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

سال هجدهم  -شماره  - 82مهر ماه 1395
سرمقاله

از ديربــاز پاييــز طبيعــت همــواره مقــارن بــا بهــار تعليــم و تربيــت در دانشــگاهها بــوده
اســت و ايــن خــود شــايد اســتعاره از ايــن باشــد کــه چــون عــامل را خــزان دربرگــرد،
ايــن نــور علــم اســت کــه نويــد بهــاری دگــر ميدهــد .بــه طــور معمــول از مهمتريــن
ســوااليت کــه ذهــن دانشــجويان را بــدو ورود بــه دانشــگاه بــه خــود مشــغول ميکنــد
ســوال از چيســتي و چرايــي رشــته دانشــگاهي پذيــرش شــده اســت .بــه خصــوص اگــر
رشــته دانشــگاهي مــورد نظــر نوظهــور و در اصطــاح بــن رشــتهای باشــد ،ايــن ســوال
بيشــر منــود ميکنــد .رشــته مهنــديس صنايــع بــه عنــوان يــک رشــته جــذاب و البتــه دارای
ماهيتــي معامگونــه بـرای 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
آن بپــردازد ،پاســخي مختــر بــه ســوال فوقالذکــر و البتــه معــريف مســرهای احتــايل
تکامــل و تغيــر ايــن رشــته اســت.
يکــي از مهمتريــن تفاوتهــای مهنــديس صنايــع بــا ســاير رشــتهها (بــه خصــوص
رشــتههای فني-مهنــديس) خاصيــت «مســئله محــوری » ايــن رشــته اســت .عمــوم
رشــتههای فنــي -مهنــديس ماننــد مهنــديس مکانيــک ،مهنــديس شــيمي و مهنــديس بــرق
بــه تفســر پديدههــای نظــام خلقــت از يــک دريچــه تخصــي مشــخص ميپردازنــد .در
واقــع آنچــه کــه در ايــن دســته رشــتههای دانشــگاهي اصالــت دارد عمدت ـاً زاويــه نــگاه
تخصــي اســت؛ ايــن در حــايل اســت کــه در رشــته مهنــديس صنايــع «مســئله» اصالــت
دارد .فلســفه وجــودی رشــته مهنــديس صنايــع ناتــواين رشــتههای ســنتي مهنــديس در حــل
مســائل واقعــي بــه دليــل ماهيــت جزءنگــر و تخصــص محــور آنهــا بــوده اســت .شــايد
اولــن بــار ايــن دســته از مســائل در جنگهــای جهــاين (ماننــد برنامهريــزی لجســتيک و
تعم ـرات و نگهــداری تجهي ـزات نظامــي) و در تفســر برخــي پديــده بيولوژيــک (ماننــد
ماهيــت و رفتــار ســلول) منــود پيــدا کردنــد و البتــه بــه رسعــت در ســاير حوزههــا هــم
مشــاهده شــدند .تفــاوت مهــم ديگــر ،نــگاه خــاص مهنــديس صنايــع در تحليــل و ارائــه راه
حــل بـرای مســائل واقعــي اســت .ايــن نــگاه ممتــاز در عبــارت «کلنگــری خــاق » خالصــه
شــده و در عمــل خــود را در متدولوژیهــای سيســتمي (ماننــد تحقيــق در عمليــات ،
پوياييشــنايس سيســتم ،ســايربنتيک ســازماين و  )...کــه مهندســان صنايــع آنهــا را ب ـرای
حــل مســائل پيچيــده بــه کار ميگرينــد ،منايــان ميشــود .بــه طــور خالصــه مهنــديس
صنايــع در پــي آن اســت تــا بــا رويکردهــای کلنگــر و خالقانــه سيســتمي بــه حــل مســائل
دنيــای واقعــي بپــردازد .خاطــر نشــان ميگــردد کــه مهنــدس صنايــع بيــش از آنکــه دنبــال

ادامه در صفحه 2

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

در ســالهای اول قــرن بیســتم ،تولیــدات صنعتــی رشــد
فزاینــده ای داشــتند امــا هنــوز یــک مفهــوم گمشــده در بیــن
اهالــی صنعــت بــود و آن مفهــوم بهــرهوری بــود .مهنــدس
مکانیــک بــود .مهنــدس بــرق هــم بــود .تکنســینها و
مدیـران 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
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دکتــر محمــد مــدرس یــزدی :بــه
همــه دانشــجویان توصیــه مــی کنــم کــه
خیلــی خــوب درس بخواننــد و ســعی کننــد
رابطــه ی درس خــود را بــا دنیــای واقــع
بیشــتر کننــد و بــه کاربــرد و اهمیــت درس
خــود بیشــتر فکــر کننــد یــا برعکــس ســعی
کننــد مســائلی را کــه در بیــرون مــی بیننــد بــا
ابزارهایــی کــه در دســت دارنــد حــل کننــد و
نیــز مبانــی تئــوری خــود را قــوی کننــد.

www.iiie.ir

َخاف َعلی ا ُ َّمتی الفَق َر َول ِکن ُ
رسول اکرم (ص) :اِنّی ما ا ُ
اخاف َعلَیهِم ُسو َء التّدبِیرِ.
مــن بــر امــت خــود از فقــر و تنــگ دســتي منيترســم ويل بــر آنــان از مديريــت
و تدبــر بــد بيــم دارم.

انجمن مهندسی صنایع ایران

در چهلمین گردهمایی ماهانه انجمن مهندسی صنایع ایران مطرح شد:

از استراتژی بنگاه تا راهبرد ملی

چهلمیــن گردهمایــی انجمــن
مهندســی صنایــع ایــران بــا
عنــوان " از اســتراتژی بنــگاه تــا
راهبــرد ملــی " در روز سهشــنبه
 16شــهریورماه در ســازمان
مدیریــت صنعتــی برگــزار شــد.
در ابتــدای مراســم کلیــپ
کوتاهــی بــا عنــوان "دیــدگاه
راهبــردی" پخــش شــد کــه در آن
ویژگیهــا و خصوصیــات یــک
مدیــر برتــر ازمنظــر بینــش و
دیــدگاه راهبــردی برشــمرده شــد.
همچنیــن بــه تأثیــر تصمیمــات
مــورد اتخــاذ توســط یــک مدیــر
بــر اســاس تفکــر راهبــردی و
اســتراتژی آن بنــگاه اشــاره شــد.
در ادامــه ،مهنــدس ســید علیرضــا
شــجاعی ،دبیــر و نایبرئیــس
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران،
بــا طــرح ســؤاالت و ابهاماتــی
راجــع بــه بحــث راهبــرد ملــی بــه
بیــان مقدمــه و طــرح موضــوع
بــرای ورود بحــث پرداخــت.
وی بــا بیــان تیتــر خبرهایــی از
رســانههای مختلــف و بعضــی
اســناد در حوزههــای کالن بــه
بیــان اســتفادههای مختلــف از
عبــارت "راهبــرد ملــی" اشــاره
کــرد.

نائــب رییــس انجمــن مهندســی
صنایــع ایــران ،در ادامــه بــه
ســؤاالت و ابهاماتــی در ایــن
حــوزه پرداخــت و گفــت :بعــد از
بررســی مطالــب گفتهشــده در
جمعبنــدی بــه ایــن ســؤاالت
میرســیم )1 :راهبــرد ملــی
چگونــه تدویــن میشــود و چــه
تفاوتــی بــا راهبــرد بنگاهــی
دارد ،مشــخصات و وجــوه تمایــز
و تشــابهات آنهــا چیســت؟
 )2راهبــرد ملــی را چــه کســی
تدویــن ،چــه کســی تأییــد و
چگونــه اجــرا میکننــد؟ )3
ارتبــاط یــا پیونــد راهبردهــای
ملــی چگونــه اســت؟ آیــا
راهبردهــای ملــی بعضــ ًا در
تناقــض بــا یکدیگــر نیســتند؟
راهبــرد ملــی صنعــت بــا راهبــرد
ملــی منابــع طبیعــی و...

منش مهندسی صنایع

بعــد از انقــاب صنعتــی ،زمــان پیدایــش مهندســی صنایــع
بــوده و توســعه ایــن رشــته تاکنــون ادامــه داشــته اســت.
مهندســی صنایــع نهتنهــا یــک علــم ،بلکــه یــک مجموعــه
روشهــای خالقانــه بـرای تغییــر دنیــا و ســاخت جامعـهای
بهــر اســت .ایــن مهندســی ،حرفــهای اســت کــه در آن
دانــش ریاضــی و علــوم طبیعــی؛ کســب شــده توســط
مطالعــه ،کار و تجربــه؛ جهــت توســعه راههایــی بــه
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 )4بــرای چــه موضوعاتــی
میتــوان راهبــرد ملــی نوشــت؟
شــجاعی ادامــه داد :همچنیــن
بــه یــک ســری ابهامــات در
ایــن موضــوع میرســیم مثــ ًا
بعضیهــا معتقدنــد نامگــذاری
ســال میتوانــد یــک راهبــرد
ملــی باشــد ،برخــی مــی
گوینــد سیاســتهای کلــی
ابالغــی میتوانــد راهبــرد
ملــی محســوب شــود ،عــده
ای نیــز معتقدنــد مثــ ً
ا نقشــه
جامــع علمــی کشــور یــک ســند
راهبــرد ملــی اســت ،یــا مثــ ً
ا
راهبــرد تولیــد ملــی بــا راهبــرد
ملــی تولیــد در ســاختار و تدویــن
چــه تفاوتــی...
ادامه در صفحه 2

