
www.iiie.irسال هجدهم - شماره 83 - آبان ماه 1395

ویژه دانشجویان جدیدالورود

دانشجویان ارجمند ورودی 95؛
خوش آمدگویــي و تبریــك مــا را بــه مناســبت موفقيــت 
ــه  ــع و ورود ب ــی صنای ــته مهندس ــی در رش ــما در قبول ش
ــق  ــت و توفي ــامتی، موفقي ــد.آرزوی س ــگاه بپذیری دانش

ــان خواســتاریم. ــد من ــان از خداون روز افــزون برایت

انجمن مهندسی صنایع ایران

1- امــروزه رشــد و توســعه یافتگــی هــر کشــور را بایــد در 
ــردی آن  ــی و کارب ــای علم ــدی ه ــوآوری و توانمن ــت، ن خالقی
ــه  ــدون اندیش ــم و ب ــدون عل ــات ب ــروزه اصالح ــد. ام ــور دی کش
مفهومــی نــدارد و بــرای هــر فعالیــت و حرکتــی، برنامــه ریــزی 

ــاز اســت. ــی نی علم
2- کشــورهای توســعه یافتــه از همــان ابتــدا، ســرمایه گــذاری بــر 
مقولــه علــم را بــه عنــوان موثرتریــن راه بــرای توســعه ی همــه 
جانبــه در دســتور کار خــود قــرار دادنــد و بــا حمایــت از مجامــع و 
انجمــن هــای علمــی تخصصــی، حیــات علمــی خــود را تثبیــت 

کردنــد و ســامان دادنــد.
3- انجمــن هــای علمــی در کشــور مــا نیــز بــا هــدف توســعه و 
گســترش کاربــرد دانــش فــن، توســعه کمــی و کیفــی نیروهــای 
ــای  ــا نهاده ــکاری ب ــا و هم ــودن آنه ــه روز نم ــص و ب متخص
مختلــف علمــی، پژوهشــی و اجرایــی کشــور تشــکیل شــدند. ایــن 
ــن رشــته ای خــاص تشــکیل  ــاع متخصصی ــا از اجتم انجمــن ه
ــتقل  ــی و مس ــر دولت ــکیالتی غی ــوب تش ــوند و در چارچ ــی ش م
ــادی  ــداد زی ــش از تع ــون بی ــم اکن ــد، و ه ــی نماین ــت م فعالی
ــای  ــته ه ــه در رش ــود دارد ک ــور وج ــی در کش ــن علم از انجم
ــن  ــی از ای ــتند. برخ ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــود مش ــی خ تخصص
انجمــن هــا از وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری مجــوز دریافــت 

ــکی. ــوزش پزش ــت و آم ــی از وزارت بهداش ــد و برخ ــرده ان ک
ــور  ــد، حض ــی دارن ــای علم ــن ه ــه انجم ــی ک ــی خاص 4- ویژگ
ــر  ــی و غی ــان دولت ــران و کارشناس ــا، مدی ــگاه ه ــتادان دانش اس
ــت.  ــن تشــکل هاس ــور در ای ــر کش ــجویان سراس ــی و دانش دولت
ــه عنــوان  شــاید بتــوان گفــت پیونــدی کــه مــا ســال هاســت ب
ــت و از ــت، دانشــگاه و صنع ــا دول ــت و دانشــگاه، ی ــاط صنع ارتب

انجمن های علمی، مشاوران مراکز تصمیم گیری ملی
1( از سازش بپرهیزید

تحقیــق در عملیــات بــه مــا مــی آمــوزد کــه چگونــه 
ــه  ــن 2 تقاضــای متضــاد، موقعیــت خــود را بهین بی
ــاد  ــتمر اعتق ــود مس ــه بهب ــما ب ــر ش ــا اگ ــم. ام کنی
داشــته باشــید، دچــار مشــکل مــی شــوید؛ زیــرا اگــر 
شــما در نقطــه بهینــه باشــید، چگونــه بهبــود پیــدا 
خواهیــد کــرد؟ پاســخ ایــن اســت کــه از مصالحــه 
ــه  ــه نقط ــه ک ــش از آنچ ــد. بی ــازش بپرهیزی و س

ــد،  ــه را بپذیری بهین
فرضیــه هایــی را 
کــه تحــت شــرایط 
مــا  نیــاز  مــورد 
ــش  ــتند آزمای هس
ــا  ــارزه ب ــد. مب کنی
ــی کــه  ــه های زمین
بــه صــورت ســنتی 
شــده  پذیرفتــه 
ــای  ــدل ه ــد، م ان

ــه ســوی  ــا را ب ــی شــکند و م ــم م ــی را دره قدیم
ــن کار  ــازد. بهتری ــی س ــون م ــد رهنم ــی جدی جهان
کیفــی را تحــت کوتــاه تریــن زمــان و بــا کمتریــن 
هزینــه انجــام دهیــد و اطمینــان حاصــل کنیــد کــه 
ــه  ــت. وظیف ــد گش ــاز نخواهن ــز ب ــکالت هرگ مش
مهنــدس صنایــع اســت کــه کمــک کنــد و شــرکت 
را مطمئــن ســازد کــه مــی توانــد خــود را بــا شــرایط 
بــازار وفــق دهــد و پاســخگوی کیفیــت محصوالتی 

