ویژه 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.
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انجمن مهندسی صنایع ایران

برای آنکه مهندس صنایع بهتری باشید

انجمن های علمی ،مشاوران مراکز تصمیم گیری ملی
 )4به سخنان دیگران گوش دهید
 -1امــروزه رشــد و توســعه یافتگــی هــر کشــور را بایــد در  )1از سازش بپرهیزید
خالقیــت ،نــوآوری و توانمنــدی هــای علمــی و کاربــردی آن تحقیــق در عملیــات بــه مــا مــی آمــوزد کــه چگونــه مهندســان صنایــع بایــد فعاالنــه بــه ســخنان
کشــور دیــد .امــروزه اصالحــات بــدون علــم و بــدون اندیشــه بیــن  2تقاضــای متضــاد ،موقعیــت خــود را بهینــه دیگــران گــوش دهنــد و آنهــا را درک کننــد تــا
مفهومــی نــدارد و بــرای هــر فعالیــت و حرکتــی ،برنامــه ریــزی کنیــم .امــا اگــر شــما بــه بهبــود مســتمر اعتقــاد در انجــام همــه وظایــف شــان موثــر باشــند .بــه
داشــته باشــید ،دچــار مشــکل مــی شــوید؛ زیــرا اگــر نظــر مــی رســد ایــن روزهــا گــوش دادن یــک
علمــی نیــاز اســت.
 -2کشــورهای توســعه یافتــه از همــان ابتــدا ،ســرمایه گــذاری بــر شــما در نقطــه بهینــه باشــید ،چگونــه بهبــود پیــدا هنــر فرامــوش شــده اســت ،زیــرا مــا مشــتاقیم تــا
مقولــه علــم را بــه عنــوان موثرتریــن راه بــرای توســعه ی همــه خواهیــد کــرد؟ پاســخ ایــن اســت کــه از مصالحــه چیزهایــی را کــه مــی دانیــم بــه همــه اثبــات کنیــم.
جانبــه در دســتور کار خــود قــرار دادنــد و بــا حمایــت از مجامــع و و ســازش بپرهیزیــد .بیــش از آنچــه کــه نقطــه از آنجایــی کــه مهندســان صنایــع معمــوال حــال
مشــکالت هســتند،
انجمــن هــای علمــی تخصصــی ،حیــات علمــی خــود را تثبیــت بهینــه را بپذیریــد،
بســیار مهــم اســت کــه
فرضیــه هایــی را
کردنــد و ســامان دادنــد.
بــه خاطــر داشــته باشــید،
 -3انجمــن هــای علمــی در کشــور مــا نیــز بــا هــدف توســعه و کــه تحــت شــرایط
مــی توانیــد بــا گــوش
گســترش کاربــرد دانــش فــن ،توســعه کمــی و کیفــی نیروهــای مــورد نیــاز مــا
دادن ،چیزهــای زیــادی
متخصــص و بــه روز نمــودن آنهــا و همــکاری بــا نهادهــای هســتند آزمایــش
در مــورد مشــکل دریابیــد
کنیــد .مبــارزه بــا
مختلــف علمــی ،پژوهشــی و اجرایــی کشــور تشــکیل شــدند .ایــن
و نبایــد فــورا در مــورد
زمینــه هایــی کــه
انجمــن هــا از اجتمــاع متخصصیــن رشــته ای خــاص تشــکیل
آن نتیجــه گیــری کنیــد.
بــه صــورت ســنتی
مــی شــوند و در چارچــوب تشــکیالتی غیــر دولتــی و مســتقل
یــک مهندس_صنایــع
پذیرفتــه شــده
فعالیــت مــی نماینــد ،و هــم اکنــون بیــش از تعــداد زیــادی
کســی اســت کــه شــرایط
انــد ،مــدل هــای
از انجمــن علمــی در کشــور وجــود دارد کــه در رشــته هــای
قدیمــی را درهــم مــی شــکند و مــا را بــه ســوی اعمــال تغییــرات را ایجــاد مــی کنــد .بایــد ایــن
تخصصــی خــود مشــغول بــه فعالیــت هســتند .برخــی از ایــن جهانــی جدیــد رهنمــون مــی ســازد .بهتریــن کار فکــر کــه پاســخ هــر مشــکل و مســاله ای را مــی
انجمــن هــا از وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری مجــوز دریافــت کیفــی را تحــت کوتــاه تریــن زمــان و بــا کمتریــن دانیــم ،از ذهــن مــان خــارج شــود.
کــرده انــد و برخــی از وزارت بهداشــت و آمــوزش پزشــکی.
هزینــه انجــام دهیــد و اطمینــان حاصــل کنیــد کــه  )5روابط عمومی خوبی داشته باشید
 -4ویژگــی خاصــی کــه انجمــن هــای علمــی دارنــد ،حضــور مشــکالت هرگــز بــاز نخواهنــد گشــت .وظیفــه یــک مهندس_صنایــع بایــد بتوانــد بــا روش هــای
