمي 

به تنهايي کافي است؟
موقعيت ها  همه  د ر  ضروري،  ارتباط  سيستم  آيا  ج- 

به صورت مناسب و مطمئن برقرار است.
که  نقليه اي  وسيله  از  د ور  کارگر  که  هنگامي  آيا  ح- 
سيستم هاي ارتباطي بر روي آن نصب شد ه است مشغول به کار 

است از د يگر سيستم هاي ارتباطي برخورد ار است؟

موقعيت کار
الف: آيا کار د ر محلي د ور افتاد ه و جد ا از محيط عمومي 
کارگاه انجام مي شود  )به خاطر د اشته باشيد  منظور از موقعيت هاي 
د ور افتاد ه د ور بود ن از بعد  مسافت نيست( اطاق ها و مکان هايي 
نظير زير زمين، انبار و... را مي توان به عنوان يک محيط جد ا از 

کارگاه د ر نظر گرفت؟
ب: آيا براي رسيد ن به محل کار به وسيله نقليه نياز است و 

چه نوع وسيله حمل و نقل مي تواند  مناسب باشد ؟
ج: آيا وسيله نقيله مجهز به جعبه کمک هاي اوليه و مواد  

غذايي و آشاميد ني مي باشد ؟
ح: آيا کارگري که د ر محل د ور افتاد ه و د ور از د سترس 
کار مي کند  د ر زمينه استفاد ه از وسايل کمک هاي اوليه آموزش 

د يد ه است؟
نقيله  وسيله  از  د ور  مد تها  است  مجبور  کارگر  اين  آيا  د : 

خود  کار کند ؟
ذ: د ر صورت خرابي وسيله نقيله آيا کارگر اطالعات کافي 

براي تعمير آن د ارد ؟

وضعيت کار
الف: آيا آموزش هاي الزم د رخصوص رعايت موارد  ايمني 
تنهايي کار مي کند  د اد ه شد ه  به  و حفاظتي توسط کارگري که 

است؟
ب: آيا وسايل حفاظت فرد ي کافي د ر د سترس مي باشد  و 
آيا اين وسايل متناسب با نوع کار بود ه و کارگر د ر اين زمينه 

آموزش د يد ه است؟
زياد ي  خطرات  از  شد   خواهد   انجام  که  کاري  آيا  ج: 

برخورد ار است؟
د : آيا يکي از فاکتورهاي مؤثر خستگي است؟

ذ: آيا د رجه حرارت د ر محيط کار باالست؟
و: ماشينها، ابزارآالت، وسايلي که مورد  استفاد ه قرار خواهد  

گرفت از چه نوعي مي باشند ؟
يا  )سمي  حشرات  گزش  حيوانات،  حمله  احتمال  آيا  ز: 

آلرژيک( و غيره د ر محيط کار وجود  د ارد ؟
ر: چگونه مي توان به کارگري که د ر يک کارگاه با ساختمان 
قفل شد ه و مسد ود  کار مي کند  د ر مواقع اضطراري د سترسي پيد ا 
ساختمانهاي  د ر  شيفت شب  چي هاي  نظافت  مثال  )براي  کرد  

اد اري بزرگ و...(.
تمام موارد  ذکر شد ه باال بايستي يک به يک مورد  بررسي 
تنظيم  آنها  از  کد ام  هر  براي  برنامه اي  و  گيرند   قرار  ارزيابي  و 
به  مجبورند   کارگراينکه  براي  نيز  ويژه اي  خصوصيات  گرد د  
نظر  مد   ارزيابي  و  بررسي  هنگام  د ر  بايستي  کنند   کار  تنهايي 
قرار گيرد  مثاًل اينکه آيا شخص سابقه بيماري قبلي د ارد  که د ر 
افزايش  نفره  کار تک  د ر محيط هاي  احتمال خطر  اين صورت 
مي يابد  و يا اينکه آيا کارگر از آموزشهاي کافي برخورد ار است 
وسيله  تعمير  ارتباطي،  سيستمهاي  تعمير  اوليه،  کمکهاي  )نظير 
مرتبط  يا ساير سرويسهاي  و  مناسب  و  اجرايي  نقليه روشهاي 

با نوع کار(.     
CCOHS منبع: مرکز ايمني و بهد اشت حرفه اي کاناد ا

کارکردن
انفرادي
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حوزه شناسي مهند سي صنايع
براي  آغازين،  گام  از طي سي  اينک و پس 
ورود  به گستره پهناور مهند سي صنايع آماد ه ايم. 
عرصه اين د انش فراختر از آن است که با گامهايي 
محد ود  بتوان به کنه آن رسيد  اما اين به معناي از 
پا نشستن و تالش نکرد ن نيست؛ د ر نزد يک به 
صنايع  مهند سي  حوزه  د و  و  بيست  از  گام  صد  
آغاز  کيفيت  مد يريت  از  گفت؛  خواهيم  سخن 

نمود ه و با نت به پايان خواهيم برد .
حوزه هاي گوناگون مهند سي صنايع عبارتند  

از:
مهند سي  مجد د ،  مهند سي  کيفيت،  مد يريت 

ارزش، تفکر  الگوبرد اري، شش سيگما، مهند سي  معکوس، 
مد يريت   ،TRIZ ياد گيرند ه،  سازمانهاي  ناب،  توليد   ناب، 
پروژه، مد يريت ريسک، مد يريت استراتژيک، مد يريت منابع 
انساني، مد يريت زنجيره تامين، برنامه ريزي منايع سازماني، 
هيوريستيک ها،  عمليات،  د ر  تحقيق  بهينه سازي،  تئوري 
برنامه ريزي  د انش،  مد يريت  انساني،  فاکتورهاي  مهند سي 

نگهد اري و تعميرات

گام سي و يکم 
معيارهاييكفلسفهمديريتيمناسبدرجهت

مديريتكيفيتكدامند؟
ارتقاي کيفيت از انتخاب فلسفه مد يريتي شروع مي شود  
. د ر سفر بي پايان ارتقاي کيفيت نقطه شروع براي تالشهاي 
ارتقاي کيفيت د ر يک سازمان، انتخاب آگاهانه يک فلسفه 
ميان  از  سازمان  ارشد   مد يران  بايد   ابتد ا  است؛  مد يريتي 
به  د اد ن  براي جهت  را  فلسفه اي  رايج  مد يريتي  فلسفه هاي 

