دکتر محمدعلی شفیعا :به جای اینکه به کسی
بگویید دستت را برای نجات دادن به من بده،
دست خود را دراز کرده
و بگویید دست من را بگیر.
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در سی و هشتمین گردهمایی ماهانه انجمن مهندسی صنایع ایران مطرح شد:

همه هویت انجمن شمایید
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران بــه عنــوان تنهــا تشــکل علمــی و
ملــی کشــور در رشــته مهندســی صنایــع در ســال  1378بــا مجــوز
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری پــا بــه عرصــه وجــود نهــاد و تــا
بــه امــروز تمــام ســعی و تــاش خــود را مصــروف توســعه کاربــرد
دانــش مهندســی صنایــع در کشــور و ارتقــای جایــگاه دانــش
آموختــگان ایــن رشــته کلیــدی و راهبــردی نمــوده اســت.
اســفندماه ســال گذشــته مجمــع عمومــی انجمــن برگــزار و اعضــای
نهمیــن دوره هیــات مدیــره انتخــاب شــدند .از همــان ابتــدا هیــات
مدیــره جدیــد مصمــم شــد تــا ضمــن ارج نهــادن بــه تــاش هیــات
مدیــره هــای گذشــته ،بــا برنامــه ای فشــرده ،میــزان خدمــات بــه اعضا
را گســترش داده و تعامــل خــود را بــا دانشــگاه هــا ،دانــش آموختگان
و دانشــجویان ،شــرکت هــا و بنــگاه هــا و مســووالن ســازمان هــای
دولتــی و خصوصــی و در یــک کالم ذینفعــان رشــته مهندســی
صنایــع افزایــش دهــد .از ایــن رو در طــی چنــد مــاه گذشــته برخــی
از اهــم اقدامــات بــه قــرار زیــر بــوده اســت:
1 .1تشکیل بیش از  10جلسه هیات مدیره؛
2 .2دیــدار اعضــای هیــات مدیــره بــا وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت و دریافــت انتظــارات آن دســتگاه از انجمــن و برنامــه
ریــزی ســازوکار مناســب بــرای آنهــا؛
3 .3پیگیــری ســازمان نظــام مهندســی صنعــت از وزارت صنعــت
معــدن و تجــارت و اعــام آمادگــی بــرای تحقــق ایــن بنــد در
برنامــه پنجــم توســعه؛
4 .4برگــزاری نشســت جایــگاه و آینــده علمــی – حرفــه ای مهندســی
صنایــع بــا حضــور روســا و اســاتید دانشــکده هــای مهندســی
صنایــع دانشــگاه هــای تهــران؛
5 .5راه انــدازی گردهمایــی هــای ماهانــه بــا موضوعــات روز کشــور
و تبییــن نقــش هــای نویــن مهندســان صنایــع؛
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صعود ایران در شاخص
عملکرد لجستیک

بانــک جهانــی گــزارش جدیــد خــود را از
شــاخص عملکــرد لجســتیک منتشــر و اعــام
کــرده اســت .پیشــرفت در عملکــرد لجســتیک
بــرای نخســتین بــار از ســال  ۲۰۰۷تاکنــون در
اقتصادهــای کمتــر توســعهیافته جهــان کنــد...
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مهندسان صنایع و دانش بنیان کردن صنعت

ســی و هشــتمین گردهمایــی
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران
روز سهشــنبه 29 ،تیرمــاه بــا
محوریــت مهندســان صنایــع و
دانشبنیــان کــردن صنعــت،
در راســتای درخواســت وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت از
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران
مبنــی بــر ارائــه راهکارهــای
مناســب و نقشآفرینــی فعــاالن
ایــن رشــته در دانشبنیــان نمــودن
واحدهــا ،بنگاههــای صنعتــی،
معدنــی و تجــاری کشــور در ســالن
همایشهــای وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت واقــع در بلــوار
کشــاورز برگــزار شــد.
پــس از تــاوت کالماهلل مجیــد و
پخــش ســرود ملــی ایــران ،ســید
علیرضــا شــجاعی نائــب رئیــس
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران ،بــه
مــرور دســتور کار گردهماییهــای
انجمــن مهندســی صنایــع و شــرح
اهــداف ایــن انجمــن پرداخــت و
ضمــن دعــوت از مهنــدس حســن
آقــا کثیــری ،رئیــس مرکــز

توســعه فنــاوری و صنایــع پیشــرفته
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
بــه جایــگاه ســخنرانی ،بــه منظــور
مقدم ـهای بــرای ورود بــه موضــوع
جلســه ،بــا ارائــه پاورپوینتــی
بــا موضــوع ظهــور فنــاوری
اطالعــات و تغییــرات بنیادیــن
مبانــی کس ـبوکار ،بحــث اقتصــاد
دانشبنیــان را بــا ذکــر مثالهایــی
از صنایــع ایــران و جهــان مــورد
بررســی قــرار داد.
در ادامــه ،آقــا کثیــری بــه معرفــی
اقتصــاد مقاومتــی ،اقتصــاد
دانشبنیــان و ارتبــاط آنهــا بــا

صنایعیها کیک  50سالگی
دانشگاه شریف را بریدند

گرامیداشــت پنجاهســالگی دانشــگاه صنعتــی
شــریف بــه میزبانی دانشــکده مهندســی صنایع
و کمیتــه تخصصــی مهندســی صنایــع برگــزار
شــد .بــه گــزارش انجمــن مهندســی صنایــع
ایــران ،در ایــن ...همایــش تعداد قابــل توجهی...
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یکدیگــر و همچنیــن اهمیــت آن
در کالم رهبــری و رئیسجمهــور
پرداخــت و بــا ارائــه تعریــف
دقیــق از انــواع کســبوکارهای
دانشبنیــان افــزود :در ســال  ،94در
کشــور  1185شــرکت دانشبنیــان
ایجــاد شــد ،در ســال  93قانــون
شــرکتهای دانشبنیــان صنعتــی
را بــه تصویــب رســاندیم و تــا پایان
ســال  ،93سیوشــش شــرکت،
دانشبنیــان صنعتــی شــدند؛ در
ســال  94بهتنهایــی  112شــرکت
دانشبنیــان صنعتــی ایجــاد شــد
کــه رشــد  3/1برابــری را نشــان...
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بازاریابی عصبی
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یکــی از مباحــث مهــم در عملکــرد
مصرفکننــده ،درک چگونگــی
تصمیمگیــری مصرفکننــدگان میباشــد
کــه همیشــه موردتوجــه محققــان ،بازاریــان
و مدیــران صنعتــی اســت .پــس از ناامیــدی..

خبرنامه مهندسی صنایع
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اخبار

ادامه صفحه 1
میدهــد تــا پایــان ســال  ،94صــد و چهلوهشــت
شــرکت ،دانشبنیــان صنعتــی شــده بودنــد کــه
باوجــود ســهم  7درصــدی از  2148شــرکت
دانشبنیــان 72 ،درصــد کل درآمــد شــرکتهای
دانشبنیــان متعلــق بــه آنهــا اســت .وی همچنیــن
در ادامــه بــه ســهم چشــمانداز توســعه بیستســاله
کشــور و برنامههــای وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــه منظــور تدویــن برنامههــای اقتصــاد
دانشبنیــان اشــاره نمــود و بــا شــنیدن نظــرات
حضــار بــا آنهــا بــه تبــادل اطالعــات پرداخــت.
پــس از اتمــام ارائــه آقــا کثیــری ،شــجاعی از غالمرضا
مقیمــی معــاون برنامهریــزی و توســعه چرخــه دانــش
شــرکت پیشــگامان نــوآوران دانــا و علــی معصومــی
دبیــر انجمــن تخصصی مراکــز تحقیق و توســعه صنایع
و معــادن دعــوت کــرد تــا در جایــگاه حضــور یابنــد.
در ابتــدا ،مقیمــی بــه معرفــی شــرکت پیشــگامان
نــوآوران دانــا و فعالیتهــای ایــن مجموعــه
بــه عنــوان بزرگتریــن شــرکت خصوصــی
ســرمایهگذار در طرحهــای دانشبنیــان و همچنیــن
هلدینــگ هــای زیرمجموعــه آن پرداخــت و
چالشهــای موجــود در شــرکت پیشــگامان نــوآوران
دانــا از جملــه مدیریــت فرآیندهــای دانشبنیــان،
ارزیابــی پروژههــای دانشبنیــان ،ارزشگــذاری
دانــش فنــی پروژههــا و ســایر مشــکالت پیــش روی
دانشبنیــان شــدن صنعــت را کــه مهندســی صنایــع
میتوانــد آنهــا را برطــرف کنــد را معرفــی کــرد؛
ســپس در قســمت پایانــی گردهمایــی ،معصومــی،
بــه ارائــه پیشــنهادهایی در رابطــه بــا دانشبنیــان
کــردن صنایــع پرداخــت و در پایــان جلســه حضــار
ضمــن عــرض مطالبــی در حوزههــای مرتبــط
بــه تبــادل اطالعــات بــا ســخنرانان پرداختنــد.
سرمقاله ،ادامه صفحه 1

