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پارادایم صنعت و دانشگاه

فراخوان ششمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع ایران
 30بهمن و اول اسفند 1387

باعث خوشحالي است كه برگزاري ششمين كنفرانس
بينالمللي مهندسي صنايع را در روزهاي سيام بهمن و اول
اسفند  1387در تهران اعالم نمايیم .بدين وسيله از همه
پژوهشگران و مهندسان صنايع دعوت ميشود در اين همايش

ساليانه شركت نمايند .كنفرانس امسال ،توسط دانشگاه صنعتي
شريف و انجمن مهندسي صنايع ايران برگزار ميشود .هدف
كنفرانس ،معرفي تازههاي تحقيقاتي در زمينههاي مهندسي صنايع
صفحه 3
و جهتگيريهاي پژوهشي در اين رشته است.

مدیریت کارآمد و تحوالت سازمانی

مدیریت در هر سازمان مهمترین رکن
و در راس آن سازمان قرار دارد .مدیریت
نقشی را در سازمان ایفا میکند که با
تصمیمات و سیاستهای خود میتواند
سازمان را به تعالی و موفقیت و یا بالعکس به ورطه نابودی
بکشاند.
یک مدیر مطمئنا از ابزار متفاوتی برای مدیریت
استفاده میکند ،با این حال پیش از در اختیار داشتن ابزار،
برخورداری از دانش و علم مدیریتی اهمیت بیشتری دارد.
چنانکه بسیاری از سازمانها به علت بیدانشی مدیران به
خصوص در دوران بحران سازمان رو به افول میروند .در
این زمینه اشاره به شایستگی و کفایت مدیران هم ضروری
به نظر میرسد.
شایستگان دارای  4ویژگی یا سرمایه مهم هستند:
 -1سرمایههای فکری :داشتن دانش و تخصص
در زمینه مورد نیاز و توانایی به کارگیی دانش و درک
پارادایمهای مناسب جهان امروز.
 -2سرمایههای عاطفی :عشق به کار و داشتن انگیزههای
الزم برای انجام کار.
 -3سرمایههای اجتماعی :توانایی شرکت در کار
گروهی و تیمی و برخورداری از مهارتهای الزم در این
زمینه.
 -4سرمایههای اخالقی :داشتن سالمت اخالقی
و توانایی نگهداری از خود در برابر تباهی و فساد در
زمینههای گوناگون.
حاال تصور کنید که مدیری با چنین ویژگی و
سرمایههایی در راس کار یک سازمان باشد .طبیعاتا
تحوالتی را در سازمان شاهد خواهیم بود که قسمتی از آن
مربوط به کارکنان سازمان میباشد و کارکنان سازمان نیز
به عنوان بخش اجرایی فعالیتهای سازمان تاثیر مستقیمی
روی کیفیت محصول و یا خدمات سازمان دارد .افزایش
روحیه کارکنان ،ارتقای رضایت شغلی ،ایجاد انگیزه برای

اثربخشی فرد و سازمان ،احساس تعلق کارکنان به سازمان،
رشد و شکوفایی نخبگان و فرصت بروز استعدادها و در
نهایت افزایش بهرهوری در سازمان از جمله تاثیرات مثبت
بر روی کارکنان سازمان است که در نهایت بهرهوری و
توسعه پایدار و رضایت مشتری را در سازمان به دنبال
دارد.
شاید به نوعی مهمترین وظیفه مدیر شناخت محیط
و کارمندان خود باشد؛ کارمندانی که هر کدام دارای
خصوصیات متفاوت رفتاری و البته تواناییهای خاص
خودشان هستند .قدرت مدیر در شناخت این توانایی و
خصوصیات اخالقی و به کار بستن آن در زمینههای کارآمد
نقطه شروع یک مدیریت مناسب در جهات بهبود و یا
تحول سازمان است .اگرچه گاهی اوقات قدرت شناخت
در ذات یک مدیر است ولی در بسیاری موارد نیز این
توانایی اکتسابی ،قابل تمرین و قابل یادگیری است .نکته
حائز اهمیت این است که گاهی اوقات مدیریت با رهبری
اشتباه گرفته میشود؛ دو مقوله ای که با تمام شباهت هایی
که در برخی بخشها دارند ولی با یکدیگر متفاوت است.
جان اپلگيت كسي است كه يك مدير متولد شده است.
طبق نظر اپلگيت اگرچه مديريت و رهبري تكنيكهاي
مشتركي دارند ،اما وقتي كه با وظيفه
نظارت بر كارمندان سروكار دارند
كام ً
ال با يكديگر متفاوت هستند.
اگر شما فكر مي كنيد كه تصور
يك مدير موثربودن ،بدون اينكه
يك رهبر موثر باشيد ،دشوار است،
جان اپلگيت ميخواهد كه اين
تفكر شما را تغيير داده و احتماالً
سبك مديريتي شما را نيز عوض
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كند .از زماني كه جان اپلگيت اولين
تجارت جسورانه خود را كه يك دكه
كوچك آبميوهفروشي در گوشه خيابان
بود در يازده سالگي شروع كرد ،چيزهايي
كه براي اداره كردن كاركنان و بهكارگيري آنان به عنوان يك
گروه الزم است را كشف كرد.
در واقع اين آب ميوههاي تازه او نبود كه جسارت او
را به پيروزي تبديل كرد بلكه توانايي شخصي منحصر به
فروش در مديريت گروه بچههاي مدرسهاي بود كه باالخره
توانست گروه او را به يك گروه كارا تبديل كند.
او ميگويد" :من همواره اين توانايي را داشتهام كه انواع
شخصيتها را بشناسم و با موفقيت با افراد و تيپهاي
مختلف مردم ارتباط برقرار كنم" .او حتي در يازده سالگي
قادر بود كه خصوصيات گروه جوانش را شناسايي كرده و از
ايـن اطالعات به سود خود استفاده كند .اپلگيت ميافزايد:
"من بالفاصله متوجه شدم كه دوستانم خصوصيات رفتاري
متفاوتي دارند يك نفر به راحتي راه ميآمد و نفر بعدي به
خاطر تفكر كنترلي كه داشت ستيزهجو بود و ديگري فقط
يك ياريگر واقعي خوب بود" .بنابراین شخصيت اصلي
يا انواع رفتارها در هر كارمندي فطري است .اين وظيفه
مديريت است كه تيپ شخصيتي هر فرد را شناسايي كرده
و بداند كه چگونه بايد با آن كارمند برخورد كند .يك مدير
اليق و موثر همچنين بايد تغييرات دلخواهش را هدايت
كند .اين مطلب به اين معني است كه بتوان هر كارمند
را به درستي طبق توانايي شخصي و
مشاركت كاريش ارزيابي كرد.
مديران خوب به كارمندان كمك
مي كنند تا اهداف كاري كوتاه مدت
و بلندمدت را تحقق بخشيده و
همچنين به كاركنان درباره كاري كه
بايد درجهت رشد در سازمان انجام
دهند كمك ميكنند.

میزگرد "تحلیل وضعیت مهندسی صنایع
در بازار کار" توسط انجمن مهندسی
صنایع برگزار شد

پارادایم صنعت و دانشگاه
میزگردی با عنوان "تحلیل وضعیت مهندسی صنایع
در بازار کار" روز چهارشنبه ،اول آبان ماه در محل انجمن
مهندسی صنایع ایران و به همت این انجمن برگزار شد.
در این میزگرد مهندس هوشنگ رستمیان ،مدیر عامل
شرکت رازک پژوهش ،مهندس جعفر بیرالوند ،معاون
پشتیبانی و مهندسی شرکت بهپخش و مهندس محمد
دانشور ،مدیر اجرایی انجمن صنایع ایران حضور داشتند.
هدف از این نشست ،بررسی مسائل و مشکالت
مهندسان صنایع در بازار کار ،نیازمندیهای واقعی آنان
برای ورود به محیط کار ،چگونگی تربیت نیروهای
متخصص و کارآزموده برای واحدهای صنعتی-خدماتی
و کمبودهای فارغالتحصیالن دانشگاهی پس از ورود به
محیط کار بود.
جلسه با صحبتهای مهندس رستمیان آغاز شد.
وی در ابتدای سخنان خود یکی از معضالت
دانشگاههای ایران را عدم وجود نگاه استراتژیک و همسو
نبودن وزارت علوم با بخشهای مرتبط در بازار کار
دانست.
مدیرعامل شرکت رازک پژوهش گفت :برای مثال
وزارت علوم ،تحقیقات ،فناوری ،در مورد رشته مهندسی
صنایع ،ارتباطی با وزارتخانههایی مانند صنایع و معادن،
مسکن و سایر وزارتخانههای مرتبط ندارد ،در نتیجه
هیچگونه آماری که مشخص کند صنایع و بخشهای
مختلف کشور در طی یک دوره معین مثال پنج سال آینده،
به چه تعداد مهندس صنایع و با چه ویژگیهایی نیازمندند،
وجود ندارد .مهندس رستمیان تاکید کرد :به همین دلیل
وزارت علوم نخواهد توانست به جمعبندی دقیقی برای
تعیین تعداد دقیق دانشجویان و گرایشهای رشته مهندسی
صنایع دست یابد .در چنین شرایطی ممکن است به جدب
تعداد دانشجویانی فراتر از نیاز بازار اقدام کند و نیروهای
مازاد ،الجرم در حوزههای دیگر مشغول به کار خواهند
شد.
وی به حلقه مفقود شده ارتباط بین دانشگاه و صنعت
اشاره کرد و افزود :امروزه رابطه بین این دو بخش به ارائه
پروژههای صنعتی به دانشگاه ،محدود شده است در حالی
که این ارتباط میتواند بسیار فراتر از وضعیت موجود باشد.
برای مثال جای خالی تورهای صنعتی از سوی دانشگاهها
برای بازدید دانشجویان از صنایع کشور احساس میشود.
چنین تورهایی میتواند به شناخت دانشجویان از بازار کار
کمک کند.
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران در
ادامه گفت :به نظر میرسد در حال حاضر آموزشهایی که
در دانشگاهها به دانشجویان رشته مهندسی صنایع آموزش
ارائه میشود ،با آنچه که صنایع کشور با توجه به نوع تولید
خود ،به آن نیازمندند و از یک مهندس صنایع انتظار دارند
متفاوت است .به همین دلیل الزم است که اولویتها و
نیازهای صنایع شناسایی شود و بر اساس آن برنامهریزی
آموزشی صورت گیرد .در شرایط کنونی صنایع کشور از
دانشگاهها جلوتر حرکت میکنند.
مهندس رستمیان اظهار داشت :از سوی دیگر
بخشهای صنعتی کشور نیز میتوانند نیازهای واقعی خود
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به این رشته را شناسایی و این نیازها را به دانشگاهها اعالم مطلوب توصیف کرد و گفت :نقش این رشته در جامعه
کنند .همچنین استخدام مهندسان صنایع در بازار کار باید پررنگتر و کارکرد آن متفاوت شده است .وی افزود :این
هدفمند باشد به این معنا که هر واحد صنعتی که یک اتفاق به دلیل تغییر شکل اقتصاد ایران رخ داده است.
مهندس صنایع را به کار میگیرد از ابتدا بداند چه نیازی امروزه هم در حوزه صنعت و هم در حوزه خدمات ،به
به او دارد.
استفاده از مهندسان صنایع احساس نیاز میشود .همچنین
صنایع،
مهندسی
از
گرایشی
هر
در
افزود:
وی
مهندسی صنایع جزء نخستین رشتههایی است که رویکرد
متخصصان امر باید گردهم آیند و دروس مربوطه و سیستمی را در صنایع کشور ایجاد کرد .مهندس بیرالوند
محتوای آنها را طراحی کنند .در دنیای امروز دانش و تاکید کرد :با وجود این ،مهندسی صنایع با مشکالتی نیز
آموزش نوعی تولید است و باید در طراحی دروس یک مواجه است که بخشی از آنها مشکالت عمومی رشتههای
تفکر فرایندی وجود داشته باشد.
دانشگاهی در جامعه ایرانی است و بخشی از مشکالت نیز
مدیر عامل شرکت رازک پژوهش
به این رشته اختصاص دارد.
در ادامه با اشاره به نبود تکنسین
معاون شرکت بهپخش در
صنایع در کشور ،عنوان کرد :این امر
مورد مشکالت عمومی گریبانگیر
در کنار ازدیاد فارغالتحصیالن رشته
رشتههای دانشگاهی در ایران گفت:
مهندسی صنایع باعث شده است
کاریابی و عدم تناسب بازار کار با
بخش صنعت حرکتی را آغاز کند که
میزان رشد جمعیت در کشور یکی
من آن را تخریبی میدانم .صنایع با
از این مشکالت عمومی است .تغییر
استخدام مهندسان تازه فارغالتحصیل
ارزشهای اجتماعی و شکلگیری یک
شده از آنان به عنوان تکنسین استفاده
نگاه نهیلیستی نسبت به کار ،بهویژه
میکنند .فارغالتحصیالن نیز به دلیل
در میان دانشجویان ،جنبه دیگری از
رستمیان:
مهندس
نبود کار حاضر میشوند با هر
مشکالت عمومی دانشگاههاست .وی
الزم است که اولوی 
حقوقی و حتی به عنوان تکنسین در
تها و مشکالت اختصاصی رشته مهندسی
کارخانجات به استخدام درآیند .در نیازهای صنایع شناسایی شود صنایع را مربوط به نوع آموزش این
حالی که باید از یک مهندس صنایع
و بر اساس آن برنامهریزی رشته در دانشگاهها دانست و افزود:
در بخش تولید فکر استفاده شود.
برای رشته مهندسی صنایع باید
رستمیان خاطرنشان ساخت :این
آموزشی صورت گیرد .در بازاریابی صورت گیرد تا مشخص
رویهای که صنایع در پیش گرفتهاند
شرایط کنونی صنایع کشور شود تا چه حد فارغالتحصیالن این
باعث میشود در جامعه نسبت به
از دانشگا هها جلوتر حرکت رشته میتوانند نیازهای صنایع را
تحصیل در دانشگاه ناامیدی شکل
برطرف کنند.
یکنند
م 
بگیرد .عضو هیئت مدیره انجمن
مهندس بیرالوند اظهار داشت:
مهندسی صنایع ایران در بخشی
این وظیفه صنعت نیست که برای
دیگر از سخنان خود این انجمن را
رفع نیازهای خود فارغالتحصیالن
مهندس بیرالوند:
یک  NGOدانست و افزود :انجمن
مهندسی صنایع را آموزش دهد،
این وظیفه صنعت نیست
برای ایجاد رظایتمندی در اعضای
آموزش بر عهده دانشگاه است که
خود
نیازهای
رفع
برای
که
خود وظایفی را بر عهده گرفته است.
بسیاری از جنبههای مورد نیاز صنعت
فار غالتحصیالن مهندسی
یکی از این وظایف بررسی وضعیت
را آموزش نمیدهد.
مهندسی صنایع در جامعه است و از
معاون پشتیبانی و مهندسی
صنایع را آموزش دهد،
جمله موارد قابل بررسی نیز میتواند
شرکت بهپخش در ادامه به فلسفه
آموزش بر عهده دانشگاه
وضعیت بازار کار این رشته باشد.
کالن اقتصادی در کشور پرداخت و
وی تاکید کرد :بررسیهایی از است که بسیاری از جنب 
ههای عنوان کرد :مالکیت و اقتصاد دولتی
این قبیل ،هم به نفع جامعه است و مورد نیاز صنعت را آموزش در ایران باعث میشود برنامهریزیها
هم به نفع اعضای انجمن مهندسی
به صورت بلندمدت صورت نگیرد
یدهد
نم 
صنایع ایران.
و این امر باعث ایجاد مشکالتی که
یکی دیگر از حاضران میزگرد
در حال حاضر شاهد آن هستیم،
"تحلیل وضعیت مهندسی صنایع در بازار کار" مهندس میشود .برای تصحیح برنامهریزیهای آموزشی ابتدا باید
بیرالوند بود که در ابتدای صحبتهای خود خواستار انجام مکانیزمهای اقتصادی تغییر کند.
مطالعهای شد که مشخص کند جنبههای مختلف مشکالت
در این نشست مهندس دانشور ،مدیر اجرایی انجمن
مهندسی صنایع چیست و بر اساس اولویتها ،راه حلهای صنایع ایران نیز در سخنان کوتاهی به افزایش بیرویه
مشکالت شناسایی شده چه می تواند باشد.
دانشجویان رشته مهندسی صنایع ،عدم تناسب بین
معاون پشتیبانی و مهندسی شرکت بهپخش ،روند آموزشهای دانشگاهی این رشته و نیازهای بازار و لزوم
وضعیت مهندسی صنایع را در جامعه طی دو دهه گذشته افزایش بهرهوری در مهندسی صنایع اشاره کرد.
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باعث خوشحالي است كه برگزاري ششمين كنفرانس بينالمللي مهندسي صنايع را
در روزهاي سيام بهمن و اول اسفند  1387در تهران اعالم نمايیم .بدين وسيله از همه
پژوهشگران و مهندسان صنايع دعوت ميشود در اين همايش ساليانه شركت نمايند.
كنفرانس امسال ،توسط دانشگاه صنعتي شريف و انجمن مهندسي صنايع ايران
برگزار ميشود.
هدف كنفرانس ،معرفي تازههاي تحقيقاتي در زمينههاي مهندسي صنايع و
جهتگيريهاي پژوهشي در اين رشته است .در ضمن اين كنفرانس ميتواند جايگاهي
براي تبادل تجربيات محققين مختلف باشد.
لذا ،كنفرانس آمادگي دارد كه هر نوع مقاله تحقيقاتي در زمينههاي مختلف مهندسي
صنايع و يا كارهاي مرتبط با اين رشته در ساير رشتهها نظير مديريت ،رياضي ،كامپيوتر،
حمل و نقل و مديريت منابع آب را مورد بررسي قرار دهد.
اهداف
تبادل دستاوردهاي جديد در رشته مهندسي صنايع ميان متخصصان داخلي و
خارجي
تداوم ،تقويت و تشويق روحيه پژوهش در ميان دانشگاهيان و فارغ التحصيالن
رشته مهندسي صنايع
ايجاد بستر مناسب براي بهرهمندي از تجارب كاربردي و حرفهاي رشته مهندسي
صنايع در داخل و خارج از كشور
محورهاي تخصصي كنفرانس
 بهينهسازي و برنامهريزي رياضي فرآيندهاي تصادفي و تئوري صف احتمال و آمار كاربردي مهندسي كيفيت مديريت زنجيره تامين چيدمان و طراحي كارخانه كنترل توليد و موجودي مديريت و كنترل پروژه شبيهسازي حملونقل و لجستيك ارگونومي و مهندسي فاكتورهاي انساني مديريت نگهداري  +تعميرات  +پايايي توالي عمليات و زمانبندي توليد تئوري فازي سيستمهاي هوشمند ساخت و توليد تئوري تصميمگيری سيستمهاي اطالعاتي و دادهكاوي هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره كاربردهاي مهندسي صنايع در صنعت روشهاي فراابتكاري در بهينهسازي و مهندسي صنايعسازمان کنفرانس
دبير كنفرانس :دكتر محمد مدرس يزدي ،عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي
شريف
دبير علمي كنفرانس :دكتر كورش عشقي ،عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي
شريف
دبير اجرايي كنفرانس :مهندس سيد محمد عبدالهي ،عضو گروه پژوهشي صنعتي
آريانا
کمیته علمی کنفرانس:
دكتر ميربهادر قلي آريانژاد ،استاد دانشگاه علم و صنعت
دكتر سيد عبدا ...آقايي ،دانشيار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
دكتر سيد تقي اخوان نياكي ،استاد دانشگاه صنعتي شريف
دكتر عبدالحميد اشراق نيا جهرمي ،دانشيار دانشگاه صنعتي شريف
دكتر امير البدوي ،دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
دكتر محمدرضا امين ناصري ،دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
دكتر محمد صالح اولياء ،دانشيار دانشگاه يزد
دكتر رضا توكلي مقدم ،دانشيار دانشگاه تهران
دكتر فريبرز جواليي ،دانشيار دانشگاه تهران
دكتر رسول حجي ،استاد دانشگاه صنعتي شريف