ــاز اســت. ــورد نی ــان م ــر زم ــه در ه باشــد ک

4(  به سخنان دیگران گوش دهید
مهندســان صنایــع بایــد فعاالنــه بــه ســخنان 
ــا  ــد ت ــا را درک کنن ــد و آنه ــوش دهن ــران گ دیگ
ــه  ــند. ب ــر باش ــان موث ــف ش ــه وظای ــام هم در انج
ــک  ــوش دادن ی ــا گ ــن روزه ــد ای ــی رس ــر م نظ
هنــر فرامــوش شــده اســت، زیــرا مــا مشــتاقیم تــا 
چیزهایــی را کــه مــی دانیــم بــه همــه اثبــات کنیــم. 
ــع معمــوال حــالل  ــی کــه مهندســان صنای از آنجای
هســتند،  مشــکالت 
ــه  ــت ک ــم اس ــیار مه بس
بــه خاطــر داشــته باشــید، 
ــوش  ــا گ ــد ب ــی توانی م
دادن، چیزهــای زیــادی 
در مــورد مشــکل دریابیــد 
و نبایــد فــورا در مــورد 
ــد.  ــری کنی آن نتیجــه گی
مهندس_صنایــع  یــک 
کســی اســت کــه شــرایط 
ــن  ــد ای ــد. بای ــی کن ــاد م ــرات را ایج ــال تغیی اعم
فکــر کــه پاســخ هــر مشــکل و مســاله ای را مــی 

ــود. ــارج ش ــان خ ــن م ــم، از ذه دانی
5( روابط عمومی خوبی داشته باشید

ــا روش هــای  ــد ب یــک مهندس_صنایــع بایــد بتوان
ــل آن،  ــکل و راه ح ــر مش ــت ه ــا طبیع ــب ب متناس
بــا دیگــران رابطــه برقــرار کنــد. او بایــد بتوانــد بــه 
صورتــی واضــح، مختصــر و متقاعدکننــده، هــم بــا 
مدیــران رده بــاال و هــم بــا کارگــران ارتبــاط برقــرار

برای آنکه مهندس صنایع بهتری باشيد

2( بازخورد؛ ارزش
یکـی از مهـم تریـن گام هایی که معموال در در حین طراحی و یکپارچه سـازی سیسـتم 
از قلـم مـی افتـد، جمـع آوری اطالعـات بازخـورد از کسـانی اسـت که با سیسـتم های 
اجـرا شـده در ارتباط هسـتند. بـرای یافتن اشـتباهات و مشـکالت یک فراینـد، بهترین 
راه، دیـدن فراینـد از دیدگاه یک کاربر سیسـتم اسـت. کاربران اغلب ایـده های منحصر 
بـه فـردی دارنـد کـه ایـن ایـده ها مـی تواننـد یـک سیسـتم موجـود را که خـوب هم 
طراحـی شـده، بهبـود دهنـد و آن را بر طبق شـرایط خاص محیطی تغییـر دهند. فعاالنه 
از مـردم بازخـورد بگیریـد. بـرای اینکه بدانید چگونه مـی توانید موثرتر باشـید. از دیدگاه 
هـای آنهـا سـوال کنیـد. گزارشـی از آنچـه مـی شـنوید تهیـه کنیـد و روی موضوعات 

تکرارشـده کار کنید. 
3( برنامه ریزی را کامل کنید

بســیار از مهندســان صنایــع دوســت دارنــد راه حــل ارائــه دهنــد و ســپس تکمیــل آن 
را بــه فــرد دیگــری واگــذار کننــد. همــه مــا دوســت داریــم پیشــنهاد دهیــم. بــه فکــر 
نیازهــای مســئولین رده بــاال باشــید. اگــر شــما فقــط برنامــه ریــزی پــروژه را انجــام 
دهیــد، آنهــا هنــوز بــه کســانی نیــاز دارنــد تــا پــروژه را بــه اتمــام برســانند. بســیاری 
از مــا بــا پیشــنهادات خــود، تنهــا نیمــی از راه حــل را ارائــه مــی دهیــم. آمادگــی بــه 
پایــان رســاندن پــروژه هــا و بــه کارانــدازی بخــش هــا را در خــود بــه وجــود آوریــد.

کنــد. نتیجــه یــک ارزیابــی از دانــش آموختــگان در ایالــت جورجیــای آمریــکا نشــان 
داد دو درس بســیار مهمــی کــه آنهــا گذرانــده بودنــد، ســخنرانی عمومــی و نویســندگی 
حرفــه ای بــوده اســت. ایــن تنهــا کافــی نیســت کــه بدانیــد چگونــه بایــد کار خــود را 

انجــام دهیــد بلکــه بایــد توانایــی برقــراری ارتبــاط هــم داشــته باشــید.
6( شبکه سازی

بــا مهندســان صنایعــی کــه مالقــات مــی کنیــد، ارتبــاط برقــرار کنیــد. خــارج از محیط  
شــما اطالعــات زیــادی وجــود دارنــد کــه شــما ممکــن اســت مجبــور بــه اســتفاده از 
آنهــا باشــید. بــه جلســات مهندســی صنایــع برویــد بــا افــراد مالقــات کنیــد. احتمــاال 
متنــوع تریــن گــروه مهنــدس صنایــع آنجــا هســتند. هرچــه شــبکه شــما وســیع تــر 
باشــد مســاله و مشــکالت تــان را ســاده تــر مــی توانیــد حــل کنیــد. در شــبکه بــا افراد 
بســیاری بــا شــغل هــای متفــاوت صحبــت کنیــد. در مــورد مســائلی کــه آنهــا بــا آن 
برخــورد کــرده انــد و آنچــه بــرای حــل مســاله انجــام مــی دهنــد یــا انجــام داده انــد، 