اســتادان دانشــگاه هــا ،مدیــران و کارشناســان دولتــی و غیــر مهنــدس صنایــع اســت کــه کمــک کنــد و شــرکت متناســب بــا طبیعــت هــر مشــکل و راه حــل آن،
دولتــی و دانشــجویان سراســر کشــور در ایــن تشــکل هاســت .را مطمئــن ســازد کــه مــی توانــد خــود را بــا شــرایط بــا دیگــران رابطــه برقــرار کنــد .او بایــد بتوانــد بــه
شــاید بتــوان گفــت پیونــدی کــه مــا ســال هاســت بــه عنــوان بــازار وفــق دهــد و پاســخگوی کیفیــت محصوالتی صورتــی واضــح ،مختصــر و متقاعدکننــده ،هــم بــا
مدیــران رده بــاال و هــم بــا کارگــران ارتبــاط برقــرار
ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه ،یــا دولــت ،دانشــگاه و صنعــت و از باشــد کــه در هــر زمــان مــورد نیــاز اســت.
ادامه در صفحه 1
کنــد .نتیجــه یــک ارزیابــی از دانــش آموختــگان در ایالــت جورجیــای آمریــکا نشــان
 )2بازخورد؛ ارزش
یکـی از مهـم تریـن گام هایی که معموال در در حین طراحی و یکپارچه سـازی سیسـتم داد دو درس بســیار مهمــی کــه آنهــا گذرانــده بودنــد ،ســخنرانی عمومــی و نویســندگی
از قلـم مـی افتـد ،جمـع آوری اطالعـات بازخـورد از کسـانی اسـت که با سیسـتم های حرفــه ای بــوده اســت .ایــن تنهــا کافــی نیســت کــه بدانیــد چگونــه بایــد کار خــود را
اجـرا شـده در ارتباط هسـتند .بـرای یافتن اشـتباهات و مشـکالت یک فراینـد ،بهترین انجــام دهیــد بلکــه بایــد توانایــی برقــراری ارتبــاط هــم داشــته باشــید.
راه ،دیـدن فراینـد از دیدگاه یک کاربر سیسـتم اسـت .کاربران اغلب ایـده های منحصر  )6شبکه سازی
بـه فـردی دارنـد کـه ایـن ایـده ها مـی تواننـد یـک سیسـتم موجـود را که خـوب هم بــا مهندســان صنایعــی کــه مالقــات مــی کنیــد ،ارتبــاط برقــرار کنیــد .خــارج از محیط
طراحـی شـده ،بهبـود دهنـد و آن را بر طبق شـرایط خاص محیطی تغییـر دهند .فعاالنه شــما اطالعــات زیــادی وجــود دارنــد کــه شــما ممکــن اســت مجبــور بــه اســتفاده از
از مـردم بازخـورد بگیریـد .بـرای اینکه بدانید چگونه مـی توانید موثرتر باشـید .از دیدگاه آنهــا باشــید .بــه جلســات مهندســی صنایــع برویــد بــا افــراد مالقــات کنیــد .احتمــاال
هـای آنهـا سـوال کنیـد .گزارشـی از آنچـه مـی شـنوید تهیـه کنیـد و روی موضوعات 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
تکرارشـده کار کنید.
بســیاری بــا شــغل هــای متفــاوت صحبــت کنیــد .در مــورد مســائلی کــه آنهــا بــا آن
 )3برنامه ریزی را کامل کنید
بســیار از مهندســان صنایــع دوســت دارنــد راه حــل ارائــه دهنــد و ســپس تکمیــل آن برخــورد کــرده انــد و آنچــه بــرای حــل مســاله انجــام مــی دهنــد یــا انجــام داده انــد،
را بــه فــرد دیگــری واگــذار کننــد .همــه مــا دوســت داریــم پیشــنهاد دهیــم .بــه فکــر از آنهــا ســوال کنیــد .هــر تماســی یــک فرصــت یادگیــری اســت.
نیازهــای مســئولین رده بــاال باشــید .اگــر شــما فقــط برنامــه ریــزی پــروژه را انجــام  )7بیشتر از آنچه قول می دهید ،ارائه دهید
دهیــد ،آنهــا هنــوز بــه کســانی نیــاز دارنــد تــا پــروژه را بــه اتمــام برســانند .بســیاری ایــن کار همــواره ممکــن نیســت و بــه خصــوص بــرای افــراد خــوش بیــن مشــکل
از مــا بــا پیشــنهادات خــود ،تنهــا نیمــی از راه حــل را ارائــه مــی دهیــم .آمادگــی بــه اســت؛ امــا ارائــه بیشــتر از آنچــه قــول داده ایــد ،عادتــی اســت کــه ارزش ســعی
پایــان رســاندن پــروژه هــا و بــه کارانــدازی بخــش هــا را در خــود بــه وجــود آوریــد .کــردن را دارد.

