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ريسك پروژه توافق هسته اي ومديريت 
مقاومتينقش اقتصاد  

دروديانحسين                                                                                                                             

  تالش مجموعه پروژه،” پروژه، مديريت انجمن تعريف طبق پروژه
  يا محصول يك ايجاد يا و تعهد يك تحقق براي موقتي هاي
  .باشد مي " فرد به منحصر و تكراري غير مشخص، خدمات ارائه
  و ابزارها ها، مهارت دانش، كارگيري به « پروژه مديريت ضمناً

  تأمين منظور به پروژه هاي فعاليت اجراي در الزم هاي تكنيك
  ذي  .باشد مي » پروژه ذينفعان و متوليان انتظارات و نيازها
  ادعا آن به نسبت كه هستند هايي گروه و افراد تمام پروژه نفعان

  پروژه هاي استراتژي بر ها گروه اين .دارند خاصي منافع يا و
 رويدادي" ريسكPMI  تعريف طبق چنين هم .گذارند مي تاثير

  تأثير پروژه هدف بر بيافتد، اتفاق اگر كه موقعيتي يا نامطمئن
  صورت در و دارد دليلي ريسك .گذاشت خواهد منفي يا مثبت
  همواره ريسك ."شد خواهد حاصل آن از اي تجربه نيز اتفاق
 ريسك هر مثبت جنبه به است، منفي و مثبت جنبه دو داراي
 ريسك انواع اما .شود مي گفته تهديد آن منفي جنبه به و فرصت

  شناخته هاي ريسك :از عبارتند قطعيت عدم توصيف اساس بر
Known( شده Risks(: هم و خودشان هم كه هايي ريسك  

  شده شناخته هاي نامعلوم هستند؛ شده شناخته تأثيرشان
)Known Unknowns(: شناخته وجودشان كه هايي ريسك  

  هاي نامعلوم  است؛ ناشناخته پروژه در آنها تأثير و حدود اما شده
Unknown( ناشناخته Unknowns(: ريسك از دسته آن 

.است شده شناخته تأثيرشان نه و وجودشان نه كه هايي
  شناسايي، سيستماتيك فرآيند" ريسك مديريت PMI تعريف در

  حداكثر منظور به پروژه هاي ريسك به پاسخ و تحليل و تجزيه
  اثر يا وقوع احتمال كردن حداقل و مثبت وقايع و نتايج كردن

  طور به .شود مي تعريف ".است پروژه اهداف بر منفي پيامدهاي
  هاي ريسك تعريف و شناخت دنبال به ريسك مديريت كلي
  كاهش يا حذف و بوده كلّي صورت به ها آن ارزيابي و پروژه
  عهده بر نظر مورد ريسك اينكه از نظر صرف پروژه، هاي ريسك

  انتقال و توزيع طريق از را است پروژه اعضاي از كداميك ي
  در .كند مي دنبال پروژه اعضاي بين در ريسك عادالنه و صحيح

  دهد مي افزايش را موفقيت احتمال پروژه در ريسك مديريت كل
  كلي اهداف به دستيابي در قطعيت عدم و شكست احتمال و

  ي وظيفه پروژه ريسك مديريت انجام .دهد مي كاهش را پروژه
  اين در فعال طور به بايد آنان و است پروژه نفعان ذي تمامي
  همان در پروژه ريسك مديريت هاي فعاليت .كنند شركت فرآيند
 ادامه پروژه حيات چرخه طول در و شوند مي شروع كار ابتداي
.يابند مي توسعه آن هاي برنامه و داشته
  تحليل و تجزيه و شناسايي از پس كه هايي فعاليت از يكي

  .است ريسك به پاسخ ريزي برنامه پذيرد، صورت بايد ريسك

  پاسخ ريزي برنامه براي پروژه، مديريت استانداردهاي با مطابق
  و نامه ضمانت بيمه،( ريسك انتقال هاي استراتژي ريسك، به

  پذيرش ،)پيشگيرانه هاي برنامه(ريسك كاهش ،)گارانتي
  به آميز مخاطره رويدادهاي با مواجهه :فعال پذيرش( ريسك
  تغيير قبول و نشيني عقب :انفعالي پذيرش و هوشمند طور

  تغيير طريق از( ريسك از اجتناب ،)اجرا كيفيت و زمان بودجه،
  هاي ريسك به پاسخ در اما .شود مي پيشنهاد ؛)پروژه برنامه در

  يكسان بصورت آنها تمامي به توانيم نمي شده شناسايي
 ريسك تمامي مديريت بر معطوف ما تالش اگر ضمناً بپردازيم
  براي زماني ديگر كنيم، مي كشف پروژه براي كه باشد هايي

  حاصل چنداني موفقيت و داشت نخواهيم پروژه تكميل
  .باشد مي مهم بسيار بندي اولويت گام نتيجه در .كرد نخواهيم

  يك هر به دهي وزن و ها شاخص و معيارها ياري به مهم اين
  است، موجود زمينه اين در كه افزارهايي نرم و خبرگان نظر با

.است پذير انجام
  برد پيش فرآيند و بدانيم پروژه يك را اي هسته توافق اگر حال

  .كنيم بررسي پروژه مديريت قالب در را آن رساندن نتيجه به و
  پروژه مديريت جهاني استانداردهاي به مراجعه رسد مي نظر به
  در را ما تواند مي دقيقي و دار معنا صورت به ريسك مديريت و

  هاي ريسك به پاسخ و تحليل و تجزيه شناسايي،
  نتيجه از برداري بهره افزايش و )تهديد(منفي و )فرصت(مثبت
  راستا اين در .نمايد ياري است گرفته نام برجام كه پروژه اين

  اقتصاد قبيل از هايي تكنيك و مفاهيم ابزارها، از استفاده
  و داخلي محيط ارزيابي تكنيك ارزش، مهندسي مقاومتي،
.باشند راهگشا و مفيد توانند مي ...و )SWOT( خارجي
  اقتصاد مفهوم واكاوي به پيشين هاي شماره در كه طور همان

  و گسترده هاي ظرفيت به توجه با و شد پرداخته مقاومتي
  و كسب صنايع، تا نفتي و معدني ذخاير و معادن از كشور فراوان
  كمتر هاي حوزه و ها ساخت زير و بنيان دانش و نوين كارهاي
  وجود به هاي فرصت از پزشكي، گردشگري مثل شده پرداخته

  موجود تهديدهاي و نمود را برداري بهره حداكثر توان مي آمده
  به پاسخ راهبردهاي و مقاومتي اقتصاد از گرفتن بهره با را

  بايد و .رساند حداقل به فعال پذيرش يا كاهش قبيل از ريسك
  آسيب يا اجتناب و انفعالي پذيرش نظير راهبردهايي كه بدانيم
  هاي پيچيدگي به توجه با حال .بود خواهد عملي غير يا و زننده
  سياسي، خارجي، و داخلي متعدد ريسك منابع و پروژه اين

  پاسخ در مناسب راهبرد انتخاب اجتماعي، و فناوري اقتصادي،
  گام ترين مهم آن نامعلوم حتي و ناشناخته بعضاً هاي ريسك به

.است اي هسته توافق مهم پروژه فرآيند از مانده باقي

سرمقاله
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:نويسنده 
پروفسور حسابي، بنياد قسيميجمشيد 

jgh1001@yahoo.com

خدمات و مدارج مختصر شرح
  اولين و گر پژوهش ،دان فيزيك حسابي محمود پروفسور
  گذار پايه و مهندسي عالي هاي دوره ديده آموزش ايراني

 در اجرايي و صنعتي پژوهشي، آموزشي، مؤسسات از بسياري
  ،ژئوفيزيك مركز دانشگاه، عالي، دارالمعلمين مانند كشور

  مي ...و ايران اتمي مركز استاندارد، اداره هواشناسي، سازمان
.باشند
  اين انگيز¬شگفت هاي¬فعاليت و شخصيتي ابعاد بررسي
 .دارد فراوان مجالي و زمان نيازمند ايراني گرانمايه استاد

  اين با ايشان زندگي به مراجعه با كه رو اين از انگيز¬شگفت
  در انسان يك چگونه كه شويم¬مي مواجه اساسي سؤال
 دست به را فرصتي چنين خود، زندگي محدود عمر طول
  مهم نيازهاي رفع و خدمات ارائه به گونه¬اين تا آورد¬مي

  ويژه¬به افتادگي¬عقب دچار ها¬قرن كه بپردازد كشوري
  هر كه خدماتي .است شده آموزشي و علمي هاي¬حوزه در

  يك ملّي شخصيت عنوان به را شخصي تواند¬مي يك
  تجربه، زمان، نيازمند كدام هر انجام و نمايد معرفي كشور

  انجام رسد¬مي نظر به .باشد¬مي فراوان دانش و تخصص
  عمر طول به بلكه زياد زمان به تنها نه خدمات، همه اين
!دارد نياز نسل چند

  در عالي مدارج با آموخته دانش ايراني اولين ايشان
  ساختمان و راه مهندسي برق، مهندسي فيزيك، هاي¬حوزه

  دانشگاه ,پاريس سوربن هاي¬دانشگاه در معدن مهندسي و
  .بودند بيروت آمريكايي دانشگاه و پاريس، سوپريور اكول
  و ويژه تأثير بر عالوه ايشان كه، آن اهميت حائز نكته

  داشتند، ايران در دانشگاه تأسيس در كه فراواني مشاركت
  دانشگاه فني دانشكده( ايران مهندسي دانشكده اولين
  تا ابتدا در و نمودند اندازي- راه نيز 1313 سال در را )تهران
.داشتند عهده به را دانشكده اين رياست خودشان سال چند
جلد روي نقشه خصوص در
  هاي¬فعاليت از اجرايي نمونه يك ارائه به تنها مجال اين در

  نيروگاه يك از يي¬نقشه نمونه اين .نماييم¬مي اكتفا ايشان
  )شمسي 1303( 1925 سال به مربوط و فرانسه در آبي برق
.باشد¬مي

آشنايي با بزرگان
- 

پروفسور 
حسابي
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  در خود برق مهندسي تحصيالت انجام هنگام حسابي پروفسور
  كار آبي برق نيروگاه اين در فرانسه، سوپريور اكول دانشگاه

  اين از ايشان توسط كه است يي¬نقشه ،)جلد روي( نقشه .كردند¬مي
  جالب نكات از برخي .است شده تهيه شمسي 1303 سال در نيروگاه
: باشد¬مي زير شرح به آن توجه

  آموزش ايران در صنعتي استاندارد كشي نقشه هنوز 1313 سال تا-
  همچنين .نداشت وجود آشنايي نقشه نوع اين با حتي و بود نشده داده
  نيز مهندسي هاي رشته ايراني التحصيل فارغ هنوز زمان، آن تا

-نقشه از اي¬نمونه( را نقشه اين توان¬مي دليل همين به .نداشتيم
  ايشان اسناد آرشيو در كه حسابي پروفسور توسط شده ترسيم هاي

  ايراني يك توسط كه صنعتي هاي¬نقشه اولين از )است موجود
.آورد حساب به است شده ترسيم

 صورت به ...و اعداد حروف، ،ها¬منحني خطوط، شامل نقشه، تمامي-
 .است شده نوشته يا كشيده حسابي پروفسور شخص توسط و دستي
  نداشته كافي آشنايي بيننده اگر كه است حدي به آن زيبايي و دقت
  ماشيني و شده چاپ صورت به نقشه اين نمايد¬مي احساس باشد،
.است شده تهيه
  مانده باقي ايشان از كه فراواني و مشابه اسنادي و اسناد نوع اين
  دان¬فيزيك يك عنوان¬به بيشتر را ايشان كه اين رغم¬علي و است

  عالي تحصيالت بر عالوه كه دهد¬مي نشان ،شناسند¬مي برجسته
  تخصص و تجارب داراي مختلف، هاي¬رشته در مهندسي

  نيز اجرايي و فني هاي¬مهارت بكارگيري در يي¬العاده¬فوق
.اند¬بوده

 خدمات از موجود فراوان اسناد به توجه با و آينده در اميدواريم
  عزيزمان، ميهن نظير¬بي استاد اين داشت چشم بدون و شائبه¬بي

  اختيار در و تهيه ايشان هاي¬فعاليت از ومقاالتي گزارشات
  آموزان¬دانش و جويان¬دانش ،پژوهان¬دانش ويژه به و عالقمندان
  در وجود تمام با كه انساني از شاخص الگويي عنوان به كشورمان
.دهيم قرار بود، كشورش نيازهاي رفع خدمت

پروفسور حسابي اولين ايراني دانش آموخته عالي مهندسي
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  نام به معروفي بسيار تئوري هم بورس با مرتبط مباحث در
  شكل ضرب المثل همين برپايه كه دارد وجود ”سبد تئوري“

  با مي تواند سرمايه گذار تئوري، اين براساس .است گرفته
  بسيار دارايي هاي انتخاب و خود سرمايه گذاري سبد متنوع كردن

  قابل ريسك هاي محدود، دارايي چند يا يك جاي به متنـوع،
  .برساند ممكن حداقل به خود سرمايه گذاري در را اجتناب
  ريسك باشد، متنوع تر سرمايه گذاري سبد هراندازه بنابراين،

.شد خواهد كمتـر سرمايه گذاري
:ريسك مديريت پياده سازي
  از عبارت سازمان، يك سطح باالترين در ريسك، مديريت
  به دستيابي براي طراحي شده اي موافقت نامه استقرار

  ارزيابي به كه است فرايندي طريق از شده تعريف  راهبردهاي
  مي كند پياده سازي را معيارهايي و پرداخته سازمان تجربه هاي

  موردنظر سطح تا را فرصتها و ريسكها بتوان آنها وسيله به  كه
.كرد مديريت
  سازمان يك كه ريسكي سطح باالترين كه گفت مي توان چنين

 اين .است هدفها به دستيابي در شكست ،مي شود روبه رو آن با
  تبديل و فرصت ها شناسايي در ناتواني به علت مي تواند شكست

 اجراي يا و نامطلوب، حادثه هاي رويداد يا موفقيت، به آن
  دستيابي از مانع كه باشد بي اثر و ناكارامد شيوه اي به فعاليت ها

.مي شوند هدفها به
  آن پذيرش براي را خود سازمان يك كه ريسكي سطح اگر

  كه تصميمهايي گرفتن امكان باشد، نشده تعريف كرده، آماده
  وجود باشد، راهبردها به دستيابي از صحيح درك نبود از ناشي
  آن با سازمان هر كه ريسكهايي مهمترين آنجايي كه از .دارد

  يا هيئت مديره اعضاي تصميم گيري نتيجه ،مي شود روبه رو
  كه مي باشد مهم بسيار است، سازمان آن راهبري اعضاي
  سطح مثال، براي .شود ارسال سازمان در صحيحي پيامهاي
  وجود در بايد است، آن پذيرش آماده سازمان كه ريسكي
  پيامي .باشد درك قابل سطوح تمامي در و شود نهادينه سازمان

  و قابل قبول ريسك سطح از بايد شود، مخابره است الزم كه
  مختلف سطوح در ريسك مديريت مسئوليت تفاوت همچنين
  يك فقط  ريسك مديريت .كند فراهم را الزم درك سازمان
  سازمان اعضاي از يك هر به وسيله است الزم و نيست نظريه

.شود گرفته به كار و درك نيز
  يك مختلف سطوح در ريسك مديريت مسئوليت واگذاري
  يا بخشها در ريسك  كه باشد معني اين به مي تواند سازمان

 داراي آنها براي كه مي گيرد قرار شناسايي مورد واحدهايي
.است اهميت

ريسك و مديريت ريسك مالي 
:نويسنده 

بهاره بهرامي صفت، كارشناس حسابداري

:مقدمه
  رو روبه خسارت احتمال با ها انسان تمدن، پيدايش زمان از

 مخاطرات و خطرات از سرشار محيطي با ما اجداد .اند بوده
 وحشي حيوانات و طبيعت كه خطرات نخستين .اند بوده مواجه
  حيوانات تنها نه خطرات اين و شدند مي ريسك موجب بودند،
  ها انسان تدريج به .شد مي نيز ها انسان شامل بلكه وحشي
 را ناخوشايند اتفاقات فردي و جمعي صورت به كه آموختند
.كنند آماده آن با مقابله براي را خود و بيني پيش

  مي ايجاد جديدي هاي ريسك تكنولوژي، در پيشرفتي هر با
  و مانند مي باقي همچنان قديمي هاي ريسك از بسياري شود،
  )ها ريسك تجمعي فراواني( ها ريسك موجودي نتيجه در

  ذخيره به شروع و ساختند پناهگاه آنها .كنند مي پيدا افزايش
  و عناصر مقابل در پوششي اگرچه تدابير اين .كردند آينده براي

  را جديدي هاي ريسك اما كرد، ايجاد طبيعت هاي وحشيگري
  رشد به رو روندي در ريسك با مقابله چالش .كرد خلق نيز

  با صحيح ريسك مديريت برنامه يك .دارد ادامه هم هنوز
 مشكالت تواند مي مناسب ريسك مديريت هاي استراتژي

  و خسارت ادعاي و رسانده حداقل به را زا استرس و بر هزينه
.دهد كاهش را بيمه حق

  يا دارايي آينده يا حال كه چيزي هر از است عبارت ريسك
  مي تهديد را سازماني يا موسسه شركت، درآمد كسب توان
  شده پيش بيني منافع و مزايا در تغيير احتمال همچنين .كند
.است آينده در حالت يك يا و واقعه يك تصميم، يك براي
  از استفاده با مي توان كه ريسكي اجتناب قابل ربسك اما

 اجتناب غيرقابل ريسك و .كرد اجتناب آن از روش ها، برخـي
  و مواجه اند آن با سرمايه گذاران كه ريسك هايـي دوم دستـه

  سرمايه گذار اختيار در آن كنتـرل كه هستند ريسك هايي
.اقتصادي كـالن سياست هاي در تغيير :مثل .نيست

  ممكن حداقل به را اجتناب قابل ريسك مي توان چگونه اما
  تخم مرغ ها همه” :كنيد دقت مشهور ضرب المثل اين به رساند؟

  اين منطق بپرسند شما از اگر .”ندهيد قرار سبـد يك در را
 ريسك كار، اين با گفت خواهيد شما همه چيست، ضرب المثل

  زمين به تخم مرغ سبدهاي از يكي اگر چون مي يابد؛ كاهش ما
  ديگر تخم مرغ هاي و سبدها شكست، آن تخم مرغ هاي و افتاد

.است سالم همچنان



مالي ريسك مديريت
 است ريسك مختلف انواع دهنده نشان شده، ارائه طبقه بندي

  حوزه هاي در آتي منافع در تغيير احتمال ارزيابي منظور به كه
 از بخش اين در .است مطرح تجاري محيط با مرتبط مختلف
  و پرداخته، مالي ريسك انواع بررسي به خاص طور به مقاله،

.مي شود ارائه آن اندازه گيري شاخصهاي
مالي ريسك انواع

  داراييها، مانند بخشهايي شامل ترازنامه ساختار از ناشي ريسك
  اين در .مي شود ها بدهي و داراييها مديريت و داراييها ساختار
  مختلف تركيب كه مي شود پرداخته موضوع اين به بيشتر حوزه
  عبارت به . است صورت چه به ترازنامه در موجود هاي دارايي
  تغيير احتمال كه است هايي دارايي سمت به تركيب آيا ديگر
  الزم ثبات ارزش نظر از اينكه يا است زياد آينده در آنها ارزش

.دارد وجود مذكور تركيب در موجود داراييهاي اكثر بر
 دارايي نسبت جاري، هاي دارايي به ثابت هاي دارايي نسبت
  از مالي، داراييهاي حجم فيزيكي، هاي دارايي به مالي هاي
.است مالي ريسك از نوع اين ارزيابي شاخصهاي جمله

