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  رزا جعفري: تهيه و تنظيم 

  

 

  پيام دبير نهمين كنفرانس مهندسي صنايع

المللي مهندسي صنايع در بهمن ماه  نهمين كنفرانس بين

همزمان با طليعه سي و چهارمين سالگرد پيروزي  1391

انقالب شكوهمند اسالمي ايران با مشاركت دانشكده 

مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

و انجمن مهندسي صنايع ايران و به همراهي و مودت 

باشد كه . گردد سراسر كشور برگزار مي هاي معتبر دانشگاه

گامان علم و  ايران عزيز با قدوم استوار اساتيد و پيش

صنعت، بتواند گامهاي پرافتخاري در عرصه صنعت جهاني 

  .بردارد

 

 :اهداف

يان دانشگاهيان و تقويت و ارتقاء روحيه پژوهش در م  -1

  مهندسي صنايع التحصيالن فارغ

تر علوم و دستاوردهاي جديد در تبادل هرچه آگاهانه   -2

 رشته مهندسي صنايع با متخصصان ايران و جهان

ارتقاء سطح علمي دانشگاهيان از طريق ارتباط با  -3

پژوهان برجسته بين المللي مهندسي  اساتيد و دانش

  صنايع

 معرفي اساتيد بلند پايه مهندسي صنايع ايران به دنيا  -4

 

ه هر طريق با كميته در خاتمه از تمامي عزيزاني كه ب

علمي و دبيرخانه نهمين كنفرانس مهندسي صنايع 

اند، خصوصاً حاميان بزرگواري كه برگزاري  همكاري داشته

هرچه بهتر اين كنفرانس را مقدور ساختند صميمانه تشكر 

و قدرداني نموده و اميدوارم كه همواره در تالش براي 

موفق اعتالي علم و صنعت ميهن اسالمي خود مؤثر و 

  .باشيد

اي از سابقه برگزاري كنفرانس و اما نظر شما را به خالصه

-هاي پيش جلب ميبين المللي مهندسي صنايع در سال

  .ميكن

  
  دبير كنفرانس  دانشگاه برگزاركننده  شماره كنفرانس

صنعتي  دانشگاه  1

  شريف

دكتر محمد مدرس 

  يزدي 

  دكتر مسعود عابسي  دانشگاه يزد  2

اه صنعتي دانشگ  3

  اميركبير

دكتر محمد حسين 

  سليمي نمين

دانشگاه تربيت   4

  مدرس

  دكتر امير البدوي

و  دانشگاه علم  5

  صنعت ايران

دكتر محمد سعيد 

  حبل عاملي

دانشگاه صنعتي   6

  شريف

دكتر محمد مدرس 

  يزدي

شگاه صنعتي دان  7

  اصفهان

  دكتر مهدي بيجاري

دانشگاه صنعتي   8

  اميركبير

دكتر مجيد امين 

  نيري

  نهمين كنفرانس

بين المللي مهندسي  

  صنايع
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  رزا جعفري: 

اولين نشست دانشجويي انجمن مهندسي صنايع ايران با 

موضوع هم انديشي پيرامون مهندسي صنايع و آنچه كه 

، آينده تحصيلي ،به اين رشته مربوط است اعم از دروس

و  ثرمؤهاي موجود با حضور آينده شغلي و فرصت

 ، عضو هيأتافتخاري جناب آقاي دكتر شمس قارنه

رشنبه مورخ اعلمي دانشگاه صنعتي اميركبير در روز چه

در سالن اجتماعات  13:30الي  10:00از ساعت 

  .ساختمان دانشگاه عالمه طباطبايي برگزار گرديد

  

  

جلسه هم انديشي 

  انجمن

3 

اعضاي انجمن مهندسي تخفيف براي 

تمامي اعضاي حقوقي و حقيقي انجمن مهندسي صنايع 

كرده باشند،  91ايران كه اقدام به تمديد عضويت در سال 

 .از اين تخفيف برخوردار خواهند شد

  برگزاري اولين جلسه كميته علمي

با حضور  7/4/1391 اولين جلسه كميته علمي در تاريخ

ها  هاي تهران و شهرستان جمع كثيري از اساتيد دانشگاه

  1391تير ماه 

  تخفيف براي ثبت نام هاي گروهي

ادارات، شركت ها و مؤسسه هايي كه ثبت نام آنها بيش از 

تخفيف ثبت نام بهره مند % 20نفر باشد ميتوانند از 

  1391تير ماه 

 - چاپ مقاالت برتر در مجالت علمي 

-مقاالتي كه توسط داوران به عنوان مقاله برتر انتخاب مي

 .چاپ خواهند شد JISE پژوهشي -شوند در مجله علمي 

  1391تير ماه 

  .براي كسب اطالعات بيشتر به سايت زير مراجعه نماييد

www.iiec2013.com 

 