 .6فعــال شــدن دوره هــای آموزشــی انجمــن؛
.7گردهمایــی معرفــی رشــته مهندســی صنایــع و ارائــه
مشــاوره ،همزمــان بــا اعــام نتایــج اولیه کنکور سراســری؛
 .8فعــال ســازی ســایت ،کانــال تلگرامــی و ســایر
ابزارهــای اطــاع رســانی (پیامــک ،ایمیــل و )...؛
 .9برگــزاری جلســات سیاســتگذاری و هماهنگــی
ســیزدهمین کنفرانــس بیــن المللــی مهندســی صنایــع؛
 .10تشــکیل جلســات بــا همــکاران افتخــاری و دبیــران
انجمــن هــای علمی دانشــجویی دانشــگاه هــای تهران؛
 .11بررســی وضعیــت انتشــار نشــریات علمی پژوهشــی انجمن.
و اینــک یکــی دیگــر از ابزارهــای ارتباطــی و
تعاملــی بــا اعضــا در دوره جدیــد هیــات مدیــره
فعــال مــی شــود و آن انتشــار مجــدد خبرنامــه
انجمــن اســت .در اینجــا الزم اســت از تمــام کســانی
کــه در طــی ایــن مــدت بــا حمایــت هــای علمــی،
مــادی ،معنــوی ،فکــری و عملــی خــود در رشــد
انجمــن تــاش کردنــد و از دوســتانی کــه همــت
کــرده و پــل ارتباطــی انجمــن بــا شــما را از طریــق
خبرنامــه تقویــت نمودنــد صمیمانــه تشــکر نماییــم.
یقینــا تــداوم و ارتقــای فعالیــت هــای انجمــن
نیازمنــد همــکاری همــه اعضــای آن اســت چــون
همــه هویــت انجمــن شــمایید و انجمــن چیــزی
نیســت جــز شــما و هیــات مدیــره مفتخــر اســت کــه
خدمتگــزار جامعــه مهندســی صنایــع ایــران اســت.

بانک جهانی گزارش داد:

صعود ایران در شاخص عملکرد لجستیک
بانــک جهانــی گــزارش جدیــد خــود را از شــاخص
عملکــرد لجســتیک منتشــر و اعــام کــرده اســت .پیشــرفت
در عملکــرد لجســتیک بــرای نخســتین بــار از ســال ۲۰۰۷
تاکنــون در اقتصادهــای کمتــر توســعهیافته جهــان کنــد
شــده اســت ،امــا اقتصادهــای نوظهــور کــه ابتــکار عملهــای
جامعــی را در ایــن زمینــه انجــام میدهنــد ،عملکــرد خــود را
بهبــود بخشــیدهاند.
در ایــن گــزارش بانــک جهانــی از صعــود  ۱۸پل ـهای ایــران
در شــاخص عملکــرد لجســتیک خبــر داد و اعــام کــرد
کشــورمان در رتبهبنــدی جهانــی رتبــه  ۹۶را بــه دســت
آورده اســت .بــر اســاس ایــن گــزارش ایــران در میــان
 ۱۶۰کشــور جهــان در رتبــه  ۹۶ازنظــر شــاخص لجســتیک
قرارگرفتــه و نمــره 6/2را در ایــن شــاخص بــه دســت آورده
اســت .ایــران در گــزارش ســال  ۲۰۱۴در میــان  ۱۶۶کشــور
جهــان رتبــه  ۱۱۴را بــر اســاس ایــن شــاخص به دســت آورده
بــود .ایــران ازنظــر کارآیــی فرآیندهــای ترخیــص کاال رتبــه
 ،۱۱۰کیفیــت زیرســاختهای تجــاری و جابهجایــی رتبــه
 ،۷۲ســهولت دسترســی بــه کاالهــای مختلــف رتبــه ،۸۸
شایســتگی و کیفیــت خدمــات لجســتیکی رتبــه  ،۸۲توانایــی
در تعقیــب و ردیابــی کاالهــای ارســالی رتبــه  ۱۱۱و زمــان
تحویــل محمولههــا رتبــه  ۱۱۶را در میــان  ۱۶۰کشــور جهــان
بــه دســت آورده اســت .در ایــن گــزارش آلمــان بــا کســب
نمــره  23/4بــرای ســومینبار نخســتین کشــور جهــان ازنظــر
کیفیــت لجســتیک معرفیشــده اســت و لوکزامبــورگ،
ســوئد ،هلنــد ،ســنگاپور ،بلژیــک ،اتریــش ،انگلیــس،
هنگکنــگ و آمریــکا بــه ترتیــب در رتبههــای دوم تــا
دهــم از ایــن نظــر قرارگرفتهانــد .در انتهــای رتبهبنــدی
جهانــی شــاخص عملکــرد لجســتیک ســوریه بــا کســب
نمــره  6/1در رتبــه  ،۱۶۰هائیتــی بــا نمــره  72/1در رتبــه ،۱۵۹
ســومالی بــا نمــره  75/1در رتبــه  ،۱۵۸موریتانــی بــا نمــره
 87/1در رتبــه  ،۱۵۷گینــه اســتوایی بــا نمــره  88/1در رتبــه
 ۱۵۶قرارگرفتــه اســت .شــاخص عملکــرد لجســتیک یــک
شــاخص چندبعــدی اســت کــه عملکــرد بخــش لجســتیک
یــک کشــور را ارزیابــی میکنــد و از ســال  ۲۰۰۷بهصــورت
دوســاالنه توســط بانــک جهانــی ارزیابــی میشــود.

آنابــل گونزالــس ،مدیــر ارشــد عملکــرد جهانــی در زمینــه
رقابتپذیــری و تجــارت بانــک جهانــی ،میگویــد:
«عملکــرد لجســتیک هــم در تجــارت بینالمللــی و هــم در
تجــارت داخلــی بــرای رشــد اقتصــادی و رقابتپذیــری
یــک مســئله مهــم محســوب میشــود .تــدارکات کارآمــد
لجســتیکی افــراد و شــرکتها را بــه بازارهــا و فرصتهــا
متصــل میکنــد و موجــب دســتیابی بــه ســطح باالتــری از
بهــرهوری و رفــاه میشــود .متأســفانه شــکاف عملکــرد
لجســتیکی بیــن کشــورهای ثروتمنــد و فقیــر ادامــه دارد و
رونــد همگرایــی کــه در ســالهای  ۲۰۰۷تــا  ۲۰۱۴دیــده
شــد ،در مــورد کشــورهایی کــه کمتریــن عملکــرد را
داشــتهاند ،معکــوس شــده اســت ».کشــورهایی ماننــد کنیــا،
هنــد و چیــن نســبت بــه گذشــته عملکــرد بهتــری داشــتهاند.
طــی  ۶ســال گذشــته  ۱۰کشــوری کــه بهترین عملکــرد را در
زمینــه لجســتیک داشــتهاند ،تغییــر نکردهانــد و بــر صنعــت
زنجیــره عرضــه ســلطه دارنــد .اقتصادهــای دارای درآمــد
پاییــن کــه بدتریــن عملکــرد را دارنــد اغلــب اقتصادهایــی
محصــور در خشــکی ،جزایــر کوچــک یــا کشــورهایی
هســتند کــه دوران بعــد از جنــگ را ســپری میکننــد؛
امــا بــرای نخســتینبار در تاریــخ انتشــار ایــن گزارشهــا،
عملکــرد دو کشــور روانــدا و اوگانــدا کــه از همــکاری
منطقـهای بــرای بهبــود کریدورهــای تجــاری بهــرهمیبرنــد،
نشــان داده اســت کشــورهای محصــور در خشــکی دیگــر
بهصــورت خــودکار دارای شــرایط نامســاعد نیســتند.