دكتر عليرضا حجي ،دانشيار دانشگاه صنعتي شريف
دكتر مسعود رباني ،دانشيار دانشگاه تهران
دكتر سيد جعفر سجادي ،دانشيار دانشگاه علم و صنعت
دكتر سهيل سعدي نژاد ،دانشيار سازمان مديريت صنعتي
دكتر عباس سيفي ،دانشيار دانشگاه اميركبير
دكتر علي شاهنده ،دانشيار دانشگاه صنعتي اصفهان
دكتر كورش عشقي ،استاد دانشگاه صنعتي شريف
دكتر سيد محمد تقي فاطمي قمي ،استاد دانشگاه اميركبير
دكتر بهروز كريمي ،دانشيار دانشگاه امير كبير
دكتر فرهاد كيانفر ،استاد دانشگاه صنعتي شريف
دكتر هاشم محلوجي ،استاد دانشگاه صنعتي شريف
دكتر محمد مدرس يزدي ،استاد دانشگاه صنعتي شريف
دكتر رسول نورالسنا ،استاد دانشگاه علم و صنعت
دكتر محمود هوشمند ،دانشيار دانشگاه صنعتي شريف
برنامهها و ویژگیهاي کنفرانس
 ارائه حدود  10عنوان کارگاه آموزشی مبتنی بر نیاز مخاطبان کنفرانس در زمینهمهندسی صنایع توسط صاحبنظران داخلی و بینالمللی
 ارائه بیش از  10عنوان تجربه عملی از به کارگیری مفاهیم مهندسی صنایع درشرکتهاي ایرانی توسط مدیران این شرکت ها
 ارائه حدود  30مقاله برتر در زمینه محورهای تخصصی کنفرانس و مهندسیصنایع
 سخنرانی اساتید و صاحبنظران داخلی و بینالمللی ارائه مطالب آموزشی متنوع در  3سالن به صورت موازی با امکان ترجمههمزمان
 نمایشگاه توانمندی شرکتهاي برتر در حوزه مهندسی صنایع دریافت گواهی نامه آموزشی به شرکت کنندگان اهدای بسته آموزشی کامل کنفرانس به تمام شرکتکنندگان در کنفرانسمخاطبان کنفرانس
 مدیران و کارشناسان مهندسی صنایع سازمانها و شرکتهاي دولتی وخصوصی
 مدیران و سرپرستان شرکتهاي تولیدی و خدماتی بخش خصوصی مدیران شرکتهاي مشاوره و خدمات مهندسی صنایع اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی دانشجویان ،محققان و پژوهشگران سایر افراد عالقهمند به کسبثبت نام
شرکت کنندگان گرامی میبایست وجوه ثبت نام خویش را به شماره حساب
 0304912227بانک تجارت باجه دانشگاه صنعتی شریف ( )3049شعبه دانشگاه تهران
کد  186به نام همایشهاي ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف واریز نموده و
فیش واریزی به همراه فرم ثبت نام را به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنید.
هزینه ثبت نام گروهی برای بیش از  10نفر شامل  15درصد تخفیف است.
هزینه ثبتنام (ریال)

تا تاریخ 87/9/20

بعد از تاریخ 87/9/21

شرکتکنندگان آزاد

1/600/000

1/750/000

دانشجویان و اعضای هیئت علمی

1/100/000

1/300/000

هزینه ثبت نام شامل:
 حضور در کنفرانس و کارگاههاي آموزشی دریافت لوح فشرده دریافت کتاب خالصه مقاالت دریافت کیف و ویژه نامه کنفرانس -ناهار و پذیرایی

برای کسب اطالعات کامل به سایت کنفرانس www.iiec2009.
 irمراجعه کنید.
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سازمانهای آینده یا آینده سازمانها

نگاهی به تاثیرات ،ایجاد
فرصتها و تهدیدهای عصر
 ITدر تحوالت سازمانی

www.ayandeh.com
عصر اطالعات که در پیش رویمان قرار دارد همچون
بادهایی هستند که در حال وزیدن میباشند .برخی در
برابر آن دیوار میسازند و برخی با آن همسو و هم جهت
میشوند .آنها که در برابر این عصر دیواری میسازند بدین
خاطر است که میخواهند خود را در برابر آن باد و طوفان
در امان بدارند ،اما بهتر است که در این عصر ما به جای
دیوار ساختن بیائیم بادبانها را برافراشته و آسیابانهای
بادی بسازیم .عصر اطالعات چه بخواهیم و چه نخواهیم
در حال گذر است .و رقابت در راه رسیدن به این هدف
بهقدری شدید است که بیش از حد تصور ما میباشد .در
این باره با یک داستان مسئله را بیشتر توضیح میدهم.
میگویند دو مدیر  ITیک روز با هم به شکار رفته بودند عصر ماست میگوید" :آینده غیر از گذشته است و بسیاری
که ناگهان از دور یک ببر به آنها حمله و آنها را غافلگیر از راهکارهائی که در گذشته عامل موفقیت ما بودهاند ،در
کرد .آنها پا به فرار گذاشتند .ناگهان یکی از آنها بر روی حال حاضر نمیتوانند مجددا ً عامل موفقیت ما در آینده
زمین نشست و شروع به گشتن در کوله پشتی خود کرد .باشند"
نفر دوم از او سئوال کرد که این چه چیز مهمی است که تو
صاحبنظر دیگری نیز میگوید" :بزرگترین آفت
آالن به دنبالش میگردی .نفر اول گفت :بدنبال کفشهای مدیران ارشد در این عصر دل بستن به موفقیتهای
ورزشیام میگردم .نفر دوم گفت :کفشهای ورزشی آالن گذشتهشان است" .در جائی دیگر آقای پیتر دراکر به وضوح
به چه دردت میخورد؟ تو فکر میکنی که با پوشیدن اشاره کرده که "بهای قدم گذاشتن در عصر اطالعات،
کفشهای ورزشی میتوانی از ببر جلو بزنی و از دست او قربانی کردن گذشته است .به جای اینکه در مورد آینده
فرار کنی؟ نفر اول گفت :من نمیخواهم از ببر جلو بزنم ،سازمانها صحبت کنیم ،بهتر است که در مورد سازمانها
بلکه میخواهم حتی برای یک قدم هم که شده از تو جلو و کسب و کارهای آینده صحبت کنیم" .ما در این عصر
بیفتم .در این صورت ببر قطع ًا با تو مشغول شده و من دیگر چیزی در مورد آینده سازمانها مطرح نخواهیم کرد
فرصت فرار کردن را پیدا میکنم.
و نوع نگاهمان را و حتی فرهنگ لغاتمان را باید تغییر
رقابت تا این اندازه شدید شده است .مهم نیست که چه دهیم .چرا که اساس ًا آینده سازمانها در گرو وضعیت حال
کسی هستم و یا چه هستم .اگر جنرال داینامیک هم باشم و آنها میباشد .زیرا من در حال ایستادهام و به آینده نگاه
با آن همه عظمت و قدرت ،و با هزاران سایت کامپیوتری ،میکنم اما شاید سازمانهای آینده بهطور ماهوتی ،ماهیتشان
و یا اگر یک شرکتی باشم در وسط آفریقا و با یک وب با سازمانهای حال تفاوتهای اساسی داشته داشته باشد.
سایت و چند صفحه موجود در آن ،بیشتر از چهار ثانیه حتی کسب و کارمان ،ساخت و سازمان و تجارتمان .بهتر
فرصت ندارم که خودم را به دنیا معرفی کنم (در هر چهار است که یک کاغذ سفید جلوی رویمان گذاشته و وضعیت
ثانیه برای هر یک از کسب و کارها
فعلی را کنار گذاشته و از نو شروع به
موجود در کره خاکی ،یک رقیب تازه
نوشتن کنیم.
در دنیای اینترنت بهوجود میآید).
 ....هرآنچه که گذشت ،گذشته .از
بیشتر از چهار ساعت فرصت ندارم
نو شروع به نوشتن کنیم .البته با توجه
که اگر کسی به سایتم ایمیل فرستاد،
به فناوری و نوع نگرشی که به آینده
جواب آنرا بدهم .اگر به آن جواب
است.
ندادید ،یعنی دیگر وجود ندارید
خانه را روفتم از نیک و بد وانگهی
زیرا مشتری به سرعت به سراغ
پر شد از نور و انوار
رقیبتان خواهد رفت .در این زمان
آن چیزی که مانع از آن شده که
شبکه و تار جهان نمائی
تحصیالت و مدارک به آن اندازه که
در حال حاضر ما نوع نگاه جدیدمان
درحال
زمین
کره
روی
در
تصور ماست ،مهم نیست .زیرا بهجای
را حتی نگاهی به آینده سازمان بهجای
ال سازمانهای آینده داشته باشیم ،این
اینکه بر روی کارت هویتی شما میزان شکلگیری است که کام ً
تحصیالت را نوشته باشند ،تخصص
است که یکسری پارادایمها و غالبها
زنده است و هر روز در
داشتن و در دسترس بودن یا نبودن
و قوانین گذشته درنگاه ما موجود
است
شدن
تر