  

 

 

: تهيه و تنظيم 

اولين نشست دانشجويي انجمن مهندسي صنايع ايران با 

موضوع هم انديشي پيرامون مهندسي صنايع و آنچه كه 

به اين رشته مربوط است اعم از دروس

آينده شغلي و فرصت

افتخاري جناب آقاي دكتر شمس قارنه

علمي دانشگاه صنعتي اميركبير در روز چه

از ساعت  28/4/91

ساختمان دانشگاه عالمه طباطبايي برگزار گرديد

 

 

   ٩١ ��داد

 

  اخبار 

تخفيف براي  %20 : عنوان

  صنايع ايران

تمامي اعضاي حقوقي و حقيقي انجمن مهندسي صنايع 

ايران كه اقدام به تمديد عضويت در سال 

از اين تخفيف برخوردار خواهند شد

  

  

برگزاري اولين جلسه كميته علمي: عنوان

اولين جلسه كميته علمي در تاريخ

جمع كثيري از اساتيد دانشگاه

 .برگزار شد

تير ماه  17 : زمان

  

تخفيف براي ثبت نام هاي گروهي  :عنوان

ادارات، شركت ها و مؤسسه هايي كه ثبت نام آنها بيش از 

نفر باشد ميتوانند از  5

 .گردند

تير ماه  20 : زمان

  

چاپ مقاالت برتر در مجالت علمي  : عنوان

 پژوهشي

مقاالتي كه توسط داوران به عنوان مقاله برتر انتخاب مي

شوند در مجله علمي 

تير ماه  26 : زمان

  

 
براي كسب اطالعات بيشتر به سايت زير مراجعه نماييد 

com
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ارزشمند و  ارنه با سخنرانيدكتر شمس ق ،در اين نشست

 هايي در خصوصگر خود به بررسي ديدگاههدايت

هاي مهندسي صنايع و ارائه راهكارهايي جهت نيل چالش

به آينده روشن در اين حوزه پرداختند كه الحق موجب 

هايي نوين در اذهان شركت كنندگان پيدايش ديدگاه

انگيزه و اشتياقي كه در دانشجويان جلسه ايجاد  .گرديد

ها و سواالت متعدد مطرح شده كامالً ا پيگيريب شده بود

  .مشهود بود

هاي در دست اقدام انجمن در انتها توضيحاتي از فعاليت

توسط مدير داخلي و مسئول روابط عمومي انجمن داده 

 گرديدشد و در برگه هايي كه بين دانشجويان توزيع 

هاي آموزشي مد نظر آنان و دوره نظرات و پيشنهادات

  .شدجمع آوري 

هاي آتي در ماهالزم به ذكر است انجمن در نظر دارد 

ت هايي را با محوريت موضوعي خاص به صورنشست

  .مدور برگزار نمايد

  

  

 

 رزا جعفري: تهيه و تنظيم 

كارگاه آموزشي روش تحقيق علمي و :  كارگاهعنوان 

 نحوه ارائه نتايج به صورت شفاهي و مكتوب

 1391 مهر 27 : تاريخ برگزاري

 تهران :محل برگزاري

  

  

  

كارگاه آموزشي روش تحقيق علمي و نحوه ارائه 

دكتر فريبرز توسط  نتايج به صورت شفاهي و مكتوب

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در  مسعودي

  .برگزار مي گردد 1391مهر ماه  27پنجشنبه تاريخ 

بعد  4لغايت صبح  8اين كارگاه يك روزه بوده و از ساعت 

 .از ظهر ادامه خواهد داشت

در اين كارگاه با چگونگي انجام يك تحقيق كامال علمي 

آشنا شده و مي آموزيد كه چگونه نتايج حاصل از تحقيق 

را در نشريات ، كتب و همايش هاي گوناگون به روش 

 .هاي مختلف ارائه دهيد

 1391مهر ماه  27پنجشنبه : زمان برگزاري 

  1391مهر ماه  21جمعه :  مهلت ثبت نام

  .جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت زير مراجعه نماييد

http://www.geologysbu.ir  

  همايش ها
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دومين نمايشگاه و كنفرانس بين  : عنوان كنفرانس