دوره عالی لجستیک و SCM

دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای
مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در
نیمسال اول سال تحصیلی  ٩٥-٩٦دوره
عالی لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین
برگزار میکند.
به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی
صنایع ایران ،اطالعات این دوره از جمله
مخاطبان و شرایط ثبتنام در پوستر ذیل
آمده است .الزم به ذکر است برای ثبتنام
در این دوره  5درصد تخفیف برای اعضای
انجمن در نظر گرفته شده است.
متقاضیان بهمنظور شرکت در دوره عالی
لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین ،در

گام نخست باید رزومه خود را به پست
الکترونیکی  opencourses@aut.ac.irتا
اول شهریور ارسال نمایند.
عالقهمندان ،جهت کسب اطالعات بیشتر
میتوانند به سایت الکترونیکی دفتر
آموزشهای آزاد آن دانشکده به نشانی
 ieoc.aut.ac.irمراجعه نمایند.
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اخبار

تخفیف درشهریه دانشجویان عضو انجمن
بــر اســاس تفاهمنامــه دانشــگاه آزاد و کمیســیون انجمنهــای
علمــی ،دانشــجویان مشــغول بــه تحصیــل در دانشــگاه آزاد کــه
عضــو انجمنهــای علمــی باشــند از اعطــای تســهیالت تخفیــف
شــهریه مطابــق بــا مقــررات و تفاهمنامــه برخــوردار میش ـوند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن مهندســی صنایــع ایــران،
دانشــجویان مهندســی صنایع دانشــگاه آزاد اســامی نیز میتوانند
بــا عضویــت در انجمــن تخصصــی خــود یعنی انجمن مهندســی
صنایــع ایــران از ایــن فرصــت پیشآمــده اســتفاده کننــد.
گفتنــی اســت در بنــد 2مــاده 4تفاهمنامـهای کــه اواخــر خردادماه
ســال جــاری میــان کمیســیون انجمنهــای علمــی وزارت علــوم
تحقیقــات و فنــاوری و دانشــگاه آزاد اســامی منعقــد شــد و بــه
مدت 3ســال اعتبار خواهد داشــت ،دانشــگاه آزاد اســامی متعهد
شــده تســهیالت تخفیف شــهریه مطابق بــا مقــررات و تفاهمنامه،
ویــژه دانشــجویانی کــه عضــو انجمنهــای علمــی بــوده و در
دانشــگاه آزاد مشــغول بــه تحصیــل هســتند اعطــا کند.

یــادآور میشــود بــا توجــه بهضــرورت توســعه ه ماندیشــی
و همفکــری و اســتفاده از خــرد جمعــی در زمینههــای علمــی
و مشــارکت در گســترش مرزهــای دانــش بــر اســاس جایــگاه
انجمنهــای علمــی در نقشــه جامــع علمــی کشــور و تأکیــد بــر
ایفــای نقــش مرجعیــت علمــی انجمنهــا توســط قانونگــذار و با
توجــه بــه تــوان و ظرفیتهــای موجــود در دانشــگاه آزاد اســامی
و امــکان همافزایــی علمــی ،تفاهمنامــه ای بیــن دانشــگاه آزاد
اســامی و کمیســیون انجمنهــای علمــی کشــور منعقــد شــد.
هــدف از ایــن تفاهمنامــه ،توســعه فرهنــگ دانــش مــداری و
گســترش ه ماندیشــی و اعتــای موقعیــت علمــی و پژوهشــی
کشــور مبتنــی بــر انتقــال تجربیــات علمــی گروهــی در راســتای
تقویــت و شــکوفایی اســتعدادهای برتــر و تعالــی انجمنهــای
علمــی و مراکــز آموزشــی بیــان شــده اســت.

صنایعیها کیک  50سالگی دانشگاه شریف را بریدند
گرامیداشــت پنجاهســالگی دانشــگاه صنعتی شــریف بــه میزبانی
دانشــکده مهندســی صنایــع و کمیته تخصصی مهندســی صنایع
برگزار شــد.
به گــزارش انجمن مهندســی
صنایــع ایــران ،در این همایش
تعداد قابل توجهی از استادان،
کارمندان ،دانشآموختگان،
دانشجویاندانشکدهمهندسی
صنایــع و مهمانانــی از ســایر
دانشــکدهها حضــور داشــتند.
بنابرایــن گــزارش ،دکتــر
محمــود فتوحــی ،رئیــس
دانشــگاه ،مهنــدس محمــود
شــیری دبیــر کل انجمــن و دکتــر علیرضا حجی رئیس دانشــکده
از جملــه ســخنرانان ایــن مراســم بودنــد.

تقدیــر از اســتادان پیشکســوت و بازنشســته ،تقدیــر از کارمنــدان
بازنشســته ،بیــان خاطــرات ،اجــرای موســیقی زنــده از جملــه
برنامههــای اجراشــده در ایــن مراســم بــود.
ایــن گــزارش میافزایــد :در بخشــی از
مراســم ،کیک پنجاهســالگی دانشــگاه
بــا حضــور مهمانــان رونمایــی و بریــده
شــد.
گفتنــی اســت در انتهــای برنامــه از
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران،
بهعنــوان حامــی معنــوی برگــزاری این
مراســم تقدیــر شــد.
ایــن برنامه روز دوشــنبه اول شــهریور از
ســاعت  15در ســالن جابــر ابــن حیــان
آغــاز و تــا ســاعت  21بــه درازا کشــید.

فراخوان دعوت به همکاری
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران از تمامــی
دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ،کارشناســی
ارشــد و دکتــری مهندســی صنایــع عالقهمنــد بــه
همــکاری افتخــاری در امــور اجرایــی دعــوت بــه
همــکاری میکنــد.

زمینههــای برگــزاری دورههــا ،ســمینارها و
کنفرانسهــای آموزشــی ،بخــش نشــریات و
خبرنامــه ،وبســایت و شــبکههای اجتماعــی
انجمــن و برگــزاری گردهماییهــای ماهانــه
میبا شــد .

بــه گــزارش روابــط
عمومــی انجمــن
مهندســی صنایــع
ایــران ،ایــن دعــوت
بــه همــکاری در

عالقمنــدان مــی تواننــد مراتــب عالقمنــدی خــود
را بــا تکمیــل فــرم مرتبــط در ســایت انجمــن
و ارســال آن از طریــق پســت الکترونیکــی
 iiiegram@gmail.comو یــا شناســنامه
الکترونیکــی @ iiiegramاعــام نماینــد.

www.iiie.ir

رویداد های آتی

40میــن گردهمایــی انجمــن مهندســی صنایــع ایــران:
از استراتژی بنگاه تا راهبرد ملی
تاریخ برگزاری 16 :شهریور 16:30الی19:30
وب سایتiiie.ir :

نالمللی مهندســی صنایع و سیســتم هــا (ICISE
دومین کنفرانس بی 

()۲۰۱۶بــه صــورت مجازی)
تاریخ برگزاری 24 :و 25شهریور95
وبسایتum.ac.ir.icise2016:

سیزدهمینکنفرانسبینالمللیمهندسیصنایع
تاریخ برگزاری 4 :و 5اسفند95
سایت:

خبرنامه مهندسی صنایع

4

سال هجدهم  -شماره  - 80مرداد ماه 1395
www.iiie.ir

صنعت

گستره کاربرد مهندسی صنایع

همزمــان بــا پیشــرفت و تحــول ســریع علــوم و فنــون و
پیچیدگیهــای روزافــزون آن ،نظامهــای تولیــدی و خدماتــی
نیــز گســترشیافت هاند کــه در ایــن میــان اداره صحیــح و مناســب
اینگونــه واحدهــا مســتلزم بهکارگیــری تکنیکهــای علمــی
و پیشــرفته جهــت پیشبینــی ،مدلســازی ،برنامهریــزی ،تأمیــن
و تــدارک ،اجــرا و نظــارت و ارزیابــی نتایــج حاصلــه در راســتای
وظایــف مدیریتــی اســت.
فعالیــت هــر نظــام اعــم از تولیــدی یــا خدماتــی بــا اتــکا بر فنــاوری
خــاص آن امــکان تــداوم و اســتمرار دارد و صرفنظــر از ماهیــت
فنــی و صنعتــی امــر ،فنــاوری دارای چهــار جــز اســت:
* تجهیزات و امکاناتتولیدی وخدماتی
* مدیریت و سازمان
*نیروی انسانی
* دانشفنی
ازآنجاکــه رشــتههای مهندســی مرســوم نظیر مهندســی مکانیک،
بــرق ،ســاختمان و  ...بیشــتر بــه ابعــاد فنــی صنعــت (اجــزای  1و )4
توجــه دارنــد .در فراینــد کسـبوکار رقابتی بهتنهایی پاســخگوی
مســائل پیچیــده خدمــات مهندســی و مدیریتــی مــدرن امــروزی
نیســتند و بهصــورت نظاممنــد تحــوالت سیاســی ،اجتماعــی،
اقتصــادی و باورهــای انســانی را در چرخــه حیــات سیســتمهای
مــورد توجــه خــود ،لحاظ نمی کنند.بــرای رفع چنیــن کمبودهایی
بــه ویــژه طــی چنــد دهــه اخیــر رشــته مهندســی صنایــع بــا بهــره
گیــری از علــوم ریاضــی ،فیزیــک ،اجتماعــی ،اقتصــاد و فنــون
مهندســی بــه وجــود آمــده اســت.
باتوجــه بــه مراتــب فــوق شــاید مناســب بــود ایــن رشــته بــا عنــوان
مهندســی مدیریــت معرفــی مــی شــد ،چــرا کــه کاربردهــای آن
محــدود بــه صنعــت نیســت و هــر موسســه انتفاعــی و غیرانتفاعــی
بــا جنبــه صنعتــی یــا خدماتــی میتوانــد از فنــون و تکنیکهــای
مهندســی صنایــع بهــره گیــرد.
صــرف منابــع و حصــول حداکثــر نتیجــه از منابــع مصرفــی چیزی
نیســت کــه منحصــر به صنعــت یا بنــگاه خاصــی باشــد و امــروزه با
توجــه به نیــاز به ارتقای ســطح بهــرهوری امــری ضــروری و حیاتی
محســوب میشــود کــه نشـانگر بســتر گســترده بــرای فعالیتهای
مهندســی صنایــع تلقی میشــود.
کلیــد حــل ایــن مســائل در دســت مهنــدس صنایــع اســت کــه بــا
توانمندیهــای خــود میتوانــد راهگشــای آنهــا باشــد.
بنابرایــن مهندســی صنایــع در حرفههــا و مشــاغلی همچــون،
بانکــداری ،خدمــات مشــاورهای ،صنعــت بیمــه ،شــرکتهای
هواپیمایــی ،کشــتیرانی ،بیمارســتانها ،کارخانههــا ،کشــت و
صنعــت ،خدمــات شــهری ،اســتادیومهای ورزشــی و یــا هــر مکان
دیگــری کــه نیــاز بــه برنامهریــزی ،هدایــت و مدیریــت و ارتقــای
بهــرهوری دارد کاربــرد دارد.
میتــوان گفــت یــک مهنــدس صنایــع هیـچگاه بــه مشــکل نبــود
کار برنمیخــورد.

