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انجمــن  گردهمایــی  چهلمیــن 
بــا  ایــران  صنایــع  مهندســی 
ــا  ــگاه ت ــتراتژی بن ــوان " از اس عن
ــنبه  ــی " در روز سه ش ــرد مل راهب
16 شــهریورماه در ســازمان 
ــد. ــزار ش ــی برگ ــت صنعت مدیری

کلیــپ  مراســم  ابتــدای  در 
کوتاهــی بــا عنــوان "دیــدگاه 
راهبــردی" پخــش شــد کــه در آن 
ویژگی هــا و خصوصیــات یــک 
مدیــر برتــر ازمنظــر بینــش و 
دیــدگاه راهبــردی برشــمرده شــد. 
ــات  ــر تصمیم ــه تأثی ــن ب همچنی
ــر  مــورد اتخــاذ توســط یــک مدی
بــر اســاس تفکــر راهبــردی و 
اســتراتژی آن بنــگاه اشــاره شــد.

در ادامــه، مهنــدس ســید علیرضــا 
نایب رئیــس  و  دبیــر  شــجاعی، 
ــران،  ــع ای ــی صنای ــن مهندس انجم
ــی  ــؤاالت و ابهامات ــرح س ــا ط ب
راجــع بــه بحــث راهبــرد ملــی بــه 
ــوع  ــرح موض ــه و ط ــان مقدم بی
پرداخــت.  بحــث  ورود  بــرای 
ــی از  ــر خبرهای ــان تیت ــا بی وی ب
رســانه های مختلــف و بعضــی 
اســناد در حوزه هــای کالن بــه 
بیــان اســتفاده های مختلــف از 
عبــارت "راهبــرد ملــی" اشــاره 

ــرد. ک

ــن مهندســی  ــس انجم ــب ریی نائ
بــه  ادامــه  در  ایــران،  صنایــع 
ایــن  در  ابهاماتــی  و  ســؤاالت 
ــد از  ــت: بع ــت و گف ــوزه پرداخ ح
در  گفته شــده  بررســی مطالــب 
جمع بنــدی بــه ایــن ســؤاالت 
ملــی  راهبــرد   )1 می رســیم: 
ــه  ــود و چ ــن می ش ــه تدوی چگون
بنگاهــی  راهبــرد  بــا  تفاوتــی 
ــز  ــوه تمای ــخصات و وج دارد، مش
چیســت؟  آن هــا  تشــابهات  و 
ــی  ــه کس ــی را چ ــرد مل 2( راهب
و  تأییــد  تدویــن، چــه کســی 
 )3 می کننــد؟  اجــرا  چگونــه 
ارتبــاط یــا پیونــد راهبردهــای 
آیــا  اســت؟  چگونــه  ملــی 
در  بعضــًا  ملــی  راهبردهــای 
تناقــض بــا یکدیگــر نیســتند؟ 
راهبــرد ملــی صنعــت بــا راهبــرد 

ملــی منابــع طبیعــی و...

موضوعاتــی  چــه  بــرای   )4
ــی نوشــت؟ ــرد مل ــوان راهب می ت

ــن  ــه داد: همچنی ــجاعی ادام ش
بــه یــک ســری ابهامــات در 
مثــاًل  می رســیم  موضــوع  ایــن 
نام گــذاری   معتقدنــد  بعضی هــا 
ســال می توانــد یــک راهبــرد 
مــی  برخــی  باشــد،  ملــی 
ــی  ــت های کل ــد سیاس گوین
راهبــرد  می توانــد  ابالغــی 
ملــی محســوب شــود، عــده 
ــه  ــاًل نقش ــد مث ــز معتقدن ای نی
جامــع علمــی کشــور یــک ســند 
ــاًل  ــا مث ــت، ی ــی اس ــرد مل راهب
ــرد  ــا راهب ــی ب ــد مل ــرد تولی راهب
ملــی تولیــد در ســاختار و تدویــن 

ــی... ــه تفاوت چ

تی الَفقَر َولِکن اخاُف َعلَیِهم ُسوَء التّدِبیِر. رسول اکرم )ص(: اِنّی ما اَخاُف َعلی اُمَّ

مــن بــر امــت خــود از فقــر و تنــگ دســتي مني ترســم ويل بــر آنــان از مديريــت 

و تدبــر بــد بيــم دارم.
از ديربــاز پاييــز طبيعــت همــواره مقــارن بــا بهــار تعليــم و تربيــت در دانشــگاه ها بــوده 

ــرد،  ــزان دربرگ ــامل را خ ــون ع ــه چ ــد ک ــن باش ــتعاره از اي ــايد اس ــود ش ــن خ ــت و اي اس

ــن  ــه طــور معمــول از مهم تري ــر مي دهــد. ب ــاری دگ ــد به ــه نوي ــم اســت ک ــور عل ــن ن اي

ــد  ــه خــود مشــغول مي کن ــه دانشــگاه ب ــدو ورود ب ــه ذهــن دانشــجويان را ب ســوااليت ک

ــر  ــه خصــوص اگ ــرش شــده اســت. ب ــي رشــته دانشــگاهي پذي ســوال از چيســتي و چراي

ــن ســوال  ــن رشــته ای باشــد، اي ــور و در اصطــاح ب ــورد نظــر نوظه رشــته دانشــگاهي م

بيشــر منــود مي کنــد. رشــته مهنــديس صنايــع بــه عنــوان يــک رشــته جــذاب و البتــه دارای 

ماهيتــي معام گونــه بــرای دانشــجويان جديــد الــورود همــواره بــا بــا ايــن ســوال دســت و 

پنجــه نــرم کــرده اســت. آنچــه نگارنــده ايــن ســطور در پــي اســت تــا در ايــن مقالــه بــه 

ــاميل  ــريف مســرهای احت ــه مع ــر و البت ــه ســوال فوق  الذک ــر ب ــردازد، پاســخي مخت آن بپ

تکامــل و تغيــر ايــن رشــته اســت.

يکــي از مهم تريــن تفاوت هــای مهنــديس صنايــع بــا ســاير رشــته ها )بــه خصــوص 

رشــته های فني-مهنــديس( خاصيــت »مســئله محــوری « ايــن رشــته اســت. عمــوم 

ــرق  ــد مهنــديس مکانيــک، مهنــديس شــيمي و مهنــديس ب رشــته های فنــي- مهنــديس مانن

بــه تفســر پديده هــای نظــام خلقــت از يــک دريچــه تخصــي مشــخص مي پردازنــد. در 

واقــع آنچــه کــه در ايــن دســته رشــته های دانشــگاهي اصالــت دارد عمدتــاً زاويــه نــگاه 

تخصــي اســت؛ ايــن در حــايل اســت کــه در رشــته مهنــديس صنايــع »مســئله« اصالــت 

دارد. فلســفه وجــودی رشــته مهنــديس صنايــع ناتــواين رشــته های ســنتي مهنــديس در حــل 

مســائل واقعــي بــه دليــل ماهيــت جزءنگــر و تخصــص محــور آن هــا بــوده اســت. شــايد 

ــار ايــن دســته از مســائل در جنگ  هــای جهــاين )ماننــد برنامه ريــزی لجســتيک و  اولــن ب

تعمــرات و نگهــداری تجهيــزات نظامــي( و در تفســر برخــي پديــده  بيولوژيــک )ماننــد 

ــار ســلول( منــود پيــدا کردنــد و البتــه بــه رسعــت در ســاير حوزه هــا هــم  ماهيــت و رفت

مشــاهده شــدند. تفــاوت مهــم ديگــر، نــگاه خــاص مهنــديس صنايــع در تحليــل و ارائــه راه 

حــل بــرای مســائل واقعــي اســت. ايــن نــگاه ممتــاز در عبــارت »کل نگــری خــاق « خاصــه 

ــات ،  ــق در عملي ــد تحقي ــتمي )مانن ــای سيس ــود را در متدولوژی ه ــل خ ــده و در عم ش

پويايي شــنايس سيســتم  ، ســايربنتيک ســازماين و ...( کــه مهندســان صنايــع آن هــا را بــرای 

ــديس  ــه مهن ــور خاص ــه ط ــود. ب ــان مي ش ــد، مناي ــه کار مي گرن ــده ب ــائل پيچي ــل مس ح

صنايــع در پــي آن اســت تــا بــا رويکردهــای کل نگــر و خاقانــه سيســتمي بــه حــل مســائل 

دنيــای واقعــي بپــردازد. خاطــر نشــان مي گــردد کــه مهنــدس صنايــع بيــش از آن کــه دنبــال

 در چهلمین گردهمایی ماهانه انجمن مهندسی صنایع ایران مطرح شد:

از استراتژی بنگاه تا راهبرد ملی

ادامه در صفحه 2ادامه در صفحه 2

سرمقاله

نظام سالمت، بازاری بکر، پیچیده و مهم 
برای ورود مهندسان صنایع

در ســال های اول قــرن بیســتم، تولیــدات صنعتــی رشــد 

فزاینــده ای داشــتند امــا هنــوز یــک مفهــوم گمشــده در بیــن 

ــود. مهنــدس  ــود و آن مفهــوم بهــره وری ب ــی صنعــت ب اهال

مکانیــک بــود. مهنــدس بــرق هــم بــود. تکنســین ها و 

مدیــران هــم بودنــد. همــه یــک هــدف داشــتند و آن تولیــد 

یــک محصــول و یــا حتــی ارائــه یــک خدمــات بــود. امــا چــه 

فرقــی بــود بیــن دو ســازمان مشــابه و بــا منابــع یکســان کــه 

اکسل در مهندسی صنایعمنش مهندسی صنایع

بعــد از انقــاب صنعتــی، زمــان پیدایــش مهندســی صنایــع 

بــوده و توســعه ایــن رشــته تاکنــون ادامــه داشــته اســت. 

مهندســی صنایــع نه تنهــا یــک علــم، بلکــه یــک مجموعــه 

روش هــای خاقانــه بــرای تغییــر دنیــا و ســاخت جامعــه ای 

ــه در آن  ــت ک ــه ای اس ــی، حرف ــن مهندس ــت. ای ــر اس به

ــط  ــده توس ــب ش ــی؛ کس ــوم طبیع ــی و عل ــش ریاض دان

مطالعــه، کار و تجربــه؛ جهــت توســعه راه هایــی بــه 

اکســل رصفــاً یــک ابــزار محاســباتی توامنــد نیســت، بلکــه 

یــک ابــزار خاقانــه اســت کــه بــه ســازمان هــا در رقابــت 

ــه  ــوص اینک ــد. بخص ــی کن ــک م ــر کم ــدی بیش و کارآم

اکســل روش هــای جدیــد و بهــری را در رابطــه با بســیاری 

ــائل  ــات و مس ــت عملی ــای مدیری ــت ه ــواع وضعی از ان

ــه در بســیاری از  ــه مــی دهــد ک ــه آن هــا ارائ ــوط ب مرب

کتــاب هــای عملیاتــی بــه آن هــا اشــاره نشــده اســت...