  سودآوري :سودآوري و درآمد ساختار از ناشي ريسك
  توان و رقابتي موقعيت كه است شاخصي مالي، شركتهاي
  عالوه .مي كند مشخص احسن نحو به را شركتها اين مديريتي

  ، مي آيد حساب به سود براي روشني مبناي كه شركت سود بر
 اين ريسك نوعي به نيز شركتها زيان و سود صورت تركيب
.مي كند تعريف را شركتها
  در ريسك مختلف ابعاد عموماً  :سرمايه كفايت ريسك

  تاثير تحت مستقيم غير يا مستقيم طور به مالي شركتهاي
  عوامل از يكي سرمايه .است سرمايه ميزان و سرمايه هزينه
  سرمايه .است مالي موسسات امنيت ميزان تعيين در كليدي
  ساير براي امنيتي ابزار يك عنوان به مالي شركتهاي در كافي
 .است موسسات اين تجاري فعاليت دوره طول در ريسك ابعاد

 جذب را شركت مالي ابعاد ساير در محتمل ضعف نقاط سرمايه
  منابع گان كننده تامين حفظ براي مبنايي سرمايه لذا، .مي كند
.مي آيد حساب به شركت مالي

 ارزش كاهش( سرمايه اي ضرر از است عبارت :بازار ريسك 
  عادي سهام قيمت در كه تغييراتي دليل به )سرمايه اصل

  به بازار ريسك عنوان به زماني تغيير اين .مي دهد رخ شركت
  شركت محيط در عوامل يكسري تاثير تحت كه مي آيد حساب
  تحت كه است اين عوامل اين اصلي ويژگي .شود ايجاد
  نمي گذارند تاثير خاص شركت بر فقط و نبوده شركت كنترل
 صنعت يك در شركتها تمامي سودآوري وضعيت بر بلكه
  بازار ريسك مسئوليت كه است مسلم .مي گذارند تاثير خاص
  شركت كنترل از خارج عوامل به بيشتر و نبوده شركت متوجه

  .مي گردد بر
  تاثير بر مالي ادبيات در اخير پيشرفتهاي :نقدينگي ريسك
  تاكيد بهادار اوراق قيمت گذاري بر بازار خرد هاي ساختار
  تعريف عوامل اصلي ترين از يكي نقدينگي .است شده زيادي
  .مي آيد حساب به )سهام( بهادار اوراق قيمت

  يك در سهام معامله سهولت« از است عبارت سهام يك نقدينگي
  تحليل و بررسي قابل هزينه و زمان قالب در نقدينگي .»خاص بازار
  از معامله طرف يك يافتن براي است ممكن سهام يك معامله .است
  است ممكن طرفي از .باشد زيادي وقت صرف مستلزم زماني نظر

  هزينه و ماليات .باشد سنگين بسيار هزينه هاي دربرگيرنده آن معامله
  از كه .مي آيد حساب به نقدينگي ريسك ابعاد از ديگري انواع مبادله،
 ريسك براي منبع سه كلي طور به .است برخوردار پنهان ماهيتي
.برده اند نام نقدينگي

  بازار در فروش سفارش و خريد سفارش رسيدن زمان است ممكن.1
باشد؛ متفاوت

  باشد؛ موجود اوراق معامله مورد در است ممكن واضحي قوانين.2
  .باشد داشته وجود مبادله و معامله براي كمي بسيار تقاضاي.3

 از احتمال از است عبارت ارز نرخ ريسك :ارز نرخ يا پول ريسك
  . پول خريد قدرت كاهش دليل به سرمايه فرع و اصل دادن دست
  نوبه به امر اين .مي دهد افزايش نيز را بهره نرخ ديگر طرف از تورم
  .شد خواهد بهادار اوراق ارزش كاهش موجب خود

:بندي جمع
  دگرگونيهاي و تحوالت با صنعت كارو و كسب دنياي كه آنجا  از

  هاي ائتالف ايجاد و سپاري برون شدن، جهاني همچون متعددي
  اعم سازمانها فعاليتهاي در ريسك مديريت است، مواجه استراتژيك

  اين در ابتدا .است يافته روزافزوني اهميت انتفاعي غير و تجاري از
  در را ريسك و است  كرده تعريف را ريسك مديريت و ريسك مقاله
 ريسك و اجتناب قابل ،ريسك قسمت دو به كلي بندي طبقه يك
  نحوه مقاله اين در و است كرده  بندي تقسيم  اجتناب قابل غير
 داده توضيح را ريسك مديريت مزاياي و ريسك مديريت سازي پياده
  در خطرآفرين و خيز حادثه نقاط تشخيص و عوامل بررسي .است

 از حوادث بروز از پيشگيري منظور به سازمانها اطالعاتي واحدهاي
  يا رويدادها پروژه در ريسك .است برخوردار اي ويژه اهميت

  وقوع، صورت در كه هستند نامعلومي الوقوع ممكن وضعيتهاي
  هر .باشد مي موثر پروژه اهداف بر مثبت يا منفي پيامدهاي بصورت

  و نتايج و مشخص علل داراي وضعيتها، يا رويدادها اين از يك
  در مستقيماً رويدادها اين پيامدهاي .هستند تشخيص قابل پيامدهاي

 ريسك شناسايي بنابراين .باشد مي موثر پروژه كيفيت و هزينه زمان،
  اهميت از پروژه اهداف بر آن منفي و مثبت پيامدهاي ميزان تعيين و

.است برخوردار خاصي
  رقابتي حوزه هاي مهمترين از يكي مالي هاي تصميم گيري كل در

  متالطم محيط در بقا براي مالي منابع بهينه تامين منظور به شركتها
  آن بر سعي موضوع اهميت به توجه با تحقيق  اين در .است تجاري
 ريسك بر تمركز با ريسك ابعاد مهمترين شناسايي با تا است بوده
  براي مدلي تئوريك صرف روش با بهينه نحو به بتوان مالي،

  طبقه بندي مدل راستا، اين در .كرد طراحي مالي ريسك اندازه گيري
  از كه است نتيجه اي آن، اندازه گيري شاخصهاي و مالي ريسك
.مي شود استخراج حاضر تحقيق
:منابع
هال ادوارد جان ريسك، مديريت و مالي مهندسي مباني

نجفي و قاسمي گرگاني، مالي، ريسك مديريت

ميان رشته اي
- 

ك مالي 
ت ريس

ك و مديري
ريس
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كاربردي براي استفاده در فرم ثبت ريسك مولفه 30
:نويسنده 

دفتر مديريت پروژه شركت نفت و گاز پارسور، كارشناس علي دهش 
:مقدمه 

در اين مطلب سعي شده  . هاي فرم ثبت ريسك مي باشد مولفهاز چالشهايي پيش رو در استقرار نظام مديريت ريسك، تعيين يكي 
بايد توجه داشت در زمان استقرار نظام مديريت ريسك با توجه به نوع پروژه و  . هاي ثبت ريسك آورده شود مولفهجدول جامعي از 

.  هاي مورد نياز در مديريت ريسك را از جدول زير انتخاب نموده و به فرم ثبت ريسك اضافه نماييم مولفهبلوغ سازماني 

هاي فرم ثبت ريسك مولفه. جدول

شرحهاي فرم ثبت ريسك مولفه
)مرتبط RBS شاخه كد به توجه با( ريسك هر براي فرد به منحصر شناسه درجريسك شناسه
ريسك شده جزئي توضيحات شرحريسك شرح
است فرصت يا تهديد منظور ريسك، نوع كردن مشخصنوع

 وي پرسنلي اطالعات و كننده مطرح فرد نامكننده مطرح
پروژه عمر چرخه به توجه با ريسك بودن بازنشسته يا و فعال غير فعال،وضعيت

هستند ريسك وقوع منبع كه عواملي و شرايط تشريحريسك علت
ريسك وقوع از متاثر پيامدهايريسك پيامد

رخداد احتمال كردن مشخصاحتمال
)غيره و محدوده كيفيت، زمان، هزينه،( پروژه اهداف از يكي حداقل به توجه با ريسك اثر شدت شرحپروژه اهداف بر اثر شدت
پروژه عمر چرخه به توجه با ريسك وقوع انتظار مورد فوريت شدن مشخصفوريت
آيد مي بدست اثر شدت در وقوع احتمال ضرب از ريسك امتيازامتياز
دهند مي نزديك اي آينده در ريسك احتمالي وقوع از خبر شدن پديدار صورت در كه هايي نشانهوقوع نشانه

ريسك به پاسخ اقدام انتخابي استراتژي نوع ثبتپاسخ استراتژي
  پاسخ اقدامات شرحپاسخ اقدامات

شده مطرح پاسخ اقدامات كمي و كيفي آناليز نتايج ثبتنتيجه آناليز كمي و كيفي اقدامات پاسخ
كيفي و كمي آناليز به توجه با برتر پاسخ )اقدامات( اقدام انتخاباقدامات پاسخ برگزيده

ريسك به پاسخ برنامه كننده پيگيري شخص فردي مشخصات نوشتنمسئول ريسك
ريسك به پاسخ برنامه اجراي از پس ريسك داد رخ احتمال تعيينشده نظر تجديد احتمال

ريسك به پاسخ برنامه اجراي از پس ريسك اثر شدت تعيينشده نظر تجديد اثر
بازبيني زمان در ريسك فوريت تعيينشده نظر تجديد فوريت
ريسك به پاسخ برنامه اجراي از پس ريسك امتياز تعيينشده نظر تجديد امتياز

ريسك براي رفته كار به پاسخ برنامه از آمده وجود به جديد هاي ريسكثانويه هاي ريسك
پاسخ هاي استراتژي سازي پياده از پس باقيمانده ريسك عدد تعيينباقيمانده ريسك
.شود آغاز پروژه، مهم رويداد يك تحقق عدم مانند خاص، اتفاقي رويداد صورت در كه اي برنامه توسعهاحتياطي برنامه
بودجه از عبور از جلوگيري براي نياز مورد سرمايه تعييناحتياطي بودجه
زمانبندي برنامه از عبور از جلوگيري براي نياز مورد زمان تعييناحتياطي زمان
نبودند آميز موفقيت پاسخ هاي برنامه اجراي كه زماني براي اي برنامه تدبيرپشتيباني هاي برنامه
ريسك امتياز و وضعيت بازبيني آخرين تاريخبازبيني آخرين تاريخ

ريسك با ارتباط در اضافي مفيد اطالعات هرگونه شرح يا و نظر هرگونه بيانتوضيحات
غيره و پروژه شروع تاريخ پروژه، مدير پروژه، نام مانند اطالعاتيپروژه اطالعات



بنيادين در مديريت پروژه ي مدرنريسك، مفهومي مديريت 

:نويسنده 
سرخيمجتبي رمضاني 

مدير عامل و عضو هيات مديره ي  
پيرامهندسان مشاور شركت 

پيامدقطعيت، پيشامد، عدم ريسك، پروژه، : كلمات كليدي

:چكيده مطلب
  توجه مورد مفاهيم ترين بنياني از يكي به امروزه ريسك، مفهوم

  دريافته تجربه به انسان كه چرا است گرفته قرار امروز دنياي در
  صد در صد طور به واقعي، دنياي چيز هيچ تقريبا كه است
  تمامي در رو اين از .نيست ممكن غير قطعا چيزي هيچ و قطعي
  ميان به دانش و علم پاي كه جا هر در و مدرن، زندگي ابعاد
 .است انكار قابل غير و محكم ريسك پاي جاي آيد، مي

  آناني كلي طور به و پزشكان محققان، مهندسان، دانشمندان،
  در هستند، مدرن دانش و علم با درگير شكلي هر به كه

  كه ساختارهايي تمامي در و خود فرضيات در خود، محاسبات
  از استفاده با را آن و داشته نظر در را ريسك نمايند، مي ايجاد

  ها طرح در و كرده محاسبه ريسك مديريت نوين هاي تكنيك
.كنند مي اعمال خود هاي برنامه و

:مقدمه
:بنيادين مفهوم ريسك،

  ارائه را ريسك از علمي تعريفي كه است ضروري آغاز، در
  استاندارد استاندارد، جهاني سازمان و2009 سال در .دهيم

ISO31000و اصول - ريسك مديريت« عنوان تحت را  
 جوامع اقبال مورد كه استاندارد اين در .كرد منتشر »راهنماها
  شده تعريف زير شكل به ريسك است دنيا علمي و صنعتي
:است
اهداف روي  قطعيت عدم اثر

  مورد اثري از انحرافي ي دامنه تواند مي اثر يك :1 ي نكته
.باشد منفي تا مثبت انتظار
  باشد داشته گوناگوني هاي جنبه تواند مي اهداف :2 ي نكته

  مي و )محيطي زيست و ايمني، و بهداشت مالي، اهداف مانند(
  استراتژيك، سطوح مانند( شود اعمال مختلف سطوح بر تواند

)محصول و فرايند پروژه، سازمان، ي گستره
  و  پيشامد يك احتمال به ارجاع با اغلب ريسك :3 ي نكته
.شود مي توصيف اينها از تركيبي يا آن، هاي پيامد
  يك پيامدهاي از تركيبي عبارت با اغلب ريسك :4 ي نكته

 رويداد با مرتبط احتمال و )شرايط در تغييرات شامل( پيشامد
  .شود مي بيان
  با مرتبط اطالعات نقص از حالتي قطعيت، عدم :5 ي نكته
  آن احتمال و آن پيامدهاي رويداد، يك با مرتبط دانش يا درك
  شده، ارائه ي گانه 5 هاي يادآوري و فوق تعريف طبق .است

  قرار نظر مورد بايد كه است اصلي پارامتر دو داراي ريسك
  ميان در عمدتا، .آن اثر شدت و رويداد يك بروز احتمال :گيرد
  بدين .شود مي گرفته اشتباه احتمال با ريسك مردم، عموم
  يك بروز احتمال آيد، مي ميان به ريسك از صحبت تا كه معني
  .كنند مي مجسم ذهن در را مشكل يك يا نقص يك يا خطر
:بود خواهد گشا كار ساده مثال دو ريسك، بهتر درك براي

مقاله ويژه 
- 

ت 
مديري

ت پروژه ي مدرن
ك، مفهومي بنيادين در مديري
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:ساز و ساخت و صنعتي هاي پروژه در ريسك كاربرد
  گاه و عظيم هاي پروژه براي را ريسك كارگيري به كه چه آن 

  به با كه است اين كند مي جذاب دنيا سراسر در دالري ميليارد
  و پيشاپيش توان مي گاه ريسك، بر مبتني رويكرد گرفتن كار
  عظيم هاي پروژه تواند مي كه را عواملي آن پيشگيرانه نگاه با

  اندازه به حتي آنها رسيدن برداري بهره به دير كه- را صنعتي
  از استفاده با - آورد بار به را دالري ميليون هاي زيان روز، يك
  تاخير به از پيشدستانه، اقدامات با و كرده كنترل رويكرد اين

.كرد جلوگيري ممكن جاي تا صنعتي، هاي پروژه افتادن
  تمام در را صنعتي هاي پروژه بسياري تهديدهاي كه دانيم مي

  ما كشور مانند كشورهايي در متاسفانه و كند مي تهديد جهان
  اهميت از آن، شدن اجرايي از پيش پروژه يك ي مطالعه كه

  بوده جدي مراتب به تهديدها اين است، برخوردار اندكي بسيار
  هاي پروژه اجراي در ساله، بيست و ساله ده تاخيرهاي گاه و

 .است ملموس حقيقتي گاه كه افسانه يك نه ما كشور صنعتي
  مي ديگر، كشورهاي حتي و صنعتي كشورهاي در كه چيزي
.گردد بدل ملي ي فاجعه يك به واقعا تواند
  تحتISO10006 استاندارد بر اصلي تمركز نوشته اين در

  از بخشي كه است نظر مورد ها پروژه كيفيت مديريت عنوان
 .است يافته تخصيص ريسك مديريت و ريسك مبحث به آن
  كه پروژه مديريت ي حوزه در ديگر استانداردهاي دانيم مي

  رويكرد داراي نيز باشد ميPMBOK آنها ترين شده شناخته
  تفاوت آنها، بنيادين مفاهيم در ولي باشند مي محور ريسك
 .خورد نمي چشم به چنداني

  از يكيISO10006 استاندارد اساس بر داشت خاطر به بايد
  طرح پروژه، مديريت طرح مدرك در موجود عناصر ترين مهم

  اين در را الزم هاي راهنمايي كه باشد مي ريسك مديريت
 استاندارد در .است داده ارائه استاندارد، اين 7-7 بند در خصوص

ISO10006 به هم رفته كار به ريسك عبارت كه جا هر  
  ريسك از منظور .باشد مي آن منفي معني به هم و مثبت معني
  جاي به–تعجيل به كه باشد چيزهايي آن تواند مي منفي
  زماني ي دوره كل كه كنيد تصور .انجامد مي پروژه در - تاخير
  ديگري كشور در است قرار كه عظيم كمپرسور يك ساخت
  شده بيني پيش ماه 5 شود، حمل پروژه محل به و شده ساخته

  پروژه محل به نيم و ماه 4 طي در كمپرسور اين چنانچه .بود
  و پروژه مديران براي بسيار باشد، برداري بهره قابل و برسد

 ريسك مفهوم همان دقيقا اين .است جذاب پروژه، صاحبان
.برد نام نيز فرصت عنوان به آن از توان مي كه است مثبت
  گرفته قرار تاكيد موردISO10006 ساختار در كه چه آن

  در يك هر كه است ريسك مديريت ي چهارگانه مراحل است
  .است شده تشريح ها زيربند از يكي
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  اين در .كند رد را قرمز چراغ فردي كنيد فرض :نخست مثال
  به است، داده انجام خطرناكي كار كه بگوييد او به اگر صورت
  بدين باشد مي 1/10000 كار اين ريسك كه گويد مي اشتباه
  طور به او .است بعيد بسيار حالت اين در تصادف بروز كه معني

  يك بروز احتمال جاي به اشتباه به را ريسك عبارت ناخودآگاه
  اين در ريسك، پس است اين پرسش .است برده كار به حادثه
  را موضوع گونه اين بايد شود؟ مي اطالق چيزي به واقعا حالت
  چه به شود، محقق1/10000 احتمال آن چنانچه كه كرد روشن
  ميزان چه به آن اثر شدت و بود خواهد آفرين فاجعه اندازه
 دويست و كنيم بيان ريال به را جواب كنيم فرض بود؟ خواهد
  با صورت اين در .آورد بار به راننده براي هزينه تومان ميليون
  اثررويداد، شدت در رويداد يا حادثه بروز احتمال كردن ضرب
  مي تومان عدد، اين واحد .دهد مي دست به را 20000 عدد
  كه آن ولو قرمز، چراغ كردن رد بار هر با كه معني بدين باشد

 اين .ريزد مي دور را پول تومان 20000 فرد ندهد، رخ تصادفي
  دست به مثال اين در را ريسك معني دقيقا تومان، 20000 عدد
  .دهد مي
  را شرطي بازي يك فردي با است قرار كنيد فرض :دوم مثال

  عدد يك .كنيد برگزار نرد، تخته بازي مخصوص هاي تاس با
  در كه گذاريد مي قرار و گيريد مي دست به را سالم تاس

  مقابل فرد به تومان 10000 شما بود زوج تاس عدد كه صورتي
  .بدهد شما به تومان 5000 او بود فرد كه صورتي در و بدهيد
 احتمال به پاسخ كرد؟ خواهيد بازي آيا كه است اين پرسش
  براي اي رياضي خيلي دليل شايد .بود خواهد خير زياد بسيار
  ي پيچيده هاي كتاب و حساب يا باشيد نداشته موضوع اين

 احتمال كه ايد كرده مجسم خود ذهن در اما ندانيد را رياضي
  است برابر احتمال كه حال .بود خواهد 1/2 حالت دو از يك هر
  و كنيد مي توجه يك هر جذابيت يا شدت به صورت، اين در
  از شما كه را چه آن مساوي، احتمالي شرايط در كه بينيد مي