 HSEبهداشت و محيط زيست  -المللي ايمني

 
وزارت -شركت سوئدي يوروپارس اي بي : برگزاركننده

 زاد كيشآمنطقه - كشور

 1391 مهر ماه 22تا  19 : برگزاريتاريخ 

 جزيره كيش :محل برگزاري

 
  

  
  

  : محورهاي همايش

 ارزيابي ريسك حريق

 مديريت ريسك

 پيشگيري از حوادث

 بررسي حوادث 

 واكنش ها و پاسخ دهي ها در شرايط اضطراري

 دستورالعمل هاي عملياتي استاندارد

 برنامه هاي اضطراري عمده

 مسائل زيست محيطي

 ارزيابي ريسك حريق

 مديريت ريسك

 پيشگيري از حوادث

 بررسي حوادث

 واكنش ها و پاسخ دهي ها در شرايط اضطراري

 دستورالعمل هاي عملياتي استاندارد

 برنامه هاي اضطراري عمده

  مسائل زيست محيطي

  

  

 
 :اطالعات تماس با دبيرخانه

      02122036168 -9: تلفن دبيرخانه

 02122051402: فكس دبيرخانه

 www.hseqexpo.com  :  سايت وب

  

اولين همايش ملي راهكارهاي  :عنوان كنفرانس

ديريت ، حسابداري و مهندسي ارتقاء مباحث م

 سازمانها درصنايع

The First National Conference on 
Investigating Methods of Improving Issues 
in Management, Accounting and Industrial 

Engineering in Organizations  
 
 

 ,مهندسي صنايع : تحت پوشش) هاي(حوزه

  )يعموم(مديريت  ,حسابداري

      1391بهمن ماه  19و  18: برگزاري تاريخ

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد گچساران :برگزار كننده
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 :هاي مهم تاريخ

 1/8/91:  مهلت ارسال اصل مقاله

 15/9/91:  دريافت نسخه نهايي مقاالت

 30/9/91:  اعالم نتايج داوري اصل مقاله

  15/9/91:  مهلت ثبت نام

  

  

 :حسابداري

 اطالعات حسابداريسيستم هاي •

 نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه•

 اطالعات حسابداري در ارزيابي شركت ها•

 كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت•

نقش اطالعات حسابداري در بهبود كسب و كار و اقتصاد •

 كشور

 توليد ناب و حسابداري مديريت•

 يافته هاي نوين در حسابداري•

 اري در افزايش توليد ملينقش حسابد•

 استانداردهاي حسابداري و حسابرسي•

 روش هاي تأمين مالي در سازمانها•

  :مديريت

، شش سيگما، 5S( مديريت و تكنيك هاي بهينه سازي •

 ...)ن و كايز

 افق هاي نوين در مديريت•

 چالشهاي فرا روي مديريت•

 مديريت دانش•

 سيستم هاي اطالعاتي مديريت•

 تار در سازمانهامديريت رف•

 مديريت زمان در سازمانها•

 كارآفريني•

 نقش مديريت در افزايش توليد ملي•

  

  : مهندسي صنايع

 .كاربرد منطق فازي و روش هاي تصميم گيري•

 روش هاي فرا ابتكاري در مهندسي صنايع•

 هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره•

 طراحي و مديريت زنجيره تأمين•

 نقلبرنامه ريزي حمل و •

 مديريت پروژه•

 مديريت كيفيت•

 مديريت برنامه ريزي تغييرات•

 مهندسي ارگونومي•

  نقش مهندسي صنايع در توليد ملي•

  

 :اطالعات تماس با دبيرخانه

 3334751- 0742: تلفن دبيرخانه

 modiriat@iaug.ac.ir :  ايميل

 :سايت وب

h�p://www.iscconferences.ir/226/fa 

 


ان ����ا����:  ���� ������ ��� �او��� ه��
 آ�� و آ�ر

1st National Conference on engineering, 
Business Management  
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  تجارت :تحت پوشش) هاي(حوزه

 1391اسفند  3تا  2 :تاريخ برگزاري

مركز بين المللي علوم و تكنولوژي  :برگزار كننده

 پيشرفته و علوم محيطي

  كرمان :محل برگزاري

 :هاي مهم تاريخ

 30/8/91:  مهلت ارسال اصل مقاله

 7/10/91:  داوري اصل مقالهاعالم نتايج 

  15/10/91 :  مهلت ثبت نام

  
  