ادامه دارد...
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علمی  -دانشگاهی

ادامه از صفحه 1
ایـن قبیـل عبارات در قالب سـمینار و  ...به دنبال
آن می گردیم در این تشـکل هـا وجود دارد.
 -5صنعـت 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.
 -6متاســفانه در کشــور مــا هنــوز بــه تشــکل
هــای غیــر دولتــی و بــه ویــژه تشــکل هــای
غیــر دولتــی علمــی کشــور بهــای الزم داده
نمــی شــود .از نظــرات ایــن تشــکل هــا بــرای
حــل مشــکالت و معضــات جامعــه و ارایــه
راهکارمناســب بهــره گرفتــه نشــده اســت.
وزارتخانــه هــا و ســازمان هــا همــواره افــرادی
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
مــی تــوان از ایــن پتانســیل بهــره گرفــت.
 -7انجمــن هــای علمــی کشــور مــی تواننــد بــه
عنــوان مشــاوران مراکــز تصمیــم گیــری ملــی،
وزارتخانــه هــا و بــه تبــع آن دولــت در تدویــن
برنامــه هــا ،کارشناســی فعالیــت هــا و کنتــرل
آنهــا حضــوری فعــال داشــته باشــند.
 -8تحقیقــات رمــز توســعه اســت .پژوهــش و
بررســی هــای کارشناســانه اصــل دســتیابی بــه
چشــم انــداز آینــده اســت.
 -9متاســفانه پاییــن بــودن بودجــه تحقیقــات در
کشــور و نیــز ایجــاد پژوهشــکده هــا و مراکــز
تحقیقاتــی دولتــی و ســوق دادن بودجــه هــای
آموزشــی ،تحقیقاتــی و پژوهشــی وزارتخانــه هــا
و ســازمان هــا بــه ایــن مراکــز و شــرایط ســخت
اختصــاص بودجــه بــه بخــش هــای علمــی و
تحقیقاتــی غیــر دولتــی ،باعــث افــت و کاهــش
کارایــی انجمــن هــای علمــی کشــور گردیــده
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