تالشهاي سازمان خود  انتخاب نمايند .
مي تواند   باور  با  توام  و  د رست  آگاهانه  انتخاب  تنها 
نمايد   آزاد   سازمان  جد يد   براي جهت گيري  را  الزم  انرژي 
حائز  بسيار  چه  اگر  د رست  انتخاب  که  کرد   توجه  بايد    .
انتخاب  مد يريتي  فلسفه  است  قرار  اگر  ولي  است  اهميت 
شد ه موجب تحول اساسي د ر سازمان گرد د  اجراي صحيح 
مد يران  که  معني  بد ين   . نمي باشد   آن  انتخاب  از  کمتر  آن 
اثربخشي  ارشد  ممکن است بر اساس تجربيات د يگران به 
يک فلسفه مد يريتي ايمان بياورند  ولي کسي نمي تواند  براي 
اجراي آن فلسفه د ر سازمانهاي مختلف نسخه واحد  بپيچد  
؛ بايد  د ر هر سازمان با توجه به شرايط موجود  ، مناسبترين 
روش اجرايي را پيد ا نمود  و حتي ممکن است براي اجراي 
متفاوتي  د ر سازمانهاي مختلف روشهاي  واحد   فلسفه  يک 

انتخاب گرد د ! 
کد ام فلسفه مد يريتي ارجح است؟

معيارهايي  بايد   مناسب  مد يريتي  فلسفه  انتخاب  براي 
ارائه د اد  تا د ر پرتوي آنها بتوان انتخاب آگاهانه تري د اشت. 
د ر زير تعد اد ي از اين معيارها ارائه مي شود  . بد يهي است که 
معيارهاي ارائه شد ه د ر زير فهرست کاملي نبود ه و مي توان 

معيارهاي د يگري را نيز اضافه نمود .
1- معيار اول براي انتخاب يک فلسفه مد يريتي ارجح 
کيفيت  بتواند  مشتري محوري،  انتخابي  فلسفه  اين است که 
و ارتقاي مستمر را د ر فلسفه وجود ي يک سازمان و فلسفه 
انتخاب  فلسفه  د يگر  عبارت  به  کند ؛  اد غام  آن  شکل گيري 
نقطه چرا هستم جهت گيري سازمان را  از  بتواند   بايد   شد ه 

مشخص کند .
فلسفه  اينکه  از  عبارتست  انتخاب  معيار  د ومين   -�
مد يريتي انتخاب شد ه و عناصر اصلي تشکيل د هند ه آن ساد ه، 
د رک  که  معني  بد ين  باشد ؛  قابل  د رک  براي همه  و  شفاف 
آن متاثر از موقعيت سازماني، د انش مد يريتي و فني يا حتي 
سواد  افراد  نباشد ؛ هر کس هر کجا قرار گرفته است آن را 
بخوبي د رک کند  و بتواند  بر اساس د رک د رست آن ، نقش 

خود  را د ر جهت گيري سازمان ايفا نمايد .

3- معيار سوم براي انتخاب يک فلسفه مد يريتي مناسب 
و  اجزا  همه  بتواند   انتخاب شد ه  فلسفه  اينکه  از  عبارتست 
عناصر يک سازمان را به عنوان يک سيستم با هم هماهنگ و 

هم جهت نمايد  و به تعامل آنها جهت گيري د هد .
بد يهي است تنها نگاه سيستماتيک و فرايند ي مي تواند  
همه اعضا، عناصر و منابع سازمان را حول ارزشهايي چون 
مشتري محوري و ارتقاي مستمر هماهنگ و هم جهت نمايد . 
هر فلسفه اي که کليت يک سازمان را خد شه د ار کند  و افراد  
و واحد هاي سازماني را به جزءنگري مبتال کند  سازمان را از 

حيات ساقط خواهد  کرد .
مد يريتي  فلسفه  اينکه  از  عبارتست  چهارم  معيار   -4
انتخاب شد ه بايد  بتواند  فضاهاي خالي بين نمود ار سازماني 
پر  شد ه اند   تبد يل  نفوذناپذير  و  مقد س  حريمهاي  به  که  را 
کند . به عبارت د يگر خروج از اين فضاها و حريمها که بنا به 
ضرورت سازماند هي د روني يک سازمان به وجود  آمد ه اند   
را نه تنها الزم بلکه واجب بد اند  و افراد  و واحد ها را به طور 

طبيعي د ر کنار هم قرار د هد . 
5- هر فلسفه مد يريتي که بتواند  جو سازماني را به يک 
جو ياد گيري تبد يل کند  ارجح است، د ر اينجا نيز بايد  يک 
فلسفه  بايد   باشد ؛  د اشته  ياد گيري وجود   براي  طبيعي  بستر 
سازماني  شوق  و  د روني  انگيزه  طبيعي،  ميل  يک  مد يريتي 

براي ياد گيري ايجاد  نمايد .
مناسب  مد يريتي  فلسفه  انتخاب  براي  معيار ششم   -6
اين است که بتواند  بد ون اعمال زور، قد رت تصميم گيري، 
اقد ام و تاثيرگذاري را از راس سازمان به قاعد ه آن منتقل 
نمايد ؛ به عبارت د يگر باز هم به طور طبيعي رهبري را د ر 
اين صورت هر کس خود  را د ر  نمايد . د ر  سازمان توزيع 
هد ايت و جهت گيري سازمان و بقا و سود وزيان آن سهيم 

مي د اند .
است  ارجح  فلسفه اي   -٧
که براي ارتقاي عملکرد  سازمان 
د اشته  استراتژيک  د يد گاه  يک 
ضخيم  رسوبات  وجود   باشد ؛ 
و  فکرها  طرز  باورها،  سنتها، 
يک  از  سازمانها  د ر  ارزشها 
طرف و پيچيد گيها و سيال بود ن 
طرف  از  سازمانها  بيرون  محيط 
فلسفه  يک  محتاج  را  ما  د يگر، 
قرار  براي  که  مي کند   مد يريتي 
موقعيت  يک  د ر  سازمان  د اد ن 
و  استراتژيک  د يد گاه  يک  برتر، 

بلند مد ت را ترغيب و تشويق مي کند .
به  اتکا  که  بود   ارجح خواهد   فلسفه اي  نهايت،  د ر   -8
د يد گاه  اين  با  مي کند ؛  ترغيب  را  سنجش  و  ارقام  و  اعد اد  
عالوه بر اينکه حرکت سازمان بايد  جهت د ار باشد  سازمان 
ارتقاي  نوع  هر  اثبات  تغيير،  نوع  هر  د اد ن  نشان  براي  بايد  
عملکرد  و برد اشتن هر گام د ر راستاي پاسخگويي به نيازها 
د يگر  عبارت  به  د هد ؛  انجام  سنجش  مشتريها  انتظارات  و 

سنجش بايد  تاروپود  تالشهاي ارتقا را تشکيل د هد .