ایام شهادت امام حسین )ع( و سوگواری ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، بر عموم شیعیان تسلیت باد.           انجمن مهندسی صنایع ایران

ــه  ــزدی: ب ــدرس ی ــد م ــر محم دکت
همــه دانشــجویان توصیــه مــی کنــم کــه 
خیلــی خــوب درس بخواننــد و ســعی کننــد 
رابطــه ی درس خــود را بــا دنیــای واقــع 
ــت درس  ــرد و اهمی ــه کارب ــد و ب ــتر کنن بیش
ــا برعکــس ســعی  ــد ی خــود بیشــتر فکــر کنن
کننــد مســائلی را کــه در بیــرون مــی بیننــد بــا 
ابزارهایــی کــه در دســت دارنــد حــل کننــد و 

ــد. ــوی کنن ــود را ق ــوری خ ــی تئ ــز مبان نی
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ــه  ــي اثربخــي عمــي راه حــل ارائ ــت علمــي راه حــل باشــد در پ دق

ــل  ــرای ح ــف ب ــای مختل ــذا از تخصص ه ــت؛ ل ــي اس ــای واقع در دني

اثربخــش مســئله بهــره بــرده و اساســاً تعصــب بــر نــگاه و يــا خــاص 

علمــي و تخصــي را  مني پذيــرد. لــذا مي تــوان بيــان داشــت کــه 

ــه  ــته( اســت ک ــته )فرارش ــک ابررش ــاً ي ــع اساس ــديس صناي ــته مهن رش

ــه راه حل هــای  ــه ارائ ــق ب ــگاه سيســتمي عمي ــک ن ــا بهره گــری از ي ب

ــردازد. ــي مي پ ــده واقع ــائل پيچي ــرای مس ــش ب ــدار و اثربخ پاي

ــه دو  ــگاه ب ــک ن ــوان از ي ــع را مي ت ــديس صناي ــي مهن دروس تخص

دســته )1( روش شــنايس ها و روش هــا  و )2(  کاربردهــا  تقســيم کــرد. 

دســته اول بــه طــور عمــده شــامل درويس مي شــوند کــه نحــوه برخورد 

بــا مســائل را توضيــح مي دهنــد. از مهم تريــن دروس ايــن دســته 

ــازی  ــتم ها، شبيه س ــل سيس ــات، تحلي ــق در عملي ــه تحقي ــوان ب مي ت

و آمــار مهنــديس اشــاره کــرد. دســته دوم بــه توضيــح کاربــرد دروس 

دســته اول در حوزه هــای کاربــردی مهــم مهنــديس صنايــع مي پــردازد. 

ــد،  ــزی تولي ــه برنامه ري ــوان ب ــته مي ت ــن دس ــن دروس اي از معروفري

کنــرل موجــودی و طرح ريــزی واحد هــای صنعتــي اشــاره کــرد. البتــه 

ذکــر ايــن نکتــه رضوری اســت کــه حوزه هــای کاربــرد مهنــديس 

ــون در  ــته اکن ــن رش ــان اي ــد و فارغ التحصي ــرده مي باش ــيار گس بس

ــتان ها،  ــي،  بيامرس ــدی و صنعت ــز تولي ــد مراک ــي مانن ــز مختلف مراک

بانک هــا، پروشــيمي ها، مراکــز ارائــه دهنــده محصــوالت و خدمــات 

فرهنگــي و ... مشــغول بــه کار مي باشــند. لــذا بــه رضس قاطــع 

ــن  ــازار کار را ب ــن ب ــع متنوع تري ــديس صناي ــه مهن ــت ک ــوان گف مي ت

مهنــديس  فعاليت هــای  داراســت.  مهنــديس  مختلــف  رشــته های 

ــرل و  ــزی، کن ــاً متمرکــز بــر برنامه ري صنايــع در ايــن مراکــز عمدت

ــت و عملکــرد  ــود مســتمر کيفي ــايب، بهينه ســازی، طراحــي و بهب ارزي

ــت از  ــوزه مديري ــته های ح ــان رش ــد. فارغ التحصي ــا مي باش فرآينده

رقيبــان اصــي مهندســان صنايــع در بــازار کار مي باشــند؛ امــا در ايــن 

رقابــت در اکــر مــوارد بــه دليــل عملگرايــي بيشــر مهندســان صنايــع 

ــروز  ــع پ ــان صناي ــان، مهندس ــر آن ــايت کارات ــارت عملي ــش و مه و دان

ــد. ــه بوده ان ــن صحن اي

ــان  ــاويت بي ــخن های متف ــا س ــع در دني ــديس صناي ــده مهن ــاره آين درب

شــده اســت. امــا در ايــن بــن عوامــي کــه بيشــر مــورد توجــه 

ــع  ــديس صناي ــده مهن ــدی آين ــور ج ــه ط ــد ب ــده و مي توانن ــع ش واق

را دســتخوش تغيــر کننــد عبارتنــد از: )1( رشــد تکنولــوژی اطاعــات 

ــزی  ــوالت و برنامه ري ــن  محص ــر آن در زنجره تأم ــات و تأث و ارتباط

پايــدار  و تأثــر آنهــا در تصميم گــری  آن، )2( مفاهيــم توســعه 

سياســت گذاران و مديــران و )3( مفاهيــم مرتبــط بــا عــر شــبکه ها 

ــه  ــبکه ای(. البت ــاختارهای ش ــاز ، س ــوآوری ب ــپاری ، ن ــد جمع س )مانن

ذکــر نکتــه رضوری اســت کــه عنــوان »مهنــديس صنايــع« بيشــر 

ــديس سيســتم و  ــه صــورت »مهن ــکا و آن هــم بيشــر ب ــاره آمري در ق

صنايــع« دارای شــهرت اســت و در اکــر کشــورهای اروپايــي رشــته ای 

ــرای  ــری ب ــن ديگ ــته و عناوي ــود نداش ــع وج ــديس صناي ــام مهن ــه ن ب

همچنــن  مي شــوند.  گرفتــه  کار  بــه  آن  گوناگــون  تخصص هــای 

ــه  ــيا ب ــرب آس ــه و غ ــه خاورميان ــه در منطق ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب

ــي  ــل توجه ــاف قاب ــا اخت ــران ب ــرب اي ــي معت ــای علم ــتناد پايگاه ه اس

عنــوان پيرشفته تريــن کشــور را در دانــش مهنــديس صنايــع بــه خــود 

ــت. ــاص داده اس اختص

ــاط  ــور ارتب ــای کش ــون اولويت ه ــز اکن ــران ني ــان اي ــور عزيزم در کش

نزديکــي بــا دانــش حــوزه مهنــديس صنايــع دارد. نيازمندی هــای 

ــا نظام ســازی در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی، اجتامعــي،  مرتبــط ب

فرهنگــي و ســيايس، طراحــي و پياده ســازی الگــوی اســامي-ايراين 

پيرشفــت و جاری ســازی راهربدهــای اقتصــاد مقاومتــي بــه طــور قابــل 

ــع  ــتم و صناي ــديس سيس ــای مهن ــش و مهارت ه ــد دان ــي نيازمن توجه

مي باشــد. تخصيــص بهينــه منابــع، ارتقــاء بهــره وری، اصــاح و بهبــود 

سياســت های خــرد و کان از جملــه مهم تريــن موضوعــايت اســت کــه 

ــتای  ــا در راس ــش در آن ه ــای نق ــا ايف ــد ب ــع مي توانن ــان صناي مهندس

پيرشفــت پايــدار ايــران اســامي گام بردارنــد. 

 میر سامان پیشوایی

 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع

دانشگاه علم و صنعت ایران

ــگاه  ــک ن ــا ی ــا م ــه آی ــر اینک ــام آخ ــد و ابه ــم دارن ــا ه ب
راهبــردی واحــد در میــان ذینفعانمــان در حــوزه مثــاًل تولیــد 
ــد  ــگاه واح ــک ن ــه ی ــا میســر هســت ک ــه آی ــم و اینک داری

ــر؟ ــا خی داشــته باشــیم ی
در ادامــه، دکتــر علــی مبینــی دهکــردی، عضــو هیئت علمــی 
ــی  ــئول طراح ــران و مس ــی دانشــگاه ته ــکده کارآفرین دانش
چشــم انداز بیست ســاله جمهــوری اســالمی ایــران، بــه 
عنــوان ســخنران ایــن نشســت بــه بیــان دیدگاه هــا و 
ــه  ــی ک ــه اول ــت: نکت ــت و گف ــود پرداخ ــرات خ ــه نظ نقط
ــی وارد  ــا وقت ــه م ــن اســت ک ــم ای ــه آن اشــاره کنی ــد ب بای
حــوزه اســتراتژی می شــویم اولیــن مســئله ای کــه بایــد بــه 
ــی، در  ــن اســت کــه هرکســی، در هرجای ــم ای آن فکــر کنی
ــای  ــی، در بخش ه ــطح مل ــگاه، در س ــطحی در بن ــر س ه
مختلــف بایــد ســه ســؤال از خــود بپرســد: چــه کاری 
ــم.  ــد بکنی ــم، چــه کاری نبای ــد بکنی ــم، چــه کاری بای می کنی
ــول  ــن و معم ــورت روتی ــه به ص ــت ک ــؤال اول کاری اس س
ــی  ــه مأموریت ــت ک ــؤال دوم کاری اس ــم، س ــام می دهی انج
بــه مــا دیکتــه می کنــد و ســؤال ســوم کاری اســت کــه بــا 

ــه دارد. ــا فاصل ــودی م ــفه وج ــت و فلس مأموری
وی ادامــه داد: نکتــه دوم ایــن اســت کــه پیوســتگی ها 
دیگــر خیلــی تــداوم ندارنــد و مــا بــا گسســتگی ها مواجهیــم. 
اینکــه گسســتگی ها سرعتشــان کــم یــا زیــاد اســت، 
قابل شناســایی اند یــا غیرقابــل شناســایی، آیــا از یــک نــگاه 
کالنتــر شــرایطی کــه مــا در پیرامــون خودمــان بــه عنــوان 
ــت  ــی اس ــرایط منظم ــرایط، ش ــن ش ــم ای ــط می بینی محی
ــن  ــا از ای ــه درک م ــت؟ و اینک ــی اس ــرایط بی نظم ــا ش ی
ــرد  ــن در حــوزه راهب ــن؟ بنابرای ــا پایی ــاال اســت ی شــرایط ب
ــد  ــه بحــث و بررســی و اندیشــیدن می نشــینیم بای ــی ب وقت
ــه عصــر  سیســتم خــود و محیــط را باهــم ببینیــم. وقتــی ب
گسســتگی ها ورود پیــدا می کنیــم، دیگــر نمــی توانیــم 
نقطــه ای نــگاه کنیــم بلکــه بایــد طیــف را در نظــر بگیریــم.

