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  رزا جعفري: تهيه و تنظيم 

  

  

دهم تير ماه بر اساس مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي 

ن روز اختصاص اي.روز صنعت و معدن ناميده شده است

ترين موتور محركه اقتصاد مفرصت مناسبي است كه به مه

يعني بخش صنعت و معدن نگاهي انديشمندانه شود چرا 

كه اين بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پايدار در 

افزايش توليد ناخالص ملي و در آمد سرانه نقش بسزايي 

  .دارد

گيري و سپس پيروزي انقالب با اوج 1357در سال  

كاري و توسعه صنايع نيز مانند ساير معدن، اسالمي

فعاليتهاي توليدي به لحاظ تغيير و تحوالت بنيادي در 

بعد از تدوين و تصويب قانون . كشور دچار ركود گرديد

 قانون  45و  44اساسي جمهوري اسالمي، بر اساس اصول 

 
ي، شوراي اساسي، براي جلوگيري از اتالف ذخائر معدن

 بردارياز صدور اجازه بهره ايانقالب اسالمي طي مصوبه

هاي قبلي ممانعت نمود و جديد و يا تمديد مدت پروانه

وزارت صنايع و معادن موظف شد كه قانون جديد معادن 

  .را تدوين نمايد

برداري شوراي انقالب اسالمي بهره 27/01/1359در تاريخ 

از معادن توسط شركتها و موسسات دولتي را بالمانع اعالم 

تصويب ه اي كه باقب اين امر طي ماده واحدهو متع نمود

شوراي انقالب اسالمي رسيد دادستان كل كشور موظف 

گرديد كه ستادي بنام ستاد بهره برداري و حفظ و مراقبت 

  .معادن كشور را تشكيل دهد

اين ستاد در مراكز استانها و شهرستانها نيز تشكيل گرديد 

هاي مربوطه ستادهاي مذكور بر اساس آئين نامهو كليه 

وضعيت معادن را مورد بررسي قرار داده و نسبت به تعيين 

  .بهره بردار با تاييد ستاد مركزي اقدام مي نمودند

برداري و حفظ و يكي از اعضاي اصلي در ستاد بهره

مراقبت معادن كشور در مركزاستانها و شهرستانها، جهاد 

جهادگران به لحاظ ضرورتي كه احساس .سازندگي بود

  .ودند فعاليت گسترده اي را در زمينه معادن آغاز كردندنم

در شرايط سياسي اجتماعي خاص كه در سالهاي اوليه بعد 

ر كشور وجود داشت و خصوصا از پيروزي انقالب د

هاي ضد انقالب وابسته به چپ هاي وسيع گروهكفعاليت

در امور اقتصادي و همچنين  و راست در جهت ايجاد ركود

هاي اقتصادي استكبار شرق و غرب، جهادگران بر تحريم

اي كه بر خود واجب بر حسب وظيفهاساس اعتقادات و 

دانستند عليرغم همه كمبودها و مشكالت موفق به راه مي

معدن مختلف  150اندازي و فعال نمودن حدودا بيش از 

در كشور شدند و در اين راه دشوار و پر تالطم با تالشي 

  .دين شهيد نيز تقديم نمودندفراموش نشدني چن

حضور جهاد سازندگي در معادن و توسعه صنايع همراه با 

بهره گيري از نيروي انساني باعث كمكهاي اقتصادي و 

فرهنگي به روستائيان همجوار مناطق معدني و صنعتي 

گرديد و امكانات رفاه نسبي جهت كارگران فراهم شد و 

و در . ن رهائي يافتندبسياري از آنها از سالها، استثمار شد

اين ميان جهادگران انقالب اسالمي در فعاليتهاي معدني و 

صنعتي نيز نظير ساير امور با ايثار و از خود گذشتگي 

 .خدمت نمودند

  

  تير ماه 10

  روز صنعت و معدن
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 روز صنعت و معدن                 

ايران با در اختيار داشتن منابع و ذخاير سوختي و 

ياز صنايع مختلف، در همچنين ساير مواد معدني مورد ن

صورت برنامه ريزي صحيح و دراز مدت؛ قدرت و امكان 

كافي جهت حصول پيشرفت هاي عمده صنعتي و نيل به 

استخراج معادن و معدنكاري و توسعه . خود كفايي را دارد

صنعت در زمينه هاي گوناگون صنعتي از دير باز در كشور 

كه مردم  ما متداول بوده و بعضي از مورخين نوشته اند

ايران از اولين كساني بوده اند كه مس را استخراج و ذوب 

آثار بسياري از حفاري هاي عظيم كه در بيشتر . نموده اند

معادن ايران و بخصوص معادن سرب و مس ديده مي شود 

و همچنين باقيمانده ظروف و وسايل فلزي نيز مؤيد 

  .فعاليتهاي گسترده معدني و صنعتي مي باشند

درآمدها و رشد بهره وري در بخشهاي مختلف و افزايش 

همچنين رشد تقاضا و فعال تر شدن بانكها، بيمه، بورس و 

آموزش و همچنين گسترش بازارها، ارتقا نظام مديريتي و 

حتي احترام به قانون، همه و همه از پيĤمدهاي توسعه 

  .صنعتي و بهره برداري بهينه از معادن است

مينه هاي صنعتي، كشاورزي، امروزه تقريبا در كليه ز

 …ساختماني، داروئي، دفاعي، الكترونيكي، بهداشتي و 

مواد معدني و كانيهاي اقتصادي بعنوان مواد اوليه و يا مواد 

خام و همچنين توسعه صنايع نقش بسيار مهمي را ايفا 

مينمايند و در مجموع يكي از اركان اصلي در اقتصاد هر 

 است كه اينگونه ثروتهاي بديهي . كشور محسوب مي شوند

خدادادي و سرمايه هاي ارزشمند بايد به نحوي مورد 

استفاده قرار گيرند كه ضمن حفظ حقوق نسلهاي آينده 

 .با روشهاي اصولي و صحيح حداكثر منافع حاصل گردد

 

  

دنتمبر يادبود روز ملي صنعت و مع رونمايي از  

 

يادبود روز ملي صنعت و معدن  ماه امسال از تمبرتير  10

  .رونمايي شد

  

 ،اطالع رساني روز ملي صنعت و معدنبه گزارش كميته 

تمبر اختصاصي روز ملي صنعت و معدن دهم تيرماه 

وزير  جاري در مراسمي با حضور معاون اول رئيس جمهور،

در جمعي از مسئوالن كشوري  و معدن و تجارت صنعت،

 .شد رونمايي ميالد نمايشگاه بين المللي تهرانسالن 

حاشيه اين تمبر يادبود  وزير صنعت،معدن و تجارت در

ارتقا توليد ملي موجب بركت و عزت  :ت چنين نوش

ه توليد كنندگان عزيز كشور همه ماست، از هم

 .شودتقديرمي

براساس اين گزارش انتشار تمبر و آلبوم اختصاصي روز 

از سوي كارگروه فرهنگي ،تبليغاتي و  ملي صنعت و معدن

اطالع رساني و براساس مصوبه ستاد هماهنگي بزرگداشت 

 .روز ملي صنعت و معدن انجام شده است

 