اکسل در مهندسی صنایع

اکســل رصفـاً یــک ابـزار محاســباتی توامنــد نیســت ،بلکــه
یــک ابـزار خالقانــه اســت کــه بــه ســازمان هــا در رقابــت
و کارآمــدی بیشــر کمــک مــی کنــد .بخصــوص اینکــه
اکســل روش هــای جدیــد و بهــری را در رابطــه با بســیاری
از انــواع وضعیــت هــای مدیریــت عملیــات و مســائل
مربــوط بــه آن هــا ارائــه مــی دهــد کــه در بســیاری از
کتــاب هــای عملیاتــی بــه آن هــا اشــاره نشــده اســت...
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گزارش

سرمقاله ،ادامه از صفحه 1

دقــت علمــي راهحــل باشــد در پــي اثربخــي عمــي راهحــل ارائــه
در دنيــای واقعــي اســت؛ لــذا از تخصصهــای مختلــف بــرای حــل
اثربخــش مســئله بهــره بــرده و اساس ـاً تعصــب بــر نــگاه و يــا خــاص
علمــي و تخصــي را منيپذيــرد .لــذا ميتــوان بيــان داشــت کــه
رشــته مهنــديس صنايــع اساس ـاً يــک ابررشــته (فرارشــته) اســت کــه
بــا بهرهگــری از يــک نــگاه سيســتمي عميــق بــه ارائــه راهحلهــای
پايــدار و اثربخــش بــرای مســائل پيچيــده واقعــي ميپــردازد.
دروس تخصــي مهنــديس صنايــع را ميتــوان از يــک نــگاه بــه دو
دســته ( )1روششــنايسها و روشهــا و ()2کاربردهــا تقســيم کــرد.
دســته اول بــه طــور عمــده شــامل درويس ميشــوند کــه نحــوه برخورد
بــا مســائل را توضيــح ميدهنــد .از مهمتريــن دروس ايــن دســته
ميتــوان بــه تحقيــق در عمليــات ،تحليــل سيســتمها ،شبيهســازی
و آمــار مهنــديس اشــاره کــرد .دســته دوم بــه توضيــح کاربــرد دروس
دســته اول در حوزههــای کاربــردی مهــم مهنــديس صنايــع ميپــردازد.
از معروفرتيــن دروس ايــن دســته ميتــوان بــه برنامهريــزی توليــد،
کنــرل موجــودی و طرحريــزی واحدهــای صنعتــي اشــاره کــرد .البتــه
ذکــر ايــن نکتــه رضوری اســت کــه حوزههــای کاربــرد مهنــديس
بســيار گســرده ميباشــد و فارغالتحصيــان ايــن رشــته اکنــون در
مراکــز مختلفــي ماننــد مراکــز توليــدی و صنعتــي ،بيامرســتانها،
بانکهــا ،پرتوشــيميها ،مراکــز ارائــه دهنــده محصــوالت و خدمــات
فرهنگــي و  ...مشــغول بــهکار ميباشــند .لــذا بــه رضس قاطــع
ميتــوان گفــت کــه مهنــديس صنايــع متنوعتريــن بــازار کار را بــن
رشــتههای مختلــف مهنــديس داراســت .فعاليتهــای مهنــديس
صنايــع در ايــن مراکــز عمدتــاً متمرکــز بــر برنامهريــزی ،کنــرل و
ارزيــايب ،بهينهســازی ،طراحــي و بهبــود مســتمر کيفيــت و عملکــرد
فرآيندهــا ميباشــد .فارغالتحصيــان رشــتههای حــوزه مديريــت از
رقيبــان اصــي مهندســان صنايــع در بــازار کار ميباشــند؛ امــا در ايــن
رقابــت در اکــر مــوارد بــه دليــل عملگرايــي بيشــر مهندســان صنايــع
و دانــش و مهــارت عمليــايت کاراتــر آنــان ،مهندســان صنايــع پــروز
ايــن صحنــه بودهانــد.
دربــاره آينــده مهنــديس صنايــع در دنيــا ســخنهای متفــاويت بيــان
شــده اســت .امــا در ايــن بــن عوامــي کــه بيشــر مــورد توجــه
واقــع شــده و ميتواننــد بــه طــور جــدی آينــده مهنــديس صنايــع
را دســتخوش تغيــر کننــد عبارتنــد از )1( :رشــد تکنولــوژی اطالعــات
و ارتباطــات و تأثــر آن در زنجريهتأمــن محصــوالت و برنامهريــزی
آن )2( ،مفاهيــم توســعه پايــدار و تأثــر آنهــا در تصميمگــری
سياس ـتگذاران و مدي ـران و ( )3مفاهيــم مرتبــط بــا عــر شــبکهها
(ماننــد جمعســپاری  ،نــوآوری بــاز  ،ســاختارهای شــبکهای) .البتــه
ذکــر نکتــه رضوری اســت کــه عنــوان «مهنــديس صنايــع» بيشــر
در قــاره آمريــکا و آن هــم بيشــر بــه صــورت «مهنــديس سيســتم و
صنايــع» دارای شــهرت اســت و در اکــر کشــورهای اروپايــي رشــتهای
بــه نــام مهنــديس صنايــع وجــود نداشــته و عناويــن ديگــری بــرای
تخصصهــای گوناگــون آن بــه کار گرفتــه ميشــوند .همچنــن
الزم بــه ذکــر اســت کــه در منطقــه خاورميانــه و غــرب آســيا بــه
اســتناد پايگاههــای علمــي معتــر اي ـران بــا اختــاف قابــل توجهــي
عنــوان پيرشفتهتريــن کشــور را در دانــش مهنــديس صنايــع بــه خــود
اختصــاص داده اســت.
در کشــور عزيزمــان ايــران نيــز اکنــون اولويتهــای کشــور ارتبــاط
نزديکــي بــا دانــش حــوزه مهنــديس صنايــع دارد .نيازمندیهــای
مرتبــط بــا نظامســازی در حوزههــای مختلــف اقتصــادی ،اجتامعــي،
فرهنگــي و ســيايس ،طراحــي و پيادهســازی الگــوی اســامي-ايراين
پيرشفــت و جاریســازی راهربدهــای اقتصــاد مقاومتــي بــه طــور قابــل
توجهــي نيازمنــد دانــش و مهارتهــای مهنــديس سيســتم و صنايــع
ميباشــد .تخصيــص بهينــه منابــع ،ارتقــاء بهــرهوری ،اصــاح و بهبــود
سياس ـتهای خــرد و کالن از جملــه مهمتريــن موضوعــايت اســت کــه
مهندســان صنايــع ميتواننــد بــا ايفــای نقــش در آنهــا در راســتای
پيرشفــت پايــدار اي ـران اســامي گام بردارنــد.

میر سامان پیشوایی
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران

ادامه از صفحه 1

از اسرتاتژی بنگاه تا راهربد ملی

بــا هــم دارنــد و ابهــام آخــر اینکــه آیــا مــا یــک نــگاه
راهبــردی واحــد در میــان ذینفعانمــان در حــوزه مثـ ً
ا تولیــد
داریــم و اینکــه آیــا میســر هســت کــه یــک نــگاه واحــد
داشــته باشــیم یــا خیــر؟
در ادامــه ،دکتــر علــی مبینــی دهکــردی ،عضــو هیئتعلمــی
دانشــکده کارآفرینــی دانشــگاه تهــران و مســئول طراحــی
چشــمانداز بیستســاله جمهــوری اســامی ایــران ،بــه
عنــوان ســخنران ایــن نشســت بــه بیــان دیدگاههــا و
نقطــه نظــرات خــود پرداخــت و گفــت :نکتــه اولــی کــه
بایــد بــه آن اشــاره کنیــم ایــن اســت کــه مــا وقتــی وارد
حــوزه اســتراتژی میشــویم اولیــن مســئلهای کــه بایــد بــه
آن فکــر کنیــم ایــن اســت کــه هرکســی ،در هرجایــی ،در
هــر ســطحی در بنــگاه ،در ســطح ملــی ،در بخشهــای
مختلــف بایــد ســه ســؤال از خــود بپرســد :چــهکاری
میکنیــم ،چ ـهکاری بایــد بکنیــم ،چ ـهکاری نبایــد بکنیــم.
ســؤال اول کاری اســت کــه بهصــورت روتیــن و معمــول
انجــام میدهیــم ،ســؤال دوم کاری اســت کــه مأموریتــی
بــه مــا دیکتــه میکنــد و ســؤال ســوم کاری اســت کــه بــا
مأموریــت و فلســفه وجــودی مــا فاصلــه دارد.
وی ادامــه داد :نکتــه دوم ایــن اســت کــه پیوســتگیها
دیگــر خیلــی تــداوم ندارنــد و مــا بــا گسســتگیها مواجهیــم.
اینکــه گسســتگیها سرعتشــان کــم یــا زیــاد اســت،
قابلشناســاییاند یــا غیرقابــل شناســایی ،آیــا از یــک نــگاه
کالنتــر شــرایطی کــه مــا در پیرامــون خودمــان بــه عنــوان
محیــط میبینیــم ایــن شــرایط ،شــرایط منظمــی اســت
یــا شــرایط بینظمــی اســت؟ و اینکــه درک مــا از ایــن
شــرایط بــاال اســت یــا پاییــن؟ بنابرایــن در حــوزه راهبــرد
وقتــی بــه بحــث و بررســی و اندیشــیدن مینشــینیم بایــد
سیســتم خــود و محیــط را باهــم ببینیــم .وقتــی بــه عصــر
گسســتگیها ورود پیــدا میکنیــم ،دیگــر نمــی توانیــم
نقطـهای نــگاه کنیــم بلکــه بایــد طیــف را در نظــر بگیریــم.
نکتــه آخــر قبــل از ورود بــه بحــث ایــن اســت کــه ســه
محــور اساســی در نــگاه اســتراتژیک بایــد داشــته باشــیم:
اول نــگاه رو بــه جلــو داشــته باشــیم ،دوم فکــر رو بــه جلــو
داشــته باشــیم و ســوم برنامهریــزی رو بــه جلــو داشــته
باشــیم.
وی در بیــان تعریــف راهبــرد ملــی و مباحــث پیرامــون
آن اظهــار داشــت :در دهــه  80راهبــرد ملــی "تجهیــز
همــه منابــع بــرای حداکثــر ســازی منافــع و امنیــت
ملــی بــا مدیریــت هوشــمندانه چالشهــای اســتراتژیک"
تعریــف شــد .در ادامــه مفهومــی بــه نــام چشــمانداز را
دنبــال کردیــم و آن را نــه  prespectiveو عینــی گرفتیــم
نــه  imageو ذهنــی ،بلکــه بهصــورت  visionو ترکیبــی
از هــر دو گرفتیــم .نکتــه بعــدی اینکــه چشــمانداز از 4
جــزء ســاخته میشــود :شــرحی از مأموریــت ،ارزشهــای
بنیادیــن ،نیــت اســتراتژیک و فلســفه فکــری .هــر
کــدام را در نظــر نگیریــم چشــمانداز ناقصــی خواهیــم
داشــت .پــس رویکــرد مــا در تدویــن ایــن راهبــرد ،یــک
رویکــرد آیندهپژوهانــه مبتنــی بــر یــک روش اکتشــافی
و یــک روش تصمیمگیــری اکتشــافی هنجــاری اســت.
وی افــزود :ســؤالی برایمــان پیــش بیایــد کــه آرمــان بــا
چشــمانداز چــه تفاوتــی میکنــد؟ اجمــا ًال اگــر بخواهیــم
بــه ایــن ســؤال پاســخ دهیــم ،آرمــان یــک خواســته دائمــی
یــک ملــت اســت کــه از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل

میشــود و زمــان پذیــری نــدارد امــا چشــمانداز برشــی
از آرمــان در یــک افــق زمانــی اســت .بــه ایــن نکتــه دقــت
کنیــد کــه وقتــی شــما میخواهیــد یــک نــگاه آیندهپژوهانــه
بــرای آینــده داشــته باشــید دیگــر بــه نــکات منفــی خودتــان
نبایــد توجــه بکنیــد ،نــه اینکــه وجــود ندارنــد بلکــه بایــد
برویــد و مثبــت اندیشــی کنیــد .بــرای مثــال فــرض کنیــد
مــا روی قلــهای ایســتادهایم و میخواهیــم پــرواز کنیــم،
اگــر بــه کــف دره نــگاه کنیــم دیگــر بــه آســمان نــگاه
نخواهیــم کــرد.
مبینــی دهکــردی در ادامــه بــه بررســی مثالهایــی از
راهبردهــای ملــی در ســطح بینالملــل پرداخــت :یــک
چهارچوبــی را مــا تــاش کردیــم کــه الگوبــرداری کنیــم که
کشــورهای دیگــر در ایــن حوزههــا چهکارهایــی کردهانــد.
مثــل چش ـمانداز  2020مالــزی ،یــا هنــد کــه بــرای مثــال
شــعرهای رابیــن تاگــور را مبنــای چش ـمانداز خــودش قــرار
داده کــه مثـ ً
ا کارهایــی کــه در زمینــه کامپیوتــر و  ITانجــام
میدهــد از یــک منشــأ ملــی خــود سرچشــمه میگیــرد و
انجــام میدهــد .بــرای عربســتان کــه از اهدافــش دو برابــر
کــردن  GDPو بــاال بــردن ســطح کیفیــت شــهروندانش
بــود .وقتــی ایالتهــای مختلــف آمریــکا را بررســی کردیــم
دیدیــم یکــی از ایالتهایــش ،ایالــت لوئیزیانــا ،وضعیــت
نزدیکــی بــه مــا دارد زیــرا اســاس وضعیــت اقتصــادیاش
بــر پایــه محصــوالت هیدروکربــن بــود .مــورد دیگــری کــه
بســیار قابلتوجــه میباشــد ژاپــن اســت .ژاپنیهــا گفتنــد
کــه دهــه آخــر قــرن  20را دهــه تبــاه شــدن خودمــان تلقــی
میکنیــم .ایــن حــرف از طــرف کمیتــه تنظیــم آنهــا بــه
دلیــل کنــد شــدن رشــد اقتصــادی اعــام شــد .بــه همیــن
دلیــل آمدنــد و  21 actionیعنــی چش ـمانداز قــرن طراحــی
کردنــد .اگــر روش دلفــی ژاپــن در حــوزه علــم و فنــاوری
را موردبررســی قــرار دهیــم میبینیــم کــه ژاپنیهــا در
ســال  2000یــک نگاهــی بــه عقــب و بــه ســال 1976
کــه در آن بــرای آینــده پیشبینــی کــرده بودنــد کردنــد
و آن را موردبررســی قــرار دادنــد و دیدنــد کــه نزدیــک 86
درصــد کارهایــی را کــه پیشبینــی کــرده بودنــد را درســت
پیشبینــی کــرده بودنــد کــه ایــن خــود عــدد بزرگــی اســت
و االن اگــر دقــت کنیــد میبینیــد کــه اروپــای غربــی هــم
عمدتــ ًا از روش ژاپــن دارد اســتفاده میکنــد.
وی در بخــش بعــدی صحبتهــای خــود بــه تعریــف
چالشهــای اســتراتژیک و تبییــن عوامــل و ویژگیهــای
آن پرداخــت :چالــش اســتراتژیک بــروز همزمــان عوامــل
فرصــت و تهدیــد و قــوت و ضعــف بهصــورت یکپارچــه
اســت .بــرای نمونــه بــه بعضــی از چالشهــای اســتراتژیک
شــکلگرفته در تعییــن چش ـمانداز میتــوان بــه ایــن مــوارد
اشــاره کــرد :توســعهیافتگی یــا نایافتگــی کــه یــک موضــوع
بــا اهمیــت اســت کــه ســیر تاریخــی دارد و موردنیــاز اســت و
همــه افــراد جامعــه بــه دنبــال آن هســتند ،بیــداری اســامی
یــا ایجــاد انحــراف در نهضــت بیــداری یــا جریانهــای
واپسگــرا حــاال اگــر آن موقــع از مــا میپرســیدند کــه
داعــش را پیشبینــی میکردیــد یــا نــه جــواب میدادیــم
خیــر ولــی آثــار و ســیگنالهایی از اینکــه جریانهــا
را دارنــد رادیــکال میکننــد ،پذیــرش هژمونــی جدیــد
آمریــکا در منطقــه یــا همگرایــی اســامی منطقـهای ،بحــث
چگونگــی تعامــل ایــران بــا فرآینــد جهانیشــدن ،تــداوم
انقــاب اســامی بــر اســاس اندیشـههای امــام خمینــی(ره)
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یــا توقــف آن و بقــای عزتمنــد یــا تضعیــف و برانــداز .وی
ســپس بــه تبییــن راههــای اجــرای چشــمانداز پرداخــت
و گفــت :روشهــای اجــرای چشــمانداز میتوانــد یــک
روش متمرکــز از بــاال بــه پاییــن باشــد و مصــداق ایــن
برنامهریزیهــای متمرکــز چیــن اســت؛ مــوارد الزم را
تنظیــم میکنــد ،ســپس ابــاغ میکنــد و ارکان اجــرا
میکننــد .یــک رویکــرد میتوانــد غیرمتمرکــز باشــد،
از پاییــن بــه بــاال باشــد و یــک رویکــرد هــم میتوانــد
ترکیبــی باشــد یعنــی بخشــی از آن متمرکــز باشــد بخشــی
غیرمتمرکــز.
ایــن اســتاد دانشــگاه اظهــار داشــت :اگــر بــه مضامیــن
اصلــی کــه بــه درد بنگاههــا میخــورد نــگاه کنیــم
متوجــه میشــویم کــه شــما بایــد از اســتراتژی ملــی رویــه
و راه اســتراتژی بنــگاه را بگیریــد .مثــ ً
ا توســعهیافتگی
یــا نایافتگــی مــا مبتنــی بــر منابــع پایــه بــود حــاال
میخواهیــم توســعهیافتگی بــر مبنــای دانــش بشــویم.
بــرای مثــال وقتــی ســاختار تولیــد ثــروت آلمانیهــا
را بررســی میکــردم  %5منابــع طبیعیانــد%15 ،
زیرســاختها و زیربناهــا و  %80منابــع انســانی .اگــر
خودمــان را نــگاه کنیــم طبــق آمــار  30تــا  35درصــد ســهم
منابــع انســانی %20 ،زیرســاختها و بقیــهاش هــم منابــع
طبیعــی اســت .حــاال آیــا بــا ایــن ترکیــب ثــروت میتوانیــم
وارد رقابــت بشــویم یــا خیــر؟ کــه ایــن موضــوع بــه همــان
پدیــده کاهــش قیمــت و افزایــش کیفیــت برمیگــردد.
وی در بخــش آخــر صحبتهــای خــود بــه بحــث
واژهگزینــی کلمــات استفادهشــده در چشــمانداز پرداخــت و
گفــت :واژهگزینــی ایــن کلماتــی کــه در ایــن چشــمانداز
آمــده اســت ،همــه از واژگان قانــون اساســی بــود و علــت
هــم ایــن بــود کــه اگــر روی واژهای اختــاف شــود ،قانــون
اساســی مفســر آن را شــورای نگهبــان مــی دانــد حــاال
اگــر ایــن واژگان داخــل قانــون اساســی وارد شــده باشــد،
بــا همــان مفاهیمــی کــه مــا منتقــل کردیــم تفســیر آن
هــم مفســر دارد و دیگــر اختالفــی هــم پیــش نمیآیــد.
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
طراحــی و تدویــن برنامــه راهبــردی صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،ســخنران بعــدی ایــن نشســت بــود .وی ابتــدا بــا
طــرح ســه ســؤال و ســپس بیــان مقدمـهای ســخنان خــود
را اینچنیــن آغــاز نمــود :بــرای ایــن جلســه ،ســه ســؤال
اصلــی تدوینشــده بــود کــه بــه آن پاســخ بدهیــم؛ اول
اینکــه اســتراتژیهای ملــی تدویــن میشــوند؟ ،دومیــن
ســؤال چــرا اغلــب راهبردهــا در عمــل بــا مشــکل و بعض ـ ًا
بــا شکســت مواجــه میشــوند و ســؤال ســوم بــه چــه
نحــو اســتراتژی بنگاهــی را بــه راهبــرد ملــی پیونــد بزنیــم.
وی در ادامــه بــه تشــریح و توضیــح دربــاره برنامــه
راهبــردی صنعــت ،معــدن و تجــارت در ســال  92پرداخــت:
بانــک جهانــی در ســال  2000و  2005ثــروت کشــورها را
اندازهگیــری کــرده اســت .در کشــوری مثــل آلمــان کل
معــادن و منابــع طبیعــی آلمــان  %3و کل ماشــینآالت و
ثروتهــای فیزیکــی  %14و ثــروت نامشــهود آن %85
اســت .ترکیــب اقتصــاد در ایــران بســیار بههمریختــه
اســت %59 .ثــروت طبیعــی و  %14ثــروت فیزیکــی و %27
ثــروت نامشــهود .درصــد نــرخ منابــع فیزیکــی مــا بــا
متوســط جهانــی همخوانــی و برابــری دارد .مــا بهجــز دو
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الــی ســه رشــته صنعتــی تقریب ـ ًا در هیــچ رشــته دیگــری
نیــاز بــه ســرمایهگذاری فیزیکــی ســنگین نیــاز نداریــم.
اصــ ً
ا ســرمایهگذاری 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
برنامــه انجــام دادیــم ایــن بــود کــه ســهم خودمــان را از
چشــمانداز ایفــا کنیــم .اگــر مثــ ً
ا قــرار اســت اقتصــاد
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  8درصــد
بایــد  11درصــد رشــد داشــته باشــیم ،بعــد ایــن  11درصــد
رشــد را در رشــتههای صنعتــی تفکیــک کردیــم؛ بنابرایــن
تمــام عوامــل در ایــن محاســبات ماننــد میــزان اشــتغال
الزم ،میــزان رشــد الزم و ...را بــه تفکیــک گروههــای ISIC
کــه طبقهبنــدی رشــتههای صنعتــی اســت درآوردیــم؛
یعنــی اگــر بخواهیــم بــه آن رشــد  11درصــدی برســیم
هــر رشــته صنعتــی چــه قــدر از ایــن میــزان را بایــد بــه
عهــده بگیــرد.
وی در آخریــن بخــش صحبتهــای خــود پــس از بیــان
ایــن مقدمــه و توضیــح دربــاره برنامــه راهبــردی صنعــت،
معــدن و تجــارت بــه جــواب ســؤاالت مطرحشــده در
ابتــدای بحــث پرداخــت و گفــت :در ایــن مــدل بــرای
تدویــن برنامــه چهــار کار بایــد انجــام شــود :ارزشهــای
بنیادیــن را طراحــی کنیــم ،وضعیــت را شناســایی بکنیــم،
بتوانیــم ســازوکار را طراحــی کنیــم و اینهــا را پایــش
کنیــم چــون هرکــدام از اینهــا مراحلــی دارنــد .ایــن
کاری کــه انجامشــده اســت دارای  5ویژگــی اســت :اول
اینکــه مــا بــا رویکــرد ســامانههای چندعاملــی جلــو رفتیــم؛
عواملــی کــه در ایــن ســامانه هســتند دو ویژگــی دارنــد اول
اینکــه منافــع خودشــان را پیگیــری میکننــد دومــا دربــاره
کل آن ســامانه اطالعــی ندارنــد .ویژگــی دوم الگــوی علــت
و معلولــی اســت کــه بهطــور دقیــق در ایــن برنامــه اعمــال
اثــر شــده اســت ،ســومین ویژگــی داشــتن رویکــرد محیطــی
اســت ،در نظــر گرفتــن نقــش دوگانــه (هــدف و عوامــل
اجــرای برنامــه) انســانها چهارمیــن ویژگــی اســت.
در جــواب بــه دومیــن ســؤال یعنــی شکســت ایــن راهبردهــا
بــه نظــر میآیــد کــه جــواب را بتــوان در دو دســته گنجانــد
اول اینکــه طراحــی برنامــه اشــکال دارد دوم اینکــه در اجــرا
مشــکل داریــم .اگــر مــا یــک برنامــه راهبــردی نوشــتیم
و در آخــر آن برنامــه عملیاتــی بــه دســت نیامــد ،اصــ ً
ا
آن برنامــه بــه درد نمیخــورد .همچنیــن بســیاری از ایــن
برنامههــا دارای ســامانه پایــش کــه مثـ ً
ا در آن روشهــای
اندازهگیــری و شــاخصهای برنامــه و ...مشخصشــده
باشــند نیســتند .همچنیــن در مشــکالت اجــرا میتــوان
مــواردی همچــون آگاهــی ذینفعــان و مجریــان ،کیفیــت
برنامــه عملیاتــی ،تأمیــن منابــع و زیرســاختها ،بحــث
انگیــزه و احســاس تعلــق مجریــان و ذینفعــان و همچنیــن
اراده و اقتــدار در اجــرای برنامــه را نــام بــرد.
در جــواب بــه آخریــن ســؤال یعنــی چگونگی اتصال ســطوح
ملــی بــه بنگاهــی بایــد اول یــک ادبیــات و چهارچــوب
نظــری یکســان داشــته باشــیم .دوم اینکــه بنگاههــا بایــد
در طراحــی برنامــه درگیــر شــوند و مشــارکت کننــد ،مبنــای
تعامــل حاکمیــت و بنــگاه بایــد ایجــاد بشــود و نکتــه آخــر
اینکــه بایــد توانمنــدی مدیریتــی بنگاههــا ارتقــاء پیــدا کنــد.
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صنعت