پزشک صنعت کیست؟

آیـا شما بـه هنـگام بیماری بدون توجـه به نـوع بیماری به هر
پزشـکی مراجعه مـی کنید؟
آیا می توان برای درمان درد چشم به دندانپزشک مراجعه کرد؟
آیــا یــک جــراح قلــب مــی توانــد آپاندیــس عمــل کنــد؟ یــا یــک
شکســتگی را جــا بینــدازد و گــچ بگیــرد؟
حــال اگــر احســاس بیــاری داشــته باشــید و ندانیــد کــه علــت
آن چیســت چــه مــی کنیــد؟
معمــوال انســان هــا بــه هنــگام بیــاری بــا مراجعــه بــه پرشــک
عمومــی ســعی مــی کننــد بیــاری را بشناســند تــا بــه متخصــص
آن مراجعــه کننــد.
در حرفــه پزشــکی ،هــر شــخص ابتــدا چندیــن ســال تــاش مــی
کنــد و درس مــی خوانــد تــا بــا کلیــات ایــن حرفــه و بیــاری های
گوناگــون ،عاليــم آنهــا و خیلــی چیزهــای دیگــر آشــنا شــود .پــس
از طــی ایــن ســال هــا ،شــخص بــه عنــوان یــک دکــر عمومــی
محســوب مــی شــود .ســپس آن شــخص بایــد چنــد ســالی را در
رشــته ای خــاص تحصیــل کنــد تــا بــه یــک پزشــک متخصــص در
آن رشــته تبدیــل شــود .همــه مــا بــا حرفــه پزشــکی و تخصــص
هــای آن کــم و بیــش آشــنا هســتیم.
امــا در مهندســی ،اگــر نگاهــی بــه رشــته هــای فنــی و مهندســی
بیندازیــم ،بــه راحتــی متوجــه مــی شــویم کــه هــر کــدام از ایــن
رشــته هــا ویژگــی هــای خاصــی دارد و تخصــص خاصی را شــامل
مــی شــود کــه معمــوال اســامی آنهــا مبیــن ماهیــت آنهــا اســت.
بـه طـور مثـال وقتـی از مهندسـی بـرق ،مهندسـی مکانیـک،
مهندسـی شـیمی و  ...نـام مـی بریـم کاملا محـدوده ی تعریـف
شـده و ماهیـت خاصـی را در نظر مـی گیریم .اما مشـکل عمده
ای کـه وجـود داشـته و دارد ،ارتبـاط میان این رشـته هـا و تعیین
جایـگاه دقیـق و درسـت آنهـا در کنـار هـم در صنعت اسـت .از
همیـن جـا نیـاز بـه ارتبـاط دهنـده احسـاس می شـود.
رشــته مهندســی صنایــع در حقیقــت یــک ارتبــاط دهنــده بیــن
رشــته هــای مختلــف اســت .در ایــن رشــته درس هایــی از متامــی
رشــته هــای فنــی مهندســی وجــود دارد تــا یــک مهنــدس صنایــع
بــا آنهــا آشــنا باشــد.
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 ،کنرتل 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
 -1هــان گونــه کــه یــک پزشــک عمومــی بــه کلیــات حرفــه
پزشــکی و تشــخیص بیــاری هــا در همــه ی زمینــه هــا آشــنایی
دارد ،یــک مهنــدس صنایــع بــه کلیــات حرفــه مهندســی در همــه
زمینــه هــای فنــی و مهندســی آگاهــی دارد.
 -2همان گونـه کـه یـک نفـر بـرای تشـخیص بیماری بـه یـک
پزشـک عمومـی مراجعـه مـی کنـد ،یـک کارخانـه نیـز بـرای
تشـخیص مشـکل خود بـه یک مهنـدس صنایع مراجعـه می کند.
 -3هــان گونــه کــه پزشــک عمومــی بــه هنــگام تشــخیص
بیــاری خــاص ،شــخص را بــه پزشــک متخصــص معرفــی مــی
منایــد ،مهنــدس صنایــع نیــز در صــورت تشــخیص مشــکالت
خــاص و خــارج از محــدوده ی مهندســی صنایــع ،از متخصصیــن
رشــته هــای دیگــر کمــک مــی گیــرد و یــا حــل مشــکل را بــه آنهــا
واگــذار مــی منایــد.