  تيرماه، روز صنعت و معدن 10اخبار 
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  تجليل از فعاالن نمونه صنعت و معدن

واحد صنعتي و  72به گزارش گروه صنعت خبر خودرو، از 

تحقيقاتي، پيشكسوتان و مديران صنعتي و معدني ، مراكز 

معدني و شهرك هاي صنعتي نمونه در مراسم گراميداشت 

  .روز صنعت و معدن قدرداني شد

واحد نمونه صنايع غيرفلزي، پنج واحد نمونه صنايع  11

نساجي، شش واحد نمونه صنايع فلزي، برق و الكترونيك، 

محركه ، سازي و نيروي  شش واحد نمونه صنايع ماشين

چهار پيشكسوت نمونه صنعتي، سه پيشكسوت نمونه 

بردار معادن زيرزميني ،  معدن و صنايع معدني،سه بهره

بردار نمونه معادن روباز ، از برگزيدگاني بودند  شش بهره

  .كه از آنها تجليل شد

همچنين دو مكتشف نمونه سال داراي گواهينامه كشف، 

د مراكز تحقيق و واحد صنايع معدني نمونه ، دو واح 9

تي و معدني نمونه، دو مركز توسعه واحدهاي صنع

هاي صنعتي و معدني نمونه، دو واحد فني ـ پژوهش

مهندسي نمونه، دو شركت صنايع پيشرفته نمونه ، دو 

طرح صنعتي و معدني نمونه، چهار مديرعامل نمونه 

شهرك هاي صنعتي، يك قهرمان ورزشي و دو مدير 

ر منتخبان بودند كه در مراسم روز صنعتي نمونه از ديگ

  .ملي صنعت و معدن از آنها قدرداني شد

  

 

   

  

  

  

  

  

  

  نمايشگاه جانبي به روايت تصوير  تيرماه، روز صنعت و معدن 10اخبار 
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 :منابع

 مقاالت سايت وزارت صنايع و معادن

 سايت سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور

      سايت خانه معدن ايران

  زي خبركواحد مر

 

 

 

 

 

 

   

ابتداي نوزدهمين جلسه هيأت مديره، 

) دبير كنفرانس(جناب آقاي دكتر بشيرزاده

) دبير اجرايي كنفرانس(و آقاي دكتر نجفي

به ارائه گزارشي از فعاليت هاي انجام شده 

و در اين . پرداختند 90از اسفندماه سال 

تخفيف به اعضاي % 20رابطه مصوب شد 

 .انجمن مهندسي صنايع ايران اختصاص يابد

 

 

 

 

 

 

 

اولين جلسه كميته علمي نهمين كنفرانس 

  .برگزار گرديدالمللي مهندسي صنايع  بين

  نوزدهمين جلسه هيأت مديره

  با حضور رئيس و دبير اجرايي كنفرانس نهم       

 

           اولين جلسه علمي 

  كنفرانس نهم صنايع

          خواجه دانشگاه در     

  الدين طوسينصير
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المللي  جلسه كميته علمي نهمين كنفرانس بين

با حضور  7/4/1391مهندسي صنايع در تاريخ 

جمع كثيري از اساتيد دانشگاه هاي تهران و 

ها در دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه  شهرستان

 .صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار شد

 

در اين جلسه درخصوص محورهاي فراخوان 

در ضمن درخصوص . م گيري به عمل آمدتصمي

شرايط ارسال مقاله و نحوه داوري مقاالت نيز 

 .بحث و بررسي شد

 

  

  

  

  رزا جعفري: تهيه و تنظيم 

سومين كنفرانس بين المللي و  : عنوان كنفرانس

  پنجمين كنفرانس ملي لجستيك و زنجيره تامين

 1391 آذر : تاريخ برگزاري

 تهران :محل برگزاري

 
 :هاي مهم تاريخ

  ١٠/٠٧/١٣٩١:  مهلت ارسال مقالهآخرين 

  

 :به شرح است محورهاي كنفرانس

  مديريت لجستيك -

  لجستيك معكوس -

  مديريت جريان مالي -

  مديريت توزيع و بسته بندي -

  مباحث نوين و آينده پژوهي -

  محرك هاي مديريت زنجيره تأمين -

  طراحي و توسعه شبكه زنجيره تأمين -

  برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد تأمين -

  برون سپاري و خصوصي سازي در زنجيره تأمين -

اطالعات و راهكارهاي مبتني بر  مديريت جريان -

  فناوري اطالعات

تأمين كنندگان (مديريت ارتباطات در زنجيره تأمين  -

  )و مشتريان

مديريت ريسك، حوادث غيرمترقبه و اختالالت در  -

  زنجيره تأمين

برنامه ريزي توليد، مديريت موجودي، مديريت  -

  كيفيت و زمانبندي در زنجيره تأمين

رقابت پذيري با رويكرد بهبود فضاي كسب و كار و  -

  )ملي و بخشي(مديريت لجستيك و زنجيره تأمين

 : هاي تخصصيپانل

 
 صنعت خودرو

 نظامي و انتظامي

 صنعت حمل و نقل

 

  همايش ها
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 صنعت نفت، گاز و پتروشيمي

 بازرگاني و تجارت

  سالمت

  

  

 همايش علوم مديريت نوين : عنوان كنفرانس

The Conference on Modern 
Management Sciences 

 
 

  )عمومي(مديريت  :  تحت پوشش) هاي(حوزه

 1391شهريور  : تاريخ برگزاري

 گرگان :محل برگزاري

 
 :هاي مهم تاريخ

 ٣١/٠٤/١٣٩١:  مهلت ارسال اصل مقاله

 05/05/1391:  اعالم نتايج داوري اصل مقاله

 05/06/1391:  مهلت ثبت نام

  

با فراخوان ملي و بين » علوم مديريت نوين«همايش 

المللي، قصد دارد تا گردهمايي بزرگ علمي را براي 

دانشمندان، صاحبنظران و انديشمندان علوم مديريت رقم 

با تبادل نتايج آخرين پژوهش هاي صورت گرفته و . بزند

اطالع رساني نتايج كاربردي آنها سهمي در اعتالي نظام 

، دستيابي به توسعه پايدار، رشد و مديريتي كشور

 ملي و بهبود وضعيت اقتصاديشكوفايي صنايع و توليد 

  .داشتخواهيمجامعه

  

  
  

يافته هاي علمي   جديدترين  گذاشتن  اشتراك  به  همچنين

و تحقيقاتي به روزآمدي علمي و حرفه اي فعاالن دانشگاهي 

دبيرخانه همايش از همه . وعرصه كسب و كار خواهد انجاميد

اساتيد، دانشجويان و محققين گرامي دعوت مي نمايد تا آثار 

بديع علمي و پژوهشي خود را جهت ارائه در همايش ارسال 

 .نمايند

 همايشمحور هاي 

 مديريت نيروي انساني -

 مديريت توليد -

 مديريت بازرگاني و بازاريابي -

 مديريت دولتي -

 مديريت آموزش -

 مديريت سيستم اطالعات مديريت -

 مديريت كارآفريني -

 مديريت كشاورزي -

 مديريت بيمه -

 مديريت پروژه -

 مديريت مالي و حسابداري -

 مديريت دانش -

 مديريت انرژي -
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 مديريت استراتژيك -