روز جهانی استاندارد

از ســال  ،1970چهاردهــم اکتبــر مصــادف بــا  23مهــر ،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
بپردازیــم :اســتاندارد عبــارت اســت از نظمــی مبتنــی بــر نتایــج
ثابــت علــوم و تجــارب بشــری کــه بــه صــورت قواعــد و
نظامهایــی کــه بــه منظــور ایجــاد هماهنگــی و وحــدت رویــه،
افزایــش میــزان تفاهــم ،تســهیل ارتباطــات ،توســعه صنعــت،
صرفــه جویــی در اقتصــاد ملــی ،حفظ ســامت و ایمنــی عمومی،
گســترش مبــادالت بازرگانــی داخلــی و خارجــی بــه کار مــی
رود .اســتاندارد و اســتاندارد کــردن از پایــه هــای اســتقرار علــم
و فــن آوری اســت کــه در پیشــرفت صنعــت و اقتصــاد نقــش
بســزایی دارد ،چراکــه بایــد در جهــت افزایــش ســطح کیفیــت
تــاش کــرد تــا بتــوان بــه فــن آوری پیشــرفته در تولیــد
محصــوالت نایــل آمــد .ســازمان بينالمللــي اســتاندارد ()ISO
در چهاردهــم اکتبــر ســال  1947در نشســت رؤســای مؤسســه
هــای اســتاندارد بیســت و پنــج کشــور در لنــدن شــکل گرفــت.
اکنــون مقرایــن ســازمان در ژنــو مــی باشــد و اهــم اهــداف آن،
يكپارچــه كــردن تدويــن اســتاندارد در سراســر جهــان ،ايجــاد
تســهيالت در تجــارت بينالمللــي ،حمايــت از توليدكننــده و
مصرفكننــده ،توســعه همــكاري هــاي علمي،تكنولوژيكــي و
اقتصــادي مــی باشــد .ایــران نیــز از ســال  ،1343بــه عضویــت
ایــن ســازمان در آمــد .ايــن ســازمان در حــال حاضــر داراي 132
عضــو شــامل  90عضــو اصلــي اســت كــه ســازمان اســتاندارد و
تحقيقــات صنعتــي ايــران از جملــه اعضــاي اصلــي آن مــی باشــد
و بــا فعاليــت در كميتههــاي فنــي ايــزو در تدويــن اســتانداردهاي
بينالمللــي مشــاركت دارد .ايــن اســتانداردها كــه تعــداد آنهــا
در حــال حاضــر  11950مــورد ميباشــد توســط  2856كميتــه و
زيركميتــه و بيــش از س ـيهزار كارشــناس تدويــن گرديدهانــد.
در ادامــه تاثیــر اســتاندارد را در صنعــت بررســی مــی کنیــم کــه
وظیفــه اجــرای آن برعهــده ی مهندســین صنایــع اســت:
اســتاندارد فقــط بــرای حفــظ منافــع مصــرف کننــده نیســت،
بلکــه اســتحکام صنعــت و فنــاوری را نیــز در نظــر دارد و
میتــوان گفــت کــه ســود حاصــل از رعایــت اســتاندارد بــرای
تولیدکننــدگان بیــش از مصــرف کننــدگان اســت ،زیــرا صرفــه
جویــی هــای حاصــل از کاهــش انــواع قطعــات و مــواد اولیــه
غیــر ضــروری و ضایعــات ،بــه قــدری چشــمگیر اســت کــه هــر
گونــه ســرمایه گــذاری در زمینــه اســتاندارد ســازی فــرآورده
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
ابــزار و ماشــین آالت کاهــش مــی یابــد ،فراینــد تولیــد منظــم
مــی شــود ،آرایــش عملکــرد کارخانــه هــا بــه نحــو متعادلــی
تنظیــم مــی گــردد ،همــکاری میــان واحدهــای گوناگــون هــر
ســازمان یــا کارخانــه بــرای پیشــبرد فرآینــد تولیــد میســر مــی
شــود ،تفاهــم کارکنــان در مســائل فنــی تحقــق مــی پذیــرد و
ســرانجام بــا تولیــد کاالی بــا کیفیــت و بســته بنــدی مطلــوب،
رضایــت مصــرف کننــدگان نیــز جلــب مــی شــود .بــه ایــن
ترتیــب اســتاندارد ،شــالوده اســتواری را بــرای پیشــرفت و
توســعه صنعــت و اقتصــاد فراهــم مــی ســازد.
مهندســین صنایــع در راســتای تحقــق تاثیــرات مذکــور ،از
اســتانداردهای مشــخصی اســتفاده مــی کننــد کــه هــر یــک بــه
وضــوح مختــص بــه یــک یــا چنــد حــوزه در رشــته مهندســی
صنایــع اســت .در آخــر ،بــه هشــت مــورد از اهــم ایــن
اســتانداردها اشــاره مــی کنیــم :اســتاندارد سیســتم مدیریــت
کیفیــت (ایــزو  ،)9001اســتاندارد کیفیــت محیــط زیســت
(ایــزو  ،)14000اســتاندارد مدیریــت کیفیــت در پــروژه هــا
(ایــزو  ،)10006اســتاندارد مدیریــت ایمنــی و بهداشــت شــغلی
( ،)18000 OHSASاســتاندارد مدیریــت ریســک (ایــزو ،)31000
اســتاندارد مدیریــت حفــظ حقــوق کارکنــان و تولیــد کاال طبــق
مســائل اجتماعــی و اخالقــی ( ،)8000 SAاســتاندارد ســنجش
رضایتمنــدی مشــتری (ایــزو  )10004و اســتاندارد مدیریــت
شــکایت مشــتری (ایــزو .)10002