ــه ســه  ــن اســت ک ــه بحــث ای ــل از ورود ب ــه آخــر قب  نکت
ــیم:  ــته باش ــد داش ــتراتژیک بای ــگاه اس ــی در ن محــور اساس
اول نــگاه رو بــه جلــو داشــته باشــیم، دوم فکــر رو بــه جلــو 
ــته  ــو داش ــه جل ــزی رو ب ــوم برنامه ری ــیم و س ــته باش داش

باشــیم.
وی در بیــان تعریــف راهبــرد ملــی و مباحــث پیرامــون 
آن اظهــار داشــت: در دهــه 80 راهبــرد ملــی "تجهیــز 
همــه منابــع بــرای حداکثــر ســازی منافــع و امنیــت 
ــتراتژیک"  ــای اس ــمندانه چالش ه ــت هوش ــا مدیری ــی ب مل
ــم انداز را  ــام چش ــه ن ــی ب ــه مفهوم ــد. در ادام ــف ش تعری
ــم  ــی گرفتی ــه prespective و عین ــم و آن را ن ــال کردی دنب
نــه image و ذهنــی، بلکــه به صــورت vision و ترکیبــی 
ــم انداز از 4  ــه چش ــدی این ک ــه بع ــم. نکت ــر دو گرفتی از ه
ــای  ــت، ارزش ه ــرحی از مأموری ــود: ش ــاخته می ش ــزء س ج
هــر  فکــری.  فلســفه  و  اســتراتژیک  نیــت  بنیادیــن، 
کــدام را در نظــر نگیریــم چشــم انداز ناقصــی خواهیــم 
ــک  ــرد، ی ــن راهب ــن ای ــا در تدوی ــرد م ــس رویک ــت. پ داش
ــافی  ــک روش اکتش ــر ی ــی ب ــه مبتن ــرد آینده پژوهان رویک
 و یــک روش تصمیم گیــری اکتشــافی هنجــاری اســت. 
ــا  ــان ب ــه آرم ــد ک ــش بیای ــان پی ــؤالی برایم ــزود: س وی اف
ــم  ــر بخواهی ــااًل اگ ــد؟ اجم ــی می کن ــه تفاوت ــم انداز چ چش
بــه ایــن ســؤال پاســخ دهیــم، آرمــان یــک خواســته دائمــی 
ــل  ــر منتق ــه نســل دیگ ــه از نســلی ب ــت اســت ک ــک مل ی

ــی  ــم انداز برش ــا چش ــدارد ام ــری ن ــان پذی ــود و زم می ش
از آرمــان در یــک افــق زمانــی اســت. بــه ایــن نکتــه دقــت 
کنیــد کــه وقتــی شــما می خواهیــد یــک نــگاه آینده پژوهانــه 
بــرای آینــده داشــته باشــید دیگــر بــه نــکات منفــی خودتــان 
ــد  ــه بای ــد بلک ــود ندارن ــه اینکــه وج ــد، ن ــه بکنی ــد توج نبای
ــرای مثــال فــرض کنیــد  برویــد و مثبــت اندیشــی کنیــد. ب
ــم،  ــرواز کنی ــم پ ــتاده ایم و می خواهی ــه ای ایس ــا روی قل م
ــگاه  ــمان ن ــه آس ــر ب ــم دیگ ــگاه کنی ــف دره ن ــه ک ــر ب اگ

ــم کــرد. نخواهی
مبینــی دهکــردی در ادامــه بــه بررســی مثال هایــی از 
راهبردهــای ملــی در ســطح بین الملــل پرداخــت: یــک 
چهارچوبــی را مــا تــالش کردیــم کــه الگوبــرداری کنیــم که 
ــد.  ــی کرده ان ــا چه کارهای ــن حوزه ه ــر در ای ــورهای دیگ کش
ــال  ــرای مث ــد کــه ب ــا هن ــزی، ی مثــل چشــم انداز 2020 مال
شــعرهای رابیــن تاگــور را مبنــای چشــم انداز خــودش قــرار 
داده کــه مثــاًل کارهایــی کــه در زمینــه کامپیوتــر و IT انجــام 
ــرد و  ــمه می گی ــود سرچش ــی خ ــأ مل ــک منش ــد از ی می ده
انجــام می دهــد. بــرای عربســتان کــه از اهدافــش دو برابــر 
ــهروندانش  ــت ش ــطح کیفی ــردن س ــاال ب ــردن GDP و ب ک
بــود. وقتــی ایالت هــای مختلــف آمریــکا را بررســی کردیــم 
ــت  ــا، وضعی ــت لوئیزیان ــش، ایال ــی از ایالت های ــم یک دیدی
ــت اقتصــادی اش  ــرا اســاس وضعی ــا دارد زی ــه م نزدیکــی ب
بــر پایــه محصــوالت هیدروکربــن بــود. مــورد دیگــری کــه 
ــد  ــا گفتن ــت. ژاپنی ه ــن اس ــد ژاپ ــه می باش ــیار قابل توج بس
کــه دهــه آخــر قــرن 20 را دهــه تبــاه شــدن خودمــان تلقــی 
ــه  ــا ب ــم آن ه ــه تنظی ــن حــرف از طــرف کمیت ــم. ای می کنی
دلیــل کنــد شــدن رشــد اقتصــادی اعــالم شــد. بــه همیــن 
ــد و action 21 یعنــی چشــم انداز قــرن طراحــی  دلیــل آمدن
ــاوری  ــم و فن ــوزه عل ــن در ح ــی ژاپ ــر روش دلف ــد. اگ کردن
را موردبررســی قــرار دهیــم می بینیــم کــه ژاپنی هــا در 
ــال 1976  ــه س ــب و ب ــه عق ــی ب ــک نگاه ــال 2000 ی س
ــد  ــد کردن ــرده بودن ــی ک ــده پیش بین ــرای آین ــه در آن ب ک
ــد کــه نزدیــک 86  ــد و دیدن ــرار دادن و آن را موردبررســی ق
درصــد کارهایــی را کــه پیش بینــی کــرده بودنــد را درســت 
پیش بینــی کــرده بودنــد کــه ایــن خــود عــدد بزرگــی اســت 
و االن اگــر دقــت کنیــد می بینیــد کــه اروپــای غربــی هــم 

ــد. ــتفاده می کن ــن دارد اس ــًا از روش ژاپ عمدت
وی در بخــش بعــدی صحبت هــای خــود بــه تعریــف 
ــای  ــل و ویژگی ه ــن عوام ــتراتژیک و تبیی ــای اس چالش ه
ــل  ــان عوام ــروز هم زم ــتراتژیک ب ــش اس ــت: چال آن پرداخ
ــه  ــورت یکپارچ ــف به ص ــوت و ضع ــد و ق ــت و تهدی فرص
اســت. بــرای نمونــه بــه بعضــی از چالش هــای اســتراتژیک 
شــکل گرفته در تعییــن چشــم انداز می تــوان بــه ایــن مــوارد 
اشــاره کــرد: توســعه یافتگی یــا نایافتگــی کــه یــک موضــوع 
بــا اهمیــت اســت کــه ســیر تاریخــی دارد و موردنیــاز اســت و 
همــه افــراد جامعــه بــه دنبــال آن هســتند، بیــداری اســالمی 
ــای  ــا جریان ه ــداری ی ــت بی ــراف در نهض ــاد انح ــا ایج ی
ــه  ــیدند ک ــا می پرس ــع از م ــر آن موق ــاال اگ ــرا ح واپس گ
ــم  ــواب می دادی ــه ج ــا ن ــد ی ــی می کردی ــش را پیش بین داع
اینکــه جریان هــا  از  و ســیگنال هایی  آثــار  ولــی  خیــر 
را دارنــد رادیــکال می کننــد، پذیــرش هژمونــی جدیــد 
آمریــکا در منطقــه یــا همگرایــی اســالمی منطقــه ای، بحــث 
ــداوم  ــدن، ت ــد جهانی ش ــا فرآین ــران ب ــل ای ــی تعام چگونگ
انقــالب اســالمی بــر اســاس اندیشــه های امــام خمینــی)ره(

از اسرتاتژی بنگاه تا راهربد ملیسرمقاله، ادامه از صفحه 1
ادامه از صفحه 1
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 یــا توقــف آن و بقــای عزتمنــد یــا تضعیــف و برانــداز. وی 
ــت  ــم انداز پرداخ ــرای چش ــای اج ــن راه ه ــه تبیی ــپس ب س
ــک  ــد ی ــم انداز می توان ــرای چش ــای اج ــت: روش ه و گف
ــن  ــداق ای ــد و مص ــن باش ــه پایی ــاال ب ــز از ب روش متمرک
برنامه ریزی هــای متمرکــز چیــن اســت؛ مــوارد الزم را 
تنظیــم می کنــد، ســپس ابــالغ می کنــد و ارکان اجــرا 
می کننــد. یــک رویکــرد می توانــد غیرمتمرکــز باشــد، 
ــد  ــم می توان ــرد ه ــک رویک ــد و ی ــاال باش ــه ب ــن ب از پایی
ترکیبــی باشــد یعنــی بخشــی از آن متمرکــز باشــد بخشــی 

ــز. غیرمتمرک
ــن  ــه مضامی ــر ب ــت: اگ ــار داش ــگاه اظه ــتاد دانش ــن اس ای
اصلــی کــه بــه درد بنگاه هــا می خــورد نــگاه کنیــم 
متوجــه می شــویم کــه شــما بایــد از اســتراتژی ملــی رویــه 
و راه اســتراتژی بنــگاه را بگیریــد. مثــاًل توســعه یافتگی 
یــا نایافتگــی مــا مبتنــی بــر منابــع پایــه بــود حــاال 
می خواهیــم توســعه یافتگی بــر مبنــای دانــش بشــویم. 
بــرای مثــال وقتــی ســاختار تولیــد ثــروت آلمانی هــا 
 %15 طبیعی انــد،  منابــع   %5 می کــردم  بررســی  را 
اگــر  انســانی.  منابــع   %80 و  زیربناهــا  و  زیرســاخت ها 
خودمــان را نــگاه کنیــم طبــق آمــار 30 تــا 35 درصــد ســهم 
ــع  ــم مناب ــه اش ه ــاخت ها و بقی ــانی، 20% زیرس ــع انس مناب
طبیعــی اســت. حــاال آیــا بــا ایــن ترکیــب ثــروت می توانیــم 
وارد رقابــت بشــویم یــا خیــر؟ کــه ایــن موضــوع بــه همــان 
ــردد. ــت برمی گ ــش کیفی ــت و افزای ــش قیم ــده کاه پدی

بحــث  بــه  خــود  صحبت هــای  آخــر  بخــش  در  وی 
ــت و  ــم انداز پرداخ ــده در چش ــات استفاده ش ــی کلم واژه گزین
ــم انداز  ــن چش ــه در ای ــی ک ــن کلمات ــی ای ــت: واژه گزین گف
ــت  ــود و عل ــون اساســی ب آمــده اســت، همــه از واژگان قان
هــم ایــن بــود کــه اگــر روی واژه ای اختــالف شــود، قانــون 
ــاال  ــد ح ــی دان ــان م ــورای نگهب ــر آن را ش ــی مفس اساس
ــون اساســی وارد شــده باشــد،  ــن واژگان داخــل قان ــر ای اگ
ــیر آن  ــم تفس ــل کردی ــا منتق ــه م ــی ک ــان مفاهیم ــا هم ب
ــد. ــش نمی آی ــم پی ــی ه ــر اختالف ــر دارد و دیگ ــم مفس ه

در ادامــه حضار نقطه نظرات و پیشــنهادهای خــود را بیان کردند 
و به پرســش ســؤاالت خــود از دکتــر مبینی دهکــردی پرداختند.

مهنــدس ســید رضــا فاطمــی امیــن، مجــری ســابق 
ــدن و  ــت، مع ــردی صنع ــه راهب ــن برنام ــی و تدوی طراح
تجــارت، ســخنران بعــدی ایــن نشســت بــود. وی ابتــدا بــا 
طــرح ســه ســؤال و ســپس بیــان مقدمــه ای ســخنان خــود 
ــؤال  ــه س ــن جلســه، س ــرای ای ــود: ب ــاز نم ــن آغ را این چنی
ــم؛ اول  ــخ بدهی ــه آن پاس ــه ب ــود ک ــده ب ــی تدوین ش اصل
ــن  ــوند؟، دومی ــن می ش ــی تدوی ــتراتژی های مل ــه اس اینک
ســؤال چــرا اغلــب راهبردهــا در عمــل بــا مشــکل و بعضــًا 
ــه  ــه چ ــوم ب ــؤال س ــوند و س ــه می ش ــت مواج ــا شکس ب
نحــو اســتراتژی بنگاهــی را بــه راهبــرد ملــی پیونــد بزنیــم.