 21مرداد ماه ،روز صنایع کوچک
مقام معظــم رهبری(مدظلــه العالی) :احیــاء صنایع حمایتهایدولتازصنایعکوچک:
کوچــک و توجــه بــه ایــن صنایــع از بنیــان هــای اقتصــاد در راســتای حمایــت از صنایــع کوچــک ،ســازمان صنایــع
مقاومتــی اســت و مــی توانــد تــا حــد زیــادی باعــث کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی ایــران از شــهریور
ســال 1384فعالیــت خــود را آغــاز کــرد .البتــه چنیــن
تحــرک اقتصــادی وایجــاد اشــتغال شــود.
21مــرداد مــاه ،روز حمایــت از صنایــع کوچــک ســازمانی از ســال  1343فعالیــت خــود را تحــت عنــوان
نامگــذاری شــده اســت لــذا بــرآن شــدیم تــا بــه مناســبت ســازمان نواحــی صنعتــی آغــاز کــرده بــود و در طــی ســال
ایــن روز ،بــه بررســی ابعــاد و جنبــه هــای مختلــف صنایــع هــای متمــادی تحــت نام های مختلفــی به فعالیــت پرداخته
و بعضـاً در ســال هایــی در وزارت صنایــع ادغــام شــده بــود.
کوچــک بپردازیــم:
در راســتای نیل بــه اهداف اســتراتژیک ،این ســازمان برنامه
تعریفصنایعکوچکومشمولیتآن:
در کشــورهای مختلــف دنیــا ،تعاریــف متفاوتــی از صنایع هــایحمایتــیخــودراتحــتعناویــنزیــردنبــالمــیکنــد:
کوچــک موجــود اســت کــه هریــک از آنهــا ،معیارهایــی .1خوشههایکسبوکار
همچــون تعــداد زیرمجموعــه هــا ،ارزش افــزوده ،حجــم خوشــه هــای کســب و کار یکــی از الگوهــای موفــق
گــردش مالــی ســالیانه تعــداد کارکنــان ،میــزان ســرمایه ســازماندهی صنایع کوچک و متوســط هستند که کاستی
گــذاری و ...را در تعریــف خــود لحــاظ کــرده انــد .در هــای صنایــع کوچــک و متوســط را رفــع و مزیــت هــای
کشــور مــا تعریــف انــواع صنایــع بــه شــکل زیــر اســت :بــه مختلــف صنایــع کوچک ،چــون انعطــاف پذیــری و تنوع
شــرکتهایی کــه کمتــر از ده کارکــن دارنــد ،صنایــع خــرد را تقویــت می بخشــند .خوشــه کســب و کار مجموعــه ای
گفتــه مــی شــود وبه شــرکتهایی کــه تعــداد کارکنــان آنها از بنــگاه هــای تولیــدی و خدماتی در یک رشــته اســت که
بیــن  10تــا  49نفــر اســت ،صنایــع کوچــک و شــرکتهایی بــا تکیــه بــر ســرمایه هــای قــوام یافتــه اجتماعــی در مناطــق
کــه تعــداد کارکنانشــان بیــن 50تــا 250نفــر اســت ،صنایع مختلــف جغرافیایــی در کنار نهــاد های پشــتیبان و از طریق
روابــط متراکــم میــان بنگاهــی شــکل می گیــرد.
متوســط اطــاق مــی شــود.
صنایــع کوچک و متوســط در بســیاری از کشــورهای دنیا.2 ،شهرکهایفناوری
بخــش اعظمــی از صنایع آن کشــور را شــامل می شـوند به شــهرک فنــاوری مجموعــه ای اســت کــه ضمــن فراهــم
طــوری که در کشــور ما صنایع شــیمیایی(مانند الســتیک ،آوری زیر ســاخت مناســب برای اســتقرار واحدهــای فناور
پالســتیک و ،)...صنایــع نســاجی و چرم(ماننــد پوشــاک ،تولیــدی ،خدماتــی و مشــاوره ای بــا گــردآوری و تجمیــع
کیــف ،کفــش و ،)...صنایــع غذایــی و دارویــی ،صنایــع اجــزای دخیل در توســعه فنــاوری زمینه ارائــه حمایت های
فلــزی و نیــروی محرکه(ماننــد ریختــه گــری و،)...صنایــع نــرم افــزاری الزم جهــت ایجاد کســب و کارهــای تولیدی
ســلولزی(مانند انــواع کاغذ ،دســتمال کاغــذی و ،)...صنایع خرد،کوچــک و متوســط مبتنــی بــر فنــاوری هــای جدیــد
کانی و امور معدنی ،صنایع الکتریکی و الکترونیکی(مانند را فراهــم آورده و از طــرف دیگــر بــا اشــاعه فنــاوری هــای
انــواع لــوازم خانگــی و )...همگــی جــزء صنایــع کوچک و جدیــد درکســب و کارهــای تولیــدی زمینــه ارتقــای تــوان
رقابتــی و توســعه فعالیــت هــای آنهــا را پدیــد مــی آورد.
متوســط محســوب مــی شـوند.
بــا مراجعــه بــه پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان صنایــع بخشهــای عمــدهای از فعالــی هــای تجــاری ســازی
کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی ایــران ،مــی تــوان فنّــاوری در ایــن شــهرک هــا بــه صــورت حرفـهای قابــل
دریافــت کــه بیــش از62هــزار شــرکت و بالــغ بــر105هزار انجــام باشــد .ا ّهــم ایــن فعالیــت ها شــامل تحقیق و توســعه،
تولید محصوالت با فنــاوری برتر ،خدمات آزمایشــگاهی،
محصــول در زمــره ایــن صنایــع قــرار مــی گیرنــد.
وضعیــت صنایع کوچــک در ایــران وخــارج از استانداردســازی ،بازاریابــی و عملیــات مشــاوره ای بــرای
توســعه بــازار محصــوالت فنّــاوری در عرصه تولید صنعتی
کشور:
ســهم صنایــع کوچــک و متوســط  96درصــد از کل و همچنیــن عرضــه ســایر خدمــات تخصصــی میباشــد.
صنایــع موجــود در کشــور اســت و تعــداد واحدهــای بــه .3فنبازارهایمنطقهای
بهــره بــرداری رســیده بیــش از81هــزار واحــد می باشــد .در فنبازارهــای منطقهای ،مراکزی هســتند کــه تحت نظارت
جــدول زیــر ،ســهم بنــگاه هــای کوچــک و متوســط در فنبــازار ملــی ایــران و در همــکاری نزدیــک بــا نهادهــای
شــاخص هــای اقتصادی(برحســب درصــد) در ســطح دنیا مرتبــط بــا فنــاوری در اســتان هــا و یــا مناطــق کشــور ایجــاد
میشـوند .وظیفــه ایــن فنبازارهــا ،مدیریــت و جمــعآوری
و ایــران بررســی شــده اســت:
اطالعــات مرتبــط بــا دســتاوردها و نیازهای فنــاوری منطقه،
جهــت تســهیل در مبــادالت فــن آوری
ایران
کشور های در حال توسعه و توسعه یافته
شاخص
ردیف
و ارائــه انــواع خدمــات تخصصــی
96
99 - 90
تعداد
1
مرتبــط بــا آن مــی باشــد ،کــه با توســعه
42
75
60
اشتغال
2
ی شــبکه ی جامعــی از متخصصیــن و
16.8
60 - 30
ارزش افزوده
3
نهادهــای علمی و تحقیقاتــی صنعتی و
5
65 - 30
صادرات
4
دانشــگاهی مــی توانــد نیازمنــدی هــای
17
70 - 50
ارزش تولیدات
5
صنایــع و بنگاههــای اقتصــادی را تامین
نمایــد و یــا بهتریــن منابــع پاســخ بــه