در جهان امروز فعاليت هاي اقتصادي مبتني بر فناوري 

نيازمند شناخت روابط و تعامل بنگاه اقتصادي ) تكنولوژي(

با محيط سازماني و در نهايت شناسايي ، بومي سازي و به 

 كار گيري تكنولوژي بهينه در سطوح مختلف سازماني مي

سازمانها در ابعاد شرايط محيطي با چالشها ،  . باشد

تغييرات سريع ،ناگهاني و غير قابل پيش بيني در عرصه 

هاي مختلف اجتماعي ، سياسي و اقتصادي مواجه مي 

باشند ركورد جهاني ،بحران مالي اروپا ، تحوالت عميق 

علمي در عرصه هاي فناوري ، افزايش روزافزون حجم دانش 

بشري و تغييرات سياسي اجتماعي از جمله و اطالعات 

نمونه هاي بارز موارد فوق مي باشد كه به صورت مستقيم و 

غير مستقيم يك بنگاه اقتصادي را دچار چالش مي نمايد از 

سوي ديگر تغييرات فناوري چنان گسترده و سريع است كه 

بنگاههاي اقتصادي جهت ادامه حيات نيازمند نيروي انساني 

مي باشد دانش ، خالقيت و نوآوري نه تنها نياز  دانش بنيان

بلكه راز بقاي سازمان است در عصر حاضر مديران الزم 

است عالوه بر شناخت فناوري و اخذ دانش فني ، مهندسي 

به ابزار و تكنيكها ي مديريتي تجهيز گردند تا به تلفيق اين 

. دو مقوله بتوانند زمينه رشد و تعالي سازمان را فراهم آورد

مهندسي مديريت كسب و كار از علوم ميان رشته اي است 

كه تلفيقي از مباحث فني و عملياتي سازمان را به همراه 

انديشه ها و تكنيكهاي مديريتي در اختيار مديران قرار مي 

دهد تا ضمن شناخت ابعاد متفاوت سازمان و محيط بر 

اساس اصولي علمي تعامل و بقاي بنگاه اقتصادي خود را 

مين نمايند با توجه به مطالب فوق و وضعيت كنوني تض

كشور عزيزمان ايران در راستاي منويات مقام معظم رهبري 

و حركت در عرصه هاي اقتصاد جهاني تثبيت شرايط فعلي 

اشتغال و استفاده از تجارب موفق و ايجاد فضاي تعامل بين 

صاحبان صنايع و مديران كشور با استعانت از درگاه خداوند 

نان اولين همايش ملي مهندسي مديريت كسب و كار را م

در مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم 

  .محيطي پيشنهاد مي نمايد

  

 :محورهاي همايش

 مديريت مهندسي •

 مديريت پروژه كسب و كار •

 مديريت مشتري •

 مشاوره مديريت •

 مديريت منابع انساني •

 مديريت علوم محيطي و انرژي •

 ستم هاي اطالعاتيمديريت سي •

 مهندسي سيستم و تجزيه و تحليل •

 بحران و مديريت ريسك •

 تحقيق در عمليات و علم مديريت •

 تجارت الكترونيك •

 مديريت پروژه •

 كنترل كيفيت •

 دولت الكترونيكي •

 تجزيه و تحليل سرمايه گذاري •
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 مديريت بازاريابي و فروش •

 مديريت دانش •

 تصدي مديريت •

 فرايند تصميم گيري •

 تحليل مورد نيازتجزيه و  •

 سيستم اطالعات جغرافيايي  •

 نوآوري در فن آوري •

 مديريت حمل و نقل •

 تجزيه و تحليل مالي •

 :اطالعات تماس با دبيرخانه

  03426233181: تلفن دبيرخانه

  03426233181: فكس دبيرخانه

  ebm.conf@gmail.com : ايميل

 :سايت وب

http://www.iscconferences.ir/249/fa  

  

  

  

                

 وحيد ابراهيمي :تهيه و تنظيم 

  چرا يك مدير مشهور است

خواهيد بدانيد چرا يك مدير مشهور است به كار  اگر مي

 .زير دستانش توجه كنيد

خواهيد مدير موفق ومؤثري باشيد از هوشمندي و  اگر مي

. تان نهراسيد بلكه به آنها فرصت رشد بدهيدارتقاء كاركنان

 .كاهد هاي شما نمي اين مسأله چيزي از توانمندي

تر از خود را  مديران موفق افراد باهوش، به قول بيل گيتس

 .كنند استخدام مي

 

                   

  

  

  