از آنهــا ســوال کنیــد. هــر تماســی یــک فرصــت یادگیــری اســت.
7( بیشتر از آنچه قول می دهید، ارائه دهید

ــرای افــراد خــوش بیــن مشــکل  ــه خصــوص ب ایــن کار همــواره ممکــن نیســت و ب
ــعی  ــه ارزش س ــت ک ــی اس ــد، عادت ــول داده ای ــه ق ــتر از آنچ ــه بیش ــا ارائ ــت؛ ام اس

ــردن را دارد. ادامه دارد...ک

ادامه در صفحه 1
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آیما شما بمه هنمگام بیماری بدون توجمه به نموع بیماری به هر 

پزشمکی مراجعه ممی کنید؟

آیا می توان برای درمان درد چشم به دندانپزشک مراجعه کرد؟

آیمما یممک جممراح قلممب مممی توانممد آپاندیممس عمممل کنممد؟ یمما یممک 

شکسممتگی را جمما بینممدازد و گممچ بگیممرد؟

حممال اگممر احسمماس بیمماری داشممته باشممید و ندانیممد کممه علممت 

آن چیسممت چممه مممی کنیممد؟

معممموال انسممان همما بممه هنممگام بیمماری بمما مراجعممه بممه پرشممک 

عمومممی سممعی مممی کننممد بیمماری را بشناسممند تمما بممه متخصممص 

آن مراجعممه کننممد. 

در حرفممه پزشممکی، هممر شممخص ابتممدا چندیممن سممال تمماش مممی 

کنممد و درس مممی خوانممد تمما بمما کلیممات ایممن حرفممه و بیمماری های 

گوناگممون، عايممم آنهمما و خیلممی چیزهممای دیگممر آشممنا شممود. پممس 

از طممی ایممن سممال همما، شممخص بممه عنمموان یممک دکممر عمومممی 

محسمموب مممی شممود. سممپس آن شممخص بایممد چنممد سممالی را در 

رشممته ای خمماص تحصیممل کنممد تمما بممه یممک پزشممک متخصممص در 

آن رشممته تبدیممل شممود. همممه ممما بمما حرفممه پزشممکی و تخصممص 

هممای آن کممم و بیممش آشممنا هسممتیم. 

اممما در مهندسممی، اگممر نگاهممی بممه رشممته هممای فنممی و مهندسممی 

بیندازیممم، بممه راحتممی متوجممه مممی شممویم کممه هممر کممدام از ایممن 

رشممته همما ویژگممی هممای خاصممی دارد و تخصممص خاصی را شممامل 

مممی شممود کممه معممموال اسممامی آنهمما مبیممن ماهیممت آنهمما اسممت.

مکانیمک،  مهندسمی  بمرق،  مهندسمی  از  وقتمی  مثمال  طمور  بمه 

مهندسمی شمیمی و ... نمام ممی بریمم کامما محمدوده ی تعریمف 

شمده و ماهیمت خاصمی را در نظر ممی گیریم. اما مشمکل عمده 

ای کمه وجمود داشمته و دارد، ارتبماط میان این رشمته هما و تعیین 

جایمگاه دقیمق و درسمت آنهما در کنمار همم در صنعت اسمت. از 

همیمن جما نیماز بمه ارتبماط دهنمده احسماس می شمود.

رشممته مهندسممی صنایممع در حقیقممت یممک ارتبمماط دهنممده بیممن 

رشممته هممای مختلممف اسممت. در ایممن رشممته درس هایممی از متامممی 

رشممته هممای فنممی مهندسممی وجممود دارد تمما یممک مهنممدس صنایممع 

بمما آنهمما آشممنا باشممد.

مهندس صنایع مانند یک پزشک عمومی است. او از همه چیز 

در حد آشنایی و شناخت، آگاهی دارد. و در صورت لزوم از 

متخصصین برای حل مشکل کمک می گیرد. یک مهندس صنایع 

از اقتصاد و حسابداری گرفته تا برنامه ریزی تولید، تعمیرات و 

نگهداری، کنرل موجودی، کیفیت و ..... می خواند و به همین 

جهت با اغلب بخش های یک کارخانه آشنایی دارد.

* شباهت های یک مهندس صنایع و یک پزشک عمومی
1- هممان گونممه کممه یممک پزشممک عمومممی بممه کلیممات حرفممه 

پزشممکی و تشممخیص بیمماری همما در همممه ی زمینممه همما آشممنایی 

دارد، یممک مهنممدس صنایممع بممه کلیممات حرفممه مهندسممی در همممه 

زمینممه هممای فنممی و مهندسممی آگاهممی دارد.

2- همان گونمه کمه یمک نفمر بمرای تشمخیص بیماری بمه یمک 

بمرای  نیمز  کارخانمه  یمک  کنمد،  ممی  مراجعمه  عموممی  پزشمک 

تشمخیص مشمکل خود بمه یک مهنمدس صنایع مراجعمه می کند.

3- هممان گونممه کممه پزشممک عمومممی بممه هنممگام تشممخیص 

بیمماری خمماص، شممخص را بممه پزشممک متخصممص معرفممی مممی 

منایممد، مهنممدس صنایممع نیممز در صممورت تشممخیص مشممکات 

خمماص و خممارج از محممدوده ی مهندسممی صنایممع، از متخصصیممن 

رشممته هممای دیگممر کمممک مممی گیممرد و یمما حممل مشممکل را بممه آنهمما 

واگممذار مممی منایممد.