 ساير مباحث وابسته به علوم مديريت -

 

 :اطالعات تماس با دبيرخانه

 ٠١٧١٢٣٤٨٢٣٤: تلفن دبيرخانه

 ٠١٧١٢٣٤٨٢٣٤: فكس دبيرخانه

 infoconference@yahoo.com :  ايميل

  http://conferanceinfo.ir :  سايت وب

  

بهينه سازي مصرف انرژي همايش  : عنوان كنفرانس

 در صنعت آهن و فوالد

 
 1391تيرماه  21و  20 : تاريخ برگزاري

 شركت فوالد مباركه اصفهان –اصفهان  :محل برگزاري

 

 :هاي مهم تاريخ

 ٢١/٠٣/١٣٩١:  مهلت ارسال مقاله

 04/04/1391:  اعالم نتايج داوري مقاله

  

  :اهداف همايش 

اي مناسب براي اطالع مديران و  فراهم كردن زمينه .1

هاي مختلف صنعت آهن و فوالد  كارشناسان بخش

راهكارها و نتايج   ها، كاربردها، كشور از چالش

هاي  گران و توانايي پژوهان و صنعت تحقيقاتي دانش

 .سازي مصرف انرژي خصوص بهينهموجود در 

سازي مصرف انرژي در  پرداختن به اهميت بهينه .2

وري و  صنعت آهن و فوالد و نقش آن در افزايش بهره

 .ها كاهش هزينه

سازي  هاي كاربردي بهينه آگاه سازي نسبت به روش .3

مصرف انرژي در صنايع آهن و فوالد كشور و بررسي 

 .جوانب اقتصادي در اين حوزه

وري انرژي در حفظ محيط زيست  نقش بهره توجه به .4

 .و توسعه پايدار

سازي مصرف انرژي و  هاي نوين بهينه معرفي روش .5

 .نحوه به كارگيري آن در صنايع آهن و فوالد

گذاران، مديران و  انديشي سياست تعامل و هم .6

كارشناسان صنايع آهن و فوالد با متوليان انرژي 

 .كشور

ارائه و انتقال تجارب ايجاد بستري مناسب در جهت  .7

هاي مديران و متخصصين دانشگاهي و  و آموزه

مصرف انرژي به صنايع آهن . سازي خبرگان در بهينه

 .و فوالد

  

 

 : محورهاي همايش

 مباحث راهبردي انرژي •

o انرژي و امنيت ملي 

o زيست انرژي و محيط 

o انرژي و توسعه پايدار 

o مديريت منابع انرژي 

 اقتصاد و انرژي •

o گذاري و تامين منابع مالي سرمايه 

o 44سازي و اصل  خصوصي 

o وري در بخش انرژي بهره 
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o ها در صنايع  هاي قانون هدفمند كردن يارانه چالش

 آهن و فوالد

 فن آوري ها و تكنولوژي انرژي •

o هاي مصرف بهينه انرژي در صنايع آهن و  آوري فن

 فوالد

o هاي بازيافت انرژي در صنايع آهن و فوالد آوري فن 

o هاي توليد، انتقال و توزيع انرژي در  آوري فن

 صنايع آهن و فوالد

o رساني و ارتباطات و نقش  هاي نوين اطالع آوري فن

سازي مصرف انرژي در صنايع آهن و  آن در بهينه

 فوالد

o هاي تجديدپذير هاي انرژي آوري فن 

o  نقش اتوماسيون صنعتي در توليد و مصرف بهينه

 انرژي

 حيطه انرژيآموزش و تحقيقات در  •

o سازي مصرف انرژي در  سازي در بهينه نقش آگاه

 صنايع آهن و فوالد

o سازي مصرف  نقش انگيزش نيروي انساني در بهينه

 انرژي در صنايع آهن و فوالد

o هاي نوين مشاركت جمعي كاركنان صنعت  روش

 سازي مصرف انرژي آهن و فوالد در بهينه

o هاي علمي در  جايگاه مميزي انرژي و پژوهش

 وري انرژي بهره

o سازي مصرف انرژي هاي نوين در بهينه روش 

o هاي  ها و مراكز تحقيقاتي و دستگاه نقش دانشگاه

هاي  آوري اجرايي در توسعه، بهبود و انتقال فن

 جديد انرژي

 اجتماعي و فرهنگي انرژي مباحث ساختاري،  •

o الگوي مصرف انرژي در صنايع آهن و فوالد 

o  و فوالدقوانين انرژي در صنايع آهن 

o سازي مصرف انرژي در صنايع  استانداردهاي بهينه

 آهن و فوالد

o  سازماندهي و تشكيالت مديريت انرژي در صنايع

 آهن و فوالد

o  مشاركت كاركنان صنايع آهن و فوالد در راستاي

 اهداف مديريت انرژي

سازي مصرف انرژي در صنايع  تجربيات موفق بهينه •

 آهن و فوالد

 

 يسومين كنفرانس بين الملل : عنوان كنفرانس

  اتوماسيون صنعتي ايران

 1391آبانماه  24و  23 : تاريخ برگزاري

 دانشگاه صنعتي شريف -تهران :محل برگزاري

 

 :هاي مهم تاريخ

  ٣١/٠٤/١٣٩١ : تمقاال اصل مهلت ارسالآخرين 

  15/07/1391 :اعالم نتايج داوري مقاالت 

  31/04/1391 :تاريخ ثبت نام ويژه 

  

  :اهداف كنفرانس 

 توسعه دانش پايه و كاربردي اتوماسيون صنعتي •

 معرفي نوآوري ها در حوزه اتوماسيون صنعتي •

و معرفي كاربردهاي آن   بومي سازي دانش مربوطه •

 در حوزه هاي مختلف

خدمات / صنعتي در توليد تبيين جايگاه اتوماسيون  •

 با كيفيت پايدار

 شناسايي بنگاههاي فعال در حوزه اتوماسيون صنعتي •

معرفي ظرفيتها و فرصتهاي اتوماسيون صنعتي در  •

 صنايع مختلف

نقش آفريني در عرصه سياست گذاري ها و قوانين  •

 مرتبط با فناوريهاي مدرن 
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  :محورهاي كنفرانس 

 روبات هاي صنعتي در اتوماسيون •

 كاترونيك، بيو مكاترونيك، نانو مكاترونيك م •

  (PLC) سيستمهاي كنترل منطقي قابل برنامه ريزي •

تحليل ، طراحي و ساخت بكمك  •

  (CAD/CAM/CAE)كامپيوتر

 سيستمهاي ساخت اتوماتيك •
(FMS,RMS,CIM,..)  