  رزا جعفري: تهيه و تنظيم

  هاي كسب و كار شما كدامند؟شيشه

هاي  جان ساندرلند، مدير عامل سابق يكي از شركت

محصوالت غذايي در آمريكا، در مقابل استدالل مديرانش 

توان يا فروش را افزايش داد يا حاشيه  مبني بر اينكه مي

او زماني  .داد سود را، و نه هر دو را، با يك تمثيل پاسخ مي

هاي گلي  ها در كلبه كرد كه انسان را به مدير يادآوري مي

كردند و در تالش بودند كه هم كلبه را گرم  زندگي مي

: نگاه دارند و هم از نور خورشيد در داخل كلبه بهره ببرند

شد بتوان از نور روز  يك سوراخ در ديوار كلبه باعث مي

يافت؛  راه مياستفاده كرد اما سرما هم به درون كلبه 

شد درون كلبه گرم شود اما كامالً  بستن سوراخ باعث مي

اختراع شيشه داشتن همزمان گرما و نور را . تاريك باشد

 »شيشه كجاست؟«: پرسيد او سپس مي. امكان پذير كرد

  

  

  

  

  وحيد ابراهيمي، رزا جعفري: تهيه و تنظيم 

  

 اي پديده بررسي به خود شماره ترين تازه در نتيستينيوسا

 يعني نوروماركتينگ .است پرداخته نوروماركتينگ نام به

، ساده عبارت به. مردم عصبي پردازش بر مبتني بازاريابي

 با آنها ذهني نظر، مردم از مستقيم سنجي نظر جاي به

 fMRI    عملكردي اسكن يا) نوارمغز(EEG  از استفاده

  .شود مي ارزيابي

  نكته كليدي 3

  بازاريابي عصبي

 Neuromarketing  

  تيمديري حكايت
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 و بازاريابي دانش دو تركيب حاصل واقع در نوروماركتينگ

 نوظهور دانش اين. است نوروساينس يا شناسي عصب علم

 چه واقعا كه دهد مي نشان صنايع صاحبان به، تركيبي

 .گذرد مي خريداران ذهن در چيزي

، غريب و عجيب يا دار خنده را نوروماركتينگ است ممكن

 ديگر دانش اين نخواهيد چه و بخواهيد چه اما، كنيد تصور

 .است شده كنندگان مصرف مدرن جامعه از جزئي

 افتادند نوروماركتينگ ابداع فكر به ها بازارياب زماني اصوال

 ارزيابي سنتي هاي روش اساسي اشكال يك متوجه كه

 كه چيزي آن: شدند محصوالت به مردم بازخورد و سليقه

 شانذهن در اعواق كه چيزي آن با گويند مي مردم

 . دارد تفاوت، گذرد مي

 كه آورند مي زبان به را چيزي آن مردم اوقات از بسياري

 واقع در. دارند را شنيدنش انتظار ديگران كنند مي تصور

 فرايندهاي از بسياري كه است اين اساسي مشكل

 نه، افتند مي اتفاق ذهن ناخودآگاه سطح در گيري تصميم

 اين هم نوروماركتينگ اصلي هدف. خودآگاه سطح در

. كند استخراج مردم مغز از را ناپيدا اطالعات اين كه است

 پرسيده سؤالي هيچ مردم از نوروماركتينگ در بنابراين

 .شوند مي كشيده بيرون مستقيما اطالعات بلكه، شود نمي

 مبتني اقتصاد علم دانشمندان كه است دهه يك از بيش

 در كه هستند حوادثي يافتن پي در شناسي عصب بر

 رخ اقتصادي هاي گيري تصميم هنگام در ما مغزهاي

 MRI از مخصوصي نوع كه  fMRI، راه اين در. دهند مي

 با تواند مي  fMRI. است كرده كمك بسيار آنها به، است

، مغز مختلف مناطق در خون جريان شدت دادن نشان

 .بدهد نشان دانشمندان به را آنها فعاليت

 عقالني كه آن از بيش ها گيري تصميم كه است شده معلوم

 حتي و هستند احساسي، باشند استدالل پايه بر و

 هاي جنبه كمك بدون هم عقالني هاي گيري تصميم

 در. كنند نمي پيدا شدن عملي مجال، هيچگاه، احساسي

 يك به ما مندي عالقه باعث كه هستند احساسات اين واقع

  . شوند مي خاص برند

 