برنامــه  دربــاره  و توضیــح  بــه تشــریح  ادامــه  در  وی 
راهبــردی صنعــت، معــدن و تجــارت در ســال 92 پرداخــت: 
ــروت کشــورها را  ــی در ســال 2000 و 2005 ث ــک جهان بان
ــان کل  ــل آلم ــوری مث ــت. در کش ــرده اس ــری ک اندازه گی
ــین آالت و  ــان 3% و کل ماش ــی آلم ــع طبیع ــادن و مناب مع
آن %85  نامشــهود  ثــروت  و  فیزیکــی  %14  ثروت هــای 
اســت. ترکیــب اقتصــاد در ایــران بســیار به هم ریختــه 
ــروت فیزیکــی و %27  ــی و 14% ث ــروت طبیع اســت. 59% ث
ــا  ــا ب ــی م ــع فیزیک ــرخ مناب ــد ن ــهود. درص ــروت نامش ث
ــز دو  ــا به ج ــری دارد. م ــی و براب ــی همخوان ــط جهان متوس

ــچ رشــته دیگــری  ــًا در هی ــی تقریب ــی ســه رشــته صنعت ال
ــم.  ــاز نداری ــنگین نی ــی س ــرمایه گذاری فیزیک ــه س ــاز ب نی
اصــاًل ســرمایه گذاری در ایــن مقولــه نیــاز و ضــرورت 
اقتصــاد مــا نیســت، بلکــه گلــوگاه و نقطــه عطــف اقتصــاد 
مــا ثــروت نامشــهود اســت. کاری کــه مــا در تدویــن ایــن 
ــان را از  ــه ســهم خودم ــود ک ــن ب ــم ای ــه انجــام دادی برنام
ــاد  ــت اقتص ــرار اس ــاًل ق ــر مث ــم. اگ ــا کنی ــم انداز ایف چش
ایــران در منطقــه اول شــود ســهم صنعــت، معــدن و تجــارت 
چــه میــزان اســت؟ وقتــی حســاب کردیــم متوجــه شــدیم 
کــه بایــد بــرای رســیدن بــه میانگیــن اقتصــادی 8 درصــد 
بایــد 11 درصــد رشــد داشــته باشــیم، بعــد ایــن 11 درصــد 
ــن  ــم؛ بنابرای ــی تفکیــک کردی رشــد را در رشــته های صنعت
ــتغال  ــزان اش ــد می ــبات مانن ــن محاس ــل در ای ــام عوام تم
 ISIC الزم، میــزان رشــد الزم و... را بــه تفکیــک گروه هــای
کــه طبقه بنــدی رشــته های صنعتــی اســت درآوردیــم؛ 
ــیم  ــدی برس ــد 11 درص ــه آن رش ــم ب ــر بخواهی ــی اگ یعن
ــه  ــد ب ــزان را بای ــن می ــدر از ای ــه ق ــی چ ــته صنعت ــر رش ه

ــرد. ــده بگی عه
ــان  ــس از بی ــود پ ــای خ ــش صحبت ه ــن بخ وی در آخری
ــردی صنعــت،  ــه راهب ــاره برنام ــح درب ــه و توضی ــن مقدم ای
معــدن و تجــارت بــه جــواب ســؤاالت مطرح شــده در 
ــرای  ــدل ب ــن م ــت: در ای ــت و گف ــث پرداخ ــدای بح ابت
ــای  ــود: ارزش ه ــام ش ــد انج ــار کار بای ــه چه ــن برنام تدوی
ــم،  ــایی بکنی ــت را شناس ــم، وضعی ــی کنی ــن را طراح بنیادی
بتوانیــم ســازوکار را طراحــی کنیــم و این هــا را پایــش 
کنیــم چــون هرکــدام از این هــا مراحلــی دارنــد. ایــن 
ــت: اول  ــی اس ــت دارای 5 ویژگ ــده اس ــه انجام ش کاری ک
اینکــه مــا بــا رویکــرد ســامانه های چندعاملــی جلــو رفتیــم؛ 
عواملــی کــه در ایــن ســامانه هســتند دو ویژگــی دارنــد اول 
ــاره  اینکــه منافــع خودشــان را پیگیــری می کننــد دومــا درب
کل آن ســامانه اطالعــی ندارنــد. ویژگــی دوم الگــوی علــت 
و معلولــی اســت کــه به طــور دقیــق در ایــن برنامــه اعمــال 
اثــر شــده اســت، ســومین ویژگــی داشــتن رویکــرد محیطــی 
ــل  ــدف و عوام ــه )ه ــش دوگان ــن نق ــر گرفت ــت، در نظ اس

ــت. ــی اس ــن ویژگ ــان ها چهارمی ــه( انس ــرای برنام اج
در جــواب بــه دومیــن ســؤال یعنــی شکســت ایــن راهبردهــا 
بــه نظــر می آیــد کــه جــواب را بتــوان در دو دســته گنجانــد 
اول اینکــه طراحــی برنامــه اشــکال دارد دوم اینکــه در اجــرا 
ــتیم  ــردی نوش ــه راهب ــک برنام ــا ی ــر م ــم. اگ مشــکل داری
ــاًل  ــد، اص ــت نیام ــه دس ــی ب ــه عملیات ــر آن برنام و در آخ
ــن  ــیاری از ای ــن بس ــورد. همچنی ــه درد نمی خ ــه ب آن برنام
برنامه هــا دارای ســامانه پایــش کــه مثــاًل در آن روش هــای 
مشخص شــده  و...  برنامــه  شــاخص های  و  اندازه گیــری 
ــوان   ــرا می ت ــکالت اج ــن در مش ــتند. همچنی ــند نیس باش
ــت  ــان، کیفی ــان و مجری ــی ذینفع ــون آگاه ــواردی همچ م
ــث  ــاخت ها، بح ــع و زیرس ــن مناب ــی، تأمی ــه عملیات برنام
انگیــزه و احســاس تعلــق مجریــان و ذینفعــان و همچنیــن 

ــرد. ــام ب ــدار در اجــرای برنامــه را ن اراده و اقت
در جــواب بــه آخریــن ســؤال یعنــی چگونگی اتصال ســطوح 
ــوب  ــات و چهارچ ــک ادبی ــد اول ی ــی بای ــه بنگاه ــی ب مل
ــد  ــا بای ــه بنگاه ه ــته باشــیم. دوم اینک نظــری یکســان داش
در طراحــی برنامــه درگیــر شــوند و مشــارکت کننــد، مبنــای 
تعامــل حاکمیــت و بنــگاه بایــد ایجــاد بشــود و نکتــه آخــر 
اینکــه بایــد توانمنــدی مدیریتــی بنگاه هــا ارتقــاء پیــدا کنــد.
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صنعت

ــده ای  ــی رشــد فزاین ــدات صنعت ــرن بیســتم، تولی در ســال های اول ق

ــت  ــی صنع ــن اهال ــده در بی ــوم گمش ــک مفه ــوز ی ــا هن ــتند ام داش

ــود. ــره وری ب ــوم به وجــود داشــت و آن مفه

در آن زمــان مهنــدس مکانیــک، مهنــدس بــرق، تکنســین هــا و 

مدیــران حضــور داشــتند و همــه بــه دنبــال یــک هــدف بودنــد و آن 

ــود. امــا چــه  ــه یــک خدمــت ب ــا حتــی ارائ ــد یــک محصــول و ی تولی

فرقــی بیــن دو ســازمان مشــابه، بــا منابــع یکســان کــه عملکرد هــای 

ــود؟ ــتند ب ــی داش متفاوت

ایــن مســئله در کنــار نیــاز شــدیدی کــه فرماندهــان جنــگ جهانی دوم 

ــری  ــر، تصمیم گی ــی رسیع ت ــه جای ــرای جاب ــازه ب ــای ت ــرد ه ــه رویک ب

ــتند،  ــره وری بیشــر داش ــک کام به ــر و در ی ــر، اســراتژی های برت به

مهندســی صنایــع را بــه 

وجــود آورد.

اقدامـــات  اولیــن 

گرفتـــه  صـــورت 

شگـــفت آوری  نتایــج 

داشــت. تیلورتوانســت 

خــود  کار هــای  بــا 

را  شــگرفی  بهــره وری 

در تولیــد فــوالد ایجــاد 

ــا  ــورد ب ــری ف ــد، ه کن

خــود،  مونتــاژ  خــط 

حالــت  از  را  خــودرو 

تجملــی در آورد و وارد 

زندگــی مــردم کــرد.

گانــت بــا اصــول کنــرل 

ــان  ــروژه اش، متخصص پ

بریتانیایــی بــا تحقیــق در عملیات شــان در جنــگ، فرانــک و همــرش 

ــتیک و  ــزه لجس ــان، معج ــه کار و زمان ش ــا مطالع ــربت ب ــان گیل لیلی

ــوهارت و  ــی دوم، ش ــگ جهان ــا در جن ــی ه ــن آمریکای ــره تأمی زنجی

شــاگردش دمینــگ بــا کنــرل کیفیــت آمــاری و مدیریــت کیفیت شــان، 

تویوتــای خســته از جنــگ، بــا تکنیک هــای مهندســی صنایــع و نبــوغ 

تایچــی اوهنــو و شــیجیو شــینگوی بــا مهندســی صنایــع اش و... همــه 

و همــه یــک هــدف داشــتند:

مهندسی صنایع ایجاد شده بود که تغییر دهد. چه چیز را؟

همه چیز را… برای چه؟

بــرای بهــر کــردن، افزایــش بهــره وری، افزایــش کیفیــت و در یــک کام 

اســتفاده درســت از منابــع موجــود.

نیــاز بــه بهــره وری، مهندســی صنایــع را ایجــاد کــرد. ایــن نیــاز ابتــدا 

ــد  ــا مانن ــایر حوزه ه ــه س ــج ب ــه تدری ــد و ب ــات رشوع ش از کارخانج

ــز رسایــت کــرد.  خدمــات ســامت نی

جالــب اســت بدانیــد، آقــا و خانــم گلیــربت کــه از پیــرشوان مهندســی 

ــی  ــزارآالت جراح ــن اب ــنهاد برداش ــا پیش ــتند ب ــد، توانس ــع بودن صنای

ــت و  ــگرفی در کیفی ــای ش ــود ه ــک، بهب ــه پزش ــتار و ن ــط پرس توس

ــد. ــاق هــای عمــل ایجــاد مناین کاهــش خطــا در ات

ــن  ــی ای ــله اقدامات ــع، سلس ــی صنای ــج مهندس ــل تروی ــامن اوای از ه

ــاز  ــا نی ــز تکــرار شــد. ام ــان نی ــن دربخــش هــای ســامت و درم چنی

ــش  ــدند بخ ــه ش ــا متوج ــت ه ــه دول ــد ک ــاد ش ــی ایج ــی زمان واقع

بســیار بزرگــی از تولیــد ناخالــص ملی شــان رصف بهداشــت و درمــان 

مــی شــود امــا ایــن هزینــه نــه تنهــا کارا و اثــر بخــش نیســت، بلکــه 

ــز هســت. ــان ده نی زی

بــه تعبیــر مایــکل پورتــر، اسراتژیســت معــروف، امــروزه تکنولوژی هــا 

و خدمــات و فنــون پزشــکی پیرشفتــه در قــرن 21 ام بــا ســاختار 

ــری و سیســتم  ــدازه گی ــی، روش هــای ان ســازمانی، روش هــای مدیریت

ــن  ــای بدی ــتان ه ــار بیامرس ــن ب ــه اولی ــرن 19 ام ک ــی ق ــای پرداخت ه

صــورت شــکل گرفتنــد، ارائــه مــی شــود و همیــن امــر شــکاف بزرگــی 

ــت. ــته اس ــور داش ــامت مح ــای س ــره وری نهاد ه در به

ایــن امــر زمانــی اهمیــت مــی یابــد کــه بدانیــم در 40 ســال گذشــته 

ــه کاهــش هزینه هــای نظــام ســامت خــود  ــق ب ــچ کشــوری موف هی

نشــده اســت.

ــکا در حــوزه  ــون دالری آمری ــی می شــود از ســهم ۲٫۲ تریلی پیــش بین

آن – حــدود 35 درصــد-  میلیــارد دالر  و درمــان، ۷۵۰  بهداشــت 

اتاف هــای محــض هســتند.