گام سي و د وم
Total( كيفيت جامع مديريت

Quality Management(چيست؟
برتر  فلسفه  همان  کيفيت  جامع  مد يريت 
است؛ به اعتقاد  ما مد يريت جامع کيفيت همه 
شامل  را  پيشين  گام  د ر  شد ه  گفته  ويژگيهاي 
مي شود ؛ مد يريت جامع کيفيت با د اشتن ارکان 
فراهم  و  د رک  قابل  و  ساد ه  اصول  و  فلسفي 
شايد    ، تالشها  براي  طبيعي  بستر  يک  نمود ن 
سه  باشد .  مد يران  روي  پيش  د ر  گزينه  تنها 
يعني  کيفيت  جامع  مد يريت  فلسفه  مهم  رکن 
مستمر  ارتقاي  و  فرايند گرايي  مشتري محوري، 
قابل د رک و  هم د ر راس يک سازمان و هم د ر قاعد ه آن 
وجود ي  فلسفه  تحليل  از  سازمان  ارشد   مد يران  اجراست. 
تعيين  را  کليد ي  فرايند هاي  آن  رسالت  و  د ورنما  سازمان، 
مي کنند  و د ر راستاي تحقق رسالت سازمان و پاسخگويي به 
نيازها و انتظارات مشتريان همه افراد  سازماني يعني صاحبان 
بسيج  و  آماد ه  فرايند ها  عملکرد   ارتقاي  براي  را  فرايند ها 
عملکرد   ارتقاي  با  سازمان  قاعد ه  از  نيز  کارکنان  مي نمايند . 
با مد يران ارشد  سازمان همگام و همراه  فرايند هاي کليد ي 
مي شوند ؛ برآيند  د و حرکت از باال به پايين و از پايين به باال 
سازمان  د ر  و جهت د ار  اساسي  تحول  و  د گرگوني  موجب 
خواهد  بود  ؛ تد اوم اين د و حرکت و حمايت آن د و از هم به 

نهاد ينه شد ن مد يريت جامع کيفيت خواهد  انجاميد .
انتخاب و اجراي چنين فلسفه اي است که به روشها و 
 . ابزار آماري معنا مي بخشد   ابزار ارتقا، از جمله روشها و 
کساني که تالش کرد ه اند  بد ون معرفي يک فلسفه مد يريتي 
از روشها و ابزار براي حل مشکل يا ارتقاي کيفيت استفاد ه 
شوند .  د ائمي  تغييرات  موجب  نتوانسته اند   هرگز  نمايند  
روشها  کاربرد   زمينه  د ر  تجربه  سال  د هها  شاهد   سازمانها 
تاثيرات  آنها  سرنوشت  بر  که  بود ه اند   مختلف  ابزارهاي  و 
استراتژيک ند اشته اند . سازمانها قبل از هر چيزي محتاج يک 

فلسفه مد يريتي مناسب مي باشند . 
)TQM( تعريف مد يريت جامع کيفيت

بر  متمرکز  است  فرايند ي  کيفيت  جامع  مد يريت 
تيمها  بر  متکي  و  حقايق  بر  مبتني  کيفيت محور،  مشتريان، 
طريق  از  سازمان  استراتژيک  اهد اف  به  د ستيابي  براي  که 
سازمان  ارشد   مد يريت  توسط  فرايند ها،  مستمر  ارتقاي 

رهبري مي شود .
ارکان فلسفي مد يريت جامع کيفيت کد امند ؟

را  سازمان  فرايند گرايي:   -1
فرايند ي مي بينيم که د ر آن د روند اد ، 
که  د ارد   وجود   بروند اد ي  و  روند  
همه افراد  بصورت افقي د ر مراحلي 
از فرايند  قرار مي گيرند . تقسيم بند ي 
وجود   سلسله مراتبي  و  عمود ي 
د ارد   بروند اد ي  فرايند   اگر  ند ارد ؛ 

همه د ر آن سهيم هستند . 
تمامي  مشتري محوري:   -2
افراد ي که روي فرايند  کار مي کنند  و 
آنها که نتيجه فرايند  را کسب مي کنند  
د ر واقع همکار و شريک هستند  و 
بايد  کار کنند  . اگر چنين نگرشي د ر 
سازمان حاکم گرد د ، براي مشتريان سازمان جايگاه ويژه اي 
ايجاد  مي شود  و مشتري صاحب حق و احترام مي گرد د . د ر 
اين گونه سازمانها سالمت جريان کار و سالمت فرايند ها 

وابسته به مشتري و اظهارنظر اوست. 
با  فرايند ها و سيستمها:  فراگير  و  ارتقاي مستمر   -3
تمرکز بر ارتقاي عملکرد  فرايند ها و سيستمها و توانمند سازي 
کارکنان، تالش مي شود  فرايند ها و سيستمها بطور د ائم د ر 

جهت پاسخ به نيازها و انتظارات مشتريان بهبود  يابند .

