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سیری بر تحوالت مهندسی صنایع همراه با خاطراتی از دکتر محمدعلی شفیعا در دانشگاه علم و صنعت
دپارتمــان ماشینســازی هنرســرای عالــی یکــی
از چنــد دپارتمــان ایــن مؤسســه تربیــت دبیــر فنــی
و حرفــهای کــه ،بعدهــا بــا عکسالعملهــای
شــدید دانشــجویان بــه دانشــکده و نهایتــ ًا دانشــگاه
علــم و صنعــت شــناخته شــد ،عهــدهدار تربیــت
نیــروی متخصــص در ســاخت ماشــینآالت از طریــق
ماشــینکاری ،جوشــکاری و ریختهگــری بــود.
دپارتمانهــای دیگــری نیــز در حــوزه مکانیــک و بــرق
تربیــت دبیــر حرف ـهای در دیگــر زمینههــای تخصصــی
موردنیــاز کشــور را پوشــش میدادنــد .هریــک
ضمــن اینکــه بــا هدایــت دو بخــش علمــی و اجرایــی
ایفــای نقــش میکردنــد ،از تواناییهــا و امکانــات
فنــی و حرفــهای گســتردهای نیــز برخــوردار بودنــد.
بــا سیاســتگذاری وزارت علــوم و فرهنــگ تصمیــم بــر
ایــن گرفتــه شــد کــه ،بــه فراخــور اســتخدام نیروهــای
تحصیلکــرده جدیــد و دعــوت از فرهیختههــای
خــارج از کشــور بــرای توســعه تخصصهــا بــا تربیــت
نیــروی الزم از طریــق بورســیه قــدم بردارنــد .آقایــان
مهنــدس ذهبیــون ،مهنــدس مرشــد و مهنــدس میالنــی
مدیرگــروه ،نمونــه نیروهــای فعــال در گــروه تولیــد
دپارتمــان ماشینســازی ،بــه اتفــاق همــکاران دیگــر
کمــر همــت بــه راهانــدازی رشــته مهندســی صنایــع
کــه بهعنــوان یــک نیــاز تخصصــی کشــور تشــخیص
داده شــده بــود بســتند .رشــتهای کــه یکــی دو دوره
در دانشــگاه آریامهــر یــا صنعتــی شــریف امــروز اجــرا
شــده بــود و دکتــر آریانــژاد ،دکتــر ســید اصفهانــی و
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رتبــه اول رشــته تولیــد و مهنــدس رمضــان نیــا رتبــه
دوم و مهنــدس ابراهیمــی رتبــه اول شــبانه در ایــن
دانشــگاه ،کاندیــدای اعــزام بــه تحصیــل در خارج شــده
و در جمعــی بیســت ســه نفــری عازم شــده و بازگشــتیم.
خدمــت ســربازی از  1352در طــی تابســتانها در
پادگانهــای اختصاصیافتــه در چنــد ســال انجــام
پذیرفــت و درعینحــال بــه خدمــات آموزشــی در
طــول ســال مشــغول بودیــم.