در کنــار ایــن مــوارد، خطاهــای پزشــکی ســاالنه حــدوداً ۹۸ هــزار نفــر 

آمریکایــی را بــه کام خــود مــی کشــد و ســومین عامــل مــرگ و میــر 

در آمریــکا محســوب می شــود. آســیب هایــی کــه در ایــران نیــز هــر 

چنــد آمــار رســمی ندارنــد امــا شــنیده ها و دیده هــا حاکــی از مــرگ 

ــادی دارد. و میر هــای بســیار زی

بــه  منجــر  مشــکات  ایــن 

اساســی  نیــاز  شــکل گیری 

کیفیــت،  بهبــود  بــرای 

کاهــش  و  بهــر  دسرســی 

هزینه هــا در نظــام ســامت 

اســت. شــده 

بــرای  بســری  آیــا  امــا   

نیــاز  ایــن  بــه  پاســخگویی 

اســت؟ گرفتــه  شــکل 

 خوشــبختانه مهندســی صنایع 

وجــود دارد و چــه چیــز بهــر 

از مهندســی صنایــع کــه بــا 

نــگاه سیســتمی خــود مــی 

توانســت معــامی بهــره وری 

و  بهداشــت  در  اینبــار  را 

درمــان کــه ذاتــاً یــک سیســتم 

پیچیــده تــر نســبت بــه کارخانجــات اســت، حــل کنــد؟

رشوع رشــد منایــی مهندســی سیســتم هــای ســامت بــه عنــوان شــاخه 

ــی در  ــات درمان ــران خدم ــا بح ــان ب ــع، همزم ــی صنای ای از مهندس

آمریــکا بــود کــه هنــوز نیــز ایــن بحــران ادامــه دارد.

از ســال هــای 2008 بــه ایــن ســمت، دومیــن زمینــه کاری مهندســان 

صنایــع شــاغل در آمریــکا مربــوط بــه حــوزه هــای بهداشــت و درمــان 

مــی باشــد. 

و  نظــام ســامت  تحــول  بــزرگ  بــا رشوع طــرح  نیــز  ایــران  در 

ــامت در  ــوده س ــام فرس ــکات نظ ــش مش ــش از پی ــن بی ــکار گش آش

ایــران، بــازار کار مناســبی بــرای ورود مهندس هــای صنایــع و بــه 

خصــوص مهندس هــای سیســتم هــای ســامت بــه ایــن مقولــه و 

حــل نظامنــد ایــن مشــکات بــه وجــود آمــده اســت. چالــش هایــی 

از جنــس مدیریتــی مخصوصــا چالــش هــای کــه در صــورت اهتــامم 

مهندس هــای صنایــع راه حل هــای قابــل اجــرا و کارایــی بــرای خــروج 

ــه  ــی و هزین ــاق رضر ده ــامت از بات ــام س ــول و نظ ــرح تح ــن ط ای

ــود. ــنهاد من ــوان پیش ــی ت ــاال، م ــیار ب ــای بس ه

امــا چالــش اساســی بــرای خــود مهندســان صنایــع در درجــه اول 

ــدرکاران  ــت ان ــن و دس ــه متخصصی ــود ب ــای خ ــاندن قابلیت ه شناس

ــر اســت. ام

بــرای حــل ایــن چالــش گروهــی از دانشــجویان رشــته مهندســی 

ــکاری و  ــا هم ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــامت دانش ــای س ــتم ه سیس

ــوان» مرجــع مهندســی  همفکــری اســاتید خــود، وبســایتی تحــت عن

سیســتم هــای ســامت« راه انــدازی کرده انــد تــا زمینــه را بــرای 

ــه فــرد  ــا قابلیت هــای منحــر ب ــن ب آشــنایی بیشــر دیگــر متخصصی

ــران را  ــامت ای ــام س ــای نظ ــل چالش ه ــرای ح ــع ب ــان صنای مهندس

ــد. ــم کنن فراه
)Salammaneh.com(منبع: وب سایت مرجع مهندسی سیستم های سامت ایران

نظام سالمت، بازاری بکر، پیچیده و مهم برای ورود مهندسان صنایع

تهیه و تنظیم: هادی آقازاده

روز جهانی استاندارد
از ســال 1970، چهاردهــم اکتبــر مصــادف بــا 23 مهــر، روز 
جهانــی اســتاندارد نــام گــذاری شــده اســت. لــذا بــر آن شــدیم 
تــا بــه بررســی مفهــوم اســتاندارد، تاریخچــه مختصــر اســتاندارد 
و نقــش و برخــی کاربردهایــش در رشــته مهندســی صنایــع 
ــج  ــر نتای ــی ب ــارت اســت از نظمــی مبتن ــم: اســتاندارد عب بپردازی
ثابــت علــوم و تجــارب بشــری کــه بــه صــورت قواعــد و 
ــه،  ــدت روی ــی و وح ــاد هماهنگ ــور ایج ــه منظ ــه ب ــی ک نظامهای
ــت،  ــعه صنع ــات، توس ــهیل ارتباط ــم، تس ــزان تفاه ــش می افزای
صرفــه جویــی در اقتصــاد ملــی، حفظ ســامت و ایمنــی عمومی، 
ــی  ــه کار م ــی و خارجــی ب ــی داخل ــادالت بازرگان گســترش مب
رود. اســتاندارد و اســتاندارد کــردن از پایــه هــای اســتقرار علــم 
ــش  ــاد نق ــت و اقتص ــرفت صنع ــه در پیش ــت ک ــن آوری اس و ف
ــد در جهــت افزایــش ســطح کیفیــت  بســزایی دارد، چراکــه بای
تولیــد  پیشــرفته در  فــن آوری  بــه  بتــوان  تــا  تــاش کــرد 
 )ISO( ــتاندارد ــي اس ــازمان بین الملل ــد. س ــل آم ــوالت نای محص
ــه  ــای مؤسس ــت رؤس ــال 1947 در نشس ــر س ــم اکتب در چهارده
هــای اســتاندارد بیســت و پنــج کشــور در لنــدن شــکل گرفــت. 
اکنــون مقرایــن ســازمان در ژنــو مــی باشــد و اهــم اهــداف آن، 
ــان، ایجــاد  ــتاندارد در سراســر جه ــن اس یکپارچــه کــردن تدوی
تســهیات در تجــارت بین المللــي، حمایــت از تولیدکننــده و 
ــي و  ــاي علمي،تکنولوژیک ــکاري ه ــعه هم ــده، توس مصرف کنن
ــت  ــه عضوی ــال 1343، ب ــز از س ــران نی ــد. ای ــی باش ــادي م اقتص
ایــن ســازمان در آمــد. ایــن ســازمان در حــال حاضــر داراي 132 
عضــو شــامل 90 عضــو اصلــي اســت کــه ســازمان اســتاندارد و 
تحقیقــات صنعتــي ایــران از جملــه اعضــاي اصلــي آن مــی باشــد 
و بــا فعالیــت در کمیته هــاي فنــي ایــزو در تدویــن اســتانداردهاي 
ــا  ــداد آنه ــه تع ــتانداردها ک ــن اس ــارکت دارد. ای ــي مش بین الملل
در حــال حاضــر 11950 مــورد مي باشــد توســط 2856 کمیتــه و 
ــد. ــه و بیــش از ســي هزار کارشــناس تدویــن گردیده ان زیرکمیت

در ادامــه تاثیــر اســتاندارد را در صنعــت بررســی مــی کنیــم کــه 
وظیفــه اجــرای آن برعهــده ی مهندســین صنایــع اســت:

ــت،  ــده نیس ــرف کنن ــع مص ــظ مناف ــرای حف ــط ب ــتاندارد فق اس
نظــر دارد و  نیــز در  فنــاوری را  بلکــه اســتحکام صنعــت و 
ــرای  ــتاندارد ب ــت اس ــل از رعای ــود حاص ــه س ــت ک ــوان گف میت
تولیدکننــدگان بیــش از مصــرف کننــدگان اســت، زیــرا صرفــه 
ــه  ــواد اولی ــات و م ــواع قطع ــش ان ــل از کاه ــای حاص ــی ه جوی
غیــر ضــروری و ضایعــات، بــه قــدری چشــمگیر اســت کــه هــر 
ــرآورده  ــازی ف ــتاندارد س ــه اس ــذاری در زمین ــرمایه گ ــه س گون
هــا و خدمــات را بــرای صاحبــان صنایــع موجــه مــی ســازد، بــه 
طــوری کــه آنــان در انــدک زمــان مــی تواننــد نتایــج محســوس 
آن را بــه صــورت مبالــغ ذخیــره شــده مشــاهده کننــد. بــا اجــرای 
درســت مقــررات اســتاندارد، هزینــه هــای انبــارداری و ســاخت 
ــد منظــم  ــد تولی ــد، فراین ــی یاب ــزار و ماشــین آالت کاهــش م اب
ــی  ــو متعادل ــه نح ــا ب ــه ه ــرد کارخان ــش عملک ــود، آرای ــی ش م
ــر  ــان واحدهــای گوناگــون ه ــی گــردد، همــکاری می ــم م تنظی
ــی  ــر م ــد میس ــد تولی ــبرد فرآین ــرای پیش ــه ب ــا کارخان ــازمان ی س
ــرد و  ــی پذی ــق م ــی تحق ــائل فن ــان در مس ــم کارکن ــود، تفاه ش
ــوب،  ــدی مطل ــت و بســته بن ــا کیفی ــد کاالی ب ــا تولی ســرانجام ب
ــن  ــه ای ــود. ب ــی ش ــب م ــز جل ــدگان نی ــرف کنن ــت مص رضای
پیشــرفت و  بــرای  را  اســتواری  اســتاندارد، شــالوده  ترتیــب 

ــازد. ــی س ــم م ــاد فراه ــت و اقتص ــعه صنع توس
مهندســین صنایــع در راســتای تحقــق تاثیــرات مذکــور، از 
ــه  اســتانداردهای مشــخصی اســتفاده مــی کننــد کــه هــر یــک ب
ــد حــوزه در رشــته مهندســی  ــا چن ــه یــک ی وضــوح مختــص ب
ایــن  اهــم  از  مــورد  هشــت  بــه  آخــر،  در  اســت.  صنایــع 
اســتانداردها اشــاره مــی کنیــم: اســتاندارد سیســتم مدیریــت 
زیســت  اســتاندارد کیفیــت محیــط  )ایــزو 9001(،  کیفیــت 
)ایــزو 14000(، اســتاندارد مدیریــت کیفیــت در پــروژه هــا 
ــی و بهداشــت شــغلی  ــزو 10006(، اســتاندارد مدیریــت ایمن )ای
)OHSAS 18000(، اســتاندارد مدیریــت ریســک )ایــزو 31000(، 
اســتاندارد مدیریــت حفــظ حقــوق کارکنــان و تولیــد کاال طبــق 
ــنجش  ــتاندارد س ــی )SA 8000(، اس ــی و اخاق ــائل اجتماع مس
رضایتمنــدی مشــتری )ایــزو 10004( و اســتاندارد مدیریــت 

شــکایت مشــتری )ایــزو 10002(.
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مدیریت

 Logistics( ــتیک ــرد لجس ــاخص عملک ش
شــاخص  یــک   )Performance Index-LPI

چندبعــدی اســت کــه عملکــرد بخــش لجســتیک 
یــک کشــور را ارزیابــی می کنــد و از ســال 2007 
بــه صــورت دوســاالنه توســط بانــک جهانــی بــا 
همــکاری تامیــن کننــدگان لجســتیک و صاحــب 