5
تقاضاهــای ایشــان را در دســترس قــرار دهــد.
.4مراکــز خدمــات فنــاوری کســب و کار .5مجتمــع هــای
فنــاوری اطالعــات .6طــرح حمایــت از پایــان نامــه هــا
.7واگــذاری دفاتــر کار مجــازی .8طرحهــای مطالعاتــی
. 9تفاهــم نامــه هــا. 10کمــک هــای فنــی و اعتبــاری
.11طرحهــای تیــپ صنعتــی
.12صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــذاری صنایــع
کوچــک
اهداف و وظایف:
کمــک بــه توســعه صنایــع کوچــک از طریــق تضمیــن
حداکثــر هفتــاد درصــد اصــل و ســود تســهیالت اعطایــی
بــه ایــن صنایــع ،فرآهــم آوردن موجبــات توســعه ســرمایه
گــذاری بخــش غیــر دولتــی در صنایــع کوچک،کوتــاه
کــردن مــدت زمــان اجــرای طرحهــای اشــتغال زا و دارای
توجیــه اقتصــادی بــا اولویــت مناطــق کمتــر توســعه یافته و
تضمیــن و تســهیل در توثیــق تســهیالت اعطایــی بانــک ها
و موسســات مالــی و اعتبــاری به صنایع کوچــک ،از جمله
اهــداف و وظایــف ایــن صنــدوق بــه شــمار مــی رونــد.
بخشیازمشکالتصنایعکوچکدرکشور:
.1کمبــود تخصص در حــوزه های مختلــف .2پایین بودن
ســطح فنــاوری و عدم دسترســی بــه تکنولوژی هــای نوین
.3پاییــن بــودن ارزش افــزوده .4فعالیــت مجزا و غیر شــبکه
ای(عــدم وجــود شــبکه هــای همــکاری میــان بنگاهــی)
.5عــدم وجــود بخــش هــای تحقیــق وتوســعه()R&D
.6عــدم شــناخت از بازارهــای هــدف.7فقدان مقیــاس های
الزم از جنبــه های مختلف ســرمایه،تولیــد و بــازار.8.فقدان
محیــط هــای مناســب رشــد کســب و کارازجنبــه هــای
مختلــف حقوقــی ،قانونــی و.9....فقــدان زیــر ســاخت های
نرم افزاری و تشــکیالتی.10فقدان ارتباط منســجم با شــبکه
هــای بانکــی و مالــی کشــور.
اهمیــت و نقــش صنایــع کوچــک در اقتصــاد
مقاومتــی و فرآینــد توســعه اقتصــادی کشــور:
صنایــع کوچــک با توجــه بــه دارا بــودن معیارهــا و ویژگی
هــای زیــر ،نقــش بســزایی در اجرای سیاســت هــای اقتصاد
مقاومتــی و فرآیند توســعه اقتصــادی کشــور دارند:
 .1قــدرت بــاال در جــذب و بومــی ســازی تکنولــوژی
.2قابلیــت تراکــم دانــش بیشــتر در فرآینــد تولیــد .3ایجــاد
فرصــت هــای شــغلی بیشــتر نســبت بــه صنایــع بــزرگ
.4برتــری در صرفــه جویــی در مقیــاس تولیــد .5قــدرت
بــاال در تربیت کارآفرینــان و مدیــران اقتصــادی .6دارابودن
پراکندگــی جغرافیایی بیشــتر و در نتیجه کمک به توســعه
اقتصادی متوازن کشــور .7اســتفاده بهینه و موثر از امکانات
و پتانســیل های منطقه ای(تداعی کننده استفاده از امکانات
داخلــی بــرای رســیدن بــه خوداتکایــی اقتصــادی کــه از
سیاســت های اقتصــاد مقاومتی اســت.8).قــدرت و فرصت
تصمیــم گیری ســریع و انعطــاف پذیــری بــاال در مدیریت
.9بکارگیــری ســرمایه مردم(چــون حجم ســرمایه گــذاری
کــم اســت لــذا رغبت و تــوان بــرای ســرمایه گــذاری مردم
بیشــتر فراهــم اســت .ایــن موضــوع بــا سیاســت هــای کلــی
اصل44قانــون اساســی،که بر اســتفاده از پتانســیل هــا وتوان
اقشــار بیشــتری از مــردم بــرای پیشــبرد توســعه اقتصــادی
کشــور تاکیــد دارد ،انطبــاق بســیاری دارد).
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صنعت

راهکارهــای تعامــل و افزایش همــکاری صنایع
کوچــک وشــرکت هــای دانــش بنیان:
ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک هــای صنعتی ایــران،
در راســتای تعامــل و افزایــش همــکاری صنایــع کوچــک
و شــرکت هــای دانــش بنیــان ،برنامه هــای حمایتــی درنظر
دارد کــه ســرفصل هــای آن بــه شــرح زیــر اســت:
* توســعه شــهرک هــای فنــاوری بــه عنــوان هــاب()hub
های تخصصی ایجــاد ،جذب و بکارگیری تکنولــوژی در
رشــته صنعت هــای تخصصــی و اولویــت دادن به اســتقرار
شــرکت هــای دانــش بنیــان در آن هــا.
* اســتفاده از ظرفیــت مراکــز خدمــات فنــاوری و کســب
و کار دائــم در شــهرک هــای صنعتــی بــزرگ و شــهرک
هــای فنــاوری بــرای اســتقرار مشــاورین موردنیــاز کســب
وکارهــا اعــم از دانــش بنیــان و غیــره در حــوزه هــای
مختلف .
* انجــام پــروژه هــای مشــترک بــا دانشــگاه هــا ،مراکــز
تحقیقاتــی و ســایر واحدهــای صنعتــی ،شــهرک هــای
فنــاوری ،پــارک هــای علــم وفنــاوری و...
* تدویــن بســته هــای تشــویقی بــرای تحریــک تقاضــا
ازســوی بنــگاه هــای کوچــک ومتوســط بــرای ارتقــای
فنــاوری در آنهــا.
* اســتفاده از ظرفیــت فــن بازارهای منطقــه ای ایجاد شــده،
برگــزاری تورهــای فنــاوری ،نشســت هــای تخصصــی بــا
صاحــب نظــران داخلــی و خارجــی.
* اســتفاده از ظرفیــت شــرکت های دانش بنیــان در تکمیل
حلقــه هــای مفقوده خوشــه های کســب وکار.
* شناســایی شــرکت هــای دانــش بنیــان در شــهرک هــا و
آمــاده ســازی بــرای اســتفاده از مزایای شــرکت هــای دانش
بنیان.
* کمــک بــه اســتقرار متمرکــز ودر اختیار قــراردادن ســوله
هــای واحدهــای تعطیــل یــا راکــد وکارگاههــای احــداث
شــده بــه شــرکتهای دانــش بنیــان متقاضــی فعالیــت در
شــهرکها ونواحــی صنعتــی وفنــاوری.
* اختصــاص بخشــی از منابــع طــرح نوســازی و تجدیــد
ســاختار ،طــرح اعطــای کمــک هــای فنــی و اعتبــاری
و ســایر منابــع در اختیــار ســازمان بــرای تامیــن بخشــی از
هزینــه تحقیــق و توســعه بنــگاه هــای رجــوع کننــده بــه
شــهرک هــای فنــاوری وســایر مراکز تامین فنــاوری جهت
تحریــک ارتبــاط آنهــا بــا مراکز تحقیق و توســعه شــهرک
هــای فنــاوری وســایر مراکــز مرتبــط.
* انجــام پــروژه هــای عارضــه یابــی درســطح واحدهــای
صنعتــی و هدایــت و ارتبــاط شــرکت هــای دانــش بنیــان با
واحدهــای صنعتــی دارای مشــکل فنــاوری به عنــوان تامین
کننــده فنــاوری موردنیــاز آنهــا از طریــق فــن بازارهــا و ارائه
تســهیالت مناســب بــه واحدهــای صنعتــی درجهــت رفــع
عارضه.
* توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان مبتنــی بــر تامیــن
فنــاوری بنــگاه هــای موجــود بــه جــای ایجاد شــرکت های
جدیــد.
تهیه و تنظیم  :علی چگینی
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مهندسی صنایع در هر گوشه مملکت
کاربرد دارد