دیگــران نیــز پــس از اتمــام تحصیــل در ایــن رشــته ،بــرای
ادامــه تحصیــات بــه کشــورهای پیشــرفته بــرای تکمیــل
تحصیــات رفتــه بودنــد.
بــرای تأمیــن کادر هیئتعلمــی مــورد نیــاز توســعه
هنرســرا ،شــاگرداولهای رشــتههای مختلــف بــا همــت
ریاســت وقــت هنرســرا آقــای دکترهنربخــش ،بورســیه
تحصیــل در کشــورهای پیشــرفته دنیــا شــدند .مهنــدس
صادقــی ،مهنــدس معدولیــت ،مهنــدس برخــورداری؛
مهنــدس حســین خــوش کیــش ،مهنــدس هاشــمی،
مهنــدس جاســبی و جمعــی دیگــر کــه در شــکلگیری
هنرســرای انتقالیافتــه از مرکــز شــهر ،در مــکان جدیــد
در نارمــک نقــش ایفــا کــرده بودنــد نیــز بــه کشــورهای
مختلــف بــرای تحصیــل اعــزام شــده و بهتدریــج بازگشــته
و بــه عرضــه خدمــت پرداختنــد .اینجانــب فارغالتحصیــل
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عــاوه بــر تدریــس دروس فنــی ،برنامهنویســی
رایانــه و آزمایشــگاه اندازهگیــری دقیــق ،مطالعــه ریــز
درســی رشــته مهندســی صنایــع و نیــز کارگاههــا و
آزمایشــگاههای مهندســی صنایــع شــکل گرفتــه در
ایــران را بــه همــراه همــکاران آغــاز نمودیــم .مطالعــات
اجرایــی عمیقــی از شــناخت بــازار از تخصــص
مهندســی صنایــع و نیــز تدابیــر الزم بــرای انتشــار و
نیــز اشــاعه تواناییهــای رشــته انجــام گرفــت و زمینــه
جــذب فارغالتحصیــان بــا ایجــاد شــناخت در بــازار
کار ایجــاد شــد.
از  1353نظــام آموزشــی دانشــگاه کــه تعــداد درس
مشــخصی در هــر تــرم بــه دانشــجو عرضــه میشــد
کــه وی حــق انتخابــی در گزینــش آنــان نداشــت ،بــه
نظــام واحــدی کــم و بیــش شــبیه وضعیــت امــروزی
بــود تغییــر یافــت .فرآینــد ارائــه دروس محولــه و
همــکاری جدیــد بــا بــازار کار تــا  1356کــه تحصیــات
تکمیلــی فــوق و دکتــرا در حیطــه فنــاوری خویــش در
دانشــگاه برونــل انگلســتان آغــاز کــردم ،ادامــه داشــت
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و در عیــن حــال بــه بــازار کار در صنایــع مختلــف در جــوار
دانشــگاه خدمــت عرضــه میکــردم.
اواخــر  1359پــس از تکمیــل دوره دکتــرا کــه بــرای
پیوســتن بــه دانشــگاه علــم و صنعــت بــه ایــران برگشــتم.
بــه عنــوان مــدرس ،سرپرســت آزمایشــگاه ،معاون دانشــکده،
بخشهایــی از آموختههــای چنــد ســال تحصیــات عالیــه
را در قســمتهای مختلــف دانشــگاه بررســی و بــه اجــرا
در آوردم .بــا تعطیلــی دانشــگاهها و برنامهریــزی جدیــد
بــرای رشــتههای مــورد نیــاز دانشــگاهی بــا ســتاد انقــاب
فرهنگــی همــکاری کــرده و طــرح فارغالتحصیلــی
دانشــجویانی کــه در نظــام تحصیلــی گذشــته  52واحــد
آنــان باقیمانــده بــود را در دانشــگاه امیرکبیــر بــا هدایــت
دکتــر فریــد اعلــم ادامــه دادم .همــکاری بــا اســاتیدی
توانمنــد چــون دکتــر ســید اصفهانــی ،دکتــر ســلیمی ،دکتــر
آریانــژاد ،دکتــر منصــوری کــه از دانشــگاههای مختلــف بــه
ایــن طــرح پیوســتند ،فرصــت بســیار خوبــی بــرای شــناخت
تواناییهــای بالقــوه مهندســی صنایــع در دانشــگاههای
کشــور در ایــن برنامــه دو ســه ترمــی پدیــد آمــد .آوردههــای
اثرگــذار ایــن دوره بــرای مــن مــدرس ،در چنیــن ابعــادی تــا
انتهــای کار راهــه حرفـهای مــن رنــگ گرفــت :بــاور جــدی
بــه تأثیــر داشــتن پرونــده تحصیلــی بــرای دانشــجو ،حضــور
فعــال در ســاعت مشــاوره دانشــجو ،هدایــت فعالیتهــای
کارآمــوزی بــه شــکلی هدفمنــد ،پــروژه و پایاننامــه
ثمربخــش و حــال مشــکالت جــاری در بــازار کار.
بعدهــا بــا مســئولیتهایی کــه در وزارت علــوم در
کمیتههــای برنامهریــزی بــه عهــده داشــتم ،از ایــن
همــکاران بــه عنــوان همــراه در برنامهریزیهــای
درســی گرایشهــای تحصیلــی تکنولــوژی صنعتــی،
ایمنــی صنعتــی ،تحلیــل سیســتم ،تولیــد و برنامهریــزی،
جوشــکاری ،ســاخت و تولیــد ،مهندســی پزشــکی ،راهآهــن
و غیــره در ســتاد انقــاب فرهنگــی پدیــد آمــد .در
ترکیــب برنامهریزیهــای ایــن ســتاد ،در ابتــدا مهنــدس
ســرزعیم و همراهــان ایشــان ،رشــته مهندســی صنایــع
بــه دلیــل برداشــتهایی کــه در وزارتخانــه حاکــم بــود،
عــدهای بــر ایــن بــاور بودنــد کــه چــون رشــته مهندســی
مکانیــک همــان تواناییهــای موردنظــر مهندســی صنایــع
را میتوانــد انجــام دهــد ،دایــر بــودن ایــن رشــته را الزم
تشــخیص نــداده بودنــد .افــراد بــا کفایتــی کــه این رشــته را
در دانشــگاههای پیشــرفته غربــی و شــرقی تحصیلکــرده
بودنــد ،مثــل دکتــر ســلیمی ،دکتــر توفیــق ،دکتــر قاســمی،
دکتــر اقدســی ،دکتــر ذگــردی ،دکتــر ســید حســینی،
دکتــر ســید اصفهانــی کــه او نیــز در انگلســتان در حیطــه
بهــرهوری تحصیلکــرده بــود ،دکتــر آریانــژاد کــه عقبــه
تحصیلــی رشــته را از دانشــگاه صنعتــی شــریف داشــت،
بــرادران دکتــر حجــی ،دکتــر شــیرمحمدی ،دکتــر
طبیبیــان ،مهنــدس صادقــی و جمعــی از متخصصیــن ایــن
رشــته بــه احیــای رشــته و برنامهریــزی جــدی آن مبــادرت
کــرده و بــه تدریــج ورای دوره کارشناســی ،بــه کارشناســی
ارشــد و دکتــرا طبــق برنامههــای منظمــی مبــادرت
ورزیدیــم .تالشهایــی در جهــت برنامهریــزی مهندســی
حرفــهای در رشــتههای مختلــف فنــی و مهندســی،

مســاعدت در فرآینــد جــذب دانشــجو در کنکــور سراســری،
ســنجش بهــرهوری در دانشــگاهها و نهادهــای ســتادی،
نیــز متعاقــب آن انجــام شــد.
دانشــگاههایی کــه تــوان اجرایــی مهندســی صنایــع را
داشــتند بــا هماهنگــی و ارائــه خدمــت بــه یکدیگــر آن را
ارائــه کردنــد تــا رشــته قــوام اجرایــی یافــت .بــه تدریــج
ســعی در راهانــدازی رشــته در برخــی از اســتانها کــه
تواناییهــای اولیــه را داشــتند نمودیــم کــه امــروزه در بیــش
از  290نهــاد آموزشــی ایــن تخصــص بــه عالقهمنــدان ارائه
میشــود .همــکاری در راهانــدازی دانشــگاه آزاد بــا جمــع
همــکاران ،رونــد توســعه زمینههــای تحصیلــی دانشــگاهی
را بــه ســرعت توســعه داد و پیــام نــور نیــز در ایــن مســیر در
ســرعت و تــوان رشــته نقــش خوبــی ایفــا کــرد.
بــرای برگــزاری دوره هــای کارشناســی و ارشــد،
اولیــن دوره دکتــرا نیــز در دانشــگاه علــم وصنعــت بــا
همــراه اســاتیدی چــون مرحــوم دکتــر اصغرپــور کــه در
دانشــگاه تهــران و دانشــکده افســری زمینههــای عمیقــی
از مهندســی صنایــع بــه ویــژه مباحــث برنامهریــزی،
تحقیــق در عملیــات ،آمــار را ســالها ارائــه داده بودنــد بــه
یــاری دکتــر آریــان نــژاد کــه هدایــت رشــته را بــه عهــده
داشــتند فعاالنــه پیــش رفــت .رصــد فارغالتحصیــان
در بــازار کار و دریافــت بازتــاب ازآنــان ،ارزیابــی مســتمر
فعالیتهــای دانشــگاهی طبــق اســتانداردهای تنظیــم
شــده در ســتاد انقــاب فرهنگــی و در ادامــه در وزارت
علــوم و گــروه فنــی و مهندســی ادامــه یافــت تــا بعدهــا بــا
حضــور دکترمشــایخی و تیــم عالقمنــدی کــه از دانشــگاه
صنعتــی اصفهــان در جلســات حضــور مــی یافتنــد ،از بیــن
ســه روال آموزشــی چــاری جهانــی آمریــکا ،اروپــا و ژاپــن،
رویکــردی مناســب بــا خواســتگاه هــای کشــوربرگزیده شــد
ودر ارومیــه ،کرمــان ،خواجــه نصیــر ،مشــهد ،همــدان و یــزد
غیــر از دانشــگاههای تهــران جــاری گردیــد.
.در حالیکــه دکتــر ابتــکار از دانشــگاه تهــران بــا طیفــی از
همــکاران همــراه در ســتاد انقــاب فرهنگــی و وزارت علوم،
تالشهــای بســیار مســتمری را در راهانــدازی رشــتههای
علمــی و کاربــردی کمیســیون صنعــت بــا دبیــری مهنــدس
میرســلیم از دانشــگاه امیرکبیــر بیــن دو وزارت علــوم و
وزارت صنعــت بــا یــاری گســتره  19کمیتــه از تخصصهــا
در وزارت علــوم ،بهداشــت ،دفــاع فرهنــگ ،دفــاع ،و غیــره
بــه نیــت برنامهریــزی نیازهــای پژوهشــی کشــور ســامان
دادنــد .جوایــز ملــی بــه تدریــج بــا همــت نیروهــا در
بهــرهوری ،در کیفیــت و دانــش ســامان داده شــد و عدیــده
برنامههــای تلویزیونــی بــرای جاریســازی فرهنــگ الزم
پــی گرفتــه شــد .ســاماندهی جنبههــای مدیریتــی الزم
بــازار کار در حیطــه مدیریــت فنــاوری و نــوآوری در زمــره
فعالیتهــای همــراه در شــکلدادن هشــت انجمــن علمــی
مرتبــط گردیــد کــه در بســیاری مــوارد ورودیهایــی در
انجــام اصالحــات در برنامهریزیهــای پیشــین میشــد.
ســازمانی بــرای هدایــت بهــرهوری در کشــور شــکل
داده شــد کــه ،در حیــن جنــگ تحمیلــی بــه شناســایی
ظرفیتهــای تولیــدی کشــور از منظــر مهندســی صنایــع