نظــران دانشــگاهی تهیــه مــی شــود.
هــدف از تدویــن ایــن گــزارش کمــک بــه 
و  هــا  فرصــت  شناســایی  بــرای  کشــورها 
ــاری  ــتیک تج ــوزه لجس ــود در ح ــای خ تنگناه
ــرد  ــای ناشــی از عملک ــه ه ــح هزین ــز توضی و نی

ــد. ــی باش ــا م ــف آنه ضعی
ایــن شــاخص عملکــرد هــر کشــور را در شــش حوزه 
کــه مهــم تریــن ابعــاد صنعــت لجســتیک کنونــی را 

شــکل مــی دهــد، انــدازه گیــری مــی کنــد.
ــت  ــارت اس ــتیکی عب ــوزه لجس ــش ح ــن ش ای
ــت  ــص کاال، کیفی ــای ترخی ــی فراینده از: کارای
ــی، ســهولت  زیرســاخت هــای تجــاری و جابجای
دسترســی بــه کاالهــای مختلــف بــا قیمــت 
ــی، کفایــت و کیفیــت خدمــات لجســتیکی،  رقابت
توانایــی در تعقیــب و ردیابــی کاالهــای ارســالی، 
ــه  ــه هــا ب ــودن زمــان تحویــل محمول مناســب ب
مشــتری در زمــان برنامــه یــزی شــده یــا زمــان 

ــار. ــورد انتظ م
شــاخص عملکــرد لجســتیکی در یــک مقیــاس از 
ــذاری شــده  ــن( ارزش گ ــا 5 )بهتری ــن( ت 1 )بدتری
اســت. شــش مولفــه مرکــزی از طریــق مطالعــات 
ــج  ــد. نتای ــی آی ــت م ــتیکی بدس ــرد لجس عملک
ــای  ــر مبن ــه ب ــت ک ــی اس ــخ های ــات پاس مطالع
مقیــاس یــاد شــده انــدازه گیــری مــی شــود، نمــره 
ــق  ــتیک از طری ــرد لجس ــاخص عملک ــبی ش نس
نرمــال نمــودن نمــره LPI بدســت مــی آیــد. 
ــر نمــره LPI را  بنابرایــن، بهتریــن عملکــرد حداکث

ــد. ــی ده ــاص م ــود اختص ــه خ ــد ب از 100 درص
ــه گزارشــات از  ــه در کلی ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
پرسشــنامه اســتاندارد شــده متشــکل از دو بخــش 
ــی اســتفاده شــده اســت. در  ــی و داخل ــن الملل بی
بخــش بیــن المللــی، پاســخ هــا در شــش زمینــه 
کلیــدی عملکــرد لجســتیک در هشــت بــازار 
اصلــی کشــور در ایــن زمینــه مــورد ارزیابــی قــرار 

مــی گیــرد.

معرفی شاخص عملکرد لجستیک
جلوه های مدیریت امام حسین)ع(

نهضــت حســینی نمایشــگاهی اســت از عظمــت و 
علــّو اســتعدادهای انســانی؛ نمایشــگاه تصمیم گیــری، 

ــی.  ــت در شــرایط بحران ــرو مدیری تدبی
مدیریــت امــام حســین)ع(در نهضــت عاشــورا را مــي 
ــه صــورت یــک الگــوي رفتــاري و هدایــت  تــوان ب
ــي  ــاي نهای ــدف ه ــه ه ــیدن ب ــت رس ــراد در جه اف
ابعــاد  تمــام  در  امام حســین)ع(  گرفــت.  نظــر  در 
مهارتهــای مدیریتــی اعــم از مهــارت فنــی )نظامــی(، 
سیاســی، اجتماعــی و انســانی شایســتگی کامــل و در 
حــد عالــی را دارا بــوده اســت. هــدف اصلــي در 
ــاي ســر  ــر مبن ــا ب ــت انســان ه ــت ایشــان، تربی مدیری
ــام  ــت اســت. ام ــدي، بزرگــواري، عــزت و کرام بلن
ــوان  ــي ت ــه م ــان داد ک ــود نش ــام خ ــا قی ــین)ع( ب حس
ــي را در جامعــه عینیــت  خواســته هــاي الهــي و قرآن
بخشــید و در رأس همــه، روحیــه مبــارزه بــا طاغــوت 
ــش  ــرلوحه کار خوی ــامي را س ــزت اس ــظ ع و حف
ــخ از  ــول تاری ــین)ع( در ط ــام حس ــام ام ــرار داد. قی ق
ــي  ــاي گوناگون ــور ه ــاوت و مح ــاي متف ــدگاه ه دی
ــری  ــت. تصمیم گی ــه اس ــرار گرفت ــي ق ــورد بررس م
بــه  بــوده  از آگاهــی  امــام)ع( همگــی برخاســته 
طــوری کــه آنحضــرت بــا پیش بینــی دقیــق و برنامــه 
خــاص خــود، نــه شــتابزده عمــل می کــرد و نــه 
ــنجیده،  ــع و س ــات به موق ــا تصمیم ــه ب ــه، بلک منفعان
نهضــت را بــه ســوی هــدف بــه پیــش می بــرد. 
ــت  ــای حرک ــام بخش ه ــزی را در تم ــل برنامه ری اص
حســینی، حتــی در نحــوه آرایــش ســپاه کــم تعــداد 
حضــرت در مقابــل ســپاه انبــوه دشــمن می شــود 
مشــاهده کــرد. در رهبــری امــام)ع( عنصــر آگاهــی، 
الهــی،  قانــون و دســتورات  بــه  تعهــد  انگیــزش، 
ــم  ــه چش ــوح ب ــه وض ــار ب ــض اختی ــت و تفوی قاطعی

ــورد. ــی خ م
بــه چنــد مــورد از جلــوه هــای مدیریــت امــام حســین 

)ع( در ذیــل اشــاره مــی شــود:
1. الگوهــای مدیریــت را بــا تمــام تنوع هــای ظاهــری 
ــوان  ــی می ت ــادی و اله ــوع م ــه دو ن ــوری آن ب و ص
ــن و  ــع بهتری ــورا در واق ــه عاش ــرد؛ حادث ــیم ک تقس
ــادی و  ــوی م ــن الگ ــش ای ــوی نمای ــن تابل گویاتری

ــت. ــی اس اله
حکومــت  و  مدیریــت  امام حســین)ع(  نظــر  از   .2
افــراد فاســد، خائــن و ســتمگر بــر جامعــه عظیم تریــن 
فتنــه و بلیـّـه و بزرگتریــن عامــل فســاد و تباهــی اســت.

3. مدیریــت حماســه عاشــورا، الگــوی کارآمــدی را 
بــرای هدایــت جامعــه انســانی بــه ویــژه در دوره هــای 
بحرانــی و اســتبداد خارجــی و یــا داخلــی بــه دســت 

می دهــد.
ــه؛  ــد ک ــل ش ــه حاص ــن نتیج ــدف ای ــش ه 4. در بخ
مدیریــت بایــد جلوگیــری از فســاد، بی عدالتــی و 
اداره امــور را تضمیــن کنــد تــا هــم در ســازمان و هــم 
در جامعــه عدالــت ایجــاد گــردد، زیــرا هــدف نهایــی 

ــتگاری  ــاح و رس ــه ف ــیدن ب ــامی رس ــت اس مدیری
اســت.

5. در بخــش تصمیم گیــری؛ امام حســین)ع( بــرای 
تصمیم گیــری بــر خــاف یزیــد در یــک فضــای 
ــی شــرایط  ــه خوب ــود، او ب ــه ب ــرار نگرفت ــود ق ــه آل م
شــرایط  کــه  اســت  می دانســته  و  می دیــده  را 
بــه گونــه ای اســت کــه جــز بــا شــهادت او ایــن 
و  مدیریــت  از  ناشــی  ســاله  چندیــن  کجی هــای 
حکومــت بنی امیــه اصــاح نمی گــردد. مجموعــه 
ــای  ــار از لحظه ه ــین)ع( سرش ــام امام حس ــان قی جری
مهــم و خطــر خیــز بــود؛ دعــوت شــدن بــه کاخ 
ــا  ــورد ب ــه، برخ ــت از مّک ــه، حرک ــتانداری مدین اس
ســپاه ُحــر، بی آبــی و بی تابــی کــودکان، انبــوه ســپاه 
ــه و  ــاران، هم ــی، شــهادت ی ــت و تنهای دشــمن، غرب
همــه، لحظه هــا و صحنه هایــی هســتند کــه پــای 
تصمیم گیــری  در  را  انســان  و  می لرزاننــد  را  اراده 
ــن  ــازد، لک ــا می س ــواری و تنگن ــران و دش ــار بح دچ
ــم و  ــن تصمی ــرایط بهتری ــن ش ــام ای ــام)ع( در تم ام

طّراحی می کــرد. را  برنامــه  دقیق تریــن 
ــان،  ــن زم ــاب بهتری ــزی؛ انتخ ــش برنامه ری 6. در بخ
ــرایط و  ــن ش ــکان و بهتری ــن م ــاران، بهتری ــن ی بهتری
ــت  ــواه مدیری ــر، گ ــک ام ــق ی ــرای تحق ــا ب زمینه ه

ــود. ــت ب ــن نهض ــر ای ّ ــا و مدب توان
7. در بخــش ســازماندهی؛ بــه همــراه آوردن خانــواده 
اعــم از زنــان و خردســاالن و دادن رهنمودهایــی 
شــهادت  از  بعــد  فرهنگــی  نقــش  ایفــای  بــرای 
خویــش، یکــی از بارزتریــن جلوه هــای ســازماندهی 

ــت. ــینی اس ــت حس ــی در نهض نیروی
ــورت  ــه ص ــین)ع( ب ــری؛ امام حس ــش رهب 8. در بخ
یــک مدیــر در نقــش رهبــری ملتــزم و متعهــد و 
ــه  ــه هم ــامی ب ــت اس ــه ای از تربی ــورت نمون ــه ص ب

ــه؛ ــت ک ــامی آموخ ــران اس ــران و رهب مدی
اول، در برابر انحرافها بایستند.

ــر چهــره  دوم، در افشــای همــه کســانی کــه نقــاب ب
ــد بکوشــند. دارن

ــه نیروهــای فرصــت طلــب و جــذب  ســوم، از تصفی
ــد. ــادق غفلت نورزن ــراد ص ــوزش اف ــرش و آم و پذی

را  انســانی  نیروهــای  محبــت،  از طریــق  چهــارم، 
برانگیزاننــد.