دکتــر حســن فریــد اعلــم از اســاتید بازنشســته دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر و عضــو اســبق هیــات مدیــره انجمــن
مهندســی صنایــع ایــران در نشســت جایــگاه و آینــده
علمــی و حرفــه ای مهندســی صنایــع بــا حضور اســاتید
رشــته مهندســی صنایــع دانشــگاه هــای تهران ،بــا درود
و رحمــت بــه کســانی کــه موسســاتی مثــل ســازمان
مدیریــت صنعتــی را ایجــاد کردنــد ،گفــت :اینــان
زمانــی کــه اســمی از صنعــت و مهندســی صنایــع نبــود
آمدنــد و مجموعــه هایــی همچــون ســازمان مدیریــت
صنعتــی ،ســازمان برنامــه و نیــز ســازمان گســترش را
پایــه گــذاری کردنــد .اگــر روحیــه همــکاری آن
زمــان ادامــه مــی یافــت ،ایــن صنایعــی کــه مــا امــروز
داریــم و در طــی ایــن ســال هــا کمــی توســعه دادیــم
خیلــی بیشــتر توســعه مــی یافــت .آن روحیــه همــکاری
و کار بســیار مهــم بــود کــه ان شــاءاهلل آن روحیــه
بیــش از گذشــته بوجــود بیایــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن مهندســی
صنایــع ایــران ،وی بــه خــا حضــور افــراد آشــنا بــه
دانــش مهندســی صنایــع در ســطح مدیریــت ارشــد
بنــگاه هــای صنعتــی اشــاره کــرد و افــزود :مدیرانــی
کــه صنایــع مــان را اداره مــی کننــد عمدتــا افــرادی
هســتند بــا رشــته هــای علــوم انســانی ،یعنــی مهندســین
و افــرادی کــه مباحــث مهندســی صنایــع را آمــوزش
دیــده انــد کمتــر مدیــران صنایــع هســتند.
فریــد اعلــم در ادامــه گفــت :ســال  1356رشــته
مهندســی صنایــع را در دانشــگاه امیرکبیــر ایجــاد
کردیــم و همــان ســال دانشــجو گرفتیــم .در آن زمــان
اعتقــاد نداشــتم کــه بایــد رشــته مهندســی صنایــع دایــر
کنیــم امــا چــون دانشــگاه صنعتــی شــریف ایــن رشــته
را داشــت ،روی رقابــت ،مــا هــم گفتیــم ایــن رشــته را
داشــته باشــیم .هنــوز هــم اعتقــاد نــدارم کــه بایــد یــک
دانشــکده مهندســی صنایــع بصــورت مســتقل داشــته
باشــیم بلکــه همیشــه هــم گفتــم همــه مهندســین بایــد
تکنیــک هــای مهندســی صنایــع را بداننــد و اگــر ســر
کار مهندســی مــی رونــد بایــد ایــن تکنیــک هــا را بلــد
باشــند.
عضــو اســبق هیــات مدیــره انجمــن مهندســی صنایــع
ایــران بــه ذکــر تجربــه ای در ایــن زمینــه پرداخــت و
اظهــار داشــت :مــن مقطعــی در دانشــکده مهندســی
نســاجی و دانشــکده مهندســی مکانیــک مباحــث
مهندســی صنایــع را درس مــی دادم .فــارغ التحصیــان
آن دوره هــا عمدتــا آدم هــای موفقــی در صنایــع
هســتند .تعــداد کمــی رفتنــد پشــت میــز بنشــینند و کار
اداری قبــول کننــد ،اغلــب آنهــا رفتنــد در کار صنعت،
موفــق هــم بودنــد و موفــق هــم شــدند .االن اعتقــاد مــن
اینســت کــه بایــد رشــته مهندســی صنایــع را از فــوق
لیســانس بــه بــاال داشــته باشــیم و دوره لیســانس نداشــته
باشــیم ،چــون چنــدان کاربــردی نــدارد .کســی کــه
اصــا صنعــت را نمــی شناســد حــاال بــه وی مباحــث
صنعتــی بگوییــم خاصیــت چندانــی نــدارد امــا کســی
کــه بــرود در صنعــت کار کنــد مشــکالت صنعــت را
بدانــد بعــد مــا دروس و راهکارهایــی بدهیــم بســیار
موثــر خواهــد بــود و مــی توانــد در آینــده موفــق شــود.
فریــد اعلــم بــه گســتره کاربــرد مهندســی صنایــع هــم
گریــزی زد و گفــت :مهندســی صنایــع از درون خانــه،
از داخــل آشــپزخانه هــم کاربــرد دارد ،در ترافیــک
کاربــرد دارد .هــر گوشــه مملکــت نــگاه کنیــم
کاربــرد دارد ،منتهــا چــون بــه صــورت یــک رشــته
خــاص بــه آن نــگاه مــی کنیــم کاربــرد آن محــدود در
نظــر گرفتــه مــی شــود و انــگار کاربــرد زیــادی نــدارد
کــه ایــن موضــوع بایــد اصــاح شــود.

خبرنامه مهندسی صنایع
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سامانهنو
نشــریه ی ســامانه ،از ســال  1376توســط دانشــجویان مهندســی
صنایــع دانشــگاه علــم و صنعــت و با همــکاری تعــدادی از اســاتید
آنــان ،منتشــر شــد و در ســال  1389بــه فعالیــت خــود پایــان داد
کــه حاصــل ایــن فعالیت ســیزده سـاله ،انتشــار بیــش از ۳۰شــماره،
ســه پیششــماره و دو ویژهنامــه همــکاری بــا نهادهــای تولیــدی
و خدماتــی ،معرفــی دانشــجویان مســتعد بــه ایــن مراکــز ،تولیــد و
ترجمــه متــون علمــی ،معرفــی فرصتهــا و مباحث جدیــد مرتبط
و برگــزاری ســیمنارهای ملــی و بیــن المللــی اســت.
اکنــون در اردیبهشــت ســال ،1395تعــدادی از دانشــجویان جویای
یادگیــری ،کســب دانــش و تجربههــای جدیــد ،اقــدام بــه احیــای
نشــریه ی ســامانه ،بــا نــام ســامانه نو و بــا هدف ارتقای علمی ســطح
دانشــکده و افزایــش پویایــی دانشــجویان ،نمودند .هســته ی اصلی
این نشــریه را دانشــجویان کارشناســی دانشــکده ی صنایع دانشگاه
علــم و صنعــت ،تشــکیل مــی دهند.
ایــن نشــریه ،در شــماره ی صفر خــود ،به معرفی نــرم افــزار ،کتاب،
وبســایت و ژورنــال تخصصی داخلــی و خارجی ،ارائــه ی گزارش
از یکــی از همایــش هــای برگــزار شــده در دانشــکده ،تاریخچه ی
مهندســی صنایع و چند مقالــه پرداخت.

مصاف
نشــریه ی مصــاف (مهندســان صنایــع ایــران فــردا) بــه صاحــب
امتیــازی انجمن علمی -دانشــجویی دانشــکده ی مهندســی صنایع
و سیســتمهای مدیریــت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اســت کــه
متاســفانه ایــن نشــریه نیــز طــی مدتــی ،فعالیــت خــود را متوقــف
ســاخته بــود و پــس از چنــدی ،مجــددا فعالیــت خــود را از ســر
گرفــت .ایجــاد زمینــه ی مناســب بــرای افزایــش ســطح مشــارکت
و رقابــت دانشــجویان در زمینههــای متنــوع علمــی و تــاش بــرای
شناسـاندن رشته مهندســی صنایع و آینده شــغلی آن به دانشجویان
از جملــه اهــداف اصلــی فصلنامــه مصــاف بــه شــمار مـیرود.
نشــریه ی مصــاف در شــماره  45خــود بــه مصاحبــه بــا یکــی از
اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده صنایــع ،معرفــی رشــته ،MBA
آمــوزش بخشــی از نــرم افــزار کامفــار ،گــزارش اســتارتاپ ویکند
دانشــگاه امیرکبیر و ایده بازار تخصصی مهندســی صنایــع و برخی
مطالــب دیگــر کــه بیــش تــر آن هــا مرتبــط بــا موضــوع مدیریــت
هســتند ،پرداخته اســت.