ه
گسترد
حال
شما را قید کردهاند(Connect Or
است و مانع میشود که ما دیدگاههای
جدیدی پیدا کنیم.
 .)Disconnectو مسئله مهم هم و بستر آن اینترنت است
همین است (بودن یا نبودن).
پیتر دراکر میگوید :اگر در پارادایم
شکل
حال
عصر جدیدی در
موجود مشکلی پیش آید هیچگاه در
گرفتن است که نیاز به نگاه جدید دارد .در این مقاله هم همان پارادایم نمیتوانیم راه حلی را برای ازبین بردن آن
قصد است که چند خطی در مورد دیدگاه مدیران ارشد مشکل پیدا کنیم .شما خودتان هم میدانید ،خالقیتها و
سازمانها مطرح شود و نشان دهم که آیا واقع ًا آینده در نوآوریهای بسیار عمیقی که در صنایع و کسب و کارها
امتداد گذشته است؟ آیا به آینده باید شبیه به گذشته نگاه اتفاق میافتد ،زمانی بوده که کسی در آن صنعت نیم نگاهی
کنیم؟
حتی به دورترین صنعت از خود انداخته است و شاید
پیتر دراکر که یکی از تئوریسینهای علم مدیریت در
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آن صنعت حتی ربطی به صنعتش نداشته ،ولی با این
نگاه توانسته تحولی عمیقی را ایجاد کند .مثل نگاه کردن
متخصصین صنعت معماری و ساختمانی به صنعت برق و
الکترونیک.
گالیله میگوید" :اولین بار که با تلسکوپ خودم به
کهکشان بیکران نگاه کردم ،هزاران ستاره را دیدم که
هرگز پیش از این به چشمم نمیآمدند .تعداد ستارگانی که
میدیدم ،دهها برابر آن چیزی بود که با چشم عادی نگاه
میکردم و تاکنون میپنداشتم" .به قول سهراب سپهری:
چشمها را باید شست
جور دیگر باید دید
وقتی با نگاه  ITو با عصر اطالعات به جامعه و
سازمانها نگاه میکنیم ،شیوههای جدیدی در آنها میتوانیم
تصور کنیم و فرصتهائی را میبینیم که قبل از آن اص ً
ال
فرصت تلقی نمیشدند .این شیوههای جدید است که
سازمانهای پیشرو را تحت شعاع قرار داده است .با آمدن
فناوری اطالعات اگر بهدنبال توسعه پروژهای هستیم ،اگر
مشتریانمان در حیطه کسب و کارمان قرار دارند ،همه و همه
در زیر انگشتان دستانمان میباشند .خیلی از متخصصین و
شرکتهای موجود در کشورهای توسعه یافته ،بخشی از
انجام پروژههایشان را توسط سیستمهای که در اختیارشان
است ،در جادهها و در خارج از محل فیزیکی شرکت انجام
میدهند.حتی این پروژهها را از آن سوی دنیا کنترل میکنند.
میبینید که یک پروژه ساختمانی تحت نظر یک شرکت
اروپایی در استرالیا انجام میشود بدون آنکه یک کارشناس
از آن شرکت در محل حضور داشته باشد .بلکه متخصصان
آن شرکت همه کارهایشان را از طریق تلفن همراه و یا
اینترنت انجام میدهند .یا مث ً
ال در فروشگاههای زنجیرهای
وال مارت وقتی کاالئی را در سبد خرید خور قرار میدهید،
کلیه مشخصات آن کاال از طریق برچسبهای RFIDکه به
کاال چسبیده ،در سیستم کامپیوتری ثبت میشود و هنگام
خروج دیگر نیازی نیست که پای صندوق رفته و پول
کاالهای انتخابی را حساب کنید ،بلکه جمع مبلغ کاالهای
انتخابی هنگام خروج از فروشگاه ،از حساب کارت اعتباری
شما کسر میگردد .از سوی دیگر ،موجودی این کاال هم
از سطح فروش و انبار کاسته میشود .وقتی که از طریق
کامپیوتری به یک سایت کتاب فروشی و یا سایتهایی
مثل  Amazon.comمراجعه میکنید ،میبینید که قیمت
کتاب مورد نظرتان  ۷۰دالر زده شده است .فردای آنروز که
مراجعه میکنید میبینید که قیمت آن کتاب را با  30درصد
تخفیف به شما ارائه کرده و همچنین فهرست مطالب و
چکیده کتاب را هم به شما نشان میدهد .فردای دیگر هم

که مجددا ً به آن سایت مراجعه میکنید میبینید که نظر چند
تن از خوانندگان را نیز در مورد آن کتاب به شما ارائه کرده
و کتابهای معادل آنرا هم به شما معرفی میکند .اگر همین
کار را از کامپیوتری دیگر که در چند قدمی کامپیوتر اول قرار
دارد انجام دهید خواهید دید که قیمت کتاب همان  ۷۰دالر
است .زیرا در این زمان شما با دیگر مشتریان فرق میکنید.
حتی در سایتی مثل آمازون و با  ۸میلیون مشتری در روز ،به
راحتی از دیگر مشتریان بازشناخته خواهید شد .اینجاست
که معنی CRMیا مدیریت روابط با مشتری مفهوم پیدا
میکند .اینجاست که فناوری اطالعات به کمکتان آمده و
شما را حتی با انبوهی از مشتریان ،یاری مینماید.
دنیای جدیدی رودرروی ما قرار گرفته است .دنیای
سایبر که رودرروی ما قرار گرفته که فرصتهای بینظیری
را برای کسب و کارما و مدیران ما فراهم کرده و در عین
حال در کنار آن تهدیدهایی هم ایجاد کرده است .شبکه و
تار جهاننمایی در روی کره زمین درحال شکلگیری است
که کام ً
ال زنده است و هر روز در حال گستردهتر شدن است
و بستر آن اینترنت است .سرعت رشد آن بینظیر و غیر قابل
تصور است .در سال  ۱۹۹۴فقط  ۱۳میلیون نفر از اینترنت
استفاده میکردند در حالی که در شش سال بعد از آن یعنی
در سال  ۲۰۰۰تعداد استفادهکنندگان اینترنت  ۲۳۰۰درصد
رشد را نشان میدهد .هیچ پدیده بشری چنین رشدی را به
خود ندیده است و تقریب ًا تمام زندگی بشری را تحتالشعاع
خود قرار داده است .از پرورش گل و گیاه گرفته تا مباحث
فیزیک نظری و فیزیک اتمی .هرآنچه را که فکر میکنید
توسط این شبکه جهانی تحتالشعاع قرار گرفته است.
زمانی بود که بعضی چیزها را در فیلمهای علمی ،تخیلی
میدیدیم و متعجب میشدیم ،اما اآلن خبر انتقال مزه و بو
از طریق اینترنت هم متعجبتان نخواهد کرد .دیگر زمان آن
چیزهائی که فقط در تخیل خود به آن فکر میکردید گذشته
است .البته باید اذعان کنیم که در این زمان قدرت تخیل
و تجسم انسان از فناوری عقب مانده است .آیا میتوانید
تصور کنید که کامپیوترهای آینده و حتی تا  ۳یا  ۴سال آینده
چگونه خواهند بود؟ اگر نگاهی به گذشته بیاندازیم میبینیم
که کامپیوترها هر روز کم حجمتر و سبکتر میشوند و از
سوی دیگر سرعت پردازش آنها باال میرود .اما مگر تا چه
حد میتوان اندازه کامپیوترها را کوچک کرد .اگر بیشتر
از این کوچک شوند حداقل مشکلی که ب ه نظر میرسد،
مشکل تایپ کردن است .اگر دقت کنید میبیند که برای
تایپ کردن یک  SMSدر تلفن همراه چقدر مشکل دارید.
به نظرتان این مشکل چگونه حل میشود؟ بیائید تخیل خود
را پرواز داده و ببنید چگونه میتوان این مشکل را برای
سیستمهای کامپیوتری آینده حل کرد .فناوری ادعا میکند

که شما هرچه که بخواهید من میتوانم برایتان فرآهم کنم .این اطالعات را به دور دنیا انتقال میدهد .این فناوری
حتی اگر بخواهید دست یکی از دوستان خوب خود را در باعث ایجاد ارزش افزودهای شده است که در حال حاضر
آن سوی دنیا بفشارید ،فناوری میگوید که این امکان را من فرصتهای بینظیری را برای ما ایجاد کرده است.
شرکتهای دات کامی که بهسرعت درحال رشد
به شما میدهم.
آیا میتوانید تصور کنید که مانیتورهای آینده به چه میباشند ،شعارهای اقرارآمیزی هم سر میدهند .شعارهائی
صورت میباشند .آیا باورتان میشود که مانیتورهای نسل همچون "یا به اینترنت روی آورید و یا نابود شوید" این
آینده ،دیگر بهطور فیزیکی حجم نداشته و تصویر را در فضا شعار ما را یاد شکسپیر و آن جمله معروفش میاندازد:
 .To be or not to beشاید اینگونه شعارها در
تشکیل میدهند .حتی شما میتوانید گوشه تصویر تشکیل
شده در فضا را گرفته و آنرا به هر سمتی که میخواهید حال حاضر اقرارآمیز باشد ولی در آیندهای نهچندان دور
منتقل کنید .مث ً
ال این تصویر را در باالی سر خود برده و قطع ًا واقعیتی بیبدیل خواهد بود .به تبع این شرکتها،
بعد خوابیده و به فیلم دلخواه خود نگاه کنید .این فناوری تئوریسینهای مدیریتی هم به مدیران سازمانی هشدار میدهند
است که شرکتهای بزرگ ژاپنی ادعا کردهاند که در حال که اگر مدلهای کسب و کاری خود را بر روی اینترنت
ساخت اینگونه مانیتورها هستند .پس همانطور که میبینید بازآفرینی نکرده و فرآیندهای خود را با استفاده از مهندسی
دنیای جدیدی در حال شکلگیری است که به هیچ عنوان مجدد و با رویکرد فناوری اطالعات مجددا ً خلق نکنند،
بهزودی از میدان رقابت بیرون رانده
در امتداد گذشته نیست .نباید تا این
خواهند شد .البته نه اینگونه نگاهی که
اندازه درگیر مسائل حال خود باشیم و
جایی
در
دراکر
پیتر
مدیران ما تاکنون با رویکرد فناوری
تصور کنیم که آنها در حال شکلدهی
به آینده هستند ،بلکه آینده کام ً
ال غیر میگوید :بهای قدم گذاشتن داشتهاند .رویکردی که جز بزک
در عصر اطالعات ،قربانی کردن سازمان با یکسری دستگاههای
از گذشته است.
پیچیده و مجهز ،چیز دیگری در آن
همه مباحت تحتالشعاع فناوری
کردن گذشته است .به
تغییر نکرده است .عملیات سازمانی
اطالعات قرار گرفته است .مباحث
جای اینکه در مورد آینده نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه با
تجارت و به تبع آن مباحث مدیریت
سازمانها و حتی مدیریت شهرها و سازمانها صحبت کنیم ،بهتر ورود فناوری سیر صعودی هم پیدا
کشورها .دولتهای آینده نیز درگیر است که در مورد سازمانها کردهاند .این موضوع چیزی جز نگاه
غیرتخصصی و سنتیگرا به فناوری
این فناوری خواهند شد .نحوه
و کسبوکارهای آینده
نمیباشد .مدیران سازمانهای ما ،قبل
اداره کشورها هم تغییر پیدا کرده و
صحبت کنیم
از انجام هرگونه مهندسی مجدد در
دموکراسی الکترونیکی در این زمینه
کسب و کارهای سازمانی خود ،ابتدا
مطرح میباشد .حتی شیوه کسب و
باید تعریف مجدد ،طراحی مجدد
کارمان هم توسط این فناوری تغییر
پیدا کرده است .بسیاری از کسب و کارها از بین رفته و و ساختاردهی مجدد فرآیندهای سازمانی را انجام دهند.
بهجای آن کسب و کارهای جدیدی بهوجود آمده است .عملیات پیادهسازی سخت افزارها ،آخرین چیزی است که
خیلی از شرکتهای بزرگ در عرصه فناوری اطالعات باید به آن پرداخت .اما در سازمانهای ما اولین چیزی که
درحال خلق فعالیتها و کسب و کارهای جدید میباشند .مورد توجه قرار میگیرد ،تهیه مدرنترین سخت افزارهای
مدیران ما در عصری قرار گرفتهاند که متأسفانه بسیاری از روز دنیا است بدون توجه به عملیاتی که باید انجام دهند.
آنها آشنا به کارکردن در آن عصر نیستند .شاید هرآنچه را که فرآیندهای سنتی که مکانیزه کردن آنها جز بروز مشکالت
یادگرفتهاند تاکنون برایشان کاربرد داشته ولی متأسفانه برای بیشتر در آینده ،چیز دیگری به ارمغان نخواهد آورد،
ورود به عصر جدید آمادگی الزم را ندارند .دنیای سایبری میبایست جای خود را به فرآیندها و عملیات سازگار با
که قیمت هر آنچه که در آن تولید میشود ،بیشتر به خاطر فناوریهای روز بدهند .مدیران باید به بازنویسی مجدد این
فناوری بهکار رفته در آن است تا قیمت مواد بهکار رفته در فرآیندها روی آورند و نه اصالح آنها .دقت کنیم که زمان در
آن .به همین تلفنهای همراه نگاهی بیاندازید .قیمت مواد حال گذر است و هرچقدر که دیرتر این موضوع را متوجه
اولیه بکاررفته در این گوشیها شاید کمتر از یک صدم و شویم به میزان چندین برابر آن از نظر زمانی از دنیای آینده
یا حتی یک هزارم قیمت فناوری بهکار رفته در آن میباشد .عقب خواهیم ماند .در اینجا "غفلت موجب پشیمانی نیست
فناوری که صدای شما را به صفر و یک تبدیل کرده و بلکه موجب نابودی است".