و باالخــره، کوشــش کننــد در تربیــت و آمــاده کردن 
ــده راه باشــد و مســیر  ــد ادامــه دهن نیرویــی کــه بتوان
ــه نقــش  ــد )منظــور توجــه ب انقــاب را همــوار نماین
زنــان در نهضت هــا و اســتمرار آن( و بــه عبــارت 
ــات  ــتیبانی عملی ــدون پش ــی ب ــات نظام ــر عملی دیگ
نخواهدبــود. بخــش  ثمــره  فرهنگــی  و   تربیتــی 
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علمی - دانشگاهی

منش مهندسی صنایع معرفی نشریه
دریچه

ــودن  ــجویان و دور ب ــر دانش ــم ب ــی حاک ــی تفاوت ــو ب ج
فضــای علمــی دانشــگاه هــا از واقعیــت هــای علمــی چنــد 
تــن از دانشــجویان را بــر آن داشــت تــا بــا عملــی جمعــی 
ســعی کننــد محیــط  بهتــری بســازند و قدمــی بــرای بهبــود 

فضــای علمــی دانشــکده خــود بردارنــد.
چنیــن بــود کــه جمعــی از دانشــجویان کارشناســی و 
ــی  ــگاه صنعت ــع دانش ــی صنای ــی ارشــد مهندس کارشناس
ــار از  ــد و غب ــت کردن ــی هم ــن طوس ــر الدی ــه نصی خواج
ــا دریچــه  ــد. ت ــه ))دریچــه(( پــس از 10 ســال زدودن مجل

ــع. ــی صنای ــای مهندس ــه دنی ــد ب ــره ای باش پنج
7 ســرویس )فنــاوری اطاعــات، مدیریت، اقتصــاد، منطقه 
ناموجــه، رویدادهــای تــازه، معرفــی کتــاب و کارآفرینی( 
پــای ثابــت هــر شــماره هســتند. در هــر شــماره موضوعــی 
ــی  ــی م ــاص بررس ــور خ ــه ط ــژه ب ــده وی ــوان پرون ــه عن ب

شــود. ) مثــا؛ کار یــا درس، هــوش کســب و کار و...(
ــی  ــاالت تخصص ــه مق ــی ب ــانی دسترس ــه آس ــه ب ــا توج ب

و صرفــا علمــی، سیاســت 
ــه  ــا ب ــت ت ــر آن اس ــه ب مجل
جــای چنیــن مطالبــی بــر 
کاربــرد مهندســی صنایــع و 
جنبــه هایــی کــه در سیســتم 
آموزشــی مــا مــورد غفلــت 
قــرار گرفتــه اســت، تمرکــز 

ــد. کن
تهیه و تنظیم:علی سمایی

سیســتم های  و  صنایــع  مهندســی  پژوهش هــای  نشــریه 
تولیــد بــا تــاش مشــترک دانشــگاه بوعلــی ســینا و انجمــن 
ــی شــود. ــران از ســال 1392منتشــر م ــع ای مهندســی صنای

ــات  ــط هی ــریه توس ــاالت نش ــی و مق ــور علم ــت ام  مدیری
تحریریــه کــه از اســاتید بنــام گروه هــای مهندســی صنایــع 
کــه بــا تخصــص در زمینــه سیســتم های تولیــد تشــکیل شــده 

اســت، اداره مــی شــود.
 مقــاالت علمــی و پژوهشــی در زمینــه هــای زیــر در ایــن 

نشــریه مــورد بررســی قــرار مــی گیرنــد. 
محورهای نشریه:

*الگوریتم های هیورستیک و متاهیورستیک در سیستم های تولید
*برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید

*تصمیم گیری در سیستم های تولید
*توسعه محصول جدید

*زنجیره تامین و لجستیک
*شبیه سازی سیستم های تولید
*طراحی سیستم های تولیدی

*کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت
*مدیریت موجودی

*مکانیابی و جانمایی تسهیات و مسیریابی وسایل نقلیه
*مهندسی فاکتورهای انسانی

*نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان

پژوهش های مهندسی صنایع و سیستم های تولید

 تهیه و تنظیم:
 محسن تقی نژاد

بعــد از انقــالب صنعتــی، زمــان پیدایــش مهندســی 
صنایــع بــوده و توســعه ایــن رشــته تاکنــون ادامــه 
ــم،  ــک عل ــا ی ــع نه تنه ــی صنای ــت. مهندس ــته اس داش
ــرای تغییــر  ــه ب بلکــه یــک مجموعــه روش هــای خالقان
ــن مهندســی،  ــر اســت. ای ــه ای بهت ــا و ســاخت جامع دنی
حرفــه ای اســت کــه در آن دانــش ریاضــی و علــوم 
ــه؛  ــه، کار و تجرب ــط مطالع ــده توس ــب ش ــی؛ کس طبیع
ــه منظــور اســتفاده اقتصــادی  ــی ب جهــت توســعه راه های
از مــواد و نیروهــای طبیعــی، در جهــت رفــاه نــوع بشــر؛ 

بــه کار گرفتــه می شــود.
مهنــدس صنایــع کســی اســت کــه بــا اســتفاده از 

علــوم، ریاضیــات، 
ــاوت  ــه و قض تجرب

قــادر  شــخصی، 
اســت تا ســازوکارها، 
ــاختارها  فرآیندها، س
سیســتم های  یــا 
بــه  را  پیچیــده 
منطقــی  روشــی 
اقتصــادی ایجــاد، 
ــت،  ــداز، مدیری راه ان
ــا نگهداری  ــرل ی کنت

ــد.  کن
ــل،  در دوران تحصی
دانشــجویان ایــن 

رشــته، آموزش هایــی می بیننــد، همچنیــن فنــون، روابــط 
و فرآیندهــای ایــن رشــته مهندســی، بــا جزئیــات بســیار 
زیــاد آموختــه می شــود، امــا بــه نحــوه به کارگیــری 
آن هــا در دنیــای واقعــی، اصــول حرفــه ای بــودن در کار و 

ــود.  ــه می ش ــر پرداخت ــات کاری کمت ــم و اخالقی نظ
بــه نقــل از مجلــه فوربــز،  بــا اشــاره بــه عــدم دسترســی 
بــه اطالعــات صحیــح دانشــگاه های چیــن و هنــد، 
ــدک  ــی ان ــا اختالف ــیه و ب ــس از روس ــران پ ــور ای کش
پــس از آمریــکا در رتبــه ســوم دارا بــودن بیشــترین تعــداد 
ــر  ــا در نظ ــی  ب ــرار دارد، از طرف ــان ق ــان در جه مهندس
ــوان  ــی می ت ــورد بررس ــورهای م ــت کش ــن جمعی گرفت
ــداد  ــن نســبت تع ــران باالتری ــید ای ــن نتیجــه رس ــه ای ب
مهنــدس بــه جمعیــت را در جهــان دارا اســت. نــرخ 
بیــکاری در ایــران حــدود دوازده درصــد اســت، بــا توجــه 
بــه نســبت بــاالی مهنــدس بــه جمعیــت و نــرخ بــاالی 
بیــکاری می تــوان گفــت رقابــت در بــازار کار رشــته های 
مهندســی چنــدان آســان نیســت، قطعــًا کســانی در ایــن 
ــه  ــه موفقیــت می رســند کــه نســبت ب رقابــت ســنگین ب

ــند. ــته باش ــری داش ــای برت ــایرین مزیت ه س
ــازار کار  ــودن در ب ــر ب ــرای رقابت پذی ــا ب ــی از راه ه یک
ــت  ــن اس ــب، ای ــگاه مناس ــه جای ــت یابی ب ــور دس به منظ
کــه عــالوه بــر فراگیــری آموزش هــای مهندســی، 
بتــوان فرهنــگ و منــش مهنــدس بــودن، از جملــه 
ــت،  ــای موفقی ــودن در کار، مهارت ه ــه ای ب ــول حرف اص
به کارگیــری علــم در عمــل و اخالقیــات کاری را بــه 

ــت. ــی فراگرف خوب

ــم  ــم حک ــم جس ــبیه کنی ــه تش ــه رایان ــان را ب ــر انس اگ
ســخت افزار، فرهنــگ حکــم سیســتم عامل و تمامــی 
ــب  ــی کس ــول زندگ ــرد در ط ــک ف ــه ی ــی ک ویژگی های
ــر  ــبیه ه ــن تش ــا را دارد. در ای ــم نرم افزاره ــد حک می کن
ــی  ــد توانای ــر باش ــتم عامل)فرهنگ( قدرتمندت ــه سیس چ
قــرار گرفتــن نرم افزارهایــی قوی تــر بــر روی آن را پیــدا 
ــگ  ــه فرهن ــر چ ــه ه ــت ک ــن اس ــت ای ــد. واقعی می کن
خــود را در جهــت درســت بهتــر و بیشــتر پــرورش دهیــم، 
ــا مســائل و مشــکالت بیشــتر  توانایــی مــا در مواجهــه ب
ــتری را  ــاز بیش ــای ممت ــم ویژگی ه ــود و می توانی می ش

ــرورش دهیــم. در خــود پ
بــه  ایــران  در 
در  اینکــه  دلیــل 
آموزشــی  مراکــز 
صرفــًا بــه آمــوزش 
مهندســین پرداختــه 
اغلــب  می شــود، 
ن  لتحصیــال غ ا ر فا
پــس از دوران 
دانشــگاه و در فضــای 
بــازار کار بــا فرهنــگ 
مهندســی  منــش  و 
می شــوند؛  آشــنا 
درحالی کــه در قــرآن 
ــش  ــرورش پی ــظ پ لف
ــه  ــی از آی ــت )بخش ــده اس ــرده ش ــه کار ب ــوزش ب از آم
دوم ســوره جمعــه: »یزّکیهــم و یعلّمهــم الکتــاب و 
ــرورش  ــوم آموزش وپ ــل س ــن در اص ــه« ( همچنی الحکم
ــه  ــد تزکی ــرورش بای ــام آموزش وپ ــت: » در نظ ــده اس آم
بــر تعلیــم تقــّدم داشــته باشــد و از هیــچ یــک از شــئون 
ــخ هــم  ــزرگان تاری ــم و تربیــت منفــک« . در کالم ب تعلی
می تــوان بــه تدبیــر منــزل ابن ســینا اشــاره کــرد: »بایــد 
کــه پــدر و مــادر از هنــگام از شــیر بازگرفتــن آنــگاه  کــه 
هنــوز کــودک بــرای هرگونــه تربیتــی آمادگــی و قابلیــت 
ــینا  ــر ابن س ــد«. در نظ ــت او بزنن ــه تربی ــت ب دارد، دس
ــت  ــدا از تربی ــذا ابت ــت و ل ــم اس ــر تعلی ــدم ب ــت مق تربی
ــم او  ــث تعلی ــه بح ــپس ب ــد س ــخن می گوی ــل س طف

زد. می پــردا
ــن و  ــرآن، قوانی ــوق، کالم ق ــیر ف ــه تفاس ــه ب ــا توج ب
ــه  ــت شــود ک ــه دق ــن نکت ــه ای ــد ب ــینا بای ســخن ابن س
تربیــت و پــرورش، نقشــی اساســی و مهم تــر از آمــوزش 
در موفقیــت دارد، اهمیــت ایــن موضــوع زمانــی دوچنــدان 
می شــود کــه در مــورد مهندســی صنایــع باشــد، مهنــدس 
صنایــع فــردی اســت کــه مــدام بــا خــط تولیــد، مســائل 
گوناگــون بــازار کار و عوامــل انســانی ســروکار دارد، لــذا 
ــته  ــن رش ــوزش در ای ــه آم ــبت ب ــرورش نس ــت پ اهمی
ــگ  ــتن فرهن ــت، داش ــوان گف ــت، می ت ــاال اس ــیار ب بس
نظــری،  آموزش هــای  کنــار  در  مهندســی  منــش  و 
مزیتــی بــزرگ در بــازار کار بــرای یــک مهنــدس صنایــع 

ــود. ــوب می ش محس
تهیه و تنظیم: محمدمهدی عجمی
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ــت،  ــد نیس ــباتی توانم ــزار محاس ــک اب ــًا ی ــل صرف اکس
بلکــه یــک ابــزار خالقانــه اســت کــه بــه ســازمان هــا در 
رقابــت و کارآمــدی بیشــتر کمــک مــی کنــد. بخصــوص 
اینکــه اکســل روش هــای جدیــد و بهتــری را در رابطــه 
ــات  ــت عملی ــواع وضعیــت هــای مدیری ــا بســیاری از ان ب
ــه در  ــد ک ــی ده ــه م ــا ارائ ــه آن ه ــوط ب ــائل مرب و مس
ــاره  ــا اش ــه آن ه ــی ب ــای عملیات ــاب ه ــیاری از کت بس

نشــده اســت.
ــا در اســتفاده از اکســل جهــت  ــده م ــز عم اگرچــه تمرک
ــا  ــت، ام ــی اس ــت عملیات ــائل مدیری ــل مس ــل و ح تحلی