* یک تفاوت بزرگ
بما پزشمک عموممی یمک تفماوت عممده دارد.  مهنمدس صنایمع 

کمه مختمص  اسمت  ای  ویمژه  ابزارهمای  دارای  مهنمدس صنایمع، 

اوسمت و در هیمچ یمک از رشمته هما و در دیگر مهندسمین وجود 

نمدارد. مهنمدس صنایمع، در همر یمک از دروس تخصصی رشمته ی 

خمود، میتوانمد نقشمی موثمر و رسنوشمت سماز بمرای یمک رشکمت 

داشمته باشمد. بعضمی از ایمن دروس تخصصمی بمه تنهایمی یمک 

شمغل محسموب می شمود و یک مهندس صنایع ممکن اسمت در 

یمک کارخانمه تنهما از یمک یما دو درس خمود بهمره گیمرد.

* دو نکته مهم برای مدیران
برخممی مدیممران بسممیار عجولنممد و انتظممار دارنممد مشممکل کارخانممه 

ی آنهمما بممه رسعممت حممل شممود؛ در حالممی کممه در اینجمما دو نکتممه 

مهممم وجممود دارد:

1- هاننمممد یمممک بیمممار کمممه نسمممخه پزشمممک را متمممام و کمممال 

تهیمممه و ممممرف ممممی کنمممد، مدیمممران نیمممز نسمممخه همممای پیچیمممده 

شمممده بمممرای حمممل مشمممکل بمممه کارخانمممه را بایمممد بمممه طمممور کاممممل 

بمممه کار گیرنمممد.

2- هممان گونممه کممه درمممان هممر بیمماری مممدت زمممان خاصممی 

دارد و تمما آن مممدت نگممذرد و داروهممای تجویممز شممده پزشممک 

مممرف نشممود شممخص بهبممود پیممدا منممی کنممد، مشممکل یممک 

واحممد صنعتممی نیممز مممدت زمانممی را احتیمماج دارد تمما بمما انجممام 

دسممتور العمممل هممای اجرایممی و روش هممای ارایممه شممده از سمموی 

مهندسممین مربوطممه مشممکل آن کارخانممه برطممرف گممردد.

در پایممان بایممد یممادآوری کممرد کممه کار یممک مهنممدس صنایممع 

بیممش از آن کممه سممخت افممزاری باشممد، نممرم افممزاری اسممت. بممه 

همیممن جهممت بممرای رسممیدن بممه نتیجممه زمممان بیشممری نیمماز دارد. 

متاسممفانه در کشممور ممما طاقممت اغلممب مدیممران کممم اسممت و مممی 

خواهنممد هرچممه زودتممر از یممک کار نتیجممه بگیرنممد، ایممن امممر 

باعممث پاییممن آمممدن کارایممی مهندسممی صنایممع شممده و بممه بهبممود 

یممک رشکممت و آینممده آن لطمممه هممای شممدید وارد مممی سممازد.

حرفممه مهندسممی صنایممع، طیممف کاری وسممیعی را شممامل مممی 

شممود. بممه نظممر مممی رسممد در هممر سممازمان و رشکممت تولیممدی و 

خدماتممی مممی تمموان جایگاهممی خمماص بمما وظایممف مشممخص و 

تعریممف شممده بممرای یممک مهنممدس صنایممع تعییممن کممرد.

بمما توجممه بممه دو ویژگممی مهممم یممک مهنممدس صنایممع – دیممد 

مهندسممی و دیممد مدیریتممی او – کممه در دوران تحصیممل، دروس 

آن را مممی گذرانممد، شمماید بتمموان گفممت کممه مهندسممین صنایممع 

مممی تواننممد از قمموی تریممن مدیممران صنایممع کشممور بممه حسمماب 

آینممد و کارایممی باالیممی در پسممت هممای مدیریتممی داشممته باشممند 

و مشممکل ضعممف مدیریممت را در کشممور ممما حممل مناینممد.

بممه امیممد روزی کممه در هممر سممازمان و رشکتممی حداقممل یممک 

مهنممدس صنایممع فعممال، حضممور داشممته باشممد.
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فرصت کارآموزی برای دانشجویان کارشناسی
دانشـجویان مقطـع کارشناسـی بـرای گذرانـدن واحـد 
کارآمـوزی خـود مـی تواننـد انجمـن مهندسـی صنایع ایـران را 

جهـت انجـام ایـن مهـم انتخـاب کنند.
عالقمنــدان الزم اســت درخواســت خــود را بــه همــراه خالصــه 
ــی هــای خــود  ــا و توانای ــی و مهــارت ه ای از ســوابق تحصیل
ــی  ــت الکترونیک ــا پس ــی iiiegram@ و ی ــانه تلگرام ــه شناس ب

ــد. ــال نماین iiiegram@gmail.com ارس

پزشک صنعت کیست؟

 ایـن قبیـل عبارات در قالب سـمینار و ... به دنبال 
آن می گردیم در این تشـکل هـا وجود دارد.