بــا درایــت بســیار خوبــی اقــدام کــرد .کمیســیون صنعــت
مأموریتهــای پژوهشــی متنوعــی را عــاوه بــر دانشــگاهها
و مراکــز آمــوزش عالــی بــه وزارتخانههــای مختلــف
محــول کــرد و واحدهــای تحقیــق و توســعه در نهادهــای
گوناگــون کشــور پایهگــذاری شــدند .ثمــر فعالیــت آنــان در
کنفرانسهــای ملــی ســاالنه بــرای چندیــن ســال انعــکاس
داده شــد .جمعــی از عالقهمنــدان دانشــجو بــا همراهــی
اســاتید دانشــگاهها ،بــا برپایــی ســمینارهای علمــی در
رشــته کمــر همــت بســتند و زمینهســاز شــکلگیری
انجمــن مهندســی صنایــع شــده و در پایدارســازی ارزشهای
بالقــوه ایــن رشــته تخصصــی تــاش کردنــد و بــا برگــزاری
کنفرانسهــای ملــی و بینالمللــی جریــان رشــد تخصصــی
رشــته را بــه مجــاری علمــی دیگــر کشــورها پیونــد دادنــد.
فعالیتهــای انتقــال فنــاوری در راســتای توانمندســازی
کشــور و نیــز خوداتکایــی در عدیــده کارخانجــات انتقالــی
بــه داخــل کشــور و نیــز از داخــل بــه خــارج بــه ویــژه
کشــورهای همجــوار ،کلیدیتریــن مــواردی کــه در
طــی ســالهای  1352تاکنــون در حفــظ رابطــه ســالم
بــا متعلمیــن را برایــم رقــم زد کــه بــه تدریــج ســبب
آموختههــای انســانی شــد و باعــث همبســتگی دانشــگاه
و بــازار کار از منظــر دیــد اینجانــب کــه همــواره ارتبــاط
بســیار تنگاتنگــی بــا فارغالتحصیــان را حفــظ کــرده و
بــرای جاریســازی آموختههــای دانشــگاهی در بــازار
اجــرا تــاش کــردهام شــد.
در ایــن فضاهــا بــه عنــوان ذخیرههــای تجربــی از آنــان
چنیــن یادمــی کنــم :کیفیــت رابطــه اســتاد بــا دانشــجو و
نیــز اســتفاده مؤثــر از کمــک اســتاد در عرضــه خدمــات
بــه دانشــجویان ،انعطافپذیــری و انتقادپذیــری ،حفــظ
حرمتهــا ،ایجــاد فرصــت بــرای الهــام گرفتــن دانشــجو
از مــدرس ،رعایــت نقــش تکریمــی و هدایــت دانشــجو
بــه ســمت خداپرســتی ،حــذر کــردن از کوچــک شــمردن
و خفیــف نمــودن دانشــجو در ارتبــاط بــا مــدرس ،داشــتن
رابطــه ســالم و اثربخــش بــا دانشــجو ،برخــورد محترمانــه و
متواضعانــه ،برقــراری و حفــظ رابطــه انســانی ،رعایــت رابطه
بیــن بزرگتــر و کوچکتــر بــا عنایــت بــه ایــن اعتقــاد کــه
هیــچ حقــی بــدون تکلیــف اتفــاق نمیافتــد ،حــل ســنجیده
مــواردی کــه تداخــل منافــع دانشــجو و اســتاد ایجــاد
میشــود ،هماهنگســازی رابطــه بیــن دانشــجویان ،نحــوه
انجــام ارزیابــی از دانشــجو توســط اســتاد و دخیــل کردن وی
در تــدارک اطالعــات از میــدان واقــع تواناییهــای کســب
شــده وی ،احســاس مســئولیت اســتاد در قبــال دانشــجو،
برخــورداری از خصایــص و ویژگیهــای ضــروری اســتادی،
برخــورداری از مهارتهــای ارتباطــی ،برخــورداری از
مهارتهــای آموزشــی ،برخــورداری مهارتهــای هدایــت
و رهبــری دانشــجو و کالس درس.
دكتر محمدعلی شفیعا
عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه علم و
صنعت ايران
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پایش وضعیت صنعت کشور و برخی پیشنهادات برای دولت آینده
سهم از اقتصاد
ســهم  40درصــدی بخــش صمــت از تولیــد ناخالــص
داخلــی
سهم  30درصدی بخش صمت از اشتغال کشور
سهم  75درصدی از صادرات غیر نفتی
رقابتپذیری
در ســال  2019جایــگاه ایــران در شــاخص هــای
رقابتپذیــری بــا رتبــه  99گــزارش شــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه طبــق مــاده  22برنامــه
ششــم توســعه ،دولــت موظــف بــود رتبــه ایــران را
در کشــورهای منطقــه ســند چشــم انــداز بــه رتبــه
ســوم ارتقــا دهــد .در ســال  2019رتبــه عربســتان ،36
امــارات  25و ترکیــه  61گــزارش شــده اســت.
ایــران جــزو  5کشــور دارای باالتریــن نــرخ تعرفــه
اســت.