پياده سازي اتوماسيون صنعتي در سازمانهاي توليدي  •

 و خدماتي 

 پايدار  اتوماسيون صنعتي و كيفيت •

 صنعتي و ايمني صنعتي   اتوماسيون •

 اتوماسيون صنعتي و مانيتورينگ  •

 اتوماسيون صنعتي در كنترل فرآيند و توليد  •

 (BMS) اتوماسيون ساختماني يا منازل •

 اتوماسيون پزشكي  •

 اتوماسيون در معادن  •

 مديريت اتوماسيون  •

 اتوماسيون صنعتي و بهينه سازي مصرف انرژي  •

 اتوماسيون صنعتي و بهره وري در سازمانها  •

 اتوماسيون صنعتي در زنجيره تامين  •

 اتوماسيون در سامانه هاي تهويه صنعتي  •

 به كمك اتوماسيون ) نت(نگهداري و تعميرات  •

 هاي كشاورزي اتوماسيون در سامانه  •

 امنيت شبكه هاي صنعتي •

 هوش مصنوعي  •

 اتوماسيون صنعتي در حمل و نقل  •

  اتوماسيون صنعتيآموزش و  •

  

دومين كنفرانس ملي مديريت  :عنوان كنفرانس

  بحران

كنفرانس ملي مديريت :هاي اين كنفرانس ساير دوره

بحران، زلزله و آسيب پذيري اماكن و شريانهاي 

  )1390(حياتي 

معماري و  ,زلزله/ تكتونيك :  تحت پوشش) هاي(حوزه

  )عمومي(مهندسي عمران  ,مهندسي سازه ,شهرسازي

  

 1391خرداد ماه  31و  30:  تاريخ برگزاري

 سازمان مديريت بحران كشور:  برگزار كننده

 هرانت :ري محل برگزا

 

 :م هاي مه تاريخ

 30/10/1390 : مهلت ارسال چكيده

 15/12/1390 : مهلت ارسال اصل مقاله

 31/02/1391 : مهلت ثبت نام

  

 :كنفرانسمعرفي

كاهش پيامدهاي انساني و اقتصادي ناشي از حوادث و 

هاي ذيربط در  ها نيازمند اهتمام همه دستگاه بحران

ريزي كالن،  هايي مانند سياستگذاري، برنامه زمينه

تجهيز ها و ضوابط اجرايي، آموزش و  نامه قانونگذاري، آيين

  .باشدميماليمنابع

سازمان مديريت بحران كشور در راستاي اجراي قانون 

عنوان تنها مرجع رسمي و  سازمان مديريت بحران و به

تخصصي امر مديريت بحران، اولين كنفرانس ملي مديريت 

خرداد  31و  30بحران را در سالروز زلزله گيالن و زنجان، 

پذيري اماكن و  زلزله و آسيب«با رويكرد  1390

اين . در تاالر وزارت كشور برگزار كرد» هاي حياتي شريان

كنفرانس با حضور مقام عالي وزارت كشور و با مشاركت 
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هاي اجرايي و جمع  هاي تخصصي و دستگاه وزارتخانه

كثيري از اساتيد و متخصصان داخلي و خارجي، با سه 

محور اصلي مديريت ريسك و بحران، سياستگذاري و 

  .آموزش و ترويج همگاني برگزار شد

هاي علمي و اجرايي  نظير دستگاه با توجه به استقبال كم

كشور و فعاالن عرصه صنعت و نخبگان و دانشجويان و 

رساني مباحث  روز سازي و به همچنين ضرورت تداوم آگاهي

مديريت بحران، اين سازمان در نظر دارد دومين كنفرانس 

خرداد سال  31و  30ملي مديريت بحران را در روزهاي 

هاي نوين در كاهش  نقش فناوري«با عنوان  و 1391

 .برگزار نمايد» پذيري ناشي از حوادث غير مترقبه آسيب

الزم به ذكر است اين كنفرانس همه ساله در سالروز زلزله 

 .گيالن و زنجان برگزار خواهد شد

 :موضوعات كنفرانس

 پذيري و بهسازي اماكن آسيب•

 هاي حياتي پذيري و بهسازي شريان آسيب•

 سازي آموزش و فرهنگ•

 اي اجزاي غير سازه•

 ارتباطات و فناوري اطالعات•

 پذيري ارزيابي خطر و خطر•

 ها استاندارد•

 ها ها و دستورالعمل آئين نامه•

 تاريخي و مذهبي -اماكن فرهنگي•

 امداد و نجات•

 امنيت و انتظامات•

 هاي فرسوده بافت•

 اي ريزي شهري و منطقه برنامه•

 المللي بينتجربيات •

 هاي هوشمند و هشدار سريع سيستم•

 صنعت بيمه•

 ها كالنشهر•

 هاي مردمي مديريت و مشاركت•

 ها موانع و محدوديت•

 افزار نرم•

 ها نقش رسانه•

 HSE مهندسي ايمني و مديريت•

 :اطالعات تماس با دبيرخانه

 02184867145,  02144991167:  تلفن دبيرخانه

 02184864248:  فكس دبيرخانه

 info@icdm.ir:  ايميل

  http://icdm.ir:  سايت وب

  

  

چهارمين كنفرانس بين المللي  :عنوان كنفرانس

  بازاريابي خدمات بانكي

The 4th International confrence on 
Banking Services Marketing  

 
 1391مهر  24تا  مهر 23 : تاريخ برگزاري

 مركز بازاريابي خدمات مالي :  برگزار كننده

  تهران: ري محل برگزا

 
 :م هاي مه تاريخ

 15/05/1391 : مهلت ارسال اصل مقاله

 20/06/91 : اعالم نتايج داوري اصل مقاله

  31/06/91  : مهلت ثبت نام

 

      
 

 : محورهاي همايش

 تكنيك هاي اثربخش بازاريابي منابع و مصارف بانكي  -1

مديريت ارتباط با مشتريان خدمات بانكي با رويكرد   -2

 كسب سود 

فنون شناسايي، جذب و حفظ مشتريان ارزنده در سطح   -3

 ستاد، منطقه و شعب 

تكنيك ها و مهارت هاي اثربخش عرضه و فروش   -4

 خدمات بانكي در شعب 
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 مكانيزم هاي عملي بازاريابي خدمات الكترونيكي   -5

نقش ارتباطات يكپارچه بازاريابي در ايجاد، توسعه و   - 6

 تقويت برند خدمات بانكي 

 از ايده يابي تا افول: مديريت خدمات نوين بانكي  -7

 ي خدمات و سپرده هاي بانكي گذاري ترفيعقيمت  -8

 فنون مذاكره با مشتريان خدمات بانكي در شرايط دشوار   -9

هاي ارائه ريزي جهت ارتقاي اثربخشي كانالبرنامه -10

 خدمات به مشتريان 

 
 :اطالعات تماس با دبيرخانه

  66596662- 66596661: تلفن دبيرخانه

  66595865: فكس دبيرخانه

  info@fsmcenter.com :  ايميل

  http://www.fsmcenter.com :  سايت وب

  

آسيب شناسي آموزش  دومين همايش :عنوان همايش 

سازماني با رويكردي كاربردي مبتني بر تجربيات 

  اجرايي در سازمانها

 1391 آبان ماه 18و  17 : تاريخ برگزاري

  ره آوران آفاق صنعت:  برگزار كننده

  تهران: ري محل برگزا

 :م هاي مه تاريخ

 31/06/1391 : تمقاال مهلت ارسال

 30/07/1391 : تمقاال اعالم نتايج داوري

  31/06/91  : مهلت ثبت نام

  :هدف كنفرانس 

هدف اصلي دومين همايش آسيب شناسي آموزش 

سازماني بررسي مشكالت و مسايل آموزش كاركنان از يك 

سو و شناخت مدلهاي تجربه شده و كاربردي براي آسيب 

زدايي آموزش سازماني از سوي ديگر، توسط متوليان اين 

بررسي تخصصي نظرات متوليان امر آموزش .امر است

سازماني از بخشهاي مختلف صنعت، معدن، بازرگاني، 

قالب مقاالت علمي و كاربردي از كشاورزي و خدمات در 

  .ديگر اهدافي است كه در اين همايش دنبال مي شود

  