مد يران ارشد  سازمان از تحليل فلسفه 
وجود ي سازمان، د ورنما و رسالت آن، 
فرايند هاي کليد ي را تعيين مي کنند  و 
د ر راستاي تحقق رسالت سازمان و 
پاسخگويي به نيازهاي مشتريان، همه 
افراد  سازماني را براي ارتقاي عملکرد  

فرايند ها بسيج مي نمايند 

تعريف شناسي

مهندسيصنايع
قسمت نهم
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اد امه از صفحه 4
مد يريت پروژه متد ولوژي هاي تجربه شد ه آن بي بهره اند . 
برخورد ار  اهميت خاصي  از  مهارت  بحث  د وم  د رجه  د ر 
از  پس  و  مي آيد   به وجود   تجربه  از طريق  مهارت  است. 
د ارد .  بيشتري  اهميت  تجربه ها  اين  انتقال  د ر  مهارت  آن 
به عبارتي اين تجربه ها جزء د ارايي هاي شرکت محسوب 
مي شوند . يک مد ير پروژه همچنين بايد  د اراي مهارت هاي 
شامل  مهارت ها  اين  که  باشد   نيز  پروژه  مد يريت  عمومي 
رفع  انگيزش،  ايجاد   چگونگي  است.  مد يريت  هنر 
تعارض، مهارت هاي برنامه ريزي، اجرا، کنترل، مهرات هاي 
مهارت هاي  جمله  از  رهبري  مهارت هاي  و  سازماند هي 
عمومي مد يريت پروژه است که د ر مجموع مي توان از آن 

به عنوان هنر و مهارت هاي عمومي مد يريت 
نام برد .

مد يران  که  محد ود يت هايي  مهم ترين 
چه  هستند   گريبان  به  د ست  آن  با  پروژه 

هستند ؟
د ر اجراي پروژه محد ود يت ها و مشکالت 
پروژه  به مد ير  لزوما  پيش مي آيد  که  مختلفي 
مشکالت  اين  مهمترين  از  نمي شود .  مربوط 
مي توان به محد ود يت هاي منابع مالي، مشکالت 
قانوني بين د ستگاه هاي مختلف، توسعه نيافتن 
ساختار سازماني که منجر به فقد ان اختيارات 
مد ير پروژه مي شود  نام برد . د ر اجراي مد يريت 

پروژه، د يد  شرکت بايد  پروژه محورانه باشد .

يک مشکل سنتي د ر کشور ما وجود  د ارد  
که برخي افراد  هد ايت پروژه يا سازماني را 
به د ست مي گيرند  که تخصص هاي الزم را 
براي آن کار ند ارند ؛ به عبارت د يگر همان 
جمله هميشگي که خيلي از افراد  د ر جاهاي 
مد يريت  د ر  اين موضوع  ند ارند .  قرار  خود  

پروژه ها نيز وجود  د ارد .
زد ه  سياست  خيلي  ما  پروژه هاي  فضاي  متاسفانه 
اغلب سياست هاي  د ولت،  تغيير هر  با  که  به طوري  است. 
کارشناسي هم تغيير مي کند  و تمامي اين تغييرات منجر به 
اين مي شود  که پروژه خسارت ناشي از فرد ي را که تجربه 
کافي براي هد ايت سازمان و پروژه را ند ارد  ببيند . د ر جامعه 
ما اغلب به جاي آنکه به بحث کالن مد يريت علمي تکيه 
شود ، به مد يراني که گاهي فاقد  تجربه الزم هستند  تکيه و 
سکان هد ايت سازمان به د ست وي سپرد ه مي شود  وزماني 
که د ر سطوح باالي جامعه اينگونه عمل مي شود ، اين نگاه به 

سطوح پايين جامعه نيز منتقل مي شود .
استاند ارد  PMBOK يکي از استاند ارد هاي مد يريت 

د ر  زياد ي  کاربرد   اخير  سال هاي  د ر  که  است  پروژه 
سازمان ها پيد ا کرد ه. لطفا توضيح کوتاهي د ر مورد  اين 

استاند ارد  بد هيد .
د ارد   وجود   متفاوتي  استاند ارد هاي  پروژه  مد يريت  د ر 
پروژه هاي مختلف  مد يران  تجربه هاي  تجميع  اساس  بر  که 
تد وين و تعيين شد ه است. استاند ارد  PMBOK، بر اساس 
محد ود ه  مد يريت  شامل  حوزه اي   9 د انش  مد ريت  الگوي 
کيفيت،  مد يريت  هزينه،  مد ريت  فرمان،  مد يريت  پروژه، 
مد يريت ارتباطات، مد يريت منابع انساني، مد يريت ريسک، 
است  پروژه  د ر  يکپارچگي  مد يريت  و  تد ارکات  مد يريت 
تکنيک هاي  و  روش ها  حوزه   9 اين  از  کد ام  هر  براي  که 

مشخصي معرفي مي شود .

فصل اول اين کتاب به تعريف و تشريح برخي از مفاهيم 
صنعتي  بنگاه هاي  نياز  ابتد ا  فصل  اين  مي پرد ازد .  اساسي 
سپس  و  مي کند   توجيه  را  تکنولوژي  ورزيد ه  مد يران  به 
بسيار  فصل  اين  محتواي  مي پرد ازد .  تکنولوژي  تعريف  به 
بحث انگيز است و من مي کوشم د ست کم براي د نبال کرد ن 
ساير مباحث کتاب، ذهنيت مشترکي بين خود  و خوانند ه به 
وجود  آورم. سپس به تعريف »نوآوري تکنولوژيک« ميپرد ازم 
و برخي جنبه هاي »نظريه نوآوري« را تشريح مي کنم؛ چرا که 
اين مفاهيم براي د رک مد يريت و ارزيابي تکنولوژي، بسيار 

حائز اهميت است.
آغاز  تکنولوژي«  »ارزيابي  از  تعريفي  با  د وم  فصل 
عنوان  به  را  تکنولوژي  ارزيابي  پيد ايش  سپس،  مي شود . 
پاسخي به مسأله تد وين سياست تکنولوژي د ر کنگره اياالت 
متحد ه تشريح مي کنم. هرچند  زاد گاه ارزيابي تکنولوژي د ر 
بخش د ولتي بود ه است، ولي بسياري از اصول و ويژگي هاي 
آن را مي توان د ربنگاه هاي تجاري نيز به کار بست. د ر اد امه 
تکنولوژي  ارزيابي  شناسي  روش  رايج ترين  فصل،  اين 
تشريح مي شود  و مشکالت اساسي و ويژگي هاي بحث انگيز 