  از بنابراين، بود خواهد رقيب از بيشتر بسيار دهيد مي دست
  به واقع عالم در ها بازي هميشه اما .داد خواهيد انصراف بازي
  وضعيت و مسئله تا دهيد اجازه .بود نخواهند سادگي اين

  دو كه است حالتي براي زير جدول .كنيم مطرح را تري پيچيده
  بريزيد را آنها تا گيريد مي تصميم و داريد دست در سالم تاس

  .باشد شما باخت يا برد تصميم مبناي تاس، دو جمع حاصل و
  و بدهيد را مبلغ آن بايد شما كه است معني بدين منفي اعداد
.ايد برنده شما يعني مثبت، اعداد
  دقيقا كه داريم رياضي اميد عنوان تحت اي آماره آمار، در

  توابع براي مثال عنوان به .كند مي بيان را ريسك مفهوم همان
  زير ي رابطه با متغيره، يك تابع يك رياضي اميد پيوسته،
:شود مي محاسبه

  به پس .باشد مي احتمال تابعf(x)  و اثر شدتx آن در كه
  معني دقيقا رياضي اميد ي آماره كه داشت خواهيم خاطر

  .داد خواهد را ريسك



  ريسك شناسايي
  اصل سه بر تاكيد شامل ها پروژه مثلثي ساختار كه جا آن از

  نيزISO10006 استاندارد باشد مي زمان و كيفيت هزينه،
  نظر در با بايد پروژه بر مترتب هاي ريسك كه دارد تاكيد
  سه اين واقع به .پذيرد صورت اساسي اصل سه اين گرفتن
  .باشند مي ها پروژه ريسك شناسايي براي حداقل سه مورد،
 مسئوليت اعتماد، قابليت امنيت، چون مواردي ها، اين بر افزون
  و اي حرفه سالمت و ايمني اطالعات، فناوري اي، حرفه
.گيرند قرار توجه مورد بايد نيز زيست محيط

  ها پروژه ي همه براي هاي ريسك برخي معمول طور به
  .گيرند قرار توجه مورد آنها تمامي در بايد كه مشتركند

نادرست الزامات يا درست تفكر نبود به مربوط هاي ريسك-1
  مديريت طرح در اندك يا نامناسب تفكر يا تحليل ريسك- 2

ريسك
  اما باال سطح ي دامنه با آغاز :دامنه به مربوط هاي ريسك- 3

جزييات تكميل براي تصحيح به نيازمند
:پروژه منابع هاي ريسك-4
ها پروژه ديگر در منابع دادن دست از-
جديد منابع-
منابع ارتقاي در سرعت محدوديت-
منابع براي رقابت-
 برجسته است ممكن امر اين :افراد به مربوط هاي ريسك- 5

.است دشوار آنها، با آمدن كنار چون باشد ريسك ترين
  تحويل به مربوط هاي ريسك-6
  سازي شفاف-
نامعمول ريسك از هايي مثال-7
فرودگاه بودن آلود مه-

ريسك ارزيابي
  طور به و درستي به پروژه به مربوط هاي ريسك كه هنگامي

  كه بگيريم تصميم كه است آن زمان شد، شناسايي جامع
  رو اين از .هستند تر تاثيرگذار و تر مهم پروژه، براي كدامين

  انجام را گيري تصميم اين بتوانيم كه داريم تكنيكي به نياز
  كه دارد وجود متعددي هاي روش امروز دنياي در اصوال .دهيم
  حوزه در كه داد انجام اساس آن بر را ريسك ارزيابي توان مي
  ويژگي يك اما .دارند كاربرد بازرگاني و صنعتي مختلف هاي
  ي مشخصه دو كه است اين آن و باشد مشترك آنها در بايد

  شده گنجانده آنها در بايد احتمال و شدت يعني ريسك اصلي
  ها، ارزيابي اين در ريسك مفهوم صورت، اين غير در .باشد
 اصوال ،مواردي در بسا چه و گرفت خواهد قرار شعاع تحت

.باشد نپذيرفته صورت ريسكي ارزيابي
  يك كردن دنبال دنبالِ به سازمان پروژه ريسك ارزيابي در

  طي در تر مهم هاي ريسك بر تمركز براي منطقي ي شيوه
.باشد مي پروژه

 پرداختن رو اين از باشد مي محدود پروژه منابع كه آنجا از
  هزينه و زمان صرف مستلزم پروژه هاي ريسك تمام به همزمان

  برخي كه حالي در بود خواهد متوازن طور به ريسك تمام براي
  اهداف به بيشتر رساني آسيب قابليت داراي ها ريسك از موارد
  به سازمان محور،- ريسك نگرش با رو اين از .هستند پروژه
  منابعِ ي بهينه تخصيص با و تر هدفمند طور به تا است آن دنبال

  تحت تر، بخش اثر شكل به و را تر مهم هاي ريسك اختيار، در
  آن با اولويت جدول، در مثال عنوان به .بياورد در خود كنترل
 اختصاص خود به را باالتري ريسك عدد كه است هايي ريسك
  هاي خسارت با را پروژه توانند، مي طبيعي طور به و اند داده

.نمايند مواجه بيشتري

ريسك و راه كار-جدول

  مورد در هم و شدت عدد مورد در هم كه باشيم داشته خاطر به
 ريسك ايجاد براي پتانسيل معني به تر بزرگ عدد احتمال، عدد
  .باشد مي باالتر

ريسك با برخورد
 ريسك از زيادي تعداد با سازمان ريسك، ارزيابي ي نتيجه در

 شايسته برخورد آنها با بايد كه شود مي مواجه شده فهرست هاي
  .دربياورد خود كنترل زير را ها ريسك بتواند تا دهد انجام را اي

  كار به ريسك با برخورد براي توان مي را مختلفي هاي روش
  پذيرش يا تقسيم انتقال، ،كردن تعديل بردن، بين از مانند .بست

  آن كامل كردن حذف يعني ريسك بردن بين از .ها ريسك
  با را پروژه اساسا بتواند ريسك آن وجود كه مواردي در ريسك
  .كند روبرو مدت طوالني بسيار تاخير مانند جدي اي مخاطره

مقاله ويژه 
- 

ت 
مديري

ت پروژه ي مدرن
ك، مفهومي بنيادين در مديري
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 از ريسك اجزاي دادن كاهش مفهوم به ريسك كردن تعديل
  معني به ريسك انتقال .باشد مي مربوطه احتمال يا شدت قبيل
  و كردن واگذار و سازمان ي محدوده از ريسك كردن دور

  تامين يا پيمانكار يك به سپاري برون مانند غير به آن انتقال
  به ريسك تقسيم .باشد مي  بيمه از بردن بهره حتي يا كننده
  از بخشي تنها مورد، اين در اما است ريسك انتقال مانند نوعي

  از بخشي مسئوليت همچنان و يابد مي انتقال غير، به ريسك
 پذيرش نهايت در و باشد مي سازمان ي عهده به ريسك
  قبول قابل هاي محدوده در ريسك آن پذيرفتن يعني ريسك
  .باشد مي سازمان

  اتخاذ هايي زمان چه در فوق تصميمات از كدام هر كه اين اما
  گيري تصميم به و ريسك ارزيابي روش بستگي شود مي

  ارزيابي براي روشي چه از سازمان كه اين و  .دارد سازمان
  نهادهاي سوي از الزامي كه هنگامي تا كند، مي استفاده ريسك
  سازمان خود انتخاب به باشد، نشده ابالغ ،كارفرمايان يا قانوني
  برخوردهاي نوع و ريسك سطح مورد در امر اين .بود خواهد
  .دارد مصداق نيز ريسك با سازمان
ريسك كنترل

  شناسايي مكرّر فرايند وسيله به بايستي ريسكها پروژه، طول در
  و پايش مورد ريسـك با برخورد و ريسك ارزيابي ،ريسك
  زيادي بسيار حدود تا كه است صورت اين در .گيرند قرار كنترل

 كنترل تحت پروژه، هاي ريسك كه يافت اطمينان توان مي
  انجام به تواند مي باالتري اطمينان ضريب با پروژه و باشند مي

  .يابد دست خود، ي شده تعيين پيش از اهداف به و رسيده
:گيري نتيجه
 مديريت اهميت به نگاهي مختصر، طور به كه شد تالش
  پروژه كه داشت خواهيم خاطر به .بياندازيم ها پروژه در ريسك
  مطالعه، حال در ما كشور در صنعتي غير و صنعتي عظيم هاي

  پروژه در ريسك مديريت .باشد مي اجرا و ساخت طراحي،
  محور ريسك رويكرد و گردد آغاز نخست، گام همان از بايستي

  وضعيت بخشي، صرفا نگاه با نه گرو .گردد حاكم ها پروژه در
  عوامل از .است امروز كه بود خواهد گونه آن كشور ي پروژه
 دالري ميليارد هاي پروژه افتادن تاخير به ي گانهچند و متعدد
  كه - مديريت بر حاكم اي سليقه و سياسي موانع نظير– كشور

  ناشي ها، پروژه در تاخيرات و توقفات از بسياري دليل بگذريم،
 ريسك و علمي دقيق، ي پروژه مديريت حاكميت فقدان از

  نقش كه كرد اعتراف بايد چه اگر .باشد مي كشور در محور
  به ها، پروژه توقف در اي سليقه مديريت و سياسي عوامل
  .باشد مي اخير مورد از تر پررنگ مراتب

  فرايند يك ريسك مديريت و ارزيابي باشيم داشته خاطر به
  .رسد نمي پايان به وقت هيچ كه معني بدين است

  تجربيات رسد، مي پايان به پروژه يك كه هم مواردي در حتي
  مي هم ريسك شامل كه پروژه آن ي آموخته هاي درس و

  برداري بهره مورد بعدي، مشابه هاي پروژه براي عمال شود،
.گرفت خواهد قرار

  مديريت به فرايندي نگاهي باشيم، داشته خاطر به همچنين
  فرايند به ها ورودي كه كند مي الزام را نگاه اين ريسك،
  تا شوند داده موقع به و دقيق و درست بايد ريسك مديريت
  هاي خروجي بتواند و پذيرفته صورت درست ريسك مديريت
  بر ريسك مديريت حقيقت، در .كند ايجاد را درستي و دقيق
  و بگردد بايد مداوم كه است اي چرخه ،فرايندي رويكرد اساس

  با و كرده شناسايي را خود قوت و ضعف نقاط خودكار طور به
  به نسبت مناسب، ي پيشگيرانه يا و اصالحي اقدامات اتخاذ
  اهداف راستاي در بتواند ريسك مديريت تا بكوشد آنها رفع

  كارفرما، مالك، از اعم پروژه نفعات ذي به و كرده حركت پروژه
  نتايج غيره و مردم ها، رسانه قانوني، نهادهاي پيمانكار، مشاور،
  .نمايد ارائه را اعتمادي قابل

:منابع
.1 ISO10006:2003‐ Project Management
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 رساند، مي گرامي پژوهشگران اطالع به 
  توسعه در سيستمي نگرش« آينده شماره ويژه موضوع
.باشد مي » پايدار

  كارآفريني،« موضوع اهميت لحاظ به 
  ضرورت و »مقاومتي اقتصاد و ارزش مهندسي
 نشريه اين حوزه، اين در كاربردي مباحث به پرداختن
 فعالين ارزشمند تجربيات انتشار به عالقمند همواره

.باشد مي عرصه اين

.مقاله ها با دفتر فصلنامه مهندسي بهينه پرداز، تماس حاصل فرماييدكامل خوانندگان محترم، لطفاً در صورت نياز به نسخه                       



و چالش هاي پيش روريسك در پروژه ها فرآيند مديريت 

:نويسندگان 
صدرائيمحمود 

كارشناسي ارشد مديريت فن آوري اطالعات
معصومه فاتح
مدرس دانشگاه

.مديريت ريسك پروژه، حلقه بازخورد :كلمات كليدي

:مطلب چكيده
  وجود ريسك مديريت با ارتباط در متنوعي هاي استاندارد

  استاندارد پروژه، مديريت دانش چارچوب جمله از دارد
AZN‐4360سازي پياده راهنماي نيوزيلند، و استراليا  

ISO المللي بين استاندارد اساس بر ريسك مديريت
ISO/IEC استاندارد،31000  مديريت براي16085
  و افزار نرم مهندسي در عمر چرخه هاي فرآيند و ريسك
  هاي سيستم براي ريسك مديريت راهنماي ها، سيستم
NIST مبناي بر اطالعات فناوري   بسياري و30‐800
ISO/IEC وPMBOK،ANZ‐4360 چارچوب .ديگر

  مي ها پروژه در ريسك مديريت به ويژه صورت به16085
NIST حاليكه در .پردازند ISO و30‐800 31000
 مديريت به كلي طور به و داشته تري گسترده ي دامنه

  اساسا .پردازند مي بزرگ هاي بنگاه و ها سازمان در ريسك
  بين كه هستند اصلي جزء پنج داراي ها استاندارد اين كليه
 ريسك، مديريت ريزي طرح باشد؛ مي مشترك آنها

  و ريسك با مقابله ريسك، تحليل و تجزيه ريسك، شناسايي
  .ريسك پايش
  مي ها پروژه در ريسك مديريت روي بر مقاله اين تمركز
 استاندارد،PMBOK چارچوب آن اصلي مراجع و باشد

ANZ‐4360و ISO/IEC   مقاله اين .باشد مي16085
  ها پروژه ريسك مديريت با مرتبط و مرسوم هاي چالش بر

 ريسك مديريت براي كاربردي نگرشي و داشته تمركز
ISO/IEC وPMBOK،ANZ‐4360 برمبناي

  بر مختصر صورت به همچنين .كرد خواهد ارائه16085
  از را ارزش بيشترين تواند مي بنگاه يك چگونه اينكه

  .شد خواهد بحث نيز كند، كسب ريسك مديريت

  ريسك مديريت هاي چالش
  عنوان به كه دارد وجود پروژه مديران براي تكراري چالش چهار
  مي مطرح پروژه ريسك اثربخش مديريت در مهم اي موانع
  صورت به كه هايي ريسك : از عبارتند ها چالش اين .باشند

  نشده كمي درست كه هايي ريسك اند، شده شناسايي نادرست
  سازي مستند نبود و ناكارآمد ريسك كاهش هاي استراتژي اند،

  .ريسك كاهش هاي استراتژي اثربخشي ي درباره
 ريسك كه است اين ريسك مديريت در معمول چالش بيشترين

  تيم اعضاي و پروژه مديران .اند نشده شناسايي درستي به ها
  شناسايي را هايي رويداد و ها نشانه ها، موقعيت وفور به پروژه
  به ايشان چون ولي باشد مي ريسك وجود نشانگر كه كنند مي

  واقعي ريسك در اند، نكرده شناسايي را ها ريسك درستي
  درستي به ريسك اگر .شوند نمي محسوب شده شناسايي
  تيم .بود خواهد ممكن غير تقريبا آن بردن بين از نگردد شناسايي

  بين از يا كاهش براي را زيادي بسيار هاي ساعت پروژه هاي
  واقعي ريسك حاليكه در كنند، مي صرف ريسك تاثيرات بردن
  مي پروژه هاي ريسك .باشد مي كم بسيار شده شناسايي كه

  انجام و كيفيت بودجه، زمانبندي، برنامه با ارتباط در بايستي
  .شوند شناسايي پروژه هاي مأموريت
  با درستي به ها ريسك كه است اين ريسك مديريت دوم چالش

  ها سازمان در اغلب .اند نشده گيري اندازه كمي معيارهاي
  كيفي هاي معيار از ريسك اثر محاسبه براي كه شود مي مشاهده
  ،"مهم خيلي" چون عباراتي از مثال براي .است شده استفاده

  ها ريسك اثربخش كاهش براي .غيره و "توجه قابل" ،"مهم"
  محاسبه كمي هاي معيار با را پروژه در ريسك اثر بايست مي

  ريال ميليون 500 برنامه، در اي هفته سه تأخير مثال، براي .گردد
  .آنها مانند و كاري دوباره ساعت 500 بودجه، كمبود
  با مقابله طرح يك كردن آماده ريسك مديريت در سوم چالش
  صدها يا ها ده سازمانها مستندات در اغلب .باشد مي ريسك
  براي اقدام يك ها ريسك از كدام هر براي كه دارد وجود ريسك

.است شده گرفته نظر در آن رفع

مقاله برگزيده
- 

فرآيند 
ش رو

ش هاي پي
ك در پروژه ها و چال
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  اين ي دهنده نشان آن رفع براي اقدام يك با ريسك يك وجود
  تجزيه .اند نشده شناسايي درستي به پروژه هاي ريسك كه است

  يك كند مي مشخص را موضوع اين معموال بيشتر تحليل و
  تخصيص ها ريسك از بسياري براي ريسك رفع براي اقدام
  به واقعي ريسك كه است اين نشانگر هم موضوع اين كه يافته

 ارزش ريسك كاهش هاي استراتژي .است نشده شناخته درستي
  در ادامه در كه دارد سازمان راهبردي سطوح براي توجهي قابل
  .شد خواهد بحث بيشتر جزئيات با مقابله اين
  سازي مستند نبود ريسك مديريت چالش چهارمين نهايت، در

  .باشد مي ريسك كاهش هاي استراتژي اثربخشي از مناسب
 ريسك كاهش هاي استراتژي اثربخشي سازي مستند عدم

  ولي باشد، نداشته جاري پروژه در توجهي قابل اثر است ممكن
  .باشد مي گذار تأثير بسيار بعدي هاي پروژه در موضوع اين

  شده مستند بايستي مي ريسك كاهش هاي استراتژي اثربخشي
  آنها مانند و ارشد مديران،)PMO( پروژه مديريت دفتر براي و

.گردد ارسال
ريسك مديريت فرآيند

  مي بخش نه شامل پروژه ريسك مديريت اثربخش فرآيند يك
  فرآيندي گام شش .فعاليت سه و مجزا فرآيندي گام شش باشد،
  ها، ريسك شناسايي زمينه، ايجاد : هستند موارد اين  شامل
  با مقابله ها، ريسك بندي اولويت ريسك، اثر سازي كمي

  كه فعاليتي سه .ريسك  با مقابله طرح پايش و ريسك
  نظارت شامل هستند ريسك مديريت فرآيند كل ي دربرگيرنده

  .بازخورد حلقه و ريسك هاي مدل توسعه انطباق، از اطمينان بر
  ايجاد هاي فعاليت به مطالب تازگي به توجه با مجال اين در

  دفتر در مقاله اين اصل .شود مي پرداخته بازخور حلقه و زمينه
.است موجود نشريه

زمينه ايجاد
  و داده توسعه را پروژه ريسك مديريت دامنه اغلب ها سازمان
  در پروژه تيم اعضاي كنترل حدود از فراتر  هايي قسمت شامل
 درست مديريت براي پروژه هاي تيم الزام .گيرند مي نظر

  باعث تنها نه است شان پروژه محدوده از خارج كه هايي ريسك
  اين ي دهنده نشان بلكه گردد مي بيهوده تالش و سردرگمي

  .باشد مي پروژه مديريت دفتر نيازمند پروژه يا سازمان كه است
  تيم اعضاي از ها ريسك كاهش در معموال پروژه مديريت دفاتر
  مديريت محيط .دارند بيشتري اثربخشي و توانمندي پروژه

  و كيفيت زمانبندي، بودجه، اساس بر بايستي مي پروژه ريسك
.گردد تعريف پروژه هاي مأموريت انجام

  بازخورد حلقه
  پروژه ريسك مديريت فرآيند از بخشي فعال بازخورد حلقه يك
.كند اكتساب آن از را زيادي ارزش تواند مي سازمان كه است
  اطالعات كه است فرايندهايي داراي فعال،  بازخورد حلقه يك
  سمت به را ها اموخته درس و ريسك هاي مدل در شده ايجاد