نظام سالمت ،بازاری بکر ،پیچیده و مهم برای ورود مهندسان صنایع
در ســالهای اول قــرن بیســتم ،تولیــدات صنعتــی رشــد فزاینــده ای
داشــتند امــا هنــوز یــک مفهــوم گمشــده در بیــن اهالــی صنعــت
وجــود داشــت و آن مفهــوم بهــرهوری بــود.
در آن زمــان مهنــدس مکانیــک ،مهنــدس بــرق ،تکنســین هــا و
مدیـران حضــور داشــتند و همــه بــه دنبــال یــک هــدف بودنــد و آن
تولیــد یــک محصــول و یــا حتــی ارائــه یــک خدمــت بــود .امــا چــه
فرقــی بیــن دو ســازمان مشــابه ،بــا منابــع یکســان کــه عملکردهــای
متفاوتــی داشــتند بــود؟
ایــن مســئله در کنــار نیــاز شــدیدی کــه فرماندهــان جنــگ جهانی دوم
بــه رویکــرد هــای تــازه بــرای جابــه جایــی رسیعتــر ،تصمیمگیــری
بهــر ،اس ـراتژیهای برتــر و در یــک کالم بهــرهوری بیشــر داشــتند،
مهندســی صنایــع را بــه
وجــود آورد.
اولیــن اقدامـــات
صـــورت گرفتـــه
نتایــج شگـــفتآوری
داشــت .تیلورتوانســت
بــا کارهــای خــود
بهــرهوری شــگرفی را
در تولیــد فــوالد ایجــاد
کنــد ،هــری فــورد بــا
خــط مونتــاژ خــود،
خــودرو را از حالــت
تجملــی در آورد و وارد
زندگــی مــردم کــرد.
گانــت بــا اصــول کنــرل
پــروژهاش ،متخصصــان
بریتانیایــی بــا تحقیــق در عملیاتشــان در جنــگ ،فرانــک و همــرش
لیلیــان گیلــرت بــا مطالعــه کار و زمانشــان ،معجــزه لجســتیک و
زنجیــره تأمیــن آمریکایــی هــا در جنــگ جهانــی دوم ،شــوهارت و
شــاگردش دمینــگ بــا کنــرل کیفیــت آمــاری و مدیریــت کیفیتشــان،
تویوتــای خســته از جنــگ ،بــا تکنیکهــای مهندســی صنایــع و نبــوغ
تایچــی اوهنــو و شــیجیو شــینگوی بــا مهندســی صنایـعاش و ...همــه
و همــه یــک هــدف داشــتند:
مهندسی صنایع ایجاد شده بود که تغییر دهد .چه چیز را؟
همه چیز را… برای چه؟
بـرای بهــر کــردن ،افزایــش بهــره وری ،افزایــش کیفیــت و در یــک کالم
اســتفاده درســت از منابــع موجــود.
نیــاز بــه بهــرهوری ،مهندســی صنایــع را ایجــاد کــرد .ایــن نیــاز ابتــدا
از کارخانجــات رشوع شــد و بــه تدریــج بــه ســایر حوزههــا ماننــد
خدمــات ســامت نیــز رسایــت کــرد.
جالــب اســت بدانیــد ،آقــا و خانــم گلیــرت کــه از پیــروان مهندســی
صنایــع بودنــد ،توانســتند بــا پیشــنهاد برداشــن ابــزارآالت جراحــی
توســط پرســتار و نــه پزشــک ،بهبــود هــای شــگرفی در کیفیــت و
کاهــش خطــا در اتــاق هــای عمــل ایجــاد مناینــد.
از هــان اوایــل ترویــج مهندســی صنایــع ،سلســله اقداماتــی ایــن
چنیــن دربخــش هــای ســامت و درمــان نیــز تک ـرار شــد .امــا نیــاز
واقعــی زمانــی ایجــاد شــد کــه دولــت هــا متوجــه شــدند بخــش
بســیار بزرگــی از تولیــد ناخالــص ملیشــان رصف بهداشــت و درمــان
مــی شــود امــا ایــن هزینــه نــه تنهــا کارا و اثــر بخــش نیســت ،بلکــه
زیــانده نیــز هســت.
بــه تعبیــر مایــکل پورتــر ،اسرتاتژیســت معــروف ،امــروزه تکنولوژیهــا
و خدمــات و فنــون پزشــکی پیرشفتــه در قــرن  21ام بــا ســاختار
ســازمانی ،روشهــای مدیریتــی ،روشهــای انــدازه گیــری و سیســتم
هــای پرداختــی قــرن  19ام کــه اولیــن بــار بیامرســتان هــای بدیــن
صــورت شــکل گرفتنــد ،ارائــه مــی شــود و همیــن امــر شــکاف بزرگــی
در بهــره وری نهادهــای ســامت محــور داشــته اســت.

ایــن امــر زمانــی اهمیــت مــی یابــد کــه بدانیــم در  40ســال گذشــته
هیــچ کشــوری موفــق بــه کاهــش هزینههــای نظــام ســامت خــود
نشــده اســت.
پیــش بینــی میشــود از ســهم  ۲٫۲تریلیــون دالری آمریــکا در حــوزه
بهداشــت و درمــان ۷۵۰ ،میلیــارد دالر آن – حــدود  35درصــد-
اتالفهــای محــض هســتند.
در کنــار ایــن مــوارد ،خطاهــای پزشــکی ســاالنه حــدودا ً  ۹۸هـزار نفــر
آمریکایــی را بــه کام خــود مــی کشــد و ســومین عامــل مــرگ و میــر
در آمریــکا محســوب میشــود .آســیب هایــی کــه در ای ـران نیــز هــر
چنــد آمــار رســمی ندارنــد امــا شــنیدهها و دیدههــا حاکــی از مــرگ
و میرهــای بســیار زیــادی دارد.
ایــن مشــکالت منجــر بــه
شــکلگیری نیــاز اساســی
بــرای بهبــود کیفیــت،
دسرتســی بهــر و کاهــش
هزینههــا در نظــام ســامت
شــده اســت.
امــا آیــا بســری بــرای
پاســخگویی بــه ایــن نیــاز
شــکل گرفتــه اســت؟
خوشــبختانه مهندســی صنایع
وجــود دارد و چــه چیــز بهــر
از مهندســی صنایــع کــه بــا
نــگاه سیســتمی خــود مــی
توانســت معــای بهــرهوری
را اینبــار در بهداشــت و
درمــان کــه ذاتـاً یــک سیســتم
پیچیــده تــر نســبت بــه کارخانجــات اســت ،حــل کنــد؟
رشوع رشــد منایــی مهندســی سیســتم هــای ســامت بــه عنــوان شــاخه
ای از مهندســی صنایــع ،همزمــان بــا بحــران خدمــات درمانــی در
آمریــکا بــود کــه هنــوز نیــز ایــن بح ـران ادامــه دارد.
از ســال هــای  2008بــه ایــن ســمت ،دومیــن زمینــه کاری مهندســان
صنایــع شــاغل در آمریــکا مربــوط بــه حــوزه هــای بهداشــت و درمــان
مــی باشــد.
در ایــران نیــز بــا رشوع طــرح بــزرگ تحــول نظــام ســامت و
آشــکار گشــن بیــش از پیــش مشــکالت نظــام فرســوده ســامت در
ایــران ،بــازار کار مناســبی بــرای ورود مهندسهــای صنایــع و بــه
خصــوص مهندسهــای سیســتم هــای ســامت بــه ایــن مقولــه و
حــل نظامنــد ایــن مشــکالت بــه وجــود آمــده اســت .چالــش هایــی
از جنــس مدیریتــی مخصوصــا چالــش هــای کــه در صــورت اهتــام
مهندسهــای صنایــع راه حلهــای قابــل اجـرا و کارایــی بـرای خــروج
ایــن طــرح تحــول و نظــام ســامت از باتــاق رضر دهــی و هزینــه
هــای بســیار بــاال ،مــی تــوان پیشــنهاد منــود.
امــا چالــش اساســی بــرای خــود مهندســان صنایــع در درجــه اول
شناســاندن قابلیتهــای خــود بــه متخصصیــن و دســت انــدرکاران
امــر اســت.
بــرای حــل ایــن چالــش گروهــی از دانشــجویان رشــته مهندســی
سیســتم هــای ســامت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا همــکاری و
همفکــری اســاتید خــود ،وبســایتی تحــت عنــوان« مرجــع مهندســی
سیســتم هــای ســامت» راه انــدازی کردهانــد تــا زمینــه را بــرای
آشــنایی بیشــر دیگــر متخصصیــن بــا قابلیتهــای منحــر بــه فــرد
مهندســان صنایــع بــرای حــل چالشهــای نظــام ســامت ایــران را
فراهــم کننــد.
منبع :وب سایت مرجع مهندسی سیستم های سالمت ایران()Salammaneh.com
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مدیریت