پنجمین کنفرانس بینالمللی انجمن رمز ایران برگزار شد
پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران 14 ،و
 15مهرماه با هدف فراهم آوردن بستر مناسب برای تعامل
صنعت و ساماندهی اجرایی با دانشگاهها و پژوهشگران
حوزه امنیت فاوا و رمز ،شناسایی خبرگان و فعاالن این
حوزه شکل گرفت.
دبیر پنجمین کنفرانس بین اللملی انجمن رمز ایران،
هدف از برگزاری این کنفرانس را ارائه جدیدترین
دستاوردهای علمی ،پژوهشی در حوزه امنیت اطالعات،
فراهم آوردن فضا برای تبادل تجارب صنایع و سازمانها
و تحقیقات عنوان کرد .دکتر مرتضی براری اظهار داشت:
شناسایی شرکتهای فعال در حوزه امنیت فضای
اطالعات و معرفی مهمترین مباحث این کنفرانس بود.
وی با بیان این که از مجموع 320مقاله ارسالی به
دبیرخانه جشنواره  55عنوان مقاله پذیرفته شد ،افزود:
کاربردی بودن ،ساالنه شدن ،مشارکت گسترده دستگاه
ها ،توسعه برنامههای کنفرانس و افزایش محورهای
کنفرانس از ویژگیهای این کنفرانس دو روزه بود.
رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر نیز در این کنفرانس

با بیان این که در حوزه ارتباطات ،فضای سایبر از ابزارهای
بسیار مهم است افزود :موضوع رمز ،رمز شکنی ،و تولید
رمز از ابزارهای مهم این تحول است و در این زمینه نیز
به رشد قابل توجهی دست یافته ایم.
دکتر مهدی نژاد نوری با بیان این که توسعه این دانش
جزو اولویتهای دانشگاه صنعتی مالک اشتر است گفت:
در این زمینه برنامه هایی در حال اجراست و دانشجویان
زیادی نیز در حال تحصیل هستند.
همچنین در این کنفرانس سليماني ،وزير ارتباطات
و فناوري اطالعات ،به اهميت حوزه امينت فاوا و رمز
در كشور اشاره كرد و گفت  :با توجه به تهديداتي كه
متوجه كشور است بايد حوزه امنيت فاوا و رمز در
كشور بومي و الگوسازي شود .سليماني ادامه داد :امروز
فناوري اطالعات در تمامي حوزههاي اقتصادي همچون
بانكداري ،پرداخت ماليات ،امور بيمه و بازار نقش اساسي
و تعيينكننده اي دارد.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات سهم دولت نهم
را از زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطالعات بسيار با

اهميت توصيف كرد.
وي در ادامه با اشاره به جايگاه فناوري ارتباطات در
زير ساختهاي توسعه كشور تصريح كرد :حل و فصل
مسائل و مشكالت كشور بدون درك صحيح از فناوري
اطالعات امكان پذير نيست.
الزم به ذکر است نمایشگاهی با حضور شرکتها و
موسسات پژوهشی در زمینه ارائه محصوالت فناورانه در
زمینه امنیت فاوا در طول دو روز کنفرانس برپا شد.
در کنار همایش  2روزه انجمن رمز 11 ،عنوان کارگاه
آموزشی مرتبط هم برگزار شد که زمان برپایی آن پیش
از آغاز کنفرانس بود .این کارگاهها روزهای  13،14و 15
مهر در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برپا شدند که مدت
هرکدام  4تا  6ساعت بود .کارگاه سیستمهای تشخیص و
ممانعت از نفوذ از تئوری تا عمل ،امنیت نرم افزار ،نحوه
پیاده سازی موثر الگوریتمهای رمز و کاربرد الگوریتمهای
هوشمند در رمزنگاری ،امنیت وب ،امنیت در برابر
رایانهها و مسائل حقوقی امنیت در فضای سایبر ،بخی
کارگاه هایی است که در این سه روز برگزار شدند.
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کارآفرینی با مفهوم تازگی و ارزشمندی

ستون کارآفرینی ،از شماره قبل در این صفحه خبرنامه انجمن مهندسی صنایع قرار گرفته است .در این
ستون سعی می شود مطالب مفیدی به صورت سلسلهوار به خوانندگان ارائه شود .از آنجایی که در رابطه با مقوله
کارآفرینی مطالب زیادی وجود دارد ،سعی شده مطالب این ستون با شیوهای نسبتا جدید ارائه شود .میتوانید
نظرات و پیشنهادات خود را در مورد مطالب این ستون به آدرس پست الکنرونیکی اینجانب ارسال کنید.
چنان باش که به هرکس بتوانی بگویی مثل من
(کانت)
		
رفتار کن.
در شماره پیش با انواع کارآفرینی آشنا شدیم.
به وضوح از اسم تمام آنها مشخص بود که حیطه و
اندازه کسب و کارها چگونه و به چه میزان است .در
ادامه بیشتر با خصوصیات این کسب و کارها آشنا
خواهیم شد .البته هیچ فرد کارآفرینی برای شروع
بهکار خود ،در ابتدا نوع و اندازه آن را مشخص
نمیکند ،بلکه نوع و اندازه کسب و کارها را ایده
پایهای که سازمان در ابتدا بر اساس آن بنا نهاده شده
و در ادامه ،سیستم ،نگرش و استراتژیهای مدیران
آن تعیین میکنند.
در این شماره تالش میکنیم
تا به بررسی نقش خالقیت در
زندگی و کسب و کار بپردازیم.
خالقیت یکی از مهمترین
خصوصیات هر فرد کارآفرین
است .شاید افراد بسیاری با این
نظر موافق باشند که در ایران
هنوز به خالقیت احتیاجی نیست
و با کپیبرداری و الگوبرداری از
کشورهای صنعتی و پیشرفته
میتوان کسب و کارهای عالی
و بینقصی راهاندازی کرد .زیرا
آنها نیازهای انسان را زودتر از ما
کشف کردهاند و راهحلهای رفع
و ارضای آنرا نیز پیدا کردهاند.
شاید به واقع همینطور باشد،
ولی بومیسازی آنها در کشورمان به خالقیت زیادی
احتیاج دارد .به نظر شما میتوان راهحلهایی که
کشورهای پیشرفته برای رفع نیازهای تفریحی خود
استفاده میکنند را در ایران اسالمی به کار بست؟
به طور حتم بسیاری از آنها را نمیتوان در اینجا به
کار گرفت .ولی اغلب آنها را برای استفاده باید با
توسل به روشهای متناسب با فرهنگ و تحصیالت
کشورمان و با فرآیندهایی مخصوص پیادهسازی
کرد .بسيارى چنين مىپندارند كه خالقيت يك
ويژگى ذاتى و ارثى است كه تنها برخى افراد
خوشبخت با آن متولد مىشوند .امروزه ثابت شده
است كه اين توانايى در نوع بشر عموميت دارد و
همه در هنگام تولد به درجات گوناگون داراى اين
استعداد هستند.
در گفتگویی که با پروفسور خوشنویس در
دومين همايش ملي نظام پيشنهادها در
سازمانهاي دولتي و موسسات خدماتي  21و
 22آبان ماه برگزار می شود.
این همایش با اهدافی چون تبيين
جايگاه نظام پيشنهادها به عنوان بستر نوآوري
و شكوفايي ،تبيين استراتژي توسعه مديريت
مشاركت جو و نظام پيشنهادها در راستاي سند
چشم انداز ايران  ،1404بررسي چالشهای
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کنفرانس مهندسی صنایع دو سال پیش داشتم ،از
ایشان پرسیدم تفاوتهای افراد خالق در ایران و
امریکا چیست؟ چرا آنها خالقترند؟ ایشان جواب
من را اینگونه دادند" :من خالقیت را در امریکا هم
تدریس میکنم .منتها خالقیت بیشتر از ایران پیاده
میشود .و نتایج آن را هم میبینیم .تکنولوژی آنها
بسیار از ما جلوتر است .کارهای خالق در آنجا
بیشتر انجام میشود و در اینجا کمتر .به خالقیت
بیشتر بها میدهند .سازمانهای آنها جا برای پذیرفتن
خالقیت و نوآوری دارند .آنها برای خالقیت خرج
میکنند .ضررهای احتمالی آن را هم میپردازند .از
منافع آن استفاده میکنند .این یک مسئولیت جدی
برای مهندسان صنایع است که در سازمان خود
خالقیت و نوآوری را جدی
بگیرند و آن را در سازمان خود
پیاده کنند".
طبق معمول ،علمای مربوطه،
خالقيت را به صورتهاى
مختلف و متعددى تعريف
كردهاند .اما در همه اين تعاريف
دو مفهوم "تازگى و نو بودن"
به همراه "ارزشمندى و مناسب
بودن" مشترك مىباشد.
اما چگونه میتوانیم ایده
خالقانه خود را به پول و
ثروت تبدیل کنیم؟ به نظر
شما اگر رستم که حال میداند
نوشدارو بعد از مرگ سهراب
اثری ندارد ،چگونه به موقع از
ایدههای خالق خود استفاده میکرد؟ آیا مینشست
تا شخص دیگری آن را اجرا کند و از منفعت
اقتصادی آن استفاده کند؟ هر انسان خالق و
مدیر میتواند به مانند رستم به یک پیشرو و نماد
تبدیل شود .رستم چه میکرد؟ رستم نترس بود
و سعی میکرد همیشه خود را برای مبارزه آماده
کند .همیشه آهسته و یکی یکی مشکالت را حل
میکرد ولی پیوسته به فکر هدف نهایی خود بود.
در راه خود مصمم بود .همیشه در کارهایش آزادی
و استقالل عمل داشت .اعتماد به نفس و قدرت
رهبری داشت .آیا رستم دستان ،کتابهای مدیریتی
خوانده بود؟ آیا دانشگاه تهران درس خوانده بود؟
توانسته بود در کنکور رتبه بیاورد؟ خیر .او تجربه
داشت .آنقدر تمرین کرده بود که بداند چگونه باید
از پس مشکالت برآید.

نام و نشانهای تجاری در ایران

نخستین جشنواره بینالمللی برترین نام و نشانهای تجاری در ایران
روز دوشنبه دوم دی ماه سال جاری در مرکز همایشهای بینالمللی
صدا و سیما برگزار می
شود.
این همایش برای اولین
بار در کشور و با رويكردي
علمي و پژوهشي وتكيه بر
فنون نوين علم بازاريابي
و تبليغات در جهت
ارزيابي جايگاه شركتها
و بنگاههاي اقتصادي فعال
در بازار ايران و ايجاد
فضايي براي رقابت سالم
بنگاهها شکل گرفته و
اهداف چون ترويج فرهنگ
مشتريمداري و مديريت ارتباط موثر با مشتريان به منظور ارتقای سطح
فروش ،تأكيد برلزوم توجه بر مديريت نام و نشان تجاري ()Brand
به عنوان عاملي استراتژيك براي ارتقاء و ماندگاري سازمانها جهت
افزايش مزيت رقابتي ،تأكيد بر نقش آموزش ،تحقيق و دانش محوري
در ارتقاي جايگاه رقابتي نام و نشان تجاري دربازار ،تأكيد بر ارزشيابي
و ارزشگذاري مالي نام تجاري بهعنوان يك دارائي نامشهود ،ايجاد
و ارتقاي فرهنگ هوشمندي نسبت به نام و نشان تجاري (Brand
 )Intelligenceو نیز شناسايي ،معرفي و تجليل از شركتهاي برتر در
حوزه مديريت نام و نشان تجاري را در بر میگیرد.
موضوعات اصلی برگزاری جشنواره شامل موارد زير است:
انتخاب  100برند برتر ايران ،انتخاب برترين برند ملي (توليد ملي)،
انتخاب برترين نام و نشانهای تجاري ايران درحوزه نام تجاري محصول
و نام تجاري شركت ،انتخاب برترين برندهای خارجي فعال دربازار
ايران .همچنین در این جشنواره نام و نشانهاي تجاري با قدمت حداقل
 50سال ،زيباترين نام و نشانهاي تجاري از نظر هنري و گرافيكي
(لوگو تايپ) و خوش آوایی و نام و نشانهاي تجاري جدید و موفق
(تأثيرگذاري نام تجاری در كوتاهترين زمان حضور در بازار ،حداكثر 5
سال) انتخاب و معرفی میشوند.
بر اساس اعالم دبیرخانه جشنواره برترين نام و نشانهاي تجاري در
ايران ،ارزيابي و انتخاب در جشنواره در دو مرحله ارزيابي مستندات (80
امتياز) و مرحله ارزشگذاري ( 120امتياز) صورت میپذیرد .همچنین
شيوه ارزيابي در مرحله ارزيابي مستندات ،به استناد مدل در نظر گرفته
شده ،ارزيابي نام و نشانهاي تجاري در اين مرحله بر مبناي تركيب
امتيازات كسب شده از هر يك از چهار مورد اطالعات نام و نشانهاي
تجاري ( 15امتياز) ،آموزش و روزآمدي ( 15امتياز) ،تحقيق و توسعه و
نوآوري ( 15امتياز) و مشتريمداري و رعايت حقوق مصرفكننده (35
امتياز) صورت میگیرد.
شيوه ارزيابي در مرحله ارزشگذاري نیز بر اساس آگاهي از نام و
نشان تجاري (قدرت يک نام و نشان تجاري در ذهن مصرفکننده) ،تداعي
نام و نشان تجاري (معناي نام و نشان تجاري براي مصرفکنندگان)،
کيفيت ادراک شده (ارزيابي ذهني مصرفکننده از کيفيت محصول) و
وفاداري به نام و نشان تجاري (میزان تعلق يک مصرفکننده به نام و
نشان تجاري) میباشد.
عالقهمندان به ثبتنام ،برای دریافت فرم ثبت نام باید به نشانی
اینترنتی  www.br16.irمراجعه کنند.
برای کسب اطالعات بیشتر با شمارههای  22051128و 22051129
تماس حاصل فرمایید.