تهیهوتنظیم :ساراصالحینژاد

بازاریابی عصبی
یکــی از مباحــث مهــم در عملکــرد مصرفکننــده،
درک چگونگــی تصمیمگیــری مصرفکننــدگان
میباشــد کــه همیشــه موردتوجــه محققــان،
بازاریــان و مدیــران صنعتــی اســت .پــس از ناامیدی
از روشهــای ســنتی ،روشهــای نویــن و ترکیبی از
قبیــل بازاریابــی عصبــی توســعهیافتهاند .بازاریابــی
عصبــی حاصــل ادغــام دو رشــته علمــي علــوم
اعصــاب و بازاریابــی میباشــد .بازاریابــی
عصبــی شــاخهی جدیــدی از علــم
بازاریابــی اســت کــه بــر اســاس فنهــای
نویــن رشــته علــوم اعصــاب بناشــده
اســت و منجــر بــه شناســایی و درک بهتــر
مکانیســمهای مغــزی مصرفکننــده
در راســتای افزایــش کارایــی تجــاری
ســازمان میشــود .محققــان بــا اســتفاده از
فنآوریهایــی ماننــد تصویربــرداری بــا تشــدید
مغناطیســی و روشهــای ردیابــی چشــم بهانــدازه
گیــری تغییــرات در فعالیــت مغــز میپردازنــد کــه
بــه درک بهتــر مــا از چگونگــی تصمیمگیــری
مصرفکننــدگان و اینکــه چــه بخشــی از مغــز
در تصمیمگیــری آنهــا دخالــت دارد کمــک
میکنــد.
بــه علــت عالقــه وافــر فروشــندگان بــه درک نیــت
درونــی مصرفکننــدگان مدلهــای مورد اســتفاده
در تحقیقــات مصرفکننــده در چند ســال گذشــته
افزایشیافتــه اســت .پژوهشــگران و متخصصــان
بــه دنبــال روشهــای نویــن تصمیمگیــری خریــد
مصرفکننــدگان بودهانــد تــا بــه افزایــش فــروش
و اثربخشــی پیامهــای تبلیغاتــی کمــک نماینــد.
بــه همیــن دلیــل ،اســتفاده از روشهــای علــوم
اعصــاب در بازاریابــی بهصــورت گســتردهای
رواج یافتــه اســت و در ســالهای اخیــر شــاهد
رشــد بــه ســزایی در توانمنــدی علمــی دانشــمندان
علــوم اعصــاب هســتیم .امــروزه ،بســیاری از
محققــان علــوم اجتماعــی از تصویربــرداری عصبی
بهعنــوان ابــزاری اســتاندارد یــا رویکــردی بــرای
پژوهــش اســتفاده میکننــد .بهخصــوص ،کاربــرد
ایــن مفهــوم زمانــی بــه اوج رســید کــه علــم اقتصاد
شــروع بــه اســتفاده از فنهــای تصویربــرداری
عصبــی در تحقیقــات خــود کــرد و رشــته جدیــدی
بــه نــام اقتصــاد علــوم اعصــاب بــه وجــود آمــد.
علــم بازاریابــی تــا مدتهــا متوجــه مزایــای
اســتفاده از فنهــای تصویربــرداری مغــزی نبــود
کــه یکــی از دالیــل محتمــل بــرای ایــن موضــوع
را میتــوان عــدم دسترســی بازاریابــان بــه فنهــای
تصویربــرداری در واحدهــای تخصصــی خــود
دانســت.
مفهــوم بازاریابــی عصبــی نخســتین بــار بــا شــروع
دهــه  1990و بــه کمــک فــن شبیهســازی دو
پزشــک کلیــد خــورد .اولیــن پژوهــش بازاریابــی
عصبــی توســط پروفســور ریــد منتــاگ اســتاد

علــوم اعصــاب در دانشــگاه علــوم پزشــکی
بیلــور در ســال  2003انجــام شــد .ایــن پژوهشــگر
از گروهــی از افــراد درخواســت کــرد کــه
پپســی و کوکاکــوال بنوشــند در حیــن اینکــه
مغزشــان توســط دســتگاه تصویربــرداری اســکن
میشــد بتوانــد تراکنشهــای مغزیشــان را
مقایســه نمایــد کــه بدینصــورت بررســی شــود
مصرفکننــدگان در حیــن نوشــیدن پپســی و
کوکاکــوال چــه تراکنشهــای مغــزی دارنــد و
بــرای ســنجش کارایــی و مقایســه ایــن برندهــا ایــن
تراکنشهــا را باهــم مقایســه نمایــد.

از بازاریابــی عصبــی در زمینههــای زیــادی از
کسـبوکار ازجملــه افزایــش ترجیــح نــام تجاری،
افزایــش تأثیــر تبلیغــات ،ارتقــای آگهیهــای
بازرگانــی تلویزیــون و عملیاتــی کردن نــام تجاری
اســتفاده میشــود کــه در ادامــه بــه بررســی چنــد
مــورد میپردازیــم:
هنگامیکــه بــه مصرفکننــدگان تبلیغــات یــا
تصاویــر مرتبــط تبلیغاتــی را نشــان میدهنــد،
بــا اســتفاده از اســکن مغــزی و بســته بــه آنکــه
کــدام ناحیــه از مغــز روشــن میشــود ،فرضیههــا
بــر الگــوی ناخــودآگاه ذهــن مشــتریان شــکل
میگیــرد .اکثــر آژانسهــای تبلیغاتــی تمایــل
دارنــد تبلیغاتشــان بیشــترین ناحیــه از مغــز را تحــت
تأثیرقــرار دهــد و محرکــی در تبلیغــات موفــق
اســت کــه تغییــرات قابلتوجهــی در نواحــی از
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مغــز ایجــاد نمایــد حتــی اگــر بــه خریــد منجــر
نشــود .ایــن رویــه بــه بازاریابــان عصبــی بــه تدوین
تبلیغــات تجــاری کمــک شــایانی مینمایــد.
بــا کمــک فنهــای تصویربــرداری از مغــز
میتــوان طراحــان محصــول را قــادر ســاخت
تــا بــه تمایــات مصرفکننــدگان و ترجیحــات
آنهــا کــه تحــت تأثیــر جامعــه ،فرهنــگ و
انتظــارات پایــهای خــود هســتند پــی بــرده و
محصــوالت جذابتــری را بــه بــازار ارائــه
نماینــد.
وقتــی مشــتریان در معــرض لوگــوی نــام تجــاری
(برنــد) خاصــی قــرار بگیرنــد ،حجــم اکســیژن

خونشــان در ناحیــه میانــی قشــر جلــوی مغــز بــاال
مــیرود و باعــث درگیــری ذهنــی میگــردد.
ســپس مغــز ارزیابــی مینمایــد آیــا آن برنــد
بــرای فــرد اهمیــت دارد یــا خیــر؟ بــه کمــک
بازاریابــی عصبــی و ابزارهــای آن میتــوان درجــه
فعالســازی برنــد را افزایــش داد تــا تأثیــرات
بیشــتری بــر مشــتریان داشــته باشــد.
فن ّــاوری بازاریابــی عصبــی در افزایــش فــروش
ســازمانها موفــق بــوده اســت .بهعنــوان مثــال
بیــوک موتــورز توانســت بــه یــاری بازاریابــی
عصبــی فــروش نمایندگیهــای خــود را بــه
مشــتریان گســترش داده و بــرای هــر نمایندگــی
 %9تــا  %40افزایــش فــروش بــه ارمغــان آورد.
شــرکتهایی مثــل پراکتــر و گمبــل ،یاهــو،
مایکروســافت ،موتــوروال و ...توانســتند بــه
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کمــک بازاریابــی عصبــی و ابزارهــای آن فــروش
محصــوالت و خدمــات خــود را افزایــش دهنــد.
بازاریابی عصبی و بازاریابی اینترنتی:
درخواســتهای کوچــک :طبــق
آزمایشهــای بازاریابــی عصبــی ،وقتــی افــراد
ابتــدا بــا درخواســت بســیار منطقــی و کوچکــی
از طــرف مــا مواجــه میشــوند ،احتمــال قبــول
درخواســت بعــدی افزایــش مییابــد! یکــی از
کلیدیتریــن کارهــای وبســایتها ،ترغیــب
افــراد بــه ثبتنــام اســت .شــاید بــرای ثبتنــام
مایــل هســتید اطالعــات زیــادی از بازدیدکننــده
دریافــت کنیــد .کافــی اســت ایــن کار را در دو
مرحلــه انجــام دهیــد .در فــرم ثبتنــام کمتریــن
اطالعــات ممکــن را مثــل نــام ،ایمیــل و رمــز
را دریافــت نماییــد .پــس تکمیــل اطالعــات
بازدیدکننــده را بــه صفحــه دیگــری هدایــت کنید
کــه از او تشــکر میکنــد و توضیــح میدهــد
ثبتنــام بــا موفقیــت انجــام شــد .ســپس در
همــان صفحــه از او بخواهیــد بــرای کمــک بــه
شــما چنــد مشــخصه دیگــر ماننــد شــهر ،شــغل،
تحصیــات و ...را وارد کنــد .اغلــب مــردم
بهراحتــی ایــن کار را انجــام میدهنــد ولــی اگــر
تمــام اطالعــات را در اولیــن فــرم درخواســت
کنیــد ،عــده قابلتوجهــی از ثبتنــام منصــرف
میشــوند .بــه همیــن روش بــرای افزایــش
فــروش محصــوالت ســایت کافــی اســت از اعضا
درخواســت کوچکــی داشــته باشــید مثـ ً
ا ایمیلــی
بــه اعضــا بفرســتید و از آنهــا بخواهیــد کــه یــک
کاتالــوگ رایــگان دانلــود کننــد .ســپس چنــد
روز بعــد درخواســت بزرگتــر یــا درخواســت
خریــد را مطــرح کنیــد .درنتیجــه تعــداد خریدهــا
افزایــش خواهــد یافــت.
تأییــد جمــع :ایــن ایــده بازاریابــی عصبــی
پیشــنهاد میکنــد کــه شــرکت در وبســایت
خــود نشــان دهــد کــه افــراد دیگــری وجــود
دارنــد کــه قب ـ ً
ا بــه ایــن ســایت مراجعــه کــرده
و حتــی خریــد کردهانــد .همچنیــن میتــوان
نظــرات بازدیدکنندههــای قبلــی را بــه افــراد
جدیــد منتقــل کــرد مثــل وقتــی کــه یــک ســایت،
پرفروشتریــن محصــول خــود را نمایــش
میدهــد و اعــام میکنــد کــه از دیــد افــراد
قبلــی ایــن محصــول بهتریــن محصــول اســت.
همچنیــن میتــوان نظــرات و امتیــازات مشــتریان
بــه یــک محصــول خــاص را در مــورد آن
محصــول در معــرض نمایــش گذاشــت کــه ایــن
کار بســیار ارزشــمندتر از توضیحاتــی اســت کــه
شــرکت بهعنــوان صاحــب ســایت مینویســد.
تهیه و تنظیم  :محمدهادی انتظاری
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دکرت کاظم نقندریان