  :محورهاي همايش 

رسي آسيب هاي رويكردي در برنامه ريزي و بر •

 تدوين نظام آموزشي

بررسي آسيب هاي زيرساختي و فرآيندي در آموزش  •

 هاي سازماني

شناخت منابع اشتباه و خطا در برنامه ريزي و اجراي  •

 آموزش هاي سازماني

پيامدهاي عدم نيازسنجي تخصصي و كارشناسي در  •

 بهره وري و اثربخشي آموزش هاي سازماني

پيامدهاي عدم توسعه آموزش هاي سازماني در  •

دست يابي به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت 

 سازماني

نقش آموزش هاي سازماني در كاهش يا افزايش  •

 انگيزه و بهره وري كاركنان

ي چالش هاي برنامه ريزي و پياده سازي شناساي •

استانداردهاي آموزشي و اثر آنها بر كيفيت آموزش 

 هاي سازمان

نقش مسوولين و كارشناسان آموزش در شناخت و  •

 كاهش آسيب هاي اجرايي در آموزش هاي سازماني
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بررسي تفاوت هاي برنامه ريزي آموزشي براي سطوح  •

 مختلف كاركنان در سازمان

مديران ارشد براي سرمايه گذاري در علل مقاومت  •

 آموزش هاي سازماني

نقش استراتژيها و تصميمات مديران ارشد سازمان در  •

 آسيب زدايي و بهره وري آموزش هاي سازماني

شناخت موانع بكارگيري فناوريها و روش هاي نوين  •

 در آموزشهاي سازماني

مزايا و معايب برونسپاري يا بومي سازي آموزش هاي  •

 يسازمان

آسيب شناسي معيارهاي ارزيابي و انتخاب موسسات  •

 ارايه كننده خدمات آموزشي

بررسي تفاوت چالش هاي آموزش سازماني در بخش  •

 دولتي و خصوصي

 علل و عوامل كاهش اثربخشي آموزش هاي سازماني •

مدل ها و روش هاي علمي، كاربردي و تجربي در  •

 آسيب زدايي از آموزش هاي سازماني

 

  


�	زش ��ز����  :كنفرانسعنوان  ��� �ه���� ��

� ��� و ����� از آ�ر و ������ ا��ا���� در �	
Specialty Conference on the role of education 

in national production and support of the 

Iranian capital and labor  
 

  آموزش ،رفتار سازماني :ش تحت پوش) هاي(حوزه

 1391تير  21تا  20 : تاريخ برگزاري

 موسسه آموزشي ره آوران آفاق صنعت : برگزار كننده

 

 تهران :محل برگزاري

 

 :هاي مهم تاريخ

 31/03/1391 : مهلت ارسال اصل مقاله

 10/04/1391 : اعالم نتايج داوري اصل مقاله

 20/04/1391 : مهلت ثبت نام

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

همايش تخصصي نقش آموزش سازماني در توليد 

 ، ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني

 دبير همايش پيام

مقام معظم رهبري و نامگذاري سال در راستاي فرمايشات 

به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه  1391

ايراني كه نويدبخش سالي مملو از تالش و پيشرفت در 

تمامي عرصه هاي توليد در كشور خواهد بود، موسسه ره 

سال تجربه در  10آوران آفاق صنعت با سابقه بيش از 

ش هاي تخصصي و زمينه برگزاري سمينار ها وهماي

نقش آموزش سازماني در "كاربردي، همايش تخصصي 

را برنامه ريزي "توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني

و با حمايت و مشاركت مراكز مختلف علمي، صنعتي، 

 21و  20دولتي، خصوصي و سازمان هاي مرتبط در تاريخ 

 .تيرماه سال جاري برگزار مي نمايد

اساسي و كاربردي آموزش هاي نظر به نقش مهم، 

سازماني در تربيت و تجهيز نيروي انساني به دانش 

كاربردي و در نتيجه افزايش بهره وري و خالقيت و 

دستيابي به توليد ملي، همچنين ايجاد ديدگاه اصولي براي 

متوليان امر و مديران بخش هاي مختلف براي دستيابي به 

اميدواريم با اهداف مورد نظر در حوزه هاي مختلف، 

استفاده از دستاوردهاي اين همايش گامي موثر در نيل به 

 .اهداف متعالي نظام جمهوري اسالمي برداريم

 قاسميفريبرز

 دبيراجرايي و رييس شوراي سياستگذاري
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 همايش محورهاي

آموزش سازماني، حركت هوشمندانه در مسير  -

 خودكفايي 

 ام مديريت توليدآموزش سازماني، ابزاري كارآمد در نظـ -

خدمات بيشتر، كيفي تر، مفيدتر  آموزش سازماني، -

 ارزانتر و

فاده بهينه از سرمايه مالي، رونق آموزش سازماني، است -

 اقتصادي

انمندي سرمايه انساني، بهره وري، آموزش سازماني، تو -

 توليد ملي 

آموزش سازماني، تثبيت كار و اشتغال و فضـاي  -

 كارآفـريني

آموزش سازماني و ارتقاي كيفيت خدمات و محصوالت  -

 ايراني 

 توليد و فضاي رقابتي  آموزش سازماني، خالقيت، تنوع -

 آموزش سازماني و بهره برداري بومي از منابع ملي  -

 آموزش سازماني و الـگوي مديريت مصرف در سازمانها -

آموزش سازماني و كاهش قيمت تمام شده محصوالت و  -

 خدمات 

آموزش سازماني، فـرهنگ سـازي و ترويج تولـيدات  -

 ملي

و   آموزش سازماني، شكوفا يي استعداد هاي فردي -

 در توليد سازماني

 آموزش سازماني، فنـاوريهاي نوين و طراحي ايـراني -

  
 :همايش مخاطبان

مديران، كارشناسان در حوزه هايي نظير منابع انساني، 

  الي، تحقيق و توسعه و ساير، مآموزش، برنامه ريزي، توليد

  افراد مرتبط با موضوع همايش

 
  

 :كارگاه هاي تخصصي

 بازگشت سرمايه ) ROI (اثربخشي آموزشي با رويكرد -

 الگوي مديريت دانش در آموزش هاي سازماني -

 اصول برنامه ريزي آموزشي در سازمان هاي خدماتي -

 با محيطبهره وري نيروي انساني و آموزش هاي سازگار  -

 مدل تعالي آموزش در سازمانها -

 

 :اطالعات تماس با دبيرخانه

  02177515985: تلفن دبيرخانه

 02177539268: فكس دبيرخانه

  info@afaghsanatgroup.com     : ل ايمي

 :سايت وب

http://afaghsanatgroup.com/index.php?opti
on=com_content&view=article&  

  

                

 

 

 