5- صنعـت مـا، اقتصـاد و فرهنـگ مـا نیازمنـد 
بازوهـای علمـی اسـت. مشـغله بسـیار مسـوولین 
اجرایـی، اجـازه متمرکز شـدن و تحلیل و بررسـی 
همـه جانبـه مـوارد مختلف را بـه آنها نمـی دهد. 
لـذا نیـاز بـه گـروه هایی داریـم که به عنـوان مغز 
متفکر و تحلیلگر در کنار مسـوولین باشـند و فارغ 
از فعالیـت هـای اجرایـی و دغدغـه های سیاسـی 
و... بـه بررسـی و تحقیـق و ارایه راهـکار بپردازند.

ــکل  ــه تش ــوز ب ــا هن ــور م ــفانه در کش 6- متاس
ــای  ــکل ه ــژه تش ــه وی ــی و ب ــر دولت ــای غی ه
غیــر دولتــی علمــی کشــور بهــای الزم داده 
ــرای  ــا ب ــن تشــکل ه نمــی شــود. از نظــرات ای
حــل مشــکالت و معضــالت جامعــه و ارایــه 
اســت.  نشــده  گرفتــه  بهــره  راهکارمناســب 
ــرادی  ــواره اف ــا هم ــازمان ه ــا و س ــه ه وزارتخان
را بــه عنــوان مشــاوران خــود معرفــی کــرده انــد 
ولــی  هیچــگاه بــه ایــن امــر توجــه نشــده اســت 
کــه در انجمــن هــای علمــی کشــور بــا حضــور 
اســتادان، دانشــجویان، کارشناســان و دانــش 
آموختــگان، چــه پتانســیلی وجــود دارد و چگونــه 
بــا مســوولیت ســپردن بــه انجمــن هــای علمــی 

ــت. ــره گرف ــیل به ــن پتانس ــوان از ای ــی ت م
7- انجمــن هــای علمــی کشــور مــی تواننــد بــه 
ــوان مشــاوران مراکــز تصمیــم گیــری ملــی،  عن
ــن  ــت در تدوی ــع آن دول ــه تب ــا و ب ــه ه وزارتخان
ــرل  ــا و کنت ــت ه ــی فعالی ــا، کارشناس ــه ه برنام

آنهــا حضــوری فعــال داشــته باشــند.
ــش و  ــت. پژوه ــعه اس ــز توس ــات رم 8- تحقیق
ــه  بررســی هــای کارشناســانه اصــل دســتیابی ب

ــده اســت. ــداز آین چشــم ان
9- متاســفانه پاییــن بــودن بودجــه تحقیقــات در 
ــز  ــا و مراک ــکده ه ــاد پژوهش ــز ایج ــور و نی کش
ــای  ــه ه ــوق دادن بودج ــی و س ــی دولت تحقیقات
آموزشــی، تحقیقاتــی و پژوهشــی وزارتخانــه هــا 
و ســازمان هــا بــه ایــن مراکــز و شــرایط ســخت 
ــی و  ــای علم ــش ه ــه بخ ــه ب ــاص بودج اختص
تحقیقاتــی غیــر دولتــی، باعــث افــت و کاهــش 
ــده  ــور گردی ــی کش ــای علم ــن ه ــی انجم کارای
اســت کــه امیــد اســت بــا رفــع موانــع موجــود و 
اعتمــاد بــه ایــن بخــش فرهیختــه کشــور بتــوان 
در رفــع مشــکالت موجــود کشــور گام برداشــت.

سید علیرضا شجاعی
نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران

سید علیرضا شجاعی

ادامه از صفحه 1

علمی - دانشگاهی
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دکتر مهدی فتح ا…/ رئیس هیات مدیره
مهندس سیدعلیرضا شجاعی/ دبیر و نایب رئیس هیات مدیره

دکتر فرشید عبدی/ عضو هیات مدیره و خزانه دار
دکتر کیا پارسا / عضو هیات مدیره

دکتر امیرعباس شجاعی / عضو هیات مدیره
دکتر عباس کرامتی / عضو هیات مدیره
دکتر الیپس مسیحی / عضو هیات مدیره

دکتر سید فرهنگ فصیحی/ عضو علی البدل هیات مدیره
دکتر عمران محمدی/ عضو علی البدل هیات مدیره

مهندس حمیدرضا پیراوی ونک / بازرس انجمن
مهندس فرهاد مهمان پذیر / بازرس علی البدل

w توسعه و گسترش کاربرد مهندسي صنایع در ایران؛
w ارتقاي دانش مهندسي صنایع؛

w توسعه کمي و کیفي نیروهاي متخصص در زمینه مهندسي صنایع؛
w بهبــود بخشــیدن بــه امــور آموزشــي و پژوهشــي مهندســي صنایــع در ســطح 

ــران. ــه ویژگي هــاي کشــور ای ــا توجــه ب کشــور، ب

1( گروه های تخصصی ) گروه حل مسأله، گروه اقتصاد 
مقاومتی، گروه دانش بنیان کردن، گروه بهره وری، گروه 

مدیریت و برنامه ریزی راهبردی( 
2( آموزش، پژوهش و خدمات مهندسی

3( گردهمایی های علمی
4( امور بین الملل

5( انتشارات
6( بهترین ها

7( آمار و اطالعات
8( دانشجویی )کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران(