انجمــن مهندســی صنایــع ایــران بــا نهایــت تأثــر،
درگذشــت اســتاد گرامــی و ارزشــمند رشــته مهندســی
صنایــع ،جنــاب آقــای دکــر کاظــم نقندریــان را بــه
خانــواده معــزز ایشــان و جامعــه علمــی کشــور بــه
ویــژه اســاتید ،دانــش آموختــگان و دانشــجویان رشــته
مهندســی صنایــع تســلیت عــرض مــی مناید .یــادآور می
شــود ایــن اســتاد دانشــکده مهندســی صنایــع ای ـران،
پــس از تحمــل یــک دوره بیــاری ،در نهــم مــرداد مــاه
ســال جــاری ،مصــادف بــا ســالروز شــهادت امــام جعفــر
صــادق(ع) دارفانــی را وداع گفــت .روحــش شــاد.

" دکرت کاظم نقندریان "
استادیار
عضو گروه تجارت الکرتونیک دانشکده مهندسی
صنایع
تحصیالت دانشگاهی
فوق دکرتی  :مهندسی صنایع  ،دانشگاه بریتیش کلمبیا
کانادا1378 ،
دکرتی :مهندسی صنایع (کنرتل کیفیت تولید) ،دانشگاه
بریتیش کلمبیا کانادا1377 ،
کارشناسی ارشد :مهندسی صنایع و مدیریت سیستمها،
دانشگاه ایالتی آریزونا آمریکا1360 ،
کارشناسی :مدیریت بازرگانی ،دانشگاه نوادا آمریکا،
زمینههای تخصصی و تحقیقاتی
کنرتل کیفیت _ طراحی آزمایشها _ اقتصادی سنجی
شبیهسازی _ دادهکاوی
سوابق اجرایی
رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران واحد بهشهر،
 1386تا 1387
معاون آموزشی دانشگاه بیناملللی چابهار1385 ،
مدیر گروه تحلیل سیستم دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران 1383 ،تا 1385
رئیس اداره خدمات آموزشی دانشگاه علم و صنعت
ایران1366 ،
مدیر دفرت ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران1365 ،
مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کرج 1367 ،تا 1371
کارشناس گروه فنی و برنامهریزی نهاد ریاست
جمهوری 1363 ،تا 1364
کارشناس امور بینامللل وزارت نفت 1360 ،تا 1362
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اعضای جدید

در این شماره به معرفی تعدادی از اعضای جدید حقوقی انجمن می پردازیم.
در شماره های آینده سایر اعضای حقیقی و حقوقی به تدریج معرفی خواهند شد.

مرکزآموزش بازرگانی

آریتس توسعه صنعتی

زمینــه فعالیــت :برگــزاری
دورههــای آموزشــی کوتــاه مــدت و
بلنــد مــدت مرتبــط بــا حــوزه کســب
و کار ،انجــام طرحهــای نیازســنجی
آموزشــی ،مشــاوره و برنامهریــزی
آموزشــی
مدیرعامل:عباسخالقیتبار
تلفن021- 88969188 :

زمینه فعالیت :مشاورسرمایه
گذاری و نظارت بر طرح ها ،تهیه
گزارشات توجیحی و کنترلی،
مطالعات امکان سنجی
مدیرعامل :حسین پور رحیم
تلفن021- 88358730 :

www.btcedu.ir

تهــران ،خیابــان کارگــر شــمالی،
روبــروی پــارک اللــه ،پــاک1204

شرکت مدیریت دانش محور
پروژه های اقتصادی اندیشه پویا

زمینه فعالیت:تهیه و تدوین
طرح های توجیحی ،عارضه یابی
صنعتی ،نظارت و ارزیابی
مدیرعامل :محمود ولی پور نراقی
تلفن،021- 88177746:
،021-88177734
،021-88732076
021-88845630
www.madpaco.com

www.aritessgroup.com

پمپ ایران

زمینه فعالیت :تولید پمپ
مدیرعامل :علی اسکندری
تلفن021 - 88654811 :

زمینه فعالیت :مشاوره مدیریت
و سبک کار برای سازمان های تولیدی
وخدماتی

تهــران ،خیابــان ولــی عصــر ،نبــش
میردامــاد ،بــرج دوم اســکان ،طبقــه اول

تلفن021- 88301957 :

www.pumpiran.org

تهران ،اتوبان کردستان جنوب،
خیابان هفدم ،بلوار آزادگان،
خیابان بیست و یکم شرقی ،پالک
 ،1واحد  8شرقی

شــرکت مشــاوره مدیریــت و
ـن صنعــت یــاب ایرانیــان
مهندســی بهیـ

زمینه فعالیت :مشاوره
صنعتی و سرمایه گذاری
مدیرعامل :علیرضا حجازی فر
تلفن021 - 26302081 :
www.Behinsanat.co

تهــران ،بزرگــراه رســالت ،تقاطــع
بنــی هاشــم ،کوچــه هشــت
متــری اول پــاک ،3واحــد6

تهــران ،ســهروردی شــمالی ،باالتر
از عبــاس آبــاد ،تقاطــع هویــزه،
کوچــه متحیــری ،پــاک 55

محل تبلیغات شام
تلفن81032317 :

سرآمدان اندیشه آوینا

مشاورین صنعتی تکسان
ماشین آسیا

زمینه فعالیت :تدوین طرح
های توجیحی،مشاوره صنعتی،
مطالعات امکان سنجی
مدیرعامل :مجیداحمدآبادی
تلفن021- 88485561 :
www.texan.ir

اشرفی اصفهانی ،نرسیده به میدان
پونک ،ساختمان بانک انصار،
پالک  ،204طبقه  ،5واحد 14

شامره  ، 80مرداد 1395
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی صنایع ایران
مدیرمسئول:
دکرت مهدی فتح اله
رسدبیر:
مهندس سید علیرضا شجاعی
طراح و صفحه آرا:
مهندس علی عباسی دهنوی

مدیرعامل:سیدحسین رضوی حاجی آقا
www.sa-avina.ir

تهــران ،خیابــان کارگــر شــمالی ،خیابان
گــرد آفریــد ،تقاطــع خیابــان هیئــت،
پــاک  ،15ســاختمان دانشــگاه تربیــت
مــدرس ،طبقــه چهــارم ،واحــد 401

ابتکار توسعه
پایدار نیکنام

زمینــه فعالیــت :تولیــدی،
خدماتــی ،بازرگانــی ،پشــتیبانی،
فنی و مهندسی
مدیرعامل :حسن طالبی
تلفن025 - 36701040 :
قــم ،میــدان آزادگان ،بلــوار شــهید
بهشــتی ،بیــن کــوچ  4و ،6پــاک
308

مجری خربنامه:
نرشیه سامانه نو(دانشگاه علم و صنعت
ایران) :محمدهادی انتظاری ،علی چگینی،
محمد مهدی عجمی  ،سارا صالحی نژاد
آدرس پستی:
تهران /صندوق پستی1597633131 :
تلفکس02181032317 :
نشانی پست الکرتونیکیinfo@iiie.ir :
وب سایتwww.iiie.ir :