 عفت سميع :تهيه و تنظيم 

 انتخاب يك مدير پروژه

شخصي كه براي اداره يك پروژه انتخاب ميگردد بايد 

هماهنگي و نتيجهء . بتواند مسئوليت طرحريزي تفصيلي 

يك مدير پروژه كه از بين . نهايي پروژه را به عهده گيرد

طور  ك پروژه ء بهمديران متوسط منصوب مي شود براي ي

نفري  6يا  5د توماني اغلب با يك گروه مثال ده ميليار

همراه مي شود كه اين گروه از بين دواير مختلف اجرايي 

به مدير پروژه اً مگردهم امده اند و اقدامات خود را مستقي

مدير پروژه در مدت اجراي پروژه از . گزارش مي كنند

 اختيار پافشاري بر طرحريزي كامل و آزادي براي رد

كردن نقطه نظر ها و هدفهاي دواير اجرايي برخوردار است 

وششي كه تكميل و مسئوليت نظارت بر هر گونه ك

. عهده دارد بر را تضمين كند موفقيت آميز پروژه

مانند  ،يار مدير پروژه در محدودهء پروژهمسئوليت و اخت

مديريت عالي در مورد شركت و مانند يك مدير مياني مي 

به  غم اين تشابه او نمي تواند وظيفهء خود رااما علير. باشد

اضافه و  كاري يكي از مديران ارشدر بار طور مطمئن ب

اگر مسئوليت عملياتي اداره پروژه هاي . تحميل كند

بر عهدهء يك مدير بخش گذاشته پيچيدهء يك شركت 

مدير بخش خيلي زود در امواج ناشي از جزرومد  ،شود

انتخاب يك 

  مدير پروژه
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عقل سليم و تحمل زياد نياز  مهم براي آيندهء شغليش به

. ابعاد عمودي و افقي دارد به هر حال پروژه ضرورتاً

را كساني كه در مراحل مختلف وارد پروژه مي شوند 

ء هزينه اني كه تصميمات فني تعيين كننده

بايد براي گرفتن راهنمايي نزد ها را اتخاذ مي كنند اغلب 

همچنين تغييرات مكرر پروژه بر . ساي خود بروند

ارشد از وضعيت جاري  ضرورت آگاه نگه داشتن مجريان

ك است كه مديران پروژه قابل در. مي زند 

ود آوردن جراي اداره پروژه و بوممكن است در كوشش ب

م كار در وضعيت هماهنگي بين نيروهاي مختلف هنگا

اين . رو شوند به نوس روأاي مسائل نام پروژه اي با پاره

عدم قطعيتهاي  -1 :ناشي از سه منبع است

 -3 عادي مربوط به اخذ تصميمغير  فشارهاي

  آسيب پذيري در مقابل اشتباهات مديريت عالي

  

اگر يك مدير پروژه نتواند با درايت خود مناسبات كاري 

مبهم را مشخص كند مسا ئل بر پايهء منافع دواير جداگانه 

و به زيان تمامي پروژه حل خواهد شد و در اين مواقع 

ت برنامه هاي زماني وظيفهء مدير پروژه است كه با مهار

داخلي هر يك از دواير را برنامه زماني پروژه هماهنگ كند 

و پروژه را در محدودهء هزينهء از پيش تعيين شده نگه 

و همه اين كارها را بايد به تنهايي و با راهنمايي 

يك . انجام دهد مختصر يا بدون راهنمايي مديران عالي

اي غير معمول توان يد در مقابل فشارهمدير پروژه با

تصميم گيري سريع را داشته باشد حتي اگر تصميمش او 

را به بي پروايي و عدم احساس مسئوليت متهم كند او بايد 

گر چه به دليل . راس منافع پروژه را در نظر بگيرد

تنوع زياد پروژه ها تدوين قواعد مفيد و خاص براي 

ايع مختلف مديريت پروژه ممكن نيست ولي تجربيات صن

نشان داده رهنمودهاي كاري مشتركي در اين زمينه وجود 

 

مشخص كردن منظور مديريت از به  :تعيين هدف

با شرح مختصري درباره هدف پروژه . گرفتن پروژه
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خيلي از پروژه ها به اخذ تفصيالت غرق مي شود چراكه 

تصميماتي بيشتر و سريعتر از آنكه در مورد كارهاي عادي 

سوابق روشني ندارند  عموالًانجام مي شود نياز دارند و م

اين مدير بخشي كه سعي مي كند يكي از پروژه هاي 

مربوط به خود را اداره كند به ندرت رهنمودي براي 

ري نه و زمان و برقرااطمينان بخش كردن برآوردهاي هزي

يا تعيين اهدافي با ، كنترل هزينه در مراحل اجرايي

  . تفصيل مناسب براي هر يك از دواير در اختيار دارد

  