9( پذیرش و روابط عمومی
اعضای هيئت مدیره انجمن

کميته های انجمن

نشست روسای دانشکده های مهندسی صنایع

نگاهی به انجمن مهندسی صنایع ایران
انجمــن یگانــه نهــاد علمــی، مســتقل، اندیشــه ورز و داوطلبانــه کشــور در تخصــص 
مهندســی صنایــع اســت کــه بــا تالش هــا و پیگیری هــای فــراوان جمعــی و 
گروهــی اســاتید و متخصصیــن صنایــع باالخــره در ســال 1378 تأســیس و پــا بــه 
عرصــه وجــود نهــاد. انجمــن دارای اهدافــی جامــع و فراگیــر اســت کــه بــه قــرار 

زیــر مــی باشــد:

ـــات  ـــران و هی ـــای ته ـــگاه ه ـــع دانش ـــی صنای ـــای مهندس ـــکده ه ـــای دانش ـــزه روس ـــت پایی نشس
ـــع  ـــی دانشـــکده مهندســـی صنای ـــه میزبان ـــاه ب ـــان م ـــران، آب ـــع ای ـــره انجمـــن مهندســـی صنای مدی
ـــون  ـــت پیرام ـــن نشس ـــه دومی ـــن برنام ـــد. ای ـــزار ش ـــدرس برگ ـــت م ـــگاه تربی ـــتم دانش و سیس
ـــن نشســـت محـــور  ـــود. در ای ـــع ب ـــته مهندســـی صنای ـــه ای رش ـــده علمـــی – حرف ـــگاه و آین جای

ـــت: ـــتور کار قرارگرف ـــر در دس ـــای زی ه
1( ظرفیت جذب دانشجو در مقاطع مختلف در رشته مهندسي صنایع و آثار آن در بازار کار

2( وضعیت و ترکیب هیات علمي مهندسي صنایع در دانشگاه ها
3( شاخص هاي رتبه بندي دانشگاه ها در این رشته

4( رویدادهاي مرتبط با رشته مهندسي صنایع توسط مجموعه هاي غیرعلمي و غیرمرتبط
5( گرایش ها در مقطع تحصیالت تکمیلي

6( بازار کار دانش آموختگان رشته مهندسي صنایع و سطح درآمدي آنها

اخبار انجمن
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بـه منظـور بررسـی راهکارهای افزایش سـطح اشـتغال 
مهندسـین صنایـع و گسـترش کاربـرد آن در حـوزه 
هـای مختلـف تولیـدی و خدماتـی، کارگروه اشـتغال 
»مهندسـان صنایـع« در انجمـن مهندسـی صنایـع ایـران 

می شـود. راه انـدازی 
بــه گــزارش انجمــن مهندســی صنایــع ایــران بــه نقــل 
از خبرگــزاری دانشــجو، ســید علیرضــا شــجاعی نایــب 
رئیــس و دبیــر انجمــن مهندســی صنایــع ایــران بــا 
ــه شــرایط فعلــی  ــا توجــه ب ــر گفــت: ب اعــالم ایــن خب
ــادی  ــی اقتص ــای کل ــت ه ــا سیاس ــو ب ــور و همس کش
ــود  ــر خ ــران ب ــع ای ــی صنای ــن مهندس ــی، انجم مقاومت
ــه  ــی کمــک ب ــن فعالیــت مهــم یعن وظیفــه دانســت ای
اشــتغال جوانــان تحصیلکــرده در رشــته مهندســی 
ــرای خــروج از  ــا ب ــگاه ه ــه بن ــز کمــک ب ــع و نی صنای

ــد. ــرار ده ــود ق ــتور کار خ ــود را در دس رک
وی تاکیـد کـرد: مشـکل اصلـی بنـگاه هـای کشـور، 
صنایـع  مهندسـی  هـای  تکنیـک  از  آگاهـی  کمبـود 
مهندسـان  بکارگیـری  بـا  هـا  بنـگاه  مدیـران  و  اسـت 
رشـته  ایـن  هـای  تکنیـک  سـازی  جـاری  و  صنایـع 
کاربـردی، مـی تواننـد نـه تنهـا بسـیاری از مشـکالت 
فعلـی مجموعـه خـود را برطـرف سـازند بلکه سـازمان 

خـود را در مقابلـه تکانـه هـا مقـاوم سـازند.
های  سیاست  محور  که  معتقدیم  ما  گفت:  شجاعی 
کلی اقتصاد مقاومتی، مهندسی صنایع است و مباحثی 
همچون بهره وری، افزایش ارزش افزوده، دانش بنیانی 
تکنیک  پیاده سازی  و  بکارگیری  با  پذیری  رقابت  و 

های مهندسی صنایع امکان پذیر است.
نایب رییس انجمن مهندسی صنایع با اشاره به ترکیب 
این کارگروه، گفت: اعضای این کارگروه مرکب از 
چند تن از اعضای هیات مدیره انجمن و روسای چند 
از  نیاز  حسب  که  باشد  می  صنایع  مهندسی  دانشکده 
متقاضی  های  و شرکت  ها  بنگاه  ها،  سازمان  مدیران 
برای حضور در کارگروه  نیز  جذب مهندسان صنایع 
جذب  متقاضیان  از  شد.وی  خواهد  دعوت  مربوطه 
جذب  نیز  و  صنایع  مهندسی  رشته  آموختگان  دانش 
به  را  خود  های  درخواست  کرد  دعوت  کارآموز 

کارگروه اشتغال انجمن ارسال کنند.
شــجاعی همچنیــن از اعضــای انجمــن درخواســت 
کــرد بــا ارائــه پیشــنهادات ســازنده و نوآورانــه، کمیتــه 
را در اجــرای اهدافــش یــاری کننــد. وی افــزود: 
ــن کادر  ــت تامی ــا جه ــرکت ه ــی ش ــون برخ ــم اکن ه
ــود را  ــای خ ــود تقاض ــه خ ــع مجموع ــی صنای مهندس