* یک تفاوت بزرگ
مهنـدس صنایـع بـا پزشـک عمومـی یـک تفـاوت عمـده دارد.
مهنـدس صنایـع ،دارای ابزارهـای ویـژه ای اسـت کـه مختـص
اوسـت و در هیـچ یـک از رشـته هـا و در دیگر مهندسـین وجود
نـدارد .مهنـدس صنایـع ،در هـر یـک از دروس تخصصی رشـته ی
خـود ،میتوانـد نقشـی موثـر و رسنوشـت سـاز بـرای یـک رشکـت
داشـته باشـد .بعضـی از ایـن دروس تخصصـی بـه تنهایـی یـک
شـغل محسـوب می شـود و یک مهندس صنایع ممکن اسـت در
یـک کارخانـه تنهـا از یـک یـا دو درس خـود بهـره گیـرد.
* دو نکته مهم برای مدیران
برخــی مدیــران بســیار عجولنــد و انتظــار دارنــد مشــکل کارخانــه
ی آنهــا بــه رسعــت حــل شــود؛ در حالــی کــه در اینجــا دو نکتــه
مهــم وجــود دارد:
 -1هامننـــد یـــک بیـــار کـــه نســـخه پزشـــک را متـــام و کـــال
تهیـــه و مـــرف مـــی کنـــد ،مدیـــران نیـــز نســـخه هـــای پیچیـــده
شـــده بـــرای حـــل مشـــکل بـــه کارخانـــه را بایـــد بـــه طـــور کامـــل
بـــه کار گیرنـــد.
 -2هــان گونــه کــه درمــان هــر بیــاری مــدت زمــان خاصــی
دارد و تــا آن مــدت نگــذرد و داروهــای تجویــز شــده پزشــک
مــرف نشــود شــخص بهبــود پیــدا منــی کنــد ،مشــکل یــک
واحــد صنعتــی نیــز مــدت زمانــی را احتیــاج دارد تــا بــا انجــام
دســتور العمــل هــای اجرایــی و روش هــای ارایــه شــده از ســوی
مهندســین مربوطــه مشــکل آن کارخانــه برطــرف گــردد.
در پایــان بایــد یــادآوری کــرد کــه کار یــک مهنــدس صنایــع
بیــش از آن کــه ســخت افــزاری باشــد ،نــرم افــزاری اســت .بــه
همیــن جهــت بــرای رســیدن بــه نتیجــه زمــان بیشــری نیــاز دارد.
متاســفانه در کشــور مــا طاقــت اغلــب مدیــران کــم اســت و مــی
خواهنــد هرچــه زودتــر از یــک کار نتیجــه بگیرنــد ،ایــن امــر
باعــث پاییــن آمــدن کارایــی مهندســی صنایــع شــده و بــه بهبــود
یــک رشکــت و آینــده آن لطمــه هــای شــدید وارد مــی ســازد.
حرفــه مهندســی صنایــع ،طیــف کاری وســیعی را شــامل مــی
شــود .بــه نظــر مــی رســد در هــر ســازمان و رشکــت تولیــدی و
خدماتــی مــی تــوان جایگاهــی خــاص بــا وظایــف مشــخص و
تعریــف شــده بــرای یــک مهنــدس صنایــع تعییــن کــرد.
بــا توجــه بــه دو ویژگــی مهــم یــک مهنــدس صنایــع – دیــد
مهندســی و دیــد مدیریتــی او – کــه در دوران تحصیــل ،دروس
آن را مــی گذرانــد ،شــاید بتــوان گفــت کــه مهندســین صنایــع
مــی تواننــد از قــوی تریــن مدیــران صنایــع کشــور بــه حســاب
آینــد و کارایــی باالیــی در پســت هــای مدیریتــی داشــته باشــند
و مشــکل ضعــف مدیریــت را در کشــور مــا حــل مناینــد.
بــه امیــد روزی کــه در هــر ســازمان و رشکتــی حداقــل یــک
مهنــدس صنایــع فعــال ،حضــور داشــته باشــد.
سید علیرضا شجاعی

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
ای از ســوابق تحصیلــی و مهــارت هــا و توانایــی هــای خــود
بــه شناســانه تلگرامــی  @iiiegramو یــا پســت الکترونیکــی
 iiiegram@gmail.comارســال نماینــد.
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اخبار انجمن