فصل  اين  مي گيرد .  قرار  بررسي  مورد   تکنولوژي  ارزيابي 
يعني  ـ  تکنولوژي  ارزيابي  از  کلي  بسيار  مثال  يک  ارائه  با 
تا نحوه  اد امه مي يابد   ارتباطات ـ  ارزيابي تکنولوژي مد رن 
به کارگيري روش شناسي مورد  نظر روشن شود . چون يکي 
از اساسي ترين کارهاي هر »ارزياب تکنولوژي« تالش براي 
شناختن آيند ه اي هرچه د ورتر است، ارزند ه ترين فايد ه آن براي 
با »مد يريت  بلند  مد ت  بنگاه هاي تجاري، کمک به مد يريت 
استراتژيک تکنولوژي« است. از اين رو د ر فصل سوم مباني 
مد يريت استراتژيک به طور اعم و مباني مد يريت استراتژيک 
تکنولوژي به طور اخص بررسي مي شود . سپس تکنولوژي د ر 
بنگاه هاي تجاري، به ويژه نقشي که د ر موقعيت استراتژيک 
آنها ايفا مي کند ، مورد  بحث قرار مي گيرد . سرانجام، فرايند  
تد وين »سياست تکنولوژي« د ر بخش هاي د ولتي و غير د ولتي 
با يکد يگر مقايسه و نقش ارزيابي تکنولوژي به عنوان يک 
د روند اد  اطالعاتي براي تد وين »سياست تکنولوژي« تشريح 
نياز  و  تکنولوژي  استراتژيک  مد يريت  ضرورت  مي شود . 
مي شود   ناشي  آنجا  از  آيند ه نگرانه  و  جامع  اطالعات  به 
تعيين کنند ه  عوامل  اساسي ترين  از  يکي  به  تکنولوژي  که 
تبد يل  )يابيکاري(  اقتصاد ي و شيوه زيست و کار  موفقيت 
گونه اي  به  اجتماعي  وسازمان هاي  تکنولوژي  است.  شد ه 
جد ائي ناپذير د رهم تنيد ه اند . البته تکنولوژي، مسائل محيطي 
د ر  تکنولوژي  ارزيابي  و  مي آورد   بار  به  نيز  نگران کنند هاي 
واقع کوششي است که تا حد ي براي پيشگيري از تأثيرات 
منفي تکنولوژي برمحيط طبيعي صورت مي گيرد . از اين رو 
فصل چهارم به بازنگري مشکالت و بيم و اميد هاي مربوط 
به توسعه تکنولوژيک اختصاص د ارد  که از بين همه اميد ها، 
به فرصتهاي ابد اع »تکنولوژيهاي سود مند  براي جامعه« اشاره 

خواهم کرد .

ارزيابي  سود مند   روش هاي  از  برخي  پنجم  د رفصل 
»پيش بيني  سپس  مي گيرد ؛  قرار  بحث  مورد   تکنولوژي 
تکنولوژي  ارزيابي  مسلم  جنبه هاي  از  يکي  که  تکنولوژي« 
است، با جزئيات بيشتري تشريح مي شود . هر چند  ما بر آيند ه 
اشراف ند اريم، ولي اقد اماتي که د رحال حاضر از ما سر ميزند  
آيند ه را مي سازد . بنابراين، پيش بيني تکنولوژي نقش مهمي 
د ر تد وين »استراتژي هاي تکنولوژي« ايفا مي کند . از آنجا که 
تکنولوژي تأثير به سزايي د ر عملکرد  اقتصاد ي د ارد ، »تحليل 
تکنولوژي  ارزيابي  از  مسلمي  بخش  تکنولوژي«  اقتصاد ي 
اهد   فصل خو  اين  مباحث  از  يکي  که  مي د هد ،  تشکيل  را 
محيطي  پيامد هاي  ارزيابي  روش هاي  فصل،  اد امه  د ر  بود . 
تکنولوژي را نيز بررسي و روش هاي ارزيابي تکنولوژي را 

با مثال هايي روشن مي کنيم.
ارزيابي  پيرامون  بيشتري  مثال هاي  ششم  فصل  د ر 
تکنولوژي ارائه مي شود . ارزيابي پيامد هاي محيطي و استفاد ه 
از ارزيابي د ر برنامه ريزي، موارد  خاصي از رويکرد  عمومي 
پرد اخته مي شود .  آنها  به  اين فصل  د ر  که  است  کتاب  اين 
است  استراتژيک«  »تحليلگران  مهم  وظايف  زمره  د ر  اينها 
همين  د ر  د ارند .  تکنولوژي  ارزيابي  با  نزد يکي  ارتباط  که 
فصل به برخي مالحضات اساسي که د ر تصميم گيري براي 
مکان يابي يک کارخانه جد يد  موثر است، به کوتاهي اشاره 
اولي  هست.  نيز  د يگر  مثال  د و  د اراي  فصل  اين  مي شود . 
براي د ولت  به روش کشاورزي که  ارزيابي توليد  مواد خام 
آلمان انجام شد ه است و د ومي، يک مثال فرضي است که 
به ارزيابي آبگرمکنهاي خورشيد ي توسط شرکتي د ريکي از 
کشورهاي اروپايي مربوط ميباشد . اين فصل با ارائه نکاتي 
د رباره تکنولوژي د ر حوزه بيوتکنولوژي و چند  نکته عمومي 

پيرامون ارزيابي تکنولوژي به پايان مي رسد .

معرفي کتاب
ارزيابيوپيشبينيتکنولوژي

نويسند ه: ارنست براون
مترجم: عليرضا بوشهري، 
عقيل ملکي فر
ويراستاران: عباس قيومي، 
مهتاب الساد ات منصوري
چاپ : اول بهار �138
تيراژ : �٠٠٠ نسخه
حروفچيني و صفحه آرايي: 
آزاد ه باقري
ليتوگرافي: پرتو شمس
چاپ و صحافي: نگارش
ناشر: موسسه فرهنگي 
انتشاراتي کرانه علم

مد  يريت اختالف د  ر پروژه
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تقويمدورههايعموميفصلتابستانانجمنمهندسيصنايعايران

تخفيفات: 
د  رصد  ،  د  انشجويي1٠  د  رصد  ،   15 انجمن  اعضاي 

متقاضيان سه د  وره 1٠ د  رصد  
شهريه فوق شامل: جزوه آموزشي، ناهار، پذيرايي و 
تهران  شهر  د  ر  فوق  د  وره هاي  مي باشد  .  گواهينامه  صد  ور 
اعالم  متعاقبا  د  وره  برگزاري  محل  و  مي شود    برگزار 

مي گرد  د  .
افراد  ي که د  ر 4 د  وره متوالي شرکت نمايند   پس از 4 

د  وره به عنوان د  انش پژوه انتخاب شد  ه و مي توانند   از کليه 
د  وره هاي عمومي با 5٠ د  رصد   تخفيف استفاد  ه نمايند  . 