او را وادار به ساختن آن مي  نداشتن سابقه روشن از پروژه

و اين روش ممكن است به مراتب بيش از انجام 

ه توجه ككارها در بخش برايش وقتگير باشد بي آن

فراهم  ن نيازمند است را واقعاًآمتمركزي را كه پروژه به 

او ممكن است متوجه شود تمام وقت خود را صرف 

پروژه اي ميكند كه بودجه اي كمتر از يك دهم بودجه 

ساالنه بخش او دارد در حاليكه از عملكرد بخشها در 

ه اي هشدار برانگيز كاسته مي مجموع به تدريج و به گون

ويژگي مدير پروژه در اين است كه تشكيالت سازمان 

و در  .عادي را بر هم زند و تا اندازه اي با آن در تضاد است

سراسر عمر پروژه كاركناني در سطوح مختلف و با وظايف 

 چون پروژه معموالً. گوناگون به اجراي آن كمك مي كنند

ي به تصميمات و عمليات فوري در برخي زمينه هاي اجراي

نياز دارد جريان اصلي اطالعات و وابستگيهاي متقابل 

در پروژه اي كه به . اصلي در پروژه به صورت افقي است

به پايين و  الداره مي شود جريان اطالعات از با

در واقع هر گونه كوشش . ن است اً آسا

دائمي براي ارسال اطالعات مورد نياز از يك قلمرو اجرايي 

امي عادي در رده باالتر و بازگشت به پايين و به 

موجب فلج شدن  ،مسيرهاي متداولقلمروي ديگر از 

پروژه هايي . د هم ريختن برنامهء زماني مي شو

با مناسبات عرضي بسيار قوي نيز وجود دارند كه فعاليت و 

نزديك بسياري از افراد دواير مختلف  تصميم گيري كامالً

در اين پروژه ها فرد به لحاظ نياز  .را طلب مي كند

به اطالعات فني براي موفقيت در تالش به منظور تامين 

 دون لطمه خوردن به مناسبات نسبتاًمنابع قابل حصول ب

مهم براي آيندهء شغليش به

به هر حال پروژه ضرورتاً. دارد

را كساني كه در مراحل مختلف وارد پروژه مي شوند زي

اني كه تصميمات فني تعيين كنندهكس مخصوصاً

ها را اتخاذ مي كنند اغلب 

ساي خود بروندرؤ

ضرورت آگاه نگه داشتن مجريان

 أييدآن مهر ت

ممكن است در كوشش ب

هماهنگي بين نيروهاي مختلف هنگا

پروژه اي با پاره

ناشي از سه منبع است ل غالباًمسائ

فشارهاي - 2سازماني

آسيب پذيري در مقابل اشتباهات مديريت عالي

اگر يك مدير پروژه نتواند با درايت خود مناسبات كاري 

مبهم را مشخص كند مسا ئل بر پايهء منافع دواير جداگانه 

و به زيان تمامي پروژه حل خواهد شد و در اين مواقع 

وظيفهء مدير پروژه است كه با مهار

داخلي هر يك از دواير را برنامه زماني پروژه هماهنگ كند 

و پروژه را در محدودهء هزينهء از پيش تعيين شده نگه 

و همه اين كارها را بايد به تنهايي و با راهنمايي  .دارد

مختصر يا بدون راهنمايي مديران عالي

مدير پروژه با

تصميم گيري سريع را داشته باشد حتي اگر تصميمش او 

را به بي پروايي و عدم احساس مسئوليت متهم كند او بايد 

راس منافع پروژه را در نظر بگيردبدون ه

تنوع زياد پروژه ها تدوين قواعد مفيد و خاص براي 

مديريت پروژه ممكن نيست ولي تجربيات صن

نشان داده رهنمودهاي كاري مشتركي در اين زمينه وجود 

 :دارد از جمله

تعيين هدف -1

گرفتن پروژه عهده
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تفصيالت غرق مي شود چراكه 

تصميماتي بيشتر و سريعتر از آنكه در مورد كارهاي عادي 

انجام مي شود نياز دارند و م

اين مدير بخشي كه سعي مي كند يكي از پروژه هاي بنابر

مربوط به خود را اداره كند به ندرت رهنمودي براي 

اطمينان بخش كردن برآوردهاي هزي

كنترل هزينه در مراحل اجرايي

تفصيل مناسب براي هر يك از دواير در اختيار دارد

نداشتن سابقه روشن از پروژه

و اين روش ممكن است به مراتب بيش از انجام  ،كند

كارها در بخش برايش وقتگير باشد بي آن

متمركزي را كه پروژه به 

او ممكن است متوجه شود تمام وقت خود را صرف . كند

پروژه اي ميكند كه بودجه اي كمتر از يك دهم بودجه 

ساالنه بخش او دارد در حاليكه از عملكرد بخشها در 

مجموع به تدريج و به گون

ويژگي مدير پروژه در اين است كه تشكيالت سازمان . ودش

عادي را بر هم زند و تا اندازه اي با آن در تضاد است

سراسر عمر پروژه كاركناني در سطوح مختلف و با وظايف 

گوناگون به اجراي آن كمك مي كنند

به تصميمات و عمليات فوري در برخي زمينه هاي اجراي

نياز دارد جريان اصلي اطالعات و وابستگيهاي متقابل 

اصلي در پروژه به صورت افقي است

داره مي شود جريان اطالعات از باخوبي ا

اً آسابرعكس نسبت

دائمي براي ارسال اطالعات مورد نياز از يك قلمرو اجرايي 

امي عادي در رده باالتر و بازگشت به پايين و به به مق

قلمروي ديگر از 

هم ريختن برنامهء زماني مي شو پروژه و به

با مناسبات عرضي بسيار قوي نيز وجود دارند كه فعاليت و 

تصميم گيري كامالً

را طلب مي كنداجرايي 

به اطالعات فني براي موفقيت در تالش به منظور تامين 

منابع قابل حصول ب
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مسئوالن و كاركنان مربوطه و  ،يعني تعيين دواير شركتها

وژه همچنين ميزان تقريبي مشاركت هر يك در كارهاي پر

 .با تشريح نتايج نهايي پروژه

با انتصاب مدير با تجربه براي : سيس سازمان پروژهأت -2

پروژه بر حسب اداره تمام وقت پروژه و سازماندهي 

گماري تعداد محدودي از كاركنان در مسئوليتها و به كار

ساي دواير اجرايي و رؤه پروژه و حفظ موازنه قوا بين گرو

 مدير پروژه

نجام اقدامات كنترل پروژه در مورد زمان و هزينه و ا -3

 . كيفيت در پروژه

                   

  

  

  

  

  رزا جعفري: تهيه و تنظيم 

كميسيون انجمن هاي علمي ايران در وزارت علوم، 

تحقيقات و فناوري، سامانه اي جهت ارسال مقاالت تهيه و 

در اين سامانه ابتدا تمامي اعضاء و  .است تدارك ديده

مقاله هاي  سپس. بايستي در آن عضو شوندكاربران مي

، توسط مدير داخلي سايت به داوران ارسال مي ارسالي

گردد و داوران بعد از مطالعه مقاله، نظرات خود را بر آن 

با هر بار وارد بدين ترتيب نويسنده مقاله . دناعمال مي كن

ود، مي تواند ايرادهاي وارد بر مقاله شدن به پروفايل خ

  .خود را مشاهده و از تأييد شدن يا نشدن آن مطلع گردد

  

اين سامانه كمك مي كند تا هم مقاله ها براي داوران در 

قاله نظم و ترتيب بهتري قرار گيرند و هم اينكه نويسنده م

تري با داوران باشد و اطالع رساني بهتر در ارتباط شفاف

  .دصورت گير

  : JISEپژوهشي - لينك مربوط به نشريه علمي

http://isj.iup.ir/index.aspx?pid=95745&jid=109  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 supply-chain-management.persianblog.ir: برگرفته از 

، كشورمان بايد به قدرت 1404با توجه به چشم انداز 

اصلي تجارت در منطقه تبديل شده و ايفاگر بيشترين 

  سامانه سنم

  جهت ارسال مقاالت

آلمان چگونه به هاب 

 وپا تبديل شد؟ارتجاري 
 

  طنز مديريتي
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نظر به اينكه در . نقش در مبادالت تجاري در منطقه باشد