نگاهی به انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمــن یگانــه نهــاد علمــی ،مســتقل ،اندیشـهورز و داوطلبانــه کشــور در تخصــص
مهندســی صنایــع اســت کــه بــا تالشهــا و پیگیریهــای فــراوان جمعــی و
گروهــی اســاتید و متخصصیــن صنایــع باالخــره در ســال  1378تأســیس و پــا بــه
عرصــه وجــود نهــاد .انجمــن دارای اهدافــی جامــع و فراگیــر اســت کــه بــه قــرار
زیــر مــی باشــد:

 wتوسعه و گسترش كاربرد مهندسي صنايع در ايران؛
 wارتقاي دانش مهندسي صنايع؛
 wتوسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص در زمينه مهندسي صنايع؛
 wبهبــود بخشــيدن بــه امــور آموزشــي و پژوهشــي مهندســي صنايــع در ســطح
كشــور ،بــا توجــه بــه ويژگيهــاي كشــور ايــران.
کمیته های انجمن
 )1گروه های تخصصی ( گروه حل مسأله ،گروه اقتصاد
مقاومتی ،گروه دانش بنیان کردن ،گروه بهره وری ،گروه
مدیریت و برنامه ریزی راهبردی)
 )2آموزش ،پژوهش و خدمات مهندسی
 )3گردهمایی های علمی
 )4امور بین الملل
 )5انتشارات
 )6بهترین ها
 )7آمار و اطالعات
 )8دانشجویی (کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران)
 )9پذیرش و روابط عمومی
اعضای هیئت مدیره انجمن
دکتر مهدی فتح ا… /رئیس هیات مدیره
مهندس سیدعلیرضا شجاعی /دبیر و نایب رئیس هیات مدیره
دکتر فرشید عبدی /عضو هیات مدیره و خزانهدار
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

نشست روسای دانشکده های مهندسی صنایع
نشس ــت پایی ــزه روس ــای دانش ــکده ه ــای مهندس ــی صنای ــع دانش ــگاه ه ــای ته ــران و هی ــات
مدی ــره انجم ــن مهندس ــی صنای ــع ای ــران ،آب ــان م ــاه ب ــه میزبان ــی دانش ــکده مهندس ــی صنای ــع
و سیس ــتم دانش ــگاه تربی ــت م ــدرس برگ ــزار ش ــد .ای ــن برنام ــه دومی ــن نشس ــت پیرام ــون
جای ــگاه و آین ــده علم ــی – حرف ــه ای رش ــته مهندس ــی صنای ــع ب ــود .در ای ــن نشس ــت مح ــور
ه ــای زی ــر در دس ــتور کار قرارگرف ــت:
 )1ظرفيت جذب دانشجو در مقاطع مختلف در رشته مهندسي صنايع و آثار آن در بازار کار
 )2وضعيت و ترکيب هيات علمي مهندسي صنايع در دانشگاه ها
 )3شاخص هاي رتبه بندي دانشگاه ها در اين رشته
 )4رويدادهاي مرتبط با رشته مهندسي صنايع توسط مجموعه هاي غيرعلمي و غيرمرتبط
 )5گرايش ها در مقطع تحصيالت تکميلي
 )6بازار کار دانش آموختگان رشته مهندسي صنايع و سطح درآمدي آنها
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صنعت  -مدیریت

 25توصیه به دانشجویان
مقـام معظـم رهبـری در دیدار و نشسـت هایی
کـه دانشـجویان بـا ایشـان داشـتهاند ،همـواره
توصیـه هایـی راهگشـا را متناسـب بـا شـرایط
روز خطـاب بـه آنهـا گوشـزد کـرده اند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن
مهندســی صنایــع ایــران ،برخــی از محورهــای
توصیــه هــای ایشــان بــه ایــن شــرح اســت:
 .1نیروی جوانی خود را کشف کنید.
 .2بــا قــرآن و نوشــته جــات شــهید مطهــری و
دیگــر فضــا معرفــت دیــن تــان را بــاال ببرید.
 .3شرح صدر سیاسی داشته باشید.
 .4با اقشار مختلف جامعه در ارتباط باشید.
 .5نظــرات خــود را بــه دســتگاه هــا ارائــه
کنیــد و موضــع گیــری کنیــد.
 .6از قول بدون عمل بپرهیزید.
 .7مراقـــب نـــگاه هـــای سوسیالیســـتی و
مارکسیســـتی باشـــید.
 .8به دنبال قله های علمی باشید.
 .9نســبت بــه اوضــاع کشــور نقــد مســتمر و
منصفانــه داشــته باشــید.
 .10ایده اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید.
 .11بــا تشــکل هــای دانشــجویی جهــان
اســام ارتبــاط داشــته باشــید.
 .12جریــان دانشــجویی موضــع انتقــادی
خــودش را حفــظ کنــد.
 .13بــه اوضــاع کشــور نــگاه مستفســرانه
داشــته باشــید.
 .14اعلام نظـر کارشناسـی متفـاوت بـا
رهبـری ،مخالفـت بـا رهبری به حسـاب نیاید.
 .15محیط دانشگاه باید پاکیزه و معنوی باشد.
 .16کانون های تصمیم و اقدام تشکیل دهید.
 .17امید را در خود زنده نگه دارید.
 .18در مسائل اجتماعی موضع گیری کنید.
 .19مراقب رقابت بر سرپرست و مقام باشید.