دکتر مهدی فتحهللا

رئیس هیئتمدیره انجمن مهندسی صنایع

•رشــد نجومــی قیمــت دالر و افزایــش مســتمر حجــم نقدینگــی از  450هــزار میلیــارد تومــان در ســال 91
بــه  2470هــزار میلیــارد تومــان در ســال ( 99متناســب بــا رشــد چنــد برابــری نقدینگــی ،تولیــد رشــد نداشــته
اســت) و متعاقبـ ًا رخــداد رکــود تورمــی ،هزینههــای تولیــد در مقایســه بــا نرمهــای جهانــی را افزایــش داده و
منجــر بــه کاهــش مزیتهــای رقابتــی صنعــت شــده اســت (شــاخص قیمــت تولیدکننــده در بخــش صنعــت
 41.8نســبت بــه ســال  97رشــد داشــته اســت)
•رشــد ارزش افــزوده صنعتــی در اقتصادهــای صنعتــی بــه  2.7درصــد در ســال  2018رســیده و اقتصادهــای
صنعتــی آســیای شــرقی تجربــه رشــد  3.4درصــدی را نیــز ثبــت کردهانــد .ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ
رشــد ارزش افــزوده صنعتــی در ایــران در شـشماهه اول ســال ( 97بــه قیمــت ثابــت ســال  )90بــا رونــدی
کاهشــی نســبت بــه ســالهای قبــل معــادل منفــی  2.5درصــد گــزارش شــده اســت.
•بــه اســتناد گزارشهــای منتشــر شــده  ٩٠هــزار میلیــارد دالر پــول آمــاده بــرای ســرمایهگذاری در جهــان
وجــود دارد کــه اقتصــاد ایــران تقریبـ ًا هیــچ اســتفاده و دسترســی بــدان نــدارد.
•بیــش از  975شــهرک و ناحیــه صنعتــی مصــوب بــر مبنــای آمــار ســال  97وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد
 808شــهرک بــا حــدود  41200بنــگاه در حــال فعالیــت گــزارش شــده اســت .شــایانذکر اســت از بخــش
قابلتوجهــی از ایــن ظرفیــت اســتفاده نمیشــود.
•بــه اســتناد گــزارش بانــک جهانــی متوســط هزینههــای لجســتیکی برحســب درصــد ارزش محصــول بیــن
 10تــا  12درصــد اســت (ســنگاپور  8.5امریــکا ، 9.5کشــورهای  9 OECDدرصــد) و در ایــران ایــن ســهم
حــدود  20تــا  25درصــد اســت.
•حــدود  45هــزار نفــر نیــروی انســانی تحــت پوشــش وزارتخانــه صمــت وجــود دارد کــه حــدود  11هــزار
نفــر آنهــا زیــر دیپلــم هســتند.
•در ایــران بهــرهوری پاییــن ،هزینههــای تولیــد و تجــارت را افزایــش داده و منجــر بــه کاهــش رقابتپذیــری

بهبود فضای کسبوکار
شــاخص بهبــود فضــای کســبوکار ایــران در ســال
 127 ، 2020گــزارش شــده اســت کــه در ایــن میــان
امــارات بــا رتبــه  16روســیه  ،28ترکیــه بــا رتبــه ،33
عربســتان بــا رتبــه  ،62هنــد بــا رتبــه  63معرفــی شــده
انــد( .نیوزیلنــد ،ســنگاپور و هنــگ کنــگ بــا رتبــه
هــای  1و  2و  3در صــدر ایــن لیســت قــرار دارنــد)
اهم سیاستهای توسعه بخش صنعت
 .1همراستا با سیاستهای کشور
 .2حکمرانی اثربخش و رگوالتوری مؤثر
 .3قطع وابستگی در حوزه های صنعتی راهبردی
 .4مــدرن ســازی و توســعه زیرســاختهای تولیــدی و
صنعتــی
 .5توانمنــد جهــت برقــراری پیونــد و تعامــات داخلــی
و خارجــی
 .6خلــق و توســعه مزیتهــای رقابتــی پایــدار در
بخــش صنعــت کشــور
 .7توســعه جریــان ارزش زایــی و صــادرات پایــدار
صنعتــی
 .8توسعه کیفیت و استاندارد در سطح تراز جهانی
 .9مبتنی بر مزیتهای نسبی و امایش سرزمینی
 .10تعمیق دانش و فناوری بومی در بخش صنعت
 .11صیانت از محیط زیست و صنعت پایدار
 .12اشتغال زایی پایدار
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شــده اســت .عملکــرد رشــد بهــرهوری بخشهــای معــدن و صنعــت (وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت) در
برنامــه پنجــم توســعه بــه ترتیــب  ۱.۹و  ۰.۵درصــد محقــق شــده و در برنامــه ششــم توســعه ارقــام  ۲.۴و ۲
درصــدی بــرای ایــن دو بخــش پیشبینــی شــده اســت.
•بــر اســاس آمارهــای اشــتغال کشــور تعــداد شــاغلین جمعیــت  15ســال بــه بــاال در ســال  98حــدود  665هــزار
شــغل نســبت بــه ســال قبــل بیشــتر بــوده اســت ،در ایــن میــان بخــش صنعــت بــا افزایــش  143هــزار شــغل
در کنــار اشــتغال ازدس ـترفته رشــدی معــادل صفــر درصــد را نشــان میدهــد
•ادامه خالصه مؤلفههای آماری بخش صنعت
•ایــران رتبــه  19دنیــا از لحــاظ جمعیــت را دارا بــوده و رتبــه ســوم تربیــت مهنــدس را از آن خــود دارد (روســیه
بــا حــدود  450هــزار نفــر در ســال رتبــه اول ،امریــکا بــا حــدود  237هــزار نفــر در ســال رتبــه دوم و ایــران بــا
حــدود  230هــزار نفــر در ســال رتبــه ســوم) ولیکــن در تحقیــق و توســعه ایــران جایــگاه پنجــاه و نهــم دنیــا را
از آن خــود کــرده و تعــداد محققــان ایرانــی در هــر میلیــون جمعیــت  736نفــر گــزارش شــده اســت.
•بــه اســتناد گــزارش بانــک مرکــزی رشــد بخــش صنعــت در ســال  98معــادل  2.1درصــد بــوده و گفتــه شــده
بخــش صنعــت در نیمــه دوم ســال  98از رکــود خــارج شــده اســت (رشــد  6.7در فصــل ســوم ســال  98و رشــد
 10.7درصــد در فصــل چهــارم ســال  )98ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ رشــد بخــش صنعــت در برنامــه ششــم
توســعه  9.3هدفگــذاری شــده اســت.
•در حــال حاضــر بــه اســتناد گــزارش معاونــت علمــی و فنــاوری ریاسـتجمهوری تعــداد  953شــرکت خــاق
و نــواور 49 ،شــتابدهنده 118 ،مرکــز نــواوری و  5371شــرکت دانشبنیــان ایجــاد شــده اســت .علیرغــم
انتشــار تعــداد کمــی شــرکتها و نهادهــا از ایــن نــوع ،آمــار و اطالعــات قابلاطمینانــی از تولیــد ،عملکــرد،
ارزش زایــی و صــادرات شــرکتها و نهادهــای دانــش پایــه توســط ســازمانهای متولــی منتشــر نمیشــود!