تجــارت  در  وابســتگی 
ــا،  ــات ه ــون عملی همچ
مســائل  و  بازارایابــی 
ــی  ــن معن ــه ای ــی ب مال
اســت کــه تکتیــک های 
تواننــد  مــی  اکســل 
انــواع  از  بســیاری  در 
مفاهیــم تصمیــم گیــری 
قــرار  اســتفاده  مــورد 

گیرنــد.
مســائل  حــل  کلیــد 
عملیــات  مدیریــت 

در جهــان واقعــی بــه کمــک مایکروســافت اکســل، 
ــزار  ــک اب ــوان ی ــه عن ــط اکســل ب مــدل ســازی در محی
محاســباتی اســت تــا بتوانیــم از ویژگــی ســناریوی آن بــه 

صــورت کامــل اســتفاده کنیــم.
کاربــرد در پیــش بینــی و پیــش بینــی پیشــرفته: بــا اســتفاده 
ــی و  ــای مدیریت ــاوت ه ــوان قض ــی ت ــل م ــزار اکس از اب
تحلیــل هــای What- if را بــا تحلیــل و اســتفاده از بــرون 
یابــی از گذشــته، روابــط علــت و معلولــی، تحلیــل هــای 
ــج  ــاط دادن نتای ــا ارتب ــل رگرســیون و ... و ب ــد، تحلی رون
ــترس  ــی، در دس ــش بین ــتم پی ــک سیس ــه ی ــوط ب مرب

داشــت.
کاربــرد در مــدل هــای برنامــه ریــزی: مــدل هــای برنامــه 
ــه عملیــات هــای ســازمانی و  ریــزی، جهــت دســتیابی ب
اهــداف اســتراتژیک بــه کار مــی رونــد. اکســل یــک ابــزار 
مفیــد در ایجــاد چنیــن مــدل هایــی اســت؛ زیــرا توانایــی 
مدیریــت بــر روی ســناریوهای What- if را افزایــش 
مــی دهــد. در اکثــر مواقــع، مــدل هــا بایــد دارای هزینــه 
غیرخطــی و توابــع تقاضــا باشــند تــا اینکــه مــدل مــورد 

نظــر واقعــی تــر جلــوه کنــد، اکســل مــی توانــد از چنیــن 
توابعــی پشــتیبانی کنــد.

کاربــرد در موجــودی: یــک مــدل موجــودی، وقتــی خــوب 
ــت  ــک سیســتم مدیری ــه در دل ی ــی شــود ک طراحــی م
ــه دلیــل اینکــه  ــر باشــد. ب ــر کامپیوت موجــودی مبتنــی ب
ــه  ــد، ب ــد ش ــری خواه ــا کامپیوت ــا بعده ــدل ه ــن م ای
همیــن علــت بایــد عوامــل کیفــی و کمــی بــه وضــوح بــا 
متخصصــان سیســتم هــای اطالعاتــی در میــان گذاشــته 

شــود.
کاربــرد در برنامــه ریــزی احتیاجــات مــواد: اکســل 
ــل  ــام تحلی ــرای انج ب
 MRP ــده ــای پیچی ه
مناســب نیســت، ولــی 
ــی  ــال م ــر ح ــه ه ب
تحلیــل  در  توانــد 
مســائل سیســتم هــای 
ــک  ــا ی ــک و ی کوچ
از  کوچــک  قســمت 
یــک سیســتم بــزرگ، 

ــد. ــد باش مفی
کاربــرد در مدیریــت 
ــه  ــک برنام ــروژه: ی پ
صفحــه گســترده ماننــد اکســل مــی توانــد بــرای ســاده 
تــر شــده تحلیــل پــروژه هــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد 
و در اســتفاده از صفحــه گســترده نیــاز اســت کــه تحلیــل 
ــه صــورت دســتی انجــان دهــد،  ــا را ب ــر بیشــتر کاره گ
امــا همیــن روش دســتی ممکــن اســت درک بهتــری بــه 
تحلیــل گــر دهــد. وقتــی یــک پــروژه بــه صــورت دســتی 
ــروژه  ــل پ ــان تکمی ــبه زم ــل محاس ــود، اکس ــام ش انج
ــان  ــان شــروع و زم ــن زم ــن و دیرتری ــا زودتری ــراه ب هم
هــای تکمیــل هــر فعالیــت را ســاده تــر مــی کنــد. وقتــی 
ایــن اطالعــات در دســترس باشــد، شــناوری هــر فعالیــت 

را مــی تــوان محاســبه نمــود.
ــا،  ــتفاده از نموداره ــا اس ــارت ب ــای نظ ــت فرآینده کیفی
ــه  ــوط ب ــات مرب ــین، تصمیم ــداری ماش ــض و نگه تعوی
مــکان یابــی تســهیالت، تحلیــل ریســک، شــبیه ســازی 
فرآیندهــای مدیریــت عملیــات و تخصیــص منابــع و 
مدیریــت محدودیــت از زمینــه هــای دیگــر کاربرد اکســل 

ــد. ــی باش ــع م ــی صنای ــوزه مهندس در ح

اکسل در مهندسی صنایع

تهیه و تنظیم: آگات صادقی

چــرا رشــته مهندســی صنایع 
ــت؟ جذاب اس

ــرای  ــه ب ــع ک ــی رشــته مهندســی صنای ــت اصل ــج مزی پن

بســیاری از افــراد جــذاب اســت در ادامــه مطلــب مــرور 

مــی شــود.

1- جامعیت و تنوع در بازار کار

تقریبــا در متامــی زمینــه هــای کاری بــه یــک مهندســی 

صنایــع نیــاز مــربم وجــود دارد. حــوزه هایــی ماننــد 

صنایــع تولیــدی، صنایــع پیرشفتــه )HighTech(، خــرده 

فروشــی هــا و سیســتم هــای توزیــع، سیســتم هــای 

ــوزه  ــتیبانی، ح ــای پش ــتم ه ــت، سیس ــامت و بهداش س

هــای مختلــف نظامــی، بازارهــا و نهادهــای مالــی و 

... تنهــا برخــی از حــوزه هایــی هســتند کــه مهندســین 

ــد. ــی کنن ــا م ــدی ایف ــی کلی ــا نقش ــع در آنه صنای

2- تلفیق مهارت هاى دانشگاهى با توامنندى هاى تجارى

تامیــن،  زنجیــره  مدیریــت  ماننــد  هایــی  گرایــش 

ــور  ــه ط ــی و ... ب ــی، بازاریاب ــی مال ــتیک، مهندس لجس

مســتقیم بــه مســائل موجــود در دنیــای واقعــی تجــارت 

ــد. ــی پردازن م

3- درک کان و نگاه سیستمى

نــگاه کان و سیســتمی نســبت بــه مســائل مختلــف 

یکــی از مهــم تریــن ویژگــی هــای یــک مهنــدس صنایــع 

اســت کــه بــا ایــن توانایــی، مهندســین صنایــع حتــی مــی 

تواننــد در جایــگاه هــای مختلــف مدیریــت کشــور نیــز 

نقــش آفرینــی کننــد.

4- مترکز روى فرایندها به جاى مترکز بر جزییات فنى

5- بــا مهنــدىس صنایــع بــه هــر چیــزى کــه عاقــه داریــد 

خواهیــد رســید

ــی  ــتفاده از مهندس ــا اس ــد ب ــی توانی ــام م ــع ش در واق

صنایــع بــه هــر حــوزه ای کــه عاقــه داریــد وارد شــوید 

آیــا دوســت داریــد در یــک موسســه مالــی داخــل شــهر 

مشــغول شــوید؟ آیــا دوســت داریــد یــک رشکــت بــزرگ 

کامپیوتــری را مدیریــت مناییــد؟ آیــا دوســت داریــد 

نقــش یــک تحلیلگــر درون ســازمانی را ایفــا مناییــد؟ 

حتــی اگــر دوســت داریــد یــک گزارشــگر خــوب فوتبــال 

ــرای شــام فراهــم اســت. ــط ب ــز رشای بشــوید نی
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اطالع رساني خدمات و محصوالت
 با شرایط ویژه

در خبرنامه مهندسی صنایع

خبرنامــه انجمــن در هــر شــماره بــراي قریــب 10000 
مخاطــب ارســال مــي شــود و فضایــي مطلــوب بــراي ارتباط 
ــات اعضــاي  ــي کاال و خدم ــه منظــور معرف ــا مشــتریان ب ب
ــه  ــی ب ــدی و خدمات ــای تولی ــي انجمــن و شــرکت ه حقوق
ویــژه شــرکت هــای مشــاوره مهندســی صنایــع بــه وجــود 
ــراي اطــالع رســانی محصــوالت و  ــان ب ــي آورد. متقاضی م
خدمــات خــود در خبرنامــه مهندســی صنایــع مــی تواننــد بــا 

ــد.  ــل نماین ــاس حاص ــماره 88962076 تم ش

ــزات  ــت: تجهی ــه فعالی زمین
ــیمی ــت، گاز و پتروش نف

تلفن: 031-42441517
www.ofoghtahavol.com

اصفهان، نجف آباد، خیابان امام غربی، 
پاک 909
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تاریخ اعتبار عضویتنوع عضویتنام و نام خانوادگیردیف
حسن جلیلی فتاحی

پرهام رشید

نیام فخیم هاشمی

سپند قلی پور

مهدی مساحی خوراسکانی

میثم واشقانی فراهانی

حمیدرضا راغب

میرا رستگار عامل

ساناز شهریاری

مصطفی قمشه

محمدحسین کریم زادگان

امین لشگری 

محسن خروان

مهرداد خزائی

محمدعلی قادری

سید امیرحسین چکامه

مینا ممقانی

محمدامین نبی رسوستانی

پیوسته

پیوسته

پیوسته

پیوسته

پیوسته

پیوسته

وابسته

وابسته

وابسته

وابسته

وابسته

وابسته

وابسته به حقوقی

وابسته به حقوقی

وابسته به حقوقی

دانشجویی

دانشجویی

دانشجویی

لیست اعضای جدید و تمدیدی و اعضای حقوقی انجمن 
مهندسی صنایع ایران در شهریور ماه سال 1395

1396/06/08

1396/06/15

1397/09/08

1396/06/27

1396/06/08

1396/06/14

1397/09/15

1396/09/23

1396/06/17

1396/06/08

1396/06/08

1396/06/08

1396/06/13

1396/06/13

1396/06/13

1396/06/28

1396/06/28

1396/06/08

ــه  ــت وارده را ب ــری، مصیب ــن نی ــر امی ــای دکت آق
ــوده  ــرض نم ــرم تســلیت ع ــواده محت ــما و خان ش
و بــرای آن مرحومــه علــو درجــات الهــی را 
نماییــم.                                                          مــی  مســألت  منــان  ایــزد  درگاه  از 

انجمــن مهندســی صنایــع ایــران

تسلیت به دکرت مجید امین نیری

تبریک آغاز سال تحصیلی جدید

ــه  ــد را ب ــی جدی ــال تحصیل ــیدن س فرارس
شــما اســاتید و دانشــجویان گرامــی تبریــک 
و تهنیــت عــرض نمــوده و آرزوی ســامتی و 

ــم. ــان داری ــزون برایت ــت روزاف موفقی

انجمن مهندسی صنایع ایران

تبریک به دانشجویان جدیدالورود
دانشجویان ارجمند ورودی 95؛

ــبت  ــه مناس ــا را ب ــک م ــي و تبری خوش آمدگوی
ــی  ــته مهندس ــی در رش ــما در قبول ــت ش موفقی
صنایــع و ورود بــه دانشــگاه بپذیریــد.آرزوی 
ســامتی، موفقیــت و توفیــق روز افــزون برایتــان 

ــتاریم. ــان خواس ــد من از خداون
انجمن مهندسی صنایع ایران