دومين همايش ملي نظام پيشنهادها در
سازمانهاي دولتي و موسسات خدماتي

نظام پيشنهادها و ارائه راه حلهای مناسب
جهت رفع موانع استقرار بهينه نظام و ارائه
تجارب اجراي نظام در سازمانهای داخلي
و خارجي شکل می گیرد .محورهاي این
همایش دو روزه عبارتند از :نظام پيشنهادها
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انتخاب برترین برند ملی در جشنواره برترین

ابزار پرورش خالقيت در سازمان ،نحوه
ارزيابي پيشنهاد و محاسبه اثر بخشي نظام
پيشنهادها ،نظام پيشنهادها و تضمين موفقيت
كسب و كار ،نظام پيشنهادها و مديريت
دانش در سازمان ،نظام پيشنهادها ،بهبود

وضعيت بنگاههاي اقتصادي و اصل 44
قانون اساسي ،اثرات متقابل فرهنگ سازماني
و نظام پيشنهادها ،نظام پيشنهادها ،بودجه و
تشكيالت ،تشكيل و توسعه گروههاي ارائه
پيشنهاد ،نظام پيشنهادها در جهان توسعه يافته
و ارتقاء سطح كيفي پيشنهادها .برای کسب
اطالعات بیشتر با دبیرخانه همایش به شماره
 88349271و  88349270تماس بگیرید.

 مشخص کردن مشتريان و تعيين نيازها و انتظاراتآنان .هر واحد بايد فرايندهاي کليدي و مشتريهاي آنها
تعريفشناسي
را تعيين کند ،سپس از طريق گفتگوي مستقيم يا کسب
پسخوراندهاي منظم ،نيازها و انتظارات مشتريان را تعيين
نمايد.
 انتخاب يک روش ارتقاي کيفيت؛ روش FOCUS-قسمت یازدهم
 PDCAپيشنهاد ميشود.
 تشکيل تيمهاي ارتقاي کيفيت و آموزش آنان. ارتقاي تعدادي فرايند کليدي جهت کسب تجربه. -3مرحله برنامهريزي بلند مدت
مديريت جامع کيفيت يک فلسفه مديريتي جامع
بلندمدت و پويا است که براي استفاده از منافع کامل آن
بايد برنامهريزي بلندمدت به عمل آيد .در اين مرحله
فعاليتهاي زير انجام ميگيرند:
 يک ارزيابي دروني کيفيت براي تشخيص نقاط قوتو ضعف.
 تعيين رسالت و دورنماي سازمان. تعيين اهداف بلندمدت و استراتژيهاي دستيابي بهآنها.
 تدوين شيوه ارزشيابي برنامه.بايد براي تحقق اين مرحله از مراحل اجرايي ،فرهنگ
سازماني با ارزشهاي اساسي مديريت جامع کيفيت سازگار
باشد .وجود جو اعتماد ،تفکر قدرت بخشيدن به کارکنان
و مشارکت آنان در ارتقاي فرايندها ،اعتماد به کار تيمي و
بهبود عملکرد فرايندها و بهطور کلي باور فلسفه مديريت
جامع کيفيت و منافع درازمدت آن از شرايط اساسي براي
برنامهريزي استراتژيک تلقي ميشوند؛ بنابراين مرحله دوم
يعني مرحله کسب دانش و مهارت تا زماني ادامه مييابد که
جميع شرايط براي ورود به اين مرحله فراهم گردد.
 -4مرحله برنامهريزي تفصيلي
در اين مرحله همه بخشها و واحدهاي سازماني بر
اساس برنامه بلندمدت ،برنامههاي يکساله تدوين مينمايند.
در اين مرحله بخشها و واحدها بايد وظايف زير را به
انجام رسانند:
 فرايندهاي اساسي خود را تعيين کنند. مشتريان فرايندها را مشخص نمايند.است.
 نيازها و انتظارات مشتريان را تعيين کنند.زماني که مديران ارشد تعهد خود را به اجراي مديريت
 فرايندهايي را براي ارتقا انتخاب نمايند.جامع کيفيت نشان دادند بايد به سواالت کارکنان درباره
 اهداف اختصاصي ارتقا را تنظيم کنند.ضرورت تغيير پاسخ دهند .بايد باب بحث و گفتگو در
 تيمهاي ارتقاي فرايندها را تشکيل دهند.سازمان باز شود و مديريت ارشد با ارائه داليل انتخاب
 نشانگرهاي ارتقاي کيفيت را تعيين نمايند.مديريت جامع کيفيت و نتايج مورد انتظار از اجراي آن،
 -5مرحله اجرا
زمينه پذيرش آن را در کارکنان بهوجود آورد .بنابراين
در اين مرحله بخشها و واحدها برنامههاي ساالنه خود
مرحله آگاهي مرحله ايجاد آمادگي براي تغيير ميباشد .اين
را اجرا ميکنند .در اين مرحله بايد فعاليتهاي زير انجام
مرحله معموال بيش از يک سال طول ميکشد!
شوند:
 -2مرحله کسب دانش و مهارتها
 تيمهاي ارتقا فرايندهاي خود را ارتقا دهند.در اين مرحله پايههاي مديريت جامع کيفيت ريخته
 يک سيستم ارتباطي منظم و قوي براي انتقالميشود؛ بدين معني که ابزار و روشهاي ارتقاي مستمر
کيفيت آموزش داده ميشوند؛ براي ايجاد جو فرهنگي تجربيات ايجاد شود.
 يادگيري در عمل ترغيب گردد.مناسب جهت پرداختن به ارتقاي کيفيت برنامهريزي
 موانع و مشکالت ارتقاي فرايندها از ميان برداشتهميشود؛ اولين عاليم کار تيمي ظاهر ميشود و نهايتا آنكه
شود.
سازمان به سنجش و پايش کيفيت اقدام ميکند.
 يک سيستم تقدير و تشويق کارآمد به وجود آيد.کارهايي که در اين مرحله بايد انجام گيرد عبارتند از:
 پيشرفتها پايش شوند. ايجاد صالحيتهاي الزم در مديريت از طريق دستاوردها حفظ گردند.آموزش ابزار و فنون ارتقاي مستمر کيفيت و دانش ارتقا.
 -6مرحله ارزشيابي
 ايجاد صالحيتهاي الزم دربايد ساالنه از برنامههاي
کارکنان از طريق آشنايي با فلسفه
ارتقاي کيفيت ارزشيابي به عمل
بايد ساالنه از برنامههاي ارتقاي
و اصول مديريت جامع کيفيت،
آيد تا علل موفقيتها و احيانا
ويژگيهاي فرايندها و اهميت کار
کيفيت ارزشيابي به عمل آيد تا
شکستها مشخص گردد .اگر
تيمي براي ارتقاي آنها.
تها و احيانا شکس 
علل موفقي 
تها چه مديران و کارکنان اغلب از
 ارزيابي فرهنگ سازماني بهمشخص شود
نتايج مثبت اجراي برنامهها بيشتر
منظور تغيير در فرهنگ سازگار با
شاد ميشوند ولي تجربيات مثبت
ارتقاي مستمر کيفيت؛ بدين منظور
و منفي هر دو آموزنده ميباشند؛
بايد برنامهاي تدوين و اجرا گردد
که در سايه آن جو اعتماد و ارتباط روشن بين مديران و هر تجربه منفي شايد فرصت بيشتري را براي کسب تجربه
و يادگيري فراهم نمايد.
کارکنان ايجاد شود.

مهندسي صنايع

گام سي و پنجم
مراحل اجرايي مديريت جامع کيفيت كدامند؟
در گام  34توضیحاتی در خصوص مدیریت کیفیت
جامع ( )TQMارائه شد.
اجراي مديريت جامع کيفيت بايد تدريجي و طي
مراحلي انجام گيرد .از زمان تصميم به اجراي آن تا ادغام
کامل با کار روزمره کارکنان سالها طول ميکشد .هيچ راه
ميانبري براي کوتاه کردن اين فاصله زماني وجود ندارد.
براي پياده کردن مديريت جامع کيفيت الگوهاي اجرايي
مختلفي به وجود آمده است اما بهترين الگوي اجرايي
وجود ندارد.
براي اجراي مديريت جامع کيفيت در ايران يک الگوي
شش مرحلهاي ارائه ميشود اما بايد توجه کنيم که مرزبندي
کامال مشخصي بين اين مراحل وجود ندارد و در حين
اجرا نيز سازمانهاي مختلف ممکن است اين مراحل را
با سرعتهاي متفاوت طي کنند .شروع صحيح اجراي
مديريت جامع کيفيت و صبر و شكيبايي شرط اول موفقيت
ميباشد.
مراحل اجرايي مديريت جامع کيفيت:
 -1مرحله آگاهي
در اين مرحله تواناييهاي بالقوه موجود براي اجرا
شناسايي ميشوند و درباره اجراي مديريت جامع کيفيت
تصميمگيري به عمل ميآيد .در پايان اين مرحله الزم است
مديريت ارشد درک روشن و کاملي از مديريت جامع
کيفيت و روشهاي جامع کيفيت و روشهاي دستيابي
به آن پيدا کرده باشد؛ بدين منظور شرکت در دورههاي
آموزشي ،مطالعه مقاالت و کتابهايي درباره مديريت جامع
کيفيت ضروري ميباشد .تشکيل يک تيم کاري متشکل از
مديران ارشد براي ارزيابي سازماني و تهيه پيشنهادي براي
تصميمگيري درباره اجراي مديريت جامع کيفيت الزم
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کتاب " 13اشتباه مهلک مدیران" تحلیلی جذاب و
واقعگرایانه از اقدام خوب مدیریت و رفتارهای نادرست
آن در اختیار شما قرار میدهد

مدیران
13
اشتباه مهلک

این کتاب در مورد تکمیل مهارتهای
رهبری و مدیریتی شما در راستای پیشگیری
از اشتباههای رایجی است که مدیران درباره
کارمندان تحت کنترل خود انجام میدهند.
در حقیقت ،مدیران از زمانی که قابیل
سعی کرد هابیل را تحت سلطه خود قرار
دهد ،چنین اشتباههای یکسانی انجام دادهاند.
این اشتباهها ،اگر برای شما خطرناک نباشد
برای مؤسسه شما مهلک میباشد .اما
اگر میدانید این خطاها چه هستند ،نباید
هیچگاه چنین اشکالهایی در ماهیت ،روش
و قضاوت اداره خود داشته باشید.
در زیر خالصه ای از این  13اشتباه که
در کتاب به آن اشره شده است آمده است.

موفقیت انجام میشود .یکی شیوه فکری
افراد درونگرا؛ یعنی آنهایی که متمایل
به عملکرد هستند و مسئولیت شخصی
اعمال ،موفقیتها و شکستهایشان را
خود بر عهده میگیرند .آنها میدانند اگر از
نتایج اقدامهایشان راضی نیستند ،باید فقط
به آیینه نگاه کنند تا مقصر را با چشمان
خود ببینند .اما سایرین از پذیرش مسئولیت
اَعمالشان در زندگی سرباز میزنند و پشت
بهانههای مختلف ،خود را مخفی میکنند،
زیرا آنها پیوسته یک عامل بیرونی ،شرایط
یا دیگرانرا مقصر در شکستهای شخصی
خود میدانند و ما این افراد را برونگرا
مینامیم .پس ترجیح میدهیم اسم آنها را
مدیر نگذاریم.
ما در امر مدیریت ،نمیتوانیم از پذیرش
این حقیقت که باید درونگرا باشیم فرار
کنیم .پس برای این که مدیریت کارآمدی
داشته باشیم ،باید بتوانیم دیگران را رهبری
کنیم .مردم از افرادی پیروی میکنند که به
آنها احترام میگذارند .پس احترام وقتی
بدست میآید که مسئولیت کارها را شخصا
به عهده بگیریم .اما این داستان بدین معنی
نیست که ما در تالشمان موفق خواهیم شد،
یا اینکه به تمام اهداف خود میرسیم و
همیشه به آن باال باالها دست مییابیم .بلکه
بدین معنی است که اگر شکست را تجربه
کردیم یا اگر راه درست را نرفتیم ،میتوانیم
بگوییم":آهای ،من شکست خوردم ،تقصیر
خودم بود ،اکنون یاد گرفتم و دیگر این
اشتباه را تکرار نمیکنم و در آینده این
ناکامی را به موفقیت تبدیل میکنم".