اهم راهکارهای پیشنهادی:
 .1تشکیل پارلمان خصوصی بخش صنعت و تدوین سیاستها و برنامههای توسعه صنعتی
 .2استقرار نظام جامع آمار و اطالعات و شفافسازی و یکپارچهسازی منابع آماری و اطالعاتی
 .3کاهش تنشهای سیاسی ،اتحاد راهبردی با کشورهای توسعهیافته صنعتی و توسعه تعامالت
 .4تکمیل و ساماندهی زنجیره ارزش کسبوکارهای صنعتی
 .5ایجاد و راهاندازی نهاد متولی رگوالتوری زنجیره تأمین ،لجستیک و شبکههای کسبوکار
 .6حذف حمایتهای رانتی و ایجاد فضای رقابتی با هدف توسعه صادرات
 .7حمایت از شکلگیری کسبوکارهای بزرگ مقیاس و توانمند در سطح منطقه
 .8تمرکز بر امایش سرزمینی و عدالت صنعتی در برنامههای توسعه صنعتی کشور
 .9تبدیل ایران به هاب تولید و تجارت منطقه
• نهضت ملی توسعه کمیت و کیفیت تولید
• نهضت ملی توسعه و ارتقای بهرهوری بخش صنعت
• نهضت ملی توسعه صادرات صنعتی و محصوالت و خدمات دانش پایه و فناورانه
 .10کوچکسازی وزارت صمت و بازمهندسی نقش و جایگاه نهادهای تابعه

.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

توانمندســازی بخــش خصوصــی و اتحادیههــا و
تشــکلهای تخصصــی
ایجــاد و راهانــدازی نظــام مهندســی صنعــت در
ســطوح ملــی و اســتانی
همگامــی بــا جریــان انقــاب صنعتــی چهــارم و
طراحــی و ایجــاد پایلــوت شــهرکهای صنعتــی
هوشــمند
اصــاح و توســعه اکوسیســتمهای نــواوری و
فنــاوری در بخــش صنعــت کشــور
متعادلســازی جریــان عرضــه و تقاضــای
نیــروی متخصــص و توانمندســازی ســرمایههای
انســانی بخــش صنعــت
ایجــاد نهــاد متولــی رگوالتــوری لجســتیک
معکــوس در کشــور و در بخــش صنعــت
اعمــال سیاســتهای تشــویقی و حمایتــی
اثربخــش جهــت رونــق تولیــد و اشــتغال صنعتــی
صنایــع مزیــت دار
ایجــاد و راهانــدازی هلدینگهــای
ســرمایهگذاری تولیــدی و صنعتــی ملــی،
بخشــی و اســتانی
•اعطــای معافیتهــای مالیاتــی و بیمــهای بــا
افزایــش تولیــد ،بهــرهوری ،اشــتغال و صــادرات
•بازنگــری نظــام توزیــع یارانههــا و حمایتهــای
تخصیصــی بــه تولیــد و کسـبوکارهای صنعتــی
•تزریــق منابــع مالــی و ســرمایهگذاری در
پروژههــای کارآمــد و ارزش زای صنعتــی و
زودبــازده
•پوشــش هزینههــای لجســتیک محصــوالت
صادراتــی
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پیام رییس هجدهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع
بــا اســتعانت از پــروردگار متعــال ،هجدهمیــن
کنفرانــس بينالمللــي مهندســي صنايــع در آبــان
مــاه  ۱۴۰۰توســط انجمــن مهندســی صنایــع و بــا
همــکاری اســاتید ،پژوهشــگران و دانشــجویان گرامــی
برگــزار میشــود .هــدف از برگــزاري ايــن کنفرانــس
ارائــه آخريــن دســتاوردهاي علمــي و کاربــردي ،تبــادل
ايدههــا و برقــراري ارتباطــات موثــر بیــن جامعــه
علمــي و صنعتــی در حوزههــاي مختلــف مهندســي
صنايــع اســت .بدیهــی اســت ایــن کنفرانــس هماننــد
کنفرانــس ســال گذشــته بــا توجــه بــه شــرایط ناشــی از
گســترش ویــروس کرونــا بــه صــورت مجــازی برگــزار
خواهــد شــد.
دکتر رسول نورالسنا
رییــس هجدهمیــن کنفرانــس بینالمللــی
مهندســی صنایــع
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

شــعار اصلــی ایــن کنفرانــس مهندســی صنایــع،
مســائل پیچیــده و تــابآوری سیســتمها بــا تمرکــز
بــر بحــران هــای اقتصــادی ،تحــوالت فنــاوری و
تهدیــدات ســامت اســت .از آنجاییکــه در حــال

حاضــر کشــور بــا مســایل و مشــکالت مختلــف و
پیچیــدهای مواجــه هســت لــذا بــر آن شــدیم تــا
محورهــای اصلــی کنفرانــس را بــر موضوعاتــی
متمرکــز ســازیم کــه بتوانــد جایــگاه و نقــش مهندســی
صنایــع و ســایر رشــتههای مرتبــط را در رفــع ایــن
مســایل و مشــکالت در حوزههــای گوناگــون بطــور
مناســبی منعکــس کنــد .امیــد اســت ایــن کنفرانــس
فضــای پــر نشــاطی را بــرای تبــادل و ارایــه آخریــن
دســتاوردها و تجــارب جامعــه علمــی و صنعتــی ایــران
و ســایر کشــورها بــه نحــوه موثــری فراهــم ســازد.
ضمــن تشــکر از همــکاران برگزارکننــده کنفرانــس ،بــا
افتخــار از اســاتید ،پژوهشــگران ،مدیــران ،دانشــجویان
و کارشناســان محتــرم جهــت ارســال مقــاالت
و دســتاوردهای خــود بــه هجدهمیــن کنفرانــس
بینالمللــی صنایــع دعــوت مینمایــم تــا بــا حضــور
فعــال خــود مــا را در برگــزاری هــر چــه بهتــر ایــن
کنفرانــس همراهــی کننــد.
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برگــزاری موفقیتآمیــز اولیــن کنفرانــس ملــی بهینهســازی و روشهــای نویــن حــل مســاله
ـران
ـع ایـ
ـی صنایـ
ـن مهندسـ
ـوی انجمـ
ـت معنـ
ـا حمایـ
بـ