جلوه های مدیریت امام حسین(ع)
مديريــت اســامى رســيدن بــه فــاح و رســتگارى
اســت.
 .5در بخــش تصميمگيــرى؛ امامحســين(ع) بــراى
تصميمگيــرى بــر خــاف يزيــد در يــك فضــاى
مــه آلــود قــرار نگرفتــه بــود ،او بــه خوبــى شــرايط
را مىديــده و مىدانســته اســت كــه شــرايط
بــه گونــهاى اســت كــه جــز بــا شــهادت او ايــن
كجىهــاى چنديــن ســاله ناشــى از مديريــت و
حكومــت بنىاميــه اصــاح نمىگــردد .مجموعــه
جريــان قيــام امامحســين(ع) سرشــار از لحظههــاى
مهــم و خطــر خيــز بــود؛ دعــوت شــدن بــه كاخ
اســتاندارى مدينــه ،حركــت از ّ
مكــه ،برخــورد بــا
ســپاه ُحــر ،بىآبــى و بىتابــى كــودكان ،انبــوه ســپاه
دشــمن ،غربــت و تنهايــى ،شــهادت يــاران ،همــه و
همــه ،لحظههــا و صحنههايــى هســتند كــه پــاى
اراده را مىلرزاننــد و انســان را در تصميمگيــرى
دچــار بحــران و دشــوارى و تنگنــا مىســازد ،لكــن
امــام(ع) در تمــام ايــن شــرايط بهتريــن تصميــم و
طراحىمىكــرد.
دقيقتريــن برنامــه را ّ
 .6در بخــش برنامهريــزى؛ انتخــاب بهتريــن زمــان،
بهتريــن يــاران ،بهتريــن مــكان و بهتريــن شــرايط و
زمينههــا بــراى تحقــق يــك امــر ،گــواه مديريــت
توانــا و مدبّــر ايــن نهضــت بــود.
 .7در بخــش ســازماندهى؛ بــه همــراه آوردن خانــواده
اعــم از زنــان و خردســاالن و دادن رهنمودهايــى
بــراى ايفــاى نقــش فرهنگــى بعــد از شــهادت
خويــش ،يكــى از بارزتريــن جلوههــاى ســازماندهى
نيرويــى در نهضــت حســينى اســت.
 .8در بخــش رهبــرى؛ امامحســين(ع) بــه صــورت
يــك مديــر در نقــش رهبــرى ملتــزم و متعهــد و
بــه صــورت نمونــهاى از تربيــت اســامى بــه همــه
مديــران و رهبــران اســامى آموخــت كــه؛
اول ،در برابر انحرافها بايستند.
دوم ،در افشــاى همــه كســانى كــه نقــاب بــر چهــره
دارنــد بكوشــند.
ســوم ،از تصفيــه نيروهــاى فرصــت طلــب و جــذب
و پذيــرش و آمــوزش افــراد صــادق غفلتنورزنــد.
چهــارم ،از طريــق محبــت ،نيروهــاى انســانى را
برانگيزاننــد.
و باالخــره ،كوشــش كننــد در تربيــت و آمــاده كردن
نيرويــى كــه بتوانــد ادامــه دهنــده راه باشــد و مســير
انقــاب را همــوار نماينــد (منظــور توجــه بــه نقــش
زنــان در نهضتهــا و اســتمرار آن) و بــه عبــارت
ديگــر عمليــات نظامــى بــدون پشــتيبانى عمليــات
تربيتــى و فرهنگــى ثمــره بخــش نخواهدبــود.

نهضــت حســینى نمایشــگاهى اســت از عظمــت و
علـ ّو اســتعدادهاى انســانى؛ نمایشــگاه تصمیمگیــرى،
تدبیــرو مدیریــت در شــرایط بحرانــى.
مديريــت امــام حســين(ع)در نهضــت عاشــورا را مــي
تــوان بــه صــورت يــك الگــوي رفتــاري و هدايــت
افــراد در جهــت رســيدن بــه هــدف هــاي نهايــي
در نظــر گرفــت .امامحســین(ع) در تمــام ابعــاد
مهارتهــاى مدیریتــى اعــم از مهــارت فنــى (نظامــى)،
سیاســى ،اجتماعــى و انســانى شایســتگى کامــل و در
حــد عالــى را دارا بــوده اســت .هــدف اصلــي در
مديريــت ايشــان ،تربيــت انســان هــا بــر مبنــاي ســر
بلنــدي ،بزرگــواري ،عــزت و كرامــت اســت .امــام
حســين(ع) بــا قيــام خــود نشــان داد كــه مــي تــوان
خواســته هــاي الهــي و قرآنــي را در جامعــه عينيــت
بخشــيد و در رأس همــه ،روحيــه مبــارزه بــا طاغــوت
و حفــظ عــزت اســامي را ســرلوحه كار خويــش
قــرار داد .قيــام امــام حســين(ع) در طــول تاريــخ از
ديــدگاه هــاي متفــاوت و محــور هــاي گوناگونــي
مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت .تصمیمگیــرى
امــام(ع) همگــی برخاســته از آگاهــى بــوده بــه
طــوری کــه آنحضــرت بــا پیشبینــى دقیــق و برنامــه
خــاص خــود ،نــه شــتابزده عمــل مىکــرد و نــه
منفعالنــه ،بلکــه بــا تصمیمــات بهموقــع و ســنجیده،
نهضــت را بــه ســوى هــدف بــه پیــش مىبــرد.
اصــل برنامهریــزى را در تمــام بخشهــاى حرکــت
حســینى ،حتــى در نحــوه آرایــش ســپاه کــم تعــداد
حضــرت در مقابــل ســپاه انبــوه دشــمن مىشــود
مشــاهده کــرد .در رهبــرى امــام(ع) عنصــر آگاهــى،
انگیــزش ،تعهــد بــه قانــون و دســتورات الهــى،
قاطعیــت و تفویــض اختیــار بــه وضــوح بــه چشــم
مــی خــورد.
بــه چنــد مــورد از جلــوه هــای مدیریــت امــام حســین
(ع) در ذیــل اشــاره مــی شــود:
 .1الگوهــاى مديريــت را بــا تمــام تنوعهــاى ظاهــرى
و صــورى آن بــه دو نــوع مــادى و الهــى مىتــوان
تقســيم كــرد؛ حادثــه عاشــورا در واقــع بهتريــن و
گوياتريــن تابلــوى نمايــش ايــن الگــوى مــادى و
الهــى اســت.
 .2از نظــر امامحســين(ع) مديريــت و حكومــت
افــراد فاســد ،خائــن و ســتمگر بــر جامعــه عظيمتريــن
فتنــه و بليّــه و بزرگتريــن عامــل فســاد و تباهــى اســت.
 .3مديريــت حماســه عاشــورا ،الگــوى كارآمــدى را
بــراى هدايــت جامعــه انســانى بــه ويــژه در دورههــاى
بحرانــى و اســتبداد خارجــى و يــا داخلــى بــه دســت
مىدهــد.
 .4در بخــش هــدف ايــن نتيجــه حاصــل شــد كــه؛
مديريــت بايــد جلوگيــرى از فســاد ،بىعدالتــى و برگرفتــه از :جلــوه هــای مدیریــت در حرکــت امــام حســین (ع)
اداره امــور را تضميــن كنــد تــا هــم در ســازمان و هــم  ،حمیدزاده،بهــرام نشــریه :فقــه و اصــول « حکومــت اســامی »
زمســتان  - 1381شــماره  28( 26صفحــه  -از  333تــا )360
در جامعــه عدالــت ايجــاد گــردد ،زيــرا هــدف نهايــى
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معرفی شاخص عملکرد لجستیک
شــاخص عملکــرد لجســتیک (Logistics
 )Performance Index-LPIیــک شــاخص
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
کشــورها بــرای شناســایی فرصــت هــا و
تنگناهــای خــود در حــوزه لجســتیک تجــاری
و نیــز توضیــح هزینــه هــای ناشــی از عملکــرد
ضعیــف آنهــا مــی باشــد.
ایــن شــاخص عملکــرد هــر کشــور را در شــش حوزه
کــه مهــم تریــن ابعــاد صنعــت لجســتیک کنونــی را
شــکل مــی دهــد ،انــدازه گیــری مــی کنــد.