 .20در تصمیمــات مصلحــت هــا را در
نظــر بگیریــد.
 .21ســقف معرفــت خــود را ســایت هــا و
روزنامــه هــا قــرار ندهیــد.
 .22آرمانگرایی را با پرخاشگری اشتباه نگیریم.
 .23از تصمیمات نسنجینده پرهیز کنید.
 .24آرمانگرایی را در دانشگاه ها زنده نگه دارید.

 .25در تصمیــم گیــری هــا مطالعــه عالمانــه
داشــته باشــید.

کارگروه اشتغال «مهندسان صنایع» تشکیل می شود
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
دانشکده مهندسی صنایع می باشد که حسب نیاز از
مدیران سازمان ها ،بنگاه ها و شرکت های متقاضی
جذب مهندسان صنایع نیز برای حضور در کارگروه
مربوطه دعوت خواهد شد.وی از متقاضیان جذب
دانش آموختگان رشته مهندسی صنایع و نیز جذب
کارآموز دعوت کرد درخواست های خود را به
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:
هــم اکنــون برخــی شــرکت هــا جهــت تامیــن کادر
مهندســی صنایــع مجموعــه خــود تقاضــای خــود را
بــرای انجمــن ارســال مــی کننــد.
دبیـر انجمـن مهندسـی صنایـع ایـران تاکیـد کـرد:
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
افـراد بـا مراجعـه بـه سـایت انجمـن بـه نشـانی iiie.ir
و انجـام فراینـد عضویـت بـه صـورت الکترونیکـی بـه
راحتـی بـه عضویـت انجمـن در آینـد.

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
راهانـدازی میشـود.
بــه گــزارش انجمــن مهندســی صنایــع ایــران بــه نقــل
از خبرگــزاری دانشــجو ،ســید علیرضــا شــجاعی نایــب
رئیــس و دبیــر انجمــن مهندســی صنایــع ایــران بــا
اعــام ایــن خبــر گفــت :بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی
کشــور و همســو بــا سیاســت هــای کلــی اقتصــادی
مقاومتــی ،انجمــن مهندســی صنایــع ایــران بــر خــود
وظیفــه دانســت ایــن فعالیــت مهــم یعنــی کمــک بــه
اشــتغال جوانــان تحصیلکــرده در رشــته مهندســی
صنایــع و نیــز کمــک بــه بنــگاه هــا بــرای خــروج از
رکــود را در دســتور کار خــود قــرار دهــد.
وی تاکیـد کـرد :مشـکل اصلـی بنـگاه هـای کشـور،
کمبـود آگاهـی از تکنیـک هـای مهندسـی صنایـع
اسـت و مدیـران بنـگاه هـا بـا بکارگیـری مهندسـان
صنایـع و جـاری سـازی تکنیـک هـای ایـن رشـته
کاربـردی ،مـی تواننـد نـه تنهـا بسـیاری از مشـکالت
فعلـی مجموعـه خـود را برطـرف سـازند بلکه سـازمان
خـود را در مقابلـه تکانـه هـا مقـاوم سـازند.
شجاعی گفت :ما معتقدیم که محور سیاست های
کلی اقتصاد مقاومتی ،مهندسی صنایع است و مباحثی
همچون بهره وری ،افزایش ارزش افزوده ،دانش بنیانی
و رقابت پذیری با بکارگیری و پیاده سازی تکنیک
تصویر آرامش
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.
در جــای جایــش مــی شــد ابرهــای کوچــک و ســفید
را دیــد و اگــر دقیــق نــگاه مــی کردنــد در گوشــه چــپ
دریاچــه خانــه کوچکــی قــرار داشــت .پنجــره اش بــاز
بــود .دود از دودکــش آن برمــی خواســت.
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 صخـرهای،
جوجـه پرنده ای را مـی دید ،آنجا در میان غرش وحشـیانه
طوفـان ،جوجه گنجشـکی آرام نشسـته بود.
پادشـاه درباریـان را جمـع کرد و اعلام کرد کـه برندهی
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
آرامش اسـت.
از کتاب :مشکالت را شکالت کنید