دكتر مجید شخصینیائی

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

و عضــو هیئــت مدیــره انجمــن مهندســی
صنایــع ایــران

اولیــن کنفرانــس ملــی بهینهســازی و روشهــای
نویــن حــل مســاله بــا مرجعیــت دانشــگاه بوعلــی ســینا
در تاریخهــای  26و  27خردادمــاه  1400برگــزار شــد
و اینجانــب افتخــار دبیــری علمــی آن را داشــتم.
مهلــت ارســال مقــاالت تــا انتهــای اردیبهشــت مــاه
و موعــد زمانــی اعــام نتایــج داوری  14خردادمــاه
بــود کــه بــه فضــل خداونــد و تــاش تیــم کنفرانــس
تمامــی موعدهــای زمانــی محقــق گردیدنــد.
تیــم داوری کنفرانــس شــامل  38عضــو محتــرم
هیــات علمــی دانشــگاههای مختلــف بــود کــه
همــکاری فعاالنــهای داشــتند.
بــا اطالعرســانی گســتره انجــام شــده ،تعــداد مقالــه
قابــل قبولــی بــرای دوره اول ایــن کنفرانــس دریافــت
شــد و از مجمــوع  114مقالــه دریافتــی 37 ،مقالــه
بــرای ارایــه شــفاهی و  24مقالــه بــرای ارایــه پوســتری
انتخــاب شــدند .مقــاالت شــفاهی بــه  8پنــل در قالــب
برنامــه زمانــی زیــر تخصیــص داده شــدند و عــاوه بــر
پنلهــای مذکــور 5 ،ســخنرانی کلیــدی و  4کارگاه
آموزشــی نیــز در روزهــای برگــزاری کنفرانــس ارایــه
شــدند.
بــا توجــه بــه شــرایط بیمــاری کرونــا ،برگــزاری
کنفرانــس بــه صــورت مجــازی و در بســتر اســکایروم
انجــام شــد کــه بــا تدابیــر انجــام شــده نظیــر
بارگــذاری فیلمهــای ارایــه و کارگاههــا ،بــه جــز یــک
مــورد ،قطعــی و کنــدی سیســتم در ســایر برنامههــا
تجربــه نشــد .امیــد اســت بــا ادامــه ایــن کنفرانــس
در قالــب دورههــای آتــی ،زمینــه همافزایــی محققــان
ایــن حــوزه بیــش از پیــش محقــق گــردد.
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در انتها تصاویری از برخی از رویدادهای برگزار شده تقدیم میشود:

سخنرانی کلیدی دکتر محمدرضا اکبری جوکار

سخنرانی کلیدی دکتر Maxim Dulebenets

سخنرانی کلیدی دکتر احمد ماکویی

سخنرانی کلیدی دکتر عیسی نخعی

سخنرانی کلیدی دکتر وهاب وحدت

کارگاه آموزشی عدم قطعیت در بهینهسازی

کارگاه فرایند تضمینشده حل مسئله

پنلهای ارایه مقاالت
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برگــزاری موفقیتآمیــز هفتمیــن کنفرانــس بینالمللــی لجســتیک و مدیریــت
ـران
ـع ایـ
ـی صنایـ
ـن مهندسـ
ـوی انجمـ
ـت معنـ
ـا حمایـ
ـن بـ
ـره تأمیـ
زنجیـ

دکتر ابوالفضل میرزازاده
دبیر علمی کنفرانس و عضو هیئتعلمی
دانشگاه خوارزمی
به نام خداوند لوح و قلم

حقیقتنگار وجود و عدم
خدایی که داننده رازهاست
نخستین سرآغاز آغازهاست

در عصــر حاضــر و بــا توســعه روزافــزون روشهــای
مدیریتــی ،لجســتیک و زنجیــره تأمیــن و مدیریــت
آن بــه عنــوان مبنــای تجــارت شــناخته شــده اســت.
بهبــود عملکــرد لجســتیک و زنجیــره تأمیــن کــه از
طریــق هماهنگســازی تصمیمــات اعضــای زنجیــره
میســر اســت ،نــه تنهــا منجــر بــه کاهــش هزینههــا
میشــود ،بلکــه رضایــت اعضــاء را نیــز بــه همــراه
خواهــد داشــت.
هــدف از برگــزاری هفتمیــن کنفرانــس بینالمللــی
لجســتیک و مدیریــت زنجیــره تأمیــن ،گرده ـمآوردن
اندیشــمندان ،محققــان ،اســاتید دانشــگاه و متخصصــان
صنایــع در ســطح بینالمللــی بــه منظــور تبــادل دانــش،
اطالعــات و تجربیــات در حــوزه مهــم و کاربــردی
لجســتیک و مدیریــت زنجیــره تأمیــن بــوده اســت.
خوشــبختانه بــا یــاری خــدا و تــاش گروهــی همــه
همــکاران ،شــاهد درخشــش کنفرانــس و مشــارکت
گســترده ملــی و بینالمللــی بــه حضــور بیــش از 40
کشــور بــوده ایــم.
ارائــه مقــاالت متعــدد در پنلهــای فارســی و

انگلیســی ،ســخنرانیهای متعــدد علمــی و کاربــردی
توســط ســخنرانان کلیــدی بینالمللــی و اســاتید
برجســته داخلــی ،برگــزاری پنــل کوویــد  ،19و
همچنیــن برگــزاری مســابقات متنــوع نظیــر مســابقه
کتــاب برگزیــده ،رســاله برتــر دکتــری ،و دفــاع 3
دقیقــهای ،باعــث جــذب شــرکتکنندگان داخلــی و
خارجــی در ایــن کنفرانــس شــد.

چــاپ مینماینــد .حضــور ارزنــده شــش ســخنران
کلیــدی برجســته از کشــورهای ایتالیــا ،اســپانیا،
لهســتان ،مکزیــک و ســنگاپور ،ارائــه هفــت ســخنرانی
توســط ســخنرانان برجســته ایرانــی و شــرکت بیــش
از  60نویســنده مقالــه از خــارج از کشــور ،از جملــه
ویژگیهــای دیگــری اســت کــه بــه ایــن کنفرانــس
اعتبــار بخشــیده اســت.