  تيم اعضاي به اطالعات فعال جريان .دهد مي انتقال سازمان
  بهبود ريسك هاي مدل از كه دهند مي را امكان اين ها پروژه
  و هاwiki.شود استفاده بيشترين ها اموخته درس و يافته
 ارائه براي مناسبي ابزارهاي مشاركتي افزارهاي نرم ديگر

.باشند مي پروژه هاي تيم به فعال بازخورد
گيري نتيجه
  هاي تكنيك و ها ابزار فرايندها زمينه در منابع از يك هيچ

  با توان مي البته .نيستند بهترين و كامل پروژه ريسك مديريت
  وAZN‐4360 استاندارد،PMBOK چارچوب اجزاي تركيب

ISO/IEC استاندارد   جامع و اثربخش فرايند يك16085
  از مناسبي مرورPMBOK .كرد ايجاد را ريسك مديريت
  جنبه مانند مباحثي شامل و داده انجام پروژه ريسك مديريت

  مثال براي( .باشد مي پروژه ريسك مديريت اصلي هاي
  تحليل و ريسك،تجزيه مديريت بر نظارت ريسك، مدلهاي
ISO/IEC استاندارد )ريسك كمي   هاي طرح داراي 16085
  حاوي همچنين و باشد مي ريسك با مقابله از جامعي و متنوع

  مديريت هاي مشي خط( مانند حاكميتي موضوعات
  مي نيز ) ريسك مديريت ي ها مسووليت هاو ريسك،نقش

.باشد
  بيشتر جزئيات با هايي فرايند دارايAZN‐4360  وجود اين با

  كه كند مي معرفي را ابزارهايي و ها تكنيك همچنين و است
ISO/IEC جايگزين تواند مي   اينها بر عالوه .شود16085

AZN‐4360فرايند كه كند مي استفاده ها محرك مفهوم از  
.كند مي تر ساده را بحراني زمانهاي در گيري تصميم

 يك ريسك مديريت كه گرفت نظر در بايد را نكته اين پايان در
  ريسك مديريت اثربخشي كليدي نكته .نيست پيچيده فرايند
  گيري اندازه بر تمركز و يافته ساختار و منظم رويكرد از پيروي
  ها ريسك بندي اولويت و سازي شناسايي،كمي در عيني هاي
  .باشد مي

:منابع
 ANZ‐4360 Risk Management Guidelines
 www.saiglobal.com/shop/Script/Details

.asp?DocN=AS564557616854
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:نويسنده 
ورعلي دهش 

كارشناس دفتر مديريت پروژه شركت نفت و گاز پارس

: مقدمه
  و ها پروژه در قطعيت عدم اثر عنوان به را ريسك سازمانها
 اساس بر نفعان ذي و سازمانها .نمايند مي تلقي سازمان اهداف
  .پذيرند مي را ريسك از متفاوتي درجه خود، ريسك نگرش
  مي اثر متفاوتي عوامل از نفعان ذي يا سازمان ريسك نگرش
  مي بندي دسته زير زمينه سه در كلي صورت به كه پذيرد،
:شوند
Risk( ريسك به ميل Appetite( : قطعيت عدم ميزان  

  نتيجه منظور( پاداش يك بيني پيش خاطر به كه است نهادي
  به مايل ،)است ريسك يك پذيرش از حاصل عوايد يا پاداش
  ميزان بيانگر سازمان يك ريسك به ميل .است آن پذيرش
 .است خودش رشد براي ريسك پذيرش به سازمان يك عالقه

  سازمان يك كه است ريسكي ميزان ريسك به ميل واقع در
  از برخي .برسد خود كاري اهداف به تا دارد آن پذيرش به ميل

  داشته باال ريسك پذيرش به تمايل است ممكن ها سازمان
  سازمانهاي اما باشد؛ باال نيز ريسك پاداش هنگاميكه باشند
  محافظه و برداشته قدم امنيت حاشيه در است ممكن ديگر
 ريسك پذيرش به تمايل سازمان يك اگر .نمايند عمل كارانه
  اگر و باالست ريسك به ميل كه گفت خواهيم باشد، داشته

 ريسك به ميل گوييم مي نمايد، رفتار كارانه محافظه سازمان
.است پايين
Risk(ريسك )پذيرش( حدود Tolerance(:،درجه  
  مي تاب را آن فرد، يا سازمان كه است ريسكي حجم يا ميزان
  براي سازمان يا افراد از گروهي ميل ريسك پذيرش حدود .آورد

 ريسك به ميل دهنده نشان .است ريسك از اجتناب يا پذيرش
  .است گيري اندازه قابل واحدهاي در سازمان يا و ذينفعان
  اگر .گذارد مي تاثير ريسك پذيرش حدود بر زيادي عوامل
  بيشتري ريسك پذيرش به تمايل سازمان باشد، حياتي پروژه
  به تمايلي سازمان نباشد، مهم خيلي پروژه اگر اما .داشت خواهد
  .داشت نخواهد بيشتر ريسك پذيرش

  بر ريسك تاثير مشتري، رضايت به توان مي ديگر عوامل از
  است ممكن مثال، براي .كرد اشاره غيره و سازمان سودآوري
 لغزش و %10 تا %5 بين را زمانبندي لغزش ميزان سازمان
  مجاز، لغزش ميزان اين .بگيرد نظر در %5 تا %3 بين را هزينه

  نفعان ذي يا سازمان براي ريسك پذيرش حدود عنوان به
  توان مي واقعي دنياي در مثال يك عنوان به .شود مي شناخته
 پروپوزال پروژه يك براي تا داريد برنامه كنيد فرض :گفت

 100 حدود پروژه هزينه كه دهد مي نشان شما تخمين بدهيد،
  .است تومان ميليون

ك در سازمان ها
ش و آستانه ريس

ميل، حدود پذير
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در سازمان هاريسكميل، حدود پذيرش و آستانه 

  مي شما سازمان و هستيد پروپوزال اين تكميل فرآيند در شما
  مقدار اين %10 از بيش تا دهد اجازه شما به تواند نمي كه گويد
.شماست ريسك پذيرش حدود %10 اين .كنيد هزينه

Risk(ريسك آستانه Threshold(: به ريسك آستانه 
  اشاره تاثيري سطح يا قطعيت عدم سطح با مرتبط هاي مقياس

  ريسك سازمان، .دارد تمايل آن پذيرش به ذينفع هر كه دارد
  آن از باالتر ريسك و پذيرد مي را ريسك آستانه آن از تر پايين
  بر اثري از سطحي ريسك، آستانه .كند نمي تحمل را آستانه
  به خاصي توجه است ممكن نفع، ذي هر كه است موضوع يك
  مي را ريسك سازمان ريسك، آستانه از تر پايين .باشد داشته آن

  .تابد نمي بر را ريسك سازمان ريسك، آستانه از باالتر و پذيرد
 ريسك پذيرش حدود كردن مشخص از بعد گام ريسك، آستانه
  آستانه از استفاده با توانيد مي شما كه گفت توان مي است؛

  براي .نماييد مشخص دقيقتري شكل به را ريسك حدود ريسك،
  يا( لغزش براي را ريسك دهد اجازه تواند نمي شما سازمان مثال
.شود پذيرفته تومان 100000 از بيش )اثر
  كنيد فرض :گفت توان مي واقعي دنياي در مثال يك عنوان به

  شما تخمين بدهيد، پروپوزال پروژه يك براي تا داريد برنامه
 .است تومان ميليون 100 حدود پروژه هزينه كه دهد مي نشان
  مي شما سازمان و هستيد پروپوزال اين تكميل فرآيند در شما
  به توانند نمي آمده، پيش مالي مشكالت برخي طبق بر كه گويد
  ميليون 100 از تومان 100000 از فراتر كه دهند اجازه شما

  تومان 100000 مثال اين در .برويد شده زده تخمين تومان
.است شما آستانه
  مصاحبه نفعان ذي با است نياز ريسك تحمل آستانه تعيين براي
  شود، شناسايي آنها ريسك به ميل تا شود برگزار جلساتي و كرده
  مي انتها در و نموده تحليل را آنها ريسك پذيرش حدود سپس
.نماييد تعريف را آنها ريسك تحمل آستانه توانيد

:گفت توان مي خالصه طور به
  به افراد از گروهي يا شخص تمايل تواند مي ريسك، به ميل

.شود گرفته نظر در ها ريسك
  براي .است قبول قابل معيار انحراف يك ريسك، پذيرش حدود
.±%5 مثال
  نمي سازمان كه است اي شده كمي حد ريسك پذيرش آستانه
  براي پايان نقطه يك مانند پذيرش آستانه .رود آن از فراتر تواند

.است ريسك پذيرش

:منبع
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پيشرف كارلو مونت
هيحليلي براي ت

   عمر.

و تعيين نسبت ه
و پوشش تعداد

 ريسك هزينه يا

االت تركيبي از
اتمام و اجرا كر ي

  حتمالي

يزر بودجه، بيني
كسبيريت ارزش 

،ها ينهگزوشش 
نمودار تواند يم 

Code)، فيل
ned field)

  ثبت ريسك

ساخت سريع
يگذار عالمت
ريسك كيفي
ف يبند زمان

  ها يسكر

يكپارچه ساخ
يكنيز تعريف 

كيفي و كمي
جو يها طرح

  ل ريسك

مواستفاده از 
تح يبند زمان

تمام چرخه
  ليلگر توزيع

يسه سناريوها و
تخفيف و يها ح

توزيع يها رش
  )2كل

  ح پراكنده

ين كردن احتما
هاي يختاريافتي،
  )4كل

ودار نقدينگي اح

ب يشپراني براي 
ري سيستم مدي

و پو ها گزارشيه
Risk Analys

ابزار ث  

رثبت   

تحليل  

ت

تحل

مقاي
طرح
گزار
(شك

  

طرح

تعيي
دريا
(شك

نمو

بحر
گير
تهيه
sis

  :مختلف

P و برنامه ،

اشاره كردن قت
 يها رنامه

د انتظار ممانعت

  ير
م يها قالبك در

Pيبند زماننامه

  )2ي.( شكل

ي ريسك و با دق
بر كه از اجراي

مور يبند زمان

يپذ انعطافري 
ريسك هاي يابيز

  ع

وح اطمينان، برن
و هزينه احتمالي

  دو

اصلي يها حرك
يا رخداد ريسك

به برنامه نسبت
  )3شكل

 

 

 

 

  

 

گزارش گير
ارزمشاهده 

  

گراف توزيع

تعيين سطو
و يبند زمان

  

تورناد گراف

محشناسايي 
به فعاليت ي

ن يبند زمان
. (شككند يم
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  ها آنك 

 هاي  ابزار
  ريسك،

 يها سازمان
نمايند كه 
د و طبق 
خه عمر و 
Primave 
ي تعيين 
رش دادن 

  .كند مي

9 

ريسك هاي يلحل

  بق با بودجه

تره وسيعي از
ثبت ي

Primav  سبه
طمينان حاصل ن

درآيند روز  به 
ينه تمام چرخ

 eraافزار نرمك، 

را برا يا ساده 
يسك براي گزار

پيشنهاد م پروژه

          

تحن سريع نتايج 
  ريسك. ها

و مطا ها پروژه

 آسان با گست
يها حل راه 

vera Risk A

تا اط كند يمك 
بحرانيموريت 

تحويل هزي ند.
تحليلي ريسك 
R هاي تكنيك

جوابگويي ري ي
پ هاي يتموفقز 

شتراك گذاشتن
ها گزارشخالصه

پدر آمدن  روز 

ئه يكپارچگي
و يبند مان
Analysisافزار م

وژه محور كمك
با مامو يها وژه
ريزي باشن دجه
يبند زماننامه

Risk Analys

ها طرححتمال و
طوح اطمينان از

به ا
با خ

  

  

  

  

به

  

ارائ
زم
نرم
پرو
پرو
بود
برن
is

اح
سط

زينه براساس هز هاي يبند بقه

 

طبع مشخص و 
  كند.ه فيلتر 

 ارش ريسك

اساس منابع
برنامه پروژه

 

 

خالصه گز

  

  

  

  

  

  



شاخص هاي اندازه عملكرد مديريت زنجيره تأمين سبز در  
صنعت برق

:نويسندگان 
سيمياريبهمن 

دانشجوي دكتري مهندسي صنايع دانشگاه يزد
خمسه ارشديعليرضا 

تهران   خوارزمياستاديار گروه مهندسي صنايع، دانشگاه 
محمد محمدي

تهران خوارزمياستاديار گروه مهندسي صنايع، دانشگاه 

  تأمين زنجيره مديريت تأمين، زنجيره :كليدي هايواژه
  سبز تأمين زنجيره عملكرد اندازه شاخص،)GSCM( سبز

)GSCM/PMS(،مدل برق، صنعت SCOR

:چكيده
  چهارچوبي عنوان به )SCM( سبز تأمين زنجيره مديريت

  و ها سازمان محيطي زيست عملكرد سازي بهينه براي
  به مديريت مهم و شاخص علوم از يكي امروزه نهادها،
  اندازه براي متعددي هاي روش ميان اين در .آيد مي شمار
  هاي سازمان در زنجيره اين عملكرد ارزيابي و گيري

  جمله از كوچك و بزرگ صنايع كه شده تعريف مختلف
  ي مقاله .اند نبوده مستثني قاعده اين از نيز برق صنعت
 توصيف و تعريف از پس توصيفي، چهارچوبي در حاضر
  عملكرد بهبود در آن نقش معرفي به سبز تأمين ي زنجيره
  ضمن كلي، نگرشي با سپس و پرداخته محيطي زيست
  اين عملكرد ارزيابي هاي شاخص اسكور، مدل از استفاده
  .نمايد مي تشريح را برق صنعت در زنجيره

  ناشي شركت مدير هاي ارزش همچون داخلي نيروهاي از و مصرف
  هاي نيازمندي اجراي به متعهد نيز ها شركت البته كه شود مي

  اوضاع وخامت موضوعات به پرداختن هدف با مقررات و قوانين
  مشتريان انتظارات با مواجهه براي الزم جهاني نگراني و محيطي

  خريد خصوص در)EU( اروپا اتحاديه مثال براي .هستند شان
  به خطرناك مواد داراي(RoHS( الكترونيك برق محصوالت

  نموده اعمال هايي محدوديت كرده، تصويب اتحاديه اين كه صورتي
  مي خطرناك مواد اين ي دربردارنده هاي آيتم خريد مانع كه است
  توليد صنايع برخي ناسازگاري اين، بر عالوه .]1)[1 جدول( شود

  محيطي زيست فاكتورهاي با برق صنعت جمله از پاك هاي انرژي
  در فشار اعمال به ها دولت جدي تصميم بر افزون تا شد سبب

  پژوهشگران از بسياري توجه محيطي،  زيست قوانين اجراي خصوص
  اين در سبز تأمين ي زنجيره عملكرد اندازه هاي شاخص تعريف به

  زنجيره مديريت ي حوزه محققين راستا اين در .شود معطوف صنايع
  عملكرد ارزيابي هاي شاخص ارائه با تا اند نموده تالش تأمين ي

  ،تاكتيكي سطح سه در)GSCM/PSM( سبز تأمين زنجيره
  سبزبودن بهبود به مختلف هاي حيطه در عملياتي و استراتژيكي

  با تا است آن بر سعي مقاله اين در .نمايند كمك ها شركت عملكرد
  زنجيره هاي عمليات مرجع مدل عنوان بهSCOR مدل از استفاده
  چهار در  سبز تأمين ي زنجيره عملكرد اندازه هاي شاخص تأمين،
  در  كننده مصرف و كننده توزيع توليدكننده، كننده، تأمين سطح
.قرارگيرد بررسي و تحليل مورد برق صنعت

اروپا در خصوص خريد تجهيزات برق الكترونيكاتحاديه محدوديت هاي : 1جدول 

خالصه مقاله
- 

ص 
شاخ

ت زنجيره تأمين سبز در 
هاي اندازه عملكرد مديري
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:مقدمه
 را دشواري شرايط حاضر عصر در ها رقابت شدن جهاني

  سو يك از .است نموده ايجاد كار و كسب عرصه در
  باال، كيفيت متنوع، محصوالت براي مشتري درخواست
  گيري بهره ديگر سوي از و سريع رساني خدمات

  همچنين و انرژي و طبيعت از ناپذير پايان و غيرمتعارف
 زيست محيط تخريب به منجر نهايت در كه معادن و منابع

  محيطي زيست مطلوب شرايط تغيير و اوزون ي اليه و
  .است شده
 براي ها تالش بسياري هاي شركت اخير هاي سال در

 شتاب و اند كرده آغاز را خود تجاري فعاليت بودن سبز
  و قوانين همچون بيروني نيروهاي از ها تالش اين براي

  هاي اولويت در روز به روز تغييرات و فزاينده مقررات

ppmواحد اندازه گيري فلز

>Pb(1000(سرب 
>Hg(100(جيوه 

>Cd(100(كادميم 
>Cr VI(1000(ظرفيتي  6كروميوم 

>1000برميناتهاي پلي  فنيلبي 
>1000برميناتپلي  فنيلدي  اترهاي

:منابع از تعدادي
1. Mutingi Michael; 2013; developing green supply 
chain management strategies: A taxonomic approach;  
Journal of Industrial Engineering and Management, 
Vol. 6, no. 2.
2. E. Clark Charles; 2013; A Profile of the Electric Power 
Industry: Facing the Challenges of the 21st Century; E‐
Book; www.businessexpertpress.com
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Poor)ضعيف ارتباطات communication)
  حامي و پروژه اعضاي به پروژه وضعيت تشريح در پروژه مدير
  در خوبي به پروژه كه كنن مي فكر همه و است ناموفق پروژه
  از هاي مهلت در انتظار مورد نتايج اينكه تا است پيشرفت حال
  .آيد نمي بدست شده تعيين پيش
Lack)تمركز عدم of focus)

  وجود آنها از انتظاري چه دانند نمي پروژه گروه كه هنگامي
  .دهند مي دست از پروژه روي را خود تمركز دارد،
Low)ضيعف گرمي دل morale)
  آنها نشود داده پروژه گروه به دلگرمي اگر پروژه پيشرفت حين

  .داشت نخواهند اي انگيزه
Insufficient)ناكافي پشتيباني support)

  بيشتر منابع تامين يا پروژه مسايل حل براي تا نيست كس هيچ
 .كند كمك ضروري مواقع در

Lengthy)طوالني زماني چارچوب timeframes)
  دهد، تغيير را پروژه بندي زمان مشتري هاي نيازمندي گاه هر

  تحويل قابل و كوچك هاي پروژه به را پروژه بايد پروژه مدير
.نمايد تفكيك

Customer)مشتري مشاركت عدم involvement)
  به پروژه اجراي حين را مشتري مشاركت بايد پروژه مدير

  مي تامين وي ها نيازمندي اينكه از اطمينان حصول منظور
.نمايد جلب گردد،

 ها پروژه موفقيت داليل
  مهمترين آمريكا در ساخت صنعت پروژه سي نهصدو بررسي با

  با و موقع به بودند توانسته كه هايي پروژه موفقيت داليل
  به كارفرما انتظار مورد كيفيت اساس بر شده بيني پيش هزينه
  ويژه نقش زير عوامل و معيارها رعايت شد معلوم برسند اتمام
: است داشته ها پروزه اين موفقيت در اتي

  فازها، وWBS به پروژه تفكيك پروژه، تفصيلي ريزي برنامه
  گيري، اندازه قابل استونهاي مايل تعيين تحويل، نقاط تعيين
  پيگيري و كنترل داخلي، ريزي برنامه در تيم درگيرشدن تعهد،
  هاي بررسي پروژه، پيشرفت بودن گيري اندازه قابل پروژه،
  موثر، ارتباطات كاري، جذابيت پذيري، مسووليت منظم،

  سيستم ريزي طرح تهديدات، رساندن حداقل به راهبري،
  و موثر حضور از اطمينان پاداش، سيستم و عملكرد ارزيابي
.فردي هاي انگيزه ارشد، مديريت موثر حمايت