موفقيت طي  با  را  آموزشي  د  وره  که  شرکت کنند  گاني 
صنايع  مهند  سي  انجمن  معتبر  آموزشي  گواهينامه  نمايند   

ايران به زبان انگليسي د  ريافت مي نمايند  .

نحوه ثبت نام و کسب اطالعات بيشتر:
 -  88363116 انجمن:  آموزش  واحد    با  تماس 

885٧5318 - 66568٠65 يا 665694�9-3٠ 
مراحل ثبت نام:

جاري   حساب  به  شهريه  مبلغ  کرد  ن  واريز   -
٠143369919 بانک تجارت شعبة د  انشگاه تربيت مد  رس 
بصورت  پرد  اخت  يا  ايران  صنايع  مهند  سي  انجمن  نام  به 

نقد  ي
- ارسال فيش واريزي به نمابر شماره : 885٧5318 

هزينه ثبت نام مد  ت د  ورهنام د  وره آموزشي
هد  ف د  ورهشهريورمرد  اد  )ريال(

17و24900،00018ساعتنرمافزار)Primavera)P3-مفدماتي1
و25

21و22
آشناييمقدماتيبانرمافزارPrimaveraوكاربردآندرمديريتپروژهو29

7و8و-24900،000ساعتنرمافزار)Primavera)P3-پيشرفته2
آشناييپيشرفتهبانرمافزارPrimaveraوكاربردآندرمديريتپروژه15

30و31مردادو24900،0001ساعتنرمافزار)Primavera)P3-مفدماتي3
شهريور

سازمان پروژههاي در آن كاربرد و P3e-Enterpriseافزار نرم با آشنايي
بصورتيکپارچه

4MSPوكاربردآندرمديريتپروژه-2تا24900،0004ساعتنرمافزارMSPآشناييبانرمافزار

5
طرحها افتصادي و مالي ارزيابي با آشنايي
- 3.0ΙΙΙ Comfar Version افزار نرم با

مفدماتي
351،400،000ساعت

17و18
و24و

25
7و8و
14و15

آشناييبانحوهارزيابيماليواقتصاديپروژههابراساسمتدولوژيسازمان
)UNIDO(مللمتحد

6TRIZو-16و16900،00017ساعتنوآورينظاميافته مسئله تعريف براي منتخب ابزارهاي كاربرد و TRIZمفاهيم با آشنايي
توليدراهحل

7PMBOKدر20تا2322تا241،200،00025ساعتمديريتپروژهبراساساستاندارد آن وكاربرد PMBOK استاندارد اساس بر پروژه مديريت با آشنايي
پروژهها

افزار-16و16700،00017ساعتمديريتريسک8 نرم با همراه كاربردي بصورت ريسک مديريت متدولوژي با آشنايي
مرتبط

9
OPM3
)Organizational Project 
Management Maturity Model(

آشناييبامدلبلوغسازمانيمديريتپروژهوگامهايآن8350،0003128ساعت

10)VE(آشناييباتاريخچهومفاهيمپايهاي،تشريحمراحلاجرايي،معرفيروشهاي20و21-16700،000ساعتمهندسيارزش
مورداستفادهدرتحليلوارتقايارزش

آشناييكليوكاربرديبامتدولوژيششسيگماونحوهاستفادهازآندر13و1614و16700،00017ساعتآشناييباششسيگما11
سازمانباهدفصرفهجوييماليوافزايشراندمان

12EFQMاصول-21و16700،00022ساعتتشريحمعيارهايمدلسرآمدي،EFQMآشناييباتاريخچهوتشريحمعيارهايمدلتعاليسازماني
هشتگانهتعاليسازمانيوجوايزكيفيتدرايران

13EFQMبهعنوانيکي27و1428و16700،00015ساعتتربيتارزيابRADARتربيتارزياببرايارزيابيسازمانبراساسمنطق
ازاعضاءتيمارزيابي

14EFQMآشناييباروشهاواصولخودارزيابيسازمانبراساسپرسشنامه،كارگاهي-30و16700،00031ساعتخودارزيابيبراساسمدلتعالي
وپروفرماوروشهايتلفيقي

تعالي15 مدل اساس بر اظهارنامه تدوين
EFQMآشناييباجمعآورياطالعاتتوانمندسازهاونتايجوچگونگيتهيهاظهارنامه14-8350،000ساعت

EFQMبراساسمدل

آشناييبامديريتاستراتژيکوجايگاهآندرسازمانومعرفيمراحلاصلي6و27و16700،0003ساعتمديريتوبرنامهريزياستراتژيک16
مديريتاستراتژيک

17)BSC(همگن18و19-16700،000ساعتكارتامتيازدهيمتوازن سيستم يک ايجاد بمنظور متوازن امتياز كارت بکارگيري نحوه
اندازهگيريعملکردسازمان

ايزو18 مستندسازي و الزامات تشريح مباني،
27و1628و16700،00017ساعت9001:2000

آشناييبامبانيوواژگاناستانداردايزو9001:2000،رويکردفرايندگرايي،
سيستم مستندسازي نحوه و ،9001:2000 ايزو استاندارد الزامات تشريح

مديريتكيفيت

19TS/مباني،تشريحالزاماتومستندسازيايزو
24تا26-24850،000ساعت16949:2002

فرآيندگرايي، رويکرد فني، مشخصات استاندارد واژگان و مباني با آشنايي
تشريحالزاماتاستانداردISO/TSونحوهمستندسازياستانداردفني،معرفي
الزاماتخودروسازانوابزارهايكيفيتومراحلاستقراراستانداردمشخصات