 دانشكده از ريدمونتاگ نام به پژوهشگري، 2004سال

 را كساني او. داد انجام جالبي آزمايش، هوستون پزشكي

 آزمايش يك وارد را داشتند كوكاكوال خوردن به عادت كه

 خوردشان به پپسي، بگويد آنها به آنكه بدون نخست. كرد

 از قسمت آن كه داد نشان عملكردي MRI با بررسي، داد

 شده فعال نهاآ در، است مستدل تفكر مسئول كه مغز قشر

 چه گفتند محققان كه زماني اما، دارند رضايت آنها و است

، شود مي پذيرايي كوكاكوال يا پپسي با آنها از زماني

 مغز ليمبيك سيستم در بيشتري فعاليت باعث كوكاكوال

 . شد آنها

 احساسي هاي وابستگي ما كه كردند ثابت بعدي آزمايشات

 به اگر. كنيم مي درست مغزمان در برندها با مدت  طوالني

 مسافربري خطوط، همراه هاي تلفن تبليغاتي هاي آگهي

 متوجه حتما، باشيد كرده دقت ها نوشيدني يا هوايي
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، شوند مي تهيه اي حرفه صورت به كه آنهايي كه ايد شده

 خدمات يا محصول مورد در مستقيم اطالعات حاوي اصال

 يا ارقام و عدد با كه خواهند نمي ها آگهي اين، نيستند

 را شما و كنند ثابت شما به را خود برتري، برهان و دليل

 يك دارند قصد بلكه  ،كنند گاهانهآ گيري تصميم يك وارد

 يك و شما بين مدت  طوالني رابطه يك و دلپذير حس

  . كنند ايجاد برند

 