هايي در اين سطح استفاده از تجربيات  پروژهاجراي 

باشد، در اين  كشورهاي موفق حائز اهميت زيادي مي

اي به تجربيات لجستيكي كشور آلمان و  گزارش اشاره

نحوه بكارگيري آنها در تبديل شدن به هاب تجاري اروپا 

اميد است استفاده از اين تجربيات در . خواهيم داشت

يزي شده براي كشور عزيزمان ر رسيدن به اهداف برنامه

 .مفيد واقع شوند

كشور آلمان از لحاظ جغرافيايي در قلب قاره اروپا قرار 

شود كه شمال اين  دارد و هاب تجاري قاره محسوب مي

. كند قاره را به جنوب و شرق اروپا را به غرب آن متصل مي

كشور اروپايي داراي مرز مشترك  9كشور آلمان با 

نظر يكي از بهترين كشورها از لحاظ  باشد و از اين مي

. شود اتصاالت و ارتباط با ديگر نقاط اروپا محسوب مي

لجستيك در كشور آلمان سومين بخش اقتصادي اين 

درآمد . سازي است كشور بعد از تجارت و صنعت اتومبيل

ميليارد  218به  2008بازار لجستيك كشور آلمان در سال 

ندازه بازار لجستيك در كل ا% 30يورو رسيد كه در حدود 

همچنين شايان ذكر است كه اندازه . باشد اتحاديه اروپا مي

نسبت % 6شاهد رشد  2008بازار لجستيك آلمان در سال 

اين تنها بدين خاطر نيست كه . باشد به سال قبل از آن مي

آلمان از لحاظ جغرافيايي درست در مركز اروپا واقع شده 

كه آلمان كشوري است  است، بلكه دليل اصلي اين است

ها و المللي در زمينه زيرساخت با موقعيت باالي بين

گذاران  تكنولوژي لجستيكي، و براي بسياري از سرمايه

  .خارجي شناخته شده است

اهميت صنعت لجستيك در مقايسه با ساير صنايع آلمان 

توان بدين صورت بيان كرد كه سهم درآمدهاي  را مي

اين ) GDP(اخالص داخلي صنعت لجستيك از توليد ن

بوده است كه به مراتب % 8.8برابر  2008كشور در سال 

رقمي باالتر از ميانگين اين شاخص در اتحاديه اروپا 

ميليون نفر نيروي  2.8همچنين حدود . مي باشد%) 7.1(

اين نيروي كار . كار در استخدام اين صنعت قرار دارد

و اقتصادي  مجرب و كار آزموده بهمراه يك محيط سياسي

باثبات باعث گرديده اين كشور به بهترين وجه خود را 

تبديل به پايگاه عمليات لجستيكي در اروپا و كل جهان 

در جهت اثبات اين ادعا ذكر همين نكته كافي است . نمايد

بانك جهاني آلمان از نظر  2010كه در گزارش سال 

رتبه اول را در بين ) LPI(شاخص عملكرد لجستيك 

  .شور دنيا به خود اختصاص داده استك 155

ميليون نفري اين كشور و مزيت  82پتانسيل باالي بازار 

باالي صادراتي محصوالت صنعتي آن موجب تسهيل 

گذاران خارجي و ايجاد محيط كامال  شرايط براي سرمايه

. آل براي مشتريان و عرضه كنندگان شده است ايده

در ) ها3PL(هاي ارائه دهنده خدمات لجستيكي  شركت

المللي  آلمان داراي سوابق درخشان و شهرت و اعتبار بين

پذيري و كارداني اين كشور در  خالقيت، انعطاف. هستند

بهبود فرآيندهاي ارزش افزوده مدرن و همچنين ارائه 

. المللي برخوردار است خدمات لجستيكي از اعتبار بين

هاي آلمان در لجستيك در سطح استاندارد و  نوآوري

بسياري از موسسات اين كشور در . كالس جهاني است

. پردازند زمينه نوآوري در صنعت لجستيك به تحقيق مي

ها و سيستم رفاه با ايجاد اصالحات در زمينه ماليات

گذاري در اين كشور بسيار بهبود  اجتماعي شرايط سرمايه

شود كه آلمان در آينده در زمينه  بيني مي پيش. يافته است

خريد و فروش بازار خوبي براي شركاي تجاري  تداركات،

  .خود باشد

آلمان عالوه بر مزيت جغرافيايي منحصر بفردي كه دارد، 

. ونقل مناسبي برخوردار است هاي حمل از زيرساخت

هاي  اتوبانها در آلمان به عنوان ستون فقرات زيرساخت

درصد كاالها كه  70. كنند ونقل اين كشور عمل مي حمل

ها جابجا شوند توسط اين بزرگراه ر حمل ميدر اين كشو

شوند كه از لحاظ نگهداري نيز در وضعيت خوبي  مي

هاي آلمان و تعدد و تمركز  وضعيت شبكه اتوبان. هستند

ها در اين كشور نسبت به ساير  هاي مواصالتي و بزرگراه راه

كشورهاي اروپايي از وضعيت بسيار بهتري برخوردار است 

ها در اين كشور دو برابر متوسط  زرگراهبطوري كه چگالي ب

اتحاديه اروپا مي باشد و شرايط در حال بهبود مستمر مي 

دولت آلمان تصميم دارد ساليانه بطور  2015تا سال . باشد

ونقل  هاي حمل ميليارد يورو خرج زيرساخت 15متوسط 

  .كند

ونقل هوايي، تاكنون ميزان ترافيك حمل 1970از سال 

بطور پيوسته افزايش داشته است و سهم  دريايي و زميني

بازار آن از توليد ناخالص داخلي آلمان داراي رشد 

- ونقل ريلي و طول راهسيستم حمل. تري بوده است سريع
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هاي اين كشور است و آهن آلمان مشابه شبكه بزرگراه

  .باشد ترين خطوط ريلي در اروپا مي داراي طوالني

هاي  ملكرد زير ساختبه منظور حداكثرسازي كارايي و ع

هاي  توزيع كشور آلمان و به منظور توسعه دهكده

هاي دولتي با صنعت لجستيك همكاري  لجستيكي، آژانس

هاي لجستيكي بعنوان  دهكده. اند اي داشته گسترده

اي  ونقل و ترابري و همچنين مراكزي منطقهپشتيبان حمل

ونقل با مسافت  هاي حمل به منظور اتصال بهينه شبكه

. كنند عمل مي ]2[هاي تحويل محلي و شبكه ]1[والنيط

ن به ارائه خدماتي از قبيل ترخيص اين مناطق همچني

باوجود . پردازند گمركي، امنيت و نگهداري وسايل نقليه مي

هاي لجستيكي در سراسر  اينكه تاسيس و ايجاد دهكده

اروپا در ساليان اخير معمول شده است ولي هيچ كشوري 

  .باشد در اروپا بيش از آلمان داراي اين مراكز نمي

ان كه قابليت ارتباط و اتصال تعداد مراكز لجستيكي در آلم

ونقل را داراست روبه افزايش  هاي چندگانه حملبا روش

قانون چندوجهي بودن حمل و نقل موجب توسعه . است

هاي لجستيكي آلمان طي چندين سال اخير زيرساخت

در حال حاضر مراكز لجستيكي چندوجهي . شده است

ب حلقه رابط بين نقاط مختلف تجاري كشور بوده و موج

پذير شدن صنعت لجستيك شده تا بتواند در بازار  انعطاف

بنادر شمالي آلمان . پر چالش اين صنعت عرض اندام نمايد

در حاشيه درياي شمال و درياي بالتيك براي هدايت و 

-كنترل امور حمل و نقل چند وجهي به خوبي تجهيز شده

هاي مورد نياز  گذاري به موقع در زيرساخت اند و سرمايه

آنها كمك كرده تا به جذب حجم بيشتر و ترافيك به 

  .ونقل كاال از شرق اروپا و آسيا بپردازدبيشتري از حمل

توان گفت آلمان كشوري است كه داراي  بطور خالصه مي

زيرساختهاي لجستيكي پيشرفته بوده و با مديريت و 

برداري صحيح از آنها در بخش تجارت، تبديل به هاب  بهره

گذاري بر  نحوه توسعه و سرمايه. شده استتجاري اروپا 

بندي توسعه، شيوه مديريت و  روي زيرساختها، اولويت

توانند بعنوان  برداري از امكانات موجود همه و همه مي بهره

الگويي تمام عيار براي كشورهايي باشند كه سوداي تبديل 

  .شدن به هاب تجاري را در سر دارند
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