:  منابع
    Project Management Journal ,Vol 17 , No2, 

1986, pg 77‐80

و پيروزي پروژه هاداليل شكست 
:نويسنده 

مصطفي الماسي
كارشناس كنترل پروژه، شركت مبين سازه گستر

:مقدمه
  پروژه، مسير حفظ جهت در است، فرايندي،پروژه مديريت

  عامل سه بين موجه، و اقتصادي تعادلي به دستيابي براي
  و ابزار از كه پروژه، اجراي حين در كيفيت، و زمان هزينه،
  در .گيرد مي كمك مهم اين انجام در خود، خاص هاي تكنيك

  پروژه براي شده تدوين برنامه كامل و دقيق اجراي كنترل واقع
  تشخيص با بتوان برنامه از خروج هنگام كه طوري به است،
  نزديكترين به را پروژه فعاليتها، ترين اقتصادي طرح و علل
  .گرداند باز خود اصلي و اوليه مسير در ممكن حالت

 ها پروژه شكست داليل
  مدير ولي دارد، وجود پروژه يك شكست براي گوناگوني داليل
  داليل اين بيشتر كه چرا شود نگران بابت اين از نبايد پروژه
  اميدواري جاي بابت اين از و باشند وي كنترل تحت توانند مي

.است
Insufficient)ناكافي منابع resource)
  به ناكافي بودجه و منابع پروژه شروع در گاهي پروژه مدير
  بودجه و منابع ميزان بايد پروژه مدير .دهد مي اختصاص پروژه
  گذار سرمايه به ندارد اختيار در را آنها و دارد نياز كه كافي

.دهد اطالع وقت فوت بدون پروژه )حامي(
Impossible)ممكن غير هاي مهلت deadlines)

  در .نيستند دستيافتني پروژه هاي مهلت موارد از برخي در
  پروژه حامي با را موضوع اين بايد پروژه مدير مواردي چنين
  مهلت اين زمانبندي بتواند تا نمايد توجيه را وي و كرده مطرح

.نمايد منطقي را ها
Scope)پروژه محدوده خزش creep)
  مدير كه طوري به كند، مي تغيير معموال پروژه كاري گستره
  گستره .باشد روبرو ثابتي انتظارات با بود نخواهد قادر پروژه
  طي سپس و شود تعريف شفاف طور به بايد پروژه كاري

  تاييد رسمي طور به شده درخواست تغييرات مشخص فرآيندي
.شوند
Lack)مناسب ابزار نبود of tools)

  يك و فرآيندها الگوها، مانند خوب كيفيت ابزارهاي از استفاده
.ساخت خواهد همراه موفقيت با را پروژه شناسي، روش



در  بنزين اكتانعدد  درتعيينپاسخ   سطحي شناسيروش  كاربرد
تهران  تندگويان شهيدنفت  پااليش ملي شركت

:نويسندگان
دكتر مجيد سبزه پرورزاده و  سعيد ايماني 

كرج، البرزدپارتمان مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

:چكيده
  زمان در هم خودروها، توسط مصرفي بنزين اكتان عدد

 اهميت از سوخت مصرف زمان در هم و خودرو موتور طراحي
  سالمت براي باال اكتان عدد با بنزين .است برخوردار باالئي
 .ميگردد   آن كارائي افزايش سبب و بوده بهتر خودرو موتور

  صرف مستلزم باال اكتان عدد با بنزين توليد طرفي از اما
  پمپ در شده توزيع بنزين .باشد مي نيز بيشتري هاي هزينه
  واحد و پالتفرمر واحد بنزين امتزاج از تهران شهر هاي بنزين

  واحد در .گردد مي توليد تهران پااليشگاه ايزومريزاسيون
  و دما تاثير تحت نامرغوب نفتاي  )كاتاليستي تبديل( پالتفرمر

  با بنزين به و گرفته قرار كاتاليست مجاورت در نياز مورد فشار
.گردد مي تبديل باال اكتان عدد
  )RSM( پاسخ رويه شناسي روش از استفاده با تحقيق اين در

  و واحد به ورودي خوراك ميزان دما، مهم عامل سه تاثير
  )جانبي محصول عنوان به( شده توليد )LPG ( گازمايع ميزان

  اكتان عدد رگرسيوني مدل و شده ارزيابي اكتان عدد روي بر
  مدل نهايت در .است آمده بدست بنزين توليد فرآيند در

  حل LINGO افزار نرم از استفاده با آمده بدست رگرسيوني
  يك هر بهينه ميزان همراه به رياضي مدل بهينه جواب و شده
.است آمده بدست عوامل از

 پيش "ضربه" حالت كه گويند مى اصطالح به حالت اين در
  سيلندر در ناگهاني پرش احتراق، شعله رسيدن از قبل يعني آمده
  موتور به صدماتي تواند مى ضربه اين كه شده ضربه ايجاد باعث
  موتور يك به ضعيف ضربه معمول طور به .سازد وارد خودرو
  مي تواند  مدت طوالني يا سنگين ضربه اما نمي زند؛ صدمه
  سيلندر حد از زياد گرم شدن و قدرت دادن دست  از مانند نتايجي

  از آن اجزاي و موتور صدمه خوردن  به و باشد داشته بر در را
.گردد منتهي  ..و شاتون پيستون، جمله
  اكتان درجه بودن باال يعني( تراكم نسبت بودن باال چنين هم

  افزايش باعث موتور به ناگهاني هاي ضربه كاهش جز هب )بنزين
  كه است معني بدان اين .شود مي نيز موتور، " بخار اسب"
  به نياز نيز و دارد باال تراكم نسبت يك   " باال كارايي با موتور"

  اين باال تراكم نسبت هاي مزيت از .دارد نيز باال اكتان با سوخت
  اندازه اينكه بدون دهد مى بدست بيشترى بخار اسب كه است
  اين نيز آن معايب از و شود زياد وزنش يا كند تغييري موتور
.دارد نيز بااليي هزينه باال اكتان با سوخت از استفاده كه است

  خام نفت وقتي كه شود مى ناشي حقيقت اين از   "اكتان" اسم 
  با كربني زنجيرهاي حقيقت در شود مي شكسته پااليشگاه در را

  زنجيري هاي طول اين .آيد مي بدست متفاوت هاي طول
  هاي سوخت در يا و شوند جدا همديگر از توانند مي متفاوت
.شوند مخلوط ديگر
  كمي مقدار به فقط و است ضعيف تراكم نسبت نظر از هپتان
  .شود مى منفجر خود به خود نيز   آن از بعد و شود مى متراكم

  متراكم بسيار تواند مي و است خوب بسيار نظر اين از اكتان ولي
  شده كشف جهاني اول جنگ طول در .افتد نمي اتفاقي و شود
  به سرب اتيل تترا نام به شيميايي ماده يك توان مى كه بود

  توجهي قابل صورت به را آن اكتان درجه و كرد اضافه بنزين
  مى بنزين در سرب از استفاده افزايش باعث اين و داد افزايش

  .شود

كاربرد
 

ش 
رو

شناسي
 

سطحي
 

پاسخ  
درتعيين
 

عدد 
اكتان
 

بنزين
 

در 
...
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:مقدمه
  شخصي خودروهاي از استفاده افزون روز افزايش به توجه با 
  در الزم آزمايشات انجام بنزين، از استفاده افزايش آن تبع به و

  اهميت از آن توليد از پس و هنگام بنزين كيفيت خصوص
   موتورهاى از خودروها اكثر تقريبا امروزه .است برخوردار باالئي

.كنند مى استفاده بنزيني زمانه 4
  مكش، مرحله چهار نيازمند موتورها اين در محركه نيرو توليد
 اين از يكي شد ذكر كه همانطور .است تخليه و انفجار تراكم،

  پر سيلندر كه زماني واقع در  .باشد مي تراكم مرحله مرحله، 4
  و گيرد مي قرار فشار تحت پيستون توسط را سوخت و هوا از

  جرقه سيستم اينكه از قبل يعني يابد، مى كاهش آن حجم
  تراكم اين مقدار .نمايد شمع توسط زدن جرقه اقدام زني

 نسبت است ممكن ها موتور .شود مى خوانده "تراكم نسبت"
  .باشند داشته 10 تا 8 بين تراكمي
  مشخص سوخت اكتان بندي درجه توسط موتور تراكم نسبت
.شود مي

:منابعتعدادي از 
گومري مونت سي داگالس - ها آزمايش تحليل و طراحي
تهران نفت پااليشگاه عمومي راهنماي دفترچه



خته
آمو
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در
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لطفا اطالعات تاييد پرداخت هزينه اشتراك به شماره حساب 4842798975   به نام فصل نامه مهندسي بهينه پرداز نزد بانك ملت را از طريق فاكس يا ايميل به 

دفتر نشريه اعالم فرماييد تا اشتراك ساليانه نشريه و باشگاه مخاطبان براي شما فعال شود.

با عضويت در خانه بهينگي از خدمات ارسال  نسخه الكترونيكي فصلنامه، ارسال نكات مديريتي، زمان برگزاري دوره هاي آموزشي  و... بهره مند شويد. هزينه 
عضويت ساليانه خانه بهينگي 100000 ريال و هزينه اشتراك يكساله سفارسي فصلنامه مبلغ 300000 ريال مي باشد.

در خواست اشتراك خانه بهينگي 

                براي ارتباط با اين صفحه، از طريق آدرس ايميل doroodiran.mag@gmail.com و شماره  تماس 22346426 و 09121771481        مي 
توانيد  درخواست هاي حل مساله و يا  راه حل هاي پيشنهادي براي مسايل و مشكالت مطرح شده را ارائه فرماييد.

اشتراك همزمان يكساله خانه بهينگي، سفارسي فصل نامه و باشگاه مخاطبان الكترونيكي  350000 ريال مي باشد.

نام:

نام خانوادگي:

عالقمندي:

سازمان مطبوع:

آدرس ايميل:

شماره تماس:

رشته تحصيلي:

 لينك كانال تلگرام: https://telegram.me/bpmagسمت سازماني:

همياران ثبت و انتقال درس آموخته:خانه بهينگي
خانم ها اولدوز پوري، نيره آزاد زماني و زهرا حكيمي

شوراي كاركنان شركت پاديز دشت البرز

نقش شوراهاي كاركنان در اداره شركت ها : درس آموخته

داليل موفقيت راه حل به كار گرفته شده: اعتماد كاركنان به اعضاي شورا به علت انتخابي و قابل تغيير بودن شان در هر دوره سه يا چهارماهه، از نكات 
بسيار مثبت در مجموعه است. ريزترين مشكالت كاركنان حتي درخواست پيرامون افزايش حقوق دريافتي، ابتدا با اعضاي شورا در ميان گذاشته مي شود. به 

علت وجود اعتماد به شورا در انتقال مطالب به مديريت، حتي در صورت عدم تحقق خواسته ها نيز به دليل آزادي ابراز، رضايت وجود دارد.
اما شايد اصلي ترين دستاورد شورا ايفاي نقش پررنگ تر كاركنان در اداره امور شركت است كه بيگانگي بين كاركنان و كار را كم رنگ مي كند.در واقع بايد 

گفت ارتباط امن ميان كاركنان و مديريت و آرامش قابل توجه ناشي از آن، مديون وجود شورا و نقش موثر آن است.

راه حل: شركت پاديز دشت البرز از معدود مجموعه هايي است كه عليرغم جواني و تعداد 
اندك كاركنان خود، مدتي پس از تاسيس به تشكيل شوراي كاركنان همت گماشت. اين 
شورا در راه همبستگي كاركنان با يكديگر و ارتباط مناسب و منصفانه بين آنها و مديريت، 

گام هاي مهمي برداشته است.
 هدف از تشكيل شورا شنيدن خواسته ها و مشكالت تك تك كاركنان، نظرات آنها 

پيرامون اداره شركت و باال بردن سطح رضايت جمعي است. شوراي سه نفره پاديزدشت، 
بالفاصله پس از انتخاب با راي مخفي و مستقيم، فعاليت خود را از 28 مهر ماه 93 آغاز 

كرد. در ابتدا شورا بيشترين زمان خود را صرف هماهنگي امور اوليه مجموعه و رفع 
اشكاالت جزئي نمود. اما پس از استقرار، با تكيه به نظرات كاركنان به اقداماتي از قبيل 

برنامه ريزي فعاليت هاي مشترك ورزشي، تفريحي و فرهنگي دست زد. پخش فيلم 
سينمايي، حضور در طبيعت و برگزاري كالس هايي پيرامون روابط سازماني از اين جمله 

بود. ايجاد صندوق رفاهي كاركنان هم از ديگر اقداماتي بود كه ميسر گرديد.

معرفي مساله: يكي از آرزوهاي معقول هر انسان، شنيده شدن 
نيازها و خواسته هايش در كنار امكان تحقق آنها در محيط كار 
است. در بيشتر مراكز كاري قوانين ثابتي به صورت شفاهي يا 

كتبي اعالم مي شود كه با خواسته هاي كاركنان تطابق نداشته و 
در عين حال اميدي به تغيير آن نيست. حرفها در سينه حبس مي 

شود و نااميدي براي ارتباط مستقيم با مديريت و تاثير بر تصميمات 
آن، روز به روز بيشتر مي شود. امري كه در نهايت به بي عالقگي 

كامل كاركنان و قطع ارتباط ارگانيك شان با كار منجر مي شود.

پروپوزال براي حل مساله: مديريت در اين حال ميان انبوهي 
از خواسته هاي شخصي سردرگم مي ماند و بعلت دوري از 

كاركنان، متوجه افت كارآيي در شركت و داليل آن نمي گردد. در 
اين موقعيت است كه حضور شورايي برآمده از دل كاركنان كه 

بيانگر خواسته هاي بحق شان باشد، مي تواند بن بست حاصل را از 
سر راه بردارد.







همراه با فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي

  صفحه مجازي، فضاهاي در زمان از بهينه استفاده سازي فرهنگ راستاي در دارد نظر در پرداز بهينه مهندسي تخصصي نامه فصل
.دهد اختصاص فعال هاي گروه برگزيده مطالب به شماره هر در را هايي

  اين رساني اطالع ضمن شود مي دعوت آفريني كار و مديريت مهندسي، هاي حوزه در فعال هاي كانال و ها گروه مديران از لذا 
  به توجه با .نمايند اقدام نشريه دفتر يا نامه فصل مخاطبان گروه به برگزيده مطالب و مقاالت ارسال به نسبت ها گروه در فراخوان
 جمع جهت زماني صرف و مطروحه مباحث هدفمند و مناسب مديريت با رسد مي نظر به ها، گروه در نظر صاحب فرهيختگان حضور
  در ارسالي مقاالت و مطالب رساند، مي آگاهي به ضمناً .دارد وجود كاربردي و ارزشمند علمي مقاالت تهيه امكان مطالب، بندي

.شد خواهد منتشر متبوع گروه يا نويسندگان نام با تاييد صورت

  پروژه مديريت در معكوس مغزي طوفان
آريانا گروه

  راهنماي در كرات به آن كاربردهاي و مغزي طوفان از 
  شده برده نام پروژه مديريت استانداردهاي ساير و پمباك
  گاهي و جديد هاي ايده طرح براي روش، اين گرچه .است

  اين مواقع برخي اما است، خوب خيلي ها پروژه در خالقانه
.ميرسد بست بن به عمل در روش
  اند، شده امتحان راهكارها گاهي نيست، جديدي ايده گاهي
  از هر خالصه و ايم رفته را راهها همه كه ميكنيم فكر گاهي
  خوب و درست را روش چون هم گاهي( دليلي به گاهي

  مسئله حل در موثري كمك روش اين )نميكنيم استفاده
چيست؟ چاره .نميكند
  روش اين با مواجهه راههاي از يكي وارونه مغزي طوفان
  پي در اينكه جاي به شما روش، اين در خالصه طور به است،
  يعني .ميكنيد وارونه را مسئله صورت باشيد، اصلي مسئله حل
  در و ميرويد كنيد، حل بخواهيد را مسئله اصل اينكه جاي به

  .ميدهيد ايده و ميكنيد تالش اصلي مسئله عكس حل جهت
  در انساني نيروي ريزش از چطور كه ببينيم ميخواهيم ما مثالً
  عكس را مسئله رسيديم، بست بن به اگر بكاهيم؟ پروژه

 ترك را پروژه بخواهند همه كه كنيم كاري چطور :ميكنيم
كنند؟
  فرط از گاهي و ساده ميشوند، مطرح كه هايي ايده ابتدا

  ندهيم، حقوق مثالً .ميرسند نظر به دار خنده بودن، بديهي
  در را ها بخاري و تابستان در را كولرها كنيم، پرخاش دائم

  هاي ايده شوخي، كمي از بعد .…و نكنيم روشن زمستان
  طوفان مثل درست كه باشد يادتان .ميشوند ظاهر جديدي
  بروز جلوي كنيد، ثبت را ها ايده بايد هم اينجا معمولي، مغزي
…و كنيد سد نبايد را ايده هيچ

  كه جائي به گذشت، ها ايده فعاالنه طرح از دقيقه 15 حدود وقتي
  .ديد خواهيد قشنگي نكات .كنيد نگاه ايد كرده ثبت را ها ايده

  را بكنيم، را كار فالن .دهيد تغيير را پيشنهادها فعل كافيست
  ايده ميبينيد سادگي همين به .نكنيم را كار فالن به كنيد تبديل
.نميشدند مطرح قبالً كه اند شده مطرح هايي
  اجرائي برنامه تهيه به و ميكنيد ثبت معمول طبق را ها ايده اين
.ميپردازيد آنها براي

  و است جذاب خيلي كه چيزي اما .است ساده خيلي كار اينجاي تا
 است اين ميشود، ياد موضوع اين جنبي دستاورد عنوان به آن از
  عكس حل براي كه پيشنهادهايي فهرست در احتماالً شما كه

  در االن همين كه ميبينيد را كارهايي اند، شده مطرح مسئله
  در كه ميكنيد كارهايي شما كه ميبينيد يعني .ميشوند انجام پروژه
.ايد داشته آن حل در سعي كه است اي مسئله حل عكس جهت
  در كه ناخودآگاه، احتماالً ميكنيم، كارهايي داريم گاهي ما يعني
  اينجاست .هستيم آن درگير كه است اي مسئله حل جهت خالف

  انجام فوراً بايد كه كارهايي از ميشود، ايجاد ديگري فهرست كه
  مشاهده تعجب كمال با هم مواقع بسياري .كنيد متوقف را آنها

  مي مسئله حل به منجر اقدامات، برخي توقف همان كه ميشود
.شود

اصل راهنماي اخالق محيط زيست 4
گروه ديجيتال پرس

Reduce: كنيم مصرف و خريد كمتر ممكن جاي تا.
Reuse: چندباره و دوباره است معقول كه جايي تا وسايل از  
.كنيم استفاده

Repair: نيندازيم دور كرد تعمير شود مي را آنچه.
Recycle: به اي زباله نبايد .شوند بازيافت بايد ها دورريختني  

.شود سرازير طبيعت

همراه با فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي
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  پروپزالي يا تحقيق پيشنهاديه تهيه براي نكته ده
نامه پايان براي موثر

DrAbdi.ir عبدي، فرشيد دكتر لينكدين از برگرفته
  %90 باالي احتمال با اوالً كه است پروپزالي موثر، از من منظور

  و شود تصويب اشكال بدون مربوطه شوراهاي جلسه اولين در
.نشود مواجه مشكل با آن اجراي ثانياً،
  است الزم نقشه اين تهيه براي :شماست كار نقشه پروپزال•

  و بشناسيد را خود تحقيق سوابق كنيد، تعريف خوبي به را مساله
.دهيد تشخيص را مساله حل روش
  لحاظ از است الزم يعني :است سنجي امكان يك ،پروپزال•