یکــی از ویژگیهــای کنفرانــس ،بهرهمنــدی از
حمایــت علمــی بیــش از  25نهــاد ،ســازمان ،دانشــگاه
و انجمــن داخلــی و خارجــی بــوده اســت .همچنیــن
شــش مجلــه علمــی مقــاالت برگزیــده کنفرانــس را

کمیتــه علمــی ایــن کنفرانــس متشــکل از  36اســتاد
برجســته از دانشــگاههای جهــان (شــکل  ،)1از جملــه
فرانســه ،آلمــان ،ســوئد ،نــروژ ،لهســتان ،امریــکا،
کانــادا ،برزیــل ،ایتالیــا ،انگلیــس ،ترکیــه ،و هنــد و
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 70اســتاد فرهیختــه از دانشــگاههای معتبــر داخلــی
(شــکل  )2بــوده اســت .هفتمیــن کنفرانــس بینالمللــی
لجســتیک و مدیریــت زنجیــره تأمیــن توانســته اســت
عــاوه بــر ایــران ،از کشــورهای اســترالیا ،نیوزیلنــد،
ترکیــه ،ســریالنکا ،انگلســتان ،مالــزی ،امریــکا ،اتیوپی،
هنــد ،الجزایــر ،عــراق ،مراکــش ،صربســتان ،بوســنی و
هرزگویــن در مجمــوع  417مقالــه را جــذب نمایــد کــه
 347مــورد از ایــن مقــاالت بــه زبــان فارســی و مابقــی
بــه زبــان انگلیســی بودهانــد .ایــن مقــاالت مــورد
بررســی کمیتــه داوری داخلــی و خارجــی کنفرانــس
از  16کشــور جهــان (ایــران ،جمهــوری چــک ،ایتالیــا،
لهســتان ،مکزیــک ،فرانســه ،پرتغــال ،ترکیــه ،امریــکا،
الجزایــر ،مالــزی ،فیلیپیــن ،مراکــش ،لیبــی ،هنــد،
اســلوونی) قــرار گرفتــه اســت.
مقــاالت پذیرفتهشــده کنفرانــس در  ISCنماینــده
خواهــد شــد .همچنیــن مقــاالت برگزیــده انگلیســی
توســط اشــپرینگر در Springer’s CCIS book
 seriesمنتشــر خواهنــد شــد .مقــاالت چــاپ شــده در
 CCISدر پایــگاه هــای زیــر نمایــه میشــود:

Scopus
SCImago
EI-Compendex
SCImage
DBLP
Google Scholar
Mathematical Reviews

شکل ( :)1نمودار مشارکت کشورهای جهان در کمیته علمی کنفرانس

و ســپس بــرای قــرار گرفتــن در ISI Proceeding
ارســال خواهنــد شــد.
امیــد اســت ایــن کنفرانــس توانســته باشــد گامــی
در جهــت اعتــای دانــش و فرهنــگ ایــن مــرز و
بــوم بــوده باشــد .شایســته اســت در پایــان ازکلیــه
همراهانــم در برگــزاری ایــن رویــداد از صمیــم
قلــب تشــکر کنــم .ایــن موفقیــت مرهــون انگیــزه،
پشــتکار و تالشهــای بــی وقفــه دوســتان عزیــز
در انجمــن لجســتیک ایــران ،همکارانــم در دانشــگاه
خوارزمــی (مدیــران ،اعضــای هیــات علمــی ،کارکنــان
و دانشــجویان) و ســایر دانشــگاهها (اعضــای هیــات
علمــی و دانشــجویان) ،کمیتــه علمــی و داوران ،کمیتــه
بینالملــل ،کمیتههــای برگــزاری مســابقات ،اعضــای
پنلهــا ،تیمهــای اجرایــی ،شــرکت آمادگــران،
ســخنرانان و نویســندگان و ســایر عزیــزان ارجمنــد
بــوده اســت.

شکل ( :)2نمودار مشارکت دانشگاههای کشور در کمیته علمی کنفرانس
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روز بهرهوری و بهینهسازی مصرف
يادداشت دانشجويي

نویسنده :سیما امیریزاده
یکــی از عناصــر موفقیــت در عصــر جدیــد بــه
خصــوص در کشــورهای پیشــرفته و توســعهیافته و
گاهــ ًا در برخــی کشــورهای جهــان ســوم ،بهــرهوری
و بهینهســازی در تمامــی حوزههــا و طبیعتــ ًا تمامــی
ســطوح اســت .هــدف را میتــوان گفــت نــه تنهــا بــر
نهادینــه کــردن فرهنــگ بهــرهوری و بهینهســازی
درکشــورها و ســازمانها در ســطح جامعــه میباشــد،
بلکــه تــاش در راســتای بــه حداکثــر رســاندن آن
اســت .بــرای ایــن کــه بتوانیــم بهــرهوری را بــه
حداکثــر برســانیم ،بایــد اهــداف بهــرهوری را در ســطح
کالن تنظیــم کــرده و بــا برنامهریــزی و اســتراتژی
متناســب در ایــن راســتا گام برداشــت .بــه صــورت
کالن میتــوان گفــت ،اگــر بخواهیــم بهــرهوری
باعــث افزایــش ســطح اســتادارد زندگــی اقشــار جامعــه
شــود ،بایــد در ســطح ملــی مطــرح شــود.
الزم اســت فرهنــگ بهــرهوری بــه عنــوان یکــی
از اصــول مهــم مدیریتــی کشــور ،جایــگاه خــود را در
هــر کشــوری پیــدا کنــد .تمامــی طراحــان ،مدیــران و
تولیدکننــدگان بایــد بــا بهــره وری ســر و کار داشــته
باشــند.
بــه صــورت آکادمیــک میتــوان گفــت بهــرهوری

و بهینهســازی عبــارت اســت از اســتفاده مطلــوب،
موثــر و بهینــه از تمــام جوانــب ،مجموعــه امكانــات،
ظرفیتهــا ،پتانســیلها ،ســرمایهها ،نیروهــا و
منابعــی کــه فــرد را بــرای رســیدن بــه شــكوفایی و
رشــد در هــر جهــت یــاری میكنــد.
فاکتورهــای متفاوتــی در بیــان و تعریــف بهــرهوری
وجــود دارد .از گذشــته بهــرهوری مــورد توجــه
کارشناســان و محققــان رشــتههای مختلفــی همچــون
اقتصــاد ،روانشناســی صنعتــی و ســازمانی ،حســابداری
و حتــی فیزیکدانــان ،مهندســان و مدیــران بــوده اســت
کــه درک و دانــش ،تجربــه ،زمینههــا و شــرایط
محیطــی متفــاوت آنهــا ،موجــب تعریــف وتفســیرهای
مختلــف از بهــرهوری در رشــتههای گوناگــون علمــی
شــده اســت.
بهــرهوری ،نســبت میــان مقــدار کاال و خدمــات
تولیــد شــده و میــزان منابعــی را کــه بــرای تولیــد آنها
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ،مــورد بررســی قــرار
میدهــد .در ایــن تعریــف منابــع شــامل همــه منابعــی
کــه بــرای مدیــران قابــل دسترســی هســتند؛ اعــم از
نیــروی انســانی ،ســرمایه ،مــواد خــام تولیــدی ،زمــان،
علــم و فناوریهــای نویــن و ...میباشــد.