ــد. ــی کنن ــال م ــن ارس ــرای انجم ب
کـرد:  تاکیـد  ایـران  صنایـع  مهندسـی  انجمـن  دبیـر 
بـرای دریافـت اینگونـه خدمـات، دانشـجویان و دانش 
آموختگان رشـته مهندسـی صنایع و رشـته های مرتبط 

بایـد عضـو انجمـن مهندسـی صنایـع ایـران باشـند.
وی ادامـه داد: انجمـن شـرایطی را بـه وجـود آورده تا 
 iiie.ir افـراد بـا مراجعـه بـه سـایت انجمـن بـه نشـانی
و انجـام فراینـد عضویـت بـه صـورت الکترونیکـی بـه 

راحتـی بـه عضویـت انجمـن در آینـد.

کارگروه اشتغال »مهندسان صنایع« تشکيل می شود

مقـام معظـم رهبـری در دیدار و نشسـت هایی 
کـه دانشـجویان بـا ایشـان داشـته اند، همـواره 
توصیـه هایـی راهگشـا را متناسـب بـا شـرایط 

روز خطـاب بـه آنهـا گوشـزد کـرده اند.
انجمــن  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مهندســی صنایــع ایــران، برخــی از محورهــای 
ــت: ــرح اس ــن ش ــه ای ــان ب ــای ایش ــه ه توصی

1. نیروی جوانی خود را کشف کنید.
2. بــا قــرآن و نوشــته جــات شــهید مطهــری و 
دیگــر فضــال معرفــت دیــن تــان را بــاال ببرید.

3. شرح صدر سیاسی داشته باشید.
4. با اقشار مختلف جامعه در ارتباط باشید.

5. نظــرات خــود را بــه دســتگاه هــا ارائــه 
کنیــد و موضــع گیــری کنیــد.

6. از قول بدون عمل بپرهیزید.
نـــگاه هـــای سوسیالیســـتی و  7. مراقـــب 

باشـــید. مارکسیســـتی 
8. به دنبال قله های علمی باشید.

ــتمر و  ــد مس ــور نق ــاع کش ــه اوض ــبت ب 9. نس
ــید. ــته باش ــه داش منصفان

10. ایده اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید.
جهــان  دانشــجویی  هــای  تشــکل  بــا   .11

باشــید. داشــته  ارتبــاط  اســالم 
12. جریــان دانشــجویی موضــع انتقــادی 

ــد. ــظ کن ــودش را حف خ
نــگاه مستفســرانه  بــه اوضــاع کشــور   .13

باشــید. داشــته 
بـا  متفـاوت  کارشناسـی  نظـر  اعـالم   .14
رهبـری، مخالفـت بـا رهبری به حسـاب نیاید.
15. محیط دانشگاه  باید پاکیزه و معنوی باشد.
16. کانون های تصمیم و اقدام تشکیل دهید.

17. امید را در خود زنده نگه دارید.
18. در مسائل اجتماعی موضع گیری کنید.

19. مراقب رقابت بر سرپرست و مقام باشید.
20. در تصمیمــات مصلحــت هــا را در 

ــد. ــر بگیری نظ
21. ســقف معرفــت خــود را ســایت هــا و 

ــد. ــرار ندهی ــا ق ــه ه روزنام
22. آرمانگرایی را با پرخاشگری اشتباه نگیریم.

23. از تصمیمات نسنجینده پرهیز کنید.
24. آرمانگرایی را در دانشگاه ها زنده نگه دارید.

ــه  ــه عالمان ــا مطالع ــری ه ــم گی 25. در تصمی
ــید. ــته باش داش

25 توصيه به دانشجویان

انجمـن مهندسـی صنایـع ایـران از تمامی دانشـجویان 
دکتـری  و  ارشـد  کارشناسـی  کارشناسـی،  مقاطـع 
مهندسـی صنایـع عالقه مند بـه همـکاری افتخاری در 

امـور اجرایـی دعـوت بـه همـکاری می کنـد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن مهندســی صنایع 
ــای  ــکاری در زمینه ه ــه هم ــوت ب ــن دع ــران، ای ای
کنفرانس هــای  و  ســمینارها  دوره هــا،  برگــزاری 

ــایت  ــه، وب س ــریات و خبرنام ــش نش ــی، بخ آموزش
ــزاری  ــن و برگ ــی انجم ــبکه های اجتماع و ش

می باشــد. ماهانــه  گردهمایی هــای 
عالقمنـدان مـی تواننـد مراتـب عالقمنـدی خـود را با 
تکمیـل فـرم مرتبـط در سـایت انجمـن و ارسـال آن 
از طریـق پسـت الکترونیکـی iiiegram@gmail.com و یا 

شناسـنامه الکترونیکـیiiiegram@ اعـالم نماینـد.

فراخوان دعوت به همکاری

پادشـاهی جایـزه بزرگـی بـرای هنرمندانـی گذاشـت که 
بتواننـد بـه بهترین شـکل آرامش را تصویر کنند. نقاشـان 
بسـیاری آثـار خـود را بـه قصـر فرسـتادند. آن تابلـو هـا 
تصاویـری بودنـد از جنـگل بـه هنـگام غـروب، رودهای 
آرام، کودکانـی کـه در خـاک مـی دویدنـد، رنگیـن کمان 
و قطـرات شـبنم بر گلبرگ گل سـرخ. پادشـاه تمـام تابلو 
هـا را بررسـی کـرد. اما سـرانجام فقـط دو اثـر را انتخاب 
کـرد. اولـی تصویـر دریاچـه آرامی کـه کوه هـای عظیم، 

آسـمان آبـی را در خـود منعکـس کـرده بودند. 