ایــن شــش حــوزه لجســتیکی عبــارت اســت
از :کارایــی فرایندهــای ترخیــص کاال ،کیفیــت
زیرســاخت هــای تجــاری و جابجایــی ،ســهولت
دسترســی بــه کاالهــای مختلــف بــا قیمــت
رقابتــی ،کفایــت و کیفیــت خدمــات لجســتیکی،
توانایــی در تعقیــب و ردیابــی کاالهــای ارســالی،
مناســب بــودن زمــان تحویــل محمولــه هــا بــه
مشــتری در زمــان برنامــه یــزی شــده یــا زمــان
مــورد انتظــار.
شــاخص عملکــرد لجســتیکی در یــک مقیــاس از
( 1بدتریــن) تــا ( 5بهتریــن) ارزش گــذاری شــده
اســت .شــش مولفــه مرکــزی از طریــق مطالعــات
عملکــرد لجســتیکی بدســت مــی آیــد .نتایــج
مطالعــات پاســخ هایــی اســت کــه بــر مبنــای
مقیــاس یــاد شــده انــدازه گیــری مــی شــود ،نمــره
نســبی شــاخص عملکــرد لجســتیک از طریــق
نرمــال نمــودن نمــره  LPIبدســت مــی آیــد.
بنابرایــن ،بهتریــن عملکــرد حداکثــر نمــره  LPIرا
از  1۰۰درصــد بــه خــود اختصــاص مــی دهــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه در کلیــه گزارشــات از
پرسشــنامه اســتاندارد شــده متشــکل از دو بخــش
بیــن المللــی و داخلــی اســتفاده شــده اســت .در
بخــش بیــن المللــی ،پاســخ هــا در شــش زمینــه
کلیــدی عملکــرد لجســتیک در هشــت بــازار
اصلــی کشــور در ایــن زمینــه مــورد ارزیابــی قــرار
مــی گیــرد.
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دریچه

معرفی نشریه

جــو بــی تفاوتــی حاکــم بــر دانشــجویان و دور بــودن
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
کارشناســی ارشــد مهندســی صنایــع دانشــگاه صنعتــی
خواجــه نصیــر الدیــن طوســی همــت کردنــد و غبــار از
مجلــه ((دریچــه)) پــس از  10ســال زدودنــد .تــا دریچــه
پنجــره ای باشــد بــه دنیــای مهندســی صنایــع.
 7ســرویس (فنــاوری اطالعــات ،مدیریت ،اقتصــاد ،منطقه
ناموجــه ،رویدادهــای تــازه ،معرفــی کتــاب و کارآفرینی)
پــای ثابــت هــر شــماره هســتند .در هــر شــماره موضوعــی
بــه عنــوان پرونــده ویــژه بــه طــور خــاص بررســی مــی
شــود ( .مثــا؛ کار یــا درس ،هــوش کســب و کار و)...
بــا توجــه بــه آســانی دسترســی بــه مقــاالت تخصصــی
و صرفــا علمــی ،سیاســت
مجلــه بــر آن اســت تــا بــه
جــای چنیــن مطالبــی بــر
کاربــرد مهندســی صنایــع و
جنبــه هایــی کــه در سیســتم
آموزشــی مــا مــورد غفلــت
قــرار گرفتــه اســت ،تمرکــز
کنــد.

تهیه و تنظیم:علی سمایی

پژوهشهای مهندسی صنایع و سیستمهای تولید

نشــریه پژوهشهــای مهندســی صنایــع و سیســتمهای
تولیــد بــا تــاش مشــترک دانشــگاه بوعلــی ســینا و انجمــن
مهندســی صنایــع ایــران از ســال 1392منتشــر مــی شــود.
مدیریــت امــور علمــی و مقــاالت نشــریه توســط هیــات
تحریریــه کــه از اســاتید بنــام گروههــای مهندســی صنایــع
کــه بــا تخصــص در زمینــه سیســتمهای 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 سیستمهای 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 تسهیالت و مسیریابی وسایل نقلیه
*مهندسی فاکتورهای انسانی
*نگهداری و تعمیرات ،قابلیت اطمینان

تهیه و تنظیم:
محسن تقی نژاد

منش مهندسی صنایع

بعــد از انقــاب صنعتــی ،زمــان پیدایــش مهندســی
صنایــع بــوده و توســعه ایــن رشــته تاکنــون ادامــه
داشــته اســت .مهندســی صنایــع نهتنهــا یــک علــم،
بلکــه یــک مجموعــه روشهــای خالقانــه بــرای تغییــر
دنیــا و ســاخت جامع ـهای بهتــر اســت .ایــن مهندســی،
حرفــهای اســت کــه در آن دانــش ریاضــی و علــوم
طبیعــی؛ کســب شــده توســط مطالعــه ،کار و تجربــه؛
جهــت توســعه راههایــی بــه منظــور اســتفاده اقتصــادی
از مــواد و نیروهــای طبیعــی ،در جهــت رفــاه نــوع بشــر؛
بــه کار گرفتــه میشــود.
مهنــدس صنایــع کســی اســت کــه بــا اســتفاده از
علــوم ،ریاضیــات،
تجربــه و قضــاوت
شــخصی ،قــادر
اســت تا ســازوکارها،
فرآیندها ،ســاختارها
یــا سیســتمهای
پیچیــده را بــه
روشــی منطقــی
اقتصــادی ایجــاد،
راهانــداز ،مدیریــت،
کنتــرل یــا نگهداری
کنــد.
در دوران تحصیــل،
دانشــجویان ایــن
رشــته ،آموزشهایــی میبیننــد ،همچنیــن فنــون ،روابــط
و فرآیندهــای ایــن رشــته مهندســی ،بــا جزئیــات بســیار
زیــاد آموختــه میشــود ،امــا بــه نحــوه بهکارگیــری
آنهــا در دنیــای واقعــی ،اصــول حرفـهای بــودن در کار و
نظــم و اخالقیــات کاری کمتــر پرداختــه میشــود.
بــه نقــل از مجلــه فوربــز ،بــا اشــاره بــه عــدم دسترســی
بــه اطالعــات صحیــح دانشــگاههای چیــن و هنــد،
کشــور ایــران پــس از روســیه و بــا اختالفــی انــدک
پــس از آمریــکا در رتبــه ســوم دارا بــودن بیشــترین تعــداد
مهندســان در جهــان قــرار دارد ،از طرفــی بــا در نظــر
گرفتــن جمعیــت کشــورهای مــورد بررســی میتــوان
بــه ایــن نتیجــه رســید ایــران باالتریــن نســبت تعــداد
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 میتــوان گفــت رقابــت در بــازار کار رشــتههای
مهندســی چنــدان آســان نیســت ،قطع ـ ًا کســانی در ایــن
رقابــت ســنگین بــه موفقیــت میرســند کــه نســبت بــه
ســایرین مزیتهــای برتــری داشــته باشــند.
یکــی از راههــا بــرای رقابتپذیــر بــودن در بــازار کار
بهمنظــور دســتیابی بــه جایــگاه مناســب ،ایــن اســت
کــه عــاوه بــر فراگیــری آموزشهــای مهندســی،
بتــوان فرهنــگ و منــش مهنــدس بــودن ،از جملــه
اصــول حرفــهای بــودن در کار ،مهارتهــای موفقیــت،
بهکارگیــری علــم در عمــل و اخالقیــات کاری را بــه
خوبــی فراگرفــت.

اگــر انســان را بــه رایانــه تشــبیه کنیــم جســم حکــم
ســختافزار ،فرهنــگ حکــم سیســتمعامل و تمامــی
ویژگیهایــی کــه یــک فــرد در طــول زندگــی کســب
میکنــد حکــم نرمافزارهــا را دارد .در ایــن تشــبیه هــر
چــه سیســتمعامل(فرهنگ) قدرتمندتــر باشــد توانایــی
قــرار گرفتــن نرمافزارهایــی قویتــر بــر روی آن را پیــدا
میکنــد .واقعیــت ایــن اســت کــه هــر چــه فرهنــگ
خــود را در جهــت درســت بهتــر و بیشــتر پــرورش دهیــم،
توانایــی مــا در مواجهــه بــا مســائل و مشــکالت بیشــتر
میشــود و میتوانیــم ویژگیهــای ممتــاز بیشــتری را
در خــود پــرورش دهیــم.
در ایــران بــه
دلیــل اینکــه در
مراکــز آموزشــی
صرفــ ًا بــه آمــوزش
مهندســین پرداختــه
میشــود ،اغلــب
فا ر غا لتحصیــا ن

پــس از دوران

دانشــگاه و در فضــای
بــازار کار بــا فرهنــگ
و منــش مهندســی
آشــنا میشــوند؛
درحالیکــه در قــرآن
لفــظ پــرورش پیــش
از آمــوزش بــه کار بــرده شــده اســت (بخشــی از آیــه
دوم ســوره جمعــه« :یز ّكیهــم و یعلّمهــم الكتــاب و
الحكمــه») همچنیــن در اصــل ســوم آموزشوپــرورش
آمــده اســت«:در نظــام آموزشوپــرورش بایــد تزكیــه
بــر تعلیــم تق ـ ّدم داشــته باشــد و از هیــچ یــك از شــئون
تعلیــم و تربیــت منفــك» .در کالم بــزرگان تاریــخ هــم
میتــوان بــه تدبیــر منــزل ابنســینا اشــاره کــرد« :بایــد
کــه پــدر و مــادر از هنــگام از شــیر بازگرفتــن آنــگاه کــه
هنــوز کــودک بــرای هرگونــه تربیتــی آمادگــی و قابلیــت
دارد ،دســت بــه تربیــت او بزننــد» .در نظــر ابنســینا
تربیــت مقــدم بــر تعلیــم اســت و لــذا ابتــدا از تربیــت
طفــل ســخن میگویــد ســپس بــه بحــث تعلیــم او
میپــردازد.
بــا توجــه بــه تفاســیر فــوق ،کالم قــرآن ،قوانیــن و
ســخن ابنســینا بایــد بــه ایــن نکتــه دقــت شــود کــه
تربیــت و پــرورش ،نقشــی اساســی و مهمتــر از آمــوزش
در موفقیــت دارد ،اهمیــت ایــن موضــوع زمانــی دوچنــدان
میشــود 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
اهمیــت پــرورش نســبت بــه آمــوزش در ایــن رشــته
بســیار بــاال اســت ،میتــوان گفــت ،داشــتن فرهنــگ
و منــش مهندســی در کنــار آموزشهــای نظــری،
مزیتــی بــزرگ در بــازار کار بــرای یــک مهنــدس صنایــع
محســوب میشــود.
تهیه و تنظیم :محمدمهدی عجمی
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علمی  -دانشگاهی