در تعاریــف دیگــر بهــرهوری را در دو مفهوم کارایی و
اثربخشــی میداننــد و بهــرهوری حاصــل جمــع ایــن دو
تعریــف میشــود .بــه طــور خالصــه در مــورد تعریــف
اثــر بخشــی و کارایــی بــه عنــوان مفاهیمــی اصلــی
در شــناخت بهــرهوری میتــوان گفــت اثربخشــی بــه
طــور ســنتی بــه عنــوان تح ّقــق اهــداف یــک ســازمان،
تعریــف شــده اســت و کارایــی کــه مفهــوم بســیار
نزدیــک بــه بهــرهوری دارد ،بــه عنــوان اســتفاده
درســت از منابــع تعریــف شــده اســت .از ایــن تعاریــف
میتــوان نتیجــه گرفــت ،بهــرهوری درســت انجــام
دادن کار درســت میباشــد کــه دو مفهــوم کارایــی
و اثربخشــی را بــا هــم در بــر میگیــرد.

منابع:
www.mahaksoft.com
com.www.nncgs1
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خبرنامه مهندسی صنایع در ایستگاه 100
ایــران فراهــم گردیــد .بــی شــک پایــداری و اثربخشــی
ارتباطــات فــی مابیــن ،مســتلزم گســترش تعامــات
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران و جامعــه بــزرگ
مهندســی صنایــع کشــور بــوده و ایــن امــر فرصــت
مغتنمــی بــرای تبــادل اخبــار و اطالعــات و اشــتراک
دانــش و تجربیــات علمــی و صنفــی اســت ،کــه جــز بــا
همراهــی و حمایــت مهندســین صنایــع دســت نیافتنــی
اســت.

دكتر عمران محمدی
سردبیر خبرنامهی مهندسی صنایع
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع
صدمیــن شــماره خبرنامــه انجمــن مهندســی صنایــع
ایــران در قالــب فصلنامــه بهــار  1400و مقــارن بــا
والدت امــام رضــا (ع) منتشــر شــد .خداونــد متعــال
را شــاکریم کــه از بهــار  1377و بــا انتشــار اولیــن
خبرنامــه مهندســی صنایــع توفیــق همراهــی ،ارتبــاط
و تعامــل بیشــتر بــا خانــواده بــزرگ مهندســی صنایــع

تیــم همــکار در تهیــه و انتشــار خبرنامــه مهندســی
صنایــع امیدوارنــد بتواننــد ســهمی هرچنــد کوچــک در
راســتای توســعه و ترویــج اطالعــات و مبانــی علمــی،
دانشــی و تجربــی مهندســی صنایــع در کشــور داشــته
و بسترســاز شــکلگیری و توســعه گفتمانــی حرف ـهای
و تخصصــی در چارچــوب اهــداف و سیاســت هــای
توســعهای کشــور عزیزمــان ایــران اســامی باشــد.
همزمــان بــا انتخابــات ریاســت جمهــوری 1400
امیدواریــم مدیــران اجرایــی کشــور در برطــرف
نمــودن چالشهــای صنعتــی و اقتصــادی کشــور
هــر چــه بیشــتر بــه نقــش جامعــه مهندســی صنایــع
توجــه نماینــد .خبرنامــه مهندســی صنایــع عــاوه بــر
گزارشــات اقدامــات انجمــن صنایــع و تحــوالت مرتبــط
بــا ایــن رشــته تــاش مینمایــد بــا توســعه ارتباطــات
و تعامــات فــی مابیــن ،تســهیلگر حرکتــی جمعــی
بــرای توســعه و ترویــج گفتمانهــای علمــی ،صنفــی

و تجربــی در عرصــه رفــع مشــکالت کشــور باشــند.
در خبرنامــه شــماره  ،100مــروری بــر ســیر
تحــوالت مهندســی صنایــع صــورت پذیرفتــه اســت.
در ادامــه نســبت بــه پایــش وضعیــت صنعــت کشــور و
همچنیــن ارائــه برخــی پیشــنهادات بــرای دولــت آینــده
اقــدام شــده اســت .همچنیــن ضمــن اطالعرســانی
پیــام رئیــس هجدهمیــن کنفرانــس بینالمللــی
صنایــع ،گزارشــاتی از برگــزاری اولیــن کنفرانــس
ملــی بهینهســازی و روشهــای نویــن حــل مســاله
و همچنیــن برگــزاری هفتمیــن کنفرانــس بینالمللــی
لجســتیک و مدیریــت زنجیــره تأمیــن بــا حمایــت
معنــوی انجمــن مهندســی صنایــع ارائــه شــده اســت.
در انتهــا بــه مناســبت اول خــرداد ســالروز بهــرهوری
و بهینهســازی مصــرف گزارشــی در قالــب یادداشــت
دانشــجویی ارائــه گردیــده اســت.
امیدواریــم بــا حمایــت و مســاعدت همدالنــه
متخصصیــن کشــور در کلیــه عرصههــای دانشــگاهی،
اجرایــی و صنعتــی ضمــن کمــک بــه جریــان توســعه
دانشــی و مهارتــی ایــن حــوزه از علــم ،زمینــه تحقــق
اهــداف توســعه اقتصــادی ،تولیــدی و صنعتــی کشــور
بیــش از پیــش فراهــم گــردد.
ان شا اهلل
و آخر دعوانا أ َ ِن ال ْ َح ْم ُد ِ َّ
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خبرنامه سال بیستو سوم ،شماره  ،100بهار سال 1400
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی صنایع ایران
مدیرمسئول:
دکتر مهدی فتح اله
سردبیر:
دکتر عمران محمدی

تنهــا فصلنامــه علمــی اقتصــادی ،تخصصــی
دانشــگاه علموصنعــت کــه در ســال  1376آغــاز بــه کار
کــرد .رویکــرد نشــریه ســامانهنو بررســی مســائل روز
مهندســی صنایــع ،بــا همــکاری اعضــای داخلــی اســت.

مجری خبرنامه:
نشــریه ســامانه نــو (دانشــگاه علــم
و صنعــت ای ـران)
آدرس پستی:
تهران /صندوق پستی-435 :
14665
تلفکس021-81032317 :

طراح و صفحه آرا:
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iiie.ir
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