اشتباه مهلک  :1عدم مسئولیت
پذیری
بدون مدیریت کارآمد نمیتوان درباره
خصوصیات محصول و زمان مناسب معرفی
آن به بازار ،تصمیم درستی گرفت.
مدیر کل یک شرکت بزرگ آمریکایی
گفت" :تمام داراییهای من را بگیرید ،اما
همه افراد سازمان را در اختیار من قرار
دهید ،در عرض پنج سال ،تمام این دارایی
را به شما بر میگردانم".
پنج شرط اولیه موفقیت تجاری:
 .1کیفیت یا محصول منحصر به فرد
 .2زمانبندی مناسب
 .3سرمایه کافی
 .4منابع انسانی
 .5مدیریت کارآمد (اگر شرط  5وجود
نداشته باشد شروط قبلی بیفایده است)
در تجارت هر موردی با مدیریت شروع
اشتباه مهلک  :2عدم موفقیت در ایجاد
و پایان میپذیرد و برای این که به طور موثر
پیشرفت کارمندان
کار کنیم ،مدیر باید مسئول باشد.
یک
مدیریت
یک مدیر باید
هدف اصلی دارد و
اشتباههای
جلوی
بسیاری از مدیران به ایجاد آن توانایی فراهم کردن
خود را بگیرد و اگر
شما این کار را نکنید ،استانداردها عالقهای ندارند؛ امکانات ادامه کار با
در نهایت این اشتباهها زیرا استانداردها را وسیلهای وجود تغییر پرسنل و
یا عدم حضور مدیران
هستند که شما را از
برای قرار دادن قانونهای است .موسسهای که
حرکت باز میدارند.
یک مدیر کارآمد ،کیفری میدانند که برای تنبیه به درستی کنترل شده
برای رسیدن به نتیجه ،افرادی که در تولید کوتاهی باشد ،میتواند حتی با
تغییر کارمندان و عدم
باید
باشد .مسئولیتپذیر نمایند ،یا افرادی که از آنها
حضور موقتی یا دائمی
راه خود را تابعیت ندارند بکار میبرند هر یک از مدیران به
روند موفقیت خود
انتخاب کنید (به
ادامه دهد .یعنی شرکتی
عملکردها بها بدهید
که تحت نظارت شماست ،باید هنگام
نه به بهانه ها)
اساس ًا در زندگی دو عمل وجود دارد :غیبت شما جهت صرف ناهار ،حضور در
عملکردها و بهانهجوییها .تصمیم بگیرید یک همایش ،سفر کاری ،تعطیالت و یا
که به کدامیک از این اعمال باید دست یک بیماری کوتاه مدت ،بتواند با موفقیت
بیابید و کدامیک را انجام ندهید .دو شیوه به کار خود ادامه دهد .عالوه بر آن غیبت
فکری کام ً
ِ
ال جدا و متفاوت بر اساس این دایمی شما به خاطر انتقال به جای دیگر،
اعمال وجود دارد که تنها یکی از آنها با بازنشستگی ،بیماری یا حتی مرگ ،نباید
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شرکت را فلج کند و اگر این گونه باشد،
شما تعهد خود را به عنوان یک مدیر نادیده
میگیرید.
تجربه من درباره کارمندان این است
که آنها به طور کلی کاری را انجام میدهند
که شما مدیران از آنها انتظار دارید .اگر
شما انتظار داشته باشید خوب کار کنند،
آنها خوب وظیفه خود را انجام میدهند.
برعکس اگر انتظار داشته باشید ضعیف
عمل کنند ،آنها مجبور هستند اینگونه
رفتار نمایند.
مدیرانی که نمیتوانند بر نیاز به محبت
خود غلبه کنند ،هرگز نمیتوانند افراد
بهرهوری بسازند .در نتیجه گروه کاری
آنها ضعیف میماند و در نهایت هرگز
نمیتوان بر پایه افراد ضعیف یک تیم قوی
و کارآمد ساخت .امتحان یک مدیر ،کاری
که او میتواند به تنهایی انجام دهد نیست،
بلکه کاری است که کارکنانش بدون حضور
او میتوانند انجام دهند.
یک مدیر آگاه کاری را انجام میدهد
که باید صورت گیرد .حال چه بخواهد و چه
نخواهد ،همیشه سعی میکند قابلیتهای
افراد را باال ببرد و بدین ترتیب از انجام
اشتباه مهلک  2پرهیز میکند.
اشتباه مهلک  :3سعی در کنترل نتایج
به جای تاثیر بر افکار
واضح است مردم عملکرد متفاوتی
دارند .بعضی از آنها بسیار بهرهورتر از
دیگران هستند .بعضی افراد صرف نظر
از محل کارشان ،حال چه در اطاق تایپ
باشند یا ساختمان پردازش اطالعات یا به
عنوان عامل فروش کار کنند و چه پرستار
بیمارستان باشند ،بیش از دیگران سودمند
هستند.
به طورطبیعی ،افراد براساس روشهای
کاری خود ،موفق شده یا شکست میخورند
و بسیاری از ما مدیران ،سالهاست که به
این مسأله پیبردهایم ،اما هنوز این روش یا
عادتهای خوب کاری بسیار کم و ناکافی
است .تالش برای افزایش بهرهوری چیزی
است که عادتهای کاری ،چگونگی و علت
افزایش آن را مشخص میکند.
اشتباه مهلک  :4پیوستن به یک گروه
اشتباه
از آنجا که ما همه انسان هستیم ،بهراحتی
هدف بعضی از ناراضیهایی قرار میگیریم
که نمیخواهند ،در یأس و سرخوردگی

خود تنها باشند .در هر تشکیالت یا
حرفهای کارمندی وجود دارد که سعی
میکند ،مدیریت را به گروهها و جناحهای
مخالف یکدیگر ،تقسیم کند .برای انجام این
نیت ،او باید اعضای جدیدی برای گروه
خود بگیرد و شما میتوانید این تمایل او
را به راحتی برآورده کنید .اما مراقب باشید،
زیرا چنین فردی هیچ وقت نمیخواهد به
وسط میدان دعوا و مشاجره کشانده شود،
بلکه میل دارد شخص دیگری این خطر را
بپذیرد ،در حالی که او در حاشیه ایستاده
و فقط نظارهگر است .وقتی عبارتهای
مختلفی مانند" :بهتر است تو و آنها با هم
درگیر شوید" را میشنوید ،مطمئن باشید
که شخصی سعی میکند ،شما را به یک
درگیری بکشاند ،البته خودش در این
سرنوشت ناخوشایند درگیر نمیشود.
انتظارات زیاد از وفاداری مدیران،
ممکن است بسته به طرز فکر و اعمال شما،
باعث کمک یا ایجاد مزاحمت برای شما
شود .بهتر است به اهمیت و نقش وفاداری
در شغل یک مدیر از نقطه نظر خود و
تشکیالت نگاه کنید .چه موردی وفاداری
را برای یک شغل ،مهم و حیاتی میکند؟
آیا این مسأله بدین معناست که شما باید با
هر کاری که موسسه انجام میدهد ،موافق
باشید؟ این وفاداری در بازار فروش به چه
دردی میخورد؟
کلید اصلی رسیدن به وفاداری
رمز اصلی رسیدن به وفاداری ،چه آن را
در استخدام یک مدیر در نظر بگیرید و چه
در یافتن یک دوست ،داشتن یک هدف و
ایدهآل مشترک برای هر کدام از آنهاست.
"وفاداری بدین معنا نیست که من با
هر چه شما میگویید موافقت کنم یا این
که باور داشته باشم همیشه حق با شماست.
وفاداری یعنی این که من با شما َصرف نظر
از اختالفات جزیی ،آرمانهای مشترکی
داریم و برای این آرمانهای شانه به شانه
با تکیه برایمان محکم ،اعتماد و پایداری و
محبت یکدیگر میجنگیم".
اشتباه مهلک  :5مدیریت یکسان بر
افراد
مدیری که سعی میکند به کارمندان
خود به یک طریق و با استفاده از یک روش
سرپرستی نماید ،باید خود را آماده رویارویی
با ناکامیها کند .چنین فردی هرگز در کار
خود موفق نخواهد شد ،البته نمیداند

چرا! اما یک مدیر موفق ،تفاوتهای ذاتی
شخصیت افرادش را می شناسد و با آگاهی
از نقاط ضعف و قوت آنها به صورت نفر
به نفر بر آنها ریاست میکند.
مدیریت گروهی
بسیاری از مدیران سعی میکنند در یک
زمان ،با تمام کارمندان خود ارتباط داشته
باشند ،تا از برخوردهای شخصی تهدیدآمیز
پرهیز کنند .چنین شیوههای ضعیفی
شکلهای متفاوتی دارد.
مدیریت از طریق برقراری جلسات
کارمندان
مدیران جاهطلب به تدریج درون این
تله میافتند .آنها به راستی عقیده دارند که
جلسههای هفتگی و ماهانه با کارمندان،
بزرگترین فرصت برای اعمال ریاست است.
آنها در طول این جلسهها آموزشهای خود
را به رخ میکشند ،اطالعات را رد و بدل
میکنند ،بعضی از مشکالت را رفع میکنند
و حتی کارکنان را تشویق میکنند ،اما آنها
نمیتوانند مدیریت کارآمدی داشته باشند.
چهار شیوه مدیریتی:
 .1مدیریت دیکتاتوری
 .2مدیریت خشک و مقرراتی
 .3مدیریت دموکراتیک (با مدیریت
مشارکتی اشتباه نگردد)
 .4مدیریت فردی
 .5شیوه مدیریتی مناسب افراد
با کارمندان خود تک به تک صحبت کنید.
هوشیار باشید و در دسترس.
اشتباه مهلک  :6فراموش کردن اهمیت
سود
اگر به تمام نقاط دنیا سفر کنید ،خواهید
دید مهمترین روشی که به وسیله آن هر
شخصی میتواند مدیریت را ارزیابی کند،
توانایی مدیریت برای سوددهی شرکت
است .حتی اگر شما به عنوان مدیر یک
مزرعه یا بخش صنعتی در زیمباوه باشید.
به عبارت سادهتر آنها هنوز یک مدیر
را بسته به توانایی سوددهی که دارد ،مورد
ارزیابی قرار میدهند.
مدیرانی که به سرعت در مییابند
فعالیتهایشان منجر به سوددهی ،یا زیان
شده است ،بسیار اندک هستند .با این حال
این باعث نمیشود که ما بعد از یک مدت
مناسب و معین از زیر بار مسئولیت شانه
خالی کنیم.
اشتباه مهلک  :7تکیه بر مشکالت به
جای اهداف
ما نقطه مقابل تمرکز روی مشکالت
و فراموش کردن اهداف را قوه ابتکار
مینامیم .وقتی در مشکالت غرق میشویم
و نتایجی را که میخواهیم بهدست آوریم،
نادیده میگیریم ،این ابتکار عمل در ما از
بین میرود .قوه ابتکار میمیرد یا حداقل
سرکوب میشود ،مگر این که توجه خود را
به هدفمان معطوف کنیم.
ما در ابتدا نباید با فرو رفتن در مشکالت
و مقابله با این وضعیت ،انرژی خود را هدر
دهیم .بسیاری از مدیران در این شرایط مثل
یک شناگر ناشی عمل میکنند .اگر شما یک

شناگر را دریک قایق بگذارید ،او را یک
مایل از ساحل دور نمایید و سپس او را
به درون آب پرت کنید چه کار میکند؟ به
طور مسلم او سعی میکند شنا کند اما از
ترس ،به جای شنا کردن با آب میجنگد.
این جمله را به خاطر بسپارید:
"به فرصتی بر خوردهایم که حل آن
برای ما دشوار است"
اشتباه مهلک  :8دوست بهجای رئیس
اغلب اوقات مدیران میخواهند
ساعتهای متمادی دوست کارمندان باشند،
سپس فردا به اداره بیایند و مدیر آنها هم
باشند .البته کارمندان اجازه چنین کاری
ِ
وضعیت گیرکردن
را نمیدهند .این یک
در دوراهی برای انتخاب این رفتار و یا
آن رفتار است .یعنی شما باید یا دوست
باشید یا مدیر .در چنین شرایطی نمیتوان
شخصیت دوگانه موفقی داشت.
اشتباه مهلك  :9ناتوانی در ایجاد
استانداردها
بسیاری از مدیران به ایجاد استانداردها
عالقهای ندارند .در حقیقت شاید آنها
میخواهند روی همرفته از این موضوع
دوری کنند؛ زیرا استانداردها را وسیلهای
برای قرار دادن قانونهای کیفری میدانند
که برای تنبیه افرادی که در تولید کوتاهی
نمایند ،یا افرادی که از آنها تابعیت ندارند
بهکار میبرند.
افرادی که چنین تعریف منفی از این
کلمه دارند ،یکی از عوامل مهم برای دست
یافتن به یک شرکت با مدیریت خوب را
به درستی درک نمیکنند .منظور از ایجاد
اصول راهنما در یک شرکت ،نباید مجبور
کردن انجام لیست قوانین نیست ،بلکه باید
هدف از آن ایجاد غرور شخصی و جمعی
در افراد باشد.
استانداردها پیمانی است بین شرکت و
کارمندان که بر اساس تفاهم وفاداری خوب
و تعهد دو جانبه است.
معیارهای کارایی افراد
کمیت :بهترین شیوه اندازهگیری سطح
عملکرد افراد در بسیاری از موارد به میزان
کمیت بستگی دارد.
کیفیت :اندازهگیری عملکرد افراد بر
مبنای دیدگاه کیفیت از بررسی دو عامل
انجام میگیرد :اشکاالت و وضع ظاهر
عامل وقت :وقت شناسی – انجام به
موقع ارسالیها – خروجها و ورودیهای
به موقع یا غیبت به موقع از محیط کار
هزینه :کارکنان – پول – مواد الزم
اشتباه مهلک  :10عدم موفقیت در
آموزش به کارکنان
به طور مسلم ما در انتخاب نیروی کار
اشتباههایی داریم .مدیران به هنگام ضرورت
سعی میکنند خود را با شغلی که مناسب
آنها نیست ،هماهنگ کنند .اما چنین مواردی
قاعده و قانون نیست ،بلکه استثنا میباشد.
اگر یک مدیر در انتخاب کارمند خود
اشتباه نکند ،تنها سه دلیل باقی میماند و آن
این که چرا این شخص کار خود را درست
انجام نمیدهد؟ این دلیل به شما ،من و هر
کسی که تحت نظارت ما مدیران است،