فني

بر20 كيفيت مديريت سيستم داخلي مميزي
آشناييباتکنيکهايمميزيداخليدرسيستممديريتكيفيتونحوهانجام-29تا24850،00031ساعتاساسايزو19011

مميزيدرسازمان

آشناييباتاريخچهونحوهشکلگيريتوليدنابدرژاپنودنياو6و7-16850،000ساعتآشناييباتوليدنابوسيستمتوليدتويوتا21
تشريحاصولاجراييتوليدنابدرشركتتويوتا



مد ت  به   ICB استاند ارد   آموزشي  کارگاه 
سه روز از 31 مرد اد  تا د وم شهريورماه تشکيل 

مي شود . 
مد رس کارگاه، د کتر کالوس پاننباخر رييس 
هيات مد يره و مد يرعامل سابق انجمن بين المللي 
مد يريت پروژه )IPMA( و سرپرست و عضو تيم 
تحريريه استاند ارد  ICB و رييس انجمن مد يريت 
پروژه آلمان )GPM(، با تشريح اين استاند ارد ، 
اخذ گواهي نامه سطح  را جهت  شرکت کنند گان 
آماد ه مي کند .   IPMA D گواهي نامه هاي  و   C
ترجمه   با  همراه  انگليسي  زبان  به  کارگاه  اين 

همزمان فارسي برگزار مي گرد د .
عالقمند ان جهت ثبت نام مي توانند  با شماره 

تلفن 9-8834�9٠8 تماس بگيرند .
عنوان  به   ICB استاند ارد   است  گفتني 
معرفي  با  پروژه  مد يران  شايستگي  براي  پايه اي 
شاخص هاي انتخاب و کنترل اعضاي تيم پروژه 
به چگونگي رشد ، توسعه و ارزيابي اعضاي تيم 
اين  د ر  پروژه مي پرد ازد . شايستگي ها  مد يران  و 
استاند ارد  د ر سه بخش رفتاري )15 زيربخش(، 
زيربخش(   11( مفهومي  و  زيربخش(   �٠( فني 

بيان مي شوند .
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ICBکارگاهآموزشياستاندارد

بهمن  بازاريابي  مد يريت  کنفرانس  سومين 
ماه سال 138٧ برگزار مي شود .

آموزشي  کارگاه  1٠عنوان  سمينار  اين  د ر 
مبتني بر نياز مخاطبان کنفرانس د ر زمينه مسائل 
بازاريابي توسط صاحب نظران د اخلي و بين المللي 
از  عملي  تجربه   1٠عنوان  از  بيش  و  تشکيل 
شرکت هاي  د ر  بازاريابي  مفاهيم  به کارگيري 
 3٠ نيز  و  شرکت ها  اين  مد يران  توسط  ايراني 

مقاله برتر مد يريت بازاريابي ارائه مي شود .
مد يريت  بين المللي  کنفرانس  د بيرخانه 
سال  همانند   د ارد   نظر  د ر  همچنين  بازاريابي 
به  اقد ام  کنفرانس  برگزاري  با  همراه  گذشته، 
تجارب  و  د ستاورد ها  از  نمايشگاهي  برپايي 
اين حوزه  شرکت ها و سازمان هاي عالقمند  د ر 
نمايد . الزم به توضيح است که اين کنفرانس با 
مشارکت گسترد ه د انشگاه هاي مختلف کشور و 
شرکت هاي فعال د ر اين حوزه برگزار مي شود . 

بازاريابي  از:  عبارتند   سمينار  اين  محورهاي 
بازاريابي  بازاريابي،  استراتژي هاي  و  استراتژيک 
صنعتي، بازاريابي خد مات، بازاريابي بين المللي و 
مد يريت صاد رات، تحقيقات بازاريابي، پد يد ه هاي 
نظام  الکترونيکي،  بازاريابي  بازاريابي،  د ر  نوين 
ابزارهاي  کاربرد   بازاريابي،  يکپارچه  ارتباطات 
معکوس،  بازاريابي  بازاريابي،  د ر  مد يريتي 
بازاريابي موسسات غيرانتفاعي، بازاريابي نفر به 
نفر، مد يريت فروش و تکنيک هاي مذاکره، رفتار 
 ،)CRM( با  ارتباط  مد يريت  کنند ه،  مصرف 
و  اخالقي  اصول  تجاري،  نشان  و  نام  مد يريت 

مسئوليتهاي اجتماعي د ر بازاريابي.
محمد يان،  محمود   د کتر  سمينار  علمي  د بير 
طباطبايي،  عالمه  د انشگاه  علمي  هيات  عضو 

مي باشد .
براي کسب اطالعات تکميلي به وب سايت 

www.irmmc.com مراجعه کنيد .

ارائه30مقالهبرتردرکنفرانسمديريتبازاريابي

همايشساليانهمديران
فنيونگهداريو

تعميراتدرشهريورماه
نگهد اري  و  فني  مد يران  ساليانه  همايش 
هتل  د ر  جاري  سال  ماه  شهريور  تعميرات  و 
اين همايش  د ر  برگزار مي شود .  تهران  المپيک 
به بيان و تشريح سطح د سترسي متد لوژي ها و 
ابزارهايي که به وسيله متخصصان نگهد اري و 
قرار  استفاد ه  مورد   اطمينان  قابليت  و  تعميرات 
و  استراتژي  شد .  خواهد   پرد اخته  مي گيرند  
تاکتيک  و  روش ها  نظارت،  و  کنترل  رهبري، 
ها، بهبود  مستمر و جهش هاي بزرگ د ر زمينه 
تعميرات و نگهد اري، محورهاي اصلي همايش 

را شامل مي شوند . 
استيونس،  بن  جارد ين،  اند رو  پروفسور 
د کتر لينا برتلينگ، د کتر جاسپر کوئتزي، الکس 
د کتر علي حاج  استيوبر، د کترعلي زواشکياني، 
سخنرانان  النجار  بسيم  د کتر  و  شيرمحمد ي 
مي د هند .  تشکيل  را  علمي  گرد همايي  اين 
زواشکياني،  علي  د کتر  کنفرانس  د بير  همچنين 
د بير  و  ايراني  مد يران  بين المللي  انجمن  رييس 
علمي پروفسور اند رو جارد ين، استاد  د انشکد ه 
تورنتو  د انشگاه  صنايع  و  مکانيک  مهند سي 
کاناد ا و نيز پد يد آورند ه چند  نرم افزار د ر زمينه 

تعميرات و نگهد اري هستند . 
خصوص  د ر  اطالعات  کسب  جهت 
حضور د  رکنفرانس با شماره 8834�9٠٠، گروه 

پژوهشي، صنعتي آريانا تماس بگيريد .