 هم را ديگري جالب مطلب، گنوروماركتين ويژه تحقيقات

، باشد شما باب طبع واقعا محصولي اگر: است كرده كشف

 را مغز قشر پاداش مراكز تواند مي، آن از تصاويري ديدن

 اعتيادآور داروهاي يا غذا با كه مراكزي همان، كند تحريك

 . شوند مي تحريك

 دروني ترجيح و ميل كه هستند آن پي در پژوهشگران

، است چندي كه است خاطر همين به. كنند پيدا را مخفي

 ارائه نوروماركتينگ خدمات كه هايي شركت كسب و كار

 مثل هايي شركت، است شده سكه حسابي، دهند مي

Neurofocus .Neurofocus آن نظير هاي شركت و ،

 دنيايي در ما. بگيرند اندازه را حسي پاسخ كه خواهند مي

، مختلف برندهاي بين شديد رقابت كه كنيم مي زندگي

 در، است شده محصوالتشان كيفي فاصله شدن كم باعث

 كنندگان مصرف حسي پاسخ بر كردن تكيه دنيايي چنين

  .يابد مي بيشتري اهميت

:  FMRI عملكردي يا  MRI - نوروماركتينگ ابزارهاي

 براي توانا ابزار يك عملكردي MRI، شد گفته كه همانطور

 صورت به را مغز فعاليت تواند مي كه است نوروماركتينگ

  روش اين اما. بدهد نشان آناتوميك و بعدي  سه

 به. است گران عملكردي MRI:  دارد هم هايي محدوديت

 ثابت كامال بايد آزمايش طي در آزمايش هاي سوژه عالوه

 حركت ميليمتر چند حتي. ندهند تكان را خود سر و بماند

. كند مختل را آزمايش، تواند مي، دقيقه بيست طي در

 كه محرك بين كه است اين روش اين ديگر محدوديت

 فعاليت تغيير مشاهده و هستند تجاري محصوالت همان

. دارد وجود اي ثانيه 5 تأخير يك ، fMR طريق از مغز

 ريتم كه تلويزيوني اي ثانيه چند تبليغات ارزيابي بنابراين

 بنابراين . دشو مي دشوار بسيار روش اين با، دارند تندي

 گيري اندازه از كه دهند مي ترجيح ها شركت از بسياري

 استفاده نوروماركتينگ براي EEG يا مغز الكتريكي فعاليت

، محصول يك آيا كه شوند مي متوجه آنها EEG با .كنند

 آن تبليغ آيا؟ است كرده جلب خود به را مخاطب توجه

 او مغز در اي خاطره و برانگيخته را مخاطب احساس

 ! نه يا است گذاشته برجاي

 چون، نيست دقيق fMRI اندازه به اصال، EEG البته

. آيند مي مغز كجاي از دقيقا امواج كه بدهد نشان تواند نمي

 مغز احساسات قسمت كه كرد ارزيابي شود نمي بنابراين

 .مغز پاداش قسمت يا شده تحريك

 روي ها شركت چقدر كه بشويد متوجه آنكه براي

 پيش سال، زنم مي مثالي كنند مي حساب نوروماركتينگ

 كه را تبليغ دو، آرايشي وسايل كننده توليد شركت يك

 آنها. بود كرده توليد، داشتند تفاوت هم با اندكي فقط

 مخاطبان نظر جلب لحاظ از تبليغ دو اين كه شدند متوجه

 دو بين اندك تفاوت با اصال كه دارند هم با زيادي تفاوت

 سكانس يك در فقط تبليغ دو اين تفاوت. نبود جور آگهي

 ژست دوربين ويلج مدلي آن در كه بود اي ثانيه 4

، مطلب اين دقيق بررسي براي شركت اما. گرفت مي

 تحقيقي تا كرد استخدام را ها نوروساينتيست از گروهي

 كه خانم 45 تصاوير تحقيق اين در. دهند انجام برايش

 آزمايش مورد افراد به داشتند سن سال 35 تا 25 بين

، شد گيري اندازه  EEG با ها سوژه پاسخ  و شد داده نشان

 تغيير تواند مي آنها ككوچ ژست يك كه شد مشخص

 .كند ايجاد مخاطبان در توانمندي اما، اندك احساسي



 

11 

   ٩١ ��داد               7 شماره ، 91 مرداد ، دوم سال

 كه شدند موفق پژوهشگران از گروهي هم ديگر تحقيق در

 بيني پيش  EEG از استفاده با را ها آگهي يادآوري ميزان

 .كنند

 پنهان ميل

 كه معتقدند نورماركتينگ خدمات دهنده ارائه هاي شركت

 بيني پيش را محصوالت فروش ميزان توانند مي  EEG با

 از زيادي شمار كه نيست الزم اصال كار اين براي، كنند

 كافي آنها كار براي كمي نمونه بلكه، شوند  EEG مردم

 .است

 كله و سر كه باشيم داشته انتظار بايد بنابراين

، تبليغات ساخت زمان در زودي به نوروماركتينگ

، ها بيلاتوم طراحي، ها گجت، سينمايي تريلرهاي

 نامزدهاي تبليغات حتي يا و محصوالت بندي بسته

 .شود پيدا انتخابات

 شيوه يننچ، دهند مي هشدار كه هستند هم گروهي البته

 جاي به شيوه اين در كه چرا، نيست اخالقي، بازاريابي

 دردشان به و است مردم نياز مورد واقعا كه چيزي فروختن

 اميال ارزيابي هاي شيوه با را ديگري چيزهايي،  خورد مي

 . دهيممي آنها به، دروني ناپيداي

 مردم واقعا كه را چيزي كه گويند مي نوروماركترها البته

 كه است اين آنها كار، دهند نمي خوردشان به، خواهند نمي

 .خواهند مي چه مردم كه بگويند ها شركت به

 تكنيك از استفاده و ها بازارياب ديرينه آرزوهاي تحقق با

 با كه شده ابداع نوروماركتينگ نام  به روشي، جي.اي.اي

 عاليق، تبليغات برابر در مغز واقعي عملكرد كردن آشكار

 .كرد خواهد شناسايي خودشان از بهتر را افراد

 با مردي، لندن لوكس خصوصي باشگاه يك زمين زير در

 تبليغاتي آگهي يك تماشاي حال در اي قهوه كاله يك

 تاپ لپ يك به و آمده پايين او كاله از سيم تعدادي. است

 يك، نمايش صفحه يك روي، او سر پشت. اند شده وصل

 گرافيكي اكواليزر يك به شبيه كه چيزي و خطوط سري

، آگهي پخش هنگام. است مشخص رسد مي نظر به

 اين .روند مي پايين و باال اكواليزر هاي ستون

 عصبي بازاريابي يا (Neuromarketing) نوروماركتينگ

 اين بدون حتي شايد، دهد مي شكل را ما زندگي كه، است

 .بدانيم ما خود كه

  

 از بسياري دعاهاي جواب اين نيوساينتيست گزارش به

 به رسيدن براي راهي كه  اين: است بازاريابي متخصصان

 مدير، نوبل ميتا گفته به. كنند پيدا مشتريان سر داخل

 را نمايش اين كه Neurofocus Europeشركت اجرايي

 پيشروي مشكل ترين بزرگ حل به كار اين، داده ترتيب

 مردم چه  آن«: كرد خواهد كمك بازار سنتي تحقيقات

  .»كنند مي فكر كه نيست چيزي آن هميشه، گويند مي

 ها واقعيت فقط

 را ها آشفتگي تواند مي نوروماركتينگ، نوبل گفته به

 وا را شما تريلر آيا. دهد نشان را واقعيت و كند برطرف

، غذا بندي بسته اين آيا؟ ببينيد را فيلم بخواهيد كه داشته

 توانيم مي چگونه ما؟ است كرده تحريك را شما اشتهاي

 تر موفق كه كنيم بندي بسته طوري را آينده محصوالت

 ! اند نهفته شما مغزي امواج در ها پاسخ؟ باشند

 عكسبرداري Neurofocus Technic فناوري قلب

. دارد نام باال كيفيت با انسفالوگرافي الكترو كه است مغزي

 فعاليت EEG حسگر 128 حداكثر از اي آرايه، كاله داخل

 .كنند مي ضبط را پوست به مغز از رسيده الكتريكي

 نمودار روي خطوط صورت به توان مي را ها سيگنال اين

 تبديل گيري اندازه معيار سه به، آن از مفيدتر يا، داد نشان
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، توجه: دارند بيشتري اهميت بازار محققين براي كه كرد