مربوط میشود:
 -1یک کارمند ،نمیداند که شغل مورد
نظر او چیست!
 -2این شخص ،نمیداند چگونه آن کار
را انجام دهد!
-3کسی یا چیزی باعث میشود ،او
نخواهد یا نتواند کار مورد نظر را به درستی
انجام دهد!
این سه دلیلِ عدم کارآیی ،تعهدات
اصلی ما را به کارکنان مشخص میکند.
تا وقتی ما با اطمینان از آگاهی کارمندان،
نسبت به ماهیت کار و چگونگی انجام آن،
وظیفه ایجاد یک زمینه اصلی یا سر مشق،
جهت یک رفتار موفق را نپذیریم وظیفه
خود را در قبال آنها انجام ندادهایم.
هر وقت امکان دارد ،زمینههای اولیه
آموزش گروهی را فراهم کنید .زیرا از لحاظ
اقتصادی این گونه آموزشها بهصرفهتر
است .اگر شما  10نفر را در یک گروه
قرار دهید ،به جای  10ساعت  1ساعت از
وقت مربی یا مدیریت را برای آنها منظور
مینمایید .در بسیاری از موارد حقیقت این
است که وقتی یک گروه وجود دارد ،در
آنجا آموزش حقیقی صورت میگیرد.
اشتباه مهلک  :11نادیده گرفتن
بیکفایتی کارمندان
اگر ما با بیدقتی به دنبال راه آسان
باشیم ،چقدر راحت میتوانیم از انجام شدن
نامناسب یک کار ،چشم پوشی کنیم .ما به
عنوان یک مدیر به چند دلیل به این دام
میافتیم:
 -1چون ما فکر میکنیم باید محبوب
باشیم ،به دنبال محبوبیت در اداره
میگردیم.
 -2زیرا امیدواریم اگر از این مشکل
چشم پوشی کنیم ،به خودی خود مشکل
حل میشود .برای این که توان یا میل
برخورد با دیگران را نداریم.
وقتی یک مدیر اجازه میدهد که نیاز
به محبوبیت ،وظایف او را تحت تأثیر قرار
دهد ،فرد ضعیفی میشود که هر رفتار غیر
قابل قبولی را تأیید میکند و هر بهانهای
برای بیکفایتی را میپذیرد .او این کار را
انجام میدهد ،زیرا میترسد یک کارفرمای
سختگیر جلوه نماید.
اشتباه مهلک  :12قدردانی صرف از
کارمندان برجسته
دراغلب موارد ،ما آنطور که باید از
ستون سازمان خود که به موفقیت ما کمک
بسیاری میکند قدردانی نمیکنیم .اگر
کارمندی همیشه در بهترین سطح ،کار خود
را انجام دهد ،نهتنها شایسته قدردانی است،
بلکه باید برای پیشرفتهای شخصی و
تالشهای گروهی مورد تقدیر قرار گیرد.
بهخصوص میتوان این مطلب را در
سازمانهای مربوط به فروش دید .تمام
افراد گروه باالتر از سطح آستانه یا "پار"
بهخوبی کار میکنند و هر یک از افراد به
میزان سوددهی تعیین شده میرسند ،اما
برای کارمند ارشد چه اتفاقی میافتد؟ این
کارمند در جلسه ساالنه به عنوان بهترین
فروشنده سال مورد قدردانی قرار میگیرد
و در دایره رئیس کل به عضویت پذیرفته
میشود ،حقوق باالیی میگیرد ،به یک سفر

مجانی دو نفره به یکی از تفریحگاههای
خارق العاده میرود و تقدیرنامه دیگری را
برای استحکام کارش میگیرد .او شایسته
هر یک از این تقدیرهاست و شرکت نیز
چنین تقدیری را از او انجام میدهد.
اشتباه مهلک  :13سعی در تحت نفوذ
قرار دادن دیگران
ما به عنوان یک مدیر میتوانیم طرز
فکر افرادمان را تغییر دهیم ،اما باید در
شیوههایی که برای تأثیر روی افکارآن
کارمندان بهکار میگیریم ،دقت کنیم .تأثیر
رفتار خوب باعث افزایش اعتماد به نفس
کارکنان و افزایش بهرهوری آنها میشود،
اما رفتار بد باعث میشود کارمندان فکر
کنند تحت نفوذ و سلطه قرار گرفتهاند ،پس
میزان تولید آنها به طور انفعالی تحت تأثیر
قرار خواهد گرفت.
تغییر محیط :از آن جایی که وقتی
محیط هر انسانی تغییر میکند ،طرز فکر او
نیز متأثر از آن ،عوض میشود .به عنوان
یک قاعده اصلی ،هر عملی که در محیط
کارمندان از شما سر
بزند ،روی افکار آنها
تأثیر میگذارد .تأثیر
احتمالی هر یک از
اعمال زیر ،مانند
رنگ کردن دوباره
دفتر ،تغییر میزان
اصالح
حقوق،
سیاست خود و
تغییر یک الگوی
کاری را قبل از
انجام آن بسنجید،
زیرا این حرکات
میتواند روی طرز فکر کارکنان شما تأثیر
مثبت یا منفی داشته باشد.
در انتها ذکر چند نکته خالی از لطف
نیست:
 .1مدیریت هنر نیل به اهداف از پیش
تعیین شده از طریق دیگران و یا با همکاری
داوطلبانه آنها است.
 .2هدف مدیریت برنامهریزی برای
ادامه کار حتی در زمان عدم حضور مدیران
است.
 .3سودآوری برای ادامه کار خدمت
به مشتریان و تعهد کارکنان امری ضروری
است.
 .4افراد بر مبنای عادات رفتاری خود
موفق میشوند یا شکست میخورند.
 .5کارکنان تالش نمیکنند مگر اینکه به
این دو سوال جواب مثبت دهند:
فرصتهای موفقیت من چیست؟
از لحاظ کسب اعتماد به نفس در کجا
میتوانم اعتبار و ارزش بهدست آورم؟
 .6وظیفه مدیر ترغیب افراد به رفتار
درست است.
 .7برای تاثیر روی رفتار افراد فقط
نمیتوان عملکرد آنها کار کرد! بلکه باید
الگوهای فکری آنها را نیز مورد بررسی قرار
داد.
 .8مدیریت ،کاری است فکری ،نه
عملی.
"وظیفه اصلی یک مدیر تاثیر گذاری بر
طرز فکر افرادش است"
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فیلیپ کاتلر؛ استاد علم بازاریابی

بازاریابی بخش مهمی از فلسفه مدیریت است

فيليپ كاتلر استاد برجسته بازاريابي بينالمللي از
دانشگاه نورت وسترن و فارغالتحصيل از مدرسه مديريت
در شيكاگو است .او توسط مركز مديريت اروپا به عنوان
سرشناسترين متخصص حوزه استراتژيك بازاريابي
ناميده شد .وي مولف كتابي است كه معتبرترين رساله به
رسميت شناخته شده بازاريابي به حساب ميآيد« :مديريت
بازاريابي» كه در حال حاضر ويرايش دوازدهم آن به بازار
آمده است .او همچنين مولف (يا همكار در تاليف) تعدادي
كتابهاي مهم ديگر همچون كاتلر در بازاريابي ،بازاريابي
جانبي ،بازاريابي استراتژيك براي سازمانهاي غيرانتفاعي،
بازاريابي براي سازمانهاي بهداشتي ،خدمات حرفهاي
بازاريابي ،بازاريابي از  Aتا  10 ،Zخطاي مهلك بازاريابي،
حركتهاي بازاريابي ،مكانهاي بازاريابي ،بازاريابي ملتها
و بازاريابي عمومي است.
همچنین او بيش از صد مقاله در مجالت و روزنامههاي
برجستهاي همچون Harvard Business Review
،Solan Management Review ،Business
 Horizons ،California Management Reviewو
 The Journal of Marketingچاپ كرده است .فيليپ
كاتلر همچنين تعداد زيادي جوايز بزرگ مانند "جايزه مربي
برجسته بازاريابي سال انجمن بازاريابي آمريكا" و "بازارياب
سال" را توسط هيات بينالمللي فروش و بازاريابي ()SMEI
بهدست آورده است.
فيليپ كاتلر مشاور تعداد زيادي از شركتهاي بزرگ
آمريكايي و خارجي مانندIBM , Michelin , Motorola
, Bank America , General Electric , Merk
 , Honeywellاست .در زمينه برنامهريزي و استراتژي
بازاريابي ،تشكيالت بازاريابي و بازاريابي بينالمللي او
سمينارهاي متعددي را در زمينه مفاهيم بازاريابي عمده و
پيشرفت و توسعه سازمانها و شركتها در آمريكا ،اروپا و
آسيا و شركت در پروژههاي  KMGارائه ميدهد.
هر بحران يك فرصت درخشان تغيير شكل يافته است،
اگر با يك ديد خالق به آن نگاه شود.
فیلیپ کاتلر ( )PHILIP KOTLERدر سال 1931
در شیکاگو متولد شد .لیسانس را از دانشگاه دیپل ،فوق
لیسانس را در رشته اقتصاد از دانشگاه شیکاگو ،دکترا را در
همان رشته از  MITو فوق دکتری ریاضی را از هاروارد و
فوق دکتری علم و فناوری را از دانشگاه شیکاگو اخذ کرد.
او از سال  1969استاد رشته بازاریابی بینالمللی دانشگاه
نورث وسترن است .این دانشگاه از اولین مراکزی بود که
در آن بازاریابی تدریس میشد .نام کاتلر با واژه بازاریابی
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عجین شده است .او را بی هیچ تردید پدر
بازاریابی میخوانند.
از دهه  1970که اندیشه بازاریابی پس از
دو دهه دوران شکوفایی اقتصادی در غرب و
همزمان با رکود ناشی از شوک نفتی و مسائل
اقتصادی مطرح و به رسمیت شناخته شد،
نام او بیش از دیگران در این زمینه به گوش
خورده است .کارنامه پررنگ و پربار او در زمینه
بازاریابی منحصر به فرد است.
تألیف  34کتاب و بیش از  100مقاله که
در مجالت معتبری نظیر مجله هاروارد بیزینس
ریویو منتشر شده گواه مطلب است .کتـــــاب
اصول بازاریابی او کتاب مرجع بیبدیل همه
دانشپژوهان و پژوهشگران در این زمینه است.
کتابهای او به بیش از  30زبان دنیا ترجمه
شده است .کاتلر به راستی بنیانگذار مدیریت
نوین بازاریابی است و بیش از هر نویسنده یا متفکر دیگر
درگسترش اهمیت بازاریابی و تغییر نگرش به آن از یک
فعالیت جنبی به فعالیت مهم و اصلی نقش ایفا کرده
است .او مـــدرس ،نویسنده و سخنران برجستهای است
که مسافرتهای بسیار به اروپا ،آسیا و آمریکای جنوبی
برای سخنرانی و مشاوره داشته و از دانشگاههای معتبر دنیا
دکترای افتخاری دریافت داشته است .کاتلر سالهای متمادی
مشاور شرکتهای بزرگی همچون ، AT&T, IBMجنرال
الکتریک ،فورد ،موتوروال،
مرک ،بــانک آمریکا و...
ما یک تیم هستیم
بوده و دانستههای خود
را در زمینه برنامهریزی
و سازماندهی بینالمللی
بازاریابی به این شرکتها
منتقل کرده است .او
عضو هیئت مشورتی بنیاد
دراکر ،رئیس هیئت مدیره
دانشکده بازاریابی موسسه
علوم مدیریت و مدیرعامل
انجمن بازاریابی آمریکا
( )IMRاست.
مدیریت
انجمن
آمریکا ( )AMAاو را
تاثیرگذارترین بازاریاب
تمام دوران لقب داده
است .کاتلر نهتنها در
بازاریابی کالسیک شهره
است ،بلکه یک پیشرو
در تئوری و عمل ارتباط
کسب و کار الکترونیک و
بازاریابی سازمان محسوب
می شود .هیچ پژوهشگری
در عرصه بازاریابی
نمیتواند خود را بینیاز از
آثار عمیق و دقیق او بداند.
تحقیقات و نوشتههای
او بر مقولههایی همچون
گسترش و کاربرد اصول
بازاریابی ،تجزیه وتحلیل
بازار ،توسعه محصول
جدید ،راهبرد رقابتی،

برنامهریزی راهبردی و سیستمهای اطالعاتی متمرکز است.
نگرش فیلسوفانه او به مفاهیم بازاریابی ،جایگاه این حوزه
خطیر مدیریتی را دگرگون ساخته است .او مقوله بازاریابی
اجتماعی را طرح کرد و با تاکید بر اینکه بازاریابی بر مبنای
ارتباطی است ناشی از نیازها ،خواستهها ،پیشنهادها ،قیمت
و ...که تمامی آنها زیربنای ارزشی دارند ،اهمیت بازاریابی
را از حوزه قیمت و فروش و فعالیتهای توزیع به نیاز
مشتری و ارزشآفرینی سوق داد .او سازمانها را واداشت
که با مدل مشتریمداری فکر کنند و نیازهای مشتری را
محور قرار دهند ،وفاداری مشتری را به دست آورند و با
نوآوری ،خواستههای در حال تغییر مشتری همگام شوند.
کاتلر بازاریابی را بخشی از فلسفه مدیریت همه مدیران
میداند که براساس آن باید نیازها و خواستههای مشتری
را بشناسند و شرایط را در جهت رضایتمندی آنان فراهم
سازند .رضایتمندی مشتری در نگاه او هنگامی محقق
میشود که ارزش واقعی فراورده یا خدمت برابر یا بیشتر
از ارزش مورد انتظار مشتری باشد .کاتلر بر این باور است
که گرچه بازاریابی مفهومی ساده دارد اما اجرای آن بسیار
پیچیده است و برای استادشدن در آن یک عمر وقت الزم
است .گرچه هیچ متفکری درجهان به اندازه او در گسترش
پیام بازاریابی سهم نداشته است اما در هزاره جدید ،او همه
را به تفکر مجدد در این مقوله فرا میخواند و ندا درمیدهد
که راهبرد پیروزمند سال پیش ممکن است امسال ناکارآمد
از آب درآید.