فراخوان دعوت به همکاری
انجمـن مهندسـی صنایـع ایـران از تمامی دانشـجویان آموزشــی ،بخــش نشــریات و خبرنامــه ،وبســایت
مقاطـع کارشناسـی ،کارشناسـی ارشـد و دکتـری و شــبکههای اجتماعــی انجمــن و برگــزاری
مهندسـی صنایـع عالقهمند بـه همـکاری افتخاری در گردهماییهــای ماهانــه میباشــد.
عالقمنـدان مـی تواننـد مراتـب عالقمنـدی خـود را با
امـور اجرایـی دعـوت بـه همـکاری میکنـد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن مهندســی صنایع تکمیـل فـرم مرتبـط در سـایت انجمـن و ارسـال آن
ایــران ،ایــن دعــوت بــه همــکاری در زمینههــای از طریـق پسـت الکترونیکـی  iiiegram@gmail.comو یا
برگــزاری دورههــا ،ســمینارها و کنفرانسهــای شناسـنامه الکترونیکـی @iiiegramاعلام نماینـد.
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لیست اعضای جدید و تمدیدی و اعضای حقوقی انجمن
مهندسی صنایع ایران در مهر ماه سال 1395
نوع عضویت

تاریخ اعتبار عضویت

ردیف نام و نام خانوادگی
1

بنت الهدی کبیری

پیوسته

1396/07/18

2

امیر آشتیانی عراقی

پیوسته

1396/07/18

3

فرزانه نادری

پیوسته

1396/07/25

4

محمد محمدی

پیوسته

1396/07/28

5

حسام محمدی

پیوسته

1396/07/28

6

حامد رمضانی

وابسته

1396/07/18

7

فرهاد سلطانی

وابسته

1396/07/18

8

سارا منتظری

وابسته

1396/07/25

9

فاطمه حیدری شیرازی

وابسته

1396/07/25

10

مهرشاد نوه محمد حسینی

وابسته

1396/07/25

11

فاطمه اسامعیلی

وابسته

1396/07/25

12

حسین عرب

وابسته

1396/07/28

13

حسین رسول نژاد

وابسته

1396/07/18

14

محمدامین عدالت پور

وابسته

1396/07/18

15

سید مرتضی امامی

وابسته به حقوقی

1396/07/27

16

احمد رضا طحانیان

وابسته به حقوقی

1396/07/27

17

مهیار نجاریان

دانشجویی

1396/07/18

18

کیانوش حق صفت

دانشجویی

1396/07/18

19

امیررضا اسکندری

دانشجویی

1396/07/18

شرکت مهندسی نیک اندیش
زمینـه فعالیـت :مشـاوره،
طراحـی ،تولیـد و اجـرای عالیـم
افقـی و عمـودی ترافیکـی شـهری
و جـاده ای

اینجا محل معرفی
عضویت شماست.

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  ، 83آبان 1395
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی صنایع ایران
مدیرمسئول:
دکرت مهدی فتح اله
رسدبیر:
مهندس سید علیرضا شجاعی
طراح و صفحه آرا:
مهندس محمدهادی انتظاری

تلفن031-34359355-60 :
www.nikandishco.ir
اصفهـــان ،خیابـــان کاوه ،خیابـــان جابـــر
انصـــاری ،خیابـــان شـــهبازی جنوبـــی،
بیـــن بهـــار  2و  3ســـاختمان نیـــک
اندیش

مجری خربنامه:
نرشیه سامانه نو(دانشگاه علم و
صنعت ایران)
آدرس پستی:
تهران /صندوق پستی14665-435 :
تلفکس81032317 :
نشانی پست الکرتونیکیinfo@iiie.ir :
وب سایتwww.iiie.ir :