  بررسي راهنما، استاد شناخت اطالعات، وجود پذيري، امكان
.شويد مطمئن زيادي حد تا زمانبندي و حل روشهاي

  مهم كار صد و نداريد وقت اگر :شماست اول اولويت ،پروپزال•
  از غير اصالً و كرد نخواهيد تهيه خوبي پروپزالي داريد، ديگر
.گرفت نخواهيد اي نتيجه راهنما، استاد و خود وقت كردن تلف
  شناخت و ارتباط :دارد ارتباطي فرايند يك به نياز ،روپزال•

  شناخت و ارتباط راهنما، استاد با هماهنگي و ارتباط موضوع،
  مهارتهاي از اي مجموعه ؛پروپزال تصويب وروند اداري سيستم
.دارد نياز را ارتباطي

  تكنيكهاي و مساله اگر :نيست كردن شروع صفر از ،پروپزال•
  اكيداً .داريد پيش در دشواري كار ،شناسيد نمي را مساله آن حل

.كنيد فكر نامه پايان به خود دروس انتخاب در كنم مي توصيه
  چه بدانيد است الزم .نيست بافتني پروپزال :نبافيد پروپزال•
  و كنيد دفاع تصويب هنگام ازآن توانيد نمي ندانيد اگر كنيد، مي
  جدولها و تصاوير از .كنيد اجرا را آن توانيد نمي بدتر آن از

.كنيد استفاده ها متن از بيشتر
  كار باشد، كم شما تعهدات اگر :دارد تعادل به نياز پروپزال•

  زياد اگر و شد خواهد ارزيابي درسي پروژه يك حد در شما
!سال چند تا حتي بود خواهيد آن اجراي درگير مدتها باشد،
  براي كنم مي توصيه اكيداً :دارد خوب منابع به نياز ،پروپزال•

ISI مثل علمي جستجوي موتورهاي از جستجو web of
scieneceو Scopusپايه مقاله چند يا يك .كنيد استفاده  

  شده منتشر معتبر مجالت در كه مقاالتي يعني كنيد پيدا خوب
  منبع ده حداقل .باشند زيادي استنادهاي داراي يا و باشند

 از پروپزال تهيه در و باشيد داشته خود منابع فهرست در مناسب
.كنيد استفاده آن
  مقاله كنيد، شركت دفاع جلسات در :دارد ايده به نياز ،پروپزال•
.آوريد بدست ايده خود كار محيط از يا بخوانيد نامه پايان و
  است الزم آن تهيه دوران در بله :دارد استرس ،پروپزال•

  حد به اما درآييد، حركت به تا كنيد تجربه را سازنده استرس
.رسد نمي آخر به دنيا !نكشانيد را آن مخرب

  بنويسيد، را دنيا پروپزال "بهترين" بخواهيد اگر باشد يادتان و
  مطمئن و نباشيد طلب كمال پس شد، نخواهد نوشته هرگز
.رسيد خواهيد نتيجه به مستمر بهبود و تكاملي فرايند با باشيد

عي
تما

 اج
اي

ه ه
شبك

 و 
زي

جا
ي م

ضا
ا ف
ه ب
مرا

ه

25

 بازدهي بردن باال براي جابز استيو شگردهاي
  كاري جلسات
پروژه مديران گروه
 جلسات در كه اشتباهاتي دليل به امريكائي كارهاي و كسب

  ميليارد 37 به نزديك چيزي ساليانه شوند، مي مرتكب كاريشان
  جزو اپل تا بود مراقب خوب جابز استيو اما .كنند مي ضرر دالر
  و راهكارعجيب سه داريم قصد درادامه .نباشد ها كمپاني اين

  بازدهي بردن باال براي را اي افسانه مديرعامل اين غريب
: كنيم بررسي كاري جلسات

داشت مي نگه خلوت ممكن حد تا را جلسات .1
  طرز به" معروفش كتاب در جابز، قديمي همكار سيگل، كن

  شكل چه به استيو كار روش كه داده توضيح ،"ساده وحشتناكي
  جابز كه خوانيم مي كتاب هاي داستان از يكي در .است بوده

  برگزار هفتگي جلسات اپل تبليغاتي آژانس با بود گرفته تصميم
  .ديد وارد تازه عضو يك مرتبه يك جلسات اين از يكي در .كند

:نويسد مي سيگل
  مورد تنها كه خانم آن روي نگاهش .زد خشكش استيو

  در لوري  "شما؟ ببخشيد" :گفت و شد ثابت بود اتاق غيرعادي
  كمپاني بازاريابي هاي پروژه در كه داد توضيح آرامش كمال
  به جابز .شده دعوت جلسه به خاطر همين به و دارد نقش

  تا كرد خواهش لوري از محترمانه اما داد، گوش صحبتش
  جلسه اين در نظرم به ولي !ممنونم ازتون" :كند ترك را جلسه

”".نيست نيازي حضورتون به
  حد همين تا هم خودش مورد در جابز كه اينجاست جالب
  دعوت جابز از اوباما باراك كه بار يك مثال بود؛ گير سخت
  در تكنولوژي دنياي هاي غول از اي عده همراه به تا بود كرده

  رد را جمهور رئيس دعوت استيو شوند، جمع هم گرد محفلي
.نيست نيازي حضورش به كرد مي احساس چون كرد،

  در موجود هاي آيتم از هركدام مسئوليت شد مي مطمئن .2
.است شده واگذار خاصي شخص به كار دستور



 2011 سال كه مستندهايش از يكي در الشينسكي آدام
 از تعدادي بود، كرده تهيه اپل سازماني فرهنگ درخصوص

  بودند شده باعث كه جابز مورداستفاده رسمي هاي پروسه
  شود تبديل جهان هاي كمپاني ارزشمندترين از يكي به اپل
  ترين اصولي از يكي .بود داده قرار دقيق بررسي مورد را

  وظايفشان بابت افراد كه بود اين جابز، براي مفاهيم
  كه شدند مي تعريف طوري فرايندها درواقع باشند؛ پاسخگو

 .است كاري چه مسئول هركس دانستند مي همه
  براي حتي اپل، كمپاني داخل" :كند مي تعريف الشينسكي

  :اند كرده ابداع هم تخصصي اصطالح يك مفهوم، اين
DRI،هم كاري جلسات در معموال !مستقيم مسئول فرد يا  
  بر كه مسئوليتي برابر در راDRI يا مستقيم مسئول فرد نام

  هر بدانند همه تا نويسند مي دستوركار در دارد، عهده
".است كسي چه دوش بر مسئوليتي

 جلسات بيشتر در" :گويد مي اپل سابق كارمندان از يكي
  وجود دستوركار دارند، هم باالئي وري بهره كه اپل كاري
  مستقيم مسئول فرد ياDRI نام هم كار هر برابر در .دارد
 مسئول دنبال به اگر اپل در معموال .است شده نوشته آن

  :شنويم مي زياد را عبارت اين باشيم، خاصي پروژه اصلي
"DRIكيه؟ ش""

  بازدهي نوپا كارهاي و كسب براي خصوص به فرايند اين
  كار اپل آيپاد تيم در قبال كه لين گلوريا .دارد باالئي بسيار
  سرپرستي اينكه از بعد بود، آشنا سيستم اين با و كرد مي
  گرفت، برعهده راFlipboard كمپاني محصوالت تيم
  هم بسيار و كرد منتقل آنجا به خودش با را كاري شيوه اين

  از يكي" :نوشتهQuora سايت در گلوريا .شد موفق
  اين كنند مي رشد سرعت به كه هايي كمپاني ويژگيهاي

 وجود دادن انجام براي كار هزاران اينكه عليرغم كه است
  به افراد بودن مسئوليت بي خاطر به حياتي كارهاي دارد،

  واقعا كاركنان كه است اين اصلي دليل !افتند نمي تعويق
  دلبندمان فرزند مثل را شغلمان اگر البته !دارند كاري مشغله
  و دهيم مي اهميت آن به دل و جان با باشيم، داشته دوست
".نرود در دستمان از كاري تا كنيم مي ريزي برنامه

شوند پنهان پاورپوينت پشت داد نمي اجازه كارمندها به .3
  مي استيوجابز بيوگرافي كتاب نويسنده آيزاكسون والتر

  بود؛ متنفر رسمي صورت به مطالب ارائه از جابز" :نويسد
  هرهفته ".بود آزاد و رودررو جلسات عاشق برعكس
 آزاد جلسات اش تبليغاتي و بازاريابي تيم با عصر چهارشنبه

 از داد نمي اجازه اصوال جابز .كرد مي برگزار دستوركار بدون
 اش كاري تيم داشت دوست چون كنند استفاده اساليدشو

  بدون باشند، داشته انتقادي فكر طرز و كنند داغ هاي بحث
  آيزاكسون به جابز .باشند متكي تكنولوژي به باشد نياز اينكه
  اساليدشو از كردن، فكر جاي به ها آدم اينكه از" :بود گفته

  .متنفرم كنند مي استفاده

  به احمقانه، اساليد تعدادي دادن نمايش جاي به بايد كارمندها
  گزينه و كنند ارائه حل راه گفتگو مورد مساله براي فعال صورت
  .كنند بحث شان درباره و بگذارند ميز روي را موجود هاي

مفيد مديريتي المثل ضرب چند
صنايع مهندسين گروه

  منبع ايجاد براي ،نكنيد تكيه درآمد يك روي هيچگاه :درآمد  
.كنيد گذاري سرمايه درآمد دوم

  مجبور بزودي ،نداريد نياز كه بخريد را چيزهايي اگر : خرج  
.داريد نياز آنها به كه بفروشيد را چيزهايي شد خواهيد

  انداز پس را ماند مي كردن خرج از بعد كه آنچه :پسانداز  
.كنيد خرج ماند مي كردن انداز پس از بعد كه را آنچه ،نكنيد

  نكنيد آزمايش پا دو هر با را رودخانه يك عمق هرگز :ريسك 
.ندهيد قرار سبد يك در را ها مرغ تخم همه :سرمايهگذاري

دنيا دور از المثل ضرب چند
نامه فصل كانال

  نگو تمساح به كني، عبور رودخانه از آنكه از قبل :جامايكا - 1
  كن تحمل را او داري، نياز بكسي وقتي تا :تفسير .”گنده دهن“
.كن مدارا او با و
  آورند، بيرون تخم از سر جوجه هايت ميخاي اگر :هاييتي – 2

  هستي آن دنبال به اگر :تفسير .بخواب ها تخم مرغ روي خودت
  شخص به را آن دهي انجام شكل بهترين به را كارت كه

.مسپار خودت از غير ديگري
  ورودي سه خود النه ي براي احمق، خرگوش يك :التين – 3

  حكم عقل هستي، امنيت خواهان اگر :تفسير .مي كند تعبيه
.ببندي آن ها بر خودت امور در را ديگران دخالت راه كه مي كند

 .است غزال زيبايي به مادرش ديد از هرسوسك :آفريقا – 4
  خوبي از غير به نشيني، مجنون ديده ي در اگر :فارسي معادل
.نبيني ليلي

  .مي كند ايجاد را صدا بلندترين خالي بشكه ي :روسي – 5
.دارد بودن تهي از نشان زياد ادعاي و هياهو :تفسير

  يك بايد حداقل خوشمزه، املت يك پختن براي :اسپانيا –6
  مطلوب نتيجه  به هزينه صرف بدون:تفسير.شكست تخم مرغ

.يافت نخواهي دست
  آشپز لزومĤ دارد، دست در بزرگي چاقوي هركه :روسي – 7

  ضامن مطلوب امكانات به دسترسي :تفسير .نيست ماهري
.نيست موفقيت

همراه با فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي
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كنيد رهبري درجه 212 سبك به را خود شركت
ديباجي مهندس آقاي-پروژه مديريت گروه
 داغ آب فارنهايت درجه 211 در مي گويد علمي ساده قانون يك
 و مي كند بخار توليد است، جوش حال در درجه 212 در اما است
 اين .درآورد حركت به را لكوموتيو يك مي تواند كه است بخار اين
.كرد ايجاد درجه يك فقط را تمايز همه

 چگونه را لكوموتيو مي كنيد؟ رهبري چگونه را سازمانتان شما
  شما اگر مي كند؟ حركت شما لكوموتيو اصال آيا مي دهيد؟ حركت
 يك اندازه به تمايز ايجاد با هستيد، خوب سازماني رهبر يك
  .شويد عالي رهبر يك مي توانيد خود، رهبري سبك در درجه
 متعالي را شما سازمان كه است رهبري در تمايز درجه يك همين
 به امروز، وكار كسب محيط تالطم پر درياي در و مي كند

  در را شما كسب وكار و مي دهد انعطاف قدرت شما كسب وكار
.مي برد پيش اهداف تحقق مسير

 يك عنوان به مي كند كمك شما به درجه 212 رهبري سبك
  موثر از را خود رهبري مهارت هاي و كنيد رشد سازماني، رهبر
  خود كسب وكار در محيطي كنيد، تبديل بودن متمايز به بودن
 شما كسب وكار روتين هاي جزو خالقيت و كيفيت كه كنيد خلق
  تاريخ طول در رهبران .كسب وكارتان براي آرزو يك نه شوند

  سمت به وكارهايشان كسب راندن براي را متفاوتي سبك هاي
 دموكراتيك، آرماني، سبك اقتضايي، سبك هاي اند، داشته مقصد

 تمامي در ترديد بدون اما ديگر؛ سبك ده ها.....و آمرانه پيشتازي،
 جك جابزها، استيو جهاني، موفق شركت هاي و كسب وكارها

 به عنوان و موفقيت جبهه مقدم صف در گيتس هايي بيل و ولش ها
 .داشتند تمايز درجه يك كه داشتند حضور اصلي استراتژيست هاي

  ايجاد عامل و داده حركت را كسب وكارشان لكوموتيو كه تمايزي
 چه از تمايز اين .است شده درجه اي 211 رقباي ميان در مزيت
است؟ جنسي

...شويد بيمار نمي خواهيد اگر
وارال دراتسيو دكتر- كتاب شهر كانال
.كنيد بيان را احساساتتان شويد؛ بيمار نمي خواهيد اگر

  به باشند شده پنهان يا سركوب كه احساساتي و هيجانات
  درد و درد كمر معده، زخم معده، ورم نظير بيماري هايي

  مرور به احساسات سركوبي .مي شوند منجر فقرات ستون
  زمان آن در .بيانجامد هم سرطان به مي تواند حتي زمان
  خطاهاي و رازها و مي رويم محرم يك سراغ به ما كه است
  كردن، صحبت گفتگو، !مي گذاريم ميان در او با را خود

.هستند قدرتمندي درماني وسيله كلمات
.كنيد تصميم گيري شويد؛ بيمار نمي خواهيد اگر
  و دلي دو .هستند اضطراب و دلهره دچار مردد و دل دو افراد

  روي نگراني ها و مشكالت كه مي شود باعث بي تصميمي
  تصميم گيري ها اساس بر انسان تاريخ .شوند انباشته هم

  چشم پوشي معني به دقيقاً تصميم گيري .است شده ساخته
  آوردن دست به براي ارزش ها و مزايا بعضي از آگاهانه
  معدي، بيماري هاي معرض در مردد افراد .است ديگر بعضي

.دارند قرار پوستي مشكالت و عصبي دردهاي

.باشيد حل ها راه دنبال به شويد؛ بيمار نمي خواهيد اگر
  .نمي يابند را حل ها راه و مي كنند بزرگ را مشكالت منفي، افراد
  روشن .مي دهند ترجيح را بدبيني و شايعه غصه، و غم آن ها
  زنبور، .است تاريكي از خوردن تاسف از بهتر كبريت يك كردن
  را جهان چيزهاي شيرين ترين از يكي اما است كوچكي موجود
  منفي افكار .مي انديشيم كه هستيم هماني ما .مي كند توليد
  خود نوبه به نيز آن ها كه مي شوند منفي انرژي توليد باعث
.مي گردند بيماري به تبديل

.نباشيد تظاهر اهل زندگي در شويد؛ بيمار نمي خواهيد اگر 
  و مي كند تظاهر مي دارد، نگاه پنهان را واقعيت كه كسي

  برسد، ديگران نظر به كامل و خوب و راحت مي خواهد هميشه
  يك مثل .مي دهد قرار خود دوش بر را سنگيني بار واقع در

  از بدتر سالمتي براي چيز هيچ .گلي پايه هاي با برنزي مجسمه
  گونه اين .نيست تظاهر با كردن زندگي و داشتن چهره به نقاب
  آن ها مقصد و دارند اندكي مايه و ريشه و زياد برق و زرق افراد

.است درد و بيمارستان داروخانه،
.بپذيريد را واقعيت ها شويد؛ بيمار نمي خواهيد اگر 

 از را ما نفس، به اتكاء عدم و واقعيت ها پذيرش از زدن سرباز
  يكي سالم، زندگي يك اصلي هسته .مي سازد بيگانه خودمان
  را اين كه كساني .است خود با بودن راست رو و بودن

  .مي شوند طلب رقابت و مخرب مقلد، حسود، نمي پذيرند،
.است خوبي درماني ابزار و عاقالنه كاري انتقادها، پذيرفتن

.كنيد اعتماد شويد؛ بيمار نمي خواهيد اگر 
  با خوبي ارتباط نمي توانند ندارند اعتماد ديگران به كه كساني
  با عميقي و پايدار رابطه نمي توانند و كنند برقرار ديگران
 درك را واقعي دوستي معني آن ها .آورند وجود به ديگران
.مي گردد فرد ايمان كاهش باعث بي اعتمادي .نمي كنند

  مي شكرگزاري براي پاندر كاترين ورزد، نمي كينه سالم روح
  .نگيريد كم دست را شكرگزاري قدرت و نيرو گاه هيچ .گويد

  ناخوشي پادزهر بلكه، زندگيست كليد شاه تنها نه شكرگزاري
  كه اي لحظه از شام تا صبح از خموش، و آرام .دنياست هاي
  و شاكر بنديد مي فرو چشم كه لحظه اي تا گشاييد، مي چشم
  بيمار، جسم تنها نه :كه است گونه بدين و .باشيد شناس حق
  تغيير را خود مالي وضعيت .حتي اجتماعي، روابط ذهن، بلكه
.دهيد مي

:ها گروه آدرس
https://telegram.me/bpmag
https://telegram.me/IEencyclopedia
https://telegram.me/ecolib 
https://telegram.me/shahr_ketab
https://telegram.me/ecolib
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بررسي نقش مديريت دانش در كارآفريني سازماني

:نويسندگان 
بهروز نصيري، دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت  

كارآفريني، دانشگاه خوارزمي تهران
عبدالحسين عباسيان، عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد و  

مديريت دانشگاه خوارزمي تهران

  كارآفريني كارآفريني، دانش، مديريت :كليدي هايواژه
.سازماني توسعه سازماني،
:چكيده
  رويكرد دو سازماني كارآفريني و دانش مديريت امروزه

 و كشف جهت همزمان بطور سازمانها كه هستند استراتژيك
  آنجا از .برند مي بهره آنها از خود رقابتي مزاياي بكارگيري

  در منابع طريق از سازماني كارآفريني و دانش مديريت كه
  نظر به كنند،مي كمك سازماني توسعه و رشد به خود، اختيار
  باشند،مي تعامل در يكديگر با عامل دو اين تنها نه رسدمي
  سازماني كارآفريني .هستند نيز گذار تاثير هم بر بلكه

  سازمان پيشتاز و پذير مخاطره نوآورانه، خالقانه، هايفعاليت
  خدمات و محصوالت ايجاد به منجر و كرده حمايت را

  مديريتي نوين هايشيوه جديد، فرآيندهاي يا بازارها جديد،
 دانش مديريت .گرددمي سازمان پويايي و رشد نهايت در و
  گذاري، اشتراك به نگهداري، و حفظ خلق، يا كسب فرآيند(