 مبناي بر كار اين انجام هاي الگوريتم. افظهحو احساسات

 استوارند عصبي شرايط مورد در شده منتشر تحقيق يك

 دوربين يك. گذارند مي تاثير عملكرد سه اين روي بر كه

 چيزي چه دقيقا كه دهد مي نشان نيز چشم رهگيري

 .دهد نشان واكنش چنين  اين بيننده مغز كه شده سبب

 ؟داريد احساسي چه شما

 درگير، مردم توجه جلب در كه تبليغي، نوبل عقيده به

 شكست شان حافظه در ماندن يا آنها احساسات كردن

 بپرسيم مردم از فقط اينكه ولي؛ است فايده بي، خورد مي

 باشد موفق موارد اين در توانسته ابزار يا فيلم، تبليغ اين آيا

 . بود نخواهد خوبي راهنماي، نه يا

 ديگر معيار سه به را EEG  هاي داده چنين  هم شركت

 ها اين. فهم وقابليت تازگي، خريد به عالقه: كند مي تبديل

 خود تحليل بلكه، اند نشده منتج شناسي  عصب تحقيقات از

 Neurofocuserالگوهاي روي EEG موفق هاي آگهي از 

 .است شده منتهي معيارها اين به ناموفق و

) تلويزيوني شبكه( شامل شركت شده راضي مشتريان

 شاهد آيا ولي. هستند پال پي و مايكروسافت، اس .بي .سي

 هم كند كار تواند مي واقعا سيستم اين كه  اين از مستقلي

 Nature ژورنال در انتشار شرف در مقاله يك؟ دارد وجود

 Reviews Neuroscienceتواند مي كه گويد مي :

 دهند مي نشان كه دارند وجود رشدي به رو شواهد

 بر كه را هايي داده توانند مي نوروماركتينگ هاي تكنيك

 . كنند آشكار بود پوشيده بازاريابي سنتي هاي روش

 شكاك هاي ذهن

 گرگوري نام به رفتاري اقتصاددان يك توسط كه مقاله اين

  عصب يك و جرجيا درآتالنتاي اموري دانشگاه از برنز

 در دوك دانشگاه از آريلي دن نام به شناختي شناس

 نتيجه چنين، شده نوشته شمالي كاليفرنياي دورهام

 مانند مغزي برداري تصوير هاي روش ديگر كه گيرد مي

 انجام EEG از بهتر را كار اين توانند مي كاربردي آي .آر .ام

 . ترند گران خيلي ولي، دهند

 نوروماركتينگ اخالقي مخاطرات به چنين  هم آريلي و برنز

 حريم حفظ مورد در نگراني مانند مواردي، اند پرداخته نيز

 دارد امكان كه شك اين و »ذهن خواندن« در خصوصي

 خريد به آنها داشتن وا و مشتريان »اغفال« براي روش اين

 . شود برده كار به، ندارند آن به نيازي كه چيزهايي

 كه گويد مي ولي، است آگاه هايي نگراني چنين از نوبل

 دهد اطمينان تا دارد خوبي داليل بازاريابي صنعت خود

: شود مي گرفته كار به مسئوالن جديد روش كه

 .»شوند اعمال بايد كه دارند وجود استانداردهايي«

Neurofocusic دارد باال سطح علمي اي مشاوره كميته 

، تي .آي .ام مانند اي برجسته موسسات از آن اعضاي كه

 زماني تا ولي. هستند آكسفورد دانشگاه و هاروارد دانشگاه

 اين كردن كار درست از اي شده تاييد قطعي شواهد ما كه

 بازاريابان كه اين مورد در ترديدها، باشيم نداشته سيستم

 باقي، كنند مي كور علم با را خود مشتريان نوروماركتينگ

 شما شايد؟ كنيد مي فكر طور  اين هم شما آيا. ماند خواهد

 ! شويد مطمئن تا باشيد داشته مغزي اسكن به نياز هم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


	1.pdf
	2.pdf