اکسل در مهندسی صنایع

اکســل صرفــ ًا یــک ابــزار محاســباتی توانمــد نیســت،
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
بــا بســیاری از انــواع وضعیــت هــای مدیریــت عملیــات
و مســائل مربــوط بــه آن هــا ارائــه مــی دهــد کــه در
بســیاری از کتــاب هــای عملیاتــی بــه آن هــا اشــاره
نشــده اســت.
اگرچــه تمرکــز عمــده مــا در اســتفاده از اکســل جهــت
تحلیــل و حــل مســائل مدیریــت عملیاتــی اســت ،امــا
وابســتگی در تجــارت
همچــون عملیــات هــا،
بازارایابــی و مســائل
مالــی بــه ایــن معنــی
اســت کــه تکتیــک های
اکســل مــی تواننــد
در بســیاری از انــواع
مفاهیــم تصمیــم گیــری
مــورد اســتفاده قــرار
گیرنــد.
کلیــد حــل مســائل
مدیریــت عملیــات
در جهــان واقعــی بــه کمــک مایکروســافت اکســل،
مــدل ســازی در محیــط اکســل بــه عنــوان یــک ابــزار
محاســباتی اســت تــا بتوانیــم از ویژگــی ســناریوی آن بــه
صــورت کامــل اســتفاده کنیــم.
کاربــرد در پیــش بینــی و پیــش بینــی پیشــرفته :بــا اســتفاده
از ابــزار اکســل مــی تــوان قضــاوت هــای مدیریتــی و
تحلیــل هــای  What- ifرا بــا تحلیــل و اســتفاده از بــرون
یابــی از گذشــته ،روابــط علــت و معلولــی ،تحلیــل هــای
رونــد ،تحلیــل رگرســیون و  ...و بــا ارتبــاط دادن نتایــج
مربــوط بــه یــک سیســتم پیــش بینــی ،در دســترس
داشــت.
کاربــرد در مــدل هــای برنامــه ریــزی :مــدل هــای برنامــه
ریــزی ،جهــت دســتیابی بــه عملیــات هــای ســازمانی و
اهــداف اســتراتژیک بــه کار مــی رونــد .اکســل یــک ابــزار
مفیــد در ایجــاد چنیــن مــدل هایــی اســت؛ زیــرا توانایــی
مدیریــت بــر روی ســناریوهای  What- ifرا 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
طراحــی مــی شــود کــه در دل یــک سیســتم مدیریــت
موجــودی مبتنــی بــر کامپیوتــر باشــد .بــه دلیــل اینکــه
ایــن مــدل هــا بعدهــا کامپیوتــری خواهــد شــد ،بــه
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
بــرای انجــام تحلیــل
هــای پیچیــده MRP
مناســب نیســت ،ولــی
بــه هــر حــال مــی
توانــد در تحلیــل
مســائل سیســتم هــای
کوچــک و یــا یــک
قســمت کوچــک از
یــک سیســتم بــزرگ،
مفیــد باشــد.
کاربــرد در مدیریــت
پــروژه :یــک برنامــه
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
گــر بیشــتر کارهــا را بــه صــورت دســتی انجــان دهــد،
امــا همیــن روش دســتی ممکــن اســت درک بهتــری بــه
تحلیــل گــر دهــد .وقتــی یــک پــروژه بــه صــورت دســتی
انجــام شــود ،اکســل محاســبه زمــان تکمیــل پــروژه
همــراه بــا زودتریــن و دیرتریــن زمــان شــروع و زمــان
هــای تکمیــل هــر فعالیــت را ســاده تــر مــی کنــد .وقتــی
ایــن اطالعــات در دســترس باشــد ،شــناوری هــر فعالیــت
را مــی تــوان محاســبه نمــود.
کیفیــت فرآیندهــای نظــارت بــا اســتفاده از نمودارهــا،
تعویــض و نگهــداری ماشــین ،تصمیمــات مربــوط بــه
مــکان یابــی تســهیالت ،تحلیــل ریســک ،شــبیه ســازی
فرآیندهــای مدیریــت عملیــات و تخصیــص منابــع و
مدیریــت محدودیــت از زمینــه هــای دیگــر کاربرد اکســل
در حــوزه مهندســی صنایــع مــی باشــد.
تهیه و تنظیم :آگات صادقی
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چــرا رشــته مهندســی صنایع
جذاب اســت؟

پنــج مزیــت اصلــی رشــته مهندســی صنایــع کــه ب ـرای
بســیاری از افـراد جــذاب اســت در ادامــه مطلــب مــرور
مــی شــود.
 -1جامعیت و تنوع در بازار کار
تقریبــا در متامــی زمینــه هــای کاری بــه یــک مهندســی
صنایــع نیــاز مــرم وجــود دارد .حــوزه هایــی ماننــد
صنایــع تولیــدی ،صنایــع پیرشفتــه ( ،)HighTechخــرده
فروشــی هــا و سیســتم هــای توزیــع ،سیســتم هــای
ســامت و بهداشــت ،سیســتم هــای پشــتیبانی ،حــوزه
هــای مختلــف نظامــی ،بازارهــا و نهادهــای مالــی و
 ...تنهــا برخــی از حــوزه هایــی هســتند کــه مهندســین
صنایــع در آنهــا نقشــی کلیــدی ایفــا مــی کننــد.
 -2تلفیق مهارت هاى دانشگاهى با توامنندى هاى تجارى

گرایــش هایــی ماننــد مدیریــت زنجیــره تامیــن،
لجســتیک ،مهندســی مالــی ،بازاریابــی و  ...بــه طــور
مســتقیم بــه مســائل موجــود در دنیــای واقعــی تجــارت
مــی پردازنــد.
 -3درک کالن و نگاه سیستمى
نــگاه کالن 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.
 -4مترکز روى فرایندها به جاى مترکز بر جزییات فنى
 -5بــا مهنــدىس صنایــع بــه هــر چیــزى کــه عالقــه داریــد
خواهیــد رســید
در واقــع شــا مــی توانیــد بــا اســتفاده از مهندســی
صنایــع بــه هــر حــوزه ای کــه عالقــه 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
بشــوید نیــز رشایــط ب ـرای شــا فراهــم اســت.
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اعضا

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

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

نام و نام خانوادگی
حسن جلیلی فتاحی
پرهام رشید
نیام فخیم هاشمی
سپند قلی پور
مهدی مساحی خوراسکانی
میثم واشقانی فراهانی
حمیدرضا راغب
میرتا رستگار عامل
ساناز شهریاری
مصطفی قمشه
محمدحسین کریم زادگان
امین لشگری
محسن خرسوان
مهرداد خزائی
محمدعلی قادری
سید امیرحسین چکامه
مینا ممقانی
محمدامین نبی رسوستانی

نوع عضویت
پیوسته
پیوسته
پیوسته
پیوسته
پیوسته
پیوسته
وابسته
وابسته
وابسته
وابسته
وابسته
وابسته
وابسته به حقوقی
وابسته به حقوقی
وابسته به حقوقی
دانشجویی
دانشجویی
دانشجویی

تاریخ اعتبار عضویت
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

افق تحول سپاهان
زمینــه فعالیــت :تجهیــزات
نفــت ،گاز و پتروشــیمی
تلفن031-42441517 :

www.ofoghtahavol.com

اصفهان ،نجف آباد ،خیابان امام غربی،
پالک 909

تسلیت به دکرت مجید امیننیری

آقــای دکتــر امیــن نیــری ،مصیبــت وارده را بــه
شــما و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض نمــوده
و بــرای آن مرحومــه علــو درجــات الهــی را
از درگاه ایــزد منــان مســألت مــی نماییــم.
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران

تبریک آغاز سال تحصیلی جدید
فرارســیدن ســال تحصیلــی جدیــد را بــه
شــما اســاتید و دانشــجویان گرامــی تبریــک
و تهنیــت عــرض نمــوده و آرزوی ســامتی و
موفقیــت روزافــزون برایتــان داریــم.
انجمن مهندسی صنایع ایران

تبریک به دانشجویان جدیدالورود
دانشجویان ارجمند ورودی 95؛
خوشآمدگويــي و تبريــك مــا را بــه مناســبت
موفقيــت شــما در قبولــی در رشــته مهندســی
صنایــع و ورود بــه دانشــگاه بپذيريــد.آرزوی
ســامتی ،موفقیــت و توفیــق روز افــزون برایتــان
از خداونــد منــان خواســتاریم.
انجمن مهندسی صنایع ایران

اطالع رساني خدمات و محصوالت
با شرايط ويژه
در خبرنامه مهندسی صنایع
خبرنامــه انجمــن در هــر شــماره بــراي قریــب 10000
مخاطــب ارســال مــي شــود و فضايــي مطلــوب بــراي ارتباط
بــا مشــتريان بــه منظــور معرفــي کاال و خدمــات اعضــاي
حقوقــي انجمــن و شــرکت هــای تولیــدی و خدماتــی بــه
ویــژه شــرکت هــای مشــاوره مهندســی صنایــع بــه وجــود
مــي آورد .متقاضيــان بــراي اطــاع رســانی محصــوالت و
خدمــات خــود در خبرنامــه مهندســی صنایــع مــی تواننــد بــا
شــماره  88962076تمــاس حاصــل نماينــد.
شامره  ، 82مهر 1395
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی صنایع ایران
مدیرمسئول:
دکرت مهدی فتح اله
رسدبیر:
مهندس سید علیرضا شجاعی
طراح و صفحه آرا:
محمدهادی انتظاری

مجری خربنامه:

نرشیه سامانه نو(دانشگاه علم و صنعت ایران):
محمدهادی انتظاری ،محمدمهدی عجمی،علی چگینی،
آگات صادقی ،محسن تقی نژاد
همکاران این شامره :هادی آقازاده ،علی سامیی،
مجید جنابی
آدرس پستی:
تهران /صندوق پستی1597633131 :
تلفکس021-81032317 :
نشانی پست الکرتونیکیinfo@iiie.ir :
وبسایتwww.iiie.ir :