  توانمندسازي در )سازمان دانش بكارگيري و تسهيم
  و خالقيت افزايش به منجر و داشته اساسي نقش هاسازمان
  بررسي پژوهش اين هدف .گرددمي سازماني نوآوري

  سازماني كارآفريني بر دانش مديريت فرآيندهاي اثرگذاري
  الگوي طراحي در كارآفريني جايگاه رهيافت، اين از تا است

  حوزه اين به ورود قصد كه هاييسازمان براي دانش مديريت
  مرتبط، ادبيات مرور با مقاله اين در .شود مشخص دارند، را

  و كارآفريني دانش، مديريت از جامع تعاريفي ارايه ضمن
  به سازماني، كارآفريني و مستقل كارآفريني شامل آن انوع
 دانش مديريت و سازماني كارآفريني رويكرد دو اهميت بيان
  بر دانش مديريت تاثير و پرداخته امروزي هايسازمان در

  نتايج .است داده قرار بررسي مورد را سازماني كارآفريني
  در مهمي نقش دانش مديريت كه دارد آن از نشان

  سازي جاري براي شركتها و داشته سازماني كارآفريني
  مديريت هايمكانيزم به بايد سازماني، كارآفريني رويكرد
.نمايند توجه دانش

  :مقدمه
  امروز، كار و كسب و اقتصاد مرج و هرج از پر و تالطم پر محيط در

  سريع رشد شركتها، بين رقابتي فضاي تشديد محيط، سريع تغييرات
  و محصوالت حيات چرخه شدن كوتاه كوچك، كارهاي و كسب

  را كارآفريني و نوآوري به نياز جامعه، انتظارهاي روزافزون افزايش
 .)1388 ايرلند، و بارينگر( است كرده ناپذير اجتناب سازمانها براي

  و داده سريع پاسخ بازار تغيير درحال نيازهاي به بايد سازمانها
  و گيرند بكار را جديد فناوريهاي كنند، كشف را جديد فرصتهاي

  محيط اين در كه كارهايي و كسب .نمايند خلق را رقابتي مزاياي
  خود بهبود و تغيير به كه هستند شركتهايي شوند،مي پيروز رقابتي
  منابع فرآيندها، اوليه، مواد بين مناسب و سازنده ارتباطي و داده ادامه

  توسعه يا و خلق به نسبت و ايجاد مديريتي هايتوانمندي و انساني
  اين از .كنندمي اقدام ...و جديد بازار فرآيندها، خدمات، و محصوالت

  راه هاسازمان درون به كارآفرينانه هايفعاليت اخير هايدهه در رو،
  تا اندكرده توجه ايفزاينده بطور كارآفريني به نيز مديران و يافته
  خود خدمات و محصوالت كردن تجاري و نوآوري اختراع، به بتوانند
  چنين وجود .)1388 ايرلند، و بارينگر ؛1385 مرادي، حسن( بپردازند
‐ چالش و فني و علمي هايعرصه در كنوني پرشتاب تحوالت و تغيير
  زميني، زير ذخاير كاهش اجتماعي، و اقتصادي نظام پي در پي هاي

  و سياستگذاران عميق توجه موجبات بيكاري، و فقر افزايش
  و آخرين كه آنجا تا نموده فراهم كارآفريني مفهوم با را انديشمندان
  اندكرده قلمداد كارآفريني بر مبتني توسعه را توسعه الگوي جديدترين

  جديد هزاره ضروريات از يكي بايد را كارآفريني .)1386 ظهيري،(
  فراگيري همچون مهمي پيامدهاي دربردارنده كه عصري دانست،

 مبادالت عرصه در شتابناك تحوالت و تغيير و نوظهور فناوريهاي
  چنين در .است كار و كسب عالم در رحمانهبي و شديد رقابت و بشري
‐شاخص از يكي نيز و توسعه رشد، عامل مثابه به كارآفريني فضايي،

  ياد ايجامعه هر مطلوب انداز چشم كردن رصد در تاثيرگذار هاي
  پست عصر انسانهاي كشيدن چالش به در بزرگي نقش كه شودمي

  .)2004 كالرك،( دارد مدرن
 دانش بر مبتني كه سازماني كارآفريني و رشد شد، اشاره كه همانطور
  حاضر درحال باشد،مي كاركنان نوآوري و خالقيت روحيه و سازماني

  .است شده تبديل سازمانها از بسياري در مهمي مزيت به

ش در كارآفريني سازماني
ت دان

ش مديري
بررسي نق
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  سازماني كارآفريني
  شده نوآوري فرايندهاي يا محصوالت آن در كه است فرايندي

  قبل از سازمان يك در كارآفرينانه فرهنگ ايجاد و القا طريق از
  به اشاره سازماني نوآوري .رسندمي ظهور به شده تاسيس
  در نوآوري و توسعه روي بر و دارد خدمات يا كاال نوآوري
  .است شده تاكيد فناوري

  سازمانها مناسب پاسخ سازماني، كارآفريني اكولوژيك، منظر از
  كارآفريني حقيقت در .است قطعيت عدم و رقابت تغييرات، به

  محيط در زندگي براي سازمانها براي مناسبي الگوي سازماني
  اشاره نيز جانسون چنانكه رو اين از .است تحول و تغيير از پر
  در كه بود خواهد سازماني هر قلب در كارآفريني كند،مي

.)2001 جانسون،( است كاميابي و بقا جستجوي
  با را خود تا است قادر و آماده كارآفرين سازمان يك بنابراين
  با سازمانها امروزه .دهد تطبيق سازمان از خارج متغير محيط
  دانندمي كارآفرين سازمانهاي .هستند مواجه تغيير نوع هزاران

  بنابراين .انجامدمي آنها ورشكستگي به گذشته مسيرهاي كه
.تهديد يك نه است، فرصت يك تغيير

تحقيق فرضيات
  سازماني، كارآفريني و دانش مديريت بين آيا :اصلي فرضيه
دارد؟ وجود ارتباطي
 دانش )سازماندهي و كسب( گردآوري بين آيا : 1 فرعي فرضيه

دارد؟ وجود ارتباطي سازماني، كارآفريني و
  سازماني، كارآفريني و دانش تبادل بين آيا : 2 فرعي فرضيه
دارد؟ وجود ارتباطي
  كارآفريني و دانش برداري بهره بين آيا : 3 فرعي فرضيه

دارد؟ وجود ارتباطي سازماني،
پژوهش روش 

  تحقيقات و مدل بررسي و نقد حاضر، مقاله در تحقيق روش
  مي پيشنهاد ارايه و گيري نتيجه و حوزه اين در گرفته صورت
.باشد

  اند، آمده هم كنار در كه دانش مديريت مختلف ابعاد به توجه با
  اي حلقه چهار فرايند يك قالب در را دانش مديريت جاشپرا،
  با توام كه اثربخش يادگيري فرايندهاي :كندمي تعريف اينگونه
  با كه آشكار و ضمني از اعم( دانش تبادل سازماندهي، خلق،

  )شود مي محقق فرهنگي محيط و تكنولوژي از مناسب استفاده
  عقالني سرمايه ارتقاي سبب كه باشدمي آن بستن كار به و

.)2003 جاشپرا،( شودمي آن عملكرد بهبود و سازماني
  و جديد خدمات و محصول توسعه مستلزم كه سازماني نوآوري

  مزيت ايجاد مهم منبع يك عنوان به است، اداري نظامهاي
Brockman( شود مي گرفته نظر در پايدار رقابتي and

Morgan,   به و تسهيم گردآوري، فرايند نوآوري )2003
Hung( گيرد برمي در را ضمني و عيني دانش كارگيري et

al.,   نوآوري و نوآور سازمان يك منظور همين به )2010
 دارد خود دانشي منابع كارگيري به با زيادي ارتباط سازماني،

)Brockman and Morgan, 2003(.

‐ مي نظر به نوآوري، با دانش انكار قابل غير ارتباط به توجه با
  كارآفريني بر دانش مديريت اثرگذاري و نقش درك رسد

  نشان مقاله اين در لذا .باشد داشته سزايي به اهميت سازماني
  رشد بر كارآفريني مديريت طريق از دانش مديريت كه ايمداده
  به خود تحقيق در همچنين .است گذار تاثير سازمان توسعه و

  خود توانمنديهاي و منابع از شركتها كه رسيديم نتيجه اين
  در مبنايي عنوان به سازمان در شده گردآوري دانش بخصوص
  حوزه در تنوع و نوآوري طريق از رشد استراتژي اجراي راستاي
  و رشد به خود، بقاي تضمين ضمن و كرده استفاده خود فعاليت
  از استفاده حاضر مطالعه هدف .پردازند مي سازماني توسعه
  در سازماني، كارآفريني و دانش مديريت گسترده مفهوم
  مديريت ادبيات در موجود تحقيقات سازي يكپارچه راستاي
 اين براي اجرايي رويكردي ارايه و سازماني كارآفريني و دانش
.است مفهوم
پژوهش نظري مباني

  به كارآفرين كاشاني آريانپور عباس دكتر لغت فرهنگ در
  به دل باك، بي جسور، مهم، كارهاي به اقدام در متهور معناي
  شده گرفته نظر در شركت، تاسيس در پيشقدم و زدن دريا
.)1379 نخجواني، از نقل به( است

  كارآفريني و كارآفريني كارآفرين، واژه از مختلفي تعاريف
  مي اشاره هايي نمونه به ذيل در كه است شده ارايه سازماني

.كنيم
  منابعي با همراه ارزش خلق فرايند را كارآفريني استيونسون،

  داندمي فرصت يك از برداري بهره جهت فرد به منحصر
)1991 پاولو،(

  كه است عاملي كارآفريني است معتقد سي، باتيست جان
  ارزشي مسووليت و كند مي تركيب را توليد ابزار تمامي

 ارزش گيرد، مي بكار كه را ايسرمايه كل بازيافت توليدات،
  را حاصله سود نيز و پردازد مي را اجاره و بهره دستمزدها،

.)1377 دارياني، احمدپور( گيرد مي برعهده
  محركه نيروي كارآفرين كه است باور اين بر شومپيتر ژوزف
  از است عبارت وي نقش و است اقتصادي توسعه در اصلي

 مالك نوآوري او ديدگاه از .مواد از تازه تركيب ايجاد يا نوآوري
.است كارآفريني

  فعاليت كه است كسي كارآفرين كه است معتقد دراكر پيتر
  كند مي شروع خود سرمايه با را جديدي كوچك اقتصادي

.)1377 دارياني، احمدپور(
كارآفرين سازمان
  هر و نيست فيزيكي كار كارآفريني" است معتقد شومپيتر
  كارآفريني به خود خاص روش با تواندمي اجتماعي محيط
  كه نمايد فراهم را محيطي تواندمي سازمان يك لذا ".بپردازد

  مشاركت كارآفرينانه امور انجام در بتوانند اعضا همه آن در
  سازماني نمايد، ايجاد را داخلي محيط چنين كه سازماني .نمايند

.است كارآفرين



  را سازماني مهارت و دانش كه است رويكردي دانش مديريت
  مي تقويت سازماني، اثربخشي ارتقاي و ارزش ايجاد منظور به

Gold( كند et al.,   سطوح كه شركتهايي رو اين از)2001
  در را شانتوانايي توانند مي دارند، دانش مديريت از باالتري
  نوآوري و نوآورانه هايايده توسعه و سريع تغييرهاي به پاسخ
  اثربخش، دانش مديريت .دهند ارتقا خدمات و محصول در

  با را نوآوري و كند مي آسان را نوآوري فرايند و دانش ارتباط
  دهد مي توسعه جديد تواناييهاي و ديدگاهها بهبود از استفاده

)Lakshman,   امري نوآوري، و پردازي ايده)2009
  ايرلند، و بارينگر( آيند مي شمار به كارآفريني فرايند در بنيادي
 دانش مديريت كه گرفت نتيجه توان مي رو اين از .)1388
  كارآفريني ايجاد و پشتيباني در را حياتي نقش تواند، مي

.كند ايفا سازمان
  تواند مي موجود، دانش همراه به جديد دانش كسب و ايجاد 

  كيفي و كمي مقدار و داده تغيير را سازماني دانش ذخيره
  دهد، افزايش نوآوري و ايده ايجاد منظور به را موجود دانش

  فناورانه و فني مزيتهاي به و كنند كشف بيشتري فرصتهاي
  خدمات و محصوالت در رو اين از و كنند پيدا دست بيشتري

  از را دانش كه توانمندتر شركتهاي .كنند ايجاد نوآوري خود
  عدم توانند مي كنند، مي كسب سازمان برون و درون

  مي پيشنهاد دانش بر مبتني ديدگاه .دهند كاهش را اطمينان
  ايجاد منظور به را شركت دانش گردآوري فعاليتهاي كه كند

  گرفت، نتيجه توان مي لذا .دهيد افزايش سازمان در نوآوري
  عدم كاهش طريق از دانش )سازماندهي و كسب( گردآوري
  فرصتهاي كشف يا و ايجاد و پردازي ايده محيطي، اطمينان
  .باشد مي تاثيرگذار سازماني كارآفريني بر بيشتر،
 اعضاي كه آيد مي وجود به هنگامي نوآوري و پردازي ايده

  الگوهاي به را آن و كنند تسهيم را هايشان مهارت سازمان
  نتيجه در .كنند تبديل خدمات و محصوالت قبيل از عيني

  بين را دانش اثربخش صورت به توانند مي كه هايي شركت
  مي رو اين از.بود خواهند نوآورتر كنند، تسهيم خود اعضاي
  كارآفريني بر دانش تبادل و تسهيم گرفت نتيجه توان

.دارد معناداري اثرگذاري سازماني
 دانش مديريت فرايند در كليدي عنصر يك دانش كارگيري به
 دانش ارزش دانش، بر مبتني ديدگاه براساس .آيد مي شمار به

 .است نهفته آن بكارگيري در عمده طور به سازماني و فردي
  كارگيري به نيازمند نوآوري، و جديد فرآيند و محصول توسعه

  كارگيري به .است گوناگون هاي بخش از دانش تركيب و
  پيوسته طور به تا دهد مي امكان شركتها به دانش بيشتر

  تبديل خدمات و محصوالت به را خود سازماني مهارتهاي
  و شود كمتر اشخاص هاي اشتباه امكان راه اين از تا كنند

  .كنند پيدا كاهش كاريها دوباره و افزايش سازماني اثربخشي
 دانش كارگيري به كه ميگيرم نتيجه پژوهش، اين براساس
.دارد سازماني كارآفريني فرايند با تنگاتنگي ارتباط

:گيري نتيجه
  شود،مي ناميده )دانايي( و )اطالعات( عصر كه كنوني عصر در

  آنها به و تلقي هاسازمان رقابتي مزيت عنوان به تواندمي دانش
  نوناكا .كند اعطا را سايرين از گرفتن پيشي و رقابت حيات، توانايي
 دانش، است، قطعي امر تنها قطعيت عدم كه دنيايي در كندمي بيان
  نوآوري دانش .)1991 نوناكا،( است رقابتي مزيت پايدار منبع تنها
 .است دانش بر متمركز فرآيند يك نوآوري واقع در و كندمي ايجاد
 .است كارآفريني و فناوري عرصه در پايدار و ضروري منبعي دانش،

  موفق سازمانهايي محيطي، هاياطمينان عدم و تحول عصر در
  سازمان سراسر در را آن كنند، توليد دانش مستمر بطور كه هستند
  نوناكا،( گيرند بكار خدمات و محصوالت فناوري در و دهند اشاعه
1996(.

  كند، مي طلب را روزه هر نوآوري كه امروز رقابتي كار بازار در
  صحنه در همچنان خود وري بهره حفظ با توانند مي هايي سازمان
  را آن كنند، توليد دانش مستمر بطور كه بمانند باقي رقابت

 محصوالت در و دهند اشاعه سازمان سراسر در نمايند، سازماندهي
  پيچيده محيط قدر هر ديگر، عبارت به .گيرند بكار خود خدمات و
  تالطمات و نوسانات با مقابله منظور به مديران باشد، پوياتر و تر

  .كنند استفاده دانش مديريت از بايد بيشتر سازماني، و محيطي
  مستقيم غير بطور دانش گردآوري كه داد نشان تحقيقات اين نتايج

  و فرصت ايجاد يا و كشف جهت الزم هاي زمينه ايجاد طريق از و
  تاثير سازماني كارآفريني بر نوآوري و خالقيت بروز طريق از نيز

  يعني دانش مديريت هاي مولفه ساير اينكه ضمن .است گذار
  تنگاتنگ و مستقيم ارتباطي داراي دانش بكارگيري و دانش تسهيم

  مختلف طرق از دانش مديريت لذا .باشد مي سازماني كارآفريني با
.گذارد مي تاثير سازماني كارآفريني بر

:منابع از تعدادي
ونظريات‐تعاريف،كارآفريني)1388(محمود،داريانياحمدپور
.پرديسانتشارات:تهران.الگوها

پرورشالگويتبيينوطراحي)1377( محمود،داريانياحمدپور
.مدرستربيتدانشگاه.دكتريرساله،صنعتدركارآفرينمديران
‐كارآفريني.)1384(.حسين،صفرزادهواكبرعلي،فرهنگي
،كارآفرينيمركزانتشارات،كاربردهاومدلها،هانظريه،مفاهيم
.اجتماعيتامينوكارموسسه
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پرورش ماهي قزل آال: درس آموختني

:نويسندگان 
ميربدمجيد 

و كارشناس امكان سنجي كارآفرين

:مقدمه
 امنيت و غذا تامين مسئله جمعيت افزون روز افزايش با

 .مي  شود برخوردار بيشتري اهميت از روز به روز غذايي
  و كشاورزي اراضي جمله من غذا، تامين محدود منابع
  بي  رويه صيد همچنين نيستند، غذايي نياز جوابگوي مراتع

 باعث آبي منابع اين شدن آلوده و درياها و اقيانوس  ها از
  از بسياري نسل و يابد كاهش آبزيان صيد كه شده

 .گيرد قرار انقراض و نابودي معرض در ارزشمند گونه  هاي
  داخلي آبي منابع در آبزيان ساير و ماهي پرورش رو اين از
  قابل رشد زميني زير آبهاي منابع از استفاده با همچنين و

  به ما كشور در حاضر حال در .است كرده پيدا توجهي
  و شده مبذول خاصي توجه آبزيان ساير و ماهي پرورش

  به .هستيم كشور در صنعت اين توسعه شاهد روز هر
  و جديد فناوري  هاي از استفاده آبزيان بهينه توليد منظور

 .ضروريست توليد افزايش براي آب مصرف بهينه مديريت
  سنجي امكان و توجيهي طرح قسمت، اين در رو اين از

.كنيم مي تشريح را قزل آال ماهي پرورش
 پرورش كار و كسب مقدمات ذكر از پس مقاله اين در

  سالم ماهيان بچه انتخاب يابي، مكان قبيل از ماهيان
  ذكر به ماهيان، بچه صحيح حمل نحوه و پرورش براي

  چگالي، قبيل از ماهي، پرورش در آب اصلي فاكتورهاي
  آتي شماره در و پردازيم مي رنگ و شوري تيرگي، گرما،

  به توجه با .پرداخت خواهيم اصلي فاكتورهاي ديگر به
  تكثير و ريزي تخم نحوه مطالب ارائه از فضا محدوديت

  امكان خصوص در كليدي نكات و شود مي نظر صرف
.نماييم مي بيان را  يابي مكان و سنجي

  تا 2 تراف  هاي در نورس ماهيان بچه پرورش براي :نكته
  با دقيقه در آب ليتر يك قطعه1000 هر ازاي به متري 3

.گردد منظور گراد سانتي درجه 12 حرارت درجه

  مكان يابي
 است قزل آال ماهي پرورش محوري و مهم فاكتورهاي از مكان يابي

  بلكه بود نخواهد موفق پرورش تنها نه نشود دقت امر اين در اگر كه
  با بايد لذا شد خواهد مواجه خطر با شده انجام گذاري سرمايه كل