کنفرانس  چهارمين  د ر  کارگاه  سيزد ه 
مرد اد ماه   3٠ و   �9 پروژه،  مد يريت  بين المللي 

)شنبه و يکشنبه( برگزار خواهد  شد .
د ر  د وساعته  کارگاه هاي  بر  عالوه  د بيرخانه 
برنامه ي کنفرانس، ارائه مقاله، ارائه تجربه، ميزگرد  
گنجاند ه  را  کليد ي  سخنراني   1٧ و  تخصصي 
صاحب نظران  و  بين المللي  اساتيد   از  و  است 
د عوت  کارگاه  و  سخنراني  ارائه  براي  برجسته 

نمود ه است.
بين المللي  کنفرانس  چهارمين  است  گفتني 
پژوهشي  گروه  همکاري  با  پروژه  مد يريت 

تهران،  د انشگاه  فني  د انشکد ه  آريانا،  صنعتي 
ايران، شوراي هماهنگي  پروژه  انجمن مد يريت 
تشکل هاي مهند سي، صنفي و حرفه اي کشور و 
جمعي از سازمان ها و نهاد هاي پروژه محور و با 
ارتقاي ظرفيت سازمان هاي  و  توسعه  محوريت 

پروژه محور برگزار مي شود . 
مد يريت  بين المللي  چهارم  محورکنفرانس 
پروژه د ر سال 138٧ از سوي شوراي راهبرد ي 
کنفرانس معرفي شد . عالقمند ان جهت ثبت نام 
د ر کنفرانس و کسب اطالعات تکميلي با شماره 

تلفن 4-8834�9٠٠ تماس بگيرند .

برگزاريکنفرانسمديريتتکنولوژيايراندرمهر87

بررسينقشمديريتهزينهوسنجشعملکرددر
سمينارحسابداريمديريت

چهارمين سمينار حسابد اري مد يريت با عنوان نقش مد يريت هزينه و سنجش عملکرد  د ر موفقيت 
بنگاه هاي اقتصاد ي از سوي انجمن حسابد اري خبره ايران �3 و �4 مهر ماه امسال د ر د انشگاه شهيد  

بهشتي تهران برپا مي شود . 
محمد  منيري، د بير کل انجمن حسابد اران خبره ايران، با اشاره به اينکه ارزيابي متوازن د ر خد مت 
پيشبرد  استراتژي و نقش طراز سنجي )Benchmarking( د ر سنجش عملکرد  از د يگر محورهاي 
اين سمينار د و روزه را تشکيل مي د هد ، ياد آور شد : ضرورت بازنگري د ر الگوهاي سنجش عملکرد ، 
نقش حسابرسي عملياتي د ر مد يريت استراتژيک،  آموزش حسابد اري مد يريت د ر ايران و حسابد اري 

ناب از برنامه هاي »چهارمين سمينار مد يريت« را تشکيل مي د هد . 
منيري افزود : مساله حساب بي حساب ها از جمله مباحثي است که د ر قالب سخنراني  اجتماعي 
ارايه مي شود . همچنين جلسات پرسش و پاسخ و ميزگرد ي د ر ارتباط با موضوع سمينار برپا خواهد  

شد . 
خصوصي،  و  د ولتي  شرکت هاي   مد يره  هيات  اعضاي  مالي،  رشته هاي  استاد ان  د اد :  اد امه  وي 
مد يران سازمان هاي د ولتي و خصوصي، مد يران و کارشناسان مالي، پژوهشگران، مد يران و سرپرستان 
حسابرسي، حسابرسان ارشد  و حسابرسان، روساي حسابد اري و روساي حسابد اري صنعتي شرکت ها 

از مخاطبان اين سمينار را تشکيل مي د هند . برگزاريسمينار
آموزشيقيمتگذاري

درکالسجهاني
سمينار آموزشي قيمت گذاري د ر کالس 
جهاني د ر 1٠ و11 شهريور ماه سال جاري 
و  آريانا  صنعتي  پژوهشي  گروه  توسط 
  Pricing Solutions موسسه بين المللي
اين  مد رس  مي شود .  برگزار  تهران  د ر 
مد رس   Loïc Le Corre آقاي  سمينار 
 Professional موسسه  بين المللي 

Pricing Society امريکا است.
آموزشي  بسته  شامل  سمينار  اين 
و  ارزش  مد يريت  قيمت گذاري،  جامع 
که  است  قيمت گذاري  استراتژي هاي 
د ر  قيمت گذاري  چارچوب  از:  عبارتند  
و  ظرفيت ها  خود ارزيابي  جهاني،  کالس 
مميزي  فرايند   قيمت گذاري،  قابليت هاي 
اعطاي  مختلف  روش هاي  قيمت گذاري، 
ارزش  اساس  بر  بخش بند ي  تخفيف، 
نقشه  و  بازار  خوشه بند ي  ابزارهاي  و 
ارزش. د ر اين سمينار موضوعاتي از قبيل 
و  قيمت گذاري  زمينه  د ر  حرفهاي  د انش 
با آن، اطالعات د ست  موضوعات مرتبط 
قيمت گذاري  عملکرد   نحوه  د رباره  اول 
بر  موثر  عوامل  و  برجسته  شرکت هاي 
مطرح   مشتري  توسط  د ريافتي  ارزش 
براي  آموزشي  اين د وره  بررسي مي شود . 
د ر  ارزشمند   اطالعات  و  آگاهي  ارايه 
خصوص قيمت گذاري براي مد يران عامل، 
معاونان سازمان و مد يران ارشد  حوزه هاي 
زير طرح ريزي شد ه است. اطالعات بيشتر 

از طريق وب سايت
د سترسي  قابل   www.irmmc.com  

است.