ــفید  ــای کوچــک و س ــد ابره ــی ش ــش م ــای جای در ج
را دیــد و اگــر دقیــق نــگاه مــی کردنــد در گوشــه چــپ 
ــاز  ــرار داشــت. پنجــره اش ب ــه کوچکــی ق ــه خان دریاچ

ــت. ــی خواس ــش آن برم ــود. دود از دودک ب
تصویـر دوم نیـز کـوه هـا را نمایـش مـی داد اما کـوه ها 

ناهمـوار بـود. قله هـا تیز و دندانه ای بود و آسـمان باالی 
کـوه هـا بـه طـور بـی رحمانـه ای تاریـک بـود و ابرهـا 
آبسـتن آذرخش. تگرگ و باران سـیل آسـا بـود. این تابلو 
بـا تابلـو هـای دیگـر هیـچ هماهنگی نداشـت. امـا وقتی 
آدم بـا دقـت بـه تالبو نـگاه مـی کـرد در بریدگی صخـره ای، 
جوجـه پرنده ای را مـی دید، آنجا در میان غرش وحشـیانه 

طوفـان، جوجه گنجشـکی آرام نشسـته بود.
پادشـاه درباریـان را جمـع کرد و اعـالم کرد کـه برنده ی 
مسـابقه بهتریـن تصویر آرامـش، تابلو دوم اسـت. بعد توضیح 
داد کـه: آرامـش آن چیـزی نیسـت که در مکانی بی سـر 
و صـدا، بـی مشـکل، بـی کار سـخت یافـت مـی شـود، 
چیـزی اسـت کـه مـی گـذارد در میـان شـرایط سـخت، 
آرامـش در قلـب مـا حفظ شـود، ایـن تنها معنـای حقیقی 

اسـت. آرامش 

تصویر آرامش

از کتاب: مشکات را شکات کنید

صنعت - مدیریت
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اعضای جدید

اینجا محل معرفی 
عضویت شماست.

مشـاوره،  زمینـه فعالیـت: 
عالیـم  اجـرای  و  تولیـد  طراحـی، 
افقـی و عمـودی ترافیکـی شـهری 

ای و جـاده 

تلفن: 031-34359355-60
www.nikandishco.ir

ــر  ــان جابـ ــان کاوه، خیابـ ــان، خیابـ اصفهـ
انصـــاری، خیابـــان شـــهبازی جنوبـــی، 
نیـــک  ســـاختمان   3 و   2 بهـــار  بیـــن 

اندیش 

شرکت مهندسی نيك اندیش

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

اطالع رساني خدمات و محصوالت
 با شرایط ویژه

در خبرنامه مهندسی صنایع

ــب 10000  ــراي قری ــماره ب ــر ش ــن در ه ــه انجم خبرنام
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 ــي انجمــن و شــرکت هــای تولی حقوق
ویــژه شــرکت هــای مشــاوره مهندســی صنایــع بــه وجــود 
ــراي اطــالع رســانی محصــوالت و  ــان ب مــي آورد. متقاضی
خدمــات خــود در خبرنامــه مهندســی صنایــع مــی تواننــد بــا 

ــد.  ــاس حاصــل نماین ــماره 88962076 تم ش

شاره 83 ، آبان 1395

صاحب امتیاز: 

 انجمن مهندسی صنایع ایران

مدیرمسئول:

 دکر مهدی فتح اله

رسدبیر:

 مهندس سید علیرضا شجاعی

طراح و صفحه آرا: 

مهندس محمدهادی انتظاری

مجری خربنامه:

 نرشیه سامانه نو)دانشگاه علم و 

صنعت ایران(

آدرس پستی: 

تهران/ صندوق پستی: 14665-435

تلفکس: 81032317

info@iiie.ir :نشانی پست الکرونیکی

 www.iiie.ir :وب سایت

تاریخ اعتبار عضویتنوع عضویتنام و نام خانوادگیردیف

1396/07/18پیوستهبنت الهدی کبیری 1

1396/07/18پیوستهامیر آشتیانی عراقی2

1396/07/25پیوستهفرزانه نادری3

1396/07/28پیوستهمحمد محمدی4

1396/07/28پیوستهحسام محمدی5

1396/07/18وابستهحامد رمضانی6

1396/07/18وابستهفرهاد سلطانی7

1396/07/25وابستهسارا منتظری8

1396/07/25وابستهفاطمه حیدری شیرازی9

1396/07/25وابستهمهرشاد نوه محمد حسینی10

1396/07/25وابستهفاطمه اساعیلی11

1396/07/28وابستهحسین عرب12

1396/07/18وابستهحسین رسول نژاد13

1396/07/18وابستهمحمدامین عدالت پور14

1396/07/27وابسته به حقوقیسید مرتضی امامی15

1396/07/27وابسته به حقوقیاحمد رضا طحانیان16

1396/07/18دانشجوییمهیار نجاریان17

1396/07/18دانشجوییکیانوش حق صفت18

1396/07/18دانشجوییامیررضا اسکندری 19