  انتخاب را نظر مورد مكان جانبه همه بررسي از پس و وقت صرف
.كرد
:گيرد قرار نظر مورد بايد زير موارد هدف اين به نيل براي

  كارگاه احداث براي نظر مورد منطقه هوايي و آب شرايط :اقليم -
  باشد، داشته سازگاري قزل آال پرورش با كه باشد گونه  اي به بايد
  محدود را قزل آال پرورش كه سرد آنقدر نه و باشد گرم آنقدر نه يعني
  داشته مطابقت زيستي نيازهاي با زيادي حدود تا بايد بلكه سازد
.باشد

  حدالمقدور كه باشد طوري بايد نظر مورد منطقه :توپوگرافي -
  سرمايه تا باشد داشته را تسطيح و برداري خاك عمليات كمترين
  شود انتخاب طوري بايد زمين ديگر طرف از كند، محدودتر را گذاري

  يعني باشد داشته وجود ثقلي صورت به حوضچه  ها آبگيري امكان كه
  خواهد آب پمپ به نياز صورت اين غير در باشد، شيب داراي زمين
  سيالب معرض در نظر مورد محل كه نمود توجه بايد همچنين بود،
.باشد نداشته قرار آبي آلودگي هاي ديگر و
  ،  شهر  ها به ارتباطي راه داراي بايد نظر مورد مكان :محل امكانات -

.باشد داشته غيره و ماهي بچه خريد فروش، بازار
  ضروري پرورش محل در دائمي و مطمئن آبي منبع يك وجود :  ‐

  تر مفيد باشند نزديكتر هم به آبي منبع و كارگاه چقدر هر و است
  چاه حلقه چند يا يك كارگاه محل در است بهتر البته بود، خواهد
  ممكن پرورش دوره طول در كه چرا شود، حفر ضروري مواقع براي
 مواجه آب منبع آلودگي آب، جريان كاهش نظير مواردي با است
.شويم
:پرورش براي سالم ماهيان بچه انتخاب در مهم نكات

  در مورد اين مشاهده براي ،  داشت توجه بايد آنها اشتهاي به - 1
  دهي غذا آن با معموال كه را رنگي قرمز ظرف حوضچه داخل

  تحريك آن ديدن با ماهيان بچه تا باشيم داشته همراه مي  شود
.  شود انجام غذادهي ساعات در بايد عمل اين البته .شوند

كارآفريني
- 
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  كارگاه محل به ماهيان بچه حاوي كيسه  هاي حمل از پس
  درون را آنها حوضچه  ها آب با كيسه  ها آب شدن دما هم براي

  ساعت يك تا نيم گذشت از بعد و مي  دهيم قرار حوضچه  ها
.مي  كنيم رها را ماهيان بچه و كرده پاره را كيسه  ها

  مخزن يك به منظور اين براي :مخزن توسط حمل - 2
  نياز است شده ساخته منظور اين براي كه فلزي يا پالستيكي

  .كنيم عفوني ضد را آن است الزم مخزن آبگيري از قبل داريم،
  طوالني مسيرهاي در ماهيان بچه حمل براي بيشتر روش اين
  لوله  هاي ابتدا كه است صورت بدين كار روش .مي  رود كار به

  كار مخزن دركف را اند مرتبط اكسيژن كپسول به داركه سوراخ
  مي  كنيم پر استخر در موجود آب با را مخزن سپس مي  گذاريم،

  به توجه با بعد مي  گذاريم، باز نيز را اكسيژن كپسول شير و
  قابل نكته .مي  ريزيم آن درون را ماهي  ها بچه مخزن ظرفيت
 داراي بايد مخزن درون آب كه است اين فوق روش در توجه

  مخزن باالي كوچكي پمپ از منظور اين براي لذا باشد چرخش
.مي  شود استفاده
  و قبل ساعت48 حوضچه به ماهي  ها بچه حمل براي :نكته
.شود خودداري غذادهي از ونقل حمل از بعد ساعت24

:ماهي پرورش در آب اصلي فاكتورهاي
  زندگي آن در ماهي كه محيطي شيميايي و فيزيكي شرايط
  ساير همانند آن مقاومت و رشد روي بر عمده  اي تاثير مي  كند
  كيفيت و سرعت انگلها، حمله عفوني، بيماريهاي برابر در آبزيان
  شناختن .دارد ماهي پرورش كارايي و بازدهي ماهي، رشد

  به فاكتورها اين بهينه ميزان كنترل و محيطي عوامل تمامي
  در .مي  كند كمك خوب سالمتي و رشد با ماهيان آوردن بدست
  با بيشتري هرچه آشنايي تا است اين بر سعي حاضر مقاله

  و كميت در كه آب اصلي عوامل و فاكتورها عمده مفاهيم
  قرار بررسي و بحث مورد است گذار تاثير ماهي پرورش كيفيت
.گيرد

دما 
  بزرگترين كه است محيطي زيست عامل يك آب حرارت درجه
 .است موثر اكسيژن شدن حل ميزان در دما .دارد ماهي بر را اثر

  قبيل از فيزيولوژيكي فرايند در توجهي قابل طور به آب دماي
  و رفتار رشد، غذايي، مواد جذب و تغذيه بازده تنفس، ميزان
 سانتيگراد درجه 10 ميزان به دما افزايش .است موثر مثل توليد
  و شيميايي كنش هاي شدن برابر سه يا دو باعث عموما

  .مي گردد فيزيولوژيكي
  اگر كه است حرارتي درجه رشد، براي حرارت درجه بهترين
  .مي كند اختيار خود براي باشد، انتخاب قدرت داراي ماهي
  به نزديك بسيار امراض، از جستن دوري براي ماهي توانايي
  .است رشد براي بهينه حرارت درجه
  تا 12 بين پرواري قزل آالي ماهي پرورش براي مناسب دماي

  رشد حرارتي دامنه اين در ماهي و است سانتيگراد درجه 18
  .است سانتيگراد درجه 16 دماي در رشد بهترين ولي دارد خوبي

 آب جهت خالف در منظم بطور هميشه سالم ماهيان بچه - 2
  ديواره  ها كنار در پراكنده بصورت ناسالم  ها ولي مي  گيرند قرار
.  مي  شوند ديده

  است درخشندگي داراي و روشن سالم ماهيان بچه رنگ - 3
  بايد مورد اين البته ،  هستند پريدگي رنگ داراي ناسالم  ها ولي
  فضا بودن تاريك بدليل چون شود انجام طبيعي نور شرايط در

  محيط با استتار حالت به را خود بدن رنگ ماهيان بچه
.  مي  كنند هماهنگ

  و باشد خوردگي فاقد بايد ماهيان بچه بدن سطح و باله  ها - 4
  ديده قارچي آلودگي و سفيد لكه  هاي بدن روي بر همچنين

.  نشود
  ،  نموده صيد تصادفي بصورت را ماهيان بچه از تعدادي - 5

  مي  دهند، قرار بررسي مورد را طرف دو آبشش  هاي و برانش ها
 خوداري آنها انتخاب از زرد رنگ يا موكوسي لزج ماده وجود در

  و قرمز رنگ داراي سالم ماهيان بچه آبشش  هاي زيرا مي  گردد
.مي  باشد موكوسي مواد فاقد

پرورش حوضچه  هاي به ماهيان بچه انتقال و حمل
  ماهي  هاي بچه انتقال و تهيه ماهي پرورش در اول مرحله

  آنجا از .است پرورشي كارگاه به تلفات حداقل با شده خريداري
  و پذيرند ضربه و حساس بسيار مرحله اين در ماهي  ها بچه كه
  رساني آسيب و تلفات موجبات مي تواند نامساعد عامل گونه هر
  بچه كه كرد سعي بايد اول گام در .آورد فراهم را آنها به

  بهداشت گواهي كه شوند تهيه كارگاهي از نياز مورد ماهيان
.كند تضمين را ماهيان بچه سالمت و باشد داشته
  الزم و بوده مهم نقل و حمل موقع در نيز اچ پي و دما تنظيم
  و دما شرايط استخر آب و ونقل حمل مخزن  هاي آب بين است
 يك كمك به را استخر آب منظور بدين باشد، مشابه اچ پي

  به و كرده فايبرگالس مخازن وارد سانتي متر5 قطر به شلنگ
  سيفون حمل مخازن درون به را ماهيان لوله اين كمك

  حدالمقدور كه است اين مورد اين در توجه قابل نكته .مي  كنند
.شود خريداري تكثير محل ترين نزديك از را ماهيان بچه
  كارگاه تا فروش محل از را ماهيان بچه مي توان روش دو به

:كرد حمل
  كيسه  هاي از منظور اين براي :نايلوني كيسه با حمل - 1

  يك ابتدا كه ترتيب بدين مي  شود، استفاده اليه چند نايلوني
  مي  كنيم پر ماهي  ها بچه حاوي استخر آب از را كيسه چهارم
  كيسه  ها درون مترمكعب در كيلوگرم 20 تا 10 نسبت به سپس
  نظر در ليتر20 ظرفيت به كيسه هر(مي كنيم پر ماهي بچه

.)مي  شود گرفته
  را فضا اين نايلوني كيسه در موجود هواي كردن خالي از بعد

  كيسه  هاي .مي  بنديم را آن در سپس مي كنيم پر اكسيژن توسط
  صورت همين به يا داد قرار كارتن درون مي توان را شده آماده
.شوند حمل



 تغييرات به نسبت كمي تحمل قدرت بي  مهرگان و ماهي ها
  حتي سريع تغييرات اغلب يعني دارند، حرارت درجه ناگهاني

  و مي دهد قرار تنش تحت را آنها سانتيگراد درجه5 اندازه به
 حرارت درجه تغييرات بنابراين .مي گردد مرگشان باعث يا

  .باشد روز در درجه چند حدود در و بوده تدريجي بايد
چگالي 

  سانتيگراد درجه 4 حدود حرارت درجه در خالص آب
  چگالي حرارت درجه اين از كمتر در .دارد را چگالي بيشترين

  .مي  بندد يخ سانتيگراد درجه صفر در و يافته كاهش آن
 افزايش را آن چگالي آب، به نمك ها و ناخالصي افزايش
  حداكثر به ليتر بر گرم 7/24 شوري با دريا آب .مي دهد
  است ممكن .مي رسد سانتيگراد درجه 4/1 در خود چگالي
  هم از نمك و يخ مي بندد يخ دريا آب وقتي كه شود تصور
  وقتي نمي افتد اتفاق چيزي چنين حالي كه در مي شوند جدا
  و مي شوند جدا هم از نمك و يخ مي بندد يخ دريا آب كه

  باقي شناور آب روي بر كم چگالي داشتن دليل به يخ ها
 دارد قرار يخ مجاورت در بالفاصله كه آبي شوري .مي مانند
  فشار افزايش هر مي يابد، افزايش اطراف، آب هاي به نسبت
  كند آنچنان تغيير ولي مي شود آب چگالي افزايش باعث
  نظر به فشرده مايع صورت به آب عمل در كه است

  .نمي رسد
  بستن يخ 

  وجود .مي كند فرق مايعات ساير با آب بستن يخ خصوصيات
  يخ هنگام در بلوري ساختمان ايجاد باعث آب در هيدروژن

 .است اوليه مايع از بيش كل حجم داراي كه مي شود بستن
 .مي گردد شناور و داشته آب از كمتر چگالي يافته تشكيل يخ
  پايين طرف به سطح از استخرها و درياچه  ها اساس اين بر
  اب ستون كل مي شد واقع اين برعكس اگر مي بندند، يخ

  را آب انجماد نقطه نمك افزايش .مي بست يخ يكپارچه
.مي آورد پايين

شوري 
 آب در محلول يون هاي غلظت براي اندازه گيري يك شوري
  بيان هزار در قسمت يا ليتر بر گرم صورت به و است

  :از عبارتند آب در محلول يون هاي اصلي ترين .مي شود
  بي كربنات و سولفات پتاسيم، كلسيم، منيزيم، كلريد، سديم،

 .دارند وجود آب در زياد مقدار به كه
  يك هيدرولوژيكي و شناسي زمين شرايط شوري، ميزان
  در سطحي آب هاي .مي كند منعكس را جغرافيايي منطقه
  آب  هاي ولي دارند كمي شوري معموال پربارش مناطق
  .هستند زياد شوري داراي باال تبخير ميزان با خشك، مناطق
  مي كند تغيير ليتر بر گرم 37 تا 33 حدود از دريا آب شوري

  از بسياري .است ليتر بر گرم 34 حدود در آن متوسط و
  ليتر بر گرم 3 يا 2 از كمتر شوري داراي داخلي آب هاي
  .مي باشند

  الكتريكي هدايت 
 آب در محلول امالح درصد سنجش وسيله الكتريكي هدايت
  يون هاي مقدار قدر هر .مي كند تغيير شوري با متناسب و بوده

 افزايش نيز الكتريكي هدايت ميزان باشد زياد آب در محلول
  يك عنوان به بنابراين مي شود يونيزه كندي به آب چون .مي يابد
  واحد .است ضعيف آن الكتريكي هدايت و كرده عمل عايق

  مقطر آب و است سانتيمتر بر ميكروموس الكتريكي هدايت
  سانتيمتر بر ميكروموس يك حدود در الكتريكي هدايت داراي
  تخمين آوردن دست به براي مي تواند الكتريكي هدايت .است
 .رود كار به محلول امالح كل يا شوري از اعتمادي قابل

  تيرگي 
  كه است آب در نور نفوذ ميزان سنجش براي وسيله يك تيرگي

 ذرات مانند مي شود ايجاد آب در معلق و محلول مواد وسيله به
  قدر هر .غيره و رنگي تركيبات الي، و گل بدن، دفعي مواد رس،
  تيرگي .مي رود باال تيرگي ميزان باشند بيشتر آب در مواد اين
  ساز مشكل آب گذر مجموعه هاي و استخر ها در مي تواند زياد
 اداره خوبي به كه گردشي سيستم هاي در به ندرت ولي باشد

.كند ايجاد مسئله مي تواند مي شوند
  معموال مي شود ايجاد گياهي شناوران زي وسيله به كه تيرگي
  محدود با و شده ماهي توليد افزايش باعث چون مي باشد مطلوب
 پرورش در كه آبزي دار ريشه گياهان رشد از نور نفوذ كردن
 ذرات از ناشي تيرگي .مي كند جلوگيري نيستند، مطلوب ماهي
  از ناشي تيرگي .نيست مطلوب كلوئيدي ذرات ساير و رس معلق
 .مي گذارد اثر ماهي  ها در رس از ناشي تيرگي از بيش معلق مواد

  با معلق جامد ذرات معرض در صورتي كه در سردآبي ماهيان
  ساعت 4 تا 3 مدت به ليتر در گرم ميلي 1000تا 500 غلظت
  .مي ميرند بگيرند، قرار

  سشي صفحه با معموال ماهي پرورش استخرهاي در آب تيرگي
  .مي شود اندازه گيري

رنگ
  به آب ناخالصي هاي با نور برخورد متقابل تاثير نتيجه در رنگ
  چون مي رسد نظر به آبي سفيد نور در خالص آب مي آيد وجود

  نفوذ آب در بيشتر رنگ ها ساير از نوري، طيف آبي نورهاي
  رنگ آلي مواد افزايش .مي گردد پخش آن در بيشتر و مي كند

  يا شده اند داده زياد كود كه استخر هايي .مي دهد تغيير را آب
  اغلب شده اند واقع مردابي يا جنگلي مناطق در كه استخرهايي

  رنگ جلبك، نوع هر .هستند زيادي محلول آلي مواد داراي
  كمبودهاي .مي دهد بروز دارد، آن گونه به بستگي كه خاصي
  قابل آب رنگ تغيير با معموال آب در اكسيژن كننده تهديد

.است تشخيص
  فاكتورهاي از ... و كربن اكسيد دي اكسيژن، قبيل از مواردي
.شد خواهد ارائه بعدي شماره در ماهي، پرورش در آب اصلي

.ادامه دارد  ...

كارآفريني
- 

ش ماهي قزل آال
پرور

34



How did I build Vitagene from the ground up

By: Pouria Mojabi
Technical Co‐Founder @https://myvitagene.com 

Founder, CEO @ http://paralign.me

3. scared initially
If you think about the mission and the
vision of the company, your first
reaction is to get scared. It is going to
take forever to build all of this, you think
in your head. And you are right, it will
take a while till you fully build
everything, even if you have a big team
of developers.

4. What is iteration
This is where iteratively building comes
in handy. The concept is simple, you
build what is urgently needed in that
moment or for your next milestone. I
don’t want to call it layer by layer
because sometimes you have to remove
all the layers and start over again.
5. constantly changing
The challenge with startup companies is
that things evolve quickly (changes
quickly) and not all the requirements are
in place at the same time. in the case of
Vitagene, we wanted to add DNA, blood,
diet and physical activity. We had a few
theories on how to add blood data but
we weren’t sure. There are so many
devices/tools that measure physical
activity and diet and plugging all of them
in at the same time is close to
impossible

1.What is Vitagene
Vitagene started with the vision of
changing supplement recommendation;
Vitagene vision had two dimensions:1.
Adding science to supplement
recommendation and 2. providing an easy
and fun user experience, engage and grow
with them.
Given the advances in genetics and
genomics science and technology for
processing large volumes of data,
Vitagene set a mission to fully personalize
supplement recommendation for its users.
Vitagene considers DNA data, blood,
physical activity and diet to recommend
the best set of supplements; But
Vitagene’s journey doesn’t end there,
Vitagene's easy to use blister pack
organizes supplements by day in a nice
and elegant package.

2. What were the technical challenges
Given all the input channels of Vitagene
platform: DNA, Blood, Diet, Physical
activity and the fact that everything other
than DNA will change over time, there
was a need for a platform capable of
processing large amounts of data and also
to be abel to longitudinally track changes.
Also, given the user experience factor,
Vitagene e‐commerce face had to be
designed friendly, trust worthy and easy.
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Given the user behavior data, we found
out most people like to take our survey
and answer all the questions, but when
they get to the payment page they
close the browser. There could be 2
major reasons 1. They don’t trust 2.
price is high. Now finding answer to
these issues define your next iteration!
7. What Vitagene our objective was to
sell people personalized supplements.
So we were designing iterations based
on optimizing that. Meaning, we would
design our iterations based on how we
can get people to pay for our service.

8. Conclusion
The way I built Vitagene platform was
very lean, meaning I only built what was
necessary after getting the feedback
from users or the business team. I
didn’t build based on assumptions or
requirements that was randomly in
place. Everything was built and
designed with two goals in mind, how
to have a great user experience and
how to convince people that this is a
service worth paying for.

Thanks for reading this. I just wanted to
give a brief overview here, I will delve
deeper into each section in my next
articles.

We had a better and a more clear idea on
how to add DNA and that became our
starting point.
I quickly built a platform that could import
DNA data and would ask you a few
question about your life style. So that
would give us diet, physical activity and
DNA data. Enough to do a reasonable
recommendation calculation.
Of course it wasn’t covering all the diet
and physical activity data points, but it was
a great start. Given the short number of
questions, the user experience wasn't bad
either. We mad it fun and engaging. This
was our iteration 1.

6. How to find out what your next iteration
is
I am personally a big fan of data‐driven
designs and builds. Data driven basically
means you let the data you collect help
you figure out what the next step is.
Meaning, you are constantly building
based on the feedback you are receiving.
This is the best strategy, it is sometimes
called “lean” as well. Meaning you remove
all the fat and build only what is necessary.
Basically optimizing the speed and
traction.
At Vitagene, after I built a simple survey
for diet and physical activity questions and
a tool for DNA data upload, we had a
payment page for users where they could
pay for the supplements, give us their
address and we would ship them their
Vitagene Box. That was our iteration 1. We
also had heavy analytics so we were
observing the user behavior every day;
how they interact with the steps and
when/where they close the browser.
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