تقويم دورههاي عمومي فصل پاییز انجمن مهندسي صنايع ايران
نام دوره آموزشي

هزينه ثبتنام
مدت دوره
(ريال)

 1نرمافزار ( - Primavera )P3مفدماتي

 24ساعت

 2نرمافزار ( - Primavera)P3پيشرفته

 24ساعت

 3نرمافزار ( - Primavera)P3مفدماتي

 24ساعت

 4نرمافزار MSP

 24ساعت

آشنايي با ارزيابي مالي و افتصادي طرحها
 5با نرم افزار  35 - 3.0ΙΙΙ Comfar Versionساعت
مفدماتي

980،000
980،000
980،000
980،000

آبان

آذر

 30آبان و  1و  7آذر
 9و  10و 17

 8و  14و 15

هدف دوره
آشنايي مقدماتي با نرم افزار  Primaveraو كاربرد آن در مديريت پروژه
آشنايي پيشرفته با نرم افزار  Primaveraو كاربرد آن در مديريت پروژه

آشنايي با نرم افزار P3e- Enterpriseو كاربرد آن در پروژههاي سازمان
 21و  22و  29بصورت يکپارچه

-

 23و  24آبان و  1آذر

آشنايي با نرم افزار MSPو كاربرد آن در مديريت پروژه

1،500،000

 16و  17و 23
و 24

 7و  8و 14
و 15

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

780،000

 16و 1

-

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

1،280،000

 22تا 24

 13تا 15

آشنايي با مديريت پروژه بر اساس استاندارد  PMBOKوکاربرد آن در پروژهها

-

6و7

آشنايي با متدولوژي مديريت ريسک بصورت کاربردي همراه با نرم افزار مرتبط

400،000

30

7

 10مهندسي ارزش ()VE

 16ساعت

780،000

 29و 30

 4و 11

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

 11آشنايي با شش سيگما

 16ساعت

780،000

 9و 10

 28و 29

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

 12تشريح معيارهاي مدل سرآمدي EFQM

 16ساعت

780،000

-

4و5

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

 13تربيت ارزياب EFQM

 16ساعت

780،000

 20و 21

6و7

تربيت ارزياب براي ارزيابي سازمان براساس منطق  RADARبه عنوان يکي
از اعضاء تيم ارزيابي

 14خود ارزيابي بر اساس مدل تعالي EFQM

 16ساعت

780،000

 27و 28

-

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

 15مديريت و برنامهريزي استراتژيك

 16ساعت

780،000

 15و 16

 13و 14

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

 16كارت امتيازدهي متوازن()BSC

 16ساعت

780،000

 29و 30

-

نحوه بكارگيري كارت امتياز متوازن بمنظور ايجاد يك سيستم همگن اندازهگيري
عملكرد سازمان

مباني ،تشريح الزامات و مستندسازي ايزو  
17
9001:2000

 16ساعت

780،000

-

 24و 25

آشنايي با مباني و واژگان استاندارد ايزو  ،9001:2000رويکرد فرايندگرايي،
تشريح الزامات استاندارد ايزو  ،9001:2000و نحوه مستندسازي سيستم
مديريت کيفيت

مباني ،تشريح الزامات و مستندسازي ايزو TS/
18
16949:2002

 24ساعت

940، 000

-

 24تا 26

آشنايي با مباني و واژگان استاندارد مشخصات فني ،رويکرد فرآيندگرايي ،تشريح
الزامات استاندارد  ISO/TSونحوه مستندسازي استاندارد فني ،معرفي الزامات
خودرو سازان و ابزارهاي كيفيت و مراحل استقرار استاندارد مشخصات فني

مميزي داخلي سيستم مديريت کيفيت بر
19
اساس ايزو 19011

 24ساعت

940، 000

 20آشنايي با توليد ناب و سيستم توليد تويوتا

 16ساعت

780، 000

 6برنامه ریزی و کنترل پروژه

 16ساعت

 7مديريت پروژه بر اساس استاندارد  24 PMBOKساعت
 8مديريت ريسک
9

 16ساعت

OPM3
 8 (Organizational Projectساعت
)Management Maturity Model

تخفيفات:
اعضاي 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

780،000

 29و  30آبان و
 1آذر-
-

 14و 15

آشنايي با مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه و گامهاي آن

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

آشنايي با تاريخچه و نحوه شكلگيري توليد ناب در ژاپن و دنيا و تشريح
اصول اجرايي توليد ناب در شركت تويوتا

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 :

 66568065 - 88575318يا 66569429-30
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 88575318 :

سال نهم * شماره  * 65مهر 1387
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با همکاری گروه پژوهشی بهینهسازی
مهندسی دانشگاه تهران

سومین کنفرانس ملی
مهندسی ارزش برگزار
می شود

سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
ششم آذرماه سال جاری با شعار خالقیت،
نوآوری و توسعه ملی با همکاری گروه
پژوهشی بهینهسازی مهندسی دانشگاه تهران
توسط انجمن مهندسی ارزش ایران برگزار
میشود .ارائه و تبادل نظر در مورد آخرين
يافتههاي تحقيقاتي و تجربي در زمينه
مهندسي ارزش و بهكارگيري آن ،تبادل نظر
علمي ميان متخصصين ،محققين و مجريان،
ايجاد زمينه همكاري علمي ميان سازمانها،
متخصصين و محققان مرتبط ،اطالع از
امكانات و استعدادها در سطح كشور ،ارزيابي
سطح كمي و كيفي آموزش و رتبهبندي و
راههاي ارتقاء آن ،كمك در توسعه مباني
علمي و تكنيكي مهندسي ارزش و تشويق
دانشجويان و محققين جوان در توسعه و
بهكارگيري تكنيك مهندسي ارزش از اهداف
برگزاری این کنفرانس عنوان شده است.
این گردهمایی علمی شامل برنامههایی از
جمله ارائه سخنراني توسط سخنرانان كليدي
و خبرگان كشور ،ارائه مقاالت برگزيده شده
براي سخنراني در سالن برگزاري ،برگزاري
كارگاههاي آموزشي ،برگزاري نمايشگاههاي
جانبي از كتب ،مجالت ،نرمافزارها و
دستاوردهاي سازمانها و شركتهاي فعال
در اين حوزه ،برگزاري پانلهاي تخصصي،
ارائه دستاوردهاي مهندسي ارزش (مطالعات
موردي در سازمانها و شركتها) و
نشستهاي متعدد علمي و صنعتي میشود.
محورهای تخصصی این کنفرانس
عبارتند از :توسعه مبانی علمی و تکنیکی
مهندسی ارزش ،مهندسی ارزش ،نوآوری و
خالقیت ،مهندسی ارزش و مدیریت پروژه،
مهندسی ارزش و مدیریت کیفیت ،مهندسی
ارزش و مدیریت ریسک ،کاربرد مهندسی
ارزش در صنایع و توسعه آن ،کاربرد مهندسی
ارزش در حمل و نقل و توسعه آن ،طراحی،
اجرا و بهرهبرداری پروژههای عمرانی ،کاربرد
مهندسی ارزش در بهبود روشهای مدیریت
سازمانهای اقتصادی ،اداری ،خدماتی و
مشابه آن ،فرصتها و چالشهای بهکارگیری
تکنیک مهندسی ارزش در ایران و ...
همچنین به منظور آشنايي هر چه بيشتر
مديران ،كارشناسان ،صنعتگران ،پژوهشگران
و دانشجويان با دستاوردها و توانمنديهاي
علمي– پژوهشي سازمانها ،موسسات و
دانشگاهها در خصوص مهندسی ارزش،
همزمان با برگزاري كنفرانس ،نمايشگاهي
به منظور ارايه اين دستاوردها در مجاورت
سالن اصلي كنفرانس برگزار خواهد شد .اين
نمايشگاه فرصت مناسبي براي ايجاد تعامل
و برقراري ارتباطات سازنده بين شركتها
و سازمانهاي مختلف خواهد بود .دبير
كنفرانس ،دكتر يعقوب قليپور ،دانشيار و
رئيس گروه پژوهشي بهينهسازي مهندسي
دانشگاه تهران است .عالقمندان جهت
کسب اطالعات تکمیلی میتوانند از طریق
تلفکسهای  61112178 -88090315با
دبیرخانه کنفرانس ارتباط برقرار کنند.

برگزاریانتقالتجاربونتایجتحقیقاتسازمانبهدیگر
سازمانهادرکنفرانسمدیریتاجرایی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی،
بهمن  87در سالن همایشهای بین المللی هتل
المپیک تهران برگزار میشود.
این کنفرانس با اهداف معرفی مديريت
اجرايي ( )EMBAبه عنوان ابزاري قدرتمند
جهت ارتقا توانمندیها و موفقیتهای
سازمانها در رقابتهای جهانی ،شناسایی
موضوعات و نگرش نوین در زمینه اجرای
روشها و اصول مديريت اجرايي در سازمانها
و شرکتهای ایرانی ،تشریح و بررسی نیازمندی
و ضروتهای آموزش و اجرای مديريت
اجرايي در سازمانهای ایرانی ،بررسي مديريت
اجرايي به عنوان عامل ایجاد تحول در بخش
تخصصی سازمان ،معرفی  MBAاز مفاهیم پایه
ای تا استراتژی و اجرا ،شناسایی پژوهشگران،
محققان و دستاوردهای پژوهشی آنها در
زمینه نگرشهای نوین مديريت اجرايي ،انتقال
تجارب ،نتایج تحقیقات و راهبردهای فراوری
سازمان به دیگر سازمانها و شرکتهای
داخلی ،افزایش سطح علمی مدیران ،مجریان،
کارشناسان و محققان در  ،EMBAمعرفی
فعاالن و دستاندرکاران و موسسات خصوصی

و دولتی مجرب در حوزه مديريت اجرايي،
حرکت به سمت ایجاد مراكز علمي و تحقيقاتي
جهت گسترش مديريت اجرايي به عنوان
ضرورتی انکارناپذیر برگزار میشود.
محورهای اولین کنفرانس بین المللی
مدیریت اجرایی عبارتند از :منابع انساني،
مديريت عمومي (مديريت منابع انساني،
رفتار سازماني ،رهبري و ساخت تيم ،اخالق
حرفهاي براي مديران ،اقتصاد ،تامين منابع مالي
و حسابداري) ،مديريت مالي و تامين مالي
(اقتصاد محلي ،ملي و بينالمللي ،مديريت
تعارض ،مديريت بهرهوري ،فنون مذاكره و
قراردادهاي بينالمللي ،بازاريابي و استراتژي)،
مديريت بازاريابي و فروش (تحليلهاي
رقابتي ،مديريت استراتژيك ،مديريت تبليغات،
مديريت ارتباطات ،سيستمها و فرايندها)،
مديريت پروژه (مديريت فرآيندهاي كسب و
كار ،سيستمهاي اطالعات مديريت ،تجارت
الكترونيك ،سيستمهاي مديريت كيفيت،
مديريت توليد و عمليات) .تلفنهای تماس
دبیرخانه شمارههای ،88757859 ،88758011
 88758076و  88984141هستند.

حاميان انجمن مهندسي
صنايع ايران

موسسه مطالعات و پژوهشهاي
بازرگاني www.Itsr.ir

سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت بازاریابی

سومین کنفرانس بینالمللی
مدیریت بازاریابی ،بهمنماه از
سوی دانشگاه عالمه طباطبایی،
انجمن بازاریابی ایران و گروه
پژوهشی صنعتی آریانا در تهران
برگزار میشود .محورهای
تخصصی این کنفرانس عبارتند
از :بازاریابی استراتژیک و
بازاریابی،
استراتژیهای
بازاریابی صنعتی ،بازاریابی
خدمات ،بازاریابی بینالمللی و مدیریت
صادرات ،تحقیقات بازاریابی ،پدیدههای
نوین در بازاریابی ،بازاریابی الکترونیکی ،نظام
ارتباطات یکپارچه بازاریابی ،کاربرد ابزارهای
مدیریتی در بازاریابی ،بازاریابی معکوس،
بازاریابی موسسات غیرانتفاعی ،بازاریابی
نفر به نفر ،مدیریت فروش و تکنیکهای
مذاکره ،رفتار مصرفکننده ،مدیریت ارتباط با

مشتری ( ،)CRMمدیریت نام
و نشان تجاری ،اصول اخالقی
و مسئولیتهای اجتماعی در
بازاریابی وآسیبشناسی بازاریابی
در ایران .گفتنی است رییس
شورای سیاستگذاری ،دکتر
احمد روستا از دانشگاه شهید
بهشتی و دبیر کمیته علمی ،دکتر
محمود محمدیان از دانشگاه عالمه
طباطبایی هستند.
عالقهمندان جهت کسب اطالعات تکمیلی
میتوانند از طریق شماره تلفن  88342900با
دبیرخانه کنفرانس ارتباط برقرار نمایند .آدرس
وبسایت کنفرانس www.irmmc.com
است .الزم به ذکر است مقاالتی که معیارهای
مقاله علمی -پژوهشی را کسب کنند جهت
چاپ به فصلنامه انجمن علوم مدیریت ارسال
میشوند.

تجارت الکترونيک؛ هفتمين سمينار آموزشي شبکه علمي

دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه
شهيد بهشتي با همکاري شبکه علمي غرب آسيا
با هدف آموزش اصول تجارت الکترونيک و
ايجاد و مديريت يک فروشگاه الکترونيک اقدام
به برگزاري سمينار آموزشي يک روزه با عنوان
تجارت الکترونيک نموده است.
برخی محورهاي سمينار عبارتند از :تعاريف
تجارت و اقتصاد الکترونيک ،نمونههاي موفق
در جهان و ايران ،اجزاي يک سيستم تجارت
الکترونيک ،نحوه مديريت يک فروشگاه
الکترونيک .زمان برگزاری این سمینار  29و 30
بهمن ماه در تاالر مولوي دانشگاه شهيد بهشتي
میباشد.
بر اساس اعالم مسئوالن برگزاری این

سمینار انتظار ميرود کليه شرکتکنندگان،
پس از حضور در سمينار بتوانند يک فروشگاه
الکترونيک خصوصي يا دولتي را با کمترين هزينه
راهاندازي نمايند .شايان ذکر است شبکه علمي به
کليه شرکتکنندگان در اين سمينار آموزشي يک
نسخه فروشگاه الکترونيکي  OSShopبه صورت
رايگان اهداء خواهد نمود .عالقهمندان برای ثبت
نام در این برنامه میتوانند به آدرس الکترونیکی
 www.itseminar.irمراجعه نمایند .همچنین
اعضاي دپارتمانهاي تخصصي دولت الکترونيک،
آموزش الکترونيک ،تجارت الکترونيک و فناوري
نانو و دارندگان گواهينامه سمينارهاي قبلي شبکه
علمي از  15درصد تخفيف در پرداخت هزينه
ثبت نام بهرهمند خواهند شد.

شرکت سنگ آهن گل گهر
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